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االفتتاحية

عبداللطيف الفريحي
رئي�ص التحرير

abdullateef.furaihi@tadawul.com.sa

جاءت ميõانية الîير متوقعة وقريبة من اأZلÖ التقديرات التي تبنى 

اإنتاê النف§، واأ�صعار√، وبع†ش المعادالت االأخرى، وهي  عادI على cميات 

ومواطنيه  ببلد√  ي�صير  اأن  في  ̀`ا  kدوم  ÖZير مل∂  من  متوقعة  Pل̀`∂  قبل 

واقت�صاد√ اإلى بر االأمان و�ص§ رياì العالº االقت�صادية العاتية، ويريد اأن 

يكون المال لبناء االإن�صان ومقدرات الوطن.

اأن  التنفيذيين  على  ا  kامõل يéعل   Iالقياد عند  والعõيمة  المال  توفر 

يعملوا على  تطور العالقة  بين التîطي§ والتنفيذ، وتقلي�ش الم�صافة 

لبناء  يî�ص�ش  ما  وترجمة  التنموية،  االأM̀`الم  لتحقيق  �صنقطعها  التي 

.Iي التي تم�ش معا�صه مبا�صرMات يلم�صها في النواéاالإن�صان اإلى منت

دليل،  خير  واالأرق̀`ام   ،íوا�ص رخاء  مرMلة  نعيûصها  التي  المرMلة  اإن 

التéهيõات  م̀`ن  ي̀`ب̀`ن   º`̀ل م̀`ا  ب̀`ن̀`اء  ف̀`ي  ن�صتثمر√  اأن   Ö`̀é`̀ي ال̀`رخ̀`اء  ه``ذا 

 åاأن ندير√ بحي  Öéاإننا ي  ºا، ث kصابق� √Dبناو ºالتحتية، وفي تطوير ما ت

العمل  مع  االأجيال  من  والقادم  االأي̀`ام  لم�صتقبل  ا  kا�صتثماري ا  kزاد يكون  

نõع  نحو  وال�صير  الطبيعية،  الثروات  على  االعتماد  تقلي�ش  الدائº على 

�صفة االقت�صاد الريعي عن اقت�صاد المملكة، هذا النõع الذي لن يتاأتى 

الكادر  يéعل  ق̀`وي  وتاأهيل   ºبتعلي اإال  يتاأتى  لن   êواالإن̀`ت̀`ا  ،êباالإنتا اإال 

ا. kدوم ا  kمناف�ص ال�صعودي  البûصري 

cلما cبرت اأرقام الميõانية ال�صعودية cبرت معها االأMالم، وتكبر معها 

الم�صوDوليات، واإPا بل¨â النتائج قريبkا من الطموMات �صيتال�صى اأي عÖء 

اأوقات �صعبة  و�صن�صنع المõيد من الرفا√ باأنف�صنا والأنف�صنا، وcما جاءت 

ونéعل  االقت�صاد،   Iل̀`دور  Öنح�ص اأن  بد  ال  تاريîية،  طفرات  بعد  ماليkا 

 Iعلى اال�صتمرار بوتير Iا على القدرkطيطنا من�صبîا من تفكيرنا وت kءõج

القدرات  هو  اإليه   êيحتا ما  اأcثر  لكن  الكثير،  اإلى   êيحتا وهذا   ،Iم�صتقر

.Iõصرية المميûالب

وال̀`وف̀`اء  ال̀`وف̀`اء،  مليارات  اإن̀`ه̀`ا  ال̀`ري̀`االت،  مليارات  فق§   âلي�ص اإن̀`ه̀`ا 

المتبادل بين القيادI والûصعÖ، والوفاء الذي يÖé لالإنéاز واالإبداع.

مليارات الوفاء
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مسؤول التسويق

عادل الغامدي
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تداول وال تعتبر مشورة مالية التخاذ قرارات استثمارية

اإدارة الإعالن والت�سويق 
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فـاك�ص : 01-4197696
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اإدارة التوزيع وال�ستراكات 
هاتف: 4197333-01 تحويلة:3174 

فـاك�ص مجاني: 8001242277
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اإدارة تطوير الأعمال
هاتف: 4197333-01  تحويلة:3544 

فـاك�ص : 01-4608897
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اإدارة التحرير المركزي
هاتف: 4197333-01 تحويلة:3540 

فـاك�ص : 01-4192624
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اإدارة ال�سوؤون الفنية
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art@rawnaa.com
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 01/4192640 فاك�ص:    01/4197333: هاتف 

www.rawnaa.com

النا�صر

روؤيتنا:
اأن نكون رواد الحلول المتكاملة في الإعالم 

المتخ�س�ص بالعالم العربي..

ر�سالتنا:
نحن اأول �سركة لالإعالم المتخ�س�ص 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:

ــدول ا�ــســتــثــمــار اأ�ــســواقــهــا  ــل كــيــف ميــكــن ل
الأجــنــبــي؟..  ال�ستثمار  جــذب  يف  املالية 
اأداء  بعنوان »حتليل  درا�سة  �سوؤال تطرحه 
جذب  يف  ودوره  ال�سعودية  املالية  ال�سوق 
ال�ستثمارات الأجنبية« يحاول من خاللها 
معدها د. حممد كمال اأبو عم�سة امل�ست�سار 
اخلليجية  املـــال  ــواق  ــس ــاأ� ب ال�ــســتــثــمــاري 
الإجابة من خاللها على عدة حماور تتعلق 
مبدى اأهمية الأ�سواق املالية ودورها الكبري 
ميكن  التي  واملزايا  القت�ساد،  نه�سة  يف 
وابتكار  دعمها  خالل  من  حتقيقها  للدول 
تخدم  بطريقة  لتوظيفها  جــديــدة  طــرق 

القت�ساد الوطني لديها.

"حافظ االقتصاد السعودي خالل عام ٢٠١٢م على وتيرة أدائه املتنامي، حيث 
سّجل الناجت احمللي اإلجمالي (بإضافة رسوم االستيراد) باألسعار اجلارية 
ارتفاًعا بلغت نسبته 8.6 يف املئة ليستقر عند ٢٧٢٧.4 مليار ريال. كما متّكن 
الناجت احمللي للقطاع غير النفطي مبكونيه الرئيسني احلكومي واخلاص 
من حتقيق معدل منٍو بلغت نسبته ١١.٢ يف املئة، ويتوقع أن يكون القطاع 
احلكومي قد منا بنحو ١٠.6 يف املئة، والقطاع اخلاص بنحو ١١.٥ يف املئة 

باألسعار اجلارية."
تفاصيل التقرير تقرؤونها كاملة داخل العدد.

كلمة التحرير
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املعلومات  تكنولوجيا  بو�سع  هل 
تقدم حلوًل حملية  اأن  والت�سال 
للتنمية يف بلدان العامل، بدًل من 
لالإنفاق  جيوبهم  ت�ستنزف  اأن 
فقط على الت�سالت فيما بينهم 
الإجابة  الإنــرتنــت؟..  مطالعة  اأو 
التقرير  يحمل  بنعم  جاءت  التي 
التايل تفا�سيلها من عدة بلدان 

من اإفريقيا.

أخبار السوق
(تداول) تحتفل بإدراج شركة دله 

للخدمات الصحية القابضة

تقرير خاص
ميزانية الخير.. استقرار السوق 

المالي..بوابة االستثمارات العمالقة

تقرير
االقتصاد السعودي 2012م.. 

األداء المتنـامي.. يستمر

أسواق عالمية
تكنولوجيا االتصال

التقنية في خدمة فقراء إفريقيا

أسواق سعودية
األسواق المالية.. كيف يمكنها

جذب االستثمار األجنبي

لورا تاي�سون مت�سي جانًبا كبرًيا من وقتها تفكر يف 
املتاحة،  الأمور غري  اأي يف   - والعجوزات  الفجوات 
اأو ما ينق�سنا: اأي فجوة الوظائف، وفجوة الدخل، 
اجلن�سني،  بــني  املــ�ــســاواة  وفــجــوة  التعليم،  وفــجــوة 
اإثارة للقلق فجوة عجز املالية العامة  ورمبا اأكرها 

الأمريكية الآخذة يف الت�ساع.

ال�سغرية  للمن�ساآت  العامة  الهيئة  اإن�ساء  جاء 
�سك  الكيانات  تلك  منح  مبثابة  واملتو�سطة 
جانب  مــن  الت�سكيك  بعد  الق�سوى  الأهــمــيــة 
القت�ساد  ع�سب  يف  تاأثريها  مدى  يف  البع�ص 
لكن  لأ�سحابها،  رغم ما حتققه من مدخالت 
قبل  من  فيها  املنقو�سة  والثقة  التمويل  �سعف 
بع�ص امل�سارف كانت تقلل كثرًيا من فاعليتها.. 
الآن وبعد مرور 6 اأ�سهر على قيام الهيئة ميكننا 
مناق�سة م�ستقبل املن�ساآت ال�سغرية واملتو�سطة، 
املبتدئني  الأعمال  لرجال  ن�سائح  عدة  وطرح 

لتنمية م�ساريعهم وت�سويقها بنجاح.

المجهر
لورا تايسون.. مؤيدة أوباما التي 

كرهها االقتصاديون
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أخبار - السوق

(تداول) تحتفل بإدراج شركة دله للخدمات الصحية القابضة
احتفلت ال�سوق املالية ال�سعودية )تداول( 
القاب�سة  ال�سحية  للخدمات  ــه  دل و�ــســركــة 
1434/2/4هـــ  الثنني  اليوم  ال�سحية(  )دله 
�سهم  بـــــــاإدراج  2012/12/17م  ـــوافـــق  امل
يف  املــدرجــة  الــ�ــســركــات  قائمة  اإلـــى  ال�سركة 
ال�سوق املالية، وذلك بح�سور املدير التنفيذي 
ال�سويلمي  الأ�ستاذ/عبداهلل  )تداول(  ل�سركة 
وكذلك �سعادة رئي�ص جمل�ص اإدارة �سركة دله 
للخدمات ال�سحية القاب�سة الأ�ستاذ طارق بن 
عثمان الق�سبي بالإ�سافة اإلى مديري العموم 

يف ال�سركة وامل�ست�سار املايل.
وا�ستهل احلفل الأ�ستاذ عبداهلل ال�سويلمي 
بكلمته مرحًبا باجلميع مبركز تداول الإعالمي 

دله  �سركة  بان�سمام  �سعادته  عــن  ومــعــرًبا 
للخدمات ال�سحية القاب�سة )دله ال�سحية(.

تــداول  وبــدء  ـــاإدراج  ب اليوم  ن�سعد  وقــال: 
اأ�سهم �سركة دله للخدمات ال�سحية القاب�سة 
)دله ال�سحية( وهو الإدراج الثامن يف ال�سوق 
املالية ال�سعودية خالل ال�سنة احلالية 2012م 
�سمن قطاع التجزئة لت�سبح ال�سركة رقم 11 
يف هذا القطاع ويزداد عدد ال�سركات املدرجة 

يف ال�سوق 158 �سركة.
مليون   14.2 ال�سركة  طرحت   : واأ�ساف 
�سهم متثل 30.1 % من راأ�سمالها البالغ 472 
مليون ريال لالكتتاب العام، وقد حظي اكتتاب 
نوفمرب  �سهر  يف  كــان  الــذي  ال�سحية(  )دلــه 

املا�سي بن�سبة تغطية بلغت 313% من اإجمايل 
 7.1 جمموعها  والــبــالــغ  املــطــروحــة  الأ�ــســهــم 
مليون �سهم، وقد بلغ عدد املكتتبني 1.2 مليون 

�سخوا ما يزيد عن 843 مليون ريال.
ل�سركة  متمنًيا  كلمته  ال�سويلمي  واختتم 
وكذلك  والتوفيق  النجاح  ال�سحية(  )دلـــه 

لإدارة ال�سركة وم�ساهميها.
جمل�ص  رئــيــ�ــص  �ــســعــادة  قـــال  كلمته  ويف 
القاب�سة  اإدارة �سركة دله للخدمات ال�سحية 
الأ�ستاذ/ طارق بن عثمان الق�سبي: مع النمو 
قطاع  �سهد  ال�سعودي؛  لالقت�ساد  امل�ستمر 
الرعاية ال�سحية يف اململكة العربية ال�سعودية 
منوا كبريا وذلك بزيادة الإنفاق على الرعاية 
ال�سنوات  خالل  �سنويا   %11 بن�سبة  ال�سحية 
ريــال  مليار   )73،6( اإلـــى  لي�سل  ال�سابقة 
�سعودي يف عام 2011م. وقد كانت زيادة النمو 
الزيادة  لهذه  الأ�سا�سية  الدوافع  من  ال�سكاين 
يف الإنفاق، ف�ساًل عن الدعم احلكومي القوي 
م�ستويات  وارتــفــاع  ال�سحية  الرعاية  لقطاع 

الدخل.
على  التطورات  مع  ومت�سًيا  اإنه   : واأ�ساف 
يف  امل�ست�سفيات  عدد  ارتفع  الوطني؛  ال�سعيد 
عام  يف  م�ست�سفى   )75( من  الريا�ص  مدينة 
2006م اإلى )87( م�ست�سفى يف عام 2011م. 
 )12،680( مــن  ــرة  الأ�ــس عــدد  ارتــفــع  وعليه 
�سرير عام 2006م لي�سل حلوايل )15( الف 

�سرير يف عام 2011م.
1998م  عــام  يف  ال�سركة  تاأ�سي�ص  فمنذ 
تعاون  بف�سل  ثم  وتعالى  �سبحانه  وبف�سل اهلل 
قامت  التنفيذية؛  والإدارة  الإدارة  جمل�ص 
موقعها  اإلــى  لت�سل  حثيثة  بخطوات  ال�سركة 
احلايل باإجمايل مبيعات يقدر بـ)527( مليون 
من  لأكــر  ي�سل  دخــل  و�سايف  �سعودي،  ريــال 
)113( مليون ريال �سعودي كما يف نهاية عام 
الأولــى  �سهور  للت�سعة  ا�ستمر  وبنمو  2011م؛ 

لهذا العام بلغ اأكر من )%18.5(
تداول  بدء  معلًنا  ال�سوق  افتتح  ذلك  بعد 
ال�سركات  �سمن  ال�سحية(  ـــه  )دل �ــســركــة 
املدرجة يف ال�سوق املالية ال�سعودية، تال ذلك 
موؤمتر �سحفي اأجاب فيه رئي�ص جمل�ص اإدارة 

ال�سركة على اأ�سئلة الإعالميني.

ال�سويلمي ي�سلم الق�سبي درعًا تذكاريًا.

�سورة جماعية مل�سوؤويل �سركة دله ال�سحية.
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إلزامية عدد من فقرات مواد 
الئحة حوكمة الشركات

حوكمة  جمال  يف  املمار�سات  اأف�سل  لإر�ساء  املالية  ال�سوق  هيئة  من  �سعًيا 
ال�سركات وتطوير املعايري واملبادئ ذات العالقة، وانطالًقا من اإ�سرتاتيجية الهيئة 
حوكمة  لئحة  يف  عليها  املن�سو�ص  الأحكام  بع�ص  اإلزامية  فر�ص  يف  التدرج  يف 
ال�سركات ال�سادرة عن الهيئة بهدف اإيجاد بيئة تعّزز حماية حقوق امل�ساهمني، 
وبناًء على الفقرة )ب( من املادة الأولى من لئحة حوكمة ال�سركات، فقد اأ�سدر 

جمل�ص الهيئة قراره املت�سمن الآتي:
1. تكون الفقرتان )ط،ي( من املادة اخلام�سة، والفقرة )ز( من املادة الثانية 
اأ�سهمها يف  ال�سركات املدرجة  اإلزامية على  ال�سركات،  ع�سرة من لئحة حوكمة 
ال�سوق املالية ال�سعودية )تداول( وذلك ابتداًء من تاريخ 1434/02/19هـ املوافق 

1/1/2013م.
ال�سركات  حوكمة  لئحة  من  العا�سرة  املادة  من  )ج،د(  الفقرتان  تكون   .2
)تــداول(  ال�سعودية  املالية  ال�سوق  يف  اأ�سهمها  املدرجة  ال�سركات  على  اإلزامية 

وذلك ابتداًء من تاريخ 1434/08/21هـ املوافق 2013/6/30م.

100 الف ريال غرامة لمخالفي 
أنظمة السوق المالية

الهيئة  جمل�ص  قرار  �سدور  املالية  ال�سوق  هيئة  اأعلنت 
القا�سي بفر�ص غرامة مالية مقدارها )50،000( خم�سون 
األف ريال على �سركة الت�سالت املتنقلة ال�سعودية )زين(، 
من  والأربــعــني  ال�ساد�سة  املــادة  من  )اأ(  الفقرة  ملخالفتها 
 )2( الفرعية  والفقرة  )اأ(،  والفقرة  املالية،  ال�سوق  نظام 
قواعد  من  والأربعني  احلادية  املــادة  من  )ب(  الفقرة  من 
تعلن  ومل  الهيئة  ال�سركة  تبلغ  مل  اإذ  والإدراج،  الت�سجيل 
عن  »تـــداول«  ال�سعودية  املالية  ال�سوق  موقع  عرب  للجمهور 
بنوك  ائتمان مع  اتفاقية �سمان  توقيعها يف 2012/6/20م 
دولية ح�سلت مبوجبها ال�سركة على ت�سهيالت ائتمانية مببلغ 

)155( مليون دولر، ومبلغ )170( مليون دولر.
كما فر�ست الهيئة غرامة مالية مقدارها )50،000( 
الفرن�سي  ال�سعودي  األيانز  �سركة  على  ريال  األف  خم�سون 
للتاأمني التعاوين ملخالفتها الفقرة )ب( من املادة الرابعة 
ع�سرة من لئحة حوكمة ال�سركات، اإذ مل ُت�سدر اجلمعية 
العامة لل�سركة بناًء على اقرتاح من جمل�ص الإدارة قواعد 
واأ�سلوب  ع�سويتهم  ومــدة  املراجعة  جلنة  اأع�ساء  اختيار 

عمل اللجنة.

طرح »الرعاية الطبية« 
لالكتتاب العام

 )13،500،000( طرح  على  املالية  ال�سوق  هيئة  وافقت 
للرعاية  الوطنية  ال�سركة  اأ�سهم  من  العام  لالكتتاب  �سهم 
�سيطرح  حيث  ال�سركة.  اأ�سهم  من   )%30.1( متثل  الطبية 
اأ�سهم  من   )%15.05( متثل  جديد  �سهم   )6،750،000(
ال�سركة، بالإ�سافة اإلى )6،750،000( �سهم قائم مملوك من 
قبل امل�ساهمني احلاليني متثل )15.05%( من اأ�سهم ال�سركة. 
والأ�سخا�ص  ال�ستثمارية  لل�سناديق  منها  جزء  و�سيخ�س�ص 

املرخ�ص لهم.
و�سُتطرح اأ�سهم ال�سركة خالل الفرتة من 1434/03/23هـ 
املــوافــق  1434/03/29هــــــــ  اإلـــى  2013/02/04م  ــوافــق  امل

2013/02/10م وذلك بعد اإمتام عملية بناء �سجل الأوامر. 

إطالق خدمة »قبول عروض االستحواذ« 
ضمن منظومة تداوالتي

املالية  ال�سوق  هيئة  مع  بالتن�سيق  )تــداول(  ال�سعودية  املالية  ال�سوق  اأطلقت 
للم�ستثمرين  خاللها  من  ميكن  والتي  ال�ستحواذ«  عرو�ص  »قبول  خدمة  موؤخًرا 
ا طبيعيني اأو معنويني( تقدمي عرو�ص ال�ستحواذ على اأ�سهم  )�سواء كانوا اأ�سخا�سً
قبول  من  ال�ستحواذ(  )حمل  ال�سركات  م�ساهمي  متكني  مع  املدرجة  ال�سركات 

العر�ص اأو رف�سه اإلكرتونًيا عن طريق ح�ساباتهم يف موقع »تداولتي«. 
كانت عمليات ال�ستحواذ حتتم على ال�سركات املدرجة التوا�سل مع م�ساهمي 

ال�سركة للح�سول على موافقاتهم لإمتام عملية ال�ستحواذ. 
ال�سركات  م�ساهمي  مع  املبا�سر  التوا�سل  �سعوبة  العوائق  اأبــرز  من  وكــان 
اجلمعيات  خالل  من  تتم  الغالب  يف  كانت  والتي  ال�ستحواذ(  )حمل  املدرجة 
م�ساهمي  مع  التوا�سل  بالإمكان  �سي�سبح  اخلدمة  لهذه  التطبيق  وعند  العامة. 
ال�سركات وتقدمي عر�ص ال�ستحواذ لهم مبا�سرة عن طريق العديد من القنوات 

املختلفة واملتاحة لهم يف منظومة »تداولتي«. 
ال�سركة  م�ساهمي  باإ�سعار  »تداولتي«  نظام  يقوم  اخلدمة،  هذه  خالل  من 
املعرو�ص عليها بعر�ص ال�ستحواذ عن طريق ر�سائل اجلوال والربيد الإلكرتوين، 
اإلى ح�ساباتهم على موقع »تداولتي«. ومن خاللها ي�ستطيع م�ساهمي  بالإ�سافة 
وت�سجيل  العر�ص  تفا�سيل  على  الطــالع  ال�ستحواذ(  )حمل  املدرجة  ال�سركة 
اإمتام  اآلًيا عند  النظام  اأو رف�سه، حيث يقوم  العر�ص  اإلكرتونًيا بقبول  رغباتهم 
بنقل  اال�ستحواذ  عر�ض  واأحكام  �سروط  حتقق  من  والتاأكد  اال�ستحواذ  عملية 
ملكيات اأ�سهم من قبلوا العر�ص من امل�ساهمني واإ�سعارهم بذلك من خالل ر�سائل 

ن�سية ق�سرية. 
اجلدير بالذكر اأن لئحة الندماج وال�ستحواذ ال�سادرة من قبل هيئة ال�سوق 
للمهتمني الطالع  العمليات. كما ميكن  النوع من  تنظم مثل هذا  املالية موؤخرا 

على معلومات تف�سيلية عن هذه اخلدمة بزيارة موقع تداول على الإنرتنت.
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أخبار - الشركات

احلد  برنامج  يف  »التميز  جائزة  على  ال�سعودية  »اأرامكو«  ح�سلت 
من حرق الغاز«، وذلك خالل املنتدى العاملي حول اجلهود املبذولة للحد 
لندن  يف  عقد  والذي  واقت�سادًيا،  �سناعًيا  وا�ستغالله  الغاز،  حرق  من 

النبعاثات  تقلي�ص  يف  واأ�سهم  موؤخًرا، 
امللوثة للهواء وحت�سني البيئة.

واألقى خالل املنتدى، نائب الرئي�ص 
لأعمال الغاز يف اأرامكو ال�سعودية، اأحمد 
يف  »اأرامكو«  رحلة  حول  كلمة  ال�سعدي، 
بتعاون  فيها  نوه  الغاز،  حرق  من   uاحلد
العاملية،  ال�سراكة  مع  ال�سعودية  اأرامكو 
للحد من حرق الغاز ب�سكل وثيق؛ لإعادة 

اإلى  داعًيا  الثمني،  املــورد  هذا  من  وال�ستفادة  املرافق  الغاز  معاجلة 
تطبيق اأحدث التقنيات التي حتد من حرق الغاز، مع ال�ستمرار يف تلبية 

الطلب العاملي على الزيت اخلام.

التــ�ــســالت  �ــســركــة  اإدارة  جمل�ص  اأعــلــن 
الرت�سح  باب  فتح  عن  »زين«  ال�سعودية  املتنقلة 
الثانية  لدورته  ال�سركة  اإدارة  جمل�ص  لع�سوية 
ملدة ثالث �سنوات تبداأ من تاريخ انعقاد اجلمعية 

العامة العادية التي �سيتقرر موعدها لحًقا.
ودعا املجل�ص الراغبني يف تر�سيح اأنف�سهم 
الرت�سح  بطلب  ال�سركة  اإدارة  اإلى  التقدم  اإلى 

قبل نهاية دوام 22 يناير املقبل.

احتــاد  و�ــســركــة  الــعــمــل  وزارة  وقــعــت 
اتفاقية  الريا�ص  يف  »موبايلي«  ات�سالت 
العمل  ــر  وزي بح�سور  ا�سرتاتيجي  تــعــاون 
خالد  واملــهــنــد�ــص  فقيه  عـــادل  املــهــنــد�ــص 
الرئي�ص  املنتدب  الع�سو  الكاف  عمر  بن 

التنفيذي لل�سركة.
ح�سره  اجتماًعا  عقدا  الطرفان  وكان 
عـــدد مــن مــ�ــســوؤويل اجلــانــبــني حتـــدث من 
خالله وزير العمل عن دور التقنية وخدمات 
داخــل  العمل  بيئة  تطوير  يف  التــ�ــســالت 
املن�ساآت احلكومية واخلا�سة، اإلى جانب ما 
توفره من فر�ص عمل لل�سباب وال�سابات متى 

ما مت ا�ستغالل هذه التقنية بال�سكل الأمثل.
الربامج  اإلــى  الــوزيــر  معايل  وتــطــرق 
العمل  فر�ص  لتوفري  الــوزارة  تقدمها  التي 

جلميع الباحثني من كال اجلن�سني، منوًها 
باأهمية التعاون الإيجابي من قبل موؤ�س�سات 
تطرق  كما  ـــوزارة،  ال مع  اخلا�ص  القطاع 
نائب وزير العمل لأهمية التقارب والتعاون 
لأهدافها  ـــوزارة  ال حتقيق  يف  ي�سهم  مما 

وتقدمي خدمات متطورة ل�سوق العمل. 
من جهته اأ�سار الكاف اإلى اأن »موبايلي« 
اأن  ال�سرتاتيجية  اأهدافها  �سمن  و�سعت 
تكون اأف�سل بيئة عمل يف اململكة من خالل 
الفر�ص  تطوير جميع  متكني موظفيها من 
يف  ت�ساهم  التي  احلــلــول  وابتكار  املتاحة 
ال�سركة  داخـــل  الــعــمــل  منظومة  تــطــويــر 

وخارجها.

»أرامكو«  تحصد »جائزة« الحد من حرق الغاز

الترشح لعضوية 
إدارة »زين«

»العمل« و»موبايلي« 
توقعان اتفاقية تعاون

اإلى  اإلى م�ستقبل تقل فيه عمليات هدر املوارد  واأكد تطلع »اأرامكو« 
ال�سفر، من خالل تطبيق تقنيات تطويرية، وبرامج تقلي�ص �ساملة يف 
جميع معامل وحقول ال�سركة، وذلك لتعزيز جهود املحافظة على جودة 
قال  جانبه،  من  البيئة.  وحماية  الهواء 
حرق  من  للحد  العاملية  ال�سراكة  مدير 
تظل  ال�سركة  »اإن  �سفن�سن:  بنت  الغاز، 
الغاز،  حرق  من  احلد  جمال  يف  رائــدة 
وذلك  منه،  ال�ستفادة  م�ساريع  وتطوير 
تنجح  مل  وهي  الثاقبة،  خططها  بف�سل 
الأطــنــان  مــاليــني  انــبــعــاثــات  يف جتنب 
بل  فح�سب،  الكربون  اأك�سيد  ثــاين  من 
ا توفري اآلف الوظائف من خالل تطوير �سناعة �سخمة  ا�ستطاعت اأي�سً
لكل  به  يحتذى  منوذًجا  يعد  النهج  هذا  اأن  اإلى  لفًتا  بالغاز«،  مرتبطة 

الدول الأخرى ال�ساعية للحد من حرق الغاز.
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قال رئي�ص جمل�ص اإدارة �سركة الت�سالت ال�سعودية املهند�ص 
عبدالعزيز ال�سقري اإن ال�سركات الوطنية حققت اإجنازات كبرية 
بها   يفخر  التي  العاملية  ال�سركات  م�ساف  �سمن  تتقدم  جعلتها 

الوطن واأبناوؤه .
يف  له  الراجحي  �سليمان  ال�سيخ  ا�ستقبال  اأثناء  ذلك  جاء 
م�سروع دواجن الوطنية بالق�سيم واإطالعه على مرافق امل�سروع 

وم�سانعه. 
واأ�ساد ال�سقري مبا �ساهده يف امل�سروع من اإمكانيات وقدرات 

جعلته امل�سروع الأكرب يف املنطقة.
من جهته قدم الدكتور حممد بن �سليمان الراجحي الرئي�ص 
التنفيذي لدواجن الوطنية �سكره  للمهند�ص عبد العزيز ال�سقري 
ال�سركات  اإن  الراجحي  وقــال  الوطنية،  لــدواجــن  زيــارتــه  على 
الوطنية الناجحة التي ق�ست وقًتا طوياًل يف ال�سوق وحتقق منًوا 
م�ستمًرا اعتمدت على تطوير وتنمية مهارات كوادرها ال�سعودية 
فكان لبد لها من ال�ستثمار يف راأ�ص املال الب�سري كعن�سر قوة 
التي  هي  الوطنية  الكفاءات  بــاأن  ولإميانها  اأهدافها،  لتحقيق 

ت�ساهم يف احلفاظ على مكت�سبات التنمية القت�سادية للوطن. 
اليوم من  الوطنية  دواجن  ت�سهده  ما  اأن  الراجحي  واأ�ساف 
األف   575 من  احلــايل  اإنتاجها  لنقل  �سخم  وتو�سع  كبري  تطور 
يوميvا  دجاجة   1.350.000 اإلــى  ا  vيومي بي�سة  ومليون  دجاجة 
التدريب  م�ستوى عال من  على  �سعودية  كفاءات  اأيدي  على  ياأتي 
للتقنية  الوطنية  دواجــن  معهد  اإن�ساء  موؤخًرا  مت  وقد  والتاأهيل، 
التنمية يف  بعجلة  للدفع  وتاأهيلهم  ال�سعودي  ال�سباب  ل�ستقطاب 

هذا القطاع.

رئيس مجلس إدارة االتصاالت 
السعودية يثمن أداء 

الشركات الوطنية في تطوير 
كوادرها البشرية

خف�ست وكالة �ستاندرد اآند بورز للت�سنيف الئتماين ت�سنيفها 
من  ملزيد  معر�ص  البالد  ت�سنيف  اإن  وقالت:  مل�سر،  الأمد  طويل 
تقوي�ص  اإلــى  ال�سيا�سية  ال�سطرابات  تفاقم  اأدى  اإذا  اخلف�ص 

اجلهود املبذولة لدعم القت�ساد وامليزانية العامة.
وخف�ست »�ستاندرد اآند بورز« الت�سنيف ال�سيادي طويل الأمد 
اإلى »بي -« من »بي«، لكنها اأبقت ت�سنيف الئتمان ال�سيادي ق�سري 
م�ستقبلية  نظرة  مع  »بــي«  عند  واملحلية  الأجنبية  بالعملة  الأمــد 
ا  خف�سً التالية  اخلطوة  تكون  اأن  املرجح  من  باأن   Åينب ما  �سلبية، 

جديًدا للت�سنيف.
من  مزيد  اإجــراء  املمكن  »مــن  الوكالة:  عن  »رويـــرتز«  ونقلت 
تدهور حاد  اإلى  املحلي  ال�سيا�سي  الو�سع  تفاقم  اأدى  اإذا  اخلف�ص، 
يف املوؤ�سرات القت�سادية مثل احتياطيات النقد الأجنبي اأو العجز 
احلكومي«. وت�سري تقديرات وزارة املالية اإلى اأن الدين الداخلي بلغ 
69.7 يف املائة من الناجت املحلي الإجمايل يف نهاية اأيلول )�سبتمرب( 

2012م، بينما بلغ الدين اخلارجي 13.1 يف املائة من الناجت.

»ستاندرد آند بورز« تخفض 
التصنيف طويل األمد لمصر

٥00 مليون ريال عائدات 
اإلرشاد السياحي في مكة

أخبار - عربية

قّدر رئي�ص جلنة ال�سياحة بغرفة جتارة و�سناعة مكة املكرمة فهد فايز 
يف  متخ�س�سة  �سركة   100 اإن�ساء  اإلى  املقد�سة  العا�سمة  حاجة  الوذيناين 
التنظيم ال�سياحي بدًل من 32 �سركة قائمة حالًيا، متوقًعا اأن يتجاوز حجم 
العائدات املتوقعة من التنظيم والت�سغيل والإر�ساد ال�سياحي 500 مليون ريال 
منها 300 مليون يف جمال الإر�ساد ال�سياحي و100 مليون يف جمال الت�سغيل 

والتنظيم ال�سياحي.
العمل  التوظيف مبكتب  ملمثلني من جلنة  اجتماع  الوذيناين يف  واأو�سح 
اأن مدينة بحجم مكة املكرمة  بالعا�سمة املقد�سة و�سندوق املوارد الب�سرية 
متثل العمق الروحي والديني والتاريخي جديرة باأن ت�سابق املدن العاملية يف 
التنظيم والت�سغيل والإر�ساد ال�سياحي خا�سة يف ظل ال�سخ احلكومي لتنفيذ 
يف  التحتية  البنية  ودعم  التنمية  فر�ص  توفري  على  تركز  عمالقة  م�ساريع 
القطاع  حراك  تنامي  مع  املقد�سة  للم�ساعر  والتو�سعة  والبناء  النقل  جمال 

اخلا�ص يف جمال الإ�سكان الفندقي.
وقال رئي�ص جلنة ال�سياحة بغرفة جتارة و�سناعة مكة املكرمة اإن تاأهيل 
اأولوية  له  �سياحيني  ال�سياحية من مر�سدين وم�سغلني ومنظمني  الكوادر 
خا�سة تركز عليها اللجنة، م�سرًيا اإلى اأن ال�سندوق املوارد الب�سرية وافق 
على حتمل 50% من رواتب 50 موظًفا يعملون لدى ال�سركات ال�سياحية 

واأن الرواتب التي �ستقدم لن تقل عن 3 اآلف ريال.



العام  املالية خــالل  الأ�ــســواق  ــداأت  ب
املــ�ــســارف  مــن حتـــرك  وبــدفــع  2012م 
الديون  اأزمــة  �سفحة  طي  يف  املركزية، 
بهدوء  لتقبل على عام 2013م  الأوروبية 
القت�سادي  النتعا�ص  بف�سل  وا�ستقرار 
اأنها  غري  املتحدة،  والوليات  ال�سني  يف 
يف  الــنــمــو  ــدام  ــع ان اإزاء  متيقظة  تبقى 

منطقة اليورو.
لوي  جــان  عــن  »الفرن�سية«  ونقلت 
مورييه اخلبري القت�سادي يف دار اأوريل 
بي جي �سي لل�سم�سرة: »من الوا�سح اأنه 
كان هناك يف العام 2012 ما قبل ماريو 
رئي�ص  اإلــى  اإ�سارة  يف  بعده«  وما  دراجــي 

البنك املركزي الأوروبي.
يف  الربيع  خالل  �سديد  توتر  وظهر 
الأ�سواق بعدما �سيطر عليها الهلع نتيجة 

تدهور الو�سع القت�سادي الإ�سباين.
اأن املوقف الذي اتخذه رئي�ص  غري 
اأكــد  الــذي  الأوروبــــي  املــركــزي  البنك 

اأجل  من  �سيء  باأي  »للقيام  ا�ستعداده 
كارثة  وقــوع  دون  حــال  الــيــورو«،  اإنقاذ 
عام  ح�سل  ما  غــرار  على  ال�سيف  يف 

2011م.
املركزي  البنك  حترك  �سبتمرب  ويف 
الأوروبي من جديد لتعزيز هذا الرتياح 
�سقف  معلًنا عن خطة غري حمــدودة يف 
تكون  لن  التي  الدول  �سراء ديون  لإعــادة 
قد جلاأت اإلى �سناديق الإغاثة الأوروبية.

حتى  الربنامج  هــذا  تفعيل  يتم  ومل 
ال�سدد  بهذا  طلب  اأي  تقدمي  لعدم  الآن 

ول �سيما من قبل احلكومة الإ�سبانية.
ا الو�سع: »هذا ل  وقال مورييه ملخ�سً
يهم، فالبنك املركزي الأوروبي بات لديه 
حاجز واق فعال. اأزمة امليزانيات العامة 
قبل  �سنوات  �ستق�سي  والـــدول  تنته،  مل 
العجز  تعود مبيزانيتها �سمن هام�ص  اأن 
كانت  التي  املخاطر  لكن  بــه،  امل�سموح 

تت�سبب فيها لالأ�سواق زالت تقريًبا«.

اأظهرت بيانات حكومية اأن ديون كوريا اجلنوبية بلغت 470 
تريليون وون )437.2 مليار دولر( يف عام 2011 وفًقا لقواعد 

حما�سبية جديدة تعك�ص املعايري الدولية.
كوريا  حكومة  ــون  دي بلغت  املالية،  وزارة  لبيانات  ووفــًقــا 
يف   37.9 بن�سبة  املا�سي،  العام  وون  تريليون   468.6 اجلنوبية 

املائة من الناجت املحلي الإجمايل.

األسواق تحتفي بعام »ماريو دراجي«
وتبقى متيقظة للعام المقبل

ديون كوريا الجنوبية تتجاوز 437 مليار دوالر العام الماضي
الكورية  يونهاب  اأنباء  وكالة  وذكــرت 
على  الــديــن مت  احــتــ�ــســاب  اأن  اجلــنــوبــيــة 
القواعد  عك�ص  على  ال�ستحقاق  اأ�سا�ص 
التي  النقدية  املحا�سبة  لأ�سا�ص  القائمة 
يبلغ  للبالد  القومي  الدين  كان  مبوجبها 
420.5 تريليون وون. وكانت ن�سبة الدين 
اإلى الناجت املحلي الإجمايل 34 يف املائة. 
اجلــديــدة،  املحا�سبية  للقواعد  وطــبــًقــا 
ــــون احلــكــومــة املــركــزيــة  مت تــ�ــســمــني دي
العامة  واملنظمات  الإقليمية  واحلكومات 
غري الربحية، اإ�سافة اإلى ح�سابات الدفع 

وتلقي الودائع.
الأرقــام  ت�ساعد  اأن  الــوزارة  وتوقعت 
على  دقــة  اأكــر  ب�سكل  للديون  اجلــديــدة 
خالل  من  العامة  املالية  ال�سالمة  تقييم 
الأخــرى،  ــدول  ال مع  املو�سوعية  املقارنة 
املالية  ال�سيا�سة  بر�سم  للحكومة  وال�سماح 

مبزيد من الفعالية والتخطيط للم�ستقبل.
الناجت  اإلــى  الدين  ن�سبة  اأن  واأ�سافت 
املحلي الإجمايل ظلت اأقل بكثري من عديد 
كــالــوليــات  الأخــــرى  املتقدمة  الـــدول  مــن 
ن�سبته  بلغت  التي  واأملانيا  واليابان  املتحدة 
102.2 يف املائة، و205.3 يف املائة و86.4 

يف املائة على التوايل.
للناجت  الــديــن  ن�سبة  متو�سط  وو�ــســل 
املــحــلــي الإجـــمـــايل لــلــدول الأعــ�ــســاء يف 
والتنمية  القــتــ�ــســادي  الــتــعــاون  منظمة 

102.9 يف املائة.
قيمة  اأن  ــة  ــاري ــب اإخ تــقــاريــر  ــــرت  وذك
الكورية  ال�سركات  اأ�سدرتها  التي  ال�سندات 
اجلنوبية وت�ستحق ال�سداد العام املقبل بلغت 
تريليون وون )37.2 مليار دولر(  نحو 40 
يف ظــل تــزايــد املــخــاوف مــن تــبــاطــوؤ �سوق 

ال�سندات املحلية.
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استقرار السوق المالي..بوابة االستثمارات العمالقة
ميزانية الخري..

«ال عذر لكم بعد اليوم يف تقصير أو تهاون أو إهمال».. كلمات قالها خادم احلرمني الشريفني امللك عبداهللا بن عبد 
القادمة  الفترة  البالد خالل  أن تشهده  الــذي يجب  التنموي  العمل  العزيز آل سعود حفظه اهللا، كانت مبثابة خارطة 
إلى األمام  ُيتوقع لها أن تساهم يف دفع عجلة االقتصاد الوطني  أكبر ميزانية للمملكة،  املعلنة يف  فاألرقام والبيانات 
وجتسد قوة ومتانة اقتصاد اململكة، فيما ُيتوقع حلجم اإلنفاق الضخم أن يستقطب الشركات واالستثمارات األجنبية 
للسوق السعودي ليواصل انطالقته نحو آفاق أرحب، بعد أن ساهم االستقرار واألمان الذي تعيشه اململكة يف جذب رؤوس 

األموال األجنبية وتوطني االستثمارات العاملية.

تظهر البيانات اخلا�سة بامليزانية، التي تبلغ م�سروفاتها ثمامنئة وع�سرين 
مليار   386 بحوايل   2012 عام  ميزانية  يف  فائ�ص  ت�سجيل   )820( ريال  مليار 

ريال، فيما بلغت الإيرادات 1239 مليار ريال.
اأن تبلغ الإيرادات  ووفًقا لبيان وزارة املالية توقعت امليزانية العامة للدولة 
للعام املايل 1434 - 1435هـ )2013م(، 829 مليار ريال، فيما قدرت  العامة 
امل�سروفات عند 820 مليار ريال، اأي بفائ�ص مقدر للعام املقبل يبلغ 9 مليارات 
منذ  فائ�ص  ت�سجيل  تقديراتها  تت�سمن  التوايل  على  ميزانية  ثاين  وهذه  ريال، 

عام 2008م.
احلايل  املــايل  العام  نهاية  يف  الفعلية  الإيــــرادات  ت�سل  اأن  توقعت  فيما 
1433 - 1434هـ )2012( اإلى 1.2 مليار بزيادة ن�سبتها 77 يف املئة عن املقدر 
تبلغ  اأن  توقعت  فيما  برتولية،  ــرادات  اإي متثل  منها  املئة  يف   92 بامليزانية،  لها 
امل�سروفات الفعلية للعام املايل احلايل 853 مليار ريال بزيادة 163 مليار ريال، 

ا �سدرت به امليزانية. ون�سبتها 23.6 يف املئة عمَّ
مليار   98 اإلى  احلايل  العام  بنهاية  تراجع  فقد  العام  الدين  �سعيد  وعلى 

ريال، اأي ما ميثل نحو 3.6 يف املئة من الناجت املحلي الإجمايل، بعد اأن كان يف 
عام 2003 يفوق 660 مليار ريال.

التطورات النقدية والقطاع امل�صريف
اأن  بامليزانية  اخلا�سة  البيانات  اأو�ــســحــت  امل�سريف  ال�سعيد  على 
من  ــى  الأول الع�سرة  الأ�سهر  خــالل  �سجل  ال�سامل  بتعريفه  النقود  عر�ص 
املئة  ن�سبته )10( يف  املايل احلايل 1434/1433هـــ )2012م( منًوا  العام 
مقارنة بنمو  ن�سبته )2.10( يف املئة للفرتة نف�سها من العام املايل املا�سي 

1433/1432هـ )2011م(.
كما ارتفعت الودائع امل�سرفية خالل الفرتة نف�سها بن�سبة )5.9( يف املئة، 
بالعام  مقارنة  املئة  يف   )1.13( بلغ  منــًوا  فحققت  ال�سنوي  امل�ستوى  على  اأمــا 
املا�سي. وارتفع اإجمايل مطلوبات البنوك من القطاعني العام واخلا�ص خالل 
الفرتة نف�سها بن�سبة )11.5( يف املئة، ووا�سلت البنوك تدعيم مالءتها املالية، 
اإذ ارتفعت روؤو�ص اأموالها واحتياطياتها خالل الفرتة نف�سها بن�سبة )10.3( يف 

املئة لت�سل اإلى )210.000.000.000( مئتني وع�سرة مليارات ريال.

تقرير خاص
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اأما فيما يتعلق بال�سوق املالية باململكة فقال البيان اإن هيئة ال�سوق املالية 
اخلطوات  من  العديد  )2012م(   1434/1433 املــايل  العام  خــالل  اتخذت 
وال�سفافية  العدالة  من  املزيد  وتوفري  املالية  الأوراق  اإ�سدار  لتنظيم  الهادفة 

والإف�ساح يف معامالتها.
الت�سريعية  البنية  لدعم  الالزمة  والقوانني  الأنظمة  تطوير  اإطار  و�سمن 
بتعديل  قرارات  املالية  ال�سوق  هيئة  جمل�ص  اأ�سدر  بها  والرتقاء  املالية  لل�سوق 
قواعد الت�سجيل والإدراج وقائمة امل�سطلحات امل�ستخدمة يف لوائح هيئة ال�سوق 
لإدراج  جديدة  واآلية  وال�ستحواذ،  الندماج  لئحة  وتعديل  وقواعدها،  املالية 
وتداول حقوق الأولوية كورقة مالية لل�سركات املدرجة يف ال�سوق املالية، وم�سروع 
قواعد الكفاية املالية، ولتطبيق اأف�سل معايري وقواعد حوكمة ال�سركات، األزمت 
لتعار�ص  و�سيا�سة  الداخلية  للرقابة  و�سوابط  اأنظمة  بو�سع  ال�سركات  الهيئة 

امل�سالح، اإلى جانب تعديل التعليمات اخلا�سة باإعالنات ال�سركات املدرجة.
اأن  فكان  عامة،  ب�سفة  املايل  ال�سوق  ا�ستقرار  يف  اجلهود  تلك  واأ�سهمت 
على  اململكة  حمافظة  الئتماين  للت�سنيف  بــورز  اآنــد  �ستاندرد  وكالة  اأعلنت 
املرتفع )AA-( مع نظرة م�ستقبلية م�ستقرة،  ال�سيادي  الئتماين  ت�سنيفها 

وذلك تاأكيًدا ملتانة اقت�ساد اململكة وقوة مركزها املايل عاملًيا.
انتعا�ش االقت�صاد والتوطني

امليزانية،  يف  النمو  هذا  من  امل�ستفيدين  اأوائــل  من  اخلا�ص  القطاع  ويعد 
حيث �سي�سهد انتعا�ًسا جيًدا خالل العام املايل 2013 مع ازدياد حجم الإنفاق 
املر�ساة  امل�ساريع  متابعة  باأهمية  املطالب  يرفع  ممــا  اجلــديــدة  بامليزانية 
امليزانية  م�ساريع  تعر  متنع  عالية  رقابية  اأجهزة  وو�سع  املا�سية  بامليزانيات 
وبرنامج  ال�سعودة  ناحية  من  املحلي  العمل  �سوق  اأنظمة  تطورات  مع  اجلديدة 

نطاقات.
كما تطرح برامج امليزانية ر�سًدا اأكرب للفر�ص الوظيفية اأمام ال�سباب من 
اجلن�سني عرب برامج التعليم والتدريب والتاأهيل الداخلية واخلارجية وامل�ساريع 
الطموحة التي �سيجري تنفيذها خالل هذا العام يف كل املجالت التنموية التي 

�ست�ستوعب الآلف من الوظائف اجلديدة.
التمويل

اإلى الربامج املخ�س�سة لال�ستثمار من خالل امليزانية، �ستوا�سل  واإ�سافة 
التي  القرو�ص  تقدمي  احلكومية،  التنمية  وبنوك  املتخ�س�سة  التنمية  �سناديق 
التعليم  وقطاعي  والعقارية  والزراعية  ال�سناعية  القطاعات  دعم  اإلى  تهدف 
واخلدمات ال�سحية الأهلية، ودعم املهن احلرفية واملن�ساآت ال�سغرية واملتو�سطة 

التي �سُت�سهم يف مزيد من الفر�ص الوظيفية للمواطنني ودفع عجلة النمو.
�سندوق  قبل  من  ُقدمت  التي  القرو�ص  من  �سرفه  مت  ما  حجم  بلغ  وقد 
للت�سليف  ال�سعودي  والبنك  ال�سناعية،  التنمية  و�سندوق  العقارية،  التنمية 
وبرامج  العامة،  ال�ستثمارات  و�سندوق  الزراعية،  التنمية  و�سندوق  والدخار، 
الإقرا�ص احلكومي منُذ اإن�سائها وحتى نهاية العام املايل احلايل 1434/1433 
ُي�سرف  اأن  ع  وُيَتَوقَّ ريال،  مليار  خمـ�سمائة   )500.000.000.000( حوايل 
للم�ستفيدين من هذه القرو�ص خالل العام املايل القادم 1435/1434هـ اأكر 

من )68.200.000.000( ثمانية و�ستني مليار ومئتي مليون ريال.
ال�سندوق  ينفذه  الذي  ال�سعودية  ال�سادرات  متويل  برنامج  وبخ�سو�ص 
ال�سلع  ال�سادرات من  بلغ حجم عمليات متويل و�سمان  للتنمية فقد  ال�سعودي 
احلايل  املــايل  العام  نهاية  اإلــى  الربنامج  تاأ�سي�ص  منُذ  الوطنية  واخلــدمــات 
1434/1433هـ مبلغ )26.000.000.000( �ستة وع�سرين مليار ريال ويتوقع 
ثالثة   )3.200.000.000( الــقــادم  املــايل  للعام  العمليات  حجم  يبلغ  اأن 

مليارات ومئتي مليون ريال.

البنية التحتية وفر�ش العمل
كذلك حملت ميزانية العام املايل )2013م( يف طياتها الكثري من ب�سائر 
كبرًيا  ا  فائ�سً ال�سابقة  امليزانية  وحققت  مفرحة،  باأرقام  جاءت  حيث  اخلري، 
مبقدار )386( مليار ريال؛ مما ي�سهم يف خف�ص الدين العام، ودعم م�سروعات 
متويل  يف  الفائ�ص  من  املتبقي  اجلزء  ا�ستثمار  يتم  اأن  متمنًيا  التحتية،  البنية 
�سندوق التنمية ال�سناعي؛ لإن�ساء م�سانع جديدة يف جمال التغذية، واملالب�ص، 
ا وظيفية جديدة لطالبي  والأدوات الكهربائية، وغريها، الأمر الذي �سيوفر فر�سً
للمواطنني،  م�ساكن  توفري  يف  الفائ�ص  من  جزء  ا�ستثمار  جانب  اإلــى  العمل، 
وزيادة قرو�ص الإ�سكان، حتى تقل فرتة النتظار التي يرتقبها املتقدمون على 

�سندوق التنمية العقاري.
خم�ص�صات الوزارات

للقطاعات  اجلديدة،  امليزانية  يف  الـــوزارات  خم�س�سات  ارتفاع  ويتيح 
احلكومية �سرعة اإجناز كثري من امل�سروعات القائمة م�سبًقا، واملقبلة، اإلى جانب 
التو�سع يف اعتماد واإن�ساء م�سروعات حديثة ُتغطي خمتلف قطاعات التنمية، ويف 
مقدمتها خلق فر�ص عمل وظيفية للمواطنني، وتنويع م�سادر الدخل احلكومي، 
وتطوير خمرجات التعليم، وخف�ص ال�ستهالك املحلي املتزايد من الطاقة، اإلى 
جانب ال�سيطرة على الت�سخم للحد من ارتفاعات الأ�سعار، ومواكبة منو الطلب 

على املياه والكهرباء واخلدمات ال�سحية، اإ�سافة اإلى احلد من ال�ستقدام.
الوظيفي يف  التاأهيل  العاملة يف جمال  املوؤ�س�سات  ت�سهم خم�س�سات  كما 
تو�سيع قاعدة التدريب التقني واملهني يف اململكة وتوفري التدريب التقني واملهني 
اأكرب  اأعداد  لأبناء وبنات الوطن يف جميع مدن وحمافظات اململكة وا�ستيعاب 
يف  لالإ�سهام  واملهني  التقني  التدريب  يف  الراغبني  واملتدربات  املتدربني  من 

حتقيق التنمية الجتماعية والقت�سادية امل�ستدامة.
ومن ذلك امليزانية اجلديدة للموؤ�س�سة العامة للتدريب التقني واملهني التي 
الكوادر  وتطوير  تاأهيل  ت�سهم يف  اأن  لها  يُتوقع  والتي  ريال،  مليارات   5 تتجاوز 
الكمي  العمل  �سوق  لطلب  وفًقا  واملهنية  التقنية  املجالت  يف  الوطنية  الب�سرية 
اإ�سافة  واملهني،  التقني  التدريب  لقطاع  بنية حتتية  م�ساريع  واإن�ساء  والنوعي، 
اإلى التو�سع يف جمال ال�سراكات ال�سرتاتيجية مع قطاع الأعمال، وذلك متا�سًيا 
مع اأهداف خطة التنمية ال�ساملة الرامية اإلى اإعطاء دور اأكرب للقطاع اخلا�ص 

يف امل�ساريع التنموية يف البالد.

على بركة اهلل
ميزانية  نعلن  وتوفيقه،  و�سكره،  وبحمده،  اهلل  بركة  وعلى  »اليوم 
مليار  وع�سرين  ثمامنائة  تبلغ م�سروفاتها  والتي  القادم،  املايل  العام 
وامل�ساريع  الربامج،  على  لالإنفاق  ا�ستمراًرا  متثل  وهي   )820( ريال 
و�سعبه  الوطن،  هذا  خدمة  فيه  ملا  والتطور،  التنمية  مل�سرية  الداعمة 
والرتــقــاء  للمواطنني  العمل  فر�ص  مــن  مزيد  بتوفري  ــك  وذل الأبـــي، 
باخلدمات املقدمة لهم، موؤكدين حر�سنا على ا�ستثمار املوارد التي مّن 
اهلل بها على بالدنا لتكون يف مو�سعها الطبيعي، خدمة لكم، وملتطلبات 
عي�سكم، وهو حق واأمانة يف عنقي جتاهكم، اأ�ساأل اهلل اأن يعينني على 

حملها واحلفاظ عليها«.
)من كلمة خادم احلرمني ال�سريفني يف اأثناء اإعالن امليزانية(
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كيف يمكنها
جذب االستثمار األجنبي

األسواق اِّـالية

كيف ميكن للدول استثمار أسواقها املالية يف جذب االستثمار األجنبي؟.. سؤال تطرحه دراسة بعنوان «حتليل 
أداء السوق املالية السعودية ودوره يف جذب االستثمارات األجنبية» يحاول من خاللها معدها د. محمد كمال أبو 
أهمية  املــال اخلليجية اإلجــابــة من خاللها على عــدة محاور تتعلق مبــدى  بــأســواق  املستشار االستثماري  عمشة 
األسواق املالية ودورها الكبير يف نهضة االقتصاد، واملزايا التي ميكن للدول حتقيقها من خالل دعمها وابتكار طرق 

جديدة لتوظيفها بطريقة تخدم االقتصاد الوطني لديها.

بع�ص  يف  ت�سرتك  العربية  البور�سات  غالبية  اإن  الدرا�سة  تقول 
امليزات على الرغم من تباينها ومنها:

ال�صوق:  • �صيق 
ال�سركات  عدد  حيث  من  �سواء  ب�سيقها،  العربية  الأ�سواق  تتميز 
مقارنة  بها،  امل�سجلة  لالأ�سهم  الإجمالية  القيمة  حيث  من  اأو  املدرجة 
 Taux( بالناجت املحلي الإجمايل للدولة والذي يعرب عنه مبعدل الر�سملة
الأ�سهم  قيمة  بني  الن�سبة  هــذه  حت�سب  حيث   ،)De Capitalization
املعدل  هذا  وي�سل  الإجمايل.  املحلي  الناجت  وقيمة  بالبور�سة  امل�سجلة 
املعدل  وي�سل  التعاون،  جمل�ص  دول  مثل  دول  يف  واحــد  من  اأكــر  اإلــى 

كلما  اإنه  قوله  وما ميكن  والأردن،  املغرب وم�سر  مثل  بدول  اإلى 0.06 
يف  بدورها  تقوم  اأن  حال  اأي  يف  ميكنها  فال  بال�سيق  ال�سوق  ات�سفت 

متويل القت�ساد.
 :(Concentration)  õيcالرت •

مقيدة  ال�سركات  من  جمموعة  م�ساهمة  قيمة  املوؤ�سر  هذا  يقي�ص 
ترتيبها  الأولى من حيث  �سركات،  اإلى ع�سر  بالبور�سة ي�سل عددها 
العربية  ــواق  ــس الأ� متــتــاز  حيث  للبور�سة.  الإجــمــالــيــة  الر�سملة  يف 
ن�سبة  ت�سجل  املتطورة  الأ�سواق  بينما   ،%60 اإلى  بت�سجيل معدل ي�سل 

ل تتعدى %20.
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ال�صريع:  • التطور 
ت�سجل الأ�سواق املالية يف فرتة وجيزة منًوا كبرًيا يف عدد 
املتداولة  املالية  الأوراق  حجم  وكذلك  بها،  املدرجة  ال�سركات 
تلك  دخول  مع  اإن�سائها  يف  تزامنت  اأ�سواًقا  باعتبارها  فيها، 
هدفها  كــان  وا�سعة،  خ�سخ�سة  بــرامــج  تطبيق  يف  البلدان 
القطاع  موؤ�س�سات  من  متتلكه  مّما  الدولة  تخلي�ص  الأ�سا�سي 
يف  املالية  اأوراقــهــا  تــتــداول  م�ساهمة  �سركات  ل�سالح  العام 

البور�سة.
فيها:  اال�صتثمار  عوائد  • ارتفاع 

ال�ستثمار  ل�ستقطاب  مــركــًزا  العربية  الأ�ــســواق  متثل 
املتقدمة  الأ�سواق  يف  امل�ستثمرين  قبل  من  �سيما  ل  الأجنبي، 
هذه  يف  ا�ستثماراتهم  على  مرتفعة  عوائد  من  يحققونه  ملا 

الأ�سواق، مقارنة مبا يحققونه يف الأ�سواق املتطورة.
االأجنبية:  لال�صتثمارات  اال�صتقبال  • �صعف 

نحو  املتجهة  الأمــــوال  روؤو�ــــص  تــزايــد  مــن  الــرغــم  فعلى 
اإلى   1990 عــام  يف  دولر  مليار   13 من  العربية  البور�سات 
اأكر من 237 مليار  اإلى  61 مليار دولر يف عام 1993 لت�سل 
دولر يف عام 2011، فهناك درا�سات للبنك الدويل تو�سح اأن 

املالية  الأ�سواق  يف  ترتكز  امل�ستثمرة  الأمــوال  روؤو�ــص  من  الأكرب  احل�سة 
الدولية. دور اأ�سواق املال يف الن�ساط االقت�سادي

تلعب اأ�سواق راأ�ص املال دوًرا بالغ الأهمية يف جذب الفائ�ص يف راأ�ص 
املال غري املوظف وغري املعباأ يف القت�ساد القومي، ويف هذا ال�سياق ت�سعى 
دول العامل املختلفة، وبخا�سة الدول النامية، اإلى ا�ستقطاب ال�ستثمارات 
على  اقت�سادية  فوائد  من  ال�ستثمارات  هذه  به  تعود  ملا  نظًرا  الأجنبية 
الأجنبية  ال�ستثمارات  ا�ستقطاب  على  الدول  غالبية  وتركز  الدول.  تلك 
املحافظ  تدفقات  ا�ستقطاب  يف  كبرًيا  حما�ًسا  تبدي  ل  بينما  املبا�سرة 
ال�ستثمارية، حيث يعترب هذا النوع ا�ستثماًرا موؤقًتا ي�سهل ت�سفيته وبيعه 
املخاطر  زيادة  يعني  يتخل�ص من حمفظته، مما  اأن  امل�ستثمر  ي�ساء  متى 
النامية،  الدولة  اقت�ساد  على  التدفقات  تلك  اإليها  توؤدي  اأن  ميكن  التي 
وعدم وجود قيمة م�سافة لالقت�ساد الوطني كنتيجة لهذه ال�ستثمارات.

احلقائب  تدفقات  عليها  تنطوي  التي  املخاطر  مــن  الــرغــم  وعلى 
خالل  �سعت  واملتطورة  النامية  الــدول  من  العديد  فــاإن  ال�ستثمارية، 
املالية  الأ�ــســواق  اإلــى  التدفقات  تلك  ا�ستقطاب  اإلــى  املا�سيني  العقدين 
املحلية، وذلك من خالل حترير الأ�سواق املالية واإنهاء القيود املفرو�سة 
على تدفقات ال�ستثمارات الأجنبية. وتعتقد تلك الدول اأن عملية حترير 
الأ�سواق توؤدي ب�سكل عام اإلى زيادة حجم ال�ستثمارات يف الدولة وتو�سيع 
املزيد  وتوفري  ال�سيولة  زيادة  اإلى  يوؤدي  الذي  الأمر  امل�ستثمرين،  قاعدة 
دخول  فــاإن  ذلــك  اإلــى  اإ�سافة  املحلية.  للموؤ�س�سات  الأمـــوال  روؤو�ــص  من 
امل�ستثمرين الأجانب اإلى ال�سوق املحلية ومتابعة ما يجري يف تلك الأ�سواق 
من  ويعزز  وال�سفافية  الإف�ساح  م�ستوى  من  يرفع  وتدقيق،  بتفح�ص 
ممار�سات احلكم الر�سيد يف ال�سركات املدرجة يف ال�سوق، وبالتايل يتوقع 
اأن يوؤدي حترير الأ�سواق املالية اإلى زيادة كفاءة وعمق الأ�سواق املالية يف 
تلك الدول، ويوؤدي اإلى حت�سني اأ�ساليب الإف�ساح وتعزيز بيئة املعلومات.

خالل  من  القت�سادي  النمو  دعم  يف  املــايل  ال�سوق  ا  اأي�سً وي�ساهم 
باأنها  و�سفها  ميكن  التي  املــال  راأ�ــص  فاأ�سواق  الإداريـــة،  الرقابة  حتفيز 
�سهم  بــاأداء  ال�سركات  مدراء  كفاءة  ربط  عملية  من  ت�سهل  كفوؤة  اأ�سواق 
جهود  بذل  على  ال�سركات  هذه  اإدارات  يحفز  مما  ال�سوق،  يف  ال�سركة 
كبرية من اأجل حتقيق اأف�سل النتائج وا�ستخدام اأ�ساليب احلكم الر�سيد 

يف اإدارتهم لهذه ال�سركات.
العربية: االأ�صواق  يف  اال�صتثمار  جذب  • متطلبات 

املحلية،  ال�ستثمارات  جذب  على  قادرة  املال  راأ�ص  اأ�سواق  تكون  كي 
باجلهات  العربية ممثلة  الدول  والأجنبية، هناك عدة عوامل يجب على 

امل�سرفة والقائمة على اأ�سواق راأ�ص املال توفريها، وميكن تلخي�سها يف:
اأهمها: ومن  واالقت�صادي،  ال�صيا�صي  بالنظام  تتعلق  • عوامل 

القت�سادي  الو�سع  كان  فكلما  والقت�سادي:  ال�سيا�سي  ال�ستقرار  اأ- 
منخف�سة  البطالة  ومعدلت  مرتفعة  النمو  معدلت  وكانت  م�ستقًرا، 
املوؤ�س�سات  يف  ال�ستثمار  واأن  القت�ساد،  قوة  على  موؤ�سًرا  ذلك  كان 

املدرجة يف ال�سوق املايل �سيحقق اأرباًحا جمزية للم�ستثمرين.

تمثل األسواق العربية مركزًا الستقطاب 
االستثمار األجنبي، ال سيما من قبل 
المستثمرين في األسواق المتقدمة
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تعترب  والتي  العامة،  الإدارة  تطوير  على  العمل  يجب  العامة:  الإدارة  ب- 
ال�سيا�سات  ذلك  وي�سمل  ال�ستثمارية،  للبيئة  الرئي�سية  املحددات  اأحد 

ال�سريبية والبريوقراطية واحلكم الر�سيد والق�ساء وغريها.
ج- تطوير القطاع امل�سريف: حيث يوؤدي القطاع امل�سريف دوًرا هاًما يف جمع 
وعليه  املايل.  ال�سوق  يف  لال�ستثمار  ونقلها  املودعني  من  املالية  املــوارد 
يعترب مدى تطور القطاع امل�سريف من املوؤ�سرات املهمة يف درجة جاذبية 
تن�ساأ  اأن  وي�سعب  الأجنبي،  امل�ستثمر  نظر  ال�ستثمارية من وجهة  البلد 

الدول العربية و.. جذب 
االستثمارات الدولية

�سوق مالية متطورة وناجحة يف ظل غياب قطاع م�سريف متطور 
يف  ال�ستثمار  عملية  وي�سهل  املالية  امل�ستثمرين  احتياجات  يلبي 

ال�سوق املالية.
مثل: املايل  بال�صوق  خا�صة  • عوامل 

• تنوع الأدوات ال�ستثمارية: فكلما كانت هناك اأدوات مالية كثرية 
ا ا�ستثمارية اأكرب وقلل من املخاطر. وخمتلفة، وفر ذلك فر�سً

كفاءة  بدرا�سة  الأجنبي  امل�ستثمر  يقوم  املايل:  ال�سوق  كفاءة   •
يف  با�ستثماراته  يقوم  اأن  قبل  بتمعن  وفاعليته  املــايل  ال�سوق 
ال�سوق  يف  الت�سغيلية  الكفاءة  يخ�ص  فيما  وحتديًدا  ال�سوق، 
ال�سوق، والتكنولوجيا  اآليات عمل  العمليات من حيث  اأو كفاءة 
امل�ستخدمة فيها، والفرتة الزمنية الالزمة لإجناز ال�سفقات، 
و�سرعة تنفيذ العمليات، وبيئة التداول العادل، و�سيولة ال�سوق 
الأخرى  الأ�سواق  مع  ال�سوق  تكامل  ومدى  وات�ساعه(  )عمقه 

يف املنطقة.
وقانونية: واإ�صرافية  تنظيمية  • عوامل 

امل�سرفة  اجلهات  على  يجب  حيث  والقوانني:  الأنظمة  تطوير   •
والأنظمة  القوانني  تطوير  على  العمل  العربية  املال  اأ�سواق  على 
الدور  ف�سل  تعزيز  بهدف  املالية  بالأ�سواق  املتعلقة  والتعليمات 

الرقابي عن الدور التنفيذي ل�سوق الأوراق املالية.
عمليات  تعزيز  خــالل  من  وذلــك  امل�ستثمرين:  حقوق  حماية   •
وفورية،  دورية  ب�سورة  مالية مالئمة  معلومات  وتوفري  الإف�ساح 
واتخاذ كافة الإجراءات الالزمة ملنع الغ�ص والتالعب يف عمليات 
التداول، وتخفي�ص تكاليف التداول ما اأمكن. ومن العوامل التي 
تزيد من تكاليف التداول ات�ساع الهوة ما بني �سعر العر�ص و�سعر 

ال�ستثمار  واجتــاهــات  �سلوك  بدرا�سة  الهتمام  تــزايــد 
والنــفــتــاح  للعوملة  نتيجة  ــن  الأخــريي العقدين  يف  الأجــنــبــي 
بالتدفقات  يتعلق  ففيما  الــعــامل،  ي�سهده  الــذي  القت�سادي 
املبا�سر  الأجنبي  ال�ستثمار  وا�سل  النا�سئة،  الدول  اإلى  املالية 
يف  اخلارجية  التمويل  م�سادر  اأهــم  ي�سكل  الــذي  وهو  منــوه، 
الدول النا�سئة، حيث بلغ 1029.9 مليار دولر يف عام 2009 
و1296.6 مليار دولر يف عام 2010، اأي بزيادة ن�سبتها 25.9 

يف املائة.
الأجانب  امل�ستثمرين  لدى  الثقة  ا�ستمرار  ذلك  ويعك�ص 
يف النتعا�ص القت�سادي الذي ت�سهده غالبية الدول النا�سئة. 
من  الأولـــى  املرتبة  واأقيانو�سيا  اآ�سيا  دول  جمموعة  وحتتل 

تسجل األسواق المالية نموًا كبيرًا في 
عدد الشركات المدرجة بها، وكذلك حجم 

األوراق المالية المتداولة فيها

أسواق سعودية
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ا�ستقطاب  يف  النا�سئة  الــدول  جمموعات  بني 
جمموع  بلغ  حيث  املبا�سر،  الأجنبي  ال�ستثمار 
نحو  املجموعة  تلك  تلقتها  الــتــي  الــتــدفــقــات 
545.5 مليار دولر يف عام 2010 مقارنة بنحو 
اأي بزيادة  452.3 مليار دولر يف عام 2009، 
وهونغ  ال�سني  زالت  ول  املائة.  يف   29 ن�سبتها 
ت�سكل  وتايلند  والهند  وتركيا  و�سنغافورة  كونغ 
الأجنبي  لال�ستثمار  ا�ستقطاًبا  الـــدول  اأكــر 

املبا�سر يف هذه املجموعة.
الالتينية  اأمــريــكــا  دول  جمموعة  ــاأتــي  وت
الــثــانــيــة، حــيــث بلغت  املــرتــبــة  والــكــاريــبــي يف 
نحو  اإليها  املبا�سر  الأجنبي  ال�ستثمار  تدفقات 
321.5 مليار دولر يف عام 2010 مقارنة بنحو 
399.9 مليار دولر يف عام 2009م، اأي بزيادة 
الــربازيــل  وتــعــتــرب  ــة.  ــائ امل يف   16.7 ن�سبتها 
املجموعة  هــذه  دول  اأكــر  وت�سيلي  واملك�سيك 
ويلي  املبا�سر.  الأجنبي  لال�ستثمار  ا�ستقطاًبا 

التي  العربية  الـــدول  الثالثة  املرتبة  يف  ذلــك 
 108.3 بــحــوايل  اأجنبية  ا�ــســتــثــمــارات  تلقت 
 97.7 مقابل   2010 عــام  يف  دولر  مــلــيــارات 
ن�سبتها  بزيادة  اأي   ،2009 عام  يف  دولر  مليار 
10.9 يف املائة، غري اأن ن�سيب الدول العربية 
ال�ستثمار  من  العاملية  التدفقات  اإجمايل  من 
يف   6.4 م�ستوى  يف  بقي  الداخل  اإلى  الأجنبي 
حجم  بلغ  حيث  و2010.   2009 عامي  املــائــة 
اإلــى  املبا�سرة  الأجنبية  ال�ستثمارات  تدفق 
الدول العربية يف عام 2008 مبلغ 83.8 مليار 
الإفريقية  القارة  اأما  )اأونكتاد، 2010(.  دولر 
ال�ستثمار  تدافقات  يف  تراجًعا  �سهدت  فقد 
تلقته  ما  جمموع  وبلغ  اإليها،  املبا�سر  الأجنبي 
ما  وهــو  دولر  مليار   12 نحو   2010 عــام  يف 
املائة عن  بحوايل21 يف  انخفا�ص  ن�سبة  ي�سكل 
م�ستوى عام 2009. ولقد تركزت ال�ستثمارات 
دولتني،  يف  رئي�سية  ب�سورة  املبا�سرة  الأجنبية 

وبالن�سبة  ال�ستوائية،  وغينيا  نيجرييا  هما 
فقد  الأخــــرى،  النا�سئة  ال�سوق  لقــتــ�ــســادات 
املبا�سر  الأجــنــبــي  ال�ستثمار  تــدفــقــات  بلغت 
الدول  ورابطة  اأوروبــا  �سرق  دول  جمموعة  اإلى 
امل�ستقلة نحو 69.3 مليار دولر يف عام 2010 
مقارنة بنحو 41.2 مليار دولر يف عام 2009، 
يف   68.3 ن�سبتها  بلغت  ملحوظة  بــزيــادة  اأي 

املائة.
العربية  بال�ستثمارات  يتعلق  فيما  اأمـــا 
العربية  ال�ستثمارات  فبلغت  وحجمها،  البينية 
البينية يف عام 2007 ما يقرب من 7.2 مليارات 
عام  يف  دولر  مليارات   5.9 مبلغ  مقابل  دولر 
2009. وت�سري هذه الأرقام اإلى اأن ال�ستثمارات 
العربية مازالت اأقل من ال�ستثمارات الأجنبية 
ال�ستثمارات  متثل  حيث  العربية،  املنطقة  يف 
العربية البينية ما ن�سبته 10 يف املائة من حجم 

ال�ستثمارات الأجنبية يف الدول العربية.

الطلب على الورقة، مما يحد من �سيولتها ويزيد من 
خماطر ال�ستثمار يف تلك الورقة املالية.
الكلي: العربي  امل�صتوى  على  • متطلبات 

حول  العربي  التن�سيق  �سرورة  املالية:  الأ�سواق  • حترير 
وذلــك  املــالــيــة،  بــالأ�ــســواق  العالقة  ذات  ال�سيا�سات 
واإزالــة  املالية  الأ�ــســواق  حترير  على  العمل  خالل  من 
املعيقات التي حتد من تدفقات ال�ستثمارات الأجنبية.

قيام  ال�سروري  من  والت�سريعات:  الأنظمة  مواءمة   •
الأ�سواق املالية العربية مبواءمة الأنظمة والت�سريعات 
وت�سجيع  املــالــيــة،  ــواق  ــالأ�ــس ب واملتعلقة  بينها  فيما 

عمليات الإدراك امل�سرتك.
العربية  الأ�ــســواق  على  يجب  الرتويجية:  احلمالت   •
املالية،  لــالأ�ــســواق  الت�سويقي  اجلــانــب  على  الرتكيز 
تربز  متخ�س�سة  ترويجية  حمالت  تنفيذ  خالل  من 

توفرها  اأن  ميكن  الــتــي  ال�ستثمار  وفــر�ــص  مــزايــا 
ملزايا  تــوفــريهــا  واإمــكــانــيــة  العربية،  الأ�ــســواق 

تنويعية مل�ستثمري املحافظ ال�ستثمارية.

يؤدي القطاع المصرفي دورًا 
هامًا في جمع الموارد المالية من 
المودعين ونقلها لالستثمار في 

السوق المالي
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التقنية في خدمة 
فقراء إفريقيا

تكنولوجيا االتصال
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اaC†صπ اSصتóîاماä اdتLƒdƒæµيا ‘ اdتæمية
يحدد تقرير التحول الإلكرتوين يف اإفريقيا اأف�سل ممار�سات ا�ستخدام 
 ،ñتكنولوجيا املعلومات والت�سال يف 8 جمالت رئي�سية: الزراعة، تغري املنا
تكنولوجيا  يف  التناف�سية  ال�سحة،  احلكومة،  املالية،  اخلدمات  التعليم، 

املعلومات والت�سال، تي�سري التجارة، التكامل الإقليمي. على �سبيل املثال:
  Kilimo Salama �سالمة  كيليمو  برنامج  يقدم  كينيا،  الزراعة يف   •
للدفع   M-PESA برنامج  بوابة  عرب  املحا�سيل  على  التاأمني  للمزارعني 
الطبيعية  الأخــطــار  اإدارة  حت�سني  على  ي�ساعدهم  ممــا  الإلــكــرتوين، 

كاجلفاف اأو هطول الأمطار الغزيرة.
على  الغابات  لإزالــة  م�سروع  يعمل  مــالوي  املناñ: يف  تغري  مع  التكيف   •
اأجهزة  تدريب املجتمعات املحلية على و�سع خرائط لقراهم با�ستخدام 
ا�سرتاتيجيات  و�سع  من  ومتكينهم   GPS املواقع  لتحديد  العاملي  النظام 

مو�سعية من خالل التفاعل مع املجتمعات املحلية. 
�سركات  فــروع  )اإحــدى  �سوناتل  �سركة  ال�سنغال،  يف  املالية:   اخلدمات   •
النقدية  التحويالت  خدمة  يطلق  اإفريقيا  يف  م�سغل  اأحدث  هي  اأورا„( 
با�ستخدام  الأمــوال  وتلقي  اإر�سال  على  م�سرتك  األف   200 ت�ساعد  التي 

الهواتف املحمولة. 
• ال�سحة: يف مايل، ي�ساعد العالج عن بعد على التغلب على نق�ص العمالة 
ال�سحية املدربة واملتخ�س�سني يف املناطق الريفية، خا�سة برنامج اآيكون 

IKON لالأ�سعة عن بعد.
تي�سري  مبادرات  وال�سنغال  كينيا  مثل  بلدان  تنفذ  كيف  التقرير  ويظهر 
التجارة ا�ستنادا اإلى تكنولوجيا املعلومات والت�سال، ويحدد الدور الرئي�سي 
الذي ميكن اأن تلعبه التجمعات القت�سادية الإقليمية يف اإفريقيا يف م�ساندة 
التكاليف،  وتقلي�ص  القت�سادي  النمو  لدعم  الإقليمي  التكامل  من  املزيد 
 iHub اإفريقيا مثل  اأنحاء  التكنولوجيا يف خمتلف  كما يوثق ازدهار مراكز 
 Activspacesو اأوغندا،  يف   AppLabو  Hive CoLab كينيا،  يف   NaiLabو

 infoDev’s اأو  تنزانيا  ال�سنغال، وKinu يف  الكامريون، وBantaLabs يف  يف 
mLabs يف كينيا وجنوب اإفريقيا.

اأكر من 20 درا�سة  اإفريقيا  الإلكرتوين يف  التحول  كذلك ي�سم تقرير 
حالة لثورة تكنولوجيا املعلومات والت�سال مطبقة على الأر�ص يف اإفريقيا، 
الهواتف  اإتاحة  عن  البيانات  اأحدث  يقدم  اإح�سائي  ملحق  اإلى  بالإ�سافة 
وح�سلت  الإفريقية.  البلدان  يف  النطاق  وا�سعة  التغطية  و�سبكات  املحمولة 
الكوري،  وال�سندوق  للتنمية،  الإفريقي  البنك  من  متويل  على  الدرا�سة 

و�سندوق فايزر التابع للبنك الدويل.
 »YتماL’ما¿ اC’ة اµÑصT

الوقود يف  واأزمة  املالية  والأزمــة  الغذاء  اأزمة  اأعقاب  تاأ�سي�سها يف  منذ 
متولها  والتي  الجتماعي،  الأمان  ل�سبكة  التابعة  املبادرة  تقوم   ،2008 عام 
 10 )حــوايل  روبية   1000 الفقرية  الأ�ــســر  مبنح  الــدويل  البنك  جمموعة 
دولرات( كل �سهر مل�ساعدتها على �سراء ال�سروريات الأ�سا�سية مثل الأغذية 

واملالب�ص والأدوية.
املانحة  واملوؤ�س�سات  الوطنية  احلكومات  بني  ال�سراكات  �ساعدت  وقد 
على  املحلي  املجتمع  وتنظيمات  احلكومية  غري  واملنظمات  املتحدة  والأمــم 

بناء الإرادة ال�سيا�سية لو�سع �سبكات الأمان على اأجندة التنمية.
وي�ساند البنك الدويل و�سركاوؤه من اجلهات الثنائية يف ال�سندوق املتعدد 
والرنويج،  الرو�سي،  )الحتــاد  ال�سريعة  الجتماعية  لال�ستجابة  املانحني 
الأمان  ل�سبكات  القدرات  بناء  املتحدة(  اململكة  يف  الدولية  التنمية  ووزارة 

هل بوسع تكنولوجيا املعلومات 
أن تقدم حلولًا محلية  واالتــصــال 
بــدلــًا  الــعــالــم،  بـــلـــدان  يف  للتنمية 
لإلنفاق  تستنزف جيوبهم  أن  من 
فقط على االتصاالت فيما بينهم 
اإلجــابــة  اإلنــتــرنــت؟..  مطالعة  أو 
التقرير  يحمل  بنعم  جــاءت  التي 
بلدان  عــدة  مــن  تفاصيلها  التالي 

من إفريقيا.

الدويل والبنك  م�سرتك للبنك  تــقــريــر  يف 
الإفريقي  الحتـــاد  مــن  بــدعــم  للتنمية  الإفــريــقــي 
والت�سال  املعلومات  تكنولوجيا  ابتكارات  اأن  ثبت 
حتوًل  ُيحدث  مما  اإفريقيا  يف  حملية  حلوًل  تقدم 
والنمو  احلــر  العمل  وتــدفــع  ــال  الأعــم اأن�سطة  يف 
باتت  املحمولة  والهواتف  فالإنرتنت  القت�سادي، 
حتدث حتوًل يف اآفاق التنمية باإفريقيا اإذ ت�ساعد يف 
الرئي�سية. ويكمن  بث حيوية جديدة يف القطاعات 
التحدي يف زيادة هذه البتكارات وق�س�ص النجاح 
لإحداث املزيد من التاأثري الجتماعي والقت�سادي 

يف خمتلف ربوع اإفريقيا خالل العقد القادم.
ويتحدث التقرير املعنون بـ »التحول الإلكرتوين 
يف اإفريقيا: ثورة يف ا�ستخدام تكنولوجيا املعلومات 
ال�سنوات  خــالل  ــه  اأن عــن  اإفريقيا«  يف  والتــ�ــســال 
اخلم�ص املا�سية فقط، ات�سع �سوق الهواتف املحمولة 
يف اإفريقيا �سريًعا حتى فاقت �سوق الهاتف املحمول 
يف الحتاد الأوروبي اأو يف الوليات املتحدة حيث بلغ 

عدد امل�سرتكني 650 مليون م�سرتك.
الإنرتنت  تغطية  نطاق  زاد  نف�سه،  الوقت  يف 
بواقع 20 �سعًفا بعد اأن مت مد كابالت جديدة ملئات 
القارة  اأنحاء  خمتلف  يف  الكيلومرتات  من  الآلف 
الذين  القارة  �سكان  من  املتزايدة  الأعــداد  خلدمة 

يقدر عددهم بنحو مليار ن�سمة.
ــدة على احلــ�ــســول على  ــقــدرة اجلــدي ال وهـــذه 
اخلدمة حتدث تغيرًيا يف حياة النا�ص يوؤججه جزئًيا 
املراكز التعاونية للتكنولوجيا التي تقدم حلوًل حملية 

مبتكرة لإفريقيا.
ــرورة بــنــاء الــقــدرة  ــد الــتــقــريــر عــلــى �ــس ــوؤك وي
التناف�سية ل�سناعة تكنولوجيا املعلومات والت�سال 
القدرة  وتعزيز  الوظائف  وخلق  البتكار  لت�سجيع 

الت�سديرية لل�سركات الإفريقية.

اإعداد: أحمد السيد علي
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وتبادل املعارف للبلدان املنخف�سة الدخل. وغالًبا ما يكون التمويل املقدم من 
البنك الدويل جزًءا من جهود م�سرتكة، مثل برنامج �سبكات الأمان املنتجة 
يف اإثيوبيا الذي يتلقى متويال من ت�سع موؤ�س�سات ثنائية ومتعددة الأطراف وتابعة 

لالأمم املتحدة.
وقد بداأ البنك الدويل يف دعم برنامج بنظري لدعم الدخل مببلغ 60 مليون 
دولر يف عام 2009 من خالل م�سروع امل�ساعدة التقنية ل�سبكة الأمان الجتماعي. 
قرو�ص  و�سلت  والغذاء،  والوقود  املالية  الثالثية:  الأزمات  موجة  على  ورًدا 
 -  2009 املالية  )ال�سنوات   2008 �سبتمرب  منذ  الأمــان  الدويل ل�سبكات  البنك 
بلًدا وهو ما يزيد على �سبعة  ت�سعة مليارات دولر يف 72  اأكر من  اإلى   )2011
والبالغ 1.2 مليار دولر )ال�سنوات  الأزمات  الإقرا�ص قبل وقوع  اأمثال م�ستوى 

املالية 2005 - 2008(. 
وذهب 19 يف املائة من اإجمايل الرتباطات يف ال�سنوات املالية 2009 - 2011 
)1.8 مليار دولر( مل�ساندة م�سروعات يف 36 بلًدا منخف�ص الدخل معظمها يف 

اإفريقيا وجنوب اآ�سيا واإن�ساء برامج ومبادرات للت�سدي لالأزمة العاملية.
كما قدم البنك متوياًل اإ�سافيا قدرة 150 مليون دولر اأقره جمل�ص املديرين 
تغطية  نطاق  تو�سيع  يف  للم�ساعدة   2012 عــام  يف  الــدويل  للبنك  التنفيذيني 
م�سروطة  مزايا  وهي  الأ�سر،  لهذه  اإ�سافية  منافع  تقدمي  عن  ف�ساًل  الربنامج، 

بالتزام الأ�سر باإر�سال اأطفالها اإلى املدار�ص البتدائية.
الت�سدي  يف  ت�ستخدم  فعالة  اإمنائية  برامج  عن  عبارة  الأمـــان  و�سبكات 

لالأزمات، وقد جرى تنفيذ عدد من تلك الربامج يف عدة بلدان منها:
اإثيوبيا هو معلم لإفريقيا من حيث اإنه �سبكة  • برنامج �سبكات الأمان املنتجة يف 

اأمان دائمة. وهو ي�ساند 7.6 ماليني مواطن ريفي يف ثماين مناطق.

امل�سروطة  النقدية  التحويالت  برنامج  قدم  بنجالد�ص،  يف   •
الدرا�سية 2008  ال�سنة  األف فتاة يف  اإلى 850  اإعانات مالية 
- 2009 على اأ�سا�ص ت�سجيلهن واأدائهن، وتلقى 500 األف من 
تالميذ املدار�ص يف الفئة العمرية 7 - 14 عاًما منًحا درا�سية.

مو�سًعا  برناجًما  باك�ستان  حكومة  بــداأت   ،2008 عام  يف   •
الأ�سر  اأكر  اإلى  نقدية  حتويالت  يقدم  الجتماعية  للحماية 
�سعًفا. ويف خالل ع�سرة اأ�سهر قدم الربنامج حتويالت نقدية 

اإلى 2.2 مليون اأ�سرة.
البنك  ليبرييا،�ساند  يف  الغذائية  لالأزمة  الت�سدي  اإطار  • يف 
الدويل برنامج النقد مقابل العمل للتوظيف املوؤقت الذي اأتاح 

اأكر من 640 األف يوم عمل لأكر من 17 األف منتفع.
الطارئ  امل�سروع  ي�ساند  الدميقراطية،  الكونغو  جمهورية  • يف 
للعمل الجتماعي 300 م�سروع فرعي ي�ستند اإلى العتبارات 
القت�سادية والجتماعية للمجتمعات املحلية، ويقوم بتو�سيع 
الأيــدي  ا�ستخدام  يف  كثيف  العامة  لالأ�سغال  برنامج  نطاق 

العاملة يف اإقليم كاتاجنا.
نتائج مثمرة  

ومن النتائج التي حققتها تلك الربامج ميكن الإ�سارة اإلى:
يف املك�سيك  امل�سروطة  النقدية  للتحويالت  الفر�ص  • برنامج 
يعود بالنفع على 5.8 ماليني اأ�سرة، ويزيد من نطاق التغطية 
ونوعيتها،  والتعليمية  والغذائية  ال�سحية  الرعاية  خلدمات 
التعليم  مــن  ينتقلون  الــذيــن  الأطــفــال  عــدد  زيـــادة  وي�ساند 
البتدائي اإلى التعليم الثانوي ومن الثانوي اإلى التعليم العايل.
• يف فرباير عام 2008، بداأت حكومة الفلبني م�سروًعا جتريبيا 
ا�ستجابة  اأ�سرة   6000 يخدم  امل�سروطة  النقدية  للتحويالت 
لالأزمة الغذائية وبف�سل امل�ساندة املقدمة من البنك الدويل 
اإلى  و�سل عدد املنتفعني من الربنامج بنهاية عام 2009 
700 األف اأ�سرة على امل�ستوى الوطني، وكان من املتوقع 
واأن  بنهاية عام 2010  اأ�سرة  مليون  العدد  يبلغ  اأن 
اأ�سرة  مليون   2.3 اإلى  التقديرات  ح�سب  ي�سل 

بنهاية عام 2011.
الأ�سر  منح  برنامج  غطى  ــل،  ــربازي ال يف   •
املائة من  اأ�سرة فقرية )نحو 25 يف  مليون   12
الأ�سر  اإلى  �سهرية  مدفوعات  بتقدمي  ال�سكان( 
وتفي مبتطلبات  املدر�سة  اإلى  اأطفالها  تر�سل  التي 

التح�سني وت�ستفيد من خدمات الرعاية ال�سحية.
الجتماعية  امل�ساعدات  حتديث  م�سروع  �ساعد  اأوكرانيا،  يف   •
وتقليل  الفقر،  ملكافحة  املوجهة  الربامج  اإدارة  حت�سني  على 
من  اأكــر  الجتماعية  الرعاية  مكاتب  يف  النتظار  اأوقـــات 
التي يح�سل  املنافع  زيادة كبرية يف عدد  الن�سف، وحتقيق 

عليها كل ع�سو.
ق�ص�ص واقعية

تعتمد  التي  الدفع  بطاقات  اأهمية  على  التقرير  ويركز 
اأماًنا حل�سول  عليها تلك امل�ساريع، ويعتربها الو�سيلة الأكر 
»برنامج  اأن  اإلــى  اإ�سارته  ذلك  ومن  املعونات،  على  الأهــايل 
على  املدفوعات  �سرف  تعميم  يف  بداأ  الدخل«  لدعم  بنظري 

أسواق عالمية
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أفكار  للمهتمين
ح�سب تقرير التحول الإلكرتوين يف 
جرت  التي  التجارب  تك�سف  اإفريقيا، 
ــدرو�ــص  الــعــديــد مــن ال حــتــى الآن عــن 
اإفريقيا  يف  ال�سيا�سات  لوا�سعي  املفيدة 
الــثــوري  ـــر  الأث تعظيم  اإلـــى  والــ�ــســاعــني 
على  والت�سال.  املعلومات  لتكنولوجيا 

�سبيل املثال:
تكنولوجيا  ن�سر  تر�سيخ  يتم  اأن  ينبغي   •
املعلومات والت�سال وتطوير التطبيقات 

يف حقائق الظروف املحلية والتنوع.
اأن  احلكومات  على  يتعني  مهم  دور  ثمة   •
ميكن  التي  املواتية  البيئة  خلق  يف  تلعبه 
اأن تزدهر فيها البتكارات وال�ستثمارات 

فيه هذه احلكومة  تكون  الــذي  الوقت  يف 
البتكارات  تبني  يف  �سباق  عميل  مبثابة 

والتكنولوجيات اجلديدة.
لتكنولوجيا  الفعال  ال�ستخدام  • �سيتطلب 
ـــال تـــعـــاوًنـــا بني  ـــ�ـــس املــعــلــومــات والت
من  العديد  قبل  من  وتوجًها  القطاعات 
اأ�سحاب امل�سلحة ا�ستناًدا اإلى البيانات 

والبتكارات املتاحة للجميع.
لتكنولوجيا  املبتكرة  التطبيقات  اأغلب   •
هي  اإفريقيا  يف  والتــ�ــســال  املعلومات 
التقرير  يقول  جتريبية.  برامج  نتيجة 
اإن الوقت قد حان لإجراء تقييم �سارم، 

وحماكاة اأف�سل املمار�سات وزيادتها.

الدفع  بطاقات  طريق  عــن  الوطني  امل�ستوى 
ميكن  حيث  بنجالدي�ص،  يف  امل�ستحقة  لالأ�سر 
لل�سرف  ماكينة  اأي  يف  البطاقات  ا�ستخدام 
البنك  وكــــالت  �سبكة  طــريــق  عــن  اأو  الآيل 

ال�سريكة ل�ستالم املدفوعات امل�ستحقة.
جمموعة  ن�سرته  الــذي  التقرير  وي�ست�سهد 
البنك الدويل بعدة ق�س�ص واقعية منها ما حكته 
ا�سطرت  اإنها  بقولها  عاما،   52 بيبي،  �سينغار 
اأول  من  الربيد  ل�ساعي  روبية   1000 دفــع  اإلــى 
لدعم  بنظري  برنامج  مــن  لها  مدفوعات  مبلغ 
اأ�سافت  ولكنها  روبية.   9000 ومقداره  الدخل، 
من  جــزء  اأي  عــن  ت�ستغني  اأن  ت�ستطيع  ل  اأنــهــا 
اأطفال، ولأن زوجها كفيف  املبلغ لأن لديها �ستة 
من  القليل  تك�سب  وهــي  الــعــمــل،  ي�ستطيع  ول 
القيام بغ�سيل املالب�ص ووظائف خمتلفة. وقالت 
بيبي: »اأ�سدقائي ن�سحوين اأن اأح�سل على هذه 
اأو  غ�ص  هناك  يعد  مل  فاإنه  ولذلك  البطاقة.. 

تالعب«.
تلف ذراعها  بهاري  ا�سمها  اأخرى  م�ستفيدة 
حول حفيدتها التي بداأت تبكي يف �سمت وتقول: 
»يف الليل ننام يف اخلارج عندما ن�ستطيع ذلك، 
امل�سكلة.  تــكــون  املطر،عندئذ  جــاء  اإذا  ولــكــن 
اأنها  �سمت  يف  تنهمر  ودموعها  بهاري  واأ�سافت 

حزينة »لأننا فقراء جدا«.
�سوى  �سكينة  ابنها  وزوجــة  بهاري  متلك  ول 
�سراء  مــن  متكنهما  التي  للدفع  بنظري  بطاقة 

التي  �سكينة  وقالت  الأيــام.  معظم  يف  الغذاء 
يكافح زوجها معظم اأيام الأ�سبوع للعثور 

يكن هناك  قبل، مل  »من  على عمل يف احلقول: 
�سيء لالأكل، ول حتى مياه �ساحلة  لل�سرب«.

الطفلة كريان اإيرام البالغة من العمر خم�ص 
�سنوات تقول اإنها مل تعد ت�سعر بالتعب اأو ت�ساب 
باجتاه  اأ�سرتها  بيت  من  تخرج  عندما  بالدوار 

كوخها املتهالك على م�سارف اأحد احلقول.
تقول كريان خجل وهي تلوي احللية املطرزة 
»من  ال�سغرية:  �سعرها  �سفرية  بها  تزين  التي 
قبل، مل يكن هناك اأي طعام لالأكل، �سوى ال�ساي 
الزرقاء  البطاقة  ت�ساعد  والآن  الأيــام.  بع�ص  يف 
واخل�سراء عائلتي كي تاأكل ب�سكل كرمي«، م�سرية 

اإلى بطاقة دفع بال�ستيكية يف يد اأمها قدمها لها 
برنامج بنظري لدعم الدخل.

واأ�ــســرة كــريان واحـــدة مــن حــوايل 90498 
لال�ستفادة  املوؤهلة  اأبــاد  حيدر  منطقة  يف  اأ�سرة 
البالد.  م�ستوى  على  الأمــان  �سبكة  برنامج  من 
اأ�سرة  اأكر من 6 ماليني  وي�ستفيد من الربنامج 
موؤهلة يف باك�ستان، من بينها اأكر من 4 ماليني 
الأ�سر  تلك  تتلقى  حيث  فقًرا.  الأ�سر  اأ�سد  من 

اإعانات نقدية يتم دفعها لالأم كل �سهر.
ويعلق عبداملجيد �سومرو، مدير برنامج بنظري 

لدعم الدخل يف حيدر اأباد، على ذلك بقوله:

ُيــطــَلــق عليها  هــذه الآلــيــة اجلــديــدة الــتــي 
»بطاقات بنظري للدفع«، ت�سمن ح�سول الأ�سر 
على مدفوعاتها بالكامل. فقد كان امل�ستفيدون 
عن  نــقــًدا  املا�سي  يف  مدفوعاتهم  يت�سلمون 
اإل  الباك�ستاين.  بالربيد  مالية  حوالت  طريق 
فقًرا  امل�ستفيدة   الأ�ــســر  اأ�سد  من  العديد  اأن 
بالكامل،  املبالغ  ا�ستالم  يف  م�ساكل  واجهت 
تطلب  كــانــت  الــربيــد  مكاتب  بع�ص  اإن  حيث 
اأو بق�سي�ًسا لإي�سال  قــانــونــيــة  غــري  عــمــولت 

احلوالت.
عن  ا  ق�س�سً ن�سمع  »كنا  �سومرو:  وي�سيف 
�سعاة بريد يطالبون بجزء من املبالغ التي يتم 
اأف�سل  هي  الدفع  بطاقات  فاإن  ولذلك  دفعها، 
النقدية  التحويالت  و�ــســول  ل�سمان  طريقة 
الذين  ــئــك  اأول اإلـــى  و�سفافية  بــكــفــاءة  كاملة 

اإليها«. يحتاجون 
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امل�سرفية  الــكــيــانــات  بــاأحــد  ال�سغرية 
باململكة ولء نحا�ص، مع اأ�ستاذ القت�ساد 
اجلدوى،  بدرا�سات  يتعلق  فيما  راأيه  يف 
اأن  حيث ترى من واقع جتربتها العملية  
التي  ال�سغرية  امل�ساريع  من  املئة  يف   50
خــالل  تف�سل  املحلية  الــ�ــســوق  يف  تــقــام 
الن�سبة  وترتفع  لإن�سائها،  الأولى  ال�سنة 
�سنوات  الثالث  خــالل  املئة  يف   90 اإلــى 
اإن حوايل  بل  امل�سروع،  بداية  الأولى من 
تــبــداأ  املــ�ــســاريــع  املــئــة مــن هـــذه  60 يف 
اقت�سادية  جدوى  درا�سات  اإعداد  بدون 
منها  املئة  يف   80 تفتقر  فيما  مل�ساريعها 
من  وتعاين  التخطيط،  اأ�سا�سيات  اإلــى 
مــ�ــســاكــل يف الــتــ�ــســوق والــتــمــويــل وتــقــوم 
باإبرام العقود وال�سفقات دون ا�ست�سارة 
خرباء قانونيني، وحوايل 82 يف املئة من 
م�ستحقة  ديون  عليها  ال�سغرية  امل�ساريع 
اأرباعها  وثالثة  الغري،  لدى  مرتاكمة 
مــنــتــجــاتــهــا على  بــتــ�ــســعــري  تــقــوم 

اأ�سا�ص ال�سعر ال�سائد يف ال�سوق.
اإلى  باعجاجة  �سامل  د.  دعــا  وفيما 
ومتويلها،  املــنــ�ــســاآت  تــلــك  دعــم  اأهــمــيــة 
تلك  اأ�ـــســـحـــاب  ــحــا�ــص  ن ولء  ــبــت  طــال
مبزيد  من�ساآتهم  و�سع  بدرا�سة  امل�ساريع 
هذه  ن�سف  اأن  اإلــى  م�سرية  الدقة،  من 
ــاآت تــعــاين مـــن ظـــاهـــرة تــراكــم  ــس ــ� ــن امل
ا  فائ�سً ميلك  ثلثها  من  واأكــر  املخزون 

من ال�سيولة ل يتم توظيفها. 
 91 حـــوايل  اأن  اإلـــى  ولء  لفتت  كما 
اإلــى  تلجاأ  ل  املن�ساآت  تلك  مــن  املئة  يف 
احتياجات  متويل  يف  البنكية  القرو�ص 
يف  منها  املئة  يف   80 اأن  كما  ن�ساطها، 
الريا�ص املعرو�سة للبيع ترتاوح اأعمارها 
واإن  �ــســنــوات،  و3  �سنة  بــني  الــتــجــاريــة 
يف  امل�ستثمر  املــال  راأ�ــص  من  املئة  يف   90
واإن  ريــال،  مليون  من  اأقل  املن�ساآت  هذه 
هذه  اأ�سحاب  مــن  املئة  يف   90 ــى  اإل  80
العلمية  الدرجات  اأ�سحاب  من  املن�ساآت 

للمنûصاBت  ال̀`ع̀`ام̀`ة  الهيÄة  اإن̀`û̀`ص̀`اء  ج``اء 
ال̀`�̀`ص̀`῭`IÒ وامل̀`ت̀`و�̀`ص̀`ط̀`ة Ã̀`ث̀`اب̀`ة م̀`ن̀`í تل∂ 
ال̀`ك̀`ي̀`ان̀`ات �̀`ص̀`∂ االأه̀``م̀``ي̀``ة ال̀`ق̀`�̀`ص̀`وى بعد 
ال̀`ت̀`û̀`ص̀`ك̀`ي̀`∂ م̀``ن ج̀``ان̀``Ö ال̀`ب̀`ع̀`†̀`ش يف م̀`دى 
ت̀``اأث̀``Òه̀``ا يف ع̀`�̀`ص̀`Ö االق̀``ت̀``�̀``ص̀``اد رº````Z ما 
–̀`ق̀`ق̀`ه م̀``ن م̀``دخ̀``الت الأ�̀`ص̀`ح̀`اب̀`ه̀`ا، لكن 
�̀`ص̀`ع̀`ف ال̀`ت̀`م̀`وي̀`ل وال̀`ث̀`ق̀`ة امل̀`ن̀`ق̀`و�̀`ص̀`ة فيها 
ا  kÒثc تقلل  âانc ±امل�صار من قبل بع†ش 
اأ�صهر   6 م``رور  وبعد  االBن  فاعليتها..  م̀`ن 
الهيÄة Áكننا مناقûصة م�صتقبل  قيام  على 
 Iعد  ìوط̀`ر واملتو�صطة،   IÒ¨ال�ص املنûصاBت 
لتنمية  املبتدئني  االأع̀`م̀`ال  لرجال   íن�صائ

.ìاéوت�صويقها بن ºصاريعهûم
 Pاأ�صتا باعéاجة  �صا⁄  الدcتور  ي̀`رى 
امل̀`ح̀`ا�̀`ص̀`ب̀`ة ب̀`é̀`ام̀`ع̀`ة ال̀`ط̀`ائ̀`ف اأن م̀`ن̀`û̀`ص̀`اBت 
الûصائع يف  االأعمال ال�ص¨IÒ “ثل النم§ 
ما “ثله من   ºبحك العا⁄  دول  cثÒ من 
االأع̀`م̀`ال  منûصاBت  جملة  م̀`ن   IÒ`̀ب`̀c ن�صبة 
االقت�صادية  االأنûصطة  cافة  يف  تعمل  التي 
Ò```̀Z ال̀``ن̀``ف̀``ط̀``ي̀``ة وه̀`````و م̀```ا ي̀``وDه̀``ل̀``ه̀``ا ل̀`ك̀`ي 
التنمية  عéلة  دف̀``ع  يف  ̀`ا  kم̀`ه̀`م ا  kدور ت̀```وDدي 

االقت�صادية.

امل�سروعات  تلك  اإن  باعجاجة  وقــال 
رغــــم اأهــمــيــتــهــا تـــعـــاين مـــن مــ�ــســكــالت 
اجلــدوى  درا�ــســة  عــدم  يف  تتمثل  داخلية 
القت�سادية لأي م�سروع جديد، ما يوؤدي 
احل�سول  و�سعوبة  التمويل  رف�ص  ــى  اإل
التمويل،  مــوؤ�ــســ�ــســات  مــن  قــرو�ــص  عــلــى 
بالتو�سع  املن�ساآت  بع�ص  قيام  اإلى  م�سرًيا 
مو�سوعية  درا�سة  دون  ا�ستثماراتها  يف 
التي  املجالت  يف  الن�ساط  م�ستقبل  عن 
اإلــى  يدفعها  مــا  وهــو  املن�ساأة  فيه  تعمل 
يوؤدي  وقد  ت�سويقًيا  املطلوب  غري  التو�سع 
يف النهاية اإلى خروج املن�ساأة من ال�سوق.

ال�سغرية  امل�سروعات  تعاين  كذلك 
�سعوبة  يف  تتمثل  خارجية  م�سكالت  من 
التمويلية  املــوؤ�ــســ�ــســات  مــن  ـــرا�ـــص  الإق
يــدفــع بع�ص  ـــــاح ممــا  الأرب وانــخــفــا�ــص 

املن�ساآت اإلى اخلروج من ال�سوق.
 Iم†صر العûصوائية 

امل�ساريع  بــرنــامــج  مــ�ــســوؤولــة  وتــتــفــق 

٩0 في المئة من رأس المال المستثمر في هذه 
المنشآت أقل من مليون ريال
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اأقل من البكالوريو�ص، ف�ساًل عن اأن 80 يف 
وا�سحة،  عمل  خطة  ميلكون  ل  منهم  املئة 
ا�ستخدام  يجيدون  ل  منهم  املئة  يف  و70 

احلديثة. التقنيات 
الت�صويق

ــي تــواجــه  ــت ــات ال ــوق ــع ــًدا عــن امل ــي ــع وب
تبدو  كربى  م�سكلة  ثمة  ال�سغرية  املن�ساآت 
هذا  يدخلون  من  كل  بني  م�سرتًكا  قا�سًما 
ا�ستحياء  على  اأو  بطيئة  بخطى  املــجــال 
كونهم  منتجاتهم،  ت�سويق  كيفية  يف  تتمثل 
يعملون مبا ي�سبه املجهود الفردي، ول تقف 
�سخمة  موؤ�س�سة  اأو  كبرية  �سركة  وراءهــم 
القت�سادية  القطاعات  يف  احلال  هو  كما 

ال�سخمة.
منال  القــتــ�ــســاديــة  الــكــاتــبــة  وتـــرى   
تلك  يحل  قد  الهيئة  اإن�ساء  اأن  الو�سيمي 
املــ�ــســكــلــة، فــ�ــســاًل عــن املــ�ــســاكــل الأخـــرى 
اأ�سا�سيات  عــدة  على  هيكلها  يقوم  حيث 
للم�ساريع  الالزمة  القرو�ص  تاأمني  منها: 

على  ح�سلت  التي  واملتو�سطة  ال�سغرية 
لتمويل  العليا  احلـــدود  وو�ــســع  موافقتها 
ــقــرو�ــص  ــــرتات ا�ــســتــحــقــاق ال وحتـــديـــد ف
كل  مع  يتنا�سب  مبا  املمنوحة  الإجمالية 

م�سروع.
ــل الــهــيــئــة عـــلـــى دعـــم  ــم ــع ـــا ت اأيـــ�ـــسً
وال�سناعية  والتجارية  التقنية  احلا�سنات 
الـــبـــعـــيـــدة، ودعـــم  ــة يف املـــنـــاطـــق  خــا�ــس
نحو  واملوجهة  اخلالقة  الفردية  املبادرات 
املوارد  ل�ستغالل  واملعرفة  التقنية  تطويع 
جانب  اإلــى  للمملكة  والب�سرية  الطبيعية 

دعم ت�سويق املنتج حملًيا وعاملًيا.

كما يقع على عاتق الهيئة الإ�سراف على 
واملتو�سطة  ال�سغرية  امل�ساريع  دعم  برامج 
التي تطرحها اجلهات احلكومية واخلا�سة 
والرتخي�ص لهذه اجلهات بطرح براجمها، 
اململكة  بــني  الــتــعــاون  تعزيز  اإلـــى  اإ�ــســافــة 
املن�ساآت  تنمية  يحقق  مبا  الأخــرى  والــدول 

باململكة. واملتو�سطة  ال�سغرية 
الهيئة يف  اأن جناح  الو�سيمي ترى  لكن 
دعمها  مت  حال  يف  اإل  يتحقق  لن  اأهدافها 
الأخرى )كل  من جميع اجلهات احلكومية 
والتي�سري  الت�سهيل  يف  وذلــك  جماله(   يف 
ملـــالك املــنــ�ــســاآت الــ�ــســغــرية واملــتــو�ــســطــة 
عن  متيزهم  تناف�سية  مــيــزة  واإعــطــائــهــم 
ن�سيب  �ساحبة  الكبرية  املن�ساآت  اأ�سحاب 

الأ�سد من كعكة القت�ساد ال�سعودي.
عقبة الرتويج

وي�سكل الرتويج عقبة كبرية اأمام جميع 
ا يف  امل�ساريع ال�سغرية واملتو�سطة خ�سو�سً
�سعف  ب�سبب  لنطالقها،  الأولى  ال�سنوات 

التسويق ألي منتج بحاجة 
إلى تبني سياسة إعالمية 

وإعالنية دقيقة

قضية العدد
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احلكومية  واملــوؤ�ــســ�ــســات  امل�ستهلك  ثــقــة 
ــات الــنــا�ــســئــة،  ــان ــي ــك واخلـــا�ـــســـة بــهــذه ال
تلبية  على  العملية  بقدرتها  والت�سكيك 
وخدمات  منتجات  وتــقــدمي  الحتياجات 
ذات �سوية عالية ل تقل �ساأنًا عن تلك التي 

الكبرية. املوؤ�س�سات  تقدمها 
تعزيز  اإلــــى  املــنــ�ــســاآت  تــلــك  وحتــتــاج 
ــهــا مـــع املـــوؤ�ـــســـ�ـــســـات احلــكــومــيــة  عــالقــت
هذه  من  ت�ستفيد  اأن  ميكن  التي  واخلا�سة 
مــعــار�ــص  تنظيم  خـــالل  مــن  املــنــتــجــات، 
اجلــهــات  بــرعــايــة  دوريـــة  �سبه  ولـــقـــاءات 
يف  الــطــرفــني،  جتــمــع  للم�ساريع  املــمــولــة 
التفاقيات  واإبرام  ال�سفقات  عقد  �سبيل 

امل�ساعدة يف هذا ال�ساأن.
ويف حني يبدو توافر التمويل املادي لأي 
هو  الأهــم  اأن  اإل  جــًدا،  مهم  �سيء  م�سروع 
نف�سه  واملتو�سط  ال�سغري  امل�سروع  م�ساعدة 
على ك�سب ثقة الزبائن وبناء ا�سم جتاري.

الــرتويــج  عملية  اأن  خمت�سون  ويـــرى 
بــالــدرجــة  ــاج  مــنــتــج حتــت لأي  والــتــ�ــســويــق 
الأولى اإلى تبني �سيا�سة اإعالمية واإعالنية 
بهذه  العام  الراأي  تعريف  يف  ت�سهم  دقيقة 
املــنــتــجــات، وهـــذا مــا حتــتــاجــه املــ�ــســاريــع 
ميول  اأن  يجب  وما  وال�سغرية،  املتو�سطة 

امل�ساريع  لهذه  املمولة  اجلهات  قبل  من 
اأو جهات  اأكانت �سناديق حكومية  �سواء 
خا�سة، ولذا تبدو و�سائل الإعالم خا�سة 
دوًرا  توؤدي  باأن  احلكومية منها، مطالبة 
قدراتها  بحكم  ال�سياق،  هذا  يف  كبرًيا 
وانطالًقا  اأوًل،  الكبرية  واملادية  الفنية 
القت�ساد  دعم  يف  الوطني  واجبها  من 
الجتماعية  واجباتها  وممار�سة  املحلي 
الـــرامـــيـــة حلل  كـــل اجلـــهـــود  يف دعــــم 
اأبناء  دخل  وحت�سني  البطالة  م�سكالت 
اإليه، من  وتتوجه  الذي تخاطبه  املجتمع 

جهة اأخرى.
وتكمن اأهم عوامل الت�سويق يف و�سع 
مدرو�سة  وت�سويقية  ترويجية  �سيا�سة 
ــوق الـــذي  ــس ــ� ــم بــطــبــيــعــة ال ــل بــعــنــايــة، ُت
الزبائن  هم  ومــن  املن�ساأة،  به  �ستعمل 
اإليهم  الــو�ــســول  وكيفية  املــفــرت�ــســون، 
امل�ساريع  هــذه  مع  بالتعامل  واإقناعهم 
ــقــدمــه مـــن خــدمــات  اجلـــديـــدة ومــــا ت

ومنتجات.
خطوات هامة

بدعم  املهتمني  من  عدد  يرى  كذلك 
اأهمية  واملتو�سطة  ال�سغرية  امل�سروعات 
امل�سروع  بداية  قبل  خطوات  عدة  توافر 

اأبرزها: اخلا�ص 
جوهرية. • ر�سالة 

جذابة. وهوية  جيدة  جتارية  • عالمة 
على  ــركــة  ــس ــ� ــال ب خـــا�ـــص  مـــوقـــع   •

الإنرتنت اأو مدونة.
و�ـــســـائـــل  يف  ـــور  ـــظـــه ال  •
باأقل  املختلفة  الإعــــالم 

املتاحة. الإمكانيات 
ــــك  ــــل ــــــــعــــــــمــــــــل ت وت
ي�ساعد  امل�سروع  جعل  على  الأ�سا�سيات 
اإيجاد فر�سة للم�سروع للنمو  �ساحبه يف 

والنت�سار، وهي خطوات غري مكلفة. 
التقنية

بــن  يــــرى د. حمـــمـــد  مــــن جـــانـــبـــه 
علوم  اأ�ستاذ  العوير�سي،  عبدالرحمن 
الإمـــام  بجامعة  واملــعــلــومــات  احلــا�ــســب 
ــن �ــســعــود الإ�ــســالمــيــة اأهــمــيــة  حمــمــد ب
ال�سغرية  امل�سروعات  دعــم  يف  التقنية 
ــرًيا  كــب دوًرا  ـــــوؤدي  ت كــمــا  وتــنــمــيــتــهــا، 
ـــود اأجــهــزة  يف تــطــويــر الــعــمــل مـــن  وج
ــود، واأجـــهـــزة قــارئ  ــارك ــب الــكــا�ــســري، ال
الك�سف  واأجهزة  الإلكرتونية،  البطاقة 
ــة وغــريهــا من  ــب عــن الــعــمــالت واملــراق
العمل  ت�سهل  التي  والتقنيات  الأجــهــزة 

وتطور اأداء املوؤ�س�سة.
العنا�سر  اأن  العوير�سي  ــح  واأو�ــس
املــوارد  وهــي:  اأربعة  الأ�سا�سية  التقنية 
املعلومات  الــبــ�ــســريــة،  املــــوارد  املــالــيــة، 
يف  خــلــل  ح�سل  واإذا  الأولـــيـــة،  واملــــواد 
يوؤثر  فهو  الأربــعــة  العنا�سر  هــذه  اأحــد 
العنا�سر  بقية  عــلــى  مــبــا�ــســًرا  تـــاأثـــرًيا 
الأخرى، فاملوارد املالية وحدها ل تكفي 
�سبق  وقــد  مــثــاًل،  املعلومات  غابت  اإذا 

70 في المئة من 
أصحاب المنشآت الصغيرة 

ال يجيدون استخدام 
التقنيات الحديثة
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المنشآت الصغيرة بحاجة إلى تعزيز 
عالقتها مع المؤسسات الحكومية 

والخاصة لالستفادة من منتجاتها

اختيار االسم التجاري للشركة  

الخطوة األولى 
لالنطالق

تكمن الأ�سباب غري املبا�سرة يف عدم جناح ال�سركات وخروجها من ال�سوق يف كيفية اختيار 
ال�سم التجاري لل�سركة الذي يعترب اخلطوة الأولى يف م�سرية انطالق ال�سركة اجلديدة، فعندما 
يقوم امل�ستثمر باختيار ا�سم ال�سركة بطريقة ل يراعي فيها العالقة الع�سوية بني ال�سم و طبيعة 
ا�سم  بناًء على  اأو  امل�سهورة  العاملية  املاركات  تقليد بع�ص  اأو عرب  ال�سركة،  فيه  تعمل  الذي  القطاع 

العائلة، فاإنه ي�ساهم دون ق�سد يف اإيجاد عالقة غري متوافقة بني ال�سركة وا�سمها التجاري.
هناك جمموعة من العوامل يجب مراعاتها واأخذها يف العتبار عند اختيار ال�سم التجاري 

لل�سركة اأو املوؤ�س�سة ومن اأهم هذه العوامل ما يلي:
تقدمها  التي  اخلدمات  اأو  املنتجات  طبيعة  مع  ومن�سجًما  متوافًقا  ال�سركة  ا�سم  يكون  اأن   -
ال�سركة، فالن�سجام والتوافق ما بني ال�سم التجاري وطبيعة عمل ال�سركة توؤدي اإلى ر�سم �سورة 
على  يتعرف  ال�سركة  عميل  اإن  حيث  ال�سركة،  هذه  هوية  عن  الزبائن  اأذهــان  يف  ورا�سخة  ثابتة 
منتجات ال�سركة من خالل ال�سم التجاري، فعندما يقوم الزبون بالبحث عن �سلعة ما، فاإنه يبحث 
عن ال�سم وي�ساأل البائع عن ال�سم التجاري ولي�ص عن موقع ال�سركة اأو اأ�سماء موظفيها، فال�سم 
التجاري يعك�ص اأهمية ال�سركة يف ذهن الزبون، وال�سركة التي تنتج �سلًعا خا�سة باملواد الغذائية ل 
ميكن اأن ن�ستخدم مفردات خا�سة بقطاع التكنولوجيا مثل )معالج - م�سفوفة - ذاكرة.. اإلخ( اإمنا 
ينبغي ا�ستخدام مفردات لها عالقة بجودة املنتج مثل بع�ص املفردات التي تتعلق بالطبيعة واملزرعة 

واحلقل واجلوانب ال�سحية املختلفة.
اأن يكون ق�سرًيا ولي�ص طوياًل، وتتجلى اأهمية هذا العامل يف اأن ال�سم الق�سري من ال�سهل اأن يتم 
حفظه من قبل الزبائن وال�سم املعقد والطويل عادًة ما يعزف الزبائن عن حفظه، وال�سركات العاملية 

محمد نبال قلعه جي
م�ست�سار اقت�سادي

بع�ص  لبيع  اململكة  اإلــى  ح�سرتا  ل�سركتني 
برامج تعليمية اأولية، اإحدى ال�سركتني كانت 
براجمها ذات واجهة عربية فنجحت يف بيع 
كانت  فقد  الأخــرى  ال�سركة  اأمــا  براجمها، 
جلمهور  اإجنليزية  واجــهــة  ذات  براجمها 
فف�سلت  الإجنليزية  اللغة  يعلم  ل  م�ستهدف 
تلك ال�سركة يف بيع براجمها رغم اأن لديها 
نتيجة  ولكن  الأولــيــة  واملــواد  املالية  املــوارد 
اأن  اإلى  اأدى  عنها  الدقيقة  املعلومات  لغياب 
نف�سها  تكلف  ومل  منتجاتها  بيع  يف  تف�سل 
واحل�سور  البيع  قبل  مــيــداين  م�سح  بعمل 
امل�ستهدف  اجلمهور  طبيعة  ملعرفة  للمملكة 
اإلى  الدقيقة  املعلومات  غياب  اأدى  وهكذا 

ف�سل مبيعاتها يف املنطقة.
كذلك تطرق اإلى اأهمية معلومة التدفقات 
التدفق  يعرف  ل  فقد  للمن�ساآت،  النقدية 
الــربامــج  خــالل  مــن  اإل  للموؤ�س�سة  النقدي 
التدفق  املــنــ�ــســاأة  تعلم  مل  واإذا  والــتــقــاريــر 
النقود  كــل  ف�ست�سرف  وتــراقــبــه  الــنــقــدي 
هناك  لي�ص  وي�سبح  مثاًل  ثابتة  اأ�ــســول  يف 
اأن  ميكن  ل  املالية  املراقبة  وبــدون  �سيولة، 
ال�سجالت  كذلك  النقدية،  التدفقات  تعرف 
معلومات  ا�ستخراج  اأرادت  اإذا  لأنها  تفيد  ل 
عليها  ت�سيع  ال�سجالت  من  ما  مناق�سة  عن 
الربامج  بع�ص  وجــود  من  بد  فال  املناق�سة 

التي ت�ساعد يف جمال تطوير املن�ساأة. الأ�سر املنتجة نواة ملن�ساآت �سغرية م�ستقباًل

قضية العدد
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ال�سهل  اأ�سماء جتارية ق�سرية  ومن  لها  امل�سهورة 
ا  حفظها مثل )Rado – Sony – HP – Apple( اأي�سً
بني  والن�سجام  املو�سيقي  العامل  مراعاة  ينبغي 
الق�سرية  الكلمات  بع�ص  فهناك  الكلمة،  اأحــرف 
مو�سيقى  وجود  عدم  ب�سبب  �سعًبا  يكون  وحفظها 
اأن  العك�ص ميكن  وعلى  الكلمة،  اأحــرف  بني  تربط 
يكون هناك ا�سم طويل بع�ص ال�سيء، اإل اأنه يتمتع 
مثل  تــذكــره  ال�سهل  مــن  جتعل  مميزة  مبو�سيقى 

)Adidas - Yahoo – Kodak - Google(
اأن يكون متناغًما مع �سعار ال�سركة الذي بدوره 
وWبيعة  ال�سركة  لن�ساط   kÓث‡ jكون  اأن   Öéj
عملها، فالتكامل بني ال�سم التجاري و�سعار ال�سركة 
اأجل الو�سول  اأن يتحقق من  وطبيعة عملها ينبغي 

اإلى مثلث التكامل بني ال�سم وال�سعار واملنتج. 
اأن يكون فريًدا، وهذا ما يعطي ال�سركة ميزة 
ال�سركة  اأعــمــال  تطور  احتمال  ب�سبب  تناف�سية، 
بها مع  ا  اأن يكون خا�سً التجاري يجب  فاإن ال�سم 

�سرورة عدم تقليد لأ�سماء اأخرى م�سهورة.

من  العمالء  ي�ستطيع  ل  اأحــرف  على  يحتوي  األ 
الأحرف  بع�ص  فهناك  نطقها،   اأخــرى على  جن�سيات 
اخلا�سة باللغة العربية فقط كحرف ال�ساد مثاًل، وهذا 
العربية  غري  اجلن�سيات  على  ال�سعوبة  من  يجعل  ما 
امل�ساكل  بع�ص  يولد  ا رمبا  واأي�سً التجاري  ال�سم  نطق 

اخلا�سة بالرتجمة من اللغة العربية اإلى لغات اأخرى.
�سعوبة التقليد اأو ال�سخرية اأو الت�سكيك، وهذا 
ب�سرورة  اخلا�ص  ال�سابق  بالعامل  يرتبط  العامل 
اإلى ذلك  اإ�سافًة  التجاري فريًدا،  ال�سم  يكون  اأن 
ينبغي اأن يكون ال�سم التجاري اإيجابًيا ومقبول لدى 
اجلميع، ومن غري املمكن اأن يتم ال�سخرية منه اأو 

الإنقا�ص من �ساأنه. 
لدى  التجارية  الأ�سماء  نظام  مراجعة  �سرورة 
ن�سو�ص  على  والطــالع  وال�سناعة  التجارة  وزارة 
مع  متوافق  ا�سم  اختيار  اأجــل  مــن  النظام  ومـــواد 
الناحية القانونية وغري م�سجل �سابًقا من قبل �سركات 
اأخرى، فالكثري من ال�سركات اجلديدة ت�سيع الكثري 
املنا�سب  التجاري  ال�سم  عن  البحث  يف  الوقت  من 

وتعتمد هذا ال�سم، اإل اأنهم يفاجوؤون باأن هذا ال�سم 
حمجوز من قبل �سركة اأخرى. 

الأ�سماء التجارية اخلا�سة باملواقع الإلكرتونية 
من  �سعوبة  اأكــر  تكون  رمبا  الإنرتنت  �سبكة  على 
اأن  ب�سبب  بال�سركات،  اخلا�سة  التجارية  الأ�سماء 
اللغة العربية  ل ميكن ا�ستخدامها ملثل هذه الأ�سماء، 
وعملية الرتجمة من العربية اإلى الإجنليزية ي�سوبها 
والطريقة  والتعقيدات،  الإرهــا�ــســات  من  الكثري 
الإلكرتونية   املــواقــع  ت�سمية  عند  �سيوًعا   الأكـــر 
ما  اأو  الكلمة  الكلمة وخامتة  بادئة  الدمج بني  هي 
باللغة الإجنليزية )Prefix - Suffix( فعلى  ي�سمى 
�سبيل املثال ال�سم التجاري Econopert هو موؤلف 
من �سقني الأول Econo وهي البادئة من كلمة 
وهي   Pert الثاين  وال�سق  اقت�ساد  اأي    Economy
خرباء   Experts اأو  خبري   Expert لكلمة  اخلامتة 
وعند دمج البادئة من الكلمة الأولى مع اخلامتة من 
الكلمة الثانية نح�سل على ا�سم ميكن ا�ستخدامه 

على �سبكة الإنرتنت.

كذلك ميكن للربامج املحا�سبية اأن تكون 
املن�ساأة   احتياجات  ح�سب  وعــلــى  �سغرية 
)توجد برامج جمانية على الإنرتنت( فهذه 
من�ساأة  لإدارة  تكفي  ال�سغرية  الــربامــج 
اإدارة  لربامج  حاجة  هناك  كذلك  �سغرية، 
و�سبط  ال�سجالت  حلفظ   الب�سرية   املوارد 

اأمــا  �سغرية،  املوؤ�س�سة  كانت  مهما  العمل 
العتماد  ميكن  فال  املوظفني  عدد  زاد  اإذا 
ويف  الإجــازات  خالل  )فمثاًل  الذاكرة  على 
غياب برامج اإجازات ل ميكن اأن تعرف من 
يح�سر  مل  ومن  ح�سر  ومن  اإجــازة  ي�ستحق 
لــلــرواتــب،  بالن�سبة  كــذلــك  ــــازة(  الإج مــن 
ــعــالوة  وزيــادتــهــا، ومــعــرفــة الــرتقــيــات وال
ــى  اإل حتــتــاج  الــعــمــلــيــات  هـــذه  كــل  للعاملني 

التقني  فاجلزء  واإنفاذها،  ملتابعتها  برامج 
ي�ساعد يف تطوير العمل وتو�سعه.

املتخ�س�سة  ــربامــج  ال اأن  ــح  اأو�ــس كــمــا 
ــالأعــمــال  مـــوجـــودة يف الــ�ــســوق وتــ�ــســلــح ل
لل�سقق  بــرامــج  ــقــدمي  ت مــثــل  املتخ�س�سة 
املفرو�سة، وبرامج مقاولت، ومقهى اإنرتنت، 
ومركز ات�سالت، فكل هذه حتتاج اإلى برامج 

متخ�س�سة ت�ساعد يف ت�سيري العمل.
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مؤيدة أوباما التي كرهها االقتصاديون
ما  أو  املتاحة،  األمــور غير  أي يف   - والــعــجــوزات  الفجوات  وقتها تفكر يف  كبيًرا من  تايسون متضي جانًبا  لــورا 
ينقصنا: أي فجوة الوظائف، وفجوة الدخل، وفجوة التعليم، وفجوة املساواة بني اجلنسني، ورمبا أكثرها إثارة للقلق 

فجوة عجز املالية العامة األمريكية اآلخذة يف االتساع.
ويساورها القلق من احتمال فقدان الواليات املتحدة لهيمنتها، وتزايد صعوبة حتقيق احللم األمريكي املتمثل 

يف ازدياد الرخاء.
العمالة  «إن  بيركلي:  يف  كاليفورنيا،  بجامعة  األعمال  وإدارة  االقتصاد  أستاذة  تايسون،  أندريا  دي  لــورا  وتقول 

واألسر األمريكية كانت تعاني من املتاعب حتى من قبل فترة «الركود الكبير».

لورا تايسون

ويقرتن ا�سم لورا تاي�سون بعبارة »اأول �سيدة« يف 
»جمل�ص  تراأ�ص  �سيدة  اأول  فهي  املــجــالت،  من  عــدد 
امل�ست�سارين القت�ساديني« )يف عهد الرئي�ص الأمريكي 
بيل كلينتون(، واأول �سيدة ت�سغل من�سب عميد »كلية 
�سيدات  »مركز  اأ�س�ست  حيث  الأعمال«،  لإدارة  لندن 

الأعمال« التابع للكلية.
طلبة  تدري�ص  حلقات  بني  ا�سرتاحة  فرتة  واأثناء 
املاج�ستري يف اإدارة الأعمال، قالت تاي�سون اإن »معدل 
حتى  تباطاأ  و2007   2000 عامي  بني  الوظائف  منو 
الثالثة  العقود  خــالل  م�ستواه  ن�سف  يتعدى  يعد  مل 
ظل  لكنه  قوًيا،  الإنتاجية  منو  معدل  وكان  ال�سابقة. 
بوترية اأ�سرع كثرًيا من معدل منو الأجور، كما انخف�ص 
بال�ساعة، مما  العاملني احلقيقية  تعوي�سات  متو�سط 
اأ�سر حتى بالعاملني الذين اأمتوا درا�ستهم اجلامعية«.

وترى تاي�سون اأن الق�سية اجلديدة التي تبعث على 
القلق يف الع�سر احلايل هي الحتياجات على تزايد 
ت�سكل  حيث   - املتحدة  الــوليــات  يف  الدخول  تفاوت 
الطبقة العليا الأكر ثراًء ن�سبة 1% فقط من املجتمع 
من   %99 ن�سبة  ت�سكل  الــتــي  الدنيا  الطبقة  مقابل 
املجتمع. وتقول »اإنها ق�سية جيل ملن ترتاوح اأعمارهم 
بني اأوا�سط الع�سرينيات واأوا�سط الثالثينيات. وهوؤلء 
هم جيل هذا العامل، مثلما كنت اأنا �سمن جيل احلركة 

املناه�سة حلرب فييتنام«.
�سكل  ـــــداأت يف  ب الــتــي  الحــتــجــاجــات  وكـــانـــت 
مظاهرات �سد عمليات الإنقاذ املايل ملوؤ�س�سات »وول 
حولتها  دوامة  يف  دخلت  قد  والف�ساد  املالية  �سرتيت« 

فجوة عجز املالية العامة األمريكية اآلخذة يف االتساع.
ويساورها القلق من احتمال فقدان الواليات املتحدة لهيمنتها، وتزايد صعوبة حتقيق احللم األمريكي املتمثل 

يف ازدياد الرخاء.
العمالة  «إن  بيركلي:  يف  كاليفورنيا،  بجامعة  األعمال  وإدارة  االقتصاد  أستاذة  تايسون،  أندريا  دي  لــورا  وتقول 

واألسر األمريكية كانت تعاني من املتاعب حتى من قبل فترة «الركود الكبير».

المجهر
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ل  العامل،  اأنحاء  خمتلف  يف  »احــتــالل«  حركات  اإلــى 
�سيما يف القت�سادات املتقدمة.

مع cلينتون
ال�سيا�سات  لربنامج  كمهند�سة  تاي�سون  عملت 
الرئي�ص  حكومة  يف  والــدولــيــة  املحلية  القت�سادية 
للوليات  الأولى  رئا�سته  فرتة  اإبان  كلينتون  الأمريكي 
اأعلى مرتبة وظيفية ت�سل  اإلى  املتحدة، حيث و�سلت 
اإليها امراأة يف البيت الأبي�ص يف عهد الرئي�ص كلينتون 
كمدير  روبـــن«  »روبـــرت  لل�سيد  خلًفا  ــاءت  ج عندما 
فرباير  من  الفرتة  يف  القومي  القت�سادي  للمجل�ص 

1995 اإلى دي�سمرب 1996.
املت�سددة«  »الأحــاديــة  ملنهج  تاي�سون  تاأييد  وكــان 
يف التجارة قد جذب اهتمام كلينتون، حيث ر اأى فيه 
 Who`s Bashing كتاب  ويف  وعملًيا.  واقعًيا  منهًجا 
 Whom? Trade Conflict in High - Technology
ال�سراع  ملــن؟  اللكمات  يوجه   )مــن    »»Industries
امل�ستوى(،  رفيعة  التكنولوجيا  �سناعات  يف  التجاري 
ال�سمة  تاي�سون  حــددت   ،1992 عــام  يف  ُن�سر  ــذي  ال
حول  اليابانيني  مع  كلينتون  تفاو�ص  لأ�سلوب  العامة 

ق�سايا احلمائية يف التجارة.
وكانت امل�سكلة يف ذلك الوقت متمثلة يف التحدي 
الوليات  اأمام  واأوروبــا  اليابان  ت�سكله  الذي  اجل�سيم 
التحويلية  ال�سناعة  جمــال  يف  �سيما  ل  املــتــحــدة، 

و�سادرات التكنولوجيا رفيعة امل�ستوى.
بال  احلرة  التجارة  منهج  »تاي�سون«  ترف�ص  واإذ 
قيود، اقرتحت تو�سيع نطاق النفاذ اإلى الأ�سواق عرب 

مفاو�سات �ساقة حول التعريفات اجلمركية 
واحلواجز اأمام التجارة، تدعمها تهديدات 
مــوؤكــدة بــاتــخــاذ اإجـــــراءات جــزائــيــة �سد 
ــام  اأم اأ�ــســواقــهــا  الــتــي تعلق  القــتــ�ــســادات 

الواردات الأمريكية.
ملاPا اختارتها اأمريكا?

مــذكــراتــه،  يف  كلينتون  الرئي�ص  ــال  ق
اختار  اإنــه  )حياتي(،   »My Life« بعنوان 
ال�سيدة تاي�سون كرئي�ص ملجل�ص امل�ست�سارين 
اأثارت اهتمامه باإملامها  القت�ساديني لأنها 
التحويلية  وال�سناعة  التكنولوجيا  بق�سايا 
ق�سايا  اأن  »اأح�س�ست  ـــال:  وق والــتــجــارة، 
القت�ساد اجلزئي ظلت مهملة لزمن طويل 

جًدا يف ال�سيا�سات القت�سادية القومية«.
ال�سيدة تاي�سون �سخًبا  اأثار تعيني  وقد 
يف اأو�ساط كبار االقت�سادÚj الjòن اأعربوا 
�سراحة عن �سكوكهم يف موؤهالتها العلمية 
ا�ستطاعت  اأنها  رغم  التحليلية،  ومهاراتها 
ذكرت  فقد  احرتامهم.  تك�سب  اأن  لحًقا 
يف  )بيزني�سويك(   »Businessweek« جملة 
عدد فرباير 1993 اأنه »على الرغم من اأن 
اأ�سا�ص  ي�سكلون  ما  غالًبا  القت�ساد  خرباء 
يكون  اأن  الــنــادر  فمن  امل�سحكة،  النكات 
اأحدهم م�ستهدًفا من اخلرباء القت�ساديني 

الآخرين يف هجوم �سافر«.
التحليل  يف  تــايــ�ــســون  ــوب  ــل ــس اأ� لــكــن 

ــادي املـــمـــزوج بــا�ــســرتاتــيــجــيــات  ــ�ــس ــت الق
يف  جــاء  بــدقــة  وحم�سوبة  حـــادة  �سيا�سية 
لكنها  لع�سرها.  �سابًقا  احلـــالت  بع�ص 
»هــا�ــص«  كلية  تــ�ــســول وجتـــول يف  تـــزال  ل 
لالقت�ساد يف بريكلي من خالل مناظرات 
النظر  وجهات  يف  واختالفات  اقت�سادية 
واملقالت  املدونات  تكتب  كما  ال�سيا�سية، 
منها  والــ�ــســحــف،  املــجــالت  يف  املنتظمة 
يف  )اإيكونوميك�ص(   »Economix« مدونة 
 »A-List« وباب  تاميز  نيويورك  جريدة 

)املتميزون( يف جريدة فاينان�سيال تاميز.
ولــــورا تــايــ�ــســون مــتــزوجــة مــن كاتب 
رواية  موؤلف  تارلوف«،  »اإيريك  ال�سيناريو 
وبع�ص  لــوجــه(  )وجـــًهـــا   »Face-Time«
 M - A - S -« التلفزيوين  امل�سل�سل  حلقات 
املتنقل(  امليداين  اجلراحة  )م�ست�سفى   »H
وكاتب مدونة جملة »Atlantic«  )اأتالنتك(.  
حول  ف�سل  بتدري�ص  »اأقــوم  تاي�سون  وتقول 
ال�ساعدة.  الأ�ــســواق  الأعــمــال يف  مــزاولــة 
واأقول للطلبة اإن ن�سف املنهج يتناول العلوم 
خبرية  ل�ست  اأنني  ورغــم   - ال�سرتاتيجية 
يف  كافية  جتــارب  لــدي  فــاإن  ا�سرتاتيجية 
هذا املجال؛ فاأنا ع�سو يف جمال�ص لالإدارة 
وتوليت اإدارة كليات لإدارة الأعمال، واأتفهم 
والن�سف   - ال�سرتاتيجية  العلوم  طبيعة 

الآخر يتناول علم القت�ساد.

الرئي�ص الأمريكي باراك اأوباما
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ا�صتياء اقت�صادي
من الوا�سح اأن علم القت�ساد تطور مبرور الزمن، لكن ال�سبب 
جملة  يف  جــاء  ملــا  ــا  ووفــًق الأكــادميــيــني،  القت�ساد  خـــرباء  ا�ستياء  يف 
»بيزني�سويك« يكمن يف »اأنها اأكر انفتاًحا بكثري عن معظم خرباء القت�ساد 

على فكرة الإجراءات احلكومية«.
وكانت تاي�سون قد ذكرت يف كتابها بعنوان »من يوجه اللكمات ملن؟«، اأنه 
التكنولوجية  ال�سناعات  م�سري  باأن  املطمئن  املفهوم  يخدعنا  اأن  ينبغي  »ل 
الأمريكي«،  التدخل  غياب  يف  ال�سوق  قوى  حتدده  اأمريكا  يف  امل�ستوى  رفيعة 
ا غري  وذكرت املجلة اأن »ت�سكيكها يف اأهمية مبداأ اليد اخلفية يجعلها �سخ�سً
مرغوب فيه بني �سفوف املتخ�س�سني الرا�سخة قناعتهم باأهمية قوى ال�سوق.

 )James Galbraith( غــالــربيــث«  »جيم�ص  القــتــ�ــســادي  اخلــبــري  لكن 
 American« الليربالية  ال�سهرية  املجلة  وكتب يف  تاي�سون.  انربى مدافًعا عن 
Prospect« )وجهة النظر الأمريكية( يف عدد مار�ص 1993 قائاًل اإنها حري�سة 
هــوؤلء  يهدد  اخلطر  اإن  وقــال  الظهور«  ول  للجدل  »حمبة  ولي�ست  ودقيقة 
»اخلرباء القت�ساديني املحرتفني الني اأحاطوا ال�سوق بهالة من التميز داخل 
التجهيز.  م�سبقة  ال�سيا�سات  من  عري�سة  قاعدة  لهم  اأتــاح  مما  عاجي  برج 
كافة  امل�ستخدمة يف  معادلتهم  تعد  اإذا مل  هوؤلء اخلرباء  �سيفعله  الذي  فما 
الكبار قد ي�سعرون باخلطر من  الأولد  الأغرا�ص كافية؟ ومن ثم فاإن هوؤلء 

تعيينها يف هذا املن�سب«.
الوالد.. واإرثه

كان والد لورا تاي�سون اأمريكي من اأ�سل اإيطايل من اجليل الثاين املهاجر 
بعقلية  يتمتع  وكان  الثانية.  العاملية  احلرب  يف  و�سارك  املتحدة  الوليات  اإلى 
موجهة نحو حتقيق الأهداف ومن ثم كان يحث اأولده على الإجناز. وقد ولدت 
لورا تاي�سون يف مدينة »بايون« يف ولية »نيوجري�سي« يف عام 1947 وتخرجت 
وح�سلت  للبنات،  اخلا�سة  الكليات  اإحدى  »�سميث«،  كلية  من  امتياز  بدرجة 
ما�سات�سو�ست�ص  »معهد  القت�ساد يف عام 1947 من  الدكتوراه يف  درجة  على 
للتكنولوجيا«، حيث كانت حت�سل على التوجيه وامل�سورة من اخلبري القت�سادي 
للنمو  »اإيفزي دومار«، وهو خبري اقت�سادي رو�سي املولد و�سع منوذًجا مهًما 
و�سجعها على الهتمام بالقت�سادات املوجهة ذات الطابع ال�سوفييتي. وعملت 
على  عملها  تركز  حيث  الدويل  البنك  يف  كا�ست�ساري  لفرتة  تاي�سون  ال�سيدة 
لفرتة  العمل  يف  ت�ساركت  حيث  ال�سرقية،  اأوروبا  يف  ال�سرتاكية  القت�سادات 
 Bela( بال�سا«  »بيال  املــعــروف  الهنغاري  القت�سادي  اخلبري  مع  ق�سرية 
 ،)Irma Adelman( اأدملــان«  »اإيرما  التنموي  القت�ساد  وخبرية   ،)Balassa
اأعلى املراتب الوظيفية بني موظفات  اأ�سحاب  التي كانت يف ذلك الوقت من 
البنك. وقامت ال�سيدة تاي�سون بتدري�ص مادة القت�ساد يف جامعة برين�ستون 
ملدة ثالث �سنوات ثم انتقلت يف عام 1978 اإلى جامعة بريكلي حيث ظلت تعمل 

فيها على فرتات متقطعة منذ ذلك احلني.
كانت ح�سب  اأنها  اإل  الأعمال،  اإدارة  بدرا�سة  والدها  عليها  اأ�سار  وبينما 
قولها: »واحدة ممن حتولوا فوًرا اإلى درا�سة علم القت�ساد بعد اللتحاق باأول 
اأداة مهمة  اأن القت�ساد  اأرى  التخ�س�ص. وكنت دائًما  ف�سل درا�سي يف هذا 
للعمل يف ال�سيا�سة العامة، ومن ثم عكفت على درا�سته. واأعتقد اأنني اتخذت 

القرار ال�سليم، فاأنا ل اأزال اأحب القت�ساد«.
وترى تاي�سون، التي �ساركت يف اإعداد التقرير ال�سنوي حول »الفجوة العاملية 
بني اجلن�سني«  الذي ي�سدر عن »منتدى القت�ساد العاملي« اأن املراأة م�ستمرة 
اأنحاء العامل - واإن كان بوترية بطيئة، ول  يف حتقيق تقدم يف خمتلف 

ا يف م�ستوى التمثيل ال�سيا�سي. تزال متاأخرة عن الركب خ�سو�سً

»البحث  مــبــداأ  اتــبــاع  على  حتــث  التي  تاي�سون،  لــورا  تقول 
الن�ساء  لتقدم  كو�سيلة   )Affirnative Seatch( الإيجابي« 
من حيث  بلًدا   135 املـــراأة يف  اأو�ــســاع  ندر�ص  »اإنــنــا  املــوؤهــالت، 
فجوات التمثيل ال�سيا�سي، وفجوات الفر�ص القت�سادية، وفر�ص 
احل�سول على التعليم وفجوات الأداء التعليمي، وفجوات الرعاية 
اأن معظم  القيا�ص يف عام 2006، وجدنا  بداأنا  ال�سحية. »ومنذ 
التعليم  جمــايل  يف  �سيما  ل  الــتــقــدم،  مــن  قـــدًرا  حقق  الــبــلــدان 
يف  الركب  عن  متاأخرة  تــزال  ل  املــراأة  لكن  ال�سحية.  والرعاية 
يف  فــاملــراأة  ال�سيا�سي.  والتمثيل  القت�سادية  الفر�ص  جمــايل 
اأقل من 20% من مراكز �سنع  ن�سبة  العامل ت�سغل  اأنحاء  خمتلف 

القرار على امل�ستوى الوطني«.
التنمية يف  ال�سيدة تاي�سون على »تقرير عن  وقد وقع اختيار 
العامل لعام 2012« الذي ي�سدره البنك الدويل حول امل�ساواة بني 
اجلن�سني باعتباره تقريًرا بالغ الأهمية يف جتميع البحوث املعنية 

بكيفية تاأثري امل�ساواة بني اجلن�سني على التنمية.
تعلمتها من هذا  التي  الأمور  اأحد  »اإن  تقول  ال�ساأن  ويف هذا 
املــراأة  ح�سول  فر�ص  توفري  اأهمية  مدى  هو  احل�سيف  التقرير 
على الئتمان. ونحن ندرك اأن هناك م�سكلة يف ح�سول موؤ�س�سات 
الأعمال ال�سغرية على الئتمان بوجه عام يف خمتلف املجتمعات 
باختالف م�ستويات التنمية فيها، �سواء كانت جمتمعات متقدمة 
اأم ل. وبالتايل هناك اأ�سباب تف�سر ازدياد �سوء الأو�ساع بالن�سبة 
للمراأة، وتزداد �سعوبة بالن�سبة ملوؤ�س�سات الأعمال ال�سغرية التي 

تراأ�سها ن�ساء«.

النساء.. مازلن األسوأ

المجهر
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باأ�سرة  تاي�سون  جمعت  التي  الــروابــط  وكــانــت 
الرئي�ص كلينتون ف�ساًل على منا�سرتها لق�سايا املراأة 
لل�سناتور  تلقائيًا  مــوؤيــًدا  جعلتها  التي  العوامل  من 
عام  يف  الأخــرية  هذه  �سعي  خالل  كلينتون  هيالري 
خلو�ص  الدميقراطي  احلــزب  برت�سيح  للفوز   2008
انتخابات الرئا�سة. وحتولت تاي�سون بعد ذلك لتاأييد 
يف  ال�سباق  من  كلينتون  هيالري  خــروج  بعد  اأوبــامــا 

�سهر يونيو من نف�ص ال�سنة.
واإلى جانب اآراء لورا تاي�سون املدافعة عن الرئي�ص 
اأوباما، فهي ع�سو كذلك يف املجل�ص غري احلزبي الذي 
القدرة  ــادة  وزي العمل  فر�ص  لتوفري  الرئي�ص  اأن�ساأه 
اإمييلت«،  »جيفري  ال�سيد  يراأ�سه  والذي  التناف�سية، 
مدير �سركة جرنال موتورز. ويتمثل الهدف الرئي�سي 
لهذا املجل�ص يف اإيجاد �سبل جديدة لت�سجيع النمو عن 
طريق ال�ستثمار يف الأعمال التجارية الأمريكية بغية 
للمناف�سة  العمالة  وتدريب  وتعليم  التوظيف،  ت�سجيع 
على امل�ستوى العاملي، واجتذاب فر�ص العمل والأعمال 

التجارية اإلى الوليات املتحدة.
دون املطلوب

ت�ستثمر  املتحدة  الوليات  اأن  تاي�سون  وتــرى 
رئي�سية  جمــالت  ثالثة  يف  املطلوب  امل�ستوى  دون 
العمل  فر�ص  اإن�ساء  على  عــادة  البلدان  ت�ساعد 
عالية الأجور والإبقاء عليها، وهي زيادة مهارات 
البنية  ومــ�ــســروعــات  وتــدريــبــهــا،  العاملة  الــقــوى 

التحتية، والبحث والتطوير.
 Michael Spence« درا�ستي  اإلى  تاي�سون  وت�سري 
 »David Autor«و  »and Sandile Hlatshwayo
يف  والعوملة  التكنولوجي  التطور  اأثر  حول  احلديثتني 
الأجور يف منت�سف  وتباطوؤ منو  العمل  فقدان فر�ص 

�سلم املهارات والتوزيع الوظيفي، واإن كانت ترى اأنها 
عملية ديناميكية، حيث ترتفع الأجور يف البلدان التي 
كانت تعترب قبل ذلك من البلدان اجلذابة. ويف هذا 
ال�ساأن تقول »اإن ال�سني قد تبداأ يف فقدان وظائفها 

لغريها من البلدان«.
جمال�ص  يف  مقعًدا  ت�سغل  التي  تاي�سون،  وتقول 
تي«  اآند  تي  و»اإيــه  �ستانلي«  »مورغان  �سركات   اإدارة 
و»�سيلفر �سربنغ نتورك« وجمموعة �سركات »�سي بي 
تزايد  اإلى  اأدى  العاملي  التناف�ص  اإن  اإلي�ص«،  ريت�سارد 
اإن  وتقول  املتحدة.  الوليات  يف  الدخل  يف  التفاوت 
هناك ثالث قوى وراء التغريات الهيكلية املعاك�سة يف 

�سوق العمل الأمريكية، وهي:
العالية،  للمهارة  املتحيز  التكنولوجي  التناف�ص   •
الروتينية  لالأعمال  الآيل  الت�سغيل  اإلى  اأدى  مما 

مع زيادة الطلب على العمالة ذات التعليم العايل 
من احلا�سلني على درجات جامعية على الأقل.

خالل  من  العمل  اأ�سواق  واندماج  العاملي  • التناف�ص 
اإلغاء  اإلى  اأدى  مما  اخلارجي،  والتعهيد  التجارة 

الوظائف وتخفي�ص الأجور.
تك�سبها  التي  التناف�سية  اأمريكا  قدرة  يف  • الرتاجع 

جاذبية كموقع لالإنتاج والتوظيف.

زيــارة  خــالل  تاي�سون  لــورا  قالت  العاملية،  القت�سادية  الأزمـــة  على  تعليقها  يف 
الأطراف  فرادى  باأن  العتقاد  يف  كان  الأ�سا�سي  اخلطاأ  »اإن  نيويورك  اإلى  بها  قامت 
الفاعلة الر�سيدة �ستكون بال�سرورة من�سبطة. ويف البداية، اأود اأن اأ�سري اإلى اأنني قلت 
»الأطراف الر�سيدة«، ولدينا الآن اأدلة مرتاكمة على اأن فرادى الأطراف الفاعلة لي�ست 

دائمًا اأطراًفا ر�سيدة، لكن النماذج القت�سادية مل تاأخذ هذا الأمر يف احل�سبان«.
»لذلك اأعتقد اأن هناك حتوًل كبرًيا طراأ بالفعل من حيث التفكري يف اإمكان ف�سل 
قوى ال�سوق. فلماذا تفرت�ص اأن الأ�سواق لديها املعلومات الكاملة؟ وحقيقة الأمر اأنها 
فعادة  الكاملة،  املعلومات  لديها  كان  اإذا  وحتى  الأحيان،  اأغلب  يف  لها  متاحة  لي�ست 
ما يغفل عنها امل�سوؤولون الذين ل يولونها الهتمام الكايف. واأًيا كان ال�سبب، يجب اأن 
نفرت�ص اأنها قد ل تثمر يف نهاية الأمر نتائج مثالية. ومن ثم فاإن هذا يعد تطوًرا كبرًيا 

جًدا. واأعتقد اأنه تطور هائل«.

ماذا قالت عن األزمة؟

رئي�ص حترير جملة  كليفت  الرئي�سية على مقال جريميي  مادته  املو�سوع يف  اعتمد 
التمويل والتنمية، اإ�سافة لبع�ص املراجع منها:

Cicarelli،Jamew، and Julianne Cicarelli. 2003، 
Distinguished Women Economists )Westprot، Connecticut: 
Praeger Publishers(.
Clinton، Bill، 2004، My Life 
)New York: Alfred Knopf Publishers(.
MySpace Journal، 2010، Interview with Laura Tyson. 
www.myspace.com/video/vid/102580084#pm_cmp=vid_OEV_P_P.

الرئي�ص الأمريكي الأ�سبق بيل كلينتون
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األداء المتنـامي.. يستمر
االقتصاد السعودي ٢٠١٢م

الناجت احمللي  املتنامي، حيث سّجل  أدائــه  وتيرة  عــام ٢٠١٢م على  السعودي خــالل  حافظ االقتصاد 
ليستقر عند  املئة  8.6 يف  نسبته  بلغت  ارتفاًعا  باألسعار اجلارية  االستيراد)  رســوم  (بإضافة  اإلجمالي 
٢٧٢٧.4 مليار ريال. كما متّكن الناجت احمللي للقطاع غير النفطي مبكونيه الرئيسني احلكومي واخلاص 
من حتقيق معدل منٍو بلغت نسبته ١١.٢ يف املئة، ويتوقع أن يكون القطاع احلكومي قد منا بنحو ١٠.6 يف 

املئة، والقطاع اخلاص بنحو ١١.٥ يف املئة باألسعار اجلارية.

عبدالحميد العمري
جمعية القت�ساد ال�سعودية
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املحلي  الــنــاجت  بيانات  ــارْت  ــس اأ�  كما 
الإجمايل بالأ�سعار الثابتة )باإ�سافة ر�سوم 
اإلى منوه بن�سبة 6.8 يف املئة  ال�سترياد( 
املعدل  بنف�ص  خالل عام 2012م، مقارنًة 
2011م.  عــام  خــالل  املتحقق  النمو  مــن 
النفطي قد �سّجل  اأن يكون القطاع  وُيقّدر 
منوًا خالل عام 2012م بلغت ن�سبته 5.5 
للقطاع  املحلي  الناجت  يكون  واأن  املئة،  يف 
غري البرتويل قد �سّجل منًوا حقيقًيا بلغت 
ن�سبته 7.2 يف املئة، تاأّتى من منو القطاع 
ولت�سل  املــئــة،  يف   7.5 بن�سبة  اخلــا�ــص 
الإجــمــايل  املحلي  الــنــاجت  يف  م�ساهمته 
اإلى نحو 58.0 يف املئة، فيما منا القطاع 

احلكومي بن�سبة 6.2 يف املئة. 
الأنــ�ــســطــة  اأداء  مــ�ــســتــوى  ــى  عــل اأمــــا 
للقطاع  املحلي  للناجت  املكونة  القت�سادية 
منــًوا  جميعها  حققْت  فقد  الــبــرتويل  غــري 
2012م،  للعام  ال�سنوي  اأدائها  يف  اإيجابًيا 
حــيــث و�ــســل الــنــمــو احلــقــيــقــي املـــقـــّدر يف 
اإلى  البرتولية  غري  التحويلية  ال�سناعات 

 12.4 بنحو  مقارنًة  املئة  يف   8.3 نحو 
ن�ساط  ويف  ال�سابق،  للعام  املــئــة  يف 

والتخزين  والــنــقــل  التــ�ــســالت 
نحو 10.7 يف املئة مقارنًة بنحو 
10.1 يف املئة عن العام ال�سابق، 

ويف ن�ساط الكهرباء والغاز واملاء نحو 7.3 
عن  املــئــة  يف   4.2 بنحو  مــقــارنــًة  املــئــة  يف 
والبناء  الت�سييد  ن�ساط  ويف  ال�سابق،  العام 
نحو 10.3 يف املئة مقارنًة بنحو 11.6 يف 
جتارة  ن�ساط  ويف  ال�سابق،  العام  عن  املئة 
نحو  والفنادق  واملطاعم  والتجزئة  اجلملة 
املئة  يف   6.4 بنحو  مقارنًة  املئة  يف   8.3
عن العام ال�سابق، ويف ن�ساط خدمات املال 
والتاأمني والعقارات وخدمات الأعمال نحو 
4.4 يف املئة مقارنًة بنحو 2.7 يف املئة عن 

العام ال�سابق.
األسعار وتكاليف املعيشة

لتكاليف  العام  القيا�سي  الرقم  �سجل 
 )100=1999( املــــدن  جلــمــيــع  املــعــيــ�ــســة 
2012م،  بنهاية  املئة  يف   4.5 اإلى  تراجًعا 
مقارنًة مب�ستواه خالل العام ال�سابق البالغ 
5.0 يف املئة. و�سجل معامل انكما�ص الناجت 
النفطي،  غــري  للقطاع  الإجــمــايل  املحلي 
القت�سادية  املوؤ�سرات  اأهم  من  ُيعد  الذي 

القت�ساد  م�ستوى  على  الت�سخم  لقيا�ص 
بلغت  2012م  عــام  خــالل  ارتــفــاًعــا  ككل 
بارتفاعه  مقارنة  املــئــة،  يف   3.8 ن�سبته 

للعام ال�سابق بنحو 6.1 يف املئة. 
عرض النقود والنشاط املصريف

ارتفاًعا  )ن3(  النقود  عر�ص  �سجل 
�سنوًيا خالل عام 2012م )اأكتوبر( ن�سبته 
13.0 يف املئة ليبلغ 1.35 تريليون ريال، 
اأدنى بلغت ن�سبته 12.4 يف  مقابل ارتفاع 
النقد  ارتفع  حيث  ال�سابق،  العام  يف  املئة 
 12.2 بن�سبة  امل�سارف  خــارج  املــتــداول 
الطلب  حتت  الودائع  وارتفعت  املائة،  يف 
الودائع  وارتفعْت  املئة،  يف   15.8 بن�سبة 
الزمنية والدخارية بن�سبة 15.2 يف املئة، 
فيما حققت الودائع الأخرى �سبه النقدية 

منوًا طفيفًا مل يتجاوز 0.3 يف املئة. 

هـــذا وقـــد �ــســّجــل الــقــطــاع املــ�ــســريف 
الهامة خالل  الـــتـــطـــورات  مـــن  ــعــديــد  ال
تطوراته  مقارنًة  )اأكتوبر(  2012م  عام 
اأن  اأبرزها؛  لعل من  ال�سابق،  العام  خالل 
اإجمايل موجودات )مطلوبات( امل�سارف 
خالل  �سنوًيا  ارتفاًعا  �سّجل  قد  التجارية 
عام 2012م )اأكتوبر( بلغت ن�سبته 10.1 
ريــال،  مليار   1689 اإلــى  املئة، لي�سل  يف 
يف  املئة  يف   1.5 ن�سبته  بارتفاع  مقارنة 
الودائع  اإجمايل  ال�سابق. كما �سجل  العام 
)اأكتوبر(  2012م  عام  خالل  امل�سرفية 
يف   13.1 ن�سبته  بلغت  �سنوًيا  ارتــفــاًعــا 
ريال،  مليارات   1208 حوايل  ليبلغ  املئة، 
يف  املئة  يف   12.1 ن�سبته  ارتــفــاع  مقابل 
امل�سرفية  الودائع  و�سّكلت  ال�سابق.  العام 
املئة  89.8 يف  ن�سبة  2012م  اأكتوبر  حتى 

األنشطة االقتصادية المكونة للناتج المحلي للقطاع غير 
البترولي  حققتْ نموًا إيجابيًا في أدائها السنوي
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مقارنة  )ن3(،  النقود  عر�ص  اإجمايل  من 
بن�سبة 90.2 يف املئة يف نهاية العام ال�سابق. 
على  التجارية  امل�سارف  مطلوبات  و�سّجلت 
القطاع اخلا�ص خالل عام 2012م )اأكتوبر( 
لت�سل  املئة  يف   14.7 ن�سبته  بلغت  ارتفاعًا 
اإلى نحو 979.7 مليار ريال، مقابل ارتفاعها 
بن�سبة 10.6 يف املئة يف العام ال�سابق، فيما 
من  التجارية  امل�سارف  مطلوبات  �سجلْت 
)اأكتوبر(  2012م  عام  خالل  العام  القطاع 
لتبلغ  املئة  يف   16.9- ن�سبته  بلغت  تراجعًا 
بانخفا�سها  مقارنة  ريـــال،  مليار   168.4
خالل  املئة  يف   2.2- ن�سبته  البالغ  الأدنـــى 

العام ال�سابق. 
الأجنبية  املوجودات  اإجمايل  ارتفع  كما 
2012م  عــام  خــالل  الــتــجــاريــة  للم�سارف 
اإلى  املئة  لي�سل  يف   3.0 بن�سبة  )اأكتوبر( 

بارتفاعه  مقارنة  ريـــال،  مليار   219.9
بن�سبة 8.1 يف املئة عن العام ال�سابق. يف 
على  الأجنبية  املطلوبات  انخف�ست  حني 
2012م  عــام  خــالل  التجارية  امل�سارف 
لتبلغ  املئة  يف   11.6- بن�سبة  )اأكــتــوبــر( 
بانخفا�ٍص  مــقــارنــة  ريـــال،  مليار   85.6
عن  املئة  يف   20.3- ن�سبته  بلغْت  اأكــرب 
�سايف  �سجل  فقد  وبالتايل  ال�سابق،  العام 
التجارية  للم�سارف  الأجنبية  الأ�ــســول 
ارتفاًعا  )اأكــتــوبــر(  2012م  عــام  خــالل 
 134.3 اإلى  لي�سل  املئة  يف   15.1 ن�سبته 
بلغت  اأكــرب  بارتفاٍع  مقارنة  ــال،  ري مليار 

ن�سبته 35.4 يف املئة عن العام ال�سابق. 
كما ارتفعت اأرباح امل�سارف التجارية 
ــــى مــن عــام  خـــالل الــعــ�ــســرة �ــســهــوٍر الأول
ريــال،  مليار   28.8 نحو  لتبلغ  2012م 
بنف�ص  ريــال  مليار   26.3 بنحو  مقارنة 
بارتفاٍع  اأي  ال�سابق،  الــعــام  مــن  الــفــرتة 
الــعــام  املئة عن  يف   9.1 ن�سبته  �ــســنــوي 
واحتياطيات  راأ�ــســمــال  وارتــفــع  ال�سابق. 
2012م  عــام  خــالل  التجارية  امل�سارف 
اإلى  لي�سل  املئة  بن�سبة 9.8 يف  )اأكتوبر( 
بارتفاع  مقارنًة  ريال،  مليار   238.5 نحو 

ن�سبته 8.3 يف املئة عن العام ال�سابق. وبلغ 
الن�سيب املئوي لراأ�ص املال والحتياطيات 
اإلى اإجمايل الودائع امل�سرفية خالل عام 
املئة،  يف   19.7 نحو  )اأكــتــوبــر(  2012م 
املتحققة  املئة  يف   20.0 ن�سبة  مع  مقارنة 

يف نهاية العام ال�سابق. 
التطورات املالية

ـــام الأولــيــة لــالإيــرادات  اأ�ــســارْت الأرق
ــام املـــايل  ــع ــل واملـــ�ـــســـروفـــات الــفــعــلــيــة ل
ارتفاع  ــى  اإل )2012م(  1433/1434هــــــ 
املئة  يف   10.9 بن�سبة  الفعلية  الإيـــرادات 
مقارنة  ريـــال،  تريليون   1.2 نحو  لتبلغ 
بنحو 1.1 تريليون ريال يف العام ال�سابق. 
بن�سبة  الفعلية  امل�سروفات  ارتفعت  كما 
مليار   853.0 حــوايل  لتبلغ  املئة  يف   3.2
ريال  مليار  ريال مقارنة بحوايل 826.7  
الفعلي  الفائ�ص  وبلغ  ال�سابق.  العام  يف 
املئة  يف   14.2( ريال  مليار   386.5 نحو 
مقارنة  الإجــمــايل(،  املحلي  الــنــاجت  مــن 
ال�سابق  ــعــام  ال عــن  املتحقق  بالفائ�ص 
البالغ 291.1 مليار ريال )13.5 يف املئة 
و�سّكلت  الإجــمــايل(.  املحلي  الــنــاجت  مــن 
الإيرادات النفطية نحو 92.1 يف املئة من 

ارتفعت القيمة السوقية 
لألسهم المصدرة في 

نهاية عام 2012م إلى نحو 
1400.3 مليار ريال
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اإجمايل الإيــرادات يف عام 2012م، يف حني 
�سكلت الإيرادات الأخرى نحو 7.9 يف املئة. 
يف   66.5 نحو  اجلارية  امل�سروفات  و�سكلت 
�سكلت  بينما  امل�سروفات،  اإجمايل  من  املئة 
املئة  يف   33.5 نحو  الراأ�سمالية  امل�سروفات 

من اإجمايل امل�سروفات.  
احلساب اجلاري مبيزان املدفوعات 

والتجارة اخلارجية
ال�سادرة  ــيــة  الأول الــتــقــديــرات  ــارْت  ــس اأ�
مليزان  ال�سعودي  العربي  النقد  موؤ�س�سة  عن 
ــزان  ــي مــدفــوعــات املــمــلــكــة اإلــــى ارتـــفـــاع امل
بلغ  قد  اأنــه  ُيــقــّدر  قيا�سي  بفائ�ص  التجاري 
بنهاية 2012م نحو 1005 مليار ريال، حمقًقا 
وُيعزى ذلك  املئة،  بلغت 10 يف  زيادة �سنوية 
ال�سادرات  من  كل  ارتفاع  اإلى  القوي  النمو 
تراجٍع  مقابل  مقابل  النفطية  وغري  النفطية 
فائ�ص  ارتفع  كما  الواردات.  قيمة  طفيف يف 
ليبلغ  املئة  يف   13 بن�سبة  اجلــاري  احل�ساب 
669.2 مليار ريال خالل عام 2012م، اأي ما 
املحلي  الناجت  من  املئة  يف   24.5 نحو  ي�سكل 
الإجمايل، مقارنًة بفائ�ٍص بلغ قدره عن عام 
2011م نحو 594.5 مليار ريال، �سّكلت نحو 

27.5 يف املئة من الناجت املحلي الإجمايل. 
سوق األسهم احمللية

اأغـــلـــق املــوؤ�ــســر الـــعـــام لــلــ�ــســوق املــالــيــة 
2012م  عــام  نهاية  يف  )تـــداول(  ال�سعودية 
مع  مقارنة  نقطة    6801.22 م�ستوى  عند 
6417.73 نقطة كما يف نهاية عام 2011م، 
نقطة   383.49 بــنــحــو  ارتــفــاًعــا  مــ�ــســجــاًل 
اأعلى  املوؤ�سر  حقق  وقــد  املــئــة(.  يف   5.98(
اأبريل   3 يــوم  الــعــام يف  اإغــالق خــالل  نقطة 
نقطة،   7930.58 م�ستوى    عند  اأغلق  حيث 
اأغلق عندها  اأدنى قيمة للموؤ�سر  فيما و�سلت 
خالل العام يف يوم 2 مار�ص عندما اأغلق عند 

م�ستوى 6370.16 نقطة.
ــعــت الــقــيــمــة الــ�ــســوقــيــة لــالأ�ــســهــم  ــف ارت
نحو  اإلـــى  2012م  عــام  نهاية  يف  املــ�ــســدرة 
بلغت  بارتفاٍع  وذلــك  ريــال،  مليار   1400.3
ن�سبته 10.2 يف املئة مقارنة مع نهاية العام 

ال�سابق. كما بلغت القيمة الإجمالية لالأ�سهم 
نحو 1929.32  2012م  املتداولة خالل عام 
ريال  مليار   1098.84 مقابل  ــال،  ري مليار 
 75.6 ن�سبته  بلغت  بارتفاٍع  ال�سابق،  للعام 
عام  خالل  التداول  اأيــام  عدد  )بلغ  املئة  يف 
خالل  يوًما   248 مقابل  يوًما،   251 2012م 
2011م(. وبلغ اإجمايل عدد الأ�سهم املتداولة 
خالل عام 2012م نحو 85.92 مليار �سهم، 
خالل  تداولها  مت  �سهم  مليار   48.6 مقابل 
العام ال�سابق، وذلك بارتفاٍع بلغت ن�سبته 77 
يف املئة. وبلغ اإجمايل عدد ال�سفقات املنفذة 
مليون   42.11 نــحــو  2012م  عـــام  خـــالل 
�سفقة، مقارنًة بنحو 25.5 مليون �سفقة، مت 

تنفيذها خالل العام ال�سابق وبارتفاع بلغت 
نسبته 64.8 يف املئة.

الأ�ــســهــم  لقيمة  الــيــومــي  املــتــو�ــســط  بــلــغ 
 7686.5 نحو  2012م  عام  خالل  املتداولة 
ريــال  مليون   4430.8 مقابل  ريــال،  مليون 
ارتفاع  بن�سبة  ال�سابق  للعام  يومي  كمتو�سط 
اليومي  املتو�سط  وبلغ  املئة.  يف   73.5 بلغت 
2012م  عــام  خــالل  املتداولة  الأ�سهم  لعدد 

 195.8 مقابل  �سهم  مليون   342.3 نحو 
العام  خــالل  يــومــي  كمتو�سط  �سهم  مليون 
املئة.  بلغت 74.8 يف  ارتفاع  بن�سبة  ال�سابق، 
اأما املتو�سط اليومي لعدد ال�سفقات املنفذة 
األف  نحو 45.1  بلغ  فقد  2012م  خالل عام 
كمتو�سط  �سفقة  األــف   43.2 مقابل  �سفقة 
يومي خالل العام ال�سابق بن�سبة ارتفاع بلغت 

4.5 يف املئة.
التطورات التنظيمية للسوق املالية

العام  خالل  املالية  ال�سوق  هيئة  اتخذت 
اإلــى  الهادفة  اخلــطــوات  مــن  عـــدًدا  2012م 
توفري  ولأجل  املالية،  الأوراق  اإ�سدار  تنظيم 
يف  والإف�ساح  وال�سفافية  العدالة  من  املزيد 
الأنظمة  تطوير  اإطـــار  ف�سمن  معامالتها. 
الت�سريعية  البنية  لدعم  الالزمة  والقوانني 
جمل�ص  اأ�سدر  بها؛  والرتقاء  املالية  لل�سوق 
قواعد  بتعديل  قــرارات  املالية  ال�سوق  هيئة 
امل�سطلحات  وقــائــمــة  والإدراج  الت�سجيل 
املالية  ال�سوق  هيئة  لــوائــح  يف  امل�ستخدمة 
ـــاج  ـــدم وقــــواعــــدهــــا، وتـــعـــديـــل لئـــحـــة الن
ــداول  وت لإدراج  جــديــدة  واآلــيــة  وال�ستحواذ 

اتخذت هيئة السوق المالية 
خالل العام 2012م عددًا من 
الخطوات الهادفة إلى تنظيم 

إصدار األوراق المالية
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(1) ºج```````دول رق
موD�صرات اأداء االقت�صاد ال�صعودي 2002 - 2012

معدل النمو احلقيقي
)Billion RLs(

معدل النمو احلقيقي 
للقطاع غري النفطي
)Billion RLs(

معدل النمو احلقيقي 
للقطاع النفطي

)Billion RLs(
معدل منو ال�سادرات غري معدل منو ال�سادرات

النفطية
معدل منو ال�سادرات 

ن�سبة احل�ساب اجلاري معدل منو الوارداتالنفطية
ن�سبة النفتاح القت�سادياإلى القت�ساد

(٪)(٪)(٪)(٪)(٪)(٪)(٪)(٪)(٪)

2002 0.1 3.7 -7.5 6.6 5.7 6.7 3.6 6.4 56.1

2003 7.7 3.6 17.2 28.7 26.9 28.9 29.2 13.2 63.5

2004 5.3 4.6 6.7 35.1 39.0 34.6 13.6 19.9 69.9

2005 5.6 5.2 6.2 43.3 23.5 46.3 25.5 28.8 76.8

2006 3.1 5.1 -0.8 16.9 20.3 16.5 17.2 28.0 79.5

2007 2.0 4.7 -3.6 10.5 23.0 9.1 29.3 24.5 84.7

2008 4.2 4.3 4.2 34.4 16.5 36.9 27.7 28.1 90.7

2009 0.6 3.8 -7.8 -38.7 -9.9 -42.0 -17.0 6.1 76.4

2010 3.8 4.4 2.4 30.6 22.7 32.0 11.8 14.9 80.0

2011 6.8 7.8 4.3 45.2 30.4 47.7 23.1 27.5 86.0

2012 6.0 6.5 5.5 8.6 4.3 9.2 -2.7 24.5 72.0

بيانات عدد الأ�سهم امل�سدرة معدلة للفرتة 2001-2005، والثالثة الأ�سهر الأولى من عام 2006 لتوحيد املقارنة.

لل�سركات  مــالــيــة  كــورقــة  ـــويـــة  الأول حــقــوق 
قواعد  وم�سروع  املالية،  ال�سوق  يف  املدرجة 
معايري  اأفــ�ــســل  ولتطبيق  املــالــيــة،  الكفاية 
الهيئة  األــزمــت  ال�سركات  حوكمة  وقــواعــد 
للرقابة  و�سوابط  اأنظمة  بو�سع  ال�سركات 
اإلى  امل�سالح  لتعار�ص  و�سيا�سة  الداخلية 
باإعالنات  اخلا�سة  التعليمات  تعديل  جانب 

ال�سركات املدرجة.
املالية  الــ�ــســوق  عمق  ـــادة  زي جمــال  ويف 
وتـــوفـــري املـــزيـــد مـــن الــفــر�ــص والــقــنــوات 
ال�ستثمارية، وافقت الهيئة على طرح  جزء 
من اأ�سهم 7 �سركات لالكتتاب العام، وطرح 
�سكوك ل�سركة واحدة، واإ�سدار حقوق اأولوية 
�سناديق  لثمانية  ورخـ�سـت  �سركات،  لثالث 

لأربع  الهيئة  رخ�ست  كما  عامة،  ا�ستثمارية 
اأعمال  اأن�سطة  ممار�سة  يف  جديدة  �سركات 

الأوراق املالية. 
لتنمية  جهودها  يف  الهيئة  وا�ستمرت 
الوعي ال�ستثماري لدى املتعاملني يف الأوراق 
مــن حمالت  الــعــديــد  اأُقــيــمــت  املــالــيــة حيث 
املطابقة  جمال  يف  املايل  والتثقيف  التوعية 
ومتويل  الأمـــوال  غ�سل  ومكافحة  واللــتــزام 

الإرهاب.
تطورات اقت�سادية اأخرى

لعام  الدويل  النقد  �سندوق  تقرير  اأثنى 
2012م على ال�سيا�سات القت�سادية للمملكة 
النفطية  اإيــراداتــهــا  ا�ستخدم  يف  املتمثلة 
اأهداف  اإحراز  التقدم نحو  لتعجيل  املرتفعة 
التنمية املحلية. فقد مت الإعالن عن مبادرات 
التقدم  وترية  لت�سريع  2011م  عام  جديدة 
امللحة،  الجتماعية  الق�سايا  معاجلة  نحو 
ال�سكن،  وتــوفــري  الــتــوظــيــف،  ذلـــك  يف  مبــا 
واملتو�سطة.   ال�سغرية  امل�سروعات  ومتويل 
ال�سلبية  التداعيات  اآثــار  اأن  التقرير  وذكــر 
املنطقة،  يف  ال�ــســطــرابــات  عــن  الناجمة 
الآن،  حتى  حمــدودة  الــيــورو  منطقة  واأزمــة 
مبا  بال�سندوق  التنفيذيون  املديرون  ورحب 

ال�ستقرار  لتحقيق  من جهود  اململكة  تبذله  
على  املديرون  اأثنى  كما  النفط.  اأ�سواق  يف 
جــهــود احلــكــومــة لــتــعــزيــز الــرقــابــة املــالــيــة 
واإدارة املخاطر ورحبوا بالتح�سينات املدخلة 
ومتويل  الأمـــوال  غ�سل  مكافحة  نظام  على 

الإرهاب.
اأن  الع�سرين  ملجموعة  تقرير  اأظهر  كما 
اأع�ساء  بني  الأولى  املرتبة  يف  جاءت  اململكة 
جمموعة  ــزامــات  ــت ال تنفيذ  يف  املــجــمــوعــة 
الهيكلية  الإ�سالحات  يف  واملتمثلة  الع�سرين 
واالن†سباط املا› واإ�سالح املوؤ�س�سات املالية 

أعلنت وكالة ستاندرد آند 
بورز محافظة المملكة 

على تصنيفها االئتماني 
المرتفع (AA-) مع نظرة 

مستقبلية مستقرة

تقرير
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(2) ºج```````دول رق
تطورات �صوق االأ�صهº ال�صعودية 2002 -2012

zعدد ال�سركات امل
تداولة

املوؤ�سر العام لل�سوق
)Billion RLs(

القيمة ال�سوقية
)Billion RLs(سايف الأرباح ال�سنوية عدد ال�سفقاتقيمة الأ�سهم املتداولةعدد الأ�سهم املتداولةعدد الأ�سهم امل�سدرة�

الن�سبة اإلى القت�سادلل�سركات

(1000=1985)(Billion RLs)(Million)(Million)(Million RLs)(Thousands)(Million)(٪)

200268 2,518.08  280.7  9,807  10,867  133,787  1,033.7  15,352.0 2.2%

200370 4,437.58  589.9  11,736  33,501  596,510  3,763.4  31,391.6 3.9%

200473 8,206.23  1,148.6  13,021  61,345  1,773,859  13,319.5  45,666.7 4.9%

200577 16,712.64  2,438.2  14,912  71,482  4,138,696  46,608.0  64,717.0 5.5%

200686 7,933.29  1,225.9  19,328  73,570  5,261,851  96,095.9  76,999.8 5.8%

2007109 11,038.66  1,946.3  30,728  62,885  2,557,713  65,665.5  84,619.0 5.9%

2008126 4,802.99  924.5  39,503  60,821  1,962,946  52,135.9  48,564.5 2.7%

2009134 6,121.76  1,195.5  41,223  57,338  1,264,011  36,458.3  58,053.6 4.1%

2010145 6,620.75  1,325.4  39,605  33,256  759,184  19,536.1  78,117.5 4.7%

2011148 6,417.73  1,270.8  40,688  48,551  1,098,836  25,546.9  93,830.0 4.3%

2012156 6،801.22  1،400.3  42،244  85،916  1،929،318  42،105.0  99،193.2 3.6%

احلماية  �سيا�سة  ومقاومة  املالية  الأ�سواق  وتنظيم 
اأعمال  جــدول  تنفيذ  يف  املحرز  والتقدم  التجارية 

التنمية.
للت�سنيف  بــورز  اآنــد  �ستاندرد  وكــالــة  واأعــلــنــت 
الئتماين  ت�سنيفها  على  اململكة  حمافظة  الئتماين 
م�ستقبلية  نــظــرة  مــع   )-AA( املــرتــفــع  الــ�ــســيــادي 
اقت�ساد  ملتانة  تاأكيًدا  الإعالن  هذا  وياأتي  م�ستقرة، 

اململكة وقوة مركزها املايل عاملًيا.
الهيئات  بع�ص  اإن�ساء  على  املوافقة  متت  اأخرًيا، 
اجلديدة  والتنظيمات  الأنظمة  وبع�ص  احلكومية 
تقومي  هيئة  اإن�ساء  وت�سمل:  والإجـــراءات  والقواعد 
والتلفزيون،  الإذاعـــة  هيئة  واإن�ساء  العام،  التعليم 
وامل�سموع،  املرئي  لــالإعــالم  العامة  الهيئة  واإن�ساء 
الأنباء  وكالة  وتنظيم  الــعــام،  للنقل  هيئة  واإن�ساء 
وتنظيم  التمويل،  �سركات  مراقبة  ونظام  ال�سعودية، 
الأحكام  )تنفيذ  التنفيذ  ونظام  الفقهي،  املجمع 
العقاري،  التمويل  ونظام  املحاكم(،  من  ال�سادرة 
العقاري  الرهن  ونظام  التمويلي،  الإيــجــار  ونظام 
ونظام مكافحة  املُعتمدين،  املُقّيمني  ونظام  امل�سجل، 
املراقبة  ونــظــام  التحكيم،  ونــظــام  الأمــــوال،  غ�سل 
مدينة  اإن�ساء  ــرار  واإق الدخول،  منافذ  يف  ال�سحية 
مدينة  با�سم  ال�سمالية  احلدود  منطقة  يف  �سناعية 

)وعد ال�سمال لل�سناعات التعدينية(.
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مؤشرات - أداء شركات الوساطة

اأداء �صرcات الو�صاطة (جميع عمليات البيع والûصراء ) �صنوي 2012م

Member Activity  -  Annual 2012

�صرcة الو�صاطة
Member NameالرتتيÖالن�صبةال�صفقاتالرتتيÖالن�صبةcمية التداوالتالرتتيÖالن�صبة قيمة التداول

 VALUE %PositionVOLUME %PositionTRADES %Position

3AlJazira Capital%111,192,11213.29%136,668,697,108.0021.32%746,016,864,058.7519.33  اجلزيرة كابيتال

1Al Rajhi Capital%215,393,50518.28%226,398,724,732.0015.35%596,267,179,828.0515.45 �سركة الراجحي للخدمات املالية  

2NCB Capital%313,720,34916.29%321,525,924,649.0012.51%498,265,942,532.9512.91 الأهلي كابيتال  

4Samba Capital%410,513,49112.48%416,624,157,077.009.66%388,461,295,314.3010.07�سامبا كابيتال 

5Saudi Fransi Capital%57,034,0058.35%513,304,352,899.007.73%305,798,780,667.057.92 ال�سعودي الفرن�سي كابيتال 

 �سركة اإت�ص اإ�ص بي �سي العربية ال�سعودية 
7HSBC Saudi Arabia Limited%65,187,8106.16%612,956,697,787.007.53%292,442,709,070.707.58املحدودة 

Riyad Capital 6%76,544,1677.77%79,832,980,326.005.72%231,894,101,922.506.01 الريا�ص املالية  

8ANB Invest%84,796,0525.70%89,668,393,380.005.62%222,262,263,396.555.76  العربي لالإ�ستثمار   

9AlIstithmar Capital%91,881,3712.23%94,827,299,762.002.81%111,846,798,503.202.90الإ�ستثمار كابيتال 

Falcom Investment 11%101,449,4511.72%103,931,186,841.002.29%92,514,939,624.202.40فالكم للخدمات املالية 
Company

10Derayah Financial%111,475,4641.75%113,018,847,966.001.75%77,105,100,562.352.00 دراية املالية 

Saudi Hollandi Capital 13%121,134,5761.35%123,015,812,720.001.75%63,528,071,619.601.65  ال�سعودي الهولندي املالية 

Al Bilad Investment 12%131,340,3701.59%132,817,933,219.001.64%60,133,083,304.151.56  �سركة البالد لالإ�ستثمار
Company

15Aloula Geojit%14510,5280.61%141,947,824,744.001.13%36,194,548,794.250.94الولى جوجيت للو�ساطة املالية 

Alinma Investment 14%15614,7750.73%151,402,968,562.000.82%30,155,634,523.300.78   �سركة الإمناء لال�ستثمار 
Company

16Al Nefaie Investment Group%16355,9110.42%16990,169,980.000.58%23,613,414,573.850.61   جمموعة النفيعي لالإ�ستثمار  

17Osool Capital%17272,2870.32%17569,355,557.000.33%14,751,158,361.500.38اأ�سول املالية   

Middle East Financial 18%18150,0360.18%18522,683,117.000.30%10,098,179,165.050.26�سركة ال�سرق الأو�سط لال�ستثمار املايل
Investment Company

19Jadwa Investment%20123,6870.15%19304,304,765.000.18%9,647,763,039.050.25 جدوى لال�ستثمار   

20Credit Suisse Saudi Arabia%2278,9690.09%20173,304,576.000.10%6,850,661,922.650.18   كريديت �سوي�ص العربية ال�سعودية  

Morgan Stanley Saudi 22%2462,5730.07%21142,035,310.000.08%5,970,137,724.850.15  مورغان �ستانلي ال�سعودية    
Arabia

21EFG_Hermes KSA%2376,1490.09%22163,031,258.000.09%5,943,801,889.000.15    هريمي�ص ال�سعودية 

Deutsche Securities Saudi 24%2654,3300.06%23112,942,424.000.07%5,113,703,062.950.13دويت�سه لالأوراق املالية  
Arabia

Al-Khair Capital Saudi 32%191,6660.00%24471,780,884.000.27%4,958,082,475.300.13اخلري كابيتال ال�سعوديه 
Arabia

Merrill Lynch Kingdom of 23%2755,3010.07%25109,179,871.000.06%4,901,841,289.150.13   مرييل لين�ص اململكة العربية ال�سعودية
Saudi Arabia

 الإمارات دبي الوطني كابيتال ال�سعودية 
25Emirates NBD Capital KSA%2147,9490.06%26178,028,862.000.10%4,035,672,897.000.10املحدودة

26Muscat Capital%2546,5480.06%27122,629,816.000.07%3,067,911,512.350.08 بيت م�سقط لالأوراق املالية 

28Audi Capital%2825,2940.03%2872,597,966.000.04%2,136,967,522.850.06عودة العربية ال�سعودية   

27Arbah Capital%3035,0110.04%2945,875,520.000.03%2,058,258,330.700.05 اأرباح املالية     

29Shuaa Capital%2917,7290.02%3063,178,859.000.04%1,698,385,032.750.04�سعاع كابيتال     

30The Investor for Securities%3114,2230.02%3117,214,107.000.01%525,821,954.550.01�سركة امل�ستثمر لالأوراق املالية

Global Investment House 31%326,5170.01%3216,603,678.000.01%453,533,201.250.01بيت ال�ستثمار العاملي )ال�سعودية(
KSA

Watan Investment and 33%339440.00%332,400,758.000.00%68,518,495.300.00وطن لال�ستثمار 
Securities Company

34Aldukheil Financial Group%342620.00%34501,096.000.00%18,571,487.600.00 جمموعة الدخيل املالية  

3,858,799,697,659.60172,019,620,176.0084,213,412املجموع 

38
العدد 75 - يناير 2013م



اأداء �صرcات الو�صاطة (جميع عمليات البيع والûصراء عن طريق االإنرتنâ) �صنوي 2012م

Internet Activity  - Annual  2012

�صرcة الو�صاطة 

 الرتتيÖالن�صبةقيمة التداول
ن�صبة القيمة 
للع†صو من  

âاالنرتن
الرتتيÖالن�صبةال�صفقاتالرتتيÖ الن�صبةcمية التداوالت

Company Name

Internet Value
 Internet

 Value
Ratio

 Value
Rank

 Internet
 Value

 Member
Ratio

Internet Volume
 Internet
 Volume

Ratio

 Volume
Rank

 Internet
Trades

 Internet
 Trades

Ratio

 Trades
Rank

4AlJazira Capital%19,515,86714.76%30,491,748,71424.56%284.03%626,845,692,335.2522.69ا÷õيرc Iابيتال

2Al Rajhi Capital%210,739,60416.66%17,095,917,96913.77%362.06%370,031,996,679.0513.39�صرcة الراجحي للîدمات املالية 

1NCB Capital%310,749,64916.67%15,623,535,59212.58%473.85%367,952,077,929.3513.32 االأهلي cابيتال  

3Samba Capital%49,536,22314.79%14,015,847,49111.29%585.07%330,460,117,323.9511.96 �صامبا cابيتال  

5Saudi Fransi Capital%56,215,4639.64%11,357,273,4399.15%684.28%257,708,687,611.259.33ال�صعودي الفرن�صي cابيتال

�صرcة اإتûش اإ�ش بي �صي العربية 
 I7%63,555,3335.51%8,209,035,6656.61%762.53%182,831,488,266.356.62ال�صعودية املحدود HSBC Saudi Arabia

Limited

Riyad Capital 6%74,337,8326.73%5,681,396,6064.58%858.66%136,030,311,115.704.92  الريا�ش املالية  

8ANB Invest%82,890,9284.48%5,519,694,4974.45%957.59%128,009,815,359.854.63العربي لالإ�صتثمار 

Falcom Investment 9%91,396,7762.17%3,793,394,3363.06%1096.22%88,970,524,018.703.22فالكº للîدمات املالية 
Company

10Derayah Financial%101,307,2322.03%2,459,514,6981.98%1182.25%63,421,150,676.802.30 دراية املالية  

11AlIstithmar Capital%111,100,6981.71%2,358,588,3281.90%1249.47%55,309,650,364.952.00 االإ�صتثمار cابيتال

Al Bilad Investment 12%121,038,6531.61%1,985,168,6181.60%1364.17%38,584,465,021.801.40  �صرcة البالد لالإ�صتثمار  
Company

15Aloula Geojit%13482,0840.75%1,901,431,4271.53%1497.20%35,179,934,504.851.27االولى جوجيâ للو�صاطة املالية 

Saudi Hollandi Capital 13%14496,9940.77%1,177,260,7100.95%1538.82%24,661,165,771.150.89 ال�صعودي الهولندي املالية   

Alinma Investment 14%15484,2490.75%1,078,258,4330.87%1668.23%20,575,032,772.750.74  �صرcة االإ‰اء لال�صتثمار   
Company

16Osool Capital%16259,5380.40%527,126,8470.42%1794.30%13,910,505,779.800.50 اأ�صول املالية  

Al Nefaie Investment 17%17204,2770.32%475,721,2640.38%1853.26%12,576,180,351.950.46 ‹موعة النفيعي لالإ�صتثمار 
Group

�صرcة الûصرق االأو�ص§ لال�صتثمار 
Middle East Financial 18%1844,3900.07%95,715,4690.08%1924.40%2,464,195,393.600.09املايل  

Investment Company

19Muscat Capital%1937,4920.06%95,520,6430.08%2077.90%2,390,046,067.900.09  بيâ م�صق§ لالأوراق املالية   

20Jadwa Investment%2120,7810.03%63,882,7370.05%2115.54%1,499,273,584.100.05  جدوى لال�صتثمار  

   االإمارات دبي الوطني cابيتال 
 I21%2018,8330.03%77,221,4790.06%2230.88%1,246,195,964.000.05ال�صعودية املحدود Emirates NBD Capital

KSA

23Shuaa Capital%229,7670.02%25,830,7530.02%2342.76%726,302,791.200.03�صعاع cابيتال     

The Investor for 22%2411,4070.02%14,201,6840.01%2479.56%418,319,139.850.02  �صرcة امل�صتثمر لالأوراق املالية
Securities

Global Investment 25%255,2090.01%10,308,3860.01%2571.06%322,288,403.100.01بيâ اال�صتثمار العاملي (ال�صعودية)
House KSA

26EFG_Hermes KSA%264,9960.01%7,419,4620.01%263.74%222,318,141.900.01هÒمي�ش ال�صعودية   

24Arbah Capital%275,2960.01%5,454,1880.00%277.64%157,339,468.100.01اأرباì املالية 

Al-Khair Capital Saudi 27%231,5190.00%15,066,2800.01%282.52%124,949,371.050.00اc Òÿابيتال ال�صعوديه  
Arabia

Watan Investment and 28%284600.00%969,5460.00%2945.17%30,952,066.000.00وطن لال�صتثمار 
Securities Company

Aldukheil Financial 29%291530.00%277,1000.00%49.97%9,279,788.400.00 ‹موعة الدخيل املالية  
Group

2,762,670,256,062.70124,162,782,36164,471,703 املéموع  
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مؤشرات - المستثمرون حسب الجنسية

 اإM�صائيات التداول M�صÖ ت�صنيف ا÷ن�صية ونوع امل�صتثمر دي�صمÈ 2012م

  Trading Statistics Report (Investors type and Nationality) December 2012

 %  نوع امل�صتثمر ا÷ن�صية
 قيمة االأ�صهº املتداولة

 % 
 عدد ال�صفقات 

 % 
 نوع العملية الكمية

 Investor Type  Nationality 
 Value  Number of Trades  Volume  Type 

 ال�سعوديني

 فرد
92.4%114,514,618,244.80 94.9%2,752,636.00 93.3%4,097,313,182.00  Sell 

 Individual 

 Saudi 

88.3%109,509,332,083.00 91.5%2,653,972.00 90.5%3,971,777,659.00  Buy 

 �سركة
3.3%4,051,064,381.20 1.1%32,768.00 2.9%128,832,464.00  Sell 

 Corporate 
6.5%8,070,601,096.15 3.8%109,850.00 5.0%220,536,436.00  Buy 

 �سندوق ا�ستثماري 
1.3%1,567,210,935.95 0.5%15,770.00 0.9%41,671,569.00  Sell 

 Mutual Fund 
2.2%2,738,229,228.90 1.0%29,180.00 1.9%82,239,398.00  Buy 

 اخلليجيون
0.8%1,049,068,965.15 0.5%14,001.00 0.8%35,784,916.00  Sell 

 GCC Citizens 
0.7%917,057,377.60 0.5%15,419.00 0.6%27,795,433.00  Buy 

العرب املقيمون )غري اخلليجيني(
1.5%1,827,754,291.00 2.3%66,148.00 1.4%60,885,689.00  Sell 

 Arabs (NON-GCC)  
1.4%1,781,392,363.00 2.5%72,224.00 1.4%59,833,456.00  Buy 

الأجانب املقيمون )غري العرب واخلليجيني(
0.2%240,381,488.55 0.3%7,253.00 0.2%7,700,075.00  Sell 

 Foreigners (NON-Arabs & GCC) 
0.1%167,483,556.95 0.2%6,546.00 0.1%5,394,347.00  Buy 

الأجانب )عرب اتفاقيات املبادلة(
0.6%729,703,254.15 0.4%10,674.00 0.4%17,452,039.00  Sell 

 Foreigners (Swap Agreement) 
0.6%795,705,855.20 0.4%12,059.00 0.5%22,063,205.00  Buy 

Total Sell   4,389,639,934.00%100.0 2,899,250.00%100.0 123,979,801,560.35%100.0اإجماليات البيع

Total Buy   4,389,639,934.00%100.0 2,899,250.00%100.0 123,979,801,560.35%100.0اإجماليات ال�سراء

بلغت القيمة  الإجمالية لالأ�سهم املتداولة 
الــ�ــســعــوديــة خـــالل �سهر  املــالــيــة  الــ�ــســوق  يف 
دي�سمرب 2012م 123.98مليار ريال،  بارتفاع 
قدره )25.65%( عن تداولت �سهر نوفمرب من 
98.67مليار ريال،  كانت  2012،والتي  العام 
وقد  �سفقة.  خــالل2.90مــلــيــون  مــن  نــفــذت 
اأي  114.51مليارريال  الأفراد  مبيعات  بلغت 
ال�سوق  عمليات  جميع  من   )%92.4( بن�سبة 
اأما عمليات ال�سراء فقد بلغت   109.51مليار 
جميع  مـــن   )%88.3( بــنــ�ــســبــة  اأي  ريـــــال 
ــيــات الـــ�ـــســـوق. بــيــنــمــا بــلــغــت مــبــيــعــات  عــمــل

ما  اأي  ريــال  ال�سركاتال�سعودية  4.05مليار 
ال�سراء  عمليات  اأمــا   )%3.3( ن�سبته  ت�سكل 
ن�سبته  ما  اأي  ــال  ري بلغت   8.07مليار  فقد 
)6.5%(. اأما بالن�سبة لل�سناديق ال�ستثمارية 
فقد بلغ اإجماليمبيعاتها  1.57مليار ريال اأي 
فقد  ال�سراء  عمليات  اأما   )%1.3( ن�سبته  ما 
ن�سبته  ت�سكل  ما  اأي  ريال  2.74مليار  بلغت   
امل�ستثمرين  مبيعات  بلغت  حني  )2.2%(يف 
بن�سبة  اأي  ريــــال  1.05مـــلـــيـــار  اخلليجيني 
)0.8%( اأما للم�سرتيات فقد بلغت 917.06 
بلغت  ن�سبته)0.7%(وقد  ما  اأي  ريــال  مليون 

)الغري  املقيمني  العرب  امل�ستثمرين  مبيعات 
خليجيني(1.83مليار ريالأي ما ت�سكل ن�سبته 
)1.5%( يف حني بلغت م�سرتياتهم1.78مليار 
ريال اأي بن�سبة )1.4%(اأما مبيعات الأجانب 
املقيمني فقد بلغت240.38مليون اأي ما ن�سبته 
بلغتم�سرتياتهم167.48مليون  وقد   )%0.2(
اأي ما ن�سبته )0.1%(اأما مبيعات الأجانب عرب 
729.70مليون  بلغت  فقد  املبادلة  اتفاقيات 
امل�سرتيات  ن�سبته)0.6%(اأما  مــا  اأي  ــال  ري
ت�سكل  فقد بلغت 795.71مليون ريال وهو ما 

ن�سبته)%0.6(.

تقرير التداول اإلحصائي التفصيلي حسب الجنسية 
ونوع المستثمر – ديسمبر2012
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ملخص السوق - 2012

العام  املوؤ�سر  اأغلق  م   2012 عام  نهاية  يف 
م�ستوى  عند  )تداول(  ال�سعودية  املالية  لل�سوق 
نقطة   6،417.73 مع  مقارنة  نقطة   6،801.22
كما يف نهـاية عـام 2011 م مرتفعًا 383.49 نقطة 
نقطة  اأعلى  املوؤ�سر  وقد حقق  بن�سبة %5.98.  اي 
اإغالق خالل العام يف يوم 3 اأبريل حيث اأغلق عند 

م�ستوى 7،930.58 نقطة. 
يف  امل�سدرة  لالأ�سهم  ال�سوقية  القيمة  بلغت 
اأي  ريال  مليار   1،400.34 م   2012 عام  نهاية 
وذلك  اأمريكي  دولر  مليار   373.42 يعادل  ما 
نهاية  مع  مقارنة   %10.19 ن�سـبته  بلغت  باإرتفاع 

ال�سابق. العام 
املتداولة  لالأ�سهم  الإجمالية  القيمة  بلغت 
ريال  مليار   1،929.32 نـحو  م   2012 عام  خالل 

القيمة اِّـتداولة لألسهم تتجاوز ١,٩٢٩,٣٢ مليار ريال 

42.11 مليون صفقة  تم تنفيذها خالل العام 2012 م
اأمريكي،  دولر  مليار   514.49 يعادل  ما  اأي 
مليار   293.02( ريال  مليار   1،098.84 مقابل 
دولر اأمريكي( للعام ال�سابق باإرتفاع بلغت ن�سبته 

.%75.58
خالل  املنفذة  ال�سفقات  عدد  اإجمايل  وبلغ 
عام 2012 م 42.11 مليون �سفقة مقابل 25.55 
ال�سابق  العام  خالل  تنفيذها  مت  �سفقة  مليون 

باإرتفاع بلغت ن�سبته %64.81.
خالل  املتداولة*  الأ�سهم  عدد  اإجمايل  اأما 
عام 2012 م فقد بلغ 82.54 مليار �سـهم مقابل 
48.26 مليار �سهم مت تداولها خالل العام ال�سابق 

باإرتفاع بلغت ن�سبته %71.03.
املتداولة  الأ�سهم  وكميات  الأ�سعار  • بيانات 

التاريخية معدلة جلميع اإجراءات ال�سركات.

    بلغ عدد اأيام التداول خالل عام 2012 م ، 
251 يومًا مقابل 248 يومًا خالل 2011 م.

املنفذة  ال�سفقات  لعدد  اليومي  املتو�سط  بلغ 
خالل عام 2012 نحو 167.75 األف �سـفقة مقابل 
103.01 األف �سفقة كمتو�سط يومي خالل العام 

ال�سابق بن�سبة اإرتفاع بلغت %62.84.
املتداولة  الأ�سهـم  لقيمة  اليومي  املتو�سط  اأما 
خالل عام 2012 م فقد بلغ نحو 7،686.53 مليون 
كمتو�سط  ريال  مليون   4،430.79 مقابل  ريال 
يومي للعام ال�سابق بن�سبة اإرتفاع بلغت  %73.48.
املتداولة  الأ�سهم  لعدد  اليومي  املتو�سط  وبلغ 
)معدلة( خالل عام 2012 م نحو 328.86 مليون 
�سهم مقابل 194.61 مليـون �سهم كمتو�سط يومي 
خالل العام ال�سابق بن�سبة اإرتفاع بلغت 68.99 %.

اأن�سط  التاأمني  قطاع  كان  م،   2012 عام  خالل 
بلغت  حيث  املنفذة  ال�سفقات  عدد  حيث  من  القطاعات 
اإجمايل عدد  نحو 13.04 مليون �سفقة متثل 30.96% من 
ال�سفقات املنفذة خالل العام، وحل ثانيًا قطاع ال�سناعات 
 ، بن�سبة %10.65  �سفقة  مليون  بنحو 4.48  البرتوكيماوية 
الثالثة  املرتبة  يف  املعلومات  وتقنية  الإت�سالت  قطاع  وجاء 
اإجمايل عدد  من  بن�سبة %9.09  �سفقة  مليون  بنحو 3.83 

ال�سفقات املنفذة خالل عام 2012 م.
 ،2012 عام  املتداولة خالل  الأ�سهم  قيمة  اأما من حيث 
قيمة  بلغت  حيث  القطاعات  اأن�سط  التاأمني  قطاع  كان  فقد 
متثل  ريال  مليار   451.04 نحو  للقطاع  املتداولة  الأ�سهم 
العام،  خالل  املتداولة  الأ�سهم  قيمة  اإجمايل  من   %23.38
  311.18 بنحو  البرتوكيماوية   ال�سناعات  قطاع  ثانيًا  وحل 
مليار ريال بن�سبة 16.13% ، وجاء قطاع التطوير العقاري يف 
املرتبة الثالثة بنحو 211.56 مليار ريال بن�سبة 10.97% من 

اإجمايل قيمة الأ�سهم املتداولة خالل عام 2012 م.  
 ºتعلق بعدد االأ�سهj يماa وبالن�سبة لن�ساط الق£اعات
قطاع  كان  فقد   ،2012 عام  خالل  )معدلة(  املتداولة 
التطوير العقاري اأن�سط القطاعات حيث بلغ عدد الأ�سهم 
 %21.28 متثل  �سهم  مليار   17.57 نحو  للقطاع  املتداولة 
من اإجمايل عدد الأ�سهم املتداولة خالل العام، يليه قطاع 
التاأمني بنحو 11.59 مليار �سهم بن�سبة 14.05% ، وحل 
ثالثا قطاع ال�سناعات البرتوكيماوية بنحو 11.01 مليار 
املتداولة  الأ�سهم  عدد  اإجمايل  من   %.13.34 متثل  �سهم 

خالل عام 2012 م.  

نشاط الشركاتالنشاط القطاعي
زين  �سركة  ت�سدرت  فقد  م   2012 عام  خÓل  ال�سركات  لن�ساط  وبالن�سبة 
األف   1،730.51 نحو  عددها  بلغ  اإذ  املنفذة  ال�سفقات  عدد  حيث  من  ال�سعودية 
بنحو  الإمناء  م�سرف  ثم  �سفقة  األف   1،395.77 بنحو  الأركان  دار  تلتها  �سفقة، 

1،288.22 األف �سفقة. 
اأما من حيث قيمة الأ�سهم املتداولة خالل عام 2012 م فت�سدرت �سركة �سابك 
مبا قيمته 121.97 مليار ريال، ثم م�سرف الإمناء بنحو 110.23 مليار ريال ويف 

املرتبة الثالثة �سركة دار الأركان بنحو 96.29 مليار ريال.
وحلت �سركة دار الأركان يف املرتبة الأولى من حيث عدد الأ�سهم املتداولة خالل 
عام 2012 م بنحو 9.37 مليار �سهم، م�سرف الإمناء يف املرتبة الثانية بنحو 8.17 

مليار �سهم، ويف املرتبة الثالثة �سركة زين ال�سعودية بنحو 5.52 مليار �سهم.

ملخص االكتتابات األولية - 2012 م
وال�سناعات  الزراعة  التجزئة،  الأ�سمنت،  قطاعات  من  �سركات   7 طرحت 
اأ�سهمها  من  جزء  وال�سياحة  والفنادق  ال�سناعي  الإ�ستثمار  التاأمني،  الغذائية، 
لالكتتاب العام خالل عام 2012 م، لي�سل اإجمايل عدد ال�سركات املدرجة بال�سوق 

حتى تاريخه اإلى 158 �سركة.   
وبلغت متح�سالت الكتتاب خالل العام 2012 م نحو 5.32 مليار ريال حيث مت 

طرح 257.40 مليون �سهم جلميع �سركات الكتتابات الأولية. 
 وبنهاية عام 2012 م بلغت القيمة ال�سوقية لل�سركات التي مت طرحها واإدراجها بال�سوق 

خالل العام نحو 24.10 مليار ريال اأي ما ن�سبته 1.72% من اإجمايل القيمة ال�سوقية.

Sponsored by: 
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الشركات الجديدة المدرجة - 2012
 2012/02/07 املوافق  الثالثاء  يوم  يف  مت   •
لل�سناعات  املتطورة  تكوين  �سركة  اإدراج  م 
براأ�سمال مقداره 300 مليون  ريال مق�سم اإلى 
�سهم  مليون   9 طرح  مت  حيث  �سهم  مليون   30
لل�سهم  ريال   26 بقيمة  وذلك  العام  لالكتتاب 

الواحد.
مت يف يوم الإثنني املوافق 2012/02/27 م اإدراج   •
�سركة عناية ال�سعودية للتاأمني التعاوين براأ�سمال 
مليون   40 اإلى  مق�سم  ريال  مليون    400 مقداره 
لالكتتاب  �سهم  مليون   16 طرح  مت  حيث  �سهم 

العام وذلك بقيمة 10 ريالت لل�سهم الواحد.
مت يف يوم ال�سبت املوافق 2012/05/12 م اإدراج 
اأ�سهم �سركة اأ�سمنت جنران براأ�سمال مقداره 1.7 
مت  حيث  �سهم  مليون   170 اإلى  مق�سم  ريال  مليار  
طرح 85 مليون �سهم لالكتتاب العام وذلك بقيمة 10 

ريالت لل�سهم الواحد.
م   2012/06/04 املوافق  الإثنني  يوم  يف  •  مت 
لل�سفر  الطيار  جمموعة  �سركة  اأ�سهم  اإدراج 
اإلى  ريال مق�سم  براأ�سمال مقداره 800 مليون 
80 مليون �سهم حيث مت طرح 24 مليون �سهم 
لل�سهم  رياًل   57 بقيمة  وذلك  العام  لالكتتاب 

الواحد.
مت يف يوم الأحد املوافق 2012/06/24 م اإدراج   •
براأ�سمال  مارين  طوكيو  الإمناء  �سركة  اأ�سهم 
مليون   20 اإلى  مق�سم  ريال  مليون   200 مقداره 
لالكتتاب  �سهم  مليون   6 طرح  مت  حيث  �سهم 

العام وذلك بقيمة 10 ريالت لل�سهم الواحد.
م   2012/07/09 املوافق  الإثنني  يوم  يف  مت   •
للتموjن  ال�سعودjة  �سركة اخل£وط   ºاأ�سه  êدراEا
اإلى  مق�سم  ريال  مليون   820 مقداره  براأ�سمال 

مليون   24.60 طرح  مت  حيث  �سهم  مليون   82
رياًل   54 بقيمة  وذلك  العام  لالكتتاب  �سهم 

لل�سهم الواحد.
م   2012/10/13 املوافق  ال�سبت  يوم  يف  مت   •
براأ�سمال  املدينة  اأ�سمنت  �سركة  اأ�سهم  اإدراج 
اإلى  مق�سم  ريال  مليون    1،892 مقداره 
 94.60 طرح  مت  حيث  �سهم  مليون   189.20
 10 بقيمة  وذلك  العام  لالكتتاب  �سهم  مليون 

ريالت لل�سهم الواحد.
م   2012/12/17 املوافق  الإثنني  يوم  يف  مت   •
ال�سحية  للخدمات  دلة  �سركة  اأ�سهم  اإدراج 
ريال  مليون   472 مقداره  براأ�سمال  القاب�سة 
طرح  مت  حيث  �سهم  مليون   47.2 اإلى  مق�سم 
بقيمة  العام وذلك  14.2 مليون �سهم لالكتتاب 

38 رياًل لل�سهم الواحد.

االكتتابات األولية - 2012
    �صرcة تكوين املتطورI لل�صناعات

�سهم. مليون   30 اإلى  مق�سم  ريال  مليون   300 ال�سركة:  راأ�سمال   •
ال�سركة.  اأ�سهم  من   %30 متثل  �سهم  مليون    9 الكتتاب:   اأ�سهم   •

الواحد. لل�سهم  رياًل   26 الطرح:  �سعر   •
م.  2012/01/22 اإلى  م   2012/01/16 من  الكتتاب:  فرتة   •

  �صرcة طوcيو مارين ال�صعودية
�سهم. مليون   20 اإلى  مق�سم  ريال  مليون   200 ال�سركة:  راأ�سمال   •

ال�سركة.  اأ�سهم  من   %30 متثل  �سهم  مليون    6 الكتتاب:   اأ�سهم   •
الواحد. لل�سهم  ريالت   10 الطرح:  �سعر   •

م.  2012/03/25 اإلى  م   2012/03/19 من  الكتتاب:  فرتة   •
øjƒªà∏d ájOƒ©°ùdG •ƒ£ÿG ácô°T  

�سهم. مليون   82 اإلى  مق�سم  ريال  مليون   820 ال�سركة:  راأ�سمال   •
ال�سركة.  اأ�سهم  من   %30 متثل  �سهم  مليون    24.6 الكتتاب:   اأ�سهم   •

الواحد. لل�سهم  ريال   54 الطرح:  �سعر   •
م.  2012/06/24 اإلى  م   2012/06/18 من  الكتتاب:  فرتة   •

�صرcة اأ�صمنâ املدينة
راأ�سمال ال�سركة: 1،892 مليون ريال مق�سم اإلى 189.2 مليون �سهم.  •
ال�سركة.  اأ�سهم  من   %50 متثل  �سهم  مليون    94.6 الكتتاب:   اأ�سهم   •

الواحد. لل�سهم  ريالت   10 الطرح:  �سعر   •
فرتة الكتتاب: من 2012/09/10 م اإلى 2012/09/16 م.

   �صرcة اأ�صمنâ ‚ران
�سهم. مليون   170 اإلى  مق�سم  ريال  مليار   1.7 ال�سركة:  راأ�سمال   •

ال�سركة.  اأ�سهم  من   %50 متثل  �سهم  مليون    85 الكتتاب:   اأ�سهم   •
الواحد. لل�سهم  ريالت   10 الطرح:  �سعر   •

م.  2012/04/22 اإلى  م   2012/04/16 من  الكتتاب:  فرتة   •
�صرcة ‹موعة الطيار لل�صفر

�سهم. مليون   80 اإلى  مق�سم  ريال  مليون   800 ال�سركة:  راأ�سمال   •
ال�سركة.  اأ�سهم  من   %30 متثل  �سهم  مليون    24 الكتتاب:   اأ�سهم   •

الواحد. لل�سهم  ريال   57 الطرح:  �سعر   •
م.  2012/05/20 اإلى  م   2012/05/14 من  الكتتاب:  فرتة   •

 �صرcة دله للîدمات ال�صحية القاب†صة
�سهم. مليون   47.20 اإلى  مق�سم  ريال  مليون   472 ال�سركة:  راأ�سمال   •

اأ�سهم  من   %30.10 متثل  �سهم  مليون    014.2 الكتتاب:   اأ�سهم   •
ال�سركة. 

الواحد. لل�سهم  رياًل   38 الطرح:  �سعر   •
م.  2012/11/25 اإلى  م   2012/11/19 من  الكتتاب:  فرتة   •

تعليق تداول أسهم
قرارًا  املالية  ال�سوق  هيئة  جمل�ص  اأ�سدر   •

بتعليق تداول اأ�سهم:
1- �سركة املجموعة املتحدة للتاأمني التعاوين.    

2-  �سركة بروج للتاأمني التعاوين. 

3- ال�سركة ال�سعودية لالإت�سالت املتكاملة.                          
يف ال�سوق املالية ال�سعودية )تداول( ابتداًء من يوم الأحد 04/01/ 2012 م.

اأ�سدر جمل�ص هيئة ال�سوق املالية قرارًا بتعليق تداول �سهم �سركة جمموعة حممد املعجل   •
يف ال�سوق املالية ال�سعودية )تداول( وذلك ابتداًء من يوم الأحد 2012/07/22 م.

ـــــةملخص السوق - 2012 ـــــرعـــــاي ب
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صيانة مؤشرات تداول - 2012
وذلك  )تداول(  ال�سوق  موؤ�سرات  اإلى  التالية  ال�سركات  اأ�سهم  اإ�سافة  مت   •

ح�سب �سعر اإقفال الأ�سهم ليوم الأربعاء املوافق 2012/03/28 م:
ال�سركة املتحدة لالإلكرتونيات   -1

2- �سركة تكوين املتطورة لل�سناعات
3- �سركة عناية ال�سعودية للتاأمني التعاوين

ال�سوق  موؤ�سرات  من  الزراعية   للتنمية  بي�سة  �سركة  اأ�سهم  واإ�ستبعاد 
)تداول( وذلك ح�سب �سعر اإقفال ال�سهم قبل تعليقه من التداول.

)تداول(  ال�سوق  موؤ�سرات  اإلى  جنران  اأ�سمنت  �سركة  اأ�سهم  اإ�سافة  مت   •
وذلك ح�سب �سعر اإقفال ال�سهم ليوم الأربعاء املوافق 2012/06/27 م.

وذلك  )تداول(  ال�سوق  موؤ�سرات  اإلى  التالية  ال�سركات  اأ�سهم  اإ�سافة  مت   •
ح�سب �سعر اإقفال الأ�سهم ليوم الأربعاء املوافق 2012/09/26 م:

1- جمموعة الطيار لل�سفر.
2- �سركة اخل£وط ال�سعودjة للتموjن.

3- �سركة الإمناء طوكيو مارين.
ال�سوق  موؤ�سرات  من  املعجل  حممد  جمموعة  �سركة  اأ�سهم  واإ�ستبعاد 

)تداول( وذلك ح�سب �سعر اإقفال ال�سهم قبل تعليقه من التداول.
)تداول(  ال�سوق  موؤ�سرات  اإلى  املدينة  اأ�سمنت  �سركة  اأ�سهم  اإ�سافة  مت   •

وذلك ح�سب �سعر اإقفال ال�سهم ليوم الأربعاء املوافق 2012/12/26 م.

إجراءات الشركات - 2012
طريق  عن  وذلك  راأ�سمالها  لالت�سالت   عذيب  اإحتاد  �سركة  رفعت   •
ريالت   10 ب�سعر  اأولوية«  »حقوق  جديدًا  �سهمًا  مليون   117.5 طرح 
�سهـــــم  مليون   157.5 امل�سدرة  اأ�سهمها  عدد  لي�سبح  الواحد  لل�سهم 

وذلك بتاريخ 2012/01/14 م.
�سهم  مبنح  وذلك  راأ�سمالها  للبرتوكيماويات  املتقدمة  ال�سركة  رفعت   •
 163.995 امل�سدرة  اأ�سهمها  عدد  لي�سبح  �سهم،   6.25 لكل  جماين 

مليون �سهـــــم وذلك بتاريخ 2012/02/21 م.
�سهم  مبنح  وذلك  راأ�سمالها  ال�سعودية  اليمامة  اأ�سمنت  �سركة  رفعت   •
مليون   202.50 امل�سدرة  اأ�سهمها  عدد  لي�سبح  �سهمني،  لكل  جماين 

�سهـــــم وذلك بتاريخ 2012/02/26 م.
وذلك  راأ�سمالها  النقليات   و  البرتولية  للخدمات  الدري�ص  �سركة  رفعت   •
امل�سدرة  اأ�سهمها  عدد  لي�سبح  اأ�سهم،  خم�سة  لكل  جماين  �سهم  مبنح 

30 مليون �سهـــــم وذلك بتاريخ 2012/03/10 م.
لكل  جماين  �سهم  مبنح  وذلك  راأ�سماله  الربيطاين  ال�سعودي  البنك  رفع   •
�سهـــــم وذلك  اأ�سهمه امل�سدرة 1،000 مليون  اأ�سهم، لي�سبح عدد  ثالثة 

بتاريخ 2012/03/13 م.
لكل  جماين  �سهم  مبنح  وذلك  راأ�سماله  الهولندي  ال�سعودي  البنك  رفع   •
�سهـــــم  مليون   396.9 امل�سدرة  اأ�سهمه  عدد  لي�سبح  اأ�سهم،  خم�سة 

وذلك بتاريخ 2012/03/18 م.
�سهم  مبنح  وذلك  راأ�سمالها  الطبية  للخدمات  املوا�ساة  �سركة  رفعت   •

�سهـــــم  مليون   50 امل�سدرة  اأ�سهمها  عدد  لي�سبح  �سهم،  لكل  جماين 
وذلك بتاريخ 2012/04/2 م.

 1.3529 لكل  جماين  �سهم  مبنح  وذلك  راأ�سمالها  املراعي  �سركة  رفعت   •
بتاريخ  وذلك  �سهـــــم  مليون   400 امل�سدرة  اأ�سهمها  عدد  لي�سبح  �سهم، 

2012/04/2 م.
�سهم  مبنح  وذلك  راأ�سمالها  الورق  ل�سناعة  ال�سعودية  ال�سركة  رفعت   •
مليون   37.5 امل�سدرة  اأ�سهمها  عدد  لي�سبح  اأ�سهم،  اأربعة  لكل  جماين 

�سهـــــم وذلك بتاريخ 2012/04/2 م.
لكل  جماين  �سهم  مبنح  وذلك  راأ�سمالها  الوطنية  الت�سنيع  �سركة  رفعت   •
�سهـــــم   668،914،166 امل�سدرة  اأ�سهمها  عدد  لي�سبح  اأ�سهم،  خم�سة 

وذلك بتاريخ 2012/04/04 م.
راأ�سمالها   بتخفي�ص  )زين(  ال�سعودية  املتنقلة  الإت�سالت  �سركة  قامت   •
وذلك  ريال  مليار   4.801 الى  ريال  مليار   14 من   %65.71 بن�سبة 
بتخفي�ص �سهم واحد عن كل 1.5219 �سهم ومن ثم زيادة راأ�سمالها عن 
طريق اإ�سدار اأ�سهم حقوق اأولوية بقيمة 6 مليار ريال وب�سعر طرح مقداره 
10 ريالت لل�سهم الواحد لي�سبح راأ�سمال ال�سركة اجلديد  10.801 مليار 

ريال مق�سم الى 1،080.1 مليون �سهم، وذلك بتاريخ 2012/07/04 م.
عن  وذلك  راأ�سمالها  )اأ�سيج(  التعاوين  للتاأمني  املتحدة  املجموعة  �سركة  رفعت   •
طريق طرح 10 مليون �سهمًا جديدًا »حقوق اأولوية« ب�سعر 10 ريالت لل�سهم الواحد 

لي�سبح عدد اأ�سهمها امل�سدرة 20 مليون �سهـــــم وذلك بتاريخ 2012/09/04 م.

رفع تعليق تداول أسهم
قرارًا  املالية  ال�سوق  هيئة  جمل�ص  اأ�سدر   •
اإحتاد  �سركة  اأ�سهم  تداول  تعليق  برفع 
ال�سبت  يوم  من  ابتداًء  لالت�سالت،  عذيب 

 2012/3/24
قرارًا  املالية  ال�سوق  هيئة  جمل�ص  اأ�سدر   •
برفع تعليق تداول اأ�سهم �سركة بروج للتامني 

التعاوين يف ال�سوق املالية ال�سعودية )تداول(، 
ابتداًء من يوم الأحد 2012/04/29 م.

اأ�سدر جمل�ص هيئة ال�سوق املالية قرارًا برفع   •
املتحدة  املجموعة  �سركة  اأ�سهم  تداول  تعليق 
املالية  ال�سوق  يف  )اأ�سيج(  التعاوين  للتاأمني 
ال�سبت  يوم  من  ابتداًء  )تداول(،  ال�سعودية 

2012/05/19 م.
قرارًا  املالية  ال�سوق  هيئة  جمل�ص  اأ�سدر   •
ال�سعودية  ال�سركة  اأ�سهم  تداول  تعليق  برفع 
املالية  ال�سوق  يف  املتكاملة  لالإت�سالت 
الأربعاء  يوم  من  ابتداًء  )تداول(،  ال�سعودية 

2012/06/20 م.

Market Summary - 2012
Sponsored by: 
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ـــــة ـــــرعـــــاي ب

 تداول االأ�صهº - مقارنة �صهرية (2012 م - 2011 م)

Market Activities - Monthly Comparison (2012 - 2011)

Months
%Ò¨ن�صبة الت

Change %

Iعدد ال�صفقات املنفذ
Transactions %Ò¨ن�صبة الت

Change %

عدد االأ�صهº املتداولة
Number of Shares Traded %Ò¨ن�صبة الت

Change %

قيمة االأ�صهº املتداولة (ريال)
Value of Shares Traded (SR) الûصهور

2011 2012 2011 2012 2011 2012
January %106.14 1,722,953 3,551,694 %107.24 3,522,989,966 7,300,992,943 %85.41 83,813,722,868.20 155,397,949,053.00 يناير 

February %187.67 1,499,560 4,313,723 %202.97 2,975,823,456 9,015,955,514 %210.60 67,619,662,322.80 210,028,874,123.55 فرباير 

March %137.71 2,360,199 5,610,366 %157.45 5,371,233,635 13,828,258,803 %193.33 108,848,385,003.00 319,284,125,142.50 مار�ص

April %109.94 2,451,587 5,146,817 %139.67 4,970,572,847 11,912,982,514 %140.89 112,117,925,592.20 270,086,347,937.15 اإبريل

May %32.88 2,867,280 3,810,024 %27.69 6,129,723,757 7,827,254,178 %28.73 126,440,102,796.05 162,770,156,091.90 مايو

June %69.31 2,041,393 3,456,380 %59.74 3,833,161,131 6,123,142,060 %52.88 84,479,406,701.35 129,155,736,462.40 يونيو

July %111.61 1,594,102 3,373,292 %155.87 2,601,562,461 6,656,489,451 %108.87 66,579,633,432.85 139,061,832,067.85 يوليو

August %85.47 1,239,176 2,298,299 %85.31 2,241,232,891 4,153,297,181 %96.12 52,419,587,788.80 102,803,148,577.85 اأغ�سط�ص

September %54.86 1,811,142 2,804,669 %49.67 3,119,537,911 4,668,887,108 %72.95 74,041,879,029.90 128,054,751,147.40 �سبتمرب

October -%16.80 2,968,618 2,469,774 -%31.55 4,739,579,389 3,244,364,243 -%24.21 118,786,870,826.70 90,023,442,834.05 اأكتوبر

November %11.69 2,122,591 2,370,760 -%3.78 3,558,023,633 3,423,425,413 %15.68 85,294,504,806.20 98,672,109,743.75 نوفمرب

December %1.08 2,868,332 2,899,250 -%15.58 5,199,883,597 4,389,929,378 %4.72 118,394,347,488.70 123,979,801,560.35 دي�سمرب

Yearly %64.81 25,546,933 42,105,048 %71.03 48,263,324,674 82,544,978,786 %75.58 1,098,836,028,656.75 1,929,318,274,741.75 ال�سنوي

مقارنة معلومات التداول (2012 م / 2011 م)

Comparing Trading Statistics (2012 / 2011)

Trading Information
Ò¨ن�صبة الت عام 2011 عام 2012 الربع الرابع 2012 2012 åالربع الثال 2012 Êالربع الثا الربع االأول 2012

معلومات التداول
Change Year 2011 Year 2012 4th Q 2012 3th Q 2012 2th Q 2012 1th Q 2012

Transactions %64.81 25,546,933 42,105,048 7,739,784 8,476,260 12,413,221 13,475,783 عدد ال�سفقات املنفذه

Shares Traded %71.03 48,263,324,674 82,544,978,786 11,057,719,034 15,478,673,740 25,863,378,752 30,145,207,260   عدد الأ�سهم املتداولة 

Value Traded (SR) %75.58 1,098,836.03 1,929,318.27 312,675.35 369,919.73 562,012.24 684,710.95 قيمة الأ�سهم املتداولة )مليون ريال(

Number of Trading Days - 248 251 61 60 65 65   عدد اأيام التداول    

Daily Average of Transactions %62.84 103,012 167,749 126,882 141,271 190,973 207,320 املتو�سط اليومي لعدد ال�سفقات املنفذه

Daily Average of Shares Traded %68.99 194,610,180 328,864,457 181,274,083 257,977,896 397,898,135 463,772,419  املتو�سط اليومي لالأ�سهم املتداولة

Daily Average of Value (SR) %73.48 4,430.79 7,686.53 5,125.83 6,165.33 8,646.34 10,534
املتو�سط اليومي لقيمة الأ�سهم املتداولة 

)مليون ريال(
Market Capitalization (SR biln) %10.19 1,270.84 1,400.34 1,400.34 1,373.13 1,337.19 1,539.61 القيمه ال�سوقيه لالأ�سهم امل�سدره )مليار ريال (

Tadawul All Share Index (TASI) %5.98 6,417.73 6,801.22 6,801.22 6,839.83 6,709.91 7,835.15  املوؤ�سر العام  )نقطة( 

تداول االأ�صهM º�صÖ القطاعات - 2012 م

Sectoral Activities - 2012   

Sector
الن�صبة الى االإجمالى قيمه االأ�صهº املتداولة (ريال) الن�صبه الى االإجمالى الن�صبه الى االإجمالى االأ�صهº املتداولة Iال�صفقات املنفذ

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

Banks & F. Services %8.45 163,040,067,029.10 %11.51 9,499,914,343 %4.66 1,960,658 امل�سارف واخلدمات املالية

Petrochemical Indust. %16.13 311,181,387,179.10 %13.34 11,008,809,002 %10.65 4,484,652 ال�سناعات البرتوكيماوية

Cement %3.64 70,160,273,313.20 %3.50 2,885,030,697 %5.17 2,176,374 الأ�سمنت

Retail %2.52 48,702,466,592.75 %2.09 1,728,094,685 %3.31 1,392,954 التجزئة

Energy & Utilities %0.94  18,210,370,059.80 %1.50 1,236,382,445 %0.52 220,664 الطاقة واملرافق اخلدمية

Agri. & Food Indust. %6.36 122,738,493,028.70 %4.45 3,676,724,830 %7.24 3,047,913 الزراعة وال�سناعات الغذائية

Telecom. & Info. Tech. %10.09 194,686,018,086.05 %11.83 9,766,278,092 %9.09 3,825,763 الإت�سالت وتقنية املعلومات

Insurance %23.38 451,043,616,185.60 %14.05 11,594,916,035 %30.96 13,036,692 التاأمني

Multi-Investment %4.50 86,825,679,870.75 %5.21 4,298,738,867 %5.14 2,164,189 �سركات ال�ستثمار املتعدد

Industrial Investment %4.30 82,986,920,151.45 %2.62 2,158,811,401 %4.82 2,028,222 ال�ستثمار ال�سناعي

Building & Construction %4.68 90,315,807,831.05 %4.88 4,027,152,015 %5.52 2,323,580 الت�سييد والبناء

Real Estate Development %10.97 211,562,393,512.35 %21.28 17,566,177,459 %8.42 3,545,982 التطوير العقاري

Transport %2.36 45,582,616,666.25 %2.84 2,344,734,691 %2.19 924,123 النقل

Media & Publishing %0.70 13,439,342,439.95 %0.37 303,581,896 %0.88 371,967 العالم والن�سر

Hotel & Tourism %0.98 18,842,822,795.65 %0.54 449,632,328 %1.43 601,315 الفنادق وال�سياحة

Total %100.00 1,929,318,274,741.75 %100.00 82,544,978,786 %100.00 42,105,048 الإجمايل

ملخص السوق - 2012
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الûصرcات االأÌc اإرتفاعا يف اأ�صعارها (مقارنة �صعر اإZالق 2012 م مع 2011 م)

Top Gainers (Comparing close prices of 2012 with 2011)

Company
% Ò¨ن�صبة الت

2011 م 2012 م الûصرcة
% Change

* Alinma Tokio M. %777.50 10.00 87.75 * الإمناء طوكيو م

* Enaya %376.00 10.00 47.60 * عناية

Amana Insurance %300.58 34.20 137.00 امانة للتاأمني

kingdom %136.16 8.85 20.90 اململكة

Arabian Shield %131.40 20.70 47.90 الدرع العربي

* Listed during 2012 (Issue price SR 10) * ادرجت خالل العام 2012 م )�سعر الكتتاب 10 ريال(

الûصرcات االأÌc اإنîفا�صا يف اأ�صعارها (مقارنة �صعر اإZالق 2012 م مع 2011 م)

Top Losers (Comparing close prices of 2012 with 2011)

Company
%Ò¨ن�صبة الت

2011 م 2012 م الûصرcة
% Change

Jazan Development %52.05- 31.70 15.20 جازان للتنمية

ALKHODARI %40.00- 43.00 25.80 اخل�سري

Qassim Agriculture %36.77- 22.30 14.10 الق�سيم الزراعية

Saudi Kayan %30.46- 17.40 12.10 كيان ال�سعودية

ZAIN KSA %29.15- 11.15 7.90 زين ال�سعودية

Sponsored by: 

Value (0٫000) ±الBا Iصرûالقيمه بالع Volume (00)  اتÄالكميه بامل Transactions  ال�صفقات

امل�سارف 
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ـــــة ـــــرعـــــاي ب ملخص السوق - 2012

Market Activity - 2012   تداول االأ�صهº ال�صنوي -  2012 م

امل�صار± واÿدمات املالية
 ال�صفقات املنفذIاالأ�صهº املتداولة قيمة اال�صهº املتداولة

Banks & Financial Services
Value TradedVolume TradedTransactions

4,941,315,873.30206,228,32830,836Riyadالريا�ص
6,559,888,128.35256,701,696102,735AlJaziraاجلزيرة
1,138,809,658.0563,210,66427,009Saudi Investmentا�ستثمار

714,847,329.9026,284,76011,757Saudi Hollandiال�سعودي الهولندي
1,377,442,954.7040,799,84619,913Saudi Fransiال�سعودي الفرن�سي

1,275,335,182.3038,500,16419,109SABB�سـاب
1,006,911,298.2035,161,43917,844Arab Nationalالعربي الوطني

2,616,693,131.2553,842,24235,854SAMBA�سامبا
26,197,184,026.50358,706,097249,384Al Rajhiالراجحي

6,978,300,237.25246,937,392157,993AL Biladالبالد
110,233,339,209.328,173,541,7151,288,224Alinmaالإمناء

163,040,067,029.129,499,914,3431,960,658Totalاجمايل القطاع

ال�صناعات البرتوcيماوية 
 ال�صفقات املنفذ√اال�صهº املتداوله قيمة اال�صهº املتداوله

Petrochemical Industries
Value TradedVolume TradedTransactions

19,743,826,700.901,180,593,009400,707CHEMANOLكيمانول
5,218,268,651.75231,408,846100,109Petrochemبرتوكيم
121,972,404,159.751,287,261,8011,145,209SABIC�سابك
6,982,380,764.2549,873,52865,160SAFCO�سافكو

9,389,223,105.05286,037,649111,168Industrializationالت�سنيع
9,934,868,743.60513,284,622235,694Alujainاللجني

48,607,376,516.053,050,106,1071,050,427Nama Chemicalsمناء للكيماويات
6,007,293,854.90265,983,99585,050SIIGاملجموعة ال�سعودية

12,053,201,435.60752,517,884237,282Sahara Petrochemicalال�سحراء للبرتوكيماويات
10,279,871,772.35212,672,955128,057YANSABين�ساب

5,647,474,338.15263,869,496128,393Sipchem�سبكيم العاملية
6,445,628,297.20240,430,737119,783Advancedاملتقدمة

39,610,054,202.652,263,687,539457,482Saudi Kayanكيان ال�سعودية
9,289,514,636.90411,080,834220,131Petro Rabighبرتو رابغ
Total311,181,387,179.1011,008,809,0024,484,652Total

âاال�صمن
 ال�صفقات املنفذ√اال�صهº املتداوله قيمة اال�صهº املتداوله

Cement
Value TradedVolume TradedTransactions

9,747,483,680.20480,998,812291,294HCCا�سمنت حائل
25,895,219,532.551,170,581,690813,108Najran Cementا�سمنت جنران
City Cement 5,150,717,828.40293,236,455533,998ا�سمنت املدينة

3,733,288,449.8570,172,57550,419Arab Cementال�سمنت العربية
4,596,648,535.4093,522,83567,931Yamamah Cementا�سمنت اليمامة

2,889,737,956.2532,616,46134,938Saudi Cementا�سمنت ال�سعوديه
1,463,186,194.2518,341,26325,670Qassim Cementا�سمنت الق�سيم
1,126,614,723.2511,694,48518,033Southern Cementا�سمنت اجلنوبيه

2,196,837,799.7529,595,66524,934Yanbu Cementا�سمنت ينبع
1,208,952,393.5021,086,81022,975Eastern Cementا�سمنت ال�سرقية

890,857,722.0535,572,91526,692Tabuk Cementا�سمنت تبوك
11,260,728,497.75627,610,731266,382Jouf Cementا�سمنت اجلوف
70,160,273,313.202,885,030,6972,176,374Totalاجمايل القطاع

التõéئة
 ال�صفقات املنفذ√اال�صهº املتداوله قيمة اال�صهº املتداوله

Retail
Value TradedVolume TradedTransactions

1,599,342,774.0018,291,84640,170A. Othaim Marketاأ�سواق ع العثيم
1,998,746,804.8539,756,80049,789Mouwasatاملوا�ساة
3,573,696,054.5042,576,55184,446Extraاإك�سرتا

Dallah Health 6,132,731,686.0099,809,951231,304دله ال�سحية 
6,849,518,363.05336,372,533200,468SASCOخدمات ال�سيارات
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Sponsored by: 
Market Summary - 2012

Market Activity - 2012   تداول االأ�صهº ال�صنوي -  2012 م
8,150,602,695.95272,255,175261,458Thim›arثمار

12,717,391,849.60772,749,992332,400Fitaihi Groupجمموعة فتيحي
1,602,217,211.7510,644,89224,007Jarirجرير

2,852,008,238.8076,104,55574,791Aldreesالدري�ص
1,862,048,479.0023,431,18442,377AlHokairاحلكري

1,364,162,435.2536,101,20651,744Alkhaleej Trngاخلليج للتدريب
48,702,466,592.751,728,094,6851,392,954Totalاجمايل القطاع

الطاقة واملرافق اÿدمية
 ال�صفقات املنفذ√اال�صهº املتداوله قيمة اال�صهº املتداوله

Energy & Utilities
Value TradedVolume TradedTransactions

1,555,658,666.2570,581,10052,527Gas & Industrializationالغاز والت�سنيع
16,654,711,393.551,165,801,345168,137Saudi Electricityكهرباء ال�سعودية
18,210,370,059.801,236,382,445220,664Totalاجمايل القطاع

الõراعة وال�صناعات ال¨ذائية
 ال�صفقات املنفذ√اال�صهº املتداوله قيمة اال�صهº املتداوله

Agriculture & Food Industries
Value TradedVolume TradedTransactions

3,351,901,224.6095,517,58058,737SAVOLA Groupجمموعة �سافول
10,042,803,525.30353,328,050274,280Foodالغذائية
2,107,421,570.0537,590,26351,044SADAFCO�سدافكو
9,442,603,704.00140,155,816133,878Almaraiاملراعي

20,041,512,174.40452,957,299403,658Anaam Holdingاأنعام القاب�سة
3,690,584,158.4077,052,372125,446H Bحلواين اإخوان
793,209,794.508,495,28718,945Herfy Foodsهريف لالأغذية

4,717,394,795.5070,459,094197,062Cateringالتموين
4,356,433,821.30138,409,266113,420NADECنادك

16,593,731,417.65816,664,718421,510Qassim Agricultureالق�سيم الزراعيه
9,456,404,666.75284,192,414247,133Tabuk Agricultureتبوك الزراعيه

13,398,913,799.60380,420,594369,022Saudi Fisheriesالأ�سماك
10,082,792,180.95177,243,449262,683Sharqiya Dev Coال�سرقية للتنمية
2,083,774,473.8053,637,84545,756Jouff Agricultureاجلوف الزراعيه
Bishah Agriculture *000* بي�سة الزراعية
12,579,011,721.90590,600,783325,339Jazan Developmentجازان للتنمية
122,738,493,028.703,676,724,8303,047,913Totalاجمايل القطاع

االت�صاالت وتقنية املعلومات
Telecomm. & Information  ال�صفقات املنفذ√اال�صهº املتداوله قيمة اال�صهº املتداوله

Technology Value TradedVolume TradedTransactions
10,343,837,762.30261,074,558110,782STCالت�سالت

13,744,401,229.25210,638,991117,919Etihad Etisalatاحتاد ات�سالت
91,058,294,782.855,516,588,2871,730,512ZAIN KSAزين ال�سعودية

38,589,206,761.852,284,153,553907,035Atheeb Telecomعذيب لالت�سالت
40,950,277,549.801,493,822,703959,515Almutakamelaاملتكاملة

194,686,018,086.059,766,278,0923,825,763Totalاجمايل القطاع

التاأمني
 ال�صفقات املنفذ√اال�صهº املتداوله قيمة اال�صهº املتداوله

Insurance
Value TradedVolume TradedTransactions

3,649,164,955.3071,415,17480,702Tawuniyaالتعاونية
12,304,456,213.40506,363,641383,577Malath Insuranceمالذ للتاأمني

3,522,469,133.15120,864,885100,996MEDGULFميدغلف للتاأمني
18,221,970,444.50256,614,884523,836ALLIANZ SFاأليانز اإ�ص اإف

8,246,399,315.00175,312,548259,170SALAMA�سالمة
14,661,842,698.00531,901,240446,302Walaa Insuranceولء للتاأمني

11,948,695,937.25290,204,483320,207Arabian Shieldالدرع العربي
16,232,382,546.20425,845,536451,694SABB Takaful�ساب تكافل

10,291,788,203.90382,138,319325,451SANAD�سند
12,809,531,395.15239,454,854369,695SAICO�سايكو

10,910,578,404.05216,755,983327,157WAFA Insuranceوفا للتاأمني
10,704,841,108.65435,550,502318,125Gulf Unionnاحتاد اخلليج
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ـــــة ـــــرعـــــاي ب ملخص السوق - 2012

Market Activity - 2012   تداول االأ�صهº ال�صنوي -  2012 م

9,475,383,541.25139,764,782265,622ATCالأهلي للتكافل

12,000,754,913.10244,947,619346,897Al - Ahliaالأهلية

14,232,071,743.65444,526,642420,167ACIGاأ�سيج

9,054,289,752.65283,692,973274,016AICCالتاأمني العربية

7,247,215,509.50259,922,928217,775Trade Unionالحتاد التجاري

9,670,492,866.55308,971,786280,621Sagr Insuranceال�سقر للتاأمني

6,884,044,165.25180,691,889219,710U C Aاملتحدة للتاأمني

19,934,880,868.751,485,220,359498,073Saudi Reالإعادة ال�سعودية

9,362,286,399.55349,788,971270,234Bupa Arabiaبوبا العربية

12,887,197,109.45317,080,730364,710Weqaya Takafulوقاية للتكافل

9,971,221,867.35169,198,125253,970Al Rajhi Takafulتكافل الراجحي

13,520,792,271.00137,614,116416,418ACEاي�ص

12,350,343,562.25292,141,896375,786AXA - Cooperativeاك�سا - التعاونية

17,888,086,789.80331,142,890473,296Gulf Generalاخلليجية العامة

13,872,866,326.15222,711,427409,169Burujبروج

14,879,026,425.00270,104,026415,512Al Alamiyaالعاملية

30,429,020,523.401,046,481,601730,658Solidarity�سوليدرتي تكافل

16,793,662,351.00158,086,952484,520Wataniyaالوطنية

22,157,895,347.85349,969,144747,964Amana Insuranceامانة للتامني

36,090,691,984.55735,837,9861,018,208Enayaعناية

Alinma Tokio M.18,837,271,513.00214,597,144646,454الإمناء طوكيو م

451,043,616,185.6011,594,916,03513,036,692Totalاجمايل القطاع

�صرcات اال�صتثمار املتعدد
 ال�صفقات املنفذ√اال�صهº املتداوله قيمة اال�صهº املتداوله

Multi- Investment
Value TradedVolume TradedTransactions

13,305,036,803.25190,262,557318,822SARCOامل�سايف

11,456,668,990.55581,374,819302,514Saudi Advancedاملتطورة

Al Ahsa for Dev.18,755,268,524.651,098,139,073434,921الح�ساء للتنميه

18,254,382,200.051,056,056,348414,404SISCO�سي�سكو

9,187,411,232.55470,558,553185,929Assirع�سري

9,566,926,603.00439,665,091335,252Al Bahaالباحة

6,299,985,516.70462,682,426172,347Kingdomاململكة

86,825,679,870.754,298,738,8672,164,189Totalاجمايل القطاع

اال�صتثمار ال�صناعي
 ال�صفقات املنفذ√اال�صهº املتداوله قيمة اال�صهº املتداوله

Industrial Investment
Value TradedVolume TradedTransactions

12,001,261,290.90220,664,433377,006Takweenتكوين

4,043,444,996.40125,743,802133,211BCIبى �سى اآى

10,929,238,444.40345,960,530181,456MA›ADENمعادن

1,397,564,802.8034,813,55454,631Astra Industاأ�سرتا ال�سناعية

6,590,101,133.55239,848,977180,146ALSorayaiجمموعة ال�سريع

1,506,657,145.7522,030,19328,204Shaker�ساكر

Pharmaceutical 1,384,682,093.6031,396,54825,769الدوائية

2,920,852,021.7585,767,23671,956Glassزجاج

12,503,620,017.20284,762,977294,682FIPCOفيبكو

7,587,203,765.00249,855,203201,141Maadaniyahمعدنية

6,077,974,919.50150,374,54695,280Saudi Chemicalالكيميائيه ال�سعوديه

1,532,695,619.3545,703,44050,246SPM�سناعة الورق

2,263,378,751.6076,590,26759,179AlAbdullatifالعبداللطيف

12,248,245,149.65245,299,695275,315Saudi Exportال�سادرات

82,986,920,151.452,158,811,401.002,028,222.00Totalاجمايل القطاع

التûصييد والبناء
 ال�صفقات املنفذ√اال�صهº املتداوله قيمة اال�صهº املتداوله

Building & Construction
Value TradedVolume TradedTransactions

7,959,291,570.55183,269,214183,990ASLAKاأ�سالك
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Sponsored by: 
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Market Activity - 2012   تداول االأ�صهº ال�صنوي -  2012 م

MMG **7,958,686,580.80484,328,447224,792** جمموعة املعجل

2,475,730,106.9093,743,09281,682SSPالأنابيب ال�سعودية

2,558,017,481.2573,413,80977,199ALKHODARIاخل�سري

2,342,404,228.0025,434,44544,851Ceramicاخلزف

1,768,283,543.9054,387,32557,328Gypsumاجلب�ص

15,471,259,322.15857,921,086358,177Cablesالكابالت

17,627,519,852.55875,346,131438,267Saudi Industrial�سدق

6,483,488,434.55354,895,867161,402Amiantitاميانتيت

6,388,970,824.35244,156,846132,745Pipesاأنابيب

1,586,710,092.4052,005,28837,305Zamil Industrialالزامل لل�سناعة

2,957,178,895.85108,721,57790,311AL Babtainالبابطني

1,097,797,988.0016,596,91628,300SVCPالفخارية

10,082,326,922.85500,268,722302,250MESCم�سك

3,558,141,986.95102,663,250104,981Red Seaالبحر الأحمر

90,315,807,831.054,027,152,0152,323,580Totalاجمايل القطاع

التطوير العقاري
 ال�صفقات املنفذ√اال�صهº املتداوله قيمة اال�صهº املتداوله

Real Estate Development
Value TradedVolume TradedTransactions

3,962,258,529.00138,484,19672,428Real Estateالعقارية

1,554,312,707.3068,744,78541,208Taibaطيبة لال�ستثمار

1,058,956,867.7027,463,92027,075Makkahمكة لالن�ساء

6,723,171,744.20289,181,201135,503Arriyadh Developmentالتعمري

46,094,060,645.104,261,849,321881,408Emaar E .Cاإعمار

20,279,330,303.701,110,962,579335,535Jabal Omarجبل عمر

96,285,668,472.059,368,653,1411,395,770Dar Al Arkanدار الأركان

35,604,634,243.302,300,838,316657,055KECمدينة املعرفة

211,562,393,512.3517,566,177,4593,545,982Totalاجمايل القطاع

النقل
 ال�صفقات املنفذ√اال�صهº املتداوله قيمة اال�صهº املتداوله

Transport
Value TradedVolume TradedTransactions

16,814,262,218.201,000,316,015283,025Bahriالبحري

15,422,012,999.051,105,308,799346,568Budget Saudiالنقل اجلماعي

11,531,568,813.70198,173,489248,979Mubarradمربد

1,814,772,635.3040,936,38845,551Budget Saudiبدجت ال�سعودية

45,582,616,666.252,344,734,691924,123Totalاجمايل القطاع

االعالم والنûصر
 ال�صفقات املنفذ√اال�صهº املتداوله قيمة اال�صهº املتداوله

Media and Publishing
Value TradedVolume TradedTransactions

7,972,522,753105,709,881171,573Tihamaتهامه لالعالن

2,154,190,33286,795,73088,163SRMGالأبحاث و الت�سويق

3,312,629,355111,076,285112,231SPPCطباعة وتغليف

13,439,342,439.95303,581,896371,967Totalاجمايل القطاع

الفنادق وال�صياMة
 ال�صفقات املنفذ√اال�صهº املتداوله قيمة اال�صهº املتداوله

Hotel & Tourism
Value TradedVolume TradedTransactions

7,427,452,340.50118,321,748276,258ALTAYYARالطيار

1,630,465,350.7561,572,21945,763Hotelsالفنادق

9,784,905,104.40269,738,361279,294Shams�سم�ص

18,842,822,795.65449,632,328601,315Totalاجمايل القطاع

 1,929,318,274,741.7782,544,978,78642,105,048Marketاجمايل ال�سوق

Suspended since 13/01/2007 ** معلقة من التداول منذ 13/01/2007

Suspended since 22/07/2012 **** معلقة من التداول منذ 22/07/2012
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ـــــة ـــــرعـــــاي ب ملخص السوق - 2012

                      FINANCIAL INDICATORS - 31/12/2012 املوD�صرات املالية الرئي�صية - 2012/12/31 م

الûصرcة

�صعر االإZالق
القيمة 

الدفرتية
ال�صعر/القيمة 

الدفرتية
العائد على 

ºال�صه
ال�صعر للعائد

 Iامل�صدر ºاالأ�صه
(مليون)

القيمة ال�صوقية 
(مليون)

Mقوق امل�صاهمني 
(مليون)

�صايف الدخل 
(مليون)

Company
  Close

Price
 Book

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

 Market Cap.
(mn)

 Shareholders›
Equity (mn)

 Net Income
(mn)

23.0020.701.112.2910.051,500.00034,500.0031,048.683,433.88Riyadالريا�ص

26.1016.421.591.7115.28300.0007,830.004,926.95512.56AlJaziraاجلزيرة

18.1016.501.101.4812.23550.0009,955.009,073.42814.04Saudi Investmentا�ستثمار

27.1020.121.352.959.19396.90010,755.997,986.571,170.77Saudi Hollandiال�سعودي الهولندي

29.4024.551.203.179.26904.01826,578.1322,191.232,869.04Saudi Fransiال�سعودي الفرن�سي

29.9019.201.563.089.711,000.00029,900.0019,199.073,080.46SABB�سـاب

26.4020.901.262.729.70850.00022,440.0017,767.612,314.06Arab Nationalالعربي الوطني

44.7034.001.314.909.13900.00040,230.0030,596.264,406.00SAMBA�سامبا

65.0023.092.815.2512.391,500.00097,500.0034,638.717,872.42Al Rajhiالراجحي

28.3014.042.022.979.52300.0008,490.004,211.79892.10AL Biladالبالد

12.8510.961.170.4429.111,500.00019,275.0016,440.50662.21Alinmaالإمناء

Total Banks & Financial 20.421.552.8910.979,700.918307,454.12198,080.7828,027.52-اإجمايل قطاع امل�سارف واخلدمات املالية
Services Sector

13.3512.921.030.8316.17120.6001,610.011,558.4599.56CHEMANOLكيمانول

86.54Petrochem-480.0009,600.004,592.93(س)  (M)0.18-20.009.572.09برتوكيم

89.7547.301.908.0411.163,000.000269,250.00141,907.7124,124.08SABIC�سابك

152.2523.066.6011.9912.70333.33350,749.957,686.233,996.47SAFCO�سافكو

27.7017.601.573.098.97668.91418,528.9211,771.162,065.96Industrializationالت�سنيع

13.808.621.600.1498.0369.200954.96596.569.74Alujainاللجني

86.06Nama Chemicals-128.5201,651.481,359.78(س)  (M)0.670-12.8510.581.21مناء للكيماويات

22.6513.441.691.1619.51450.00010,192.506,048.60522.33SIIGاملجموعة ال�سعودية

13.5513.231.020.3341.01438.7955,945.675,807.32144.96Sahara Petrochemicalال�سحراء للبرتوكيماويات

47.3021.902.164.3910.77562.50026,606.2512,320.422,470.47YANSABين�ساب

19.1018.801.021.7910.70366.6677,003.336,892.53654.71Sipchem�سبكيم العاملية

26.2011.762.231.84014.24163.9954,296.671,928.29301.83Advancedاملتقدمة

768.57Saudi Kayan-1,500.00018,150.0014,634.49(س)  (M)0.51-12.109.761.24كيان ال�سعودية

17.559.711.810.5432.63876.00015,373.808,507.37471.11Petro Rabighبرتو رابغ

Total Petrochemical Industries 24.631.953.7011.789,158.524439,913.55225,611.8333,920.04-اإجمايل قطاع ال�سناعات البرتوكيماوية
Sector

24.41HCC-97.9001,816.05919.75(س)  (M)0.25-18.559.391.97اأ�سمنت حائل

18.9010.371.821.1216.80170.0003,213.001,762.53191.21Najran Cementاأ�سمنت جنران

17.2510.211.691.1814.66189.2003,263.701,931.32222.66City Cementاأ�سمنت املدينة

50.0035.441.414.7710.4880.0004,000.002,835.32381.77Arab Cementال�سمنت العربية

47.5016.892.814.1211.52202.5009,618.753,419.84834.80Yamamah Cementا�سمنت اليمامة

95.0018.835.046.7814.01153.00014,535.002,881.311,037.55Saudi Cementا�سمنت ال�سعوديه

80.5020.373.956.2612.8590.0007,245.001,833.21563.83Qassim Cementا�سمنت الق�سيم

100.0017.745.647.1214.04140.00014,000.002,483.99997.44Southern Cementا�سمنت اجلنوبيه

78.5029.512.666.3912.29105.0008,242.503,098.51670.46Yanbu Cementا�سمنت ينبع

57.5025.222.284.6112.4686.0004,945.002,169.29396.87Eastern Cementا�سمنت ال�سرقية

24.2512.411.951.8912.8690.0002,182.501,116.90169.73Tabuk Cementا�سمنت تبوك

16.3510.501.560.7023.23130.0002,125.501,364.9591.51Jouf Cementا�سمنت اجلوف

16.832.913.6113.201,533.60075,187.0025,816.925,533.40Total Cement Sector-اإجمايل قطاع الأ�سمنت

82.2528.562.886.5712.5222.5001,850.63642.49147.78A. Othaim Marketا�سواق ع العثيم

53.7514.453.723.2716.4150.0002,687.50722.56163.75Mouwasatاملوا�ساة

103.7517.276.015.9117.5724.0002,490.00414.44141.72Extraاإك�سرتا

65.7512.045.462.8523.0747.2003,103.40568.07134.52Dallah Healthدله ال�سحية
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Market Summary - 2012
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 Shareholders›
Equity (mn)
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17.5012.321.421.1714.9145.000787.50554.4152.82SASCOخدمات ال�سيارات

29.003.578.131.2423.3410.000290.0035.6812.42Thim›arثمار

38.75Fitaihi Group-55.000822.25657.47(س)  (M)0.70-14.9511.951.25جمموعة فتيحي

155.2517.119.079.2816.7360.0009,315.001,026.49556.74Jarirجرير

34.6015.142.293.1810.8830.0001,038.00454.2395.40Aldreesالدري�ص

104.0025.364.107.6713.5570.0007,280.001,775.53537.14AlHokair احلكري 

36.1014.012.582.6013.8625.000902.50350.2565.11Alkhaleej Trngاخلليج للتدريب

16.424.244.2615.59438.70030,566.787,201.621,868.65Total Retail Sector-اإجمايل قطاع التجزئة

18.2014.031.301.979.2475.0001,365.001,051.91147.76Gas & Industrializationالغاز والت�سنيع

13.4013.201.020.7517.794,166.59455,832.3654,991.003,138.03Saudi Electricityكهرباء ال�سعودية

13.211.020.7717.414,241.59457,197.3656,042.913,285.78Total Energy & Utilities Sector-اإجمايل قطاع الطاقة واملرافق اخلدمية

40.0016.292.462.9713.45500.00020,000.008,145.101,487.45SAVOLA Groupجمموعة �سافول

24.9010.542.360.3669.0520.000498.00210.877.21Foodالغذائية

64.7523.492.765.0112.9232.5002,104.38763.27162.92SADAFCO �سدافكو

63.5018.153.503.3918.72400.00025,400.007,260.721,357.15Almaraiاملراعي

36.007.344.900.6952.5519.600705.60143.8613.43Anaam Holdingاأنعام القاب�سة

H B 41.4018.842.202.7115.2828.5711,182.86538.3077.42حلواين اإخوان

105.0015.756.675.7518.2530.0003,150.00472.59172.58Herfy Foodsهريف لالأغذية

78.0012.816.095.1315.2182.0006,396.001,050.60420.56Cateringالتموين

27.3017.811.531.7115.9760.0001,638.001,068.63102.55NADECنادك

1.63Qassim Agriculture-50.000705.00370.60(س)  (M)0.03-14.107.411.90الق�سيم الزراعيه

31.2019.251.620.8039.2320.000624.00385.0015.91Tabuk Agricultureتبوك الزراعيه

34.72Saudi Fisheries-53.5381,632.89372.36(س)  (M)0.65-30.506.964.39الأ�سماك

7.61Sharqiya Dev Co-7.500435.0068.68(س)  (M)1.01-58.009.166.33ال�سرقية للتنمية

43.5024.401.783.8811.2225.0001,087.50609.8996.91Jouff Agricultureاجلوف الزراعيه

Bishah Agriculture*--5.000348.75----69.75 بي�سة الزراعيه *

50.49Jazan Development-50.000760.00505.25(س)  (M)1.01-15.2010.111.50جازان للتنمية

Total Agriculture & Food 15.873.042.7616.041,383.70966,667.9821,965.723,819.63-اإجمايل قطاع الزراعة وال�سناعات الغذائية
Industries

43.3025.861.674.589.452,000.00086,600.0051,723.719,160.68STCالت�سالت

76.0028.182.708.349.11700.00053,200.0019,728.235,837.50Etihad Etisalatاحتاد ات�سالت

1,768.09Zain KSA-1,080.1008,532.798,899.84(س)  (M)1.64-7.908.240.96زين ال�سعودية 

19.41Atheeb Telecom-157.5002,016.001,016.03(س)  (M)0.12---12.80عذيب لالت�سالت

46.39Almutakamela-100.0002,470.00921.94(س)  (M)0.46-24.709.222.68املتكاملة

Total Telecomm. & Information 20.381.863.269.324,037.600152,818.7982,289.7513,164.30-اإجمايل قطاع الت�سالت وتقنية املعلومات
Tech. Sector

45.9027.681.666.167.4575.0003,442.502,076.10461.88Tawuniyaالتعاونية

22.5510.762.091.1619.3730.000676.50322.9334.92Malath Insuranceمالذ للتاأمني

28.2013.382.112.3711.8780.0002,256.001,070.34189.99MEDGULFميدغلف للتاأمني

53.008.246.430.45118.9720.0001,060.00164.758.91ALLIANZE SFاأليانز اإ�ص اإف

6.44SALAMA-10.000510.0075.48(س)  (M)0.64-51.007.556.76�سالمة

28.708.403.421.22123.5120.000574.00168.0524.41Walaa Insuranceولء للتاأمني

47.9011.664.110.39124.2520.000958.00233.287.71Arabian Shieldالدرع العربي

37.109.763.800.4288.1534.0001,261.40331.7714.31SABB Takaful�ساب تكافل

9.89SANAD-20.000534.00100.74(س)  (M)0.49-26.705.045.30�سند

64.757.688.431.7936.1310.000647.5076.8417.92SAICO�سايكو

6.21WAFA Insurance-10.000642.5043.81(س)  (M)0.62-64.254.3814.67وفا للتاأمني
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Gulf Union 30.85-22.000616.00146.77(س)  (M)1.402-28.006.674.20اإحتاد اخلليج

61.258.067.600.061063.3716.6671,020.83134.270.96ATCالأهلي للتكافل

54.753.8614.170.8068.1810.000547.5038.648.03Al - Ahliaالأهلية

18.28ACIG-20.000906.0098.44(س)  (M)0.91-45.304.929.20اأ�سيج

32.008.943.580.5261.4820.000640.00178.7010.41AICCالتاأمني العربية

26.8012.122.210.7436.1225.000670.00302.9818.55Trade Unionالحتاد التجاري

32.3013.852.331.6120.0720.000646.00276.9232.18Sagr Insurnceال�سقر للتاأمني

33.1016.312.032.5213.1620.000662.00326.1450.30U C Aاملتحدة للتاأمني

11.659.411.240.13984.12100.0001,165.00940.7413.85Saudi Reالإعادة ال�سعودية

27.3016.261.682.899.4440.0001,092.00650.41115.64Bupa Arabiaبوبا العربية

10.90Weqaya Takaful-20.000820.00123.57(س)  (M)0.55-41.006.186.64وقاية للتكافل

57.755.3610.770.15376.2220.0001,155.00107.283.07Al Rajhi Takafulتكافل الراجحي 

78.5015.685.012.3133.9810.000785.00156.8123.10ACEاي�ص

8.83AXA - Cooperative-20.000892.00175.77(س)  (M)0.44-44.608.795.07اك�سا - التعاونية

59.008.936.610.23259.3420.0001,180.00178.534.55Gulf Generalاخلليجية العامة

9.33Buruj-13.000724.7581.94(س)  (M)0.72-55.756.308.84بروج للتامني

1.71Al Alamiyah-20.0001,170.00137.76(س)  (M)0.09-58.506.898.49العاملية

26.26Solidarity-55.5002,047.95450.72(س)  (M)0.47-36.908.124.54�سوليدرتي تكافل

130.009.0314.400.93139.3410.0001,300.0090.259.33Wataniyaالوطنية

23.64Amana Insurance-32.0004,384.00238.05(س)  (M)0.74-137.007.4418.42امانة للتامني

Enaya-40.0001,904.00400.00--47.6010.004.76عناية

Alinma Tokio M-20.0001,755.00200.00--87.7510.008.78الإمناء طوكيو م

11.183.830.9920.70903.16738,645.4310,098.78897.68Total Insurance Sector-اإجمايل قطاع التاأمني

60.5028.052.161.1353.3615.000907.50420.7917.01SARCO امل�سايف 

28.01Saudi Advanced-43.200663.12793.11(س)  (M)0.65-15.3518.360.84املتطورة

Al Ahsa for Dev.1.67-49.000639.45482.92(س)  (M)0.03-13.059.861.32الح�ساء للتنميه

13.6511.051.240.9214.8368.000928.20751.2728.80SISCO�سي�سكو

16.5518.820.880.8020.81126.3892,091.742,379.00100.50Assirع�سري

5.73Al Baha-15.000267.7584.31(س)  (M)0.38-17.855.623.18الباحة

20.907.322.860.18113.023,705.88277,452.9427,116.07685.29Kingdomاململكة

7.962.590.2097.864,022.47182,950.7032,027.46796.21Total Multi-Investment Sector-اإجمايل قطاع �سركات ال�ستثمار املتعدد

43.8013.413.272.3818.4330.0001,314.00402.3471.31Takweenتكوين

26.8016.251.652.2112.1527.500737.00446.8660.65BCIبى �سى اآى

32.4019.101.701.0431.06925.00029,970.0017,671.88965.06MA›ADENمعادن

39.0024.421.603.2711.9474.1182,890.591,810.09242.10Astra Industاأ�سرتا ال�سناعية

24.9516.411.521.5116.4830.000748.50492.2045.42ALSorayaiجمموعة ال�سريع

64.5022.002.935.7011.3235.0002,257.50769.97199.39Shaker�ساكر

43.7040.141.093.2213.5878.4383,427.723,148.39252.45Pharmaceuticalالدوائية

25.6018.511.381.6815.2030.000768.00555.2550.53Glassزجاج

46.2013.633.392.1721.3111.500531.30156.7324.93FIPCOفيبكو

25.4012.791.990.22115.7328.112714.05359.466.17Maadaniyahمعدنية

44.7023.801.884.499.9663.2402,826.831,504.97283.94Saudi Chemicalالكيميائيه ال�سعوديه

29.8017.971.662.7510.8237.5001,117.50673.87103.28SPM�سناعة الورق

31.7015.742.012.8811.0181.2502,575.631,278.58233.99AlAbdullatifالعبداللطيف

74.5010.447.140.25298.0010.800804.60112.752.70Saudi Exportال�سادرات

Total Industrial Investment 20.091.721.7419.941,462.45750,683.2129,383.322,541.92-اإجمايل قطاع ال�ستثمار ال�سناعي
Sector
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الûصرcة

�صعر االإZالق
القيمة 

الدفرتية
ال�صعر/القيمة 

الدفرتية
العائد على 

ºال�صه
ال�صعر للعائد

 Iامل�صدر ºاالأ�صه
(مليون)

القيمة ال�صوقية 
(مليون)

Mقوق امل�صاهمني 
(مليون)

�صايف الدخل 
(مليون)

Company
  Close

Price
 Book

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

 Market Cap.
(mn)

 Shareholders›
Equity (mn)

 Net Income
(mn)

34.70013.0322.6633.10811.16732.5001,127.750423.550100.994ASLAKاأ�سالك

MMG*--125.0001,568.75----12.55* جمموعة املعجل

25.3015.441.641.0424.3551.0001,290.30787.4852.98SSPالأنابيب ال�سعودية

25.8014.061.833.068.4353.1251,370.63747.00162.64ALKHODARIاخل�سري

73.7533.062.236.2411.8237.5002,765.631,239.58234.07Ceramicاخلزف

26.7014.851.800.7535.5831.667845.50470.2923.76Gypsumاجلب�ص

13.4014.970.900.12109.7876.0001,018.401,137.709.28Cablesالكابالت

16.309.221.770.7521.7640.000652.00368.8629.96Saudi Industrial�سدق

14.5013.281.091.0114.41115.5001,674.751,533.83116.26Amiantitاميانتيت

7.85Pipes-40.0001,124.00725.25(س)  (M)0.20-28.1018.131.55اأنابيب

31.5023.251.352.9310.7460.0001,890.001,394.84176.02Zamil Industrialالزامل لل�سناعة

23.7513.801.721.4716.1142.6311,012.49588.3962.84AL Babtainالبابطني

68.2517.153.985.5912.2215.0001,023.75257.2683.79SVCPالفخارية

57.44MESC-40.000718.00284.69(س)  (M)1.44-17.957.122.52م�سك

31.2019.641.592.4612.6840.0001,248.00785.7598.45Red Seaالبحر الأحمر

Total Building & Constructuion 13.431.801.3613.83799.92319,329.9410,744.471,085.74-اإجمايل قطاع الت�سييد والبناء
Sector

32.6027.181.201.5321.35120.0003,912.003,261.95183.20Real Estateالعقارية

24.8522.011.132.948.45150.0003,727.503,301.15440.97Taibaطيبة لال�ستثمار

40.6025.031.621.9920.43164.8166,691.544,124.91327.61Makkah مكة لالن�ساء 

22.8514.631.561.9411.76100.0002,285.001,462.99194.23Arriyadh Developmentالتعمري

8.308.900.930.2238.16850.0007,055.007,562.91184.88Emaar E .Cاإعمار

51.25Jabal Omar-929.40017,658.609,027.04(س)  (M)0.06-19.009.711.96جبل عمر

8.2514.970.551.057.861,080.0008,910.0016,167.321,134.10Dar Al Arkanدار الأركان

9.50KEC-339.3004,275.183,226.36(س)  (M)0.03-12.609.511.33مدينة املعرفة

Total Real Estate development 12.891.130.6413.223,733.51654,514.8248,134.632,404.24-اإجمايل قطاع التطوير العقاري
Sector

19.1516.931.131.7211.15315.0006,032.255,333.91540.98Bahriالبحري

16.5011.371.450.7322.75125.0002,062.501,421.3190.67SAPTCOالنقل اجلماعي

1.05Mubarrad-18.0001,507.50156.32(س)  (M)0.06-83.758.689.64مربد

53.0022.972.314.8310.9724.4001,293.20560.44117.92Budget Saudiبدجت ال�سعودية

15.491.461.5512.52482.40010,895.457,471.98748.51Total Transport Sector-اإجمايل قطاع النقل

84.7516.105.271.0580.8615.0001,271.25241.4515.72Tihamaتهامة لالإعالن

23.9515.561.541.0722.3680.0001,916.001,245.1385.68SRMGالأبحاث و الت�سويق

37.0012.482.970.5863.2660.0002,220.00748.5635.10SPPCطباعة وتغليف

Total Media & Publishing 14.422.420.8839.62155.0005,407.252,235.14136.49-اإجمايل قطاع العالم والن�سر
Sector

63.2519.783.209.396.7480.0005,060.001,582.38751.15ALTAYYARالطيار

26.7017.561.522.0812.82100.0002,670.001,755.62208.27Hotelsالفنادق

37.407.654.890.3995.3810.150379.6177.653.98Shams�سم�ص

17.962.375.078.42190.1508,109.613,415.65963.40Total Hotel & Tourism Sector-اإجمايل قطاع الفنادق وال�سياحة

18.001.842.3512.7542,243.7291,400,341.966760,520.9699,193.53Market-اجمايل ال�سوق

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.

�ص :املوؤ�سر �سالب لن ال�سركة �سجلت خ�سائر وفقًا للبيانات املالية لآخر اأربعة اأرباع )تنتهي يف الربع الثالث 2012 م(.
التداول من  • معلقة 

Companies that have not announced a net income statement or have posted negative net income (recent 4 
Quarters), are not included in calculating P/E ratio for sectors and the market.
M: Minus ratio due to company losses according to recent 4 quarters financial data (3rd Q 2012 as recent).
• Suspended
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Shares Trading 
Suspension - 2012

• CMA Board issued a resolution to suspend trading 
on the shares of: 

1- Allied Cooperative Insurance Group.
2- Buruj Cooperative Insurance Company.
3- Saudi Integrated Telecom Company.
In the Saudi Stock Exchange (Tadawul), effective 

Sunday 01/04/2012.
• CMA Board issued a resolution to suspend trad-

ing on the shares of Mohammad Al Mojil Group 
Company in the Saudi Stock Exchange (Tadawul), 
effective Sunday 22/07/2012.

Lift the Suspension 
of Trading - 2012

• CMA Board issued a resolution to lift the suspension of 
trading of Etihad Atheeb Telecomm. Co., effective Saturday 
24/03/2012.

• CMA Board issued a resolution to lift the suspension on trad-
ing of shares of Buruj Cooperative Insurance Co. in the Saudi 
Stock Exchange (Tadawul), effective Sunday 29/04/2012.    

• CMA Board issued a resolution to lift the suspension on trad-
ing of shares of Allied Cooperative Insurance Group Co. (ACIG) 
in the Saudi Stock Exchange (Tadawul), effective Saturday 
19/05/2012.  

• CMA Board issued a resolution to lift the suspension on trad-
ing of shares of Saudi Integrated Telecom Co. in the Saudi 
Stock Exchange (Tadawul), effective Wednesday 20/06/2012.  
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Corporate Actions - 2012
• Etihad Atheeb Telecommunication Company increased 

its paid up capital by offering 117.5 million new shares 
“Rights Issue” at a price of SR 10 per share, raising its 
total number of issued shares to 157.5 million. Effective 
14/01/2012.

• Advanced Petrochemical Company increased its paid up 
capital by issuing one bonus share for every 6.25 shares, 
raising its total number of issued shares to 163.995 mil-
lion. Effective 21/02/2012.

• Yamamah Saudi Cement Co. increased its paid up capital 
by issuing one bonus share for every two shares, rais-
ing its total number of issued shares to 202.50 million. 
Effective 26/02/2012.

• Aldrees Petroleum & Transport Services Co. increased 
its paid up capital by issuing one bonus share for every 
five shares, raising its total number of issued shares to 
30 million. Effective 10/03/2012.

• The Saudi British Bank (SABB) increased its paid up capital 
by issuing one bonus share for every three shares, rais-
ing its total number of issued shares to 1,000 million. 
Effective 13/03/2012.

• The Saudi Hollandi Bank increased its paid up capital by 
issuing one bonus share for every five shares, raising its 
total number of issued shares to 396.9 million. Effective 
18/03/2012.

• Mouwasat Medical Services Co. increased its paid up 
capital by issuing one bonus share for every one share, 
raising its total number of issued shares to 50 million. 
Effective 02/04/2012.

• Almarai Co. increased its paid up capital by issuing one 
bonus share for every 1.3529 shares, raising its total num-
ber of issued shares to 400 million. Effective 02/04/2012.

• Saudi Paper Manufacturing Co. increased its paid up 
capital by issuing one bonus share for every four shares, 
raising its total number of issued shares to 37.5 million. 
Effective 02/04/2012.

• National Industrialization Co. increased its paid up capital 
by issuing one bonus share for every five shares, raising 
its total number of issued shares to 668,914,166. Effective 
04/04/2012.

• Mobile Telecommunications Co. Saudi Arabia (Zain) 
decreased its paid up capital by 65.71%, from SR 14 
billion to SR 4.801 billion (reducing one share for every 
1.5219 shares), then offering Rights Issue of a value of SR 
6 billion at a price of SR 10 per share, raising its paid up 
capital to SR 10.801 billion divided into 1,080.1 million 
shares, effective 04/07/2012.

• Allied Cooperative Insurance Group (ACIG) increased its 
paid up capital by offering 10 million new shares “Rights 
Issue” at a price of SR 10 per share, raising its total number 

of issued shares to 20 million. Effective 04/09/2012.
• Saudi Hotels & Resort Areas Company increased its paid 

up capital by issuing one bonus share for every 2.23 
shares, raising its total number of issued shares to 100 
million. Effective 19/02/2012.

• Fitaihi Holding Group increased its paid up capital by 
issuing one bonus share for every ten shares, raising 
its total number of issued shares to 55 million. Effective 
04/04/2012.

• Banque Saudi Fransi increased its paid up capital by 
issuing one bonus share for every four shares, raising its 
total number of issued shares to 904,017,875. Effective 
07/04/2012.

• Saudi Ceramic Co. increased its paid up capital by issu-
ing one bonus share for every two shares, raising its 
total number of issued shares to 37.5 million. Effective 
09/04/2012.

• Alkhaleej Training and Education Co. increased its paid 
up capital by issuing one bonus share for every four 
shares, raising its total number of issued shares to 25 
million. Effective 10/04/2012.

• United International Transportation Company Ltd. 
increased its paid up capital by issuing one bonus share 
for every three shares, raising its total number of issued 
shares to 24.4 million. Effective 18/04/2012.

• Red Sea Housing Services Co. increased its paid up 
capital by issuing one bonus share for every three shares, 
raising its total number of issued shares to 40 million. 
Effective 18/04/2012.

• National Metal Manufacturing and Casting Co. increased 
its paid up capital by issuing one bonus share for every 
ten shares, raising its total number of issued shares to 
28,112,089. Effective 24/04/2012.

• Abdullah A. M. Al-Khodari Sons Co. increased its paid up 
capital by issuing one bonus share for every four shares, 
raising its total number of issued shares to 53.125 million, 
Effective 09/05/2012.

• Arabian Pipes Co. increased its paid up capital by issu-
ing one bonus share for every 3.7058 shares, raising its 
total number of issued shares to 40 million, Effective 
11/06/2012.

• Anaam International Holding Group CO. increased its 
paid up capital by offering 8.70 million new shares 
“Rights Issue” at a price of SR 10 per share, raising its 
total number of issued shares to 19.60 million. Effective 
07/11/2012.

• Saudi Arabia Fertilizers Company (SAFCO) increased its 
paid up capital by issuing one bonus share for every 
three shares, raising its total number of issued shares to 
333,333,333. Effective 05/12/2012.
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New Listing - 2012
• On Tuesday 07/02/2012 Takween 

Advanced Industries Co. was listed 
(with a paid up capital of SR 300 mil-
lion divided into 30 million shares). 
The company offered 9 million shares 
at SR 26 per share.

• On Monday 27/02/2012 Saudi Enaya 
Cooperative Insurance Co. was listed 
(with a paid up capital of SR 400 mil-
lion divided into 40 million shares). 
The company offered 16 million 
shares at SR 10 per share.

• On Saturday 12/05/2012 Najran 
Cement Co. was listed (with a paid up 
capital of SR 1.7 billion divided into 170 

million shares). The company offered 
85 million shares at SR 10 per share.

• On Monday 04/06/2012 Al Tayyar 
Travel Group Co. was listed (with 
a paid up capital of SR 800 million 
divided into 80 million shares). The 
company offered 24 million shares at 
SR 57 per share.

• On Sunday 24/06/2012 Alinma Takoyo 
Marine Co. was listed (with a paid up 
capital of SR 200 million divided into 20 
million shares). The company offered 
6 million shares at SR 10 per share.

• On Monday 09/07/2012 Saudi Airlines 
Catering Co. was listed (with a paid 

up capital of SR 820 million divided 
into 82 million shares). The company 
offered 24.60 million shares at SR 54 
per share.

• On Saturday 13/10/2012 City Cement 
Co. was listed (with a paid up capital 
of SR 1,892 million divided into 189.20 
million shares). The company offered 
94.60 million shares at SR 10 per share.

• On Monday 17/12/2012 Dallah 
Healthcare Holding Co. was listed 
(with a paid up capital of SR 472 mil-
lion divided into 47.2 million shares). 
The company offered 14.2 million 
shares at SR 38 per share.

Initial Public O�erings (IPOs) - 2012
Takween Advanced Industries Co.
• Share Capital: SR 300 million divided into 30 million shares.
• Offer Shares: 9 million shares (30% of its issued shares).
• Offer Price:  SR 26 per share.
• Offer Period: From 16/01/2012 to 22/01/2012.
Tokio Marine Saudi Arabia Co.
• Share Capital: SR 200 million divided into 20 million shares.
• Offer Shares: 6 million shares (30% of its issued shares).
• Offer Price:  SR 10 per share.
• Offer Period: From 19/03/2012 to 25/03/2012.
Saudi Airlines Catering Co.
• Share Capital: SR 820 million divided into 82 million shares.
• Offer Shares: 24.6 million shares (30% of its issued shares).
• Offer Price:  SR 54 per share.
• Offer Period: From 18/06/2012 to 24/06/2012.
City Cement Co.
• Share Capital: SR 1,892 million divided into 189.2 million 

shares.

• Offer Shares: 94.6 million shares (50% of its issued shares).
• Offer Price:  SR 10 per share.
• Offer Period: From 10/09/2012 to 16/09/2012.
Najran Cement Co.
• Share Capital: SR 1.7 billion divided into 170 million shares.
• Offer Shares: 85 million shares (50% of its issued shares).
• Offer Price:  SR 10 per share.
• Offer Period: From 16/04/2012 to 22/04/2012.
AL Tayyar Travel Group Co.
• Share Capital: SR 800 million divided into 80 million shares.
• Offer Shares: 24 million shares (30% of its issued shares).
• Offer Price:  SR 57 per share.
• Offer Period: From 14/05/2012 to 20/05/2012.
Dallah Healthcare Holding Co.
• Share Capital: SR 472 million divided into 47.20 million shares.
• Offer Shares: 14.20 million shares (30.10% of its issued shares).
• Offer Price:  SR 38 per share.
• Offer Period: From 19/11/2012 to 25/11/2012.

Tadawul Indices Maintenance - 2012
• The following companies have been 

included to Tadawul Indices as the stock 
close prices on Wednesday 28/03/2012: 

1- United Electronics Co. 
2- Takween Advanced industries Co.
3-  Saudi Enaya Cooperative Insurance Co.

And exclusion of shares of Bishah 
Agriculture Development Company from 
Tadawul Indices as the stock close price 

prior to its suspension.
• Najran Cement Company has been 

included to Tadawul indices as the stock 
close price on Wednesday 27/06/2012.

• The following companies have been 
included to Tadawul Indices as the stock 
close prices on Wednesday 26/09/2012: 

1- Altayyar Travel Group.
2- Saudi Airlines Catering Co.

3-  Alinma Tokio Marine Co.
And exclusion of shares of Mohammad 

Al Mojil Group Company from Tadawul 
Indices as the stock close price prior to 
its suspension.
• City Cement Company has been 

included to Tadawul indices as the 
stock close price on Wednesday 
26/12/2012.
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At the end of the year 2012 Tadawul 
All Share Index (TASI) closed at a level 
of 6,801.22 points compared to 6,417.73 
points for the previous year, gained 
383.49 points 5.98%. The highest close 
level for the index (TASI) during the year 
was 7,930.58 points as on 3rd of April.

The total Market Capitalization at the 
end of the year 2012 reached SR 1,400.34 
billion (US$ 373.42 billion), increasing by 
10.19% as compared to the end of the 
previous year.

The total Value of Shares Traded for 
the year 2012 reached SR 1,929.32 bil-
lion (US$ 514.49 billion) compared to SR 
1,098.84 billion (US$ 293.02 billion) for 

the previous year, increasing by 75.58%.
The total number of Transactions 

executed during the year 2012 reached 
42.11 million compared to 25.55 million 
trades for the previous year, increasing 
by 64.81%. 

The total number of Shares Traded* 
for the year 2012 reached 82.54 billion 
compared to 48.26 billion shares traded 
during the previous year, increasing by 
71.03%.

The Daily Average Number of 
Transactions executed during the year 
2012 reached 167.75 thousand trades 
compared to 103.01 thousand trades dur-
ing the previous year, increasing by 62.84%.

The Daily Average Value of Shares 
Traded during the year 2012 reached SR 
7,686.53 million compared to SR 4,430.79 
million for the previous year, increasing 
by 73.48%.

The Daily Average Number of Shares 
Traded during the year 2012 reached 
328.86 million shares compared to 
194.61 million shares traded during the 
previous year, increasing by 68.99%.

• Historical prices & volume traded 
data are adjusted to account for all cor-
porate actions during the year.

Numbers of trading days during 2012 
were 251 days, against 248 trading days 
during 2011.

Total Value of Shares Traded reached SR 1,929.32 billion 
42.11 million Transactions were executed during the year 2012

With respect to stocks activity during the year 2012, Zain KSA 
led the market in term of number of transactions with 1,730.51 
thousand trades, followed by Dar Al Arkan and Alinma Bank 
with 1,395.77 and 1,288.22 thousand transactions respectively. 

SABIC was the market leader in term of value of shares traded 
during the year 2012 and has posted a turnover of SR 121.97 
billion. The two other most active stocks were Alinma Bank and 
Dar Al Arkan that posted a value of  SR 110.23 billion and SR 
96.29 billion respectively.  

In term of number of shares traded during the year 2012, Dar 
Al Arkan topped the list with 9.37 billion shares traded during 
the year, followed by Alinma Bank and Zain KSA with a volume 
of 8.17 and 5.52 billion shares respectively. 

In term of number of transactions during the year 
2012, the Insurance sector was the most active sec-
tor with 13.04 million trades that represent 30.96% 
of the total trades during the year, followed by the 
Petrochemical Industries sector with 4.48 million trades 
that represent 10.65% and Telecomm. & Information 
Technology sector with 3.83 million trades or 9.09% of 
the total trades executed during the year 2012.

The Insurance sector led the market in term of value 
of shares traded during the year 2012 amounting to SR 
451.04 billion that represent 23.38% of the total value 
traded, followed by the Petrochemical Industries sector 
with SR 311.18 billion that represent 16.13% and the 
Real Estate Development sector SR 211.56 billion or 
10.97% of the total value traded during the year 2012.

In term of number of shares traded (adjusted), the 
Real Estate Development sector was the most active 
sector during the year 2012, the number of shares 
traded for the sector reached 17.57 billion shares that 
represent 21.28% of the total volume traded during 
the year, followed by the Insurance Sector with a vol-
ume of 11.59 billion shares that represent 14.05% and 
the Petrochemical Industries Sector with 11.01 billion 
shares traded or 13.34% of the total shares traded dur-
ing the year 2012.

Sectoral Activities Stock Activities

The number of companies offered parts of its shares to 
public (IPOs) during the year 2012 reached 7 companies (repre-
senting Cement, Retail, Agriculture & Food industries, Insurance, 
Industrial Investment, and Hotels & Tourism  sectors),  bringing 
the total number of listed companies to 158.

The total offered value reached SR 5.32 billion and 257.40 
million shares were offered for all IPOs during the year 2012.. 

By the end of the year 2012 the market capitalization of the 
listed IPOs companies reached SR 24.10 billion that represent 
1.72% of the total market capitalization.

Initial Public O�erings (IPOs) Summary - 2012
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However, the weak financing and lack of 
trust in them from the side of some banks 
were reducing much of their effectiveness. 
But, now about 6 months after establishment 
of the Authority, we can discuss the future of 
small and medium – sized enterprises and 
propose several tips to the beginner entre-
preneurs in order to develop their projects 
and market them successfully.

Dr. Salim Ba Ajjajah, professor of account-
ing in Taif University, sees that small enter-
prises represent the common model in many 
world countries as they constitute large 
percentage of the total business facilities 
working in all non oil economic activities 
which qualify them to play an important role 
in pushing economic development forward.

Ba Ajjajah said that these enterprises, 
despite their importance, suffer from internal 
constraints represented in absence of econom-
ic feasibility study for any new project which 
leads to rejection of financing and difficulty 
of getting loans from financing institutions. 

He indicated that some enterprises 
expand their investment without conduct-
ing objective study about future of activity 
in the fields within which the facility oper-
ates its business. This drives the premises to 
make unneeded marketing expansion and 
may ultimately result in exit of the premises 
from the market.

Also, the small enterprises suffer from 
external obstacles represented in difficulty 
of borrowing from financial institutions and 
low profits which result in exit of the premises 
from the market.

Marketing
Away from the constraints faced by 

small enterprises, there is big obstacle that 
seems to be a common factor among all 
those who enter this field slowly or timidly. 
This obstacle is represented in the way they 
market their products as they depend on 
quasi self efforts and have no huge institu-
tions standing behind them as the case in 
the large economic sectors.

Writer Manal Al-Wasimy suggests that the 
establishment of the Authority may solve these 
problems as well as the other problems. She 
indicated that the structure of the Authority 
is based on multiple principles such as: sup-
ply of the loans necessary for the small and 
medium-sized enterprises that got its approval 
besides setting up ceilings of financing, and 

indentifying due periods of the total granted 
loans as appropriate with each project.

The Authority serves also to support 
technology, commercial, and industrial incu-
bators in remote areas and support indi-
vidual creative entrepreneurships aimed at 
deployment of technology and knowledge 
in utilization of natural and human resources 
in the Kingdom. It also promotes product 
marketing locally and internationally.

The Authority is also responsible for super-
vision on support programs of small and 
medium-sized enterprises proposed by the 
public and private institutions and allows 
these institutions to launch their programs. 
In addition, the Authority strengthens coop-
eration between the Kingdom and the other 
countries to achieve development of small 
and medium-sized enterprises in the Kingdom.

However, Al-Wasimy sees that the 
Authority will only succeed in achieving 
its goals in case it is supported by all other 
government institutions (in their respective 
areas). This should be done by facilitating 
the matters to the young people and giv-
ing them a competitive advantage that 
distinguishes them from owners of large 
enterprises who get the lion’s share of Saudi 
economic cake.

Important Steps
A number of those interested in small 

and medium-sized enterprises see the 
importance of making several steps before 
the start of the private project; the most 
prominent of which are as follows:

Basic message
Good trade mark and attractive identity

Appearance in the different media at the 
least available potentials.

These basics help the project owner to 
find an opportunity for the project to grow 
and spread. Furthermore, these steps are 
costless too.
Selection of trade name of the company

There is a range of factors that should 
be considered and taken into account 
when selecting trade name of a company 
or corporation. The most important among 
these factors are as follows:

Name of the company should be com-
patible and harmonized with the nature of 
products or services provided by the com-
pany. Compatibility and harmony between 
trade name and nature of the company busi-

ness lead to drawing firm and established 
image in minds of clients of this company 
where clients of the company recognize its 
products by the trade name. When customer 
searches for the name and asks the salesman 
about the commercial name not about the 
company location or names of its employees, 
the trade name reflects importance of the 
company in the customer’s mind. A company 
that produces articles related to food staff 
cannot use terms of technology sector such 
as ( processor – array – memory … etc) but 
rather it should use terms related to nature, 
farm, field, and the different health aspects.

The name should be short and not long. 
The importance of this factor appears in 
that the short name is easy for customers 
to be memorized while they usually cannot 
memorize the complex and long name. 
The international notorious corporations 
have short trade names that are easy to be 
memorized like (Rado – Sony – HP – Apple). 
Musical factory should be considered also 
as well as harmony between letters of the 
word. There are some short words where 
memorizing them is hard due to lack of 
music that ties between letters of the word. 
On the contrary, there might be a fairly long 
name but it enjoys a distinguished music 
that makes it easy to be remembered such 
as (Adidas – Yahoo – Kodak – Google).

The name should be in harmony with 
the company logo which in turn should 
be representative of the company and its 
business nature. Integration between trade 
name and the company logo and business 
nature should be realized in order to reach 
the integration triangle between name, logo 
and the product.

The name should be unique and this 
gives the company a competitive advantage. 
On the other hand, due to the potential of 
development of the company business, 
the trade name should be specific to the 
company with the necessity of not imitating 
other famous names.

The name should not contain letters that 
people of other nationalities cannot utter. 
There are some letters specific to Arabic 
language only such as Sad (ص) for example 
which makes it difficult for non Arab citizens 
to pronounce the trade name. And this also 
might cause some problems related to 
translation from Arabic into other languages.
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Cover Story

Small and medium – sized enterprises
Successful  marketing  

staves o� failure

The establishment of the General Authority for Small and Medium – Sized Enterprises 
came to grant these entities the attribute of utmost importance after questioning by 
some about their impact on the core economy in spite of the income they achieve 
for their owners. 
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Social security network
Since its inception following food, 

financial, and fuel crises in 2008, the 
initiative affiliated to social security 
network, funded by World Bank Group, 
has been granting 1000 rupees (about 
10 dollars) to poor families every month 
to help them purchase basic needs such 
as food, clothing, and medicine.

The partnerships between national 
governments and donor institutions, 
United Nations, non government orga-
nizations, and local community organi-
zations helped to build political will in 
order to put security network on the 
development agenda.

World Bank and its partners of 
exceptional agencies in the multi donor 
fund for fast social response (Russian 
Federation, Norway, and Ministry of 
International Development in United 
Kingdom) back capacity building for 
security networks and knowledge 
exchange in low income countries.

Often, the finance provided by 
World Bank is part of common efforts 
such as productive security networks in 
Ethiopia which receives funding from 
nine bilateral and multilateral organiza-
tions and other organizations affiliated 
to United Nations.

The World Bank has started pro-
moting of Benazir program for income 
support with an amount of 60 million 
dollars in 2009 through the project of 
technical assistance for social security 
network.

Fruitful Results
As part of the results achieved 

through these programs we can men-
tion the following:

Program of opportunities for con-
ditioned money transfer in Mexico 
which benefits 5.8 million families. It 
also increases scope of healthcare, 
food, and educational coverage. The 
program supports the increased num-
ber of children who move forward from 
primary to secondary education and 
from secondary to higher education.

In February 2008, Philippians gov-
ernment started an experimental pro-
gram of conditioned money transfer 

that serves 6000 families in response 
to food crises. By virtue of the support 
provided by World Bank, beneficiaries 
of the program reached 700 thousand 
families by the end of 2009. It was 
expected that the number would reach 
million families by the end of 2010 and 
according to estimates it would reach 
2.3 million families at the end of 2011.

In Brazil, the program of family 
grants covered 12 million poor families 
(about 25 percent of population) by 
providing monthly payments to the 
families that send their children to 
school, meet vaccination requirements, 
and benefit from healthcare services.

In Ukraine, the program of updat-
ing social relief improved the program 
management directed to combat pov-
erty, reduced waiting time in social 
care office to more than half and 
achieved large rise in number of ben-
efits obtained by each member.

Real Stories
The report focuses on importance 

of payment cards upon which these 
programs depend. It considered these 
cards as the most secured method for 
people to get subsidies. The report also 
mentioned that “Benazir program for 
income support” started to spread dis-
bursement of payments at the national 
level though payment cards to eligible 
families in Bangladesh where cards can 
be used in any automatic teller machine 
or through network of bank partner 
agencies to receive due payments.

The report issued by World Bank 
Group cites several real stories. Some of 
these stories were narrated by Senghar 
Biby who said that she had to pay 100 
rupees to the postman from the first 
payments she has got from Benazir 
program for income support at an 
amount of 9000 rupees. But she added 
that she cannot do without any por-
tion of the amount because she has 6 
children and her husband is blind and 
cannot work. She gains some money 
from laundry and different jobs. Biby 
said: “My friends advised me to get 
this card; therefore, there was no more 
fraud or cheat.”

In a common report issued by World 
Bank and the African Development Bank 
with support from African Union, it was 
proved that innovations of information 
and communications technology provide 
local solutions in Africa which causes shift 
in business activities and drives entrepre-
neurship and economic growth. The inter-
net and mobile phones are now making a 
shift in prospects of development in Africa. 
They help in spreading new vitality in the 
key sectors. The challenge is represented in 
increase of such innovations and success 
stories to bring about more social and 
economic impact in the different parts of 
Africa during the next decade.

Best Uses of Technology in 
Development

The report of electronic transfer in 
Africa identifies the best practices of 
using information and communication 
technology in 8 main areas: agriculture, cli-
mate change, education, financial services, 
government, health, competition in infor-
mation and communication technology, 
trade facilitation and regional integration. 
For example:

Agriculture in Kenya. Kilimo Salama 
program provides farmers with insur-
ance on crops through the program 
portal M-PESA for electronic payment. 
This program assists them to improve 
natural risk management such as drought 
or heavy rains.

Adaptation to climate change: in 
Malawi, the project of forest removal works 
on training of local communities to set up 
maps for their villages using GPS systems 
and enables them to develop objective 
strategies through interaction with the 
local communities.

Financial services: in Senegal, Sonatel 
Corporation (a subsidiary of Orange 
Company) is the latest operator in Africa 
that launched money transfer service 
which helps 200 thousand subscribers 
to send and receive money using mobile 
phones.

Health: in Mali, distance treatment 
helps overcome deficiency of trained 
and specialized workforce in rural areas 
especially the distance IKON radiographic 
program.
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Global Market

Communication technology

Technology in service
of the poor in Africa

Can information and communication technology provide local solutions for development in world countries 
instead of depleting their money to spend only on communications between them or browsing the internet? 
The answer of yes coming from several African countries is included in detail in the following report.
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 The Capital Market Authority announces the 
issuance of a CMA Board resolution to impose a 
penalty of SR 50,000 (Fifty Thousand Saudi Riyals) on 
Mobile Telecommunications Company Saudi Arabia 
(Zain) due to its violation of clause (A) of Article (46) 
of the Capital Market Law and clause (A) and sub-
clause (2) of clause (B) of Article (41) of the Listing 
Rules. The company failed to inform CMA and failed 
to announce through the Saudi Stock Exchange 
(Tadawul) that it had signed, on 20/6/2012, a Credit 
facilities Agreement with international banks where-
by the company obtained credit facilities in the 
amount of (155) million U.S. Dollars and (170) million 
U.S. Dollars.

 The Capital Market Authority announces the 
issuance of a CMA Board resolution to impose a pen-
alty of SR 50,000 ( Fifty Thousand Saudi Riyals) on Al-
lianz Saudi Fransi Cooperative Insurance Company 
due to it’s violation of clause (B) of Article (14) of the 
Corporate Governance Regulations. The general as-
sembly, based on a proposal by the Board of direc-
tors, did not issue the rules for selecting the mem-
bers of the Audit committee, the duration of their 
membership and the committee’s work method.

Application of 
Penalty by CMA

The CMA annunce the initial public o�ering 
of National Medical Care Company

The CMA authority approves the capital increase 
request for United Electronics Company

An announcement of the issuance of the board of the CMA resolution 
number (1-40-2012) and dated 17/2/1434H to adopt the prudential rules

The CMA Board has issued its resolution approving National Medi-
cal Care Company’s initial public offering of (13,500,000) shares rep-
resenting (30.1%) of the Company’s share capital. The offering will 
comprise (6,750,000) new shares representing 15.05% of the Com-
pany’s capital in addition to (6,750,000) existing shares representing 
a further 15.05% of the Company’s capital. A portion of the offered 
shares will be allocated to mutual funds and authorized persons. The 
Company›s shares will be offered during the period from 23/03/1434H 
to 29/06/1434H, which corresponds to the period from 04/02/2013G 
to 10/02/2013G, once the book-building process is complete. 

The Company›s prospectus will be published within sufficient 
time prior to the start of the subscription period. The prospectus in-
cludes all relevant information that the investor needs to know before 
making an investment decision, including the share price, Company›s 
financial statements, activities and management. 

The CMA Board has issued its resolution approving United Electron-
ics Company’s request to increase its capital from SAR (240,000,000) 
to SAR (300,000,000) through issuing one bonus share for every (4) 
existing shares owned by the shareholders who are registered in the 
shareholders registry at the closing of trading on the day of the ex-
traordinary general assembly. Such increase will be paid by transfer-
ring an amount of SAR (60,000,000) from retained earnings account 
to the Company›s capital. Consequently, increasing the Company›s 
outstanding shares from (24,000,000) shares to (30,000,000) shares, by 
an increase of (6,000,000) shares. The bonus shares eligibility is limited 
to the shareholders who are registered in the shareholders registry at 
the close of trading on the day of the extraordinary general assembly, 
which will be determined later by the Company›s board, and should 
be held within six months from the approval.

Based on the Capital Market Author-
ity’s responsibilities to develop and im-
prove methods of systems and entities 
trading in Securities, and develop the 
procedures that would reduce the risks 
related to Securities transactions, and 
to regulate and monitor the works and 
activities of parties subject to its control 
and supervision by issuing the imple-
menting regulations and rules govern-
ing the capital market in the Kingdom 

in order to enhance the protection of 
investors and to maintain a fair and sta-
ble market in which authorised persons 
remain financially sound in accordance 
with the adequate capital requirements, 
and based on the Capital Market Law is-
sued by Royal Decree No M\30 Dated 
2\6\1424H, the CMA`s Board of Com-
missioners issued its resolution num-
ber (1-40-2012) and dated 17/2/1434H, 
30/12/2012G to adopt the Prudential 

Rules (the «Rules») which sets the re-
quirements for the authorised persons’ 
financial prudence. 

A consultation with the concerned 
and interested parties and specialists in 
relevant bodies was conducted while 
preparing the Rules. 

The Rules can be viewed on CMA’s 
website on the following link:

www.cma.org.sa/En/Pages/Imple-
menting_Regulations.aspx 
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Market News

As part of the Saudi Stock Exchange 
(Tadawul) and the Capital Market Au-
thority’s (CMA) continuous cooperation 
and efforts to develop the Saudi capital 
market, Tadawul has launched recently 
“Tender Offer” service. The service al-
lows investors to submit an acquisition 
offer to a listed company shareholders 
and allows shareholders to electroni-
cally accept or reject the offer through 
their “Tadawulaty” accounts. 

Tender offers usually require the ac-

quirer to communicate with large num-
ber of investors to secure their accep-
tance, which limited the use of tender 
offers as a viable acquisition mean. “Ten-
der Offer” service is part of Tadawulaty, 
which provides direct means of com-
munication with shareholders through 
different communication channels. 

The process starts by alerting con-
cerned shareholders about the avail-
able offer through different communi-
cation channels, such as mobile short 

messages (SMS), emails, and Tadawu-
laty accounts. Next, shareholders can 
accept or reject the offer through their 
Tadawulaty accounts. Finally, the sys-
tem transfers shares ownership to the 
acquirer, if the offer succeeded, and 
informs all concerned shareholders 
about the process results. This service 
is regulated by the CMA’s Merger and 
Acquisition Regulation. More informa-
tion is available in Tadawulaty website: 
http://tadawulaty.tadawul.com.sa 

Saudi Stock Exchange (Tadawul) launches «Tender O�ers» 
service as part of «Tadawulaty»

TADAWUL celebrates listing of
Dallah Healthcare Services Holding Company Announcement by CMA

to comply with a number 
of clauses of some 

articles of the corporate 
governance regulations
As part of CMA’s efforts to pursuit the 

best practices in Corporate Governance 
and develop the standards and principles 
related and based on CMA’s strategy to 
gradually impose some mandatory provi-
sions set Forth in the Corporate Gover-
nance Regulations issued by CMA in order 
to create an environment that protects the 
rights of shareholders. The Board has issued 
its resolution based on clause (B) of Article 1 
of the Corporate Governance Regulations. 
The resolution consisted of the following: 
1. Clauses ( i , j) of Article 5 and clause (g) of 

Article 12 of the Corporate Governance 
Regulations are mandatory for listed 
companies in the Saudi Stock Exchange 
(Tadawul) starting from 19/02/1434H cor-
responding to 1/1/2013. 

2. Clauses ( c , d) of Article 10 of the Cor-
porate Governance Regulations are 
mandatory for listed companies in the 
Saudi Stock Exchange (Tadawul) start-
ing from 21/08/1434H corresponding to 
30/6/2013. 

The Saudi Stock Exchange (TADAWUL) and Dallah Healthcare 
Services Holding Company celebrated on Monday 4/2/1434H (corre-
sponding to 17/12/2012) listing of the company stock on the list of 
the traded company stocks of financial market. The celebration was 
attended by His Excellency Mr. Abdullah Al-Suailemi, Chief Executive 
Officer of (TADAWUL), and His Excellency Mr. Tarek bin Othman Al-Qu-
saibi, Chairman of the Board of Directors of Dallah Healthcare Services 
Holding Company in addition to General Managers of the Company 
and its financial advisor.
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Abdullateef Al-furaihi
Editor-in-Chief

Editorial

Billions of loyalty
The goodness budget came as expected and near to most 

estimates which are usually based on oil quantities and prices 
along with some other equations. The budget after all is expect-
ed from the King who always wishes to get his countries, citizens, 
and economy forward amid blowing world economic winds. He 
also wants to provide money to build human and capacity of the 
homeland.

Availability of money and will with the leadership makes it 
inevitable for responsible officials to manage to develop the rela-
tionship between planning and implementation and reduce the 
distance that we will go to achieve the development dreams and 
transfer appropriations allocated human building into products 
they touch in aspects directly affect their life.

The stage we are going through currently is a clear prosper-
ity time and figures are the best evidence. We should invest this 
prosperity to complete the infrastructures and develop all missed 
things. Then, we must also manage it so that it becomes invest-
ment reserve for the next ages and generations. We should strive 
to reduce dependence on natural resources and move towards 
removal of the attribute describing the Kingdom’s economy of 
being rentier economy. This removal will not come but with pro-
duction which in turn will come only by strong education and 
qualifying that make Saudi workforce eligible competitor.

The bigger the Saudi budget figures the dreams grow up 
more, and responsibilities increase with it. When results reach 
near ambitions, any burden will vanish and we will achieve more 
welfare by us to ourselves. 

Whenever financial hard times come after historic booms we 
should reckon the economy cycle and make a portion of our 
thinking and planning focused on continuity at a constant pace. 
This needs a lot but the most needed requirement is the distin-
guished human capabilities.

It is not only billions of riyals; it is billions of loyalty, the mutual 
loyalty between leadership and the people, the loyalty that is 
inevitable for achievement and innovation.

abdullateef.furaihi@tadawul.com.sa
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