
عطاء .. ورخاء
امليزانية العامة للدولة.. 

العدد  ) 87 (  يناير 2014م مجلة السوق المالية السعودية



AL ALAMIYA INSURANCE.pdf   1   1/5/14   11:11 AM



Saudi Electricity Co.pdf   1   12/8/13   8:55 AM



Shary Ad4.pdf   1   7/31/13   1:55 PM



Achievements.pdf   1   11/6/13   6:43 AM



االفتتاحيةاالفتتاحية

عبداللطيف الفريحي
رئي�س التحرير

abdullateef.furaihi@tadawul.com.sa

امللك  ال�شريفني  احلرمني  خادم  وقدمها  الرفاه،  ميزانية  زفتها  التي  اخلري  اأرقام 
عبداهلل بن عبدالعزيز للوطن وال�شعب ال�شعودي الكرمي، ما هي اإال ثمرة نقطفها جمدًدا 

لغر�س طيب رعاه ويل االأمر رعاية ح�شنة، ون�شاأل اهلل دوام نعمه واآالئه.
املتتبع لكل امليزانيات ال�شعودية يجدها دوًما تركز على بناء االن�شان، يت�شح ذلك 
جلًيا من تخ�شي�س االأرقام االأكرب للتعليم وال�شحة وامل�شاريع، وهذا البناء هو ا�شتثمار 
بحد ذاته، عائده هو املواطن املنتج، الذي يفرت�س اأن يكون هو بذاته عاماًل اإنتاجًيا يرفع 

االأرقام م�شتقباًل، اأو يحافظ عليها على االأقل.
االإن�شان الذي تتمحور حوله خطط التنمية واأرقام املوازنات ي�شتطيع اأن يكون رقًما 
هو  ما  ا�شتغالل  على  يتكئ  بل  ما،  يوًما  �شتن�شب  اأنها  نعرف  ثروة  على  يتكئ  ال  مهًما 
متاح اليوم من فر�س ليبني امل�شنع ومعمل االأبحاث، وجامعات العلوم لن�شبح مع الزمن 
قوة اقت�شادية تنتج املال عرب اإنتاج املنتجات، وت�شنيع االبتكارات، واال�شتغالل االأمثل 
اأن نكون جزًءا  للمورد الب�شري كقوة ترتكز عليها كل االقت�شادات املتقدمة التي نروم 

منها بعد اأن اأ�شبحنا ر�شمًيا وفعلًيا جزًءا من االقت�شادات الكبرية حول العامل.
وم�شاريع �شخمة  ومده�شة،  كبرية  اأرقام  فهي  والتفا�شيل،  االأرقام  معنا  �شتقروؤون 
وجبارة منتظرة، على راأ�شها موا�شلة م�شروع بناء االن�شان ال�شعودي ليكون هو الثمرة 
التي  الكثرية  اال�شتقرار  واالزده��ار من دعامات  ليكون هو  وم�شتقباًل،  احلقيقية حالًيا 

نتمتع بها وهلل احلمد.
لقد جاء اإعالن اأ�شخم ميزانية �شعودية م�شحوًبا كالعادة بت�شديد خادم احلرمني 
ال�شريفني على امل�شوؤولني على ح�شن االأداء، وحتمل االأمانة اأمام اهلل ثم اأمام ال�شعب، 
وهي ر�شائل ويل االأمر التي توؤكد حر�شه على اأن هذه اخلريات يجب اأن تنفق يف مكانها 
ال�شحيح، حتى توؤتي ثمارها املرجوة، لتنعك�س قوة على قوة، ومناء على مناء، ولت�شتمر 

م�شريتنا زاخرة بالنجاح والعطاء.
نحتفل نحن هنا مع الوطن بهذه امليزانية ال�شخمة، نوثقها، ون�شرب اأغوارها، ون�شاهد 
مالمح رفاه االإن�شان يف ثناياها امتنانا للوطن، وا�شت�شراًفا لفر�س العمل والبناء املتاحة 

لكل �شاعد قوي يدفعه قلب مخل�س وعقل طموح.

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

اإدارة االإعالن والت�شويق 
هاتف: 4197333-011  تحويلة:3580 

ف�اك�س : 011-4197696
adv@rawnaa.com

اإدارة التوزيع واال�شتراكات 
هاتف: 4197333-011 تحويلة:3174 

ف�اك�س مجاني: 8001242277
pro@rawnaa.com

اإدارة تطوير االأعمال
هاتف: 4197333-011  تحويلة:3544 

ف�اك�س : 011-4608897
bsd@rawnaa.com

اإدارة التحرير المركزي
هاتف: 4197333-011 تحويلة:3540 

ف�اك�س : 011-4192624
edit@rawnaa.com

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

ف�اك�س : 011-4192624
art@rawnaa.com

المدير التنفيذي
ها�شم بن اإبراهيم العدواني

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

www.rawnaa.com

النا�شر

روؤيتنا:
 اأن نكون رواد الحلول المتكاملة في االإعالم 

المتخ�ش�س بالعالم العربي..

ر�شالتنا:
نحن اأول �شركة لالإعالم المتخ�ش�س في المملكة العربية 
ال�شعودية ن�شعى لتحقيق الريادة عربيًا من خالل تقديم 

حلول متكاملة ومنتجات اإعالمية هادفة ومتميزة بم�شداقية 
ومهنية عالية تلبي احتياجات عمالئنا وتحقق ر�شاهم 

وتتجاوز توقعاتهم.

المدير العام لدار اليوم لالإعالم
�شالح بن علي الحميدان

اإحدى �شركات

الطباعة:

الدول  اأكرث  من  ال�شعودية  تعترب 
هذا  يتمثل  وال  التعليم،  على  اإنفاًقا 
االإنفاق يف القطاع احلكومي فقط، بل 
تعمل  حيث  االأهلي،  القطاع  اإلى  ميتد 
امل���وارد  تنمية  ���ش��ن��دوق  ال��دول��ة ع��رب 
روات��ب  دع��م  على  »ه���دف«،  الب�شرية 

املعلمني يف املدار�س االأهلية.
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"أعلنت اململكة نهاية الشهر املاضي، عن أضخم ميزانية مت إنفاقها يف تاريخ 
نحو   )2013( املنصرم  العام  الفعلي خالل  اإلنفاق  بلغ حجم  البالد، حيث 
ذلك  يأتي  ريال،  مليارات   206 بلغ  فائض محقق  ريال، يف ظل  مليار   925
أيًضا عن رصد نحو 855 مليار ريال  الوقت الذي أعلنت فيه السعودية  يف 
لإلنفاق خالل العام اجلديد 2014، وسط إيرادات متوقعة يبلغ حجمها 855 

مليار ريال أيًضا".

تفاصيل املوضوع تقرأونها داخل العدد

كلمة التحرير

878787
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



ال��دويل  للبنك  جديد  تقرير  ك�شف 
الدخول  ذوي  من  ال�شكان  فئات  اأن  عن 
ا���ش��ت��ف��ادة  ال��ن��ا���س  اأك���رث  ه��م  املنخف�شة 
الدفع  نظم  مثل  التقنية  املبتكرات  م��ن 
الهاتف  خالل  من  امل�شرفية  واخلدمات 
التعرف  وك��ذل��ك  امل��ح��م��ول��ة،  واالأج���ه���زة 
ب�شمات  اأ�شا�س  على  املقرت�س  هوية  على 
وذلك  العيون،  حدقات  وم�شح  االأ�شابع 
الرتكيز  يتم  ال�شائع،  عك�س  على 
الرثية  الفئات  على  اإعالمًيا 
من  رئ��ي�����س  كم�شتفيد 

تلك التقنيات.

اقتصاديات
حظر التداول المبني على معلومات 

مسربة بـ»السوق السعودية«
»معادن« ترسي عقودًا بـ 8.5   

مليار ريال على شركات كندية

وقف االستقدام عن المنشآت التي 
لم تجدد رخص عمالتها

»السعودية للكهرباء« تطرح 
صكوك استثمار إسالمية

ع��ل��ى ع��ك�����س م��ع��ظ��م االق��ت�����ش��ادي��ني 
املغلقة،  نوافذهم  وراء  من  يعملون  الذين 
عاملية،  ب�شهرة  �شاك�س  جيفري  يحظى 
حتى اإن معظم �شوره املتداولة عرب و�شائل 
االإعالم تظهره متجواًل يف عدد من الدول 
ب�»التجول  ي�شميه  ما  عربها  ميار�س  التي 
املجتمعات  م�شاعدة  اأج��ل  من  اخل���ريي«، 
مثل  دولة  جعل  ما  اأف�شل،  حياة  بناء  على 
التحول  م�شاعدتها على  منه  تطلب  بولندا 

اإلى الراأ�شمالية.

وت��رية  ت�شريع  اإل���ى  ال��دع��وة  ب��ني  م��ا 
م�����ش��روع امل��دي��ن��ة ال�����ش��ن��اع��ي��ة ال��ث��ان��ي��ة 
باالأح�شاء، واالهتمام بتطوير مطار املدينة 
اختتم منتدى االأح�شاء لال�شتثمار 2013 م 
ح�شوًرا  اجتذب  اأن  بعد  الهامة،  فعالياته 
فاق التوقعات، ونقا�ًشا مثمًرا يف عدد كبري 
من جل�شاته، �شاركت فيه عدد من �شيدات 
االأعمال، وك�شفت تلك النقا�شات يف غالبها 
العام عن اأن االأح�شاء باتت قوة اقت�شادية 

ذات م�شتقبل واعد بكثري.

»نماء للكيماويات« تبني وحدات 
سكنية لموظفيها السعوديين

انتهاء الربط الكهربائي لجميع 
مدن المملكة خالل عامين



اح��ت��ف��ل��ت ���ش��رك��ة ال�����ش��وق امل��ال��ي��ة ال�����ش��ع��ودي��ة 
1435/2/21ه���  الثالثاء  يوم  بوان  و�شركة  )ت��داول( 
قائمة  اإلى  ال�شركة  �شهم  ب��اإدراج  )2013/12/24م( 
بح�شور  وذل��ك  املالية  ال�شوق  يف  املدرجة  ال�شركات 
اإدارة  ع��ام  مدير   - ال��ب��واردي  وليد  االأ�شتاذ  �شعادة 
»ت��داول«،  ال�شعودية  املالية  بال�شوق  النقدي  التداول 
 - الفوزان  عبداللطيف  بن  عبداهلل  االأ�شتاذ  و�شعادة 
رئي�س جمل�س اإدارة �شركة بوان، و�شعادة االأ�شتاذ يا�شر 
الرميان الرئي�س التنفيذي للفرن�شي كابيتال امل�شت�شار 

املايل مدير االكتتاب.
كلمته  ال��ب��واردي  وليد  االأ�شتاذ  احلفل  وا�شتهل 
عن  ومعرًبا  االإعالمي  تداول  مبركز  باجلميع  مرحًبا 
ال�شركات  قائمة  اإل��ى  ب��وان  �شركة  بان�شمام  �شعادته 

املدرجة بال�شوق املالية ال�شعودية.
وقال: »يف هذا اليوم.. نحتفل معكم باإدراج وبدء 
تداول اأ�شهم �شركة بوان يف ال�شوق املالية ال�شعودية..

عام  خالل  ال�شعودي  ال�شوق  ي�شهده  اإدراج  كخام�س 
2013.. مما يرفع من عدد ال�شركات املدرجة �شمن 
من  وال���ذي  �شركة،   16 اإل��ى  والبناء  الت�شييد  قطاع 
خالله نوؤكد على �شعينا املتوا�شل اإلى التطوير والتو�شع 
الجتذاب  املالية  ال�شوق  هيئة  مع  بالتن�شيق  ال�شوق  يف 
اإلى  اإ�شافة  ال�شوق،  ل��الإدراج يف  ال�شركات  املزيد من 

التنوع يف املنتجات واخلدمات املقدمة للم�شتثمرين. 
القيمة  بلغت  املا�شي  ال�شهر  بنهاية   «  : وت��اب��ع 

مليار   1،696.90 ح��وايل  ال�شعودية  لل�شوق  ال�شوقية 
ريال )452.50 مليار دوالر اأمريكي(، وبالن�شبة الأداء 
املوؤ�شر من بداية العام حتى تاريخه فقد حقق عائًدا 

اإيجابًيا قدره 25 %«.
واأ�شاف: »ن�شعد اليوم بان�شمام �شركة بوان لتكون 

ال�شركة ال�162 املدرجة يف ال�شوق املالية ال�شعودية«.
وا�شتعر�س البواردي خالل حديثه بع�س احلقائق 
عن �شركة بوان قائاًل: »تعمل �شركة بوان مبثابة �شركة 
الرئي�شية  اأن�شطتها  تت�شمن  �شركات  ملجموعة  قاب�شة 
املعدنية،  املنتجات  م��ن  متنوعة  جمموعة  ت�شنيع 

واخل�شبية، واخلر�شانية، والكهربائية«. 
متثل  �شهم  مليون   15 ال�شركة  ط��رح��ت  »وق���د 
لالكتتاب  ريال  مليون  البالغ 500  راأ�شمالها  30% من 
العام وحظي اكتتابها بتغطية جتاوزت ن�شبتها %260، 
االكتتاب  فرتة  بنهاية  الرئي�شني  املكتتبني  عدد  وبلغ 

1.100.000 م�شتثمر«. 
اأن  يل  »ا�شمحوا  قائاًل:  كلمته  البواردي  واختتم 
بوان  �شركة  يف  العاملني  من  املبذولة  باجلهود  اأ�شيد 
اإجناح  على  اال�شت�شاري  الفريق  مع  جنب  اإل��ى  جنًبا 
اإدراج ال�شركة«، م�شيًفا: »نحن يف »تداول« نتطلع اإلى 
الناجحة  االإجن��ازات  من  مزيد  لتحقيق  معكم  العمل 

ل�شركتكم«.
بن  ع��ب��داهلل  االأ���ش��ت��اذ  ���ش��ع��ادة  ق���ال  كلمته  ويف 
�شركة  اإدارة  جمل�س  رئي�س   - ال��ف��وزان  عبداللطيف 

بوان: 
هذا  يف  بكم  اأرح��ب  اأن  اأود  احل�شور..  »االإخ���وة 
اليوم التاريخي ل�شركة بوان الذي ي�شهد اإدراج اأ�شهم 
التداول  وب��داي��ة  »ت���داول«  املالية  ال�شوق  يف  ال�شركة 

عليها.
من  املكتتبون  بها  اأحاطنا  التي  الكبرية  الثقة  اإن 
واعتزاز  فخر  م�شدر  املوؤ�ش�شات  من  ا  واأي�شً االأف��راد 
بالن�شبة لنا وهي يف نف�س الوقت اأكرب دافع لنا خالل 
فيه  ملا  وتفان  بجد  العمل  ملوا�شلة  القادمة  املرحلة 
م�شلحة للم�شاهمني واحلر�س على النمو والتو�شع يف 

اأعمال ال�شركة باإذن اهلل.
من  جميع  اأ�شكر  اأن  يل  ا�شمحوا  »وهنا  وت��اب��ع: 
لهم  متنياتنا  مع  فيها  ثقته  وو�شع  »ب��وان«  يف  اكتتب 

بالتوفيق والنجاح«.
وعرب الفوزان عن �شكره وتقديره جلميع اجلهات 

التي �شاهمت يف اإجناح الطرح واالإدراج.
الرئي�س  االأ�شتاذ يا�شر الرميان  اأ�شاد  عقب ذلك 
مدير  امل��ايل،  امل�شت�شار  كابيتال،  للفرن�شي  التنفيذي 
واالكتتاب  الطرح  مراحل  جن��اح  مب�شتوى  االكتتاب 
�شينعك�س  االإدراج  اأن  موؤكًدا  ال�شركة،  ل�شهم  واالإدراج 

بالكثري من االإيجابيات على م�شتوى اأداء ال�شركة.
واخُتتم احلفل مبرا�شم اإدراج �شهم »�شركة بوان« 
بداية  ومتابعة  »ت���داول«  ال�شعودية  املالية  ال�شوق  يف 

�شفقات التداول على ال�شهم.

»تداول« تحتفل بإدراج شركة بوان

اقتصاديات
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»العمل« تصدر نظام الحماية من األجور  لمواجهة التوطين الوهمي
تداول/ متابعات

حماية  برنامج  موؤخًرا  العمل  وزارة  اأ�شدرت 
ير�شد  الذي  لل�شركات،  امل�شرفية  واحللول  االأجور 
القطاع  من�شاآت  يف  وال��ع��ام��الت  العاملني  اأج���ور 

الربنامج  وي�شعى  والوافدين،  لل�شعوديني  اخلا�س 
الإن�شاء قاعدة بيانات توفر معلومات محدثة ب�شورة 
�شهرية عن عمليات دفع االأجور، وقيا�س مدى التزام 
املوؤ�ش�شات يف دفع االأجور يف الوقت والقيمة املتفق 
االأجور بني  اإلى تقلي�س خالفات  باالإ�شافة  عليهما 

املن�شاآت والعمالة يف القطاع اخلا�س.
العمل  وزارة  وك��ي��ل  اأب��وث��ن��ني  ع��ب��داهلل  وق���ال 
الربنامج  ه��ذا  اإن  العمل،  بيئة  وتطوير  للتفتي�س 
�شي�شاعد يف ح�شم ظاهرة التوطني الوهمي بالتاأكد 
من اأن املوظف ال�شعودي يدفع له اأجره بانتظام واأن 

ت�شجيله غري �شوري.
وتوقع اأبوثنني اأن »الربنامج« خالل �شنة �شيعمل 
خاللها  من  ميكن  مهمة  بيانات  قاعدة  بناء  على 
حقيقي،  واق��ع  على  مبنية  واأنظمة  �شيا�شات  خلق 
البنك  نظمها  التي  اخل���ربات  ت��ب��ادل  ن��دوة  خ��الل 
الربنامج  ه��ذا  اأن  م�شيًفا  لال�شتثمار،  ال�شعودي 
طبق منذ �شهر �شبتمرب املا�شي على من�شاآت لديها 
3 اآالف عامل فاأكرث واملدار�س االأهلية، واأن املن�شاآت 

غري امللتزمة توقف بعد �شهرين.
 وبينت درا�شة اأجرتها وزارة التخطيط موؤخًرا 
اأن برنامج »نطاقات« �شاهم يف ال�شعودة الوهمية، 
القطاع  يطرحها  ال��ت��ي  الوظيفية  ال��ف��ر���س  واأن 
اخلا�س �شنوًيا والتي تقدر بنحو 200 األف وظيفة 
األف   20 على  اإال  ال�شعوديون  منها  يح�شل  ال 

وظيفة فقط.

مع  »ت���داول«  ال�شعودية  املالية  ال�شوق  وقعت 
خدمات  لتقدمي  اتفاقية  العي�شى  �شناعات  �شركة 
احل��ف��ظ وال��ت�����ش��ج��ي��ل ل��ل�����ش��رك��ات امل�����ش��اه��م��ة غري 
املدرجة بال�شوق لتقوم »تداول« بتقدمي خدمة اإدارة 
ذلك  وي�شمل  ال�شركة،  م�شاهمي  ملكيات  وت�شجيل 
حفظ و�شيانة �شجل امل�شاهمني، ونقل امللكيات بني 
امل�شاهمني، واإيداع االأ�شهم يف محافظ ا�شتثمارية، 
اإج�����راءات  وت��ن��ف��ي��ذ  ال���ره���ن،  ع��م��ل��ي��ات  وت�شجيل 
ال�شركات مثل زيادة اأو خف�س راأ�س املال، وخدمات 
االإلكرتوين،  والت�شويت  العامة  اجلمعيات  اإدارة 
واحل�شول على  تقارير �شجل امل�شاهمني اإلكرتونًيا، 

وكذلك اال�شتعالم اآلًيا عن ملكيات امل�شاهمني.
خالد  االأ���ش��ت��اذ  »ت���داول«  ع��ن  االتفاقية  ووق��ع 
احل�شان مدير عام خدمات االأ�شول واالإيداع وعن 
املطلق  يو�شف  املهند�س  العي�شى  �شناعات  �شركة 

الرئي�س التنفيذي. 
وت��ك��م��ن اأه��م��ي��ة ت��ق��دمي م��ث��ل ه���ذه اخل��دم��ات 
يف  ب��ال�����ش��وق  امل��درج��ة  غ��ري  امل�شاهمة  لل�شركات 
املمار�شات  اأف�شل  تطبيق  على  ال�شركة  م�شاعدة 

»تداول« تقدم خدمات الحفظ والتسجيل لشركة صناعات العيسى

الإدارة �شوؤون م�شاهميها وحفظ حقوق م�شاهمي ال�شركة من خالل اإيداعها لدى ال�شوق املالية ال�شعودية 
»تداول« التي حتظى بخربة طويلة يف هذا املجال ملا متتلكه من تقنيات حديثة ومتطورة. 

جتدر االإ�شارة اإلى اأن �شركة �شناعات العي�شى عملت منذ تاأ�شي�شها يف عام 1935م يف جمال الت�شنيع، 
ويبلغ  والت�شدير،  واال�شترياد  واالإلكرتونية،  الكهربائية  واالأجهزة  املكيفات  يف  والتجزئة  اجلملة  وجتارة 

راأ�شمالها 350 مليون ريال.

9
العدد 87 - يناير 2014م



المملكة حققت االكتفاء الذاتي في 8 منتجات غذائية
تداول/ متابعات 

وزارة  ع��ن  ���ش��ادرة  حديثة  اإح�شائية  ك�شفت 
الذاتي  االكتفاء  حتقيق  يف  اململكة  جناح  الزراعة 
يف ثمانية منتجات، تنّوعت بني املنتجات احليوانية 
اأي  يف  اكتفاء  حتقق  مل  لكنها  والفواكه،  واخل�شار 

منَتج من منتجات احلبوب.
احليوانية  املنتجات  اأن  ال��درا���ش��ة  واأو���ش��ح��ت 
بن�شبة  املائدة،  بي�س  منها  الذاتي  االكتفاء  التي مت 
األف  املحلي 220  الناجت  بلغ  املئة، حيث  120.4 يف 
طن، واملتاح لال�شتهالك 182 األف طن، بينما بلغت 

معلومات  على  بناء  ال��ت��داول  باململكة  املالية  ال�شوق  هيئة  حظرت 
م�شربة من داخل ال�شركات املدرجة يف ال�شوق املالية، وفًقا ملا ن�س عليه 

نظام ال�شوق املالية واللوائح التنفيذية ال�شادرة عن الهيئة.
املالية  ال�شوق  نظام   وين�س 
على اأنه »ُيحظر على اأي �شخ�س 
اأو  عائلية  عالقة  بحكم  يح�شل 
تعاقدية  عالقة  اأو  عمل  عالقة 
على معلومات داخلية اأن يتداول 

بطريق مبا�شر اأو غري مبا�شر الورقة املالية التي تتعلق بها هذه املعلومات، 
اأن يقوم ذلك  اأو اأن يف�شح عن هذه املعلومات ل�شخ�س اآخر توقًعا منه 
اأي  على  »ُيحظر  كذلك  املالية«،  الورقة  تلك  بتداول  االآخ��ر  ال�شخ�س 

من  عليها  ح�شل  معلومات  على  بناء  مالية  ورقة  بيع  اأو  �شراء  �شخ�س 
�شخ�س مطلع«.

 وعرفت »الهيئة« املق�شود باملعلومات الداخلية:»التي يح�شل عليها 
تكون  ال  وال��ت��ي  امل��ط��ل��ع،  ال�����ش��خ�����س 
يتم  ومل  اجل��م��ه��ور،  لعموم  م��ت��واف��رة 
االإعالن عنها، والتي يدرك ال�شخ�س 
ومحتوى  طبيعة  اإلى  بالنظر  العادي، 
اإعالنها وتوافرها  اأن  تلك املعلومات، 
بها  تتعلق  التي  قيمتها  اأو  املالية  الورقة  �شعر  يف  جوهرًيا  تاأثرًيا  �شيوؤثر 
هذه املعلومات، ويعلم ال�شخ�س املطلع اأنها غري متوافرة عموًما واأنها لو 

توافرت الأثرت يف �شعر الورقة املالية اأو قيمتها تاأثرًيا جوهرًيا«.

حظر التداول المبني على معلومات
مسربة بـ»السوق السعودية«

تداول/ وكاالت 

الطازج،  احلليب  ومنها  االأخرى  الغذائية  املنتجات 
ن�شبة بلغت 104.4 يف املئة، وبلغ الناجت املحلي 1.8 

مليون طن، واملتاح لال�شتهالك 1.7 مليون طن.
اكتفاء  الفواكه،  منتجات  يف  اململكة  وحققت 
ذاتًيا يف التمور، بن�شبة 108 يف املئة، حيث بلغ الناجت 
األف   934 لال�شتهالك  واملتاح  ط��ن،  مليون  املحلي 
طن، وبلغت ن�شبة االكتفاء الذاتي يف اإجمايل الفواكه 
 1.6 املحلي  الناجت  اإجمايل  بلغ  حيث  املئة،  يف   58

مليون طن، واملتاح لال�شتهالك 2.8 مليون طن.
يف  اكتفاء  حققت  اخل�شراوات،  منتجات  ويف 

الناجت  بلغ  حيث  املئة،  يف   121 بن�شبة  البطاط�س، 
 334 لال�شتهالك  وامل��ت��اح  ط��ن،  اآالف   404 املحلي 
األف طن، واكتفاء يف الباذجنان، بن�شبة 110.4 يف 
واملتاح  األف طن،   58 املحلي  الناجت  بلغ  املئة، حيث 

لال�شتهالك 52 األف طن.
ا اكتفاء يف اخليار، بن�شبة 106.4  وحققت اأي�شً
طن،  األ��ف   228 املحلي  ال��ن��اجت  بلغ  حيث  امل��ئ��ة،  يف 
البطيخ،  ويف  ط��ن،  األ��ف   215 لال�شتهالك  وامل��ت��اح 
بن�شبة 115.6 يف املئة، حيث بلغ الناجت املحلي 365 

األف طن، واملتاح لال�شتهالك 316 األف طن.
ا يف الباميا، بن�شبة 100.9 يف املئة، وبلغ  واأي�شً
الناجت املحلي 53 األف طن، واملتاح لال�شتهالك 53 

األف طن.
اإج��م��ايل  يف  ال���ذات���ي  االك��ت��ف��اء  ن�شبة  وب��ل��غ��ت 
اإجمايل  بلغ  حيث  امل��ئ��ة،  يف   92.3 اخل�����ش��راوات، 
واملتاح لال�شتهالك  املحلي 2.6 مليون طن،  الناجت 

2.9 مليون طن.
االإح�شائية:»اإن  قالت  احلبوب،  منتجات  ويف 
منه؛  منتج  اأي  يف  ذات��ًي��ا  اكتفاًء  حتقق  مل  اململكة 
املئة،  يف   11.3 احلبوب  اإجمايل  ن�شبة  بلغت  حيث 
مليون   1.4 احلبوب  من  املحلي  االإن��ت��اج  واإج��م��ايل 
واملتاح  طن،  مليون   11.2 ال���واردات  و�شايف  طن، 

لال�شتهالك 12.6 مليون طن«.

اقتصاديات
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 برعاية خادم احلرمني ال�شريفني امللك عبداهلل بن عبدالعزيز-حفظه 
اهلل- تنظم اململكة باال�شرتاك مع البنك الدويل، ومنظمة العمل العربية، 

امللتقى العربي الثاين للتنمية والتوظيف، بعنوان »نحو احلماية االجتماعية 
والتنمية امل�شتدامة«، بالريا�س يف الفرتة من 24 اإلى 26 فرباير 2014م.

»اإع��الن  عليه  يطلق  م�شرتًكا،  بياًنا  امللتقى  ي�شدر  اأن  امل��ق��رر  وم��ن   
الريا�س«، ي�شمل تاأييد والتزامات جميع االأطراف، والتو�شيات املتفق عليها، 
بني  الب�شري  املال  راأ�س  بناء  اإلى  ترمي  التي  ال�شاملة  االإ�شالحات  اإطار  يف 
الفئات االأكرث فقًرا و�شعًفا، وامل�شاهمة يف النمو االقت�شادي، وتعزيز االزدهار 

امل�شرتك على امل�شتوى القطري يف جميع اأنحاء املنطقة. 
وال�شوؤون  والعمل،  املالية،  وزراء  املعايل  اأ�شحاب  املنتدى  يف  وي�شارك 
االجتماعية، والتعليم يف جميع االأع�شاء الواحد والع�شرين يف جامعة الدول 

العمالية،  والنقابات  اخلا�س،  القطاع  من  ممثلني  جانب  اإلى  العربية، 
وموؤ�ش�شات التدريب والتاأمني االجتماعي، واملجتمع املدين، واملنظمات 

الدولية واالإقليمية ذات ال�شلة.
اخلطوات  من  للعديد  العربية  اجلامعة  دول  اتخاذ  ويرجع 

االإيجابية ب�شاأن ق�شية بطالة ال�شباب وتو�شيع فر�س احل�شول على 
اجلاد  العمل  اأهمية  اإدراكها  اإلى  املواطنني،  جلميع  االجتماعية  اخلدمات 

ملعاجلة م�شكلة البطالة واالإق�شاء االجتماعي.
االأع�شاء  الدول  العمالة يف  اإنتاجية  انخفا�س  املنتدى معادلة  ويناق�س   
ال�شوق،  وامل�شاواة يف  الكفاءة  انعدام  الرتكيز على  العربية، مع  يف اجلامعة 
كما �شي�شتك�شف اال�شرتاتيجيات التي من �شاأنها اإ�شراك ال�شعوب العربية يف 

الن�شاط االقت�شادي على نحو اأف�شل.
وقالت اإينغر اأندر�شن نائبة رئي�س البنك الدويل ل�شوؤون منطقة ال�شرق 
اأن نفهم الطبقات االأ�شا�شية لال�شتبعاد  اإفريقيا:»من املهم  االأو�شط و�شمال 
معدالت  واأدن��ى  ال�شباب  بني  البطالة  معدالت  اأعلى  حتقيق  يف  ت�شببت  التي 
يكفي  ما  تنتج  ال  احلالية  العمالة  فديناميكيات  العامل،  يف  االإن��اث  م�شاركة 
من فر�س العمل اجليدة؛ وبالتايل فاإن دول اجلامعة العربية بحاجة لو�شع 

اال�شتقدام  مبنع  ق��راًرا  العمل  وزارة  اأ���ش��درت 
انتهت  التي  املن�شاآت  عن  النقل  خدمات  واإي��ق��اف 
حقِّ  على  االإب��ق��اء  مع  جتددها  ومل  عمالتها  رخ�س 
يتم  ومل  عملها  رخ�س  انتهت  التي  الوافدة  العمالة 
اإلى  نقل خدماتهما  العمل يف  جتديدها من �شاحب 
�شاحِب عمٍل اآخر دون موافقة �شاحب العمل احلايل 
تكون  اأْن  �شرط  من�شاأته  نطاق  ع��ن  النظر  بغ�س 
املُن�شاأة املنقول لها اخلدمات يف نطاق اآمن )بالتيني 

– اأخ�شر(.
 واأكد نائب وزير العمل مفرج احلقباين اأن هذا 
العامل  بقاء  الأن  املخالفات،  تراكم  �شيمنع  التنظيم 
للنظام  �شريحة  مخالفة  هو  الرخ�شة  جتديد  دون 
العمل  �شاحب  اإهمال  نتيجة  للعقوبة  املن�شاأة  �س  ُتعرِّ
�شيتم  كما  ها،  ُمدتِّ انتهاء  قبل  العامل  وثائق  لتجديد 

بتجديد  عمله  �شاحب  يقم  مل  ال��ذي  العامل  منح 
جديد  عمٍل  �شاحب  عْن  للبحث  �شهر  مدة  رخ�شته 
الرفع  �شيتم  اأو  خدماته  من  اال�شتفادة  يف  يرغب 
الالزم  االإجراء  الداخلية التخاذ  اإلى وزارة  ببياناته 

بحقه وفق االأنظمة املعمول بها.
مدة  مُينح  العمل  �شاحب  »اإن  احلقباين:  وقال 
اأجل  من  عامله  انتهاء رخ�شة عمل  قبل  اأ�شهر  �شتة 
اإن كان يرغب يف  جتديدها، وهي مدة كافية ملعرفة 
ا�شتمرار خدماته اأو نقلها اأو اإنهائها«، م�شرًيا اإلى اأن 
االإقامة  العمل ورخ�شة  اإبقاء رخ�شة  تلزمه  الوزارة 
اإقامة  فرتة  خالل  �شاريتني  لديه  يعمل  الذي  للوافد 
للعامل  يتيح  بذلك  اإخالل  واأي  اململكة  العامل داخل 
ف�شخ العالقة التعاقدية بينه وبني �شاحب العمل حتى 

واإن كانت املُن�شاأة يف النطاق البالتيني اأو االأخ�شر.

خادم الحرمين يرعى الملتقى العربي الثاني للتوظيف بالرياض

�شمان  طريق  عن  العمل  فر�س  خلق  على  الت�شجيع  �شاأنها  من  �شيا�شات 
قطاع خا�س ر�شمي حيوي ون�شط، وبرامج تعليم وتنمية مهارات ذات �شلة، 

وتخ�شي�س املوارد واملواهب الب�شرية بكفاءة«.
ومن جانبه اأو�شح اأحمد لقمان، مدير عام منظمة العمل العربية، كيف 
اأن هذا املنتدى ميثل ا�شتمراًرا وتوا�شاًل للمنتدى االأول الذي ُعقد يف الدوحة 
العربية جتاه حت�شني  العمل  التزام منظمة  يعك�س  الذي  االأمر  عام 2008م، 
اأن هدف ومو�شوع منتدى عام 2014م، يعك�س  العمل، موؤكًدا  وتعزيز فر�س 
االهتمام امل�شرتك ملنظمة العمل العربية والبنك الدويل بالق�شاء على الفقر 

وخف�س معدالت البطالة يف املنطقة العربية.
وحث املنتدى على »متهيد الطريق للتو�شل لفهم م�شرتك للتحديات التي 
تواجهها دول اجلامعة العربية كاأ�شا�س اللتزام جماعي نحو ا�شتنباط احللول 

من خالل نهج التنمية املتكاملة وال�شاملة«.

وقف االستقدام عن المنشآت التي لم تجدد رخص عمالتها
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انتهاء الربط الكهربائي لجميع مدن المملكة خالل عامين

»معادن« ترسي عقودًا بـ 8.5   مليار ريال على شركات كندية

�شرح علي الرباك الرئي�س التنفيذي لل�شركة ال�شعودية للكهرباء، اأن م�شروع الربط الكهربائي بني 
جميع مدن اململكة �شتنتهي منه الوزارة خالل عامني، حيث و�شلت ن�شبة الربط 95 باملئة، وجميع املدن 
مرتبطة يف الوقت احلايل ومل يتبق غري تبوك فقط، وتوقع اأن تتم الرت�شية لربط تبوك باملدينة املنورة 
يف امليزانية اجلديدة لربطها بال�شبكة العامة و»�شيكون الربط الكهربائي بني مدن اململكة 100 باملئة 

بعد ربط تبوك باملدينة املنورة«.
 وك�شف الرباك عن توقيع عدد من االتفاقيات يف كل من طوكيو و�شيئول للح�شول على قرو�س 
على  جدة  جنوب  توليد  محطة  بناء  متويل  بغر�س  ريال(  مليار   7.5( دوالر  ملياري  قيمتها  جتارية 

ال�شاحل الغربي للمملكة.
 وقال الرباك:»اإن البنوك املمولة هي »بنك ال�شادرات الكوري، وبنك طوكيو مت�شوبي�شي، وبنك 
ميزوه الياباين، ودوت�شه بنك وبنوك اأخرى«، وذلك ب�شمان من بنوك ال�شادرات يف كل من اليابان 

وكوريا اجلنوبية.
 واأو�شح اأن ال�شركة ح�شلت على اأ�شعار مناف�شة وجيدة لل�شركة على اأن يتم �شداد هذه القرو�س 
اإلى  لل�شركة  حاجة  هناك  اأن  اإلى  م�شرًيا  �شنوات،  ثالث  مدتها  �شماح  فرتة  مع  عاًما   12 مدى  على 
مثل هذه القرو�س اإلى جانب م�شاندة الدولة لل�شركة ل�شمان متويل م�شاريعها الراأ�شمالية التي يجري 

تنفيذها حالًيا ملواكبة الطلب املتنامي على الطاقة الكهربائية يف اململكة لل�شنوات اخلم�س القادمة.
العقود  وتوقيع  االتفاق  »مت  اإنه  »ال��رباك«  قال  وم�شر،  ال�شعودية  بني  الكهربائي  الربط   وحول 
والربط يعتمد على اجلانب امل�شري وتوفر التمويل، اأما ال�شركة ال�شعودية للكهرباء فجاهزة يف هذا 
اجلانب ولي�س لدينا اإ�شكال«، منوًها با�شتمرار التطلع لربط الكهربائي مع جميع الدول املجاورة، واأن 
هناك درا�شة للربط بني اململكة واالأردن، وكذلك للربط بني اململكة وتركيا الرتباطها باأوروبا، وغري 

ذلك من الدرا�شات، نظًرا للفوائد من الربط الكهربائي على جميع االأطراف.

تر�شية  العربية )معادن(  التعدين  �شركة  اأعلنت 
ري��ال  مليار   8.46 االإجمالية  قيمتها  عقود  ثالثة 
واآ�شيوية  كندية  �شركات  على  دوالر(  مليار   2.26(
لتنفيذ اأعمال يف م�شروعها اجلديد للفو�شفات، الذي 
يقع يف مدينة وعد ال�شمال، وهو م�شروع م�شرتك بني 

»معادن« و)�شابك( وموزاييك.
وك�����ش��ف��ت »م���ع���ادن« يف ب��ي��ان اإل����ى ال��ب��ور���ش��ة: 
و�شركة  الكندية  الف��ال��ني  اإ���س.اإن.���ش��ي  �شركة  »اإن 
للهند�شة ال�شينية فازتا بعقد قيمته 2.86  �شينوبك 
حلام�س  وم�شنع  كهرباء  محطة  لبناء  ري��ال  مليار 

الكربيتيك بطاقة اإنتاجية 4.9 مليون طن«.
بعقد  اجلنوبية  الكورية  ه��ان��وا  �شركة   وف��ازت 
لبناء م�شنع حلام�س الفو�شفوريك بقيمة 3.5 مليار 
للم�شنع 1.5 مليون  االإنتاجية  الطاقة  ريال. و�شتبلغ 

طن.
 كما فازت �شركة هوانكايو ال�شينية بعقد اإن�شاء 
 2.08 بقيمة  الفو�شفات  خ��ام  تركيز  لرفع  م�شنع 

مليار ريال وبطاقة اإنتاجية 5.3 مليون طن.

اقتصاديات
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ال�شعودية   باور«  »اأكوا  اإدارة �شركة  اأبونيان رئي�س جمل�س  اأكد محمد 
خالله  من  يجري  اململكة  يف  جديد  م�شروع  اإط��الق  تنوي  ال�شركة  اأن 
ا�شتخدام الطاقة املتجددة يف االإنتاج، كا�شًفا عن نية ال�شركة لطرح جزء 

من اأ�شهمها لالكتتاب العام اأمام املواطنني خالل العام املقبل. 
اأ�شهمها  اأن ال�شركة لديها توجه لطرح جزء من  اأبونيان عن  وك�شف 
جعلنا  »م��ا  وق��ال:  املقبل،  العام  خ��الل  املواطنني  اأم��ام  العام  لالكتتاب 
نرجئ هذا االأمر، على الرغم من تاأ�شي�س ال�شركة منذ عام 2004م، هو 
اأن جمل�س االإدارة راأى عدم الطرح اإلى حني انح�شار حدة املخاطر اأمام 
م�شروعات ال�شركة اجلديدة، حتى ال يجري اإقحام امل�شاهمني االأفراد يف 

هذه املخاطر، التي تتال�شى تدريجًيا«.
ويف ال�شياق ذاته، رعى املهند�س عبداهلل بن عبدالرحمن احل�شني، 
التمويل  واتفاقيات  الكهرباء  �شراء  حفل  اأخ��رًيا،  والكهرباء  املياه  وزي��ر 
طاقته  تبلغ  ال��ذي  الكهرباء  الإنتاج  امل�شتقل   »2 »راب��غ  مب�شروع  اخلا�شة 

االإنتاجية 2060 ميغاواًطا، ونظمته �شركة »اأكوا باور« بالريا�س.
واأعرب املهند�س احل�شني يف كلمته خالل احلفل عن �شعادته مبثل 
واخلا�س،  العام  القطاعني  بني  ال�شراكة  عن  تعرب  التي  امل�شروعات  هذه 
�شركة  م��ع  متتلك  التي  ال�شعودية  ب���اور«  »اأك���وا  �شركة  اأن  اإل��ى  م�شرًيا 
منا�شفة  للم�شروع  املنفذة  »املرجان«  �شركة  راأ�شمال  ن�شف  »�شام�شونغ« 
مع ال�شركة ال�شعودية للكهرباء قد ج�شدت حقيقة هذه ال�شراكة املثمرة، 
ال�شركات  اإ���ش��راك  يف  املتمثل  احلكومي  النهج  �شالمة  جم���دًدا  لتوؤكد 
الوطنية القادرة واملتخ�ش�شة على جلب التقنية وروؤو�س االأموال لتنفيذ 

امل�شروعات الكربى كم�شروع »رابغ 2«.
عبدالرحمن  بن  عبداهلل  املهند�س  ك�شف  مت�شل  �شياق  ويف 

احل�شني، وزير املياه والكهرباء، عن حجم التحديات التي تواجه 

»أكوا باور« تطلق مشروعًا للطاقة المتجددة وتطرح أسهمًا لالكتتاب العام
قطاع الكهرباء يف اململكة، والتي من اأهمها: النمو ال�شنوي وامل�شتمر للطاقة 
اإلى  اإلى نحو 10 يف املئة �شنوًيا، م�شرًيا  الكهربائية يف البالد التي ت�شل 
اأن ا�شتمرارية هذا املعدل، وعدم معاجلته �شيتطلب ا�شتثمارات راأ�شمالية 
ومكوناتها  الطاقة  م�شروعات  على  لالإنفاق  املقبلة  ال�شنوات  يف  �شخمة 
من قطاعات توليد ونقل وتوزيع تبلغ نحو 500 مليار ريال )133.3 مليار 
على  الكبري  الطلب  ملواجهة  املطلوبة  اال�شتثمارات  اإلى  لت�شاف  دوالر(، 

م�شروعات املياه التي تبلغ 300 مليار ريال )80 مليار دوالر(.

الهيئة  جمل�س  قرار  �شدور  املالية  ال�شوق  هيئة  اأعلنت 
الهولندي  ال�شعودي  البنك  طلب  على  املوافقة  املت�شمن 
اإل��ى  ري��ال   )3.969.000.000( م��ن  ماله  راأ����س  زي���ادة 
)4.762.800.000( ريال وذلك مبنح �شهم جماين واحد 
املقيدون  امل�شاهمون  ميلكها  قائمة  اأ�شهم   )5( كل  مقابل 
ب�شجل امل�شاهمني بنهاية تداول يوم انعقاد اجلمعية العامة 
املال  راأ���س  يف  الزيادة  قيمة  ت�شدد  اأن  على  العادية،  غري 
بند  من  ريال   )793.800.000( مبلغ  حتويل  طريق  عن 

»االأرباح املبقاة«.
 )396.900.000( من  االأ�شهم  عدد  يزداد  وبالتايل 
ق��دره��ا  ب��زي��ادة  ���ش��ه��م،   )476.280.000( اإل���ى  �شهم 

)79.380.000( �شهم. 
وتقت�شر املنحة على مالك االأ�شهم املقيدين يف نهاية 
تداول يوم انعقاد اجلمعية العامة غري العادية الذي �شوف 
اأال  تاريخه يف وقت الحق، على  البنك  اإدارة  يحدد جمل�س 
اأ�شهر من تاريخ هذه املوافقة  يتجاوز تاريخ انعقادها �شتة 
وفًقا  بذلك  املتعلقة  االإج���راءات  البنك  ي�شتكمل  اأن  وعلى 

لنظام ال�شركات واالأنظمة املعمول بها.

زيادة رأس مال »السعودي الهولندي« 
عبر منح أسهم مجانية
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تعديل قائمة أعمال
شركة بلوم لالستثمار السعودية

إضافة سهم »العربي للتأمين« إلى مؤشرات السوق
اأعلنت ال�شوق املالية ال�شعودية ) ت�داول( عن اإ�شافة �شهم �شركة متاليف وايه اأي جي والبنك العربي للتاأمني التعاوين اإلى موؤ�شرات 

ال�شوق وذلك ح�شب �شعر اإقفال ال�شهم ليوم اخلمي�س 1435/02/23ه� املوافق 2013/12/26م.

الموافقة على خفض رأس مال 
»الدخيل المالية«

املالية  ال�شوق  هيئة  اإل��ى  املالية  الدخيل  جمموعة  قدمت 
 )50.000.000( من  مالها  راأ�س  خف�س  على  املوافقة  بطلب 
ري�����ال. مليوين   )2.000.000( اإل���ى  ري�����ال  مليون   خم�شني 

على  باملوافقة  ق��راره  الهيئة  جمل�س  اأ�شدر  ذل��ك،  على  وبناء 
خف�س راأ�س مال جمموعة الدخيل املالية من )50.000.000( 

خم�شني مليون ري�ال اإلى )2.000.000( مليوين ري�ال. 

اإلى هيئة ال�شوق املالية  تقدمت �شركة بلوم لال�شتثمار ال�شعودية 
لها  املرخ�س  االأعمال  قائمة  تعديل  على  املوافقة  بطلب  ال�شعودية 
االأ�شواق  يف  وكيل  ب�شفة  التعامل  ن�شاط  باإلغاء  وذلك  ممار�شتها  يف 

اخلارجية. 
على  باملوافقة  ق���راره  الهيئة  جمل�س  اأ���ش��در  ذل��ك،  على  وب��ن��اء 
تعديل قائمة االأعمال املرخ�شة ل�شركة بلوم لال�شتثمار ال�شعودية يف 
ممار�شتها باإلغاء ن�شاط التعامل ب�شفة وكيل يف االأ�شواق اخلارجية، 
بالتغطية  والتعهد  اأ�شيل«  ب�شفة  »التعامل  التعديل:  بعد  لت�شبح 

واالإدارة والرتتيب وتقدمي امل�شورة واحلفظ يف اأعمال االأوراق املالية.

اقتصاديات
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اإ�شالمية؛ يف الفرتة من 9  اأعلنت ال�شركة ال�شعودية للكهرباء عن طرح �شكوك ا�شتثمار 
يناير 2014م وحتى 27 فرباير 2014م، وذلك من خالل طرح اإ�شدارها من �شكوك اال�شتثمار 
التي �شتكون جميعها من فئة 1.000.000 ريال )مليون ريال �شعودي( لل�شك الواحد وبحد 

اأدنى ملبلغ االكتتاب بقيمة 1.000.000 ريال )مليون ريال �شعودي(. 
والقيمة  بها  املتعلقة  الدورية  التوزيعات  وتواريخ  اال�شتثمار  �شكوك  مدة  حتديد  و�شيتم 
اال�شمية االإجمالية لالإ�شدار وغريها من التفا�شيل عند نهاية فرتة الطرح وفًقا حلجم الطلب 
يف ال�شوق، اإال اأنه لن تكون �شكوك اال�شتثمار م�شمونة و�شتكون التزامات ال�شركة النا�شئة عنها 

مت�شاوية يف الرتتيب مع �شائر ديون ال�شركة االأخرى غري امل�شمونة وغري مخف�شة االأولوية. 
للنفقات  برناجمها  ومنها  العامة  الأغرا�شها  االإ�شدار  متح�شالت  ال�شركة  و�شت�شتخدم 

الراأ�شمالية.
وقد عينت ال�شركة كاًل من اإت�س اإ�س بي �شي العربية ال�شعودية املحدودة و�شركة ال�شعودي 
الفرن�شي كابيتال م�شت�شارين ماليني ومديرين لالإ�شدار وا�شتقبال العرو�س ومتعهدي تغطية، 
ا عينت »مكتب زياد بن �شمري خ�شيم محامون وم�شت�شارون« واآلن اآند اأوفري اإل اإل بي م�شت�شاًرا  واأي�شً
قانونًيا دولًيا، فيما يخ�س �شكوك اال�شتثمار التي اعتمدتها اللجنة ال�شرعية التنفيذية الإت�س اإ�س بي 
 �شي العربية ال�شعودية املحدودة واللجنة ال�شرعية لبنك كريدي اأجريكول ال�شركات واال�شتثمار.
www.cma.org.sa :وميكن االطالع على ن�شرة االإ�شدار عرب موقع هيئة ال�شوق املالية

اأعلنت �شركة مناء للكيماويات عن توقيع 
عقد قر�س طويل االأجل متوافق مع ال�شريعة 
البنك  مع  2014/1/1م  بتاريخ  االإ�شالمية 
ريال.  بقيمة 125 مليون  الهولندي  ال�شعودي 
القر�س  ال�شركة  ت�شتخدم  اأن  امل��ق��رر  وم��ن 
ت�شميم  م�شروع  من  االأول��ى  املرحلة  لتمويل 
ال�شركة  ملوظفي  �شكنية  وح���دات  وت��ط��وي��ر 
ال�شعوديني يف مدينة اجلبيل ال�شناعية على 
االأرا�شي املخ�ش�شة ملوظفي ال�شركة من قبل 

الهيئة امللكية للجبيل وينبع. 
با�شتقطاع  القر�س  ه��ذا  �شداد  و�شيتم 

»السعودية للكهرباء« تطرح صكوك 
استثمار إسالمية

»نماء للكيماويات« 
تبني وحدات 

سكنية لموظفيها 
السعوديين

الراتب  م��ن  ون�شبة  ال�شكن  ب��دل  ع��الوة 
من  امل�شتفيدين  املوظفني  من  االأ�شا�شي 
متلك الوحدة ال�شكنية و�شتتحمل ال�شركة 
التمويل  التابعة لها م�شاريف  وال�شركات 

والتطوير.
ثماين  التمويل  ���ش��داد  ف��رتة  ومت��ت��د 

ثالث  مدتها  �شماح  ف��رتة  ت�شمل  �شنوات 
التمويل  على  احل�شول  مت  وقد  �شنوات، 
التابعة  �شركتها  من  الأم��ر  �شند  ب�شمان 
���ش��رك��ة من����اء ل��ال���ش��ت��ث��م��ار ال�����ش��ن��اع��ي 
مناء  �شركة  م��ن  �شمان  اإل��ى  باالإ�شافة 

للكيماويات.
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االندماج .. قد يحل مشاكلها المتراكمة
املدارس األهلية ..

تعتبر السعودية من أكثر الدول إنفاًقا على التعليم، وال يتمثل هذا اإلنفاق يف القطاع احلكومي فقط، بل ميتد 
امل��وارد البشرية »ه��دف«، على دعم روات��ب املعلمني يف  القطاع األهلي، حيث تعمل الدولة عبر صندوق تنمية  إلى 

املدارس األهلية.

الرياض: »تداول«

وعلى ال��رغ��م م��ن زي���ادة م��ع��دالت االإن��ف��اق 
والدعم احلكومي لقطاع املدار�س االأهلية، اإال اأن 
75 يف املائة من هذه املدار�س ال زالت »�شغرية 
اأن  اأهمية  اإلى  يدعو  الذي  االأم��ر  وهو  احلجم«، 
تعمل هذه املدار�س على التو�شع خالل ال�شنوات 
حتى  ان��دم��اج،  مرحلة  يف  ال��دخ��ول  اأو  املقبلة، 

ت�شبح كيانات اقت�شادية وتعليمية كربى.
التمويل

عليها  تعتمد  التي  التمويل  م�شادر  وُت��ع��د 
التحديات  اأه��م  ال�شعودية  يف  االأهلية  املدار�س 
الذي  الوقت  ياأتي ذلك يف  القطاع،  تواجه  التي 
خالل  االأه��ل��ي��ة  امل��دار���س  م��ن   %95 فيه  تعتمد 
املرحلة احلالية على م�شادر متويل ذاتية، و%4 
منها تعتمد على القرو�س احلكومية، فيما تعتمد 

1% منها على القرو�س التجارية.
ويف هذا االجتاه، اأكد رئي�س اللجنة الوطنية 
ال�شعودية  ال��غ��رف  جمل�س  يف  االأه��ل��ي  للتعليم 
الدكتور عبدالرحمن احلقباين اأن قطاع التعليم 
ترتبط  حت��دي��ات،  ع��دة  يواجه  باململكة  االأه��ل��ي 
بجهات مختلفة اأدت اإلى �شعف حتقيق االأرباح، 
و�شعوبة تاأمني رواتب الكادر التعليمي واالإداري، 
وعدم القدرة على عمل ميزانيات حقيقية متثل 

اأرباًحا وخ�شائر للقطاع.
وب���ني احل��ق��ب��اين خ���الل امل��ح��ا���ش��رة التي 
عقدتها غرفة ال�شرقية مبقرها بالدمام ال�شهر 
املن�شرم، اأن هناك مدار�س اأهلية لديها خ�شائر 
مرحلة، ال تعلم اإداراتها عنها، واأن بع�س املدار�س 
اإلى  االلتفات  دون  بذلك،  وتكتفي  اأرباًحا  حتقق 
اخل�شائر التي تكون نتاًجا عن الهدر يف التعليم 

واأ�شول اال�شتثمار.
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95% منها تعتمد على التمويل الذاتي.
»هدف« يدعم رواتب المعلمين في 

المدارس األهلية

االندماج
اأن  ال�شعودية  الغرف  االأهلي يف جمل�س  للتعليم  الوطنية  اللجنة  رئي�س  واأفاد 
75% من املدار�س االأهلية هي مدار�س �شغرية، حيث اأكدت درا�شة اأجرتها اللجنة، 
اأن االندماجات والكيانات الكبرية متثل امل�شتقبل للقطاع، واأن عدة اأهداف ي�شعى 
محلية  ا�شتثمارات  حتقيق  اأبرزها  ياأتي  االندماجات  من  حتقيقها  اإلى  القطاع 
وجتهيزات  مدر�شية  ومبان  عاملية،  وخدمات  تناف�شية  وبيئات  وا�شعة،  وعاملية 
اأق��ل،  ور�شوم  اأج��ود  اأداء  وحتقيق  االأداء  يف  وتطور  املناهج  يف  وتنوع  متطورة، 

باالإ�شافة اإلى الو�شول لرواتب اأعلى ومميزات اأكرث و�شمانات اأف�شل.
الكلفة والت�شويق

االندماجات  وراء  الدوافع  اأن  اأو�شحت  اللجنة  درا�شة  اأن  احلقباين  وب��نّي 
اإلى  توؤدي  التي  اقت�شاديات احلجم  اال�شتفادة من  االأهلي هي  التعليم  يف قطاع 

وزي��ادة  العادل  والتوزيع  املوحد  والت�شويق  الكلفة  خف�س 
اأرباح ال�شركات بقدر اأكرب مما كانت عليه وهي منفردة، 
وخا�شة ما يتعلق باحلد من التكاليف االإدارية والت�شغيلية 
يف  املندجمة  املن�شاآت  اقت�شاديات  وتقوية  والت�شويقية، 
االقت�شاديات  وج��ه  يف  التناف�شي  م�شتواها  ورف��ع  بع�س 
حديثة  ا�شرتاتيجيات  تبني  على  ال��ق��درة  ورف��ع  ال��ك��ربى، 
اإلى زيادة القدرة على ال�شمود  تقنية واإدارية، مما يوؤدي 
ان�شمام اململكة ملنظمة  التحديات خا�شة بعد  يف مواجهة 
القيود  من  التجارة  حترير  ت�شتهدف  التي  احلرة  التجارة 
التقلبات  من  يحد  فاالندماج  املخاطرة،  درج��ة  وتقليل 
غري املتوقعة يف م�شتوى الربحية وحتقق الفاعلية االإدارية 

والت�شغيلية واالإنتاجية.
يف  االأه��ل��ي  للتعليم  الوطنية  اللجنة  رئي�س  واأ���ش��اف 
جمل�س الغرف ال�شعودية: »الدرا�شة بينت اأن عدد الطالب 
يف القطاع نحو 576 األف طالب، واملدار�س 3583 مدر�شة، 
واملعلمني 51515 معلًما، واأن املعلمني ال�شعوديني ميثلون من 
20 اإلى 35 يف املائة، اأما املعلمات فمن 82 اإلى 98 يف املائة«، 
 م�شرًيا اإلى اأن تلك الن�شب تو�شح واقع ال�شعودة يف القطاع.

وع���ن اأن����واع م�����ش��ادر ال��ت��م��وي��ل اخل��ا���ش��ة ب��ال��ق��ط��اع اأف���اد 
التمويل  من   %95 اأن  اإلى  اأ�شارت  الدرا�شة  اأن  احلقباين، 
ذاتي، و4% قرو�س حكومية، و1% قرو�س جتارية، مبيًنا اأن 
للمدار�س  النظامية  الكيانات  اأنواع  اإلى  تطرقت  الدرا�شة 
محدودة  �شركة  و%19  فردية،  من�شاأة   %73 واأنها  االأهلية، 
غري  و%3.1  مقفلة،  م�شاهمة  �شركة  و%3.1  امل�شوؤولية، 
اأجنبية،  �شركة  ت�شامن، و%0.4  �شركة  محدودة، و%1.8 
وتبلغ ن�شبة املباين امل�شتاأجرة 73% ، واملباين اململوكة %27.

�شندوق املوارد الب�شرية
قيام  على  املوافقة  �شدرت  قد  كانت  اأن��ه  اإل��ى  ي�شار 
معلمي  روات��ب  من   %50 بتحمل  الب�شرية  امل��وارد  �شندوق 
ومعلمات املدار�س االأهلية ال�شعوديني وملدة خم�س �شنوات، 
على اأن يكون الراتب 5600 ريال، حيث �شيقوم ال�شندوق 
بدفع 2800 ريال من الراتب والبقية على املدار�س، وي�شمل 
الدعم جميع املعلمني واملعلمات العاملني يف املدار�س االأهلية 
للم�شميات  وذل��ك  اجل��دي��د،  الدرا�شي  العام  من  اب��ت��داًء 
الوظيفية: مدير، مديرة مدر�شة يف حال كان على ح�شاب 
املالك، الوكيل والوكيلة، امل�شاعدة، م�شرف تربوي، م�شرفة 
طالبية،  مر�شدة  طالبي،  مر�شد  معلمة،  معلم،  تربوية، 
مح�شر  الن�شاط،  رائ��د  التعلم،  م�شادر  واأمينة  اأم���ني، 

ومح�شرة مخترب.
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األكثر استفادة من التقنيات المصرفية  
كشف تقرير جديد للبنك الدولي عن أن فئات السكان من ذوي الدخول املنخفضة هم أكثر الناس استفادة من 
املبتكرات التقنية مثل نظم الدفع واخلدمات املصرفية من خالل الهاتف واألجهزة احملمولة، وكذلك التعرف على 
هوية املقترض على أساس بصمات األصابع ومسح حدقات العيون، وذلك على عكس الشائع، يتم التركيز إعالمًيا على 

الفئات الثرية كمستفيد رئيس من تلك التقنيات.

ذوو الدخول املنخفضة..
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ا�شتخدام  تو�شيع  تقدًما يف  البلدان حققت  الكثري من  اإن  التقرير  وقال 
احل�شابات امل�شرفية بني من يفتقرون اإلى خدمات م�شرفية كافية من جانب 

املوؤ�ش�شات املالية التقليدية. 
وقد ثبت اأن بع�س ال�شيا�شات فعالة بدرجة كبرية، مثل اإلزام البنوك 
التوثيق  متطلبات  من  واالإع��ف��اء  الر�شوم،  من  معفية  ح�شابات  بعر�س 
املتعددة وا�شتخدام املدفوعات االإلكرتونية يف اإيداع امل�شاعدات احلكومية 

يف ح�شابات م�شرفية. 
بني  للعمل  اإط��ار  خالل  من  اإفريقيا  جنوب  زادت  املثال،  �شبيل  وعلى 
يف  ماليني   6 بواقع  امل�شرفية  احل�شابات  عدد  واخلا�س  العام  القطاعني 

اأربع �شنوات.
تو�شيع نطاق اال�شتمال املايل

وقد اأدت اخلدمات امل�شرفية عرب الهاتف اجلوال دوًرا مهًما يف تو�شيع 
كينيا  مثل  بلدان  يف  الدخل  املنخف�شة  البلدان  يف  امل��ايل  اال�شتمال  نطاق 

والفلبني وتنزانيا. 
الأنا�س  املالية  اخلدمات  اإل��ى  الو�شول  اإمكانيات  من  ال��ربازي��ل  وزادت 
يعي�شون يف املناطق النائية من خالل تعزيز »اأن�شطة املُرا�شَلة امل�شرفية« التي 
مها نيابة عن  ت�شتند اإلى املبتكرات التقنية – وهي اخلدمات املالية التي ُتقدِّ
البنوك متاجر التجزئة ومحطات البنزين ووكالء على دراجات نارية وقوارب 

يف نهر االأمازون.
كيف ي�شتفيد الفقراء؟

بيانات  لقاعدة  وتقول حتليالت 
موؤ�شر اال�شتمال املايل العاملي للبنك 
�شواهد  اإن  التقرير  ت�شّمنها  الدويل 
وال�شيما  ال��ن��ا���س  اأن  تظهر  ك��ث��رية 
لهم  تتاح  حينما  ي�شتفيدون  الفقراء 
للمدفوعات  االأ�شا�شية  اخل��دم��ات 

واالدخار والتاأمني.
 - �شخ�س  مليار  نحو 2.5  لكن 
اأكرث من ن�شف البالغني يف العامل - 

يفتقرون اإلى ح�شابات م�شرفية. وتواجه البلدان املنخف�شة الدخل حتديات 
ج�شاًما، اإذ اإن 30 يف املئة من البالغني يف هذه البلدان قاموا بعمليات ادخارية 

يف عام 2011 مقارنة مع 58 يف املئة يف البلدان املرتفعة الدخل.
اال�شتمال املايل

ر من اأن اال�شتمال املايل ينبغي اأال يكون معناه توفري  بيد اأن التقرير ُيحذِّ
ماليني  اإن�شاء  فاإن  املثال،  �شبيل  وعلى  ثمن.  باأي  للجميع  املالية  اخلدمات 
ب�شورة  ا�شتخدامها  يتم  مل  اإذا  �شئياًل  اأث��ره  يكون  امل�شرفية  احل�شابات 
منتظمة. وتعزيز االئتمان دون مراعاة التكلفة يوؤدي يف الواقع اإلى تفاقم عدم 

اال�شتقرار املايل واالقت�شادي.
ولتعزيز اال�شتمال املايل ب�شكل ر�شيد، يحث التقرير وا�شعي ال�شيا�شات 
اأوجه الق�شور يف االأ�شواق،  على الت�شجيع على ت�شميم اخلدمات مبا يعالج 
ي احتياجات امل�شتهلكني، وي�شاعد على تذليل امل�شكالت ال�شلوكية. وعلى  وُيلبِّ
ل�شاحب  فيها  ميكن  ال  التي  التعاقدية  االدخ��ار  ح�شابات  فاإن  املثال،  �شبيل 
احل�شاب ال�شحب من االأموال اإال بعد مرور فرتة زمنية معينة اأو بعد حتقيق 
ر�شيد  مايل  ا�شتمال  حتقيق  ويتطلَّب  االدخ��ار.  عمليات  تعزز  قد  ما،  هدف 

ا حت�شني فهم امل�شتهلكني للخدمات املالية. اأي�شً
ا البلدان التي توجد فيها �شبكات قوية لالأعمال امل�شرفية التقليدية،  واأمَّ

باعتبارها  الهاتف املحمول  اإلى اخلدمات امل�شرفية عرب  وُينَظر فيها غالًبا 
يو�شي  التقرير  فاإن  االئتمان،  وبطاقات  ال�شيكات  ا�شتخدام  يناف�س  اجتاها 
ب�شكل معقول حتى  بت�شعري اخلدمات اجلديدة  التنظيمية  االأجهزة  تهتم  اأن 

ا من هذه اخلدمات. يت�شنى ملن ال يتعاملون مع البنوك اأن ي�شتفيدوا اأي�شً
ت�شجيع املبتكرات التقنية

ذلك  ويرجع  جديدة،  حتديات  على  ا  اأي�شً التقنية  املبتكرات  وتنطوي 
خ ب�شور مختلفة يف �شتَّى اأنحاء املعمورة. ففي رو�شيا،  جزئًيا اإلى اأنها ترت�شَّ
على �شبيل املثال، يوجد واحد من اأعلى معدالت اال�شرتاك يف خدمات الهاتف 
اجلوال يف العامل، اإذ يبلغ 179 هاتًفا لكل 100 �شخ�س، لكنها تاأتي بني اأدنى 
اأو  املالية،  املعامالت  الهاتف املحمول يف  ا�شتخدام  البلدان مرتبة من حيث 

اأقل من معاملتني لكل 100 �شخ�س بالغ.
وعلى النقي�س من ذلك، ففي كينيا ميلك خم�س ال�شكان هواتف جوالة، 
ا�شتخدم 58 يف املئة من البالغني اجلوال يف عام 2011 لدفع فواتري اأو اإر�شال 

اأموال اأو تلقيها.
اال�شتفادة

املبتكرات،  تلك  م��ن  الكاملة  اال�شتفادة  م��ن  امل�شتخدمني  ولتمكني 
االأم��وال  ح�شابات  من  وغريها  االإلكرتونية  املحمول  محافظ  ا  اأي�شً ومنها 
املناف�شة  على  التنظيمية  االأجهزة  ت�شجع  باأن  التقرير  يو�شي  االإلكرتونية، 
ب����ني ج���ه���ات ت���ق���دمي اخل���دم���ات 
القانونية  البيئة  وحت�شني  املالية 
و�شي�شاعد  واملوؤ�ش�شية.  والتنظيمية 
ا على تقليل احتماالت اأن  ذلك اأي�شً
يتم تقدمي االئتمان اإلى اأنا�س غري 

موؤهلني للح�شول عليه.
معاجلة ال�شيا�شات

وت�����ش��ري اأ����ش���ل���ي دمي���ريغ���وك 
بالبنك  ال��ب��ح��وث  م��دي��رة  ك��ون��ت، 
تاأليف  يف  ���ش��ارك��ت  ال��ت��ي  ال����دويل 
املالية  »اخلدمات  اأن  اإل��ى  التقرير 
بعيدة عن متناول الكثري من النا�س الأن مواطن النق�س والق�شور يف االأ�شواق 
ال�شعب  م�شتويات جتعل من  اإلى  تكاليف هذه اخلدمات  رفعت  واحلكومات 

احل�شول عليها«. 
وت�شيف: »فئات ال�شكان املحرومني ي�شتفيدون اأكرب ا�شتفادة حينما تعالج 
يف  العقبات  من  وغريها  التنظيمية  العقبات  املقدمة  واخلدمات  ال�شيا�شات 

طريق اال�شتمال املايل«.
اهتمام عاملي

اأكرث  وهو  ال�شاأن،  هذا  يف  تقارير  �شل�شلة  يف  الثاين  التقرير  هذا  ويعد 
هذا  اكت�شب  وق��د  االآن.  حتى  امل��ايل  اال�شتمال  مو�شوع  يف  �شمواًل  التقارير 

املو�شوع اهتماًما عاملًيا. 
لزيادة  وا�شحة  اأه��داف  لتحقيق  بالعمل  بلًدا   50 من  اأك��رث  تعهد  وق��د 
يونغ  جيم  الدويل  البنك  جمموعة  رئي�س  واأعلن  املايل.  اال�شتمال  م�شتويات 
كيم ال�شهر املا�شي عن مبادرة جديدة لتعميم الو�شول اإلى اخلدمات املالية 

لكل البالغني يف �شن العمل بحلول عام 2020.
العملية  وامل�شاندة  املعارف  بتقدمي  اأو�شع  التزام  ا جزء من  اأي�شً والتقرير 
م�شروعات  احل��ايل  ال��وق��ت  يف  ال���دويل  البنك  وملجموعة  النامية.  للبلدان 
لال�شتمال املايل مع �شركاء من القطاعني العام واخلا�س يف اأكرث من 70 بلًدا.
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أعلنت اململكة نهاية الشهر املاضي، عن أضخم ميزانية مت إنفاقها يف تاريخ البالد، 
ري��ال،  )2013( نحو 925 مليار  املنصرم  العام  الفعلي خ��الل  اإلن��ف��اق  بلغ حجم  حيث 
ال��ذي أعلنت فيه  ري��ال، يأتي ذل��ك يف الوقت  يف ظل فائض محقق بلغ 206 مليارات 
السعودية أيًضا عن رصد نحو 855 مليار ريال لإلنفاق خالل العام اجلديد 2014، وسط 

إيرادات متوقعة يبلغ حجمها 855 مليار ريال أيًضا.

عطاء .. ورخاء
امليزانية العامة للدولة.. 

الرياض: »تداول«

قضية العدد
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االأكرث اإنفاًقا
املا�شي  ال��ع��ام  يف  ق��درت  ق��د  اململكة،  وك��ان��ت 
بنحو  احل��ايل  العام  من  املتوقعة  املالية  فوائ�شها 
كانت  التوقعات  ه��ذه  اأن  اإال  ري��ال،  مليارات  ت�شعة 
من  تقرتب  النفط  الأ�شعار  متو�شطات  على  تبنى 
طبيعية  �شيا�شة  وه��ي   ، دوالًرا  ال����80  م�شتويات 
ال�شنوية. موازناتها  يف  البالد  تنتهجها   متحفظة، 

وتعد اململكة من اأكرث دول العامل اإنفاًقا على ملفات 
البنية  وم�����ش��روع��ات  ال�شحية  وال��رع��اي��ة  التعليم 
ملف  على  ال�شخم  اإنفاقها  اإل��ى  اإ�شافة  التحتية، 
»االإ���ش��ك��ان«، ج��اء ذل��ك عقب اأم��ر خ��ادم احلرمني 
وقت  يف  عبدالعزيز  بن  عبداهلل  امللك  ال�شريفني 
الإن�شاء  ري��ال،  مليار   250 نحو  بتخ�شي�س  �شابق، 
املواطنني،  على  وتوزيعها  �شكنية  وح��دة  األ��ف   500
االإ�شكان  وزارة  عنها  تعلن  اأن  املتوقع  من  اآلية  وفق 

يف البالد قريًبا.
زيادة فر�ص العمل

االقت�شادي فهد  اأكد اخلبري  اأخ��رى،  من جهة 
العام  يف  جنحت  اململكة  اأن  ل���»ت��داول«،  امل�شاري 
العمل  فر�س  اأع��داد  زي��ادة  من   )2013( املن�شرم 
اأن  املمكن  من  العمل  »فر�س  وقال  املواطنني،  اأمام 
تتطور، وهذا االأمر مرهون باالأنظمة التي تفر�شها 
االقت�شاد  تطور  وبحجم  جهة،  م��ن  العمل  وزارة 

ال�شعودي من جهة اأخرى«.
ولفت امل�شاري، اإلى اأن تطور االقت�شاد ال�شعودي 
وارتفاع حجم ال�شادرات غري البرتولية، من املمكن 
اأن يقلل خالل ال�شنوات املقبلة من اعتماد امليزانية 
العامة للدولة على اإيرادات النفط، وقال »امليزانية 
االأخرية اأظهرت اأن 90 يف املائة من حجم اإيرادات 
الدولة تاأتي من النفط، وبالتايل يجب اأن يكون لدينا 
قدرة يف تنويع م�شادر الدخل ومتنيتها ب�شكل اأكرب 

خالل ال�شنوات القليلة املقبلة«.
واعترب امل�شاري خالل حديثة، املدن االقت�شادية 
احلديثة فر�شة مغرية لتقليل االعتماد على النفط، 
وقال »اإن جنحت اململكة باإدارة هذا امللف، فاإنه من 
يف   25 بن�شبة  النفط  على  االعتماد  يقل  اأن  املتوقع 
املائة خالل ال�شنوات املقبلة«، م�شيفَا »قد ن�شاهد يف 
اإيرادات اململكة  ميزانية 2020 اأن 70 يف املائة من 

نفطية، وهو اأمر �شيدعو للفخر حينها«.
ر�شالة طماأنينة

من جهته، قال الدكتور محمد الكثريي االأمني 
اإن  الريا�س،  وال�شناعية يف  التجارية  للغرفة  العام 
مبا  2014م،  لعام  للدولة  العامة  امليزانية  �شدور 
�شخمة،  مالية  ومخ�ش�شات  اأرق���ام  من  ت�شمنته 
تبعث بر�شالة طماأنينة قوية لكل املواطنني بالثقة يف 
متانة وقوة االقت�شاد الوطني، وقدرته على موا�شلة 
االقت�شادية  والنه�شة  التنمية  مب�شرية  االرت��ق��اء 
واالجتماعية التي تعي�شها اململكة، وا�شتمرار اإجناز 
وتعليم  �شحة  من  ال�شعودي  االإن�شان  بناء  م�شاريع 
م�شتوى  على  واحلفاظ  اجتماعية،  وتنمية  وتدريب 

حتديث  وتعزيز  للمواطنني،  وال��رف��اه��ي��ة  ال��رخ��اء 
املجتمع ومواكبة حركة التطور العلمي والتقني، مبا 
ي�شمن لالأجيال احلالية والقادمة حياة اأف�شل واأكرث 

رفاهية. 
على  »ت���داول«  ح�شلت  بيان  يف  الكثريي  وق��ال 
به  ج��اءت  مل��ا  التحليلية  النظرة  :»اإن  منه  ن�شخة 
التفاوؤل  من  كثرًيا  حتمل  اجلديدة  امليزانية  اأرق��ام 
واال�شتب�شار بقوة االقت�شاد الوطني وقدرته املتو�شعة 
املجتمع  تطور  متطلبات  وتلبية  املتزايد  النمو  على 
واحتياجاته، حيث ر�شدت امليزانية مبلغ 855 مليار 
ريال لالإنفاق، بزيادة 35 ملياًرا عما ر�شد مليزانية 
ملياًرا   855 مبلغ  خ�ش�شت  كما  احل���ايل،  ال��ع��ام 

للموارد، لتكون ميزانية متوازنة.
جناح  اإلى  الريا�س  لغرفة  العام  االأم��ني  ولفت 
الدولة يف تقلي�س الدين العام من نحو 98.9 مليار 
ملياًرا  نحو 75.1  اإل��ى  ع��ام  2012م،  بنهاية  ري��ال 
كان  بينما  )2013م(،  احلايل  املايل  العام  بنهاية 
ي�شل حجمه اإلى 685 مليار ريال قبل اإحدى ع�شرة 
�شنة، معترًبا هذا التطور مبثابة دليل جدي على قوة 
وتنامي االقت�شاد الوطني، كما اأ�شار اإلى اأن الناجت 
املايل  العام  بنهاية  يبلغ  اأن  يتوقع  االإجمايل  املحلي 
ري��ال،  تريليون   2.794 نحو   ) )2013م  احل��ايل 

بزيادة ن�شبتها نحو 1.6% مقارنة بعام 2012.
اأث���ر  امل���واط���ن  ي��ل��م�����س  اأن  ال��ك��ث��ريي  ومت���ن���ى 
معي�شته  م�����ش��ت��وى  ع��ل��ى  امل��ي��زان��ي��ة  م��خ�����ش�����ش��ات 
يف  ج��اء  ملا  االأمثل  التطبيق  خ��الل  من  ومتطلباته، 

ت�شري التقديرات االأولية ملوؤ�ش�شة النقد العربي ال�شعودي اإلى اأن امليزان التجاري �شيحقق 
ا مقداره 802 مليار ريال بانخفا�س ن�شبته 13.3باملئة عن العام املا�شي،  هذا العام فائ�شً
ا احل�شاب اجلاري مليزان  وذلك نتيجة النخفا�س ال�شادرات البرتولية وارتفاع الواردات، اأمَّ
احلايل  امل��ايل  العام  يف  ري��ال  مليار   486.7 مقداره  فائ�شا  يحقق  اأن  فيتوقع  املدفوعات 
املا�شي  املايل  ريال خالل  مليار  مقداره 617.8  بفائ�س  مقارنة  1435/1434 )2013م( 

1434/1433 )2012م( بانخفا�س ن�شبته 21.2 باملئة.

تقديرات مؤسسة النقد

اجلهات  قبل  من  الدقيقة  واملتابعة  امليزانية،  بنود 
احلكومية للتاأكد من دقة تنفيذها والوفاء مبا اأ�شند 

اإليها من م�شروعات وخطط وبرامج.  
اال�شتثمارات االأجنبية

فهد  امل��ايل  املحلل  اأك��د  مختلف،  �شعيد  وعلى 
زال  ال  ال�شعودي  االقت�شاد  اأن  ل�»تداول«،  امل�شاري 
يحقق معدالت منو مطمئنة، وقال »النمو بني 3 اإلى 
7 يف املائة �شنوًيا خالل االأعوام املا�شية كان مبثابة 
املحلية،  االأ�شواق  يف  للم�شتثمرين  التفاوؤل  م�شدر 
امل�شتثمرين  �شيولة  يحفز  ق��د  النمو  ه��ذا  اأن  كما 

االأجانب بالدخول اإلى ال�شوق ال�شعودية«.
واأ�شار امل�شاري اإلى اأن هيئة اال�شتثمار ال�شعودية 
بالرتخي�س  تتعلق  حقيقية  اخ��ت��ب��ارات  اأم��ام��ه��ا 
»يف  م�شيًفا  اجل��دوى،  ذات  االأجنبية  لال�شتثمارات 
هذا اخل�شو�س اتخذت هيئة اال�شتثمار قراًرا جريًئا 
باإلغاء تراخي�س نحو 800 م�شتثمر اأجنبي، وهو اأمر 
يدل على اأنها تبحث جدًيا عن اال�شتثمارات االأجنبية 

ذات االأثر االإيجابي على االقت�شاد ال�شعودي.
العامة  الهيئة  ك�شفت  اخل�شو�س،  ه��ذا  ويف 
اأجنبية  من�شاأة   849 اأن�شطة  اإيقاف  عن  لال�شتثمار 
من اأ�شل اأكرث من 9 اآالف من�شاأة مت الرتخي�س لها 
منذ تاأ�شي�س الهيئة العامة لال�شتثمار، موؤكدة خالل 
موؤمتر �شحفي عقد موؤخًرا اأنها �شتوقف كل من�شاأة 

اأجنبية لن تلتزم باملعايري التي اأقرتها الهيئة.
حتليالت وزارة املالية

اأ�شدرت  للدولة،  العامة  امليزانية  �شعيد  وعلى 
وزارة املالية ال�شعودية نهاية ال�شهر املن�شرم، بيانا 
للدولة  العامة  امليزانية  �شدور  مبنا�شبة  �شحفًيا 
 ،)2013( امل��واف��ق  1436/1435ه�������  امل���ايل  للعام 
املالمح  البيان  الوزارة من خالل هذا  وا�شتعر�شت 
امل��ايل  للعام  للدولة  العامة  للميزانية  الرئي�شية 
اجلديد 1436/1435 )2014(وتطورات االقت�شاد 

الوطني.
اأن  ع  يَتَوقَّ اأنه  ال�شعودية  املالية  وزارة  واأو�شحت 
ت�شل االإي��رادات الفعلية للبالد يف نهاية العام املايل 
احلايل اإلى 1.13 تريليون ريال بزيادة ن�شبتها 36 يف 

اإليرادات الفعلية ارتفعت 
إلى 1.13 تريليون ريال خالل 

العام المنصرم.

تمتاز السعودية بالسياسة 
المالية المتحفظة.
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اأن 90  اإلى  املائة عن املقدر لها بامليزانية، م�شرية 
يف املائة من هذه االإيرادات متثل اإيرادات برتولية، 
الفعلية  امل�شروفات  تبلغ  اأن  ع  يَتَوقَّ »فيما  وقالت 
 105 بزيادة  ريال  مليار   925 احلايل  املايل  للعام 
مليارات ريال عن امليزانية املعتمدة يف موازنة العام 
َيخ�س  م�ا  اأعاله  امل�ش�روف�ات  َت�ش�مل  وال  املا�شي، 
فائ�س  م��ن  َل��ة  امل��َم��وَّ االإ���ش��ايف  ال��ربن��ام��ج  م�شاريع 
يبلغ  اأن  ر  يَقدَّ والتي  ال�شابقة  امليزانيات  اإي��رادات 
 18 املايل احلايل  العام  نهاية  عليها يف  املن�شرف 
مليار ريال، حيث اإنها متول من احل�شابات املفتوحة 

لهذا الغر�س مبوؤ�ش�شة النقد العربي ال�شعودي«.
بح�شب  امل�شروفات  يف  الزيادة  تلك  وت�شمل 
وزارة املالية ال�شعودية، تغطية الزيادة يف ال�شرف 
خادم  مب�شروع  املتعلقة  التنفيذية  االأعمال  على 
احلرمني ال�شريفني امللك عبداهلل بن عبدالعزيز 
لتو�شعة امل�شجد احلرام وا�شتكمال تعوي�شات نزع 
ملكية العقارات وتو�شعة امل�شجد النبوي ال�شريف، 
والزيادة يف ال�شرف على بع�س امل�شاريع التنموية 

واخلدمية االأخرى.
ين العام انخفا�ص حجم الدَّ

عدد  بلغ  اأن��ه  »املالية«  وزارة  اأو�شحت  كما 
املايل  العام  خالل  طرحت  التي  امل�شاريع  عقود 
احلايل، ومتت مراجعتها من قبل الوزارة مبا فيها 
امليزانيات  اإي��رادات  فوائ�س  من  املمولة  امل�شاريع 
ال�شابقة نحو 2330 عقًدا، تبلغ قيمتها االإجمالية 

ما يقارب 157 مليار ريال.
ولفتت وزارة املالية ال�شعودية، اإلى اأنه يتوقع 
ين العام بنهاية العام املايل  اأن ينخف�س حجم الدَّ
اإلى نحو 75.1  احلايل 1435/1434 )2013م( 
مليار ريال، والذي مَيثِّل اأقل من 2.7 يف املائة من 
الناجت املحلي االإجمايل املتوقع لعام 1435/1434 
)2013م(، مقارنة مببلغ 98.8 مليار ريال بنهاية 

العام املايل املا�شي 1434/1433 )2012م(.
العامة  امليزانية  اأن  املالية  وزارة  واأو�شحت 
للدولة للعام املايل القادم 1436/1435 )2014(، 
َرْت االإيرادات العامة مببلغ 855 مليار ريال كما  قدِّ
ري��ال،  مليار   855 مببلغ  العامة  النفقات  َدْت  ح���دِّ
للدولة  العامة  للميزانية  الرئي�شية  املالمح  وحول 
»بناء على  املالية:  وزارة  قالت  املقبل،  املايل  للعام 
ا�شتكمال  والأهمية  الكرمية  ال�شامية  التوجيهات 
وت�شجيع  التنمية  م�شرية  وتعزيز  التحتية  البنية 
مزيد  اإيجاد  �شاأنها  من  التي  اال�شتثمارية  البيئة 
النمو  عجلة  ودف���ع  للمواطنني  العمل  ف��ر���س  م��ن 
للعام  امليزانية  يف  الرتكيز  ا�شتمر  االقت�شادي، 
لقطاعات  التنموية  امل�شاريع  على  ال��ق��ادم  امل��ايل 
واالجتماعية  االأمنية  واخلدمات  وال�شحة  التعليم 
وال��ب��ل��دي��ة وامل���ي���اه وال�����ش��رف ال�����ش��ح��ي وال��ط��رق 

والتعامالت االإلكرتونية ودعم البحث العلمي«.
برامج وم�شاريع جديدة

بيان  بح�شب  اجل��دي��دة  امليزانية  وت�شمنت 

جديدة  وم�شاريع  برامج  ال�شعودية،  املالية  وزارة 
�شبق  ال��ت��ي  امل�شاريع  لبع�س  اإ�شافية  وم��راح��ل 
مليار   248 نحو  االإجمالية  قيمتها  تبلغ  اعتمادها 
ريال، ووفقا للمتبع �شيتم اإدراج امل�شاريع اجلديدة 
للجهات احلكومية على مواقع تلك اجلهات، وعلى 
موقع وزارة املالية، ووفًقا ملا جرى العمل عليه فقد 
االقت�شاد  ووزارة  املالية  وزارة  بني  التن�شيق  مت 
يف  املدرجة  وامل�شاريع  الربامج  ب�شاأن  والتخطيط 
خطة التنمية التا�شعة التي بداأت يف العام املايل 

.1432/1431
العامة  امليزانية  ت�شمنته  م��ا  اأب���رز  وح���ول 
على  لالإنفاق  مخ�ش�شة  اعتمادات  من  للدولة 
ما مت تخ�شي�شه  بلغ  فاإنه  الرئي�شية،  القطاعات 
وتدريب  العايل  والتعليم  العام  التعليم  لقطاع 
ري��ال،  مليارات   210 يقارب  ما  العاملة  القوى 
املعتمدة  النفقات  باملئة من  ن�شبة 25  وميثل نحو 
ب��امل��ي��زان��ي��ة، وب���زي���ادة ت��ق��ارب 3 ب��امل��ئ��ة ع��م��ا مت 
العام املايل احلايل  تخ�شي�شه للقطاع مبيزانية 

.)2013( 1435/1434
العمل  �شي�شتمر  ال��ع��ام  التعليم  جم��ال  ويف 
عبدالعزيز  بن  عبداهلل  امللك  م�شروع  تنفيذ  يف 
ت�شعة  تكاليفه  البالغة  »تطوير«  التعليم  لتطوير 
التعليم  »تطوير  �شركة  خالل  من  ريال  مليارات 
كما  ري���ال،  مليار  مبلغ  منها  �شرف  القاب�شة« 
مدر�شة   465 الإن�شاء  م�شاريع  امليزانية  ت�شمنت 
بقيمة  املناطق  جميع  يف  والبنات  للبنني  جديدة 
ت�شل اإل���ى ث��الث��ة م��ل��ي��ارات ري���ال، اإ���ش��اف��ة اإل��ى 
عددها  البالغ  حالًيا  تنفيذها  اجل��اري  املدار�س 
ا���ش��ت��الم 494  ال��ع��ام  ه��ذا  ومت  م��در���ش��ة،   1544

مدر�شة جديدة.
اعتمدت  »كما  »امل��ال��ي��ة«:  وزارة  بيان  وق��ال 
والبنات  للبنني  مدر�شة   1500 لتاأهيل  م�شاريع 
مبختلف  التعليمية  امل��ب��اين  ترميمات  والأع��م��ال 
وتاأثيث  درا�شية وجتهيز  واإ�شافة ف�شول  املناطق 
امل���دار����س وامل���خ���ت���ربات امل��در���ش��ي��ة وجت��ه��ي��زه��ا 
احلا�شب  واأج��ه��زة  ومعامل  التعليمية  بالو�شائل 
كما  ري���ال،  ملياري  ع��ن  ت��زي��د  بتكاليف  االآيل، 
ت�شمنت امليزانية م�شاريع الإن�شاء �شاالت متعددة 
االأغرا�س ومكاتب اإ�شراف لقطاع التعليم العام«.

امليزانية  ت�شمنت  العايل  التعليم  جمال  ويف 
اعتماد النفقات الالزمة ال�شتكمال تاأهيل كليات 
تكاليفها  تبلغ  اجل��ام��ع��ات  م��ن  ع��دد  يف  البنات 
النفقات  واعتماد  ريال،  مليارات  ثالثة  من  اأكرث 
ال��الزم��ة الف��ت��ت��اح ث��م��اين ك��ل��ي��ات ج��دي��دة، كما 
التعليم  لوزارة  امليزانية اعتماد م�شاريع  ت�شمنت 
ت�شعة  ع��ن  ت��زي��د  بتكاليف  واجل��ام��ع��ات  ال��ع��ايل 
تزيد  مل�شاريع  اإ�شافية  ومراحل  ري��ال،  مليارات 

تكاليفها عن 6.7 مليارات ريال.
االبتعاث والتنمية

اأن���ه و�شل  اإل���ى  امل��ال��ي��ة،  وزارة  ب��ي��ان  ول��ف��ت 

يف  الدار�شني  والطالبات  الطلبة  من  املبتعثني  عدد 
ال�شريفني  احلرمني  خ��ادم  برنامج  �شمن  اخل��ارج 
وزارة  عليهم  ت�شرف  ال��ذي��ن  اخل��ارج��ي  لالبتعاث 
وطالبة  طالب  األ��ف   185 يقارب  ما  العايل  التعليم 
مليار   22 ت��ق��ارب  �شنوية  بنفقات  مرافقيهم  م��ع 
ريال، ويف جمال التدريب التقني واملهني مت اعتماد 
جديدة  ومعاهد  كليات  الإن�شاء  جديًدا  م�شروًعا   45
عن  تزيد  بتكاليف  وامل��درب��ني  للمتدربني  واإ�شكان 
5.2 مليارات ريال، ونفقات افتتاح وت�شغيل عدد من 
الكليات واملعاهد لزيادة الطاقة اال�شتيعابية للكليات 
التقني  للتدريب  العامة  للموؤ�ش�شة  التابعة  واملعاهد 
تبلغ  القائمة  للم�شاريع  اإ�شافية  وتكاليف  واملهني، 

500 مليون ريال.
خ�ش�س  ما  بلغ  اأن��ه  املالية،  وزارة  واأو�شحت 
االجتماعية  والتنمية  ال�شحية  اخلدمات  لقطاعات 
باملئة   8 ن�شبتها  ب��زي��ادة  ري��ال  مليارات   108 نحو 
احلايل  امل��ايل  العام  مبيزانية  تخ�شي�شه  مت  عما 
امليزانية  ت�شمنت  كما   ،)2013(  1435/1434
مراكز  وجتهيز  اإن�شاء  ال�شتكمال  �شحية  م�شاريع 
اململكة،  مناطق  بجميع  االأول��ي��ة  ال�شحية  الرعاية 
ج��دي��ًدا،  م�شت�شفى  ع�شر  اأح���د  الإن�����ش��اء  وم�شاريع 
عيادات  و10  طبًيا،  مركزا  و11  طبيني،  وجممعني 
عدد  وجتهيز  تاأثيث  ا�شتكمال  اإلى  اإ�شافة  �شاملة، 
من املرافق ال�شحية واالإ�شكان وتطوير امل�شت�شفيات 

القائمة.
تنفيذ  حاليا  يجري  اأن��ه  املالية،  وزارة  واأك��دت 
بطاقة  اململكة  مبناطق  ج��دي��ًدا  م�شت�شفى   132
�شريرية تبلغ 33.7 األف �شرير، باالإ�شافة اإلى خم�س 

قضية العدد

24
العدد 87 - يناير 2014م



�شريرية  ب�شعة  اململكة  مناطق  مبختلف  طبية  مدن 
العام  خ��الل  مت  فيما  �شرير،   6200 تبلغ  اإجمالية 
م�شت�شفى   16 ا�شتالم   1435/1434 احلايل  املايل 
جديًدا مبختلف مناطق اململكة بطاقة �شريرية تبلغ 

3700 �شرير.
اخلدمات االجتماعية

ت�شمنت  االج��ت��م��اع��ي��ة  اخل��دم��ات  جم���ال  ويف 
لالأندية  مقًرا   20 الإن�شاء  جديدة  م�شاريع  امليزانية 
االجتماعية  واملالحظة  للرعاية  ودور  الريا�شية، 
وال��ت��اأه��ي��ل وم��ك��ات��ب ل��ل�����ش��م��ان االج��ت��م��اع��ي يبلغ 
ال�شوؤون  وزارة  اإمكانات  ودع��م  مقًرا،   16 عددها 
االجتماعية،  التنمية  اأه��داف  لتحقيق  االجتماعية 
املتعلقة  ال�شنوية  املخ�ش�شات  زي��ادة  اإل��ى  اإ�شافة 
ومخ�ش�شات  اخلا�شة  االحتياجات  وذوي  باالأيتام 
الفقر  معاجلة  برامج  ودعم  االجتماعي،  ال�شمان 
اإجمايل ما مت  الوطني، وي�شل  وال�شندوق اخلريي 
واملخ�ش�شات  الفقر  معاجلة  لربامج  تخ�شي�شه 
ال�شنوية املتعلقة باالأيتام وذوي االحتياجات اخلا�شة 
القادم  امل��ايل  العام  خ��الل  االجتماعي  وال�شمان 

1436/1435 اإلى اأكرث من 29 مليار ريال.
البلدية  اخل��دم��ات  لقطاع  املخ�ش�س  ويبلغ 
واالأمانات  والقروية  البلدية  ال�شوؤون  وزارة  وي�شمل 
ن�شبتها  بزيادة  ريال  مليار   39 من  اأكرث  والبلديات 
املايل  العام  مبيزانية  تخ�شي�شه  مت  عما  باملئة   9
احلايل 1435/1434، منها اأكرث من 4.4 مليارات 
لالأمانات  املبا�شرة  االإي�����رادات  م��ن  مم��ول��ة  ري���ال 

والبلديات.
ت�شمنت  ال��ق��ط��اع  ب��ه��ذا  االه��ت��م��ام  اإط����ار  ويف 

لبع�س  واإ�شافات  جديدة  بلدية  م�شاريع  امليزانية 
تقاطعات  تنفيذ  ت�شمل  القائمة  البلدية  امل�شاريع 
واأنفاق وج�شور لبع�س الطرق وال�شوارع داخل املدن 
وحت�شني وتطوير ملا هو قائم بهدف فك االختناقات 
ال�شفلتة  م�شاريع  تنفيذ  ال�شتكمال  اإ�شافة  املرورية، 
وقد  البيئي،  االإ�شحاح  وم�شاريع  لل�شوارع  واالإن��ارة 
بلغت قيمة م�شاريعها اجلديدة وما هو حتت التنفيذ 
قيمة  بلغت  كما  ري��ال،  مليار   95.3 من  اأك��رث  منها 
امل�شاريع القائمة واجلديدة لت�شريف مياه االأمطار 
نحو  واالآليات  املعدات  وتوفري  ال�شيول  اأخطار  ودرء 
36.2 مليار ريال، وم�شاريع للتخل�س من النفايات 
ال��واج��ه��ات  وحت�شني  وت��ط��وي��ر  امل�شتنقعات  وردم 
كما  ومتنزهات.  وحدائق  اإداري��ة  ومباين  البحرية، 
لدرا�شات  مخ�ش�شة  اعتمادات  امليزانية  تت�شمن 
وت�شاميم واإن�شاء م�شاريع النقل العام مبدينة مكة 

املكرمة ومدينة الريا�س.
تطوير

وبلغت مخ�ش�شات قطاع التجهيزات االأ�شا�شية 
ن�ش�بتها 2.5  والنقل نحو 66.6 مليار ريال بزيادة 
امل��ايل  ال��ع��ام  مبيزانية  تخ�شي�شه  مت  عما  باملئة 
الطرق  اأع��م��ال  ال�شتكمال   1435/1434 احل��ايل 
املطارات  بع�س  وتطوير  اململكة  مناطق  مبختلف 
العقارية  التنمية  �شندوق  ودعم  واملوانئ  واملرافق 
وا�شتكمال  للمواطنني،  امل�شاكن  ق��رو���س  لتقدمي 
البنية التحتية للمدن ال�شناعية والتعدينية باجلبيل 

وينبع وراأ�س اخلري.
الربامج  اإلى  »اإ�شافة  املالية:  وزارة  بيان  وقال 
املخ�ش�شة لال�شتثمار من خالل امليزانية �شتوا�شل 
التنمية  وب��ن��وك  املتخ�ش�شة  التنمية  ���ش��ن��ادي��ق 
دعم  اإل��ى  تهدف  التي  القرو�س  تقدمي  احلكومية 
القطاعات ال�شناعية والزراعية والعقارية وقطاعي 
املهن  ودع��م  االأهلية  ال�شحية  واخلدمات  التعليم 
التي  واملتو�شطة  ال�شغرية  وامل��ن�����ش��اآت  احل��رف��ي��ة 
للمواطنني  الوظيفية  الفر�س  �شت�شهم يف مزيد من 

ودفع عجلة النمو«.
من  �شرفه  مت  ما  حجم  »بلغ  البيان:  واأ�شاف 
التنمية  �شندوق  قبل  م��ن  ق��دم��ت  ال��ت��ي  ال��ق��رو���س 
والبنك  ال�شناعية،  التنمية  و�شندوق  العقارية، 
التنمية  و�شندوق  واالدخ���ار،  للت�شليف  ال�شعودي 
وبرامج  العامة،  اال�شتثمارات  و�شندوق  الزراعية، 
االإقرا�س احلكومي منذ اإن�شائها وحتى نهاية العام 
مليار   537.5 نحو   1435/1434 احل��ايل  امل��ايل 
هذه  من  للم�شتفيدين  ي�شرف  اأن  ��ع  وي��َت��َوقَّ ري��ال، 
 1436/1435 القادم  املايل  العام  خالل  القرو�س 
برنامج  ع��دا  وفيما  ري���ال،  مليار   85.3 م��ن  اأك��رث 
االإقرا�س احلكومي يتم التمويل من املوارد الذاتية 

لتلك املوؤ�ش�شات املالية«.
متويل ال�شادرات

وبخ�شو�س برنامج متويل ال�شادرات ال�شعودية 
بلغ  فقد  للتنمية  ال�شعودي  ال�شندوق  ينفذه  ال��ذي 

حجم عمليات متويل و�شمان ال�شادرات من ال�شلع 
واخلدمات الوطنية منذ تاأ�شي�س الربنامج اإلى نهاية 
العام املايل احلايل 1435/1434 ما يقارب 34.5 
للعام  العمليات  حجم  يبلغ  اأن  ويتوقع  ري��ال  مليار 

املايل القادم 3.2 مليارات ريال .
االإج��م��ايل  املحلي  ال��ن��اجت  يبلغ  اأن  املتوقع  م��ن 
هذا العام 1435/1434 )2013م( وفقا لتقديرات 
 2.79 واملعلومات  العامة  االإح�����ش��اءات  م�شلحة 
تريليون ريال باالأ�شعار اجلارية مبعدل منو يبلغ 1.5 
 1434/1433 املا�شي  امل��ايل  بالعام  مقارنة  باملئة 
للقطاع  املحلي  الناجت  يحقق  اأن  ويتوقع  )2012م(، 
غري البرتويل ب�شقيه احلكومي واخلا�س منًوا بن�شبة 
القطاع احلكومي  ينمو  اأن  يتوقع  باملئة حيث   6.99
 9.3 بن�شبة  اخلا�س  والقطاع  باملئة    1.5 بن�شبة 
يف  ا  انخفا�شً �شهد  فقد  النفطي  القطاع  اأما  باملئة، 

قيمته بن�شبة 3.8 باملئة باالأ�شعار اجلارية.
املعي�شة

املعي�شة  لتكاليف  القيا�شي  الرقم  اأظهر  وق��د 
ارتفاًعا خالل عام 1435/1434 )2013م( ن�شبته 
 1434/1433 ع��ام  يف  عليه  ك��ان  ا  عمَّ باملئة   3.3
��ا  اأمَّ )2007م(،  االأ�شا�س  ل�شنة  طبقا  )2012م( 
معامل انكما�س الناجت املحلي االإجمايل للقطاع غري 
املوؤ�شرات االقت�شادية  اأهم  البرتويل الذي يعد من 
فمن  ككل  االقت�شاد  م�شتوى  على  الت�شخم  لقيا�س 
باملئة يف عام  ن�شبته 1.8  ارتفاعا  اأن ي�شهد  املتوقع 
عليه  ك��ان  مب��ا  م��ق��ارن��ة  )2013م(   1435/1434
م�شلحة  لتقديرات  وفقا  وذل��ك  املا�شي  العام  يف 

االإح�شاءات العامة واملعلومات.
ووفقا لتقديرات موؤ�ش�شة النقد العربي ال�شعودي 
لل�شادرات  االإجمالية  القيمة  تبلغ  اأن  املتوقع  من 
 1.3 )2013م(   1435/1434 عام  خالل  ال�شلعية 
تريليون ريال بانخفا�س ن�شبته 5.5 باملئة عن العام 
ال�شادرات  قيمة  تبلغ  اأن  يتوقع  كما  ال�شابق،  املايل 
ري��ال  مليار   195.5 نحو  البرتولية  غ��ري  ال�شلعية 
بزيادة ن�شبتها 3.9 باملئة عن العام املايل املا�شي، 
ن�شبته  ما  البرتولية  ال�شلعية غري  ال�شادرات  ومتثل 
ا  اأمَّ ال�شلعية،  ال�شادرات  اإجمايل  من  باملئة   14.4
العام  اأن تبلغ يف  ال�شلعية )فوب( فيتوقع  ال��واردات 
احلايل 574 مليار ريال بزيادة ن�شبتها 8 باملئة عن 

العام ال�شابق.

المدن االقتصادية الحديثة فرصة 
لتقليل االعتماد على النفط.

أرقام الميزانية تحمل كثيرًا من 
التفاؤل بقوة االقتصاد الوطني.
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فرص واعدة في السياحة.. 
والصناعة خيار استراتيجي

منتدى األحساء لالستثمار..

ما بني الدعوة إلى تسريع وتيرة مشروع املدينة الصناعية الثانية باألحساء، واالهتمام بتطوير مطار 
املدينة اختتم منتدى األحساء لالستثمار 2013 م فعالياته الهامة، بعد أن اجتذب حضوًرا فاق التوقعات، 
ونقاًشا مثمًرا يف عدد كبير من جلساته، شاركت فيه عدد من سيدات األعمال، وكشفت تلك النقاشات يف 

غالبها العام عن أن األحساء باتت قوة اقتصادية ذات مستقبل واعد بكثير.

تغطية: أحمد السيد علي

26

تغطية

العدد 87 - يناير 2014م



ُعقد املنتدى برعاية �شاحب ال�شمو امللكي االأمري 
�شعود بن نايف بن عبدالعزيز اأمري املنطقة ال�شرقية، 
وبح�شور �شاحب ال�شمو االأمري بدر بن محمد بن جلوي 
االأح�شاء  غرفة  ونظمته  االأح�شاء،  محافظ  �شعود  اآل 

ب�شراكة ا�شرتاتيجية مع �شركة اأرامكو ال�شعودية.
غرفة  اإدارة  جمل�س  رئي�س  اأك��د  املنتدى  وخ��الل 
االأح�شاء �شالح بن ح�شن العفالق اأن منتدى االأح�شاء 
اإب���راز  يف  جن��ح  ال�شابقتني  ن�شختيه  يف  لال�شتثمار 
وامل�شاريع  التحتية  البنى  م��ن  االأح�����ش��اء  احتياجات 
عديد  وط��رح  ا�شتثمارية  وجهة  لت�شبح  واخل��دم��ات 
لكيفية جذب وتوطني  روؤى متكاملة  املبادرات وتقدمي 
اقت�شاد  حتريك  يف  �شاعد  مما  فيها،  اال�شتثمارات 
الطفرة  حتقيق  يف  واأ�شهم  ملمو�س،  ب�شكل  املنطقة 
واإب���راز  االأح�����ش��اء،  ت�شهدها  التي  الكبرية  التنموية 

اأهميتها ومزاياها ومقوماتها على امل�شتوى الوطني. 
العقري،  تطوير  م�����ش��روع  »ل��ع��ل  ال��ع��ف��ال��ق:  وق���ال 
وت�شجيع  وتاأهيل  ودع��م  الثانية،  ال�شناعية  واملدينة 
يف  والن�شائية  ال�شبابية  الب�شرية  امل����وارد  توظيف 
بنية  ودع��م  واالإنتاجية،  ال�شناعية  القطاعات  كافة 
ال�شياحي، وكذلك  االإيواء  ال�شياحية ومرافق  امل�شاريع 
�شاهدة  تقف  اإلى مطار دويل،  االأح�شاء  حتويل مطار 
ال�شابقة وعلى دعم  املنتدى يف ن�شخته  على جناحات 

املخل�شني من رجال الدولة«.
م�شاريع برتولية عمالقة

كما �شهدت اجلل�شة االفتتاحية كلمة لوزير البرتول 
قال  النعيمي  اإبراهيم  علي  املهند�س  املعدنية  والرثوة 
عمالقة  البرتولية  امل�شاريع  تعترب  االأح�شاء  »يف  فيها: 
حقول  من  العديد  وجود  اإلى  باالإ�شافة  املقايي�س  بكل 
االأك��رب  الغوار  حقل  اأهمها  من  التي  وال��ب��رتول  الغاز 
عاملًيا.. فقد مت خالل الع�شر ال�شنوات املا�شية تطوير 
و200  مليون  اإلى  ت�شل  اإنتاجية  بطاقة  خري�س  حقل 
لي�شل  تو�شعته  على  العمل  ويجري  يومًيا  برميل  األف 
تطوير  مت  كما   .. يومًيا  برميل  األف  و500  مليون  اإلى 
الغاز  �شوائل  ا�شتخال�س  معمل  واإن�شاء  )نعيم(  حقل 
من حقل احلوية ومعمل الغاز يف حر�س وهي م�شاريع 
ال�شريفني، حفظه  قام خادم احلرمني  برتولية مهمة 

اهلل، بتد�شينها«. 
التنمية امل�شتدامة

الدكتور  وال�شناعة  التجارة  وزير  اأكد  حني  يف 
بعد  املنتدى  اأن: »انعقاد  كلمته  يف  الربيعة  توفيق 
العامة  امليزانية  ال�شريفني  احلرمني  خ��ادم  اإق��رار 
على  اهلل،  حفظه  فيها،  اأك��د  احل��ايل  للعام  للدولة 
موا�شلة التنمية امل�شتدامة يف اململكة.. لتاأمني العي�س 
الكرمي للمواطنني وذلك با�شتمرار العمل على تعزيز 
وحتقيق  واخل��ا���س  ال��ع��ام  القطاعني  ب��ني  التكامل 
القطاع  اأدار  الن�شاط االقت�شادي وحت�شني  النمو يف 

احلكومي.. وا�شتمرار االإنفاق على الربامج وامل�شاريع 
الداعمة مل�شرية التنمية امل�شتدامة وتوفري مزيد من 
املقدمة  للمواطنني وحت�شني اخلدمات  العمل  فر�س 
قطاعات  كافة  يف  وم�شاريع  برامج  و�شملت  لهم، 
واخل��دم��ات  االأ�شا�شية  والبنية  الب�شرية  التنمية 
الب�شرية  التنمية  على  ال��رتك��ي��ز  م��ع  االجتماعية 
اخلدمات  وحت�شني  وتطوير  وال�شحة  التعليم  يف 
مع  االأ�شا�شية  والتجهيزات  والبلدية  االجتماعية 
احلر�س على التوازن بني املناطق وتعزيز دورها يف 

التنمية«.
االإ�شكان وال�شراكة مع القطاع اخلا�ص

�شعود  �شوي�س  ال��دك��ت��ور  االإ���ش��ك��ان  وزي��ر  وت��ن��اول 
ال�شويحي م�شاريع الوزارة التي ت�شهم يف حل م�شاكل 
مع  ال�شراكة  من  ال���وزارة  »ات��خ��ذت  فقال:  االإ�شكان 
الذي  االأم��ر  وهو  ا�شرتاتيجًيا  خياًرا  اخلا�س  القطاع 
والتي  لالإ�شكان،  الوطنية  اال�شرتاتيجية  عليه  اأك��دت 
حر�شت على التاأكيد على دور القطاع اخلا�س وتذليل 
اال�شتفادة من  تواجهه بهدف  اأن  التي ميكن  العقبات 
مميزات ال�شراكة معه، على اأن تتولى وزارة االإ�شكان 
االإ���ش��ك��ان  ل��ق��ط��اع  املنظمة  واالأط����ر  االأن��ظ��م��ة  و���ش��ع 

والتدخل عند ال�شرورة ل�شبط ال�شوق وحتقيق التوازن 
بني العر�س والطلب.

العقاري  التمويل  بجوانب  ال���وزارة  اهتمت  كما 
ويت�شح ذلك  النتائج من خالله  اأف�شل  و�شبل حتقيق 
ف��اإن  النطاق، كذلك  ه��ذا  ب��رام��ج يف  ع��دة  اإت��اح��ة  يف 
اأرا�شي  توفري  لدعم  �شيا�شة  تعمل على و�شع  ال��وزارة 
البي�شاء،  االأرا�شي  تطوير  وت�شجيع  باململكة  االإ�شكان 
وذلك من خالل حزمة من احلوافز والقيود امل�شتقاة 
منا�شبتها  مراعاة  مع  الناجحة  الدولية  التجارب  من 
للتطبيق يف اململكة، لت�شهم يف �شخ املزيد من االأرا�شي 
مقاومة  يف  ي�شهم  ال���ذي  االأم���ر  االإ���ش��ك��ان،  ���ش��وق  يف 
امل�شاربة على اأ�شعار االأرا�شي، �شواء بغر�س التاأجري 
هذا  يف  اال�شتثمار  تعزيز  يف  وي�شاعد  التمليك،  اأو 

املجال مبا يدعم التوازن بني العر�س والطلب«.
وفورات مالية �شخمة

املهند�س  لال�شتثمار  العامة  الهيئة  وقال محافظ 
األقاها خالل  عبداللطيف بن اأحمد العثمان  يف كلمة 
عن  الناجتة  ال�شخمة  املالية  ال��وف��ورات  اإن  احلفل، 
اقت�شاد  يف  هائل  تطور  اإل��ى   اأدت  النفط  اإي���رادات 
يف  املا�شية  ال�شنوات  خ��الل  قيا�شية   لفرتة  اململكة  

توصيات المنتدى
بينها  التو�شيات من  باإ�شدار عدد من  لال�شتثمار 2013،  االأح�شاء  فعاليات منتدى  اختتمت 
ت�شريع وترية م�شروع املدينة ال�شناعية الثانية باالأح�شاء، وذلك من خالل التعاون والتن�شيق مع 
هيئة املدن ال�شناعية ومناطق التقنية وتوفري اأكرب قدر من احلوافز وامليز الن�شبية االإ�شافية لتلك 
العربي، وكذلك تخ�شي�س  املدينة حتى ت�شبح القطب االقت�شادي ال�شناعي املقبل  يف اخلليج 
واإي�شال الغاز الطبيعي مل�شروع املدينة ال�شناعية الثانية ال�شتخدامه كلقيم لكافة ال�شناعات من 

قبل وزارة البرتول والرثوة املعدنية وبدعم من �شركة اأرامكو ال�شعودية.
يتوافق مع  االأح�شاء مبا  م�شاريعها يف  وزيادة  االإ�شكان  وبرامج  اإلى دعم خطط  البيان  ودعا 
التنموية وذلك من  ال�شكاين وتطلعاتها  الدميوغرافية ووترية منوها  حجمها اجلغرايف وطبيعتها 
خالل التعاون مع وزارة االإ�شكان  واجلهات االأخرى املختلفة. كما نادى بالعمل مع الهيئة العامة 
لال�شتثمار حل�شر الفر�س اال�شتثمارية يف جميع القطاعات املختلفة بالتعاون مع كافة اجلهات التي 
تقدم تلك الفر�س من اأجل تطوير البنية التحتية للمنطقة ليكون ذلك عاماًل م�شجًعا للم�شتثمرين 

من داخل وخارج االأح�شاء.
وحث البيان اخلتامي للمنتدى الهيئة العامة للطريان املدين على تطوير مطار االأح�شاء ملواكبة 
التطورات التي �شت�شهدها االأح�شاء خالل ال�شنوات املقبلة وتطوير التجهيزات االأ�شا�شية، واملوارد 
الب�شرية وجميع اخلدمات التي تقدم للم�شافرين، ومنح املزيد من الرتاخي�س ل�شركات الطريان 
املختلفة لتنمية احلركة اجلوية يف املطار. كما اأو�شى بالرفع ملقام وزارة الزراعة  لدعم الربامج 
للتمور وكذلك  التحويلية  ال�شناعات  وت�شجيع  املزارعني  لرفع كفاءة  التنموية  الزراعية  واخلطط 

امل�شاهمة يف ت�شويق املنتجات الزراعية لتحقيق التنمية الزراعية امل�شتدامة. 
واأكد على متابعة امل�شتجدات املتعلقة مب�شروع تطوير العقري بالتعاون مع الهيئة العامة لل�شياحة 
واالآثار لت�شريع وترية العمل يف هذا امل�شروع التنموي، وكذلك ا�شتغالل املواقع ال�شياحية وتن�شيط 

الفعاليات ال�شياحية التي تزخر بها االأح�شاء ملا لها من اإرث تاريخي عريق.
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واخلدمية،  واالجتماعية  االقت�شادية   االأن�شطة  كافة 
وبلغ االقت�شاد الوطني حجًما قيا�شًيا حينما �شجل اأداء 
بلغ 2.7 تريليون ريال يف عام 1433ه� املوافق 2012م.

واأ�شار اإلى اأن املنتدى يعترب اإحدى �شور ال�شراكة 
اأن  »جند  و..  واخلا�س،  العام  القطاع  بني  التكاملية 
االأخري �شجل ح�شوًرا قوًيا يف هذه الفرتة وهذا ما كان 
وا�شًحا يف م�شاهمته يف الناجت املحلي االإجمايل البالغ 
حوايل35% يف 2012 ومبعدل منو حوايل 9%، كما ت�شري 
البيانات الر�شمية يف هذا ال�شدد اإلى اأن ن�شبة م�شاهمة 
هذا القطاع يف حجم اال�شتثمار بلغت53% )314 بليون 
تكوين  اإجمايل  متثل  ري��ال  بليون   591 اأ�شل  من  ري��ال 
راأ�س املال الثابت(، وهي ن�شبة تفوق فيها على القطاع 
 208 فيه  اال�شتثماري  االإن��ف��اق  حجم  بلغ  ال��ذي  العام 
بلغ  اال�شتثمارات  ه��ذه  يف  منو  ومبعدل  ري��ال،  باليني 
اال�شتثمارات  ومتثل   ،2011 بعام  مقارنة  ح��وايل%10 

االأجنبية املبا�شرة منه حوايل 45 بليون ريال.
االأح�شاء  محافظة  اقت�شاد  اأن  العثمان  وب��ني 
يتمتع مبعدل منو عال، فح�شب تقديرات »تقرير مناخ 
متو�شط  فاإن   »2013 االأح�شاء  محافظة  يف  اال�شتثمار 
حوايل  2005-2009ب��ل��غ  للفرتة  االقت�شاد  منو  معدل 
11.6%، وهو معدل عال يفوق النمو ال�شكاين للمنطقة 

ال�شرقية البالغ %3.7 .
فر�ص ا�شتثمارية �شخمة

ويف كلمته قال �شاحب ال�شمو امللكي االأمري �شعود 
بن نايف بن عبدالعزيز اأمري املنطقة ال�شرقية: »ياأتي 
وبرامج  م��ب��ادرات  �شياق  �شمن  املنتدى  ه��ذا  انعقاد 
تقدمه  ال��ذي  الكبري  وال��دع��م  االقت�شادي  االإ���ش��الح 
الدولة اأيدها اهلل للقطاع اخلا�س ما ي�شهم يف تعزيز 
توفر  االإجمايل خا�شة مع  الناجت املحلي  م�شاهمته يف 
اال�شتقرار املايل وال�شيا�شات االقت�شادية واالإنتاجية، 
ا  فر�شً يفتح  ال���ذي  اال���ش��ت��ث��م��اري  االإن���ف���اق  وزي�����ادة 
ا�شتثمارية �شخمة للقطاع اخلا�س، تدعمها موؤ�شرات 

الدور املتنامي للقطاع اخلا�س يف نطاق القطاعات 
يتفق  مبا  ن�شاطاته  وات�شاع  واخلدمية  االإنتاجية 
املعي�شة  م�شتويات  وارتفاع  ال�شكان  عدد  زيادة  مع 

وتوفري احتياجاتهم الرئي�شية من اخلدمات« .
نعمل  اأن��ن��ا  اأمامكم  »اأع��ل��ن  �شموه:  واأ���ش��اف 
وج��م��ي��ع ال��ق��ط��اع��ات احل��ك��وم��ي��ة ل��ت�����ش��خ��ري كل 
من  ال�شبل  اأف�شل  لتوفري  واجل��ه��ود  االإم��ك��ان��ي��ات 
وت�شهيل  اإليه  ت�شبون  ما  حتقيق  يف  االإ�شهام  اأجل 
وعليكم  واجلاذبة  املنا�شبة  البيئة  لتوفري  مهامكم 
اأبناء وبنات املحافظة  االهتمام واحلر�س بتدريب 
ب�شفة خا�شة واململكة ب�شفة عامة لال�شتفادة من 

هذه الفر�س وتوفري فر�س عمل منا�شبة لهم.
ال�شناعة يف االأح�شاء

وناق�س املنتدى عدة جل�شات محورية كان منها 
عربها  وتناول  فعالياته،  بها  ا�شتهل  التي  اجلل�شة 
املهند�س  اأكد  حيث  االأح�شاء،  يف  ال�شناعة  محور 
التجارة  وزارة  وكيل  خالد،  اأب��و  عبداملجيد  وليد 
وال�شناعة ل�شوؤون ال�شناعة، على فر�س اال�شتثمار 
لطبيعة  ن��ظ��ًرا  االأح�����ش��اء  يف  ال�شناعي  وال��ن��م��و 
وجغرافية موقعها اال�شرتاتيجي وتوافر الكثري من 
املواد اخلام، مبيًنا اأن ال�شناعة خيار ا�شرتاتيجي 
م�شرًيا  اململكة،  يف  الدخل  م�شادر  وتنويع  لتنمية 
اإلى وجود 200 م�شنع باالأح�شاء يقدمون 20  األف 
لدعم  اإ�شافية  وظائف   8 توفر  وظيفة  وكل  وظيفة 

هذه الوظيفة.
عام  مدير  الر�شيد  �شالح  املهند�س  وك�شف 
الهيئة ال�شعودية للمدن ال�شناعية ومناطق التقنية 
»مدن«، عن اأهم موؤ�شرات النمو ال�شناعي باململكة 
من عام 2007 وحتى 2013 م، م�شرًيا اإلى  اأن عدد 
 5000 من   اأكرث  اإلى   1950 من  ت�شاعف  امل�شانع 
 1600 من  الكهربائية  الطاقة  وت�شاعفت  م�شنع، 
اإلى 5900 ميغا فولت اأمبري، يف  ميغا فولت اأمبري 

حني ت�شاعف عدد املدن ال�شناعية من 14 مدينة 
اإلى 32 مدينة �شناعية يف حلول عام 2013م.

واأ�شار اإلى اأن املدينة ال�شناعية الثالثة �شتنطلق 
األف   500 تبلغ  اإجمالية  مب�شاحة  2014م  ع��ام  يف 
التنمية  مرت مربع، وهي مدينة ممولة من �شندوق 
ال�شناعية، الفًتا اإلى اأنها �شتكون مهياأة لعمل املراأة، 
حتت  م�شنًعا   260 حالًيا  تنفذ  »م��دن«  اأن  كا�شًفا 
االإن�شاء وت�شتهدف الو�شول اإلى 1000 م�شنع، مبنًيا 
اأن حجم امل�شاريع التي تعمل عليها »مدن« حالًيا يبلغ 

ثمانية مليار ريال �شعودي حتى نهاية 2013م.
م�شاريع اأرامكو 

ع��ث��م��ان اخلويطر  اأح��م��د  امل��ه��ن��د���س  وك�����ش��ف 
ل�شركة  االأعمال اجلديدة  لتطوير  التنفيذي  املدير 
ملنتدى  الثانية  اجلل�شة  خالل  ال�شعودية،  اأرامكو 
االأح�شاء لال�شتثمار 2013، اأن حجم اإنفاق ال�شركة 
دوالر،  بليون   125 بلغ  امليزانية  يف  امل�شاريع  على 
اأربعة  نحو  احلكومي  االإن��ف��اق  حجم  �شيبلغ  كما 
اأ�شعاف هذا الرقم اأي 450 بليون دوالر، مبيًنا اأن 
م�شاريع اأرامكو  تهدف اإلى خدمة الطاقة وتطوير 
امل�شتثمرة  ال�شركات  لتتمكن  االأرا�شي  وتخ�شي�س 
من  اال�شتفادة  اإلى  باالإ�شافة  اإليها،  االنتقال  من 
احلر  العمل  ثقافة  وتعزيز  الوطنية  العاملة  القوى 
التي  واملتو�شطة  ال�شغرية  امل�شاريع  عمل  ودع��م 
تعترب العمود الفقري للم�شاريع يف الدول املتقدمة.

ويف م��داخ��ل��ت��ه اأ����ش���ار اأح���م���د ب���ن ع��ب��داهلل 
اجلنوبية  املنطقة  م�شاريع  اإدارة  مدير  احل�شني، 
ل�شركة اأرامكو ال�شعودية، اإلى الفر�س اال�شتثمارية 
�شركة  م�شاريع  اإل��ى  الفًتا  االأح�شاء،  يف  الوا�شعة 
التي  الزيت  م�شاريع  بينها  من  ال�شعودية  اأرامكو 
تعمل على تطوير �شبكة نقل الطاقة الكهربائية يف 
املنطقة اجلنوبية للمحافظة على موثوقية اإمدادات 
ل�شحن  تركيب م�شخات  �شيتم  كما  والغاز،  الزيت 
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على �شرف انعقاد منتدى االأح�شاء لال�شتثمار قام عدد من امل�شوؤولني 
االأماكن  بع�س  على  �شياحية  بجولة  باملنتدى  امل�شاركني  االأع��م��ال  ورج��ال 

واملعامل ال�شياحية املوجودة يف املنطقة.
وبداأ برنامج اجلولة بزيارة بيت امللك عبدالعزيز بحي الكوت القدمي 
واملعروف ب�»بيت البيعة«، حيث جتولوا داخله ووقفوا على مكوناته وتعرفوا 
اأهايل  بايعه  امللك عبدالعزيز، رحمه اهلل، عندما  �شكنه  الذي  البيت  على 
املعروفة  بالهفوف  ول��ى  االأ املدر�شة  اإلى  اجلميع  توجه  ذلك  بعد  االأح�شاء، 
داخل  جتولوا  حيث  الثقافة«  »بيت  ا  واأي�شً االأم��ريي��ة«  »املدر�شة  ب�  كذلك 
اأروقتها وحجراتها القدمية، وقد مت عر�س فيلم وثائقي ق�شري يحكي ق�شة 
وامل�شوؤولني  االأم��راء  ال�شمو  اأ�شحب  فيها عدد من  در�س  التي  املدر�شة  هذه 

ومديري الدوائر احلكومية يف اململكة، بعدها قام اجلميع بالتوجه اإلى �شوق 
اأعيد  ال�شوق الذي  التاريخي ليقوموا بذلك بجولة على ممرات  القي�شرية 
ت�شميمه وتاأهيله حديًثا بعد اإعادة بنائه اإلى اأن و�شلوا اإلى املقهى الذي مت 

افتتاحه موؤخًرا يف ال�شوق وتناول اجلميع التمر احل�شاوي.
وهي  خ��رية  االأ ال�شياحية  محطتهم  اإلى  الوفد  توجه  اجلولة  نهاية  ويف 
ثري، حيث قام اجلميع باأخذ جولة مفتوحة على الق�شر  ق�شر اإبراهيم االأ
واالطالع على معر�س احلرف اليدوية االأح�شائية واأعمال بع�س احلرفيني 
املوجودين يف الق�شر، و�شاهدوا مناذج متنوعة من بع�س ال�شناعات التي 
ح�شاء، ثم �شارك اجلميع يف م�شاهدة اأهازيج العر�شة  كانت منت�شرة  يف االأ

ال�شعودية.

جولة سياحية للوفود المشاركة في منتدى األحساء

اأنابيب  وا�شتبدال  اخلفيف،  العربي  اخل��ام  ال��زي��ت 
اخلزانات �شبه الكروية بغر�س خف�س �شرعة البخار.

اال�شتثمار يف ال�شياحة
ال�شقري،  حمد  في�شل  الدكتور  اأك��د  جانبه  من 
نائب رئي�س الهيئة العامة للطريان املدين، على فر�س 
يف  للربط  محوًرا  لت�شبح  الكبرية  التنموية  االأح�شاء 
اجلذب  مناطق  اأه��م  اإح��دى  لكونها  ال��ط��ريان  حركة 
ال�شياحي وذلك بالتزامن مع م�شروع �شكة حديد دول 
جمل�س التعاون املخطط له اأن ينتهي يف 2017، م�شرًيا 
اإلى اأن الهيئة  تقوم  حالًيا باإعادة الدرا�شات ال�شابقة 
اخلا�شة باملخطط العام ملطار االأح�شاء وتوقعات منو 
اإلى  املنطقة  احتياجات  لتغطية  فيه  اجلوية  احلركة 

عام 2038م وذلك يف �شوء املتغريات يف املنطقة.
االأح�شاء  مبنتدى  الثالثة  اجلل�شة  خ��الل  واأ���ش��ار 
لال�شتثمار يف يومه االأول والتي كانت بعنوان »اال�شتثمار 
رئي�س  العفالق  عبداللطيف  واأداره����ا  ال�شياحة«  يف 
العالقة  قوة  اإل��ى  االأح�شاء،  بغرفة  ال�شياحية  اللجنة 

بني ال�شياحة والطريان، مبيًنا اأن الهيئة تهتم بتطوير 
اجل��ذب  ذات  املناطق  تخدم  التي  امل��ط��ارات  وتنمية 

ال�شياحي وذلك لت�شجيع وتن�شيط ال�شياحة فيها.
وبنّي ال�شقري اأن الهيئة و�شعت يف خططها اإعادة 
تقييم احلركة يف مطار االأح�شاء على �شوء بدء هبوط 
بداًل  اإقليمي  مطار  اإلى  وحتوله  فيه  الدولية  الرحالت 
وتوقعات  درا���ش��ات  نتائج  وح�شب  داخ��ل��ي،  مطار  م��ن 
املنا�شبة  القرارات  اتخاذ  �شيتم  حجم احلركة اجلوية 
لرتقية وبناء �شاالت �شفر جديدة تتنا�شب مع املتغريات 
اجلوية  ال��رح��الت  ع��دد  ت��زاي��د  اإل��ى  م�شرًيا  املتوقعة، 
اإلى  ال�شعودية   اخلطوط  يف  االأح�شاء  مبطار  احلالية 
27096 م�شافًرا يف عام 2012 بينما تزايد عدد رحالت 

�شركة اأرامكو اإلى 179928 م�شافًرا خالل عام 2012.
الزراعة والت�شنيع الزراعي 

يف  لال�شتثمار  االأح�شاء  منتدى  فعاليات  و�شمن 
يومه الثاين، عقدت جل�شة هامة عن الزراعة والت�شنيع 
وزارة  وكيل  ال�شيحه،  املهند�س  فيها  تناول  الزراعي، 

الفر�س  الزراعية،  والتنمية  االأبحاث  ل�شوؤون  الزراعة 
على  م��وؤك��ًدا  االأح�شاء،  بها  تزخر  التي  اال�شتثمارية 
جماالت  عدة   لوجود  نظًرا  فيها،  اال�شتثمار  اأهمية 
وزراعة  الدواجن،  وقطاع  التمور  اإنتاج  منها  وفر�س 
ال��دواج��ن  وم�شاريع  املحمية،  ال��ب��ي��وت  يف  اخل�����ش��ار 
التحويلية  ال�شناعات  وكذلك  والفقا�شات،  الالحمة 

القائمة على النخيل، اإ�شافة اإلى فرز وتغليف التمور.
حول اال�شتثمار

ويف اجلل�شة االأخرية للمنتدى اأكد �شاحب ال�شمو 
الهيئة  الفي�شل، وكيل محافظ  امللكي �شعود بن خالد 
العامة لال�شتثمار ل�شوؤون اال�شتثمار، اأن االأح�شاء توؤدي 
دوًرا هاًما وكبرًيا يف اقت�شاد اململكة، حيث ت�شكل 23 
باملئة من القطاع االقت�شادي يف اململكة و 41 باملئة من 
ومقومات  النفط  اأن  اإلى  م�شرًيا  ال�شناعي،  القطاع 
واملكانة  الكبرية  وم�شاحتها  اجلغرايف  االأح�شاء  موقع 
اأهم  من  تكون  اأن  يف  �شاعدتها  للمنطقة  التاريخية 

املناطق اال�شتثمارية باململكة.
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جيفري ساكس 
نصير الدول النامية 

نوافذهم  وراء  م��ن  يعملون  ال��ذي��ن  االقتصاديني  معظم  عكس  على 
ص��وره  معظم  إن  حتى  عاملية،  بشهرة  ساكس  جيفري  يحظى  املغلقة، 
امل��ت��داول��ة عبر وس��ائ��ل اإلع���الم تظهره متجواًل يف ع��دد م��ن ال���دول التي 
مي�����ارس ع��ب��ره��ا م���ا ي��س��م��ي��ه ب����»ال���ت���ج���ول اخل����ي����ري«، م���ن أج����ل م��س��اع��دة 
املجتمعات على بناء حياة أفضل، ما جعل دولة مثل بولندا تطلب منه 

مساعدتها على التحول إلى الرأسمالية.

المجهر
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وتعود   ، 1954م  ع��ام  ديرتويت  يف  �شاك�س  ول��د 
من  جزًءا  يوًما  كانت  التي  غرودنو  بلدة  اإلى  جذوره 

بولندا ثم اأ�شبحت تابعة لالحتاد ال�شوفييتي.
ك���ان وال�����ده ي��ع��م��ل ب��امل��ح��ام��اة اإل����ى ج��ان��ب 
ال�شيا�شة، وتتذكر اأخته اأندريا اأن والدهما ذكرهم  
دائًما باأن »يقرنوا عملهم بخدمة جمتمعهم«. وبعد 
اأن فكر يف اأن ي�شبح محامًيا مثل والده، حتول عن 
الدرا�شة يف كلية احلقوق بجامعة هارفارد واجته 
بيًتا  الق�شم  اأ�شبح هذا  وقد  االقت�شاد.  ق�شم  اإلى 

له ملدة 30 عاًما.
واأثناء درا�شته اجلامعية، اأكمل جميع املتطلبات 
الدرا�شية الالزمة لنيل درجة الدكتوراه يف االقت�شاد. 
املتخ�ش�شة  املجلة  يف  درا�شة  ن�شر   ،1982 عام  ويف 
بعنوان  اإيكونومرتيكا،  االقت�شاد،  جمال  يف  الرائدة 
 Multiple Shootiong in Two - Point«

.»Boundary Value Porblems
غري اأن اختيار �شاك�س مل يكن لتفوقه من الناحية 
ا الهتمامه بالت�شدي للق�شايا  الفنية فح�شب، بل اأي�شً
االقت�شادية امللحة يف الوقت احلا�شر، وو�شع احللول 
وذات  احللول.  هذه  اعتماد  اأجل  من  وال�شغط  لها، 
مرة كتب بول كروغمان احلائز على جائزة نوبل يف 
االقت�شاد، اأن »ما مييز جيف هو اأنه وا�شع نظريات 
ا. وهو  من الدرجة االأولى وذو نفوذ �شيا�شي كبري اأي�شً

مزيج عجيب جًدا«.
م�شت�شار بوليفيا

عمله  هو  االأول  الرئي�شي  �شاك�س  م�شروع  ك��ان 
كم�شت�شار اقت�شادي لبوليفيا عام 1985، فقد كانت 
معدل  م�شكلة  على  للتغلب  ج��اه��دة  ت�شعى  ال��ب��الد 
�شاك�س  ويقول   .%6.000 البالغ  ال�شنوي  الت�شخم 
تركت  »اإذا  اأنه  تعني  املرتفعة  الت�شخم  معدالت  اإن 
نقودك  حافظة  يف  امل�شادفة  طريق  عن  )االأم��وال( 

ملدة اأ�شبوع اأو اثنني فقدت ربع قيمتها«.
كان  النفط  اأ�شعار  دعم  اإلغاء  اإن  �شاك�س  ويقول 
حتملوا  الفقراء  اإن  يقول  كما  االأم���ام«  اإل��ى  »خطوة 
عبء الت�شخم املفرط نتيجة تاآكل قيمة اأموالهم، يف 
ال�شديد  االنخفا�س  من  ا�شتفادوا  »االأغنياء  اأن  حني 
واقع  »امل�شتفيدين يف  اأكرب  وكان  البنزين.  اأ�شعار  يف 
النفطية  املنتجات  ا�شرتوا  الذين  املهربون  االأمر هم 

يف بوليفيا وقاموا بتهريبها اإلى بريو«.
اأ�شعار النفط نا�شل �شاك�س  واإلى جانب زيادة 
بوليفيا  عن  الديون  اأعباء  تخفيف  �شبيل  يف  ا  اأي�شً
عام  يف  دخلها  م��ن   %110 ال��ع��ام  دينها  بلغ  ال��ت��ي 
1984. وقد و�شعه ذلك يف خالف، مل يكن االأخري، 
مع �شندوق النقد الدويل. ويقول �شاك�س »كانت هذه 
والبنوك،  الدويل  النقد  �شندوق  مع  كبرية  معركة 
اإر���ش��اوؤه  مت  قد  الديون  تخفي�س  مبداأ  يكن  مل  اإذا 

املفاو�شات  �شاك�س  وقاد  الدولية«.  املحافل  يف  بعد 
الديون  من   %90 اإلغاء  مت  النهاية  ويف  للبوليفيني، 

اخلارجية يف الدفاتر.
املفرط،  الت�شخم  توقف   ،1986 عام  اأوائل  ويف 
اأقل  ت�شهد  التي  البلدان  من  واح��دة  بوليفيا  »وكانت 
االأمريكتني«. غري  اأنحاء  الت�شخم يف جميع  معدالت 
ما  وهو  متوا�شًعا،  ظل  االقت�شادي  منوها  معدل  اأن 
اآثار قلق �شاك�س ودفعه الحًقا اإلى اإجراء درا�شة مهمة 

حول احلواجز التي تعيق النمو.
بولندا

اأدى جناح �شاك�س يف بوليفيا اإلى ح�شوله على 
فر�س للعمل يف العديد من العوا�شم االأخرى. فقد 
طلبت منه احلكومة البولندية يف اأوائل عام 1989 
واأجرى  الراأ�شمالية.  اإلى  التحول  على  م�شاعدتها 
�شاك�س مناق�شات مطولة مع زعماء حركة الت�شامن 
عمله«.  ميكن  وما  ال�شوق  اقت�شاد  »حول  العمالية 

التحول  فر�س  ب�شاأن  مت�شائمني  ال��زع��م��اء  وك��ان 
االقت�شادي يف بولندا.

بذلك،  القيام  ميكن  اأن��ه  �شاك�س  لهم  اأك��د  وق��د 
حيث ميكن اأن حتقق االأ�شواق جناًحا اإذا مت حتريرها 
الطلب  قوى  طريق  عن  االأ�شعار  اإذا مت حتديد  اأي   -
والعر�س ولي�س عن طريق التدخل الر�شمي، ومبجرد 
املحلي  اال�شتثمار  ف��اإن  العمل،  يف  االأ���ش��واق  تبداأ  اأن 
واال�شتثمار االأجنبي من بقية البلدان االأوروبية �شوف 
ينع�س ال�شناعة البولندية. وقال �شاك�س لزعماء حركة 
للبوليفيني:  اأعطاها  الت�شامن مردًدا الن�شيحة التي 

»ان�شوا الدين اخلارجي - ف�شوف يتم اإلغاوؤه«.
وبعد ب�شع �شهور بداأ زعماء حركة الت�شامن يف 
ذهب  الليايل  اإحدى  ويف  �شاك�س..  اآراء  مع  التجاوب 
اإلى  �شاك�س وليبتون - �شديقه يف جامعة هارفارد - 
�شقة اأحد الزعماء، وهو جا�شيك كورون ور�شم �شاك�س 
النهاية  ويف  التحول.  خلطة  العامة  املالمح  وليبتون 

عام 1982حينما  هارفارد يف  الدائمني يف جامعة  التدري�س  هيئة  اأع�شاء  اأحد  اأ�شبح 
كان عمره ال يتجاوز الثامنة والع�شرين. ويف اأوائل الثالثينيات من عمره �شاعد بوليفيا على 
و�شع حد للت�شخم املفرط بها واإعادة هيكلة ديونها. ومل مت�س �شوى ب�شع �شنوات حتى قام 

ب�شياغة خطة احلكومة البولندية للتحول من ال�شيوعية اإلى الراأ�شمالية.
والهند  فا�شو  وبوركينا  واإ�شتونيا  رو�شيا  حلكومات  كم�شت�شار  فرتات  عمل  ذلك  وبعد 

وبلدان كثرية اأخرى. وقاد �شاك�س حملة لتخفيف اأعباء الديون عن البلدان الفقرية.
ل��الأم��ني  م�شت�شاًرا  ب�شفته  وق���ام 
ال���ع���ام ل����الأمم امل��ت��ح��دة، ك���ويف ع��ن��ان 
بو�شع خطة لتحقيق االأهداف االإمنائية 
لالألفية. ومنذ عام 2002، تطلع �شاك�س 
التابع  االأر���س  ملعهد  كمدير  عمله  اأثناء 
مزيد  حتقيق  اإل���ى  كولومبيا،  جلامعة 
من االإجن��ازات فقد ت�شدى املعهد وهو 
تتاألف من 850 فرًدا متعددي  جمموعة 
االأكرث  امل�شكالت  لبع�س  التخ�ش�شات، 
الق�شاء  مثل  م��ن  ال��ع��امل،  يف  �شعوبة 
االحتبا�س  ظاهرة  اإل��ى  االأم��را���س  على 

احلراري.
�شهرة  �شاك�س  ذل��ك  ك��ل  منح  وق��د 
من  قليل  عدد  �شوى  بها  يتمتع  ال  فائقة 
االقت�شاديني. ويف عام 2005، بثت قناة 
»اإم تي يف« التلفزيونية فيلًما وثائقًيا عن 
اإطار حملة  اإفريقيا يف  �شاك�س يف  جولة 

لتخفيف اأعباء الديون. 

أبرز نجاحات جيفري ساكس
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�شاك�س  فقال  اخلطة«  اكتب   - »وا�شح  ك��ورون،  قال 
عودتهما  مبجرد  بت�شجيلها  وليبتون  هو  �شيقوم  اإن��ه 
اإلى الواليات املتحدة واإر�شالها يف اأقرب وقت ممكن. 

فقال كورون، »ال، اإنني اأريد اخلطة �شباح الغد«.
وقال  مكتبهما  اإلى  وليبتون  �شاك�س  توجه  لذلك 
�شاك�س اإنهما و�شعا »األواًحا من اخل�شب على االأحوا�س 
حتى يتمكنا من و�شع جهاز الكمبيوتر عليها«. وكتبا 
ح��وايل  م��ن  العمل  ب���داأ  »ح��ي��ث  الليلة  تلك  يف  خطة 
العا�شرة م�شاء حتى الثالثة اأو الرابعة �شباًحا«. وبحث 
ل�شاك�س،  وقالوا  الت�شامن هذه اخلطة  زعماء حركة 
»ميكن اأن ت�شتقلك طائرة وتتوجه اإلى غدان�شك فقد 

حان وقت ذهابك ملقابلة ال�شيد فالي�شا«.
حلظات مرعبة

لدرا�شة  االأ�شا�شية  العنا�شر  على  العمل  ا�شتمر 
وزي��ر  ق��ام  حيث  1989م،  ع��ام  ط��وال  �شاك�شليبتون 
مالية بولندا ليزيك بال�شريوفيت�س بدور اأ�شا�شي. ويف 

االإع��الن عن اخلطة االقت�شادية حلركة  النهاية، مت 
�شاك�س:  ويقول   .1990 يناير  من  االأول  يف  الت�شامن 
كانت تلك اللحظة »مرعبة )الأننا( يف بلد يعاين من 
ت�شخم مفرط، وحالة فو�شى، وياأ�س واإفال�س مايل، 
بالفعل، مل  كانت  كما  لتجربة  وبداية  فارغة  ومتاجر 

حتدث من قبل مطلًقا«.
اإدارة  يف  االآن  يعمل  ال��ذي  ب��ريغ  اأن���درو  وي��ق��ول 
البحوث ب�شندوق   النقد الدويل، وكان يف ذلك الوقت 
للتكنولوجيا  ما�شات�شو�شت�س  معهد  يف  دكتوراه  طالب 
املمثل  كنت  اإن��ن��ي  ال��ق��ول  »ميكن  بولندا:  يف  ويعمل 
املقيم يف بولندا للزميلني �شاك�س وليبتون«. ويتذكر اأن 
العمل مع �شاك�س كان »يقوم على متكني العاملني معه، 
فالت�شل�شل الهرمي املهم هو الت�شل�شل الهرمي لالأفكار 
اجليدة«. وغالًبا ما كان يت�شح لنا اأن اأفكار �شاك�س هي 
االأف�شل. ويقول بريغ، »كان يف ا�شتطاعة جيف معرفة 
ويعرف  الطرق«،  اأق�شر  من  املعقدة  االأم��ور  اأ�شباب 

احلالة  يلخ�س  االأبعاد  ثنائي  بياين  »ر�شم  اأي  متاًما 
بالفعل«.

اخل��ط��ة  اأدت  ول��ي��ب��ت��ون،  ���ش��اك�����س  دع����ا  وك��م��ا 
وفتح  لالأ�شعار  ال�شريع  التحرير  اإل��ى  االقت�شادية 
االقت�شاد على الفور اأمام التجارة لتخفيف العجز يف 
ال�شلع اال�شتهالكية ومدخالت االإنتاج الرئي�شية. ويقول 
ال�شناعات  خ�شخ�شة  اأجلت  اخلطة  اإن  �شاك�س: 
يكن  »مل  حيث  الدولة،  ل�شيطرة  اخلا�شعة  الرئي�شية 
لديه خطط تف�شيلية وهو االأمر الذي ي�شتغرق �شنوات 

لالنتهاء منه«.
ارتفاع  اإلى  ا  اأي�شً اأدت  االقت�شادية  اخلطة  لكن 
حاد يف االأ�شعار، مما اأدى اإلى تفاقم م�شكلة الت�شخم 
�شهر،  خالل  الغذاء  اأ�شعار  ت�شاعفت  فقد  املفرط. 
الإنتاج  البالغة  االأهمية  ذي  الفحم  اأ�شعار  وزادت 
الطاقة يف بولندا، مبقدار �شتة اأ�شعاف. وتوقف منو 
واأنت  التجربة  »تخو�س هذه  �شاك�س:  ويقول  االأج��ور. 

المجهر
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اأكرب بند  واأبت�شم �شعادة وفخًرا بتخ�شي�س  اأرقام امليزانية ال�شخمة،  اأقراأ  واأنا 
للتعليم بجميع م�شتوياته، ا�شتح�شرت امل�شاريع اجلامعية التي د�شن مراحلها االأولى 
ال�شريفني قبل �شنوات كنقلة ح�شارية جديدة، ت�شد العجز يف عدد  خادم احلرمني 
اجلامعات ومقاعد الدرا�شة يف كثري من املناطق واملدن، وتعطي ملمًحا جديًدا حلب 

هذا القائد ل�شعبه.
اجلامعات اجلديدة، اأغلبها اليوم قائم على اأر�س الواقع بع�شها من حيث االإن�شاء، 
ا فر�س تغيري اأمناط تفكري  وبع�شها من حيث الت�شغيل، فر�س عمل وتعلم، وهي اأي�شً
حكومي واجتماعي عن اجلامعة كمكان تعليم، اأو كو�شيلة للح�شول على وظيفة فقط، 
الأن التاأمل يقول اإنه ال ميكن اأن يتم تعيني كل خريجي هذه اجلامعات وخريجاتها يف 
احلكومة، ولن ت�شتوعبهم وظائف القطاع اخلا�س الأن كثرًيا منها ال يحتاج اإلى تاأهيل 

نار
م

مراكز النماء

محمد اليامي - كاتب اقت�شادي
mohamdalyami@gmail.com
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اأن االأج��ور لن ترتفع بنف�س �شرعة ارتفاع  تعلم 
االأ�شعار. وتلك هي الفكرة االأ�شا�شية«.

للح�شول  ��ا  اأي�����شً بال�شغط  �شاك�س  وق��ام 
على دعم مايل لبولندا من احلكومات الغربية 
والوكاالت الدولية. ويتذكر بريغ ا�شتخدام بطاقة 
ات�شال هاتفه التابع ل�شبكة »اأي تي اآند تي« حتى 
يتمكن وزير املالية البولندي، بال�شريوفيت�س، من 
االت�شال باملدير العام ل�شندوق النقد الدويل، 

مي�شيل كامدي�شو، لطلب امل�شاعدة.
وقد واجه �شاك�س منذ ذلك احلني انتقادات 
ب�شبب امل�شكالت الناجمة عن اخلطة يف البداية، 
لكن قد يكون هناك �شكوك طفيفة حول املكا�شب 

يف االأمد االأطول.
التحدي االأكرب

عندما بداأت بولندا ت�شهد حت�شًنا، اأ�شبحت 
-1990 ففي  رو���ش��ي��ا.  اهتمام  م��ث��ار  جتربتها 

1991، بداأ �شاك�س العمل مع اخلبري االقت�شادي 
ال�شوفييتي غريغوري يافلين�شكي لت�شميم خطة 
االقت�شادي،  واالإ���ش��الح  الدميقراطي  للتحول 
مب�شاعدة فنية ودعم مايل من الغرب بلغ 150 
مليار دوالر على مدى خم�س �شنوات. وقد حملت 

اخلطة ا�شم »ال�شفقة الكربى«.
�شاك�س  تعيني  مت   ،1991 ع��ام  نهاية  ويف 

ر�شمًيا كم�شت�شار اقت�شادي لبوري�س يلت�شني.
�شدمة رو�شيا

اأن  م��ن  وف��ري��ق��ه  �شاك�س  يتمكن  مل  لكن 
يف  حققوه  ال���ذي  ال��ن��ج��اح  رو���ش��ي��ا  يف  يحققوا 
بولندا. ويف دفاعه الطويل عن �شجل اإجنازاته 
اإن  �شاك�س  ي��ق��ول  رو���ش��ي��ا«  فعلته  »م��ا  بعنوان 
الفريق  الأن  ل��الآم��ال  مخيبة  ك��ان��ت  ال��ن��ت��ائ��ج 
كما  كبري،  حد  اإل��ى  ن�شيحته  جتاهل  الرو�شي 

جتاهلها الغرب كلية تقريًبا.
لكن زميله اآ�شلوند يقول اإن ال�شبب االأكرب 
اأنه خالًفا لن�شيحة �شاك�س، »مل  يف الف�شل هو 

جمموعة  فبلدان  لرو�شيا«.  �شاكًنا  الغرب  يحرك 
واإي��ط��ال��ي��ا،  واأمل��ان��ي��ا،  وف��رن�����ش��ا،  )ك��ن��دا،  ال�شبعة 
مل  املتحدة(  والواليات  املتحدة،  واململكة  واليابان، 
تقدم بنف�شها م�شاعدة مالية تذكر، واإمنا األقت بداًل 
عاتق  على  امل�شاعدات  تقدمي  مب�شوؤولية  ذلك  من 
و�شندوق  ال��دويل  البنك  مثل  الدولية  املوؤ�ش�شات 

النقد الدويل.
غني.. وفقري

يف منت�شف الت�شعينيات، حول �شاك�س اهتمامه 
البلدان  بع�س  يجعل  الذي  ال�شبب  عن  ال�شوؤال  اإلى 
بوليفيا  يف  جتربته  وكانت  فقرية.  والبع�س  غنية 
ورو�شيا عاماًل محفًزا على ذلك. فقد تغلبت بوليفيا 
لكن  الثمانينيات  يف  املفرط  الت�شخم  م�شكلة  على 
معدل منوها االقت�شادي ظل متوا�شًعا. ويرى �شاك�س 
اإلى »اعتماد البالد اله�س على عدد  اأن ذلك يرجع 
جانب  اإل��ى  االأ�شا�شية«،  ال�شلع  ���ش��ادرات  من  قليل 
االأنديز  بلدان  »موقعها اجلغرايف اال�شتثنائي كاأحد 
ال�شاهقة  املرتفعات  املق�شمة بني  ال�شاحلية      غري 

ومنخف�شات الغابات اال�شتوائية«.
التاريخية  االأمثلة  من  العديد  اأن  اإل��ى  واأ���ش��ار 
على ما يبدو تثبت �شحة االعتقاد فقد كانت هولندا 
اأف�شل من اإ�شبانيا الغنية بالذهب يف القرن ال�شابع 
ع�شر. ويف القرنني التا�شع ع�شر والع�شرين، تفوقت 
على  امل��وارد  اإلى  تفتقران  اللتان  واليابان  �شوي�شرا 
القرن  من  والثمانينيات  ال�شبعينيات  ويف  رو�شيا. 
كوريا  مثل  اآ�شيوية  ب��ل��دان  ع��دة  تقدمت  امل��ا���ش��ي 
الالتينية  واأمريكا  اإفريقيا  بلدان  على  و�شنغافورة 

الغنية باملوارد.
محاربة الفقر

تركز  ذل��ك،  نحو  اأو  املا�شي  العقد  م��دار  على 
للفقر  اإفريقيا وعلى و�شع حد  �شاك�س على  اهتمام 
هناك. وقد كان له دور فعال يف جناح حملة يوبيل 
العام 2000 لتخفيف اأعباء الديون من خالل اإقناع 
امل�شتحقة  ال�شخمة  الديون  باإلغاء  الدائنة  البلدان 

اجلهود،  ه��ذه  جنحت  وق��د  النامية.  البلدان  على 
الثمانية  جمموعة  بلدان  تعهدت   ،1999 ع��ام  ففي 
)جمموعة ال�شبعة باالإ�شافة اإلى رو�شيا( باإلغاء ديون 

قيمتها 100 مليار دوالر بحلول نهاية عام 2000.
هارفارد  جامعة  �شاك�س  ترك  2002م  عام  ويف 
لي�شبح  كاأ�شتاذ  العمل  من  عاًما   20 من  اأك��رث  بعد 
مدير معهد االأر�س التابع جلامعة كولومبيا. وهناك 
ويعد  االآن.  حتى  ط��م��وًح��ا  االأك���رث  م�شروعه  اأط��ل��ق 
امل�شروع الذي اأطلق عليه ا�شم »م�شروع قرى االألفية« 
محاولة من �شاك�س بدعم من االأمم املتحدة مل�شاعدة 
االأه��داف  حتقيق  على  اإفريقيا  يف  الريفية  املناطق 
لتح�شني  العاملية  االأهداف  وهي  لالألفية.،  االإمنائية 
التنمية الب�شرية بحلول عام 2015م ويقدم امل�شروع 
م�شاعدات على نطاق وا�شع اإلى ما جمموعه 15 قرية 
يف 10 بلدان مل�شاعدتها يف مكافحة الفقر واملر�س. 
وحت�شل القرى على بذور عالية االإنتاجية، واأ�شمدة 
وال��ع��ي��ادات  امل��دار���س  لبناء  وم���واد  لل�شرب،  واآب���ار 
والعقاقري  احل�شرية  باملبيدات  املعاجلة  وال�شبكات 

امل�شادة للفريو�شات القهقرية.
وق���د حت��ق��ق��ت ال��ع��وائ��د االأول���ي���ة م��ن امل�����ش��روع 
ح��ي��ث حت�����ش��ن��ت م��وؤ���ش��رات ال��ت��ن��م��ي��ة ال��ب�����ش��ري��ة يف 
هذه  ح��دوث  لكن  االألفية.  قرى  يف  اجلوانب  معظم 
من  م�شاعدة  دون  حتى  ممكًنا  ك��ان  التح�شينات 
اأن  اإثبات  حول  كبري  جدل  وهناك  �شاك�س.  م�شروع 
مقارنة  مثاًل  خالل  من  كبرًيا،  اأث��ًرا  حقق  امل�شروع 
نتائجه بنتائج القرى التي مل تكن جزًءا من امل�شروع.

كان مشروع ساكس الرئيسي 
األول هو عمله كمستشار 

اقتصادي لبوليفيا عام 1985.

للباحث  ت��ق��ري��ر  ع��ل��ى  الرئي�شية  م��ادت��ه  امل��و���ش��وع يف  اع��ت��م��د   *
براكا�ص لونغاين وبت�شرف �شديد يف املادة. 
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بهذا امل�شتوى مثاًل.
اإذا تغريت فكرة النا�س عن اجلامعة بات يف االإمكان اأن ت�شل بهم اإلى 
وظائفهم يف احلياة، ولي�س فقط وظائفهم للحياة واملعي�شة، وهذا يف ظني 

هو مبداأ تاأ�شي�س اجلامعات.
وتناف�ًشا  وظائف  يوفر  م�شت�شفى  جامعة  لكل  يكون  اأن  يجب  تنموًيا 
وي�شبح  درا�شية،  منًحا  الأع�شائه  يوفر  لعبة،  لكل  ريا�شة  وفريق  طبًيا، 
اأن  اإليه،  نروم  ما  الأن  �شعبية  االأك��رث  االألعاب  يف  للجامعات  دوري  هناك 
ا مراكز اإبداعية يف الفنون عرب م�شارح اجلامعات  ت�شبح اجلامعات اأي�شً
اإبداعها، والريا�شة عرب دوري اجلامعات الذي  اأو مت تقنني  التي عطلت 
تنمية  مالمح  كاإحدى  البالد  يف  الريا�شة  م�شتوى  رفع  يف  �شاهم  رمبا 

اأن  التي ميكن  االأخرى  املجاالت  �شتى  ويف  وا�شتيعاب طاقاتهم،  ال�شباب 
ت�شاف اإلى منتجاتها العلمية والثقافية.

يكون  اأن  جميًعا  نريده  ما  اأن  امليزانية  يف  التعليم  اأرق��ام  تقوله  ما 
احرتف  مبدع  فهذا  موظفني،  بال�شرورة  لي�س  لكن  متعلمني،  اجلميع 
اإبداعه، وذلك مخرتع ا�شتثمر اخرتاعه، وذاك عا�شق زراعة اأحيا اأر�شه، 
لتدير م�شروعها  االقت�شاد  اأو  االإدارة  اأ�شول  تعلمت  امراأة مغامرة  وتلك 

ال�شغري.
م�شروع  يف  االأك��رب  اللبنة  هو  اأن��واع��ه،  بجميع  االإن��ت��اج  اإن  نقوله،  ما 
تقليل االعتماد على الرثوة الطبيعية، وبناء اقت�شاد يبنيه االإن�شان الذي 

ا�شتثمرنا الرثوة يف بنائه.
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مؤشرات - أداء شركات الوساطة

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

Member Activity  - Yearly 2013

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

Member Name
VALUE %

 Value
Rank

VOLUME
 % 

Volume
 Volume 

Rank
TRADESTrades %

Trades 
Rank 

3AlJazira Capital%17,320,48212.63%120,621,519,834.0019.68%494,645,003,649.1518.05اجلزيرة كابيتال

1Al Rajhi Capital%211,693,50920.17%216,451,918,420.0015.70%431,720,698,027.9115.76�شركة الراجحي للخدمات املالية  

2NCB Capital%38,575,63814.79%311,628,786,321.0011.10%305,405,761,171.4211.15االأهلي كابيتال  

�شركة اإت�س اإ�س بي �شي العربية 
7HSBC Saudi Arabia Limited%54,110,7497.09%49,647,374,402.009.21%265,531,898,175.309.69ال�شعودية املحدودة

4Samba Capital%46,679,29311.52%59,898,374,597.009.45%259,396,519,773.449.47�شامبا كابيتال 

6Saudi Fransi Capital%64,512,1607.78%67,505,393,522.007.16%203,583,743,668.397.43ال�شعودي الفرن�شي كابيتال 

Riyad Capital 5%84,604,2427.94%76,313,458,959.006.03%172,347,992,208.766.29الريا�س املالية    

8ANB Invest%73,277,0825.65%86,408,261,711.006.12%161,386,947,764.455.89العربي لالإ�شتثمار 

10AlIstithmar Capital%91,371,8272.37%93,810,504,199.003.64%98,001,992,764.933.58االإ�شتثمار كابيتال 

9Derayah Financial%101,408,1322.43%102,458,744,107.002.35%67,977,296,478.412.48دراية املالية

Saudi Hollandi Capital 12%11838,1511.45%112,039,443,897.001.95%49,223,237,718.881.80ال�شعودي الهولندي املالية

11Al Bilad Investment Company%12876,6591.51%121,687,174,123.001.61%45,431,833,382.521.66�شركة البالد لالإ�شتثمار 

13Falcom Investment Company%13729,2051.26%131,623,995,004.001.55%45,096,120,609.971.65فالكم للخدمات املالية 

14Alinma Investment Company%14534,9920.92%141,002,351,457.000.96%26,572,251,634.360.97�شركة االإمناء لال�شتثمار    

15Al Nefaie Investment Group%15272,0730.47%15598,916,499.000.57%16,130,327,131.300.59جمموعة النفيعي لالإ�شتثمار 

16Aloula Geojit%16222,9440.38%16477,440,241.000.46%13,737,830,632.050.50االولى جوجيت للو�شاطة املالية

18Jadwa Investment%17112,2240.19%17366,151,093.000.35%12,460,817,955.900.45جدوى لال�شتثمار  

21Morgan Stanley Saudi Arabia%2388,3020.15%18215,210,403.000.21%10,274,479,498.950.37مورغان �شتانلي ال�شعودية

19EFG_Hermes KSA%18102,7990.18%19333,920,106.000.32%9,906,652,096.450.36املجموعة املالية هريمي�س ال�شعودية 

20Credit Suisse Saudi Arabia%2197,0500.17%20226,331,958.000.22%8,937,167,233.600.33كريديت �شوي�س العربية ال�شعودية 

17Osool Capital%20158,2530.27%21267,620,665.000.26%8,266,932,924.750.30اأ�شول املالية 

Merrill Lynch Kingdom of 22%2274,8160.13%22216,751,528.000.21%8,238,643,599.850.30مرييل لين�س اململكة العربية ال�شعودية  
Saudi Arabia

Deutsche Securities Saudi 26%2647,0270.08%23101,540,843.000.10%5,319,705,870.500.19دويت�شه لالأوراق املالية  
Arabia

-23Middle East Financial Invest%1969,8530.12%24302,466,161.000.29%4,798,144,036.800.18�شركة ال�شرق االأو�شط لال�شتثمار املايل 
ment Company

24Muscat Capital%2557,3110.10%25120,158,556.000.11%3,798,988,495.300.14�شركة م�شقط املالية 

االإمارات دبي الوطني كابيتال 
28Emirates NBD Capital KSA%2928,2220.05%2665,326,580.000.06%2,991,070,160.070.11ال�شعودية املحدودة    

29Audi Capital%2825,1600.04%2768,045,472.000.06%2,428,538,245.100.09عودة العربية ال�شعودية    

25The Investor for Securities%2747,6160.08%2868,713,620.000.07%2,374,039,907.650.09�شركة امل�شتثمر لالأوراق املالية    

27Arbah Capital%3034,1670.06%2943,480,048.000.04%2,294,426,866.550.08اأرباح املالية    

30Al-Khair Capital Saudi Arabia%2411,7940.02%30188,799,146.000.18%1,833,976,700.350.07اخلري كابيتال ال�شعوديه 

2,740,113,038,383.06104,758,173,472.0057,981,732Totalاملجموع
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اأداء �شركات الو�شاطة )جميع عمليات البيع وال�شراء عن طريق االنرتنت( �شنوي 2013م

Internet Activity - Yearly 2013

�شركة الو�شاطة
 الرتتيبالن�شبةقيمة التداول

ن�شبة القيمة للع�شو 
من  االنرتنت

الرتتيبالن�شبةال�شفقاتالرتتيب الن�شبةكمية التداوالت
Company Name

Internet Value
 Internet

Value Ratio
 Value
Rank

 Internet Value
Member Ratio

Internet Volume
Internet Vol-
ume Ratio

 Volume
Rank

Internet Trades
 Internet

Trades Ratio
 Trades

Rank

3AlJazira Capital%16,309,27414.60%17,872,438,64024.61%186.66%428,647,861,270.0322.74اجلزيرة كابيتال

1Al Rajhi Capital%27,790,28018.03%9,921,480,30313.66%259.36%256,248,605,668.0313.59�شركة الراجحي للخدمات املالية 

2NCB Capital%36,481,20315.00%8,054,768,51111.09%369.88%213,405,495,081.3011.32االأهلي كابيتال  

4Samba Capital%45,937,07813.74%7,799,317,60210.74%480.99%210,076,457,787.0711.14�شامبا كابيتال  

�شركة اإت�س اإ�س بي �شي العربية 
HSBC Saudi Arabia 7%52,873,8056.65%6,218,056,0008.56%563.81%169,442,634,516.028.99ال�شعودية املحدودة 

Limited

5Saudi Fransi Capital%63,877,4888.97%5,948,633,8858.19%680.15%163,177,773,251.618.66ال�شعودي الفرن�شي كابيتال 

Riyad Capital 6%83,005,4236.95%3,487,126,3034.80%755.83%96,228,634,318.945.10الريا�س املالية  

8ANB Invest%71,987,5234.60%3,849,917,0785.30%858.29%94,080,129,035.614.99العربي لالإ�شتثمار  

9Derayah Financial%91,325,0783.07%2,249,530,6813.10%992.20%62,672,618,246.703.32دراية املالية

10AlIstithmar Capital%10779,1941.80%1,760,221,3962.42%1046.74%45,806,118,651.522.43االإ�شتثمار كابيتال 

Falcom Investment 11%11670,7541.55%1,451,020,0082.00%1187.57%39,491,928,348.522.09فالكم للخدمات املالية 
Company

Al Bilad Investment 12%12659,9631.53%1,036,230,4821.43%1258.50%26,578,076,762.871.41�شركة البالد لالإ�شتثمار  
Company

Saudi Hollandi Capital 14%14379,4580.88%661,132,2460.91%1338.36%18,882,489,901.471.00ال�شعودي الهولندي املالية  

Alinma Investment 13%13404,4580.94%742,553,4891.02%1462.54%16,618,752,957.280.88�شركة االإمناء لال�شتثمار   
Company

16Aloula Geojit%16205,3310.48%450,878,7830.62%1594.38%12,966,218,024.550.69االولى جوجيت كابيتال   

Al Nefaie Investment 15%15211,1410.49%457,620,8890.63%1677.07%12,431,072,389.390.66جمموعة النفيعي لالإ�شتثمار 
Group

17Osool Capital%17150,6560.35%244,646,3050.34%1794.25%7,791,463,349.650.41اأ�شول املالية  

18Muscat Capital%1945,0020.10%94,516,4750.13%1872.57%2,756,852,140.900.15�شركة م�شقط املالية 

The Investor for 19%2044,3190.10%64,525,6490.09%1992.74%2,201,578,531.500.12�شركة امل�شتثمر لالأوراق املالية 
Securities

21Jadwa Investment%2116,6350.04%56,262,9160.08%2012.07%1,503,730,738.250.08جدوى لال�شتثمار   

االإمارات دبي الوطني كابيتال 
Emirates NBD Capital 22%2315,2710.04%30,747,2780.04%2147.56%1,422,610,655.670.08ال�شعودية املحدودة

KSA

Al-Khair Capital Saudi 23%1811,0890.03%115,271,4080.16%2258.60%1,074,659,696.650.06اخلري كابيتال ال�شعوديه
Arabia

�شركة ال�شرق االأو�شط لال�شتثمار 
Middle East Financial 20%2218,6270.04%36,325,7770.05%2319.21%921,640,762.150.05املايل

Investment Company

24EFG_Hermes KSA%2410,4870.02%20,455,5470.03%244.41%436,919,881.550.02املجموعة املالية هريمي�س ال�شعودية 

25Arbah Capital%259,3850.02%9,000,5030.01%2514.66%336,475,481.950.02اأرباح املالية  

Deutsche Securities 26%2600.00%00.00%260.00%0.000.00دويت�شه لالأوراق املالية  
Saudi Arabia

Credit Suisse Saudi 26%2600.00%00.00%260.00%0.000.00كريديت �شوي�س العربية ال�شعودية 
Arabia

26Audi Capital%2600.00%00.00%260.00%0.000.00عودة العربية ال�شعودية    

Morgan Stanley Saudi 26%2600.00%00.00%260.00%0.000.00مورغان �شتانلي ال�شعودية
Arabia

مرييل لين�س اململكة العربية 
Merrill Lynch Kingdom 26%2600.00%00.00%260.00%0.000.00ال�شعودية 

of Saudi Arabia

1,885,200,797,449.187263267815443,218,922Total اجملموع 
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مؤشرات - المستثمرون حسب الجنسية

املتداولة  لالأ�شهم  االإجمالية  القيمة  بلغت 
خالل �شهر دي�شمرب 2013م 115.88 مليار ريال، 
نوفمرب  �شهر  تداوالت  قدره 22.10% عن  باإرتفاع 

من العام 2013.
امل�شتثمر • نوع 

 101.21 »االأفراد«   �شراء  عمليات  قيمة  • بلغت 
بلغت  فيما   ،)%87.34( �شعودي  ري��ال  مليار 
قيمة عمليات البيع  105.70 مليار ريال �شعودي 

 )%91.21(
“املوؤ�ش�شات”   ���ش��راء  عمليات  قيمة  بلغت   •

فيما   ،)%11.21( �شعودي  ريال  مليار   12.99
ريال  مليار   9.06 البيع    عمليات  قيمة  بلغت 

�شعودي )%7.82( 
• بلغت قيمة عمليات �شراء “االأجانب – اإتفاقيات 
مبادلة” 1.68 مليار ريال �شعودي )%1.45(، 
فيما بلغت قيمة عمليات البيع 1.12 مليار ريال 

�شعودي )%0.97( 
•اجلن�شية

ال�شعودي«  »امل�شتثمر  �شراء  عمليات  قيمة  • بلغت 
 ،)%95.50( �شعودي  ري���ال  مليار   110.67

البيع 111 مليار ريال  بلغت قيمة عمليات  فيما 
�شعودي )%95.78( 

»امل�شتثمر اخلليجي”   �شراء  قيمة عمليات  • بلغت 
فيما   ،)%  1.43( �شعودي  ري��ال  مليار   1.65
ريال  مليار   1.76 البيع   عمليات  قيمة  بلغت 

�شعودي )%1.52( 
االأجنبي  “امل�شتثمر  �شراء  عمليات  قيمة  بلغت   •
– املقيم واإتفاقيات املبادلة« 3.56 مليار ريال 
عمليات  قيمة  بلغت  فيما   ،)%  3.07( �شعودي 

البيع 3.13 مليار ريال �شعودي )%2.70(.

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

اإح�شائيات التداول ح�شب ت�شنيف اجلن�شية و نوع امل�شتثمر - دي�شمرب 2013

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

اأجنبي
)اإتفاقية مبادلة(

1.2%

 موؤ�ش�شات
9.5%  اأفراد

89.3%

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

 �شعودي
95.6%

اأجنبي )مقيم و 
 اإتفاقية مبادلة(

2.9%

 خليجي
1.5%

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

راء
�ش

�شعودي
3,860,768,4631,913,857%99,085,773,14985.50اأفراد

326,479,004131,402%11,588,366,34210.00موؤ�ش�شات

خليجي
8,385,9005,310%248,645,7760.21اأفراد

42,313,74915,380%1,403,985,7781.21موؤ�ش�شات

67,823,14061,123%1,878,838,0251.62اأفراداأجنبي )مقيم(

29,389,94515,607%1,679,621,3171.45اأجنبي )اإتفاقية مبادلة(

4,335,160,2012,142,679%115,885,230,387100.00اإجمايل ال�شراء

بيع

�شعودي
3,986,044,5151,995,264%103,421,579,22889.24اأفراد

211,051,79157,289%7,575,602,3006.54موؤ�ش�شات

خليجي
8,833,9964,923%273,263,4570.24اأفراد

35,027,03412,307%1,488,215,9851.28موؤ�ش�شات

71,706,54260,671%2,002,303,0601.73اأفراداأجنبي )مقيم(

22,496,32312,225%1,124,266,3570.97اأجنبي )اإتفاقية مبادلة(

4,335,160,2012,142,679%115,885,230,387100.00اإجمايل البيع
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Sponsored by: 
Market Summary - Yearly

لل�شوق  العام  املوؤ�شر  اأغلق  م   2013 عام  نهاية  يف 
املالية ال�شعودية )تداول( عند م�شتوى 8،535.60 نقطة 
مقارنة مع 6،801.22 نقطة كما يف نه�اية ع�ام 2012 م 
وقد   .(%)25.50 بن�شبة  اي  نقطة   1،734.38 مرتفعًا 
اإغالق خالل العام يف يوم 23  اأعلى نقطة  حقق املوؤ�شر 

دي�شمرب حيث اأغلق عند م�شتوى 8،561.84 نقطة. 
نهاية  امل�شدرة يف  لالأ�شهم  ال�شوقية  القيمة  بلغت   
يعادل  م��ا  اأي  ري���ال  مليار   1،752.86 م   2013 ع��ام 
467.43 مليار دوالر اأمريكي وذلك باإرتفاع بلغت ن�ش�بته 

25.17% مقارنة مع نهاية العام ال�شابق.
خالل  املتداولة  لالأ�شهم  االإجمالية  القيمة  بلغت 
اأي ما يعادل  عام 2013 م ن�حو 1،369.67 مليار ريال 
365.25 مليار دوالر اأمريكي، مقابل 1،929.32 مليار 
ال�شابق  للعام  اأمريكي(  دوالر  مليار   514.49( ري��ال 

باإنخفا�س بلغت ن�شبته %29.01.
عام  خ��الل  املنفذة  ال�شفقات  ع��دد  اإجمايل  وبلغ 
مليون   42.12 مقابل  �شفقة  مليون   28.97 م   2013
�شفقة مت تنفيذها خالل العام ال�شابق باإنخفا�س بلغت 

ن�شبته %31.20.
عام  خ��الل  املتداولة*  االأ�شهم  ع��دد  اإج��م��ايل  اأم��ا 
 83.28 مقابل  �ش�هم  مليار   52.50 بلغ  فقد  م   2013
باإنخفا�س  ال�شابق  العام  خالل  تداولها  مت  �شهم  مليار 

بلغت ن�شبته %36.96.
 248  ، م   2013 عام  خالل  التداول  اأي��ام  عدد  بلغ 

يومًا مقابل 251 يومًا خالل 2012 م.
بلغ املتو�شط اليومي لعدد ال�شفقات املنفذة خالل 
 167.75 مقابل  �ش�فقة  األف   116.81 نحو   2013 عام 
بن�شبة  ال�شابق  العام  خالل  يومي  كمتو�شط  �شفقة  األف 

اإنخفا�س بلغت %30.37.
اأما املتو�شط اليومي لقيمة االأ�شه�م املتداولة خالل 
عام 2013 م فقد بلغ نحو 5،522.85 مليون ريال مقابل 
ال�شابق  للعام  يومي  كمتو�شط  ريال  مليون   7،686.53

بن�شبة اإنخفا�س بلغت  %28.15.
امل��ت��داول��ة  االأ���ش��ه��م  ل��ع��دد  ال��ي��وم��ي  املتو�شط  وب��ل��غ 
)معدلة( خالل عام 2013 م نحو 211.70 مليون �شهم 
مقابل 331.80 ملي�ون �شهم كمتو�شط يومي خالل العام 

ال�شابق بن�شبة اإنخفا�س بلغت 36.20 %.
الن�شاط القطاعي

اأن�شط  التاأمني  قطاع  ك��ان   ، م   2013 ع��ام  خ��الل 
القطاعات من حيث عدد ال�شفقات املنفذة حيث بلغت 
نحو 8.31 مليون �شفقة متثل 28.69% من اإجمايل عدد 
ال�شفقات املنفذة خالل العام، وحل ثانيًا قطاع التجزئة 
، وجاء قطاع  بن�شبة %8.82  بنحو 2.56 مليون �شفقة 
ال�شناعات البرتوكيماوية يف املرتبة الثالثة بنحو 2.46 
مليون �شفقة بن�شبة 8.50% من اإجمايل عدد ال�شفقات 

املنفذة خالل عام 2013 م.

السوق املالية السعودية )تداول( - التقرير اإلحصائي السنوي - 2013  م 

 القيمة المتداولة لألسهم تتجاوز 1.369.67 مليار ريال، 28.97 
مليون صفقة تم تنفيذها خالل العام 2013 م

عام  خ��الل  املتداولة  االأ�شهم  قيمة  حيث  من  اأم��ا 
القطاعات حيث  اأن�شط  التاأمني  2013، فقد كان قطاع 
بلغت قيمة االأ�شهم املتداولة للقطاع نحو 266.84 مليار 
ريال متثل 19.48% من اإجمايل قيمة االأ�شهم املتداولة 
خالل العام، وحل ثانيًا قطاع ال�شناعات البرتوكيماوية  
بنحو 196.36  مليار ريال بن�شبة 14.34% ، وجاء قطاع 
التطوير العقاري يف املرتبة الثالثة بنحو 147.94 مليار 
ريال بن�شبة 10.80% من اإجمايل قيمة االأ�شهم املتداولة 

خالل عام 2013 م.  
بعدد  يتعلق  فيما  القطاعات  لن�شاط  وبالن�شبة 
فقد   ،2013 عام  خالل  )معدلة(  املتداولة  االأ�شهم 
القطاعات حيث  اأن�شط  العقاري  التطوير  كان قطاع 
 11.05 نحو  للقطاع  امل��ت��داول��ة  االأ���ش��ه��م  ع��دد  بلغ 
ع��دد  اإج���م���ايل  م���ن  ���ش��ه��م مت��ث��ل %21.05  م��ل��ي��ار 
امل�شارف  يليه قطاع  العام،  املتداولة خالل  االأ�شهم 
بن�شبة  �شهم  مليار   6.43 بنحو  املالية  واخل��دم��ات 
12.25% ، وحل ثالثا التاأمني بنحو 6.40 مليار �شهم 
املتداولة  االأ�شهم  عدد  اإجمايل  من   %.12.18 متثل 

خالل عام 2013 م.  
ن�شاط ال�شركات

م   2013 ع��ام  خ��الل  ال�شركات  لن�شاط  وبالن�شبة 
عدد  حيث  من  ال�شمالية  اأ�شمنت  �شركة  ت�شدرت  فقد 
األف  بلغ عددها نحو 1،427.18  اإذ  املنفذة  ال�شفقات 
�شفقة، تلتها رعاية بنحو 962.32 األف �شفقة ثم �شابك 

بنحو 941.77 األف �شفقة. 

عام  خالل  املتداولة  االأ�شهم  قيمة  حيث  من  اأم��ا 
 102.80 قيمته  مبا  �شابك  �شركة  فت�شدرت  م   2013
مليار   70.22 بنحو  االإمن��اء  م�شرف  ثم  ري��ال،  مليار 
بنحو  االأرك����ان  دار  �شركة  الثالثة  امل��رت��ب��ة  ويف  ري���ال 

47.25 مليار ريال.
من  االأول���ى  املرتبة  يف  االأرك���ان  دار  �شركة  وحلت 
بنحو  م   2013 عام  خالل  املتداولة  االأ�شهم  عدد  حيث 
الثانية  املرتبة  يف  االإمن��اء  م�شرف  �شهم،  مليار   5.04
الثالثة �شركة زين  بنحو 5.02 مليار �شهم، ويف املرتبة 

ال�شعودية بنحو 3.76 مليار �شهم.
ملخ�ص االكتتابات االأولية - 2013 م

االإ�شمنت،  قطاعات  من  �شركات  خم�س  طرحت 
اأ�شهمها  من  جزء  والبناء  الت�شييد  التاأمني،  التجزئة، 
لالكتتاب العام خالل عام 2013 م، لي�شل اإجمايل عدد 
ال�شركات املدرجة بال�شوق بنهاية العام اإلى 163 �شركة.   
م   2013 العام  خالل  االكتتاب  متح�شالت  وبلغت 
مليون   134.25 طرح  مت  حيث  ري��ال  مليار   1.96 نحو 

�شهم جلميع �شركات االكتتابات االأولية. 
ال�شوقية  القيمة  بلغت  م   2013 ع���ام  وب��ن��ه��اي��ة   
لل�شركات التي مت طرحها واإدراجها بال�شوق خالل العام 
نحو 12.81 مليار ريال اأي ما ن�شبته 0.73% من اإجمايل 

القيمة ال�شوقية. 

• بيانات االأ�شعار وكميات االأ�شهم املتداولة التاريخية معدلة 
جلميع اإجراءات ال�شركات.

 الشركات الجديدة المدرجة - 2013 م 
براأ�شمال مقداره  ال�شمالية  املنطقة  اأ�شمنت  اإدراج �شركة  م  املوافق 2013/02/05  الثالثاء  يوم  مت يف    
1.8 مليار ريال مق�شم اإلى 180 مليون �شهم حيث مت طرح 90 مليون �شهم لالكتتاب العام وذلك بقيمة 

10 رياالت لل�شهم الواحد.
براأ�شمال مقداره  الطبية  للرعاية  الوطنية  ال�شركة  اإدراج  املوافق 2013/03/13 م  االأربعاء  يوم  مت يف    
العام  اإلى 44.85 مليون �شهم حيث مت طرح 13.5 مليون �شهم لالكتتاب  448.5 مليون ريال مق�شم 

وذلك بقيمة 27 ريااًل لل�شهم الواحد.
اإدراج �شركة اجلزيرة تكافل تعاوين براأ�شمال مقداره 350  مت يف يوم االأحد املوافق 2013/07/21 م    
مليون ريال مق�شم اإلى 35 مليون �شهم حيث مت طرح 10.5 مليون �شهم لالكتتاب العام وذلك بقيمة 10 

رياالت لل�شهم الواحد
  مت يف يوم الثالثاء املوافق 2013/11/26 م اإدراج  �شركة متاليف وايه اأي جي والبنك العربي للتاأمني 
التعاوين براأ�شمال مقداره 175 مليون ريال مق�شم اإلى 17.50 مليون �شهم حيث مت طرح 5.25 مليون 

�شهم لالكتتاب العام وذلك بقيمة 10 رياالت لل�شهم الواحد.
مت يف يوم الثالثاء املوافق 12/24 /2013 م اإدراج  �شركة بوان براأ�شمال مقداره 500 مليون ريال مق�شم    
اإلى 50 مليون �شهم حيث مت طرح 15 مليون �شهم لالكتتاب العام وذلك بقيمة 36 رياالت لل�شهم الواحد.
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�شركة اأ�شمنت املنطقة ال�شمالية
 راأ�شمال ال�شركة: 1،800 مليون ريال مق�شم اإلى 180 مليون �شهم.

 اأ�شهم االكتتاب:  90  مليون �شهم متثل 50% من اأ�شهم ال�شركة. 
 �شعر الطرح: 10 رياالت لل�شهم الواحد.

 فرتة االكتتاب: من 2013/01/08 م اإلى 2013/01/14 م.
ال�شركة الوطنية للرعاية الطبية

 راأ�شمال ال�شركة: 448.5 مليون ريال مق�شم اإلى 44.85 مليون �شهم.
 اأ�شهم االكتتاب:  13.5  مليون �شهم متثل 30.1% من اأ�شهم ال�شركة. 

 �شعر الطرح: 27 رياال لل�شهم الواحد.
 فرتة االكتتاب: من 2013/02/04 م اإلى 2013/02/10 م.

�شركة اجلزيرة تكافل تعاوين
 راأ�شمال ال�شركة: 350 مليون ريال مق�شم اإلى 35 مليون �شهم.

 اأ�شهم االكتتاب:  10.50  مليون �شهم متثل 30% من اأ�شهم ال�شركة. 
 �شعر الطرح: 10 رياالت لل�شهم الواحد

 فرتة االكتتاب: من 2013/05/27 م اإلى 2013/06/02 م.
�شركة املجموعة االمريكية الدولية والبنك العربي 

الوطني للتامني التعاوين
 راأ�شمال ال�شركة: 175 مليون ريال مق�شم اإلى 17.5 مليون �شهم.

 اأ�شهم االكتتاب:  5.25  مليون �شهم متثل 30% من اأ�شهم ال�شركة. 
 �شعر الطرح: 10 رياالت لل�شهم الواحد.

 فرتة االكتتاب: من 2013/05/27 م اإلى 2013/06/02 م.
�شركة بوان 

 راأ�شمال ال�شركة: 500 مليون ريال مق�شم اإلى 50 مليون �شهم.
 اأ�شهم االكتتاب:  15 مليون �شهم متثل 30% من اأ�شهم ال�شركة. 

 �شعر الطرح: 36 ريااًل لل�شهم الواحد.
 فرتة االكتتاب: من 2013/11/27 م اإلى 2013/12/03 م  

االكتتابات األولية - 2013 م 
ال�شوق  موؤ�شرات  اإل��ى  التالية  وال�شكوك  ال�شركات  اأ�شهم  اإ�شافة  مت   
املوافق  االأربعاء  ليوم  وال�شكوك  االأ�شهم  اإقفال  �شعر  ح�شب  وذلك  )ت��داول( 

2013/03/27 م:

1. �شركة اأ�شمنت املنطقة ال�شمالية.
2. �شركة دلة للخدمات ال�شحية القاب�شة.

3.  �شكوك اأورك�س ال�شعودية.

موؤ�شرات  من  املتكاملة  لالإت�شاالت  ال�شعودية  ال�شركة  اأ�شهم  واإ�شتبعاد 
ال�شوق )تداول( وذلك ح�شب �شعر اإقفال ال�شهم قبل تعليقه من التداول.

ال�شوق  م��وؤ���ش��رات  اإل��ى  التالية  وال�شكوك  ال�شركة  اأ�شهم  اإ�شافة  مت   
املوافق  اخلمي�س  ليوم  وال�شكوك  االأ�شهم  اإقفال  �شعر  ح�شب  وذلك  )ت��داول( 

2013/07/04 م:
 ال�شركة الوطنية للرعاية الطبية.

 �شكوك �شركة �شدارة للخدمات االأ�شا�شية.
واإ�شتبعاد اأ�شهم �شركة الباحة لالإ�شتثمار والتنمية من ح�شاب املوؤ�شر العام 
قبل  ال�شهم  اقفال  �شعر  وذلك ح�شب  املتعدد  االإ�شتثمار  �شركات  قطاع  وموؤ�شر 

تعليقه من التداول.

ال�شوق  موؤ�شرات  اإلى  تعاوين   تكافل  اجلزيرة  �شركة  اأ�شهم  اإ�شافة  مت   
)تداول( وذلك ح�شب �شعر اإقفال ال�شهم ليوم اخلمي�س املوافق 2013/09/26م.

للتاأمني  العربي  والبنك  جي  اأي  وايه  متاليف  �شركة  اأ�شهم  اإ�شافة  مت   
ليوم  ال�شهم  اإقفال  �شعر  وذلك ح�شب  )تداول(  ال�شوق  موؤ�شرات  اإلى  التعاوين 

اخلمي�س املوافق 2013/12/26م.

صيانة مؤشرات تداول - 2013

اأداء موؤ�شرات القطاعات - 2013

Performance of Sectoral indices - 2013

Sectoral Indices
ن�شبة التغري  2012 م 2013 م

موؤ�شرات القطاعات
% Change 2012 2013 

Banks & Financial Services %21.99 14,645.38 17,865.56 امل�شارف واخلدمات املالية

Petrochemical Industries %28.84 5,856.40 7,545.50 ال�شناعات البرتوكيماوية

Cement %15.83 6,063.04 7,022.95 االأ�شمنت

Retail %55.85 7,506.05 11,698.54 التجزئة

Energy & Utilities %11.87 4,790.15 5,358.74 الطاقة واملرافق اخلدمية

.Agriculture & Food Indust %39.50 6,590.35 9,193.36 الزراعة وال�شناعات الغذائية

.Telecom. & Information  Tech %22.74 2,164.77 2,657.14 االإت�شاالت وتقنية املعلومات

Insurance -%11.34 1,361.66 1,207.18 التاأمني

Multi-Investment %17.67 3,697.36 4,350.70 �شركات اال�شتثمار املتعدد

Industrial Investment %12.24 6,315.25 7,088.42 اال�شتثمار ال�شناعي

Building & Construction %24.21 2,820.08 3,502.90 الت�شييد والبناء

Real Estate Development %42.42 3,344.20 4,762.89 التطوير العقاري

Transport %33.12 4,865.51 6,476.81 النقل

Media & Publishing -%5.97 2,909.56 2,735.90 االعالم والن�شر

Hotel & Tourism %122.98 7,253.64 16,173.81 الفنادق وال�شياحة

ب�����رع�����اي�����ةملخص السوق - السنوي
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)موبايلي(  ات�����ش��االت  اإحت���اد  �شركة  رف��ع��ت   
راأ�شمالها  وذلك مبنح �شهم جماين لكل 10 اأ�شهم، 
�شه�����م  مليون   770 امل�شدرة  اأ�شهمها  عدد  لي�شبح 

وذلك بتاريخ 2013/01/12 م.
وذلك  راأ�شمالها   ينبع  اأ�شمنت  �شركة  رفعت   
ع��دد  لي�شبح  ���ش��ه��م��ني،  ل��ك��ل  جم���اين  ���ش��ه��م  مب��ن��ح 
وذل��ك  �شه�����م  مليون   157.5 امل�شدرة  اأ�شهمها 

بتاريخ 2013/03/24 م.
التجارية  ال�����ش��ري��ع  جم��م��وع��ة  ���ش��رك��ة  رف��ع��ت   
جماين  �شهم  مبنح  وذل��ك  راأ�شمالها   ال�شناعية  
لكل 4 اأ�شهم، لي�شبح عدد اأ�شهمها امل�شدرة 37.5 

مليون �شه�����م وذلك بتاريخ 2013/04/01 م.
 رف��ع��ت ال�����ش��رك��ة امل��ت��ح��دة ل��الإل��ك��رتون��ي��ات 
اأ�شهم،   4 لكل  جماين  �شهم  مبنح  وذلك  راأ�شمالها  
�شه�����م  مليون   30 امل�شدرة  اأ�شهمها  عدد  لي�شبح 

وذلك بتاريخ 2013/04/01 م.
 رفعت �شركة جمموعة الطيار لل�شفر القاب�شة 
�شهمني،  لكل  جماين  �شهم  مبنح  وذل��ك  راأ�شمالها  
�شه�����م  مليون   120 امل�شدرة  اأ�شهمها  عدد  لي�شبح 

وذلك بتاريخ 2013/04/02 م.
لل�شناعات  امل��ت��ط��ورة  تكوين  �شركة  رف��ع��ت   
اأ�شهم   6 لكل  جماين  �شهم  مبنح  وذل��ك  راأ�شمالها  
�شه�����م  مليون   35 امل�شدرة  اأ�شهمها  عدد  لي�شبح   ،

وذلك بتاريخ 2013/04/08 م.
�شهم  مبنح  وذلك  راأ�شماله   البالد  بنك  رفع   
اأ�شهمه امل�شدرة  اأ�شهم، لي�شبح عدد  جماين لكل 3 
400 مليون �شه�����م وذلك بتاريخ 2013/04/09 م.

التعليم  و  ل��ل��ت��دري��ب  اخل��ل��ي��ج  ���ش��رك��ة  رف��ع��ت   
اأ�شهم،   5 لكل  جماين  �شهم  مبنح  وذلك  راأ�شمالها  
�شه�����م  مليون   30 امل�شدرة  اأ�شهمها  عدد  لي�شبح 

وذلك بتاريخ 2013/04/10 م.
 رفعت �شركة فواز عبدالعزيز احلكري و�شركاه  
لي�شبح  �شهمني،  لكل  جماين  �شهم  مبنح  راأ�شمالها 
وذلك  �شه�����م  مليون   105 امل�شدرة  اأ�شهمها  عدد 

بتاريخ 2013/07/16 م.
للكابالت  االأو����ش���ط  ال�����ش��رق  ���ش��رك��ة  رف��ع��ت   
طريق  عن  وذلك  راأ�شمالها  )م�شك(   املتخ�ش�شة 
اأولوية”  “حقوق  ج��دي��دًا  �شهمًا  مليون   20 ط��رح 
ع��دد  لي�شبح  ال��واح��د  لل�شهم  ري���االت   10 ب�شعر 
بتاريخ  وذلك  �شه�����م  مليون   60 امل�شدرة  اأ�شهمها 

2013/08/27 م.
�شهم  مبنح  راأ�شمالها  املراعي  �شركة  رفعت   
اأ�شهمها امل�شدرة  جماين لكل �شهمني، لي�شبح عدد 
600 مليون �شه�����م وذلك بتاريخ 2013/09/09 م.

 رف��ع��ت ���ش��رك��ة اإحت�����اد م�����ش��ان��ع االأ����ش���الك 
اأ�شهم،   5 لكل  جماين  �شهم  مبنح  وذلك  راأ�شمالها  
�شه�����م  مليون   39 امل�شدرة  اأ�شهمها  عدد  لي�شبح 

وذلك بتاريخ 2013/04/10 م. 
للموا�شالت  الدولية  املتحدة  ال�شركة  رفعت   
اأ�شهم،   4 لكل  جماين  �شهم  مبنح  وذلك  راأ�شمالها  
اأ�شهمها امل�شدرة 30.5 مليون �شه�����م  لي�شبح عدد 

وذلك بتاريخ 2013/04/17 م.
 رف��ع��ت ���ش��رك��ة ه���ريف ل��ل��خ��دم��ات ال��غ��ذائ��ي��ة 
راأ�شمالها  وذلك مبنح �شهم جماين لكل 10 اأ�شهم، 
�شه�����م  مليون   33 امل�شدرة  اأ�شهمها  عدد  لي�شبح 

وذلك بتاريخ 2013/04/20 م.
راأ�شمالها   للتاأمني  التعاونية  �شركة  رفعت   
وذلك مبنح �شهم جماين لكل 3 اأ�شهم، لي�شبح عدد 
بتاريخ  وذلك  �شه�����م  مليون   100 امل�شدرة  اأ�شهمها 

2013/04/22 م.

 رف��ع��ت ���ش��رك��ة ال�����ش��ق��ر ل��ل��ت��اأم��ني ال��ت��ع��اوين 
اأ�شهم،   4 لكل  جماين  �شهم  مبنح  وذلك  راأ�شمالها  
�شه�����م  مليون   25 امل�شدرة  اأ�شهمها  عدد  لي�شبح 

وذلك بتاريخ 2013/05/06 م.
 رفعت �شركة املتو�شط واخلليج للتاأمني واإعادة 
�شهم  وذل���ك مبنح  راأ���ش��م��ال��ه��ا   ال��ت��ع��اوين  ال��ت��اأم��ني 
جماين لكل 4 اأ�شهم، لي�شبح عدد اأ�شهمها امل�شدرة 
100 مليون �شه�����م وذلك بتاريخ 2013/06/02 م.

 رف��ع��ت ���ش��رك��ة االحت����اد ال��ت��ج��اري ل��ل��ت��اأم��ني 
لكل  جماين  �شهم  مبنح  وذلك  راأ�شمالها   التعاوين 
 27.5 امل�شدرة  اأ�شهمها  عدد  لي�شبح  اأ�شهم،   10

مليون �شه�����م وذلك بتاريخ 2013/06/05 م.
التعاوين  للتاأمني  امل��ت��ح��دة  ال�شركة  رف��ع��ت   
 5 لكل  جمانيني  �شهمني  مبنح  وذل���ك  راأ���ش��م��ال��ه��ا  
مليون   28 امل�شدرة  اأ�شهمها  عدد  لي�شبح  اأ�شهم، 

�شه�����م وذلك بتاريخ 2013/06/26 م.
 رفعت جمموعة �شافوال راأ�شمالها من 5 مليار 
ري�ال �شعودي اإلى 5،339،806،840 ريال وذلك عن 
طريق ا�شدار  33،980،684�شهما جديدًا من اأ�شهم 
املحدودة  القاب�شة  املهيدب  �شركة  ل�شالح  ال�شركة 
واحل�ش�س  االأ�شهم  على  االإ�شتحواذ  مقابل  وذلك 
ل�شركة  مبا�شرة(  وغري  مبا�شرة  )بطريقة  اململوكة 
�شركة  م��ن  ك��ل  امل���ح���دودة يف  ال��ق��اب�����ش��ة  امل��ه��ي��دب 
و�شركة  والبالغة )%10(  املحدودة  لالأغذية  �شافوال 
وذلك   .%(18.6( والبالغة  املتحدة  بنده  العزيزية 

بتاريخ 2013/11/04م.
 رفعت �شركة جرير للت�شويق راأ�شمالها  وذلك 
ع��دد  لي�شبح  ���ش��ه��م��ني،  ل��ك��ل  جم���اين  ���ش��ه��م  مب��ن��ح 
بتاريخ  وذلك  �شه�����م  مليون   90 امل�شدرة  اأ�شهمها 

2013/11/27 م.

إجراءات الشركات - 2013

رفع تعليق تداول أسهم
 اأ�شدر جمل�س هيئة ال�شوق املالية قرارًا برفع تعليق تداول اأ�شهم ال�شركة املتحدة للتاأمني التعاوين، اإبتداًء من يوم الثالثاء 2013/03/05 م.

تعليق تداول أسهم
ق��رارًا  املالية  ال�شوق  هيئة  جمل�س  اأ���ش��در   
لالإت�شاالت  ال�شعودية  ال�شركة  �شهم  تداول  بتعليق 
)ت���داول(  ال�شعودية  املالية  ال�شوق  يف  املتكاملة 

وذلك ابتداًء من يوم االأربعاء 2013/02/06 م.

ق��رارًا  املالية  ال�شوق  هيئة  جمل�س  اأ���ش��در   
للتاأمني  امل��ت��ح��دة  ال�����ش��رك��ة  �شهم  ت����داول  بتعليق 
)ت���داول(  ال�شعودية  املالية  ال�شوق  يف  ال��ت��ع��اوين 

وذلك ابتداًء من يوم الثالثاء 2013/02/26 م.

ق��رارًا  املالية  ال�شوق  هيئة  جمل�س  اأ���ش��در   
لالإ�شتثمار  ال��ب��اح��ة  �شركة  �شهم  ت���داول  بتعليق 
)ت���داول(  ال�شعودية  املالية  ال�شوق  يف  والتنمية 

وذلك ابتداًء من يوم ال�شبت 2013/04/06 م.
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تداول االأ�شهم ال�شنوي 2001 - 2013 م

Market Activities - 2001 - 2013
ال�شنواتقيمة االأ�شهم املتداولة )ريال(% ن�شبة التغري*عدد االأ�شهم املتداولة% ن�شبة التغريعدد ال�شفقات املنفذة% ن�شبة التغري

% ChangeTransactions% Change*Shared Traded% ChangeValue Traded (SR)Years
-605,035-691,828,307-83,601,314,148.002001*

%70.841,033,669-11,747,097,665%60.03133,787,078,591.002002
%264.083,763,403%201.4335,409,713,196%345.87596,510,039,348.502003
%253.9213,319,523%81.8564,392,989,222%197.371,773,859,050,285.502004
%249.9246,607,951%18.4676,282,696,107%133.324,138,695,670,040.502005
%106.1896,095,920%4.6579,828,132,168%27.145,261,851,347,215.252006
-%31.6765,665,500-%15.9067,138,982,702-%51.392,557,712,529,502.752007
-%20.6052,135,929-%10.1760,311,854,842-%23.251,962,945,580,483.052008
-%30.0736,458,326-%4.8057,416,084,615-%35.611,264,011,291,721.802009
-%46.4219,536,143-%41.6133,526,456,398-%39.94759,184,484,995.002010
%30.7725,546,933%45.3348,722,502,052%44.741,098,836,028,656.752011
%64.8142,105,048%70.9383,282,445,383%75.581,929,318,274,741.752012
-%31.2028,967,694-%36.9652,501,945,771-%29.011,369,665,791,887.892013

Not Adjusted 2001* * 2001 غري معدلة

ال�شركات االأكرث اإرتفاعا يف اأ�شعارها )مقارنة �شعر اإغالق 2013 م مع 2012 م(

Top gainers (Comparing close prices of 2013 with 2012)

Company
ن�شبة التغري 2012 م 2013 م

ال�شركة
% Change 2012 2013

 * ANB Insurance %560.00 10.00 66.00 *العربي للتاأمني 
 * Jazira Takaful %435.00 10.00 53.50 *جزيرة تكافل 

ALTAYYAR %153.55 42.20 107.00 الطيار

Northern Cement %131.50 10.00 23.15 ا�شمنت ال�شمالية

Shams %120.59 37.40 82.50 �شم�س

*ادرجت خالل العام 2013 م )�شعر االكتتاب 10 ريال(
ال�شركات االأكرث اإنخفا�شا يف اأ�شعارها )مقارنة �شعر اإغالق 2013 م مع 2012 م(

Top losers (Comparing close prices of 2013 with 2012)

Company
ن�شبة التغري 2012 م 2013 م

ال�شركة
% Change 2012 2013

AMANA Insurance %67.96- 137.00 43.90 امانة للتامني

Mubarrad %58.33- 83.75 34.90 مربد

ACIG %40.18- 45.30 27.10 اأ�شيج

Saudi Export %38.39- 74.50 45.90 ال�شادرات

SPPC %35.54- 37.00 23.85 طباعة وتغليف

 تداول االأ�شهم - مقارنة �شهرية )2013 م / 2012 م(

Market Activities - Monthly Comparison (2013 / 2012)

Month

%ن�شبة التغري عدد ال�شفقات املنفذة %ن�شبة التغري عدد االأ�شهم املتداولة %ن�شبة التغري )قيمة االأ�شهم املتداولة )ريال

ال�شهور
% Change

Transactions
% Change

Number of Shares Traded
% Change

Value of Shares Traded (SR)

2012 2013 2012 2013 2012 2013

January -%21.42 3,551,694 2,790,936 -%36.26 7,371,109,099 4,697,995,345 -%17.55 155,397,949,053.00 128,131,233,969.50  يناير

Febraury -%25.79 4,313,723 3,201,176 -%48.46 9,100,029,132 4,689,989,242 -%43.67 210,028,874,123.55 118,319,160,661.85  فرباير

March -%43.39 5,610,366 3,176,146 -%71.46 13,926,658,342 3,974,128,090 -%61.78 319,284,125,142.50 122,044,279,966.25 مار�س

April -%36.36 5,146,817 3,275,482 -%58.18 12,006,837,525 5,021,518,351 -%46.58 270,086,347,937.15 144,268,789,316.55 ابريل

May -%32.84 3,810,024 2,559,001 -%40.37 7,871,027,779 4,693,540,717 -%28.57 162,770,156,091.90 116,258,670,547.30 مايو

June -%23.22 3,456,380 2,653,852 -%4.64 6,198,136,254 5,910,637,863 %2.04 129,155,736,462.40 131,791,875,822.30 يونيو

July -%38.87 3,373,292 2,062,004 -%38.94 6,707,273,090 4,095,482,970 -%23.46 139,061,832,067.85 106,434,184,049.10 يوليو

August -%20.01 2,298,299 1,838,344 -%8.18 4,193,421,392 3,850,333,084 -%9.08 102,803,148,577.85 93,469,480,328.65 اأغ�شط�س

September -%21.33 2,804,669 2,206,515 -%2.97 4,714,521,491 4,574,597,661 -%10.66 128,054,751,147.40 114,399,098,686.60 �شبتمرب

October -%39.14 2,469,774 1,503,184 -%2.15 3,299,865,358 3,228,895,950 -%6.97 90,023,442,834.05 83,752,103,912.25 اأكتوبر

November -%34.27 2,370,760 1,558,375 -%0.85 3,458,946,719 3,429,666,297 -%3.81 98,672,109,743.75 94,911,684,240.65 نوفمرب

December -%26.10 2,899,250 2,142,679 -%2.24 4,434,569,628 4,335,160,201 -%6.53 123,979,801,560.35 115,885,230,386.90 دي�شمرب

Annual -%31.20 42,105,048 28,967,694 -%36.96 83,282,395,809 52,501,945,771 -%29.01 1,929,318,274,741.75 1,369,665,791,887.90 ال�شنوي
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ال�شركات اخلم�ص االأكرث ن�شاطاً - 2013 م

Top Five Active Stocks - 2013

By number of transactions من حيث عدد ال�شفقات

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

ال�شركة 
To Market % To Sector % Transactions

Northern Cement %4.93 %60.52 1,427,179 ا�شمنت ال�شمالية

Care %3.32 %37.65 962,321 رعاية

SABIC %3.25 %38.25 941,767 �شابك

Alinma %2.62 %54.00 759,806 االإمناء

WAFA Insurance %2.22 %7.73 642,168 وفا للتاأمني

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

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

ال�شركة 
To Market % To Sector % Transactions

Dar Al Arkan %9.60 %45.62 5,042,567,005 دار االركان

Alinma %9.55 %77.97 5,015,927,023 االمناء

ZAIN KSA %7.16 %64.03 3,760,999,281 زين ال�شعودية

Emaar E.C %6.11 %29.00 3,205,848,295 اإعمار

Northern Cement %3.33 %54.72 1,748,187,085 ا�شمنت ال�شمالية

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

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

ال�شركة 
To Market % To Sector % Transactions

SABIC %7.51 %52.35 102,796,530,663.00 �شابك

Alinma %5.13 %52.89 70,222,260,070.09 االإمناء

Dar Al Arkan %3.45 %31.94 47,248,191,032.25 دار االأركان

Northern Cement %2.88 %45.97 39,482,067,963.65 ا�شمنت ال�شمالية

ZAIN KSA %2.53 %38.53 34,683,961,748.15 زين ال�شعودية

Sectoral Activities - 2013
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 القيمه ال�شوقيه لالأ�شهم امل�شدرة وموؤ�شر تداول الأ�شهم جميع ال�شركات  2001 - 2013 م

Market Capitalization & Tadawul All Share Index (TASI) 2001 - 2013
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تداول االأ�شهم ح�شب القطاعات - 2013 م

Sectoral Activities - 2013

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

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

Banks & F. Services %9.69 132,758,178,038.74 %12.25 6,433,494,997 %4.86 1,407,098 امل�شارف واخلدمات املالية

Petrochemical Indust. %14.34 196,355,844,692.05 %11.46 6,017,852,661 %8.50 2,462,284 ال�شناعات البرتوكيماوية

Cement %6.27 85,882,253,944.20 %6.09 3,195,023,017 %8.14 2,358,155 االأ�شمنت

Retail %7.18 98,379,057,541.30 %3.87 2,032,184,533 %8.82 2,555,669 التجزئة

Energy & Utilities %0.70 9,607,583,895.40 %1.26 663,980,062 %0.46 134,349 الطاقة واملرافق اخلدمية

Agri. & Food Indust. %6.81 93,286,583,492.10 %5.31 2,785,443,829 %7.83 2,269,124 الزراعة وال�شناعات الغذائية

Telecom. & Info. Tech. %6.57 90,017,089,898.65 %11.19 5,874,188,372 %4.94 1,430,805 االإت�شاالت وتقنية املعلومات

Insurance %19.48 266,838,366,919.45 %12.18 6,395,682,186 %28.69 8,311,470 التاأمني

Multi-Investment %2.46 33,736,844,613.30 %3.27 1,717,246,022 %2.84 821,993 �شركات اال�شتثمار املتعدد

Industrial Investment %5.83 79,878,738,582.65 %3.82 2,005,153,228 %6.24 1,808,681 اال�شتثمار ال�شناعي

Building & Construction %3.99 54,670,531,740.65 %4.29 2,252,829,799 %4.80 1,391,109 الت�شييد والبناء

Real Estate Development %10.80 147,941,052,585.65 %21.05 11,053,991,087 %7.84 2,270,406 التطوير العقاري

Transport %2.45 33,555,031,057.60 %2.39 1,252,719,118 %2.32 672,497 النقل

Media & Publishing %0.98 13,386,648,704.20 %0.54 285,520,275 %1.31 378,676 االعالم والن�شر

Hotel & Tourism %2.44 33,371,986,181.95 %1.02 536,636,585 %2.40 695,378 الفنادق وال�شياحة

Total %100.00 1,369,665,791,887.89 %100.00 52,501,945,771 %100.00 28,967,694 االإجمايل

Market Activity - 2013
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تداول االأ�شهم ال�شنوي -  2013 م

 Market Activity - 2013

امل�شارف واخلدمات املالية
قيمة اال�شهم املتداولهاال�شهم املتداوله  ال�شفقات املنفذه

Banks & Financial Services
TransactionsVolume TradedValue Traded

27,530113,729,3272,893,851,154.35Riyadالريا�س
107,388210,553,7126,208,054,153.60AlJaziraاجلزيرة
15,98545,965,4211,021,754,280.80Saudi Investmentا�شتثمار

13,16336,318,4441,238,255,374.30Saudi Hollandiال�شعودي الهولندي
24,10674,932,0452,398,173,763.40Saudi Fransiال�شعودي الفرن�شي

16,07842,980,6481,598,644,503.50SABB�ش�اب
20,71858,578,2921,720,709,603.40Arab Nationalالعربي الوطني

37,61296,443,3074,747,232,324.05SAMBA�شامبا
240,603464,533,83033,255,490,451.50Al Rajhiالراجحي

144,109273,532,9487,453,752,359.75AL Biladالبالد
759,8065,015,927,02370,222,260,070.09Alinmaاالإمناء

1,407,0986,433,494,997132,758,178,038.74Totalاجمايل القطاع

ال�شناعات البرتوكيماوية 
قيمة اال�شهم املتداولهاال�شهم املتداوله  ال�شفقات املنفذه

Petrochemical Industries
TransactionsVolume TradedValue Traded

136,489397,544,6365,410,686,387.30CHEMANOLكيمانول
50,687117,815,6132,652,014,853.05Petrochemبرتوكيم

941,7671,064,170,618102,796,530,663.00SABIC�شابك
56,98942,582,1576,426,181,101.25SAFCO�شافكو

117,972370,334,90810,450,695,032.30Industrializationالت�شنيع
130,252329,083,2315,679,088,325.95Alujainاللجني

231,558789,921,40410,220,434,073.80Nama Chemicalsمناء للكيماويات
46,209145,805,9423,811,093,874.80SIIGاملجموعة ال�شعودية

129,183515,696,0428,276,835,858.70Sahara Petrochemicalال�شحراء للبرتوكيماويات
79,071119,638,7296,902,538,012.65YANSABين�شاب

69,696148,963,0213,501,489,733.25Sipchem�شبكيم العاملية
80,403156,778,0605,081,571,139.20Advancedاملتقدمة

248,6111,502,502,37819,349,621,620.85Saudi Kayanكيان ال�شعودية
143,397317,015,9225,797,064,015.95Petro Rabighبرتو رابغ

2,462,2846,017,852,661196,355,844,692.05Totalاجمايل القطاع

اال�شمنت
قيمة اال�شهم املتداولهاال�شهم املتداوله  ال�شفقات املنفذه

Cement
TransactionsVolume TradedValue Traded

112,728217,800,7514,492,127,160.10HCCا�شمنت حائل
165,361295,819,1997,229,256,359.70Najran Cementا�شمنت جنران
City Cement 207,256262,030,7605,637,916,134.60ا�شمنت املدينة

1,427,1791,748,187,08539,482,067,963.65Northern Cementا�شمنت ال�شمالية
75,43582,763,5425,427,500,626.95Arab Cementاال�شمنت العربية

48,20370,771,6843,739,410,662.00Yamamah Cementا�شمنت اليمامة
33,05331,912,4453,244,596,544.75Saudi Cementا�شمنت ال�شعوديه
29,84224,116,2072,026,796,847.75Qassim Cementا�شمنت الق�شيم
33,03416,651,5461,896,089,879.00Southern Cementا�شمنت اجلنوبيه

41,58956,999,8803,827,730,031.75Yanbu Cementا�شمنت ينبع
30,83533,335,0041,991,433,839.75Eastern Cementا�شمنت ال�شرقية

37,10555,185,6121,572,647,876.70Tabuk Cementا�شمنت تبوك
116,535299,449,3025,314,680,017.50Jouf Cementا�شمنت اجلوف
2,358,1553,195,023,01785,882,253,944.20Totalاجمايل القطاع

التجزئة
قيمة اال�شهم املتداولهاال�شهم املتداوله  ال�شفقات املنفذه

Retail
TransactionsVolume TradedValue Traded

60,48930,298,1113,272,265,355.25A. Othaim Marketاأ�شواق ع العثيم
57,22139,835,7972,744,676,568.25Mouwasatاملوا�شاة
44,42720,318,1682,095,680,984.00Extraاإك�شرتا

Dallah Health 375,552304,831,37921,631,079,688.25دله ال�شحية 
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تداول االأ�شهم ال�شنوي -  2013 م

 Market Activity - 2013

962,321370,799,29928,020,661,677.65Careرعاية
223,100366,097,5048,224,315,177.00SASCOخدمات ال�شيارات

419,763362,883,10113,363,749,618.20Thim›arثمار
111,493288,297,2514,521,966,407.60Fitaihi Groupجمموعة فتيحي

34,11220,931,1152,956,295,475.00Jarirجرير
108,275113,274,5974,523,618,254.70Aldreesالدري�س
77,65537,903,2004,231,732,912.50AlHokairاحلكري

81,26176,715,0112,793,015,422.90Alkhaleej Trngاخلليج للتدريب
2,555,6692,032,184,53398,379,057,541.30Totalاجمايل القطاع

الطاقة واملرافق اخلدمية
قيمة اال�شهم املتداولهاال�شهم املتداوله  ال�شفقات املنفذه

Energy & Utilities
TransactionsVolume TradedValue Traded

48,50674,560,7171,626,619,225.15Gas & Industrializationالغاز والت�شنيع
85,843589,419,3457,980,964,670.25Saudi Electricityكهرباء ال�شعودية

134,349663,980,0629,607,583,895.40Totalاجمايل القطاع

الزراعة وال�شناعات الغذائية
قيمة اال�شهم املتداولهاال�شهم املتداوله  ال�شفقات املنفذه

Agriculture & Food Industries
TransactionsVolume TradedValue Traded

61,52488,455,1734,452,542,348.20SAVOLA Groupجمموعة �شافوال
371,586408,038,13413,177,902,388.60Foodالغذائية
36,94927,654,0162,372,726,884.50SADAFCO�شدافكو
119,989148,884,4007,398,981,239.75Almaraiاملراعي

201,083196,095,2157,536,634,590.30Anaam Holdingاأنعام القاب�شة
102,65258,545,4893,271,182,010.40H Bحلواين اإخوان
38,17416,558,3841,847,834,933.00Herfy Foodsهريف لالأغذية

49,25725,003,8102,904,078,021.00Cateringالتموين
105,898163,492,5074,459,863,709.70NADECنادك

223,838534,778,7897,814,875,030.70Qassim Agricultureالق�شيم الزراعيه
212,613220,311,1948,222,488,790.80Tabuk Agricultureتبوك الزراعيه

299,557326,258,12810,392,945,192.10Saudi Fisheriesاالأ�شماك
265,962182,444,49011,515,138,034.20Sharqiya Dev Coال�شرقية للتنمية

50,81548,877,0452,348,369,783.50Jouff Agricultureاجلوف الزراعيه
Bishah Agriculture *000.00* بي�شة الزراعية

129,227340,047,0555,571,020,535.35Jazan Developmentجازان للتنمية
2,269,1242,785,443,82993,286,583,492.10Totalاجمايل القطاع

االت�شاالت وتقنية املعلومات
Telecomm. & Information قيمة اال�شهم املتداولهاال�شهم املتداوله  ال�شفقات املنفذه

Technology TransactionsVolume TradedValue Traded
110,002293,789,97413,307,524,429.95STCاالت�شاالت

115,912209,972,81517,083,329,695.00Etihad Etisalatاحتاد ات�شاالت
536,2023,760,999,28134,683,961,748.15ZAIN KSAزين ال�شعودية

536,7021,409,066,25120,270,817,770.10Atheeb Telecomعذيب لالت�شاالت
Almutakamela *131,987200,360,0514,671,456,255.45* املتكاملة

1,430,8055,874,188,37290,017,089,898.65Totalاجمايل القطاع

التاأمني
قيمة اال�شهم املتداولهاال�شهم املتداوله  ال�شفقات املنفذه

Insurance
TransactionsVolume TradedValue Traded

67,41278,160,3482,544,352,618.30Tawuniyaالتعاونية
25,492763,03526,682,632.10ANB Insuranceالعربي للتاأمني

579,565298,406,12217,182,891,450.05Jazira Takafulجزيرة تكافل
137,168206,135,2034,391,765,327.70Malath Insuranceمالذ للتاأمني

112,326176,284,9374,501,072,197.30MEDGULFميدغلف للتاأمني
351,194176,287,08512,673,766,438.60ALLIANZ SFاأليانز اإ�س اإف

278,390168,316,8829,254,209,545.10SALAMA�شالمة
213,175220,508,6566,538,599,276.40Walaa Insuranceوالء للتاأمني

274,551204,773,1158,832,465,103.65Arabian Shieldالدرع العربي
229,989193,822,2327,338,690,379.80SABB Takaful�شاب تكافل
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 Market Activity - 2013

267,140283,873,1678,179,094,682.35SANAD�شند
192,599109,539,7556,353,072,746.20SAICO�شايكو

642,168206,066,80920,094,243,654.75WAFA Insuranceوفا للتاأمني
238,246286,380,0947,886,362,282.95Gulf Unionnاحتاد اخلليج

120,78067,081,9844,011,336,012.50ATCاالأهلي للتكافل
276,252172,556,0409,401,115,317.55Al - Ahliaاالأهلية

357,401304,161,49912,805,770,680.50ACIGاأ�شيج
168,109164,289,2574,660,127,437.75AICCالتاأمني العربية

108,344149,331,9673,641,220,357.80Trade Unionاالحتاد التجاري
119,304150,488,3723,899,936,095.55Sagr Insuranceال�شقر للتاأمني
87,450105,531,7872,592,036,864.40U C Aاملتحدة للتاأمني

151,326500,205,9065,522,352,873.90Saudi Reاالإعادة ال�شعودية
124,399117,231,0913,952,907,472.50Bupa Arabiaبوبا العربية

285,742251,361,0779,314,759,945.80Weqaya Takafulوقاية للتكافل
93,76558,259,3843,075,595,257.25Al Rajhi Takafulتكافل الراجحي

185,74581,931,0555,756,910,432.75ACEاي�س
252,933197,406,9668,654,755,279.45AXA - Cooperativeاك�شا - التعاونية
219,814135,744,6406,666,012,356.05Gulf Generalاخلليجية العامة

190,694117,177,1216,006,673,873.65Burujبروج
265,772143,744,9708,909,351,916.55Al Alamiyaالعاملية

348,119392,424,47512,786,166,315.80Solidarity�شوليدرتي تكافل
259,04771,898,9467,582,326,979.25Wataniyaالوطنية

580,844275,260,97015,316,459,678.25Amana Insuranceامانة للتامني
324,211245,785,40410,262,399,781.70Enayaعناية

Alinma Tokio M.182,00484,491,8356,222,883,655.25االإمناء طوكيو م
8,311,4706,395,682,186266,838,366,919.45Totalاجمايل القطاع

�شركات اال�شتثمار املتعدد
قيمة اال�شهم املتداولهاال�شهم املتداوله  ال�شفقات املنفذه

Multi- Investment
TransactionsVolume TradedValue Traded

179,955120,947,1287,591,326,041.00SARCOامل�شايف
118,909264,215,1764,353,634,266.30Saudi Advancedاملتطورة

Al Ahsa for Dev.153,015420,963,4136,033,947,740.25االح�شاء للتنميه
113,507355,527,3015,212,401,729.65SISCO�شي�شكو

91,189230,005,8714,341,112,330.30Assirع�شري
Al Baha *53,70466,706,9701,072,814,254.70* الباحة

111,714258,880,1635,131,608,251.10kingdomاململكة
821,9931,717,246,02233,736,844,613.30Totalاجمايل القطاع

اال�شتثمار ال�شناعي
قيمة اال�شهم املتداولهاال�شهم املتداوله  ال�شفقات املنفذه

Industrial Investment
TransactionsVolume TradedValue Traded

102,59692,611,6243,621,037,271.20Takweenتكوين
115,700130,389,8974,319,808,875.60BCIبى �شى اآى

137,981271,062,2598,253,077,905.90MA›ADENمعادن
85,37274,391,3163,349,457,357.30Astra Industاأ�شرتا ال�شناعية
111,670188,153,7163,937,107,484.90ALSorayaiجمموعة ال�شريع

61,47952,518,0993,969,822,855.25Shaker�شاكر
Pharmaceutical 56,64668,418,2893,491,315,555.65الدوائية

99,102138,824,1353,832,883,691.00Glassزجاج
270,109243,124,30812,430,051,190.85FIPCOفيبكو

176,222215,171,8757,072,906,320.20Maadaniyahمعدنية
41,33663,570,1722,969,672,170.75Saudi Chemicalالكيميائيه ال�شعوديه

146,250202,176,7466,858,832,434.30SPM�شناعة الورق
44,27942,004,3841,674,574,741.60AlAbdullatifالعبداللطيف

359,939222,736,40814,098,190,728.15Saudi Exportال�شادرات
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تداول االأ�شهم ال�شنوي -  2013 م

 Market Activity - 2013

1,808,681.002,005,153,228.0079,878,738,582.65Totalاجمايل القطاع

الت�شييد والبناء
قيمة اال�شهم املتداولهاال�شهم املتداوله  ال�شفقات املنفذه

Building & Construction
TransactionsVolume TradedValue Traded

73,51988,746,0713,310,579,789.20ASLAKاأ�شالك
15,9032,495,506145,474,871.65Bawanبوان

MMG *000.00* جمموعة املعجل
59,31781,757,7062,285,069,317.85SSPاالأنابيب ال�شعودية

116,552129,813,5584,226,925,951.60ALKHODARIاخل�شري
73,33243,722,0254,585,980,070.25Ceramicاخلزف
96,96499,246,4413,086,252,995.80Gypsumاجلب�س

95,541239,992,5393,133,743,096.45Cablesالكابالت
174,462384,718,6976,593,093,309.85Saudi Industrial�شدق

76,569258,779,3993,728,793,300.10Amiantitاميانتيت
129,889215,994,4765,150,867,433.10Pipesاأنابيب

41,68254,921,6562,306,939,853.60Zamil Industrialالزامل لل�شناعة
120,046161,192,5854,734,081,470.50AL Babtainالبابطني
47,50627,280,1481,994,296,766.00SVCPالفخارية

168,029375,621,0965,748,213,914.70MESCم�شك
101,79888,547,8963,640,219,600.00Red Seaالبحر االأحمر

1,391,1092,252,829,79954,670,531,740.65Totalاجمايل القطاع

التطوير العقاري
قيمة اال�شهم املتداولهاال�شهم املتداوله  ال�شفقات املنفذه

Real Estate Development
TransactionsVolume TradedValue Traded

134,442179,122,8335,722,932,518.40Real Estateالعقارية
191,480237,539,8868,868,748,912.05Taibaطيبة لال�شتثمار

84,31364,183,0363,855,932,633.90Makkahمكة لالن�شاء
137,939339,207,1568,200,443,548.25Arriyadh Developmentالتعمري

501,5473,205,848,29533,816,692,489.25Emaar E .Cاإعمار
324,587796,187,55222,462,437,092.50Jabal Omarجبل عمر

581,7155,042,567,00547,248,191,032.25Dar Al Arkanدار االأركان
314,3831,189,335,32417,765,674,359.05KECمدينة املعرفة

2,270,40611,053,991,087147,941,052,585.65Totalاجمايل القطاع

النقل
قيمة اال�شهم املتداولهاال�شهم املتداوله  ال�شفقات املنفذه

Transport
TransactionsVolume TradedValue Traded

107,309333,769,2727,380,753,658.25Bahriالبحري
243,817658,384,94312,313,812,003.10Budget Saudiالنقل اجلماعي

269,003222,152,10011,595,689,493.65Mubarradمربد
52,36838,412,8032,264,775,902.60Budget Saudiبدجت ال�شعودية
672,4971,252,719,11833,555,031,057.60Totalاجمايل القطاع

االعالم والن�شر
قيمة اال�شهم املتداولهاال�شهم املتداوله  ال�شفقات املنفذه

Media and Publishing
TransactionsVolume TradedValue Traded

189,70874,447,6827,665,700,132Tihamaتهامه لالعالن
52,18454,218,2701,145,045,186SRMGاالأبحاث و الت�شويق

136,784156,854,3234,575,903,386SPPCطباعة وتغليف
378,676285,520,27513,386,648,704.20Totalاجمايل القطاع

الفنادق وال�شياحة
قيمة اال�شهم املتداولهاال�شهم املتداوله  ال�شفقات املنفذه

Hotel & Tourism
TransactionsVolume TradedValue Traded

157,095150,985,74511,231,069,637.75ALTAYYARالطيار
128,301159,108,2125,345,454,320.70Hotelsالفنادق

409,982226,542,62816,795,462,223.50Shams�شم�س
695,378536,636,58533,371,986,181.95Totalاجمايل القطاع
 28,967,69452,501,945,7711,369,665,791,887.89Marketاجمايل ال�شوق

Suspended ** معلقة من التداول  
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FINANCIAL INDICATORS - 31/12/2013املوؤ�شرات املالية الرئي�شية - 2013/12/31 م

Company
Close  Price Book Value 

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

Market Cap. 
(mn)

Shareholders` 
Equity (mn)

Net Income 
(mn)

ال�شركة
�شعر االإغالق القيمه الدفرتيه

ال�شعر/القيمه 
الدفرتيه

العائد على 
ال�شهم

ال�شعر للعائد
االأ�شهم امل�شدره 

)مليون(
القيمه ال�شوقيه 

)مليون(
حقوق امل�شاهمني 

)مليون(
�شايف الدخل 

)مليون(

Riyad 29.20 21.70 1.35 2.48 11.75 1,500.000 43,800.00 32,552.42 3,726.89 الريا�س

AlJazira 37.60 18.49 2.03 1.99 18.85 300.000 11,280.00 5,548.28 598.45 اجلزيرة

Saudi Investment 28.70 17.98 1.60 2.19 13.09 550.000 15,785.00 9,891.39 1,205.69 ا�شتثمار

Saudi Hollandi 41.80 22.79 1.83 3.70 11.30 396.900 16,590.42 9,043.75 1,467.72 ال�شعودي الهولندي

Saudi Fransi 34.90 25.75 1.36 3.25 10.74 904.018 31,550.22 23,275.21 2,939.00 ال�شعودي الفرن�شي

SABB 44.00 21.91 2.01 3.61 12.18 1,000.000 44,000.00 21,907.38 3,613.93 �ش�اب

Arab National 30.80 22.29 1.38 2.84 10.86 850.000 26,180.00 18,950.22 2,410.65 العربي الوطني

SAMBA 50.00 37.22 1.34 4.86 10.29 900.000 45,000.00 33,500.76 4,373.10 �شامبا

Al Rajhi 73.00 24.57 2.97 5.20 14.03 1,500.000 109,500.00 36,856.09 7,802.51 الراجحي

AL Bilad 35.00 12.21 2.87 1.68 20.83 400.000 14,000.00 4,885.49 672.17 البالد

Alinma 14.90 11.62 1.28 0.62 23.97 1,500.000 22,350.00 17,422.57 932.48 االإمناء

 Total Banks & Financial
Services Sector - 21.82 1.78 3.03 12.78 9,800.918 380,035.64 213,833.55 29,742.57 اإجمايل قطاع امل�شارف واخلدمات املالية

CHEMANOL 15.25 12.83 1.19 0.43 35.85 120.600 1,839.15 1,547.69 51.31 كيمانول

Petrochem 25.60 8.43 3.04 -1.12 (M)  (س) 480.000 12,288.00 4,046.24 -539.51 برتوكيم

SABIC 111.50 49.94 2.23 8.30 13.43 3,000.000 334,500.00 149,817.14 24,902.28 �شابك

SAFCO 156.50 22.07 7.09 10.51 14.88 333.333 52,166.61 7,357.65 3,504.86 �شافكو

Industrialization 33.50 17.30 1.94 1.68 19.89 668.914 22,408.62 11,569.96 1,126.89 الت�شنيع

Alujain 25.20 10.23 2.46 1.34 18.77 69.200 1,743.84 708.12 92.91 اللجني

Nama Chemicals 14.05 10.74 1.31 -0.192 (M)  (س) 128.520 1,805.71 1,380.16 -24.72 مناء للكيماويات

SIIG 32.40 13.62 2.38 1.20 27.02 450.000 14,580.00 6,128.96 539.67 املجموعة ال�شعودية

Sahara Petrochemical 19.80 12.79 1.55 1.06 18.68 438.795 8,688.14 5,611.49 465.04 ال�شحراء للبرتوكيماويات

YANSAB 73.75 25.96 2.84 5.05 14.59 562.500 41,484.38 14,601.10 2,843.19 ين�شاب

Sipchem 31.80 15.23 2.09 1.59 20.06 366.667 11,660.00 5,585.90 581.31 �شبكيم العاملية

Advanced 40.80 12.80 3.19 3.126 13.05 163.995 6,691.00 2,099.87 512.57 املتقدمة

Saudi Kayan 15.70 9.39 1.67 -0.36 (M)  (س) 1,500.000 23,550.00 14,090.21 -544.28 كيان ال�شعودية

Petro Rabigh 24.25 8.78 2.76 -0.93 (M)  (س) 876.000 21,243.00 7,688.54 -812.66 برتو رابغ

 Total Petrochemical
Industries Sector - 25.36 2.39 3.57 14.32 9,158.524 554,648.45 232,233.01 32,698.85 اإجمايل قطاع ال�شناعات البرتوكيماوية

HCC 21.30 9.53 2.24 0.13 159.39 97.900 2,085.27 932.83 13.08 اأ�شمنت حائل

Najran Cement 24.20 10.60 2.28 1.39 17.39 170.000 4,114.00 1,802.22 236.59 اأ�شمنت جنران

City Cement 22.95 11.34 2.02 1.13 20.32 189.200 4,342.14 2,144.92 213.66 اأ�شمنت املدينة

Northern Cement 23.15 12.04 1.92 1.12 20.73 180.000 4,167.00 2,166.59 200.98 اأ�شمنت ال�شمالية

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

Yamamah Cement 57.25 18.26 3.14 4.28 13.38 202.500 11,593.13 3,697.65 866.31 ا�شمنت اليمامة

Saudi Cement 101.50 19.35 5.24 7.54 13.45 153.000 15,529.50 2,961.15 1,154.22 ا�شمنت ال�شعوديه

Qassim Cement 89.50 20.68 4.33 6.58 13.60 90.000 8,055.00 1,861.44 592.33 ا�شمنت الق�شيم

Southern Cement 110.25 17.93 6.15 7.19 15.34 140.000 15,435.00 2,510.25 1,006.33 ا�شمنت اجلنوبيه

Yanbu Cement 66.75 19.81 3.37 5.49 12.16 157.500 10,513.13 3,120.82 864.50 ا�شمنت ينبع

Eastern Cement 59.50 25.56 2.33 4.19 14.19 86.000 5,117.00 2,197.86 360.58 ا�شمنت ال�شرقية

Tabuk Cement 28.30 12.76 2.22 2.01 14.09 90.000 2,547.00 1,148.08 180.83 ا�شمنت تبوك

Jouf Cement 17.60 10.55 1.67 0.54 32.55 130.000 2,288.00 1,371.54 70.28 ا�شمنت اجلوف

Total Cement Sector - 16.36 3.15 3.47 14.82 1,766.100 90,926.16 28,886.33 6,137.01 اإجمايل قطاع االأ�شمنت

A. Othaim Market 124.75 32.69 3.82 8.13 15.34 22.500 2,806.88 735.43 182.95 ا�شواق ع العثيم

Mouwasat 92.00 16.79 5.48 3.87 23.79 50.000 4,600.00 839.51 193.35 املوا�شاة

Extra 98.75 16.07 6.14 5.57 17.74 30.000 2,962.50 482.15 167.03 اإك�شرتا

Dallah Health 69.75 24.09 2.89 2.58 27.01 47.200 3,292.20 1,137.26 121.88 دله ال�شحية

Care 54.50 17.65 3.09 2.17 25.16 44.850 2,444.33 791.81 97.14 رعاية

SASCO 23.55 15.72 1.50 0.83 28.29 45.000 1,059.75 707.58 37.46 خدمات ال�شيارات

48
العدد 87 - يناير 2014م



Sponsored by: 
Market Summary - Yearly

Company
Close  Price Book Value 

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

Market Cap. 
(mn)

Shareholders` 
Equity (mn)

Net Income 
(mn)

ال�شركة
�شعر االإغالق القيمه الدفرتيه

ال�شعر/القيمه 
الدفرتيه

العائد على 
ال�شهم

ال�شعر للعائد
االأ�شهم امل�شدره 

)مليون(
القيمه ال�شوقيه 

)مليون(
حقوق امل�شاهمني 

)مليون(
�شايف الدخل 

)مليون(

Thim›ar 42.10 4.83 8.72 0.93 45.21 10.000 421.00 48.28 9.31 ثمار

Fitaihi Group 16.70 12.33 1.35 0.78 21.45 55.000 918.50 678.06 42.82 جمموعة فتيحي

Jarir 159.00 12.92 12.31 7.01 22.67 90.000 14,310.00 1,162.65 631.15 جرير

Aldrees 45.00 16.39 2.75 3.27 13.77 30.000 1,350.00 491.64 98.06 الدري�س

AlHokair 139.00 21.52 6.46 6.61 21.04 105.000 14,595.00 2,259.15 693.62  احلكري 

Alkhaleej Trng 44.60 13.29 3.36 2.26 19.69 30.000 1,338.00 398.73 67.94 اخلليج للتدريب

Total Retail Sector - 17.39 5.15 4.19 21.38 559.550 50,098.15 9,732.23 2,342.71 اإجمايل قطاع التجزئة

Gas & Industrialization 26.60 14.29 1.86 2.11 12.63 75.000 1,995.00 1,071.88 157.94 الغاز والت�شنيع

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

 Total Energy & Utilities
Sector - 13.73 1.08 0.65 22.64 4,241.594 62,618.94 58,243.73 2,765.99 اإجمايل قطاع الطاقة واملرافق اخلدمية

SAVOLA Group 62.75 15.81 3.97 2.91 21.57 533.980 33,507.25 8,444.11 1,553.68 جمموعة �شافوال

Food 32.00 10.88 2.94 0.26 124.98 20.000 640.00 217.68 5.12 الغذائية

SADAFCO 86.25 25.52 3.38 5.11 16.87 32.500 2,803.13 829.31 166.21 �شدافكو 

Almarai 52.50 16.29 3.22 2.50 21.03 600.000 31,500.00 9,774.64 1,497.96 املراعي

Anaam Holding 33.50 10.31 3.25 -1.04 (M)  (س) 19.600 656.60 202.13 -20.43 اأنعام القاب�شة

 H B 57.75 19.55 2.95 3.34 17.29 28.571 1,650.00 558.65 95.42 حلواين اإخوان

Herfy Foods 111.00 16.65 6.67 5.73 19.39 33.000 3,663.00 549.50 188.95 هريف لالأغذية

Catering 141.50 13.95 10.14 6.66 21.25 82.000 11,603.00 1,144.12 545.99 التموين

NADEC 30.20 18.96 1.59 1.66 18.18 60.000 1,812.00 1,137.60 99.67 نادك

Qassim Agriculture 18.05 7.03 2.57 -0.35 (M)  (س) 50.000 902.50 351.40 -17.36 الق�شيم الزراعيه

Tabuk Agriculture 34.70 18.52 1.87 0.11 302.13 20.000 694.00 370.46 2.30 تبوك الزراعيه

Saudi Fisheries 30.90 5.94 5.20 -0.85 (M)  (س) 53.538 1,654.31 318.04 -45.68 االأ�شماك

Sharqiya Dev Co 55.25 8.31 6.65 -0.85 (M)  (س) 7.500 414.38 62.35 -6.34 ال�شرقية للتنمية

Jouff Agriculture 49.90 26.53 1.88 4.23 11.80 25.000 1,247.50 663.19 105.76 اجلوف الزراعيه

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

Jazan Development 17.45 12.88 1.35 3.05 5.72 50.000 872.50 644.08 152.48 جازان للتنمية

 Total Agriculture & Food
Industries - 15.59 3.72 2.67 20.39 1,620.689 93,968.90 25,267.25 4,323.73

 اإجمايل قطاع الزراعة وال�شناعات
الغذائية

STC 53.50 27.02 1.98 3.42 15.66 2,000.000 107,000.00 54,044.93 6,832.34 االت�شاالت

Etihad Etisalat 85.50 29.67 2.88 8.46 10.11 770.000 65,835.00 22,848.06 6,514.82 احتاد ات�شاالت

Zain KSA 9.30 6.72 1.38 -1.51 (M)  (س) 1,080.100 10,044.93 7,262.70 -1,631.95  زين ال�شعودية

Atheeb Telecom 14.40 5.01 2.87 -1.63 (M)  (س) 157.500 2,268.00 789.86 -256.42 عذيب لالت�شاالت

Almutakamela * 24.30 - - - - 100.000 2,430.00 - - املتكاملة *

 Total Telecomm. &
Information Tech. Sector - 20.68 2.21 2.79 12.95 4,107.600 187,577.93 84,945.55 11,458.80 اإجمايل قطاع االت�شاالت وتقنية املعلومات

Tawuniya 35.20 21.27 1.65 2.63 13.41 100.000 3,520.00 2,127.46 262.55 التعاونية

ANB Insurance 66.00 10.00 6.60 - - 17.500 1,155.00 175.00 - العربي للتاأمني

Jazira Takaful 53.50 10.00 5.35 - - 35.000 1,872.50 350.00 - جزيرة تكافل

Malath Insurance 21.40 9.89 2.16 -0.96 (M)  (س) 30.000 642.00 296.56 -28.84 مالذ للتاأمني

MEDGULF 34.90 12.28 2.84 1.84 18.97 100.000 3,490.00 1,227.61 184.02 ميدغلف للتاأمني

ALLIANZE SF 80.00 8.61 9.29 0.72 110.52 20.000 1,600.00 172.15 14.48 األيانز اإ�س اإف

SALAMA 45.00 5.09 8.84 -2.38 (M)  (س) 10.000 450.00 50.93 -23.83 �شالمة

Walaa Insurance 26.80 10.07 2.66 0.944 28.38 20.000 536.00 201.47 18.89 والء للتاأمني

Arabian Shield 35.20 11.76 2.99 0.30 118.01 20.000 704.00 235.15 5.97 الدرع العربي

SABB Takaful 34.50 10.03 3.44 0.44 78.07 34.000 1,173.00 341.17 15.03 �شاب تكافل

SANAD 22.75 4.33 5.26 -0.42 (M)  (س) 20.000 455.00 86.57 -8.33 �شند

SAICO 49.90 6.02 8.29 -1.66 (M)  (س) 10.000 499.00 60.21 -16.64 �شايكو

WAFA Insurance 81.00 3.37 24.01 -0.93 (M)  (س) 10.000 810.00 33.74 -9.29 وفا 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)

ال�شركة
�شعر االإغالق القيمه الدفرتيه

ال�شعر/القيمه 
الدفرتيه

العائد على 
ال�شهم

ال�شعر للعائد
االأ�شهم امل�شدره 

)مليون(
القيمه ال�شوقيه 

)مليون(
حقوق امل�شاهمني 

)مليون(
�شايف الدخل 

)مليون(

 Gulf Union 23.90 6.66 3.59 0.04 538.73 22.000 525.80 146.58 0.98 اإحتاد اخلليج

ATC 51.50 8.34 6.17 0.45 113.36 16.667 858.33 139.02 7.57 االأهلي للتكافل

Al - Ahlia 49.80 4.45 11.20 0.73 68.45 10.000 498.00 44.45 7.28 االأهلية

ACIG 27.10 4.85 5.58 -0.04 (M)  (س) 20.000 542.00 97.10 -0.82 اأ�شيج

AICC 26.00 3.84 6.78 -4.88 (M)  (س) 20.000 520.00 76.73 -97.63 التاأمني العربية

Trade Union 24.85 11.95 2.08 1.16 21.51 27.500 683.38 328.53 31.77 االحتاد التجاري

Sagr Insurnce 26.90 12.92 2.08 1.88 14.29 25.000 672.50 323.02 47.05 ال�شقر للتاأمني

U C A 25.10 12.18 2.06 1.69 14.82 28.000 702.80 340.98 47.42 املتحدة للتاأمني

Saudi Re 11.95 9.15 1.31 -0.065 (M)  (س) 100.000 1,195.00 914.82 -6.54 االإعادة ال�شعودية

Bupa Arabia 42.30 16.08 2.63 2.57 16.44 40.000 1,692.00 643.25 102.92 بوبا العربية

Weqaya Takaful 31.70 6.40 4.95 0.39 81.52 20.000 634.00 127.99 7.78 وقاية للتكافل

Al Rajhi Takaful 44.00 4.87 9.03 -0.49 (M)  (س) 20.000 880.00 97.43 -9.89  تكافل الراجحي

ACE 62.75 16.87 3.72 1.60 39.30 10.000 627.50 168.73 15.97 اي�س

AXA - Cooperative 37.80 9.42 4.01 0.69 55.15 20.000 756.00 188.33 13.71 اك�شا - التعاونية

Gulf General 44.70 8.78 5.09 -0.31 (M)  (س) 20.000 894.00 175.51 -6.11 اخلليجية العامة

Buruj 47.30 5.25 9.02 -0.87 (M)  (س) 13.000 614.90 68.19 -11.30 بروج للتامني

Al Alamiyah 48.90 6.13 7.98 -0.60 (M)  (س) 20.000 978.00 122.62 -12.08 العاملية

Solidarity 25.90 7.52 3.44 -0.55 (M)  (س) 55.500 1,437.45 417.26 -30.79 �شوليدرتي تكافل

Wataniya 90.50 8.61 10.51 -0.28 (M)  (س) 10.000 905.00 86.14 -2.79 الوطنية

Amana Insurance 43.90 6.57 6.68 -1.27 (M)  (س) 32.000 1,404.80 210.27 -40.71 امانة للتامني

Enaya 40.30 7.96 5.06 -1.10 (M)  (س) 40.000 1,612.00 318.29 -43.85 عناية

Alinma Tokio M 65.75 6.38 10.30 -1.54 (M)  (س) 20.000 1,315.00 127.70 -30.86 االإمناء طوكيو م

Total Insurance Sector - 10.35 3.50 0.40 23.84 1,016.167 36,854.96 10,520.96 403.04 اإجمايل قطاع التاأمني

SARCO 58.75 31.96 1.84 1.09 54.09 15.000 881.25 479.34 16.29  امل�شايف 

Saudi Advanced 18.50 19.50 0.95 -0.21 (M)  (س) 43.200 799.20 842.57 -9.29 املتطورة

.Al Ahsa for Dev 14.75 10.33 1.43 0.92 16.03 49.000 722.75 506.13 1.68 االح�شاء للتنميه

SISCO 16.85 11.92 1.41 0.92 18.31 68.000 1,145.80 810.51 52.48 �شي�شكو

Assir 23.25 19.61 1.19 0.99 23.46 126.389 2,938.54 2,479.08 125.24 ع�شري

* Al Baha 13.50 - - - - 15.000 202.50 - - الباحة *

Kingdom 24.50 8.28 2.96 0.19 125.96 3,705.882 90,794.12 30,677.35 720.83 اململكة

 Total Multi-Investment
Sector - 8.90 2.72 0.23 105.27 4,022.471 97,484.16 35,794.98 907.23 اإجمايل قطاع �شركات اال�شتثمار املتعدد

Takween 38.70 12.96 2.99 1.93 20.01 35.000 1,354.50 453.63 67.69 تكوين

BCI 33.10 16.77 1.97 2.07 15.98 27.500 910.25 461.18 56.96 بى �شى اآى

MA›ADEN 32.40 21.39 1.51 2.59 12.50 925.000 29,970.00 19,788.97 2,397.27 معادن

Astra Indust 53.00 25.15 2.11 3.29 16.09 74.118 3,928.24 1,864.07 244.14 اأ�شرتا ال�شناعية

ALSorayai 21.50 13.27 1.62 0.55 39.39 37.500 806.25 497.67 20.47 جمموعة ال�شريع

Shaker 69.75 19.56 3.57 4.64 15.04 35.000 2,441.25 684.50 162.31 �شاكر

Pharmaceutical 65.00 41.84 1.55 3.36 19.35 78.438 5,098.44 3,281.75 263.51 الدوائية

Glass 30.00 19.03 1.58 1.12 26.84 30.000 900.00 571.04 33.53 زجاج

FIPCO 52.50 14.64 3.59 2.15 24.44 11.500 603.75 168.38 24.70 فيبكو

Maadaniyah 31.00 13.04 2.38 0.25 122.71 28.112 871.47 366.56 7.10 معدنية

Saudi Chemical 55.00 24.80 2.22 4.61 11.92 63.240 3,478.20 1,568.18 291.69 الكيميائيه ال�شعوديه

SPM 33.70 17.80 1.89 1.35 24.87 37.500 1,263.75 667.62 50.81 �شناعة الورق

AlAbdullatif 41.00 16.58 2.47 3.34 12.27 81.250 3,331.25 1,347.02 271.57 العبداللطيف

Saudi Export 45.90 11.48 4.00 0.62 73.64 10.800 495.72 123.99 6.73 ال�شادرات

 Total Industrial Investment
Sector - 21.59 1.74 2.64 14.22 1,474.957 55,453.07 31,844.54 3,898.46 اإجمايل قطاع اال�شتثمار ال�شناعي

50
العدد 87 - يناير 2014م



Sponsored by: 
Market Summary - Yearly

Company
Close  Price Book Value 

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

Market Cap. 
(mn)

Shareholders` 
Equity (mn)

Net Income 
(mn)

ال�شركة
�شعر االإغالق القيمه الدفرتيه

ال�شعر/القيمه 
الدفرتيه

العائد على 
ال�شهم

ال�شعر للعائد
االأ�شهم امل�شدره 

)مليون(
القيمه ال�شوقيه 

)مليون(
حقوق امل�شاهمني 

)مليون(
�شايف الدخل 

)مليون(

ASLAK 39.900 11.554 3.453 3.306 12.069 39.000 1,556.100 450.588 128.929 اأ�شالك

Bawan 63.500 10.000 6.350 - - 50.000 3,175.000 500.000 - بوان

* MMG 12.55 - - - - 125.000 1,568.75 - - جمموعة املعجل *

SSP 35.50 15.45 2.30 1.54 23.02 51.000 1,810.50 788.05 78.66 االأنابيب ال�شعودية

ALKHODARI 32.90 15.09 2.18 1.56 21.03 53.125 1,747.81 801.92 83.10 اخل�شري

Ceramic 111.50 38.61 2.89 8.06 13.83 37.500 4,181.25 1,447.96 302.24 اخلزف

Gypsum 30.80 14.87 2.07 0.54 57.16 31.667 975.33 470.79 17.06 اجلب�س

Cables 12.60 9.88 1.28 -4.07 (M)  (س) 76.000 957.60 750.57 -309.64 الكابالت

Saudi Industrial 19.80 9.91 2.00 0.81 24.52 40.000 792.00 396.48 32.30 �شدق

Amiantit 15.35 13.16 1.17 0.94 16.39 115.500 1,772.93 1,519.82 108.14 اميانتيت

Pipes 24.25 16.83 1.44 -1.19 (M)  (س) 40.000 970.00 673.04 -47.43 اأنابيب

Zamil Industrial 43.50 25.37 1.71 3.94 11.03 60.000 2,610.00 1,522.20 236.63 الزامل لل�شناعة

AL Babtain 32.00 15.25 2.10 2.25 14.22 42.631 1,364.20 650.31 95.95 البابطني

SVCP 73.00 17.32 4.21 5.58 13.09 15.000 1,095.00 259.79 83.64 الفخارية

MESC 13.75 8.51 1.62 0.46 29.97 60.000 825.00 510.43 27.53 م�شك

Red Sea 54.75 21.32 2.57 3.55 15.41 40.000 2,190.00 852.87 142.13 البحر االأحمر

 Total Building &
Constructuion Sector - 13.23 2.38 1.12 15.65 876.423 27,591.47 11,594.81 979.26 اإجمايل قطاع الت�شييد والبناء

Real Estate 34.60 27.02 1.28 1.29 26.89 120.000 4,152.00 3,241.94 154.39 العقارية

Taiba 39.40 22.38 1.76 1.61 24.43 150.000 5,910.00 3,356.77 241.93 طيبة لال�شتثمار

Makkah 64.50 29.66 2.17 2.17 29.72 164.816 10,630.65 4,888.05 357.67  مكة لالن�شاء 

Arriyadh Development 28.20 16.37 1.72 2.76 10.23 100.000 2,820.00 1,637.20 275.57 التعمري

Emaar E .C 13.30 8.97 1.48 0.07 188.60 850.000 11,305.00 7,622.97 59.94 اإعمار

Jabal Omar 29.20 9.65 3.03 -0.03 (M)  (س) 929.400 27,138.48 8,968.12 -24.37 جبل عمر

Dar Al Arkan 9.85 15.59 0.63 0.62 15.91 1,080.000 10,638.00 16,835.99 668.67 دار االأركان

KEC 17.70 9.35 1.89 -0.11 (M)  (س) 339.300 6,005.61 3,173.64 -36.46 مدينة املعرفة

 Total Real Estate
development Sector - 13.32 1.58 0.45 25.85 3,733.516 78,599.74 49,724.68 1,697.34 اإجمايل قطاع التطوير العقاري

Bahri 28.20 17.51 1.61 1.57 17.91 315.000 8,883.00 5,516.59 496.03 البحري

SAPTCO 27.10 11.49 2.36 0.61 44.45 125.000 3,387.50 1,435.71 76.21 النقل اجلماعي

Mubarrad 34.90 9.40 3.71 0.34 102.23 18.000 628.20 169.15 6.15 مربد

Budget Saudi 71.75 21.44 3.35 4.86 14.75 30.500 2,188.38 653.89 148.34 بدجت ال�شعودية

Total Transport Sector - 15.92 1.94 1.49 20.76 488.500 15,087.08 7,775.34 726.72 اإجمايل قطاع النقل

Tihama 109.75 14.08 7.79 -1.94 (M)  (س) 15.000 1,646.25 211.22 -29.09 تهامة لالإعالن

SRMG 21.45 15.60 1.37 1.00 21.54 80.000 1,716.00 1,248.38 79.65 االأبحاث و الت�شويق

SPPC 23.85 14.41 1.66 2.24 10.65 60.000 1,431.00 864.41 134.33 طباعة وتغليف

 Total Media & Publishing
Sector - 14.99 2.06 1.19 14.71 155.000 4,793.25 2,324.01 184.90 اإجمايل قطاع االعالم والن�شر

ALTAYYAR 107.00 16.73 6.40 7.43 14.40 120.000 12,840.00 2,007.22 891.87 الطيار

Hotels 34.40 17.68 1.95 1.37 25.19 100.000 3,440.00 1,767.60 136.59 الفنادق

Shams 82.50 8.62 9.57 0.97 84.98 10.150 837.38 87.52 9.85 �شم�س

 Total Hotel & Tourism
Sector - 16.78 4.43 4.51 16.49 230.150 17,117.38 3,862.33 1,038.32 اإجمايل قطاع الفنادق وال�شياحة

Market - 18.65 2.17 2.30 15.52 43,252.159 1,752,855.269 806,583.30 99,304.92 اجمايل ال�شوق

ال�شركات التي مل ُتعلن �شايف الدخل، وال�شركات اخلا�شرة )اآخر اأربعة اأرباع(، 
غري م�شمولة يف ح�شاب ن�شبة ال�شعر للعائد للقطاعات ولل�شوق.

�س :املوؤ�شر �شالب الأن ال�شركة �شجلت خ�شائر وفقًا للبيانات املالية الآخر اأربعة 
اأرباع )تنتهي يف الربع الثالث 2013 م(.

* معلقة من التداول

Companies that have not announced a net income statement or have posted negative net income 
(recent 4 Quarters), are not included in calculating P/E ratio for sectors and the market.
M: Minus ratio due to company losses according to recent 4 quarters financial data (3rd Q 2013 as 
recent).
* Suspended 
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تداول االأ�شهم - الربع الرابع 2013 م

  Market Activity - 2013

امل�شارف واخلدمات املالية
قيمة اال�شهم املتداولهاال�شهم املتداوله  ال�شفقات املنفذه

Banks & Financial Services TransactionsVolume TradedValue Traded
7,16135,242,9851,004,655,493.70Riyadالريا�س
18,56341,557,2401,435,790,721.70AlJaziraاجلزيرة
3,9358,971,944239,796,207.80Saudi Investmentا�شتثمار

3,82411,790,403461,731,445.50Saudi Hollandiال�شعودي الهولندي
6,01118,519,617628,666,207.20Saudi Fransiال�شعودي الفرن�شي

3,93910,040,549408,354,437.80SABB�ش�اب
6,45914,150,639425,989,476.20Arab Nationalالعربي الوطني

10,39529,063,2361,476,213,639.70SAMBA�شامبا
70,200136,974,95310,252,979,066.50Al Rajhiالراجحي

37,49556,680,2521,898,380,799.90AL Biladالبالد
185,5821,250,465,97018,155,309,145.55Alinmaاالإمناء

353,5641,613,457,78836,387,866,641.55Totalاجمايل القطاع

ال�شناعات البرتوكيماوية 
قيمة اال�شهم املتداولهاال�شهم املتداوله  ال�شفقات املنفذه

Petrochemical Industries TransactionsVolume TradedValue Traded
40,287143,657,0552,041,712,596.85CHEMANOLكيمانول
16,53150,007,1601,209,448,042.30Petrochemبرتوكيم

208,611239,668,84725,252,755,519.75SABIC�شابك
12,69910,763,9571,644,104,214.50SAFCO�شافكو

26,31999,480,6532,974,693,269.50Industrializationالت�شنيع
40,39190,578,9691,908,394,820.35Alujainاللجني

54,204228,317,4412,979,936,422.75Nama Chemicalsمناء للكيماويات
12,83242,677,2061,249,915,804.30SIIGاملجموعة ال�شعودية

38,203172,166,1393,171,307,331.35Sahara Petrochemicalال�شحراء للبرتوكيماويات
21,54931,420,9022,107,635,377.50YANSABين�شاب

18,13843,080,2361,192,605,731.20Sipchem�شبكيم العاملية
25,16747,164,4821,827,300,379.70Advancedاملتقدمة

86,212715,564,82110,033,929,692.20Saudi Kayanكيان ال�شعودية
58,613156,098,3733,143,459,985.55Petro Rabighبرتو رابغ

659,7562,070,646,24160,737,199,187.80Totalاجمايل القطاع

اال�شمنت
قيمة اال�شهم املتداولهاال�شهم املتداوله  ال�شفقات املنفذه

Cement TransactionsVolume TradedValue Traded
25,99556,536,9841,222,551,041.05HCCا�شمنت حائل

23,29039,302,1291,015,516,512.90Najran Cementا�شمنت جنران
City Cement 30,15942,096,964996,690,051.90ا�شمنت املدينة

44,84485,097,2861,967,867,870.35Northern Cementا�شمنت ال�شمالية
26,37727,614,8201,861,186,967.50Arab Cementاال�شمنت العربية

17,05323,836,6791,404,602,833.25Yamamah Cementا�شمنت اليمامة
9,7448,155,803877,460,829.00Saudi Cementا�شمنت ال�شعوديه
9,0137,040,227631,397,462.75Qassim Cementا�شمنت الق�شيم
23,0989,437,1031,156,093,705.75Southern Cementا�شمنت اجلنوبيه

9,47911,189,734793,142,661.25Yanbu Cementا�شمنت ينبع
9,00912,354,353743,245,316.25Eastern Cementا�شمنت ال�شرقية

5,9069,480,680271,010,350.50Tabuk Cementا�شمنت تبوك
17,93839,367,053711,938,556.05Jouf Cementا�شمنت اجلوف
251,905371,509,81513,652,704,158.50Totalاجمايل القطاع

التجزئة
قيمة اال�شهم املتداولهاال�شهم املتداوله  ال�شفقات املنفذه

Retail TransactionsVolume TradedValue Traded
15,6647,179,539915,665,595.25A. Othaim Marketاأ�شواق ع العثيم

8,8395,139,959451,648,147.00Mouwasatاملوا�شاة
19,0917,954,859831,812,011.50Extraاإك�شرتا

Dallah Health 15,68115,227,5931,002,964,938.00دله ال�شحية 
39,98936,064,4161,956,783,111.00Careرعاية

31,00057,592,1081,271,751,241.20SASCOخدمات ال�شيارات
52,10151,502,0601,882,026,868.60Thim›arثمار

23,55563,857,5681,017,267,597.00Fitaihi Groupجمموعة فتيحي
16,8459,208,1141,493,542,975.75Jarirجرير

20,81121,176,267936,635,652.60Aldreesالدري�س
26,17411,841,0191,517,311,100.25AlHokairاحلكري

20,25215,417,481643,054,714.10Alkhaleej Trngاخلليج للتدريب
290,002302,160,98313,920,463,952.25Totalاجمايل القطاع

الطاقة واملرافق اخلدمية
قيمة اال�شهم املتداولهاال�شهم املتداوله  ال�شفقات املنفذه

Energy & Utilities TransactionsVolume TradedValue Traded
10,13314,426,378358,411,426.05Gas & Industrializationالغاز والت�شنيع

20,031153,020,3552,167,069,229.95Saudi Electricityكهرباء ال�شعودية
30,164167,446,7332,525,480,656.00Totalاجمايل القطاع
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الزراعة وال�شناعات الغذائية
قيمة اال�شهم املتداولهاال�شهم املتداوله  ال�شفقات املنفذه

Agriculture & Food Industries TransactionsVolume TradedValue Traded
16,50023,242,3611,341,412,397.00SAVOLA Groupجمموعة �شافوال

45,10653,625,6991,718,207,206.60Foodالغذائية
8,60313,641,8781,249,952,884.75SADAFCO�شدافكو
26,48926,635,8221,449,623,354.50Almaraiاملراعي

21,94522,265,970729,037,257.20Anaam Holdingاأنعام القاب�شة
15,3178,602,101526,064,366.00H Bحلواين اإخوان
11,5104,413,267508,144,910.75Herfy Foodsهريف لالأغذية

11,9686,393,281859,340,383.25Cateringالتموين
18,28230,353,297894,993,311.00NADECنادك

56,112146,514,5552,343,553,080.45Qassim Agricultureالق�شيم الزراعيه
28,51629,245,8701,034,557,538.90Tabuk Agricultureتبوك الزراعيه

43,76453,841,7091,658,341,671.90Saudi Fisheriesاالأ�شماك
33,86626,146,2391,593,291,685.25Sharqiya Dev Coال�شرقية للتنمية

19,28715,841,807835,517,905.40Jouff Agricultureاجلوف الزراعيه
Bishah Agriculture *000.00* بي�شة الزراعية

21,42059,388,617993,979,013.90Jazan Developmentجازان للتنمية
378,685520,152,47317,736,016,966.85Totalاجمايل القطاع

االت�شاالت وتقنية املعلومات
Telecomm. & Information قيمة اال�شهم املتداولهاال�شهم املتداوله  ال�شفقات املنفذه

Technology TransactionsVolume TradedValue Traded
39,396119,395,1976,170,448,239.15STCاالت�شاالت

27,76954,127,8944,579,629,224.00Etihad Etisalatاحتاد ات�شاالت
72,209516,162,3694,818,859,436.45ZAIN KSAزين ال�شعودية

72,575189,872,6982,804,575,178.35Atheeb Telecomعذيب لالت�شاالت
Almutakamela *000.00* املتكاملة

211,949879,558,15818,373,512,077.95Totalاجمايل القطاع

التاأمني
قيمة اال�شهم املتداولهاال�شهم املتداوله  ال�شفقات املنفذه

Insurance TransactionsVolume TradedValue Traded
18,77217,993,117621,965,016.10Tawuniyaالتعاونية

25,492763,03526,682,632.10ANB Insuranceالعربي للتاأمني
109,90568,029,4083,752,123,128.35Jazira Takafulجزيرة تكافل
32,18952,389,5171,068,315,596.95Malath Insuranceمالذ للتاأمني

34,19451,299,5271,531,460,950.10MEDGULFميدغلف للتاأمني
38,58519,068,5221,442,221,695.75ALLIANZ SFاأليانز اإ�س اإف

33,04424,686,4781,113,364,966.50SALAMA�شالمة
28,41032,820,827834,678,869.10Walaa Insuranceوالء للتاأمني

25,93821,044,322727,046,086.30Arabian Shieldالدرع العربي
27,12726,374,946876,229,572.00SABB Takaful�شاب تكافل

25,61532,544,833735,262,674.70SANAD�شند
34,86321,816,5331,082,085,387.75SAICO�شايكو

91,45931,781,2202,453,223,968.25WAFA Insuranceوفا للتاأمني
27,66433,610,617773,828,833.30Gulf Unionnاحتاد اخلليج

18,24010,765,405548,236,940.35ATCاالأهلي للتكافل
58,75837,369,4381,845,037,180.85Al - Ahliaاالأهلية

39,66137,270,1391,021,923,206.10ACIGاأ�شيج
38,31738,594,274919,138,654.40AICCالتاأمني العربية

17,96622,835,085573,487,064.50Trade Unionاالحتاد التجاري
18,98929,749,997773,805,889.70Sagr Insuranceال�شقر للتاأمني
18,29023,690,950567,978,514.75U C Aاملتحدة للتاأمني

50,329193,269,4162,157,305,472.20Saudi Reاالإعادة ال�شعودية
62,50955,253,7762,081,046,049.00Bupa Arabiaبوبا العربية

53,90451,914,1981,617,899,877.70Weqaya Takafulوقاية للتكافل
15,0319,807,146432,077,418.90Al Rajhi Takafulتكافل الراجحي

16,6928,944,750561,292,149.00ACEاي�س
38,89334,018,4261,260,233,463.40AXA - Cooperativeاك�شا - التعاونية
46,38830,463,6901,320,740,108.80Gulf Generalاخلليجية العامة

40,89625,482,9641,194,546,668.55Burujبروج
28,01018,275,533879,731,238.30Al Alamiyaالعاملية

41,22951,996,6401,325,609,302.25Solidarity�شوليدرتي تكافل
29,0519,634,305859,529,275.00Wataniyaالوطنية

76,05353,311,1432,232,131,359.90Amana Insuranceامانة للتامني
75,35960,819,4932,417,292,598.40Enayaعناية

Alinma Tokio M.33,74218,830,4321,236,943,205.00االإمناء طوكيو م
1,371,5641,256,520,10242,864,475,014.30Totalاجمايل القطاع

�شركات اال�شتثمار املتعدد
قيمة اال�شهم املتداولهاال�شهم املتداوله  ال�شفقات املنفذه

Multi- Investment TransactionsVolume TradedValue Traded
40,12330,185,7591,875,039,782.00SARCOامل�شايف
26,48764,704,8421,113,920,323.20Saudi Advancedاملتطورة

Al Ahsa for Dev.37,856117,852,8821,696,241,676.55االح�شاء للتنميه
24,56888,971,9891,382,119,450.80SISCO�شي�شكو
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27,02861,707,2471,341,700,341.20Assirع�شري
Al Baha *000.00* الباحة

23,62479,322,3471,735,164,402.75kingdomاململكة
179,686442,745,0669,144,185,976.50Totalاجمايل القطاع

اال�شتثمار ال�شناعي
قيمة اال�شهم املتداولهاال�شهم املتداوله  ال�شفقات املنفذه

Industrial Investment TransactionsVolume TradedValue Traded
19,82020,732,371801,326,762.90Takweenتكوين

19,34124,942,200829,312,700.80BCIبى �شى اآى
38,98688,659,8492,646,985,302.80MA›ADENمعادن

19,42818,516,566901,590,824.35Astra Industاأ�شرتا ال�شناعية
28,15049,772,8261,082,002,303.10ALSorayaiجمموعة ال�شريع

30,97727,561,7622,004,138,647.50Shaker�شاكر
Pharmaceutical 11,22712,776,041745,519,643.00الدوائية

34,33551,576,4131,515,584,984.00Glassزجاج
32,15835,146,0461,834,214,084.05FIPCOفيبكو

26,58436,622,6941,119,734,064.80Maadaniyahمعدنية
9,96416,519,927836,938,121.35Saudi Chemicalالكيميائيه ال�شعوديه

28,09937,863,5921,226,577,553.40SPM�شناعة الورق
15,51414,186,470605,453,069.10AlAbdullatifالعبداللطيف

31,38027,867,0211,289,056,602.60Saudi Exportال�شادرات
345,963.00462,743,778.0017,438,434,663.75Totalاجمايل القطاع

الت�شييد والبناء
قيمة اال�شهم املتداولهاال�شهم املتداوله  ال�شفقات املنفذه

Building & Construction TransactionsVolume TradedValue Traded
18,57925,384,7451,004,615,943.40ASLAKاأ�شالك

15,9032,495,506145,474,871.65Bawanبوان
MMG *000.00* جمموعة املعجل
10,38115,680,193509,357,469.20SSPاالأنابيب ال�شعودية

19,25317,219,764625,139,914.60ALKHODARIاخل�شري
22,64211,738,0931,363,172,227.00Ceramicاخلزف
25,38027,979,559890,125,362.60Gypsumاجلب�س

23,43571,245,824866,032,167.70Cablesالكابالت
36,206105,821,2431,842,756,189.80Saudi Industrial�شدق

18,80283,292,9391,212,407,412.80Amiantitاميانتيت
20,91537,368,078871,796,909.60Pipesاأنابيب

12,99612,985,641587,371,862.30Zamil Industrialالزامل لل�شناعة
35,04244,324,4471,424,303,487.60AL Babtainالبابطني
8,2035,427,015397,439,725.25SVCPالفخارية

26,15877,197,0131,040,172,575.35MESCم�شك
25,30719,631,7961,003,119,935.40Red Seaالبحر االأحمر

319,202557,791,85613,783,286,054.25Totalاجمايل القطاع

التطوير العقاري
قيمة اال�شهم املتداولهاال�شهم املتداوله  ال�شفقات املنفذه

Real Estate Development TransactionsVolume TradedValue Traded
26,76446,594,6211,530,276,094.30Real Estateالعقارية

65,42781,127,1703,492,561,384.00Taibaطيبة لال�شتثمار
10,9218,300,834550,618,304.50Makkahمكة لالن�شاء

33,80588,795,7352,380,404,540.45Arriyadh Developmentالتعمري
94,440574,188,4577,089,460,271.80Emaar E .Cاإعمار

51,467120,381,0243,680,021,756.40Jabal Omarجبل عمر
87,156676,126,6596,623,053,748.60Dar Al Arkanدار االأركان

58,230265,950,5104,381,102,116.85KECمدينة املعرفة
428,2101,861,465,01029,727,498,216.90Totalاجمايل القطاع

النقل
قيمة اال�شهم املتداولهاال�شهم املتداوله  ال�شفقات املنفذه

Transport TransactionsVolume TradedValue Traded
37,883117,794,4142,971,731,281.65Bahriالبحري

54,823127,363,5042,994,720,047.25Budget Saudiالنقل اجلماعي
76,90787,296,8272,968,494,111.50Mubarradمربد

10,7527,275,303518,188,718.50Budget Saudiبدجت ال�شعودية
180,365339,730,0489,453,134,158.90Totalاجمايل القطاع

االعالم والن�شر
قيمة اال�شهم املتداولهاال�شهم املتداوله  ال�شفقات املنفذه

Media and Publishing TransactionsVolume TradedValue Traded
33,87013,821,7981,410,449,245Tihamaتهامه لالعالن

10,98512,364,072254,778,058SRMGاالأبحاث و الت�شويق
19,20628,210,476637,347,712SPPCطباعة وتغليف

64،06154،396،3462،302،575،014.45Totalاجمايل القطاع

الفنادق وال�شياحة
قيمة اال�شهم املتداولهاال�شهم املتداوله  ال�شفقات املنفذه

Hotel & Tourism TransactionsVolume TradedValue Traded
31,06625,211,9782,444,929,604.50ALTAYYARالطيار

31,96237,091,8221,338,822,916.60Hotelsالفنادق
76,13431,094,2512,718,433,278.75Shams�شم�س

139,16293,398,0516,502,185,799.85Totalاجمايل القطاع

 5,204,23810,993,722,448294,549,018,539.80Marketاجمايل ال�شوق
 Suspended ** معلقة من التداول  
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Initial Public Offerings (IPOs) - 2013
Northern Region Cement Co.
 Share Capital: SR 1,800 million divided into 180 million shares.
 Offer Shares: 90 million shares (50% of its issued shares).
 Offer Price:  SR 10 per share.
 Offer Period: From 08/01/2013 to 14/01/2013.

National Medical Care Company.
 Share Capital: SR 448.5 million divided into 44.85 million shares.
 Offer Shares: 13.5 million shares (30.1% of its issued shares).
 Offer Price:  SR 27 per share.
 Offer Period: From 04/02/2013 to 10/02/2013.

Aljazira Takaful Taawuni Company
 Share Capital: SR 350 million divided into 35 million shares.
 Offer Shares: 10.50 million shares (30% of its issued shares).
 Offer Price:  SR 10 per share.
 Offer Period: From 13/05/2013 to 19/05/2013.

AIG-ANB Cooperative Insurance Company.
 Share Capital: SR 175 million divided into 17.5 million shares.
 Offer Shares: 5.25 million shares (30% of its issued shares).
 Offer Price:  SR 10 per share.
 Offer Period: From 27/05/2013 to 02/06/2013

Bawan Company.
 Share Capital: SR 500   million divided into 50  million shares.
 Offer Shares: 15  million shares (30  % of its issued shares)..
 Offer Price:  SR 36  per share.
 Offer Period: From 27/11/2013 to 03/12/2013

Tadawul Indices 
Maintenance - 2013

•	 The	 following	 companies	 have	 been	
included	to	Tadawul	Indices	as	the	stock	
close prices on Wednesday 27/03/2013: 

1-	Northern	Region	Cement	Company.	
2-	Dallh	Healthcare	Holding	Company.
3-	Saudi	ORIX	Sukuk.
•	 And	exclusion	of	shares	of	Saudi	Integrated	

Telecom	Company	from	Tadawul	Indices	as	
the	stock	close	price	prior	to	its	suspension.

•	 The	following	company	and	Sukuk	have	
been	included	to	Tadawul	Indices	as	the	
stock	and	Sukuk	close	prices	on	Thursday	
04/07/2013.

•	National		Medical	Care	Company.
•	Sadara	Sukuk.
	 And	 exclusion	 of	 shares	 of	 Al-baha	

Investment	 &	 Development	 Company	
from	 TASI	 and	 Multi-Investment	 Sector	
Index	as	the	stock	close	price	prior	to	its	
suspension.

•	 Aljazira	Takaful	Taawuni	Company	has	been	
included	to	Tadawul	indices	as	the	stock	
close	price	on	Thursday	26/09/2013.	

•	 MetLife	AIG	ANB	Cooperative	 Insurance	
Company	has	been	included	to	Tadawul	
indices	as	the	stock	close	price	on	Thursday	
26/12/2013.

مقارنة معلومات التداول )2013 م / 2012 م(

Comparing Trading Statistics (2013 / 2012)

معلومات التداول
الربع االأول 2013الربع الثاين 2013الربع الثالث 2013الربع الرابع 2013عام 2013عام 2012عام 2012

Trading Information
% ChangeYear 2012Year 20134th Q 20133rd Q 20132nd Q 20131st Q 2013

42,105,04828,967,6945,204,2386,106,8638,488,3359,168,258Transactions%31.20-عدد ال�شفقات املنفذه

Shares Traded 83,282,445,38352,501,945,77110,993,722,44812,520,413,71515,625,696,93113,362,112,677%36.96-  عدد االأ�شهم املتداولة 

قيمة االأ�شهم املتداولة )مليون 
1,929,318.271,369,666294,549.02314,302.76392,319.34368,494.67Value Traded (SR Mn )%29.01-ريال(

 25124861596464Number of Trading-  عدد اأيام التداول    
Days

املتو�شط اليومي لعدد ال�شفقات 
 167,749116,80585,315103,506132,630143,254Daily Average of%30.37-املنفذه

Transactions

 Daily Average of 331,802,571211,701,394180,224,958212,210,402244,151,515208,783,011%36.20- املتو�شط اليومي لالأ�شهم املتداولة
Shares Traded

املتو�شط اليومي لقيمة االأ�شهم 
  7,686.535,522.854,828.675,327.176,129.995,757.73Daily Average of Value%28.15-املتداولة )مليون ريال(

(SR Mn)
القيمه ال�شوقيه لالأ�شهم امل�شدره 

 1,400.341,752.861,752.861,585.811,497.111,452.46Market Capitalization%25.17)مليار ريال (
(SR biln)

6,801.228,535.608,535.607,964.917,496.577,125.73All Share Index (TASI)%25.50املوؤ�شر العام  )نقطة (
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Corporate Actions - 2013
•	 Etihad	Etisalat	Co.	increased	its	paid	up	capital	by	issuing	one	

bonus	share	for	every	10	shares,	raising	its	total	number	of	
issued	shares	to	770	million.	Effective	12/01/2013.

•	 Yanbu	Cement	Co.	increased	its	paid	up	capital	by	issuing	
one	bonus	share	for	every	two	shares,	raising	its	total	number	
of	issued	shares	to	157.5	million.	Effective	24/03/2013.

•	 Al	Sorayai	Trading	and	Industrial	Group	Co.	increased	its	paid	
up	capital	by	issuing	one	bonus	share	for	every	4	shares,	rais-
ing	its	total	number	of	issued	shares	to	37.5	million.	Effective	
01/04/2013.

•	 United	Electronics	Co.	increased	its	paid	up	capital	by	issuing	
one	bonus	share	for	every	4	shares,	raising	its	total	number	
of	issued	shares	to	30	million.	Effective	01/04/2013.

•	 Al-Tayyar	Travel	 Group	 Holding	 Co.	 increased	 its	 paid	 up	
capital	by	issuing	one	bonus	share	for	every	two	shares,	rais-
ing	its	total	number	of	issued	shares	to	120	million.	Effective	
02/04/2013.

•	 	Takween	Advanced	Industries	Co.	increased	its	paid	up	capital	
by	issuing	one	bonus	share	for	every	6	shares,	raising	its	total	
number	of	issued	shares	to	35	million.	Effective	08/04/2013.

•	 BANK	ALBILAD	increased	its	paid	up	capital	by	issuing	one	
bonus	share	for	every	3	shares,	raising	its	total	number	of	
issued	shares	to	400	million.	Effective	09/04/2013.

•	 Trade	Union	Cooperative	Insurance	Co.	increased	its	paid	up	
capital	by	issuing	one	bonus	share	for	every	10	shares,	raising	
its	 total	number	of	 issued	shares	 to	27.5	million.	Effective	
05/06/2013.3

•	 United	 Cooperative	 Assurance	 Co.	 increased	 its	 paid	 up	
capital	by	issuing	two	bonus	shares	for	every	5	shares,	rais-
ing	its	total	number	of	issued	shares	to	28	million.	Effective	
26/06/2013.

•	 Fawaz	Abdulaziz	AlHokair	Co.	increased	its	paid	up	capital	by	
issuing	one	bonus	share	for	every	two	shares,	raising	its	total	
number	of	issued	shares	to	105	million.	Effective	16/07/2013

•	 Middle	East	Specialized	Cables	Company	(MESC)		increased	
its	paid	up	capital	by	offering	20	million	new	shares	“Rights	
Issue”	at	a	price	of	SR	10	per	share,	raising	its	total	number	
of	issued	shares	to	60	million.	Effective	27/08/2013.

•	 Alkhaleej	Training	and	Education	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	10/04/2013.

•	 United	Wire	Factories	Co.	 increased	 its	paid	up	capital	by	
issuing	one	bonus	share	for	every	5	shares,	raising	its	total	
number	of	issued	shares	to	39	million.	Effective	10/04/2013.

•	 United	International	Transportation	Co.	increased	its	paid	up	
capital	by	issuing	one	bonus	share	for	every	4	shares,	raising	
its	 total	number	of	 issued	shares	 to	30.5	million.	Effective	
17/04/2013.

•	 Herfy	 Food	 Services	 Co.	 increased	 its	 paid	 up	 capital	 by	
issuing	one	bonus	share	for	every	10	shares,	raising	its	total	
number	of	issued	shares	to	33	million.	Effective	20/04/2013.

•	 The	Company	for	Cooperative	Insurance	increased	its	paid	
up	capital	by	issuing	one	bonus	share	for	every	3	shares,	rais-
ing	its	total	number	of	issued	shares	to	100	million.	Effective	
22/04/2013.

•	 Al	 Sagr	 Co-operative	 Insurance	 Co.	 increased	 its	 paid	 up	
capital	by	issuing	one	bonus	share	for	every	4	shares,	rais-
ing	its	total	number	of	issued	shares	to	25	million.	Effective	
06/05/2013.

•	 The	 Mediterranean	 &	 Gulf	 Insurance	 &	 Reinsurance	 Co.	
increased	its	paid	up	capital	by	issuing	one	bonus	share	for	
every	4	shares,	raising	its	total	number	of	issued	shares	to	
100	million.	Effective	02/06/2013.

•	 Almarai	Company	increased	its	paid	up	capital	by	issuing	one	
bonus	share	for	every	two	shares,	raising	its	total	number	of	
issued	shares	to	600	million.	Effective	09/09/2013.

•	 Savola	Group	Co.	 increased	 its	paid	up	 capital	 from	SR	5	
billion	to	SR	5,339,806,840	through	issuing	33,980,684	new	
shares	in	the	Company	to	Al-Muhaidib	Holding	Company,	
in	 exchange	 for	 the	 acquisition	 of	 Al-Muhaidib	 Holding	
Company	10%	shareholding	in	Savola	Foods	Company	and	
18.6%	(direct	and	indirect)	stake	and	shareholding	in	Al	Azizia	
Panda	United	Company.	Effective	04/11/2013.

•	 Jarir	Marketing	Co.	increased	its	paid	up	capital	by	issuing	
one	bonus	share	for	every	two	shares,	raising	its	total	number	
of	issued	shares	to	90	million.	Effective	27/11/2013.

Lift the Suspension of Trading - 2013
•	 CMA	Board	issued	a	resolution	to	lift	the	suspension	of	shares	trading	of	United	Cooperative	Assurance	Co.effective	

Tuesday	05/03/2013.

Shares Trading Suspension - 2013
CMA	Board	issued	a	resolution	to	suspend	trading	on	the	shares	of	Saudi	Integrated	Telecom	Company	in	the	Saudi	

Stock	Exchange	(Tadawul),	effective	Wednesday	06/02/2013.
CMA	Board	issued	a	resolution	to	suspend	trading	on	the	shares	of	United	Cooperative	Assurance	Company	in	the	

Saudi	Stock	Exchange	(Tadawul),	effective	Tuesday	26/02/2013.
CMA	Board	issued	a	resolution	to	suspend	trading	on	the	shares	of	Al-Baha	Investment	&	Development		Co.	in	the	

Saudi	Stock	Exchange	(Tadawul),	effective	Saturday	06/04/2013.
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At	 the	end	of	 the	year	2013	Tadawul	
All	Share	 Index	 (TASI)	closed	at	a	 level	of	
8,535.60 points compared to 6,801.22 
points	for	the	previous	year,	gained	1,734.38	
points	 (25.50%).	 The	 highest	 close	 level	
for	 the	 index	 (TASI)	 during	 the	 year	was	
8,561.84 points as on 23rd of December.

The	 total	Market	Capitalization	at	 the	
end of the year 2013 reached SR 1,752.86 
billion	 (US$	 467.43	 billion),	 increasing	 by	
25.17% as compared to the end of the pre-
vious	year.	The	total	Value	of	Shares	Traded	
for the year 2013 reached SR 1,369.67 bil-
lion	 (US$	 365.25	billion)	 compared	 to	 SR	
1,929.32	billion	(US$	514.49	billion)	for	the	
previous	year,	decreasing	by	29.01%.

The	total	number	of	Transactions	exe-
cuted	during	the	year	2013	reached	28.97	
million compared to 42.12 million trades 
for	the	previous	year,	decreasing	by	31.20%.	

The	total	number	of	Shares	Traded*	for	
the year 2013 reached 52.50 billion com-
pared	to	83.28	billion	shares	traded	during	
the	previous	year,	decreasing	by	36.96%.

The	 Daily	 Average	 Number	 of	
Transactions	executed	during	the	year	2013	
reached 116.81 thousand trades compared 
to	167.75	thousand	trades	during	the	previ-
ous	year,	decreasing	by	30.37%.

The	 Daily	 Average	 Value	 of	 Shares	
Traded	during	 the	 year	 2013	 reached	SR	
5,522.85 million compared to SR 7,686.53 
million	 for	 the	 previous	 year,	 decreasing	
by	 28.15%.The	Daily	Average	Number	 of	
Shares	Traded	during	the	year	2013	reached	
211.70 million shares compared to 331.80 
million	shares	traded	during	the	previous	
year,	decreasing	by	36.20%.

Sectoral Activities:
In	 term	 of	 number	 of	 transactions	

during	 the	 year	 2013,	 the	 Insurance	 sec-
tor	was	 the	most	 active	 sector	with	8.31	
million trades that represent 28.69% of the 
total	 trades	 during	 the	 year,	 followed	 by	
the	 Retail	 sector	with	 2.56	million	 trades	
that represent 8.82% and Petrochemical 
Industries	sector	with	2.46	million	trades	or	
8.50%	of	the	total	trades	executed	during	
the year 2013.

The	Insurance	sector	led	the	market	in	
term	of	value	of	shares	traded	during	the	
year	2013	amounting	to	SR	266.84	billion	

Sponsored by: 
Market Summary - Yearly

Total Value of Shares Traded reached SR 1,369.67 billion 
28.97 million Transactions were executed during the year 2013

New Listing - 2013
	 On	Tuesday	05/02/2013	Northern	Region	Cement	Co.	was	listed	(with	a	paid	

up	capital	of	SR	1.8	billion	divided	 into	180	million	shares).	The	company	
offered 90 million shares at SR 10 per share.

	 On	Wednesday	13/03/2013	National	Medical	Care	Co.	was	listed	(with	a	paid	
up	capital	of	SR	448.5	million	divided	into	44.85	million	shares).	The	company	
offered 13.5 million shares at SR 27 per share.

	 On	Sunday	21/07/2013	Aljazirz	Takaful	Taawuni	Co.	was	listed	(with	a	paid	up	
capital	of	SR	350	million	divided	into	35	million	shares).	The	company	offered	
10.5 million shares at SR 10 per share.

	 On	Tuesday	26/11/2013	MetLife	AIG	ANB	Cooperative	Insurance	Company.	
was	listed	(with	a	paid	up	capital	of	SR	175	million		divided	into	17.50	million	
shares).	The	company	offered	5.25	million	shares	at	SR	10	per	share.

	 On	Tuesday	24/12/2013	Bawan	Company.	was	listed	(with	a	paid	up	capital	
of	SR	500	million		divided	into	50	million	shares).	The	company	offered	15	
million shares at SR 36 per share.

that represent 19.48% of the total value 
traded,	 followed	 by	 the	 Petrochemical	
Industries	 sector	 with	 SR	 196.36	 billion	
that	represent	14.34%	and	the	Real	Estate	
Development sector SR 147.94 billion or 
10.80%	 of	 the	 total	 value	 traded	 during	
the year 2013.

In	 term	 of	 number	 of	 shares	 traded	
(adjusted),	 the	 Real	 Estate	 Development	
sector	was	the	most	active	sector	during	
the year 2013, the number of shares traded 
for the sector reached 11.05 billion shares 
that represent 21.05% of the total volume 
traded	 during	 the	 year,	 followed	 by	 the	
Banking	&	Financial	Services	Sector	with	a	
volume of 6.43 billion shares that represent 
12.25%	and	the	Insurance	Sector	with	6.40	
billion shares traded or 12.18% of the total 
shares	traded	during	the	year	2013.

Stock Activities:
With	 respect	 to	 stocks	activity	during	

the year 2013, Northern Cement led the 
market	in	term	of	number	of	transactions	
with	 1,427.18	 thousand	 trades,	 followed	
by	Care	and	SABIC	with	962.32	and	941.77	
thousand transactions respectively. 

SABIC	was	the	market	leader	in	term	of	
value	of	shares	traded	during	the	year	2013	
and has posted a turnover of SR 102.80 bil-
lion.	The	two	other	most	active	stocks	were	
Alinma	Bank	and	Dar	Al	Arkan	that	posted	
a value of  SR 70.22 billion and SR 47.25 
billion	respectively.		In	term	of	number	of	
shares	traded	during	the	year	2013,	Dar	Al	

Arkan	topped	the	list	with	5.04	billion	shares	
traded	during	the	year,	followed	by	Alinma	
Bank	and	Zain	KSA	with	a	volume	of	5.02	
and 3.76 billion shares respectively. 

Initial Public Offerings (IPOs) 
Summary - 2013

Five companies offered parts of its 
shares	to	public	(IPOs)	during	the	year	2013.	
These	companies	represent	Cement,	Retail,	
Insurance	 and	 	 HYPERLINK	 «http://www.
tadawul.com.sa/wps/portal/!ut/p/c1/04_
SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0os3g_A-
ewIE8TIwP3gDBTA08Tn2Cj4AAvY_
dQA30_j_zcVP2CbEdFAHYFg5E!/dl2/d1/
L2dJQSEvUUt3QS9ZQnB3LzZfTjBDVlJ
JNDIwR05QOTBJSzZFSUlEUjAwVDY!/?n
ID=6_N0CVRI420GPV50I4LS2SPJ3GU0&
cID=6_N0CVRI420GPV50I4LS2SPJ3GU0
&x=1&chart_tasi_current_sector=TBCSI»	
Building	 &	 Construction	 sectors.	 At	 the	
end of the year the total number of listed 
companies reached 163.

The	 total	 offered	 value	 reached	 SR	
1.96	billion	and	134.25	million	shares	were	
offered	for	all	IPOs	during	the	year	2013.	

At	the	end	of	the	year	2013	the	market	
capitalization	of	the	listed	IPOs	companies	
reached SR 12.81 billion that represent 
0.73%	of	the	total	market	capitalization.

*	Historical	prices	&	volume	traded	data	are	
adjusted	 to	 account	 for	 all	 corporate	 actions	
during	the	year.	Numbers	of	trading	days	during	
2013	were	248	days,	against	251	trading	days	
during	2012.
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Saudi	Arabia,	according	to	specialists	
talked	to	“TADAWUL”,	is	characterized	by	a	
reserved financial policy that succeeded 
over	the	last	few	years	to	actually	save	the	
country from successive financial crises 
that	hit	much	of	the	world›s	economies,	
where	 the	 Kingdom	 ably	 avoided	 the	
global	economic	crisis	in	2008,	which	was	
followed	by	successive	financial	crises	 in	
the	European	and	the	U.S.	economies.	

The	 Kingdom	 is	 seeking	 through	
conservative fiscal policy to avoid the 
crises	 that	may	 occur	 in	 oil	markets	 on	
the	 one	 hand,	 and	 to	move	 forward	 to	
continue	the	bridges	of	development	and	
growth	 announced	by	 the	government	
of the country, on the other hand, amid 
significant	support	and	great	 interest	by	
Custodian	of	the	Two	Holy	Mosques,	King	
Abdullah	bin	Abdul	Aziz.

Historic levels
In	 this	 context,	 Fadl	 Albuainain,	 the	

financial	 and	 economic	 expert,	 assured	
that the rise of volume of cash reserves 
to historical levels approached the barrier 
of	2.71	trillion	riyals,	highlights	the	impor-
tance	of	investing	the	achieved	financial	
surpluses in development of infrastructure 
for	ports	and	airports,	and	 investing	this	
surplus	 in	 supporting	 issues	 of	 housing	
and	health	insurance	to	citizens.

Albuainain,	 in	 an	 interview	 with	
“TADAWUL”,	 said:	 “The	 Kingdom	 is	 sig-
nificantly	capable	to	move	forward	in	the	
coming	 years.	 Also,	 the	 rise	 in	oil	 prices	
during	the	current	period	to	above	$	100	a	
barrel,	provides	the	likely	chance	of	having	
a	fiscal	surplus	again	in	2014,	a	surplus	that	
it is important to invest in many of the vital 
issues,	that	support	non-oil	exports,	such	
as the development of infrastructure for 
ports,	for	example.”

Highest spending
The	Kingdom	had	estimated	last	year	

its	 expected	 financial	 surplus	 at	 about	
nine	 billion	 riyals	 this	 year.	 But	 these	
expectations	 were	 built	 on	 average	 oil	
prices	approaching	levels	of	$	80,	which	is	
a normal conservative policy pursued by 
the	country	in	its	annual	budgets.

The	 Kingdom	 is	 one	 of	 the	 most	
spending	 countries	 in	 the	 world	 on	
education, health care, and infrastructure 
projects,	in	addition	to	its	huge	spending	
on	housing.	This	came	after	the	order	by	
King	 Abdullah	 bin	 Abdul	 Aziz	 earlier	 to	

allocate about 250 billion riyals to build 
500 thousand units and distribute them 
to	 citizens,	 according	 to	 a	 mechanism	
expected	to	be	announced	by	the	Ministry	
of	Housing	in	the	country	soon.

Increasing job opportunities
On	the	other	hand,	Fahad	Al-Mishari,	

the	 economic	 expert,	 told	 “TADAWUL”	
that	the	Kingdom	has	succeeded	in	the	
past year 2013 to increase the number of 
employment	opportunities	for	citizens.	He	
said:	 “Employment	 opportunities	 could	
evolve,	and	this	 is	subject	to	the	regula-
tions imposed by the Department of 
Labor,	on	the	one	hand,	and	the	size	of	
development of Saudi economy, on the 
other	hand.”

Al-Mishari	pointed	out	that	the	devel-
opment	of	Saudi	economy	and	the	high	
volume	 of	 non-oil	 exports,	 will	 possibly	
reduce	in	the	coming	years	reliance	of	the	

general	budget	of	 the	state	on	oil	 reve-
nues.	He	said:	“The	recent	budget	showed	
that 90 percent of the volume of state 
revenues	come	from	oil,	and	therefore	we	
must have the ability to diversify sources 
of	income	and	develop	them	significantly	
during	the	next	few	years.”

Al-Mishari	 considered	 that	 modern	
economic cities represent attractive 
opportunity to reduce dependence on 
oil,	and	said:	“If	 the	Kingdom	succeeded	
to	 manage	 this	 file,	 it	 is	 expected	 that	
there	will	be	 less	dependence	on	oil	by	
25	percent	 in	the	coming	years”	adding,	
“We	may	see	in	the	budget	of	2020	about	
70	percent	of	Kingdom’s	revenues	gener-
ated	from	oil,	which	will	then	be	a	source	
of	pride.”

Message of reassurance
For	his	part,	Dr.	Mohammed	Al	Kathiri,	

Secretary-General	 of	 the	 Chamber	 of	
Commerce	 and	 Industry	 in	 Riyadh,	 said	

that	issuance	of	the	state	general	budget	
for	2014,	including	the	huge	figures	and	
financial	 allocations,	 send	a	 strong	mes-
sage	of	 reassurance	 to	all	citizens	about	
confidence	 in	 durability	 and	 strength	
of the national economy, and its abil-
ity to continue to improve the course 
of development and the economic and 
social	 advancement	 in	 the	 Kingdom.	 It	
highlights	also	the	continuation	of	com-
pleting	 construction	 projects	 of	 Saudi	
man in terms of health, education, train-
ing	and	social	development,	maintaining	
the	level	of	prosperity	and	well-being	for	
the	citizens,	promoting	modernization	of	
society	and	keeping	up	with	the	scientific	
and	technical	development,	to	guarantee	
a	better	and	more	welfare	life	for	present	
and	future	generations.

Al	Kathiri,	 in	 a	 statement	“TADAWUL”	
obtained	 a	 copy	 of	 which,	 said:	 “The	

analytical	 view	 of	 what	 brought	 by	
figures	of	the	new	budget	carries	a	lot	
of	 optimism	 and	 good	 tidings	 about	
strength	of	the	national	economy	and	
its	extended	ability	to	increase	growth	
and	meet	requirements	of	the	society	
development	and	its	needs,	where	the	
budget	 allocated	 855	 billion	 riyals	 for	
spending,	an	increase	of	35	billion	from	
the	current	year	budget,	and	allocated	
SR 855 billion for resources, to be a bal-
anced	budget.

The	 Secretary-General	 of	 the	
Chamber	of	Commerce	 and	 Industry	 in	
Riyadh pointed out the success of the 
country to reduce the public debt from 
about 98.9 billion riyals at the end of 2012, 
to about 75.1 billion by the end of the cur-
rent	fiscal	year	2013,	while	it	reached	up	
to 685 billion riyals before eleven years. He 
considered this development as a serious 
evidence	on	the	strength	and	growth	of	
the national economy. He also noted that 
GDP	 is	expected	 to	 reach	at	 the	end	of	
the current fiscal year 2013 to about 2.794 
trillion riyals, an increase of about 1.6% 
compared to 2012.

Al	 Kathiri	wished	 that	 citizens	 touch	
the	 impact	 of	 budgetary	 allocations	 on	
their	standard	of	living	and	requirements,	
through	 the	 perfect	 application	 of	 the	
budget	items,	and	careful	follow-up	by	the	
government	agencies	to	ensure	accuracy	
of implementation and fulfillment of the 
projects,	plans	and	programs.
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General budget of the state ..

Giving and prosperity
The Kingdom of Saudi Arabia announced at the end of the last month the largest 

budget ever to be spent in the history of the country. The volume of actual spend-
ing over the past year 2013 amounted to about 925 billion riyals, in light of an 
achieved surplus stood at 206 billion riyals. This comes at a time in which Saudi 
Arabia declared also allocation of about 855 billion riyals for spending in the new 
year of 2014, amid expected revenues estimated at 855 billion riyals too.

Case of the Issue
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The	report	said	that	many	countries	
have	made	progress	in	expanding	the	
use	of	bank	accounts	between	those	
who	 lack	 sufficient	 banking	 services	
from traditional financial institutions.

It	has	been	proven	that	some	of	the	
highly	effective	policies,	such	as	requir-
ing	banks	to	offer	accounts	exempted	
from	fees,	exemption	from	requirements	
of multiple authentication and the use 
of	electronic	payments	to	deposit	gov-
ernment	aid	in	bank	accounts.

For	 example,	 South	 Africa	 has	
increased	 within	 the	 framework	 of	
labor	between	the	public	and	private	
sectors	the	number	of	bank	accounts	
by 6 million in four years. 

Expanding financial inclusion
Banking	 services	 across	 mobile	

phone have played an important role 
in	expanding	financial	inclusion	in	low-
income countries such 
as	Kenya,	the	Philippines	
and	Tanzania.

Brazil	 has	 increased	
access to financial ser-
vices	 for	 people	 living	
in	remote	areas	through	
the	promotion	of	“activi-
ties related to correspon-
dent	 banking”	 that	 are	
based on technical inno-
vations - the financial ser-
vices provided on behalf 
of	banks	by	retail	stores,	gas	stations,	
agents	 riding	motorcycles	 and	boats	
in	the	Amazon	River.

How can the poor benefit
According	to	analyses	on	database	

of	 index	of	 financial	 inclusion	by	 the	
World	Bank	contained	in	the	report,	they	
show	that	many	people,	especially	the	
poor,	benefit	when	they	are	provided	
with	the	basic	services	 for	payments,	
savings	and	insurance.

Financial inclusion
However,	the	report	warns	that	financial	

inclusion should not be a means to provide 
financial services for all at any cost. For 
example,	the	creation	of	millions	of	bank	
accounts have little impact if they are not 
used	on	a	regular	basis.	The	credit	enhance-
ment	without	taking	into	account	the	cost	

actually	leads	to	worsening	financial	and	
economic instability.

To	promote	 financial	 inclusion	 ratio-
nally,	 the	 report	 urges	 policy	makers	 to	
encourage	the	design	of	services	to	address	
deficiencies	in	the	markets,	meet	the	needs	
of consumers, and help to overcome 
behavioral	problems.	For	example,	the	con-
tractual	savings	accounts	that	the	owner	
of	account	can	withdraw	funds	only	after	a	
certain period of time or after achievement 
of	some	goal,	may	enhance	the	savings	
operations. Rational financial inclusion also 
requires	improving	the	understanding	of	
financial services by consumers.

The	countries	in	which	there	are	strong	
networks	for	conventional	business	bank-
ing,	and	banking	services	are	often	con-
sidered via mobile phone as a trend 
competing	with	 the	 use	 of	 checks	 and	
credit cards, the report recommends that 

regulatory	bodies	should	pay	attention	to	
pricing	of	the	new	services	reasonably	so	
that	those	who	do	not	deal	with	banks	can	
also benefit from these services.

Encouraging technological 
innovations

Technological	innovations	also	involve	
new	challenges,	partly	because	they	take	
root	 in	different	ways	 in	various	parts	of	
the	globe.	In	Russia,	for	example,	there	is	
one	of	the	highest	rates	of	participation	in	
mobile	phone	services	in	the	world,	with	
179	telephones	per	100	people.	But	how-
ever,	it	is	among	the	lowest	countries	rank	
in terms of mobile phone use in financial 
transactions,	or	less	than	two	transactions	
per 100 adult people.

In	contrast,	in	Kenya,	where	one	fifth	
of	the	population	own	mobile	phones,	58	

percent of adults use mobiles in 2011 to 
pay bills, send or received money.

Benefit
To	enable	users	to	take	full	advantage	

of	these	innovations,	 including	also	the	
electronic mobile portfolio and other 
electronic money accounts, the report 
recommends	that	the	regulatory	bodies	
should	 encourage	 competition	 among	
providers of financial services and improve 
the	legal,	regulatory	and	institutional	envi-
ronment.	This	will	also	help	to	reduce	the	
likelihood	that	credit	is	offered	to	people	
who	are	not	qualified	to	get	it.

Remedy of Policies
Asley	 Dimirgok	 Conte,	 Director	 of	

Research	 at	 the	 World	 Bank,	 and	 co-
author	 of	 the	 report	 highlighted	 that	
“Financial	 services	 are	 out	 of	 reach	 for	
a lot of people because the shortcom-
ings	and	deficiencies	in	the	markets	and	

governments	 raised	 the	
costs of these services to 
levels	that	make	it	difficult	
to	get	them.”

She	adds:	“The	disad-
vantaged	 segments	 of	
population benefit most 
when	 provided	 policies	
and	services	cure	regula-
tory hurdles and other 
obstacles	 in	 the	 way	 of	
financial	inclusion.”

Global interest
This	report	is	the	second	in	a	series	of	

reports	in	this	regard.	It	is	also	the	most	
comprehensive	report	on	the	subject	of	
financial	 inclusion	 so	 far.	This	 topic	 has	
gained	worldwide	attention.

More	 than	50	countries	pledged	 to	
work	 to	achieve	clear	goals	 to	 increase	
the	levels	of	financial	inclusion.	Jim	Yong	
Kim,	President	of	the	World	Bank	Group,	
announced	last	month	about	a	new	initia-
tive for universal access to financial services 
for	all	adults	of	working	age	by	2020.

The	 report	 is	 also	part	of	 a	broader	
commitment	to	provide	knowledge	and	
practical	support	to	developing	countries.	
The	World	Bank	Group	at	 this	 time	has	
projects	of	financial	inclusion	with	part-
ners from the public and private sectors 
in more than 70 countries.
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Global Markets

Low income people

The most beneficiaries of 
banking technology

A new report issued by the World Bank revealed that segments of low income population are the 
most people who take advantage of technical innovations, such as payment systems and banking ser-
vices through phones and portable devices, as well as recognition of the borrower on through finger-
prints and eye retina scan, as opposed to the commonly known idea, where media focuses on wealthy 
categories as key beneficiary of those technologies.
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Merger
The	Head	of	the	National	Committee	of	Private	Education	at	the	

Council of Saudi Chambers indicated that 75% of private schools are 
small-scale. He said also that a study conducted by the Committee 
confirmed	that	mergers	and	large	entities	represent	the	future	for	the	
sector,	and	that	there	are	several	targets	of	consolidation	the	sector	
is	 seeking	 to	achieve,	most	notably;	 the	achievement	of	extensive	
local	and	international	investments,	competitive	environments,	global	
services,	school	buildings	and	sophisticated	equipment,	diversity	in	
curricula,	development	of	performance,	achieving	best	performance	
and	low	fees,	in	addition	to	access	to	higher	salaries,	more	benefits	
and	better	guarantees.

Cost and marketing
Al-Hagbani	indicated	that	the	study	by	the	Committee	highlighted	

that	motivations	behind	mergers	in	private	education	lie	in	benefit	
from	economies	of	scale	that	lead	to	reduction	of	cost,	unified	market-
ing,	fair	distribution,	and	increased	profit	of	corporations	much	higher	

than	in	case	they	still	single	especially	in	relation	to	
reducing	administrative,	operational	and	marketing	
expenses.	Advantages	also	include	strengthening	
of	economies	of	merged	establishments,	raising	
their	 competitive	 standards	 in	 the	 face	of	 large	
economies,	raising	capabilities	of	adopting	modern	
technological	and	administrative	strategies	which	
will	 lead	 to	 increased	 withstand	 to	 challenges	
especially	 after	 the	Kingdom’s	 accession	 to	 free	
world	trade	organization	which	aims	at	liberation	
of	 trade	 from	restrictions	and	reduction	of	 risks.	
So,	merger	 limits	unexpected	volatility	 in	profit-
ability and achieves administrative, operational 
and productivity efficiency.

The	Head	of	the	National	Committee	of	Private	
Education	at	the	Council	of	Saudi	Chambers	also	
added	saying:	“The	study	indicated	that	number	of	
students in the sector reaches about 576 thousand 
while	number	of	schools	reaches	3583	and	there	
are 51515 teachers. Saudi male teachers represent 
from	20	 to	30	percent	while	number	of	 female	
teachers	reaches	from	82	to	98	percent”.	He	also	
noted	 that	 these	 ratios	 highlight	 the	 reality	 of	
Saudification in the sector. 

About	types	of	financing	methods	in	the	sec-
tor,	Al-Hagbani	signified	that	the	study	suggested	
that about 95% of schools are self financed, 4% 
depend	on	government	loans	while	1%	get	com-
mercial loans. He said that the study indicated that 
types	of	regular	entities	of	private	schools	are	73%	
individual establishments, 19% limited liability 
companies,	 3.1%	 closed	 joint	 stock	 companies,	
3.1% unlimited, 1.8% partnership companies, 0.4% 
foreign	companies,	73%	leased	buildings,	and	27%	
owned	buildings.

Human Resources Development Fund
It	is	noteworthy	that	an	approval	was	issued	

that the Human Resources Development Fund 
bears 50% of the salaries of Saudi teachers in private 
schools for five years so that a sum of SR 5600 is 
paid	as	salary,	where	the	Fund	will	pay	SR	2800	and	
the	rest	is	paid	by	schools.	The	support	includes	all	
teachers	working	in	private	schools	starting	from	
the	new	academic	year	for	the	jobs	of	manager,	
school	principal	in	the	event	this	is	at	the	expense	
of	the	owner,	deputy	principal	and	headmistress,	
educational supervisor,  teacher, female teacher, 
student	 guide,	 secretary	 of	 learning	 resources,	
activity leader, and lab assistant.

90% of them rely on self-financing

“HDF” supports salaries of teachers 
in private schools
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Private schools

Merger may solve their 
accumulated difficulties

Saudi Markets

Saudi Arabia is one of the highest spending countries of the world on education. This spending is 
not only represented in the government sector, but it also extends to the private sector, where the state is 
working through the Human Resources Development Fund “HDF” to support salaries of teachers in the 
private schools.

In spite of the increase in spending and government support for the sector of private schools, but 
75 percent of these schools are still “small-scale”, the matter which calls for the importance that these 
schools should work to expand over the coming years, or enter into a phase of integration, to become 
major economic and educational entities.

Financing
The	funding	sources	on	which	private	

schools	depend	 in	Saudi	Arabia	are	 the	
most	 important	 challenges	 facing	 the	
sector.	This	comes	at	a	time	where	95%	of	
private schools currently rely on sources of 
self	funding,	4%	of	them	depend	on	the	
governmental	loans,	and	1%	depend	on	
commercial loans.

In	 this	 direction,	 Dr.	 Abdul	 Rahman	
Al-Hagbani,	 Head	 of	 the	 National	
Committee	 of	 Private	 Education	 at	 the	
Council of Saudi Chambers, assured 
that the private education sector in the 
Kingdom	 is	 facing	 several	 challenges	
linked	 to	 different	 parties	 which	 led	 to	
weak	 profitability,	 difficulty	 of	 securing	
the	salaries	of	 teaching	and	administra-
tive	 staff,	 and	 the	 inability	 to	make	 real	
budgets	 representing	profits	and	 losses	
of the sector.

Al-Hagbani,	during	a	lecture	held	by	
the	Eastern	Region	Chamber	of	Commerce	
at	its	headquarters	in	Dammam	last	month,	
highlighted	that	there	are	private	schools	
achieving	relayed	losses	that	their	admin-
istrations	do	not	know	about,	and	some	
schools	make	profits	 and	only	 consider	
this	without	paying	attention	to	the	losses	
that	are	the	product	of	waste	in	education	
and the assets of the investment.
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Abdullateef Al-furaihi
Editor-in-Chief

Editorial

Figures	of	goodness	announced	within	welfare	budget	provided	by	
Custodian	of	 the	Two	Holy	Mosques,	 King	Abdullah	bin	Abdulaziz,	 to	
Saudi	homeland	and	people	is	nothing	but	a	fruit	we	reap	once	again	
for	a	good	plant	that	was	taken	good	care	by	the	ruler	and	we	ask	God	
to	perpetuate	His	grace	and	blessings.	

Observer	of	all	 Saudi	Arabia’s	budgets	always	 finds	 that	 they	 focus	
on	building	human.	This	 is	obvious	 from	allocating	 the	 largest	 figures	
to	education,	health	and	projects.	This	building	is	an	investment	in	itself	
and	its	return	is	a	productive	citizen,	who	is	supposed	to	be	particularly	
a	productivity	element	and	who	increases	figures	in	the	future	or	at	least	
maintains them.

The	human,	 that	 setting	up	 the	development	plans	and	 figures	of	
budgets	revolve	around,	can	be	an	 important	number	not	 leaning	on	
a	wealth	which	we	know	it	will	dry	up	someday,	but	depends	on	tak-
ing	advantage	of	the	available	opportunities	today	to	build	a	factory,	a	
research laboratory, and science universities to become over time eco-
nomic	 power	 that	 produces	money	 through	 production	 of	 products,	
manufacturing	 innovations,	 and	 the	 optimum	 utilization	 of	 human	
resources	as	a	force	underlying	all	the	developed	economies	which	we	
need	to	be	a	part	of	after	we	are	officially	and	actually	part	of	the	major	
economies	around	the	world.

You	will	read	with	us	the	figures	and	details,	significant	and	amazing	
figures,	and	large-scale	and	awaited	tremendous	projects,	especially	the	
continuation	of	the	project	to	build	Saudi	man	to	be	the	true	fruit	now	
and	in	the	future,	and	to	be	as	well	as	prosperity,	among	the	many	pillars	
of	stability	that	we	enjoy,	thank	God.

The	 announcement	 about	 the	 largest	 Saudi	 budget	 was	 accom-
panied	as	usual	with	focus	by	Custodian	of	the	Two	Holy	Mosques	on	
good	performance	by	officials,	and	being	trustworthy	before	God	and	
the	people.	These	messages	from	the	ruler	emphasize	his	concern	that	
these	 good	 things	must	 be	 in	 the	 right	 place,	 so	 that	 they	 yield	 the	
desired	results,	to	be	reflected	as	more	strengths,	growth	of	the	devel-
opment,	and	to	continue	our	journey	replete	with	success	and	giving.

We	are	here	 to	celebrate	with	 the	nation	 this	huge	budget,	docu-
ment,	investigate	it,	and	we	see	the	features	of	human	well-being	within	
it	appreciatively	to	the	nation,	and	looking	for	available	jobs	and	build-
ing	opportunities	for	each	strong	individual	motivated	by	sincere	heart,	
mind and ambition.

Power and Welfare

abdullateef.furaihi@tadawul.com.sa
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