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االفتتاحيةاالفتتاحية

عبداللطيف الفريحي
رئي�س التحرير

abdullateef.furaihi@tadawul.com.sa

لل�شركات  مالية  كورقة  الأولوية  وتداول حقوق  لإدراج  الجديدة  الآلية  تاأتي 

المدرجة في ال�شوق المالية ال�شعودية، كاإ�شافة جديدة وكمنتج واأداة ا�شتثمارية 

قابلة  مالية  كورقة  الأول��وي��ة«  »حقوق  تعامل  بحيث  ال�شعودية،  ال�شوق  ت�شهدها 

للتداول مما يو�شع المجال اأمام الم�شتثمرين والمتعاملين للمزيد من الهتمام 

والإقبال على ال�شركات المدرجة بال�شوق من خالل تعامالتهم الجديدة في ظل 

اإتاحة قنوات ا�شتثمارية متطورة تواكب التطلعات. 

مالية  �شوًقا  تكون  لأن  »ت��داول«  ال�شعودية  المالية  ال�شوق  �شعي  نتيجة  وهي 

عالمي،  م�شتوى  على  وتناف�س  ومتنوعة  �شاملة  مالية  خدمات  تقدم  متكاملة 

بكل  المالية  الأ�شواق  الحثيثة في تقديم منتجات وخدمات  اإلى جهودها  اإ�شافة 

كفاءة وفاعلية وتميز، بما يحقق قيمة م�شافة لجميع الم�شتفيدين والم�شاركين 

في ال�شوق.

اأكثر  خيارات  توفير  اإلى  ي��وؤدي  ال�شوق  في  جديدة  ا�شتثمارية  اآليات  طرح  اإن 

للم�شتثمرين، وبالطبع لل�شركات والكيانات ال�شتثمارية الموؤ�ش�شية، وهذا التنوع 

تحقيق  على  وي�شاعد  �شالبة،  اأكثر  ال�شتثمار  اأر�شية  يجعل  ما  هو  الآليات  في 

لالطالع  المالأ،  على  والتفا�شيل  المعلومات  كل  واإت��اح��ة  الفر�س،  في  العدالة 

والعلم ولال�شتثمار.

�شمات  �شمتان من  والمعلومات..  بالأرقام  باتجاهكم محملين  الرك�س  نعاود 

تنوعنا  يكون  اأن  ون��روم  يجب،  كما  اأيديكم  بين  لتقديمه  ن�شعى  ال��ذي  القت�شاد 

واجتهادنا محط اإعجابكم، وحافز توا�شلكم وتعاونكم.

وفي هذا العدد ن�شلط ال�شوء على مو�شوعين اقت�شاديين مهمين، ال�شياحة 

الدينية، اإحدى اأهم مالمح بالدنا الغالية التي حباها اهلل بالحرمين ال�شريفين، 

قا�شدين  العام  طيلة  الب�شر  ماليين  وبوفود  المقد�شة،  وبالم�شاعر  وخدمتهما، 

الخير  اإل  الحكومة  منها  ترجو  ل  التي  ال�شياحة  وهي  نبيه،  وم�شجد  اهلل  بيت 

والأمان للنا�س، لكن ذلك ل يمنع اأن ي�شتفيد منها الجميع.

ا نعر�س لمو�شوع حماية حقوق العمالء، والذي يمثل م�شوؤولية م�شتركة  اأي�شً

بين البنوك وموؤ�ش�شة النقد ال�شعودي والعمالء، ولعلنا وفقنا في طرحنا، ولعل 

بع�س موا�شيعنا القادمة تكون من اأفكاركم التي �شن�شعد بها دوًما.

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

اإدارة الإعالن والت�سويق 

هاتف: 4197333-01  تحويلة:3580 

فـاك�س : 01-4197696

adv@rawnaa.com

اإدارة التوزيع وال�ستراكات 

هاتف: 4197333-01 تحويلة:3174 

فـاك�س مجاني: 8001242277

pro@rawnaa.com

اإدارة تطوير الأعمال

هاتف: 4197333-01  تحويلة:3544 

فـاك�س : 01-4608897

bsd@rawnaa.com

اإدارة التحرير المركزي

هاتف: 4197333-01 تحويلة:3540 

فـاك�س : 01-4192624

edit@rawnaa.com

اإدارة ال�سوؤون الفنية

هاتف: 4197333-01 تحويلة:3580 

فـاك�س : 01-4192624

art@rawnaa.com

المدير التنفيذي

ها�سم بن اإبراهيم العدواني

�س.ب 26450 ـ الريا�س 11486

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

www.rawnaa.com

النا�شر

روؤيتنا:

 اأن نكون رواد الحلول المتكاملة في الإعالم 

المتخ�س�س بالعالم العربي..

ر�سالتنا:

نحن اأول �سركة لالإعالم المتخ�س�س في المملكة العربية 

ال�سعودية ن�سعى لتحقيق الريادة عربيًا من خالل تقديم 

حلول متكاملة ومنتجات اإعالمية هادفة ومتميزة بم�سداقية 

ومهنية عالية تلبي احتياجات عمالئنا وتحقق ر�ساهم 

وتتجاوز توقعاتهم.

المدير العام لدار اليوم لالإعالم

�سالح بن علي الحميدان

اإحدى �سركات

الطباعة:

ــــال مـــن اأجـــل  حتـــت عـــنـــوان »راأ�ــــــس امل

البنك  جمــمــوعــة  ر�ــســدت  املــ�ــســتــقــبــل« 

على  اقت�سادية  متغريات  عــدة  الــدويل 

ال�ساحة العاملية، تتعلق بتاأثري »الوظائف« 

الــدور  اأو  واملــوقــع  التنمية،  حركة  على 

امل�ستقبلي للدول النامية يف تغيري �سورة 

القليلة  ال�سنوات  خالل  ككل  القت�ساد 

القادمة.

مع بداية شهر سبتمبر 2013م يبدأ النظام املصريف يف اململكة العمل مببادئ 
كي  السعودي،  العربي  النقد  مؤسسة  أقرتها  التي  املصارف  عمالء  حماية 
العمالء، مبا  مع  تعاملها  البنوك يف  لثقافة  الرئيسة  املكونات  أحد  تصبح 
يؤدي إلى حماية عمالء املصارف يف اململكة، وتقدمي املستوى املطلوب من 
املعاملة العادلة إليهم بصدق وأمانة ومتكينهم من احلصول على اخلدمات 

املالية بكل يسر وسهولة. 
تفاصيل املوضوع تقرؤونها داخل العدد.

كلمة التحرير

838383
مجلة شهرية مجانية تصدر عن شركة 

السوق المالية السعودية

المشرف العام  - رئيس التحرير
عبداللطيف الفريحي

abdullateef.furaihi@tadawul.com.sa

هيئة التحرير
بندر األيداء

bandar.aida@tadawul.com.sa



ت�سكل ال�سياحة الدينية وجًها خمتلًفا للتنزه يف 

اململكة، فهي اإىل جانب اأهميتها الروحية، وما 

حتققه للنف�س من ا�سرتخاء وراحة ، ُتعد واحدة 

من مقومات اجلذب التي متتلكها اململكة لوجود 

والتابعني،  واآثار ال�سحابة  ال�سريفني  احلرمني 

املحلية  ال�سياحة  معدلت  ارتفاع  يف  �ساهم  ما 

ميهد  اأنه  عن  ف�ساًل  املا�سية،  ال�سنوات  خالل 

خالل  نف�سها  ال�سياحة  مفهوم  يف  نوعي  لتطور 

ال�سنوات املقبلة.

اقتصاديات
تعديل قائمة أعمال »دراية المالية«

و»مجموعة بخيت االستثمارية«
وزارة اإلسكان توقع عقودًا لتطوير أراض 

تستوعب 40 ألف وحدة سكنية

»أوفيد« تدعم مشروعات إنمائية في 
5 دول إفريقية وآسيوية

اتحاد غرف الخليج يدعو لتعزيز دور القطاع 
الخاص في التكامل االقتصادي

كينيا توقع اتفاقات مع الصين لبناء 
مشاريع بخمسة مليارات دوالر

أوباما يحث منظمي المصارف على إصالحات 
واسعة في وول استريت

هل ميكن اأن تكون �سيًئا لأنك تهتم بالب�سر املهم�سني 

اأو الب�سطاء منهم؟

جوزيف  واجهت  التي  التهمة  لالأ�سف  كانت  هــذه 

القت�ساد  يف  نوبل  جائزة  على  احلائز  �ستيغليت�س 

ال�سحف  يف  لــه  مــالزمــة  ــت  وظــل 2001م،  عـــام 

باجلائزة،  فوزه  بعد  حتى  �سنوات،  عدة  الأمريكية 

اإىل اأن اأن�سفه البع�س.. 

ال�سعفاء..  مع  وم�سريته  حياته  ق�سة  تقروؤون  هنا 

وحماربة القوى املالية العظمى.

ــوظــائــف تــتــنــاول  ــن تــوطــني ال ــث ع ــدي عــنــد احل

التي  املحاور  من  العديد  القت�سادية  الأدبيات 

ميكن اأن حتقق هذا الهدف، فيما ل يتم التطرق 

يف  تفعله  اأن  ميكن  وما  اخلليجية  الكيانات  اإىل 

هذا ال�سدد، كون الق�سية مل تعد فردية، بعد اأن 

باتت هًما م�سرتكاً لدول اخلليج جمتمعة.

الدرا�سات  اإدارة  مدير  حمي�سن  د.عبداحلليم 

اأعد  القت�سادي  التعاون  جمل�س  يف  والإعـــالم 

درا�سة وافية تناولت دور غرف التجارة اخلليجية 

تقوم  اأن  التي ميكن  واملهام  التوطني،  يف حتقيق 

بها يف هذا الإطار.



اجلديدة  الآلية  اإطالق  عن  )تداول(  ال�سعودية  املالية  ال�سوق  اأعلنت 

بهذا  عقد  �سحفي  موؤمتر  يف   وك�سفت  الأولــويــة،  حقوق  وتــداول  لإدراج 

اأول عملية زيادة  اأن الآلية اجلديدة �سيتم تطبيقها فعلًيا مع  اخل�سو�س، 

ال�سوق  يف  املــدرجــة  امل�ساهمة  ال�سركات  اإحـــدى  فيها  ت�سرع  مــال  راأ�ـــس 

ال�سعودي، وذلك عن طريق طرح حقوق اأولوية. 

اإدارة  يف  املنتجات  تطوير  مدير  النوي�سري،  ن�سار  الأ�ستاذ  ا�ستهل 

عقد  الذي  ال�سحفي  املوؤمتر  خالل  حديثه  بـــ)تــداول(،  النقدي  التداول 

حقوق  وتــداول  لإدراج  اجلديدة  الآلية  على  ال�سوء  بت�سليط  الريا�س،  يف 

للتداول  قابلة  مالية  اأوراق  عن  عبارة  الأولوية  حقوق  اأن  مبيًنا  الأولوية، 

تعطي حلاملها اأحقية الكتتاب يف الأ�سهم اجلديدة املطروحة عند اإقرار 

الزيادة يف راأ�س املال لأي �سركة، م�سرًيا اإىل اأن ذلك حق مكت�سب جلميع 

امل�ساهمني املقيدين يف �سجالت ال�سركة يوم انعقاد اجلمعية العامة غري 

العادية املنعقدة بهدف الت�سويت على قرار زيادة راأ�س املال )امل�ساهمني 

املقيدين(.

واأ�ساف اأن الآلية اجلديدة تتيح للم�ساهمني املقيدين خيارات الكتتاب 

اأو بيع احلقوق كلًيا اأو جزئًيا، اأو �سراء حقوق اإ�سافية، خالل فرتة التداول 

للحقوق يف ال�سوق.

املقيدين(  )غــري  الآخــريــن  للم�ستثمرين  اجلــديــدة  الآلــيــة  تتيح  كما 

اإمكانية �سراء احلقوق من امل�ساهمني املقيدين خالل فرتة تداول احلقوق. 

ــيــة اجلــديــدة حلــقــوق الأولــويــة املــتــداولــة متكن  اأن الآل ــار اإىل  ــس واأ�

امل�ساهمني املقيدين الكتتاب باأعداد اإ�سافية يف الأ�سهم التي مل يكتتب بها 

م�ستحقوها، وتوزع الأ�سهم الإ�سافية على امل�ساهمني املقيدين الذين طلبوا 

الإ�سدار،  ن�سرة  يف  املحددة  ال�سعرية  الفئات  بح�سب  ن�سيبهم،  من  اأكرث 

بحيث تكون اأولوية التخ�سي�س لل�سعر الأعلى.

واأ�سار النوي�سري اإىل اأن الآلية اجلديدة حتافظ على قيمة املحفظة 

زيادة  على  املوافقة  بعد  م�ساهم  لكل  ال�ستثمارية 

ما  للحق،  �سوقية  قيمة  حتديد  يف  وت�ساعد  املال،  راأ�س 

يتيح الفر�سة لتداول هذه احلقوق؛ وذلك لإيجاد و�سيلة اأف�سل 

لتعوي�س امل�ساهمني الذين مل ميار�سوا حقهم يف الكتتاب. 

واأكد النوي�سري يف ختام حديثه، اأن اإطالق هذه اخلدمة ياأتي �سمن 

�سعي ال�سوق املالية ال�سعودية )تداول( اإىل اأن تكون �سوًقا مالية متكاملة 

تقدم خدمات مالية �ساملة ومتنوعة وتناف�س على م�ستوى عاملي، اإ�سافة 

اإىل جهودها احلثيثة يف تقدمي منتجات وخدمات الأ�سواق املالية بكل 

كفاءة وفاعلية ومتيز مبا يحقق قيمة م�سافة جلميع امل�ستفيدين 

وامل�ساركني يف ال�سوق.

)تداول( تطلق اآللية الجديدة لحقوق األولوية المتداولة

ن�شار النوي�شري ي�شرح الآلية اجلديدة حلقوق الأولوية

جانب من ح�شور املوؤمتر ال�شحفي

اقتصاديات
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تقدمت �سركة »دراية املالية« و»جمموعة بخيت ال�ستثمارية« بطلب 

املرخ�س  الأعمال  قائمة  تعديل  للموافقة على  املالية   ال�سوق  اإىل هيئة 

لهما يف ممار�ستها وذلك باإ�سافة ن�ساط التعامل ب�سفة اأ�سيل. 

تعديل  باملوافقة على  قراره  الهيئة  اأ�سدر جمل�س  وبناًء على ذلك، 

باإ�سافة  ممار�ستها  يف  املالية«  »دراية  ل�سركة  املرخ�س  الأعمال  قائمة 

ب�سفة  التعامل  التعديل:  بعد  لت�سبح  اأ�سيل،  ب�سفة  التعامل  ن�ساط 

واإدارة  ال�ستثمار،  �سناديق  واإدارة  وكيل،  ب�سفة  والتعامل  اأ�سيل، 

حمافظ العمالء، وتقدمي امل�سورة، واحلفظ.

ا قراره باملوافقة على تعديل قائمة الأعمال  كما اأ�سدر املجل�س اأي�سً

ن�ساط  باإلغاء  ممار�ستها  يف  ال�ستثمارية«  بخيت  لـ»جمموعة  املرخ�س 

تقدمي امل�سورة، لت�سبح بعد التعديل: اإدارة �سناديق ال�ستثمار، واإدارة 

حمافظ العمالء، واحلفظ.

اأ�سدر جمل�س هيئة ال�سوق املالية  قراره باملوافقة على الرتخي�س ل�سركة »اإثمار ال�سعودية لال�ست�سارات املالية« يف ممار�سة ن�ساطي 

الرتتيب وتقدمي امل�سورة وفًقا لأنظمة ال�سوق ال�سعودي.

تعديل قائمة أعمال »دراية المالية«
و»مجموعة بخيت االستثمارية«

الترخيص لـ»إثمار السعودية« لتقديم خدمات األوراق المالية

»تداول« تطلق إصدارها الجديد من تطبيق
أجهزة اآليباد واآليفون

الإ�سدار اجلديد من  )تداول(  ال�سعودية  املالية  ال�سوق  اأطلقت 

واأجهزة  )اآيــبــاد(  اللوحي  احلا�سب  لأجهزة   iOS نظام  تطبيقات 

ال�سوق  وموؤ�سرات  بيانات  عر�س  مل�ستخدميه  يتيح  والذي  الآيفون، 

املالية واأخبار ال�سوق واإعالنات ال�سركات. 

املميز  وت�سميمه  الع�سري  ب�سكله  يت�سم  الذي  التطبيق  ويتيح 

مل�ستخدميه تخ�سي�س قائمة للمتابعة بالإ�سافة ل�سريط ال�سفقات. 

الآيــبــاد  مل�ستخدمي  تــوفــريه  مت  -الـــذي  التطبيق  يتميز  كما 

والآيفون على متجر �سركة »اأبل« للتطبيقات - بخ�سائ�س متعددة، 

املوؤ�سرات  املوقع، و�سهولة عر�س  اأق�سام  ال�سريع بني  التنقل  اأبرزها 

اأو  العربية  باللغة  التطبيق  عر�س  واإمكانية  البيانية  والر�سومات 

الإجنليزية.

»تــداول«  ال�سعودية  املالية  ال�سوق  جهود  �سمن  اخلدمة  هذه  وتاأتي 

واملعلومات  البيانات  وتوفري  الرقمية  اخلدمات  مواكبة  يف  املتوا�سلة 

جلميع  ومي�سر  �سامل  ب�سكل  امل�ساهمة  ال�سعودية  بال�سركات  املتعلقة 

املتداولني وفق الطرق الع�سرية والتقنيات احلديثة.

11
العدد 83 - سبتمبر 2013م



وزارة اإلسكان توقع عقودًا لتطوير أراض تستوعب 40 ألف وحدة سكنية
�سوي�س  الدكتور  الإ�سكان  وزيــر  معايل  وقع 

عقود  ثمانية  بالريا�س  ال�سويحي  �سعود  بــن 

بقيمة 4 مليارات ريال لتطوير خمططات اأرا�س 

يف  مربع  مــرت  مليون   26 الإجمالية  م�ساحتها 

من  عــدد  يف  مطورة  اأرا�ـــس  لتوفر  مواقع  عــدة 

املدن ت�ستوعب ربع مليون مواطن، وذلك تنفيًذا 

عبداهلل  امللك  ال�سريفني  احلرمني  خــادم  لأمــر 

بن عبدالعزيز اآل �سعود - حفظه اهلل - بتوفري 

للبناء  للمواطنني  اأرا�س مطورة وتقدمي قرو�س 

عليها.

خادم  دعــم  اإن  ال�سويحي:  الدكتور  وقــال 

املتوا�سل   - اهلل  حفظه   - ال�سريفني  احلرمني 

اآليات مكنت  واأوامره الكرمية وفرت  وتوجيهاته 

وزارة الإ�سكان من العمل بفاعلية اأكرث يف �سبيل 

وحتقيق  املنا�سب  ال�سكن  مــن  املــواطــن  متكني 

التوازن وال�ستدامة لقطاع الإ�سكان.

وعـــّد مــعــايل وزيـــر الإ�ــســكــان هــذه العقود 

باكورة انطالقة حقيقية ل�سخ الأرا�سي املطورة 

يف  للمواطنني  لتقدميها  اخلــدمــات  املتكاملة 

اأحياء منوذجية حيوية مبوا�سفات وت�سميم يلبي 

الجتماعية  احلياة  مب�ستوى  ويرتقي  رغباتهم 

لل�ساكنني فيها.

حيازة  يف  م�ستمرة  الإ�سكان  وزارة  اأن  وبني 

تطويرها  عــلــى  والــعــمــل  ال�سكنية  ـــي  الأرا�ـــس

كان  �سواء  كاملة  وبنية حتتية  ومرافق  بخدمات 

اأو  تنفيذها حالًيا  التي يجري  امل�ساريع  ذلك يف 

بتطوير الأرا�سي وت�سليمها للمواطنني وفًقا لآلية 

التي ل متلك م�ساكن منا�سبة،  الأ�سر  ت�ستهدف 

النقاط  نــظــام  اعتماد  ميكن  اإنـــه  اإىل  م�سرًيا 

لتحديد درجة اأولوية امل�ستحق وماهية الربنامج 

الأن�سب له.

ــت الــ�ــســركــة  ــع وق

الــعــربــيــة لــالأنــابــيــب 

ــ�ــســوق  ــال ــــدرجــــة ب امل

املـــالـــيـــة الــ�ــســعــوديــة 

عــقــد تــوريــد اأنــابــيــب 

طولًيا  ملحومة  �سلب 

ـــاك  ـــرتوف لــ�ــســركــة ب

الــعــربــيــة الــ�ــســعــوديــة 

ـــركـــات  ـــس اإحــــــــــدى �

الرئي�سية  املــقــاولت 

ــفــاة  ملـــ�ـــســـروع مــ�ــس

برتول جازان التابعة ل�سركة اأرامكو ال�سعودية بقيمة 43 مليون ريال.

امللحومة  الأنابيب  ت�سنيع  يت�سمن  العقد  اإن  لها  بيان  يف  ال�سركة  وقالت 

طولًيا يف م�سنع ال�سركة لالأقطار الكبرية يف مدينة اجلبيل ال�سناعية على اأن 

اأن الأثر املايل  2013م، م�سرية اإىل  يبداأ التوريد خالل الربع الرابع من عام 

العام  2013م والربع الأول من  العام احلايل  الرابع من  الربع  �سيظهر خالل 

القادم.

»أبناء الخضري«
تحصل على عقد بقيمة 

125 مليون ريال

»العربية لألنابيب« تفوز بعقد 
توريد بقيمة 43 مليون ريال

�سركة  ح�سلت 

اأبــــــنــــــاء عـــبـــداهلل 

عــــبــــداملــــحــــ�ــــســــن 

قبل  مــن  اخل�سري 

ـــوؤون  ـــس ـــ� ال وزارة 

الــبــلــديــة والــقــرويــة 

»اأمـــــانـــــة مــنــطــقــة 

ت�سريف  �سبكة  تنفيذ  م�سروع  على  الريا�س« 

الأحياء  من  عدد  يف  وال�سيول  الأمطار  مياه 

بقيمة اإجمالية بلغت 125.5 مليون ريال.

تلقت  اإنها  لها  بيان  يف  ال�سركة  وقالت 

الـــذي  ــروع  ــس ــ� امل لتنفيذ  الــرت�ــســيــة  خــطــاب 

�سي�ستغرق 30 �سهًرا، م�سرية اإىل اأنها �ستقوم 

املتوقعة  والبداية  العقد  توقيع  عن  بالإعالن 

لالأثر املايل يف حينه.

اقتصاديات
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ميركل: ال يزال هناك 
وقت طويل أمام تجاوز 

أزمة اليورو

أوباما يحث منظمي
المصارف على إصالحات 
واسعة في وول استريت

حث الرئي�س الأمريكي باراك اأوباما، منظمي امل�سارف 

على تنفيذ تغيري �سامل يف نظم الإقرا�س والقواعد املالية، 

قبل  عليه  وقع  الــذي  ا�سرتيت«  »وول  اإ�سالح  لقانون  وفًقا 

ثالث �سنوات.

ووفًقا لبيان البيت الأبي�س، فاإن اأوباما امتدح املنظمني 

تطبيق  من  النتهاء  اإىل  احلاجة  على  �سدد  لكنه  لعملهم، 

اجلوانب املتبقية من القانون فوًرا.

ا  واأ�سار البيان اإىل اأن الرئي�س باراك اأوباما ناق�س اأي�سً

و�سع �سوق الإ�سكان، مبا يف ذلك احلاجة اإىل نظام متويل 

اأ�سر  اأف�سل  ب�سورة  يخدم  ب�ساطة  واأكــرث  وا�سح  اإ�سكاين 

الطبقة املتو�سطة.

راأت امل�ست�سارة الأملانية اأجنيال مريكل، اأن الحتاد الأوروبي 

لن يتجاوز اأزمة اليورو يف امل�ستقبل القريب، واأنه ل يزال هناك 

ل�سحيفة  ت�سريح  يف  وقالت  ــة.  الأزم جتــاوز  اأمــام  طويل  وقت 

ب�ساأن  روؤيتنا  ننفذ  اأن  لل�سرب وعلينا  ناخري�سنت«: »نحتاج  »رور 

الــيــورو«،  منطقة  دول  بــني  والت�سامن  ال�سخ�سية  امل�سوؤولية 

يعد  اليورو  ب�سيط يف منطقة  اقت�سادي  اأن حتقيق منو  معتربة 

مبثابة اإ�سارة اإيجابية. ورف�ست مريكل اإعفاء اليونان من املزيد 

اجلهود  من  الكثري  بذلت  اليونان  اأن  اإىل  م�سرية  ديونها،  من 

مدى  منتظم  ب�سكل  يراقب  الأوروبــي  الحتاد  واأن  الإ�سالحية، 

تطبيق ما اتفق عليه مع اليونان التي ح�سنت الكثري من بياناتها 

القت�سادية وما يتعلق باملوازنة العامة.

شركة تابعة للبابطين للطاقة تحصل على عقد بـ 141 مليون ريال في الجزائر
للطاقة  للبابطني  الــتــابــعــة  الــ�ــســركــات  اإحــــدى  ح�سلت 

والت�سالت يف م�سر على عقد توريد مع امل�سرف اجلزائري 

ال�سركة اجلزائرية  �سركات  اإحدى  والغازي  الكهربائي  للعتاد 

احلكومية للكهرباء والغاز �سونلغاز لت�سنيع وتوريد اأبراج نقل 

الطاقة الكهربائية بقيمة اإجمالية 37.8 مليون دولر اأمريكي 

اأي ما يعادل 141.75 مليون ريال.

بدًءا  اأ�سهر  �ستة  العقد هي  تنفيذ  اإن مدة  ال�سركة  وقالت 

اأن  املتوقع  من  فيما  ذاتًيا،  التمويل  ويتم  التوقيع  تاريخ  من 

املتوقعـة  املبيعات  اإجمايل  على  لالتفاقية  املايل  الأثر  ينعك�س 

لل�سركة ابتداء من الربع الرابع لعام 2013م.

اأجنيال مريكل باراك اأوباما
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كينيا توقع اتفاقات مع الصين لبناء 
مشاريع بخمسة مليارات دوالر

معدالت البطالة ترتفع في معظم 
الواليات األمريكية

»أوفيد« تدعم 
مشروعات إنمائية في 5 

دول إفريقية وآسيوية

ــا مــــوؤخــــًرا  ــي ــن ــي وقـــعـــت ك

قيمتها  الــ�ــســني  مــع  اتــفــاقــات 

خم�سة مليارات دولر لبناء خط 

وم�سروعات  احلديدية  لل�سكك 

للطاقة. وقال املكتب الإعالمي 

له:  بيان  يف  الكينية  للرئا�سة 

الأمــــوال  اإنـــفـــاق  �سيتم  »اإنــــه 

وخط  للطاقة  م�سروعات  على 

لل�سكك احلديدية يربط مدينة 

الدولة  يف  ال�ساحلية  مومبا�سا 

ات�سال  اإفريقيا مبدينة مالبا احلدودية بهدف حت�سني  �سرق  اقت�ساد يف  اأكرب  �ساحبة 

امليناء باأ�سواق املنطقة، و�سي�ستخدم الباقي لدعم حماية احلياة الربية«.

التزامات  اإذا كانت  اأو ما  اأو منحة  ا  الأمــوال قر�سً اإذا كانت  الرئا�سة ما  ومل حتدد 

اأم جزًءا من حزمة قدمية جرى التفاو�س ب�ساأنها، ومل يعلن عنها. ومت التفاق  جديدة 

على تلك ال�سفقات يف بكني بعد حمادثات بني الرئي�س الكيني اجلديد اوهورو كينياتا 

ونظريه ال�سيني �سي جني بينغ.

معدلت  ارتفعت 

ــــرث  اأك يف  ـــبـــطـــالـــة  ال

الــوليــات  ن�سف  مــن 

الأمريكية رغم اإ�سافة 

املــزيــد  قليلة  وليــــات 

مــن الــوظــائــف، حيث 

ــات  ــان ــي ــب اأظــــهــــرت ال

ــة املــنــ�ــســورة  ــي ــوطــن ال

ــوق  ــس � اأن  مـــــوؤخـــــًرا 

بع�س  خ�سر  قد  العمل 

الزخم.

وليـــة   28 يف  زادت  الــبــطــالــة  مـــعـــدلت  اإن  ــة  ــي ــك الأمــري الــعــمــل  وزارة  وقـــالـــت 

وهو  ـــات  ولي ثــمــاين  يف  انخف�ست  ولكنها  وليـــة   14 يف  تتغري  ومل  يوليو  �سهر  خــالل 

يناير. �سهر  منذ  البطالة  يف  انخفا�س  بها  يظهر  الــتــي  الــوليــات  مــن  عـــدًدا   اأقـــل 

وكان التوظيف قد ارتفع يف 32 ولية يف يوليو مقارنة ب�سهر يونيو كما ذكرت الوزارة.

وفيما �سجلت 17 ولية فقدان الوظائف حققت كل من كاليفورنيا وجورجيا وفلوريدا 

اأعلى مك�سب يف الوظائف فيما كانت اخل�سارة الكربى يف الوظائف من ن�سيب نيوجري�سي 

ونيفادا.

الدولية  للتنمية  وقع مدير عام �سندوق الأوبك 

اتفاقيات  احلــربــ�ــس،  جــا�ــســر  �سليمان  )اأوفـــيـــد( 

مليون   77 الإجمالية  قيمتها  تبلغ  جديدة  قرو�س 

من  كل  اإمنائية يف  م�سروعات  لدعم  اأمريكي  دولر 

جرى  وغينيا.  وغانا  وروانــدا  وبوروندي  بنجالد�س 

هذه  وممثلي  �سفراء  مع  القرو�س  اتفاقيات  توقيع 

الدول يف مقر اأوفيد بالعا�سمة النم�ساوية، فيينا.

واأكد احلرب�س لوفود تلك الدول موا�سلة اأوفيد 

البلدان  واخلا�س يف  العام  بالقطاع  للنهو�س  �سعيه 

ال�سريكة ومكافحة الفقر.

كل  يف  الإمنائية  للمتطلبات  وفًقا  اأنــه  واأو�سح 

اجلزء  توجيه  مت  وغينيا  وبوروندي  بنجالد�س  من 

برنامج  ــار  اإط يف  اجلــديــدة  التمويالت  من  ــرب  الأك

الإقرا�س الثامن ع�سر لدعم م�سروعات قطاع النقل 

الوطنية،  الــطــرق  �سبكات  وحت�سني  واملــوا�ــســالت 

م�سدًدا على اأهمية دعم هذا القطاع املهم الذي من 

الداخلية  التجارة  تعزيز فر�س  يعمل على  اأن  �ساأنه 

اخلدمات  اإىل  الو�سول  �سبل  وتي�سري  واخلارجية، 

الجتماعية احليوية مثل التعليم وال�سحة، وت�سجيع 

قطاع الزراعة والتعدين وال�سياحة، ف�ساًل عن زيادة 

فر�س العمل. واأفاد باأن بقية التمويالت ُوجهت اإىل 

الجتماعية  امل�سوؤولية  تتبنى  التي  املالية  املوؤ�س�سات 

وكذلك  احلجم  واملتو�سطة  ال�سغرية  لل�سركات 

دعم برامج متويل التجارة يف كل من رواندا وغانا، 

مو�سًحا اأن هذا يتجلى من خالل جمموعة الربامج 

بنك  مــن  كــل  اأ�سا�سها  على  يقوم  التي  والأن�سطة 

كيجايل يف رواندا وبنك كال يف غانا.

واأ�ساف احلرب�س اأن هذا التوجه من قبل اأوفيد 

منظمة  �سيا�سة  لدعم  ا�سرتاتيجيته  �سمن  يــاأتــي 

التي  الجتماعية  امل�سوؤولية  ثقافة  لتعميق  و�ساملة 

تتواكب مع تطلعات املجتمعات النامية واحتياجاتها.

اقتصاديات
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باكستان ونيبال تتفقان على 
توقيع اتفاقية التجارة الحرة

اتحاد غرف الخليج يدعو لتعزيز دور القطاع الخاص في التكامل االقتصادي

ـــت بــاكــ�ــســتــان  ـــق ـــف ات

ـــذل جهود  ب عــلــى  ــيــبــال  ون

م�سرتكة لالإ�سراع يف توقيع 

ــتــجــارة احلــرة  اتــفــاقــيــة ال

التجاري  التعاون  لتعزيز 

بني  القائم  والقــتــ�ــســادي 

البلدين.

جــــاء ذلــــك يف خــتــام 

للجنة  ال�ساد�س  الجتماع 

الوزارية القت�سادية امل�سرتكة الذي انعقد موؤخًرا يف اإ�سالم اآباد بقيادة وزير 

املالية الباك�ستاين اإ�سحاق دار ونظريه النيبايل �سنكر بر�ساد.

التفاق  مت  اأنه  لالجتماع  اخلتامي  البيان  يف  الباك�ستاين  الوزير  واأو�سح 

على بذل جهود م�سرتكة لالإ�سراع يف توقيع اتفاقية التجارة احلرة بني البلدين 

قطاعات  يف  ل�سيما  القت�سادي  التعاون  جمــالت  من  املزيد  وا�ستك�ساف 

الطاقة والتعليم وتكنولوجيا املعلومات.

العالقات  تعزيز  على  بــالده  عــزم  النيبايل  الــوزيــر  اأو�ــســح  جانبه  مــن 

واملن�سوجات  وال�سياحة  والثقافة  والتعليم  ال�سحة  جمالت  يف  باك�ستان  مع 

وت�سدير ال�ساي النيبايل اإىل باك�ستان.

التعاون  جمل�س  دول  غــرف  احتــاد  نفذ 

والأن�سطة  الفعاليات  من  العديد  اخلليجي 

والعديد  املبادرات  من  والكثري  القت�سادية 

داخل  املا�سية  الفرتة  خالل  امل�ساهمات  من 

يف  اخلليجي  الــتــعــاون  جمل�س  دول  وخـــارج 

العديد من املجالت القت�سادية التي تهدف 

حتقيق  يف  امل�ساهمة  اإىل  اأ�سا�سية  ب�سورة 

الوحدة القت�سادية اخلليجية وتعزيز م�سرية 

التنمية والنماء التي ت�سهدها دول املنطقة.

جمل�س  دول  غـــرف  احتــــاد  رئــيــ�ــس  ونــــوه 

اخلنجي  عبداهلل  بن  خليل  اخلليجي  التعاون 

بالدور البارز لالحتاد لتحقيق ال�سوق اخلليجية 

حني  يف  كــبــرًيا،  �سوًطا  قطعت  التي  امل�سرتكة 

من  واملعوقات  التحديات  بع�س  تواجه  مازالت 

بينها قيام بع�س الدول بح�سر اأن�سطة ممار�سة 

قيود  و�سع  اأو  معينة  اأن�سطة  يف  اجلملة  جتــارة 

اإىل  اإ�ــســافــة  والأ�ــســهــم،  الأرا�ــســي  متلك  على 

املعوقات التي ترتبط بالحتاد اجلمركي املوحد 

التي ميكن جتاوزها باملزيد من التن�سيق والعمل 

والإ�سرار على حتقيق احللم اخلليجي امل�سرتك 

بتحقيق ال�سوق امل�سرتكة.

واأو�سح اأن يف مقدمة اأولويات واهتمامات 

الحتاد تفعيل دوره يف متثيل القطاع اخلا�س 

وتعزيز  اخلليجية  الر�سمية  اجلــهــات  اأمـــام 

والتوجهات  ال�سيا�سات  �سياغة  يف  ح�سوره 

القطاع  مبتطلبات  ال�سلة  ذات  القت�سادية 

القت�سادية  امل�ستجدات  �سوء  يف  اخلــا�ــس 

العاملية احلالية وامل�ستقبلية للقيام بدوره على 

اجلهات  مع  الت�سال  ج�سور  ومد  وجه  اأكمل 

ووا�سحة  ثابتة  موؤ�س�سية  اأطر  وفق  الر�سمية 

تعرت�س  التي  املعوقات  تذليل  على  والعمل 

الإنتاج  وانتقال عنا�سر  ال�سلع  ان�سياب  حرية 

ــــادة درجـــة الــتــعــاون  بــني دول املــجــلــ�ــس، وزي

الأعــ�ــســاء  والــغــرف  الحتـــاد  بــني  والتن�سيق 

يف  الأعــمــال  ملجتمع  رئي�سي  كممثل  ودعمها 

خدمة ورعاية م�سالح منت�سبيها.

بتقدمي  قــام  ــاد  الحت اأن  اخلنجي  ــد  واأك

ـــات  ـــدم ــهــيــالت واخل ــ�ــس ــت ـــن ال جمــمــوعــة م

الــتــي  الــعــالــيــة  الــقــيــمــة  ذات  املتخ�س�سة 

ممار�سته  لت�سهيل  اخلا�س  القطاع  يحتاجها 

الدرا�سات  جمال  يف  القت�سادية  للن�ساطات 

واملــعــار�ــس وغريها  والــتــدريــب  واملــعــلــومــات 

مــن اخلــدمــات الأخـــرى، ومــن خــالل تطوير 

اأجهزته الإدارية والفنية والبحثية عالوة على 

اإن�ساء املراكز اخلدمية واملتخ�س�سة للقطاع 

الهادفة  وخدماته  مبادراته  وتنويع  اخلا�س، 

لدعم اإ�سراك القطاع اخلا�س ب�سورة كاملة 

كله  وذلــك  القت�سادي  والتكامل  التنمية  يف 

وفق اأطر موؤ�س�سية ومنهجية دائمة مبا ي�ساهم 

يف دعم التعاون بينه وبني اأع�سائه يف خمتلف 

املجالت، م�سرًيا اإىل اأن الحتاد بحث العديد 

اخلا�س  للقطاع  واملرئيات  الت�سورات  من 

وا�سحة  روؤيــة  وو�سع  الغذائي،  الأمــن  حــول 

لتبني ا�سرتاتيجية م�سرتكة، لفًتا اإىل اأهمية 

اخلليجية  ال�سياحية  التاأ�سرية  م�سروع  تفعيل 

تنمية  يف  �سك  بــال  �سي�سهم  الــذي  املــوحــدة 

القطاع ال�سياحي مبنطقة اخلليج.

 3.5 اجلزائر  يف  ال�ستهالكية  املــواد  اأ�سعار  موؤ�سر  ارتفع 

العام  الفرتة من  املا�سي مقارنة بنف�س  يوليو  باملئة خالل �سهر 

املا�سي، يف حني ا�ستقرت وترية الت�سخم ال�سنوية يف حدود 6.2 

باملئة، بح�سب ما اأفاد الديوان اجلزائري لالإح�سائيات.

خالل  ارتــفــع  قــد  ال�ستهالك  عند  الأ�ــســعــار  موؤ�سر  وكــان 

باملئة   4.8 2013م،  احلايل  العام  من  الأوىل  اخلم�سة  الأ�سهر 

جميع  ارتفاع  ب�سبب  ال�سابقة  ال�سنة  من  الفرتة  بنف�س  مقارنة 

اأ�سعار املواد الغذائية والزراعية وال�سناعية تقريًبا.

ارتفاع مؤشر األسعار عند 
االستهالك في الجزائر %3.5
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بداية .. ما هي حقوق الأولوية؟

ُتعرف باأنها اأوراق مالية قابلة للتداول، تعطي حلاملها اأحقية 

الكتتاب يف الأ�سهم اجلديدة املطروحة عند اعتماد الزيادة يف راأ�س 

املال. 

يف  املقيدين  امل�ساهمني  جلميع  مكت�سًبا  حًقا  الأوراق  هــذه  وتعترب 

املنعقدة  العادية  غري  العامة  اجلمعية  انعقاد  يوم  نهاية  ال�سركة  �سجالت 

بهدف الت�سويت على قرار زيادة راأ�س املال. ويعطي كل حق حلامله اأحقية 

الكتتاب ب�سهم واحد جديد وذلك ب�سعر الطرح. 

حقوق الأولوية املطبقة �شابًقا

كانت حقوق الأولوية املطبقة �سابًقا ت�سمل: 

املــال عن طريق  راأ�ــس  زيــادة  العادية  العامة غري  اإقــرار اجلمعية  بعد 

اإ�سدار اأ�سهم جديدة وما ينتج عن ذلك من تعديل ل�سعر ال�سهم ليعك�س تلك 

انعقاد  يوم  نهاية  ال�سركة  �سجالت  املقيدين يف  للم�ساهمني  يحق  الزيادة، 

اجلمعية العامة غري العادية ما يلي:

اأ�سهم يف نهاية  بن�سبة ما ميلكونه من  املال  راأ�س  زيادة  • الكتتاب يف 
يوم انعقاد اجلمعية العامة غري العادية وذلك خالل فرتة الكتتاب. 

سرعة األداء .. 
ومرونة التعامل

حقوق األولوية الجديدة ..

مؤخًرا قامت هيئة سوق املال وشركة السوق 
املالية السعودية )تداول( بتطوير آلية جديدة 
إلدراج وتداول حقوق األولوية للشركات املدرجة 
يف السوق، حيث سيتم إدراج حقوق األولوية يف 
ساعات  خللالل  بتداولها  للسماح  تلللداول  نللظللام 
الللللتللللداول اللليللوملليللة علللن طلللريلللق أواملللللر اللللشلللراء 

والبيع كما هو معمول به يف سوق األسهم.
بالشرح  احللللدث  يتناول  التالي  التقرير 
إللللللى جلللانلللب اسللللتللللعللللراض  حلللقلللوق األولللللويللللة 
املللطللبللقللة سلللابلللًقلللا واحلللللاجللللة إلللللى تللطللويللرهللا، 
إضللافللة إلللى اسللتللعللراض اآلللليللة اجلللديللدة من 

حيث تأثيرها اإليجابي على التداول.
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اخلا�سة  املحافظ  يف  مالية  كـــاأوراق  الأولــويــة  حقوق  اإيــداع  يتم   •
بامل�ساهمني املقيدين بعد انعقاد اجلمعية العامة غري العادية بيومي عمل 

رمز  املقيدين حتت  امل�ساهمني  وتظهر احلقوق يف حمافظ  الأكــرث،  على 

جديد خا�س بحقوق الأولوية ولن ي�سمح بتداول هذه احلقوق اأو الكتتاب 

فيها اإل عند بداية فرتة التداول والكتتاب. 

فرتة تداول احلقوق 

للم�ساهمني  تــداول(، وميكن خاللها  )اأيام  اأيام عمل   8 ملدة  ت�ستمر 

من  التداول  فرتة  حتديد  ويتم  احلقوق،  تداول  املقيدين  وغري  املقيدين 

خالل ن�سرة الإ�سدار واإعالنات ال�سركة امل�سدرة.

الكتتاب بالأ�شهم اجلديدة والذي �شيتم على مرحلتني:

)اأ( مرحلة الكتتاب الأوىل: 

يقت�سر الكتتاب يف الأ�سهم اجلديدة يف هذه املرحلة على امل�ساهمني 

بعد  حمافظهم  يف  اإيداعها  يتم  التي  الأولوية  حقوق  حدود  يف  املقيدين 

ب�سراء احلقوق  الذين قاموا  للم�ستثمرين  بالن�سبة  واأما  انعقاد اجلمعية، 

هذه  خالل  احلقوق  بهذه  الكتتاب  لهم  يجوز  فال  التداول  فرتة  خالل 

امل�ستثمر  )باإمكان  تقوميية  اأيام   10 ملدة  املرحلة  هذه  وت�ستمر  املرحلة. 

الكتتاب خالل عطلة نهاية الأ�سبوع الأول( والتي يتم حتديدها من خالل 

ن�سرة الإ�سدار، وتكون متزامنة مع فرتة تداول حقوق الأولوية. 

)ب( مرحلة الكتتاب الثانية: 

يتم  عمل  ــام  اأي  3 ملــدة  وت�ستمر  الأوىل  املرحلة  من  النتهاء  بعد  وتبداأ 

الأولوية يف  حتديدها من خالل ن�سرة الإ�سدار، وي�سمح جلميع حملة حقوق 

هذه املرحلة بالكتتاب بالأ�سهم اجلديدة �سواًء كانوا من امل�ساهمني املقيدين 

اأو ممن ا�سرتوا هذه احلقوق خالل فرتة تداولها خالل املرحلة الأوىل. 

فرتة بيع الأ�شهم غري املكتتب بها )اإن وجدت(:

يف حال بقاء اأ�سهم مل يتم الكتتاب بها يف املرحلتني الأوىل والثانية 

على عدد من  فيتم عر�سها  وجدت(،  )اإن  الأ�سهم  ك�سور  اإىل  بالإ�سافة 

مدير  قبل  من  دعوتهم  مت  والذين  املوؤ�س�سي،  الطابع  ذوي  امل�ستثمرين 

ل�سراء  عرو�سهم  لتقدمي  امل�سدرة  ال�سركة  مع  الت�ساور  وبعد  الكتتاب، 

الأ�سهم املتبقية. 

ويتم تخ�سي�س حقوق الأولوية املتبقية للموؤ�س�سات ال�ستثمارية ذات 

العر�س الأعلى ثم الأقل فالأقل، على اأن يتم تخ�سي�س الأ�سهم بالتنا�سب 

على املوؤ�س�سات ال�ستثمارية التي تقدم نف�س العر�س. 

التي مل يكتتب بها يف هذه  �سيكون �سعر الكتتاب بالأ�سهم اجلديدة 

ل�سهم  ال�سوق  اأدنى و�سعر  الفرتة حم�سوًرا ما بني �سعر الطرح كحد 

ال�سركة. 

بها  املكتتب  غــري  الأ�سهم  بيع  �سعر  كــان  اإذا 

)اإن  الفرق  يوزع  الطرح  �سعر  من  اأعلى 

وم�ساريف  مبالغ  خ�سم  بعد  وجد( 

حقوق  حلملة  كتعوي�س  الكــتــتــاب 

الأولوية )الذين مل يقوموا بالكتتاب 

من  ميلكونه  ما  بن�سبة  بحقوقهم( 

حقوق.

تخ�شي�س الأ�شهم للمكتتبني:

حتدد ن�سرة الإ�سدار فرتة تخ�سي�س 

مبالغ  حتويل  وتــاريــخ  للمكتتبني،  الأ�سهم 

التعوي�س )اإن وجدت(.

التي  الأ�سهم  يف  اإ�سافية  باأعداد  الكتتاب   •
مل يكتتب بها م�ستحقوها، وتوزع الأ�سهم الإ�سافية على 

وذلك  ن�سيبهم  من  اأكــرث  طلبوا  الذين  املقيدين  امل�ساهمني 

تكون  بحيث  الإ�سدار  ن�سرة  يف  املحددة  ال�سعرية  الفئات  بح�سب 

 - املايل  الفائ�س  رد  يتم  ذلك  وبعد  الأعلى،  لل�سعر  التخ�سي�س  اأولوية 

قيمة  تغطية  بعد  وذلك  املقيدين  امل�ساهمني  يكتتب من  ملن مل  اإن وجد- 

الكتتاب.

ملاذا التطوير؟

كانت الآلية املتبعة �سابًقا يف حقوق الأولوية توؤدي اإىل انخفا�س قيمة 

حمفظة امل�ستثمر بعد موافقة اجلمعية العامة غري العادية على زيادة راأ�س 

املال وذلك لعدم ظهور حقوق الأولوية كاأوراق مالية يف حمفظة امل�ستثمر 

مما قد يوؤثر عليه يف اتخاذ القرار ال�سحيح.

غري  امل�ستثمرين  تعوي�س  ال�سابقة  الآلــيــة  خــالل  من  يتم  كــان  كما 

املبالغ املدفوعة من  بالأ�سهم اجلديدة من خالل  امل�ساركني يف الكتتاب 

الفئات  بح�سب  ن�سيبهم  من  باأكرث  الكتتاب  طلبوا  الذين  املكتتبني  قبل 

ال�سعرية املو�سحة يف ن�سرة اإ�سدار ال�سركة، اإل اأن هذه القيمة املدفوعة ل 

تعك�س بال�سرورة قيمة النخفا�س يف حمافظ امل�ستثمرين غري امل�ساركني 

يف الكتتاب يف الأ�سهم اجلديدة. 

ولذا برزت احلاجة ل�ستحداث اآلية جديدة حتافظ على قيمة املحفظة 

ال�ستثمارية لكل م�ستثمر بعد املوافقة على زيادة راأ�س املال، وت�ساعد يف 

حتديد قيمة �سوقية للحق مما يتيح الفر�سة لتداول هذه احلقوق وذلك 

الذين  امل�ستثمرين  لتعوي�س  اأفــ�ــســل  و�سيلة  مل لإيــجــاد 

ميار�سوا حقهم يف الكتتاب. 

مميزات الآلية اجلديدة

اخلــطــوات  اجلـــديـــدة  الآلـــيـــة  تت�سمن 

التالية:

غري  العامة  اجلمعية  انعقاد  فــرتة 

العادية:

اجلمعية  موافقة  بعد 

ــعــاديــة  ــة غـــري ال ــام ــع ال

على زيـــادة راأ�ـــس املــال 

اأ�سهم  من خــالل طــرح 

حقوق اأولوية: 

ال�سهم.  �سعر  تعديل  • يتم 
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ضمان حقوق عمالء البنوك.. 
مسؤولية مشتركة

مؤسسة النقد وضعت مبادئ لحمايتها

مببادئ  العمل  اململكة  يف  املصريف  النظام  يبدأ  2013م  سبتمبر  شهر  بداية  مع 
تصبح  كي  السعودي،  العربي  النقد  مؤسسة  أقرتها  التي  املللصللارف  عمالء  حماية 
أحد املكونات الرئيسة لثقافة البنوك يف تعاملها مع العمالء، مبا يؤدي إلى حماية 
إليهم  العادلة  املعاملة  مللن  املطلوب  املستوى  وتللقللدمي  اململكة،  يف  املللصللارف  عمالء 

بصدق وأمانة ومتكينهم من احلصول على اخلدمات املالية بكل يسر وسهولة. 
أعدتها  التي  الرئيسة  الوثيقة  واقللع  املبادئ من  تلك  التالي يستعرض  التقرير 

مؤسسة النقد.
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معاجلة ال�شكاوى والتعوي�شات

ــري اآلــيــة  ــوف يــنــبــغــي لــلــمــ�ــســارف ت

ال�سكاوى ومعاجلتها  لتقدمي  للعمالء  منا�سبة 

متوفرة،  للعمالء،  وا�ــســحــة  ــة  ــي الآل تــكــون  بحيث 

تاأخري  دون  متابعتها  يتم  وفعالة  عادلة،  م�ستقلة، 

وفق تعميم املوؤ�س�سة رقم 900/م ظ/م اأ ت، وتاريخ 

1428/04/20هـ.

املُناف�شة

البحث  على  الــقــدرة  للعمالء  ُيتاح  اأن  ينبغي 

واملقارنة بني اأف�سل اخلدمات واملنتجات ومقدميها 

وبتكلفة  وو�سوح  ب�سهولة،  بينها  التحويل  واإمكانية 

معقولة.

الأطراف الثالثة

اجلهات  مــراعــاة  مــن  التاأكد  امل�سارف  على 

لها متطلبات هذه  اإ�سناد مهام  يتم  التي  اخلارجية 

املبادئ واأنها تعمل ملا فيه م�سلحة عمالئها وتتحمل 

املالية هم  امل�سوؤولية حلمايتهم، فمقدمو اخلدمات 

نيابة  اتخاذها  يتم  التي  الإجــراءات  امل�سوؤولون عن 

اأ  رقم )24698/م  املوؤ�س�سة  تعميم  ورد يف  ملا  وفًقا 

�س/453( وتاريخ 1430/05/15هـ.

ت�شارب امل�شالح

ينبغي اأن يكون لدى امل�سرف �سيا�سة مكتوبة 

اأن  من  التاأكد  وعليه  امل�سالح،  ت�سارب  ب�ساأن 

العمليات  ك�سف  يف  ُت�ساعد  الــتــي  ال�سيا�سات 

وُمطبقة،  موجودة  امل�سالح  لت�سارب  املُحتملة 

بني  م�سالح  تــ�ــســارب  اإمــكــانــيــة  تن�ساأ  وعــنــدمــا 

عن  الإف�ساح  فينبغي  الثالث  والطرف  امل�سرف 

هذه احلالت.

م�شوؤوليات العميل

اأن  النقد  موؤ�س�سة  اأرادت  العنوان  هــذا  حتت 

عاتق  على  فقط  تقع  ل  العمالء  حماية  اأن  تو�سح 

يتحملون  اأنف�سهم  العمالء  كون  البنكية،  املوؤ�س�سات 

جزًءا من امل�سوؤولية.

وت�سمل م�سوؤوليات العمالء عدة مبادئ اأوردتها 

املوؤ�س�سة يف هيئة ن�سائح موجهة اإىل جميع العمالء 

كما يلي:

عند تقدمي املعلومات: �شادًقا  • كن 
عند  والدقيقة  الكاملة  املعلومات  دائًما  قــدم 

تعبئة اأي وثائق خا�سة بامل�سرف. 

وامتنع عن تقدمي التفا�سيل اخلاطئة.

بدقة كافة املعلومات التي قدمها لك  • اقراأ 
امل�شرف 

اأو  اخلدمة  ب�ساأن  الكاملة  املعلومات  �ست�ستلم 

ب�سرائه.  �ستقوم  الذي  اأو  �ست�ستخدمه  الذي  املنتج 

اأي  ب�سراء  تقم  ول  بالكامل  املعلومات  هــذه  اقــراأ 

والتفا�سيل  ال�سروط  كافة  تفهم  مل  منتج  اأو  خدمة 

املتعلقة فيه.

• اطرح الأ�شئلة
من املهم طرح الأ�سئلة ب�ساأن اأي بند غري وا�سح 

اأو �سرط مل تتاأكد منه. 

ولدى امل�سرف موظفون �سيقومون بالإفادة عن 

اأي اأ�سئلة بطريقة مهنية ُت�ساعدك يف اتخاذ القرار.

املعاملة بعدل واإن�شاف

ينبغي للم�سارف معاملة العمالء بعدل واأمانة 

بحيث  بينهما،  العالقة  مراحل  جميع  يف  واإن�ساف 

يكون ذلك جزًءا ل يتجزاأ من ثقافة امل�سرف. 

للعمالء  واهتمام خا�س  عناية  بذل  ينبغي  كما 

كبار ال�سن وذوي الحتياجات اخلا�سة. 

الإف�شاح وال�شفافية

اخلدمات  معلومات  حتديث  للم�سارف  ينبغي 

وا�سحة  تكون  بحيث  للعمالء،  املُقدمة  واملنتجات 

وخُمت�سرة ودقيقة وغري ُم�سللة وميكن الو�سول لها 

الرئي�سة،  وميزاتها  �سروطها  ا  خ�سو�سً عناء،  دون 

على اأن تكون مكتوبة.

وينبغي اأن ي�سمل ذلك اإي�ساح تفا�سيل الأ�سعار 

وكــذلــك  املــ�ــســرف،  يتقا�ساها  الــتــي  ــعــمــولت  وال

اإنهاء العالقة وما يرتتب  واآلية  الغرامات واملخاطر 

عليها. 

كما ينبغي توفري معلومات املنتجات واخلدمات 

البديلة.

التثقيف والتوعية املالية

ُمنا�سبة  واآليات  برامج  و�سع  للم�سارف  ينبغي 

ــعــمــالء احلــالــيــني  ـــارات ال ـــه لــتــطــويــر مـــعـــارف وم

وامل�ستقبليني ومتكينهم من فهم املخاطر الأ�سا�سية 

وفّعالة،  مدرو�سة  قــرارات  اتخاذ  يف  وم�ساعدتهم 

على  للح�سول  املُنا�سبة  اجلــهــة  اإىل  وتوجيههم 

املعلومات يف حال حاجتهم لذلك.

�شلوكيات واأخالقيات الأعمال

م�سلحة  فــيــه  ملــا  الــعــمــل  لــلــمــ�ــســرف  ينبغي 

م�سالح  حماية  عن  الأول  امل�سوؤول  كونه  العمالء، 

العميل املالية. 

احلماية �شد عمليات الحتيال

ينبغي للم�سارف حماية ومراقبة ودائع العمالء 

املُ�سابهة  املالية  الأ�ــســول  من  وغريها  واملــدخــرات 

عال  م�ستوى  ذات  رقابية  اأنظمة  و�سع  خــالل  من 

الحتيال  عمليات  من  للحد  والفعالية  الكفاءة  من 

والختال�س اأو اإ�ساءة ال�ستخدام. 

حماية خ�شو�شية املعلومات 

ــمــالء املــالــيــة  ــع ــومــات ال يــنــبــغــي حــمــايــة مــعــل

على  رقابية  اأنظمة  و�سع  خــالل  من  وال�سخ�سية 

حتدد  منا�سبة  ــيــات  اآل على  ت�ستمل  عــال  م�ستوى 

ــهــا مت جــمــع الــبــيــانــات  ــي مــن اأجــل ــت الأغـــرا�ـــس ال

تعاميم  ت�سمنته  مبــا  ُيلتزم  اأن  على  ومعاجلتها، 

املوؤ�س�سة رقم )م اأ ت/150( وتاريخ 1422/6/29هـ 

ورقم )م اأ ت/97( وتاريخ 1424/03/13هـــ ورقم 

)م اأ �س/207( وتاريخ 1430/03/05هـــ ورقم )م 

اأ ت/15969( وتاريخ 1431/07/03هـ، ورقم )م اأ 

ت/6442 وتاريخ 1432/03/19هـ(.

الدعايات المضللة
حلماية العمالء من الدعايات امل�سللة، و�سعت موؤ�س�سة النقد عدة ا�سرتاطات لالإعالنات 

التي تن�سرها املوؤ�س�سات البنكية من خالل القنوات الدعائية املختلفة، ومن ذلك:

اأ�سلوب وم�سمون الإعالن وتفادي ا�ستخدام  -ينبغي للم�سرف توخي احلذر واحلر�س يف 

اأ�سلوب اإغرائي وم�سلل عند ت�سويق املنتج باأل تكون الإعالنات ال�سادرة عن امل�سرف م�سللة اأو 

خادعة واأل ت�سخم ميزات املنتج اأو اخلدمة، وينبغي اأن تكون كافة العبارات والأرقام امل�ستخدمة 

وا�سحة و�سهلة الفهم وبحجم خط مقروء مبا يف ذلك الهوام�س )خط ل يقل عن مقا�س 11(.

• ينبغي عند الإعالن عن اأي خدمة اأو منتج مرتبط بدفع ر�سوم، اأن ت�سري الإعالنات واملواد 
الرتويجية اإىل مبلغ الر�سوم كافة والعمولت املتعلقة با�ستخدام اخلدمة اأو املنتج.

التاأكد من منا�سبة عر�س وت�سميم الإعالن بحيث يالحظ العميل اأنه  للم�سرف  • ينبغي 
اإعالن موجه ويتطلب احل�سول على املنتج اأو اخلدمة املعلن عنها توفر �سروط حمددة يف العميل.

�سعًرا  ت�ستخدم  التي  الرتويجية  املادة  اأو  الإعــالن  عرو�س  اأن  التاأّكد  للم�سرف  ينبغي   •
ت�سجيعًيا اأو ر�سوًما ابتدائية تو�سح تاريخ انق�ساء فعالية هذه الر�سوم ونهاية العر�س.

رموًزا خمت�سرة )على �سبيل املثال  تت�سمن  التي  الإعالنات  اأن  التاأكد  للم�سرف  • ينبغي 
APR( يتم �سرح معناها �سراحة.

اأن املنتج اأو اخلدمة جمانية اإل يف حال  اإىل  الإ�سارة  عدم  من  التاأكد  للم�سرف  • ينبغي 
كان املنتج كامال اأو اخلدمة متنح جماًنا جلميع العمالء. 
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الر�شمية • الوكالة 
ُكـــن حــــذًرا عــنــد مــنــح وكــالــة ر�سمية لإجنـــاز 

تعامالتك املالية. 

اعرف ملن تعطي �سالحية الت�سرف يف اأمورك 

املالية ومن يطلع عليها.

املكتملة غري  النماذج  على  توقع  • ل 
تاأكد من اكتمال كافة احلقول املطلوبة والأرقام 

يف النموذج الذي ُقدم لك للتوقيع.

ل توقع على مناذج فارغة اأو غري مكتملة. 

معلوماتك كافة  • ا�شتعر�س 
التي  املعلومات  جميع  مراجعة  عليك  ينبغي 

وجود  عــدم  ل�سمان  العمليات  منــاذج  يف  �سجلتها 

اأخطاء يف رقم احل�ساب اأو املبلغ. 

حمتوى  على  املوافقة  هو  بك  اخلا�س  التوقيع 

النموذج.

اأحكام.. و�شروط

املوؤ�س�سات  جميع  على  املوؤ�س�سة  اأكــدت  كذلك 

املُحدثة  وال�سروط  الأحكام  توفري  �سرورة  املالية 

امل�سرف  من  املُتاحة  القنوات  عرب  وذلــك  للعميل 

كتيب  تــوفــري  خـــالل  مــن  العميل  يف�سله  ح�سبما 

مطوية  توفري  اأو  والأحــكــام  ال�سروط  يت�سمن  عــام 

اللتزام  قبل  قراءتها  على  وت�سجيعه  بذلك  خا�سة 

باخلدمات واملنتجات.

بــاأي  الــعــمــالء  املــ�ــســرف  يبلغ  اأن  ينبغي  كما 

ال�شكوى تقدمي  كيفية  • معرفة 
تقدمي  ب�ساأن  التفا�سيل  امل�سرف  لك  �سيوفر 

ال�سكوى والإطار الزمني للرد.

بادر يف ا�ستخدام هذه اخلدمة ومعرفة كيفية 

رفع ال�سكوى اإىل امل�ستويات العليا، عند ال�سرورة.

مب��وج��ب  امل��ن��ت��ج  اأو  اخل���دم���ة  ا���ش��ت��خ��دم   •
الأحكام وال�شروط

التزاماتك  ب�ساأن  الكاملة  التفا�سيل  �ست�ستلم 

عند ا�ستخدام اخلدمة اأو املنتج. 

من  وتاأكد  اللتزامات  هذه  على  بالطالع  قم 

فهمك لها وقدرتك على اللتزام بها.

للمخاطر التعر�س  • عدم 
املالية  املنتجات  اأو  اخلــدمــات  بع�س  حتمل 

املخاطر وينبغي على امل�سرف �سرحها لك بو�سوح. 

اأن  ال�سعور  عند  منتج  اأو  خدمة  ب�سراء  تقم  ل 

املخاطر ل تالئم و�سعك املايل.

و/اأو  املنتجات  على  للح�شول  طلًبا  ق��دم   •
اخلدمات املتالئمة مع احتياجاتك

اأو  املــنــتــج  عــلــى  للح�سول  طــلــب  تــقــدمي  عــنــد 

اخلدمة، ينبغي عليك الإف�ساح عن كافة التزاماتك 

املالية مع كافة اجلهات، على اأن ي�ستند قرارك على 

قدرتك يف الوفاء باللتزامات املرتتبة بعد احل�سول 

على املنتج اأو اخلدمة.

• اأبلغ امل�شرف بالعمليات غري النظامية

يف حال اكت�سفت عمليات جمهولة على ح�سابك، 

عليك اإبالغ م�سرفك بذلك على الفور.

عن معلوماتك امل�شرفية تف�شح  • ل 
ل ينبغي اأن تقدم، حتت اأي ظرف، اأي تفا�سيل 

اأخــرى  معلومات  اأي  اأو  امل�سريف  احل�ساب  ب�ساأن 

م�سرفية اأو �سخ�سية دقيقة اإىل اأي طرف اآخر.

• حتدث مع امل�سرف الذي تتعامل معه لطلب 
ال�ست�سارة يف حال كنت تواجه �سعوبات مالية وغري 

قادر على حتمل اأق�ساط احلد الأدنى املطلوب )مثل 

التمويل ال�سخ�سي وبطاقات الئتمان(. 

مناق�سة  ت�ستطيع  امل�سرف،  مع  التحدث  عند 

القائمة  املبالغ  جدولة  لإعـــادة  املتاحة  اخلــيــارات 

عليك والتي من خاللها ت�ستطيع �سداد هذه املبالغ.

املعلومات • حتديث 
اخلا�سة  ال�سخ�سية  املعلومات  حتديث  ينبغي 

يكون  بحيث  الت�سال  معلومات  ذلــك  يف  مبــا  بــك 

امل�سرف  طلب  ما  ومتى  م�ستمر  ب�سكل  التحديث 

ذلك، و�ستكون م�سوؤوًل عن املعلومات التي يتم تزويد 

امل�سرف بها.

• عنوان بريدك الإلكرتوين
بك  اخلا�س  الإلكرتوين  الربيد  عنوان  ا�ستخدم 

عند اإعطاء تفا�سيل الت�سال للم�سرف اخلا�س بك. 

اأو  الأ�سدقاء  �سواء  اأخرى  عناوين  ت�ستخدم  ل 

الأقارب ميكن اأن تف�سي معلوماتك املالية لالآخرين.
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يوم عمل   30 وال�سروط خالل  الأحكام  تغيريات يف 

كافة  تــدرج  واأن  تغيري،  اأي  اإجــراء  قبل  الأقــل  على 

الأحكام وال�سروط يف منوذج تقدمي طلب احل�سول 

بتعبئته  العميل  يقوم  والذي  اخلدمة  اأو  املنتج  على 

ومفهومة  وا�سحة  تكون  اأن  ولبــد  العربية،  باللغة 

وغري م�سللة، مع توفري ن�سخة باللغة الإجنليزية يف 

حال طلب العميل ذلك.

كذلك يجب اأن تقر الأحكام وال�سروط ومناذج 

بــو�ــســوح على  تن�س  بــيــانــات حتــذيــريــة  الــطــلــبــات 

عند  العميل  يتحملها  قــد  التي  املحتملة  العواقب 

املُتفق  ال�سروط  اأو اخلدمة خالف  املنتج  ا�ستخدام 

عليها يف منوذج الطلب. 

الر�شوم والعمولت 

يدفعها  اأن  يجب  التي  بالر�سوم  يتعلق  وفيما 

وغريها  املختلفة  البنكية  اخلدمات  مقابل  العمالء 

على  يــجــب  ـــه  اإن الــ�ــســعــودي  الــنــقــد  موؤ�س�سة  قــالــت 

امل�سرف التقيد بالر�سوم والعمولت التي يتقا�ساها 

كما وردت يف لئحة التعرفة البنكية )املُحدثة(.

كما ينبغي احل�سول على عدم ممانعة املوؤ�س�سة 

عن اأي ر�سوم اأو عمولت جديدة يفر�سها امل�سرف 

قائمة  وو�سع  واملنتجات،  اخلدمات  تقدمي  ُمقابل 

مببنى  وا�سح  مكان  يف  للعمالء  والعمولت  الر�سوم 

امل�سرف  مــوقــع  يف  واإدراجـــهـــا  وفــروعــه  امل�سرف 

الإلكرتوين. 

العمالء  تــزويــد  املــ�ــســرف  على  يجب  كــذلــك 

عند  والعمولت  الر�سوم  جدول  من  مكتوبة  بن�سخة 

تقدمي منتج اأو خدمة اأو عند توقيع عقد مع العميل 

اأو يف حال طلب العميل ذلك.

الر�سوم  يف  تغيري  ــاأي  ب العميل  اإبــالغ  وكذلك 

والعمولت قبل 30 يوم عمل من اإجراء هذا التغيري، 

عن  واف  �سرح  تقدمي  امل�سارف  على  ينبغي  فيما 

الربح  ومبلغ  والعمولت  الر�سوم  احت�ساب  طريقة 

للمنتجات واخلدمات التي يتعامل فيها امل�سرف.

العميل  اإبــالغ  �سرورة  على  املوؤ�س�سة  اأكــدت  كما 

بالتفا�سيل الكاملة لأي ر�سوم اأو عمولت تراكمية يتم 

خ�سمها من ر�سيد ح�سابه النهائي خالل 5 اأيام عمل 

من تاريخ اإغالق احل�ساب اأو نقله اإىل م�سرف اآخر.

اخلا�سة  العقود  بنود  تت�سمن  اأن  ينبغي  كذلك 

باملنتجات واخلدمات ما ي�سري للعميل اإىل اأن مبالغ 

التي  ريـــــال(   500 مــن  )اأكـــرث  والــعــمــولت  الر�سوم 

ينبغي عليه ت�سديدها مقابل احل�سول على املنتج اأو 

ولن  املنتج  �سداد  فرتة  على  توزيعها  �سيتم  اخلدمة 

العميل  اإل يف حال رغب  يتم خ�سمها مرة واحدة، 

خالف ذلك.

الر�سوم  مببلغ  العمالء  اإحاطة  امل�سرف  وعلى 

عدم  حــال  يف  لهم  اإعادتها  �سيتم  التي  والعمولت 

يف  الرغبة  عدم  العميل  قرر  حال  ويف  ال�ستخدام 

يوم   21( خــالل  املنتج  اأو  اخلدمة  على  احل�سول 

عمل(.

اأي  على  ر�سوم  فر�س  للم�سرف  يحق  ل  ا  اأي�سً

امل�سرف  داخل  العميل  بني ح�سابات  تتم  حتويالت 

ــمــان الــ�ــســادرة من  ــت ـــك بــطــاقــات الئ مبــا يف ذل

امل�سرف.

للعميل  املــربرات  اإي�ساح  امل�سرف  على  ويجب 

ُمقابل  التي يتقا�ساها  الر�سوم والعمولت  عن مبلغ 

اخلدمات واملنتجات التي يتم تقدميها للعمالء.

حماية البطاقات 
المصرفية.. وبطاقات 

االئتمان
موؤ�س�سة  و�سعتها  التي  املبادئ  تن�س 

النقد ب�ساأن حقوق العمالء املتعلقة باأنه:

يف  التمييز  عـــدم  املــ�ــســرف  -عــلــى 

واأن  للعمالء  الئــتــمــان  بطاقات  اإ�ــســدار 

ــدار  تــكــون املــوافــقــة اأو رفــ�ــس طــلــب اإ�ــس

وبعد  املالية  مالءتهم  على  بناًء  البطاقة 

امل�ستحقات.  ت�سديد  على  قدرتهم  حتديد 

املعاملة  يف  التمييز  للم�سرف  يحق  ول 

فئة  لأي  الئتمان  بطاقة  اإ�ــســدار  ورف�س 

اأ�سباب  على  بناًء  الرا�سدين  العمالء  من 

اأخرى.

- على امل�سرف التاأكيد على عمالئه 

ر�سوم  اأي  فر�س  اأو  مترير  عــدم  التجار 

الئتمان  بطاقات  حاملي  على  اإ�سافية 

التجارية  حمالتهم  يف  ا�ستخدامها  عند 

وعلى   ،)Merchant Service Charge(

امل�سرف م�سوؤولية متابعة اإيداعات التاجر 

ن�ساطه  لطبيعة  مــالءمــتــهــا  مــن  لــلــتــاأكــد 

وتدريب العاملني يف املحالت التجارية على 

وتزويدهم  البيع  نقاط  اأجهزة  ا�ستخدام 

بال�سوابط الت�سغيلية الالزم اللتزام بها.

- يتحمل العميل مبالغ العمليات التي 

امل�سروقة  با�ستخدام بطاقة الئتمان  متت 

البنك  اإبــالغــه  عــدم  حــال  يف  املفقودة  اأو 

امل�سدر الذي يتعامل معه. ويتحمل البنك 

بطريقة  املنفذة  العمليات  مبالغ  امل�سدر 

احتيالية )نقل بيانات البطاقة( دون علم 

حامل البطاقة، �سواء متت قبل اأو بعد اإبالغ 

حامل البطاقة للبنك ب�ساأن ذلك، ما عدا 

م�سوؤولية  البنك  فيها  يثبت  التي  احلالت 

حامل البطاقة عن هذه العمليات.

العميل  اإبالغ  امل�سرف  على  ينبغي   -

باأهمية حماية بطاقات اخل�سم وبطاقات 

ــر  ــات الئــتــمــان واأرقـــامـــهـــا الــ�ــســريــة ودف

العمالء  اإحــاطــة  ينبغي  كما  ال�سيكات. 

ال�سرقة  الإبـــالغ عــن حـــالت  بـــاإجـــراءات 

والفقدان وحالت الحتيال.

العمالء  اإبـــالغ  للم�سرف  ينبغي   -

البيع  نقاط  لعمليات  اليومي  ال�سحب  بحد 

اأو  البطاقة  اإ�سدار  عند  الآيل  وال�سراف 

اإعادة اإ�سدارها اأو عند تغيري حد ال�سحب.
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كيف تساهم غرف التجارة 
الخليجية في إنجاحه؟

توطني الوظائف 

التي  احملللاور  العديد من  االقتصادية  األدبلليللات  تتناول  الوظائف  توطني  عند احلديث عن 
ميكن أن حتقق هذا الهدف، فيما ال يتم التطرق إلى الكيانات اخلليجية وما ميكن أن تفعله 

يف هذا الصدد، كون القضية لم تعد فردية، بعد أن باتت هًما مشتركاً لدول اخلليج مجتمعة.
التعاون االقتصادي أعد  الللدراسللات واإلعللالم يف مجلس  إدارة  د.عبداحلليم محيسن مدير 
دراسة وافية تناولت دور غرف التجارة اخلليجية يف حتقيق التوطني، واملهام التي ميكن أن تقوم 

بها يف هذا اإلطار.

أسواق خليجية
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تخطيط القوى العاملة من قبل اجلهات احلكومية 

املعنية.

درا�ــســات  بعمل  اخلليجية  الــغــرف  قــيــام   •
القطاع  احتياجات  تو�سح  ـــة  ودوري كلية  منهجية 

الأيــدي  من  املجل�س  دول  من  دولــة  كل  يف  اخلا�س 

مع  قــادمــة  �سنوات  لعدة  واملــدربــة  الفنية  العاملة 

�سرورة الأخذ بعني العتبار النمو ال�سكاين والتقدم 

القت�سادي النوعي لهذه الدول.

لدى  للمتدربني  الالحق  بالتقييم  الهتمام   •
على  التدريب  اأثر  وتقييم  لقيا�س  اخلليجية  الغرف 

عند  التقييم  هذا  بنتائج  لالأخذ  الوظيفي  اأدائهم 

ت�سميم براجمها التدريبية القادمة.

تقدمها  التي  التدريب  بــرامــج  يف  التو�سع   •
لتغطي  تنويعها  على  والــعــمــل  اخلليجية  الــغــرف 

الرتكيز  التي يجري  الإدارية  الربامج  اإىل  -اإ�سافة 

عليها يف الوقت احلا�سر - الربامج املهنية والفنية 

�سيكون  الــتــي  التخ�س�سات  وهــي  املتخ�س�سة، 

الــغــرف يف  تبذلها  التي  اجلــهــود  زيـــادة   •
توعية موؤ�س�سات و�سركات القطاع اخلا�س باأهمية 

اإعداد تو�سيف للوظائف لديها، وتقدمي امل�ساعدة 

بها  املجال وذلك لال�سرت�ساد  لها يف هذا  الفنية 

يف و�سع اخلطط التدريبية للغرف اخلليجية ويف 

اعتمدت الدرا�سة يف بيان دور الغرف اخلليجية 

يف امل�ساهمة بعملية التوطني على تف�سيل الأ�سباب 

املعيقة للتوطني يف دول جمل�س التعاون اخلليجي، ثم 

تو�سيح اجلهود التي ميكن لتلك الغرف اأن تنفذها 

ملعاجلة اأو الق�ساء على تلك املعوقات.

ال�شتعداد للعمل:

اخلا�س  القطاع  جناح  اأن  اإىل  الدرا�سة  ت�سري 

يف ت�سغيل الأيدي العاملة الوطنية، �سواء من خالل 

الإحالل املبا�سر، اأو من خالل حتقيق النمو وزيادة 

م�ساهمته يف ممار�سة الن�ساطات القت�سادية يعتمد 

اخلليجية  العاملة  الأيـــدي  وا�ستعداد  مقدرة  على 

وامليادين  الأن�سطة  كافة  يف  ـــداع  والإب العمل  على 

القت�سادية. 

تنمية  على  ال�سبل  بكافة  العمل  ذلك  ويتطلب 

يتالءم  مبــا  اخلليجية  الب�سرية  املــــوارد  وتــطــويــر 

لدول  والتنموية  القت�سادية  الحتياجات  وطبيعة 

املجل�س يف املرحلة املقبلة. 

دول  بذلتها  التي  اجلهود  من  الرغم  وعلى 

فاإنه  املواطنني  وتاأهيل  تدريب  جمال  يف  املجل�س 

ما زالت هناك حاجة ما�سة اإىل اإعادة النظر يف 

العمل  خالل  من  اخلليجية  التدريبية  ال�سيا�سات 

واأعــداد  التدريبية  املوؤ�س�سات  عــدد  زيــادة  على 

امللتحقني بها، وتطوير الربامج التدريبية لت�سبح 

و�سبه  املاهرة  العاملة  الأيدي  تخريج  على  قادرة 

املاهرة التي يحتاجها ال�سوق اخلليجي يف الوقت 

الراهن. 

هذا  معاجلة  يف  اخلليجية  الغرف  دور  ويتمثل 

جمال  يف  اخلليجية  الغرف  دور  تفعيل  يف  الو�سع 

من  وذلك  الوطنية،  العاملة  الأيدي  وتاأهيل  تدريب 

خالل ال�سرتاتيجيات وال�سيا�سات التالية: 

التعليم المستمر.. وأهميته
الراغبني يف احل�سول على  اإىل خدمة  يهدف  امل�ستمر  التعليم  اأن  اإىل  الدرا�سة  تذهب 

معلومات جديدة تهدف اإىل �سقل مهاراتهم وتزويدهم باجلديد من العلم واملعرفة. 

وبالرغم من تطور وتنوع عنا�سر وخدمات التعليم امل�ستمر ل يزال هذا املجال يف دول 

املجل�س مقت�سًرا على الدورات التدريبية الق�سرية وتقدمي املقررات املكثفة. 

وترى الدرا�سة اأنه حان الوقت لأن تقوم اجلامعات واملعاهد البحثية املتخ�س�سة بتنويع 

الأ�ساليب امل�ستخدمة يف جمال التعليم امل�ستمر باإ�سافة التعليم عن بعد والتعليم املفتوح على 

�سبيل املثال.

للح�سول  التلفزيون  تبث عن طريق  تثقيفية  تعليمية  برامج  اإعداد  وباإمكان اجلامعات 

على املعلومات وو�سائل الإي�ساح املنا�سبة للمناهج املطبقة يف التعليم العام واجلامعي.

القطاع امل�شريف هو الأكرث جذًبا ملوظفي دول اخلليج
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يف  اإليها  ما�سة  بحاجة  اخلليجي  اخلا�س  القطاع 

اإجراء  الغرف  على  فاإن  الإطار  هذا  ويف  امل�ستقبل. 

تقييم دوري لرباجمها التدريبية، يف �سوء ما جتريه 

من الدرا�سات امليدانية امل�سار اإليها اأعاله.

توجد  ل  التي  اخلليجية  الغرف  كافة  دعوة   •
لديها مراكز خا�سة بالتدريب اإىل الإ�سراع يف اإن�ساء 

مثل  بها  يوجد  التي  تلك  ودعــوة  املراكز،  هذه  مثل 

هذه املراكز اإىل دعم هذه املراكز وتو�سيع اإمكاناتها 

املادية والب�سرية مبا يفعل دورها يف عملية التدريب.

م�ستمرة  اإعالمية  توعية  بحمالت  القيام   •
لأ�سحاب العمل والعاملني ب�سرورة واأهمية التدريب 

بعيدة  تكون  قد  التي  والقت�سادية  املالية  وجــدواه 

اخلا�س  القطاع  و�سركات  ملوؤ�س�سات  بالن�سبة  املدى 

وبالن�سبة للعاملني من املواطنني يف هذه املوؤ�س�سات.

املبادرة اإىل ال�سعي لإيجاد �سندوق  • �سرورة 
وتتكون  اخلليجية،  الغرف  تديره  التدريب  لتمويل 

موارده من م�ساهمات ال�سركات اخلليجية اخلا�سة 

احلكومية  اجلهات  من  وعدد  الأعمال  رجال  وكبار 

امل�سرتكة  التدريبية  الــربامــج  بع�س  متويل  بهدف 

ذات التكلفة العالية التي يتوقع اأن تنظمها الغرف، 

ــتــدرب مــن غري  ومــعــاونــة الأفــــراد الــراغــبــني يف ال

القادرين على دفع نفقات التدريب.

تطوير العملية التعليمية 

خمرجات  بني  التواأمة  اأن  ا  اأي�سً الدرا�سة  ترى 

التعليم و�سوق العمل ت�ستدعي تطوير التعليم الفني 

التعليم  باأهمية  لي�سبح  املجل�س  دول  يف  واملهني 

الأكادميي.

درا�سة  م�ستوى  برفع  الهتمام  من  لبد  كذلك 

ملواكبة  التعليمية  املراحل  كافة  يف  الأجنبية  اللغات 

املجالت  يف  الدار�سني  قبل  من  العاملية  التطورات 

ال�سابقة وغريها من املجالت الأخرى. 

القطاعات  تطوير  العمل على  ا من  اأي�سً بد  ول 

فر�س  اخلليجيني  للمواطنني  توفر  اأن  ميكن  التي 

عمل كثرية تتنا�سب مع اإمكاناتهم ورغباتهم، منها: 

قطاع ال�سياحة والفندقة، قطاع اخلدمات ال�سحية، 

واخلدمات املالية وال�ست�سارية. 

ويتطلب اإحداث املواءمة املطلوبة بني خمرجات 

تغيري  اإحداث  على  العمل  �سوق  واحتياجات  التعليم 

يف  امل�سالة  اإن  حيث  التعليمية  العملية  يف  جوهري 

النهاية مرتبطة ارتباًطا وثيًقا تتعلق باإحداث تغيري 

اأن  يجب  اأمــر  وهــذا  الإن�ساين  ال�سلوك  يف  جوهري 

جديدة  قيم  لغر�س  التعليمية  املراحل  طــوال  ميتد 

تتفق مع طبيعة الع�سر تت�سمن حب العمل واملثابرة 

والإبــداع يف نف�س  العمل  والقدرة على  وبذل اجلهد 

من  تخرجه  بعد  موؤهال  ليكون  اخلليجي  املــواطــن 

اأية مرحلة من مراحل التعليم لاللتحاق بالعمل يف 

القطاع اخلا�س. 

كما يتطلب حل امل�سكلة وفًقا ملا اأوردته الدرا�سة 

العملية  ــان  اأرك يف  النظر  ــادة  اإع على  اأي�سا  العمل 

التعليمية التالية:

يف  النظر  لإعـــادة  حاجة  هناك  املــنــاهــج:   •
اخلليجي  التعاون  جمل�س  لــدول  التعليمية  املناهج 

على  الرتكيز  تقليل  حيث  من  وحتديثها  لتطويرها 

والقـــرتاب  النظرية  واملــنــاهــج  التلقيني  التعليم 

الطالب  لدى  التفكري  روح  ينمي  الــذي  التعليم  من 

التي  والعملية  العلمية  التخ�س�سات  وتــدريــ�ــس 

يحتاجها �سوق العمل يف دول املجل�س م�ستقباًل.

• املعلم: يجب تاأهيل املعلمني لعملية التدري�س 
مــن خـــالل الــتــدريــب الــ�ــســابــق للــتــحــاقــهــم مبهنة 

بعملية  قيامهم  اأثــنــاء  الــالحــق  والــتــدريــب  التعليم 

التدري�سية  ومهاراتهم  قدراتهم  لتطوير  التدري�س 

املناهج  جمال  يف  العاملية  التطورات  لأحــدث  وفًقا 

على  العمل  يجب  كما  اجلــديــدة.  التدري�س  وطــرق 

ا�ستمرار  من  للتاأكد  للمعلمني  دوري  تقييم  اإجــراء 

يف  تطورهم  مدى  وقيا�س  التدري�س  على  مقدرتهم 

حت�سني  الأمـــر  هــذا  حتقيق  ويتطلب  املــجــال.  هــذا 

امل�ستوى املعي�سي للمعلم وربط ذلك مبدى تطوره يف 

املهنة التي ي�سطلع بها.

املنا�سبة  التعليمية  البيئة  توفري  الطالب:   •
والجتماعية  النف�سية  ب�سحته  والهتمام  للطالب 

الت�سرب  ن�سب  ومعاجلة  لدية،  املبادرة  روح  وتنمية 

املرتفعة للطالب يف املراحل التعليمية الأوىل. 

للمدر�سة  الإداريـــة  الأطــر  تطوير  الإدارة:   •
ومــرونــة  انفتاحا  اأكـــرث  ت�سبح  بحيث  واجلــامــعــة 

وتقنيات  اأ�ساليب  وتطبيق  ا�ستخدام  على  ومقدرة 

التعليم احلديثة.

دور الغرف اخلليجية

اخلليجية  للغرف  ميكن  اأنـــه  الــدرا�ــســة  تــرى 

�سياغة  اإعـــادة  عملية  يف  جانبها  مــن  ت�ساهم  اأن 

ال�سيا�سات التعليمية من خالل:

مع  وامل�ستمر  املبا�سر  الت�سال  على  العمل   •
بنتائج  وتزويدها  املعنية  احلكومية  اجلهات  كافة 

املتوقعة  الحتياجات  عن  جتريها  التي  الدرا�سات 

ــراء  ــاإج ــات ب ــه ــس لــتــقــوم هـــذه اجل ــا� لــلــقــطــاع اخل

مبا  التعليمية  �سيا�ساتها  على  الالزمة  التغيريات 

يتوافق مع هذه الحتياجات.

جلان  ت�سكيل  يتم  اأن  يقرتح  الإطـــار  هــذا  ويف 

الغرف  عــن  املجل�س،  دول  مــن  ــة  دول كــل  دائــمــة يف 

اخلا�سة  والتدريب  التعليم  وموؤ�س�سات  اخلليجية 

ليتم  العالقة  ذات  احلكومية  واجلــهــات  والــعــامــة 

مب�ستوى  تنه�س  التي  الق�سايا  مناق�سة  خاللها  من 

اإعــداد  الأطـــراف يف جمــال  فيما بني هــذه  التعاون 

خمتلف  يف  العمل  على  الــقــادرة  املواطنة  الــكــوادر 

موؤ�س�سات و�سركات القطاع اخلا�س. 

تطوير وحتديث التعليم والتدريب

للغرف  ميكن  اأنــه  اإىل  الدرا�سة  ت�سري  كذلك 

التجارية اأن تلعب دوًرا هاًما يف التعاون مع اجلهات 

معلومات  نظم  تطوير  اأجــل  من  املعنية  احلكومية 

القرارات  اتخاذ  على  العمل  اأجــل  من  العمل  �سوق 

املنا�سبة وذلك من خالل: 

احلالية  الحتياجات  تقدير  على  العمل   •
القت�سادية  وامل�ساريع  وال�سركات  املوؤ�س�سات  لكافة 

العاملة  الأيدي  القطاع اخلا�س - من  - خا�سة يف 

واخلــربات  والتخ�س�سات  املهن  ح�سب  م�سنفة 

املطلوبة والأجور املعرو�سة.

يف  ال�ساغرة  الأماكن  عن  درا�سات  اإجــراء   •

أسواق خليجية
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القطاع اخلا�س حيث يتم توجيه الباحثني اإىل تلك 

�سواغر  لديها  تتوفر  التي  واملوؤ�س�سات  ال�سركات 

ويــرتك  وخــرباتــهــم،  اخت�سا�ساتهم  مــع  تتنا�سب 

للطرفني التفاق على �سروط العمل. 

العديد من  املهمات يف  تنفيذ مثل هذه  وتتوىل 

الدول النامية واملتقدمة مكاتب عمل متخ�س�سة - 

اأو مكاتب ا�ستخدام.

مع  بــالــتــعــاون  املــكــاتــب  هــذه  تن�ساأ  اأن  وميــكــن 

احلكومة على اأن تتوفر فيها عدة �سروط اأهمها:

القطاعني  بني  م�سرتكة  ملكيتها  تكون  اأن   •
التجاريــة  بالغــرف  ممــثــاًل   - واخلــا�ــس  ــعــام  ال

وال�سناعية، على اأن ترتك اإدارتها للقطاع اخلا�س 

ل�سمان فعاليتها. 

مبا  تام  واإداري  مايل  با�ستقالل  تتمتع  اأن   •
يتيح لها حرية احلركة والعمل بحد اأدنى من القيود 

والتعقيدات الروتينية. 

والتن�سيق  ــكــامــل  ال ــتــعــاون  بــال تــعــمــل  اأن   •
اإطــار  يف  املماثلة  احلكومية  الأجــهــزة  مع  ال�سامل 

الأدوار  فيها  تــوزع  املعامل  وا�سحة  ومنهجية  خطة 

وامل�سوؤوليات تفــادًيا لالزدواجية والتكرار يف العمل. 

والــكــفــاءات  بــاخلــربات  تــزويــدهــا  يتم  اأن   •
واإح�ساءات  املعلومات  جمال  يف  والعملية  العلمية 

العمل، وبالأجهزة املتقدمة - كاحلا�سوب - الالزمة 

لت�سهيل عملها. 

حتديد  ميكن  ال�سابقة  التقديرات  �سوء  وعلى 

العاملة  الأيدي  على  الطلب  اأو  العر�س  يف  الفائ�س 

قادمة،  عــديــدة  ل�سنوات  واملــواطــنــة  الإجمالية 

القرار  ل�سناع  التقديرات  هذه  وتوفري 

ـــادي واملـــوؤ�ـــســـ�ـــســـات  ـــ�ـــس القـــت

التعليمية لتعديل ال�سيا�سات القت�سادية والتعليمية 

وفق ما متليه هذه التقديرات. 

ال���ت���ع���اون ب���ني م��وؤ���ش�����ش��ات ال���ق���ط���اع اخل��ا���س 

وموؤ�ش�شات التعليم العايل

التدريب  برامج  تطوير  اأن  الدرا�سة  وتو�سح 

اإطار عام  اأو  و�سع منهجية  يتطلب  املجل�س  دول  يف 

م�سرتك بني القطاعني العام واخلا�س ل�سرتاتيجية 

خــلــيــجــيــة يف جمــــال الـــتـــدريـــب وفــــق املــتــطــلــبــات 

على  تعمل  وبحيث  املجل�س،  لـــدول  القــتــ�ــســاديــة 

الوطنية  العاملة  القوى  قــدرات  وتنمية  كفاءة  رفع 

ا�ستيعاب  من  لتمكينها  املختلفة  املهنية  فئاتها  يف 

وتطويعها  معها  والتفاعل  احلديثة  التكنولوجيا 

العديد من املجالت  البيئة املحلية. وهناك  خلدمة 

موؤ�س�سات  بــني  خاللها  مــن  الــتــعــاون  ميكن  الــتــي 

القطاع اخلا�س وموؤ�س�سات التعليم العايل يف جمال 

التدريب، منها: 

التجارية  الــغــرف  ا�ستعانة  نــطــاق  ـــادة  زي  •
التعليمية  واملعاهد  اجلامعات  باأ�ساتذة  وال�سناعية 

ــربامــج  ــع وتــ�ــســمــيــم وتــنــفــيــذ ال الأخــــــرى يف و�ــس

اخلا�س،  القطاع  ملن�سوبي  تقدمها  التي  التدريبية 

برامج  تنفذ  التي  واملوؤ�س�سات  ال�سركات  وكذلك 

منا�سبة  فر�سة  يعد  الأمر  فهذا  ملوظفيها.  تدريبية 

لأ�ساتذة اجلامعات واملعاهد للتعرف عن قرب على 

موؤ�س�سات  تواجهها  التي  والعلمية  العملية  امل�ساكل 

ــايل الــتــقــدم مبــقــرتحــات  ــت ــال الــقــطــاع اخلــا�ــس وب

اأخرى  �سانحة  فر�سة  ت�سكل  وهي  ملعاجلتها،  علمية 

لال�ستفادة من الكفاءات العلمية املحلية. 

واملعاهد  البحوث  ومراكز  اجلامعات  • تقدمي 
العليا - خا�سة الفنية منها - دورات تدريبية ق�سرية 

واملوا�سيع  املــهــن  مــن  العديد  ت�سمل  متخ�س�سة 

الفنية. وهنا على موؤ�س�سات الإنتاج امل�ساركة باإر�سال 

الــدورات وعليها كذلك  فيها حل�سور هذه  العاملني 

امل�ساهمة يف اإعداد وتنفيذ هذه الربامج بال�ستعانة 

والتدريب  التنظيم  يف  متخ�س�سني  من  لديها  مبا 

وال�سوؤون الفنية. 

بالإمكان  التعاوين:  التعليم  يف  امل�ساركة   •
جــزًءا  وجعله  الــتــعــاوين  الــتــدريــب  وتعميم  تطبيق 

خالل  من  واجلامعي  الفني  التعليم  من  اأ�سا�سًيا 

الفني  التعليم  وموؤ�س�سات  اجلامعات  بني  التن�سيق 

واملهني من جهة، واجلهات الراعية للقطاع اخلا�س 

و�سركات القطاع اخلا�س من جهة اأخرى. 

التعاوين  التدريب  اأو  التعليم  اأن  املعلوم  فمن 

يخدم م�سالح جميع الأطراف امل�ساركة من جامعات 

ا  وطالب وموؤ�س�سات اإنتاج، كونه يقدم للطالب فر�سً

لتخ�س�ساتهم  العملي  الواقع  على  للتعرف  جيدة 

يكونون  فهم  كذلك  املبا�سرة،  باخلربات  وميدهم 

على  ت�ساعد  العمل  اأ�سحاب  مع  مبا�سرة  عالقات 

اأيجاد فر�س وظيفية بعد التخرج. 

كذلك ت�ستفيد اجلامعات من التدريب التعاوين 

من خالل جتارب وتقارير طالبها املتدربني يف ربط 

املناهج التعليمية بالحتياجات الفعلية ل�سوق العمل 

خمرجات  ومالءمة  توافق  من  ي�سهل  الــذي  الأمــر 

العمالة  مــن  اخلــا�ــس  القطاع  ومتطلبات  التعليم 

املتخ�س�سة واملوؤهلة. 

جلامعة  الغنية  التجربة  اإىل  الإ�ــســارة  وجتــدر 

امللك فهد للبرتول واملعادن التي تعترب اأول من اأدخل 

الأكــادميــي  برناجمها  يف  التعاوين  التعليم  نظام 

من  مهًما  جـــزًءا  الــتــعــاوين  التعليم  اأ�سبح  بحيث 

متطلبات التخرج يف جميع التخ�س�سات الهند�سية 

والعلوم واإدارة الأعمال. 

• ت�سكيل جلنة من الغرف التجارية وال�سناعية 
لتدريب  ا�سرتاتيجية  لو�سع  اخلليجية  واجلامعات 

وتطوير العاملني يف القطاع اخلا�س على اأن تهدف 

اللجنة اإىل القيام مبا يلي : مراجعة اأهداف اخلطط 

القوى  لتنمية  بالن�سبة  املجل�س  لـــدول  التنموية 

امل�سوحات  عمل  العاملة،  القوى  وتدريب  الب�سرية 

القطاعني  يف  التدريب  لأجهزة  الالزمة  امليدانية 

لرفع  املنا�سبة  ــيــات  الآل ـــرتاح  واق واخلــا�ــس  الــعــام 

التدريبية  والدورات  الربامج  اقرتاح  اأدائها،  كفاءة 

املنا�سبة للقطاع اخلا�س يف �سوء احتياجاته الفعلية 

من القوى العاملة املوؤهلة واملدربة، واإيجاد م�سادر 

متويلية لعمليات التدريب يف دول املجل�س، والتعاون 

وبــرامــج  خطط  و�ــســع  يف  احلكومية  اجلــهــات  مــع 

التدريب على امل�ستوى الكلي داخل كل دولة من دول 

املجل�س وعلى ال�سعيد الإقليمي.

استراتيجيات خاصة
عدة  اتباع  التعاون  جمل�س  دول  اقت�سادات  خدمة  يف  التدريب  دور  تفعيل  يتطلب 

ا�سرتاتيجيات و�سيا�سات خا�سة منها:

تو�سح احتياجات دول املجل�س من الأيدي العاملة الفنية  كلية  منهجية  درا�سات  • عمل 
واملدربة لعدة �سنوات قادمة مع �سرورة الأخذ بعني العتبار التقدم القت�سادي النوعي لهذه 

الدول. 

• ربط �سيا�سات التعليم والتدريب مبتطلبات التنمية القت�سادية والحتياجات الفعلية 
لدول املجل�س من الكوادر الفنية، ويجب اأن تبداأ هذه العملية من امل�ستويات التعليمية الأوىل 

لأن امل�ساألة مرتبطة ارتباًطا ع�سوًيا بال�سلوك الإن�ساين. 

• العمل على ترغيب املواطنني اخلليجيني بالعمل الفني واملهني عن طريق تقدمي مزيد 
من الدعم املادي واملعنوي وذلك لتغيري النظرة ال�سلبية احلالية للمهن الفنية. 

احلكومة  قبل  من  والتدريبية  املهنية  والكليات  واملعاهد  املراكز  باإقامة  التو�سع   •
الأكفاء  واملدربني  باملدر�سني  ومدها  لها  الالزم  التمويل  وتوفري  اخلا�س  القطاع  وموؤ�س�سات 

وتزويدها باملعدات التدريبية املتطورة واحلديثة. 
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الفقرية  وتــلــك  النامية  ــدول  ــال ب يتعلق  فيما 

يــظــل معدل  اأن  الــــدويل  الــبــنــك  تــوقــع  اقــتــ�ــســادًيــا 

ال�ستثمار مبنطقة اإفريقيا مطرًدا نظًرا للنمو القوي 

يف القوى العاملة. 

وقال البنك اإنها �ستكون املنطقة الوحيدة التي 

ا يف معدل الدخار يف ظل �سيناريو  لن ت�سهد انخفا�سً

اعتدال تنمية الأ�سواق املالية، حيث اإن ارتفاع ن�سبة 

امل�سنني لن تكون عاماًل مهًما. 

ت�سهد  ف�سوف  الأ�سرع،  النمو  �سيناريو  ظل  ويف 

البلدان الإفريقية الأفقر تنمية اأعمق لل�سوق املالية، 

لتمويل  الأجــانــب  امل�ستثمرين  ا�ستعداد  و�سيتزايد 

ال�ستثمار يف املنطقة. وت�سم منطقة اإفريقيا جنوب 

بني  ال�سباب  مــن  �سريحة  اأكــرب  حالًيا  ال�سحراء 

�سكانها مقارنة بباقي املناطق، مع اأعلى ن�سبة اإعالة. 

على  باطراد  الن�سبة  هذه  تنخف�س  اأن  ويتوقع 

دميوغرافًيا  عائًدا  حمققة  املقبل،  الزمني  املــدى 

طويل الأمد. 

حيث  مــن  احتياًجا  الأكـــرث  املنطقة  و�ستكون 

العقدين  مدى  على  التحتية  البنية  ال�ستثمارات يف 

القادمني )قيا�ًسا باإجمايل الناجت املحلي(. 

الأرجح  على  هناك  �سيكون  نف�سه،  الوقت  ويف 

نحو  التحتية  البنية  يف  ال�ستثمار  متويل  يف  حتول 

كبرية  وزيــادة  اخلا�س،  القطاع  من  اأكــرب  م�ساركة 

يف تدفقات راأ�س املال اخلا�س، ل�سيما من مناطق 

نامية اأخرى. 

اأمريكا الالتينية والبحر الكاريبي

ــدويل  ال البنك  اأوردهــــا  الــتــي  للبيانات  وفــًقــا 

والبحر  الالتينية  منطقة اأمريكا  ت�سبح  فــقــد 

يف  الدخــار  معدلت  فيها  انخف�ست  الكاريبي،التي 

ال�سابق، الأقل ادخاًرا بحلول عام 2030. 

دوًرا  �ستوؤدي  الدميوغرافية  العوامل  اأن  ورغم 

اإيجابًيا، حيث من املتوقع اأن تنخف�س ن�سب الإعالة 

)التي  املالية  الأ�سواق  تنمية  فاإن   ،2025 عام  حتى 

القت�سادي  والنمو  الحتياطي(  الدخــار  من  تقلل 

املتوا�سع �سيوؤديان دوًرا موازًنا. 

وباملثل، فاإن ارتفاع ثم هبوط التاأثري الدميوغرايف 

ال�ستثمار  معدل  اأن  �سيعني  العاملة  القوى  منو  على 

من املتوقع اأن يرتفع على املدى الق�سري، ثم ينخف�س 

امل�ساواة  عدم  بني  العالقة  اأن  اإل  ذلك،  بعد  تدريجًيا 

وكما  بديل.  �سيناريو  اإىل  ت�سري  املنطقة  يف  والدخــار 

الأفقر متيل  الأ�سر  فاإن  اأخــرى،  مناطق  احلال يف  هو 

فاإن  وهكذا،  غريها؛  من  بكثري  اأقــل  بن�سبة  لالدخار 

التح�سينات يف القدرة على الك�سب، وارتفاع م�ستويات 

لي�س  ميكنها  امل�ساواة  عدم  ن�سب  وانخفا�س  الدخل، 

ا، وهو الأهم، ك�سر  فقط زيادة الدخار الوطني بل اأي�سً

�سرك الفقر الذي ير�سخه انخفا�س الدخار من جانب 

الأ�سر الفقرية. 

جنوب اآ�شيا 

كذلك اأ�سار البنك الدويل اإىل اأن منطقة جنوب 

وا�ستثماًرا  ادخاًرا  املناطق  اأكرث  اإحدى  اآ�سيا �ستظل 

حتى عام 2030. 

للنمو  ــع  ــس ــوا� ال املــجــال  ذلــــك، ويف ظــل  ومـــع 

النتائج  فــاإن  املالية،  الأ�ــســواق  وتنمية  القت�سادي 

روؤو�ـــس  وتــدفــق  وال�ستثمار  بــالدخــار  يتعلق  فيما 

�سيناريو  ظل  ويف  كبرًيا:  تفاوًتا  �ستتفاوت  الأمــوال 

الأ�ــســواق  وتنمية  القت�سادي  النمو  �سرعة  ــادة  زي

ال�ستثمار  معدلت  ارتفاع  ي�ستمر  ف�سوف  املالية، 

كبرية،  بدرجة  الدخــار  معدلت  �ستنخف�س  بينما 

مما يعني حتقيق عجز كبري يف احل�ساب اجلاري. 

منطقة  اآ�سيا  جنوب  اإن  الــدويل  البنك  ويقول 

اأن  تقريًبا   2035 �سابة، ومن املرجح مع حلول عام 

الدول النامية تقود االقتصاد 
العالمي بحلول 2030

حتلللت علللنلللوان »رأس املللللال ملللن أجلللل املللسللتللقللبللل« 
رصللللدت مللجللمللوعللة الللبللنللك اللللدوللللي علللدة مللتللغلليللرات 
بتأثير  تتعلق  الللعللامللليللة،  الللسللاحللة  علللللى  اقللتللصللاديللة 
الللدور  أو  واملللوقللع  التنمية،  »الللوظللائللف« على حركة 
املستقبلي للدول النامية يف تغيير صورة االقتصاد 

ككل خالل السنوات القليلة القادمة.

البنك الدولي:

أسواق عالمية
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اأن ي�سل اإىل ذروته يف عام 2015. 

كما يتوقع اأن يتباطاأ منو القوى العاملة، وبحلول 

ن�سب  اأعلى  اإحــدى  املنطقة  ت�سهد  قد   2014 عــام 

)مع  النامية  املناطق  جميع  م�ستوى  على  الإعــالــة 

وجود اأكرث من 5.5 من الأ�سخا�س خارج �سن العمل 

لكل 10 اأ�سخا�س يف �سن العمل(. 

ا اأن ت�ستمر ال�سني، وهي اإحدى  ومن املتوقع اأي�سً

فوائ�س  اإدارة  الكربى، يف  الدافعة  الإقليمية  القوى 

النخفا�سات  ب�سبب  اجلــاري،  احل�ساب  يف  كبرية 

اإىل  انتقالها  مع  لديها  ال�ستثمار  معدل  الكبرية يف 

م�ستوى اأقل من م�ساركة اجلمهور يف ال�ستثمار. 

اأوروبا ال�سرقية واآ�سيا الو�سطى 

اأما منطقة اأوروبا ال�سرقية واآ�سيا الو�سطى ح�سب 

يتعلق  فيما  تقدًما  الأكــرث  فهي  ــدويل  ال البنك  تاأكيد 

النامية  املنطقة  و�ستكون  الــدميــوغــرايف،  بالتحول 

ال�سفر  اإىل  ال�سكاين  �سينخف�س منوها  التي  الوحيدة 

بحلول عام 2030. 

اأن يوؤدي ارتفاع ن�سبة امل�سنني بني  ومن املتوقع 

ال�سكان اإىل تخفي�س معدلت النمو القت�سادي يف 

املنطقة، وقد يعمل على خف�س معدل الدخار اأكرث 

مما هو يف اأي منطقة نامية، با�ستثناء �سرق اآ�سيا. 

اأكرث  املنطقة  يف  الدخــار  معدل  ينخف�س  وقد 

من معدل ال�ستثمار  فيها، ويف هذه احلالة �سيتعني 

على البلدان يف املنطقة متويل ال�ستثمار من خالل 

اجتذاب مزيد من تدفقات راأ�س املال. 

كبرية  مالية  �سغوًطا  املنطقة  �ستواجه  كما 

اأعداد امل�سنني، و�ست�سهد تركيا، على  ب�سبب ارتفاع 

�سبيل املثال، زيادة يف نفقاتها العامة على املعا�سات 

 2030 املئة بحلول عام  50 يف  باأكرث من  التقاعدية 

وفًقا خلطة املعا�سات التقاعدية احلالية. 

كما �ستواجه عدة بلدان اأخرى يف املنطقة 

املعا�سات  نفقات  يف  كبرية  زيــادات  ا  اأي�سً

التقاعدية والرعاية ال�سحية.

فر�س.. للتنمية

اأنــه ثمة  ويــرى البنك الــدويل 

الأ�ـــســـواق  لتنمية  ــع  ــس وا� جمـــال 

الأو�سط  مبنطقة ال�سرق  املالية 

و�سمال اإفريقيا. 

تعزيز  عــلــى  بــالــقــدرة  الأ�ـــســـواق  هـــذه  وتتمتع 

ال�ستثمارات، وكذلك على تقليل معدلت الدخار يف 

ظل ارتفاع ن�سبة امل�سنني بني ال�سكان. ولذلك، فاإن 

ا  اأي�سً قلياًل  تنخف�س  قد  اجلاري  احل�ساب  فوائ�س 

حتى عام 2030، تبًعا لوترية تنمية الأ�سواق املالية. 

ول تزال املنطقة يف مرحلة مبكرة ن�سبًيا من مراحل 

منوها  ب�سرعة  تت�سم  حيث  الدميوغرايف،  حتولها 

ا  اأي�سً بها  ولكن  بها،  العاملة  الأيدي  ومنو  ال�سكاين 

ن�سبة متزايدة من كبار ال�سن. 

ا  كما اأن التغيريات يف هيكل الأ�سر قد توؤثر اأي�سً

الأجيال  تعدد  النتقال من  الدخــار، مع  اأمنــاط  يف 

اإىل  ال�سن  لكبار  الأ�سر  ودعــم  الــواحــدة  الأ�سر  يف 

الأ�سر الأ�سغر حجًما وزيادة العتماد على اإيرادات 

املمتلكات والأ�سول يف مرحلة ال�سيخوخة. 

ا�ستخدام  م�ستويات  تدين  من  املنطقة  وتعاين 

الأ�سر منخف�سة الدخل للموؤ�س�سات املالية الر�سمية 

وا�سًعا ميكن خالله  اأمامها جماًل  اأن  اإل  لالدخار، 

يف  بكثري  اأكــرب  بــدور  ت�سطلع  اأن  املالية  لالأ�سواق 

جمال الدخار العائلي. 

الوظائف.. حجر املوازنة

يف  وتــاأثــريهــا  الــوظــائــف  حلركة  بالن�سبة  اأمــا 

جمموعة  فيقول رئي�س  العاملي  القت�سادي  امل�سهد 

اجليدة  »الوظيفة  كيم،  يونغ  جيم  ــدويل  ال البنك 

ميكنها تغيري حياة املرء، وميكن للوظائف املنا�سبة 

اأن تغري جمتمعات باأ�سرها. ولبد اأن ت�سع احلكومات 

الرخاء  لتحقيق  الهتمام  بوؤرة  يف  الوظائف  اإيجاد 

ومكافحة الفقر. 

ومن الأهمية مبكان اأن حتافظ احلكومات على 

عالقة طيبة مع القطاع اخلا�س الذي يوفر 90 % من 

جميع الوظائف. 

اأف�سل  تهيئة  على  نعمل  اأن  لنا  ينبغي  ولذلك، 

ال�سبل الالزمة مل�ساعدة ال�سركات واملزارع ال�سغرية 

على النمو. فالوظائف تبعث الأمل يف احلياة، وتن�سر 

ال�ستقرار  جلب  وميكنها  الأر�ــس،  ربوع  يف  ال�سالم 

اإىل البلدان اله�سة«.

ويوؤكد البنك الدويل اأن الوظائف ذات املردود 

م�ستويات  من  ترفع  التي  تلك  هي  الأكــرب  الإمنائي 

العمل  �سن  يف  ال�سكان  من  ن�سبة  اأعلى  لديها  يكون 

اأكرث من  العمل  �سن  الواقعني خارج  ال�سكان  مقابل 

اأي منطقة يف العامل. 

الــعــام  الــتــحــول  يت�سح  اأن  ــا  اأيــ�ــسً املــرجــح  ومـــن 

ال�سناعة  قطاعي  نحو  الــزراعــة  مــن  ال�ستثمار  يف 

توقع  مــع  اآ�سيا،  جنوب  يف  خا�س  ب�سكل  واخلــدمــات 

يف  ال�ستثمارات  اإجمايل  من  املنطقة  ح�سة  ارتفاع 

قطاع ال�سناعة التحويلية اإىل ال�سعف تقريًبا، وزيادة 

ال�ستثمار يف قطاع اخلدمات باأكرث من 8 نقاط مئوية، 

اإىل ما يزيد على ثلثي اإجمايل ال�ستثمارات. 

�شرق اآ�شيا واملحيط الهادئ 

واملحيط  اآ�ــســيــا  �ــســرق  يتعلق  مبنطقة  فيما 

الهادئ اأ�سار البنك الدويل اإىل حدوث انخفا�س يف 

بها كما �سينخف�س معدل ال�ستثمار  معدل الدخار 

مرتفعني  �سيظالن  اأنهما  رغم  اأكــرب،  بدرجة  فيها 

قيا�ًسا باملعايري الدولية. 

ورغم هذه املعدلت الدنيا، فاإن ح�سة املنطقة 

عام  حتى  �سرتتفع  والدخــار  العاملي  ال�ستثمار  من 

2030 نتيجة للنمو القت�سادي القوي. 

وتــ�ــســهــد املــنــطــقــة حتــقــيــق عــائــد 

عدد  يقل  حيث  كبري،  دميوغرايف 

العمل  �ــســن  املــعــالــني خـــارج 

لكل  اأ�ــســخــا�ــس   4 عــن 

يف  ــخــا�ــس  ــس اأ�  10

�سن العمل، وهو ما 

ن�سبة  اأدنـــى  ميثل 

اإعالة يف العامل. 

هذا  و�سينتهي 

بعد  الــعــائــد 
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بوظائفها  ال�سطالع  على  املــدن  وت�ساعد  الدخل، 

ب�سكل اأف�سل، وتربط القت�سادات الوطنية بالأ�سواق 

العاملية، وحتافظ على �سالمة البيئة، وجتعل للنا�س 

م�سلحة يف احلفاظ على �سالمة جمتمعاتهم.

ــــرباء  ـــــك، قـــال رئـــيـــ�ـــس اخل ــا عــلــى ذل ــًق ــي ــل ــع وت

الــدويل،  البنك  لرئي�س  الأول  والنائب  القت�ساديني 

كو�سيك با�سو، »الوظائف هي اأف�سل �سمانة �سد الفقر 

بيئة  تهيئة  حيوًيا يف  دوًرا  احلكومات  وتلعب  واملعاناة. 

الأعمال املالئمة التي تعزز الطلب على العمالة«.

اأن فهم التحدي اخلا�س  اآخر على  تاأكيد  وثمة 

بالوظائف يف منطقة اأو بلد ما ُيعترب اأمًرا مهًما. 

فالختالفات يف هيكل العمالة فيما بني املناطق 

وفيما بني اجلن�سني والفئات العمرية لفتة للنظر. 

على �سبيل املثال، هناك �ستة من بني كل �سبعة 

الو�سطى  واآ�سيا  ال�سرقية  اأوروبــا  منطقة  عاملني يف 

كل  بــني  مــن  اأربــعــة  بــاأجــر، يف حــني هناك  يعملون 

خم�سة عاملني يف منطقة اإفريقيا جنوب ال�سحراء 

ي�ستغلون بالزراعة اأو حل�ساب اأنف�سهم. 

مقارنة  الن�ساء،  من  بكثري  اأكــرب  عــدد  ويعمل 

الدخل  املنخف�سة  البلدان  يف  اأجر  بدون  بالرجال، 

وال�سريحة الدنيا من البلدان املتو�سطة الدخل. ويف 

باأجر  الن�ساء  عمل  احتمالت  تزيد  نف�سه،  الوقت 

يف  يح�سلن  كن  واإن  الدخل،  املتو�سطة  البلدان  يف 

الغالب على دخل اأقل من الرجال.

ال�سمات  الرتكيز على  اإن  الدويل  البنك  ويقول 

اأن  ميكن  البلدان  من  املختلفة  للفئات  الأ�سا�سية 

ي�ساعد يف زيادة تو�سيح اأنواع الوظائف التي ميكنها 

امل�ساهمة باأكرب قدر يف التنمية يف كل حالة. 

املمكنة  املفا�سالت  حتليل  الرتكيز  هذا  ويتيح 

بني م�ستويات املعي�سة، والإنتاجية، ومتا�سك الن�سيج 

الجتماعي يف اأي �سياق معني. 

العراقيل  على  مــوؤ�ــســرات  ا  اأي�سً يعطي  ــه  اأن كما 

املطاف  نهاية  ويف  الوظائف،  توفري  دون  حتــول  التي 

على اأولويات وا�سعي ال�سيا�سات عندما يحددون اأكرث 

القيود اأهمية اأمام خلق الوظائف، وكيفية تذليلها.

وا�سعي  على  يجب  اأنــه  الـــدويل  البنك  ويــرى 

طريق  عن  التحديات  لهذه  الت�سدي  ال�سيا�سات 

اأن  للبلدان  ينبغي  هل  التالية:  الأ�سئلة  عن  الإجابة 

جتعل ا�سرتاتيجياتها الإمنائية تتمحور حول حتقيق 

النمو اأم تركز على اإيجاد الوظائف؟

العمل  مــ�ــســاريــع  تنظيم  ت�سجيع  ميــكــن  وهـــل 

احلر، ول�سيما فيما بني م�ساريع الأعمال ال�سغرى 

العمل  م�ساريع  اأ�سحاب  اأن  اأم  النامية،  بالبلدان 

احلر يولدون بهذه العقلية؟ 

وهل متثل زيادة ال�ستثمار يف التعليم والتدريب 

على  الــعــامــل  اإمــكــانــيــات  لتعزيز  م�سبًقا  �ــســرًطــا 

احل�سول على العمل، اأم هل ميكن بناء املهارات من 

خالل العمل نف�سه؟

هل  الهيكلية،  والتغريات  الأزمــات  خ�سم  ويف 

ينبغي حماية الوظائف، ولي�س فقط العاملني؟

البلدان  م�ستوى  على  الوظائف  اأجندات  ولأن 

ترتبط بهجرة الأفراد والوظائف، لذلك، من املمكن 

الداعمة  لل�سيا�سات  املبا�سر  غري  التاأثري  ميتد  اأن 

البلدان،  من  غريه  اإىل  ما  بلد  يف  الوظائف  لإيجاد 

�سواء تاأثريها الإيجابي اأم ال�سلبي. 

اأهمية القطاع اخلا�س

النمو  دور  على  الــدويل  البنك  تقارير  ت�سدد 

الوظائف،  خلق  يف  اخلا�س  القطاع  بقيادة  القوي 

فائدة  اأق�سى  حتقق  التي  الوظائف  اأن  مو�سحة 

للتنمية ميكنها حفز دورة قوية وفاعلة من النمو. 

أسواق عالمية
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تنخف�س  الفقر  معدلت  اأن  اإىل  التقارير  وتخل�س 

كلما متكن النا�س، من خالل العمل، من اخلروج من براثن 

الفقر واملعاناة، وكلما مكنت الوظائف الن�ساء من زيادة ال�ستثمار 

يف اأطفالهن. 

وترى تلك التقارير اأن م�ستوى الكفاءة يزداد كلما �سار العمال اأكرث 

اإتقاًنا لأعمالهم، وكلما ظهر املزيد من الوظائف املنتجة واختفت تلك 

الأقل اإنتاجية. 

والثقايف  الثني  التنوع  الوظائف  ت�سجع  كلما  املجتمعات  وتزدهر 

للعمالة، وتوفر بدائل عن ال�سراع.

يف  للتنمية  اأ�سا�سية  ركيزة  العمل  وفر�س  الوظائف  توفري  وي�سكل 

البلدان النامية، حيث يتجاوز مردودها كثرًيا ما تدره من دخل، ف�سال 

املــدن،  وازدهـــار  الفقر،  من  احلــد  يف  للوظائف  الكبرية  الأهمية  عن 

وتوفري بدائل عن اأعمال العنف لل�سباب.

من  اأكرث  ببيانات  ا�ستعانت  التي  التقارير،  تلك  لتقديرات  ووفًقا 

حجم  يبلغ  ا�ستنتاجاتها،  اإىل  للو�سول  ا�ستق�سائي  وم�سح  تعداد   800

�سخ�س،  مليارات  ثالثة  من  اأكرث  العامل  م�ستوى  على  العاملة  الأيــدي 

يعمل ن�سفهم تقريًبا بالزراعة اأو مب�ساريع عائلية �سغرية، اأو ي�ستغلون 

باأعمال يومية موؤقتة اأو مو�سمية. 

ويعاين هوؤلء من �سعف �سبكات الأمان اأو غيابها يف بع�س الأحيان، 

وغالًبا ما تكون اأجورهم �سئيلة.

كذلك تتباين اأولويات ال�سيا�سات يف املجتمعات الزراعية والبلدان 

التي ت�سهد منًوا عمرانًيا �سريًعا. 

احليازات  زراعة  اإنتاجية  زيادة  الأوىل  احلالة  ال�سروري يف  ومن 

ال�سغرية، يف حني يتطلب الأمر يف احلالة الثانية حت�سني مرافق البنية 

التحتية والت�سالت والإ�سكان وتخطيط املدن. 

جنوب  اإفريقيا  منطقة  ففي  ا،  اأي�سً اأهميتها  ال�سكانية  وللعوامل 

ال�سحراء، يدخل 10 ماليني �ساب قوة العمل كل عام، لكن يف العديد 

الأيدي  وتتناق�س  ال�سكان،  اأعمار  تزداد  الدخل  متو�سطة  البلدان  من 

العاملة يف البع�س الآخر. 

ومن ال�سروري كي تتمكن املجتمعات من الت�سدي مل�سكلة البطالة 

العمل، وحتقيق  �سوق  املالئمة لحتياجات  املهارات  توفري  ال�سباب  بني 

تكافوؤ الفر�س يف اإجراءات الدخول اإىل الأ�سواق. 

لكن ثمة حاجة لرفع �سن التقاعد وتوفري مزايا حماية اجتماعية 

بتكلفة معقولة يف املجتمعات التي ترتفع فيها اأعداد امل�سنني.

 كيف يمكن ضمان جودة الوظائف؟
معدلت  على  احلفاظ  يت�سنى  كي  اأنه  الدويل  البنك  تقارير  توؤكد 

العمالة احلالية بني ال�سكان يف �سن العمل، يتعني خلق نحو 600 مليون 

وظيفة جديدة على م�ستوى العامل على مدى فرتة 15 عاًما«.

لكن يف كثري من البلدان النامية حيث ي�سود فيها الن�ساط الزراعي 

اأف�سل احلالت،  الأمان يف  �سبكات  وت�سعف  النف�س،  والعمالة حل�ساب 

ميكن اأن تنخف�س معدلت البطالة. 

لكنهم  طــوال،  ل�ساعات  الأمــاكــن  هــذه  يف  الفقراء  معظم  ويعمل 

انتهاك حقوقهم  ناهيك عن  احتياجاتهم،  تلبية  يعجزون عن  بب�ساطة 

الأ�سا�سية. ولذلك، فاإن تلك التقارير ت�سدد على الأهمية البالغة جلودة 

الوظائف، ولي�س فقط عددها.

يف  احلكومات  مل�ساعدة  مراحل  ثالث  من  نهًجا  التقارير   وتر�سم 

حتقيق هذه الأهداف:

اأوًل: و�شع اأ�شا�شيات قوية:

مبا يف ذلك حتقيق ا�ستقرار القت�ساد الكلي، واإيجاد بيئة مواتية 

لأن�سطة الأعمال، وبناء راأ�س املال الب�سري، و�سيادة القانون.

ثانًيا: يجب األ ت�شبح �شيا�شات العمل عقبة اأمام خلق الوظائف:

الجتماعية  وتوفر احلماية  امل�سموع  ال�سوت  تتيح  اأن  ا  اأي�سً ويجب 

للفئات الأ�سد �سعًفا وحرماًنا يف املجتمع.

تعود  اأن  ميكن  التي  الوظائف  حتدد  اأن  للحكومات  لبد  ثالًثا: 

على التنمية باأق�شى فائدة: 

وذلك يف ظل الأو�ساع اخلا�سة بكل بلد، واإزالة اأو موازنة املعوقات 

التي متنع القطاع اخلا�س من خلق املزيد من هذه الوظائف.

الصين والهند أكبر مستثمري الدول النامية
فاإن  املطلقة،  الأرقــام  ا�ستقراء  اإنه من خالل  الدويل  البنك  يقول 

اآ�سيا وال�سرق الأو�سط �سيوا�سالن الهيمنة على اأكرب ن�سبة من الدخار 

يف العامل بحلول عام 2030م.

ويف ظل �سيناريو  التقارب التدريجي، �ستدخر ال�سني يف عام 2030 

اأكرث بكثري من اأي بلد نام اآخر- 9 تريليونات دولر وفًقا لقيمة الدولر 

الثاين مبدخرات  الهند بعدها بكثري يف املركز  2010ـ و�ستحل  يف عام 

اليابان  �ستحققها  التي  امل�ستويات  متجاوزة  دولر،  تريليون   1.7 تبلغ 

 والوليات املتحدة يف الع�سرينيات من هذا القرن . 

ال�سني  فاإن  التدريجي،  التقارب  ل�سيناريو  ووفًقا  لذلك،  ونتيجة 

�ستمثل 30 يف املئة من حجم ال�ستثمارات العاملية يف عام 2030،  بينما 

�ست�سكل الربازيل والهند ورو�سيا مًعا ن�سبة اأخرى تبلغ 13 يف املئة.    

ومن حيث احلجم، فاإن ال�ستثمار يف بلدان العامل النامية  �سي�سل 

اإىل 15 تريليون دولر )وفًقا لقيمة الدولر يف عام 2010(، مقابل 10 

تريليونات دولر يف اقت�سادات البلدان  مرتفعة الدخل. 

بني  من  م�ستثمرين  اأكــرب  والهند  ال�سني  �ست�سبح  اأخــرى،  ومــرة 

الدول النامية، حيث �سيمثل الثنان مًعا 38 % من اإجمايل ال�ستثمارات 

ال�ستثمارات  جميع  ن�سف  حوايل  و�سيمثالن  2030م،  عام  يف  العاملية 

ال�سناعية العاملية . 
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سياحة.. على مدار العام
األماكن املقدسة..

تشكل السياحة الدينية وجًها مختلًفا للتنزه يف اململكة، فهي إلى جانب أهميتها الروحية، وما حتققه للنفس 
من استرخاء وراحة ، ُتعد واحدة من مقومات اجلذب التي متتلكها اململكة لوجود احلرمني الشريفني وآثار الصحابة 
والتابعني، ما ساهم يف ارتفاع معدالت السياحة احمللية خالل السنوات املاضية، فضاًل عن أنه ميهد لتطور نوعي 

يف مفهوم السياحة نفسها خالل السنوات املقبلة.
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ال�سياحة  وهو يف هذا املجال يثمن جهود هيئة 

زيـــارات  مناطق  تو�سيع  على  حر�سها  خــالل  مــن 

وتاأ�سي�س  املر�سدين،  وتدريب  واملعتمرين  احلجاج 

الدينية، لكنه  ال�سياحة  العاملة يف جمال  ال�سركات 

اجلهود  تلك  اإجنــاز  يف  ال�سرعة  اأهمية  يرى  ا  اأي�سً

ل�سمان ال�ستفادة ال�سريعة منها.

كثري من الرقابة

ال�سيافة  جلنة  رئي�س  احلارثي  خالد  الدكتور 

ال�سناعية  التجارة  بغرفة  ال�سياحية  اللجنة  وع�سو 

يف جدة يرى اأن ال�سياحة الدينية باململكة حتتاج اإىل 

اأ�سبحت  حيث  الأ�سعار،  ل�سبط  الرقابة  من  كثري 

مكة املكرمة املدينة الأكرث غالء على م�ستوى العامل 

من حيث اأ�سعار الأرا�سي والعقارات، واإن كان هذا 

اأخرى  اأنه من ناحية  اإل  اأهميتها  اإىل  بالطبع يرجع 

يوؤدي اإىل زيادة التكاليف على ال�سائحني فيما يتعلق 

بال�سكن يف الفنادق.

وت�سري بيانات للجنة العقارية بالغرفة التجارية 

العقارية  ال�ستثمارات  ارتفاع  اإىل  مبكة  ال�سناعية 

يف  باملائة   45 بن�سبة  2012م  املا�سي  العام  خالل 

مناطق  بقية  يف   %55 بن�سبة  مقارنة  وحدها،  مكة 

التي  التو�سعة  اأعــمــال  نتيجة  هــذا  ويــاأتــي  اململكة، 

ت�سهدها امل�ساعر املقد�سة وقطار امل�ساعر وم�ساريع 

ال�سكك احلديدية مبكة املكرمة، ف�ساًل عن النتهاء 

من ج�سر اجلمرات مبنى، وهو ما ي�سري اإىل تنامي 

امل�ساريع العقارية، وبع�سها عبارة عن فنادق جرى 

تنفيذها ملواكبة العدد املتزايد من ال�سائحني وزوار 

احلرم ال�سريف.

تطوير البنية التحتية

الإعــالمــي والــكــاتــب بــجــريــدة الــوطــن �سالح 

يف  الــزيــادة  تلك  اأن  عن  يتحدث  خا�سقجي  الدين 

واملدينة  مكة  يف  احلرم  حول  والبناء  ال�ستثمارات 

يجب اأن يرافقها تطوير للبنية التحتية املحيطة بهذه 

امل�ساعر التي تهتم ب�سكن القادمني اإىل املدينتني من 

خارج وداخل اململكة، وكذلك بحركتهم ومعا�سهم. 

اإىل  النظر  مــن خــالل ذلــك ميكن  اأنـــه  ويـــرى 

ــه احلــــاج من  ــي ــا يــحــتــاج اإل ــل م تــوطــني �ــســنــاعــة ك

املقد�سة،  الأرا�سي  يف  رحلته  مدى  على  احتياجات 

ما يوؤدي اإىل ترويج املنتجات ال�سعودية. 

تتوقف  األ  الأفــ�ــســل  اأن  خا�سقجي  ــرى  ي كما 

ال�سياحة الدينية على احلرمني ال�سريفني، بل متتد 

لت�سمل الآثار وامل�ساهد الإ�سالمية والقراآنية كافة. 

اأداء  فر�سة  للحاج  تــتــاح  عندما  اإنـــه  ويــقــول 

الواجب،  اأداء  على  يقت�سر  ل  فاإنه  احلج،  فري�سة 

وميكن  النبوي،  امل�سجد  زيــارة  اإىل  نف�سه  تهفو  بل 

و»اأحــد«، وي�سل  اأخرى كبدر  اأن ميتد ذلك مل�ساهد 

لي�سمل  و�سماًل  اأخــدود جنــران،  زيــارة  جنوًبا حتى 

خيرب ومدائن �سالح. 

اكتمال  اأن  اإىل  نظره  وجهة  مــن  يذهب  وهــو 

اأركان �سناعة ال�سياحة الدينية من وجهات ومرافق 

وخدمات ورعاية وتوثيق تاريخي، �سيدفع نحو تطوير 

مرافق واآثار اأخرى واإن مل تكن ذات طابع ديني، ما 

يعني حتويل اململكة اإىل وجهة �سياحية مف�سلة لدى 

�سريحة وا�سعة من النا�س. 

ل  اململكة  كــانــت  اإذا  اأنـــه  خا�سقجي  ويو�سح 

على  ت�سرفه  مــا  جتـــاه  مـــادي  مــقــابــل  اأي  تنتظر 

اأن  اإل  امل�ساعر املقد�سة،  تو�سعة احلرمني وخدمات 

الهتمام بالعائد القت�سادي املرافق لفري�سة احلج 

وزيارة الأرا�سي املقد�سة ميكن اأن يتحول اإىل رافد 

نا�سر  د.  ـــرى  ي

موؤ�س�س  الطيار  عقيل 

لل�سفر  الــطــيــار  جمــمــوعــة 

التنفيذي  ورئي�سها  وال�سياحة 

الــدويل  ال�سفر  �ــســوق  انكما�س  اأن 

واحلــروب  القت�سادية  الأزمـــات  ب�سبب 

اأ�ــســواق  عــن  للبحث  يهيئ  ــات  ب والـــكـــوارث، 

ال�سائحني  مــن  الكثري  اأن  ومبــا  بــديــلــة،  �سياحية 

فاإن  دائــًمــا،  الدينية  ال�سياحة  اإىل  يتوقون  العرب 

م�ستقبل �سوق ال�سفر املحلي باململكة �سيكون واعًدا 

دائًما ويزداد ب�سبب ما متتلكه اململكة من مقومات 

املقد�سة،  الأمــاكــن  بــوجــود  حتظى  حيث  خمتلفة، 

وعدد من الأماكن التاريخية والثقافية.

ـــرى اأن الــنــمــو الــ�ــســريــع احلــا�ــســل يف  وهـــو ي

اململكة  م�ستوى  على  الفندقية  وال�سقق  الإن�ساءات 

اأجل  من  لتنظيمها  وت�سريعات  اأنظمة  اإىل  يحتاج 

على  برامج  وبتنظيم  بعملها  ال�سفر  وكــالت  قيام 

اأن  موؤكًدا  والدينية،  الداخلية  لل�سياحة  العام  مدار 

ا  خ�سو�سً بازدياد،  ينمو  ال�سياحة  تلك  على  الطلب 

مع اكتمال مطار جدة اجلديد ومطار املدينة املنورة، 

فكل  بالريا�س،  املايل  امللك عبداهلل  وافتتاح مركز 

املعنية  اجلهات  قبل  من  مواكبة  اإىل  يحتاج  هــذا 

ال�سناعة  لتنظيم  وال�سياحة  ال�سفر  وكالت  بدعم 

و�سن القوانني. 

الطيار  د.نا�سر  يقول  كما  يعني  ل  ذلــك  اأن  اإل 

اأو  الــزيــارات  من  املثلى  ال�ستفادة  يف  اململكة  جنــاح 

زيــارات  زالــت  ما  كونها  للمملكة،  الدينية  ال�سياحية 

اأو احلج، فيما ميكن  لالأماكن املقد�سة وتاأدية العمرة 

من  الكثري  يف  تــاأتــي  التي  الكبرية  الــوفــود  ا�ستغالل 

املجالت ال�سياحية وعمل برامج خا�سة لهوؤلء الزوار.

تعريف السياحة الدينية
تعرفها منظمة ال�سياحة العاملية التابعة لالأمم املتحدة بـ:

)هي ال�سياحة املرتبطة بزيارة الأماكن الدينية املقد�سة عند جميع الديانات، والتي ت�سكل 

والزائرين  احلجاج  من  املاليني  املقد�سة  الأماكن  ت�ستقبل  عام  كل  ففي  عقيدتها،  من  جــزًءا 

حيث تقدم لهم اخلدمات الأ�سا�سية اأثناء اإقامتهم، ومن اأبرز الدول التي ت�ستهر بهذا النوع من 

ال�سياحة اململكة العربية ال�سعودية للحج والعمرة، وفل�سطني لزيارة كني�سة املهد والقيامة والقد�س 

ال�سريف، والهند لزيارة تاج حمل الذي يوؤمه اآلف ال�سياح الهنود كل عام، والفاتيكان باإيطاليا(.
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يف  الدينية  الأمــاكــن  وزيــارة  العمرة  تاأدية  بغر�س 

املواطنني  ال�سياحية  الأعداد  و�سمت  واملدينة،  مكة 

بالد  يف  اململكة  خــارج  يعي�سون  الذين  ال�سعوديني 

اخلليج املختلفة، وكذلك الدول العربية، اإىل جانب 

ال�سائحني من اجلن�سيات الأخرى القادمني من تلك 

الدول.

�سعودًيا،  �سائًحا   30.081 البحرين   قدم عرب 

اجلن�سيات  ــن  م �ــســائــًحــا   680.094 قـــدم  فــيــمــا 

الأخرى، تلتها الكويت وقدم منها 15.954 �سعودًيا، 

و575.591 من اجلن�سيات الأخرى، ومن الإمارات  

العربية قدم 14.560 �سائًحا �سعودًيا، و533.701 

�سائًحا من غريهم.

ومن الأردن �ساحبة املركز الرابع قدم 11.410 

�سائًحا �سعودًيا، فيما جاء من م�سر �ساحبة املركز 

نف�سه 458.673 �سائًحا.

ومن قطر جاء اإىل اململكة بن�سبة منخف�سة عن 

وارتفع  �سعوديني،  �سائحني   5.307 الأخــرى  الدول 

العدد القادم عرب الدولة نف�سها بالن�سبة للجن�سيات 

اأ�سا�سي من روافد الدخل القومي يدخل �سمن الآية 

الكرمية {لي�سهدوا منافع لهم}.  

درا�شات .. وتاأثري

حممد  �سعيد  للباحث  ماج�ستري  ر�ــســالــة  يف 

وتاأثريه  ال�سعودي  الإعــالم  تناولت  الرم�سان  باقر 

من   )%61.1( اأن  ات�سح  الداخلية  ال�سياحة  على 

امل�سمولني بعينة الدرا�سة قالوا اإن ال�سياحة الدينية 

مكة  ال�سريفني  احلــرمــني  يف  واملتمثلة  اململكة  يف 

ال�سياحة  اأنــواع  اأهــم  هي  واملنورة  واملدينة  املكرمة 

الإعالمي  اأن توىل جل الهتمام  التي يجب  املحلية 

يف ال�سحف ال�سعودية.

الآداب  كلية  اإىل  املقدمة  الدرا�سة  واأو�سحت 

والرتبية بالكادميية العربية املفتوحة يف الدمنارك، 

يف  ال�سياحة  اأنــواع  اأكرث  تعترب  الدينية  ال�سياحة  اأن 

اأعــداد  تــزداد  ف�سنوًيا  مطرًدا،  منــًوا  يحقق  اململكة 

احلجاج واملعتمرين لي�سهدوا احلج، وكذلك الع�سر 

ــارك وكــذلــك يف  ــب الأواخــــر مــن �سهر رمــ�ــســان امل

الإجازات والعطل الر�سمية.

الكثريين  لدى  الدينية  ال�سياحة  اأ�سبحت  لذا 

ا  واأي�سً ال�سرع،  عليها  حث  وواجبات  �سعائر  تاأدية 

متلكه  ملــا  ال�ستجمامية  ال�سياحة  مفهوم  تطبيق 

�سياحية  بنية  مــن  املــنــورة  واملــديــنــة  املكرمة  مكة 

حتتية جيدة وتوفر كافة موا�سفات املدن ال�سياحية 

واأ�سواق  ومتاحف  ومنتزهات  حدائق  من  احلديثة 

يف  �سخمة  م�سروعات  ببناء  تقوم  كما  وجممعات، 

اإ�سافية من  اأعــداد  زيــادة  �ساأنها  من  واملدينة  مكة 

قا�سدي تاأدية املنا�سك وال�سياحة الدينية.

وراأت الدرا�سة اأن الإعالم ال�سياحي يف ال�سعودية 

يحتاج اإىل جهود اأكرب لن�سر الثقافة ال�سياحية املرتكزة 

لأو�ــســاع  الدقيقة  ــات  والــدرا�ــس العلمي  املنهج  على 

الفعلية،  واحتياجاتها  والدينية  الداخلية  ال�سياحة 

�سواء  العامة  الثقافة  مــن  يتجزاأ  ل  جـــزًءا  وجعلها 

للعاملني يف امل�سمار ال�سياحي اأو املواطنني العاديني ، 

لأن ذلك من �ساأنه اأن يرفع من م�ستوى كفاءة العاملني 

م�ستوى  رفــع  وبالتايل  الداخلية  ال�سياحة  جمــال  يف 

ال�سياحة الداخلية ككل.

اأن املناطق ال�سياحية ذات  كما اأكدت الدرا�سة 

تركيز  اإىل  حتتاج  الكبري  والتاريخي  الديني  العمق 

اإعــداد  ذلــك  ي�سبق  اأن  �سرورة  مع  اأكــرب،  اإعالمي 

برامج وخطط �سياحية لتن�سيط تلك املناطق.

اإح�شاءات

ــا لــبــيــانــات الــتــقــريــر الـــذي اأعــــده مركز  ــًق وف

املعلومات والأبحاث ال�سياحية )ما�س( عن خريطة 

1433هـــ.  �سيف  اإجـــازة  خــالل  ال�سياحية  احلركة 

حافظت منطقة مكة املكرمة على توهجها ال�سياحي 

الأكــرث  ــدن  امل �ــســدارة  يف  الأول  املــركــز  باحتاللها 

يف  ا�ستقبلت  حيث  اململكة،  زائــري  قبل  من  ــارة  زي

2.344.697 �سائًحا، وحلت  1433هـ  اإجازة �سيف 

منطقة املدينة املنورة يف املرتبة الثانية، بعدد زوار 

بلغ 774.822 �سائًحا، فيما حلت منطقة ع�سري يف 

املنطقة  تلتها  �سائًحا،   )631.509( الثالث  املركز 

ال�سرقية بعدد بلغ )606.861( �سائًحا.

الوجهات  اأكرث  البحرين  �سكلت  للتقرير  ووفًقا 

اأكرثهم  جــاء  ممــن  اململكة  زوار  منها  قــدم  التي 

ناحية وجودها،  فيها من  �سك  ن�سبية، وهناك موا�سم ل  م�ساألة  املو�سمية 

لكن ال�سك، كل ال�سك يف ت�سخيمها عرب الآلة الإعالنية، لت�سبح واقًعا، لي�س 

واقًعا عادًيا، لكنه يفر�س على من ل يتعامل معه اإنفاقًيا على اأنه كذلك، يفر�س 

عليه الإح�سا�س بالعزلة اأو �سيق ذات اليد.

اأوًل  به:  اإقناعك  التجار  يحاول  مو�سًما  كم  بو�سوح  تذكر  اأو  جدًيا،  تاأمل 

رم�سان،  ومو�سم  ال�سيفية،  الإجازة  مو�سم  ومقابله  للمدار�س،  العودة  مو�سم 

ومعه العيد، ويقابله مو�سم عيد الأ�سحى املبارك، وهناك مو�سم اإجازة الربيع، 

ا؟ رمبا فاتني �سيء،  ومو�سم اليوم الوطني حديث الن�ساأة يف ال�سوق، ماذا اأي�سً

والعرو�س  التخفي�سات،  عليك  يعر�س  جميًعا  فيهم  التاجر  اأن  لحــظ  لكن 

اخلا�سة، والهدايا، واملفاجاآت.

ل  كذلك،  اأنه  �سدقنا  اأننا  ملجرد  مو�سم  كل  جيوبنا  تتحمل  اأن  يجب  هل 

نار
م

أنت تصنع موسمك

محمد اليامي - كاتب اقت�سادي
mohamdalyami@gmail.com
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الأخرى اإىل 313.608 �سائحني.

ال�سعوديني  الــ�ــســائــحــني  عـــدد  انــخــفــ�ــس  كــمــا 

ليبلغ  �سائًحا،   2.183 اإىل  تركيا  مــن  الــقــادمــني 

عرب  القادمني  الآخرين  ال�سائحني  من   180.732

باك�ستان، والتي ت�سارك تركيا املركز ال�ساد�س.

قدم  ال�سابع  املركز  يف  حلت  التي  م�سر  ومن 

اإيـــران  مــن  ــدم  ق فيما  �ــســعــودًيــا،  �سائًحا   2.088

من  �سائًحا   168.443 نف�سه  املركز  �ساركتها  التي 

اجلن�سيات الأخرى.

املركز  يف  كال�سابق  املتحدة  اململكة  وجـــاءت 

ال�سائحون  يـــزد  مل  اإذ  �سعيفة  بن�سبة  الــثــامــن 

�سائًحا،   1.258 عن  عربها  القادمون  ال�سعوديون 

القادمني عرب  الآخرين  ال�سائحني  ن�سبة  بلغت  فيما 

تركيا 125.460 �سائًحا.

العا�سر  املركز  احتلت  التي  ــران  لإي وبالن�سبة 

والأخري قدم عربها 1.167 �سائًحا �سعودًيا، ارتفع 

يف حال اجلن�سيات الأخرى القادمة عرب الهند اإىل 

116.538 �سائًحا.

القائمة  يف  امل�سنفة  غري  الأخــرى  البالد  ومن 

�سعودًيا،  �سائًحا   5.495 اململكة  اإىل  قدم  ال�سابقة 

الأخــرى  اجلن�سيات  من  ال�سائحني  عــدد  بلغ  فيما 

747.072 �سائًحا.

القادمني  ال�سياح  م�سروفات  اإجــمــايل  وبلغ 

8.237.619.462 رياًل �سعودًيا، كما بلغ متو�سط 

رياًل   1.896 الواحد   للم�سافر  الرحلة  م�سروف 

�سعودًيا.

مكة واملدينة .. الأوىل يف ال�شياحة املحلية

ا ووفًقا لبيانات التقرير ال�سادر عن مركز  اأي�سً

املعلومات ال�سياحية )ما�س( جاءت مكة واملدينة يف 

مقدمة املدن التي اجته اإليها ال�سائحون من خمتلف 

مدن اململكة ك�سياحة داخلية.

�سيف  اإجــــازة  يف  املــكــرمــة  مــكــة  ا�ستقبلت  وقـــد 

منطقة  تلتها  حملًيا  �سائًحا   2.344.697 1433هــــ 

فيما  �سائًحا،   774.822 بلغ  زوار  بعدد  املنورة  املدينة 

حلت منطقة ع�سري يف املركز الثالث 631.509 �سائًحا، 

تلتها املنطقة ال�سرقية بعدد بلغ 606.861 �سائًحا.

الريا�س  منطقة  جــاءت  اخلام�س  املركز  ويف 

حيث زارها يف تلك الفرتة 581.113 �سائًحا، تلتها 

منطقة الباحة وزارها 185.027 �سائًحا.

وحلت منطقة تبوك يف  املركز ال�سابع من حيث 

الزيارة اإذ وفد اإليها 144.438 �سائًحا، تلتها منطقة 

الق�سيم اإذ زارها 100.786 �سائًحا، جاءت بعدها 

منطقة حائل والتي زارها 99.854 �سائًحا، وتبعتها 

منطقة جنران حيث زارها 37.783 �سائًحا.

احلــدود  منطقة  حلت  �سعيفة  زيــارة  وبن�سبة 

الــ�ــســمــالــيــة يف املــركــز قــبــل الأخــــري حــيــث زارهـــا 

املرتبة  يف  اجلــوف  منطقة  جــاءت  فيما   ،31.885

الأخرية بعدد مل يتجاوز 22.414 �سائًحا.

وبلغ اإجمايل عدد ال�سياح - بعد ا�ستثناء الزوار 

املغادرين غري املقيمني من البيانات - 5.666.959 

املحليني  ال�سياح  اإنفاق  اإجمايل  بلغ  فيما  �سائًحا، 

9.905.844.332 رياًل �سعودًيا، كما بلغ متو�سط 

ريــاًل   1.748 الواحد  للم�سافر  الرحلة  م�سروف 

�سعودًيا.

وجود �سوى مو�سمني من هذه هما العيدان، اللذان نعرف اأن فيهما التزامات 

حمددة لالأ�سرة امل�سلمة، لي�س من بينها ال�سيارة اجلديدة بدون دفعة اأوىل، 

اجلديدة  الأملنيوم  مقاب�س  عن  البعد  كل  بعيدان  وهما  التكييف،  جهاز  اأو 

بالأ�سعار القدمية.

اأن  فاملفرت�س  املبارك،  رم�سان  �سهر  م�ساريف  ا�سمه  �سيء  يوجد  ل 

قلياًل  لو زادت  والعبادة، حتى  لل�سوم  تنق�س امل�ساريف يف �سهر خ�س�س 

يف اآخره ا�ستعداًدا للعيد.

مو�سم العودة للمدار�س ميكن اأن يكون عبًئا على الأ�سرة اإذا �سدقوا كل 

واإنفاقهم  لي�س جزًءا من حياتهم  اأبنائهم  تعليم  اأن  اعتربوا  واإذا  يقال،  ما 

املعتاد، فالبع�س يعترب الإنفاق على الأجهزة احلديثة لالأطفال املدللني �سيء 

اأهم من الإنفاق على تعليمهم اأو م�ستلزمات تعليمهم.

الفكرة اأن التجار يهدفون من كذبة املوا�سم اإىل تعوي�س النق�س املتوقع 

وراء  النا�س  ان�سياق  لكن  الأ�سياء،  بطبيعة  املفرت�س  النق�س  وهو  خاللها، 

الإعالنات، وبدقة اأكرث  وراء �سهوات المتالك وال�ستهالك جعلهم ينجحون 

يف فر�س هذه املوا�سم على الذهنية العامة، وباتت من امل�سلمات املعي�سية، 

الذين  املغرتبني  اإليه  واأ�سيف  اإليها،  ين�ساق  ل  احل�سيف  اأو  العاقل،  بينما 

وظــروف  هنا  لظروفهم  �سديد  وبحر�س  متناهية  بدقة  اإنفاقهم  يديرون 

عائالتهم هناك يف اأوطانهم.

اأهــواءك  تتبع  اأن  حقك  ومن  �سطارته،  دوًمــا  يثبت  اأن  التاجر  حق  من 

للجميع،  مكفولة  فاحلرية  القت�سادية،  اأو�ساعك  يف  تفكر  اأو  ال�سرائية، 

وهي �سمة اقت�سادنا، واأمتنى مع كل مو�سم وبكائيات امل�ساريف اأن تتحقق 

احلرية للبع�س من قيد وهمي فر�سه املجتمع بناء على كذبة جتارية.

زائرون /غري مقيمني�سعوديون زائرون /غري مقيمني

عدداأكرث الوجهاتعدداأكرث الوجهات

680،094البحرين30،081البحرين

575،591الكويت15،954الكويت

533،701الإمارات  العربية14،560الإمارات  العربية

458،673م�سر11،410 الأردن

350،875 الأردن5،373اليمن

313،608قطر5،307قطر

180،732باك�ستان2،183تركيا

168،443 اإيران2،088م�سر

125،460تركيا1،258اململكة املتحدة

116،538الهند1،167 اإيران

747،072اأخرى5،495اأخرى

4،250،787املجموع94،875املجموع

98%الن�سبة2%الن�سبة

4،345،662اإجمايل عدد ال�سياح

8،237،619،462اإجمايل م�سروفات ال�سياح القادمني )بالريال ال�سعودي(

1،896متو�سط م�سروف الرحلة للم�سافر الواحد )بالريال ال�سعودي(

ال�شياح القادمون ح�شب تقديرات مركز )ما�س(
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انتصر للمهمشين..
ففاز بـ نوبل وخسر اإلعالم

جوزيف ستيغليتس

 )Newsweek( نيوزويك  جملة  عنه  قالت 

الأمريكية يف مقال ن�سرته عام 2009: »يف وا�سنطن 

اآخر، ولي�س مو�سع  يعتربونه جمرد ناقد اقت�سادي 

ترحاب دوًما«. اأما يف خارج وطنه الوليات املتحدة، 

فيلقى �ستيغليت�س ا�ستقباًل خمتلًفا متاًما، فهو يعامل 

وحل�سن  امللهم.  العالمة  باعتباره  كثرية  بلدان  يف 

مي�سي  فاإنه  مازًحا،  �ستيغليت�س  يقول  كما  احلــظ، 

الوليات املتحدة،  جزًءا كبرًيا جًدا من وقته خارج 

اأنني  حتى  بال�سفحات  مكتظ  �سفري  جــواز  »اإن 

اأواجه اأحياًنا ت�ساوؤلت عما اإذا كان حقيقًيا«.

يف  لل�سعبية  افتقاره  من  �ستيغليت�س  يده�س  ول 

الدائم  اإىل حتيزه  يرجع  ذلك  اإن  ويقول  وا�سنطن، 

»لالإن�سان الب�سيط« �سد النخب املالية ومنا�سريها، 

وذلك هو املو�سوع الذي يدور حوله كل عمل حياته.

وكان العمل الأكادميي الذي فاز عنه �ستيغليت�س 

فيها  يتوافر  التي  احلالت  على  يركز  نوبل  بجائزة 

يتوافر  مما  اأقــل  معلومات  ما  معاملة  طــريف  لأحــد 

غري  نتائج  مــن  ذلــك  ي�سببه  ومــا  الآخـــر،  للطرف 

اأعماق  الأ�سواق، وعندما غا�س يف  عادلة متاًما يف 

يف  اأوًل  الت�سعينيات،  يف  ال�سيا�سات  �سنع  عملية 

كلينتون،  للرئي�س  القت�ساديني  امل�ست�سارين  جمل�س 

ــرًيا لــلــخــرباء القــتــ�ــســاديــني يف  ــب ــم بــاعــتــبــاره ك ث

»املحامني  على  الهجوم  يف  ا�ستمر  الــدويل،  البنك 

والقوى  ال�ستثمار  يف  املتخ�س�سني  وامل�سرفيني 

املواطن  ق�سية  عن  دفــاًعــا  القت�سادية«  العظمى 

 Jonathan( »العاملي. ومثلما كتب »جوناثان ت�سايت

 The( ــة«  ــي ــك الأمــري »الآفــــــاق  جمــلــة  يف   )chait
»يبقى  �ستيغليت�س  فاإن   ،)American prospect
اأ�ستاًذا، ولي�س طرًفا حمرًكا لالأحداث.. ومع ذلك، 

فاإن الق�سايا التي يهتم بها اأكرث من �سواها تفر�س 

نف�سها دائًما على ال�ساحة«.

الأخالق

وليــة  يف  ـــاري،  غ مدينة  يف  �ستيغليت�س  ن�ساأ 

اإنديانا الأمريكية، م�سقط راأ�س »بول �سمويل�سون«، 

القت�ساد.  يف  نوبل  جائزة  على  الآخــر  هو  احلائز 

فعل  �سرورة  مبكرة  مرحلة  يف  اأ�سرته  علَّمته  وقد 

هللللل ميلللكلللن أن تلللكلللون سلليللًئللا 
ألنك تهتم بالبشر املهمشني أو 

البسطاء منهم؟
هللللللللللللللللذه كللللللللللانللللللللللت لللللللأسللللللف 
الللتللهللمللة الللتللي واجللهللت جللوزيللف 
ستيغليتس احلائز على جائزة 
2001م،  عللام  االقتصاد  نوبل يف 
وظلللللت مللالزمللة للله يف الصحف 
األمللريللكلليللة علللدة سلللنلللوات، حتى 
بلللعلللد فللللللوزه بللللاجلللللائللللزة، إللللللى أن 

أنصفه البعض.. 
هللنللا تللللقللللرؤون قللصللة حلليللاتلله 
ومللللسلللليللللرتلللله مللللللع الللللضللللعللللفللللاء.. 
ومحاربة القوى املالية العظمى.

المجهر
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�ستيغليت�س  وذهــب  الداخل،  يف  ال�سلع  من  اإنتاجها 

يتيح  ك�سبيل  اأهمية  اأكرث  كانت  امل�ستعمرات  اأن  اإىل 

امل�سروعات  منظمو  لكان  ولولها  ال�ستثمار؛  فر�س 

�سي�ستنفدون الفر�س عالية العائد يف الداخل.

لقد كان ال�ستعمار �سبيال لتاأمني حقوق امللكية 

املرتبطة بتلك ال�ستثمارات الأجنبية، والأكرث اأهمية 

ال�ستثمار يف  ي�سكل اجتاه  اأن  ا�ستطاع  امل�ستعمر  اأن 

امل�ستعمرة بحيث ل يتناف�س مع ال�سناعة يف وطنه،  

يف  ال�ستثمار  مــن  الهند  منعت  مــثــاًل،  فــاإجنــلــرتا 

مبكرة  اإ�سارة  ذلك  وكان  والن�سيج،  الغزل  �سناعة 

اإىل تعاطف �ستيغليت�س مع الأمم املعدمة اقت�سادًيا،  

وهي ق�سية جعلته يندد مبا تقدمه الأمم الغنية من 

�ساأنه  من  ما  وهو  الأغنياء،  ملزارعيها  زراعي  دعم 

اأن يُحول دون مناف�سة املزارعني الفقراء من اأنحاء 

العامل.

معهد  كان  املا�سي،  القرن  من  ال�ستينيات  ويف 

علم  يف  ــورة  ث مركز  للتكنولوجيا،  ما�سا�سو�ست�س 

الريا�سيات  القت�ساد  ق�سم  و�سع  »فقد  القت�ساد، 

الأيديولوجية – يف قلب حتليل  اأو  الفل�سفة  – ولي�س 
ال�سيا�سة«، كما يقول �ستيغليت�س، لكن املعهد حر�س 

على »اإيجاد حدود م�سرتكة بني النماذج الريا�سية 

القت�ساد«.  لــعــامل  العملية  وامل�سكالت  الدقيقة 

اأن  لدرجة  هذا،  عمله  يف  تفوقه  �ستيغليت�س  ووا�سل 

ا للعمل فور تخرجه، ومع ذلك،  املعهد قدم له عر�سً

على  كان  اإذ  ب�سروط،  مقيدة  الوظيفة  جــاءت  فقد 

يف  ولي�س  �سقة  يف  النوم  على  يوافق  اأن  �ستيغليت�س 

كربهان  اإيجار  عقد  روؤيــة  املعهد  اأراد  فقد  مكتبه، 

ارتــداء حــذاء يف  يبداأ يف  واأن  �سقة،   لديه  اأن  على 

ب�ستيغليت�س  الحتفاظ  املعهد  ي�ستطع  ومل  مكتبه. 

رغبته  اأخذته  التاليني  العقدين  مدار  فعلى  طوياًل، 

يف التجوال اإىل جامعات كامربيدج وييل واأك�سفورد 

حمًقا  كــان  املعهد  اأن  بيد  وبرن�ستون،  و�ستانفورد 

ب�ساأن اإمكانياته. فقد اأطلق �ستيغليت�س العنان جلهد 

عام  يف  كــالرك  بيت�س  جون  ميدالية  اأك�سبه  فكري 

الأمريكيني  القت�ساديني  لأكرث  متنح  والتي   ،1979

وجعله  عاًما،   40 العمر  من  يبلغوا  مل  ممن  تاأثرًيا 

مر�سًحا جلائزة نوبل.

جمال  يف  تاأثرًيا  املقالت  باأكرث  قائمة  وت�سم 

ل  �سرف  وهــو  ل�ستيغليت�س،  بحوث  �ستة  القت�ساد 

يقا�سمه فيه �سوى اثنني اآخرين: روبرت بارو ويوجني 

فاما. وهناك مو�سوع م�سرتك يف اأبحاثه هو �سعوبة 

يكون  عندما  �سليمة  بطريقة  الأ�سواق  عمل  ت�سيري 

تتوافر  ل  اأو عندما  مكلًفا  املعلومات  على  احل�سول 

لالأطراف املعنية يف اأية معاملة معلومات مت�ساوية.

ويف ورقة بحث له يف عام 1981مع اأندرو وي�س، 

ا قوًيا بالأدلة حول كيف ميكن  قدم �ستيغليت�س عر�سً

اأن يختل اأداء اأ�سواق الئتمان عندما يكون هذا هو 

لأ�سواق  التقليدي  املعياري  النموذج  ففي  احلــال، 

التوازن  الفائدة على حتقيق  اأ�سعار  تعمل  الئتمان، 

بني العر�س والطلب؛ فاإذا كان هناك طلب كبري جًدا 

الفائدة  اأ�سعار  على الئتمان مقارنة بالعر�س، فاإن 

ترتفع لتخف�س الطلب من جانب بع�س املقرت�سني، 

من  ــا  اأًي يعرفون  املقر�سون  يكن  مل  اإذا  مــاذا  لكن 

وي�سدد  م�سروعاته  يف  ويجد  �سيجتهد  املقرت�سني 

القرو�س، واأيهم �سيعمد اإىل التهاون وياأمل بب�ساطة 

يف اأن ميكنه احلظ ال�سعيد من �سداد الديون؟ واإذا 

كان هناك طلب مفرط على الئتمان، فاإن رفع �سعر 

بجد  يعملون  الذين  املقرت�سني  �سيحبط  الفائدة 

املقامرة  يعتزمون  من  يحبط  لن  ولكنه  واجتهاد، 

التوازن  ا�ستعادة  عن  بعيًدا  فاإنه،  لذلك  بالقر�س. 

املعياري  الــنــمــوذج  يف  كما  والــطــلــب  الــعــر�ــس  بــني 

التقليدي، فاإن ارتفاع �سعر الفائدة �سينتهي بالفعل 

غري  النوع  �سوب  املقرت�سني  تكوين  كفة  اإمالة  اإىل 

املرغوب، ويقول نيلبوف: لقد اأو�سح بحث �ستيغليت�س 

ووي�س، »اأن قرارك حول من ينتهي بك الأمر اإىل اأن 

يتغري  القر�س،  بهذا  �سيفعله  الــذي  ما  اأو  تقر�سه 

ة  اأمــه مدر�سَّ وكــانــت  الــ�ــســواب. 

يف اإحــــدى املـــدار�ـــس احلــكــومــيــة، 

من  غالبيتها  مدر�سة  يف  بي�ساء  ُمعلمة 

الأطفال الأفارقة الأمريكيني. وقد علمه والده 

التاأمني  ر�سوم  لدفع  والقانونية  الأخالقية  الأهمية 

�ستيغليت�س  ويقول  املنزلية.  العمالة  عن  الجتماعي 

متاعب  من  »اأنــقــذين  ــده  وال لن�سائح  الإ�سغاء  اإن 

جمل�س  عليه  لي�سدق  ا�سمي  ُعر�س  عندما  كثرية 

القت�ساديني.  امل�ست�سارين  ملجل�س  كرئي�س  ال�سيوخ« 

الرئي�س كنيدي  ينتقد  له، كان  ا  باإعزاز عمًّ ويتذكر 

العم  اأن هذا  العمال، رغم  لأنه كان معادًيا لحتاد 

كان رجل اأعمال ناجح.

وبني اختبار لل�سخ�سية يف املدر�سة الثانوية اأن 

�ستيغليت�س �سيحقق جناًحا كحاخام، لكنه مل مي�س 

يف هذا الجتاه، بل ذهب اإىل كلية اأمهر�ست؛ حيث 

جامعية،  �سهادة  على  للح�سول  درا�سته  على  اأنكب 

هائل.  ومف�ّسر  كمناظر  �سهرة  اكت�سب  ما  و�سرعان 

درا�ــســة  مــن  بالتحول  م�سريًيا  قـــراًرا  اتــخــذ  وقــد 

ما  �سرعان  وهو تخ�س�س  القت�ساد،  اإىل  الفيزياء 

باري  ويقول  وا�سحة فيه.  املذهلة  اأ�سبحت موهبته 

نيلبوف، الأ�ستاذ يف جامعة ييل ومعاون �ستيغليت�س، 

»اإن جو، مثل احلاخام »هليل«، ي�ستطيع اأن يف�سر ما 

قدم  على  واقف  وهو  القت�ساد  عن  ملعرفته  حتتاج 

واحدة، والباقي تعليقات«.

واإذ اأدرك اأ�ساتذة �ستيغليت�س اإمكانياته، �سجعوه 

على ترك كلية اأمهر�ست بعد �سنته الثالثة فيها، واأن 

اآخر؛ ومع ذلك، فقد  العليا يف مكان  يبداأ درا�ساته 

تاأثروا ب�سدة لدى رحيله، اإذ كتب واحد منهم يقول: 

اأ�سبه بفقدان  »ب�سراحة لقد كان رحيل �ستيغليت�س 

ما�سا�سو�ست�س  معهد  اأن  بيد  اليمنى«.  ذراعه  املرء 

به  التحق  عندما  جــًدا  حمظوًظا  كان  للتكنولوجيا 

املعهد  يف  القبول  جلنة  اأر�سلت  فقد  كطالب،  جو 

املعلومات اخلا�سة به لق�سم القت�ساد، و�ساألت عن 

وكتبت  له،  تخ�سي�سه  ينبغي  الذي  الراتب  مقدار 

له  راتــب  �سرف  عدم  بني  تراوحت  خيارات  قائمة 

اإىل �سرف راتب قدره 12 األف دولر، وكتب الأ�ستاذ 

اأوراقــه  ملف  على  �ستيغليت�س  طلب  بتقييم  املكلف 

رئي�س  يتقا�ساه  مــا  يــعــادل  راتــًبــا  عليه  »اعــر�ــســوا 

الق�سم«.

امل�شتعمرون اجلدد

بعد اأ�سابيع قليلة من وجود �ستيغليت�س يف معهد 

ما�سا�سو�ست�س للتكنولوجيا كان قد انتهى بالفعل من 

ال�سادر  بحثه  د  وفنَّ الأكادميية،  اأبحاثه  اأول  اإعداد 

 22 ــذاك  اآن �ستيغليت�س  عمر  وكــان   -1965 عــام  يف 

�سنة- زعم كارل مارك�س باأن الدول الأوروبية كانت 

من  للفائ�س  �سوق  لتوفري  امل�ستعمرات  اإىل  بحاجة 

هجوم على صندوق النقد
بعد اأن ترك �ستيغليت�س البنك الدويل يف عام 1999، انتقل اإىل جامعة كولومبيا حيث األف 

 Globalization and( »كتاًبا اأ�سبح من اأكرث الكتب مبيًعا بعنوان »العوملة وال�ساخطون عليها

ا نقدًيا للكتاب اأن قوته ال�سردية تنبع  Discontents(. وذكر كثريون ممن قدموا ا�ستعرا�سً
من �سخ�سية »الوغد« الوا�سحة فيه: �سندوق النقد الدويل. فقد بلغ جمموع اإ�سارات الكتاب 

توم  به  اأدىل  �ساخر  تعليق  ويف  النتقاد.  تاأخذ طابع  تقريًبا  كلها  اإ�سارة،   340 ال�سندوق  اإىل 

دو�سون رئي�س العالقات اخلارجية يف ال�سندوق اآنذاك، قال »بذلك ت�سبح الأخطاء املن�سوبة 

اإىل ال�سندوق اأكرث من خطاأ مزعوم واحد يف كل �سفحة من �سفحات الكتاب، حتى اإنك لتظن 

اأننا اأ�سبنا مرة اأو مرتني بال�سدفة البحتة«.
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اأو كما قد  ح�سب �سعر الفائدة الذي �ستتقا�ساه..«، 

اإقرا�س  يف  اأرغب  »لن  قاله:  مارك�س  غرو�سو  يكون 

هذا«.  الفائدة  ب�سعر  �سيقرت�س  �سخ�س  لأي  املــال 

ا�ستحداث  على  ووي�س  �ستيغليت�س  بحث  �ساعد  وقد 

و�سف اأكرث واقعية لأ�سواق الئتمان ببيان ال�سبب يف 

اأن املقر�سني قد ي�ستعينون بو�سع مقننات للقرو�س 

�سعر  رفع  بدًل من  القرو�س(  )اأي احلد من حجم 

الفائدة.

م�شكلة الأجور والبور�شات

ويف اأبحاث اأخرى، بني �ستيغليت�س اأن مثل هذه 

اأ�سواق  بها  تبتلى  قد  املعلومات  توافر  يف  الفجوات 

التقليدي،  املعياري  النموذج  ففي  ــا.  اأيــ�ــسً العمل 

على  تق�سي  التي  الأداة  هو  الأجــر  معدل  اأن  جند 

يتطلب  كيفما  وهبوًطا،  �سعوًدا  بالتحرك  البطالة 

بيد  للعمل.  بالن�سبة  والعر�س  الطلب  ملوازنة  الأمر 

فــاإن هناك  الئتمان،  �سوق  احلــال يف  كما هو  اأنــه، 

ا معلوماتًيا، فاأرباب العمل يفتقرون عادة اإىل  نق�سً

�سيوفون  عّمالهم  من  اأي  حول  الدقيقة  املعلومات 

واأيهم  املثل،  يقول  كما  حقها  من  اأكــرث  وظائفهم 

العمل  ـــاب  اأرب وي�ستطيع  الــتــهــاون.  اإىل  �سيميلون 

بالطبع مراقبة امل�ستخدمني لتحديد من يعمل بجد 

واجتهاد، ومن يدعى ذلك فح�سب، ولكن مثل هذه 

املراقبة مكلفة من حيث وقت رّب العمل، وميكن اأن 

تخّف�س معنويات امل�ستخدمني.

ويذهب �ستيغليت�س اإىل اأن اأرباب العمل بالتايل 

للتمييز  كو�سيلة  ــر  الأج مبعدل  ا�ستعانتهم  يرجح 

اإ  يتجهون  وقــد  واملتهاونني.  اجلــاديــن  العمال  بني 

ال�سوق  ال�ساري يف  املعدل  من  اأعلى  اأجر  تقدمي  ىل 

الجتهاد  والقادرين على  الراغبني  لت�سجيع  كحافز 

يعني  املناف�سني  من  اأعلى  اأجــور  ودفــع  العمل.  يف 

اأنهيت  اإذا  يخ�سرونه  �سيًئا  الأكفاء  العمال  لدى  اأن 

خدماتهم؛ ومن ثم يكون لديهم حافز على الجتهاد 

اأعلى  م�ستويات  الأجور عند  لكن حتديد  العمل.  يف 

الأجــر  معدل  يجعل  ل  التناف�سية،  امل�ستويات  من 

اأنه كما  البطالة. والواقع  للق�ساء على  موؤثًرا كاأداة 

بني �ستيغليت�س  يف بحث له عام 1984 بال�سرتاك مع 

كارل �سابريو، فاإن البطالة �سرورية »كاأداة لفر�س 

الن�سباط« ملنع العمال من التهاون يف العمل.

البور�سات  قدرة  يف  ا  اأي�سً �ستيغليت�س  و�سكك 

على  ح�سولها  يكون  عندما  بكفاءة  العمل  على 

املعلومات مكلًفا، فهناك مبداأ يف النموذج املعياري 

التقليدي ب�ساأن البور�سات مفاده اأن اأ�سعار الأ�سهم 

املتاحة للجمهور. ولكن  تعك�س بدقة كل املعلومات 

عام  يف  غرو�سمان  �ساندي  مــع  اأجـــراه  بحث  يف 

كانت  اإذا  مــفــارقــة،  �ستيغليت�س  عــر�ــس   ،1980

الأ�سعار تعك�س كل معلومات ال�سوق ب�سورة كاملة، 

املعلومات؛  اأحد بجمع  يهتم  اأن  ثم ل يفرت�س  من 

واقــع  مــن  عليها جمــاًنــا  لإمــكــان احل�سول  نــظــًرا 

الأ�سعار. ولكن اإذا مل يهتم اأحد بجمع املعلومات، 

ويقول  معلومات.  عن  تك�سف  ل  اإذن  الأ�سعار  فاإن 

لزعم  الأ�ــســا�ــس  تر�سي  املــفــارقــة  »اإن  نيلبوف: 

هي  تكون  اأن  يرجح  الكاملة  غــري  املعلومات  اأن 

القاعدة، ولي�س ال�ستثناء«.

وقد كتب �ستيغليت�س اأكرث من 600 مقال مع ما 

يربو على 100 موؤلف م�سارك، ويقول بول كروغمان 

النيويورك  يف  عمود  وكاتب  نوبل  بجائزة  الفائز 

»اقت�سادي عظيم على نحو  �ستيغليت�س  اإن  تاميز، 

ل ي�سدقه عقل، ففي كل مرة تقريًبا تنقب فيها يف 

جمال فرعي ما من علم القت�ساد... جتد اأن كثرًيا 

من العمل يقوم على بحث اأ�سيل ل�ستيغليت�س«.

الرحيل من البيت الأبي�س

يف عام 1993، ترك �ستيغليت�س مقعده املريح 

يف الدوائر الأكادميية اإىل معرتك ال�سيا�سة الذي 

ميوج بالتقلبات والعوا�سف، فقد اأ�سبح ع�سًوا يف 

جمل�س امل�ست�سارين القت�ساديني للرئي�س الأمريكي 

كلينتون، ثم رئي�ًسا للمجل�س فيما بعد، وي�سف اآلن 

زميل  وع�سو  برن�ستون  جامعة  يف  الأ�ستاذ  بلندر، 

ج�سورة  »خطوة  كان  باأنه  الأمــر  هذا  املجل�س،  يف 

ول  اأكــرث  ل  الأكادميية  الدوائر  يف  لمع  جنم  من 

اأقل«. وقام �ستيغليت�س بدور فعال يف الت�سجيع على 

اإقناع  ذلك  يف  مبا  املــبــادرات،  من  العديد  اتخاذ 

ما،  نوًعا  ممانعة  كانت  التي  الأمريكية  اخلزانة 

بالرقم  مربوطة  حكومية  ديــن  �سندات  باإ�سدار 

الآفاق  يف  كتب  »ت�سايت«  لكن  للت�سخم،  القيا�سي 

الأمريكية: اإن اأ�سلوب �ستيغليت�س يف تقدمي احلجج، 

باإعالن مربراته حتى بعد اخل�سارة يف املناق�سات 

مع  عا�سفة  عــالقــات  قــيــام  اإىل  اأدى  الــداخــلــيــة، 

�سومرز.  لري  مثل  الآخرين،  الرئي�س  م�ست�ساري 

اعترب  رمبا  جو..  »�سلوك  اإن  بتاأدب:  بلندر  ويقول 

متهوًرا نوًعا ما«.

بعد  ــروًزا  ب اأ�سد  ليغدو  الأ�سلوب  هذا  وتطور 

رحيل �ستيغليت�س من البيت الأبي�س يف عام 1997 

البنك  يف  القت�ساديني  اخلـــرباء  كبري  لي�سبح 

القت�سادية  للن�سيحة  انــتــقــادًيــا  كــان  الـــدويل. 

بالتحرك  القت�سادي  التحول  لبلدان  املقدمة 

فقد  والراأ�سمالية.  ال�سوق  اقت�ساد  �سوب  �سريًعا 

كان �ستيغليت�س يحبذ حترًكا تدريجًيا بدرجة اأكرب 

وموؤ�س�سية  قانونية  اإ�سالحات  اإجــراء  مع  كثرًيا، 

اإىل  النتقال  قبل  ال�سوق  اقت�ساد  لدعم  مطلوبة 

يف  ا�ستاذ  وهو  روغوف،  كنيث  ويت�سكك  الأ�سواق. 

النقد  �سندوق  اقت�ساديي  وكبري  هارفارد  جامعة 

الدويل ال�سابق يف احتمال جناح منهج �ستيغليت�س. 

ا�ستحداث  اإمكان  املرجح  من  »لي�س  ــه   اإن ويقول 

البدء  ــدون  وب معملي  اإطــار  يف  ال�سوق  موؤ�س�سات 

ال�سوق«.  اإىل  بالفو�سى  املت�سم  النتقال  يف  فعاًل 

التي  املوؤ�س�سات  انهيار  مع  اأنــه  روغــوف  وي�سيف 

ال�سروري  مــن  »كــان  ال�سيوعية،  اإليها  ارتكنت 

ومن  �سريًعا«  اجلــديــدة  املوؤ�س�سات  بع�س  اإن�ساء 

المجهر
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العجلة.  هذه  خ�سم  يف  اأخطاء  ترتكب  اأن  املحتم 

ولكن »املوؤ�س�سات ت�ستغرق وقًتا طوياًل لكي ت�سبح 

غري  كانت  واإن  حالًيا  القائمة  واملوؤ�س�سات  موؤثرة، 

تبداأ اجلهود«  ما مل  لتوجد  كانت  ما  مثالية، رمبا 

فوًرا بعد �سقوط ال�سيوعية.

1997- 1998 املالية، انتقد  اأزمة عام  وخالل 

البنك  و�سعها  التي  الــربامــج  عالنية  �ستيغليت�س 

البلدان  بع�س  حكومات  مــع  بــال�ــســرتاك  الـــدويل 

الفائدة  اأ�سعار  زيـــادة  اأن  اإىل  وذهــب  الآ�سيوية، 

بعك�س  اأتــت  البلدان  هــذه  يف  العمالت  عن  للدفاع 

املرتفعة  الفائدة  اأ�سعار  قللت  فقد  منها،  املرجو 

�سداد  يف  الإعــ�ــســار  ــادة  ــزي ب القــتــ�ــســاد  يف  الثقة 

اآراء مل  ولكن ظهرت  ال�سركات.  واإفال�س  القرو�س 

دورنبو�س  روديغر  دافــع  فقد  �ستيغليت�س:  مع  تتفق 

اخلبري القت�سادي الراحل يف معهد ما�سا�سو�ست�س 

املرتفع  الفائدة  �سعر  ا�سرتاتيجية  عن  للتكنولوجيا 

اأن  م�سيًفا  الثقة،  ل�ستعادة  جوهرية  باعتبارها 

للطب  �ستيغليت�س  عيادة  يختار  لن  مالية  وزير  »اأي 

بهم  ت�سرع  التي  الإ�سعاف  �سيارة  فلديهم  البديل. 

اإىل �سندوق النقد الدويل«. وكتب جيم�س برادفورد 

الكلي  القت�ساد  علم  يف  بارز  خبري  وهو  لونغ،  دي 

يف جامعة كاليفورنيا، يف بريكلي، اإن »اتباع و�سفة 

�ستيغليت�س بتقدمي املزيد من القرو�س ب�سروط اأقل، 

واأن تطبع احلكومة مزيًدا من النقود لالإبقاء على 

الأرجــح  على  �سينتهي  منخف�سة..  الفائدة  اأ�سعار 

نطاًقا  اأو�سع  مالية  اأزمة  اإىل  اأو  جامح  ت�سخم  اإىل 

على  للعملة  املتهاوية  القيمة  �ستق�سي  حيث  بكثري، 

بالعملة  ديونهما  �سداد  على  وبنك  �سركة  كل  قدرة 

ال�سعبة)الأجنبية(«.

بع�س الإيجابيات

قام  ال�سندوق  اأن  بالفعل  �ستيغليت�س  يعتقد 

عام  املالية  الأزمـــة  يف  ال�سحيحة  الأمـــور  ببع�س 

2007- 2008 حيث �سرح ل�سحيفة »ميامي هريالد« 

قائاًل اإن »ال�سندوق بال ريب اأف�سل كثرًيا مما كان 

التاأكيد، فقد تغري بعدة  عليه يف املا�سي على وجه 

بذلك«.  يعرتفوا  اأن  اأن اجلميع لبد  واأعتقد  طرق، 

الدويل  النقد  ل�سندوق  ال�سنوية  الجتماعات  ويف 

اأ�ساد  ا�سطنبول،  يف  عقدت  التي  الــدويل  والبنك 

�ستيغليت�س بتاأييد ال�سندوق لعتماد دفعة تن�سيطية 

تكاليف  هــنــاك  تــكــون  بـــاأن  وروؤيــتــه  عاملية  مالية 

لالن�سحاب املبكر من هذه الدفعة التن�سيطية. وقال 

ل�سحيفة وول �سرتيت جورنال »اإن ذلك و�سع جديد 

يتخذه ال�سندوق يختلف عما كان عليه تاريخًيا«.

املالية  ــة  الأزم تداعيات  اأن  �ستيغليت�س  ويــرى 

يف  يقوله  ظــل  ومــا  الأكــادميــي  عمله  �سحة  اأثبتت 

دوائر ال�سيا�سة عقوًدا طويلة. فقد و�سف �ستغيليت�س 

القرن  من  الثمانينيات  منت�سف  يف  كتبه  بحث  يف 

جامعة  من  زميله  غرينوالد  برو�س  معه  الع�سرين 

املالية  الأحوال  التغريات يف  اأهمية  كولومبيا، مدى 

والئتمانية يف توليد دورة الأعمال. وقال بن برنانكي 

الفيدرايل  الحتياطي  بنك  اإدارة  جمل�س  رئي�س 

اإن   2007 عــام  يوليو  يف  لــه  خطاب  يف  الأمــريــكــي 

»اأعطى  واآخـــرون  �ستيغليت�س  به  قــام  الــذي  العمل 

الدور  يف  للتفكري  الالزمة  الأدوات  لالقت�ساديني 

احلقيقي«  القت�ساد  يف  املالية  لالأ�سواق  املحوري 

»ال�سطرابات  اأن  لكيف  اأف�سل  فهم  اإىل  واأدى 

املالية..  لــالأ�ــســواق  الطبيعي  الأداء  يف  املتطرفة 

يبدو يف الغالب اأن لها تاأثرًيا كبرًيا على القت�ساد 

براكا�س  للباحث  مقال  على  العلمية  مادته  يف  التقرير  هـا  اعتمد 

لوتكاين)�سندوق النقد الدويل(، وعدد من املراجع اأهمها.

 Chait، Jonathan، 1999، »Shoeless Joe stiglitz،« The

.American Pospect، July 1

 Delong J. Bradford، 2002، »IMF Chief Economist Ken

 Rogoff unloads both barrels in the Direction of Joe

.stiglitz، Semi-Daily Journal، July 2

احلقيقي«، كما حدث مثاًل خالل الك�ساد الكبري.

كان  اخلطاب،  هذا  من  فح�سب  �سهر  وبعد 

برنانكي و�سناع ال�سيا�سات يف �ستى اأنحاء العامل 

مالية  اأزمـــة  حمــاربــة  يف  منهمكني  اأ�سبحوا  قــد 

هددت بتجاوز اآثارها على القت�ساد اآثار الك�ساد 

الكبري، واأدت الأزمة اإىل اإطالق دعاوى لالإ�سالح، 

وفر�س  امل�سرفيني  اأجــور  من  احلد  ذلك  يف  مبا 

ومن  امل�ستقات.  اأ�سواق  على  التنظيم  من  مزيد 

الإ�سالحات  اأحد  يتمثل  �ستيغليت�س،  نظر  وجهة 

املهمة يف اإعادة العمل مبر�سوم غال�س-  �ستيغال 

بني  ف�سل  ـــذي  وال  ،1933 عــام  يف  �ــســدر  الـــذي 

وكان  ال�ستثمارية.  والبنوك  التجارية  البنوك 

�ستيغليت�س قد عار�س ب�سدة اإلغاء املر�سوم يف عام 

1999، خ�سية اأن يوؤدي ذلك اإىل نوع من النهيار 

وكتب   .2008  -2007 عام  الذي حدث يف  املايل 

مر�سوم  اإلــغــاء  اأدى  »عندما  يــقــول:  �ستيغليت�س 

التجارية  البنوك  دمج  اإىل  �سيتغال   – غال�س 

لثقافة  الطوىل  اليد  اأ�سبحت  مًعا،  وال�ستثمارية 

البنوك ال�ستثمارية«.

ــزال  ــيــة، ل ي ــرغــم مــن الأزمـــــة املــال وعــلــى ال

الأ�ــســواق  م�ستقبل  بــ�ــســاأن  مــتــفــائــاًل  �ستيغليت�س 

»مــن  النقي�س  عــلــى  اإنـــه  ــول:  ــق وي والــراأ�ــســمــالــيــة، 

اأ�سحاب  يديرها  كــان  التي   19 القرن  راأ�سمالية 

�سيدبرها   21 القرن  يف  الراأ�سمالية  فــاإن  امللكية، 

اأن ي�سبح  ينبغي  ينجح ذلك،  لكي  لكن  الب�سطاء«. 

القت�سادية،  الناحية  مــن  ثقافة  اأكــرث  الب�سطاء 

يف  اأكـــرب  مدنية  م�ساركة  هــنــاك  تــكــون  اأن  ويــجــب 

لتحقيق هذه  ومراعاة  القت�سادية.  ال�سيا�سة  �سنع 

من  »مبادرة  منظمة  �ستيغليت�س  اأ�س�س  الأهـــداف، 

 Initiative for( ال�سيا�سة«  ب�ساأن  احلــوار  اأجــل 

policy dialogue( يف عام 2000 – وهي �سبكة 
و�سناع  ال�سيا�سة  وعلماء  القت�ساديني  من  عاملية 

املعقدة،  القت�سادية  الق�سايا  تدر�س  ال�سيا�سات 

كذلك  وتنظم  البلدان.  اإىل  لل�سيا�سة  بدائل  وتقدم 

واملجتمع  الإعــالم  و�سائل  لتمكني  تطبيقية  حلقات 

املـــدين مــن املــ�ــســاركــة بــ�ــســورة فــّعــالــة يف دوائـــر 

ال�سيا�سة. وقد نّوه دو�سون بهذا املجهود قائاًل »اإنها 

مهمة �ساقة،  فال بد اأن تكون اأ�سبه بنا�سط يف �سهرة 

املطرب الآيرلندي »بونو« حتى توؤثر على ال�سيا�سة«.

فيلم.. وأزمة 
لكي ي�سل �ستيغليت�س اإىل جمهور اأو�سع، فقد اأنتج فيلًما وثائقًيا بعنوان »حول العامل 

مع جوزيف �ستيغليت�س« )Around the World with Joseph stigliz( يدور حول 

كيفية تقا�سم ثمار الراأ�سمالية مب�ساواة اأكرب. ولكن هل ميثل هذا الفيلم مناف�سة للمخرج 

مايكل مور. ويرد �ستيغليت�س �ساحًكا »ل اأعتقد اأن مور خمرج بارع جًدا«، ولكن »ال�سعور 

بالإحباط ل يحقق اأي نفع«.

وليات  اأبناء  كاأحد  »تفاوؤله  يفقد  مل  اإنه  يقول:  �سيتغليت�س  فاإن  مور،  مايكل  وعك�س 

الغرب الأو�سط« باأن الأمور �ستتح�سن يف الأجل الطويل. ويقول: اإن اأنا�ًسا كثريين اأعربوا 

له عن قلقهم من اأنه ما كادت الأزمة املالية اأن تزول، حتى بدا اأن امل�سرفيني واأن�سارهم 

املتحم�سني قد عادوا اإىل فر�س �سيطرتهم، ولكن ما مل يتم اإجراء اإ�سالح حقيقي للنظام 

املايل، »فهناك احتمال كبري بحدوث اأزمة اأخرى خالل 10-15 �سنة، مع اأنخفا�س احتمال 

فوز البنوك باجلولة التالية«. ذلك اأن كل اأزمة توفر »حافًزا على اإجراء اإ�سالح دميقراطي 

اأعمق. فاللعبة مل تنته«.
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ومن املتوقع اأن ت�ستمر احلكومة 

ال�سعودية يف �سخ مليارات الريالت 

على  القادمة  القليلة  ال�سنوات  خالل 

اأنها  ا  خ�سو�سً التحتية،  البنية  م�ساريع 

املا�سية  القليلة  الأيـــام  خــالل  فعلًيا  ــداأت  ب

التنموية  »الإ�ــســكــان«  وزارة  م�ساريع  بــاإطــالق 

�سكنية  وحدة  األف   500 تقدمي  اإىل  تهدف  التي 

للمواطنني يف البالد.

ازدياد الطلب

تنفذها  التي  ال�سخمة  امل�ساريع  اأن  كما 

املــكــرمــة«،  »مــكــة  مــن منطقتي  كــل  ــة يف  ــدول ال

الطلب  عمليات  من  �ستزيد  املنورة«،  و»املدينة 

على منتجات الإ�سمنت خالل الفرتة القادمة.

عن  وارتفاعها  الطلب  عمليات  تزايد  ودفع 

وال�سناعة«  »الــتــجــارة  وزارة  املعرو�س  حجم 

خالل الأ�سهر القليلة املا�سية اإىل ا�سترياد نحو 

6 ماليني طن من الإ�سمنت.

الإطار، كانت ال�سعودية قد قررت  ويف هذا 

الإ�سمنت  مــن  طــن  مــاليــني   6 نــحــو  ا�ــســتــرياد 

يف  وذلــك  اجلـــاري،  العام  نهاية  قبل  امل�ستورد 

وتــرية  ترتفع  اأن  فيه  املتوقع  مــن  ــذي  ال الــوقــت 

تنفيذ امل�ساريع يف مدينتي مكة املكرمة واملدينة 

يف  ارتفاع  و�سط  احلج،  مو�سم  قرب  مع  املنورة 

بقية  يف  الإ�سكانية  املــ�ــســروعــات  تنفيذ  حجم 

تنفيذ  الإ�سكان  وزارة  بــدء  مع  البالد  مناطق 

امل�ساريع الإ�سكانية اجلديدة للمواطنني.

�شوق الأ�شهم

املدرجة  الإ�سمنت  �سركات  �سعيد  وعلى 

�سركات  حققت  ال�سعودية،  الأ�سهم  �سوق  يف 

الأ�سمنت املدرجة منًوا يف اأرباحها بالربع الثاين 

ومنــًوا   ،%21 ن�سبته  بلغت  اجلـــاري  الــعــام  مــن 

بالن�سف الأول ككل بن�سبة 13%، فيما حققت 

منًوا يف اأرباحها الت�سغيلية بالربع الثاين 

بن�سبة 17% وبالن�سف الأول بن�سبة %7.

وياأتي هذا النمو على الرغم 

�سعر  متو�سط  تراجع  من 

القطاع االستثماري اآلمن
 »اإلسمنت«.. 

ال يلللزال قللطللاع »اإلسللمللنللت« 
األسللللللهللللللم  سلللللللللللوق  يف  يلللللشلللللكلللللل 
الللسللعللوديللة مللنللاًخللا اسللتللثللمللارًيللا 
املتداولني  مللن  كللل  أملللام  مغرًيا 

األفراد واملؤسسات.
وتللللللأتللللللي هلللللللذه اإليللللجللللابلللليللللة 
الللتللنللافللسلليللة يف ظللل  امللللليللللزة  أو 
عللمللللليللات منلللو إيللجللابلليللة بلللدأت 
تللظللهللر علللللللى قلللطلللاع اإلسللمللنللت 
يف الللللسللللوق اللللسلللعلللوديلللة خلللالل 
السنوات القليلة املاضية، وهو 
أملللر يللعللود بطبيعة احللللال إلللى 
الضخ احلكومي الكبير املساند 

ملشاريع البنية التحتية.

الرياض: »تداول«
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مقارنة   2013 من  الثاين  الربع  ريال يف   265.2

وبن�سبة  املقابل،  الربع  يف  للطن  ريال   278.9 بـ 

يف  الطن  �سعر  متو�سط  وتراجع   ،%4.9 تراجع 

الن�سف الأول اإىل 262 ريال، مقابل 275.9 ريال 

للطن يف الن�سف املقابل وبن�سبة تراجع %5.1.

كما ارتفعت اأرباح �سركات القطاع الت�سغيلية 

16.5% يف الربع الثاين من عام 2013  وبن�سبة 

 1.57 بـ  مقارنة  ريال  مليار   1.83 بلوغها  بعد 

و�سلت  بينما  املــقــابــل،  الــربــع  يف  ريـــال  مليار 

من  الأول  الن�سف  يف  الت�سغيلية  القطاع  اأربــاح 

 3.4 مقابل  ريال  مليار   3.6 اإىل  احلايل  العام 

ارتفاع  وبن�سبة  املقابل،  الن�سف  يف  ريال  مليار 

ارتفاع  ن�سبة  من  بكثري  اأقــل  اأنها  اأي   ،%7.42

الأرباح ال�سافية.

ذكرتها  التي  الأ�سباب  اإىل  النظر  وعند 

لفرتة  اأرباحها  عن  اإعالناتها  يف  ال�سركات 

جند  العام  من  الأول  والن�سف  الثاين  الربع 

التجاري  الت�سغيل  بدء  تركز على  اأغلبها  اأن 

خطوط  ت�سغيل  ـــدء  وب الــ�ــســركــات،  لبع�س 

ـــاع اأربـــــاح ال�ــســتــثــمــارات  ـــف جـــديـــدة، وارت

التكلفة،  عنا�سر  بع�س  وانخفا�س  باخلارج، 

انخفا�س  اإىل  اإ�سافة  امل�ساريف،  وتر�سيد 

بع�س الر�سوم امل�ستحقة على بع�س ال�سركات  

مقارنة بالفرتة املقابلة.

ُي�سار اإىل  اأن وزارة »التجارة وال�سناعة« 

�سهرين:  نحو  قبل  قالت  قد  كانت  ال�سعودية 

ــع �ــســركــات الإ�ــســمــنــت  ـــــوزارة م »نــ�ــســقــت ال

من  طــن  نحو 6 ماليني  لتوفري  اململكة  يف 

الإ�سمنت امل�ستورد قبل نهاية العام اجلاري، 

ــ�ــســوق بــاحــتــيــاجــاتــه من  ـــــداد ال وذلــــك لإم

املحددة  بالأ�سعار  توفرها  و�سمان  ال�سلعة، 

للم�ستهلكني يف جميع املناطق«.

وال�سناعة  الــتــجــارة  »وزارة  وبح�سب 

الــ�ــســعــوديــة« بــلــغ حــجــم كــمــيــات الإ�ــســمــنــت 

املوانئ،  اإىل  و�سلت  التي  واملكي�س  ال�سائب 

الفرتة  خــالل  للمملكة  احلــدوديــة  واملنافذ 

عليها  املتعاقد  الكميات  اإىل جانب  املا�سية، 

 1.2 اأكرث من  فعلًيا حتى �سهر مايو املا�سي 

ب�سكل  اأ�سهم  الــذي  الأمــر  وهــو  طــن،  مليون 

الحتياج  و�ــســد  الــ�ــســوق  ا�ــســتــقــرار  يف  كبري 

املتزايد لإقامة امل�ساريع.

بلغت أرباح شركات اإلسمنت 
في النصف األول من العام 
الحالي، نحو 3.6 مليار ريالد

الطن يف الربع الثاين 

ويف  بــــنــــ�ــــســــبــــة  %4.9 

وهو   ،%5.1 بن�سبة  الن�سف 

اآخر  �سبًبا  هناك  اأن  اإىل  ي�سري  ما 

ارتفاع  املبيعات والأ�سعار �ساعد على  غري 

ما  وهو  الن�سبة،  بهذه  للقطاع  ال�سافية  الأربــاح 

اإعالنات  يف  ال�سركات  ذكرته  فيما  جلًيا  يظهر 

غري  منها  وكثري  لالرتفاع،  اأ�سباب  من  اأرباحها 

ت�سغيلي وغري متكرر.

املــدرجــة  الإ�ــســمــنــت  �ــســركــات  كــمــا حققت 

بال�سوق ال�سعودي اأرباًحا �سافية يف الربع الثاين 

من العام احلايل بلغت 1.82 مليار ريال بن�سبة 

ارتفاع 20.99% مقارنة بالربع املقابل من العام 

 1.51 اإىل  فيه  و�سلت  قد  كانت  والتي  املا�سي، 

 %0.38 بلغت  وبن�سبة  ارتفعت  كما  ريال،  مليار 

والتي  العام احلايل،  ال�سابق من  بالربع  مقارنة 

كانت قد بلغت فيه 1.81 مليار ريال.

يف  الإ�سمنت  �ــســركــات  اأربــــاح  بلغت  كــذلــك 

الن�سف الأول من العام احلايل، نحو 3.6 مليار 

بالفرتة  مقارنة   %12.79 ارتفاع  وبن�سبة  ريــال 

 3.2 فيها  بلغت  والتي  املا�سي  العام  من  املقابلة 

مليار ريال، وجاءت تلك الرتفاعات على الرغم 

اإىل  للقطاع  الــطــن  �سعر  متو�سط  تــراجــع  مــن 
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مؤشرات - أداء شركات الوساطة

اداء �شركات الو�شاطة )جميع عمليات البيع وال�شراء ( اأغ�شط�س 2013م

Member Activity  - August,  2013

�شركة الو�شاطة

الرتتيبالن�شبةال�شفقاتالرتتيبالن�شبةكمية التداولتالرتتيبالن�شبة قيمة التداول

 Member Name
VALUE %PositionVOLUME %PositionTRADES %Position

3AlJazira Capital%1471,48312.82%11,552,138,960.0020.20%33,280,897,969.3517.80 اجلزيرة كابيتال

1Al Rajhi Capital%2785,34621.36%21,120,673,215.0014.59%27,679,083,585.4014.81الراجحي املالية 

 �سركة اإت�س اإ�س بي �سي العربية 

ال�سعودية املحدودة
21,222,174,170.6011.35%3824,793,244.0010.74%3275,0517.48%6

HSBC Saudi Arabia
Limited

2NCB Capital%4478,41213.01%4807,030,865.0010.50%18,935,635,875.6010.13 الأهلي كابيتال

4Samba Capital%5396,03710.77%5689,897,061.008.98%16,700,388,208.558.93�سامبا كابيتال

7Saudi Fransi Capital%6266,1357.24%6552,713,823.007.19%13,803,334,655.557.38ال�سعودي الفرن�سي كابيتال

Riyad Capital 5%7338,4269.20%7505,421,023.006.58%12,825,639,695.306.86 الريا�س املالية    

8ANB Invest%8199,5725.43%8484,332,787.006.30%11,525,776,893.706.17العربي الوطني لال�ستثمار 

10AlIstithmar Capital%982,7212.25%9255,004,071.003.32%6,297,118,230.603.37الإ�ستثمار كابيتال 

9Derayah Financial%1088,3592.40%10182,957,284.002.38%4,437,780,224.452.37دراية املالية

Saudi Hollandi Capital 12%1149,2991.34%11137,059,907.001.78%3,139,170,683.551.68ال�سعودي الهولندي املالية 

11%1258,2291.58%12118,604,637.001.54%2,828,028,101.501.51�سركة البالد لالإ�ستثمار 
 Al Bilad Investment
Company

13%1341,0551.12%13100,617,956.001.31%2,646,562,875.051.42فالكم للخدمات املالية
 Falcom Investment
Company

14%1436,1580.98%1468,071,113.000.89%1,811,050,695.900.97�سركة الإمناء لال�ستثمار    
 Alinma Investment
Company

17Jadwa Investment%1612,8660.35%1544,134,368.000.57%1,705,250,658.950.91جدوى لال�ستثمار  

20%188,6610.24%1621,284,163.000.28%1,178,775,205.250.63مورجان �ستانلي ال�سعودية
 Morgan Stanley Saudi
Arabia

16Aloula Geojit%1516,0280.44%1746,191,888.000.60%1,092,770,576.850.58الوىل جوجيت كابيتال

15Al Nefaie Investment Group%1718,8420.51%1838,564,401.000.50%1,018,411,684.500.54جمموعة النفيعي لالإ�ستثمار

19EFG_Hermes KSA%1910,7780.29%1919,734,330.000.26%927,517,474.300.50 املجموعة املالية هريمي�س ال�سعودية

22%205,4750.15%2019,479,465.000.25%856,551,085.350.46مرييل لين�س اململكة العربية ال�سعودية
 Merrill Lynch Kingdom of
Saudi Arabia

21Credit Suisse Saudi Arabia%236,3330.17%2115,841,297.000.21%632,839,794.800.34كريديت �سوي�س العربية ال�سعودية

18Osool Capital%2110,8290.29%2219,026,821.000.25%581,174,450.200.31اأ�سول املالية 

25%252,9610.08%237,361,119.000.10%346,895,842.650.19دويت�سه لالأوراق املالية 
 Deutsche Securities Saudi
Arabia

الإمارات دبي الوطني كابيتال 

ال�سعودية املحدودة
295,138,762.050.16%246,403,374.000.08%282,2920.06%27Emirates NBD Capital KSA

�سركة ال�سرق الأو�سط لال�ستثمار 

املايل
255,819,689.500.14%2517,218,194.000.22%223,4900.09%24

 Middle East Financial
Investment Company

26Muscat Capital%242,9600.08%268,014,280.000.10%233,274,180.800.12�سركة م�سقط املالية

29Audi Capital%262,0540.06%276,743,334.000.09%230,912,742.200.12عودة كابيتال

23The Investor for Securities%274,4630.12%286,685,509.000.09%230,675,826.950.12�سركة امل�ستثمر لالأوراق املالية

28Arbah Capital%302,2130.06%293,183,975.000.04%181,222,945.700.10اأرباح املالية   

30%291600.00%303,542,300.000.05%39,087,872.150.02اخلري كابيتال ال�سعوديه 
 Al-Khair Capital Saudi
Arabia

186,938,960,657.307,682,724,764.003,676,688Totalاملجموع
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اداء �شركات الو�شاطة )جميع عمليات البيع وال�شراء عن طريق النرتنت( اأغ�شط�س 2013م

Internet Activity - August,   2013

�شركة الو�شاطة

 الرتتيبالن�شبةقيمة التداول
ن�شبة القيمة للع�شو 

من  النرتنت
الرتتيبالن�شبةال�شفقاتالرتتيب الن�شبةكمية التداولت

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

Riyad Capital 6%8198,4087.44%258,644,9684.91%750.82%6,518,449,878.255.25 الريا�س املالية 

3NCB Capital%3376,06714.10%561,484,93910.65%371.09%13,462,104,563.3510.85 الأهلي كابيتال  

1Al Rajhi Capital%2497,50818.66%703,620,81613.34%260.48%16,740,605,576.8513.49 الراجحي املالية

11%1244,7781.68%72,910,0481.38%1261.36%1,735,405,094.151.40�سركة البالد لالإ�ستثمار   
 Al Bilad Investment
Company

الإمارات دبي الوطني كابيتال 

ال�سعودية املحدودة
240,101,272.350.19%1881.35%3,917,5410.07%211,6230.06%21

 Emirates NBD Capital
KSA

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

17Osool Capital%1710,5170.39%18,102,1460.34%1796.53%561,020,025.300.45 اأ�سول املالية

2AlJazira Capital%1395,42814.83%1,312,889,77224.90%181.68%27,182,530,951.6521.91اجلزيرة كابيتال

 كريديت �سوي�س العربية 

ال�سعودية
0.000.00%260.00%00.00%2600.00%26

 Credit Suisse Saudi
Arabia

   املجموعة املالية هريمي�س 

ال�سعودية
29,937,974.300.02%243.23%1,075,2600.02%245490.02%23EFG_Hermes KSA

26Audi Capital%2600.00%00.00%260.00%0.000.00 عودة كابيتال

12%1138,0091.43%90,344,8631.71%1187.51%2,315,886,606.051.87   فالكم للخدمات املالية 
 Falcom Investment
Company

   �سركة ال�سرق الأو�سط 

لال�ستثمار املايل 
37,835,067.600.03%2314.79%1,570,1850.03%236570.02%22

 Middle East Financial
Investment Company

10AlIstithmar Capital%1045,8831.72%119,669,1992.27%1047.89%3,015,376,386.452.43  الإ�ستثمار كابيتال

20Jadwa Investment%181,7900.07%7,864,5490.15%1913.81%235,477,325.000.19 جدوى لال�ستثمار

19Muscat Capital%202,2500.08%6,328,5420.12%2168.31%159,356,343.300.13 �سركة م�سقط املالية

16Aloula Geojit%1514,1050.53%44,127,7190.84%1594.14%1,028,743,975.150.83   الوىل جوجيت كابيتال

Saudi Hollandi Capital 14%1322,7490.85%53,022,9161.01%1437.55%1,178,902,558.750.95 ال�سعودي الهولندي املالية

  �سركة امل�ستثمر لالأوراق 

املالية
230,396,620.200.19%2099.88%6,680,1690.13%194,4510.17%18

 The Investor for
Securities

24Arbah Capital%255090.02%538,1930.01%2510.09%18,292,632.350.01     اأرباح املالية 

13%1428,2211.06%52,313,6090.99%1366.72%1,208,273,223.750.97   �سركة الإمناء لال�ستثمار  
 Alinma Investment
Company

26%2600.00%00.00%260.00%0.000.00 مورجان �ستانلي ال�سعودية
 Morgan Stanley Saudi
Arabia

15%1616,1750.61%32,220,9240.61%1683.45%849,836,244.400.68جمموعة النفيعي لالإ�ستثمار 
 Al Nefaie Investment
Group

9Derayah Financial%984,5823.17%173,876,6543.30%994.66%4,200,873,528.903.39دراية املالية

5Saudi Fransi Capital%6223,8888.40%418,744,7907.94%676.23%10,522,400,913.958.48 ال�سعودي الفرن�سي كابيتال

25%221600.01%3,542,3000.07%22100.00%39,087,872.150.03  اخلري كابيتال ال�سعوديه
 Al-Khair Capital Saudi
Arabia

مرييل لين�س اململكة العربية 

ال�سعودية
0.000.00%260.00%00.00%2600.00%26

 Merrill Lynch
 Kingdom of Saudi
Arabia

�سركة اإت�س اإ�س بي �سي العربية 

ال�سعودية املحدودة
12,794,863,222.2010.31%560.29%508,466,8669.64%5186,8727.01%7

 HSBC Saudi Arabia
Limited

8ANB Invest%7119,2914.47%283,523,6405.38%856.39%6,499,517,573.355.24العربي الوطني لال�ستثمار 

4Samba Capital%4352,38713.21%537,191,65810.19%479.47%13,271,523,909.3010.70�سامبا كابيتال

124,076,799,339.055,272,672,2662,666,857Total املجموع
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مؤشرات - المستثمرون حسب الجنسية

املتداولة  لالأ�سهم  الإجمالية  القيمة  بلغت 

مليار   93.47 2013م  اأغ�سط�س  �سهر  خــالل 

تــداولت  عن   %12.18 قــدره  بانخفا�س  ريــال، 

�سهر يوليو من العام 2013.

نوع امل�شتثمر

»الأفــــراد«   �ــســراء  عمليات  قيمة  بلغت   •
فيما   ،)%84.83( �سعودي  ريال  مليار   79.29

ريال  مليار   84.68 البيع   عمليات  قيمة  بلغت 

�سعودي )%90.60(.

»املوؤ�س�سات«   �سراء  عمليات  قيمة  بلغت   •

فيما   ،)%13.10( �سعودي  ريال  مليار   12.24

ريال  مليار   7.13 البيع    عمليات  قيمة  بلغت 

�سعودي )%7.63( .

 – »الأجانب  �سراء  عمليات  قيمة  بلغت   •
�سعودي  ريــال  مليار   1.94 مبادلة«  اتفاقيات 

)2.07%(، فيما بلغت قيمة عمليات البيع 1.66 

مليار ريال �سعودي )%1.77(.

 اجلن�شية

»امل�ستثمر  �ــســراء  عمليات  قيمة  بلغت   •
�ــســعــودي  ريـــــال  ــار  ــي مــل  88.22 الـــ�ـــســـعـــودي« 

البيع  عمليات  قيمة  بلغت  فيما   ،)%94.38(

88.99 مليار ريال �سعودي )%95.20(.

»امل�ستثمر  �ــســراء  عمليات  قيمة  بلغت   •
اخلليجي«  2.10 مليار ريال �سعودي )%2.24(، 

فيما بلغت قيمة عمليات البيع  1.52 مليار ريال 

�سعودي )%1.63(.

»امل�ستثمر  ــراء  ــس � عمليات  قيمة  بلغت   •
الأجنبي – املقيم واإتفاقيات املبادلة« 3.16 مليار 

ريال �سعودي )3.38 %(، فيما بلغت قيمة عمليات 

البيع 2.96 مليار ريال �سعودي )%3.17(.

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

اإح�شائيات التداول ح�شب ت�شنيف اجلن�شية و نوع امل�شتثمر - اأغ�شط�س 2013

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

اأجنبي )اإتفاقية 

مبادلة(

1.9%

 موؤ�س�سات

10.4%
 اأفراد

87.7%

قيمة الأ�شهم املتداولة )%( – اجلن�شية

 �سعودي

94.8%

اأجنبي )مقيم و 

 اإتفاقية مبادلة(

3.3%

 خليجي

1.9%

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

ء
را

�ش

�شعودي

3,411,140,4581,662,049%77,818,383,87683.26اأفراد

295,800,00499,336%10,397,510,05811.12موؤ�ش�شات

خليجي

7,549,0623,836%253,101,0600.27اأفراد

43,762,30114,837%1,844,630,4481.97موؤ�ش�شات

47,210,03743,424%1,217,000,3311.30اأفراداأجنبي )مقيم(

35,900,52014,862%1,938,854,5552.07اأجنبي )اإتفاقية مبادلة(

3,841,362,3821,838,344%93,469,480,329100.00اإجمايل ال�شراء

ع
ي
ب

�شعودي

3,563,840,7421,731,224%83,212,244,45389.03اأفراد

158,199,05042,124%5,772,916,5346.18موؤ�ش�شات

خليجي

3,984,6891,105%161,814,4690.17اأفراد

31,641,92812,275%1,359,393,6031.45موؤ�ش�شات

50,089,46238,986%1,306,661,1211.40اأفراداأجنبي )مقيم(

33,606,51112,630%1,656,450,1501.77اأجنبي )اإتفاقية مبادلة(

3,841,362,3821,838,344%93,469,480,329100.00اإجمايل البيع
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ملخص السوق - الشهري Sponsored by: 

يف نهاية �سهر اأغ�سط�س 2013 م اأغلق املوؤ�سر 

عند  )تــــداول(  ال�سعودية  املالية  لل�سوق  الــعــام 

 148.59 منخف�سًا  نقطة   7،766.52 م�ستوى 

نقطة (1.88%) مقارنة بال�سهر ال�سابق. 

وبالن�سبة لأداء املوؤ�سر من بداية العام حتى 

تاريخه فقد حقق عائًدا اإيجابًيا قدره %14.19 

)965.30 نقطة( وقد كانت اأعلى نقطة اإغالق 

2013/08/21م  يوم  ال�سهر يف  للموؤ�سر خالل 

عند م�ستوى 8.214.85 نقطة.

امل�سدرة  لالأ�سهم  ال�سوقية  القيمة  بلغت 

 1،543.44 2013م،  اأغ�سط�س  �سهر  نهاية  يف 

دولر  مليار   411.58 يعادل  ما  اأي  ريال  مليار 

ن�ســــبته  بلغت  ا  انخفا�سً م�سجلة  اأمــريــكــي، 

1.32% مقارنة بال�سهر ال�سابق.

املتداولة  لالأ�سهم  الإجمالية  القيمة  بلغت 

ريال  مليار   93.47 2013م،  اأغ�سط�س  ل�سهر 

اأي ما يعادل 24.93 مليار دولر اأمريكي وذلك 

ال�سهر  عن   %12.18 ن�ســــبته  بلغت  بانخفا�س 

ال�سابق.

وبــلــغ اإجــمــايل عـــدد الأ�ــســهــم املــتــداولــة* 

�ســــهم  مليار   3.84 2013م،  اأغ�سط�س  ل�سهر 

خالل  تــداولــهــا  مت  �سهم  مليار   4.09 مقابل 

ال�سهر ال�سابق، وذلك بانخفا�س بلغت ن�ســــبته 

.%5.99

�سهر  خالل  املنفذة  ال�سفقات  عدد  اإجمايل  اأما 

�سفقة  مليون   1.84 بلغ  فقد  2013م،  اأغ�سط�س 

خالل  تنفيذها  مت  �سفقة  مليون   2.06 مقابـــل 

بلغت  بانخفا�س  ـــك  وذل 2013م،  يــولــيــو  �سهر 

ن�ســــبته %10.85.

* معدلة جلميع اإجراءات ال�سركات خالل الفرتة.
 • بلغ عدد اأيام التداول خالل �سهر اأغ�سط�س 2013،16 يومًا 

 مقابل 23  يومًا خالل �سهر يوليو 2013م. 

القيمة املتداولة لألسهم تبلغ  93.47 مليار ريال

 1.84 مليون صفقة تم تنفيذها خالل شهر أغسطس 2013م

اأداء موؤ�شرات القطاعات

Performance of Sectoral Indices

Sectoral Indices
ن�سبة التغري  للعام حتي تاريخه  يوليو - 2013 م اأغ�سط�س - 2013 م

موؤ�سرات القطاعات

YTD Change % July  - 2013 August  - 2013

Banks & Financial Services 18.56% -0.91% 17,522.91 17,363.05 امل�سارف واخلدمات املالية

Petrochemical Industries 5.05% 0.07% 6,147.58 6,152.06 ال�سناعات البرتوكيماوية

Cement 19.02% 1.49% 7,110.32 7,216.44 الأ�سمنت

Retail 42.01% -1.30% 10,799.37 10,659.17 التجزئة

Energy & Utilities -1.38% -0.86% 4,764.84 4,723.97 الطاقة واملرافق اخلدمية

Agriculture & Food Indust. 25.62% -3.49% 8,578.29 8,279.10 الزراعة وال�سناعات الغذائية

Telecom. & Information  Tech. 11.99% -1.82% 2,469.25 2,424.41 الإت�سالت وتقنية املعلومات

Insurance -22.67% -8.88% 1,155.65 1,053.01 التاأمني

Multi-Investment -8.98% -4.73% 3,532.54 3,365.40 �سركات ال�ستثمار املتعدد

Industrial Investment -1.35% -3.53% 6,457.75 6,229.68 ال�ستثمار ال�سناعي

Building & Construction 16.62% -3.54% 3,409.44 3,288.67 الت�سييد والبناء

Real Estate Development 35.32% -11.42% 5,108.57 4,525.30 التطوير العقاري

Transport 3.43% -1.56% 5,112.35 5,032.60 النقل

Media & Publishing -16.52% -8.49% 2,654.35 2,428.90 العالم والن�سر

Hotel & Tourism 94.64% 1.36% 13,928.62 14,118.69 الفنادق وال�سياحة

إجراءات الشركات - أغسطس 2013
• رفعت �سركة ال�سرق الأو�سط للكابالت املتخ�س�سة )م�سك(  راأ�سمالها وذلك عن طريق طرح 20 مليون �سهًما 
جديًدا »حقوق اأولوية« ب�سعر 10 ريالت لل�سهم الواحد لي�سبح عدد اأ�سهمها امل�سدرة 60 مليون �سهـــــم وذلك بتاريخ 

2013/08/27م.
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ب�����رع�����اي�����ة ملخص السوق - الشهري

تداول الأ�شهم ح�شب القطاعات - اأغ�شط�س 2013 م

Sectoral Activities - August 2013   

Sector
الن�شبة اىل الإجماىل قيمه الأ�شهم املتداولة الن�شبه اىل الإجماىل الن�شبه اىل الإجماىل الأ�شهم املتداولة ال�شفقات املنفذة

القطاعات

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

Banks & F. Services 11.52% 10,764,450,282.90 13.77% 529,433,093 5.25% 96,422 امل�شارف واخلدمات املالية

Petrochemical Indust. 14.82% 13,851,911,901.40 12.60% 484,255,790 8.83% 162,407 ال�شناعات البرتوكيماوية

Cement 6.02% 5,623,874,831.85 4.94% 189,955,942 5.94% 109,269 الأ�شمنت

Retail 4.55% 4,254,274,438.20 2.44% 93,698,841 5.12% 94,071 التجزئة

Energy & Utilities 1.33% 1,241,238,387.25 2.25% 86,587,153 0.83% 15,254 الطاقة واملرافق اخلدمية

Agri. & Food Indust. 6.41% 5,990,153,289.70 4.18% 160,639,638 7.16% 131,590 الزراعة وال�شناعات الغذائية

Telecom. & Info. Tech. 8.03% 7,508,440,257.90 12.50% 480,558,005 5.23% 96,201 الإت�شالت وتقنية املعلومات

Insurance 16.90% 15,798,125,416.90 10.22% 392,735,055 33.13% 609,074 التاأمني

Multi-Investment 2.12% 1,985,483,794.35 2.87% 110,237,478 2.34% 42,996 �شركات ال�شتثمار املتعدد

Industrial Investment 5.54% 5,178,663,595.60 3.58% 137,726,024 5.73% 105,365 ال�شتثمار ال�شناعي

Building & Construction 4.46% 4,173,172,979.15 4.29% 164,883,186 5.48% 100,767 الت�شييد والبناء

Real Estate Development 13.01% 12,155,988,491.20 22.56% 867,064,152 9.56% 175,706 التطوير العقاري

Transport 2.48% 2,320,449,357.85 2.55% 98,172,982 2.41% 44,256 النقل

Media & Publishing 0.77% 721,615,695.80 0.48% 18,385,585 1.24% 22,809 العالم والن�شر

Hotel & Tourism 2.03% 1,901,637,608.60 0.78% 29,813,508 1.75% 32,157 الفنادق وال�شياحة

Total 100.00% 93,469,480,328.65 100.00% 3,844,146,432 100.00% 1,838,344 الإجمايل

مقارنة معلومات التداول عن �شهر اأغ�شط�س 2013 م مع �شهر يوليو 2013 م

Comparing Trading Information for August 2013 with July 2013

Trading Information
ن�شبة التغري July   يوليو August   اأغ�شط�س

معلومات التداول

Change % 2013 2013

Transactions -10.85% 2,062,004 1,838,344 عدد ال�سفقات املنفذة

Shares Traded * -5.99% 4,088,960,080 3,844,146,432 عدد الأ�سهم املتداولة *

Value Traded (SR) -12.18% 106,434,184,049.10 93,469,480,328.65 قيمة الأ�سهم املتداولة )ريال(

Number of Trading Days - 23 16   عدد اأيام التداول    

Daily Average of Transactions 28.16% 89,652 114,897 املتو�سط اليومي لعدد ال�سفقات املنفذة

Daily Average of Shares Traded * 35.14% 177,780,873 240,259,152 املتو�سط اليومي لالأ�سهم املتداولة *

Daily Average of Value (SR) 26.24% 4,627,573,220 5,841,842,521 املتو�سط اليومي لقيمة الأ�سهم املتداولة )ريال(

Market Capitalization (SR biln) -1.32% 1,564.02 1,543.44 )القيمه ال�سوقيه لالأ�سهم امل�سدرة )مليار ريال  

Tadawul All Share Index (TASI) -1.88% 7,915.11 7,766.52  )املوؤ�سر العام  )نقطة 

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

مقارنة معلومات التداول عن �شهر اأغ�شط�س 2013 م مع �شهر اأغ�شط�س 2012 م

Comparing Trading Information for August 2013 with August 2012

Trading Information
ن�شبة التغري August   اأغ�شط�س August   اأغ�شط�س

معلومات التداول

Change % 2012 2013

Transactions -20.01% 2,298,299 1,838,344 عدد ال�سفقات املنفذة

 Shares Traded * -8.21% 4,187,753,035 3,844,146,432 عدد الأ�سهم املتداولة *

Value Traded (SR) -9.08% 102,803,148,577.85 93,469,480,328.65 قيمة الأ�سهم املتداولة )ريال(

Number of Trading Days - 16 16   عدد اأيام التداول    

Daily Average of Transactions -20.01% 143,644 114,897 املتو�سط اليومي لعدد ال�سفقات املنفذة

Daily Average of Shares Traded * -8.21% 261,734,565 240,259,152 املتو�سط اليومي لالأ�سهم املتداولة *

Daily Average of Value (SR) -9.08% 6,425,196,786 5,841,842,521 املتو�سط اليومي لقيمة الأ�سهم املتداولة )ريال(

Market Capitalization (SR biln) 8.79% 1,418.72 1,543.44 )القيمه ال�سوقيه لالأ�سهم امل�سدرة )مليار ريال  

Tadawul All Share Index (TASI) 8.79% 7,139.01 7,766.52  )املوؤ�سر العام  )نقطة 

* Adjusted for all corporate actions * معدلة جلميع اجراءات ال�سركات 
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Sponsored by: 
Market Summary - Monthly
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تداول الأ�شهم ح�شب القطاعات - اأغ�شط�س 2013 م

Sectoral Activities - August 2013
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Top Five Active Stocks - August 2013

By number of transactions من حيث عدد ال�سفقات

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

ال�شركة

To Market % To Sector % Transactions

JaziraTakaful 13.19% 39.81% 242,491 جزيرة تكافل

Alinma 2.99% 56.95% 54,912 الإمناء

SABIC 2.95% 33.39% 54,224 �سابك

Emaar E.C 2.80% 29.29% 51,460 اإعمار

Dar Al Arkan 2.32% 24.24% 42,592 دار الأركان

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

Company
ن�شبة ال�شركة من اجمايل ال�شوق ن�شبة ال�شركة من القطاع  ال�شهم املتداولة

ال�شركة

To Market % To Sector % Shares Traded

Alinma 11.33% 82.26% 435,532,462 الإمناء

Dar Al Arkan 10.12% 44.88% 389,159,442 دار الأركان

ZAIN KSA 8.77% 70.14% 337,080,316 زين ال�سعودية

Emaar E.C 7.69% 34.11% 295,736,119 اإعمار

Saudi Kayan 4.51% 35.83% 173,506,321 كيان ال�سعودية

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

Company
ن�شبة ال�شركة من اجمايل ال�شوق ن�شبة ال�شركة من القطاع قيمة ال�شهم املتداولة

ال�شركه

To Market% To Sector% Value Traded -SAR

SABIC 7.10% 47.91% 6,635,957,227 �سابك

Alinma 6.85% 59.48% 6,403,161,254 الإمناء

JaziraTakaful 4.99% 29.55% 4,668,338,746 جزيرة تكافل

Dar Al Arkan 4.31% 33.13% 4,027,627,681 دار الأركان

Emaar E.C 3.63% 27.90% 3,391,988,247 إعمار
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Banks & Financial Services
قيمة ال�شهم املتداوله ال�شهم املتداوله   ال�شفقات املنفذه

امل�شارف واخلدمات املالية

Value Traded Volume Traded Transactions

Riyad 232,204,383.20 8,979,420 2,184 الريا�س

AlJazira 422,370,459.90 13,287,535 5,743 اجلزيرة

Saudi Investment 76,932,967.95 3,203,865 1,141 ا�ستثمار

Saudi Hollandi 99,951,105.30 2,715,388 936 ال�سعودي الهولندي

Saudi Fransi 167,644,101.90 4,814,575 1,085 ال�سعودي الفرن�سي

SABB 144,902,959.70 3,613,228 1,104 �سـاب

Arab National 129,410,955.10 3,935,084 1,277 العربي الوطني

SAMBA 442,478,514.75 8,328,121 2,544 �سامبا

Al Rajhi 2,073,751,547.00 26,425,878 13,297 الراجحي

AL Bilad 571,642,033.80 18,597,537 12,199 البالد

Alinma 6,403,161,254.30 435,532,462 54,912 الإمناء

Total 10,764,450,282.90 529,433,093 96,422 اجمايل القطاع

Petrochemical Industries
قيمة ال�شهم املتداوله ال�شهم املتداوله   ال�شفقات املنفذه

ال�شناعات البرتوكيماوية 

Value Traded Volume Traded Transactions

CHEMANOL 278,163,397.50 21,689,303 7,542 كيمانول

Petrochem 156,385,620.20 7,233,260 2,455 برتوكيم

SABIC 6,635,957,226.50 68,580,801 54,224 �سابك

SAFCO 504,532,202.75 3,388,547 4,325 �سافكو

Industrialization 739,623,499.00 27,574,818 7,637 الت�سنيع

Alujain 303,306,574.25 17,920,212 7,118 اللجني

Nama Chemicals 816,016,441.65 65,345,668 17,148 مناء للكيماويات

SIIG 234,188,539.75 8,655,574 2,536 املجموعة ال�سعودية

Sahara Petrochemical 551,549,208.75 34,346,648 8,524 ال�سحراء للبرتوكيماويات

YANSAB 440,760,565.25 7,496,109 4,877 ين�ساب

Sipchem 293,317,570.85 11,813,098 5,043 �سبكيم العاملية

Advanced 434,954,760.50 13,849,487 5,550 املتقدمة

Saudi Kayan 2,097,978,004.25 173,506,321 26,810 كيان ال�سعودية

Petro Rabigh 365,178,290.20 22,855,944 8,618 برتو رابغ

Total 13,851,911,901.40 484,255,790 162,407 اجمايل القطاع

Cement
قيمة ال�شهم املتداوله ال�شهم املتداوله   ال�شفقات املنفذه

ال�سمنت

Value Traded Volume Traded Transactions

HCC 405,072,869.85 18,174,658 10,921 اأ�سمنت حائل

Najran Cement 571,581,321.50 20,196,053 12,083 اأ�سمنت جنران

City Cement 439,692,875.40 16,706,156 13,945 ا�سمنت املدينة

Northern Cement 1,103,370,298.30 47,200,357 29,915 اأ�سمنت ال�سمالية

Arab Cement 712,418,533.00 9,813,513 9,498 ال�سمنت العربية

Yamamah Cement 341,296,573.50 6,329,744 3,801 ا�سمنت اليمامة

Saudi Cement 224,028,263.75 2,117,221 1,916 ا�سمنت ال�سعوديه

Qassim Cement 88,541,977.75 1,040,131 1,452 ا�سمنت الق�سيم

Southern Cement 86,022,308.00 815,110 829 ا�سمنت اجلنوبيه

Yanbu Cement 318,374,813.00 4,149,495 2,488 ا�سمنت ينبع

Eastern Cement 171,535,176.50 2,860,496 2,402 ا�سمنت ال�سرقية

Tabuk Cement 143,598,595.90 4,650,397 2,548 ا�سمنت تبوك

Jouf Cement 1,018,341,225.40 55,902,611 17,471 ا�سمنت اجلوف

Total 5,623,874,831.85 189,955,942 109,269 اجمايل القطاع

Retail
قيمة ال�شهم املتداوله ال�شهم املتداوله   ال�شفقات املنفذه

التجزئة

Value Traded Volume Traded Transactions

A. Othaim Market 282,113,422.00 2,283,150 5,053 اأ�سواق ع العثيم

Mouwasat 199,990,180.00 2,509,387 3,623 املوا�ساة

Extra 148,673,294.75 1,291,691 3,233 اإك�سرتا

Dallah Health 486,487,794.50 7,514,644 7,837 دله ال�سحية
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Care 721,880,816.25 12,210,283 15,589 رعاية

SASCO 330,523,631.80 14,862,564 8,454 �سا�سكو

Thim›ar 333,115,860.70 9,877,752 11,811 ثمار

Fitaihi Group 343,837,404.95 21,521,500 7,961 جمموعة فتيحي

Jarir 265,432,732.00 1,238,352 3,045 جرير

Aldrees 469,488,030.40 10,516,146 12,149 الدري�س

AlHokair 394,710,455.25 2,983,071 7,055 احلكري

Alkhaleej Trng 278,020,815.60 6,890,301 8,261 اخلليج للتدريب

Total 4,254,274,438.20 93,698,841 94,071 اجمايل القطاع

Energy & Utilities
قيمة ال�شهم املتداوله ال�شهم املتداوله   ال�شفقات املنفذه

الطاقة واملرافق اخلدمية

Value Traded Volume Traded Transactions

Gas & Industrialization 233,225,799.85 10,665,940 6,110 الغاز والت�سنيع

Saudi Electricity 1,008,012,587.40 75,921,213 9,144 كهرباء ال�سعودية

Total 1,241,238,387.25 86,587,153 15,254 اجمايل القطاع

Agriculture & Food Industries
قيمة ال�شهم املتداوله ال�شهم املتداوله   ال�شفقات املنفذه

الزراعة وال�سناعات الغذائية

Value Traded Volume Traded Transactions

SAVOLA Group 555,211,016.50 10,203,561 5,968 جمموعة �سافول

Food 626,971,535.10 19,703,391 18,788 الغذائية

SADAFCO 134,728,509.25 1,396,858 3,387 �سدافكو

Almarai 925,855,772.25 11,134,937 13,462 املراعي

Anaam Holding 197,079,593.00 5,721,132 6,395 اأنعام القاب�سة

H B 183,327,569.25 2,823,791 6,271 حلواين اإخوان

Herfy Foods 140,954,277.50 1,219,577 3,026 هريف لالأغذية

Catering 342,918,923.75 2,661,584 3,922 التموين

NADEC 280,800,283.10 10,203,905 6,074 نادك

Qassim Agriculture 527,953,577.60 36,041,737 13,359 الق�سيم الزراعيه

Tabuk Agriculture 600,895,109.80 14,479,824 14,889 تبوك الزراعيه

Saudi Fisheries 676,137,477.70 21,481,888 17,983 الأ�سماك

Sharqiya Dev Co 484,924,838.25 8,270,668 10,538 ال�سرقية للتنمية

Jouff Agriculture 88,257,076.00 1,867,694 1,734 اجلوف الزراعيه

Bishah Agriculture * 0.00 0 0 بي�سة الزراعيه *

Jazan Development 224,137,730.65 13,429,091 5,794 جازان للتنمية

Total 5,990,153,289.70 160,639,638 131,590 اجمايل القطاع

 Telecomm. & Information
Technology

قيمة ال�شهم املتداوله ال�شهم املتداوله   ال�شفقات املنفذه

الت�سالت وتقنية املعلومات

Value Traded Volume Traded Transactions

STC 846,404,304.10 20,425,140 7,257 الت�سالت

Etihad Etisalat 1,714,775,102.75 20,106,018 10,077 احتاد ات�سالت

ZAIN KSA 3,359,494,433.60 337,080,316 41,103 زين ال�سعودية

 Atheeb Telecom 1,587,766,417.45 102,946,531 37,764 عذيب لالت�سالت

 Almutakamela * 0.00 0 0 املتكاملة *

Total 7,508,440,257.90 480,558,005 96,201 اجمايل القطاع

Insurance
قيمة ال�شهم املتداوله ال�شهم املتداوله   ال�شفقات املنفذه

التاأمني

Value Traded Volume Traded Transactions

Tawuniya 94,590,315.70 3,046,912 2,763 التعاونية

JaziraTakaful 4,668,338,746.25 84,115,615 242,491 جزيرة تكافل

Malath Insurance 227,811,394.25 11,082,844 7,308 مالذ للتاأمني

MEDGULF 394,465,461.15 16,133,030 9,814 ميدغلف للتاأمني

ALLIANZ SF 454,981,218.50 6,442,717 13,532 األيانز اإ�س اإف

SALAMA 281,250,027.75 5,538,966 9,855 �سالمة

Walaa Insurance 245,399,925.70 9,086,397 8,400 ولء للتاأمني

Arabian Shield 792,121,453.65 15,622,829 20,624 الدرع العربي

SABB Takaful 410,420,769.50 11,658,947 11,774 �ساب تكافل

SANAD 443,442,432.55 16,657,688 15,893 �سند
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SAICO 159,082,430.90 3,137,172 5,330 �سايكو

WAFA Insurance 805,339,030.75 10,006,796 32,089 وفاء للتاأمني

Gulf Union 418,524,212.15 16,693,896 15,590 احتاد اخلليج

ATC 221,550,531.15 4,035,093 6,854 الأهلي للتكافل

Al - Ahlia 232,544,764.30 5,173,479 7,724 الأهلية

 ACIG 559,449,363.50 14,629,926 16,243 اأ�سيج

AICC 216,568,957.85 7,925,592 7,279 التاأمني العربية

Trade Union 110,974,997.70 4,956,592 4,250 الحتاد التجاري

Sagr Insurance 174,865,880.30 7,057,779 4,516 ال�سقر للتاأمني

U C A 104,813,034.70 4,468,275 3,887 املتحدة للتاأمني

Saudi Re 268,155,206.35 25,495,202 7,864 الإعادة ال�سعودية

Bupa Arabia 115,425,932.30 3,913,529 3,419 بوبا العربية

Weqaya Takaful 335,833,461.10 10,398,049 10,960 وقاية للتكافل

Al Rajhi Takaful 113,687,365.90 2,387,285 4,290 تكافل الراجحي

ACE 153,031,481.25 2,420,211 5,232 اي�س

AXA - Cooperative 256,314,025.20 5,832,988 7,883 اك�سا - التعاونية

Gulf General 329,815,299.20 7,542,326 11,610 اخلليجية العامة

Buruj 627,250,804.20 12,665,756 22,137 بروج

Al Alamiya 257,421,286.60 4,862,251 8,316 العاملية

Solidarity 478,813,120.20 18,064,540 15,914 �سوليدرتي تكافل

Wataniya 216,614,811.25 2,360,167 7,932 الوطنية

Amana Insurance 524,956,000.80 14,314,219 20,862 امانة للتامني

 Enaya 780,316,131.50 20,040,651 26,122 عناية

 Alinma Tokio M. 323,955,542.75 4,967,336 10,317 الإمناء طوكيو م

Total 15,798,125,416.90 392,735,055 609,074 اجمايل القطاع

Multi- Investment
قيمة ال�شهم املتداوله ال�شهم املتداوله   ال�شفقات املنفذه

�سركات ال�ستثمار املتعدد

Value Traded Volume Traded Transactions

SARCO 277,627,986.25 4,611,946 6,217 امل�سايف

Saudi Advanced 544,153,056.55 30,975,057 11,202 املتطورة

Al Ahsa for Dev. 412,335,160.35 29,870,157 9,669 الح�ساء للتنميه

SISCO 324,829,438.65 22,333,815 5,888 �سي�سكو

Assir 284,818,445.00 14,420,672 6,314 ع�سري

Al Baha * 0.00 0 0 الباحة *

kingdom 141,719,707.55 8,025,831 3,706 اململكة

Total 1,985,483,794.35 110,237,478 42,996 اجمايل القطاع

Industrial Investment
قيمة ال�شهم املتداوله ال�شهم املتداوله   ال�شفقات املنفذه

ال�ستثمار ال�سناعي

Value Traded Volume Traded Transactions

 Takween 179,379,469.90 4,596,439 4,979 تكوين

BCI 173,148,405.90 5,276,972 4,911 بى �سى اآى

MA›ADEN 874,253,837.60 29,725,106 13,220 معادن

Astra Indust 461,185,090.30 10,226,802 10,123 اأ�سرتا ال�سناعية

ALSorayai 174,345,256.45 8,596,770 5,555 جمموعة ال�سريع

Shaker 285,892,017.25 3,472,480 3,894 �ساكر

 Pharmaceutical 390,287,478.00 7,135,854 5,285 الدوائية

Glass 276,378,447.70 10,566,224 7,829 زجاج

FIPCO 321,750,579.20 6,949,120 7,927 فيبكو

Maadaniyah 709,027,815.10 20,401,421 14,348 معدنية

Saudi Chemical 279,897,318.20 5,977,444 3,893 الكيميائيه ال�سعوديه

SPM 477,223,774.70 12,303,597 7,574 �سناعة الورق

AlAbdullatif 123,761,333.60 2,786,396 3,515 العبداللطيف

Saudi Export 452,132,771.70 9,711,399 12,312 ال�سادرات
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Total 5,178,663,595.60 137,726,024.00 105,365.00 اجمايل القطاع

Building & Construction
قيمة ال�شهم املتداوله ال�شهم املتداوله   ال�شفقات املنفذه

الت�سييد والبناء

Value Traded Volume Traded Transactions

ASLAK 155,374,645.10 4,005,475 3,983 اأ�سالك

MMG * 0.00 0 0 جمموعة املعجل *

SSP 170,657,597.10 6,029,815 3,859 الأنابيب ال�سعودية

ALKHODARI 400,746,676.30 11,379,537 8,850 اخل�سري

Ceramic 312,625,605.50 2,709,436 3,929 اخلزف

Gypsum 212,139,621.20 6,894,629 6,847 اجلب�س

Cables 187,512,978.85 14,538,281 6,005 الكابالت

Saudi Industrial 461,675,211.55 27,809,173 11,756 �سدق

Amiantit 301,323,688.90 21,076,946 5,475 اميانتيت

Pipes 305,044,009.35 14,175,894 8,382 اأنابيب

Zamil Industrial 187,815,878.60 3,912,758 2,606 الزامل لل�سناعة

AL Babtain 447,283,908.20 14,515,109 9,573 البابطني

SVCP 240,012,270.25 3,161,334 5,240 الفخارية

MESC 424,682,494.55 26,359,149 14,850 م�سك

Red Sea 366,278,393.70 8,315,650 9,412 البحر الأحمر

Total 4,173,172,979.15 164,883,186 100,767 اجمايل القطاع

Real Estate Development
قيمة االسهم املتداوله االسهم املتداوله   الصفقات املنفذه

التطوير العقاري

Value Traded Volume Traded Transactions

Real Estate 663,667,002.10 20,952,154 13,118 العقارية

Taiba 568,176,248.40 14,702,273 13,977 طيبة لال�ستثمار

Makkah 245,437,441.00 3,571,950 5,430 مكة لالن�ساء

Arriyadh Development 497,048,360.80 19,714,831 8,498 التعمري

Emaar E .C 3,391,988,246.55 295,736,119 51,460 اإعمار

Jabal Omar 1,638,334,623.40 51,155,278 23,214 جبل عمر

Dar Al Arkan 4,027,627,681.25 389,159,442 42,592 دار الأركان

KEC 1,123,708,887.70 72,072,105 17,417 مدينة املعرفة

Total 12,155,988,491.20 867,064,152 175,706 اجمايل القطاع

Transport
قيمة ال�شهم املتداوله ال�شهم املتداوله   ال�شفقات املنفذه

النقل

Value Traded Volume Traded Transactions

Bahri 751,411,404.65 35,135,743 11,216 البحري

SAPTCO 1,052,357,749.95 54,382,139 20,372 النقل اجلماعي

Mubarrad 368,961,209.25 6,468,335 9,113 مربد

Budget Saudi 147,718,994.00 2,186,765 3,555 بدجت ال�سعودية

Total 2,320,449,357.85 98,172,982 44,256 اجمايل القطاع

Media and Publishing
قيمة ال�شهم املتداوله ال�شهم املتداوله   ال�شفقات املنفذه

العالم والن�سر

Value Traded Volume Traded Transactions

Tihama 364,307,706 3,588,054 10,589 تهامه لالعالن

SRMG 57,163,978 2,835,698 2,838 الأبحاث و الت�سويق

SPPC 300,144,013 11,961,833 9,382 طباعة وتغليف

Total 721,615,695.80 18,385,585 22,809 اجمايل القطاع

Hotel & Tourism
قيمة ال�شهم املتداوله ال�شهم املتداوله   ال�شفقات املنفذه

الفنادق وال�سياحة

Value Traded Volume Traded Transactions

ALTAYYAR 1,161,468,577.00 12,830,441 14,497 الطيار

Hotels 474,857,889.10 14,462,428 11,402 الفنادق

Shams 265,311,142.50 2,520,639 6,258 �سم�س

Total 1,901,637,608.60 29,813,508 32,157 اجمايل القطاع

 Market 93,469,480,328.65 3,844,146,432 1,838,344 اجمايل ال�سوق

* Suspended. * معلقة من التداول.
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Company

Close  
Price

Book Value 
(SR)

P/B
Value

EPS
(SR)

P/E
Ratio

Issued
Shares (mn)

Market 
Cap. (mn)

Shareholders› 
Equity (mn)

Net Income 
(mn)

ال�شركة

�شعر الإغالق
القيمه 

الدفرتيه

ال�شعر/القيمه 

الدفرتيه

العائد على 

ال�شهم
ال�شعر للعائد

الأ�شهم امل�شدره 

)مليون(

القيمه ال�شوقيه 

)مليون(

حقوق امل�شاهمني 

)مليون(

�شايف الدخل 

)مليون(

Riyad 25.30 21.08 1.20 2.38 10.63 1,500.000 37,950.00 31,625.76 3,569.02 الريا�س

AlJazira 31.00 17.93 1.73 1.80 17.24 300.000 9,300.00 5,377.96 539.52 اجلزيرة

Saudi Investment 23.70 17.21 1.38 2.02 11.72 550.000 13,035.00 9,466.60 1,112.09 ا�ستثمار

Saudi Hollandi 36.80 21.64 1.70 3.41 10.81 396.900 14,605.92 8,589.03 1,351.69 ال�سعودي الهولندي

Saudi Fransi 34.30 25.44 1.35 3.23 10.63 904.018 31,007.81 22,994.41 2,915.88 ال�سعودي الفرن�سي

SABB 39.50 20.98 1.88 3.42 11.54 1,000.000 39,500.00 20,978.75 3,423.70 �سـاب

Arab National 32.40 21.45 1.51 2.82 11.50 850.000 27,540.00 18,228.25 2,394.35 العربي الوطني

SAMBA 51.25 36.77 1.39 4.85 10.58 900.000 46,125.00 33,093.35 4,361.66 �سامبا

Al Rajhi 76.25 24.92 3.06 5.30 14.38 1,500.000 114,375.00 37,387.14 7,955.09 الراجحي

AL Bilad 30.90 11.72 2.64 1.49 20.77 400.000 12,360.00 4,689.83 595.21 البالد

Alinma 13.95 11.42 1.22 0.58 24.17 1,500.000 20,925.00 17,126.94 865.67 الإمناء

 Total Banks & Financial
Services Sector

- 21.38 1.75 2.97 12.61 9,800.918 366,723.73 209,558.01 29,083.88 اإجمايل قطاع امل�سارف واخلدمات املالية

CHEMANOL 12.20 12.66 0.96 0.45 27.02 120.600 1,471.32 1,526.22 54.46 كيمانول

Petrochem 20.90 8.74 2.39 -0.81 (M)  (س) 480.000 10,032.00 4,196.44 -389.43 برتوكيم

SABIC 95.25 49.81 1.91 8.25 11.55 3,000.000 285,750.00 149,444.62 24,749.55 �سابك

SAFCO 147.75 25.68 5.75 11.76 12.56 333.333 49,249.95 8,559.57 3,919.84 �سافكو

Industrialization 25.90 16.69 1.55 1.97 13.15 668.914 17,324.88 11,165.22 1,317.84 الت�سنيع

Alujain 15.55 9.39 1.66 0.67 23.11 69.200 1,076.06 649.62 46.56 اللجني

Nama Chemicals 11.55 10.70 1.08 -0.201 (M)  (س) 128.520 1,484.41 1,374.73 -25.90 مناء للكيماويات

SIIG 26.00 13.13 1.98 1.19 21.90 450.000 11,700.00 5,907.93 534.33 املجموعة ال�سعودية

Sahara Petrochemical 15.05 12.45 1.21 0.82 18.33 438.795 6,603.86 5,463.73 360.34 ال�سحراء للبرتوكيماويات

YANSAB 57.00 24.42 2.33 4.29 13.28 562.500 32,062.50 13,736.27 2,414.08 ين�ساب

Sipchem 23.75 15.31 1.55 1.51 15.78 366.667 8,708.33 5,612.25 551.96 �سبكيم العاملية

Advanced 30.20 11.96 2.52 2.877 10.50 163.995 4,952.65 1,962.15 471.88 املتقدمة

Saudi Kayan 11.80 9.36 1.26 -0.51 (M)  (س) 1,500.000 17,700.00 14,046.93 -765.93 كيان ال�سعودية

Petro Rabigh 15.35 8.75 1.75 -0.48 (M)  (س) 876.000 13,446.60 7,666.43 -417.39 برتو رابغ

 Total Petrochemical
Industries Sector

- 25.26 2.00 3.58 12.17 9,158.524 461,562.56 231,312.12 32,822.18 اإجمايل قطاع ال�سناعات البرتوكيماوية

HCC 21.40 9.36 2.29 -0.07 (M)  (س) 97.900 2,095.06 915.90 -7.24 اأ�سمنت حائل

Najran Cement 27.10 11.05 2.45 1.45 18.71 170.000 4,607.00 1,877.67 246.23 اأ�سمنت جنران

City Cement 25.80 11.10 2.33 1.10 23.55 189.200 4,881.36 2,099.50 207.27 اأ�سمنت املدينة

 Northern Cement 22.05 12.76 1.73 0.88 25.09 180.000 3,969.00 2,296.54 158.21 اأ�سمنت ال�سمالية

Arab Cement 71.25 38.10 1.87 5.59 12.74 80.000 5,700.00 3,047.99 447.50 ال�سمنت العربية

Yamamah Cement 53.50 17.49 3.06 4.32 12.38 202.500 10,833.75 3,542.72 874.88 ا�سمنت اليمامة

Saudi Cement 105.50 17.86 5.91 7.42 14.23 153.000 16,141.50 2,732.09 1,134.62 ا�سمنت ال�سعوديه

Qassim Cement 84.75 22.16 3.82 6.53 12.97 90.000 7,627.50 1,994.25 588.15 ا�سمنت الق�سيم

Southern Cement 107.00 19.60 5.46 7.29 14.68 140.000 14,980.00 2,743.40 1,020.11 ا�سمنت اجلنوبيه

Yanbu Cement 76.00 20.93 3.63 5.60 13.58 157.500 11,970.00 3,296.18 881.57 ا�سمنت ينبع

Eastern Cement 58.00 24.74 2.34 4.38 13.24 86.000 4,988.00 2,127.48 376.71 ا�سمنت ال�سرقية

Tabuk Cement 30.10 13.44 2.24 2.09 14.39 90.000 2,709.00 1,209.52 188.24 ا�سمنت تبوك

Jouf Cement 18.45 10.49 1.76 0.65 28.26 130.000 2,398.50 1,364.20 84.87 ا�سمنت اجلوف

Total Cement Sector - 16.56 3.18 3.51 14.63 1,766.100 92,900.67 29,247.43 6,201.10 اإجمايل قطاع الأ�سمنت

A. Othaim Market 122.00 30.82 3.96 8.08 15.11 22.500 2,745.00 693.47 181.69 ا�سواق ع العثيم

Mouwasat 78.00 15.91 4.90 3.69 21.12 50.000 3,900.00 795.40 184.67 املوا�ساة

Extra 110.00 16.34 6.73 5.53 19.88 30.000 3,300.00 490.24 165.96 اإك�سرتا

 Dallah Health 62.00 23.58 2.63 2.63 23.61 47.200 2,926.40 1,112.89 123.97 دله ال�سحية
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Care 54.25 17.24 3.15 2.23 24.38 44.850 2,433.11 773.00 99.79 رعاية

SASCO 19.95 15.38 1.30 0.64 31.21 45.000 897.75 691.94 28.77 خدمات ال�سيارات

Thim›ar 29.60 4.70 6.30 0.69 43.21 10.000 296.00 46.99 6.85 ثمار

Fitaihi Group 14.60 11.65 1.25 0.90 16.29 55.000 803.00 640.97 49.29 جمموعة فتيحي

Jarir 213.75 17.97 11.89 10.09 21.17 60.000 12,825.00 1,078.46 605.68 جرير

Aldrees 42.20 15.58 2.71 3.21 13.14 30.000 1,266.00 467.30 96.35 الدري�س

AlHokair 130.50 18.83 6.93 6.32 20.64 105.000 13,702.50 1,977.07 663.97  احلكري 

Alkhaleej Trng 36.80 12.64 2.91 2.21 16.66 30.000 1,104.00 379.27 66.28 اخلليج للتدريب

Total Retail Sector - 17.27 5.05 4.29 20.32 529.550 46,198.76 9,146.99 2,273.27 اإجمايل قطاع التجزئة

Gas & Industrialization 21.70 14.55 1.49 2.00 10.85 75.000 1,627.50 1,091.07 150.04 الغاز والت�سنيع

Saudi Electricity 12.95 13.04 0.99 0.63 20.51 4,166.594 53,957.39 54,327.62 2,630.61 كهرباء ال�سعودية

 Total Energy & Utilities
Sector

- 13.07 1.00 0.66 19.99 4,241.594 55,584.89 55,418.69 2,780.65 اإجمايل قطاع الطاقة واملرافق اخلدمية

SAVOLA Group 52.50 16.21 3.24 3.00 17.48 500.000 26,250.00 8,104.31 1,501.55 جمموعة �سافول

Food 29.10 10.81 2.69 0.29 101.77 20.000 582.00 216.19 5.72 الغذائية

SADAFCO 88.50 24.11 3.67 5.11 17.32 32.500 2,876.25 783.49 166.06  �سدافكو

Almarai 80.25 19.15 4.19 3.68 21.80 400.000 32,100.00 7,658.29 1,472.31 املراعي

Anaam Holding 31.40 10.70 2.94 -0.30 -105.26 19.600 615.44 209.67 -5.85 اأنعام القاب�سة

 H B 57.75 18.91 3.05 3.46 16.67 28.571 1,650.00 540.37 98.95 حلواين اإخوان

Herfy Foods 111.25 17.12 6.50 5.73 19.43 33.000 3,671.25 564.85 188.94 هريف لالأغذية

Catering 126.75 13.71 9.24 6.67 19.01 82.000 10,393.50 1,124.55 546.74 التموين

NADEC 25.90 18.41 1.41 1.66 15.65 60.000 1,554.00 1,104.58 99.33 نادك

Qassim Agriculture 13.20 7.08 1.86 -0.33 (M)  (س) 50.000 660.00 354.11 -16.74 الق�سيم الزراعيه

Tabuk Agriculture 35.00 18.54 1.89 0.49 71.47 20.000 700.00 370.88 9.79 تبوك الزراعيه

Saudi Fisheries 28.10 6.12 4.59 -0.87 (M)  (س) 53.538 1,504.40 327.83 -46.45 الأ�سماك

Sharqiya Dev Co 55.50 8.52 6.52 -0.89 (M)  (س) 7.500 416.25 63.87 -6.68 ال�سرقية للتنمية

Jouff Agriculture 45.50 25.15 1.81 4.25 10.71 25.000 1,137.50 628.83 106.21 اجلوف الزراعيه

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

Jazan Development 15.25 12.98 1.17 2.96 5.15 50.000 762.50 649.16 148.03 جازان للتنمية

 Total Agriculture & Food
Industries

- 16.37 3.75 3.08 18.97 1,386.709 85,221.84 22,700.96 4,267.91
اإجمايل قطاع الزراعة وال�سناعات 

الغذائية

STC 39.80 25.99 1.53 2.70 14.74 2,000.000 79,600.00 51,971.96 5,400.55 الت�سالت

Etihad Etisalat 83.75 28.68 2.92 8.23 10.17 770.000 64,487.50 22,085.46 6,339.63 احتاد ات�سالت

Zain KSA 9.10 7.11 1.28 -1.58 (M)  (س) 1,080.100 9,828.91 7,683.51 -1,704.14 زين ال�سعودية 

Atheeb Telecom 13.50 - - -1.86 (M)  (س) 157.500 2,126.25 832.70 -292.48 عذيب لالت�سالت

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

 Total Telecomm. &
Information Tech. Sector

- 20.10 1.92 2.37 12.27 4,107.600 158,472.66 82,573.63 9,743.56 اإجمايل قطاع الت�سالت وتقنية املعلومات

Tawuniya 30.40 20.75 1.47 1.68 18.06 100.000 3,040.00 2,074.50 168.32 التعاونية

Jazira Takaful 47.90 10.00 4.79 - - 35.000 1,676.50 350.00 - جزيرة تكافل

Malath Insurance 18.90 9.99 1.89 -0.53 (M)  (س) 30.000 567.00 299.83 -15.92 مالذ للتاأمني

MEDGULF 23.85 12.26 1.94 2.11 11.30 100.000 2,385.00 1,226.32 211.15 ميدغلف للتاأمني

ALLIANZE SF 62.50 8.47 7.37 0.64 97.59 20.000 1,250.00 169.50 12.81 األيانز اإ�س اإف

SALAMA 44.10 5.77 7.64 -1.72 (M)  (س) 10.000 441.00 57.73 -17.16 �سالمة

Walaa Insurance 24.50 9.39 2.61 0.814 30.11 20.000 490.00 187.76 16.28 ولء للتاأمني

Arabian Shield 47.40 11.75 4.03 0.33 142.34 20.000 948.00 235.01 6.66 الدرع العربي

SABB Takaful 31.50 9.97 3.16 0.44 71.28 34.000 1,071.00 338.95 15.03 �ساب تكافل
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SANAD 22.60 4.50 5.03 -0.29 (M)  (س) 20.000 452.00 89.95 -5.74 �سند

SAICO 44.30 7.03 6.30 0.01 3488.19 10.000 443.00 70.30 0.13 �سايكو

WAFA Insurance 63.00 3.62 17.38 -0.44 (M)  (س) 10.000 630.00 36.24 -4.41 وفا للتاأمني

 Gulf Union 22.15 6.34 3.49 -0.153 (M)  (س) 22.000 487.30 139.58 -3.37 اإحتاد اخلليج

ATC 49.90 8.29 6.02 0.42 118.00 16.667 831.67 138.24 7.05 الأهلي للتكافل

Al - Ahlia 39.70 4.48 8.87 1.25 31.66 10.000 397.00 44.77 12.54 الأهلية

ACIG 32.70 4.67 7.00 -0.67 (M)  (س) 20.000 654.00 93.43 -13.42 اأ�سيج

AICC 24.35 5.06 4.81 -4.06 (M)  (س) 20.000 487.00 101.21 -81.28 التاأمني العربية

Trade Union 20.60 11.83 1.74 1.15 17.94 27.500 566.50 325.26 31.58 الحتاد التجاري

Sagr Insurnce 23.30 12.37 1.88 1.60 14.56 25.000 582.50 309.26 40.01 ال�سقر للتاأمني

U C A 21.90 12.17 1.80 2.03 10.80 28.000 613.20 340.63 56.77 املتحدة للتاأمني

Saudi Re 9.80 9.42 1.04 0.315 31.08 100.000 980.00 942.01 31.53 الإعادة ال�سعودية

Bupa Arabia 27.50 14.33 1.92 2.72 10.11 40.000 1,100.00 573.20 108.83 بوبا العربية

Weqaya Takaful 28.60 6.38 4.48 0.51 56.23 20.000 572.00 127.69 10.17 وقاية للتكافل

Al Rajhi Takaful 42.70 4.52 9.44 -0.68 (M)  (س) 20.000 854.00 90.45 -13.59 تكافل الراجحي 

ACE 58.25 16.97 3.43 2.39 24.34 10.000 582.50 169.73 23.93 اي�س

AXA - Cooperative 39.50 9.23 4.28 0.52 75.74 20.000 790.00 184.67 10.43 اك�سا - التعاونية

Gulf General 38.30 8.85 4.33 0.51 74.98 20.000 766.00 176.91 10.22 اخلليجية العامة

Buruj 46.20 5.23 8.83 -0.94 (M)  (س) 13.000 600.60 68.00 -12.19 بروج للتامني

Al Alamiyah 45.90 6.53 7.03 -0.20 (M)  (س) 20.000 918.00 130.65 -3.98 العاملية

Solidarity 23.85 7.75 3.08 -0.52 (M)  (س) 55.500 1,323.68 430.04 -29.09 �سوليدرتي تكافل

Wataniya 82.00 8.62 9.52 0.21 389.36 10.000 820.00 86.17 2.11 الوطنية

Amana Insurance 32.30 6.64 4.86 -1.21 (M)  (س) 32.000 1,033.60 212.61 -38.58 امانة للتامني

Enaya 35.00 8.30 4.22 -0.94 (M)  (س) 40.000 1,400.00 331.97 -37.61 عناية

Alinma Tokio M 59.00 6.91 8.54 -1.68 (M)  (س) 20.000 1,180.00 138.13 -33.56 الإمناء طوكيو م

Total Insurance Sector - 10.30 3.01 0.47 23.50 998.667 30,933.04 10,290.69 465.64 اإجمايل قطاع التاأمني

SARCO 56.00 31.35 1.79 1.04 53.85 15.000 840.00 470.25 15.60  امل�سايف 

Saudi Advanced 15.90 18.80 0.85 -0.51 (M)  (س) 43.200 686.88 811.98 -22.14 املتطورة

Al Ahsa for Dev. 12.80 10.13 1.26 -0.019 (M)  (س) 49.000 627.20 496.15 -0.94 الح�ساء للتنميه

SISCO 13.60 11.79 1.15 0.92 14.78 68.000 924.80 801.92 53.15 �سي�سكو

Assir 17.90 18.92 0.95 0.96 18.62 126.389 2,262.36 2,391.73 121.47 ع�سري

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

Kingdom 17.30 8.05 2.15 0.19 89.21 3,705.882 64,111.76 29,844.40 718.65 اململكة

 Total Multi-Investment
Sector

- 8.66 2.00 0.22 74.97 4,022.471 69,655.50 34,816.41 885.79 اإجمايل قطاع �سركات ال�ستثمار املتعدد

Takween 36.20 12.65 2.86 2.17 16.69 35.000 1,267.00 442.86 75.89 تكوين

BCI 30.40 16.54 1.84 2.38 12.79 27.500 836.00 454.91 65.37 بى �سى اآى

MA›ADEN 28.20 19.85 1.42 1.08 26.17 925.000 26,085.00 18,357.55 996.80 معادن

Astra Indust 42.00 24.74 1.70 3.24 12.96 74.118 3,112.94 1,833.87 240.11 اأ�سرتا ال�سناعية

ALSorayai 18.90 13.45 1.40 1.16 16.23 37.500 708.75 504.53 43.68 جمموعة ال�سريع

Shaker 78.50 18.66 4.21 5.41 14.51 35.000 2,747.50 653.15 189.37 �ساكر

Pharmaceutical 50.75 39.99 1.27 3.34 15.18 78.438 3,980.70 3,136.81 262.27 الدوائية

Glass 24.30 18.35 1.32 1.06 22.92 30.000 729.00 550.56 31.80 زجاج

FIPCO 42.40 14.14 3.00 2.11 20.13 11.500 487.60 162.62 24.22 فيبكو

Maadaniyah 29.30 12.98 2.26 0.25 115.28 28.112 823.68 364.77 7.15 معدنية

Saudi Chemical 45.80 23.84 1.92 4.46 10.27 63.240 2,896.39 1,507.80 282.07 الكيميائيه ال�سعوديه

SPM 37.70 17.47 2.16 1.61 23.39 37.500 1,413.75 655.26 60.43 �سناعة الورق

AlAbdullatif 43.10 15.77 2.73 3.41 12.64 81.250 3,501.88 1,281.55 277.05 العبداللطيف
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Saudi Export 42.10 11.15 3.78 0.62 67.91 10.800 454.68 120.44 6.70 ال�سادرات

 Total Industrial Investment
Sector

- 20.36 1.63 1.74 19.14 1,474.957 49,044.88 30,026.68 2,562.91 اإجمايل قطاع ال�ستثمار ال�سناعي

ASLAK 37.000 12.292 3.010 3.252 11.376 39.000 1,443.000 479.377 126.847 اأ�سالك

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

SSP 26.90 15.92 1.69 1.40 19.26 51.000 1,371.90 811.84 71.22 الأنابيب ال�سعودية

ALKHODARI 32.60 14.87 2.19 1.75 18.66 53.125 1,731.88 789.73 92.81 اخل�سري

Ceramic 114.00 36.68 3.11 7.63 14.95 37.500 4,275.00 1,375.67 285.94 اخلزف

Gypsum 27.90 14.74 1.89 0.55 50.94 31.667 883.50 466.70 17.34 اجلب�س

Cables 12.10 8.71 1.39 -4.15 (M)  (س) 76.000 919.60 662.12 -315.28 الكابالت

Saudi Industrial 15.10 9.68 1.56 0.81 18.53 40.000 604.00 387.18 32.59 �سدق

Amiantit 13.75 12.91 1.06 0.92 14.87 115.500 1,588.13 1,491.21 106.77 اميانتيت

Pipes 20.10 16.95 1.19 -1.24 (M)  (س) 40.000 804.00 677.99 -49.49 اأنابيب

Zamil Industrial 45.40 25.26 1.80 3.91 11.62 60.000 2,724.00 1,515.35 234.47 الزامل لل�سناعة

AL Babtain 29.20 14.90 1.96 2.20 13.28 42.631 1,244.83 635.28 93.76 البابطني

SVCP 71.75 16.16 4.44 5.93 12.11 15.000 1,076.25 242.45 88.90 الفخارية

MESC 14.95 8.25 1.81 0.36 41.85 60.000 897.00 495.04 21.43 م�سك

Red Sea 40.80 20.81 1.96 3.07 13.27 40.000 1,632.00 832.54 122.99 البحر الأحمر

 Total Building &
Constructuion Sector

- 13.14 2.10 1.13 15.04 826.423 22,763.83 10,862.47 930.29 اإجمايل قطاع الت�سييد والبناء

Real Estate 29.60 27.13 1.09 1.38 21.47 120.000 3,552.00 3,255.23 165.42 العقارية

Taiba 35.00 22.54 1.55 1.54 22.72 150.000 5,250.00 3,380.89 231.12 طيبة لال�ستثمار

Makkah 66.50 29.04 2.29 2.27 29.30 164.816 10,960.28 4,785.58 374.11  مكة لالن�ساء 

Arriyadh Development 23.80 15.96 1.49 2.64 9.03 100.000 2,380.00 1,596.48 263.60 التعمري

Emaar E .C 10.30 8.95 1.15 0.10 101.75 850.000 8,755.00 7,604.49 86.05 اإعمار

Jabal Omar 29.80 9.61 3.10 -0.04 (M)  (س) 929.400 27,696.12 8,930.14 -32.78 جبل عمر

Dar Al Arkan 9.40 15.42 0.61 0.65 14.37 1,080.000 10,152.00 16,652.67 706.23 دار الأركان

KEC 14.60 9.35 1.56 -0.08 (M)  (س) 339.300 4,953.78 3,171.93 -28.49 مدينة املعرفة

 Total Real Estate
development Sector

- 13.23 1.49 0.47 22.47 3,733.516 73,699.18 49,377.40 1,765.25 اإجمايل قطاع التطوير العقاري

Bahri 20.10 17.06 1.18 1.30 15.44 315.000 6,331.50 5,375.34 410.18 البحري

SAPTCO 18.75 11.59 1.62 0.85 22.08 125.000 2,343.75 1,448.82 106.15 النقل اجلماعي

Mubarrad 53.75 9.04 5.95 0.34 158.45 18.000 967.50 162.65 6.11 مربد

Budget Saudi 63.00 20.18 3.12 4.63 13.61 30.500 1,921.50 615.41 141.19 بدجت ال�سعودية

Total Transport Sector - 15.56 1.52 1.36 17.43 488.500 11,564.25 7,602.22 663.63 اإجمايل قطاع النقل

Tihama 95.00 14.86 6.39 -0.97 (M)  (س) 15.000 1,425.00 222.91 -14.55 تهامة لالإعالن

SRMG 18.90 15.55 1.22 1.13 16.69 80.000 1,512.00 1,243.94 90.59 الأبحاث و الت�سويق

SPPC 22.45 14.17 1.58 2.11 10.62 60.000 1,347.00 850.01 126.86 طباعة وتغليف

 Total Media & Publishing
Sector

- 14.95 1.85 1.31 13.15 155.000 4,284.00 2,316.86 202.90 اإجمايل قطاع العالم والن�سر

ALTAYYAR 88.75 16.93 5.24 7.32 12.13 120.000 10,650.00 2,031.22 878.34 الطيار

Hotels 32.00 17.83 1.80 1.45 22.06 100.000 3,200.00 1,782.65 145.06 الفنادق

Shams 97.00 8.41 11.53 0.96 100.77 10.150 984.55 85.39 9.77 �سم�س

Total Hotel & Tourism Sector - 16.94 3.80 4.49 14.36 230.150 14,834.55 3,899.26 1,033.17 اإجمايل قطاع الفنادق وال�سياحة

Market - 18.39 1.96 2.23 14.27 42,920.679 1,543,444.356 789,149.82 95,682.12 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.

�س: املوؤ�سر �سالب لن ال�سركة �سجلت خ�سائر وفقًا للبيانات املالية لآخر اأربعة اأرباع )تنتهي يف الربع الثاين 2013 م جلميع 

ال�سركات(.

* معلقة من التداول

Companies that have not announced a net income statement or have posted negative net income (recent 4 
Quarters), are not included in calculating P/E ratio for sectors and the market.
M: Minus ratio due to company losses according to recent 4 quarters financial data (2nd  Q 2013 as recent 
for all companies).
* Suspended
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Market Capitalisation as on 29/08/2013 القيمه ال�شوقيه لالأ�شهم امل�شدرة كما يف 29/08/2013 م

Banks & Financial Services
الن�شبة  لل�شوق الن�شبه  للقطاع القيمه ال�شوقيه  بالريال �شعر الغالق عدد ال�شهم امل�شدرة 

امل�شارف واخلدمات املالية

% to Market % to Sector Market Capitalization Close Price Issued Shares

Riyad 2.46 10.35 37,950,000,000.00 25.30 1,500,000,000 الريا�س

AlJazira 0.60 2.54 9,300,000,000.00 31.00 300,000,000 اجلزيرة

Saudi Investment 0.84 3.55 13,035,000,000.00 23.70 550,000,000 ا�ستثمار

Saudi Hollandi 0.95 3.98 14,605,920,000.00 36.80 396,900,000 ال�سعودي الهولندي

Saudi Fransi 2.01 8.46 31,007,813,112.50 34.30 904,017,875 ال�سعودي الفرن�سي

SABB 2.56 10.77 39,500,000,000.00 39.50 1,000,000,000 �سـاب

Arab National 1.78 7.51 27,540,000,000.00 32.40 850,000,000 العربي الوطني

SAMBA 2.99 12.58 46,125,000,000.00 51.25 900,000,000 �سامبا

Al Rajhi 7.41 31.19 114,375,000,000.00 76.25 1,500,000,000 الراجحي

AL Bilad 0.80 3.37 12,360,000,000.00 30.90 400,000,000 البالد

Alinma 1.36 5.71 20,925,000,000.00 13.95 1,500,000,000 الإمناء

Total 23.76 - 366,723,733,112.50 - 9,800,917,875 اجمايل القطاع

Petrochemical Industries
الن�شبة  لل�شوق الن�شبه  للقطاع القيمه ال�شوقيه  بالريال �شعر الغالق عدد ال�شهم امل�شدرة 

ال�شناعات البرتوكيماوية 

% to Market % to Sector Market Capitalization Close Price Issued Shares

CHEMANOL 0.10 0.32 1,471,320,000.00 12.20 120,600,000 كيمانول

Petrochem 0.65 2.17 10,032,000,000.00 20.90 480,000,000 برتوكيم

SABIC 18.51 61.91 285,750,000,000.00 95.25 3,000,000,000 �سابك

SAFCO 3.19 10.67 49,249,999,950.75 147.75 333,333,333 �سافكو

Industrialization 1.12 3.75 17,324,876,899.40 25.90 668,914,166 الت�سنيع

Alujain 0.07 0.23 1,076,060,000.00 15.55 69,200,000 اللجني

Nama Chemicals 0.10 0.32 1,484,406,000.00 11.55 128,520,000 مناء للكيماويات

SIIG 0.76 2.53 11,700,000,000.00 26.00 450,000,000 املجموعة ال�سعودية

Sahara Petrochemical 0.43 1.43 6,603,864,750.00 15.05 438,795,000 ال�سحراء للبرتوكيماويات

YANSAB 2.08 6.95 32,062,500,000.00 57.00 562,500,000 ين�ساب

Sipchem 0.56 1.89 8,708,333,317.50 23.75 366,666,666 �سبكيم العاملية

Advanced 0.32 1.07 4,952,649,000.00 30.20 163,995,000 املتقدمة

Saudi Kayan 1.15 3.83 17,700,000,000.00 11.80 1,500,000,000 كيان ال�سعودية

Petro Rabigh 0.87 2.91 13,446,600,000.00 15.35 876,000,000 برتو رابغ

Total 29.90 - 461,562,609,917.65 - 9,158,524,165 اجمايل القطاع

Cement
الن�شبة  لل�شوق الن�شبه  للقطاع القيمه ال�شوقيه  بالريال �شعر الغالق عدد ال�شهم امل�شدرة 

ال�شمنت

% to Market % to Sector Market Capitalization Close Price Issued Shares

HCC 0.14 2.26 2,095,060,000.00 21.40 97,900,000 اأ�سمنت حائل

Najran Cement 0.30 4.96 4,607,000,000.00 27.10 170,000,000 اأ�سمنت جنران

City Cement 0.32 5.25 4,881,360,000.00 25.80 189,200,000 اأ�سمنت املدينة

Northern Cement 0.26 4.27 3,969,000,000.00 22.05 180,000,000 اأ�سمنت ال�سمالية

Arab Cement 0.37 6.14 5,700,000,000.00 71.25 80,000,000 ال�سمنت العربية

Yamamah Cement 0.70 11.66 10,833,750,000.00 53.50 202,500,000 ا�سمنت اليمامة

Saudi Cement 1.05 17.38 16,141,500,000.00 105.50 153,000,000 ا�سمنت ال�سعوديه

Qassim Cement 0.49 8.21 7,627,500,000.00 84.75 90,000,000 ا�سمنت الق�سيم

Southern Cement 0.97 16.12 14,980,000,000.00 107.00 140,000,000 ا�سمنت اجلنوبيه

Yanbu Cement 0.78 12.88 11,970,000,000.00 76.00 157,500,000 ا�سمنت ينبع

Eastern Cement 0.32 5.37 4,988,000,000.00 58.00 86,000,000 ا�سمنت ال�سرقية

Tabuk Cement 0.18 2.92 2,709,000,000.00 30.10 90,000,000 ا�سمنت تبوك

Jouf Cement 0.16 2.58 2,398,500,000.00 18.45 130,000,000 ا�سمنت اجلوف

Total 6.02 - 92,900,670,000.00 1,766,100,000 اجمايل القطاع

Retail
الن�شبة  لل�شوق الن�شبه  للقطاع القيمه ال�شوقيه  بالريال �شعر الغالق عدد ال�شهم امل�شدرة 

التجزئة

% to Market % to Sector Market Capitalization Close Price Issued Shares

A. Othaim Market 0.18 5.94 2,745,000,000.00 122.00 22,500,000 اأ�سواق ع العثيم

Mouwasat 0.25 8.44 3,900,000,000.00 78.00 50,000,000 املوا�ساة

Extra 0.21 7.14 3,300,000,000.00 110.00 30,000,000 اإك�سرتا

Dallah Health 0.19 6.33 2,926,400,000.00 62.00 47,200,000 دله ال�سحية
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Care 0.16 5.27 2,433,112,500.00 54.25 44,850,000 رعاية

SASCO 0.06 1.94 897,750,000.00 19.95 45,000,000 �سا�سكو

Thim›ar 0.02 0.64 296,000,000.00 29.60 10,000,000 ثمار

Fitaihi Group 0.05 1.74 803,000,000.00 14.60 55,000,000 جمموعة فتيحي

Jarir 0.83 27.76 12,825,000,000.00 213.75 60,000,000 جرير

Aldrees 0.08 2.74 1,266,000,000.00 42.20 30,000,000 الدري�س

AlHokair 0.89 29.66 13,702,500,000.00 130.50 105,000,000 احلكري

Alkhaleej Trng 0.07 2.39 1,104,000,000.00 36.80 30,000,000 اخلليج للتدريب

Total 2.99 - 46,198,762,500.00 - 529,550,000 اجمايل القطاع

Energy & Utilities
الن�شبة  لل�شوق الن�شبه  للقطاع القيمه ال�شوقيه  بالريال �شعر الغالق عدد ال�شهم امل�شدرة 

الطاقة واملرافق اخلدمية

% to Market % to Sector Market Capitalization Close Price Issued Shares

Gas & Industrialization 0.11 2.93 1,627,500,000.00 21.70 75,000,000 الغاز والت�سنيع

Saudi Electricity 3.50 97.07 53,957,389,904.25 12.95 4,166,593,815 كهرباء ال�سعودية

Total 3.60 - 55,584,889,904.25 - 4,241,593,815 اجمايل القطاع

 Agriculture & Food
Industries

الن�شبة  لل�شوق الن�شبه  للقطاع القيمه ال�شوقيه  بالريال �شعر الغالق عدد ال�شهم امل�شدرة 

الزراعة وال�شناعات الغذائية

% to Market % to Sector Market Capitalization Close Price Issued Shares

SAVOLA Group 1.70 30.80 26,250,000,000.00 52.50 500,000,000 جمموعة �سافول

Food 0.04 0.68 582,000,000.00 29.10 20,000,000 الغذائية

SADAFCO 0.19 3.38 2,876,250,000.00 88.50 32,500,000 �سدافكو

Almarai 2.08 37.67 32,100,000,000.00 80.25 400,000,000 املراعي

Anaam Holding 0.04 0.72 615,440,000.00 31.40 19,600,000.00 اأنعام القاب�سة

H B 0.11 1.94 1,650,000,082.50 57.75 28,571,430.00 حلواين اإخوان

Herfy Foods 0.24 4.31 3,671,250,000.00 111.25 33,000,000.00 هريف لالأغذية

Catering 0.67 12.20 10,393,500,000.00 126.75 82,000,000.00 التموين

NADEC 0.10 1.82 1,554,000,000.00 25.90 60,000,000 نادك

Qassim Agriculture 0.04 0.77 660,000,000.00 13.20 50,000,000 الق�سيم الزراعيه

Tabuk Agriculture 0.05 0.82 700,000,000.00 35.00 20,000,000 تبوك الزراعيه

Saudi Fisheries 0.10 1.77 1,504,403,750.00 28.10 53,537,500 الأ�سماك

Sharqiya Dev Co 0.03 0.49 416,250,000.00 55.50 7,500,000 ال�سرقية للتنمية

Jouff Agriculture 0.07 1.33 1,137,500,000.00 45.50 25,000,000 اجلوف الزراعيه

Bishah Agriculture * 0.02 0.41 348,750,000.00 69.75 5,000,000.00 * بي�سة الزراعيه

Jazan Development 0.05 0.89 762,500,000.00 15.25 50,000,000 جازان للتنمية

Total 5.52 - 85,221,843,832.50 - 1,386,708,930 اجمايل القطاع

 Telecomm. & Information
Technology

الن�شبة  لل�شوق الن�شبه  للقطاع القيمه ال�شوقيه  بالريال �شعر الغالق عدد ال�شهم امل�شدرة 

الت�شالت وتقنية املعلومات

% to Market % to Sector Market Capitalization Close Price Issued Shares

STC 5.16 50.23 79,600,000,000.00 39.80 2,000,000,000 الت�سالت

Etihad Etisalat 4.18 40.69 64,487,500,000.00 83.75 770,000,000 احتاد ات�سالت

ZAIN KSA 0.64 6.20 9,828,910,000.00 9.10 1,080,100,000 زين ال�سعودية

 Atheeb Telecom 0.14 1.34 2,126,250,000.00 13.50 157,500,000 عذيب لالت�سالت

 Almutakamela* 0.16 1.53 2,430,000,000.00 24.30 100,000,000 *  املتكاملة

Total 10.27 - 158,472,660,000.00 - 4,107,600,000 اجمايل القطاع

Insurance
الن�شبة  لل�شوق الن�شبه  للقطاع القيمه ال�شوقيه  بالريال �شعر الغالق عدد ال�شهم امل�شدرة 

التاأمني

% to Market % to Sector Market Capitalization Close Price Issued Shares

Tawuniya 0.20 9.83 3,040,000,000.00 30.40 100,000,000 التعاونية

Jazira Takaful 0.11 5.42 1,676,500,000.00 47.90 35,000,000 جزيرة تكافل

Malath Insurance 0.04 1.83 567,000,000.00 18.90 30,000,000 مالذ للتاأمني

MEDGULF 0.15 7.71 2,385,000,000.00 23.85 100,000,000 ميدغلف للتاأمني

ALLIANZ SF 0.08 4.04 1,250,000,000.00 62.50 20,000,000 األيانز اإ�س اإف

SALAMA 0.03 1.43 441,000,000.00 44.10 10,000,000 �سالمة

Walaa Insurance 0.03 1.58 490,000,000.00 24.50 20,000,000 ولء للتاأمني

Arabian Shield 0.06 3.06 948,000,000.00 47.40 20,000,000 الدرع العربي

SABB Takaful 0.07 4.30 1,071,000,000.00 31.50 34,000,000 �ساب تكافل

SANAD 0.03 1.46 452,000,000.00 22.60 20,000,000 �سند
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SAICO 0.03 1.43 443,000,000.00 44.30 10,000,000 �سايكو

WAFA Insurance 0.04 2.04 630,000,000.00 63.00 10,000,000 وفاء للتاأمني

Gulf Union 0.03 1.58 487,300,000.00 22.15 22,000,000 احتاد اخلليج

ATC 0.05 2.69 831,666,683.30 49.90 16,666,667 الأهلي للتكافل

Al - Ahlia 0.03 1.28 397,000,000.00 39.70 10,000,000 الأهلية

 ACIG 0.04 2.11 654,000,000.00 32.70 20,000,000  اأ�سيج

AICC 0.03 1.57 487,000,000.00 24.35 20,000,000 التاأمني العربية

Trade Union 0.04 1.83 566,500,000.00 20.60 27,500,000 الحتاد التجاري

Sagr Insurance 0.04 1.88 582,500,000.00 23.30 25,000,000 ال�سقر للتاأمني

U C A 0.04 1.98 613,200,000.00 21.90 28,000,000 املتحدة للتاأمني

Saudi Re 0.06 3.17 980,000,000.00 9.80 100,000,000 الإعادة ال�سعودية

Bupa Arabia 0.07 3.56 1,100,000,000.00 27.50 40,000,000 بوبا العربية

Weqaya Takaful 0.04 1.85 572,000,000.00 28.60 20,000,000 وقاية للتكافل

Al Rajhi Takaful 0.06 2.76 854,000,000.00 42.70 20,000,000 تكافل الراجحي 

ACE 0.04 1.88 582,500,000.00 58.25 10,000,000 اي�س

AXA - Cooperative 0.05 2.55 790,000,000.00 39.50 20,000,000 اك�سا - التعاونية

Gulf General 0.05 2.48 766,000,000.00 38.30 20,000,000 اخلليجية العامة

Buruj 0.04 1.94 600,600,000.00 46.20 13,000,000 بروج للتاأمني

Al Alamiya 0.06 2.97 918,000,000.00 45.90 20,000,000 العاملية

Solidarity 0.09 4.28 1,323,675,000.00 23.85 55,500,000 �سوليدرتي تكافل

Wataniya 0.05 2.65 820,000,000.00 82.00 10,000,000 الوطنية

Amana Insurance 0.07 3.34 1,033,600,000.00 32.30 32,000,000 امانة للتامني

Enaya 0.09 4.53 1,400,000,000.00 35.00 40,000,000 عناية

Alinma Tokio M. 0.08 3.81 1,180,000,000.00 59.00 20,000,000 الإمناء طوكيو م

Total 2.00 - 30,933,041,683.30 - 998,666,667 اجمايل القطاع

Multi- Investment
الن�شبة  لل�شوق الن�شبه  للقطاع القيمه ال�شوقيه  بالريال �شعر الغالق عدد ال�شهم امل�شدرة 

�شركات ال�شتثمار املتعدد

% to Market % to Sector Market Capitalization Close Price Issued Shares

SARCO 0.05 1.21 840,000,000.00 56.00 15,000,000 امل�سايف

Saudi Advanced 0.04 0.99 686,880,000.00 15.90 43,200,000 املتطورة

Al Ahsa for Dev. 0.04 0.90 627,200,000.00 12.80 49,000,000 الح�ساء للتنميه

SISCO 0.06 1.33 924,800,000.00 13.60 68,000,000 �سي�سكو

Assir 0.15 3.25 2,262,361,113.10 17.90 126,388,889 ع�سري

Al Baha* 0.01 0.29 202,500,000.00 13.50 15,000,000 * الباحة

kingdom 4.15 92.04 64,111,763,790.00 17.30 3,705,882,300 اململكة

Total 4.51 - 69,655,504,903.10 - 4,022,471,189 اجمايل القطاع

Industrial Investment
الن�شبة  لل�شوق الن�شبه  للقطاع القيمه ال�شوقيه  بالريال �شعر الغالق عدد ال�شهم امل�شدرة 

ال�شتثمار ال�شناعي

% to Market % to Sector Market Capitalization Close Price Issued Shares

Takween 0.08 2.58 1,267,000,000.00 36.20 35,000,000 تكوين

BCI 0.05 1.70 836,000,000.00 30.40 27,500,000 بى �سى اآى

MA›ADEN 1.69 53.19 26,085,000,000.00 28.20 925,000,000 معادن

Astra Indust 0.20 6.35 3,112,941,174.00 42.00 74,117,647 اأ�سرتا ال�سناعية

ALSorayai 0.05 1.45 708,750,000.00 18.90 37,500,000 جمموعة ال�سريع

Shaker 0.18 5.60 2,747,500,000.00 78.50 35,000,000 �ساكر

 Pharmaceutical 0.26 8.12 3,980,703,125.00 50.75 78,437,500 الدوائية

Glass 0.05 1.49 729,000,000.00 24.30 30,000,000 زجاج

FIPCO 0.03 0.99 487,600,000.00 42.40 11,500,000 فيبكو

Maadaniyah 0.05 1.68 823,684,207.70 29.30 28,112,089 معدنية

Saudi Chemical 0.19 5.91 2,896,392,000.00 45.80 63,240,000 الكيميائيه ال�سعوديه

SPM 0.09 2.88 1,413,750,000.00 37.70 37,500,000 �سناعة الورق

AlAbdullatif 0.23 7.14 3,501,875,000.00 43.10 81,250,000 العبداللطيف

Saudi Export 0.03 0.93 454,680,000.00 42.10 10,800,000 ال�سادرات

Total 3.18 - 49,044,875,506.70 - 1,474,957,236 اجمايل القطاع
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Sponsored by: 
Market Summary - Monthly

Market Capitalisation as on 29/08/2013 القيمه ال�شوقيه لالأ�شهم امل�شدرة كما يف 29/08/2013 م

Building & Construction
الن�شبة  لل�شوق الن�شبه  للقطاع القيمه ال�شوقيه  بالريال �شعر الغالق عدد ال�شهم امل�شدرة 

الت�شييد والبناء

% to Market % to Sector Market Capitalization Close Price Issued Shares

ASLAK 0.09 6.34 1,443,000,000.00 37.00 39,000,000 اأ�سالك

* MMG 0.10 6.89 1,568,750,000.00 12.55 125,000,000 * جمموعة املعجل

SSP 0.09 6.03 1,371,900,000.00 26.90 51,000,000 الأنابيب ال�سعودية

ALKHODARI 0.11 7.61 1,731,875,000.00 32.60 53,125,000 اخل�سري

Ceramic 0.28 18.78 4,275,000,000.00 114.00 37,500,000 اخلزف

Gypsum 0.06 3.88 883,500,009.30 27.90 31,666,667 اجلب�س

Cables 0.06 4.04 919,600,000.00 12.10 76,000,000 الكابالت

Saudi Industrial 0.04 2.65 604,000,000.00 15.10 40,000,000 �سدق

Amiantit 0.10 6.98 1,588,125,000.00 13.75 115,500,000 اميانتيت

Pipes 0.05 3.53 804,000,000.00 20.10 40,000,000 اأنابيب

Zamil Industrial 0.18 11.97 2,724,000,000.00 45.40 60,000,000 الزامل لل�سناعة

AL Babtain 0.08 5.47 1,244,834,310.40 29.20 42,631,312 البابطني

SVCP 0.07 4.73 1,076,250,000.00 71.75 15,000,000 الفخارية

MESC 0.06 3.94 897,000,000.00 14.95 60,000,000 م�سك

Red Sea 0.11 7.17 1,632,000,000.00 40.80 40,000,000 البحر الأحمر

Total 1.47 - 22,763,834,319.70 - 826,422,979 اجمايل القطاع

Real Estate Development
الن�شبة  لل�شوق الن�شبه  للقطاع القيمه ال�شوقيه  بالريال �شعر الغالق عدد ال�شهم امل�شدرة 

التطوير العقاري

% to Market % to Sector Market Capitalization Close Price Issued Shares

Real Estate 0.23 4.82 3,552,000,000.00 29.60 120,000,000 العقارية

Taiba 0.34 7.12 5,250,000,000.00 35.00 150,000,000 طيبة لال�ستثمار

Makkah 0.71 14.87 10,960,279,960.00 66.50 164,816,240 مكة لالن�ساء

Arriyadh Development 0.15 3.23 2,380,000,000.00 23.80 100,000,000 التعمري

Emaar E .C 0.57 11.88 8,755,000,000.00 10.30 850,000,000 اإعمار

Jabal Omar 1.79 37.58 27,696,120,000.00 29.80 929,400,000 جبل عمر

Dar Al Arkan 0.66 13.77 10,152,000,000.00 9.40 1,080,000,000 دار الأركان

KEC 0.32 6.72 4,953,780,000.00 14.60 339,300,000 مدينة املعرفة

Total 4.77 - 73,699,179,960.00 - 3,733,516,240 اجمايل القطاع

Transport
الن�شبة  لل�شوق الن�شبه  للقطاع القيمه ال�شوقيه  بالريال �شعر الغالق عدد ال�شهم امل�شدرة 

النقل

% to Market % to Sector Market Capitalization Close Price Issued Shares

Bahri 0.41 54.75 6,331,500,000.00 20.10 315,000,000 البحري

SAPTCO 0.15 20.27 2,343,750,000.00 18.75 125,000,000 النقل اجلماعي

Mubarrad 0.06 8.37 967,500,000.00 53.75 18,000,000 مربد

Budget Saudi 0.12 16.62 1,921,500,000.00 63.00 30,500,000 بدجت ال�سعودية

Total 0.75 - 11,564,250,000.00 - 488,500,000 اجمايل القطاع

Media and Publishing
الن�شبة  لل�شوق الن�شبه  للقطاع القيمه ال�شوقيه  بالريال �شعر الغالق عدد ال�شهم امل�شدرة 

العالم والن�شر

% to Market % to Sector Market Capitalization Close Price Issued Shares

Tihama 0.09 33.26 1,425,000,000.00 95.00 15,000,000 تهامه لالعالن

SRMG 0.10 35.29 1,512,000,000.00 18.90 80,000,000 الأبحاث و الت�سويق

SPPC 0.09 31.44 1,347,000,000.00 22.45 60,000,000 طباعة وتغليف

Total 0.28 - 4,284,000,000.00 - 155,000,000 اجمايل القطاع

Hotel & Tourism
الن�شبة  لل�شوق الن�شبه  للقطاع القيمه ال�شوقيه  بالريال �شعر الغالق عدد ال�شهم امل�شدرة 

الفنادق وال�شياحة

% to Market % to Sector Market Capitalization Close Price Issued Shares

ALTAYYAR 0.69 71.79 10,650,000,000.00 88.75 120,000,000 الطيار

Hotels 0.21 21.57 3,200,000,000.00 32.00 100,000,000 الفنادق

Shams 0.06 6.64 984,550,000.00 97.00 10,150,000 �سم�س

Total 0.96 - 14,834,550,000.00 - 230,150,000 اجمايل القطاع

 Market 100.00 - 1,543,444,405,639.70 - 42,920,679,096.00 اجمايل ال�سوق

* Suspended. * معلقة من التداول.
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Market Summary - Monthly

Value of Shares Traded Reached SR 93.47 billion

1.84 million Transactions Executed During August 2013

Corporate Actions August 2013

At the end of August 2013 TADAWUL All Share Index 
(TASI) closed at a level of 7,766.52 points, lost 148.59 points 
(1.88%) over the close of the previous month. 

On an YTD basis TASI registered a positive increase of 
14.19% (965.30 points). Highest close level for the index 
during the month was 8,214.85 as on 21/08/2013.

Total equity market capitalization at the end of 
August 2013 reached SR 1,543.44 billion (US$ 411.58 
billion), decreased by 1.32% over the close of the previ-
ous month.

The total value of shares traded for the month of 
August 2013 reached SR 93.47 billion (US$ 24.93 billion), 

decreased by 12.18% over the previous month.
The total number of shares traded* reached 3.84 bil-

lion shares during the month of August 2013 compared 
to 4.09 billion shares traded for the previous month, 
decreased by 5.99%.

The total number of transactions executed during 
August 2013 reached 1.84 million compared to 2.06 
million trades for the month of July 2013, decreasing by 
10.85%.

* Adjusted to all corporate actions during the period.
Number of trading days during August 2013 were 16, 

against 23  trading days during  July 2013.

Middle East Specialized Cables Company (MESC)  increased its paid up capital by offering 20 million new 
shares “Rights Issue” at a price of SR 10 per share, raising its total number of issued shares to 60 million. 
Effective 27/08/2013.
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Market News

Amendment to Business Profile of 
Derayah Financial Corporation Company

Amendment to Business Profile 
of Bakheet Investment Group

Derayah Financial Corporation Company had re-
quested the approval to amend its business profile by 
Adding Dealing as Principal activity. 

The CMA Board of Commissioners issued a resolu-
tion approving the amendment of the Business Profile 
of Derayah Financial Corporation Company by Adding its 
Dealing as Principal activity. Derayah Financial Corpora-
tion Company is now authorized to conduct Dealing as 
Principal, Dealing as Agent, Managing Investment Funds, 
Managing Client Portfolios, Advising and Custody

Bakheet Investment Group had requested 
the approval to amend its business profile by 
cancelling its Advisory activity. 

The CMA Board of Commissioners issued 
a resolution approving the amendment of the 
Business Profile of Bakheet Investment Group 
by cancelling its Advisory activity. Bakheet In-
vestment Group is now authorized to conduct 
Managing Investment Funds, Managing Client 
Portfolios, and Custody

The Capital Market Authority (CMA)
Licenses Ithmar Saudi Financial Consultancy Services

The CMA Board of Commissioners issued a resolution authorizing Ithmar Saudi Financial Consul-
tancy Services to conduct Arranging and Advising activities

News
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Commenting on this, Senior Vice 
President and Chief Economist of the 
World Bank, Kaushik Basu, said: “Jobs 
are the best safeguard against poverty 
and suffering. Governments play a vital 
role in creating an appropriate busi-
ness environment that enhances the 
demand for labor.”

Another confirmation that under-
standing of the challenge of jobs in a 
country or region is considered impor-
tant.

The importance of the private 
sector

World Bank reports stress the role of 
strong growth led by the private sector 
in creating jobs, pointing out that jobs 
that achieve the maximum benefit for 
development can stimulate a strong 
and effective cycle of growth.

The reports conclude that the pov-
erty rate go down whenever people are 
able, through the work, to get out of 
the clutches of poverty and suffering, 
and the more jobs enable women to 
increase investment in their children.

And those reports see that the level 
of efficiency increases whenever work-
ers become more elaborate in their 
business, and whenever more produc-
tive jobs appeared and the least pro-
ductive disappeared.

Communities thrive whenever jobs 
encourage ethnic and cultural diversity 
of employees, and provide alternatives 
to conflict.

The provision of jobs and employ-
ment opportunities constitute a key 
pillar for development in developing 
countries, where more returns are often 
generated than revenues of income, 
along with the great importance of jobs 
in the reduction of poverty, prosperity 
of the cities, and providing alternatives 
to youth violence.

According to estimates of those 
reports, which used data of more than 
800 census and surveys to reach conclu-
sions, the volume of labor at the level 
of the world is more than three billion 
people, about half of them work in agri-
culture or small family projects, or work 
in daily temporary or seasonal jobs.

These people suffer from the weak-
ness or absence of safety nets in some 
cases, and their wages are often slim.

tion of elderly in the population will 
lead to reduce the rates of economic 
growth in the region. It may also 
reduce the rate of saving more than 
in any developing region, with the 
exception of East Asia.

The savings rate in the region may 
decline more than the rate of invest-
ment, and in this case the countries 
in the region will have to finance 
investment through attracting more 
capital inflows.

The region also faces significant 
financial pressures due to the high 
numbers of older people. Turkey, for 
example, will see an increase in pub-
lic expenditure on pensions by more 
than 50 percent by 2030, according to 
the current pension plan.

Several other countries in the 
region also will face significant 
increases in pension and health care 
expenses.

Jobs .. the cornerstone of budget
As for the movement of jobs and 

their influence in the global eco-

nomic landscape, President of World 
Bank Group, Jim Yong Kim, says: “The 
good job can change one’s life, and 
the appropriate jobs can change entire 
communities. And governments must 
put job creation in the focus of atten-
tion to achieve prosperity and fight 
poverty. It is important for govern-
ments to maintain a good relationship 
with the private sector, which provides 
90% of all jobs. 

Therefore, we should work to create 
the best ways to help businesses and 
small farms to grow. Jobs bring hope to 
life, spread peace throughout the land, 
and they can bring stability to fragile 
countries.”

The World Bank says that jobs with 
larger development yield are those that 
raise the income levels, help cities to 
carry out their functions better, link 
national economies to global markets, 
maintain integrity of the environment, 
and create for the people an interest in 
maintaining the integrity of their com-
munities.
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Gulf Markets

World Bank: 
Developing Countries 
Lead International 
Economy by 2030

With regard to developing countries 
and those economically poor coun-
tries, the World Bank predicted that the 
investment rate remains steadily grow-
ing in the African region due to the 
strong growth in the labor force.

The bank said it would be the only 
area that will not see a reduction in 
the rate of savings under the scenario 
of moderate development of financial 
markets, where the high proportion of 
elderly people will not be an important 
factor.

Latin America and the Caribbean 
region

According to data cited by the 
World Bank, Latin America and the 
Caribbean region, in which savings rate 
fell in the past, may become the lowest 
saving region by 2030.

Although demographic factors will 
play a positive role, where dependency 
ratios are expected to decrease until 
2025, the development of financial 
markets (which reduces the savings 
reserve) and the modest economic 
growth will play a balancing role.

Similarly, the rise and then fall of the 
demographic impact on the growth 

of the labor force will mean that the 
investment rate is expected to rise in 
the short term, and then gradually 
decline after that, but the relationship 
between savings and inequality in the 
region indicates an alternative scenario.

As is the case in other regions, the 
poorer families tend to save much less 
than others. Thus, the improvements 
in the earning capacity, high levels of 
income, and lower rates of inequality 
can not only increase national savings, 
but also, more importantly, break the 
poverty trap rooted through low sav-
ings by poor families.

South Asia
Also the World Bank pointed out 

that the South Asian region will con-
tinue to be one of the most areas in 
saving and investment until 2030.

However, in light of the broad scope 
of economic growth and the develop-
ment of financial markets, the results 
in terms of savings, investment and 
capital flows vary greatly. Under the 
scenario of increasing the pace of eco-
nomic growth and the development of 
financial markets, increased investment 
rates will continue, while savings rates 

will drop significantly, which means 
achieving a significant deficit in the cur-
rent account.

The World Bank says that the South 
Asian region is young, and likely by the 
year 2035 it will almost have the highest 
proportion of working-age population 
compared to the population outside 
of working age more than any other 
region in the world.

It is also likely that there will be 
clear public shift in investment from 
agriculture to industry and services, 
particularly in South Asia, with an 
expected increase in the region’s share 
of total investment in the manufac-
turing sector almost doubled, and 
increasing investment in the services 
sector by more than 8 percentage 
points, to more than two-thirds of the 
total investment.

The region of Eastern Europe 
and Central Asia, according to the 
World Bank confirmation, is the most 
advanced with respect to the demo-
graphic shift, and it will be the only 
developing region that population 
growth would fall to zero by 2030.

It is expected that the high propor-

Under the title “Capital for the future,” 
the World Bank Group spotted several eco-
nomic variables in the global arena relat-
ed to the impact of “jobs” on the move-
ment of development, and the location or 
the future role of developing countries in 
changing the image of the economy as a 
whole over the next few years.
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Protection against fraud
Banks must protect and monitor 

customers’ deposits, savings and other 
similar financial assets through the 
development of control systems with 
a high level of efficiency and effective-
ness to reduce fraud, embezzlement or 
misuse.

Provisions and conditions
Saudi Arabian Monetary Agency 

has also emphasized to all financial 
institutions the importance of mak-
ing updated provisions and conditions 
available to customers across the cur-
rent channels provided by the bank 
as preferred by customers. This might 
be done through providing general 
manual including provisions and con-
ditions or handing out special leaflet in 
this regard and encouraging customers 
to read it before being committed to 
services and products.

Bank should also inform customers 
on any changes in provisions and con-
ditions within at least 30 days ahead of 
carrying out any change. All provisions 
and conditions must be inserted in the 
application form designated to get a 
product or service which the customer 
completes in Arabic. The said applica-
tion form should be clear, comprehen-
sible and not misleading with provid-
ing English version if the customer 
requires so.

Moreover, provisions, conditions 

and application forms 
should also contain 
warning statements 
that stipulate clearly 
the potential con-
sequences that the 
customer may bear 
on using the product 
or service in contrary 
with the conditions agreed upon in 
application form.

Fees and commissions
In regards to fees paid by customers 

for getting the various banking services 
etc, SAMA said that the bank should be 
committed to the fees and commis-
sions it charges as specified in the bank-
ing tariff regulation (updated).

No objection should be obtained 
from SAMA on any new fees and com-
missions imposed by a bank against 
provision of services and products. A 
list of fees and commissions should 
be fixed in a prominent place in the 
bank building and branches and this 
list should also be posted on the bank 
website.

The bank should, as well, provide 
customers with a written copy of fees 
and commissions schedule when pro-
viding a product or service or on sign-
ing an agreement with the customer or 
when the customer requires so.

Customer must be notified about 
any change in fees and commissions 

at least 30 days ahead of carrying out 
such change. Banks must provide an 
adequate explanation on the method 
of calculating the fees and commis-
sions and the amount of profit for the 
products and services in which the 
bank deals in.

SAMA also emphasized the impor-
tance of informing the customer with 
full details of any accumulated fees or 
commissions to be debited from its final 
account balance within 5 working days 
as from closing date of the account or 
transferring it to another bank.

Furthermore, articles of contracts 
related to services and products 
should contain a reference to the cus-
tomer that amounts of fees and com-
missions (in more than 500 riyals) that 
should be paid by customer to get the 
product or service will be distributed 
throughout the period of payment for 
product and shall not be debited at 
one time unless the customer wishes 
otherwise.

The bank should inform customers 
about fees and commissions amount 
that would be refunded to them in case 
of not usage and in case the customer 
not wishing to get the service or prod-
uct within (21 working days).

The bank is not entitled to impose 
fees on any transfers done between 
customer accounts in bank including 
credit cards issued by the bank.

The bank must clarify to customer 
the justifications of fees and commis-
sions amount charged by the bank in 
return for getting services and products 
provided to customers.
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Saudi Arabian Monetary Agency Develops Principles for Protecting them:

Guarantee of Bank Customers’ Rights... 
a Common Responsibility
With the outset of this month of September, the Kingdom’s banking system starts to apply principles of protecting 
bank customers adopted by Saudi Arabian Monetary Agency. These principles will become one of the key 
constituents of culture of banks in their dealing with customers leading to protect bank customers in the Kingdom, 
provide them with the required level of fair treatment honestly and faithfully and enable them get financial 
services easily and conveniently. 

The following report examines 
these principles according to the main 
document developed by Saudi Arabian 
Monetary Agency.

Fair and equitable treatment
Banks should treat customers fairly, 

honestly, and equitably in all stages of 
relationship between them so that this 

must be an intrinsic part of the bank 
culture.

Special attention should be also 
paid to old-aged and disabled custom-
ers.

Disclosure and transparency
Banks should update information 

of services and products provided to 
customers so that it is clear, concise, 
accurate, and not misleading. The said 

information on services 
and products 

should be easily accessible especially 
their conditions and basic advantages. 
It should be also in a written form.

This should include clarifying details 
of prices and commissions accrued by 
the bank as well as the fines, risks and 
mechanism of terminating the relation-
ship and consequences thereof.

Information on alternative products 
and services should be provided as 
well.

Financial education and aware-
ness

Banks must set up suitable pro-
grams and mechanisms to develop 

knowledge and skills of current 
and future customers 

and enable them 
u n d e r s t a n d 
basic risks. 
Banks should 

also help cus-
tomers take 

informed and 
effective decisions and 

direct them to the right 
agency to get information 
in case they require so.

Business attitudes 
and ethics

Banks must work to 
the interest of custom-
ers because they are the 
first responsible agency 

for protecting financial 
interest of custom-
ers.

Saudi Markets
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Abdullateef Al-furaihi
Editor-in-Chief

Editorial

The new mechanism for listing and trading of priority rights as 
a financial instrument, for companies listed in the financial market, 
comes as a new addition as a product and an investment vehicle 
witnessed by the Saudi market for the first time. Hence, the “priority 
rights” are considered as a financial negotiable instrument, thereby 
expanding the area in front of investors and dealers for more atten-
tion and demand for companies listed on the market during their 
new dealings under the sophisticated investment channels made 
available in line with the expectations.

It’s a continuing pursuit of the Saudi Capital Market «TADAWUL» 
to be an integrated financial market offering comprehensive and a 
variety of financial services competing at a global level. In addition, 
it exerts tireless efforts in providing products and services of financial 
markets, with all efficiency, effectiveness and excellence, in order 
to achieve added value for all beneficiaries and participants in the 
market.

The development of the culture of investment is a goal that in 
order to be achieved there is a need to create investment instru-
ments, and to provide options for people, and of course for com-
panies, investment, and institutional entities. This diversity in stock 
is what makes the investment ground more robust, and helps to 
achieve justice in the opportunities, and to provide all information 
and details publicly available for viewing awareness, and investment.

It is a move praised by everyone, and will be followed, God will-
ing, by steps to deepen the market, and increase the areas in front 
of investors, financiers and all parties of the investment relationship.

We are jogging back towards you, loaded with numbers and 
information. These two features are characteristic of the economy 
that we seek to put in your hands as should be. We also hope that 
our diversity and efforts become the focus of your admiration, and an 
incentive for your communication and cooperation.

In this issue we highlight two important economic themes, the 
first is the religious tourism, one of the most important features of 
our beloved country that is blessed by the Two Holy Mosques, and 
serving them, as well as the Holy Places, and the visits by millions of 
people throughout the year to the Holy Mosque, and the Mosque of 
Prophet. It is a tourism, from which the government does not request 
but the good and safety for people, but this does not prevent that 
everyone benefits from it.

Also, we review the issue of protection of the rights of customers, 
as this is what matters all parties involved in the market in all areas of 
the sale of goods and services. Perhaps we are successful in putting 
forward our themes, and perhaps some of the next subjects will be 
out of your ideas, with which we will be always happy.

Towards Integration

abdullateef.furaihi@tadawul.com.sa
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