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االفتتاحيةاالفتتاحية

عبداللطيف الفريحي
رئي�س التحرير

abdullateef.furaihi@tadawul.com.sa

للعلوم  عبدالعزيز  امللك  مدينة  يف  عقد  ال��ذي  والتقنية  العلوم  لأ�سبوع  املتابع 
القت�ساد  يف  والتناف�سية  والبتكار  التنوع  مالمح  ب��روز  اأن��ه لحظ  موؤكد  موؤخراً، 
امل��ج��الت،  ال��ن��ان��و يف ك��ل  اإره��ا���س��ات تقنيات  ال�����س��ع��ودي، حيث ك��ان��ت تعر�ض ه��ن��اك 
وجمموعة من الأبحاث والخرتاعات العلمية التي ميكن اأن تكون وقود البتكار يف 

رحلتنا نحو مناف�سة ومواكبة الدول املتقدمة.
ل زلنا نوا�سل اخلطوات التي حتقق التنوع القت�سادي، بداأنا نعمل هنا وهناك، 
لكن القت�ساد الريعي ل يزال هو املهيمن، ول يزال اأمامنا الكثري من التحديات 

التي ما زالت قائمة.
اأن ُيخطط ل��ه ه��و  حت��ول يف الق��ت�����س��اد ال�����س��ع��ودي من  امل��وؤم��ل وم��ا يفرت�ض 
على  العلمية،  املنتجات  على  املعرفة،  على  قائم  اقت�ساد  اإل��ى  النفط  على  العتماد 
ال�سلع ال�سرتاتيجية واخلدمات الذكية، ونحن قطعنا كثرياً من اخلطوات يف هذا 
عدد  وتطوير  متوالية،  ارتفاعات  النفطية  غري  ال�سادرات  ت�سجيل  منها:  املجال 
من املدن القت�سادية، وتغيري مالمح التعليم والبحث والتدريب والتاأهيل ن�سبًيا، 

وتنفيذ برامج البتعاث.
اإن الإنفاق احلكومي القيا�سي يف موازنة 2014 م على الرعاية ال�سحية والتعليم 
والنقل، يقود جهود تنويع القت�ساد ال�سعودي وفق خطى ا�سرتاتيجية فاعلة، فال 
نه�سة بدون تعليم، ول تفوق �سناعي اإنتاجي بدون تعليم، ولن يكون هناك معرفة 
ُت�ستثمر بدون تعليم يناف�ض، و�سحة يتمتع بها النا�ض لينقلوا بالدهم اإلى املرتبة 

الأعلى اجلديدة باإذن اهلل.
خف�ض  اإل��ى  ي��وؤدي  اقت�سادنا  وتنويع  ال��دخ��ل،  م�سادر  تنويع  اأن  جميًعا  ن��درك 
ح��ادة يف  تذبذبات  اأي  اأو  امل�ستقبل،  دولية تظهر يف  اقت�سادية مالية  اأزم��ة  اأي  اآث��ار 
اأ�سعار الطاقة، ولهذا يعمل اجلميع اليوم يف ظل �سيا�سات مالية تعزز تبادل الأفكار 

واملعلومات حول اأف�سل ال�سبل لال�ستفادة من قوة ال�سعودية املالية. 
لقد رفعنا قيمة ال�سادرات غري النفطية يف 2013م اإلى 206 مليارات ريال ، اأي 
بن�سبة 9.2 % مقارنة بتلك ال�سادرات يف 2012م، ونحتاج اإلى اأن يظل هذا الرقم يف 
اأي�ساً جيدة حتى ن�سل اإلى طموحنا، وحتى يتوازن  م�سار ت�ساعدي دائم، وبن�سبة 
منو القطاعات محلًيا من النفاق احلكومي املتكئ على النفط مع العائدات املتاأتية 

من �سادراتنا.
اأكرب  اململكة  العامل، وت�سم  اقت�سادات يف  اأكرب  املرتبة 19 بني  اقت�سادنا يحتل 
�سوق مالية يف ال�سرق الأو�سط، واإنفاقنا هو اأحد اأكرب املوازنات يف العامل، ونتمنى 
العقول  ن�ستمع من  واأن  واأرقامنا،  مواقعنا  كل  وننمي  املكت�سبات،  على  نحافظ  اأن 

ال�سعودية والعاملية الالمعة اإلى اأفكار وخطط مميزة.

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

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

فـاك�س : 011-4197696
adv@rawnaa.com

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

فـاك�س مجاني: 8001242277
pro@rawnaa.com

اإدارة تطوير الأعمال
هاتف: 4197333-011  تحويلة:3544 

فـاك�س : 011-4608897
bsd@rawnaa.com

اإدارة التحرير المركزي
هاتف: 4197333-011 تحويلة:3540 

فـاك�س : 011-4192624
edit@rawnaa.com

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

فـاك�س : 011-4192624
art@rawnaa.com

المدير التنفيذي
ها�سم بن اإبراهيم العدواني

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

www.rawnaa.com

النا�سر

روؤيتنا:
 اأن نكون رواد الحلول المتكاملة في الإعالم 

المتخ�س�س بالعالم العربي..

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

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

وتتجاوز توقعاتهم.

المدير العام لدار اليوم لالإعالم
�سالح بن علي الحميدان

اإحدى �سركات

الطباعة:

ــات مـــوؤمتـــر »يــــورومــــوين  ــي ــال ــع تــنــعــقــد ف
اليومني  يف  العام  هــذا  خــالل  ال�سعودية« 
مايو اجلاري،  �سهر  وال�سابع من  ال�ساد�س 
تطور  مبناق�سة  مــتــزايــد  اهــتــمــام  و�ــســط 
القت�ساد ال�سعودي الذي بات يحتل املرتبة 
اقت�سادات  اأكــر  بني  من  ع�سرة  التا�سعة 
العامل، و�سط م�ساركة رفيعة امل�ستوى تتمثل 
يف وزراء »املالية« و»القت�ساد والتخطيط« 

و»الإ�سكان« و»العمل«.

إلى  العاملية  املنظمات  سعي  املجلة  تناولت  »تداول«  من  املاضي  العدد  يف 
لفئة  فقط  وليس  اجلميع  أمام  متوفرة  لتصبح  املالية  اخلدمات  تعميم 
واحدة متلك اإلمكانيات، ومع التسارع الواضح يف وسائل االتصال احلديثة 
النامية للتغلب على  الدول  الرقمي حًل مناسًبا لعدد من  التمويل  أصبح 
التحديات اإلمنائية الهائلة، وهو ما يناقشه هذا العدد باعتبار هذا النوع من 
التمويل يشكل جسًرا ملنظمات الدول النامية باختلف أمناطها للحصول 
على اخلدمات املالية، وهو الهدف الذي تسعى إليه أيًضا املنظمات الدولية 

الناشطة يف هذا املجال.

تفاصيل املوضوع تقرؤونها داخل العدد

كلمة التحرير

919191
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



بزخم  حتظى  التوظيف  ق�سية  بــاتــت 
اأجنبًيا  موقًعا  ت�سفحت  فاأينما  عاملي، 
اأو �سحيفة دولية جتد مقاًل اأو مو�سوًعا 
يتناول بطالة ال�سباب يف ال�سرق الأو�سط 
اإفريقيا، ويحاول احل�سول على  و�سمال 
خمرج لها، اإما من خالل مناق�سة الواقع 
اأو  اأ�سبابها،  ومعرفة  للظاهرة  العاملي 
تقليدية،  غري  جديدة  عمل  فر�س  طرح 

و�سرحها لرتغيب ال�سباب فيها.

اقتصاديات
السوق المالية السعودية تبدأ 

تطبيق آلية المعدل السعري 
في حساب سعر اإلغالق

منظمة التجارة العالمية:
توقعات بنمو تجارة الدول اآلسيوية بمعدل %6.9 

شركة جدوى لالستثمار ترفع 
رأس مالها

إضافة أسهم المنحة المجانية بمحافظ 
المساهمين بعدة شركات في السوق السعودية

»الأمور التي ترفع القيمة حلامل الأ�سهم 
بالن�سبة  ا  اأي�سً للغاية  مفيدة  تكون  قد 
غري  تــبــدو  قــد  جملة   .. كــكــل«  للمجتمع 
وا�سحة  كانت  لكنها  للكثريين  مفهومة 
بها  لبيرت هرني عندما رد  بالن�سبة  جًدا 
على �سوؤال اقرتح �سائله اأن يراأ�س هرني 
العمل  مــن  بـــدًل  حكومية  غــري  منظمة 

عميًدا لكلية �سترين بجامعة نيويورك.

ال�سعودي  الـــوزراء  جمل�س  موافقة  ــارت  اأث
للتحكيم  الــ�ــســعــودي  املــركــز  اإنــ�ــســاء  على 
�أو�ساط  لدى  �إيجابية  فعل  ردود  التجاري، 
البالد،  يف  وال�سناعية  التجارية  الغرف 
وهــو الــقــرار الـــذي اعــتــره رجـــال اأعــمــال 
�سدر  جتاري  قرار  اأهم  لـ»تداول«  حتدثوا 
خالل العام اجلاري 2014، حيث يحمل يف 
طياته الكثري من الأبعاد التي تتعلق بتنمية 
التجاري  القطاع  منو  م�ستويات  وتطوير 

والقت�سادي يف اململكة.

المركز المالي الكويتي:
قطاع الخدمات المالية يعزز أرباح الشركات الخليجية

90 ألف ريال غرامات مالية ضد
شركات خالفت أنظمة السوق



اقتصاديات

السوق المالية السعودية تبدأ تطبيق آلية المعدل 
السعري في حساب سعر اإلغالق

ك�سفت ال�سوق املالية ال�سعودية اأنه ابتداًء من 
يوم 1435/06/13هـ املوافق 2014/04/13م مت 
تطبيق اآلية املعدل ال�سعري وذلك بدًل من ح�ساب 
عادية  �سفقة  اآخــر  اأ�ــســا�ــس  على  الإغـــالق  �سعر 
)ال�سفقة التي تزيد قيمتها عن 15.000ريال(. 

مــوؤخــًرا  طــرحــت  قــد  املالية  ال�سوق  وكــانــت   
طريقة  ا�ستخدام  حول  العموم  لآراء  ا�ستطالًعا 
اأ�سهم  اإغـــالق  �سعر  ح�ساب  يف  ال�سعري  املــعــّدل 
ن�سبة  و�سول  نتيجته  كانت  املــدرجــة،  ال�سركات 
ا من ال�سوق املالية  التاأييد اإلى 69%، وذلك حر�سً
وبغر�س  الــ�ــســوق،  كــفــاءة  زيـــادة  على  ال�سعودية 
اإغالق  اأ�سعار  على  التاأثري  احتمالية  من  التقليل 

اأ�سهم ال�سركات املدرجة.
ال�سعري  املــعــدل  ح�ساب  يتم  للقرار  ووفــًقــا 
على  ال�سركة  �سهم  �سفقات  قيم  جمموع  بق�سمة 
ال�سركة  لنف�س  املتداولة  الأ�سهم  كمية  جمموع 
اأن ن�سب  اآخر 15 دقيقة قبل الإغالق. كما  خالل 
لليوم  ال�سركة  ل�سعر �سهم  الدنيا والعليا  التذبذب 
التايل �ستحدد على اأ�سا�س �سعر الإغالق بطريقة 
املعّدل ال�سعري. علًما باأنه لن يكون هناك اأي تاأثري 
على ح�ساب املوؤ�سرات جراء هذا التغيري حيث يتم 

ح�سابها على اأ�سا�س �سعر اآخر �سفقة عادية.

الوقتالقيمةالكميةال�سعر

103٫253٫000309٫7503:16PM
105٫52٫110222٫6053:18PM
105٫752٫100222٫0753:20PM
10550052٫5003:22PM
10710010٫7003:24PM
1082٫000216٫0003:26PM
1091٫500163٫5003:28PM
1061٫500159٫0003:29PM

12٫8101٫356٫130المجموع

وط���رح���ت ال�����س��وق م���ث���اًل ت��و���س��ي��ح��ًي��ا يبني 
الو�سع اجلديد:  

اآخر �سفقة عادية  بطريقة  ال�سهم  اإغالق  • �سعر 
= 106ريال 

ال�سعري:   املعدل  بطريقة  ال�سهم  اإغالق  �سعر   •
12.810/1.356.130  = 105.86ريال

ميكن  ال�سعري  املــعــدل  اآلــيــة  تطبيق  وعــنــد 
مالحظة التايل:

1- ح�ساب »التغري يف �سعر ال�سهم«
وهناك حالتان حل�ساب التغري يف �سعر ال�سهم:

اإلــى   11:00:00 )مــن  مفتوًحا  ال�سوق  حالة  اأ- 
�سعر  يف  التغري  يــكــون  عــ�ــســًرا(:   03:30:00
�ساعات  خــالل  �سعر  اآخــر  بني  الفرق  ال�سهم 
)املعدل  ال�سابق  اليوم  اإغالق  و�سعر  التداول، 

ال�سعري(
)03:32:00ع�سًرا(:  الإغــالق  قبل  ما  حالة  ب- 
�سعر  بني  الفرق  ال�سهم  �سعر  يف  التغري  يكون 
اإغالق  اإغالق اليوم )املعدل ال�سعري(، و�سعر 

اليوم ال�سابق )املعدل ال�سعري(
2- تذبذب �سعر ال�سهم

�سيتم ح�ساب تذبذب �سعر ال�سهم على اأ�سا�س 
�سعر اإغالق اليوم ال�سابق )املعدل ال�سعري(.

اآخــر 15  وجــود �سفقات خالل  3- يف حالة عدم 
دقيقة 

يكون �سعر الإغالق هو �سعر اآخر �سفقة عادية 
متت قبل اآخر 15 دقيقة.

4- يف حالة عدم وجود �سفقات على ال�سهم خالل 
اليوم

اليوم  اإغـــالق  �سعر  هــو  الإغـــالق  �سعر  يكون 
ال�سابق.

5- ح�ساب املوؤ�سرات 
 لن توؤثر طريقة املعدل ال�سعري على ح�ساب 
اآخر  اأ�سا�س  على  ح�سابها  يتم  حيث  املوؤ�سرات، 

�سفقة عادية.
6- الأوراق املالية املدرجة يف ال�سوق 

ل�سوق  ال�سعري  املــعــدل  اآلــيــة  تطبيق  �سيتم 
الأ�سهم فقط.

جمادى   23 الأربعاء  يوم  البحرين  مبملكة  انعقد 
العمل  اجتماع  2014م(  اإبريل   23( 1435هـــ  الآخــرة 
وقعتها  التي  امل�سرتك  التعاون  مذكرة  لتفعيل  الأول 
البحرين  وبور�سة  )تــداول(  ال�سعودية  املالية  ال�سوق 
التعاون  م�ستوياِت  تعزيز  بهدف  نــوفــمــر2013م  يف 
والثقة املتبادلة بني ال�سوقني، �سعًيا للو�سول اإلى توحيد 

وتركيز الأعمال يف الأ�سواق وتطويرها.  
ــاول الجــتــمــاع عـــدًدا مــن املــو�ــســوعــات ذات  ــن وت
الهتمام امل�سرتك مثل الإف�ساح الإلكرتوين واملرابحة 
بالأ�سعار  اخلا�سة  املعلومات  وتــبــادل  الأ�ــســهــم،  يف 
للموظفني  التدريبية  الــرامــج  وكــذلــك  واملــوؤ�ــســرات، 
لل�سركات  امل�سرتك  الإدراج  ــى  اإل بالإ�سافة  فيهما، 
عمل  فــرق  ت�سكيل  جــرى  فيما  ال�سوقني،  يف  املــدرجــة 
م�سرتكة لكل م�سروع مت�سمًنا خطة عمل زمنية لتنفيذ 

ما مت التفاق عليه من م�سروعات م�سرتكة.

عرب اجتماع عقد يف مملكة البحرين

تفعيل التعاون بين السوق المالية السعودية وبورصة البحرين

البحرين  بور�سة  مع  تفاهم  مذكرة  وقعت  قد  »تــداول«  املالية  ال�سوق  وكانت 
بتاريخ 27 نوفمر 2013م، يف املركز الإعالمي باملقر الرئي�سي لـ)تداول( بالريا�س، وذلك 
)تداول(،  ال�سعودية  املالية  لل�سوق  التنفيذي  املدير   - الغامدي  �سالح  بن  بح�سور عادل 

وفوؤاد عبدالرحمن را�سد الرئي�س التنفيذي لبور�سة البحرين.
القيادية  والطاقات واخلرات  القدرات  ال�ستفادة من  التفاهم على  ون�ست مذكرة 
يف ال�سوقني، اإ�سافة اإلى التجارب ال�سابقة التي مر بها ال�سوقان خالل م�سريتهما املالية، 
وكذلك العمل على تطوير القدرات الإدارية لل�سوقني، وا�ست�سراف الفر�س املواتية، خا�سة 

تلك التي تتعلق بتطوير الأ�سواق املالية.
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إضافة أسهم المنحة المجانية بمحافظ المساهمين 
بعدة شركات في السوق المالية السعودية

وافقت اجلمعية العامة غري العادية لعدد 
من ال�سركات على زيادة راأ�س مالها واإ�سافة 
اأ�سهم املنحة املجانية يف حمافظ امل�ساهمني 
ال�سركة،  ل�سهم  التذبذب  ن�سبة  واحت�ساب 

ومن ذلك:
الــعــاديــة  غــري  الــعــامــة  اجلمعية  وافــقــت   •
ــنــاعــات  ــ�ــس ــل لــلــ�ــســركــة الـــ�ـــســـعـــوديـــة ل
بتاريخ  الطبية  وامل�ستلزمات  الــدوائــيــة 
)2014/04/17م(  1435/06/17هـــــــ 
ال�سركة من خالل  مال  راأ�ــس  زيــادة  على 
ــيــه فــقــد مت  ــة؛ وعــل ــي ــهــم جمــان ــس مــنــح اأ�
املجانية يف حمافظ  املنحة  اأ�سهم  اإ�سافة 
التذبذب  ن�سبة  واحــتــ�ــســاب  امل�ساهمني 
 47.74 �سعر  اأ�سا�س  على  ال�سركة  ل�سهم 
رياًل ليوم الأحد 1435/06/20هـ املوافق 

2014/04/20م.
الــعــاديــة  غــري  الــعــامــة  اجلمعية  وافــقــت   •
للموا�سالت  الــدولــيــة  املــتــحــدة  لل�سركة 
املوافق  1435/06/17هــــــ  اخلمي�س  يــوم 
مال  راأ�ـــس  زيـــادة  على  2014/04/17م 
جمانية؛  اأ�سهم  منح  خــالل  من  ال�سركة 
وعليه فقد مت اإ�سافة اأ�سهم املنحة املجانية 
ن�سبة  واحت�ساب  امل�ساهمني  حمافظ  يف 
التذبذب ل�سهم ال�سركة على اأ�سا�س �سعر 
79.26 رياًل ليوم الأحد 1435/06/20هـ 

املوافق 2014/04/20م.
العادية  غــري  الــعــامــة  اجلمعية  وافــقــت   •
الأربعاء  يــوم  الفرن�سي  ال�سعودي  للبنك 
1435/06/16هـ املوافق 2014/04/16م 
مــن خالل  البنك  مــال  راأ�ـــس  زيـــادة  على 
ــيــه فــقــد مت  ــة؛ وعــل ــي ــهــم جمــان ــس مــنــح اأ�
املجانية يف حمافظ  املنحة  اأ�سهم  اإ�سافة 
التذبذب  ن�سبة  واحــتــ�ــســاب  امل�ساهمني 
 31.50 �سعر  اأ�سا�س  على  البنك  ل�سهم 

1435/06/17هــــــ  اخلمي�س  لــيــوم  ـــاًل  ري
املوافق 2014/04/17م.

• وافقت اجلمعية العامة غري العادية ل�سركة 
الثالثاء  يــوم  والتعليم  للتدريب  اخلليج 
1435/06/15هـ املوافق 2014/04/15م 
ال�سركة من خالل  مال  راأ�ــس  زيــادة  على 
ــيــه فــقــد مت  ــة؛ وعــل ــي ــهــم جمــان ــس مــنــح اأ�
املجانية يف حمافظ  املنحة  اأ�سهم  اإ�سافة 
التذبذب  ن�سبة  واحــتــ�ــســاب  امل�ساهمني 
 53.30 �سعر  اأ�سا�س  على  ال�سركة  ل�سهم 
ـــاًل لــيــوم الأربـــعـــاء 1435/06/16هـــــــ  ري

املوافق 2014/04/16م.
العادية  غــري  الــعــامــة  اجلمعية  وافــقــت   •
الثــنــني  يـــوم  للتعمري  الــريــا�ــس  ل�سركة 
1435/06/14هـ املوافق 2014/04/14م 
ال�سركة من خالل  مال  راأ�ــس  زيــادة  على 
ــيــه فــقــد مت  ــة؛ وعــل ــي ــهــم جمــان ــس مــنــح اأ�
املجانية يف حمافظ  املنحة  اأ�سهم  اإ�سافة 
التذبذب  ن�سبة  واحــتــ�ــســاب  امل�ساهمني 
 26.52 �سعر  اأ�سا�س  على  ال�سركة  ل�سهم 
ريـــاًل لــيــوم الــثــالثــاء 1435/06/15هـــــــ 

املوافق 2014/04/15م.
العادية  غــري  الــعــامــة  اجلمعية  وافــقــت   •
ـــني  ـــن ــــراجــــحــــي يــــــوم الث ـــرف ال ـــ�ـــس مل
1435/06/14هـ املوافق 2014/04/14م 
ـــال املــ�ــســرف من  عــلــى زيـــــادة راأ�ـــــس م
فقد مت  وعليه  اأ�سهم جمانية؛  منح  خالل 
املجانية يف حمافظ  املنحة  اأ�سهم  اإ�سافة 
التذبذب  ن�سبة  واحــتــ�ــســاب  امل�ساهمني 
ل�سهم امل�سرف على اأ�سا�س �سعر 67.07 
ريـــاًل لــيــوم الــثــالثــاء 1435/06/15هـــــــ 

املوافق 2014/04/15م.
الــعــاديــة  غــري  الــعــامــة  اجلمعية  وافــقــت   •
ل�سركة احتاد م�سانع الأ�سالك يوم الأحد 

1435/06/06هـ املوافق 2014/04/06م 
ال�سركة من خالل  مال  راأ�ــس  زيــادة  على 
ــيــه فــقــد مت  ــة؛ وعــل ــي ــهــم جمــان ــس مــنــح اأ�
املجانية يف حمافظ  املنحة  اأ�سهم  اإ�سافة 
التذبذب  ن�سبة  واحــتــ�ــســاب  امل�ساهمني 
 37.30 �سعر  اأ�سا�س  على  ال�سركة  ل�سهم 
ــني 1435/06/07هــــــــ  ــن ــــاًل لــيــوم الث ري

املوافق 2014/04/07م.
الــعــاديــة  غــري  الــعــامــة  اجلمعية  وافــقــت   •
الأحد  يوم  العثيم  عبداهلل  اأ�سواق  ل�سركة 
1435/06/06هـ املوافق 2014/04/06م 
ال�سركة من خالل  مال  راأ�ــس  زيــادة  على 
ــيــه فــقــد مت  ــة؛ وعــل ــي ــهــم جمــان ــس مــنــح اأ�
املجانية يف حمافظ  املنحة  اأ�سهم  اإ�سافة 
التذبذب  ن�سبة  واحــتــ�ــســاب  امل�ساهمني 
 93.50 �سعر  اأ�سا�س  على  ال�سركة  ل�سهم 
ــني 1435/06/07هــــــــ  ــن ــــاًل لــيــوم الث ري

املوافق 2014/04/07م.
الــعــاديــة  غــري  الــعــامــة  اجلمعية  وافــقــت   •
الثالثاء  يــوم  العربية  الأ�سمنت  ل�سركة 
1435/06/01هـ املوافق 2014/04/01م 
ال�سركة من خالل  مال  راأ�ــس  زيــادة  على 
ــيــه فــقــد مت  ــة؛ وعــل ــي ــهــم جمــان ــس مــنــح اأ�
املجانية يف حمافظ  املنحة  اأ�سهم  اإ�سافة 
التذبذب  ن�سبة  واحــتــ�ــســاب  امل�ساهمني 
اأ�سا�س �سعر 64 رياًل  ال�سركة على  ل�سهم 
املوافق  1435/06/02هـــــ  الأربــعــاء  ليوم 

2014/04/02م.
الــعــاديــة  غــري  الــعــامــة  اجلمعية  وافــقــت   •
الثالثاء  يوم  لال�ستثمار  ال�سعودي  للبنك 
1435/06/01هـ املوافق 2014/04/01م 
مــن خالل  البنك  مــال  راأ�ـــس  زيـــادة  على 
ــيــه فــقــد مت  ــة؛ وعــل ــي ــهــم جمــان ــس مــنــح اأ�
املجانية يف حمافظ  املنحة  اأ�سهم  اإ�سافة 
التذبذب  ن�سبة  واحــتــ�ــســاب  امل�ساهمني 
 28.30 �سعر  اأ�سا�س  على  البنك  ل�سهم 
ـــاًل لــيــوم الأربـــعـــاء 1435/06/02هـــــــ  ري

املوافق 2014/04/02م.
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اقتصاديات

تعديل قائمة أعمال 
»األول كابيتال«
و»كيو إنفست«

املالية  الــ�ــســوق  هيئة  جمل�س  اأ�ــســدر 
قراره باملوافقة على تعديل قائمة الأعمال 
يف  ــتــال  ــي كــاب الأول  لــ�ــســركــة  ــس  ــرخــ� امل
�لتعامل ب�سفة  باإ�سافة ن�ساط  ممار�ستها 
التعامل  التعديل:  بعد  لت�سبح  اأ�ــســيــل، 
ب�سفة اأ�سيل، واإدارة �سناديق ال�ستثمار، 
والــرتتــيــب،  ــعــمــالء،  ال حمــافــظ  واإدارة 
ــورة، واحلــفــظ يف اأعــمــال  ــس ــ� ــقــدمي امل وت

الأوراق املالية.
تعديل  على  ا  اأي�سً املجل�س  وافــق  كما 
كيو  ل�سركة  املــرخــ�ــس  الأعـــمـــال  قــائــمــة 
ممار�ستها  يف  �ل�سعودية  �لعربية  �إنف�ست 
ال�ستثمار،  �سناديق  اإدارة  اأن�سطة  باإلغاء 
واإدارة حمافظ العمالء، واحلفظ، لت�سبح 

بعد التعديل: الرتتيب وتقدمي امل�سورة.

90 ألف ريال غرامات مالية ضد
شركات خالفت أنظمة السوق

غرامات  املالية  ال�سوق  هيئة  فر�ست 
مالية موؤخًرا على بع�س ال�سركات ملخالفتها 

نظام ال�سوق ، ومن ذلك:
مالية  غرامة  ريــال  اآلف   )10.000(  •
الــزراعــيــة،  للتنمية  تــبــوك  �سركة  على 
الرابعة  املادة  من  )اأ(  الفقرة  ملخالفتها 
والإدراج،  الت�سجيل  قواعد  من  والثالثني 
الإف�ساح  منوذج  يف  الــواردة  والتعليمات 
مبوجب  املعتمد   )6( رقــم  الإلــكــرتوين 
-39-1( رقـــم  الــهــيــئــة  جمــلــ�ــس  ــــرار  ق

املوافق  1434/2/10هــــ  وتاريخ   )2012
ال�سركة  حتديث  لعدم  2012/12/23م، 
 )6( رقــم  الإلــكــرتوين  الإف�ساح  منــوذج 

فور حدوث التغيري.
ال�سركة  على  ريــال،  اآلف   )10.000(  •
»نــــادك«،  ــة  ــزراعــي ال للتنمية  الــوطــنــيــة 
الرابعة  املادة  من  )اأ(  الفقرة  ملخالفتها 
والإدراج،  الت�سجيل  قواعد  من  والثالثني 

شركة جدوى لالستثمار ترفع رأس مالها
تقدمت �سركة جدوى لال�ستثمار اإلى الهيئة 
بطلب املــوافــقــة عــلــى زيــــادة راأ�ــــس مــالــهــا من 
و�ستني  وثمانية  خم�سمائة   )568.490.000(
مليوًنا واأربعمائة وت�سعني األف ريـال �سعودي اإلى 

طرح أسهم 
شركة إسمنت 

أم القرى 
لالكتتاب العام

�سدور  املالية  ال�سوق  هيئة  اأعلنت 
املوافقة  املت�سمن  الهيئة  جمل�س  قرار 
�سهًما   )27.500.000( طــرح  على 
من   )%50( متــثــل  ــام  ــع ال لــالكــتــتــاب 
ب�سعر  القرى  اأم  اإ�سمنت  �سركة  اأ�سهم 
خالل  الــواحــد  لل�سهم  ريـــالت   )10(
الــفــرتة مــن 1435/6/29هــــــ املــوافــق 
1435/7/6هـــــ  اإلـــى  2014/4/29م 

املوافق 2014/5/5م.

وخم�سني  واثنني  ثمامنائة   )852.735.000(
ريـال  األــف  وثالثني  وخم�سة  و�سبعمائة  مليوًنا 
ـــاح  �ــســعــودي مــن خــالل ر�سملة جــزء مــن الأرب

املبقاة. 
وبناًء على ذلك، اأ�سدر جمل�س الهيئة قراره 
جدوى  �سركة  مــال  ــس  راأ� ــادة  زي على  باملوافقة 
خم�سمائة   )568.490.000( من  لال�ستثمار 
األف  وت�سعني  واأربعمائة  مليوًنا  و�ستون  وثمانية 
اإلى )852.735.000( ثمامنائة  ريـال �سعودي 
وخم�سة  و�سبعمائة  مليوًنا  وخم�سني  واثــنــني 

وثالثني األف ريـال �سعودي.

الإف�ساح  منوذج  يف  الــواردة  والتعليمات 
مبوجب  املعتمد   )6( رقــم  الإلــكــرتوين 
-39-1( رقـــم  الــهــيــئــة  جمــلــ�ــس  ــــرار  ق

املوافق  1434/2/10هــــ  وتاريخ   )2012
منوذج  حتديث  لعدم  2012/12/23م، 
فــور  ـــكـــرتوين رقـــم )6(  الإل ــاح  ــ�ــس الإف

حدوث التغيري.
�سركة  على  ـــال،  ري األـــف   )70.000(  •
اإ�ــســمــنــت اجلــــوف، ملــخــالــفــتــهــا الــفــقــرة 
من  والأربــعــني  ال�ساد�سة  املــادة  من  )اأ( 
من  )اأ(  والــفــقــرة  املالية  ال�سوق  نظام 
املــــادة احلــاديــة والأربـــعـــني مــن قــواعــد 
ال�سركة  اإبالغ  لعدم  والإدراج،  الت�سجيل 
بتاريخ  توقيعها  عــن  واجلــمــهــور  الهيئة 
تــ�ــســهــيــالت  عـــقـــد  2013/09/01م 
بقيمة  الراجحي  م�سرف  مع  م�سرفية 
مليون  مــئــة  اأربــــع   )400.000.000(

ريـال، اإل يف تاريخ 2013/9/29م.
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منظمة التجارة العاملية:

توقعات بنمو تجارة الدول
اآلسيوية بمعدل %6.9 

توقع روبرتو اأزيفيدو، مدير منظمة التجارة 
بن�سبة  العاملية  التجارة  منو  جنيف  يف  العاملية 
الإيجابية  التطورات  ب�سبب  العام  هــذا   %4.7
الأوروبــي، م�سرًيا  املتحدة والحتاد  الوليات  يف 
كانت  واأملانيا  املتحدة  والوليات  ال�سني  اأن  اإلى 

اأكر الدول امل�سدرة 
العام املا�سي. 

نف�سه  الوقت  يف 
اإلى  املنظمة  اأ�سارت 
العام  اأن منو جتــارة 
ــكــون  ــي ــس احلــــــــايل �

عاًما  الع�سرين  خــالل  النمو  متو�سط  من  اأقــل 
اأن  من  حذرت  كما  �سنوًيا،   %5.3 وهو  املا�سي 
الدول ال�ساعدة تواجه خماطر حمددة عديدة، 
اجلاري  احل�ساب  ميزان  يف  العجز  اإلى  م�سرية 
ال�سرف  �سعر  ـــة  واأزم وتركيا  الهند  مــن  لكل 

يف  الإنتاجية  الطاقات  وفوائ�س  الأرجنتني  يف 
العديد من الدول ال�ساعدة الأخرى. 

ـــدول  كــمــا تــتــوقــع املــنــظــمــة منـــو جتــــارة ال
الــدول  هــذه  لت�سبح    %6.9 مبعدل  الآ�سيوية 
خالل  اأخــرى  مرة  العاملية  التجارة  منو  قاطرة 
احلايل،  العام 
وكــــذلــــك منــو 
التجارة  حركة 
املـــنـــاطـــق  يف 
الأخــــــــرى مــن 
العامل باأقل من 
اأمريكا  ومنو  وهو %4.7،  العاملي  النمو  متو�سط 
الالتينية  اأمريكا  ومنو    %4.6 مبعدل  ال�سمالية 
مبعدل 4.4% ومنو اأوروبا مبعدل 3.3% واإفريقيا 
وال�سرق الأو�سط وجمهوريات الحتاد ال�سوفيتي 

�سابًقا بن�سبة 3.1% خالل العام احلايل.

مطالبات بسن 
تشريعات 
للصكوك

في الكويت
ــب حمــافــظ بــنــك الــكــويــت  طــال
ب�سرورة  الها�سل،  حممد  املــركــزي 
لل�سكوك  ت�سريعات  �سن  الإ�سراع يف 
اأن جلنة  اإلـــى  مــ�ــســرًيا  الــكــويــت،  يف 
للخطة  الــتــ�ــســريــعــيــة  ــات  ــب ــطــل ــت امل
اأعــــدت   2014-2010 اخلــمــ�ــســيــة 
احلكومية  لل�سكوك  قانون  م�سروع 
البنك  راأي  ا�ستطالع  واخلا�سة، ومت 

املركزي ب�ساأنه.
ال�سكوك  اأن  املحافظ  واأ�ساف 
ال�سيا�سة  »ل�ستخدامات  �سرورية 
تنفيذها  على  يعمل  الــتــي  النقدية 
ولأغــرا�ــس  املــركــزي،  الكويت  بنك 
ال�سوق  يف  ال�سيولة  م�ستويات  تنظيم 

امل�سريف«.
ونقلت �سحيفة »القب�س« الكويتية 
عن الها�سل قوله »اإن اأو�ساع البنوك 
ـــن املــتــوقــع  الــكــويــتــيــة تــتــحــ�ــســن، وم
بف�سل  ــدة  جــي اأربــــاًحــــا  حتــقــق  اأن 
خــالل  جنبتها  الــتــي  املخ�س�سات 

ال�سنوات املا�سية«.
واأ�ساف اأنه »لن يتدخل كثرًيا يف 
 »2014 لعام  البنوك  اأربــاح  توزيعات 
التي توقع اأن تزيد »بن�سبة كبرية« يف 
احلايل،  العام  بنتائج  التفاوؤل  �سوء 
النقدية  الــديــون  ن�سبة  اأن  مو�سًحا 
حمفظة  اإجمايل  اإلــى  املنتظمة  غري 
الــتــ�ــســهــيــالت الــنــقــديــة بــلــغــت نحو 
مقابل   ،2013 نهاية  يف  باملئة   3.2

نحو4.9 باملئة يف نهاية 2012.
وزادت ن�سبة تغطية املخ�س�سات 
املحددة والعامة اإلى اإجمايل الديون 
نحو  لتبلغ  املنتظمة  غــري  النقدية 
141.3 باملئة يف نهاية 2013، مقابل 

نحو 94.8 باملئة يف نهاية 2012.

صندوق النقد الدولي:

ارتفاع واضح بحصة إفريقيا
من االستثمارات األجنبية

اأكدت مديرة اإدارة اإفريقيا يف �سندوق النقد 
اإفــريــقــيــا جنوبي  اأن  �ــســايــح،  اأنــطــوانــيــت  ـــدويل  ال
يف  منـــًوا  املناطق  اأ�ــســرع  مــن  �ستكون  ال�سحراء 

الدول  اإل  تتفوق عليها  ولن  العامل، 
النامية يف اآ�سيا.

وكـــــان الــ�ــســنــدوق تـــوقـــع منو 
ال�سحراء  جنوبي  اإفريقيا  اقت�ساد 
وبن�سبة   2013 عــام   %5.6 بن�سبة 
6.1% يف 2014 يف تقديرات �سابقة 
ــل املــا�ــســي، وعــزا  ــري �ــســدرت يف اأب
بني  الطفيف  الفرق  النقد  �سندوق 

التوقعات ال�سابقة واحلديثة اإلى ا�ستبعاد دولة جنوب 
ال�سودان املتميز و�سعها القت�سادي ب�سدة التقلب.

منطقة  اإن  املا�سي،  ال�سهر  ال�سندوق  وقــال 
جنوب ال�سحراء الإفريقية ل يزال يتعني عليها اأن 
تت�سدى ب�سكل عاجل وفاعل مل�سكلة الفقر، مو�سًحا 

اأن مواجهة الفقر واحلد منه مل تظهر ب�سكل جلي 
الأخرية  ال�سنوات  بداأت يف  اأنها  املنطقة، رغم  يف 
اإظهار قدراتها القت�سادية مع توقع منو اقت�سادي 

�سنوي بن�سبة جيدة.
وعــنــد مــقــارنــة اإفــريــقــيــا 
ــــن املـــنـــاطـــق يف  بـــغـــريهـــا م
حماربة الفقر، بنّي ال�سندوق 
ال�سحراء  جنوبي  اإفريقيا  اأن 
يف  تقدًما  الأقــل  املنطقة  تعد 
العامل على طريق بلوغ اأهداف 
وتبقى  التنمية،  يف  الألــفــيــة 
والوفيات  الأ�سا�سية،  الرتبية  جمال  يف  متاأخرة 

عند الولدة.
وت�سري اأحدث البيانات اإلى اأن ح�سة اإفريقيا 

من ال�ستثمارات الأجنبية انتقلت من %3.2 
عام 2007 اإلى 5.6% عام 2012.
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اقتصاديات

قطاع الخدمات المالية يعزز أرباح الشركات الخليجية
التعاون  جمل�س  دول  منطقة  اأن  عن  الكويتي  املــايل  املركز  ك�سف 
اخلليجي �سهدت منًوا اإيجابًيا اإجمالًيا بن�سبة 10% يف اأرباح ال�سنة الكاملة 
املايل 2012م(  بالعام  مقارنة  املايل 2013م  )العام  العام 2013  خالل 
اأداء قطاع اخلدمات املالية والقطاع العقاري، حيث حقق قطاع  يعززها 
اخلدمات املالية منًوا يف الأرباح بن�سبة 54%، بينما حقق القطاع العقاري 
منًوا يف الأرباح بن�سبة 47% نتيجة حت�سن الأو�ساع يف الأ�سواق الأ�سا�سية 

كالإمارات وقطر. 
القطاعات  يف  العاملة  ال�سركات  اإن  حديثة  درا�سة  يف  املركز  وقال 
املرتبطة بقطاع البناء تاأثرت ب�سكل اإيجابي بنمو القطاع العقاري، ومنت 
امل�سارف  بكاملها. كما حققت  املالية 2013  لل�سنة  بن�سبة %16  اأرباحها 
الإجمالية  اأرباحها  ومنت   2013 عام  خالل  قوًيا  منــًوا  ا  اأي�سً اخلليجية 

بن�سبة %9. 
وبلغت الأرباح الإجمالية لل�سركات اخلليجية 59.2 مليار دولر خالل 

يف  دولر  مليار   29.3 الإجمالية  ــاح  الأرب بلغت  بينما  2013م،  عام 
الن�سف  الأرباح خالل  الثاين من عام 2013م، وكانت  الن�سف 

الثاين من ال�سنة ناجتة عن الأداء القوي يف قطاعات اخلدمات 
املالية والعقار والبناء والت�سالت وجمموعات ال�سركات.

املالية  اخلدمات  من  ال�سافية  الأرباح  اأن  اإلى  املركز  درا�سة  وتلفت 
بنمو  اأي  دولر،  مليار   1.3 جمموعه  ما  بلغت  2013م  املــايل  العام  يف 

وزير البرتول والثروة املعدنية:

المملكة تولي اهتمامًا لتحقيق أكبر عائد من ثرواتها المعدنية
وزير  النعيمي  اإبراهيم  بن  علي  املهند�س  اأكــد 
حالًيا  تعمل  اململكة  اأن  املعدنية،  ــروة  وال البرتول 
تطويرها  اأو  متكاملة  �سناعية  جممعات  بناء  على 
يف  اخلـــري  وراأ�ــــس  اجلــبــيــل  مــن  كـــلٍّ  يف  وتو�سعتها 

املركز املالي الكويتي:

اأربــاح  وبلغت  2012م،  املــايل  العام  يف  عليه  كانت  مبا  مقارنة   %54 بن�سبة 
القطاع العقاري 3.7 مليار  دولر اأمريكي، بزيادة بن�سبة 47% يف العام املايل 
2013م عما كانت عليه يف العام املايل ال�سابق. كذلك حققت �سركات البناء 

ا منًوا يف الأرباح بن�سبة 16% و12% على التوايل. وجمموعات ال�سركات اأي�سً

جنوبها،  يف  جــــازان  منطقة  ويف  املــمــلــكــة،  �ــســرق 
تطوير  عن  ف�ساًل  اململكة،  �سمال  يف  ال�سمال  ووعد 
مواد  اإنــتــاج  اأجــل  من  البرتوكيميائية  ال�سناعات 
و�سناعة  ال�سيدلة،  جمالت  يف  ا�ستخدامها  ميكن 
ــدائــن  ــل ــظــفــات، وال ــن ـــبـــاغ، وامل الـــدهـــانـــات والأ�ـــس
)البال�ستيك(، وال�سلع ال�ستهالكية، يف الوقت الذي 
تويل فيه اململكة اهتماًما متزايًدا لتحقيق اأكر عائد 

ممكن من ثرو�تها �ملعدنية.
معهد  يف  مـــوؤخـــًرا  ــقــاهــا  األ كلمة  يف  واأو�ـــســـح 
كلينخينديل للعالقات الدولية يف لهاي بهولندا، اأن 
حجم هذه امل�ساريع بلغ نطاقها حدوًدا غري م�سبوقة 
حيث �ستعمل هذه امل�ساريع على دفع عجلة القت�ساد 
الوظيفية  الفر�س  مــن  العديد  وتــوفــري  ال�سعودي، 
ل�سكان اململكة، وفتح اآفاق جديدة للم�ستثمرين، وهي 
متثل م�ستقبل اململكة العربية ال�سعودية، وتعد جزًءا 

من ا�سرتاتيجية انتقالية متكاملة تتبناها اململكة.
مهمة  اململكة خطت خطوات  اإن  النعيمي  وقال 
اأ�س�س  لو�سع  الــالزمــة  ــاع  ــس الأو� متهيد  �سبيل  يف 

للبالد،  ا�ستدامة  واأكـــر  ــدى  امل بعيدة  اقت�سادية 
اإن�ساء  على  ت�ستند  اخلــطــوات  تلك  اأن  مو�سًحا 
البرتوكيميائية،  وال�سناعات  املتكاملة،  امل�سايف 
و�سناعة املعادن، ت�سهم يف حتقيق القيمة يف اأعمالنا 
واقت�سادنا، وتعزيز اأن�سطتنا القت�سادية، وتاأ�سي�س 
حتقيق  عــلــى  ت�ساعدنا  جتــاريــة  واأنــ�ــســطــة  ــال  اأعــم
وظيفية  فر�س  خلق  على  والعمل  اإلــيــه،  ن�سبو  مــا 

م�ستدامة لل�سباب ال�سعودي.
علي  الوزير  معايل  اأكد  بالطاقة،  يتعلق  وفيما 
النعيمي،اأن اململكة تعكف حالًيا على بناء جممعات 
متكاملة لتكرير النفط على اأحدث طراز، من خالل 
تاأ�سي�س م�ساريع م�سرتكة مع �سركات عاملية مرموقة. 
اململكة كذلك على تكامل هذه املجمعات مع  وتعمل 
مراكز �سناعية جديدة �ستعمل بدورها على ت�سجيع 
اأنحاء  جميع  يف  وا�ستقطابها  التجارية  الفر�س 
�سوميتومو  �سركة  مع  ال�سركات  اإلى  م�سرًيا  اململكة، 
كيميكال اليابانية، و�سركة توتال الفرن�سية، و�سركة 

داو كيميكال الأمريكية.
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األمم المتحدة تدرس سبل مواجهة تغير المناخ في أبوظبي

برنامج »بادر« يدعم تحويل األفكار إلى شركات تقنية ناجحة
 Oasis( اأوي�س�س500  �سركة  مع  بالتعاون 
يف  الرياديني  ومتويل  دعــم  يف  العاملة    )500
منطقة ال�سرق الأو�سط و�سمال اإفريقيا اأطلقت 
و�لتقنية ممثلة  للعلوم  مدينة �مللك عبد�لعزيز 
مبادرة  التقنية،  حلا�سنات  بــادر  برنامج  يف 
)بادر- اأوي�س�س 500( لت�سريع منو امل�سروعات 
وذلــك  ال�سعوديني،  الأعــمــال  لـــرواد  النا�سئة 
ومبتكرة،  جــديــدة  تقنية  م�سروعات  ــتــاج  لإن
تعزيز  يف  ت�سهم  اإيجابية  تــاأثــريات  واإحـــداث 
الإنتاجية  وزيـــادة  الوطني  القت�ساد  م�سرية 

وتوفري املزيد من الفر�س الوظيفية لل�سباب.
يف  مــرة  لأول  تطلق  التي  املــبــادرة  وتــركــز 
الأعمال  رواد  ودعــم  ا�ستقطاب  على  اململكة 
وتقنية  الت�سالت  جمــالت:  يف  اجلن�سني  من 
املعلومات، وتطبيقات اجلوال، وو�سائل الإعالم 
لت�سريع  برناجمها  من  لال�ستفادة  الرقمية، 
املكثف  التدريبي  املع�سكر  ي�سمل  مبا  الأعمال 
اإن�ساء  لكيفية  ال�سروري  التوجيه  يوفر  الــذي 
والت�سويق  املالية  بــالأمــور  يتعلق  فيما  �سركة 
واإن�ساء خطة عمل منا�سبة وغريها من مقومات 
ال�ستثمار  توفري  اإلــى  اإ�سافة  املهمة،  النجاح 
امل�سروع  عمر  مــن  جـــًدا  املــبــكــرة  املــراحــل  يف 

رفيع  اجتماًعا  اأبوظبي  العا�سمة  ت�ست�سيف 
امل�ستوى بالتعاون مع الأمم املتحدة يف مايو 2014م 
لت�سجيع التعاون بني القطاعني احلكومي واخلا�س 
اإجراءات عملّية وفعالة من �ساأنها  بهدف �سياغة 
دعم اجلهود الرامية للت�سدي لظاهرة تغري املناخ 
اإلى التعامل معها  التي متثل م�سكلة عاملية حتتاج 
بجدية. و�سيلتقي خالل الجتماع نخبة من القادة 
�ستنعقد  التي  املناخ  تغري  لقمة  حت�سرًيا  العامليني 
اإلى  وتهدف   2014 �سبتمر   23 يوم  نيويورك  يف 
من  للحد  فعالة  ومقرتحات  اأفكار  طرح  ت�سجيع 

انعكا�سات ظاهرة تغري املناخ.
الجتماع  يف  امل�ساركة  الأطـــراف  وت�سعى 
جمــالت  ا�ستك�ساف  اإلــى  باأبوظبي  الــــوزاري 
الــتــحــرك الــرئــيــ�ــســيــة والـــبـــدء يف �ــســيــاغــة 
الإعالن  �سيتم  التي  والقرتاحات  اللتزامات 

عنها خالل �سبتمر. 

رئي�سية  جمالت  ت�سعة  على  الجتماع  ويركز 
من �ساأنها حتقيق نتائج �سريعة وملمو�سة. وت�سمل 

وا�ستخدام  الطاقة،  كفاءة  تعزيز  املجالت:  هذه 
املتجددة،  والطاقة  والتمويل،  والغابات،  الأرا�سي 
ــاخ ق�سرية  ــن ـــزراعـــة، والــنــقــل، ومــلــوثــات امل وال

الأجل، واملدن، واملرونة يف التكّيف. كما �سيناق�س 
ــراف  الأط ومتعددة  الدولية  اجلهود  املجتمعون 
اأر�س  على  الطموحة  املقرتحات  تطبيق  لت�سجيع 

الواقع. 
اإلى  نيويورك  يف   2014 املناخ  قمة  وتهدف 
حكومات  مــن  املــعــنــيــة  الأطـــــراف  كــافــة  حتفيز 
�سناعية  و�سركات  متويل  وموؤ�س�سات  و�سركات 
لدعم  التحرك  على  املــدين  املجتمع  ومنظمات 
م�ستدام  اقت�ساد  نحو  الــعــاملــي  الــتــحــول  جــهــود 

منخف�س النبعاثات الكربونية. 
اجلهود  ح�سد  اإلـــى  القمة  هــذه  تــهــدف  كما 
املوؤمتر  قبل  ملمو�سة  اإجراءات  واتخاذ  ال�سيا�سية 
الأمم  اتفاقية  يف  لالأطراف  والع�سرين  احلــادي 
املتحدة الإطارية ب�ساأن تغري املناخ الذي ت�ست�سيفه 
اتفاقية  �سياغة  ملناق�سة   2015 عــام  يف  باري�س 

عاملية ملزمة ب�ساأن املناخ.

اأوي�س�س 500،  النقدي من  التمويل  ت�سمل  التي 
التي  ال�سركات  وت�سريع  ح�سانة  فرتة  وكذلك 
يغطي  مبا  يــوم   100 ملــدة  فيها  ال�ستثمار  يتم 
وتقدمي  والإر�ساد  واملتابعة  والتوجيه  التدريب 

جانب  اإلــى  والن�سح  ال�ست�سارية  اخلــدمــات 
املكتبية،  واخلـــدمـــات  ـــت،  ـــرتن والإن املــكــاتــب، 

وغريها.
ــى مــ�ــســاعــدة  كــمــا �ــســتــعــمــل املــــبــــادرة عــل
الــ�ــســركــات يف احلــ�ــســول عــلــى ا�ــســتــثــمــارات 
من  كــبــرية  �سبكة  خــالل  مــن  لحــقــة  اإ�سافية 
والعامليني،  والإقليميني  املحليني  امل�ستثمرين 
ا�ستثمارات  على  احل�سول  اإمكانية  عن  ف�ساًل 
املبادرة  وتهدف   .500 اأوي�س�س  من  اإ�سافية 
خالل  من  النا�سئة  امل�ساريع  منو  ت�سريع  اإلــى 
وعلمية،  منهجية  بطرق  التحديات  مواجهة 
وتوفري بيئة مناف�سة لنمو ريادة الأعمال التقنية 
لدى  الأعمال  ريــادة  ثقافة  وتنمية  اململكة،  يف 
امل�ساعدة  اإلــى  بالإ�سافة  اململكة،  يف  ال�سباب 
النا�سئة. التقنية  للم�سروعات  متويل  جذب   يف 

وميكن جلميع رواد الأعمال، واأ�سحاب الأفكار 
اخلالقة الذين يرغبون يف حتويل اأفكارهم اإلى 
املبادرة  يف  امل�ساركة  ناجحة،  تقنية  �سركات 
التايل:  املبادرة  رابط  يف  الت�سجيل  خالل  من 
ا�ستيعابهم  يتم  حيث   ،badiroasis500.com
ابتداء من  واإر�سادية مكثفة  يف برامج تدريبية 

17 مايو 2014م.
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اقتصاديات

100 مليون دوالر لدعم 
الشركات الصغيرة في تونس

اأعلن البنك الدويل عن م�ساندته لل�سركات ال�سغرى وال�سغرية واملتو�سطة 
اإ�سايف بقيمة 100 مليون دولر، وذلك لتو�سيع م�سروع الدعم  يف تون�س بقر�س 
القائم حالًيا الذي حقق نتائج ملحوظة يف زيادة اإمكانية ح�سول ال�سركات على 
ال�سركات  لإقرا�س  اإ�سافية  ائتمانية  ت�سهيالت  القر�س  �سيوفر  كما  التمويل. 

ال�سغرى، وتقدمي متويل طويل الأجل مع فرتة �سماح.
هذا وهدف امل�سروع الأ�سا�سي اإلى حت�سني �سبل ح�سول ال�سركات ال�سغرى 
على  القادرة  ال�سركات  ومتكني  تون�س،  يف  التمويل  على  واملتو�سطة  وال�سغرية 
القرتا�س من ال�ستمرار يف احل�سول على التمويل. و�سي�سمن القر�س الإ�سايف 

املمنوح اإ�سافة هدفني جديدين اإلى امل�سروع الرئي�سي الذي �سيبقى نافًذا. 
وت�سكل ال�سركات ال�سغرى وال�سغرية واملتو�سطة حمرك النمو القت�سادي 
للقطاع اخلا�س التون�سي، واأحد اأكر قطاعات التوظيف، اإذ اإن عددها ي�سل اإلى 
نحو 624 األف �سركة - ما ميثل ن�سبة 99.7 يف املئة من جمموع ال�سركات العاملة 
يف تون�س - وتوظف نحو 1.2 مليون عامل، اأي حوايل 44 يف املئة من قوة العمل 

الر�سمية يف القطاع اخلا�س. 
نظام  لتح�سني  التون�سية  احلكومة  م�سعى  الدويل  البنك  قر�س  �سيعزز  كما 
الإدارة، وذلك بغية متكني القطاع املايل من ال�سطالع بدوره كمحفز للنمو، وتهيئة 
فر�س العمل عن طريق زيادة القرو�س لل�سركات ال�سغرى وال�سغرية واملتو�سطة.

ال�سرق  ل�سوؤون منطقة  الــدويل  البنك  نائبة رئي�س  اأكــدت  الإطــار،  ويف هذا 
اأن  تون�س،  اإلى  الأخرية  زيارتها  اأندر�سن، خالل  اإنغر  اإفريقيا،  و�سمال  الأو�سط 

التمويل املقدم من البنك الدويل لعام 2014 �سيت�سمن:
الفر�س  تكافوؤ  لتحقيق  اإ�سالحات احلكومة  مل�ساندة  دولر  مليون   750 نحو   •
العامة  امل�ساءلة يف اخلدمات  العمل، مع زيادة  النمو وتوفري فر�س  وت�سجيع 

املقدمة للمواطنني.
بقيمة 300 مليون دولر يركز على بناء قدرات احلكومات املحلية، ما  • م�سروع 

يوفر الدعم لتنفيذ البنود املتعلقة بالالمركزية الواردة يف الد�ستور اجلديد.
دعم  ي�ستهدف  ائتماين  ت�سهيل  لتوفري  دولر  مليون   100 بقيمة  ا�ستثمار   •

ا لل�سركات ال�سغرية واملتو�سطة. امل�سارف املحلية التي تقدم قرو�سً
• 50 مليون دولر مل�سروع ي�ستهدف ت�سجيع ال�سادرات، الأمر الذي من �ساأنه اأن 

ي�ساهم يف حتديد القطاعات التي ميكن لتون�س املناف�سة فيها.
بقيمة 20 مليون دولر لبناء حمطة �سخ مياه اإ�سافية ملنطقة تون�س  م�سروع   •
الكرى، مقرر لهذا العام، وذلك يف اإطار التعاون القائم بني البنك الدويل 

وهيئة املياه الوطنية.

تطوير التعاون بين المعاهد 
المصرفية الخليجية

ناق�س مديرو عموم املعاهد امل�سرفية اخلليجية املقرتحات املتعلقة 
بعقد برامج تعليمية م�سرتكة بني املعاهد اخلليجية و�سبل تطوير التعاون 
امل�سريف  باملعهد  اجتماعهم  خالل  املجتمعون  وتدار�س  املعاهد،  بني 
عبداهلل  بــن  فهد  الدكتور  املعهد  عــام  مدير  برئا�سة  مــوؤخــًرا  بجدة 

الدو�سري، اآخر تطورات الأعمال يف املعاهد امل�سرفية اخلليجية.
من جهة اأخرى اأبرم املعهد امل�سريف اتفاقية تعاون م�سرتك مع 
معهد البحرين للدرا�سات امل�سرفية واملالية وقعها الدكتور الدو�سري 

ونائب مدير عام معهد البحرين الدكتور اأحمد ال�سيخ.
وتهدف التفاقية اإلى تعميق اأ�س�س التعاون بني الطرفني يف تبادل 
اخلرات والرامج التدريبية واملدربني، والأبحاث وتنظيم الفعاليات 
احرتافية  و�ــســهــادات  م�سرتكة  نوعية  بــرامــج  وتــقــدمي  واملــوؤمتــرات، 
متخ�س�سة بهدف تطوير الكادر الب�سري يف القطاع املايل وامل�سريف.

اخلطط  �سمن  تاأتي  التفاقية  اأن  الدو�سري  الدكتور  واأو�ــســح 
الرامية لالرتقاء بجودة الرامج التدريبية التي تقدم بهدف التعاطي 
واملالية  امل�سرفية  للجهات  التدريبية  الحتياجات  مع  اأكــر  ب�سكل 
يف  املتخ�س�سة  لالأعمال  املكملة  املهارات  رفع  اإلى  ال�سعي  وبالتايل 

عدد من املجالت.
واأبان اأن ال�سراكة مع معهد البحرين للدرا�سات امل�سرفية واملالية 
�ست�سهم يف تنوع الرامج التدريبية من اأجل مواكبة تطورات القطاع 
بالكفاء�ت  دولًيا  مميزة  مكانة  يتبو�أ  �أ�سبح  �لذي  و�مل�سريف  �ملايل 
تطوير  اإلى  هنا دعت احلاجة  ومن  احرتايف،  ب�سكل  املوؤهلة  الب�سرية 
براجمنا املوجه لهذا القطاع �سواء بتنويعها ب�سكل ذاتي اأو من خالل 

ال�سراكات امل�سرتكة.
بدوره بني الدكتور ال�سيخ اأن اتفاقية التعاون �ست�سهم يف تنظيم 
برامج نوعية م�سرتكة و�سهادات احرتافية متخ�س�سة يف الأمور املالية 
اأهداف هذه التفاقية تعزيز العمل  اأبرز  اأن اأحد  وامل�سرفية، موؤكًدا 
امل�سرتك يف تطوير الكادر الب�سري العامل يف القطاع املايل وامل�سريف.
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لقاءات حرة بني أصحاب األعمال من الجانبني

انطالق فعاليات منتدى األعمال الخليجي التركي الثاني بالبحرين يونيو المقبل
التعاون  جمل�س  دول  غــرف  احتـــاد  ينظم 
و�سناعة  جتــارة  غرفة  مــع  بالتعاون  اخلليجي 
لدول  التعاون  ملجل�س  العامة  والأمانة  البحرين 
ال�سلع  وتــبــادل  الغرف  واحتــاد  العربية  اخلليج 
الأعـــمـــال اخلليجي  مــنــتــدى  فــعــالــيــات  الــرتكــيــة 
اإلى10 يونيو  الرتكي الثاين، خالل الفرتة من 9 

القادم بالعا�سمة البحرينية املنامة.
دول جمل�س  اأمني عام احتاد غرف  واأو�سح 
التعاون اخلليجي عبدالرحيم نقي: اأن العالقات 
خالل  �سهدت  الرتكية  اخلليجية  القت�سادية 
قاعدة  �سكلت  مت�سارًعا  منــًوا  املا�سية  الأعـــوام 
وا�ستثمارية  اقت�سادية  عــالقــات  لبناء  �سلبة 
احتــاد  اأن  ـــى  اإل مــ�ــســرًيا  املـــجـــالت،  خمتلف  يف 
مليون   1.4 ع�سويته  يف  ي�سم  الرتكي  الغرف 
بناء  اخلليجية  ال�سركات  على  واأن  �سركة حملية 
�سراكات مع نظرياتها الرتكية مبا يخدم اقت�ساد 
دول  بني  القت�سادي  التكامل  وحتقيق  اجلانبني 
دور  وتعزيز  الــرتكــي  واجلــانــب  التعاون  جمل�س 
القطاع اخلا�س اخلليجي يف اجلانبني وامل�ساهمة 

يف التعريف والرتويج لل�سادرات ودعم وت�سجيع 
املوؤ�س�سات ال�سغرية واملتو�سطة يف اجلانبني.

ميثلون  مــتــحــدثــون  املــنــتــدى  يف  ــارك  ــس ــ� وي
قطاع  وت�سمل  اجلانبني  من  املهمة  القطاعات 
البرتول والغاز والبرتوكيماويات ومراكز الأبحاث 
التجارة  غرف  وروؤ�ــســاء  والدرا�سات،  والرامج 
اخلليجي  الــتــعــاون  جمل�س  ـــدول  ب والــ�ــســنــاعــة 
من  العامني  واملــديــريــن  التنفيذيني  والــروؤ�ــســاء 
خمتلف ال�سركات واملوؤ�س�سات اخلليجية الرتكية، 
ال�ستثمار  وت�سجيع  هيئات  وم�سوؤويل  وروؤ�ــســاء 
احتاد  ورئي�س  اخلليجي،  التعاون  جمل�س  بــدول 
العامني  والأمناء  الرتكية،  ال�سلع  وتبادل  الغرف 

للمنظمات اخلليجية والعربية والدولية.
املتوفرة  الفر�س  لت�سويق  املنتدى  ويهدف 
وتعزيز  وتركيا  التعاون اخلليجي  يف دول جمل�س 
ونظرائهم  اخلليجيني  بــني  الــتــوا�ــســل  قــنــوات 
بني  التجاري  التبادل  حجم  وزيـــادة  الأتــــراك، 
التجارة  اتفاقية  لتوقيع  وت�سجيعهما  اجلانبني 
ال�ستثمار  مناخ  بحث  على  �سريكز  كما  احلــرة، 

والأ�س�س التنظيمية لفتح �سركات يف دول املجل�س 
الرتكية ودعم  التجربة  وال�ستفادة من   ، وتركيا 
املوؤ�س�سات ال�سغرية واملتو�سطة، وت�سليط ال�سوء 
دول  يف  الكرى  وامل�ساريع  التحتية  البنية  على 
املجل�س وتركيا، والطاقة املتجددة والنفط والغاز 
والتعاون بني �سيدات  الغذائي،  والأمن  والزراعة 

الأعمال اخلليجيات ونظرياتهن الرتكيات.
و�ــســتــنــاقــ�ــس فــعــالــيــات املــنــتــدى عــــدًدا من 
والأ�س�س  ال�ستثمار  مناخ  بينها  من  املو�سوعات 
التعاون  �سركات يف دول جمل�س  لفتح  التنظيمية 
وامل�ساريع  التحتية  والبنية  وتركيا،  اخلليجي 
جمل�س  دول  يف  التقنية  وال�ست�سارات  الكرى 
عقد  اإلـــى  اإ�ــســافــة  وتــركــيــا،  اخلليجي  الــتــعــاون 
لقاءات حرة بني اأ�سحاب الأعمال من اجلانبني.

املالية  الأزمــة  حــول  نقا�س  حلقة  ُتقام  كما 
اخلليجيني  تواجه  التي  وال�سعوبات  والتحديات 
يف  املتوفرة  الفر�س  بحث  جانب  اإلى  ــراك،  والأت
الطاقة  وقطاع  الغذائي،  والأمــن  الزراعة  قطاع 

املتجددة، والنفط والغاز.

يف 2013م

التسليف واالدخار يمول )2095( مشروعًا بقيمة تجاوزت نصف مليار ريال
والدخار خالل  للت�سليف  ال�سعودي  البنك  قدم 
ا اجتماعًيا  العام املا�سي 2013م )134.798( قر�سً
بلغت 5.8 مليار ريال، توزعت على  اإجمالية  بقيمة 
واحتل  املــنــازل،  وترميم  والأ�ــســرة  الـــزواج  قرو�س 
الزواج الن�سبة الأكر من دعم القرو�س بن�سبة %57، 
وقرو�س   %39 بن�سبة  الأ�سرة  قرو�س  حظيت  فيما 
ورعاية  ومتويل  دعم  جمال  ويف   ،%4 على  الرتميم 
امل�ساريع قام البنك بتمويل )2095( م�سروًعا بقيمة 

جتاوزت ن�سف مليار ريال.
البنك  ن�سرها  �ساملة  اإح�سائية  يف  ذلك  جاء 
من  متكن  اأنه  موؤكًدا  والدخــار،  للت�سليف  ال�سعودي 
حتقيق نقلة نوعية فيما يقدمه من برامج وخدمات، 
من خالل تبني معايري اجلودة وحت�سني الأداء والتوجه 
 نحو العمل املوؤ�س�سي الذي اأ�سهم يف حت�سني خمرجاته.
وحول دعم البنك لقطاع املن�ساآت ال�سغرية والنا�سئة 
تقدمي  البنك  تولى  اأن  منذ  اأنــه  الإح�سائية  اأكــدت 
الرامج التمويلية لقطاع املن�ساآت ال�سغرية والنا�سئة 

قام يف عام 2013م بتاأ�سي�س املركز الوطني لرعاية 
اأهــداف  اأحــد  لتحقيق  والنا�سئة  ال�سغرية  املن�ساآت 
املكمل  املن�سق  بــدور  القيام  وهــو  الرئي�سة  البنك 

لرعاية قطاع املن�ساآت ال�سغرية والنا�سئة.
ويعمل املركز على دعم وم�ساندة رواد الأعمال 
بهذا  لهم  املالية  غري  اخلدمات   تقدمي  خالل  من 
املعايري  وباأعلى  خمتلفة  برامج  عــدة  عر  القطاع 
ــاد  ــس والإر� الــتــدريــب  تــقــدمي خــدمــات  مــن �سمنها 
وال�ست�سارات ودرا�سات اجلدوى ون�سر ثقافة العمل 
ت�سب  التي  املتنوعة  اخلدمات  من  والعديد  احلــر 
اإلى جانب ا�ستقطاب برنامج  يف م�سلحة الريادي، 
»اإمــرتــيــك« الــعــاملــي الــتــابــع ملنظمة مــوؤمتــر الأمــم 
املوؤ�سرات  وتنمية  لبناء  والتنمية  للتجارة  املتحدة 
الأعمال  اأ�سحاب  يحتاجها  التي  الريادية  ال�سلوكية 
يف املوؤ�س�سات النا�سئة وال�سغرية ومتو�سطة احلجم.

اأنه  والدخــار  للت�سليف  ال�سعودي  البنك  واأفــاد 
مبثابة  لت�سبح  الراعية  اجلهات  من  عــدًدا  اعتمد 

اخلدمات  بتقدمي  لتقوم  للبنك  التنفيذية  الأذرع 
غري  املالية كمعهد ريادة الأعمال الوطني )ريادة(، 
باجلبيل،  امللكية  الهيئة  لل�سياحة،  العامة  الهيئة 
)انطالقة(  برنامج  بادر،  حا�سنة  املئوية،  �سندوق 
لدعم  املناهل(  )دمي  �سندوق  �سل،  ل�سركة  التابع 
التابع  الأعمال  لريادة  �سلمان  الأمري  معهد  املــراأة، 
دعم  جمــال  يف  بــاأنــه  ـــاد  واأف �سعود.  امللك  جلامعة 
»م�سارات«  برنامج  �سمن  امل�ساريع  ورعاية  ومتويل 
فقد قام البنك يف 2013م بتمويل )2095( م�سروًعا 
بقيمة جتاوزت ن�سف مليار ريال ، كما مت ا�ستكمال 
اجلهود املبذولة يف عامي 2011م و2012م والرامية 
قطاع  يف  �لتمويل  و�سروط  �آليات  وحت�سني  لتطوير 
امل�ساريع وال�سعي نحو الو�سول ل�سرتاتيجية ت�سمن 
النهو�س بامل�ساريع التي ميولها البنك والو�سول بها 
نحو النجاح، وذلك حتقيًقا لروؤية اململكة نحو التوجه 
على  الرتكيز  خالل  من  القت�سادية  التنمية  لدعم 

دعم ورعاية قطاع املن�ساآت ال�سغرية واملتو�سطة.
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اقتصاديات

شابات سعوديات يستعرضن منتجاتهن 
بمعرض التجارة اإللكترونية 

ــا�ــس مــوؤخــًرا  ــري نــظــم مــركــز مــعــار�ــس ال
مبجال  املخت�س  بــولــيــفــارد«  كليك  »مــعــر�ــس 
الــتــجــارة الإلــكــرتونــيــة ا�ــســتــهــدف الــ�ــســابــات 
ال�سغرية  املن�ساآت  �ساحبات  من  ال�سعودّيات 
فر�س  ـــادة  زي بغر�س  اململكة،  يف  واملتو�سطة 
 ال�ــســتــثــمــار الــتــي تــخــدمــهــن يف هـــذا املــجــال.
وهدف املعر�س الذي ا�ستمر اأربعة اأيام مب�ساركة 
اإلى  واخلا�سة  احلكومية  القطاعات  من  عــدد 
دعم تو�سع التجارة الإلكرتونية، واإتاحة الفر�سة 
ال�سوق  لتجربة  الإلكرتونية  املتاجر  لأ�سحاب 
وبناء قاعدة عمالء وت�سويق ملنتجاتهم، وتدريب 

فر�س  واإيجاد  امل�ساريع،  اإدارة  يف  الوعي  ون�سر 
بيئة  واإيــجــاد  الأعــمــال،  رواد  لدعم  ا�ستثمارية 
واملتو�سطة،  ال�سغرية  امل�سروعات  بني  تناف�سية 
ـــب اأكـــــر مـــن 80 طــالــبــة  ـــدري ــى ت عـــــالوة عــل
املبيعات،  بني  ما  تتنوع  متعددة  مبهام  �سعودية 
الإداريــــة. واخلــدمــات  واملحا�سبة   والت�سويق، 
عر�س  منها  فــعــالــيــات  عـــدة  املــعــر�ــس  وحـــوى 
وخامات  مبنتجات  الأزيــــاء  ت�سميم  مناف�سة 
التدوير،  اإعــادة  ثقافة  لتعزيز  ب�سيطة،  منزلية 
حفظ  ثقافة  لتعزيز  املبتكرة  الأطباق  ومناف�سة 
املائدة  بفن  تثقيفية  جل�سات  واإقــامــة  النعمة 

والتقدمي، جل�سات تعليمية �ساركت فيها خبريات 
التجميل وال�سحة.

كما جرى عر�س عدة م�ساريع  وم�ساركات 
مركز  داخــــل  �سممت  مــ�ــســغــرة  قــريــة  داخــــل 
امل�ساريع  عر�س  بغر�س  فقط،  للن�ساء  املعار�س 
ور�س  اإ�سافة  للحا�سرات،  واملتو�سطة  ال�سغرية 
عمل متنوعة تناولت عدة مو�سوعات من اأهمها: 
والت�سويق  الإلــكــرتونــيــة،  الــتــجــارة  اأ�سا�سيات 
ال�سحن  الرقمي، وحلول  والت�سوير  الإلكرتوين، 
والعمليات، واإبراز دور اخلبريات ال�سعوديات يف 

الإ�سهام يف نقل املعرفة.

منتدى »أفضل ممارسات الحوكمة« يناقش دور مجتمع 
األعمال في تعزيز الشفافية

اأقامت الهيئة الوطنية ملكافحة الف�ساد »نزاهة« 
ومبادرة  ال�سعودية،  الغرف  جمل�س  مع  بالتعاون 
بريل »Pearl« للم�ساءلة وال�سفافية منتدى بعنوان 
�لف�ساد  مكافحة  يف  �حلوكمة  ممار�سات  »�أف�سل 
من  عدد  ممثلي  مب�ساركة  �لعائلية«  �ملن�ساآت  يف 
املنظمات الدولية، واملديرين التنفيذيني لل�سركات 
العائلية، وال�سركات الوطنية، وذلك بقاعة ال�سيخ 

�سعد بن حممد املعجل مبقر املجل�س بالريا�س.
و�سلط املنتدى ال�سوء على مبادرات وجتارب 

القطاع  يف  الف�ساد  ملكافحة  متنوعة  عملية 
واملحلية  الــعــائــلــيــة  ــاآت  ــس ــ� واملــن اخلــا�ــس 
والإقليمية والدولية، ودور جمتمع الأعمال 
الــنــزاهــة  وحــمــايــة  ال�سفافية  تــعــزيــز  يف 

اأف�سل  حتقيق  و�سبل  الف�ساد،  ومكافحة 
وحماية  احلــوكــمــة  يف  والـــرامـــج  املــمــار�ــســات 

احلــوار  خــالل  مــن  الف�ساد  ومكافحة  الــنــزاهــة 
واملناق�سة، واأوراق العمل املقدمة يف ذلك.

ملكافحة  الوطنية  الهيئة  رئي�س  معايل  وبــني 
عبداهلل  بــن  حممد  الأ�ــســتــاذ  »نــزاهــة«  الف�ساد 
تنفيذ  اإطـــار  يف  جــاء  املنتدى  هــذا  اأن  ال�سريف 
حلماية  الوطنية  ال�سرتاتيجية  عليه  ن�ست  ما 
النزاهة ومكافحة الف�ساد يف اململكة من العمل مع 

القطاع اخلا�س على تبني خطط وبرامج حلماية 
وثقافة  الوعي  ون�سر  الف�ساد،  ومكافحة  النزاهة 
اإنكار الف�ساد ونبذه وحماربته يف جمتمع الأعمال.

الغرف  جمل�س  رئي�س  اأو�ــســح  جانبه  مــن 
املبطي،  �سعيد  بن  عبداهلل  املهند�س  ال�سعودية 
اأن املنتدى اكت�سب اأهمية كبرية يف ظل ما متثله 
ال�سركات العائلية من دور اقت�سادي مهم حيث 

يقارب  ما  وامل�ساهمة  العائلية  ال�سركات  متثل 
القطاع  يف  املــنــ�ــســاآت  عــدد  اإجــمــايل  مــن   %95
الأيــدي  من   %75 يقارب  ما  وتوظف  اخلــا�ــس، 
داخل  الف�ساد  حماربة  اأن  على  م�سدًدا  العاملة، 
تلك املن�ساآت من خالل تطبيق معايري احلوكمة 
مكت�سبات  على  للمحافظة  مهًما  مطلًبا  يعد 

اخلا�س،  القطاع  ومن�ساآت  الوطني  القت�ساد 
ول�سمان عدم تعر�س تلك املن�ساآت ملخاطر تهدد 

ا�ستمراريتها يف ال�سوق.
واأفاد باأن احلوكمة ت�ساعد على تطوير الإنتاج 
وتنمية  الأعمال  ازدهار  اإلى  وتوؤدي  الف�ساد  ومنع 
تطبيق  من  الكبري  الأثر  على  م�سدًدا  املكت�سبات، 
التناف�سية  الــقــدرات  تعزيز  يف  احلوكمة  نظام 
اإلى  م�سرًيا  واملنظمات،  الكيانات  خمتلف  داخل 
القطاع  موؤ�س�سات  داخل  احلوكمة  مفهوم  تنامي 
هذا  تــاأطــري  نحو  و�سعيها  ال�سعودي  اخلــا�ــس 
املفهوم من خالل جمال�س اإدارتها واأجهزتها 
على  املــحــافــظــة  اأن  اإلـــى  ــا  ــًت لف  ، املختلفة 
على  وم�ساعدتها  الوطنية  العائلية  املن�ساآت 
وطنية،  م�سلحة  فيها  الأجيال  عر  ال�ستمرار 
اإذ ت�سهم تلك املن�ساآت يف حتقيق توجهات الدولة 
واخلدمات. ال�سلع  وتوفري  الوظائف  توطني   نحو 

وكانت »نزاهة« قد حثت موؤ�س�سات القطاع اخلا�س 
يف اململكة ل �سيما ال�سركات العائلية بامل�ساركة يف 
�ملنتدى وح�سور فعالياته للإفادة و�ال�ستفادة مما 
ملبداأ  وحتقيًقا  خمتلفة  نظر  وجهات  من  يطرح 
القت�سادية  الق�سايا  نقا�س  يف  الفعالة  امل�ساركة 

التي تهم قطاع الأعمال يف اململكة.
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استقرار الكيانات االقتصادية يضمن القوة لالقتصاد الوطني
املؤتمر الدولي األول الستدامة الشركات:

بخم�س جل�سات عمل تناولت ق�سايا ا�ستدامة 
�ل�����س��رك��ات ومم��ار���س��ات �حل��وك��م��ة و�الإف�����س��اح، 
ال�سركات«  الأول ل�ستدامة  الدويل  »املوؤمتر  اأنهى 
مقدمة  يف  واحلوكمة  ال�سفافية  لي�سع  فعالياته 
الأدوات امل�ساندة ل�ستمرارية ال�سركات وتقدمها، 
موؤكًدا يف الوقت نف�سه اأهمية ت�سجيع البتكار مبا 

يحاكي احتياجات اأ�سحاب امل�سالح واملجتمع.
اأبريل  املا�سي  ال�سهر  منت�سف  املوؤمتر  اأقيم 

الأمــري  امللكي  ال�سمو  �ساحب  برعاية  2014م 
منطقة  اأمري  عبدالعزيز  بن  بندر  بن  خالد 

ال�سعودية  الغرف  الريا�س، ونظمه جمل�س 
املالية، و»متكني«  ال�سوق  بالتعاون مع هيئة 

امللكي  ال�سمو  �ساحب  وح�سره  امل�ستدامة،  للحلول 
نائب  عبدالعزيز  بــن  عــبــداهلل  بــن  تــركــي  الأمـــري 
القت�ساد  ــر  وزي ومعايل  الريا�س،  منطقة  اأمــري 
اجلا�سر،  �سليمان  بن  حممد  الدكتور  والتخطيط 
توفيق  الدكتور  وال�سناعة  التجارة  وزيــر  ومعايل 
الغرف  جمل�س  مقر  يف  وذلك  الربيعة،  فــوزان  بن 
ال�سعودية بالريا�س، وحظي مب�ساركة اأكر من 300 

م�سوؤول حكومي وخبري وخمت�س حملي ودويل.
الربح لي�ض كل �سيء

الأمري  امللكي  ال�سمو  �ساحب  قال  كلمته  ويف 
ا�ستدامة  اإن  عــبــدالــعــزيــز  بــن  بــنــدر  بــن  خــالــد 
ال�سركات تتمحور حول تفعيل دور القطاع اخلا�س 
الجتماعية  الــتــحــديــات  ــالل  خ مــن  التنمية  يف 
تتيح  لال�ستثمار  فر�س  اإلــى  وحتويلها  والتنموية 
الإنتاجية  اأو اخلدمة مع زيادة  املنتج  البتكار يف 
والفعالية يف الأداء، وذلك من خالل ا�سرتاتيجية 
الأرباح  زيادة  على  تركز  التي  ال�سركات  وخطط 
عر حت�سني الأداء، وت�سجيع البتكار مبا يحاكي 
م�سرًيا  واملجتمع،  امل�سالح  اأ�سحاب  احتياجات 
اإلى اأن مهمة ال�سركات يف الع�سر احلديث مل تعد 
من�سبة فقط على الربح، بل تعدت ذلك لأهمية 
املجتمع من منطلق  وتنمية  تطوير  م�ساهمتها يف 

امل�سوؤولية الجتماعية.
جمتمع اقت�سادي معريف

ويف املوؤمتر نوه رئي�س جمل�س الغرف ال�سعودية 
املهند�س عبداهلل بن �سعيد املبطي باأهمية تبادل 
التي  ال�سيا�سات  وتدار�س  والتجارب،  اخلــرات 
على  واملنطقة  اململكة  قــدرة  تعزيز  �ساأنها  مــن 
اإلى جمتمٍع اقت�سادي معريف، خا�سة يف  التحول 
ظل التوجه العاملي لتفعيل دور القطاع اخلا�س يف 

ب�ساأن  اخلا�س  والقطاع  الدولة  وتوجهات  التنمية 
»ا�ستدامة  تطبيق معايري  الوعي حول  ن�سر  زيادة 

ال�سركات«.
واأو�سح اأن برنامج »ا�ستدامة ال�سركات« الذي 
2012م،  عــام  ال�سعودية  الغرف  جمل�س  اأطلقه 
قطاعات  يف  ال�ستدامة  حتقيق  منه  الهدف  كان 
الأعمال باململكة وتفعيل دور ال�سركات يف التنمية، 
م�سوؤولية  ثقافة  لرت�سيخ  املالئمة  البيئة  وتهيئة 
الإيجابي  احلـــوار  اأهمية  ــى  اإل لفــًتــا  ال�سركات، 
والتوا�سل بني اأ�سحاب الأعمال الراغبني يف دمج 
املمار�سات امل�سئولة لال�ستدامة يف ا�سرتاتيجيات 
واحتدام  املقبلة  املرحلة  حتديات  كون  اأعمالهم، 
املــنــافــ�ــســة تــتــطــلــب مـــن الــقــطــاعــني احلــكــومــي 
واخلا�س بذل جهود م�ساعفة ل�سد حاجة املجتمع 
وقطاعات الأعمال من الرامج التنموية، واإيجاد 
لتطبيق  املالئمة  البيئة  وتهيئة  التنظيمية،  الأطر 
اأف�سل املمار�سات يف جمال امل�سوؤولية الجتماعية 

وال�ستدامة يف قطاعات الأعمال باململكة.
هيئة ال�سوق املالية وحتفيز ال�ستثمارات

املالية  ال�سوق  هيئة  رئي�س  �سدد  كلمته  ويف 
�ــســرورة  على  ال�سيخ  اآل  عبدامللك  بــن  حممد 
وتاأمني  القت�سادية  الكيانات  على  املحافظة 
من  وا�ستقرارها  لنموها  ملا  وا�ستدامتها  منوها 
وحتفيز  الوطني  القت�ساد  منو  يف  حيوي  تاأثري 
من  الب�سرية  الكفاءات  وتوظيف  ال�ستثمارات 

العمالة الوطنية املاهرة.
وقال اآل ال�سيخ اإن حتقيق ال�ستدامة يقت�سي 
التزاًما موؤ�س�ساتًيا، يتطلب هيكاًل اأ�سا�سًيا حلوكمة 
الكفيلة  والإجــراءات  ال�سيا�سات  يت�سمن  ال�سركة 
اأن هيئة ال�سوق املالية عملت  بتحقيقها، مو�سًحا 
ال�ساملة  للتنمية  داعمة  منهجية  تاأ�سي�س  على 

وامل�ستدامة لل�سركات من خالل تهيئة كل الفر�س 
ال�سركات  هــذه  واإدراج  طــرح  لت�سهيل  املمكنة 
قناعتها  مــن  انطالًقا  اأمــوالــهــا،  روؤو�ـــس  وزيـــادة 
حيث  للتمويل،  امل�ستقبلية  حاجتها  بتنامي  التامة 
تعمل الهيئة على ت�سريع وت�سهيل اإجراءات حتول 
يف  واإدراجــهــا  م�ساهمة  اإلــى  العائلية  ال�سركات 
مع  واللوائح،  الأنظمة  مع  يتعار�س  ل  مبا  ال�سوق 

مراعاة حقوق امل�ساهمني واملتداولني.
هيئة  اأن  املالية  ال�سوق  هيئة  رئي�س  واأكـــد 
واإدراجــهــا  ال�سركات  طــرح  تــعــّد  املاليةَ  ال�سوق 
ا�ستدامتها  عــوامــل  اأهــم  مــن  املالية  ال�سوق  يف 
نظام  يوفره  ملا  ومنوها  بقائها  على  واملحافظة 
�سمانات  من  التنفيذية  ولوائحه  املالية  ال�سوق 
كما  ال�سركات،  تلك  عمل  تنظيم  �سبل  من  ترفع 
يوفر نظام ال�سوق املالية البيئة ال�سليمة واملواتية 
ل�سن الت�سريعات والقواعد والإجراءات التي تبنى 
بتعزيز  الكفيلة  العاملية  املمار�سات  اأف�سل  على 
املالية  ال�سوق  يف  املــدرجــة  ال�سركات  ا�ستدامة 
منوها  بدعم  الكفيلة  التمويلية  القنوات  وت�سهيل 

والرقابة عليها.
التي  الداخلية  التحديات  اإلــى  تطرق  كما 
يتعلق  ما  اأهمها  ومن  ال�سركات،  ا�ستدامة  تواجه 
مب�سكلة انتقال ملكية ال�سركة بعد وفاة املوؤ�س�س، 
على  املــرتتــب  ال�سركة  كيان  تفتيت  وتــهــديــدات 
على  واخلــــالف  امللكية  وتــغــري  الــرتكــة  تق�سيم 
العلمية  الدرا�سات  ت�سري  حيث  والإدارة،  ال�سلطة 
لل�سركات  الأول  اجليل  ن�سف  من  اأقــل  اأن  اإلــى 
خلالفته  الثاين  اجليل  تهيئة  يف  ينجح  اخلا�سة 
التحديات  عــن  حتــدث  كما  ال�سركة،  اإدارة  يف 
اخلارجية املتمثلة يف التمويل لن�ساطات ال�سركات 

وتو�سعاتها.
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الرياض: »تداول«
ت���ن���ع���ق���د ف����ع����ال����ي����ات م�����ؤمت�����ر »ي�����وروم�����ون�����ي 
السعودية« خلل هذا العام يف اليومني السادس 
اهتمام  والسابع من شهر مايو اجل��اري، وسط 
م��ت��زاي��د مب��ن��اق��ش��ة ت��ط��ور االق��ت��ص��اد ال��س��ع��ودي 
الذي بات يحتل املرتبة التاسعة عشرة من بني 
ال��ع��ال��م، وس��ط مشاركة رفيعة  اق��ت��ص��ادات  أك��ب��ر 
و»االق��ت��ص��اد  »امل��ال��ي��ة«  وزراء  يف  تتمثل  املستوى 

والتخطيط« و»اإلسكان« و»العمل«.

»يوروموني السعودية«.. 

يرسم مالمح االبتكار والتنافسية 
في االقتصاد المحلي

الــ�ــســعــوديــة« من�سة  ـــورومـــوين  »ي ــوؤمتــر  م يــعــتــر 
الأعــمــال  ورجـــال  الــبــالد  حكومة  ــدى  ل الأهــمــيــة  بالغة 

تطور  يناق�س  فهو  �سرائحه،  بكافة  واملجتمع  والقت�ساديني 
جهة،  من  العاملية  بالقت�سادات  مقارنة  ال�سعودي  القت�ساد 
ومقارنة باأداء القت�ساد املحلي خالل ال�سنوات القليلة املا�سية، 
الدرا�سات  الكثري من  تعتمد عليه  دقيًقا  موؤ�سًرا  يعطي  ما  وهو 

القت�سادية واملالية.
يف  ال�سعودية«  »يــورومــوين  موؤمتر  ك�سف  ال�سياق،  هــذا  ويف 
الإنفاق  اإجــمــايل  اأن  املن�سرم،  ال�سهر  منت�سف  �سحايف  بيان 
 2006 عامي  بني  الفرتة  يف  دولر  تريليون   1.36 بلغ  اململكة  يف 
بني  ع�سرة  التا�سعة  املرتبة  يحتل  اقت�سادها  اأن  مبيًنا  و2013م، 
موازنتها  اأن  اإلى  ذاته  الوقت  م�سرًيا يف  العامل،  اقت�سادات  اأكر 

لعام 2014 بلغت نحو 228 مليار دولر.
املحرك  يعد  احلكومي  الإنفاق  اأن  ال�سحفي،  البيان  واأكــد 
اأن هناك  الرئي�س لقت�ساد ال�سعودية، م�ستدرًكا يف الوقت نف�سه 
التناف�سية،  وزيادة  القت�ساد  تنويع  اإلى  للحاجة  متزايًدا  اإدراًكا 
م�سرًيا اإلى اأن اجلدل الدائر حول ديناميكية ال�سلطة يف املنطقة، 
تغري  لأن  ملحة  حاجة  هناك  اأن  اإلــى  بالإ�سافة  التغري  يف  بــداأ 

ال�سعودية اعتماد اقت�سادها على النفط.
البتكار والتناف�سية

ويف الوقت الذي اأعلنت فيه »يوروموين« اأن الن�سخة ال�سعودية 
خالل  الريا�س  يف  فعالياتها  �ستنطلق  موؤمترها،  من  التا�سعة 

ــعــام يف الــفــرتة  هـــذا ال
ــار(  )اأي مايو   7 اإلــى   6 من 

�سيخاطب  ـــه  اأن ك�سفت  اجلــــاري، 
الع�ساف  اإبراهيم  الدكتور  املوؤمتر  افتتاحية 

ويركز  املــ�ــســوؤولــني.  مــن  ــدد  ع مب�ساركة  املــالــيــة،  وزيـــر 
والتناف�سية  البتكار  موا�سيع  على  التا�سعة،  ن�سخته  يف  املوؤمتر 
يف القت�ساد ال�سعودي، مع ت�سليط ال�سوء على التوجهات املهمة 

والفر�س املتاحة لل�سعودية وداخلها.
الدكتور حممد اجلا�سر  املوؤمتر كل من  فعاليات  وي�سارك يف 
وزير  ال�سويحي  �سوي�س  والدكتور  والتخطيط،  القت�ساد  وزيــر 
املنيف  ومــاجــد  العمل،  ــر  وزي فقيه  عــادل  واملهند�س  الإ�ــســكــان، 
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اقتصاد المملكة يحتل المرتبة الـ 19 عالميًا.

المؤتمر منصة بالغة األهمية لرجال األعمال 
والمجتمع بوجه عام.

الأمني العام للمجل�س القت�سادي الأعلى يف ال�سعودية، ما يعك�س 
الهتمام الوا�سع من قبل حكومة ال�سعودية يف هذا املوؤمتر.

يف  الإقليمي  املدير  بانك�س،  ريت�سارد  قال  ال�سياق،  هذا  ويف 
�سركة »يوروموين كونفرن�سيز«: »تتجه اأنظار العامل اإلى ال�سعودية 
يف الوقت الذي ت�سع فيه اململكة الت�سريعات والتنظيمات مو�سع 
الأجنبي  ال�ستثمار  ولتمكني  اقت�سادها  هيكلة  لإعــادة  التنفيذ 

ينعك�س  ذلك  فــاإن  بانك�س،  ووفــق  حمــدود«.  نطاق  على  املبا�سر 
يف  التا�سع  املــوؤمتــر  مبوا�سيع  املــوؤمتــر  يوليه  الــذي  الهتمام  يف 
من  اخلرة  وا�سعة  جمموعة  ي�سم  املوؤمتر  اأن  مبيًنا  العام،  هذا 
اأف�سل  لفهم  وذلك  النقا�سية،  اللجان  واأع�ساء  املتحدثني،  كبار 

للتوجهات املهمة والفر�س املتاحة.
موؤمتر  واأقـــدم  اأكــر  ال�سعودية«  »يــورومــوين  مــوؤمتــر  وُيــعــد 
الريا�س،  يف  �سنوًيا  ويعقد  ال�سعودية،  يف  املهمة  اآثاره  له  مايل 
لالقت�ساد  الــعــامــة  الــتــوجــهــات  فعالياته  خــالل  وي�ستعر�س 

وت�سخي�سه. ودرا�سته 
جمموعة  ال�سعودية«  »يوروموين  موؤمتر  و�سي�سم 
ت�سارلز  يتقدمهم  الــدولــيــني  املــتــحــدثــني  مــن 
الإدارة  جمــلــ�ــس  رئــيــ�ــس  نــائــب  دالرا، 
يف  الإدارة  جمل�س  ورئي�س  التنفيذي 
بــارتــرنز  اأوف  »اآمــريــكــا�ــس  موؤ�س�سة 
غـــروب« الأمــريكــيــة، لــدرا�ــســة هذه 
املهمة لدى  التوجهات القت�سادية 

ال�سعودية.
اأنــــه  دالرا،  عــــن  ويــــعــــرف 
ملوؤ�س�سة  تــنــفــيــذًيــا  مـــديـــًرا  �ــســغــل 
واأدى  فايننا�س«،  »اإنرتنا�سيونال 
الفعل  ردود  تن�سيق  مركزًيا يف  دوًرا 
وعلى  العاملية  املال  اأ�سواق  اأزمــة  على 

الأزمة القت�سادية منذ 2008.
تقريب  لعبه يف  الذي  بالدور  ُعرف  كما 
وجــهــات نــظــر الــقــطــاعــني الــعــام واخلـــا�ـــس يف 
اإجــراوؤهــا  مت  التي  للجدل  واملــثــرية  املعقدة  املفاو�سات 
تلك  بع�س  و�سيعر�س  ال�سيادية،  اليونان  ديــون  جدولة  لإعــادة 

التجارب اأمام امل�ساركني يف املوؤمتر.

الرئي�س  فــيــويل،  اآمــــروز  كــذلــك،  املــوؤمتــر  اإلـــى  و�سين�سم 
�سي�سارك  الذي  للديون،  احلكومية  الفرن�سية  للوكالة  التنفيذي 
من  عدد  عن  ف�ساًل  امل�ساركني،  اأمام  جترى  مبا�سرة  مقابلة  يف 

اأع�ساء الهيئة املنظمة للموؤمتر.
كما ي�سارك ممثلون لعدد من كربيات �ملوؤ�س�سات و�ل�سركات 
يف ال�سعودية، من الهيئة العامة للتقاعد والتاأمينات الجتماعية، 
موبايلي،  ات�سالت  واحتاد  »تــداول«،  ال�سعودية  املالية  وال�سوق 
الــعــديــد من  اإلـــى  بــالإ�ــســافــة  و�ــســركــة �سابك و�ــســركــة جـــدوى، 

الأخرى. ال�سركات 
حول  لــلــمــوؤمتــرات  منّظم  اأكـــر  تعد  »يـــورومـــوين«  اأن  كما 
ال�سركة  هذه  وتقوم  اخلارجية،  وال�ستثمارات  املالية  الأ�سواق 
اأكر من خم�سني موؤمتًرا ولقاًء عاملًيا كل عام متتّد من  بتنظيم 
وامل�ستثمرين  ال�ستثمارية  املحافظ  لأجل  زميبابوي  اإلى  النم�سا 
والبنوك  واحلكومات  وال�سركات  املاليني  والو�سطاء  املبا�سرين 

املالية.  واملوؤ�س�سات 
ال�سيا�سات  و�سانعي  للممولني  الفر�سة  »يــورومــوين«  وتتيح 
وامل�ساركة  توا�سل جديدة،  �سبل  الأفكار وتطوير  لتبادل  الفر�سة 
ن�ساأت  وقد  واحليادية،  الطالع  ب�سعة  تت�سم  رائدة  مناق�سات  يف 
وتطورت اأعمال موؤمترات يوروموين من خالل جملة »يوروموين« 
والأ�سواق  الــدويل  بالتمويل  املتخ�س�سة  العاملية  ال�سرتاتيجية 
املالية التي يعترها املجتمع امل�سريف وال�ستثماري العاملي جملة 

رائدة يف جمال عملها.
فيما كان ملف ال�سكوك ال�سيادية ال�سعودية وكيفية مالءمة 
�سوق ال�سكوك مع خطط احلكومة للتنمية القت�سادية، قد فر�س 
نف�سه كمحور رئي�س ت�سدر  مناق�سات موؤمتر »يورومني ال�سعودية 
2013م« الذي انعقد يف العا�سمة الريا�س العام املا�سي، وذلك 
يف ظل ت�سارع وترية اإ�سدار ال�سكوك ب�سكل كبري خالل 2012م 

وبداية العام املن�سرم، وبخا�سة مع دخول لعبني جدد لل�سوق.
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الصناعات المعرفية..
بوابة االقتصاد المبدع

امتدت آثار االستثمار يف املعرفة لتشمل حدوث تغيرات جوهرية يف حتسني وترشيد كفاءة املدخلت اإلنتاجية 
بجميع عناصرها املتمثلة بالقوى العاملة واملواد األولية والطاقة واإلدارة التشغيلية وغيرها من عناصر اإلنتاج.. 
وقود  املعرفية  الصناعات  من  لتجعل  قوية  باستعدادات  التغيرات  تلك  اخلليجي  التعاون  دول مجلس  واكبت  فهل 

املستقبل؟ .. املوضوع التالي يحاول اإلجابة على السؤال السابق وأسئلة أخرى متعددة.

أسواق خليجية
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منظمة  اأعــدتــهــا  حديثة  درا�ــســة  تذهب 
»اآفاق  عن  ال�سناعية  لال�ست�سارات  اخلليج 
ال�سناعات املعرفية يف دول جمل�س التعاون« 
اإلى اأن املعرفة متثل اإحدى املظاهر الأ�سا�سية 
لالإنتاج يف عامل اليوم، وبالتايل فقد اأ�سبحت 
النمو  لتحقيق  الأ�سا�سية  املحركات  اإحــدى 
اأنه من  القت�سادي والتنمية امل�ستدامة، كما 
فقط  لي�س  اأدى  قد  املعرفة  تطبيق  اأن  املوؤكد 
ال�سناعي  ــاج  ــت الإن خمــرجــات  تطوير  اإلـــى 
يف  جذري  تغيري  ح�سول  اإلى  واإمنا  فح�سب، 

�أمناط �الإنتاج و�ال�ستهلك.
التفرقة بني التقليدي.. واملعريف

من  املعرفية  ال�سناعات  اأهمية  تت�سح 
حيث  التقليدية،  وبني  بينها  التفرقة  خالل 
يعتمد منوذج الأعمال يف ال�سناعة التقليدية 

ب�سكل اأ�سا�سي على اليد العاملة وراأ�س 
بينما منــوذج  ــة،  ــي الأول ـــواد  وامل املــال 
يعتمد  املعرفية  لل�سناعة  الأعــمــال 
الب�سرية  واملـــهـــارات  ــدرات  ــق ال على 
والتدريب  التعليم  خالل  من  املطورة 
جانب  من  هذا  واخلــرات،  والثقافة 
التقاطع  على  يعتمد  اآخر  جانب  ومن 

بني العلوم.
املعرفية  ال�سناعة  تعتمد  كذلك 
عــمــلــيــة جتهيز  عــلــى  كــبــري  بــ�ــســكــل 
املـــعـــلـــومـــات، والــتــكــامــل يف حتــويــل 
ا  املعلومات اإلى ن�ساطات اأخرى، واأي�سً
املعرفة  من  اأنــواع جديدة  ون�سر  توليد 

ومن املنتجات. 
وتــتــمــيــز الــ�ــســنــاعــات املــعــرفــيــة 

بامتالكها ثالثة عنا�سر اأ�سا�سية:
• املوارد الب�سرية ذات املهارة 

والكفاءة العالية.
ويــتــ�ــســمــن  ـــكـــار،  ـــت الب  •

والتغيري  والتطوير  كــالأبــحــاث  عنا�سر 
الزبائن  مــع  والتكامل  العمل  منــاذج  يف 

وغريها من العنا�سر.
تت�سمن  متطورة  تكنولوجية  حتتية  بنى   •

تكنولوجيا املعلومات والت�سال.
�سعي حثيث نحو ال�ستدامة

جمل�س  دول  �سعي  الدرا�سة  من  ويت�سح 
ومتنوع  م�ستدام  اقت�ساد  اإر�ساء  اإلى  التعاون 
امل�سافة  القيمة  ذات  الأن�سطة  على  يرتكز 
لدى  ال�ستثمارية  ـــروح  ال وي�سجع  الــعــالــيــة، 
على  ويكون  اخلا�سة،  وامل�سروعات  الأفـــراد 
درجة عالية من الندماج يف القت�ساد العاملي.

ويف هذا ال�سياق عملت دول املجل�س على 
طموحة  اأهــداف  و�سياغة  القت�ساد  تنويع 
لتنمية القطاعات غري النفطية وعلى راأ�سها 
قطاع ال�سناعة التحويلية ملا له من دور هام 
يف اأية تركيبة اقت�سادية ناجحة وم�ستقرة، 
ا يف كثافة وترابط  وملا له من دور كبري اأي�سً
املجل�س  دول  داخــل  القت�سادية  العالقات 
الــتــي ت�سيب  ــركــود  ال وخــا�ــســة يف حـــالت 
قطاعات املال وال�سياحة والتجارة والعقار. 

كما اأن التو�سع الكبري يف قطاع الإن�ساء 
ن�ساطات  تواكبه  اأن  لبــد  املجل�س  دول  يف 
املفرت�س  ومــن  ــلــدوام،  ل قابلة  اقت�سادية 
وخا�سة  التحويلية  ال�سناعة  تــكــون  اأن 
ال�سرتاتيجي  اخليار  املعرفية  ال�سناعات 

للتنويع القت�سادي لدول املجل�س.

الأخرية، ويف  ال�سنوات اخلم�س  وخالل 
فيها  اأ�سبحت  التي  العاملية  التغريات  ظل 
القت�ساد  ركائز  اإحدى  املعرفية  ال�سناعة 
وامل�ستند  والبــتــكــار  املــعــرفــة  على  الــقــائــم 
م�سدًرا  باعتبارها  املتقدمة  التقنيات  اإلى 
دول  اأولـــت  فقد  العالية،  امل�سافة  للقيمة 
لل�سناعات  خا�سة  عناية  التعاون  جمل�س 
الــروؤى  يف  عليها  التاأكيد  مت  حيث  املعرفية 
ا�سرتاتيجيات  ويف  والقت�سادية  الوطنية 

التنمية لدول املجل�س.
ـــك، وتــوفــر  ولــكــن عــلــى الــرغــم مــن ذل
دول  حكومات  قبل  من  املتزايد  الهتمام 

عدة  وتنفيذ  الــتــوجــه،  هــذا  حــول  املجل�س 
التقدم  اأن  اإل  املجال،  هــذا  يف  م�سروعات 
من  ـــل  واأق مــتــوا�ــســًعــا،  زال  ل  التطبيق  يف 
تفاوًتا  هناك  اأن  كما  املرجوة.  الطموحات 
مــ�ــســتــوى  يف  الـــتـــعـــاون  جمــلــ�ــس  دول  ـــني  ب

اجلاهزية لل�سناعات املعرفية.
اململكة .. الأولى يف التعليم 

التي  الإحــ�ــســائــيــة  الــبــيــانــات  وتــثــبــت 

العربية  اململكة  اأن  الدرا�سة  عليها  اعتمدت 
من  خليجًيا  الأول  املركز  حتتل  ال�سعودية 
التعليم  على  احلكومي  الإنفاق  ن�سبة  حيث 
من اإجمايل الإنفاق احلكومي، حيث اأنفقت 
اإجمايل  مــن   %26 ن�سبته  مــا  التعليم  على 
واملالحظ   ،2011 لعام  احلكومي  الإنــفــاق 
اأكر  التعليم  على  تنفق  اململكة  اأن  ا  اأي�سً
 %13 �إيرلند�  مثل  متقدمة  دول  تنفقه  مما 

وماليزيا التي تنفق %18.
ومن  عامة  ب�سفة  تــرى  الدرا�سة  لكن 
حــول  والــتــقــاريــر  ــات  ــس ــدرا� ال تتبع  خـــالل 
املطبقة  واملناهج  القائمة  التعليمية  النظم 

22% من مراكز البحوث في 
دول المجلس مراكز متعددة 

التخصص والباقي منها 
متخصص في مجال واحد.
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دول  يف  املعرفية  ال�سناعات  اإلــى  تقود  كاآلية 
اأن تلك النظم تبدو يف الأغلب �سعيفة  املجل�س 

لعدة اأ�سباب منها:
منط  على  القائمة  التعليمية  العملية  • اعتماد 
اإلى  يقود  الــذي  الوقتي  والتح�سيل  التلقني 

تخطي املرحلة فقط.
من  ت�سمله  مبــا  التعليمية  العملية  اأحــاديــة   •
در��سة  وطرق  تعلم  وعمليات  تعليم،  �أمن��اط 
وتدري�س، ومناهج درا�سة، وتوجهات اأهداف 
ظل  يف  املــعــقــول  مــن  لي�س  اإذ  التح�سيل. 

الختالفات املتعددة للقدرات الب�سرية، 
تعامل  اأن  الذكاء،  م�ستويات  واختالف 

وفق منطية موحدة.
العملية  تطبيق  اأن  مــن  الــرغــم  على   •
التعلم والدافعية  القائمة على  التعليمية 
وال�ستدراك واملالحظة والتحليل والنقد 
حٍد  اإلى  طبقت  قد  والتنظيم  وال�سلوك 
اأن  اإل  الغرب  يف  بعيد  زمــٍن  ومنذ  بعيد 
دول  يف  التعليمية  العملية  يطل  مل  ذلك 

جمل�س التعاون.
املجل�س مل  دول  يف  التعليم  نظم  • معظم 
ت�سع خطًطا اأو برامج تعليمية وتدريبية 
العامة  الثانوية  لتاأهيل خريجي  منا�سبة 
الــذيــن مل تــتــح لــهــم فــر�ــس اللــتــحــاق 
باجلامعات، فهذه الفئة ميكن اأن ت�سمم 
تظهر  وتــدريــبــيــة  تعليمية  بــرامــج  لــهــا 

القدرات الفنية لها يف جمال ال�سناعات 
املعرفية.

دول  بع�س  فاإن  ذلك  من  الرغم  وعلى 
بتوجهات  يــعــرف  مبــا  اأخـــذت  قــد  املجل�س 
توجهات  وهـــي  جـــديـــدة«  ملــرحــلــة  »تــعــلــيــم 
انتهى  تطبيقها من حيث  اإذا مت  �سحيحة، 
تعليمية  الآخرون، ما يجعلها جتربة عملية 
الروؤية  ات�ساح  مع  ا  خ�سو�سً تقدًما  اأكــر 

والهدف باإيجاد جمتمع املعرفة.
مراكز البحوث والتطوير

اأهــم  ــاإن  ف البتكار  عــن  احلــديــث  عند 
عنا�سره تتمثل يف مراكز البحوث والتطوير 
مع  وتكاملها  لها  الــداعــمــة  واملــوؤ�ــســ�ــســات 
الــزبــائــن اأي مــع املــوؤ�ــســ�ــســات الــتــي حتــول 
منتجات  اإلــــى  الــبــحــوث  تــلــك  خمــرجــات 

وم�ساريع.

تعمل دول المجلس على 
تنويع االقتصاد وصياغة 
أهداف طموحة لتنمية 
القطاعات غير النفطية.

أسواق خليجية
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ــجــال تــكــون املــوؤ�ــســ�ــســات  ويف هـــذا امل
نتائج  بتطبيق  امل�ستهدفة  هي  ال�سناعية 
م�ساريع  ــى  اإل وحتويلها  العلمية  البحوث 
الأعــمــال  وعمليات  وخــدمــات  ومنتجات 
اآخــر  ومــن جانب  جــانــب،  مــن  هــذا  ا  اأي�سً
دعم تلك املراكز مالًيا لإجراء املزيد من 

البحوث يف جمال ال�سناعات املعرفية.
ــز الــبــحــوث 79  ــراك وقـــد بــلــغ عـــدد م
يف  منها  ــوجــد  وي 2013م،  عـــام  مــركــًزا 
اأي  مركًزا،   58 ال�سعودية  العربية  اململكة 
بواقع 73% من اإجمايل مراكز البحوث يف 

دول املجل�س.
البحوث  اأن 22% من مراكز  وُيالحظ 
يف دول املجل�س مراكز متعددة التخ�س�س 

والباقي منها متخ�س�س يف جمال واحد.
زيادة  هناك  اأن  اإلى  الدرا�سة  وت�سري 

منذ  ظهرت  البحوث  مــراكــز  عــدد  يف  كبرية 
بالعقود  ــًة  ــارن مــق  2011 حــتــى   2005 عـــام 
ال�سابقة، ويرجع ذلك اإلى زيادة اهتمام ووعي 
يف  البحث  باأهمية  املجل�س  دول  يف  احلكومات 
دعم عملية التنمية يف املجتمع مبا فيها التنمية 
الــتــعــاون  جمل�س  دول  فمعظم  الــ�ــســنــاعــيــة، 
والقت�سادية  الوطنية  ـــروؤى  ال يف  اأكـــدت  قــد 
العلمي  البحث  اأهمية  التنمية  وا�سرتاتيجيات 
القت�ساد  لبلوغ  اأ�سا�سية  كركيزة  التطبيقي 
يف  ا  اأي�سً عليه  التاأكيد  مت  ما  وهــذا  املــعــريف، 
مثل  الدول  لبع�س  ال�سناعية  ال�سرتاتيجيات 

اململكة العربية ال�سعودية.
وقد تركزت جمالت البحث التطبيقي يف 
البيئة  التايل:  النحو  التعاون على  دول جمل�س 
الت�سالت  تكنولوجيا   ،%16 الطاقة   ،%19
 %  11 والــ�ــســيــدلــة  الــطــب   ،%13 واملــعــلــومــات 
اإن هذه  موؤ�سر جيد حيث  وهو   .%9 والهند�سة 
بالتنمية  كبري  نحو  على  مرتبطة  املــجــالت 
القت�سادية وبال�سناعات املعرفية على الرغم 
من اأن ن�سبة البحوث يف جمال الهند�سة ل زالت 
الرتباط  �أعلى  تكون  �أن  �إل��ى  وحتتاج  متدنية 

بحوث الهند�سة ال�سديد بال�سناعة املعرفية.
الأولـــى  ــة  ــدول ال ال�سعودية  تعتر  كــذلــك 
بني  وتــعــاون  �سراكة  وجــود  حيث  من  خليجًيا 

مراكز البحث العلمي واملوؤ�س�سات ال�سناعية. 
التعاون  جمل�س  دول  تـــزال  ل  ــك  ذل ومــع 
اخلليجي بحاجة اإلى تعزيز التعاون وال�سراكة 
بني مراكز البحث العلمي والتطوير واملوؤ�س�سات 
ال�سناعية خلدمة التنمية ال�سناعية ولت�سريع 

جاهزية الدول لالنتقال لل�سناعات املعرفية.
مناذج ناجحة

ويف جمال التاأكيد على اأهمية ال�ستفادة من 
التجارب الناجحة للدول يف جمال ال�سناعات 
العديد  جناح  اإلــى  الدرا�سة  اأ�سارت  املعرفية، 
التعداد  يتجاوز  ل  التي  ال�سغرية،  الــدول  من 
ال�سكاين للكثري منها اخلم�سة ماليني ن�سمة يف 
اإن�ساء اقت�ساد مبني على املعرفة جعلته الإطار 

العام لل�سناعات املعرفية لديها.
ــــدول نــتــائــج مبهرة  وقـــد حــقــقــت تــلــك ال
لتحقيق  �سعيها  ويف  الــزمــان،  من  عقد  خــالل 
يف  ومــنــظــمــة  ن�سيطة  حــمــالت  اتــبــعــت  ذلـــك 
جمال ال�سناعات املعرفية والقت�ساد املعريف 
العملية  �سعيد  على  متميزة  بخ�سائ�س  تت�سم 

وامل�سمون.
حكومات  ا�ستطاعت  العملية،  حيث  من 
من  اخلــروج  بــاأخــرى  اأو  بطريقة  الــدول  تلك 

منوذجها  اإلى  والو�سول  العادي  غري  تدرجها 
روؤيــتــهــا،  خــاللــه  مــن  قــدمــت  الـــذي  الن�سيط 
وح�سدت  للتغيري،  متقدًما  عن�سًرا  واأ�سبحت 
كافة جهود جمتمعها حول ال�سناعات املعرفية 
كانت  وقــد  املعرفة،  على  املبني  والقت�ساد 
يتطلب  و�سناعًيا  اقت�سادًيا  بــروًزا  النتيجة 
الأزمــة  املــثــال:  �سبيل  فعلى  ــا،  جــذرًي تغيرًيا 
�سادر�ت  يف  ح��اد  هبوط  �إيرلند�،  يف  �ملالية 
ا�ستونيا  قبول  من  النا�سئة  التحديات  فنلندا، 

ع�سًوا يف الحتاد الأوروبي.
اأما من حيث امل�سمون: فقد ركزت حكومات 
هذه الدول ب�سكل مكثف على الركائز اخلم�س 
وال�سناعات  املعرفة  على  املبني  لالقت�ساد 
املعرفية من خالل القيام بتغيريات طموحة يف 

معظم بلدانها وفًقا للركائز اخلم�س التالية:
التعليم

نظامها  جــودة  بزيادة  ــدول  ال هــذه  قامت 
املبني  القت�ساد  نحو  بــه  واجتــهــت  التعليمي 
بو�سع  قامت  كثرية  اأحــوال  ويف  املعرفة،  على 
ذلك  تبني  اأجل  من  العامل  دول  لبقية   املعايري 

)�سنغافورة، فنلندا، اإيرلندا(.
الإبداع

قـــامـــت هــــذه الــــــدول بـــاتـــخـــاذ خــطــوات 
والبتكار  باحليوية  تت�سم  بيئة  لتطوير  جريئة 
ذلك  اإلــى  للو�سول  عديدة  طرًقا  م�ستخدمة 
لفنلندا،  بالن�سبة  والتطوير  )البحوث  الهدف 
ال�ستثمارات  ل�سيلي،  بالن�سبة  التجمعات  زرع 
اأو  ــدا،  ــن ــرل لإي بالن�سبة  املــبــا�ــســرة  الأجــنــبــيــة 
رفيعة  العاملية  املوؤ�س�سات  من  ح�سد  اجتذاب 

امل�ستوى بالن�سبة لدبي(.
بيئة الأعمال

ــــدول بــتــعــزيــز جـــودة بيئة  قــامــت تــلــك ال
كلفة  ذات  معامالت  خالل  من  فيها  الأعمال 
ال�ستجابة،  ب�سرعة  تت�سم  واآليات  منخف�سة 
ن�سيطة  ق��اع��دة  لت�سبح  تتحول  جعلها  مم��ا 
لــلــمــوؤ�ــســ�ــســات الــتــجــاريــة الـــوافـــدة مــن كافة 
متعددة  �سركات  بــني  تـــرتاوح  الــعــامل،  اأنــحــاء 
اجلن�سيات و�سركات اأخرى �سرعت يف تاأ�سي�س 

من المفترض أن تكون 
الصناعة التحويلية وخاصة 
الصناعات المعرفية الخيار 

االستراتيجي للتنويع 
االقتصادي لدول المجلس.
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الدول  هذه  داخل  واأعمالها  التجاري  ن�ساطها 
)لك�سمبورغ، �سنغافورة، دبي(.

التكنولوجيا والت�سالت
عــمــدت هـــذه الـــــدول اإلــــى ال�ــســتــثــمــارات 
لتكنولوجيا  التحتية  البنية  جمال  يف  ال�سخمة 
املثال  �سبيل  على  منها  والت�سالت،  املعلومات 
الإلــكــرتونــيــة،  للحكومة  الرئي�سة  التطبيقات 
من  بكثري  ــى  اأعــل م�ستويات  حتقيق  ثــم  ومـــن 
اأوروبا، ماليزيا،  �سمال  ال�سناعية )دول  الدول 

ا�ستونيا(.
الركيزة اخلام�سة: وهي ما ت�سمى بالركيزة 

 )Missing Pillar( املفقودة
كانت بع�س من تلك الدول متتلك بالفعل، اأو 
قامت لحًقا باإجراءات لتعزيز وجود جمتمعات 
ميكن الوثوق بها وتت�سم باحلميمية مثل متكني 

اأن  كما  ال�سكان،  فئات  بــني  والتناغم  املـــراأة 
تبني  اأجل  من  كرى  جهوًدا  بذل  منها  العديد 
منوذج القت�ساد املبني على املعرفة وال�سناعة 
املعرفية وفق املحاور ومعايري النموذج احلكومي 
يف التحول نحو تلك القت�سادات املعرفية )كما 

يف حالة فنلندا ونيوزيلندا(.
ال�ستفادة  الــتــعــاون  جمل�س  لـــدول  وميــكــن 
العمل على  الــدول وخا�سة يف  من جتــارب هذه 
لالنتقال  لها  كاأولويات  اخلم�س  الركائز  تعزيز 
والقت�ساد  املعرفية  لل�سناعة  التدريجي  غري 

املعريف.
التوجهات امل�ستقبلية 

روؤيتني  هناك  اأن  اإلــى  الدرا�سة  وتخل�س 
والقت�ساد  املعرفية  لل�سناعات  اأ�سا�سيتني 

املعريف:
الروؤية الأولى: 

ال�سناعة  ــــة  روؤي عليها  يــطــلــق  مــا  وهـــي 
واملبادرات  بالأموال  وتهتم  املبدع،  والقت�ساد 
بالرتكيز  تت�سم  الإ�ــســالحــات  مــن  والــقــلــيــل 
ملكونات  ال�سراء  منهج  تختار  وهــي  ال�سيق، 
املعرفية  والــ�ــســنــاعــات  املــعــريف  القــتــ�ــســاد 
العلوم  حمور  حول  التطلعات  فيه  تكون  الــذي 

القوى  على  كبري  ب�سكل  معتمًدا  والتكنولوجيا 
�سئيلة  روابــط  وجود  مع  الوطنية  غري  العاملة 
يف  منها   %90 يظل   - الوطنية  العاملة  للقوى 
معظم  يف  اليوم  احلا�سل  مثل  العام،  القطاع 

دول املجل�س.
الروؤية الثانية: 

الــروؤيــة  مــن  واأو�ــســع  روؤيـــة عري�سة  وهــي 
الأولى، وهي ما يطلق عليها روؤية املجتمع املبدع 
اأو�سع،  نطاق  �سراء/بناء يف  جتمع بني كل من 

وهي اأكر طموًحا وذلك من خالل:
القطاع  اإ�سالحات  من  �سل�سلة  ت  تثبِّ اإنها   •
قطاع  بظهور  لل�سماح  ت�سميمها  مت  العام 
خا�س حقيقي، وطبقة من املقاولني وطبقة 
ذلك  وي�سمل  والإبـــــداع،  بــالبــتــكــار  تت�سم 
الرواتب  يف  للتفاوت  التدريجي  التقلي�س 
العمل  اخلا�س،  والقطاع  العام  القطاع  بني 
القطاع  دور  تقلي�س  على  مت�ساعد  ب�سكل 
العاملة  لــلــقــوى  تــلــقــائــي  ــف  كــمــوظِّ الــعــام 
العمل،  �سوق  تدخل  التي  اجلديدة  الوطنية 
ونظام  فعالية  اأكــر  تقييم  نظام  واإدخـــال 
درجة(   360 )بن�سبة  �سامل  راجعة  تغذية 

ملوظفي القطاع العام.

معظم دول مجلس التعاون 
قد أكدت في الرؤى الوطنية 
واالقتصادية واستراتيجيات 

التنمية أهمية البحث العلمي.

أسواق خليجية
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التعليم..
لأهمية دور نظم التعليم يف جمتمع املعرفة وال�سناعة املعرفية توؤكد الدرا�سة اأن 

التعليم هو مهمة احلكومة بالدرجة الأولى ولي�س القطاع اخلا�س.

امل�سدر: نتائج امل�سح ملراكز البحوث والتطوير يف دول املجل�س لعام 2010، منظمة اخلليج لال�ست�سارات ال�سناعية )جويك(

براءات االختراع الممنوحة لدول مجلس التعاون 2006 - 2010

WIPO امل�سدر: اإح�ساءات املنظمة العاملية للحقوق الفكرية

جمموع براءات الخرتاع املمنوحة
الدولة

الن�سبة املجموع 2010 2009 2008 2007 2006

21.5 116 29 19 26 26 16  الإمارات

0.7 4 NA 2 1 1 0 البحرين

64 345 78 60 62 72 73 ال�سعودية

2.6 14 4 4 6 0 0 عمان

2.6 14 7 4 1 0 2 قطر

8.5 46 NA 16 15 8 7 الكويت

100% 539 118 105 111 107 98 املجموع

مجموع مراكز البحوث والتطوير
جمموع مراكز البحوث والتطوير 

الدولة
الن�سبة املجموع

متخ�س�س متعددة املجالت
% العدد % العدد

6.3% 5 3 2 الإمارات
5.1% 4 3 1 البحرين
73.4% 58 49 9 ال�سعودية
3.8% 3 2 1 عمان
7.6% 6 4 2 قطر
3.4% 3 1 2 الكويت
100% 79 % 78 62 % 22 17 املجموع
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عدد امراكز

التغري يف عدد مراكز البحوث

ب�سكل  املبدع  املجتمع  روؤية  ت�سعى   •
اإ�ــســالحــات  ـــى حتقيق  اإل اأكـــر عــمــًقــا 
توجيهية لل�سناعة املعرفية والقت�ساد 
التعليم  مرتكز  يف  املعرفة  على  املبني 

ومرتكزات بيئة الأعمال.
روؤية املجتمع املبدع نحو حتقيق  • ت�سعى 
اأجندة )بيئة اإبداعية( اأكر من جمرد 
خالل  من  والتكنولوجيا  العلوم  حمور 
ـــاولت والــطــبــقــة  ـــق ــة حمـــور امل ــاف ــس اإ�
املبدعة اإليها ـ ب�سكل ي�سبه ما فعلته كل 

من لك�سمبورغ و�سنغافورة واإيرلندا. 
اأفــكــاًرا  املــبــدع  املجتمع  روؤيـــة  ت�سمل   •
ذي  الثقة،  على  املبني  املجتمع  لتعزيز 

التحولت نحو احلميمية.
يف  عمًقا  اأكــر  اإ�سالحات  على  تعمل   •
التعليم وبيئة الأعمال وجمالت  جمال 
ظهور  ــى  اإل وتـــوؤدي  املختلفة  احلكومة 
يف  مبدعة  وطبقة  قــوي  خــا�ــس  قــطــاع 

املجتمع.
ــة يف  ــروؤي وتـــرى الــدرا�ــســة اأن هــذه ال
دول  يالئم  ما  هي  املعرفية  ال�سناعات 

جمل�س التعاون.
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األعمال المستقلة.. 
سفينة النجاة

البطالة يف الشرق األوسط..

ب���ات���ت ق��ض��ي��ة ال���ت���وظ���ي���ف حت���ظ���ى ب��زخ��م 
ع��امل��ي، ف��أي��ن��م��ا تصفحت م��وق��ًع��ا أج��ن��ب��ًي��ا أو 
صحيفة دولية جتد مقااًل أو موضوًعا يتناول 
ب��ط��ال��ة ال��ش��ب��اب يف ال��ش��رق األوس����ط وش��م��ال 
لها،  إفريقيا، ويحاول احلصول على مخرج 
إما من خلل مناقشة الواقع العاملي للظاهرة 
ومعرفة أسبابها، أو طرح فرص عمل جديدة 
غير تقليدية، وشرحها لترغيب الشباب فيها.

ال�سباب اجلال�س على  اإلى  فيما بدا وكاأنها تنظر 
املقاهي ينتظر فر�سة عمل، كتبت الباحثة جلوريا ل كافا 

مقاًل عن »تو�سيع الأجندة العاملية لل�سباب اإلى ما هو اأبعد من 
الوظائف« قالت فيه: اإن قيا�س ن�سبة البطالة بني ال�سباب مقارنة 
اإل  و�سعهم،  ملعرفة  مهم  موؤ�سر  الرا�سدين  بني  البطالة  بن�سبة 
العاطلني عن  اإلى  بالإ�سافة  ي�سمل  الذي   )NEET( اأن مقيا�س
العمل ال�سباب الذين ل يتلقون تعليًما اأو الذين ل يح�سلون على 
تدريب، ي�سكل دلياًل اأ�سمل لتقومي و�سع ال�سباب. فهذا املقيا�س 

بالإ�سافة  والالمكرتث  املحبط  ال�سباب  على  ال�سوء  يلقي 
اإلى اأعداد العاطلني عن العمل. 

ــــر مـــن ربــع  اأك اإن  تــقــول  وهــــي 
الذين  من  العامل  حول  ال�سباب 
و24   15 بــني  اأعــمــارهــم  تبلغ 

نا�سطني«،  »غري  يعترون  عاًما 
ومنطقة  الو�سطى  واآ�سيا  ــا،  اأوروب يف  اأق�ساها  املعدلت  وت�سل 

ال�سرق الأو�سط و�سمال اإفريقيا.
نهج متكامل حلل ق�سايا ال�سباب

عقدت  التي  احلــوار  حلقة  اإلــى  جلوريا  اأ�ــســارت  مقالها  ويف 
موؤخًرا يف البنك الدويل بعنوان »تف�سيل اأجندة ا�ستمال ال�سباب«، 
ال�سباب  ق�سايا  متكامل حلل  نهج  وجود  اأهمية  على  �سددت  وقد 
و�سع  اإلى  واحلاجة  امل�سرتك،  الرخاء  وتعزيز  الفقر  من  واحلد 

اإطار م�سرتك ب�ساأن ا�ستمال ال�سباب. 
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فيها  يجتمع  منا�سبة  اأول  احللقة  تلك  وكانت 
موظفون من �لبنك �لدويل و�أكادمييون وممثلون عن 

القطاع اخلا�س واملجتمع املدين وجمتمع ال�سباب.
الأفكار  لتبادل  فر�سة  احللقة  �سكلت  كما 
وتف�سيل اأجندة ا�ستمال ال�سباب اإلى عدة اأق�سام: 
الفر�س القت�سادية مثل الدخل والتعليم والعمالة 
واخلمول؛ امل�سائل الجتماعية مثل الدميوغرافيا 
واجلن�س والعرق وال�سبكات الجتماعية والعجز؛ 
ال�سيا�سة مثل الأمن وال�سراع والعنف وامل�ساركة 
�سنع  يف  وامل�ساركة  املوؤ�س�سات  يف  والثقة  املدنية 
الدين  مثل  والثقافة  ال�سوت؛  واي�سال  القرار 

والهوية والقيم والتطلعات.
كذلك جاءت نتائج ا�ستطالع غالوب العاملي 
لعام 2013 لت�سدد على �سرورة جتاوز مقيا�سي 
ت�سورات  قارن  فال�ستطالع  والبطالة،  الدخل 
وتقوميهم  املعي�سة،  م�ستويات  عــن  ال�سباب 
وتعلقهم  ــي،  ــاع ــم ــت الج والـــرفـــاه  حلــيــاتــهــم، 
ثقتهم  ودرجة  التطوعي،  والعمل  مبجتمعاتهم، 
منطقة  احتلت  لال�ستطالع  ووفــًقــا  باحلكومة. 
اإلى  بالإ�سافة  اإفريقيا  و�سمال  الأو�سط  ال�سرق 

جنوب ال�سحراء الإفريقية املراكز الأخرية.
اأن ال�سباب ميثل فئة اجتماعية  ومن املوؤكد 
والطوائف  والأعــــراق  لالأيديولوجيات  عــابــرة 
ي�سمل  الــيــوم  ــبــاب  »�ــس الــوطــنــيــة،  والــهــويــات 
للحياة،  متعددة  واأوجــًهــا  الهويات،  من  خليًطا 
داخــل  املــنــزل  يف  احلــيــاة  املــثــال  �سبيل  عــلــى 
الــ�ــســارع. الــعــامــة، ويف  ــاة   الأ�ـــســـرة، ويف احلــي
معاجلة التحديات التي يواجهها ال�سباب املثقف 
اأن  ينبغي  ل  املتو�سطة  الطبقة  من  واحل�سري 
لل�سباب  فبالن�سبة   الــيــوم.  بعد  الأولــويــة  تكون 
الأقل تعليًما ودخاًل ما زال القطاع غري الر�سمي 
اأن  يجب  لذا  العمل.  لفر�س  الرئي�سي  امل�سدر 

يكون هذا القطاع جزًءا من احلل«.
 كذلك ترى جلوريا اأن احلكومات واملجتمعات 
ال�سباب  لإ�ـــســـراك  حــيــويــة  قــنــوات  هــي  املحلية 
مواتية  خدمات  تقدمي  ميكن  حيث  ومتكينهم، 
احلياتية،  املــهــارات  على  التدريب  مثل  لل�سباب 
واملــهــارات  والتــ�ــســالت  املعلومات  وتكنولوجيا 
و�لريا�سة،  �ل�سحية،  �حلياة  و�أمن��اط  �للغوية، 
ا�ستدامة.  اأكر  �سباًل  ت�سكل  اخلدمات  تلك  وكل 
عندما  اأكــر  ــًرا  اأث ترتك  اأن  للخدمات  ميكن  ثم 
احلكومات  مع  بالتعاون  ال�سباب  فيها  ي�سارك 

واملجتمعات املحلية.
�سراكات  اإلى  ا  اأي�سً »نحتاج  بقولها:  وتختم 

من  املــدين  واملجتمع  اخلــا�ــس  القطاع  ت�سمل 
ونحن  الالحقة.  املراحل  يف  ولي�س  البداية 

للقيود  منهجية  مــعــاجلــة  اإلـــى  كــذلــك  بــحــاجــة 
الأ�سا�سية التي حتول دون التنمية عند ال�سباب، 
التجارية  والأعــمــال  العمل  ــواق  ــس اأ� قــيــود  مثل 
الإن�سان، ف�ساًل  امللكية وحقوق  والتعليم وحقوق 
هي  هــذه  الــقــرار.  �سنع  يف  �سوتهم  غياب  عــن 
اأن  تــوؤكــد  نطاًقا  الأو�ــســع  الإمنــائــيــة  التحديات 

م�ستقبل ال�سباب وم�ستقبل بلدانهم يتقاطعان«.
القطاع العام .. متى ي�ستقيل؟!

يف مقالها بعنوان: »نظام الإدارة والتوظيف 
و�سمال  الأو�ـــســـط  بــالــ�ــســرق  ــعــام  ال الــقــطــاع  يف 
البحوث  حمللة  بتيديني  ليدا  »تر�سم  اإفريقيا 
بالبنك الدويل، بدقة الأطر احلاكمة للتوظيف، 
كونها ت�سري اإلى اأنه يف العديد من بلدان املنطقة، 
للتوظيف  الأول  امل�سدر  هو  العام  القطاع  يظل 
حيث ي�سطلع بتعيني بني 14 و40 % من اإجمايل 
املوؤ�س�سات  من  العديد  تكد�ست  وقــد  العمالة، 
ما يح�سل موظفو  وغالًبا  باملوظفني،  احلكومية 

احلكومة على اأجور اأعلى من القطاع اخلا�س.
وت�سيف: »ت�سكل الأجور احلكومية يف ال�سرق 
اإجمايل  من   %9.8 نحو  اإفريقيا  و�سمال  الأو�سط 
الناجت املحلي، وهي اأعلى ن�سبة يف العامل، يف الوقت 
نف�سه نعلم من التجربة اأن الو�سيلة الرئي�سية خللق 
الوظائف هي النمو الذي يقوده القطاع اخلا�س، 
احلكومي  التوظيف  معدلت  ارتفاع  اأن  نعلم  كما 

يعوق ال�ستثمار يف القطاع اخلا�س«.

كما اأ�سار م�سح اأجري عام 2009 اإلى اأن %80 
من اخلريجني يف �سوريا يف�سلون العمل يف القطاع 
يف  العمل  اإل  يقبلون  ل  املائة  يف   60 ونحو  العام، 

القطاع العام. 
القطاع  وظائف  جاذبية  اأ�سباب  اأن  ول�سك 
يقدم مزايا  العام  فالقطاع  للغاية:  وا�سحة  العام 

وظيفية مثل الأجور املتميزة واحلوافز. 
موؤونة  املــرء  يكفي  العام  القطاع  يف  والعمل 
ـــان  الأم ــه  ل ــوفــر  وي الف�سل  الــقــلــق مــن خمــاطــر 
الوظيفي، ويقرتن هذا يف الغالب بانخفا�س ن�سبي 

يف املطالب املتعلقة بالإنتاجية. 
القطاع  يف  الوظائف  تقل  نف�سه،  الوقت  يف 
نف�س  على  ببلدان  باملقارنة  الر�سمي  اخلــا�ــس 
فاأغلب وظائف  التنمية القت�سادية.  امل�ستوى من 
القطاع اخلا�س ميكن العثور عليها يف القطاع غري 
الر�سمي، ف�ساًل عن اأنها غري جذابة لأ�سباب عدة 

ت�سمل تدين الأجور واأنظمة احلوافز. 

من المؤكد أن الشباب 
يمثل فئة اجتماعية عابرة 

لأليديولوجيات واألعراق 
والطوائف والهويات الوطنية.
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فالعديد  التوظيف:  مل�سكلة  اآخــر  بعد  وثمة 
من املن�سمني اجلدد اإلى �سوق العمل ل ميلكون 
فــفــي حني  مـــهـــارات،  مــن  الــ�ــســوق  تتطلبه  مــا 
اأ�سبحت القوى العاملة ككل اأكر تعليًما ومهارة 
مع مرور ال�سنني، فاإن �سوق العمل مل تتمكن من 
القادمني  هوؤلء  ل�ستيعاب  الكافية  القدرة  بناء 

الأكر كفاءة. 
بال�سرعة  اخلــا�ــس  الــقــطــاع  ينمو  ل  كــمــا 
الباحثني  من  الكبري  العدد  ل�ستيعاب  الكافية 

عن فر�سة عمل لأول مرة. 
وه���ن���اك ع����دد ك��ب��ر م���ن �الأف�������ر�د ممن 
يختارون البطالة طوًعا لعدم رغبتهم يف العمل 

يف وظائف متدنية املهارات اأو الأجور. 
جميع  يف  الــعــام  القطاع  وظــائــف  وحتظى 
مب�ستوى  وتتميز  اأكر،  باحرتام  املنطقة  اأنحاء 
اأكر  ا«  »فر�سً توفر  اأنها  كما  الأمــان،  اأعلى من 

مما توفره وظائف �لقطاع �خلا�ص.
عــلــى معا�س  ــول  ــال: ميــثــل »احلــ�ــس ــث ــم وك  
ذاتــه«  الــوقــت  يف  احلكومة  مــن  وراتـــب  تقاعدي 
م�سكلة تنت�سر يف كل اأنحاء املنطقة - ففي م�سر، 
على �سبيل املثال، يتغيب ربع العاملني يف من�ساآت 
ح�سب  وذلـــك  تــقــريــًبــا،  يــومــًيــا  الــعــامــة  ال�سحة 

التقديرات احلديثة.  
ملوجة  الأو�ــســط  ال�سرق  تعر�س  حــني  ويف 
العقدين  مــدى  على  اخل�سخ�سة  مــن  وا�سعة 
ــظــل الــعــديــد مـــن الــقــطــاعــات  املــا�ــســيــني، ت
املبا�سرة  ال�سيطرة  الرئي�سية حتت  القت�سادية 
اأغلب الأحيان -  اأو - كما هو احلال يف  للدولة 

حتت �سيطرة النخبة الجتماعية.
ا مازال القطاع اخلا�س عر�سة للعديد من  اأي�سً
القيود والت�سوهات، وي�سدق هذا ب�سكل خا�س على 
عادة  يتعر�س  الذي  الر�سمي  غري  اخلا�س  القطاع 

مل�سايقات كبرية وتدخالت من قبل القطاع العام.
الأو�سط  ال�سرق  منطقة  اأن  ليندا  وتعتقد 
م�ستدامة  جهود  اإلى  �ستحتاج  اإفريقيا  و�سمال 
الدائم  القت�سادي  النمو  �سوب  قدًما  للم�سي 
ويجب  القطاع اخلــا�ــس،  قــاطــرة  تــقــوده  ــذي  ال
الأجل  طويلة  خمل�سة  ا�سرتاتيجيات  ت�سع  اأن 

وقيادات تلتزم بتنفيذها. 

وتوفري  املنا�سبة  احلــوافــز  تــقــدمي  ومــع 
ال�ــســتــثــمــارات  �ستعمل  الــفــعــالــة،  الإدارة 
من  اخلا�سة  ال�ستثمارات  جذب  على  العامة 
وامل�ستلزمات  والــطــرق  الطاقة  توفري  خــالل 
لتعمل  ال�سرورية  والتــ�ــســالت  اللوج�ستية 

ال�سركات ب�سكل منتج.
حد  اإلــى  املنطقة  ات�سمت  لالأ�سف،  لكن   
اإلى  اأدت  التي  الإدارة  اأنظمة  ب�سعف  كبري 
القطاع  ا�ستثمارات  مزاحمة  عك�سية،  نتائج 
اخلا�س من خالل ا�ستخدام موارد كان ينبغي 

بالأحرى اأن ي�ستخدمها القطاع اخلا�س.
تدين  اإلــى  الإدارة  �سعف  اأدى  وبالفعل، 
اأ�سبحت  التي  العامة  املوارد  ا�ستخدام  كفاءة 
مل�سالح  تلبية  عقيمة  اأ�ـــســـول  عــلــى  تــنــفــق 

جماعات �سغرية وخمتارة. 
اأنحاء  خمتلف  يف  احلكومات  و�ستحتاج 
العامة  الإدارة  اأطـــر  تــعــزيــز  ـــى  اإل املنطقة 
اأجل  من  والر�سوة  الحتكار  فر�س  وتقلي�س 

تدعيم املناف�سة.
اأن  ــا  اأيــ�ــسً احلــكــومــات  على  ينبغي  كما 
من  �الأمن��اط  تلك  تبني  و�أن  �ل�سفافية،  تعزز 

اقت�ساد  ــازدهــار  ب ت�سمح  الــتــي  املوؤ�س�سات 
ذوي  امل�سلحة  اأ�سحاب  كل  جمع  مع  ال�سوق 
ال�سلة حول ا�سرتاتيجية للنمو طويل الأجل.      

اأزمة الوا�سطة
م�ساعدة  اأخ�سائية  هي  العارف  جومانة 
ال�سرق  ملنطقة  الب�سرية  التنمية  دائـــرة  يف 
 ، الدويل  البنك  يف  اإفريقيا  و�سمال  الأو�سط 
اأخرى،  زاوية  من  التوظيف  اإ�سكالية  تناولت 
حــيــث نــاقــ�ــســت احلــجــر الــكــبــري الـــذي يقف 
عائًقا اأمام اأحالم ال�سباب، خا�سة يف العامل 

العربي، وهي الوا�سطة وتاأثرياتها ال�سيئة.
وحتت عنوان: »الوا�سطة عائق اأمام عي�س 

ال�سباب العربي حياة كرمية« كتبت جومانة:
تعرف«.  من  بل  تعرف،  ما  مهًما  »لي�س 
مـــراًرا  م�سمعي  على  الــقــول  هــذا  تـــردد  لقد 
وتكراًرا خالل حواراتي مع اأ�سرتي واأ�سدقائي 
كنت  حني  اإذ  ال�سرقية.  القد�س  مواطني  يف 
اأ�ساألهم عن راأيهم يف �سكاوى ال�سباب من قلة 
هي  الوا�سطة  اأن  دائًما  اجلــواب  كان  العمل، 

ال�سبيل للح�سول على وظيفة جيدة.
الوا�سطة  اأن  اليوم  يــدرك  بــات   اجلميع 

 الواسطة حقيقة متفشية في 
الشرق األوسط وشمال إفريقيا 

منذ سنوات طويلة، متجذرة 
في بنية اإلدارة العامة.
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و�سمال  ــط  ــس الأو� الــ�ــســرق  يف  متف�سية  حقيقة 
بنية  يف  متجذرة  طويلة،  �سنوات  منذ  اإفريقيا 
الإدارة العامة، وتتج�سد يف حالت كثرية ترتاوح 
يف  ال�سيا�سية  الــ�ــســوؤون  على  قلة  ا�ستيالء  مــن 
الدولة، اإلى جوانب من احلياة اليومية كقرارات 

التعيني وتر�سية العقود وتوفري ال�سلع العامة.
راأي  ا�ستطالعات  بعدة  جومانة  وا�ستعانت 
اأن  منها  تبني  العاملية  غالوب  موؤ�س�سة  اأجرتها 
حوايل 18% من ال�سباب يف البلدان التي �سملها 
الرئي�سية  العقبة  الوا�سطة  يف  يرون  ال�ستبيان 

وراء عدم قدرتهم على احل�سول على وظيفة. 
واحـــًدا على  �ــســوؤاًل  ا�ستطالع طــرح  وهــنــاك 
امل�ساركني، وهو التايل: »ما العقبة الرئي�سية اأمام 
اأف�سل  وظيفة  اأو  وظيفة  على  للح�سول  ال�سباب 
تتيح لهم تكوين اأ�سرة؟« ويف حني اعتر امل�ساركون 
من م�سر وتون�س واإلى حد ما �سوريا اأن قلة فر�س 
العمل هي العقبة الرئي�سية، راأت ن�سبة كبرية من 
متاحٌة  الوظائف  اأن  املنطقة  اأنحاء  يف  ال�سباب 

فقط ملن لهم عالقات اأو من لهم وا�سطة.
خمتلفة،  ب�سيغة  عينه  ال�سوؤال  ُطــرح  كما 
توافق  هل  عــام،  »ب�سكل  الــتــايل:  ال�سكل  وعلى 

يف  اأنــا�ــس  معرفة  التالية:  الــعــبــارة  تخالف  اأو 
مراكز عالية اأمر �سروري للح�سول على وظيفة 
)الوا�سطة(؟« وجاءت النتيجة ملفتة اإذ اإن اأكر 
من 60 % من امل�ساركني من كل دولة يف املنطقة، 
بقليل  اأقل  ن�سبتها  جاءت  التي  قطر،  با�ستثناء 
الن�سبة  وترتفع  العبارة.  على  وافقوا   ،60 من 
التوايل،  على  و%85   90 اإلــى  والأردن  لبنان  يف 

وتعقب جومانة بالقول:
نــتــائــج ال�ــســتــطــالعــات ل  اأن  ــن املـــوؤكـــد  م
تفاجئ اأحًدا يف منطقة ال�سرق الأو�سط و�سمال 
اإفريقيا، اإذ تتوافر الكثري من الأدلة غري املوثقة 
والبيانات التجريبية التي ت�سري اإلى عدم اأهمية 
تف�سي  يــرز  مــا  التعيني،  عند  املــهــارات  تــوفــر 

الأ�ساليب غري الر�سمية للح�سول على وظيفة.
وترز حقيقة جلية اأخرى، وهي اأن ت�سورات 
ت�سهد  مل  الوا�سطة  دور  عــن  العربي  ال�سباب 
 2009 من  امل�سطربة  ال�سنوات  خالل  تغيري  اأي 
تاأثريها يف  يك�سف عن  الــذي  الأمــر  اإلــى 2013 
التغيري  تاأثرًيا يقف خلف  ال�سباب،  البطالة بني 

الذي يجتاح املنطقة منذ عام 2011.
يف  �سرورية  العالقات  باأن  الت�سور  فلي�س 
بالكرامة  الإح�سا�س  يقو�س  ما  هو  التوظيف 
اأثــًرا  ــا  اأيــ�ــسً اإنــه يــرتك  والــعــدالــة فح�سب، بــل 
الأكادميية  املــوؤهــالت  قيمة  مــن  يقلل  مــدمــًرا 
املوظف  لــدى  تكون  قــد  التي  احلــوافــز  وي�سوه 
ليكون م�سوؤوًل عن عمله ويعمل باأمانة وكفاءة. 
ويوؤثر هذا بدوره على نوعية اخلدمات املقدمة، 
احلــمــايــة  اأو  الــتــعــلــيــم  اأو  الــ�ــســحــة  يف  ــواء  ــس �

الجتماعية.
اأن جــهــوًدا  اأنــــه يف حـــني  ــة  وتــــرى جــومــان
املعدلت  لتخفيف  حالًيا  تبذل  مكثفة  اإمنائية 
الأو�سط  ال�سرق  ال�سباب يف  للبطالة بني  العالية 
ينبغي  الــبــدايــة  نقطة  فـــاإن  اإفــريــقــيــا،  و�ــســمــال 
الوا�سطة  نظام  بــوجــود  الإقـــرار  مــن  تكون  اأن 
والقانونية  الجتماعية  الإ�سالحات  وت�سجيع 
يعانون  الذين  النا�س  اأن  يبدو  »اإذ  منه،  للحد 
على  باأثرها  ي�سعرون  للوا�سطة  ال�سلبية  التبعات 
�سانعو  بها  يعي  مما  بكثر  �أك��ر  �لنظام  بنية 

ال�سيا�سات«.
العمل امل�ستقل .. امل�ستقبل

»تكنولوجيا  ـــ  ب عنونته  ـــذي  ال مقالها  يف 
ال�سابة  الباحثة  ترى  العمل«  يوم  تغري  جديدة 
كارا �سوفلنج اأن العمل امل�ستقل يعد اأبرز احللول 
القوية للبطالة يف كل اأنحاء العامل، حيث اأ�سبح 
هو  تفرغ  بــدون  العمل  ومفهوم  امل�ستقل  العمل 

الجتاه الأكر �سيوًعا.

ال�ست  ال�سنوات  غ�سون  يف  اأنه  املقدر  ومن 
ب�سكل  الأمريكيني  مــن   %40 �سيعمل  القادمة 
ا�ستبياًنا  ديلويت  �سركة  اأجــرت  فقد  م�ستقل، 
حديًثا عن جيل الألفية، وهو م�سطلح ي�ستخدم 
لــالإ�ــســارة اإلـــى مــن ولــد يف الــفــرتة مــن اأوائـــل 
 ،21 القرن  من  الأول  العقد  حتى  الثمانينيات 
ووجدت اأن 70% من هوؤلء يريدون العمل ب�سكل 

م�ستقل.
 Aruba ــا  اأروب ل�سبكات  تقرير  خل�س  وقد 
Networks عن »Gen Mobile« اإلى اأن ن�سف 
الفئة  يف  ال�سباب  من  ال�ستبيان  يف  امل�ساركني 
من  قــدر  باأكر  يعملون  عاًما   35-18 العمرية 
التقليدية  العمل  �ساعات  نطاق  خــارج  الكفاءة 
ا  من 9 �سباًحا اإلى 5 م�ساء، واأنهم يريدون اأي�سً

�ساعات عمل اأكر مرونة. 
ي�ستغل  للعمل  جديًدا  اأ�سلوًبا  »اإن  وتقول: 
والتي  معها،  اجليل  هذا  �سّب  التي  التكنولوجيا 
ا اإح�سا�ًسا بال�ستقاللية، والذي يراه  تعطي اأي�سً
اأن  اأمًرا مهًما، ميكن  علماء القت�ساد ال�سلوكي 
بحرية  اإح�سا�ًسا  املنطقة  يف  اجليل  هــذا  مينح 
اجلاري  النقا�س  ورغم  العام.  والرفاه  الإرادة 
فاإن  امل�ستقل،  العمل  وعيوب  مزايا  عن  حاليا 
يح�سل  حــني  ــه  اأن ا  اأي�سً تظهر  البحوث  بع�س 
النا�س على ال�ستقاللية يتح�سن م�ستوى احلالة 

ال�سحية والرفاه.
مــازالــت  امل�ستقل  العمل  فــكــرة  اأن   ورغـــم 
احلديث  الأو�سط  لل�سرق  ن�سبًيا  جديًدا  مفهوًما 
قدم  قدمي  الأفراد  بني  التباديل  القت�ساد  فاإن 
ال�سلع  يتبادلون  التجار  حيث  احلــريــر:  طريق 
حتركها  افرتا�سية  اليوم  فطرق  واخلــدمــات. 
تــوا�ــســل  عـــامل  »يف   ، الأ�ـــســـا�ـــس  ـــت يف  ـــرتن الإن
تقريًبا،  حياتنا  جوانب  كل  تغيري  التكنولوجيا 
ــفــاوؤًل  ت اأكـــر  م�ستقبل  يف  الآن  ت�سهم  فــاإنــهــا 
اإعادة  التحدي يف  ويتمثل  املنطقة،  ل�سباب هذه 
يف  للعمل  تفكرينا  طريقة  واإعــادة  اأنف�سنا  تخيل 
اإلى هيكل باٍل من عهد  القرن 21 كي ل ي�ستند 
بع�س  يــراه  ما  ي�ستغل  اأ�سا�س  على  لكن  قــدمي، 

القت�ساديني حافًزا ب�سرًيا اأ�سا�سًيا«.

ستحتاج الحكومات في 
مختلف أنحاء المنطقة إلى 
تعزيز أطر اإلدارة العامة 
وتقليص فرص االحتكار.
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أثارت موافقة مجلس ال��وزراء السعودي على إنشاء املركز السعودي للتحكيم التجاري، 
ردود فعل إيجابية لدى أوساط الغرف التجارية والصناعية يف البلد، وهو القرار الذي اعتبره 
رجال أعمال حتدثوا ل�»تداول« أهم قرار جتاري صدر خلل العام اجلاري 2014، حيث يحمل 
التجاري  القطاع  منو  مستويات  وتطوير  بتنمية  تتعلق  التي  األبعاد  من  الكثير  طياته  يف 

واالقتصادي يف اململكة.

الرياض: »تداول«

المركز السعودي للتحكيم التجاري.. 
تعزيز المنظومة االستثمارية في المملكة

قضية العدد
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ال�سعودي  املركز  اإن�ساء  قرار  ويوؤثر 
الـــتـــجـــاري، يف دعــــم وحتــ�ــســني الــبــيــئــة 
والأن�سطة  لالأعمال  والقانونية  الت�سريعية 
اململكة،  يف  ــتــجــاريــة  وال ال�ــســتــثــمــاريــة 
البيئة  هـــذه  يــجــعــل  الــــذي  الأمـــــر  وهـــو 
الوطنية  لال�ستثمارات  وجاذبة  حمفزة 
النمو  مــن  مــزيــًدا  يعني  مــا  والأجــنــبــيــة، 

وخلق فر�س العمل.
ال�سعودي  املركز  اإن�ساء  قرار  وي�سهم 
الــنــزاعــات  فــ�ــس  يف  الــتــجــاري  للتحكيم 
بها  يقتنع  بلغة  اأي  الع�سر،  بلغة  التجارية 
اأ�س�سها  يف  ت�ستند  وامل�ستثمرون،  التجار 
على العدل، والت�سريع التجاري الذي يكفل 

للمتنازعني حقوقهما التي ي�سعون اإليها.
جمل�س  ــــرر  ق الـــ�ـــســـيـــاق،  هــــذا  ويف 
املنعقدة  جل�سته  يف  ال�سعودي  ــــوزراء  ال
جلنة  ت�سكيل  املا�سي،  ال�سهر  منت�سف 
من  ممثلني  ت�سم  �لعدل  وز�رة  يف  د�ئمة 
التجارة  ووزارة  الــعــدل،  وزارة  مــن:  كــل 
لال�ستثمار،  العامة  والهيئة  وال�سناعة، 
التجارية  الغرف  يختارهم جمل�س  وثالثة 
اخلــرة  ذوي  مــن  وثــالثــة  وال�سناعية، 
والخــتــ�ــســا�ــس يــخــتــارون بــالتــفــاق بني 
وال�سناعة،  التجارة  ووزيــر  العدل  وزيــر 
املوافقة  اللجنة:  تكون مهمة هذه  اأن  على 
مراكز  باإن�ساء  تراخي�س  ــدار  اإ�ــس على 
للقواعد  وفًقا  وفروعها،  �سعودية  حتكيم 
لقيد  معايري  وو�سع  اللجنة،  ت�سعها  التي 
لها،  ترخ�س  التي  املــراكــز  يف  املحّكمني 
اأتعاب  لتحديد  ا�سرت�سادية  معايري  وو�سع 
التي  املــراكــز  يف  وم�ساريفهم  املحكمني 

ترخ�س لها.
يف  ال�سعودي  ــوزراء  ال جمل�س  قرر  كما 
»املركز  با�سم  مركز  اإن�ساء  ذاتها،  جل�سته 
مظلة  حتت  التجاري«،  للتحكيم  ال�سعودي 
يكون  وال�سناعية،  التجارية  الغرف  جمل�س 
اأن  على  الــريــا�ــس،  مدينة  الرئي�س  مــقــره 
يتولى املركز مهام الإ�سراف على اإجراءات 
واملدنية  التجارية  املنازعات  يف  التحكيم 
ذات ال�سلة التي يتفق اأطرافها على ت�سويتها 
حتكيمًيا يف اإطار هذا املركز، وفق ما تق�سي 
الق�سائية  ــادئ  ــب وامل املرعية  الأنــظــمــة  بــه 
التجارية واملدنية امل�ستقرة، كما اأنه ل يدخل 
يف اخت�سا�س هذا املركز املنازعات املتعلقة 
ال�سخ�سية  والأحــــوال  الإداريــــة  بالق�سايا 

واجلزائية وما ل يجوز ال�سلح فيه.

اأنــه، يكون  اإلــى  الـــوزراء  ولفت قــرار جمل�س 
جمل�س  من  بقرار  ي�سكل  اإدارة  جمل�س  للمركز 
وزير  مع  بالتفاق  وال�سناعية،  التجارية  الغرف 
مع  وبالتن�سيق  وال�سناعة،  التجارة  ووزير  العدل 
ملدة  وذلــك  لال�ستثمار،  العامة  الهيئة  حمافظ 
رئي�س  يكون  واأن  للتجديد،  قابلة  �سنوات  ثالث 
يف  �لعمل  لهم  �سبق  مم��ن  و�أع�����س��اوؤه  �ملجل�ص 
القطاع اخلا�س ذي ال�سلة ملدة ل تقل عن ع�سر 
واأل  لالأع�ساء،  �سنوات  وخم�س  للرئي�س  �سنوات 
يكون اأي منهم �ساغاًل ملن�سب اأو وظيفة حكومية.

تفادي م�ساكل ال�ستباك البيني
يف الإطار ذاتة، اأكد خالد العي�سى وهو رجل 
التجاري  القطاع  يف  �سعودي  وم�ستثمر  اأعــمــال 
املركز  اإن�ساء  قــرار  اأن  لـــ»تــداول«،  حديثة  خالل 
قطاع  �سي�ساعد  الــتــجــاري  للتحكيم  ال�سعودي 
البيني،  ال�ستباك  م�ساكل  تفادي  على  الأعمال 
الدويل،  التجاري  القطاع  مع  الختالف  حتى  اأو 
وقال »اململكة بحاجة ملحة اإلى مثل هذا املركز، 
الذي يوؤ�س�س لقاعدة التحكيم التجاري، ما يعني 

م�ستقباًل اأكر اإ�سراًقا لالقت�ساد الوطني«.
خا�س  مــركــز  اإنــ�ــســاء  اأن  العي�سى  ــح  واأو�ــس
للنمو  حقيقية  ترجمة  يعد  التجاري  بالتحكيم 
القت�سادي واملايل الذي حتققه اململكة، مبيًنا يف 
مزيًدا  يعني  النمو  هذا  ا�ستمرار  اأن  ذاته  الوقت 
من توفري الفر�س الوظيفية اأمام الباحثني عنها، 
للقطاع  الإنتاجية  مــعــدلت  زيـــادة  ــى  اإل اإ�سافة 

التجاري وال�سناعي مقروًنا باجلودة.
تنظيم جديد للقطاع التجاري

ويف ذات ال�سياق، اأكد الدكتور �سامل باعجاجة 
لـــ»تــداول«،  الطائف  جامعة  يف  املحا�سبة  اأ�ستاذ 
يعد  التجاري  للتحكيم  ال�سعودي  املركز  اإن�ساء  اأن 
وقال  البالد،  يف  التجاري  للقطاع  جديًدا  تنظيًما 
»ال�سوق املحلية والقطاع التجاري ينمو ب�سكل كبري، 
املحلية  لل�سوق  الأجانب  امل�ستثمرين  دخول  وفر�س 
تزداد، وبالتايل فاإنه من الطبيعي اأن يكون هنالك 
نقاط �ختلف بني �مل�ستثمرين �ل�سعودي و�الأجنبي، 
يعني  التجاري،  للتحكيم  مركز  اإن�ساء  فاإن  وعليه 
القطاع  �سري  ت�سمن  التي  والأنظمة  اللوائح  و�سع 

التجاري وال�ستثماري يف النهج ال�سليم«.
بــاعــجــاجــة خـــالل حديثة،  الــدكــتــور  ولــفــت 
يعني  التجارية  واملحكمة  الأنظمة  غياب  اأن  اإلى 
التنمية  معدلت  ــام  اأم جــًدا  مهم  عائق  ت�سكيل 
العامل،  يف  اقت�ساد  لأي  والتجارية  القت�سادية 
مثل  اإلى  ما�سة  بحاجة  كانت  اململكة  فاإن  وعليه 
هذه القرارات ال�سادرة من قبل جمل�س الوزراء، 

واملتعلقة بالتحكيم التجاري.

فيما اأو�سح مطلق احلمدان وهو م�ستثمر يف 
قطاع التق�سيط لـ»تداول«، اأن كثرًيا من النزاعات 
التجارية كانت تتجه اإلى الق�ساء، وهو اأمر جيد، 
يف  حلها  املمكن  من  النزاعات  هذه  بع�س  ولكن 
ــذي يجعل قــرار  ال الأمـــر  حمكمة جتــاريــة، وهــو 
بالغ  التجاري  للتحكيم  ال�سعودية  املركز  اإن�ساء 

الأهمية يف الوقت الراهن.
حت�سني البيئة الت�سريعية والقانونية

ويف بيان �سحايف تلقت »تداول« ن�سخة منة، 
جمل�س  موافقة  ال�سعودية  الغرف  جمل�س  ثّمن 
للتحكيم  ال�سعودي  »املركز  اإن�ساء  على  ــوزراء  ال
لي�سطلع  الغرف،  جمل�س  مظلة  حتت  التجاري« 
يف  التحكيم  اإجــــراءات  على  الإ�ــســراف  مبــهــام 
التي  ال�سلة  ذات  واملدنية  التجارية  املنازعات 

يتفق اأطرافها على ت�سويتها حتكيمًيا.
وقــــال رئــيــ�ــس جمــلــ�ــس الـــغـــرف الــ�ــســعــوديــة 
املهند�س عبداهلل بن �سعيد املبطي: »قرار اإن�ساء 
تتويًجا  يعد  التجاري  للتحكيم  ال�سعودي  املركز 
وحت�سني  دعـــم  �سبيل  يف  ــذلــت  ُب الــتــي  للجهود 
والأن�سطة  لالأعمال  والقانونية  الت�سريعية  البيئة 
بذلك  لتكون  باململكة،  والتجارية  ال�ستثمارية 
حمفزة وجاذبة لال�ستثمارات الوطنية والأجنبية 
الداعمة  والأنظمة  القرارات  اعتماد  خالل  من 
لذلك، التي كان من بينها نظام التحكيم اجلديد 
اإن�ساء  على  ن�س  ملكي  مر�سوم  مبوجب  ال�سادر 
قطاع  تفاوؤل  عن  معرًبا  �سعودي«،  حتكيم  مركز 
الأعمال ال�سعودي باإن�ساء املركز لي�سبح مرجًعا 
وعوًنا  التجاري  التحكيم  ملف  يخ�س  مــا  لكل 
الدولية  التجارة  عقود  يف  الوطنية  لل�سركات 
التحكيم  مبمار�سات  ويرتقي  م�ساحلها  وحماية 
م�ستوى  على  وطنية  حتكيم  كوادر  توفري  ويدعم 

عال من التاأهيل والحرتافية.
ــطــي مبـــا ميــثــلــه نـــظـــام الــتــحــكــيــم  ــب ونـــــوه امل
جمــال  يف  حقيقية  نقلة  مــن  اجلــديــد  الــ�ــســعــودي 
تعزيز  منها  يتوقع  باململكة  والقوانني  الت�سريعات 
بيئة  يف  ـــب  ـــان والأج املــحــلــيــني  امل�ستثمرين  ثــقــة 

إنشاء المركز أحدث ردة فعل 
إيجابية لدى الغرف التجارية.

المركز يساعد قطاع 
األعمال على تفادي مشاكل 

االشتباك البيني.
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ال�ستثمارات  من  مزيد  دفع  وبالتايل  ال�ستثمار، 
وتوفر  �القت�سادي  للن�ساط  دعًما  تكون  للمملكة 
مزيًدا من فر�س العمل للمواطنني وت�ساعد يف نقل 
اإلى  م�سرًيا  الدولية،  واخلــرات  التقنيات  وتوطني 
والــدويل  املحلي  اجلانبني  وتغطيته  النظام  مزايا 
وتعزيزه حرية الأطراف باختيار املحكمني وحتقيق 
الأعـــمـــال يف  ــرجــال  ل اأ�ــســا�ــســي  الــ�ــســريــة كمطلب 
تعامالتهم التجارية، اإ�سافة لنفاذ اأحكام املحكمني 
العام  النظام  مبخالفته  اإل  الطعن  من  وحت�سينها 

وال�سريعة الإ�سالمية.
ال�سعودية  الــغــرف  جمل�س  رئي�س  ــاف  ــس واأ�
و�سيا�ستها  للمملكة  القت�سادي  »الو�سع  قائاًل: 
من  العديد  يف  ودخــولــهــا  املنفتحة  القت�سادية 
فيها  �الأعمال  قطاع  ون�ساط  �لدولية  �التفاقيات 
�سركاء  مع  جتارية  تعاقدات  خــالل  من  خارجًيا 
دوليني، كل تلك العوامل تعزز من اأهمية التحكيم 
التجاري، واأهمية اإن�ساء املركز ال�سعودي للتحكيم، 
ويعظم تطلعات اململكة منه يف ن�سر ثقافة التحكيم 
وجعله اخليار املف�سل لرجال الأعمال ويف حماية 
الدولية«،  التجارة  عقود  يف  ال�سعودية  ال�سركات 
مبيًنا اأن التحكيم اأ�سبح يف كل دول العامل �سمن 

منظومة الو�سائل البديلة لف�س النزاعات.
تعزيز املنظومة ال�ستثمارية

اإلـــى ذلـــك، اأكـــد اأحــمــد جنــم الأمــــني الــعــام 
التعاون  جمل�س  ــدول  ل التجاري  التحكيم  ملركز 
اإن�ساء  اأن  القرار« على  »دار  العربية  لدول اخلليج 
تعزيز  يف  �سي�سهم  �سعودي،  جتاري  حتكيم  مركز 
اخلليجية،  والق�سائية  ال�ستثمارية  املنظومة 
باملوافقة  ال�سعودي  الــوزراء  جمل�س  بقرار  م�سيًدا 
التجاري«  للتحكيم  ال�سعودي  »املركز  اإن�ساء  على 
مما �سينعك�ص �إيجاًبا جلذب �ال�ستثمار�ت �لوطنية 
والأجنبية، جاء ذلك خالل لقائه مع وزير التجارة 

وال�سناعة الدكتور توفيق الربيعة.
التجاري  التحكيم  مركز  لــدى  اأن  جنم  واأكــد 
اخلليجي خرة تراكمية كبرية من املمكن ال�ستفادة 
من قواعدها املتعلقة بالنظام واللوائح، والذي ياأتي 
من �سمن برناجمه تاأهيل واإعداد املحكمني، وقال 
لدعم  وحا�سرة  موجودة  اخلــرات  هــذه  »�ستكون 

وخدمة اإن�ساء مركز �سعودي للتحكيم التجاري«. 
تزايد نوعي ملبيعات التجزئة

اقت�سادي  تقرير  ــع  تــوَقّ اأنــه  بالذكر  اجلدير 
اأن ي�سل حجم  موؤخًرا،  كابيتال«  »اآلنب  �سادر عن 
اإلى 276 مليار ريال عام  قطاع التجزئة ال�سعودي 

»دار  ل�سركة  التنفيذي  الرئي�س  وك�سف   .2014
قطاع  حجم  اأن  عن  القا�سم،  فرا�س  موجة« 

املا�سي  العام  بلغ  اململكة  يف  التجزئة 

ور�سة  اأمــام  ورقته  يف  واأو�ــســح  ريــال،  مليار   160
الفر�س  لبحث  الريا�س  نظمتها غرفة  التي  العمل 
ال�ستثمارية يف قطاع التجزئة، اأن كرى ال�سركات 
ت�سيطر على 30 يف املئة من قطاع التجزئة، حمققة 
اإلى 16 يف املئة، بينما ت�سيطر  ن�سبة �سعودة ت�سل 
يف   70 ن�سبة  على  واملتو�سطة  ال�سغرية  ال�سركات 

املئة، بن�سبة منو تقدر بـ 9.4 يف املئة لعام 2011.

واأ�سار القا�سم اإلى اأن قطاع التجزئة ي�ستوعب 
عدد  ويبلغ  وظــيــفــة،  األـــف  ومئتي  مليوًنا  حــالــًيــا 
ل  اأي  فقط،  املئة  16يف  فيه  العاملني  ال�سعوديني 
وخم�سة  مليون  مقابل  �سعودي،  األف   195 يتجاوز 

اآلف وظيفة للوافدين.
ــى  اإل ت�سل  الــتــجــاريــة  املــحــالت  اأن  ــــان  واأب
املنتجات  وت�سيطر  جتـــاري،  حمــل  األـــف  مئتي 
ال�ستهالكية �سريعة الت�سريف على 50 يف املئة، 
يعادل  مبا  اململكة  يف  التجزئة  �سوق  حجم  من 

ثمانني مليار ريال �سنوًيا.
اخلا�س  التجزئة  قــطــاع  يخ�س  فيما  اأمـــا   
بــالإلــكــرتونــيــات والأجـــهـــزة املــحــمــولــة، فــاأو�ــســح 
اأن هذا القطاع حقق مبيعات ترتاوح بني  القا�سم 
19 - 21 مليار ريال مبعدل منو 25 يف املئة، بعك�س 
لفًتا  عام،  ب�سكل  التجزئة  قطاع  يف  النمو  معدل 
العام  الإلكرتونيات �سجلت  �سركات  بع�س  اأن  اإلى 
املا�سي منًوا ي�سل اإلى 68 يف املئة، فيما بلغ عدد 

غياب األنظمة يشكل 
عائًقا أمام معدالت التنمية 

االقتصادية.

المركز يسهم في تعزيز 
المنظومة االستثمارية 

والقضائية الخليجية.

قضية العدد
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بالإلكرتونيات  التجزئة اخلا�س  لقطاع  املت�سوقني 
والأجهزة املحمولة ثمانية ماليني مت�سوق.

اأكــر  اإلـــى  التجزئة  مبيعات  ارتــفــاع  وتــوقــع 
وارتفاع   ،2015 عام  بحلول  ريال  مليار   400 من 
مبيعات قطاع التجزئة اخلا�س بالإلكرتونيات من 
19 مليار ريال يف 2011 اإلى اأربعني مليار ريال عام 
 IMrG 2015 ح�سب التقرير ال�سادر من �سركة

العاملية واملفو�سة من قبل فيزا.
الإلكرتونية  التجارة  اإلــى  القا�سم  وتطرق 
عن  الت�سوق  حلول  واأهــم  ــوى  اأق من  اإنها  قائاًل 
طفرة  اأحدثت  وقد  العنكبوتية،  ال�سبكة  طريق 
كــبــرية يف قــطــاعــات الأعــمــال اخلــا�ــســة ب�سوق 

الإلكرتوين  التداول  حجم  اأن  مبيًنا  التجزئة، 
�سنوًيا  ريال  مليارات  اأربعة  بلغ  اململكة  يف 

العربية  ـــــارات  الإم بنظريتها  مــقــارنــة 
املتحدة 1.6 مليار ريال �سنوًيا، بينما بلغ 

2.1 مليار �سنوًيا يف م�سر.
احتلت  الإلكرتونيات  مبيعات  بــاأن  اأفــاد  كما 
عن  الإلــكــرتوين  البيع  تعامالت  يف  الأول  املركز 
الخت�سا�سيات  اأو�سحت  اإذ  الإنــرتنــت،  طريق 
�سراء  يف�سلون  امل�ستهلكني  مــن  املئة  يف   39 اأن 
خدمات  احتلت  بينما  غريها،  عن  الإلكرتونيات 

الطريان وحجوزات الفنادق املركز الثاين.
مهام .. وحتديات

ويقول د. �سعود بن عبداهلل العماري اإن  اإن�ساء 
ا�ستجابة  التجاري جاء  للتحكيم  ال�سعودي  املركز 
لتنمية الأعمال التجارية وحل النزاعات التي تن�ساأ 
يف هذا اخل�سو�س، وكذلك الإ�سهام يف ا�ستقطاب 
التجارة  ملتطلبات  تلبيًة  الأجنبية  ال�ستثمارات 

الدولية وحتقيًقا لغاياتها. 
حتقيق  يف  ي�ساهم  �ــســوف  ــك  ذل اأن  �سك  ول 
ال�ستقرار القت�سادي من خالل ت�سهيل اإجراءات 
الف�سل يف املنازعات التجارية التي تت�سم بال�سرعة 
يف  مهًما  عن�سًرا  الوقت  لكون  نظًرا  والتخ�س�س 
ت�سوية املنازعات التجارية، وعلى العك�س فاإن البطء 
يف الإجراءات �سيوؤدي اإلى وقوع اأ�سرار من �ساأنها 
اأن توؤثر �سلًبا على احلركة التجارية وال�ستثمارية. 
الطماأنينة  يتيح  �سوف  ال�سعودي  املركز  اأن  كما 
ترغب  التي  اجلن�سيات  متعددة  الكرى  لل�سركات 
يف اللجوء اإلى التحكيم عند ن�سوب منازعات وذلك 

حلماية م�ساحلها التجارية وا�ستثماراتها.
ليوؤكد  الإنــ�ــســاء  ــرار  ق �سدر  ولقد  وي�سيف: 
مراكز  تــتــوله  الــذي  املوؤ�س�سي  التحكيم  اأهمية 
وفًقا  التحكيم  اإجــراءات  لتنظيم  دولية  اأو  وطنية 

لقواعد ت�سدرها.
ــل لل�سري يف  ــث ويــعــتــر هـــذا الــتــوجــه هــو الأم
اإجراءات التحكيم واختيار حمكمني متخ�س�سني 

فنًيا وقانونًيا يف خمتلف النزاعات التجارية.

للتحكيم  ال�سعودي  املــركــز  اإن�ساء  يعد  كما 
التجاري خطوة اإيجابية بعد �سدور نظام التحكيم 
تطوير  بغية  )2012م(،  1433هــــ  لعام  اجلديد 
هذا املجال احليوي لتطبيق اأحكام ومبادئ نظام 
مبادئ  مع  مت�سًقا  جــاء  الــذي  اجلديد  التحكيم 
ي�ستفيد  اأن  يتطلب  الذي  الأمر  الدولية،  التحكيم 
الــ�ــســعــودي مــن جتــربــة مــراكــز التحكيم  املــركــز 
الأمــريــكــيــة  التحكيم  كهيئة  املــعــروفــة  الــدولــيــة 
بباري�س  الــدولــيــة  الــتــجــارة  وغــرفــة   ،)AAA(
 ،)LCIA( الــدولــيــة  لــنــدن  وحمكمة   ،)ICC(
ل�سمان فاعلية وجناح املركز حيث يجب اأن يبداأ 

من حيث ما انتهوا اإليه.
ال�سعودي  املركز  على  القائمني  اأن  يرى  وهو 
من  العديد  عاتقهم  على  يقع  التجاري  للتحكيم 
وتفعيل  املركز  تطوير  يف  �ست�ساهم  التي  املهام 
تطبيق  خالل  من  وذلك  الواقع،  اأر�ــس  على  دوره 
ظاهر  على  يتوقف  ل  تطبيًقا  التحكيم  نــظــام 
الن�س، واإمنا ميتد اإلى تطبيق روح الن�س متا�سًيا 
جهة  ومن  الــدويل،  التجاري  التحكيم  مبادئ  مع 
القواعد  وو�سع  اللوائح  اإ�سدار  يتعني  فاإنه  اأخرى 
مع  تتما�سى  التي  باملركز  اخلا�سة  والإجـــراءات 
بات�ساع  يت�سم  الذي  احلديث  الع�سر  م�ستجدات 
مع  متوافقة  لت�سبح  وتنوعها  التجارية  الأن�سطة 
خمتلف  على  للتطبيق  وقابلة  التحكيم،  نــظــام 

النزاعات التجارية. 
املركز  على  يتعني  ال�سياق  هذا  يف  اإنــه  ويقول 
وتــاأهــيــل  ــب  ــدري ت ــتــجــاري  ال للتحكيم  الــ�ــســعــودي 
املحكمني؛ ل�سمان كفاءة اأداء املركز وحمكميه من 
الناحية القانونية والفنية، وهذا الأمر �سيوؤدي حتًما 
اإلى خلق املناف�سة و�سقل املواهب واخلرات واإعداد 

الكوادر والكفاءات الوطنية يف جمال التحكيم.

وزير العدل:
المركز نقلة نوعية في تحديث منظومة العدالة

ثمن معايل وزير العدل ال�سيخ الدكتور حممد بن عبدالكرمي العي�سى قرار جمل�س الوزراء 
باإن�ساء »املركز ال�سعودي للتحكيم التجاري«، موؤكًدا اأنه اإ�سافة مهمة للمنظومة العدلية يف اململكة 
العربية ال�سعودية يف �سياق تفعيل البدائل ال�سرعية لف�س املنازعات التي تتوخى حتقيق الإرادة 

احلرة لأطراف النزاع يف اختيار حكام الق�سية ورعاية خ�سو�سيتها وال�سرعة يف اإنهائها.
كما عده ركيزة لتخفيف الأعباء الق�سائية عن املحاكم بهذا اخليار ال�سرعي الذي ميثل يف 
بعده املوؤ�س�سي عماًل ا�ستقرت عليه العديد من الدول يف ا�ست�سرافها ملزايا التحكيم املنوه عنها، 

وهي يف �جلملة مناط �الحتفاء �ل�سرعي بهذ� �خليار �ملهم. 
واأكد وزير العدل اأن املركز يعد نقلة نوعية يف حتديث منظومة العدالة مبا يخدم امل�سلحة 

ال�سرعية على �سوء الإيجابيات وال�سمانات امل�سار اإليها يف تراتيب اإن�سائه.
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يف العدد املاضي من »تداول« تناولت املجلة سعي املنظمات العاملية إلى تعميم اخلدمات املالية لتصبح متوفرة أمام 
اجلميع وليس فقط لفئة واحدة متلك اإلمكانيات، ومع التسارع الواضح يف وسائل االتصال احلديثة أصبح التمويل 
الرقمي حًل مناسًبا لعدد من الدول النامية للتغلب على التحديات اإلمنائية الهائلة، وهو ما يناقشه هذا العدد باعتبار 
هذا النوع من التمويل يشكل جسًرا ملنظمات الدول النامية باختلف أمناطها للحصول على اخلدمات املالية، وهو 

الهدف الذي تسعى إليه أيًضا املنظمات الدولية الناشطة يف هذا املجال.

التمويل الرقمي..

أفضل الحلول الدولية للدول النامية
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اأكد العديد من املتحدثني يف ندوة عاملية اأقيمت خالل اجتماعات 
الربيع بالبنك الدويل  2014 اأن احللول الرقمية والتكنولوجيا اجلديدة 

توفر اإمكانيات �سخمة للتغلب على التحديات الإمنائية الهائلة.
اإلى اخلدمات  النامية  البلدان  افتقار 2.5 مليار �سخ�س يف  ومع 
�سغرية  �سركة  مليون   200 من  اأكر  اإمكانية  وعدم  الر�سمية،  املالية 
اإمكانية  زيـــادة  يبقى  للنمو،  متويل  مــن  حتتاجه  مــا  على  للح�سول 

احل�سول على التمويل حتدًيا قائًما.
موؤ�س�سة  رعايتها  يف  �سارك  التي  للندوة  الفتتاحية  الكلمة  ويف 
مل�ساعدة  ال�ست�سارية  واملجموعة  ــدويل  ال والبنك  الدولية  التمويل 
وامل�سوؤول  التنفيذي  الرئي�س  نائب  كــاي،  يونغ  جــني  قــال  الــفــقــراء، 
التمويل  منافع  »تتجاوز  الدولية  التمويل  مبوؤ�س�سة  الأول  التنفيذي 
قوية  اأداة  ت�سبح  اأن  ميكن  فهي  التقليدية:  املالية  اخلدمات  الرقمي 

وحمرًكا لتوفري فر�س العمل يف البلدان النامية«.
الأول  التنفيذي  وامل�سوؤول  املدير  اأداره  الــذي  املنتدى،  وعر�س 
للمجموعة ال�ست�سارية تيلمان اإيربك، مناذج ل�سركات تنفذ ابتكارات 
يف جمال التمويل الرقمي، ثم اأعقبته جل�سة نقا�سية �سارك فيها قادة 
تو�سيع  ميكن  كيف  وتناولت  �حلكومات  عن  وممثلون  �خلا�ص  �لقطاع 

نطاق هذه البتكارات يف البلدان النامية.
اأفريكا  موين  واإيرتل  بيكا�س  مثل  �سركات  من  مبتكرون  واأو�سح 
وموبي�سول، كيف اأن �سركاتهم تتعامل مع حتديات اإمنائية �سخمة عن 

طريق تطبيق اأ�ساليب خمتلفة للتمويل الرقمي.
وقال كمال قوادير، امل�سوؤول التنفيذي الأول لبيكا�س »حيث اإن ماليني 
الب�سر ي�ستخدمون الهاتف املحمول، مثل بيكا�س، ي�سهم الفقراء مبا�سرة 
اأن�سطة  اآثار م�ساعفة كثرية للقيمة التي ميكن ا�ستخدامها يف  يف توليد 
للنا�س  ت�سمح  رقمية  اأمــواًل  هذه  كانت  ال�سركات،  متويل  مثل  اإنتاجية 

العاديني بامل�ساهمة يف جهود بناء الأمة ويف القت�ساد الكلي للدولة«.
خدمات حتويل الأموال

ــة عـــر البــتــكــارات  ــي ــال ــدم اخلـــدمـــات امل ــق ــن اأن يــتــيــح ت وميــك
حتفيزًيا  عن�سًرا  املحمول،  الهاتف  عر  احلال  هو  كما  التكنولوجية، 
وا�ستخدامها،  الأخرى  املالية  اخلدمات  من  متنوعة  جمموعة  لتقدمي 
ميكن  كما  املــايل،  والتعليم  والدخــار  والتاأمني  الئتمان  ذلك  يف  مبا 

التو�سع يف خدمات حتويل الأموال والقرو�س ال�سغرى والتاأمني.
 وقال توما�س دوفو الذي يقود تنمية الأعمال يف موبي�سول: »كلمة 
لعمالئنا  اليومية  احلياة  قامو�س  يف  بالفعل  دخلت  الرقمي«  التمويل 
يف تنزانيا وكينيا ورواندا الذين ي�ستخدمون اأنظمة موبي�سول املنزلية 
باأق�ساط  �ل�سم�سية  �لطاقة  قيمة  »دفع  قائًل  وتابع  �ل�سم�سية.  للطاقة 
الآن  ال�سائع  فهو  خيالًيا  خياًرا  لي�س  املحمول  الهاتف  عر  �سغرية 

بالفعل يف املعامالت التجارية ملن يحتلون قاع الهرم القت�سادي«.
ا لل�سركات ال�سغرية، فهو  ل يتيح  وللتمويل الرقمي دور هام اأي�سً
ا الدخول اإلى اأنظمة الدفع  لها احل�سول على التمويل فح�سب، بل اأي�سً

الإلكرتونية وتاأمني املنتجات املالية وفر�سة لبناء �سجل مايل.  
على  اأوميديار،  �سبكة  يف  ال�سريك  كو�ستا،  اأرجونا  اأكــدت  كذلك 
بيانات  وتوفري  ائتماين  تاريخ  بناء  حيث  من  الرقمي  التمويل  اأهمية 

معامالت الأفراد وال�سركات للمقر�سني.
اأندرا  ولية  يف  الريد  لهيئة  العام  املدير  راين،  �سانديا  و�سددت 
على  الرقمي  للتمويل  ال�سخمة  الإمكانات  على  الهندية،  برادي�س 

التنمية الريفية والدور الذي لعبته هيئة الريد الهندية. 
ت�سيف »مع وجود اأكر من 155 األف مكتب بريد، معظمها يف مناطق 
ريفية، فاإننا يف مو�سع يتيح لنا القيام بدور حيوي يف تعزيز الحتواء املايل، 
اخلدمات  من  متنوعة  جمموعة  بكفاءة  نقدم  اأن  على  قــادرون  اإننا  حيث 
اأكر  املالية مبا يف ذلك الأعمال امل�سرفية والتاأمني والتحويالت حتى يف 

املناطق النائية من البالد«.
اأن  اإلى  ال�سامل،  للنمو  ما�سرتكارد  مركز  رئي�س  ماكني،  وولت  واأ�سار 
املبتكرات يف تكنولوجيا الدفع الإلكرتوين مثل الهاتف املحمول والبطاقات 
املدفوعة مقدًما اأتاحت للمواطنني اأن يعي�سوا حياة اأكر اأمًنا، واأن النقود 
املالية  اخلدمات  تعميم  هدف  لتحقيق  الوحيدة  الو�سيلة  �ستكون  الرقمية 

بحلول عام 2020.
ويف ختام اجلل�سة، اتفق جميع املتحدثني على اأن تو�سيع نطاق هذا النوع 
بو�سفه  واخلا�س  العام  القطاع  بني  الوثيق  التعاون  يتطلب  املبتكرات  من 
عاماًل رئي�سًيا لإزالة حواجز التكلفة والبعد املكاين والرقابة واأوجه التعقيد.

الو�سول اإلى التقنية
 Lishan Adam يوؤكد  الإفريقي  املن�سور عر موقع الحتاد  بحثه  ويف 
-400 بني  ما  اإلى  حتتاج  الإفريقية  الدول  اأن  اإلى  ت�سري  الإح�ساءات  اأن 

600 مليون دولر كتمويل اإ�سايف خالف املتاح من القطاع اخلا�س اأو العام 
الو�سائل  خالل  من  �سواء  التقنية  اإلى  الو�سول  على  الفقراء  قدرة  لزيادة 
الب�سرية  القدرات  وتنمية  اأ�سا�سية  بنية  ولت�سييد  احلديثة،  اأو  التقليدية 
وتقوية ال�سيا�سات وخلق اأطر عامة موؤ�س�سية لتطبيق جمال تقنية املعلومات 

من اأجل حتقيق اأهداف اأجندة الألفية التنموية.
وهو يقول اإن الدول الإفريقية جنوب ال�سحراء متثل 34 دولة من اأكر 
 32 اإجمايل  من  دولة   14 الوقت  نف�س  كما متثل يف  منــًوا،  الأقــل  دولة   50
وال�سيا�سية  والجتماعية  القت�سادية  )امل�ساكل  اإلى  اإ�سافة  حبي�سة،  دولة 
التي ت�سمل حتديات كرى ومن بينها معدلت الفقر املرتفعة، و�سوء توزيع 
بينها  ومن  الأمرا�س  وانت�سار  واخلارجية،  الداخلية  وال�سراعات  الدخل، 
بينها  ومن  الأ�سا�سية  البنية  لو�سع  املرتفعة  التكاليف  وكــذاك  ــدز(.  الإي
الب�سرية  الإمكانيات  وقلة  التقنية،  م�سادر  وقلة  الت�سالت،  )جمــال 
املتوافرة، والعتماد على الأ�سواق اخلارجية، والديون، وقلة الإنتاج، وزيادة 
الكوارث البيئية والطبيعية، والعتماد الزائد على امل�ساعدات اخلارجية(.

كما اأن 40% من ال�سعوب الإفريقية ي�سل دخلها الى اأقل من واحد دولر 
فقط يف اليوم، وهو ما يعرف مب�ستوى خط الفقر طبًقا للبنك الدويل. ويعني 
ذلك اأن التمويل الرقمي ي�سبح احلل الأكر احتياًجا ل�سعوب الدول النامية .

فهي  التقليدية:  املالية  اخلدمات  الرقمي  التمويل  منافع  »تتجاوز 
ميكن اأن ت�سبح اأداة قوية وحمرًكا لتوفري فر�س العمل يف البلدان 

النامية«.
جني-يونغ كاي

نائب الرئي�س وامل�سوؤول التنفيذي الأول، موؤ�س�سة التمويل الدولية

يسهم الفقراء في توليد آثار مضاعفة للقيمة التي يمكن 
استخدامها في أنشطة إنتاجية مثل تمويل الشركات
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»األم����ور ال��ت��ي ت��رف��ع القيمة حل��ام��ل األس��ه��م ق��د تكون 
جملة   .. ك��ك��ل«  للمجتمع  بالنسبة  أي��ًض��ا  للغاية  م��ف��ي��دة 
قد تبدو غير مفهومة للكثيرين لكنها كانت واضحة جًدا 
بالنسبة لبيتر هنري عندما رد بها على سؤال اقترح سائله 
ب����داًل م��ن العمل  ي����رأس ه��ن��ري منظمة غ��ي��ر ح��ك��وم��ي��ة  أن 

عميًدا لكلية ستيرن بجامعة نيويورك.

بيتر هنري..
صائد الفرص الذهبية

هرني الذي يعد اأ�سغر من يتولى هذا املن�سب له رحلة مده�سة 
اإلى الراء وال�سهرة يف الوليات املتحدة  من القاع يف بلدته جامايكا 
عا�سمة الفر�س الذهبية، وخالل م�سريته اإلى من�سبه و�سع هرني الكثري 

من قواعد الإ�سالح التي كان يرجوها عالًجا مل�ساكل الدول النامية.
 دولة ل حتب الرثاء!

اأم�سى هرني الثماين �سنوات الأولى من عمره يف جامايكا، وعن ذكرياته 
يف تلك الفرتة يقول: »حني كنت طفاًل اأذكر اأنني كنت اأ�ستمع اإلى خطب مايكل 
ا على  مانلي«، وهو رئي�س وزراء جامايكا الأ�سبق الذي يراه قائًدا ذكًيا حري�سً
م�سلحة املواطنني قائًدا اأراد اأن يجعل احلياة اأف�سل للجميع، وخا�سة الفقراء«.
وللنمو -  لل�سوق -  يقول هرني: »لكن مانلي كان يفعل ذلك بطريقة مناوئة 
حيث �سرع يف �سل�سلة من التجارب القت�سادية التي األقت البالد يف هوة عميقة من 
الديون اأدت يف الأ�سا�س اإلى ثماين �سنوات من النكما�س ال�ستثنائي يف القت�ساد«.

اأن »جامايكا ل مكان فيها  اأعلن  األقاها مانلي عام 1977،  ويف كلمة �سهرية 
لأ�سحاب املاليني، فاإذا اأردت اأن ت�سبح مليونرًيا فهناك خم�س رحالت طريان 
يومية تتجه اإلى ميامي«. ويقول هرني اإن ذلك اعتر هجوًما �سريًحا على 

الأعمال احلرة.
وقـــد تــ�ــســرف كــثــري مـــن اجلــامــايــكــيــني يف �ــســوء 
فرغم   - هرني  والــدا  ومنهم   - مانلي  ت�سريحات 
من  ي�سبحا  لأن  ال�سعي  يــنــويــا  مل  اأنــهــمــا 

المجهر
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بيتر هنري..
صائد الفرص الذهبية

اأ�سحاب املاليني - اإذ كان والده كيميائًيا ووالدته عاملة نبات - 
فقد وجدا �سعوبة متزايدة يف العي�س املريح يف عهد مانلي، ومن 

ثم انتقال اإلى �سيكاغو حيث يقيم بيرت واإخوته الثالثة ال�سغار.
زمن الربيد الزاجل!

جامعة  يف  طالًبا  كان  منذ  القت�ساد  بدرا�سة  هرني  تعلق 
الثمانينيات،  اأواخــر  يف  هيل  ت�سابل  يف  الواقعة  كارولينا  نورث 
حيث راأى فيه طريقة مثلى للجمع بني حبه للريا�سيات والعلوم 
من  الجتماعية  بالق�سايا  واهتمامه  ناحية  من  امل�سائل  وحل 

ناحية اأخرى.
)التي  مورهيد  منحة  اجلامعة من خالل  ودر�س هرني يف 
جامعة  لطالب  تتيح  وهي  كني(،   - مورهيد  منحة  الآن  ت�سمى 
اأ�سا�س  على  كاملة  �سنوات  اأربــع  ملدة  الدرا�سة  كارولينا  نــورث 
الطالب  الرنامج  يختار  رود�ــس،  مبنحة  وتاأ�سًيا  ال�ستحقاق، 
التح�سيل  يف  والتفوق  املعنوي  الــدافــع  بقوة  يتميزون  الذين 

الدرا�سي والطاقة اجل�سمانية ومهارات القيادة.
لــالإثــراء  �سيفًيا  بــرنــاجًمــا  الــدرا�ــســيــة  املنحة  وت�سمنت 
الأكادميي ي�سمح للم�ساركني باحل�سول على متويل كامل خلو�س 
جتربة العمل اأو الدرا�سة يف اأي مكان يف العامل. وحتقق لهرني 
يف  وظيفة  على  ح�سل  بــاأن  والدته  من  بت�سجيع  اإليه  �سعى  ما 
اأنتوين بجامعة  ال�سيف كم�ساعد بحوث لأ�ستاذ يف كلية �سانت 

يف  احلرة  القت�سادية  املناطق  دور  يف  يبحث  كان  اأك�سفورد 
اقت�ساد الحتاد ال�سوفيتي قبل تفككه ب�سنوات قليلة. وبعد 

تخرجه وح�سوله على بكالوريو�س القت�ساد يف عام 1991، عاد 
جمدًدا اإلى اأك�سفورد ليدر�س من خالل منحة رود�س للح�سول 

على �سهادة بكالوريو�س اأخرى، هذه املرة يف الريا�سيات.
يقول هرني: »كانت جتربة رود�س طريًقا رائًعا للخروج من 

منطقة راحتي«.
لطالب  امل�سحون  اجلــدول  اعتاد  الــذي  وهــو  اكت�سف  فقد 
اإيقاًعا  حتمل  اأك�سفورد  يف  احلــيــاة  اأن  الأمريكيني  اجلامعة 
النقالة،  الهواتف  قبل  ما  فــرتة  يف  ذلــك  كــان  متــاًمــا.  خمتلًفا 
وكان  اأر�سية.  هواتف  حتى  لديهم  يكن  مل  الطالب  ومعظم 
الطالب يتوا�سلون يف الغالب عن طريق »الريد الزاجل«، وهو 
يف  باليد  الر�سائل  بت�سليم  الكليات  بوابو  فيه  يقوم  قدمي  نظام 
خمتلف اأنحاء احلرم اجلامعي. ويقول هرني اإن وترية الأمور يف 
�أك�سفورد »�أجربتني على �إبطاء �إيقاع ن�ساطي وممار�سة �لقر�ءة 
�أعطاين  مم��ا  �الأك��ادمي��ي��ة،  �ل��درج��ة  على  للح�سول  �ملطلوبة 

الفر�سة للتفكري مبزيد من العمق«.
والتحق هرني مبعهد ما�سات�سو�ست�س للتكنولوجيا للح�سول 
بينما  تاأجياًل  ُمنح  حيث  القت�ساد،  يف  الدكتوراه  درجــة  على 
اأخرى  بحثية  فر�سة  ومن خالل  كارولينا  نورث  كان يف جامعة 
لر�سالة  املختار  مو�سوعه  اإلى  هرني  تو�سل  ال�سيف  ف�سل  يف 
الدكتوراه، ورمبا اأدى ذلك يف النهاية اإلى حياة وظيفية يف جمال 

تدري�س اإدارة الأعمال.
يف  اأ�ساتذته  اأحد  دورنبو�س،  روديجر  الراحل  هرني  و�ساأل 
اأن  ي�ستطيع  كان  اإذا  عما  للتكنولوجيا،  ما�سات�سو�ست�س  معهد 
ينفذ له م�سروًعا بحثًيا يف ف�سل ال�سيف عن اأزمة الدين التي 

حا�سرت اأمريكا الالتينية يف الثمانينيات. لكن دورنبو�س اقرتح 
على هرني اكت�ساب بع�س اخلرة العملية عن طريق العمل مع 
الكاريبي.  �سرق  لــدول  املركزي  البنك  حمافظ  فينري،  دوايــت 
طويل  املال  لراأ�س  اأ�سواق  اإقامة  اإلى  اآنــذاك  يتطلع  فينري  وكان 
التي  امل�سكالت  جتنب  ويريد  الكاريبي  �سرق  منطقة  يف  الأجــل 
اكت�سحت بلدان مثل �سيلي والأرجنتني. وهكذا ح�سل هرني على 
كيت�س  �سانت  اإلى  وتوجه  لالإقامة،  ومكان  �سغرية  مالية  منحة 
ليم�سي �سيف 1994. وهناك كتب درا�سة لفينري انتهى بها الأمر 
لأن ت�سكل جزًءا من القاعدة الفكرية التي ترتكز عليها اأول �سوق 

لالأوراق املالية يوؤ�س�سها الحتاد النقدي لدول �سرق الكاريبي.
وكانت هذه التجربة �سبًبا يف زيادة تفكري هرني يف العالقة 
ينبغي  هــل  يت�ساءل:  فظل  والتنمية.  املــال  راأ�ـــس  اأ�ــســواق  بــني 
الراأ�سمالية  اأ�سواقها  تفتح  اأن  ال�ساعدة  الأ�سواق  لقت�سادات 
اأمام امل�ستثمرين الأجانب؟ وماهي عواقب ذلك؟ هل �ستوؤدي اإلى 
خف�س تكلفة راأ�س املال؟ وهل يرتبط هذا بالنمو القت�سادي؟ 
وكانت هذه الأ�سئلة حمور ر�سالة الدكتوراه التي ح�سل عليها يف 
عام 1997، والتي ا�ستخدم فيها بيانات من الأ�سواق ال�ساعدة 

الكرى يف اأمريكا الالتينية واآ�سيا.
تنمية الأ�سواق

ال�ساعدة،  الأ�ــســواق  بتنمية  الهتمام  �سديد  هــرني  يبدو 
العامل  درو�س  »التحول:  بعنوان  �سدر  الأول  كتابه  مو�سوع  وهو 
 Turnaround: Third World( »الثالث للنمو يف العامل الأول
على  الكتاب  ويقوم   )Lessons for First World Growth
حتوًل  حققت  ال�سابق  الثالث«  »العامل  بلدان  باأن  تقول  مقدمة 

وضع دراسة كانت نواة ألول 
سوق مال بدول شرق الكاريبي.

أصغر عميد لكلية ستيرن 
بجامعة نيويورك.

35
العدد 91 - مايو 2014م



ال�ساعدة  الأ�سواق  فاأ�سبحت  تاريخًيا  اقت�سادًيا 
التي تقود النمو العاملي حالًيا.

�سوابل  لــدان  هــرني  �سرح  ال�سدد  هــذا  ويف 
ال�سحفي مبجلة فورب�س: »يبدو من املهم بالن�سبة 
يل كون هذه البلدان اأجنزت هذا العمل )التحول( 
القت�سادية  الإ�ــســالحــات  من  عقود  ثالثة  عر 
التي  البلدان  اأي   - الأول  العامل  اإليها  التي دفعها 
تبدو  حكوماتها  ولكن  حالًيا،  الأزمات  حتا�سرها 

كارهة لتناول الو�سفات ال�سادرة عنها«.
اإن الأ�سواق ال�ساعدة  ويقول كتاب »التحول« 
متكنت من حتقيق جناح اقت�سادي بارز بتطبيق 
�اللتز�م  �أي   - �الن�سباط  هي  �أ�سا�سية،  مبادئ 
تتوخى  للنمو  براجماتية  با�سرتاتيجية  امل�ستمر 
اأكر  ككل  البلد  يفيد  ما  وتثمني  واملرونة  اليقظة 
مما يفيد فرًد� و�حًد� �أو جمموعة م�سالح بعينها؛ 
الوا�سح من جانب قادة  اللتزام  اأي  والو�سوح - 
املواطنني  بني   - والثقة  التوجه؛  بتغيري  البالد 

واحلكومة، على �سبيل املثال اأو بني بلدين.
�إلى  هرني  ي�سر  �الن�سباط  ملعنى  وتو�سيًحا 
حكاية اآي�سوب عن »النملة واجلندب« التي مي�سي 
النملة  بينما  يغني  الدافئة  ال�سهور  اجلندب  فيها 
تخزن الطعام لف�سل ال�ستاء. وحني ي�سبح اجلو 
اجلوع  من  مت�سوًرا  نف�سه  اجلندب  يجد  بـــارًدا، 

ويتو�سل اإلى النملة للح�سول على الطعام.
ــحــدة من  ــت امل الـــوليـــات  اإن  هـــرني  ويـــقـــول 
ففي  باجلنادب.  ال�سبيهة  املتقدمة  القت�سادات 
ا مالًيا،  وقت الرخاء حني كانت البالد حتقق فائ�سً
قرر الرئي�س جورج بو�س يف عام 2001 ال�ستغناء 
عن هذا الفائ�س من خالل التخفي�سات ال�سريبية 
بدًل من ادخاره. ونتيجة لذلك وقعت الأزمة املالية 

متلك  البالد  تكن  ومل  العقد،  ذلك  يف  لحًقا 
الهام�س الوقائي لتخفيف اأثرها.

القت�سادات  من  اعتبارها  فيمكن  �سيلي  اأما 
تولى  اأن  فبعد  بالنملة.  ال�سبيهة  الــ�ــســاعــدة 
املالية  وزيــر  من�سب  فيال�سكو  اآنـــدرز  اأندريا�س 
متخمة  الــدولــة  خزانة  اأ�سبحت   ،2006 عــام  يف 
بالأموال التي حتققت من ارتفاع اأ�سعار النحا�س. 
قاوم  ال�سعبية،  الحتجاجات  مواجهة  يف  وحتى 
فيال�سكو احلافز لإنفاق هذه املوارد ال�ستثنائية. 
الدخــار  على  القائمة  ا�سرتاتيجيته  اأثمرت  وقد 
البالد  اأ�سيبت  فحني  الع�سر.  لأوقـــات  حت�سًبا 
ال�سيلية موارد  بالأزمة املالية، كان لدى احلكومة 
�سريبي  تخفي�س  تقدمي  من  مكنتها  التي  مالية 
قدره 4 مليارات دولر اأمريكي للمواطنني يف عام 

2009م �سعًيا بغية تخفيف اأثر الأزمة.
ولحظنا  توا�سعنا   اأنــنــا  ــو  »ل هـــرني:  يــقــول 

من  الكثري  جتربة  عليها  تنطوي  التي  الــدرو�ــس 
اأكر  م�ستقبل  حتقيق  لأمكن  الثالث  العامل  بلدان 

اإ�سراًقا لنا جميًعا«.
تقدًما  ال�ساعدة  القت�سادات  حققت  وقــد 
املا�سيني،  العقدين  مــدار  على  بالفعل  ملحوًظا 
فاأ�سبحت ت�ساهم باأكر من ن�سف اإجمايل الناجت 
مقارنة  ال�سرائية(،  القوى  اأ�سا�س  )على  املحلي 
اإلى  وبالإ�سافة   .1990 عــام  يف  الثلث  من  باأقل 
ذلك، بلغت جودة اأدائها يف العقد املا�سي م�ستوى 
جعل اقت�سادات الأ�سواق ال�ساعدة والقت�سادات 
التو�سع  اأطول يف  وقًتا  لأول مرة، مت�سي  النامية، 
مقارنة  �أق��ل  �قت�سادي  هبوط  لنوبات  وتتعر�ص 
عدد  يف  ورد  ملــا  طبًقا  املتقدمة،  بالقت�سادات 
العاملي  القت�ساد  اآفــاق  تقرير  من   2012 اأكتوبر 

الذي ي�سدره �سندوق النقد الدويل.
الذي  الهائل  النمو  اأن  على  بوادر  لكن هناك 
من  يــقــرتب  بـــداأ  املتقدمة  القــتــ�ــســادات  حققت 
القت�سادات  هــذه  يف  النمو  فمتو�سط  النهاية. 

كان همه البحث عن حلول 
لمشاكل الدول النامية.

المجهر
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ال�سهر  موؤمتر عاملي هذا  الر�سميني يف  الر�سميني وغري  القت�ساديني  �سيكون حديث 
تنظمه »يوروموين« عن التناف�سية والبتكار، و�ستكون معظم اأفكارهم بني اأيديكم يف هذا 
العدد غالًبا. و�سخ�سًيا اأعتقد اأن البتكار اأوًل، ثم ما ينتج عنه �سي�سنع الفرق الذي �سيقوي 

مركزنا التناف�سي اقت�سادًيا.
للريا�س  احل�سري  للمر�سد  الأول  امللتقى  ح�سرت  اأ�سابيع  بب�سعة  املوؤمتر  هذا  قبل 
الأمري  الريا�س  اأمري  نائب  �سمو  فيه  قال  الذي  الريا�س  العليا ملدينة  الهيئة  الذي نظمته 
تركي بن عبداهلل »اإن مدينة الريا�س ت�سّكل ثقاًل ح�سارًيا واقت�سادًيا هائاًل عالوة على 
دورها الوطني الهام ومكانتها الدولية املرموقة، حيث حتت�سن نحو ُخم�س �سكان اململكة، 
وت�سّكل نحو20% من اإجمايل الناجت العام للبالد، ومن اأجل توجيه منوها الكبري والتخطيط 
مل�ستقبلها الطموح، وحتقيق اإرادة الدولة وتطلعات املواطنني، تاأتي اأهمية املر�سد احل�سري 
اع القرار، وتقومي فعالية الأداء وتوجيه خطط التطوير«.   ملدينة الريا�س كاأداة مهمة ل�سنَّ

نار
م

الرصد الحضري

محمد اليامي - كاتب اقت�سادي
mohamdalyami@gmail.com
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اأ�سبح اأقل من معدله يف عامي 2010 و2011 بواقع 
الدويل،  النقد  �سندوق  مئوية، ح�سب  نقطة   1.5
بينما بداأ النمو  يتح�سن يف القت�سادات املتقدمة. 
تــعــر�ــســت بع�س  ــــك،  ــــى ذل اإل وبـــالإ�ـــســـافـــة 
ا�سطرابات  اإلى  ال�ساعدة  الأ�سواق  اقت�سادات 
والهند  فالرازيل  الأخـــرية.  ال�سهور  يف  �سوقية 
»اخلما�سي   - وتركيا  اإفريقيا  وجنوب  واإندوني�سيا 
اله�س« ح�سب ت�سنيف مورغان �ستانلي - اعترت 
عملتها  قيم  هبوط  بعد  عملة  الأزم���ة  معر�سة 
مايو  �سهري  بني  و%23   %13 بني  يــرتاوح  مبقدار 
اإرجــاع  ميكن  وبينما  العام.  هــذا  من  واأغ�سط�س 
فاإن  الــدوريــة،  العوامل  اإلــى  ال�سطرابات  بع�س 
العديد من القت�ساديني يرون اأن عجز احل�سابات 

الرفع  ون�سب  الت�سخم  معدلت  وارتفاع  اجلارية 
املايل يف قطاعي ال�سركات والأ�سر يف هذه البلدان 
�سوء  اإلــى  ا  اأي�سً يرجع  ورمبــا   - القلق  على  يبعث 

ال�سيا�سة املطبقة.
ــطــورات الأخـــــرية نظرية  ــت ال تــدحــ�ــس  فــهــل 
هرني؟ ينفي هرني ذلك ويقول: »من املهم ف�سل 

الدورة القت�سادية عن الجتاه العام«.
اهتمام بالدول النامية

ــول �ــســريكــان اأر�ـــســـالنـــالـــب، اقــتــ�ــســادي  ــق ي
بــ�ــســنــدوق الــنــقــد الـــــدويل ومـــن طـــالب هــرني 
ما�سات�سو�ست�س  مــعــهــد  مــن  كــل  يف  الــ�ــســابــقــني 
املتخ�س�سة  العليا  الدرا�سات  وكلية  للتكنولوجيا 
يفكر  »بيرت  �ستانفورد:  بجامعة  الأعمال  اإدارة  يف 

النامية، وهو  البلدان  بالفعل يف  كثرًيا 
اأول حلظة قابلته فيها«. لقد  كذلك منذ 
اخللفية،  هــذه  على  الفكرية  روؤاه  ت�سكلت 
ويف  الأحــيــان.  بع�س  يف  للده�سة  مثرية  وبطرق 
هذا اخل�سو�س �سرح هرني ملجلة فورب�س بقوله: 
موؤ�س�سات  يف  تعلمت  ولكنني  جامايكا  يف  »ولــدت 
فيها،  اأعمل  والآن  الأول  العامل  يف  امل�ستوى  رفيعة 

ولذلك اأعتقد اأن لدي منظوًرا ثنائًيا فريًدا«.
ومن املرجح اأن هذا املنظور الفريد هو الذي 
اآنذاك - باراك  حدا بالرئي�س الأمريكي املنتخب 
قيادة  عام 2009  منه يف  يطلب  اأن  اإلى   - اأوباما 
املالية  املوؤ�س�سات  در�ــس  الــذي  النتقايل  الفريق 
الدولية مثل �سندوق النقد الدويل والبنك الدويل.
وكان هرني منا�سًرا قوًيا لتعزيز �سوت الأ�سواق 
ال�ساعدة يف �سندوق النقد الدويل اآنذاك، وحتى 
من  ن�سبة  حتويل  اأن  يــرى  ال�سدد  هــذا  ويف  الآن. 
الأوروبية  القت�سادات  من  الت�سويتية  احل�س�س 
ال�ساعدة  الأ�ـــســـواق  اقــتــ�ــســادات  اإلـــى  املتقدمة 
ديناميكية  بتغري  اعرتاًفا  النامية،  والقت�سادات 
القت�ساد العاملي، ميثل خطوة جوهرية. ويقول اإنه 
ملا  القت�سادات  تلك  باإجناز  العرتاف  املهم  »من 

حققته من خطوات وا�سعة اإلى الأمام«.
هرني  كان  عليه،  اأوباما  اختيار  وقع  وعندما 
لالقت�ساد  مات�سو�سيتا  كونو�سوكي  اأ�ستاذ  يعمل 
الأعــمــال  اإدارة  ملركز  م�سارًكا  ومــديــًرا  الـــدويل 
العاملي والقت�ساد بكلية اإدارة الأعمال يف جامعة 
�ستانفورد  التي ان�سم اإليها قبل ذلك باثني ع�سر 

عاًما كحا�سل جديد على درجة الدكتوراه.

مورين  للكاتب  مقال  على  الرئي�سية  مادته  املو�سوع يف  هذا  اعتمد 
بريك ب�سندوق النقد الدويل، اإ�سافة اإلى مراجع اأخرى منها:

2012م. مار�س   - فورب�س  • جملة 
الأول«. العامل  يف  للنمو  الثالث  العامل  درو�س  »التحول:  • كتاب 
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هل ميكنني القول اإنه من هنا يبداأ البتكار على امل�ستويات كافة، وعلى 
امل�ستوى القت�سادي على وجه اخل�سو�س؟ 

ا من يجعل فكرة ما  بالتاأكيد نعم، فاملعلومة اأ�سا�س التخطيط، وهي اأي�سً
ت�سيء يف عقل �ساحبها حلل اإ�سكال قائم، اأو تطوير و�سع معني.

بقراءة حديث الأمري هل نخطط حلل اإ�سكالت العا�سمة كالنقل الذي بداأ 
بالفعل ا�ست�سراف اأهميته و�ستنفذ اأحد اأكر م�ساريع املنطقة يف هذا املجال؟ 
ا يجب اأن نفكر يف ابتكار خطط اأو منهجيات تخفف ال�سغط على  نعم، ولكن اأي�سً
العا�سمة، تنمي بقية املناطق، وترفع م�ساهمتها يف الناجت الإجمايل ال�سعودي.

الر�سد  ثقافة  تكون  اأن  اأي  الريا�س،  جنــاح  با�ستن�ساخ  ذلــك  ميكننا 
�إلز�مية يف كل �ملدن و�ملناطق، الأنها بب�ساطة جتربة  �حل�سري وممار�ساته 
التي يجري  امليدانية  والدرا�سات  البحوث  وا�سعة من  ت�ستمل على جمموعة 
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جمعها ومعاجلتها وحتليلها واإدراجها يف قاعدة �ساملة للمعلومات احل�سرية 
باملدينة  ال�سرتاتيجي  القرار  توجيه  يف  بدورها  ت�ساهم  والتي  باملدينة، 

وت�سخي�س واقعها وا�ست�سراف م�ستقبلها. 
ي�سّكل  القرار  ملتخذ  املنا�سب  الوقت  يف  الدقيقة  املعلومة  و�سول  اإن 
مفتاح جناح العمل التخطيطي وقاعدته الأولى، كما يقول املهند�س اإبراهيم 
ا من حديثه » اإن الو�سول اإلى هذا امل�ستوى من  ال�سلطان الذي اأعجبني اأي�سً
الفعالية املعلوماتية ل يقوم اإل على اأ�س�س تخطيطية را�سخة، وموؤ�س�سات ذات 
حقيقي  تن�سيقي  عمل  اإدارة  على  قادرة  تكون  موؤهلة،  وكــوادر  عالية  كفاءة 

ميتاز ب�سرعة ال�ستجابة وفعالية الأداء«.
املعرفة،  يف  ولال�ستثمار  للمعلومة،  يحتاج  املناف�سة،  ين�سد  اقت�ساد 

و�سياأتي التفوق بداهة.
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مؤشرات - أداء شركات الوساطة

اداء �سركات الو�ساطة )جميع عمليات البيع وال�سراء ( ابريل 2014م

Member Activity  -  April,  2014

�سركة الو�ساطة
الرتتيبالن�سبةال�سفقاتالرتتيبالن�سبةكمية التداولتالرتتيبالن�سبة قيمة التداول

Member Name
VALUE %PositionVOLUME %PositionTRADES %Position

3AlJazira Capital%1966,16012.38%12,903,932,919.0019.24%80,180,822,333.1017.26  اجلزيرة كابيتال

1Al Rajhi Capital%21,481,89118.99%22,304,416,106.0015.27%71,274,509,296.3515.34الراجحي املالية 

2NCB Capital%31,221,65715.65%31,986,408,939.0013.16%59,611,691,820.1512.83   الأهلي كابيتال

4Samba Capital%4898,01611.51%41,415,305,477.009.38%44,172,542,680.909.51  �سامبا كابيتال

�سركة اإت�ض اإ�ض بي �سي 
7HSBC Saudi Arabia Limited%5581,3677.45%51,367,388,597.009.06%43,850,124,963.609.44العربية ال�سعودية املحدودة

5Saudi Fransi Capital%6607,5667.78%61,033,374,597.006.85%33,928,128,207.957.30    ال�سعودي الفرن�سي كابيتال

Riyad Capital 6%7594,2607.61%7832,025,754.005.51%27,462,284,469.955.91  الريا�ض املالية

8ANB Invest%8396,7825.08%8742,112,579.004.92%23,833,201,074.705.13العربي الوطني لال�ستثمار 

9AlIstithmar Capital%9221,0342.83%9648,594,535.004.30%19,564,189,391.504.21 الإ�ستثمار كابيتال 

10Derayah Financial%10216,7742.78%10403,426,770.002.67%13,166,590,244.902.83دراية املالية

12Falcom Investment Company%11122,3361.57%11312,871,030.002.07%9,627,290,141.902.07 فالكم للخدمات املالية

Saudi Hollandi Capital 13%12106,0921.36%12255,066,729.001.69%7,937,092,179.051.71   ال�سعودي الهولندي املالية

11Al Bilad Investment Company%13124,2431.59%13225,267,093.001.49%7,142,293,627.951.54  �سركة البالد لال�ستثمار 

14Alinma Investment Company%1472,1560.92%14126,363,785.000.84%4,141,665,416.000.89   �سركة الإمناء لال�ستثمار 

15Aloula Geojit%1548,6830.62%15119,413,208.000.79%3,564,807,541.450.77  الولى جوجيت كابيتال

16Al Nefaie Investment Group%1637,0260.47%1698,253,841.000.65%3,035,524,468.050.65جمموعة النفيعي لالإ�ستثمار 

17Osool Capital%1821,5620.28%1750,146,545.000.33%1,661,356,711.350.36   اأ�سول املالية

18EFG_Hermes KSA%1912,7450.16%1836,583,173.000.24%1,466,190,655.450.32  املجموعة املالية هريمي�ض ال�سعودية

26Jadwa Investment%215,4430.07%1927,873,582.000.18%1,412,957,846.750.30   جدوى لال�ستثمار

Merrill Lynch Kingdom of 19%2210,8810.14%2021,229,670.000.14%1,091,186,814.300.23  مرييل لين�ض اململكة العربية ال�سعودية
Saudi Arabia

20Morgan Stanley Saudi Arabia%249,9250.13%2117,643,940.000.12%1,039,943,517.550.22  مورجان �ستانلي ال�سعودية 

Deutsche Securities Saudi 27%274,9110.06%2212,164,992.000.08%834,273,873.150.18    دويت�سه لالأوراق املالية
Arabia

21Credit Suisse Saudi Arabia%288,8020.11%2310,346,862.000.07%793,668,592.800.17 كريديت �سوي�ض ال�سعودية

Middle East Financial 22%207,8660.10%2435,189,296.000.23%750,118,495.350.16    �سركة ال�سرق الأو�سط لال�ستثمار املايل
Investment Company

28Al-Khair Capital Saudi Arabia%173,5710.05%2550,297,487.000.33%734,676,203.850.16  اخلري كابيتال ال�سعوديه

25Audi Capital%236,1240.08%2618,227,286.000.12%719,494,701.800.15    عودة كابيتال

24Arbah Capital%257,2590.09%2716,973,982.000.11%683,616,611.350.15     اأرباح املالية 

23Muscat Capital%267,7360.10%2815,569,405.000.10%670,859,815.000.14   �سركة م�سقط املالية 

29Emirates NBD Capital KSA%291,4520.02%294,185,584.000.03%199,752,910.550.04  الإمارات دبي الوطني كابيتال ال�سعودية

30The Investor for Securities%306760.01%301,118,557.000.01%49,690,308.850.01 �سركة امل�ستثمر لالأوراق املالية 

15,091,772,320.007,804,996%464,600,544,915.600.01املجموع
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اداء �سركات الو�ساطة )جميع عمليات البيع وال�سراء عن طريق النرتنت( ابريل  2014م

Internet Activity  -  April,   2014

�سركة الو�ساطة 

الرتتيبالن�سبةال�سفقاتالرتتيب الن�سبةكمية التداولت الرتتيبالن�سبةقيمة التداول

Company Name
Internet Value

 Internet
 Value
Ratio

 Value
RankInternet Volume

 Internet
 Volume

Ratio

 Volume
Rank

 Internet
Trades

 Internet
 Trades

Ratio

 Trades
Rank

3AlJazira Capital%1826,58713.74%12,529,948,29223.43%69,389,539,708.6521.01 اجلزيرة كابيتال

1Al Rajhi Capital%21,088,35918.09%21,486,660,11113.77%46,471,631,451.3014.07    الراجحي املالية

2NCB Capital%3953,91715.85%31,355,245,18812.55%41,605,423,375.3512.60 الأهلي كابيتال

4Samba Capital%4819,14113.61%41,176,127,60710.89%37,442,580,391.0511.34  �سامبا كابيتال

  �سركة اإت�س اإ�س بي �سي العربية ال�سعودية 
7HSBC Saudi Arabia Limited%5402,3146.69%5871,259,6288.07%27,793,069,613.558.41املحدودة

5Saudi Fransi Capital%6517,4818.60%6829,241,7437.68%27,384,594,962.908.29  ال�سعودي الفرن�سي كابيتال

Riyad Capital 6%7422,3077.02%7517,566,7964.79%17,106,936,175.105.18 الريا�س املالية

8ANB Invest%8235,4343.91%8413,188,7383.83%13,182,191,800.003.99   العربي الوطني لال�ستثمار

9Derayah Financial%9201,3663.35%9368,722,6563.41%11,923,962,836.103.61      دراية املالية

10AlIstithmar Capital%10123,9982.06%10312,942,0992.90%9,377,514,593.902.84    الإ�ستثمار كابيتال

Falcom Investment 11%11112,8811.88%11293,821,8652.72%8,977,946,973.452.72 فالكم للخدمات املالية
Company

Al Bilad Investment 12%1294,0671.56%12137,295,8921.27%4,442,171,779.301.34 �سركة البالد لالإ�ستثمار
Company

14Aloula Geojit%1347,4650.79%13116,688,8831.08%3,484,132,061.701.05 الولى جوجيت كابيتال 

Alinma Investment 13%1456,7920.94%1497,731,4660.90%3,040,904,618.450.92   �سركة الإمناء لال�ستثمار
Company

Saudi Hollandi Capital 15%1546,6340.78%1587,888,2370.81%2,825,837,835.650.86     ال�سعودي الهولندي املالية 

16Al Nefaie Investment Group%1630,2350.50%1677,155,6320.71%2,430,894,286.250.74جمموعة النفيعي لالإ�ستثمار 

17Osool Capital%1721,0450.35%1748,413,4490.45%1,621,324,650.550.49  اأ�سول املالية

Al-Khair Capital Saudi 20%182,5310.04%1847,507,5700.44%631,354,550.050.19  اخلري كابيتال ال�سعوديه
Arabia

19Arbah Capital%194,7700.08%1912,168,9230.11%457,381,622.000.14     اأرباح املالية 

18Muscat Capital%204,8710.08%208,558,4660.08%379,708,506.850.11  �سركة م�سقط املالية

22EFG_Hermes KSA%211,6730.03%215,535,6860.05%138,006,413.850.04   املجموعة املالية هريمي�س ال�سعودية 

Middle East Financial 21%221,8720.03%222,921,4520.03%100,918,643.100.03    �سركة ال�سرق الأو�سط لال�ستثمار املايل
Investment Company

23Jadwa Investment%237870.01%231,502,7780.01%51,994,801.250.02      جدوى لال�ستثمار

24The Investor for Securities%244410.01%24674,0490.01%29,780,631.200.01   �سركة امل�ستثمر لالأوراق املالية 

    الإمارات دبي الوطني كابيتال ال�سعودية 
25Emirates NBD Capital KSA%252220.00%25637,3210.01%28,627,731.550.01املحدودة

330,318,430,013.10107994045276,017,190
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املوؤ�سر  اأغلق  م   2014 اأبريل  �سهر  نهاية  يف 
عند  )تــــداول(  ال�سعودية  املالية  لل�سوق  الــعــام 
م�ستوى 9،585.22 نقطة مرتفعًا 111.51 نقطة 

)1.18%( مقارنة بال�سهر ال�سابق. 
حتى  العام  بداية  من  املوؤ�سر  لأداء  وبالن�سبة 
 %12.30 قدره  ايجابيًا  عائدًا  حقق  فقد  تاريخه 
)1،049.62 نقطه( وقد كانت اأعلى نقطة اإغالق 
م   2014/04/20 يــوم  يف  ال�سهر  خــالل  للموؤ�سر 

عند م�ستوى 9،636.17 نقطة.
يف  امل�سدرة  لالأ�سهم  ال�سوقية  القيمة  بلغت 
مليار   1،952.48 م،   2014 اأبــريــل  �سهر  نهاية 

اأمريكي،  اأي ما يعادل 520.66 مليار دولر  ريال 
مقارنة   % ن�ســــبته1.42   بلغت  اإرتفاعًا  م�سجلة 

بال�سهر ال�سابق.
املتداولة  لالأ�سهم  الإجمالية  القيمة  بلغت 
ل�سهر اأبريل 2014 م، 232.30 مليار ريال اأي ما 
اأمريكي وذلك باإرتفاع  يعادل 61.95 مليار دولر 

بلغت ن�ســــبته 19.76% عن ال�سهر ال�سابق.
ل�سهر  املتداولة*  الأ�سهم  عدد  اإجمايل  وبلغ 
اأبريل 2014 م، 7.56 مليار �ســــهم مقابل 7.17 
مليار �سهم مت تداولها خالل ال�سهر ال�سابق، وذلك 

بارتفاع بلغت ن�ســــبته %5.43.

خالل  املنفذة  ال�سفقات  عــدد  اإجــمــايل  اأمــا 
�سهر اأبريل 2014 م، فقد بلغ 3.90 مليون �سفقة 
خالل  تنفيذها  مت  �سفقة  مليون   3.01 مقابـــل 
�سهر مار�س 2014 م، وذلك  بارتفاع بلغت ن�ســــبته 

.%29.45

خالل  الــ�ــســركــات  اإجـــــراءات  جلميع  معدلة   •
الفرتة.

 بلغ عدد اأيام التداول خالل �سهر اأبريل 2014،22 
يومًا 

 مقابل 22  يومًا اأي�سًا خالل �سهر مار�س 2014 م.

القيمة املتداولة لألسهم تبلغ  232.30 مليار ريال

3.90 مليون صفقة تم تنفيذها خالل شهر أبريل 2014 م

االكتتابات 
األولية

�سركة اأ�سمنت اأم القرى 
مق�سم  ريال  مليون   550 ال�سركة:  راأ�سمال 

اإلى 55 مليون �سهم.
اأ�سهم الكتتاب:  27.50  مليون �سهم متثل 

50% من اأ�سهم ال�سركة. 
�سعر الطرح: 10 ريالت لل�سهم الواحد.

2014/04/29م  مـــن  الكـــتـــتـــاب:  فـــرتة 
اإلى2014/05/05 م.

رفع تعليق تداول 
سهم 

���س��رك��ة وق��اي��ة ل��ل��ت��اأم��ني و اإع����ادة ال��ت��اأم��ني 
التكافلي 

قــرارًا  املالية  ال�سوق  هيئة  جمل�س  اأ�ــســدر 
وقاية  اأ�سهم   �سركة  تـــداول  تعليق  بــرفــع 
اإبتداًء  التكافلي،  التاأمني  اإعــادة  و  للتاأمني 

من يوم الربعاء 2014/04/09 م.

إجراءات الشركات - أبريل 2014
رفعت �سركة ال�سمنت العربية راأ�سمالها  
اأ�ــســهــم،  لــكــل 4  ـــك مبــنــح �سهم جمـــاين  وذل
مليون   100 امل�سدرة  اأ�سهمها  عدد  لي�سبح 

�سهـــــم وذلك بتاريخ 2014/04/01 م.
رفع البنك ال�سعودي لال�ستثمار راأ�سماله  
اأ�سهم،   11 لكل  جمــاين  �سهم  مبنح  وذلــك 
مليون   600 امل�سدرة  اأ�سهمها  عدد  لي�سبح 

�سهـــــم وذلك بتاريخ 2014/04/01 م.
العثيم  عبداهلل  اأ�ــســواق  رفعت �سركة 
راأ�ــســمــالــهــا  وذلـــك مبــنــح �ــســهــم جمــاين 
لــكــل �ــســهــم، لــيــ�ــســبــح عــــدد اأ�ــســهــمــهــا 
بتاريخ  وذلك  �سهـــــم  مليون   45 امل�سدرة 

2014/04/06 م.
الأ�ــســالك  م�سانع  اإحتـــاد  �سركة  رفعت 
لكل  جمــاين  �سهم  مبنح  وذلـــك  راأ�سمالها  
امل�سدرة   اأ�سهمها  عــدد  لي�سبح   ، اأ�سهم   8
بــتــاريــخ  ــــك  وذل �سهـــــم  ـــون  ـــي ـــل 43.875م

2014/04/06 م.
راأ�سمالها   للتعمري  الريا�س  �سركة  رفعت 
اأ�ــســهــم،  لــكــل 3  ـــك مبــنــح �سهم جمـــاين  وذل
لي�سبح عدد اأ�سهمه امل�سدرة 133.33 مليون 

�سهـــــم وذلك بتاريخ 2014/04/14 م.
وذلك  راأ�سماله   الراجحي  رفع م�سرف 
لي�سبح  اأ�سهم،   12 لكل  جماين  �سهم  مبنح 
�سهـــــم  1،625مليون  امل�سدرة  اأ�سهمه  عدد 

وذلك بتاريخ 2014/04/14 م.
رفعت �سركة اخلليج للتدريب و التعليم 
ــهــا  وذلــــك مبــنــح �ــســهــم جمــاين  راأ�ــســمــال
اأ�سهمها  عـــدد  لي�سبح  ــهــم،  اأ�ــس  6 لــكــل 
بتاريخ  وذلك  �سهـــــم  مليون   35 امل�سدرة 

2014/04/15 م.
رفع البنك ال�سعودي الفرن�سي  راأ�سماله  
اأ�ــســهــم،  لــكــل 3  ـــك مبــنــح �سهم جمـــاين  وذل
لي�سبح عدد اأ�سهمها امل�سدرة 1،205 مليون 

�سهـــــم وذلك بتاريخ 2014/04/16 م.
رفـــعـــت الـــ�ـــســـركـــة املـــتـــحـــدة الـــدولـــيـــة 
�سهم  مبنح  ــك  وذل راأ�سمالها   للموا�سالت 
اأ�سهمها  عدد  لي�سبح  اأ�سهم،   3 لكل  جماين 
امل�سدرة 40.60 مليون �سهـــــم وذلك بتاريخ 

2014/04/17 م.
لل�سناعات  ال�سعودية  ال�سركة  رفــعــت 
راأ�سمالها   الطبية  وامل�ستلزمات  الــدوائــيــة 
�سهم،  لكل 17  �سهم جماين   9 وذلــك مبنح  
مليون   120 امل�سدرة  اأ�سهمها  عدد  لي�سبح 

�سهـــــم وذلك بتاريخ 2014/04/17 م.
خلدمات  الأحــمــر  البحر  �سركة  رفعت 
الإ�ــســكــان راأ�ــســمــالــهــا  وذلــــك مبــنــح �سهم 
اأ�سهمها  عدد  لي�سبح  اأ�سهم،   2 لكل  جماين 
بتاريخ  ــك  وذل �سهـــــم  مليون   60 امل�سدرة 

2014/04/24 م.

ب�����رع�����اي�����ة ملخص السوق - الشهري
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Sponsored by: 

مقارنة معلومات التداول عن �سهر اأبريل 2014 م مع �سهر مار�ض 2014 م

Comparing Trading Information for April 2014 with March 2014

Trading Information
ن�سبة التغري March   مار�ض April   اأبريل

معلومات التداول

% Change 2014 2014

Transactions 29.45% 3,014,706 3,902,498 عدد ال�سفقات املنفذة

* Shares Traded 5.43% 7,174,073,733 7,563,858,370 * عدد الأ�سهم املتداولة

Value Traded (SR) 19.76% 193,969,316,773.55 232,300,272,457.80 قيمة الأ�سهم املتداولة )ريال(

Number of Trading Days - 22 22   عدد اأيام التداول    

Daily Average of Transactions 29.45% 137,032 177,386 املتو�سط اليومي لعدد ال�سفقات املنفذة

* Daily Average of Shares Traded 5.43% 326,094,261 343,811,744 * املتو�سط اليومي لالأ�سهم املتداولة

Daily Average of Value (SR) 19.76% 8,816,787,126 10,559,103,294 املتو�سط اليومي لقيمة الأ�سهم املتداولة )ريال(

Market Capitalization (SR biln) 1.42% 1,925.05 1,952.48 القيمه ال�سوقيه لالأ�سهم امل�سدرة )مليار ريال (

Tadawul All Share Index (TASI) 1.18% 9,473.71 9,585.22 املوؤ�سر العام  )نقطة (

* Adjusted for all corporate actions * معدلة جلميع اجراءات ال�سركات  

مقارنة معلومات التداول عن �سهر اأبريل 2014 م مع �سهر اأبريل 2013 م

Comparing Trading Information for April 2014 with April 2013

Trading Information
نسبة	التغير April			أبريل April			أبريل

معلومات التداول

Change % 2013 2014

Transactions 19.14% 3,275,482 3,902,498 عدد ال�سفقات املنفذة

* Shares Traded 49.20% 5,069,625,869 7,563,858,370 * عدد الأ�سهم املتداولة

Value Traded (SR) 61.02% 144,268,789,316.55 232,300,272,457.80 قيمة الأ�سهم املتداولة )ريال(

Number of Trading Days - 22 22   عدد اأيام التداول    

Daily Average of Transactions 19.14% 148,886 177,386 املتو�سط اليومي لعدد ال�سفقات املنفذة

* Daily Average of Shares Traded 49.20% 230,437,540 343,811,744 * املتو�سط اليومي لالأ�سهم املتداولة

Daily Average of Value (SR) 61.02% 6,557,672,242 10,559,103,294 املتو�سط اليومي لقيمة الأ�سهم املتداولة )ريال(

Market Capitalization (SR biln) 35.15% 1,444.71 1,952.48 القيمه ال�سوقيه لالأ�سهم امل�سدرة )مليار ريال (

Tadawul All Share Index (TASI) 33.50% 7,179.80 9,585.22 املوؤ�سر العام  )نقطة (

* Adjusted for all corporate actions * معدلة جلميع اجراءات ال�سركات 

Market Summary - Monthly
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اأداء موؤ�سرات القطاعات 

Performance of Sectoral Indices

Sectoral Indices
ن�سبة التغري  للعام حتي تاريخه  مار�ض - 2014 م اأبريل - 2014 م

موؤ�سرات القطاعات
YTD  % Change March  - 2014 April  - 2014

Banks & Financial Services 6.80% -3.77% 19,829.21 19,081.25 امل�سارف واخلدمات املالية

Petrochemical Industries 1.67% -2.14% 7,839.39 7,671.80 ال�سناعات البرتوكيماوية

Cement 6.98% 1.97% 7,368.38 7,513.21 الأ�سمنت

Retail 32.12% 3.53% 14,929.14 15,455.62 التجزئة

Energy & Utilities 1.68% -5.95% 5,793.93 5,448.94 الطاقة واملرافق اخلدمية

Agriculture	&	Food	Indust. 18.77% 5.90% 10,311.05 10,919.36 الزراعة وال�سناعات الغذائية

Telecom.	&	Information		Tech. 14.67% 1.38% 3,005.34 3,046.81 الإت�سالت وتقنية املعلومات

Insurance 16.21% 16.74% 1,201.76 1,402.89 التاأمني

Multi-Investment 19.80% 17.37% 4,440.72 5,211.96 �سركات ال�ستثمار املتعدد

Industrial Investment 19.55% 6.69% 7,942.89 8,474.06 ال�ستثمار ال�سناعي

Building & Construction 24.70% 9.91% 3,974.17 4,367.95 الت�سييد والبناء

Real Estate Development 39.05% 6.77% 6,202.87 6,622.79 التطوير العقاري

Transport 33.21% 12.25% 7,686.03 8,627.85 النقل

Media & Publishing 67.93% 25.43% 3,663.08 4,594.48 العالم والن�سر

Hotel & Tourism 38.12% 9.99% 20,310.04 22,338.49 الفنادق وال�سياحة

تداول الأ�سهم ح�سب القطاعات - اأبريل 2014 م 

Sectoral Activities - April 2014   

Sector
الن�سبة الى الإجمالى قيمه الأ�سهم املتداولة الن�سبه الى الإجمالى الن�سبه الى الإجمالى الأ�سهم املتداولة ال�سفقات املنفذة

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

Banks	&	F.	Services 7.69% 17,866,037,179.55 8.91% 674,049,922 4.68% 182,832 امل�سارف واخلدمات املالية

Petrochemical	Indust. 13.13% 30,498,453,465.00 14.07% 1,064,486,048 8.80% 343,385 ال�سناعات البرتوكيماوية

Cement 2.59% 6,022,962,382.25 2.43% 183,670,467 2.29% 89,208 الأ�سمنت

Retail 6.37% 14,805,687,811.90 3.17% 240,126,736 7.12% 277,760 التجزئة

Energy & Utilities 0.65% 1,516,554,992.60 1.28% 96,532,110 0.50% 19,588 الطاقة واملرافق اخلدمية

Agri.	&	Food	Indust. 10.03% 23,306,868,298.75 7.91% 598,336,096 11.98% 467,686 الزراعة وال�سناعات الغذائية

Telecom.	&	Info.	Tech. 6.89% 16,010,284,279.25 12.05% 911,104,876 5.37% 209,416 الإت�سالت وتقنية املعلومات

Insurance 18.21% 42,293,430,560.65 14.61% 1,105,320,747 25.75% 1,004,727 التاأمني

Multi-Investment 4.40% 10,224,036,457.20 4.98% 376,762,688 4.44% 173,299 �سركات ال�ستثمار املتعدد

Industrial Investment 8.77% 20,384,185,117.60 5.90% 446,145,891 8.69% 339,015 ال�ستثمار ال�سناعي

Building & Construction 6.33% 14,703,286,000.35 6.51% 492,494,812 6.92% 269,981 الت�سييد والبناء

Real Estate Development 8.50% 19,743,293,019.40 13.91% 1,051,848,116 6.13% 239,141 التطوير العقاري

Transport 3.17% 7,366,893,997.85 2.42% 183,182,899 3.41% 133,116 النقل

Media & Publishing 1.16% 2,701,390,483.40 0.92% 69,541,453 1.63% 63,549 العالم والن�سر

Hotel & Tourism 2.09% 4,856,908,412.05 0.93% 70,255,509 2.30% 89,795 الفنادق وال�سياحة

Total 100.00% 232,300,272,457.80 100.00% 7,563,858,370 100.00% 3,902,498 الإجمايل
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ال�سركات اخلم�ض الأكرث ن�ساطا -  اأبريل 2014 م

Top Five Active Stocks - April 2014
By number of transactions من حيث عدد ال�سفقات

Company
ن�سبة ال�سركة من اجمايل ال�سوق ن�سبة ال�سركة من القطاع عدد ال�سفقات 

ال�سركة
% To Market % To Sector Transactions

 Atheeb Telecom 3.40% 63.30% 132,570 عذيب لالت�سالت

WAFRAH 2.83% 23.60% 110,365 وفرة 

Saudi Fisheries 2.59% 21.60% 101,025 الأ�سماك

Alinma 2.46% 52.44% 95,877 الإمناء

Dar Al Arkan 2.10% 34.32% 82,074 دار الأركان

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

Company
ن�سبة ال�سركة من اجمايل ال�سوق ن�سبة ال�سركة من القطاع  ال�سهم املتداولة

ال�سركة
% To Market % To Sector Shares Traded

Dar Al Arkan 9.32% 67.02% 704,936,636 دار الأركان

Alinma 6.56% 73.60% 496,082,305 الإمناء

 Atheeb Telecom 5.84% 48.49% 441,821,974 عذيب لالت�سالت

ZAIN KSA 5.54% 45.97% 418,838,570 زين ال�سعودية

Saudi Kayan 5.31% 37.73% 401,667,727 كيان ال�سعودية

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

Company
ن�سبة ال�سركة من اجمايل ال�سوق ن�سبة ال�سركة من القطاع قيمة ال�سهم املتداولة

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

SABIC 4.09% 31.15% 9,501,426,571 �سابك

Alinma 3.93% 51.07% 9,125,013,113 الإمناء

Dar Al Arkan 3.83% 45.11% 8,906,623,792 دار الأركان

 Atheeb Telecom 3.37% 48.91% 7,831,325,115 عذيب لالت�سالت

Saudi Kayan 2.84% 21.60% 6,589,158,149 كيان ال�سعودية

12,000
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Banks & Financial Services
قيمة ال�سهم املتداوله ال�سهم املتداوله   ال�سفقات املنفذه

امل�سارف واخلدمات املالية
Value Traded Volume Traded Transactions

Riyad 705,520,212.20 20,167,303 6,022 الريا�س

AlJazira 1,134,750,183.90 27,294,661 16,157 اجلزيرة

Saudi Investment 197,682,729.80 7,241,883 2,845 ا�ستثمار

Saudi Hollandi 142,527,533.60 3,502,838 1,329 ال�سعودي الهولندي

Saudi Fransi 217,461,659.20 7,044,397 2,706 ال�سعودي الفرن�سي

SABB 165,586,617.00 3,469,589 1,573 �سـاب

Arab National 224,528,614.80 7,820,388 2,910 العربي الوطني

SAMBA 862,886,231.60 20,987,494 7,784 �سامبا

Al Rajhi 4,516,155,663.00 67,052,786 31,885 الراجحي

AL Bilad 573,924,621.70 13,386,278 13,744 البالد

Alinma 9,125,013,112.75 496,082,305 95,877 الإمناء

Total 17,866,037,179.55 674,049,922 182,832 اجمايل القطاع

Petrochemical Industries
قيمة ال�سهم املتداوله ال�سهم املتداوله   ال�سفقات املنفذه

ال�سناعات البرتوكيماوية 
Value Traded Volume Traded Transactions

CHEMANOL 1,212,615,090.40 70,193,926 23,136 كيمانول

Petrochem 456,869,450.50 15,926,026 7,005 برتوكيم

SABIC 9,501,426,570.50 82,153,281 69,584 �سابك

SAFCO 522,677,057.75 3,263,650 5,052 �سافكو

Industrialization 1,374,643,894.70 43,432,773 14,091 الت�سنيع

Alujain 1,086,051,943.10 43,300,159 23,610 اللجني

Nama Chemicals 2,736,501,682.05 172,304,073 40,380 مناء للكيماويات

SIIG 612,079,545.00 17,332,840 6,801 املجموعة ال�سعودية

Sahara Petrochemical 1,587,068,861.80 76,181,154 17,625 ال�سحراء للبرتوكيماويات

YANSAB 900,402,504.00 12,770,246 8,490 ين�ساب

Sipchem 507,747,429.70 16,373,254 8,941 �سبكيم العاملية

Advanced 967,011,795.20 23,121,340 13,475 املتقدمة

Saudi Kayan 6,589,158,149.40 401,667,727 60,207 كيان ال�سعودية

Petro Rabigh 2,444,199,490.90 86,465,599 44,988 برتو رابغ

Total 30,498,453,465.00 1,064,486,048 343,385 اجمايل القطاع

Cement
قيمة ال�سهم املتداوله ال�سهم املتداوله   ال�سفقات املنفذه

ال�سمنت
Value Traded Volume Traded Transactions

HCC 556,262,071.40 22,561,247 9,868 اأ�سمنت حائل

Najran Cement 600,553,848.70 23,803,165 10,821 اأ�سمنت جنران

City Cement 673,325,714.85 28,386,075 12,610 ا�سمنت املدينة

Northern Cement 858,325,473.25 35,813,038 17,391 اأ�سمنت ال�سمالية

Arab Cement 985,995,106.50 14,688,649 8,673 ال�سمنت العربية

Yamamah Cement 515,006,685.75 8,820,713 5,220 ا�سمنت اليمامة

Saudi Cement 198,145,258.50 1,850,493 2,010 ا�سمنت ال�سعوديه

Qassim Cement 152,819,829.25 1,693,715 1,910 ا�سمنت الق�سيم

Southern Cement 90,483,548.75 807,905 1,639 ا�سمنت اجلنوبيه

Yanbu Cement 235,313,901.25 3,390,161 2,169 ا�سمنت ينبع

Eastern Cement 475,445,776.00 7,900,454 5,041 ا�سمنت ال�سرقية

Tabuk Cement 174,537,977.00 5,866,050 2,626 ا�سمنت تبوك

Jouf Cement 506,747,191.05 28,088,802 9,230 ا�سمنت اجلوف

Total 6,022,962,382.25 183,670,467 89,208 اجمايل القطاع

Retail
قيمة ال�سهم املتداوله ال�سهم املتداوله   ال�سفقات املنفذه

التجزئة
Value Traded Volume Traded Transactions

A.	Othaim	Market 1,575,510,253.00 17,718,920 30,441 اأ�سواق ع العثيم

Mouwasat 429,856,468.50 4,627,202 7,758 املوا�ساة

Extra 282,027,810.00 2,467,631 4,167 اإك�سرتا

Dallah Health 1,034,418,361.25 11,326,775 17,149 دله ال�سحية

Care 1,325,351,648.25 20,637,453 19,021 رعاية
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Retail
قيمة ال�سهم املتداوله ال�سهم املتداوله   ال�سفقات املنفذه

التجزئة
Value Traded Volume Traded Transactions

Farm Superstore 2,075,610,011.75 22,298,506 49,912 اأ�سواق املزرعة

SASCO 1,647,111,044.10 55,222,068 32,522 �سا�سكو

Thim›ar 2,194,701,720.25 19,156,996 42,705 ثمار

Fitaihi Group 782,285,315.45 37,445,590 18,044 جمموعة فتيحي

Jarir 530,905,225.25 2,583,124 7,564 جرير

Aldrees 1,486,925,300.60 32,881,269 27,637 الدري�س

AlHokair 977,165,300.75 5,192,619 11,560 احلكري

Alkhaleej Trng 463,819,352.75 8,568,583 9,280 اخلليج للتدريب

Total 14,805,687,811.90 240,126,736 277,760 اجمايل القطاع

Energy & Utilities
قيمة ال�سهم املتداوله ال�سهم املتداوله   ال�سفقات املنفذه

الطاقة واملرافق اخلدمية
Value Traded Volume Traded Transactions

Gas & Industrialization 131,011,925.70 4,525,802 3,491 الغاز والت�سنيع

Saudi Electricity 1,385,543,066.90 92,006,308 16,097 كهرباء ال�سعودية

Total 1,516,554,992.60 96,532,110 19,588 اجمايل القطاع

Agriculture & Food Industries
قيمة ال�سهم املتداوله ال�سهم املتداوله   ال�سفقات املنفذه

الزراعة وال�سناعات الغذائية
Value Traded Volume Traded Transactions

SAVOLA Group 602,500,980.25 8,456,587 6,312 جمموعة �سافول

WAFRAH 5,029,954,556.75 102,078,502 110,365 وفرة 

SADAFCO 328,918,575.75 3,195,203 7,101 �سدافكو

Almarai 964,875,418.75 14,476,431 13,928 املراعي

Anaam Holding 2,007,592,554.60 50,803,435 44,304 اأنعام القاب�سة

H B 376,721,992.00 4,917,187 10,481 حلواين اإخوان

Herfy Foods 395,998,180.50 2,759,348 5,323 هريف لالأغذية

Catering 309,820,044.75 1,910,789 3,288 التموين

NADEC 322,748,437.10 9,073,777 7,752 نادك

Qassim Agriculture 2,113,435,563.15 119,873,508 43,676 الق�سيم الزراعيه

Tabuk Agriculture 2,020,391,648.50 50,948,138 41,709 تبوك الزراعيه

Saudi Fisheries 4,660,728,377.40 117,947,200 101,025 الأ�سماك

Sharqiya Dev Co 2,600,834,111.50 37,560,219 47,678 ال�سرقية للتنمية

Jouff Agriculture 257,465,641.60 5,850,062 4,872 اجلوف الزراعيه

Bishah Agriculture * 0.00 0 0 * بي�سة الزراعيه

Jazan Development 1,314,882,216.15 68,485,710 19,872 جازان للتنمية

Total 23,306,868,298.75 598,336,096 467,686 اجمايل القطاع

 Telecomm. & Information
Technology

قيمة ال�سهم املتداوله ال�سهم املتداوله   ال�سفقات املنفذه
الت�سالت وتقنية املعلومات

Value Traded Volume Traded Transactions

STC 2,111,954,389.75 31,356,360 14,139 الت�سالت

Etihad Etisalat 1,818,815,668.00 19,087,972 9,655 احتاد ات�سالت

ZAIN KSA 4,248,189,106.95 418,838,570 53,052 زين ال�سعودية

Atheeb Telecom 7,831,325,114.55 441,821,974 132,570 عذيب لالت�سالت

 Almutakamela* 0.00 0 0 * املتكاملة

Total 16,010,284,279.25 911,104,876 209,416 اجمايل القطاع

Insurance
قيمة ال�سهم املتداوله ال�سهم املتداوله   ال�سفقات املنفذه

التاأمني
Value Traded Volume Traded Transactions

Tawuniya 1,487,842,375.90 35,619,556 24,292 التعاونية

ANB Insurance 1,758,716,234.00 24,172,270 36,258 العربي للتاأمني

JaziraTakaful 3,323,844,592.25 58,606,115 59,202 جزيرة تكافل

Malath Insurance 1,049,819,601.70 46,009,621 22,816 مالذ للتاأمني

MEDGULF 1,630,511,793.30 46,489,021 30,222 ميدغلف للتاأمني

ALLIANZ SF 952,518,153.25 15,199,069 23,107 األيانز اإ�س اإف

SALAMA 587,725,984.00 15,089,989 18,310 �سالمة

Walaa Insurance 1,228,560,564.75 42,126,864 30,093 ولء للتاأمني

Arabian Shield 1,917,247,098.90 42,041,920 43,306 الدرع العربي
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Insurance
قيمة ال�سهم املتداوله ال�سهم املتداوله   ال�سفقات املنفذه

التاأمني
Value Traded Volume Traded Transactions

SABB Takaful 1,784,457,726.15 39,902,920 42,199 �ساب تكافل

SANAD 462,118,495.80 22,736,257 15,443 �سند

SAICO 563,625,790.80 11,036,187 15,201 �سايكو

 WAFA Insurance 1,930,226,639.25 19,127,364 60,397  وفاء للتاأمني

Gulf Union 368,573,528.25 14,512,134 9,819 احتاد اخلليج

ATC 871,536,562.75 14,880,433 17,955 الأهلي للتكافل

Al - Ahlia 1,454,468,916.50 23,820,505 39,263 الأهلية

 ACIG 862,509,245.90 30,206,752 24,626 اأ�سيج

AICC 489,428,593.45 21,784,720 14,957 التاأمني العربية

Trade Union 807,063,392.40 29,399,048 18,182 الحتاد التجاري

Sagr Insurance 1,671,774,723.30 47,910,310 34,983 ال�سقر للتاأمني

U C A 1,040,038,400.85 38,198,270 24,716 املتحدة للتاأمني

Saudi Re 1,792,821,486.35 138,592,377 29,164 الإعادة ال�سعودية

Bupa Arabia 1,290,416,337.00 19,238,084 30,073 بوبا العربية

 Weqaya Takaful 845,745,113.10 30,423,849 32,800 وقاية للتكافل

Al Rajhi Takaful 688,532,205.30 14,983,699 16,572 تكافل الراجحي

ACE 447,931,872.50 6,783,195 11,653 اي�س

AXA - Cooperative 1,318,646,017.00 30,321,176 34,034 اك�سا - التعاونية

Gulf General 881,128,003.90 19,951,303 23,983 اخلليجية العامة

Buruj 1,047,537,658.45 20,304,220 28,759 بروج

Al Alamiya 1,104,865,988.25 12,928,919 24,967 العاملية

Solidarity 1,611,496,849.50 65,586,255 37,365 �سوليدرتي تكافل

Wataniya 726,335,057.75 7,516,923 19,554 الوطنية

Amana Insurance 1,624,359,280.30 47,506,324 43,017 امانة للتامني

Enaya 1,678,399,428.05 37,571,533 45,804 عناية

Alinma	Tokio	M.	 992,606,849.75 14,743,565 21,635 الإمناء طوكيو م

Total 42,293,430,560.65 1,105,320,747 1,004,727 اجمايل القطاع

Multi- Investment
قيمة ال�سهم املتداوله ال�سهم املتداوله   ال�سفقات املنفذه

�سركات ال�ستثمار املتعدد
Value Traded Volume Traded Transactions

SARCO 2,761,508,857.75 35,857,026 43,247 امل�سايف

Saudi Advanced 1,690,227,795.20 66,873,409 34,952 املتطورة

Al	Ahsa	for	Dev. 1,732,669,397.00 97,277,720 30,213 الح�ساء للتنميه

SISCO 1,568,563,266.80 84,043,932 29,380 �سي�سكو

Assir 1,727,779,227.80 62,579,189 24,210 ع�سري

* Al Baha 0.00 0.00 0.00 * الباحة

kingdom 743,287,912.65 30,131,412 11,297 اململكة

Total 10,224,036,457.20 376,762,688 173,299 اجمايل القطاع

Industrial Investment
قيمة ال�سهم املتداوله ال�سهم املتداوله   ال�سفقات املنفذه

ال�ستثمار ال�سناعي
Value Traded Volume Traded Transactions

Takween 964,479,376.20 21,337,796 20,200 تكوين

BCI 1,084,798,715.30 29,568,438 20,155 بى �سى اآى

MA›ADEN 2,815,352,561.60 78,203,706 31,413 معادن

Astra Indust 454,909,266.25 7,493,168 8,634 اأ�سرتا ال�سناعية

ALSorayai 1,014,030,612.05 43,143,703 21,031 جمموعة ال�سريع

Shaker 457,521,783.50 5,653,561 7,099 �ساكر

Pharmaceutical 750,384,148.80 15,658,595 10,238 الدوائية

Glass 1,001,472,318.20 29,472,909 18,623 زجاج

FIPCO 3,256,708,440.75 52,649,577 50,007 فيبكو

Maadaniyah 2,595,530,007.30 67,830,156 52,915 معدنية

Saudi Chemical 782,437,783.75 11,737,376 7,086 الكيميائيه ال�سعوديه

SPM 1,990,065,248.30 35,108,955 32,517 �سناعة الورق

AlAbdullatif 291,700,933.10 6,791,327 5,406 العبداللطيف

Saudi Export 2,924,793,922.50 41,496,624 53,691 ال�سادرات

Total 20,384,185,117.60 446,145,891.00 339,015 اجمايل القطاع
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Sponsored by: 
Market Summary - Monthly

 Market Activity - April 2014    تداول الأ�سهم - اأبريل 2014 م

Building & Construction
قيمة ال�سهم املتداوله ال�سهم املتداوله   ال�سفقات املنفذه

الت�سييد والبناء
Value Traded Volume Traded Transactions

ASLAK 630,927,755.05 14,243,462 11,124 اأ�سالك

Bawan 2,171,330,446.00 32,401,055 39,528 بوان 

* MMG 0.00 0 0 * جمموعة املعجل

SSP 200,734,770.90 5,203,866 5,486 الأنابيب ال�سعودية

ALKHODARI 987,407,760.70 25,859,792 19,095 اخل�سري

Ceramic 497,913,790.00 3,604,681 7,797 اخلزف

Gypsum 1,342,478,436.20 41,608,394 23,188 اجلب�س

Cables 818,811,660.25 63,713,137 18,404 الكابالت

Saudi Industrial 1,537,614,965.00 70,326,106 32,126 �سدق

Amiantit 850,932,222.75 48,968,968 11,570 اميانتيت

Pipes 1,138,012,246.30 42,323,702 17,235 اأنابيب

Zamil Industrial 684,525,969.65 12,715,176 10,090 الزامل لل�سناعة

AL Babtain 1,377,890,687.90 38,303,865 24,369 البابطني

SVCP 713,677,714.25 7,358,896 13,106 الفخارية

MESC 1,184,058,709.15 76,638,460 23,142 م�سك

Red Sea 566,968,866.25 9,225,252 13,721 البحر الأحمر

Total 14,703,286,000.35 492,494,812 269,981 اجمايل القطاع

Real Estate Development
قيمة ال�سهم املتداوله ال�سهم املتداوله   ال�سفقات املنفذه

التطوير العقاري
Value Traded Volume Traded Transactions

Real Estate 758,760,540.80 18,339,409 10,800 العقارية

Taiba 1,623,835,980.90 35,481,614 24,832 طيبة لال�ستثمار

Makkah 622,900,337.25 7,175,008 12,061 مكة لالن�ساء

Arriyadh Development 923,766,333.15 36,173,112 14,160 التعمري

Emaar	E	.C 1,264,772,785.65 75,117,712 22,907 اإعمار

Jabal Omar 3,638,291,173.65 81,126,562 42,719 جبل عمر

Dar Al Arkan 8,906,623,792.10 704,936,636 82,074 دار الأركان

KEC 2,004,342,075.90 93,498,063 29,588 مدينة املعرفة

Total 19,743,293,019.40 1,051,848,116 239,141 اجمايل القطاع

Transport
قيمة ال�سهم املتداوله ال�سهم املتداوله   ال�سفقات املنفذه

النقل
Value Traded Volume Traded Transactions

Bahri 1,582,861,599.80 44,976,434 22,194 البحري

SAPTCO 2,178,209,617.30 68,201,736 31,910 النقل اجلماعي

Mubarrad 3,168,434,619.50 64,525,504 69,701 مرد

Budget Saudi 437,388,161.25 5,479,225 9,311 بدجت ال�سعودية

Total 7,366,893,997.85 183,182,899 133,116 اجمايل القطاع

Media and Publishing
قيمة ال�سهم املتداوله ال�سهم املتداوله   ال�سفقات املنفذه

العالم والن�سر
Value Traded Volume Traded Transactions

Tihama 1,126,622,421 4,469,260 29,185 تهامه لالعالن

SRMG 464,295,575 22,942,722 11,361 الأبحاث و الت�سويق

SPPC 1,110,472,488 42,129,471 23,003 طباعة وتغليف

Total 2,701,390,483.40 69,541,453 63,549 اجمايل القطاع

Hotel & Tourism
قيمة ال�سهم املتداوله ال�سهم املتداوله   ال�سفقات املنفذه

الفنادق وال�سياحة
Value Traded Volume Traded Transactions

ALTAYYAR 1,509,438,348.75 12,027,403 19,202 الطيار

Hotels 989,352,101.80 26,712,024 19,087 الفنادق

Shams 2,358,117,961.50 31,516,082 51,506 �سم�س

Total 4,856,908,412.05 70,255,509 89,795 اجمايل القطاع

 Market 232,300,272,457.80 7,563,858,370 3,902,498 اجمايل ال�سوق

*	Suspended. * معلقة من التداول.
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FINANCIAL INDICATORS - 30/04/2014 المؤشرات المالية الرئيسية - 30/04/2014 م

Company

Close  
Price

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

(mn)
Market 

Cap. (mn)
Shareholders› 
Equity (mn)

Net Income 
(mn)

ال�سركة
�سعر الإغالق القيمه الدفرتيه

ال�سعر/القيمه 
الدفرتيه

العائد على 
ال�سهم

ال�سعر للعائد
الأ�سهم امل�سدره 

)مليون(
القيمه ال�سوقيه 

)مليون(
حقوق امل�ساهمني 

)مليون(
�سايف الدخل 

)مليون(

Riyad 34.97 22.51 1.55 2.72 12.87 1,500.000 52,455.00 33,763.14 4,075.57 الريا�س

AlJazira 39.94 19.52 2.05 2.22 18.01 300.000 11,982.00 5,857.45 665.39 اجلزيرة

Saudi Investment 25.70 18.28 1.41 2.18 11.77 600.000 15,420.00 10,969.98 1,310.03 ا�ستثمار

Saudi Hollandi 39.82 19.64 2.03 3.30 12.06 476.280 18,965.47 9,353.98 1,572.32 ال�سعودي الهولندي

Saudi Fransi 29.99 20.03 1.50 2.14 14.02 1,205.357 36,148.66 24,140.37 2,577.50 ال�سعودي الفرن�سي

SABB 48.39 23.02 2.10 3.91 12.39 1,000.000 48,390.00 23,023.20 3,906.48 �سـاب

Arab National 27.74 19.53 1.42 2.70 10.28 1,000.000 27,740.00 19,534.60 2,698.73 العربي الوطني

SAMBA 40.49 29.50 1.37 3.83 10.58 1,200.000 48,588.00 35,398.83 4,592.57 �سامبا

Al Rajhi 64.33 24.74 2.60 4.36 14.74 1,625.000 104,536.25 40,206.29 7,092.10 الراجحي

AL Bilad 42.73 13.22 3.23 1.90 22.48 400.000 17,092.00 5,286.11 760.38 البالد

Alinma 18.40 11.43 1.61 0.72 25.65 1,500.000 27,600.00 17,143.97 1,076.19 الإمناء

Total Banks & Financial 
Services Sector - 20.79 1.82 2.81 13.48 10,806.637 408,917.38 224,677.91 30,327.25 اإجمايل قطاع امل�سارف واخلدمات املالية

CHEMANOL 16.90 13.32 1.27 0.68 24.78 120.600 2,038.14 1,606.99 82.26 كيمانول

Petrochem 28.48 8.88 3.21 0.16 179.35 480.000 13,670.40 4,261.83 76.22 برتوكيم

SABIC 114.08 54.16 2.11 8.37 13.63 3,000.000 342,240.00 162,484.96 25,106.44 �سابك

SAFCO 161.75 21.25 7.61 9.21 17.55 333.333 53,916.67 7,082.82 3,071.39 �سافكو

Industrialization 31.40 18.61 1.69 1.72 18.26 668.914 21,003.90 12,446.99 1,150.35 الت�سنيع

Alujain 23.47 10.99 2.14 2.03 11.56 69.200 1,624.12 760.46 140.49 اللجني

Nama Chemicals 15.66 10.69 1.46 -0.26 (M)  (س) 128.520 2,012.62 1,374.38 -33.67 مناء للكيماويات

SIIG 35.75 14.65 2.44 2.03 17.58 450.000 16,087.50 6,592.63 914.92 املجموعة ال�سعودية

Sahara Petrochemical 20.21 12.58 1.61 1.26 16.03 438.795 8,868.05 5,519.05 553.18 ال�سحراء للبرتوكيماويات

YANSAB 69.00 25.73 2.68 4.50 15.32 562.500 38,812.50 14,474.01 2,533.26 ين�ساب

Sipchem 30.52 15.35 1.99 1.70 17.92 366.667 11,190.67 5,629.05 624.65 �سبكيم العاملية

Advanced 43.68 13.35 3.27 3.51 12.43 163.995 7,163.30 2,188.98 576.38 املتقدمة

Saudi Kayan 16.25 9.40 1.73 -0.12 (M)  (س) 1,500.000 24,375.00 14,103.57 -181.61 كيان ال�سعودية

Petro Rabigh 28.10 10.65 2.64 1.59 17.64 876.000 24,615.60 9,327.79 1,395.64 برتو رابغ

Total Petrochemical 
Industries Sector - 27.06 2.29 3.93 14.94 9,158.524 567,618.47 247,853.47 36,009.90 اإجمايل قطاع ال�سناعات البرتوكيماوية

HCC 24.97 10.18 2.45 1.02 24.57 97.900 2,444.56 996.85 99.50 اأ�سمنت حائل

Najran Cement 27.12 11.02 2.46 0.97 28.06 170.000 4,610.40 1,874.23 164.29 اأ�سمنت جنران

City Cement 24.70 10.93 2.26 1.23 20.15 189.200 4,673.24 2,068.05 231.89 اأ�سمنت املدينة
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Market Summary - Monthly

Company

Close  
Price

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

(mn)
Market 

Cap. (mn)
Shareholders› 
Equity (mn)

Net Income 
(mn)

ال�سركة
�سعر الإغالق القيمه الدفرتيه

ال�سعر/القيمه 
الدفرتيه

العائد على 
ال�سهم

ال�سعر للعائد
الأ�سهم امل�سدره 

)مليون(
القيمه ال�سوقيه 

)مليون(
حقوق امل�ساهمني 

)مليون(
�سايف الدخل 

)مليون(

Northern Cement 24.38 11.62 2.10 1.40 17.37 180.000 4,388.40 2,091.31 252.59 اأ�سمنت ال�سمالية

Arab Cement 64.81 30.61 2.12 2.00 32.42 100.000 6,481.00 3,060.64 199.92 ال�سمنت العربية

Yamamah Cement 61.05 18.68 3.27 3.79 16.10 202.500 12,362.63 3,783.09 768.07 ا�سمنت اليمامة

Saudi Cement 108.08 19.33 5.59 7.05 15.34 153.000 16,536.24 2,956.79 1,078.16 ا�سمنت ال�سعوديه

Qassim Cement 90.50 20.44 4.43 6.39 14.16 90.000 8,145.00 1,839.39 575.20 ا�سمنت الق�سيم

Southern Cement 112.00 17.31 6.47 6.85 16.36 140.000 15,680.00 2,423.58 958.36 ا�سمنت اجلنوبيه

Yanbu Cement 70.25 20.12 3.49 4.95 14.19 157.500 11,064.38 3,169.06 779.52 ا�سمنت ينبع

Eastern Cement 60.25 24.03 2.51 4.14 14.54 86.000 5,181.50 2,066.51 356.44 ا�سمنت ال�سرقية

Tabuk Cement 29.20 13.65 2.14 1.79 16.29 90.000 2,628.00 1,228.62 161.31 ا�سمنت تبوك

Jouf Cement 18.29 10.73 1.71 0.33 56.22 130.000 2,377.70 1,394.54 42.29 ا�سمنت اجلوف

Total Cement Sector - 16.21 3.34 3.17 17.04 1,786.100 96,573.04 28,952.65 5,667.53 اإجمايل قطاع الأ�سمنت

A.	Othaim	Market 87.96 18.93 4.65 4.40 19.97 45.000 3,958.20 851.97 198.16 ا�سواق ع العثيم

Mouwasat 96.50 18.93 5.10 4.13 23.35 50.000 4,825.00 946.47 206.63 املوا�ساة

Extra 117.00 17.24 6.79 5.68 20.60 30.000 3,510.00 517.25 170.36 اإك�سرتا

Dallah Health 92.13 26.21 3.51 2.89 31.89 47.200 4,348.54 1,237.17 136.38 دله ال�سحية

Care 65.38 17.28 3.78 2.09 31.27 44.850 2,932.29 775.07 93.78 رعاية

Farm Superstore 97.17 16.79 5.79 4.90 19.84 25.000 2,429.25 419.75 122.41 اأ�سواق املزرعة

SASCO 30.34 16.49 1.84 0.93 32.60 45.000 1,365.30 742.10 41.88 خدمات ال�سيارات

Thim›ar 117.21 5.54 21.17 1.75 67.04 10.000 1,172.10 55.36 17.48 ثمار

Fitaihi Group 21.84 13.32 1.64 0.62 35.23 55.000 1,201.20 732.35 34.10 جمموعة فتيحي

Jarir 201.61 13.87 14.54 7.49 26.93 90.000 18,144.90 1,247.99 673.75 جرير

Aldrees 50.90 12.18 4.18 2.72 18.74 40.000 2,036.00 487.15 108.64 الدري�س

AlHokair 190.48 23.10 8.25 7.35 25.93 105.000 20,000.40 2,425.75 771.35  احلكري 

Alkhaleej Trng 55.75 12.72 4.38 2.40 23.26 35.000 1,951.25 445.09 83.88 اخلليج للتدريب

Total Retail Sector - 17.50 6.24 4.27 25.53 622.050 67,874.43 10,883.45 2,658.80 اإجمايل قطاع التجزئة

Gas & Industrialization 29.13 13.35 2.18 1.48 19.67 75.000 2,184.75 1,001.52 111.08 الغاز والت�سنيع

Saudi Electricity 14.66 13.32 1.10 0.67 21.97 4,166.594 61,082.27 55,501.60 2,780.44 كهرباء ال�سعودية

Total Energy & Utilities 
Sector - 13.32 1.12 0.68 21.88 4,241.594 63,267.02 56,503.12 2,891.52 اإجمايل قطاع الطاقة واملرافق اخلدمية

SAVOLA Group 70.02 18.56 3.77 3.43 20.40 533.981 37,389.33 9,913.13 1,832.54 جمموعة �سافول

WAFRAH 50.50 11.12 4.54 0.30 168.53 20.000 1,010.00 222.46 5.99 وفرة
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Company

Close  
Price

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

(mn)
Market 

Cap. (mn)
Shareholders› 
Equity (mn)

Net Income 
(mn)

ال�سركة
�سعر الإغالق القيمه الدفرتيه

ال�سعر/القيمه 
الدفرتيه

العائد على 
ال�سهم

ال�سعر للعائد
الأ�سهم امل�سدره 

)مليون(
القيمه ال�سوقيه 

)مليون(
حقوق امل�ساهمني 

)مليون(
�سايف الدخل 

)مليون(

SADAFCO 100.60 28.35 3.55 5.73 17.56 32.500 3,269.50 921.53 186.20  �سدافكو

Almarai 68.65 17.44 3.94 2.53 27.09 600.000 41,190.00 10,462.02 1,520.70 املراعي

Anaam Holding 41.63 9.34 4.46 -1.76 (M)  (س) 19.600 815.95 183.02 -34.48 اأنعام القاب�سة

H B 76.69 21.14 3.63 2.98 25.71 28.571 2,191.14 603.97 85.22 حلواين اإخوان

Herfy Foods 144.25 19.66 7.34 5.85 24.67 33.000 4,760.25 648.84 192.97 هريف لالأغذية

Catering 163.07 14.27 11.42 7.20 22.65 82.000 13,371.74 1,170.51 590.38 التموين

NADEC 36.32 16.81 2.16 1.47 24.78 70.000 2,542.40 1,176.48 102.60 نادك

Qassim Agriculture 17.47 6.75 2.59 -0.32 (M)  (س) 50.000 873.50 337.68 -15.83 الق�سيم الزراعيه

Tabuk Agriculture 41.54 17.54 2.37 0.18 235.49 20.000 830.80 350.82 3.53 تبوك الزراعيه

Saudi Fisheries 39.97 5.44 7.35 -0.88 (M)  (س) 53.538 2,139.89 291.30 -47.22 الأ�سماك

Sharqiya Dev Co 72.99 7.98 9.14 -0.71 (M)  (س) 7.500 547.43 59.87 -5.34 ال�سرقية للتنمية

Jouff Agriculture 43.91 22.66 1.94 3.34 13.13 30.000 1,317.30 679.89 100.34 اجلوف الزراعيه

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

Jazan Development 20.22 11.88 1.70 1.98 10.20 50.000 1,011.00 593.96 99.12 جازان للتنمية

Total Agriculture & Food 
Industries - 16.88 4.11 2.82 23.07 1,635.690 113,608.98 27,615.47 4,616.71

اإجمايل قطاع الزراعة وال�سناعات 
الغذائية

STC 65.83 28.49 2.31 5.41 12.16 2,000.000 131,660.00 56,989.42 10,828.16 الت�سالت

Etihad Etisalat 95.52 31.69 3.01 8.75 10.92 770.000 73,550.40 24,401.96 6,736.54 احتاد ات�سالت

Zain KSA 10.00 5.95 1.68 -1.46 (M)  (س) 1,080.100 10,801.00 6,429.08 -1,571.88 زين ال�سعودية 

Atheeb Telecom 16.00 4.16 3.84 -1.55 (M)  (س) 157.500 2,520.00 655.73 -244.51 عذيب لالت�سالت

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

Total Telecomm. & 
Information Tech. Sector - 21.54 2.50 3.83 11.68 4,107.600 220,961.40 88,476.18 15,748.32 اإجمايل قطاع الت�سالت وتقنية املعلومات

Tawuniya 46.02 17.13 2.69 -4.90 (M)  (س) 100.000 4,602.00 1,713.07 -489.69 التعاونية

ANB Insurance 75.53 8.13 9.29 -1.03 (M)  (س) 17.500 1,321.78 142.24 -18.10 العربي للتاأمني

Jazira Takaful 57.96 9.93 5.84 0.08 711.29 35.000 2,028.60 347.46 2.85 جزيرة تكافل

Malath Insurance 23.12 9.53 2.43 -1.32 (M)  (س) 30.000 693.60 285.85 -39.63 مالذ للتاأمني

MEDGULF 35.72 10.43 3.42 -1.72 (M)  (س) 100.000 3,572.00 1,043.25 -172.33 ميدغلف للتاأمني

ALLIANZE SF 62.09 8.40 7.39 0.20 307.45 20.000 1,241.80 168.00 4.04 األيانز اإ�س اإف

SALAMA 38.40 2.81 13.65 -3.86 (M)  (س) 10.000 384.00 28.14 -38.56 �سالمة

Walaa Insurance 31.33 9.66 3.24 -0.40 (M)  (س) 20.000 626.60 193.29 -7.90 ولء للتاأمني

Arabian Shield 56.29 11.88 4.74 0.36 156.80 20.000 1,125.80 237.64 7.18 الدرع العربي
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Company

Close  
Price

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

(mn)
Market 

Cap. (mn)
Shareholders› 
Equity (mn)

Net Income 
(mn)

ال�سركة
�سعر الإغالق القيمه الدفرتيه

ال�سعر/القيمه 
الدفرتيه

العائد على 
ال�سهم

ال�سعر للعائد
الأ�سهم امل�سدره 

)مليون(
القيمه ال�سوقيه 

)مليون(
حقوق امل�ساهمني 

)مليون(
�سايف الدخل 

)مليون(

SABB Takaful 45.24 10.18 4.45 0.48 93.48 34.000 1,538.16 346.03 16.45 �ساب تكافل

SANAD 20.95 2.87 7.29 -2.60 (M)  (س) 20.000 419.00 57.47 -51.94 �سند

SAICO 51.34 5.46 9.41 -2.29 (M)  (س) 10.000 513.40 54.57 -22.94 �سايكو

WAFA Insurance 109.86 3.13 35.10 -0.83 (M)  (س) 10.000 1,098.60 31.30 -8.27 وفا للتاأمني

Gulf Union 26.33 5.41 4.87 -0.84 (M)  (س) 22.000 579.26 119.04 -18.44 اإحتاد اخلليج

ATC 60.66 8.64 7.02 0.58 105.12 16.667 1,011.00 144.01 9.62 الأهلي للتكافل

Al - Ahlia 59.72 2.62 22.80 -1.79 (M)  (س) 10.000 597.20 26.20 -17.88 الأهلية

ACIG 28.84 5.21 5.53 0.62 46.29 20.000 576.80 104.22 12.46 اأ�سيج

AICC 23.17 3.07 7.55 -3.96 (M)  (س) 20.000 463.40 61.34 -79.14 التاأمني العربية

Trade Union 28.28 9.36 3.02 -2.04 (M)  (س) 27.500 777.70 257.47 -56.04 الحتاد التجاري

Sagr Insurnce 38.56 13.57 2.84 1.84 20.95 25.000 964.00 339.28 46.01 ال�سقر للتاأمني

U C A 28.46 8.49 3.35 -3.28 (M)  (س) 28.000 796.88 237.81 -91.98 املتحدة للتاأمني

Saudi Re 13.50 8.40 1.61 -0.93 (M)  (س) 100.000 1,350.00 839.86 -92.71 الإعادة ال�سعودية

Bupa Arabia 75.23 17.56 4.28 3.26 23.05 40.000 3,009.20 702.45 130.56 بوبا العربية

 Weqaya Takaful 24.93 0.44 56.52 -4.54 (M)  (س) 20.000 498.60 8.82 -90.87  وقاية للتكافل

Al Rajhi Takaful 48.03 4.52 10.62 -0.59 (M)  (س) 20.000 960.60 90.49 -11.76 تكافل الراجحي 

ACE 64.59 17.49 3.69 1.15 56.37 10.000 645.90 174.92 11.46 اي�س

AXA - Cooperative 48.55 9.78 4.96 0.68 70.91 20.000 971.00 195.62 13.69 اك�سا - التعاونية

Gulf General 45.04 9.65 4.67 0.46 98.27 20.000 900.80 192.96 9.17 اخلليجية العامة

Buruj 53.38 5.70 9.37 0.47 113.65 13.000 693.94 74.09 6.11 بروج للتامني

Al Alamiyah 93.92 4.82 19.50 -2.04 (M)  (س) 20.000 1,878.40 96.35 -40.83 العاملية

Solidarity 25.25 5.37 4.70 -2.53 (M)  (س) 55.500 1,401.38 298.19 -140.65 �سوليدرتي تكافل

Wataniya 97.37 6.35 15.35 -3.21 (M)  (س) 10.000 973.70 63.45 -32.10 الوطنية

Amana Insurance 34.03 6.05 5.63 -0.31 (M)  (س) 32.000 1,088.96 193.55 -9.91 امانة للتامني

Enaya 46.16 7.18 6.43 -1.41 (M)  (س) 40.000 1,846.40 287.24 -56.21 عناية

Alinma Tokio M 67.00 5.61 11.93 -1.64 (M)  (س) 20.000 1,340.00 112.29 -32.78 الإمناء طوكيو م

Total Insurance Sector - 9.12 4.58 -1.33 54.55 1,016.167 42,490.45 9,267.94 -1,351.05 اإجمايل قطاع التاأمني

SARCO 77.59 40.50 1.92 1.18 65.99 15.000 1,163.85 607.46 17.64  امل�سايف 

Saudi Advanced 25.51 20.39 1.25 0.64 39.60 43.200 1,102.03 880.95 27.83 املتطورة

Al	Ahsa	for	Dev. 18.59 10.82 1.72 0.401 46.30 49.000 910.91 530.11 19.67 الح�ساء للتنميه
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Company

Close  
Price

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

(mn)
Market 

Cap. (mn)
Shareholders› 
Equity (mn)

Net Income 
(mn)

ال�سركة
�سعر الإغالق القيمه الدفرتيه

ال�سعر/القيمه 
الدفرتيه

العائد على 
ال�سهم

ال�سعر للعائد
الأ�سهم امل�سدره 

)مليون(
القيمه ال�سوقيه 

)مليون(
حقوق امل�ساهمني 

)مليون(
�سايف الدخل 

)مليون(

SISCO 18.53 12.30 1.51 0.81 22.92 68.000 1,260.04 836.27 54.97 �سي�سكو

Assir 29.63 22.05 1.34 1.19 24.80 126.389 3,744.90 2,787.41 151.00 ع�سري

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

Kingdom 27.80 8.08 3.44 0.20 135.78 3,705.882 103,023.53 29,961.70 758.77 اململكة

Total Multi-Investment 
Sector - 8.85 3.13 0.26 107.98 4,022.471 111,407.76 35,603.89 1,029.88 اإجمايل قطاع �سركات ال�ستثمار املتعدد

Takween 47.76 13.13 3.64 1.08 44.42 35.000 1,671.60 459.56 37.63 تكوين

BCI 38.42 17.22 2.23 1.34 28.64 27.500 1,056.55 473.59 36.89 بى �سى اآى

MA›ADEN 36.53 21.50 1.70 1.70 21.54 925.000 33,790.25 19,884.94 1,568.37 معادن

Astra Indust 61.54 25.84 2.38 3.34 18.41 74.118 4,561.20 1,915.54 247.77 اأ�سرتا ال�سناعية

ALSorayai 26.25 13.19 1.99 -0.06 (M)  (س) 37.500 984.38 494.56 -2.25 جمموعة ال�سريع

Shaker 77.27 19.26 4.01 2.74 28.20 35.000 2,704.45 674.13 95.91 �ساكر

Pharmaceutical 48.93 31.59 1.55 2.46 19.91 120.000 5,871.60 3,790.59 294.84 الدوائية

Glass 35.65 20.41 1.75 1.70 20.92 30.000 1,069.50 612.24 51.14 زجاج

FIPCO 64.47 15.74 4.10 2.22 29.08 11.500 741.41 181.04 25.49 فيبكو

Maadaniyah 41.48 13.38 3.10 0.55 75.34 28.112 1,166.09 376.01 15.48 معدنية

Saudi Chemical 71.17 25.17 2.83 4.80 14.84 63.240 4,500.79 1,591.69 303.26 الكيميائيه ال�سعوديه

SPM 62.30 18.28 3.41 1.04 59.74 37.500 2,336.25 685.45 39.11 �سناعة الورق

AlAbdullatif 42.86 16.09 2.66 3.19 13.46 81.250 3,482.38 1,307.22 258.80 العبداللطيف

Saudi Export 78.39 11.49 6.82 0.57 137.59 10.800 846.61 124.09 6.15 ال�سادرات

Total Industrial Investment 
Sector - 21.48 1.99 1.96 21.40 1,516.520 64,783.05 32,570.65 2,978.59 اإجمايل قطاع ال�ستثمار ال�سناعي

ASLAK 51.59 11.416 4.519 2.562 20.137 43.875 2,263.511 500.895 112.404 اأ�سالك

Bawan 76.53 15.21 5.03 3.49 21.92 50.000 3,826.50 760.51 174.56 بوان 

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

SSP 37.55 15.41 2.44 1.12 33.41 51.000 1,915.05 786.15 57.33 الأنابيب ال�سعودية

ALKHODARI 38.25 15.89 2.41 1.48 25.83 53.125 2,032.03 844.22 78.66 اخل�سري

Ceramic 135.00 42.89 3.15 8.39 16.09 37.500 5,062.50 1,608.21 314.65 اخلزف

Gypsum 33.24 14.69 2.26 0.53 62.43 31.667 1,052.60 465.08 16.86 اجلب�س

Cables 13.34 7.67 1.74 -3.36 (M)  (س) 76.000 1,013.84 582.82 -255.58 الكابالت

Saudi Industrial 21.96 10.60 2.07 1.21 18.15 40.000 878.40 423.97 48.41 �سدق

Amiantit 16.88 12.68 1.33 0.89 18.95 115.500 1,949.64 1,464.48 102.87 اميانتيت

Pipes 27.34 17.60 1.55 0.52 52.63 40.000 1,093.60 704.09 20.78 اأنابيب
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Sponsored by: 
Market Summary - Monthly

ال�سركات التي مل ُتعلن �سايف الدخل، وال�سركات اخلا�سرة )اآخر اأربعة اأرباع(، غري م�سمولة يف 
ح�ساب ن�سبة ال�سعر للعائد للقطاعات ولل�سوق.

�س : املوؤ�سر �سالب لن ال�سركة �سجلت خ�سائر وفقًا للبيانات املالية لآخر اأربعة اأرباع 
)تنتهي يف الربع الول  2014 م جلميع ال�سركات(.

* معلقة من التداول

Companies that have not announced a net income statement or have posted negative net income 
(recent 4 Quarters), are not included in calculating P/E ratio for sectors and the market.
M: Minus ratio due to company losses according to recent 4 quarters financial data 
(1st  Q 2014 as recent for all companies).
* Suspended
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Value (SR) P/B Value EPS (SR) P/E Ratio Issued Shares 

(mn)
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Cap. (mn)
Shareholders› 
Equity (mn)

Net Income 
(mn)

ال�سركة
�سعر الإغالق القيمه الدفرتيه

ال�سعر/القيمه 
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ال�سهم

ال�سعر للعائد
الأ�سهم امل�سدره 

)مليون(
القيمه ال�سوقيه 

)مليون(
حقوق امل�ساهمني 

)مليون(
�سايف الدخل 
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Zamil Industrial 57.72 27.95 2.07 3.98 14.51 60.000 3,463.20 1,676.83 238.67 الزامل لل�سناعة

AL Babtain 37.90 15.45 2.45 2.56 14.78 42.631 1,615.73 658.48 109.31 البابطني

SVCP 102.00 15.63 6.53 5.67 17.99 15.000 1,530.00 234.45 85.03 الفخارية

MESC 15.73 8.28 1.90 0.16 100.05 60.000 943.80 496.69 9.43 م�سك

Red Sea 65.86 15.63 4.21 2.74 24.01 60.000 3,951.60 938.07 164.58 البحر الأحمر

Total Building & 
Constructuion Sector - 13.47 2.81 1.42 20.59 901.298 34,160.75 12,144.92 1,277.96 اإجمايل قطاع الت�سييد والبناء

Real Estate 46.91 27.46 1.71 1.29 36.37 120.000 5,629.20 3,294.87 154.78 العقارية

Taiba 45.79 23.58 1.94 1.67 27.42 150.000 6,868.50 3,536.33 250.45 طيبة لال�ستثمار

Makkah 88.51 36.13 2.45 1.97 45.01 164.816 14,587.89 5,954.46 324.07  مكة لالن�ساء 

Arriyadh Development 24.56 13.00 1.89 1.40 17.59 133.333 3,274.67 1,733.97 186.14 التعمري

Emaar	E	.C 16.46 9.28 1.77 0.34 48.02 850.000 13,991.00 7,886.37 291.36 اإعمار

Jabal Omar 47.63 9.60 4.96 -0.03 (M)  (س) 929.400 44,267.32 8,926.37 -29.59 جبل عمر

Dar Al Arkan 12.89 15.96 0.81 0.64 20.13 1,080.000 13,921.20 17,240.68 691.71 دار الأركان

KEC 21.37 9.37 2.28 0.03 649.37 339.300 7,250.84 3,180.22 11.17 مدينة املعرفة

Total Real Estate 
development Sector - 13.74 2.12 0.50 34.31 3,766.850 109,790.62 51,753.28 1,880.08 اإجمايل قطاع التطوير العقاري

Bahri 37.91 18.18 2.09 2.38 15.93 315.000 11,941.65 5,725.87 749.78 البحري

SAPTCO 32.38 11.47 2.82 0.63 51.50 125.000 4,047.50 1,433.39 78.60 النقل اجلماعي

Mubarrad 53.28 13.63 3.91 4.92 10.82 18.000 959.04 245.34 88.63 مرد

Budget Saudi 77.98 17.90 4.36 3.78 20.60 40.667 3,171.19 727.96 153.92 بدجت ال�سعودية

Total Transport Sector - 16.31 2.47 2.15 18.79 498.667 20,119.38 8,132.57 1,070.94 اإجمايل قطاع النقل

Tihama 276.08 12.26 22.51 -3.46 (M)  (س) 15.000 4,141.20 183.94 -51.97 تهامة لالإعالن

SRMG 21.10 14.28 1.48 -0.35 (M)  (س) 80.000 1,688.00 1,142.62 -27.93 الأبحاث و الت�سويق

SPPC 26.75 14.59 1.83 0.79 33.68 60.000 1,605.00 875.69 47.66 طباعة وتغليف

Total Media & Publishing 
Sector - 14.21 3.38 -0.21 33.68 155.000 7,434.20 2,202.24 -32.24 اإجمايل قطاع العالم والن�سر

ALTAYYAR 126.07 15.03 8.39 6.70 18.81 150.000 18,910.50 2,254.16 1,005.38 الطيار

Hotels 38.15 17.75 2.15 1.46 26.18 100.000 3,815.00 1,775.06 145.74 الفنادق

Shams 73.66 8.80 8.37 0.48 152.12 10.150 747.65 89.28 4.92 �سم�س

Total Hotel & Tourism 
Sector - 15.83 5.70 4.44 20.30 260.150 23,473.15 4,118.49 1,156.03 اإجمايل قطاع الفنادق وال�سياحة

Market - 18.90 2.32 2.38 16.57 44,495.317 1,952,480.070 840,756.23 105,930.22 اجمايل ال�سوق
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At the end of April 2014 TADAWUL 
All Share Index (TASI) closed at a level 
of 9,585.22 points, gained 111.51 
points (1.18%) over the close of the 
previous month. 

On an YTD basis TASI gained 
12.30% (1,049.62 points). Highest close 
level for the index during the month 
was 9,636.17 as on 20/04/2014.

Total equity market capitalization 
at the end of April 2014 reached SR 
1,952.48 billion (US$ 520.66 billion), 

increased by 1.42% over the close of 
the previous month.

The total value of shares traded 
for the month of April 2014 reached 
SR 232.30 billion (US$ 61.95 billion), 
increased by 19.76% over the previous 
month.

The total number of shares traded* 
reached 7.56 billion shares during the 
month of April 2014 compared to 7.17 
billion shares traded for the previous 
month, increased by 5.43%.

The total number of transactions 
executed during April 2014 reached 
3.90 million compared to 3.01 million 
trades for the month of March 2014, 
increased by 29.45%.

* Adjusted to all corporate actions 
during the period.

Number of trading days during 
April 2014 were 22, against 22  trading 
days also during  March 2014.

Value of Shares Traded Reached SR 232.30 billion 
3.90 million Transactions Executed During April 2014

Market Summary - Monthly

Initial Public 
Offerings (IPOs)

Umm Al-Qura Cement Company
Share Capital: SR 550  million divid-
ed into 55 million shares.
Offer Shares: 27.50  million shares 
(50% of its issued shares).
Offer Price:  SR 10 per share.
Offer Period: From 29/04/2014 to 
05/05/2014.

Lift the 
Suspension of 
Shares Trading

Weqaya Takaful insurance and 
reinsurance company
CMA Board issued a resolution to 
lift the suspension of shares trad-
ing of  Weqaya Takaful insurance 
and reinsurance company, effective 
Wednesday 09/04/2014.

Corporate Actions - April 2014 
Arabian Cement 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 01/04/2014.

The Saudi Investment Bank. 
increased its paid up capital by issuing 
one bonus share for every 11 shares, 
raising its total number of issued shares 
to 600 million. Effective 01/04/2014.

 Abdullah Al Othaim Markets 
Company. increased its paid up capital 
by issuing one bonus share for every 
one share, raising its total number of 
issued shares to 45 million. Effective 
06/04/2014.

United Wire Factories Company. 
increased its paid up capital by issuing 
one bonus share for every 8 shares, 
raising its total number of issued shares 
to 43.875 million. Effective 06/04/2014.

Arriyadh Development Co. 
increased its paid up capital by issuing 
one bonus share for every 3 shares, 
raising its total number of issued shares 
to 133.33 million. Effective 14/04/2014.

 Al Rajhi Bank. increased its paid up 
capital by issuing one bonus share for 
every 12 shares, raising its total num-

ber of issued shares to 1,625 million. 
Effective 14/04/2014.

Alkhaleej Training and Education 
Co. increased its paid up capital by issu-
ing one bonus share for every 6 shares, 
raising its total number of issued shares 
to 35 million. Effective 15/04/2014.

Banque Saudi Fransi. increased its 
paid up capital by issuing one bonus 
share for every 3 shares, raising its total 
number of issued shares to 1,205 mil-
lion. Effective 16/04/2014.

United International Transportation 
Co. increased its paid up capital by 
issuing one bonus share for every 
3 shares, raising its total number of 
issued shares to 40.60 million. Effective 
17/04/2014.

Saudi Pharmaceutical Indust.& Med. 
Appliances Corp. increased its paid up 
capital by issuing 9 bonus shares for 
every 17 shares, raising its total number 
of issued shares to 120 million. Effective 
17/04/2014.

Red Sea Housing Services Company 
increased its paid up capital by issuing 
one bonus share for every 2 shares, rais-
ing its total number of issued shares to 
60 million. Effective 24/04/2014.
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Imposition of a penalty

News

Saudi Pharmaceutical Indust.& 
Med. Appliances Corp.’s EGM 
held on Thursday 17/04/2014 has 
approved the capital increase via 
bonus shares. Thus, the addition 
shares have been deposited into the 
investor’s portfolios and The fluctu-
ation limits on Sunday 20/04/2014 
for Saudi Pharmaceutical Indust.& 
Med. Appliances Corp. will be 
based on a share price of SAR 47.74 

AlAwwal Capital Company had requested the approval to amend its 
business profile by Adding Dealing as Principal activity. 

The CMA Board of Commissioners issued a resolution approving the 
amendment of the Business Profile of AlAwwal Capital Company by adding 
its Dealing as Principal activity. AlAwwal Capital Company is now authorized 
to conduct Dealing as Principal, Investment Fund Management, Discretionary 
Portfolio Management, Arranging, Advising, and Custody activities. 

The CMA Board has issued its 
resolution approving Bank Al Jazira’s 
request to increase its capital from SAR 
(3,000,000,000) to SAR (4,000,000,000) 
through issuing one bonus share for 
every (3) existing shares owned by the 
shareholders who are registered in the 
shareholders registry at the closing of 
trading on the day of the extraordinary 
general assembly. Such increase will 
be paid by transferring an amount of 
SAR (500,000,000) from the “Statutory 

The Capital Market Authority announces the issuance of a CMA Board reso-
lution to impose a penalty of SR 10,000 (Ten Thousand Saudi Riyals) on Tabuk 
Agriculture Development Co. due to its violation of clause (A) of Article (34) of 
the Listing Rules and the instructions mentioned in the electronic disclosure form 
number (6) which was approved by CMA’s Board resolution number (1-39-2012) 
and dated 10/2/1434H corresponding to 23/12/2012. The company did not 
update the electronic disclosure form number (6) once the change happened. 

Jadwa Investment Company had 
requested the approval to increase 
its capital from 568,490,000 SAR to 
852,735,000 SAR through capitalizing part 
of its retained earnings. 

The CMA Board of Commissioners 
issued a resolution approving the 
Company’s request to increase its capital 
from 568,490,000 SAR to 852,735,000 SAR.

The CMA Board has issued its resolu-
tion approving Umm Al-Qura Cement 
Company initial public offering of 
(27,500,000) shares representing (50%) 
of the Company’s share capital. The 
offer price will be (SAR 10) per share, 
and the subscription period will be from 
29/6/1435H to 6/7/1435H, which corre-
sponds to the period from 29/4/2014G 
to 5/5/2014G. 

The Company›s prospectus will be 
published within sufficient time prior 
to the start of the subscription period. 
The prospectus includes all relevant 
information that the investor needs to 
know before making an investment deci-
sion, including the Company›s financial 
statements, activities and management. 

Imposition of a penalty 
on Tabuk Agriculture Development Co

SSE (Tadawul) announces that 
the addition of the bonus 
shares and the fluctuation 

limits for Saudi Pharmaceutical 
Indust. & Med. Appliances Corp 

The Capital Market Authority approves the capital increase 
request for Bank Aljazira through issuance of bonus shares 

Reserve” account, and SAR (500,000,000) 
from the “Retained Earnings” account to 
the Bank’s capital. Consequently, increas-
ing the Bank’s outstanding shares from 
(300,000,000) shares to (400,000,000) 
shares, by an increase of (100,000,000) 
shares. The bonus shares eligibility is 
limited to the shareholders who are 
registered in the shareholders registry 
at the close of trading on the day of the 
extraordinary general assembly, which 
will be determined later by the Bank’s 

board, and should 
be held within six 
months from the 
approval date. This 
approval is condi-
tional on the Bank 
satisfying the regu-
latory requirements 
of Companies Law 
and any other 
applicable laws. 

Amendment to business profile of 
Alawwal Capital Company 

The CMA announces 
the initial public offering of 

Umm Al-Qura Cement Company 

The CMA approves the capital increase 
request of Jadwa Investment 
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justice, and trade legislation, which guar-
antees the rights of the litigants.

In this context, the Saudi Council of 
Ministers   decided, in its meeting held 
at the middle of the last month, the 
formation of a standing committee in 
the Ministry of Justice including a rep-
resentative from each of: the Ministry of 
Justice, the Ministry of Trade and Industry, 
and the General Investment Authority, 
and three representatives to be select-
ed by the Council for Saudi Chambers 
of Commerce and Industry, and three 
experienced and competent represen-
tatives chosen in agreement between 
the Minister of Justice and Minister of 
Trade and Industry, considering that the 
task of this committee is: to approve the 
issuance of licenses for the establishment 
of Saudi arbitration centers and their 
subsidiaries, according to the rules set by 
the committee, to set standards for the 
registration of the arbitrators in the cen-
ters authorized by the committee, and 
also to set benchmarks for determining 
the arbitrators’ fees and expenses in the 
licensed centers.

The Saudi Council of Ministers also 
decided, in the same meeting, estab-
lishing a center titled “Saudi Center 
for Commercial Arbitration”, under 
the umbrella of the Council for Saudi 
Chambers of Commerce and Industry, 
headquartered in the city of Riyadh, and 
assumes the tasks of supervising the 
arbitration proceedings in the relevant 
business and civil disputes, whose par-
ties agreed upon the settlement thereof 
through arbitration through this center, 
as required by the applicable regulations 
and the judicial, commercial and civil 
stable principles, while the jurisdiction of 
such center does not include the disputes 
on the administrative issues and personal 
status and disciplinary issues as well as 
what is not permissible to be reconciled.

The subject decision referred that the 
center shall have a board of directors to 
be formed by a decision of the Council 
for Saudi Chambers of Commerce and 
Industry, in agreement with the Minister of 
Justice and Minister of Trade and Industry, 
in coordination with the Governor of the 
General Investment Authority, for a peri-
od of three years, subject to renewal, and 
that the chairman and members of the 

board of directors shall have previously 
worked in the relevant private sector for 
a period of not less than ten years for the 
chairman and five years for the members, 
and neither of them should occupy a 
government position or job.

Avoiding interengagement 
problems

In the same context, Khalid Al-Essa, 
a Saudi businessman and investor in the 
commercial sector talking to “ Tadawul “ 
affirmed that the decision of establish-
ing the Saudi Center for Commercial 
Arbitration will help the business sector 
to avoid the problems of interengage-
ment, or even disagreement with the 
international trade sector. “The Kingdom 
is in dire need to such a center, that sets 
the foundation for the base of commer-
cial arbitration, which means a brighter 
future for the national economy” said 
Al-Essa. 

He further indicated that the estab-
lishment of a special center for commer-
cial arbitration is a true translation for the 
economic and financial growth achieved 
by the Kingdom, noting at the same time 
that the continuity of this growth means 
more job vacancies, in addition to increas-
ing the productivity rates of commercial 
and industrial sector along with quality.

A new organization for the 
commercial sector

In the same context, Dr. Salem Bajajh, 
professor of accounting at the University 
of Taif, emphasized to “Tadawul” that the 
establishment of the Saudi Center for 
Commercial Arbitration is a new orga-
nization for the commercial sector in 
the country. “The local market and the 
commercial sector is significantly grow-
ing, and the opportunities of the access 
of foreign investors to the local market 
increases, thus, it is natural to find points 
of difference between Saudi and foreign 
investors, therefore, the creation of a 
center for commercial arbitration, means 
setting the rules and regulations, which 
ensures that the commercial and invest-
ment sector are functioning properly” 
said Dr. Bajajh. 

Dr Bajajh noted that the absence of 
regulations and the Commercial Court 
means forming  an extremely significant 
obstacle before the rates of economic 
and commercial development of any 

economy in the world. Therefore, the 
Kingdom was in dire need of such deci-
sions issued by the Council of Ministers, 
related to commercial arbitration.

Motlak El-Hamdan, an investor 
in installments sector indicated for 
“Tadawul” that many of the trade disputes 
was heading to the judiciary, which is a 
good approach, but some of these con-
flicts could be resolved in a commercial 
court, which makes the decision of estab-
lishing the Saudi Center for Commercial 
Arbitration of paramount importance at 
the present time.

Improving the legislative and 
legal environment 

In a press release received by 
“Tadawul”, the Council for Saudi 
Chambers of Commerce and Industry 
commended the approval of the Council 
of Ministers on establishing “ the Saudi 
Center for Commercial Arbitration” under 
the umbrella of the Council of Chambers, 
to assume the tasks of supervising the 
arbitration proceedings in the relevant 
business and civil disputes whose parties 
agreed upon resorting to arbitration for 
reconciliation.

The head of the Council for Saudi 
Chambers of Commerce and Industry, 
Engineer Abdullah bin Saeed Almabti 
said: “The decision of establishing the 
Saudi Center for Commercial Arbitration 
is the culmination of the efforts that have 
been exerted in order to support and 
improve the legislative and legal environ-
ment for the investment and commercial 
business & activities in the Kingdom, to 
be stimulus and attractive for the national 
and foreign investments through the 
adoption of decisions and systems sup-
porting such purpose, among which the 
new arbitration system issued by a royal 
decree stipulating the establishment of a 
Saudi arbitration center. He expressed the 
optimism of the Saudi business sector of 
the establishment of the subject center 
to become a reference for all the issues 
related to the commercial arbitration 
file and an assistance for the national 
companies in international trade con-
tracts and a protection for their interests 
and further rises the level of arbitration 
practices and also supports providing 
national highly-qualified and professional 
arbitration cadres.
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Case of the Issue

Saudi Center for Commercial Arbitration .. 
To Compel economic disputes

Riyadh: “Tadawul” 

The approval of Saudi Council of Ministers on the establishment 
of the Saudi Center for Commercial Arbitration raised favorable  
feedback among the chambers of commerce and industry in the 
country, a decision which the businessmen spoke for “Tadawul” 
considered the most important business decision in year 2014, 
involving lots of dimensions related to the development of the 
levels of the growth of trade and economic sector in the Kingdom.

The subject decision has its effect in 
supporting and improving the legislative 
and legal environment of the investment 
& commercial business and activities in 
the Kingdom, that makes this environ-
ment stimulus and attractive for national 
and foreign investments, which means 
more growth and job opportunities.

It also contributes in resolving trade 
disputes by the language of the time; 
the language that convince traders and 
investors, based in its foundations upon 
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The seminar was also an  opportu-
nity for exchanging ideas and deviding 
the youth inclusion agenda into several 
sections: economic opportunities, such 
as income, education, employment, and 
lethargy; social issues such as demogra-
phy, gender, race, social networks , and 
disability; policy such as security, conflict 
and violence, civic participation, trust in 
institutions, participation in decision-mak-
ing, and the delivery of voice; culture such 
as religion, identity, values and aspirations.

Additionally, the results of Gallup 
World Poll in 2013 emphasized the neces-
sity of going beyond the measures of 
income and unemployment. The Poll 
compared the perceptions of young 
people about living standards, and their 
evaluation for their lives, social well-being, 
their attachment to their communities,  
volunteer work and the degree of confi-
dence in the government. According to 
the poll, the Middle East and North Africa 
region  as well as sub-Saharan Africa was 
ranked the last.

It is certain that youth represent a 
social group going across ideologies, 
races, castes and national identities. “the 
youth of today include a mixture of 
identities, and various aspects of life, for 
example, life at home within the family, 
in public life, and in the street. 

Addressing the challenges faced by 
educated and urban middle class young 
people should not be a priority from now 
on. As for the youth with the least educa-
tion and income, especially the lowest 
40%, the informal sector is still the main 
source of job opportunities, So this sector 
should be a part of the solution.”

Gloria also deems that local gov-
ernments and communities are vital 
channels to engage young people and 
enable them, as they can provide favor-
able services for young people, such as 
training on life skills, information and 
communication technology, language 
skills, healthy lifestyles and sports. All 
those services constitute more sustain-
able ways. Then, services can have greater 
impact when involving young people in 
cooperation with local governments and 
communities.

She concludes by saying: “We also 
need partnerships involving the pri-
vate sector and civil society from 

the beginning not at the later stages. We 
also need a systematic treatment of the 
basic restrictions hindering development 
on the part of young people, such as 
the restrictions of the markets of  labor, 
business, education, property rights, and 
human rights, as well as the absence of 
their voice in decision-making. These are 
the broader development challenges, 
which emphasize that the future of young 
people and the future of their countries 
intersect.”
When should the public sector.. resign?!

In her article entitled: “The system 
of management and employment in 
the public sector in the Middle East 
and North Africa”, Lida Bteddini, research 
analyst at the World Bank, determines 
accurately the frameworks governing 
the recruitment, indicating that in many 
countries in the region, the public sector 
remains the primary source of employ-
ment, where it employs between 14% 
and 40 % of total labor, and many of the 
governmental institutions has been piled 
up with employees, and governmental 
employees often get higher wages than 
the private sector.

She adds: “Governmental wages in 
the Middle East and North Africa consti-
tutes about 9.8% of GDP, the highest in 
the world.  At the same time, we know 
from experience that the primary means 
of creating jobs is the growth led by the 
private sector, and we know that high lev-

els of government employment hinders 
investment in the private sector.”

A survey conducted in 2009 noted 
that 80% of graduates in Syria prefer to 
work in the public sector, and only about 
60% do not accept but working in the 
public sector.

There is no doubt that the reasons for 
the attractiveness of public sector jobs are 
very clear: The public sector offers occu-
pational advantages such as outstanding 
wages and incentives.

In addition, working in the public 
sector helps one to avoid the concerns of 
the risk of discharge and provides them 
with occupational assurance. This is often 
coupled with the relatively low demands 
for productivity.

Meanwhile, jobs in the formal private 
sector are low compared to the countries 
of the same level of economic develop-
ment. Most private-sector jobs can be 
found in the informal sector, in addition 
to the fact that they are not attractive for 
several reasons, including low wages and 
incentive systems.

Another dimension of the employ-
ment problem: Many of the new entrants 
to the labor market do not have the 
required market skills – as while hile the 
manpower as a whole became more 
educated and  skilled over the years, the 
labor market has not been able to build 
sufficient capacity to absorb such comers 
who are more efficient.
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Unemployment in the Middle East

Independent business...
Rescue Ship

Global Market

The employment issue has become of 
great international significance, as when-
ever you browse a foreign website or an 
international newspaper,  you find an arti-
cle or a topic covering the youth unemploy-
ment in the Middle East and North Africa, 
trying to find a way out thereto – either 
through discussing the international actual 
essence of the phenomenon and determin-
ing its reasons, or providing new untradi-
tional  job opportunities and explaining 
them to excite the interest of youth therein.

In what seemed as if she  looked at the 
young people sitting at coffee shops waiting 
for jobs, the researcher Gloria La Cava wrote an 
article on “Expanding the global agenda of young 
people beyond jobs” saying that the measuring 
unemployment among young people , compared to 
unemployment among adults, is an important indica-
tor for knowing their status. However, the (NEET) mea-
sure, which includes in addition to the unemployed 
young people who are not being educated or 
who do not get trained, is a comprehen-
sive guide for assessing the status of 
young people. This measure 
highlights the frustrated 
and apathetic young 
people in addition to  the 
numbers of the unemployed.

She also says that more than 25% of young people 
around the world aged between 15 and 24 years are 
considered inactive”, and the  maximum rates are 
reached in Europe, Middle Asia, the Middle East and 
North Africa .

 Integrated approach for solving 
youth problems 

In her article, Gloria indicated the seminar, held 
recently at the World Bank entitled “Youth Inclusion 

Detailed Agenda”, and stressed the importance of 
an integrated approach for solving the problems 
of youth, reducing poverty and promoting com-
mon prosperity, as well as the need for develop-
ing a common framework for youth inclusion.

That  seminar was the first occasion where 
employees from the World Bank met with aca-
demics and representatives from the private 
sector, civil society and youth community .
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A recent study prepared by the Gulf 
Organization for Industrial Consulting on 
“Prospects of knowledge-based industries 
in the GCC states” referred that knowledge 
represents one of the fundamental aspects 
of the production nowadays, accordingly, it 
became one of the fundamental motives for 
economic growth and sustainable develop-
ment. Certainly, the application of knowl-
edge has led not only to the development 
of industrial production output, but to get a 
radical change in the patterns of production 
and consumption as well.

The distinction between traditional 
and cognitive ..

The importance of knowledge-based 
industries is manifested through the dis-
tinction between them and the traditional 
ones, as the business model in the traditional 
industry depends mainly on manpower, 
capital and raw materials, while the business 
model of the knowledge-based industries 
depends on human capacities and skills 
developed through education, training, 
culture and experience from one hand, and 
depends on the intersection of science on 
the other hand.

The  knowledge-based industry also 
relies heavily on the processing of infor-
mation, and integration in converting 
information to other activities, and also the 
generation and spread out of new types of 
knowledge and products.

And knowledge-based industries are 
characterized by possessing three basic 
elements:
•  Skilled & highly efficient human resources.
•  Innovation which includes elements such 

as research  and development, the change 
in business models, and the integration 
with customers and other elements.

•  Advanced technological infrastructure, 
including information and communica-
tion technology.

Striving towards sustainability
It is evident from the study that the 

GCC states strive to establish a sustainable 
and diversified economy based on activities 
of high added value and encourage the  
investment spirit of the individuals and pri-
vate enterprises, and have a high degree of 
integration into the global economy.

In this context, the GCC states sought to 
diversify the economy and formulate ambi-
tious goals for the development of non-oil 
sectors, especially the manufacturing sector 

due to its important role in any successful 
and stable economic combination, and 
given its significant role also in the density 
and solidarity of economic relations within 
the GCC states, especially in cases of reces-
sion that afflict the sectors of money, tourism, 
trade and real estate .

Kingdom .. The First in Education
The statistical data the study relied upon 

proves that the Kingdom of Saudi Arabia is 
ranked the first in the Gulf region in terms 
of the percentage of government expendi-
ture on education of the total government 
expenditure, as its expenditure on education 
amounted to 26% of the total government 
expenditure in 2011, and it is also noted that 
the Kingdom’s expenditure 
on education surpasses the 
amount spent by developed 
countries such as Ireland 13% 
and Malaysia 18% .

Yet, the study general-
ly deems, through tracking 
the studies and reports on 
the existing educational sys-
tems and applied curricula 
as a mechanism leading to a 
knowledge-based industries 
in the GCC states, that these 
systems are mostly weak 
for several reasons, 
including:
• The educational process based on the 

pattern of memorization and temporary 
achievement that leads only to skip the 
stage.

• Although the application of the educational 
process based on learning and motiva-
tion, rectification  observation, analysis, 
criticism, behavior and organization have 
been extensively applied a long time ago 
in the West, but did not reach the educa-
tional process in the GCC states.

Future tendencies
The study concludes that there are 

two basic visions of the knowledge-based 
industries and knowledge-based economy:

First Vision:
It is the so-called vision of industry and 

creative economy, and it is concerned with 
money, initiatives and little of the reforms 
are characterized with the narrow focus, 
and chooses the method of purchase for 
the components of the knowledge-based 
economy and knowledge-based industries, 
where the aspirations around the axis of sci-

ence and technology, are relying heavily on 
the non national manpower along with  few 
links with the national manpower - 90% of 
which remain in the public sector, which is 
current situation in most of the GCC states .

Second Vision:
It is a broad vision that is wider than 

the first one, the so-called vision of creative 
society combining purchasing / building 
in a wider range, which is more ambitious 
through:
•  It is proving a series of public sector 

reforms that have been designed to allow 
the emergence of a real private sector, 
and a layer of contractors as well as a layer 
characterized by innovation and creativity, 

including the gradual reduction of the 
disparity in salaries between the public 
sector and the private sector, working in 
an upward trend on reducing the role 
of the public sector as a spontaneous 
employer for the new national manpower 
entering the labor market, and the access 
of a more effective evaluation system and 
a comprehensive feedback system (at 360 
degrees) for public sector employees.

• The vision of the creative society seeks 
deeply to achieve guiding reforms for 
knowledge-based industry and knowl-
edge-based economy on education and 
the foundations of the business environ-
ment.

• Striving to attain more profound reforms 
in the field of education and business 
environment as well as the different 
fields of the government and lead to the 
emergence of a strong private sector and 
a creative class in society

The study deems that this vision in 
knowledge-based industries fits the GCC states.

60
العدد 91 - مايو 2014م



Gulf Market

Knowledge-based industries .. 
Gateway to creative economy

The impacts of investment in knowledge spread out to include substantial changes as to improving 
and rationalizing the efficiency of production inputs with  all its elements represented in manpower, raw 
materials, energy, operational management and other elements of production .. Did the states of the Gulf 
Cooperation Council (GCC) cope with such changes through strong preparations to make knowledge-
based industries the fuel of the future? Next topic .. attempts to answer the previous question and other 
multiple questions.
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competitiveness in the Saudi economy, spotting light on 
the significant trends available for and in the KSA.

The activities of the Conference will be attended by 
Dr. Mohamed el-Jasser, Minister of Economy & Planning, 
Dr. Shoeish el-Doeihy, Mimister of Housing, Eng. Adel 
Faqieh, Minister of Labor, and Majed el-Moneef, Secretary-
General of the Supreme Economic Council in Saudi 
Arabia – which reflects the wide interest of the Saudi 
Government in this Conference.

In this context, Richard Banks, Regional Director in 
«Euromoney Conferences» said: «The eyes of the world 
are focused on Saudi Arabia while the Kingdom is 
enforcing legislations and regulations to restructure its 
economy and to enable the foreign direct investment on 
a limited scale». According to Banks, this is reflected in 
the attention paid by the Conference to the topics of the 
9th Conference this year, indicating that the Conference 
includes a wide range of experience from top speakers 
and members of the discussion committees, for better 
understanding of the important trends and the available 
opportunities. 

The «Euromoney Saudi Arabia» Conference is the 
largest and oldest financial conference which 

has important impacts in Saudi Arabia. It  
is held annually in Riyadh, and during 

its activities the general trends of 
the economy will be reviewed 

and the economy will be studied 
and diagnosed. 

The «Euromoney Saudi 
Arabia» Conference  will 
include a group of internation-
al speakers headed by Charles 
Dallara, executive vice chair-

man of the board and chair-
man of the “Americas Partners 

Group” to study these important 
economic trends of Saudi Arabia. 
It is known about Dallara that 

he served as an Executive Director of 
«International Finance Corporation», and 

played a central role in coordinating the reactions to 
the global financial markets crisis and the economic 
crisis since 2008.

He was also known for the role he played in narrwo-
ing the differences between the public and private sec-
tors in the complicated and controversial negotiations 
that have been made to reschedule Greece’s sovereign 
debt, and some of those experiments will be presented 
to the participants at the Conference. 

Additionally,  Ambroise Fayolle, CEO, Agence 
France Tresor, the French government debt agency, 
will join the Conference. He will take part in a live 

interview conducted in front of the participants, as 
well as a number of members of the staff organizing 
the Conference. 

Moreover, representatives of a number of major 
institutions and companies in Saudi Arabia, the General 
Retirement and Social Insurance Authority, and the 
Saudi Stock Exchange “Tadawul”, Etihad Etisalat Mobily, 
Sabic and Jadwa, in addition to many other compa-
nies, will participate in the Conference. 

“Euromoney” is  the largest organizer of confer-
ences on financial markets and foreign investments; 
this company organizes more than fifty international 
conferences and meetings each year, from Austria to 
Zimbabwe for investment portfolios, direct investors, 
financial intermediaries, corporations, governments, 
banks and financial institutions. 

“Euromoney” provides the opportunity for finan-
ciers and policy-makers to exchange ideas and devel-
op new communication ways as well as participating 
in leading discussions characterized by intimacy and 
neutrality. The activities of Euromoney conferences 
have evolved and developed through the internation-
al strategic Magazine of  “Euromoney” specialized the 
international funding and the stock markets, which is 
considered by the international banking and investing 
society as a pioneeer magazine in its field.

Meanwhile,  the subject of Saudi Arabian sov-
ereign sukuk and how the market of sukuk will fit 
the government’s plans for economic development, 
imposed itself as a main axis topping the discussions 
of «Euromoney Saudi Arabia 2013» Conference, held in 
the Saudi capital Riyadh last year, in light of the rapid 
pace of issuing sukuk largely during 2012 and the 
beginning of the past year, especially with the entry of 
new players to the market.
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Paves the Way for Innovation 
and Competitiveness in the 
Domestic Economy 

Saudi Markets

Riyadh: “Tadawul” 

The «Euromoney Saudi Arabia» 
Conference is to be held during this year, on 
the sixth and seventh of May, amid grow-
ing interest in discussing the development 
of the Saudi economy, which is ranked the 
19th  among the largest economies of the 
world, with a high-level participation of 
the Ministers of “Finance”, “Economy and 
Planning”, “Housing” and “Labor.”

The «Euromoney Saudi Arabia» Conference 
is considered a paramount platform for the 
country’s government, businessmen, economists, 
and society with all its strata, as it discusses the 
development of the Saudi economy, compared to the 
world economies on one hand, and compared to the 
performance of the domestic economy during the past 
few years, giving an accurate indicator on which many 
of the economic and financial studies rely. 

In this context, The «Euromoney Saudi Arabia» 
Conference revealed in a press release mid-last month, 
that the total expenditure in the Kingdom amounted 
to $ 1.36 trillion in the period between 2006 and 2013, 
indicating that the Saudi economy is ranked the 19th  
among the largest economies of the world, noting at 
the same time that the budget of year 2014 amounted 
to about $ 228 billion.

The press release affirmed  that the government 
expenditure is the prime mover of the economy of 
Saudi Arabia, recognizing yet at the same time that 
there is a growing awareness of the need for diversifying 
the economy and increasing competitiveness, noting 

also that the debate 
about the dynamics of 
power in the region began to 
change; in addition, there is an urgent 
need for changing the dependence of Saudi 
economy on oil.

Innovation and Competitiveness
While “Euromoney” declared that the Saudi 9th version 

of its Conference is to be held in Riyadh during this year, on 
the sixth and seventh of May, it revealed that Dr. Ibrahim 
el-Assaf, the Minister of Finance, will deliver a speech in the 
Conference opening, with the participation of some officials. 
The Conference, in its 9th version, will focus on innovation and 

“Euromoney Saudi Arabia”…. 
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Abdullateef Al-furaihi
Editor-in-Chief

Editorial

If the senior economists and officials assumed to give a speech at the 
Conference of “ Euromoney 2014” this month in Riyadh attended Science and 
Technology Week in King Abdulaziz City for Science & Technology (KACST), 
they would tell us that such event would be the start up for featuring diver-
sity, innovation and competitiveness in the Saudi economy, displaying yet the 
indications of utilizing Nanotechnology in all fields, and a group of research 
and scientific inventions that could be the fuel for innovation in our journey 
towards competition and standing side by side with the developed countries . 

We are still looking for the steps that achieve economic diversification; we 
started working here and there, but the generating economy is still the domi-
nant. We still have manifold challenges; such conferences, however, make us 
put them on the table, so as to be investigated by investment and banking 
experts worldwide.

What we seek and supposed to be planned is the shift of the Saudi econ-
omy from dependence on oil to an economy based on knowledge, scientific 
products, strategic commodities, and smart services. The road starts with a 
step, and we have taken few steps in light of the successive increase of non-oil 
exports, and the development of several economic cities, as well as the change 
of the features of education, research, training and rehabilitation relatively, 
besides the implementation of scholarship programs.

The standard government expenditure in the budget of 2014 on health 
care, education, transport, leads the efforts to diversify the Saudi economy, 
according to an effective strategy, as there is no renaissance without education, 
no industrial productive excellence without education, and there will be no 
knowledge to be invested without competitive education and healthy people 
who can move their country - God willing - to the new top rank.

We are all aware that the diversification of sources of income, and the 
variation of our economy leads to minimize the impacts of any international 
economic financial crisis may appear in the future, or any sharp fluctuations 
in energy prices. Thus, everyone works nowadays in light of financial policies 
that foster the exchange of ideas and information around the best ways to get 
benefit from the financial power of Saudi Arabia.

We have increased the value of non-oil exports in 2013  to 206 billion riyals, 
i.e.  an increase of 9.2% compared to the exports in 2012, and we need to keep 
this figure in a permanent upward path, by not less than 10% per year until we 
get to our ambition, and attain the balance between the growth of the share 
of the local sectors of the oil-based government expenditure and the proceeds 
resulting from our exports.

Our economy is ranked the 19th among the largest economies of the world, 
and Kingdom includes the largest the stock market in the Arab world, and our 
spending is one of the largest budgets in the world. We hope to maintain such 
gains, develop all our posts and figures, and get from the Saudi and global bril-
liant minds upstanding ideas and plans.

Innovation ..
the route for diversity

abdullateef.furaihi@tadawul.com.sa
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