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االفتتاحية

عبداللطيف الفريحي
رئي�س التحرير

abdullateef.furaihi@tadawul.com.sa

وتجعالن  ال�شفافية،  م��ن  م��زي��ًدا  اال�شتثمار  بيئة  على  ت�شفيان  ج��دي��دت��ان  خطوتان 

الم�شتثمرين اأقرب اإلى كل التفا�شيل، تبنتهما ال�شوق المالية ال�شعودية في ا�شتثمار جديد 

توزيعات  لجميع  التاريخية  الم�شاهمين  اأرب��اح  ا�شتحقاق  بيانات  إتاحة  ا هو  ول  االأ للتقنية، 

تقدر  والتي  الحالي،  الوقت  وحتى  2001م  عام  منذ  توزيعها  تم  التي  المدرجة،  ال�شركات 

الم�شجلين  الم�شتثمرين  تمكن  والتي  ري��ال،  مليار   300 على  يزيد  بما  جمالية  االإ قيمتها 

في خدمة »تداوالتي« من االطالع على البيانات التف�شيلية لم�شتحقاتهم النقدية لجميع 

توزيعات ال�شركات المدرجة.

لكتروني يعر�ض معلومات  الخطوة الثانية هي اإ�شافة رابط جديد في موقع تداول االإ

ال�شفقات الخا�شة المنفذة خالل يوم التداول، والبيانات التاريخية لل�شفقات الخا�شة منذ 

المتعاملين  الم�شتثمرين  خدمة  في  التقنية  ا�شتثمار  م�شيرة  تتوقف  ولن  2011/01/01م، 

في ال�شوق.

على  الح�شول  ف��ي  الكثيرين  �شت�شاعد  ال��زم��ن  م��ن  خ��ال  لعقد  رب����اح  االأ بيانات  توفير 

تراكمت  اأرب��اح  توزيع  على  الم�شاهمة  ال�شركات  �شت�شاعد  كما  منها،  واال�شتفادة  حقوقهم، 

مجمدة  اأموال  انتقال  ن  الأ الوطني  االقت�شاد  يفيد  والجميع  ي�شتفيدان،  والطرفان  لديها، 

اأو ا�شتثمارها، وفي كل خير لجميع قطاعات  اأو ادخارها،  إنفاقها،  ا اإما  اإلى اأ�شحابها �شيعني 

االقت�شاد ال�شغيرة قبل الكبيرة.

إتاحة تفا�شيل ال�شفقات الخا�شة ف�شت�شاعد الم�شتثمر على اتخاذ قراراته بناء على  اأما ا

و�شوح تام للمعلومة، كما �شتجعله قريًبا من تفا�شيل تغير الملكيات في �شركته، ف�شاًل عن 

م�شاعدتها المراقب، والمحلل على قراءة ال�شوق، بكل و�شوح .

لعل الجميع الحظ تزايد حجم ال�شيولة التي تتداول يومًيا في ال�شوق ، ومع خطوات 

بال�شوق  ال��دول��ي  االهتمام  وت��زاي��د  واالكتتابات،  دراج����ات  االإ وتوا�شل  الم�شتمرة،  التعميق 

ال�شعودية تاأخذ الخطوات ال�شغيرة، والكبيرة في تزويد الجميع بالمعلومة بعًدا مهًما في 

تقوية االنطباع العام عن ال�شوق باعتبارها اأحد مالمح االقت�شاد الوطني، واأحد اأبرز اأوعية 

اال�شتثمار والتعامل المالي لدى المواطنين والمقيمين وال�شناديق المتخ�ش�شة.

إذا زاد اإقبال  التقنية تدير كل �شيء اليوم، وكلما زاد ما تقدمه، زاد اإقبال النا�ض عليها، وا

لكترونية عموًما، والهواج�ض من ا�شتخدامها في اال�شتثمار  مية االإ النا�ض عليها تقل�شت االأ

إدارة التعامالت اليومية لعامة النا�ض.  وا

بجانب  يقف  اإنجاز  لكتروني  االإ تداول  التعامل مع موقع  و�شهولة  العر�ض،  اإن طريقة 

الموقع  من  قريًبا  القادم  المزيد  ومع  فيه  م��ان  االأ وق��وة  للموقع،  الهيكلي  البناء  اإنجازات 

ومن »تداوالتي« �شي�شبح لي�ض �شريًكا للم�شتثمرين والمتعاملين فقط، بل وحتى لطالبي 

المعرفة والمعلومة في مجال ال�شوق و�شركاته ال�شعودية.

�

مزيد من التقنية
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مجلة شهرية مجانية تصدر عن شركة 
السوق المالية السعودية

المشرف العام  - رئيس التحرير
عبداللطيف الفريحي

abdullateef.furaihi@tadawul.com.sa

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

اإدارة الإعالن والت�سويق 

هاتف: 4197333-01  تحويلة:3580 

فـاك�س : 01-4197696

adv@rawnaa.com

اإدارة التوزيع وال�ستراكات 

هاتف: 4197333-01 تحويلة:3174 

فـاك�س مجاني: 8001242277

pro@rawnaa.com

عمال اإدارة تطوير الأ

هاتف: 4197333-01  تحويلة:3544 

فـاك�س : 01-4608897

bsd@rawnaa.com

اإدارة التحرير المركزي

هاتف: 4197333-01 تحويلة:3540 

فـاك�س : 01-4192624

edit@rawnaa.com

اإدارة ال�سوؤون الفنية

هاتف: 4197333-01 تحويلة:3580 

فـاك�س : 01-4192624

art@rawnaa.com

المدير التنفيذي

�سعد بن محمد القرني

�س.ب 26450 ـ الريا�س 11486

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

www.rawnaa.com

النا�شر

روؤيتنا:

 اأن نكون رواد الحلول المتكاملة في الإعالم 

المتخ�س�س بالعالم العربي..

ر�سالتنا:

عالم المتخ�س�س في المملكة العربية  نحن اأول �سركة لالإ

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.

عالم المدير العام لدار اليوم لالإ

�سالح بن علي الحميدان

اإحدى �سركات

الطباعة:

عقدت  التي  الجتماعية  التنمية  قمم  يف 

بني  اتفاق  ثمة  عاملية،  دول  بعدة  موؤخًرا 

حتقيق  اإىل  �سبيل  ل  اأنه  على  امل�ساركني 

قرار  الإ خالل  من  اإل  م�ستدامة  تنمية 

مثل  الأ ال�سبيل  يعد  الجتماعي  البعد  اأن 

ثم  ومن  القت�سادية،  التنمية  لتحقيق 

ركائز  اأهم  اأحد  تعد  املجتمع  تنمية  فاإن 

التنمية ال�ساملة، ف�ساًل عن اأهمية الدعوة 

موؤ�س�سات  بني  ال�سراكة  مفهوم  تنمية  اإىل 

الدولة الر�سمية.
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»كشف األمني العام للغرفة التجارية الصناعية بالرياض حسني بن عبد الرحمن 
إلى  الفًتا  اخلاص،  بالقطاع  السعوديني  عمل  تواجه  عدة حتديات  عن  العذل 
واملؤسسات  الشركات  يف  لالنخراط  املؤهل  وحدها  ليست  للعمل  اجلاهزية  أن 
املختلفة، مؤكًدا وجود عدة محاور يجب أن حتظى باألولوية يف املعاجلة الكلية 

لقضية التوظيف مبفهومها الشامل«.
الرحمن  عبد  بن  حسني  األستاذ  مع  املجلة  أجرته  الذي  احلوار  مقدمة  هذه 
العذل، و ناقش خالله عدة محاور تتعلق بعمل املرأة السعودية، ومشاركة القطاع 

اخلاص يف الدور التنموي باململكة، تقرأونه كاملًا داخل العدد.

كلمة التحرير
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حيث  من  كبرية  حتولت  الطاقة  قطاع  ي�سهد 

اإىل  �سافة  بالإ الطاقة،  م�سادر  على  الطلب 

ما  والهند،  كال�سني  النا�سئة  �سواق  الأ تطور 

ا�ستهالًكا  العامل  دول  اأكرث  ت�سبح  جعلها 

على  ال�سغوط  رفع  اإىل  ذلك  واأدى  للطاقة، 

اإمدادات الطاقة العاملية، وازدياد احلاجة اإىل 

مزيد من ال�ستثمارات يف جمال البنى التحتية 

مل�ساريع الطاقة.

أخبار السوق
»تداول« تتيح بيانات استحقاق أرباح

المساهمين منذ عام 2001

أخبار الشركات
الجزيرة كابيتال تطرح خدمة 

»تداولكم« على أجهزة آي باد

أسواق عالمية
أزمة المسنين

فرنسا تعاني.. والصين تحسن أوضاعها 

وجوه
األمين العام للغرفة الصناعية بالرياض:
توظيف السعوديين ال يعتمد فقط 

على جاهزيتهم

أخبار عربية
القطاع الصحي الخليجي يعاني من نقص 

في الكفاءات

تقنية،  فجوة  من  العربية  الدول  معظم  تعاين 

وعجز  نتاجية،  الإ فنونها  تخلف  يف  تتبلور 

�سواق العاملية، ما  منتجاتها عن املناف�سة يف الأ

يعني انعكا�س الفجوة �سلبًيا على برامج التنمية 

ذلك  ويدفع  فيها،  والجتماعية  القت�سادية 

باجتاه معرفة اأ�سل امل�سكلة، واأ�سبابها، واحللول 

التي ميكن انتهاجها.

عبارة  هي  املتجددة  الطاقات 

وغري  دائمة،  طبيعية  م�سادر  عن 

ب�سفة  الطبيعة  يف  ومتوفرة  نا�سبة 

عن  ينتج  ل  نظيفة  وهي  متجددة، 

م�سادر  اأما  بيئي،  تلوث  ا�ستخدامها 

والغاز  البرتول  التقليدية مثل  الطاقة 

متجددة،  غري  طاقات  فهي  الطبيعي 

عن  بحث  دون  منها  امل�ستمر  والنهل 

منها  �ستعاين  تداعيات  يخلف  بدائل 

جيال القادمة. الأ

تقرير
ملتقى رأس المال الجريء: 

تمويل المشاريع الصغيرة.. االستثمار األفضل



عرض معلومات الصفقات 
الخاصة على موقع »تداول«

»تداول« تتيح بيانات استحقاق
أرباح المساهمين منذ عام 2001

اأعلنت ال�سوق املالية ال�سعودية )تداول( عن اإتاحة بيانات ا�ستحقاق اأرباح امل�ساهمني 

التاريخية جلميع توزيعات ال�سركات املدرجة، والتي مت توزيعها منذ العام 2001م وحتى 

جمالية مبا يزيد عن 300 مليار ريال.  الوقت احلايل، والتي تقدر قيمتها الإ

»تداولتي«  خدمة  يف  امل�سجلني  للم�ستثمرين  ميكن  اإنــه  ــداول«  »ت قالت  وفيما 

ال�سركات  توزيعات  جلميع  النقدية  مل�ستحقاتهم  التف�سيلية  البيانات  على  الطالع 

املدرجة، وجهت ال�سكر جلميع ال�سركات امل�ساهمة التي بادرت بتحديث حالة ا�ستالم 

رباحهم النقدية يف موقع »تداولتي«، مبا ميكن امل�ساهمني من التعرف  م�ساهميها لأ

ن ما يقارب 470 مليون ريال.  على اأرباحهم غري امل�ستلمة والبالغة حتى الآ

اأربــاح  ا�ستالم  بحالة  تــداول  زودت  التي  امل�ساهمة  ال�سركات  قائمة  وملعرفة  

ا للتعرف على كيفية الت�سجيل يف خدمات تداولتي ميكن للمهتمني   م�ساهميها واأي�سً

زيارة »تداولتي« على موقع »تداول« علًما باأن الت�سجيل يف اخلدمة متاح جماًنا 

جلميع امل�ساهمني.

»تداول« تحتفل بإدراج شركة تكوين في السوق المالية
)تداول(  ال�سعودية  املالية  ال�سوق  �سركة  احتفلت 

يوم  )تكوين(  لل�سناعات  املتطورة  تكوين  و�سركة 

بـــاإدراج  )2012/2/7م(  1433/3/15هــــــ  الثالثاء 

ال�سوق  املدرجة يف  ال�سركات  قائمة  اإىل  ال�سركة  �سهم 

املالية وذلك بح�سور املدير التنفيذي ل�سركة )تداول( 

الع�سو  �سعادة  وكذلك  ال�سويلمي،  عبداهلل  �ستاذ  الأ

�ستاذ  الأ لل�سناعات   املتطورة  تكوين  ل�سركة  املنتدب 

التنفيذي  والرئي�س  العثمان،  حممد  بن  عبداملح�سن 

�سافة  �ستاذ حممد بن �سليمان احلربي، بالإ لل�سركة الأ

اإىل مديري العموم يف ال�سركة وامل�ست�سار املايل.

وخالل احلفل عرب ال�سويلمي عن �سعادته بان�سمام 

لتكون  )تكوين(  لل�سناعات  املتطورة  تكوين  �سركة 

ال�سعودية،  املالية  ال�سوق  يف  املدرجة  الـــ151  ال�سركة 

�سركة  اأ�سهم  تداول  وبدء  بــاإدراج  اليوم  »ن�سعد  وقال: 

)تكوين( يف ال�سوق املالية.. كاأول اإدراج ي�سهده ال�سوق 

عدد  من  يرفع  ما  اجلـــاري..  العام  خــالل  ال�سعودي 

ال�سناعي  ال�ستثمار  قطاع  �سمن  املدرجة  ال�سركات 

ال�سركات  عــدد  اإجــمــايل  لي�سبح  �ــســركــة..   14 اإىل 

املدرجة يف ال�سوق 151 �سركة.

9 ماليني  واأ�ـــســـاف: »لــقــد طــرحــت الــ�ــســركــة 

مليون   300 البالغ  راأ�سمالها  من   %30 متثل  �سهم 

يف  اكتتابها  حظي  وقــد  الــعــام..  لالكتتاب  ريـــال 

ن�سبة  جتــاوزت  كبرية  بتغطية  املا�سي  يناير  �سهر 

و571% من  وال�سناديق  للموؤ�س�سات   %234 التغطية 

بنهاية  الرئي�سني  املكتتبني  وبلغ عدد  فــراد..  الأ قبل 

كلي  وبعدد  م�ستثمرا..   129.534 الكتتاب  فــرتة 

قيمته  ما  �سخوا  م�ساهمني   687.906 بلغ  فراد  لالأ

667.904.900 ريال �سعودي«.

ل�سركة  متمنًيا  كلمته  الــ�ــســويــلــمــي  واخــتــتــم 

ال�سركة  دارة  لإ وكذلك  والتوفيق  النجاح  »تكوين« 

وم�ساهميها.

تكوين:  ل�سركة  املنتدب  الع�سو  قــال  كلمته  ويف 

خالل  ومــن  لل�سناعات«  املــتــطــورة  »تــكــويــن  »تــقــوم 

منتجات  وبيع  بت�سنيع  اململكة  يف  الثالثة  م�سانعها 

قم�سة غري املن�سوجة، واإنتاج  التغليف البال�ستيكية والأ

امل�سافة  والقيمة  ــى،  عــل الأ اجلـــودة  ذات  املنتجات 

التقنيات  اأحـــدث  با�ستخدام  املختلفة  لل�سناعات 

بها  تتمتع  الــتــي  التناف�سية  املــزايــا  ولــعــل  املتقدمة، 

قم�سة  الأ توريد  الريادة من خالل  ال�سركة جعلتها يف 

متتعها  اإىل  اإ�ــســافــة  الطبي  للقطاع  املن�سوجة  غــري 

بح�سة �سوقية رائدة يف منتجات التغليف البال�ستيكية 

يف اململكة، ما جعلها اخليار ال�سرتاتيجي للعديد من 

وتدعم  �ستعزز  املوؤ�سرات  هذه  وكل  ال�سركات،  كبار 

داء املايل لل�سركة وتوقعات النمو امل�ستقبلية وب�سكل  الأ

من   %30 طــرح  من  الهدف  »اإن  م�سيًفا:  اإيــجــابــي«، 

اأ�سهم ال�سركة لالكتتاب هو ت�سهيل مهمة »تكوين« من 

مع  ا�ستثمارية  وحتالفات  �سراكات  يف  الدخول  اأجــل 

فيه  تعمل  الذي  ذاته  املجال  تعمل يف  اأخــرى  �سركات 

اإدراج  بعد  حتقيقه  ي�سهل  الهدف  هذا  واإن  ال�سركة، 

�سهم ال�سعودية«. اأ�سهم ال�سركة يف �سوق الأ

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

معلومات  يعر�س  ــكــرتوين  ل الإ مبوقعها  جديد  رابــط 

ال�سفقات اخلا�سة املنفذة خالل يوم التداول والبيانات 

التاريخية لل�سفقات اخلا�سة منذ 2011/01/01 م.
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إدانة مخالفين لنظام السوق 
المالية ولوائحه التنفيذية

ال�ستئناف يف  املالية �سدور قرار من جلنة  ال�سوق  اأعلنت هيئة 

)2012/2/27م(  1433/4/5هــــ  بتاريخ  املالية  وراق  الأ منازعات 

بن  حممد  �سد  املالية  ال�سوق  هيئة  من  املقامة  الــدعــوى  يف  وذلــك 

عبدالرحمن بن عبداهلل النعيم، و�سلمان بن حممد بن عبداللطيف 

النعيم وامل�ستثمرة عائ�سة بنت اأحمد بن عبداهلل امللحم، وقد انتهى 

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

من   )49( املادة  مبخالفة  املذكورين  باإدانة  القا�سي  املالية  وراق  الأ

نظام ال�سوق املالية واملادتني )2( و)3( من لئحة �سلوكيات ال�سوق 

و�سركة  للبرتوكيماويات  ال�سعودية  كيان  �سركة  اأ�سهم  تداولهم  اأثناء 

للكهرباء، و�سركة  ال�سعودية  وال�سركة  ال�سعودية،  املتنقلة  الت�سالت 

للتاأمني  ال�سقر  و�سركة  التعاوين،  للتاأمني  الفرن�سي  ال�سعودي  األيانز 

الفرتة  والتغليف،وذلك خالل  التعبئة  مواد  ت�سنيع  و�سركة  التعاوين 

هذه  �سكلت  اإذ  2008/5/31م،  وحتى  2008/1/1م  تــاريــخ  مــن 

م�سلاًل  انطباًعا  واأوجــدت  واحتياًل  تالعًبا  واملمار�سات  الت�سرفات 

العقوبات، وذلك على  اإيقاع عدد من  القرار  وغري �سحيح، وت�سمن 

تي:  التف�سيل الآ

اأواًل: حممد بن عبدالرحمن بن عبداهلل النعيم 

1. اإلزامه دفَع املكا�سب التي حققها نتيجة املخالفات املذكورة اإىل ح�ساب 

الهيئة، والبالغة 55.999.718.86 رياًل.

2. فر�س غرامة مالية عليه قدرها 300.000 ريال عن تلك املخالفات.

3. منعه من تداول اأ�سهم ال�سركات املدرجة يف ال�سوق املالية �سراًء مدَة 

ثالث �سنوات.

4. منعه من مزاولة الو�ساطة واإدارة املحافظ والعمل م�ست�ساَر ا�ستثمار 

مدَة ثالث �سنوات.

املالية  ال�سوق  اأ�سهمها يف  ُتتداول  التي  ال�سركات  العمل يف  منعه من   .5

مدَة ثالث �سنوات. 

ثانًيا: �شلمان بن حممد بن عبداللطيف النعيم

1. اإلزامه دفَع املكا�سب التي حققها نتيجة املخالفات املذكورة اإىل ح�ساب 

الهيئة، والبالغة 299،926.46 رياًل.

2. فر�س غرامة مالية عليه قدرها 500.000 ريال عن تلك املخالفات.

3. منعه من تداول اأ�سهم ال�سركات املدرجة يف ال�سوق املالية �سراًء مدَة 

ثالث �سنوات.

4. منعه من مزاولة الو�ساطة واإدارة املحافظ والعمل م�ست�ساَر ا�ستثمار 

مدَة ثالث �سنوات.

املالية  ال�سوق  اأ�سهمها يف  ُتتداول  التي  ال�سركات  العمل يف  منعه من   .5

مدَة ثالث �سنوات. 

النعيم  عــبــداهلل  بــن  عبدالرحمن  بــن  حممد  قــيــام  ثــبــوت  ث��ال��ًث��ا: 

حمافظ  على  الدعوى  حمل  املخالفة  عــمــال  والأ الت�سرفات  مبمار�سة 

موكلته امل�ستثمرة عائ�سة بنت اأحمد بن عبداهلل امللحم، واإلزام امل�ستثمرة 

حمفظتها  على  حتققت  التي  املكا�سب  الهيئة  ح�ساب  اإىل  تدفع  اأن 

وكيلها  بها  قام  التي  املخالفة  والت�سرفات  فعال  الأ نتيجة  ال�ستثمارية 

والبالغة 13.938.855.95 رياًل.

طرح أسهم »طوكيو مارين 
السعودية« لالكتتاب العام

عن  املــالــيــة  الــ�ــســوق  هيئة  اأعــلــنــت 

املت�سمن  الهيئة  جمل�س  قـــرار  �ــســدور 

 )6.000.000  ( ــرح  ط على  املــوافــقــة 

)30  %  (   من  متثل  العام  لالكتتاب  �سهم 

ال�سعودية  مارين  طوكيو  �سركة  اأ�سهم 

الــواحــد  لل�سهم  ريــــالت   )10( ب�سعر 

خالل الفرتة من 1433/4/26هـ املوافق 

2012/3/19م اإىل 1433/5/2هـ املوافق 2012/3/25م. 

كاف.  بوقت  الكتتاب  بداية  موعد  قبل  �سدار  الإ ن�سرة  تعلن  و�سوف 

اإىل  �سدار على املعلومات والبيانات التي يحتاج امل�ستثمر  وحتتوي ن�سرة الإ

الطالع عليها قبل اتخاذ قرار ال�ستثمار من عدمه، مبا يف ذلك البيانات 

املالية لل�سركة ومعلومات وافية عن ن�ساطها واإدارتها.

املنحة  اأ�سهم  اإ�سافة  عن  )تــداول(  ال�سعودية  املالية  ال�سوق  اأعلنت 

1433/3/30هـــ  ربعاء  الأ يوم  للبرتوكيماويات  املتقدمة  ل�سركة  املجانية 

)2012/2/22م( وذلك على اأ�سا�س �سهم واحـد جماين مقابل )6.25( 

�سهم ميلكه م�ساهمو ال�سركة املتقدمة للبرتوكيماويات كما يف نهاية تداول 

يوم الثالثاء 1433/3/29هـ املوافق 2012/2/21م.

زيادة رأس مال شركة »معدنية« 
عن طريق منح أسهم مجانية 

لت�سنيع  الوطنية  ال�سركة  طلب  على  املالية  ال�سوق  هيئة  جمل�س  وافق 

ريال   )255.564.450( من  مالها  راأ�س  )معدنية(  زيادة  املعادن  و�سبك 

 )10( كل  مقابل  جماين  �سهم  مبنح  وذلك  ريال   )281.120.890( اإىل 

تداول  بنهاية  امل�ساهمني  ب�سجل  املقيدون  امل�ساهمون  ميلكها  قائمة  اأ�سهم 

يوم انعقاد اجلمعية العامة غري العادية، على اأن ت�سدد قيمة الزيادة يف راأ�س 

الحتياطي  بند  من  ريال   )12.659.755( مبلغ  حتويل  طريق  عن  املال 

وبالتايل  املبقاة،  ربــاح  الأ بند  من  ريال   )12.896.685( ومبلغ  النظامي 

اإىل)28.112.089(  �سهما   )25.556.445( من  �سهم  الأ عدد  يــزداد 

�سهما، بزيادة قدرها )2.555.644( �سهما، وتقت�سر املنحة على مالك 

�سهم املقيدين يف نهاية تداول يوم انعقاد اجلمعية العامة. الأ

إضافة أسهم المنحة المجانية 
لشركة المتقدمة للبتروكيماويات 

في المحافظ االستثمارية
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مري الوليد بن  اأعلنت �سركة اململكة القاب�سة التي يراأ�س جمل�س اإدارتها الأ

طالل بن عبدالعزيز، بعد اجتماع جمل�س اإدارة ال�سركة، اإقرار بند توزيع اأرباح 

رباح املبقاة. من الأ

واأو�سحت ال�سركة اأنه �سيتم توزيع 550.3 مليون ريال للم�ساهمني خالل عام 

2012 بواقع 50 هللة لل�سهم مما ي�سكل 5% من راأ�س املال، م�سرية اإىل اأن هذا 

التوزيع يعترب ا�ستمرارًا يف ا�سرتاتيجية ال�سركة لتوزيع اأرباح مل�ساهمي ال�سركة.

مري الوليد تنازل عن حقه يف ا�ستالم  وذكر البيان الذي وزعته ال�سركة اأن الأ

�سهم �سموه التي ت�سكل %95  كامل التوزيعات النقدية حيث �سيتم توزيع 13 هللة لأ

من اأ�سهم �سركة اململكة وذلك ليتم توزيع عائد يتجاوز الـ5% جلميع امل�ساهمني 

رباح للم�ساهمني ب�سكل ربع �سنوي بعائد وقدره 12.5 هللة. و�سيتم توزيع الأ

هي  القادمة  لل�سنوات  ربــاح  الأ توزيع  ا�ستمرارية  »اإن  الوليد:  مــري  الأ وقال 

اإحدى دعائم اخلطة ال�سرتاتيجية ل�سركة اململكة واأنا واثق من اأن نتائج �سركة 

اململكة القاب�سة �سوف ت�ستمر يف الزيادة والنمو لتحقق عوائد جمزية لنتمكن من 

رباح يف امل�ستقبل«.. تنمية ا�ستثماراتنا ولاللتزام بتوزيع الأ

المملكة القابضة تعتزم توزيع
أرباح 550.3 مليون ريال  

لكرتوين »تداولكم«، حيث  قامت اجلزيرة كابيتال بتطوير نظام التداول الإ

ي باد. مت اإعداد تطبيق للتعامل مع اأجهزة الآ

ال�ستخدام  �سهولة  من  واخل�سائ�س  املميزات  جميع  النظام  ويــراعــي 

مع  ال�ستثمارية  املحفظة  تفا�سيل  وعر�س  وامــر  الأ وتعديل  واإلغاء  اإدخــال  يف 

ال�سوق  اأخبار  ومتابعة  مبا�سر  ب�سكل  ال�سوق  متابعة  يوفر  كما  البيانية،  الر�سوم 

وال�سركات.

ال�سركة يف موا�سلة تطوير وتقدمي  وتاأتي هذه اخلطوة �سمن ا�سرتاتيجية 

�سواق العاملية. قنوات جديدة للتداول يف ال�سوق املحلي والأ

وقال زياد اأبا اخليل، الرئي�س التنفيذي والع�سو املنتدب اإن �سركته ت�ستحوذ 

تبلغ  ال�سعودي حيث  لل�سوق  اليومية  التداولت  كرب من ح�سة  الأ الن�سيب  على 

نرتنت، ومن الوا�سح اأن التطورات التقنية  حوايل 21% من اإجمايل تداولت الإ

مان واخل�سو�سية دفعت الكثري من امل�ستثمرين  وما و�سلت اإليه من درجات الأ

نرتنت. دارة تداولتهم عن طريق الإ لإ

احتياجات  نواكب  كابيتال  اجلزيرة  يف  اليوم  »نحن  اخليل:  اأبــا  واأ�ساف 

وجودة  باحرتافية  لنقدمها  التداول  اأدوات  اأحدث  بتوفري  وتطلعاتهم  عمالئنا 

فراد واملوؤ�س�سات«. عالية لكل من عمالئنا من الأ

لكرتوين اخلا�س باجلزيرة كابيتال »تداولكم« بثقة  ويتمتع نظام التداول الإ

�سواق العاملية، وقد حاز املنتج على  كبرية لدى املتداولني يف ال�سوق ال�سعودي والأ

نرتنت. عدة جوائز عاملية كاأحد اأف�سل مواقع التداول عرب الإ

الـــذراع  لتكون  كــابــيــتــال«،  ــرة  »اجلــزي �سركة  تاأ�سي�س  مت  اأنـــه  اإىل  ي�سار 

ال�ستثمارية لبنك اجلزيرة، بناًء على قرار هيئة ال�سوق املالية القا�سي بف�سل 

وراق املالية عن اأن�سطة البنوك، وهي متنح عمالءها خدمات وحلوًل  اأن�سطة الأ

�سالمية ومتميزة  الإ ال�سريعة  اأحكام  ا�ستثمارية حديثة ومبتكرة، م�ستمدة  من 

بقيمة تناف�سية كبرية.

وُتعدُّ »اجلزيرة كابيتال« �سركة �سعودية م�ساهمة مقفلة تعمل حتت اإ�سراف 

وراق املالية،  اأعمال الأ وترخي�س هيئة ال�سوق املالية ال�سعودية، وتتخ�س�س يف 

والتعهد  ووكيل،  اأ�سيل  ب�سفة  املالية  وراق  الأ يف  التعامل  خدمات  تقدم  حيث 

دارة واحلفظ والرتتيب وتقدمي امل�سورة. بالتغطية وخدمات الإ

ال�سرعية،  الهيئة  ومتابعة  باإ�سراف  خدماتها  كابيتال  اجلزيرة  تقدم  كما 

�سالمية. حيث اإن جميع خدماتها ومنتجاتها متوافقة مع اأحكام ال�سريعة الإ

الجزيرة كابيتال تطرح خدمة »تداولكم« على أجهزة آي باد
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ل�سركة  العادية  العامة  اجلمعية  دارة  الإ جمل�س  اأو�ــســى 

مليون   262.5 قدرها  نقدية  اأربــاح  بتوزيع  للتاأمني  التعاونية 

ريال بواقع 3.5 ريال لل�سهم الواحد، مبا يعادل 35% من القيمة 

ال�سمية لل�سهم.

جمل�س  رئي�س  واأو�ــســح 

�سليمان  الــتــعــاونــيــة  اإدارة 

دارة  الإ جمل�س  اأن  احلمّيد 

للم�ساهمني  ــدعــوة  ال وجــه 

اجلمعية  اجتماع  حل�سور 

املقرر عقده  العادية  العامة 

يف 12 مار�س املقبل.

النتائج  اأن  ــاف  واأ�ــس

2011 اأ�سفرت عن زيادة حجم ا�سرتاكات التاأمني  املالية لعام 

عام  ريــال  مليون   4.1 مقابل  ريــال،  مليون   4.4 اإىل  املكتتبة 

2010 بزيادة %6. 

واأ�سار احلميد اإىل اأن الزيادة يف حجم ا�سرتاكات التاأمني لعام 

2011 حتققت بعد اأن نفذت ال�سركة �سيا�سات اكتتابية ومبادرات 

عمال ملحفظتها التاأمينية. بيع وت�سويق جلذب مزيد من الأ

التي  التحديات  من  الكثري  جتــاوز  يف  ال�سركة  جنحت  كما 

واجهتها خالل عام 2011 �سواء على امل�ستوى الداخلي ممثلة بزيادة 

�سغوط املناف�سة من �سركات التاأمني اجلديدة التي بداأت ن�ساطها 

امل�ستوى  على  اأو  الكاملة،  الت�سغيلية  قدراتها  با�ستخدام  الفعلي 

التباطوؤ  �سلبيات  ال�ستثمارية  ن�سطة  الأ واجهت  حيث  اخلارجي 

القت�سادي العاملي وتاأثريه على اأداء املحافظ ال�ستثمارية.

»التعاونية« توصي بتوزيع 
3.5 ريال للسهم

ل�سوؤون  الـــوزارة  وكيل  برئا�سة  اخلارجية  وزارة  م�سوؤويل  كبار  من  وفــد  زار 

الت�سالت  جمموعة  مقر  خالد،  بن  �سعود  بن  حممد  مــري  الأ والتقنية  املعلومات 

بالريا�س، والتقى الرئي�س التنفيذي للمجموعة املهند�س �سعود بن ماجد الدوي�س.

تعرف  الوطنية، حيث  بال�سبكة  للتحكم  امللك خالد  الزيارة مركز  و�سملت 

حركة  مراقبة  يف  ودوره  باملركز،  تتوفر  التي  الفنية  مــكــانــات  الإ على  الوفد 

اململكة،  واإىل  من  والدولية  الداخلية  املكاملات  ومترير  باململكة،  الت�سالت 

وا�ستمعوا ل�سرح عن قدرات املركز العالية يف حتقيق الن�سيابية الكاملة حلركة 

الت�سالت وخدمات الربوباند، وجتاوز اأي عقبات فنية اأو طارئة من خالل نقل 

احلركة اإلكرتونًيا دون اأن يتاأثر م�ستخدمو خدمات الت�سالت.

للقطاع  ال�سركة  تقدمها  التي  مكانات  الإ ا�ستعرا�س  الزيارة  خالل  وجرى 

العام واخلا�س، حيث تنفرد بتقدمي باقات من اخلدمات وبجودة عالية ل تتوفر 

اإل من خالل البنية التحتية الكبرية التي متتلكها الت�سالت ال�سعودية. 

واجتمع الوفد مع كبار م�سوؤويل الت�سالت ال�سعودية، ومت بحث ال�ستفادة من 

متعددة  خدمات  بتوفري  ت�سهم  والتي  ال�سعودية،  الت�سالت  خدمات  وتنوع  مزايا 

ملراجعي  وت�سهل  اأعمالها،  خمتلف  يف  ال�سركات  وكربى  احلكومية  اجلهات  تدعم 

من  حزم  لتقدمي  احلديثة  التوجهات  وفق  اخلدمات  توفري  اجلهات  تلك  وعمالء 

وجيز  وقت  يف  وتقدميها  اخلدمات  لهم  وت�سهل  للمراجعني،  لكرتونية  الإ اخلدمات 

طراف امل�ستفيدين من تلك اخلدمات. يحقق امل�سلحة امل�سرتكة جلميع الأ

وفد من الخارجية يطلع على 
إمكانات االتصاالت السعودية

الت�سنيع  �سركة  اإدارة  جمل�س  وافــق 

�سكوك  اإ�سدار  على  اجتماعه  يف  الوطنية 

خطة  متويل  يف  �سهام  لالإ بالريال  حملية 

تو�سعة اأعمالها.

دارة اطلع  وذكرت ال�سركة اأن جمل�س الإ

التمويل  لتنويع م�سادر  ال�سركة  على خطة 

لدعم خطة التو�سع يف اأعمالها ومن �سمنها 

�سدار �سكوك حملية بالريال ال�سعودي ووافق على اخلطة. برنامج لإ

والقانونيني  املاليني  امل�ست�سارين  تعيني  دارة  الإ جمل�س  وقــرر 

خذ  لأ املخت�سة  للجهات  والتقدم  الــالزمــة  جــــراءات  الإ ل�ستكمال 

وقــــات  املــوافــقــات املــطــلــوبــة وحتــديــد الأ

عــمــال  ــروط املــنــا�ــســبــة لأ ــس ــ� واملــبــالــغ وال

وخطط ال�سركة.

قد  الوطنية  الت�سنيع  �سركة  وكانت 

العام  ربــح  �سايف  حتقيقها  عــن  اأعلنت 

مقابل  ريال  مليون   2441.4 بلغ  املا�سي 

ال�سابق  لــلــعــام  ـــال  ري مــلــيــون   1472.6

بارتفاع بن�سبة 65.8% لتبلغ ربحية ال�سهم 4.38 ريال مقابل 2.64 

ريال للعام ال�سابق وذلك بعد احت�ساب ربحية ال�سهم على اأ�سا�س عدد 

�سهم البالغة 557.4 مليون �سهم. الأ

»التصنيع« تعتزم إصدار صكوك محلية بالريال لتمويل توسعة أعمالها
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التون�سية  التجارية  البحرية  باملوانئ  وال�سادرات  للواردات  الب�سائع  نقل  انخف�ست حركة 

للبحرية  التون�سي  الديوان  بيانات  وفق   2010 بعام  مقارنة  املا�سي  العام  خالل   %19 بن�سبة 

�سرابات. التجارية واملوانئ الذي عزا ذلك اإىل احلركات الحتجاجية والإ

وتراجع وزن الب�سائع العابرة للموانئ التجارية التون�سية اإىل 25 مليون طن من معدل 

�سنوي يتجاوز 30 مليون طن.

على  التجارية  تون�س  مبادلت  من   %95 توؤمن  جتارية  موانئ  �سبعة  تون�س  يف  ويوجد 

م�ستوى ال�سادرات والواردات مع اخلارج.

على �سعيد اآخر جتاوزت قيمة �سادرات قطاع ال�سناعات املعملية يف تون�س العام املا�سي 

20 مليار دينار تون�سي »13.3 مليار دولر« بزيادة ن�سبتها 6% مقارنة بعام 2010.

األف   520 التون�سية الذي يوفر  اأغلب �سادرات قطاع ال�سناعات املعملية  وتتجه 

ول لتون�س. وروبي ال�سريك التجاري الأ موطن عمل نحو دول الحتاد الأ

انخفاض نقل البضائع في الموانئ التونسية %19

القطاع الصحي الخليجي
يعاني من نقص في الكفاءات

اأن  حديثة  درا�ــســة  ذكـــرت 

قطاع الرعاية ال�سحية يف جمل�س 

التعاون اخلليجي يعاين من نق�س 

يتوفر  حيث  الكفاءات،  يف  حاد 

لكل 1000 �سخ�س يف دول جمل�س 

طبيب   1.8 اخلليجي  التعاون 

يوجد  بينما  ممــّر�ــس،  و4.3 

3.2 طبيب و11.4 ممّر�س لكل 

منظمة  دول  يف  �سخ�س   100

والتنمية   القت�سادي  التعاون 

 .)OECD(

النق�س  اأن  دارية  الإ اأند كومباين لال�ست�سارات  بوز  اأ�سدرتها �سركة  التي  الدرا�سة  واأو�سحت 

يتجلى يف املوارد املتاحة مع اإحلاح الطلب على الرعاية ال�سحية، فرنى اأن ال�سعودية، على �سبيل 

املثال، متلك 37 األف �سرير فقط يف م�ست�سفياتها، وللو�سول اإىل م�ستوى منظمة التعاون القت�سادي 

والتنمية، �ستحتاج اإىل اأكرث من 73 األف �سرير يف ال�سنوات القليلة املقبلة.

من  العجز  ل�سد  اخلليجية  احلكومات  من  العديد  �ست�سارع  لذلك  وفًقا  اأنه  الدرا�سة  وذكرت 

خالل بناء املزيد من امل�ست�سفيات وت�سجيع القطاع اخلا�س على القيام بذلك، مبينة اأن ال�ستعجال 

يف بناء اأعداد اإ�سافية من امل�ست�سفيات يعّر�سها ملخاطر ارتفاع تكاليف الت�سغيل وانخفا�س جودة 

الرعاية ب�سبب عوامل عدة، كغياب التخطيط على ال�سعيد الوطني لتلبية الطلب وندرة الكفاءات.

نفاق على الرعاية ال�سحية للفرد يرتفع مبعدل  ورغم ذلك النق�س، اأ�سارت الدرا�سة اإىل اأن الإ

يزيد عن 5%�سنوًيا، وفًقا ملنظمة ال�سحة العاملية، حيث ازدادت قيمته من 843 دولًرا للفرد يف عام 

2000 لي�سل اإىل 1224 دولًرا عام 2010.

و�سط تنفق حالًيا ما متو�سطه 5% من الناجت املحلي الإجمايل  واأ�سافت اأن حكومات ال�سرق الأ

على الرعاية ال�سحية، وهو اأقل بكثري من متو�سط منظمة التعاون عام 2009 والبالغ %9.5.

البورصة الليبية
تعاود نشاطها

في 15 مارس الجاري 
وراق  اأعلن اأحمد كرود مدير عام �سوق الأ

ن�ساطها  �ست�ستاأنف  ال�سوق  اأن  الليبية  املالية 

يف 15 مار�س اجلاري ، بعد ما يزيد قلياًل عن 

عام على اإغالقها ب�سبب الظروف التي مرت 

بها البالد موؤخًرا، موؤكًدا اأن البور�سة الليبية 

�ستعمل ب�سورة جديدة.

�سابقا  قــالــت  ــد  ق الــبــور�ــســة  ــت  ــان وك

كرود  لكن   ، فرباير  نهاية  يف  �ستفتح  اإنها 

انقطاع  ب�سبب  اأُجـــل  املــوعــد  هــذا  اإن  قــال 

تلقي  والتاأخر يف   ، البور�سة  الكهرباء عن 

املدرجة  ال�سركات  من  التنظيمية  الوثائق 

يف البور�سة.

وقال كرود اإن ال�سوق �ستعاود ن�ساطها 

�سركة   13 مقابل  مدرجة  �سركات  بخم�س 

البور�سة  يف  اأ�سهمها  تـــداول  يجري  كــان 

اإىل  يعود  الــرتاجــع  اأن  اإىل  لفــًتــا  �سابًقا، 

ال�سروط  بعد  تلب  مل  ال�سركات  بع�س  اأن 

التنظيمية للبور�سة.

وميــثــل اإعـــــادة فــتــح الــبــور�ــســة رمـــًزا 

مرة  الــتــجــاري  للن�ساط  ليبيا  ل�ستعداد 

ومن  القذايف،  مبعمر  طاحة  الإ بعد  اأخرى 

ا اأن جتذب اهتمام امل�ستثمرين  املرجح اأي�سً

ي�سعون  الـــذيـــن  جــــانــــب  والأ اخلــلــيــجــيــني 

للح�سول على فر�س يف ليبيا اجلديدة.
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تعيين راشد البلوشي رئيًسا تنفيذًيا 
لسوق أبوظبي لألوراق المالية

وراق املالية عن تعيني »را�سد  اأعلن جمل�س اإدارة �سوق اأبوظبي لالأ

البلو�سي« رئي�ًسا تنفيذًيا لل�سوق. 

و�سغل را�سد عبد الكرمي البلو�سي، على مدار ال�سنوات اخلم�س 

وراق  لــالأ ظبي  اأبو  ل�سوق  التنفيذي  الرئي�س  نائب  من�سَب  املا�سية، 

عمال من جامعة  الأ اإدارة  املاج�ستري يف  �سهادة  يحمل  وهو   ، املالية 

مارات، و�سهادة بكالوريو�س يف علوم الكمبيوتر واأنظمة املعلومات  الإ

من جامعة بنديكت، كولومبيا، �ساوث كارولينا - الوليات املتحدة، 

املالية مديرًا  وراق  لــالأ اأبو ظبي  �سوق  العملية يف  ا�ستهل حياته  فيما 

وقبل   ،2000 عــام  والت�سجيل  ـــداع  ي والإ والت�سوية  املقا�سة  دارة  لإ

يداع يف  ان�سمامه للعمل يف �سوق اأبو ظبي، عمل رئي�ًسا للت�سجيل والإ

املنطقة احلرة لل�سعديات يف اأبو ظبي.

»الفاو«  املتحدة  مم  بالأ والزراعة  غذية  الأ منظمة  ك�سفت 

نتاج لل�سباب يف اإطار  بال�سودان عن متليك عدد من و�سائل الإ

يجاد فر�س عمل لهذه ال�سريحة. الربنامج امل�سرتك لإ

عبدالرحيم:  نــور  حممد  الدكتور  الربنامج  مدير  وقــال 

مم  الأ منظمات  بني  �سراكة  يعد  ال�سباب  ت�سغيل  برنامج  »اإن 

املتحدة وجمهورية ال�سودان ممثلة يف وزارة ال�سباب والريا�سة 

خرى ذات ال�سلة باأن�سطة الربنامج«. والوزارات الأ

ممي اأن املنظمة بداأت تنفيذ الربنامج  واأ�ساف امل�سوؤول الأ

زرق ال�سودانية يف منت�سف مايو 2010م، موؤكًدا  بولية النيل الأ

مدار�س  يف  و�سابة  �ساًبا   )300( من  اأكــرث  دربــت  املنظمة  اأن 

نتاج احليواين. نتاج املحا�سيل والإ املزارعني لإ

الفاو تقدم وسائل
إنتاج للشباب بالسودان

ــادر يف  ــت مــ�ــس ــال ق

العراق  اإن  النفط  قطاع 

�سركة  اإ�ــســراك  يــحــاول 

الربيطانية  )بـــي.بـــي( 

لتطوير  كبري  م�سروع  يف 

النفطي  كــركــوك  حــقــل 

البالد  ب�سمال  العمالق 

تراجعات  ي�سهد  ــذي  وال

نتاج. حادة يف الإ

وقال م�سوؤول عراقي »نت�سور اأن تفعل )بي.بي( يف كركوك �سيًئا 

مماثاًل ملا تفعله يف الرميلة« يف اإ�سارة اإىل م�سروع بقيمة 30 مليار دولر 

جنوب  يف  يقع  العراق  يف  نفطي  حقل  اأكــرب  لتطوير  )بي.بي(  ت�سغله 

البالد.

نتاج يف حقل كركوك اإىل 280 األف برميل يومًيا من 900  وهبط الإ

األف برميل يومًيا يف 2001.

وقالت امل�سادر اإن امل�سوؤولني العراقيني يريدون اأن توقف )بي.بي( 

نتاج  نتاج يف احلقل الذي بداأ ت�سغيله قبل 77 عاًما ثم تزيد الإ تراجع الإ

لي�سل اإىل حوايل 600 األف برميل يومًيا يف غ�سون خم�س �سنوات.

وقال م�سدر اآخر »بي.بي متد وزارة النفط ببع�س امل�سورة الفنية 

ن«. مر مل يتعد ذلك حتى الآ ب�ساأن كركوك لكن الأ

العراق يحاول
إقناع)بي.بي( بالمشاركة
في تطوير حقل كركوك

با�سم  مــتــحــدث  قـــال 

املغرب  اإدارة اجلمارك يف 

اإن احلكومة املغربية مددت 

لـــواردات  جمركًيا  اإعــفــاًء 

نهاية  حــتــى  الــلــني  الــقــمــح 

اأبريل، والقمح ال�سلد حتى 

نهاية مايو.

ووافق جمل�س احلكومة على هذا املر�سوم يف اجتماعه ال�سهر املا�سي.

املر�سوم  اإنه مبوجب  بالهاتف  خبارية  الإ رويرتز  لوكالة  املتحدث  وقال 

�ستوا�سل اإدارة اجلمارك اإعفاء واردات القمح اللني من الر�سوم اجلمركية 

مدادات لل�سوق املحلية. ل�سمان كفاية الإ

المغرب يمدد اإلعفاء 
الجمركي لواردات القمح
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اأقر الربملان اليوناين ت�سريًعا يطلق مقاي�سة للديون حلملة 

نقاذ  ال�سندات من القطاع اخلا�س الذي ي�سكل ركيزة حزمة الإ

املايل البالغ حجمها 130 مليار يورو، التي مت التفاق عليها مع 

ال�سركاء يف منطقة اليورو.

ومبقت�سى اإجراء �سائع بالربملان اليوناين، قال انا�ستا�سيو�س 

ب�سكل  اإقــراره  مت  القانون  اإن  نابة  بالإ الربملان  رئي�س  كوراكي�س 

يف  باأغلبية  تتمتع  احلالية  احلكومة  ن  لأ اقــرتاع،  دومنــا  تلقائي 

جراء اقرتاع. الربملان ومل يقدم اأي طلب لإ

البرلمان اليوناني يقر قانون 
مقايضة الديون

قالت تقارير اإعالمية حملية يف اليابان اإن احلكومة تدر�س تقدمي قر�س 

قرا�س على  بقيمة 50 مليار دولر ل�سندوق النقد الدويل، مل�ساعدة موؤ�س�سة الإ

زمة ديون منطقة اليورو. الت�سدي لأ

وذكرت وكالة اأنباء كيودو اأن امل�ساورات لتقدمي م�ساعدة حمتملة ياأتي يف 

الوقت الذي يدر�س فيه �سندوق النقد تعزيز موارده مبقدار 500 مليار دولر، 

لتلبية طلبات التمويل العاملية خالل ال�سنوات القادمة.

اأق�سى ما ميكنهم،  وروبيني بذل  الأ القادة  اإنه يتعني على  وقالت طوكيو 

زمة قبل املطالبة باأي م�ساعدة من اخلارج. من اأجل احتواء الأ

اليابان تدرس إقراض صندوق النقد

�سواق املالية،  وروبي اإطاًرا تنظيمًيا جديًدا لعمليات البيع باملك�سوف يف الأ اعتمد الحتاد الأ

�سواق. وذلك يف مبادرة اإ�سافية تهدف اإىل احتواء امل�ساربات يف الأ

طار القانوين لهذا التعامل املايل  وروبية لئحة تنظيمية ت�سع الإ واعتمدت غالبية الدول الأ

الذي حتفظت عليه بريطانيا ر�سمًيا.

وروبي  ووفق التنظيم اجلديد الذي وافق عليه جمل�س وزراء اخلزانة واملال لدول الحتاد الأ

�سواق املالية املحلية يف كل دولة لفر�س نوامي�س حتد  فقد مت منح �سالحيات حمددة وموؤقتة لالأ

من عمليات البيع باملك�سوف، اإذا ما كانت تلحق �سرًرا على ال�ستقرار النقدي اأو تنزع الثقة عن 

وروبي. �سواق املحلية اأو على ال�سعيد الأ الأ

كما يجرب التنظيم اجلديد حملة ال�سندات احلكومية بتقدمي �سمانات فعلية قابلة للمبادلة 

عند ال�سرورة.

وروبي اإىل توحيد اللوائح املعمول بها يف خمتلف دول الحتاد وجتنب  ويهدف التنظيم الأ

الركون م�ستقباًل اإىل عمليات حتكيم قانونية ت�ستوجب مدًدا زمنية طويلة.

مع  �سمانات،  بدون  القيمة  منخف�سة  �سندات  اقتناء  باملك�سوف يف  البيع  عمليات  وتتمثل 

امل�ساربة على بيعها وك�سب الفارق عند قيام �ساحبها با�سرتدادها، ويركن بع�س امل�ساربني اإىل 

بيع �سندات ل ميتلكونها اأ�ساًل، وهو ما يف�سر م�سطلح البيع باملك�سوف، وكانت اأملانيا منعت هذه 

التعامالت منذ مايو 2010.

�سلوب يف التعامل امل�سريف اإن عمليات البيع باملك�سوف توؤمن  ويقول املدافعون عن هذا الأ

�سواق املالية، مبا يف ذلك ال�سطرابات يف املعامالت، كما اأنها ت�ساعد  وجود �سيولة كافية يف الأ

على بلورة موؤ�سرات لتحديد اأ�سعار ال�سندات ب�سكل عام.

تنظيم أوروبي لعمليات البيع بالمكشوف 
في األسواق المالية
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الهندية  كــورب  برتوليوم  بهارات  �سركة  تعتزم 

ثاين اأكرب م�سفاة يف الهند زيادة واردات النفط من 

ال�سعودية بن�سبة 27% يف ال�سنة املالية 2013-2012 

من  وارداتها  خف�س  لتعوي�س  ال�سابق  بالعام  مقارنة 

اإيران التي ترزح حتت وطاأة العقوبات.

وذكرت م�سادر بقطاع النفط اأن ال�سركة طلبت 

زيادة  العامل  يف  للنفط  م�سدر  اأكــرب  ال�سعودية  من 

يف  تبداأ  التي  املقبلة  املالية  ال�سنة  يف  عقدها  حجم 

األف   120 مقابل  يومًيا  برميل  األــف   152 اإىل  اأبريل 

برميل يف ال�سنة املالية احلالية.

واأكد م�سدر عزم ال�سركة زيادة واردات اخلام 

حجم  خف�س  تنوي  امل�سفاة  اأن  كما  ال�سعودية،  من 

يراين بنحو 50% اإىل 10 اآلف  عقد ا�سترياد النفط الإ

برميل يف 2013-2012.

وقال م�سدر اآخر اإن ثمة من�سوًرا حكومًيا بخف�س 

واردات اخلام من اإيران بن�سبة 15% ورف�س التعليق 

اأن خف�س بهارات برتوليوم وارداتها يزيد على  على 

هذه الن�سبة.

مر، ولكن  وجميع امل�سادر على دراية مبا�سرة بالأ

خمولة  لي�ست  نها  لأ هويتها  عن  الك�سف  ميكنها  ل 

بالتحدث اإىل الإعالم.

بهارات الهندية تزيد 
وارداتها النفطية

من السعودية

اأ�سار  البنزين  اأ�سعار  ارتفاع  ب�ساأن  قبل اجلمهوريني  �سديدة من  انتقادات  يف ظل 

بي�س اإىل اأن هناك عوامل خارج �سيطرته ترفع اأ�سواق النفط العاملية، حماوًل  البيت الأ

تفنيد اللوم ب�ساأن هذه الق�سية.

واأقر اأوباما باخلطر الذي ي�سكله ارتفاع اأ�سعار البنزين يف الوقت الذي رحب فيه 

بي�س  جور، ويف وقت لحق قال البيت الأ مبوافقة الكوجنر�س على متديد خف�س �سريبة الأ

مريكية على ارتفاع اأ�سعار البنزين. دارة الأ ن�ساف توجيه اللوم اإىل الإ اإنه لي�س من الإ

اإىل  املا�سي  ال�سهر  للجالون  ارتفعت �سبعة �سنتات  التي  البنزين  اأ�سعار  توؤدي  وقد 

مريكي قوة دافعة فيما  زعزعة الثقة القت�سادية يف الوقت الذي يكت�سب فيه التعايف الأ

اأوباما يف وقت ي�ستعر�س فيه الناخبون  يبدو، وقد يوؤثر هذا �سلًبا على الرئي�س باراك 

اإجنازاته قبل النتخابات التي جترى يف ال�ساد�س من نوفمرب املقبل.

بي�س جاي كارين »لي�ست هناك حلول �سحرية لرتفاع   وقال املتحدث با�سم البيت الأ

اأ�سعار النفط.. ارتفاع اأ�سعار البنزين هو نتاج عدة عوامل مرتبطة ب�سعر النفط العاملي« 

م�سرًيا اإىل ال�سطرابات ال�سيا�سية والنمو املت�سارع يف الهند وال�سني.

بي�ض:  البيت االأ

عوامل خارجية وراء ارتفاع أسعار البنزين

وافق وزراء مالية منطقة اليورو على حزمة اإنقاذ ثانية لليونان بقيمة 130 مليار يورو )172 مليار 

دولر( لتجنيبها التخلف عن �سداد ديون يف مار�س بعد اأن اأقنعت حملة ال�سندات من القطاع اخلا�س 

بتحمل خ�سائر اأكرب واأقنعت اأثينا باللتزام بتخفي�سات اأ�سد.

اإىل  اليوناين  الدين  خلف�س  الالزمة  جـــراءات  الإ ــوزراء  ال اأكمل  �ساعة   13 ا�ستمرت  حمادثات  وبعد 

�سلي  120.5% من الناجت املحلي الإجمايل بحلول عام 2020، وهو م�ستوى اأعلى بن�سبة ب�سيطة من الهدف الأ

وذلك للح�سول على احلزمة الثانية يف اأقل من عامني و�سداد مدفوعات �سندات يف ال�سهر املقبل.

حملة  يتحمل  واأن  ال�سندات،  �سراء  من  اأرباحه  ــي  وروب الأ املركزي  البنك  يوزع  اأن  على  وبالتفاق 

ال�سندات من القطاع اخلا�س مزيًدا من اخل�سائر خف�س الوزراء الدين اإىل امل�ستوى الالزم للح�سول 

على متويل من �سندوق النقد الدويل،  وامل�ساعدة على دعم منطقة اليورو التي ت�سم 17 دولة.

ت�سبب �سعوبات  وا�سًعا وقد  �سعبًيا  ا�ستياء  تواجه  اليونان  بها  التزمت  التي  التق�سف  اإجراءات  لكن 

للبالد التي من املقرر اأن جتري انتخابات يف اأبريل املقبل، ومن �ساأن تفجر مزيد من الحتجاجات اأن 

جور ومعا�سات التقاعد والوظائف. يخترب التزام ال�سيا�سيني بخف�س الأ

حزمة جديدة بـ 130 مليار يورو إلنقاذ اليونان من اإلفالس
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لدى  ح�سا�س  الإ تنمية  يف  للتطوع  الكربى  همية  الأ تكمن 

الرتابط  وتقوية  بالنتماء  خدماته،  من  ي�ستفيد  ومن  املتطوع، 

تاأثًرا �سلبًيا ظاهًرا  تاأثرت  الجتماعي بني فئات املجتمع، والتي 

عمال التطوعية  بعوامل التغري الجتماعي واحل�ساري، كما اأن الأ

اخلدمة  تقدمي  يف  لي�س   - يجابية  الإ امل�ساركة  األــوان  اأحد  تكون 

تلك  تقوم عليها  التي  ال�سيا�سات  ور�سم  توجيه  بل يف  فح�سب - 

مبا  وتقوميها  براجمها  تنفيذ  ومتابعة  الجتماعية،  املوؤ�س�سات 

يعود على املجتمع ككل بالنفع العام، وكلما كرث عدد املتطوعني 

ومنظمات  هيئات  مع  جتاوبهم  وح�سن  فـــراد  الأ وعــي  على  دل 

املجتمع.

قوة  العربية  هلية  الأ املنظمات  ت�سكل  العربي  امل�ستوى  على 

م�سروعاتها،  على  اإنفاقها  حجم  منظور  من  كربى  اقت�سادية 

وفر�س  عملهم،  وقيمة  املتطوعني  وعــدد  ن�سطة،  الأ ومكونات 

امل�ستفيدين  عدد  تعاظم  اإىل  اإ�سافة  امل�ستفيدين،  وعدد  العمل، 

هلية يف خمتلف دول الدرا�سة، وهو ما  من خدمات املنظمات الأ

هلي قطاع ثالث اإىل جانب احلكومات  يوؤكد اأن القطاع اخلريي الأ

والقطاع اخلا�س.

اأكرث منًوا

والع�سرين  الواحد  القرن  بداية  منذ  هلي  الأ القطاع  يربز 

خــرى،  الأ املجتمعية  القطاعات  بني  منًوا  اأكرث  اقت�سادية  كقوة 

نفاق لهذا القطاع يف متو�سطها اإىل )%5.7(  حيث ت�سل ن�سبة الإ

من اإجمايل الناجت الداخلي.

يوفر القطاع التطوعي ما يعادل )4.8%( من اإجمايل الوظائف 

يف الدول العاملية والعربية، وبن�سبة قطاعية تعادل ثالثة اأ�سعاف 

ما يوفره قطاع املرافق، واأكرث من �سعفي ما يوفره قطاع الن�سيج، 

هم من ذلك ما يعادل  وتقريًبا ن�سف ما يوفره قطاع النقل والأ

)27%( من الوظائف احلكومية.

عمال التطوعية يف التنمية  تاأثري الأ

القت�سادية  التنمية  يف  التطوعية  عــمــال  الأ تاأثري  منطلق 

مابني  وتنظيمها  القائمة  العالقة  بتو�سيع  اإ�سهامها  يف  يكمن 

القت�ساد والدولة، عن طريق تاأمني ميكانزمات قيام املنظمات، 

يجتمع  والتي  والتطوعية،  هلية  الأ املنظمات  ت�سكيل  تقنية  اأو 

النا�س من خاللها لتوحيد طاقاتهم، وتكامل ن�ساطاتهم، لتحقيق 

اأهداف املجتمع املحلي املوجودين فيه، والقيام بن�ساطات ل�سالح 

املجتمع العام من خريية و�سحية ومهنية وغريها. 

وهذا املنطلق مع اأهميته ُيغفل يف اأحيان كثرية نظًرا حلداثة 

املختلفة  واأدواره  التطوعية  املنظمات  بقطاع  والعناية  الهتمام 

عمال  واملوؤثرة يف امل�سرية التنموية للدول، ومن اأبرز اأوجه تاأثري الأ

من  الدرا�سات  اإليه  ت�سري  ما  القت�سادية  التنمية  يف  التطوعية 

بالعديد  اأف�سل  التطوعي  القطاع  يف  امل�ستخدم  املــال  العائد  اأن 

من املرات من عائد املال الذي ي�ستخدمه القطاع احلكومي عند 

املبا�سرة  غري  التكلفة  اأن  كما  الجتماعية،  للخدمات  تقدميه 

خلدمات القطاع احلكومي يف املجال الجتماعي تزيد عن )%70( 

بينما هي لدى التنظيمات التطوعية اجلماعية ل تتجاوز )%10(. 

يف قمم التنمية االجتماعية التي عقدت م�ؤخًرا بعدة دول عاملية، ثمة 

اأنه ال �سبيل اإىل حتقيق تنمية م�ستدامة اإال من  اتفاق بني امل�ساركني على 

التنمية  لتحقيق  مثل  االأ ال�سبيل  يعد  االجتماعي  البعد  اأن  قرار  االإ خالل 

التنمية  ركائز  اأهم  اأحد  تعد  املجتمع  تنمية  فاإن  ثم  ومن  االقت�سادية، 

ال�ساملة، ف�ساًل عن اأهمية الدع�ة اإىل تنمية مفه�م ال�سراكة بني م�ؤ�س�سات 

التاأكيد  اإىل  اإ�سافة  هلية،  االأ والهيئات  اجلمعيات  وبني  الر�سمية،  الدولة 

واحل�سابات  الدخل  يف  القطاعات  من  كغريه  ي�سهم  التط�ع  قطاع  اأن  على 

وال�سحة  البيئة  جم��ال  يف  ملم��سة  خدمات  تقدمي  خ��الل  من  الق�مية، 

طفال والن�ساء والعجزة  خرى املتعلقة باملع�قني، واالأ والرتبية واخلدمات االأ

واملقعدين وكبار ال�سن، مبا ي�ؤثر ب�سكل ق�ي يف التنمية االقت�سادية.

التطوع ..
حلول خيرية لمشكلة البطالة

اإعداد: أحمد السيد علي

أسواق سعودية
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التوظيف:

�سكاليات التي تواجه ال�سيا�سات القت�سادية احلكومية  من اأهم الإ

التطوعي  والعمل  للمواطنني،  الوظائف  توفري  العامل  بلدان  كل  يف 

مر من خالل توفري العديد من  بدوره التنموي اأ�سهم يف عالج هذا الأ

بنوعيتها  لرتتبط  الوظائف  خلق  امل�ساهمة  هذه  وجتــاوزت  الوظائف 

التي تتميز بعالقتها املبا�سرة مع احتياجات املجتمع احلقيقية.

من   )%82.3( ن�سبته  ما  اأن  اإىل  بحثية  درا�ــســات  عــدة  وت�سري 

اإيجاد فر�س  والتطوعية يف  يوؤكدون دور اجلمعيات اخلريية  اأفرادها 

عمل من خالل فتح اأبواب التدريب ثم التن�سيق مع القطاع اخلا�س.

التطوع.. غرًبا

على امل�ستوى العاملي ت�سعى احلكومات للخروج من مبا�سرة العمل 

واخلا�س،  هلي  والأ اخلريي  للقطاع  املهمة  تلك  واإ�سناد  الجتماعي، 

ن�سطة التي ل تدخل  اإ�سافة اإىل قيام القطاع التطوعي على كثري من الأ

مثل:  اخلا�سة  اجلهات  احلكومية  الدوائر  واأهداف  اهتمامات  �سمن 

تزويج الفقراء، اإيواء الغرباء.. اإلخ.

اأن�سطة القطاع اخلا�س  التي تقع �سمن  ن�سطة  ا قيامه بالأ واأي�سً

على  يقدمه،  مبا  الربحية  ملعدل  برفعه  املواطنني  كاهل  يرهق  الذي 

الفقراء  من  الكثري  على  تتعذر  كلفتها  البناء  �سركات  املثال:  �سبيل 

 .. �سكان  لالإ خريية  وجــهــات  جمعيات  وجــدت  ولــهــذا  واملحتاجني 

اإ�سافة اإىل:

تدريب  مثل:  اخلا�سة  ن�سطة  الأ من  بعدد  التطوعي  القطاع  • انفراد 
العميان على ا�ستخدام التقنيات احلديثة.

ناجحة  بعنا�سر  اخلــا�ــس  والــقــطــاع  لــلــدولــة  مهًما  رافــــًدا  يعد   •
عن  والنزاهة  والعدالة  النا�س  بثقة  تتحلى  متميزة  و�سخ�سيات 

كل �سبهة. 

• يعد مبثابة برامج تعليمية وتدريبية للعنا�سر ال�سابة والقوى الفاعلة 
على  ومتر�سا  للطاقات  وتوظيفا  للخربات  تبادل  فيه  ن  لأ باملجتمع 

داري، وكل ذلك  والإ للوعي الجتماعي  وتعميقا  العمل اجلماعي،  

مة  ح�سا�س بامل�سوؤولية وبال�سعور بق�سايا الوطن والأ ينمي بدوره الإ

برامج  الــعــادة  يرافق يف  الــذي  والــفــردي  ــادي  امل الـــوازع  وي�سعف 

التنمية القت�سادية والتحول الجتماعي.

قليمي والدويل بني املنظمات  • يعد داعًما مهًما للتقارب والرتابط الإ
الدولية،  زمــات  والأ املحافل  يف  مميز  بح�سور  وميتاز  اخلارجية، 

ن لال�ستثمار كو�سيلة مهمة لتنمية املوارد املالية. كما يتجه الآ

يوفر القطاع التطوعي ما يعادل )%4.8( 
من إجمالي الوظائف في الدول العالمية 
والعربية، وبنسبة قطاعية تعادل ثالثة 

أضعاف ما يوفره قطاع المرافق، وأكثر من 
ضعفي ما يوفره قطاع النسيج
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الكثري  بدعم  التطوعي  القطاع  يقوم  ا  اأي�سً  •
التي  والتطويرية  والثقافية  العلمية  ن�سطة  الأ من 

تكمل دور الدول يف تلك املجالت، ويربز يف هذا 

نــديــة  والأ اجلمعيات  املــثــال:  �سبيل  على  طـــار  الإ

العلمية ومراكز البحوث اخلا�سة، ف�ساًل عن دور 

البحث  وم�ساريع  اأن�سطة  بع�س  الوقف يف متويل 

العلمي.

اململكة.. والتطوع

املــمــلــكــة عــنــايــة ملحوظة  تـــويل  مــن جــانــبــهــا 

عمال التطوعية، وت�سعى عملًيا لنقل تلك العناية  بالأ

ثر  اإىل واقع ملمو�س اإمياًنا منها بالدور الريادي، والأ

�سراف على اأعمال  البالغ، ويتمثل الدعم املعنوي بالإ

ت�سهيل  على  والعمل  وتوجيهها  اخلريية  اجلمعيات 

وكذلك  و�سرعة  بفاعلية  اأهدافها  يحقق  ملا  مهمتها 

منح املتخرجني من الدورات التدريبية التي تقيمها 

اإ�سافة اإىل القرو�س  �سهادات م�سدقة من الوزارة 

الت�سليف  بنك  من  الـــدورات  هــذه  من  للمتخرجني 

ال�سعودي للم�ساعدة يف اإقامة م�سروعات فردية. 

اأما الدعم املادي فيمكن اإيجازه يف: 

منح  لالئحة  ــا  وفــًق املتنوعة  عـــانـــات  الإ تــقــدمي   -

بقرار  ال�سادرة  اخلريية  للجمعيات  عــانــات  الإ

يف1395/5/13هــــــ   610 رقــم  الــــوزراء  جمل�س 

من  ال�ستفادة  اخلريية  للجمعيات  يتيح  الــذي 

عانات التالية:  الإ

اجلمعية  ت�سجيل  بعد  ت�سرف  تاأ�سي�سية  اإعانة   -

ر�سمًيا. 

انتهاء  بــعــد  للجمعية  تــ�ــســرف  �سنوية  اإعــانــة   -

اإجمايل  من   %85 اإىل  ت�سل  قد  املالية،  �سنتها 

م�سروفاتها. 

- اإعانة اإن�سائية ت�سرف مل�ساعدة اجلمعية يف تنفيذ 

على  اجلمعية  ت�ساعد  التي  املباين  م�سروعات 

بــدور  يــقــوم  مبنظماته  التطوعي  الــقــطــاع   •
امل�سكالت  بع�س  معاجلة  يف  الــدول  لــدور  مكمل 

والبطالة  الفقر  م�سكالت  وبخا�سة  الرئي�سية 

عن  ف�ساًل  والجتماعي،  القت�سادي  والتهمي�س 

تخفيف  املنظمات يف  تلك  به  تقوم  الــذي  الــدور 

الفئات  بع�س  تواجهها  التي  امل�سكالت  ومعاجلة 

الجتماعية.

محمد اليامي - كاتب اقت�سادي

ر�س، وما بينهما حلم  عمارة »النف�س« ا�ستقاًقا من فكرة ومفهوم عمارة الأ

النف�س،  تتزحزح يف  ل  ومكانة  ر�س،  الأ الوطن، مكاننا من  وحقيقة حول عمارة 

اإىل  املــوؤدي  والإخال�س  العمل،  احلــب،  على  ارتكازا  الثالثة  بني  املقاربة  وتبدو 

ن�سانية،  الإ رفعة  لي�سهم يف  قدر وطنه،  ن�سان، فريتفع  الإ قدر  ترفع  التي  النتائج 

ر�س. ومن ثمَّ يحقق عمارة راقية لالأ

العمارة مفهوم ميكن املقاربة معه كونه يحظى بالقبول من الغالبية لدللته 

ال�سرعية، ثم لقرتابه من ال�سورة الذهنية للنه�سة حتى عند رجل ال�سارع الذي 

اإجناز  ا يعي�س حلم  اأي�سً الواقع، وهو  اأر�س  ن�سائي على  الإ العمراين  يرى تطورنا 

ر�س  معماره ال�سخ�سي كمبنى ي�سكنه اأو ي�ستثمره، وعمرانه لنف�سه عرب عمارة الأ

يف �ستى املجالت.

يقول حممد بن الطاهر ابن عا�سور يف »التحرير والتنوير« �سمن �سروح اإحدى 

نار
م

عمارة »النفس«

على المستوى العالمي تسعى 
الحكومات للخروج من مباشرة العمل 

االجتماعي، وإسناد تلك المهمة 
للقطاع الخيري واألهلي والخاص.

أسواق سعودية
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امل�سادر:

الجتماعية.  للخدمة  روؤية  والتطوعية  املنظمات اخلريية  وا�ستفادة  التطوعي  العمل  • اإدارة 
�سالمية.  مام حممد بن �سعود الإ د. اأمين يعقوب. د. عبداهلل ال�سلمي، جامعة الإ

العربية  ال�سبكة  العربية،  الدول  يف  هلية  الأ للمنظمات  والجتماعي  القت�سادي  �سهام  • الإ
هلية.  للمنظمات الأ

عمل  ورقة  الربكاتي.  ن�سري  بن  عمر  وتاأهيل(،  )حت�سني  وال�سباب  اخلريية  • اجلمعيات 
يف امللتقى الثاين للجهات اخلريية باملدينة املنورة.

البلوي. �سليم  بن  اهلل  �سيف   - ال�سعودية  العربية  باململكة  التطوعي  العمل  • واقع 

اأهمية التطوع لالقت�شاد عاملًيا

البيانالدولة

يوفر القطاع التطوعي 12.6% من الوظائف الثابتةهولندا

يوفر القطاع التطوعي  )10.5% ( من الوظائف الثابتةبلجيكا

اأمريكا
املوظفون يف اجلمعيات غري الربحية اأكرث من 11 مليونا، والقطاع 

اخلريي يوظف تقريًبا )10.5%( من جمموع القوى العاملة

يوفر القطاع التطوعي )11.5( من الوظائف الثابتةاأيرلندا

عانة اإىل 85% من  تاأمني مقرات منا�سبة لرباجمها املختلفة وت�سل هذه الإ

اإجمايل تكاليف البناء. 

- اإعانة فنية تتمثل يف حتمل تكاليف تعيني موظفني فنيني للعمل باجلمعيات 

اأو مدها بخرباء وخمت�سني لدرا�سة اأو�ساعها وتقدمي القرتاحات الالزمة 

اأو انتداب بع�س موظفي الوزارة للعمل لديها ملدد حمدودة  للنهو�س بها، 

وعند احلاجة. 

وتنفيذ  ر�سالتها،  اأداء  يف  اجلمعيات  مل�ساعدة  للحاجة  وفًقا  عينية  اإعانة   •
اأر�ــس  قطعة  خريية  جمعية  كل  منح  ذلــك  يف  مبا  وجــه،  خري  على  براجمها 

قامة مقرها عليها.  مب�ساحة 1500م لإ

لدى مواجهة اجلمعيات �سعوبات،  ال�ستثنائية  • اإعانة طارئة متنح يف احلالت 
اأو اأزمات مالية. 

قامة من�ساآتها اخلريية عليها  را�سي لإ • متنح اجلمعيات اخلريية حاجتها من الأ
وفًقا لقرار جمل�س الوزراء رقم 127 يف 1406/6/8هـ. 

خم�س�سات  و�سرف  احلا�سنة  �سر  الأ معاملة  اخلريية  اجلمعيات  معاملة   •
طفال ذوي الظروف اخلا�سة بذلك.  احل�سانة لها يف حالة قيامها برعاية الأ

عانات اخلا�سة برعاية املعاقني اإذا تولت رعايتهم، وذلك  وكذلك �سمولها بالإ

وفًقا للقرارات الر�سمية ال�سادرة بهذا ال�ساأن. 

كمية  بلغت  مهما  وحمــدود  خمف�س  ب�سعر  الكهربائي  التيار  على  احل�سول   •
ال�ستهالك. 

طفال التابعة للجمعيات اخلريية باملديرات واملدر�سات وبالكتب  • دعم ريا�س الأ
العامة  الرئا�سة  قيام  اإىل  اإ�سافة  املتاحة  مكانات  لالإ وفًقا  ي�ساح  الإ وو�سائل 

�سراف الرتبوي على هذه الريا�س. لتعليم البنات بالإ

ر�س »اإنَّ من اأكرب مقا�سد ال�سريعة النتفاع بالرثوة العامة بني  اآيات عمارة الأ

مة على وجوه جامعة، بني رْعي املنفعة العامة ورعي الوجدان اخلا�س،  اأفراد الأ

ح�سان للذي  وذلك مبراعاة العدل مع الذي كّد جلمع املال وك�سبه، ومراعاِة الإ

اأ به ُجهده، وهذا املق�سد من اأ�سرف املقا�سد الت�سريعية«. بطَّ

ويعتقد الدكتور م�سفر القحطاين »املدخل اإىل فقه العمران« اأن مفهوم 

وعمق  والقيم  العلم  لقوة  اأثر  هو  واإمنا  بحًتا،  مادًيا  مفهوًما  لي�س  العمران 

البناء  لهذا  كانت  الوحي  ن�سو�س  واأكــرث  واملدنية،  التح�سر  ب�سنن  الوعي 

�سالح معتقده، وتنقيته من  ن�ساين اأوًل، واإيجاد امل�ستلزمات ال�سرورية لإ الإ

روا�سب اجلاهلية واأخالقياتها املادية.

عمارتها  ت�سمل  كما  بال�سكان  عمارتها  ت�سمل  ر�ــس  الأ عمارة  ح�سًنا، 

دب،  بالتجارة والقت�ساد،  ن�سطة، بالعلوم والفنون، بالفكر والأ باحلياة والأ

وبكل األوان احلياة التي اأباحها اهلل، فهل حققنا، اأو نحن يف طور حتقيقنا 

لذلك؟

اأعــاله،  ال�ساهدين  واأفكار  مقولت  يف  ال�سلوك  على  الرتكيز  لحظوا 

تقان«،  »الإ خــالق«،  الأ على »حما�سن  املرتكزة  ثقافتنا  لي�س جديًدا يف  وهو 

ن�ساين الذي  خرية مبفهومها احل�ساري العلمي الإ و»اإعداد القوة«، وهذه الأ

يقود بال�سرورة اإىل معناها املجرد.

نف�سنا با�ستثمار كل طاقاتنا ومواردنا يف �سبيل  لتكن عمارتنا احلقيقية لأ

داب، ال�سناعة، والقت�ساد، وكلها ومعها  التقدم، وال�سدارة يف العلوم، الآ

كثري نود اأن يكون م�ستقبلنا اأجمل اإذا اأ�سبحنا منتجني، بل منتجني جيدين، 

واخلدمات،  ال�سلع  من  غرينا  نتاج  لإ �سيئني  م�ستهلكني  بل  م�ستهلكني،  ل 

فكار. والأ

تولي المملكة عناية ملحوظة باألعمال 
التطوعية، وتسعى عملًيا لنقل تلك 

العناية إلى واقع
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قطاع الطاقة في دول التعاون 
فرص.. واستثمارات نوعية

أسواق خليجية
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ي�سهد قطاع الطاقة حت�الت كبرية من حيث الطلب 

�س�اق  االأ تط�ر  اإىل  �سافة  باالإ الطاقة،  م�سادر  على 

دول  اأكرث  ت�سبح  جعلها  ما  والهند،  كال�سني  النا�سئة 

العامل ا�ستهالًكا للطاقة، واأدى ذلك اإىل رفع ال�سغ�ط 

اإىل  احلاجة  وازدياد  العاملية،  الطاقة  اإم��دادات  على 

مزيد من اال�ستثمارات يف جمال البنى التحتية مل�ساريع 

ويتيح  جديدة،  ا�ستثمارية  ا  فر�سً يعني  ما  الطاقة، 

هائلة  ا  فر�سً النا�سئة  الدول  مع  اخلليجية  لل�سراكة 

لت��سيع ا�ستثماراتها امل�سرتكة يف هذه القطاعات.

عدة  اخلليجي  التعاون  دول  مبجل�س  بــحــاث  الأ مركز  طــرح  مــوؤخــًرا 

دول  يف  الطاقة  قطاع  يف  ال�ستثمارية  الفر�س  تناولت  اقت�سادية  اأبحاث 

جمل�س التعاون اخلليجي، لفتة اإىل اأن اأهمية تلك الفر�س تكمن يف الدور 

اأ�سواق النفط  الذي تقوم به دول جمل�س التعاون اخلليجي جتاه ا�ستقرار 

العاملية. 

ومتثل دول املجل�س 40% من الحتياطيات النفطية املكت�سفة و23% من 

احتياطيات الغاز العاملية، وت�سهم دول املجل�س يف ا�ستقرار اأ�سواق النفط 

ال�سادرات  اإجمايل  من    %25 وبن�سبة  للنفط  م�سدر  اأكرب  تعترب  كونها 

العاملية.

من  العاملي  نتاج  الإ الزيادة يف  اأغلب  اأن  يتوقع  املتو�سط،  املدى  وعلى 

خام النفط �ستاأتي من دول املجل�س، حيث تخطط ال�سعودية لرفع طاقتها 

نتاجية من 12.5 مليون برميل يومًيا اإىل 15 مليون برميل يومًيا العام  الإ

كرب من قطر(  اجلاري 2012م، كما �ستزيد طاقة اإنتاج الغاز )الق�سم الأ

ليلبي بذلك خم�س الزيادة يف الطلب العاملي على الغاز.

بحاث الفر�س ال�ستثمارية التي جرى اإطالقها خالل  ور�سدت تلك الأ

العامني املا�سيني ومن ذلك:

ا�ستك�ساف  اأن�سطة  يف  ال�سروع  عن  ال�سعودية  العربية  اململكة  اإعالن   •
للغاز  م�سروعات  مناق�سات  طرحت  كما  حــمــر،  الأ بالبحر  النفط 

با�ستغالل  اململكة  اهتمام  �سمن  ذلك  وجاء  و�سيبة،  منيفة  حقلي  يف 

مبعدل  ينمو  والذي  املت�ساعد  املحلي  الطلب  لتلبية  الغاز  احتياطيات 

خف�س  يف  الفرن�سية  وتوتال  ال�سعودية  اأرامكو  �سركة  جناح  ومع   ،%7

تكلفة م�سفاة اجلبيل بقيمة ملياري دولر لتبلغ 9.6 مليارات دولر. 

»اأدجاز«  املحدودة  الغاز  لت�سييل  اأبوظبي  �سركة  وقعت  مارات،  الإ يف   •
و�سركة »هيونداي« لل�سناعات الثقيلة الكورية املحدودة اتفاقية تنفيذ 

»تطوير  مب�سروع  اخلا�سة  ن�ساءات  والإ وامل�سرتيات  الهند�سية  عمال  الأ

درهم  مليون  و365  مليارات   3 بتكلفة  دا�س«  املتكامل يف جزيرة  الغاز 

اإماراتي، حوايل مليار دولر اأمريكي. 
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اأهم امل�شاريع يف اململكة

النفط  لتكرير  اأبوظبي  �سركة  وقعت  كما 

بـ  عقدين  اأدنــــوك،  ل�سركة  التابعة  )تــكــريــر( 

الطاقة  لزيادة  �سركتني  مع  دولر  مليارات   5.2

الروي�س  منطقة  يف  الروي�س  مل�سفاة  التكريرية 

كيلومرًتا   250 بعد  على  تقع  التي  ال�سناعية 

من  �سركتني  تكرير  واخــتــارت  ظبي.  اأبــو  غربي 

كوريا اجلنوبية، هما اإ�س كيه اإجنينريينغ لتنفيذ 

ن�ساء وحدة  ول بكلفة 2.1 مليار دولر، لإ العقد الأ

اإجنينريينغ  اإ�ــس  وجــي  اخلـــام،  النفط  تقطري 

3.1 مليارات دولر،  الثاين بقيمة  العقد  لتنفيذ 

ن�ساء وحدة لتك�سري الزيوت الثقيلة.  لإ

»اأدنــــوك«  طــرحــت  نــفــ�ــســه،  املــنــوال  • عــلــى 
للغاز كونوكوفيليب�س  وحليفتها يف حقل �ساه 

من  جديدة،  مناق�سات  حزم   4 مريكية  الأ

مل�سروع  ولية  الأ جراءات  الإ تخ�س   10 اأ�سل 

تطوير احلقل باأبوظبي.

القيام  يف  ا�ستمرا  عمان  و�سلطنة  • البحرين 
وقعت  فقد  �سخمة،  ا�ستك�سافية  باأعمال 

الــبــحــريــن وكـــل مــن �ــســركــة اأوكــ�ــســيــدنــتــال 

ماراتية اتفاقية  مريكية و�سركة مبادلة الإ الأ

لتطوير حقل البحرين، ووفًقا لالتفاقية فاإن 

الوطنية  الهيئة  يف  ممثلة  البحرين  مملكة 

نتاج احلايل  للنفط والغاز، �ستتملك كمية الإ

من النفط البالغة 33 األف برميل يومًيا من 

الغاز،  من  مكعب  قدم  مليار  و1.3  النفط 

�سيتم  التطوير  بعد  ذلــك  على  يــزيــد  ومــا 

ومبادلة  اأوك�سيدنتال  �سركتي  بني  توزيعه 

ثان  كطرف  والبحرين  كطرف،  ماراتية  الإ

نتاج.   وفًقا ملعادلة تتغري بتغري كميات الإ

• كما زادت �سلطنة عمان اإنتاجها النفطي من 
يومًيا،  برميل  اآلف   805 اإىل  برميل   756

ال�ستخال�س  بتقنيات  بال�ستعانة  وذلــك 

املعزز للنفط. 

مع  تقدًما  الطاقة  قطاع  �سهد  الكويت  يف   •
الطاقة  زيــــادة  ت�ستهدف  خــطــط  اإطــــالق 

يوميا  بــرمــيــل  مــاليــني   4 اإىل  نــتــاجــيــة  الإ

بحلول عام 2020، ف�ساًل عن طرح م�سروع 

 17 تكلفته  تبلغ  للبرتوكيماويات  م�سرتك 

مليار دولر. 

اأما بالن�سبة للغاز فقد فاز ائتالف �سركتي 

يطالية  الإ وتكنيمونت  اليابانية  �سي  جي  جيه 

مبناق�سة م�سروع م�سنع معاجلة الغاز  جممع 

حب�سان 5 ب�سعر �سامل ي�ساوي 17 ملياًرا و300 

و700  مليارات  اأربعة  )حــوايل  درهــم،  مليون 

انتهاء امل�سروعبدء امل�سروعالقيمة مليار دولرامل�سروع

ول 402009مدينة �سدير ال�سناعية ول 2028الربع الأ الربع الأ

ول 152009برج جدة امليل ول 2016الربع الأ الربع األأ

الربع الرابع 2027الربع الثاين 102009تنمية العقري ال�سياحية

الربع الرابع 2013الربع الثالث 7.82009حي امللك عبداهلل املايل

الربع الرابع 2014الربع الرابع 6.72009مدينة �سرية) املعرفة القت�سادية(

ول 2012الربع الرابع 102008مدينة جيزان القت�سادية – منطقة �سناعية - الربع الأ

ول 2012الربع الثالث 82009م�سفاة راأ�س  تنورة على ال�ساحل ال�سرقي الربع الأ

أسواق خليجية
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�سركة  فـــازت  كــمــا  اأمـــريكـــي(،  دولر  مــلــيــون 

الكورية«  نــ�ــســاءات  والإ للهند�سة  »هــايــونــداي 

مبــ�ــســروع وحـــدات املــرافــق واملــالحــق  جممع 

5 ب�سعر اإجمايل ي�ساوي �ستة مليارات  حب�سان 

و�سبعمائة  مليار  )حوايل  درهم  مليون  ومئتي 

مليون دولر اأمريكي(. 

�سوائل  لتجزئة  الرابع  اخلط  م�سروع  اأما 

الغاز الطبيعي يف الروي�س، فقد فاز به ائتالف 

الكورية  للهند�سة  اإ�س  اأوجي  �سركتي برتوفاك 

درهم  مليارات  ثمانية  يعادل  اإجمايل  ب�سعر 

)حوايل مليارين و100 مليون دولر اأمريكي( 

مريكية  الأ اإي«  بي  »�سي  �سركة  فازت  حني  يف 

اإجمايل  ب�سعر  التخزين  �سهاريج  مب�سروع 

ي�ساوي ملياًرا و950 مليون درهم )حوايل 533 

مليون دولر(. 

الغاز  الكثري يف  ا�ستثمار  ويف قطر، جرى 

العديد  فــطــورت  متتالية  ل�سنوات  الطبيعي 

مثل  املتميزة  نتاج  الإ وعمليات  املنتجات  من 

الغاز  وتزويد   ) جي  اإن  )اإل  الطبيعي  الغاز 

جي(،  اإن  )بي  نابيب  الأ طريق  عن  الطبيعي 

اإ�ــس(.   اإل  جي  )اإن  الطبيعي  الغاز  و�سوائل 

كما ي�ستخدم الغاز الطبيعي على نحو متزايد 

للطاقة يف �سناعات  اأو كم�سدر  اأولية،  كمادة 

املرافق  وخدمات  واحلديد  البرتوكيماويات 

العامة كالغاز والكهرباء.

اأهم امل�ساريع

امل�سروعات  ا  اأي�سً ر�سدت  املجل�س  تقارير 

عالن عنها، وتلك التي مازالت قيد  التي مت الإ

التنفيذ وذلك على النحو التايل:

يت�سدر  ال�سعودية،  العربية  اململكة  يف   •
هذه  ال�سناعية  ال�سدير  مدينة  م�سروع 

برج  ثم  دولر،  مليار   40 بقيمة  امل�ساريع 

جدة بقيمة 15 مليار دولر. 

بدوي  م�سروع  من  كل  ت�سدر  مارات  الإ • يف 
امل�ساريع  مقدمة  را�سد  بن  حممد  وحدائق 

الكربى بقيمة 54 مليار دولر لكل منها.

م�سروع مدينة احلرير  يت�سدر  الكويت،  • يف 
اأهم امل�ساريع بقيمة 77 مليار دولر.

اأهم  ال�ساهني  • يف قطر يعد م�سروع م�سفاة 
ومدينة  دولر،  مليارات   9 بقيمة  امل�ساريع 

اخلور بروى بقيمة 7 مليارات دولر.

مدينة  م�سروع  تــي  يــاأ عــمــان،  �سلطنة  يف   •
يف  دولر  مليار   20 بقيمة  اجلــديــدة  دقــم 

املقدمة.

مارات اأهم امل�شاريع يف االإ

اأهم امل�شاريع يف الكويت

اأهم امل�شاريع يف قطر

اأبرز امل�شاريع يف �شلطنة عمان

انتهاء امل�سروعبدء امل�سروعالقيمة مليار دولرامل�سروع

ول 54.52009تطوير بدوي )دبي( الربع الثاين 2016الربع الأ

ول 542010حدائق حممد بن را�سد الربع الرابع 2016الربع الأ

الربع الرابع 2012الربع الرابع 152009مدينة غنطوط اخل�سراء

الربع الثالث 2011الربع الثاين 102009تطوير غاز �ساه

الربع الثاين 2013الربع الرابع 112009مدينة طويلة ال�سناعية للمواد الكيميائية

انتهاء امل�سروعبدء امل�سروعالقيمة مليار دولرامل�سروع

الربع الرابع 2030الربع الثالث 772008مدينة احلرير

حمد امل�ستقبلية الربع الرابع2015الربع الثاين272008مدينة �سباح الأ

الربع الرابع 2011 الربع الرابع 2008 18.5م�سروع الوقود النظيف 2020

انتهاء امل�سروعبدء امل�سروعالقيمة مليار دولرامل�سروع

الربع الرابع 2011الربع الثالث 72008مدينة اخلور بروى

الربع الرابع 2011الربع  الرابع 92008م�سفاة ال�ساهني

انتهاء امل�سروعبدء امل�سروعالقيمة مليار دولرامل�سروع

الربع الرابع 2020الربع الثالث 202008مدينة دقم اجلديدة
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أزمة املسنني 

يف خطني شبه متوازيني بدأت الصني وفرنسا املضي يف طريق 
احتياجات  تنشئها  ال��ت��ي  الباهظة  االح��ت��ي��اج��ات  مل��واج��ه��ة  ط��وي��ل 

السكان املسنني ممن يتزايد عددهم مبعدل سريع.
وف��ي��م��ا اجت��ه��ت ال��ص��ني إل���ى ب��ن��اء ش��ب��ك��ة ل���أم���ان االج��ت��م��اع��ي 
التقاعد والرعاية الصحية، فإن فرنسا مازالت  لتحسني نظامي 
تراوح مكانها للخالص من تأثيرات األزمات العاملية املتالحقة ما 
ينبئ بتوقعات غير جيدة يف املستقبل القريب مبا يتعلق بقدرتها 

على مواجهة مشاكلها الداخلية.

فرنسا تعاني.. والصين 
تحسن أوضاعها 

�ستيف  كتب  بال�سني،  اخلا�سة  الجتماعي  مــان  الأ �سبكة  عن  حديثهما  يف 

بارنت نائب رئي�س ق�سم، ونايغل ت�سوك م�ست�سار اأول باإدارة اآ�سيا واملحيط الهادئ 

خرية كان لها كثري من  زمة املالية العاملية الأ ب�سندوق النقد الدويل يقولن: اإن الأ

ال�سحايا، فقد انهارت بنوك وتوقفت اأ�سواق وحدثت حالت ركود. ويف خ�سم هذه 

ت�سافر  املحتملة: وهي  يجابية  الإ التطورات  اأحد  برز  اأخرى،  ناحية  الفو�سى، من 

مان الجتماعي. اجلهود ال�سينية من اأجل تعزيز �سبكتها لالأ

املنتجات  على  اخلارجية  الطلبات  وتوقفت  العاملي  انهارالقت�ساد  وعندما 

ال�سينية  احلكومة  بداأت  املتقدمة،  القت�سادات  دول  من جانب  ال�سينية، خا�سة 

النظر للداخل من اأجل اإيجاد م�سادر طلب حملية. ومن ثم و�سعت ال�سني برناجًما 

نفاق على البنية التحتية. ومع ذلك،  �سخًما للتو�سع العايل مع الرتكيز بقوة على الإ

يف  املعا�سات  نظام  حت�سني  اإىل  تهدف  التي  ال�سيا�سات  من  به  ي�ستهان  ل  كم  جاء 

املواطنني  كل  ي�سمل  فعالية  واأكــرث  اأف�سل  �سحية  رعاية  نظام  واإدخــال  ال�سني، 

بداية  جمرد  اإل  موؤخًرا  ال�سني  عليها  اأقدمت  التي  اخلطوات  تكن  ال�سينيني.ومل 

مان الجتماعي من �ساأنها اأن تقلل من عدم  جلهودها املتجددة كي تقيم �سبكة لالأ

كرث من مليار مواطن. وتاأتي  امل�ساواة يف الدخول، واأن حت�سن م�ستويات املعي�سة لأ

القت�سادات  فيه  تعاين  الذي  الوقت  يف  ال�سني  بها  تقوم  التي  �سالحات  الإ هذه 

وروبية، من تكاليف نظام  املتقدمة ومن بينها الوليات املتحدة ومعظم البلدان الأ

جل وتكاليف الرعاية ال�سحية. املعا�سات طويل الأ
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احلد من املدخرات

مر بالواقع املتمثل يف اأن كل �سخ�س يف ال�سني يدخر . يتعلق الأ

ا لديها  �سر اأي�سً وتعد مدخرات ال�سركات مرتفعة. كما تعد احلكومة مدخًرا �سافًيا، والأ

قل مياًل عادة  مدخراتها، كذلك ال�سباب والكبار هم اأكرب املدخرين، وهي الفئات العمرية الأ

دخار يف القت�سادات املتقدمة، ويرتبط جزء كبري من مدخرات ال�سينيني كبار ال�سن  لالإ

عمار يف  بدافع قوي لالحرتاز واحليطة، نابع من اخلوف من اأنه يف ظل ارتفاع متو�سط الأ

ال�سني، قد ت�ستنفد تكاليف املعي�سة اأو تكاليف الرعاية ال�سحية موارد املرء وترتكه معوًزا 

�سغر �سًنا فاإنها تواجه خطر املر�س الكارثي اأو املزمن باهظ  �سر الأ يف �سيخوخته. وحتى الأ

التكلفة. ويتعذر على املواطنني ال�سينيني اإيجاد 

ن  التغطية التاأمينية �سد هذه املخاطر الفردية لأ

�سوق التاأمينات ال�سحية واملعا�سات اخلا�سة يف 

قوي  دافع  يوجد  وبالتايل  متطور.  غري  ال�سني 

دخار اأكرث مما يلزم بغية التاأمني  �سر لالإ لدى الأ

الذاتي. وقد يكون احلل هو وجود نظام تاأمينات 

لهذا  الحتياج  تقليل  اأجــل  من  قــوي  اجتماعية 

النوع من الدخار التحوطي ومن ثم اإعطاء دفعة 

لال�ستهالك اخلا�س. واإعطاء دفعة لال�ستهالك 

مفيد  ثانوي  منتج  مبثابة  هو  وجــه  الأ معظم  يف 

ــهــا حلماية  ذات املــــربرة يف حــد  �ــســالحــات  لــالإ

�سافة  وبالإ املعي�سة.  م�ستويات  الفقراء وحت�سني 

يجابية  الإ ثــار  الآ بع�س  لها  يكون  قد  ذلك،  اإىل 

غري املبا�سرة على بقية العامل؛ اإذ �سياأتي بع�س 

الزيادة يف ا�ستهالك ال�سني من الواردات، مما 

�سي�ساعد على تقليل الختاللت العاملية.

حت�شني نظام املعا�شات

نظام  مــن  طويلة  ل�سنوات  ال�سني  عــانــت 

كبرية  ن�سبة  يغطي  ل  ومعقد  مفتت  معا�سات 

ملن  مقنع  دعــم  نــظــام  يــقــدم  ول  ال�سكان،  مــن 

يف  �سا�سعة  فــروق  وهناك  بالرعاية.  ي�سملهم 

قاليم املختلفة؛ بني �سكان  اأنظمة املعا�سات يف الأ

املدن وحتى  و�سكان  املهاجرين  وال�سكان  الريف 

النتقال من  كان  ما  ودائًما  املختلفة.  املهن  بني 

متا�سًكا  اأكــرث  نظام  اإىل  املعقدة  ال�سبكة  هــذه 

خرية. ميثل حتدًيا. ورغم ذلك، كان هناك تقدم ملحوظ يف ال�سنوات الأ

جديًدا  برناجًما  احلكومة  اأن�ساأت  العاملية  زمــة  الأ خ�سم  يف  اأنــه  هذا  كل  من  هــم  والأ

55 مليون م�سرتك، ويف نهاية هذه  اأكرث من  بالفعل  الريفية. وي�سم  للمعا�سات يف املناطق 

قاليم الريفية. ويقدم هذا الربنامج معا�ًسا  ال�سنة �سيغطي هذا الربنامج ن�سبة 23% من الأ

�سهرًيا اأ�سا�سًيا يرتاوح بني 60 و300 يوان ح�سب املنطقة وحجم ح�ساب كل فرد. وامل�ساركة 

بني  عــادة  تــرتاوح  �سنوية  ا�سرتاكات  دفــع  فـــراد  الأ من  وتتطلب  طوعية  الربنامج  هــذا  يف 

�سافية من مزيج من احلكومات املركزية واملحلية  الإ املالية  املواد  وتاأتي  يوان.  100 و500 

قاليم  الأ يف  التكاليف  معظم  تغطي  التي  هي  املركزية  احلكومة  ولكن  قاليم،  الأ وحكومات 

عن  ال�ستهالك  دعم  يف  �سالح  الإ هذا  و�سي�ساعد  قــل.  الأ الدخل  ذات  والداخلية  الغربية 

املقيدين،  دخول  زيــادة  طريق  عن  مبا�سر  ب�سكل  ا  واأي�سً التحوطي،  الدخــار  تقليل  طريق 

وهناك اأكرث من 16 مليون �سخ�س طالبوا بالفعل باحل�سول على ال�ستحقاقات.

جارية  جهود  هناك  �سا�سي،  الأ التقاعدي  املعا�س  حجم  يف  التو�سع  فيه  مت  الذي  الوقت  ويف 

لتح�سني العمل يف معا�سات املناطق احل�سرية. واأدخلت احلكومة برناجًما مي�سح بنقل هذه املعا�سات 
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عند  ر�سيًدا  باعتبارها  ما  اإقليم  يف  ال�سرتاكات  واحت�ساب  قاليم  الأ عرب 

التقاعد، حتى واإن انتقل هذا ال�سخ�س لحًقا اإىل اإقليم اآخر، ومن املنتظر 

ذلك،  اإىل  واإ�سافة  العمالة.  حركة  تي�سري  اإىل  �سالحات  الإ هذه  توؤدي  اأن 

تعمل اأقاليم كثرية على زيادة جتميع املخاطر عن طريق جتميع ا�سرتاكات 

قليم باأكمله. وم�سروفات �سناديق املعا�سات يف خمتلف اأنحاء الإ

تو�شيع تغطية الرعاية ال�شحية

اإ�سافة اإىل التغيريات التي اأدخلت يف جمال ال�سمان الجتماعي، اأعلنت 

ال�سني عام 2009 عن اإجراء اإ�سالح �سامل لنظام الرعاية ال�سحية ميتد 

ملدة ثالثة اأعوام بهدف �سمان توفري رعاية �سحية فعالة وباأ�سعار يف متناول 

هداف الرئي�سية فيما يلي: جميع ال�سكان بحلول عام 2020. وتتمثل الأ

الرعاية  ال�سحية عن طريق زيادة خدمات  الرعاية  امل�ساواة يف  • زيادة 
ال�ستفادة  نطاق  وتو�سيع  الريفية  املناطق  يف  كبري  حد  اإىل  ال�سحية 

�سر.  لالأ بالن�سبة  ال�سرتاك  قيمة  وتقليل  ال�سحي  التاأمني  برامج  من 

النفقات،  من   %55 حالًيا  الريف  يف  �سر  الأ ت�سرتد  املثال،  �سبيل  فعلى 

خرية، اإذ كانت الن�سبة اأقل  مما يظهر التقدم امللحوظ يف ال�سنوات الأ

من 30% عام 2004، والنطاق املتاح لتحقيق حت�سينات اإ�سافية.

اأ�سعار  تنظيم  اإعادة  برامج  من  جمموعة  طريق  عن  التكاليف  • تقليل 
ا�ستخدام  يف  فــــراط  الإ حــوافــز  ــغــاء  واإل الطبية،  واخلــدمــات  ـــدواء  ال

دوية. ومع الوقت �سوف ينتقل هذا النظام من  جراءات الطبية والأ الإ

اإجمالية  مرحلة دفع ر�سوم للخدمات الطبية الفردية اإىل �سداد دفعة 

واحدة ملقدمي اخلدمة م�سعرة طبًقا للحالة املر�سية.

التاأمني  خطط  يف  امل�ساركة  زيادة  طريق  عن  املخاطر  جتميع  زيادة   •
ال�سحي وزيادة اإمكانية نقل برامج التاأمني.

الرقابة  وتطوير  والبحوث،  التدريب  زيادة  طريق  عن  اجلودة  • حت�سني 
وتعزيز  دويـــة،  والأ وامل�ست�سفيات  طباء  لالأ اجلــودة  ومعايري  والتنظيم 

برعاية  اخلا�سة  واخلــدمــات  الوقائية  واخلــدمــات  املــر�ــس  مكافحة 

طفال؛ اإ�سافة اإىل توافر التوعية ال�سحية  مهات وخدمات رعاية الأ الأ

املمولة من املوارد العامة.

النتائج، فقد جعلت احلكومة  اأن الوقت ل يزال مبكًرا لتقييم  ورغم 

بطريقة  ذلك  وتطبيق  ال�سحية  الرعاية  نظام  تعزيز  اأولوياتها  اأهم  من 

تكلفة  تزايد  ي�سببها  التي  العامة  املالية  امل�سكالت  وجتنب  م�ستدامة، 

الرعاية ال�سحية يف العديد من القت�سادات املتقدمة.

فرن�شا تعاين

دي  واإيريك  �سينغ،  كيفن  فكتب  فرن�سا  يف  بالو�سع  يتعلق  فيما  اأمــا 

ا: فراير، وايرينا ياكادينا من �سندوق النقد اأي�سً

والعن�سر  ومزمنة.  اأ�سباب خطرية  لها  مالية  فرن�سا حتديات  تواجه 

تاأثرًيا قوًيا وكبرًيا �سواء  اخلطري يف املو�سوع هو الركود، وهو ما يفر�س 

ب�سكل مبا�سر اأو غري مبا�سر على املالية العامة. ويت�سمن التاأثري املبا�سر 

اخلا�س  الطلب  اأبدلت  التي  العامة  املالية  من  التن�سيطية  الدفعة  تكلفة 

خر، يت�سمن التاأثري  بالطلب العام ودعم القطاع املايل. وعلى اجلانب الآ

ال�سرائب  اأ�سا�سي  )وب�سكل  زمــة  الأ نتيجة  العائد  خ�سارة  املبا�سر  غري 

)مثل  التلقائي  التثبيت  اأدوات  وتكلفة  الجتماعي(  ال�سمان  وا�سرتاكات 

اأكرب  العام  الدين  جتعل  والتي  الناجت   يف  واخل�سارة  البطالة(،  اإعانات 

حجًما مقارنة بالدخل القومي.

اأن  وبعد  �سعيًفا،  بات  املايل  فرن�سا  و�سع  فاإن  زمــة،  الأ لتلك  ونتيجة 

 2003 الناجت املحلي يف عام  اإجمايل  4.1% من  الكلي من  العجز  تقل�س 

لي�سل اإىل 2.3% يف عام 2006، بداأ يقفز مرة اأخرى يف عام 2007. ويف 

ظل ال�سيا�سات احلالية من املمكن اأن تنمو ن�سبة الدين العام )الذي ميثل 

بن�سبة  قليلة  �سنوات  املحلي خالل  الناجت  اإجمايل  اإىل  املرتاكم(  العجز 

زمة لت�سل اإىل %90  تزيد على 25 نقطة مئوية عما كانت عليه قبيل الأ

من اإجمايل الناجت املحلي.

كرث عمًقا من  �سارة اإىل اأن �سيخوخة ال�سكان هي امل�سكلة الأ وجتدر الإ

بني امل�سكالت املزمنة التي تواجه فرن�سا. وطبًقا لدرا�سة اأجرتها منظمة 

ال�سن يف  كبار  اإعالة  ن�سبة  فاإن  القت�سادي،  امليدان  والتنمية يف  التعاون 

فرن�سا - اأي ن�سبة ال�سكان الذين تتعدى اأعمارهم 65 عاًما بالن�سبة لل�سكان 

يف �سن العمل - كانت نحو 27% يف عام 2007، ومن املتوقع لهذه الن�سبة اأن 

تزيد حتى ت�سل اإىل 42% بحلول عام 2025 واإىل 58% بحلول عام 2050. 

أسواق عالمية
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اأمًرا خطرًيا تعاين منه  ال�سكان  وتعد م�سكلة �سيخوخة 

اقت�سادات متقدمة اأخرى. ومن املتوقع كذلك اأن ينخف�س 

و64   20 بني  اأعمارهم  تــرتاوح  الذين  �سخا�س  الأ عدد 

عاًما لكل �سخ�س جتاوز 65 من عمره من 3.5 يف عام 

2010 اإىل 2 فقط عام 2040، مما �سيزيد ال�سغط على 

به حالًيا.  واملعمول  املمول  التقاعد غري  نظام معا�سات 

يف  �سي�ستهلكون  ال�سن  كبار  اإن  بب�ساطة  القول  وميكننا 

وقد  فرن�سا.  مــوارد  من  متزايًدا  كبرًيا  قــدًرا  القريب 

ومن  وا�سع،  نطاق  على  التقاعد  عمليات  بالفعل  بداأت 

املرجح اأن تتزايد بقوة يف ال�سنوات القادمة.

ول يقت�سر عبء املالية العامة الناجم عن �سيخوخة 

فهناك  فح�سب،  الدميوغرافية  العوامل  على  ال�سكان 

عدد من �سمات نظام معا�سات التقاعد يف فرن�سا تقوم 

بدور يف هذا ال�ساأن. اأوًل، ت�سهم التحويالت العامة - يف 

مان الجتماعي  �سكل معا�سات التقاعد ومزايا �سبكة الأ

 65 عمرهم  يتجاوز  ملن  الدخل  من   %85 من  باأكرث   -

عاًما، وهذه هي ثاين اأعلى ن�سبة يف بلدان منظمة التعاون 

املتو�سط  يبلغ  حيث  القت�سادي،  امليدان  يف  والتنمية 

العامة يف فرن�سا على  املــوارد  لعجز  ونظًرا   .%60 نحو 

خرية، فاإن زيادة هذا العجز  عوام الثالثني الأ مدى الأ

ثانًيا،  املالية.  املخاوف  من  �سيزيد  التقاعد  نظام  يف 

ن يف فرن�سا هو 60 عاًما،  اإن �سن التقاعد القانوين الآ

وروبـــي. ومن  عمار يف الحتــاد الأ اأقــل الأ وهي من بني 

اأوروبا  تقاعد يف  فرتة  اأطول  الفرن�سيني  لدى  فاإن  ثم، 

للرجال.  عاًما  و24  للن�ساء  عاًما   38 املتو�سط  يف  تبلغ 

التي تقوم  الطويلة  الفرتة  نتيجة هذه  امل�سكلة  وتتفاقم 

فيها احلكومة بدفع معا�سات التقاعد.

خيارات ال�شيا�شة اأمام فرن�شا

الراهن خياًرا جذاًبا،  الو�سع  بقاء على  الإ ل ي�سكل 

وال�سيا�سات  للغاية.  خطرية  املحتملة  املالية  فالتبعات 

نفاق العام على املدى املتو�سط  التي تهدف اإىل تر�سيد الإ

ا�ستمرار  على  ت�ساعد  التي  النفقات  حماية  مع  والطويل 

الطلب املحلي هي �سيا�سات تعاقبية. وينبغي اأن تركز هذه 

ال�سيا�سات التي تهدف يف لغة القت�ساد اإىل »ا�ستمرارية 

اأو�ساع املالية العامة«، على ثالثة جمالت مهمة هي:

اقــرتحــت احلكومة  ال��ت��ق��اع��د:  ن��ظ��ام  إ����ش���الح  ا  -

اإ�سالحات رئي�سية ملعا�سات التقاعد تهدف اإىل حتقيق 

طموح  هدف  وهو   .2018 عام  بحلول  املــايل  التوازن 

 %1.5 يقارب  ن  الآ التقاعد  نظام  يف  العجز  ن  لأ جًدا 

�سالح  الإ هذا  �ساأن  ومن  املحلي،  الناجت  اإجمايل  من 

الذي يجب اأن يوافق عليه الربملان تعديل النظام بعدد 

القانونية  ال�سن  تدريجًيا  �سريفع  فهو  الو�سائل،  من 

جراء الذي يلقى  للتقاعد من 60 اإىل 62 �سنة، وهو الإ

فا�ستحقاقات  العمالية.  النقابات  قبل  من  معار�سة 

ن يف �سن 65 عاًما  املعا�س التقاعدي الكاملة املتاحة الآ

 اإىل �سن 67 عاًما.
�سوف ترجاأ

ا اأن ترفع �سقف ال�سرتاكات الجتماعية لذوي الدخل  ومن �ساأن التغيريات املقرتحة اأي�سً

تقاعد  نظام  تدريجًيا بني  الت�ساق  ال�سرتاكات، وحتقيق  عفاءات من  الإ بع�س  واإلغاء  املرتفع، 

موظفي اخلدمة املدنية ونظام التقاعد يف القطاع اخلا�س. وقد مددت احلكومة بالفعل فرتة 

جراءات مًعا  ال�سرتاك من 37.5 �سنة اإىل 41 �سنة، اعتباًرا من عام 2012. ومن �ساأن هذه الإ

اأن توؤدي اإىل رفع �سن التقاعد الفعلي بدرجة كبرية وال�سماح بتح�سني م�ستوى تزامن �سيا�سات 

التقاعد مع متو�سط العمر عند التقاعد.

دوية  جــراءات للحد من تكاليف امل�ست�سفيات والأ ال�شحية: مت اقرتاح عدد من الإ الرعاية   •
من  النقي�س  وعلى  احلــايل.  الوطني  نفاق  الإ م�ستوى  يف  املزمع  اخلف�س  تطبيق  وحت�سني 

ال�سحية ل  الرعاية  اإ�سالح نظام  اأجندة  فاإن  التقاعدية،  املعا�سات  التغيريات املقرتحة يف 

نفاق الطبي دون  تزال قيد التطوير، و�سوف يتعني اإجراء تعديالت اإ�سافية مهمة لحتواء الإ

تعري�س جودة اخلدمات الطبية للخطر.

يف  بــداأت  التي  املركزية  اإلغاء  عملية  ت�سببت  املحلية:  احلكومات  إن��ف��اق  ا على  ال�شيطرة   •
الثمانينيات يف حدوث منو �سريع يف اإنفاق احلكومات املحلية وزيادة التحويالت من احلكومة 

املركزية. ومن �ساأن جتميد حتويالت احلكومة املركزية اإىل احلكومات املحلية والذي يبداأ يف 

عام 2011 اأن ي�سجع على رفع م�ستوى الكفاءة عن طريق احلد من ازدواجية امل�سوؤولية بني 

م�ستويات احلكومة املختلفة.

احلاجة اإىل قاعدة مالية

حتت اأي ظرف من الظروف، �سوف يتعذر حتقيق قيود املالية العامة املطلوبة، لكن الن�سباط 

املايل القوي �سيكون مفيًدا. ولتحقيق هذا الهدف، �سوف يلزم و�سع ما ي�سمى بالقاعدة املالية، 

داء العام  نفاق باعتبارها موؤ�سًرا على الأ وهي قيود دائمة على ال�سيا�سات املعنية بال�سرائب والإ

جراءات املعلنة ل�سبط اأو�ساع املالية العامة. و�ستثبت  للمالية العامة، بهدف تعزيز م�سداقية الإ

الن�سباط  تر�سخ  اأن  وميكنها  العامة،  مواردها  يف  توازن  بتحقيق  فرن�سا  التزام  القاعدة  هذه 

يف كافة م�ستويات احلكومة. واإ�سافة اإىل ذلك، فاإن اعتماد فرن�سا قاعدة مالية �سيدعم تنفيذ 

من   %3 بن�سبة  الدولة  لعجز  �سقف  لو�سع  وروبية  الأ التفاقية  وهي  والنمو،  ال�ستقرار  معاهدة 

اإجمايل الناجت املحلي، والدين العام بن�سبة 60% من اإجمايل الناجت املحلي، وزيادة الن�سباط 

املايل يف منطقة اليورو يف ظل دور فرن�سا البارز.

م�ال ادخار االأ

بني عامي 1999 و2007، منا اإجمايل املدخرات يف ال�سني من اأقل من 40 يف املائة من 

كرث من 50 يف املائة. الناجت املحلي لأ

)معدل الدخار، ن�سبة مئوية من الناجت املحلي الإجمايل(
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ال��ط��اق��ات امل��ت��ج��ددة ه��ي ع��ب��ارة ع��ن م��ص��ادر طبيعية دائ��م��ة، وغير ناضبة 
ومتوفرة يف الطبيعة بصفة متجددة، وهي نظيفة ال ينتج عن استخدامها 
الطبيعي  وال��غ��از  ال��ب��ت��رول  مثل  التقليدية  الطاقة  م��ص��ادر  أم��ا  بيئي،  ت��ل��وث 
فهي طاقات غير متجددة، والنهل املستمر منها دون بحث عن بدائل يخلف 
تخلفها  التي  األض��رار  عن  فضاًل  القادمة،  األجيال  منها  ستعاني  تداعيات 
هذه الطاقات، وينتج عنها كثير من امللوثات الهوائية واحلرارية واإلشعاعية 

التي تؤثر على البيئة، وصحة اإلنسان.

البحث عن البدائل أفضل 
من التهام المحصول

ن، وعلى م�ستوى العامل ككل؟ ما الذي يجعل الطاقة اأو الطاقات املتجددة تاأخذ هذا احليز من الهتمام الآ

الدرا�سات البحثية تقول اإنه:

كبرية  تطورات  من  �ساحبها  وما  ال�سبعينيات  منت�سف  منذ  الطاقة  من  العاملي  ال�ستهالك  لتزايد  نظًرا 

بني العامني 1973م و1979م يف �سيا�سات الطاقة وا�سرتاتيجياتها على امل�ستوى العاملي فقد خلقت واقًعا مهًما 

وبرزت حقائق على ال�ساحة الدولية، متثلت يف التحقق من اأن زمن الطاقة الرخي�سة قد وىل، واأنه يجب على 

الدول النامية بناء اقت�سادها وتطوير منوها ال�سناعي يف ظل اأ�سعار مرتفعة للطاقة، والتحقق من حمدودية 

لفرتة زمنية  العامل  تكفي  العاملية قد  اإن هذه الحتياجات  والفحم(، حيث  والغاز  الوقود الحفوري )البرتول 

ترتاوح بني 50 اإىل 60 عاًما.

و�شط اأهمية ال�شرق االأ

بينما  العاملية،  البرتول  احتياجات  من   )%67( من  يقرب  ما  فيه  يتوفر  اإذ  و�سط  الأ ال�سرق  اأهمية  وتربز 

اإجمايل  من   )%28.5( من  يقرب  ما  وينتج  البرتول  من  العاملي  ال�ستهالك  اإجمايل  من   )%5.4  ( ي�ستهلك 

نتاج العاملي منه.  الإ

الغاز  العاملي من  اإجمايل الحتياطي  ا حوايل )31.2%( من  اأي�سً و�سط  الأ ال�سرق  يتوافر يف منطقة  كما 

الطبيعي، وت�ستهلك ما يقرب من )4.5%( من اإجمايل ال�ستهالك العاملي من هذا الغاز، بينما تنتج )%5.7( 

نتاج العاملي من هذا امل�سدر، ومن ثم فاإن هذه املنطقة لها اأهمية ق�سوى يف جمال اإمدادات  من اإجمايل الإ

مدادات  الطاقة للدول ال�سناعية الكربى التي �سوف تبذل كل جهودها يف �سبيل ا�ستقرار و�سمان تدفق هذه الإ

على املدى الطويل. 

الطاقات املتجددة..
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قضية العددقضية العدد

�سراع يف التنمية القت�سادية للدول  كما اأن الإ

اإجمايل  من   )%80( �سكانها  ميثل  والتي  النامية 

�سكان العامل وت�ستهلك حوايل )20%( من اإجمايل 

من  يزيد  �سوف  الطاقة  من  العاملي  ال�ستهالك 

معدلت ا�ستهالكها يف امل�ستقبل املنظور. 

خالل  العامل  �سكان  عدد  لت�ساعف  ونظًرا 

مرة  ت�ساعفها  واحتمال  املا�سية  عــاًمــا  الــــ40 

ثانية عند منت�سف القرن املقبل فاإنه يحتمل اأن 

مليارات   9 اإىل  النامية  الدول  �سكان  عدد  يزيد 

النمو  يكون  اأن  ينتظر  كما  2050م،  عام  ن�سمة 

اإذ  ال�سناعية،  الــدول  يف  كثرًيا  اأقــل  ال�سكاين 

�سوف ي�سل عدد �سكانها اإىل حوايل 1.5 مليار 

عام 2050م. 

من  الفرد  ا�ستهالك  ي�سل  اأن  املتوقع  ومن 

اإىل  لي�سل  اأ�سعاف  ثالثة  اإىل  التجارية  الطاقة 

ن�سيب  وكذلك  2050م،  عــام  بــرتول  طن   1.5

خ�ساب  الأ مثل  التجارية  غري  الطاقة  من  الفرد 

طن   0.3 اإىل  واحليوانية  الزراعية  واملخلفات 

الفرد  ن�سيب  �سيظل  بينما  2050م،  عام  برتول 

ثابًتا  ال�سناعية  الدول  يف  التجارية  الطاقة  من 

عند 5 اأطنان برتول معادل عام 2050م، و�سيبلغ 

مليار   21 التجارية  جمالية  الإ الطاقة  ا�ستهالك 

ال�سنوي  النمو  اأن متو�سط  اأي  2050م،  طن عام 

للطاقة الكلية يبلغ )3%( �سنوًيا على اأقل تقدير.

تلوث البيئة

تلوث  م�سكالت  تفاقم  فــاإن  اآخــر  جانب  من 

البيئة بخا�سة يف الدول ال�سناعية نتيجة لزيادة 

املواد  نتاج  لإ ال�سناعية  الو�سائل  على  العتماد 

اخلام وباقي ال�سلع املهمة خلق واقًعا يوؤثر تاأثرًيا 

نتيجة زيادة  ر�س وذلك  الأ �سيًئا يف �سكان كوكب 

على  وبناًء  للحرارة،  احلاب�سة  الغازات  انبعاث 

رغبة هذه الدول يف احلد من هذا التلوث ارتاأت 

وا�ستخدام تكنولوجيا ذات كفاءة  الطاقة  تر�سيد 

عالية والتو�سع يف ا�ستخدام بدائل نظيفة للطاقة. 

اأزمة املياه العذبة

كما اأنه يف ظل اأزمة املياه العذبة يف املنطقة 

عوام  العربية والتي فر�ست نف�سها بقوة خالل الأ

املتو�سط  املديني  على  �ستتفاقم  والتي  املا�سية 

بني  دامية  �سراعات  ت�سبب  قد  والتي  والطويل، 

العتبار  يف  احلقيقة  تلك  اأخذ  مت  املنطقة،  دول 

ونقلها  املــيــاه  لتوفري  الــالزمــة  الــطــاقــة  لتقدير 

وتوزيعها وكذلك عمليات ال�سخ والتحلية لتحقيق 

على  وتعمل  مــان  والأ مــن  الأ منا�سبة حتقق  وفــرة 

احلد من ال�سراعات املتوقعة.

للطاقة  ــة  ــكــي مــري الأ دارة  الإ قــامــت  كــمــا 

موقف  عن  تف�سيلية  درا�سة  بــاإجــراء   )DOE(

حــدوث  تاأكيد  اإىل  وانتهت  البرتولية،  الطاقة 

الدول  يف  البرتولية  الطاقة  اإمــدادات  يف  نق�س 

تنتج  ل  التي  النامية  والدول  الكربى  ال�سناعية 

اإىل  الـــدول  وبــعــد ذلــك �ستتجه هــذه  ــبــرتول،  ال

وبــك(  )الأ دول  من  احتياجاتها  على  احل�سول 

وغريها من الدول املنتجة.

ــة وجــــود الحــتــيــاطــيــات  ـــذا تــظــهــر اأهــمــي ل

و�سرورة  اخلليج،  منطقة  يف  الكبرية  البرتولية 

ا�ستمرار  على  واحلفاظ  حمايته  على  �ــســرار  الإ

مبا  وزيادته  نتاج  الإ تنمية  على  العمل  مع  تدفقه 

واإذا  منا�سبة،  وباأ�سعار  ـــداد  م الإ تــوافــر  يحقق 

نــتــاج من  الإ زيــادة معدلت  العتبار  اأخــذ يف  ما 

البرتول باملعدلت ال�سنوية التي �سبق ذكرها فاإن 

 40 اإىل حوايل  �ست�سل  للبرتول  الزمنية  الكفاءة 

مارات والكويت وباقي  عاًما لكل من ال�سعودية والإ

دول اخلليج وهو اأمر حمتمل احلدوث.  

43 عاًما فقط

املختلفة  الدرا�سات  اأ�ــســارت  كما 

ال�سنوي  نتاج  الإ ثبات  عند  اأنه  اإىل 

على م�ستوى العامل عند اإنتاج عام 

1990م فاإن الكفاءة الزمنية التي 

نتاج  تقدر بق�سمة الحتياطي من البرتول على الإ

ال�سنوي �ستكفي العامل لفرتة 43 عاًما فقط. 

 )%2( مبعدل  ال�سنوي  نتاج  الإ زاد  اإذا  اأمــا 

فاإنه ينتظر ن�سوب احتياطيات البرتول املعروفة 

خـــالل 32 عــاًمــا وهـــو اأمــــر حمــتــمــل ومــتــوقــع، 

فــاإن  لــذا  جــديــدة.  احتياطيات  تــوافــر  ويفر�س 

لفتقار  نظًرا  متت�سها  �سوف  ال�ستهالك  زيادة 

التنميــة  حـــداث  لإ الــبــرتول  اإىل  النامية  الــدول 

ال�ستهـالك  �سيزيــد  ممــا  بها  القت�ساديــة 

العاملـي اأكرث من )2%(املقرتحة. 

يكفي  فاإنه  الطبيعي  بالغاز  يتعلق  فيما  اأما 

نتاج على ما  العامل لفرتة 64 عاًما اإذا ما ثبت الإ

هو عليه عام 1990م وهو اأمر غري منطقي. 

�سنوًيا   )%2( بــواقــع  ــتــاج  ن الإ زاد  اإذا  اأمــا 

ن  ف�سوف ين�سب الغاز الطبيعي املعروف حتى الآ

خالل 42 عاًما على اأكرث تقدير. 

البحث  يجب  اأنــه  اإىل  الدرا�سات  وخل�ست 

عن م�سادر جديدة للطاقة مثل الطاقة ال�سم�سية 

وطاقة  احلــيــويــة،  الكتلة  وطــاقــة  الــريــاح  وطــاقــة 

املحيطات وغريها من م�سادر الطاقة املتجددة، 

وو�سع ا�سرتاتيجية للطاقة تهدف اإىل العمل على 

وا�ستخدام  وتخزين  وتوزيع  ونقل  اإنتاج  تر�سيد 

ال�ستخدام  من  واحلد  التقليدية  الطاقة  م�سادر 

تكنولوجيا حديثة  وا�ستخدام  لها  واملبدد  امل�سرف 

اأكرث كفاءة واأقل ا�ستخداًما للوقود. 

الطاقة.. والعامل العربي

العربية  املنطقة  اأن  ال�سامل  اآمــال  الباحثة  ترى 

قدرة  فلديها  �سخمة،  متجددة  طاقة  مبوارد  حتظى 

وتوجد  ميغاواط،   10.7 نحو  تبلغ  مركبة  كهرمائية 

حمطات كهرمائية كبرية يف م�سر والعراق، وحمطات 

وموريتانيا  ولــبــنــان  ردن  والأ اجلــزائــر  يف  �سغرية 

اإنتاج  بلغ  وقد  وتون�س،  و�سورية  وال�سودان  واملغرب 

تــرياواط   21 يعادل  ما   2008 عام  املائية  الكهرباء 

م�ستقلة  ريــاح  حمطات  ت�سغيل  يجري  فيما  �ساعة، 

ردن واملغرب و�سورية. لتطبيقات �سغرية يف الأ

وترتاوح م�سادر الطاقة ال�سم�سية يف البلدان 

العربية بني 1460 و3000 كيلوواط �ساعة يف املرت 
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المنطقة العربية تحظى بموارد 
طاقة متجددة ضخمة، فلديها 

قدرة كهرمائية مركبة تبلغ 
نحو 10.7 ميغاواط.



املربع يف ال�سنة، وُي�ستعمل توليد الطاقة ال�سم�سية 

يف  الفوتوفولطية  التكنولوجيا  ي�ستخدم  الــذي 

املياه  ل�سخ  ا  خ�سو�سً م�ستقلة،  عــدة  تطبيقات 

يف  �ــســاءة  والإ والال�سلكية  ال�سلكية  والت�سالت 

مواقع نائية. 

بثبات  ما�سية  العربية  الــدول  اأن  ترى  وهي 

الطاقة  من  الفعلية  ال�ستفادة  مبداأ  اإقــرار  نحو 

من  ذلك  على  متعددة  اأمثلة  وهناك  املتجددة، 

الواقع الفعلي ومن ذلك:

درجــات  ال�سم�سية  املــيــاه  �سخانات  حتقق   •
حالًيا  وهــي  ال�سوقي،  الخــرتاق  من  خمتلفة 

والتجاري  ال�سكني  القطاعني  اأكرث جناًحا يف 

وفل�سطني،  واملغرب  ولبنان  ردن  والأ م�سر  يف 

التي  العربية  البلدان  يف  ا�ستعماًل  اأكرث  وهي 

توجد لديها موارد هيدروكربونية قليلة ن�سبًيا 

اأو ل توجد.

امتدادات  اإفريقيا  و�سمال  بلدان اخلليج  لدى   •
ي�سطع  التي  ال�سحراوية  املناطق  من  وا�سعة 

ال�سم�س، وهناك قدرة مركبة تبلغ  فيها �سوء 

مارات، كما  10 ميغاواطات يف الإ

يجري اإن�ساء م�سروع طاقة حرارية 

 100 بقدرة   »1 »�سم�س  يدعى  �سم�سية 

ظبي،  اأبــو  يف  م�سدر  مدينة  يف  ميغاواط 

بال�سبكة  مو�سولة  فوتوفولطية  ملحطة  اإ�سافة 

العامة بقدرة 100 ميغاواط.

لتطوير  درا�ــســة  ُعمان  حكومة  اأطلقت  ا  اأي�سً  •
ميغاواًطا.   150 بــقــدرة  �سم�سية  طاقة  حمطة 

للنفط  الوطنية  الهيئة  تــطــور  الــبــحــريــن،  ويف 

فوتوفولطي  نــظــام  لــرتكــيــب  مــ�ــســروًعــا  ــاز  ــغ وال

ميغاواًطا،   20 بقدرة  بال�سبكة  مو�سول  �سم�سي 

واإ�سافة اإىل ذلك، جتري م�سر جتارب لت�سغيل 

حمطة طاقة �سم�سية خمتلطة ذات دورة موؤتلفة 

يف  مــيــغــاواًطــا   140 مــقــدارهــا  اإجمالية  بــقــدرة 

�سم�سية  طاقة  منها  القاهرة،  قــرب  الكرميات 

خال�سة بقدرة 20 ميغاواًطا، فيما يجري اإن�ساء 

الهجينة  ال�سم�سية  الطاقة  حمطات  من  املزيد 

اجلزائر  يف  املوؤتلفة  الـــدورة  ذات  )هايربيد( 

واملغرب، والكويت.

كهربائية  طاقة  لتوليد  خطط  اقرُتحت  كذلك   •
املنزيل  لال�ستهالك  عربية  بلدان  يف  �سم�سية 

والت�سدير اإىل اأوروبا، فقد مت تاأ�سي�س جمموعة 

وروبي »املبادرة ال�سناعية  �سركات من الحتاد الأ

جيغاواًطا   550 نحو  توليد  بهدف  ديــزرتــيــك« 

املقبلة،  ربعني  الأ ال�سنوات  خالل  الكهرباء  من 

بداية يف اجلزائر  تركيبات ُحددت مواقعها  من 

وم�سر وليبيا واملغرب وتون�س، ثم املنطقة املمتدة 

ردن و�سوًل اإىل ال�سعودية. من تركيا عرب الأ

اأجـــل  مـــن  لــلــطــاقــة  ــراكــة  ــس � تــاأ�ــســيــ�ــس  جـــرى   •
الــــوزراء  جمل�س  خـــالل  مــن  م�ستدامة  تنمية 

بالتعاون  البيئة  �ــســوؤون  عــن  امل�سوؤولني  الــعــرب 

منظمة  فيها  مبا  اإقليمية،  منظمات  مع  الوثيق 

وبــرنــامــج  للنفط  املــ�ــســدرة  الــعــربــيــة  قـــطـــار  الأ

القت�سادية  والــلــجــنــة  للبيئة  املــتــحــدة  مم  الأ

مم املتحدة. والجتماعية لغرب اآ�سيا التابعة لالأ
 

القت�سادية  للتنمية  العربية  القمة  فاإن  وباملثل، 

ــي عــقــدت يف الــكــويــت عــام  ــت والجــتــمــاعــيــة ال

الــتــعــاون  تــعــزيــز  ــددت حــ�ــســًرا عــلــى  ــس �  2009

حت�سني  يف  ا  خ�سو�سً الطاقة،  جمال  يف  العربي 

وتعزيز  الطاقة،  اأبحاث  ودعــم  الطاقة،  كفاءة 

تنمية  لتحقيق  كو�سيلة  املتجددة  الطاقة  تطوير 

م�ستدامة.

اعتمدت بع�س البلدان العربية �سيا�سات وبرامج   •
النقل  وو�سائل  بنية  الأ ت�ستهدف  متنوعة  طاقوية 

توجيهات  ال�سيا�سات  هذه  وت�سمل  وال�سناعات. 

تنظيمية واتفاقيات طوعية وحوافز.
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الكفاءة الزمنية التي تقدر 
بقسمة االحتياطي من البترول 
على اإلنتاج السنوي ستكفي 

العالم لفترة 43 عاًما فقط



قضية العدد

تذليل العوائق
يو�سي خرباء اقت�ساديون ب�سرورة تذليل عدد من العوائق من اأجل ترويج الطاقة اخل�سراء عربًيا، 

طار الت�سريعي واملوؤ�س�سي احلايل لت�سهيل النتقال اإىل اقت�ساد اأخ�سر، و: وذلك عرب اإ�سالح الإ

املتجددة. والطاقة  الطاقة  كفاءة  تكنولوجيات  يف  ال�ستثمار،  ي�سجع  حوافز  نظام  •  توفري 
طاقة  ل�سيا�سة  كركن  املتجددة  والطاقة  بالطلب  املتعلق  اجلانب  واإدارة  الطاقة،  كفاءة  •  تبّني 
املايل واجلهات  والقطاع  والقطاع اخلا�س،  ت�سمل احلكومة،  تبنى على جهود من�سقة  جديدة، 

خرى. املعنية الأ

•  تعديل اأ�سعار الطاقة با�ستمرار، لتعك�س الكلفة القت�سادية احلقيقية والندرة، والكلفة احلدية 
�سرار البيئية. الطويلة املدى، والأ

الوفاء  تزمع  اأنها  اللبنانية  احلكومة  اأعلنت   •
12 يف  البالغ  املتجددة  الطاقة  مبقيا�س حمفظة 

املئة بحلول �سنة 2020. 

تون�س  يف  الرياح  طاقة  ت�ستاأثر  اأن  املتوقع  من   •
املتجددة  الطاقة  ح�سة  من  املئة  يف   85 بنحو 

بحلول �سنة 2020. 

لدى م�سر قدرة �سنوية على توليد طاقة الرياح   •
مقدارها 550 ميغاواًطا. 

الطاقة  م�سادر  ن�سر  اأن  يــقــّدر  ردن،  الأ يف   •
اإنتاج  من  املئة  يف   10 بنحو  �سي�ستاأثر  املتجددة 

الطاقة الرئي�سة يف البالد بحلول �سنة 2020.

اململكة.. امل�شتقبل اأف�شل

يف  الن�سطة  اخلليجية  الــدول  من  اململكة  تبدو 

ا�ستخدام الطاقة املتجددة خا�سة الطاقة ال�سم�سية 

منها، ويظهر ذلك كما تقول الكاتبة القت�سادية 

ح�سة الكاتب يف عدة مظاهر منها:

مياه  ت�سخني  نــظــام  اأكـــرب  تنفيذ 

مــرية  الأ جامعة  يف  ال�سم�سية  بالطاقة 

نورة بنت عبدالرحمن يف اململكة، والذي اأعلن عنه 

بليون   11.5 حــوايل  تكلفته  وبلغت  2010م،  عــام 

دولر، ويخدم نظام ت�سخني املياه بالطاقة ال�سم�سية 

كافة مناطق احلرم اجلامعي مبا فيها منطقة �سكن 

الطالب، وامل�ست�سفى ذات امل�ستوى العاملي، وهو يوفر 

طاقة مبقدار 17 ميجاواًطا من املياه ال�ساخنة، كما 

يوفر ن�سبة عالية من ا�ستهالك الوقود، ويقلل ن�سبة 

انبعاث الكربون.

ويف العام نف�سه قامت مدينة امللك عبدالعزيز 

للعلوم والتقنية بالتعاون مع �سركة اآي بي اإم بالعمل 

على تطوير تقنيات النانو املتقدمة يف جمال تقنيات 

خالل  من  وذلــك  ال�سم�سية،  والطاقة  املياه  حتلية 

فريق بحثي م�سرتك، ونتج عن هذا التعاون تقنيات 

الطاقة  ــتــاج  اإن تكلفة  خف�س  على  تعمل  مــتــطــورة 

اإنتاج  مت  حيث  كبري،  ب�سكل  املياه  وحتلية  ال�سم�سية 

النانو  اأغ�سية  واإنتاج  خاليا �سم�سية عالية الرتكيز، 

لتحلية املياه.

وهي  املبادرة  يف  امل�ستخدمة  التقنيات  وتعمل 

التحلية عن طريق اأغ�سية التنا�سح العك�سي املطورة 

خف�س  يف  و�ست�سهم  ال�سم�سية،  الطاقة  با�ستخدام 

تكلفة املرت املكعب للمياه اإىل الربع.   

التي  الدرا�سات  من  العديد  املدينة  نفذت  كما 

تعنى بجدوى ا�ستغالل الطاقة ال�سم�سية يف ت�سخني 

وحماية  الت�سالت،  لنظم  الكهرباء  وتاأمني  املياه، 

�سارات املرورية  اأنابيب النفط من التاآكل، وت�سغيل الإ

�ساءة يف املناطق النائية. والتحذيرية والإ

نقل  جتــاه  للمدينة  ملمو�سة  جهود  ثمة  ا  اأي�سً

التعاون  برامج  املتجددة من خالل  الطاقة  وتوطني 

كالتعاون  خارجية  وجــهــات  املدينة  بــني  امل�سرتكة 

ال�سعودي الياباين يف ا�ستخدام الطاقة ال�سم�سية يف 

الوطنية كم�سروع  الربامج  املحمية، وكذلك  البيوت 

نفاق باملنطقة اجلنوبية، اإ�سافة اإىل توجهها  اإنارة الأ

امل�ستقبلي جتاه اإنتاج تقنية الطاقة املتجددة، ودعم 

القاعدة ال�سناعية لها، ومنها امل�ساريع الريادية يف 

جمال حتلية املياه واإنتاج الكهرباء بالطاقة ال�سم�سية 

الكهرو�سوئية واحلرارية.

كما ينفذ مركز امللك عبداهلل للدرا�سات والبحوث 

ميغاواطات   3 بــقــدرة  فوتوفولطي  نظام  البرتولية 

عبارة  وهو  اأرامكو  �سركة  م�سروع  عن  ف�ساًل  ذروة، 

 10 بقدرة  ِظلَّة  على  مركبة  فوتوفولطية  حمطة  عن 

اأن ت�سبح  ميغاواطات ذروة يف الظهران، ويتوقع لها 

اأكرب حمطة فوتوفولطية تركب على ظلة يف العامل. 

اإح�شاءات الطاقة

مل�سروع  الــطــاقــة  من�سق  خليفة  مـــازن  يلفت 

اإىل م�سكلة كربى فيما  النظر  وروبــي  الأ اليور�ستات 

اإن  اإذ يقول  يتعلق بالإح�سائيات اخلا�سة بالطاقة، 

جزًءا كبرًيا من البيانات والإح�سائيات التي توفرها 

موؤ�س�سات الطاقة يف العامل مازال قا�سًرا عن تلبية 

و�سع  على  ي�ساعد  ل  ما  وهو  القيا�سية،  املتطلبات 

اخلطط الوطنية بالعتماد عليها. 

اأهــم  مــن  ودقــتــهــا  الــطــاقــة  اإح�سائيات  وتــعــد 

نها  لأ القرار  �سانع  ميتلكها  التي  الفعالة  دوات  الأ

تعطي القرار قوة وقبوًل لدى كافة اأطراف املعادلة. 

به،  املتعلقة  اجلوانب  باختالف  القرارات  وتختلف 

اأنواع  ملختلف  نتاج  الإ بجانب  تتعلق  قرارات  فهناك 

الطاقة كقرار زيادة اأو تخفي�س اإنتاج النفط اخلام. 

فاإذا كان هذا القرار غري م�ستند اإىل اإح�سائيات 

دقيقة و�ساملة ف�سيكون القرار املتخذ خاطًئا. 

مما ينعك�س �سلًبا على الدولة كلها و�سيوؤثر 

على م�سداقيتها اأمام العامل.

30
العدد 65 - مارس 2012م



أنواع الطاقة المتجددة
لي�ست الطاقة ال�سم�سية هي النوع الوحيد للطاقة املتجددة، هناك اأنواع اأخرى منها:

الرياح:  • طاقة 
ا�ستخدمت هذه الطاقة منذ اأقدم الع�سور يف دفع ال�سفن ال�سراعية ويف اإدارة طواحني الهواء 

بار ل�ستخدامها يف عمليات الري، ويف طحن  التي ا�سُتعملت يف كثري من البلدان يف رفع املياه من الآ

الغالل واحلبوب، كما ا�ستخدمت يف اأغرا�س التدفئة.

املائية: • الطاقة 
اأمكن ال�ستفادة من حركة املاء يف اإنتاج الطاقة يف الع�سر احلديث، وهي اأنواع ثالثة:  الطاقة 

مواج البحرية. الكهرومائية، وطاقة املد واجلزر، وطاقة الأ

فالطاقة الكهرومائية هي الطاقة الناجمة عن �سقوط املاء على التوربينات بحيث يتم عن طريقها 

حتويل الطاقة امليكانيكية الناجتة من هذا ال�سقوط 

اإىل تيار كهربي با�ستخدام املولد الكهربي.

الناجمة  الطاقة  هــي  واجلـــزر  املــد  وطــاقــة 

عن تاأثري قوة جذب ال�سم�س والقمر على كوكب 

ر�س، فاملّد هو ارتفاع ماء البحر واندفاعه نحو  الأ

ال�ساطئ  املــاء عن  ارتــداد  واجلــزر هو  ال�ساطئ 

هذه  من  ال�ستفادة  وميكن  م�ستواه،  وانخفا�س 

الظاهرة عن طريق بناء �سدود مائية يتم التحكم 

فيها بوا�سطة بوابات، فعند ارتفاع املاء تقفل هذه 

اإىل  املاء  يعاد  ثم  مّد،  اأق�سى  البوابات يف حالة 

انح�سار  عند  الطاقة  توليد  تربينات  البحر عرب 

املاء وانخفا�س من�سوبه وقت اجلزر.

مواج البحرية فهي م�سدر هائل  اأما طاقة الأ

من م�سادر الطاقة وتن�ساأ نتيجة حركة الرياح، 

بني  طاقة  العادية  حـــوال  الأ يف  مـــواج  الأ وتنتج 

ع�سرة اإىل مئة كيلو وات لكل مرت من ال�ساطئ يف 

املناطق متو�سطة البعد عن خط ال�ستواء.

احليوية:  الكتلة  •طاقة 
الع�سوية  املخلفات  الناجتة من  الطاقة  هي 

ال�سلبة وال�سائلة احليوانية، والنباتية، كاملخلفات 

ال�سناعية ومياه املجاري واملخلفات الزراعية.

هــاًمــا  مــ�ــســدًرا  احلــيــويــة  الكتلة  وت�سكل 

التقليدية،  ال�سناعات  يف  ت�ستخدم  للطاقة 

وميــكــن ا�ــســتــخــدام الــغــاز احلــيــوي الــنــاجت عن 

املــنــزيل  ال�ــســتــهــالك  يف  الع�سوية  الــنــفــايــات 

نارة وت�سخني املاء وتدفئة البيوت الزجاجية  كالإ

والبال�ستيكية.

ــخــذة واملــرتــبــطــة  اأمــــا الــــقــــرارات املــت

باملجتمع املحلي مبا�سرة، والتي غالًبا تتعلق 

مكان  م�ستقة  واإحــالل  والرت�سيد  بالت�سعري 

فاإنها  معينة  لظروف  نظًرا  اأخــرى  م�ستقة 

املجتمع،  لرغبات  معاك�سة  تكون  ما  غالًبا 

اإح�سائيات تتعلق  اإىل  اإذا مل ت�ستند  عندها 

بنوعية القرار املتخذ كرفع اأ�سعار امل�ستقات 

بزعزعة  تت�سبب  قــد  فاإنها  مثاًل  النفطية 

من وال�ستقرار الجتماعي للدولة.  الأ

ح�شاءات اأنواع االإ

باختالف  الطاقة  اإح�ساءات  وتختلف 

مــ�ــســادرهــا، حــيــث لــكــل مــ�ــســدر مــن هــذه 

امل�سادر خ�سو�سيته، التي تتنا�سب وطبيعته. 

وب�سكل عام فاإنها تتكون من:

نتاج: االإ • اإح�شائيات 
بــاإنــتــاج  املتعلقة  حــ�ــســائــيــات  الإ وهـــي 

من  وتــتــكــون  اأنـــواعـــهـــا،  مبختلف  الــطــاقــة 

ولية التي تتعلق بالنفط  اإح�ساءات الطاقة الأ

واإنتاج  واليورانيوم  والفحم  الطبيعي  والغاز 

اأو  الرياح  اأو  املائية  امل�ساقط  من  الكهرباء 

ال�سم�س، واإح�سائيات اإنتاج الطاقة النهائية 

احلرارية  املحطات  اإنتاج  ت�سمل  التي  فهي 

املحطات  نــواجت  وكذلك  الكهرباء،  لتوليد 

النووية ونواجت م�سايف )تكرير البرتول(.

اال�شتهالك: • اإح�شائيات 
وتق�سم اإىل:

وهي  التحويل:  عمليات  يف  ال�ستهالك   •
نوع  ا�ستخدام  فيها  يتم  التي  العمليات 

�سكل  اأو  ــوع  ن نــتــاج  لإ الطاقة  اأنـــواع  مــن 

اآخر منها، مثل املحطات احلرارية لتوليد 

الــوقــود  بتحويل  تــقــوم  حــيــث  الــكــهــربــاء 

ال�سلب )الفحم(.

القطاعات  قبل  من  النهائي  ال�ستهالك   •
ــة املــخــتــلــفــة: ويــقــ�ــســد بها  ــادي ــ�ــس ــت الق

ال�ستهالكات التي تتم على نواجت امل�سايف 

والــنــوويــة وغريها.  واملــحــطــات احلــراريــة 

والذي يتم من خالل القطاعات املختلفة يف 

ال�سناعي  اأو  املنزيل  القطاع  مثل  املجتمع 

اأو التجاري اأو الزراعي اأو النقل. 

بالحتياطيات: تتعلق  التي  الإح�سائيات   •
بحجم  تتعلق  التي  الإح�سائيات  وهــي 

الطاقة  مــ�ــســادر  مــن  الــدولــة  احــتــيــاطــات 

اأو  فحم  اأو  خــام  نفط  كــان  �ــســواء  املختلفة 

الإح�سائيات  وهــذه  غريها  اأو  طبيعي  غــاز 

تكون عادة تقديرية وتتم من خالل النماذج 

اخلا�سة بالتنبوؤ.
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كشف األمني العام للغرفة التجارية الصناعية بالرياض حسني 
بن عبد الرحمن العذل عن عدة حتديات تواجه عمل السعوديني 
أن اجلاهزية للعمل ليست وحدها  إلى  بالقطاع اخل��اص، الفًتا 
املؤهل لالنخراط يف الشركات واملؤسسات املختلفة، مؤكًدا وجود 
عدة محاور يجب أن حتظى باألولوية يف املعاجلة الكلية لقضية 

التوظيف مبفهومها الشامل.
ون��اق��ش خ��الل احل���وار التالي ع��دة م��ح��اور تتعلق بعمل امل��رأة 
السعودية، ومشاركة القطاع اخلاص يف الدور التنموي باململكة، 
النفط  على  اعتماده  وتقليل  الوطني  االقتصاد  مصادر  وتنويع 

والغاز وغيرها من القضايا احليوية.

توظيف السعوديين ال يعتمد فقط على 
جاهزيتهم.. هناك أمور أكثر أهمية

األمني العام للغرفة التجارية الصناعية بالرياض:

حوار: أماني البحيري

مني العام للغرفة التجارية ال�سناعية بالريا�س  • ب�سفتكم الأ
امل�ستوى  على  التجارية  الغرف  اأكرب  من  واحــدة  تعد  التي 

التي  العامة  وال�سيا�سات  املبادئ،  ما  قليمي،  والإ العربي 

حتر�سون على تطبيقها يف الغرفة؟

التي �سجلتها  اأهم الإجنازات  اأحد  اأن  اأرى  اأنني  احلقيقة 

غرفة الريا�س يتمثل يف تاأ�سيل دور موؤ�س�سات املجتمع املدين، 

موؤ�س�سي  فــراغ  اأي  مــلء  يف  الغرفة  جنــاح  خـــر  الآ جنــــاز  والإ

باملجتمع، والإجناز الثالث املهم عندما اأ�سبحنا بقلب احلدث 

بتقدمي  الالمعة  املــرايــا  اإحـــدى  الغرفة  باتت  كما  بــالــعــامل، 

رجاًل  عادي  باإن�سان  لي�س  والزائر  جنبي،  الأ للزائر  املجتمع 

برملانًيا  اأو  حكومًيا،  م�سوؤوًل  يكون  اأن  اإما  فهو  امــراأة،  اأو  كان 

نتعامل  اأننا  ذلك  ويعني  بلده  يف  م�سوؤولية  له  اأعمال  رجل  اأو 

مع نخب.

من  الوحيدة  املوؤ�س�سة  هي  كانت  الغرفة  ن�ساأت  وعندما 

واأحكمت  ولدة طبيعية،  ولدت  التي  املدين  املجتمع  موؤ�س�سات 

مر،  بنظام وباإرادة من اأعلى امل�ستويات بتوجيهات من ويل الأ

بالغرفة  �سبيهة  مــدين  جمتمع  موؤ�س�سة  توجد  ل  ن  الآ وحتى 

ن�ساطها،  تنوع  ن  لأ الغرفة  دعا  ما  والتجذر  العمق  نف�س  لها 

ن، فهناك مدر�ستان  وتخرج عما هو ماألوف للغرف بالغرب الآ

جنلو�ساك�سون والفرنكوفونية( وكلتاهما تقعان دون مهام  )الأ

ن مثل ا�ستقبال روؤ�ساء الدول واحلكومات، والندوات  الغرفة الآ

واملوؤمترات وخماطبة الدوائر واملراجع العليا وت�سكيل اللجان 

يف كل املناحي.

املحافظات  جميع  يف  فــروع  بفتح  الغرفة  قامت  واأخـــرًيا 

دنى لفتح الفروع، بل  تقريًبا التي ينطبق عليها �سروط احلد الأ

اإن الغرفة لها ر�سالة اجتماعية نحو تكري�س منظمات املجتمع 

املدين، وقد حر�سنا من خالل الفروع على دعم هذا التوجه 

لكنها  مالية،  اأعباء  وحتمل  نفاق  الإ اإىل  احلاجة  من  بالرغم 

املجتمع  تطوير  يف  نت�سارك  ننا  لأ لنا،  �سعادة  م�سدر  ت�سكل 

املدين.

خدمات

وماذا  مل�سرتكيها،  الغرفة  تقدمها  التي  اخلدمات  اأبرز  • ما 
ورجــال  التجار  اأمــام  العمل  بيئة  حت�سني  اأجــل  من  تقدم 

ال�سناعة؟
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يقيم  الذي  املنا�سب  ال�سخ�س  اأكون  ل  قد 

املنا�سب  اأكون  رمبا  لكنني  الغرفة  به  قامت  ما 

الذي ي�ستعر�س ما قمنا به، ومهامنا يف الغرفة 

الغرف  نظام  ول حدده  الأ ق�سمني:  اإىل  تنق�سم 

وال�سناع  التجار  وم�ساكل  بق�سايا  العناية  وهو 

ا اأ�سحاب  امل�سرتكني بالغرفة، واأ�سفنا لهم اأي�سً

للغرفة،  الن�سمام  يف  الراغبني  احلــرة  املهن 

ملكية،  بــاإرادة  ال�سادر  الغرف  نظام  ويق�سي 

جتاري  �سجل  على  احلا�سلة  اجلهات  بــاإلــزام 

من  يوًما   30 خالل  الغرفة  ع�سوية  باكت�ساب 

ح�سولهم على ال�سجل.

ولدينا يف كل قطاع جلان متخ�س�سة قوامها 

عمال ي�ستطيعون  اأع�ساء من رجال و�سيدات الأ

احلــيــاة  مــعــرتك  الــيــومــي يف  وجــودهــم  بحكم 

القت�سادية حت�س�س م�ساكل القطاع ويطرحون 

حتتاج  واأحياًنا  التو�سيات  وي�سدرون  الق�سايا 

وامل�ساندة  بحاث  والأ الدرا�سات  اإىل  التو�سيات 

ح�سائيات، وهي م�سوؤولية نتولها  رقام والإ والأ

الذاتية  بقدراتنا  �ــســواء  الــعــامــة،  مــانــة  الأ يف 

بال�ستعانة  اأو  املتخ�س�سة  اإداراتنا  خالل  من 

مع  التخاطب  نتوىل  ثم  متخ�س�سة،  مبكاتب 

باإمارة  حملية  كانت  اإذا  الخت�سا�س  جهات 

منطقة الريا�س اأو الوزارات والديوان امللكي اأو 

اأي جهة معنية بالق�سية حمل البحث.

ومن هنا فاإن الغرفة بلجانها واأن�سطتها 

العمل  بيئة  لتح�سني  ت�سعى  ودرا�ساتها 

وال�ستثمار اأمام كافة م�سرتكيها، بل اإنها تدفع 

نظمة مبا ي�سهم يف  يف اجتاه تغيري اأو تطوير الأ

القطاع اخلا�س من  ليتمكن  العمل  بيئة  تطوير 

ممار�سة دوره ال�سليم يف خدمة م�ساريع التنمية 

وتعزيز القت�ساد الوطني.

القطاع اخلا�س

اأ�سا�سي  حمرك  اململكة  يف  اخلا�س  القطاع   -

لالقت�ساد الوطني، ما املفاهيم التي تو�سون 

فيما  خا�سة  بها  باللتزام  اخلا�س  القطاع 

ال�سعودي  املواطن  وتدريب  بتوظيف  يتعلق 

واملحافظة على بقائه على راأ�س العمل؟

من  اأكــرث  ن  الآ حتى  دربــت  الريا�س  غرفة 

بجاهزيتهم،  لالرتقاء  و�سابة  �ساب  األــف   30

بق�سية  تت�سل  واأمــور  مهمة  اإ�سكاليات  ولدينا 

على  فح�سب  يعتمد  ل  فالتوظيف  التوظيف، 

هامة  اأمــور  ثمة  بل  وتدريبه،  ال�ساب  جاهزية 

مثل  العناية  للمزيد من  تزال حتتاج  ما  مكملة 

مدار�سهم،  اإىل  اأبنائنا  ونقل  الــعــام،  النقل 

التي يجب  مور  الأ الدخل وغريها من  وم�ستوى 

لق�سية  الكلية  املعاجلة  يف  ولوية  بالأ حتظى  اأن 

التوظيف مبفهومها ال�سامل.

التنمية القت�سادية

يف  وا�ــســح  ـــدور  ب الــريــا�ــس  غــرفــة  ت�سطلع   -

التنمية  يف  اخلا�س  القطاع  م�ساركة  تطوير 

القت�سادية.. كيف ترون هذا الدور؟ 

للقطاع  ممثاًل  باعتبارها  الريا�س  غرفة 

اخلـــا�ـــس، مــ�ــســغــولــة ومــعــنــيــة بــالــعــمــل على 

النهو�س  يف  دوره  وتعزيز  القطاع  هــذا  تقوية 

كافة  تذيل  على  والعمل  الوطني،  بالقت�ساد 

اأو حتد  العقبات التي تعرت�س طريق انطالقه، 

من قدراته يف اأداء مهامه التي ت�سعه حالًيا يف 

القت�سادي  الن�ساط  لقيادة  الرئي�سي  املركز 

كافة  امل�ساريع  لتنفيذ  والت�سدي  اململكة،  يف 

املتعلقة بالتنمية القت�سادية ال�ساملة. 

الــغــرفــة ت�سطلع  فـــاإن  الــنــحــو  وعــلــى هـــذا 

الــراأي  واإبــداء  امل�ساركة  يف  وفاعل  ن�سط  بــدور 

القت�سادية،  نظمة  والأ ال�سيا�سات  بع�س  حيال 

قطاع  على  والتاأثري  ال�سلة  ذات  ا  وخ�سو�سً

حيان  الأ من  كثري  يف  تبادر  اإنها  بل  عــمــال،  الأ

اإىل طرح القرتاحات التي تنه�س بتنظيم دور 

واأداء القطاع، لي�س هذا فح�سب، بل اإنها قدمت 

ان�سوت  التي  نظمة  الأ م�سروعات  من  الكثري 

لقت�سادنا  الهيكلي  �ــســالح  الإ خطوات  حتت 

الوطني.

الريا�س  غرفة  ت�سطلع  اآخــر  جانب  ومــن 

بدور مهم يف تطوير وتعزيز ج�سور التعاون بني 

عمال وال�ستثمار يف اململكة ونظرائهم  رجال الأ

وال�سديقة عرب  ال�سقيقة  الدول  العديد من  يف 

تبذل الغرفة جهوًدا مكثفة 
لتوعية أصحاب المنشآت المنتجة 
لاللتزام بنظام العالمة التجارية، 

وتجنب مشكالت التقليد
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ف�ساًل  وال�ستثمارية،  التجارية  الوفود  تبادل 

واإجراء  للمملكة،  الزائرة  الوفود  ا�ستقبال  عن 

مباحثات جتارية وا�ستثمارية معها، ت�سب كلها 

يف قناة دفع الروابط القت�سادية وال�ستثمارية 

مع هذه الدول. 

اأكرث ال�ستثمارات جناًحا

باململكة؟  جناحا  ال�ستثمارات  اأكرث  هي  ما   -

واإىل اأي مدى ي�ساهم ال�ستثمار اخلارجي يف 

زمة  زيادة الدخل القومي؟ وهل �ساعدت الأ

ال�ستثمارات  من  املزيد  جــذب  يف  العاملية 

جنبية؟ الأ

جنبية يف اململكة  كانت �سوق ال�ستثمارات الأ

والنمو  احلــراك  من  وا�سحة  حالة  �سهدت  قد 

املالية  زمــة  الأ اأن  اإل  ــرية،  خ الأ عــوام  الأ خالل 

ال�ستثمار  حركة  على  بظاللها  األقت  العاملية 

التي ما  اليورو  اأزمة منطقة  العاملي، ثم تبعتها 

اقت�سادات  بخناق  ومت�سك  اأوروبــا  توؤرق  زالت 

اأثــرت  زمـــات  الأ هــذه  اأن  الوا�سح  ومــن  دولها، 

على حركة ال�ستثمار العاملية، وكان لها تاأثريها 

�سواق. على خمتلف الأ

الرواج  واأن  �ستنق�سع،  زمــة  الأ باأن  نثق  لكننا 

انح�سار  ــة  وحــال لــلــعــامل،  �ــســيــعــود  القــتــ�ــســادي 

ال�ستثمارات العاملية �ستتبدل، وما ي�سعرنا بالثقة 

جــراءات  والإ اجلهود  ا�ستمرار  ال�سعودية  ب�سوقنا 

لتح�سني جاذبية ال�ستثمار يف اململكة، اإ�سافة اإىل 

توفري البنية التحتية اجليدة ومنها توفر خدمات 

اجــتــذاب  ت�ساهم يف  الــتــي  املــمــتــازة  التــ�ــســالت 

اململكة  ا�ستطاعت  ولهذا  جــانــب،  الأ امل�ستثمرين 

اململكة  وا�ستطاعت  زمة،  بالأ تاأثًرا  قل  الأ تكون  اأن 

ال�ستثمارية  التدفقات  من  ن�سيبها  جتتذب  اأن 

جنبية. الأ

تطوير القت�ساد الوطني

اأ�سا�سًيا  دوًرا  الوطني  اخلا�س  القطاع  يلعب   -

ترون  كيف  الوطني..  القت�ساد  تطوير  يف 

هذا الدور؟ 

�سيا�سة  تاأ�سي�سها  منذ  اململكة  انتهجت 

ال�سوق  حرية  على  القائم  احلــر،  القت�ساد 

اخلا�س  القطاع  دور  على  �سا�س  بالأ ويعتمد 

كقائد للن�ساط القت�سادي وكالعب اأ�سا�سي يف 

اإجناز خطط التنمية ال�ساملة، واعتمدت اململكة 

الفر�سة  اخلا�س  للقطاع  وتركت  النهج  هــذا 

للعب هذا الدور وتنمية دوره وقدرته على اإدارة 

الن�ساط الرئي�سي لالقت�ساد الوطني.

الوطني  اخلا�س  القطاع  اأن  تقديري  ويف 

ويحمل  ـــاءة،  ـــف وك ــدار  ــت ــاق ب بـــــدوره  ي�سطلع 

قيادة  يف  عاتقه  على  امللقاة  الكبرية  امل�سوؤولية 

ا  م�سرية التنمية القت�سادية باململكة، خ�سو�سً

القائمة  القــتــ�ــســاديــة  الــعــوملــة  �سيوع  ظــل  يف 

على  والنفتاح  القت�سادية  احلرية  مبداأ  على 

اخلا�س  القطاع  اأثبت  وقد  العاملية،  �ــســواق  الأ

املالية  زمة  الأ تداعيات  خالل  وكفاءته  فعاليته 

العاملية العا�سفة، وما اأعقبها من اأزمة منطقة 

اليورو التي ما تزال ت�ستبد باأوربا.

يتوجب  التي  اجلهود  من  الكثري  ثمة  لكن 

على القطاع اخلا�س فعله من اأجل زيادة دوره 

جــمــايل  الإ املحلي  الــنــاجت  يف  م�ساهمته  ورفــع 

خطة  �سنوات  خالل  �سنوًيا   %6.6 اإىل  لت�سل 

سيدات األعمال ما زلن 
يتطلعن إلى نجاح أكبر وفتح 

الباب أمام كل مستثمرة 
ترغب في ارتياد قطاع 

االستثمار

وجوه
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بوترية  وامل�سي  التا�سعة،  اخلم�سية  التنمية 

�سواق املالية  مت�سارعة يف حت�سني كفاءة اأداء الأ

ال�ستثمارات  على  اأكــرث  والنفتاح  وال�سلعية، 

جنبية اخلا�سة، كي ل تفوت الفر�سة يف وقت  الأ

تت�سارع،  حـــداث  الأ حيث  للرتدد  فيه  مكان  ل 

وتيارات التغيري جارفة.

يقوم  الــذي  القطاع  هــذا  بــاأن  ثقة  ولـــدّي 

بتوظيف نحو خم�سة ماليني �سخ�س، ميلك من 

مكانات والقدرات ما ميكنه من حتمل عبء  الإ

يتطلب  ما  وهو  عاتقه،  على  امللقاة  امل�سوؤولية 

اخلا�س  القطاع  موؤ�س�سات  تعمل  اأن  بال�سرورة 

لتح�سني  والعمل  اجلهد  مــن  مزيد  بــذل  على 

وتطوير اأدائها، واإحداث تغيريات جوهرية على 

باإيجابية مع امل�ستجدات  للتفاعل  طبيعة عملها 

نتاج  الإ تنويع  على  العمل  خالل  من  الراهنة، 

اإنتاج متقدمة،  تكنولوجيا  وتوطني  وال�ستثمار، 

وارتياد اأ�سواق ت�سديرية غري تقليدية.

ويتعني على القطاع اخلا�س اأن يكيف نف�سه 

العاملي،  القت�ساد  ي�سهدها  التي  التحولت  مع 

املناف�سة،  حــريــة  اأمـــام  منفتح  عــامل  ظــل  يف 

احلماية  و�سائل  خمتلف  جتاهها  تتعرث  والتي 

تفر�سها يف  اأن  ت�ستطيع  كانت احلكومات  التي 

الوطنية،  اقت�ساداتها  حماية  بهدف  ال�سابق 

اأمــام  املتاحة  احلماية  و�سائل  اأهــم  من  ولعل 

احلالية  النــفــتــاح  حقبة  يف  اخلــا�ــس  القطاع 

منتجاته،  جودة  مب�ستويات  الرتقاء  يف  تتمثل 

لتخفي�س  مبتكرة  و�سائل  عن  للبحث  اإ�سافة 

جنبية، ف�ساًل  تكلفة املنتج ملناف�سة املنتجات الأ

عن التجاوب مع خيار الندماج والتكتل، لزيادة 

القدرة على املناف�سة والبقاء. 

تنويع م�سادر القت�ساد

- ترى ما هو الدور الذي ميكن للقطاع اخلا�س 

اململكة  حكومة  رغبة  حتقيق  يف  يلعبه  اأن 

الرامية اإىل تنويع م�سادر القت�ساد الوطني 

وتقليل اعتماده على النفط والغاز؟ 

اخلا�س  القطاع  فــاإن  ذكــرت  اأن  �سبق  كما 

قيادة  يف  �سا�سي  الأ بالدور  ي�سطلع  ال�سعودي 

التنمية  بــرامــج  وتنفيذ  الــوطــنــي  القــتــ�ــســاد 

ال�ساملة، ويدعم  القطاع اخلا�س اجلهود التي 

الدخل  م�سادر  تنويع  اأجل  من  الدولة  تقودها 

وتو�سيع قاعدة القت�ساد الوطني، واخلروج من 

القت�ساد  اإليها  ي�ستند  التي  ال�سيقة  القاعدة 

والغاز  الــبــرتول  ــروة  ث يف  واملتمثلة  ال�سعودي 

للدخل  الوحيد  الرئي�سي  امل�سدر  �سكلت  التي 

ل�سنوات طويلة.

الوطني  اخلا�س  القطاع  اأن  تقديري  ويف 

هـــداف،  الأ هــذه  حتقيق  يف  كبري  ب�سكل  جنــح 

هذا  على  جــادة  خــطــوات  مــن  حققه  مــا  ولعل 

الطريق تدعم تلك احلقيقة، ولنا اأن نطل على 

قاعدة  ت�سكل  التي  وكيماوية  البرت  ال�سناعات 

القت�سادي  للتطور  اأ�سا�سية  وركــيــزة  قــويــة 

القائم على ا�ستثمار وا�ستغالل خامات البرتول 

تعتمد  مهمة  حتويلية  �سناعة  اإىل  وحتويلها 

العامل، وجتد  ال�سناعات يف  العديد من  عليها 

بلًدا حول   120 من  اأكرث  رائجة يف  اأ�سواًقا  لها 

ومتنوعة  عديدة  منتجات  تقدم  حيث  العامل، 

�سواق،  فائقة اجلودة وح�سنة ال�سمعة اإىل هذه الأ

بدًل من ت�سديرها يف �سورة برتول خام. 

ولــتــحــقــيــق نــفــ�ــس هـــدف تــنــويــع مــ�ــســادر 

لت�سجيع  الدولة  �سعت  فقد  الوطني  القت�ساد 

قفز  حيث  اململكة،  اأنحاء  يف  عموًما  ال�سناعة 

عدد امل�سانع اإىل 4600 م�سنع يف الربع الثاين 

بنحو  تــقــدر  با�ستثمارات  2010م،  عــام  مــن 

الو�سائل  404 مليارات ريال، كما اتخذت كافة 

لال�ستثمارات  اجلــاذب  املناخ  بتهيئة  الكفيلة 

نظام  تــطــويــر  خـــالل  مــن  جــنــبــيــة  والأ املحلية 

املزايا  العديد من  واإدخال  جنبي،  الأ ال�ستثمار 

جانب  الأ امل�ستثمرين  تغري  التي  والت�سهيالت 

اململكة، مما  داخل  اإىل  با�ستثماراتهم  باملجيء 

جعل اململكة من اأف�سل الدول العربية امل�ستقطبة 

جنبية. لال�ستثمارات �سواء البينية العربية اأو الأ

كثرية  ثــروات  ل�ستثمار  الدولة  اجتهت  ثم 

ال�سياحة  نــ�ــســاطــات  مــثــل  اململكة  بــهــا  تــزخــر 

ن لت�سجيع  الداخلية والتعدين، وهاهي تتجه الآ

التي  املعلومات  لتقنية  متقدمة  �سناعات  قيام 

ر�سائها،  لإ وواعدة  وا�سعة  اآفاًقا  اململكة  متتلك 

التي  وامل�ساريع  اخلطط  هذه  جميع  اأن  ول�سك 

مام  ترعاها الدولة وتتبنى ت�سجيعها ودفعها لالأ

حققت مردودات طيبة على طريق تو�سيع وتنويع 

قاعدة الدخل بعيًدا عن العتماد الرئي�سي على 

البرتول كم�سدر وحيد للدخل. 

ن يف حتقيق  وجنحت هذه اخلطط حتى الآ

لكننا  الطريق،  هــذا  على  قفزات  بل  خطوات 

الكثري من  باأنه ما زال هناك  اأن نعرتف  يجب 

علينا  اأنه  بيد  اإجنازها،  يتعني  التي  اخلطوات 

الطريق  على  �ــســائــرون  نــنــا  اأ اإىل  نطمئن  اأن 

نغفل  اأن  ميــكــن  ول  هلل،  واحلــمــد  ال�سحيح 

يف  يتمثل  اأهمية  اأ�سد  عاماًل  طـــار  الإ هــذا  يف 

ن�سان ال�سعودي باعتباره  ال�ستثمار يف قطاع الإ

نعمل على جعل القطاع الخاص 
جاذًبا لأليدي العاملة الوطنية، 
وتذليل المعوقات التي تواجه 
منشآته في تطبيق السعودة

اإلدارة.. 
هواية .. أم حرفة؟

ومع  خـــرى،  الأ العلوم  فــروع  عن  يختلف  ل  علم  هي  دارة  الإ اأن  تقديري  يف 

عن�سر  عالية  بدرجة  ويتقن  العملية  كفاءته  يثبت  اأن  املدير  ي�ستطيع  التطبيق 

دارة الذي كان �سائًدا يف العقود  دارة، ولهذا فمن املنطقي اأن يتغري مفهوم الإ الإ

ال�سابقة حيث كان املدير ميار�س م�سوؤوليته من خالل التجربة العملية فقط، وقبل 

�سلوب القدمي يف  دارة اإىل علم له اأ�سوله وقواعده، ومن ثم مل يعد الأ اأن تتحول الإ

دارة ي�سلح اليوم، وت�ستطيع اجلهات الرقابية اأن تتبني الفارق يف اأداء املن�ساأة  الإ

مديرها،  اأداء  على  احلكم  خالل  من  والتطويرية  نتاجية  الإ هدافها  لأ وحتقيقها 

دارة املن�ساأة، ومل يعد من املمكن  همية اختيار العن�سر الكفء لإ ومن هنا فمن الأ

العتماد على عن�سر الثقة فقط لختيار �سخ�سية املدير، واإن كانت هناك الكثري 

من ال�سوابط والعوامل التي حتقق عن�سر الثقة، كما ل بد من البحث عن عوامل 

الكفاءة والعلم واخلربة.

اهتمت الغرفة بالتدريب ألهميته 
في تأهيل الشباب ومواكبة 

متطلبات سوق العمل
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من  وذلك  احل�ساري،  النهو�س  قطاعات  اأهم 

خالل ما تر�سده الدولة من مبالغ �سخمة على 

لتنمية  والتاأهيل  والتدريب  التعليم  خدمات 

املوارد الب�سرية. 

البطالة يف اململكة

ن�سبة  ارتــفــاع  اإىل  ت�سري  اإحــ�ــســاءات  هناك   -

البطالة يف اململكة.. ما العوامل التي ت�ساعد 

على تخفي�س ن�سبة البطالة وتنمية القت�ساد 

واآلية  ا�سرتاتيجية  تقيمون  وكيف  الوطني؟ 

اأهم  وما  العمل؟  �سوق  يف  الوظائف  �سعودة 

القطاع  يقدمها  اأن  ميكن  التي  املحفزات 

على  لت�سجيعه  ال�سعودي  لل�سباب  اخلا�س 

النخراط يف العمل؟

الظاهرة  بدرا�سة  الريا�س  غرفة  اهتمت 

وبحثها من خالل اإعداد الدرا�سات واأوراق العمل 

والتو�سيات التي كانت تهدف اإىل امل�ساهمة يف 

اخلا�س  القطاع  وجعل  ال�سعودة  قاعدة  تو�سيع 

الوطنية،  العاملة  يــدي  لــالأ ــا  وجــاذًب حا�سًنا 

من�ساآت  تواجهها  التي  املعوقات  لتذليل  اإ�سافة 

القطاع اخلا�س يف تطبيق ال�سعودة والقرارات 

على  الغرفة  دور  يقت�سر  ومل  بذلك،  اخلا�سة 

دعم ال�سعودة وم�ساعدة ال�سباب ال�سعودي على 

التن�سيق  على  عملت  بل  العمل،  فر�س  توفري 

اخلا�س  القطاع  من�ساآت  مع  والتوا�سل  الدائم 

من خالل مركز التوظيف بالغرفة، والذي يعد 

اأحد اأبرز اأذرع الغرفة الداعمة لق�سية توظيف 

عرب  الغرفة  جنحت  حيث  ال�سعودي،  ال�سباب 

من  يقرب  ملا  وظائف  بتوفري  التوظيف  مركز 

اإن�سائه يف مطلع عام  منذ  وظيفة  اآلف  ع�سرة 

2001م.

مع  العالقة  توثيق  على  املركز  حر�س  كما 

الب�سرية  املــوارد  تنمية  و�سندوق  العمل  مكتب 

الوظائف  لتوطني  امل�سرتك  التعاون  اأجــل  من 

من  ال�سعودي  ال�سباب  اأمــام  الفر�سة  واإتاحة 

تنظيم  يف  �ــســارك  كما  الوظيفية،  الــكــفــاءات 

للتدريب  الوطني  التنظيم  م�سروع  مقابالت 

لل�سباب  التدريب  فر�س  يهيئ  الذي  امل�سرتك 

ـــدى مــنــ�ــســاآت الــقــطــاع  املــنــتــهــي بــالــتــوظــيــف ل

�سندوق  مــع  التن�سيق  اإىل  اإ�ــســافــة  اخلــا�ــس، 

عبداللطيف جميل خلدمة املجتمع، وغريه من 

من�ساآت القطاع اخلا�س. 

التدريب  بق�سية  الغرفة  اهتمت  كــذلــك 

ال�سباب  تاأهيل  يف  ق�سوى  اأهمية  من  ميثله  ملا 

متطلبات  ومواكبة  قدراتهم  وتطوير  ال�سعودي 

للتاأهيل  مــركــًزا  نــ�ــســاأت  اأ فقد  الــعــمــل،  �ــســوق 

وتاأهيلها  الوطنية  الــكــوادر  عــداد  لإ والتدريب 

للقطاع اخلا�س، ويقوم مركز التدريب بالغرفة 

التعليمية  املــنــاهــج  اأفــ�ــســل  ــوفــري  وت بـــاإعـــداد 

والتدريبية املتوفرة التي تلبي احتياجات ال�سوق 

يف  مميزين  بــخــرباء  ال�ستعانة  مــع  املحلية، 

ال�ستعانة  وكذلك  والتاأهيل،  التدريب  جمالت 

يف  اجلامعات  اأ�ساتذة  من  اأكادميية  بخربات 

دارة العامة، وكثري  الداخل واخلارج، ومعهد الإ

ف�ساًل  هلية،  الأ التدريب  ومعاهد  مراكز  من 

عن ال�ستعانة بعدد من املمار�سني من قيادات 

القطاع اخلا�س.

املراأة ال�سعودية العاملة

- ما هو تقييمكم لو�سع املراأة ال�سعودية العاملة 

اأبــرز  ومــا  عــام؟  ب�سكل  احلالية  الــفــرتة  يف 

هي  وما  املــراأة؟  ت�سغيل  و�سلبيات  اإيجابيات 

اأكرث جمالت العمل وال�ستثمار التي حققت 

املراأة فيها جناًحا ملحوًظا؟ 

من  كبري  باهتمام  ال�سعودية  املراأة  حتظى 

التعليم،  ا  وخ�سو�سً املجالت  كافة  يف  الدولة 

حيث بلغ حجم ا�ستثمارات تعليم املراأة ما يقرب 

التعليم  خريجات  عــدد  وبلغ  مــلــيــاًرا،   30 مــن 

اأما عدد خريجات  األف خريجة،   44.6 العايل 

وتقدر  طالبة،  األف   121 فبلغ  العامة  الثانوية 

ح�ساءات عدد املوظفات باأكرث من 565 األف  الإ

ناث البالغ عددهن  موظفة من اإجمايل عدد الإ

العاطالت  عدد  يبلغ  فيما  امــراأة،  مليون   8.4

ح�ساءات  الإ وت�سجل   %28 ـ   25 من  العمل  عن 

وجوه
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ن�سبة عمل املراأة يف اململكة بنحو %5.5.

ميدان  يف  بــارزة  جناحات  ــراأة  امل وحققت 

منــاذج  ن  الآ لدينا  واأ�ــســبــح  عـــمـــال،  والأ املـــال 

عمال،  الأ �سيدات  عديدة ي�سعب ح�سرها من 

وي�سار اإليها بالبنان يف قطاعات عديدة، وباتت 

ت�سارك بفاعلية يف م�سرية التنمية القت�سادية، 

وت�سري  عــمــال،  الأ رجـــال  مــع  جنب  اإىل  جنًبا 

تفوق  الن�سائية  ر�سدة  الأ اأن  اإىل  ح�سائيات  الإ

100 مليار ريال.

وُترِبز املرحلة احلالية التي ت�سهدها اململكة 

دوًرا ملمو�ًسا للمراأة متار�س من خالله مهامها 

ب�سكل مت�ساعد حيث باتت ت�سارك بفاعلية يف 

والقت�سادية  كادميية  الأ املجالت  من  العديد 

من  م�سرقة  منـــاذج  وهــنــاك  وال�ــســتــثــمــاريــة، 

�ــســيــدات اأعــمــال �ــســعــوديــات جتـــاوز وجــودهــن 

لها  م�سهوًدا  جناحات  وحققن  الوطن  حــدود 

عمال  والأ املال  املجالت، ويف عامل  يف خمتلف 

�سيدتني  اأو  �سيدة  يف  النجاح  ح�سر  ميكن  ل 

خالل  من  تفوقت  �سيدة  جند  ن�ساط  كل  ففي 

حقية يف فر�س  اإنتاجيتها العالية التي اأعطتها الأ

وجودها يف جمتمع التجارة وال�ستثمار.

ولدينا مناذج م�سرفة تفوقت وا�ستطاعت اأن 

حتقق كثرًيا من الإجنازات يف جمال ال�ستثمار 

عمال  التي ل ميكن اأن ينكرها اأحد، �سيدات الأ

ال�سعوديات ما زلن يتطلعن اإىل جناح اأكرب وفتح 

الباب اأمام كل م�ستثمرة ترغب يف ارتياد قطاع 

عمال  الأ �سيدات  وطموح  وال�ستثمار،  عمال  الأ

ل حتده حدود فهن يتطلعن اإىل م�ساركة فاعلة 

رجــال  وم�ساركة  ال�ستثمار  جمــال  يف  ن�سطة 

عمال يف اإجناز خطط التنمية، وهن بالفعل  الأ

اأن  �سك  ول  الطموح،  هــذا  بلوغ  على  قــادرات 

الدولة تقف بجانبهن لتحقيق طموحاتهن لكن 

لف  ذلك يحتاج اإىل ال�سرب واملثابرة وطريق الأ

ميل يبداأ بخطوة، وقد جتاوزناها بحمد اهلل.

حماية حقوق امل�ستهلكني

عن  ال�سخ�سية  مــالحــظــاتــكــم  خـــالل  مــن   -

تقيمون  كــيــف  ــكــة،  املــمــل يف  املــ�ــســتــهــلــكــني 

ــة حــقــوق  ــحــمــاي ــقــة ب ــعــل جــــــــــراءات املــت الإ

جهود  هــي  ومـــا  عـــام؟  ب�سكل  امل�ستهلكني 

نتاج والفوز  الإ الغرفة يف رفع م�ستوى جودة 

بثقة امل�ستهلك؟

لتوعية  مكثفة  الريا�س جهوًدا  تبذل غرفة 

ال�سركات  خ�س  وبالأ املنتجة  املن�ساآت  اأ�سحاب 

العالمة  بنظام  ــتــزام  الل بــ�ــســرورة  امل�سنعة 

تعد  والتي  التقليد  م�سكالت  وجتنب  التجارية، 

ل  وحتى  خــريــن،  الآ حقوق  على  واعــتــداًء  غ�ًسا 

الغرفة  تقوم  كما  العقاب،  طائلة  حتت  يقعوا 

بالبعد  ال�سعوديني  امل�ستوردين  لتوعية  بجهود 

عن ا�سترياد ال�سلع التي حتمل عالمات جتارية 

اأجــل  مــن  �ــســبــاب،  الأ لنف�س  مـــزورة  اأو  مقلدة 

حماية اأ�سواقنا ومواطنينا وامل�ستهلكني املقيمني 

من ال�سلع املغ�سو�سة. 

ــاإن الغرفة  وبــالــتــوازي مــع هــذه اجلــهــود ف

من  امل�ستهلكني  تــوعــيــة  عــلــى  كــذلــك  حتــر�ــس 

واملقلدة،  املغ�سو�سة  ال�سلع  ا�ستخدام  م�سار 

مركز  توعية  امل�ستهلك  لتاأ�سي�س  بادرت  حيث 

 يف عام 2004م ، لن�سر الوعي لدى املجتمع من 

عرب  التجاري  والتدلي�س  الغ�س  مكافحة  اأجــل 

برامج متعددة ت�سب يف جمملها يف قناة توعية 

ويعنيه  يهمه  مــا  كــل  حــول  امل�ستهلك  وتثقيف 

عمال  الأ قطاعات  حث  خالل  من  ا�ستهالكًيا، 

�سلع وخدمات  يقدمونه من  ما  رفع جودة  على 

لتجمعات  موجهة  مــتــعــددة  اإعــالمــيــة  بجهود 

مع  بذلك  املتعلقة  املعلومات  ون�سر  امل�ستهلكني، 

�ساأنه  من  ما  كل  يف  الر�سمية  اجلهود  م�ساندة 

رعاية امل�ستهلك وحفظ حقوقه.
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ميكن تلخي�س اأ�سباب الفجوة التقنية يف عدد من النقاط ياأتي يف مقدمتها:

الق�سور الوا�سح يف اإدراك م�سلمي الع�سر للخطاب القراآين والنبوي الكرمي 

الداعي اإىل العلم وتوظيفه لبناء دولة اإ�سالمية قوية بل والتقاع�س عن ال�ستجابة 

مر الذي جعل الع�سر احلا�سر من  دراك اإن وجد اأحياًنا، وهو الأ ملتطلبات هذا الإ

حياة امل�سلمني امتداًدا لعدة قرون خلت من الركود والتخلف والتقليد.

واخلطاب القراآين النبوي الكرمي يف دعوته للم�سلمني اإىل العلم غري حم�سور 

داب والفنون واإمنا ميتد اإىل وجوب درا�سات  فقط يف درا�سات العقيدة وال�سريعة والآ

العلوم البحتة والتطبيقية املو�سلة اإىل معارف وحقائق الكون وقوانينه ومظاهره يف 

عمليات متنامية و�سوًل اإىل منتهى احلقيقة املطلوبة يف هذا الوجود وهي توحيد 

اآية  اإل اهلل} )حممد  اإله  ل  اأنه  تعاىل: {فاعلم  قولــه  الــواردة يف  اهلل عز وجل، 

19(، ومن ثم توظيف التخ�س�س العلمي اأًيا كان جماله خلدمة العقيدة والدعوة 

اإىل اهلل.

واملالحظ اأنه حتى النخبة املمتازة من العقول امل�سلمة التي تتجه اإىل البحث 

العلمي يف املجالت التقنية الدقيقة  فاإنهم ومعهم بع�س العذر يتوجهون اإىل الهجرة 

�سالمية، كي ي�سكلوا م�ساحة يف اآلية التقدم العلمي والتقني يف  خارج اأوطانهم الإ

�سالمية، ويو�سعوا من م�ساحة الفجوة التقنية بني مواطنهم  الدول املتقدمة غري الإ

�سالمية،  وبالد مهجرهم. الإ

�سرتاتيجية  الإ هـــداف  والأ امل�ستقرة  القت�سادية  ال�سيا�سات  غياب  وكذلك 

الدولة  �سيا�سات  اأن  العربية  الدول  غالبية  يف  املالحظ  اإذ  املدى،  بعيدة  التنموية 

�سخا�س،  وا�سرتاتيجياتها مرتبطة باأ�سخا�س معينني وتتغري مع كل تغيري لهوؤلء الأ

�سا�سية لالقت�ساد القومي. اإ�سافة اإىل عدم اكتمال البنية الأ

التقنية عربيًا
ظاهرها فجوة
وباطنها خسارة
تعاين معظم الدول العربية من فج�ة تقنية، تتبل�ر يف تخلف فن�نها 

يعني  ما  العاملية،  �س�اق  االأ يف  املناف�سة  عن  منتجاتها  وعجز  نتاجية،  االإ

واالجتماعية  االقت�سادية  التنمية  برامج  على  �سلبًيا  الفج�ة  انعكا�س 

التي  واحلل�ل  واأ�سبابها،  امل�سكلة،  اأ�سل  معرفة  باجتاه  ذلك  ويدفع  فيها، 

ميكن انتهاجها، حتى تتمكن الدول العربية من مغادرة مقاعد امل�ستهلكني 

اإىل م�اقع امل�سدرين.

المجهر
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و�ساآلة احلوافز املادية واملعنوية للباحثني واملوهوبني، عدم توافر و�سائل 

بحاث واخلدمات  البحث العلمي والتقني، والقوى الفنية امل�ساندة من مراكز الأ

املكتبية والتوثيقية املتطورة.

اإىل جانب ذلك تعاين العديد من الدول العربية من قلة املعامل واملختربات 

الالزمة للدرا�سات العلمية والتقنية مبا تتطلبه من جتهيزات واأجهزة ومعدات 

حديثة وقوى فنية م�ساندة، واحتالل الدرا�سات النظرية مل�ساحة وا�سعة على 

خريطة اجلامعات واملعاهد العليا يف تلك الدول على ح�ساب درا�سات العلوم 

والتقنية.

العقول  هجرة  اإزاء  الكــرتاث  وعدم  والالمبالة  التفريط  حالة  ا:  اأي�سً

العربية اإىل الدول املتقدمة، مع اأن هذه الهجرة ت�سكل نزًفا للعقول واملوارد 

املالية.

من  املطلوب  امل�ستوى  توفر  عدم  اأو  ب�سعف  تتعلق  اأخــرى  اأ�سباب  هناك 

املهارات للتعامل مع التكنولوجيا امل�ستوردة وتاأ�سيلها وتطويرها، وكذلك العجز 

الوا�سح يف املوؤ�س�سات ال�سرورية العاملة يف جمال التطوير التكنولوجي، وهي 

مبا  التجريب،  ووحدات  الت�سميم  ومكاتب  الهند�سية،  الدرا�سات  موؤ�س�سات 

يف ذلك العجز يف تقنيات درا�سة امل�سروع من جوانبه الفنية وتقييمه بوا�سطة 

اخلرباء املحليني.

زمة مظاهر االأ

يف  املتقدمة  والدول  العرب  بني  التقنية  للفجوة  الرئي�سية  املظاهر  تبدو 

عدة حماور اأهمها:

�ــســواق  الأ يف  املناف�سة  على  قدرتها  وعــدم  العربية  املنتجات  حملية   •
العاملية.

ميزان  يف  الدائم  العجز  ظهور  ثم  ومن  ال�سلعية،  ال�سادرات  انخفا�س   •
املدفوعات )عدا دول النفط(.

التنمية. جهود  وت�ستت  التخلف  حالة  ا�ستمرارية   •
وعلى  بل  �سالمية،  الإ مــوال  الأ فائ�س  على  املتقدمة  الــدول  ا�ستحواذ   •

العقول والكفاءات الب�سرية امل�سلمة.

يف: ذلك  ويت�سح  الجتماعية  التكنولوجيا  عليه  يطلق  اأن  ميكن  ما  توليد   •
اأواًل: انعدام القدرة على املناف�شة: 

عن  ف�ساًل  الكال�سيكية  نــتــاج  الإ خطوط  ــاإن  ف اقت�سادية  كقاعدة 

تطويرها  يتم  مل  واإذا  فاإنها  الكبري،  التجاري  نتاج  الإ على  قدرتها  عدم 

تكنولوجيا وبا�ستمرار تعطي منتجات كال�سيكية تقليدية، ل يتقبلها ال�سوق 

تظل  فاإنها  ثم  ومن  رخ�س،  والأ جــود  الأ البديل  املناف�س  لوجود  العاملي، 

اأن  ت�ستطيع  ل  بل رمبا  ال�سوق(  الوطنية )حملية  داخل حدودها  حبي�سة 

تدراأ عن نف�سها مناف�سة وغزو املنتجات العاملية ذات التكنولوجيا املتقدمة 

لها  التجارية  اإل عن طريق احلماية  رخ�س، داخل حدودها،  والأ جود  الأ

من دولتها.

تعاني العديد من الدول العربية من قلة المعامل 
والمختبرات الالزمة للدراسات العلمية والتقنية بما 

تتطلبه من تجهيزات وأجهزة ومعدات حديثة 
وقوى فنية مساندة
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ثانًيا: انخفا�ض ال�شادرات ال�شلعية:

الدائم يف  العجز  توطن  �ساأنه  من  وذلك مبا 

موازين مدفوعات الدول املتخلفة تكنولوجًيا، حيث 

ينح�سر جانب ال�سادرات ال�سلعية لهذه الدول يف 

القليل من املواد اخلام وال�سلع الزراعية ويف النادر 

من ال�سلع ال�سناعية، التي ت�سدرها وفًقا لنظام 

احل�س�س اأو اتفاقات التجارة والدفع مع ال�سركاء 

التجاريني عادة.

انخفا�س  �ــســبــاب  لأ القــتــ�ــســادي  والتحليل 

للدول  كذلك،  الزراعية  بل  ال�سلعية  ال�سادرات 

اإىل  �ــســبــاب  الأ هــذه  يرجع  تكنولوجًيا،  املتخلفة 

هذه  يف  )التكنولوجيا(  نــتــاجــي  الإ الفن  تخلف 

املنتجات  حجم  على  �سلبًيا  ينعك�س  مبا  الـــدول، 

امل�ستهلك  تف�سيالت  على  وا�ستحواذها  وجودتها 

�سواق العاملية. يف الأ

وت�شتت  التخلف  حالة  ا�شتمرارية  ثالًثا: 

جهود التنمية:

التخلف  اأو  للركود   القت�سادي  التحليل 

اإىل  ي�سري  �سالمية  الإ الـــدول  يف  التكنولوجي 

مة  الأ اإليه  و�سلت  فيما  رئي�سًيا  �سبًبا  كان  اأنــه 

ما  رغــم  وتخلف  ــة  واأمــي فقر  مــن  �ــســالمــيــة  الإ

متلكه من موارد ب�سرية وطبيعية هائلة، ويعني 

والــفــقــر يف  التخلف  حــالــة  ا�ــســتــمــراريــة  ذلـــك 

املعلومات  حجم  اإن  حيث  من  القادمة،  العقود 

�سنوات  ع�سر  كل  يت�ساعف  املتقدمة  الــدول  يف 

مكانات  تقريًبا، وتت�سارع القدرة على جتديد الإ

العامل  يواجه  فيما  �سنوات،  ثالث  كل  التقنية 

اخرتاًعا جديًدا على مدار ال�ساعة كل دقيقتني، 

الخرتاع  بــراءات  من  الهائلة  املاليني  حيث  ومن 

امل�سجلة التي تقف يف قائمة انتظار فر�س التطبيق 

والتحول من البحوث العلمية النظرية اإىل التطبيق 

نتاجي التكنولوجي. الإ

رابًعا: ا�شتمرارية نزف العقول:

ثر ات�ساع الفجوة  يك�سف التحليل القت�سادي لأ

�سالمية والدول املتقدمة، عن  التقنية بني الدول الإ

اأن الفجوة التقنية، كانت واحدة من ثالثة اأ�سباب 

ر�سدة  موال والأ رئي�سية يف حتول اأو هجرة فائ�س الأ

�سالمية اإىل اأ�سواق النقد واملال للدول املتقدمة،  الإ

اإىل  �سالمية  وكذا يف هجرة العقول والكفاءات الإ

الدول، مبا  لتلك  بحاث  الأ املعامل ومراكز  قاعدة 

اأي تنمية اقت�سادية  ي�سكل نزيًفا دائًما لعن�سري 

�سالمية،  الإ الدول  يف  فيها  مرغوب  اجتماعية  اأو 

المجهر
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خــــرى الــتــي يــنــادى  ــول الأ مــن بــني احلــل

الفجوة  ل�سد  والباحثني  العلماء  من  عدد  بها 

التقنية، اأو التقليل منها عدة اأمور منها:

التكنولوجية  للقدرات  الدقيق  التقييم   •
حدة  على  اإ�سالمية  دولــة  كل  يف  املوجودة 

والختبار  جمتمعة،  �سالمية  الإ ولــلــدول 

ـــواع  اأن ـــة مــن  ينا�سب كــل دول ملــا  الــواعــي 

وجمــــالت الــتــكــنــولــوجــيــا احلــديــثــة وفــًقــا 

لقدراتها املادية والب�سرية والعلمية.

نتاجي  الإ اجلــهــاز  وفاعلية  قــدرة  زيـــادة   •
مكونات  اإنتاج  على  اإ�سالمية  دولــة  كل  يف 

املباحة  التكنولوجية  ال�سلع  وم�ستلزمات 

انتهت  اأو  اخــرتاع  بــراءة  لها  لي�س  )التي 

مدة احلماية لها( وال�سعي اإىل اإحداث اأية 

اإ�سافات لها.

بني  والتعاون  للتن�سيق  فاعلة  اآلية  اإيجاد   •
يف  ال�سناعية  واملن�ساآت  بحاث  الأ مراكز 

�سالمية مبا ي�سمن ت�سويًقا لنتائج  الدول الإ

اأبحاث هذه املراكز وتوليد تقنية اإ�سالمية 

خال�سة منا�سبة، وال�ستغناء تدريجًيا عن 

لل�سناعة  التكنولوجية  اخلدمات  ا�سترياد 

يف هذه الدول.

تقوم  اإ�سالمية  تقنية  اإ�سرتاتيجية  بناء   •
على اأربعة عنا�سر هي:

1- املحاكاة والتقليد.

2- تراخي�س الت�سنيع.

�سافة وحماولة تغيري عنا�سر  ج - التطويع والإ

نتاجية. العملية الإ

د - التطوير النتقائي للتكنولوجيا الوطنية.

ع�سوًيا  الــدولــة  يف  التعليم  خطة  ربــط   •
للتنمية  الــ�ــســامــلــة  ــة  ــي ــوطــن ال بــخــطــتــهــا 

�ــســرورة  مــع  والجتماعية،  القت�سادية 

اإ�سراك العلميني يف اإعداد اخلطة الوطنية 

ال�ساملة.

عربية  دولة  كل  يف  اأدنــى  حد  تخ�سي�س   •
والتطوير  والتدريب  البحوث  على  نفاق  لالإ

�سنوي  مبعدل  يتزايد  التكنولوجيا،  ونقل 

من اإجمايل الناجت القومي.

ال�ستخدام  مل�سكلة  احلا�سم  الت�سدي   •
الناق�س للمهارات املتاحة وذلك بتوجيهها 

الزيادة  ترتبط  بحيث  نتاج،  الإ زيادة  نحو 

معدلت  بــزيــادة  فيها  النوعية  اأو  الكمية 

نتاج والنمو. الإ

محاوالت لسد الفجوة

ال�سيا�سات  غياب  يف  فيكمن  خــر  الآ ال�سبب  اأمــا 

والتقنية  العلمية  واخلــطــط  وال�ــســرتاتــيــجــيــات 

بع�س  يف  والعتماد  املدى،  البعيدة  والقت�سادية 

الدول العربية على القرارات الرجتالية املفاجئة 

حادية امل�سالح، ذات ال�سدمة  غري املدرو�سة والأ

خمتلف  عــلــى  العك�سي  واملـــــردود  القــتــ�ــســاديــة 

العالقات القت�سادية والجتماعية.

احللول

ثمة حلول ميكن انتهاجها لتقليل حدة الفجوة 

التقنية بني الدول العربية والعاملية منها: 

مبا  والتقنية  العلوم  درا�سات  وت�سجيع  دعم   •
يتطلبه ذلك من جتهيزات وخمتربات واأجهزة 

الباحثني  ب�سرية منتقاة من  ومعدات وعنا�سر 

داريني، وكذلك دعم عمليات توظيف نتائج  والإ

من  مبزيد  التنمية  اأجــل  مــن  العلمي  البحث 

العتمادات املالية.

مــادًيــا  والــبــاحــثــني  للعلماء  العــتــبــار  اإعــــادة   •
اإ�سالمي  م�سروع  اإيجاد  اإىل  وال�سعي  ومعنوًيا، 

عربي ي�ستهدف وقف هجرة العقول والكفاءات 

ت�سربهم  اأو  اخلــارج  اإىل  العربية  و  �سالمية  الإ

دارية، مبا يوؤدي اإىل  اإىل الن�ساطات املالية والإ

ان�سرافهم عن احلياة العلمية والبحثية.

اإعادة النظر يف منظومة التعليم ويف املنظومة   •
بتحقيق  ي�سمح  مبــا  لــهــا  املــ�ــســانــدة  ـــــة  داري الإ

اأهداف وغايات من اأهمها:

واملــوهــوبــني  للمتفوقني  املــبــكــر  الكــتــ�ــســاف   •
ورعايتهم ب�سكل خا�س.

العلمية  الــعــالقــات  مــن  ال�ــســتــفــادة  تنظيم   •
الدولية.

العلوم  العلمي يف جمال  لتميز  ا  اإر�ساء قاعدة   •
جمالت  يف  خ�س  الأ وعلى  احلديثة  �سا�سية  الأ

والطاقة  الدقيقة  لكرتونيات  لالإ املعلوماتية 

والطاقة  اجلــديــدة  واملـــواد  والف�ساء  النووية 

اجلديدة واملتجددة والهند�سة الوراثية و�سناعة 

الدواء والتكنولوجيا الع�سكرية.

باملن�ساآت  والبحثية  العلمية  املوؤ�س�سات  ربط   •
بتوليد  يــ�ــســمــح  مبـــا  ــة  ــاجــي ــت ن الإ الــ�ــســنــاعــيــة 

التكنولوجيا  مع  والتفاعل  حملية  تكنولوجيا 

امل�سادر:

عبد  بن  عطية  د.   - القت�سادية  واآثارها  التقنية  الفجوة 

احلليم �سقر، جامعة اأم القرى.

امل�سكلة التكنولوجية يف الوطن العربي – د.مثنى اأكرم عبد 

اجلبار،  جامعة بغداد.

العلوم  توطني  يف  العلمي  والبحث  التعليم  موؤ�س�سات  دور 

التكنولوجية - د. حممد خمتار احللوجي .

املــ�ــســتــوردة املــتــقــدمــة واإقـــامـــة اجلــ�ــســور بني 

ال�سناعية  واملن�ساآت  الوطنية  بحاث  الأ مراكز 

نتاجية. والإ

العلمي  املجتمع  بــني  اجلــ�ــســور  بــنــاء  اإعــــادة   •
والعلماء  املعلم  �سورة  وحت�سني  ال�سعب  وعامة 

رمــوًزا  وجعلهم  ال�سعب،  طبقات  خمتلف  بني 

جيال. لالأ

م�ستدمية  دعــــم  واآلــــيــــات  ــل  ــائ ــس و� ـــجـــاد  اإي  •
�سغوط  دون  تتفرغ  حتى  البحثية  للموؤ�س�سات 

مع  التكنولوجية،  واملالحقة  للتطوير  متويلية 

دارية لهذه املوؤ�س�سات  جهزة الإ وقف ت�سخم الأ

للتعقيدات  وحتا�سًيا  امليزانيات  تاآكل  من  منًعا 

املكتبية )البريوقراطية(.

والتعاون  والتن�سيق  التخطيط  من  قدر  تفعيل   •
والتقنية  والبحثية  العلمية  املوؤ�س�سات  بــني 

العربية، مبا يكفل لها احلركة بتخطيط واحد 

هذا  اأهمية  وتتزايد  حمـــددة،  اأهـــداف  ونحو 

اإىل  حتتاج  التي  التقنيات  جمــال  يف  التفعيل 

تزاوج القدرات الب�سرية القادرة على م�سايرة 

الع�سر علمًيا وتقنًيا واملتوفرة لدى بع�س الدول 

لدى  املتوفرة  املالية  القدرات  مع  �سالمية،  الإ

بحاث النووية والتقنيات  خر، مثل الأ بع�سها الآ

الع�سكرية املتطورة وتكنولوجيا الف�ساء وغريها 

اأمــوال  روؤو�ـــس  اإىل  التي حتتاج  املــجــالت  مــن 

اإ�سالمية  دولــة  اأيــة  توفريها  عن  تعجز  طائلة 

مبفردها.

�سالمية  الإ الدول  بني  الفنية  اخلربات  تبادل   •
ــتــدريــب والــتــاأهــيــل،  يف جمـــالت الــبــحــوث وال

والفنيني  اخلـــرباء  على  العتماد  مــن  واحلــد 

غري امل�سلمني.

طريق  عن  املحلي  بالت�سنيع  ــواردات  ال ربط   •
�سالمية  عقد اتفاقات بني جمموعات الدول الإ

ال�سلعة  لت�سنيع  املنتجة  وال�سركات  قليمية  الإ

الزيادة  مع  العربية  الــدول  داخــل  امل�ستوردة 

يف  �سالمي  الإ املحلي  املكون  لن�سبة  التدريجية 

�سالمي بعد  اأجزاء ال�سلعة حتى ي�سل املكون الإ

ويبقى  املائة،  يف  مائة   %100 اإىل  زمنية  فرتة 

ا�ستغالل  حق  الفرتة  هــذه  بعد  املن�ساأ  لدولة 

ال�سم والعالمة التجارية فقط.

حجم المعلومات في الدول المتقدمة 
يتضاعف كل عشر سنوات تقريًبا. 

وتتسارع القدرة على تجديد 
اإلمكانات التقنية كل ثالث سنوات. 

فيما يواجه العالم اختراًعا جديًدا 
على مدار الساعة كل دقيقتين
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جدية يف خلق فر�ض العمل

اعترب الربوف�سور الدكتور اأحمد بن عبدالرحمن 

ريـــادة  جمعية  اإدارة  جمل�س  رئــيــ�ــس  ال�سميمري 

ن�سطة التمويلية  عمال، راأ�س املال اجلريء اأحد الأ الأ

الهامة التي تدفع بالقت�ساد الوطني اإىل مزيد من 

ي�ساهم  كما  القت�سادية،  احلركة  وتن�سيط  التو�سع 

بجدية يف خلق فر�س العمل يف الوطن وتو�سيع دور 

املن�ساآت ال�سغرية والنا�سئة.

الثورات  ازدهــرت  فقد  الباحثون  اأكــد  وكما 

الدقيقة  واملعلومات  لكرتونيات  الإ ال�سناعية، 

والتكنولوجيا احلديثة وغريها من ال�سناعات 

ازدهاًرا مذهاًل بف�سل التمويل براأ�س املال 

املخاطر، حيث اأ�سحت تلك امل�سروعات 

ملتقى »رأس املال الجريء:

تغطية: حامد النصيح

تدفع  التي  الهامة  التم�يلية  ن�سطة  االأ اأحد  اجل��ريء  املال  راأ���س  ُيعدُّ 

االقت�سادية،  احلركة  وتن�سيط  الت��سع  من  مزيد  اإىل  ال�طني  باالقت�ساد 

املن�ساآت  دور  وت��سيع  ال�طن  يف  العمل  فر�س  خلق  يف  بجدية  ي�ساهم  كما 

ال�سغرية والنا�سئة.

تلك النتيجة ت��سل اإليها املجتمع�ن مبلتقى »راأ�س املال اجلريء ال�اقع 

واآفاق امل�ستقبل« الذي ُعقد نهاية ال�سهر املا�سي بالريا�س، واأقامته الهيئة 

�سالمي،  االإ العامل  لرابطة  التابعة  والتم�يل  العاملية لالقت�ساد  �سالمية  االإ

وناق�س �سبل دعم املن�ساآت ال�سغرية واملت��سطة.

تمويل المشاريع الصغيرة.. االستثمار األفضل

تقرير
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بعد �سنوات قليلة م�سروعات متو�سطة ناجحة قفز 

اأغلبها بعد ذلك اإىل م�ساف امل�سروعات الكربى 

التي تغزو منتجاتها وخدماتها اأ�سواق العامل كافة. 

مثلة على ذلك كثرية، فهوت ميل، وفي�س بوك،  والأ

اأبل  و�سركة  للتحميل  واأيفون  كوم،  واأمــازون دوت 

العمالقة  مايكرو�سوفت  �سركة  وكذلك  ال�سهرية، 

وغريها كثري قامت على راأ�س املال املخاطر.

كــمــا يــعــد راأ�ــــس املـــال اجلــــريء مــن �سمن 

التي  العامل  يف  الع�سرية  التمويل  م�سادر  اأهــم 

عمال وتنمية  ت�ساعد على تنمية م�ساريع ريادة الأ

اإدخــالــه  ويعترب  الــكــربى،  البلدان  اقت�ساديات 

بالتجارب  ا�سرت�ساًدا  القت�سادي  الن�ساط  يف 

الناجحة يف العديد من دول العامل اأمًرا هاًما جًدا 

يجاد م�ساريع مبتكرة وفتح اأ�سواق جديدة.  لإ

واخلرباء  املراقبني  بع�س  اإىل  ا�ستناًدا  لكن 

ال�سرق  منطقة  يف  امل�سدر  هذا  ا�ستخدام  يبقى 

ال�سغرية  امل�ساريع  اإن  حيث  بدايته،  يف  و�سط  الأ

على  احل�سول  يف  �سعوبات  من  تعاين  زالــت  ما 

بع�س  اإىل  كذلك  وا�ستناًدا   ، املنا�سب  التمويل 

الإح�ساءات، فاإن حجم معدل راأ�س املال اجلريء 

�سنوًيا  دولر  مليار   115 اإىل  ي�سل  الــعــامل  يف 

وح�سة دول املنطقة العربية ت�سل اإىل 2 يف املائة 

من هذا املعدل اأي نحو 3.2 مليار دولر، وتعترب 

الرهانات  اأن  مبا  جــًدا  متوا�سعة  احل�سة  هــذه 

والتحديات تفر�س على �سناع القرار يف املنطقة، 

من ناحية اأوىل، اإىل تهيئة اقت�ساداتها ل�ستيعاب 

املزيد من ال�ستثمارات اخلا�سة، ومتكني القطاع 

اخلا�س من احتالل دور قيادي ون�سيط يف التنمية 

القت�سادية يقبل املخاطرة ، وي�سمح بوجود جيل 

عمال، ومن ناحية ثانية، اإىل  جديد من رجال الأ

مع  تتنا�سب  وت�سريعات  �سوابط  وجــود  �سرورة 

على  وخا�سة  املنطقة  بها  متــر  التي  الــتــطــورات 

فر�سة عمل يف  نحو خم�سة ماليني  توفري  �سعيد 

العام خالل الـ 20 �سنة املقبلة.

با�ستمرار  معاجلتها  ميكن  ل  حتديات  وهي 

على  العام  القطاع  وهيمنة  احلكومي،  نــفــاق  الإ

ن�سط  خا�س  قطاع  خــالل  مــن  واإمنـــا  القت�ساد 

ومن  منا�سبة،  ا�ستثمارية  بيئة  مع  ومبتكر  وفعال 

تعليمي وتكويني م�ساند  ثانية، بوجود نظام  جهة 

بني  مــن  عــمــال  الأ رواد  مــن  جــديــد  جيل  لظهور 

مة.  �سباب الأ

إن�شاء �شركات جديدة ا

وقال ال�سميمري اإن اإدخال راأ�س املال اجلريء 

باعتباره  هاًما  ــًرا  اأم يعد  القت�سادي  الن�ساط  يف 

وعية ال�ستثمارية املبتكرة )واملندرجة  واحًدا من الأ

 entrepreneurial بـ  واملعروفة  الريادية  جمال  يف 

املنطقة  يف  اخلـــا�ـــس  الــقــطــاع  لــعــمــل   )finance
املتاحة  ال�ستثمارية  دوات  الأ من  جــزءا  وباعتباره 

على  القادرة  ال�ستثمارات  من  الوحيد  النوع  واأنــه 

على  قائمة  مبتكرة  �سغرية  جديدة  �سركات  اإن�ساء 

اأفكار جديدة ورائدة جًدا وتقنيات جديدة تفتح على 

�سواق املحلية والعاملية.  الأ

اأن�سطة  وممار�سة  ال�ستثمارات  مناخ  ويعترب 

عمال يف اململكة مناًخا جيًدا ن�سبًيا ا�ستناًدا اإىل  الأ

اإذ ي�ساعد هذا املناخ  عدة تقارير دولية وعاملية، 

على جذب راأ�س املال اجلريء، كما حتتل اململكة 

املرتبة 23 �سمن القت�ساديات اخلم�سة والع�سرين 

وىل يف منطقة ال�سرق  كرب يف العامل، واملرتبة الأ الأ

 12 املركز  حتتل  كما  اإفريقيا،  و�سمال  و�سط  الأ

حيث  من  العاملي  الت�سنيف  يف  دولة   183 �سمن 

اأداء  لتقرير »ممار�سة  عمال وفًقا  الأ اأداء  �سهولة 

عمال« لعام 2011 ال�سادر عن موؤ�س�سة التمويل  الأ

اإىل  وا�ستناًدا  الـــدويل.  للبنك  التابعة  الدولية 

موؤخًرا يف جمال  ال�سادرة  املتخ�س�سة  التقارير 

اخلا�سة  وامللكية  اجلريء  املال  براأ�س  ال�ستثمار 

 ،MENA لهدف املقارنة بني البلدان )تقرير مينا

تقرير اإرن�ست ويوجن  Ernest & Young(، تعترب 

الرائد من خالل  البلد  ال�سعودية  العربية  اململكة 

موؤ�سر  ولديه  املجال  هذا  يف  ال�ستثمارات  حجم 

 VCPE Country Attractiveness( جاذبية عال

Index( ميكنها من ا�ستقطاب ا�ستثمارات جديدة 
التمويلية  هياكلها  خالل  من  كبرية  عمل  وفر�س 

ومناخ  خمت�سة..(  بنوك  ا�ستثمار،  )�سناديق 

عمال فيها. الأ

اأولوية للم�شروعات ال�شغرية  

�ستاذ  الأ امل�سدي  �سليم  د.  قــال  جانبه  مــن 

بجامعة  وال�ــســتــثــمــار  التمويل  بق�سم  امل�ساعد 

�سالمية اإن امل�سروعات  مام حممد بن �سعود الإ الإ

حظيت  املتقدمة  الــدول  يف  واملتو�سطة  ال�سغرية 

التنمية  ا�سرتاتيجيات  خمتلف  �سمن  ولوية  بالأ

القت�سادية املتمثلة يف جتاوز الكثري من �سعوبات 

التمويل  على  باحل�سول  خا�سة  واملتعلقة  تنميتها 

من عدة م�سادر. 

ابتكار  حــاولــت  الـــدول  مــن  الــعــديــد  اإن  وقـــال 

املوؤ�س�سات  م�ستوى  على  حديثة  تقنيات  ا�ستخدام 

املالية مبا ميكنها من التقييم والتحكم يف املخاطر 

وال�سغط على التكاليف ومن ثمَّ التوجه نحو خدمة 

تواجه  النامية  الــدول  زالت  ما  بينما  القطاع،  هذا 

مــوال  الأ كفاية  عــدم  خا�سة  امل�ساكل،  من  العديد 

احتياجات  خمتلف  لتغطية  ــة  ــي ــذات وال اخلــا�ــســة 

املتعلقة  خا�سة  ن�ساطها  مــراحــل  عــرب  املوؤ�س�سة 

بامل�ساريع ال�ستثمارية التجديدية، بالرغم من وجود 

قطاع م�سريف متطور ولكن متيز الن�ساط التمويلي 

بثقل  تتعلق  التي  ال�سعبة  وب�سروطه  باملحدودية 

توفريها  ميكن  ل  التي  املطلوبة  ال�سمانات  عن�سر 

على  ي�سجع  ل  مما  وهذا  القرتا�س،  كلفة  وارتفاع 

املهنية،  الكفاءات  توفر  قلة  عن  ف�ساًل  ال�ستثمار، 

يقل�س  مبا  املخاطر  دارة  لإ التقنيات  اإىل  والفتقار 

من جمال اتخاذ قرار منح القرو�س.

ويعترب التمويل عن طريق راأ�س املال اجلريء 

ال�ستثمارية  ال�سركات  لتمويل  تقنية  اأو  اأ�سلوبا 

)مــثــال:  النقد  تــقــدمي  على  فقط  تــقــوم  ل  الــتــي 

التمويل امل�سريف( بل تقوم على اأ�سا�س امل�ساركة 

رأس المال الجريء أحد 
األنشطة التمويلية الهامة 

لالقتصاد الوطني
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عبد الحميد العمري
ع�سو جمعية القت�ساد ال�سعودية

امل�سروع  بتمويل  امل�سارك  يقوم  حيث  وامل�ساربة؛ 

فهو  وبذلك  مبلغه،  ول  العائد  �سمان  دون  من 

يخاطر باأمواله.

حتقيق اأرباح مذهلة

ق�سم  مدير  حماد  ال�سادق  الدكتور  يقول 

موؤ�س�سات  اإن  الإمناء:  مب�سرف  املنتجات  ابتكار 

ال�سركات  متثل  »املخاطر«  اجلــريء  املــال  ــس  راأ�

النمو  �سريعة  ولكنها  املخاطر  والعالية  الواعدة 

وحتقق اأرباحا مذهلة وحتقق القيمة القت�سادية 

واأهمها  احل�س�س،  بيع  اإعــادة  ناجت  من  امل�سافة 

�سناديق ال�ستثمار املبا�سر التي متثل وعاًء لتجميع 

املدخرات بق�سد اإن�ساء �سندوق ا�ستثماري لتمويل 

كاإن�ساء  جمز  عائد  وحتقيق  املختلفة  امل�ساريع 

�سناديق يف اأ�سهم ال�سركات النا�سئة.

الناحية  من  هام  دور  اجلــريء  املال  ولراأ�س 

احلــيــاة  يف  بفاعلية  �ــســاهــم  فــقــد  الجــتــمــاعــيــة 

من  القت�سادي  والــدور  املعا�سرة  القت�سادية 

حيث زيادة العمالة والتوظيف واحلد من البطالة 

املتو�سطة  املقاولت  وتفعيل  العمل  فر�س  وتوليد 

املنتجة  ــر  ــس � والأ احلرفيني  ومتــويــل  وال�سغرى 

ومتويل راأ�س املال العامل.. اإلخ.

مبادئ راأ�ض املال اجلريء يف الغرب تتوافق 

مع ال�شريعة

لراأ�س  �سا�سية  الأ املبادئ  توافق  مــدى  وعــن 

املال اجلريء كما متار�س يف الغرب مع ال�سريعة 

�ستاذ  �سالمية يقول الدكتور ال�سيد ال�سيفي الأ الإ

بجامعة قطر: اإن التوافق مع الغرب يلتقي يف فكرة 

ال�سركة وتقا�سم الربح واخل�سارة، فاإن العديد من 

اأحكام  مع  متوافقة  لي�ست  دوات  والأ املمار�سات 

�سالمية. وبالتايل تن�ساأ احلاجة لو�سع  ال�سريعة الإ

�سالمي لراأ�س املال اجلريء. النموذج الإ

وللقطاع ال�شحي ن�شيب  

اإن  عمر:  اآل  حممد  بن  حمد  الدكتور  يقول 

كرب بني نظرائه  القطاع ال�سحي ال�سعودي ُيعدُّ الأ

نفاق ما يقارب 80  يف املنطقة، حيث بلغ حجم الإ

بليون ريال �سعودي )12.3 بليون دولر اأمريكي(، 

ويبلغ ن�سيب وزارة ال�سحة منها حوايل 50 بليون 

بليوًنا   16 اإليها  ال�سنة م�ساًفا  ريال ميزانية هذه 

بقية  ن�سيب  يبلغ  بينما  ال�سحية،  املدن  مل�ساريع 

واخلا�سة  احلكومية  و�سبه  احلكومية  القطاعات 

حوايل 14 بليون ريال �سعودي.

حاضنات األعمال بيئة 
مساندة للمشاريع 

واألفكار اإلبداعية للشباب

ما الذي يعنيه رأس المال الجريء؟
اأن  اإىل  اأحمد قندوز املحا�سر بجامعة امللك في�سل  يف امللتقى لفت الدكتور عبدالكرمي 

الوليات  يف  مرة  اأول  ظهرت  م�ستحدثة  ومتويلية  ا�ستثمارية  اأداة  ميثل  اجلريء،  املال  راأ�س 

مريكية ثم انت�سرت يف دول اأخرى، ولعبت دوًرا هاًما يف التنمية القت�سادية والنمو  املتحدة الأ

القت�سادي من خالل متويل امل�سروعات ذات املخاطر العالية، وب�سكل خا�س امل�سروعات ذات 

امل�سرفية،  كالقرو�س  التقليدية  للم�سادر  متويلًيا  بدياًل  يعترب  اأنه  كما   ، بداعية  الإ فكار  الأ

�سهم وال�سندات، وقد ن�ساأ كرد فعل على اإحجام البنوك عن تقدمي التمويل للم�سروعات  والأ

تلك  تتعر�س  ل  حتى  التقليدية،  غري  فكار  والأ العالية  املخاطر  ذات  وامل�سروعات  ال�سغرية 

البنوك للمخاطر النا�سئة عن تلك امل�سروعات.

تقرير
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العاملية  ال�ــســتــثــمــارات  �ــســركــة  قـــدرت  وقـــد 

على  نفاق  الإ حجم  يبلغ  اأن  و�سركاوؤها  ماكنزي 

 60 مقداره  ما  العربي  اخلليج  دول  يف  ال�سحة 

بليون دولر اأمريكي يف عام 2025م، غري اأن ذلك 

نفاق  ن تقديًرا قلياًل جًدا عند النظر يف الإ يعد الآ

ال�سعودي على ال�سحة يف هذه ال�سنة 2012م.

من  ال�سحي  القطاع  م�ساريع  تق�سيم  وميكن 

اأولهــمــا  رئي�سني:  نــوعــني  اإىل  ال�ستثمار  ناحية 

املتعارف  واملنتجات  والتقنيات  اخلدمات  م�ساريع 

على ا�ستخدامها والتي يتم حالًيا ا�ستريادها بالكامل 

من اخلارج فيمكن توطينها والقيام باإنتاجها وهذه 

حتتوي على خماطرة ا�ستثمارية منخف�سة، وثانيهما 

تقنيات  على  املعتمدة  والتطويرية  البحثية  امل�ساريع 

واأنظمة  ومنتجاتها  احليوية  التقنية  مثل  عالية 

ــي حتــتــوي على  ــك وه ــري ذل الطبية وغ املــعــلــومــات 

زمنية  فــرتات  وتتطلب  عالية  ا�ستثمارية  خماطرة 

طويل ن�سبًيا لتحقيق النجاح والربحية.

ال�شيغ ال�شائدة للتمويالت

هيئة  ع�سو  الدين  تاج  الدين  �سيف  الدكتور 

ي�سرد  مام،  الإ بجامعة  القت�ساد  بكلية  التدري�س 

املال  راأ�س  لتمويالت  ال�سائدة  بال�سيغ  التعريف 

اجلريء مع الرتكيز على معاجلاتها املرحلية يف 

�سركات  �سيغة  وهي  ا  تخ�س�سً ال�سيغ  هذه  اأكرث 

 Venture اجلـــريء  املـــال  راأ�ـــس  �سناديق(  )اأو 

حلول  بع�س  طرح  مع   )Capital( Funds VCF
ال�سرعية لهذه املعاجلات.

اأنــه رغــم احلداثة  اإىل  الــديــن:   تــاج  وي�سري 

املخاطر  املال  براأ�س  املتعلقة  بحاث  لالأ الن�سبية 

ليات التمويلية التي لعبت دوًرا  فيعترب من اأعرق الآ

احلديثة  ال�سناعية  القطاعات  نه�سة  يف  فاعاًل 

قطاع  يف  ا  خ�سو�سً الع�سرين،  القرن  مطلع  منذ 

مريكية،  الأ املتحدة  بالوليات  املعلوماتية  التقنية 

اأمثال  من  العمالقة  العاملية  ال�سركات  اأن  علًما 

 Intel واإنتل Apple واأبل Microsoft مايكرو�سوفت

مل تبداأ م�سريتها القت�سادية بالطريقة التقليدية 

ك�سركات م�ساهمة عامة، واإمنا بداأت من �سركات 

املال  راأ�ــس  متويالت  بف�سل  تطورت  ثم  �سغرية 

تلك  و�سعت  وقد  اليوم.  ن�سهده  ما  اإىل  اجلــريء 

مريكية  الأ املتحدة  الوليات  الرائدة يف  التجارب 

ي�ساهم  اأن  ميكن  التي  للكيفية  وىل  الأ اللبنات 

فكار  والأ املوهبة  املال اجلريء يف دعم  راأ�س  بها 

البتكارية التي ل متلك مدخاًل منا�سًبا للح�سول 

على التمويل امل�سريف التقليدي، هذا بالرغم من 

فكار البتكارية هي التي تفتح اآفاًقا  اأن املوهبة والأ

جديدة للتطور ال�سناعي وتعد باأرباح هائلة فيما 

اإذا اأح�سن توجيهها. ولذلك، ارتبط مفهوم راأ�س 

 start-up املال اجلريء بتمويل ال�سركات املبتدئة

املتو�سطة  اإىل  ال�سغرية  وال�سركات   companies
)Small-to-medium enterprises )SMEs اأما 
قل منًوا، فنجد بع�س التجارب  بالن�سبة للدول الأ

�سّخرت  الــتــي  الهندية  التجربة  مثل  املتميزة 

التقنية،  قطاع  يف  اجلــريء  املــال  راأ�ــس  اإمكانات 

الهند  دولة  هي  وها  مريكية،  الأ بالتجربة  اأ�سوة 

بعد ب�سعة عقود من اجلهد املتوا�سل ت�سعد اإىل 

الوليات  ال�سناعية، حيث فتحت  الدول  م�ساف 

وروبية اأ�سواقها ملنتجات التقنية  املتحدة والدول الأ

املعلوماتية الهندية.

التقارير الدولية تؤكد أن مناخ 
االستثمارات في المملكة جيد
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مؤشرات - أداء شركات الوساطة

اداء �شركات الو�شاطة )جميع عمليات البيع وال�شراء ( فرباير 2012م

Member Activity  - February 2012

�شركة الو�شاطة

الرتتيبالن�شبةال�شفقاتالرتتيبالن�شبةكمية التداوالتالرتتيبالن�شبة قيمة التداول

Member Name
VALUE %PositionVOLUME %PositionTRADES %Position

4AlJazira Capital%11,081,32912.53%13,489,579,589.0018.80%72,265,168,812.8517.20  اجلزيرة كابيتال

1Al Rajhi Capital%21,432,11616.60%22,732,642,205.0014.72%61,831,258,981.1014.72 �سركة الراجحي للخدمات املالية  

هلي كابيتال   2NCB Capital%31,421,72016.48%32,407,577,524.0012.97%53,902,968,347.0512.83 الأ

3Samba Capital%41,142,98213.25%41,891,685,206.0010.19%43,972,683,050.6010.47�سامبا كابيتال 

�سركة اإت�س اإ�س بي �سي العربية ال�سعودية 

املحدودة 

33,933,089,421.758.08%51,518,119,829.008.18%5567,7706.58%7HSBC Saudi Arabia Limited

5Fransi Tadawul%6745,5158.64%61,462,569,577.007.88%33,779,365,560.008.04  فرن�سي تداول  

6Riyad Capital%7689,3527.99%71,301,154,259.007.01%30,004,058,723.157.14 الريا�س املالية  

�ستثمار   8ANB Invest%8519,7136.02%81,081,685,430.005.83%25,996,002,570.706.19 العربي لالإ

�ستثمار كابيتال 9AlIstithmar Capital%9223,7902.59%9612,321,714.003.30%14,794,784,969.353.52الإ

10Falcom Investment Company%10157,4761.83%10417,754,950.002.25%10,218,454,314.452.43فالكم للخدمات املالية  

12Saudi Hollandi Capital%11132,2261.53%11359,262,759.001.94%7,983,772,610.801.90   ال�سعودي الهولندي املالية   

13Derayah Financial%13123,4491.43%12257,257,440.001.39%6,828,143,891.501.63 دراية املالية 

�ستثمار     11Al Bilad Investment Company%12135,9311.58%13303,459,534.001.64%6,331,858,636.551.51�سركة البالد لالإ

14Alinma Investment Company%1456,9350.66%14154,878,558.000.83%3,130,048,437.350.75�سركة الإمناء لال�ستثمار   

�ستثمار  15Al Nefaie Investment Group%1642,6650.49%15134,691,657.000.73%3,023,073,175.100.72  جمموعة النفيعي لالإ

16Aloula Geojit%1541,1610.48%16153,984,699.000.83%2,892,690,302.700.69الوىل جوجيت للو�ساطة املالية  

17Osool Capital%1726,9590.31%1759,208,866.000.32%1,545,264,140.450.37اأ�سول املالية 

19Jadwa Investment%1913,6950.16%1833,489,269.000.18%1,149,248,247.800.27  جدوى لال�ستثمار   

20%208,8420.10%1923,316,031.000.13%1,090,773,472.750.26مرييل لين�س اململكة العربية ال�سعودية 
Merrill Lynch

Kingdom of Saudi Arabia

و�سط لال�ستثمار املايل 18%1814,9580.17%2043,955,405.000.24%1,028,181,189.500.24  �سركة ال�سرق الأ
Middle East Financial
Investment Company

21Credit Suisse Saudi Arabia%218,5000.01%2120,632,833.000.11%859,809,218.150.20 كريديت �سوي�س العربية ال�سعودية  

وراق املالية    23Deutsche Securities Saudi Arabia%237,3990.09%2217,644,119.000.01%774,565,227.150.18دويت�سه لالأ

24Morgan Stanley Saudi Arabia%245,5380.06%2316,424,262.000.09%733,524,518.850.17 مورغان �ستانلي ال�سعودية  

22EFG_Hermes KSAv%227,4030.09%2420,369,602.000.11%683,379,787.550.16 هريمي�س ال�سعودية   

25Arbah Capital%284,6850.05%256,700,082.000.04%303,208,657.500.07 اأرباح املالية  

26Shuaa Capital%264,6520.05%2610,450,046.000.06%296,279,390.300.07�سعاع كابيتال

مارات دبي الوطني كابيتال ال�سعودية املحدودة  27Emirates NBD Capital KSA%253,8290.04%2713,987,502.000.08%278,540,155.700.07الإ

وراق املالية   28Muscat Capital%273,1500.04%286,830,966.000.04%202,594,158.050.05 بيت م�سقط لالأ

29Global Investment House KSAv%291,6140.02%293,360,722.000.02%102,599,519.800.02 بيت ال�ستثمار العاملي )ال�سعودية(  

30Audi Capital%301,0350.01%303,333,108.000.02%89,390,778.100.02عودة العربية ال�سعودية 

32%313640.00%31690,943.000.00%20,957,448.450.01وطن لال�ستثمار 
Watan Investment

and Securities Company

وراق املالية   31The Investor for Securities%326890.01%32403,617.000.00%11,872,887.500.00�سركة امل�ستثمر لالأ

33Al-Khair Capital Saudi Arabia%3340.00%334,655.000.00%137,644.500.00اخلري كابيتال ال�سعوديه

420,057,748,247.1018,559,426,958.008,627,446Totalاملجموع
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اداء �شركات الو�شاطة )جميع عمليات البيع وال�شراء عن طريق االنرتنت(  فرباير 2012م

Internet Activity - February 2012

�شركة

الو�شاطة

الن�شبة الرتتيبقيمة التداولالرتتيب الن�شبةكمية التداوالت
ن�شبة القيمة للع�شو 

من  االنرتنت
الرتتيبالن�شبةال�شفقات

Member
Name

Internet Volume
Internet

Volume Ratio
 Volume

Rank
Internet Value

 Value
Rank

 Internet
 Value
Ratio

 Internet Value
Member Ratio

Internet
Trades

Internet
Trades Ratio

 Trades
Rank

4AlJazira Capital%882,88513.57%179.12%157,175,836,441.4019.79%2,702,260,04921.36اجلزيرة كابيتال

هلي كابيتال  1NCB Capital%1,143,09517.57%276.79%241,389,929,786.4014.32%1,758,132,07313.90  الأ

2Samba Capital%1,037,03115.94%385.76%437,709,477,308.4013.05%1,588,129,04612.55 �سامبا كابيتال  

 �سركة الراجحي 

للخدمات املالية

1,668,432,90913.19%337,490,427,763.9012.97%460.63%999,71715.37%3Al Rajhi Capital

Fransi Tadawul 5%634,0909.75%579.96%527,010,963,386.959.35%1,191,608,2359.42  فرن�سي تداول 

�سركة اإت�س اإ�س بي �سي 

العربية ال�سعودية املحدودة 

939,149,4917.42%620,646,975,970.757.14%660.85%379,1245.83%7
 HSBC Saudi Arabia

Limited

�ستثمار 8ANB Invest%308,7664.75%757.68%814,994,269,372.905.19%584,743,4754.62 العربي لالإ

Riyad Capital 6%442,6206.80%848.62%714,588,465,241.555.05%586,298,9184.63 الريا�س املالية  

9%152,3152.34%997.42%99,954,953,899.353.44%408,171,1523.23 فالكم للخدمات املالية 
 Falcom Investment

Company

�ستثمار كابيتال 10AlIstithmar Capital%112,1781.72%1043.45%106,428,485,859.552.22%259,691,5182.05الإ

11Derayah Financial%105,6401.62%1182.41%115,627,238,381.501.95%206,343,7631.63 دراية املالية 

�ستثمار   12%100,5091.54%1260.10%123,805,566,502.301.32%200,561,7991.59�سركة البالد لالإ
 Al Bilad Investment

Company

13%61,2260.94%1342.69%133,408,220,461.951.18%151,438,4901.20 ال�سعودي الهولندي املالية    
Saudi Hollandi

 Capital

 الوىل جوجيت

للو�ساطة املالية   

149,863,8731.18%142,799,437,184.000.97%1496.78%38,9650.60%15Aloula Geojit

14%45,0500.69%1568.13%152,132,533,721.300.74%112,574,9890.89  �سركة الإمناء لال�ستثمار 
 Alinma Investment

Company

16Osool Capital%24,0120.37%1686.45%171,335,927,297.800.46%47,761,8710.38 اأ�سول املالية  

 جمموعة النفيعي 

�ستثمار  لالإ

51,905,5700.41%161,314,954,024.350.46%1743.50%19,5250.30%17
Al Nefaie

Investment Group

و�سط    �سركة ال�سرق الأ

لال�ستثمار املايل 

13,705,9660.11%18337,667,396.300.12%1832.84%5,0790.08%18
 Middle East Financial
Investment Company

19Jadwa Investment%3,3900.05%1920.72%20238,133,975.950.08%7,322,0750.06 جدوى لال�ستثمار  

وراق املالية   20Muscat Capital%2,7490.04%2084.52%21171,236,721.150.06%5,826,4930.05  بيت م�سقط لالأ

21Shuaa Capital%2,7130.04%2151.81%22153,498,166.300.05%5,614,2350.04 �سعاع كابيتال     

مارات دبي الوطني الإ

كابيتال ال�سعودية املحدودة 

8,999,5350.07%19153,041,122.200.05%2254.94%2,3430.04%22
Emirates NBD
Capital KSA

 بيت ال�ستثمار العاملي 

)ال�سعودية(

2,564,8220.02%2385,698,949.600.03%2383.53%1,4340.02%23
 Global Investment

House KSA

24EFG_Hermes KSA%4700.01%242.91%2419,904,702.400.01%613,7960.01هريمي�س ال�سعودية

25Arbah Capital%2900.00%252.41%257,299,359.150.00%374,4340.00اأرباح املالية 

وراق  �سركة امل�ستثمر لالأ

املالية 

116,3250.00%263,098,218.800.00%2626.09%2610.00%26
 The Investor for

Securities

27%1300.00%2710.97%272,299,226.000.00%77,3440.00وطن لال�ستثمار   
 Watan Investment and

Securities Company

12652282246288,985,540,442.206,505,607Total املجموع 
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مؤشرات - المستثمرون حسب الجنسية

املتداولة  �سهم  لالأ جمالية  الإ القيمة  بلغت 

�سهر  خــــالل  الــ�ــســعــوديــة  املـــالـــيـــة  الـــ�ـــســـوق  يف 

بارتفاع   ـــال،  ري ــار  ــي ــل 210.03م فرباير 2012م 

من  يناير  �سهر  تـــداولت  عن   )%35.16( قــدره 

مليار ريال،   155.40 كانت  2012،والــتــي  العام 

بلغت  وقــد  �سفقة.  خالل4.31مليون  من  نفذت 

بن�سبة  اأي  193.77مــلــيــارريــال  فـــراد  الأ مبيعات 

اأما عمليات  ال�سوق  )92.3%( من جميع عمليات 

بن�سبة  اأي  ريال  188.38مليار  بلغت  فقد  ال�سراء 

)89.7%( من جميع عمليات ال�سوق. بينما بلغت 

مبيعات ال�سركاتال�سعودية 6.96مليار ريال اأي ما 

فقد  ال�سراء  عمليات  اأما   )%3.3( ن�سبته  ت�سكل 

بلغت   10.04مليار ريال اأي ما ن�سبته )%4.8(.

بلغ  فقد  ال�ستثمارية  لل�سناديق  بالن�سبة  اأمــا 

ن�سبته  ما  اأي  ريال  مليار   2.62 اإجماليمبيعاتها  

)1.2%( اأما عمليات ال�سراء فقد بلغت  3.35مليار 

بلغت  ن�سبته )1.6%( يف حني  ت�سكل  ما  اأي  ريال 

مليار   1.71 اخلليجيني  امل�ستثمرين  مبيعات 

فقد  للم�سرتيات  اأمــا   )%0.8( بن�سبة  اأي  ريــال 

ن�سبته)0.9%(وقد  ما  اأي  ريال  1.89مليار  بلغت 

)الغري  املقيمني  العرب  امل�ستثمرين  مبيعات  بلغت 

ن�سبته  ت�سكل  مــا  ي  ريـــالأ خليجيني(3.44مليار 

م�سرتياتهم3.42مليار  بلغت  حني  يف   )%1.6(

جانب  الأ مبيعات  )1.6%(اأمــــا  بن�سبة  اأي  ريــال 

ن�سبته  ما  اأي  مليون  بلغت403.94  فقد  املقيمني 

مليون  بلغتم�سرتياتهم335.02  وقــد   )%0.2(

عرب  جانب  الأ مبيعات  ــا  )0.2%(اأم ن�سبته  ما  اأي 

اأي  ريال  بلغت1.13مليار  فقد  املبادلة  اتفاقيات 

ما ن�سبته)0.5%(اأما امل�سرتيات فقد بلغت 2.61 

مليار ريال وهو ما ت�سكل ن�سبته)%1.2(.

تقرير التداول اإلحصائي التفصيلي حسب الجنسية
ونوع المستثمر – فبراير2012

اإح�شائيات التداول ح�شب ت�شنيف اجلن�شية ونوع امل�شتثمر - فرباير 2012م

�شهم املتداولة  %   اجلن�شية  نوع امل�شتثمر  نوع العملية  الكمية  %  عدد ال�شفقات  %  قيمة االأ

92.3% 193،771،758،041.25 94.9% 4،093،563.00 93.4% 8،667،629،227.00 بيع

 فرد 

 ال�سعوديني 

89.7% 188،379،836،276.55 93.2% 4،020،774.00 92.2% 8،553،653،357.00  �سراء 

3.3% 6،957،900،405.60 1.0% 43،893.00 2.9% 271،063،239.00  بيع 

 �سركة 

4.8% 10،044،713،254.10 2.1% 91،795.00 3.9% 360،350،655.00  �سراء 

1.2% 2،624،101،655.60 0.6% 26،023.00 1.0% 95،516،612.00 بيع

 �سندوق ا�ستثماري 

1.6% 3،346،693،591.20 0.7% 31،497.00 1.1% 105،382،549.00 �سراء

0.8% 1،707،353،211.65 0.5% 22،031.00 0.7% 65،324،153.00 بيع

 اخلليجيني 

0.9% 1،892،836،875.70 0.5% 22،787.00 0.6% 59،048،310.00 �سراء

1.6% 3،435،797،573.95 2.4% 105،503.00 1.5% 136،930،357.00 بيع

العرب املقيمني )غري اخلليجيني(

1.6% 3،423،657،357.45 2.6% 113،022.00 1.5% 139،365،283.00 �سراء

0.2% 403،937،679.15 0.3% 12،361.00 0.2% 14،294،514.00 بيع

جانب املقيمني )غري العرب واخلليجيني( الأ

0.2% 335،016،887.65 0.3% 12،057.00 0.1% 12،173،469.00 �سراء

0.5% 1،128،025،556.35 0.2% 10،349.00 0.3% 28،955،377.00 بيع

جانب )عرب اتفاقيات املبادلة( الأ

1.2% 2،606،119،880.90 0.5% 21،791.00 0.5% 49،739،856.00 �سراء

1.00 210،028،874،123.55 1.00 4،313،723.00 1.00 9،279،713،479.00 اإجماليات البيع

1.00 210،028،874،123.55 1.00 4،313،723.00 1.00 9،279،713،479.00 اإجماليات ال�سراء
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ملخص السوق - الشهري

القيمة املتداولة لألسهم تبلغ  210.03 مليار ريال 

 4.31 مليون صفقة تم تنفيذها خالل شهر فبراير 2012 م
املوؤ�سر  اأغلق  م   2012 �سهر فرباير  نهاية  يف 

عند  )تــــداول(  ال�سعودية  املالية  لل�سوق  الــعــام 

م�ستوى 7،271.82 نقطة مرتفعًا645.78  نقطة 

(9.75%) مقارنة بال�سهر ال�سابق. 

العام حتى  بداية  املوؤ�سر من  داء  لأ وبالن�سبة 

 %13.31 قدره  ايجابيًا  عائدًا  حقق  فقد  تاريخه 

اإغالق  نقطة  اأعلى  كانت  وقد  نقطه(   854.09(

م   2012/02/29 يوم  يف  ال�سهر  خالل  للموؤ�سر 

عند م�ستوى 7،271.82 نقطة.

يف  امل�سدرة  �سهم  لالأ ال�سوقية  القيمة  بلغت 

مليار   1،425.86 م،   2012 فرباير  �سهر  نهاية 

ريال اأي ما يعادل 380.17 مليار دولر اأمريكي، 

مقارنة   %9.41 ن�ســــبته  بلغت  ارتفاعًا  م�سجلة 

بال�سهر ال�سابق.

املتداولة  �سهم  لالأ جمالية  الإ القيمة  بلغت 

ل�سهر فرباير 2012 م، 210.03 مليار ريال اأي ما 

يعادل 56.01 مليار دولر اأمريكي وذلك بارتفاع 

بلغت ن�ســــبته 35.16% عن ال�سهر ال�سابق.

ل�سهر   *
املتداولة �سهم  الأ عدد  اإجمايل  وبلغ 

فرباير 2012 م، 9.29 مليار �ســــهم مقابل 7.50 

ال�سابق،  ال�سهر  خــالل  تداولها  مت  �سهم  مليار 

وذلك بارتفاع بلغت ن�ســــبته %23.89.

خالل  املنفذة  ال�سفقات  عدد  اإجمايل  اأمــا 

مليون   4.31 بلغ  فقد  م،   2012 فــربايــر  �سهر 

تنفيذها  مت  �سفقة  مليون   3.55 مقابـــل  �سفقة 

2012 م، وذلك  بارتفاع بلغت  خالل �سهر يناير 

ن�ســــبته %21.46.

�سركة  اإدراج  م   2012/02/07 املوافق  الثالثاء  يوم  يف  • مت 
مليون    300 مــقــداره  براأ�سمال  لل�سناعات  املــتــطــورة  تكوين 

�سهم  مليون   9 طرح  مت  حيث  �سهم  مليون   30 اإىل  مق�سم  ريال 

26 ريال لل�سهم الواحد. لالكتتاب العام وذلك بقيمة 

�سركة  اإدراج  م   2012/02/27 املوافق  ثنني  الإ يوم  يف  مت   •
400 مليون   براأ�سمال مقداره  التعاوين  للتاأمني  ال�سعودية  عناية 

16 مليون �سهم  40 مليون �سهم حيث مت طرح  اإىل  ريال مق�سم 

10 ريالت لل�سهم الواحد. لالكتتاب العام وذلك بقيمة 

 معدلة جلميع اإجراءات ال�سركات خالل الفرتة.
*

يومًا  2012،21 فرباير  �سهر  خالل  التداول  اأيام  عدد  • بلغ 
مقابل 23  يومًا خالل �سهر يناير 2012 م.

�سهم  مبنح  وذلك  راأ�سمالها  للفنادق  ال�سعودية  ال�سركة  • رفعت 
 100 امل�سدرة  اأ�سهمها  عدد  لي�سبح  �سهم،   2.23 لكل  جماين 

2012/02/19 م. مليون �سهـــــم وذلك بتاريخ 

مبنح  وذلك  راأ�سمالها  للبرتوكيماويات  املتقدمة  ال�سركة  • رفعت 
امل�سدرة  اأ�سهمها  عدد  لي�سبح  �سهم،   6.25 لكل  جماين  �سهم 

163.995 مليون �سهـــــم وذلك بتاريخ 2012/02/21 م.

مبنح  وذلــك  راأ�سمالها  ال�سعودية  اليمامة  ا�سمنت  �سركة  رفعت 

�سهم جماين لكل �سهمني، لي�سبح عدد اأ�سهمها امل�سدرة 202.50 

2012/02/26 م. مليون �سهـــــم وذلك بتاريخ 

الشركات الجديدة المدرجة
خالل شهر فبراير  2012م:

إجراءات الشركات 

اأداء موؤ�شرات القطاعات

Performance of Sectoral Indices

Sectoral Indices
ن�شبة التغري  للعام حتي تاريخه  يناير - 2012 م فرباير - 2012 م

موؤ�شرات القطاعات

YTD Change % January - 2012 February - 2012

Banks & Financial Services 15.26% 12.45% 14,946.24 16,807.28 امل�سارف واخلدمات املالية

Petrochemical Industries 7.45% 7.90% 6,206.98 6,697.14 ال�سناعات البرتوكيماوية

Cement 17.37% 12.43% 5,570.37 6,262.68 �سمنت الأ

Retail 6.51% 4.96% 6,570.87 6,896.60 التجزئة

Energy & Utilities 2.96% 3.42% 4,953.86 5,123.35 الطاقة واملرافق اخلدمية

.Agriculture & Food Indust 8.13% 2.98% 6,103.77 6,285.57 الزراعة وال�سناعات الغذائية

.Telecom. & Information  Tech 20.89% 9.15% 1,848.13 2,017.15 ت�سالت وتقنية املعلومات الإ

Insurance 31.09% 17.27% 1,114.06 1,306.47 التاأمني

Multi-Investment 27.39% 10.27% 3,184.62 3,511.54 �سركات ال�ستثمار املتعدد

Industrial Investment 12.79% 7.48% 5,788.34 6,221.24 ال�ستثمار ال�سناعي

Building & Construction 8.12% 4.98% 3,361.80 3,529.13 الت�سييد والبناء

Real Estate Development 22.25% 13.99% 2,901.08 3,307.05 التطوير العقاري

Transport 27.42% 8.81% 3,375.12 3,672.57 النقل

Media & Publishing 28.04% 22.62% 2,244.06 2,751.59 العالم والن�سر

Hotel & Tourism 13.06% 7.11% 6,339.18 6,789.99 الفنادق وال�سياحة
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ملخص السوق - الشهري

مقارنة معلومات التداول عن �شهر فرباير 2012 م مع  �شهر يناير 2012 م  

Comparing Trading Information for February  2012 with January 2012

Trading Information
ن�شبة التغري January    يناير   February     فرباير

معلومات التداول

Change % 2012 2012

Transactions 21.46% 3,551,694 4,313,723 عدد ال�سفقات املنفذة

Shares Traded * 23.89% 7,498,718,425 9,290,198,501 �سهم املتداولة * عدد الأ

)Value Traded )SR 35.16% 155,397,949,053.00 210,028,874,123.55 �سهم املتداولة )ريال( قيمة الأ

Number of Trading Days - 23 21   عدد اأيام التداول    

Daily Average of Transactions 33.02% 154,422 205,415 املتو�سط اليومي لعدد ال�سفقات املنفذة

Daily Average of Shares Traded * 35.69% 326,031,236 442,390,405 �سهم املتداولة * املتو�سط اليومي لالأ

)Daily Average of Value )SR 48.03% 6,756,432,568 10,001,374,958 �سهم املتداولة )ريال( املتو�سط اليومي لقيمة الأ

)Market Capitalization )SR biln 9.41% 1,303.19 1,425.86 �سهم امل�سدرة )مليار ريال   )القيمه ال�سوقيه لالأ

)Tadawul All Share Index )TASI 9.75% 6,626.04 7,271.82  )املوؤ�سر العام  )نقطة 

Adjusted for all corporate actions * * معدلة جلميع اجراءاآت ال�سركات 

 مقارنة معلومات التداول عن �شهر فرباير 2012 م مع �شهر فرباير 2011 م  

Comparing Trading Information for February 2012 with February 2011

Trading Information
ن�شبة التغري February    فرباير February   فرباير

معلومات التداول

Change % 2011 2012

Transactions 187.67% 1,499,560 4,313,723 عدد ال�سفقات املنفذة

Shares Traded * 200.78% 3,088,729,577 9,290,198,501 �سهم املتداولة * عدد الأ

)Value Traded )SR 210.60% 67,619,662,322.80 210,028,874,123.55 �سهم املتداولة )ريال( قيمة الأ

Number of Trading Days - 19 21   عدد اأيام التداول    

Daily Average of Transactions 160.27% 78,924 205,415 املتو�سط اليومي لعدد ال�سفقات املنفذة

Daily Average of Shares Traded * 172.13% 162,564,715 442,390,405 �سهم املتداولة * املتو�سط اليومي لالأ

)Daily Average of Value )SR 181.02% 3,558,929,596 10,001,374,958 �سهم املتداولة )ريال( املتو�سط اليومي لقيمة الأ

)Market Capitalization )SR biln 19.41% 1,194.09 1,425.86 �سهم امل�سدرة )مليار ريال   )القيمه ال�سوقيه لالأ

)Tadawul All Share Index )TASI 22.39% 5,941.63 7,271.82  )املوؤ�سر العام  )نقطة 

Adjusted for all corporate actions * * معدلة جلميع اجراءاآت ال�سركات

�شهم ح�شب القطاعات - فرباير 2012 م  تداول االأ

Sectoral Activities - February 2012  

Sector
جماىل الن�شبة اىل االإ �شهم املتداولة قيمه االأ جماىل الن�شبه اىل االإ �شهم املتداولة جماىل االأ الن�شبه اىل االإ ال�شفقات املنفذة

القطاعات

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

Banks & F. Services 7.93% 16,648,119,969.60 11.67% 1,084,050,888 3.66% 157,959 امل�سارف واخلدمات املالية

.Petrochemical Indust 17.51% 36,780,106,158.85 15.03% 1,396,324,111 11.09% 478,311 ال�سناعات البرتوكيماوية

Cement 2.98% 6,252,170,796.95 2.89% 268,048,053 2.71% 116,967 �سمنت الأ

Retail 2.97% 6,247,869,787.65 2.57% 238,577,299 3.70% 159,439 التجزئة

Energy & Utilities 1.32% 2,772,464,169.95 2.02% 188,125,949 0.62% 26,928 الطاقة واملرافق اخلدمية

.Agri. & Food Indust 7.13% 14,980,363,135.05 4.42% 410,837,570 8.15% 351,494 الزراعة وال�سناعات الغذائية

.Telecom. & Info. Tech 4.99% 10,481,636,493.35 9.28% 862,468,004 4.61% 198,949 ت�سالت وتقنية املعلومات الإ

Insurance 25.17% 52,865,727,922.75 15.40% 1,430,844,007 32.88% 1,418,505 التاأمني

Multi-Investment 5.52% 11,597,061,830.75 6.12% 568,239,553 5.86% 252,750 �سركات ال�ستثمار املتعدد

Industrial Investment 5.73% 12,025,966,825.15 3.41% 317,077,858 7.84% 338,193 ال�ستثمار ال�سناعي

Building & Construction 6.26% 13,146,113,619.40 5.99% 556,709,294 6.81% 293,572 الت�سييد والبناء

Real Estate Development 7.67% 16,102,056,853.90 15.66% 1,454,954,602 6.87% 296,544 التطوير العقاري

Transport 2.79% 5,862,919,047.35 4.30% 399,254,418 2.64% 113,692 النقل

Media & Publishing 0.85% 1,788,993,087.10 0.49% 45,369,136 1.02% 44,057 العالم والن�سر

Hotel & Tourism 1.18% 2,477,304,425.75 0.75% 69,317,759 1.54% 66,363 الفنادق وال�سياحة

Total 100.00% 210,028,874,123.55 100.00% 9,290,198,501 100.00% 4,313,723 الإجمايل
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Sectoral Activities -  February 2012
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إرتفاعا يف اأ�شعارها )مقارنة �شعر اإغالق فرباير 2012 م مع يناير 2012 م( كرث ا ال�شركات االأ

Top Gainers (Comparing Close Price of February  2012 with January 2012)

Company
ن�شبة التغري

2012/01/31 2012/02/29 ال�شركة

Change %

Enaya * 230.00% 10.00 33.00  عناية *

ALLIANZ SF 183.19% 35.40 100.25 اليانز اإ�س اإف

Takween * 92.31% 26.00 50.00  تكوين * 

Al - Ahlia 53.85% 35.10 54.00 الهلية

Saudi Indain 52.56% 39.00 59.50 ال�سعودية الهندية

 * Listed during the month )February 2012) * ادرجت خالل ال�سهر ) فرباير 2012 م(

كرث اإنخفا�شا يف اأ�شعارها )مقارنة �شعر اإغالق فرباير 2012 م مع يناير 2012 م( ال�شركات االأ

Top Losers (Comparing Close Price of  February 2012 with January 2012)

Company
ن�شبة التغري

2012/01/31 2012/02/29 ال�شركة

Change %

Sharqiya Dev Co -20.62% 72.75 57.75 ال�سرقية للتنمية

MMG -18.27% 20.25 16.55 جمموعة املعجل

Jazan Development -12.73% 27.10 23.65 جازان للتنمية

ASLAK -7.94% 46.60 42.90 اأ�سالك

H B -7.24% 52.50 48.70 حلواين اإخوان

14,000
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ملخص السوق - الشهري

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

غالق �شعر االإ
القيمه 

الدفرتيه

ال�شعر/القيمه 

الدفرتيه

العائد على 

ال�شهم
ال�شعر للعائد

�شهم امل�شدره  االأ

)مليون(

القيمه ال�شوقيه 

)مليون(

حقوق امل�شاهمني 

)مليون(

�شايف الدخل 

)مليون(

Riyad 26.00 20.11 1.29 2.10 12.38 1,500.000 39,000.00 30,158.35 3,149.50 الريا�س

AlJazira 24.40 15.78 1.55 1.01 24.20 300.000 7,320.00 4,732.54 302.50 اجلزيرة

Saudi Investment 18.85 15.56 1.21 1.29 14.66 550.000 10,367.50 8,557.30 707.19 ا�ستثمار

Saudi Hollandi 32.30 22.40 1.44 3.12 10.35 330.750 10,683.22 7,408.32 1,031.70 ال�سعودي الهولندي

Saudi Fransi 45.80 27.18 1.69 4.03 11.38 723.214 33,123.21 19,655.33 2,911.01 ال�سعودي الفرن�سي

SABB 46.20 22.89 2.02 3.85 12.00 750.000 34,650.00 17,166.20 2,888.15 �سـاب

Arab National 31.90 19.56 1.63 2.55 12.49 850.000 27,115.00 16,624.06 2,171.26 العربي الوطني

SAMBA 52.25 31.26 1.67 4.78 10.93 900.000 47,025.00 28,129.90 4,304.28 �سامبا

Al Rajhi 79.00 21.88 3.61 4.92 16.06 1,500.000 118,500.00 32,821.06 7,378.15 الراجحي

AL Bilad 26.70 11.39 2.34 1.01 24.30 300.000 8,010.00 3,416.25 329.60 البالد

Alinma 12.30 10.60 1.16 0.29 42.80 1,500.000 18,450.00 15,894.02 431.03 الإمناء

 Total Banks & Financial
Services Sector

- 20.05 1.92 2.78 13.84 9,203.964 354,243.94 184,563.33 25,604.37
اإجمايل قطاع امل�شارف واخلدمات 

املالية

CHEMANOL 16.75 12.30 1.36 0.58 28.77 120.600 2,020.05 1,483.41 70.21 كيمانول

Petrochem 24.15 9.69 2.49 -0.13 (M(  )س( 480.000 11,592.00 4,650.11 -64.47 برتوكيم

SABIC 101.50 46.00 2.21 9.74 10.42 3,000.000 304,500.00 137,993.37 29,212.71 �سابك

SAFCO 182.75 32.84 5.57 16.44 11.12 250.000 45,687.50 8,209.75 4,109.77 �سافكو

Industrialization 42.90 19.77 2.17 4.38 9.79 557.428 23,913.66 11,019.27 2,443.35 الت�سنيع

Alujain 20.90 8.05 2.60 -0.14 (M(  )س( 69.200 1,446.28 557.21 -9.95 اللجني

Nama Chemicals 14.20 11.97 1.19 -0.591 (M(  )س( 128.520 1,824.98 1,537.83 -76.00 مناء للكيماويات

SIIG 23.05 13.29 1.73 1.17 19.63 450.000 10,372.50 5,982.70 528.45 املجموعة ال�سعودية

Sahara Petrochemical 17.20 11.84 1.45 0.94 18.34 438.795 7,547.27 5,196.20 411.59 ال�سحراء للبرتوكيماويات

YANSAB 49.90 18.69 2.67 5.64 8.84 562.500 28,068.75 10,514.82 3,174.33 ين�ساب

Sipchem 22.35 15.36 1.46 1.93 11.61 366.666 8,194.99 5,630.22 705.90 �سبكيم العاملية

Advanced 27.50 12.37 2.22 3.127 8.79 164.000 4,510.00 2,028.32 512.80 املتقدمة

Saudi Kayan 16.70 10.14 1.65 -0.17 (M(  )س( 1,500.000 25,050.00 15,212.30 -250.25 كيان ال�سعودية

Petro Rabigh 24.70 9.23 2.68 0.08 328.37 876.000 21,637.20 8,085.70 65.89 برتو رابغ

 Total Petrochemical
Industries Sector

- 24.33 2.28 4.56 11.07 8,963.709 496,365.18 218,101.22 40,834.33
اإجمايل قطاع ال�شناعات 

البرتوكيماوية

HCC 20.35 4.89 4.16 -0.11 (M(  )س( 97.900 1,992.27 478.90 -10.60 اأ�سمنت حائل

Arab Cement 54.00 34.34 1.57 5.12 10.55 80.000 4,320.00 2,746.97 409.36 ال�سمنت العربية

Yamamah Cement 56.50 16.67 3.39 3.65 15.47 202.500 11,441.25 3,375.42 739.76 ا�سمنت اليمامة

Saudi Cement 89.00 21.46 4.15 5.44 16.36 153.000 13,617.00 3,283.20 832.16 ا�سمنت ال�سعوديه

Qassim Cement 85.25 21.74 3.92 6.14 13.88 90.000 7,672.50 1,956.75 552.69 ا�سمنت الق�سيم

Southern Cement 99.00 18.91 5.24 6.40 15.47 140.000 13,860.00 2,647.55 895.76 ا�سمنت اجلنوبيه

Yanbu Cement 69.00 27.11 2.55 5.04 13.69 105.000 7,245.00 2,846.16 529.28 ا�سمنت ينبع

Eastern Cement 63.00 25.11 2.51 4.23 14.88 86.000 5,418.00 2,159.55 364.15 ا�سمنت ال�سرقية

Tabuk Cement 26.30 12.27 2.14 1.52 17.29 90.000 2,367.00 1,104.22 136.90 ا�سمنت تبوك

Jouf Cement 18.20 10.34 1.76 0.60 30.20 130.000 2,366.00 1,344.09 78.36 ا�سمنت اجلوف

Total Cement Sector - 18.68 3.20 3.86 15.05 1,174.400 70,299.01 21,942.80 4,527.82 �شمنت اإجمايل قطاع االأ

A. Othaim Market 92.25 23.61 3.91 6.67 13.83 22.500 2,075.62 531.30 150.08 ا�سواق ع العثيم

Mouwasat 102.00 26.80 3.81 5.92 17.22 25.000 2,550.00 669.93 148.06 املوا�ساة

Extra 86.00 15.64 5.50 5.50 15.63 24.000 2,064.00 375.35 132.08 اإك�سرتا

SASCO 23.75 11.54 2.06 0.84 28.31 45.000 1,068.75 519.32 37.75 خدمات ال�سيارات

Thim>ar 30.50 3.85 7.92 0.62 49.51 10.000 305.00 38.49 6.16 ثمار

Fitaihi Group 18.45 12.70 1.45 -0.93 (M(  )س( 50.000 922.50 635.06 -46.27 جمموعة فتيحي

Jarir 141.00 15.11 9.33 8.55 16.49 60.000 8,460.00 906.58 512.99 جرير

Aldrees 50.25 17.36 2.89 3.69 13.63 25.000 1,256.25 434.00 92.16 الدري�س

AlHokair 69.25 20.78 3.33 5.93 11.67 70.000 4,847.50 1,454.88 415.43  احلكري 

Alkhaleej Trng 51.25 15.53 3.30 2.72 18.87 20.000 1,025.00 310.50 54.33 اخلليج للتدريب

Total Retail Sector 98145.45 16.72 4.18 4.28 15.27 351.500 24,574.62 5,875.41 1,502.78 اإجمايل قطاع التجزئة

Gas & Industrialization 22.75 14.45 1.57 1.63 13.97 75.000 1,706.25 1,084.02 122.12 الغاز والت�سنيع

Saudi Electricity 14.10 12.46 1.13 0.53 26.45 4,166.594 58,748.97 51,901.21 2,221.30 كهرباء ال�سعودية

Total Energy &
Utilities Sector

- 12.49 1.14 0.55 25.80 4,241.594 60,455.22 52,985.24 2,343.42
اإجمايل قطاع الطاقة 

واملرافق اخلدمية

SAVOLA Group 33.50 15.45 2.17 2.40 13.93 500.000 16,750.00 7,725.67 1,202.37 جمموعة �سافول

Food 30.00 10.26 2.92 0.52 57.61 20.000 600.00 205.22 10.41 الغذائية

SADAFCO 55.25 22.88 2.41 4.40 12.57 32.500 1,795.62 743.72 142.87  �سدافكو

Almarai 105.75 29.21 3.62 5.65 18.71 230.000 24,322.50 6,718.46 1,299.75 املراعي

Anaam Holding 68.50 12.40 5.52 1.13 60.82 10.900 746.65 135.15 12.28 اأنعام القاب�سة

 H B 48.70 18.82 2.59 2.82 17.28 28.571 1,391.43 537.84 80.55 حلواين اإخوان

Herfy Foods 90.75 14.65 6.19 4.89 18.56 30.000 2,722.50 439.59 146.65 غذية هريف لالأ

   FINANCIAL INDICATORS - 29/02/2012 املوؤ�شرات املالية الرئي�شية - 29/02/2012 م 
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Market Summary - Monthly

Company

Close 
 Price

Book Value 
)SR) P/B Value EPS )SR) P/E Ratio Issued Shares 

)mn)
Market Cap. 

)mn)
Shareholders` 
Equity )mn)

Net Income 
)mn)

ال�شركة

غالق �شعر االإ
القيمه 

الدفرتيه

ال�شعر/القيمه 

الدفرتيه

العائد على 

ال�شهم
ال�شعر للعائد

�شهم امل�شدره  االأ

)مليون(

القيمه ال�شوقيه 

)مليون(

حقوق امل�شاهمني 

)مليون(

�شايف الدخل 

)مليون(

NADEC 30.60 17.72 1.73 1.52 20.11 60.000 1,836.00 1,062.97 91.28 نادك

Qassim Agriculture 29.40 7.30 4.03 -0.32 (M(  )س( 50.000 1,470.00 364.99 -15.89 الق�سيم الزراعيه

Tabuk Agriculture 36.00 19.06 1.89 1.65 21.75 20.000 720.00 381.13 33.01 تبوك الزراعيه

Saudi Fisheries 37.30 7.72 4.83 -0.57 (M(  )س( 53.540 1,997.04 413.40 -30.76 �سماك الأ

Sharqiya Dev Co 57.75 9.38 6.16 -1.23 (M(  )س( 7.500 433.12 70.34 -9.21 ال�سرقية للتنمية

Jouff Agriculture 37.10 24.01 1.55 3.41 10.88 25.000 927.50 600.19 85.25 اجلوف الزراعيه

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

Jazan Development 23.65 10.55 2.24 -1.37 (M(  )س( 50.000 1,182.50 527.30 -68.57 جازان للتنمية

Total Agriculture &
Food Industries

- 17.74 2.87 2.65 16.69 1,123.011 57,243.62 19,925.97 2,980.07
اإجمايل قطاع الزراعة

وال�شناعات الغذائية

STC 38.20 23.35 1.64 3.84 9.96 2,000.000 76,400.00 46,702.35 7,670.12 الت�سالت

Etihad Etisalat 62.75 26.27 2.39 7.26 8.64 700.000 43,925.00 18,388.12 5,083.46 احتاد ات�سالت

Zain KSA 8.05 3.07 2.63 -1.38 (M(  )س( 1,400.000 11,270.00 4,293.06 -1,925.20 زين ال�سعودية 

Atheeb Telecom* 12.40 - - - - 157.500 1,953.00 - - *عذيب لالت�سالت

Almutakamela 30.40 10.00 3.04 - - 100.000 3,040.00 1,000.00 - املتكاملة

 Total Telecomm. &
Information Tech. Sector

- 16.15 1.94 2.48 9.43 4,357.500 136,588.00 70,383.54 10,828.39
اإجمايل قطاع الت�سالت وتقنية 

املعلومات

Tawuniya 62.75 27.32 2.30 5.85 10.72 75.000 4,706.25 2,048.86 439.06 التعاونية

Malath Insurance 22.40 9.35 2.40 0.47 47.69 30.000 672.00 280.53 14.09 مالذ للتاأمني

MEDGULF 32.70 14.67 2.23 3.00 10.89 80.000 2,616.00 1,173.51 240.12 ميدغلف للتاأمني

ALLIANZE SF 100.25 7.90 12.69 0.07 1494.04 20.000 2,005.00 158.00 1.34 األيانز اإ�س اإف

SALAMA 55.75 8.50 6.56 0.23 245.49 10.000 557.50 84.99 2.27 �سالمة

Walaa Insurance 24.55 7.72 3.18 0.224 109.50 20.000 491.00 154.49 4.48 ولء للتاأمني

Arabian Shield 35.20 11.53 3.05 0.56 63.06 20.000 704.00 230.58 11.16 الدرع العربي

SABB Takaful 40.80 9.59 4.25 0.30 135.81 34.000 1,387.20 326.20 10.21 �ساب تكافل

SANAD 27.60 5.36 5.15 -1.40 (M(  )س( 20.000 552.00 107.11 -27.93 �سند

SAICO 48.20 6.44 7.48 -0.85 (M(  )س( 10.000 482.00 64.40 -8.48 �سايكو

Saudi Indian 59.50 4.90 12.15 -0.33 (M(  )س( 10.000 595.00 48.96 -3.28 ال�سعودية الهندية

 Gulf Union 22.85 6.78 3.37 -2.768 (M(  )س( 22.000 502.70 149.09 -60.89 اإحتاد اخلليج

ATC 78.25 8.14 9.62 -0.29 (M(  )س( 16.667 1,304.19 135.59 -4.90 هلي للتكافل الأ

Al - Ahlia 54.00 3.27 16.53 -0.52 (M(  )س( 10.000 540.00 32.66 -5.22 هلية الأ

ACIG 47.00 2.74 17.18 -0.26 (M(  )س( 10.000 470.00 27.35 -2.62 اأ�سيج

AICC 27.80 8.69 3.20 0.86 32.16 20.000 556.00 173.80 17.29 التاأمني العربية

Trade Union 30.00 11.78 2.55 0.98 30.49 25.000 750.00 294.39 24.60 الحتاد التجاري

Sagr Insurnce 33.80 12.75 2.65 1.60 21.11 20.000 676.00 254.92 32.03 ال�سقر للتاأمني

U C A 36.50 15.88 2.30 2.54 14.40 20.000 730.00 317.57 50.70 املتحدة للتاأمني

Saudi Re 14.15 9.30 1.52 -0.343 (M(  )س( 100.000 1,415.00 929.99 -34.31 عادة ال�سعودية الإ

Bupa Arabia 26.30 13.16 2.00 1.06 24.90 40.000 1,052.00 526.54 42.24 بوبا العربية

Weqaya Takaful 44.00 5.84 7.54 -3.05 (M(  )س( 20.000 880.00 116.78 -60.94 وقاية للتكافل

Al Rajhi Takaful 62.00 5.47 11.34 -1.65 (M(  )س( 20.000 1,240.00 109.34 -32.90 تكافل الراجحي 

ACE 73.25 8.23 8.90 -0.28 (M(  )س( 10.000 732.50 82.28 -2.85 اي�س

AXA - Cooperative 42.00 8.53 4.93 -1.13 (M(  )س( 20.000 840.00 170.53 -22.52 اك�سا - التعاونية

Gulf General 45.50 6.66 6.83 -1.01 (M(  )س( 20.000 910.00 133.26 -20.27 اخلليجية العامة

Buruj 66.50 6.29 10.57 -1.41 (M(  )س( 13.000 864.50 81.81 -18.34 بروج للتامني

Al Alamiyah 55.50 8.42 6.59 -0.00 (M(  )س( 20.000 1,110.00 168.36 -0.08 العاملية

Solidarity 28.50 8.48 3.36 -0.42 (M(  )س( 55.500 1,581.75 470.72 -23.11 �سوليدرتي تكافل

Wataniya 99.75 8.34 11.96 1.02 98.18 10.000 997.50 83.40 10.16 الوطنية

Amana Insurance 37.90 7.95 4.76 -0.40 (M(  )س( 32.000 1,212.80 254.53 -12.67 امانة للتامني

Enaya 33.00 10.00 3.30 - - 40.000 1,320.00 400.00 - عناية

Total Insurance Sector - 10.98 3.59 0.64 19.89 873.167 34,452.89 9,590.54 558.48 اإجمايل قطاع التاأمني

SARCO 76.25 23.41 3.26 0.65 117.61 15.000 1,143.75 351.18 9.73  امل�سايف 

Saudi Advanced 19.95 19.22 1.04 0.23 88.02 43.200 861.84 830.21 9.79 املتطورة

Al Ahsa for Dev. 20.75 9.60 2.16 0.02 884.90 49.000 1,016.75 470.38 1.15 الح�ساء للتنميه

SISCO 17.65 10.82 1.63 0.92 19.18 68.000 1,200.20 736.01 10.99 �سي�سكو

Assir 22.15 17.94 1.23 0.78 28.34 126.389 2,799.51 2,267.46 98.78 ع�سري

Al Baha 22.55 5.68 3.97 -0.60 (M(  )س( 15.000 338.25 85.24 -8.97 الباحة

Kingdom 11.05 6.85 1.61 0.17 64.02 3,705.882 40,950.00 25,380.33 639.62 اململكة

 Total Multi-Investment
Sector

- 7.49 1.60 0.19 62.30 4,022.471 48,310.30 30,120.81 761.08
اإجمايل قطاع �شركات 

اال�شتثمار املتعدد

Takween 50.00 12.98 3.85 2.54 19.70 30.000 1,500.00 389.36 76.15 تكوين

BCI 33.20 15.42 2.15 2.13 15.58 27.500 913.00 424.09 58.59 بى �سى اآى

MA>ADEN 31.10 18.36 1.69 0.45 69.64 925.000 28,767.50 16,986.44 413.09 معادن
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ملخص السوق - الشهري

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

غالق �شعر االإ
القيمه 

الدفرتيه

ال�شعر/القيمه 

الدفرتيه

العائد على 

ال�شهم
ال�شعر للعائد

�شهم امل�شدره  االأ

)مليون(

القيمه ال�شوقيه 

)مليون(

حقوق امل�شاهمني 

)مليون(

�شايف الدخل 

)مليون(

Astra Indust 40.00 24.19 1.65 3.38 11.83 74.118 2,964.71 1,792.78 250.69 اأ�سرتا ال�سناعية

ALSorayai 29.00 14.97 1.94 1.19 24.45 30.000 870.00 449.15 35.58 جمموعة ال�سريع

Shaker 65.75 16.16 4.07 5.15 12.77 35.000 2,301.25 565.71 180.22 �ساكر

Pharmaceutical 43.10 40.60 1.06 2.67 16.12 78.438 3,380.66 3,184.89 209.73 الدوائية

Glass 35.40 19.12 1.85 2.70 13.09 30.000 1,062.00 573.67 81.11 زجاج

FIPCO 41.90 13.08 3.20 1.40 30.02 11.500 481.85 150.38 16.05 فيبكو

Maadaniyah 35.60 13.76 2.59 0.12 285.48 25.556 909.81 351.70 3.19 معدنية

Saudi Chemical 38.80 21.62 1.79 4.23 9.18 63.240 2,453.71 1,367.24 267.40 الكيميائيه ال�سعوديه

SPM 44.50 21.99 2.02 3.50 12.71 30.000 1,335.00 659.73 105.00 �سناعة الورق

AlAbdullatif 28.40 14.82 1.92 1.92 14.78 81.250 2,307.50 1,204.45 156.15 العبداللطيف

Saudi Export 41.50 10.78 3.85 0.89 46.66 10.800 448.20 116.40 9.61 ال�سادرات

Total Industrial
 Investment Sector

- 19.43 1.76 1.28 26.68 1,452.402 49,695.18 28,215.99 1,862.55 اإجمايل قطاع اال�شتثمار ال�شناعي

ASLAK 42.900 11.664 3.678 3.194 13.432 32.500 1,394.250 379.078 103.804 اأ�سالك

MMG 16.55 12.38 1.34 -1.12 (M(  )س( 125.000 2,068.75 1,547.84 -139.92 جمموعة املعجل

SSP 27.00 15.64 1.73 1.28 21.15 51.000 1,377.00 797.67 65.11 نابيب ال�سعودية الأ

ALKHODARI 53.75 15.56 3.45 3.72 14.45 42.500 2,284.38 661.27 158.12 اخل�سري

Ceramic 142.50 45.88 3.11 9.28 15.36 25.000 3,562.50 1,146.90 232.00 اخلزف

Gypsum 35.10 14.30 2.45 0.93 37.55 31.667 1,111.50 452.83 29.60 اجلب�س

Cables 18.15 13.29 1.37 0.07 243.19 76.000 1,379.40 1,009.66 5.67 الكابالت

Saudi Industrial 28.40 8.71 3.26 0.62 45.82 40.000 1,136.00 348.31 24.79 �سدق

Amiantit 20.35 14.16 1.44 1.31 15.54 115.500 2,350.43 1,635.49 151.25 اميانتيت

Pipes 32.00 23.10 1.39 -0.18 (M(  )س( 31.500 1,008.00 727.79 -5.53 اأنابيب

Zamil Industrial 32.40 22.41 1.45 2.57 12.61 60.000 1,944.00 1,344.48 154.19 الزامل لل�سناعة

AL Babtain 28.00 14.22 1.97 1.69 16.53 42.631 1,193.67 606.02 72.23 البابطني

SVCP 68.50 15.26 4.49 5.52 12.41 15.000 1,027.50 228.97 82.77 الفخارية

MESC 20.30 6.12 3.32 -2.95 (M(  )س( 40.000 812.00 244.79 -117.85 م�سك

Red Sea 50.50 24.69 2.05 2.58 19.61 30.000 1,515.00 740.61 77.26 حمر البحر الأ

 Total Building &
Constructuion Sector

- 15.66 2.04 1.18 17.53 758.298 24,164.37 11,871.72 893.50 اإجمايل قطاع الت�شييد والبناء

Real Estate 27.80 26.45 1.05 1.25 22.28 120.000 3,336.00 3,173.77 149.71 العقارية

Taiba 22.10 20.25 1.09 1.59 13.90 150.000 3,315.00 3,036.83 238.50 طيبة لال�ستثمار

Makkah 38.10 21.37 1.78 1.86 20.46 164.816 6,279.50 3,522.80 306.85  مكة لالن�ساء 

Arriyadh Development 25.60 14.97 1.71 1.30 19.67 100.000 2,560.00 1,496.94 130.18 التعمري

Emaar E .C 9.45 8.68 1.09 0.01 97.23 850.000 8,032.50 7,380.48 82.61 اإعمار

Jabal Omar 16.45 9.76 1.69 -0.04 (M(  )س( 929.400 15,288.63 9,068.82 -36.76 جبل عمر

Dar Al Arkan 9.15 14.19 0.64 1.01 9.08 1,080.000 9,882.00 15,322.82 1,087.93 ركان دار الأ

KEC 12.85 9.50 1.35 -0.03 (M(  )س( 339.300 4,360.01 3,224.84 -9.13 مدينة املعرفة

 Total Real Estate
Development Sector

- 12.38 1.15 0.52 16.74 3,733.516 53,053.63 46,227.30 1,949.89 اإجمايل قطاع التطوير العقاري

Shipping 15.25 16.07 0.95 0.91 16.68 315.000 4,803.75 5,062.91 288.05 النقل البحري

SAPTCO 13.60 11.59 1.17 0.52 26.06 125.000 1,700.00 1,448.29 65.24 النقل اجلماعي

Mubarrad 44.30 8.06 5.49 -6.63 (M(  )س( 18.000 797.40 145.16 -119.40 مربد

Budget Saudi 59.50 28.27 2.11 5.50 10.81 18.300 1,088.85 517.26 100.73 بدجت ال�سعودية

Total Transport Sector - 15.06 1.17 0.70 16.72 476.300 8,390.00 7,173.61 334.62 اإجمايل قطاع النقل

Tihama 62.25 15.09 4.13 0.53 117.32 15.000 933.75 226.33 7.96 عالن تهامة لالإ

SRMG 28.30 16.05 1.76 1.25 22.57 80.000 2,264.00 1,284.20 100.31 بحاث و الت�سويق الأ

SPPC 33.00 12.58 2.62 0.60 55.00 60.000 1,980.00 754.66 36.00 طباعة وتغليف

Total Media
& Publishing Sector

- 14.61 2.29 0.93 35.89 155.000 5,177.75 2,265.19 144.27 اإجمايل قطاع العالم والن�سر

Hotels 24.65 17.07 1.44 1.54 16.04 100.000 2,465.00 1,706.89 153.69 الفنادق

Shams 37.80 7.31 5.17 0.33 116.19 10.150 383.67 74.19 3.30 �سم�س

Total Hotel &
Tourism Sector

- 16.17 1.60 1.43 18.15 110.150 2,848.67 1,781.09 156.99 اإجمايل قطاع الفنادق وال�سياحة

Market - 17.34 2.01 2.32 13.39 40,996.982 1,425,862.41 711,023.76 95,282.55 اجمايل ال�سوق

Companies that have not announced a net income statement or have posted negative net income )recent 4 
Quarters),  not included in calculating P/E ratio for sectors and the market.
M: Minus ratio due to company losses according to recent 4 quarters financial data )4th Q 2011 as recent(.
* Suspended

ال�سركات التي مل ُتعلن �سايف الدخل، وال�سركات اخلا�سرة )اآخر اأربعة اأرباع(، غري م�سمولة يف ح�ساب ن�سبة ال�سعر للعائد 

للقطاعات ولل�سوق.

خر اأربعة اأرباع )تنتهي يف الربع الرابع 2011 م(. �س : املوؤ�سر �سالب لن ال�سركة �سجلت خ�سائر وفقًا للبيانات املالية لآ

* معلقة من التداول
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Market Summary - Monthly

At the end of February 2012 TADAWUL All Share Index 
(TASI) closed at a level of 7,271.82 points, gained 645.78 points 
(9.75%) over the close of the previous month. 

On an YTD basis TASI registered a positive increase of 
13.31% (854.09 points). Highest close level for the index during 
the month was 7,271.82 as on 29/02/2012.

Total equity market capitalization at the end of February 
2012 reached SR 1,425.86 billion (US 380.17 billion), increased 
by 9.41% over the close of the previous month.

The total value of shares traded for the month of February 
2012 reached SR 210.03 billion (US 56.01 billion), increased by 

35.16% over the previous month.
The total number of shares traded* reached 9.29 billion 

shares during the month of February 2012 compared to 7.50 
billion shares traded for the previous month, increasing by 
23.89%.

The total number of transactions executed during February 
2012 reached 4.31 million compared to 3.55 million trades for 
the month of January 2012, increasing by 21.46%.

Value of Shares Traded Reached SR 210.03 Billion 4.31 Million
Transactions Executed During February 2012

The total amount of traded shares in the Saudi 
Stock Exchange for the month of February2012 was 
SR 210.03billionWith increase of (35.16%) from the 
previous month where the value of the traded shares 
wasSR155.40billion. The percentage share of Saudi 
nationals from the market trades was (92.3%)for sellii
ing which is SR 193.77 billion and (89.7%) for buying 
which is SR 188.38 billion. The percentage share of Saudi 
companies from the market trades was (3.3%) for selling 
which is SR 6.96 billion and (4.8%) for buying which is SR 
10.04 billion. The percentage share of investment funds 
from the market trades was (1.2%) for selling which is 
SR 2.62   billion and (1.6%) for buying which is SR 3.35 

billion.The percentage share of GCC nationals from the 
market trades was (0.8%) for selling which is SR 1.71 
billion and (0.9%) for buying which is SR 1.89 billion. 
The percentage share of Arab residence in Saudi Arabia 
from the market trades was (1.6%) for selling which is SR 
3.44billion and (1.6%) for buying which is SR 3.42billion. 
The percentage share of foreigners residence in Saudi 
Arabia from the market trades was (0.2%) for selling 
which is SR 403.94 million and (0.2 %) for buying which 
is SR 335.02  million.The percentage share of foreigners 
via swap agreement from the market trades was (0.5%) 
for selling which is SR 1.13 billion and (1.2%) for buying 
which is SR 2.61 billion.

Trading Statistics Report (Investors Type and Nationality) February 2012

 *Adjusted to all corporate actions during the period.
•  Number of trading days during February 2012 were 21, against 23  

trading days during  January 2012.

• Saudi Hotels & Resort Areas Co. increased its paid up capital 
by issuing one bonus share for every 2.23 shares, raising 
its total number of issued shares to 100 million. Effective 
19/02/2012.
• Advanced Petrochemical Company increased its paid up 
capital by issuing one bonus share for every 6.25 shares, 
raising its total number of issued shares to 163.995 million. 
Effective 21/02/2012.
• Yamamah Saudi Cement Co. increased its paid up capital 
by issuing one bonus share for every two shares, raising its 
total number of issued shares to 202.50 million. Effective 
26/02/2012.

Corporate Actions 

• On Tuesday 07/02/2012 Takween Advanced 
Industries Co. was listed (with a paid up capital 
of SR 300 million divided into 30 million shares). 
The company offered 9 million shares at SR 26 
per share.
• On Monday 27/02/2012 Saudi Enaya 
Cooperative Insurance Co. was listed (with a paid 
up capital of SR 400 million divided into 40 milii
lion shares). The company offered 16 million 
shares at SR 10 per share.

New Listing
During February 2012
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Freshwater Crisis
In the shadow of the fresh water 

crisis in the Arab region, which imposed 
itself strongly over the past years, and 
which will worsen in the medium and 
long term, and may cause bloody conii
flicts between countries of the region, 
that fact was taken into account to 
estimate the energy needed for water 
supply, transmission and distribution as 
well as pumping and desalination proii
cesses to realize adequate availability 
for security and safety and manage to 
reduce the expected conflicts.

The U.S. Department of Energy 
(DOE) has also conducted a detailed 
study of the position of petroleum 
energy, and ended to confirm the defiii
ciency in supply of petroleum energy in 
major industrial countries and developii
ing countries that do not produce oil. 
Then those countries will move to get 
their needs from the (OPEC) and other 
producing countries.

of oil will reach about 40 years for each 
of Saudi Arabia, UAE, Kuwait and other 
Gulf states, which is likely to occur.

43 Years Only
Various studies also indicated that 

when the world annual production is 
fixed at the levels of 1990, the time effiii
ciency, estimated by dividing oil reserves 
on the annual production, will be sufii
ficient for the world for 43 years only.

If annual production increased at 
a rate of (2%), the known oil reserves 
are expected to deplete in 32 years, 
which is possible and expected, and 
requires the availability of new reserves. 
Therefore, the increased consumption 
will absorb these production increases 
as the developing countries are lacking 
oil to bring about economic developii
ment therein, which would increase the 
global consumption by more than the 
proposed (2%).

As for the natural gas, it is sufficient 
for the world for a period of 64 years 
if production is fixed as it has been 
shown in 1990, which is illogical.

If production increased by (2%) per 
year, the natural gas known yet will run 
out in 42 years at most.

The studies concluded that search 
must be carried out for new sources 
of energy such as solar, wind, biomass, 
ocean and other renewable energy 
sources. Energy strategy should also 
be developed that aims to work on 
rationalization of production, transmisii
sion, distribution, storage, and use of 
traditional energy sources and reducing 
the profligate and wasteful use of them 
with utilizing modern technologies that 
are more efficient and use less fuel.

Energy... and the Arab World
Sources of solar energy in the 

Arab countries ranging are between 
1460 and 3000 kWh per square meter 
per year. Generation of solar energy, 
which uses photovoltaic technology, 
is employed in several independent 
applications, especially water pumping, 
telecommunications, and lighting in 
remote locations.

There are multiple examples of that 
practice, including:

• Solar water heaters realize differii
ent degrees of market penetration, and 
are currently the most successful in 
residential and commercial sectors in 
Egypt, Jordan, Lebanon, Morocco, and 
Palestine, and the most widely used in 
Arab countries that have relatively few 
or no hydrocarbon resources.

• The Gulf and North African counii
tries have wide extensions of desert 
areas, on which light of the sun shines. 
There is combined capacity of 10 MW 
in the UAE. A project of thermal solar 
energy i called «Sun 1» with a capacity of 
100 MW – is being developed in Masdar 
City in Abu Dhabi, in addition to a phoii
tovoltaic station connected to the public 
network with a capacity of 100 MW.

• A partnership of energy was estabii
lishment for sustainable development 
through the Council of Arab Ministers 
responsible for Environmental Affairs in 
close cooperation with the regional orgaii
nizations, including the Organization of 
Arab Petroleum Exporting Countries 
(OAPEC), the United Nations Program 
for Environment, and the Socioiecoii
nomic Commission for Western Asia 
affiliated to the United Nations.

Similarly, the Arab Summit of 
Economic and Social Development, 
held in Kuwait in 2009, stressed excluii
sively on enhancement of Arab coopii
eration in the field of energy, especially 
in improving energy efficiency, support 
of energy researches, and promoting 
the development of renewable energy 
as a means of achieving sustainable 
development.

• Egypt has an annual capacity of 
generating wind power amounted to 
550 MW.

So, the importance of the existence 
of large petroleum reserves in the Gulf 
region is shown clearly, and the need 
to insist on protection and preservation 
of the continued flow with the work on 
the development and increase producii
tion to achieve the availability of supply 
at reasonable prices. When taking into 
account the increasing rates of petroii
leum production at the annual rates 
mentioned above, the time efficiency 
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Renewable energies are permanent, non-depleted natural sources 
that are available in nature on renewable basis. They are also clean, 
and their use does not result in environmental pollution. On the 
other hand, the traditional sources of energy, such as oil and natural 
gas, are non-renewable energies, and the continuing consumption 
of them without looking for alternatives to replace them leads to 
repercussions for the future generations. The damages left behind 
by these energies also result in a lot of air, thermal, and radiation 
pollutants that affect the environment and human health.
What makes energy or renewable energies take this space from 
the attention now? And at the level of the world as a whole?

Research studies say:
Given the increasing global conii

sumption of energy since the midi
seventies and the accompanying sigii
nificant developments between 1973 
AD and 1979 AD in energy policies 
and strategies at the global level, this 
has created an important reality. Facts 
have also emerged on the international 
scene represented in realization that 
the time of cheap energy has gone, 
and that the developing countries must 
build their economy and develop their 
industrial growth under the high prices 
of energy. They should as well realize 
the limited fossil fuels (oil, gas and coal) 
as these global reserves may be sufii
ficient for the world for a time period 
ranging from 50 to 60 years.

Importance of the Middle East
The importance of the Middle East 

stands out where there is as close as 
(67%) of the global reserves of oil, while 
it consumes (5.4%) of the total globii
al consumption of oil and produces 
approximately (28.5%) of the total world 
production of it.

Also available in the Middle East 

is some (31.2%) of the total world 
reserves of natural gas, and it consumes 
approximately (4.5%) of the total global 
consumption of gas while producing 
(5.7%) of the total world production 
of this source. Then, this region is of 
paramount importance in the field of 
energy supply for the major industrial 
countries, which will make all efforts to 
ensure stability and flow of these supii
plies in the long term.

The rapid economic development 
in developing countries, the population 
of which represents (80%) of the total 
world population and consume about 
(20%) of the total global consumption 
of energy, will increase the rates of conii
sumption in the foreseeable future.

Due to the doubling of world popuii
lation during the past 40 years and 
the possibility of doubling again in 
the middle of the next century, it is 
likely that the number of people in 
developing countries will increase to 9 
billion human beings in 2050. It is also 
expected that population growth will 
be much lower in industrialized counii
tries, where their population will reach 

about 1.5 billion in 2050.
It is expected that the per 

capita consumption of comii
mercial energy will increase by 

threeifold to 1.5 tons of oil in 2050, and 
also the per capita nonicommercial 
energy such as wood, agricultural and 
animal wastes will increase to 0.3 tons 
of oil in 2050, while the per capita comii
mercial energy in the industrial counii
tries will stay at 5 tons of oil equivalent 
in 2050.  The total commercial energy 
consumption will reach 21 billion tons 
in 2050, i.e. the average annual growth 
of total energy is (3%) to say the least.

Pollution of Environment
On the other hand, the worsening 

problems of pollution of the environii
ment especially in the industrialized 
countries as a result of increased reliii
ance on artificial means for the producii
tion of raw materials and the other 
important commodities created a realiii
ty that is badly influence the population 
of the planet as a result of increased 
emission of greenhouse gases. At the 
desire of these countries in reducing 
this pollution, they considered energy 
saving and the use of technology with 
high efficiency and wider use of clean 
energy alternatives.

Renewable Energies..

Search for Alternatives
is Better Than Eating the Crop
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the fields of Manifa and Shaibah. This 
came within context of the interest of 
the Kingdom to exploit gas reserves 
to meet the rising domestic demand, 
which is growing at 7%, and with the 
success of Saudi Aramco and France’s 
Total in reducing cost of Jubail refinery 
by two billion dollars to $ 6.9 billion.

* In the UAE, Abu Dhabi Gas 
Liquefaction Co. Ltd. «ADGAS» and 
Korea’s «Hyundai» Heavy Industries Ltd. 
Company have signed an agreement 
of implementing the engineering, 
procurement, and construction works 
related to the project of «Integrated Gas 
Development in Das Island» at a cost of 
3 billion and 365 million UAE dirham, i.e. 
about one billion U.S. dollars.

Also, Abu Dhabi Oil Refining 
Company (Refining), a subsidii
iary of ADNOC (Abu Dhabi National 
Oil Company), signed two contracts 
amounting to 5.1 billion dollars with 
two companies to increase the refining 
capacity of Ruwais refinery in Ruwais 
industrial area, which is located at 250 
km west of Abu Dhabi. The Refining 
Company chose two companies from 
South Korea, namely: SK Engineering 
for implementation of the first contract, 
at a cost of 2.1 billion dollars, to estabii
lish one crude distillation unit, and GS 

Engineering for implementation of the 
second contract, worth 3.1 billion dolii
lars, to establish one unit for cracking 
heavy oils.

* By the same token, Abu Dhabi 
National Oil Company «ADNOC» and its 
ally in the Shah Gas field, United States’ 
Conoco Phillips Company, offered 4 
new tender packages, out of 10 related 
to the initial procedures for the project 
of field development in Abu Dhabi.

* Bahrain and the Sultanate of 
Oman continued to carry out huge 
exploratory activities. Bahrain and both 
of United States’ Occidental Company 
and UAE’s Mubadala Company signed 
agreement to develop Bahrain field. In 
accordance with this agreement, the 
Kingdom of Bahrain, represented by 
the National Oil & Gas Organization, will 
own the quantity of current oil producii
tion amounting to 33 thousand barii
rels per day of oil and 1.3 billion cubic 
feet of gas while the excess quantities 
after development will be distributed 
between the Occidental and Mubadala 
as one party, and Bahrain as the second 
party, according to an equation varying 
with production quantities.

* Sultanate of Oman has also 
increased its oil production from 756 to 
805 thousand barrels per day, through 

the use of enhanced oil recovery techii
niques.

* Kuwait’s energy sector has made 
progress with the launch of plans to 
increase production capacity to 4 milii
lion barrels per day by 2020, as well 
as the launch of a petrochemical joint 
venture that costs $ 17 billion.

The most important projects
Reports of the GCC has also 

highlighted projects that have been 
announced, and those which are still 
under implementation, as follows:

* In the Kingdom of Saudi Arabia, 
the project of Sadeer industrial City 
tops these projects with a cost worth 
$ 40 billion, and then comes Jeddah 
Tower with a cost worth $ 15 billion.

* In the UAE, both the projects of 
Badawi and Mohamed bin Rashed 
Gardens came on top of the major projii
ects with a cost worth $ 54 billion each.

* In Kuwait, the Silk City project tops 
the most important projects with a cost 
worth $ 77 billion.

* Qatar’s Al Shaheen refinery project 
is the most important with a cost worth 
$ 9 billion and Al Khor Barwa city with a 
cost worth $ 7 billion.

* In the Sultanate of Oman, the new 
Duqm City project with a cost worth $ 
20 billion comes in the foreground.
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Energy Sector in the GCC Countries
Opportunities.. and Specific Investments

The Research Center in GCC has 
recently published several economic 
researches which dealt with the investii
ment opportunities in energy sector 

of the GCC countries. These researches 
pointed out that the importance of 
these opportunities lies in the role of 
the GCC countries towards stabilization 

of global oil markets.
The GCC countries possess 40% of 

the discovered oil reserves and 23% of 
world gas reserves. The GCC countries 
contribute also to the stability of oil 
markets as they are the largest source 
of oil and provide 25% of the total 
world exports.

The researches observed the investii
ment opportunities that have been 
launched during the past two years, 
including:

* The Kingdom of Saudi Arabia 
declared that it initiated the activities 
of oil exploration in the Red Sea. It has 
also presented bids for gas projects in 

Gulf Market

The energy sector witnessed large shifts in demand for energy 
sources, in addition to the development of emerging markets 
such as China and India, making them become the world’s most 
energy-consuming countries. This situation has led to increased 
pressures on global energy supplies, and growing need for more 
investment in infrastructure of energy projects, which means 
new investment opportunities, and provides the GCC countries 
with tremendous opportunities for partnership with the emerging 
countries to expand their investments in these sectors.
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nomic policies in all countries of the 
world is providing jobs for the citizens. 
Volunteerism with its developmental 
role contributed to the treatment of 
this matter by providing many jobs. 
This contribution has gone beyond job 
creation to relate to their quality which 
is characterized by being linked directly 
with the real needs of the community.

Several research studies indicate 
that a rate of (82.3%) of their members 
assert the role of charities and voluntary 
societies in job creation through openii
ing the doors of training, and then by 
coordination with the private sector.

Volunteering in the West
At the global level, governments 

are seeking to stay away from performii
ing the direct social work and assignii
ing that task to the philanthropy, civil, 
and private sectors. In addition, the 
voluntary sector caries out many activiii
ties which do not fall within the interii
ests and objectives of the government 
departments and private actors such as: 
marriage of the poor, creating shelters 
for the strangers etc…

The voluntary sector is also carrying 
out activities which fall within activiii
ties of the private sector, and which 

specifically exhaust the shoulders 
of the citizens by lifting the rate of 
profitability it offers, for example: the 
cost of construction companies that 
can not be afforded by a lot of the poor 
and the needy and so associations and 
charities were founded for housing.. in 
addition to:

i The voluntary sector is the only 
entity which carries out a number of 
special activities such as: training of the 
blind on the use of modern technoloii
gies.

i The voluntary sector is an imporii
tant tributary for providing the state 
and private sector with successful indiii
viduals and distinct personalities who 
are trusted by the people, fair and free 
of all suspicions.

i The voluntary sector is considered 
as educational and training programs 
for the youth and the active forces of 
society as it involves the exchange of 
experiences, employment of the potenii
tials, exercise of teamwork, and deepii
ening of the social and administrative 
awareness, all of which develop in turn 
a sense of responsibility and a sense 
of the nation’s the homeland’s issues 
and weaken the material and individual 

drives which usually accompany proii
grams of economic development and 
social transformation .

i The voluntary sector is an imporii
tant support for the regional and interii
national convergence and coherence 
between foreign organizations. It is also 
characterized by special presence in 
international forums and crises, and 
is now heading for investment as an 
important tool for the development of 
financial resources.

i The voluntary sector with its orgaii
nizations act as a complement to the 
role of countries in addressing some 
of the major problems, especially the 
problems of poverty, unemployment 
and economic and social marginalizaii
tion, as well as the role played by these 
organizations to reduce and address 
the problems faced by some social 
groups.

The Kingdom.. & Volunteering
For its part, the Kingdom gives 

remarkable attention to voluntary work, 
and seeks practically to transfer that 
care into a reality for its belief in the 
leading role, and deep impact resulted 
from that voluntary work. The moral 
support is represented in supervision 
on the work of charities and directii
ing them and facilitating their missions 
to achieve their goals effectively and 
quickly as well as providing the graduii
ates of training courses that they hold 
with certificates attested by the minisii
try as well as granting loans for graduii
ates of these courses from the Saudi 
Credit and Savings Bank to help them 
in developing projects.

�0
العدد 65 - مارس 2012م



Saudi Markets 

Volunteering..

Charitable Solutions
to the Problem of Unemployment

At the summits of social development, held recently in several countries worldwide, an agreement existed 
among participants that the only way to achieve sustainable development is through the recognition 
that the social aspect is the best way to achieve economic development. Hence, the development of 
society is one of the most important pillars of the overall development. Focus should also be put on 
the importance of advocacy to the development of the concept of partnership between formal state’s 
institutions, and the civil associations and NGOs, as well as to emphasize that the voluntary sector 
contributes like other sectors in the national income and accounts, through the provision of concrete 
services in the field of environment, health, education and other services concerning persons with 
disabilities, children, women, the retirees, the disabled, and the elderly to achieve strong influence 
on economic development.

The great importance of volunteerii
ing lies in the development of a sense 
in the volunteer, and in the benefiii
ciary from its services, of belonging and 
strengthening social cohesion between 
groups in society which have been 
adversely affected by apparent factors 
of social and cultural change. In addiii
tion, the volunteer works form one type 
of active participations i not only in 
service provision i but in the direction 
and drawing policies underlying those 
social institutions, and follow up the 
implementation and evaluation of their 
programs, including general benefit 
return to society as a whole. The more 
the number of volunteers, the more this 
indicates the awareness of individuals 
and their good interaction with the 
community bodies and organizations.

In Arab world, the Arab civil sociii
ety organizations constitute major ecoii
nomic power from perspective of the 
size of their spending on their projects, 
components of activities, number of 
volunteers, value of their work, employii
ment opportunities, and the number of 
beneficiaries, in addition to the growii
ing number of beneficiaries from the 
services of NGOs in various countries 

of the study, which confirms that the 
civil charity sector is the third sector 
alongside the governments and the 
private sector.

The Most Growing 
The civil sector stood out since the 

beginning of the twentyifirst century 
as an economic power between the 
other most growing community secii
tors. The rate of spending within this 
sector reaches in average (5.7%) of the 
gross domestic product.

The voluntary sector provides what 
is equivalent to (4.8%) of the total jobs 
in the world and Arab countries. By 
sectoral proportion, this is equivalent 
to three times as that which is proii
vided by the utilities sector, more than 
double that which is provided by the 
textile sector, almost half of what is proii
vided by the transport sector and more 
importantly, that which is equivalent to 
(27%) of the government jobs.

The Impact of Volunteer Work 
on the Development

The impact of volunteer work on 
the economic development lies in its 
contribution to expanding and organizii
ing the existent relationship between 
the economy and the state, by securii

ing mechanisms of establishing the 
organizations, or technique of  forming 
the NGOs and voluntary organizations, 
through which people meet to comii
bine their potentials, and integrate their 
activities, in order to achieve objectives 
of the community they live in, and carry 
out activities for the general benefit of 
the community at charitable, health, 
professional, and other levels.

This impact while it is important, it is 
often overlooked due to the novelty of 
attention and care given to the sector of 
voluntary organizations and its various 
and influential roles on the development 
process of the countries. Among the 
most prominent aspects of the impact 
of volunteer work on economic develii
opment as indicated by studies is that 
the return of money used in the volunii
tary sector is better many times than the 
return of money used by the public secii
tor when providing social services. Also, 
the indirect cost of public sector services 
in social field is more than (70%), while 
this cost in mass voluntary organizations 
does not exceed (10%).

Employment:
One of the most important probii

lems facing the government ecoii
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Tadawul Announces the Addition 
of the Bonus Shares of Advanced 

Petrochemical Co.
The Saudi 

Stock Exchange 
( T a d a w u l ) 
a n n o u n c ii
es that the 
bonus shares 
of Advanced 
Petrochemical 
Co have been deposited into applicable investor’s 
portfolios on Wednesday 2012/2/22 (1433/3/30 ) 
by granting one share to each(6.25) shares owned 
by the shareholders registered in the shareholdii
ers record by the end of Tuesday 2012/2/21 
(1433/3/29). 

The Capital Market Authority Approves the
Capital Increase Request for National Metal Manufacturing

and Casting Company through Issuance of Bonus Shares
The CMA Board has issued its resolution approving 

National Metal Manufacturing and Casting Company’s 
request to increase its capital from SAR (255,564,450) 
to SAR (281,120,890) through issuing one bonus share 
for every (10) existing shares owned by the shareholdii
ers who are registered in the shareholders registry 
at the closing of trading on the day of the extraorii
dinary general assembly. Such increase will be paid 
by transferring an amount of SAR (12,659,755) from 
statutory reserve account and SAR (12,896,685) from 

retained earnings account to the Company’s capital. 
Consequently, increasing the Company’s outstandii
ing shares from (25,556,445) shares to (28,112,089) 
shares, by an increase of (2,555,644) shares. The bonus 
shares eligibility is limited to the shareholders who are 
registered in the shareholders registry at the close of 
trading on the day of the extraordinary general assemii
bly, which will be determined later by the Company’s 
board, and should be held within six months from the 
approval date.

Saudi Stock Exchange (Tadawul) 
Announces the Adjustment of 
the Share Price of Advanced 

Petrochemical Company
The extraordiii

nary general assemii
bly of Advanced 
P e t r o c h e m i c a l 
Company approved 
on Tuesday 
21/02/2012 correii
sponding 29/03/1433 the capital increase through 
Bonus Shares (one bonus share for every 6.25 
shares held). The share closing price of Tuesday 
21/02/2012 corresponding 29/03/1433 was adjustii
ed to SR 27.80
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News Market

An announcement by the Capital Market Authority
Regarding the Issuance of a Decision by The Appeal Committee for the 
Resolution of Securities Conflicts (ACRSC)to Convict the Violators of the 

Capital Market Law and Its Implementing Regulations:
CMA announces a decision byThe Appeal Committee for the 
Resolution of Securities Conflicts (ACRSC) on 5i4i1433H/27i
2i2012 regarding the case raised by CMA against Mohamii
mad bin Abdulrahman bin Abdullah AliNuaim, Salman bin 
Mohammad bin Abdullatif AliNuaim and the investor Aishah 
bint Ahmad bin Abdullah AliMulhim. The final decisionafii
firmed (CRSD)’s decision to convict the accused with the 
violation of Article (49) of the Capital Market Law as well 
as Articles 2 and 3 of the Market Conduct Regulations durii
ing their trading of the shares of Saudi Kayan Petrochemiii
cal Company, Mobile Telecommunications Company Saudi 
Arabia, Saudi Electricity Company, Allianz Saudi Fransi Coopii
erative Insurance Company, Al Sagr Coioperative Insurance 
Co. and Filing & Packing Materials Manufacturing Co. during 
the period from 1/1/2008 until 31/5/2008. These practices 
formed manipulation and fraud and created a misleading 
impression. The imposition of the following penalties and 
sanctions is in order:
First: Mohammad bin Abdulrahman bin Abdullah Al-Nuaim
1. Oblige him to pay all the revenue, as a result of these 
violations, to the CMA account. The total amount is 
(55,999,718.86)Fifty Five Million, Nine Hundred and Ninety 
Nine Thousand, Seven Hundred and Eighteen Riyals and 
Eighty Six Halalas.
2. Imposition of a penalty of (300,000) Three Hundred Thouii
sand Riyals as a result of his violations.
3. Oblige him to refrain from trading by buying the shares of 
the listed companies in the stock market for three years.

4. Prevent him from engaging in brokerage and portfolio 
management as well as working as an investment consultant 
for three years.   
5. Prevent him from working in the companies that have 
shares traded in the stock market for three years.
Second: Salman bin Mohammad bin Abdullatif Al-Nuaim
1. Oblige him to pay all the revenue, as a result of these violaii
tions, to the CMA account. The total amount is (299,926.46)Two 
Hundred and Ninety Nine Thousand, Nine Hundred and 
Twenty Six Riyals and Forty Six Halalas.
2. Imposition of a penalty of (500,000) Five Hundred Thouii
sand Riyals as a result of his violations.
3. Oblige him to refrain from trading by buying the shares of 
the listed companies in the stock market for three years.
4. Prevent him from engaging in brokerage and portfolio 
management as well as working as an investment consultant 
for three years.   
5. Prevent him from working in the companies that have 
shares traded in the stock market for three years.
Third: It was proven that Mohammad bin Abdulrahman bin 
Abdullah AliNuaim has exercised the violating acts in the juii
risdiction in which the lawsuit is brought on their client’s portii
folio who is the investorAishah bint Ahmad bin Abdullah Ali
Mulhim. The investor was obliged to pay the revenues gained 
as a result of the violating acts done by his representatives to 
CMA’s account. The total amount was (13,938,855.95)Thirteen 
Million, Nine Hundred and Thirty Eight Thousand, Eight Hunii
dred and Fifty Five Riyals and Ninety five Halalas. 

The Saudi Stock Exchange
(Tadawul) Announces the Display 

of the Put-Through Trades 
Information on Its Website

The Saudi Stock Exchange (Tadawul) announces addii
ing a new link on its website displaying the PutiThrough 
trade information executed during the trading day as 
well as the historical information since 01/01/2011.
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Abdullatif Al-Fereihi
Editor-in-Chief

Editorial

More of  Technology
Two new steps were taken that add to the investment environment 

more transparency, and make investors closer to all the details. 
These two steps were taken by the Saudi Capital Market in investment 

of new technology. The first is providing entitlement data of historical 
shareholders’ profits for all distributions by the listed companies, which 
have been distributed since the year 2001 up to the present time, which 
are estimated at a total value in excess of 300 billion Riyals. This will enable 
investors registered in “Tadawulaty Service” to check detailed information 
about their cash entitlements for all dividends of the listed companies.

The second step is adding a new link in the online Tadawul website 
which displays information on the special transactions executed during 
the trading day, and historical data for private deals since 01/01/2011. The 
march of investing technology will not stop in serving investors who are 
daily dealing in the market.

Earnings data for the last decade will help many people to collect 
their rights, and benefit from their investments. It will also help the public 
traded companies to distribute profits that have accumulated with them, 
and hence both parties are benefiting, and everyone benefits the national 
economy because the transfer of frozen funds to their owners would 
mean either spent, saved, or invested. In all cases the best will be realized 
for all sectors of the economy whether they are small or big.

The availability of details of the private deals will help the investor to 
take decisions based on absolute transparency of information, and would 
make him as close to the details of the change in company ownership, 
as well as help the observer and analyst to read the market, and view the 
movements of the major investors as they happen.

Perhaps everyone noted the increasing volume of liquidity traded 
daily in the market, in both investment and speculation. With the steps to 
deepen horizons on ongoing basis, and the continued IPOs and subscripii
tions, and the growing international interest in the Saudi market, the small 
and large steps to provide everyone with information take an important 
dimension in strengthening the overall impression on the market as one 
of the features of the national economy, and one of the most prominent 
vessels of investment and financial transactions among the citizens, resiii
dents, and specialized funds.

Technology runs everything today, and the more it has something to 
offer, the more people come to it, and if more people come to it, elecii
tronic literacy will be reduced in general as well as concerns about using 
it in the investment and management of daily transactions in relation to 
the general public.

The method of display and ease of dealing with Tadawul website is an 
achievement that stands next to the achievements of the structural buildii
ing of the site, and the strength of safety therein. With more additions that 
are coming soon in the site and in “Tadawulaty”, the site will become not 
only a partner for investors and traders, but even for seekers of knowledge 
and information in the market and its Saudi companies.
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