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االفتتاحية

عبداللطيف الفريحي
رئي�س التحرير

abdullateef.furaihi@tadawul.com.sa

للتحول  »الطريق  عنوان  تحت  يعقد  ال��ذي  ال�سعودية  لل�سركات  الأول  الملتقى  ي�سكل 

خا�ص  ب�سكل  ال�ستثمار  لقطاع  مهمة  وعملية  علمية  فر�سة  عامة«  م�ساهمة  �سركة  اإل��ى 

رقًما مهًما في  بات  ال�سعودي  الخا�ص  القطاع  ب�سكل عام نظًرا لكون  ال�سعودي  ولالقت�ساد 

بحاجة  المجالت  كافة  في  ال�سركات  من  القطاع  هذا  اأع�ساء  من  وكثير  التنمية،  م�سيرة 

�سيناق�سون  اأكفاء  متخ�س�سين  عبر  الملتقى  �سيعر�سها  التي  والتحديات  المزايا  لمعرفة 

مع المهتمين من اأ�سحاب ال�سركات وقادة الأعمال جملة محاور �ستثري معرفتهم، وتدعم 

قراراتهم في هذا التجاه. 

اإن التحول اإلى �سكل قانوني اأكثر ا�ستقراًرا هو ال�سركة الم�ساهمة، ومن ثم الإدراج في 

ال�سوق يعزز الن�ساط القت�سادي للمملكة من خالل اإتاحة الفر�سة لل�سركات والتي ل تفي 

ال�سيولة، للح�سول على تمويل بتكلفة منخف�سة  التقليدية للتمويل بحاجتها من  الطرق 

م�ستثمرين  خ��الل  من  والعالمية  المحلية  تو�سعاتهم  لمقابلة  المالية  ال�سوق  خ��الل  من 

الأولي  بالطرح  يعرف  بما  وذلك  ا�ستثماراتهم،  على  جيد  عائد  تحقيق  في  الرغبة  لديهم 

الذي يتم عن طريق عملية الكتتاب. 

نعر�ص للملتقى ب�سكل عام و�سنوا�سل تغطيته مف�ساًل لنقل ال�سورة كاملة بتفا�سيلها 

ليعرف المهتمون المزايا التي تجنيها ال�سركات من التحول اإلى م�ساهمة عامة، والحلول 

التي يمكنهم الختيار بينها تبًعا لأهدافهم اأو ن�ساطاتهم اأو حاجاتهم التمويلية.

القطاعات  اأكثر  باعتباره  الكبير،  المقاولت  قطاع  عن  نتحدث  ا  اأي�سً العدد  هذا  وفي 

اأن  معتقد  فمن  نف�سه،  بالقدر  اأف��اد  اأن��ه  ونتمنى  الحكومي،  الإن��ف��اق  من  وا�ستفادة  ح��راًك��ا، 

الحالي  ال�سكل  �سناعة  ف��ي  كبيًرا  دوًرا  لعبت  الر�سمية  والأن��ظ��م��ة  الجتماعية  ال��ظ��روف 

برامج  في  و�سعف  الميزانيات  في  �سخامة  �سمته  ال��ذي  ال�سكل  وه��و  المقاولت،  ل�سركات 

الذين  المقاولين  �سغار  مع  متذبذبة  وعالقة  بالمليارات  عقود  مثاًل،  وال�سعودة  التوطين 

العهد  هذا  في  ال�سعودية  للم�ساريع  يومًيا  نراها  مليارية  اأرق��ام  الباطن،  مقاولي  ي�سكلون 

اإلى  األ تتحول  الزاهر، وا�ستثمارات في قطاع مهم وحيوي ظلت له خ�سائ�سه التي نتمنى 

خ�سو�سية مع الزمن يتم تكري�سها لإيقاف هذا التطور.

يتداول بع�ص �سيوفنا هذا الملف، وهو جزء من اقت�سادنا يعي�ص �سنينه الذهبية، ومهما 

اأو اتفقت فنحن هنا نطرح كل ما ي�ساعد اقت�سادنا وقادة الفكر القت�سادي  اختلفت الآراء 

على مزيد من الإبداع والنمو، وي�ساعد متخذ القرار على مزيد من التطوير والإ�سالح.

ملتقى لمستقبل الشركات
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مجلة شهرية مجانية تصدر عن شركة 
السوق المالية السعودية

المشرف العام  - رئيس التحرير
عبداللطيف الفريحي

abdullateef.furaihi@tadawul.com.sa

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

�سعد بن محمد القرني

�س.ب 26450 ـ الريا�س 11486

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

www.rawnaa.com

النا�سر

روؤيتنا:

 اأن نكون رواد الحلول المتكاملة في الإعالم 

المتخ�س�س بالعالم العربي..

ر�سالتنا:

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

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

حلول متكاملة ومنتجات اإعالمية هادفة ومتميزة بم�سداقية 

ومهنية عالية تلبي احتياجات عمالئنا وتحقق ر�ساهم 

وتتجاوز توقعاتهم.

المدير العام لدار اليوم لالإعالم

�سالح بن علي الحميدان

اإحدى �سركات

الطباعة:

عربًيا ل توجد مقالت كثرية تتحدث عن 

بجائزة  تفوز  �سيدة  اأول  اأو�سرتوم،  اإلينور 

املو�سوعة  نوبل يف القت�ساد، وحتى موقع 

عنها  يحوي  ل  ويكيبيديا  ال�سهري  العاملية 

يرجع  هل  �سحيحة..  معلومات  �سوى 

ال�سبب لكونها امراأة؟
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»أوصى تقرير حديث للغرفة التجارية بالرياض وكاالت السفر والسياحة بتبني 
استراتيجيات جديدة متكنهم من االستمرار يف ظل ثورة املعلومات والسياحة 
املدارس  ملكية  لتطوير  بالسعي  األهلية  املدارس  طالب  فيما  اإللكترونية، 
األهلية من فردية إلى شركات مساهمة, لتطوير أدائها، مع العمل على تشجيع 
مجال  يف  االستثمار  يف  واألجنبي  احمللي  اخلاص  القطاع  مشاركة  وتوسيع 

التعليم اخلاص«.
تفاصيل التقرير، تقرأونها كاملة داخل العدد.

كلمة التحرير
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يف  املبا�سرة  الأجنبية  ال�ستثمارات  حجم  بلغ 

ما  دولر،  مليار   22 حوايل   2008 عام  تركيا 

خ�سبة  ا  اأر�سً ت�سّكل  اأ�سبحت  اأنها  اإىل  ي�سري 

ممكن  قدر  اأعلى  جلذب  ومهياأة  لال�ستثمار، 

هذه  من  ال�ستفادة  املجل�س  دول  وعلى  منها، 

وفائ�س  اأموالهم  و�سخ  ال�ستثمارية  البيئة 

عائداتهم النفطية وتوجيهها اإليها.

أخبار السوق
)تداول( تنظم لقاًء تعريفيًا لمنسوبي 

وطالب جامعة اإلمام

أخبار الشركات
األمير سطام يفتتح 

أكاديمية سابك

أسواق عالمية
تفاوت األجور عالميًا 

المساواة تضر االقتصاد! 

أسواق سعودية
إنفاق السياحة يتجاوز 

200 مليار ريال

أخبار عربية
الجزائر تحقق فائضًا تجاريًا يقارب 

4 مليارات دوالر 

الراجحي  لل�سيخ �سليمان  الوقفي  الفكر  اأحدث 

نقلة نوعية يف العمل اخلريي يف اململكة فبداأت 

فتم  امل�ستدامة،  التنمية  اأعمال  لدعم  تتحول 

اإن�ساء جامعة خريية ت�سمل كليتي طب ومتري�س 

مرتبطة  جميعها  خريًيا،  وم�ست�سفى  ومعهًدا 

الطبية  اجلهات  كربيات  مع  عاملية  باتفاقيات 

امللك  جائزة  توجت  وقد  العاملية.  التعليمية 

ال�سيخ  الإ�سالم  خدمة  فرع  يف  العاملية  في�سل 

بو�سامها  الراجحي  عبدالعزيز  بن  �سليمان 

نظري جهوده الكبرية التي عمل عليها منذ عقود 

يف خدمة الإ�سالم وامل�سلمني.

التحتية  للبنية  الدويل  »املنتدى  اختتام  يف 

عقد  الذي  اخلليجية«  البيئة  على  وتاأثرياتها 

بداية العام اجلاري بجدة توقع خرباء دوليون 

معنيون مب�ساريع البنية التحتية اأن يرتفع حجم 

مليار   200 من  املقاولت  قطاع  ا�ستثمارات 

ريال اإىل تريليون ريال بحلول عام 2015، كما 

توقعوا اأن ت�ساهم املدن القت�سادية ال�سعودية 

التي اأن�ساأتها اململكة بنحو 700 مليار ريال يف 

اإجمايل الناجت املحلي قبل حلول عام 2020م.

تقرير
سوق اإلسكان السعودية.. 

األزمة والحلول



يهدف اىل توعية ال�سركات ال�سعودية حول متطلبات الإدراج يف ال�سوق

)تداول( تعقد ملتقى الطريق للتحول الي شركة مساهمة

»تــداول«،  ال�سعودية  املالية  ال�سوق  اختتمت 

ور�س عمل عالقات  تنظيم  مورجان«  بي  »جي  و 

والتي  املــدرجــة،  لل�سركات  الثالث  امل�ستثمرين 

جرى تنظيمها خالل �ستة اأ�سهر يف مناطق اململكة 

)الريا�س واملنطقة ال�سرقية واملنطقة الغربية(، 

وتعد الأوىل من نوعها لل�سركات املدرجة للتوعية 

باأهمية عالقات امل�ستثمرين.

بعالقات  التوعية  اإىل  العمل  ور�ــس  هدفت 

احرتايف  برنامج  خالل  من  عاملًيا،  امل�ستثمرين 

وتطويري لل�سركات املدرجة، من خالل مديريها 

التنفيذيني وم�سوؤويل عالقات امل�ستثمرين.

ح�سره  الــذي   - العمل  ور�ــس  برنامج  ومكن 

ال�سركات  مــن  �سركة  وت�سعني  لثمان  ممثلون 

املدرجة - احل�سور من تطوير نظرتهم، وروؤيتهم 

امل�ستثمرين،  عــالقــات  وا�سرتاتيجية  لأهــمــيــة 

لعالقات  ال�سرتاتيجي  الـــدور  فهم  خــالل  مــن 

امل�ستثمرين يف عامل ال�سركات والأعمال.

العمل  ور�ـــس  �سملت  ذلـــك،  اإىل  بــالإ�ــســافــة 

امل�ستثمرين  عالقات  موا�سيع  من  لعدد  تطبيًقا 

ولأهمية دور م�سوؤويل عالقات امل�ستثمرين واأدوات 

التوا�سل املتوفرة لهم.

ال�سويلمي  عبداهلل  الأ�ستاذ  علق  جانبه  من 

املدير التنفيذي لل�سوق املالية ال�سعودية )تداول( 

والذي رعى املنا�سبة قائاًل:

ـــــداول تــ�ــســكــر الــ�ــســركــات لــتــجــاوبــهــا مع  »ت

عالقات  عمل  ور�ــس  ختام  يف  وتتطلع  مبادرتها، 

يف  لل�سركات  اأكــرب  دور  روؤيـــة  اإىل  امل�ستثمرين 

اإيجاًبا على  هذا املجال، وهو ما �سيعود بالتاأكيد 

التطور النوعي لل�سوق«.

عبدالعزيز  الأ�ستاذ  ح  �سرَّ اآخــر؛  جانب  من 

مــورجــان  بــي  جلــي  املــنــتــدب  الع�سو  احللي�سي 

العربية ال�سعودية قائاًل:

»نحن �سعداء بالتعاون مع تداول يف هذه فرتة 

عالقات  تطبيقات  ال�سعودي،  املال  ل�سوق  الهامة 

ال�سركات  مــابــني  للتوا�سل  مهمة  امل�ستثمرين 

املحلية وامل�ستثمرين وجي بي مورجان تدعم هذه 

تطوير  با�ستمرار  التزامها  من  انطالًقا  املبادرة 

النظام املايل يف ال�سعودية«.

املــديــر  ــــره  ذك مـــا  الــفــعــل  ردود  يف  وجــــاء 

غــازي  احلــ�ــســن  �ــســركــة  يف  للمالية  الــتــنــفــيــذي 

م�سيه  �ساكر  اأحــمــد  �ساكر،الأ�ستاذ  اإبــراهــيــم 

اإليها«،  نتطلع  كّنا  التي  الالفتة  للمبادرة  »�سكًرا 

تكوين  �سركة  يف  احلوكمة  مــ�ــســوؤول  اأفـــاد  فيما 

ــطــورة لــلــ�ــســنــاعــات الأ�ــســتــاذ عــبــدالــعــزيــز  ــت امل

اهتمامي  العمل  ور�س  »اأثــارت  قائاًل:  ال�سعدون 

الإثراء  من  ملزيد  ونتطلع  امل�ستثمرين،  بعالقات 

يف هذا ال�سياق«.

الــعــمــل بــحــ�ــســور خمتلف  ــــس  ومتـــيـــزت ور�

ومنها  املدرجة،  بال�سركات  الوظيفية  امل�ستويات 

مئة وثمانية ع�سر ممثاًل لل�سركات املدرجة، منهم 

اأكرث من ت�سعة وع�سرين مديًرا تنفيذًيا لل�سركات 

املمثلة، وهو ما يعك�س تطلع ال�سركات للتجاوب مع 

املبادرة واأهميتها.

»تداول« و »جي بي مورجان« تختتمان ورش عمل عالقات المستثمرين

جانب من ور�س العملال�سويلمي يكرم بيرت رو�سل من جي بي مورجان

د. عبدالرحمن التويجري

حتـــت رعـــايـــة مـــعـــايل الـــدكـــتـــور عــبــدالــرحــمــن 

التويجري، رئي�س جمل�س هيئة ال�سوق املالية ال�سعودية 

الأول  امللتقى  )تداول(  ال�سعودية  املالية  ال�سوق  تعقد 

اإىل  للتحول  »الطريق  بعنوان  ال�سعودية  لل�سركات 

وذلك  والتحديات«  عــامــة..املــزايــا  م�ساهمة  �سركة 

يف  )1433/5/26هــــ(  2012/4/18م  الأربعاء  يوم 

يهدف  والذي  الريا�س،  مبدينة  الفور�سيزونز  فندق 

وحتديات  مبتطلبات  ال�سعودية  ال�سركات  توعية  اإىل 

ال�سعودية من خالل  املالية  ال�سوق  الإدراج يف  ومزايا 

ال�سوق  يف  املدرجة  العائلية،  ال�سركات  جتربة  عر�س 

والقانونية  املالية  ال�سركات  من  العديد  وم�ساركة 

املرخ�س لهم.

يف ال�سياق نف�سه اأعلنت  ال�سوق املالية ال�سعودية )تداول( اأنها اأ�سافت 

2012م(  مار�س   31( 1433هـــ  الأوىل  جمادى   8 ال�سبت  يوم  من  اعتباًرا 

م�سمى  حتت  الإنــرتنــت  �سبكة  على  الر�سمي  موقعها  على  جديدة  �سفحة 

ال�سوق  يف  الطرح  بعملية  املتعلقة  املعلومات  جميع  على  حتتوي  )الإدراج( 

ومن  اجلوانب  من  العديد  وتغطي  ال�سعودية،  املالية 

اأهمها: 

ال�سركات  بها  تتمتع  التي  واخلدمات  املزايا   •
املدرجة.

• الإجراءات الالزمة للتحول اإىل �سركة م�ساهمة 
عامة.

ال�سوق  يف  الكتتابات  عن  تاريخية  معلومات   •
املالية ال�سعودية خالل الفرتة ال�سابقة.

ويت�سمن الرابط نف�سه ن�سخة اإلكرتونية من »دليل 

عن  وتف�سيلية  �ساملة  معلومات  على  حتتوي  الإدراج« 

عملية الإدراج يف ال�سوق املالية ال�سعودية.

من جانبه اأكد عبداهلل ال�سويلمي، املدير التنفيذي 

لتداول اأهمية اإ�سافة هذه املعلومات  على موقعها الر�سمي  مت�سمنة املزايا 

والإجراءات ال�سرورية للتحول اإىل �سركة مدرجة �سمن ال�سركات املدرجة  

يف ال�سوق املالية ال�سعودية كاأكرب �سوق مالية يف ال�سرق الأو�سط  من حيث 

القيمة ال�سوقية وحجم التداولت اليومية.
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نظمت �سركة ال�سوق املالية ال�سعودية )تداول( برناجًما تدريبًيا لل�سركات 

الفرتة  الإلكرتوين )XBRL( يف  لالإف�ساح  املرنة  الربجمة  لغة  املدرجة عن 

من 3 اإىل 5 جمادى الأوىل 1433 هـ املوافق 26 اإىل 28 مار�س 2012 يف املركز 

الإعالمي لـ »تداول« يف مدينة الريا�س.

الإلــكــرتوين  لالإف�ساح  املــرنــة  الــربجمــة  بلغة  تعريًفا  الــربنــامــج  �سمل 

اأمثلة ملكونات لغة الربجمة املرنة  وكيفية ال�ستفادة منها، بالإ�سافة لتقدمي 

لالإف�ساح الإلكرتوين والتي ت�ساهم يف فهم ا�ستخدام البيانات وكيفية حتويلها 

عن  ومبا�سًرا  مف�ساًل  ا  عر�سً الربنامج  �سمل  كما  اللغة؛  هــذه  با�ستخدام 

عنا�سر الت�سنيف، والأدوات التي ت�ستخدم يف لغة الربجمة املرنة لالإف�ساح 

الإلكرتوين.

املدرجة،  ال�سركات  من  وت�سعني  واحــدة  عن  ممثلون  الربنامج  ح�سر 

لالإف�ساح  املرنة  الربجمة  لغة  يف  متخ�س�سون  خــرباء  الربنامج  قدم  وقد 

الإلكرتوين. 

الإلــكــرتوين  لالإف�ساح  نظاًما  حالًيا  تطور  تـــداول  اأن  بالذكر  جدير 

با�ستخدام لغة الربجمة املرنة )XBRL( �سيتم تطبيقه خالل الفرتة القادمة 

يف ال�سوق ال�سعودي.

ال�سعودية  املالية  لل�سوق  التنفيذي  املدير  ال�سويلمي  عبداهلل  علق  جانبه  من 

ونحن على  للربنامج،  باحل�سور  التي جتاوبت  ال�سركات  »ن�سكر  قائاًل:  )تداول( 

ثقة بعموم الفائدة من النظام احلديث لالإف�ساح الإلكرتوين حني تطبيقه، وذلك 

البيانات،  ون�سر  وحتليل  اإعداد  جمال  يف  والكفاءة  ال�سفافية  من  املزيد  باإ�سافة 

ب�سكل ت�ستفيد منه كافة الأطراف ذات العالقة«.

تقريرها  )تـــداول(  ال�سعودية  املالية  ال�سوق  �سركة  ا�ــســدرت 

2011 حيث ت�سمن عدة حماور ر�سدت خاللها ابرز  ال�سنوي للعام 

املالية  ال�سوق  اداء  وكذلك   2011 العام  خالل  ــداول(  )ت اجنــازات 

والكتتابات  ال�سركات  وان�سطة  القطاعات  ان�سطة  غطى  والــذي 

افــراد  مت  كما  العام  نف�س  من  ال�سركات  واجـــراءات  والدراجــــات 

تداولتي  منظومة  اىل  بالإ�سافة  وال�سندات  ال�سكوك  ل�سوق  ف�سال 

اىل  ا�سافة  بتداول  اليــداع  ملركز  اح�سائيات  التقرير  ت�سمن  كما 

اجلداول والح�سائيات اخلا�سة بال�سوق املالية ال�سعودية. وقد �سدر 

التقرير باللغتني العربية والإجنليزية.

ولالطالع على التقرير ميكن زيارة موقع »تداول« على الإنرتنت.

ملن�سوبي  تعريفًيا  لقاًء  )تداول(  ال�سعودية  املالية  ال�سوق  �سركة  نظمت 

وطالب كلية القت�ساد والعلوم الإدارية بجامعة الإمام حممد بن �سعود يوم 

الثنني املا�سي 2012/3/19م مبقر اجلامعة.

عام  مدير  كبو�س  عبدالرحمن  اأ�سرف  الأ�ستاذ  قدمه  الذي  اللقاء  وهدف 

اإدارة عمليات ال�سوق اإىل التعريف بدور ال�سوق املالية ال�سعودية ومراحل تطورها 

والأدوار التي تقوم بها �سركة ال�سوق املالية ال�سعودية )تداول(، واملهام املنوطة 

بها لتنظيم تداول الأوراق املالية، كما مت ا�ستعرا�س اأهداف ال�سركة، والإدارات 

الرئي�سية فيها ودور ومهام كل من �سركة )تداول( وهيئة ال�سوق املالية.

املالية  الأوراق  تداول  وخطوات  لدورة  �سرحا  واللقاء  التعريف  وت�سمن 

يف ال�سوق املالية ال�سعودية، اإ�سافة اإىل ت�سليط ال�سوء على الأنظمة التقنية 

امل�ستخدمة يف التداول وكذلك اخلدمات التي تقدمها ال�سركة. 

ال�سركة  جلهود  ا�ستمراًرا  يــاأتــي  اللقاء  هــذا  اأن  اإىل  ــارة  الإ�ــس جتــدر 

بـــالأدوار،  امل�ستثمرين  توعية  جتــاه  الجتماعية  م�سوؤوليتها  من  وانطالًقا 

واملهام واخلدمات املقدمة من ال�سوق املالية ال�سعودية.

)تداول( تنظم لقاًء تعريفيًا 
لمنسوبي وطالب جامعة اإلمام

برنامج تدريبي عن لغة البرمجة المرنة لإلفصاح اإللكتروني

ت�سمن اأبرز الإجنازات ور�سد اأداء ال�سركات

»تداول« تصدر تقريرها
اإلحصائي السنوي لعام 2011

اأ�سرف كبو�س ي�سلم د. �سليمان بن عبداهلل ال�سغري عميد كلية القت�ساد والعلوم الإدارية هدية تذكارية من »تداول«.
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بن  �سطام  الأمــري  امللكي  ال�سمو  �ساحب  رعــى 

افتتاح  مــوؤخــًرا  الريا�س  منطقة  اأمــري  عبدالعزيز 

ال�سركة  مقر  داخــل  اجلــديــدة،  �سابك«  »اأكادميية 

بتد�سني  �ــســمــوه  وتــفــ�ــســل  ــا�ــس،  ــري ال الــرئــيــ�ــس يف 

امللكي  ال�سمو  �ساحب  بح�سور  وذلــك  الأكادميية، 

اأمري  نائب  عبدالعزيز  بن  �سعد  بن  حممد  الأمــري 

بن  �سعود  الأمــري  ال�سمو  �ساحب  الريا�س،  منطقة 

امللكية  الهيئة  رئي�س  �سعود  اآل  ثنيان  بن  عبداهلل 

)�ــســابــك(،  اإدارة  جمل�س  رئــيــ�ــس  ويــنــبــع  للجبيل 

رئي�س  نــائــب  املــا�ــســي  حمد  بــن  حممد  واملهند�س 

اأع�ساء  وبع�س  التنفيذي،  الرئي�س  الإدارة  جمل�س 

جمل�س الإدارة وكبار قيادات ال�سركة.

الأمري  قال  الأكادميية  مبنى  تد�سينه  وخــالل 

ال�سرح  هذا  على  )�سابك(  �سركة  »اأهنئ  �سطام: 

جت�سد  التي  �سابك«،  »اأكادميية  اجلديد،  التعليمي 

الر�سيدة  حكومتنا  جــهــود  مــع  الــ�ــســركــة  جتـــاوب  

والتدريب  بالتعليم  الكبري  الوطني  الهــتــمــام  يف 

والتطوير لالإن�سان ال�سعودي يف اململكة وخارجها«.

حكومة  بجهود  الريا�س  منطقة  اأمــري  واأ�ــســاد 

بــن  عبدالـله  املــلك  ال�سريـفيـن  احلـرميـن  خـادم 

عبدالعزيـز - يحفظه اهلل - يف الهتمام بالتعليم، 

حيث ت�ساعفت اأعداد اجلامعات احلكومية والأهلية 

الألوف  ا�ستفاد ع�سرات  كما  -اأيــده اهلل-  يف عهده 

ــاء وبــنــات الــوطــن مــن بــرنــامــج البــتــعــاث  ــن مــن اأب

اخلارجي اإىل اجلامعات العاملية.

واختتم كلمته قائاًل : »ت�سيف »اأكادميية �سابك« 

قيادات  تطوير  عرب  الوطن  نه�سة  يف  جديًدا  بعًدا 

الإنتاجية،  قطاعاتنا  اأهــم  من  واحــد  يف  ال�سناعة 

ال�سرح  هذا  لكم  فهنيًئا  البرتوكيماويات،  �سناعة 

النه�سة  معامل  اإىل  اإ�سافة  �سيمثل  الــذي  املتميز 

والبناء احل�ساري يف وطننا املعطاء«.

اأبناء عبداهلل عبداملح�سن اخل�سري  �سركة  اأعلنت 

عن اكتمال توقيع العقد مع وزارة املياه والكهرباء لتنفيذ 

مبنطقة  قلوة  ملدينة  ال�سحي  ال�سرف  �سبكات  م�سروع 

الباحة )املرحلة الأوىل(، وذلك خالل مدة �ستة وثالثني 

مليون    67 بقيمة  العمل  موقع  ت�سليم  تاريخ  من  �سهًرا 

اإىل  وردت  التي  العقد  ن�سخة  على  بناء  ــك  وذل ريـــال، 

قبل  من  توقيعها  بعد  2012/03/26م  بتاريخ  ال�سركة 

معايل وزير املياه والكهرباء املهند�س عبداهلل احل�سني.

واأو�سحت ال�سركة اأنه من املتوقع اأن يبداأ الأثر املايل 

لهذا امل�سروع خالل الربع الثاين من العام املايل 2012م.

األمير سطام يفتتح أكاديمية سابك

»الخضري« توقع 
عقدا مع وزارة

»المياه والكهرباء« 
بقيمة 67 مليون ريال

»الطباعة والتغليف« توزع أرباحًا 
نقدية عن العام المالي 2011

ال�سركة  اأعلنت 

للطباعة  ال�سعودية 

بدء  عــن  والتغليف 

ـــــــــاح  تـــــوزيـــــع الأرب

 2011 لعام  النقدية 

نــ�ــســف  ــــع  ــــواق ب م 

ريــال(  ريــال )0.5 

ـــواحـــد،  لــلــ�ــســهــم ال

ـــــــك اعــــتــــبــــاًرا  وذل

مـــــن يــــــوم الأحــــــد 

اإيداع  مركز  لدى  امل�سجلني  ال�سركة  مل�ساهمي  2012/3/25م  املوافق  1433/5/2هـــ 

بتاريخ  العادية  العامة  اجلمعية  انعقاد  يوم  تــداول  بنهاية  )تــداول(  املالية  الأوراق 

1433/4/11 هـ املوافق 2012/3/4 م. 

وقالت ال�سركة يف بيانها الذي ن�سرته على موقع »تداول« الإلكرتوين: »�سيقوم 

الإيــداع  طريق  عن  النقدية  ــاح  الأرب توزيع  بعملية  الربيطاين  ال�سعودي  البنك 

املرتبطة  ال�سركة  مل�ساهمي  اجلــاريــة  ال�ستثمارية  احل�سابات  يف  املبا�سر 

مبحافظهم ال�ستثمارية امل�سجلة لدى تداول«.
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بقيمة 96 مليون ريال �سعودي 

»ميفك كابيتال« تعلن عن نجاحها بتغطية اكتتاب المرحلة 
األولى لصندوقها المدّر للدخل العقاري

جناحها  عــن  كابيتال  ميفك  �سركة  اأعــلــنــت 

العقاري«  للدخل  ــّدر  املُ )ميفك(  »�سندوق  بتغطية 

بــاكــورة  ــو  وه ال�سرعية،  الهيئة  قبل  مــن  املعتمد 

العام، وذلك  العقارية لهذا  �سناديقها ال�ستثمارية 

بداأت  التي  الأويل  بالطرح  ال�سرتاك  فرتة  خالل 

حجم  وبلغ   ،2012 مار�س   18 حتى  فرباير   18 من 

�سعودي  ريال  مليون   96 الطرح  من  الأوىل  املرحلة 

الذي  ال�سندوق  اأ�سول  �سمن  الأول  العقار  ل�سراء 

ي�سل راأ�س ماله اإىل 500 مليون ريال �سعودي.

هو  الــعــقــاري  للدخل  ــــّدر  املُ ميفك  و�ــســنــدوق 

وتقوم  مقفل،  �سبه  عــام  عقاري  ا�ستثمار  �سندوق 

مّدرة  عقارات  على  ال�ستحواذ  على  ا�سرتاتيجيته 

ل  مبــا  ــول  الأ�ــس لقيمة  طبيعية  ـــادة  زي مــع  للدخل 

يخالف نظام متّلك العقار، ووفق لوائح هيئة ال�سوق 

املالية، مما يتيح للم�سرتك اإمكانية امل�ساركة ب�سراء 

راأ�ــس  وتنمية  �سنوية،  عوائد  ذات  قائمة  عــقــارات 

ا�سرتاتيجيات  وجود  مع  املتو�سط،  املدى  على  املال 

عليه  ال�ستحواذ  يتم  عقار  لكل  للتخارج  مدرو�سة 

خالل مدة ال�سندوق.

ومن اأبرز الأ�سباب التي دعت ال�سريحة الأكرب 

اهتمامهم  هو  بال�سندوق  لال�سرتاك  العمالء  من 

دون  باأمان  القائم  العقاري  بالقطاع  ال�ستثمار  يف 

النتظار لفرتات طويلة �سواء كانت للتطوير، اأو اأي 

للتخارج  اإمكانية  لوجود  بالإ�سافة  اأخــرى،  اأ�سباب 

من خالل عر�س الوحدات اململوكة للبيع يف اأي وقت 

ميفك  توفره  الــذي  الداخلي  التداول  نظام  �سمن 

اإىل   بالإ�سافة   ر�سوم(  اأي  )بــدون  جماًنا  كابيتال 

ال�سراء  اأو  بالبيع  ال�سندوق  وحــدات  نقل  اإمكانية  

جماًنا خالل فرتة ال�سرتاك.

وقالت ميفك كابيتال اإنها �ستقوم خالل الفرتة 

املقبلة بالإعالن عن فتح باب ال�سرتاك يف املرحلة 

الثانية من الطرح، بحّد اأدنى 50 األف ريال �سعودي، 

من  والنتهاء  املنا�سب،  القائم  العقار  يتحدّد  حاملا 

الإجراءات النظامية وفق لوائح هيئة ال�سوق املالية، 

ومبا ل يخالف نظام متّلك العقار، ل�سّيما اأن معظم 

تر�سد  الــتــي  القت�سادية  والــتــقــاريــر  الــدرا�ــســات 

ال�سوق  طاقة  اأن  توؤكد  ال�سعودي  العقاري  القطاع 

وهناك  جــًدا،  كبرية  ال�سكني  للمنتج  ال�ستيعابية 

ال�سناديق  خالل  من  املجال  هذا  يف  كبرية  فر�س 

كابيتال  ميفك  عليه  حر�ست  ما  وهو  ال�ستثمارية، 

خالل تاأ�سي�سها لل�سندوق.

بن  عي�سى  برئا�سة  املالية  �سامبا  عقدت جمموعة 

حممد العي�سى رئي�س جمل�س الإدارة، اجتماع جمعيتها 

العامة العادية يوم الثنني 26 مار�س 2012م املا�سي، 

بالريا�س.

»تــداول«  موقع  على  ن�سر  بيان  يف  املجموعة  وقــال 

م�ستحقة  الثاين  الن�سف  اأربــاح  »�ستكون  الإلكرتوين: 

كمالكني  �سامبا  �سجالت  يف  املقيدين  للم�ساهمني 

و�سيتـم  اجلمعية،  انعقاد  يوم  تــداول  بنهاية  لالأ�سهم 

ال�سبت  يوم  امل�ساهميـن  ال�سـادة  على  الأربـاح  توزيـع 

اأبريل   7 املوافق  هـ   1433 الأوىل  جمادى   15 بتاريخ 

2012«، م�سرًيا اإىل اأنه متت املوافقة على اإعادة تعيني 

كوبرز  وترهاو�س  براي�س  ال�سادة  احل�سابات  مراقبي 

واأرن�ست ويونغ بناًء على تو�سية جلنة املراجعة وحتديد 

اأتعابهم للعام املايل 2012م.

»موبايلي« تطلق سوني 
»سامبا« توصي بتوزيع )XperiaS( حصريًا

85 هللة أرباحاً  نقدية اأطــلــقــت �ــســركــة احتــاد 

هاتف  »موبايلي«  ات�سالت 

اجلـــديـــد   )Xperia S(

حــ�ــســرًيــا مــع عــر�ــس مميز 

يت�سمن باقات جمانية ت�سمل 

البيانات  من  بايت  جيجا   1

�سوتي  ات�سال  دقيقة  و50 

و50  نــ�ــســيــة  ر�ــســالــة  و50 

 6 ملدة  وذلــك   MMS ر�سالة 

اأ�سهر ب�سعر 2399 رياًل.

ويحتوي الهاتف على كثري من الإمكانات واملوا�سفات القيا�سية، حيث يوفر ملالكيه 

مبعالج  تزويده  مت  كما  الرائعة،  »برافيا«  �سا�سة  بف�سل  كامل  بو�سوح  امل�ساهدة  متعة 

ثنائي النواة ب�سرعة 1.5 جيجا هرتز، مع كامريا مع Exmor-R بدقة 12 ميغا بيك�سل، 

تقوم بالتقاط ال�سور بفا�سل 1.5 ثانية من و�سعية ال�ستعداد. 

حمود  موبايلي  يف  العمالء  وخــربات  العامة  للعالقات  الأول  الرئي�س  نائب  وقال 

من  مميزة  باقة  مع  العالية  املوا�سفات  ذا  الهاتف  هذا  وفرت  »موبايلي«  اإن  الغبيني 

خدماتها حتى توفر مل�سرتكيها جتربة ناجحة يف اقتناء اأحدث الهواتف الذكية.
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قال �سلطان نا�سر ال�سويدي حمافظ م�سرف الإمارات 

الإقـــرا�ـــس يف  منــو  مــعــدل  اإن  املــركــزي  املــتــحــدة  العربية 

الإمارات معقول.

اإقرا�س  اإن  وقال لل�سحفيني على هام�س موؤمتر مايل 

 3.5 من  اقــرتب  املعدل  واإن  معقول  مبعدل  ينمو  البنوك 

باملئة وهو معقول يف ظل الظروف الراهنة.

وو�سف ال�سيا�سة النقدية للبنك املركزي باأنها »جيدة« 

يف  حتــولت  حــدوث  احتمال  عن  �سئل  عندما  تو�سيح  دون 

ال�سيا�سة النقدية.

2008 قد ك�سفت  وكانت الأزمة املالية العاملية يف عام 

اأدى  اإقرا�س البنوك الإماراتية ما  عن تو�سع مبالغ فيه يف 

اإىل انفجار فقاعة العقارات الذي اأثار عملية اإعادة هيكلة 

ديون جمموعة دبي العاملية البالغة 25 مليار دولر يف عام 

اأموال  روؤو�ــس  لديها  الإمــارات  بنوك  اأغلب  اأن  2010. غري 

ديون  باأزمة  كثرًيا  تت�سرر  ومل  الدولية  للمعايري  وفًقا  قوية 

منطقة اليورو ب�سبب تعر�سها ال�سعيف لأوروبا.

الــبــنــوك �سعيًفا  اإقـــرا�ـــس  مــــازال  النــتــعــا�ــس  ورغـــم 

ارتفاع  املــركــزي  البنك  بيانات  فاأظهرت  الإمــــارات،  يف 

املخ�س�سات التي يجري جتنبها حت�سًبا للقرو�س املتع�سرة 

مليار   15.1( درهم  مليار   55.3 بلغ  قيا�سي  م�ستوى  اإىل 

م�ستواها  عن  باملئة   25 بن�سبة  بارتفاع  دي�سمرب  يف  دولر( 

قبل عام.

ت�سعى اململكة باعتبارها اأكرب بلد م�سدر للنفط يف العامل اإىل تهدئة املخاوف 

ال�سهر  منت�سف  النعيمي يف  علي  البرتول  وزير  وقال  النفط.  اأ�سعار  ارتفاع  ب�ساأن 

 125 اإىل  اخلام  اأ�سعار  �سعود  واإن  الطلب،  تتجاوز  العاملية  الإمــدادات  اإن  املا�سي 

دولًرا للربميل لي�س مربًرا نظًرا ل�سعف القت�ساد العاملي. 

وقال النعيمي اإن اململكة لبت كل طلبات عمالئها للنفط وهي م�ستعدة لزيادة 

الإنتاج اإىل الطاقة الق�سوى البالغة 12.5 مليون برميل يومًيا اإذا اقت�ست ال�سرورة.

اأنه  الدوحة  القطرية  بالعا�سمة  �سحفي  موؤمتر  يف  لل�سحفيني  النعيمي  وقال 

اململكة  واأن  ال�سوق،  يف  الإمـــدادات  يف  نق�س  يوجد  ل  باأنه  اجلميع  طماأنة  يريد 

م�ستعدة ولديها القدرة على �سخ مزيد من النفط يف ال�سوق يف حال وجود م�سرتين.

وتابع: »اإن اإمداد النفط يتجاوز الآن الطلب باأكرث من مليون برميل يومًيا ول 

يطلب العمالء مزيًدا من اخلام«.

واأ�ساف النعيمي اأن اململكة ت�سخ الآن 9.9 مليون برميل يوميا يف اأعلى م�ستوى 

خالل عقود وم�ستعدة للو�سول بالإنتاج اإىل طاقته الق�سوى عند 12.5 مليون برميل 

الآن  تبلغ  للمملكة  الفائ�سة  الإنتاج  اإن طاقة  وقال  ال�سرورة،  اإذا دعت  فوًرا  يومًيا 

2.5 مليون برميل يومًيا.

 3.80 اجلزائري  التجاري  امليزان  فائ�س  بلغ 

لريتفع  املا�سي  فرباير  يف  اأمريكي  دولر  مليارات 

بن�سبة 44.2% مقارنة بنف�س الفرتة من العام 2011 

حيث بلغ 2.63 مليار دولر.

 وعزا بيان �سادر عن املركز الوطني لالإعالم 

اجلزائرية  للجمارك  التابع  والإح�سائيات  الآيل 

اجلزائرية  الـــواردات  انخفا�س  اإىل  الرتــفــاع  هــذا 

خالل الفرتة املرجعية بن�سبة 10.7%، وهو ما يعادل 

يف  دولر  مليارات   3.31 مقابل  دولر  مليار   2.95

نف�س الفرتة من العام 2011.

�سلع  من  الـــواردات  تراجع  اإىل  ذلــك  عــزا  كما 

بن�سبتي  الغذائية  ال�ستهالكية  ـــواد  وامل التجهيز 

بنف�س  مــقــارنــة  ــتــوايل  ال على  و%16.26   %30.8

الفرتة من العام 2011.

31.2% من  التي متثل  التجهيز  �سلع  وبلغت قيمة 

احلجم الإجمايل للواردات 924 مليون دولر يف الفرتة 

املرجعية، مقابل 1.33 مليار دولر يف نف�س الفرتة من 

العام 2011، اأي بانخفا�س قدرت ن�سبته بـ%30.79.

بن�سبة  الغذائية  املــواد  واردات  تراجعت  كما 

16.26% خالل الفرتة املرجعية، اأي من 658 مليون 

الفرتة من  551 مليون دولر خالل نف�س  اإىل  دولر 

العام املا�سي.

اجلزائر  �سادرات  قيمة  بلغت  اأخــرى،  ناحية  من 

الإجمالية خالل الفرتة املرجعية 6.75 مليارات دولر 

الفرتة  بنف�س  مقارنة   %13.6 بن�سبة  لرتتفع  اأمريكي 

من العام 2011 حيث بلغت 5.95 مليارات دولر.

الفرتة  يف  والغاز  النفط  �سادرات  قيمة  وبلغت 

ميثل  مــا  وهـــو  دولر،  مــلــيــارات   6.66 املــرجــعــيــة 

مقابل  لل�سادرات  الإجمايل  احلجم  من   %98.62

العام  الفرتة من  نف�س  دولر خالل  مليارات   5.80

2011، بارتفاع قدرت ن�سبته %14.76.

النفطية  ال�سادرات غري  اأن  اإىل  البيان  واأ�سار 

اإجمايل  1.38% من  ن�سبتها  بلغت  اإذ  تبقى �سعيفة 

93 مليون دولر يف فرباير  ال�سادرات لتبلغ قيمتها 

2012، بانخفا�س قدرت ن�سبته بـ 34% مقارنة بنف�س 

الفرتة من العام 2011.

الأمريكية  املتحدة  الــوليــات  التقرير  و�سنف 

 1.49 قيمتها  بلغت  ب�سادرات  للجزائر  زبون  كاأول 

اإجــمــايل  مــن   %22.11 بن�سبة  اأي  دولر  مــلــيــار 

ثم  دولر  مليون  ـــ986  ب اإيطاليا  تليها  ال�سادرات، 

مليون  بـــ502  فاإ�سبانيا  دولر  مليون   730 بـ  فرن�سا 

دولر واأخرًيا كندا بـ466 مليون دولر، بينما �سنف 

اأ�سواق  حيث  من  الأول  املركز  يف  فرن�سا  التقرير 

اجلزائر بواقع 495 مليون دولر اأي بن�سبة %16.73 

مليون   361 بـ  ال�سني  تليها  الــواردات،  اإجمايل  من 

دولر ثم اإيطاليا بـ352 مليون دولر فاإ�سبانيا بـ238 

مليون دولر واأخرًيا اأملانيا بـ 137 مليون دولر. 

املركزي الإماراتي: 

النعيمي: معدل نمو اإلقراض معقول

السعودية مستعدة 
لزيادة اإلنتاج للطاقة 

القصوى 

الجزائر تحقق فائضًا تجاريًا يقارب 4 مليارات دوالر  
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لتطوير وتطبيق  الأوجه  اأبوظبي ال�سرتاتيجية ومتعددة  �ساركت م�سدر، مبادرة 

العاملية حول مقرتحات  الطاقة  »ندوة  النظيفة، يف  والتقنيات  املتجددة  الطاقة  حلول 

ا�ست�سافتها  التي  الــكــوارث«  من  املت�سررة  املناطق  اإعمار  لإعــادة  الذكية  املجمعات 

مبدينة  الــيــابــان،  يف  والبيئة  وال�سناعة  والــتــجــارة  والقت�ساد  اخلارجية  وزارات 

فوكو�سيما، مبنا�سبة الذكرى ال�سنوية الأوىل للكارثة الطبيعية التي �سربت اليابان يف 

مار�س 2011، حيث عر�ست ال�سركة خرباتها يف بناء املجمعات الذكية وامل�ستدامة. 

وكانت الأمرية  نور بني ها�سم، وهي مواطنة اإماراتية تعمل يف ق�سم التخطيط 

احل�سري يف مدينة م�سدر، اإحدى الوحدات املتكاملة التابعة ل�سركة م�سدر، قد 

�ساركت موؤخًرا يف الندوة وحتدثت عن العنا�سر الأ�سا�سية للمجمعات الذكية، كما 

�سلطت ال�سوء على اأهمية بناء املجمعات الذكية على اأ�سا�س »اإجراءات الت�سميم 

به  تقوم  اأن  الذي ميكن  الدور  اإىل  النظيفة، م�سرية  والتقنيات  امل�ستدام«  ال�سلبي 

لأغرا�س  جتارًيا  جمد  كنموذج  والنفايات،  الكربون  منخف�سة  م�سدر  مدينة 

التنمية امل�ستدامة يف املدن حول العامل.

يف  رئي�سها  �سد  تنتف�س  دولــة  اأول  تون�س  ح�سلت 

»الربيع العربي« على �سمانات من احلكومة الأمريكية 

العام  الدولية هذا  ال�سندات  �ستمكنها من دخول �سوق 

للمرة الأوىل منذ 2007. 

ال�سندات  اأن  التون�سية  املالية  بوزارة  م�سوؤول  وقال 

امل�سمونة من الوليات املتحدة قد جتمع 400 اإىل 500 

مليون دولر. 

خزانة  �سندات  اإ�ــســدار  �سيلي  ذلــك  اأن  واأ�ــســاف 

ل�سالح  �سنوات  خم�س  لأجــل  دولر  مليون   500 بقيمة 

قطر بفائدة 2.5 باملئة فقط.

املالية  ــوزارة  ب العام  املدير  �سلطاين  �ساكر  وقــال 

�ستتيح  الأمريكية  ال�سمانات  اإن  �سحفي  موؤمتر  خالل 

لتون�س القرتا�س من البنوك الدولية بفائدة اأقل كثرًيا 

مما ي�سمح به و�سعها الئتماين يف الأحوال العادية.

تدخل  اأن  تون�س  اأرادت  لو  اأنــه  �سلطاين  واأ�ــســاف 

الأ�سواق الدولية دون تلك ال�سمانات فمن املتوقع حالًيا 

اأن تدفع بني ثالثة واأربعة باملئة فوق �سعر الفائدة بني 

البنوك )ليبور(.

اأن  الأمريكية  ال�سمانات  ظــل  يف  تون�س  وتتوقع 

فوق  باملئة  ن�سف  نحو  تبلغ  كثرًيا  اأقل  بفائدة  تقرت�س 

على  باملئة  ن�سف  حول  حاليا  يدور  والــذي  ليبور  �سعر 

قرو�س مدتها ثالثة اأ�سهر.

وقد ي�ساعد �سعر فائدة عند هذا امل�ستوى املاليات 

العامة لتون�س على التعايف من ال�سطرابات التي حدثت 

ب�سبب الثورة واأثرت على النمو القت�سادي وزادت من 

الإنفاق العام.

وقال �سلطاين »اإن ال�سندات امل�سمونة من الوليات 

اأو �سبتمرب  اأغ�سط�س  املتحدة �ست�سدر على الأرجح يف 

لتغطية ديون م�ستحقة«.

ا اأن  وقال �سلطاين اإن احلكومة التون�سية تاأمل اأي�سً

تتوقع  ل  لكنها  منوا  ت�سهد  التي  ال�سكوك  �سوق  تدخل 

اإطــار  الــعــام يف ظــل عــدم و�سع  اإ�ــســدار �سكوك هــذا 

علينا  يتعني  ال�سكوك  اإ�سدار  »قبل  وقال  لها،  قانوين 

و�سع قانون ينظم عملها«.

ارتفاع  اإن  الدميا�سى  ح�سني  املالية  ــر  وزي ــال  وق

اأ�سعار النفط كان له اأثر كبري على املالية العامة للدولة 

وا�سطر احلكومة ملراجعة ميزانيتها ملعرفة ما اإذا كانت 

الفقرية  الو�سطى  الوليات  بتطوير  بالتزامها  �ستفي 

والتي انطلقت منها الثورة.

الــربامــج  ــاق على  ــف ـــادة الإن اأن زي الــوزيــر  ــاف  واأ�ــس

يف  طفيفة  زيـــادة  اإىل  يـــوؤدي  قــد  والتنموية  الجتماعية 

القرتا�س، لكنه قال اإن احلكومة تاأمل يف اأن تقلل الدين 

اخلارجي لأدنى حد وال�ستفادة من الأ�سواق املحلية.

»مصدر« تقدم خبراتها في المباني 
الذكية للمناطق المنكوبة في اليابان

تونس تعود إلى سوق
السندات بعد ضمانات أمريكية اأعلنت جائزة زايد لطاقة امل�ستقبل اليوم عن فتح باب ت�سلم الرت�سيحات والطلبات 

لتقدمي  الثانوية  واملدار�س  واملنظمات  ــراد  والأف ال�سركات  داعيًة   ،2013 عام  لــدورة 

على  للح�سول  وذلك   ،2012 يوليو   16 بتاريخ  املحدد  النهائي  املوعد  قبل  م�ساركاتها 

فر�سة للفوز باإحدى فئات اجلائزة التي تبلغ قيمتها الإجمالية 4 ماليني دولر. 

اأ�سبحت  بحيث   2013 لعام  فئاتها  نطاق  تو�سيع  عن  ا  اأي�سً اجلائزة  واأعلنت 

ال�سغرية  و»املوؤ�س�سات  الكبرية«،  »ال�سركات  ت�سمل  منف�سلة  فئات   5 الآن  ت�سم 

و»اجلائزة  لالأفراد«،  اإجناز  و»اأف�سل  احلكومية«،  غري  و»املنظمات  واملتو�سطة«، 

العاملية للمدار�س الثانوية«.

من جانبه قال الدكتور �سلطان اأحمد اجلابر، املدير العام جلائزة زايد لطاقة 

امل�ستقبل: »ت�سعى اجلائزة لإلهام املبدعني يف جمال الطاقة حول العامل وت�سجيعهم 

على  دائًما  حر�سنا  لذلك،  الطاقة.  حتديات  مواجهة  على  قــادرة  حلوٍل  لإيجاد 

�سمان ا�ستمرار ال�سعي اإىل تطوير اأداء اجلائزة لتواكب املتطلبات الراهنة«.

دولر(  األف   500( الثانوية  املدار�س  لفئة  املالية  اجلائزة  تق�سيم  تقرر  كما 

بحيث يتم توزيعها على فائزين من القارات اخلم�س: اأمريكا، واأوروبا، واإفريقيا، 

الفائزة  املدار�س  من  كل  تنال  حيث  يجاورها(،  وما  )اأ�سرتاليا  واأوقيانيا  واآ�سيا، 

جائزة ت�سل اإىل 100 األف دولر.

جائزة زايد لطاقة المستقبل تفتح 
باب تسلم الطلبات لدورة عام 2013 
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توقيع  اإىل  وال�سني  اجلنوبية،  وكوريا  اليابان،  تتجه 

اتفافية ا�ستثمارات ثالثية، والتي ميكن اأن تكون متهيًدا نحو 

التو�سل اإىل اتفاقية جتارة حرة بني البلدان الثالثة.

واإذا مت التوقيع فاإنها �ستكون اأول اتفاق اقت�سادي مدعوم 

حيث  اآ�سيا،  اقت�سادات  كــربى  مــن  ثالثة  بــني  القانون  بقوة 

يعملون على التو�سل اإىل اتفاق منذ عام 2008، لكن بدا وا�سًحا 

اأن �سوائب الأزمة املالية حالت دون حتقيق تقدم �سريع.

وخـــالل الــفــرتة املــا�ــســيــة حــاولــت الــكــثــري مــن الـــدول 

الآ�سيوية حت�سني عالقاتها الداخلية مع بع�سها البع�س، يف 

ظل التباطوؤ الذي ت�سهده اأوروبا ف�ساًل عن الوليات املتحدة.

وكانت وزارة القت�ساد وال�سناعة اليابانية قد اأ�سارت 

اتفاق لال�ستثمار  وافقت على �سروط  الثالثة  الدول  اأن  اإىل 

من خالل اجتماع عقد يف بكني يف وقت �سابق.

ــة تفا�سيل  اأي الـــوزارة  الــرغــم مــن عــدم ذكــر  وعلى 

حقوق  حماية  �سموله  متوقًعا  بدا  اأنه  اإل  التفاق،  تخ�س 

تعمل  التي  والكورية  اليابانية  لل�سركات  الفكرية  امللكية 

حاليا يف ال�سني.

ال�سينية  ال�سلطات  اأن  �سيكيورتيز«  »ت�ساينا  �سحيفة  قالت 

حرية  الكربى  الثالث  النفطية  ل�سركاتها  يتيح  نظاًما  تدر�س 

اأ�سعار  بقاء  ا�ستمرار  املكررة يف حالة  املنتجات  اأ�سعار  و�سع 

النفط العاملية دون م�ستوى 130 دولر.

معهد  نائب  عــن  اخلــرب  نقلت  التي  ال�سحيفة  ــارت  ــس واأ�

بحوث الطاقة التابع للجنة الوطنية لالإ�سالح والتنمية »جياجن 

الو�سيط  تك�سا�س  غرب  خام  ت�سمن  قد  ال�سني  اأن  مني«  �سني 

�سلة  برنت  من  �سعًرا  اأرخ�س  يعد  الــذي  اخلفيف«  »الأمريكي 

النفوط التي تتابعها.

اخلــام  اإذا  مــا   - »جــيــاجن«  ذكــره  ملــا  –تبًعا  بعد  يت�سح  مل  لكن 

الثالثة  النفوط  اأحــد  حمل  �سيحل  اأم  لل�سلة  اإ�سافته  �ستتم  الأمريكي 

املكونة لها وهي »برنت، خام دبي، و�سنتا«.

يذكر اأن اللجنة الوطنية لالإ�سالح والتنمية اأعلنت يف وقت �سابق رفع اأ�سعار الوقود للمرة 

الثانية يف اأقل من �ستة اأ�سابيع، وذلك كرد فعل لرتفاع اأ�سعار النفط اخلام العاملية.

قالت جمموعة التاأمني الأمريكية »اأيه اآي جي« 

لــوزارة اخلزانة  مليار دولر   1.5 برد  قامت  اأنها 

قبل عام تقريًبا من املوعد املحدد ل�سداده.

 50 بحوايل  اأ�سوًل  باعت  قد  ال�سركة  وكانت 

والتي   ،2008 عام  املالية  الأزمة  منذ  دولر  مليار 

داخل  دولر  مليار   182 �سخ  اإىل  احلكومة  دفعت 

ذلك الكيان ال�سخم منعا لنهياره.

يف  ال�سرائب  دافعي  فاإن  الإعــالن  هذا  وبعد 

الوليات املتحدة ما زالوا ميلكون حوايل 70% من الأ�سهم العادية يف املجموعة التاأمينية، التي 

تكافح حالًيا من اأجل �سداد ما تبقى عليها من اأموال الإنقاذ.

ك�سف بيان �سادر عن وزارة املالية الفرن�سية رفع توقعاتها للنمو 

وتوقيع  الأ�سواق،  هدوء  بعد  تاأتي  خطوة  يف  العام،  هذا  القت�سادي 

اتفاق الن�سباط املايل مع دول الحتاد الأوروبي.

القت�ساد من  اأن  اإىل  باوران«  »فران�سوا  املالية  وزير  اأ�سار  حيث 

املتوقع منوه 0.7% يف عام 2012، وذلك ارتفاعا من توقعاتها يف يناير 

الثاين عند 0.5%، يف حني �سينمو 1.75% يف العام القادم.

فاإن  الفرن�سية  احلكومة  من  ال�سادرة  الر�سمية  للبيانات  ووفًقا 

 %1.4 2011 ارتفاًعا من  1.7% يف عام  الناجت املحلي الإجمايل منا 

عام 2010، كما منا على غري املتوقع بن�سبة 0.2% يف الربع الرابع من 

العام املا�سي، بعد تو�سعه 0.3% يف الربع الثالث.

وتاأتي املراجعة الأخرية نتيجة لتوقع ارتفاع الطلب املحلي، وحت�سن 

البيئة اخلارجية لت�سبح اأكرث اإ�سراقا للم�سي قدما، بالتزامن مع توقع 

اأو نق�سان  الأول عند ال�سفر دون زيادة  الربع  التحرك يف  ا�ستقرار 

ارتفاعا من هبوط 0.1% كما اأ�سارت توقعات دي�سمرب املا�سي.

اإمكانية  تــرى  الفرن�سية  احلكومية  التوقعات  فــاإن  املقابل  ويف 

انكما�س منطقة اليورو 0.1% خالل الربع الأول من العام احلايل، بعد 

هبوطها 0.3% يف الربع الرابع، بينما �سي�سهد العام باأكمله انكما�سا 

بن�سبة %0.2.

اليابان والصين وكوريا 
الجنوبية يقتربون من اتفاقية 

للتجارة الحرة

الصين تدرس إمكانية إطالق حرية 
تسعير المنتجات البترولية  

»أيه آي جي« تعيد 1.5 مليار دوالر 
إلى الخزانة األمريكية

الحكومة الفرنسية ترفع توقعاتها لنمو االقتصاد خالل 2012
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يف تقرير شمل املدارس والتمويل:

اأو�صى تقرير حديث للغرفة التجارية بالريا�ض وكاالت 

من  متكنهم  جديدة  ا�صرتاتيجيات  بتبني  وال�صياحة  ال�صفر 

االإلكرتونية،  وال�صياحة  املعلومات  ثورة  ظل  يف  اال�صتمرار 

فيما طالب املدار�ض االأهلية بال�صعي لتطوير ملكية املدار�ض 

االأهلية من فردية اإىل �صركات م�صاهمة، لتطوير اأدائها، مع 

املحلي  اخلا�ض  القطاع  م�صاركة  وتو�صيع  ت�صجيع  على  العمل 

واالأجنبي يف اال�صتثمار يف جمال التعليم اخلا�ض.

إنفاق السياحة يتجاوز 
200 مليار ريال

أسواق سعودية
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من  عــدًدا  الدقيق  بالتحليل  التقرير  وتناول 

القطاعات القت�سادية يف جمالت وكالت ال�سفر 

واملراكز  املنتزهات  الأهلية،  املدار�س  وال�سياحة، 

وقطاع  التمويلي  والتاأجري  التق�سيط  الرتفيهية، 

املجمعات واملراكز التجارية.

على  الإنفاق  اإجمايل  اأن  عن  التقرير  وك�سف 

الرحالت  �سعيد  على  والرتفيه  املنتزهات  قطاع 

ريال خالل  مليار   35.3 نحو  بلغ  املحلية  ال�سياحية 

ــفــاق  الإن اإجــمــايل  مــن   %39 نــحــو  ــعــادل  ت 2009م 

ال�سياحي، مثلت ال�سياحة الرتفيهية منها نحو 5.3 

على  الإنفاق  اإجمايل  من   %15 نحو  تعادل  مليارات 

الرحالت  على  الإنفاق  فيما  ال�سياحية،  الرحالت 

ريــال  مليار   30.1 نحو  الــوافــدة  ال�سياحية 

تعادل نحو 33.2% من اإجمايل الإنفاق على 

الرحالت ال�سياحية الوافدة عام 2009م.

الرتفيه  قطاع  معوقات  اأهــم  وجــاءت 

اأ�ــســعــار  ارتـــفـــاع  يف  الــتــقــريــر  بح�سب 

ــار وارتـــفـــاع  ــي ــغ ـــاب وقــطــع ال ـــع الأل

الفح�س  �سهادات  منح  اأ�سعار 

وحتديد  الدولية  وال�سالمة 

اأوقــــــــــــات الإغــــــــــالق، 

ا�ستخراج  و�سعوبة 

تاأ�سريات ملقدمي 

وال�سيانة  الإيجارات  تكاليف  وارتفاع  العرو�س 

واخلدمات.

القطاع  تطوير  بــهــدف  الــدرا�ــســة  واأو�ــســت 

الكثافة  ذات  ــاء  الأحــي على  الــرتكــيــز  بــ�ــســرورة 

اجلغرايف  التوزيع  ي�سمن  ومبا  العالية  ال�سكانية 

�سندوق  اإن�ساء  على  والعمل  لالأحياء،  الرتفيهي 

لدعم ال�سياحة الرتفيهية وو�سع ت�سنيف للن�ساط 

بناًء على اخلدمات والأن�سطة املقدمة على غرار 

على  التو�سيات  �سجعت  فيما  الفنادق،  ت�سنيف 

دمج مراكز الرتفيه ال�سغرية بهدف التطوير.

ال�سفر وال�سياحة 

الرحالت  اإجمايل عدد  اأن  اإىل  التقرير  وذهب 

2020م  عــام  بحلول  �سي�سل  اململكة  يف  ال�سياحية 

اإىل 86.1 مليون رحلة، ومنو الإنفاق ال�سياحي اإىل 

اأن القيمة امل�سافة  اإىل  219.4 مليار ريال، م�سرًيا 

2.1% من  ن�سبته  ال�سفر مثلت ما  خلدمات وكالت 

اإجمايل القيمة امل�سافة للقطاع ال�سياحي ككل، حيث 

�سكل ن�سيب منطقة الريا�س منها نحو %29،7. 

�سمال  منطقة  اأن  اإىل  التقرير  اأ�ــســار  فيما 

عدد  اإجــمــايل  من   %59 على  ت�ستحوذ  الريا�س 

الريا�س  و�ــســط  منطقة  تــاأتــي  بينما  املــنــ�ــســاآت، 

من  اأن  اإىل  لفًتا   ،%36 بن�سبة  الثانية  باملرتبة 

ال�سفر  وكـــالت  منها  تعاين  التي  امل�ساكل  اأهــم 
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محمد اليامي - كاتب اقت�سادي

عاًما بعد عام ين�سج ملتقى اللتزام ومكافحة غ�سيل الأموال الذي 

تتبناه موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي من خالل املعهد امل�سريف و�سريكه 

ل�سركة  املطبوعات كتيب  العام لفت نظري من �سمن  الإعالمي، وهذا 

موا�سيعه  اأحد  جاء  للنمو«،  جديدة  اآفــاق  »نحو  عنوانه  يوجن«  »اإرن�ست 

�سرحه  مت  الــذي  امل�ساهمني«  »ثقة  عنوانه  وكــان  للجميع  ومفيًدا  �سيًقا 

ويف  ال�سحيحة  بالطريقة  احلقيقي  احلــدث  »ذكــر  بالقول:  باخت�سار 

الوقت املنا�سب«.

جميع ال�سركات تخرب امل�ساهمني عن الأخبار ولكن بع�س ال�سركات 

العام  خالل  الأخري  ال�سركة  لبحث  ووفًقا  ذلك،  يف  غريها  على  تتفوق 

اجلماهري  مع  اأكــرث  بفعالية  العايل  الأداء  اأ�سحاب  يتوا�سل  املا�سي 

امل�ساهمني  ثقة  وتنبع  املنخف�س،  الأداء  اأ�سحاب  من  وخارجًيا  داخلًيا 

من امل�ساركة التي ي�سعر بها كل من امل�ساهم الداخلي واخلارجي يف ظل 

نار
م

ثقة أكثر

مساهمة قطاع تجارة الجملة 
والتجزئة والمطاعم والفنادق في 
الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار 

الثابتة في عام 2009م بلغ نحو 
8.7% وبنسبة نمو %2.5

وتوجه  احلكومية  الدوائر  بع�س  اإجــراءات  بطء 

مبا�سرة  للعميل  والــفــنــادق  ــطــريان  ال �ــســركــات 

وحتديات مرتبطة بتوظيف ال�سعوديني ب�سبب قلة 

ا�ستخراج  �سعوبة  مع  كامل  ليوم  والدوام  الراتب 

التاأ�سريات ل�ستقدام موظفني متخ�س�سني.

املعلومات  بنك  اأعـــده  الــذي  التقرير  واأو�ــســى 

خدمات  جمال  يف  ال�ستثمار  بيئة  بتح�سني  بالغرفة 

�سياغة  اإيجاد  خالل  من  وال�سياحة  ال�سفر  وكــالت 

ودويل،  اإقليمي  وتــعــاون  عاملية،  ب�سراكات  حملية 

جــذب  عــلــى  يعتمد  ــهــدف  ال هـــذا  اأن  اإىل  مــ�ــســرًيا 

هذا  يف  امل�ستخدمة  التكنولوجيا  لنقل  ال�ستثمارات 

الن�ساط وتوطينها، والرتكيز على اجلانب الت�سويقي.

بتبني  وال�سياحة  ال�سفر  وكــالت  اأو�سى  كما 

يف  ال�ستمرار  من  متكنه  جديدة  ا�سرتاتيجيات 

والتي  الإلكرتونية  وال�سياحة  املعلومات  ثورة  ظل 

مكنت من التوا�سل املبا�سر بني مزودي اخلدمات 

هذه  من  اخلدمة  لتلقي  احلاجة  دون  وال�سياح 

الوكالت ب�سكل مبا�سر. 

تطوير اأداء املدار�ص الأهلية 

بقطاع  اخلــا�ــســة  التحليلية  ــة  الــدرا�ــس وحــ�ــســب 

لقطاع  املخ�س�سة  امليزانية  و�سلت  الأهلية  املدار�س 

2011م اإىل  التعليم وتنمية املوارد الب�سرية يف موازنة 

اإجمايل  من   %26 ن�سبته  ما  ت�سكل  وهــي  مليارا   150

حجم  و�سل  فقد  الــعــام  التعليم  ــا  اأم الــعــام،  الإنــفــاق 

الإنفاق عليه نحو 84 مليون ريال للعام 1431/1430هـ 

ومتثل 18% من اإجمايل امليزانية العامة للدولة.

الأهلية  املدار�س  عدد  اأن  اإىل  التقرير  واأ�سار 

1432/1431هـــ بلغت )3431( مدر�سة متثل  للعام 

10.3% من اإجمايل عدد املدار�س يف اململكة �سواء 

الأهلية  املــدار�ــس  طــالب  وي�سكل  والبنات،  للبنني 

حوايل  وطالبة  طالًبا   )563.110( عددهم  البالغ 

)11.3%( من اإجمايل عدد طالب املدار�س باململكة 

خالل تلك ال�سنة، فيما ت�سري بيانات وزارة الرتبية 

التعليم  ح�سة  اأن  اإىل  التقرير  بح�سب  والتعليم 

الأهلي ل تتجاوز 10% من ح�سة التعليم العام.

املدار�س  منها  تعاين  التي  امل�ساكل  اأهــم  ومــن 

اإن�ساء  �سروط  وتقييد  املنافع  تكلفة  ارتفاع  الأهلية 

تطبيق  على  واإجبارها  تو�سعتها  اأو  الأهلية  املدار�س 

معايري اجلودة وهي غري م�ستعدة لهذا التطبيق.

واأو�سى التقرير بال�سعي لتطوير ملكية املدار�س 

الأهلية من فردية اإىل �سركات م�ساهمة، مع ت�سجيع 

وتو�سيع م�ساركة القطاع اخلا�س املحلي والأجنبي يف 

ال�ستثمار يف جمال التعليم اخلا�س ومنحه حوافز، 

وذلك للرقي باأداء تلك املدار�س.

املجمعات التجارية 

فــيــمــا يــتــعــلــق بــقــطــاع املــجــمــعــات واملـــراكـــز 

قطاع  م�ساهمة  اأن  اإىل  التقرير  اأ�سار  التجارية 

والــفــنــادق  واملــطــاعــم  والتجزئة  اجلملة  جتـــارة 

يف  الثابتة  بالأ�سعار  الإجمايل  املحلي  الناجت  يف 

 ،%2.5 وبن�سبة منو   %8.7 نحو  بلغ  2009م  عام 

اأن املجمعات العامة رجال ون�ساء  اإىل  اأ�سار  فيما 

يف  واملــراكــز  املجمعات  اإجــمــايل  مــن   %97 تبلغ 

للن�ساء،  خم�س�س  منها  و%3  الريا�س  مدينة 

والأطــفــال  والن�سائية  الرجالية  املالب�س  وتــاأتــي 

أسواق سعودية
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باملال  اإما  بال�ستثمار  الإدارة  يدعمون  اأنهم  وهي  واحدة  حم�سلة 

النقدي اأو مبهارات املوظفني املوهوبني.

اإذا  اإن الثقة داخل املوؤ�س�سة وثقة العمالء فيها اأمر له اأهميته 

بــالإدارة  الثقة  وتبداأ  التغيريات،  اإجناح  على  قادرة  الإدارة  كانت 

نف�سها باإميانها الرا�سخ بقدراتها على اإحداث التغيري.

مع  العايل  الأداء  �ساحبة  ال�سركات  ت�سرتك  التقرير:  يقول 

ــى  اأدن وراء  مــا  اإىل  الــذهــاب  خــالل  مــن  اخلــارجــيــني  امل�ساهمني 

املخاطر  تقارير  اإعــداد  وجهود  تفا�سيل  بذكر  اللتزام،  متطلبات 

وال�ستثمار والأداء الت�سغيلي.

الأخبار  من  التناف�سية  ال�ستفادة  نحو  ال�سعي  اإىل  يتطرق  ثم 

املخاطر  لتحديد  التقارير  اإعـــداد  تعزيز  عرب  �سردها  وطريقة 

معلومات  وتقدمي  منها،  للحد  تتخذ  التي  والإجــراءات  وتو�سيحها 

تواجههم،  التي  امل�سكالت  ذلك  يف  مبا  واملنتج  ال�سوق  حول  اأكــرث 

عمليات  يف  اأكــرب  بقدر  امل�ساركة  مع  التنظيمي  بالتغيري  والتنبوؤ 

الت�ساور.

املقتطفات اأعاله لي�ست كل �سيء، لكنها موؤ�سرات لطرق تفكري 

والنظامي،  الر�سمي  اللتزام  جمرد  جتــاوز  يف  للراغبني  جديدة 

املوظفني،  اأو  ال�سركاء  اأو  امل�ستثمرين  ــام  اأم يدعمه  الــتــزام  اإىل 

القيادات  ال�سركات وبع�س  التي نراها من بع�س  املمار�سات  وهذه 

اقتفاءها  التميز  طالبي  على  �سيكون  جيدة  قدوة  ت�سكل  ال�سعودية 

وتكري�سها يف �سركاتهم ويف قياداتها الإدارية.

والبع�س  وامللتزمة،  الوا�سحة  التقارير  اأهمية  يدرك  اجلميع 

الداخل،  من  وولء  اخلــارج  من  ثقة  ذلــك  جتــاوز  طعم  ذاق  فقط 

فاحلقيقة دائًما جميلة، وم�ساركتها دوًما اأجمل.

الشراء بالتقسيط يمكن شريحة 
كبيرة من المستهلكين في 

المجتمع السعودي من مواجهة 
الزيادة في مستويات األسعار

يليها  املجمعات  يف  املتوافرة  الأن�سطة  مقدمة  يف 

ن�ساط الأحذية فاملواد الغذائية ومن ثم خدمات 

الت�سالت  ثم الأدوات املكتبية.

ومتثلت اأهم عوائق قطاع املجمعات التجارية 

وعدم  املناف�سة  لالأ�سواق  الع�سوائي  النت�سار  يف 

الأمانة  قبل  من  للمراكز  وا�سحة  اأنظمة  وجــود 

واأو�ــســى  النظام،  ل�سبط  كثرية  جهات  وتــدخــل 

ذات  ــاء  الأحــي على  الرتكيز  بــ�ــســرورة  التقرير 

اإقامة  يف  التو�سع  عند  العالية  ال�سكانية  الكثافة 

املجمعات التجارية.  

التق�سيط والتاأجري التمويلي 

قطاع  لــواقــع  التحليلية  الــدرا�ــســة  واأظــهــرت 

التق�سيط والتاأجري التمويلي اأن ال�سراء بالتق�سيط 

املجتمع  يف  امل�ستهلكني  من  كبرية  �سريحة  ميكن 

م�ستويات  يف  ــادة  ــزي ال مــواجــهــة  مــن  الــ�ــســعــودي 

من  يعد  التق�سيط  �سوق  اأن  يعني  مــا  الأ�ــســعــار، 

عميقة  اجتماعية  م�سكلة  تعالج  التي  الأ�ــســواق 

ا�ستيعاب الفجوة بني حتركات معدلت  تتمثل يف 

الت�سخم وم�ستويات الدخول لالأفراد.

واأ�سار التقرير اإىل اأن من العوائق التي يعاين 

ال�سلعة  بيع  ظاهرة  بــروز  التق�سيط  �سوق  منها 

�سيولة  على  بهدف احل�سول  بالتق�سيط  امل�سرتاة 

دوًرا  تلعب  املحلية  البنوك  اأن  اإىل  نقدية، م�سرًيا 

وهي  التق�سيط  م�سكالت  عمق  ــادة  زي يف  �سلبًيا 

حيث  بالتق�سيط  التعامل  يف  مزدوًجا  دوًرا  تلعب 

التق�سيط  �سوق  يف  مبا�سر  ب�سكل  كبائع  تعمل 

ال�ستهالكية  القرو�س  تقدم  اأخــرى  ناحية  ومن 

لالأفراد، وبنيَّ التقرير اأن البيع بالتق�سيط ي�ساهم 

يف زيادة فاتورة الواردات للمملكة.

نظام  يف  النظر  ــاإعــادة  ب التقرير  ــى  واأو�ــس

من  الثغرات  ملعاجلة  حالًيا   املطبق  التق�سيط 

حقوق  حتفظ  �سارمة  ل�سمانات  افتقاده  حيث 

ـــــراد  ــقــطــاع مـــن جــهــة والأف املــ�ــســتــثــمــريــن يف ال

املقرت�سني من جهة اأخرى، فيما اأ�سار اإىل اأهمية 

اإن�ساء مركز معلومات يغطي ق�سور قلة املعلومات 

والإح�ساءات يف القطاع.
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 ترتبط تركيا باتفاقات جتارة حرة مع خم�س دول عربية حتى الآن، ت�سمل 

وقعت  كانت  التي  و�سوريا   ،2008 عام  نهاية  التفاقية  معه  اأبرمت  الذي  الأردن 

عام  من  دي�سمرب  يف  التفاقية  تلك  اأبرمت  التي  وم�سر   ،2007 عام  التفاقية 

2005، اإ�سافة اإىل املغرب وتون�س.

اإلغاء تاأ�سريات الدخول فيما بني مواطنيها  واتفقت تركيا وهذه الدول على 

مبا�سرة على  انعك�س  ما  وم�سر،  ولبنان  و�سوريا  الأردن  كل من  مع  تنقلهم  لدى 

التجار  تواجه  كانت  التي  العراقيل  ــة  اإزال يف  واأ�سهم  التجاري،  التبادل  حجم 

ورجال الأعمال من اجلانبني، حيث عمل اإلغاء التاأ�سريات على ت�سهيل حرية تنقل 

امل�ستثمرين والتجار يف تركيا وكل من الأردن و�سوريا ولبنان وم�سر.

واإ�سافة اإىل هذه الدول، لدى تركيا اتفاقات جتارة حرة تربطها مع نحو 20 

التي ت�سم  اأبرزها »الحتاد الأوروبي« ودول رابطة »الأفتا«  العامل من  دولة حول 

الرنويج و�سوي�سرا وليختن�ستاين و�سوي�سرا، يف حني ت�سعى تركيا يف الوقت احلايل 

لإبرام اتفاقات جتارة مع العراق وليبيا خالل العام اجلاري.

تطورات  اخلليجي  التعاون  جمل�س  دول  مع  الرتكية  العالقات  �سهدت  كما 

خا�سة  والع�سكرية،  والأمنية  والقت�سادية  ال�سيا�سية  الأ�سعدة  كافة  على  كبرية 

اخلليجي،  التعاون  ودول جمل�س  الرتكي  اجلانب  بني  التفاهم  مذكرة  توقيع  بعد 

وذلك اأثناء اجتماع وزراء خارجية الدول املعنية يف مدينة جدة باململكة العربية 

ال�سعودية يف 3 �سبتمرب 2008م.

بخطى  الإ�سراع  اإىل  اأدت  التي  واملحفزات  الدوافع  من  العديد  وجود  وبقدر 

التقارب والتعاون الرتكي مع دول جمل�س التعاون اخلليجي، فاإن واقع ذلك التعاون 

ما زال ينح�سر يف املجال القت�سادي، ولعل ذلك يرجع يف املقام الأول اإىل وجود 

تركيا..

منفذ آمن الستثمارات 
النفط الخليجية

عام  تركيا  يف  املبا�صرة  االأجنبية  اال�صتثمارات  حجم  بلغ 

2008 حوايل 22 مليار دوالر، ما ي�صري اإىل اأنها اأ�صبحت ت�صّكل 

منها،  ممكن  قدر  اأعلى  جلذب  ومهياأة  لال�صتثمار،  خ�صبة  ا  اأر�صً

وعلى دول املجل�ض اال�صتفادة من هذه البيئة اال�صتثمارية و�صخ 

اأموالهم وفائ�ض عائداتهم النفطية وتوجيهها اإليها، ال �صيما اأن 

حجم اال�صتثمارات العربية واخلليجية يف تركيا ُيَعدُّ متوا�صًعا 

وقيا�ًصا  جهة،  من  فيها  االأجنبية  اال�صتثمارات  بحجم  قيا�ًصا 

وا�صتثمارات  املجل�ض  دول  اإىل  تتدفق  التي  النفطية  بالعوائد 

تكون  اأن  لرتكيا  ميكن  لذا  اأخ��رى،  جهة  من  اخل��ارج  يف  اخلليج 

منفًذا اآمًنا ال�صتثمارات العوائد النفطية.

أسواق خليجية
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تعد تركيا ثاني أكبر منتج لصفائح 
الزجاج في العالم وسادس أكبر 

منتج لألسمنت وسادس أكبر منتج 
لأللبسة الجاهزة

حجر  تقف  التي  والإ�سكالت  املعوقات  من  العديد 

عرثة اأمام التكامل اخلليجي - الرتكي.

الزجاج والأ�سمنت

ُتَعدُّ تركيا ثاين اأكرب  على ال�سعيد ال�سناعي 

اأكرب  و�ساد�س  العامل  يف  الزجاج  ل�سفائح  منتج 

لالألب�سة  منتج  اأكـــرب  و�ــســاد�ــس  لالأ�سمنت  منتج 

 %89 نحو  ال�سناعية  وت�سّكل �سادراتها  اجلاهزة، 

القطاع  ي�ساهم  فيما  ــادرات،  ــ�ــس ال جممل  مــن 

املحلي  الــنــاجت  مــن   %25 بنحو  فيها  ال�سناعي 

الأ�سمنت  مثل  �سناعات  ي�سمل  وهــو  الإجــمــايل 

و�سناعات  والبرتوكيماويات  واحلديد  وال�سلب 

وال�سيارات  والأ�سلحة  الإلكرتونيات  ت�سم  اأخــرى 

التعاون  جمل�س  دول  حاجة  املعلوم  ومن  وغريها، 

تنتجها  التي  البناء  مواد  اإىل  ال�سديدة  اخلليجي 

الطفرة  ظل  يف  خا�سة  اأنواعها،  مبختلف  تركيا 

ميكن  مــا  وهــو  اخلليج  ي�سهدها  التي  العمرانية 

الطرفني،  بني  للتعاون  مهًما  م�سدًرا  ي�سّكل  اأن 

متعهدي  بخربة  ال�ستعانة  الدول  لهذه  ميكن  كما 

بعد  العاملية  ال�سمعة  ذوي  الأتـــراك  الإنــ�ــســاءات 

اإمتامهم اأكرث من 3 اآلف م�سروع مب�ستويات عاملية 

22 �سركة  اأن هناك  70 دولة، خا�سة  يف اأكرث من 

العامليني،  املتعهدين  لئحة  �ــســدارة  يف  تعهدات 

ترتيب  يف  ا  اأي�سً الثالثة  املرتبة  تركيا  حتتل  حيث 

القائمة بعد كل من الوليات املتحدة وال�سني.

ال�سياحة

اأف�سل  قائمة  �سمن  موقًعا  تركيا  حتتل  كما 

على  الطلب  ويفوق  العامل،  يف  �سياحية  وجهات   10

يف  عليه  الطلب  م�ستوى  من  اأكرث  الرتكية  ال�سياحة 

القادمني  ال�سائحني  عدد  و�سهد  العاملية،  ال�سياحة 

زيــادة  املا�سية  الثالث  ال�سنوات  خــالل  تركيا  اإىل 

ال�سياحي  الــدخــل  وارتــفــاع  �سعًفا،   17.5 مبعدل 

مبعدل 5.5 اأ�سعاف. ويلعب القطاع ال�سياحي دوًرا 

مهًما يف القت�ساد الرتكي، حيث حّقق هذا القطاع 

نحو  اأنفقها  دولر  مليار  ع�سرين  قيمته  بلغت  دخاًل 

21 مليون �سائح )5% منهم عرب(. 

الزراعة 

الأعلى  بني  من  لرتكيا  الغذائي  الكتفاء  ُيَعدُّ 

فيها  العاملة  القوى  ن�سف  حــوايل  ويعمل  عاملًيا، 

املــقــومــات  ــل  ـــزراعـــي، وهـــي متتلك ك ال بــالــقــطــاع 

توفري  على  قادرة  لتكون  الالزمة  واملائية  الزراعية 

الأو�سط  لل�سرق  واإمنا  فح�سب  للخليج  لي�س  الغذاء 

املجل�س  لــدول  منا�سبة  فر�سة  ي�سّكل  مما  باأكمله، 

التي تعاين فجوة غذائية ، والتي ل تزال تبحث عن 

اأماكن لتوفري غذائها منه عرب ال�سترياد مبا�سرة اأو 

عرب الزراعة فيها وح�سد املزروعات. 

وميكن لدول املجل�س ال�ستفادة من اخلطة التي 

اأعلنتها تركيا بعنوان »مركز الإنتاج الزراعي و�سلة 

الغذاء يف ال�سرق الأو�سط«، والتي تتطلب ا�ستثمارات 

ت�سعى  �سنوات  اأربــع  مدى  على  دولر  مليار   12 تبلغ 

الأنا�سول  �سرق  جنوب  منطقة  حتويل  اإىل  عربها 

اإىل مركز لإنتاج وتوزيع املحا�سيل الزراعية والغذاء 

عــلــى كــافــة بــلــدان املــنــطــقــة، وذلـــك عــرب ري نحو 

ملياري هكتار من الأرا�سي القابلة للزراعة وتطوير 

ال�سناعات الغذائية فيها.

املال وامل�سارف

الكويت  مــن  كــل  الــرتكــيــة يف  الــبــنــوك  تــوجــد 

وال�سعودية والبحرين ودبي، كما يوجد نحو  7  بنوك 

عربية تعمل يف تركيا متثل 15%  من حجم البنوك يف 

ال�سوق الرتكي . 

كما تهتم تركيا بجذب املزيد من ال�ستثمارات 

توجد  حيث  املالية  اخلدمات  قطاع  نحو  اخلليجية 

البنوك اخلليجية الإ�سالمية يف تركيا ، وهي ت�سعى 

�سمحت  لذا  الــدويل،  املايل  القطاع  يف  التو�سع  اإىل 

احلكومة بتملك ال�سركات الإ�سالمية التي ي�سمح لها 

العمل يف تركيا. 

زيادة التعاون القت�سادي

القت�سادي  التعاون  زي��ادة  ميكن  كيف  اإًذا 

بني دول اخلليج وتركيا؟

التعاون  جمل�س  عــن  �ــســادرة  درا�ــســات  جتيب 

تكون  اأن  ميكنها  قطاعات  عدد  بتحديد  اخلليجي 

وعاء منا�سًبا لذلك التعاون منها:

ال�ستثمار يف القطاعات ال�سناعية:

وذلك عرب دعوة اجلانب الرتكي  ل�سخ املزيد 

التكنولوجية  الأبحاث  جمال  يف  ال�ستثمارات  من 

و�سناعة الت�سالت واملعلومات والتقنية املتخ�س�سة 

لدول  التكنولوجيا  ونقل  والــغــاز  الطاقة  اإنــتــاج  يف 

جمل�س التعاون اخلليجي، وكذلك من خالل ت�سجيع 

جمال  يف  امل�سرتكة  ال�سناعية  املــ�ــســاريــع  اإقــامــة 

�سناعة التقنيات وال�سناعات التحويلية وغريها من 

جمالت ال�سناعة التي تتميز بها تركيا على م�ستوى 

العامل. 

ــمــارات يف  ــث ــت كــمــا تــهــتــم تــركــيــا بــجــذب ال�ــس

والت�سدير  الإنتاج  ناحية  من  الطاقة  قطاع  جمال 

جمــالت  على  اهتمامها  تــركــز  كما  واخلـــدمـــات، 

�سركات  عدة  لديها  حيث  العميقة،  املياه  ا�ستخراج 

عاملية تعمل يف هذا القطاع، واإ�سافة اإىل ذلك تقوم 

الت�سالت  خــدمــات  قطاع  يف  بال�ستثمار  تركيا 

والتجارة  الإنرتنت  وخدمات  والال�سلكية  املتنقلة 

الإلكرتونية واحلكومات الإلكرتونية، كما ا�ستهدفت 

جديد  كم�سدر  ال�سم�سية  الطاقة  �سناعة  ا  اأي�سً

ا ترغب يف دعوة ال�سركات اخلليجية  للنمو، وهي اأي�سً

امل�سروعات امل�سرتكة  للم�ساهمة يف ذلك من خالل 

اأو التعاون مع العاملني يف جمال التكنولوجيا. 

القطاعات ال�سياحية:

ــن فر�س  ــد م ــزي ــن خـــالل اإتـــاحـــة امل وذلــــك م

متلك  عملية  يف  اخلليجني  امل�ستثمرين  ا�ستفادة 

حمافظ العقارات يف تركيا التي ت�سكل �سوقـًا جذابـًا، 

تعزيز  وكذلك  للعقارات،  �سخًما  �سوًقا  باعتبارها  

أسواق خليجية
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الجامعات التركية تمتلك إمكانيات 
تعليمية وبشرية كبيرة، وقد 

استطاعت استقطاب المئات من 
الطلبة الخليجيين للدراسة فيها

اأفق وجمالت ال�سياحة بينهما وا�ستغالل امل�ساحات 

لإقامة  اخلليج  يف  املفتوحة  البحرية  وال�سواحل 

امل�ساريع الفندقية واملنتجعات الرتويحية، بالإ�سافة 

يف  ال�سفر  و�سركات  ال�سياحية  املكاتب  ت�سجيع  اإىل 

للطرف  ال�سياح  ا�ستقطاب  على  بالعمل  اجلانبني 

الآخر وو�سع خطط وبرامج متكاملة وتنظيم املزيد 

من الرحالت ال�سياحية املتبادلة.

القطاعات الزراعية:

اخلليجية  ال�ــســتــثــمــارات  اأمــــام  املــجــال  فــتــح 

ال�سناعات  قــطــاع  يف  تــركــيــا  ـــل  داخ لال�ستثمار 

امل�سرتكة،  امل�ساريع  واإقــامــة  الغذائية  الــزراعــيــة 

خ�سو�سـًا اأن تركيا  تتوافر على قدرة هائلة يف قطاع 

ال�سناعات الغذائية التحويلية، وهو الأمر الذي من 

الأمــن  من  هامة  ن�سبة  توفري  يف  ي�ساهم  اأن  �ساأنه 

الغذائي لدول جمل�س التعاون اخلليجي.

القطاعات التعليمية:

يف  بــــارًزا  دوًرا  التعليمية  ال�سناعات  تلعب 

ــر، كــمــا اأن  ــاون الــــدويل يف الــوقــت احلــا�ــس ــع ــت ال

اجلامعات الرتكية متتلك اإمكانيات تعليمية وب�سرية 

كبرية، وقد ا�ستطاعت ا�ستقطاب املئات من الطلبة 

اخلليجيني للدرا�سة فيها. لذلك فاإن توثيق التعاون 

اجلامعات  ا�ستقطاب  خــالل  مــن  املــجــال  هــذا  يف 

كبري  اإ�سهام  له  �سيكون  الرتكية  التدريبية  واملعاهد 

يف تطوير العالقات بني اجلانبني.

م�ساريع تخزين ال�سلع واإعادة ت�سديرها:

لــدول  الــتــعــاون  جمل�س  دول  تلعب  اأن  ميــكــن 

اإعادة  تن�سيط جتارة  دوًرا هاًما يف  العربية  اخلليج 

املختلفة  بال�سلع  يتعلق  فيما  والرتانزيت  الت�سدير 

التي ت�ستوردها دول جمل�س التعاون والدول العربية 

لل�سركات  ميكن  حيث  تركيا،  من  الأو�سط  وال�سرق 

طبيعة  من  اخل�سو�س  هذا  يف  ت�ستفيد  اأن  الرتكية 

ودول  تركيا  بــني  املتميزة  القت�سادية  العالقات 

والــطــاقــات  الإمــكــانــيــات  ومــن  اخلليجي،  الــتــعــاون 

التخزينية املتوفرة يف املوانئ اخلليجية، وكذلك من 

املوقع املتميز لدول اخلليج بني قارتي اآ�سيا واإفريقيا 

اخلليج  دول  باتخاذ  الرتكية  ال�سركات  تقوم  بحيث 

منتجاتها  ت�سدير  اإعادة  لتن�سيط  رئي�سية  كمحطة 

لدول املنطقة واإقامة خمازن ا�سرتاتيجية ملنتجاتها 

اإمكانية  اإىل  بالإ�سافة  اخلليجي،  التعاون  دول  يف 

تاأ�سي�س مراكز جتارية تركية يف دول التعاون لرتويج 

وت�سويق املنتجات الرتكية.

مقترحات إلثراء 
التعاون الخليجي التركي

التعاون اخلليجي - الرتكي وتفعيله يف امل�ستقبل القريب، خا�سة على  اإثراء  اأجل  من 

امل�ستوى القت�سادي، ل بد من تبني العديد من الآليات والربامج، من اأهمها: 

التبادل  لتفعيل  النقل،  جمال  يف  ا  وخ�سو�سً الأ�سا�سية،  البنية  هيكل  بناء  اإعادة   ·
القت�سادي والتجاري بني دول جمل�س التعاون اخلليجي وتركيا.

· دعوة اجلانب الرتكي  ل�ستغالل روؤو�س الأموال اخلليجية مبا يف ذلك روؤو�س اأموال 
يف  ال�ستثمار  دائــرة  وتو�سيع  القت�سادية  ال�سفقات  من  املزيد  لعقد  الإ�سالمية  البنوك 

خمتلف املجالت القت�سادية خ�سو�سـًا قطاعات الطاقة والنقل واملوا�سالت والت�سالت 

القت�سادي  التعاون  عالقات  م�ستوى  يف  ــوازن  ت خلق  نحو  و�ــســوًل  وغــريهــا،  والــعــقــارات 

وال�سرتاتيجي بني اجلانبني. 

وت�سجيع  ال�سريبي،  الزدواج  ملنع  اجلانبني،  بني  ال�سريبية  املعاملة  توحيد  · �سرورة 
اخلليجي،  اأو  الرتكي  �سواء  اخلا�س  القطاع  قبل  من  خا�سة  امل�سرتكة  امل�سروعات  اإقامة 

ما يعني ال�ستفادة اخلليجية من و�سع تركيا يف الحتاد الأوروبي لت�سويق هذه املنتجات.

التعاون  جمل�س  دول  بني  القت�سادي  للتعاون  جمل�س  ت�سكيل  ال�سروري  من  · كذلك 
تطورات  يف  للبحث  دوري  ب�سكل  ويجتمع  اخلا�س،  القطاع  فيه  ي�سهم  وتركيا  اخلليجي 

العالقات، ومواجهة امل�سكالت التي تفرت�سها.

ا�سرتاتيجي  ت�سور  وجود  �سرورة  يتطلب  اخلليجية   - الرتكية  العالقات  تفعيل   ·
حتديد  الت�سور  هذا  ي�سمل  بحيث  الآخــر  بالطرف  عالقته  حول  طرف  كل  لدى  جماعي 

من  املرجوة  والأهــداف  الآخــر،  للطرف  اخلارجية  العالقات  يف  واأهميته  طرف  كل  موقع 

التعاون معه، والفر�س والتحديات املرتبطة بهذا التعاون، و�سبل حتويل اخلطط والربامج 

اإىل واقع فعلي، واجلهات امل�سوؤولة عن هذا التعاون وغري ذلك.

ت�ساهم  التي  املمكنة  الت�سهيالت  �ستى  بتقدمي  اجلانبني  قيام  على  العمل  · ا�ستمرار 
يف رفع معدلت  حجم  التبادل التجاري وتنمية ال�سادرات بينهما.

لالأعمال  كحا�سن  اخلليجي  التعاون  جمل�س  لدول  املتميز  املركز  على  املحافظة   ·
وال�ستثمارات الرتكية وتنويع جمالته.

القت�سادية  املجالت  يف  للعمل  الرتكية  ال�سركات  اأعداد  وتو�سيع  زيادة  على  · العمل 
املختلفة خ�سو�سـًا يف القطاع ال�سناعي والتقني املتخ�س�س.

21
العدد 66 - ابريل 2012م



القيا�ص

املالية  اأو�ساعهم  بني  النا�س  يقارن  ما  غالًبا  امل�ساواة؟  عــدم  يقا�س  كيف 

اأ�سا�س  على  اأ�سدقائهم  اأو  العمل  يف  زمالئهم  اأو  جريانهم  واأو�ــســاع  ال�سخ�سية 

م�ساكنهم التي يقطنونها اأو ما لديهم من مقتنيات وعادة ما ي�ستخدم القت�ساديون 

طائفة  مع  مقابالت  فُتجرى  الدخول  يف  التفاوت  مــدى  لقيا�س  الأ�سرية  امل�سوح 

واأمناطها  والنوعية(  )النقدية  املختلفة  دخلها  م�سادر  لتحديد  الأ�سر  من  كبرية 

م جمموع دخل الأ�سرة بعد خ�سم ال�سرائب املبا�سرة املدفوعة  ال�ستهالكية . وُيق�سَّ

)اأو اإجمايل ا�ستهالك الأ�سرة( على عدد الأفراد املقيمني �سمن الأ�سرة الواحدة 

وفًقا  الأغنى،  اإىل  الأفقرر  من  مراتب،  يف  امل�سح  يف  امل�سمولني  جميع  ي�سنف  ثم 

للدخل الأ�سري للفرد. ويتيح لنا هذا الأ�سلوب ح�ساب ما يطلق عليه القت�ساديون 

ا�سم »ُمعامل جيني«.

به  تت�سم  ومــا  الدخول  لتقييم  اأدوات  اأف�سل  هي  الأ�سرية  امل�سوح  اأن  ورغــم 

يكون  قد  للتوزيع  الأعلى  فاحلد  املثالية.  بــالأدوات  لي�ست  فاإنها  متغري،  طابع  من 

»خمت�سًرا«، حيث قد يرف�س الأغنياء حًقا امل�ساركة يف امل�سوح الأ�سرية اأو يف�سحون 

التهرب،  ملثل هذا  وا�سحة  اأ�سباب  توجد  ول  الواقع.  اأقل من  عن م�ستويات دخول 

نظًرا لل�سرية التي تكتنف امل�سوح الأ�سرية. لكن �سبهة »اخت�سار احلد الأعلى« اأدت 

بيانات  فيها  وا�ستخدمت  موؤخًرا  الأكادميية  الدرا�سات  من  جمموعة  اإجــراء  اإىل 

لتقدير   - ال�سريبة  قبل  الأغنياء  دخــل  عن  املبلغة  البيانات   - العامة  املالية 

ن�سيب اأغنى 1% )اأو 0.1%( من الأفراد من الدخل ويتمثل الفرتا�س هنا 

بالقائمني  مقارنة  ال�سريبية  ال�سلطات  من  الأغنياء  تهرب  �سعوبة  يف 

على العد يف امل�سوح، واأنهم قد يكونون اأكرث �سدًقا عند التعامل مع 

ال�سلطات ال�سريبية. لكن يف واقع الأمر، مل يظهر اختالف يذكر 

بني النتائج يف الوليات املتحدة التي ا�ستندت اإىل امل�سوح والنتائج 

 »2009  .Burkhauser and others« )درا�سة  العامة  املالية  بيانات  من  امل�ستمدة 

رغم اأن امل�سوح تنظر يف توزيع الدخل بالكامل بينما تتفح�س بيانات املالية العامة 

اجلزء العلوي فقط من توزيع الدخل.

عدم امل�ساواة يوا�سل ارتفاعه

ا�ستمر ازدياد تفاوت الدخول - اأو ظل خاماًل على اأح�سن تقدير - يف معظم 

البلدان منذ اأوائل الثمانينيات )درا�سة »OECD، 2008« ويف الغالب يتعار�س هذا 

الأمر متاًما مع النظريتني ال�سائع ا�ستخدامهما للتنبوؤ بعدم امل�ساواة: وهما منحنى 

تفاوت األجور عالميًا
المساواة تضر االقتصاد! 

املال  ن�صيب  من  تكون  دائًما  الغلبة  االقت�صاد  عامل  يف 

والتفاوت  االأج��ور  ق�صية  �صيطرت  وم��وؤخ��ًرا  ومرادفاته، 

الدويل،  النقد  �صندوق  اهتمام  على  ت�صهده  الذي  الغريب 

بعدما الحظ باحثوه اأن النظرية القائلة باأن عدم امل�صاواة 

تاأييًدا  تلقى  لالقت�صاد  االأف�صل  هو  والرواتب  االأج��ور  يف 

كبرًيا من فئة ال ي�صتهان بها، واكت�صف الباحثون اأن االأجور 

�صهدت تفاوًتا كبرًيا على مدار ربع القرن املا�صي بداًل من اأن 

تنخف�ض كما كان متوقًعا، كما وجدوا اأن االقت�صاديني هم 

اأول من يعار�ض �صيا�صة امل�صاواة اأكرث من اأي وقت م�صى!..

اإعداد: أحمد السيد علي

أسواق عالمية
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.)HOS( »ونظرية »هيك�سر - اأولني - �سمويل�سن )Kuznets( »كورنت�س«

عنها  توفرت  التي  البلدان  )وخا�سة  البلدان  اأغنى  يف  الدخول  تفاوت  وكــان 

يتبع يف  املتحدة)  واململكة  املتحدة  الوليات  اأي  الطويل -  املدى  بيانات وفرية على 

البداية النمط الذي تبناه »كوزنت�س« من حيث الرتفاع ثم الهبوط.

وقد حدث التحول الهبوطي الكبري والطويل يف م�ستوى عدم امل�ساواة من ذروته 

يف اأواخر القرن التا�سع ع�سر يف اململكة املتحدة ويف الع�سرينيات من القرن املا�سي 

يف الوليات املتحدة، ليبلغ اأدنى درجاته يف ال�سبعينيات.

وبالطبع   - املتحدة  واململكة  املتحدة  الوليات  اأ�سبحت  احلني  ذلك  منذ  لكن 

معظم القت�سادات املتقدمة - اأكرث ثراًء واأكرث عدم م�ساواة بكثري ففي عام 2010. 

زاد الدخل احلقيقي للفرد يف الوليات املتحدة بن�سبة 65% عن م�ستواه امل�سجل يف 

ارتفع  الفرتة،  نف�س  املتحدة. وعلى مدار  اململكة  77% يف  بن�سبة  وزاد  الثمانينيات، 

م�ستوى عدم امل�ساواة يف الوليات املتحدة من حوايل 35 نقطة اإىل 40 نقطة اأو اأكرث 

نقطة.   37 اإىل حوايل  نقطة   30 املتحدة من  اململكة  يف مقيا�س معامل جيني، ويف 

وتاأتي هذه الزيادات كانعكا�س للحركات عك�سية مالحظة يف توزيعات الدخل. وعلى 

وجه الإجمال، ارتفع م�ستوى عدم امل�ساواة يف 16 بلًدا من اأ�سل 20 بلًدا من البلدان 

الغنية يف منظمة التعاون والتنمية يف امليدان القت�سادي خالل الفرتة بني اأوا�سط 

ارتفاع  فيها  اقرتن  التي  امل�سادفة  �ساأن هذه  الألفينات. ومن  واأوا�سط  الثمانينيات 

ده�سة  تثري  اأن  النا�سجة  القت�سادات  يف  امل�ساواة  عدم  بارتفاع  الدخل  متو�سط 

كوزنت�س بال �سك، مثلما اأثارت ده�سة العديد من القت�ساديني.

وقد ارتفع م�ستوى عدم امل�ساواة كذلك يف ال�سني، ذلك البلد الفقري الذي يتمتع 

مبيزة ن�سبية يف املنتجات كثيفة العتماد على العمالة غري املاهرة، والذي قفزت فيه 

ن�سبة التجارة اإىل اإجمايل الناجت املحلي من حوايل 20% اإىل اأكرث من 60% يف عام 

2008. وتتنباأ نظرية »هيك�سر - اأولني - �سمويل�سن« حول العوملة باأن م�ستوى عدم 

اأجور العمالة ذات املهارات املحدودة مقارنة بالعمالة  امل�ساواة ينخف�س مع ارتفاع 

اأقل من  ارتفاًعا من  �سجل  الأمــر،  واقع  لل�سني، يف  اأن معامل جيني  املاهرة. غري 

30 نقطة يف عام 1980 اإىل حوايل 45 نقطة يف وقتنا احلايل ومرة  اأخرى جند اأن 

احلقائق تدح�س النظريات.

عدم امل�ساواة

التطور  اأن  اإىل  القت�ساديني  بع�س  يذهب  املــ�ــســاواة؟  عــدم  يف  ال�سبب  مــا 

التكنولوجي يف البلدان الغنية، والذي ينتج عنه تزايد الطلب على العمالة املتعلمة 

تزال  فال  اأخــرى.  مرة  امل�ساواة  عدم  ارتفاع  موا�سلة  يف  ال�سبب  هو  عالًيا،  تعليًما 

املجتمعات غري قادرة على توفري العمالة املتعلمة تعليًما عالًيا بالأعداد الالزمة يف 

القت�ساد اجلديد مما اأدى اإىل ارتفاع اأجور هذه الفئة مقارنة بنظرائها من العمالة 

بجائزة  فاز  من  )اأول  الراحل  الهولندي  القت�سادي  ذكره  ملا  ووفًقا  مهارة.  الأقل 

ناجت  امل�ساواة  عدم  فاإن   )Jan Tinbergen( تنبريغن«  »بان  القت�ساد(  يف  نوبل 

عن ال�سباق بني التكنولوجيا والتعليم. ورغم اأن نتيجة هذا ال�سباق جاءت يف �سالح 

متطلبات  فاإن  الع�سرين،  القرن  من  الأوىل  العقود  مدار  على  مهارة  الأقل  العمالة 

الثورة التكنولوجية رجحت مرة اأخرى كفة العمالة ال�ساهرة.

 Goldin and Katz« املثال، تو�سلت درا�سة  �سبيل  املتحدة، على  الوليات  ويف 

)2008(« اإىل اأن املعرو�س من العمالة املاهرة ظل ثابًتا ن�سبًيا خالل العقود الثالثة 

12 �سنة -  اأكرث قلياًل من  الدرا�سية عند  ال�سنوات  الأخرية - حيث توقف متو�سط 

وتذهب الدرا�سة اإىل اأن ذلك الأمر يف�سر على الأقل جانًبا من زيادة عدم امل�ساواة 

يف الوليات املتحدة.

وتبدو هذه النتيجة معقولة، واإن كانت جمرد حت�سيل حا�سل اإىل حد ما، لأننا 

للعمالة  التكنولوجي  التقدم  تف�سيل  ملدى  مبا�سر  قيا�س  اإجــراء  على  قادرين  غري 

املاهرة. ول ي�سعنا اإل افرتا�س مدى قوته من خالل حجم الفجوة بني اأجور العمالة 

املاهرة وغري املاهرة. لكن رمبا تكون هناك قوة اأخرى منف�سلة متاًما - مثل تراجع 

فعالية الحتادات العمالية - هي امل�سوؤولة واقعًيا عن ات�ساع فجوة الأجور بني العمالة 

ات�سع نطاق الراأي ال�سائد يف ال�سنوات الأخرية باأن تفاوت الأجور �سار 

بالنمو - اأو اأن تعزيز امل�ساواة من �ساأنه امل�ساعدة يف ا�ستمرار النمو. وكان 

املوقف املعكو�س - اأي اأن عدم امل�ساواة مفيد للنمو - هو ال�سائد منذ زمن بني 

القت�ساديني. وال�سبب الرئي�سي يف هذا التحول هو تزايد اأهمية راأ�س املال 

اأهمية، كانت  الب�سري يف التنمية. فعندما كان راأ�س املال املادي هو الأكرث 

املدخرات وال�ستثمارات من العنا�سر الرئي�سية. وبالتايل كان من ال�سروري 

اأكرب من  الذين ي�ستطيعون ادخار جزء  وجود جمموعة كبرية من الأغنياء 

دخلهم - مقارنة بالفقراء - وا�ستثماره يف راأ�س املال املادي.

ندرة  اأكرث  الوقت احلايل  الب�سري يف  املال  راأ�س  اأ�سبح  وبينما 

لكن  النمو.  مفتاح  هو  النطاق  وا�سع  التعليم  اأ�سبح  الآلت،  من 

توفري التعليم املتاح للجميع لن يتي�سر اإل اإذا كان املجتمع يتمتع 

بقدر ن�سبي من التكافوؤ يف توزيع الدخل واإ�سافة اإىل ذلك، 

فاإن التعليم وا�سع النطاق ل يقت�سي فقط توافر قدر ن�سبي 

من التكافوؤ يف توزيع الدخل، بل يقت�سي كذلك تكاثره، يف 

حلقة تعاقبية اإيجابية؛ نظًرا لأنه يقل�س فجوات الدخل بني العمالة املاهرة وغري املاهرة.

امل�ساواة  املرتتبة على احلد من عدم  فاملزايا  اأي وقت م�سى.  اأكرث من  امل�ساواة  يعار�سون عدم  وقتنا احلايل  اإذن فالقت�ساديون يف 

يف مزايا عملية؛ ت�سهيل النمو القت�سادي، واأخالقية؛ احلد من التفاوت غري املربر يف الدخل بني الرجل واملراأة، اأو من بني �سعوب البالد 

املختلفة. وقد �سهد ربع القرن املا�سي تغريات متناق�سة، ففي الوقت الذي زاد فيه العديد من اأ�سكال عدم امل�ساواة )ل �سيما داخل فرادى 

البلدان( تراجعت اأ�سكال اأخرى.

المساواة مضرة
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املاهرة وغري املاهرة.

امل�ساواة  عــدم  �سياغة  يف  ــدور  ب املعني  للبلد  املوؤ�س�سي  الإطـــار  يقوم  كذلك 

لإعادة  الجتماعية  والتحويالت  املرتفعة  ال�سرائب  ا�ستخدام  ميكنها  فاحلكومات 

توزيع جانب من الدخول املرتفعة التي اكت�سبتها العمالة املاهرة. وزيادة فعالية اإعادة 

التوزيع يف اأوروبا القارية تف�سر ارتفاع م�ستوى عدم امل�ساواة بدرجة اأقل كثرًيا مقارنة 

بالبلدان الناطقة باللغة الإجنليزية )درا�سة »Piketty and Saez. 2006« ففي عام 

2005، على �سبيل املثال، اأدت التحويالت الجتماعية با�ستثناء املعا�سات احلكومية( 

وال�سرائب املبا�سرة اإىل خف�س قيمة معامل جيني يف اأملانيا بواقع 9 نقاط وبواقع 6 

نقاط فقط يف الوليات املتحدة.

وقد يرجع رف�س حكومة ما اتخاذ الإجراءات الكفيلة باحلد من عدم امل�ساواة 

اإىل روؤيتها باأن اإعادة التوزيع فيها اإهدار للموارد و�سارة بحوافز ال�سوق )انطالًقا 

من تبنيها الراأي القائل بوجود مفا�سلة قوية بني امل�ساواة والنمو( لكن الإخفاق يف 

اإعادة توزيع الدخل رمبا يرجع كذلك اإىل الواقع ال�سيا�سي؛ لأنهم اأكرث ن�ساًطا على 

ال�ساحة ال�سيا�سية ويقدمون م�ساهمات اأكرب لل�سا�سة مقارنة بنظرائهم الأقل ثراًء.

الآونة  يف  امل�ساواة  عدم  مع  تتعامل  التي  ال�سيا�سي  القت�ساد  مناذج  وتفرت�س 

الأخرية اأن »�ساحب ال�سوت النتخابي احلا�سم« - الذي توؤدي اأف�سلياته اإىل ترجيح 

ال�سوت  »�ساحب  من  ثــراًء  اأكرث  عادة  يكون   - اأواخــر  اجتاه  القرار يف  اتخاذ  كفة 

النتخابي متو�سط الدخل«. وبالتايل تتوافق القرارات ال�سيا�سية اأكرث مع اأف�سليات 

اأكرث من منوذج  اقرتبت  قد  ال�سيا�سية  النظم  اأن  التحليل جند  هذا  ويف  الأغنياء. 

�سوت   - واحد  »�سخ�س  التقليدي  النموذج  من  عنها  واحد«  �سوت   - واحد  »دولر 

.»2011 ،Karavarbounis« واحد« )درا�سة

الأعـــراف  تغري  ا�ستمرار  وهــو  املــ�ــســاواة  عــدم  لــزيــادة  اآخـــر  تف�سري  وهــنــاك 

يبدو  ول  �سخمة  فجوات  ظهور  من  ي�ستاء  املجتمع  كان  املا�سي،  ففي  الجتماعية. 

 .Levy and Tenin« ا )درا�سة اأنها اأ�سبحت مقبولة فح�سب بل �سارت مف�سلة اأي�سً

2007«. ورغم اأن البيانات توؤكد ات�ساع هذه الفجوة، فمن ال�سعب التحديد على وجه 

الدقة اأي الأعراف الجتماعية التي تغريت واأ�سباب ذلك.

كذلك يلقي اللوم على العوملة باعتبارها �سبًبا يف تزايد عدم امل�ساواة يف بلدان 

العامل الغنية. فالتخ�س�س يف ال�سادرات التي تتطلب مهارات عالية يوؤدي اإىل تزايد 

ات�ساع الفجوة بني اأجور العمالة املاهرة وغري املاهرة. وعالوة على ذلك، فاإن التعهيد 

ا يف تخفي�س الأجور  والواردات الرخي�سة التي تتطلب مهارات حمدودة يت�سببان اأي�سً

من  يزيد  مما  املهارة  متو�سطة  اأو  حمدودة  العمالة  بني  البطالة  معدلت  زيادة  اأو 

تفاقم اأو�ساع عدم امل�ساواة.

ومن املرجح اأن التف�سريات الأربعة - التقدم التكنولوجي، والتغيريات املوؤ�س�سية، 

والأعراف الجتماعية املتغرية، والعوملة - كان لها جميًعا دور ب�سكل اأو اآخر يف ارتفاع 

عدم امل�ساواة يف القت�سادات املتقدمة. لكن حتى اإذا كانت القوى غري ال�سخ�سية 

كالتكنولوجيا اأو العوملة هي ال�سبب الأ�سا�سي، فال يزال التدخل احلكومي قادًرا على 

كبح جماح عدم امل�ساواة.

ات�ساع الفجوات يف الأ�سواق ال�ساعدة

ل يختلف الأمر كثرًيا يف البلدان النامية. وحتى ما ت�سكله الوليات املتحدة - 

اأغنى بلد كبري يف العامل - من مثال وا�سح على ا�ستمرار ارتفاع عدم امل�ساواة، فاإن 

ال�سني تاأتي على الطرف املقابل تقريًبا من الطيف القت�سادي وال�سيا�سي فقد كانت 

ال�سني )ول تزال اإىل حد بعيد( بلًدا فقرًيا وكانت قد انتقلت منذ اأوائل الثمانينيات 

كبرية  بدرجة  منفتح  بلد  اإىل  الذاتي  الكتفاء  كبري من  بقدر  يتمتع  بلدا  كونها  من 

على التجارة الدولية. وكانت ال�سني قبل الإ�سالحات التي بداأت يف عام 1978 بلًدا 

فقرًيا ب�سفة عامة، حيث كانت قيمة معامل جيني فيها اأقل من 30 نقطة، لكن مع 

منو اقت�سادها يف ال�سنوات التي اأعقبت عام 1978، ارتفع م�ستوى عدم امل�ساواة فيها 

م�ستويات  زادت  وقد  املتحدة.  الوليات  يف  ال�سائد  امل�ستوى  متجاوًزا  حاًدا  ارتفاًعا 

عدم امل�ساواة بكافة اأ�سكالها وات�سعت الفجوة يف الوقت احلايل بني متو�سط الدخول 

1 )مقارنة على �سبيل املثال،  اإىل   3 ن�سبة  يف املناطق احل�سرية والريفية متجاوزة 

ازدياد  مع  الأقاليم  بني  فيما  الفجوات  ات�سعت  كذلك  الهند(.  يف   1 اإىل   2 بن�سبة 

باملناطق  ثراًء مبدئًيا، مقارنة  اأكرث  كانت  التي  ال�ساحلية،  املناطق  النمو يف  �سرعة 

 property الدخول  زادت  كما  الأجور،  تفاوت  مفاجئة يف  زيادة  وحدثت  الداخلية. 

and entrepreneutialincomes التي كانت دائًما الأكرث تفاوًتا يف التوزيع، ومل يكن 
هناك من ي�سمع بها يف ال�سني قبل الإ�سالحات - حتى اأ�سبحت اأكرث و�سوًحا.

»كوزنت�س«:  تبناه  الذي  النمط  مع  الآن  حتى  تتوافق  ل  ال�سينية  التجربة  لكن 

اأن ي�سهد تزايًدا يف عدم  بلد فقري يف مراحل تطوره املبكرة ومن املرجح  فال�سني 

امل�ساواة. واإذا ما ا�ستمرت ال�سني على امل�سار املتنباأ به يف نظرية كوزنت�س، ميكننا 

اأن نتوقع انخفا�س عدم امل�ساواة خالل ال�سنوات املقبلة. وقد يتحقق هذا الأمر اإذا 

ال�سعب )خارج  اأفراد  من  كبري  لعدد  الجتماعي  ال�سمان  اإعانات  احلكومة  قدمت 

القطاع احلكومي(، اأو اإذا ا�ستحدثت نظاًما لإعانات البطالة وحتى اإذا اأمكنها و�سع 

نظام ي�سمن التوظيف يف املناطق الريفية  كما فعلت الهند موؤخًرا وقد يتحقق هذا 

ا مع ات�ساع نطاق الرخاء يف مناطق ال�سني ال�ساحلية ليمتد اإىل املناطق  الأمر اأي�سً

الو�سطى والعربية. اإن عدم امل�ساواة لي�س نتاًجا للقوى غري ال�سخ�سية وحدها؛ ومن 

ثمَّ فاإنه يتو�سع عندما ي�سمح املجتمع بذلك وميكن احلد منه عن طريق ال�سيا�سات 

احلكومية الراعية.

أسواق عالمية
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حتولت جذرية

مع  ال�سيوعي،  احلــكــم  بعد  مــا  بــلــدان  �سهدت 

م�ستوى  يف  حــدة  الــزيــادات  اأكــرث  قليلة،  ا�ستثناءات 

اأعقاب تفكك الحتاد ال�سوفيتي  عدم امل�ساواة، ففي 

يف اأوائل الت�سعينيات، ارتفع م�ستوى عدم امل�ساواة يف 

الوليات املتحدة بنحو ثلث نقطة �سنوًيا على معامل 

جيني خالل الفرتة بني عامي 1980 و1995، ارتفعت 

الــذي  العقد  خــالل  رو�سيا،  يف  جيني  معامل  قيمة 

اأعقب نهاية الحتاد ال�سوفيتي، بثالثة اأ�سعاف هذه 

الدخل  متو�سط  انخف�س  الوقت،  نف�س  ويف  الوترية، 

اأوجــد  مما   - حــاًدا  ا  انخفا�سً رو�سيا  يف  احلقيقي 

جمموعة هائلة من الفقراء حديثي العهد.

وتكمن القوة الأ�سا�سية وراء زيادة عدم امل�ساواة 

عملية  يف  الــ�ــســابــق  ال�سوفيتي  الحتــــاد  ــدان  ــل ب يف 

الأ�سول  من  �سخًما  قــدًرا  تركت  التي  اخل�سخ�سة 

ال�سوفيتية،  الدولة  من  جــزًءا  �سبق  فيما  كانت  التي 

)حكم  ال�سيا�سية  ال�سلطة  من  املقربني  اأيــدي  بني 

القلة( واأحدثت انق�ساًما كبرًيا بني �سفوف العاملني 

حمتفظني  ظلوا  الذين  بني  اأي  احلكومي  القطاع  يف 

الأو�ساع،  من  انتفعوا  ممن  بع�س  وحتى  بوظائفهم 

والذين اأ�سبحوا عاطلني. والذين انخف�ست دخولهم 

ت�سدر   ،»Milanovic and Ersado« )درا�سة  ب�سدة 

الجتماعي،  الأمان  �سبكات  كذلك  وانهارت  قريًبا( 

اأغلب الأحيان. ومع  التي كانت توفرها ال�سركات يف 

نهاية الت�سعينيات من القرن املا�سي، توقف منو عدم 

امل�ساواة، وظل م�ستوى عدم امل�ساواة يف رو�سيا اأعلى 

اأي  املتحدة   الوليات  يف  امل�ساند  امل�ستوى  من  قلياًل 

عند م�ستوى مماثل لذلك ال�سائد يف ال�سني.

ا�ستثناءات

ويف املقابل، �سهدت اأهم بلدان اأمريكا الالتينية 

ا م�ستمًرا يف عدم امل�ساواة على مدار العقود  انخفا�سً

املا�سية.

ــرًيا ب�سفة خــا�ــســة يف  ــب ك النــخــفــا�ــس  وكـــان 

املثال  مبثابة  عقود  مدار  على  ظلت  التي  الربازيل، 

التقليدي لبلد يت�سم بارتفاع م�ستوى عدم امل�ساواة. 

حدود  من  الربازيل  يف  جيني  معامل  انخف�س  فقد 

ال�ستينات املنخف�سة يف عام 2000 اإىل اأقل من 57 

مده�س  فرق  وهو  الراهن   الوقت  يف  تقريًبا  نقطة 

تغيريها  يتعني  التي  الن�سبية  الدخول  ملقدار  نظًرا 

واحدة  نقطة  مبقدار  ارتفاع  اأو  انخفا�س  لإحــداث 

التغري،  يف مــعــامــل جــيــنــي، و�ــســرعــة حـــدوث هـــذا 

العامل،  بــلــدان  ببقية  مقارنة  املــنــفــردة،  وطبيعته 

كذلك انخف�ست م�ستويات عدم امل�ساواة يف كل من 

املك�سيك والأرجنتني.

الدعم  لربامج  التح�سينات  ُتعزى  ما  وغالًبا 

 )Oportunidades( »فر�س«  كربنامج  الجتماعي 

 Bolsa( »يف املك�سيك وبرنامج »خم�س�سات الأ�سر

التح�سينات  هذه  اأن  غري  الربازيل.  يف   )Familia
على  تف�سريها  يقت�سر  اأن  مــن  كــثــرًيا  اأكــرب  كانت 

الربامج وحدها، والتي تت�سم بحجمها املحدود جًدا 

 Soares« )درا�سة  املحلي  الناجت  اإجمايل  حيث  من 

and ithers، 2007«. وكانت التغريات امل�ساهدة يف 
لزيادة فر�س احل�سول على  ُتعزى كذلك  الربازيل 

التعليم، مما اأدى وفًقا ملعايري »تنبريغن« اإىل زيادة 

املعرو�س من العمالة املاهرة. لكن حتى يف ظل هذه 

اأمريكا الالتينية تواجه  التح�سينات، ل تزال بلدان 

ول  العامل.  يف  امل�ساواة  عدم  م�ستويات  اأعلى  بع�س 

بلدان يف  اأقل خم�سة  الربازيل م�سنفة �سمن  تزال 

العامل حتقيًقا للم�ساواة.

حول العامل

بلدان  معظم  داخـــل  املــ�ــســاواة  عــدم  كــان  اإذا 

العامل قد زاد اأو ظل ثابًتا على مدار الثالثني عاًما 

املا�سية، فهل يعني ذلك بال�سرورة ازدياد التفاوت 

ا؟ اإن ال�سلة هنا لي�ست بهذه الب�ساطة.  العاملي اأي�سً

داخل  امل�ساواة  لعدم  نتاًجا  لي�س  العاملي  فالتفاوت 

الفجوات  نتيجة  هو  واإمنا  فح�سب،  البلدان  فرادى 

املختلفة،  البلدان  يف  الفرد  دخل  ن�سيب  بني  ا  اأي�سً

البدان  الدخل يف  ال�سكان وحجم  بتعداد  يتاأثر  وهو 

املختلفة. فال�سني مثاًل �ستوؤثر على م�ستوى التفاوت 

العاملي اأكرث من لكم�سربغ. ولتحديد طبيعة ما حدث 

العامل،  �سعوب  جميع  بني  امل�ساواة  عدم  مل�ستويات 

اأن  متعار�سني:  م�سارين  يف  ننظر  اأن  علينا  يجب 

على  بلد  كل  داخــل  امل�ساواة  عــدم  ارتفاع  موا�سلة 

كانت معدلت  واإن  العاملي،  التفاوت  يزيد من  حدة 

الفقرية،  البلدان  يف  املرتفعة  احلقيقي  الدخل  منو 

ل �سيما يف البلدان ال�سخمة كال�سني والهند، �سوف 

حتد منه.

انخفا�ص التفاوت العاملي

ويبدو اأن التفاوت العاملي قد انخف�س عن م�ستواه 

املرتفع البالغ 70 نقطة تقريًبا مبعامل جني يف الفرتة 

67 - 68 نقطة يف الوقت  1990 - 2005 ليرتاوح بني 

احلا�سر ول يزال هذا امل�ستوى مرتفًعا جًدا عن م�ستوى 

من  كــثــرًيا  واأعــلــى  منفرد،  بلد  اأي  املــ�ــســاواة يف  عــدم 

م�ستوى التفاوت العاملي منذ 50 اأو 100 عام.

وبو�سعنا اإذن اأن نعترب »الثورة ال�سناعية« مبثابة 

»النفجار العظيم« الذي و�سع بع�س البلدان على م�سار 

م�ستويات  عند  اأخــرى  بلداًنا  وتــرك  املرتفع،  الدخل 

 - العمالقني  انطالق  مع  لكن  للغاية،  منخف�سة  دخل 

كثرًيا عن  اأعلى  دخل  م�ستويات  اإىل   - وال�سني  الهند 

العامل  دخل  متو�سط  يزداد  �سوف  املا�سي،  م�ستويات 

دواعي  ومن  النخفا�س.  يف  العاملي  التفاوت  و�سيبداأ 

ال�سخرية بع�س ال�سيء اأن هذه التطورات املتفائل

لكن  العاملية،  املالية  ـــة  الأزم وقـــوع  مــع  تتوافق   

احل�ساب الب�سيط ملعطيات الدخل وتعداد ال�سكان يبني 

لنا اأن »ف�سل قاطرة« النمو القت�سادي بني اقت�سادات 

العامل الغني واقت�سادات الأ�سواق ال�ساعدة قد اأ�سهم 

يف تخفي�س التفاوت العاملي.

Bukhauser, Richard, Shuaishang Feng, Stephen 

Jenkins, and Jaff Larrimire, 2009,  “Recent Trends in 

Tup Income Shares in the USA: Reconciling Estimates 

from Match CPS and IRS Tax Return Data,” IZA 

Discussion Paper No. 4426 (Bonn, Garmany: Institute 

for the Srudy of Labor).

Gasparini, Leonardo, Guillermo Cruces, and 

Leopoldo Tornarolli, 2011, «Recent Trends in Income 

Inequality in Latin America,» Economia, Vol. 11, No. 2, 

pp. 137 - 90..

وعلى بع�ص املراجع منها:

معامل جيني هو اأكرث مقايي�س عدم امل�ساواة انت�ساًرا. ويرتاوح من الناحية النظرية بني �سفر، 

عندما يح�سل كل فرد يف املجتمع على نف�س امل�سدر متاًما من الدخل و100 )اأو 1( عندما يح�سل 

فرد واحد يف املجتمع على الدخل كله.

معامل جيني يف  قيمة  ترتاوح  »املف�سلة«؟  اأو  »املعتادة«  اأو  »العادية«  معامل جيني  قيم  ما هي 

25 و35 نقطة. لكن  البلدان التي تتمتع بالعدالة ن�سبًيا - كال�سويد وكندا، على �سبيل املثال - بني 

غالبية البلدان ترتكز حول 40 نقطة يف معامل جيني واليوم، ت�سل قيمة معامل جيني يف الوليات 

املتحدة وال�سني ورو�سيا يف حدود ال�سريحتني املنخف�سة واملتو�سطة من الأربعينيات، ويرتاوح معامل 

اإفريقيا واأمريكا الالتينية يف حدود ال�سريحة العليا من اخلم�سينيات، ويف  جيني يف معظم بلدان 

بع�س احلالت والفرتات الزمنية ال�ستثنائية ميكن اأن ي�سل معامل جيني اإىل ال�سريحة الدنيا من 

ال�ستينيات. ول توجد حالت موؤكدة وم�ستمرة لبلدان جتاوز فيها معامل جيني هذه احلدود. وبالتايل 

التفاوت  اأما  نقطة   60 وحوايل   25 بني  يرتاوح  الُقطري  امل�ساواة  مل�ستوى عدم  الفعلي  النطاق  فاإن 

العاملي )بني جميع �سعوب العامل( فهو خارج هذا النطاق، عند 70 نقطة تقريًبا.

»معامل جيني«.. ماذا يعني؟

للباحث  مقال  على  رئي�سي  ب�سكل  املو�سوع  ا�ستند   •
يف  الأول  القــتــ�ــســادي  اخلــبــري  وهـــو  ميالنوفيت�س  بــرانــكــو 

يف  زائر  واأ�ستاذ  الــدويل،  البنك  يف  التنمية  بحوث  جمموعة 

كتاب  موؤلف  وهو  العامة يف جامعة مرييالند،  ال�سيا�سة  كلية 

 The Haves and the Have-Nots: A« بعنوان:  موؤخًرا  �سدر 

.»Brief and Idiosyncratic History of Global Inequality
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إعادة الهيكلة..
الفرصة األخيرة

قطاع املقاوالت

يف اختتام »املنتدى الدويل للبنية التحتية وتاأثرياتها على البيئة اخلليجية« 

مب�صاريع  معنيون  دوليون  خ��راء  توقع  بجدة  اجل��اري  العام  بداية  عقد  ال��ذي 

200 مليار ريال  املقاوالت من  ا�صتثمارات قطاع  اأن يرتفع حجم  التحتية  البنية 

املدن االقت�صادية  ت�صاهم  اأن  2015، كما توقعوا  ريال بحلول عام  اإىل تريليون 

ال�صعودية التي اأن�صاأتها اململكة بنحو 700 مليار ريال يف اإجمايل الناجت املحلي قبل 

حلول عام 2020م.

اأن توازيها  تلك التوقعات الكرى بحدوث طفرة يف قطاع املقاوالت يفرت�ض 

النمو،  هذا  تعيق  معوقات  ثمة  لكن  احليوي،  القطاع  هذا  اأداء  يف  مماثلة  طفرة 

وتت�صبب يف عرقلة النه�صة باملجال ككل، رغم اأن حلولها لي�صت �صعبة املنال.

اإعداد: أمل خليل - دعاء عبدالملك

قضية العدد
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يف  الأكــرب  امل�سكلة  الب�سري  العن�سر  ُيَعدُّ 

فيما  التوازن  لنعدام  نظًرا  املقاولت،  قطاع 

وتقليل  والت�سييد  البناء  قطاع  مبعادلة  يتعلق 

حيث  والوافدة،  الوطنية  العمالة  بني  الفجوة 

اأن  الوافدة على القطاع، كما  العمالة  ت�سيطر 

ي�سكل  العمل  �سوق  اإىل  الوافدة  العمالة  تدفق 

للعمالة  التناف�سي  الو�سع  على  كبرًيا  �سغًطا 

الوطنية �سواء بالن�سبة حل�سولها على وظائف 

جديدة اأو لإحاللها، يف ظل الهتمام باجلوانب 

ي�ساحب  اأن  دون  التوظيف  جمال  يف  الكمية 

مثل  للوظائف  نوعية  موؤ�سرات  اعتماد  ذلك 

العمل  وظـــروف  الأجــــور  م�ستويات  حت�سني 

يقبل  ل  وظائف  وجود  اإىل  اإ�سافة  والتدريب، 

عليها العاطلون نتيجة تدين رواتبها اأو طبيعة 

العمل، ما يجعلها  اأو ب�سبب طول فرتة  عملها 

مواتية ب�سورة اأكرب للعمالة الوافدة. 

اليوم  تعي�س  اململكة  اأن  اقت�ساديون  ويــرى 

ع�سرها الذهبي، وهي ت�سعى بكل جد ل�سناعة 

ت�سخ  فيما  اأ�سيلة،  وثقافة  منهج  وفق  ح�سارة 

يف  املليارات  ال�سريفني  احلرمني  خادم  حكومة 

غري  موازنات  �سمن  ال�سعودي  القت�ساد  دماء 

ال�سروح  بناء  يف  الزمن  وت�ستعجل  م�سبوقة، 

األــف   200 يــقــارب  مــا  الإنــ�ــســان، وهــنــاك  لبناء 

املقاولت،  قطاع  يف  مرخ�سة  و�سركة  موؤ�س�سة 

ومع كل ذلك فاإن ما يقرب من 95% من العمالة 

التي تقوم على عاتقها تلك الإجنــازات  اأجانب 

ومعظمهم غري موؤهلني، وبينما ت�سخ اململكة ثلث 

والتقنية  التعليم  موؤ�س�سات  دعم  يف  ميزانيتها 

بناء  يف  ينخرط  مــدرب  جيل  لبناء  والــتــدريــب 

اأمته ودولته لتنتقل به ومعه اإىل م�ستقبل م�سرق 

اأ�سبحت  بـــدًل مــن ذلـــك  الــقــادمــة،  لــالأجــيــال 

عمالة  ا�ستقدام  هي  التنموية  اخلطة  منتجات 

خــربات  اأو  مــهــارات  اأي  متتلك  ل  مــدربــة  غــري 

ويكت�سبوا  وغريه  املقاولت  قطاع  يف  لينخرطوا 

جماورة  دول  اإىل  ينتقلوا  ثم  واخلــربة،  املهارة 

تتطلب �سروًطا وخربات اأكرب، ثم تعود ال�سركات 

املحلية لت�ستقدم اأيادي عاملة اأخرى غري موؤهلة 

ما يوؤدي اإىل تعرث امل�ساريع وف�ساد الإن�ساءات. 

التمويل

التي تعرقل عمل قطاع  املعوقات  من �سمن 

املقاولت ح�سبما يرى فهد بن حممد احلمادي 

ع�سو  الــغــرف  مبجل�س  املــقــاولــني  جلنة  رئي�س 

والتي  التمويل،  م�سكلة  تــاأتــي  الــريــا�ــس  غرفة 

ال�سركة  حجم  اأو  درجــة  ح�سب  حدتها  ترتفع 

�سمن  كانت  فــاإذا  املقاولت،  جمال  يف  العاملة 

فر�سة  جتــد  فاإنها  والأكـــرب  الأعــلــى  ال�سريحة 

ال�سركات  اأما  ما،  حد  اإىل  البنوك  من  التمويل 

ال�سغرية واملتو�سطة فهي التي تواجه ال�سعوبات 

يف  خلل  لوجود  رمبا  ذلك  يعود  وقد  التمويلية، 

اأو  الداخلية،  وتنظيماتها  املن�ساآت  هذه  هيكل 

�سيء  يلزمها  �سغرية  كمن�ساآت  طبيعتها  بحكم 

اأقدامها،  على  تقف  لكي  واملـــوؤازرة  الدعم  من 

الدولة  يتبع  بنك  لإيجاد  بحاجة  املن�ساآت  وهذه 

حتى ميكنه متويلها كي تقوم باأدوارها يف املرحلة 

القادمة، وما مل ين�ساأ هذا البنك فاإن املقاولني 

�سيواجهون م�ساعب كبرية.

تدفق العمالة الوافدة إلى سوق 
العمل يشكل ضغًطا كبيرًا على 

الوضع التنافسي للعمالة الوطنية 
سواء بالنسبة لحصولها على 

وظائف جديدة أو إلحاللها

قضية العدد
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امل�ساريع  اإن زيادة حجم  ويقول احلمادي 

اأوجبت  املرحلة  الدولة يف هذه  تطرحها  التي 

واإمكاناتهم  جاهزيتهم  زيــادة  املقاولني  على 

يلزمه  امل�ساريع، وهذا  ملواجهة متطلبات هذه 

اأن هذا  وجود نافذة متويلية م�ستقرة، مبعنى 

اأو  ظرفية  بق�سايا  عالقة  له  لي�س  امل�ستجد 

ناجتة عن تاأثريات الأزمة العاملية اأو اأي اأزمة 

اأخرى، واإمنا تعود اإىل متغري تنموي هام متر 

التي  ال�سخمة  امل�ساريع  يف  يتمثل  الدولة  به 

يف  زيــادة  من  ذلك  يتبع  وما  الدولة،  �سختها 

50% عن  تقارب  بن�سبة  املقاولني  حجم قطاع 

توفري  اإىل  احلــاجــة  مــن  يعظم  مــا  ال�سابق، 

منافذ اأف�سل للتمويل.

تتعلق  م�سكلة  اإىل  احلمادي  ي�سري  ا  اأي�سً

مبداأ  اأن  يرى  حيث  امل�ساريع،  تر�سية  بنظام 

حتديد الأ�سعار باأقل من الأ�سعار التقديرية بـ 

35% هو مبداأ خاطئ وي�سر باملقاول وامل�سروع، 

املقاولون  يتكبدها  التي  امل�ساكل  اإىل  اإ�سافة 

وهــذه  املــقــاولت،  مهن  بتوطني  يتعلق  فيما 

اأجياًل  تخرج  متخ�س�سة  معاهد  اإىل  بحاجة 

من املهنيني ال�سعوديني يف خمتلف املجالت.

توطني الوظائف

العزاوي  مهند  املهند�س  مطالبة  طرحت 

نائب رئي�س اللجنة الوطنية للمقاولني مبجل�س 

توطني  اأهمية  اإغفال  بعدم  ال�سعودية  الغرف 

كربى  اإ�سكالية  املــقــاولت  بقطاع  الوظائف 

تتعلق ب�سرورة اإيجاد مراكز ومعاهد للتدريب 

لتوفري املهن التي يحتاجها القطاع للعمل فيه، 

يف  والتطوير  للبحث  مــراكــز  اإن�ساء  بجانب 

التقنية امل�ستخدمة يف القطاع. 

من  اجلــيــد  ــــداد  الإع ـــر  الأم يتطلب  كما 

والعمل  املقاولت  بقطاع  العاملني  جميع  قبل 

على تطوير الكفاءات العاملة به ليكون قادًرا 

امل�ستوى  على  والتنفيذ  ال�سليمة  املناف�سة  على 

املطلوب لهذه امل�ساريع.

اأن  يف  تكمن  امل�سكلة  اإن  الــعــزاوي  ــال  وق

وحرفية،  يدوية  املقاولت  قطاع  مهن  غالبية 

عليها  يقبل  ل  الوظائف  تلك  من   %  80 واأن 

للنجارين  هي  الباقية  والن�سبة  ال�سعوديون، 

لفًتا  املهن،  من  وغريها  اخلالطات  و�سائقي 

أبرز الحلول
واملناف�سة  املناق�سات  يف  بالدخول  يقومون  الذين  املقاولني  ظاهرة  • اإيقاف 
من  مقاولني  اإىل  امل�ساريع  هــذه  بيع  مبحاولة  القيام  ثــمَّ  ومــن  مغرية،  باأ�سعار 

الباطن. وهذه الظاهرة تتم غالًبا يف اأوقات الطفرات، ومن مقاولني غري حمرتفني 

فيح�سلون على م�سروع باأ�سعار قليلة ما يجعلهم يتعرثون ويخ�سرون لأنهم يف الأ�سل 

مل يدخلوا بغر�س تنفيذ امل�سروع ولكن بغر�س بيعه.

لكل  الدولة  من  ا�سرت�سادية  تكلفة  بو�سع  احلكومية  الأجهزة  قيام  اأهمية   •
تر�سية  عــدم  على  التاأكيد  �ــســرورة  مع  ال�سائدة  ال�سوق  اأ�سعار  تعك�س  م�سروع، 

امل�سروع احلكومي للمقاول يف حال وجود م�ساريع اأكرب مت تر�سيتها عليه، ول تنا�سب 

اإمكانياته املهنية والفنية، وذلك للق�ساء على م�سكلة حرق الأ�سعار التي تتم حالًيا 

يف ال�سوق املحلي.

جودة  برامج  وتقر  العمل  ت�سريحات  متنح  باملقاولني  خمت�سة  هيئة  • اإن�ساء 
الأداء وتفح�س بدقة خربات وكفاءة العمال ومهاراتهم بناًء على م�ستويات حتدد 

وفًقا لنوعية العمل وم�سوؤولياته. 

املقاولني  وتوعية  حلها  وكيفية  املدربة  غري  العمالة  ظاهرة  ر�سد  وجوب   •
النوعية من  ال�سعودي من خالل ا�ستقدام هذه  بالآثار بعيدة املدى على القت�ساد 

العمالة التي �ستعود حتًما على قطاع املقاولت مبخاطر ي�سعب تداركها.

�سمان  الباطن  من  يعملون  الذين  اأو  الرئي�سيني  املنفذين  املقاولني  اإلزام   •
تدريب عايل امل�ستوى لل�سباب ال�سعودي على م�ساريع مت�س املواطن ب�سكل اأ�سا�سي، 

والإمداد امل�ستمر بالعمال املدربني مع عوائد جمزية تكفلها الدولة من خالل وزارة 

الإ�سكان.

مبدأ تحديد األسعار بأقل
من األسعار التقديرية

بـ 35% هو مبدأ خاطئ 
ويضر بالمقاول والمشروع
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يف  متخ�س�سة  معاهد  اأي  وجــود  عــدم  اإىل  

م�سرًيا  املهن،  هذه  يف  للعمل  ال�سباب  تدريب 

املهن  ت�سنيف  اإىل  يحتاج  القطاع  اأن  اإىل 

ال�ساب  يتمكن  كي  لالأجور  ــى  اأدن حد  وو�سع 

على  منه  املطلوب  عمله  اأداء  من  ال�سعودي 

اأكمل وجه.

جملة حتديات

ـــات اقــتــ�ــســاديــة اأن  وتـــوؤكـــد عـــدة درا�ـــس

ــي تــواجــه بــرامــج الــتــدريــب  ــت الــتــحــديــات ال

اإىل عدة  املقاولت، ترجع  والتوطني يف قطاع 

عوامل من اأبرزها:

العمالة  تكلفة  يف  الن�سبي  الرتــفــاع   •
الوطنية مقارنة بالعمالة الوافدة.

اإىل  الوافدة  العمالة  تدفق  ا�ستمرار   •
على  كــبــرًيا  �سغًطا  ي�سكل  مــا  العمل،  �ــســوق 

�سواء  الوطنية  للعمالة  التناف�سي  الــو�ــســع 

اأو  جديدة  وظائف  على  حل�سولها  بالن�سبة 

لإحاللها.

العاطلون  عليها  يقبل  ل  وظائف  • وجود 
اأو  عملها،  طبيعة  اأو  رواتــبــهــا،  تــدين  نتيجة 

مواتية  يجعلها  ما  العمل،  فــرتة  طــول  ب�سبب 

ب�سورة اأكرب للعمالة الوافدة. 

العمل  يرغبون  املــواطــنــني  مــن  كثري   •
من  كــثــري  يــتــوافــر  بينما  ــربى،  ــك ال املـــدن  يف 

التي  النائية  واملــنــاطــق  الــقــرى  يف  امل�ساريع 

بــهــا، كما  اللــتــحــاق  عــن  املــواطــنــون  يحجم 

ولي�س  الإداريـــة،  الوظائف  يف  العمل  يرغبون 

اخلدمية والفنية.

العمالة  ــني  ب املــقــارنــة  �سعيد  عــلــى   •
اأقل  تكون  الوطنية  فــاإن  والــوافــدة،  الوطنية 

اأن  كما  الــوافــدة،  مــن  تكلفة  واأكـــرث  تــاأهــيــاًل 

العمالة  مــن  تتخل�س  اأن  ت�ستطيع  ال�سركة 

تقت�سي  لــظــروف  تعر�سها  حــال  يف  الــوافــدة 

تقل�س  نتيجة  العمالة  اأعــبــاء  من  التخفيف 

ذلك  عليها  ي�سعب  بينما  مــثــاًل،  امل�ساريع 

بالن�سبة للعمالة الوطنية. 

اململكة  يف  العاملني  املهند�سني  عدد   •
منهم   %  20 مهند�س،  األــف   131 بنحو  يقدر 

املهند�سني  عــدد  يبلغ  فيما  �سعوديون،  فقط 

الوافدين 105 اآلف ي�سكلون ن�سبة 80 %. 

متخ�س�سة  تدريب  معاهد  توفر  • عدم 
ــــدى الـــقـــطـــاع اخلـــا�ـــس يف قــطــاع  ــة ل ــي ــاف ك

وتاأهيل  لتدريب  اأن�سطة  لإقــامــة  املــقــاولت، 

الواقع  وحما�سرة  لتعديل  الوطنية  العمالة 

ال�سيادة  الوافدة  العمالة  يعطي  الذي  احلايل 

على القطاع.

تعمل وزارة التجارة وال�سناعة على درا�سة حتوي يف طياتها حلوًل جذرية للمعوقات 

التي تواجه قطاع املقاولت يف البالد من خالل جلنة خا�سة مت ت�سكيلها بناًء على اأمر 

من املقام ال�سامي.

ويقوم عمل اللجنة على اإعادة هيكلة قطاع املقاولت خالل 3 �سنوات، )بداأت من 

العام املا�سي 2011م(، وذلك بهدف حل م�سكالت املقاولني واقرتاح احللول املالئمة 

واملعايري والآليات الالزمة لتنمية هذا القطاع، مع مراعاة �سرورة اإيجاد هيئة ترعى 

م�ساحله، لتكون مبثابة مظلة ومرجعية لهذا القطاع، لرفع وحت�سني بيئة العمل فيه، 

واإعادة هيكلته وتطويره وحماية م�سالح املقاولني. 

وقامت الوزارة باإعداد درا�سة �ساملة مت الت�ساور فيها مع اللجان املخت�سة بالغرف 

التجارية وعدد من رجال الأعمال واملهتمني بقطاع املقاولت، ت�سمنت مقرتحات حللول 

جذرية للمعوقات التي تواجه هذا القطاع ومت رفعها للمقام ال�سامي.

وت�سمنت الدرا�سة عدًدا من املطالبات التي ينادي بها قطاع املقاولت، من اأبرزها 

�سرورة الإ�سراع بتفعيل العمل بالعقد املتوازن بني املالك واملقاول، الذي قامت وزارة 

اإ�سافة  عاملًيا،  املعروف  »فيديك«  بعقد  م�سرت�سدة  العقد،  لهذا  منوذج  باإعداد  املالية 

اإىل و�سع روؤية �ساملة لإن�ساء �سركات لتاأجري العمالة، بالتعاون مع وزارة العمل، حلل 

البناء ال�سعودي يف  اإىل جانب تفعيل كود  تاأمني العمالة التي تواجه املقاولني،  م�سكلة 

اأقرب وقت، على اعتبار اأنه جزء مهم يف تطوير �سناعة املقاولت، ومرجع لكل املباين 

واملن�ساآت التي تقام يف امل�ستقبل، وذلك مبا يتنا�سب مع بيئة ال�سعودية.

جهود متسارعة إلعادة 
هيكلة قطاع المقاوالت

قضية العدد
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بنحو  اململكة  اأن�ساأتها  التي  ال�سعودية  القت�سادية  املدن  ت�ساهم  اأن  ُيتوقع 

700 مليار ريال يف اإجمايل الناجت املحلي قبل حلول عام 2020م، حيث توفر 

تلك املدن ما يقارب 1.5 مليون وظيفة ت�ستوعب اأكرث من 5 ماليني ن�سمة من 

التطوير،  املدن يف مراحل خمتلفة من  تنفيذ  وت�سري حركة  ال�سكان،  جمموع 

ومن املحتمل اأن متتد اأعمال الإن�ساء على مدى عقود من الزمن. وت�سم هذه 

والتجاري  ال�سكني  منها  الإن�ساء،  جمال  قطاعات  كافة  ت�سمل  م�ساريع  املدن 

يقارب  بناوؤها ما  يكلف  اأن  املتوقع  التحتية، ومن  والبنية  واملباين  وال�سناعي 

500 مليار ريال.

)املــدن  امل�ساريع  تلك  تــاأثــري  مــن  املتعاظمة  بالتخوفات  يتعلق  وفيما 

كافة  �ستطبق  لها  املخطط  ح�سب  املــدن  تلك  فــاإن  البيئة  على  القت�سادية( 

النظم واللوائح التي حتمي البيئة من اأخطار التلوث يف م�ساريع البنية التحتية.

غياب الت�سريعات

خنني  بــن  حمد  ال�سيخ   يــرى  جانبه  مــن 

اأن  الإعــالمــي  والباحث  ال�سرعي  امل�ست�سار 

الت�سريعات  غياب  من  يعاين  املقاولت  قطاع 

بني  املناف�سة  ــة  عــدال ــاب  وغــي لـــه،  املنظمة 

املقاولني  بع�س  وج�سع  املحلية،  ال�سركات 

احل�سول  ملــحــاولــة  يدفعهم  الـــذي  وجهلهم 

الأ�سعار،  باأقل  امل�ساريع  من  عدد  اأكــرب  على 

اإ�سافة اإىل قيام الكثري من املقاولني النا�سئني 

امل�ساريع  بعقود  للفوز  مغرية  باأ�سعار  بالتقدم 

ــاأ�ــســريات  وت ــد  ــوائ ف عــلــى  احلــ�ــســول  بق�سد 

ا�ستقدام عمالة تعمل حل�ساب نف�سها اأو بن�سبة 

�سهرًيا،  املال  اأو مقابل مبلغ من  الربحية  من 

بقطاع  املهنية  غــري  املناف�سة  انت�سار  ولــعــل 

امل�ساريع  تر�سية  اعتماد  اإثــر  جــاء  املــقــاولت 

املطروحة  �سواء  �سعًرا  الأقــل  املقاولني  على 

اأو من القطاع اخلا�س، مما ينتج  الدولة  من 

عنه ت�سرفات املقاولني املت�سرتين على بع�س 

الوافدين غري املنظمني الذين لديهم نوايا قد 

ل تكون حميدة با�ستالمهم الدفعة املقدمة من 

امل�سروع، ومن ثمَّ قيامهم بالفرار والهرب مما 

يبقي املقاول املت�سرت متورًطا يف امل�سروع. 

كما اأن بع�س املقاولني النا�سئني يتقدمون 

باأ�سعار مغرية للم�ساريع للفوز بعقودها بق�سد 

احل�سول على فوائد وتاأ�سريات، ما يوؤدي اإىل 

تعرث الكثري من امل�ساريع املحلية.

عليه  اأطلق  ما  بقاء  اأن  ا  اأي�سً يــرى  وهــو 

الفو�سى ال�سائدة يف جمال املقاولت �سيجلب 

تاأخر يف  اإىل حالة  ويــوؤدي  املعاناة  مزيًدا من 

تواكب  ل  متهالكة  م�ساريع  واإقــامــة  التنمية 

النه�سة ال�ساملة التي تعي�سها اململكة، لفًتا اإىل 

اأهمية التدخل ال�سريع من قبل هيئة مكافحة 

ووزارة  والتحقيق  الــرقــابــة  وهيئة  الف�ساد 

والقروية  البلدية  ال�سوؤون  ووزارة  الإ�سكان 

لو�سع  للمقاولني  وطنية  لهيئة  �سيغة  لإيجاد 

والق�ساء  املقاولني  قطاع  لهيكلة  تنظيمات 

على الت�سرت وبيع املقاولة من الباطن ، وتعرث 

مبختلف  املقاولت  اأو�ساع  ومراقبة  امل�سروع 

اأ�سكالها، والإ�سهام برفع الوعي لدى اجلهات 

والأفراد للو�سول اإىل اأداء اأف�سل.

المدن االقتصادية توفر
أكثر من مليون وظيفة
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الراجحي.. وجائزة فيصل العالمية
هل جزاء اإلحسان.. إال اإلحسان 

اأعمال  لدعم  تتحول  فبداأت  اململكة  يف  اخلريي  العمل  يف  نوعية  نقلة  الراجحي  �صليمان  لل�صيخ  الوقفي  الفكر  اأحدث 

مرتبطة  جميعها  خريًيا،  وم�صت�صفى  ومعهًدا  ومتري�ض  طب  كليتي  ت�صمل  خريية  جامعة  اإن�صاء  فتم  امل�صتدامة،  التنمية 

العاملية يف فرع خدمة  في�صل  امللك  العاملية. وقد توجت جائزة  التعليمية  الطبية  مع كريات اجلهات  باتفاقيات عاملية 

االإ�صالم ال�صيخ �صليمان بن عبدالعزيز الراجحي بو�صامها نظري جهوده الكبرية التي عمل عليها منذ عقود يف خدمة االإ�صالم 

مروًرا بخدمة  االإ�صالمية  بامل�صرفية  ابتداء  االإ�صالمي  التوجه  ذات  ال�صخ�صية  املبادرات  من  العديد  تبني  وامل�صلمني عر 

التعليمية  الرامج  من  العديد  وتبني  وابتكار  االجتماعية  للتنمية  الدعم  وتقدمي  وعمارتها  بامل�صاجد  والعناية  القراآن 

والعمل على حتقيق االأمن الغذائي العربي وتتويج ذلك مبوؤ�ص�صة وقفية ترعى هذه االأعمال يف طابع موؤ�ص�صي ي�صمن لها 

اال�صتمرارية يف تقدمي خدماتها.

تقرير

32
العدد 66 - ابريل 2012م



ومع حر�س �سليمان الراجحي على تنمية اأعماله 

التجارية ومتابعتها، فاإنه مل ين�َس اآخرته من العمل 

وت�سييد  امل�ساجد  بناء  يف  ف�سرع  والعطاء،  والبذل 

واإن�ساء  املحتاجة  الأ�سر  ورعاية  للفقراء  امل�ساكن 

وتاأ�سي�س  الــدعــوة،  ون�سر  الــقــراآن  حتفيظ  حلقات 

على  تعمل  ا�سمه  حتمل  خــرييــة  موؤ�س�سة  اأ�سخم 

م�ساربها  مبختلف  اخلريية  الأعمال  وتاأ�سيل  تفعيل 

واأنواعها داخل اململكة.

جمال�س  مــن  عـــدًدا  �سليمان  ال�سيخ  ــس  ــراأ� وي

و�سركة  الراجحي  م�سرف  اأبــرزهــا  من  الإدارات 

ودواجن  القاب�سة  الراجحي  العبدالعزيز  �سليمان 

الزراعية  والوطنية  ال�سناعية  والوطنية  الوطنية 

ـــادك(  )ن الــزراعــيــة  للتنمية  الــوطــنــيــة  والــ�ــســركــة 

اخلريية  الراجحي  العبدالعزيز  �سليمان  وموؤ�س�سة 

و�سركة الروبيان الوطنية وكليات �سليمان الراجحي 

اخلريية، ولل�سيخ خــربات عملــية �سابقة يف العديد 

من ال�سركات الوطنية.

يعي�ص بقية حياته بقوت يومه

�سليمان  ال�سيخ  قــرر   2011 عــام  مطلع  ويف 

الراجحي اأن يعي�س بقية حياته بقوت يومه، حيث مل 

تق�سيمها  بعد  اأمواله اخلا�سة،  �سيًئا من  يعد ميلك 

لهبتني؛ هبة جعلها وقًفا خريًيا ي�سرف عليه بنف�سه 

ويــحــق لــه الأكـــل والــ�ــســرب والإنـــفـــاق منه وتــديــره 

�سركات  الــوقــف  هــذا  وي�سمل  اخلــرييــة،  موؤ�س�سته 

وموؤ�س�سات قائمة وعقارات واأن�سطة جتارية خمتلفة 

متول جميع اأعمال املوؤ�س�سة اخلريية واأن�سطتها، فيما 

بنظام  هبة  وزوجاته  اأبنائه  بني  الثانية  الهبة  ق�سم 

بالإ�سراف  ليتفرغ هو لأعمال اخلري والرب  املواريث 

على برامج موؤ�س�سته اخلريية وتنمية اأعمالها.

م�ساهمات متعددة

مب�ساهماته  الراجحي  �سليمان  ال�سيخ  وعــرف 

امل�سرفية  اأ�ــســ�ــس  مــن  اأول  ُيــَعــدُّ  حــيــث  املــتــعــددة 

الراجحي  �سركة  خــالل  مــن  باململكة  الإ�سالمية 

امل�سرفية، و�ساهم يف زيادة معدلت الدخل الوطني 

ف�ساًل عن  املــال  راأ�ــس  دوران  معدل  ــادة  وزي للبالد 

الإ�سهام من خالل هذه امل�سروعات يف ت�سغيل العمالة 

الوطنية، والعمل بجدية على تقلي�س وتخفي�س ن�سبة 

اأخرى  م�ساريع  اإن�ساء  على  العمل  وكذلك  البطالة 

ت�سييق  بغر�س  القائمة  للم�ساريع  تو�سعات  واإقامة 

الفجوة بني الطلب والعر�س وحتقيق الكتفاء الذاتي 

تنوع  على  والعمل  الــواردات،  على  العتماد  وتقليل 

طبًقا  جديدة  منتجات  واإ�سافة  ال�سركات  منتجات 

امل�ستهلكني ومتطلبات احلياة  ال�سوق ورغبة  حلاجة 

والعناية  البيئة  املحافظة على  الإ�سهام يف  اليومية، 

املهنية، كما عرف بحر�سه وعمله  ال�سالمة  باأ�س�س 

وتاأ�سي�س  بتبني  العربي  الغذائي  الأمن  حتقيق  على 
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ساهم الشيخ سليمان الراجحي في 
تأسيس وتأصيل مبادئ استثمار الوقف 

اإلسالمي من خالل أوقافه الخيرية، 
فضاًل عن تأسيس عدة جوامع كبيرة 

في مناطق متفرقة من المملكة 
العديد  والزراعية يف  الغذائية  امل�ساريع  العديد من 

لفر�س  اإيجاده  عن  ف�ساًل  العربي،  العامل  دول  من 

ي�سمن  مبا  املتنوعة  م�ساريعه  يف  للمواطنات  عمل 

العموم  وجه  على  امل�سلمة  املراأة  خ�سو�سية  حتقيق 

وخ�سو�سية املراأة ال�سعودية على وجه اخل�سو�س. 

تاأ�سيل مبادئ ا�ستثمار الوقف الإ�سالمي

تاأ�سي�س  يف  الراجحي  �سليمان  ال�سيخ  و�ساهم 

من  الإ�سالمي  الوقف  ا�ستثمار  مبادئ  وتاأ�سيل 

عدة  تاأ�سي�س  عن  ف�ساًل  اخلريية،  اأوقافه  خالل 

اململكة  مــن  متفرقة  مــنــاطــق  يف  كــبــرية  جــوامــع 

ودرو�س  الكرمي  القراآن  فيها حلقات حتفيظ  يقام 

ال�سائمني  اإفطار  وم�ساريع  علمية  وحما�سرات 

حملة  تاأ�سي�س  يف  وم�ساهمته  لالأموات،  ومغا�سل 

تقرير
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يعد الشيخ سليمان الراجحي هو أول 
رجل أعمال يفوز بجائزة الملك فيصل، 
حيث حصد جائزة الملك فيصل لفرع 

خدمة اإلسالم لإلنجازات المتعددة 
التي قام بها ومن أبرزها تبنيه 

المصرفية اإلسالمية

.. والجائزة تذهب أيضًا إلى الخير
اأعلن ال�سيخ �سليمان الراجحي خالل كلمته يف حفل ت�سلمه جائزة امللك في�سل العاملية 

عن تربعه بقيمة اجلائزة ل�سالح اجلمعية اخلريية لتحفيظ القراآن الكرمي مبنطقة الريا�س، 

راجًيا اأجرها وثوابها ملوؤ�س�س هذه البالد امللك عبدالعزيز  اآل �سعود - طيب اهلل ثراه -.

وقال يف كلمته: اأقف حائًرا واأت�ساغر نف�سي عندما اأجد ذاتي يف �سف ثلة ممن نالوا 

عاملني  وعلماء  اإ�سالمية  دول  وروؤ�ساء  ملوك  من  الإ�سالم(  )خدمة  فرع  يف  اجلائزة  هذه 

ومفكرين ودعاة مما يجعلني اأ�ساعف من جهودي يف العمل ملنفعة اإخواين امل�سلمني يف جميع 

اأنحاء العامل.

الراجحي اخلريية للحج  التي تتبنى ما يزيد عن 

ع�سرة اآلف حاج �سنوًيا جماًنا.

ومل يدخر ال�سيخ �سليمان جهًدا يف ا�ستمراريته 

اخلريية  ولــالأعــمــال  وطنه  ولأبــنــاء  لوطنه  للعطاء 

يف  بامل�ساركة  ُعرف  حيث  والإن�سانية  والجتماعية 

الأعمال اخلريية والإن�سانية يف كل ما يخدم الوطن 

وذلك  الكرمي  القراآن  حلفظة  وتكرميه  والإ�سالم، 

اخلريية،  واجلمعيات  املدار�س  بع�س  مع  بامل�ساركة 

وذلك  اخلا�سة  الحتياجات  ذوي  ورعاية  وتكرمي 

احلكومية  واجلهات  املدار�س  بع�س  مع  بامل�ساركة 

وغري احلكومية، وم�ساركة بع�س اجلهات احلكومية 

الكتيبات  ـــدار  واإ�ـــس اإعــــداد  يف  احلــكــومــيــة  وغـــري 

والتغذية،  ال�سحة  جمــايل  يف  التوعية  والن�سرات 

وغري  احلكومية  اجلهات  بع�س  م�ساركة  جانب  اإىل 

احلكومية يف تكرمي الفائزين يف امل�سابقات الدينية 

لرعايته  وكان  تلك اجلهات  تنظمها  التي  والثقافية 

اأعمالها  الكبري يف تطوير وحتديث  الأثر  وم�ساركته 

والجتماعية،  اخلريية  ن�ساطاتها  يف  وال�ستمرار 

اخلــرييــة  واملــنــتــديــات  ـــواق  الأ�ـــس لبع�س  ورعــايــتــه 

وامل�ساركة يف رعاية بع�س الندوات العلمية واخلا�سة 

مع بع�س اجلهات احلكومية.

جائزة امللك في�سل

ــراجــحــي هــو اأول  ـــدُّ الــ�ــســيــخ �ــســلــيــمــان ال ـــَع وُي

في�سل، حيث  املــلــك  بــجــائــزة  يــفــوز  اأعــمــال  رجــل 

الإ�سالم  خدمة  لفرع  في�سل  امللك  جائزة  ح�سد 

لالإجنازات املتعددة التي قام بها ومن اأبرزها تبنيه 

كبرًيا،  جناًحا  قت  حقَّ التي  الإ�سالمية  امل�سرفية 

وخطوته اجلريئة يف التخلي عن جزء كبري من ثروته 

ل�سالح الوقف اخلريي الذي اأن�ساأه، وي�سرف عليه، 

ال�سباب  جليل  العمل  ثقافة  ن�سر  تبنيه  عن  ف�ساًل 

على  حلثهم  يقيمها  وحما�سرات  ندوات  خالل  من 

العمل وممار�سة الأعمال بكل جد واجتهاد واإتقان، 

بها  تقوم  التي  امل�سروعات اخلريية،  اأن  اإىل  اإ�سافة 

اخلريي  العمل  يف  ــارزة  ب ن�ساطات  لها  موؤ�س�سته، 

الدين  ون�سر  امل�ساجد  وبناء  الكرمي  القراآن  ورعاية 

الإ�سالمي للعامل اأجمع.

الراجحي  �سليمان  ال�سيخ  ح�سل  اأن  و�سبق 

على جائزة رجال الأعمال املتميزين )و�سام امللك 

عبدالعزيز( لعام 1420هـ، كما ح�سل على �سهادة 

القطاع  خلدمة  املبذولة  جلهوده  تقديًرا  تكرمي 

بجائزة  جهوده  وتــوج  اخلليج،  دول  يف  الــزراعــي 

امللك في�سل خلدمة الإ�سالم لعام 1433هـ.
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النقد  ب�سندوق  الباحثة  بــريك  مـــورن  تــقــول 

بجائزة  اأو�سرتوم  اإلينور  فــازت  عندما  اأنــه  الــدويل 

اأ�سابت   2009 عــام  القت�سادية  العلوم  يف  نوبل 

اأ�ستاذ  ليفيت  �ستيفن  كتب  فقد  بالده�سة.  البع�س 

تاأليف  القت�ساد بجامعة �سيكاغو والذي �سارك يف 

يف   )Freakinimics( العجيب«  »القت�ساد  كتاب 

مدونته يوم الإعالن عن اجلائزة يقول: »لو كان قد 

اأجري ا�ستطالع لراأي القت�ساديني الأكادمييني يوم 

اأم�س و�سئلوا من هي اإلينور اأو�سرتوم، وعما قدمته، 

اأكـــرث مــن واحـــد مــن بــني كــل خم�سة  اأ�ــســك يف اأن 

اقت�ساديني كانوا �سيعطونك جواًبا«.

�سابق  تلميذ  وهــو  اآليجيكا،  دراغــو�ــس  بــول  لكن 

لــدى مركز  اأول  بــحــوث  ــروم، وحــالــًيــا زمــيــل  ــوت ــس لأ�

ويف  البتة.  ينده�س  مل  مي�سون  جامعة  يف  مريكاتر�س 

هذا ال�سدد يقول اآليجيكا: »اإن فل�سفة التنوع املوؤ�س�سي 

برمتها - املتمثلة يف جتاوز ثنائية ال�سوق والدولة - من 

اأكرث النماذج ثورية التي ُطرحت يف العلوم الجتماعية 

خالل ال�سنوات الع�سرين املا�سية اأو نحوها«.

حتليلها  عن   نوبل  جائزة  اأو�سرتوم  منح  وعند 

امللكية  الأكادميية  اأ�سارت  القت�سادية،  للحوكمة 

ــا  درو�ــسً »يعلمنا  عملها  اأن  اإىل  للعلوم  ال�سويدية 

مبتكرة عن الآليات العميقة التي تبقي على التعاون 

راأى  قد  البع�س  كان  واإن  الب�سرية«.  املجتمعات  يف 

اجلائزة  يف  �سريكها  ومعها   - اأو�سرتوم  اختيار  يف 

اأوليفر وليام�سون من جامعة كاليفورنيا يف بريكلي - 

اأمًرا غري عادي، اإل اأن اآخرين راأوا يف ذلك رد فعل 

منا�سب لإخفاقات ال�سوق احلرة التي ك�سفتها الأزمة 

املالية لعام 2008.

اقت�سادية غري تقليدية

نوبل  تفوز بجائزة  امراأة  اأول  اأو�سرتوم  واإلينور 

اأقل  بالأ�سواق  واهتمامها  القت�سادية،  العلوم  يف 

من اهتمامها بالن�ساط القت�سادي الذي ل ينعك�س 

وال�سركات،  املعي�سية،  الأ�سر  داخــل   - الأ�سواق  يف 

والحتادات، والهيئات، وغريها من املنظمات. وقد 

اأثبتت كيف ميكن اإدارة املوارد العامة - اأي الغابات، 

وم�سائد الأ�سماك، واملراعي، ومياه الري - بنجاح 

من  ولي�س  ي�ستخدمونها  الذين  الأ�سخا�س  قبل  من 

قبل احلكومات اأو ال�سركات اخلا�سة.

ب�سبب  �سهرة  اأكـــرث  ــرتوم  ــس اأو� كــانــت  ورمبـــا 

وهــي  ــعــامــة«،  ال ــــوارد  امل ــاة  »مــاأ�ــس زيـــف  ك�سفها 

يف  هــاردن  غاريت  الأحياء  عامل  و�سعها  نظرية 

يف  ُن�سر  العنوان  بنف�س  مقال  ففي   .1968 عــام 

صاحبة »نوبل« 
التي ال يعرفها 

االقتصاديون

إلينور أوسرتوم

عربًيا ال توجد مقاالت كثرية تتحدث عن اإلينور اأو�صرتوم، اأول 

�صيدة تفوز بجائزة نوبل يف االقت�صاد، وحتى موقع املو�صوعة العاملية 

ال�صهري ويكيبيديا ال يحوي عنها �صوى معلومات �صحيحة.. هل يرجع 

ال�صبب لكونها امراأة؟

االأجنبية  فالدول  من�صفة،  تكون  ال  قد  باالإيجاب  االإج��اب��ة 

اإذ مل يوف تلك  ا  2009م، لكنه مع ذلك يبدو ناق�صً احتفوا بها عام 

املراأة حقها، فاأغلب االقت�صاديني اأبدوا �صدمتهم فيها، اإذ مل يعرفوها 

�صر  نحاول  هنا  باجلائزة..  الفوز  الئحة  يف  ا�صمها  يذكر  اأن  قبل 

اأغوار ال�صيدة الفائزة باأكر جائزة اقت�صادية عرفها العامل، والتي 

ترى اأن االأعراف االجتماعية التي ال يعرتف بها الكثريون هي عن�صر 

هام جًدا يف تنمية الكيان االقت�صادي العاملي برمته.

المجهر
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هاردن  طرح  )العلوم(.   Science العلمية  املجلة 

من  قطعة  يتقا�سم  راع  كل  اتخذ  لو  باأنه  نظريته 

اأر�س الرعي العامة قراًرا اقت�سادًيا ر�سيًدا على 

امل�ستوى الفردي بزيادة عدد روؤو�س املا�سية التي 

اجلماعي  التاأثري  ل�ستنزف  الأر�س،  على  يربيها 

فاإن  اأخــرى،  وبعبارة  دمرها.  اأو  العامة  املــوارد 

با�ستقاللية  يــتــ�ــســرفــون   - مــتــعــدديــن  اأفــــــراًدا 

وي�سرت�سدون بعقالنية مب�ساحلهم الذاتية - من 

 - املحدودة  العامة  املــوارد  ي�ستنفدوا  اأن  �ساأنهم 

حتى عندما يكون من الوا�سح اأن حدوث ذلك ل 

يحقق م�سلحة اأي �سخ�س.

هذه  هذه  مثل  يف  »املاأ�ساة«  اأن  اأو�سرتوم  وترى 

املواقف لي�ست حتمية، كما كان هاردن يعتقد. وبدًل 

بينهم  فيما  التعاون  الرعاة  قرر  لو  فاإنه  ذلك،  من 

ا يف ا�ستخدام الأر�س، واإنفاذ  ومراقبة بع�سهم بع�سً

قواعد لإدارتها، لأمكنهم تفادي املاأ�ساة.

وقد ل تكون اإلينور اأو�سرتوم - احلا�سلة على 

درجة الدكتوراه يف العلوم ال�سيا�سية - اقت�سادية 

بجائزة  الــفــائــز  ــوف  ــرل اأك جـــورج  لكن  تقليدية، 

ــوري  »حم بــاأنــه  عملها  ي�سف   2009 لــعــام  نــوبــل 

ال�سدد:  هذا  يف  ويقول  للمجال.  بالن�سبة  متاًما« 

الأعـــراف  ت�سكيل  بكيفية  مهتمة  ــرتوم  ــس اأو� »اإن 

قائاًل:  واأ�ساف  تنفيذها«  يتم  وكيف  الجتماعية 

»وهــــذه الأعـــــراف هــي «املــــادة الــغــائــبــة« يف علم 

توازن  من  جــًدا  قريًبا  تكون  قد  واأنــت  القت�ساد. 

عندئذ  حتتاج  لكنك  اجلميع،  حتقيقه  يف  يتعاون 

�سيًئا اإ�سافًيا يحمل النا�س على التعاون وما يدفع 

النا�س على التعاون هو الأعراف«.

فقرية.. وراقية

ولدت اإلينور اأو�سرتوم - اأو لني كما ت�سمى غالًبا 

- يف لو�س اأجنلو�س بولية كاليفورنيا يف عام 1933. 

يف  فقرية  ن�ساأة  ن�ساأت  التي  اأو�ــســرتوم  عا�ست  وقد 

خ�سم فرتة الك�ساد الكبري، مع والدتها املطلقة التي 

علمتها زراعة اخل�سراوات وتعليب ثمار اأ�سجارهما 

اأطراف حي  يقع على  وكان منزلهما  للمال.  توفرًيا 

اللتحاق  من  متكنت  لذلك  هيلز،  بيفريل  مدر�سة 

وتلقت فيها  الثانوية الالمعة  مبدر�سة بيفريل هيلز 

تعليًما راقًيا. وملا كانت اأو�سرتوم تبدي ازدراًء مبكًرا 

للنزعة املادية التي ل تزال �سائدة حتى اليوم، فقد 

كانت ت�سرتي لنف�سها مالب�س م�ستعملة، يف تناق�س 

التي  العامة  املدر�سة  تلك  يف  زميالتها  مع  �سارخ 

تزعم باأن من خريجيها م�ساهري ُكرث.

فريق  اإىل  الن�سمام  على  اإلينور  ت�سجعت  وقد 

باملناظرة.  اهتمامها  اأ�سعل  الذي  الأمــر  اخلطابة، 

مناظرات  »كانت  اأو�سرتوم  تقول  ال�سدد،  هذا  ويف 

قائلة:  وت�سيف  ممتاًزا«.  تدريًبا  الثانوية  املدر�سة 

تتعلم  اأن  وعليك  م�ساألة،  كــل  يف  جانبان  »هــنــاك 

اإنهم  حيث  منهما،  لكل  متما�سكة  حجة  تعد  كيف 

يكلفونك ع�سوائًيا بالن�سمام اإىل جانب ما« وهكذا، 

فاإن املناظرات مل ت�سحذ فقط مهاراتها يف التفكري 

الناقد - بل اإنها �سفتها من التعتعة.

والتحقت اأو�سرتوم بجامعة كاليفورنيا يف لو�س 

من  ــد  اأح يكن  فلم  والــدتــهــا.  رغبة  �سد  اأجنلو�س 

اإنهم  حيث   - غريها  باجلامعة  التحق  قد  عائلتها 

اأن متدها  اأمها  ورف�ست  يروا يف ذلك جدوى -  مل 

بل  ال�سابة  اإلينور  ذلــك  مينع  ومل  املــايل.  بالدعم 

�سل�سلة  تعمل يف  وجعلها  نحو اجلامعة.  دفًعا  دفعها 

اأو�سرتوم  وتتذكر  املوؤقتة.  العر�سية  الوظائف  من 

ذلك قائلة: »يف ذلك الوقت كانت الر�سوم اجلامعية 

منخف�سة،  اأجنلو�س  بلو�س  كاليفورنيا  جامعة  يف 

لذلك ا�ستطعت جتنب ال�ستدانة«.

العلوم  يف  ال�سرف  مرتبة  مع  تخرجها  ورغــم 

ال�سيا�سية، فقد اجتهت اإلينور اإىل بو�سطن لكي تعمل 

يف وظيفة كاتب لدى �سركة لت�سدير الإلكرتونيات. 

�سرية  �سمن  مالحظة  يف  تقول  ال�سدد  هــذا  ويف 

ذاتية موجزة لها: »كانت الفر�سية ال�سائدة يف تلك 

العمل  يف  للمراأة  املنا�سبة  الوظيفة  اأن  هي  ــام  الأي

ا�ستقرت  بعام،  ذلك  وبعد  مدر�سة«.  اأو  ك�سكرترية 

يف وظيفة مدير م�ساعد ب�سوؤون العاملني لدى �سركة 

غود فري كابوت، وهي �سركة يف بو�سطن، مل ي�سبق 

لها اأن وظفت امراأة باأية �سفة مهنية.

اإىل  ما  ب�سكل  »�سققت طريقي  اأو�سرتوم:  تقول 

هذه الوظيفة، لكن احلقيقة هي اأن متكني من فعل 

والع�سرين من عمري  واأنا يف احلادية  بنجاح  ذلك 

منحني ثقة كانت عوًنا يل يف وقت لحق من حياتي«.

اإىل جامعة  اأو�ــســرتوم  عــادت   ،1957 عــام  ويف 

على  ح�سلت  حيث  اأجنلو�س  لو�س  يف  كاليفورنيا 

وظيفة من امل�ستوى املتو�سط يف مكتب �سوؤون العاملني 

باجلامعة. بينما تابعت درا�ساتها اجلامعية العليا يف 

اإزاء  باحلرية  ت�سعر  اأمها  وظلت  ال�سيا�سية.  العلوم 

على  بابت�سامة  قائلة  اأو�ــســرتوم  وتتذكر  خياراتها. 

احل�سول  بعد  راتبي  �سيكون  كم  »�ساألتني  وجهها: 

اأكـــرث مما  �سيكون  وهـــل  الــدكــتــوراه،  عــلــى درجـــة 

اأتقا�ساه حالًيا؟ قلت لها: ل، قد يكون نف�س الراتب 
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اأو اأقل منه، وبب�ساطة مل تفهم ما اأعنيه«.

وجدت  العليا،  بالدرا�سات  نقا�سية  حلقة  ويف 

اأو�سرتوم نف�سها منجذبة اإىل ق�سية كيفية ت�سرف 

الطبيعية  املـــوارد  لإدارة  جماعية  ب�سورة  النا�س 

العامة على نحو قابل لال�ستمرار. وقامت بال�سرتاك 

مع فريق من زمالئها من الطلبة والباحثني، بدرا�سة 

كاليفورنيا.  جنوب  يف  جوفية  مياه  خــزان  حو�س 

منه  بال�سخ  ت�ستخرج  املحلية  املجتمعات  وكــانــت 

كميات مفرطة من املياه اجلوفية، بينما كانت املياه 

مفتونة  اأو�ــســرتوم  و�ــســارت  اإلــيــه.  تت�سرب  املــاحلــة 

الــنــا�ــس مــن دوائــر  الـــذي وجـــده  مب�ساألة احلــافــز 

الخت�سا�س املتداخلة التي تعتمد على هذا امل�سدر 

امل�سكلة.  ويحلوا  ينحوا خالفاتهم جانًبا  لكي  املائي 

مو�سوًعا  باعتباره  التعاون  هذا  تدر�س  اأن  واآثــرت 

زرعت  وبذلك  الدكتوراه،  على  للح�سول  لر�سالتها 

بذور عملها الالحق ب�ساأن ما ت�سميه 

»موارد املجمع العام«.

نقا�س  حلقة  على  ي�سرف  وكــان 

فن�سنت  تــلــك  الــعــلــيــا  الـــدرا�ـــســـات 

اأو�سرتوم، وهو اأ�ستاذ م�ساعد للعلوم 

ال�سيا�سية يكربها باأربعة ع�سر عاًما، 

وتزوجته يف 1963. وكانت تلك بداية 

ل�سراكة امتدت طوال العمر.

اأو�سرتوم  ذلك  عن  عربت  كما 

يف اإهدائها يف كتابها املثري لالأفكار 

ــوان:  ــن ــع ب  1990 يف  �ـــســـدر  الـــــذي 

 Giverning the Commons:

 The Evolution of Institutions
)»حوكمة   for Cillective Action
امل�ساعات: تطور املوؤ�س�سات من اأجل 

العمل اجلماعي«(.

زواج يدفع لالأمام

اآل  ــقــل  ــت ان  ،1965 عــــام  يف 

بلومينغتون  مدينة  اإىل  اأو�ــســرتوم 

فن�سنت  توىل  حيث  اإنديانا،  بولية 

وبــداأت  اإنديانا،  جامعة  يف  دائــم  اأ�ستاذ  من�سب 

ثم  الأمريكية،  احلكومة  مــادة  تدري�س  يف  اإلينور 

وبعد  دائــــم.  من�سب  عــلــى  الــنــهــايــة  يف  ح�سلت 

احللقات  من  �سل�سلة  ا�ستهال  قليلة،  ب�سنوات  ذلك 

تخ�س�سات  مــن  باحثني  مــًعــا  جمعت  الــدرا�ــســيــة 

خمتلفة ملناق�سة مو�سوعات حمل اهتمام م�سرتك، 

خا�سة تلك املتعلقة باإدارة املوارد.وتتذكر اأو�سرتوم 

يوم  كل  اللتقاء  على  تعاهدنا  »لقد  قائلة:  ذلــك 

اثنني، حتى ولو انتهى بنا الأمر اإىل اأن نكون فقط 

خم�سة اأو �ستة لكن اللقاء منا ومنا ومنا«.

الدرا�سية  الثــنــني  ــوم  ي حلقات  تــطــورت  ــد  وق

النظرية  عن  الدرا�سية  احللقة  اإىل  الر�سمية  غري 

حالًيا  واأ�سبحت  ال�سيا�سات،  وحتليل  ال�سيا�سية 

مركًزا بحثًيا مزدهًرا يجتذب دار�سني من كل اأنحاء 

والقت�ساد،  ال�سيا�سية،  العلوم  ميادين  يف  العامل 

والقانون  البيئة،  وعلم  الب�سرية،  الأجنا�س  وعلم 

وغريها من امليادين.

ويف هذا ال�سدد كتبت اأو�سرتوم يف موقع جائزة 

نوبل على �سبكة الإنرتنت تقول: »كان منطق حلقتنا 

جمموعة  تكوين  من  بد  ل  اأنه  هو  دائًما  الدرا�سية 

خمتلفة من الدار�سني عرب تخ�س�سات القت�ساد، 

حماولة  يف  مًعا  لتعمل  وغريها،  ال�سيا�سية  والعلوم 

بالتدابري  والنتائج  ال�سلوكيات  تاأثرت  كيف  لفهم 

املوؤ�س�سية يف جمموعة متنوعة من الأو�ساع البيئية، 

والجتماعية، والقت�سادية، وال�سيا�سية.

واأراد اآل اأو�سرتوم اأن ي�سمموا املركز على غرار 

منوذج ور�سة احلريف، بوحي من �سديق لهما يعمل 

�سانع اأثاث. وكان على تالمذتهما اأن يكدوا كًدا اإىل 

الذي �سمح بنقل املعرفة على غرار  الأمر  جانبهم، 

ما يحدث اإىل حد كبري بني معلم احلرفة وال�سبي 

املتدرب، ولي�س من خالل م�سار من اأعلى اإىل اأدنى 

كما يف املحا�سرات.

»ت�سور  الــ�ــســدد:  هـــذا  اأو�ـــســـرتوم يف  وتــقــول 

مهارات  لديهم  اأ�سخا�س  فيها  يوجد  ور�سة  فن�سنت 

يتعلم  وهــكــذا   - خمتلفة  م�ستويات  على  متعددة 

لكنهم   - �سًنا  اأكرب  اأنا�س  مع  يعملون  كيف  ال�سباب 

يعملون مًعا ولي�س وفًقا لتنظيم هرمي. وهذا - اإىل 

حد بعيد - ما ظلت احللقة الدرا�سية ت�سعى اإليه منذ 

�سنني حتى الآن«.

جمعية  دار  يف  الدرا�سية  احللقة  مقر  ويوجد 

اإخاء �سابقة ي�سم اأربعة مبان يف �سارع هادئ قريب 

مــن احلـــرم اجلــامــعــي، واملــبــنــى مـــزدان مبعلقات 

جدارية اآ�سيوية دقيقة، وحمفورات خ�سبية اإفريقية 

اجلو  ويرحب  غريبة.  اأخــرى  فنية  واأعمال  م�ساء، 

الــعــام بــالــدرا�ــســني الــذيــن يــفــدون مــن كــل اأنــحــاء 

بها  تفادت  التي  الكيفية  لبحث  البالد ومن اخلارج 

املجتمعات »ماأ�ساة املوارد العامة«.

وهذا البحث - الذي ينظر يف اإدارة موارد من 

قبيل املياه، وم�سائد الأ�سماك، والغابات - اإمنا هو 

جزء من جهد اأو�سع ل�ستنباط نظرية عن كيف ميكن 

ويتم  ذاتهم.  ويحكموا  اأنف�سهم  ينظموا  اأن  للنا�س 

اختبار الأ�سئلة اأوًل عن طريق التجريب يف خمترب، 

اأو�سرتوم بدرا�سة ما يقوم به طلبتها من  حيث تقم 

ملوارد  افرتا�سية  مبــاأزق  يواجهون  عندما  خيارات 

عن  الناجتة  التنبوؤات  اختبار  يتم  ثم  العام  املجمع 

املالحظة  خالل  من  امليداين  امل�ستوى  على  النتائج 

املبا�سرة ملواقف احلياة احلقيقية.

ناأخذ  »نحن  بقولها:  ذلــك  اأو�ــســرتوم  وت�سرح 

�سيًئا ما نهتم به نظرًيا مثل ال�سالح العام، اأو موارد 

امليدان  بــني  ــا  وذهــاًب جيئة  وننتقل  الــعــام،  املجمع 

واملخترب. ففي امليدان، حت�سل على كل الرثاء، لكن 

ذلك الرثاء يكون مفرًطا اإىل حد ل ميكننا معه اأن 

اإىل املخترب  نتبني ماذا يجري حتديًدا. لذلك نعود 

لكي نرى ما اإذا كان هناك متغري نظنه مهما يت�سح 

فعاًل اأنه ُيْحِدث فرًقا كما نظن«.

لماذا فازت.. ولم يفز هو؟
ظلت اأو�سرتوم تعمل عن كثب مع زوجها طوال 

هذه ال�سنني، فهل كان غريًبا اأن تفوز بجائزة نوبل 

دونه؟ ورًدا على ذلك، تقول اأو�سرتوم: »نعم، لكنني 

اإىل  كثرًيا  اأقــرب  كان  لقد  الأمــر.  اأتفهم  هذا  رغم 

التجارب  من  بكثري  قمت  فقد  اأنــا  اأمــا  الفيل�سوف. 

املعملية، والتحليالت الإح�سائية، والعمل امليداين، 

لذلك اأفهم ملاذا اختاروين. ولكن من املوؤكد اأن عمله 

كان حلًما مبثابة حجر الأ�سا�س«.

ويوؤكد اآليجيكا، الذي در�س يف احللقة الدرا�سية 

خالل الت�سعينيات من القرن املا�سي، هذا التق�سيم 

يف العمل قائاًل: »اإذا نظرت اإىل اأعمال لني اأمكنك 

مالمح  واأن  اأو�ــســع،  �سورة  من  جــزء  اأنها  تــرى  اأن 

الكامنة  الأو�سع  والفل�سفة   - الأو�سع  ال�سورة  هذه 

 - ال�سورة  تلك  وراء 

بيد  مر�سومة  كــانــت 

فن�سنت«.

اآليجيكا  ويـــرى 

البالغ  فن�سنت،  اأن 

ــر واحـــــًدا  ــم ــع مـــن ال

ـــا هو  ــ�ــســعــني عـــاًم وت

املتبقي  الرعيل  اأحــد 

ــطــراز  مـــن عــلــمــاء ال

اإلينور،  اأمــا  القدمي. 

بطبيعة  تت�سم  الــتــي 

ـــــــرث عـــمـــلـــيـــة مــن  اأك

زوجها، فهي »منظمة 

ورائــــدة اأعــمــال غري 

عــاديــة«، قـــادرة على 

اجلمع بني م�سروعات 

ــمــام،  مـــثـــرية لــالهــت

ــجــاد رعـــاة لها -  واإي

واخلــــــروج بــاعــتــمــاد 

امليزانية  يف  اإ�ــســايف 

باحث  نفقات  لتغطية 

اأو طالب زائر اإ�سايف مير ب�سائقة مالية.

املتناق�سني  ــرتوم  ــس اأو� اآل  منطي  اأن  ويــبــدو 

ي�سهد  كما  متاًما،  ال�سحيح  الــتــوازن  اأحدثا  قد 

كثريون. ويت�سجع الباحثون على ت�سكيل جمموعات 

والجتــاه  الفكر  يف  املتقاربني  زمالئهم  مع  عمل 

ال�سدد  هذا  ويف  م�سائل،  من  يرونه  ملا  للت�سدي 

تقول بوتيت: »قد تكون تلك جمموعة قراءة ب�ساأن 

ق�سية بعينها، اأو جمموعة عمل حتاول جلب متويل 

مل�سروع بعينه. وهذه الفكرة املتمثلة يف املجموعات 

به  تهتم  كانت  ملا  بالن�سبة  حمورية  ذاتًيا  املنظمة 

ا. لذلك اأعتقد اأنه من قبيل ال�سنعة املحكمة  نظرًيً

اأن تو�سع هذه الأفكار النظرية مو�سع التطبيق يف 

احللقة الدرا�سية«.
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اأداء ال�سرطة وتعددية املراكز

يف  الأوىل  ــرتوم  ــس اأو� م�سروعات  بــني  مــن  كــان 

احللقة الدرا�سية اإجراء بحث عن هيكل واأداء قطاع 

املا�سي،  القرن  ال�سبعينيات من  اأوائل  ال�سرطة ففي 

املتحدة  الوليات  يف  العامة  ال�سيا�سات  خــرباء  كان 

اأق�سام  عــدد  يف  �ــســارم  تخفي�س  ــاإجــراء  ب يو�سون 

ال�سرطة، بناًء على اعتقاد منهم باأن تعدد الوحدات 

اإىل  يــوؤدي  اأن  �ساأنه  من  نف�سها  املنطقة  تخدم  التي 

ــرتوم  ــس ــكــفــاءة. و�ــســرعــت اأو� الــفــو�ــســى وانـــعـــدام ال

ال�سرطة  اإدارة  لأداء  �سخمة  درا�سة  يف  وزمــالوؤهــا 

بغية  الــكــربى  املـــدن  مــن  منطقة   80 يف  وخدماتها 

حتديد اأف�سل م�سار للعمل.

هذا  يف  العمل  يف  عــاًمــا   15 اأو�ــســرتوم  وق�ست 

امل�سروع. تتجول على منت �سيارات دوريات ال�سرطة. 

ال�سرطة.  مع  جتاربهم  حول  النا�س  اآراء  وت�ستطلع 

واإلكرتونية.  ورقية  اأ�سكالها  بكافة  البيانات  وجتمع 

وعند النتهاء من درا�ستها، تبني لأو�سرتوم وزمالئها 

اأن الأكرب لي�س بال�سرورة هو الأف�سل. عندما يتعلق 

الأمر بهيئات ال�سرطة، واأن العتقاد ال�سائع باأن تعدد 

اأق�سام ال�سرطة يف منطقة ما من املدن الكربى يقلل 

من كفاءتها مل تثبت �سحته. ووجدوا بدًل من ذلك 

لتوفري  تعاونية  �سبكات  تطور  ما  غالًبا  الهيئات  اأن 

ال�سالمة العامة عرب حدود مناطق الخت�سا�س ويف 

هذا تقول اأو�سرتوم: »لي�س التعقيد �سنًوا للفو�سى«.

كانت  ال�سرطة  ــة  ــس درا� اأن  اأو�ـــســـرتوم  وتــذكــر 

املراكز«، وهو مفهوم  »تعددية  ت�سويًرا جيًدا ملفهوم 

النظام  ملفهوم  دعــا  من  اأول  وكــان  عملها.  يف  مهم 

اأو�ــســرتوم،  فن�سنت  هــم  املــراكــز  متعدد  ال�سيا�سي 

وت�سارلز تيبوت، وروبرت واأرين يف عام 1961، وي�سري 

نظام  اإىل  املراكز«  »متعدد  ال�سيا�سي  النظام  مفهوم 

ولي�س  �سلطات متعددة.  بتنظيم  املواطنون  فيه  يقوم 

فقط �سلطة حاكمة واحدة، وعلى م�ستويات متعددة.

وكتبت اأو�سرتوم يف بحث قدمته يف عام 1997 

مبنا�سبة قبول تر�سيحها جلائزة فرانك �سايدمان 

املحلل  »اإن  تقول:  ال�سيا�سي،  القت�ساد  يف  للتميز 

باأن  يتنباأ  املراكز ل  تعددية  ي�ستخدم نظرية  الذي 

مناطق  بجميع  للتنظيم  واأوحــد  اأمثل  �سكاًل  هناك 

املدن الكربى«. وبدًل من ذلك، على املرء اأن يدر�س 

للخدمة احل�سرية  وال�ستهالك  الإنتاج  خ�سائ�س 

املعنية قبل اأن يحدد ما هو الرتتيب املوؤ�س�سي الأكرث 

�سالحية - وهو بال�سبط ما فعلته يف درا�ستها عن 

عمل ال�سرطة.

اأهمية املعرفة املحلية

اأو�سرتوم طرحه  الذي حتاول  الأ�سا�سي  ال�سوؤال 

تنظيم  يف  املــوارد  م�ستخدمي  بع�س  ينجح  ملــاذا  هو 

ال�سوؤال  وهــذا  ذلــك؟  يف  اآخــرون  ينجح  ول  اأنف�سهم 

وثيقة  �سلة  له  اإن  اأكادميي: حيث  �سوؤال  لي�س جمرد 

قالت  ال�سدد  هذا  ويف  العامة.  بال�سيا�سة  وحقيقية 

»اإذا مل   :2003 اأو�سرتوم يف مقابلة �سحفية يف عام 

جند الو�سائل الالزمة لتطوير وتعزيز القدرات على 

هيئات حكومية ورغم اأن الت�سميم الهند�سي للنظم 

املبنية بتمويل من املانحني كان اأف�سل، فاإن امل�سرفني 

عليها كانوا يفتقرون اإىل فهم �سبكة احلوافز املعقدة 

التي تواجه املجتمع املحلي.

اأو�سرتوم هذا النمط مراًرا وتكراًرا  وقد �سهدت 

اأو�سرتوم:  قالت   ،2003 عام  يف  �سحفية  مقابلة  ففي 

»كانت اخلطط املبدئية بالن�سبة لكثري من م�سروعات 

�سبه  ب�سكل  تركز  النامية  البلدان  يف  الكربى  الــري 

املادية  للنظم  الهند�سية  الت�سميمات  على  ح�سري 

من  ـــه  اأن حــني  ويف  التنظيمية.  املــ�ــســائــل  وتــتــجــاهــل 

ال�سروري تفهم اجلانب املادي من م�سروعات التنمية، 

اأن  واأكــدت  املوؤ�س�سي«.  اجلانب  على  الرتكيز  فينبغي 

ب�سورة  فيه  ي�سرتك  اأن  يجب  املوؤ�س�سات  هذه  اإن�ساء 

مبا�سرة ال�سكان املحليني، واإل واجهت خطر الف�سل.

ل تزال حتت ال�سغوط

العمل منذ فوزها  اأو�سرتوم يف  تتباطاأ وترية  مل 

عليها  تنهمر  الطلبات  تـــزال  فــال   - نــوبــل  بجائزة 

بعد  حتى  اجلمهور  اأمــام  ولقاءات  مقابالت  لإجــراء 

مرور عامني على فوزها باجلائزة. وقد تخلت يف عام 

ملايكل  الدرا�سية  للحلقة  كمدير  من�سبها  عن   2009

ماكجيني�س، الذي كان يعمل اأ�ستاًذا للعلوم ال�سيا�سية 

تتحمل  تزال  لكنها ل   ،1985 اإنديانا منذ  يف جامعة 

عبئها كاماًل يف التدري�س والبحث.

ــاول  ــني املــ�ــســروعــات الــكــثــرية الــتــي حت ومـــن ب

�سهوًرا  دامــت  درا�سة  حالًيا  لها  الرتويج  اأو�ــســرتوم 

وتبحث  ماكجيني�س.  يوجهها  ال�سحية  الرعاية  عن 

الدرا�سة نظم الرعاية ال�سحية يف ثالثة جمتمعات - 

هي �سيدار رابيدز بولية اأيواء وغراند جنك�سن بولية 

كولورادو، وبلومينغتون بولية اإنديانا، وهي جمتمعات 

النماذج  يف  الــنــجــاح  مــن  متباينة  درجـــات  حققت 

التعاونية للحوكمة.

امل�ست�سفيات  تتناف�س  مثاًل  النظم  بع�س  ففي 

نحو  على  اأخـــرى  نظم  يف  تتعاون  بينما  بــ�ــســراوة، 

تزال  ل  التي  الدرا�سة،  »اإن  اأو�سرتوم:  وتقول  اأكــرب. 

يف مرحلة جمع البيانات، �سوف حتاول الإجابة على 

تدفع  التي  العوامل  هي  ما  الأ�سا�سية:  الأ�سئلة  بع�س 

بع�س املجتمعات اإىل ت�سكيل جمموعات تتعاون فيما 

خ�سائ�س  هي  وما  الأو�ساع؟  حت�سني  وحتاول  بينها 

املجتمعات التي وجد النا�س فيها و�سيلة للحفاظ على 

جودة  وارتفاع  ال�سحية  الرعاية  تكاليف  انخفا�س 

الرعاية ال�سحية؟

بالأعراف  برمته  اأو�سرتوم  اأعمال  منت  ويتعلق 

فيما  الــتــعــاون  اإىل  النا�س  يدفع  ومــا  الجتماعية، 

بينهم، ودرا�سة الرعاية ال�سحية لي�ست ا�ستثناء من 

ذلك. ويف هذا ال�سدد، يقول اأكرلوف: »اإنها تالحظ 

لأن  بالطبع؛  الدقيق  امل�ستوى  على  الأعـــراف  هــذه 

هذه  مالحظة  املرء  بها  ي�ستطيع  التي  الطريقة  هذه 

الأ�سياء، ولكن نظرياتها تنطبق على نظم الري كما 

تنطبق على كيانات كبرية كالبلدان، اأو كبرية كالعامل 

كله، مثل الحرتار العاملي«.

ال�سيطرة على مواقف املجمع العام واإدارتها بفاعلية، 

احلــادي  القرن  يف  املوؤ�س�سات  هــذه  مثل  غياب  فــاإن 

اجتماعية  م�سكالت  يثري  اأن  �ساأنه  من  والع�سرين 

علمنا  زاد  كلما  اإنــه  وتقول:  جوهرية«.  واقت�سادية 

بهذه املوؤ�س�سات ازداد احتمال متكن �سناع ال�سيا�سات 

من تفادي الأخطاء ال�سابقة.

وتقول اإميي بوتني، وهي زميلة �سابقة يف احللقة 

وهي حالًيا  الدكتوراه  درجة  على  وحا�سلة  الدرا�سية 

كونكورديا  بجامعة  ال�سيا�سية  للعلوم  م�ساعد  اأ�ستاذ 

يف مونرتيال: اإن ثروة البيانات التي جمعتها اأو�سرتوم 

من جمتمعات عرب العامل، وعرب فرتات زمنية، وعرب 

نظرياتها.  على  امل�سداقية  ت�سفي  التي  هي  املــوارد 

وت�سيف قائلة: »تكون الأدلة اأكرث اإقناًعا بكثري لأنها 

تاأتي من مثل هذا التنوع يف املواقف«.

الغابات  وموؤ�س�سات  ملـــوارد  البحوث  وبرنامج 

القرن  مــن  الت�سعينيات  يف  اأُطــلــق  الـــذي  الــدولــيــة، 

احللقة  مل�سروع  املــمــتــازة  الــنــمــاذج  مــن  الع�سرين، 

اأجل هذا  ومن  و�سنوات  بلدان  ي�سمل عدة  الدرا�سية 

الربنامج اجلاري، اأن�ساأت اأو�سرتوم وزمالوؤها �سبكة 

يف  الغابات  لدرا�سة  املتعاونة  البحوث  مراكز  من 

اإفريقيا واآ�سيا واأمريكا الالتينية. وتفح�س الدرا�سة 

كيفية تاأثري ترتيبات احلوكمة يف الغابات ويف النا�س 

طريق  عن   - ياأملون  وهــم  عليها،  يعتمدون  الذين 

قيا�س التاأثري الأطول اأمًدا على كل من التنوع احليوي 

للغابات والن�سيج الجتماعي للمجتمع - اأن يتو�سلوا 

ال�سيا�سات  �سناع  ت�ساعد  اأن  �ساأنها  من  بيانات  اإىل 

وم�ستخدمي الغابات م�ستقباًل.

يكفي جمرد  اأنه  النا�س  »يظن  اأو�سرتوم:  وتقول 

وجود »حمميات« ح�سًنا، لقد وجدنا اأن بع�سها يوؤدي 

»لو  قائلة:  وت�ستطرد  يفعل«.  ل  الآخر  والبع�س  دوره 

قبل  بب�ساطة  الغابة  ي�ستخدمون  الذين  النا�س  ُطرد 

مبرارة  ي�سعرون  فقد  »حممية«،  احلكومة  تعلنها  اأن 

ويقلل ميلهم اإىل امل�ساعدة يف مراقبة وحماية الغابة 

م�ستقباًل. لكنهم لو ا�ستقدموا اإليها واأعطي لهم دور، 

و�سوف  الغابة،  مراقبة  يف  ي�ساعدون  �سوف  فاإنهم 

يتح�سن حالها كثرًيا.

اأوغندا وبوليفيا  البحوث يف  وت�ستخدم مراكز 

واملك�سيك  وكينيا  وغــواتــيــمــال  وتنزانيا  وتايلند 

وت�سهم  البيانات،  بروتوكولت  نف�س  والهند  ونيبال 

املراكز  هــذه  وت�سم  م�سرتكة.  بيانات  قاعدة  يف 

اأطقًما من الباحثني املحليني، ح�سر كثري منهم اإىل  

كثرًيا  اأو�سرتوم  وتهتم  للتدريب.  بلومنغتون  مدينة 

اأو  باملعرفة املحلية فهي ت�سعى دائًما اإىل ر�سدها، 

البناء عليها.

املحليني ملجرد  اأو�سرتوم مع اخلرباء  ت�ساور  ول 

الفنية  خربتهم  لأن  بــل  �سمولها،  عملها  يكون  اأن 

لنظم  درا�سة  يف  وجدت،  فقد  اأعلى.  تكون  ما  غالًبا 

الري يف نيبال، اأن تلك النظم - التي بناها ويديرها 

على  اأدائــهــا  يف  تتفوق  كانت   - اأنف�سهم  املــزارعــون 

وتديرها  املانحني  بتمويل من  بناوؤها  التي مت  النظم 
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1. الأزمة واأ�سبابها:

اأي وزٍن يحمله )طموح امتالك �سكن(  لتعلم 

اإل  عليك  لي�س  ال�سعودي،  كالقت�ساد  اقت�ساٍد  يف 

الواقع  يعي�سها  التي  الغريبة  املفارقات  تقارن  اأن 

العقاري بدائرته الوا�سعة، دخوًل اإىل دوائره الأكرث 

مــروًرا  الأو�سع،  الدائرة  تلك  دواخــل  يف  تف�سياًل 

بامتالك الأر�س، ومن ثم بنائها، اأو ب�سراء ال�سكن 

والقا�سم  ال�سعودي،  املجتمع  يف  لالأ�سرة  املنا�سب 

تكلفة  ارتفاع  يف  يتمثل  املقاطع  تلك  بني  امل�سرتك 

امل�سروعة  الأهـــداف  تلك  من  اأي  على  احل�سول 

الثمن  الباهظة  الأر�ــس  بامتالك  �سواًء  تنموًيا، 

لرتفاعات  والتعّر�س  ببنائها  ال�سروع  ثــم  ومــن 

لقيمة  املبا�سر  بالدفع  اأو  وتكلفته،  البناء  مــواد 

منتج عقاري مكتمل )اأر�ٌس وم�سكن( والتي تت�سم 

الدخل  م�ستوى  على  قيا�ًسا  ال�ساهق  بارتفاعها 

لتعلم  اأنــك  اأوؤكــد  الأ�سرة.  لرب  واملتاح  املنخف�س 

وزن هذا الذي يتحّمله هذا امل�سروع لأي رّب اأ�سرة 

الباهظة  التكلفة  مع  ا�سطدامك  فاإن  املجتمع،  يف 

طالبي  حجم  يف  الكبرية  وللزيادة  ذلــك،  لتحقق 

هذا امل�سروع ليتحقق، وانخفا�س القدرات واملوارد 

الرتفاعات،  تلك  اأمام  منهم  بكل  املالية اخلا�سة 

من  لأكـــرث  املجتمع  مــن  املــئــويــة  ن�سبهم  ــاع  ــف وارت

اإعالمًيا، ووجود  املتداولة  للتقديرات  وفًقا  الثلثني 

ن�سب مرتفعة من املتقاعدين �سمن تلك ال�سرائح 

هذا  من  �سنعت  التي  الأ�سباب  ــرز  اأب عن  ينبئك 

احللم امل�سروع اأو حولته مبعنى اأدق اإىل اأحد اأكرب 

الأزمات املعا�سرة اأمام القت�ساد ال�سعودي.

الأ�سباب  اإىل  الإ�ــســارة  من  بد  ل  البداية،  يف 

العميقة التي اأّدت ت�سّكل هذه الأزمة اخلانقة، والتي 

عامة  ب�سورٍة  ت�سّخمت  اأو  اأتــْت  عنها  القول  ميكن 

الذي عانْت وتعاين منه قنوات  ال�سديد  ال�سيق  من 

ال�ستثمار املحلية، والتي كان من املفرت�س انفتاحها 

سوق اإلسكان السعودية.. األزمة والحلول
ت�صليط  التقرير  هذا  يف  اأ�صتهدُف 

املوؤرقة  امللفات  اأهم  اأحد  على  ال�صوء 

اق��ت�����ص��ادًي��ا يف ج�����ص��د االق��ت�����ص��اد 

االأول  الن�صف  يف  �صاأبداأ  ال�صعودي، 

االأزم���ة  ع��ن  ب��احل��دي��ث  التقرير  م��ن 

ال��ث��اين منه  واأ���ص��ب��اب��ه��ا، ويف اجل���زء 

املمكنة  احل��ل��ول  اأه���م  ع��ن  اأحت����ّدث 

للمعاجلة والتخّل�ض من اأوجاع واأثقال 

يف  �صيت�صح  كما  املفتعلة  االأزم��ة  هذه 

هذا اجلزء، واأنها لي�صت بتلك االأزمة 

اقت�صادية  معطيات  ع��ن  ال��ن��اجت��ة 

طبيعية بعيدًة عن تدخل الب�صر.

عبدالحميد العمري
ع�سو جمعية القت�ساد ال�سعودية

تقرير
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الإنفاق!  على  الأفــراد  قدرة  ارتفاع  ثم  ومن  الدخل 

فمقارنة �سري املتغريين )�سعر النفط، �سعر الأر�س( 

هذه  دقة  عدم  تك�سف   2011-2005 الفرتة  خالل 

اأ�سواأ  ا�ستغاللها  اأنه مت  لنقل  اأو  العقارية،  الفر�سية 

من  ارتفعت  النفط  اأ�سعار  اأن  �سنجد  اإذ  ا�ستغالل! 

)متو�سط  للربميل  اأمريكًيا  دولًرا   50.2 متو�سط 

اأ�ــســعــار بــرمــيــل الــنــفــط الــعــربــي اخلــفــيــف( خــالل 

متو�سط  2011م  نهاية  مع  جتــاوز  اأن  اإىل  2005م 

لرتــفــاٍع  ت�سجيله  مبعنى  للربميل!  دولرات   108

اأدنى  اأن  116 يف املئة، بينما �سنجد  الـ  ن�سبي ناهز 

م�ستوى لالرتفاع يف �سعر مرت الأرا�سي خالل نف�س 

املئة،  يف   150 عن  يقل  مل  اأعــاله  ال�سابقة  الفرتة 

يف   300 الـ  �سقف  املناطق  بع�س  يف  جتــاوز  لقد  بل 

املئة! ومن امل�سحك يف الأمر اأحياًنا؛ اأن ال�سما�سرة 

دلياًل  ال�سديدة  الرتفاعات  تلك  اعتربوا  العقاريني 

على النتعا�س القت�سادي، ومتادوا يف الأمر بعيًدا 

باأن جعلوه موؤ�سًرا وا�سًحا على قوة احتمال ا�ستمرار 

وترية الأ�سعار يف طريق الرتفاعات ال�ساهقة، واأنه 

ا دليٌل قوي على ا�ستمرار النتعا�س القت�سادي!  اأي�سً

وما علموا اأنه لي�س اإل دلياًل مل يدركوه جلهلهم على 

زيادة احلالة املر�سيَّة يف ج�سد القت�ساد الذي يئنُّ 

ل  واأن  و�سحها،  ال�ستثمارية  الفر�س  ان�سداد  من 

فائدة ُتذكر قد حتققت لالقت�ساد ل من قريٍب ول 

على  ول  احلقيقي،  النمو  م�ستوى  على  ل  بعيد،  من 

ول  ال�ستقرار،  م�ستوى  على  ول  التوظيف،  م�ستوى 

على اأي ُبعٍد اقت�سادي حقيقي.

التي طاملا  الأخرية  الفكرة  م�ساوئ  اإن من  بل 

اأن  ب�سريتهم،  ب�سيق  ال�سما�سرة  اأولئك  لها  رّوج 

الإعالم  و�سائل  �ساأنها  من  عّظمت  التي  اأ�سواتهم 

ا�ستجلبت  قد  الإعــالن!  بقوة  عليها  �سيطروا  التي 

ــة املــ�ــســاربــني والــبــاحــثــني عــن اأ�ــســرع  خيل وراجــل

خا�سًة  و�سوب،  حــدٍب  كل  من  واأكــربهــا  املكا�سب 

الأول(  )املناف�س  املالية  ال�سوق  انهيار  بعد  من 

اأروقـــة  يف  احلــائــرة  املــالــيــة  ال�سيولة  ل�ستقطاب 

القت�ساد الوطني، الذي انفجرْت فقاعتها ال�سعرية 

2006م،  عام  من  الأول  الربع  نهاية  قبيل  الهائلة 

ا�ستمراٍر يف  وما تاله من  النهيار  اأّدى ذلك  حيث 

ال�سوق  لل�سيولة من  امل�ستمر  الثقة واخلروج  تهاوي 

اإىل بقية اأرجاء القت�ساد املحلي، اأو حتى خارجه. 

واخلادعة  �سررها،  يف  اخلفّية  امل�ساهد  تلك  كل 

عرب  الرتفاعات  �سعري  من  زاد  املعلن  طرحها  يف 

�سوٍق  لإغــراء  ا�ستجابت  التي  والتدوير  امل�ساربات 

باأقوى  موؤطرًة  الرقابة،  �سعيفة  التنظيم،  معدومة 

اأ�سكال الحتكار املتمثل يف ترّكز حتديد اجتاهاته 

ال�سعرية من لدن اأ�سحاب الرثوات املعدودين ن�سبًة 

ُي�ستهان  ل  ودعٍم  ال�سكان! ومب�ساهمٍة  اإجمايل  اإىل 

التنظيمية يف جدرانه  الثغرات  اأخطر  اأحد  به من 

املتمثل يف اآلية املنح مب�ساحاٍت �سا�سعة جًدا ملالٍك 

العارمة  الفو�سى  �سّرعْت  جــًدا،  العدد  حمــدودي 

باأ�سعاٍر  لحًقا  ملكيتها  لنتقال  اأعاله  اإليها  املُ�سار 

بعد  ومنهم  مالًيا،  مقتدرين  مــالٍك  اإىل  متدنية 

تفتيتها اإىل مالٍك اأدنى مالًيا وبهام�ٍس �سعري مغر، 

وهكذا ا�ستكملت وت�ستكمل رحلة الت�سعري املت�ساعد 

جمرياتها بتفتيت امل�ساحات مقرتنًة برفع هوام�س 

النهائي  بامل�ستفيد  ت�سطدم  اأن  اإىل  الأ�ــســعــار، 

 10 من  لأكرث  كاماًل  الإجمايل  دخله  تفوق  باأ�سعاٍر 

اإىل 15 �سنة قادمة!

مناطق �سيقة امل�ساحة

امللفُت يف حكاية هذه الأزمة املفتعلة املذكورة 

اآنًفا، اأن معاركها ال�سارية وقعْت يف مناطق �سيقة 

امل�ساحة؛ وهو ما �ساهم يف زيادة قوتها و�سطوتها! 

يوجد  ل  التي  للمناطق  حتى  اأ�ــســداوؤهــا  انتقلْت 

لرتفاع  منطقية  اأ�ــســبــاب  اأو  مقدمات  اأيــة  فيها 

امت�سا�س  يف  ــا  لحــًق تــ�ــســاهــم  مــالئــمــة  ــورٍة  بــ�ــس

واجتذاب ال�سيولة املحلية الهائلة يف القت�ساد، وما 

م�ستويات  على  تاأثريها  وقــوة  ا�سطرامها  من  زاد 

قوتها  ترتكز  الهائلة  ال�سيولة  تلك  ُجل  اأن  الأ�سعار 

الأكرب لدى �سريحة �سيقة من ال�سكان. 

�سبه  اأمام  نف�سها  الهائلة  ال�سيولة  تلك  وجدْت 

خماطرة،  الأقــل  املنفذ  ال�ستثمار  قنوات  ان�سداد 

باملقارنة  ا�ستثمارًيا  والأجــدى  التكاليف،  واملعدوم 

وجدْت  اأوؤكد  الأخــرى،  ال�ستثمارية  البدائل  بجميع 

نف�سها اأمام العقار ممثاًل بالدرجة الأوىل بامتالك 

الأرا�سي والحتفاظ بها اأطول فرتة زمنية ممكنة، 

لها،  وحــافــٍظ  للقيمة  خمــّزن  اأف�سل  بذلك  ليكون 

القيمة  متنامي  ا�ستثمارًيا  اأ�ساًل  ذاتــه  الوقت  ويف 

يناف�سها حملًيا  الإطــالق ما  يوجد على  مبعدلت ل 

مــن خــطــاأ مت  ذلــك  ومـــاذا يف  ــا. ح�سًنا،  وخــارجــًي

األي�س هذا حمدٌد من حمددات ال�ستثمار  ارتكابه؟ 

نعم  العتبار؟  يف  به  الأخــذ  م�ستثمٍر  كل  من  ُيطلب 

اإليه،  اللتفات  ي�ستحق  ما  هناك  ولكن  كذلك،  هو 

اأّدى اإغفاله اإىل ن�سوء هذه الأزمة يف �سوق الإ�سكان 

ب�سورٍة بدا �سررها الوا�سح اأكرب من نفعها.

لنتجاوز حجج مالك العقار التي بررت ارتفاع 

قيم الأرا�سي ب�سرعتها اجلنونية تلك، قائلًة اإنه كان 

نتيجة حتمية لرتفاع �سعر النفط! قيا�ًسا منهم على 

اأنه كلما ارتفع �سعر النفط، فاإن هذا �سيوؤدي لرتفاع 

حجج مالك العقار التي بررت 
ارتفاع قيم األراضي بسرعتها 

الجنونية تلك، قائلًة إنه كان نتيجة 
حتمية الرتفاع سعر النفط!
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زاد من وتيرة االرتفاعات
في األسعار تدفق المزيد من 
السيولة المضاربية الباحثة عن 

مكاسب سريعة

الأوىل  الــ�ــســرارة  انطلقت  فيها.  الأمــتــار  اأ�سعار 

املدن  بال�سكان،  اكتظت  التي  املــدن  من  والأقــوى 

التي ات�سّمت بارتفاع درجة الرتّكز ال�سكاين فيها، 

فوفًقا لتعداد 2010م الأخري ا�ستاأثرت خم�س مدن 

الدمام(  املدينة،  مكة،  جدة،  )الريا�س،  رئي�سة 

ال�سكان )12.2  اإجمايل  املئة من  44.1 يف  بنحو 

مليون ن�سمة(، ترّكزت جتمعاتهم يف ما ل تتجاوز 

م�ساحته من اإجمايل م�ساحة البالد اأكرث من 0.5 

ال�سكانية ح�سب  الكثافة  يف املئة! لي�سبح متو�سط 

 2321 نحو  اأعــاله  اخلم�س  للمدن  2010م  تعداد 

ن�سمة لكل كيلومرت مربع.

2. احللول املمكنة:

تبداأ احللول من معاجلة الأ�سباب الفعلية وراء 

ن�سوء الأزمة، والتي متحورْت كما ات�سح من: 

منه  وتعاين  عانْت  التي  ال�سديد  ال�سيق   -  1

حملية  �سيولة  اأمــام  املحلية،  ال�ستثمار  قنوات 

قليل  منفًذا  اأمامها  وجدت  القت�ساد،  يف  هائلة 

الأجــدى  اأنــه  كما  التكاليف،  معدوم  املخاطرة، 

والحتفاظ  الأرا�سي  بامتالك  ممثاًل  ا�ستثمارًيا 

بها اأطول فرتة زمنية ممكنة، ليكون بذلك اأف�سل 

خمّزن للقيمة وحافٍظ لها. 

الأ�سعار  يف  الرتــفــاعــات  وتــرية  من  زاد   -2

عن  الباحثة  امل�ساربية  ال�سيولة  من  املزيد  تدفق 

مكا�سب �سريعة، ولعل جزًءا كبرًيا منها خرج من 

�سوق املال املحلية -بعد اأن فقدت بريقها- لتتدفق 

التدويرية  عملياتها  مكررًة  العقارية،  ال�سوق  يف 

وامل�ساربية فيها، ما اأّدى اإىل ت�سكل فقاعة هائلة 

لالأ�سعار. 

اأحد  م�ساهمة  اإىل  الإ�سارة  بد من  ل  3- طبًعا 

املنح  اآلية  يف  املتمثلة  التنظيمية  الثغرات  اأخطر 

العدد  حمـــدودي  ملـــالٍك  جـــًدا  �سا�سعة  مب�ساحاٍت 

ملكيتها  انتقال  اآلية  الأول  اجلزء  يف  �سرحُت  جًدا، 

لحًقا باأ�سعاٍر متدنية اإىل مالٍك مقتدرين مالًيا اإىل 

ت�سل  حتى  اأ�سعارها  تت�ساعد  وكيف  بعدهم،  من 

خدمها  وكيف  )امل�ستهلك(،  الأخــري  امل�سرتي  اإىل 

ال�سببان الأولن اأعاله. 

مــدٍن  يف  ال�سكاين  ــز  الــرتّك درجـــة  ــفــاع  ارت  .4

العمالة  ا�ستقدام  زيادة  تركزاته  من  زاد  معدودة، 

مدن  خم�س  ا�ستاأثرت  حيث  اخلــارج،  من  الــوافــدة 

املــديــنــة،  مــكــة،  جـــدة،  )الــريــا�ــس،  فــقــط  رئي�سة 

اإجمايل  مــن  املئة  يف   44.1 ن�سبته  مبــا  الــدمــام( 

تتجاوز  ل  ما  يف  ن�سمة(،  مليون   12.2( ال�سكان 

 0.5 اأكرث من  البالد  اإجمايل م�ساحة  م�ساحته من 

للمدن  ال�سكانية  الكثافة  متو�سط  لي�سبح  املئة!  يف 

ن�سمة لكل كيلومرت مربع   2321 اأعاله نحو  اخلم�س 

ح�سب تعداد 2010م. 

اأهم احللول املمكنة

ــول املــمــكــنــة التي  وعــلــيــه؛ لإيـــجـــاد اأهـــم احلــل

�ست�ساهم يف فّك اخلناق عن )اأُم الأزمات( يف ج�سد 

املقرتحات  هذه  اقرتاح  ال�سعودي، ميكن  القت�ساد 

اأو اخليارات التالية:

بيئة  ت�سهيل  الأجـــل(:  طويل  خيار   - )اأوًل   

ال�ستثمار املحلية، والعمل على اإيجاد بيئة اأعمال 

ــطــاردة  خــالــيــة مــن املــعــوقــات الــبــريوقــراطــيــة ال

معها  يوؤمل  والتي  والأعــمــال،  امل�ساريع  لتاأ�سي�س 

ال�ستثمارية  الفر�س  من  وا�سعة  اآفــاًقــا  تفتح  اأن 

املجدية اأمام ال�سيولة املحلية الهائلة احلجم. ياأتي 

تقرير
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إيقاف آلية منح األراضي 
وتحويل مسؤولياتها إلى 

وزارة اإلسكان لتتولى 
تطوير وتهيئة األراضي

يف مقدمة تلك املهام فّك الرتّكزات الحتكارية يف 

البنكي  كالقطاع  اجلزئية؛  الأ�ــســواق  من  العديد 

وال�سماح بتاأ�سي�س بنوك اأخرى متعددة الأغرا�س، 

القطاعات  يف  الأ�ــســواق  من  العديد  اإىل  اإ�سافة 

العديد  يف  النظر  واإعــادة  املختلفة،  وال�سناعات 

ال�سركات،  من  للعديد  احل�سرية  المتيازات  من 

قطاع  مــع  التعامل  اآلــيــة  بنف�س  معها  والتعامل 

الإ�سالحات  واأو�سع  اأكرث  �سهد  الذي  الت�سالت 

�سركاته،  بني  الكاملة  املناف�سة  فتح  طريق  على 

اخلدمة  م�ستوى  على  اإيجاًبا  بدوره  انعك�س  الذي 

وجودتها، مقابل اأ�سعار منخف�سة للم�ستهلكني. كل 

ال�سيولة  الأكرب من  �ساأنه جذب احل�سة  هذا من 

ويف  ا�ستثمار،  قنوات  عن  الباحثة  الهائلة  املحلية 

ال�سوق  على  احتقانها  مــن  �سيقلل  ذاتــه  الــوقــت 

العقارية التي اأّدْت زيادة تدفقاتها عليها اإىل مزيد 

من الرتفاعات ال�سعرية غري املربرة فيها.

)ثانًيا - خيار طويل الأجل(:

وتطوير  �سكاًنا،  الأقل  املدن  التو�ّسع يف  ت�سجيع 

من  املزيد  ومنح  فيها،  املوجودة  اخلدمات  م�ستوى 

وحمافظاتها،  لإمــاراتــهــا  احلكومية  ال�سالحيات 

والتقليل من املركزية يف تعامالت خمتلف اجلهات 

املــدن  اأعـــداد  زيـــادة  يف  �سي�ساهم  مــا  احلكومية، 

 30 اأو حتى   20 الرئي�سة من خم�س مدٍن فقط، اإىل 

مدينة بنف�س امل�ستوى من اخلدمات والبنى التحتية. 

الهائلة  الرتكز  درجة  تخفيف  �ساأنه  من  هذا  طبًعا 

�سي�ساهم يف  بــدوره  والــذي  الآن،  املــدن اخلم�س  يف 

ويخفف  اتزاًنا،  اأكرث  ب�سورٍة  ال�سكان  توزيع  اإعــادة 

ــا مــن الــطــلــب عــلــى الإ�ــســكــان يف تــلــك املــدن  لحــًق

املدن  �سيعززه يف  فيما  الراهن،  الوقت  الرئي�سة يف 

وتطويرها،  بها  الهتمام  زيــادة  املقرتح  اجلديدة 

ال�سغط على اخلدمات  اإىل تخفيف  بالإ�سافة  هذا 

والكهرباء واملياه والعديد من خدمات البنى التحتية 

والبلدية يف تلك املدن.

)ثالًثا – خيار متو�سط الأجل(: اإيقاف اآلية منح 

املتو�سطة،  حتى  اأو  ال�سا�سعة  مب�ساحاتها  الأرا�سي 

لتتوىل  الإ�ــســكــان  وزارة  اإىل  م�سوؤولياتها  وحتــويــل 

لت�سبح  الأرا�ــســي  وتهيئة  تطوير  عمليات  بدورها 

ال�سالحيات  ومنحها  الــعــقــاري،  للتطوير  قابلة 

امل�ساحات  تلك  و�سول  ومراقبة  لتنظيم  الــالزمــة 

)�سركات  اخلا�س  القطاع  مع  بامل�ساركة  مــطــورًة 

ال�سفافية  عالية  اآلــيــات  وفــق  الــعــقــاري(  التطوير 

واملناف�سة الكاملة بني ال�سركات.

)رابًعا – خيار متو�سط الأجل(: فر�س الزكاة 

على امل�ساحات الكربى من الأرا�سي اململوكة ملالك 

�سنوية  ر�سوم  اإ�سافة  ل  ُيف�سّ قد  كما  حمــدوديــن، 

مت�ساعدة القيمة عليها لفرتة ل تتجاوز 5 �سنوات، 

ومن بعدها اإما اأن يقوم املالك بتطوير الأر�س حتت 

اإ�سراف وزارة الإ�سكان، اأو يتم انتزاعها منه ل�سالح 

الوزارة لتتوىل هي بدورها عملية التطوير كما مّتت 

الإ�سارة اإليه يف اخليار الثالث ال�سابق. كما يجب اأن 

تتفاوت ن�سب الر�سوم على متلك الأرا�سي واكتنازها 

منطقة  اإىل  منطقة  ومــن  مدينة،  اإىل  مدينة  مــن 

زادت  كلما  ال�سكانية  الكثافة  زادت  فكلما  اأخــرى، 

تلك الر�سوم، وبنف�س القدر يتم التعامل على م�ستوى 

بالأر�س  باحتفاظه  للمالك  امل�سموح  الزمني  العمر 

دون اأي تطوير؛ فكلما زادت الكثافة ال�سكانية وكونها 

يف مناطق �سكنية اأعلى تاأهياًل كلما تقل�ست الفرتة 

الزمنية املمنوحة له.

تعمل  اأن  الأجــل(:  متو�سط  خيار   – )خام�ًسا 

وزارة الإ�سكان على خيارات متعددة و�سريعة لتوفري 

الدخل،  املتدنية  الجتماعية  لل�سرائح  امل�ساكن 

يف  ولديها  غريها،  من  ال�سكن  اإىل  حاجًة  والأكــرث 

هذا املجال العديد من اخليارات الوا�سعة وال�ساملة، 

ولعل مما يجدر اقرتاحه هنا كحلول عاجلة اأن تقوم 

بتملك ما ت�ستدعي اإليه احلاجة من املباين اجلاهزة 

متليكها  اأو  وتاأجريها  املوا�سفات،  والعالية  الآن، 

بدون مقابل لتلك الأ�سر الأكرث احتياًجا من غريها، 

كالفقراء واملتقاعدين واملطلقات وغريهم من ذوي 

احلاجة الق�سوى لل�سكن.

الت�سوهات  من  الكثري  هناك  طبًعا  )�ساد�ًسا(: 

وال�سوق  الإ�سكان  قطاع  يف  والهيكلية  التنظيمية 

البنى  تاأ�سي�س  و�سرورة  اأهمية  يوؤكد  ما  العقارية، 

م�ستوى  لرفع  الالزمة  الأنظمة  واإ�سدار  التنظيمية 

اجلهود  تكاتف  يتطلب  وهـــذا  الــ�ــســوقــني،  مــن  كــل 

احلكومية والأهلية مع وزارة الإ�سكان.

بطرحها  قام  احللول  من  عدد  هناك  بالطبع 

كال�سماح  اخلــا�ــس،  القطاع  يف  اجلــهــات  مــن  عــدد 

تراخي�س  على  املــوافــقــة  و�سرعة  الأدوار،  بتعدد 

ــــراد  ــاء، و�ــســرعــة املــوافــقــة عــلــى متــويــل الأف ــن ــب ال

تلك  اأن  اإل  املــقــرتحــات،  مــن  وغــريهــا  بالقرو�س، 

مواجهة  عمًدا  جتاهلت  –التي  واملقرتحات  احللول 

اأ�سف  بكل  اأراهـــا  اخلــلــل-  وراء  الفعلية  الأ�ــســبــاب 

حتاول حماية امل�ستويات ال�سعرية الراهنة، وحتاول 

حماية الت�سوهات الراهنة يف �سوق الإ�سكان وال�سوق 

العقارية عموًما من اأية معاجلات هيكلية وتنظيمية 

اأكرث جدية.
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مؤشرات - أداء شركات الوساطة

اداء �سركات الو�ساطة )جميع عمليات البيع وال�سراء ( الربع الول 2012م

Member Activity  - 1st Quarter 2012

�سركة الو�ساطة

الرتتيبالن�سبةال�سفقاتالرتتيبالن�سبةكمية التداولتالرتتيبالن�سبة قيمة التداول

Member Name
VALUE %PositionVOLUME %PositionTRADES %Position

4AlJazira Capital%13,476,46412.90%113,125,363,831.0020.67%254,238,413,429.5518.57اجلزيرة كابيتال

1Al Rajhi Capital%24,531,34816.81%29,152,380,807.0014.41%199,169,717,552.5514.54�سركة الراجحي للخدمات املالية  

2NCB Capital%34,417,06516.39%37,995,596,913.0012.59%177,095,506,175.0512.93الأهلي كابيتال  

3Samba Capital%43,537,01013.12%46,371,411,125.0010.03%141,692,243,562.0510.35�سامبا كابيتال 

Fransi Tadawul 5%52,385,4328.85%55,120,437,147.008.06%111,689,670,973.008.16فرن�سي تداول  

�سركة اإت�س اإ�س بي �سي العربية 

ال�سعودية املحدودة  
109,976,019,183.908.03%65,111,000,134.008.05%61,759,0846.53%7HSBC Saudi Arabia Limited

Riyad Capital 6%72,047,3447.60%73,783,060,451.005.96%84,443,868,896.406.17الريا�س املالية  

8ANB Invest%81,560,0965.79%83,495,365,193.005.51%80,748,300,022.705.90العربي لالإ�ستثمار  

9AlIstithmar Capital%9671,1992.49%92,013,997,440.003.17%45,937,445,443.353.35الإ�ستثمار كابيتال

10Falcom Investment Company%10481,6021.79%101,489,693,558.002.35%33,670,161,308.652.46فالكم للخدمات املالية  

Saudi Hollandi Capital 12%11407,7561.51%111,243,627,066.001.96%25,479,379,738.851.86ال�سعودي الهولندي املالية   

13Derayah Financial%13401,8291.49%121,010,368,676.001.59%24,393,939,238.651.78 دراية املالية 

11Al Bilad Investment Company%12465,2361.73%131,095,091,661.001.72%22,191,531,957.101.62�سركة البالد لالإ�ستثمار    

14Alinma Investment Company%15198,2600.74%14553,509,024.000.87%11,201,467,921.450.82�سركة الإمناء لال�ستثمار   

15Aloula Geojit%14142,6580.53%15605,670,191.000.95%11,150,010,877.700.81الوىل جوجيت للو�ساطة املالية  

16Al Nefaie Investment Group%16123,8410.46%16424,584,091.000.67%9,176,950,691.450.67جمموعة النفيعي لالإ�ستثمار  

17Osool Capital%1787,8690.33%17213,911,823.000.34%5,466,217,947.450.40اأ�سول املالية 

19Jadwa Investment%1943,4880.16%18110,960,625.000.17%3,587,352,346.200.26جدوى لال�ستثمار   

�سركة ال�سرق الأو�سط

لال�ستثمار املايل
3,110,960,896.950.23%19147,084,602.000.23%1843,5970.16%18Middle East Financial

Investment Company

20Credit Suisse Saudi Arabia%2025,1110.09%2062,412,925.000.10%2,285,611,571.050.17كريديت �سوي�س العربية ال�سعودية  

21Deutsche Securities Saudi Arabia%2223,8610.09%2153,157,782.000.08%2,102,784,215.200.15دويت�سه لالأوراق املالية  

22EFG_Hermes KSA%2123,0000.09%2255,303,321.000.09%2,013,720,839.600.15 هريمي�س ال�سعودية   

مرييل لين�س اململكة

العربية ال�سعودية 
1,945,042,138.250.14%2344,229,052.000.07%2418,5990.07%23Merrill Lynch Kingdom

of Saudi Arabia

24Morgan Stanley Saudi Arabia%2516,0210.06%2443,888,366.000.07%1,933,539,282.650.14مورغان �ستانلي ال�سعودية 

25Shuaa Capital%2313,8720.05%2551,648,928.000.08%1,233,510,262.400.09�سعاع كابيتال     

الإمارات دبي الوطني كابيتال 

ال�سعودية املحدودة 
1,038,842,312.300.08%2642,838,131.000.07%2613,6600.05%26Emirates NBD Capital KSA

28Muscat Capital%2711,0150.04%2727,794,705.000.04%784,841,583.900.06 بيت م�سقط لالأوراق املالية  

27Arbah Capital%2812,1670.05%2816,716,757.000.03%774,256,601.300.06اأرباح املالية  

29Global Investment House KSA%296,1270.02%2916,033,342.000.03%435,019,024.250.03بيت ال�ستثمار العاملي )ال�سعودية(  

30Audi Capital%303,7110.01%3011,677,738.000.02%336,277,271.300.02عودة العربية ال�سعودية 

31The Investor for Securities%322,1730.01%311,798,133.000.00%53,222,453.550.00�سركة امل�ستثمر لالأوراق املالية  

32Watan Investment and%317900.00%321,809,143.000.00%46,876,344.250.00وطن لال�ستثمار 
Securities Company

33Aldukheil Financial Group%332620.00%33501,096.000.00%18,571,487.600.00جمموعة الدخيل املالية  

34Al-Khair Capital Saudi Arabia%34190.00%3423,159.000.00%623,087.500.00اخلري كابيتال ال�سعوديه

1,369,421,896,638.1063,492,946,936.0026,951,566Totalاملجموع
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اداء �سركات الو�ساطة )جميع عمليات البيع وال�سراء عن طريق النرتنت(  الربع الول 2012م

Internet Activity   - 1st Quarter 2012

�سركة الو�ساطة

 الرتتيبالن�سبةقيمة التداول
ن�سبة القيمة للع�سو 

من  النرتنت
الرتتيبالن�سبةال�سفقاتالرتتيب الن�سبةكمية التداولت

Member Name
Internet ValueInternet

Value Ratio
 Value
Rank

 Internet Value
Member RatioInternet Volume Internet

Vol. Ratio
 Vol.

Rank
Internet
Trades

Internet
Trades Ratio

 Trades
Rank

4AlJazira Capital%12،848،16313.84%10،481،059،54723.38%180.05%203،520،110،559.0021.13اجلزيرة كابيتال

1NCB Capital%23،573،25817.37%6،018،901،48913.43%276.14%134،836،315،826.8514.00الأهلي كابيتال 

�سركة الراجحي

للخدمات املالية

122،284،393،538.5512.70%361.40%5،720،289،67312.76%33،191،21215.51%3Al Rajhi Capital

2Samba Capital%43،213،82915.62%5،343،589،61911.92%484.79%120،134،572،505.2012.47�سامبا كابيتال  

Fransi Tadawul 5%52،091،32410.16%4،352،668،6889.71%584.12%93،949،885،658.609.75فرن�سي تداول 

�سركة اإت�س اإ�س بي �سي

العربية ال�سعودية املحدودة 

67،514،229،641.257.01%661.39%3،171،460،2477.08%61،182،4315.75%7 HSBC Saudi Arabia
Limited

Riyad Capital 6%71،360،1836.61%1،998،847،4204.46%755.02%46،462،397،672.804.82الريا�س املالية  

8ANB Invest%8921،7864.48%1،888،754،6054.21%857.19%46،179،431،208.654.79العربي لالإ�ستثمار  

Falcom Investment 9%9464،4352.26%1،448،306،7443.23%996.90%32،626،201،286.603.39فالكم للخدمات املالية 
Company

10AlIstithmar Capital%10350،8191.70%844،131،1771.88%1043.92%20،176،445،524.352.09الإ�ستثمار كابيتال

12Derayah Financial%11343،2941.67%764،912،0001.71%1179.23%19،326،852،150.552.01دراية املالية 

Al Bilad Investment 11%12350،2151.70%747،809،3651.67%1262.92%13،961،948،249.651.45�سركة البالد لالإ�ستثمار  
Company

الوىل جوجي

 للو�ساطة املالية   

10،832،565،007.351.12%1397.15%591،547،9871.32%13134،6500.65%15Aloula Geojit

Saudi Hollandi Capital 13%14190،8920.93%519،664،0721.16%1441.33%10،531،368،366.151.09ال�سعودي الهولندي املالية    

Alinma Investment 14%15158،4000.77%424،532،3170.95%1570.84%7،934،746،077.100.82�سركة الإمناء لال�ستثمار 
Company

16Osool Capital%1681،6690.40%188،833،4970.42%1691.17%4،983،610،261.500.52اأ�سول املالية  

Al Nefaie Investment 17%17617420.30%171،755،3460.38%1745.84%4،206،398،689.800.44جمموعة النفيعي لالإ�ستثمار 
Group

�سركة ال�سرق الأو�سط 

لال�ستثمار املايل 

923،572،352.800.10%1829.69%37،725،7320.08%18147610.07%18 Middle East Financial
Investment Company

19Jadwa Investment%199،3720.05%27،156،0700.06%1919.75%708،350،584.550.07جدوى لال�ستثمار  

20Muscat Capital%2191450.04%21،318،2360.05%2077.82%610،774،075.700.06بيت م�سقط لالأوراق املالية  

الإمارات دبي الوطني

كابيتال ال�سعودية املحدودة 

554،235،103.500.06%2153.35%25،328،6680.06%2077540.04%21 Emirates NBD Capital
KSA

22Shuaa Capital%2276480.04%20،513،3190.05%2243.43%535،756،522.350.06�سعاع كابيتال     

بيت ال�ستثمار العاملي 

)ال�سعودية(

311،369،566.100.03%2371.58%9،894،0800.02%2349360.02%23 Global Investment
House KSA

24EFG_Hermes KSA%2415920.01%2،191،8220.00%243.38%68،089،378.400.01هريمي�س ال�سعودية

25Arbah Capital%2511210.01%1،123،3670.00%253.54%27،404،028.750.00اأرباح املالية 

The Investor for 26%268540.00%440،4940.00%2625.47%13،558،004.750.00�سركة امل�ستثمر لالأوراق املالية 
Securities

Watan Investment and 27%273070.00%377،9320.00%2719.86%9،309،936.100.00وطن لال�ستثمار   
Securities Company

Aldukheil Financial 28%281530.00%277،1000.00%2849.97%9،279،788.400.00جمموعة الدخيل املالية
Group

963,233,171,565.354482341061320,575,945Totalاملجموع 
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مؤشرات - المستثمرون حسب الجنسية

املتداولة  لالأ�سهم  الإجمالية  القيمة  بلغت 

�سهر  خـــالل  الــ�ــســعــوديــة  ــة  ــي ــال امل ــوق  ــس ــ� ال يف 

بارتفاع  ــال،  ري 319.28مــلــيــار  مار�س 2012م 

قدره )52.02%( عن تداولت �سهر فرباير من 

مليار ريال،   210.03 كانت  2012،والتي  العام 

نفذت من خالل5.61مليون �سفقة. 

7.76مليارريال  وقد بلغت مبيعات الأفراد 

عمليات  جــمــيــع  مــن   )%93.3( بن�سبة  اأي 

ــوق اأمــــا عــمــلــيــات الـــ�ـــســـراء فــقــد بلغت  ــس ــ� ال

من   )%92.6( بن�سبة  اأي  ريال  295.69مليار 

مبيعات  بلغت  بينما  الــ�ــســوق،  عمليات  جميع 

ما  اأي  ريــال  ال�سعودية  8.62مليار  ال�سركات 

ال�سراء  عمليات  اأمــا   )%2.7( ن�سبته  ت�سكل 

ن�سبته  ما  اأي  ريــال  بلغت   10.59 مليار  فقد 

 .)%3.3(

فقد  ال�ستثمارية  لل�سناديق  بالن�سبة  اأمــا 

ما  اأي  ريــال  3.14مليار  اإجماليمبيعاتها   بلغ 

بلغت    فقد  ال�سراء  عمليات  اأما   )%1( ن�سبته 

4.39  مليار ريال اأي ما ت�سكل ن�سبته )%1.4( 

اخلليجيني  امل�ستثمرين  مبيعات  بلغت  حني  يف 

اأمــا   )%0.9( بن�سبة  اأي  ريـــال  مليار   2.90

ما  اأي  ريال  2.40مليار  بلغت  فقد  للم�سرتيات 

امل�ستثمرين  مبيعات  بلغت  ن�سبته )0.8%(وقــد 

اخلليجيني(4.59مليار  )غري  املقيمني  العرب 

حني  يف   )%1.4( ن�سبته  ت�سكل  مــا  اأي  ريــال 

بن�سبة  اأي  ريــال  م�سرتياتهم4.57مليار  بلغت 

فقد  املقيمني  الأجــانــب  مبيعات  )1.4%(اأمــــا 

بلغت567.39مليون اأي ما ن�سبته )0.2%( وقد 

ن�سبته  ما  اأي  م�سرتياتهم544.01مليون  بلغت 

اتفاقيات  عرب  الأجانب  مبيعات  )0.2%(اأمـــا 

ما  اأي  ــال  ري مليار   1.71 بلغت  فقد  املبادلة 

 1.09 ن�سبته)0.5%(اأما امل�سرتيات فقد بلغت 

مليار ريال وهو ما ت�سكل ن�سبته)%0.3(

تقرير التداول اإلحصائي التفصيلي حسب الجنسية
ونوع المستثمر – مارس2012

 اإح�سائيات التداول ح�سب ت�سنيف اجلن�سية ونوع امل�ستثمر - مار�ص 2012م

 اجلن�سية  نوع امل�ستثمر  نوع العملية  الكمية  %  عدد ال�سفقات  %  قيمة الأ�سهم املتداولة  % 

93.3% 297,763,778,654 94.5% 5,302,653 94.35% 14,131,743,464 بيع

 فرد 

 ال�سعوديني 

92.6% 295,691,691,280 93.8% 5,262,978 94.49% 14,153,426,121  �سراء 

2.7% 8,616,304,130 1.5% 84,887 2.48% 371,841,352  بيع 

 �سركة 

3.3% 10,592,130,246 2.1% 120,613 2.54% 380,137,065  �سراء 

1.0% 3,137,712,457 .5% 28,458 0.73% 109,506,889 بيع

 �سندوق ا�ستثماري 

1.4% 4,391,637,102 .7% 37,309 0.81% 121,791,945 �سراء

.9% 2,897,649,584 .6% 32,121 0.67% 100,804,919 بيع

 اخلليجيني 

.8% 2,402,923,705 .5% 27,085 0.54% 81,106,610 �سراء

1.4% 4,589,259,097 2.3% 128,086 1.31% 196,584,821 بيع

)العرب املقيمني )غري اخلليجيني

1.4% 4,569,240,942 2.4% 135,251 1.30% 195,151,203 �سراء

.2% 567,386,436 .3% 15,780 0.15% 21,781,603 بيع

)الأجانب املقيمني )غري العرب واخلليجيني

.2% 544,012,385 .3% 15,200 0.16% 23,282,904 �سراء

.5% 1,712,034,785 .3% 18,381 0.31% 45,883,429 بيع

)الأجانب )عرب اتفاقيات املبادلة

.3% 1,092,489,481 .2% 11,930 0.16% 23,250,629 �سراء

100.0% 319,284,125,142 100 5,610,366 100.00% 14,978,146,477 اإجماليات البيع

100.0% 319,284,125,142 100 5,610,366 100.00% 14,978,146,477 اإجماليات ال�سراء
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القيمة املتداولة لألسهم تتجاوز 684.71 مليار ريال 

13.48 مليون صفقة تم تنفيذها  خالل الربع األول 2012 م
املوؤ�سر  اأغــلــق  م   2012 الأول  الــربــع  نهاية  يف 

العام لل�سوق املالية ال�سعودية )تداول( عند م�ستوى 

 )%19.39( نقطة   1،272.3 مرتفعًا   7،835.15

مقارنة باإغالق نف�س الفرتة من العام ال�سابق.

حتى  العام  بداية  من  املوؤ�سر  لأداء  وبالن�سبة 

 %22.09 قــدره  ايجابيًا  عائدًا  حقق  فقد  تاريخه 

)1،417.42 نقطة(.

خالل  للموؤ�سر  اإغــالق  نقطة  اأعلى  كانت  وقــد 

م�ستوى   عــنــد  م   2012/03/31 يـــوم  يف  ــفــرتة  ال

7،835.15نقطة. 

يف  امل�سدرة  لالأ�سهم  ال�سوقية  القيمة  بلغت 

ريال  مليار   1،539.61 م   2012 الأول  الربع  نهاية 

اأي ما يعادل 410.56 مليار دولر اأمريكي، م�سجلة 

اإرتفاعًا بلغت ن�ســــبته 16.72% عن نف�س الفرتة من 

العام ال�سابق.

بلغت القيمة الإجمالية لالأ�سهم املتداولة خالل 

ما  اأي  ريــال  مليار   684.71 م   2012 الأول  الربع 

بارتفاع  اأمريكي وذلك  182.59 مليار دولر  يعادل 

بلغت ن�ســــبته 163.07% عن نف�س الفرتة من العام 

ال�سابق.

خالل  املــتــداولــة*  الأ�سهم  عــدد  اإجــمــايل  وبلغ 

مقابل  �ســــهم  مليار   31.77 م   2012 الأول  الربع 

الأول  الربع  خالل  تداولها  مت  �سهم  مليار   12.21

2011 م ، وذلك بارتفاع بلغت ن�ســــبته %160.26.

خالل  املنفذة  ال�سفقات  عدد  اإجمايل  اأما   

الربع الأول 2012 م فقد بلغ 13.48 مليون �سفقة 

خالل  تنفيذها  مت  �سفقة  مليون   5.58 مقابـــل 

الربع الأول 2011 م، وذلك بارتفاع بلغت ن�ســــبته 

.%141.38

الفرتة. خالل  ال�سركات  اإجراءات  جلميع    • معدلة 

بلغ عدد اأيام التداول خالل الربع الأول 2012، 65 يومًا مقابل

63 يومًا خالل الربع الأول 2011 م.

اأداء موؤ�سرات القطاعات 

Performance of Sectoral Indices

Sectoral Indices
ن�سبة التغري  للعام حتي تاريخه  فرباير - 2012 م مار�ص - 2012 م

موؤ�سرات القطاعات

YTD Change % Feb. - 2012 March - 2012

Banks & Financial Services 23.88% 7.48% 16,807.28 18,064.41 امل�سارف واخلدمات املالية

Petrochemical Industries 16.56% 8.48% 6,697.14 7,265.02 ال�سناعات البرتوكيماوية

Cement 14.69% -2.28% 6,262.68 6,119.85 الأ�سمنت

Retail 13.96% 6.99% 6,896.60 7,378.81 التجزئة

Energy & Utilities 16.29% 12.95% 5,123.35 5,786.86 الطاقة واملرافق اخلدمية

Agriculture & Food Indust. 13.43% 4.90% 6,285.57 6,593.38 الزراعة وال�سناعات الغذائية

Telecom. & Information  Tech. 32.04% 9.23% 2,017.15 2,203.24 الإت�سالت وتقنية املعلومات

Insurance 35.15% 3.10% 1,306.47 1,346.94 التاأمني

Multi-Investment 35.60% 6.44% 3,511.54 3,737.74 �سركات ال�ستثمار املتعدد

Industrial Investment 26.32% 12.00% 6,221.24 6,967.53 ال�ستثمار ال�سناعي

Building & Construction 14.06% 5.49% 3,529.13 3,723.03 الت�سييد والبناء

Real Estate Development 48.57% 21.53% 3,307.05 4,019.13 التطوير العقاري

Transport 52.86% 19.96% 3,672.57 4,405.77 النقل

Media & Publishing 21.59% -5.04% 2,751.59 2,612.89 العالم والن�سر

Hotel & Tourism 30.13% 15.11% 6,789.99 7,815.69 الفنادق وال�سياحة

�سركة  اإدراج  م   2012/02/07 املوافق  الثالثاء  يوم  يف  مت   •
مليون    300 مــقــداره  براأ�سمال  لل�سناعات  املــتــطــورة  تكوين 

�سهم  مليون   9 طرح  مت  حيث  �سهم  مليون   30 اإىل  مق�سم  ريال 

26 ريال لل�سهم الواحد. لالكتتاب العام وذلك بقيمة 

�سركة  اإدراج  م   2012/02/27 املوافق  الإثنني  يوم  يف  مت   •
400 مليون   براأ�سمال مقداره  التعاوين  للتاأمني  ال�سعودية  عناية 

16 مليون �سهم  40 مليون �سهم حيث مت طرح  اإىل  ريال مق�سم 

10 ريالت لل�سهم الواحد. لالكتتاب العام وذلك بقيمة 

املتطورة لل�سناعات �سركة تكوين 

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

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

�سركة طوكيو مارين ال�سعودية

20 مليون �سهم. اإىل  مق�سم  ريال  مليون   200 ال�سركة:  • راأ�سمال 
من اأ�سهم ال�سركة.   %30 متثل  �سهم  مليون    6 الكتتاب:   • اأ�سهم 

الواحد. لل�سهم  ريالت   10 الطرح:  • �سعر 
فرتة الكتتاب: من 2012/03/19 م اإىل 2012/03/25 م.

الشركات الجديدة المدرجة
خالل  الربع األول 2012م

االكتتابات األولية

ب�����رع�����اي�����ة
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تداول الأ�سهم ح�سب القطاعات - الربع الأول 2012 م

Sectoral Activities - First Quarter 2012

Sector
الن�سبة اىل الإجماىل قيمه الأ�سهم املتداولة الن�سبه اىل الإجماىل الن�سبه اىل الإجماىل الأ�سهم املتداولة ال�سفقات املنفذة

القطاعات

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

Banks & F. Services 8.63% 59,110,164,291.35 11.54% 3,666,508,326.00 4.77% 643,238 امل�سارف واخلدمات املالية

Petrochemical Indust. 18.50% 126,684,353,211.90 15.41% 4,896,876,884.00 11.95% 1,610,782 ال�سناعات البرتوكيماوية

Cement 2.91% 19,948,544,087.90 2.60% 825,281,175.00 2.98% 401,368 الأ�سمنت

Retail 2.87% 19,683,328,469.00 2.21% 703,374,315.00 3.71% 500,435 التجزئة

Energy & Utilities 1.46% 10,008,086,024.45 2.04% 648,790,367.00 0.73% 97,925 الطاقة واملرافق اخلدمية

Agri. & Food Indust. 6.94% 47,512,855,252.25 3.98% 1,263,316,488.00 8.06% 1,086,722 الزراعة وال�سناعات الغذائية

Telecom. & Info. Tech. 8.72% 59,698,687,842.60 14.17% 4,501,352,838.00 8.10% 1,091,495 الإت�سالت وتقنية املعلومات

Insurance 19.14% 131,033,785,568.50 11.49% 3,650,667,708.00 26.82% 3,613,651 التاأمني

Multi-Investment 5.30% 36,279,787,970.05 5.68% 1,804,699,133.00 6.15% 828,836 �سركات ال�ستثمار املتعدد

Industrial Investment 5.33% 36,478,687,884.45 2.94% 933,192,058.00 6.32% 851,970 ال�ستثمار ال�سناعي

Building & Construction 6.00% 41,103,758,042.15 5.28% 1,677,667,023.00 6.91% 931,473 الت�سييد والبناء

Real Estate Development 10.06% 68,896,923,252.50 18.13% 5,762,035,925.00 8.85% 1,192,053 التطوير العقاري

Transport 2.67% 18,251,926,497.55 3.67% 1,166,950,933.00 2.66% 358,735 النقل

Media & Publishing 0.68% 4,640,856,351.75 0.36% 113,465,277.00 0.93% 124,709 العالم والن�سر

Hotel & Tourism 0.79% 5,379,203,572.65 0.50% 159,151,733.00 1.06% 142,391 الفنادق وال�سياحة

Total 100.00% 684,710,948,319.05 100.00% 31,773,330,183.00 100.00% 13,475,783 الإجمايل

مقارنة معلومات التداول الربع الأول 2012 م مع  الربع الأول 2011 م

Comparing Trading Statistics 1st Quarter 2012 with 1st Quarter 2011

Trading Information
ن�سبة التغري الربع الأول 2011  الربع الأول 2012   March.  مار�ص  Feb.  فرباير  Jan.  يناير

معلومات التداول

% Change 1st Q - 2011 1st Q - 2012 2012 2012 2012

Transactions 141.38% 5,582,712 13,475,783 5,610,366 4,313,723 3,551,694 عدد ال�سفقات املنفذه

Shares Traded 160.26% 12,208,462,679 31,773,330,183 14,980,098,753 9,292,831,431 7,500,399,999 عدد الأ�سهم املتداولة 

Value Traded (SR) 163.07% 260,281,770,194.00 684,710,948,319.05 319,284,125,142.50 210,028,874,123.55 155,397,949,053.00 قيمة الأ�سهم املتداولة )ريال(

Number of Trading Days - 63 65 21 21 23 عدد اأيام التداول    

Daily Average of Transactions 133.96% 88,614 207,320 267,160 205,415 154,421 املتو�سط اليومي لعدد ال�سفقات املنفذه

 Daily Average of Shares Traded 152.25% 193,785,122 488,820,464 713,338,036 442,515,782 326,104,348 املتو�سط اليومي لالأ�سهم املتداولة

Daily Average of Value (SR) 154.97% 4,131,456,670 10,534,014,590 15,204,005,959 10,001,374,958 6,756,432,568 املتو�سط اليومي لقيمة الأ�سهم املتداولة )ريال(

Market Capitalization (SR biln) 16.72% 1,319.05 1,539.61 1,539.61 1,425.86 1,303.19 )القيمه ال�سوقيه لالأ�سهم امل�سدره )مليار ريال  

All Share Index (TASI) 19.39% 6,562.85 7,835.15 7,835.15 7,271.82 6,626.04 )املوؤ�سر العام  )نقطة 

ب�����رع�����اي�����ة
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Market Summary - Monthly
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تداول الأ�سهم ح�سب القطاعات - الربع الأول 2012م 

Sectoral Activities - First Quarter 2012
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ال�سركات الأكرث اإرتفاعا يف اأ�سعارها )مقارنة �سعر اإغالق مار�ص 2012 م مع فرباير 2012 م(

Top Gainers (Comparing Close Price of March 2012 with Feb.2012)

Company
ن�سبة التغري

292012/02/ 312012/03/ ال�سركة

% Change

Atheeb Telecom 75.40% 12.40 21.75 عذيب لالتصاالت

Enaya 71.21% 33.00 56.50 عناية

KEC 47.86% 12.85 19.00 مدينة املعرفة

Dar Al Arkan 43.17% 9.15 13.10 دار األركان

SAPTCO 38.24% 13.60 18.80 النقل اجلماعي

ال�سركات الأكرث اإنخفا�سا يف اأ�سعارها )مقارنة �سعر اإغالق مار�ص 2012 م مع فرباير 2012 م(

Top Losers (Comparing Close Price of March 2012 with Feb. 2012)

Company
ن�سبة التغري

2012/02/29 2012/03/31 ال�سركة

Change %

ALLIANZ SF -22.94% 100.25 77.25 األيانز اإ�س اإف

ACIG -13.83% 47.00 40.50 اأ�سيج

SRMG -12.19% 28.30 24.85 الأبحاث و الت�سويق

Yamamah Cement -11.86% 56.50 49.80 ا�سمنت اليمامة

SPPC -11.21% 33.00 29.30 طباعة وتغليف

Sponsored by: 
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 Market Activity - First Quarter 2012    تداول الأ�سهم -  الربع الأول 2012 م

Banks & Financial Services
قيمة ال�سهم املتداوله ال�سهم املتداوله   ال�سفقات املنفذه

امل�سارف واخلدمات املالية

Value Traded Volume Traded Transactions

Riyad 3,298,908,783.40 135,783,244 10,400 الريا�س

AlJazira 1,756,847,352.50 75,335,042 31,378 اجلزيرة

Saudi Investment 618,318,985.10 33,263,186 12,078 ا�ستثمار

Saudi Hollandi 284,236,178.30 10,665,460 4,647 ال�سعودي الهولندي

Saudi Fransi 422,531,648.40 9,317,927 4,790 ال�سعودي الفرن�سي

SABB 436,430,129.90 13,066,721 6,380 �سـاب

Arab National 326,089,140.50 10,770,862 5,335 العربي الوطني

SAMBA 975,530,921.95 19,442,198 11,307 �سامبا

Al Rajhi 8,518,790,802.50 111,695,046 78,906 الراجحي

AL Bilad 1,583,797,035.75 61,801,734 36,556 البالد

Alinma 40,888,683,313.05 3,185,366,906 441,461 الإمناء

Total 59,110,164,291.35 3,666,508,326 643,238 اجمايل القطاع

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

ال�سناعات البرتوكيماوية 

Value Traded Volume Traded Transactions

CHEMANOL 10,238,612,294.60 624,951,028 173,202 كيمانول

Petrochem 2,727,848,874.80 117,380,734 48,073 برتوكيم

SABIC 39,814,964,208.25 401,507,388 311,554 �سابك

SAFCO 2,257,127,977.50 12,443,438 18,310 �سافكو

Industrialization 3,163,324,134.70 74,624,574 32,036 الت�سنيع

Alujain 5,198,211,470.75 259,370,872 106,090 اللجني

Nama Chemicals 15,315,616,402.20 1,089,002,708 304,819 مناء للكيماويات

SIIG 2,911,945,299.65 130,857,363 41,186 املجموعة ال�سعودية

Sahara Petrochemical 6,282,064,391.10 369,911,736 105,556 ال�سحراء للبرتوكيماويات

YANSAB 3,827,207,359.55 79,505,408 46,784 ين�ساب

Sipchem 2,995,028,714.05 135,680,438 56,587 �سبكيم العاملية

Advanced 3,457,287,237.60 127,407,103 54,945 املتقدمة

Saudi Kayan 23,676,657,999.25 1,277,818,253 217,117 كيان ال�سعودية

Petro Rabigh 4,818,456,847.90 196,415,841 94,523 برتو رابغ

Total 126,684,353,211.90 4,896,876,884 1,610,782 اجمايل القطاع

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

ال�سمنت

Value Traded Volume Traded Transactions

HCC 5,728,267,411.00 284,531,824 149,126 اأ�سمنت حائل

Arab Cement 1,364,302,341.05 27,214,893 18,253 ال�سمنت العربية

Yamamah Cement 1,697,779,509.50 33,281,607 24,171 ا�سمنت اليمامة

Saudi Cement 992,811,122.50 11,649,733 13,667 ا�سمنت ال�سعوديه

Qassim Cement 527,234,772.50 6,520,703 8,953 ا�سمنت الق�سيم

Southern Cement 441,335,834.75 4,771,494 7,538 ا�سمنت اجلنوبيه

Yanbu Cement 696,292,685.00 10,033,253 8,380 ا�سمنت ينبع

Eastern Cement 532,252,729.00 8,664,125 9,472 ا�سمنت ال�سرقية

Tabuk Cement 473,883,521.00 18,717,900 12,338 ا�سمنت تبوك

Jouf Cement 7,494,384,161.60 419,895,643 149,470 ا�سمنت اجلوف

Total 19,948,544,087.90 825,281,175 401,368 اجمايل القطاع

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

التجزئة

Value Traded Volume Traded Transactions

A. Othaim Market 530,650,056.50 5,711,920 15,182 اأ�سواق ع العثيم

Mouwasat 746,909,645.25 7,616,607 16,944 املوا�ساة

Extra 2,872,972,463.25 34,810,792 67,121 اإك�سرتا

SASCO 3,238,803,062.50 151,809,386 86,202 خدمات ال�سيارات

ب�����رع�����اي�����ة

50
العدد 66 - ابريل 2012م



Market Summary - Monthly

 Market Activity - First Quarter 2012    تداول الأ�سهم -  الربع الأول 2012 م

Thim›ar 3,393,783,183.05 107,258,304 100,636 ثمار

Fitaihi Group 6,232,449,680.15 347,987,163 148,333 جمموعة فتيحي

Jarir 553,999,647.25 3,858,383 9,007 جرير

Aldrees 1,012,833,628.20 25,223,077 26,013 الدري�س

AlHokair 604,716,176.00 8,884,125 13,909 احلكري

Alkhaleej Trng 496,210,926.85 10,214,558 17,088 اخلليج للتدريب

Total 19,683,328,469.00 703,374,315 500,435 اجمايل القطاع

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

الطاقة واملرافق اخلدمية

Value Traded Volume Traded Transactions

Gas & Industrialization 870,748,237.90 38,987,052 24,173 الغاز والت�سنيع

Saudi Electricity 9,137,337,786.55 609,803,315 73,752 كهرباء ال�سعودية

Total 10,008,086,024.45 648,790,367 97,925 اجمايل القطاع

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

الزراعة وال�سناعات الغذائية

Value Traded Volume Traded Transactions

SAVOLA Group 1,112,270,249.50 34,828,766 21,633 جمموعة �سافول

Food 4,402,066,724.60 145,520,563 110,935 الغذائية

SADAFCO 1,013,978,387.30 18,909,804 25,470 �سدافكو

Almarai 1,428,024,713.75 13,652,251 22,853 املراعي

Anaam Holding 6,028,317,097.75 84,774,214 121,870 اأنعام القاب�سة

H B 2,229,688,967.50 42,361,861 64,981 حلواين اإخوان

Herfy Foods 296,951,532.50 3,281,831 7,390 هريف لالأغذية

NADEC 3,088,415,364.80 96,948,353 72,923 نادك

Qassim Agriculture 4,469,464,670.00 158,218,767 96,149 الق�سيم الزراعيه

Tabuk Agriculture 4,306,257,028.20 121,592,982 101,254 تبوك الزراعيه

Saudi Fisheries 7,381,991,650.60 193,509,469 177,016 الأ�سماك

Sharqiya Dev Co 3,967,141,613.00 61,880,974 95,937 ال�سرقية للتنمية

Jouff Agriculture 1,417,883,830.60 37,077,498 27,041 اجلوف الزراعيه

* Bishah Agriculture 0.00 0.00 0.00 * بي�سة الزراعيه

Jazan Development 6,370,403,422.15 250,759,155 141,270 جازان للتنمية

Total 47,512,855,252.25 1,263,316,488 1,086,722 اجمايل القطاع

Telecomm. & Information
Technology

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

الت�سالت وتقنية املعلومات

Value Traded Volume Traded Transactions

STC 2,777,447,274.40 75,016,440 32,255 الت�سالت

Etihad Etisalat 4,415,417,483.25 74,230,029 38,249 احتاد ات�سالت

ZAIN KSA 34,552,449,383.20 3,729,123,871 611,210 زين ال�سعودية

 Atheeb Telecom 604,532,965.40 29,632,051 14,173 عذيب لالت�سالت

Almutakamela 17,348,840,736.35 593,350,447 395,608 املتكاملة

Total 59,698,687,842.60 4,501,352,838 1,091,495 اجمايل القطاع

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

التاأمني

Value Traded Volume Traded Transactions

Tawuniya 1,513,481,071.50 25,405,311 26,758 التعاونية

Malath Insurance 4,473,233,290.25 186,022,289 125,048 مالذ للتاأمني

MEDGULF 1,377,436,911.10 41,752,656 32,453 ميدغلف للتاأمني

ALLIANZ SF 6,505,898,713.70 95,699,350 178,965 األيانز اإ�س اإف

SALAMA 2,176,843,837.75 46,911,225 66,907 �سالمة

Walaa Insurance 3,844,265,229.30 159,162,748 114,950 ولء للتاأمني

Arabian Shield 1,867,275,654.60 57,742,776 50,517 الدرع العربي

SABB Takaful 7,043,726,594.50 180,743,243 182,800 �ساب تكافل

SANAD 2,904,451,368.80 108,289,843 84,636 �سند

SAICO 3,184,042,238.75 71,032,960 86,089 �سايكو

Sponsored by: 
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Saudi Indian 2,987,949,083.50 56,328,466 84,717 ال�سعودية الهندية

Gulf Union 3,453,415,250.20 158,084,335 107,296 احتاد اخلليج

ATC 4,412,442,535.75 60,458,778 114,873 الأهلي للتكافل

Al - Ahlia 3,362,519,411.50 75,491,488 101,245 الأهلية

ACIG 2,700,476,866.85 63,026,278 86,269 اأ�سيج

AICC 1,876,146,140.00 66,560,413 58,112 التاأمني العربية

Trade Union 2,769,956,561.55 94,205,893 78,425 الحتاد التجاري

Sagr Insurance 2,915,175,780.75 91,901,121 78,464 ال�سقر للتاأمني

U C A 3,073,771,434.45 78,129,025 92,529 املتحدة للتاأمني

Saudi Re 6,486,547,972.30 485,306,527 160,906 الإعادة ال�سعودية

Bupa Arabia 3,880,651,710.45 136,775,170 103,832 بوبا العربية

Weqaya Takaful 5,067,283,961.10 123,093,454 121,900 وقاية للتكافل

Al Rajhi Takaful 4,160,582,397.75 69,222,878 102,134 تكافل الراجحي

ACE 4,082,744,797.00 60,139,199 102,294 اي�س

AXA - Cooperative 3,568,795,053.50 89,437,945 105,725 اك�سا - التعاونية

Gulf General 4,139,184,948.30 93,735,286 117,511 اخلليجية العامة

Buruj 5,385,550,510.50 78,544,646 158,223 بروج

Al Alamiya 4,084,692,126.80 81,037,190 117,505 العاملية

Solidarity 8,931,764,630.30 335,293,128 218,016 �سوليدرتي تكافل

Wataniya 6,691,089,588.75 68,396,592 180,982 الوطنية

Amana Insurance 6,049,327,580.90 151,974,006 172,050 امانة للتامني

 Enaya 6,063,062,316.05 160,763,489 201,520 عناية

Total 131,033,785,568.50 3,650,667,708 3,613,651 اجمايل القطاع

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

�سركات ال�ستثمار املتعدد

Value Traded Volume Traded Transactions

SARCO 4,898,744,746.50 64,482,984 117,277 امل�سايف

Saudi Advanced 3,786,453,256.40 199,806,261 91,955 املتطورة

.Al Ahsa for Dev 8,638,420,831.35 479,829,363 183,082 الح�ساء للتنميه

SISCO 7,703,610,760.00 454,328,416 165,894 �سي�سكو

Assir 5,314,507,579.00 262,854,818 97,728 ع�سري

Al Baha 3,984,835,701.35 172,482,610 118,548 الباحة

kingdom 1,953,215,095.45 170,914,681 54,352 اململكة

Total 36,279,787,970.05 1,804,699,133 828,836 اجمايل القطاع

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

ال�ستثمار ال�سناعي

Value Traded Volume Traded Transactions

 Takween 7,130,832,852.95 125,031,547.00 228,066.00 تكوين

BCI 1,663,885,664.20 47,168,590.00 50,880.00 بى �سى اآى

MA›ADEN 5,154,943,925.40 168,018,935 75,344 معادن

Astra Indust 785,686,162.20 19,704,233 25,254 اأ�سرتا ال�سناعية

ALSorayai 2,815,926,812.45 101,368,456 72,297 جمموعة ال�سريع

Shaker 564,840,515.25 8,775,635 9,794 �ساكر

 Pharmaceutical 660,924,143.65 15,045,760 10,143 الدوائية

Glass 1,490,023,730.80 40,502,372 29,082 زجاج

FIPCO 5,123,293,271.90 110,913,337 107,641 فيبكو

Maadaniyah 4,160,799,444.90 115,017,279 94,289 معدنية

Saudi Chemical 2,245,559,383.70 57,422,487 35,085 الكيميائيه ال�سعوديه

SPM 720,221,329.95 16,161,005 18,989 �سناعة الورق

AlAbdullatif 960,332,322.20 33,230,944 25,332 العبداللطيف

Saudi Export 3,001,418,324.90 74,831,478 69,774 ال�سادرات

Total 36,478,687,884.45 933,192,058.00 851,970.00 اجمايل القطاع

ب�����رع�����اي�����ةملخص السوق - الشهري
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Building & Construction
قيمة ال�سهم املتداوله ال�سهم املتداوله   ال�سفقات املنفذه

الت�سييد والبناء

Value Traded Volume Traded Transactions

ASLAK 4,220,826,371.30 94,988,595 90,969 اأ�سالك

MMG 3,779,009,444.85 201,811,422 102,143 جمموعة املعجل

SSP 1,199,292,830.45 43,540,895 34,828 الأنابيب ال�سعودية

ALKHODARI 910,594,079.05 17,193,323 23,438 اخل�سري

Ceramic 1,043,447,986.25 7,183,513 17,357 اخلزف

Gypsum 1,061,695,986.10 30,469,802 27,883 اجلب�س

Cables 6,697,245,533.40 381,348,377 142,411 الكابالت

Saudi Industrial 6,497,078,407.70 278,403,491 125,992 �سدق

Amiantit 3,179,581,075.55 171,700,492 70,661 اميانتيت

Pipes 3,279,484,255.60 95,102,496 58,555 اأنابيب

Zamil Industrial 915,532,319.80 29,648,111 18,798 الزامل لل�سناعة

AL Babtain 1,757,573,519.45 62,938,401 47,848 البابطني

SVCP 360,681,163.50 5,328,101 9,406 الفخارية

MESC 4,255,646,176.65 217,538,938 116,013 م�سك

Red Sea 1,946,068,892.50 40,471,066 45,171 البحر الأحمر

Total 41,103,758,042.15 1,677,667,023 931,473 اجمايل القطاع

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

التطوير العقاري

Value Traded Volume Traded Transactions

Real Estate 1,903,856,230.75 66,586,135 31,191 العقارية

Taiba 539,269,440.15 24,032,348 14,623 طيبة لال�ستثمار

Makkah 420,648,598.80 11,319,009 9,182 مكة لالن�ساء

Arriyadh Development 2,731,957,959.35 118,323,488 51,795 التعمري

Emaar E .C 17,136,043,053.90 1,660,005,255 317,906 اإعمار

Jabal Omar 6,756,019,960.25 439,124,008 106,004 جبل عمر

Dar Al Arkan 26,217,110,373.15 2,487,201,019 427,628 دار الأركان

KEC 13,192,017,636.15 955,444,663 233,724 مدينة املعرفة

Total 68,896,923,252.50 5,762,035,925 1,192,053 اجمايل القطاع

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

النقل

Value Traded Volume Traded Transactions

Shipping 7,269,003,285.95 471,877,826 121,756 النقل البحري

SAPTCO 7,755,891,488.10 628,033,634 162,222 النقل اجلماعي

Mubarrad 2,087,551,968.75 46,929,033 50,811 مربد

Budget Saudi 1,139,479,754.75 20,110,440 23,946 بدجت ال�سعودية

Total 18,251,926,497.55 1,166,950,933 358,735 اجمايل القطاع

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

العالم والن�سر

Value Traded Volume Traded Transactions

Tihama 2,845,996,459 44,429,711 61,368 تهامه لالعالن

SRMG 620,953,348 25,760,974 25,522 الأبحاث و الت�سويق

SPPC 1,173,906,545 43,274,592 37,819 طباعة وتغليف

Total 4,640,856,351.75 113,465,277 124,709 اجمايل القطاع

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

الفنادق وال�سياحة

Value Traded Volume Traded Transactions

Hotels 952,176,264.75 37,215,271 25,261 الفنادق

Shams 4,427,027,307.90 121,936,462 117,130 �سم�س

Total 5,379,203,572.65 159,151,733 142,391 اجمايل القطاع

Market 684,710,948,319.05 31,773,330,183 13,475,783 اجمايل ال�سوق

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

Market Summary - Monthly
Sponsored by: 
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FINANCIAL INDICATORS - 31/03/2012 املوؤ�سرات املالية الرئي�سية - 31/03/2012 م

Company

Close  
Price

Book 
Value (SR)

P/B
Value

EPS
(SR)

P/E
Ratio

Issued
Shares (mn)

Market 
Cap. (mn)

Shareholders› 
Equity (mn)

Net Income 
(mn)

ال�سركة

�سعر الإغالق
القيمه 

الدفرتيه

ال�سعر/القيمه 

الدفرتيه

العائد على 

ال�سهم
ال�سعر للعائد

الأ�سهم امل�سدره 

)مليون(

القيمه ال�سوقيه 

)مليون(

حقوق امل�ساهمني 

)مليون(

�سايف الدخل 

)مليون(

Riyad 25.80 20.11 1.28 2.10 12.29 1,500.000 38,700.00 30,158.36 3,149.35 الريا�س

AlJazira 29.50 15.78 1.87 1.01 29.22 300.000 8,850.00 4,732.54 302.85 اجلزيرة

Saudi Investment 21.00 15.56 1.35 1.29 16.32 550.000 11,550.00 8,557.30 707.61 ا�ستثمار

Saudi Hollandi 29.00 18.67 1.55 2.60 11.15 396.900 11,510.10 7,408.32 1,031.92 ال�سعودي الهولندي

Saudi Fransi 49.60 27.18 1.83 4.03 12.32 723.214 35,871.43 19,655.33 2,910.94 ال�سعودي الفرن�سي

SABB 36.50 17.17 2.13 2.89 12.64 1,000.000 36,500.00 17,166.20 2,888.44 �سـاب

Arab National 33.70 19.56 1.72 2.55 13.19 850.000 28,645.00 16,624.06 2,171.12 العربي الوطني

SAMBA 56.75 31.26 1.82 4.78 11.87 900.000 51,075.00 28,129.90 4,303.27 �سامبا

Al Rajhi 82.75 21.88 3.78 4.92 16.82 1,500.000 124,125.00 32,821.06 7,378.27 الراجحي

AL Bilad 28.50 11.39 2.50 1.10 25.94 300.000 8,550.00 3,416.25 329.63 البالد

Alinma 15.60 10.60 1.47 0.29 54.25 1,500.000 23,400.00 15,894.02 431.33 الإمناء

Total Banks & Financial 
Services Sector - 19.39 2.05 2.69 14.79 9,520.114 378,776.53 184,563.33 25,604.73 اإجمايل قطاع امل�سارف واخلدمات املالية

CHEMANOL 20.20 12.30 1.64 0.58 34.70 120.600 2,436.12 1,483.41 70.21 كيمانول

Petrochem 26.00 9.69 2.68 -0.13 (M)  (س) 480.000 12,480.00 4,650.48 -64.10 برتوكيم

SABIC 108.00 46.01 2.35 9.75 11.08 3,000.000 324,000.00 138,022.41 29,241.75 �سابك

SAFCO 190.50 32.84 5.80 16.44 11.59 250.000 47,625.00 8,209.75 4,109.76 �سافكو

Industrialization 48.50 19.77 2.45 4.38 11.07 557.428 27,035.26 11,022.83 2,441.42 الت�سنيع

Alujain 22.45 8.05 2.79 -0.14 (M)  (س) 69.200 1,553.54 557.21 -9.95 اللجني

Nama Chemicals 16.80 10.75 1.56 -1.918 (M)  (س) 128.520 2,159.14 1,382.19 -246.53 مناء للكيماويات

SIIG 24.75 13.30 1.86 1.17 21.07 450.000 11,137.50 5,982.77 528.52 املجموعة ال�سعودية

Sahara Petrochemical 19.15 11.84 1.62 0.94 20.42 438.795 8,402.92 5,196.20 411.59 ال�سحراء للبرتوكيماويات

YANSAB 52.00 18.69 2.78 5.64 9.21 562.500 29,250.00 10,514.82 3,174.33 ين�ساب

Sipchem 23.20 15.36 1.51 1.93 12.05 366.666 8,506.65 5,630.22 705.90 �سبكيم العاملية

Advanced 31.30 12.37 2.53 3.127 10.01 164.000 5,133.20 2,028.32 512.80 املتقدمة

Saudi Kayan 20.20 10.14 1.99 -0.17 (M)  (س) 1,500.000 30,300.00 15,212.30 -250.25 كيان ال�سعودية

Petro Rabigh 26.40 9.23 2.86 0.08 350.97 876.000 23,126.40 8,085.70 65.89 برتو رابغ

Total Petrochemical
Industries Sector - 24.32 2.45 4.54 11.79 8,963.709 533,145.73 217,978.60 40,691.34 اإجمايل قطاع ال�سناعات البرتوكيماوية

HCC 25.10 9.58 2.62 -0.42 (M)  (س) 97.900 2,457.29 938.06 -40.94 اأ�سمنت حائل

Arab Cement 58.00 34.29 1.69 5.09 11.39 80.000 4,640.00 2,743.55 407.23 ال�سمنت العربية

Yamamah Cement 49.80 16.67 2.99 3.65 13.63 202.500 10,084.50 3,375.42 739.76 ا�سمنت اليمامة

Saudi Cement 84.50 21.45 3.94 5.43 15.55 153.000 12,928.50 3,282.27 831.23 ا�سمنت ال�سعوديه

Qassim Cement 79.25 21.74 3.64 6.14 12.90 90.000 7,132.50 1,956.96 552.90 ا�سمنت الق�سيم

Southern Cement 92.00 18.91 4.86 6.40 14.38 140.000 12,880.00 2,647.55 895.74 ا�سمنت اجلنوبيه

Yanbu Cement 78.00 27.11 2.88 5.04 15.47 105.000 8,190.00 2,846.16 529.28 ا�سمنت ينبع

Eastern Cement 59.00 25.09 2.35 4.23 13.94 86.000 5,074.00 2,157.75 363.96 ا�سمنت ال�سرقية

Tabuk Cement 26.70 11.77 2.27 1.52 17.55 90.000 2,403.00 1,059.22 136.90 ا�سمنت تبوك

Jouf Cement 20.15 10.37 1.94 0.64 31.72 130.000 2,619.50 1,348.32 82.58 ا�سمنت اجلوف

Total Cement Sector - 19.04 3.06 3.83 14.53 1,174.400 68,409.29 22,355.24 4,498.63 اإجمايل قطاع الأ�سمنت

A. Othaim Market 91.00 23.61 3.85 6.67 13.64 22.500 2,047.50 531.30 150.08 ا�سواق ع العثيم

Mouwasat 104.50 26.74 3.91 5.92 17.65 25.000 2,612.50 668.53 148.06 املوا�ساة

Extra 92.00 15.64 5.88 5.50 16.72 24.000 2,208.00 375.35 132.08 اإك�سرتا

SASCO 23.25 12.10 1.92 0.89 26.11 45.000 1,046.25 544.45 40.07 خدمات ال�سيارات

Thim›ar 34.50 3.70 9.33 0.46 74.72 10.000 345.00 37.00 4.62 ثمار

ب�����رع�����اي�����ة
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Company

Close  
Price

Book 
Value (SR)

P/B
Value

EPS
(SR)

P/E
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Issued
Shares (mn)

Market 
Cap. (mn)

Shareholders› 
Equity (mn)

Net Income 
(mn)

ال�سركة

�سعر الإغالق
القيمه 

الدفرتيه

ال�سعر/القيمه 

الدفرتيه

العائد على 

ال�سهم
ال�سعر للعائد

الأ�سهم امل�سدره 

)مليون(

القيمه ال�سوقيه 

)مليون(

حقوق امل�ساهمني 

)مليون(

�سايف الدخل 

)مليون(

Fitaihi Group 22.55 12.70 1.78 -0.93 (M)  (س) 50.000 1,127.50 635.06 -46.27 جمموعة فتيحي

Jarir 154.00 15.11 10.19 8.55 18.01 60.000 9,240.00 906.58 512.99 جرير

Aldrees 41.30 14.47 2.85 3.07 13.44 30.000 1,239.00 434.00 92.16 الدري�س

AlHokair 75.50 20.78 3.63 5.93 12.72 70.000 5,285.00 1,454.88 415.43  احلكري 

Alkhaleej Trng 51.75 15.44 3.35 2.63 19.66 20.000 1,035.00 308.72 52.66 اخلليج للتدريب

Total Retail Sector - 16.54 4.44 4.21 16.19 356.500 26,185.75 5,895.86 1,501.88 اإجمايل قطاع التجزئة

Gas & Industrialization 24.65 13.72 1.80 1.42 17.39 75.000 1,848.75 1,028.96 106.34 الغاز والت�سنيع

Saudi Electricity 16.00 12.45 1.28 0.53 30.12 4,166.594 66,665.50 51,893.08 2,213.16 كهرباء ال�سعودية

Total Energy &
Utilities Sector - 12.48 1.29 0.55 29.54 4,241.594 68,514.25 52,922.04 2,319.50 اإجمايل قطاع الطاقة واملرافق اخلدمية

SAVOLA Group 34.40 15.44 2.23 2.40 14.31 500.000 17,200.00 7,722.47 1,202.38 جمموعة �سافول

Food 30.50 10.23 2.98 0.49 62.08 20.000 610.00 204.51 9.83 الغذائية

SADAFCO 58.50 22.88 2.56 4.40 13.31 32.500 1,901.25 743.72 142.87  �سدافكو

Almarai 114.50 29.21 3.92 4.95 23.11 230.000 26,335.00 6,718.46 1,139.51 املراعي

Anaam Holding 75.50 12.37 6.11 1.09 69.03 10.900 822.95 134.79 11.92 اأنعام القاب�سة

H B 49.60 18.82 2.63 2.82 17.60 28.571 1,417.14 537.82 80.52 حلواين اإخوان

Herfy Foods 91.00 14.65 6.21 4.89 18.62 30.000 2,730.00 439.59 146.65 هريف لالأغذية

NADEC 33.10 17.72 1.87 1.52 21.76 60.000 1,986.00 1,062.97 91.28 نادك

Qassim Agriculture 29.20 7.30 4.00 -0.32 (M)  (س) 50.000 1,460.00 364.99 -16.06 الق�سيم الزراعيه

Tabuk Agriculture 36.60 18.56 1.97 1.66 22.11 20.000 732.00 371.14 33.11 تبوك الزراعيه

Saudi Fisheries 38.80 7.72 5.03 -0.57 (M)  (س) 53.540 2,077.35 413.40 -30.76 الأ�سماك

Sharqiya Dev Co 56.75 9.38 6.05 -1.23 (M)  (س) 7.500 425.63 70.34 -9.21 ال�سرقية للتنمية

Jouff Agriculture 42.90 23.98 1.79 3.38 12.68 25.000 1,072.50 599.55 84.62 اجلوف الزراعيه

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

Jazan Development 24.25 10.54 2.30 -1.38 (M)  (س) 50.000 1,212.50 526.83 -69.05 جازان للتنمية

Total Agriculture & Food 
Industries - 17.73 3.03 2.51 18.62 1,123.011 60,331.07 19,910.59 2,817.60 اإجمايل قطاع الزراعة وال�سناعات الغذائية

STC 40.80 23.45 1.74 3.86 10.56 2,000.000 81,600.00 46,908.31 7,728.65 الت�سالت

Etihad Etisalat 65.50 26.27 2.49 7.26 9.02 700.000 45,850.00 18,388.12 5,083.46 احتاد ات�سالت

Zain KSA 10.85 3.07 3.54 -1.38 (M)  (س) 1,400.000 15,190.00 4,293.07 -1,925.20 زين ال�سعودية 

Atheeb Telecom 21.75 0.43 50.68 -0.64 (M)  (س) 157.500 3,425.63 67.60 -100.33 عذيب لالت�سالت

Almutakamela 27.20 10.00 2.72 - - 100.000 2,720.00 1,000.00 - املتكاملة

Total Telecomm.
& Information Tech. Sector - 16.22 2.11 2.48 9.95 4,357.500 148,785.63 70,657.09 10,786.58 اإجمايل قطاع الت�سالت وتقنية املعلومات

Tawuniya 61.00 27.32 2.23 5.85 10.42 75.000 4,575.00 2,048.86 439.06 التعاونية

Malath Insurance 30.30 9.35 3.24 0.47 64.50 30.000 909.00 280.53 14.09 مالذ للتاأمني

MEDGULF 36.50 14.67 2.49 3.00 12.16 80.000 2,920.00 1,173.51 240.12 ميدغلف للتاأمني

ALLIANZE SF 77.25 7.90 9.78 0.08 992.29 20.000 1,545.00 158.00 1.56 األيانز اإ�س اإف

SALAMA 50.50 8.50 5.94 0.23 222.37 10.000 505.00 84.99 2.27 �سالمة

Walaa Insurance 26.10 7.72 3.38 0.229 114.02 20.000 522.00 154.49 4.58 ولء للتاأمني

Arabian Shield 33.60 11.53 2.91 0.56 60.19 20.000 672.00 230.58 11.16 الدرع العربي

SABB Takaful 43.10 9.59 4.49 0.30 143.47 34.000 1,465.40 326.20 10.21 �ساب تكافل

SANAD 27.80 5.36 5.19 -1.40 (M)  (س) 20.000 556.00 107.11 -27.93 �سند

SAICO 45.30 6.44 7.03 -0.78 (M)  (س) 10.000 453.00 64.40 -7.76 �سايكو

Saudi Indian 60.50 5.11 11.83 -0.11 (M)  (س) 10.000 605.00 51.12 -1.11 ال�سعودية الهندية

Gulf Union 25.00 6.78 3.69 -2.864 (M)  (س) 22.000 550.00 149.10 -63.01 اإحتاد اخلليج

Sponsored by: 
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ملخص السوق - الشهري

Company

Close  
Price

Book 
Value (SR)

P/B
Value

EPS
(SR)

P/E
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Issued
Shares (mn)

Market 
Cap. (mn)

Shareholders› 
Equity (mn)

Net Income 
(mn)

ال�سركة

�سعر الإغالق
القيمه 

الدفرتيه
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ال�سعر للعائد
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)مليون(

القيمه ال�سوقيه 

)مليون(

حقوق امل�ساهمني 

)مليون(

�سايف الدخل 

)مليون(

ATC 74.00 8.14 9.10 -0.29 (M)  (س) 16.667 1,233.36 135.59 -4.90 الأهلي للتكافل

Al - Ahlia 48.70 3.27 14.91 -0.51 (M)  (س) 10.000 487.00 32.66 -5.09 الأهلية

ACIG 40.50 2.74 14.81 -0.26 (M)  (س) 10.000 405.00 27.35 -2.62 اأ�سيج

AICC 30.20 8.69 3.48 0.86 34.93 20.000 604.00 173.80 17.29 التاأمني العربية

Trade Union 29.60 11.78 2.51 1.01 29.40 25.000 740.00 294.51 25.17 الحتاد التجاري

Sagr Insurnce 34.10 12.75 2.68 1.85 18.42 20.000 682.00 254.92 37.03 ال�سقر للتاأمني

U C A 43.40 15.88 2.73 2.53 17.13 20.000 868.00 317.55 50.67 املتحدة للتاأمني

Saudi Re 15.30 9.30 1.65 -0.343 (M)  (س) 100.000 1,530.00 929.99 -34.31 الإعادة ال�سعودية

Bupa Arabia 29.40 13.16 2.23 1.06 27.84 40.000 1,176.00 526.54 42.24 بوبا العربية

Weqaya Takaful 59.25 5.84 10.15 -2.10 (M)  (س) 20.000 1,185.00 116.78 -42.09 وقاية للتكافل

Al Rajhi Takaful 60.25 5.47 11.02 -1.65 (M)  (س) 20.000 1,205.00 109.34 -32.91 تكافل الراجحي 

ACE 81.25 14.09 5.77 1.60 50.83 10.000 812.50 140.90 15.99 اي�س

AXA - Cooperative 41.60 8.53 4.88 -1.24 (M)  (س) 20.000 832.00 170.53 -24.82 اك�سا - التعاونية

Gulf General 49.50 6.68 7.41 -3.17 (M)  (س) 20.000 990.00 133.57 -63.44 اخلليجية العامة

Buruj 60.25 6.29 9.57 -1.41 (M)  (س) 13.000 783.25 81.81 -18.34 بروج للتامني

Al Alamiyah 53.75 8.42 6.38 -0.00 (M)  (س) 20.000 1,075.00 168.36 -0.08 العاملية

Solidarity 28.80 8.48 3.40 -1.52 (M)  (س) 55.500 1,598.40 470.72 -84.28 �سوليدرتي تكافل

Wataniya 99.25 8.34 11.90 -1.03 (M)  (س) 10.000 992.50 83.40 -10.27 الوطنية

Amana Insurance 39.80 7.95 5.00 -0.40 (M)  (س) 32.000 1,273.60 254.53 -12.67 امانة للتامني

Enaya 56.50 10.00 5.65 - - 40.000 2,260.00 400.00 - عناية

Total Insurance Sector - 11.05 3.73 0.54 19.74 873.167 36,010.01 9,651.73 475.83 اإجمايل قطاع التاأمني

SARCO 74.75 23.43 3.19 0.73 102.60 15.000 1,121.25 351.40 10.93  امل�سايف 

Saudi Advanced 21.95 19.09 1.15 0.10 230.94 43.200 948.24 824.53 4.11 املتطورة

Al Ahsa for Dev. 21.80 9.58 2.28 0.00 7971.64 49.000 1,068.20 469.36 0.13 الح�ساء للتنميه

SISCO 19.35 10.82 1.79 0.92 21.03 68.000 1,315.80 736.06 11.04 �سي�سكو

Assir 22.35 17.93 1.25 0.77 28.84 126.389 2,824.79 2,266.61 97.93 ع�سري

Al Baha 24.25 5.90 4.11 -0.38 (M)  (س) 15.000 363.75 88.48 -5.72 الباحة

Kingdom 12.45 6.87 1.81 0.17 72.13 3,705.882 46,138.23 25,446.30 639.62 اململكة

Total Multi-Investment
Sector - 7.50 1.78 0.19 69.94 4,022.471 53,780.26 30,182.75 758.04 اإجمايل قطاع �سركات ال�ستثمار املتعدد

Takween 63.00 12.98 4.85 2.54 24.82 30.000 1,890.00 389.36 76.15 تكوين

BCI 39.30 15.45 2.54 2.16 18.22 27.500 1,080.75 424.81 59.31 بى �سى اآى

MA›ADEN 35.50 18.36 1.93 0.45 79.45 925.000 32,837.50 16,986.44 413.32 معادن

Astra Indust 43.50 24.16 1.80 3.35 12.99 74.118 3,224.12 1,791.03 248.13 اأ�سرتا ال�سناعية

ALSorayai 30.20 14.96 2.02 1.17 25.80 30.000 906.00 448.69 35.12 جمموعة ال�سريع

Shaker 69.75 16.16 4.32 5.15 13.55 35.000 2,441.25 565.71 180.22 �ساكر

Pharmaceutical 50.50 40.55 1.25 2.70 18.73 78.438 3,961.09 3,180.50 211.43 الدوائية

Glass 40.70 19.12 2.13 2.70 15.05 30.000 1,221.00 573.67 81.11 زجاج

FIPCO 50.00 13.05 3.83 1.37 36.57 11.500 575.00 150.05 15.72 فيبكو

Maadaniyah 40.20 13.76 2.92 0.12 322.36 25.556 1,027.37 351.70 3.19 معدنية

Saudi Chemical 41.30 21.62 1.91 4.23 9.77 63.240 2,611.81 1,367.25 267.40 الكيميائيه ال�سعوديه

SPM 49.40 21.84 2.26 3.35 14.76 30.000 1,482.00 655.08 100.41 �سناعة الورق

AlAbdullatif 29.30 14.82 1.98 1.92 15.26 81.250 2,380.63 1,204.28 155.98 العبداللطيف

Saudi Export 42.10 10.74 3.92 0.86 49.16 10.800 454.68 116.04 9.25 ال�سادرات
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Market Summary - Monthly
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�سايف الدخل 
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Total Industrial
Investment Sector - 19.42 1.99 1.28 30.21 1,452.402 56,093.20 28,204.59 1,856.74 اإجمايل قطاع ال�ستثمار ال�سناعي

ASLAK 46.300 11.642 3.977 3.028 15.293 32.500 1,504.750 378.367 98.395 اأ�سالك

MMG 18.35 4.11 4.47 -7.68 (M)  (س) 125.000 2,293.75 513.19 -959.41 جمموعة املعجل

SSP 28.20 15.55 1.81 1.18 23.88 51.000 1,438.20 792.87 60.22 الأنابيب ال�سعودية

ALKHODARI 55.00 15.53 3.54 3.72 14.78 42.500 2,337.50 660.08 158.12 اخل�سري

Ceramic 148.00 45.88 3.23 9.28 15.95 25.000 3,700.00 1,146.90 232.02 اخلزف

Gypsum 36.20 14.30 2.53 0.93 38.72 31.667 1,146.33 452.83 29.60 اجلب�س

Cables 19.75 13.28 1.49 0.07 294.14 76.000 1,501.00 1,009.09 5.10 الكابالت

Saudi Industrial 30.90 8.67 3.56 0.59 52.65 40.000 1,236.00 346.98 23.48 �سدق

Amiantit 19.50 14.16 1.38 1.31 14.89 115.500 2,252.25 1,635.49 151.25 اميانتيت

Pipes 34.40 23.07 1.49 -0.21 (M)  (س) 31.500 1,083.60 726.62 -6.70 اأنابيب

Zamil Industrial 33.60 22.49 1.49 2.57 13.07 60.000 2,016.00 1,349.67 154.19 الزامل لل�سناعة

AL Babtain 32.60 14.28 2.28 1.80 18.08 42.631 1,389.77 608.88 76.88 البابطني

SVCP 75.25 15.26 4.93 5.32 14.16 15.000 1,128.75 228.97 79.74 الفخارية

MESC 22.05 6.06 3.64 -3.00 (M)  (س) 40.000 882.00 242.51 -120.14 م�سك

Red Sea 53.25 24.73 2.15 2.60 20.51 30.000 1,597.50 741.80 77.90 البحر الأحمر

Total Building &
Constructuion Sector - 14.29 2.35 0.08 18.53 758.298 25,507.40 10,834.25 60.64 اإجمايل قطاع الت�سييد والبناء

Real Estate 29.80 26.45 1.13 1.25 23.89 120.000 3,576.00 3,173.77 149.72 العقارية

Taiba 25.40 20.23 1.26 1.58 16.09 150.000 3,810.00 3,034.95 236.74 طيبة لال�ستثمار

Makkah 38.70 21.37 1.81 1.86 20.79 164.816 6,378.39 3,522.81 306.85  مكة لالن�ساء 

Arriyadh Development 25.70 14.97 1.72 1.30 19.74 100.000 2,570.00 1,496.94 130.18 التعمري

Emaar E .C 13.05 8.68 1.50 0.10 134.27 850.000 11,092.50 7,380.48 82.61 اإعمار

Jabal Omar 19.30 9.76 1.98 -0.04 (M)  (س) 929.400 17,937.42 9,068.82 -36.76 جبل عمر

Dar Al Arkan 13.10 14.19 0.92 1.01 13.00 1,080.000 14,148.00 15,322.82 1,087.94 دار الأركان

KEC 19.00 9.50 2.00 -0.46 (M)  (س) 339.300 6,446.70 3,224.84 -154.76 مدينة املعرفة

Total Real Estate
Development Sector - 12.38 1.43 0.48 20.85 3,733.516 65,959.01 46,225.42 1,802.51 اإجمايل قطاع التطوير العقاري

Shipping 17.40 16.07 1.08 0.91 19.05 315.000 5,481.00 5,062.62 287.77 النقل البحري

SAPTCO 18.80 11.59 1.62 0.52 36.00 125.000 2,350.00 1,448.32 65.27 النقل اجلماعي

Mubarrad 51.75 8.05 6.43 -6.65 (M)  (س) 18.000 931.50 144.87 -119.68 مربد

Budget Saudi 65.75 28.27 2.33 5.50 11.95 18.300 1,203.23 517.26 100.73 بدجت ال�سعودية

Total Transport Sector - 15.06 1.39 0.70 19.91 476.300 9,965.73 7,173.07 334.08 اإجمايل قطاع النقل

Tihama 72.00 15.09 4.77 0.53 135.70 15.000 1,080.00 226.33 7.96 تهامة لالإعالن

SRMG 24.85 16.05 1.55 1.25 19.82 80.000 1,988.00 1,284.20 100.31 الأبحاث و الت�سويق

SPPC 29.30 12.58 2.33 0.60 48.83 60.000 1,758.00 754.66 36.00 طباعة وتغليف

Total Media &
Publishing Sector - 14.61 2.13 0.93 33.45 155.000 4,826.00 2,265.19 144.27 اإجمايل قطاع العالم والن�سر

Hotels 29.20 17.07 1.71 1.53 19.04 100.000 2,920.00 1,706.57 153.37 الفنادق

Shams 39.30 7.31 5.38 0.32 120.95 10.150 398.90 74.19 3.30 �سم�س

Total Hotel &
Tourism Sector - 16.17 1.86 1.42 21.18 110.150 3,318.90 1,780.76 156.67 اإجمايل قطاع الفنادق وال�سياحة

Market - 17.20 2.17 2.27 14.37 41,318.132 1,539,608.75 710,600.49 93,809.04 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 الرابع 2011 م(.

Companies that have not announced a net income statement or have posted negative net income (recent 4 
Quarters),  not included in calculating P/E ratio for sectors and the market.
M: Minus ratio due to company losses according to recent 4 quarters financial data (4th Q 2011 as recent).
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tions to come, but instead, the develop-
ment plan products become to bring 
in unskilled labor with no any skills or 
expertise to engage in the construction 
sector and others, and acquire the skill 
and experience, then move to neighbor-
ing countries that require prerequisites 
and more experience, then local compa-
nies return to bring in other non-quali-
fied labors which leads to stalled proj-
ects and corruption of constructions.

Funding
Among the obstacles that impede 

the work of construction sector, as seen 
by Fahd bin Mohammed Al Hammadi, 
Chairman of the Contractors Committee 
at the Council of Saudi Chambers 
and member of Riyadh Chamber of 
Commerce and Industry, comes the 
problem of funding. Intensity of this 
problem depends on the degree or the 
size of the company working in the field 
of contracting. If the company occupies 
a place within the upper and larger 
category, it can find an opportunity of 
funding from banks to some extent, 
but the small and medium enterprises 
are facing funding difficulties. Perhaps, 
this may be due to a malfunction in 
the structure of these facilities and their 
interior regulations, or by their nature 
as small premises, they have to get 
some support and backing to stand 
on their feet, and these facilities need 
to find a bank affiliated to the state so 

that it could finance them to assume 
their roles to play in the next 

phase, and unless such bank 
is established, the con-

tractors will face great difficulties.
Al-Hammadi said the increased size 

of the projects conducted by the state 
at this stage necessitated contractors to 
increase their readiness and potential 
to meet the requirements of these proj-
ects, and this requires a stable window 
of funding, in the sense that this new 
comer has nothing to do with circum-
stantial issues or the matters result-
ing from effects of the global crisis or 
any other crisis, but due to an impor-
tant development parameter passed 
through by the state represented in 
the large-scale projects conducted by 
the state, and the consequent increase 
in the volume of contractors sector 
by nearly 50% over the past, which 
maximizes the need to provide the best 
outlets for funding.

Also Hammadi indicates a problem 
related to the system of awarding the 
projects, arguing that the principle of 
setting prices to be less than estimated 
prices by 35% is a wrong principle and 
harmful to contractor and the project, 
in addition to the problems incurred by 
the contractors with respect to localiza-
tion of contracting trades, and these 
need specialized institutes that gradu-
ate generations of Saudi professionals 
in various fields.

Saudization
The demand by Engineer 

Muhannad Al-Azzawi, Vice President of 
the National Committee for Contractors 
at Council of Saudi Chambers not to 
overlook the importance of localizing 
contracting sector jobs put forward a 

major problem related to the need to 
create training centers and institutes 
to provide the professions needed by 
the sector to work in it along with the 
establishment of centers for research 
and development in the technology 
used in the sector.

It also requires good preparation by 
all parties in the construction sector to 
develop the competencies working in 
it to have the ability for sound competi-
tion and implementation at the level 
required for these projects.

Al-Azzawi said that the problem is 
that the majority of construction sector 
professions are hand and professional 
jobs, and that 80% of these jobs are 
not accepted by the Saudis, and the 
rest are for carpenters, drivers of mixers 
and other professions, pointing to the 
absence of any specialized institutes 
to train young people to work in these 
professions. He pointed out also that 
the sector needs classification of occu-
pations and the development of mini-
mum wages so that the young Saudi 
can perform the work required of him 
to the fullest.

Other Challenges
Several economic studies confirm 

that the challenges facing the training 
and localization programs in the con-
struction sector are ascribed to several 
factors, notably:

•  The relatively high costs of national 
labor compared to the expatriate labor.

• The continued flow of foreign 
workers into the labor market, which 
constitutes a significant pressure on the 
competitive position of national labor 
both for access to new jobs or replac-
ing them.

• The presence of jobs not accepted 
by the unemployed as a result of the 
low salaries, or the nature of their work, 
or because of the long period of work, 
making it more favorable for foreign 
workers.

• Many citizens want to work in big 
cities, while many of the projects are 
available in villages and remote areas 
that the citizens are reluctant to attend, 
as they wish to work in administrative 
jobs, not service and technical ones.
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Those major expectations of the 
upsurge in construction sector are 
assumed to go in line with a similar leap 
in the performance of this vital sec-
tor, but there are obstacles that hinder 
this growth, and cause obstruction of 
the renaissance in the area as a whole, 
although the solutions are not difficult 
to achieve.

The human element is the biggest 
problem in construction sector, due 
to the lack of balance in terms of the 
equation of construction sector and 
reducing the gap between the national 

and expatriate workforce, where foreign 
workers control on the sector. Also, 
the influx of foreign workers into the 
labor market constitutes a significant 
pressure on the competitive position 
of national labor, both for its access 
to new jobs or replacing it with the 
focus on quantitative aspects in the 
field of employment without being 
accompanied by the adoption of qual-
ity indicators for jobs such as improving 
wages, working conditions, and train-
ing, in addition to the presence of jobs 
not accepted by the unemployed as a 

result of the low salaries, or the nature 
of their work, or because of the long 
period of work, making it more favor-
able for foreign workers.

In the view of some economists, 
the Kingdom is now living its golden 
age, and it is trying very hard to make a 
civilization according to specific meth-
odology and authentic culture, while the 
government of the Custodian of the Two 
Holy Mosques is pumping billions in 
the blood of the Saudi economy within 
unprecedented budgets, and it rushes 
time in constructing monuments to 
build humans. There are approximately 
200 licensed foundations and compa-
nies in the construction sector, and with 
all of that, nearly 95% of workforce that 
assume responsibility of those achieve-
ments are foreigners and most of them 
are not qualified. In addition, while the 
Kingdom is pumping third of its budget 
to support the institutions of education 
and technical training to build a trained 
generation that is engaged in building 
of its nation and state to move it and 
with it to a bright future for genera-

The Construction Sector

Restructuring.. Last Chance
At conclusion of the “International Forum of infrastructure and 
its impact on the Gulf environment”, which was held earlier 
this year in Jeddah, international experts who are interested 
in infrastructure projects, expected the increase of the volume 
of investments in construction sector from 200 billion Riyals to 
trillion Riyals by the year 2015. They also expected that the Saudi 
economic cities, which created by the Kingdom at about 700 
billion Riyals, will contribute to the GDP before the year 2020.
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senting 18 % of the total state budget.
The report pointed out that the 

number of private schools for the year 
1431/1432H was (3431) schools rep-
resenting 10.3% of the total number 
of schools in the Kingdom for both 
boys and girls, and students of private 
schools reached (563,110) i.e. about 
(11.3%) of the Total number of stu-
dents in schools of the Kingdom during 
that year. The data of the Ministry of 
Education, according to the report, sug-
gests that the share of private education 
does not exceed 10% of the share of 
public education.

Within the most important prob-
lems faced by private schools are the 
high costs of benefits, restrict condi-
tions for establishment or expansion 
of private schools, and forcing them to 
apply quality standards while they are 
not prepared for this application.

The report recommended seek-
ing to develop ownership of private 
schools from individual to joint stock 
companies, with the encouragement 
and expansion of domestic and foreign 
private sector participation in invest-
ment in the field of special education 
and giving it incentives for upgrading 
the performance of those schools.

Shopping Malls 
With respect to shopping malls and 

centers, the report indicated that the 
contribution of wholesale and retail 
sector, restaurants, and hotels in GDP 
at constant prices of 2009 amounted 

to about 8.7% with a growth rate of 
2.5%. The report noted that the public 
shopping malls for men and women 
reach 97% of total malls and centers in 
the city of Riyadh and 3% of which is 
dedicated to women. Clothes for men, 
women, and children come at the fore-
front of activities available in the malls, 
followed by activity of shoes, food, and 
then telecommunications services, and 
stationery.

The most important barriers to the 
sector of shopping malls represented 
in the indiscriminate proliferation of 

competitor markets, and the lack of 
clear regulations for the centers by the 
municipality and the intervention by 
many agencies to control the system. 
The report recommended the need 
to focus on neighborhoods with high 
population density in expanding the 
establishment of shopping malls.

Installment and Leasing
The analyzing study of the reality of 

installment and leasing sector indicat-
ed that purchase through installment 
enables large segment of consum-
ers in Saudi society to cope with the 
increase in price levels, which means 
that the market of installment is one of 

the markets that address a deep social 
problem represented in bridging the 
gap between the movement of inflation 
rates and income levels of individuals.

The report pointed out that the 
obstacles faced by installment market is 
the emergence of the phenomenon of 
selling the purchased product on install-
ments in order to obtain cash, noting 
that local banks play a negative role in 
increasing severity of the problems of 
the installment where they play a dual 
role in dealing by installment as they 
serve as a direct seller in the installment 

market, and on the other hand they 
offer consumer loans to individuals. The 
report highlighted that sale on install-
ment contributes to augmentation of 
the import bill of the Kingdom.

The report recommended a review 
of the installment system currently 
applied to address the gaps in terms 
of the lack of stringent safeguards to 
protect the rights of investors in the 
sector on the one hand and the indi-
vidual borrowers on the other hand. 
It also pointed out the importance of 
establishing a data center that covers 
the lack of information and statistics 
shortcoming in the sector.
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Saudi Markets 

The report accurately analyzed a 
number of economic sectors in the 
areas of travel and tourism agencies, 
private schools, parks and recreation 
centers, installment and leasing, and 
sector of shopping malls and centers.

The report revealed that the total 
expenditure on parks and recreation 
sector at the level of domestic tourist 
trips amounted to 35.3 billion Riyals 
in 2009, equivalent to about 39% of 
the total tourism expenditure. Leisure 
tourism accounted for 5.3 billion Riyals 
equivalent to about 15% of the total 
expenditure on tourist trips, while 
spending on foreign tours accounted 
to 30.1 billion Riyals equivalent to about 
33.2% of the total expenditure on for-
eign tours in 2009.

The most important impediments 
to entertainment industry, according 
to the report, were represented in the 
high prices of games and spare parts, 
the high prices of testing certification 
and international safety, determining 
the times of closure, the difficulty of get-
ting visas for shows presenters and high 
costs of rent, maintenance, and services.

The study, in order to develop the 
sector, recommended the need to focus 
on neighborhoods with high popula-

tion density to ensure the geographical 
distribution of entertainment for the 
districts, working to create a fund to 
support recreational tourism and devel-
opment of a classification system for 
the activity based on provided services 
and activities similar to hotel rating, 
while the recommendations encour-
aged merging of small entertainment 
centers with the aim of development.

Travel and Tourism
The report concluded that the total 

number of tours in the Kingdom will 
reach to 86.1 million trips by 2020, and 
the growth of tourism expenditure to 
219.4 billion Riyals. The report pointed 
out that the value-added of services 
and travel agencies represented a rate 
of 2.1% of the total value added of the 
tourism sector as a whole, of which 
the share of Riyadh region constituted 
about 29.7%.

The report indicated that the area 
of north Riyadh accounts for 59% of the 
total number of facilities, while the cen-
ter of Riyadh came in second place by 
36%. The report indicated that the most 
important problems faced by travel 
agencies are the slow paced procedures 
of some government departments, air-
lines and hotels are directed to the cli-

ent directly, and challenges associated 
with employing Saudis because of the 
low salaries and working hours for the 
whole day with the difficulty of getting 
visas to bring in specialized personnel.

The report, prepared by the Data 
Bank of the Chamber of Commerce, also 
recommended improvement of invest-
ment environment in the area of travel 
agencies and tourism services through 
creation of a local formulation with 
global partnerships, along with regional 
and international cooperation, pointing 
out that this goal depends on attracting 
investments for transfer of the technol-
ogy used in this activity, and localizing 
it, and the focus on the marketing side.

It recommended travel and tourism 
agencies, as well, to adopt new strate-
gies to enable them to continue in the 
light of the information revolution and 
e-tourism, which enabled direct com-
munication between service providers 
and tourists without the need to receive 
the service from these agencies directly.

Improving performance of pri-
vate schools

According to the analytical study of 
private schools sector, the budget allo-
cated to the education sector and the 
development of human resources in the 
development plan of 2011, has reached 
150 billion Riyals which accounts for 
26% of the total public expenditure, 
while the volume of expenditure on 
public education has reached about 84 
million for the year 1430/1431H, repre-

A recent report issued by Riyadh Chamber of Commerce 
recommended travel and tourism agencies to adopt 
new strategies to enable them to continue in the light of 
information revolution and e-tourism. The report called on 
the private schools to seek to develop ownership of private 
schools from individual to joint stock companies in order to develop 
their performance, while working to promote and expand domestic 
and foreign private sector participation to invest in private education.

Tourism in the Kingdom in 2020..

86 Million Trips..
And Tourism Expenditure 
Exceeds 200 Billion Riyals
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At the end of the 1st quarter 2012 TADAWUL All Share Index 
(TASI) closed at a level of 7,835.15 points, gained 1,272.3 points 
(19.39%) over the close of the same period of the previous year. 

On an YTD basis TASI registered a positive increase of 
22.09% (1,417.42 points). 

Highest close level for the index during the period was 
7,835.15 points as on 31/03/2012.

Total equity market capitalization at the end of the 1st 
quarter 2012 reached SR 1,539.61 billion (US$ 410.56 billion), 
increased by 16.72% over the same period of the previous year.

The total value of shares traded for the 1st quarter 2012 

reached SR 684.71 billion (US$ 182.59 billion), increasing by 
163.07% over the same period of the previous year.

The total number of shares traded* reached 31.77 billion 
shares for the 1st quarter 2012 compared to 12.21 billion shares 
traded during the 1st quarter 2011, increasing by 160.26%.

The total number of transactions executed during the 1st 
quarter 2012 reached 13.48 million compared to 5.58 million 
trades during the 1st quarter 2011, increasing  by 141.38%.

• Etihad Atheeb Telecommunication 
Company increased its paid up capi-
tal by offering 117.5 million new 
shares “Rights Issue” at a price of SR 
10 per share, raising its total number 
of issued shares to 157.5 million. 
Effective 14/01/2012.
• Saudi Hotels & Resort Areas Co. 
increased its paid up capital by issu-
ing one bonus share for every 2.23 
shares, raising its total number of 
issued shares to 100 million. Effective 
19/02/2012.
• Advanced Petrochemical Company 

increased its paid up capital by issu-
ing one bonus share for every 6.25 
shares, raising its total number of 
issued shares to 163.995 million. 
Effective 21/02/2012.
• Yamamah Saudi Cement Co. 
increased its paid up capital by 
issuing one bonus share for every 
two shares, raising its total number 
of issued shares to 202.50 million. 
Effective 26/02/2012.
• Aldrees Petroleum & Transport 
Services Co. increased its paid up 
capital by issuing one bonus share 

for every five shares, raising its total 
number of issued shares to 30 mil-
lion. Effective 10/03/2012.
• The Saudi British Bank (SABB) 
increased its paid up capital by 
issuing one bonus share for every 
three shares, raising its total number 
of issued shares to 1,000 million. 
Effective 13/03/2012.
• The Saudi Hollandi Bank increased 
its paid up capital by issuing one 
bonus share for every five shares, rais-
ing its total number of issued shares 
to 396.9 million. Effective 18/03/2012.

Corporate Actions 1st Quarter 2012 

Takween Advanced Industries Co.
• Share Capital: SR 300 million divided into 30 million shares.
• Offer Shares: 9 million shares (30% of its issued shares).
• Offer Price:  SR 26 per share.
• Offer Period: From 16/01/2012 to 22/01/2012.

Tokio Marine Saudi Arabia Co.
• Share Capital: SR 200 million divided into 20 million shares.
• Offer Shares: 6 million shares (30% of its issued shares).
• Offer Price:  SR 10 per share.
• Offer Period: From 19/03/2012 to 25/03/2012.

Initial Public Offerings (IPOs)

• On Tuesday 07/02/2012 Takween Advanced 
Industries Co. was listed (with a paid up capital 
of SR 300 million divided into 30 million shares). 
The company offered 9 million shares at SR 26 
per share.
• On Monday 27/02/2012 Saudi Enaya Cooperative 
Insurance Co. was listed (with a paid up capital 
of SR 400 million divided into 40 million shares). 
The company offered 16 million shares at SR 10 
per share.

New Listing During
1st Quarter 2012 

Value of Shares Traded Reached SR 684.71 Billion
13.48 Million Transactions Executed During 1st Quarter 2012

* Adjusted to all corporate actions during the period.
•  Number of trading days during 1st Q  2012 were 65, 
   against 63 trading days during 1st Q  2011.

Market Summary - Monthly
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Market News

Saudi Stock Exchange (Tadawul) Add “Listing” to Its Website

Tadawul & J.P. Morgan Conclude Investor Relations Workshops

Saudi Stock Exchange (Tadawul ) con-
tinuous efforts to provide information 
for those interested in Saudi financial 
market.
 Saudi Stock Exchange (Tadawul) an-
nounces adding a new link on its 
website displaying information about 
listing companies in the financial mar-
ket, and includes: 
• Listed companies benefit’s & ser-

vices, 
• The mandatory procedures to trans-
form into a public company, and 
• Contains historical information 
about previous IPO’s in the Saudi 
Stock Exchange “Tadawul”. 
The link also includes a soft copy of 
the “listing Guide”, which contains all 
the information related to the IPO on 
the Saudi Stock Exchange “Tadawul”. 

J.P. Morgan and The Saudi Stock Ex-
change (Tadawul), jointly hosted 
three workshops in three provinces 
for the listed companies in The King-
dom to enhance investor relations (IR) 
expertise. The all day events, which 
took place over the last six months, 
were held in the three main provinces 
of Saudi - Riyadh, Al-Khobar & Jeddah.  
A first of its kind, the purpose of the 
program was to promote interna-
tional IR best practices by providing 
a professional development platform 
for listed company senior executives 
and investor relations departments. 
A total of 98listed companies was 
representedand were able to devel-
op their knowledge on the strategic 
value of IR through a number of work-
shops. 
The workshops provided an opportu-
nity to understand the strategic im-
portance of investor relations and its 
role in today’s corporate environment.         
In addition to presenting on key IR 
topics, J.P. Morgan conducted hands 
on practice sessions with the dele-
gates, covering a multitude of inves-
tor relations topics including inves-
tor presentations, the important role 
played by investor relations officers 
and the communication tools avail-

able to them.
Tadawul’s CEO, Mr. Abdullah Al-Suwei-
lmy, that patron aged the workshop 
said:
“Tadawul would like to thank the 
companies for their participation and 
looks forward to observe a bigger role 
of companies in investor relations 
which will have a definite positive im-
pact on the capital market”.
We are pleased to partner with 
Tadawul during this very exciting 
time for the Saudi capital markets,” 
said Abdulaziz Al-Helaissi, J.P. Morgan 
senior country officer in Riyadh. “The 
investor relation function is critical in 
bridging communication between 
domestic companies and the investor 
community. J.P. Morgan’s support for 
this initiative is a further statement of 
the bank’s commitment to the con-

tinuing development and efficiency 
of the Saudi financial system.”
In a related subject; Mr. Ahmad 
Madieh, Al Hassan Ghazi Ibrahim 
ShakerCo’s CFO, commented on the 
workshop with “Thank you for provid-
ing another brilliant effort which was 
much needed”. On the other hand; Mr. 
Abdulaziz M. Al-Saadoun, Takween 
Advanced Industries’sCorporate Gov-
ernance Officer, also commented by 
“I’m hooked with Investor Relations 
and we look forward for more feed-
back related to this subject”.
The mentioned workshops was hon-
oured with the number of attendance 
that reached 118 of listed companies 
representatives, among them more 
than more than 29 CEO / GM that re-
flects the level of initiative’s response 
and its importance.
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Abdullatif Al-Fereihi
Editor-in-Chief

Editorial

Forum of Companies’ Future
The first forum of Saudi companies entitled “The way to conversion 

into public traded joint stock company” represents a systematic and 
practical opportunity for the investment sector particularly and for the 
Saudi economy in general because the Saudi private sector became 
an important part in the march of development.

Moreover, many of the members in this sector of the compa-
nies in all fields need to know the benefits and challenges that will 
be reviewed by the forum through competent specialists who will 
discuss with the interested company owners and business leaders a 
group of topics that would enrich their knowledge and support their 
decisions in this direction.

The transformation into a more stable legal entity, the joint stock 
company, and then listing on the stock market supports economic 
activity of the Kingdom through provision of the opportunities to 
the companies, where traditional methods do not fulfill their need 
of the cash, to get funds at a low cost across the financial market to 
meet their local and international expansion through investors who 
have the desire to achieve good return on their investments which 
is known as IPO (Initial Public Offering) that is activated through the 
subscription process.

We review the forum in general view and we shall continue cov-
ering it separately to convey the whole picture with all its details so 
that the interested people can know the advantages gained by the 
companies from transformation into joint stock and the solutions from 
which they can choose depending on their objectives, activities, or 
finance needs. 

In this issue we shall also talk about the great construction sector. 
This sector indicates, as whenever become greater, increased, and 
prosperous, that the country lives as a building workshop, and our 
country thankfully lived many giant workshops, and recently we wit-
ness them daily.

It is also one of the most sectors in terms of mobility, and benefit-
ing from government spending, and we hope that it is useful and 
provides benefits to the same extent. But, the reality and our views 
provided out of our neutrality do not show this. 

Some believe that social conditions and official regulations played 
a major role in formulating the current form of construction com-
panies, a form characterized by huge budgets and weakness in the 
programs of job localization and Saudization. For example, there are 
contracts in billions and volatile relationship with small entrepreneurs 
who constitute subcontractors.

We see amounts in billions every day for projects in Saudi Arabia in 
this prosperous era, and investments in an important and vital sector 
that has its characteristics which we hope will not turn to specificity 
with time that is devoted to stop this development.

Some of our guests handle this file, which is part of our economy 
that lives its golden years. No matter how the views disagreed or 
agreed, we here raise what helps our economy and the leaders of 
economic thought for more creativity and growth, and helps decision 
makers for further development and reform.
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