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االفتتاحيةاالفتتاحية

عبداللطيف الفريحي
رئي�س التحرير

abdullateef.furaihi@tadawul.com.sa

جميعاً  نعرف  بلد؟  �أي  يف  مت��اًم��ا  �لبطالة  على  �لق�ضاء  ميكن  ه��ل 

��ضتحالة ذلك، لكن �لإجناز �حلقيقي يكون يف تقلي�ص ن�ضبتها �إلى �حلد 

�ملقبول �قت�ضادًيا و�جتماعًيا و�أمنًيا، �إلى �حلد �لذي ميكن معه �لقول �إن 

�لتنمية  �لد�ئم يف  �ل�ضريك  �لقطاع �خلا�ص  �أد�ء  �لأد�ء �حلكومي ومعه 

ناجحان يف �لتخطيط و�لتنفيذ فيما يتعلق بهذ� �مللف.

ا يلعب ما ميكن ت�ضميته »�لأد�ء �لجتماعي« دوًر� مهًما يف هذه  �أي�ضً

�ملعادلة، فتفهم �أفر�د �ملجتمع لثقافة �لعمل و�لإنتاج، و��ضتيعاب �ملتغري�ت 

�لقت�ضادية جزء من معادلة �لق�ضاء على �لبطالة.

�لعمل،  وز�رة  مقدمتها  يف  تقع  جهات  ع��دة  متثله  �حلكومي  �لأد�ء 

جنحت  وه��ي  و�لتخطيط.  و�ل��رق��اب��ة  و�لت�ضريعات  �لأن��ظ��م��ة  �ضاحبة 

�لأد�ء،  رتابة  وبالتايل  �لتفكري  منطية  تغيري  يف  �لأخ���رية  �ل�ضنو�ت  يف 

و�لرقابة  �لت�ضريع  م�ضرية  �ضتو��ضل  وهي  ملحوظة،  جناحات  فحققت 

لتحافظ على ما حتقق، وتزيد ن�ضبة �لإجناز لتقلي�ص �أعد�د �لعاطلني 

و�لعاطالت.

�لذي  �لأم��ر، يحفظه �هلل،  ر�ع، هو ويل  �إجناز�تها  �لعمل يف  ل��وز�رة 

لتحقق  و�ل�ضالحيات  �لإمكانات  لها  و�ضخر  �لأخ�ضر،  �ل�ضوء  �أعطاها 

هذه �ملنجز�ت �ل�ضرت�تيجية.

�أهمهم  �أن  يل  يبدو  و�خلا�ص  �لعام  �لقطاعني  يف  �ضركاء  لها  ا  �أي�ضً

�ملزيد  �إل��ى  حتتاج  �لتي  م�ضتوياتها  بكافة  و�لتدريب  �لتعليم  موؤ�ض�ضات 

و�ملزيد لتطوير مخرجاتها نوعًيا.

ويبقى �أن على �ملجتمع معرفة �أن مهنة �لإن�ضان �أًيا كانت هي دوره يف 

منظومة �حلياة و�لإنتاج، و�أننا جميعاً مكملون لهذه �لدورة �لإنتاجية، 

�إليها  حلاجتنا  بالقناعة  �لأخ����رى  �ملهنية  �لأع��م��ال  حت��رتم  �أن  وي��ج��ب 

وحاجة بالدنا �أن نكون منتجني ومبدعني.

باجلهود �ملباركة �ضت�ضتمر هذه �مل�ضرية �ملهمة، ونو��ضل جني ثمارها.

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

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

فـاك�س : 011-4197696
adv@rawnaa.com

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

فـاك�س مجاني: 8001242277
pro@rawnaa.com

اإدارة تطوير الأعمال
هاتف: 4197333-011  تحويلة:3544 

فـاك�س : 011-4608897
bsd@rawnaa.com

اإدارة التحرير المركزي
هاتف: 4197333-011 تحويلة:3540 

فـاك�س : 011-4192624
edit@rawnaa.com

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

فـاك�س : 011-4192624
art@rawnaa.com

�لمدير �لتنفيذي
ها�سم بن اإبراهيم العدواني

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

www.rawnaa.com

�لنا�ضر

روؤيتنا:
 اأن نكون رواد الحلول المتكاملة في الإعالم 

المتخ�س�س بالعالم العربي..

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

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

وتتجاوز توقعاتهم.

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

اإحدى �سركات

الطباعة:

توقع الدكتور فهد املبارك حمافظ 
موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي »�ساما« 
منو القت�ساد املحلي خالل عام 2014 
م بنحو 4.4 يف املئة، مقدًرا منو الناجت 
 2013 املا�سي  العام  احلقيقي  املحلي 
اأنها ن�سبة  بن�سبة 3.8 يف املئة، موؤكًدا 
تزيد على معدل منو القت�ساد العاملي 

يف الفرتة نف�سها.
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يشكل األمن االجتماعي أبرز احملاور املفصلية يف قضية التكافل االجتماعي 
حقوق  احترام  يعني  االجتماعي  السالم  مظلة  حتت  العيش  أن  باعتبار 
النفس واألموال واألعراض، ما يحقق  النيل منها كحرمة  اآلخرين وعدم 
ذلك  فوق  يعكس  وهو  واالنسجام،  والتوافق  واالجتماعي  النفسي  األمان 
حرص الدولة الراعية له وبكافة صوره على وقاية املجتمع من حالة التنافر، 

وحماية الوطن من املشاحنات التي تعصف بأمن مواطنيه.

تفاصيل املوضوع تقرؤونها داخل العدد

كلمة التحرير

909090
مجلة شهرية مجانية تصدر عن شركة 

السوق المالية السعودية

المشرف العام  - رئيس التحرير
عبداللطيف الفريحي

abdullateef.furaihi@tadawul.com.sa

هيئة التحرير
بندر األيداء

bandar.aida@tadawul.com.sa

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



�سدرت  تو�سية  ع�سر  خم�سة 
الــرابــع  ال�سناعيني  مــوؤمتــر  عــن 
عــ�ــســراخلــلــيــجــي الــــذي اأقــيــم يف 
م�سقط نهاية �سهر مار�س الفائت 
من  وحــ�ــســد  املــ�ــســوؤولــني  بح�سور 

ال�سناعيني واخلرباء واملهتمني.

اقتصاديات
إضافة أسهم استقرار أسعار الذهب في مارس

وصكوك

تعديل قائمة أعمال شركة ستاندرد 
تشارترد كابيتال العربية السعودية

تحول وتأسيس 3 شركات وطنية 
كشركات مساهمة

لالقت�ساد  اأ�ــســتــاًذا  �سميث  يعمل 
يف  ما�سون  جـــورج  جامعة  يف  والــقــانــون 
ولية فرجينيا، وقد فاز بجائزة نوبل يف 
كاهنمان،  دانيل  مع  منا�سفة  القت�ساد 
يف  العامة  وال�سوؤون  النف�س  علم  اأ�ستاذ 
البحث  �ساعد  الــذي  برن�ستون،  جامعة 
املــنــفــ�ــســل الــــذي قــــام بـــه عـــن اتــخــاذ 

القرارات الإن�سانية.

اأمام  املتاحة  الوظيفية  الفر�س  باتت 
املواطنني ال�سعوديني خالل الأ�سهر القليلة 
الأعوام  اأكرث مما كانت عليه يف  املا�سية، 
من  ت�سعى  وقــت  يف  ذلــك  يــاأتــي  ال�سابقة، 
خالله وزارة »العمل« اإلى ابتكار العديد من 
الربامج التي من �ساأنها رفع حجم الفر�س 

الوظيفية اأمام املواطنني.

زيادة رأس مال عدد 
من الشركات

مؤتمر الصناعيين الخليجيين / الصادرات 
الصناعية.. الفرص والتحديات



اقتصاديات

اإر�سال منوذج  لعدم  املوافق 2012/12/23م،  وتاريخ 1434/2/10هـ  الهيئة رقم )2012-39-1(  جمل�س 
الإف�ساح الإلكرتوين رقم )1(، وعدم حتديث مناذج الإف�ساح الإلكرتونية رقم )5( ورقم )6(.

�ل�ضركة �ل�ضعودية �لهندية للتاأمني �لتعاوين »وفا للتاأمني«
ال�سركة  على  مالية  غرامة  بفر�س  القا�سي  الهيئة  جمل�س  قرار  �سدور  املالية  ال�سوق  هيئة  واأعلنت  
ال�سعودية الهندية للتاأمني التعاوين »وفا للتاأمني« مقدارها )140.000( مئة واأربعون األف ريال، ملخالفتها 
الفقرة )اأ( من املادة الرابعة والثالثني من قواعد الت�سجيل والإدراج، والتعليمات الواردة يف مناذج الإف�ساح 
الإلكرتونية رقم )1( ورقم )5( ورقم )6( املعتمدة مبوجب قرار جمل�س الهيئة رقم )1-39-2012( وتاريخ 
1434/2/10هـ املوافق 2012/12/23م، لعدم اإر�سال منوذج الإف�ساح الإلكرتوين رقم )1(، وعدم حتديث 

مناذج الإف�ساح الإلكرتونية رقم )5( ورقم )6(.
�ضركة �ضالمة للتاأمني �لتعاوين

�سركة  على  مالية  غرامة  بفر�س  القا�سي  الهيئة  جمل�س  قــرار  �سدور  املالية  ال�سوق  هيئة  واأعلنت 
األف ريال، ملخالفتها الفقرة )اأ( من املادة الرابعة  التعاوين مقدارها )70.000( �سبعون  للتاأمني  �سالمة 
والثالثني من قواعد الت�سجيل والإدراج، والتعليمات الواردة يف مناذج الإف�ساح الإلكرتونية رقم )1( ورقم 
)5( ورقم )6( املعتمدة مبوجب قرار جمل�س الهيئة رقم )1-39-2012( وتاريخ 1434/2/10هـ املوافق 
الإف�ساح  منــاذج  حتديث  وعــدم   ،)1( رقم  الإلكرتوين  الإف�ساح  منــوذج  اإر�سال  لعدم  2012/12/23م، 

الإلكرتونية رقم )5( ورقم )6(.
�ضركة تهامة لالإعالن و�لعالقات �لعامة و�لت�ضويق �لقاب�ضة

واأعلنت  هيئة ال�سوق املالية �سدور قرار جمل�س الهيئة القا�سي بفر�س غرامة مالية مقدارها )70.000( 
�سبعون األف ريـال، على �سركة تهامة لالإعالن والعالقات العامة والت�سويق القاب�سة، ملخالفتها الفقرة )اأ( 
من املادة ال�ساد�سة والأربعني من نظام ال�سوق املالية، والفقرة )اأ( من املادة احلادية والأربعني من قواعد 
جمل�س  موافقة  عن  املحدد  النظامي  الوقت  يف  واجلمهور  الهيئة  ال�سركة  اإبالغ  لعدم  والإدراج،  الت�سجيل 
اإدارتها املنعقد يف تاريخ 2013/09/18م على تعيني الأ�ستاذ اأحمد بن عبدالرحمن بن فهد احلمودي ع�سو 
يف جمل�س الإدارة )غري تنفيذي(، اإذ مل تعلن عن ذلك اإل بعد اإغالق فرتة التداول بتاريخ 2013/09/19م.

�ل�ضركة �ملتقدمة للبرتوكيماويات
واأعلنت  هيئة ال�سوق املالية �سدور قرار جمل�س الهيئة القا�سي بفر�س غرامة مالية مقدارها )30.000( 
من  الأربعني  املادة  من  )ب(  الفقرة  ملخالفتها  للبرتوكيماويات،  املتقدمة  ال�سركة  على  ريال،  األف  ثالثون 
قواعد الت�سجيل والإدراج، اإذ تاأخرت ال�سركة يف الإف�ساح للجمهور عن نتائج اجتماع اجلمعية العامة العادية 
للدورة  ال�سركة  اإدارة  جمل�س  اأع�ساء  انتخاب  على  املوافقة  املت�سمنة  2013/09/29م  يف  املنعقد  ال�سابع 

الثالثة، اإذ مل تعلن عن ذلك اإل قبل اأقل من �ساعتني من بداية فرتة التداول بتاريخ 2013/09/30م.
�ل�ضركة �ل�ضعودية لالأ�ضماك

واأعلنت  هيئة ال�سوق املالية �سدور قرار جمل�س الهيئة القا�سي بفر�س غرامة مالية على ال�سركة ال�سعودية 
األف ريال، ملخالفتها الفقرة )اأ( من املادة ال�ساد�سة والأربعني من  لالأ�سماك مقدارها )60.000( �ستون 
اإبالغ  لعدم  والإدراج،  الت�سجيل  قواعد  والأربعني من  املادة احلادية  )اأ( من  والفقرة  املالية،  ال�سوق  نظام 
2013/08/26م،  تاريخ  يف  املنعقد  اإدارتها  جمل�س  قرار  عن  املحدد  النظامي  الوقت  يف  واجلمهور  الهيئة 
امل�سي يف اإن�ساء وت�سغيل م�سروع مزرعة عمق لالأحياء املائية املتوقع اأن تبلغ مبيعاته )90( مليون ريال �سنوًيا، 

اإل بتاريخ 2013/09/10م.
�ل�ضركة �ل�ضعودية للكهرباء

واأعلنت هيئة ال�سوق املالية �سدور قرار جمل�س الهيئة القا�سي بفر�س غرامة مالية مقدارها )10.000( 
ع�سرة اآلف ريال، على ال�سركة ال�سعودية للكهرباء ملخالفتها الفقرة )اأ( من املادة ال�ساد�سة والأربعني من 
اإبالغ  لعدم  والإدراج،  الت�سجيل  قواعد  والأربعني من  املادة احلادية  )اأ( من  والفقرة  املالية،  ال�سوق  نظام 
توليد  باإن�ساء حمطة  املتعلق  تاريخ 2013/07/21م  اإدارتها يف  قرار جمل�س  الهيئة واجلمهور عن  ال�سركة 

ال�سقيق البخارية مع �سركة هيونداي لل�سناعات الثقيلة املحدودة، اإل يف تاريخ 2013/08/04م.
جمموعة �لطيار لل�ضفر �لقاب�ضة

واأعلنت هيئة ال�سوق املالية �سدور قرار جمل�س الهيئة القا�سي بفر�س غرامة مالية مقدارها )100.000( 
مئة األف ريال، على جمموعة الطيار لل�سفر القاب�سة، ملخالفتها الفقرة )ج( من املادة اخلام�سة والأربعني 
من نظام ال�سوق املالية، لإف�ساء ال�سركة يف �سحيفة اجلزيرة بتاريخ 2013/10/30م معلومات وبيانات �سرية 

ُيحَظر اإف�ساوؤها قبل تزويد الهيئة بها واإعالنها.

غرامات مالية 
على عدد 

من المخالفين 
لنظام السوق

و�ضبك  لت�ضنيع  �ل��وط��ن��ي��ة  �ل�����ض��رك��ة 
�ملعادن »معدنية«

اأعلنت هيئة ال�سوق املالية �سدور قرار 
غــرامــة  بــفــر�ــس  الــقــا�ــســي  الهيئة  جمل�س 
اآلف  ع�سرة   )10.000( مقدارها  مالية 
ريال، على ال�سركة الوطنية لت�سنيع و�سبك 
املعادن »معدنية« ملخالفتها الفقرة )اأ( من 
ال�سوق  والأربعني من نظام  ال�ساد�سة  املادة 
احلادية  املـــادة  مــن  )اأ(  والفقرة  املالية، 
والإدراج،  الت�سجيل  قواعد  من  والأربــعــني 
يف  واجلمهور  الهيئة  ال�سركة  ــالغ  اإب لعدم 
جمل�س  اإقــرار  عن  املحدد  النظامي  الوقت 
مل�سروع  2013/09/08م  بتاريخ  اإدارتــهــا 
اإ�سافة خط اإنتاج جديد لالأ�سالك امَلجُدولة 
ريال،  مليون  واأربعني  قدرها خم�سة  بتكلفة 

اإل بتاريخ 2013/09/10م.
�ضركة �خلطوط �ل�ضعودية للتموين

�سدور  املالية  ال�سوق  هيئة  اأعلنت  كما 
قرار جمل�س الهيئة القا�سي بفر�س غرامة 
ال�سعودية  اخل��ط��وط  ���س��رك��ة  ع��ل��ى  م��ال��ي��ة 
ثالثمئة   )320.000( مقدارها  للتموين 
)اأ(  الفقرة  ملخالفتها  ريال،  األف  وع�سرون 
مــن املـــادة الــرابــعــة والــثــالثــني مــن قواعد 
الـــواردة  والتعليمات  والإدراج،  الت�سجيل 
 )1( رقم  الإلكرتونية  الإف�ساح  مناذج  يف 
ورقم )5( ورقم )6( املعتمدة مبوجب قرار 

6
العدد 90 - إبريل 2014م



أسهم منح مجانية واحتساب نسبة التذبذب لعدد من الشركات
�ضركة �جلوف �لزر�عية 

اأ�سهم  اإ�سافة  عن  )تداول(  ال�سعودية  املالية  ال�سوق  اأعلنت 
اجلوف  �سركة  ل�سهم  التذبذب  ن�سبة  واحت�ساب  املجانية  املنحة 

الزراعية على اأ�سا�س �سعر 43.30 رياًل.
وكانت اجلمعية العامة غري العادية ل�سركة اجلوف الزراعية 
املوافق 2014/03/24م  الثنني 1435/05/23هـــ  يوم  وافقت 
اأ�سهم جمانية؛  منح  ال�سركة من خالل  مال  راأ�ــس  زيــادة  على 
حمافظ  يف  املجانية  املنحة  اأ�ــســهــم  اإ�ــســافــة  مت  فقد  وعليه 
امل�ساهمني واحت�ساب ن�سبة التذبذب ل�سهم ال�سركة على اأ�سا�س 
�سعر 43.30 رياًل لهذا اليوم الثالثاء 1435/05/24هـ املوافق 

2014/03/25م.
جمموعة �لطيار لل�ضفر �لقاب�ضة

اإ�سافة  عن  )تــداول(  ال�سعودية  املالية  ال�سوق  اأعلنت  كما 
ل�سهم جمموعة  التذبذب  ن�سبة  واحت�ساب  املجانية  املنحة  اأ�سهم 

الطيار لل�سفر القاب�سة على اأ�سا�س �سعر 112 رياًل.
العادية ملجموعة  العامة غري  وافقت اجلمعية  حيث 
يوم اخلمي�س 1435/05/19هـــ  القاب�سة  لل�سفر  الطيار 

املجموعة  مال  راأ�س  زيادة  على  املوافق 2014/03/20م 
املجانية  املنحة  اأ�سهم  اإ�سافة  فقد مت  وعليه  اأ�سهم جمانية؛  منح  من خالل 
يف حمافظ امل�ساهمني واحت�ساب ن�سبة التذبذب ل�سهم املجموعة على اأ�سا�س 
�سعر 112 رياًل لهذا اليوم الأحد 1435/05/22هـ املوافق 2014/03/23م.

جمموعة �ضامبا �ملالية
املنحة  اأ�سهم  اإ�سافة  عن  )تـــداول(  ال�سعودية  املالية  ال�سوق  واأعلنت 
املجانية واحت�ساب ن�سبة التذبذب ل�سهم جمموعة �سامبا املالية على اأ�سا�س 

�سعر 43.10 رياًل.
يوم  املالية  �سامبا  ملجموعة  العادية  غري  العامة  اجلمعية  وافقت  حيث 
مال  راأ�ــس  زيــادة  على  2014/03/20م  املوافق  1435/05/19هــــ  اخلمي�س 
املجموعة من خالل منح اأ�سهم جمانية؛ وعليه فقد مت اإ�سافة اأ�سهم املنحة 
املجموعة  ل�سهم  التذبذب  ن�سبة  واحت�ساب  امل�ساهمني  حمافظ  يف  املجانية 
املوافق  ـــ  الأحد 1435/05/22ه اليوم  لهذا  رياًل  �سعر 43.10  اأ�سا�س  على 

2014/03/23م.
�ل�ضركة �لوطنية للتنمية �لزر�عية

املنحة  اأ�سهم  اإ�سافة  عن  )تـــداول(  ال�سعودية  املالية  ال�سوق  واأعلنت 
الزراعية  للتنمية  الوطنية  ال�سركة  ل�سهم  التذبذب  ن�سبة  واحت�ساب  املجانية 

على اأ�سا�س �سعر 32 رياًل.
للتنمية  الوطنية  لل�سركة  العادية  غري  العامة  اجلمعية  وافقت  حيث 
الزراعية يوم الأربعاء 1435/05/18هـ املوافق 2014/03/19م على زيادة 
راأ�س مال ال�سركة من خالل منح اأ�سهم جمانية؛ وعليه فقد مت اإ�سافة اأ�سهم 
ل�سهم  التذبذب  ن�سبة  واحت�ساب  امل�ساهمني  حمافظ  يف  املجانية  املنحة 
1435/05/19هــــ  اخلمي�س  اليوم  لهذا  ريــاًل   32 �سعر  اأ�سا�س  على  ال�سركة 

املوافق 2014/03/20م.
�لبنك �ل�ضعودي �لهولندي

املنحة  اأ�سهم  اإ�سافة  عن  )تـــداول(  ال�سعودية  املالية  ال�سوق  واأعلنت 

على  الهولندي  ال�سعودي  البنك  ل�سهم  التذبذب  ن�سبة  واحت�ساب  املجانية 
اأ�سا�س �سعر 41 رياًل.

حيث وافقت اجلمعية العامة غري العادية للبنك ال�سعودي الهولندي يوم 
الثالثاء 1435/05/17هـ املوافق 2014/03/18م على زيادة راأ�س مال البنك 
من خالل منح اأ�سهم جمانية؛ وعليه فقد مت اإ�سافة اأ�سهم املنحة املجانية يف 
حمافظ امل�ساهمني واحت�ساب ن�سبة التذبذب ل�سهم البنك على اأ�سا�س �سعر 

41 رياًل لهذا اليوم الأربعاء 1435/05/18هـ املوافق 2014/03/19م.
�لبنك �لعربي �لوطني

املنحة  اأ�سهم  اإ�سافة  عن  )تـــداول(  ال�سعودية  املالية  ال�سوق  واأعلنت 
اأ�سا�س  املجانية واحت�ساب ن�سبة التذبذب ل�سهم البنك العربي الوطني على 

�سعر 29 رياًل.
الثنني  يوم  الوطني  العربي  للبنك  العادية  العامة غري  وافقت اجلمعية 
البنك من  مال  راأ�س  زيادة  على  املوافق 2014/03/17م  1435/05/16هـــ 
يف  املجانية  املنحة  اأ�سهم  اإ�سافة  مت  فقد  وعليه  جمانية؛  اأ�سهم  منح  خالل 
حمافظ امل�ساهمني واحت�ساب ن�سبة التذبذب ل�سهم البنك على اأ�سا�س �سعر 

29 رياًل لهذا اليوم الثالثاء 1435/05/17هـ املوافق 2014/03/18م.
�ضركة �لدري�ص للخدمات �لبرتولية و�لنقليات

املنحة  اأ�سهم  اإ�سافة  عن  )تـــداول(  ال�سعودية  املالية  ال�سوق  واأعلنت 
املجانية و احت�ساب ن�سبة التذبذب ل�سهم �سركة الدري�س للخدمات البرتولية 

والنقليات على اأ�سا�س �سعر 40.50 رياًل.
للخدمات  الدري�س  ل�سركة  العادية  غري  العامة  اجلمعية  وافقت  حيث 
املوافق 2014/03/05م  الأربعاء 1435/05/04هـ  يوم  والنقليات  البرتولية 
فقد  وعليه  جمانية؛  اأ�سهم  منح  خــالل  من  ال�سركة  مــال  راأ�ــس  زيــادة  على 
ن�سبة  واحت�ساب  امل�ساهمني  حمافظ  يف  املجانية  املنحة  اأ�سهم  اإ�سافة  مت 
اليوم اخلمي�س  لهذا  رياًل  �سعر40.50  اأ�سا�س  ال�سركة على  ل�سهم  التذبذب 

1435/05/05هـ املوافق 2014/03/06م.
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اقتصاديات

تحديث األسهم الحرة
عن  )تــــداول(  ال�سعودية  املالية  ال�سوق  تعلن 
جلميع  للتداول(  )املتاحة  احلــرة  الأ�سهم  حتديث 
 ،)2014/03/27( 2014م  الأول  للربع  ال�سركات 
ومــوؤ�ــســرات  الــعــام  املــوؤ�ــســر  واعــتــمــادهــا يف ح�ساب 
القطاعات ابتداء من يوم الأحد 1435/05/29هـــ، 

املوافق 2014/03/30م.

تعديل قائمة أعمال شركة ستاندرد 
تشارترد كابيتال العربية السعودية

ت�سارترد  �ستاندرد  �سركة  تقدمت 
الهيئة  ــى  اإل ال�سعودية  العربية  كابيتال 
بطلب املوافقة على تعديل قائمة الأعمال 
املرخ�س لها يف ممار�ستها، وذلك باإلغاء 
واإدارة  وكــيــل  ب�سفة  التعامل  ن�ساطي 

�سناديق ال�ستثمار. 
وبناًء على ذلك، اأ�سدر جمل�س الهيئة 
قراره باملوافقة على تعديل قائمة الأعمال 
ت�سارترد  �ــســتــانــدرد  ل�سركة  املرخ�سة 
ممار�ستها  يف  ال�سعودية  العربية  كابيتال 
باإلغاء ن�ساطي التعامل ب�سفة وكيل واإدارة 
�سناديق ال�ستثمار، لت�سبح بعد التعديل: 

بالتغطية،  والتعهد  اأ�ــســيــل،  ب�سفة  التعامل 
والرتتيب، وتقدمي امل�سورة، واحلفظ يف اأعمال 

الأوراق املالية.

توضيح حول 
الصناديق العالمية

ما  ب�ساأن  التو�سيح  املالية  ال�سوق  هيئة  تــود 
اأقرت  اأن الهيئة  ورد يف بع�س الو�سائل الإعالمية 
واملوؤ�س�سات  العاملية  لل�سناديق  ي�سمح  تنظيًما 
الكبرية املوؤهلة للدخول مبا�سرة اإلى �سوق الأ�سهم، 
لي�ساف ذلك اإلى املعمول به حالًيا عرب »اتفاقيات 
اأو  لئحة  اأو  قــرار  اأي  اأن  الهيئة  وتوؤكد  املبادلة« 
ما  فوًرا ح�سب  للعموم  �سيعلن  اإقــراره  يتم  تنظيم 
حتى  ي�سدر  مل  اأنه  الهيئة  توكد  وعليه  متبع.  هو 
الآن اأي قرار اأو تنظيم يتعلق بال�سماح لل�سناديق 
العامة واملوؤ�س�سات املالية العاملية �سغرية كانت اأو 
كبرية للدخول مبا�سرة يف �سوق الأ�سهم ال�سعودية.

ترخيص لتقديم خدمات 
أعمال األوراق المالية

الرتخي�س  على  باملوافقة  قــراره  الهيئة  جمل�س  اأ�سدر 
اإدارة  ن�ساطي  ممار�سة  يف  املالية  لــالأوراق  ثــروات  ل�سركة 

�سناديق ال�ستثمار واحلفظ يف اأعمال الأوراق املالية.

 إدراج اإلصدار الرابع من صكوك 
الشركة السعودية للكهرباء

الأحد  يوم  من  اعتباًرا  اأنــه   املالية  ال�سوق  هيئة  اأعلنت 
وبدء  اإدراج  يتم  2014/03/09م  املوافق  1435/05/08هـــ 
تداول الإ�سدار الرابع من �سكوك ال�سركة ال�سعودية للكهرباء 

بالرمز 5114

طرح صناديق 
لالستثمار

بيت �لتمويل �ل�ضعودي �لكويتي
املالية  ال�سوق  هيئة  جمل�س  اأ�ــســدر 
بيت  ل�سركة  املــوافــقــة  املت�سمن  ـــراره  ق
طرح  على  الكويتي  ال�سعودي  التمويل 
وحــــدات �ــســنــدوق بــيــتــك لــالإ�ــســدارات 

الأولية طرًحا عاًما. 
 �لأول كابيتال

املالية  ال�سوق  هيئة  واأ�سدر جمل�س 
الأول  ل�سركة  املوافقة  املت�سمن  قــراره 
�سندوق  ـــدات  وح طــرح  على  كابيتال 

طرًحا  ال�سحية  والرعاية  للغذاء  الأول 
عاًما.

 �لبالد لال�ضتثمار
ال�سوق املالية  واأ�سدر جمل�س هيئة 
البالد  ل�سركة  املوافقة  املت�سمن  قراره 
�سندوق  وحدات  طرح  على  لال�ستثمار 

اإثمار اخلليجي طرًحا عاًما.

إضافة أسهم وصكوك
ال�سعودية  املــالــيــة  الــ�ــســوق  ــنــت   اأعــل
ال�سركات  اأ�سهم  اإ�ــســافــة  عــن  )تــــداول( 

وال�سكوك التالية اإلى موؤ�سرات ال�سوق: 
• �سركة بوان. 

ال�سعودية للت�سويق. • ال�سركة 
 .4 ال�سعودية  كهرباء  • �سكوك 

 / الأ�سهم  اإقــفــال  �سعر  ح�سب  وذلــك 

ال�سكوك ليوم اخلمي�س 1435/05/26هـ، 
املوافق 2014/03/27م. 

ــهــم �ــســركــة وقــايــة  ــس وا�ــســتــبــعــاد اأ�
من  التكافلي  التاأمني  واإعـــادة  للتاأمني 
حــ�ــســاب املــوؤ�ــســر الــعــام ومــوؤ�ــســر قطاع 
التاأمني وذلك ح�سب �سعر اإقفال ال�سهم 

قبل تعليقه من التداول.
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زيادة رأس مال عدد 
من الشركات

���ض��رك��ة �لإم���������ار�ت دب����ي �ل���وط���ن���ي ك��اب��ي��ت��ال 
�ل�ضعودية �ملحدودة

تقدمت �سركة الإمارات دبي الوطني كابيتال 
ال�سعودية املحدودة اإلى الهيئة بطلب املوافقة على 
خم�سة   )75.000.000( من  مالها  راأ�ــس  زيــادة 
و�سبعني مليون ريـال �سعودي اإلى )80.000.000( 

ثمانني مليون ريـال �سعودي. 
قراره  الهيئة  اأ�سدر جمل�س  وبناًء على ذلك، 
الإمــارات  �سركة  مال  راأ�ــس  زيــادة  على  باملوافقة 
من  املــحــدودة  ال�سعودية  كابيتال  الوطني  دبــي 
ريـال  مليون  و�سبعني  خم�سة   )75.000.000(
�سعودي اإلى )80.000.000( ثمانني مليون ريـال 

�سعودي.
�ل�ضركة �ل�ضعودية ل�ضناعة �لورق  

قــرار  �ــســدور  املالية  ال�سوق  هيئة  واأعــلــنــت  
جمل�س الهيئة املت�سمن املوافقة على طلب ال�سركة 
مالها من  راأ�ــس  زيــادة  الــورق  ل�سناعة  ال�سعودية 
)375.000.000( ريال اإلى )450.000.000( 
 )5( كل  مقابل  جماين  �سهم  مبنح  وذلــك  ريــال، 
ب�سجل  املقيدون  امل�ساهمون  ميلكها  قائمة  اأ�سهم 
اجلمعية  انعقاد  يــوم  تـــداول  بنهاية  امل�ساهمني 
قيمة  تــ�ــســدد  اأن  عــلــى  الـــعـــاديـــة،  غـــري  ــامــة  ــع ال
ــادة يف راأ�ـــس املـــال عــن طــريــق حتــويــل مبلغ  ــزي ال
)75.000.000( ريال من بند »الأرباح املبقاة«، 
وبالتايل يزداد عدد الأ�سهم من )37.500.000( 
�سهم اإلى )45.000.000( �سهم، بزيادة قدرها 

على  املنحة  وتقت�سر  �سهم.   )7.500.000(
مالك الأ�سهم املقيدين يف نهاية تداول يوم انعقاد 
يحدد  �سوف  الــذي  العادية  غري  العامة  اجلمعية 
لحــق،  وقــت  يف  تاريخه  ال�سركة  اإدارة  جمل�س 
من  اأ�سهر  �ستة  انعقادها  تاريخ  يتجاوز  األ  على 
ال�سركة  ت�ستكمل  اأن  وعلى  املوافقة،  هــذه  تاريخ 
ال�سركات  لنظام  وفًقا  بذلك  املتعلقة  الإجــراءات 

والأنظمة املعمول بها.
�ضركة �أ�ضو�ق عبد�هلل �لعثيم 

قــرار  �ــســدور  املالية  ال�سوق  هيئة  واأعــلــنــت  
املوافقة على طلب �سركة  املت�سمن  الهيئة  جمل�س 
من  مالها  راأ�ـــس  زيـــادة  العثيم  عــبــداهلل  اأ�ــســواق 
)225.000.000( ريال اإلى )450.000.000( 
�سهم  كل  مقابل  جمــاين  �سهم  مبنح  وذلــك  ريــال 
قائم ميلكه امل�ساهمون املقيدون ب�سجل امل�ساهمني 
غري  العامة  اجلمعية  انعقاد  يــوم  تــداول  بنهاية 
العادية، على اأن ت�سدد قيمة الزيادة يف راأ�س املال 
عن طريق حتويل مبلغ )93.409.588( ريال من 
بند الحتياطي النظامي ومبلغ )12.453.336( 
ــــاًل مــن بــنــد الحــتــيــاطــي الخــتــيــاري ومبلغ  ري
املبقاة«،  »الأربــــاح  بند  مــن   )119.137،076(
وبالتايل يزداد عدد الأ�سهم من )22.500.000( 
�سهم اإلى )45.000.000( �سهم، بزيادة قدرها 
على  املنحة  وتقت�سر  �سهم.   )22.500.000(
مالك الأ�سهم املقيدين يف نهاية تداول يوم انعقاد 
يحدد  �سوف  الــذي  العادية  غري  العامة  اجلمعية 

جمل�س اإدارة ال�سركة تاريخه يف وقت لحق، على 
تاريخ  من  اأ�سهر  �ستة  انعقادها  تاريخ  يتجاوز  األ 
هذه املوافقة وعلى اأن ت�ستكمل ال�سركة الإجراءات 
والأنظمة  ال�سركات  لنظام  وفًقا  بذلك  املتعلقة 

املعمول بها.
�ضركة �خلليج للتدريب و�لتعليم  

قــرار  �ــســدور  املالية  ال�سوق  هيئة  واأعــلــنــت  
املوافقة على طلب �سركة  املت�سمن  الهيئة  جمل�س 
من  مالها  راأ�ــس  زيــادة  والتعليم  للتدريب  اخلليج 
)300.000.000( ريال اإلى )350.000.000( 
 )6( كل  مقابل  جمــاين  �سهم  مبنح  وذلــك  ــال  ري
ب�سجل  املقيدون  امل�ساهمون  ميلكها  قائمة  اأ�سهم 
اجلمعية  انعقاد  يــوم  تـــداول  بنهاية  امل�ساهمني 
قيمة  تــ�ــســدد  اأن  عــلــى  الـــعـــاديـــة،  غـــري  ــامــة  ــع ال
ــادة يف راأ�ـــس املـــال عــن طــريــق حتــويــل مبلغ  ــزي ال
)50.000.000( ريال من بند »الأرباح املبقاة«، 
وبالتايل يزداد عدد الأ�سهم من )30.000.000( 
�سهم اإلى )35.000.000( �سهم، بزيادة قدرها 
على  املنحة  وتقت�سر  �سهم.   )5.000.000(
مالك الأ�سهم املقيدين يف نهاية تداول يوم انعقاد 
يحدد  �سوف  الــذي  العادية  غري  العامة  اجلمعية 
لحــق،  وقــت  يف  تاريخه  ال�سركة  اإدارة  جمل�س 
من  اأ�سهر  �ستة  انعقادها  تاريخ  يتجاوز  األ  على 
ال�سركة  ت�ستكمل  اأن  وعلى  املوافقة،  هــذه  تاريخ 
ال�سركات  لنظام  وفًقا  بذلك  املتعلقة  الإجــراءات 

والأنظمة املعمول بها.
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اقتصاديات

استقرار أسعار الذهب في مارس
ا�ستقرت اأ�سعار الذهب قرب اأدنى م�ستويات 
اأول هبوط  اأن �سجلت  بعد  اأ�سابيع  �سبعة  لها يف 
�سهري لها هذا العام، اإذ اجته امل�ستثمرون اإلى 
الأ�سول  �سراء  على  واأقبلوا  النفي�س  املعدن  بيع 

عالية املخاطر.
لالأوقية  دولر  مئة  نحو  فقد  الذهب  وكــان 
منذ  الأخــرية  الع�سر  اجلل�سات  يف  )الأون�سة( 
يف  اأ�ــســهــر  �ستة  يف  لــه  م�ستوى  اأعــلــى  ت�سجيل 
منت�سف مار�س مع تراجع التوترات على �سعيد 

ال�سيا�سية و�سدور بيانات اقت�سادية  اجلغرافيا 
اأ�سعار  وتراجعت  املتحدة.  الــوليــات  من  قوية 
 1282.95 ــى  اإل باملئة   0.05 الفورية  الــذهــب 
باملئة  واحــد  قرابة  هوت  اأن  بعد  لالأوقية  دولر 
الأ�سفر  املعدن  �سعر  و�سجل  واحــد.  يوم  خالل 
 11 منذ  له  م�ستوى  اأقــل  وهــو  1282.04دولر 
من فرباير. وانخف�ست عقود الذهب الأمريكية 
كومك�س  بور�سة  يف  يونيو  يف  للت�سليم  الآجــلــة 

0.04 يف املئة اإلى 1282.9 دولر لالأوقية.

 863 مليار ديون 
الصين الخارجية

الأجــنــبــي  الــنــقــد  اإدارة  �ــســلــطــات  ــنــت  اأعــل
ال�سينية اأن الديون اخلارجية ال�سينية امل�ستحقة 
نهاية  حتى  اأمــريكــي  دولر  مليار   863.2 بلغت 
املن�سرم. الــعــام  عــن   %17 بــزيــادة   2013  عــام 

»�سينخوا«  اجلديدة  ال�سني  اأنباء  وكالة  ونقلت 
»اأن  الأجنبي  النقد  ملراقبة  الدولة  م�سلحة  عن 
ديون البالد امل�ستحقة زادت يف عام 2013 بن�سبة 
مليار   863.2 وبلغت  �سنوي  اأ�ــســا�ــس  على   %17
الديون  ي�سمل  مل  املبلغ  اأن  الــى  م�سرية  دولر«، 
وتايوان. وماكاو  كونغ  هونغ  ملنطقتي   امل�ستحقة 

امل�ستحقة،  اخلارجية  الديون  اإجمايل  بني  ومــن 
املــ�ــســّجــلــة 526.7  ــة  الـــديـــون اخلــارجــي و�ــســلــت 
الئتمان  ميزان  بلغ  بينما  اأمريكي،  دولر  مليار 
دولر. مليار   336.5 ال�سركات  بــني   الــتــجــاري 

وفــيــمــا يــتــعــلــق بــهــيــكــل الـــعـــمـــالت، فــقــد هيمن 
ــــون، مــ�ــســجــاًل  ــــدي ــى ال الـــــــدولر الأمــــريكــــي عــل
املــ�ــســجــلــة  ـــة  اخلـــارجـــي الــــديــــون  مـــن   %79.6
الياباين  ــني  وال باليورو  الــديــون  ــا  اأم امل�ستحقة، 
ـــوايل. ـــت ال ــى  عــل و%5.02   %5.54  فــ�ــســجــلــت 

الــديــون  ن�سبة  كــانــت   ،2013 عــام  نهاية  وحــتــى 
 ،%9.4 الإجمايل  املحلي  الناجت  مقابل  الأجنبية 
جتارة  اإيـــرادات  مقابل  الأجنبية  الديون  ون�سبة 

الب�سائع واخلدمات %35.59.
وقالت امل�سلحة اإن جميع الأرقام تاأتي �سمن 

نطاق ال�سالمة املعرتف به دولًيا.

 اإليطاليون
يفضلون العودة 

إلى الليرة
حــوايل  اأن  لــلــراأي  ا�ستطالع  اأظــهــر 
43% من الإيطاليني يرغبون بالعودة اإلى 
التداول بعملتهم ال�سابقة اللرية بدًل عن 

العملة الأوروبية املوحدة )اليورو(.
وبني ال�ستطالع الذي اأجرته حمطة 
)راي 3( التلفزيونية الإيطالية احلكومية 
اأن معظم الراغبني بالعودة اإلى اللرية من 
يف�سل  بينما  جنــوم(،   5( حركة  اأن�سار 
»معظمهم  الإيطاليني  من   %50 من  اأكرث 
الي�ساري«  الــدميــوقــراطــي  احلـــزب  مــن 

اإبقاء التعامل باليورو.
و�سمل ال�ستطالع الذي اأعلنت نتائجه 

الجتاهات  خمتلف  من  عينة  اأخـــرًيا 
قوامها األف �سخ�س.
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)سابك( تفتتح مركزًا تقنيًا عالميًا في كوريا الجنوبية 

تحول وتأسيس 3 شركات وطنية كشركات مساهمة
ــجــارة  ــت �ـــســـدرت مــوافــقــة مـــعـــايل وزيـــــر ال
الربيعة على  الدكتور توفيق بن فوزان  وال�سناعة 
وطنية  �سركات   3 وتاأ�سي�س  بتحول  الرتخي�س 
ك�سركات م�ساهمة مقفلة براأ�س مال اإجمايل يبلغ 

275 مليون ريال.
بتحول  الــرتخــيــ�ــس  عــلــى  املــوافــقــات  و�سملت 
الكابالت  ل�سناعة  احلديثة  ال�سعودية  ال�سركة 
»كابالت الريا�س« من �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة 
اإلى �سركة م�ساهمة مقفلة براأ�س مال 75 مليون ريال 
ال�سمية  القيمة  تبلغ  �سهم  مليون   7.5 اإلى  مق�سم 
اأ�سهم  لل�سهم 10 ريالت واكتتب ال�سركاء يف جميع 

ال�سركة التي تتخذ من مدينة الريا�س مقًرا لها.
وتتمثل اأغرا�س ال�سركة يف �سناعة الأ�سالك 
والأملنيوم  النحا�س  مــن  الكهربائية  والــكــابــالت 
املعزولة وغري املعزولة، فيما ل يجوز طرح اأ�سهم 

ال�سركة طرًحا عاًما اإل وفق نظام ال�سوق املالية.
كما �سدرت موافقة وزارة التجارة وال�سناعة 
للموارد  جــال  �سركة  بتاأ�سي�س  الرتخي�س  على 
التاأ�سي�س  حتت  مقفلـة  م�ساهمة  �سركـة  الب�سرية 
براأ�س مال 100 مليون ريـال مق�سم اإلى 10 ماليني 
اكتتب  ــالت  ـــ ري  10 ال�سمية  القيمة  تبلغ  �سهم 

املــــوؤ�ــــســــ�ــــســــون يف 
ـــهـــم  جـــمـــيـــــــع اأ�ـــس
تتخذ  التي  ال�سركة 
مــن مــديــنــة اخلــرب 

مقًرا لها.
وتـــــتـــــمـــــثـــــل 
اأغرا�س ال�سركة يف 
العمالة  ا�ستقدام 
اخلدمات  وتــقــدمي 
املنزلية  العمالية 
للقطاع  والــعــمــالــة 

العام والقطاع اخلا�س، فيما ل يجوز طرح اأ�سهم 
ال�سركة طرًحا عاًما اإل وفق نظام ال�سوق املالية.

كما �سدرت موافقة وزير التجارة وال�سناعة 
ال�سعودية  ال�سركة  بتحول  الرتخي�س  على  كذلك 
احلديثة ل�سناعة املعادن والكابالت والبال�ستيك 
الــريــا�ــس لــلــكــابــالت واملـــعـــادن مــن �ــســركــة ذات 
مقفلة  م�ساهمة  �سركة  ــى  اإل حمـــدودة  م�سوؤولية 
براأ�س مال 100 مليون ريـال مق�سم اإلى 10 ماليني 
ريــالت   10 لل�سهم  ال�سمية  القيمة  تبلغ  �سهم 
التي  ال�سركة  اأ�سهم  جميع  يف  ال�سركاء  واكتتب 

تتخذ ال�سركة من مدينة الريا�س مقًرا لها.
وتتمثل اأغرا�س ال�سركة يف �سناعة الأ�سالك 
والأملنيوم  النحا�س  مــن  الكهربائية  والــكــابــالت 
املعزولة وغري املعزولة، فيما ل يجوز طرح اأ�سهم 

ال�سركة طرًحا عاًما اإل وفق نظام ال�سوق املالية.
وتاأتي موافقة الوزارة على تاأ�سي�س ال�سركات 
لتعزيز  الرامية  الدولة  �سيا�سة  اإطــار  يف  الثالث 
ورفع  القطاعات  خمتلف  يف  االقت�سادي  الن�ساط 
مواجهة  يف  الوطني  لالقت�ساد  التناف�سية  القدرة 

التحديات واملناف�سات الإقليمية والدولية.

جامعة )�سونغكيونكوان( مبدينة �سوون الكورية اجلنوبية، التي تعترب معقاًل 
التقنيات.  ابتكار هذه  العامل يف جمال  الــرواد على م�ستوى  لبع�س اخلرباء 
ومن املخطط له اأن يتجاوز تعداد العلماء التقنيني يف املركز خم�سني عاملًا، 
متمركزين يف اجلامعة، اأو موزعني على مواقع اأخرى حول العامل، ما يوؤكد 
هذه  يف  احلديثة  والتوجهات  املتنامية  الحتياجات  تلبية  )�سابك(  التزام 
القطاعات ال�سناعية. كما �ستتعاون فرق العلماء التقنيني لبتكار تطبيقات 
جديدة تلبي الحتياجات املتنامية، مبا يخ�س الت�ساميم الأنيقة، والفاعلية 
الت�سغيلية املح�سنة، وال�ستدامة املعززة؛ كل ذلك من اأجل م�ساعدة امل�سنعني 
املتغرية  وامل�ستهلكني  ال�سوق  احتياجات  جتــاوز  بل  متطلباتهم،  تلبية  على 

واملتطورة ب�سكل م�ستمر.
يف  املبتكرة  للبال�ستيكيات  ال�سرتاتيجية  العمل  وحــدة  اأن  اإلــى  ي�سار 
املواد  تقنيات  توفري  م�ستوى  على  عاملًيا  ممتازة  ب�سمعة  متتاز  )�سابك(، 
والكهرباء  الإلكرتونيات  ل�سناعات  الت�سميمية  واحلــلــول  والتطبيقات 
والإ�ساءة، حيث وا�سلت التعاون مع هذه القطاعات عقوًدا عديدة. وبرز هذا 
التعاون من خالل اإ�سهام الوحدة يف اإنتاج العديد من التقنيات، التي كان لها 
اأكرب الأثر يف هذه القطاعات ال�سناعية؛ بدًءا من توفري املواد الالزمة لإنتاج 
باكورة الهواتف املحمولة بحجم اجليب، وكذلك باكورة الأجزاء اخللفية من 

التلفزيونات امل�سنوعة من البال�ستيك.

افتتحت ال�سركة ال�سعودية لل�سناعات الأ�سا�سية )�سابك(، ممثلة بوحدة 
البال�ستيكيات املبتكرة، مركًزا تقنًيا عاملًيا جديًدا يف �سوون بكوريا اجلنوبية، 
بابتكار  املركز  يهتم  حيث  املرموقة،  )�سونغكيونكوان(  جامعة  مع  بالتعاون 
وتطوير تقنيات متقدمة تتعلق ب�سناعات الإلكرتونيات والكهرباء والإ�ساءة، 
اإلى  الرامية  )�سابك(،  ا�سرتاتيجية  حتقيق  يف  كبري  ب�سكل  �ست�سهم  التي 
موا�سلة م�ساعدة زبائنها على مواجهة كربى التحديات التي تعرت�س اأعمالهم 
وزًنا،  واأخف  متانة،  واأ�سد  �سماكة،  اأرق  حلول  توفري  خالل  من  ومنتجاتهم، 
واأكرث كفاءة، مع متيزها بت�ساميم مبتكرة، واإمكانية خف�س تكاليف الت�سنيع.
 ويقع مركز )�سابك( لتقنيات الإلكرتونيات والكهرباء والإ�ساءة  يف حرم 
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اقتصاديات

صندوق تنمية الموارد البشرية »هدف« يطلق منحة تدريبية 
لتطوير القيادات الواعدة في القطاع الخاص

�سمن املبادرات الوطنية الهادفة لتنمية الفكر 
ال�سعودية،  ال�سابة  الــقــيــادات  وت�سجيع  والإبــــداع، 
الب�سرية »هدف« منحة  اأطلق �سندوق تنمية املوارد 
القطاع  يف  الــواعــدة  الــقــيــادات  لتطوير  تدريبية 
عاملة  قوى  بتوفري  لروؤيته  حتقيًقا  وذلك  اخلا�س، 

وطنية منتجة وم�ستقرة. 
واأو�سح مدير عام �سندوق تنمية املوارد الب�سرية 
اأن هذه  اآل معيقل،  اإبراهيم بن فهد  »هدف« الأ�ستاذ 
الـمنحة ت�ستهدف تطوير القيادات ال�سعودية الطموحة 
من  والإدارة  القيادة  يف  عالية  مــهــارات  واإك�سابهم 
حيث  املــجــال،  هــذا  يف  العاملية  الــتــجــارب  خال�سات 
اأبرز  من  عدد  التدريبي  الربنامج  تقدمي  يف  ي�سارك 
العاملية  الأعــمــال  اإدارة  مــدار�ــس  كــربى  يف  الأ�ساتذة 
�سان  وجامعة  داردن  وجامعة  هــارفــرد  جامعة  مثل 
وكذلك  الأمريكية،  املتحدة  بالوليات  فران�سي�سكو 
جامعة تورنتوا بكندا وجامعة اآيا�سا الإ�سبانية امل�سنفة 

من �سمن كربى مدار�س اإدارة الأعمال  يف اأوروبا. 
عاملية  جلنة  اأن  لـ»هدف«  العام  املدير  وك�سف 
عدًدا  ليغّطي  الربنامج  بت�سميم  قامت  متخ�س�سة 
من املو�سوعات الهامة مثل: اإدارة ال�سرتاتيجيات، 
النمو  املالية، ا�سرتاتيجيات  الت�سويق، الإدارة  اإدارة 
املربح، الإطار الأخالقي لالأعمال وتطوير املهارات 
القيادية، و�سيتم تقدميه وفق اأحدث اأدوات التدريب 

العملية  احلـــالت  درا�ــســة  مثل  الــقــيــادات  وتطوير 
الآيل  با�ستخدام احلا�سب  الأعمال   اإدارة  وحماكاة 
كربى  من  التنفيذيني  املـــدراء  كبار  مع  واللقاءات 

�سركات القطاع اخلا�س الناجحة. 

نتطلع  »هــدف«  يف  اإننا  معيقل:  اآل  واأ�ــســاف    
اإقامته  لأول مرة  يتم  الذي  اأن يكون هذا الربنامج 
لقيا�س  عملية  جتربة  ال�سعودية   العربية  اململكة  يف 
للكوادر  الــتــدريــب  مــن  املتميز  الــنــوع  هــذا  فاعلية 
هذه  من  لال�ستفادة  نتطلع  كما  الواعدة،  القيادية 
تقدميه  يف  للتو�سع  الربنامج  تطوير  يف  التجربة 
منه،  اأكـــرب  �ــســرائــح  ا�ــســتــفــادة  ل�سمان  م�ستقباًل 
فـ»هدف« يوؤمن اأن البناء الإداري ال�سليم يرتكز على 
حتديات  مع  تتالءم  التي  املوؤهلة  الب�سرية  الكوادر 

ومتطلبات �سوق العمل. 
املتقدمني  يخ�سع  الربنامج  اأن  بالذكر  اجلدير 
املعايري  مــن  لعدد  ال�سابة  الوطنية  الــقــيــادات  مــن 
العاملني  لل�سعوديني  للمنحة املخ�س�سة  لرت�سيحهم 
يف القطاع اخلا�ص، حيث ي�سرتط اأن يكون حا�سلاً 
على  درجة البكالوريو�س من جامعة معرتف بها مع  
يف  املاج�ستري  درجة  على  للحا�سلني  اأولوية  اإعطاء 
اإدارة الأعمال،  واأن ميتلك خربة ل تقل عن خم�س 
الإجنليزية  للغة  متقًنا  املتقدم  يكون  واأن  �سنوات 
حتدًثا وكتابة، ويف�سل من ا�ستكمل درا�سته اجلامعية 
اإجنــازات  �سجل  لديه  يكون  واأن  الإجنليزية  باللغة 
ميكن  كما  متميزة،  قيادية  ب�سفات  ويتحلى  متميز 
الإلكرتونية  البوابة  طريق  عن  املنحة  يف  الت�سجيل 

لـ»هدف« على الإنرتنت.

تحذير أمريكي من 
هجمات إلكترونية 

على البنوك
الأمريكي  الفيدرايل  املــايل  املجل�س  حذر 
الهجمات  ارتفاع  من  املتحدة  الــوليــات  بنوك 
الإنرتنت  �سبكة  على  مواقعها  على  الإلكرتونية 
واآلت �سرف النقد، وحثهم على تنفيذ التدابري 
 املنا�سبة للحماية �سد عمليات الحتيال وال�سرقة.
امل�سوؤولني  كبار  من  يتاألف  الذي  املجل�س  وقال 
مــن جمــلــ�ــس الحــتــيــاطــي الحتـــــادي وجــهــات 
يف  كبري  ارتفاع  ر�سد  مت  »اأنه  اأخرى  م�سرفية 
للبنوك  العامة  املواقع  على  الهجمات  عمليات 
مثل  واأن  2012م  عــام  من  الثاين  الن�سف  يف 
غطاء  مبثابة  تكون  اأن  ميكن  الهجمات  هــذه 
للمجرمني لرتكاب عمليات احتيال با�ستخدام 

كلمات ال�سر امل�سروقة من العمالء«.

الفاو: ارتفاع أسعار األغذية عالميًا
اأو�سحت منظمة الأمم املتحدة لالأغذية 
والزراعة )فاو(   اأن اأ�سعار الأغذية العاملية 
ارتفعت يف مار�س وبلغت اأعلى م�ستوياتها يف 
املواتية  غري  الطق�س  اأحــوال  بفعل  عام  نحو 
يف  والــتــوتــرات  املحا�سيل  على  اأثـــرت  التي 

منطقة البحر الأ�سود.
يقي�س  ـــذي  ال املنظمة  مــوؤ�ــســر  و�ــســجــل 
احلبوب  من  ل�سلة  ال�سهرية  الأ�سعار  تغريات 
وال�سكر  واللحوم  والألــبــان  الزيتية  والــبــذور 
212.8 نقطة يف املتو�سط يف مار�س مرتفًعا 
4.8 نقاط، اأو مبا يعادل 2.3% عن فرباير ، 

وهذه اأعلى قراءة منذ مايو 2013.
احلبوب  لأ�ــســعــار  الــفــاو  موؤ�سر  و�سجل 

زيادة كبرية لل�سهر الثاين مرتفًعا 5.2% لي�سل 
لأعلى قراءة له منذ اأغ�سط�س 2013 بفعل اأحوال 

املتحدة  الوليات  املواتية يف جنوب  الطق�س غري 
احلبوب  �سحنات  ب�ساأن  التيقن  وعدم  والربازيل 

من اأوكرانيا.
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ارتفاع إنفاق المصارف والمؤسسات المالية 
على البرمجيات في الشرق األوسط  

موؤ�س�سة  عن  ال�سادرة  الإح�سائيات  اأ�سارت 
الأبحاث والدرا�سات العاملية »جارترن« اإلى ارتفاع 
منتجات  على  املالية  واملوؤ�س�سات  امل�سارف  اإنفاق 
ال�سرق  منطقة  يف  املــعــلــومــات  تقنية  وخــدمــات 
دولر  مليار   12.8 ليبلغ  اإفريقيا  و�سمال  الأو�سط 
يف عام 2014، اأي بزيادة وقدرها 2.7 باملئة عما 
مليار   12.5 بلغ  عندما   2013 عام  يف  عليه  كان 
للم�سارف  املتوقع  الإنفاق  و�سي�سمل حجم  دولر. 
املعلومات  تقنية  اأقــ�ــســام  املــالــيــة  واملــوؤ�ــســ�ــســات 
وخدمات  موظفني(،  مــن  فيها  )مبــن  الداخلية 
مراكز  وتقنيات  والربجميات،  املعلومات،   تقنية 

اخلدمة، والتجهيزات، وخدمات الت�سالت.
تربعه  الت�سالت  خدمات  قطاع  و�سيوا�سل 
على قائمة الفئة الأكرث اإنفاًقا على م�ستوى اإجمايل 
الإنفاق على تقنيات املعلومات من قبل امل�سارف 
واملوؤ�س�سات املالية، حيث من املتوقع اأن ينمو بن�سبة 
ليبلغ 5.7  باملئة عما حققه يف عام 2013،   1.9

مليار دولر يف عام 2014.
الربجميات  خدمات  حتقق  اأن  املتوقع  ومــن 
وتقنيات املعلومات معدل منو ي�سل حتى 10 و6.6 
هذا  ويعزى  التوايل،  على   2014 العام  يف  باملئة 
التو�سع  ا�سرتاتيجيات  اإلى  كبرية  بدرجة  الرتفاع 
املنطقة،  امــتــداد  على  امل�سارف  تنتهجها  التي 
واإلى م�ساريع التطوير العقاري التي تتطلب الكثري 
الأنظمة.  عمل  يف  والتكامل  ال�ــســتــ�ــســارات  مــن 
مب�سادر  ال�ستعانة  قطاع  ي�سهد  اأن  املنتظر  ومن 

ــا مــلــحــوًظــا خـــالل هـــذا الــعــام  ــفــاًع خــارجــيــة ارت
اجلديد، فهو يعد من اأ�سرع القطاعات منًوا �سمن 

خدمات تقنية املعلومات.
اأورازيــــو،  د  فيتوريو  قــال  ال�سياق  هــذا  ويف 
العاملية  والدرا�سات  الأبحاث  يف  الأبحاث  مدير 
ال�سرق  منطقة  يف  امل�سارف  »حتتاج  »جــارتــرن«: 
الأو�سط اإلى العديد من املهارات التي تفتقر اإليها، 
بوا�سطة  النق�س  هــذا  على  بالتغلب  بـــداأت  لــذا 
مع  بالتعاون  وذلك  خارجية،  مب�سادر  ال�ستعانة 
املتوقع  ومــن  الرئي�سيني.  الالعبني  كبار  بع�س 
لإجنــاز  خارجية  مب�سادر  ال�ستعانة  قطاع  منو 
العمليات التجارية BPO بن�سبة 9.5 باملئة خالل 
ال�ستعانة  قطاع  منو  مع  بالتزامن   ،2014 العام 
مب�سادر خارجية يف جمال تقنية املعلومات بن�سبة 

7 باملئة«.
اأورازيــو: بينما يعزى حجم  واأ�ساف ال�سيد د 
اإلـــى موجة  الــربجمــيــات  املــتــزايــد على  الإنــفــاق 
داخلًيا  املــطــورة  الــربجمــيــات  عــن  ال�ستعا�سة 
نحو  بالتوجه  الــقــدميــة،  ــات  املــوروث مــن  وغــريهــا 
قبل  من  وخا�سة  خارجية،  حلول  حزم  ا�ستخدام 
درا�ساتنا  اأظهرت  وقد  هذا  الكبرية.  امل�سارف 
الإقــلــيــمــيــة حـــول روؤ�ـــســـاء اأقــ�ــســام املــعــلــومــات اأن 
عالية  ن�سبة  متلك  اخلليج  منطقة  يف  امل�سارف 
جًدا من حزم الربجميات، بينما متيل امل�سارف 
يف تركيا اإلى العتماد ب�سكل اأكرب على الربجميات 

القدمية املطورة داخلًيا«.

 ..وحجم اإلنفاق 
على قطاع تقنية 

المعلومات سيصل إلى 
211 مليار دوالر

موؤ�س�سة  عــن   �سادرة  درا�سة  اأ�ــســارت 
اإلى  »جارترن«  العاملية  والدرا�سات  الأبحاث 
اأن حجم الإنفاق على قطاع تقنية املعلومات 
يف منطقة ال�سرق الأو�سط �سيبلغ 211 مليار 
 8 وقدرها  بزيادة  عام 2014،  دولر خالل 

باملئة عن العام 2013.
وك�سف  بيرت �سندرغارد، نائب الرئي�س 
العاملي لالأبحاث يف موؤ�س�سة  الأول والرئي�س 
اأنه  »جارترن«  العاملية  والدرا�سات  الأبحاث 
من املتوقع اأن ي�سل حجم الإنفاق على قطاع 
الأو�سط  ال�سرق  منطقة  يف  املعلومات  تقنية 
اإلى 243 مليار دولر بحلول عام 2018، وهو 
ما ي�سكل 5.6 باملئة من اإجمايل حجم الإنفاق 
املجالت  اأن  كما  ذاته.  القطاع  على  العاملي 
املتنقلة،  كاحللول  النمو  و�سريعة  ال�ساعدة 
واحلــكــومــة الــذكــيــة، والــبــيــانــات الــكــبــرية، 
عاماًل  �ست�سكل  الأ�ــســيــاء،  اإنــرتنــت  ومفهوم 
والتحديث  التحول  عملية  يف  وحيوًيا  هاًما 
التي ت�سهدها املنطقة. وبالإ�سافة اإلى ذلك، 
قبل  من  املوجهة  الكبرية  ال�ستثمارات  فاإن 
القطاعات الرئي�سية على غرار الت�سالت، 
والإعالم، واخلدمات، واخلدمات امل�سرفية 
واملــوارد  وال�سناعة،  واحلكومة،  واملالية، 
كبرية  فر�س  توفري  على  �ستعمل  الطبيعية، 

للتقنيات ومزودي اخلدمات«.
ومن املتوقع اأن يبلغ حجم الإنفاق على 
الأو�ــســط  الــ�ــســرق  منطقة  يف  التجهيزات 
حوايل 37 مليار دولر خالل عام 2014، اأي 
العام 2013،  باملئة عن  بزيادة وقدرها 24 
املحمولة،  الــهــواتــف  التجهيزات  وت�سمل 
والكومبيوترات اللوحية، واأجهزة الكمبيوتر 
املكتبية، والطابعات، بالإ�سافة اإلى الهواتف 
اإنفاق  مبعدل  القائمة  تت�سدر  التي  الذكية 
عام  خــالل  باملائة   30 يبلغ  اأن  املتوقع  من 
2014، يف حني من املتوقع اأن يتجاوز معدل 
مليار   39 املحمولة  الهواتف  على  الإنــفــاق 

دولر بحلول عام 2018«.
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االقتصاد احمللي  »ساما« منو  السعودي  العربي  النقد  املبارك محافظ مؤسسة  فهد  الدكتور  توقع 
خالل عام 2014 م بنحو 4.4 يف املئة، مقدًرا منو الناجت احمللي احلقيقي العام املاضي 2013 بنسبة 3.8 
يف املئة، مؤكًدا أنها نسبة تزيد على معدل منو االقتصاد العاملي يف الفترة نفسها، البالغة نحو 2.9 يف 
املئة، مؤكًدا أن معدالت التضخم يف البالد ما زالت حتت السيطرة حيث جنحت اململكة يف كبح جماح 

معدالت التضخم، وهي املعدالت التي تعتبر محفزة للغاية لالستثمارات احمللية.

توقعات بنمو االقتصاد المحلي 
بنسبة 4.4% خالل العام الحالي

معدالت التضخم تحت السيطرة

14

أسواق سعودية

العدد 90 - إبريل 2014م



و�ــســرح حمــافــظ »�ــســامــا«، يف مــوؤمتــر �سحايف 
التقرير  �سدور  مبنا�سبة  بالريا�س،  مــوؤخــًرا  عقد 
ال�سنوي التا�سع والأربعني ملوؤ�س�سة النقد، اأن القطاع 
خالل  املئة  يف   5.5 بن�سبة  منا  ال�سعودي  اخلا�س 
اململكة  يف  القت�سادي  النمو  مرجًعا   ،2013 عــام 
اإلى ا�ستمرار الإنفاق ال�ستثماري احلكومي، خا�سة 
القطاع  وا�ستمرار منو  التحتية،  البنية  على م�ساريع 
اخلا�س بوترية عالية؛ نتيجة ملا حتقق من اإجنازات 
بيئة  وحت�سني  الأنظمة  وتطوير  حتديث  جمــال  يف 
املحلية  ال�ستثمارات  بدورها  عززت  التي  الأعمال 
امل�سارف  قدمته  مــا  اإلـــى  بــالإ�ــســافــة  والأجــنــبــيــة، 
ملختلف  متويل  من  املتخ�س�سة  وال�سناديق  املحلية 

الأن�سطة القت�سادية يف اململكة.
وزارة  بيانات  »ك�سفت  املبارك:  الدكتور  وقــال 
فعلًيا  ا  فائ�سً  2013 عام  اململكة  حتقيق  عن  املالية 
يف امليزانية العامة للدولة يقدر بنحو 180.3 مليار 
ريال )48 مليار دولر( متثل ما ن�سبته 6.5 يف املئة 
الدين  تراجع  فيما  الإجــمــايل،  املحلي  الناجت  من 
دولر(،  مليار   20( ريــال  مليار   75.1 اإلــى  العام 
املحلي  الناجت  املئة من  نحو 2.7 يف  رقم ميثل  وهو 
ا  فائ�سً حققت  اململكة  اأن  اإلــى  م�سرًيا  الإجــمــايل«، 
بنحو  يقدر  املدفوعات  مليزان  اجلاري  احل�ساب  يف 
486.8 مليار ريال )129.8 مليار دولر( ميثل نحو 
الناجت املحلي الإجمايل مقارنة  املئة، من  17.4 يف 

بنحو 22.4 يف املئة عام 2012. 
م�سلحة  بيانات  اآخــر  اأن  اإلــى  املــبــارك  واأ�ــســار 
تراجع  اإلى  اأ�سارت  واملعلومات  العامة  الإح�ساءات 
يف  املــئــة  يف   2.8 ليبلغ  ال�سنوي  الت�سخم  مــعــدل 
يف  الت�سخم  معدل  اأن  مبيًنا  املا�سي،  فرباير  �سهر 
 2013 عام  يف  يقدر  والنامية  النا�سئة  القت�سادات 
بنحو 6.2 يف املئة، فيما تعزى ال�سغوط الت�سخمية 

يف اململكة لقطاع امل�ساكن واأ�سعار الغذاء.
الوقت  يف  اأنــه  اإلــى  املبارك  فهد  الدكتور  ولفت 
تراجًعا  ال�سناعية  الدول  فيه عدد من  ي�سهد  الذي 
العاملية  فيت�س  وكالة  اأعلنت  الئتماين  ت�سنيفها  يف 
لــدرجــة  رفــعــهــا  عــن  اأخــــرًيا  الئــتــمــاين  للتن�سيف 
اإلــى   »-AA« مــن  للمملكة  ال�سيادي  الت�سنيف 
يعزز  ممــا  م�ستقرة،  م�ستقبلية  نظرة  مــع   »AA«
جاذبية  اأكــرث  ويجعله  الوطني  القت�ساد  يف  الثقة 

لال�ستثمار.
�لقطاع �مل�ضريف

وتـــطـــرق حمــافــظ مــوؤ�ــســ�ــســة الــنــقــد الــعــربــي 
عليها  ت�سرف  التي  الأن�سطة  ــى  اإل ال�سعودي 
القطاع امل�سريف �سهد  اأن  املوؤ�س�سة، مبيًنا 
القيام  املحلية  املــ�ــســارف  مــوا�ــســلــة 
بدورها يف خدمة القت�ساد الوطني 

اخلدمات  جمــال  يف  الآمــنــة  التقنيات  اأحــدث  وفــق 
امل�سرفية.

ولفت املبارك اإلى ارتفاع الكتلة النقدية يف عام 
2013 بن�سبة 10.8 يف املئة، فيما منت يف يناير من 
»كما  م�سيًفا:  املئة،  يف   12.8 بن�سبة  احلايل  العام 
يف  اخلا�س  للقطاع  املمنوح  امل�سريف  الئتمان  منا 
2013 بن�سبة 12.1 يف املئة، يف حني اأنه منا يف يناير 
املا�سي بالن�سبة نف�سها تقريًبا، وذلك عند 12.3 يف 
املحافظة  املحلية  امل�سارف  قطاع  وا�سل  كما  املئة، 
املال  راأ�ــس  كفاية  معدل  ليبلغ  املالية  مالءته  على 

بنهاية عام 2013 نحو 17.9 يف املئة«.
املحلية  الــبــنــوك  عـــدد  اأن  املـــبـــارك  ـــح  واأو�ـــس
والأجنبية العاملة يف اململكة يبلغ حالًيا 23 بنًكا، منها 
12 بنًكا حملًيا، و11 فرع بنك اأجنبي، بالإ�سافة اإلى 
بنك ال�سني لل�سناعة والتجارة ICBC الذي جرى 
الرتخي�س له عام 2012، لريتفع عدد فروع البنوك 

الأجنبية املرخ�س لها اإلى 12 فرًعا.
الرامية  اجلهود  اإلــى  »�ساما«  حمافظ  واأ�ــســار 
اأكرب من  �سريحة  اأف�سل وخدمة  انت�سار  اإلى حتقيق 
»ارتفع  ال�سياق:  هذا  يف  وقال  واملقيمني،  املواطنني 
عدد فروع امل�سارف العاملة يف اململكة يف نهاية عام 
يف   4.2 بلغت  زيــادة  بن�سبة  فرًعا،   72 بنحو   2013

املئة، ليبلغ عددها الإجمايل 1768 فرًعا«.
قطاع �لتاأمني

اأولت  ال�سعودية  النقد  اأن موؤ�س�سة  املبارك  واأكد 
اهتماًما كبرًيا بحقوق املوؤمن لهم، واألزمت الالئحة 
التعاوين  التاأمني  �سركات  مراقبة  لنظام  التنفيذية 
�سركات التاأمني بالرد على �سكاوى العمالء يف مدة 
التزام  املوؤ�س�سة  تراقب  فيما  يــوًمــا،   15 اأق�ساها 

ال�سركات مب�سمون املادة ب�سكل م�ستمر.
توجيه  يف  »�ساما«  ا�ستمرار  اإلــى  املــبــارك  ولفت 
معايري  وفق  والعمل  التنظيم،  من  مزيد  اإلى  القطاع 
كفاءة  م�ستوى  رفع  بهدف  عالية،  مهنية  وممار�سات 
حلملة  اأف�سل  تاأمني  خدمات  وتقدمي  فيه،  العاملني 
نوعية  نقلة  �سهد  التاأمني  قطاع  اأن  مبيًنا  الوثائق، 
بتطور  متثلت  املــا�ــســيــة،  القليلة  الــ�ــســنــوات  خـــالل 
لل�سركات  الفنية  واخلـــربات  والــقــدرات  الإمــكــانــات 
اأن  وارتفاع م�ستوى الوعي بالتاأمني وفوائده، مو�سًحا 
باأ�سعار  اأف�سل  تاأمينية  توفري خدمات  اأ�سهم يف  ذلك 
وتغطيات مناف�سة، وحتقيق معدلت منو عالية لل�سوق.

مواصلة المصارف المحلية 
القيام بدورها في خدمة 

االقتصاد الوطني
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واأفاد حمافظ »�ساما« باأنه يف نهاية الربع 
ال�سركات  عــدد  بلغ   2013 عــام  مــن  الثالث 
العاملة يف التاأمني واإعادة التاأمني يف اململكة 
�سركة   180 اإلــى  بالإ�سافة  �سركة،   34 نحو 
فيما  الــتــاأمــني،  خــدمــات  مل�ساندة  حــرة  مهن 
بها حتى  املكتتب  التاأمني  اأق�ساط  ن�سبة  بلغت 
الربع الثالث من عام 2013 اإلى الناجت املحلي 
الإجمايل للعام ذاته نحو 0.69 يف املئة، وهو 
القطاع  لنمو  الكبرية  الفر�س  اإلــى  ي�سري  ما 

خالل ال�سنوات املقبلة.
اأن  املبارك  اأبــان  التمويل،  جمــال  وحــول 
لأنظمة  التنفيذية  اللوائح  ن�سرت  »�ساما« 
لنظام  التنفيذية  الالئحة  واأ�سدرت  التمويل، 
العدل،  وزارة  بالتن�سيق مع  التمويلي  التاأجري 
لنظام  التنفيذية  الالئحة  كذلك  واأ�ــســدرت 
»تطبق  م�سيًفا:  التمويل،  �سركات  مراقبة 
املتعارف  الدولية  املمار�سات  اأف�سل  املوؤ�س�سة 

�سالمة  على  ا  حر�سً املــجــال،  هــذا  يف  عليها 
القطاع و�سمان ا�ستقراره، وعدالة التعامالت 
فيه، بالإ�سافة اإلى ت�سجيع املناف�سة امل�سروعة 
والعادلة بني �سركات التمويل واتخاذ الو�سائل 
والعمل على توطني  القطاع،  لتطوير  املنا�سبة 

وظائفه، ورفع كفاءة العاملني فيه«.
النقد  موؤ�س�سة  بعمل  ــارك  ــب امل واأ�ـــســـاد 
ذات  اجلهات  مع  جنب  اإلــى  جنًبا  بالتعاون 
والإ�ــســكــان،  املالية،  وزارات  وهــي  العالقة، 
لتحقيق  والــ�ــســنــاعــة  والـــتـــجـــارة  ـــدل،  ـــع وال
التمويل،  اأنــظــمــة  مــن  املــنــ�ــســودة  الأهـــــداف 
لنظام  الــتــنــفــيــذيــة  الــالئــحــة  اأن  مــو�ــســًحــا 
وال�سروط  املعايري  تناولت  العقاري  التمويل 
الن�ساط؛  الواجب مراعاتها يف ممار�سة هذا 
حقوق  وحماية  التمويل،  قطاع  تنظيم  بغر�س 

املتعاملني فيه.
حًدا  و�سعت  الالئحة  هذه  اأن  اإلــى  واأ�سار 
املئة  العقاري ل يتجاوز 70 يف  للتمويل  اأق�سى 
العقاري،  التمويل  امل�سكن حمل عقد  قيمة  من 
لإعــادة  تنظيمًيا  اإطــاًرا  الالئحة  و�سعت  فيما 
التمويل العقاري مبا يوؤ�س�س لقيام �سوق ثانوية 
ت�سهم يف توفري ال�سيولة الالزمة وتخف�س تكلفة 
التمويل على امل�ستهلك، م�سرًيا اإلى اأن �سندوق 
ال�ستثمارات العامة �سيقوم بامل�ساهمة يف ملكية 

محافظ موؤ�ض�ضة �لنقد �لعربي �ل�ضعودي

الالئحة التنفيذية لنظام 
مراقبة شركات التمويل، 

تضمنت األحكام اإلشرافية 
والرقابية لقطاع التمويل
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براأ�سمال  التمويل  لإعـــادة  ال�سعودية  ال�سركة 
خم�سة مليارات ريال )1.3 مليار دولر(.

واأ�ـــســـاف املـــبـــارك: »تــ�ــســمــنــت الــالئــحــة 
الأحكام  التمويلي  الإيــجــار  لنظام  التنفيذية 
وحــددت  التمويلي،  ــجــار  الإي بعقود  املتعلقة 
اللتزامات واحلقوق الأ�سا�سية لكل من املوؤجر 
واملــ�ــســتــاأجــر، ومـــن ذلـــك حتــديــد مــقــدار حق 
التملك وا�ستحقاقات كل من امل�ستاأجر واملوؤجر 
يف حالت ف�سخ العقد، ونظمت الالئحة عملية 
اأف�سل  وفــق  التمويلي  الإيــجــار  عقود  ت�سجيل 
�سركة  خــالل  مــن  املــجــال  هــذا  يف  املمار�سات 

توؤ�س�س لهذا الغر�س«.
الالئحة  »اإن  قائاًل:  »�ساما«  وتابع حمافظ 
التمويل،  �سركات  مراقبة  لنظام  التنفيذية 
لقطاع  والرقابية  الإ�سرافية  الأحكام  ت�سمنت 
الرتخي�س  متطلبات  ذلــك  يف  مبــا  التمويل، 
�سركات  عمل  وقــواعــد  ــه،  واإجــراءات و�سروطه 
مراعاتها  الواجب  التنظيمية  واملعايري  التمويل 
واملعايري  واملتطلبات  الن�ساط،  ممار�سة  يف 
خدمات  يف  امل�ستهلك  حقوق  حلماية  الالزمة 
احت�ساب  طريقة  حتديد  ذلــك  ومــن  التمويل، 

وو�ــســوح  لــلــتــمــويــل،  الــ�ــســنــويــة  الن�سبة  مــعــدل 
اإجراءات ومعايري ال�سداد املبكر«.

وحــــول درا�ـــســـة مــوؤ�ــســ�ــســة الــنــقــد الــعــربــي 
ال�سعودي ملعدل الفائدة على الإقرا�س يف اململكة 

املبارك  اأو�ــســح  احلـــايل،  معدلها  م�ستوى  مــن 
لدى  الفائدة  معدلت  حتدد  �سوابط  هناك  اأن 
النظام امل�سريف يف اململكة، موؤكًدا اأنها �سوابط 
تتمتع بال�سفافية من كل بنك اأو م�سرف، وقال: 
فقد  البنوك،  لدى  املمار�سات  لختالف  »نظًرا 
و�سوابط  معايري  اأحدث  اأخرًيا  املوؤ�س�سة  و�سعت 
تتعدى  ل  العاجل  القريب  يف  �ستطبق  جديدة، 
كما  واالن�����س��ب��اط،  ال�سفافية  حتقق  االأ���س��ه��ر، 
�سوابط  توجد  العمالء  حماية  �سوابط  �سدرت 
امل�سريف  النظام  على  يجب  حمــددة  ومعايري 
تطبيقها لتحقيق مبادئ ال�سفافية الالزمة يف اأي 
قر�س«، متوقًعا اأن تكون ذات تاأثري يف املمار�سة 

والفهم ال�سحيح لدى جميع الأطراف.
لدى  اململكة  يف  الــعــقــاري  التمويل  وحــول 
حمافظ  اأفـــاد  امل�ستقلة،  وال�سركات  البنوك 
ا؛ اإذ جرى  »�ساما« باأن هذا الن�ساط بات قدمياً
وتعمل  تــواكــبــه،  ع�سرية  اأنــظــمــة  ا�ــســتــحــداث 
جلميع  الفائدة  يحقق  مبا  ن�ساطه  تطوير  على 
الأطراف املتعاملة فيه، مبيًنا اأنه جرى اإ�سدار 
والرتخي�س  الأنظمة،  لهذه  التنفيذية  اللوائح 

لعدد من البنوك وال�سركات ملمار�ستها.
الأوراق  يف  »�ــســامــا«  ا�ــســتــثــمــارات  وحـــول 
اخلــارج،  يف  الأ�ــســول  واإدارة  العاملية  املالية 
اإجمايل  بلوغ  النقد اإلى  موؤ�س�سة  حمافظ  لفت 
ريال  مليار   2700 نحو  املوؤ�س�سة  لدى  الأ�سول 
لتغطية  ي�ستخدم  ما  منها  دولر(  مليار   720(
وودائــع  والــنــقــد،  »الــريــال«،  املحلية  العملة 
يف  ا�ستثمارات  اإلــى  بالإ�سافة  البنوك، 

اأوراق مالية.

اأهمية   املبارك،  فهد  الدكتور  ال�سعودي  العربي  النقد  موؤ�س�سة  حمافظ  معايل  اأكد 
الدور الكبري الذي تقوم به اململكة مبجال مكافحة غ�سل الأموال ومتويل الإرهاب. واأ�سار 
يف  كبرية  جهوًدا  تبذل  وهي  ودولًيا  حملًيا  اجلرائم  تلك  خطورة  تدرك  اململكة  اأن  اإلى 
�سبيل مواجهة هذه اجلرائم من �سمنها اإ�سدار اإجراءات تنظيمية عديدة هدفها اإكمال 

منظومة الت�سريعات املحلية اخلا�سة مبكافحة هذه اجلرائم. 
غ�سل  ومكافحة  لالمتثال  ال�ساد�س  ال�سنوي  امللتقى  افتتاح  خالل  معاليه  واأ�ساف 
لقد  امل�سريف«:  املعهد  مع  رويرتز  »توم�سون  من  بتنظيم  بالريا�س  عقد  الذي  الأمــوال 
املتطلبات  العديد من  ليغطي  التنفيذية  الأموال ولئحته  تعديل نظام مكافحة غ�سل  مت 
وامل�ستجدات املحلية والدولية، هذا بالإ�سافة اإلى اإ�سدار نظام جرائم الإرهاب ومتويله 
لها  التي  العمليات  للمبلغني عن  مالية  بتعيني مكافاأة  الوزراء عام 2013  وقرار جمل�س 

عالقة بغ�سل الأموال ومتويل الإرهاب.  

إجراءات تنظيمية عديدة اتخذتها 
المملكة لمكافحة غسل األموال
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لتسهيل انسياب الصادرات 
الخليجية لتعزيز التجارة البينية

مؤتمر الصناعيني الخليجي يف مسقط:

خ���م���س ع���ش���رة ت���وص���ي���ة ص������درت ع����ن م���ؤمت���ر ال���ص���ن���اع���ي���ن ال���راب���ع 
عشراخلليجي الذي أقيم يف مسقط نهاية شهر مارس الفائت بحضور 

املسؤولن وحشد من الصناعين واخلبراء واملهتمن.

ــادرات  املــوؤمتــر انــعــقــد حتــت �ــســعــار »الــ�ــس
»على  بالعمل  والتحديات«  الفر�س  ال�سناعية: 
والإجراءات  ال�سيا�سات  لتبني  و�سريع  فعال  نحو 
اخلا�سة بت�سهيل وان�سياب ال�سادرات اخلليجية 
لتعزيز التجارة البينية بني دول املجل�س واليمن«، 
املجل�س  دول  يف  املوانئ  من  »ال�ستفادة  وكذلك 
واليمن لت�سبح منفًذا اآخر بجانب املنافذ الربية 

لدعم ال�سادرات ال�سناعية«.
تنفيذ �لتو�ضيات

العقيل،  حمد  بن  عبدالعزيز  الأ�ستاذ  واأكــد 
لال�ست�سارات  اخلليج  لـ»منظمة  الــعــام  الأمـــني 
على  حر�ست  املنظمة  اأن  )جويك(،  ال�سناعية« 
ال�سادرة  التو�سيات  من  العديد  تنفيذ  »متابعة 
�سبيل  على  ال�سابقة  ال�سناعيني  مــوؤمتــرات  عن 

املثال ل احل�سر ما اأعلن من تو�سيات 
ع�سر  ــثــاين  ال ال�سناعيني  مــوؤمتــر  يف 

اخلارطة  ــاإعــداد  ب اخلا�سة  التو�سية  مثل 
من  النتهاء  مت  وقــد  املجل�س،  لــدول  ال�سناعية 
والفر�س  الغائبة  ال�سناعات  وحتديد  الدرا�سة 
املجل�س،  لدول  الواعدة  ال�سناعية  ال�ستثمارية 
التي روجت املنظمة للعديد منها خالل عام 2012 
- 2014. وكذلك التو�سية املتعلقة بدعم وتعزيز 
دول  يف  ال�سناعية  وال�سراكة  املناولة  برنامج 
اجلل�س، حيث مت اإن�ساء مراكز للمناولة يف معظم 
دول املجل�س. اإ�سافة للتو�سية اخلا�سة بدعوة دول 
املجل�س لتبني روؤية املجتمع املبدع التي جتمع بني 
�سراء وبناء ال�سناعة املعرفية، الواردة يف موؤمتر 
ال�سناعيني الثالث ع�سر. ويف هذا ال�سياق قامت 

الو�سع  ت�سخ�س  �سنوية  تقارير  باإعداد  املنظمة 
الراهن لل�سناعة املعرفية وجاهزية دول املجل�س 

لالنتقال لل�سناعات املعرفية«.
15تو�ضية جديدة

ــوء مــا ُقــــدم من  واأو�ـــســـح الــعــقــيــل »يف �ــس
ال�سادرات  جمال  يف  وحما�سرات  عمل  اأوراق 
اأ�سحاب  مــع  واحلـــوار  واملناق�سات  ال�سناعية 
املعايل وال�سعادة وزراء ال�سناعة يف دول املجل�س 
والأطراف املعنية، فقد تو�سل املجتمعون يف هذا 

املوؤمتر اإلى التو�سيات التالية:
• العمل على نحو فعال و�سريع لتبني ال�سيا�سات 
وان�سياب  بت�سهيل  اخلــا�ــســة  والإجــــــراءات 
ال�سادرات اخلليجية لتعزيز التجارة البينية 

بني دول املجل�س واليمن. 
• ال�ستفادة من املوانئ يف دول املجل�س واليمن 
الربية  املنافذ  بجانب  اآخــر  منفًذا  لت�سبح 

لدعم ال�سادرات ال�سناعية. 

أسواق خليجية
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كل  يف  متخ�س�س  جهاز  اإيجاد  على  العمل   •
دولة من دول جمل�س التعاون واليمن، يعمل 
على تقدمي حزمة متكاملة من و�سائل الدعم 

وامل�ساندة لل�سادرات ال�سناعية. 
�سمان  وهيئات  موؤ�س�سات  من  ال�ستفادة   •
ـــدعـــم الـــ�ـــســـادرات  ــــادرات مبــــا ي ــــ�ــــس ال
متطورة  �سبكة  وتو�سعة  وتطوير  ال�سناعية، 
من املكاتب التجارية اخلارجية، وتفعيل دور 

امللحقيات التجارية.
وتعزيز  الوطنية  املنتجات  بجودة  الرتقاء   •
التناف�سية، وذلك بالعمل على بناء  قدراتها 
بق�سايا  والهــتــمــام  �سلبة،  تقنية  قــاعــدة 
واملقايي�س  واملوا�سفات  والتطوير،  البحث 

العاملية. 
ال�سغرية  الــ�ــســنــاعــات  بــقــطــاع  الهــتــمــام   •
واملتو�سطة لتلعب دوًرا يف تعزيز ال�سادرات 

ال�سناعية.
• دعم مبادرات »منظمة اخلليج لال�ست�سارات 
ــقــطــاع اخلـــا�ـــس فيما  الــ�ــســنــاعــيــة« مـــع ال
التكامل  لتحقيق  امل�سرتكة  امل�ساريع  يعزز 

ال�سناعي ما بني الدول الأع�ساء.
جمــال  يف  واخلـــــربات  املــعــلــومــات  • تــبــادل 
البينية  التجارة  يعزز  الإغــراق مبا  مكافحة 

والتجارة الدولية.
ال�ستثمار  من  الق�سوى  الفائدة  حتقيق   •
الأجــنــبــي املــبــا�ــســر، وكــذلــك مــن اخلــربات 
والــتــ�ــســويــق  ـــاج  ـــت الإن عملية  يف  الأجــنــبــيــة 
والت�سدير وت�سجيع تدفق ال�ستثمار الأجنبي 

ال�سناعي املبا�سر. 
يف  املــتــاحــة  الت�سهيالت  مــن  ال�ــســتــفــادة   •
اخلا�سة  العاملية  التجارة  منظمة  اتفاقيات 
بال�سادرات، والعمل على ت�سكيل جلنة فنية 

على  نتائجها  وتعميم  لدرا�ستها  متخ�س�سة 
كافة امل�سدرين يف املنطقة. 

حققت  التي  الــدول  جتــارب  من  ال�ستفادة   •
كــوريــا  مــثــل  الــتــ�ــســديــر:  عملية  يف  ــا  جنــاًح
اجلنوبية وماليزيا وتركيا والربازيل وغريها.

ال�سناعية  املنتجات  حول  �سامل  دليل  • اإعداد 
الت�سدير  اأ�سواق  واأو�ساع  للت�سدير،  القابلة 
التعاون  جمل�س  دول  م�ستوى  على  العاملية 

واليمن، يحدث دورًيا.
لتنمية  وطنية  ا�سرتاتيجية  و�سع  �ــســرورة   •

ال�سادرات ال�سناعية.
واملنتجني  ــ�ــســات  واملــوؤ�ــس احلــكــومــات  حــث   •
واآلــيــات  قــواعــد  ا�ستعمال  على  وامل�سدرين 
منظمة التجارة العاملية يف تطوير ال�سادرات.

القطاع  معرفة  م�ستوى  رفــع  على  العمل   •
واإجــــراءات  والــنــظــم  بالت�سريعات  اخلــا�ــس 
املوؤثرة  والدولية  والإقليمية  املحلية  التنفيذ 
من خالل اإ�سدار الأدلة الإجرائية التنفيذية 

لدعم ال�سادرات ال�سناعية.
و�قع �ل�ضناعة وهمومها 

ع�سر  الرابع  ال�سناعيني  موؤمتر  وا�ستعر�س 
جمل�س  دول  يف  الت�سديرية  ال�سناعات  واقــع 
الو�سع  ت�سخي�س  مع  واليمن،  اخلليجي  التعاون 
والــوقــوف  فيه  احلا�سلة  ــتــطــورات  وال احلـــايل 
اإلى  اإ�سافة  تواجهه.  التي  التحديات  اأهم  على 
ال�سادرات  على  واأثرها  القانونية  الت�سريعات 
البحث يف جميع اجلوانب  ال�سناعية من خالل 
توؤثر  التي  والقانونية  والتنظيمية  الت�سريعية 
على  املجل�س  لــدول  ال�سناعية  ال�سادرات  على 
م�ستوى  وعلى  واملحلية  الدولية  كافة  امل�ستويات 
اتفاقيات جمل�س التعاون واليمن«. كما ا�ستعر�س 
والدعم  والتمويل  ال�ستثمار  واآلــيــات  �سيا�سات 

دور  على  الرتكيز  مع  ال�سناعية،  لل�سادرات 
املوؤ�س�سات احلكومية و�سناديق ال�ستثمار املحلية 
الت�سديرية  بال�سناعات  ال�ستثمار  دعــم  يف 
املــــال املحلي  ــــس  راأ� بــا�ــســتــقــطــاب  واملــ�ــســاعــدة 
والأجــنــبــي عــن طــريــق تــقــدمي احلــوافــز املالية 
وال�ستفادة  لل�سركات،  ال�سرائبية  والت�سهيالت 
واملــنــاطــق  املـــدن  يف  املــقــدمــة  الت�سهيالت  مــن 

ال�سناعية.
تنمية �ل�ضادر�ت

والعاملية  املحلية  التجارب  املوؤمتر  وتناول 
خربات  تعك�س  اإنها  حيث  ال�سادرات،  تنمية  يف 
ال�سناعية،  ال�سادرات  متويل  جمال  يف  الــدول 
وموؤ�س�سات دعم ال�سادرات، والبنية التحتية مثل 
اإلى  والنفاذ  والت�سالت،  واملوا�سالت  املوانئ، 
واملعايري  واملقايي�س  والعاملية،  الإقليمية  الأ�سواق 
عند  التوقف  مع  امل�سدرة.  باملنتجات  املتعلقة 
مع  اتفاقها  ومدى  املحلية  والقوانني  الت�سريعات 
وا�ستخال�س  العاملية،  التجارة  منظمة  اتفاقية 
ومــدى  الــتــجــارب  تلك  مــن  امل�ستفادة  الــدرو�ــس 
تطبيقها على دول املجل�س واليمن من ال�سيا�سات 
والقوانني  الت�سريعات  والتمويلية،  الئتمانية 

والآليات.
الــرابــع  ال�سناعيني  مــوؤمتــر  اأن  اإلـــى  ي�سار 
وال�سناعة  التجارة  وزارة  من  كل  نظمته  ع�سر 
لال�ست�سارات  اخلليج  و»منظمة  ال�سلطنة  يف 
املوؤ�س�سة  مع  بال�سرتاك  )جويك(،  ال�سناعية« 
العامة  والهيئة  ال�سناعية  للمناطق  الــعــامــة 
�سلطنة  ال�سادرات يف  وتنمية  ال�ستثمار  لرتويج 
عمان، وغرفة �سناعة وجتارة ُعمان، وبالتن�سيق 
لدول  التعاون  جمل�س  لــدول  العامة  الأمــانــة  مع 
جمل�س  دول  غــرف  واحتـــاد  الــعــربــيــة،  اخلليج 

التعاون اخلليجي.

�لأمني �لعام ل�منظمة )جويك(
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الخدمات المالية في متناول الجميع
بحلول عام 2020م..

األم��وال  حسابات  أج��ه��زة  مثل  أدوات  ستساعد  2020م،  ع��ام  »بحلول 
العادية  املصرفية  واحلسابات  اخلصم  بطاقات  جانب  إل��ى  اإللكترونية، 
املنخفضة التكلفة يف حتقيق زيادة كبيرة يف سبل احلصول على اخلدمات 
املالية للمحرومن منها اآلن«... هكذا تؤمن املنظمات االقتصادية الكبرى 
يف العالم حالًيا، بعد التقدم الواضح للتقنية املصرفية وتيسيرها للكثير 
من العمليات املالية، فضاًل عن رغبة العالم يف عدم اقتصار ذاك التقدم 

التقني على فئة دون أخرى.

يف ندوة نظمتها جمموعة البنك الدويل بنهاية 
امل�سئولني  كبار  من  عــدد  وح�سرها  2013م،  عــام 
الدولية،  الأعــمــال  موؤ�س�سات  ومــديــري  احلكوميني 
على  احل�سول  �سبل  لإتاحة  ــة  روؤي امل�ساركون  طــرح 
اخلدمات املالية للجميع بحلول عام 2020م، وذلك 
اأرجاء  بالغ يف خمتلف  مليار  اأن 2.5  ــا منهم  اإدراًك
العامل ل يتعاملون مع البنوك، واأن قرابة 200 مليون 
يف  املتو�سطة  اإلــى  ال�سغرى  الأعمال  موؤ�س�سات  من 
البلدان النامية تفتقر اإلى القدرة على احل�سول على 

خدمات مالية وائتمانية مي�سورة التكلفة.
رئي�س  قال  الندوة  يف  دار  ما  على  منه  وتعليًقا 
جمموعة البنك الدويل جيم يونغ كيم: »حينما ُيتاح 
للعمال حمدودي الدخل اأو الأ�سر الفقرية احل�سول 
يح�سلون  فاإنهم  الأ�سا�سية،  املالية  اخلدمات  على 
على موطئ قدم يف الدرجة الأولى من �ُسلَّم ال�سعود 

نحو الرخاء«.
ائتمان  اأو  ادخــار  ح�سابات  »ففتح  واأ�ساف: 
اأو احل�سول على التحويالت قد ي�ساعد الأ�سر 
مثل  اأ�سا�سية  خــدمــات  تكاليف  ــع  دف على 
والتعليم  وال�سكن  والكهرباء  ال�سرب  مياه 
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2.5 مليار شخص 
يستخدمون أساليب غير 

رسمية في االدخار

تعميم الخدمات المالية 
يمكن أن يصبح أداة لتسريع 

التقدم االقتصادي

والرعاية ال�سحية، وحينما ُيتاح لل�سركات احل�سول 
على اخلدمات املالية مثل الئتمان اأو التاأمني، فاإنها 
ت�ستطيع تخفيف خماطر الأعمال التجارية، وتو�سيع 

عملياتها وتهيئة املزيد من فر�س العمل«. 
ملتزمة،   الدويل  البنك  اأن جمموعة  كيم  واأكد 
موؤ�س�ساتها،  بال�سطالع  كــل  تن�سيط  خــالل  مــن 
القطاعني  ملوؤ�س�سات  رئي�سي  عاملي  ك�سريك  بدورها 
البلدان يف جهودها من  العام واخلا�س يف م�ساندة 

اأجل بلوغ هذه الأهداف.   
�لرخاء �مل�ضرتك

اأن  املالية ميكن  تعميم اخلدمات  اأن  كيم  واأكد 
ي�سبح اأداة قوية لت�سريع وترية التقدم القت�سادي، 
واأن ي�ساعد على حتقيق هديف جمموعة البنك الدويل 
املتعلقني باإنهاء الفقر املدقع وبناء الرخاء امل�سرتك، 
احل�سول  تي�سري  مبقدورنا  »اأ�سبح  اأنه:  اإلى  م�سرًيا 
على اخلدمات املالية للجميع بف�سل تقنيات جديدة 

ومناذج العمل التحويلية والإ�سالحات الطموحة«.
تعهدات  بلًدا قدموا  اأكرث من 50  اأن  اإلى  واأ�سار 
بتحقيق اأهداف تعميم اخلدمات املالية، وعلق بقوله: 
الأخرى  البلدان  و�سعت  واإذا  بتعهداتهم،  اأوفوا  »اإذا 
ا لنف�سها اأهداًفا طموحة، واإذا ا�ستجاب القطاع  اأي�سً

اخلـــا�ـــس بــــاإطــــالق الــعــنــان 
التقنية،  ومــعــارفــه  ملــــوارده 

ف�سوف ميكننا اإتاحة �سبل 
اخلدمات  على  احل�سول 
بحلول  للجميع  املــالــيــة 

عام 2020م.

توجه عاملي
ويبدو اأن هذا التوجه يلقى تاأييًدا عاملًيا، فملكة 

اخلا�سة  امل�ست�سارة  وهــي  ماك�سيما،  هولندا 
لالأمني العام لالأمم املتحدة ل�سوؤون التمويل 

والرئي�سة  التنمية  اأجــل  من  ال�سامل 
الفخرية لل�سراكة العاملية ملجموعة 
الع�سرين، اأكدت يف بيان لها موؤخًرا 

على  احل�سول  �سبل  اإتــاحــة  اأهمية 
اإلى  واأ�سارت  للجميع،  املالية  اخلدمات 

اأن كل �سخ�س وكل موؤ�س�سة اأعمال يف اأي بلد 
ي�ستحق اأن تتاح له تلك الفر�سة.

لـ»جنوزي  ت�سريًحا  الدويل  البنك  ن�سر  كذلك 
القت�سادية  ال�سوؤون  تن�سيق  وزيرة  اإيويال«  اأوكوجنو 
مــوؤخــًرا  د�سنت  الــتــي  نيجرييا،  يف  املالية  ووزيـــرة 
ا�سرتاتيجية نيجرييا لتعميم اخلدمات املالية، قالت 
املالية  توفري اخلدمات  اإلى �سمان  »بالإ�سافة   فيه: 
للجميع، ثمة حتد نواجهه جميًعا يتمثل يف �سمان اأن 
اخلدمات املالية متاحة للوفاء مبجموعة متنوعة من 

احتياجات الأ�سر وموؤ�س�سات الأعمال«.
اأن مــوؤ�ــســ�ــســات الأعــمــال  ــحــت جنـــوزي  واأو�ــس
ــات يف احلــ�ــســول عــلــى الــتــمــويــل يف  ق ــوِّ ــع ــه ُم ــواج ت
كــثــري مـــن القـــتـــ�ـــســـادات 
الــ�ــســاعــدة، الأمـــر الــذي 
وقدرتها  منوها  يعرقل 
ـــد فـــر�ـــس  ـــي ـــول ـــى ت ـــل ع
التي  اجلــديــدة  الــعــمــل 
اإليها.  احلــاجــة  اإلــى  ت�ستد  يفتقرون  الــذيــن  البالغني  معظم  اأن  كما 

وعددهم 2.5  ر�سمية  مالية  موؤ�س�سات  يف  ح�سابات 
يف  ر�سمية  غري  اأ�ساليب  ي�ستخدمون  ما  غالًبا  مليار 
الدخار والقرتا�س وتاأمني اأموالهم.، وُي�سِعف هذا 
الفقر يف  م�ستويات  اإلى خف�س  الرامية  من اجلهود 

اأنحاء العامل.
كذلك اأكد فريق من امل�سئولني احلكوميني رفيعي 
امل�ستوى وقادة قطاع الأعمال بعدة دول عاملية، اأولوية 
الأفــراد  لتغطي  املالية  اخلدمات  اإتاحة  يف  التو�سع 

وموؤ�س�سات الأعمال ال�سغرية يف اأنحاء العامل.
من هوؤلء جون روانغومبوا حمافظ بنك رواندا 
ب�ساأن  روؤية طموح  روندا  »لدى  قال:  الذي  املركزي، 
اإننا  اأقـــول  اأن  وي�سعدين  املالية،  اخلــدمــات  تعميم 
الهدف،  هذا  بلوغ  نحو  كبرًيا  تقدًما  بالفعل  حققنا 
املالية  اخلدمات  م�ستخدمي  اأعــداد  �ساعفنا  حيث 
الر�سمية من 21 يف املئة من البالغني عام 2008 اإلى 

42 يف املئة عام 2012«..
اخلدمات  تعميم  اأن  على  الأعمال  قادة  ويجمع 
املالية �سروري لتقلي�س الفقر، واأن الو�سائل املبتكرة 

هي مفتاح الت�سدي للتحديات الهائلة.
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منظمات المجتمع المدني تدعم 
الحوكمة بالدول النامية

ك��ي��ف مي��ك��ن ل��ل��ح��وك��م��ة وزي�������ادة ال��ش��ف��اف��ي��ة 
واملساءلة أن حتقق مستويات أفضل يف تقدمي 
اخل��دم��ات إل��ى أش��د ال��ن��اس ضعًفا وح��رم��اًن��ا؟.. 
يف  لتصب  أكثر  خيوطه  تتشابك  معقد  س��ؤال 
م��ص��ل��ح��ة م��ن��ظ��م��ات امل��ج��ت��م��ع امل���دن���ي ال��ف��اع��ل��ة 
التي  فقط  وليست  املختلفة،  العالم  بلدان  يف 
ت��ع��م��ل م���ن أج����ل احل���ص���ول ع��ل��ى امل��ن��ح امل��ال��ي��ة، 
لتصرفها يف م��ج��االت بعيدة مت��اًم��ا ع��ن صالح 

البلدان التي تعمل بها.

تقاوم التحديات وتساعد على حلها :

التجارة  ومنظمة  الدويل  النقد  ك�سندوق  عاملية  ملنظمات  تقارير  عدة  تذهب 
املجتمع  يف  الفاعلة  اجلهات  اإ�سراك  خالل  من  للحكومات  ميكن  اأنه  اإلى  الدولية، 
ال�سعبة.  الإمنائية  للتحديات  حلول  اإيجاد  الجتماعية  امل�ساءلة  اآليات  يف  املدين 
م�ستويات  حت�سني  يف  التقييمية  واآراوؤهــم  املواطنني  اآراء  ا�ستطالع  اآليات  وت�ساعد 
كما  املياه،  واإمــدادات  ال�سحية  والرعاية  التعليم  مثل  الأ�سا�سية  اخلدمات  تقدمي 
الربامج  يف  ال�سفافية  م�ستويات  وزيــادة  العامة  النفقات  جودة  حت�سني  يف  ت�ساهم 
احلكومية ل�سمان توفري ال�سروريات للنا�س، وهذه هي اأنواع م�سكالت احلوكمة التي 

ت�سعى املنظمات العاملية اإلى حلها.
وتعمل املنظمات الدولية من خالل »برنامج ال�سراكة العاملية للم�ساءلة الجتماعية« 
بلدان   10 املدين يف  املجتمع  ع�سرة منظمة من منظمات  اثنتي  اإلى  منح  تقدمي  على 

نامية، وتبلغ قيمة املنح اإجماًل اأكرث من 9 ماليني دولر.
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تساند الشراكة العالمية في 
التصدي لتحديات الحوكمة 

في البلدان النامية

يمكن للتعاون بين المواطنين 
والحكومات التصدي 

للتحديات اإلنمائية

ال�سابقة  الإجنـــــازات  على  املــنــح  وتعتمد 
ـــى  ـــب اإل ـــذه ــــــدين، وت ــمــع امل ملــنــظــمــات املــجــت
واجلمهورية  بنغالد�س  يف  م�سروعات  متويل 
قرغيز  وجمهورية  واإندوني�سيا  الدومينيكية 
ـــــالوي ومـــولـــدوفـــا ومــوزامــبــيــق والــفــلــبــني  وم

وطاجيك�ستان وتون�س.
ملنظمة  اإ�سافية  منحة  تخ�سي�س  مت  وقــد 
هي  املـــدين  املجتمع  منظمات  مــن  مك�سيكية 
املعارف  بوابة  لتطوير   )FUNDAR( فندار 

الإلكرتونية لل�سراكة.
من  منظمة   70 مــن  اأكـــرث  ال�سراكة  وت�سم 
املتعددة  واملوؤ�س�سات  املــدين  املجتمع  منظمات 
مع  تتعاون  التي  الأكادميية  واملوؤ�س�سات  الأطراف 
وامل�ساعدات  املعارف  تبادل  خالل  من  ال�سراكة 

الفنية والت�سالت ال�سبكية.
متعدد  ا�ستئماين  �سندوق  من  متويلها  وياأتي 
املانحني �ساهم البنك الدويل فيه مببلغ 20 مليون 
كما  دولر،  ماليني   3 مببغ  فــورد  وموؤ�س�سة  دولر 
ت�ساهم موؤ�س�سات املجتمع املفتوح مببلغ 3 ماليني 

دولر من التمويل املوازي.

�جلو�ل ير�ضد �لف�ضاد �لتعليمي
يف  الجتماعية  ال�سراكة  برنامج  �ساهم  وقد 
ففي  النامية،  العامل  بدول  اإحــراز عدة جناحات 
امل�سروعات  من  اثنني  ال�سراكة  ت�ساند  مــالوي، 
)هــمــا كـــري مــــالوي و�ــســبــكــة مــــالوي لــلــعــدالــة 
القت�سادية يف �سراكة مع ائتالف املجتمع املدين 
للتعليم( ملعاجلة م�سكلة تغُيّب املدر�سني والف�ساد 
يف املدار�س با�ستخدام تكنولوجيا الهاتف املحمول 

وو�سائل اأخرى. 
ــامــج تــتــم اإحـــاطـــة وزيــر  ومـــن خـــالل الــربن
هذا  عنها  ي�سفر  التي  باملعلومات  علًما  التعليم 
اأجل  من  عليها  الطــالع  للجمهور  وُيتاح  اجلهد، 
الإجــــراءات  واتــخــاذ  للم�سكالت  اأفــ�ــســل  ــم  تــفــُهّ

الت�سحيحية الالزمة.
املقدمة  امل�ساعدة  خالل  ومن  بنغالد�س،  ويف 
املجتمع  منظمات  من  اثنتان  تقوم  ال�سراكة،  من 
بنغالد�س(  وكــري  جونو  مانو�سر  )موؤ�س�سة  املــدين 
بدعم قدرات املواطنني على امل�ساركة على امل�ستوى 
املوازنات،  لإعداد  الت�ساركية  املمار�سات  املحلي يف 
الهيئات  ــــوال  لأم الفعلي  ال�ــســتــخــدام  ومــراقــبــة 

احلكومية الالمركزية. 
اأما املعلومات التي تتمخ�س عنها هذه اجلهود 
املحلية  ولل�سلطات  للجمهور  اإتاحتها  ا  اأي�سً فيتم 
والوطنية حتى ميكنهم اتخاذ ما يلزم من اإجراءات 

جــودة  لتح�سني  الــ�ــســرورة  عــنــد  ت�سحيحية 
اخلدمات التي ت�سل اإلى الفقراء.

قه  ُتطبِّ الــذي  الفريد  النهج  ويــهــدف 
التعاون  اإلى م�ساندة  املنح  ال�سراكة يف هذه 

بــني املــواطــنــني واحلــكــومــات للعمل مــًعــا مــن اأجــل 
الت�سدي للتحديات الإمنائية.

�لت�ضدي لبع�ص �لتحديات �لأ�ضا�ضية
ال�سراكة  لتلك  الــداعــمــة  املنظمات  وتـــرى 
الجتماعية اأن امل�سروعات التي اختارتها ال�سراكة 
الت�سدي  يف  حيوية  اأهمية  ذات  الـــدول  تلك  يف 
خمتلف  يف  للحوكمة  الأ�سا�سية  التحديات  لبع�س 

جمالت التنمية. 
ال�سفافية  زيـــادة  على  الت�سجيع  خــالل  ومــن 
م�ستويات  حتقيق  البلدان  هذه  ت�ستطيع  وامل�ساءلة 
�سعًفا  النا�س  اأكرث  اإلى  تقدمي اخلدمات  اأف�سل يف 
ا  اأي�سً لل�سراكة  التوجيهية  اللجنة  وت�سم  وحرماًنا، 

ممثلني عن املجتمع املدين واملانحني واحلكومات.
ويقول داليت�سو كوبال�سا املدير التنفيذي ل�سبكة 
مالوي للعدالة القت�سادية معلًقا على الفوائد التي 
متنحها تلك ال�سراكة للبلدان ومنها دولته: »ي�سعدنا 
الجتماعية  امل�ساءلة  اأجل  من  العاملية  ال�سراكة  اأن 
حتى  بحكومتنا  الت�سال  على  م�ساعدتنا  ميكنها 

برنامج الشراكة 
اأ�سباب  عن  عــدة  اأ�سئلة  ثــارت  اأن  بعد 
مقدمتها  ويف  الــدولــيــة  املنظمات  اختيار 
ع�سرة  الثنتي  الــدول  لتلك  الــدويل  البنك 
»برنامج  عــن  بــيــان  �ــســدر  خــا�ــس،  ب�سكل 
الثني  الفائزين  اختيار  اأن  اأعلن  ال�سراكة« 
بــني 216  املــالــيــة، جـــاء مــن  بــاملــنــح  ع�سر 
اإطــالق  بعد  »الــ�ــســراكــة«  تلقتها  مــقــرتًحــا 
دعوتها الأولى لتقدمي املقرتحات يف فرباير 
اأن جلنة مكونة من خرباء  2013م، موؤكدة 
لختبار  املــقــرتحــات  ا�ستعر�ست  دولــيــني 

جودتها الفنية واآثارها.

املعلومات  فعال  نحو  على  ت�ستخدم  اأن  لها  يت�سنى 
التي نتو�سل اإليها يف م�سروعنا لتح�سني ال�سيا�سات 
اخلا�سة بالتوريدات يف القطاع التعليمي يف مالوي، 
للم�ساءلة  قوية  نظم  ببناء  مهتمون  جميًعا  ونحن 
الجتماعية لتعظيم القيمة مقابل املال من مواردنا 

العامة، ول�سيما يف تعليم اأطفالنا«.
عا�سرها  التي  الأمثلة  بع�س  اإلــى  ي�سري  وهــو 
اأن الف�سول الدرا�سية يف مقاطعة كا�سوجنا  ومنها 
بالن�ساط  باأ�سوات طلب مفعمني  يف ملوي ت�سج 
دفاتر  توجد  فال  مفقود،  ما  �سيًئا  ولكن  واحليوية، 
اأر�سى  وقــد  لالأطفال،  املدر�سية  الواجبات  لعمل 
لتوريد  حملية  �سركة  على  عقًدا  املقاطعة  حاكم 

م�ستلزمات املدار�س، لكن الكتب مل ت�سل قط.
-وهي  للتعليم  املــدين  املجتمع  ائتالف  وقــام 
التعليم  موازنة  يف  الإنــفــاق  بتتبع  حملية-  جماعة 
عن  بـــالإبـــالغ  الأمـــــور  ـــيـــاء  اأول وكــلَّــف  للمقاطعة 
امل�ستلزمات مفقودة،  فيها هذه  تكون  التي  املوا�سع 
وا�ستطاعت وزارة التعليم اأن تتخذ اإجراءات بف�سل 

املعلومات التي تلقتها من اأولياء الأمور.
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»البطالة« في السعودية.. 
تدخل نفق »االنحسار«

باتت الفرص الوظيفية املتاحة أمام املواطنن السعودين خالل األشهر القليلة املاضية، أكثر مما 
كانت عليه يف األعوام السابقة، يأتي ذلك يف وقت تسعى من خالله وزارة »العمل« إلى ابتكار العديد 

من البرامج التي من شأنها رفع حجم الفرص الوظيفية أمام املواطنن.

الرياض: »تداول«

يف ظل حزمة من الربامج التي أطلقتها وزارة »العمل«

قضية العدد
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وزارات  عــدة  خــالل  مــن  اململكة  وت�سعى 
ـــى رفـــع مــعــدلت تــوطــني وظــائــف  حــكــومــيــة اإل
حكومي  مايل  دعم  خالل  من  اخلا�س  القطاع 
»هدف«  الب�سرية  املوارد  تنمية  �سندوق  يقدمه 
يف الــبــالد، وهــو اأمــر رفــع مــن حجم الــرواتــب 
اإذ يدفع  التي يتقا�ساها املوظفون ال�سعوديون، 
»هدف« نحو 50 يف املئة من حجم الراتب الذي 
�سركات  بع�س  يف  ال�سعودي  املوظف  يتقا�ساه 

القطاع اخلا�س.
وبح�سب وزارة »العمل«، فاإن معدل البطالة 
لل�سعوديني الذكور انخف�س لي�سل اإلى 6.1 يف 
ما  واقــع  لأول مرة منذ عام 1420هـــ من  املئة 
القوى  م�سح  يف  الإح�ساءات  م�سلحة  ن�سرته 

العاملة الذي نفذته يف �سهر �سعبان 1433هـ، ولالإناث 35.7 يف املئة، ليكون املعدل النهائي 
للبطالة يف اململكة نحو 12.1 يف املئة.

القت�سادي،  اخلبري  اليحيى،  خالد  الدكتور  يقول  احليوي،  امللف  هذا  على  وتعليًقا 
لـ»تداول«: »متثل ق�سية البطالة هاج�ًسا يجتاح معظم دول العامل، واأعتقد اأن اململكة خالل 
يف  العمل  وزارة  اأطلقتها  التي  الربامج  حزمة  خالل  من  جنحت  املا�سية  القليلة  الأ�سهر 

اإعادة نوع من التوازن اإلى هذا القطاع«.
وتوقع اليحيى اأن تنخف�س معدلت البطالة بني ال�سعوديني »ذكوًرا واإناًثا« اإلى ما ن�سبته 
الفر�س  ارتفاع حجم  اإلى  الأمر  املقبل 2015، مرجًعا هذا  العام  نهاية  املئة مع  10.7 يف 
الوظيفية يف القطاعني اخلا�س والعام، متمنًيا يف الوقت ذاته اأن تتفاعل �سركات القطاع 

اخلا�س مع حزمة الربامج والإجراءات التي اأطلقتها وزارة العمل.
لدى  الأكرب  الهاج�س  ي�سكل  الإناث  بني  البطالة  ارتفاع معدلت  اأن  اإلى  اليحيى  ولفت 
اإلى اتخاذ العديد من القرارات املتعلقة بحل �سيء  وزارة العمل ال�سعودية، وهو ما دفعها 
وبيع  الن�سائية،  امل�ستلزمات  حمــال  تاأنيث  �سمنها  من  ياأتي  التي  امللف،  هــذا  اأزمــة  من 

الف�ساتني، وغريها من الإجراءات ذات العالقة.
ويف هذا الإطار، طرحت وزارة »العمل« نهاية �سهر »مار�س« املن�سرم، نحو 2.4 مليون 
ودعت  اململكة،  مناطق  عموم  يف  والفتيات  ال�سباب  من  العمل  عن  للباحثني  ذاتية  �سرية 
الوزارة الراغبني يف احل�سول على الوظائف ا�ستكمال بياناتهم عرب برنامج طاقات الذي 
اأطلقته الوزارة موؤخًرا للتوظيف يف القطاع اخلا�س، اإذ ت�ساعد عدد امل�سجلني بعد اإطالق 
الن�سخة اجلديدة من حافز املطور، فيما اكتفت املوؤ�س�سات وال�سركات بعر�س 29 األف وظيفة 
عرب الربنامج يف خمتلف املهن، وجاءت منطقة مكة املكرمة باملرتبة الأولى من حيث عدد 
الباحثني عن العمل بـ530111 �سرية ذاتية، تلتها منطقة الريا�س بـ518412 �سرية ذاتية، 
ثم ال�سرقية بـ386921 �سرية ذاتية، ويف املركز الأخري منطقة الباحة بـ38462 �سرية ذاتية.

وحول هذه ال�سري الذاتية، قال فهد امل�ساري، اخلبري القت�سادي، لـ»تداول«، اإن توفري 
القطاع اخلا�س يقطع على هذه  اأمام �سركات  العمل لنحو 2.4 مليون �سرية ذاتية  وزارة 
ال�سركات م�سقة البحث والإعالن، مو�سًحا اأن برنامج »حافز« �ساهم ب�سكل كبري جًدا يف 

اإعداد هذه ال�سري الذاتية بطريقة علمية ومقننة.

معدل البطالة للسعوديين الذكور انخفض 
ليصل إلى 6.1 في المئة ألول مرة
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مساهمة المنشآت 
الصغيرة والمتوسطة في 

توفير فرص العمل ونمو 
اقتصاد البالد، أقل منها 

في دول العالم األخرى

و�سدد امل�ساري خالل حديثه، على قدرة القطاعني اخلا�س والعام على توفري 200 األف 
من  »كثري  م�سيًفا   ،2014 اجلاري  العام  خالل  ال�سعوديني  املواطنني  اأمام  وظيفية  فر�سة 
ال�سباب ال�سعودي اأثبت كفاءته يف العمل يف �سركات القطاع اخلا�س، وبالتايل من املفرت�س 

اأن ترتفع الفر�س الوظيفية املتاحة اأمامهم«.
ويف �سياق ذي �سلة، ت�سعى ال�سعودية ب�سفة ر�سمية اإلى زيادة معدلت توظيف مواطنيها 
يف املن�ساآت ال�سغرية واملتو�سطة، من خالل حزمة من ور�س العمل اجلديدة التي ت�ستهدف 
رفيع  م�سوؤول  فيه  اعــرتف  الــذي  الوقت  يف  ذلــك  ياأتي  ومعاجلتها،  اخللل  مناطق  اإيــجــاد 
امل�ستوى، ال�سهر املن�سرم، اأن م�ساهمة املن�ساآت ال�سغرية واملتو�سطة يف توفري فر�س العمل 

ومنو اقت�ساد البالد، اأقل منها يف دول العامل الأخرى. 
ويف هذا اخل�سو�س، اأكد الدكتور اإبراهيم الع�ساف وزير املالية ال�سعودي، اأهمية الدور 
الع�سرين  الذي تقوم به املن�ساآت ال�سغرية واملتو�سطة يف اقت�ساد الدول الكربى وجمموعة 
التي  التحديات  عن  متكاملة  نظر  وجهة  تكوين  اإلى  داعًيا  ال�سعودية،  بينها  ومن  الدولية، 

تواجه هذه املن�ساآت، وحتديد نهج �سامل ملعاجلتها. 
العمل  ور�سة  املن�سرم،  ال�سهر  منت�سف  الريا�س  يف  افتتاحه،  خالل  الع�ساف  واأعرب 
بتنظيم  واملتو�سطة  ال�سغرية  املن�ساآت  عن  الع�سرين  جمموعة  فعاليات  �سمن  تاأتي  التي 
الأ�سرتالية  الرئا�سة  مع  بالتعاون  »�ساما«  ال�سعودي  العربي  النقد  وموؤ�س�سة  املالية  وزارة 
ال�سيا�سات  حيال  بتو�سيات  الور�سة  تخرج  اأن  اأمله يف  عن   ،2014 لعام  الع�سرين  ملجموعة 
الهادفة لتعزيز تنمية وتطوير قطاع املن�ساآت ال�سغرية واملتو�سطة التي ميكن لدول جمموعة 

تبنيها.  الع�سرين 

واأكد وزير املالية ال�سعودي يف ت�سريح �سحايف على هام�س الور�سة، حينها، اأن املن�ساآت 
ال�سغرية واملتو�سطة، ت�سارك بن�سبة كبرية يف توفري فر�س العمل يف خمتلف دول العامل، 
املن�ساآت  هذه  ت�سهم  اململكة  »يف  وقال  الــدول،  تلك  اقت�ساد  منو  يف  اإ�سهامها  جانب  اإلى 
اأمامنا طريق طويل لكي ندفع باملوؤ�س�سات  باأقل من املتو�سط بالن�سبة لدول العامل، لذلك 
ال�سغرية واملتو�سطة اإلى الإ�سهام يف توفري فر�س اأكرب للتوظيف ويف الناجت املحلي، اإ�سافة 

اإلى اأن تكون هذه املوؤ�س�سات مملوكة ومدارة مبواطنني �سعوديني«.
ويف هذا الإطار، حققت وزارة العمل ال�سعودية خالل ال�سنوات الثالث املا�سية جمموعة 
تنظيم  قطاعات:  منها  تنطلق  حقيقية  ا  اأر�سً ت�سع  اأن  املتوقع  من  التي  املهمة  اخلطوات  من 

ـــقـــدام، يف  ـــت ـــوطـــني، وال�ـــس ـــت الــعــمــل، وال
توطني  مــعــدلت  تعزيز  �ساأنها  مــن  خطوة 
ــراجــع  ــل ت ــكــة، مــقــاب الـــوظـــائـــف يف املــمــل
البالد. اإلــى  الوافدين  ا�ستقدام   معدلت 

اتخذتها  التي  التاريخية  القرارات  حزمة 
ال�سنوات  على مدى  ال�سعودية  العمل  وزارة 
الثالث املا�سية، وهي القرارات التي اأحدثت 
كثرًيا من التغريات على م�ستوى قطاع العمل 
يف البالد، بدًءا من برنامج »نطاقات« الذي 
اتفاقياتها  ــى  اإل و�ــســوًل  الـــوزارة،  اأحدثته 
لإعــادة  الـــدول  مــن  جمموعة  مــع  الثنائية 
اململكة. ــى  اإل املنزلية  عمالتها   ا�ستقدام 
ففي �سهر مايو )اأيار( من عام 2011، اأعلن 
املهند�س عادل فقيه وزير العمل ال�سعودي، 
عن اإطالق برنامج جديد ي�سمى »نطاقات« 
القطاع  يف  الوهمية  الــ�ــســعــودة  مــن  للحد 

قضية العدد
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نحو 20 مليون مواطن عربي عاطلون عن العمل خالل 
الفترة الحالية والسعودية تعد أكبر سوق عمل في 

المنطقة تستوعب أكبر قاعدة من العمالة العربية

اخلا�س، وهو بديل لنظام ن�سب ال�سعودة ال�سابق، 
تقييم  �سكل  على  اأطــلــق  الــذي  الــربنــامــج  وهــو 
بت�سهيالت  ال�سعودة  ل�سبط  األــوان  بثالثة  اآيل 
تطويره لحًقا. يتم  اأن  قبل   وعقوبات متدرجة، 
وزارة  اأعــلــنــت  )حـــزيـــران(،  يونيو  �سهر  ويف 
برنامج  من  الثانية  املرحلة  اإطــالق  عن  العمل 
خاللها  تتمكن  التي  املرحلة  وهي  »نطاقات«، 
ــدخــول على  مــنــ�ــســاآت الــقــطــاع اخلــا�ــس مــن ال
يحتوي  حيث  نطاقاتهم،  ملعرفة  الــوزارة  موقع 
الــتــوطــني يف  لن�سب  ا�ــســتــعــرا�ــس  عــلــى  ــوقــع  امل
منها  لكل  التجاري  الن�ساط  ح�سب  املن�ساآت 
ــــــوزارة مــعــلــومــات  واحلـــجـــم. كــمــا تــعــر�ــس ال
ــح الـــنـــجـــاح« تــ�ــســاعــد  ــي ــم »مــفــات ــا�ــس ـــــة ب دوري
توطني  مــعــدلت  على  احلــفــاظ  على  املن�ساآت 
الربنامج. وحــوافــز  مميزات  لهم  تكفل   اآمنة 
العمل  وزارة  اأعلنت   ،2011 عــام  اأواخـــر  ويف 
بيع  حمال  بتاأنيث  يق�سي  قــرار  عن  ال�سعودية 
خمتلفة،  خلطوات  وفًقا  الن�سائية  امل�ستلزمات 
بيع  حمال  من  قبوًل  يجد  مل  الذي  القرار  وهو 
فيما  الأولى،  الوهلة  منذ  الن�سائية  امل�ستلزمات 
اأعلنت الوزارة يف �سهر نوفمرب )ت�سرين الثاين( 
ال�سلطات  املن�سرم 2013 عن ك�سف  العام  من 
لقرار  خمالفة  حالة  الألــف  يفوق  ما  ال�سعودية 
قطاعي  يف  الن�سائية  امل�ستلزمات  حمال  تاأنيث 

الأكرث  املناطق  ت�سدرت  املكرمة  مكة  منطقة  اأن  مو�سحة  جتار،  بها  قام  واجلملة  التجزئة 
خمالفة، فيما جاءت منطقة ع�سري الأقل.

لقرار  العمل حينها، فقد مت �سبط 1173 حماًل خمالًفا  وزارة  بيان �سدر عن  وبح�سب 
تاأنيث حمالت امل�ستلزمات الن�سائية على م�ستوى اململكة حتى نهاية العام الهجري 1434هـ، 
م�سرًيا اإلى اأن ذلك مت من خالل حمالت ميدانية للفرق امل�سرفة على م�سروع توطني وتاأنيث 

حمالت بيع امل�ستلزمات الن�سائية والإ�سراف على بيئة عمل املراأة.
اجلدير بالذكر، كان قد ك�سف م�سوؤول عربي رفيع امل�ستوى، عن اأن نحو 20 مليون مواطن 
عربي عاطلون عن العمل خالل الفرتة احلالية، موؤكًدا اأن الحتجاجات التي اجتاحت بع�س 

دول املنطقة قفزت بن�سب البطالة يف بع�س الدول اإلى معدلت مرتفعة مل ي�سبق لها مثيل. 
ولفت اأحمد لقمان، مدير عام منظمة العمل العربية، خالل موؤمتر �سحايف على هام�س 
فرباير  نهاية  الريا�س،  العا�سمة  يف  عقد  الــذي  والت�سغيل  للتنمية  الثاين  العربي  املنتدى 
املا�سي، اإلى اأن معدلت البطالة يف الدول العربية ترتاوح بني 3 و40 يف املئة، م�سيًفا: »لدينا 
ياأتي  الأمر  وهذا  والعامل،  العمل  دولية حتفظ حقوق �ساحب  واأخرى  معايري عربية خا�سة 
يف وقت ت�سببت فيه اأو�ساع املنطقة التي جتتاح بع�س الدول يف ارتفاع معدلت البطالة، وهو 

موؤ�سر خطري جًدا حذرنا منه يف منا�سبات �سابقة«. 
واأو�سح مدير عام منظمة العمل العربية، اأن ال�سعودية تعد اأكرب �سوق عمل يف املنطقة، 
يف  تعمل  التي  العربية  العمالة  من  قاعدة  اأكــرب  ت�ستوعب  ذاتــه  الوقت  يف  اأنها  اإلــى  م�سرًيا 
املحلية يف  العمل  اأطلقتها وزارة  التي  الربامج  اإعجابه بحزمة  املنطقة، مبدًيا خالل حديثه 

البالد اأخرًيا، التي ياأتي من �سمنها برنامج »حافز«.
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يشكل األمن االجتماعي أبرز احملاور املفصلية يف قضية التكافل االجتماعي باعتبار أن العيش حتت مظلة السالم 
االجتماعي يعني احترام حقوق اآلخرين وعدم النيل منها كحرمة النفس واألموال واألعراض، ما يحقق األمان النفسي 
واالجتماعي والتوافق واالنسجام، وهو يعكس فوق ذلك حرص الدولة الراعية له وبكافة صوره على وقاية املجتمع من 

حالة التنافر، وحماية الوطن من املشاحنات التي تعصف بأمن مواطنيه.

حماية الوطن 
والمجتمع.. 
ورد الجميل
لكبار السن

التكافل االجتماعي..
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المجتمع القوي المتماسك هو 
الذي يكون بين أفراده تعاون 

وتفاهم.

مفهوم التكافل في اإلسالم 
يشمل البر واإلحسان والصدقة 

والزكاة.

بن  اأ.د.عـــبـــداهلل  الإ�ــســالمــي  الباحث  ويــرى 
بالق�سيم،  ال�سريعة  بكلية  الأ�ستاذ  الطيار  حممد 
مدلولت  ي�سمل  الإ�ــســالم  يف  التكافل  مفهوم  اأن 
الرب والإح�سان وال�سدقة والزكاة، وكل ما يت�سل 
بهذه الألفاظ؛ مما يعطي معنى التعاطف والتعاون 
َعَلى  {َوَتَعاَوُنوا  تعالى:  قال  النا�س،  بني  والتكافل 
َواْلــُعــْدَوان}  ــِم  الإِْث َعَلى  َتَعاَوُنوا  َول  َوالتَّْقَوى  اْلــرِبِّ 

)املائدة: 2(.
املوؤمنني  »تــرى  و�سلَّم:  عليه  اهلل  �سلَّى  وقــال 
يف توادهم وتراحمهم، كمثل اجل�سد الواحد، اإذا 
ا�ستكى منه ع�سو، تداعى له �سائر اجل�سد بال�سهر 

ى«. واحلمَّ
املتما�سك  القوي  املجتمع  اإن  د.الطيار  ويقول 
ومودة  وتفاهم  تعاون  اأفــراده  بني  يكون  الذي  هو 
اأن يظل  لبقائه ومتا�سكه  ال�سروري  ورحمة، ومن 
وهدمته  الزمان،  عــوادي  عليه  عدت  واإل  كذلك، 

نوازل احلياة، واأ�سبح عر�سة للخراب والدمار.
�ضور �لتكافل

ويعدد د.الطيار بع�س �سور التكافل ومنها:
�لقت�ضادي: • �لتكافل 

القت�سادي  باجلانب  الإ�ــســالم  اهــتــم  فقد 
اهتماًما بالًغا، وندب اإلى توجيه الرثوة فيما يخدم 
وطالب  الحتكار،  ولهذا حرم  امل�سلمني،  م�سلحة 
قون على  بالأخذ على اأيدي املحتكرين؛ لأنهم ُي�سيِّ

النا�س معا�سهم واأرزاقهم.
كــمــا مــنــع الإ�ـــســـالم تـــرك الــــرثوة يف اأيـــدي 
النا�س العابثني، �سفهاء الأحالم الذين يتالعبون 
ُتوؤُْتوا  {َول  تعالى:  قال  �ــســاوؤوا؛  كيفما  بالرثوات 
ِقَياًما  َلــُكــْم   ُ اهللَّ َجــَعــَل  ــِتــي  الَّ ــْم  ــُك ــَواَل اأَْم َفَهاَء  ال�سُّ
َقــْوًل  َلــُهــْم  َوُقــوُلــوا  ــوُهــْم  َواْكــ�ــسُ ـــْم ِفيَها  ـــوُه َواْرُزُق

َمْعُروًفا} )الن�ساء: 5(.
�لعائلي: • �لتكافل 

بالأ�سرة اهتماًما كبرًيا؛  الإ�سالم  حيث اهتم 
اأبناءها  تعد  التي  الأجــيــال  حم�سن  باعتبارها 
و�سلوكيًّا،  وج�سمًيا  عقليًّا  اإعــداًدا  ا،  خا�سًّ اإعــداًدا 
وعلى قدر هذا الإعداد تكون النتائج، وهنا ت�سبح 
اأمــام  ت�سمد  متما�سكة،  قــويــة  املجتمع  لبنات 
يقوم  العائلي  والتكافل  العاتية،  والرياح  التيارات 
ويت�سح  عموًما،  والأقـــارب  والفروع  الأ�سول  بني 

َيات. جليًّا يف ق�سايا النفقات واملرياث والدِّ
�لإيثار.. و�لهد�يا

د.عبد  والــبــاحــث  املفكر  يــطــرح  جانبه  مــن 
اهلل علوان، �سوًرا اأخرى للتكافل تكمل ما طرحه 
د.الطيار ميكنها حال التقيد بها اأن حتقق العدالة 

الجتماعية بني امل�سلمني، ومن ذلك: 

�لنا�ص.. بني  • �لهد�يا 
القلوب،  بني  والتاآلف  املحبة  غر�س  فهدفها 
وقد قال ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم: »تهادوا 
الر�سول  اأن  عائ�سة  عن  البخاري  وروى  حتابوا«، 
ويثيب  الهدية  يقبل  كــان  و�سلم  عليه  اهلل  �سلى 
عليها، وميكن اأن ت�سبح و�سيلة فعالة للتكافل اإذا 
ميكن  عينية  هدية  اأو  مايل  مبلغ  �سورة  يف  كانت 
لالأ�سخا�س  بالن�سبة  ثمنها  من  وال�ستفادة  بيعها 

الذين يتحرجون من طلب امل�ساعدة.
• �لإيثار..

والإميـــان  ور�سوله  اهلل  حــب  على  يــدل  فمما 
�سهوة  على  الغري  تقدمي  وهــو  الإيــثــار،  ال�سادق 
من  وهو  الأجــر،  يف  رغبة  الدنيوية  النف�س  وملذة 
له  املحققني  لأن  الإميـــان؛  درجــات  اأرفــع خ�سال 
قلة قليلة، ولهذا امتدح اهلل ال�سحابة الكرام من 
العظيم  ال�سرف  بهذا  املنورة  املدينة  يف   الأن�سار 
َقْبِلِهْم  ِمــن  ـــــاَن  َواْلإِمَي اَر  الـــدَّ وؤُوا  َتـــَبـــوَّ ـــِذيـــَن  {َوالَّ
ُدوِرِهْم  يِف �سُ َيِجُدوَن  َوَل  اإَِلْيِهْم  َهاَجَر  َمْن  ُيِحبُّوَن 
َكاَن  َوَلْو  اأَنُف�ِسِهْم  َعَلى  َوُيوؤِْثُروَن  اأُوُتــوا  ا  َّ ممِّ َحاَجًة 
ُهُم  َفاأُْوَلِئَك  َنْف�ِسِه  �ُسحَّ  ُيوَق  َوَمن  ٌة  ا�سَ َخ�سَ ِبِهْم 

امْلُْفِلُحوَن} )�سورة احل�سر 9(.
• �لو�ضيَّة..

وهي م�سروعة يف الإ�سالم؛ بقوله اهلل تعالى: 
وقول  َدْيـــٍن}،  ْو  اأَ ِبَها  ي  ُيو�سِ ــٍة  ــيَّ َو�ــسِ َبــْعــِد  ــن  {ِم
امرئ  حق  »ما  و�سلم:  عليه  اهلل  �سلى  اهلل  ر�سول 
اإل وو�سيته  ليلتني  له �سيء يو�سي به يبيت  م�سلم 
من  الإن�سان جزًءا  يجعل  اأن  وهي  عنده«،  مكتوبة 
من  �سورة  وهي  ؛  الورثة  غري  معني  لإن�سان  ماله 

�سور التكافل وو�سيلة من و�سائل حتقيق التعا�سد 
واإح�ساًنا،  والتكافل بني امل�سلمني؛ لأن فيها عطًفا 

خا�سة اإذا ما كان املو�سى له فقرًيا حمتاًجا.
• �لأوقاف..

العبد  بها  ينتفع  التي  الأ�سياء  من  تعد  وهي 
وت�سمل  والفقراء،  امل�ساكني  به  وينفع  موته  بعد 
الأموال والعقارات التي يوقفها على ما يعود بالنفع 
لفقراء  مـــزارع  يوقف  كمن  ــك  وذل للمحرومني، 
جتارية  حمالت  اأو  معينة،  بلدة  لأهــل  اأو  معينني 
قال  وقــد  للمحتاجني،  �ساحلها  ليعود  وغــريهــا؛ 
انقطع  اآدم  ابن  مات  »اإذا  و�سلم:  عليه  اهلل  �سلى 
ينتفع  علم  اأو  جارية،  �سدقة  ثالث:  من  اإل  عمله 

به، اأو ولد �سالح يدعو له(.
• �لزكاة.. 

الو�سائل  تلك  ــس  راأ� على  بالطبع  تاأتي  وهــي 
اإ�ــســالمــي وواجـــب  اأول نــظــام مـــايل  بــاعــتــبــارهــا 
فهي  ُفقرائهم،  جُتاه  امل�سلمون  به  يقوم  اجتماعي 
اأغنياء  على  الــقــراآن  فر�سه  مــادي  الــتــزام  اأول 

التأمينات.. وتحقيق التكافل
التي  الجتماعي  والتكافل  التعاون  �سور  من  �سورة  الجتماعية  التاأمينات  نظام  ُيعد 

تقدمها الدولة -حفظها اهلل- ملواطنيها.
ويقوم النظام على رعاية العاملني يف القطاع اخلا�س وكذلك العاملني على بند الأجور يف 
القطاع احلكومي ليوفر لهم ولأ�سرهم حياة كرمية بعد تركهم العمل ب�سبب التقاعد اأو العجز 
والتعوي�سات  مهنية  اأمرا�س  اأو  باإ�سابات عمل  للم�سابني  الطبية  العناية  وكذلك  الوفاة،  اأو 

الالزمة عند حدوث عجز مهني اأو وفاة.
وتعترب  والتقوى،  الرب  على  احل�س  �سور  اأبــرز  اأحــد  الجتماعية  التاأمينات  ت�سكل  كما 
تطبيًقا عملًيا ومنظًما ملبداأ التكافل الجتماعي الذي يحث عليه الإ�سالم، فبمقت�ساها يتعاون 
جميع اأ�سحاب العمل وجميع امل�سرتكني بدعم من الدولة وحتت اإ�سرافها لتوفري م�سدر دخل 
منا�سب يكفل كرامة العي�س لأي م�سرتك اإذا اأدركته ال�سيخوخة، اأو اإذا اأ�سبح عاجًزا ب�سبب 

ا لأ�سرة امل�سرتك يف حالة وفاته. مر�س اأو حادث، وتوفري هذا الدخل اأي�سً
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يقول  مو�سًعا،  �سبعني  مــن  اأكــرث  يف  امل�سلمني 
ُرُهْم  ُتَطهِّ َدَقًة  �سَ اأَْمَواِلِهْم  ِمْن  تعالى:{ُخْذ  اهلل 

يِهم ِبَها}.. َوُتَزكِّ
 رعاية كبار �ل�ضن و�جلري�ن 

اأ.د.عبداحلليم  واملفكر  الباحث  ويوا�سل 
املجتمع،  يف  للتكافل  اأخــرى  �سور  ر�سد  عوي�س 

منها اإ�سافة اإلى ما �سبق:
�جلار:   • مر�عاة 

ـــراآن الــكــرمي يــقــول يف حــق اجلـــار:  ـــق  وال
َوِباْلَواِلَدْيِن  �َسْيًئا  ِبِه  ُت�ْسِرُكوا  َوَل   َ {َواْعُبُدوا اهللَّ
َوامْلَ�َساِكنِي  َواْلَيَتاَمى  اْلُقْرَبى  َوِبـــِذي  اإِْح�َساًنا 
اِحِب  َوال�سَّ ُنِب  اجْلُ اِر  َواجْلَ اْلُقْرَبى  ِذي  اِر  َواجْلَ

ْنِب} )الن�ساء: 36(. ِباجْلَ
الغفاري - ر�سي اهلل عنه -  اأبــو ذر  وقــال 
عن ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم : اأو�ساين 

خليلي �سلى اهلل عليه و�سلم: »اإذا طبخَت فاأكرث 
امل

فاغرف لهم منها« )رواه م�سلم(.
بع�س  يظن  كما  ق  املاُل�سِ هو  اجلــار   ولي�س 
داًرا  اأربــعــني  اأن  الآثــــار  يف  روي  فقد  الــنــا�ــس، 
رها بع�سهم باأربعني ِمن كل جهة ِمن  جار، وف�سَّ
اجلهات الأربع، فاأهل كل حي اإًذا جريان بع�سهم 
اإن  اهلل،  ر�سول  يا  قلت:  عائ�سة:  قالت  لبع�س، 
يل جاَرين، اأحدهما ُمقبل عليَّ ببابه والآخر ناٍء 
ي�سعهما،  ل  عندي  كان  الذي  ورمبا  عني،  ببابه 

ا؟ فقال: »املقبل عليك ببابه«. فاأيهما اأعظم حقًّ
يــجــعــل مـــن احلــي  اأن  يــريــد  فـــالإ�ـــســـالم 
وال�سارع وحدًة متكاملة متعاونة؛ بحيث َيحُمون 
ويك�سون  جــائــَعــهــم،  وُيــطــِعــمــون  �ــســعــفــاءهــم، 
عارَيهم، واإل برئْت منهم ذمُة اهلل وذمة ر�سوله، 

ومل َي�ستحقوا النتماء اإلى جمتمع املوؤمنني.
و�ملُعِوزين  �لفقر�ء  • �إعانة 

اأن  الأغنياء، اإلى  مــال  يف  حــق  لهم  هـــوؤلء 
ويقول  املفرو�سة،  الزكاة  َتكِفهم  مل  اإذا  يكتفوا 
�سنة  املتوفى   - بن حزم  علي  اأبــو حممد  الإمــام 
456هـ - يف مو�سوعته الفقهية »املحلى« عن ذلك: 

يقوموا  اأن  بلد  كل  اأهل  ِمن  الأغنياء  على  »وفر�س 
مل  اإن  ذلــك،  على  ال�سلطان  وُيجربهم  بُفقرائهم، 
تقم الزكاة بهم، ول يف �سائر اأموال امل�سلمني بهم، 
منه،  بدَّ  ل  الذي  القوت  ياأكلون من  لهم مبا  فُيقام 
لل�ستاء وال�سيف مبثل ذلك، ومب�سكن  اللبا�س  ومن 

ُيكنُّهم ِمن املطر وال�سيف وال�سم�س وعيون املارة«.
و�لعَجزة  و�ل�ضيوخ  �ل��ع��اه��ات  �أ���ض��ح��اب  رع��اي��ة   •

و�ملَنكوبني:
ــه تــعــالــى:  ــطــاق قــول  وكــفــالــتــهــم تــدخــل يف ن
{َوَتَعاَوُنوا َعَلى اْلرِبِّ َوالتَّْقَوى})املائدة: 2(، وقوله 
اِء  رَّ اِء َوال�سَّ رَّ ِذيَن ُيْنِفُقوَن يِف ال�سَّ ا: {الَّ تعالى اأي�سً
ُ ُيِحبُّ  ا�ِس َواهللَّ َواْلَكاِظِمنَي اْلَغْيَظ َواْلَعاِفنَي َعِن النَّ

امْلُْح�ِسِننَي} )اآل عمران: 134(.
ع�سًوا  فَقدوا  الذين  هم  العاهات  واأ�سحاب 
ِمن اأع�سائهم، اأو خرجوا اإلى احلياة بِبنَية هزيلة، 
واملَعتوهني،  ــرعــى،  والــ�ــسَّ العميان،  مثل  وذلــك 
املُزمنة،  والأمرا�س  الكالمية،  العيوب  واأ�سحاب 

واأمرا�س ال�سيخوخة.
اأهل  اإلــى  الوليد  بن  خالد  كتاب  يف  جاء  وقد 

ه: احلرية ما ن�سُّ

اهتم اإلسالم باالقتصاد وندب 
إلى توجيه الثروة فيما يخدم 

المسلمين.
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األمن القومي.. واألخوة بين الناس
 ُيعد الأمن الجتماعي جزًءا من مفهوم الأمن القومي والأقرب اأن يكون داخلًيا.

وعلى الرغم من اأن مفهوم الأمن القومي اأكرث ما يرتبط بال�سوؤون اخلارجية ولكن ميكن 
عدم  يعني  وهو  اخلارجية،  العوامل  من  اأقل  لي�ست  فيه  املوؤثرة  الداخلية  العوامل  اإن  القول 

اخلوف من وجود خطر على القيم احلياتية.
اأي اأن وجود الأمن القومي دليل على عدم وجود ما يهدد القيم املكت�سبة، واإذا ُفقد الأمن 
الجتماعي ي�سبح املجتمع م�سطرًبا مذبذًبا، وقد يخل باأ�س�س النظام الجتماعي وقد تتغري 

العالقة بني طريف العقد الجتماعي.
وقد ركز الإمام الغزايل يف كتابه اإحياء علوم الدين على الأخوة الرابطة بني النا�س، وبني 
لها حقوًقا ثمانية هي: اأولها يف املال وثانيها الإعانة بالنف�س يف ق�ساء احلاجات والقيام قبل 
وبالنطق  مرة  بال�سكوت  الل�سان  ففي  ثالثهما  اأما  اخلا�سة،  احلاجات  على  ويقدمها  ال�سوؤال 
مرة اأخرى، بال�سكوت عن املكاره، العفو عن الزلت والهفوات، واحلق ال�ساد�س: الدعاء لالأخ 
يف حياته وبعد مماته وكل ما يحبه لنف�سه واأهله، واحلق ال�سابع: الوفاء والإخال�س، واحلق 

الثامن: التخفيف وترك التكليف والتكلف، فالأخوة �سعور بالتعاطف.

تعتبر التأمينات االجتماعية 
تطبيًقا عمليًا لمبدأ التكافل 

االجتماعي

العمل،  عن  �سُعف  �سيخ  اأميــا  لهم   »وجعلت 
فافتقر،  غنيًّا  كان  اأو  الآفــات،  ِمن  اآفة  اأ�سابْته  اأو 
قون عليه، طرحت ِجْزيته،  و�سار اأهل ِدينه يت�سدَّ
الهجرة  بدار  اأقام  املال وعياله ما  بيت  ِمن  وِعيَل 

ودار الإ�سالم«.
الدور  اإقامة  تقت�سي  ال�سرائح  هذه  ورعاية 
ــراف  ــس والإ� وتغذيتهم،  لإقــامــتــهــم،  ال�ساحلة 
دور  فاإن  اأهلهم،  مع  ُيقيمون  كانوا  فاإذا  عليهم، 
وامِلَهن  النافعة  العلوم  بتعليمهم  تقوم  رعايتهم 

املنا�سبة.
يلقوا  اأن  فَينبغي  واملــنــكــوبــون،  ال�سيوخ  اأمــا 
الرعاية املعنوية واملادية املنا�سبة؛ لأنه ل َي�سلح يف 
الإ�سالم اأن يعي�س امل�سلم لنف�سه واأولده واأرحامه، 
تارًكا م�ساحة احلياة الجتماعية ل يتعاطف معها 

ول يهتمُّ باأمرها.
�أهمية �ضيوع �لتكافل

مفهوم  اأن  الع�سيمي  حممد  الكاتب  ــرى  وي
عن  يختلف  الإ�ـــســـالم  يف  الجــتــمــاعــي  الــتــكــافــل 
مفهومه يف النظم الأخرى، فحينما يتحدث ُعلماء 
به  يق�سُدون  فهم  التكافل  مفهوم  عن  الجتماع 
املُجتمع،  اأفــراد  بني  يربط  الــذي  املــادي  الّتكافل 

وهو لي�س مفهوما خاطًئا لكنه ل ُيعرب عن مفهوم 
التكافل تعبرًيا كاماًل.

لكن عندما يتكلم الإ�سالم عن مفهوم التكافل 
جميع  يف  التكافل  بــه  يق�سد  فــاإنــه  الجتماعي 
الجتماعي  فالتكافل  واملعنوية،  املادية  جمالته 
يلتزم  طاقته  حــدود  يف  م�سلم  كــل  على  فري�سة 
اأنـــه يــقــوم يف  ــك  بــاأدائــهــا ك�سائر الــفــرائــ�ــس، ذل
الإ�سالم على مبداأ الأخوة والرتابط بني امل�سلمني، 
فهي يف حدود احلاجات امللحة، فال يجوز لهم اأن 

يرتكوا اإخوانهم يف حاجة اأو نق�س.
تاأمني �لحتياجات

ويقول د. حميي الدين غازي اإن الفرد يف اأي 
ة اإلى دْفع ال�سرر  جمتمع، يكون اإما يف حاجة ما�سَّ
الطارئ، وهم بع�س اأفراد املجتمع، ومنهم اليتامى 
عهم يتطلَّب كفالتهم الفورية ممن  وامل�ساكني، وو�سْ

ي�ستطيع من اأفراد املجتمع.
ــع  ــاأمــني مــا عــلــى دْف واإمــــا يف حــاجــة اإلـــى ت
كل  حاجة  وهي  امل�ستقبل،  يف  املُحتَملة  الأ�سرار 
�سحيحهم  وفقريهم،  غنيهم  املجتمع،  اأفـــراد 
ومري�سهم، قويهم و�سعيفهم، حيث كل واحد من 
وثروة  رغيٍد  كان يف عي�س  ومهما  املجتمع  اأفــراد 
الدهر  تقلُّبات  من  نف�سه  يف  يخاف  فاإنه  كبرية، 

ونوائب الأيام.
ـــب يـــــــزداد حــيــنــمــا  ـــوائ ـــن واخلـــــــوف مــــن ال
اأن  نــازلــة  نزلت  اإن  عليه  بــاأن  الإنــ�ــســان  ي�سعر 
املتاعب  ــل  يــتــحــمَّ واأن  الأ�ـــســـرار،  ــد  يــتــكــبَّ
وذلــك  اأحــــد،  بجانبه  يــقــف  ل  وحـــده 
املـــاديـــة. املــجــتــمــعــات  داأب   هـــو 

املجتمعات  تلك  عك�س  يعمل  الإ�ــســالم  لكن 
ِبِه  ُت�ْسِرُكوا  َوَل   َ اهللَّ {َواْعـــُبـــُدوا  الإح�سان  فاآية 
َواْلَيَتاَمى  اْلُقْرَبى  َوِبِذي  اإِْح�َساًنا  َوِباْلَواِلَدْيِن  �َسْيًئا 
ُنِب  اجْلُ ـــاِر  َواجْلَ اْلُقْرَبى  ِذي  ـــاِر  َواجْلَ َوامْلَ�َساِكنِي 
َمَلَكْت  َوَمــا  ِبيِل  ال�سَّ ـــِن  َواْب ــْنــِب  ِبــاجْلَ ــاِحــِب  َوالــ�ــسَّ
َتاًل َفُخوًرا}  َ َل ُيِحبُّ َمْن َكاَن خُمْ اإِنَّ اهللَّ اُنُكْم  اأَمْيَ
بالَوحدة  ال�سعور  دواعي  ل  ت�ستاأ�سِ  )36 )الن�ساء: 
اأفــراد  جميع  جتعل  اآلية  م  وُتــقــدِّ ة،  ال�سدَّ وقــت  يف 

املجتمع يف اأمٍن من اخلوف.
على  الإح�سان  واجِب  اإلقاء  طريق  عن  وذلك 
على  باجلنب  وال�ساحب  واجلـــار  القربى  ذوي 
هذه  اإلى  بالإح�سان  الأمــر  فاإن  اخل�سو�س،  وجه 
فريًدا،  تكافليًّا  نظاًما  ل  ُي�سكِّ الثالث،  الطوائف 
ُيلقي على كاهل كلِّ فرد م�سوؤوليَة الرعاية والعناية 
اإلى  يوحي  الوقت  نف�س  ويف  الثالثة،  هــوؤلء  جُتــاه 
ذلك الفرد املُح�ِسن اإليهم اأنه لي�س وحيًدا، بل هو 

اط بذوي القربى وباجلريان وباالأ�سحاب. محُ
اإلــيــه،  ــان  والإحــ�ــس برعايته  مـــاأمـــورون  وهــم 
جُتاه  م�سوؤول  و�ساحًبا  وجــاًرا  قريًبا  ب�سفته  فهو 
م�سوؤولون  ال�سفة  بنف�س  والكثريون  الكثريين، 
ن نظام التكافل الجتماعي يف  جُتاهه، وهكذا يتكوَّ
اأروع �سوِره، وهو نظاٌم �سامل جلميع اأفراد املجتمع 

ل ُيغاِدر �سغرًيا ول كبرًيا.
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يعمل سميث أستاًذا لالقتصاد والقانون يف جامعة جورج 
ماسون يف والية فرجينيا، وقد فاز بجائزة نوبل يف االقتصاد 
والشؤون  النفس  علم  أستاذ  كاهنمان،  دانيل  مع  مناصفة 
املنفصل  البحث  ال��ذي ساعد  برنستون،  العامة يف جامعة 

الذي قام به عن اتخاذ القرارات اإلنسانية.

ال�سويدية  امللكية  لــالأكــادميــيــة  بــيــان  وقـــال 
اإن  2002م:  عــام  اجلــائــزة  �سلمته  التي  للعلوم 
للتحليل  اأداة  املعملية  التجارب  اأعماله جعلت من 
هيكليات  درا�سة  يف  خا�سة  العملي،  القت�سادي 
ميدان  قواعد  �سميث  اأر�سى  كما  املختلفة،  ال�سوق 
و�سع  اإذ  التجريبي،  القت�ساد  هو  جديد  بحث 
اأ�سحت  التي  التجريبية  املناهج  مــن  جمموعة 

معايري لأي جتربة خمربية جديرة بالثقة.
ب�سندوق  الباحث  كلبيفت  جريميي  ي�سف 
من  لي�س  ــه  ــاأن ب �سميث  ــون  فــرين الــــدويل  الــنــقــد 
بل  الحتفالت،  يف  للتكرمي  ال�ساعني  الأ�سخا�س 
كيفية  على  يتدرب  اأن  عليه  كــان  الــواقــع،  يف  اإنــه 
ملك  مــن  نوبل  جلــائــزة  ا�ستالمه  قبل  النحناء 
ي�سيطر  الرعب  »لقد كان  ال�سويد، ويقول �سميث: 
عليهم خ�سية اأن اأرتدي حذاء رعاة البقر«، بينما 
مر�سعة  ف�سية  مب�سوغات  تــزدان  اأ�سابعه  كانت 
كان  »لقد  الهندية.  هوبي  قبيلة  من  عليها  ح�سل 
هناك رهان يف كافة اأنحاء ا�ستكهومل على ذلك.. 
احلقيقة اأنني مل اأ�سدق.. ولكن من الذي يهتم؟«.

وبالن�سبة لرجل بنى �سهرته على اأ�سا�س جتارب 
مقارنة لختبار نظريات ال�سوق يف املختربات، فاإن 
فرينون �سميث يت�سم ب�سيء من املرح وخفة الروح. 
ذيل  �سكل  يف  كتفه  على  الــرمــادي  �سعره  ويتدلى 
ح�سان، وهو يقلد ب�سرعة اأمام زواره كيف انحنى 
جامدة،  ر�سمية  انحناءة  وكانت  املــلــك..  ــام  اأم
الأمام.  اإلى  ب�سورة طفيفة  الراأ�س  اإمالة  مع 
ويقول وهو ي�سحك »بالن�سبة لالأمريكيني، 

فاإن هذا يتطلب �سيًئا من التدريب«.

عالم األبحاث الذي أرسى قواعد 
االقتصاد التجريبي

فرينون سميث ..

المجهر
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ال�سائعة  الفكرة  كانت  قريب  وقــت  حتى 
وعليه  جتريبي،  غري  علم  القت�ساد  اأن  هي 
القت�سادية  الأمــور  مالحظة  على  يعتمد  اأن 
ــــرث مـــن اعـــتـــمـــاده على  اأك ـــواقـــع  يف عــــامل ال
غالًبا  والتي  املختربات،  يف  املقارنة  التجارب 
كتب  وقــد  الطبيعة«.  عــلــوم  يف  ت�ستخدم  مــا 
الكال�سيكي  الكتاب  موؤلف  �سمويل�سون  اأ.  بول 
»الق�سايا القت�سادية«: »نظًرا لتعقد ال�سلوك 
اأن  فــاإنــنــا ل ميكن  والجــتــمــاعــي،  الإنــ�ــســاين 
نقوم  ول ميكن  الطبيعة،  علوم  دقة  بلوغ  ناأمل 
الكيميائي  بها  يقوم  التي  املقارنة  بالتجارب 
اأن  يجب  الفلكي  مثل  نحن  الأحــيــاء.  عامل  اأو 

نر�سى بحد كبري باملالحظة«.
طريق  عــن  هــذا،  كــل  بتغيري  �سميث  وقــام 
البيئة  نطاق  يف  التجارب  ا�ستخدام  يف  ريادته 

الــنــظــريــات  ــار  ــب لخــت للمخترب  املــقــارنــة 
عمل  اأ�ــســبــاب  وبخا�سة  القــتــ�ــســاديــة، 
بها.  تعمل  الــتــي  بالطريقة  الأ�ـــســـواق 

يعرف  اأ�سبح  مما  امل�ستفادة  الــدرو�ــس  وتت�سم 
من  لكل  بقيمتها  التجريبي  القت�ساد  با�سم 
تطبيقها  وميكن  ال�سيا�سات،  ووا�سعي  الباحثني 
على نطاق وا�سع يف جمالت مثل نظرية و�سلوك 
الطبيعية،  املــوارد  واقت�ساديات  املالية،  ال�سوق 

وحترير �سناعات مثل الطاقة الكهربية واملياه.
والقانون  لالقت�ساد  اأ�ستاًذا  �سميث  ويعمل 
يف جامعة جورج ما�سون يف ولية فرجينيا، وقد 
فاز بجائزة نوبل يف القت�ساد منا�سفة مع دانيل 
كاهنمان، اأ�ستاذ علم النف�س وال�سوؤون العامة يف 
جامعة برن�ستون، الذي �ساعد البحث املنف�سل 
الإن�سانية،  القرارات  اتخاذ  عن  به  قام  الــذي 
وقد  ال�سلوكية،  القت�ساديات  جمال  تطوير  يف 
التي  للعلوم  ال�سويدية  امللكية  الأكادميية  اأعلنت 
قامت مبنح اجلائزة، والتي بلغت قيمتها 1.07 
كال  »اأن  القت�سادية،  العلوم  يف  دولر،  مليون 

الرجلني قد غري اجتاه علم القت�ساد«.
التقيا وجًها لوجه  الفائزان  قد  ومل يكن 
قبل ذلك، نظًرا لأن �سميث يف اإحدى مقالته 
1991م،  عــام  ال�سيا�سي  القت�ساد  مبجلة 
البحث  يف  وزمــيــلــه  كاهنمان  اتــهــم  قــد  كــان 
باأنهما  طويل  لزمن  تفر�سكي  اآمو�س  الفقيد 
العك�سية  ــــة  والأدل التف�سريات  »يــتــجــاهــالن 
لفرتات طويلة من الزمن« يف العمل الذي يتم 
الأ�سواق.  عقالنية  مدى  واختبار  فح�س  فيه 
الرجلني،  بني  اخلالفات  كانت  مهما  اأنــه  اإل 
ت�سلما  عندما  �سيًئا  منها  يظهرا  مل  فاإنهما 
�سميث  قــام  عندما  �ستوكهومل  يف  جائزتهما 

وفهم  درا�ــســة  يف  لعبقريته  كاهنمان  بتحية 
به  املرتبطة  املعرفة  وعملية  الإن�ساين  القرار 
واأيكولوجية  الخــتــيــار  منطق  اأن  يظهر  ممــا 

الختيار ميكن اأن يكونا خمتلفني.
تطوير

يــتــ�ــســم �ــســمــيــث بــاحلــمــا�ــســة يف اللـــتـــزام 
املجال  وهو  القت�ساد،  يف  املعملية  بالختبارات 
لي�س  كبرية،  بدرجة  فيه  منغم�ًسا  مــازال  الــذي 
تطوير  يف  ا  اأي�سً ولكن  البحث،  جمرد  يف  فقط 

برامج وور�س عمل لطلبة املدار�س الثانوية.
املبدئية يف هذا املجال  التجارب  وقد كانت 
الأكادميية  عليه  اأطلقت  ما  اختبار  نحو  موجهة 
ال�سويدية اأنه رمبا كان اأكرث النتائج الأ�سا�سية يف 
املناف�سة  اأنه يف ظل  القت�سادية: وهي  النظرية 
العر�س  بني  توازًنا  ال�سوق  �سعر  يحدد  الكاملة، 
امل�سرتي  فيه  يويل  الــذي  امل�ستوى  عند  والطلب 
احلدي قيمة عالية لل�سلعة مثل تلك التي يوليها 
الأولى  املعملية  التجارب  البائع احلدي. ويف  لها 
للتجربة  اخلا�سعون  كــان  �سميث  بها  قــام  التي 
اأو  كبائعني  ع�سوائي  ب�سكل  اأدوار  لهم  حتــدد 
انــفــراد  على  منهم  كــل  اإخــبــار  مــع  كم�سرتين، 
�سعر  اأعلى  اأو  به،  يبيعوا  اأن  ميكنهم  �سعر  باأقل 
اأ�سعار  توزيع  �سوء  ويف  به.  ي�سرتوا  اأن  ميكنهم 
�سعر  حتــديــد  مــن  �سميث  متــكــن  الحــتــيــاطــي، 
عدد  لأكــرب  املقبول  ال�سعر   - النظري  الــتــوازن 
البائعني وامل�سرتين. ومنذ وقت مبكر يرجع  من 
اإلى عام 1962م، عندما قام بن�سر نتائج جتاربه 
الأولى، وجد �سميث لده�سته الكبرية اأن الأ�سعار 

جًدا  قريبة  كانت  املعمل  يف  عليها  ح�سل  التي 
من قيمها النظرية، حتى على الرغم من افتقار 
املعلومات  اإلى  للتجارب  اخلا�سعني  الأ�سخا�س 
برهنت  وقد  التوازن.  �سعر  حل�ساب  ال�سرورية 
اأعــداد كبرية من  اأن وجــود  جتــارب �سميث على 
القوى الفاعلة القت�سادية ذات املعرفة الكاملة 
ما  وهــو  الأ�ــســواق،  لكفاءة  م�سبًقا  �سرًطا  لي�س 

يخالف الفكر القت�سادي التقليدي.
كما ا�ستهل �سميث ا�ستخدام نوع من جتربة 
مقدًما  ميكن  حيث  املعمل،  يف  الهوائي  النفق 
مزاد  عمليات  لإجراء  املقرتحة  الآليات  اختبار 
العامة.  ــدات  ــوري ــت وال اخل�سخ�سة  اأجـــل  مــن 
ومن  غــالــًبــا،  معقدة  الآلــيــات  تلك  كــانــت  وملــا 
العتبارات  اأ�سا�س  على  اأدائها  تقييم  ال�سعب 
ت�سبح  التجريبية  الطريقة  فاإن  النظرية فقط، 
قام  مماثلة،  جتارب  ويف  خا�س.  ب�سكل  مفيدة 
لتخ�سي�س  خمتلفة  ــات  ــي اآل بــدرا�ــســة  �سميث 
نظام  با�ستخدام  ب��امل��ط��ارات  ال��ه��ب��وط  ح��ق��وق 
ا  اأي�سً قــام  كما  بالكمبيوتر.  املــعــززة  الأ�ــســواق 
الطاقة  اأ�ــســواق  تنظيم  و�سائل  خمتلف  بتقييم 
اإلى  النتائج  اأدت  ونيوزيلندا، حيث  اأ�سرتاليا  يف 

التاأثري الفعلي يف ت�سميم ال�سوق.
له  املــعــمــلــي  ــار  ــب الخــت اإن  �سميث  ــول  ــق وي
يف  ال�سيا�سية  اخلــيــارات  لتقييم  ا�ستخداماته 
»ووجهة  مثاًل.  الأزمـــات  خــالل  النامية  ــدول  ال
الأ�سياء  من  هائاًل  قــدًرا  هناك  اأن  هي  نظري 
اأمور  اأن تقوم بها يف املعمل لدرا�سة  التي ميكن 
يف  وميكننا  النقدية،  النظم  يف  التغريات  مثل 
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املعامل اأن ن�سل اإلى فهم يكفل لنا نفاذ الب�سرية 
يف ذلك املجال، ونحن ل ننظر اإلى القت�ساديات 
اإلى  يدفع  �سيًئا  باعتبارها  املعملية  اأو  التجريبية 

البحث يف املعمل فقط«.
والتجارب املعملية ل توفر لوا�سعي ال�سيا�سات 
الرئي�سية،  القت�سادية  للم�سائل  قاطعة  اإجابات 
التكاليف  ومــردودة  �سريعة  طريقة  تقدم  ولكنها 
ت�سبح  اأن  قبل  ال�سيا�سة  وعيوب  ال�سوق،  لتحديد 
الأفكار والنظريات مبادرات لل�سيا�سة العامة. كما 
مت  عندما  املثال،  �سبيل  على  فاإنه  �سميث،  يقول 
�سركة  تكن  كاليفورنيا مل  الطاقة يف  �سوق  حترير 
اإنرون، هي ال�سبب يف اإثارة امل�ساكل، بقدر ما كان 

الت�سميم املعيب لل�سوق التي مت حتريرها.
تعتنق  اأم  رعاية  يف  �سب  قد  �سميث  كان  وملا 
الأفكار ال�سرتاكية، فاإنه كان يف بداياته يت�سكك يف 
اأن اخلا�سعني للتجارب التي  كفاءة الأ�سواق، »اإل 
قمت بها ك�سفوا يل عن خطاأ تفكريي« وفًقا ملا كتبه 
اقت�سادية.  اآفاق  ب�سحيفة  مقال  1994م يف  عام 
كان�سا�س،  وليـــة  ويت�سيتا،  يف  �سميث  ــد  ول ــد  وق
الهند�سة  يف  البكالوريو�س  درجــة  على  وح�سل 
للتكنولوجيا  كاليفورنيا  معهد  مــن  الكهربائية 
اإلــى  اجنــذب  مــا  �سريًعا  اأنــه  اإل   ،1949 عــام  يف 
عن  را�ــس  غري  العلمي  تاأهيله  وجعله  القت�ساد، 
بياناتهم  القت�ساديون  بها  يجمع  التي  الطريقة 
ويقول: »اإن العلوم اأكرث قرًبا من املالحظة الدقيقة 
ي�ستخدمها  التي  البيانات  واأن  القت�ساد،  مــن 
لأغــرا�ــس  عــادة  جمعها  يجري  ل  القت�ساديون 
علمية، بينما يف حالة العلوم، يقوم العلماء بجمع 
معظم املالحظات باأنف�سهم. وعندما بداأت مل اأكن 
اأقدر كل هذه الأ�سياء حق قدرها، وهذا ما جذبني 
يف نهاية الأمر اإلى اإجراء التجارب - األ وهو عدم 

الر�سا عن حالة املالحظة يف القت�ساد.

يف  الفل�سفة  دكتوراه  على  �سميث  ح�سل  وقد 
وقام   1955 عام  هارفارد  جامعة  من  القت�ساد 
املتحدة  الوليات  بالتدري�س يف عدد من جامعات 
اأقام  واأريزونا، حيث  بيورديو  مبا يف ذلك جامعة 
منذ  اجلامعات  من  كثري  وقام  التجريبي.  معمله 
واأدى  اخلــا�ــســة،  معاملها  بــاإنــ�ــســاء  احلــني  ــك  ذل
العقدين  ال�سريع، يف خالل  النمو  اإلى ذلك  عمله 
القــتــ�ــســاد.  يف  التجريبية  لــلــطــرق  الأخـــرييـــن، 
للعلوم  التخ�س�سات  متعدد  باملركز  معمله  ويف 
القت�سادية يقوم هو ومعاونوه من الباحثني بقيادة 
معاون �سميث الأ�ستاذ كيفني مكابي بتق�سيم العمل 
الع�سبي،  والقت�ساد  ال�سلوكي  القت�ساد  ــى  اإل
النف�س وعلم  وهو يربط بني علم القت�ساد وعلم 
للقاء  طبيعية  اأر�سية  وهناك  والفل�سفة.  الأحياء 
درا�سة  يف  تتمثل  الأع�ساب  وعلم  القت�ساد  بني 
مكا�سب  التعاون  ينتج  حيث  ال�سخ�سي،  التبادل 

تقو�سها  قد  املكا�سب  هــذه  اأن  اإل  التبادل،  من 
امل�سالح الذاتية النتهازية.

�لقت�ضاديون هم �ل�ضتثناء
ــــارب �ــســمــيــث من  يـــاأتـــي املــ�ــســاركــون يف جت
مــديــري  بينهم  يــ�ــســمــون  وهـــم  ــرية،  ــث ك جمــــالت 
الدرا�سات  وطلبة  بــالأ�ــســواق  والتجار  ال�سركات 
ويقول  مــدربــني،  واقت�ساديني  باجلامعات  العليا 
جائزة  يف  املــ�ــســارك  الــفــائــز  �ستيجليز،  جــوزيــف 

من تعليقات 
فيرنون سميث

امل�ساعدات الأجنبية 
تاريًخا  الأجنبية  امل�ساعدات  تاريخ  كان 
عــبــارة عن  اأنـــه  مــا، مبعنى  حــد  اإلـــى  �سيًئا 
حتويالت من بلد لآخر، ويف كثري من البلدان 
الفا�سدة  احلــكــومــات  ذات  الــنــامــيــة  غــري 
ــة، فــــاإن هـــذه املــ�ــســاعــدات  ــوري ــات ــكــت ــدي وال
والطريقة  احلكومات.  هــذه  قــوة  من  تزيد 
قيام  هــي  التنمية  حتقيق  بها  ميكن  الــتــي 
امل�ستثمرين بال�ستثمار يف تلك البلدان، واأن 
يروا كيف يتم ا�ستخدام اأموالهم. واأظن اأن 
اإزالة  اإلى  توجه  اأن  ينبغي  العامة  ال�سيا�سة 

العقبات امل�سطنعة التي تعوق ذلك.
عند ت�سلم جائزة نوبل

اإنه  للغاية،  م�سلًيا  �سيًئا  ذلك  كان  لقد 
الب�سري  اجلن�س  لكرامة  احتفال  الواقع  يف 
باعتبارها جزًءا مهًما  الفكرية  بالإجنازات 

من تلك الكرامة.

��ضتالم �ضميث جلائزة نوبل لالقت�ضاد

المجهر
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العمالة  على  والداخلية  العمل  وزارتــي  حملة   - زالــت  ل  واأح�سبها   - كانت 
املخالفة لالأنظمة مبثابة مكا�سفة الذات على م�ستوى جمعي �سامل.

يف البدء اأدركنا حجم هذا الورم الذي نتج عن عمالة خمالفة اإما بدخولها 
�ساهمت  الــذي  العملي  و�سعها  قانونية  عــدم  اأو  قانونية،  غري  بطريقة  البالد 

احلملة كثرًيا يف ت�سحيحه.
البناء  حياة  واأن  جميًعا،  نحتاجهم  باأننا  الوهم  زيف  اأدركنا  ذلك  بعد  ثم 
مواطنينا  بع�س  لالأ�سف  له  روج  وهم  وهو  �ستتوقف،  والأن�سطة  الأعمال  وت�سيري 
نظامية،  اإقامة  حتمل  ل  عمالة  ت�سغيل  اأو  الت�سرت،  جرائم  يرتكبون  كانوا  ممن 

وخمالفات اأنظمة وزارة العمل جلهة ال�سعودة اأو تنظيم املهن.

نار
م

مكاشفة الذات

محمد اليامي - كاتب اقت�سادي
mohamdalyami@gmail.com
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ما الذي يعنيه االقتصاد التجريبي؟
القت�ساد التجريبي ي�سمح بدرا�سة مقارنة لالأ�سواق، وقواعد التبادل و�سلوك امل�ساركني 
فيها. وهو يهيئ لوا�سعي ال�سيا�سات القيام بعمل »اختبار على املن�سدة« خليارات ال�سيا�سة 
املتناف�سة عن طريق مقارنة النتائج املحتملة ملجموعات القواعد البديلة. ويتم اإجراء معظم 
التجارب يف اأطر املعامل، حيث يالحظ الباحثون جمموعات من النا�س يقومون بالبيع وال�سراء 
وتقدمي العرو�س يف مباريات لتمثل بيئة القت�ساد احلقيقي. ويقوم امل�ساركون بعمليات تبادل 
كيف  الباحثون  ويتعلم  باأرباحهم.  الحتفاظ  ما ميكنهم  وغالًبا  نقوًدا حقيقية.  م�ستخدمني 
وملاذا يكون رد فعل الأ�سواق جتاه التغريات يف اللوائح وقواعد التجارة عن طريق مالحظة 

كيفية رد فعل الذين يدر�س �سلوكهم يف اأثناء املراحل املختلفة للتجارة.

املراجع:
للباحث  مــقــال  على  الرئي�سية  مــادتــه  يف  املــو�ــســوع  اعتمد 
املراجع  من  لعدد  اإ�سافة  الدويل  النقد  ب�سندوق  كليفت  جريميي 

الأخرى منها:
•  Vernon L.Smith، 1991 Rational Choice: 

The Contrast Between Economice and 
Psychology Jornal of Political Economy، Vol. 
99 )August( pp 877-97.

•  1994، Economics in the Laboratory Journal 
of Economic Perspectives، Vol 8 )Winter(، 
pp 113-31

النتائج  بــني  مــن  »اإن   2001 عــام  نوبل 
اإليها  التو�سل  مت  التي  لالهتمام  املــثــرية 

من القت�ساد التجريبي تلك التي تتعلق بالأثرة 
والأنانية. ويبدو  )على الأقل يف املواقف التجريبية( 
يت�سفون  ل  للتجربة  اخلا�سعني  الأ�سخا�س  اأن 
عدا  فيما  القت�ساديون،  افرت�س  مثلما  بالأنانية 

جمموعة واحدة، وهم القت�ساديون اأنف�سهم«.
من  الآن  نف�سه  يعترب  الـــذي  �سميث  ويــقــول 
اأكرث  النا�س  اأن  »اإننا جند  اأن�سار مذهب احلرية 
تتنباأ  تعاوًنا مما  اأكرث  نتائج  يحققون  واأنهم  ثقة، 
بالفعل  يحققون  جميًعا  وهم  املباراة،  نظرية  به 

مكا�سب اأكرث عندما يقومون بذلك«.
الدرجة  بهذه  مفيدة  �سميث  طرق  كانت  واإذا 
ال�سبب وراء املقاومة  ال�سيا�سات، فما هو  لوا�سعي 
التي لقيها يف املا�سي من جانب بع�س القت�ساديني 
لأ�ساليبه الفنية؟ يقول �سميث »اإنني اأظن اأن ذلك 
يرجع اأ�سا�ًسا اإلى اأن القت�ساديني مل يتدربوا على 
�سواء  كبرًيا،  ا�ستثماًرا  هناك  واأن  الطرق،  هــذه 
�ساعدوين نظًرا  الذين  لالأ�سخا�س  اأم  بالن�سبة يل 
ا على التجارب املعملية،  لأننا مل نكن مدربني اأي�سً

والآن فقد اأ�سبح من ال�سهل بالطبع احل�سول على 
التدريب، اإل اأن هناك كافة اأنواع الأ�سباب العملية 
اأنت الأول، وهو  اأن تكون  التي جتعلك ل ترغب يف 
فقد  القيا�سي،  لالقت�ساد  بالن�سبة  حدث  ما  نف�س 
اأن ي�سبح القت�ساد  الأمر زمًنا طوياًل قبل  تطلب 
التجريبي  القت�ساد  اأن  واأظــن  مقبوًل.  القيا�سي 
والطرق  الأ�ساليب  عن  اأكــرب  بدرجة  يبتعد  الــذي 

التقليدية �سي�ستغرق وقًتا اأطول كثرًيا«.
التجريبي  القــتــ�ــســاد  منتقدو  اأعـــرب  وقــد 
يو�سعون يف  الذين  الأ�سخا�س  اأن  من  قلقهم  عن 
بنماذج  التجارب  اإلــى  ياأتون  التجريبية  املواقف 
فكرية مــقــررة خـــارج الــتــجــارب، ومــن ثــم فــاإن 
اأن  النقاء، كما  التجارب لي�ست بهذه الدرجة من 
ال�ستنتاجات لي�ست قاطعة بنف�س الدرجة التي هي 
عليها يف العلوم الطبيعية. ويقول فرانك �سو�ستاك 
التجريبي  القت�ساد  اإن  ماي�سي�س:  معهد  مــن 
البعيد عن اأن يكون موجة امل�ستقبل، يعطل الفهم 

با�ستخدامه الب�سر كحيوانات املعامل.
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ولالإن�ساف فقد اأدركنا مكانة الإخوة والأ�سدقاء من املقيمني ب�سفة 
اأي  العاملني يف مهن �سريفة مب�سمياتها احلقيقية وبدون  نظامية، ومن 
خمالفات فلهم منا ال�سكر والمتنان اأوًل لأنهم ي�سهمون معنا يف التنمية.

اليد  حجم  فنعرف  بدقه  الواقع  ر�سد  يف  ي�ساعدوننا  لأنهم  وثانًيا 
املورد  نق�س  ثغرات  ل�سد  املطلوب  العمل  كل جمال، وحجم  العاملة يف 

الب�سري ال�سعودي يف بع�س املجالت.
كانوا  اإذا  ا  �سكًرا خا�سً وبع�سهن  لبع�سهم  نقدم  اأن  يجب  اأننا  كما 
واثقني  العمل،  يف  ال�سعوديني  زمالئهم  اإلــى  خرباتهم  ينقلون  ممن 
اأهدافهم  اأجل حتقيق  باأنف�سهم، وملمني بفكرة الغرتاب »املوؤقت« من 
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مر  على  العامل  حول  الب�سر  تنقل  �سنة  هذه  واأن  ال�سخ�سية،  احلياتية 
التاريخ واختالف الظروف.

املهن  واحلرف  اأو  الوظائف  يف  �ــســواء  العمل  عــن  احلــديــث  عند 
من  عقود  بعد  جدًيا  له  اللتفات  يف  بداأنا  الذي  البطالة  ملف  يح�سر 
التعليم  ملف  يح�سر  ثم  املخدر،  الإعالمي  اخلطاب  وتوجيه  التنظري 
على  اإليه  نلتفت  والبطالة  العمل  معادلة  من  جزء  اأنه  يقيًنا  بات  الذي 

ا�ستحياء، ولعلنا نكون اأكرث و�سوًحا وجراأة حياله.
اأردنــا  اإذا  الأ�سعدة  جميع  على  تكون  اأن  يجب  للذات  مكا�سفتنا 

امل�سي قدًما يف حتقيق التوازن والفعالية يف �سوق العمل.
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مؤشرات - أداء شركات الوساطة

اأداء �سركات الو�ساطة )جميع عمليات البيع وال�سراء ( مار�س 2014م

Member Activity  - March,  2014

�ضركة �لو�ضاطة
�لرتتيب�لن�ضبة�ل�ضفقات�لرتتيب�لن�ضبةكمية �لتد�ولت�لرتتيب�لن�ضبة قيمة �لتد�ول

 Member Name
VALUE %PositionVOLUME %PositionTRADES %Position

3AlJazira Capital%1776,45512.88%13,205,463,985.0022.49%73,210,050,586.6518.87  اجلزيرة كابيتال

1Al Rajhi Capital%21,134,07018.81%21,989,626,963.0013.96%55,542,694,407.2014.32الراجحي املالية 

2NCB Capital%3927,41715.38%31,743,810,317.0012.24%46,737,426,869.5512.05   الأهلي كابيتال

 �سركة اإت�س اإ�س بي �سي العربية ال�سعودية 
6HSBC Saudi Arabia Limited%5453,4457.52%41,250,501,709.008.78%37,360,046,774.109.63املحدودة 

4Samba Capital%4687,54211.40%51,349,205,922.009.47%36,567,442,223.759.43�سامبا كابيتال

7Saudi Fransi Capital%6450,0677.46%6910,037,152.006.39%26,574,885,837.256.85    ال�سعودي الفرن�سي كابيتال

 5Riyad Capital%7471,0517.81%7754,251,486.005.29%23,782,010,142.856.13  الريا�س املالية

8ANB Invest%8323,0395.36%8730,780,874.005.13%20,461,670,792.305.27العربي الوطني لال�ستثمار 

9AlIstithmar Capital%9169,7742.82%9617,676,087.004.33%16,531,873,398.854.26 الإ�ستثمار كابيتال 

10Derayah Financial%10153,6622.55%10317,565,147.002.23%9,075,163,775.352.34دراية املالية

 14Alinma Investment%1355,9250.93%11204,886,147.001.44%7,210,320,030.351.86 �سركة الإمناء لال�ستثمار  
Company

 13Falcom Investment%1186,3621.43%12260,543,561.001.83%6,955,602,527.251.79   فالكم للخدمات املالية
Company

 12Saudi Hollandi Capital%1286,4791.43%13245,493,364.001.72%6,886,806,245.401.78 ال�سعودي الهولندي املالية

 11Al Bilad Investment%1492,2351.53%14200,500,130.001.41%5,617,608,317.051.45   �سركة البالد لال�ستثمار 
Company

15Aloula Geojit%1538,0490.63%15134,683,601.000.95%3,188,927,985.800.82  الولى جوجيت كابيتال

16Al Nefaie Investment Group%1632,2920.54%1685,156,360.000.60%2,521,308,798.850.65جمموعة النفيعي لالإ�ستثمار 

 19Morgan Stanley Saudi%2011,5770.19%1727,811,782.000.20%1,589,026,436.550.41  مورجان �ستانلي ال�سعودية
Arabia

18EFG_Hermes KSA%1912,3820.21%1835,469,321.000.25%1,481,771,604.150.38  املجموعة املالية هريمي�س ال�سعودية

17Osool Capital%1815,5540.26%1938,124,536.000.27%1,222,231,501.500.32    اأ�سول املالية

20Credit Suisse Saudi Arabia%248,5440.14%2013,403,476.000.09%841,281,786.100.22  كريديت �سوي�س ال�سعودية 

 22Merrill Lynch Kingdom of%217,3080.12%2117,209,572.000.12%810,360,993.950.21 مرييل لين�س اململكة العربية ال�سعودية
Saudi Arabia

 21Middle East Financial%177,9970.13%2240,851,773.000.29%739,702,549.850.19   �سركة ال�سرق الأو�سط لال�ستثمار املايل
Investment Company

23Muscat Capital%236,5300.11%2313,885,829.000.10%563,429,756.750.15�سركة م�سقط املالية 

24Jadwa Investment%255,3140.09%2412,362,272.000.09%554,085,008.050.14   جدوى لال�ستثمار 

25Arbah Capital%275,2000.09%2511,531,677.000.08%535,740,698.950.14  اأرباح املالية

26Audi Capital%223,6920.06%2613,917,913.000.10%501,096,732.550.13    عودة كابيتال

 27Deutsche Securities Saudi%293,4100.06%275,707,788.000.04%348,425,040.500.09    دويت�سه لالأوراق املالية
Arabia

29Emirates NBD Capital KSA%281,7600.03%287,121,380.000.05%286,861,887.400.07   الإمارات دبي الوطني كابيتال ال�سعودية

 28Al-Khair Capital Saudi%261,8690.03%2911,628,400.000.08%216,809,046.250.06اخلري كابيتال ال�سعوديه
Arabia

30The Investor for Securities%304110.01%30617,574.000.00%23,971,792.000.01 �سركة امل�ستثمر لالأوراق املالية 

14,249,826,098.006,029,412%387,938,633,547.100.01املجموع
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�أد�ء �ضركات �لو�ضاطة )جميع عمليات �لبيع و�ل�ضر�ء عن طريق �لنرتنت( مار�ص  2014م

Internet Activity   - March,   2014

�ضركة �لو�ضاطة

 �لرتتيب�لن�ضبةقيمة �لتد�ول
ن�ضبة �لقيمة 
للع�ضو من  

�لنرتنت
�لرتتيب�لن�ضبة�ل�ضفقات�لرتتيب �لن�ضبةكمية �لتد�ولت

Company Name

Internet Value
 Internet

 Value
Ratio

 Value
Rank

 Internet
 Value

 Member
Ratio

 Internet
Volume

 Internet
 Volume

Ratio

 Volume
Rank

 Internet
Trades

 Internet
 Trades

Ratio

 Trades
Rank

3AlJazira Capital%1661,34314.81%2,836,974,72528.81%186.11%63,040,806,452.4524.40 اجلزيرة كابيتال

1Al Rajhi Capital%2778,04517.43%1,223,030,86712.42%260.19%33,428,899,717.1012.94    الراجحي املالية

2NCB Capital%3695,13915.57%1,122,819,21311.40%364.94%30,350,735,637.1011.75 الأهلي كابيتال

4Samba Capital%4597,60113.38%992,851,65210.08%475.19%27,493,792,444.1010.64  �سامبا كابيتال

  �سركة اإت�س اإ�س بي �سي العربية 
HSBC Saudi Arabia 7%5305,3996.84%771,304,5957.83%561.23%22,875,476,594.308.86ال�سعودية املحدودة

Limited

5Saudi Fransi Capital%6374,6178.39%690,505,1697.01%675.25%19,996,328,770.357.74  ال�سعودي الفرن�سي كابيتال

Riyad Capital 6%8308,6536.91%408,727,9894.15%752.57%12,501,468,228.254.84 الريا�س املالية

8ANB Invest%7187,7284.20%427,458,6564.34%856.64%11,588,547,968.804.49   العربي الوطني لال�ستثمار

9Derayah Financial%10143,0173.20%289,261,1192.94%990.74%8,234,807,353.753.19     دراية املالية

10AlIstithmar Capital%994,6442.12%293,729,2202.98%1043.49%7,189,388,936.852.78   الإ�ستثمار كابيتال

Falcom Investment 11%1179,8001.79%245,172,4192.49%1192.51%6,434,969,343.602.49 فالكم للخدمات املالية
Company

Al Bilad Investment 12%1368,9091.54%115,778,2141.18%1257.48%3,229,049,591.601.25  �سركة البالد لالإ�ستثمار
Company

15Aloula Geojit%1237,4620.84%133,310,7731.35%1398.64%3,145,526,470.651.22    الولى جوجيت كابيتال

Saudi Hollandi Capital 14%1537,6390.84%78,294,9650.80%1433.11%2,280,506,304.100.88  ال�سعودي الهولندي املالية

Alinma Investment 13%1441,5460.93%83,087,8500.84%1531.07%2,240,127,691.850.87 �سركة الإمناء لال�ستثمار
Company

Al Nefaie Investment 16%1625,5590.57%63,516,4060.65%1678.57%1,980,972,603.550.77جمموعة النفيعي لالإ�ستثمار 
Group

17Osool Capital%1715,0570.34%36,099,3810.37%1797.01%1,185,636,274.650.46  اأ�سول املالية

18Muscat Capital%184,7210.11%9,711,6970.10%1865.93%371,474,603.950.14   �سركة م�سقط املالية

19Arbah Capital%192,8920.06%7,245,2130.07%1953.67%287,543,109.850.11 اأرباح املالية

  الإمارات دبي الوطني كابيتال ال�سعودية 
Emirates NBD Capital 22%218560.02%4,423,5800.04%2058.41%167,548,300.800.06املحدودة

KSA

20EFG_Hermes KSA%231,4920.03%2,469,2980.03%215.26%77,964,237.850.03   املجموعة املالية هريمي�س ال�سعودية 

Middle East Financial 21%221,4220.03%2,933,2410.03%2210.32%76,313,542.900.03    �سركة ال�سرق الأو�سط لال�ستثمار املايل
Investment Company

Al-Khair Capital Saudi 25%203670.01%5,175,4430.05%2331.71%68,760,427.000.03     اخلري كابيتال ال�سعوديه
Arabia

23Jadwa Investment%247240.02%1,740,8110.02%249.25%51,248,969.700.02   جدوى لال�ستثمار

24The Investor for Securities%253940.01%590,8690.01%2594.19%22,578,278.000.01�سركة امل�ستثمر لالأوراق املالية

258,320,471,853.109,846,213,3654,465,026



مؤشرات - المستثمرون حسب الجنسية

�إح�ضائيات �لتد�ول ح�ضب ت�ضنيف �جلن�ضية و نوع �مل�ضتثمر مار�ص 2014

قيمة �لأ�ضهم �ملتد�ولة )%( – �جلن�ضية 

اأجنبي
)اإتفاقية مبادلة(

1.1%

 موؤ�س�سات
8.9%  اأفراد

90.0%

 قيمة �لأ�ضهم �ملتد�ولة )%( - نوع �مل�ضتثمر

 �سعودي
96.0%

اأجنبي )مقيم و 
 اإتفاقية مبادلة(

2.6%

 خليجي
1.5%

إحصائيات التداول )تصنيف الجنسية و نوع المستثمر( - مارس 2014
املتداولة  لالأ�سهم  الإجمالية  القيمة  بلغت 
مليار   193.96 2014م  مــار�ــس  �سهر  خــالل 
تــداولت  عن   %43.52 قــدره  بارتفاع  ريــال، 

�سهر فرباير من العام 2014.
امل�ستثمر. نوع   •

»الأفـــــراد«   ــراء  ــس � عــمــلــيــات  قيمة  بلغت   •
171.04 مليار ريال �سعودي )%88.18(، 
 178.11 البيع   عمليات  قيمة  بلغت  فيما 

مليار ريال �سعودي )%91.83(.
»املوؤ�س�سات«   �سراء  عمليات  قيمة  بلغت   •
 ،)%10.78( �سعودي  ريال  مليار   20.92

 13.72 البيع  عمليات  قيمة  بلغت  فيما 
مليار ريال �سعودي )%7.08(.

 – »الأجــانــب  �سراء  عمليات  قيمة  بلغت   •
ريــال  مــلــيــار  ــة« 2.01  ــادل مــب ــفــاقــيــات  اإت
قيمة  بــلــغــت  فــيــمــا   ،)%1.04( �ــســعــودي 
�سعودي  ريــال  مليار   2.13 البيع  عمليات 

.)%1.10(
•  اجلن�سية.

»امل�ستثمر  ــراء  �ــس عمليات  قيمة  بلغت   •
�سعودي  ريــال  مليار   186.33 ال�سعودي« 
عمليات  قيمة  بلغت  فيما   ،)%96.06(

�ــســعــودي  ريـــــال  ــار  ــي مــل  186.21 ــيــع  ــب ال
.)%96.00(

»امل�ستثمر  ــراء  �ــس عمليات  قيمة  بلغت   •
�سعودي  ـــال  ري مــلــيــار   2.96 اخلــلــيــجــي«  
)1.53 %(، فيما بلغت قيمة عمليات البيع  

2.74 مليار ريال �سعودي )%1.41(.
»امل�ستثمر  ــراء  �ــس عمليات  قيمة  بلغت   •
املــبــادلــة«  واإتــفــاقــيــات  – املقيم  الأجــنــبــي 
 ،)%  2.41( �سعودي  ريــال  مليار   4.68
فيما بلغت قيمة عمليات البيع 5.02 مليار 

ريال �سعودي )%2.59(. 

عدد �ل�ضفقاتكمية �لأ�ضهم%قيمة �لأ�ضهمنوع �مل�ضتثمر�جلن�ضية

ر�ء
�ض

�سعودي
6,446,644,6442,740,836%168,047,000,99786.64اأفراد

477,646,577153,374%18,284,570,9579.43موؤ�س�سات

خليجي
10,979,3576,729%328,752,9070.17اأفراد

61,373,47221,451%2,630,916,2131.36موؤ�س�سات

96,847,68476,772%2,663,994,2861.37اأفراداأجنبي )مقيم(

31,421,31515,544%2,014,081,4131.04اأجنبي )اإتفاقية مبادلة(

7,124,913,0493,014,706%193,969,316,773.55100.00اإجمايل ال�سراء

يع
ب

�سعودي
6,619,192,2672,817,194%174,887,628,67490.16اأفراد

298,456,36979,375%11,321,148,3925.84موؤ�س�سات

خليجي
11,451,7635,840%334,118,2380.17اأفراد

53,130,94717,733%2,402,357,0551.24موؤ�س�سات

104,834,62574,524%2,892,277,8491.49اأفراداأجنبي )مقيم(

37,847,07820,040%2,131,786,5651.10اأجنبي )اإتفاقية مبادلة(

7,124,913,0493,014,706%193,969,316,773.55100.00اإجمايل البيع
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Sponsored by: 

املــوؤ�ــســر  اأغــلــق  م   2014 الأول  الــربــع  نــهــايــة  يف 
م�ستوى  عند  )تـــداول(  ال�سعودية  املالية  لل�سوق  العام 
 )%32.95( نقطة   2،347.98 مرتفعًا   9،473.71

مقارنة باإغالق نف�س الفرتة من العام ال�سابق.
حتى  الــعــام  بــدايــة  مــن  املــوؤ�ــســر  لأداء  وبالن�سبة 
 %10.99 قـــدره  ايــجــابــيــًا  عــائــدًا  حقق  فقد  تــاريــخــه 

)938.11 نقطة(.
وقد كانت اأعلى نقطة اإغالق للموؤ�سر خالل الفرتة 
يف يوم 2014/03/31 م عند م�ستوى  9،473.71نقطة. 
نهاية  يف  امل�سدرة  لالأ�سهم  ال�سوقية  القيمة  بلغت 

الربع الأول 2014 م 1،925.05 مليار ريال اأي ما يعادل 
بلغت  اإرتفاعًا  م�سجلة  اأمريكي،  دولر  مليار   513.35

ن�ســــبته 32.54% عن نف�س الفرتة من العام ال�سابق.
خالل  املتداولة  لالأ�سهم  الإجمالية  القيمة  بلغت 
يعادل  ما  اأي  ريال  مليار  م 468.38  الأول 2014  الربع 
بلغت  بــاإرتــفــاع  وذلـــك  اأمــريــكــي  دولر  مليار   124.90

ن�ســــبته 27.11% عن نف�س الفرتة من العام ال�سابق.
الربع  خالل  املتداولة*  الأ�سهم  عدد  اإجمايل  وبلغ 
الأول 2014 م 17.28 مليار �ســــهم مقابل 13.39 مليار 
وذلك   ، م   2013 الأول  الربع  خــالل  تداولها  مت  �سهم 

باإرتفاع بلغت ن�ســــبته %29.01.
الربع  خالل  املنفذة  ال�سفقات  عدد  اإجمايل  اأما   
الأول 2014 م فقد بلغ 7.78 مليون �سفقة مقابـــل 9.17 
م،   2013 الأول  الربع  خالل  تنفيذها  مت  �سفقة  مليون 

وذلك باإنخفا�س بلغت ن�ســــبته %15.11.

 64  ، الأول2014  الربع  خالل  التداول  اأيام  عدد  • بلغ 
يومًا مقابل

64 يومًا اأي�سًا خالل الربع الأول 2013 م.
الفرتة. خالل  ال�سركات  اإجراءات  جلميع  • معدلة 

القيمة املتداولة لألسهم تتجاوز 468.38 مليار ريال  

7.78 مليون صفقة تم تنفيذها خالل الربع األول 2014 م 

الشركات الجديدة المدرجة خالل  
الربع األول 2014 م 

ال�سعودية  ال�سركة  اإدراج  م   2014/02/16 املوافق  الحــد  يوم  يف  مت   •
اإلى 25 مليون �سهم  للت�سويق  براأ�سمال مقداره 250 مليون  ريال مق�سم 
حيث مت طرح 7.50 مليون �سهم لالكتتاب العام وذلك بقيمة 36 ريالت 

لل�سهم الواحد.

االكتتابات األولية
  �ل�ضركة �ل�ضعودية للت�ضويق 

�سهم. مليون  اإلى 25  ريال مق�سم  مليون  ال�سركة:  250  راأ�سمال   •
اأ�سهم  من   %  30 متثل  �سهم  مليون    7.50 الكتتاب:   اأ�سهم   •

ال�سركة. 
الواحد. لل�سهم  ريالت   36 الطرح:  �سعر   •

م. اإلى2014/01/28  2014/01/22م  من  الكتتاب:  فرتة   •

تعليق تداول أسهم 
�سهم  تــداول  بتعليق  قــرارًا  املالية  ال�سوق  هيئة  جمل�س  اأ�سدر   •
يف  للتاأمني(   (وفا  التعاوين  للتاأمني  الهندية  ال�سعودية  ال�سركة 
الأربعاء  يوم  من  ابتداًء  وذلك  )تداول(  ال�سعودية  املالية  ال�سوق 

2014/01/22 م .
اأ�سدر جمل�س هيئة ال�سوق املالية قرارًا بتعليق تداول �سركة وقاية   •
ال�سعودية  املالية  ال�سوق  يف  التكافلي  التاأمني  اإعــادة  و  للتاأمني 

)تداول( وذلك ابتداًء من يوم الأربعاء 2014/02/26م.

رفع تعليق تداول سهم 
�ل�ضركة �ل�ضعودية �لهندية للتاأمني �لتعاوين

اأ�سدر جمل�س هيئة ال�سوق املالية قرارًا برفع تعليق تداول اأ�سهم  
الثنني  يوم  من  اإبتداًء  التعاوين،  للتاأمني  الهندية  ال�سعودية  ال�سركة 

2014/02/10 م. 

صيانة مؤشرات تداول 
الربع األول 2014 م

موؤ�سرات  اإلــى  التالية  وال�سكوك  ال�سركات  اأ�سهم  اإ�سافة  مت 
ليوم  وال�سكوك  الأ�سهم  اإقفال  �سعر  ح�سب  وذلك  )تــداول(  ال�سوق 

اخلمي�س املوافق 2014/03/27 م:
�سركة بوان.  -1

ال�سركة ال�سعودية للت�سويق .  -2
3-  �سكوك كهرباء ال�سعودية 4.

التكافلي   التاأمني  اإعادة  و  للتاأمني  وقاية  �سركة  اأ�سهم  واإ�ستبعاد 
�سعر  ح�سب  وذلــك  التاأمني  قطاع  وموؤ�سر  العام  املوؤ�سر  ح�ساب  من 

اإقفال ال�سهم قبل تعليقه من التداول.

إجراءات الشركات 
وذلك  راأ�سمالها   النقليات  و  البرتولية  للخدمات  الدري�س  �سركة  رفعت   •
 40 امل�سدرة  اأ�سهمها  عدد  لي�سبح  اأ�سهم،   3 لكل  جماين  �سهم  مبنح 

مليون �سهـــــم وذلك بتاريخ 2014/03/05 م.
جمانية  ا�سهم  ثالثة  مبنح  وذلك  راأ�سماله   الوطني  العربي  البنك  رفع   •
�سهـــــم  مليون   1،000 امل�سدرة  اأ�سهمها  عدد  لي�سبح  اأ�سهم،   17 لكل 

وذلك بتاريخ 2014/03/17 م.
رفع البنك ال�سعودي الهولندي راأ�سماله  وذلك مبنح �سهم جماين لكل   •
5 اأ�سهم ، لي�سبح عدد اأ�سهمها امل�سدرة 476.28 مليون �سهـــــم وذلك 

بتاريخ 2014/03/18 م.
وذلك  راأ�سمالها   )نادك(  الزراعية  للتنمية  الوطنية  ال�سركة  رفعت   •
 70 امل�سدرة  اأ�سهمها  عدد  لي�سبح  اأ�سهم،   6 لكل  جماين  �سهم  مبنح 

مليون �سهـــــم وذلك بتاريخ 2014/03/19 م.
لكل  �سهم جماين  وذلك مبنح  راأ�سمالها   املالية  �سامبا  رفعت جمموعة   •
وذلك  �سهـــــم  1،200مليون  امل�سدرة  اأ�سهمها  عدد  لي�سبح   ، اأ�سهم   3

بتاريخ 2014/03/20 م.
�سهم  مبنح  وذلك  راأ�سمالها   القاب�سة  لل�سفر  الطيار  جمموعة  رفعت   •
مليون   150 املــ�ــســدرة  اأ�سهمها  عــدد  لي�سبح  اأ�ــســهــم،   4 لكل  جمــاين 

�سهـــــم وذلك بتاريخ 2014/03/20 م.
جماين  �سهم  مبنح  وذلك  راأ�سمالها   الزراعية  اجلوف  �سركة  رفعت    •
وذلك  �سهـــــم  مليون   30 امل�سدرة  اأ�سهمها  عدد  لي�سبح  اأ�سهم،   5 لكل 

بتاريخ 2014/03/24 م.

Market Summary - First Quarter 2014 G.
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تد�ول �لأ�ضهم ح�ضب �لقطاعات - �لربع �لأول 2014 م  

Sectoral Activities - First Quarter 2014   

Sector
�لن�ضبة �لى �لإجمالى قيمه �لأ�ضهم �ملتد�ولة �لن�ضبه �لى �لإجمالى �لن�ضبه �لى �لإجمالى �لأ�ضهم �ملتد�ولة �ل�ضفقات �ملنفذة

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

Banks & F. Services 13.59% 63,660,749,949.05 14.88% 2,570,607,074.00 7.52% 585,365 امل�سارف واخلدمات املالية

Petrochemical Indust. 18.48% 86,546,329,586.30 16.55% 2,860,150,254.00 11.72% 912,404 ال�سناعات البرتوكيماوية

Cement 3.24% 15,187,149,908.15 2.68% 463,024,277.00 3.05% 237,665 الأ�سمنت

Retail 5.85% 27,403,268,991.15 2.84% 489,893,271.00 8.65% 673,472 التجزئة

Energy & Utilities 0.91% 4,262,824,160.30 1.56% 269,838,751.00 0.61% 47,762 الطاقة واملرافق اخلدمية

Agri. & Food Indust. 4.96% 23,252,032,447.55 3.86% 667,484,534.00 6.30% 490,361 الزراعة وال�سناعات الغذائية

Telecom. & Info. Tech. 7.75% 36,308,960,126.55 12.19% 2,106,918,171.00 5.70% 443,275 الإت�سالت وتقنية املعلومات

Insurance 12.82% 60,026,824,593.40 9.36% 1,617,603,169.00 24.09% 1,874,658 التاأمني

Multi-Investment 2.48% 11,611,591,102.05 2.99% 517,294,152.00 2.95% 229,852 �سركات ال�ستثمار املتعدد

Industrial Investment 5.97% 27,965,503,974.40 3.97% 685,503,392.00 6.02% 468,821 ال�ستثمار ال�سناعي

Building & Construction 5.88% 27,519,353,293.40 4.88% 842,486,172.00 8.42% 655,428 الت�سييد والبناء

Real Estate Development 13.76% 64,460,077,905.60 21.57% 3,726,859,216.00 9.80% 762,975 التطوير العقاري

Transport 2.22% 10,395,100,739.65 1.73% 298,977,962.00 2.39% 186,193 النقل

Media & Publishing 0.83% 3,878,499,093.55 0.45% 77,862,764.00 1.39% 107,855 العالم والن�سر

Hotel & Tourism 1.26% 5,899,404,535.35 0.49% 85,227,136.00 1.37% 106,437 الفنادق وال�سياحة

Total 100.00% 468,377,670,406.45 100.00% 17,279,730,295.00 100.00% 7,782,523 الإجمايل

�أد�ء موؤ�ضر�ت �لقطاعات 

Performance of Sectoral Indices

Sectoral Indices
ن�ضبة �لتغري  للعام حتي تاريخه  فرب�ير - 2014 م مار�ص - 2014 م

موؤ�ضر�ت �لقطاعات
YTD Change % Feb. - 2014 March - 2014

Banks & Financial Services 10.99% 2.97% 19,257.45 19,829.21 امل�سارف واخلدمات املالية

Petrochemical Industries 3.89% 1.99% 7,686.31 7,839.39 ال�سناعات البرتوكيماوية

Cement 4.92% -1.95% 7,514.91 7,368.38 الأ�سمنت

Retail 27.62% 11.08% 13,440.48 14,929.14 التجزئة

Energy & Utilities 8.12% 3.36% 5,605.50 5,793.93 الطاقة واملرافق اخلدمية

Agriculture & Food Indust. 12.16% 10.35% 9,344.35 10,311.05 الزراعة وال�سناعات الغذائية

Telecom. & Information  Tech. 13.10% 3.33% 2,908.53 3,005.34 الإت�سالت وتقنية املعلومات

Insurance -0.45% 1.49% 1,184.07 1,201.76 التاأمني

Multi-Investment 2.07% 3.10% 4,307.15 4,440.72 �سركات ال�ستثمار املتعدد

Industrial Investment 12.05% 5.13% 7,555.31 7,942.89 ال�ستثمار ال�سناعي

Building & Construction 13.45% 3.59% 3,836.37 3,974.17 الت�سييد والبناء

Real Estate Development 30.23% 9.47% 5,666.52 6,202.87 التطوير العقاري

Transport 18.67% 11.57% 6,888.94 7,686.03 النقل

Media & Publishing 33.89% 19.93% 3,054.35 3,663.08 العالم والن�سر

Hotel & Tourism 25.57% 10.54% 18,372.70 20,310.04 الفنادق وال�سياحة

مقارنة معلومات �لتد�ول �لربع �لأول 2014 م مع  �لربع �لأول 2013 م

Comparing Trading Statistics 1st Quarter 2014 with 1st Quarter 2013

Trading Information
ن�ضبة �لتغري مار�ص  .March  �لربع �لأول 2014 �لربع �لأول 2013  Feb.  فرب�ير  Jan.  يناير

vمعلومات �لتد�ول
% Change 1st Q - 2013 1st Q - 2014 2014 2014 2014

Transactions -15.11% 9,168,258 7,782,523 3,014,706 2,227,995 2,539,822 عدد ال�سفقات املنفذه

 Shares Traded 29.01% 13,394,047,214 17,279,730,295 7,133,705,402 5,205,358,472 4,940,666,421   عدد الأ�سهم املتداولة 

Value Traded (SR) 27.11% 368,494,674,597.60 468,377,670,406.45 193,969,316,773.55 135,153,489,899.80 139,254,863,733.10 قيمة الأ�سهم املتداولة )ريال(

Number of Trading Days - 64 64 22 20 22   عدد اأيام التداول    

Daily Average of 
Transactions -15.11% 143,254 121,602 137,032 111,400 115,446 املتو�سط اليومي لعدد ال�سفقات املنفذه

 Daily Average of Shares 
Traded 29.01% 209,281,988 269,995,786 324,259,336 260,267,924 224,575,746  املتو�سط اليومي لالأ�سهم املتداولة

Daily Average of Value 
(SR) 27.11% 5,757,729,291 7,318,401,100 8,816,787,126 6,757,674,495 6,329,766,533

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

Market Capitalization 
(SR biln) 32.54% 1,452.46 1,925.05 1,925.05 1,866.09 1,801.71

)القيمه ال�سوقيه لالأ�سهم امل�سدره (
)مليار ريال  

All Share Index (TASI) 32.95% 7,125.73 9,473.71 9,473.71 9,106.55 8,760.62  املوؤ�سر العام  )نقطة( 
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Top Five Active Stocks - 1st Quarter 2014
By number of transactions من حيث عدد ال�سفقات

Company
ن�ضبة �ل�ضركة من �جمايل �ل�ضوق ن�ضبة �ل�ضركة من �لقطاع عدد �ل�ضفقات 

�ل�ضركة
% To Market % To Sector Transactions

Alinma 3.90% 51.83% 303,420 الإمناء

Bawan 3.36% 39.84% 261,121 بوان

Farm Superstore 3.21% 37.12% 249,966 اأ�سواق املزرعة

 Atheeb Telecom 3.17% 55.60% 246,472 عذيب لالت�سالت

SABIC 2.93% 24.99% 227,970 �سابك

By number of shares traded من حيث عدد الأ�سهم املتداولة

Company
ن�ضبة �ل�ضركة من �جمايل �ل�ضوق ن�ضبة �ل�ضركة من �لقطاع  �ل�ضهم �ملتد�ولة

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

Dar Al Arkan 12.60% 58.43% 2,177,467,056 دار الأركان

Alinma 11.15% 74.97% 1,927,117,369 الإمناء

ZAIN KSA 6.63% 54.39% 1,146,052,345 زين ال�سعودية

Saudi Kayan 6.45% 38.98% 1,114,830,877 كيان ال�سعودية

 Atheeb Telecom 4.56% 37.39% 787,771,493 عذيب لالت�سالت

By value of shares traded من حيث قيمة الأ�سهم املتداولة

Company
ن�ضبة �ل�ضركة من �جمايل �ل�ضوق ن�ضبة �ل�ضركة من �لقطاع قيمة �ل�ضهم �ملتد�ولة

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

Alinma 7.03% 51.74% 32,939,606,855.90 الإمناء

SABIC 6.63% 35.86% 31,039,204,524.50 �سابك

Dar Al Arkan 5.33% 38.76% 24,984,593,776.80 دار الأركان

Saudi Kayan 3.72% 20.14% 17,429,322,810.15 كيان ال�سعودية

Al Rajhi 2.90% 21.32% 13,571,481,377.50 الراجحي

Market Summary - First Quarter 2014 G.
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Banks & Financial Services
قيمة �ل�ضهم �ملتد�وله �ل�ضفقات �ملنفذه  �ل�ضهم �ملتد�وله

�مل�ضارف و�خلدمات �ملالية
Value Traded Volume Traded Transactions

Riyad 2,893,826,207.30 81,247,623 29,287 الريا�س

AlJazira 4,553,484,717.50 116,131,660 60,204 اجلزيرة

Saudi Investment 596,935,299.30 20,179,419 9,266 ا�ستثمار

Saudi Hollandi 422,892,392.40 11,088,457 4,166 ال�سعودي الهولندي

Saudi Fransi 1,151,302,542.70 32,207,872 9,846 ال�سعودي الفرن�سي

SABB 442,317,342.80 9,594,425 4,712 �سـاب

Arab National 1,065,183,460.90 38,777,305 10,721 العربي الوطني

SAMBA 2,047,340,921.85 50,499,277 13,987 �سامبا

Al Rajhi 13,571,481,377.50 188,132,383 90,278 الراجحي

AL Bilad 3,976,378,830.90 95,631,284 49,478 البالد

Alinma 32,939,606,855.90 1,927,117,369 303,420 الإمناء

Total 63,660,749,949.05 2,570,607,074 585,365 اجمايل القطاع

Petrochemical Industries
قيمة �ل�ضهم �ملتد�وله �ل�ضفقات �ملنفذه  �ل�ضهم �ملتد�وله

 �ل�ضناعات �لبرتوكيماوية
Value Traded Volume Traded Transactions

CHEMANOL 2,153,084,661.30 137,363,838 44,980 كيمانول

Petrochem 1,786,315,201.10 63,879,938 25,871 برتوكيم

SABIC 31,039,204,524.50 271,896,336 227,970 �سابك

SAFCO 2,480,893,558.50 15,070,702 17,807 �سافكو

Industrialization 3,947,843,555.90 123,976,206 34,828 الت�سنيع

Alujain 1,500,933,432.65 61,807,029 33,388 اللجني

Nama Chemicals 4,563,569,072.55 322,929,795 80,623 مناء للكيماويات

SIIG 1,518,359,644.20 44,241,999 16,111 املجموعة ال�سعودية

Sahara Petrochemical 5,686,990,266.35 268,653,846 66,655 ال�سحراء للبرتوكيماويات

YANSAB 2,321,288,088.50 32,445,102 25,378 ين�ساب

Sipchem 1,562,036,011.00 50,330,489 24,607 �سبكيم العاملية

Advanced 1,790,809,289.30 41,295,198 26,957 املتقدمة

Saudi Kayan 17,429,322,810.15 1,114,830,877 144,921 كيان ال�سعودية

Petro Rabigh 8,765,679,470.30 311,428,899 142,308 برتو رابغ

Total 86,546,329,586.30 2,860,150,254 912,404 اجمايل القطاع

Cement
قيمة �ل�ضهم �ملتد�وله �ل�ضفقات �ملنفذه  �ل�ضهم �ملتد�وله

�ل�ضمنت
Value Traded Volume Traded Transactions

HCC 1,554,506,922.20 69,500,994 25,695 اأ�سمنت حائل

Najran Cement 1,298,511,301.50 52,035,406 24,836 اأ�سمنت جنران

City Cement 1,345,090,651.60 57,167,333 30,085 ا�سمنت املدينة

Northern Cement 2,584,946,343.05 106,165,199 52,078 اأ�سمنت ال�سمالية

Arab Cement 1,711,622,291.25 23,862,143 16,200 ال�سمنت العربية

Yamamah Cement 1,283,481,210.50 22,273,741 13,075 ا�سمنت اليمامة

Saudi Cement 977,064,736.75 8,947,086 8,465 ا�سمنت ال�سعوديه

Qassim Cement 471,997,043.50 5,174,041 6,421 ا�سمنت الق�سيم

Southern Cement 461,405,395.75 4,022,424 8,890 ا�سمنت اجلنوبيه

Yanbu Cement 1,141,492,524.50 16,757,160 11,284 ا�سمنت ينبع

Eastern Cement 720,583,337.00 11,917,298 9,674 ا�سمنت ال�سرقية

Tabuk Cement 330,437,739.00 11,585,012 6,341 ا�سمنت تبوك

Jouf Cement 1,306,010,411.55 73,616,440 24,621 ا�سمنت اجلوف

Total 15,187,149,908.15 463,024,277 237,665 اجمايل القطاع

Retail
قيمة �ل�ضهم �ملتد�وله �ل�ضفقات �ملنفذه  �ل�ضهم �ملتد�وله

�لتجزئة
Value Traded Volume Traded Transactions

A. Othaim Market 1,941,460,235.50 12,374,917 35,514 اأ�سواق ع العثيم

Mouwasat 1,063,299,612.75 12,399,680 15,877 املوا�ساة

Extra 915,547,550.75 8,948,535 15,907 اإك�سرتا

Dallah Health 1,899,401,569.50 23,844,654 32,702 دله ال�سحية

Care 3,899,765,343.00 67,986,215 59,880 رعاية



Sponsored by: 
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Retail
قيمة �ل�ضهم �ملتد�وله �ل�ضفقات �ملنفذه  �ل�ضهم �ملتد�وله

�لتجزئة
Value Traded Volume Traded Transactions

Farm Superstore 4,402,660,544.40 56,117,505 249,966 اأ�سواق املزرعة

SASCO 1,869,206,170.85 73,602,956 39,350 �سا�سكو

Thim›ar 3,273,423,007.00 53,277,601 73,364 ثمار

Fitaihi Group 1,277,011,258.30 73,792,983 29,332 جمموعة فتيحي

Jarir 1,481,255,861.50 8,163,570 17,090 جرير

Aldrees 2,532,144,379.75 66,376,732 50,722 الدري�س

AlHokair 1,456,778,958.25 9,032,720 17,120 احلكري

Alkhaleej Trng 1,391,314,499.60 23,975,203 36,648 اخلليج للتدريب

Total 27,403,268,991.15 489,893,271 673,472 اجمايل القطاع

Energy & Utilities
قيمة �ل�ضهم �ملتد�وله �ل�ضفقات �ملنفذه  �ل�ضهم �ملتد�وله

�لطاقة و�ملر�فق �خلدمية
Value Traded Volume Traded Transactions

Gas & Industrialization 345,429,631.40 12,830,226 9,136 الغاز والت�سنيع

Saudi Electricity 3,917,394,528.90 257,008,525 38,626 كهرباء ال�سعودية

Total 4,262,824,160.30 269,838,751 47,762 اجمايل القطاع

Agriculture & Food Industries
قيمة �ل�ضهم �ملتد�وله �ل�ضفقات �ملنفذه  �ل�ضهم �ملتد�وله

�لزر�عة و�ل�ضناعات �لغذ�ئية
Value Traded Volume Traded Transactions

SAVOLA Group 1,988,404,104.00 32,444,335 21,935 جمموعة �سافول

WAFRAH 2,879,728,000.30 85,617,900 67,250 وفرة

SADAFCO 637,700,794.25 7,516,014 13,706 �سدافكو

Almarai 2,373,221,222.75 39,524,310 34,775 املراعي

Anaam Holding 1,483,385,493.50 43,955,349 39,539 اأنعام القاب�سة

H B 915,144,611.75 13,978,455 25,161 حلواين اإخوان

Herfy Foods 620,410,052.00 5,114,397 9,954 هريف لالأغذية

Catering 888,477,923.25 5,931,007 10,936 التموين

NADEC 1,265,480,222.30 44,229,747 25,487 نادك

Qassim Agriculture 2,290,761,762.00 131,445,788 61,452 الق�سيم الزراعيه

Tabuk Agriculture 1,704,912,337.00 48,772,800 42,367 تبوك الزراعيه

Saudi Fisheries 2,270,455,060.50 73,268,337 58,811 الأ�سماك

Sharqiya Dev Co 1,640,364,080.50 28,643,741 34,536 ال�سرقية للتنمية

Jouff Agriculture 669,403,380.85 15,859,532 15,198 اجلوف الزراعيه

Bishah Agriculture * 0.00 0 0 بي�سة الزراعيه *

Jazan Development 1,624,183,402.60 91,182,822 29,254 جازان للتنمية

Total 23,252,032,447.55 667,484,534 490,361 اجمايل القطاع

Telecomm. & Information 
Technology

قيمة �ل�ضهم �ملتد�وله �ل�ضفقات �ملنفذه  �ل�ضهم �ملتد�وله
�لت�ضالت وتقنية �ملعلومات

Value Traded Volume Traded Transactions
STC 6,357,102,478.00 104,068,162 34,061 الت�سالت

Etihad Etisalat 6,202,339,950.75 69,026,171 31,429 احتاد ات�سالت

ZAIN KSA 11,132,311,048.70 1,146,052,345 131,313 زين ال�سعودية

Atheeb Telecom 12,617,206,649.10 787,771,493 246,472 عذيب لالت�سالت

 Almutakamela* 0.00 0 0 املتكاملة *

Total 36,308,960,126.55 2,106,918,171 443,275 اجمايل القطاع

Insurance
قيمة �ل�ضهم �ملتد�وله �ل�ضفقات �ملنفذه  �ل�ضهم �ملتد�وله

�لتاأمني
Value Traded Volume Traded Transactions

Tawuniya 1,722,660,690.10 53,858,648 37,296 التعاونية

ANB Insurance 5,248,280,433.25 71,223,301 215,915 العربي للتاأمني

JaziraTakaful 1,606,407,910.90 32,709,256 55,043 جزيرة تكافل

Malath Insurance 1,371,893,182.90 64,220,614 35,514 مالذ للتاأمني

MEDGULF 2,125,480,575.00 65,634,346 50,965 ميدغلف للتاأمني

ALLIANZ SF 1,815,336,363.75 26,079,634 50,015 األيانز اإ�س اإف

SALAMA 1,205,851,575.30 30,772,485 45,050 �سالمة

Walaa Insurance 781,563,779.60 30,087,834 24,345 ولء للتاأمني

Arabian Shield 869,379,832.60 25,750,354 29,511 الدرع العربي

SABB Takaful 1,501,060,474.00 42,094,866 40,811 �ساب تكافل
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Insurance
قيمة �ل�ضهم �ملتد�وله �ل�ضفقات �ملنفذه  �ل�ضهم �ملتد�وله

�لتاأمني
Value Traded Volume Traded Transactions

SANAD 640,675,350.05 31,598,375 29,237 �سند

SAICO 2,423,624,983.40 47,239,087 76,389 �سايكو

 WAFA Insurance 3,652,667,654.50 37,856,106 119,238 وفاء للتاأمني 

Gulf Union 579,653,830.75 24,299,835 20,119 احتاد اخلليج

ATC 1,083,647,622.15 20,655,887 30,426 الأهلي للتكافل

Al - Ahlia 4,708,244,516.80 75,436,188 132,359 الأهلية

 ACIG 954,941,835.65 35,536,156 35,072 اأ�سيج

AICC 769,744,362.10 34,975,400 35,153 التاأمني العربية

Trade Union 1,165,754,797.90 43,037,624 31,996 الحتاد التجاري

Sagr Insurance 1,313,684,923.40 46,444,476 32,635 ال�سقر للتاأمني

U C A 490,507,750.45 20,908,102 18,098 املتحدة للتاأمني

Saudi Re 2,751,434,404.20 229,230,209 60,112 الإعادة ال�سعودية

Bupa Arabia 2,244,724,930.05 44,745,184 60,378 بوبا العربية

* Weqaya Takaful 530,281,331.40 18,258,926 18,854 وقاية للتكافل*

Al Rajhi Takaful 562,039,070.50 13,700,113 19,744 تكافل الراجحي

ACE 654,459,825.25 10,675,958 18,157 اي�س

AXA - Cooperative 975,361,660.50 26,745,140 30,702 اك�سا - التعاونية

Gulf General 1,117,737,793.00 25,841,804 40,941 اخلليجية العامة

Buruj 1,495,187,921.95 32,207,367 49,292 بروج

Al Alamiya 2,011,386,256.65 34,938,832 54,007 العاملية

Solidarity 1,750,651,738.30 74,812,517 48,433 �سوليدرتي تكافل

Wataniya 742,621,422.50 8,282,623 26,119 الوطنية

Amana Insurance 4,939,068,592.90 142,454,975 167,008 امانة للتامني

Enaya 3,376,626,365.90 82,087,024 110,338 عناية

Alinma Tokio M. 844,180,835.75 13,203,923 25,386 الإمناء طوكيو م

Total 60,026,824,593.40 1,617,603,169 1,874,658 اجمايل القطاع

Multi- Investment
قيمة �ل�ضهم �ملتد�وله �ل�ضفقات �ملنفذه  �ل�ضهم �ملتد�وله

�ضركات �ل�ضتثمار �ملتعدد
Value Traded Volume Traded Transactions

SARCO 2,762,923,022.50 41,649,789 53,347 امل�سايف

Saudi Advanced 1,639,388,979.20 82,911,547 39,605 املتطورة

Al Ahsa for Dev. 2,595,982,938.70 168,354,679 53,655 الح�ساء للتنميه

SISCO 1,781,286,814.60 105,735,082 33,470 �سي�سكو

Assir 1,682,905,882.60 69,435,415 31,841 ع�سري

* Al Baha 0.00 0.00 0.00 الباحة *

kingdom 1,149,103,464.45 49,207,640 17,934 اململكة

Total 11,611,591,102.05 517,294,152 229,852 اجمايل القطاع

Industrial Investment
قيمة �ل�ضهم �ملتد�وله �ل�ضفقات �ملنفذه  �ل�ضهم �ملتد�وله

�ل�ضتثمار �ل�ضناعي
Value Traded Volume Traded Transactions

Takween 982,612,007.40 24,686,133 24,191 تكوين

BCI 1,046,471,499.10 31,804,591 26,605 بى �سى اآى

MA›ADEN 7,983,212,879.50 231,825,691 85,257 معادن

Astra Indust 1,060,863,101.25 18,131,024 23,106 اأ�سرتا ال�سناعية

ALSorayai 949,358,759.85 44,377,351 25,890 جمموعة ال�سريع

Shaker 1,945,806,241.75 26,038,126 24,897 �ساكر

Pharmaceutical 1,616,056,169.25 23,956,045 19,258 الدوائية

Glass 1,221,309,935.60 39,870,534 24,260 زجاج

FIPCO 2,454,757,339.25 45,550,922 42,719 فيبكو

Maadaniyah 1,554,032,438.00 48,690,418 36,392 معدنية

Saudi Chemical 1,146,207,408.50 19,634,646 13,087 الكيميائيه ال�سعوديه

SPM 1,793,538,932.70 45,774,600 34,793 �سناعة الورق

AlAbdullatif 866,431,688.30 21,324,473 17,322 العبداللطيف

Saudi Export 3,344,845,573.95 63,838,838 71,044 ال�سادرات

Total 27,965,503,974.40 685,503,392.00 468,821 اجمايل القطاع
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Building & Construction
قيمة �ل�ضهم �ملتد�وله �ل�ضفقات �ملنفذه  �ل�ضهم �ملتد�وله

�لت�ضييد و�لبناء
Value Traded Volume Traded Transactions

ASLAK 936,605,963.90 23,037,669 16,342 اأ�سالك

Bawan 8,737,339,604.25 147,064,397 261,121  بوان

* MMG 0.00 0 0 جمموعة املعجل *

SSP 471,091,934.40 13,101,499 11,236 الأنابيب ال�سعودية

ALKHODARI 1,033,490,186.60 30,139,146 25,584 اخل�سري

Ceramic 1,664,396,941.00 13,039,188 25,000 اخلزف

Gypsum 778,002,028.10 25,830,452 20,669 اجلب�س

Cables 1,384,329,004.80 111,838,969 34,736 الكابالت

Saudi Industrial 1,932,914,162.05 100,783,442 39,032 �سدق

Amiantit 1,600,679,160.70 97,105,605 28,473 اميانتيت

Pipes 977,350,541.45 39,631,633 22,127 اأنابيب

Zamil Industrial 1,928,348,782.75 40,096,458 34,538 الزامل لل�سناعة

AL Babtain 1,808,190,453.00 54,282,225 38,097 البابطني

SVCP 1,321,737,636.75 16,512,888 25,071 الفخارية

MESC 1,573,322,277.65 109,885,937 37,305 م�سك

Red Sea 1,371,554,616.00 20,136,664 36,097 البحر الأحمر

Total 27,519,353,293.40 842,486,172 655,428 اجمايل القطاع

Real Estate Development
قيمة �ل�ضهم �ملتد�وله �ل�ضفقات �ملنفذه  �ل�ضهم �ملتد�وله

�لتطوير �لعقاري
Value Traded Volume Traded Transactions

Real Estate 3,343,889,318.60 98,318,686 48,478 العقارية

Taiba 4,770,931,584.30 110,437,113 82,877 طيبة لال�ستثمار

Makkah 2,378,928,338.50 31,144,620 42,313 مكة لالن�ساء

Arriyadh Development 3,188,263,447.90 99,340,142 44,695 التعمري

Emaar E .C 8,977,579,221.65 607,298,928 109,644 اإعمار

Jabal Omar 10,932,574,983.10 289,603,394 121,761 جبل عمر

Dar Al Arkan 24,984,593,776.80 2,177,467,056 227,771 دار الأركان

KEC 5,883,317,234.75 313,249,277 85,436 مدينة املعرفة

Total 64,460,077,905.60 3,726,859,216 762,975 اجمايل القطاع

Transport
قيمة �ل�ضهم �ملتد�وله �ل�ضفقات �ملنفذه  �ل�ضهم �ملتد�وله

�لنقل
Value Traded Volume Traded Transactions

Bahri 2,936,548,701.30 97,117,869 28,072 البحري

SAPTCO 3,058,199,590.40 108,240,157 58,252 النقل اجلماعي

Mubarrad 3,096,788,480.70 78,976,048 72,960 مربد

Budget Saudi 1,303,563,967.25 14,643,888 26,909 بدجت ال�سعودية

Total 10,395,100,739.65 298,977,962 186,193 اجمايل القطاع

Media and Publishing
قيمة �ل�ضهم �ملتد�وله �ل�ضفقات �ملنفذه  �ل�ضهم �ملتد�وله

�لعالم و�لن�ضر
Value Traded Volume Traded Transactions

Tihama 2,490,841,873 16,742,233 64,047 تهامه لالعالن

SRMG 473,462,310 22,988,538 17,017 الأبحاث و الت�سويق

SPPC 914,194,910 38,131,993 26,791 طباعة وتغليف

Total 3,878,499,093.55 77,862,764 107,855 اجمايل القطاع

Hotel & Tourism
قيمة �ل�ضهم �ملتد�وله �ل�ضفقات �ملنفذه  �ل�ضهم �ملتد�وله

�لفنادق و�ل�ضياحة
Value Traded Volume Traded Transactions

ALTAYYAR 2,524,279,487.50 25,854,930 30,994 الطيار

Hotels 1,080,225,761.10 30,972,856 22,360 الفنادق

Shams 2,294,899,286.75 28,399,350 53,083 �سم�س

Total 5,899,404,535.35 85,227,136 106,437 �جمايل �لقطاع

 Market 468,377,670,406.45 17,279,730,295 7,782,523 �جمايل �ل�ضوق

* Suspended. .معلقة من التداول *
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Company
Close  Price Book Value 

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

Market Cap. 
(mn)

Shareholders› 
Equity (mn)

Net Income 
(mn)

�ل�ضركة
�ضعر �لإغالق �لقيمه �لدفرتيه

�ل�ضعر/�لقيمه 
�لدفرتيه

�لعائد على 
�ل�ضهم

�ل�ضعر للعائد
�لأ�ضهم �مل�ضدره 

)مليون(
�لقيمه �ل�ضوقيه 

)مليون(
حقوق �مل�ضاهمني 

)مليون(
�ضايف �لدخل 

)مليون(

Riyad 34.90 22.58 1.55 2.63 13.26 1,500.000 52,350.00 33,870.32 3,947.11 الريا�س

AlJazira 41.80 19.10 2.19 2.17 19.27 300.000 12,540.00 5,728.55 650.64 اجلزيرة

Saudi Investment 30.70 18.64 1.65 2.34 13.12 550.000 16,885.00 10,252.78 1,286.83 ا�ستثمار

Saudi Hollandi 40.40 19.74 2.05 3.15 12.81 476.280 19,241.71 9,401.43 1,501.61 ال�سعودي الهولندي

Saudi Fransi 40.50 25.68 1.58 2.66 15.22 904.018 36,612.72 23,216.63 2,405.58 ال�سعودي الفرن�سي

SABB 47.00 22.83 2.06 3.77 12.45 1,000.000 47,000.00 22,832.80 3,773.81 �سـاب

Arab National 30.00 19.08 1.57 2.52 11.89 1,000.000 30,000.00 19,080.45 2,522.50 العربي الوطني

SAMBA 42.90 29.00 1.48 3.76 11.41 1,200.000 51,480.00 34,802.90 4,510.05 �سامبا

Al Rajhi 74.75 25.60 2.92 4.96 15.07 1,500.000 112,125.00 38,404.59 7,437.99 الراجحي

AL Bilad 42.60 12.75 3.34 1.82 23.37 400.000 17,040.00 5,100.89 729.17 البالد

Alinma 18.65 11.22 1.66 0.67 27.84 1,500.000 27,975.00 16,831.93 1,004.76 الإمناء

Total Banks & Financial 
Services Sector - 21.25 1.93 2.88 14.22 10,330.298 423,249.44 219,523.27 29,770.05 اإجمايل قطاع امل�سارف واخلدمات املالية

CHEMANOL 16.40 13.13 1.25 0.60 27.43 120.600 1,977.84 1,583.23 72.12 كيمانول

Petrochem 28.20 8.59 3.28 -0.14 (M)  (س) 480.000 13,536.00 4,120.81 -66.13 برتوكيم

SABIC 117.50 52.09 2.26 8.43 13.94 3,000.000 352,500.00 156,271.42 25,278.38 �سابك

SAFCO 160.00 24.81 6.45 9.48 16.88 333.333 53,333.33 8,268.79 3,160.48 �سافكو

Industrialization 33.60 17.95 1.87 1.76 19.09 668.914 22,475.52 12,006.13 1,177.44 الت�سنيع

Alujain 25.90 10.81 2.40 1.59 16.32 69.200 1,792.28 747.74 109.82 اللجني

Nama Chemicals 15.65 10.81 1.45 -0.345 (M)  (س) 128.520 2,011.34 1,389.20 -44.32 مناء للكيماويات

SIIG 34.50 14.07 2.45 1.59 21.74 450.000 15,525.00 6,331.91 714.08 املجموعة ال�سعودية

Sahara Petrochemical 21.40 13.21 1.62 1.30 16.45 438.795 9,390.21 5,794.43 570.78 ال�سحراء للبرتوكيماويات

YANSAB 70.75 26.74 2.65 4.70 15.05 562.500 39,796.88 15,043.33 2,644.65 ين�ساب

Sipchem 32.50 15.80 2.06 1.69 19.21 366.667 11,916.67 5,793.22 620.45 �سبكيم العاملية

Advanced 42.60 13.74 3.10 3.396 12.55 163.995 6,986.19 2,254.05 556.86 املتقدمة

Saudi Kayan 16.55 9.40 1.76 -0.23 (M)  (س) 1,500.000 24,825.00 14,093.63 -346.41 كيان ال�سعودية

Petro Rabigh 26.10 10.18 2.56 0.34 76.59 876.000 22,863.60 8,917.46 298.53 برتو رابغ

Total Petrochemical Industries 
Sector - 26.49 2.39 3.79 15.30 9,158.524 578,929.85 242,615.35 34,746.72 اإجمايل قطاع ال�سناعات البرتوكيماوية

HCC 23.55 9.82 2.40 0.52 45.68 97.900 2,305.55 961.75 50.47 اأ�سمنت حائل

Najran Cement 24.90 10.71 2.33 1.17 21.36 170.000 4,233.00 1,820.54 198.14 اأ�سمنت جنران
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Company
Close  Price Book Value 

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

Market Cap. 
(mn)

Shareholders› 
Equity (mn)

Net Income 
(mn)

�ل�ضركة
�ضعر �لإغالق �لقيمه �لدفرتيه

�ل�ضعر/�لقيمه 
�لدفرتيه

�لعائد على 
�ل�ضهم

�ل�ضعر للعائد
�لأ�ضهم �مل�ضدره 

)مليون(
�لقيمه �ل�ضوقيه 

)مليون(
حقوق �مل�ضاهمني 

)مليون(
�ضايف �لدخل 

)مليون(

City Cement 23.25 10.59 2.20 1.15 20.14 189.200 4,398.90 2,002.80 218.42 اأ�سمنت املدينة

Northern Cement 23.95 12.28 1.95 1.30 18.37 180.000 4,311.00 2,210.55 234.62 اأ�سمنت ال�سمالية

Arab Cement 82.25 35.88 2.29 2.40 34.25 80.000 6,580.00 2,870.56 192.09 ال�سمنت العربية

Yamamah Cement 58.25 19.23 3.03 4.30 13.55 202.500 11,795.63 3,893.36 870.23 ا�سمنت اليمامة

Saudi Cement 106.50 20.97 5.08 7.35 14.50 153.000 16,294.50 3,208.45 1,123.79 ا�سمنت ال�سعوديه

Qassim Cement 90.50 22.19 4.08 6.50 13.92 90.000 8,145.00 1,997.14 585.01 ا�سمنت الق�سيم

Southern Cement 111.75 19.73 5.67 7.19 15.55 140.000 15,645.00 2,761.60 1,006.09 ا�سمنت اجلنوبيه

Yanbu Cement 70.25 20.83 3.37 5.21 13.47 157.500 11,064.38 3,281.04 821.30 ا�سمنت ينبع

Eastern Cement 57.50 26.55 2.17 3.59 16.00 86.000 4,945.00 2,283.19 309.16 ا�سمنت ال�سرقية

Tabuk Cement 29.90 13.16 2.27 1.93 15.51 90.000 2,691.00 1,184.83 173.46 ا�سمنت تبوك

Jouf Cement 17.90 10.61 1.69 0.42 43.01 130.000 2,327.00 1,379.53 54.11 ا�سمنت اجلوف

Total Cement Sector - 16.90 3.17 3.30 16.23 1,766.100 94,735.95 29,855.34 5,836.88 اإجمايل قطاع الأ�سمنت

A. Othaim Market 177.00 35.80 4.94 8.56 20.69 22.500 3,982.50 805.51 192.51 ا�سواق ع العثيم

Mouwasat 90.00 17.77 5.06 4.02 22.37 50.000 4,500.00 888.53 201.20 املوا�ساة

Extra 115.00 16.27 7.07 5.58 20.62 30.000 3,450.00 488.06 167.33 اإك�سرتا

Dallah Health 89.00 25.21 3.53 2.89 30.75 47.200 4,200.80 1,189.96 136.63 دله ال�سحية

Care 61.50 18.11 3.40 2.06 29.82 44.850 2,758.28 812.19 92.50 رعاية

Farm Superstore 86.25 15.69 5.50 3.82 22.60 25.000 2,156.25 392.21 95.41 اأ�سواق املزرعة

SASCO 27.60 16.19 1.70 0.88 31.21 45.000 1,242.00 728.66 39.80 خدمات ال�سيارات

Thim›ar 95.00 5.18 18.36 1.36 69.82 10.000 950.00 51.75 13.61 ثمار

Fitaihi Group 18.90 12.75 1.48 0.65 29.11 55.000 1,039.50 701.07 35.72 جمموعة فتيحي

Jarir 206.00 13.03 15.81 7.26 28.38 90.000 18,540.00 1,172.66 653.26 جرير

Aldrees 39.60 12.95 3.06 2.54 15.58 40.000 1,584.00 518.04 101.69 الدري�س

AlHokair 180.00 21.29 8.46 6.82 26.38 105.000 18,900.00 2,234.97 716.44  احلكري 

Alkhaleej Trng 63.00 14.34 4.39 2.63 23.98 30.000 1,890.00 430.19 78.83 اخلليج للتدريب

Total Retail Sector - 17.52 6.26 4.25 25.82 594.550 65,193.33 10,413.80 2,524.92 اإجمايل قطاع التجزئة

Gas & Industrialization 28.50 13.31 2.14 1.52 18.76 75.000 2,137.50 997.98 113.94 الغاز والت�سنيع

Saudi Electricity 15.75 13.51 1.17 0.73 21.62 4,166.594 65,623.85 56,276.31 3,035.87 كهرباء ال�سعودية

Total Energy & Utilities Sector - 13.50 1.18 0.74 21.51 4,241.594 67,761.35 57,274.30 3,149.81 اإجمايل قطاع الطاقة واملرافق اخلدمية

SAVOLA Group 67.25 18.07 3.72 3.19 21.07 533.981 35,910.20 9,650.98 1,704.48 جمموعة �سافول
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Company
Close  Price Book Value 

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

Market Cap. 
(mn)

Shareholders› 
Equity (mn)

Net Income 
(mn)

�ل�ضركة
�ضعر �لإغالق �لقيمه �لدفرتيه

�ل�ضعر/�لقيمه 
�لدفرتيه

�لعائد على 
�ل�ضهم

�ل�ضعر للعائد
�لأ�ضهم �مل�ضدره 

)مليون(
�لقيمه �ل�ضوقيه 

)مليون(
حقوق �مل�ضاهمني 

)مليون(
�ضايف �لدخل 

)مليون(

WAFRAH 34.90 11.02 3.17 0.36 98.09 20.000 698.00 220.44 7.12 وفرة

SADAFCO 95.50 26.67 3.58 5.21 18.34 32.500 3,103.75 866.90 169.25  �سدافكو

Almarai 64.50 16.90 3.82 2.50 25.76 600.000 38,700.00 10,142.47 1,502.21 املراعي

Anaam Holding 35.30 9.72 3.63 -1.66 (M)  (س) 19.600 691.88 190.56 -32.59 اأنعام القاب�سة

H B 77.00 20.34 3.79 3.24 23.78 28.571 2,200.00 581.03 92.52 حلواين اإخوان

Herfy Foods 138.00 18.21 7.58 5.80 23.79 33.000 4,554.00 600.84 191.42 هريف لالأغذية

Catering 157.50 14.13 11.15 6.94 22.68 82.000 12,915.00 1,158.63 569.35 التموين

NADEC 34.20 16.46 2.08 1.43 23.90 70.000 2,394.00 1,152.41 100.17 نادك

Qassim Agriculture 17.05 6.90 2.47 -0.25 (M)  (س) 50.000 852.50 345.02 -12.28 الق�سيم الزراعيه

Tabuk Agriculture 36.00 17.39 2.07 -0.74 (M)  (س) 20.000 720.00 347.81 -14.84 تبوك الزراعيه

Saudi Fisheries 32.60 5.63 5.79 -0.91 (M)  (س) 53.538 1,745.32 301.62 -48.98 الأ�سماك

Sharqiya Dev Co 63.75 8.19 7.79 -0.74 (M)  (س) 7.500 478.13 61.41 -5.57 ال�سرقية للتنمية

Jouff Agriculture 42.90 23.32 1.84 3.40 12.61 30.000 1,287.00 699.70 102.07 اجلوف الزراعيه

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

Jazan Development 18.50 11.92 1.55 2.01 9.19 50.000 925.00 595.99 100.65 جازان للتنمية

Total Agriculture & Food 
Industries - 16.46 3.99 2.71 22.62 1,635.690 107,523.53 26,915.81 4,424.97 اإجمايل قطاع الزراعة وال�سناعات الغذائية

STC 66.00 28.11 2.35 4.95 13.34 2,000.000 132,000.00 56,229.63 9,897.07 الت�سالت

Etihad Etisalat 92.75 31.12 2.98 8.67 10.70 770.000 71,417.50 23,963.33 6,676.55 احتاد ات�سالت

Zain KSA 10.35 6.26 1.65 -1.53 (M)  (س) 1,080.100 11,179.04 6,758.67 -1,651.47 زين ال�سعودية 

Atheeb Telecom 17.05 4.59 3.71 -1.51 (M)  (س) 157.500 2,685.38 723.42 -238.45 عذيب لالت�سالت

Almutakamela* 24.30 - - - - 100.000 2,430.00 - - * املتكاملة

Total Telecomm. & 
Information Tech. Sector - 21.34 2.51 3.57 12.27 4,107.600 219,711.91 87,675.04 14,683.70 اإجمايل قطاع الت�سالت وتقنية املعلومات

Tawuniya 33.70 16.41 2.05 -5.91 (M)  (س) 100.000 3,370.00 1,640.57 -590.94 التعاونية

ANB Insurance 67.25 8.41 8.00 -1.03 (M)  (س) 17.500 1,176.88 147.10 -18.10 العربي للتاأمني

Jazira Takaful 47.90 9.95 4.81 0.08 587.83 35.000 1,676.50 348.39 2.85 جزيرة تكافل

Malath Insurance 21.45 9.70 2.21 -1.39 (M)  (س) 30.000 643.50 290.98 -41.83 مالذ للتاأمني

MEDGULF 33.40 9.96 3.35 -1.92 (M)  (س) 100.000 3,340.00 995.93 -192.46 ميدغلف للتاأمني

ALLIANZE SF 63.25 8.64 7.32 0.64 98.70 20.000 1,265.00 172.87 12.82 األيانز اإ�س اإف

SALAMA 36.50 2.72 13.42 -4.21 (M)  (س) 10.000 365.00 27.20 -42.14 �سالمة

Walaa Insurance 25.20 10.34 2.44 1.232 20.45 20.000 504.00 206.78 24.65 ولء للتاأمني
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Company
Close  Price Book Value 

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

Market Cap. 
(mn)

Shareholders› 
Equity (mn)

Net Income 
(mn)

�ل�ضركة
�ضعر �لإغالق �لقيمه �لدفرتيه

�ل�ضعر/�لقيمه 
�لدفرتيه

�لعائد على 
�ل�ضهم

�ل�ضعر للعائد
�لأ�ضهم �مل�ضدره 

)مليون(
�لقيمه �ل�ضوقيه 

)مليون(
حقوق �مل�ضاهمني 

)مليون(
�ضايف �لدخل 

)مليون(

Arabian Shield 33.30 11.84 2.81 0.33 101.83 20.000 666.00 236.81 6.54 الدرع العربي

SABB Takaful 38.80 10.14 3.83 0.48 80.57 34.000 1,319.20 344.60 16.37 �ساب تكافل

SANAD 19.80 3.46 5.72 -1.47 (M)  (س) 20.000 396.00 69.23 -29.41 �سند

SAICO 50.75 5.17 9.81 -2.70 (M)  (س) 10.000 507.50 51.74 -26.95 �سايكو

WAFA Insurance 78.75 2.95 26.71 -0.66 (M)  (س) 10.000 787.50 29.48 -6.55 وفا للتاأمني

Gulf Union 24.10 5.71 4.22 -1.329 (M)  (س) 22.000 530.20 125.64 -29.23 اإحتاد اخلليج

ATC 56.25 8.38 6.71 0.48 116.53 16.667 937.50 139.64 8.05 الأهلي للتكافل

Al - Ahlia 70.50 2.60 27.08 -1.79 (M)  (س) 10.000 705.00 26.03 -17.87 الأهلية

ACIG 26.80 5.11 5.24 0.63 42.60 20.000 536.00 102.25 12.58 اأ�سيج

AICC 21.00 3.20 6.56 -5.09 (M)  (س) 20.000 420.00 64.04 -101.83 التاأمني العربية

Trade Union 25.90 9.82 2.64 -1.34 (M)  (س) 27.500 712.25 269.95 -36.88 الحتاد التجاري

Sagr Insurnce 29.00 13.35 2.17 2.02 14.33 25.000 725.00 333.64 50.60 ال�سقر للتاأمني

U C A 23.85 8.43 2.83 -2.79 (M)  (س) 28.000 667.80 236.16 -78.26 املتحدة للتاأمني

Saudi Re 12.00 8.22 1.46 -0.997 (M)  (س) 100.000 1,200.00 821.77 -99.65 الإعادة ال�سعودية

Bupa Arabia 56.00 18.28 3.06 3.68 15.20 40.000 2,240.00 731.06 147.33 بوبا العربية

* Weqaya Takaful 29.00 - - - - 20.000 580.00 - - * وقاية للتكافل

Al Rajhi Takaful 42.10 4.32 9.74 -1.12 (M)  (س) 20.000 842.00 86.46 -22.34 تكافل الراجحي 

ACE 60.50 17.41 3.48 1.59 38.09 10.000 605.00 174.06 15.89 اي�س

AXA - Cooperative 36.80 9.57 3.85 0.65 56.87 20.000 736.00 191.38 12.94 اك�سا - التعاونية

Gulf General 42.20 9.28 4.55 0.30 142.83 20.000 844.00 185.52 5.91 اخلليجية العامة

Buruj 49.80 5.42 9.19 0.39 128.53 13.000 647.40 70.48 5.04 بروج للتامني

Al Alamiyah 74.00 5.66 13.08 -1.10 (M)  (س) 20.000 1,480.00 113.11 -21.92 العاملية

Solidarity 23.25 6.16 3.77 -1.64 (M)  (س) 55.500 1,290.38 341.89 -91.01 �سوليدرتي تكافل

Wataniya 91.00 5.80 15.68 -3.11 (M)  (س) 10.000 910.00 58.04 -31.12 الوطنية

Amana Insurance 33.00 6.44 5.12 -0.13 (M)  (س) 32.000 1,056.00 206.22 -4.01 امانة للتامني

Enaya 40.40 7.49 5.39 -2.09 (M)  (س) 40.000 1,616.00 299.58 -83.53 عناية

Alinma Tokio M 63.50 5.94 10.69 -3.65 (M)  (س) 20.000 1,270.00 118.78 -73.05 الإمناء طوكيو م

Total Insurance Sector - 9.11 3.95 -1.30 39.50 1,016.167 36,567.60 9,257.38 -1,317.53 اإجمايل قطاع التاأمني

SARCO 68.00 38.16 1.78 1.05 64.61 15.000 1,020.00 572.39 15.79  امل�سايف 

Saudi Advanced 21.95 20.48 1.07 0.58 37.84 43.200 948.24 884.75 25.06 املتطورة
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Company
Close  Price Book Value 

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

Market Cap. 
(mn)

Shareholders› 
Equity (mn)

Net Income 
(mn)

�ل�ضركة
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�ل�ضعر للعائد
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)مليون(
�لقيمه �ل�ضوقيه 

)مليون(
حقوق �مل�ضاهمني 

)مليون(
�ضايف �لدخل 

)مليون(

Al Ahsa for Dev. 17.05 10.71 1.59 0.327 52.15 49.000 835.45 524.62 16.02 الح�ساء للتنميه

SISCO 17.80 12.15 1.46 0.82 21.60 68.000 1,210.40 826.41 56.04 �سي�سكو

Assir 25.50 20.37 1.25 1.04 24.42 126.389 3,222.92 2,575.16 131.97 ع�سري

Al Baha* 13.50 - - - - 15.000 202.50 - - *الباحة

Kingdom 22.50 8.53 2.64 0.20 112.30 3,705.882 83,382.35 31,606.27 742.47 اململكة

Total Multi-Investment Sector - 9.20 2.46 0.25 91.78 4,022.471 90,821.86 36,989.59 987.34 اإجمايل قطاع �سركات ال�ستثمار املتعدد

Takween 40.80 12.92 3.16 1.27 32.17 35.000 1,428.00 452.16 44.39 تكوين

BCI 33.40 16.90 1.98 1.61 20.72 27.500 918.50 464.84 44.33 بى �سى اآى

MA›ADEN 36.20 21.36 1.69 1.82 19.90 925.000 33,485.00 19,759.76 1,682.38 معادن

Astra Indust 60.75 25.56 2.38 3.42 17.79 74.118 4,502.65 1,894.63 253.14 اأ�سرتا ال�سناعية

ALSorayai 22.05 13.32 1.66 0.35 63.26 37.500 826.88 499.34 13.07 جمموعة ال�سريع

Shaker 82.75 18.67 4.43 3.57 23.15 35.000 2,896.25 653.52 125.09 �ساكر

Pharmaceutical 72.00 47.15 1.53 3.40 21.17 78.438 5,647.50 3,697.98 266.82 الدوائية

Glass 31.60 19.69 1.60 1.50 21.10 30.000 948.00 590.67 44.93 زجاج

FIPCO 55.75 15.14 3.68 2.22 25.17 11.500 641.13 174.11 25.47 فيبكو

Maadaniyah 32.90 13.10 2.51 0.38 86.44 28.112 924.89 368.28 10.70 معدنية

Saudi Chemical 61.00 23.73 2.57 4.75 12.83 63.240 3,857.64 1,500.74 300.60 الكيميائيه ال�سعوديه

SPM 49.30 18.04 2.73 0.84 58.37 37.500 1,848.75 676.59 31.67 �سناعة الورق

AlAbdullatif 42.90 15.35 2.79 3.28 13.06 81.250 3,485.63 1,247.29 266.83 العبداللطيف

Saudi Export 59.00 11.19 5.27 0.60 98.67 10.800 637.20 120.90 6.46 ال�سادرات

Total Industrial Investment 
Sector - 21.76 1.93 2.11 19.91 1,474.957 62,048.00 32,100.81 3,115.87 اإجمايل قطاع ال�ستثمار ال�سناعي

ASLAK 43.30 12.127 3.570 2.824 15.333 39.000 1,688.700 472.960 110.133 اأ�سالك

Bawan 59.00 14.25 4.14 3.36 17.54 50.000 2,950.00 712.74 168.19 بوان 

MMG* 12.55 - - - - 125.000 1,568.75 - - * جمموعة املعجل

SSP 37.50 15.39 2.44 1.56 24.07 51.000 1,912.50 784.71 79.45 الأنابيب ال�سعودية

ALKHODARI 36.30 15.28 2.38 1.21 29.98 53.125 1,928.44 811.59 64.32 اخل�سري

Ceramic 136.50 40.56 3.36 8.25 16.54 37.500 5,118.75 1,521.18 309.44 اخلزف

Gypsum 30.90 15.29 2.02 0.57 54.19 31.667 978.50 484.13 18.06 اجلب�س

Cables 12.50 8.92 1.40 -3.01 (M)  (س) 76.000 950.00 678.15 -229.12 الكابالت

Saudi Industrial 21.35 10.10 2.11 0.89 24.07 40.000 854.00 404.04 35.48 �سدق

Amiantit 16.60 13.54 1.23 0.98 17.03 115.500 1,917.30 1,564.36 112.61 اميانتيت

Pipes 24.80 17.77 1.40 0.24 102.65 40.000 992.00 710.91 9.66 اأنابيب
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ال�سركات التي مل ُتعلن �سايف الدخل، وال�سركات اخلا�سرة )اآخر اأربعة اأرباع(، غري م�سمولة يف 
ح�ساب ن�سبة ال�سعر للعائد للقطاعات ولل�سوق.

�س : املوؤ�سر �سالب لن ال�سركة �سجلت خ�سائر وفقًا للبيانات املالية لآخر اأربعة اأرباع )تنتهي يف 
الربع الرابع 2013 م جلميع ال�سركات(.

* معلقة من التداول

Companies that have not announced a net income statement or have posted negative net income 
(recent 4 Quarters), are not included in calculating P/E ratio for sectors and the market.
M: Minus ratio due to company losses according to recent 4 quarters financial data (4th  Q 2013 
as recent for all companies).
* Suspended
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�ضعر �لإغالق �لقيمه �لدفرتيه

�ل�ضعر/�لقيمه 
�لدفرتيه

�لعائد على 
�ل�ضهم

�ل�ضعر للعائد
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�ضايف �لدخل 
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Zamil Industrial 51.25 26.81 1.91 3.92 13.07 60.000 3,075.00 1,608.54 235.36 الزامل لل�سناعة

AL Babtain 33.20 14.25 2.33 2.59 12.79 42.631 1,415.36 607.46 110.62 البابطني

SVCP 87.75 15.41 5.69 5.48 16.00 15.000 1,316.25 231.20 82.27 الفخارية

MESC 14.85 8.40 1.77 0.51 29.31 60.000 891.00 503.92 30.40 م�سك

Red Sea 84.75 22.37 3.79 3.82 22.19 40.000 3,390.00 894.60 152.77 البحر الأحمر

Total Building & 
Constructuion Sector - 13.68 2.58 1.47 18.72 876.423 30,946.55 11,990.49 1,289.64 اإجمايل قطاع الت�سييد والبناء

Real Estate 35.70 27.53 1.30 1.30 27.46 120.000 4,284.00 3,304.01 156.02 العقارية

Taiba 44.40 23.24 1.91 1.76 25.23 150.000 6,660.00 3,485.72 264.02 طيبة لال�ستثمار

Makkah 85.75 30.47 2.81 2.01 42.58 164.816 14,132.99 5,022.31 331.92  مكة لالن�ساء 

Arriyadh Development 35.10 16.82 2.09 2.50 14.06 100.000 3,510.00 1,682.41 249.69 التعمري

Emaar E .C 17.20 9.22 1.87 0.32 53.54 850.000 14,620.00 7,836.57 273.06 اإعمار

Jabal Omar 41.10 9.60 4.28 -0.03 (M)  (س) 929.400 38,198.34 8,926.37 -29.59 جبل عمر

Dar Al Arkan 12.50 15.73 0.79 0.63 19.81 1,080.000 13,500.00 16,992.82 681.46 دار الأركان

KEC 21.20 9.38 2.26 -0.00 (M)  (س) 339.300 7,193.16 3,182.71 -0.37 مدينة املعرفة

Total Real Estate development 
Sector - 13.51 2.02 0.52 28.99 3,733.516 102,098.49 50,432.93 1,926.21 اإجمايل قطاع التطوير العقاري

Bahri 33.80 18.56 1.82 2.39 14.15 315.000 10,647.00 5,845.73 752.26 البحري

SAPTCO 27.90 11.76 2.37 0.62 44.95 125.000 3,487.50 1,470.11 77.58 النقل اجلماعي

Mubarrad 44.40 13.24 3.35 4.87 9.12 18.000 799.20 238.23 87.60 مربد

Budget Saudi 102.00 22.58 4.52 4.92 20.71 30.500 3,111.00 688.71 150.21 بدجت ال�سعودية

Total Transport Sector - 16.87 2.19 2.19 16.90 488.500 18,044.70 8,242.78 1,067.65 اإجمايل قطاع النقل

Tihama 201.75 13.06 15.44 -2.79 (M)  (س) 15.000 3,026.25 195.95 -41.92 تهامة لالإعالن

SRMG 19.90 14.63 1.36 -0.38 (M)  (س) 80.000 1,592.00 1,170.11 -30.21 الأبحاث و الت�سويق

SPPC 23.75 14.44 1.65 0.87 27.46 60.000 1,425.00 866.22 51.90 طباعة وتغليف

Total Media & Publishing 
Sector - 14.40 2.71 -0.13 27.46 155.000 6,043.25 2,232.28 -20.23 اإجمايل قطاع العالم والن�سر

ALTAYYAR 114.00 14.77 7.72 6.29 18.14 150.000 17,100.00 2,215.11 942.93 الطيار

Hotels 35.00 18.01 1.94 1.43 24.47 100.000 3,500.00 1,800.66 143.02 الفنادق

Shams 76.75 8.74 8.79 0.96 79.64 10.150 779.01 88.67 9.78 �سم�س

Total Hotel & Tourism Sector - 15.78 5.21 4.21 19.51 260.150 21,379.01 4,104.44 1,095.73 اإجمايل قطاع الفنادق وال�سياحة

Market - 18.91 2.32 2.35 16.60 43,861.540 1,925,054.806 829,623.61 103,281.73 اجمايل ال�سوق
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At the end of the 1st quarter 2014 
TADAWUL All Share Index (TASI) closed 
at a level of 9,473.71 points, gained 
2,347.98 points (32.95%) over the close 
of the same period of the previous year. 

On an YTD basis TASI registered 
a positive increase of 10.99% (938.11 
points).  Highest close level for the 
index during the period was 9,473.71 
points as on 31/03/2014.

Total equity market capitalization at 
the end of the 1st quarter 2014 reached 

SR 1,925.05 billion (US$ 513.35 billion), 
increased by 32.54% over the same 
period of the previous year.

The total value of shares traded for 
the 1st quarter 2014 reached SR 468.38 
billion (US$ 124.90 billion), increased 
by 27.11% over the same period of the 
previous year.

The total number of shares traded* 
reached 17.28 billion shares for the 1st 
quarter 2014 compared to 13.39 billion 
shares traded during the 1st quarter 

2013, increased by 29.01%.
The total number of transactions 

executed during the 1st quarter 2014 
reached 7.78 million compared to 9.17 
million trades during the 1st quarter 
2013, decreasing  by 15.11%.

• Adjusted to all corporate actions 
during the period.

• Number of trading days during 1st 
Q  2014 were 64, against 64  trading 
days also during 1st Q  2013.

Value of Shares Traded Reached SR 468.38 billion
7.78 million Transactions Executed During 1st Quarter 2014

New Listing During 1st Quarter 2014 
On Sunday 16/02/2014 Saudi Marketing Company. was 
listed (with a paid up capital of SR 250 million divided into 
25 million shares). The company offered 7.50 million shares 
at SR 36 per share.

Corporate Actions 
• Aldrees Petroleum & Transport Services Co. 

increased its paid up capital by issuing one bonus 
share for every 3 shares, raising its total number of 
issued shares to 40 million. Effective 05/03/2014.

• Arab National Bank  increased its paid up capital 
by issuing three bonus shares for every 17 shares, 
raising its total number of issued shares to 1,000 
million. Effective 17/03/2014.

• Saudi Hollandi Bank increased its paid up capital 
by issuing one bonus share for every 5 shares, 
raising its total number of issued shares to 476.28 
million. Effective 18/03/2014.

•  National Agriculture Development Co )NADEC). 
increased its paid up capital by issuing one bonus 
share for every 6 shares, raising its total number of 
issued shares to 70 million. Effective 19/03/2014.

• Samba Financial Group increased its paid up 
capital by issuing one bonus share for every 3 
shares, raising its total number of issued shares to 
1,200 million. Effective 20/03/2014.

• Al-Tayyar Travel Group Holding Co. increased its 
paid up capital by issuing one bonus share for 
every 4 shares, raising its total number of issued 
shares to 150 million. Effective 20/03/2014.

•  Al-Jouf Agriculture Development Co. increased 
its paid up capital by issuing one bonus share for 
every 5 shares, raising its total number of issued 
shares to 30 million. Effective 24/03/2014.

Initial Public Offerings (IPOs)
Saudi Marketing Company
• Share Capital: SR 250 million divided into 25 million 

shares.
• Offer Shares: 7.50 million shares (30% of its issued shares).
• Offer Price:  SR 36 per share.
• Offer Period: From 22/01/2014 to 28/01/2014.

Shares Trading Suspension
• CMA Board issued a resolution to suspend trading on 

the shares of Saudi Indian Company for Co- operative 
Insurance (WAFA) in the Saudi Stock Exchange (Tadawul), 
effective Wednesday 22/01/2014

• CMA Board issued a resolution to suspend trading on 
the shares of  Weqaya Takaful insurance and reinsurance 
company in the Saudi Stock Exchange (Tadawul), effec-
tive Wednesday 26/02/2014.

Lift the Suspension of Shares Trading
Saudi Indian Company for Co- operative Insurance
CMA Board issued a resolution to lift the suspension of 
shares trading of Saudi Indian Company for Co- operative 
Insurance, effective Monday 10/02/2014.

Tadawul Indices Maintenance–1st Q 2014
The following companies have been included to Tadawul 
Indices as the stock close prices on Thursday  27/03/2014: 
1- Bawan Company.
2- Saudi Marketing Company.
3- Saudi Electricity Company’s sukuk 4.
And exclusion of shares of  Weqaya Takaful Insurance and 
Reinsurance Company from TASI and Insurance sector index 
as the stock close price prior to its suspension.

Market Summary - First Quarter 2014 G.
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News

The National Metal Manufacturing And Casting Co. 
(Maadaniyah) 

The Capital Market Authority announces the issuance of a 
CMA Board resolution to impose a penalty of SR 10.000 ( Ten 
Thousand Saudi Riyals) on the National Metal Manufacturing 
and Casting Co. (Maadaniyah) due to its violation of clause 
(A) of Article (46) of the Capital Market Law and clause (A) 
of Article (41) of the Listing Rules. The company failed to 
inform CMA and the public about the approval of its Board 
on the new project to add a new line of PC Strands with 
an estimated cost of SR 45.000.000(Forty Five Million Saudi 
Riyals). It was later announced on 10/09/2013. 

Saudi Airlines Catering Company 
The Capital Market Authority announces the issuance of 

a CMA Board resolution to impose a penalty of SR 320,000 
(Three Hundred and Twenty Thousand Saudi Riyals) on Saudi 
Airlines Catering Company due to its violation of clause (A) 
of Article (34) of the Listing Rules and the instructions men-
tioned in the electronic disclosure forms number (1), (5), (6) 
approved by CMA’s Board resolution numbered (1-39-2012) 
and dated 10/2/1434H corresponding to 23/12/2012. The 
company did not send the electronic disclosure form num-
ber (1) and did not update the electronic disclosure forms 
number (5) and (6). 

The Saudi Indian Company For Co-Operative 
Insurance “Wafa Insurance”. 

The Capital Market Authority announces the issuance of 
a CMA Board resolution to impose a penalty of SR 140,000 
(One Hundred and Forty Thousand Saudi Riyals) on the 
Saudi Indian Company for Co- operative Insurance “WAFA 
Insurance” due to its violation of clause (A) of Article (34) 
of the Listing Rules and the instructions mentioned in the 
electronic disclosure forms number (1), (5), (6) approved by 
CMA’s Board resolution numbered (1-39-2012) and dated 
10/2/1434H corresponding to 23/12/2012. The company did 
not send the electronic disclosure form number (1) and did 
not update the electronic disclosure forms number (5) and (6). 

Salama Cooperative Insurance Co. 
The Capital Market Authority announces the issuance 

of a CMA Board resolution to impose a penalty of SR 70,000 
(Seventy Thousand Saudi Riyals) on Salama Cooperative 
Insurance Co. due to its violation of clause (A) of Article (34) 
of the Listing Rules and the instructions mentioned in the 
electronic disclosure forms number (1), (5), (6) approved by 
CMA’s Board resolution numbered (1-39-2012) and dated 
10/2/1434H corresponding to 23/12/2012. The company did 
not send the electronic disclosure form number (1) and did 
not update the electronic disclosure forms number (5) and (6). 

Tihama Advertising & Public Relations Co. 
The Capital Market Authority announces the issuance of a CMA 

Board resolution to impose a penalty of SR 70,000 (Seventy Thousand 
Saudi Riyals) on Tihama Advertising & Public Relations Co. due to its 
violation of clause (A) of Article (46) of the Capital Market Law and 
clause (A) of Article (41) of the Listing Rules. The company failed to 
inform CMA and the public about the approval of its board of direc-
tors on 18/09/2013 to assign Mr. Ahmad bin Abdulrahman bin Fahad 
Alhumoody as a member of the Board of directors (non- executive). 
It was later announced on 19/09/2013 after the market was closed. 

Advanced Petrochemical Company 
The Capital Market Authority announces the issuance of a CMA 

Board resolution to impose a penalty of SR 30.000 (Thirty Thousand 
Saudi Riyals) on Advanced Petrochemical Company due to its viola-
tion of clause (B) of Article (40) of the Listing Rules. 

The company was late to inform the public about the results of 
the seventh ordinary general assembly held on 29/09/2013 which 
included the approval to elect the company’s Board members for 
the third round. It was announced only less than two hours before 
the market opens on 30/09/2013. 

Saudi Fisheries Co. 
The Capital Market Authority announces the issuance of a CMA 

Board resolution to impose a penalty of SR 60,000 (Sixty Thousand 
Saudi Riyals) on Saudi Fisheries Co. due to its violation of clause (A) of 
Article (46) of the Capital Market Law and clause (A) of Article (41) of 
the Listing Rules. The company failed to inform CMA and the public 
about its Board of directors’ decision on 26/08/2013 to proceed in 
establishing and operating Oumg Aquatic Farm Project which its 
annual sales are expected to reach (90) million Saudi Riyals. It was 
later announced on 10/09/2013. 

Saudi Electricity Company 
The Capital Market Authority announces the issuance of a CMA 

Board resolution to impose a penalty of SR 10,000 (Ten Thousand 
Saudi Riyals) on Saudi Electricity Company due to its violation of clause 
(A) of Article (46) of the Capital Market Law and clause (A) of Article 
(41) of the Listing Rules. The company failed to inform CMA and the 
public about its Board of directors’ decision on 21/07/2013 to build 
a steam power plant in Shuqaiq with Hyundai Heavy Industries Co. 
Ltd. It was later announced on 04/8/2013 

Al-Tayyar Travel Group Holding Co. 
The Capital Market Authority announces the issuance of a CMA 

Board resolution to impose a penalty of SR 100.000 (One Hundred 
Thousand Saudi Riyals) on Al-Tayyar Travel Group Holding Co. due 
to it’s violation of clause (C) of Article (45) of the Capital Market Law. 
On 30/10/2013, the company revealed secret data and information 
to Al-Jazirah Newspaper which are prohibited to be revealed before 
revealed to CMA and announced by it. 

Imposition of a penalty
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The (CMA) Licenses Tharwat 
for Financial Securities 

The CMA Board of Commissioners issued a resolution authoriz-
ing Tharwat For Financial Securities to conduct Investment Fund 
Management and Custody activities. 

Announcement from The CMA regarding 
the listing of the fourth issue 

of Saudi Electricity Company`s Sukuk 
The Capital Market Authority announces that the listing and 

trading of the Fourth Issue of Saudi Electricity Company›s sukuk 
will commence on Sunday 09/03/2014G with the symbol 5114.

Al-Jouf Agriculture Development Co. 
Al-Jouf Agriculture Development Co.’s EGM held on 

Monday 24/03/2014 has approved the capital increase via 
bonus shares.Thus, the addition shares have been deposit-
ed into the investor’s portfolios and The fluctuation limits on 
Tuesday 25/03/2014 for Al-Jouf Agriculture Development 
Co. will be based on a share price of SAR 43.30 

Al-Tayyar Travel Group Holding Co. 
Al-Tayyar Travel Group Holding Co.’s EGM held on 

Thursday 20/03/2014 has approved the capital increase via 
bonus shares.Thus, the addition shares have been depos-
ited into the investor’s portfolios and The fluctuation limits 
on Sunday 23/03/2014 for Al-Tayyar Travel Group Holding 
Co. will be based on a share price of SAR 112 . 

Samba Financial Group 
Samba Financial Group’s EGM held on Thursday 

20/03/2014 has approved the capital increase via 
bonus shares.Thus, the addition shares have been 
deposited into the investor’s portfolios and The 
fluctuation limits on Sunday 23/03/2014 for Samba 
Financial Group will be based on a share price of SAR43.10 . 

National Agriculture Development Co. 
National Agriculture Development Co.’s EGM held on 

Wednesday 19/03/2014 has approved the capital increase via 
bonus shares.Thus, the addition shares have been deposited 
into the investor’s portfolios and The fluctuation limits on 
Thursday 20/03/2014 for National Agriculture Development 
Co. will be based on a share price of SAR 32 .

Saudi Hollandi Bank 
Saudi Hollandi Bank’s EGM held on Tuesday 18/03/2014 

has approved the capital increase via bonus shares.Thus, the 
addition shares have been deposited into the investor’s port-
folios and The fluctuation limits on Wednesday 19/03/2014 for 

Saudi Hollandi Bank will be based on a share price of SAR 41 . 
Arab National Bank 
Arab National Bank’s EGM held on Monday 17/03/2014 

has approved the capital increase via bonus shares .Thus, 
the addition shares have been deposited into the investor’s 
portfolios and The fluctuation limits on Tuesday 18/03/2014 for 
Arab National Bank will be based on a share price of SAR 29 . 

Aldrees Petroleum & Transport Services Company 
Aldrees Petroleum & Transport Services Company’s EGM 

held on Wednesday 05/03/2014 has approved the capital 
increase via bonus shares .Thus, the addition shares have been 
deposited into the investor’s portfolios and The fluctuation lim-
its on Thursday 06/03/2014 for Aldrees Petroleum & Transport 
Services Company will be based on a share price of SAR 40.50 . 

Saudi Stock Exchange (Tadawul) announces that the addition of 
The Bonus Shares and The Fluctuation Limits

Amendment to Business profile 
of Standard Chartered Capital 

Saudi Arabia 
Standard Chartered Capital Saudi Arabia had 

requested the approval to amend its business 
profile by cancelling its Dealing as Agent and 
Investment Fund Management activities. 

The CMA Board of Commissioners issued a reso-
lution approving the amendment of the Business 
Profile of Standard Chartered Capital Saudi Arabia 
by cancelling its Dealing as Agent and Investment 
Fund Management activities. Standard Chartered 
Capital Saudi Arabia is now authorized to con-
duct Dealing as Principal, Underwriting, Arranging, 
Advising, and Custody activities. 
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News

Emirates Nbd Capital Ksa Llc 
Emirates NBD Capital KSA LLC had 

requested the approval of Capital 
Market Authority to increase its capital 
from SAR 75,000,000 to SAR 80,000,000. 

The CMA Board of Commissioners 
issued a resolution approving the 
Company’s request to increase its capital 
from SAR 75,000,000 to SAR 80,000,000. 

Saudi Paper Manufacturing 
Company 

The CMA Board has issued its 
resolution approving Saudi Paper 
Manufacturing Company’s request 
to increase its capital from SAR 
(375,000,000) to SAR (450,000,000) 
through issuing one bonus share for 
every (5) existing shares owned by the 
shareholders who are registered in the 
shareholders registry at the closing of 
trading on the day of the extraordinary 
general assembly. Such increase will 
be paid by transferring an amount of 
SAR (75,000,000) from the “Retained 
Earnings” account to the company›s 
capital. Consequently, increasing the 
company›s outstanding shares from 
(37,500,000) shares to (45,000,000) 
shares, by an increase of (7,500,000) 
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 assembly, 
which will be determined later by the 
Company›s board, and should be held 
within six months from the approval 
date. This approval is conditional on 
the Company satisfying the regulatory 
requirements of Companies Law and 
any other applicable laws. 

Abdullah Al Othaim Markets 
Company 

The CMA Board has issued its reso-
lution approving Abdullah Al Othaim 
Markets Company’s request to increase 
its capital from SAR (225,000,000) to 
SAR (450,000,000) through issuing one 
bonus share for every existing share 
owned by the shareholders who are 
registered in the shareholders registry 
at the closing of trading on the day of 
the extraordinary general assembly. 

Such increase will be paid by transfer-
ring an amount of SAR (93,409,588) 
from the “Statutory Reserve” account, 
SAR (12,453,336) from the “Voluntary 
Reserve” account, and SAR (119,137,076) 
from the “Retained Earnings” account to 
the Company›s capital. Consequently, 
increasing the Company›s outstand-
ing shares from (22,500,000) shares to 
(45,000,000) shares, by an increase of 
(22,500,000) shares. The bonus shares 
eligibility is limited to the shareholders 
who are registered in the sharehold-
ers registry at the close of trading on 
the day of the extraordinary general 
assembly, which will be determined 
later by the Company›s board, and 
should be held within six months from 
the approval date. This approval is con-
ditional on the Company satisfying the 
regulatory requirements of Companies 
Law and any other applicable laws. 

Alkhaleej Training And Education 
Company

The CMA Board has issued its resolu-
tion approving Alkhaleej Training and 
Education Company’s request to increase 
its capital from SAR (300,000,000) to 
SAR (350,000,000) through issuing one 
bonus share for every (6) existing shares 
owned by the shareholders who are 
registered in the shareholders registry 
at the closing of trading on the day of 
the extraordinary general assembly. 
Such increase will be paid by transfer-
ring an amount of SAR (50,000,000) 
from the “Retained Earnings” account to 
the Company›s capital. Consequently, 
increasing the Company›s outstand-
ing shares from (30,000,000) shares to 
(35,000,000) shares, by an increase of 
(5,000,000) 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 assembly, 
which will be determined later by the 
Company›s board, and should be held 
within six months from the approval 
date. This approval is conditional on 
the Company satisfying the regulatory 
requirements of Companies Law and 
any other applicable laws.

The CMA approves the capital increase request 
through issuance of bonus shares

(Tadawul) announces the 
1st Quarter 2014 indices 

maintenance 
The Saudi Stock Exchange 

(Tadawul) announces that the follow-
ing companies and Sukuk have been 
included to Tadawul indices as the 
stock / Sukuk close prices on Thursday 
27/03/2014 (26/05/1435 H): 
• Bawan Company. 
• Saudi Marketing Company 
• Saudi Electricity Company’s sukuk 4 

And exclusion of shares of Weqaya 
Takaful Insurance and Reinsurance 
Company from TASI and Insurance 
sector index as the stock close price 
prior to its suspension. 

(Tadawul) announces The 
Quarterly Update to the 
number of Free Floated 

Shares For All Companies 
The Saudi Stock Exchange 

(Tadawul) announces that the number 
of free floated shares for all companies 
has been revised for the 1st quarter 
2014 (27/03/2014). The revised num-
ber of free floated shares per company 
is used in the calculation of Tadawul 
indices, replacing the previous num-
ber, and is effective Sunday 30/03/2014 
(29/05/1435 H). 

CMA announces the 
approval of offering 
of Investment Fund 

• The CMA Board of Commissioners 
issued its resolution involving its 
approval for Saudi Kuwaiti Finance 
House Company to offer “Baitk 
IPO Fund». 

• The CMA Board of Commissioners 
issued its resolution involving 
its approval for Alawwal Capital 
Company to offer “AL AWWAL Food 
and Health Care Fund». 

• The CMA Board of Commissioners 
issued its resolution involving its 
approval for Albilad Investment 
Company to offer “GCC Ithmar 
Fund». 
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Saudization in the private sector, 
which is an alternative to the previ-
ous system of Saudization ratios. This  
program was launched in the form of 
automatic evaluation in three colors 
to adjust the Saudization by gradual 
facilities and sanctions, before it can 
be developed later.

In June, the Labor Ministry 
announced the launch of the second 
phase of «NITAQAT» program. In this 
phase, the private enterprises can gain 
access to the ministry’s website to see 
their NITAQ. The site contains a review 
of the rates of localization in establish-
ments by commercial activity and size 
of each of them.

The ministry offers regular informa-
tion entitled «The keys to success» that 
helps firms to keep safe rates of local-
ization that ensure them advantages 
and incentives of the program.

In late 2011, the Saudi Labor 
Ministry declared a decision stipu-
lating feminization of shops selling 
women’s necessities, according to vari-
ous steps. However, this decision did 
not find acceptance of shops selling 
women’s necessities from the outset. 
The ministry announced in November 

of the previous year 2013 that Saudi authorities unveiled detection of more than 
one thousand cases of violation by traders against the decision on feminization 
of the women supplies shops in retail and wholesale sectors, pointing out that 
Makkah region topped the other regions in the number of violations, while Asir 
region was the least.

According to a statement issued by the Ministry of Labor then, 11,73 violat-
ing stores to the decision of feminization of women supplies shops reported 
in the Kingdom until the end of the Hijri year 1434 H, noting that this was 
done through field campaigns by teams overseeing the project of localization 
and feminization of shops selling women’s necessities and supervision of the 
women’s work environment.

It is worth mentioning that a high-level Arab official revealed that about 
20 million Arab citizens are unemployed during the current period, stressing 
that the protests that swept through some countries in the region increased 
unemployment rates in some countries to unprecedented high rates.

Ahmed Luqman, Director-General of the Arab Labor Organization, during a 
press conference on the sidelines of the Second Arab Forum of Development 
and Employment, which was held in the capital city of Riyadh at the end of 
February, highlighted that the unemployment rates in the Arab countries are 
ranging between 3 and 40 percent. He added: «We have Arab and international 
standards that safeguard the rights of the employer and worker, and this comes 
at a time when conditions of the region that are sweeping some countries 
caused high unemployment rates, a very dangerous indicator we have warned 
about on previous occasions».

The Director-General of the Arab Labor Organization explained that 
Saudi Arabia is the largest labor market in the region, pointing out at the 
same time that it accommodates the largest base of Arab labor working 
in the region, expressing his excitement about the package of programs 
launched by the Saudi Ministry of Labor in the country recently, including 
«HAFIZ» program.
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Case of the Issue

On these CV’s, Fahd Al-Mishari, an expert economist, said to “TADAWUL” 
that the provision by the Ministry of Labor of about 2.4 million CV’s to the 
private sector companies saves these companies the hassle of searching and 
advertising, explaining that “HAFIZ” program has contributed significantly to 
preparation of these resumes in a scientific and codified way.

Al-Mishari stressed during his speech the ability of the private and public 
sectors to provide 200 thousand job opportunities to Saudi citizens during 
the year 2014, adding that “A lot of young Saudis have proven efficiency to 
work in private sector companies. Thus, it is supposed that job opportunities 
available to them will go up.”

In a related context, Saudi Arabia officially seeks to increase the employment 
rates of its citizens in the small and medium enterprises through a package of 
new workshops aimed to find areas of imbalance and cure them. This comes 
at a time where a senior official admitted, last month, that the contribution 
of small and medium enterprises in job creation and economic growth of the 
country is lower than in other countries of the world.

In this regard, Dr. Ibrahim Al-Assaf, Saudi Finance Minister, stressed the 
importance of the role played by SMEs in the economy of the major countries 
and the International Group of Twenty, including Saudi Arabia. He called for 
the formation of an integrated perspective on the challenges faced by these 
enterprises, and determination of a comprehensive approach to address them.

Al-Assaf, during opening, in Riyadh mid last month, of a workshop that 
comes within activities of the Group of Twenty on SMEs organized by the 

Ministry of Finance and the Saudi Arabian Monetary Agency «SAMA» in coop-
eration with the Australian presidency of the Group of Twenty in 2014, expressed 
hope that the workshop will come up with recommendations about policies 
aimed to promote the development and advancing the sector of small and 
medium enterprises, which can be adopted by the Group of Twenty.

The Saudi finance minister told reporters on the sidelines of the workshop, 
then, that the small and medium enterprises heavily engaged in the provision 
of employment opportunities in various countries around the world, along with 
their contribution to the growth of the economy of those countries. He said «In 
the Kingdom, these facilities contribute less than the average for countries of the 
world, so we have a long way to push SMEs to contribute to providing greater 

opportunities of employment and in 
the gross domestic product. In addi-
tion, these institutions will be owned 
and managed by Saudi citizens».

In this context, the Saudi Ministry 
of Labor during the past three years 
achieved a series of important 
steps that are expected to lay a 
real ground from which segments 
of organization of work, localiza-
tion, and recruitment kick off in a 
move that will enhance rates of job 
localization in the Kingdom, against 
a decline in rates of recruitment of 
expatriates in the country.

The package of historic deci-
sions taken by the Saudi Ministry of 
Labor over the past three years was 
splendid. These decisions brought 
a lot of changes at the level of the 
labor sector in the country, starting 
from «NITAQAT» program created by 
the ministry, all the way to it bilateral 
agreements with a group of coun-
tries to re-recruit their house labors 
to the Kingdom.

In May 2011, Eng. Adel Al-Faqih, 
Saudi Minister of Labor, announced 
the launch of a new program 
called «NITAQAT» to reduce fake 
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The Kingdom is seeking through 
several government ministries to raise 
rates of localizing private sector jobs 
through government financial support 
provided by the Human Resources 
Development Fund “HDF” in the coun-
try, which is raising the amount of 
salaries paid to Saudi employees, with 
“HDF” paying about 50 percent of the 
salary received by Saudi employee in 
some of the private sector companies.

In turn, “TADAWUL” shed light on 
the developments of the employment 
sector in Saudi Arabia, through survey-
ing the views of economists, and moni-
toring the news related to this file that 
comes from a number of government 

ministries, at the time when the Kingdom is considered among the 
nations of the world in which unemployment rates started to recede 

gradually.
According to the Ministry of Labor, the unemployment rate for Saudi 

males dropped down to 6.1 percent for the first time since 1420H from the 
data published by the Central Department of Statistics & Information, in the 
workforce survey, which was carried out in the month of Shaban 1433H. 
Unemployment among females is 35.7 percent, so the final rate of unemploy-
ment in the Kingdom is about 12.1 percent.

Commenting on this vital file, Dr. Khalid Al-Yahya, an economist, says 
to “TADAWUL”: “The issue of unemployment is an obsession gripping most 
countries of the world, and I think that the Kingdom during the past few 
months has succeeded through the package of programs launched by the 
Ministry of Labor to restore a kind of balance to this sector.”

Dr. Yahya predicted that unemployment rates are reducing among “male 
and female” Saudis to a rate of 10.7 percent by the end of next year, 2015. 
He ascribed this matter to the high volume of job opportunities in the 
private and public sectors, hoping at the same time that the private sector 
companies interact with the package of programs and actions launched by 
the Ministry of Labor.

Dr. Yahya pointed out that the high rates of unemployment among 
females is the major concern of the Saudi Ministry of Labor, which com-
pelled it to take many decisions on solving part of the crisis of this file, which 
included the feminization of women supplies shops, selling dresses, and 
other related actions.

In this context , the Ministry of Labor at end of the last month of March 
provided about 2.4 million CV’s for job seekers among young men and 
women in all regions of the Kingdom. The  ministry called those wanting to 
get job to complete their data via the “TAQAT” program launched recently by 
the ministry for recruitment in the private sector. The number of registered 
users after the launch of the new version of the developed HAFIZ program 
has increased, while the institutions and companies offered only 29 thousand 
jobs through the program in various professions. Makkah region ranked first 
in terms of the number of job seekers by 530,111 CV’s, followed by Riyadh 
region by 518,412 CV’s, then the Eastern region by 386,921 CV’s, and in the 
last rank came Al-Baha region with 38,462 CV’s.
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Under a Package of Programs Launched 
by the Ministry of Labor 

«Unemployment» in Saudi Arabia .. 
Enters the Tunnel of «Reflowing» 

Job opportunities made available to Saudi citizens during the past few months were more 
than in previous years. This comes at a time where the Ministry of Labor seeks to create many 
programs that will increase the volume of job opportunities for citizens.

Riyadh: «Tadawul»

Case of the Issue

59
العدد 90 - إبريل 2014م



cation and health care. Moreover, when 
the companies get access to financial 
services such as credit or insurance, 
they can mitigate the risks of business, 
expand their operations and create more 
jobs.»

Kim emphasized that the World Bank 
Group is committed, through the revital-
ization of all its institutions, to undertake 
a major role as a key global partner - for 
both public and private institutions - 
to support countries in their efforts to 
achieve these goals.

Common prosperity 
However, Kim stressed that rollout of 

financial services can become a power-
ful tool to accelerate the pace of eco-
nomic progress, and helps to achieve the 
goals of the World Bank Group relating 
to eradication of extreme poverty and 
building shared prosperity. He also said: 
«We become able to facilitate access 
to financial services for all, thanks to 
the new technologies, models of trans-
formational work, and the ambitious 
reforms.»

He pointed out that 
more than 50 coun-
tries have made 
commitments to 
achieving the goals 
of generalizing 
financial services. 
He commented: 

«If they fulfill their commitments, and if 
the other countries as well set ambitious 
targets for themselves, and if the private 
sector has responded through unleash 
of its resources and technology knowl-
edge, then we will be able to provide 
access to financial services for all by the 
year 2020.»

A Global Trend 
It seems that this trend receives inter-

national support. Queen Máxima of the 
Netherlands - the Special Adviser of the 
Secretary-General of the United Nations 
for Inclusive Finance for Development 
and Honorary Chair of the Global 
Partnership for the Group of Twenty, 
confirmed in a statement recently the 
importance of providing access to finan-
cial services for all. She pointed out that 
every person and every business enter-
prise in any country deserve to have that 
opportunity.

The World Bank also published a 
statement by Ngozi Okonjo-Iweala, the 
Minister of Coordination of Economic 
Affairs and the Minister of Finance in 

Nigeria, who recently 
launched a strategy 
for Nigeria to gen-
eralize financial 
services, in which 
she said: «In addi-
tion to ensuring 

the provision of financial services for 
all, there is a challenge we all face that 
is to ensure that financial services are 
available to meet a variety of needs for 
families and businesses.»

Ngozi explained that businesses face 
obstacles in obtaining financing in many 
emerging economies, which hinders 
their ability to grow and generate new 
jobs that are most needed.

Furthermore, most of the adults lack 
access to accounts in formal financial 
institutions and their number reaches 2.5 
billion who often use informal methods 
of saving, borrowing money and insur-
ance. This weakens the efforts to reduce 
poverty levels worldwide.

Also, a team of high-level govern-
ment officials and business leaders in 
several global countries confirmed the 
priority of expansion in providing finan-
cial services to include individuals and 
small businesses around the world.

Of these Mr. John Rwangombwa, 
Governor of the National Bank of 
Rwanda, who said: «Rwanda has ambi-
tious vision on generalizing financial 
services, and I am pleased to say that 
we have already made significant prog-
ress towards this goal, where we have 
doubled the number of users of formal 
financial services from 21 percent of 
adults in 2008 to 42 percent in 2012.»

Business leaders unanimously agree 
that rollout of financial services is essen-
tial for poverty reduction, and that the 
innovative methods are the key to 
addressing the enormous challenges.
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Global Market

«By the year 2020, instruments such as electronic money 
accounts, as well as debit cards, and regular low cost bank accounts 
will help to achieve a significant increase in access to financial 
services for the disadvantaged ones now.».. Major economic orga-
nizations in the world so believe today, after the apparent prog-
ress of banking technology, and its facilitation of many financial 
operations, as well as the desire of the world that technical progress 
should not be limited to one category without the others.

In a seminar organized by the World 
Bank Group by the end of 2013, and 
attended by a number of senior govern-
ment officials and managers of interna-
tional businesses, participants proposed 
a vision of providing access to finan-
cial services for all by the year 2020. 
This came in recognition that 2.5 bil-
lion adults worldwide do not deal with 
banks, and nearly 200 million micro-to 
medium-sized business enterprises in 
the developing countries lack the capac-
ity to access to affordable financial and 
credit services.

Commenting on what was discussed 
at the seminar, Jim Yong Kim, President 
of World Bank Group said: «When low-
income workers or poor families get 
access to basic financial services, they 
get a foothold in the first step of the 
ladder to climb toward prosperity.»

He added: «The opening of sav-
ings or credit accounts or getting 

transfers may help families to pay 
for basic services such as drinking 

water, electricity, housing, edu-

Financial Services are Accessible to Everyone
By 2020 .. 
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According to Al-Mubarak, the number 
of local and foreign banks operating in 
the Kingdom currently stands at 23 banks, 
including 12 local banks and 11 branches of 
foreign banks, in addition to the Industrial 
and Commercial Bank of China ICBC, which 
was licensed in 2012, bringing the number 
of licensed branches of foreign banks in 
Saudi Arabia to 12 branches.

The governor of «SAMA» referred to 
the efforts to achieve better spread and 
serving a larger segment of the citizens 
and residents. He said in this context: «The 
number of bank branches operating in the 
Kingdom at the end of 2013 increased by 
about 72 branches, an increase of 4.2 per-
cent, to a total of 1768 branches».

On insurance sector in the Kingdom, 
Al-Mubarak drew attention to the continu-
ation of «SAMA» in guiding the sector to 
more regulation, and acting in accordance 
with highly professional standards and 
practices, in order to raise the efficiency 
of its employees, and to provide better 
insurance services for policyholders. He 
noted that the insurance sector has wit-
nessed a quantum leap over the past few 
years, represented in the development of 
potential, capacities and expertise of com-
panies and raising the level of awareness 
on insurance and its benefits. He explained 
that this has contributed to provision of 
better insurance at competitive rates and 
coverage, and achieving high growth rates 
of the market.

According to the Governor of the Saudi 
Arabian Monetary Agency, at the end of 
the third quarter of 2013 the number of 
companies operating in the insurance and 
reinsurance sector in the Kingdom was 
about 34 companies, in addition to 180 
free professional companies to support 
insurance services, while the ratio of pre-
miums subscribed until the third quarter of 
2013 to GDP for the same year was about 
0.69 percent, which indicates the great 
opportunities for growth of the sector in 
the coming years.

Al Mubarak during his speech under-
scored that the Saudi Arabian Monetary 
Agency has paid great attention to the 
rights of the insured, where the Executive 
Regulation of Control over Cooperative 
Insurance Companies committed insur-
ance companies to respond to customer 
complaints within a maximum period of 
15 days, while SAMA is watching the com-

panies’ commitment to this requirement 
continuously.

And about the field of finance, Al 
Mubarak highlighted that «SAMA» pub-
lished regulations for finance systems, 
and issued the Implementing Regulations 
of financial leasing in coordination with 
the Ministry of Justice. It also issued 
Regulations for the control system over 
finance companies. He added: «SAMA 
applies best internationally recognized 
practices in this field in order to ensure 
the safety and stability of the sector, and 
the fairness of its transactions, in addition 
to encouraging legitimate and fair com-
petition between finance companies and 
adopting appropriate means to develop 
the sector, along with working on local-
ization of its functions, and raising the 
efficiency of its employees».

Al Mubarak noted the work of Saudi 
Arabian Monetary Agency in collaboration 
with the relevant authorities, specifically, 
the ministries of finance, housing, justice, 
commerce and industry to achieve the 
desired objectives of financial systems, 
adding that the Regulation of Mortgage 
addressed the criteria and conditions to 
be observed in the exercise of this activ-
ity; with the purpose of regulating the 
finance sector, and protecting the rights 
of the dealers.

The governor of «SAMA» pointed out 
that these regulations put a maximum 
limit to the real estate finance not exceed-
ing 70 percent of the value of the hous-
ing unit the subject matter of real estate 
financing. The regulation laid a regulatory 
framework for mortgage refinance that 
establishes a secondary market which 
contributes to providing the necessary 
liquidity and reduces the cost of funding 
on the consumer. He highlighted that the 
Public Investment Fund will contribute 
to ownership of the Saudi Company for 
Refinancing with a capital of five billion 
riyals (1.3 billion dollars).

Al Mubarak added: «The regulations 
of financial leasing included provisions 
relating to financial leasing contracts, and 
outlined the fundamental obligations and 
rights of both the lessor and the lessee, 
including determining the extent of the 
right of ownership and the benefits of both 
the lessee and the lessor in case of termina-
tion of the contract. The regulations orga-
nized the registration process of leasing 

finance contracts in accordance with the 
best practices in this area through a com-
pany to be established for this purpose».

The governor of «SAMA» added saying: 
«The regulations for control system over 
finance companies, included supervisory 
and regulatory provisions of finance sec-
tor, including licensing requirements and 
conditions, procedures, work rules of the 
finance companies and the regulatory 
standards to be observed in exercise of 
the activity, as well as the requirements 
and standards for protection of consumer 
rights in financial services. This includes 
determining the method of calculating 
the annual percentage of financing, and 
clarity of procedures and criteria for early 
repayment».

Regarding the study by Saudi Arabian 
Monetary Agency of the interest rate on 
lending in the Kingdom from the level 
of its current rate, Al Mubarak explained 
that there are controls determining the 
interest rates at the banking system in the 
Kingdom, asserting that they are trans-
parent controls followed by each bank. 
He said: «Due to the different practices 
of banks, SAMA has set finally the latest 
standards and new regulations that will 
be applied in the near future, to achieve 
transparency and discipline. Also, regula-
tions issued to protect customers including 
controls and specific criteria that must be 
applied by the banking system to achieve 
the principles of transparency required in 
any loan». He expected that they will have 
an impact in practice and proper under-
standing by all parties.

On mortgage finance in Saudi banks 
and independent companies, the governor 
of «SAMA» reported that this activity has 
become old, as modern regulations were 
introduced accompanying it, that are work-
ing to develop its activities for the benefit 
of all parties dealing in it. He indicated that 
the implementing regulations were issued 
for these systems, and licensing is under-
way for a number of banks and companies 
to exercise them.

On the investments of «SAMA» in the 
global securities and asset management 
abroad, the governor of SAMA said that 
the total assets of the Agency amounted to 
2,700 billion riyals (720 billion dollars), some 
of which is used to cover the local currency 
«riyal», cash, and bank deposits, in addition 
to investments in securities.
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“SAMA”: Rates of “Inflation” are Under Control

The Local Economy is Expected 
to Grow by 4.4% This Year

Saudi Markets

At a time when the Kingdom could successfully rein in inflation, 
the Saudi Arabian Monetary Agency, “SAMA”, confirmed that infla-
tion in the country is still under control. This comes at a time where 
volume of the country’s economic growth during the current year is 
expected to reach about 4.4 percent. These rates are considered very 
“stimulating” for local investments.

In this context, Dr. Fahad Al-Mubarak, 
Governor of Saudi Arabian Monetary 
Agency, «SAMA», estimated that the real 
GDP growth in the Kingdom last year 
2013 increased by 3.8 percent, confirm-
ing that it is higher than the growth rate 
of the global economy within the same 
period, amounting to about 2.9 percent. 
He pointed out that the growth of the 
Saudi economy during 2014 is expected 
to reach about 4.4 percent.

In a press conference held mid last 
month in Riyadh, on the occasion of the 
release of the annual forty-ninth report 
of the Monetary Agency, Al-Mubarak 
explained that the Saudi private sector 
grew by 5.5 percent in 2013. He ascribed 
the economic growth in the Kingdom to 
the continued government investment 
spending, especially on infrastructure proj-
ects, and the continued growth of the 
private sector at a fast pace as a result of 
the achievements in the field of upgrad-
ing and development of the systems and 
enhancing business environment, which 
in turn boosted domestic and foreign 
investments. This was supported in addi-
tion by the finance provided by local banks 

and the specialized funds for 
various economic activities in the 
Kingdom.

Dr. Al-Mubarak indicated that at a 
time when a number of industrialized 
countries are witnessing a decline in 
the credit rating, Fitch, the global ratings 
agency, announced recently that is has 
raised the degree of sovereign rating of 
the Kingdom from «AA -» to «AA» with a 
stable outlook, which boosts confidence in 
the national economy and makes it more 
attractive for investment.

The governor of Saudi Arabian 
Monetary Agency said: «Data revealed 
by the Ministry of Finance showed that 
the Kingdom achieved in 2013 an actual 
surplus in the general budget of the state 
estimated at 180.3 billion riyals (48 billion 
dollars), representing 6.5 percent of GDP, 
while the public debt declined to 75.1 
billion riyals (20 billion dollars), a figure 
that represents about 2.7 percent of GDP».

He pointed out that the Kingdom 
achieved a surplus in the current account 
of the balance of payments estimated at 
486.8 billion riyals (129.8 billion dollars), 
accounting for about 17.4 percent of 

GDP compared to 22.4 percent in 2012. 
However, the inflation rate rose from 2.9 
percent to 3.5 percent in 2013, he said, 
stressing that the inflation rate in the 
country is still under control.

Al-Mubarak pointed out that the 
recent data issued from the Central 
Department of Statistics & Information 
showed a decline in the annual inflation 
rate to reach 2.8 percent in February last 
year, indicating that the rate of inflation 
in emerging and developing economies 
is estimated in 2013 at about 6.2 per-
cent, while inflationary pressures in the 
Kingdom are attributable to the housing 
sector and food prices.

The governor of Saudi Arabian Monetary 
Agency, during a press conference in the 
last month, highlighted the activities which 
are supervised by the Agency, noting that 
the banking sector has witnessed domestic 
banks continue to play their role in serving 
the national economy, according to the 
latest secure technologies in the field of 
banking services. 

Al-Mubarak also referred to the rise of 
money supply (money in circulation) in 
2013 by 10.8 percent, while it increased 
in January of the current year by 12.8 
percent. He added saying: «Bank credit 
to the private sector increased in 2013 by 
12.1 percent, while it grew last January 
for almost the same, at 12.3 percent. The 
sector of local banks continued to main-
tain its solvency where capital adequacy 
ratio reached about 17.9 percent by the 
end of 2013».
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Abdullateef Al-furaihi
Editor-in-Chief

Editorial

Could unemployment be completely eliminated in any country? 
We all know that it is impossible, but the real achievement is to 
reduce its ratio to an acceptable limit from economic, social and 
security sides, to the extent that it can be said that the government 
performance, along with performance of the private sector, the per-
manent partner in the development, are successful  in the planning 
and implementation with respect to this file.

Also what might be called “social performance” plays an impor-
tant role in this equation. The understanding by members of the 
community to the culture of work and production, and absorbing 
the economic parameters is a part of the equation to eliminate 
unemployment.

The government performance is represented by several enti-
ties, at forefront of which is the Ministry of Labor, the owner of 
regulations, legislation, control and planning. It has succeeded in the 
recent years to change the stereotype of thinking, and therefore; the 
monotonous performance and achieved notable successes. It will 
continue the march of legislation and oversight to maintain what 
has been achieved, and increase the percentage of completion to 
reduce the number of unemployed men and women.

The Ministry of Labor in its achievements has a patron, the King, 
may Allah keep him, who gave it the green light, and provided it 
with potentials and powers to achieve these strategic achievements.

Also, it has partners in the public and private sectors; it seems 
to me that the most important of them are education and training 
institutions at all levels that need more and more to develop their 
qualitative outputs.

It remains that the community should accept the idea that 
the profession of a man of any kind is his role in the system of life 
and production. We are all complimenting this production cycle. 
Furthermore, professional works must be respected out of convic-
tion of our need for them and the need of our country that we be 
productive and creative. 

With blessed efforts, this important march will continue and we 
will continue to reap its benefits.

Work.. Achievements and Culture

abdullateef.furaihi@tadawul.com.sa
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