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االفتتاحيةاالفتتاحية

عبداللطيف الفريحي
رئي�س التحرير

abdullateef.furaihi@tadawul.com.sa

االقت�صاد  يف  ت�ؤديه  الذي  واملهم  املح�ري  ال��دور  ال�صع�دية  العربية  اململكة  تدرك 
البرتول  �ص�ق  ا�صتقرار  على  العمل  يف  مالمحه  اأول��ى  تبدو  ال��ذي  ال��دور  ذاك  العاملي، 
تاأخذ  مت�ازنة،  اأ�ص�س  على  البرتولية  اململكة  �صيا�صة  قامت  املنطلق  هذا  ومن  الدولية، 
يف االعتبار م�صالح الدول املنتجة وامل�صتهلكة ومن اأجل ذلك حتملت اململكة كثرًيا من 
ا  الت�صحيات، ومنها االحتفاظ بطاقة اإنتاجية اإ�صافية ي�مية هي بالتاأكيد مكلفة حر�صً

منها على من� االقت�صاد العاملي ب�ص�رة حتفظ م�صالح جميع االأطراف.
وت�ؤكد اململكة عرب م�ص�ؤوليها يف كل املحافل الدولية االقت�صادية اأو تلك املعنية بالطاقة 
م�صتعدة  دوًما  واأنها  والطلب،  العر�س  بني  جيد  بت�ازن  تنعم  العاملية  البرتول  �ص�ق  اأن 
ل�صخ االإمدادات الالزمة لتلبية الطلب اأًيا كان حجمه،  و�صجل التاريخ االقت�صادي ومعه 
املراقب�ن و�ص�ل اإنتاج البرتول ال�صع�دي الى م�صت�يات قيا�صية غري مرة فقط للتع�ي�س 

عن تعطل اإمدادات من منتجني اآخرين. 
لقد اأثبتت التجارب اأن بالدنا وهلل احلمد تناأى بنف�صها عن اأي م�صاربات يف �ص�ق 
اأي مكان يف العامل، فهي تعاملت  اأو االقت�صادية يف  الطاقة ت�صتغل االأحداث ال�صيا�صية 
وامل�صتهلكني  املنتجني  االإ�صرار مب�صالح  الدائم عدم  ميزانها  اقت�صادية جتعل  بحكمة 
على حد �ص�اء، وهذا ما جعلها �صاحبة الريادة والقيادة يف مبادرات املنظمات الدولية 

واملجم�عات التي ت�صارك فيها.
ومع هذا الدور املح�ري �صكل دخ�ل اململكة اإلى جمم�عة الع�صرين الدولية التي ت�صم 
اأق�ى 20 اقت�صاًدا ح�ل العامل زيادة يف الدور امل�ؤثر الذي تق�م به اململكة يف االقت�صاد 

العاملي، ك�نها بلًدا قائًما على قاعدة اقت�صادية  �صلبة.
اإن كل هذا جناح مر�ص�د للقيادة ال�صع�دية احلكيمة التي ت�صتمر، اإ�صافة اإلى م�ازنة 
االقت�صاد  ودعم  االقت�صادية  اململكة  �صيا�صة  ت�جيه  الطبيعية، يف  ثروتها  الت�صرف يف 
ر�صم  يف  فاعلة  دولة  اململكة  جعل  يف  االأث��ر  اأبلغ  له  كان  مما  ال�صع�دي  االأعمال  وقطاع 

�صيا�صة االقت�صاد العاملي وقبلة اآمنة لال�صتثمارات من مختلف دول العامل .
اقت�صادًيا عاملًيا  اقت�صادي عاملي يحقق منً�ا  لنا دور هام يف �صياغة نظام  اأ�صبح 
مت�ازًنا وم�صتداًما ومبا يحافظ على م�صالح جميع الدول املتقدمة والنامية، وهذا يزيد 
من م�ص�ؤولياتنا، كما يزيد من فخرنا واعتزازنا، وكل من يعمل يف اأي جمال اقت�صادي اأو 

ا�صتثماري ه� �صريك يف هذه امل�ص�ؤولية الكبرية.

الحكمة االقتصادية
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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

المدير التنفيذي
ها�سم بن اإبراهيم العدواني

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

www.rawnaa.com

النا�شر

روؤيتنا:
 اأن نكون رواد الحلول المتكاملة في الإعالم 

المتخ�س�س بالعالم العربي..

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

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

وتتجاوز توقعاتهم.

المدير العام لدار اليوم لالإعالم
�سالح بن علي الحميدان

اإحدى �سركات

الطباعة:

ال�سعودية  العربية  اململكة  باتت 
القادرة  النفطية  العامل  اأكرث دول  من 
من  النهائية  الأ�ـــســـواق  حماية  على 
وهو  والأ�سعار،  الإنتاج  تقلبات  خطر 
الأمـــر الـــذي خلق نــوًعــا مــن التـــزان 
العاملية  النفط  اأ�سواق  يف  وال�ستقرار 
على   ،2013 احلــــايل  الــعــام  خـــالل 
بع�س  اإنتاج  حجم  تراجع  من  الرغم 
ت�سهدها  التي  الأو�ساع  ب�سبب  الــدول 

املنطقة العربية.
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لم يعد االهتمام باملؤسسات الصغيرة واملتوسطة من نصيب الدول النامية 
فقط، العالم مبجمله بات يتحدث عن أهمية تلك املؤسسات واملشاريع التي 

يجب دعمها إلخراج دول عربية كثيرة من عتمة الفقر واالضطرابات.
كبرى،  دولية  اقتصادية  منظمات  اآلن  تقودها  الكبيرة  االهتمام  حملة 
ويؤازرها شخصيات مؤثرة أيًضا يف مقدمتهم الرئيس األمريكي األسبق بيل 

كلينتون.

تفاصيل املوضوع تقرؤونها داخل العدد.

كلمة التحرير

868686
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



على الرغم من االعتقاد ال�صائد حيال 
والزيادة  العام  القطاع  يف  العمل  جاذبّية 
اأعرب  والعالوات،  للرواتب  فيه  امللح�ظة 
القطاع  يف  يعمل�ن  خليجي�ن  م���اط��ن���ن 
ملح�ظ  ب�صكل  اأعلى  درجات  عن  اخلا�س 
مع  مقارنًة   )%45( بالعمل  االرتباط  من 

نظرائهم يف القطاع العام )%37(.

اقتصاديات
 اتفاقيات تعاون بين »تداول«

و»سوق أبوظبي« و»بورصة البحرين« 
تعديل قائمة أعمال مجموعة 

الدخيل المالية

إدراج متاليف وايه أي جي
والبنك العربي للتأمين التعاوني

تشديد ضوابط التعامل 
المصرفي في بلجيكا

 اندماج »مجموعة بخيت االستثمارية«
في شركة أصول المالية

اتحاد غرف دول مجلس التعاون 
يشيد بدور البنك اإلسالمي

طالت  التي  الكبري«  »الك�صاد  اأزم���ة 
العامل كله عام 1929م واأثرت على الدول 
كانت  االأمريكية  املتحدة  بال�اليات  بداية 
»كري�صتينا  حمل  ال��ذي  املعرب  ا  اأي�صً ه��ي 
االأب��ي�����س يف 2008م  ال��ب��ي��ت  اإل���ى  روم����ر« 
ل��ت�����ص��ب��ح رئ��ي�����ص��ة جم��ل�����س امل�����ص��ت�����ص��اري��ن 
احتفاًء  وتلقى  االأم��ري��ك��ي،  االقت�صاديني 
ا من الرئي�س االأمريكي باراك اأوباما  خا�صً
لال�صتعانة بها يف حل االأزمة املالية العاملية 

التي مازالت تاأثرياتها مت�صلة حتى االآن.

ال�صحة  وزارة  اأغ��ل��ق��ت  اأي����ام  م��ن��ذ 
)55( من�صاأة �صحية خا�صة و)11( من�صاأة 
اململكة،  مناطق  م��ن  ع��دد  يف  �صيدالنية 
ال��ق��ع��دة وذي  ���ص��ه��ري ذي  وذل���ك خ���الل 
احلجة املا�صيني نظًرا ملخالفتها لالأنظمة، 
جدية  مدى  ح�ل  الت�صاوؤالت  باب  يفتح  ما 
بهذا  اال�صتثمار اجليد  القطاع اخلا�س يف 

القطاع احلي�ي.



لتحقيق التناغم والتكامل بني السوقني
اتفاقية تعاون بين »تداول« و»سوق أبوظبي لألوراق المالية«

)ت���داول(  ال�صع�دية  املالية  ال�ص�ق  وقعت 
املالية  ل��الأوراق  اأب�ظبي  �ص�ق  مع  تفاهم  مذكرة 
بني  الثنائية  العالقات  وتعزيز  امل�صرتك  للتعاون 

ال�ص�قني.
بت�قيعها  ق��ام  التي  التفاهم  ملذكرة  ووفًقا 
ال�صع�دية  املالية  لل�ص�ق  التنفيذي  املدير  من  كل 
واالأ�صتاذ  الغامدي،  �صالح  بن  ع��ادل  االأ�صتاذ 
التنفيذي  الرئي�س  البل��صي  عبدالكرمي  را�صد 
ل�����ص���ق اأب���ظ��ب��ي ل�����الأوراق امل��ال��ي��ة، ف��ق��د اتفق 
مبا  والتجارب  املعل�مات  تبادل  على  الطرفان 
امل�صرتك،  وال��ت��ع��اون  الت�ا�صل  م�صت�يات  يعزز 
برنامج  و�صع  على  التعاون  هذا  �صي�صتمل  حيث 
من  واال�صتفادة  اخل��ربات،  تبادل  اإمكانية  يتيح 
وا�صتك�صاف  ال�ص�قان  بها  يزخر  التي  الكفاءات 
فر�س العمل امل�صرتك، وتبادل معل�مات االأ�ص�اق 

التعاون يف  اإلى  اإ�صافة  املالية والطرح امل�صرتك، 
مبادرات تط�ير االأ�ص�اق.

واأع����رب االأ���ص��ت��اذ ع���ادل ال��غ��ام��دي امل��دي��ر 
التنفيذي لل�ص�ق املالية ال�صع�دية )تداول( خالل 
االأرب��ع��اء  ي���م  �صباح  املنا�صبة  بهذه  اأقيم  حفل 
املقر  يف  االإعالمي  باملركز  2013م.  ن�فمرب   20
اأن  يف  ثقته  عن  بالريا�س،  ل���»ت��داول«  الرئي�صي 
اجله�د  تعزيز  على  �صتعمل  التفاهم  م��ذك��رة 
امل�صرتك  االهتمام  ذات  امل�صائل  ح�ل  والتعاون 
ت�حيد  اإن  وقال:  ال�ص�قني،  وحتقيق م�صالح كال 
التحديات  وم�اجهة  الفر�س  حتديد  يف  اجله�د 
�صيمهد الطريق لتحقيق التناغم والتكامل الفاعل 
للجهات  جه�ًدا  هناك  اأن  ال�صيما  ال�ص�قني،  بني 
الت�صريعية لالأ�ص�اق املالية لت�حيد �صيا�صات دول 
جمل�س التعاون اخلليجي جتاه عديد من اجل�انب 

والتقا�س  واالإيداع  والت�صجيل  ال�صركات  كح�كمة 
وق�اعد التداول ومتطلبات االإدراج واالإف�صاح.

واختتم الغامدي ت�صريحه بالق�ل: تاأتي هذه 
تربط  التي  املتميزة  للعالقة  ام��ت��داًدا  االتفاقية 
ال�ص�قني منذ �صن�ات لت�ؤ�ص�س ملرحلة جديدة من 

التعاون املثمر والبناء.
البل��صي  را���ص��د  االأ���ص��ت��اذ  اأك��د  جانبه،  م��ن 
اآف��اق  اإل��ى فتح  التطلع م��ن خ��الل ه��ذه امل��ذك��رة 
مالئمة  فر�س  خللق  متعددة  وجم��االت  جديدة 
للتعاون والتاآزر بني ال�ص�قني، واأ�صاف: بكل تاأكيد 
�صت�صهم هذه االتفاقية يف تعزيز العالقة املتميزة 
على  التفاهم  مذكرة  �صتعمل  كما  بلدينا،  بني 
يف  اآملني  ال�ص�قني،  بني  التن�صيق  م�صت�ى  تعزيز 
تعزيز العمل امل�صرتك مع )تداول( �صعًيا لتط�ير 

االأعمال ذات االهتمام امل�صرتك يف املنطقة.

االأ�شتاذ عادل الغامدي، واالأ�شتاذ را�شد البلو�شي اأثناء توقيع االتفاقية

اقتصاديات
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..ومذكرة تفاهم مع بورصة البحرين
اأعلنت ال�ص�ق املالية ال�صع�دية )تداول( عن 
ت�قيعها مذكرة تفاهم مع ب�ر�صة البحرين بهدف 
بني  امل�صرتك  والتعاون  الثنائية  العالقات  تعزيز 

ال�ص�قني.
اال�صتفادة  على  التفاهم  م��ذك��رة  ون�صت 
يف  القيادية  واخل��ربات  والطاقات  ال��ق��درات  من 
مر  التي  ال�صابقة  التجارب  اإلى  اإ�صافة  ال�ص�قني، 
بها ال�ص�قان خالل م�صريتهما املالية، كما �صتعمل 
اإ�صافة  لل�ص�قني،  االإداري��ة  القدرات  تط�ير  على 
اإلى ا�صت�صراف الفر�س امل�اتية وخا�صة تلك التي 

تتعلق بتط�ير االأ�ص�اق املالية.
االأ�صتاذ:  م��ن  ك��ل  امل��ذك��رة  بت�قيع  ق��ام  وق��د 
التنفيذي  امل��دي��ر   - ال��غ��ام��دي  �صالح  ب��ن  ع���ادل 
ف�ؤاد  واالأ�صتاذ  ال�صع�دية )تداول(،  املالية  لل�ص�ق 
لب�ر�صة  التنفيذي  الرئي�س  را�صد  عبدالرحمن 

ي�م  املنا�صبة �صباح  بهذه  اأقيم  البحرين يف حفل 
االأربعاء 27 ن�فمرب 2013م، يف املركز االإعالمي 

باملقر الرئي�صي ل�)تداول( بالريا�س.
وخالل حديث له بهذه املنا�صبة اأكد االأ�صتاذ 
املالية  لل�ص�ق  التنفيذي  املدير  الغامدي  ع��ادل 
ال�صع�دية )تداول(، اأن اأوجه التعاون التي ت�صملها 
ذات  اجل�انب  من  عديًدا  تغطي  التفاهم  مذكرة 
على  بالنفع  �صتع�د  وال��ت��ي  امل�صرتك،  االهتمام 

اجلميع يف البلدين.
هذه  حتقق  اأن  )اأمت��ن��ى  الغامدي:  واأ���ص��اف 
مع  منظم  ت���ا���ص��ل  ق��ن���ات  و�صابقاتها  امل��ذك��رة 
ال�ص�قني وتعزيز الثقة املتبادلة بني االأ�ص�اق؛ �صعًيا 
االأ�ص�اق  يف  االأعمال  وتركيز  ت�حيد  اإلى  لل��ص�ل 
وتط�يرها يف �صبيل احل�ص�ل على اأف�صل النتائج 
الت�صريعية يف  اجلهات  مع  البناء  التعاون  وتعزيز 

دول اخلليج من اأجل تط�ير اأ�ص�اقنا املالية(.
اأك��د االأ���ص��ت��اذ ف����ؤاد را���ص��د، اأن  م��ن جانبه 
هذه االتفاقية �صتعزز من م�صت�يات التعاون بني 
م�صرتك  لعمل  �صلبة  ق��اع��دة  وو���ص��ع  ال�ص�قني، 
هذه  اأنَّ  على  م�ؤكًدا  ال�ص�قني،  �صالح  يف  ي�صب 
املجال  فتح  على  بالتاأكيد  �صتعمل  االت��ف��اق��ي��ة 
جلميع  اال�صتثمارية  الفر�س  من  العديد  خللق 
بني  االأخ����ي���ة  ال��ع��الق��ات  وت��ع��زي��ز  امل�صتثمرين 
الن�عية  العالقات  ت�صتمر  اأن  متمنًيا  البلدين، 

واملتميزة بني �ص�قي البلدين.
ت�قيع  م��ن  اأ�صب�ع  بعد  امل��ذك��رة  ه��ذه  وت��اأت��ي 
مماثلة  مذكرة  )تداول(  ال�صع�دية  املالية  ال�ص�ق 
على  لت�ؤكد  املالية،  ل���الأوراق  اأب�ظبي  �ص�ق  م��ع 
حر�س ال�ص�ق املالية على تنمية عالقتها باالأ�ص�اق 

املالية بدول جمل�س التعاون اخلليجي.

جانب من توقيع املذكرة بني االأ�شتاذ عادل الغامدي، واالأ�شتاذ فوؤاد را�شد
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»ملكية لالستثمار«
تقدم خدمات أعمال األوراق المالية

اأ�صدر جمل�س هيئة ال�ص�ق املالية قراره بامل�افقة على الرتخي�س ل�صركة ملكية 
واإدارة  بالتغطية،  والتعهد  اأ�صيل،  ب�صفة  التعامل  اأن�صطة  ممار�صة  يف  لال�صتثمار 
امل�ص�رة واحلفظ يف  والرتتيب وتقدمي  العمالء  واإدارة محافظ  اال�صتثمار،  �صناديق 

اأعمال االأوراق املالية.

طرح أسهم 
شركة بوان لالكتتاب العام

 )15.000.000( طرح  على  م�افقتها  املالية  ال�ص�ق  هيئة  اأعلنت 
اأ�صهم �صركة ب�ان، و�صيخ�ص�س  �صهم لالكتتاب العام متثل )30%( من 

جزء منها لل�صناديق اال�صتثمارية واالأ�صخا�س املرخ�س لهم.
اأ�صهم ال�صركة خالل الفرتة من 1435/01/24ه� امل�افق   وُطرحت 
وذلك  2013/12/03م  امل�افق  1435/01/30ه����  اإلى  2013/11/27م 

بعد اإمتام عملية بناء �صجل االأوامر. 
واأُعلنت ن�صرة االإ�صدار قبل وقت كاف من م�عد بداية االكتتاب فيها، 
اإلى االطالع  امل�صتثمر  التي يحتاج  وهي حتت�ي على املعل�مات والبيانات 
عليها قبل اتخاذ قرار اال�صتثمار اأو عدمه، وال�صيما �صعر ال�صهم والبيانات 

املالية لل�صركة ومعل�مات وافية عن ن�صاطها واإدارتها.

 اندماج »مجموعة
 بخيت االستثمارية«

في شركة أصول المالية
ت��ق��دم��ت ���ص��رك��ة اأ����ص����ل امل��ال��ي��ة و���ص��رك��ة جم��م���ع��ة بخيت 
اندماج  على  امل�افقة  بطلب  املالية  ال�ص�ق  هيئة  اإلى  اال�صتثمارية 
�صركة جمم�عة بخيت اال�صتثمارية يف �صركة اأ�ص�ل املالية وتغيري 
ا�صم �صركة اأ�ص�ل املالية وتعديل قائمة االأعمال املرخ�س لها يف 

ممار�صتها. 
وب���ن���اًء ع��ل��ى ذل����ك، اأ����ص���در جم��ل�����س ال��ه��ي��ئ��ة ي����م االث��ن��ني 
1435/1/15ه� امل�افق 2013/11/18م قراره املت�صمن امل�افقة 

على االآتي:
 1. طلب اندماج �صركة جمم�عة بخيت اال�صتثمارية يف �صركة 

اأ�ص�ل املالية. 
2. تغيري ا�صم »�صركة اأ�ص�ل املالية« اإلى »�صركة اأ�ص�ل وبخيت 

اال�صتثمارية«.
ل�صركة  املرخ�س  االأع��م��ال  قائمة  تعديل   .3
اأ�ص�ل وبخيت اال�صتثمارية يف ممار�صتها باإ�صافة 
بعد  لت�صبح  اال�صتثمار  �صناديق  اإدارة  ن�صاط 
ووكيل  اأ�صيل  ب�صفة  التعامل  التعديل: 
واإدارة  اال�صتثمار  �صناديق  واإدارة 
العمالء واحلفظ يف  محافظ 
االأوراق  اأع��م��ال 

املالية.

إضافة أسهم المنحة المجانية لسهم 
شركة جرير للتسويق

االأرب��ع��اء  ي���م  للت�ص�يق  جرير  ل�صركة  العادية  غ��ري  العامة  اجلمعية  واف��ق��ت 
1435/01/24ه� )2013/11/27م( على زيادة راأ�س مال ال�صركة من خالل منح 
امل�صاهمني  املنحة املجانية يف محافظ  اأ�صهم  اإ�صافة  اأ�صهم جمانية؛ وعليه فقد مت 
لي�م  ري��ال   164.50 �صعر  اأ�صا�س  على  ال�صركة  ل�صهم  التذبذب  ن�صبة  واحت�صاب 

اخلمي�س 1435/01/25ه� )2013/11/28م(.

أكثر من 100 ألف ريال غرامات 
ضد شركات خالفت األنظمة

ال�صركات  بع�س  �صد  مالية  غرامات  عدة  املالية  ال�ص�ق  هيئة  فر�صت 
ملخالفتها نظام ال�ص�ق، وذلك كالتايل:

�صركة  على  ري��ال(،  اآالف  )ع�صرة   )10.000( مقدارها  مالية  غرامة   •
اخلط�ط ال�صع�دية للتم�ين، ملخالفتها الفقرة )اأ( من املادة التا�صعة من 
الئحة ح�كمة ال�صركات، اإذ مل يحتِ� تقرير جمل�س اإدارة ال�صركة املرفق 
بالق�ائم املالية ال�صن�ية للعام املايل املنتهي يف 2012/12/31م على ما 
مت تطبيقه من اأحكام الئحة ح�كمة ال�صركات، واالأحكام التي مل تطبق 

واأ�صباب ذلك.
�صركة  على  ري��ال(،  األف  )مئة   )100.000( مقدارها  مالية  غرامة   •
الئحة  من  التا�صعة  امل��ادة  من  )اأ(  الفقرة  ملخالفتها  االأهلية،  اجلب�س 
املرفق  ال�صركة  اإدارة  جمل�س  تقرير  يحتِ�  مل  اإذ  ال�صركات،  ح�كمة 
على  يف 2012/12/31م،  املنتهي  املايل  للعام  ال�صن�ية  املالية  بالق�ائم 

االأحكام التي مل تطبق من الئحة ح�كمة ال�صركات واأ�صباب ذلك.

اقتصاديات
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إعالن إجراءات الشركات التي بلغت خسائرها 
المتراكمة 50% فأكثر من رأس مالها

ق��راره  املالية  ال�ص�ق  هيئة  جمل�س  اأ���ص��در 
1435/1/15ه����  وتاريخ   )2013-48-4( برقم 
االإج���راءات  باعتماد  2013/11/18م  امل���اف��ق 
اأ�صهمها  املدرجة  بال�صركات  اخلا�صة  والتعليمات 
 %50 املرتاكمة  خ�صائرها  بلغت  التي  ال�ص�ق  يف 
ابتداًء  بها  يعمل  اأن  على  مالها،  راأ�س  من  فاأكرث 

من 1435/9/4ه� امل�افق 2014/7/1م.
اإع��داد االإج��راءات والتعليمات   وروع��ي عند 

امل�صار اإليها ا�صتق�صاء مرئيات املعنيني واملهتمني 
واملخت�صني لدى اجلهات واالأطراف ذات العالقة.
املالية  ال�ص�ق  هيئة  من  �صعًيا  القرار  وياأتي 
جتاه تط�ير ال�ص�ق املالية يف اململكة وتعزيز حماية 
باحلد  الكفيلة  االإج��راءات  وتط�ير  امل�صتثمرين، 
املالية،  االأوراق  املرتبطة مبعامالت  املخاطر  من 
وبناًء على نظام ال�ص�ق املالية ال�صادر باملر�ص�م 

امللكي رقم )م/30( بتاريخ 1424/6/2ه�.

هيئة السوق توافق 
على إلغاء الطرح العام 

لشركة أسترا الغذاء
على  املالية  ال�ص�ق  هيئة  جمل�س  واف��ق 
الطلب الذي تقدمت به �صركة اأ�صرتا الغذاء، 
بتاريخ  العام  لالكتتاب  اأ�صهمها  طرح  الإلغاء 
2013/11/20م  امل���اف��ق  1435/01/17ه������ 
عمليات  بيئة  يف  وم�صتجدات  تط�رات  ل�ج�د 
ال�����ص��رك��ة  ق����درة  ع���دم  اإل����ى  اأدت  ال�����ص��رك��ة 
وم�صت�صارها املايل على تاأكيد �صحة التطلعات 
يف  �صيما  ال  لل�صركة،  امل�صتقبلية  والتقديرات 
الذي يحد  االأمر  القادمة،  ال���18-12  االأ�صهر 
املايل  وم�صت�صارها  ال�صركة  قدرة  من  كذلك 

على دعم تقييم ال�صركة املقرتح.
ال�����ص���ق  اأن جم��ل�����س ه��ي��ئ��ة  اإل����ى  ُي�����ص��ار 
1435/1/2ه����  بتاريخ  واف��ق  قد  ك��ان  املالية 
)2013/11/5م( على طرح )11،000،000( 
�صهم لالكتتاب العام متثل )40%( من اأ�صهم 

�صركة اأ�صرتا الغذاء )ال�صركة(.

الموافقة على طرح 
صكوك الشركة 

السعودية للكهرباء
قرار  املالية �صدور  ال�ص�ق  اأعلنت هيئة 
طرح  على  امل�افقة  املت�صمن  الهيئة  جمل�س 
حتدد  للكهرباء،  ال�صع�دية  ال�صركة  �صك�ك 

ال�صركة جممل قيمتها فيما بعد. 
وتتاح  االإ����ص���دار  ن�صرة  تعلن  و���ص���ف 

للم�صتثمرين يف وقت الحق.

إدراج متاليف وايه أي جي
والبنك العربي للتأمين التعاوني

اأعلنت هيئة ال�ص�ق املالية اأنه مت ابتداء من ي�م الثالثاء 1435/01/23ه��� )2013/11/26م( اإدراج 
وبدء تداول اأ�صهم �صركة متاليف وايه اأي جي والبنك العربي ال�طني للتاأمني التعاوين �صمن قطاع التاأمني 

بالرمز 8011، على اأن تك�ن ن�صبة التذبذب لل�صهم %10.
ن�صبة  ملحدودية  نظًرا  اإنه  الهيئة  وقالت 
متاليف  �صركة  يف  للم�صتثمرين  التخ�صي�س 
للتاأمني  ال�طني  العربي  اأي جي والبنك  وايه 
ال�صفقة  قيمة  تخفي���س  مت  فقد  التعاوين، 
ال��ع��ادي��ة ل��ه��ذه ال�����ص�����رك��ة، اب��ت�����داًء م��ن ي���م 
ال�ث�الثاء 1435/01/23ه� )2013/11/26( 
اإل������ى ي������م االث����ن����ني 1435/01/29ه�������������� 
اإعادة قيمة  يتم  اأن  )2013/12/02م( على 

اب��ت��داًء  ال�صركة  ل�صهم  ال��ع��ادي��ة  ال�صفقة 
م��ن ي���م ال��ث��الث��اء 1435/01/30ه������ 

)2013/12/03م(.

تعديل قائمة أعمال مجموعة 
الدخيل المالية

امل�افقة  بطلب  الهيئة  اإل��ى  املالية  الدخيل  جمم�عة  تقدمت 
على تعديل قائمة االأعمال املرخ�س لها يف ممار�صتها وذلك باإلغاء 

اأن�صطة التعامل ب�صفة اأ�صيل والتعهد بالتغطية واالإدارة واحلفظ. 
على  بامل�افقة  ق��راره  الهيئة  جمل�س  اأ�صدر  ذل��ك،  على  وبناًء 
يف  امل��ال��ي��ة  ال��دخ��ي��ل  ملجم�عة  املرخ�صة  االأع��م��ال  قائمة  تعديل 
بالتغطية  والتعهد  اأ�صيل  ب�صفة  التعامل  اأن�صطة  باإلغاء  ممار�صتها 

واالإدارة واحلفظ، لت�صبح بعد التعديل: الرتتيب وتقدمي امل�ص�رة.
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اتحاد غرف دول مجلس التعاون 
يشيد بدور البنك اإلسالمي

اأ�صاد اأمني عام احتاد غرف دول جمل�س 
التعاون اخلليجي عبدالرحيم نقي بالتعاون 
املثمر القائم بني االحتاد وجمم�عة البنك 
للبنك  الفاعل  وال��دور  للتنمية،  االإ�صالمي 

االأمانة  م�صرية  ط�ال 
غرف  الحت��اد  العامة 
التعاون  جمل�س  دول 
يف جماالت عدة، ويف 
املعن�ي  الدعم  ت�فري 
وامل����ايل ل��ل��ع��دي��د من 
امل�صاريع التي تنفذها 
االأمانة العامة الحتاد 
جمل�س  دول  غ����رف 
ال���ت���ع���اون اخل��ل��ي��ج��ي 
ال����دول االأع�����ص��اء  يف 
واالإ�صالمية  والعربية 

ومختلف دول العامل.
ال��رائ��دة  امل�ؤ�ص�صة  ه��ذه  اأن  نقي  واأك���د 
العربية  التم�يل  م�ؤ�ص�صات  مقدمة  يف  تاأتي 
واالإ�صالمية التي تدعم االن�صطة اجلمركية، 
ومتثل اإحدى اأهم م�ؤ�ص�صات التم�يل الدولية 

متعددة االأطراف يف ال�قت الراهن.
يلعبه  ال��ذي  احلميد  بالدور  نقي  ون���ه 
االإ�صالمية  ال���دول  يف  االإ���ص��الم��ي  البنك 
االأع�صاء، حيث حقق العديد من االإجنازات 
من تنمية وتط�ر وات�صاع 
وفعالياته  اأن�صطته  يف 
بف�صل من اهلل �صبحانه 
وتعالى، ثم بدعم خادم 
احل���رم���ني ال�����ص��ري��ف��ني 
امل����ل����ك ع�����ب�����داهلل ب��ن 
�صع�د،  اآل  عبدالعزيز 
البنك  اإدارة  وج��ه���د 
ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة م���ن خ��الل 
ال����دع�����ة اإل�����ى ت��ع��زي��ز 
ال��ت��ب��ادل ال��ت��ج��اري بني 
ال��ت��ع��اون  جم��ل�����س  دول 
اخل��ل��ي��ج��ي، ح��ي��ث ق����ام ال��ب��ن��ك ب��ات��خ��اذ 
امل�ؤ�ص�صة  الإن�����ص��اء  املنا�صبة  االإج�����راءات 
ال��دول��ي��ة االإ���ص��الم��ي��ة ل��ت��م���ي��ل ال��ت��ج��ارة 

واإن�صاء  دوالر  مليارات   3 بلغ  براأ�صمال 
�صندوق ملكافحة الفقر.

الخرطوم تتوقع مضاعفة التبادل التجاري مع 
جوبا إلى 14 ألف طن يوميًا

اأن يت�صاعف حجم التبادل التجاري  ت�قعت ال�ص�دان 
طن  األف   14 اإلى  لي�صل  ال�ص�دان  جن�ب  دولة  مع  لل�صلع 
 7 ب�  مقارنة  الب�صائع  حركة  اأمام  احلدود  فتح  بعد  ي�مًيا 
اأكرب  بذلك  لت�صبح  االنف�صال،  ح��دوث  قبل  طن  اآالف 

الدول امل�صدرة للجن�ب.
ال�صلة  ذات  والق�صايا  التجارة  جلنة  رئي�س  وق��ال 
ت�صريح  يف  ع���ف  بن  ح�صن  ال�ص�دانية  التجارة  ب���زارة 
�صحفي »اإن االتفاق بني الدولتني على فتح 10 نقاط للعب�ر 
بني الطرفني �صي�صهم يف دفع العملية االقت�صادية بينهما«، 
م�ؤكًدا اأن بع�س املعابر م�ؤهلة للعمل كميناء ك��صتي اجلاف 

والنهري.

»الكابالت السعودية« 
تتعاقد مع مستشار 
مالي إلعادة هيكلة 

قروضها
اأنها  ال�صع�دية  الكابالت  �صركة  اأعلنت 
مالية  ا�صت�صارات  م�ؤ�ص�صة  مع  بالتعاقد  قامت 
االحتياجات  هيكلة  الإع��ادة  عاملية  �صهرة  ذات 
خالل  من  الط�يل  امل��دى  على  لل�صركة  املالية 
حت�يل دي�ن ال�صركة ق�صرية االأجل اإلى ط�يلة 

االأجل مع مت�يل اإ�صايف لراأ�س املال العامل.
م�قع  على  ن�صر  بيان  يف  ال�صركة  وقالت 
ال�ص�ق املالية »تداول« اإن ذلك االإجراء �صي�صهم 
يتم  ال�صركة حتى  قدرات  وتعزيز  ا�صتقرار  يف 

االنتهاء من متطلبات رفع راأ�س املال.
ب�صكل  امل��ايل  وامل�صت�صار  ال�صركة  وتعمل 
اإنهاء  تت�قع  فيما  املقر�صة،  البن�ك  مع  وثيق 
احلايل  العام  نهاية  قبل  الهيكلة  اإع��ادة  خطة 
من   %50 اأجن���زت  واأن��ه��ا  اهلل،  ب���اإذن  2013م 
خطة اإعادة الهيكلة، و�صيتم االإعالن الحًقا عن 

اأية تط�رات.

اقتصاديات
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األمم المتحدة تطلق برنامجًا جديدًا إلنعاش االقتصاد الفلبيني
»املال مقابل  برنامج  املتحدة،  االأمم  اأطلقت 
العمل« والذي يهدف اإلى ت�صغيل 200 األف قروي 
يف  ال��ق��ادم��ة  ال�صتة  ال�صه�ر  خ��الل  الفلبني  يف 
جه�د  اإط��ار  يف  وذل��ك  االأنقا�س،  اإزال��ة  عمليات 
الهائل  ال��دم��ار  م��ن  للتخفيف  الدولية  املنظمة 
اإنعا�س  وكذلك  »هايان«،  االإع�صار  �صببه  ال��ذي 

االقت�صاد املحلي عرب �صخ اأم�ال فيه.
جانب  من  الربنامج  مت�يل  يتم  االآن،  وحتى 
ل��الأمم  الطارئة  املركزية  اال�صتجابة  �صندوق 
املتحدة وبرنامج االأمم املتحدة االإمنائي وحك�مة 

اليابان.
اأول فريق مك�ن من  االأ�صب�ع، بداأ  ويف نهاية 
ا يف اإزالة االأنقا�س والنفايات الطبية  180 �صخ�صً

يف  ال�ص�ارع  ومن  ومدر�صتني  م�صت�صفيني  من 
ثالثة اأحياء يف مدينة »تاكل�بان«، وهي من 

اأ�صد املدن ت�صرًرا من االإع�صار.
ويف مدينة »بال�« بداأت فرق اإزالة 
واملعدات  االأدوات  تلقي  يف  االأنقا�س 

االأ�صا�صية للبدء يف العملية.
تن�صيق  مكتب  ق��ال  �صلة،  ذي  �صعيد  وعلى 
ال�ص�ؤون االإن�صانية باالأمم املتحدة: »مازالت هناك 

صندوق النقد الدولي يدعو الجزائر إلى عدم العودة إلى االستدانة
ال��دويل  النقد  �صندوق  بعثة  رئي�س  دع��ا 
اإلى اجلزائر زين زيدان احلك�مة اجلزائرية 
محذًرا  البالد،  يف  املايل  ال��صع  �صبط  اإلى 
اإلى اال�صتدانة على املدى  من ع�دة اجلزائر 

الط�يل.
وا�صتبعد زيدان يف م�ؤمتر �صحفي ع�دة 
اجلزائر اإلى اال�صتدانة على املدى الق�صري اأو 
املت��صط عاّده احتماال غري وارد، محذًرا من 

ا�صتمرار حجم النفقات احلايل.
مبالغ  اجلزائرية  العملة  تقدير  اأن  وراأى 
من  بالرغم  االأ�صا�صية  بقيمتها  مقارنة  فيه 
م�ؤخًرا  به  قام  ال��ذي  الدينار  قيمة  تخفي�س 

بنك اجلزائر.
بتط�ير  ال�����ص��ن��دوق  خ����رباء  واأو����ص���ى 
�صيا�صة  يف  اأك���رب  وحت��ك��م  ال�����ص��ادرات 

االأج�ر وال�صيا�صة االجتماعية.

حاجة ما�صة اإلى امل�صاعدات املنقذة يف الفلبني، ال �صيما الغذاء واملاء واملاأوى«.
املخزونات  من  القليل  على  �ص�ى  حت�صل  مل  املت�صررة  املجتمعات  اأن  اإلى  واأ�صار 
الغذائية، معرًبا عن قلقه اإزاء نق�س الغذاء على املدى الط�يل، مع و�ص�ل محدود اأو 

معدوم اإلى االأ�ص�اق.
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الربط الكهربائي الخليجي يوفر 330 مليون 
دوالر من تكاليف التشغيل

الرئي�س  املحي�صن  عدنان  املهند�س  قال 
ب��دول  الكهربائي  ال��رب��ط  لهيئة  التنفيذي 
الكهربائي  ال��رب��ط  اإن  اخلليجي:  ال��ت��ع��اون 
اال�صرتاتيجية  امل�صروعات  اأهم  من  اخلليجي 
التي بداأت دول املجل�س يف جني ثمارها منذ 
متتعت  حيث   ،2009 �صيف  يف  الت�صغيل  بدء 
اأكرب  با�صتقرار  املرتبطة  اخلليجية  ال��دول 
ومميزات فريدة الأنظمتها الكهربائية ب�صبب 
الربط  ط��ري��ق  ع��ن  ببع�س  بع�صها  ارت��ب��اط 

الكهربائي اخلليجي.
الكهربائي  الربط  اأن  املحي�صن  واأو�صح 
ال�صبكات  دع��م  يف  ت�صغيله  ب��دء  منذ  اأ�صهم 
ح��ال��ة يف جميع   850 م��ن  ب��اأك��رث  امل��رت��ب��ط��ة 
اإل��ى  وك��ذل��ك  ا�صتثناء،  ب��ال  املرتبطة  ال���دول 

تقدمي الدعم اللحظي بنقل الطاقة 
الربط  �صبكة  عرب  للدعم  املطل�بة 
جتنب  اإلى  اأدى  مما  مبا�صر  ب�صكل 
اجلزئية  اأو  الكاملة  االنقطاعات 
احل����ادث  اأث��ن��اء  املجل�س  دول  يف 
اإل����ى جتنب  ال���ك���ب���رية، وب���ال���ت���ايل 
خ�صائر اقت�صادية كبريه قد ت�صببها 
اأهم  من  وه�  الكهرباء  انقطاعات 

الف�ائد االقت�صادية.
اأعدته  اقت�صادي  تقرير  واأب��ان 
وقدمته  الكهربائي  ال��رب��ط  هيئة 
م�ؤخًرا اإلى جلنة التعاون الكهربائي 
واملائي امل�صكلة من ال�زراء املعنيني 

ب�ص�ؤون الكهرباء واملاء بدول جمل�س التعاون، 
اإلى وج�د ف�ائد اقت�صادية اأكرب مما ورد يف 
والتي  للم�صروع  االقت�صادية  اجلدوى  درا�صة 
بينت اأن هناك وفًرا يبلغ 3 مليارات دوالر يف 
اال�صتثمارات باالإ�صافة اإلى ت�فري ح�ايل 330 

ملي�ن دوالر من تكاليف الت�صغيل وال�ق�د.
ولفت التقرير اإلى اأنه اإ�صافة اإلى الف�ائد 
من  االأع�����ص��اء  ال����دول  مل�صتها  ال��ت��ي  الفنية 
الربط، فاإن الربط الكهربائي قد عاد بف�ائد 
متثلت  املرتبطة  ل��ل��دول  ع��دي��دة  اقت�صادية 
بحجم  ك��ه��رب��اء  م���ل��دات  تركيب  باإمكانية 
املال  راأ�س  تكلفة  يقلل  ال�صابق مما  من  اأكرب 
رت  لكل ميجاوات من القدرة املركبة، كما ُقدِّ
القيمة احلالية لل�فر الكلي جلميع الدول من 

القدرة املركبة على مدى 25 �صنة ما  خف�س 
يتجاوز ح�ايل 4.6 مليارات دوالر.

الكلفة  يف  ت�فري  باإمكانية  التقرير  ون���ه 
ال��رب��ط  ا���ص��ت��غ��الل  ط��ري��ق  ع���ن  الت�صغيلية 
االأق��ل  الطاقة  وت��ب��ادل  ال�صترياد  الكهربائي 
دوالر  ملي�ن   180 ح�ايل  ي�فر  قد  مما  كلفة 
لتزويد  االأك���رب  االأث���ر  ل��ه  كما  2013م،  لعام 
الدعم اللحظي وجتنب اخل�صائر االقت�صادية 
اجلزئي  اأو  ال�صامل  االنقطاع  ي�صببها  التي 

للكهرباء.
واأب����رز ال��ت��ق��ري��ر امل��رح��ل��ة ال��ق��ادم��ة من 
حيث  اخلليجي  الكهربائي  ال��رب��ط  م�صرية 
تتمثل يف زيادة اال�صتفادة من ال�صعة الفائ�صة 
على  الطاقة  لتجارة  الكهربائي  ال��رب��ط  يف 
دول  على  ت�فر  اقت�صادية  اأ�ص�س 
ال���ق���د  تكاليف  ال��ت��ع��اون  جمل�س 
ت�ليد  امل�صتخدمة يف  التكلفة  عايل 
االإن��ت��اج  تكاليف  وتقنني  الطاقة، 
دول  كهرباء  �صبكات  يف  والت�صغيل 
جمل�س التعاون يف ت�ليد الكهرباء، 
الكلفة  يف  ت�فري  اإل��ى  �صي�ؤدي  كما 
ا���ص��ت��رياد  ع��ل��ى  ب��ن��اء  الت�صغيلية 
االأق���ل كلفة مما  ال��ط��اق��ة  وت��ب��ادل 
ي�ؤدي اإلى ت�فري يف نفقات االإنتاج، 
وذلك باأن يتم تقليل ت�صغيل وحدات 
الت�ليد املحلية ذات الكلفة العالية 

والكفاءة املنخف�صة.

»اإليفاد« يقدم منحة مالية لليمن
وقعت اليمن وال�صندوق الدويل للتنمية الزراعية »االإيفاد« يف �صنعاء 
م�ؤخًرا، على مذكرة تفاهم لتم�يل اإن�صاء م�صروع تنمية املجتمعات املحلية 

باملناطق ال�صاحلية اليمنية بقيمة 11 ملي�ن دوالر.
التخطيط  وزي��ر  اليمني  اجل��ان��ب  ع��ن  وقعها  التي  امل��ذك��رة  وتق�صي 
والتعاون الدويل محمد ال�صعدي وعن جانب �صندوق االإيفاد املمثل املقيم 
الدويل  ال�صندوق  بتقدمي  بهران  فتحية  الدكت�رة  اليمن  يف  لل�صندوق 
منحة مت�يلية بقيمة 11 ملي�ن دوالر لالإ�صهام يف مت�يل اإن�صاء م�صروع 

تنمية املجتمعات املحلية باملناطق ال�صاحلية اليمنية.

اقتصاديات
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سندات الخزينة اللبنانية تحقق فائضًا بقيمة 20.7 مليون دوالر
حقق االكتتاب ب�صندات اخلزينة اللبنانية خالل مزاد 21 من �صهر 
ا اأولًيا بقيمة 31 ملياًرا و232 ملي�ن لرية لبنانية  ن�فمرب املا�صي فائ�صً

مبا ي�ازي 20 ملي�ًنا و717 األف دوالر اأمريكي.
اإلى 13  تراجع  الفائ�س  اأن هذا  اإلى  ن�صر يف بريوت  تقرير  واأ�صار 
ملياًرا و214 ملي�ن لرية مبا ي�ازي نح� 8 ماليني و766 األف دوالر يف 

تشديد ضوابط التعامل المصرفي في بلجيكا

م�صرف  على  تام  ب�صكل  الدولة  وا�صتح�ذت  فرن�صا  اإلى  ف�رتي�س 
دك�صيا.

وقالت احلك�مة البلجيكية اإنها تبحث عن �صبل للحد من املبالغ 
التي ميكن للم�صارف التجارية تداولها يف ح�صاباتها اخلا�صة.

اقرتح وزير املالية البلجيكي ك�ين جين�س منع البن�ك التي تتلقى 
الدعم احلك�مي من دفع مكافاآت اإ�صافية مل�صئ�ليها داعًيا اإلى احلد من 
املبالغ املالية التي ميكن ا�صتخدامها للتداول من قبل البن�ك املدع�مة.
وقدم جين�س مقرتحاته خالل اجتماع لكبار اأع�صاء جمل�س ال�زراء 

البلجيكي يف بروك�صل.
الت�جه العام امل�صجل حالًيا يف  البلجيكية �صمن  وتاأتي املقرتحات 
من  واحل��د  امل�صرفيني  مكافاآت  على  اخلناق  لت�صييق  الي�رو  منطقة 
اإليها  ينظر  ال��ذي  امل�صارف  بني  املالية  املجازفة  خ��س  يف  االإف��راط 

ب��صفها عاماًل م�صاهًما يف االأزمة املالية.
ووفًقا لق�اعد جديدة ب�صاأن �صقف املكافاآت مل�ص�ؤويل امل�صارف من 
املقرر اأن يدخل حيز التنفيذ يف يناير املقبل، فاإن مكافاآت امل�صرفيني 
االأ�صا�صي، يف حني  الراتب  تتجاوز �صعف  اأن  ينبغي  ال  الي�رو  مبنطقة 
الق�اعد  مل�اجهة  ف��ردي  ب�صكل  الرواتب  �صبط  البن�ك  بع�س  حت��اول 

اجلديدة واحلفاظ على بع�س املرونة.
ذروة  اإبان  حك�مًيا  دعًما  البلجيكية  الكربى  البن�ك  جميع  وتلقت 

االأزمة املالية عامي 2009/2008.
اأ�صمهما يف بنك  اأكرب م�صارفها وباعت جميع  وتخلت بلجيكا عن 

بلغت قيمتها  التي  الق�صائم«  اال�صتحقاقات »كلف  اإلى  اأُ�صيفت  حال 
18 ملياًرا و17 ملي�ن لرية.

اأن كلف ال�صندات بقيت م�صتقرة مقارنة بكلف  واأظهر التقرير 
 ،%5.35 عند  ال�احدة  ال�صنة  �صندات  كلفة  فثبتت  ال�صابق،  املزاد 
ال�3  �صندات  وكلفة   ،%5.84 على  ال�صنتني  �صندات  كلفة  وا�صتقرت 
�صن�ات على 6.50 %، اأما كلفة االإ�صدار اجلديد على �صندات ال�12 

�صنة )ط�يل االأجل( فا�صتقرت عند م�صت�ى %8.74.
وبح�صب النتائج التي حققها املزاد االأخري بلغ جمم�ع االكتتابات 
99 ملياًرا و479 ملي�ن لرية، مبا ي�ازي 65 ملي�ًنا و989 األف دوالر، 
حيث  اال�صتحقاقات  على  االأج��ل  الق�صرية  االإ���ص��دارات  وهيمنت 
ا�صتح�ذت ح�صة �صندات ال�3 اأ�صهر على 56.09% من جممل حجم 
االكتتابات اأي نح� 55 مليارا و800 ملي�ن لرية، و�صكلت �صندات ال�6 
اأ�صهر 38.88% اأي نح� 38 ملياًرا و672 ملي�ن لرية، واكتتابات ال�5 

�صن�ات 5.03% اأي نح� 5 مليارات و6 ماليني لرية.
ت�صجيل  اإل���ى  امل���زاد  ه��ذا  ح���ل  االأول��ي��ة  امل��ع��ل���م��ات  وخل�صت 
ملي�ن  و264  ملياًرا   86 والق�صائم(  الفئات  اال�صتحقاقات )جمم�ع 
لرية، مبا ي�ازي نح� 57 ملي�ًنا و223 األف دوالر، منها نح� 68 ملياًرا 
مع  )االأ�صل  اال�صتحقاقات  كمجم�ع  لرية  األف  و990  ملي�ًنا  و246 

الكلف(، ونح� 18 ملياًرا و17 ملي�ن لرية »ككلف الق�صائم«.
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9 ماليين دوالر لدمج كفاءة الطاقة 
بالبلدان النامية

اأعلن البنك الدويل عن تخ�صي�س 9 ماليني دوالر ملبادرة جديدة 
مدتها 3 �صن�ات مل�صاعدة البلدان النامية على دمج كفاءة الطاقة يف 
خططها وعملياتها اال�صرتاتيجية من اأجل حت�صني اخلدمات العامة، 

وخف�س ال�صغ�ط على امل�ازنات البلدية واحلد من التل�ث وانبعاث غازات الدفيئة.
واأو�صح البنك الدويل اأن املبادرة يف عامها االأول �صتقدم تدريًبا عملًيا مل�ص�ؤويل املدن على 

كيفية ا�صتهداف الفر�س، وو�صع خطط لكفاءة ا�صتخدام الطاقة ومت�يل وتنفيذ الربامج.
اخلطط  و�صع  على  امل��دن  م�صاعدة  على  يركز  امل��ب��ادرة  من  االآخ��ر  اجلانب  »اأن  واأ���ص��اف 
اال�صتثمارية وت�فيقها مع م�صادر التم�يل، كما �صتقرتن هذه االأن�صطة بتبادل املعرفة بني املدن 

التي طبقت برامج كفاءة الطاقة بنجاح واملدن التي بداأت لت�ها«.

شراكة بين صربيا والصين في مجال الطاقة بقيمة 530 مليون يورو
وحدة  لبناء  اتفاًقا  وال�صني  �صربيا  وقعت 
الت�ليد  محطة  يف  ال��ك��ه��رب��اء  الإن��ت��اج  ج��دي��دة 
يف  للفحم  منجم  وت��صيع  �صربيا  يف  احلرارية 

ا�صتثمار يقدر ب�530 ملي�ن ي�رو.
وق����ال وزي����ر ال��ط��اق��ة ال�����ص��رب��ي زوران����ا 
اإنه »مب�جب  ت�صريح �صحفي  ميخايل�فيت�س يف 
هذا االتفاق امل�قع مع �صركة »ت�صاينا ما�صينريي 
بناء  ال�صينية، �صيبداأ  اجنينريينغ ك�رب�ري�صن« 
ب�ا�صطة  ال�حدة اجلديدة يف محطة تعمل  هذه 
يف  �صربيا،  غرب  �صمال  ك��صت�الت�س  يف  الفحم 

بداية 2014، ويت�قع اإجنازها يف 2019، م�صرًيا 
يقع  للفحم  منجم  يف  املت�قع  الت��صيع  اأن  اإل��ى 
على مقربة من املحطة، �صيزيد اإنتاجه ال�صن�ي 

من 9 اإلى 12 ملي�ن طن«.
واأ�صار اإلى اأنه �صيتم ت�فري االأم�ال لتطبيق 
بنك  �صيمنحه  قر�س  ب�ا�صطة  امل�صروع  ه��ذا 
و�صيغطي  ال�صربية،  للحك�مة  ال�صيني  اك�صيم 
�صيمنح  حيث  اال�صتثمار،  قيمة  من  باملئة   85
القر�س على مدى 15 عاًما مع معدل فائدة 3 

باملئة وفرتة �صماح خلم�صة اأع�ام.

الرياض للتعمير توقع عقد إنشاء مجمع تجاري بتكلفة 23 مليون ريال
اأعلنت �صركة الريا�س للتعمري عن اإن�صاء جممع التعمري 
ملي�ن  تبلغ 23  اإجمالية  بتكلفة  امل�ؤ�ص�صات  اإحدى  مع   3 بالزا 

ريال.
املالية  ال�ص�ق  م�قع  على  ن�صر  بيان  يف  ال�صركة  واأ�صارت 
اإن�صاء املجمع يف 25 ن�فمرب  اأنه �صيتم البدء يف  اإلى  »تداول« 
الذاتية،  ال�صركة  م���ارد  من  مت�يله  �صيتم  وال��ذي  اجل��اري، 
مبينة اأنه �صيتم االنتهاء من تنفيذه يف 25 يناير 2015م على 
اأن يظهر االأثر املايل للم�صروع يف الربع االأول من العام ذاته.

وتبلغ م�صاحة املجمع 7000 مرت مربع، وي�صتمل على 110 
محالت جتارية و36 مكتًبا اإدارًيا، اإ�صافة اإلى ت�فر عدد من 

وامتداًدا  ت��صعة  امل�صروع  ويعد  ال�صيارات،  وم�اقف  اخلدمات 
احلكم  ق�صر  منطقة  يف  الديرة  بحي  للجملة  التعمري  ملركز 

ب��صط مدينة الريا�س.
مبنى  اإن�صاء  عقد  ت�قيع  عن  اأعلنت  قد  ال�صركة  وكانت 
جتارًيا  محاًل   33 اإق��ام��ة  يت�صمن  بالعزيزية  �صكني  جت��اري 
من  وع��دد  �صيارات  م�اقف  اإل��ى  اإ�صافة  �صكنية،  �صقة  و134 
اخلدمات واملرافق االأخرى مب�صاحة اإجمالية تبلغ 5.000 مرت 
الذاتية، ومن املت�قع  ال�صركة  مربع، و�صيتم مت�يله من م�ارد 
اأن ينعك�س االأثر املايل للم�صروع خالل الربع الثاين من العام 

املايل 2015م.

اقتصاديات

16
العدد 86 - ديسمبر 2013م



»المتقدمة« توصي بتوزيع 204 ماليين ريال على مساهميها
اأو�صى جمل�س اإدارة ال�صركة املتقدمة للبرتوكيماويات بت�زيع اأرباح نقدية على 
تبلغ 204  اإجمالية  بقيمة  الثاين من عام 2013م  الن�صف  ال�صركة عن  م�صاهمي 

ماليني ريال ب�اقع 1.25 ريال لكل �صهم.
م�ؤخًرا،  »ت��داول«  املالية  ال�ص�ق  م�قع  على  ن�صر  بيان  يف  ال�صركة  واأو�صحت 
اأحقية  اأن  اإلى  الت�زيع تبلغ 12.5% من القيمة اال�صمية لل�صهم، م�صرية  اأن ن�صبة 
االأرباح �صتك�ن مل�صاهمي ال�صركة امل�صجلني لدى مركز اإيداع االأوراق املالية »تداول« 
بنهاية تداول ي�م انعقاد اجلمعية العامة التي �صيتم الدع�ة لها بعد اأخذ م�افقة 
اجلهات املخت�صة، وبذلك ي�صبح اإجمايل االأرباح التي �صيتم ت�زيعها عن العام 
لل�صهم  ريال   2.25 ب�اقع  ريال  ملي�ن   368.89 2013/12/31م  يف  املنتهي 

ال�احد بن�صبة ت�زيع من القيمة اال�صمية لل�صهم تبلغ %22.5.

الرئيس التنفيذي لشركة »سابك«:
االبتكار هو السبيل لالزدهار االقتصادي

اأكد نائب رئي�س جمل�س االإدارة الرئي�س 
محمد  املهند�س  »�صابك«  ل�صركة  التنفيذي 
ال�صبيل  ه���  االب��ت��ك��ار  اأن  املا�صي  حمد  ب��ن 
التعاون  اإل��ى  ودع��ا  االقت�صادي،  ل��الزده��ار 
امل�����ص��رتك ب���ني احل��ك���م��ات وامل���ؤ���ص�����ص��ات 
»بيئة  لتاأ�صي�س  اخلا�س  والقطاع  التعليمية 

اقت�صادية ابتكارية«.
جاء ذلك خالل كلمته يف املنتدى الثامن 
البرتوكيماويات  مل�صّنعي  اخلليجي  لالحتاد 
دبي  يف  عقد  ال��ذي  »جيبكا«  والكيماويات 
املنتدى  ويعّد  اأي��ام،  ثالثة  وا�صتمر  م���ؤخ��ًرا 
على  االإ�صاءات  خالله  تلقى  �صن�ية  فعالية 
يف  ال���رواد  التنفيذيني  امل�����ص���ؤول��ني  خ���ربات 
�صناعة الكيماويات، وقال املا�صي: »�صتك�ن 
ال  التي  ال�صركات  تلك  ن�صيب  من  الريادة 
جمالها  نطاق  يف  اأعمالها  بتح�صني  تكتفي 
لتعيد  ذلك  تتجاوز  بل  فح�صب،  ال�صناعي 
ذات��ه،  ال�صناعي  جمالها  و�صياغة  ت�صكيل 
ويعيدون  مب�صائرهم  يتحكم�ن  فاملبتكرون 

ت�صكيل طبيعة املناف�صة لديهم«.
االإدارة  جم��ل�����س  رئ��ي�����س  ن��ائ��ب  ورك����ز 
اأّن  الرئي�س التنفيذي ل�صركة )�صابك( على 
بعدد  يقا�س  ال  لل�صركات  الناجح  االبتكار 
ال�صركات،  متتلكها  التي  االخ��رتاع  ب��راءات 
اأو عدد املنتجات التي تطرحها يف االأ�ص�اق، 

واإمن�������ا ي���ق���ا����س ب��ال��ن��ت��ائ��ج 
ترتتب  التي  املالية  والع�ائد 
م�صيًفا  املنتجات،  تلك  على 
املحركات  يحفز  االبتكار  اأن 
لدى  لالأعمال  اال�صرتاتيجية 
ال�صركات لكي تقدم منتجات 
وخدمات اأف�صل وبذلك تلقى 

القب�ل من االأ�ص�اق«.
وت�������ط�������رق امل����ا�����ص����ي 
ل���ل���خ���ط����ات االب���ت���ك���اري���ة 
ال���ت���ي ق��ط��ع��ت��ه��ا )���ص��اب��ك( 
ذات  امل�صادر  ال�صتك�صاف 
مل��ادة  االقت�صادية  التكلفة 
ن�صعى  »اإن��ن��ا  وق���ال:  ال��ق��ّي��م 
قيمة م�صافة  للح�ص�ل على 

واإنتاج  الزيت؛  من  امل�صتخل�صة  للكيماويات 
الغاز  م��ن  االأول��ي��ف��ي��ن��ات  م��ن  اأك���رب  كميات 
واملبداأ  املاء.  من  والهيدروجني  ال�صناعي، 
اأن امل�����ص��ادر غري  االأ���ص��ا���ص��ي يف ذل��ك ه��� 

امل�صتخدمة هي اأرخ�س امل�اد«.
ال�صيارات  �صناعة  جم��ال  عن  وحت��ّدث 
واهتمامها املتزايد بتقدمي ابتكارات جديدة 
وذل��ك  الطاقة  ا�صتخدام  لتخفيف  ت�صعى 
وتخزين  احل��رك��ة  ون��ق��ل  ال�����زن،  بتخفيف 
اال�صتعداد  ���ص��رورة  على  م�صدًدا  الطاقة، 

اإن:  امل�صتقبل، وقال  الدائم مل�اجهة تغريات 
املت�صارعة  املتغريات  مع  امل�صتمرة  »جه�دنا 
طبيعية  نتيجة  اإال  ه��ي  م��ا  االأي���ام،  ه��ذه  يف 
ل��ع��زمي��ت��ن��ا ل��ل���ق���ف يف وج����ه ال��ت��ح��دي��ات 

امل�صتقبلية«.
م��ح��م��د بن  امل��ه��ن��د���س  اأن  اإل����ى  ُي�����ص��ار 
اإدارة  رئ��ي�����س جم��ل�����س  ه����  امل��ا���ص��ي  ح��م��د 
البرتوكيماويات  مل�صنعي  اخلليجي  االحتاد 
والكيماويات »جيبكا« الذي مت تاأ�صي�صه عام 
2006م، ومتثل »�صابك« واحًدا من اأع�صائه 

امل�ؤ�ص�صني الثمانية.
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ميزان استقرار أسواق 
النفط العالمي

السعودية.. 

القادرة  النفطية  العالم  دول  أكثر  من  السعودية  العربية  اململكة  باتت 
على حماية األسواق النهائية من خطر تقلبات اإلنتاج واألسعار، وهو األمر 
ال��ذي خلق ن��وًع��ا م��ن االت���زان واالس��ت��ق��رار يف أس���واق النفط العاملية خالل 
العام احلالي 2013، على الرغم من تراجع حجم إنتاج بعض الدول بسبب 

األوضاع التي تشهدها املنطقة العربية.

تداول - خاص
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االأ���ص���اق  حماية  عملية  يف  اململكة  دور  وب���رز 
اإنتاجها  حجم  رفعت  عندما  التقلبات  من  النهائية 
من 9.4 ملي�ن برميل دوالر، اإلى 10.8 ملي�ن دوالر 
االقت�صادي  احل�صار  ب�صبب  املقبلة،  الفرتة  خالل 
امل��ف��رو���س على االإن��ت��اج االإي�����راين، وت��راج��ع حجم 
االأو���ص��اع  ب�صبب  و»ال�����ص���ري«  »الليبي«،  االإن��ت��اج��ني 

احلالية التي ت�صهدها هذه البلدان.
ويف هذا ال�صياق، اأكد �صاحب ال�صم� امللكي االأمري 
وزير  م�صاعد  عبدالعزيز  بن  �صلمان  بن  عبدالعزيز 
البرتول والرثوة املعدنية اأن العامل يعي�س مرحلة غري 
التعقيد يف  والبالغة  ال�صريعة،  التح�الت  م�صب�قة من 
عامل الطاقة، م�صرًيا اإلى اأن االقت�صاد العاملي ال يزال 
ي�اجه تيارات معاك�صة ال ميكن اإغفالها، والتي ياأتي من 
االقت�صادية  الق�ى  ميزان  يف  التغري  ت�صاعد  اأبرزها 
كثري  ال��صطى يف  الطبقة  وتزايد حجم  ال�صرق،  نح� 
من االقت�صادات النا�صئة، وكذلك تبل�ر اأمناط جديدة 
وا�صتمرار  وعالقاتها،  الطاقة  جت��ارة  تدفقات  من 

التغريات على امل�صهد ال�صيا�صي يف ال�صرق االأو�صط.
تزايد الفر�ص 

افتتاح  يف  األقاها  التي  كلمته  يف  �صم�ه  وق��ال 
امل��ن��ت��دى ال�����ص��ن���ي ال��ث��ام��ن ل���الحت���اد اخل��ل��ي��ج��ي 
عقد  الذي  )جيبكا(،  والكيماويات  للبرتوكيماويات 
املا�صي يف مدينة  الفرتة بني 19-21 ن�فمرب  خالل 
دبي: »اإن هذه املرحلة املتغرية عادة ما تربز الكثري 
قطاع  على  متاًما  ينطبق  االأم��ر  وه��ذا  الفر�س  من 
جمل�س  دول  يف  البرتوكيماويات  و�صناعة  الطاقة 
التعاون اخلليجي، واأّن التحدي الذي ي�اجه �صناعة 
ا بامل�ارد بل يف كيفية ا�صتخراجها،  الطاقة لي�س نق�صً
بالكفاءة،  تت�صم  بطريقة  االأ���ص���اق  اإل��ى  وت��صيلها 

وامل�ث�قية، واال�صتدامة«.
واأكد �صم� م�صاعد وزير البرتول والرثوة املعدنية 
اإم���دادات  من  اجلديدة  ب��امل���ارد  ترحب  اململكة  اأن 
الطاقة مل�اجهة تزايد الطلب على الطاقة واملنتجات 
البرتوكيماوية النهائية، نتيجة الت�صاع حجم الطبقة 

ال��صطى عاملًيا خالل العقدين القادمني. 
ولفت �صم�ه اإلى اأنه مع فر�س ازدياد الطلب تاأتي 
يف  املناف�صة  زي��ادة  يف  تتمثل  عديدة  حتديات  ا  اأي�صً
قطاع البرتوكيماويات العاملي، وارتفاع م�جة احلمائية 
واحل�اجز التجارية يف كثري من اأنحاء العامل، وكذلك 
محدودية م�صاهمة �صناعة البرتوكيماويات يف تن�يع 
اقت�صادات دول جمل�س التعاون اخلليجي، م�صرًيا اإلى 
اأن على �صناعة البرتوكيماويات يف املنطقة اال�صتعداد 
االبتكار،  خالل  من  التحديات  تلك  مل�اجهة  اجليد 
ك�نه عاماًل رئي�ًصا ل�صمان تناف�صية ال�صناعة، وبناء 
وتط�ير قاعدتها من الك�ادر الب�صرية املحلية، واإعطاء 
جانب الكفاءة واحلفاظ على الطاقة اأول�ية ق�ص�ى، 
الدولية  ال��ق���ان��ني  م��ع  عملياتها  ت���اف��ق  ج��ان��ب  اإل���ى 
واالإغ���راق،  الدعم  لق�صايا  ًة  ُعر�صْ اأق��ّل  تك�ن  حتى 

املنتجات  على  الراهن  الطلب  ملقابلة  بجدية  والعمل 
البرتوكيماوية، واإيجاد طلب اإ�صايف عليها يف منطقة 
ال�صرق االأو�صط، وا�صتثمار �صركاتها البرتوكيماوية يف 
كافة مراحل �صل�صلة ال�صناعات التح�يلية و�ص�اًل اإلى 

املنتجات النهائية.
اإمكانات ال�شباب

التحدي  »اإن  البرتول:  وزير  م�صاعد  �صم�  وقال 
االأكرب ه� كيفية حت�يل اإمكانات ال�صباب، وم�اهبهم، 
القت�صاداتهم،  ف�ائد  حتقيق  اإلى  ت���ؤدي  اأ�ص�ل  اإلى 
ا عن ترْكهم عبًئا على االقت�صاد  وجمتمعاتهم، ع��صً
املعرفة  تن�يع  خالل  من  االجتماعية  الرعاية  وُنظم 
اإيجاد  ت�صمل  وا�صعة،  هيكلية  تغريات  اإح��داث  عرب 
داخل  التفاعل  اأمن��اط  وحت�يل  جديدة،  م�ؤ�ص�صات 
قادر على  تعليم  واملجتمع، وتط�ير نظام  امل�ؤ�ص�صات 
تزويد اخلريجني باملهارات املطل�بة يف �ص�ق العمل، 
ور�صم �صيا�صات حك�مية �صاملة ومن�صجمة، وت�طيد 
التعاون بني امل�ؤ�ص�صات املختلفة وال�صناعة، وباأجهزة 
حك�مية تعمل كفريق واحد لديه جمم�عة متن�عة من 
وا�صحة  روؤية  ذات  واملهارات،  واملعرفة،  الكفاءات، 

ملتزمة بخطة طريق ت�صري بها اإلى االأمام«.
الدولة االأهم

اأب�  نعمت  الدكت�ر  اأكد  ل�»تداول«،  ت�صريح  ويف 
اأن  ل���»ت��داول«،  الطاقة  �ص�ؤون  يف  اخلبري  ال�ص�ف، 
ال�صع�دية باتت الدولة االأهم يف عملية دعم ا�صتقرار 
اأ�ص�اق النفط النهائية، وقال: »اأ�ص�اق  النفط العاملية 
اإنتاج  انقطاع  ت�صهد  زالت  ما  احلالية  الفرتة  خالل 
نح� ملي�ن برميل نفط ي�مًيا من ليبيا ب�صبب االأو�صاع 
التي ت�صهدها البالد، وملي�ن برميل من اإيران ب�صبب 
اإلى انقطاع نح� 400  اإ�صافة  احل�صار االقت�صادي، 
األف برميل ي�مًيا من االإنتاج العراقي ب�صبب اأعمال 

ال�صيانة املتكررة«.
ال�صع�دية  اأن  اإل��ى  ال�ص�ف  اأب���  الدكت�ر  ولفت 

متى  النهائي  االإنتاج  حجم  رفع  على  القدرة  متتلك 
النهائية،  االأ���ص���اق  يف  ملحة  حاجة  هنالك  كان  ما 
من  احل��ايل  العام  خ��الل  جنحت  اأنها  على  م���ؤك��ًدا 
دعم ا�صتقرار اأ�ص�اق النفط العاملي، برغم االأو�صاع 

الراهنة التي ت�صهدها بع�س الدول املنتجة.
اأ�شا�شيات ال�شوق

املعدنية  وال��رثوة  البرتول  وزي��ر  اأن  اإل��ى  ُي�صار 
املهند�س علي النعيمي، اأكد ا�صتعداد اململكة لتلبية 
اأي زيادات يف الطلب على الطاقة، وقال النعيمي يف 
اإلى جانب  اجلي��صيا�صية  الع�امل  »اإن  �صابق:  وقت 
دوًرا  تلعبان  ال��ع���ام��ل،  بتلك  املتعلقة  امل�صاربات 
مح�رًيا يف التاأثري على اأ�صعار البرتول«، م�صتطرًدا: 
»لكن تبقى اأ�صا�صيات ال�ص�ق النفطية مثالية اإلى حد 
كبري؛ فاالأ�ص�اق مت�ازنة اإلى حد بعيد، واملخزونات 

البرتولية التجارية يف و�صع منا�صب«.
ال�صني  جامعة  رئي�صة  قالت  اأخ���رى،  جهة  من 
للبرتول الربف�ص�رة �صان ه�نغ ه�نغ: »البرتول ه� عماد 
ال�صناعة احلديثة، وال ميكن اأن تك�ن هناك �صناعة 
دون برتول، لهذا ن�اجه الي�م �صغًطا غري م�صب�ق يف 
يتعلق  فيما  املتقدمة  البرتوكيماوية  التقنيات  تط�ير 
 بت�صنيع البرتول الثقيل املنت�صر يف جميع اأنحاء العامل«. 
املدير  ب��ازه��ري،  عمر  املهند�س  اأو���ص��ح  ذل���ك،  اإل���ى 
»اأرام��ك���  �صركة  يف  الهند�صية  للخدمات  التنفيذي 
ق�ة  اأ�صبحت  النفط  تكرير  �صناعة  اأن  ال�صع�دية«، 
قبل  للنفط  بئر  اأول  اكت�صاف  منذ  لالبتكار  دافعة 
لعبت  ال�صناعة  هذه  اأن  مبيًنا  عاًما،   150 من  اأكرث 
دوًرا فعااًل يف تط�ير عمليات وتقنيات حتفيز جديدة، 
بدًءا من طرق تقطري البرتول االأولية التي تق�م على 
اخل��ام،  النفط  مك�نات  لف�صل  باالأنابيب  التقطري 
التي  تقدًما  واالأكرث  احلديثة  العمليات  اإلى  وامتداًدا 
للنفط  التح�يلية  العمليات  من  قدر  اأق�صى  حققت 

واإنتاج البرتوكيماويات.

اهتمام بحثي متزايد بقطاع البترول
ال�صع�دي -  يف �صياق اهتمام اململكة بهذا القطاع احلي�ي، عقدت م�ؤخًرا فعاليات »املنتدى 
امللك  ال�ص�يل، رئي�س مدينة  الدكت�ر محمد  افتتحه  الذي  البرتول 2013«،  لتكرير  االأول  ال�صيني 
عبدالعزيز للعل�م والتقنية، بح�ص�ر االأمري الدكت�ر تركي بن �صع�د بن محمد، نائب رئي�س مدينة 
امللك عبدالعزيز للعل�م والتقنية ملعاهد البح�ث، باالإ�صافة اإلى عدد من اخلرباء واملخت�صني، وقد 

�صبق ل�»تداول« اأن اأفردت له تغطية جيدة يف عددها املا�صي.  
والتقنية،  للعل�م  عبدالعزيز  امللك  مدينة  رئي�س  ال�ص�يل  اإبراهيم  بن  محمد  الدكت�ر  وق��ال 
خالل افتتاح املنتدى حينها: »تعد ال�صع�دية االأولى يف اإنتاج البرتول، بينما تعد ال�صني حالًيا ثاين 
العلمية  البح�ث  الكثري من  الإقامة  الطاقة، مما يحفز  الطلب على  ناحية  بالعامل من  دولة  اأكرب 
ا يف جمال تكرير البرتول وم�صادر الطاقة املتجددة وبع�س املجاالت  والتطبيقية امل�صرتكة، خ�ص��صً
ذات االهتمام امل�صرتك يف جمال التقنية املتقدمة والتط�ير العلمي، وه� ما اأ�صهم يف اإر�صاء ق�اعد 

�صراكة ق�ية بني اململكة وال�صني«.
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مؤتمر »أديبك 2013«:

تمكين المرأة والشباب ..
يضمن استقرار النفط والغاز

بد من  ال��ق��ادة، لذلك ال  والغاز يف اخلليج يرتكز على تطوير أجيال جديدة من  النفط  »مستقبل قطاع 
امل��رأة  ال��ش��ب��اب، حيث إن متكني  ال��ق��ط��اع، واملهندسني  ال��ع��ام��الت يف  ه��ذا  ال��ت��واص��ل والتفاعل م��ع فئة اإلن���اث 
واملهندسني الشباب يجعل املؤسسات والشركات اإلقليمية تدرك أهمية تفعيل مشاركة هاتني املجموعتني من 
أجل ضمان  استقرار طويل املدى يف القطاع«.. هكذا خرجت توصيات معرض ومؤمتر أبوظبي الدولي للبترول 

)أديبك 2013( بعد أن كرم الفائزين بجوائزه لهذا العام.

اأقيم »اأديبك 2013« يف مركز اأب�ظبي للمعار�س حتت رعاية �صاحب ال�صم� 
من  األًفا   50 من  اأكرث  ومب�صاركة  الدولة،  رئي�س  نهيان  اآل  زايد  بن  خليفة  ال�صيخ 

املهنيني يف قطاع الطاقة من 80 بلًدا من مختلف اأنحاء العامل.
القرار  و�صناع  العاملي  الطاقة  قطاع  ق��ادة  م��ن  ع���دًدا  امل���ؤمت��ر  وا�صتقطب 
واملبدعني والفنيني والباحثني االأكادمييني، وذلك حتت �صعار »الطاقة للجميع يف 
عامل متغري«. وتناول احلدث التحديات الرئي�صية والفر�س املتاحة يف قطاع الطاقة 
الغاز يف مزيج  اأهمية دور  تزايد  ب�صكل خا�س على  الرتكيز  واملتغري، مع  املتط�ر 

أسواق خليجية
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دوق يورك يحث قطاع 
الطاقة على االستثمار 

في العنصر البشري.

المؤتمر صار منبرًا عالميًا 
لصناعة النفط والغاز.

اإلى  احلاجة  على  ال�ص�ء  �صلط  فيما  الطاقة، 
يف  اأكرث  االنخراط  على  وال�صباب  املراأة  ت�صجيع 

املهن املرتبطة بالقطاع.
تخلل امل�ؤمتر عدة نقاط مهمة ح�ل الطاقة 
وت��ن��اول  م�����ص��ادره��ا،  ع��ل��ى  امل��ح��اف��ظ��ة  وكيفية 
وزي��ر  امل��زروع��ي  ف��رج  ف��ار���س محمد  ب��ن  �صهيل 
الطاقة االإماراتي يف مداخلته روؤية وجتربة دولة 
االإمارات يف اال�صتخدام االأمثل مل�صادر الطاقة، 
واالأخذ يف االعتبار املحافظة على البيئة بالت�جه 
وتطرق  واملتجددة،  البديلة  الطاقة  م�صادر  اإلى 

اإلى جتربة مدينة م�صدر.
دوق ي�رك

الفًتا  ح�����ص���ًرا  امل���ؤمت��ر  فعاليات  و���ص��ه��دت 
حث  اإذ  الربيطانية،  ي���رك  دوق  اأن��درو  لالأمري 
الطاقة  قطاع  رواد  م��ن  امل���ؤمت��ر  يف  امل�صاركني 
على �صرورة اال�صتمرار باال�صتثمار يف راأ�س املال 
االأهمية  على  ال�ص�ء  اإلقاء  و�صرورة  الب�صري، 
املتزايدة ملنابر احل�ار اخلا�صة بقطاع الطاقة، 
الدويل  اأب�ظبي  وم�ؤمتر  معر�س  بقدرة  ن�ه  كما 
للبرتول الفريدة من ن�عها للعمل يف جميع اأنحاء 
لتزايد  حل�ل  الإيجاد  الطاقة  قطاعات  جماالت 
القرن  يف  احلي�ي  القطاع  ه��ذا  على  الطلبات 

ال�احد والع�صرين. 

تكرمي الفائزين
ويف ختام معر�س وم�ؤمتر اأب�ظبي الدويل 
عن  االإع��الن  جرى   )2013 )اأديبك  للبرتول 
هذا  ل��دورة  بج�ائزه  ال�صتة  الفائزين  اأ�صماء 
العام، 2013، الذين مت اختيارهم بعد عملية 
قامت  واإجنازاتهم  الأعمالهم  دقيقة  مراجعة 
بها جلنة تقييم وحتكيم اإقليمية.  وقام بت�صليم 
املهريي،   املقرب  وليد  الفائزين  اإلى  اجل�ائز 
الت�صغيلي  والرئي�س  التحكيم،  جلنة  رئي�س 
حفل  خ��الل  وذل��ك  للتنمية،  املبادلة  ل�صركة 
االإم��ارات  ق�صر  فندق  يف  اأقيم  كبري  تكرميي 

بالعا�صمة اأب�ظبي.
وق���د اخ��ت��ري ه�����ؤالء ال��ف��ائ��زي��ن ت��ق��دي��ًرا 
لريادتهم يف جمال االبتكار وااللتزام بالتميز 

يف عملهم يف جمال قطاع الطاقة االإقليمي.  
و�صهدت م�صابقة  هذا العام مناف�صة ق�ية 
م�ؤ�ص�صة   79 بها  تقدمت  م�صاركة    292 بني 
و�صركة عاملة يف جمال قطاع النفط والغاز يف 

22 دولة. 
امل�صاركني  لكافة  اأويل  تقييم  ج��رى  وق��د 
من قبل جلنة املراجعة وجلنة حتكيم اإقليمية 
قطاع  يف  اخل��رباء  من  مختارة  نخبة  �صمت 
التقييم  ه��ذا  ع��ن  ومتخ�س  وال��غ��از،  النفط 

اخت�صار قائمة املر�صحني االأولية لت�صمل اأق�ى 
18 م�صاركة  ت�صمل �صت فئات  كقائمة نهائية 

للمر�صحني جل�ائز 2013. 
وخ�صعت كل م�صاركة مت اختيارها �صمن 
قبل  م��ن  دقيقة  مل��راج��ع��ة  النهائية  القائمة 
جلنة  اجتماع  يف  حكام  �صبعة  عن   يقل  ال  ما 
التحكيم االإقليمية. ثم مت اختيار الفائزين من 
خالل عملية تقييم دقيقة  مرت بثالث مراحل 

تف�صيلية.
النهائية  النتائج  ع��ن  املنظم�ن  واأع��ل��ن 
فئات  �صت  �صمن   )2013 )اأدي��ب��ك  جل���ائ��ز 
ال��غ��از  ت��ط���ي��ر  م�����ص��روع  ف���از  ح��ي��ث  مختلفة، 
)اأدم��ا  »جا�صك�«  ل�صركة  امل�صرتك   املتكامل 
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للنفط  م�����ص��روع  كاأف�صل  واأدج����از(  العاملة 
الك�يت  نفط  �صركة  ف��ازت  ح��ني  يف  وال��غ��از، 
بجائزة اأف�صل ابتكار اأو تقنية يف قطاع النفط 
والغاز عن م�صروعها »احلقل الرقمي الذكي«، 
اأف�صل �صركة  وفازت �صركة �صل قطر بجائزة 
املهنية يف قطاع  وال�صالمة  ال�صحة  يف جمال 
ال�صالمة    برنامج  عن   وذل��ك  والغاز،  النفط 
يف م�صروع الل�ؤل�ؤة للغاز امل�صال. ويف فئة اأف�صل 
مبادرة للم�ص�ؤولية االجتماعية لل�صركات فازت 
اأب� البخ��س من خالل مبادرتها  �صركة ت�تال 
القادة  »ت�ا�صل  امل�صمى   ال��ري��ادة«  »برنامج 

ال�صباب: ح�ار مع امل�صتقبل«..
 وقد متيزت ج�ائز هذا العام باإ�صافة 

»متكني  ج��ائ��زة  هما  جديدتني   فئتني 
املراأة يف قطاع النفط والغاز«، التي 
املبادرات  على  التعرف  اإل��ى  تهدف 

من  املتخ�ص�صني  مكانة  لرفع  اُت��خ��ذت  التي 
وج��ائ��زة  وال��غ��از،  النفط  جم��ال  يف  الن�صاء 
حتتفي  التي  ال���اع��د«،  )اأدي��ب��ك(  »مهند�س 
�صن�ات  اأرب��ع  من  اأقل  لديهم  الذين  باالأفراد 
والغاز  النفط  �صناعة  جم��ال  يف  اخل��ربة  من 
واأظهروا اإمكانات كبرية كقادة يف هذا املجال.

اأكرث  اجلديدتان  اجل�ائز  فئتا  تلقت  وقد 
االأهمية  يعك�س  مما  للم�صاركة،  طلًبا   60 من 
يف  ال�صباب  واملهنيني  امل���راأة  ل��دور  املتنامية 
امل��راأة يف  فئة متكني  ففازت يف  القطاع،  هذا 
عمان  نفط  تنمية  �صركة  والغاز  النفط  قطاع 

جمال  يف  عمانية  فتاة  اأول  تخريج  خالل  من 
فئة  يف  اأم��ا  امليدانية.  الهند�صية  العمليات 
»مهند�س )اأديبك( ال�اعد« فقد فازت �صركة 
مرمي  املهند�صة  م�صاركة  خالل  من  »جا�صك�« 

عبداهلل الهندي.
النفط  وح�ل جائزة متكني املراأة يف قطاع 
ت�صلمت  التي  الكندي  انت�صار  قالت  وال��غ��از، 
عمان  نفط  تنمية  �صركة  عن  بالنيابة  اجلائزة 
»اإنني فخ�رة جًدا ال�صتالم هذه اجلائزة؛ فاملراأة 
بداأت تتب�اأ مكانة مهمة ومتنامية يف قطاع النفط 
التي  الفر�س  من  بالكثري  يزخر  ال��ذي  وال��غ��از 

ميكن للمراأة اأن ت�صتغلها، لذلك علينا اأن نبتعد 
لتحقيق  بجٍد  نعمل  واأن  النمطية  ال�ص�ر  عن 
اأحالمنا. واإنني واثقة باأن هذا التكرمي �صي�صكل 
لهن  ومحفًزا  الن�صاء  من  للعديد  اإلهام  م�صدر 

لالن�صمام اإلى هذا القطاع«.
ومن جانبه قال محمد �صاح�ه ال�ص�يدي، 
م�ؤمتر  ورئي�س  اأدن���ك،  الغاز يف  دائ��رة  مدير 
اجل�ائز  ه��ذه  اإن�صاء  »مت   :2013 )اأدي��ب��ك( 
وت�صريع  للقطاع  اإر�صاء معايري جديدة  بهدف 
جميع  ح��ق  وم���ن  واإق��ل��ي��م��ًي��ا،  محلًيا  ت��ط���ره 
الفائزين اأن يفخروا باإجنازاتهم البارزة التي 
اأكرث  من  كانت  التي  ال�صنة،  خ��الل  حقق�ها 
ال�صن�ات تناف�صية يف )اأديبك(، واآمل اأن ي�صكل 
ي�ا�صل�ا  كي  للفائزين  ح��اف��ًزا  التكرمي  ه��ذا 
متيزهم، واأن ي�صجع العاملني يف القطاع على 
بذل املزيد من اجله�د لل��ص�ل اإلى اأرقى 

درجات التميز«.

تخلل المؤتمر عدة نقاط 
مهمة حول الطاقة وكيفية 

المحافظة على مصادرها.

تشجيع المرأة والشباب على 
االنخراط أكثر في المهن 

المرتبطة بالقطاع.

أسواق خليجية
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القطاع الخاص يطيح بمنافسه 
الحكومي من حلبة التوظيف

األجيال الجديدة تغري اسرتاتيجيتها..

على الرغم من االعتقاد السائد حيال جاذبّية العمل يف القطاع العام والزيادة امللحوظة 
فيه للرواتب والعالوات، أعرب مواطنون خليجيون يعملون يف القطاع اخلاص عن درجات 
أعلى بشكل ملحوظ من االرتباط بالعمل )45%( مقارنًة مع نظرائهم يف القطاع العام )%37(.

أسواق خليجية
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ما �صبق كان نتيجة درا�صة بحثية اأجرتها �صركة »اأي�ن هي�يت«، )ال�صركة 
لال�صت�صارات  الأي�ن  التابعة  الب�صرية  امل�ارد  ا�صت�صارات  جمال  يف  العاملية 
،املدرجة يف ب�ر�صة ني�ي�رك حتت الرمز AON(، واأ�صارت من خاللها اإلى 
التغري الكبري احلا�صل يف �ص�ق العمل اخلليجي، حيث بات القطاع اخلا�س 
ياأتي يف مقدمة القطاعات التي يرغب امل�اطن�ن باخلليج يف العمل بها بعد 

ما كان القطاع العام ه� �صاحب املركز االأول بال مناف�س.
ورمبا ُيف�صر متيز القطاع العام بظروف العمل امل�ؤاتية فيه ، ك�صمان 
ال�ظيفة واملكانة املرم�قة و�صاعات العمل املنّظمة، غري اأّن نتائج الدرا�صة 
اخلليجيني  امل�اطنني  من   %20 اأّن  اأظهرت  »ق��درات«  عن�ان  حملت  التي 
يف  فقط   %24 ب�  مقارنًة  العام،  القطاع  يف  وظائفهم  لرتك  ج��ًدا  عر�صة 
امل�اطنني  ل��دى  بالراتب  الر�صى  درج��ة  تكن  مل  فيما  اخل��ا���س.  القطاع 

العاملني يف القطاع العام )32%( اأعلى بكثري من املعدل العام )%30(.
الدوافع  فهم  على  ترّكز  رائ��دة  بحثية  مبادرة  »ق��درات«  درا�صة  وُتعد 
والتحفيزات التي حتّث امل�اهب يف املنطقة، مع الت�صديد على فهم امل�اهب 

ال�طنية. 
وت�صّمنت الدرا�صة م�صاركة اأكرث من 100 م�ؤ�ص�صة عامة وخا�صة، منها 
لل�صناعات،  الغامن  و�صركة  ال�طني،  دبي  االإمارات  وبنك  طريان اخلليج، 

و�صركة دولفني للطاقة املحدودة، وماكدونالدز اململكة العربية ال�صع�دية.
االرتباط بالعمل

امل�اطنني  امل���ّظ��ف��ني  ارت��ب��اط  درج���ات  اأن  ��ا  اأي�����صً ال��درا���ص��ة  وك�صفت 
ال�ظيفة  مبجال  اال�صتمرار  يف  والرغبة  ع��ام  ب�جه  بالعمل  اخلليجيني 

انخف�صت من 51% اإلى 44% يف العامني املا�صيني. 
كما �صّجل امل�اطن�ن اخلليجي�ن الذين ترتاوح اأعمارهم بني 25 و34 

عاًما اأدنى درجات االرتباط بالعمل التي بلغت ن�صبتها %40. 
املحافظة  ال�صركات قادرة على  اأن  اإلى  الدرا�صة  نتائج  اأ�صارت  كذلك 
انتماء  ثقافة  بناء  خ��الل  من  بالعمل  ارتباطهم  وتر�صيخ  م�ّظفيها  على 
متجّذرة يف القيادة التنظيمية الق�ية، والثقة بني الزمالء واالإدارة، والقيم 

والعدالة واحرتام م�صاهمة الفرد. 
الثقة بالروؤ�شاء

الراهن  ال�قت  يف  ال�صع�ديني  امل�اطنني  من   %38 اإن  الدرا�صة  وتق�ل 
ال�صركة  اإدارة  يف  ال�صائبة  ال��ق��رارات  يّتخذون  روؤ�صاءهم  اأّن  يعتقدون 

وامل�ّظفني، واأعرب 42% عن ر�صاهم باملعاملة العادلة يف مكان العمل. 
باأّن مديرهم  ال�صع�ديني  امل�اطنني  ي�صعر 39% من  عالوًة على ذلك، 
من  واالإر�صاد  التدريب  من  يكفي  ما  تلّق�ا  اإّنهم   %42 قال  فيما  يدعمهم، 

�صركتهم يف االأ�صهر ال�صّتة االأخرية.
اأنحاء  يف  واملغرتبني(  )امل�اطنني  امل�ّظفني  اأّن  الدرا�صة  ك�صفت  كما 
م�ّظفني   10 بني  من   8 اإذ  م�صريتهم،  يف  كبرية  طم�حات  لديهم  اخلليج 

يت�ّقع�ن ترقية العام املقبل، و48% يعتربون ذلك اأمًرا م�صلًما به.
التوطني

ا درا�صة ملمار�صات  ويف �صياق مبادرة »قدرات«، اأجرت اأي�ن هي�يت اأي�صً
الت�طني �صاركت فيها م�ؤ�ص�صات اإقليمية رائدة قّدمت معل�مات قّيمة ح�ل 
وفعالّيتها،  امل�ؤ�ص�صات  هذه  تّتبعها  التي  الراهنة  الت�طني  مبادرات  انت�صار 
التي  وامل���ؤث��رات  واخليارات  التف�صيالت  عن  معل�مات  ا  اأي�صً جمعت  كما 

اأبداها طاّلب اجلامعات ح�ل امل�صريات املهنية. 
وقد �صاعدت هذه املعل�مات على ر�صم معامل برنامج ت�صريع الت�طني 
و�صع  على  العمالء  م�صاعدة  هدفها  رئي�صية  حل�ل  خم�صة  ي�صمل  وال��ذي 

ت�صّ�ر لفعالية ممار�صات الت�طني اخلا�صة بهم وتطبيقها وقيا�صها.
وقد جرى الك�صف عن النتائج الرئي�صية لهذا امل�صروع م�ؤخًرا اأمام اأكرث 
من 100 �صخ�س مخت�ّس يف امل�ارد الب�صرية وقادة عملية الت�طني، وذلك 

يف فعالية ا�صت�صافها فندق جي دبلي� ماري�ت ماركيز يف دبي. 
التنفيذي ل�صريك�،  الرئي�س  وقّدم املتحّدثان ال�صيفان ظافر رجا، 
الك�ادر  لتط�ير  االإم���ارات  لربنامج  التنفيذي  املدير  امل��ال،  وعي�صى 
ال�طنية، معل�مات وانطباعات من وجهة نظر قطاع العمل وال�صناعة 

واحلك�مة.
ال�صركة  ت�صدرها  درا���ص��ات  �صل�صلة  من  ج��زًءا  امل�صح  ه��ذا  وي�صّكل 
باالعتماد على البح�ث املعمقة واالأدلة، مبا يف ذلك درا�صة زيادة الرواتب، 
اإجمايل التع�ي�صات وم�ؤ�ّصر  واأف�صل رّب عمل يف ال�صرق االأو�صط، وقيا�س 

مخاطر امل�ارد الب�صرية.
فعلي  ب�صكل  امل���اه��ب  فهم  اإل��ى  والتقارير  ال��درا���ص��ات  تلك  وت��ه��دف 
النظري، وذلك من خالل جمع املعل�مات املعّمقة عن قدرات االأفراد وعن 

الدوافع التحفيزية التي حتّدد اأداء الق�ى العاملة يف املنطقة واإنتاجّيتها.
تغري ال�شلوك

يف تعليقه على نتائج الدرا�صة قال الدكت�ر مارك��س وايزنر، الرئي�س 
»قدرات«  درا�صة  نتائج  »ُتظهر  االأو�صط:  ال�صرق  اأي�ن هي�يت  التنفيذي يف 
ا يف �صل�ك امل�اطنني جتاه العمل يف القطاع اخلا�س. وهذا خرب �صاّر  تغرّيً
جلذب  املحلية  امل�اهب  نح�  وت�ّجهها  تنّ�عها  تتابع  التي  عم�ًما  للمنطقة 
نتائج  اإل��ى  وا�صتناًدا  امل�صتقبليني.  االأع��م��ال  وق��ادة  امل�صتدامة  امل��ه��ارات 
امل�اهب  ا�صتقطاب  يف  يفلح  اخلا�س  القطاع  اأّن  ال�ا�صح  فمن  الدرا�صة، 

املحلية وك�صب ارتباطها بالعمل«.
يخ��ص�ن  الذين  ال�صباب  عدد  ارتفاع  »مع  قائاًل:  وايزنر  د.  واأ�صاف 
�ص�ق العمل يدع� تديّن درجات االرتباط بالعمل لديهم اإلى القلق. ول�ص�ء 
احلّظ اأّن درجات اجله�زية للعمل التي �صّجلها امل�اطن�ن اخلليجي�ن اأدنى 
منها لدى نظرائهم املغرتبني ، حيث ك�صفت الدرا�صة عن تراجع ملح�ظ يف 
درجات ارتباط امل�اطنني دون اخلام�صة والع�صرين من العمر بالعمل من 

64% اإلى 48% يف العامني املا�صيني.
تقّدًما  حُترز  ال�صع�دية  العربية  اململكة  حك�مة  اأّن  اإلى  وايزنر  واأ�صار 
وكي  للعمل،  ال�صباب  جه�زّية  ملعاجلة  الربامج  وتاأ�صي�س  تط�ير  يف  كبرًيا 
عملية  تعزيز  منها  ت�صتدعي  احلاجة  فاإن   االأمر  هذا  يف  جناحها  ي�صتمر 
االبتدائية  كالربامج  ال�صيا�صات  اأن  م�ؤكًدا  وتطبيقها،  ال�صيا�صات  تط�ير 
الق�ية �صت�صاهم يف �صّد فج�ة املهارات املهّمة واإيجاد حل لبطالة ال�صباب«، 
ما يعني رغبة امللكة يف احلر�س على تنمية فئة �صكانية م�ؤلفة من �صباب 

ماهرين، ف�صاًل عن تلبية حاجات الق�ى العاملة امل�صتقبلية

القطاع الخاص يتفوّق على »العام« في ارتباط 
المواطنين بالعمل في الخليج

كسب ارتباط الشباب بالعمل يشّكل تحديًا إضافيًا 
ألرباب العمل في المنطقة
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دعم المؤسسات الصغيرة 
والمتوسطة يضمن أمن العالم

لم يعد االهتمام باملؤسسات الصغيرة واملتوسطة من نصيب الدول النامية فقط، العالم 
التي يجب دعمها إلخ��راج دول  واملشاريع  املؤسسات  أهمية تلك  بات يتحدث عن  مبجمله 

عربية كثيرة من عتمة الفقر واالضطرابات.
حملة االهتمام الكبيرة تقودها اآلن منظمات اقتصادية دولية كبرى، ويؤازرها شخصيات 

مؤثرة أيًضا يف مقدمتهم الرئيس األمريكي األسبق بيل كلينتون.

الصندوق الدولي وبيل كلينتون:

أسواق عالمية
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الدكت�ر ويل ن�صر عميد كلية الدرا�صات الدولية 
املتقدمة يف جامعة ج�نز ه�بكنز تناول يف مقال له 
ن�صرته جملة »التم�يل« ال�صادرة عن �صندوق النقد 
تعاين  التي  االقت�صادي  ال��رك���د  اإ�صكالية  ال���دويل 
منها معظم الدول العربية، ما مينع حلاقها بالدول 
�صبابها  لدى  االإحباط  م�صاعر  من  ويزيد  املتقدمة، 

ب�صفة خا�صة.
ويرى ن�صر اأن اقت�صاديات الدول العربية اإذا مل 
تتغري ب�صكل ناجح مثل دول اأوروبا ال�صرقية واأمريكا 
العربية  املنطقة  ف��اإن  اآ�صيا  �صرق  وجن�ب  الالتينية 
�صتزداد فقًرا وا�صطراًبا، و�صي�ؤدي ذلك اإلى م�اجهة 
م�صاكل اجتماعية و�صيا�صية ال ح�صر لها من �صاأنها 
يف  االقت�صادي  واالزده���ار  العاملي  االأم��ن  تهدد  اأن 

مختلف اأنحاء العامل.
���ص��ك��ان  ع����دد  اأن  اإل�����ى  ن�����ص��ر  وي�����ص��ري 

ن�صمة،  ملي�ن   400 يبلغ  العربي  العامل 
و�صيت�صاعف هذا العدد لي�صل اإلى 800 

النم�  ملي�ن بحل�ل عام 2050. وهذا 
ال�صكاين يجعل حتقيق من� اقت�صادي 

ق�ي �صرورة حتمية عاجلة. ولكي يت�صنى 
واحلفاظ  حالها  على  البقاء  العربية  لالقت�صادات 
على م�صت�يات املعي�صة احلالية، �صيتعني عليها حتقيق 
 %9 بني  البالغة  النم�ر«  »اقت�صادات  مبعدالت  من� 
اأو اأكرث. وتلك مهمة ج�صيمة،  و10% على مدى عقد 
ال ي�صع القطاع العام اال�صطالع بها مبفرده. فالنم� 
يجب اأن ينبع من القطاع اخلا�س، فيقت�صي بالتايل 
اإجراء اإ�صالح اقت�صادي: كاإلغاء الق�اعد التنظيمية، 
التجارة  وت�صجيع  احلك�مية،  ال�صيطرة  وتخفيف 

وتعزيز �صيادة القان�ن.
ومن ال�ا�صح اأن املنطقة متتلك االإمكانات التي 
ت�صمح بنم� القطاع اخلا�س. فخالل العقد املا�صي، 
تنم�  ومت��صطة احلجم  ال�صغرية  امل�صروعات  كانت 
�ص�ره  اأب��رز  وج��اءت   - االقت�صادي  االنفتاح  بف�صل 
يف ت�ن�س وم�صر واالإمارات العربية املتحدة، وكذلك 
اجلديدة  التكن�ل�جيا  وت��دف��ق   - وامل��غ��رب  االأردن 
وروؤو�����س االأم�����ال ال��ت��ي ج���اءت م��ن ارت��ف��اع اأ�صعار 
تبني  بني  امل�صروعات اجلديدة  النفط وجمعت هذه 
واإن�صاء  التقليدية  واخلدمات  التح�يلية  ال�صناعات 
�صناعات جديدة مثل امل�صروعات املبتدئة يف جمال 
التكن�ل�جيا، ولي�س اأدل على ذلك من �صراء محرك 
البحث ياه� )Yahoo( ل�صركة االإنرتنت االأردنية 
ملي�ن   120 على  يزيد  ما  مقابل  »مكت�ب«  املبتدئة 

دوالر يف اأغ�صط�س 2009م.
امل�صروعات  هذه  بع�س  اأن�صطة  »وبف�صل  ويق�ل 
اإلى  ننظر  اأن  ميكن  احلجم،  ومت��صطة  ال�صغرية 
ما ه� اأبعد من هذه ال�ص�رة القامتة الي�م ونت�ص�ر 

املنطقة.  يف  حقيقي  اق��ت�����ص��ادي  تغري  ح���دوث 
فاالإ�صالح االقت�صادي يف دبي وماليزيا وتركيا، 
ب��درج��ة  احل��ك���م��ي��ة  ال�صيطرة  تخفيف  وح��ت��ى 
محدودة يف اأماكن مثل باك�صتان وال�صفة الغربية 
اأم��ام   - ن��ادرة  ك��ان ب�ص�رة  واإن  املجال -  اأت��اح 
رواد  وب���داأ  العاملية  وال��ت��ج��ارة  املحلية  التجارة 
ي�صتفيدون من هذه  االأعمال  امل�صروعات ورجال 

التغريات«.
اخلا�س  القطاع  اأن�صطة  تزايد  اأدى  كذلك 
ولكنها  ���ص��غ��رية  مت��صطة  طبقة  ن�����ص���ء  اإل����ى 
متنامية. ففي عقد ال�صتينيات من القرن املا�صي 
كان اأقل من ثلث ال�صكان يف املت��صط يف البلدان 
وتركيا  وباك�صتان  اإيران  مثل  الكربى  االإ�صالمية 
مل  التقديرات،  لغالبية  ووفًقا  امل��دن،  يف  يعي�س 
تكد الطبقة املت��صطة اآنذاك تتجاوز 5% تقريًبا 
من ال�صكان. اأما الي�م، يعي�س ح�ايل ثلثي �صكان 
الطبقة  ولكن  البلدان يف مناطق ح�صرية،  هذه 

املت��صطة بينهم ال تتجاوز نح� %10.
واإذا ات�صع تعريف الطبقة املت��صطة لي�صمل 
امل�ظفني يف القطاع الر�صمي الذين يح�صل�ن على 
رواتب وم�صتحقات منتظمة متكنهم من تخ�صي�س 
ثلث دخلهم لالإنفاق االختياري، ف�ص�ف تغطي يف 
باك�صتان و30% من  �صكان  هذا احلالة 15% من 
�صكان تركيا. وت�صل االأعداد اإلى اأعلى من ذلك 
الذين  اأولئك  لي�صمل  التعريف  نطاق  ات�صع  اإذا 
اعتمدوا القيم االأ�صرية احلديثة، كالت�جه اإلى اأن 
يك�ن لديهم عدد اأقل من االأطفال، ومييل�ن اإلى 

ويذهب  املعي�صية.  م�صت�ياتهم  رفع  اال�صتثمار يف 
اإل��ى 60% من  اأن ما ي�صل  اإل��ى  التقديرات  اأح��د 
االإيرانيني يندرج�ن �صمن هذه املجم�عة، اأو على 

و�صك االن�صمام اإليها.
عالمات مب�شرة

االأو�صط عالمات  ال�صرق  اأرجاء  وتنت�صر يف 
النا�صئة  املت��صطة  الطبقة  ه��ذه  وج����د  على 
حتى  تق�دها  اأخ��ذت  التي  الراأ�صمالية  والطفرة 
وبريوت  اأرجاءها،  الث�رة  تعم  التي  القاهرة  يف 
اأرهقتها  التي  وطهران  احل��روب،  اأنهكتها  التي 
العق�بات، وبينما تبدو ال�ص�رة العامة يف ال�صرق 
املا�صي  العقد  يف  ب���داأت  فقد  ق��امت��ة،  االأو���ص��ط 
تظهر عالمات على قيام ن�صاط اقت�صادي واعد 

يف اجلي�ب املختلفة عرب املنطقة.

المشروعات الصغيرة 
تساعد أناسًا كثيرين على 

الحياة الكريمة.

مشاكل الدول النامية 
تهدد االزدهار االقتصادي 

بمختلف أنحاء العالم.
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على  معق�د  االأم���ل  اإن  ن�صر  وق��ال 
الطبقة املت��صطة اجلديدة يف العامل العربي: 

فمن خالل اإحالل اال�صتقرار يف ال�صرق االأو�صط 
ا.  اأي�صً العاملي  لالقت�صاد  دفعة  تعطي  اأن  ميكنها 

اأكرب  اإ�صالمي  عامل  قلب  يف  واقع  االأو�صط  فال�صرق 
مليار  �صع�د  ومع  التغيري.  اإل��ى  ا  اأي�صً ه�  �صبيله  يف 
ف�ص�ف  االقت�صادي،  ال�صلم  على  م�صتهلك  ون�صف 
التحررية.  للراأ�صمالية  امل��ادي��ة  باملنافع  يطلب�ن 
االإ�صالمية:  ال�صلع  اإل��ى  ريب  بال  بع�صهم  و�صي�صعى 
خدمات  ا  اأي�صً واإمن��ا  احل��الل  الطعام  جم��رد  لي�س 
ال�صريفة والتعليم وو�صائل الرتفيه واالإعالم وال�صلع 

اال�صتهالكية االإ�صالمية.
التمويل االإ�شالمي

يلقي  امل�صتهلكني  طلب  يف  التغري  ه��ذا  وب���داأ 
بظالله بالفعل على االأ�ص�اق العاملية، مثلما ات�صح من 
انتعا�س التم�يل االإ�صالمي )اخلدمات املالية امللتزمة 
ودف��ع  حت�صيل  حت��رم  ال��ت��ي  االإ���ص��الم��ي��ة  بالتعاليم 
الف�ائد(. ومن� هذه اخلدمات يدمج ال�صرق االأو�صط 
ب�ص�رة اأوثق يف االقت�صاد العاملي. وبرغم اأن التم�يل 
ت�صري  معني،   لقطاع  م�جًها  �ص�ًقا  يظل  االإ�صالمي 
�صتنم�  القطاع  اأ�ص�ل هذا  اأن  اإلى  البع�س  تقديرات 
لت�صل اإلى 4 تريلي�ن دوالر تقريًبا بحل�ل عام 2015.

اجلديدة  املت��صطة  الطبقة  هذه  اأع�صاء  وبع�س 
ن�صبة  هناك  ولكن  القدمية،  البريوقراطية  اأبناء  هم 
اجتماعية  ومن طبقات  االأقاليم  من  اآتية  بكثري  اأكرب 
الريفيني  وبنات  اأبناء  من  االأ�صخا�س  فه�ؤالء  اأدن��ى. 
نظام  باعتناق  املت��صطة  الطبقة  اإلى  قفزوا  الفقراء 
االقت�صاد احلديث. وكثري منهم متدين، ولكن ثرواتهم 
اأن جتعلهم على خالف مبا�صر مع  وتطلعاتهم ميكن 
التطرف. ويف نهاية االأمر فالرثوة ميكن اأن ي�صاحبها 
وال�صيا�صية  االجتماعية  والقيم  الكبري،  اال�صتهالك 

التحررية، وم�صالح كامنة يف اإ�صراك العامل.
الأهمية  مدركة  الغربية  احلك�مات  اأن  ويبدو 
تنظيم امل�صروعات والتجارة وال�ص�ق املفت�ح مل�صتقبل 
العامل العربي، ولكن اآليات ت�صجيع التغيري االقت�صادي 
ا  غائبة عنها. فقد حالت الق�اعد البريوقراطية اأي�صً
دون القيام با�صتثمارات مالية يف م�صروعات �صغرية 
ومت��صطة، فالدوالرات االأمريكية مل تتجه �ص�ى  نح� 
م�صروعات غري مدرة للربح - ولي�س ثمة جهد من�صق 

يدفع احلك�مات لتبني االإ�صالح.
اأمثلة حية

فتناول  كلينت�ن  بيل  االأمريكي  الرئي�س  اأم��ا 
امل�صروعات  تلك  لنجاح  عملية  اأمثلة  له  مقال  يف 
بني  م��ن  وك���ان  ك���ربى،  م�صاكل  ح��ل  يف  ال�صغرية 
غري  املنظمات  ق��درة  التجارب  علمتني  قاله:  ما 
التجارية  امل���ؤ���ص�����ص��ات  م��ع  ال��ع��م��ل   - احل��ك���م��ي��ة 

وتنظيمها  االأ���ص���اق  ت��صيع  على   - واحلك�مات 
بطريقة تتيح لالأ�صخا�س م�صاعدة اأنف�صهم. وقد 
و�صعت م�ؤ�ص�صتي هذه الفكرة م��صع التنفيذ يف 
تت�افر  حيث  اإفريقيا،  يف  الزراعة  مناطق  اأفقر 
ال  ولكن  النجاح  واإرادة  امل��ه��ارات  لالأ�صخا�س 

تت�افر لهم االأدوات التي ينجح�ن بها.
ال��ذي   )Anchor Farm( م�����ص��روع  ويف 
كبرية  م��زرع��ة  بت�صغيل  نق�م  م���الوي،  يف  ننفذه 
احليازات  اأ�صحاب  من  االآالف  مع  �صراكات  لها 
البذور  �صراء  ميكنهم  بحيث  القريبة  ال�صغرية 
بت�فري  ا  اأي�صً ونق�م  اجلملة.  باأ�صعار  وال�صماد 
ال��ص�ل املبا�صر اإلى ال�ص�ق - فمعظم املزارعني ال 
ميتلك�ن �صاحنة، دع عنك اأن ميتلك�ا �صيارة، ومن 
ثم يتعني عليهم يف كثري من احلاالت دفع ما يقرب 
لكي  ال��صطاء  الأح��د  ال�صن�ي  دخلهم  ن�صف  من 

يق�م فقط بنقل محا�صيلهم.
من  فامل�ه�ب�ن  ملح�ظة  النتائج  كانت  وقد 
معنا  عمل�ا  ال��ذي��ن  ال�صغرية  امل���زارع  اأ���ص��ح��اب 
يف  دخ�لهم  وزادت  اأف�صل  غلة  االآن  يح�صدون 
االآن  يخط�ن  وه��م  اأ���ص��ع��اف.  بخم�صة  املت��صط 
يحدث  ب��ن��ظ��ام  ال��ف��ق��ر  م��ن  تخرجهم  م�����ص��ارات 

حت�الت يف احلياة ويت�صم بقابلية اال�صتمرار.
نطاقه  و���ص��ع  اإذا  ال��ن��م���ذج،  ه���ذا  ومي��ت��ل��ك 
اإمكانات الإحداث حت�صينات هائلة يف ن�عية احلياة 
يف البلدان القائمة على الزراعة يف العامل النامي. 
ا�صتخدام  على  احلك�مات  ي�صاعد  اأن  ميكن  فه� 
تتيح  بطريقة  قيمة  زراعية  اأرا���س  من  لديها  ما 
االعتماد  من  واحلد  املحلي  الغذائي  االأمن  زيادة 
ال�صادرات  فر�س  واال�صتفادة من  ال���اردات  على 
اأنه  يعني  وه�  ودخ�لها.  امل��زارع  اإنتاجية  وزي��ادة 
لنجاحها  الالزمة  القدرات  بناء  البلدان  باإمكان 

دون االعتماد على مع�نة خارجية.
وميكن الأي منهج مماثل قائم على ال�ص�ق اأن 
يت�صدى الأي عدد من التحديات. وُتعنى م�ؤ�ص�صتي 
الكندي  مع رجل اخلري  ك�ل�مبيا  برامج يف  بعدة 
�صناعة  يف  جناًحا  حقق  الذي  جي��صرتا،  فرانك 
منذ  حياته  وكر�س  الالتينية  اأمريكا  يف  التعدين 
هناك.  املحلية  املجتمعات  لتمكني  احل��ني  ذل��ك 
ونق�م يف ال�قت احلايل مب�صاعدة عدد من �صغار 
ال�صياحة  �صناعة  اقت�صام  يف  املحليني  البائعني 
الكبرية.  بالفنادق  بربطهم  البلد  يف  الناجحة 
وقد بداأنا اأول برنامج يف البلد ملنح رخ�س العمل 

أسواق عالمية
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تدريًبا  بالفعل  ق��دم  ال��ذي  الت�صييد،  لعمال  امل���ق��ع  يف 
م�ؤ�ص�صة  مع  وعملنا  �صخ�س.   5000 من  الأك��رث  جمانًيا 
Fundacion Pies Descalzos من اأجل ت�فري وجبات 
مغذية وتدريب مهني وم�صاعدة تعليمية الأكرث من 4000 

دار�س على م�صت�ى ك�ل�مبيا.
 Fundacion وقد ان�صممت مع فرانك اإلى م�ؤ�ص�صة
Carlos  Slim لبدء �صندوق ا�صتثماري بقيمة 20 ملي�ن 
اأمريكي مل�صاعدة امل�صروعات ال�صغرية واملت��صطة  دوالر 
على الت��صع يف عملياتها. وتق�م هذه امل�صروعات بت�ظيف 
هناك  اأن  اإال  الك�ل�مبية،  العاملة  الق�ة  من   %30 نح� 
ق�ص�ًرا �صديًدا يف ح�ص�لها على اخلدمات من االأ�ص�اق 
يف  مماثاًل  �صندوًقا  اأن�صاأنا  وقد  القائمة.  الراأ�صمالية 
على  واملت��صطة  ال�صغرية  امل�صروعات  مل�صاعدة  هايتي 
والقائمة  من�ها  دون  حت���ل  التي  العقبات  على  التغلب 
من  حتى  اأك��رب  حتديات  على  وتنط�ي  ط�يلة  فرتة  منذ 
�صرب  ال��ذي  املدمر  ال��زل��زال  فر�صها  التي  التحديات 
ال�����ص��ن��دوق��ان  ه����ذان  وي��ق���م  ع���ام 2010.  يف  ه��اي��ت��ي 
با�صتثمارات مدرو�صة بعناية يف م�ؤ�ص�صات جتارية، متاًما 
مالوي،  يف  ال�صغرية  الزراعية  احليازات  اأ�صحاب  مثل 
تبدي اإمكانات للنجاح مبجرد اأن تتاح لها فر�صة التغلب 
واجلغرافيا  الفقر  يفر�صها  التي  التع�يق  ع�امل  على 

مب�صاعدة م�جهة.
ويف عامل الي�م الذي يت�صم باالعتماد املتبادل، ت�جد 
لدى كل منا م�صلحة يف م�صاعدة االآخرين على النجاح. 

تشجيع القطاع الخاص أولى 
في الوقت الحالي من دعم 

القطاع العام.

تآكل الطبقة المتوسطة في 
الدول العربية ليس في صالح 

الدول المتقدمة.

الق�ى  اأن  اأراين مقتنًعا  الي�م،  العامل  اإلى  اأنظر  وعندما 
االإيجابية لتكافلنا �صتهزم الق�ى ال�صلبية. 

ال�فيات  معدل  ت��راج��ع  اأرى  ح��ني  بالتفاوؤل  واأ�صعر 
الناجمة عن االإيدز وال�صل واملالريا. واأ�صعر بالتفاوؤل حني 
املجتمعات  يف  باملدار�س  امللتحقات  الفتيات  عدد  اأن  اأرى 
وه�  م�صى،  وق��ت  اأي  يف  منه  اأك��رب  االآن  اأ�صبح  الفقرية 
ا�صتثمار يحقق معدل عائد كبري ب�ص�رة مده�صة. واأ�صعر 
منظمة  مثل  حك�مية  غري  منظمات  اأرى  حني  بالتفاوؤل 
»�صركاء من اأجل ال�صحة« وم�ؤ�ص�صة »بيل وميليندا غيت�س« 
وم�ؤ�ص�صة »�صتاركي هريينغ« مت�س حياة االأ�صخا�س. واأ�صعر 
اآند  »بروكت�ر  مثل  كبرية  م�ؤ�ص�صات  اأرى  حني  بالتفاوؤل 
غامبل« و»وومل��ارت« و»دويت�صي بنك« ت�فق بني م�صاحلها 
مع  خربتها  لنا  وتتيح  االجتماعية،  وم�صاحلنا  املالية 
مثل  بلداًنا  اأرى  حني  بالتفاوؤل  واأ�صعر  امل��دين.  املجتمع 
اإيرلندا والرنويج واململكة املتحدة قد اأبقت على ميزانيات 

املع�نة االأجنبية يف اقت�صاد عاملي �صعيف.
ومثلما يذكر البي�ل�جي اإدوارد ويل�صن بالتف�صيل يف 
كتاب الغزو االجتماعي لالأر�س، فاإن االأن�اع البي�ل�جية 
االأكرث جناًحا على ك�كب االأر�س هي االأن�اع التي تعتمد 
واالإن�����ص��ان.  واالأر���ص��ة  النمل  مثل  الكبري  ال��ت��ع��اون  على 
ال�عي  اأعباء  ونتحمل  بالنعم  نتمتع  الب�صر  مع�صر  اإننا 
اأن  اإال  الذاتي،  التدمري  على  ق��ادرون  ونحن  وال�صمري. 
املعاك�صة  الع�امل  على  التغلب  على  عجيبة  ق��درة  لدينا 

واغتنام الفر�س عندما نختار التعاون وننبذ ال�صراع.
مع  نتكلم  ح��ني  ال���ق���رارات  اأف�����ص��ل  ن�صنع  ون��ح��ن 
اأ�صخا�س يعرف�ن اأ�صياء ال نعرفها ونفهم االأ�صياء بطريقة 
مختلفة. واإذا كانت املنظمات غري احلك�مية وامل�ؤ�ص�صات 
التجارية واحلك�مات قادرة على التعاون ب�ص�رة خالقة، 
وجه  على  االأ�صخا�س  جميع  م�صاعدة  املمكن  من  فاإنه 
االأر�س على العي�س يف كرامة. وباإمكاننا جميًعا اأن نك�ن 

م�اطنني عامليني فعالني.
• ويل ن�صر،  عميد كلية الدرا�صات الدولية املتقدمة يف جامعة 
بعن�ان:  ق��ري��ًب��ا  �صي�صدر  ك��ت��اب  وم���ؤل��ف  ه�بكنز  ج���ن��ز 
 Dispensable Nation American Foreign
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بوابة التوطين .. المغلقة
االستثمار الصحي..

مناطق  من  ع��دد  يف  منشأة صيدالنية  و)11(  منشأة صحية خاصة   )55( الصحة  وزارة  أغلقت  أي��ام  منذ 
اململكة، وذلك خالل شهري ذي القعدة وذي احلجة املاضيني نظًرا ملخالفتها لألنظمة، ما يفتح باب التساؤالت 
حول مدى جدية القطاع اخلاص يف االستثمار اجليد بهذا القطاع احليوي، مبا ميثله من ركيزة أساسية يف 
دفع مسيرة العمل الصحي يف اململكة، ويضمن تقدمي اخلدمات الطبية للمواطنني واملقيمني، وكذلك حول 

أسباب ضعف االستثمار يف القطاع الصحي، رغم ما يشمله من فرص واعدة يف أكثر من مجال.

قضية العدد

30
العدد 86 - ديسمبر 2013م



الذاتية  امل���ارد  ملديري  اجتماع  ُعقد  م�ؤخًرا 
اململكة  مبناطق  ال�صحية  ال�ص�ؤون  مديريات  يف 
املختلفة، وكان من اأبرز ما جاء فيه التاأكيد على 
وج�د فر�س كبرية لال�صتثمار يف القطاع ال�صحي 
نح�  ال�صحة  ل�زارة  ت�جًها  واأن هناك  احلك�مي، 
عاملية  �صركات  م��ع  ا�صرتاتيجية  �صراكات  عقد 

متخ�ص�صة يف املجال الطبي.
ال���زراء  جمل�س  ق��رار  ياأتي  نف�صه  ال�صياق  يف 
القا�صي بتعديل املادة الثانية من نظام امل�ؤ�ص�صات 
ال�صحية املتعلق مبلكية املن�صاآت ال�صحية، والذي 
االأع��م��ال على  لي�صجع رج��ال  م���ؤخ��ًرا  اإق���راره  مت 
اال�صتثمار الق�ي يف القطاع ال�صحي، ويزيل كثرًيا 
من تخ�فاتهم اإزاء غلق املجمعات الطبية القائمة، 
الت�صرت  ال�ص�داء وعمليات  ال�ص�ق  اإلى منع  اإ�صافة 
�صكل  باأي  ال�صابق  النظام  يف  الثغرات  وا�صتغالل 

من االأ�صكال. 
»بنك  ع��ن  ���ص��ادرة  درا���ص��ة  تثبت  ك��ذل��ك 
الرعاية  �ص�ق  اأن  الريا�س  بغرفة  املعل�مات« 
غري  ازده������اًرا  ي�صهد  امل��م��ل��ك��ة  يف  ال�����ص��ح��ي��ة 

املالية  االعتماد  قيمة  ارتفاع  ب�صبب  م�صب�ق 
ال�صحة  لقطاع  املخ�ص�صة  التقديرية 

ميزانية  م��ن  االجتماعية  والتنمية 
الدولة يف كل عام.

وبينت الدرا�صة التي �صملت 317  
جممعات  اأن  الريا�س،  يف  خا�صة  �صحية  من�صاأة 
على  الغالبة  ال�صمة  وامل�صت��صفات متثل  العيادات 
خالل  �صهد  القطاع  اأن  م��صحة  املن�صاآت،  ه��ذه 
من�صاأة   67 ان�صمام  املا�صية  اخلم�س  ال�صن�ات 

جديدة.
ال�صحي  القطاع  ق��درة  الدرا�صة  اأثبتت  كما 
على ت�طني ال�ظائف بن�صبة كربى ، اإذ ت�صري اإلى 
امل�ؤ�ص�صات  يف  العامالت  ال�صع�ديات  عدد  ارتفاع 
اإلى 43.3% من  بن�صبة و�صلت  ال�صحية اخلا�صة 
اإجمايل العمالة ال�صع�دية بالقطاع، مقارنة بن�صبة 

االأجنبيات التي بلغت %51..
القطاع  يف  اال�صتثمار  اأن  ي�ؤكد  �صبق  ما  كل 
اخل��دم��ات  لتقدمي  ه��ام��ة  ب���اب��ة  ُيعترب  ال�صحي 
ت�ظيف  ي�صت�عب  ��ا  رئ��ي�����صً وداع���ًم���ا  ال��ع��الج��ي��ة 
كافة  يف  وامل���ؤه��ل��ني  ال�صحي  التعليم  مخرجات 
انت�صار  مع  ا  خ�ص��صً والفنية،  االإداري��ة  املجاالت 
احلك�مية  ال�صحية  الكليات  اأع����داد  وازدي����اد 
كافة  يف  الطالب  من  لكثري  وتخريجها  واالأهلية 
التخ�ص�صات ال�صحية اإ�صافة اإلى املبتعثني خارج 
 - ال��دول��ة  م��ن  ق���ي  بدعم  يحظى  ول��ذا  اململكة، 
اال�صتثمار يف هذا  يبدو  اإًذا  فلماذا  حفظها اهلل- 
من  كثري  يف  منه  املن�صاأ  ويعجز  متدنًيا،  القطاع 

مناطق اململكة عن م�اكبة القطاع ال�صحي بدول 
اأخرى ال متتلك ما يحظى به من دعم وت�صجيع، 
حيث يفتقر -يف الغالب- اإلى تقدمي خدمة طبية 

جيدة؟
اأ�شباب .. وم�شببات  

اخلمي�س  عبداهلل  بن  عبدال�هاب  د.  يرى 
اأن  ال�صحية(  ال�صيا�صات  ق�صايا  يف  )املخت�س 
القطاع  يف  اال�صتثمار  �صعف  اأ�صباب  اأب��رز  من 
القطاع اخلا�س يف  لدور  الروؤية  ال�صحي غياب 

غالبية دول اخلليج العربي. 
وه������ ي��ع��ت��رب ذل�����ك م����ن ب����ني االأ����ص���ب���اب 
ح�صة  ت��راج��ع  يف  تت�صبب  التي  اال�صرتاتيجية 
هناك  اأن  فرغم  ال��ق��ط��اع،  ه��ذا  يف  اال�صتثمار 
�صبه اإجماع بني الدول اخلليجية على اأن القطاع 

اخلدمات  تقدمي  يف  �صريك  اخلا�س  ال�صحي 
هناك  اأن  اإال  احلك�مي،  القطاع  مع  ال�صحية 
القطاع  بني  ال�صراكة  ه��ذه  تفعيل  الآلية  غياًبا 

ال�صحي اخلا�س واحلك�مي. 
القطاع  م��ع��ان��اة  يف  يت�صح  ال��غ��ي��اب  ه���ذا 
اأو  انعدام  من  اخلليج  ب��دول  اخلا�س  ال�صحي 
قلة  الت�صريعات والروؤية امل�صتقبلية لدور القطاع 

اخلا�س يف تقدمي الرعاية ال�صحية. 
القطاع  لدور  الروؤية  غياب  يف  اأ�صهم  ومما 
اخلا�س عدم و�ص�ح �صيغ التاأمني ال�صحي التي 

�صتطبقها دول اخلليج. 
الطريق  اأنها  يف  الروؤية  تلك  اأهمية  وتت�صح 
بني  ال�صراكة  مفه�م  تفعيل  خالله  من  يتم  الذي 
اإلى خطط  »احلك�مي«  والعام  اخلا�س  القطاعني 

غياب الرؤية لدور القطاع الخاص خليجيًا سبب رئيس 
لإلحجام عن االستثمار.

إساءة استخدام القطاع الصحي الخاص للموارد 
الصحية يضاعف حجم المشكلة.

31
العدد 86 - ديسمبر 2013م



من  ال�صحي  القطاع  يف  للم�صتثمر  املعامل  وا�صحة 
اأخ��رى،  جهة  من  ال�صحية  ال�صيا�صة  ووا�صع  جهة، 
القطاع اخلا�س  مع  ال�صراكة  مفه�م  اأن  اإلى  م�صرًيا 
اخلليجية،  ال��دول  معظم  تتبناه  ا�صرتاتيجي  كخيار 
ولذا يجب اأن يتم تفعيله ب��صع اأ�ص�س عملية لكيفية 

امل�صي قدًما لتحقق هذه ال�صراكة. 
غياب مفهوم ال�شراكة

حتقق  ع��دم  االأخ���رى  االأ�صباب  بني  من  كذلك 
واخلا�س  احلك�مي  القطاعني  بني  ال�صراكة  مفه�م 
القطاع  ا�صتخدام  اإ���ص��اءة  ظ��ل  يف  فعالة  ب�ص�رة 
ال�صحي اخلا�س للم�ارد ال�صحية احلك�مية كم�ارد 

ب�صرية من اأطباء وغريهم. 
باإ�صارته  ذلك  اخلمي�س  عبدال�هاب  د.  ويف�صر 
اخلا�س  القطاع  م�صت�صفيات  من  العديد  اأن  اإل��ى 
يعتمد ب�صكل كبري على االأطباء ال�صع�ديني العاملني 
يف القطاع احلك�مي على الرغم من وج�د ت�صريعات 

متنع ذلك. 
ويق�ل اإن مما ال �صك فيه اأن تفعيل منع عمل 

من  احلك�مي  القطاع  يف  العاملني  االأط��ب��اء 

اأو���ص��ت ال��درا���ص��ة ال�����ص��ادرة ع��ن »بنك 
ت�صجيع  باأهمية  الريا�س  بغرفة  املعل�مات« 
وت������ص��ي��ع م�����ص��ارك��ة ال��ق��ط��اع اخل��ا���س املحلي 
جم��االت  مختلف  يف  باال�صتثمار  واالأج��ن��ب��ي 
ح���اف��ز  منحه  خ���الل  م��ن  ال�صحي  ال��ق��ط��اع 
ا���ص��ت��خ��راج  وت��ي�����ص��ري  ب��ال��ق��ط��اع،  لال�صتثمار 
اال�صتقدام  عملية  وت�صهيل  العمالة،  تاأ�صريات 
للعمالة الفنية التي حتتاجها امل�ؤ�ص�صات الطبية 
واخل��ا���ص��ة، وو���ص��ع اآل��ي��ة واإج����راءات محددة 
التاأمني  �صركات  ���ص��داد  ت�صريع  اإل��ى  تهدف 

مل�صتحقات امل�ؤ�ص�صات.
اإع����ادة النظر يف  اإل���ى  ال��درا���ص��ة  ودع���ت 
القطاع  من�صاآت  على  نطاقات  نظام  تطبيق 
القطاع  ه��ذا  طبيعة  مع  يت�افق  مبا  ال�صحي 
الفنية  الذي يعتمد ب�صفة كبرية على العمالة 

االأجنبية ذات اخلربة.
على  الرقابة  بت�صديد  الدرا�صة  نادت  كما 
من  والتاأكد  اخلا�صة،  ال�صحية  امل�ؤ�ص�صات 
املعايري  وتطبيق  اجل����دة  باأنظمة  التزامها 
العاملية والدولية، م�ؤكدة يف ذات ال�قت اأهمية 

ت�صجيع التعاون بني امل�ؤ�ص�صات الطبية اخلا�صة 
العاملية يف جمال  الطبية  وامل�ؤ�ص�صات  باململكة 
واخل��ربة  احلديثة  التقنيات  م��ن  اال�صتفادة 
ال�صراكة  خالل  من  �ص�اء  الطبية،  والكفاءات 

اأو تبادل الزيارات.
امل�ؤ�ص�صات  ت���زي��ع  يف  ل��ل��ت��ف��اوت  ون��ظ��ًرا 
الريا�س  يف  وامل��ن��اط��ق  االأح��ي��اء  ب��ني  الطبية 
اإلى ا�صتنباط ح�افز ت�صجيعية  دعت الدرا�صة 
لتغطية االأماكن ذات الكثافة ال�صكانية املرتفعة 

باخلدمات الطبية من قبل القطاع اخلا�س.

مطالبات بالتيسير .. وتشجيع القطاع الخاص

يف  مبا�صر  ب�صكل  �صي�ؤثر  اخلا�س  القطاع  يف  العمل 
عمل القطاع ال�صحي اخلا�س القائم وب�ص�رة كبرية 
يف االأطباء ال�صع�ديني العاملني يف القطاع احلك�مي 
لكن لديهم عيادات يف القطاع اخلا�س، و�صي�ؤدي اإلى 
اإلزام القطاع اخلا�س بت�ظيف كفاءات طبية وزيادة 

عدد االأطباء العاملني يف القطاع اخلا�س. 
ا يف زيادة ن�صبة  كما �صي�صهم هذا التفعيل اأي�صً
ع�صرة  لكل  االأ���ص��ن��ان  اأط��ب��اء  االأط��ب��اء خا�صة  ع��دد 
اآالف ن�صمة، ومن املمكن زيادة هذه الن�صبة مبجرد 

ا�صتقاللية العمل بني القطاع اخلا�س والقطاع العام.
وي��صح د.اخلمي�س اأن بيئة اال�صتثمار يف املجال 
يف  �صعيفة  ظلت  ال�صابقة  االأ�صباب  بفعل  ال�صحي 
ال�صعف  ذاك  ك��ان  واإن  ال�صع�دية،  مناطق  جميع 
يختلف من منطقة اإلى اأخرى. فمحافظة جدة على 
على  ا�صتح�اًذا  االأك��رث  اجلهة  ُتعترب  املثال  �صبيل 
بالقطاع  مقارنة  ال�صحي،  القطاع  يف  اال�صتثمار 
اخلا�س  ال�صحي  ال��ق��ط��اع  ي�صكل  اإذ  احل��ك���م��ي، 
االأ�صّرة  ع��دد  من  و%65   60 بني  ي��رتاوح  ما  تقريًبا 

ازدياد االستهالك في مجال 
الرعاية الصحية يضاعف 

معدالت النجاح االستثماري.

قرار مجلس الوزراء الخاص 
بملكية المنشآت الصحية يشجع 

رجال األعمال على االستثمار.

قضية العدد
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يف جمال املقارنة بني اخلدمة الطبية املقدمة يف 
اأجنبية،  باململكة وبني مثيالتها يف دول  مناطق عدة 
على  اخلمي�س  ع��ب��داهلل  ب��ن  د.ع��ب��دال���ه��اب  ي��رك��ز 

مميزات اخلدمة ال�صحية يف بريطانيا.
ويق�ل اإن اخلدمة الطبية يف بريطانيا قائمة على 
وكذلك  اخلدمة  تقدمي  اإلى  بالن�صبة  االأول�ية  ترتيب 

اإدارة اخلدمة وم�صت�ى اخلدمة.
تقدمي  اأول���ي��ة  ف���اإن  االأول  باملح�ر  يتعلق  فيما 
التي يحدد  االأولية  الرعاية  اخلدمة متر عرب مراكز 
حت�يل  اإل��ى  ال�صحية  احل��اج��ة  م��دى  فيها  الطبيب 

املري�س اإلى مخت�س. 
اأما اأول�ية اإدارة اخلدمة فتبداأ من امل�صت�صفى ال 
من مركز الرعاية االأولية، بينما اأول�ية حتديد م�صت�ى 
االأولية، فمثاًل  اخلدمة تبداأ من قبل مراكز الرعاية 
ركزت وزارة ال�صحة على ت�صغيل امل�صت�صفيات لكنها 
االأ�صرة  الأطباء  االأولية  الرعاية  مركز  ت�صغيل  اأوكلت 
عرب  املراكز  تلك  وت�صغيل  دعم  يتم  بحيث  واملجتمع 
ال�صحية،  املراكز  تلك  ي�صغل  ملن  مالية  مخ�ص�صات 
الذي  ال�صحي  املركز  يختار  اأن  للمري�س  يحق  كما 

يعالج فيه يف حدود منطقته. 
على  املراكز  تلك  م�ص�ؤويل  يجرب  االإج���راء  ه��ذا 
اأن  كما  ن�صبًيا،  عالية  ج���دة  ذات  خ��دم��ات  تقدمي 
تتم  امل��راك��ز  تلك  مل�صغلي  امل���ايل  االع��ت��م��اد  طريقة 
املر�صى  كعدد  �صلًفا  محددة  ع�امل  اإلى  النظر  عرب 
يف  املراكز  م�صاهمة  وم��دى  املراكز  لتلك  املراجعني 
االأمرا�س  ا  خ�ص��صً ال�صحية،  املر�صى  حالة  حت�صن 
اإلى  اإ�صافة  وغريهما،  وال�صغط  كال�صكري  املزمنة 
ال�صحية  ال��ع��ادات  عن  املر�صى  اإق��الع  يف  اإ�صهامها 
جتد  لذا  وغريها،  ال�صمنة  وتقليل  كالتدخني  ال�صيئة 
ال�صحية  مر�صاه  حالة  على حت�صن  يحر�س  الطبيب 
من اأجل زيادة الدخل املرتبط بتح�صن حالة املر�صى 

ال�صحية. 
االأولية  الرعاية  مراكز  مخرجات  قيا�س  والأن 
لي�س ع�صرًيا ومن ال�صهل و�صع م�ؤ�صرات اأداء ملراقبة 
الرعاية  م��راك��ز  ف��اإن  امل��راك��ز،  تلك  وفاعلية  اإن��ت��اج 
االأولية »ت�صمى طب االأ�صرة واملجتمع الرتباط الطبيب 
باالأ�صرة« ُتعد من اأجنح املراكز ال�صحية ب�صبب جناح 

ت�صغيلها بعيًدا عن البريوقراطية الت�صغيلية. 
يتم  بعيدة  مناطق  يف  امل�ج�دة  املراكز  اأن  كما 

دعمها ب�صكل خا�س.

الخدمات الطبية 
في بريطانيا

االإجمالية  الن�صبة  تظل  لكن  جدة،  مدينة  يف 
لعدد اأ�صّرة القطاع اخلا�س اأقل من ربع اأ�صّرة 

امل�صت�صفيات ب�صكل عام. 
ملاذا اال�شتثمار 

ال�صبيتي  اآمال  االقت�صادية  الباحثة  ترى 
القطاع  يف  لال�صتثمار  اأ�صباب  عدة  هناك  اأن 
امل��زده��ر  النم�  اأه��م��ه��ا  م��ن  رمب��ا  ال�صحي، 
حلجم ال�ص�ق، فمن املت�قع ازدياد الطلب على 
الي�م  �صرير   51.000 من  امل�صت�صفيات  �صرر 
اإلى 70.000 �صرير بحل�ل عام 2016م، فيما 
بن�صبة  ا  اأي�صً امل�صت�صفيات  عدد  ازدياد  ُيت�قع 

اأكرب مما ه� حا�صل االآن.
��ا ازدي����اد  م���ن ���ص��م��ن االأ����ص���ب���اب اأي�����صً
ال�صحية،  ال��رع��اي��ة  جم��ال  يف  اال���ص��ت��ه��الك 
م��دع���ًم��ا ب���ازدي���اد ال�����رثوة اخل��ا���ص��ة ل��دى 

االأ�صخا�س واال�صتثمارات يف القطاع العام.
املتاحة  ال��ف��ر���س  �صبق  م��ا  اإل���ى  ُي�����ص��اف 
ل�صل�صلة  امل�صتمر  للطلب  االإم���دادات  لت�فري 
ذل��ك  ي�صمل  ال�����ص��ح��ي��ة،  ال��ع��ن��اي��ة  خ��دم��ات 
الت�ريد،  املرافق،  االأبحاث،  الطبي،  التعليم 

التع�ي�صات.
بنية  احل��ا���ص��ل��ة يف  ال��ت��غ��ريات  وك��ذل��ك 
اخلدمات، اإ�صافة للخط�ة احلديثة يف جمال 
ذلك  و�صي�صمل  االإج���ب���اري،  ال��ت��اأم��ني  ن��ظ��ام 

النظام كافة ال�صع�ديني.
نح�  على  الزائد  االنت�صار  م��دى  ا  واأي�صً
يف  الرئي�صية  االأم���را����س  لفئات  ا�صتثنائي 
اململكة مبا يف ذلك مر�س ال�صكري واأمرا�س 

القلب.
و�صركات  اخلا�صة  امل�صت�صفيات  اأن  كما 
الطبية  وال�صركات امل�صنعة لالأجهزة  االأدوية 
ا  اأي�صً وه��ن��اك   ، دول��ي��ني  �صركاء  ع��ن  تبحث 
اإلى نظام �صامل ملعل�مات  ُتلبَّ -  حاجة - مل 

ال�صحة ال�طنية.
ال�صكاين  ال��ت��ع��داد  اإن  ال�صبيتي  وت��ق���ل 
ذلك  وي�صحب  م�صتمر،  ت��زاي��د  يف  للمملكة 
التي  والع�صرية  احل�صرية  االإن�صائية  البنية 
اجتاحت مختلف املدن على نطاق اململكة، مبا 

يف ذلك املدن االقت�صادية. 
اخل��ا���س  ال��ق��ط��اع  ت�صجيع  خ���الل  وم���ن 
القيام  ل��ه  مي��ك��ن  �صخمة  م��ال��ي��ة  مب��ع���ن��ات 
العناية  ل��دع��م  م�صب�قة  غ��ري  با�صتثمارات 
مثل  التكميلية  القطاعات  وكذلك  ال�صحية، 
االأبحاث العلمية يف املدن االقت�صادية واأماكن 

اأخرى باململكة. 
وال �صك اأن مثل تلك اال�صتثمارات ت�صتلزم 

لتتحمل  اخل��ا���س،  القطاع  من  ق�ية  �صراكة 
الطلب الهائل املت�قع لهذه اخلدمات، وحتقق 

الريادة يف املنطقة.
تقييم �شامل

العمري  محمد  م��غ��رم  ي��رى  جانبه  م��ن 
وج�د  اأهمية  العامة  االإدارة  مبعهد  االأ�صتاذ 
تنظيم هيئة تهتم باال�صتثمار ال�صحي والطبي 
ال�ص�ؤون  بجميع  يعنى  تنظيم  اأو  باململكة، 
امل���اط��ن  مت�س  ال��ت��ي  باال�صتثمار،  اخل��ا���ص��ة 

وامل�صتثمر وال�طن، داخلًيا وخارجًيا. 
الهيئة  تلك  م�ص�ؤولية  اإن  العمري  ويق�ل 
اململكة  لتجربة  �صامل  تقييم  اإعداد  يف  تكمن 
يف اال�صتثمار ال�صحي والطبي، م�صرًيا اإلى اأن 
كغريه  والطبي  ال�صحي  اال�صتثماري  املجال 
اإلى  حتتاج  التي  اال�صتثمارية  اخلدمات  من 

تقييم. 
ن  �صتك�ِّ التقييم  هذا  نتائج  اأن  يرى  وه� 
اال�صتثمارية  البيئة  وتغيري  لتط�ير  اأ�صا�ًصا 
االقت�صادية  النه�صة  ت�اكب  لكي  احلالية، 

التي تعي�صها اململكة. 
فيه  ت�صارك  ال��ذي  التنظيم  هذا  اأن  كما 
وال����زارات  الهيئات  بقية  مع  ال�صحة  وزارة 
امل��خ��ت��ل��ف��ة امل��ع��ن��ي��ة ب��اال���ص��ت��ث��م��ار يف ال��ق��ط��اع 
ال�صعف  نقاط  معرفة  اإل��ى  يحتاج  ال�صحي، 
والق�ة وتلم�س حاجة امل�اطن وامل�صتثمر مًعا، 
ويعمل على حتقيق عدة اأ�صياء اأهمها مراجعة 
املنظمة  وال��ق���ان��ني  واالأن��ظ��م��ة  الت�صريعات 
ال�صحي  القطاع  يف  لال�صتثمار  وامل�صرعة 
وامل�صاهمة يف اإحداث التغيري املنا�صب، ت�فري 
قن�ات ر�صمية للدعم املايل احلك�مي واالأهلي 
ال�صحي  اال�صتثمار  لت�صجيع  )ال��ق��رو���س( 

والطبي.
وكذلك اإيجاد قاعدة بيانات متط�رة تعنى 
اال�صتثمارية،  والطبية  ال�صحية  بامل�صروعات 
املتخ�ص�صة  املحاكم  اإيجاد  على  امل�صاعدة 
ال�صحية  الق�صايا  يف  للبت  الطبي  املجال  يف 

والطبية اال�صتثمارية.
الفر�س  عن  امل�صتثمرين  ت�عية  ا  واأي�صً
والطبية  ال�صحية  املجاالت  يف  اال�صتثمارية 
داخل وخارج اململكة، اإ�صافة اإلى تبني وتفعيل 
مبداأ ال�صفافية من خالل اإيجاد قاعدة بيانات 
للمخالفات اال�صتثمارية، والت�ا�صل الدائم مع 
و�صائل االإعالم ملناق�صة الق�صايا اال�صتثمارية، 
لت�صجيع  االإعالمي  الرتكيز  تفعيل  جانب  اإلى 
اأهميته  واإبراز  اال�صتثمار يف القطاع ال�صحي 

لل�طن، مثل بقية املجاالت االأخرى.
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السعودية على عتبة.. »الميزانية« السنوية

تقترب السعودية من اإلعالن عن ميزانيتها السنوية مع نهاية شهر »ديسمبر« اجلاري، وسط نهضة تنموية كبرى 
عاشتها البالد خالل السنوات العشر املاضية، يف ظل ارتفاع حجم الفوائض املالية احملققة، وهو األمر الذي جاء 

نتيجة الرتفاع أسعار النفط من جهة، وللسياسة املالية املتحفظة التي تنتهجها البالد من جهة أخرى.

توقعات بفوائض مالية جديدة

الرياض: »تداول«

على  �إن��ف��اًق��ا  �ل��ع��امل  دول  �أك��ر  م��ن  �ل�سعودية  وتعترب 
�لبنية  وم�ساريع  �ل�سحية،  و�ل��رع��اي��ة  �لتعليم،  ملفات 
�لتحتية، �إ�سافة �إلى �إنفاقها �ل�سخم على ملف »�لإ�سكان«، 
�مللك  �ل�سريفني  �حلرمني  خ��ادم  �أم��ر  �أن  عقب  ذلك  جاء 
نحو  – بتخ�سي�ص  �هلل  – حفظة  عبد�لعزيز  بن  عبد�هلل 
وتوزيعها  �سكنية  وحدة  �ألف   500 لإن�ساء  ريال  مليار   250

�ملو�طنني. على 
لقيادة  �حلكيمة  �ل��روؤي��ة  بف�سل  �ل�سعودية  وتنتهج 
حجم  رفع  يف  جنحت  و�قت�سادية  مالية  �سيا�سة  �لبالد، 
�إلى  �ملا�سية  �لقليلة  �ل�سنو�ت  خالل  �لنقدي  �لحتياطي 
ريال،  تريليون   2.6 حاجز  من  تقرتب  قيا�سية  م�ستويات 
وهو �لأمر �لذي يجعل �لبالد يف مناأى عن �أي �أزمات مالية 

�أو �قت�سادية قد تع�سف بدول �لعامل �لأخرى.
فو�ئ�سها  �ملا�سي  �لعام  قّدرت يف  قد  �ل�سعودية  وكانت 
�ملالية �ملتوقعة من �لعام �حلايل بنحو ت�سعة مليار�ت ريال، 
لأ�سعار  متو�سطات  على  تبنى  كانت  �لتوقعات  هذه  �إن  �إل 
�سيا�سة  وهي  دولًر�،   80 �ل�  م�ستويات  من  تقرتب  �لنفط 

�ل�سنوية. طبيعية متحفظة، تنتهجها �لبالد يف مو�زناتها 
و�أنفقت �ل�سعودية خالل �لعام �حلايل 2013 نحو 820 
مليار ريال على �لعديد من ملفات �لتنمية و�لتطوير، وياأتي 
حتظى  �لتي  �مللفات  �أكر  من  و�ل�سحة،  �لتعليم،  قطاعا 
تو��سل  باأن  توقعات  و�سط  �لإنفاق،  هذ�  من  �أكرب  بحجم 
على  �ل�سخم  �إنفاقها   2014 �جلديد  �لعام  خالل  �لبالد 

�لتنموية. و�مللفات  �مل�ساريع �حليوية 
فوائ�ض مالية متوقعة يف ميزانية 2013

�لعقاب  في�سل  �لق��ت�����س��ادي  �خل��ب��ر  �أك��د  جهته  م��ن 
 100 �ل�  متو�سطات  فوق  �لنفط  �أ�سعار  �رتفاع  �أن  ل�»تد�ول« 
خالل  �ل�سعودية  حتقيق  من  يرّجح  �لو�حد  للربميل  دولر 
�لعام �حلايل 2013 فو�ئ�ص مالية محققة، وقال »�لفو�ئ�ص 
�أمر  وه��و  ري��ال،  مليار   200 م�ستويات  من  قريبة  �ستكون 

�إيجابي �سيدعم �لقت�ساد �لوطني يف نهاية �ملطاف«.
�ملتحفظة  �ملالية  �ل�سيا�سة  �أن  �إل��ى  �لعقاب  ولفت 
�لتي �نتهجتها �ل�سعودية خالل �لفرتة �ملا�سية قاد �إلى 
�سياق ذ�ت  �لإيجابية، م�سًر� يف  �لنتائج  جمموعة من 
�سلة �إلى �أن زيادة عدد فر�ص �لعمل �أمام �ل�سعوديني، 
م��ن �أه���م ث��م��ر�ت دع���م �ل�����س��ن��اع��ات �ل��وط��ن��ي��ة عرب 

�حلكومية. �ل�سناديق 
العام تخفي�ض الدين 

�لعام  ي��ن  �ل��دَّ تخفي�ص  يف  �ل�سعودية  جنحت 
 98.8 �إلى  لي�سل  �لتو�يل،  على  �لتا�سع  للعام 

بن�سبة  مرت�جًعا   ،2012 بنهاية  ريال  مليار 
 ،2011 يف  م�ستوياته  ع��ن  �مل��ئ��ة  يف   27

�لبالغة 135.5 مليار ريال.
لل�سعودية  �لعام  ين  �لدَّ وكان 

قد �سجل 660 مليار ريال يف 
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نهضة تنموية كبرى عاشتها المملكة خالل 
السنوات العشر الماضية.

السياسة المالية نجحت في رفع حجم 
االحتياطي النقدي إلى 2.6 تريليون ريال.

2003، ومنذ ذلك التاريخ والدولة تنتهج �صيا�صة تخفي�صية 
عاًما تل� االآخر، م�صتفيدة يف ذلك من ع�ائد النفط املرتفعة 
ين حتى تقل�س اإلى 135.5  والف�ائ�س الكبرية يف �صداد الدَّ
مليار ريال يف 2011، اأقل بن�صبة 79 يف املئة مما كان عليه 
يف 2003، وذلك بن�صب تخفي�س راوحت بني 4 يف املئة كاأقل 
ن�صبة، يف 2009 عندما حققت ميزانية الدولة عجًزا، و27 

يف املئة كاأعلى ن�صبة، يف عامي 2012 و2007.
الفرتة  خالل  ين  الدَّ من  �صدادها  مت  قيمة  اأعلى  وكانت 
 150 �صداد  2005 حيث مت  عام  2012، يف  2003 حتى  من 
اأن  اإلى 460 مليار ريال بعد  العام  ين  الدَّ مليار ريال لي�صل 
ا يف حدود 218 مليار ريال. فيما كانت اأدنى كان يف حدود 610 مليارات ريال يف 2004، وكانت ميزانية  2005 قد �صجلت فائ�صً

ريال  مليارات  ع�صرة  هي  نف�صها،  الفرتة  خالل  �صدادها  مت  قيمة 
 87 حدود  يف  عجًزا  الدولة  ميزانية  حققت  عندما   ،2009 عام  يف 

مليار ريال.
ال�شعودي  منو مت�شاعد لالقت�شاد 

اأدى  ال�صع�دي، فقد  االإجمايل  املحلي  الناجت  فيما يخ�س تط�ر 
الناجت  ارتفاع  اإلى  ال�صع�دي  النم� لالقت�صاد  ا�صتمرار وترية 
على  الثالث  للعام  اجلارية(  )باالأ�صعار  اال�صمي  املحلي 
 2.73 نح�  ليبلغ  له  م�صت�ى  اأعلى  لي�صجل  ال��ت���ايل 
تريلي�ن   2.24 ب�  مقارنة   2012 لعام  ريال  تريلي�ن 
ال�صابق،  العام  عن  املئة  يف   22 من�  بن�صبة  ري��ال، 
الناجت  ويتك�ن  االإط��الق،  على  له  قيمة  اأعلى  ويعترب 
القطاع  هما  رئي�صني  قطاعني  من  االإجمايل  املحلي 
القطاع  م��ن  امل��ك���ن  النفطي،  غ��ري  والقطاع  النفطي 

احلك�مي والقطاع اخلا�س.
2013 ي�شهد االإنفاق االأعلى

نح�  خ�ص�صت  قد  كانت  ال�صع�دية  اأن  بالذكر  اجلدير 
820 مليار ريال من اإيراداتها املت�قعة للعام اجلاري البالغة 829 
املقبل  للعام  بفائ�س مقدر  اأي  تاريخها،  ميزانية يف  كاأعلى  ملياًرا، 
الت�ايل تت�صمن  ت�صعة مليارات ريال، وهذه ثاين ميزانية على  يبلغ 
التعليم  قطاعا  وبقي   ،2008 عام  منذ  فائ�س  ت�صجيل  تقديراتها 
اأهم بن�د االإنفاق احلك�مي يف امليزانية  والرعاية ال�صحية ميثالن 
اجلديدة، حيث �صكلت مخ�ص�صاتهما نح� 37 يف املئة من اإجمايل 
 76( ريال  مليار   285 اال�صتثماري  لالإنفاق  خ�ص�س  فيما  االإنفاق، 

مليار دوالر(. 
ريال  مليارات  ت�صعة  حدود  يف  ا  فائ�صً ال�صع�دية  قدرت  وفيما 
يف  العا�صر  الفائ�س  حتققه  حال  �صيك�ن  فاإنه   ،2013 م�ازنة  يف 
اأن  بعد  ذل��ك   ،1983 منذ  عاًما   31 اآخ��ر  يف  ال�صع�دية  ميزانيات 
ريال،  مليار   386.5 ا يف حدود  فائ�صً  2012 لعام  امليزانية  �صجلت 
 ،1983 منذ  فعلًيا  ميزانياتها  يف  التا�صع  الفائ�س  بذلك  لتحقق 
عام  يف  املحقق  الفائ�س  وبعد  تاريخها،  يف  فائ�س  اأعلى  وث��اين 
2012، ي�صل اإجمايل ف�ائ�س اململكة اآخر ع�صر �صن�ات اإلى 2.08 
تريلي�ن ريال، وذلك بف�صل اإيرادات الدولة ال�صخمة جراء ارتفاع 

م�صت�يات اأ�صعار النفط خالل هذه الفرتة.
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خبيرة األزمات 
المالية الكبرى

كريستينا رومر ..

وأث��رت  ع��ام 1929م  كله  العالم  التي طالت  الكبير«  »الكساد  أزم��ة 
على الدول بداية بالواليات املتحدة األمريكية كانت هي أيًضا املعبر 
ال��ذي حمل »كريستينا روم��ر« إلى البيت األبيض يف 2008م لتصبح 
احتفاًء  وتلقى  األمريكي،  االقتصاديني  املستشارين  مجلس  رئيسة 
ب���اراك أوب��ام��ا لالستعانة بها يف حل  خ��اًص��ا م��ن الرئيس األم��ري��ك��ي 

األزمة املالية العاملية التي مازالت تأثيراتها متصلة حتى اآلن.

المجهر
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اأ�صتاذان  وهما  وزوجها،  رومر  ال�صيدة  كانت 
اأوباما  اأن�صار  من  بريكلي،  كاليف�رنيا،  جامعة  يف 
)املعروفة  كري�صتينا  م�صاركة  لكن  املخل�صني، 
اأوباما  حملة  يف  »كري�صتي«(  با�صم  اأ�صدقائها  بني 
االنتخابية كانت محدودة، با�صتثناء عدد قليل من 
املذكرات االإعالمية التي اأعدتها من اأجل »اأو�صتان 
الأوباما.  االقت�صاديني  امل�صت�صارين  كبري  غ�لزبي« 
الرئي�س  للقاء  الدع�ة  اإليها  وجهت  عندما  ولذلك 
رئا�صة  ت�ليها  اإمكانية  لبحث  �صيكاغ�  يف  املنتخب 
امل�قف  ك��ان  االقت�صاديني،  امل�صت�صاريني  جمل�س 

ح�صب ق�لها »غريًبا ومخيًفا اإلى حد ما«.
عدم  ت��زاي��د  م��ن  خلفية  على  املقابلة  وج��رت 
الرهن  �ص�ق  م��ن  انت�صر  ال��ذي  امل��ايل  اال�صتقرار 
حالة  اإث��ارة  على  �صارف  حتي  االأمريكية  العقاري 
بنك  ب�صهرين، كان  وقبل ذلك  العاملي.  الذعر  من 
يف  انهار  قد  العمالق  اال�صتثماري  براذرز«  »ليمان 
اأكرب حالة اإفال�س بني ال�صركات يف تاريخ ال�اليات 
ب�ر�صة  �صهدت  اأ���ص��اب��ي��ع،  ب�صعة  وب��ع��د  امل��ت��ح��دة. 
منذ  واحد  ي�م  مل�ؤ�صراتها يف  اأكرب هب�ط  ني�ي�رك 
باجلم�د.  االئتمان  اأ�ص�اق  واأ�صيبت  ط�يلة.  عق�د 
وبعد ذلك اأعلن »مكتب اإح�صاءات العمل« االأمريكي 
اأن االقت�صاد االأمريكي فقد 240 األف فر�صة عمل 
اأن االأزمة املالية كانت  اأكت�بر، وه� م�ؤ�صر على  يف 

تنت�صر اإلى االقت�صاد العيني.
وب����داأ اأوب���ام���ا ال��ل��ق��اء ق��ائ��اًل: اإن اإج����راءات 
لت�ص�ية  و�صعها  يف  ما  كل  قدمت  النقدية  ال�صيا�صة 
املالية  ب�صيا�صة  اال�صتعانة  ف��اإن  ثم  وم��ن  االأزم���ة، 
البديل  ه���   - واالإن��ف��اق  ال�صرائب  اأي   - العامة 
على  معه  اتفقت  رومر  ال�صيدة  اأن  ورغم  ال�حيد. 
العامة،  املالية  من  تن�صيطية  دفعة  ت�فري  �صرورة 

اأن  اإال  متلك  ال  جعلتها  االأكادميية  طبيعتها  فاإن 
تخالف الفر�صية التي ا�صتند اإليها يف ت�صريحه. 
يف  الفيدرايل  االحتياطي  »جعبة  اإن  له  فقالت 
حقيقة االأمر ال تخل� متاًما من احلل�ل. وال يزال 
اأن  بعد  به« حتى  القيام  الكثري مما ميكنه  لديه 
وا�صتناًدا  ال�صفر.  من  الفائدة  اأ�صعار  اقرتبت 
البالد  خروج  كيفية  ح�ل  البحثية  درا�صتها  اإلى 
بف�صل  الثالثينيات  يف  ال��ك��ب��ري«  »الك�صاد  م��ن 
املتاحة  االأدوات  االثنان  ناق�س  النقدي،  الت��صع 
اتخذها  التي  ال�صائبة  واالإج����راءات  للحك�مة 
 75 منذ  روزف��ل��ت  فرانكلني  االأمريكي  الرئي�س 
وتق�ل  اللقاء  هذا  روم��ر  ال�صيدة  وتتذكر  عاًما. 
يف  باالأو�صاع  درايته  مبدى  كثرًيا  »ده�صت  اإنها 
فرتة الثالثينيات وبامل�صت�ى الفكري الرفيع الذي 

دارت من خالله املناق�صة«.
ال�ظيفة  اأوب��ام��ا  عليها  عر�س  الف�ر  وعلى 
من  فقط  ون�صف  اأ�صابيع  ثالثة  وبعد  فقبلتها. 
االنتخابات، �صافرت ال�صيدة رومر اإلى وا�صنطن 
يف الثالثني من ن�فمرب. وكان ال�صهر التايل مليًئا 
مع  الزوجان  انتقل  حيث  املتالحقة،  باالأحداث 
اإقامتهما اجلديد ووجدا  اإلى مقر  اأفراد االأ�صرة 
اأ�صغر  اإل��ي��ه��ا  ينتقل  وم��در���ص��ة  لديفيد  وظيفة 
عاًما   12 العمر  من  يبلغ  ال��ذي  ماثي�  اأوالده��م��ا 

ومنزاًل باالإيجار.
رام  ال�صيد  روم���ر  ���ص��األ��ت  الح��ق  وق��ت  ويف 
وقتئذ  االأبي�س  البيت  م�ظفي  رئي�س  اإميان�يل، 
يف حك�مة اأوباما، عن ال�صبب يف عر�س ال�ظيفة 
حالًيا  ي�صغل  ال��ذي  اإمي��ان���ي��ل،  واأجابها  عليها. 
عن  »االإجابة  اإن  قائاًل  �صيكاغ�،  عمدة  من�صب 
هذا ال�ص�ؤال �صهلة. اأنت خبرية يف فرتة »الك�صاد 

الكبري« وقد راأينا اأننا قد نحتاج اإلى خربتك يف 
هذا ال�صاأن«.

جتربة �شخ�شية
اإدارة  جمل�س  رئي�س  برنانكي«  »ب��ن  ومثل 
االحتياطي الفيدرايل االأمريكي، كانت رومر قد 
اأ�صباب  لدرا�صة  وقتها  من  كبرًيا  جانًبا  كر�صت 
ع��ل��ى م�صت�ى  وال��ت��ح��رك��ات  ال��ك��ب��ري«  »ال��ك�����ص��اد 
ال�صيا�صة مل�اجهته. ورغم اأن عملها يف هذا املجال 
االقت�صادية،  ال�صيا�صة  على  اأ�صا�ًصا  ين�صب  كان 
فقد ت��صلت اإلى قناعة باأن احلك�مة لها دور يف 
ا�صتقرار االقت�صاد. وبالتايل ال غرابة يف اأن رومر 
االقت�صاديني  امل�صت�صارين  ملجل�س  رئا�صتها  اأثناء 
البالد  بها  م��رت  اقت�صادية  اأزم��ة  اأ���ص���اأ  خ��الل 
منذ الك�صاد الكبري كانت تدع� اإلى اتخاذ اإجراء 
جمم�عة  هيئة  يف  تبل�ر  ما  وه�  �صريع،  حك�مي 

التدابري التن�صيطية ال�صخمة يف عام 2009م.
وقد ت�صكل اهتمام رومر بفرتات الرك�د اإلى 
ولدت  فقد  ال�صخ�صية.  جتربتها  نتيجة  ما  حد 
والية  يف  اآلت�ن  مبدينة  ل�ي�س  �صانت  �صاحية  يف 
كيميائًيا  مهند�ًصا  يعمل  الأب  االأمريكية،  اإلين�ي 
الحق  وقت  يف  وانتقلت  التدري�س،  يف  تعمل  واأم 
مع اأ�صرتها اإلى بلدة »كانت�ن« ال�صناعية يف والية 
اأوهاي�، معقل ال�صناعة االأمريكية. وبينما كانت 

التصور السهل لما 
يمكن أن تحققه سياسة 

االقتصاد الكلي هو ضرب 
من الخيال تنسجه البيانات.
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رومر تتلقى تعليمها الثان�ي يف ال�صبعينيات �صهدت 
ظل  يف  املنطقة  يف  االقت�صادي  الن�صاط  ت��راج��ع 
1973م  عام  يف  بداأت  التي  النفط  اأ�صعار  طفرات 
يف  روم��ر  وتق�ل  وت�صخم.  رك���د  من  اأعقبها  وم��ا 
هذا ال�صاأن اإنها »�صعرت من ال�هلة االأولى باأهمية 
الق�صايا االقت�صادية ب�صبب ما كان يدور ح�يل من 
واإن ذلك �صجعها على م�ا�صلة درا�صتها  اأحداث«، 
لهذا الفرع من العلم فكان مح�ر تخ�ص�صها اأثناء 
اآند ماري يف  ويليام  درا�صتها اجلامعية يف جامعة 

والية فريجينيا.
كانت  بينما   ،1983 عام  من  الربيع  ف�صل  ويف 
رومر يف عامها الدرا�صي الثاين من برنامج الدكت�راه 
تعر�صت  للتكن�ل�جيا«  ما�صات�ص��صت�س  »معهد  يف 
كيفية  يف  در�ًصا  منها  ا�صتخل�صت  �صخ�صية  لتجربة 
العاديني. فقد  االأ�صخا�س  الرك�د على  تاأثري فرتات 
حتى  ط�يل  وقت  مي�س  ومل  وظيفته،  والدها  خ�صر 
يتم  رمبا  التدري�س  يف  وظيفتها  باأن  والدتها  علمت 
اإلغاوؤها يف العام التايل. وعلى الرغم من اأن التم�يل 
املنحة  بف�صل  م�ؤمًنا،  كان  كري�صتينا  لتعليم  الالزم 
ال�طنية«،  العل�م  »م�ؤ�ص�صة  من  املتميزة  الدرا�صية 
هذا  يخلفه  قد  الذي  االأثر  اإزاء  بالقلق  �صعرت  فقد 
االأمر على حفل زفافها بزميلها الطالب يف برنامج 
الدكت�راه »ديفيد رومر«، حيث كان من املقرر عقد 
قرانهما يف �صهر اأغ�صط�س. غري اأن والدها اأكد لها 
وبالفعل  املنا�صبة.  لهذه  كافًيا جمنًيا  مااًل  اأن هناك 
ا���ص��رتاك  ظ��ل  يف  املنتظر،  بال�صكل  احل��ف��ل  انتهى 
والدتها وخاالتها يف اإعداد الطعام وتن�صيق الزه�ر. 

ومع ذلك، فهي تق�ل اإنها كانت »جتربة تك�ينية«.
وكانت رومر قد التقت زوجها املنتظر اأثناء دورة 
معهد  يف  االقت�صادي  امل�ؤرخ  بتدري�صها  قام  درا�صية 
وكانت  تيمني«  »بيرت  للتكن�ل�جيا  ما�صات�ص��صت�س 
عملها  اأثناء  رومر  انبهار  مثار  التاريخية  البيانات 
الروؤية  وكانت  »تيمني«.  للربوف�ص�ر  بحثي  كم�صاعد 
الكلي  االقت�صاد  يف  املتخ�ص�س  بني  وقتئذ  ال�صائدة 

اأن االقت�صاد االأمريكي كان اأكرث ا�صتقراًرا بكثري يف 
اأعقاب احلرب العاملية الثانية مقارنة مبرحلة ما قبل 
احلرب، مما اأدى بكثري منهم اإلى ا�صتنتاج اأن �صناع 
ال�صيا�صات اأ�صبح�ا يف النهاية يتقن�ن فن ا�صتخدام 
اال�صتقرار  لتحقيق  العامة  واملالية  النقدية  االأدوات 
جلمع  احلديثة  باالأ�صاليب  العمل  لكن  االقت�صادي، 
كاإجمايل  الكلي،  االقت�صاد  اأداء  م�ؤ�صرات  وح�صاب 
احل��رب  بعد  اإال  ي��ب��داأ  مل  والبطالة،  املحلي  ال��ن��اجت 
العاملية الثانية. اأما �صل�صلة امل�ؤ�صرات امل�صتخدمة قبل 
من  م�صتمدة  فكانت  املقارنات  تلك  عقد  احلرب يف 
البيانات ال�صغرية املتاحة با�صتخدام  اأجزاء  جتميع 
ال�صهل  م��ن  يكن  ول��ذل��ك، مل  ع��دي��دة.  اف��رتا���ص��ات 
حتديد ما اإذا كانت الدورات االقت�صادية قد تغريت 
تغيري هيكل  اقت�صر فقط على  االأمر  اأن  اأم  بالفعل، 

البيانات.
البديهي،  الذكاء  خالفت  حلظة  ويف  وبالتايل، 
ا�صم  »ت��ي��م��ني«  عليه  اأط��ل��ق  م��ا  روم���ر  ا���ص��ت��خ��دم��ت 
»اخليمياء املعك��صة« - حيث طبقت اأ�صاليب ما قبل 
احلرب يف ح�صاب البطالة والناجت على فرتة ما بعد 
احلرب. لكنها بداًل من اأن حت�ل الر�صا�س اإلى ذهب، 
ح�لت الذهب )بيانات ما بعد احلرب اجليدة( اإلى 
مت  احل��رب  بعد  ما  لفرتة  بيانات  )�صل�صلة  ر�صا�س 
بيانات  بها �صال�صل  املنتجة  الطريقة  بنف�س  اإنتاجها 
درا�صتها،  خالل  من  ات�صح  وقد  احل��رب(.  قبل  ما 
التي �صكلت االأ�صا�س يف ر�صالتها للدكت�راه، اأن العق�د 
التي اأعقبت احلرب العاملية الثانية كانت على نف�س 
الدرجة من التقلب كالعق�د التي �صبقتها )با�صتثناء 
عن  ملح�ظ  خروج  وه�  الكبري«(،  »الك�صاد  �صن�ات 

االآراء امللح�ظة.
وتق�ل رومر اإن »هذا الت�ص�ر ال�صهل ملا ميكن اأن 
حتققه �صيا�صة االقت�صاد الكلي ه� �صرب من اخليال 

تن�صجه البيانات«.
اأم��ا ل�رن�س ب���ل، وه��� اأح��د زم��الء روم��ر اأثناء 
الدرا�صة يف معهد ما�صات�ص��صت�س للتكن�ل�جيا ويق�م 

ه�بكنز،  ج�نز  جامعة  يف  االقت�صاد  بتدري�س  حالًيا 
ذلك  يف  كبري  باهتمام  حظيت  ر�صالتها  اإن  فيق�ل 
الأنها  البع�س  حفيظة  »اأث��ارت  اإنها  ويق�ل  ال�قت. 
م�صاركة  ج��دوى  على  الدليل  تق��س  وكاأنها  ب��دت 
اإلى حد ما،  اأمر طريف  احلك�مات يف احلل، وه� 
التدابري  اأن�صار  من  احلايل  ال�قت  يف  الأنها  نظًرا 

التن�صيطية و�صيا�صة املبادرة«.
روم��ر  ذه��ب��ت  الح��ق��ة،  بحثية  درا����ص���ات  ويف 
اال���ص��ت��ق��رار  ع��ل��ى حتقيق  ال��ق��درة  ع���دم  اأن  اإل���ى 
االقت�صادي لي�س دلياًل على عدم تاأثري ال�صيا�صات 
عدم  يف  تتمثل  امل�صكلة  اإن  بل  واملالية،  النقدية 
ال�صحيح،  النح�  على  االأدوات  ه��ذه  ا�صتخدام 
اإلى حدوث  اأدت ال�صيا�صة الت��صعية املفرطة  حيث 
النقدية  ال�صيا�صة  تقييد  اإل��ى  اأدى  مما  الت�صخم 
قائلة  ومت�صي  الت�صخم.  ه��ذا  خف�س  اأج���ل  م��ن 
ا�صتمرت  امل��ع��رف��ة  واكت�صاب  التعلم  »ج��ه���د  اإن 

�ص�رة اأر�صيفية لتاأثريات اأزمة الك�صاد الكبري يف الثالثينات

المجهر
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اإ�صالمي مهم، ففيه عطاء دائم، وامل�صلم�ن يق�م�ن بهذا  االأوقاف ملمح اقت�صادي 
العمل منذ اأكرث من 1400 عام، ولكنه م�ؤخًرا يحتاج لبع�س التغيري يف منط التنفيذ مع 

بقاء روحه وفكرته النبيلة كما هي.
لفت نظري جملة جميلة يف ور�صة عمل عن هذا امل��ص�ع هي »يجب معاملة االأوقاف 
تذهب  االأوق��اف  اأرباح  اأن  اإال  متطابقان  الأنهما  واال�صتثمار  االإدارة  جهة  من  كال�صركات 

مل�صارفها وم�صتحقيها، واأرباح ال�صركات تذهب للم�صاهمني«.
هذه اجلملة هي يف راأيي من اأهم اأ�صاليب تط�ير االأوقاف وتعظيم اأ�ص�لها لتتعاظم 

منافعها عرب اأرباح وع�ائد اأكرث ت��صع دائرة امل�صتفيدين منها.
من ي�قف مااًل اأو عقاًرا اأو م�صروًعا ناجًحا وكبرًيا ه� يف احلقيقة مينح �صدقة جارية 

نار
م

اقتصاديات 
األوقاف

محمد اليامي - كاتب اقت�صادي
mohamdalyami@gmail.com
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اأعقبت احل���رب«. ال��ت��ي  ال��ف��رتة  اأوائ���ل   ب��ق���ة يف 
ا اإن عن�صري الزمن واالأ�صخا�س  وتق�ل رومر اأي�صً
ما�صات�ص��صت�س  معهد  يف  وج���ده��ا  م��ن  جعال 
كانت  فقد  لالهتمام.  مثرية  جتربة  للتكن�ل�جيا 
بعد  احل��اد  ال��رك���د  م��ن  ال��ب��الد يف خ�صم حالة 
ال�صيا�صات  بتنفيذ  الفيدرايل  االحتياطي  قيام 
املرتفع  الت�صخم  على  للق�صاء  املت�صددة  النقدية 
الفرتة  ه��ذه  وت�صتذكر  ال�صبعينيات.  اأواخ���ر  يف 
باأنف�صنا ما يحدث عندما يك�ن  نتابع  قائلة »كنا 
�صاركها  وقد  للغاية«.  ا  مري�صً الكلي  االقت�صاد 
اأع�����ص��اء هيئة  ب���ارزة م��ن  ال���راأي جمم�عة  ه��ذا 
روديغر  وال��راح��ل  في�صر  �صتانلي  مثل  التدري�س 
لنيل  ر�صالتها  امل�صرتك على  )امل�صرف  دورنب��س 
درجة الدكت�راه باال�صرتاك مع تيمني( وباقة من 
وغريغ�ري  ب�ل،  ل�رن�س  �صمت  الطلبة  زمالئها 
جامعة  يف  اأ���ص��ت��اًذا  حالًيا  يعمل  ال��ذي  مانكي�، 

من�صب  �صغل  يف  روم��ر  �صبق  وال��ذي  ه��ارف��ارد، 
رئي�س جمل�س امل�صت�صارين االقت�صاديني يف اإدارة 

الرئي�س ال�صابق ج�رج ب��س.
درجة  على  وديفيد  كري�صتينا  ح�ص�ل  وبعد 
للتكن�ل�جيا  ما�صات�ص��صت�س  معهد  من  الدكت�راه 
يف عام 1985 ح�صل كل منهما على وظيفة اأ�صتاذ 
بثالث  ذلك  وبعد  برين�صت�ن.  جامعة  يف  م�صاعد 

�صن�ات انتقال للعمل يف جامعة بريكلي.
املنهج الروائي

يف  زوجها  �صاركها  التي  روم��ر  بح�ث  تاأتي 
القدمي  حلما�صها  كانعكا�س  منها،  كبري  جانب 
للتاريخ االقت�صادي. ويالحظ اأن من اأهم �صمات 
عملهما ا�صتخدام »املنهج الروائي« - اأي االعتماد 
على االأدلة امل�صتقاة من ال�صجالت التاريخية اإلى 

جانب االأدلة االإح�صائية.
ويف تقرير اأعده الزوجان رومر )املديران 
يف  النقدي  االقت�صاد  لربنامج  امل�صاركان 
االقت�صادية«(  للبح�ث  ال�طني  »املكتب 
اأفادا باأن ا�صتخدام املنهج الروائي يحظى مبيزة 
رغم  اخلال�س،  االإح�صائي  املنهج  عن  وا�صحة 
اأنه قد يك�ن خادًعا، وذلك الأنه ياأتي »مبعل�مات 
اجتاه  حتديد  م�صكلة  حل  يف  ت�صهم  قد  اإ�صافية 
وتط�رات  النقدية  الع�امل  بني  ال�صببية  العالقة 

االقت�صاد العيني«.
مهام �شعبة

يف  »بريكلي«  جامعة  يف  التخرج  حفل  اأثناء 
عام 2011، قالت كري�صتينا رومر للخريجني اإن 
اأ�صعب  بب�صاطة  كان  االأبي�س  البيت  يف  »العمل 
واأ�صافت  االإط��الق.  بها على  قامت  التي  املهام« 
ا  اأي�صً كانا  ذل��ك  م��ع  العامني  هذين  اإن  قائلة 
كانت  فقد  حياتي«.  يف  وت��اأث��رًيا  اأهمية  »االأك��رث 
مل  زوجها  الأن  م��ا،  حد  اإل��ى  �صعبة  الفرتة  ه��ذه 
عمل  على  ح�صل  حيث  العمل،  يف  يزاملها  يكن 
وبينما  ال��دويل.  النقد  �صندوق  يف  زائر  كباحث 

مل  مختلفتني،  م�ؤ�ص�صتني  يف  ال��زوج��ان  عمل 
العمل  ا�صرتاكهما يف  االأمر على عدم  يقت�صر 
العمل  �صرية  ق�اعد  اإن  بل  ي�مي،  اأ�صا�س  على 
من  ح��ت��ى  كري�صتينا  مت��ن��ع  ك��ان��ت  احل��ك���م��ي 
وافتقدت  زوجها.  مع  عملها  تفا�صيل  مناق�صة 
ظلت  �صخ�س  اأك��رث  مع  مناق�صاتها  كري�صتينا 

تثق به يف اآرائه لثالثة عق�د تقريًبا.
وكان العمل �صاًقا ب�ص�رة ال ميكن تخيلها، 
 14 اإل��ى  امتدت  العمل  �صاعات  اأن  على  ف�صاًل 
�صاعة ي�مًيا. فبمجرد و�ص�ل رومر اإلى وا�صنطن 
كان عليها اأن تبداأ على الف�ر يف العمل مع بقية 
للرئي�س  االنتقايل  االقت�صادي  الفريق  اأع�صاء 
اأولى املهام التي ا�صطلعت بها يف  اأوباما. ومن 
دي�صمرب 2008 و�صع تنب�ؤات تك�ن نقطة البداية 
م�صتعينة  ال�صيا�صات،  م�صت�ى  على  التحرك  يف 
ذلك  يف  مبا  امل�صادر،  من  مبجم�عة  ذلك  يف 
االحتياطي الفيدرايل وعدد من محللي القطاع 
اخلا�س. لكن كل هذه التنب�ؤات تقريًبا مل تقدر 
�صت�اجه  التي  احل��ادة  االقت�صادية  امل�صكالت 

االإدارة االأمريكية اجلديدة حق قدرها.
وت�صتذكر رومر هذه الفرتة قائلة »كنا نتابع 
اأعيننا. وكلما جاء مزيد  اأمام  تده�ر التنب�ؤات 
مبدى  متزايد  �صع�ر  ينتابنا  كان  البيانات  من 

كاآبة فرتة الرك�د املقبلة«.

تشكل اهتمام رومر 
بفترات الركود إلى 

حد ما نتيجة تجربتها 
الشخصية.

مورين  للكاتبة  مقال  على  الرئي�شة  مادته  يف  املو�شوع  اعتمد 
بريك والباحثة يف �شندوق النقد الدويل.
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ميكنني ت�صميتها بالن�عية، ك�نها اإ�صافة اإلى ا�صتفادة املجتمع من ع�ائدها هي 
ملمح من  ا  اأي�صً وهي  املجتمع،  �صكل  ومن  االقت�صاد  بذاتها جزء من منظ�مة 
مالمح اأنظمتنا وقدراتنا االإدارية والتنفيذية يف جماالت كثرية اأهمها الق�صاء.

اأ�صاليب  امل�قفني وتط�ر  امللف هي تط�ر فكر  املهمة هنا يف هذا  املالحظة 
اإدارتهم باالأوقاف التي ت�صدق بها بع�س رجال االأعمال امل�قفني وامل�فقني �صمت 
جمال�س نظار فيها اأع�صاء متن�ع� امل�صارب، ثم اأُوكلت االإدارة والتط�ير اإلى جمال�س 
اإدارات اأو روؤ�صاء تنفيذيني محرتفني يف جماالت العقار اأو اال�صتثمار اأو يف القطاع 
ا  القدمية خ�ص��صً االأوق��اف  امُل�قف، وهذا ما ينق�س  اليه امل�صروع  الذي ينتمي 

الكبري منها وه� ما اأثر على ع�ائدها �صلًبا وكذلك على ع�ائد امل�صتفيدين.

اأعتقد اأن هذا الفكر ه� ما حتتاجه االأوقاف التي تدار من احلك�مة ممثلة 
يف وكالة االأوقاف التابعة ل�زارة ال�ص�ؤون االإ�صالمية، فهي تدير اأوقاًفا بباليني 

الرياالت واأ�صبح العبء ثقياًل عليها.
ت�صهم يف  ن�عية  االإيقاف على م�صارف  ب��دوؤوا يف  امل�قفني  فاإن  واأخ��رًيا 
تنمية االإن�صان، وراأينا اأوقاف اجلامعات وقد �صاركت فيها ال�صركات والبن�ك 
ا  ال�صع�دية ووج�ه املجتمع ، وعلينا اال�صتمرار يف هذا النهج الذي نلمحه اأي�صً

يف اأوقاف خا�صة م�ؤخًرا. 
اأنه مل يحظ  املجتمع، واحلق  وتنمية  والتكافل  االقت�صاد  ال�قف يجمع بني 

باإعالم وت�عية كافيني، ولعل اأ�صحاب االأوقاف يلتفت�ن جدًيا لهذا االأمر.
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مؤشرات - أداء شركات الوساطة

اأداء �شركات الو�شاطة )جميع عمليات البيع وال�شراء ( نوفمرب 2013م

Member Activity  - November,  2013

�شركة الو�شاطة
الرتتيبالن�شبةال�شفقاتالرتتيبالن�شبةكمية التداوالتالرتتيبالن�شبة قيمة التداول

Member Name
VALUE %PositionVOLUME %PositionTRADES %Position

3AlJazira Capital%1381,40412.24%11,340,646,540.0019.55%32,578,112,227.4017.16  اجلزيرة كابيتال

1Al Rajhi Capital%2600,90719.28%2969,012,884.0014.13%26,285,484,305.9513.85الراجحي املالية 

    �صركة اإت�س اإ�س بي �صي العربية ال�صع�دية 
5HSBC Saudi Arabia Limited%3276,0108.86%3779,962,619.0011.38%22,376,273,510.1511.79املحدودة

2NCB Capital%4428,22913.74%4760,266,596.0011.09%21,951,134,710.4011.56 االأهلي كابيتال

4Samba Capital%5337,87010.84%5613,381,402.008.95%17,247,393,085.359.09�صامبا كابيتال

Riyad Capital 6%7241,6437.75%6441,738,178.006.44%13,662,763,553.457.20 الريا�س املالية 

7Saudi Fransi Capital%6232,0247.44%7465,788,844.006.79%12,890,142,244.656.79  ال�صع�دي الفرن�صي كابيتال

8ANB Invest%8183,6185.89%8399,708,577.005.83%10,343,214,214.555.45العربي ال�طني لال�صتثمار 

9AlIstithmar Capital%984,6172.71%9305,041,674.004.45%8,037,145,044.754.23 االإ�صتثمار كابيتال 

10Derayah Financial%1081,2612.61%10160,321,435.002.34%4,227,145,823.152.23دراية املالية

11Al Bilad Investment Company%1351,7971.66%11103,831,368.001.51%3,387,020,103.551.78 �صركة البالد لالإ�صتثمار

12Falcom Investment Company%1242,9151.38%12116,312,042.001.70%3,356,115,188.651.77  فالكم للخدمات املالية

Saudi Hollandi Capital 13%1142,1991.35%13124,658,288.001.82%3,281,489,924.201.73ال�صع�دي اله�لندي املالية

14Alinma Investment Company%1432,2541.03%1454,524,259.000.80%1,642,417,589.850.87  �صركة االإمناء لال�صتثمار    

15Al Nefaie Investment Group%1520,1430.65%1546,682,380.000.68%1,342,546,108.800.71   جمم�عة النفيعي لالإ�صتثمار

16Aloula Geojit%1615,3780.49%1632,599,160.000.48%1,079,188,701.300.57  االولى ج�جيت كابيتال

17Jadwa Investment%1711,0600.35%1726,717,405.000.39%1,065,992,853.750.56  جدوى لال�صتثمار 

18Morgan Stanley Saudi Arabia%198,9490.29%1817,686,800.000.26%963,019,377.250.51م�رجان �صتانلي ال�صع�دية

19Credit Suisse Saudi Arabia%208,8000.28%1915,658,334.000.23%875,343,439.750.46كريديت �ص�ي�س العربية ال�صع�دية

 مرييل لين�س اململكة العربية ال�صع�دية 
20EFG_Hermes KSA%187,2470.23%2018,934,723.000.28%789,984,848.850.42املجم�عة املالية هريمي�س ال�صع�دية

   مرييل لين�س اململكة العربية ال�صع�دية 
Merrill Lynch Kingdom of Saudi 22%235,0010.16%218,982,309.000.13%541,742,817.050.29املجم�عة املالية

Arabia

21Osool Capital%225,1690.17%229,984,522.000.15%289,568,451.900.15    اأ�ص�ل املالية

27Deutsche Securities Saudi Arabia%282,3710.08%234,425,731.000.06%270,093,469.300.14دويت�صه لالأوراق املالية 

24Muscat Capital%243,2190.10%247,372,005.000.11%269,336,521.550.14  �صركة م�صقط املالية

    االإمارات دبي ال�طني كابيتال ال�صع�دية 
29Emirates NBD Capital KSA%271,5170.05%254,434,094.000.06%231,697,334.250.12املحدودة

25Arbah Capital%292,9890.10%263,990,172.000.06%217,302,976.100.11   اأرباح املالية

28Audi Capital%262,0800.07%275,005,822.000.07%213,359,617.200.11  ع�دة كابيتال

Middle East Financial Investment 26%212,6110.08%2812,474,557.000.18%211,780,400.750.11 �صركة ال�صرق االأو�صط لال�صتثمار املايل
Company

23The Investor for Securities%253,4480.11%295,970,986.000.09%195,763,228.650.10     �صركة امل�صتثمر لالأوراق املالية

30Al-Khair Capital Saudi Arabia%30200.00%3016,330.000.00%796,808.800.00 اخلري كابيتال ال�صع�ديه

189,823,368,481.306,856,130,036.003,116,750املجم�ع
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اأداء �شركات الو�شاطة )جميع عمليات البيع وال�شراء عن طريق االنرتنت( نوفمرب 2013م

Internet Activity   - November,   2013

�شركة الو�شاطة
 

 الرتتيبالن�شبةقيمة التداول
ن�شبة القيمة 
للع�شو من  

االنرتنت
الرتتيبالن�شبةال�شفقاتالرتتيب الن�شبةكمية التداوالت

Company Name

Internet Value
 Internet

 Value
Ratio

 Value
Rank

 Internet
 Value

 Member
Ratio

 Internet
Volume

 Internet
 Volume

Ratio

 Volume
Rank

 Internet
Trades

 Internet
 Trades

Ratio

 Trades
Rank

2AlJazira Capital%1317,05314.16%1,136,636,69025.16%184.43%27,507,229,749.3023.05 اجلزيرة كابيتال

1Al Rajhi Capital%2390,19817.42%546,083,41912.09%255.51%14,590,550,265.9012.23    الراجحي املالية

�صركة اإت�س اإ�س بي �صي العربية ال�صع�دية 
6HSBC Saudi Arabia Limited%3184,7188.25%508,999,46711.27%361.77%13,822,591,689.9011.58املحدودة

4Samba Capital%5289,96112.95%436,561,4319.66%470.49%12,157,337,915.6010.19   �صامبا كابيتال

3NCB Capital%4307,88113.75%446,595,0239.89%553.47%11,737,825,162.609.84االأهلي كابيتال

5Saudi Fransi Capital%6196,8608.79%381,669,0088.45%680.27%10,346,279,610.858.67  ال�صع�دي الفرن�صي كابيتال

Riyad Capital 7%8156,9127.01%218,132,2774.83%746.23%6,316,278,294.755.29 الريا�س املالية

8ANB Invest%7111,1164.96%243,036,6285.38%858.00%5,999,501,676.505.03   العربي ال�طني لال�صتثما

9Derayah Financial%976,6653.42%148,007,6813.28%992.55%3,912,026,026.753.28     دراية املالية

10AlIstithmar Capital%1044,3981.98%113,727,2912.52%1040.28%3,237,223,729.702.71 االإ�صتثمار كابيتال 

Falcom Investment 11%1139,2311.75%100,480,2082.22%1179.42%2,665,330,098.952.23 فالكم للخدمات املالية
Company

Al Bilad Investment 12%1236,9831.65%63,521,1971.41%1255.17%1,868,627,851.901.57  �صركة البالد لالإ�صتثمار
Company

14Al Nefaie Investment Group%1417,2240.77%38,362,8190.85%1384.42%1,133,371,163.050.95    جمم�عة النفيعي لالإ�صتثمار 

Alinma Investment 13%1324,7051.10%40,553,3950.90%1465.24%1,071,440,089.050.90  �صركة االإمناء لال�صتثمار 
Company

16Aloula Geojit%1613,5950.61%30,555,6120.68%1595.13%1,026,651,790.100.86 االولى ج�جيت كابيتال

Saudi Hollandi Capital 15%1516,6650.74%33,650,9280.74%1628.06%920,802,343.600.77 ال�صع�دي اله�لندي املالية

17Osool Capital%174,8500.22%9,031,8600.20%1793.11%269,630,450.250.23  اأ�ص�ل املالية

18The Investor for Securities%193,4260.15%5,948,3200.13%1899.65%195,073,715.300.16 �صركة امل�صتثمر لالأوراق املالية

19Muscat Capital%182,6290.12%5,963,6520.13%1969.64%187,556,171.150.16�صركة م�صقط املالية 

 االإمارات دبي ال�طني كابيتال ال�صع�دية 
22Emirates NBD Capital KSA%218710.04%2,375,7150.05%2059.03%136,768,105.700.11املحدودة

24Jadwa Investment%227530.03%1,917,6630.04%216.60%70,304,153.000.06  جدوى لال�صتثمار

21EFG_Hermes KSA%209310.04%2,934,9080.06%228.08%63,805,031.650.05   املجم�عة املالية هريمي�س ال�صع�دية

20Arbah Capital%231,1290.05%1,348,3500.03%2320.98%45,599,920.500.04    اأرباح املالية

Middle East Financial 23%247610.03%1,210,5460.03%2420.75%43,954,011.100.04ر �صركة ال�صرق االأو�صط لال�صتثمار املايل 
Investment Company

119,325,759,017.154,517,304,0882,239,515Samba Capital
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مؤشرات - المستثمرون حسب الجنسية

املتداولة  لالأ�صهم  االإجمالية  القيمة  بلغت 
مليار   94.91 2013م  ن�فمرب  �صهر  خ��الل 
ريال، باإرتفاع قدره 13.32% عن تداوالت �صهر 

اأكت�بر من العام 2013.
امل�صتثمر. ن�ع   •

بلغت قيمة عمليات �صراء »االأفراد«  78.07   •
مليار ريال �صع�دي )82.25%(، فيما بلغت 
ري��ال  مليار   82.87 البيع   عمليات  قيمة 

�صع�دي )%87.31(.
»امل�ؤ�ص�صات«   ���ص��راء  عمليات  قيمة  بلغت   •

 ،)%16.05( �صع�دي  ري��ال  مليار   15.24
 10.64 ال��ب��ي��ع    عمليات  قيمة  بلغت  فيما 

مليار ريال �صع�دي )%11.21(.
 – »االأج��ان��ب  ���ص��راء  عمليات  قيمة  بلغت   •
اإتفاقيات مبادلة« 1.61 مليار ريال �صع�دي 
البيع  عمليات  قيمة  بلغت  فيما   ،)%1.69(

1.41 مليار ريال �صع�دي )%1.48(.
•  اجلن�صية.

»امل�صتثمر  ���ص��راء  ع��م��ل��ي��ات  ق��ي��م��ة  ب��ل��غ��ت   •
�صع�دي  ري���ال  م��ل��ي��ار   89.57 ال�����ص��ع���دي« 

)94.37%(، فيما بلغت قيمة عمليات البيع 
89.58 مليار ريال �صع�دي )%94.38(.

»امل�صتثمر  ���ص��راء  ع��م��ل��ي��ات  ق��ي��م��ة  ب��ل��غ��ت   •
���ص��ع���دي  ري����ال  م��ل��ي��ار  اخل��ل��ي��ج��ي«  2.45 
البيع   بلغت قيمة عمليات  )2.58 %(، فيما 

2.49 مليار ريال �صع�دي )%2.63(.
االأجنبي  »امل�صتثمر  �صراء  عمليات  قيمة  بلغت   •
– املقيم واإتفاقيات املبادلة« 2.89 مليار ريال 
عمليات  قيمة  بلغت  فيما   ،)%  3.04( �صع�دي 

البيع 2.84 مليار ريال �صع�دي )%2.99(.

إحصائيات التداول )تصنيف الجنسية و نوع المستثمر( - نوفمبر 2013

اإح�شائيات التداول ح�شب ت�شنيف اجلن�شية و نوع امل�شتثمر نوفمرب 2013

 قيمة االأ�شهم املتداولة )%( - نوع امل�شتثمر

اأجنبي
)اإتفاقية مبادلة(

1.6%

 م�ؤ�ص�صات
13.6%  اأفراد

84.8%

قيمة االأ�شهم املتداولة )%( – اجلن�شية 

 �صع�دي
94.4%

اأجنبي )مقيم و 
 اإتفاقية مبادلة(

3.0%

 خليجي
2.6%

عدد ال�شفقاتكمية االأ�شهم%قيمة االأ�شهمنوع امل�شتثمراجلن�شية

راء
�ص

�صع�دي
2,980,405,0341,378,557%76,620,019,12380.73اأفراد

324,684,780107,190%12,951,539,02513.65م�ؤ�ص�صات

خليجي
5,304,6213,831%168,023,9050.18اأفراد

41,959,37311,082%2,283,804,0482.41م�ؤ�ص�صات

48,884,78541,655%1,280,656,9491.35اأفراداأجنبي )مقيم(

26,826,42516,060%1,607,641,1921.69اأجنبي )اإتفاقية مبادلة(

3,428,065,0181,558,375%94,911,684,241100.00اإجمايل ال�صراء

بيع

�صع�دي
3,106,131,8611,429,215%81,243,767,03885.60اأفراد

199,912,21459,953%8,336,157,4638.78م�ؤ�ص�صات

خليجي
5,724,4453,668%190,153,8790.20اأفراد

42,445,80511,244%2,302,078,5462.43م�ؤ�ص�صات

52,792,10240,732%1,431,801,1021.51اأفراداأجنبي )مقيم(

21,058,59113,563%1,407,726,2131.48اأجنبي )اإتفاقية مبادلة(

3,428,065,0181,558,375%94,911,684,241100.00اإجمايل البيع
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Sponsored by: 

امل���ؤ���ص��ر  اأغ��ل��ق  م   2013 ن���ف��م��رب  �صهر  ن��ه��اي��ة  يف 
م�صت�ى  عند  )ت���داول(  ال�صع�دية  املالية  لل�ص�ق  العام 
 (%)3.49 نقطة   280.81 مرتفعًا  نقطة،   8،325.28

مقارنة بال�صهر ال�صابق. 
تاريخه  العام حتى  بداية  امل�ؤ�صر من  الأداء  وبالن�صبة 
 1،524.06(  %22.41 ق��دره   ايجابيًا  عائدًا  حقق  فقد 
نقطه(. وقد كانت اأعلى نقطة اإغالق للم�ؤ�صر خالل ال�صهر 

يف ي�م 2013/11/18 م عند م�صت�ى 8،407.88 نقطة.
نهاية  يف  امل�صدرة  لالأ�صهم  ال�ص�قية  القيمة  بلغت 

ما  اأي  ري��ال  مليار   1،696.90 م،   2013 ن�فمرب  �صهر 
اإرتفعًا  م�صجلة  اأمريكي،  دوالر  مليار   452.50 يعادل 

بلغت ن�ص����بته 4.72 % مقارنة بال�صهر ال�صابق.
ل�صهر  املتداولة  لالأ�صهم  االإجمالية  القيمة  بلغت 
يعادل  م��ا  اأي  ري���ال  مليار   94.91 م،   2013 ن�فمرب 
25.30 مليار دوالر اأمريكي وذلك باإرتفاع بلغت ن�ص����بته 

13.32% عن ال�صهر ال�صابق.
وبلغ اإجمايل عدد االأ�صهم املتداولة* ل�صهر ن�فمرب 
�صهم  مليار  �ص����هم مقابل 3.23  مليار  2013 م، 3.43 

بلغت  باإرتفاع  وذلك  ال�صابق،  ال�صهر  خالل  تداولها  مت 
ن�ص����بته %6.22.

�صهر  خ��الل  املنفذة  ال�صفقات  ع��دد  اإجمايل  اأم��ا 
مقاب���ل  �صفقة  ملي�ن   1.56 بلغ  فقد  م،   2013 ن�فمرب 
1.50 ملي�ن �صفقة مت تنفيذها خالل �صهر اكت�بر 2013 

م، وذلك   باإرتفاع بلغت ن�ص����بته %3.67.
بلغ عدد اأيام التداول خالل �صهر ن�فمرب2013،20 

ي�مًا مقابل 18 ي�مًا خالل �صهر اأكت�بر 2013 م.
• معدلة جلميع اإجراءات ال�صركات خالل الفرتة.

القيمة املتداولة لألسهم تبلغ  94.91 مليار ريال 

 1.56 مليون صفقة تم تنفيذها خالل شهر نوفمبر 2013 م

Market Summary - Monthly

  �شركة بوان 
�صعر الطرح: 36 ريااًل لل�صهم ال�احد. راأ�صمال ال�صركة: 500 ملي�ن ريال مق�صم اإلى 50 ملي�ن �صهم.  

فرتة االكتتاب: من 2013/11/27 م اإلى 2013/12/03 م. اأ�صهم االكتتاب:  15 ملي�ن �صهم متثل 30% من اأ�صهم ال�صركة.   

 الشركات الجديدة 
المدرجة خالل

نوفمبر 2013 م 
م   2013/11/26 امل����اف���ق  ال���ث���الث���اء  ي�����م  يف  مت 
اإدراج  �صركة متاليف وايه اأي جي والبنك العربي للتاأمني 
اإلى  مق�صم  ري��ال  ملي�ن   175 مقداره  براأ�صمال  التعاوين 
�صهم  ملي�ن   5.25 ط��رح  مت  حيث  �صهم  ملي�ن   17.50

لالكتتاب العام وذلك بقيمة 10 رياالت لل�صهم ال�احد.

 إجراءات الشركات - نوفمبر 2013 م 
رفعت جمم�عة �صاف�ال راأ�صمالها من 5 مليار ري�ال �صع�دي اإلى 5،339،806،840 ريال وذلك 
القاب�صة  ال�صركة ل�صالح �صركة املهيدب  اأ�صهم  عن طريق ا�صدار  33،980،684�صهما جديدًا من 
وغري  مبا�صرة  )بطريقة  اململ�كة  واحل�ص�س  االأ�صهم  على  االإ�صتح�اذ  مقابل  وذل��ك  امل��ح��دودة 
القاب�صة املحدودة يف كل من �صركة �صاف�ال لالأغذية املحدودة والبالغة  مبا�صرة( ل�صركة املهيدب 

)10%( و�صركة العزيزية بنده املتحدة والبالغة )18.6)%. وذلك بتاريخ 2013/11/04 م.
عدد  لي�صبح  �صهمني،  لكل  جماين  �صهم  مبنح  وذلك  راأ�صمالها   للت�ص�يق  جرير  �صركة  رفعت 

اأ�صهمها امل�صدرة 90 ملي�ن �صه�����م وذلك بتاريخ 2013/11/27 م.

االكتتابات األولية

اأداء موؤ�شرات القطاعات 

Performance of Sectoral Indices

Sectoral Indices
ن�شبة التغري  للعام حتي تاريخه  اأكتوبر - 2013 م نوفمرب - 2013 م

م�ؤ�صرات القطاعات
YTD  % Change October  - 2013 November  - 2013

Banks & Financial Services 20.29% 2.98% 17,106.52 17,616.87 امل�صارف واخلدمات املالية

Petrochemical Industries 21.01% 6.33% 6,664.65 7,086.84 ال�صناعات البرتوكيماوية

Cement 21.63% 3.04% 7,157.18 7,374.53 االأ�صمنت

Retail 52.16% 2.45% 11,148.41 11,421.29 التجزئة

Energy & Utilities 11.05% 8.12% 4,920.28 5,319.58 الطاقة واملرافق اخلدمية

Agriculture & Food Indust. 35.42% 2.31% 8,723.25 8,924.67 الزراعة وال�صناعات الغذائية

Telecom. & Information  Tech. 22.10% 3.14% 2,562.77 2,643.20 االإت�صاالت وتقنية املعل�مات

Insurance -18.28% 0.62% 1,105.88 1,112.69 التاأمني

Multi-Investment 10.56% 4.85% 3,898.97 4,087.96 �صركات اال�صتثمار املتعدد

Industrial Investment 6.86% 5.71% 6,384.09 6,748.69 اال�صتثمار ال�صناعي

Building & Construction 21.72% -1.39% 3,481.18 3,432.66 الت�صييد والبناء

Real Estate Development 43.65% -2.44% 4,924.21 4,803.97 التط�ير العقاري

Transport 23.88% 14.28% 5,274.04 6,027.22 النقل

Media & Publishing -14.26% 1.10% 2,467.44 2,494.70 االعالم والن�صر

Hotel & Tourism 106.98% 2.02% 14,716.82 15,013.75 الفنادق وال�صياحة
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ب�����رع�����اي�����ة ملخص السوق - الشهري

مقارنة معلومات التداول عن �شهر نوفمرب 2013 م مع �شهر اأكتوبر 2013 م

Comparing Trading Information for November 2013 with October 2013

Trading Information
ن�شبة التغري October   اأكتوبر November   نوفمرب

معلومات التداول
% Change 2013 2013

Transactions 3.67% 1,503,184 1,558,375 عدد ال�صفقات املنفذة

* Shares Traded 6.22% 3,228,895,950 3,429,666,297 * عدد االأ�صهم املتداولة

Value Traded (SR) 13.32% 83,752,103,912.25 94,911,684,240.65 قيمة االأ�صهم املتداولة )ريال(

Number of Trading Days - 18 20   عدد اأيام التداول    

Daily Average of Transactions -6.70% 83,510 77,919 املت��صط الي�مي لعدد ال�صفقات املنفذة

* Daily Average of Shares Traded -4.40% 179,383,108 171,483,315 * املت��صط الي�مي لالأ�صهم املتداولة

Daily Average of Value (SR) 1.99% 4,652,894,662 4,745,584,212 املت��صط الي�مي لقيمة االأ�صهم املتداولة )ريال(

Market Capitalization (SR biln) 4.72% 1,620.37 1,696.90 )القيمه ال�ص�قيه لالأ�صهم امل�صدرة )مليار ريال  

Tadawul All Share Index (TASI) 3.49% 8,044.47 8,325.28  )امل�ؤ�صر العام  )نقطة 

• Adjusted for all corporate actions ال�صركات   اجراءات  جلميع  • معدلة 

مقارنة معلومات التداول عن �شهر نوفمرب 2013 م مع �شهر نوفمرب 2012 م

Comparing Trading Information for November 2013 with November 2012

Trading Information
ن�شبة التغري November   نوفمرب November   نوفمرب

معلومات التداول
% Change 2012 2013

Transactions -34.27% 2,370,760 1,558,375 عدد ال�صفقات املنفذة

* Shares Traded -0.85% 3,458,946,719 3,429,666,297 * عدد االأ�صهم املتداولة

Value Traded (SR) -3.81% 98,672,109,743.75 94,911,684,240.65 قيمة االأ�صهم املتداولة )ريال(

Number of Trading Days - 20 20   عدد اأيام التداول    

Daily Average of Transactions -34.27% 118,538 77,919 املت��صط الي�مي لعدد ال�صفقات املنفذة

* Daily Average of Shares Traded -0.85% 172,947,336 171,483,315 * املت��صط الي�مي لالأ�صهم املتداولة

Daily Average of Value (SR) -3.81% 4,933,605,487 4,745,584,212 املت��صط الي�مي لقيمة االأ�صهم املتداولة )ريال(

Market Capitalization (SR biln) 27.05% 1,335.64 1,696.90 القيمه ال�ص�قيه لالأ�صهم امل�صدرة )مليار ريال( 

Tadawul All Share Index (TASI) 27.43% 6,533.14 8,325.28 امل�ؤ�صر العام  )نقطة (

• Adjusted for all corporate actions ال�صركات  اجراءات  جلميع  • معدلة 

تداول االأ�شهم ح�شب القطاعات - نوفمرب 2013 م  

Sectoral Activities - November 2013   

Sector
الن�شبة الى االإجمالى قيمه االأ�شهم املتداولة الن�شبه الى االإجمالى الن�شبه الى االإجمالى االأ�شهم املتداولة ال�شفقات املنفذة

القطاعات
%To Market Value Traded (SR) % To Market Shares Traded % To Market Transactions

Banks & F. Services 11.52% 10,932,035,763.25 14.34% 491,646,397 6.49% 101,141 امل�صارف واخلدمات املالية

Petrochemical Indust. 20.22% 19,189,553,486.25 17.76% 609,186,868 12.43% 193,671 ال�صناعات البرتوكيماوية

Cement 6.92% 6,565,581,861.10 4.52% 154,855,220 7.01% 109,210 االأ�صمنت

Retail 4.73% 4,488,499,858.60 2.64% 90,708,698 5.55% 86,556 التجزئة

Energy & Utilities 1.32% 1,252,040,295.35 2.46% 84,347,976 0.72% 11,287 الطاقة واملرافق اخلدمية

Agri. & Food Indust. 5.94% 5,639,666,700.25 4.73% 162,114,153 6.54% 101,934 الزراعة وال�صناعات الغذائية

Telecom. & Info. Tech. 7.79% 7,395,127,305.65 9.65% 330,914,444 5.52% 86,058 االإت�صاالت وتقنية املعل�مات

Insurance 11.01% 10,447,629,057.45 8.65% 296,545,839 22.18% 345,571 التاأمني

Multi-Investment 2.80% 2,655,790,689.95 3.98% 136,408,978 3.46% 53,908 �صركات اال�صتثمار املتعدد

Industrial Investment 6.48% 6,151,986,200.05 4.67% 160,065,906 7.77% 121,015 اال�صتثمار ال�صناعي

Building & Construction 5.04% 4,787,347,907.95 5.25% 179,996,951 6.71% 104,545 الت�صييد والبناء

Real Estate Development 10.39% 9,856,885,754.80 16.51% 566,191,929 8.76% 136,519 التط�ير العقاري

Transport 3.80% 3,606,485,865.20 3.86% 132,444,206 4.10% 63,835 النقل

Media & Publishing 0.61% 578,534,614.70 0.40% 13,710,070 1.06% 16,461 االعالم والن�صر

Hotel & Tourism 1.44% 1,364,518,880.10 0.60% 20,528,662 1.71% 26,664 الفنادق وال�صياحة

Total 100.00% 94,911,684,240.65 100.00% 3,429,666,297 100.00% 1,558,375 االإجمايل
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ال�شركات اخلم�ص االأكرث ن�شاطا -  نوفمرب 2013 م

Top Five Active Stocks - November 2013
By number of transactions من حيث عدد ال�صفقات

Company
ن�شبة ال�شركة من اجمايل ال�شوق ن�شبة ال�شركة من القطاع عدد ال�شفقات 

ال�شركة
% To Market % To Sector Transactions

SABIC 4.08% 32.82% 63,555 �صابك

Alinma 3.28% 50.52% 51,092 االإمناء

Atheeb Telecom 2.48% 44.87% 38,617 عذيب لالت�صاالت

Al - Ahlia 1.87% 8.42% 29,090 االأهلية

Taiba 1.70% 19.42% 26,514 طيبة لال�صتثمار

By number of shares traded من حيث عدد االأ�صهم املتداولة

Company
ن�شبة ال�شركة من اجمايل ال�شوق ن�شبة ال�شركة من القطاع  اال�شهم املتداولة

ال�شركة
% To Market % To Sector Shares Traded

Alinma 11.19% 78.05% 383,734,998 االإمناء

Saudi Kayan 5.90% 33.20% 202,224,030 كيان ال�صع�دية

Emaar E .C 4.95% 29.99% 169,795,610 اإعمار

Dar Al Arkan 4.94% 29.94% 169,530,962 دار االأركان

ZAIN KSA 4.41% 45.71% 151,268,930 زين ال�صع�دية

By value of shares traded من حيث قيمة االأ�صهم املتداولة

Company
ن�شبة ال�شركة من اجمايل ال�شوق ن�شبة ال�شركة من القطاع قيمة اال�شهم املتداولة

ال�شركه
%To Market %To Sector Value Traded -SAR

SABIC 8.87% 43.85% 8,415,508,654 �صابك

Alinma 5.85% 50.82% 5,556,077,034 االإمناء

Al Rajhi 3.19% 27.66% 3,023,825,984 الراجحي

Saudi Kayan 2.95% 14.61% 2,803,012,625 كيان ال�صع�دية

STC 2.77% 35.54% 2,627,990,423 االت�صاالت ال�صع�دية
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 Market Activity - November 2013 تداول االأ�شهم - نوفمرب 2013 م   

Banks & Financial Services
قيمة اال�شهم املتداوله ال�شفقات املنفذه  اال�شهم املتداوله

امل�شارف واخلدمات املالية
Value Traded Volume Traded Transactions

Riyad 243,395,133.80 8,533,686 1,783 الريا�س

AlJazira 477,266,530.90 13,466,926 5,957 اجلزيرة

Saudi Investment 68,645,637.45 2,682,650 957 ا�صتثمار

Saudi Hollandi 110,896,081.40 2,884,638 971 ال�صع�دي اله�لندي

Saudi Fransi 122,159,832.90 3,643,982 1,592 ال�صع�دي الفرن�صي

SABB 100,750,592.70 2,548,333 1,073 �ص�اب

Arab National 117,227,576.50 3,957,855 2,062 العربي ال�طني

SAMBA 407,080,014.70 8,069,835 2,733 �صامبا

Al Rajhi 3,023,825,984.25 40,303,821 20,367 الراجحي

AL Bilad 704,711,344.50 21,819,673 12,554 البالد

Alinma 5,556,077,034.15 383,734,998 51,092 االإمناء

Total 10,932,035,763.25 491,646,397 101,141 اجمايل القطاع

Petrochemical Industries
قيمة اال�شهم املتداوله ال�شفقات املنفذه  اال�شهم املتداوله

 ال�شناعات البرتوكيماوية
Value Traded Volume Traded Transactions

CHEMANOL 632,269,196.05 46,030,587 11,561 كيمان�ل

Petrochem 238,157,183.05 9,827,281 3,497 برتوكيم

SABIC 8,415,508,654.25 78,820,113 63,555 �صابك

SAFCO 685,639,001.00 4,453,861 4,905 �صافك�

Industrialization 1,303,109,804.10 43,555,000 10,526 الت�صنيع

Alujain 725,302,572.20 34,088,698 15,108 اللجني

Nama Chemicals 687,114,793.55 54,711,803 12,955 مناء للكيماويات

SIIG 336,882,307.60 11,300,582 3,150 املجم�عة ال�صع�دية

Sahara Petrochemical 840,161,470.65 45,302,424 10,104 ال�صحراء للبرتوكيماويات

YANSAB 723,471,060.75 10,863,113 5,972 ين�صاب

Sipchem 388,285,194.60 14,172,965 6,093 �صبكيم العاملية

Advanced 880,552,140.40 22,309,766 10,302 املتقدمة

Saudi Kayan 2,803,012,624.95 202,224,030 24,515 كيان ال�صع�دية

Petro Rabigh 530,087,483.10 31,526,645 11,428 برتو رابغ

Total 19,189,553,486.25 609,186,868 193,671 اجمايل القطاع

Cement
قيمة اال�شهم املتداوله ال�شفقات املنفذه  اال�شهم املتداوله

اال�شمنت
Value Traded Volume Traded Transactions

HCC 350,526,271.00 15,310,271 7,190 اأ�صمنت حائل

Najran Cement 410,543,356.50 15,377,992 7,534 اأ�صمنت جنران

City Cement 329,981,413.80 13,576,709 10,484 ا�صمنت املدينة

Northern Cement 957,947,926.75 41,065,577 18,504 اأ�صمنت ال�صمالية

Arab Cement 814,984,484.00 12,069,788 11,210 اال�صمنت العربية

Yamamah Cement 862,522,283.25 14,086,944 10,211 ا�صمنت اليمامة

Saudi Cement 454,388,566.00 4,121,554 5,006 ا�صمنت ال�صع�ديه

Qassim Cement 376,953,982.25 4,155,773 5,173 ا�صمنت الق�صيم

Southern Cement 887,680,396.75 7,110,526 17,382 ا�صمنت اجلن�بيه

Yanbu Cement 362,965,540.75 5,031,684 3,745 ا�صمنت ينبع

Eastern Cement 415,220,736.00 6,801,825 4,860 ا�صمنت ال�صرقية

Tabuk Cement 127,460,895.30 4,438,537 2,470 ا�صمنت تب�ك

Jouf Cement 214,406,008.75 11,708,040 5,441 ا�صمنت اجل�ف

Total 6,565,581,861.10 154,855,220 109,210 اجمايل القطاع

Retail
قيمة اال�شهم املتداوله ال�شفقات املنفذه  اال�شهم املتداوله

التجزئة
Value Traded Volume Traded Transactions

A. Othaim Market 336,280,127.50 2,641,291 5,966 اأ�ص�اق ع العثيم

Mouwasat 155,636,332.25 1,751,548 2,802 امل�ا�صاة

Extra 170,968,673.75 1,649,652 4,546 اإك�صرتا

Dallah Health 437,806,203.75 6,649,116 6,182 دله ال�صحية
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Retail
قيمة اال�شهم املتداوله ال�شفقات املنفذه  اال�شهم املتداوله

التجزئة
Value Traded Volume Traded Transactions

Care 520,007,494.00 9,494,072 11,645 رعاية

SASCO 351,838,891.05 16,076,583 8,110 �صا�صك�

Thim›ar 413,221,274.80 11,666,390 12,581 ثمار

Fitaihi Group 331,176,069.05 20,916,326 7,452 جمم�عة فتيحي

Jarir 828,890,373.75 5,051,590 5,978 جرير

Aldrees 279,575,412.50 6,283,114 6,556 الدري�س

AlHokair 471,017,208.00 3,836,050 8,831 احلكري

Alkhaleej Trng 192,081,798.20 4,692,966 5,907 اخلليج للتدريب

Total 4,488,499,858.60 90,708,698 86,556 اجمايل القطاع

Energy & Utilities
قيمة اال�شهم املتداوله ال�شفقات املنفذه  اال�شهم املتداوله

الطاقة واملرافق اخلدمية
Value Traded Volume Traded Transactions

Gas & Industrialization 80,416,006.60 3,285,322 2,260 الغاز والت�صنيع

Saudi Electricity 1,171,624,288.75 81,062,654 9,027 كهرباء ال�صع�دية

Total 1,252,040,295.35 84,347,976 11,287 اجمايل القطاع

Agriculture & Food Industries
قيمة اال�شهم املتداوله ال�شفقات املنفذه  اال�شهم املتداوله

الزراعة وال�شناعات الغذائية
Value Traded Volume Traded Transactions

SAVOLA Group 497,892,920.75 8,573,481 5,903 جمم�عة �صاف�ال

Food 364,557,610.20 11,262,833 10,182 الغذائية

SADAFCO 936,744,438.00 10,135,930 1,792 �صدافك�

Almarai 369,832,048.75 6,676,303 6,727 املراعي

Anaam Holding 113,483,941.20 3,524,449 4,235 اأنعام القاب�صة

H B 122,059,100.50 1,956,608 3,726 حل�اين اإخ�ان

Herfy Foods 175,780,030.75 1,543,165 4,164 هريف لالأغذية

Catering 352,449,789.75 2,637,192 4,306 التم�ين

NADEC 332,084,538.60 11,320,063 6,644 نادك

Qassim Agriculture 919,033,221.45 59,619,784 19,705 الق�صيم الزراعيه

Tabuk Agriculture 238,490,310.00 6,642,106 6,502 تب�ك الزراعيه

Saudi Fisheries 229,318,224.40 7,704,689 7,332 االأ�صماك

Sharqiya Dev Co 416,813,364.50 6,593,978 8,338 ال�صرقية للتنمية

Jouff Agriculture 259,505,310.60 5,037,197 5,717 اجل�ف الزراعيه

Bishah Agriculture * 0.00 0 0 بي�صة الزراعيه *

Jazan Development 311,621,850.80 18,886,375 6,661 جازان للتنمية

Total 5,639,666,700.25 162,114,153 101,934 اجمايل القطاع

Telecomm. & Information 
Technology

قيمة اال�شهم املتداوله ال�شفقات املنفذه  اال�شهم املتداوله
االت�شاالت وتقنية املعلومات

Value Traded Volume Traded Transactions

STC 2,627,990,423.15 49,077,739 18,302 االت�صاالت

Etihad Etisalat 1,689,802,061.75 19,788,803 9,555 احتاد ات�صاالت

ZAIN KSA 1,401,113,210.75 151,268,930 19,584 زين ال�صع�دية

Atheeb Telecom 1,676,221,610.00 110,778,972 38,617 عذيب لالت�صاالت

 Almutakamela* 0.00 0 0 املتكاملة *

Total 7,395,127,305.65 330,914,444 86,058 اجمايل القطاع

Insurance
قيمة اال�شهم املتداوله ال�شفقات املنفذه  اال�شهم املتداوله

التاأمني
Value Traded Volume Traded Transactions

Tawuniya 267,769,984.00 7,647,772 8,304 التعاونية

ANB Insurance 1,254,617.30 102,053 3,466 العربي للتاأمني

JaziraTakaful 739,928,343.50 13,472,004 26,504 جزيرة تكافل

Malath Insurance 181,236,750.50 9,422,144 5,627 مالذ للتاأمني

MEDGULF 539,744,500.80 17,518,396 12,420 ميدغلف للتاأمني

ALLIANZ SF 438,587,994.50 5,723,661 11,889 األيانز اإ�س اإف

SALAMA 391,774,205.10 8,596,138 11,086 �صالمة

Walaa Insurance 184,050,343.25 7,314,966 6,542 والء للتاأمني

Arabian Shield 172,847,330.80 5,034,852 6,250 الدرع العربي
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Insurance
قيمة االسهم المتداوله الصفقات المنفذه  االسهم المتداوله

التاأمني
Value Traded Volume Traded Transactions

SABB Takaful 159,712,821.80 4,863,919 5,604 �صاب تكافل

SANAD 194,380,139.00 8,671,940 6,209 �صند

SAICO 403,390,584.50 8,059,931 13,503 �صايك�

WAFA Insurance 631,296,360.00 8,039,071 23,933 وفاء للتاأمني

Gulf Union 169,230,363.95 7,369,380 6,442 احتاد اخلليج

ATC 153,370,434.60 2,993,328 5,051 االأهلي للتكافل

Al - Ahlia 934,945,440.95 18,586,131 29,090 االأهلية

 ACIG 228,211,064.50 8,267,516 9,575 اأ�صيج

AICC 222,370,668.30 9,815,413 9,408 التاأمني العربية

Trade Union 260,162,223.65 10,105,038 7,771 االحتاد التجاري

Sagr Insurance 227,802,930.30 8,744,381 5,175 ال�صقر للتاأمني

U C A 89,031,382.20 3,842,305 3,647 املتحدة للتاأمني

Saudi Re 313,237,981.80 30,427,964 7,705 االإعادة ال�صع�دية

Bupa Arabia 803,165,191.90 20,796,302 24,699 ب�با العربية

Weqaya Takaful 493,746,789.50 15,879,070 17,146 وقاية للتكافل

Al Rajhi Takaful 103,533,989.50 2,339,776 3,821 تكافل الراجحي

ACE 100,795,050.25 1,639,128 3,281 اي�س

AXA - Cooperative 245,444,427.50 6,707,177 8,154 اك�صا - التعاونية

Gulf General 279,058,050.40 6,896,451 10,708 اخلليجية العامة

Buruj 157,767,196.30 3,492,282 6,320 بروج

Al Alamiya 196,853,098.60 4,216,101 6,891 العاملية

Solidarity 337,209,161.10 13,260,740 11,163 �ص�ليدرتي تكافل

Wataniya 188,660,371.00 2,129,038 6,917 ال�طنية

Amana Insurance 126,001,615.10 3,969,265 6,019 امانة للتامني

Enaya 202,925,947.50 5,877,952 7,260 عناية

Alinma Tokio M. 308,131,703.50 4,724,254 7,991 االإمناء ط�كي� م

Total 10,447,629,057.45 296,545,839 345,571 اجمايل القطاع

Multi- Investment
قيمة االسهم المتداوله الصفقات المنفذه  االسهم المتداوله

�صركات اال�صتثمار املتعدد
Value Traded Volume Traded Transactions

SARCO 390,424,665.25 6,471,492 8,160 امل�صايف

Saudi Advanced 385,526,717.35 22,659,313 9,032 املتط�رة

Al Ahsa for Dev. 618,161,754.35 43,657,026 14,504 االح�صاء للتنميه

SISCO 313,959,386.30 20,483,870 5,610 �صي�صك�

Assir 365,054,921.10 16,776,588 7,556 ع�صري

* Al Baha 0.00 0.00 0.00 الباحة *

Kingdom 582,663,245.60 26,360,689 9,046 اململكة

Total 2,655,790,689.95 136,408,978 53,908 اجمايل القطاع

Industrial Investment
قيمة االسهم المتداوله الصفقات المنفذه  االسهم المتداوله

اال�صتثمار ال�صناعي
Value Traded Volume Traded Transactions

Takween 303,187,422.60 7,896,637 7,413 تك�ين

BCI 139,512,476.20 4,211,925 3,983 بى �صى اآى

MA›ADEN 870,650,008.20 29,945,696 12,446 معادن

Astra Indust 308,529,495.85 6,360,589 6,086 اأ�صرتا ال�صناعية

ALSorayai 467,505,488.00 20,747,409 11,100 جمم�عة ال�صريع

Shaker 885,546,390.50 12,534,793 14,391 �صاكر

Pharmaceutical 300,092,047.00 5,181,496 4,175 الدوائية

Glass 449,795,667.70 15,604,350 9,330 زجاج

FIPCO 571,802,911.50 10,819,236 10,324 فيبك�

Maadaniyah 256,396,625.30 8,452,463 6,366 معدنية

Saudi Chemical 322,102,218.00 6,327,339 3,983 الكيميائيه ال�صع�ديه

SPM 376,665,222.70 12,097,728 9,617 �صناعة ال�رق

AlAbdullatif 334,693,480.20 7,847,515 8,070 العبداللطيف

Saudi Export 565,506,746.30 12,038,730 13,731 ال�صادرات

Total 6,151,986,200.05 160,065,906.00 121,015 اجمايل القطاع
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Building & Construction
قيمة االسهم المتداوله الصفقات المنفذه  االسهم المتداوله

الت�شييد والبناء
Value Traded Volume Traded Transactions

ASLAK 318,599,861.90 8,062,604 5,028 اأ�صالك

* MMG 0.00 0 0 جمم�عة املعجل *

SSP 190,873,496.50 6,033,581 3,653 االأنابيب ال�صع�دية

ALKHODARI 179,976,875.90 5,048,180 5,615 اخل�صري

Ceramic 628,618,692.75 5,405,379 10,199 اخلزف

Gypsum 305,749,690.10 9,390,289 8,871 اجلب�س

Cables 232,107,402.60 19,544,922 6,512 الكابالت

Saudi Industrial 488,104,526.85 29,864,639 10,037 �صدق

Amiantit 363,089,268.15 24,922,609 5,654 اميانتيت

Pipes 334,300,341.80 14,189,718 7,500 اأنابيب

Zamil Industrial 224,999,282.70 4,999,017 4,849 الزامل لل�صناعة

AL Babtain 557,051,076.00 17,579,721 13,884 البابطني

SVCP 176,283,758.00 2,420,574 3,031 الفخارية

MESC 316,789,429.50 23,373,061 8,284 م�صك

Red Sea 470,804,205.20 9,162,657 11,428 البحر االأحمر

Total 4,787,347,907.95 179,996,951 104,545 اجمايل القطاع

Real Estate Development
قيمة االسهم المتداوله الصفقات المنفذه  االسهم المتداوله

التطوير العقاري
Value Traded Volume Traded Transactions

Real Estate 572,484,657.30 17,399,033 9,425 العقارية

Taiba 1,430,330,164.40 33,117,381 26,514 طيبة لال�صتثمار

Makkah 220,936,370.25 3,338,763 3,642 مكة لالن�صاء

Arriyadh Development 792,916,279.30 28,765,874 11,524 التعمري

Emaar E .C 2,096,550,988.10 169,795,610 25,536 اإعمار

Jabal Omar 1,365,461,286.30 43,936,355 16,045 جبل عمر

Dar Al Arkan 1,701,539,688.20 169,530,962 22,901 دار االأركان

KEC 1,676,666,320.95 100,307,951 20,932 مدينة املعرفة

Total 9,856,885,754.80 566,191,929 136,519 اجمايل القطاع

Transport
قيمة االسهم المتداوله الصفقات المنفذه  االسهم المتداوله

النقل
Value Traded Volume Traded Transactions

Bahri 1,300,941,098.20 53,377,593 16,567 البحري

SAPTCO 1,145,566,721.90 48,397,518 19,487 النقل اجلماعي

Mubarrad 943,839,271.60 27,639,225 24,022 مربد

Budget Saudi 216,138,773.50 3,029,870 3,759 بدجت ال�صع�دية

Total 3,606,485,865.20 132,444,206 63,835 اجمايل القطاع

Media and Publishing
قيمة االسهم المتداوله الصفقات المنفذه  االسهم المتداوله

االعالم والن�شر
Value Traded Volume Traded Transactions

Tihama 357,535,882 3,580,090 9,349 تهامه لالعالن

SRMG 41,566,081 2,105,500 2,050 االأبحاث و الت�ص�يق

SPPC 179,432,652 8,024,480 5,062 طباعة وتغليف

Total 578,534,614.70 13,710,070 16,461 اجمايل القطاع

Hotel & Tourism
قيمة االسهم المتداوله الصفقات المنفذه  االسهم المتداوله

الفنادق وال�شياحة
Value Traded Volume Traded Transactions

ALTAYYAR 676,468,324.75 7,079,017 8,231 الطيار

Hotels 334,177,228.60 9,307,654 7,641 الفنادق

Shams 353,873,326.75 4,141,991 10,792 �صم�س

Total 1,364,518,880.10 20,528,662 26,664 اجمايل القطاع

 Market 94,911,684,240.65 3,429,666,297 1,558,375 اجمايل ال�ص�ق

• Suspended. التداول. من  • معلقة 
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FINANCIAL INDICATORS - 28/11/2013  املوؤ�شرات املالية الرئي�شية - 2013/11/28 م

Company
Close  Price Book Value 

(SR) P/B Value EPS (SR) P/E Ratio Issued Shares 
(mn)

Market Cap. 
(mn)

Shareholders` 
Equity (mn)

Net Income 
(mn)

ال�شركة
�شعر االإغالق القيمه الدفرتيه

ال�شعر/القيمه 
الدفرتيه

العائد على 
ال�شهم

ال�شعر للعائد
االأ�شهم امل�شدره 

)مليون(
القيمه ال�شوقيه 

)مليون(
حقوق امل�شاهمني 

)مليون(
�شايف الدخل 

)مليون(

Riyad 28.60 21.70 1.32 2.48 11.51 1,500.000 42,900.00 32,552.42 3,726.89 الريا�س

AlJazira 36.70 18.49 1.98 1.99 18.40 300.000 11,010.00 5,548.28 598.45 اجلزيرة

Saudi Investment 27.00 17.98 1.50 2.19 12.32 550.000 14,850.00 9,891.39 1,205.69 ا�صتثمار

Saudi Hollandi 37.90 22.79 1.66 3.70 10.25 396.900 15,042.51 9,043.75 1,467.72 ال�صع�دي اله�لندي

Saudi Fransi 33.30 25.75 1.29 3.25 10.24 904.018 30,103.80 23,275.21 2,939.00 ال�صع�دي الفرن�صي

SABB 40.20 21.91 1.83 3.61 11.12 1,000.000 40,200.00 21,907.38 3,613.93 �ص�اب

Arab National 29.90 22.29 1.34 2.84 10.54 850.000 25,415.00 18,950.22 2,410.65 العربي ال�طني

SAMBA 49.30 37.22 1.32 4.86 10.15 900.000 44,370.00 33,500.76 4,373.10 �صامبا

Al Rajhi 74.75 24.57 3.04 5.20 14.37 1,500.000 112,125.00 36,856.09 7,802.51 الراجحي

AL Bilad 34.80 12.21 2.85 1.68 20.71 400.000 13,920.00 4,885.49 672.17 البالد

Alinma 14.55 11.62 1.25 0.62 23.41 1,500.000 21,825.00 17,422.57 932.48 االإمناء

Total Banks & Financial 
Services Sector - 21.82 1.74 3.03 12.50 9,800.918 371,761.31 213,833.55 29,742.57 اإجمايل قطاع امل�شارف واخلدمات املالية

CHEMANOL 14.10 12.83 1.10 0.43 33.14 120.600 1,700.46 1,547.69 51.31 كيمان�ل

Petrochem 24.95 8.43 2.96 -1.12 (M)  (س) 480.000 11,976.00 4,046.24 -539.51 برتوكيم

SABIC 108.75 49.94 2.18 8.30 13.10 3,000.000 326,250.00 149,817.14 24,902.28 �صابك

SAFCO 154.75 22.07 7.01 10.51 14.72 333.333 51,583.28 7,357.65 3,504.86 �صافك�

Industrialization 30.50 17.30 1.76 1.68 18.10 668.914 20,401.88 11,569.96 1,126.89 الت�صنيع

Alujain 23.65 10.23 2.31 1.34 17.61 69.200 1,636.58 708.12 92.91 اللجني

Nama Chemicals 12.75 10.74 1.19 -0.192 (M)  (س) 128.520 1,638.63 1,380.16 -24.72 مناء للكيماويات

SIIG 29.90 13.62 2.20 1.20 24.93 450.000 13,455.00 6,128.96 539.67 املجم�عة ال�صع�دية

Sahara Petrochemical 18.85 12.79 1.47 1.06 17.79 438.795 8,271.29 5,611.49 465.04 ال�صحراء للبرتوكيماويات

YANSAB 67.00 25.96 2.58 5.05 13.26 562.500 37,687.50 14,601.10 2,843.19 ين�صاب

Sipchem 28.50 15.23 1.87 1.59 17.98 366.667 10,450.00 5,585.90 581.31 �صبكيم العاملية

Advanced 38.50 12.80 3.01 3.126 12.32 163.995 6,313.81 2,099.87 512.57 املتقدمة

Saudi Kayan 13.65 9.39 1.45 -0.36 (M)  (س) 1,500.000 20,475.00 14,090.21 -544.28 كيان ال�صع�دية

Petro Rabigh 16.80 8.78 1.91 -0.93 (M)  (س) 876.000 14,716.80 7,688.54 -812.66 برتو رابغ

Total Petrochemical 
Industries Sector - 25.36 2.27 3.57 13.80 9,158.524 526,556.23 232,233.01 32,698.85 اإجمايل قطاع ال�شناعات البرتوكيماوية

HCC 22.60 9.53 2.37 0.13 169.12 97.900 2,212.54 932.83 13.08 اأ�صمنت حائل

Najran Cement 26.60 10.60 2.51 1.39 19.11 170.000 4,522.00 1,802.22 236.59 اأ�صمنت جنران

City Cement 23.10 11.34 2.04 1.13 20.46 189.200 4,370.52 2,144.92 213.66 اأ�صمنت املدينة

Northern Cement 23.30 12.04 1.94 1.12 20.87 180.000 4,194.00 2,166.59 200.98 اأ�صمنت ال�صمالية

Arab Cement 64.25 37.14 1.73 4.72 13.62 80.000 5,140.00 2,970.98 377.32 اال�صمنت العربية

Yamamah Cement 58.25 18.26 3.19 4.28 13.62 202.500 11,795.63 3,697.65 866.31 ا�صمنت اليمامة

Saudi Cement 108.25 19.35 5.59 7.54 14.35 153.000 16,562.25 2,961.15 1,154.22 ا�صمنت ال�صع�ديه

Qassim Cement 93.25 20.68 4.51 6.58 14.17 90.000 8,392.50 1,861.44 592.33 ا�صمنت الق�صيم

Southern Cement 126.50 17.93 7.06 7.19 17.60 140.000 17,710.00 2,510.25 1,006.33 ا�صمنت اجلن�بيه

Yanbu Cement 70.75 19.81 3.57 5.49 12.89 157.500 11,143.13 3,120.82 864.50 ا�صمنت ينبع

Eastern Cement 60.75 25.56 2.38 4.19 14.49 86.000 5,224.50 2,197.86 360.58 ا�صمنت ال�صرقية

Tabuk Cement 28.50 12.76 2.23 2.01 14.18 90.000 2,565.00 1,148.08 180.83 ا�صمنت تب�ك

Jouf Cement 18.00 10.55 1.71 0.54 33.29 130.000 2,340.00 1,371.54 70.28 ا�صمنت اجل�ف

Total Cement Sector - 16.36 3.33 3.47 15.67 1,766.100 96,172.06 28,886.33 6,137.01 اإجمايل قطاع االأ�شمنت

A. Othaim Market 121.00 32.69 3.70 8.13 14.88 22.500 2,722.50 735.43 182.95 ا�ص�اق ع العثيم

Mouwasat 91.00 16.79 5.42 3.87 23.53 50.000 4,550.00 839.51 193.35 امل�ا�صاة

Extra 98.50 16.07 6.13 5.57 17.69 30.000 2,955.00 482.15 167.03 اإك�صرتا

Dallah Health 67.50 24.09 2.80 2.58 26.14 47.200 3,186.00 1,137.26 121.88 دله ال�صحية
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Sponsored by: 
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�شركة
�شعر االإغالق القيمه الدفرتيه

ال�شعر/القيمه 
الدفرتيه

العائد على 
ال�شهم

ال�شعر للعائد
االأ�شهم امل�شدره 

)مليون(
القيمه ال�شوقيه 

)مليون(
حقوق امل�شاهمني 

)مليون(
�شايف الدخل 

)مليون(

Care 54.75 17.65 3.10 2.17 25.28 44.850 2,455.54 791.81 97.14 رعاية

SASCO 21.75 15.72 1.38 0.83 26.13 45.000 978.75 707.58 37.46 خدمات ال�صيارات

Thim›ar 35.20 4.83 7.29 0.93 37.80 10.000 352.00 48.28 9.31 ثمار

Fitaihi Group 15.80 12.33 1.28 0.78 20.29 55.000 869.00 678.06 42.82 جمم�عة فتيحي

Jarir 164.50 12.92 12.73 7.01 23.46 90.000 14,805.00 1,162.65 631.15 جرير

Aldrees 44.00 16.39 2.68 3.27 13.46 30.000 1,320.00 491.64 98.06 الدري�س

AlHokair 122.50 21.52 5.69 6.61 18.54 105.000 12,862.50 2,259.15 693.62  احلكري 

Alkhaleej Trng 41.60 13.29 3.13 2.26 18.37 30.000 1,248.00 398.73 67.94 اخلليج للتدريب

Total Retail Sector - 17.39 4.96 4.19 20.62 559.550 48,304.29 9,732.23 2,342.71 اإجمايل قطاع التجزئة

Gas & Industrialization 24.90 14.29 1.74 2.11 11.82 75.000 1,867.50 1,071.88 157.94 الغاز والت�صنيع

Saudi Electricity 14.55 13.72 1.06 0.63 23.24 4,166.594 60,623.94 57,171.85 2,608.04 كهرباء ال�صع�دية

Total Energy & Utilities 
Sector - 13.73 1.07 0.65 22.59 4,241.594 62,491.44 58,243.73 2,765.99 اإجمايل قطاع الطاقة واملرافق اخلدمية

SAVOLA Group 59.00 15.81 3.73 2.91 20.28 533.980 31,504.82 8,444.11 1,553.68 جمم�عة �صاف�ال

Food 32.10 10.88 2.95 0.26 125.37 20.000 642.00 217.68 5.12 الغذائية

SADAFCO 87.50 25.52 3.43 5.11 17.11 32.500 2,843.75 829.31 166.21  �صدافك�

Almarai 53.75 16.29 3.30 2.50 21.53 600.000 32,250.00 9,774.64 1,497.96 املراعي

Anaam Holding 32.20 10.31 3.12 -1.04 (M)  (س) 19.600 631.12 202.13 -20.43 اأنعام القاب�صة

H B 61.00 19.55 3.12 3.34 18.27 28.571 1,742.86 558.65 95.42 حل�اين اإخ�ان

Herfy Foods 115.25 16.65 6.92 5.73 20.13 33.000 3,803.25 549.50 188.95 هريف لالأغذية

Catering 135.00 13.95 9.68 6.66 20.28 82.000 11,070.00 1,144.12 545.99 التم�ين

NADEC 30.10 18.96 1.59 1.66 18.12 60.000 1,806.00 1,137.60 99.67 نادك

Qassim Agriculture 15.85 7.03 2.26 -0.35 (M)  (س) 50.000 792.50 351.40 -17.36 الق�صيم الزراعيه

Tabuk Agriculture 35.10 18.52 1.89 0.11 305.62 20.000 702.00 370.46 2.30 تب�ك الزراعيه

Saudi Fisheries 29.40 5.94 4.95 -0.85 (M)  (س) 53.538 1,574.00 318.04 -45.68 االأ�صماك

Sharqiya Dev Co 59.75 8.31 7.19 -0.85 (M)  (س) 7.500 448.13 62.35 -6.34 ال�صرقية للتنمية

Jouff Agriculture 49.70 26.53 1.87 4.23 11.75 25.000 1,242.50 663.19 105.76 اجل�ف الزراعيه

Bishah Agriculture* 69.75 - - - - 5.000 348.75 - -  بي�صة الزراعيه *

Jazan Development 16.50 12.88 1.28 3.05 5.41 50.000 825.00 644.08 152.48 جازان للتنمية

Total Agriculture & Food 
Industries - 15.59 3.65 2.67 20.04 1,620.689 92,226.67 25,267.25 4,323.73 اإجمايل قطاع الزراعة وال�شناعات الغذائية

STC 53.25 27.02 1.97 3.42 15.59 2,000.000 106,500.00 54,044.93 6,832.34 االت�صاالت

Etihad Etisalat 85.00 29.67 2.86 8.46 10.05 770.000 65,450.00 22,848.06 6,514.82 احتاد ات�صاالت

Zain KSA 9.20 6.72 1.37 -1.51 (M)  (س) 1,080.100 9,936.92 7,262.70 -1,631.95 زين ال�صع�دية 

Atheeb Telecom 14.80 - - -1.63 (M)  (س) 157.500 2,331.00 789.86 -256.42 عذيب لالت�صاالت

Almutakamela* 24.30 - - - - 100.000 2,430.00 - - * املتكاملة

Total Telecomm. & 
Information Tech. Sector - 20.68 2.20 2.79 12.88 4,107.600 186,647.92 84,945.55 11,458.80 اإجمايل قطاع االت�شاالت وتقنية املعلومات

Tawuniya 34.70 21.27 1.63 2.63 13.22 100.000 3,470.00 2,127.46 262.55 التعاونية

ANB Insurance 13.30 10.00 1.33 - - 17.500 232.75 175.00 - العربي للتاأمني

Jazira Takaful 53.25 10.00 5.33 - - 35.000 1,863.75 350.00 - جزيرة تكافل

Malath Insurance 19.00 9.89 1.92 -0.96 (M)  (س) 30.000 570.00 296.56 -28.84 مالذ للتاأمني

MEDGULF 30.60 12.28 2.49 1.84 16.63 100.000 3,060.00 1,227.61 184.02 ميدغلف للتاأمني

ALLIANZE SF 78.75 8.61 9.15 0.72 108.79 20.000 1,575.00 172.15 14.48 األيانز اإ�س اإف

SALAMA 42.80 5.09 8.40 -2.38 (M)  (س) 10.000 428.00 50.93 -23.83 �صالمة

Walaa Insurance 24.75 10.07 2.46 0.944 26.21 20.000 495.00 201.47 18.89 والء للتاأمني

Arabian Shield 33.00 11.76 2.81 0.30 110.63 20.000 660.00 235.15 5.97 الدرع العربي

SABB Takaful 31.50 10.03 3.14 0.44 71.28 34.000 1,071.00 341.17 15.03 �صاب تكافل

SANAD 21.35 4.33 4.93 -0.42 (M)  (س) 20.000 427.00 86.57 -8.33 �صند
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Company
Close  Price Book Value 

(SR) P/B Value EPS (SR) P/E Ratio Issued Shares 
(mn)

Market Cap. 
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Shareholders` 
Equity (mn)
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�شعر االإغالق القيمه الدفرتيه
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)مليون(

SAICO 47.40 6.02 7.87 -1.66 (M)  (س) 10.000 474.00 60.21 -16.64 �صايك�

WAFA Insurance 80.75 3.37 23.93 -0.93 (M)  (س) 10.000 807.50 33.74 -9.29 وفا للتاأمني

Gulf Union 22.25 6.66 3.34 0.044 501.54 22.000 489.50 146.58 0.98 اإحتاد اخلليج

ATC 49.20 8.34 5.90 0.45 108.29 16.667 820.00 139.02 7.57 االأهلي للتكافل

Al - Ahlia 48.00 4.45 10.80 0.73 65.98 10.000 480.00 44.45 7.28 االأهلية

ACIG 26.70 4.85 5.50 -0.04 (M)  (س) 20.000 534.00 97.10 -0.82 اأ�صيج

AICC 21.65 3.84 5.64 -4.88 (M)  (س) 20.000 433.00 76.73 -97.63 التاأمني العربية

Trade Union 25.20 11.95 2.11 1.16 21.81 27.500 693.00 328.53 31.77 االحتاد التجاري

Sagr Insurnce 25.50 12.92 1.97 1.88 13.55 25.000 637.50 323.02 47.05 ال�صقر للتاأمني

U C A 22.75 12.18 1.87 1.69 13.43 28.000 637.00 340.98 47.42 املتحدة للتاأمني

Saudi Re 10.20 9.15 1.11 -0.065 (M)  (س) 100.000 1,020.00 914.82 -6.54 االإعادة ال�صع�دية

Bupa Arabia 39.00 16.08 2.43 2.57 15.16 40.000 1,560.00 643.25 102.92 ب�با العربية

Weqaya Takaful 29.30 6.40 4.58 0.39 75.35 20.000 586.00 127.99 7.78 وقاية للتكافل

Al Rajhi Takaful 42.70 4.87 8.76 -0.49 (M)  (س) 20.000 854.00 97.43 -9.89 تكافل الراجحي 

ACE 59.25 16.87 3.51 1.60 37.11 10.000 592.50 168.73 15.97 اي�س

AXA - Cooperative 34.70 9.42 3.69 0.69 50.63 20.000 694.00 188.33 13.71 اك�صا - التعاونية

Gulf General 39.30 8.78 4.48 -0.31 (M)  (س) 20.000 786.00 175.51 -6.11 اخلليجية العامة

Buruj 44.50 5.25 8.48 -0.87 (M)  (س) 13.000 578.50 68.19 -11.30 بروج للتامني

Al Alamiyah 44.80 6.13 7.31 -0.60 (M)  (س) 20.000 896.00 122.62 -12.08 العاملية

Solidarity 24.80 7.52 3.30 -0.55 (M)  (س) 55.500 1,376.40 417.26 -30.79 �ص�ليدرتي تكافل

Wataniya 85.75 8.61 9.95 -0.28 (M)  (س) 10.000 857.50 86.14 -2.79 ال�طنية

Amana Insurance 31.10 6.57 4.73 -1.27 (M)  (س) 32.000 995.20 210.27 -40.71 امانة للتامني

Enaya 33.60 7.96 4.22 -1.10 (M)  (س) 40.000 1,344.00 318.29 -43.85 عناية

Alinma Tokio M 64.50 6.38 10.10 -1.54 (M)  (س) 20.000 1,290.00 127.70 -30.86 االإمناء ط�كي� م

Total Insurance Sector - 10.35 3.16 0.40 22.37 1,016.167 33,288.10 10,520.96 403.04 اإجمايل قطاع التاأمني

SARCO 61.75 31.96 1.93 1.09 56.86 15.000 926.25 479.34 16.29  امل�صايف 

Saudi Advanced 17.15 19.50 0.88 -0.21 (M)  (س) 43.200 740.88 842.57 -9.29 املتط�رة

Al Ahsa for Dev. 14.15 10.33 1.37 0.034 413.45 49.000 693.35 506.13 1.68 االح�صاء للتنميه

SISCO 15.90 11.92 1.33 0.92 17.28 68.000 1,081.20 810.51 52.48 �صي�صك�

Assir 21.65 19.61 1.10 0.99 21.85 126.389 2,736.32 2,479.08 125.24 ع�صري

Al Baha* 13.50 - - - - 15.000 202.50 - - *الباحة

Kingdom 22.50 8.28 2.72 0.19 115.68 3,705.882 83,382.35 30,677.35 720.83 اململكة

Total Multi-Investment 
Sector - 8.90 2.51 0.23 96.91 4,022.471 89,762.85 35,794.98 907.23 اإجمايل قطاع �شركات اال�شتثمار املتعدد

Takween 38.50 12.96 2.97 1.93 19.91 35.000 1,347.50 453.63 67.69 تك�ين

BCI 33.10 16.77 1.97 2.07 15.98 27.500 910.25 461.18 56.96 بى �صى اآى

MA›ADEN 29.70 21.39 1.39 2.59 11.46 925.000 27,472.50 19,788.97 2,397.27 معادن

Astra Indust 50.75 25.15 2.02 3.29 15.41 74.118 3,761.47 1,864.07 244.14 اأ�صرتا ال�صناعية

ALSorayai 22.50 13.27 1.70 0.55 41.22 37.500 843.75 497.67 20.47 جمم�عة ال�صريع

Shaker 69.50 19.56 3.55 4.64 14.99 35.000 2,432.50 684.50 162.31 �صاكر

Pharmaceutical 62.00 41.84 1.48 3.36 18.46 78.438 4,863.13 3,281.75 263.51 الدوائية

Glass 29.30 19.03 1.54 1.12 26.22 30.000 879.00 571.04 33.53 زجاج

FIPCO 50.50 14.64 3.45 2.15 23.51 11.500 580.75 168.38 24.70 فيبك�

Maadaniyah 30.30 13.04 2.32 0.25 119.94 28.112 851.80 366.56 7.10 معدنية

Saudi Chemical 52.75 24.80 2.13 4.61 11.44 63.240 3,335.91 1,568.18 291.69 الكيميائيه ال�صع�ديه

SPM 31.00 17.80 1.74 1.35 22.88 37.500 1,162.50 667.62 50.81 �صناعة ال�رق

AlAbdullatif 42.10 16.58 2.54 3.34 12.60 81.250 3,420.63 1,347.02 271.57 العبداللطيف
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Sponsored by: 
Market Summary - Monthly

ال�صركات التي مل ُتعلن �صايف الدخل، وال�صركات اخلا�صرة )اآخر اأربعة اأرباع(، 
غري م�صم�لة يف ح�صاب ن�صبة ال�صعر للعائد للقطاعات ولل�ص�ق.

�س :امل�ؤ�صر �صالب الأن ال�صركة �صجلت خ�صائر وفقًا للبيانات املالية الآخر اأربعة اأرباع 
)تنتهي يف الربع الثالث 2013 م جلميع ال�صركات(.

* 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 
(3rd  Q 2013 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)

ال�شركة
�شعر االإغالق القيمه الدفرتيه

ال�شعر/القيمه 
الدفرتيه

العائد على 
ال�شهم

ال�شعر للعائد
االأ�شهم امل�شدره 

)مليون(
القيمه ال�شوقيه 

)مليون(
حقوق امل�شاهمني 

)مليون(
�شايف الدخل 

)مليون(

Saudi Export 45.50 11.48 3.96 0.62 72.99 10.800 491.40 123.99 6.73 ال�صادرات

Total Industrial Investment 
Sector - 21.59 1.64 2.64 13.43 1,474.957 52,353.08 31,844.54 3,898.46 اإجمايل قطاع اال�شتثمار ال�شناعي

ASLAK 39.50 11.554 3.419 3.306 11.948 39.000 1,540.500 450.588 128.929 اأ�صالك

MMG* 12.55 - - - - 125.000 1,568.75 - - * جمم�عة املعجل

SSP 33.00 15.45 2.14 1.54 21.40 51.000 1,683.00 788.05 78.66 االأنابيب ال�صع�دية

ALKHODARI 34.30 15.09 2.27 1.56 21.93 53.125 1,822.19 801.92 83.10 اخل�صري

Ceramic 110.50 38.61 2.86 8.06 13.71 37.500 4,143.75 1,447.96 302.24 اخلزف

Gypsum 30.80 14.87 2.07 0.54 57.16 31.667 975.33 470.79 17.06 اجلب�س

Cables 11.90 9.88 1.20 -4.07 (M)  (س) 76.000 904.40 750.57 -309.64 الكابالت

Saudi Industrial 16.85 9.91 1.70 0.81 20.87 40.000 674.00 396.48 32.30 �صدق

Amiantit 14.75 13.16 1.12 0.94 15.75 115.500 1,703.63 1,519.82 108.14 اميانتيت

Pipes 24.90 16.83 1.48 -1.19 (M)  (س) 40.000 996.00 673.04 -47.43 اأنابيب

Zamil Industrial 44.60 25.37 1.76 3.94 11.31 60.000 2,676.00 1,522.20 236.63 الزامل لل�صناعة

AL Babtain 31.30 15.25 2.05 2.25 13.91 42.631 1,334.36 650.31 95.95 البابطني

SVCP 71.25 17.32 4.11 5.58 12.78 15.000 1,068.75 259.79 83.64 الفخارية

MESC 13.45 5.17 2.60 0.46 29.31 60.000 807.00 310.43 27.53 م�صك

Red Sea 52.75 21.32 2.47 3.55 14.85 40.000 2,110.00 852.87 142.13 البحر االأحمر

Total Building & 
Constructuion Sector - 13.18 2.20 1.18 15.37 826.423 24,007.66 10,894.81 979.26 اإجمايل قطاع الت�شييد والبناء

Real Estate 33.70 27.02 1.25 1.29 26.19 120.000 4,044.00 3,241.94 154.39 العقارية

Taiba 42.20 22.38 1.89 1.61 26.16 150.000 6,330.00 3,356.77 241.93 طيبة لال�صتثمار

Makkah 64.00 29.66 2.16 2.17 29.49 164.816 10,548.24 4,888.05 357.67  مكة لالن�صاء 

Arriyadh Development 27.80 16.37 1.70 2.76 10.09 100.000 2,780.00 1,637.20 275.57 التعمري

Emaar E .C 12.35 8.97 1.38 0.07 175.12 850.000 10,497.50 7,622.97 59.94 اإعمار

Jabal Omar 30.10 9.65 3.12 -0.03 (M)  (س) 929.400 27,974.94 8,968.12 -24.37 جبل عمر

Dar Al Arkan 9.95 15.59 0.64 0.62 16.07 1,080.000 10,746.00 16,835.99 668.67 دار االأركان

KEC 17.65 9.35 1.89 -0.11 (M)  (س) 339.300 5,988.65 3,173.64 -36.46 مدينة املعرفة

Total Real Estate 
development Sector - 13.32 1.59 0.45 25.56 3,733.516 78,909.32 49,724.68 1,697.34 اإجمايل قطاع التطوير العقاري

Bahri 26.20 17.51 1.50 1.57 16.64 315.000 8,253.00 5,516.59 496.03 البحري

SAPTCO 24.30 11.49 2.12 0.61 39.86 125.000 3,037.50 1,435.71 76.21 النقل اجلماعي

Mubarrad 34.10 9.40 3.63 0.34 99.89 18.000 613.80 169.15 6.15 مربد

Budget Saudi 70.75 21.44 3.30 4.86 14.55 30.500 2,157.88 653.89 148.34 بدجت ال�صع�دية

Total Transport Sector - 15.92 1.81 1.49 19.35 488.500 14,062.18 7,775.34 726.72 اإجمايل قطاع النقل

Tihama 99.75 14.08 7.08 -1.94 (M)  (س) 15.000 1,496.25 211.22 -29.09 تهامة لالإعالن

SRMG 19.55 15.60 1.25 1.00 19.64 80.000 1,564.00 1,248.38 79.65 االأبحاث و الت�ص�يق

SPPC 21.90 14.41 1.52 2.24 9.78 60.000 1,314.00 864.41 134.33 طباعة وتغليف

Total Media & Publishing 
Sector - 14.99 1.88 1.19 13.45 155.000 4,374.25 2,324.01 184.90 اإجمايل قطاع االعالم والن�شر

ALTAYYAR 96.50 16.73 5.77 7.43 12.98 120.000 11,580.00 2,007.22 891.87 الطيار

Hotels 35.60 17.68 2.01 1.37 26.06 100.000 3,560.00 1,767.60 136.59 الفنادق

Shams 83.00 8.62 9.63 0.97 85.49 10.150 842.45 87.52 9.85 �صم�س

Total Hotel & Tourism 
Sector - 16.78 4.14 4.51 15.39 230.150 15,982.45 3,862.33 1,038.32 اإجمايل قطاع الفنادق وال�شياحة

Market - 18.65 2.11 2.30 15.13 43,202.159 1,696,899.798 805,883.30 99,304.92 اجمايل ال�شوق
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At the end of November 2013 
TADAWUL All Share Index (TASI) closed 
at a level of 8,325.28 points, gained 
280.81 points (3.49%) over the close of 
the previous month. 

On an YTD basis TASI registered a 
positive increase of 22.41% (1,524.06 
points). Highest close level for the index 
during the month was 8,407.88 as on 
18/11/2013.

Total equity market capitalization at 
the end of November 2013 reached 

SR 1,696.90 billion (US$ 452.50 billion),  
increasing  by 4.72 % over the close of 
the previous month.

The total value of shares traded for 
the month of November 2013 reached 
SR 94.91 billion (US$ 25.30 billion), 
increasing by 13.32% over the previous 
month.

The total number of shares traded* 
reached 3.43 billion shares during the 
month of November 2013 compared to 
3.23 billion shares traded for the previ-

ous month, increasing by 6.22%.
The total number of transactions 

executed during November 2013 
reached 1.56 million compared to 1.50 
million trades for the month of October 
2013,  increasing by 3.67%.

Number of trading days during 
November 2013 were 20 against 18  
trading days during  October 2013.

• Adjusted to all corporate actions 
during the period.

Value of Shares Traded Reached SR 94.91  billion 
1.56 million Transactions Executed During November 2013

ب�����رع�����اي�����ة
Market Summary - Monthly

Corporate Actions - November 2013 

Savola Group Co. increased its paid up capital from SR 5 billion to SR 5,339,806,840 
through issuing 33,980,684 new shares in the Company to Al-Muhaidib Holding 
Company, in exchange for the acquisition of Al-Muhaidib Holding Company 10% 
shareholding in Savola Foods Company and 18.6% (direct and indirect) stake and 
shareholding in Al Azizia Panda United Company. Effective 04/11/2013.

Jarir Marketing Co. increased its paid up capital by issuing one bonus share for every 
two shares, raising its total number of issued shares to 90 million. Effective 27/11/2013.

New Listing During 
November 2013 

On Tuesday 26/11/2013 
MetLife AIG ANB Cooperative 
Insurance Company. was listed 
(with a paid up capital of SR 175 
million  divided into 17.50 million 
shares). The company offered 5.25 
million shares at SR 10 per share.

Initial Public Offerings (IPOs)
Bawan Company
Share Capital: SR 500   million divided into 50  million shares.  Offer Price:  SR 36  per share.
Offer Shares: 15  million shares (30  % of its issued shares).  Offer Period: From 27/11/2013 to 03/12/2013.
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News

• The Capital Market Authority announces the issuance of a 
CMA Board resolution to impose a penalty of SR 10,000 (Ten 
Thousand Saudi Riyals) on Saudi Airlines Catering Company 
due to its violation of clause (A) of Article (9) of the Corporate 
Governance Regulations. The Board of Directors’ report, 
attached with the annual financial statements for the fiscal 
year ending on 31/12/2012, did not include the provisions 
that were applied and not applied from the Corporate 
Governance Regulations and the reasons behind that.

• The Capital Market Authority announces the issuance of a 
CMA Board resolution to impose a penalty of SR 100,000 (One 
Hundred Thousand Saudi Riyals) on the National Gypsum 
Company due to its violation of clause (A) of Article (9) of the 
Corporate Governance Regulations. The Board of Directors’ 
report, attached with the annual financial statements for the 
fiscal year ending on 31/12/2012, did not include the provi-
sions that were not applied from the Corporate Governance 
Regulations and the reasons behind that.

Imposition of 
a penalty

Announcement from the CMA regarding 
the listing metlife AIG ANB Cooperative 

insurance company
The Capital Market Authority announces that the listing and 

trading of MetLife AIG ANB Cooperative Insurance Company will 
commence on Tuesday 26/11/2013 within Insurance sector with 
the symbol 8011, with a fluctuation limit of 10%.

Due to the limited allocation ratio of shares to investors 
in MetLife AIG ANB Cooperative Insurance Company,Saudi 

Stock Exchange 
(Tadawul) announces 
the reduction of the 
normal trade value for 
this Company from 
Tuesday 26/11/2013 to 
Monday 02/12/2013. 
The Company shares 
will return to the 
normal trade value 

effective Tuesday 
03/12/2013.

AlDukheil Financial Group had requested the approval 
to amend its business profile by cancelling its Dealing as 
Principal, Underwriting, 
Managing, and Custody 
activities. 

The CMA Board of 
Commissioners issued 
a resolution approv-
ing the amendment of 
the Business Profile of 
AlDukheil Financial Group 
by cancelling its Dealing 
as Principal, Underwriting, Managing, and Custody activi-
ties. AlDukheil Financial Group is now authorized to con-
duct Arranging and Advising activities.

Amendment to business profile of 
Aldukheil Financial Group

CMA approves the merger of Bakheet 
investment group into OSSOOL 

Capital Company, change the name 
of OSOOL Capital Company and 

Amendment of its business profile
Osool Capital Company and Bakheet Investment 

Group had requested the CMA to approve the 
merger of Bakheet Investment Group into Osool 
Capital Company, change the name of Osool Capital 
Company and amendment of its current business 
profile. 

The CMA Board of Commissioners issued a resolu-
tion today Monday 15/1/1435H, corresponding to 
18/11/2013G, approving the following: 

1.  The merger of Bakheet Investment Group 
into Osool Capital Company. 

2.  Change the name of “Osool Capital Company” 
to “Osool and Bakheet Investment Company” 

3.  The amendment of the business 
profile of Osool and Bakheet Investment 
Company by adding Managing Investment 
Funds activity. Osool and Bakheet 
Investment Company is authorized 
to conduct Dealing as Principal, 
Dealing as Agent, Managing 
Investment Funds, 
Managing Client 
Portfolios, and 
Custody.
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November 27, 2013 (Riyadh) - The 
Saudi Stock Exchange (Tadawul) and 
the Bahrain Bourse (BHB) have today 
entered into a Memorandum of 
Understanding (MoU), which will serve 
to deepen and enhance the existing 
cooperation between the two stock 
exchanges.

The MoU, signed by Adel Saleh 
Al-Ghamdi, Chief Executive Officer of 
the Saudi Stock Exchange, and  Fouad A. 
Rahman Rashid, Chief Executive Officer 
of Bahrain Bourse, enables the two par-
ties to share knowledge and expertise, 
open the door for people development, 
and explore future opportunities related 
to capital market development and 
policy alignment initiatives.

The signing of the MoU comes a 
week after the Saudi Stock Exchange 

signed a similar MoU with the Abu 
Dhabi Securities Market (ADX), signaling 
a greater focus from Saudi’s national 
securities bourse to foster closer, more 
formalized, relationships with its Gulf 
neighbors.

Speaking at the signing ceremony, 
which was held at Tadawul’s headquar-
ters in Riyadh, Al-Ghamdi indicated that 
the cooperation envisaged under this 
MoU “touches on a range of commer-
cial and non-commercial aspirations 
that will not only benefit our respec-
tive exchanges, but will ultimately add 
value to market stakeholders on both 
platforms”. 

Al-Ghamdi also expressed his hope 
that the agreements signed with ADX 
and Bourse Bahrain “when acted upon 
in word and in deed, will establish a 

communication framework amongst 
its signatories based on mutual trust 
and aligned interests, ultimately serv-
ing to create a unified and consistent 
voice for exchanges across the GCC, 
thereby enabling enhanced dialogue 
with policy makers and regulators, par-
ticularly on matters relating to capital 
market development”.

Fouad Rashid stated that the “MoU 
will enhance the strong relationships 
between KSA and Bahrain and will be 
a useful instrument not only to further 
the level of cooperation between the 
two exchanges, but will also open new 
business opportunities for market stake-
holders in both countries. I look forward 
to a long and mutually beneficial rela-
tionship between the Bahrain Bourse 
and the Saudi Stock Exchange.”

The Saudi Stock Exchange (Tadawul) and the 
Bahrain Bourse (BHB) Sign Cooperation Agreement

Mr. Adel Al-Ghamdi and Mr. Fouad Rashid during the signing of the agreement.
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News

The Saudi Stock Exchange (Tadawul) and the Abu Dhabi 
Securities Exchange (ADX) sign cooperation agreement

The Saudi Stock Exchange 
(Tadawul) and the Abu Dhabi Securities 
Exchange (ADX) have today entered 
into a Memorandum of Understanding 
(MoU), which will serve to augment 
the already robust bilateral relationship 
between the two exchanges. 

According to the MoU, signed 
by Adel Saleh Al-Ghamdi, the Chief 
Executive Officer of the Saudi Stock 
Exchange, and Rashed Abdulkarim 
Al-Baloushi, the Chief Executive Officer 
of the Abu Dhabi Securities Exchange, 
the two parties have formally agreed to 
enhance information and knowledge 
sharing with the aim of furthering com-
munication, mutual understanding and 
cooperation. 

Amongst the various terms of the 

MoU, it was agreed to institute an 
exchange program for employees of 
both bourses, and explore opportuni-
ties for technology and market data 
sharing, cross-listings, as well as col-
laboration on market development 
initiatives. 

Speaking at the signing ceremony, 
which was held at Tadawul’s headquar-
ters in Riyadh, Al-Ghamdi expressed his 
confidence that the MoU “would serve 
to strengthen alignment and collabora-
tion on matters of mutual interest and 
benefits to both exchanges” stating that 
“a unified effort in identifying oppor-
tunities and addressing challenges 
will pave the way for harmonizing the 
experience of market stakeholders on 
both platforms, particularly since ear-

nest efforts have been underway to 
unify capital market policies across the 
GCC in terms of corporate governance, 
security registrations, trading rules, and 
listing and disclosure requirements”. 

Al-Ghamdi concluded, “we are glad 
to have developed such an outstanding 
relationship with ADX over the years, 
and look forward to this exciting new 
chapter of our collaboration” 

Al-Baloushi stated, “We are open-
ing a gate for a new era, a new field 
where we look for new opportuni-
ties for collaboration and cooperation. 
This agreement will contribute to the 
already good relations between our 
countries. The MoU will strengthen 
the coordination between the two 
markets. 

Mr. Adel Al-Ghamdi and Mr. Rashid Al Balushi sign agreement.
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A meeting of the own resources man-
agers in the departments of Health Affairs 
of the various regions of the Kingdom was 
held recently, which highlighted emphasiz-
ing the existence of significant opportuni-
ties for investment in the public health 
sector, and that the Ministry of Health is 
aiming at building strategic partnerships 
with international companies specialized 
in the medical field.

In the same vein, Council of Ministers 
issued a decision to amend Article II of 
the Health Institutions Regulations on 
the ownership of health facilities, 
which was recently approved to 
encourage businessmen to invest 
strongly in the health sector, and 
remove a lot of apprehensions 
about the closure of current medical insti-
tutions, in addition to fighting black market 
operations and exploiting the weak points 
in the former regulation in any way.

All of the above confirms that the 
investment in the health sector is an 
important gateway to provide therapeutic 
services and main supportive that accom-
modates the employment of health edu-
cation graduates and qualified persons 
in all administrative and technical areas, 
especially with the spread and increasing 
numbers of public and private health col-
leges and graduation of many students in 
all health disciplines in addition to scholar-
ships outside KSA, and therefore this sector 
receives strong support from the state 
– may Allah protect it. Why, then, it seems 
that investment in this sector is low, and the 
newly established institutions in many areas 
of the Kingdom fail to keep pace with the 
health sector of other countries that lacks 
the support and encouragement provided 
for the Saudi one?

Reasons 
Dr. Abdul Wahab bin Abdullah Al-Khamis 

(a specialist in health policy issues) sees that 
among the main reasons for the weakness 
of investment in the health sector is lack of 
vision of the role of the private sector in the 
majority of GCC countries.

He considers this among the strategic 
reasons that cause the decline in the share 
of investment in this sector, although there 
is almost a consensus among the GCC coun-
tries that the private health sector is a partner 
in the provision of health services with the 
public sector, but there is a lack of a mecha-

nism to activate this partnership between 
the public and private health sectors.
Absence of the concept of partnership

Among other reasons absence of the 
concept of partnership between the public 
and private sectors effectively under the 
private health sector misuse of govern-
ment health resources such as the human 
resources.

Dr. Abdul Wahab Al-Khamis explains 
this by pointing out that many private 
hospitals depend heavily on Saudi doctors 
working in the public sector, despite the 
existence of legislations prohibiting it.

Why investment
The economic researcher Amal 

Al-Subeiti sees that there are several reasons 
to invest in the health sector, perhaps the 
most important is the booming growth of 
the size of the market, as it is expected that 
demand on the hospitals beds will increase 
from 51000 beds today to 70000 beds by 
the year 2016, and the number of hospitals 
is also expected to increase by greater rate 
than now.

Among the reasons also the increase 
in consumption in the field of health care, 
supported by increased private wealth of 
people, and investment in the public sector.

Added to the above, the available 
opportunities to provide supplies of the 
continuous demand for a series of health 
care services, including medical education, 
research, facilities, procurement, compensa-
tion.

Furthermore, changes in the structure 
of services, in addition to the modern step 
taken in the field of compulsory insurance 
system, and the system will include all Saudis.

Comprehensive assessment
For his part, Mughrem Mohammed 

Omari, professor at the Institute of Public 
Administration, sees that it is important 
to have a commission concerned with 
the health and medical investment in the 
Kingdom, or organization concerned with 
organizing all the affairs of investment, 
which affect the citizen, the investor and 
the nation, both internally and externally.

Omari says that the responsibility of 
that commission lies in the preparation of 
a comprehensive assessment of the experi-
ence of Saudi Arabia in the field of health 
and medical investment, pointing out that 
the investment arena in health and medical 
services is like other investment services 
that need to be evaluated.

He believes that the results of this 
evaluation will be the basis to develop 
and change the current investment envi-
ronment, in order to keep pace with the 
economic boom in the Kingdom.

Moreover, this organization, in which 
the Ministry of Health participates with the 
rest of the other ministries and govern-
ment agencies concerned with invest-
ment in the health sector, needs to know 
the strengths and weaknesses and touch 
on the needs of citizens and the investor 
together, and work to achieve several 
things, particularly review of legislation, 
regulations and laws governing and leg-
islating for investment in the health sector 
and contribute to the make the appropri-
ate change, and the provision of formal 
channels of public and private financial 
support (loans) to encourage health and 
medical investment.
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Investment in Health Sector

Why Private Sector is Weak?
The Ministry of Health recently closed (55) private health facilities, and (11) pharmaceutical Facilities 

in a number of regions of the Kingdom during last Dhu al-Qa’da and Dhu al-Hijja due to violation of 
the regulations, which opens the door of questions about the seriousness of the private sector in a good 
investment in this vital sector, since it represents a fundamental pillar in advancing health work in the 
Kingdom, and ensures the delivery of medical services to citizens and residents, as well as about the 
reasons for the weakness of investment in the health sector, in spite of its promising opportunities in 
more than one area.

Case of the Issue
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while highlighting the need to encourage 
women and young people to engage in 
more professions associated with the sector. 

During the conference, several important 
points about energy and how to maintain 
their resources have been discussed. Suhail 
bin Fares Mohammed Faraj Al Mazrui, 
Minister of Energy in UAE, dealt in his speech 
with the vision and experience of the UAE 
in the optimal use of energy resources, and 
taking into account the preservation of the 
environment through turning to alternative 
and renewable energy sources, and touched 
on the experience of Masdar City.

Duke of York
The conference witnessed significant 

presence of Prince Andrew, Duke of York, 
where he urged participants at the confer-
ence of the pioneers of the energy sector 
on the need to continue to invest in human 
capital, and the need to shed light on the 
growing importance of dialogue platforms 
concerned with energy sector, and also noted 
the unique ability of Abu Dhabi International 
Petroleum Exhibition and Conference to work 
across all fields of energy sectors to find solu-
tions to the increasing demands on this vital 
sector in the twenty-first century.

Honoring Winners
At the conclusion of the Abu Dhabi 

International Petroleum Exhibition and 
Conference (ADIPEC 2013) the names 
of the six winners of its prizes of the year 
2013 were announced, who were selected 
after a thorough review of their works and 
achievements by the regional evaluation and 
arbitration committee. Walid Al-Muqarab Al 
Muhairi, chairman of the arbitration commit-
tee and Chief Operating Officer of Mubadala 
Development Company, handed over the 
awards to the winners during a ceremony 
held at the Emirates Palace Hotel in the 
capital Abu Dhabi.

These winners were selected in recogni-
tion of their leadership in the field of innova-
tion and commitment to excellence in their 
work in the field of the regional energy sector.

The competition of this year has seen 
strong competition between the 292 partici-
pations by 79 organizations and companies 
working in the field of oil and gas sector in 
22 countries.

Preliminary assessment of all participants 
has been conducted by the Audit Committee 
and the Regional Arbitration Committee 
composed of an elite of experts in the oil and 
gas sector, and this assessment resulted in a 

preliminary shortlist of candidates 
to include strongest 18 participations 

including six categories as a final list of 
candidates for the awards in 2013.

Every participation selected among the 
final list has been subjected to a thorough 
review by at least seven arbitrators at a 
meeting of the regional arbitration com-
mittee. Then the winners were selected 
through an accurate process of evaluat-
ing that had gone through three detailed 
phases.

The organizers announced the final 
results of the ADIPEC 2013 rewards within six 
different categories, where the Developing 
Joint Integrated Gas project of “GASCO” 
company (ADMA-OPCO and ADGAS) wo 
the prize of best project in oil and gas sec-
tor, while the Kuwait Oil Company won the 
prize of best innovation or technology in the 
oil and gas sector for its project “Intelligent 
Digital Field”, and Qatar Shell won award 
for the best company in the field of health 
and occupational safety in the oil and gas 
sector for its “Safety Program” in the Pearl 
GTL. And in the category of best initiative 
for corporate social responsibility TOTAL 
ABK won through its initiative “Leadership 
Program” named “ Connecting Young 
Leaders: Dialogue with the Future”.

This year›s awards were characterized 
by adding two new categories, namely 
the «Empowerment of Women in the 
Oil and Gas Sector» prize, which aims to 
identify the initiatives that have been taken 
to raise the positions of women specialists 
in the field of oil and gas, and «Prosing 
ADIPEC Engineer « prize, which celebrates 
individuals who have less than four years 
of experience in the oil and gas industry 
and have shown great potential as leaders 
in this sector.

The two new categories of awards 
have received more than 60 applications 
for participating, which reflects the grow-
ing importance of the role of women and 
young professionals in this sector, where 
in the category of women›s empower-
ment in the oil and gas sector, Petroleum 
Development Oman (PDO) won the prize 
for graduation of the first Omani girl in 
the field of field engineering operations. 
And in the category of «Promising ADIPEC 
Engineer», «GASCO» company won the 
prize for the participation of Engineer 
Maryam Abdullah Al-Hindi.

Regarding the “Empowerment of 
Women in the Oil and Gas Sector” prize, 
Intesar Al-Kanady, who received the prize 
on behalf of PDO, said «I am very proud to 
receive this prize; woman began to occupy 
an important and growing position in the oil 
and gas sector, which is full of a lot of oppor-
tunities that can be exploited by women, so 
we have to move away from the stereotypes 
and work hard to achieve our dreams. And 
I am confident that this honoring will be a 
source of inspiration for many women and 
motivating them to join this sector».

For his part, Mohammed Sahoo Al 
Suwaidi, director of Gas Section in ADNOC, 
and President of ADIPEC 2013 conference, 
said “These prizes were created with the aim 
of setting new standards for the sector and 
accelerating its development locally and 
regionally, and all winners have the right 
to be proud of their important achieve-
ments they have achieved during the year, 
which was of the most competitive years 
for ADIPEC, and I hope that this honor is an 
incentive for the winners in order to con-
tinue excellence, and to encourage workers 
of the sector to make more efforts to reach 
the highest levels of excellence”.
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Gulf Markets

At “ADIPEC” 2013 Conference

Empowerment of women and Youth ... 
Ensures Stability of Oil and Gas Market

«The future of oil and gas sector in the Gulf is based on the development of new generations of 
leaders, so it is necessary to communicate and interact with a class of female workers in this sector, 
and young engineers, as the empowerment of women and young engineers makes regional institutions 
and companies realize the importance of activating the participation of these groups in order to ensure 
long-term stability in the sector»… These were the recommendations of the Abu Dhabi International 
Petroleum Exhibition and Conference (ADIPEC 2013) after honoring winners of this year.

“ADIPEC” 2013 was held in Abu Dhabi Exhibition Centre under the patron-
age of His Highness Sheikh Khalifa bin Zayed Al Nahyan, President of UAE, and 
with the participation of more than 50 thousand professionals in the energy 
sector from 80 countries from around the world.

The conference attracted a number of the leaders of the global energy sec-
tor, decision makers, creators, technicians and academic researchers, under the 
slogan “Energy for all in a changing world”. The event addressed key challenges 
and available opportunities in the evolving and changing energy sector, with 
a particular focus on the increasingly important role of gas in the energy mix, 
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The role of KSA in protecting the end-
markets from volatility emerged when it 
raised its production volume from 9.4 mil-
lion barrels to 10.8 million barrels during the 
coming period, because of the economic 
embargo on Iranian production, and the 
decline in the production volume of «Libya» 
and «Syrian» because of the current situa-
tion in these countries.

In this context, His Royal Highness 
Prince Abdulaziz bin Salman bin Abdulaziz, 
Assistant Minister of Petroleum and Mineral 
Resources, asserted that the world is living 
an unprecedented era of rapid and complex 
transformations in the world of energy, 
pointing out that the world economy still 
faces opposite streams that can not be 
overlooked, the most notably the surge 
of the change in the balance of economic 
power towards the east, and the increasing 
size of the middle class in many emerging 
economies, as well as the crystallization of 
new patterns of energy trade flows  ams its 
relations, and the continuing changes in the 
political arena in the Middle East.

Increasing Opportunities
His Highness said in his speech at the 

opening of 8th Annual Gulf Petrochemicals 
& Chemicals Association (GPCA) Forum, 
which was held during the period between 
19 to 21 November in the city of Dubai that 
«This changing phase usually creates a lot 
of opportunities, and this fully applies to 
energy sector and petrochemical industry 
in the GCC countries, and that the challenge 
facing the energy industry is not a lack of 
resources but how to extract them, and 
deliver them to the market in an efficient, 
reliable and sustainable manner».

The HRH Assistant Minister of Petroleum 
and Mineral Resources confirmed that the 
Kingdom welcomes the new resources 
of energy supply to meet the growing 
demand for energy and end petrochemical 
products, as result of the increasing size of 
the middle class around the world during 
the next two decades.

HRH noted that with the chances of 
increasing demand also come many chal-
lenges, namely the increased competition in 
the global petrochemical sector, and rising 
wave of protectionism and trade barriers 
in many parts of the world, as well as the 
limited contribution of the petrochemical 
industry in the diversification of the econo-
mies of the GCC countries, pointing out that 

the petrochemicals industry in the region 
has to be ready to meet those challenges 
through innovation, being a key factor 
to ensure a competitive industry, and to 
build and develop its base of local human 
resources, giving efficiency and energy 
conservation a top priority, as well as com-
patibility of its operations with international 
laws so that they are less likely to support 
and dumping issues, and working hard to 
meet the current demand for petrochemical 
products, and creating additional demand 
in the Middle East, and investment of its 
petrochemical companies at all stages of 
the manufacturing chain down to the final 
products.

The Potential of Youth
HRH Assistant Minister of Petroleum 

and Mineral Resources said «The biggest 
challenge is how to turn the potential and 
talents of young people to assets that lead 
to realizing the benefits to their economies 
and their communities, instead of leaving 
them to be burden on the economy and 
social welfare systems by diversification 
of knowledge through wide structural 
changes, including creating new institu-
tions, transforming patterns of interaction 
within the institutions and the community, 
developing an educational system that is 
able to provide graduates with the skills 
required in the labor market, developing 
comprehensive and harmonious govern-
mental policies and the consolidation of 
cooperation between various institutions 
and industry and with government agen-
cies working as one team that has a variety 
of competencies, knowledge, skills, with a 
clear vision committed to a roadmap».

Most Important Country
Saudi Arabia has become the most sig-

nificant state in supporting the stability of end 
oil markets, Dr. Ne’mat Abul-souf, an energy 
expert said in a statement to “Tadawul”. 

Abul-souf added «Global oil markets 
during the current period are still experienc-
ing an outage in production of about million 
barrels of oil per day from Libya because 
of the situation in this Arabic country, and 
one million barrels of Iranian oil because of 
the economic blockade, in addition to the 
stoppage of about 400 thousand barrels per 
day of Iraqi production due to the repeated 
maintenance works».

Dr. Abul-souf noted that Saudi Arabia 
has the ability to raise the volume of the 

final production whenever there is an 
urgent need in the end markets, stressing 
that it had succeeded during the current 
year to support the stability of the global 
oil markets, despite the current situation 
taking place in some producing countries.

Market Basics
It is noted that the Minister of 

Petroleum and Mineral Resources, engi-
neer Ali Al-Naimi, confirmed the readiness 
of the Kingdom to meet any increases in 
energy demand. Naimi said earlier “The 
geopolitical factors as well as speculations 
regarding those factors, play a pivotal role 
in influencing oil prices”, adding “but the 
basics of the oil market remain ideal eo a 
large extent; as markets are balanced to 
a far extent, and commercial petroleum 
stocks are in good position”.

In this regard, Saudi Arabia has begun 
seriously searching for an increase in 
petroleum refining operations and taking 
advantages of the country›s high produc-
tion of crude oil, through strengthening 
the role of scientific research, through 
holding joint meetings with universities 
and Chinese specialized research centers.

At the same time, Saudi Arabia is 
ranked the first country in the production 
of oil, while China is - currently - the sec-
ond largest country in the world in terms 
of energy demand.

On the other hand, President of China 
University of Petroleum Prof. Shan Hong Hong 
said “Oil is the mainstay of modern industry, 
and without oil there can not be industry, 
therefore we now face unprecedented pres-
sure to develop advanced petrochemical 
technologies with respect to manufacturing 
heavy oil spread all over world”.

Furthermore, engineer Omar Bazuhair, 
Executive Director of Engineering Services 
in “Saudi Aramco” company, explained 
that the petroleum refining industry has 
become a driving force for innovation since 
the discovery of the first oil well more than 
150 years ago, indicating that this industry 
played an active role in the development 
of new catalysis processes and techniques, 
ranging from preliminary petroleum distilla-
tion methods which are based on the pipe 
distillation to separate the components of 
the crude oil, and reaching to the mod-
ern and more advanced processes that 
achieved maximum conversion processes 
for oil and petrochemicals production.
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Saudi Arabia..

A Balancing Force in the 
Global Oil Market Stability

Kingdom of Saudi Arabia has become one of the world›s most oil countries 
capable of protecting end-markets from risk of production and prices fluctuations, 
which created some sort of balance and stability in the world oil markets during 
the current year of 2013, despite the decline in the volume of production of some 
countries due to the situation in the Arabic region.

Saudi Markets

Riyadh: «Tadawul»
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Abdullateef Al-furaihi
Editor-in-Chief

Editorial

Saudi Arabia recognizes pivotal and important role it plays in the 
global economy, the role that its first features appear in working on 
the stability of the international oil market, and starting from this the 
country›s oil policy is based on the basis of balanced foundations, taking 
into account the interests of producing and consuming countries and 
for that reason Saudi Arabia made a lot of sacrifices, including the reten-
tion of additional daily production capacity that is certainly expensive in 
observance of the growth of the global economy in a way that serves 
the interests of all parties.

KSA confirms through its officials in all international economic 
forums or the forums concerned with energy that the world oil market 
enjoys a good balance between supply and demand, and it is always 
ready to pump supplies needed to meet demand, whatever its size, and 
economic history, along with observers, recorded the arrival of the pro-
duction of Saudi oil to record levels more than once only to compensate 
for the disruption of supplies from other producers.

Experiences has shown that our country distances itself from any 
speculation in the energy market that exploits political or economic 
events anywhere in the world, as KSA dealt wisely in the economic 
affairs and its scale in its relations is avoiding causing damages to the 
interests of both producers and consumers, and that is what made the 
Kingdom a leading country in initiatives of international organizations 
and groups in which it participate.

Beside this pivotal role, the Kingdom’s accession to the Group of 
Twenty, which includes the 20 most powerful economies around the 
world, strengthened the influential role played by Saudi Arabia in the 
global economy, as a country based on a solid economic base.

All this success is due to the wise Saudi leadership that, in addition 
to the balancing of utilizing its natural wealth, continues in guiding the 
economic policy of the Kingdom and supporting the economy and the 
Saudi business sector which has had the greatest impact in making the 
Kingdom a pivotal state in shaping the policy of the global economy 
and safe destination for investments from various countries around the 
world.

KSA is currently playing an important role in the formulation of a 
global economic system that achieves balanced and sustainable global 
economic growth, and maintains the interests of all developed and 
developing countries, and this increases our responsibilities, and also 
increases our pride, and every one works in any economic or investment 
field is a partner in this great responsibility.

Economic Wisdom

abdullateef.furaihi@tadawul.com.sa
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