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االفتتاحيةاالفتتاحية

عبداللطيف الفريحي
رئي�س التحرير

abdullateef.furaihi@tadawul.com.sa

االقت�صادي  بعدها  لها  اإنه فكرة عميقة  اأحالم احلياة،  لي�س فقط حلًما من  امل�صكن 
الهدف  االإن�صان«  »بناء  مع  املتنا�صب  التنموي  اأثرها  لها  �صيكون  وبالتايل  واالجتماعي، 

الدائم للحكومة الر�صيدة، ومحور خططها، واأهم اأ�صباب اإنفاقها.
اأو قليلة الدخل ومن يف  الفئات املحتاجة  االإ�صكان عند احلديث عن  اأهمية  وتتعاظم 
بال�صرورة عن »متلك  ولي�س  امل�صكن«،  »تاأمني  يكون احلديث عن  اأن  حكمها، حيث يجب 
امل�صكن« بحيث ن�صمن للمواطن ذي احلاجة امللحة �صكًنا يق�صي حاجته لفرتة معينة اإلى 
ال�صلوك  ثقافة  تنمية  هو  والهدف  التملك،  على  ق��ادًرا  اأو  االإنتاج،  على  ق��ادًرا  ي�صبح  اأن 
اأكرث،  ينتج  وبالتايل  اأكرث،  يتعلم  اأو  اأكرث،  يعمل  املواطن  يجعل  واإيجاد حافز  االدخ��اري، 

لينتقل اإلى �صكن اأف�صل.
عرب  االجتماعية  ال�صوؤون  ل��وزارة  ميكن  اأنه  املا�صي  يف  ُنوق�صت  التي  الطروحات  من 
التعاون مع وزارة االإ�صكان، اأن ت�صع برناجًما لهذا االإ�صكان لفئات محتاجة، يكون �صكًنا 
لفرتة معينة لبع�س الفئات، ويتم التدوير عليه، بحيث ينتقل منه من ينجح اأو ي�صتطيع اإلى 
جهات  من  مب�صاعدة  ا  واأي�صً املتاحة،  التمويل  وو�صائل  مدخراته  با�صتخدام  اأف�صل  �صكن 

مختلفة لي�صت بال�صرورة معنية برعاية الفئات االأكرث حاجة.
مفاهيم  درا�صة  علينا  و�صيتعني  وغريها،  ال��وزارة  لدى  كثرية  تنفيذية  برامج  هناك 
التمليك  االأداء، ففكرة  وبالتايل  التفكري  نقع يف منطية  وبدائل كثرية، ال جتعلنا  مختلفة 
لكن متكني اجلميع  للجميع،  ال�صكن  تاأمني  الهدف  اأن  ورغم  وواقعية،  لي�صت عملية  للكل 
من التملك �صيكون كواقع اقت�صادي �صعب التطبيق، فهناك دوًما اأجيال تاأتي من ال�صباب 

واخلريجني وموؤ�ص�صي االأ�صر اجلديدة.
هموم  واإزاح��ة  والتغيري  العمل  من  كثرية  اأفاًقا  �صيفتحان  امل�صاكن  ومتلك  االإ�صكان 
تغيري �صورة  و�صيكون عاماًل مهًما يف  ال�صعودية،  االأ�صرة  كاهل  والتنقل من على  االإيجار 

اقت�صادات هذه االأ�صر االأمر الذي �صينعك�س على االقت�صاد الكلي ال محالة.
نطرح هذا امللف االقت�صادي اال�صرتاتيجي ذا االأبعاد االجتماعية، ن�صتعر�س املنجز، 
ونناق�س البدائل، ونعر�س لوجهات نظر تقيم ومتح�س ما يتم االآن، ون�صت�صرف ما نحن 
مقبلون عليه، فهذا امللف بات من اأولويات احلكومة، وهو دوًما من اأولويات كل اأ�صرة تروم 

حت�صني معي�صتها، ونتمنى دوًما اأن يزيد اإنتاجها وم�صاهمتها يف التنمية.

السكن مسبب لإلنتاج

2
العدد 89 - مارس 2014م

Nazaha1.pdf   1   3/10/14   10:22 AM



Nazaha1.pdf   1   3/10/14   10:22 AM



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

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

ف�اك�س : 011-4197696
adv@rawnaa.com

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

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

اإدارة تطوير االأعمال
هاتف: 4197333-011  تحويلة:3544 

ف�اك�س : 011-4608897
bsd@rawnaa.com

اإدارة التحرير المركزي
هاتف: 4197333-011 تحويلة:3540 

ف�اك�س : 011-4192624
edit@rawnaa.com

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

ف�اك�س : 011-4192624
art@rawnaa.com

المدير التنفيذي
ها�صم بن اإبراهيم العدواني

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

www.rawnaa.com

النا�شر

روؤيتنا:
 اأن نكون رواد الحلول المتكاملة في االإعالم 

المتخ�ص�س بالعالم العربي..

ر�صالتنا:
نحن اأول �صركة لالإعالم المتخ�ص�س في المملكة العربية 
ال�صعودية ن�صعى لتحقيق الريادة عربيًا من خالل تقديم 

حلول متكاملة ومنتجات اإعالمية هادفة ومتميزة بم�صداقية 
ومهنية عالية تلبي احتياجات عمالئنا وتحقق ر�صاهم 

وتتجاوز توقعاتهم.

المدير العام لدار اليوم لالإعالم
�صالح بن علي الحميدان

اإحدى �صركات

الطباعة:

الهاج�س  ي�صكل  البيئي  التلوث  ب��ات 
املحلية  ال�����ص��ن��اع��ات  مل��ع��ظ��م  االأب�����رز 
الذي  الوقت  يف  ذل��ك  ياأتي  والعاملية، 
النامية  ال�صناعية  ال��دول  فيه  ت�صعى 
خالل  م��ن  البيئة  على  احل��ف��اظ  اإل���ى 
امل�صببة  ال����غ����ازات  ان��ب��ع��اث  خ��ف�����س 
وهي  احل����راري،  االحتبا�س  لظاهرة 
اخلطوة التي تبحث عن حتقيقها خالل 

ال�صنوات املقبلة.

العدد  ) 89 (  مارس 2014م مجلة السوق المالية السعودية

امتالك السكن في السعودية..
حلم اقترب تحقيقه

االقتصاد العاملي يف 2014م..

أكثر سالسة.. وتصديًا للتحديات
وكالة تومسون رويرتز:

سوق األسهم السعودي األعلى تصنيًفا 
من حيث اإلفصاح عن المعلومات

كشف تقرير حديث صادر عن مؤسسة التمويل الدولية والبنك الدولي أن 
اململكة العربية السعودية جنحت يف تطبيق عدة إجراءات أدت إلى تسهيل 
بدء النشاط التجاري وتأسيس الشركات؛ وتبسيط اإلجراءات احلكومية، 
اخلاص  القطاع  وتشجيع  التنموية،  االستثمارات  منو  يف  ساهم  ما 
االقتصادية  ونشاطاته  أعماله  وتيرة  من  الرفع  على  األجنبي  واالستثمار 

بشكل واضح وقوي.

تفاصيل املوضوع تقرؤونها داخل العدد

كلمة التحرير
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هيئة التحرير
بندر األيداء

bandar.aida@tadawul.com.sa

www.tadawul.com.sa
@SSE_tadawul
Tadawul
@Tadawul SSE



ال��ت��ي تهتم  ال��درا���ص��ات  ت��ع��ددت 
ال����دول  ال��ب�����ص��ري يف  ب��اجل��ان��ب 
يتعلق  ما  منها  وك��ان  اخلليجية، 
يعمل  ال��ت��ي  وظيفته  ع��ن  بر�صاه 
يعترب  حيث  جمتمعه،  خلدمة  بها 
ال��ر���ص��ا ال��وظ��ي��ف��ي م��ن ال��ع��وام��ل 
امل��ه��م��ة يف ال��ت��اأث��ري ع��ل��ى ج���ودة 
االإن�صان يف  يقدمها  التي  اخلدمة 

وظيفته جتاه جمتمعه.

اقتصاديات
تضمنت 22 مؤشرًا

هيئة السوق تقر تعديالت جديدة 
لمواجهة غسيل األموال

مطالبات عالمية بالحد من 
تفاوت الدخول

وزير المالية.. مستعدون لدعم برنامج 
»كفالة«.. ومن يدعمه

االجتماع األول لمجلس إدارة )تداول( 
بعد إعادة تشكيله

جا�صتني  حياة  يف  ال�صغرية  التفا�صيل 
لني تبدو الفتة للنظر .. فهو ثاين مواطن 
بكني،  يف  خا�صة  �صيارة  ميتلك  �صيني 
من  الدكتوراه  على  يح�صل  �صيني  واأول 

جامعة �صيكاغو.

باتت ال�صعودية على عتبة تاريخية جديدة 
مواطنيها  متلك  معدالت  زي��ادة  يف  تتمثل 
ياأتي ذلك يف الوقت الذي تبداأ  للم�صاكن، 
�صهر  من  ال�صابع  اليوم  من  اعتباًرا  فيه 
مار�س اجلاري، با�صتقبال وزارة »االإ�صكان« 
ال��راغ��ب��ني يف متلك  امل��واط��ن��ني  ط��ل��ب��ات 

امل�صاكن يف جميع مناطق اململكة.

وزارة العمل تسمح للمنشآت 
بـ»التفتيش الذاتي«

بنوك وشركات ترفع رأس 
مالها عبر منح أسهم مجانية



اقتصاديات

تضمنت 22 مؤشرًا

هيئة السوق تقر تعديالت جديدة لمواجهة غسيل األموال
اإن  ال�����ص��ع��ودي��ة  امل��ال��ي��ة  ال�����ص��وق  هيئة  ق��ال��ت 
بتمكني  كفيلة  م��وؤخ��ًرا  حددتها  التي  امل��وؤ���ص��رات 
العمليات  ك�صف  م��ن  لهم  املُ�����ص��ّرح  االأ���ص��خ��ا���س 
امل�صبوهة التي ُيحا�صب عليها قانون مكافحة غ�صل 

االأموال ومتويل االإرهاب.
قواعد  يف  ت��ع��دي��الت  ال�����ص��وق  هيئة  واأع��ل��ن��ت 
اأجل  من  وف��ق��رات،  م��واد  ع�صر  �صملت  القانون، 
االأم����وال،  غ�صل  مكافحة  ن��ظ��ام  تطبيق  �صمان 
ال�صادر مبوجب املر�صم امللكي والئحته التنفيذية، 
متويل  مبكافحة  اخل��ا���ص��ة  الت�صع  وال��ت��و���ص��ي��ات 
امل��ايل،  العمل  جمموعة  من  ال�صادرة  االإره���اب 

وغريها من االتفاقيات والقرارات.
الهيئة،  حّددتها  التي  املوؤ�صرات  اأبرز  وت�صم 
االأم���وال  غ�صل  عمليات  على  التعرف  �صبيل  يف 

ومكافحة االإرهاب:
وتو�صيح  عنه  بيانات  تقدمي  العميل  رف�س 
واأ���ص��ول��ه االأخ����رى، ورغ��ب��ت��ه يف  اأم��وال��ه  م�صدر 
مع  تن�صجم  ال  وا�صحة  غري  ب�صفقات  امل�صاركة 
ا�صرتاتيجية اال�صتثمار املعلنة، واإبداء العميل عدم 
م�صاريف  اأي  اأو  العموالت  اأو  باملخاطر  االهتمام 
واح��د  با�صم  ح�صابات  بعدة  واحتفاظه  اأخ���رى، 
اأو  احل�صابات  بني  التحويل  وتعدد  اأ�صماء  بعدة  اأو 
اآخر دون م�صوغ، وقيامه بتحويالت برقية  لطرف 
لتحويل  طلب  يتبعه  اال�صتثماري  حل�صابه  متعددة 
با�صتثمار  العميل  وقيام  ثالث،  طرف  اإل��ى  املبلغ 
طويل االأجل يتبعه بعد مدة وجيزة ت�صفية الو�صع 
ووجود  احل�صاب،  من  العائد  وحتويل  اال�صتثماري 

وممار�صاته  العميل  اأن�صطة  ب��ني  كبري  اخ��ت��الف 
له حتويل  املرخ�س  ال�صخ�س  العادية، وطلبه من 
اجلهة  مبعلومات  ت��زوي��ده  وع��دم  برقًيا  االأم���وال 

املحولة واملحول اإليه. 
اأو  �صفقة  تغيري  العميل  م��ح��اول��ة  واأخ�����رًيا: 
املعلومات،  تدقيق  مبتطلبات  تبليغه  بعد  اإلغائها 
رغم  تف�صريها  ي�صعب  الربقية  بحواالت  قيامه 
م�صادر  وتغري  امل��ال��ي��ة،  االأوراق  �صفقات  ت��دين 
الدخل ب�صكل م�صتمر، وعدم تنا�صب قيمة اأو تكرار 
فيه  امل�صتبه  عن  املتوافرة  املعلومات  مع  العمليات 

ون�صاطه ودخله.
اأما ما يخ�س تعديالت قواعد قانون مكافحة 
غ�صل االأموال ومتويل االإرهاب، ف�صملت التعريفات 
التي تخ�س املفردات الواردة يف القواعد، ودعت 
اإلى حتقيق متطلبات عدة اتفاقيات دولية �صادقت 

ال�صعودية عليها وعملت لتطبيقها.
واأوجب تعديل يف املادة التا�صعة على ال�صخ�س 
درجة  تقييم  م��ح��ددات  يو�صح  اأن  ل��ه،  املرخ�س 
واالأن�صطة  العمالء،  لفئات  امل�صتخدمة  املخاطر 
ت�صمل  اأن  تعد مخاطر عالية، على  اأن  التي ميكن 
م��خ��اط��ر ال��ع��م��ي��ل وم��خ��اط��ر ال���دول���ة وامل��خ��اط��ر 

اجلغرافية ومخاطر املنتج واخلدمة.
كما اأوجب تعديل يف املادة العا�صرة، اأن ي�صع 

املخاطر،  الإدارة  نظاًما  له  املرخ�س  ال�صخ�س 
لتحديد هل العميل اأو العميل املحتمل اأو امل�صتفيد 
ممثلي  ال�صيا�صيني  االأ���ص��خ��ا���س  م��ن  احلقيقي 
املخاطر، وعلى ال�صخ�س املرخ�س له اأن يعد تلك 
ملراقبة  يخ�صعها  واأن  املخاطر،  عالية  احل�صابات 

م�صتمرة وم�صددة.
غري  باملنظمات  املعنية  ال����11،  امل��ادة  ويف 
املرخ�س  ال�صخ�س  على  يجب  للربح،  الهادفة 
له، و�صع �صيا�صات واإجراءات و�صوابط داخلية، 
فتح  ب�صاأن  الهيئة،  مبتطلبات  االلتزام  ل�صمان 
غري  املنظمات  وعمليات  ح�صابات  وت�صغيل 

الهادفة للربح.
وع��ن��د ال��ت��ع��ام��ل م��ع ح�����ص��اب��ات اأي م��ن ه��ذه 
املنظمات، يجب مالحظة ح�صولها على ترخي�س 
ر�صمي �صادر من اجلهة احلكومية املخت�صة، يحدد 
اأغرا�صها واأن�صطتها، واأن تعد هذه املنظمات من 
ت�صديد  وعليه  العالية،  املخاطر  ذوي  العمالء  فئة 

اإجراءات العناية الواجبة عند التعامل معهم.
امل��واد  ف��ق��رات  بع�س  التعديالت  و�صملت 
فيها،  امل�صتبه  العمليات  عن  باالإبالغ  اخلا�صة 
اأ�صماوؤهم يف قائمة االأمم  واالأ�صخا�س املدرجة 
بالتعليم  املتعلقة  وامل���ادة  ل��الإره��اب،  املتحدة 

والتدريب. 
وبهذا تكون جميع التعديالت قد مت اإجراوؤها، 
يف  ن�صرها  ت��اري��خ  م��ن��ذ  ون��اف��ذة  ق��اب��ل��ة  لت�صبح 
والع�صرين  للدولة يف احلادي  الر�صمية  ال�صحيفة 

من �صهر جمادى االأولى 1435ه�.
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 االجتماع األول
لمجلس إدارة )تداول( 

بعد إعادة تشكيله

املالية  ال�����ص��وق  ���ص��رك��ة  اإدارة  جمل�س  ع��ق��د 
يوم  الثالثة  دورت��ه  يف  االأول  اجتماعه  ال�صعودية 
2014/02/23م،  امل���واف���ق  1435/04/23ه��������� 
وبح�صور  الريا�س  مدينة  يف  ال�صركة  مبقر  وذلك 
ت�صكيله  اإع�����ادة  ب��ع��د  وذل����ك  اأع�����ص��ائ��ه،  ج��م��ي��ع 
وتاريخ  ال��وزراء رقم: )94(  مبوجب قرار جمل�س 

1435/03/12ه�.
اأع�صاء املجل�س ملقام  يف بداية اجلل�صة تقدم 
خادم احلرمني ال�صريفني و�صمو ويل عهده االأمني 
الكرمية  امللكية  للثقة  واالمتنان  ال�صكر  بخال�س 
بتعيينهم  لالأع�صاء  الر�صيدة  القيادة  اأولتها  التي 
املالية  ال�صوق  �صركة  اإدارة  جمل�س  يف  اأع�����ص��اء 
يوفقهم  اأن  وج��ل،  عز  املولى  داع��ني  ال�صعودية، 
لتحقيق  والعمل  الظن  ح�صن  عند  يكونوا  اأن  يف 

تطلعات القيادة ملا فيه خري الوطن واملواطنني. 
يف ال�صياق نف�صه قدم اأع�صاء املجل�س �صكرهم 
ال�صوق  هيئة  جمل�س  رئي�س  مل��ع��ايل  وت��ق��دي��ره��م 
والدعم  املجل�س  لع�صوية  تر�صيحهم  على  املالية 
�صبيل  يف  معاليه  قبل  م��ن  وال��دائ��م  ال��الم��ح��دود 
تطوير ال�صوق املالية ال�صعودية ورفع كفاءة اأدائها. 
العمل  اأوا���ص��ر  توثيق  اإل��ى  املجل�س  تطلع  كما 
امل�صرتك وت�صافر اجلهود بني اجلهات الت�صريعية 
ال�صوق  ا�صرتاتيجية  لتنفيذ  والتنفيذية  والرقابية 

املالية لل�صنوات القادمة �صعًيا لتحقيق اأهدافها.
املعد  االأعمال  بنود وجدول  املجل�س  تناول  ثم 
له واللوائح اخلا�صة بحوكمة اأعمال جمل�س االإدارة 

ووافق املجل�س على انتخاب: 
رئي�ًصا  الربيعة  اإبراهيم  بن  خالد  االأ�صتاذ 
محمد  ب��ن  ال��رح��م��ن  عبد  واالأ���ص��ت��اذ  للمجل�س، 
اللجان  ت�صكيل  مت  كما  للرئي�س،  نائًبا  املف�صي 

الفرعية. 
�صكره  ع��ن  املجل�س  ع��رب  اجلل�صة  ختام  ويف 
وتقديره لرئي�س املجل�س ونائبه يف دورته ال�صابقة 
واالأع�صاء الذين اأمتوا فرتة ع�صويتهم جلهودهم 
املميزة، وما مت حتقيقه من اإجنازات خالل فرتة 

ع�صويتهم متمنني لهم دوام التوفيق وال�صداد.

)تداول( توقع اتفاقية تعاون مع بورصة ماليزيا
وّقعت ال�صوق املالية ال�صعودية )تداول( يوم االثنني 10 فرباير 2014م، مذكرة تفاهم مع بور�صة 

ماليزيا لالأوراق املالية، بهدف تعزيز وتقنني العمل امل�صرتك  بني ال�صوقني. 
لل�صوق  التنفيذي  املدير  الغامدي  �صالح  عادل  االأ�صتاذ  بتوقيعها  قام  التي  التفاهم  ملذكرة  ووفًقا 
ميهد  ماليزيا،  لبور�صة  التنفيذي  الرئي�س  اأتان  الدين  تاج  داتو  وال�صيد  )ت��داول(،  ال�صعودية  املالية 
وتعزيز جهود  ماليزيا  ال�صعودية  وبور�صة  املالية  ال�صوق  امل�صرتك  بني  والتكامل  التعاون  نحو  االتفاق 

االت�صاالت والت�صاور بينهما لتطوير االأداء ومنو االأ�صواق املالية يف  البلدين. 
كما اتفق الطرفان على اال�صتفادة من اخلربات واملعلومات املتوفرة لدى كل منهما والعمل على 
م�صتقباًل  يف  امل�صرتك  العمل  فر�س  يف  والبحث  املوظفني،  و تطوير  القيادية  القدرات  من  اال�صتفادة 
جميع املجاالت، و�صتنعك�س نتائجها على االأ�صواق املالية واملتعاملني فيها واملهتمني ب�صوؤونها يف البلدين.
وياأتي توقيع هذه االتفاقية بعد اتفاقيات مماثلة وقعتها )تداول( موؤخًرا مع كل من �صوقي اأبو ظبي 
لالأوراق املالية، وبور�صة البحرين، �صمن �صعي )تداول( يف تعزيز عالقاتها باالأ�صواق االإقليمية والعاملية.

تعليق تداول سهم شركة وقاية 
للتأمين وإعادة التأمين التكافلي

اأ�صدرت هيئة ال�صوق بياًنا ب�صاأن �صهم �صركة وقاية للتاأمني واإعادة التاأمني التكافلي 
قالت فيه: نظًرا اإلى عدم التزام �صركة وقاية للتاأمني واإعادة التاأمني التكافلي باالإعالن 
عن القوائم املالية ال�صنوية للفرتة املالية املنتهية يف 2013/12/31م خالل املدة النظامية 

املحددة يف قواعد الت�صجيل واالإدراج. 
وا�صتناًدا اإلى نظام ال�صوق املالية ولوائحه التنفيذية، وقرار جمل�س هيئة ال�صوق املالية 
يف �صاأن ال�صركات املدرجة التي ال تلتزم باالإعالن عن قوائمها املالية خالل املدد النظامية 
عن  الهيئة  تعلن  منتظمة،  �صوق  على  واملحافظة  امل�صتثمرين،  حماية  اأجل  ومن  املحددة، 
تعليق تداول �صهم �صركة وقاية للتاأمني واإعادة التاأمني التكافلي يف ال�صوق املالية ال�صعودية 
اإعالن  حتى  2014/02/26م  املوافق  1435/4/26ه���  االأربعاء  يوم  من  ابتداء  )ت��داول( 

ال�صركة قوائمها املالية ال�صنوية للفرتة املالية املنتهية يف 2013/12/31م. 
وتنوه الهيئة باأن ذلك ال يعفي ال�صركة غري امللتزمة بهذا القيد من م�صوؤولية مخالفة االلتزام 

املفرو�س على جميع ال�صركات املدرجة يف ال�صوق بن�صر قوائمها املالية خالل املدة املحددة.
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اقتصاديات

بنوك وشركات ترفع رأس مالها عبر منح أسهم مجانية
ق��رارات  �صدور  املالية  ال�صوق  هيئة  اأعلنت 
جمل�س الهيئة املت�صمنة املوافقة على طلب عدة 

جهات زيادة راأ�س مالها، و�صم ذلك:
راأ�س  وزاد  االأ�صالك:  م�صانع  احتاد  �صركة   •
اإل��ى  ري���ال   )390.000.000( م��ن  م��ال��ه��ا 
�صهم  مبنح  وذل��ك  ري��ال   )438.750.000(
ميلكها  قائمة  اأ�صهم   )8( كل  مقابل  جماين 
امل�صاهمني  ب�صجل  امل��ق��ي��دون  امل�����ص��اه��م��ون 
بنهاية تداول يوم انعقاد اجلمعية العامة غري 
العادية، على اأن ت�صدد قيمة الزيادة يف راأ�س 
املال عن طريق حتويل مبلغ )48.750.000( 
ريال من بند »االأرباح املبقاة«، وبالتايل يزداد 
�صهم   )39.000.000( م��ن  االأ�صهم  ع��دد 
قدرها  بزيادة  �صهم،   )43.875.000( اإلى 

)4.875.000( �صهم. 
م��ال��ه  راأ������س  رف����ع  ال�����ذي  ال���ري���ا����س  • ب��ن��ك 
اإل���ى  ري����ال   )15.000.000.000( م���ن 
مبنح  وذل��ك  ري��ال   )30.000.000.000(

�صهم جماين واحد مقابل كل �صهم قائم ميلكه 
امل�صاهمون املقيدون ب�صجل امل�صاهمني بنهاية 
تداول يوم انعقاد اجلمعية العامة غري العادية، 
على اأن ت�صدد قيمة الزيادة يف راأ�س املال عن 
 )14.328.375.781( مبلغ  حتويل  طريق 
ومبلغ  النظامي«  »االحتياطي  بند  من  ري��ااًل 
»االأرب��اح  بند  من  ري��ااًل   )671.624.219(
امل��ب��ق��اة«، وب��ال��ت��ايل ي����زداد ع���دد االأ���ص��ه��م 
اإل���ى  ���ص��ه��م   )1.500.000.000( م���ن 
قدرها  بزيادة  �صهم،   )3.000.000.000(

)1.500.000.000( �صهم. 
راأ�����س  ال�����ص��رك��ة  زادت  ح��ي��ث  )ن�������ادك(:   •
اإل��ى  ري���ال   )600.000.000( م��ن  م��ال��ه��ا 
�صهم  مبنح  وذل��ك  ري��ال   )700.000.000(
ميلكه  قائمة  اأ�صهم   )6( كل  مقابل  جم��اين 
امل�صاهمون املقيدون ب�صجل امل�صاهمني بنهاية 
تداول يوم انعقاد اجلمعية العامة غري العادية، 
على اأن ت�صدد قيمة الزيادة يف راأ�س املال عن 
ريال   )100.000.000( مبلغ  حتويل  طريق 
ي��زداد  وبالتايل  امل��ب��ق��اة«،  »االأرب����اح  بند  م��ن 
�صهم   )60.000.000( م��ن  االأ�صهم  ع��دد 
قدرها  بزيادة  �صهم،   )70.000.000( اإلى 

)10.000.000( �صهم.
م��ال��ه  راأ������س  وزاد  ال���راج���ح���ي:  م�����ص��رف   •
اإل���ى  ري����ال   )15.000.000.000( م���ن 
وذل���ك  ري�����ال   )16.250.000.000(
�صهًما   )12( كل  مقابل  جم��اين  �صهم  مبنح 
ب�صجل  امل��ق��ي��دون  امل�صاهمون  ميلكه  ق��ائ��ًم��ا 
امل�صاهمني بنهاية تداول يوم انعقاد اجلمعية 
قيمة  ت�صدد  اأن  على  ال��ع��ادي��ة،  غ��ري  العامة 
ال���زي���ادة يف راأ�����س امل���ال ع��ن ط��ري��ق حتويل 
بند  من  ري��ال   )1.250.000.000( مبلغ 
»االأرب������اح امل��ب��ق��اة«، وب��ال��ت��ايل ي����زداد ع��دد 

االأ�صهم من )1.500.000.000( �صهم اإلى 
قدرها  بزيادة  �صهم،   )1.625.000.000(

)125.000.000( �صهم.
امل��ال��ي��ة: ورف���ع���ت راأ����س  ���ص��ام��ب��ا  • جم��م��وع��ة 
ري��ال   )9.000.000.000( م��ن  م��ال��ه��ا 
وذل��ك  ري���ال   )12.000.000.000( اإل���ى 
اأ�صهم   )3( ك��ل  مقابل  جم��اين  �صهم  مبنح 
ب�صجل  املقيدون  امل�صاهمون  ميلكها  قائمة 
امل�صاهمني بنهاية تداول يوم انعقاد اجلمعية 
قيمة  ت�صدد  اأن  على  ال��ع��ادي��ة،  غ��ري  العامة 
ال���زي���ادة يف راأ�����س امل���ال ع��ن ط��ري��ق حتويل 
بند  من  ري��ال   )3.000.000.000( مبلغ 
»االأرب������اح امل��ب��ق��اة«، وب��ال��ت��ايل ي����زداد ع��دد 
اإلى  �صهم   )900.000.000( من  االأ�صهم 
قدرها  بزيادة  �صهم،   )1.200.000.000(

)300.000.000( �صهم.
وزادت  ال��زراع��ي��ة  للتنمية  اجل���وف  �صركة   •
ري��ال   )250.000.000( م��ن  مالها  راأ����س 
مبنح  وذل��ك  ري��ال   )300.000.000( اإل��ى 
قائمة  اأ�صهم   )5( كل  مقابل  جم��اين  �صهم 
ميلكها امل�صاهمون املقيدون ب�صجل امل�صاهمني 
بنهاية تداول يوم انعقاد اجلمعية العامة غري 
العادية، على اأن ت�صدد قيمة الزيادة يف راأ�س 
املال عن طريق حتويل مبلغ )50.000.000( 
ريال من بند »االأرباح املبقاة«، وبالتايل يزداد 
�صهم   )25.000.000( م��ن  االأ�صهم  ع��دد 
قدرها  بزيادة  �صهم،   )30.000.000( اإلى 

)5.000.000( �صهم.
لال�صت�صارات  اخلليجيون  امل�صت�صارون  �صركة   •
املالية: وزادت راأ�س مالها من )2.000.000( 
 )5.000.000( اإل��ى  �صعودي  ري�ال  مليوين 

خم�صة ماليني ري�ال �صعودي. 
االإ�صكان:  خلدمات  االأح��م��ر  البحر  �صركة   •
 )400.000.000( من  مالها  راأ���س  ورفعت 
وذل��ك  ري��ال   )600.000.000( اإل��ى  ري��ال 
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وكالة تومسون رويرتز:

سوق األسهم السعودي األعلى تصنيًفا 
من حيث اإلفصاح عن المعلومات

عن  ���ص��ادرة  حديثة  درا���ص��ة  ك�صفت 
�صوق  اح��ت��الل  روي���رتز  توم�صون  منظمة 
ت�صنيًفا  االأعلى  املعدل  ال�صعودي  االأ�صهم 
ال�صرق  منطقة  يف  البور�صات  اأك��رب  ب��ني 
عن  ال�صركات  اإف�صاح  حيث  من  االأو�صط 

معلوماتها ب�صفافية يف هذا ال�صدد.
وط���رح���ت ال���درا����ص���ة ع��ل��ى 12 م��دي��ر 
احلد  يكون  اأن  على  �صوؤالني  عاملي  �صندوق 
االأق�صى للت�صنيف 60 نقطة، ال�صوؤال االأول 
يتعلق بت�صنيف اإف�صاحات ال�صركة من حيث 
االإعالنات ال�صفافة ويف حينها يف البور�صة، 
ويطلب ال�صوؤال الثاين من املديرين ت�صنيف 
تداول  اأي  اأمام  للت�صريعات  الفعال  التنفيذ 

غري �صحيح اأو محظور. 
على  االأمثلة  بع�س  الدرا�صة  وتناولت 

�صهمني   )2( كل  مقابل  جماين  �صهم  مبنح 
ب�صجل  املقيدون  امل�صاهمون  ميلكها  قائمني 
امل�صاهمني بنهاية تداول يوم انعقاد اجلمعية 
قيمة  ت�صدد  اأن  على  العادية،  غري  العامة 
ال��زي��ادة يف راأ����س امل���ال ع��ن ط��ري��ق حتويل 
بند  م��ن  ري���ال   )200.000.000( مبلغ 
»االأرب�����اح امل��ب��ق��اة«، وب��ال��ت��ايل ي���زداد عدد 
اإلى  �صهم   )40.000.000( من  االأ�صهم 

)60.000.000( �صهم.
القاب�صة:  لل�صفر  الطيار  جمموعة  �صركة   •
وزادت راأ�س مالها من )1.200.000.000( 
وذلك  ريال   )1.500.000.000( اإلى  ريال 
مبنح �صهم جماين مقابل كل )4( اأ�صهم قائمة 
ميلكها امل�صاهمون املقيدون ب�صجل امل�صاهمني 
بنهاية تداول يوم انعقاد اجلمعية العامة غري 
الزيادة يف راأ�س  اأن ت�صدد قيمة  العادية، على 
املال عن طريق حتويل مبلغ )300.000.000( 
ريال من بند »االأرباح املبقاة«، وبالتايل يزداد 
�صهم   )120.000.000( من  االأ�صهم  ع��دد 
بزيادة قدرها  �صهم،  اإلى )150.000.000( 

)30.000.000( �صهم.
راأ���س  وزاد  الفرن�صي:  ال�صعودي  البنك   •
ري���ااًل   )9.040.178.750( م��ن  م��ال��ه 
وذلك  ري��ااًل   )12.053.571.667( اإل��ى 
اأ�صهم   )3( كل  مقابل  جم��اين  �صهم  مبنح 
ب�صجل  املقيدون  امل�صاهمون  ميلكها  قائمة 
امل�صاهمني بنهاية تداول يوم انعقاد اجلمعية 
قيمة  ت�صدد  اأن  على  العادية،  غري  العامة 
ال��زي��ادة يف راأ����س امل���ال ع��ن ط��ري��ق حتويل 
بند  من  ري��ااًل   )3.013.392.917( مبلغ 
»االأرب�����اح امل��ب��ق��اة«، وب��ال��ت��ايل ي���زداد عدد 
�صهًما   )904.017.875( م��ن  االأ���ص��ه��م 
بزيادة  �صهًما،   )1.205.357.167( اإلى 

قدرها )301.339.292( �صهًما.
راأ���س  ورف��ع��ت  ال��ع��رب��ي��ة:  االأ���ص��م��ن��ت  �صركة   •
اإل��ى  ري���ال   )800.000.000( م��ن  مالها 
)1.000.000.000( ريال وذلك مبنح �صهم 
ميلكها  قائمة  اأ�صهم   )4( كل  مقابل  جماين 
امل�صاهمون املقيدون ب�صجل امل�صاهمني بنهاية 
تداول يوم انعقاد اجلمعية العامة غري العادية، 
على اأن ت�صدد قيمة الزيادة يف راأ�س املال عن 
ريال   )200.000.000( مبلغ  حتويل  طريق 
ي��زداد  وبالتايل  املبقاة«،  »االأرب���اح  بند  من 
�صهم   )80.000.000( م��ن  االأ�صهم  ع��دد 
اإلى )100.000.000( �صهم، بزيادة قدرها 

)20.000.000( �صهم.

حدث  كما  املنطقة،  اأ�صواق  يف  االإف�صاحات  �صعف 
عندما قررت اأكرب �صركة تطوير عقاري يف دبي تغيري 
رئي�صها التنفيذي يف العام املا�صي، ومل تخطر �صوق 

االأ�صهم بهذه اخلطوة اإال بعد اأ�صابيع. 

وزير املالية:
مستعدون لدعم برنامج »كفالة«.. 

ومن يدعمه
الع�صاف،  اإبراهيم  الدكتور  املالية  وزي��ر  اأك��د 
بنك  اأم��ام  عائًقا  يكون  اأال  يجب  امل��ايل  العامل  اأن 
اإق��را���س  ل��زي��ادة  »ك��ف��ال��ة«  اأو  واالدخ����ار  الت�صليف 
املن�صاآت بعد اأن مت موؤخًرا زيادة موارد البنك ب�10 
مليارات ريال لي�صل راأ�صماله اإلى 46 مليار ريال، 
ا واعدة وكبرية يف التعاون  مو�صًحا اأن هناك فر�صً
بني »كفالة« والبنك ملزيد من ح�صد املوارد لتمويل 

هذا القطاع احليوي.
وقال د.الع�صاف خالل رعايته موؤخًرا احتفال 
تكرمي �صركاء »كفالة«: اإن اأي جمال اإقرا�صي البد 
من وجود تعرثات فيه، ولكن التعرث يكون محدوًدا 
ا�صتعداد  موؤكًدا  ال�صغرية،  املن�صاآت  لقرو�س  جًدا 
وزارة املالية لدعم برنامج »كفالة« والبنوك الوطنية 
التي تدعم الربنامج يف حال وجود نق�س يف االأموال 
املخ�ص�صة لل�صمان، وكذلك بنك الت�صليف رغم اأنه 

ا ل�صغار املقرت�صني.  يقدم قرو�صً
فر�س  تذهب  اأن  �صرورة  على  الوزير  و�صدد 

اال�صتثمار املتاحة بال�صوق ال�صعودية اإلى املواطنني 
الذي  الت�صحيح  اأن  اإلى  م�صرًيا  الت�صرت،  عن  بداًل 
انتظم �صوق العمل موؤخًرا اأتاح للمواطن اال�صتفادة 
من تلك الفر�س، مبيًنا اأن االقت�صاد ال�صعودي بات 
ال�صغرية  للمن�صاآت  ق��ادًرا على طرح فر�س هائلة 

واملتو�صطة.
وامتدح د.اإبراهيم الع�صاف اجلهود التمويلية 
على  ال�صعودية  والبنوك  امل�صارف  بها  قامت  التي 
التي كانت عاماًل حا�صًما  ال�صنوات املا�صية،  مدى 
يف تطور برنامج »كفالة« ومنوه ليكون اإحدى االآليات 
واملتو�صطة،  ال�صغرية  للمن�صاآت  والداعمة  املهمة 
مبيًنا اأن �صعي البنوك وامل�صارف اإلى اإن�صاء مراكز 
واإع���داد  املن�صاآت  ه��ذه  م��ع  للتعامل  متخ�ص�صة 
الدرا�صات الالزمة الإعادة هيكلة االإدارات اخلا�صة 
املعلوماتية  النظم  وا�صتخدام  املن�صاآت  بتمويل 
عمل  واآل��ي��ات  طبيعة  م��ع  تتنا�صب  التي  اجل��دي��دة 
الربنامج يعد اإجناًزا مميًزا ومحل تقدير واعتزاز.
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جتاه  االقت�صادية  البع�س  قناعات  ال��دويل  البنك  اأبطل 
اإ�صكالية اإعادة توزيع الدخل، مو�صًحا اأنه يف حال تعديلها ب�صكل 

مح�صوب فاإن ذلك ال ي�صبب �صرًرا، بل قد يفيد االقت�صاد.
على  الرتكيز  اخلطاأ  من  اإنه  للبنك  حديثة  درا�صة  وقالت 
النمو وترك م�صاألة التفاوت اخلا�صة بالدخل، لي�س الأن التفاوت 
الناجت  النمو  الأن  بل  االأخالقية فقط،  الناحية  اأمر مكروه من 

ا وغري م�صتدام. عنه قد يكون منخف�صً
االأع�صاء  الدول  اقت�صادات  بتحليل  النقد  �صندوق  ويقوم 
العامة  امل��وازن��ة  ب�صاأن  تو�صيات  ويقدم  دول��ة،   188 وع��دده��ا 
ا بدور مقر�س املالذ االأخري  وال�صيا�صة النقدية، وي�صطلع اأي�صً
االأع�صاء  ال�صندوق  ويو�صي  العاملي.  املايل  اال�صتقرار  لدعم 
عادة بتعزيز النمو وخف�س الديون، لكنه ال يركز ب�صكل �صريح 

على تفاوت الدخل.
العام  قالت  الغ��ارد  كري�صتني  ال�صندوق  مديرة  اأن  غري 
يتم  مل  اإذا  م�صتحيل  االقت�صادي  اال�صتقرار  حتقيق  اإن  املا�صي 

حل م�صكلة التفاوت.
مثل  منظمات  اإن  الدولية  للتنمية  اأوك�صفام  منظمة  وتقول 
�صندوق النقد الدويل عليها اأن ت�صعى حلل م�صكلة ات�صاع الفجوة 
خف�س  على  الت�صجيع  عن  تكف  واأن  والفقراء،  االأغنياء  بني 

االإنفاق العام.
نيكوال�س مومربيال  بوا�صنطن  اأوك�صفام  وقال رئي�س مكتب 
بخف�س  احلكومات  النقد  �صندوق  طالب  املا�صية  الفرتات  »يف 
االإنفاق العام وال�صرائب، وناأمل اأن يكون هذا البحث والبيانات 

االأخرية لكري�صتني الغارد موؤ�صًرا على تغري ذلك االجتاه«.

مطالبات عالمية بالحد 
من تفاوت الدخول

»الجزيرة كابيتال« أفضل شركة أبحاث 
في المملكة لعام 2013

حازت »اجلزيرة كابيتال« �صركة الو�صاطة االأولى يف اململكة على جائزة اأف�صل 
 International« لت�صنيف  وفًقا  وذلك   ،2013 لعام  اململكة  يف  اأبحاث  �صركة 
finance magazine« الربيطانية، فيما يعد امتداًدا لريادة اجلزيرة كابيتال 

يف تقدمي خدمات االأبحاث والتقارير املتميزة ل�صركات واأ�صواق املنطقة.
وبهذه املنا�صبة قال املهند�س زياد اأبا اخليل الرئي�س التنفيذي والع�صو املنتدب 
ل�»اجلزيرة كابيتال«: نحن فخورون جًدا بهذا التقدير العاملي، واإن اختيار »اجلزيرة 
الرفيع  املهني  امل�صتوى  على  دالل��ة  هو  اململكة  يف  اأبحاث  �صركة  كاأف�صل  كابيتال« 
االأبحاث  ال�صركة يف جمال  تنفذها  التي  امل�صتمرة  للتطويرات  ملوظفينا، ومح�صلة 

والتقارير والتي ت�صتهدف تقدمي خدمات قيمة ت�صاف للعمالء.
من  محللني  بفريق  يتميز  كابيتال«  »اجل��زي��رة  يف  االأب��ح��اث  ق�صم  م�صيًفا: 
باملو�صوعية  تت�صم  وحتليل  بحث  اأعمال  يقدمون  الذين  الوا�صعة  اخل��ربات  ذوي 
عن  يومية  بتقارير  ودوري  منتظم  ب�صكل  العمالء  تزويد  يتم  حيث  واال�صتقاللية، 
اأو�صاع واجتاهات االأ�صواق املالية املحلية واالإقليمية مما ي�صهل على عمالئنا اتخاذ 
قراراتهم اال�صتثمارية املدرو�صة واملبنية على التحليل االأ�صا�صي والفني �صمن اأف�صل 

املعايري املتبعة يف هذا املجال.
لالأبحاث  العام  املدير  م�صاعد  ع��الوي،  عبداهلل  االأ�صتاذ  اأع��رب  جانبه  من 
بال�صركة، عن �صعادته باحل�صول على هذه اجلائزة العاملية، التي تعرب عن امل�صتوى 
كابيتال«،  »اجل��زي��رة  من  ال�صادرة  والتقارير  االأب��ح��اث  اإليه  و�صلت  ال��ذي  الرفيع 
وم�صداقيتها العالية بني عمالء ال�صركة وجمهور املتعاملني باالأ�صواق املالية املحلية 
واالإقليمية، وتقدم عالوي بال�صكر اجلزيل لالإدارة العليا وعلى راأ�صهم �صعادة الرئي�س 
التنفيذي والع�صو املنتدب على الدعم املتوا�صل، م�صيًفا �صكره وتقديره لفريق العمل 

يف اإدارة االأبحاث جلهودهم املميزة التي �صاعدت يف حتقيق هذا االإجناز العاملي.
 »International finance magazine« اجلدير بالذكر اأن جائزة
حتتل مكانة متميزة يف القطاع املايل ب�صكل عام، حيث يتم تقييم املر�صحني من قبل 
جلنة حتكيم ت�صم نخبة من اخلرباء الدوليني يف القطاع امل�صريف ويعتمد التقييم 
على عدد من املعايري الهامة لت�صنيف املنتجات واخلدمات املالية التي تتميز باالأداء 

العايل واالبتكار والقدرة على حتقيق نتائج مالية قوية.
خربائها  وتقارير  جتريها  التي  والدرا�صات  املجلة  توفرها  التي  البيانات  وتعترب 
م�صدًرا قيًما للمعلومات املقدمة للمخت�صني يف منطقة اأوروبا واإفريقيا وال�صرق االأو�صط.
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وزارة العمل تسمح للمنشآت بـ»التفتيش الذاتي«
التطبيق  ال�صعودية  العمل  وزارة  اإع��الن  بعد 
االإلزامي للمرحلة االأولى من برنامج حماية االأجور 
على  عمالتها  عدد  يزيد  التي  العمالقة  للمن�صاآت 
تطبيق  اعتزامها  ال��وزارة  اأعلنت  عامل،  اآالف   3
وعدم  املن�صاآت،  على  الذاتي«  »التفتي�س  برنامج 
اإال  باحل�صول على اخلدمات  من�صاأة  الأي  ال�صماح 
بعد التقييم الذاتي، مو�صحة اأن الربنامج �صيكون 
نقطة حتول كبرية ل�صوق العمل، ال �صيما اأنه يعطي 
على  تفت�س  اأن  للمن�صاأة  مب�صط  ب�صكل  الفر�صة 
اإليها  املفت�صني  اأح��د  ياأتي  اأن  تنتظر  وال  نف�صها، 

ليقوم بهذا الدور، وينذرها باملخالفات.

وكانت الوزارة قد قامت خالل ال�صتة االأ�صهر 
بدًءا  التفتي�س،  �صعيد  على  مكثف  بعمل  املا�صية 
التي جرى مدها  االأولى  الت�صحيحية  من احلملة 

بقرار ملكي، وبعدها كان االختبار احلقيقي لقوة 
1435ه���،  العام  هذا  محرم  من  ابتداء  التفتي�س 
يف  ال���وزارة  يف  اال�صتنفار  حالة  اإع���الن  مت  حيث 
خلدمة  براجمها  كافة  وجتنيد  التفتي�س،  جم��ال 
ال����وزارة يف  و���ص��رام��ة  ج��دي��ة  واإظ��ه��ار  التفتي�س، 

تطبيق االأنظمة يف �صوق العمل.
»مت  الذاتي  التقييم  برنامج  اإن  ال��وزارة  وقالت 
وجرى  اململكة،  يف  �صركة   100 اأك��رب  على  عر�صه 
ت�صميمه ب�صكل جتريبي، و�صيتاح قريًبا لكل املن�صاآت 
يف  االإل��ك��رتوين  النظام  اإل��ى  بالدخول  لها  امل�صموح 

وزارة العمل بنف�س الرقم وكلمة ال�صر.

مركز البحوث االقتصادية الربيطاني:

األداء االقتصادي لفرنسا سيكون األكثر سوًءا عام 2030
رغ����م م���ا ت��ع��ان��ي��ه ب��ري��ط��ان��ي��ا م���ن ب��طء 
ت���ق���ري���ًرا  اأن  اإال  االق���ت�������ص���ادي  ال���ن���م���و  يف 
مل��رك��ز ال��ب��ح��وث االق��ت�����ص��ادي��ة واالأع���م���ال يف 
بريطانيا  اأم����ام  ف��ر���ص��ة  ث��م��ة  اإن  ق���ال  ل��ن��دن 
ق��وة  ك��اأك��رب  اأمل��ان��ي��ا  م��ك��ان��ة  واح��ت��الل  للتفوق 
ع���ام 2030. ب��ح��ل��ول  اأوروب�����ا   اق��ت�����ص��ادي��ة يف 

يف  ال�صكاين  النمو  باأن  التقرير  وي�صت�صهد 
بريطانيا ي�صهم يف ت�صاعد النمو االقت�صادي، 
موؤكًدا بذلك ما تبديه هيئات اأخرى من ثقة يف 
التجارة  غرف  �صيما  ال  الربيطاين،  االقت�صاد 

الربيطانية.
وكانت غرف التجارة الربيطانية قد تنباأت 

يف وقت �صابق بتجاوز االقت�صاد الربيطاين يف 
حدوث  قبل  ذروة  من  �صجله  ما  م   2014 عام 

الركود االقت�صادي.
اأن امل��رك��ز ق���ال خ���الل االج��ت��م��اع  ي��ذك��ر 
الذي  العاملية،  االقت�صادية  للرابطة  ال�صنوي 
ويتنباأ  العامل  القت�صادات  ترتيًبا  فيه  يحدد 
�صتتفوق على  ال�صني  اإن  امل�صتقبل،  بو�صعها يف 
فرتة  وهي  2028م،  عام  يف  املتحدة  الواليات 
اأن  م�صيًفا  املحللني،  بع�س  توقعات  من  اأبعد 
اقت�صاد  اأف�صل  ثاين  مرتبة  �صتحتل  بريطانيا 

على م�صتوى الدول املتقدمة.
اإال اأن هذا االأداء الناجح مل ي�صل بعد اإلى 
ال�صاعدة  ال��دول  يف  النمو  بركب  اللحاق  حد 

اأمثال الهند والربازيل.
وف�صاًل عن النمو ال�صكاين اأ�صاف التقرير 
دول  ع��ن  الربيطاين  االقت�صاد  ا�صتقالل  اأن 
على  يحفز  اآخ��ر  ع��ام��اًل  يعد  االأخ���رى  اأوروب���ا 
الن�صبي  ال��رتاج��ع  ج��ان��ب  اإل���ى  ت��ق��دم  حتقيق 

لل�صرائب مبوجب املعايري االأوروبية.
يف حني قال التقرير ب�صاأن فرن�صا اإن اأداءها 
االقت�صادي �صيكون من بني االأكرث �صوًءا مقارنة 
ي�صمح  م��ا  وه��و  الغربية،  االقت�صادات  بباقي 
2018م،  ع��ام  بحلول  عليها  بريطانيا  بتفوق 
عن  الناجت  البطيء  النمو  اإلى  ذلك  ويعزى 
ارتفاع ال�صرائب باالإ�صافة اإلى م�صاكل 

اأخرى تواجه منطقة اليورو.
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منتدى اقتصادي عربي هنغاري في الرياض
يف  امل�����ص��ارك  الهنغاري  اجل��ان��ب  يعر�س 
فعاليات »املنتدى االقت�صادي العربي الهنغاري 
خالل  ال��ري��ا���س  �صت�صت�صيفه  ال���ذي  ال��ث��اين« 
الفرتة من 23-25 مار�س 18 فر�صة ا�صتثمارية 
يف جم��االت ال��زراع��ة واالأغ��ذي��ة واالخ��رتاع��ات 
من  وذلك  املتجددة،  والطاقة  الطاقة  وقطاع 
 بني 40 م�صروًعا ا�صتثمارًيا يف جماالت اأخرى.
�صيتم  التي  اال�صتثمارية  امل�صاريع  وتت�صمن 
تاأ�صي�س  واالأغ��ذي��ة  الزراعة  قطاع  يف  طرحها 
الطاقة  ع��رب  حرارتها  تتلقى  زجاجية  بيوت 
من  م�صنوع  خل  واإن��ت��اج  االأر�صية،  احل��راري��ة 
التمر ال�صعودي، وم�صروع تطوير زراعي يعتمد 
على الرتبة منخف�صة اخل�صوبة، ومنتج لتعزيز 
اأثناء املوا�صم اجلافة وزيادة  حيوية املحا�صيل 
اإمكانية الرتبة للحفاظ على الرطوبة، وتطوير 
وم�صروع  امل��ح��اري،  للفطر  �صناعية  من�صاأة 
ب��اأع��داد تفي  الإن��ت��اج حل��وم ذات ج��ودة عالية 

باحتياجات ال�صوق.
اإن��ت��اج  امل��ط��روح��ة  امل�صاريع  تت�صمن  كما 
نباتات ملنع وتخفي�س مخاطر مر�س الزهامير، 
جمال  يف  اال�صتثمارية  الفر�س  ت�صتمل  فيما 
بناء  م��ادة  لتطوير  م�صروع  على  االخ��رتاع��ات 
جديدة للعزل احلراري ت�صهم يف توفري الطاقة، 
�صيارات  وت��وزي��ع  وت�صنيع  لتطوير  وم�����ص��روع 
كهربائية هجينة و�صنف امل�صروع �صمن اأف�صل 

50 اخرتاًعا عام 2010م، وم�صروع لتوفري حلول 
�صاملة للدفع بوا�صطة الهاتف اجلوال، وم�صروع 
روؤية  توفر  االأبعاد  ثالثية  عر�س  تقنية  لتطوير 
املبيعات  الإطالق  وم�صروع  زجاج،  بدون  ثالثية 
لثالثة اخرتاعات جديدة ت�صمل اأجهزة ت�صوير 
متنقلة  �صينية  اأ�صعة  واأجهزة  رقمية  اإ�صعاعي 

و�صا�صات ثنائية الطور.
طائرة  كر�صي  م�صروع  عر�س  �صيتم  كما 
امل�صافر،  �صالمة  حفظ  من  ترفع  مبوا�صفات 
الطاقة  اال�صتثمار يف قطاع  ت�صم فر�س  بينما 
وقود  الإنتاج  م�صروع  اإقامة  املتجددة  والطاقة 
وم�صنع  خ�صراء،  كهربائية  وطاقة  االيثانول 
الإنتاج وقود اإيثانول من الذرة، وتركيب ثمانية 
 16 قدرها  اإجمالية  بطاقة  الرياح  توربينات 
ميجاوات على م�صاحة 51.7 هكتار يف منطقة 
ح��راري��ة  محطة  وتنفيذ  الهنغارية،  ف��ريت��ود 
النفايات  ملعاجلة  ال��ن��ف��اي��ات  ت��دوي��ر  الإع����ادة 
واختبار  واإنتاج  املحلية،  وال�صناعية  املنزلية 
منوذج مبتكر مل�صنع للطاقة املتجددة والطاقة 

الكهرومائية بهدف بناء م�صنع اإ�صايف.
الثالثة  اال�صتثمارية  القطاعات  ومتتاز 

يف  لال�صتثمار  اجلاذبة  املميزات  من  بالعديد 
الهنغاري  ال�صوق  توجهات  تعد  اإذ  هنغاريا، 
ومن  واع���دة  الوظيفية  الغذائية  للمنتجات 
مليار   130 اإلى  �صوقها  حجم  ي�صل  اأن  املتوقع 

دوالر بحلول عام 2015.
املتجددة  والطاقة  الطاقة  قطاع  ويتميز 
باأوروبا  مقارنة  الت�صنيع  تكاليف  بانخفا�س 
على  كبري  طلب  وج��ود  اإل��ى  اإ�صافة  الغربية، 
االأوروبي  املتجددات يف االحتاد  تطوير  اأ�صواق 
2020م،  للعام  االحتاد  الأهداف  نتيجة  واملجر 
املجال  هذا  يف  املطروحة  امل�صاريع  اأن  بجانب 
تقنية  وت�صتخدم  االأه��داف،  ومحددة  وا�صحة 

معرتف بها وم�صتخدمة على نطاق وا�صع.
اأن املنتدى يقوم بتنظيمه  اجلدير بالذكر 
كل من جمل�س الغرف ال�صعودية واالحتاد العام 
للبالد  وال��زراع��ة  وال�صناعة  التجارة  لغرف 
واال�صتثمار  التجارة  بالتعاون مع هيئة  العربية 
من  كبري  عدد  اأعماله  يف  وت�صارك  الهنغارية، 
والهيئات  العربية  ب��ال��دول  التجارية  ال��غ��رف 
واأ�صحاب  العربية  االقت�صادية  واملوؤ�ص�صات 

االأعمال العرب وال�صعوديني والهنغاريني.
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ساما توضح تفاصيل التعامالت االئتمانية
عن  ال�صعودي  العربي  النقد  موؤ�ص�صة  اأف�صحت 
باملعلومات  اخلا�صة  واالأج��وب��ة  االأ�صئلة  من  جملة 
والتعامالت االئتمانية التي جاءت متوافقة مع نظام 

املعلومات االئتمانية والئحته التنفيذية.
اأن  التثقيفية  امل��ع��ل��وم��ات  ���ص��م��ن  م��ن  وج����اء 
ال�صيك  بيانات  باإ�صافة  تقوم  ال�صعودية  امل�صارف 
ال�صعودية  ال�صركة  ل��دى  العميل  �صجل  يف  املرجتع 
اأن  تو�صيح  مت  كما  )�صمة(.  االئتمانية  للمعلومات 

ال�صركة ال�صعودية للمعلومات االئتمانية )�صمة( 
لها  م�صرح  ائتمانية  معلومات  �صركة  اأول  هي 
واأن  ال�صعودي،  العربي  النقد  موؤ�ص�صة  قبل  من 
تتولى  ال�صعودي )�صاما(  العربي  النقد  موؤ�ص�صة 
مهام االإ�صراف والرقابة على كافة اأعمال �صمة.

للمعلومات  ال�����ص��ع��ودي��ة  ال�����ص��رك��ة  ومت��ث��ل 
فيها  يتم  مركزية  بيانات  ق��اع��دة  االئتمانية 
الدفع  اأداء  وبيانات  االئتمان  �صجالت  تخزين 
من  البيانات  جتميع  يتم  العمالء.  تخ�س  التي 
معلومات  بتحديث  يقومون  الذين  �صمة  اأع�صاء 
عمالئهم  �صجالت  تخ�س  التي  االئتمان  اأداء 

التي  االئتمانية  املعلومات  توفري  يتم  دوري.  ب�صكل 
املانحة  لالأع�صاء واجلهات  وتخزينها  يتم جتميعها 
ت�صاعد  التي  االئتمان  تقارير  طريق  عن  لالئتمان 
احلاليني  للعمالء  االئتمانية  اجل��دارة  تقييم  على 
املانحة  اجلهات  ت�صاعد  وبذلك  املحتملني،  اأو  و/ 
لالئتمان على اتخاذ قرارات �صليمة وتقييم مخاطر 
لالأفراد  ميكن  وال  واأف�صل.  اأ�صرع  بطريقة  االئتمان 
للجهات  مي��ك��ن  فيما  ���ص��م��ة،  لع�صوية  االن�����ص��م��ام 
اأو  اخلا�س  القطاع  يف  �صواء  واالئتمانية  التمويلية 

العام االن�صمام لع�صويتها.
على  يحتوي  �صجل  فهو  االئتماين،  التقرير  اأما 
معلومات اأداء العميل وتاريخه االئتماين لدى اأع�صاء 
�صمة، ويتم اإن�صاوؤه عندما يتم التقدم للح�صول على 
بتزويدها  �صمة  اأع�صاء  يقوم  ائتماين.  ت�صهيل  اأول 
بعد  تقوم  حيث  ودوري��ة،  منتظمة  ب�صفة  بالبيانات 
الرجوع  ميكن  التي  البيانات  وتخزين  بجمع  ذلك 
بطلب  ال��ت��ق��دم  يتم  وع��ن��دم��ا  امل�صتقبل.  يف  اإل��ي��ه��ا 

جديد،  جار  ح�صاب  فتح  اأو  ائتمان  على  للح�صول 
ق��درة  م��ن  وال��ت��اأك��د  باال�صتف�صار  �صمة  ع�صو  يقوم 
�صلوكه  على  واالط��الع  القر�س  �صداد  على  العميل 
االئتماين. وهذا ما يج�صده التقرير االئتماين. ففي 
ال�صداد، فمن  العميل منتظم يف  اأن  حال تبني مثاًل 
املرجح اأن يكون عمياًل مرغوًبا فيه، وهذا �صينعك�س 
العميل  كان  اإذا  اأما  االئتمانية.  جدارته  على  ا  اأي�صً
اأن  امل��رج��ح  فمن  املا�صي  يف  ال��دف��ع  ع��ن  تخلف  ق��د 
للوقوف  بعناية  التمويل  طلب  االئتمان  مانح  يدر�س 

ال�صلوك االئتماين ملقدم الطلب. لكن �صمة  ومعرفة 
اأو عدم  يف النهاية ال تتدخل اإطالًقا يف ق�صية منح 
منح التمويل. فقرار منح التمويل اأو عدمه يف النهاية 
هو قرار ع�صو �صمة. مبعنى اأنه قد يتم اإقرار التمويل 
حتى يف حالة التعرث، وقد يرف�س طلب التمويل حتى 

لو مل يكن هناك تعرث.
التقرير  ال�صلبية يف  باملعلومات  االحتفاظ  ويتم 
االئتماين للم�صتهلك مدة اأق�صاها خم�س �صنوات من 
وي�صتثنى  النزاع.  حل  اأو  املديونية  ت�صوية  تاريخ 
والتزامات  واالإع�صار  االإفال�س  من ذلك حاالت 
الزكاة وال�صريبة املتاأخرة حيث تبقى يف ال�صجل 
الق�صائية  الدعاوى  �صنوات. وحتفظ  ملدة ع�صر 

القائمة يف ال�صجل االئتماين حتى ت�صويتها.
العمالء  منح  البنوك  بع�س  رف�س  وح��ول 
بنكية رغم عدم وجود متاأخرات على  منتجات 
العمالء  منح  رف�س  للبنك  يحق  فاإنه  العميل، 
ال�صجل  ح��ال��ة  على  ب��ن��اء  ائتمانية  ت�صهيالت 
ال�صعودية  ال�����ص��رك��ة  ل���دى  للعميل  االئ��ت��م��اين 

للمعلومات االئتمانية »�صمة«.
وال يحدد التقرير االئتماين املوافقة على طلب 
العميل للتمويل اأو رف�صه. فالتقرير االئتماين يعر�س 
املعلومات االئتمانية املتوفرة فقط وال يعطي التقرير 
اأو  االئتمان  منح  وج��وب  على  ق���رارات  اأو  اآراء  اأي 
عدمه. وميكن للع�صو اإقرار منح التمويل حتى لو كان 
حتى  التمويل  منح  العميل  يرف�س  وقد  تعرث،  هناك 
لو مل يكن هناك تعرث. وحت�صل �صمة على معلومات 
اإليها  املن�صمني  اأع�صائها  من  االئتمانية  منتجاتها 

مبوجب اتفاقيات الع�صوية.

ارتفاع قيمة صادرات المملكة السلعية غير البترولية
يناير  يف  البرتولية  غري  ال�صلعية  اململكة  �صادرات  قيمة  ارتفعت 
املا�صي بن�صبة 13% لتبلغ 17076 مليون ريال مقارنة بالفرتة املماثلة 
من العام املا�صي، فيما تراجعت الواردات بن�صبة 9.48% لتبلغ 46511 

مليون ريال يف الفرتة نف�صها.
بيانها  يف  واملعلومات  العامة  االإح�����ص��اءات  م�صلحة  واأو�صحت 
غري  ال�صادرات  ن�صبة  اأن  »وا���س«  ال�صعودية  االأنباء  لوكالة  ال�صهري 
البرتولية بلغت 36.7% من اإجمايل قيمة الواردات خالل هذه الفرتة، 
فيما ت�صدرت �صادرات اللدائن واملطاط وم�صنوعاتها املرتبة االأولى 

يف �صهر يناير املا�صي.
بلغت  وم�صنوعاتها  واملطاط  اللدائن  �صادرات  قيمة  اإن  وقالت 
)5925( مليون ريال متثل ن�صبة 34.7% من اإجمايل قيمة ال�صادرات 
وما  الكيماوية  ال�صناعات  منتجات  واحتلت  البرتولية،  غري  ال�صلعية 
يت�صل بها املرتبة الثانية بقيمة )5466( مليون ري�ال بن�صبة %32.1، 
 )1689( بقيمة  الثالثة  املرتبة  يف  واأج��زاوؤه��ا  النقل  معدات  وج��اءت 

مليون ري�ال بن�صبة 9.89% من اإجمايل قيمة ال�صادرات.
الكهربائية  واالأجهزة  واملعدات  االآالت  اململكة من  واردات  ومثلت 
واأجزائها اأعلى قيمة وبلغت 12674 مليون ري�ال بن�صبة 27.25% من 
املرتبة  واأج��زاوؤه��ا  النقل  معدات  واحتلت   ، ال���واردات  قيمة  اإجمايل 
الثانية بقيمة 7662 مليون ريال بن�صبة 16.47% ، ويف املرتبة الثالثة 
املعادن العادية وم�صنوعاتها بقيمة 6502 مليون ري�ال متثل %13.98 

من الواردات.
واحتلت ال�صني املرتبة االأولى من حيث قيمة ال�صادرات ال�صلعية 
ويف  ال�صادرات،  قيمة  اإجمايل  من   %13.28 بن�صبة  البرتولية  غري 
تلتها  بن�صبة %10.23،  املتحدة  العربية  االإمارات  دولة  الثانية  املرتبة 

�صنغافورة بن�صبة %7.17.
املرتبة  االأمريكية  املتحدة  الواليات  احتلت  ال��واردات  جانب  ومن 
بن�صبة  ال�صني  تلتها   ، ال��واردات  اإجمايل  بن�صبة 14.33% من  االأول��ى 

13.66% ثم اأملانيا بن�صبة %7.35.
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بات التلوث البيئي يشكل الهاجس األبرز ملعظم الصناعات احمللية والعاملية، يأتي ذلك يف الوقت الذي تسعى 
فيه الدول الصناعية النامية إلى احلفاظ على البيئة من خالل خفض انبعاث الغازات املسببة لظاهرة االحتباس 

احلراري، وهي اخلطوة التي تبحث عن حتقيقها خالل السنوات املقبلة.

الرياض: »تداول«

التلوث البيئي.. الهاجس األبرز 
للدول الصناعية النامية

الفكر  جمموعة  ع��ق��دت  ال�����ص��ي��اق،  ه��ذا  ويف 
يف  تن�صيقًيا  اجتماًعا  النامية  الدول  من  املتقارب 
املن�صرم،  ال�صهر  منت�صف  الريا�س  العا�صمة 
وهو اجتماع ت�صتهدف من خالله هذه الدول بحث 
التلوث  م�صكلة  لتجّنب  واحل��ل��ول  ال��ط��رق  اأف�صل 
البيئي التي تعاين منها، يف ظل تداخل امل�صانع مع 
املناطق املاأهولة بال�صكان، اأو احليوان، اأو مناطق 

االأ�صجار واملزارع.
النعيمي، وزير  اأكد املهند�س علي  ومن جانبه 
كلمته  يف  ال�����ص��ع��ودي،  املعدنية  وال����رثوة  ال��ب��رتول 
م�صاعر  وج��ود  التن�صيقي  لالجتماع  االفتتاحية 
خوف وقلق يف املجتمع الدويل جتاه االآثار ال�صلبية 
ع��اًدا  امل��ن��اخ،  تغريرُّ  لظاهرة  امل�صاحبة  املحتملة 
امل�صببة  الغازات  انبعاث  املتمثل يف خف�س  الهدف 
لظاهرة االحتبا�س احلراري اأحد التحديات املهمة 

التي يواجهها العامل يف القرن احلادي والع�صرين.
بخف�س  يتعلق  اإج���راء  »اأي  النعيمي:  وق���ال 
االحتبا�س  ل��ظ��اه��رة  امل�صببة  ال���غ���ازات  ان��ب��ع��اث 
احلراري يجب اأن ياأخذ يف االعتبار املبادئ الواردة 
يف االتفاقية االإطارية للتغري املناخي، خا�صة تلك 
امل�صرتكة  وامل�صوؤوليات  باالإن�صاف  املتعلقة  املبادئ 
اخلا�صة  الوطنية  الظروف  عن  ف�صاًل  واملتباينة، 
ذلك  اإل��ى  واإ�صافة  املعنية،  ال��دول  من  دول��ة  بكل 
بزمام  ت��اأخ��ذ  اأن  ال�صناعية  ال���دول  على  يتعني 
املبادرة فيما يتعلق بخف�س انبعاثات هذه الغازات، 
القدرات،  وبناء  التمويل،  توفري  على  تعمل  واأن 
وم�صاندة عملية نقل التقنية الالزمة لتحقيق هذا 

الهدف اإلى الدول النامية«.
م�شرية التنمية االقت�شادية

اأهمية  على  ال�صعودي  ال��ب��رتول  وزي��ر  واأك���د 

للعامل،  االقت�صادي  االنتعا�س  على  املحافظة 
اأن نتوخى احليطة واحلذر يف  وقال »يجب علينا 
تنفيذ اأي اإجراءات اأو اآليات لئال نوؤثر على عملية 
كما  العامل،  ي�صهدها  التي  االقت�صادي  االنتعا�س 

يجب علينا اأال نعوق م�صرية التنمية 
االقت�صادية التي ت�صهدها بالدنا عرب 

مالئمة  غري  واإج���راءات  ترتيبات  تطبيق 
واالإن�صاف، وذلك يف  العدل  اإلى جانب  تفتقر 
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المملكة تؤكد أهمية 
خفض انبعاث الغازات المسببة 

لظاهرة االحتباس الحراري

الوقت الذي يجب علينا اأال نهمل فيه امل�صوؤوليات 
البيئية امللقاة على عواتقنا اأو نتجاهلها، وبعبارات 
يف  مب�صوؤولياتنا  ن�صطلع  اأن  علينا  يجب  اأخ��رى، 
امل�صتدامة  للتنمية  نة  املكوِّ الثالث  الركائز  جميع 
هنا  وامل��ق�����ص��ود  و���ص��ام��ل��ة..  متما�صكة  ب�����ص��ورة 
االجتماعية،  والركيزة  االقت�صادية،  الركيزة 

والركيزة البيئية«.
واأ�صاف املهند�س النعيمي قائاًل »لقد حققت 
ذات  ال��دول  جمموعة  بها  واأعني  املجموعة،  هذه 
نحو  ومهًما  ملمو�ًصا  تقدًما  امل�صرتكة،  امل��واق��ف 
حتقيق هدفنا امل�صرتك، وحتى هذه اللحظة �صكل 
ت�صامننا ومتا�صكنا مع بع�صنا البع�س حجر الزاوية 
الذي  الوقت  ويف  هذا،  االأهم يف جناحنا  والعامل 
 ،2015 عام  نحو  وثابتة  وئيدة  بخطى  فيه  نخطو 
العملية  نحافظ على عالقتنا  اأن  علينا  يجب  فاإنه 
ن من م�صاركتنا ال�صيا�صية، واأن  اجليدة، واأن نح�صِّ

ن�صتمر يف الدفع نحو م�صاركة رفيعة امل�صتوى«.
موؤمتر املناخ

كلمته  خالل  ال�صعودي  البرتول  وزير  وتطرق 
وار�صو  اجتماع  عنها  متخ�س  التي  النتائج  اإل��ى 

يتعلق  فيما  2014م  ع��ام  اأهمية  م��وؤك��ًدا  االأخ���ري، 
موؤمتر  يف  امل�صرتك  الهدف  حتقيق  نحو  بالعمل 
املناخ يف باري�س عام 2015 من اأجل الو�صول اإلى 
اتفاقية ما بعد عام 2020، وقال »لقد حققنا تقدًما 
املوؤمتر  وهو  املناخ،  لتغري  وار�صو  موؤمتر  يف  مهًما 
ال��ث��اين(  )ت�صرين  نوفمرب  �صهر  يف  عقد  ال���ذي 
لعام  طريق  خ��ارط��ة  على  اتفقنا  حيث  املا�صي، 
2015م، فعلى �صعيد الفريق العامل املعني مبنهاج 
م�صطلح  تغيري  يف  جنحنا  املعزز،  للعمل  ديربان 
اأغلق  ال��ذي  االأم��ر  وهو  اإ�صهامات،  اإل��ى  التزامات 
الدول  اإلى  امل�صتقبلية  االأعباء  بنقل  املتعلق  الباب 
و�صائل  اأهمية  تر�صيخ  النامية، وجنحنا كذلك يف 
التنفيذ امل�صتقبلية. اأما فيما يتعلق باجلانب املايل 
فقد حققنا تقدًما على �صعيد التمويل قريب املدى، 
للدول النامية امل�صتحقة، وقد مهدنا الطريق كذلك 
يف  جنحنا  كما  التقني،  العن�صر  حت�صني  اأم���ام 
والتحقق  عنها  واالإبالغ  االنبعاثات  ر�صد  جماالت 
النامية،  ال��دول  على  اإلزامية  غري  ب�صورة  منها، 
اال�صتجابة  ترتيبات  �صعيد  على  ا  اأي�صً وجنحنا 
املنتدى«. داخل  وتعزيزه  موقفنا  تقوية   من خالل 

هذه  اأن  اإل��ى  النظر  النعيمي  املهند�س  ولفت 
اإليه  ت�صتند  ال���ذي  االأ���ص��ا���س  ت�صّكل  االإجن����ازات 
الدول االأع�صاء يف موؤمتر 2015، وقال »من خالل 
ميكننا  البع�س،  بع�صنا  مع  واحت��ادن��ا  ت�صامننا 
املحافظة على هذه االإجنازات، والعمل من خاللها 
اتفاقية ما  نبني عليها  التي  اللبنات  لتكون مبثابة 

بعد عام 2020م«.
تنويع م�شادر االقت�شاد

التوقعات  عن  كلمته  خالل  النعيمي  وحتدث 
حماية  علينا  يجب  »اأواًل،  ق��ائ��اًل  امل�صتقبلية، 
على  نعمل  اأن  علينا  وي��ج��ب  امل��ع��اه��دة،  م��ب��ادئ 
ر�صد  واآليات  االإ�صهامات  من  اال�صتفادة  كيفية 
ب�صورة  منها  والتحقق  عنها  واالإبالغ  االنبعاثات 
اأو التزامات على الدول  ال تفر�س اأي م�صوؤوليات 
من  نتاأكد  اأن  اإل��ى  ا  اأي�صً نحتاج  كما  النامية، 
التي  االأخرى  بالتطورات  الكامل  ووعينا  اإدراكنا 
ب��االإب��الغ  يتعلق  فيما  خا�صة  ال��ع��امل،  يف  جت��ري 
بينهما،  التوازن  وحتقيق  والتخفيف  التكيف  عن 
برامج  اجلديد  النظام  مي�س  اأال  يجب  وثانًيا، 
�صلًبا. ففي هذا  يوؤثر عليها  واأال  الوطنية  التنمية 
على  وا�صًحا  دلياًل  كونها  اململكة  تربز  ال�صدد، 
يكت�صب  الوطني  االقت�صاد  م�صادر  تنويع  اأن 
فاململكة  مل�صتقبلها،  ومحورية  جوهرية  اأهمية 
اأنظمتها  تطوير  جم��ال  يف  هائلة  ق��ف��زات  تقفز 
والتطوير،  البحث  وقطاع  والتعليمية،  ال�صناعية 
وجميع جوانب االقت�صاد فيها بوجه عام، وعليه 
فاإنه يجب على النظام اجلديد اأال يكون عائًقا اأو 
كذلك  يكون  واأال  التقدم،  هذا  اأم��ام  عرثة  حجر 
اأمام التطلعات امل�صتقبلية ملجموعة الدول النامية 
رفع  خ��الل  م��ن  وذل��ك  امل�صرتكة،  امل��واق��ف  ذات 
القدرة على املرونة والتكيف، ومن خالل حتقيق 
اأهداف التنمية امل�صتدامة التي و�صعناها الأنف�صنا 

فيما يتعلق بظاهرة تغري املناخ«.
اإل�����ى ذل�����ك، اأك�����د خ���ال���د ال��ي��ح��ي��ى اخل��ب��ري 
دول  من  كثرًيا  اأن  ل�»تداول«،  واملايل  االقت�صادي 
مناطقها،  لبع�س  بيئي  تلوث  من  تعاين  املنطقة 
االأ�صمنت  اململكة نالحظ وجود م�صانع  وقال »يف 
على �صبيل املثال داخل النطاق ال�صكني، وهذا اأمر 
يوؤثر يف نهاية االأمر على �صحة الب�صر، من خالل 

التلوث البيئي الذي قد يحدث«.
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تنويع مصادر الدخل..
5 خطوات لتحقيق االستراتيجية الواجبة

ك��ش��ف ت��ق��ري��ر ح���دي���ث ع���ن أن جن����اح ج��ه��ود 
اقتصاديات اخلليج بغرض تنويع مصادره وعدم 
االعتماد األساسي على النفط، يجب أن يعتمد 
ب��امل��ق��ام األول ع��ل��ى إش�����راك أص���ح���اب امل��ص��ال��ح 
األساسيني، إضافة إلى تبني سياساتهم لتحقيق 
املهمة اجلوهرية املتمثلة يف نقل رؤوس األموال 
والعاملني من القطاع احلكومي إلى القطاعات 

والصناعات النامية.

أسواق خليجية
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الشراكة الحقيقية بين العام 
والخاص تسمو على المهام 

الفردية للصالح العام.

العمل المبني على أساس 
الجدارة يعزز من شخصية 
الفرد وتحمله المسؤولية.

�أل��ن  »ب��وز  منظمة  ن�شرته  �ل��ذي  �لتقرير  وق��ال 
جم��ال  يف  �ل��ع��ام��ل��ة   »)NYSE:BAH( ه��ام��ل��ت��ون 
ن�شخة  »ت��د�ول« على  �لإد�ري��ة وح�شلت  �ل�شت�شار�ت 
منه، �إنه بعد قر�بة ن�شف قرن من �لنمو و�لتحديث، 
�أ�شحت دول جمل�س �لتعاون �خلليجي متتاز بالعديد 
من �ل�شمات �لقت�شادية �لإيجابية �لتي مت ��شتغاللها 
�ل�شيا�شي  و�ل�شتقر�ر  �لتحتية  �لبنية  ومنها  بالفعل، 
�أن  �إل  �لنفط،  ع��ائ��د�ت  م��ن  �ل�شتفادة  و��شتمر�ر 
بني  جديد  بنهج  م��و�ءم��ة  يتطلب  م�شتقبالاً  �ل��رخ��اء 
�لقطاع �حلكومي و�لقطاع �خلا�س و�لعملية �لتعليمية. 
كيف  ب�شاأن  هامة  ت�����ش��اوؤلت  ذل��ك  ط��رح  وق��د 
حتى  ت��ت��ع��اون  �أن  �ملعنية  �لأط����ر�ف  لتلك  ميكن 
من  وتزيد  �حلكومية  �لنقائ�س  �أوج��ه  على  تتغلب 
تكوين  مع  �خلا�س،  �لقطاع  يف  �لتوظيف  معدلت 
�لنجاح يف  تنا�شب متطلبات  قاعدة عمالية وطنية 

�لقت�شاد �لعاملي. 
عملية معقدة

نائب رئي�س �شركة  نايفه،  �لدكتور ماهر  ويعلق 
�لتقرير  على  �لأو���ش��ط،  �ل�شرق  هاملتون  �أل��ن  ب��وز 
بقوله �إن »�لنقلة من �قت�شاد محوره �لنفط �إلى �آخر 
متنوع هي عملية معقدة ولكنها قابلة للتحقيق، حيث 
يعترب  قد  مبا  �خلليجي  �لتعاون  جمل�س  دول  تتمتع 
�ملو�طنون  �لآن:  حتى  ت�شتغل  مل  طبيعية  ثورة  �أكرب 

�لر�غبون يف جناح وتقدم دولهم«.
تو�صيات

�ل��دول  ق��ادة  �ت��خ��اذ  باأهمية  �لتقرير  و�أو���ش��ي 
�خلليجية خم�س خطو�ت �أ�شا�شية لبناء �قت�شاديات 

مزدهرة م�شتدمية ومتنوعة و�أ�شد تناف�شية، وهي:
و�خلا�س: �لعام  �لقطاعني  بني  �ل�شر�كة  • تد�شني 

حيث يعترب تطبيق مفهوم »�ملجتمعات �لعمالقة« 
يوجد  ل  باأنه   � �إق���ر�راً �ملعقدة  �لإ�شكالية  ه��ذه  على 
كيان منفرد ميتلك كافة �ملو�رد �أو �ل�شالحيات �لتي 

متكنه من حل �مل�شكلة مبفرده. 
�شر�كات  خلق  على  �لقدرة  يف  �لنجاح  ويكمن 
بني �لقطاعني �لعام و�خلا�س مبا ي�شمو على �ملهام 

 - و�مل�����ش��وؤول��ي��ات   - �مل�شالح  ل�شالح  �ل��ف��ردي��ة 
�مل�شرتكة لتحقيق �لأهد�ف �لقت�شادية لدول 

�لتعاون �خلليجي.
و�إ�شالحات تعزز من منو  • تبني حو�فز 

�لقطاع �خلا�س:
»بالطلب«  عمل  ف��ر���س  ت��وف��ر  �إن 
�ملدى  على  بنتائج  ياأتي  قد  للمو�طنني 
�ل��ق�����ش��ر وي��ح�����ش��ن م��ن �مل��ظ��ه��ر �ل��ع��ام 

�أن  ميكن  ل  ولكنه  �لقت�شادي،  للتقدم 
دون  من  �لقت�شادية  �ل�شتد�مة  من  يعزز 

�حلاجة �إلى دعم حكومي. 

�أن  �حلكومات  على  ينبغي  ذل��ك،  عن  ا  وعو�شاً
من  �لدخل  يولد  �ل��ذي  �خلا�س  �لقطاع  منو  تدعم 

خالل تنوع قطاعاته و�شناعاته �ملزدهرة. 
ولو بد�أت تلك �جلهود بالقطاعات ذ�ت �ملقدر�ت 
فاإن  �ل�شحية،  و�لرعاية  �لت�شالت  مثل  �لعالية، 
لأ�شحاب  �لأم��و�ل  روؤو���س  تقدمي  ت�شمل  �أن  بو�شعها 
و�لتطوير،  لالبتكار  مر�كز  وتاأ�شي�س  �مل�شروعات 
�ملناف�شة  من  تتمكن  حتى  �لوطنية  �ل�شركات  وتبني 

ا. ا وعاملياً �إقليمياً
عمالية  قاعدة  بناء  بغر�س  �لدعم  توجيه  • �إعادة 

تناف�شية: 
ُيف�شل وبفارق كبر معظم مو�طني دول جمل�س 
ولي�س  �حلكومي  �لقطاع  يف  �لعمل  �خلليجي  �لتعاون 

�خلا�س. 
�ل��دول  �شمل  بحثي  ��شتطالع  م��ن  تبني  وق��د 
�مل��و�ط��ن��ني  ع���دد  ن�شف  م��ن  �أك���ر  �أن  �خلليجية 
�أعمال  يف  منخرطون  منها  دول  ثالث  يف  �ملوظفني 
�ملئة  يف   20 بن�شبة  مقارنة  وذل��ك  �لعام،  بالقطاع 

فقط يف بريطانيا. 
�لبع�س يف دع��م رو�ت��ب��ه��م م��ن قبل  ي��رى  وق��د 
�لأمد،  ق�شر  حالاً  توظيفهم  فر�س  مع  �حلكومات 
�لبتكارية  �لروح  على  يق�شي  �لنهاية  يف  هذ�  ولكن 
�لعمل  مو��شلة  �إلى  و�حلافز  بل  بالعمل،  و�لفتخار 
على  �لأم��د  طويل  �لنجاح  يعتمد  حيث  بالأ�شا�س، 
عمل  وبيئات  تناف�شية  رو�ت��ب  تقدمي  على  �ل��ق��درة 
بغر�س  �مل��ه��ار�ت  ذوي  �لعاملني  و�قتنا�س  جاذبة 

�ملناف�شة يف �ل�شوق �لعاملية. 
ومن �شمن �شبل �لتعامل مع تلك �مل�شائل تزويد 
من  متكينهم  بغر�س  �لأمد  ق�شر  بدعم  �ل�شركات 

تعيني وتدريب �ملو�طنني. 
�ل�شيا�شية  �ملبادر�ت  �أثر  وتقييم  وقيا�س  �ختبار   •

قبل وخالل تنفيذها:

قبل �ل�شروع يف تنفيذ �أية مبادرة جديدة يكون 
خالل  م��ن  �ملتوقع  �لأث���ر  تقييم  �حل��ك��وم��ات  بو�شع 

مقايي�س ومحاكيات وبر�مج �ختبارية. 
�أ�شحاب  من  يتطلب  �لفعال  �لقيا�س  �أن  على 
لتجميع  و�إج���ر�ء�ت  معلومات  نظم  تنفيذ  �مل�شالح 

وم�شاركة وحتليل �لبيانات. 
ت�شاعد  �أن  �لقر�ر  دعم  �أنظمة  مبقدور  �أن  كما 
يف و�شع �لرب�مج على �لدرب �ل�شليم. و�شتزود تلك 
يحتاجونه  ما  �ل�شركات  وقياد�ت  �حلكومة  �جلهود 
وعلى  علم  ع��ن  ق��ر�ر�ت��ه��م  لت��خ��اذ  معلومات  م��ن 
�أ�شا�س حقائق، عند ت�شميم وتنفيذ �ل�شرت�تيجيات 

�لقت�شادية �لوطنية. 
وت�شيف �لقيا�شات �إمكانية �مل�شاءلة وت�شاعد يف 
تنفيذ  �إجن��از�ت خالل  يتحقق من  مر�قبة مدى ما 

�لرب�مج. 
�لدعم  حل�شد  وطنية  �إعالمية  حملة  �إط���الق   •

و�لتحفيز على �مل�شاركة: 
على  �لقت�شادية  �لهيكلة  �إع��ادة  جناح  يعتمد 
�لقت�شادية  �ل��رب�م��ج  لتلك  �مل��و�ط��ن��ني  �حت�شان 

�لتنموية �لوطنية. 
ومن �شاأن حملة �إعالمية مقنعة �أن تبني �ل�شلة 
جمل�س  بدول  �لأم��د  طويل  �لقت�شادي  �لنجاح  بني 
لكيانات  �لقت�شادي  و�لزده��ار  �خلليجي  �لتعاون 

�لقطاع �خلا�س.
من  يتغر  �أن  لب��د  �لرتكيز  �أن  كما 
�لرو�تب  مميز�ت  على  �ل�شوء  ت�شليط 
من  �لعمل  يف  ما  �إل��ى  �لعمل  و�شاعات 
قيمة تتمثل يف �لتدريب و�شحذ �ملهار�ت. 
ويف �لنهاية، فاإن �لعمل �ملبني على 
م��ن �شخ�شية  ي��ع��زز  �أ���ش��ا���س �جل����د�رة 
�أمامه  وي�شع  �مل�شوؤولية،  وحتمله  �لفرد 
�حلافز على �ل�شتمر�ر - وهي قيم جوهرية 
لنجاح  بالن�شبة  هي  وكذلك  فرد  �أي  نظر  يف 

و�رتقاء �لأمة ككل.
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تعددت الدراسات التي تهتم باجلانب البشري يف الدول اخلليجية، وكان منها ما يتعلق برضاه عن وظيفته 
التي يعمل بها خلدمة مجتمعه، حيث يعتبر الرضا الوظيفي من العوامل املهمة يف التأثير على جودة اخلدمة 
التي يقدمها اإلنسان يف وظيفته جتاه مجتمعه، ولذا نالت اإلشكالية اهتمام الكثير من الباحثني والدارسني ملا 

لها من أثر إيجابي يف رفع الروح املعنوية وحتقيق التوافق النفسي للموظفني.

اجتاه  باأنه  الوظيفي  الر�صا  تعريف  ميكن  البداية  يف 
ي�صعر  حيث  املوظف،  بها  يقوم  التي  الوظيفة  نحو  اإيجابي 

واالقت�صادية  واالجتماعية،  البيئية  العوامل  مختلف  عن  بالر�صا 
واالإدارية املتعلقة بوظيفته.

اأوائل الباحثني يف جمال الر�صا  Hoppock( من  ويعد  هوبك ) 
العوامل  من  جمموعة   : اأن��ه  على  يعرفه  حيث  الوظيفي  العمل  عن 
عن  را�صًيا  املوظف  جتعل  التي  البيئية  واالأو�صاع  والوظيفية  النف�صية 
اأنه  على   Porter وبورتر   Locke لوك  العاملان  �صوره  كما  عمله، 
ميثل الفرق يف اإدراك العالقة بني ما يتوقع الفرد احل�صول عليه من 

وظيفته، وبني ما هو متح�صل عليه بالفعل.
الوظيفي بداأ مع بداية  بالر�صا  اأن االهتمام  بالذكر  ومن اجلدير 
الثالثة  العقود  اأن  اإلى  الباحثني  من  كثري  ي�صري  اإذ  الع�صرين،  القرن 
الر�صا  تناولت  التي  الدرا�صات  تعدد  من  بالرغم  البداية  هي  االأولى 
الوظيفي، اإال اأنه ما زال هناك اختالف حول حتديد تعريف اأو مفهوم 

ارتباطه  اإل��ى  يرجع  وال�صبب  امل�صطلح  لهذا  وم��ح��دد  وا���ص��ح 
الأنها  تف�صريها،  ي�صعب  غالًبا  التي  الفرد  مب�صاعر 

الرضا الوظيفي بدول الخليج..

ليس بالتعويضات المالية وحدها 
يطمئن العاملون

أسواق خليجية
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نجاح المؤسسات يتوقف 
على توفير القدر الكافي من 

الدافعية.

االحتفاظ بالموظفين األكفاء 
يوفر الكثير على المنظمات 

خاصة الكبرى.

امل��واق��ف  يف  االأف�����راد  م�صاعر  بتغري  م��ت��غ��رية 
اإن النف�س الب�صرية متيل للعمل  املختلفة، حيث 
اأن يكون  اإما  فما دام هناك �صخ�س يعمل فهو 
را�س عن  يكون غري  اأن  واإما  را�صًيا عن عمله 

هذا العمل.
العاملني«  »ر�صا  مبفهوم  اإليه  ي�صار  ا  اأي�صً
املنظمة  ق��درة  ب��اأن��ه:  امل�صطلح  ه��ذا  وُي��ع��رف 
على حتقيق حاجات موظفيها املادية واملعنوية 
ر�صا  عنا�صر  تقريًبا  نف�صها  وهي  والنف�صية، 
م�صادر  اأهم  هم  العمالء  اأن  فكما  العمالء، 
فاإن  فيها،  الرئي�س  الدخل  وم�صدر  املنظمة 
الدخل  هذا  اإنتاج  م�صادر  اأهم  هم  العاملني 
اأهمية  اإن  القول  ميكن  اإذن  للعميل.  وت�صليمه 
العمالء،  ر�صا  اأهمية  تعادل  العاملني  ر�صا 
م��ع��ادل��ة  اأح���د ط���ريف  ي�صكل  م��ن��ه��م  ك��ل  ك���ون 

االإنتاج والدخل.

اأهمية حتقيقه
وما  للمنظمة؟  مهم  العاملني  ر�صا  مل��اذا 
املنظمات  تركيز  م��ن  وال��ف��ائ��دة  اجل���دوى  ه��ي 
تاأثري  هناك  عامليها؟ هل  ر�صا  على  للح�صول 
املنظمات؟  جناح  على  العاملني  ر�صا  مل�صتوى 
ملاذا يجب اأن نهتم بر�صا العاملني؟ اإن االإجابة 
اأهمية  املتعلقة مبدى  االأ�صئلة وغريها  عن هذه 
ر�صا العاملني للمنظمات وماذا يقدم لها ذلك، 
وما هي النتائج ال�صلبية لعدم ر�صاهم، جاءت 

من عدد من املخت�صني يف هذا املجال. 
اإن   )McNamara( العامل ماكنمارا يقول 

ر�صا العاملني مهم لالأ�صباب التالية:
كبري  فاالحتمال  را�صًيا  املوظف  كان  اإذا 
�صيا�صة  اأن  علًما  را���ص��ًي��ا.  العميل  ي�صبح  اأن 
على  الرتكيز  تتطلب  العمالء،  على  الرتكيز 

ر�صا العاملني اأواًل.
اأق��ل  احل��ايل  باملوظف  االحتفاظ  اأن  كما 
نف�صه  وه��ذا  جديد.  موظف  توظيف  من  كلفة 
االحتفاظ  اإن  حيث  م��ن  العميل  على  ينطبق 
بالعميل احلايل عن طريق �صمان ر�صاه ووالئه 
للمنظمة، هو اأقل كلفة بكثري من احل�صول على 

عميل جديد. 
اهتمام بحثي

�صنتناول  امل��و���ص��وع  ه��ذا  الأه��م��ي��ة  ون��ظ��ًرا 
تهتمان  درا���ص��ت��ني  ال��ت��ايل  تقريرنا  �صياق  يف 
وال�صحة،  التعليم  هما:  خدميني  بقطاعني 
التي  اخل��دم��ي��ة  احل��ي��اة  ع�صب  باعتبارهما 
ت��الم�����س اأه���م ج��وان��ب احل��ي��اة ل��دى االإن�����ص��ان 
خا�صة يف دول اخلليج التي متتاز بارتفاع تكلفة 
وذلك  ا،  اأي�صً التعليم  وتكلفة  الطبية،  اخلدمة 
الوظيفي  الر�صا  م�صتوى  على  التعرف  بهدف 
لدى املوظفني يف هذين القطاعني بدول جمل�س 

التعاون.
الدرا�شة االأولى

التعليم،  ب��ق��ط��اع  اه��ت��م��ت  درا���ص��ة  ه��ن��اك 
معلمي  ل��دى  الوظيفي  »الر�صا  بعنوان  ج��اءت 
من  اخلا�صة  الفئات  ومعلمي  ال��ع��ام  التعليم 

اجلن�صني »درا�صة مقارنة«.
ق����ام ب��ت��ل��ك ال���درا����ص���ة امل��ه��م��ة ال��دك��ت��ور 
اأ���ص��ت��اذ  ح��ك��ي��م،  عبداملجيد  ب��ن  عبداحلميد 
جامعة  يف  امل�صارك  االإ�صالمية  الرتبية  اأ�صول 

اأم القرى.
ي��وؤك��د ال��ب��اح��ث يف ب��داي��ة ال��درا���ص��ة على 
يف  املعلمة  اأو  املعلم  جن��اح  ع��وام��ل  اأهمية  اأن 
الأن  املهنة،  عن  الوظيفي  الر�صا  هي  العمل، 
موؤ�صرات  اأه��م  من  للمعلمني  الوظيفي  الر�صا 

ميثل  حيث  تربوية،  كموؤ�ص�صة  املدر�صة  جن��اح 
واالجتاهات  امل�صاعر  جمموع  الوظيفي  الر�صا 
العمل  نحو  املعلمون  يبديها  التي  االإيجابية 

باملدر�صة.
ال�صيخ  �صو�صن  تعليق  اإل��ى  الباحث  وي�صري 
اأي  يف  العاملني  ب��اأن  ال��درا���ص��ة  مو�صوع  على 
موؤ�ص�صة يكونون اأكرث ارتباطية وكفاءة ودافعية 
عملهم،  عن  بالر�صا  ي�صعرون  عندما  لالإجناز 
م�صدره  ي��ك��ون  عندما  ال�صعور  ه��ذا  وي���زداد 
وراء  من  املتح�صل  املادي  العائد  ولي�س  العمل 

الوظيفة.
وبعد ا�صتعرا�س الباحث للدار�صات ال�صابقة 
والتعليق عليها وجد اأن معظم الدرا�صات ركزت 
على التعرف على الر�صا الوظيفي لدى املعلمني 
واحدة  درا�صة  �صوى  يوجد  وال  العام،  بالتعليم 
لدى  الوظيفي  ال��ر���ص��ا  على  بالتعرف  تتعلق 
معلمي الفئات اخلا�صة، االأمر الذي �صاعده يف 
اإلى  وخل�س  اجلديدة  الدرا�صة  م�صكلة  حتديد 
 335 على  ا�صتملت  التي  الدرا�صة  عينة  اختيار 
معلًما ومعلمة من معلمي التعليم العام ومعلمي 

الفئات اخلا�صة.
مقيا�س الر�شا 

وبعد ا�صتعرا�س االإطار النظري واملقايي�س 
للمعلمني  الوظيفي  الر�صا  جمال  يف  ال�صابقة 
الوظيفي  الر�صا  مقيا�س  باإعداد  الباحث  قام 
وتكون  العينة،  واأف��راد  يتنا�صب  مبا  للمعلمني 
النهائية  �صورته  يف  بنًدا   )50( من  املقيا�س 
ه��ي:  اأ���ص��ا���ص��ي��ة  اأب���ع���اد  خم�صة  حت��ت  ت��ن��درج 
املعلم،  حاجات  اإ�صباع  الراتب،  عن  )الر�صا 
طبيعة العمل واملناخ ال�صائد باملدر�صة، القيادة 
حتديد  مت  كما  االجتماعية(،  املكانة  ال�صائدة، 
اأربع ا�صتجابات متدرجة لكل بند وفًقا لطريقة 
م��واف��ق، غري  وه���ي: )م��واف��ق مت��اًم��ا،  ليكرت 

موافق، غري موافق متاًما(.
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امل��ق��ي��ا���س على  وب��ع��د ذل���ك مت ع��ر���س 
يف  املتخ�ص�صني  املحكمني  م��ن  جم��م��وع��ة 
تقدمي  مت  حيث  النف�س،  وعلم  الرتبية  جمال 
منهم  وُط��ل��ب  للتحكيم  ال��الزم��ة  املعلومات 
وقد  املقيا�س،  ت�صمنها  التي  املفردات  قراءة 
تتفق  التي  التعديالت  باإجراء  الباحث  قام 

واالإ�ص�افة  باحلذف  املحكمني  نظر  ووجهات 
واإعادة ال�صياغة، وبعد ذلك مت توزيع البنود 
يف  املقيا�س  وُطبق  ع�صوائًيا  املقيا�س  داخ��ل 
من  معلمني   )10( ع��ل��ى  امل��ب��دئ��ي��ة  ���ص��ورت��ه 
معلمي التعليم العام ومعلمي الفئات اخلا�صة 
من  للتطبيق  املقيا�س  منا�صبة  م��ن  للتاأكد 

حيث �صياغة وو�صوح البنود.
االأ�شئلة ال�شتة والتو�شيات

التي  ال�صتة  االأ�صئلة  على  االإجابة  وبعد 
م�صتوى  ما  وهي  درا�صته  يف  الباحث  حددها 
العام؟  التعليم  معلمي  لدى  الوظيفي  الر�صا 
معلمي  ل��دى  الوظيفي  الر�صا  م�صتوى  وم��ا 
العقلية(؟  االإع��اق��ة  )ذوي  اخلا�صة  الفئات 
ل��دى  ال��وظ��ي��ف��ي  ال��ر���ص��ا  م��دى  وه��ل يختلف 

املعلمني باختالف نوعية التعليم )عام، فئات 
خا�صة(؟ وهل يختلف م�صتوى الر�صا الوظيفي 
لدى املعلمني باختالف �صنوات اخلربة؟ وهل 
املعلمني  لدى  الوظيفي  الر�صا  مدى  يختلف 
باختالف املوؤهل الدرا�صي )متو�صط، عال(؟ 
ل��دى  ال��وظ��ي��ف��ي  ال��ر���ص��ا  م���دى  يختلف  وه���ل 
اأن��ث��ى(؟  اجل��ن�����س)ذك��ر،  باختالف  املعلمني 

خل�صت الدرا�صة اإلى ما يلي:
يف  ال��ع��دال��ة  م��ب��داأ  حتقيق  ع��ل��ى  ال��ع��م��ل   -1

املكافاآت بني العاملني يف حقل التعليم.
2- اإعداد برامج لتنمية االجتاهات االإيجابية 
توؤدي  التدري�س،  مهنة  نحو  املعلمني  لدى 
التدري�س  مهنة  املعلمون  يعترب  اأن  اإل���ى 
متطلبات  لتح�صيل  مهنة  ولي�صت  ر�صالة 

احلياة فقط.
الهدف  للمعلمني  تدريبية  دورات  عقد   -3
متكنهم  ال��ت��ي  امل��ه��ارات  اإك�صابهم  منها 
مهنة  يف  العمل  �صعوبات  على  التغلب  من 

التدري�س.
الدرا�شة الثانية 

ه��ي درا���ص��ة م��ي��دان��ي��ة ق���ام ب��ه��ا ك��ل من 
احل��ي��در  ���ص��ال��ح  ب��ن  عبداملح�صن  ال��دك��ت��ور 
ملعرفة  طالب،  بن  عمر  اإبراهيم  واالأ���ص��ت��اذ 
العاملني  لدى  الوظيفي  الر�صا  حتقيق  �صبل 
ال�صحي  القطاع  م�صتهدفة  اخلليج،  دول  يف 

ب�صفة رئي�صية.
احلا�صلة  االختالفات  درا�صة  خالل  من 
يف م�����ص��ت��وى ال��ر���ص��ا ال��وظ��ي��ف��ي ب��اخ��ت��الف 
جوهرية  وحتديد  ال�صخ�صية،  خ�صائ�صهم 
العالقة بني اأبعاد الر�صا الوظيفي واملتغريات 
ال�صخ�صية، واأخرًيا التعرف على اأكرث عنا�صر 

الر�صا تاأثرًيا يف اأبعاده املختلفة. 
وقد طرح الباحث عدة ت�صاوؤالت كما يلي: 
لدى  الوظيفي  الر�صا  اأبعاد  اأهم  هي  ما   •

العاملني يف القطاع ال�صحي؟
اإح�صائية  داللة  ذات  فروقات  هناك  هل   •
باختالف  الوظيفي  ال��ر���ص��ا  م�صتوى  يف 
يف  ل��ل��ع��ام��ل��ني  ال�صخ�صية  اخل�����ص��ائ�����س 

القطاع ال�صحي مبدينة الريا�س؟
م�صتوى  يف  جوهرية  ع��الق��ة  ه��ن��اك  ه��ل   •
بالقطاع  العاملني  ل��دى  الوظيفي  الر�صا 

ال�صحي وخ�صائ�صهم ال�صخ�صية؟
يف  ت��اأث��رًيا  الر�صا  عنا�صر  اأك��رث  هي  ما   •

اأبعادها املختلفة؟ 
املكافاأة املعنوية

خالل  من  الباحثان  خل�س 

العاملون في أي مؤسسة 
يكونون أكثر ارتباطية 

وكفاءة ودافعية لإلنجاز 
 عندما يشعرون بالرضا

عن عملهم.

أسواق خليجية
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العالقة  ذات  الر�صا  عنا�صر  اأن  اإل��ى  النتائج 
مثل  املعنوية  امل��ك��اف��اأة  ن�صميه  اأن  ميكن  مب��ا 
به،  القيام  يجب  مبا  االآخرين  توجيه  اإمكانية 
القيام  واإمكانية  ل��الآخ��ري��ن،  االأ���ص��ي��اء  وعمل 
باأعمال مختلفة من وقت الآخر، كانت من اأكرث 
العنا�صر التي توؤدي اإلى ر�صا العاملني بالقطاع 
حتقيًقا  العنا�صر  اأق��ل  اأن  ويالحظ  ال�صحي، 

بالقطاع  العاملني  نظر  وجهة  م��ن  للر�صا 
مبا  املتعلقة  اجل��وان��ب  ك��ان��ت  ال�صحي 
مثل  ال��ع��م��ل  ع���بء  ن�صميه  اأن  مي��ك��ن 

والعمل  االأ�صبوع،  نهاية  العطالت  خالل  العمل 
واأخ���رًيا  ليلية،  واأخ���رى  م�صائية  مناوبات  يف 
العنا�صر  من  للعدوى  التعر�س  اإمكانية  كانت 
التي توؤدي اإلى تدين ر�صا املوظفني يف القطاع 

ال�صحي يف مدينة الريا�س.
تو�شيات الدرا�شة

يف  اخل��ل��ي��ج  م��وظ��ف��ي  ت�صجيع  ع��ل��ى  ال��ع��م��ل   •
الدخول يف حقل الرعاية ال�صحية من خالل 
اإن  التعليم والتدريب الالزمني، حيث  توفري 
املجال احليوي هم  العاملني يف هذا  ن�صف 

من غري اخلليجيني. 
• رفع م�صتوى الر�صا عن العمل خالل عطالت 
م�صائية  مناوبات  يف  والعمل  االأ�صبوع  نهاية 
يف  للراغبني  امل��ج��ال  باإتاحة  وذل��ك  وليلية 
اأو  ح��واف��ز  مقابل  ال��ظ��روف  ه��ذه  يف  العمل 

زيادة ر�صيد االإجازات. 
اإل���ى الر�صا  ت���وؤدي  ال��ت��ي  ال��ع��وام��ل  زي���ادة   •

 Performance Unlimited حددت منظمة
االأمريكية، العوامل االآتية كاأبعاد ومقايي�س لر�صا 

العاملني:
بالعاملني: االحتفاظ  • ن�صبة 

بالعاملني،  االح��ت��ف��اظ  ن�صبة  ع��ام��ل  يعترب 
ومدى تقلبهم اأكرث مقايي�س ر�صا العاملني اأو عدم 

ر�صاهم مو�صوعًيا يف املنظمة. 
تقلب  كلفة  ملعدل  ال��ع��ام  التقدير  وي���رتاوح 
بني  االأم��ري��ك��ي��ة،  املتحدة  ال��والي��ات  يف  امل��وظ��ف 
الواحد،  لل�صخ�س  دوالر  األ��ف   40000-10000
زيادة  ف��اإن  ذلك  ومقابل  الوظيفي،  ملوقعه  وفًقا 
ن�صبة االحتفاظ باملوظف تزيد من اأرباح املنظمة.

مقاييس رضا 
العاملين

ال�صحي  القطاع  يف  العاملني  لدى  الوظيفي 
يف  املتمثلة  )ال��ع��م��ل(  قيمة  ج��وان��ب  م��ث��ل 
علمه  من  �صيناله  الذي  باالإجناز  االإح�صا�س 
جيد،  عمل  اأداء  عند  ينالونه  الذي  والثناء 
مثل  العمل  م��ن  املعنوية  امل��ك��اف��اأة  وج��وان��ب 
اإمكانية توجيه االآخرين مبا يجب القيام به 
قدراتي وغريها  ي�صتخدم  ما  واإمكانية عمل 

من االأمور املعنوية املحفزة. 
املرافق  يف  للعاملني  الرتقية  فر�س  زي��ادة   •

لتتما�صى  املرتبات  م�صتوى  ورفع  ال�صحية، 
مع كمية العمل املتوقع.

ملن  الفر�صة  الإت��اح��ة  العمل  ف��رق  تن�صيق   •
ال�صحية يف  املرافق  العاملني يف  يرغب من 

العمل يف بيئة غري مختلطة ما اأمكن ذلك. 
االإناث على الدخول يف  ت�صجيع  على  العمل   •
جمال العمل يف الرعاية ال�صحية من خالل 
حيث  ال��الزم��ني،  وال��ت��دري��ب  التعليم  توفري 
الن�صاء  من  فقط  ال�صحية  القوى  ثلث  كان 
وال ت�صكل اخلليجيات اإال ن�صبة �صئيلة منها. 
• رفع م�صتوى ر�صا االإناث العامالت يف املرافق 
على  بالعمل  التو�صية  اإلى  اإ�صافة  ال�صحية 
الرجال  مبرتبات  الن�صاء  مرتبات  م�صاواة 

الذين ميار�صون نف�س العمل. 
تعر�س  م��ن  ل��ل��ح��د  االح��ت��ي��اط��ات  زي����ادة   •
ورفع  للعدوى  ال�صحية  املرافق  يف  العاملني 

م�صتوى ال�صالمة املهنية.

Compensations • التعوي�صات  
التعوي�صات  اأن  املنظمات  من  كثري  تعتقد 
هي  للعاملني،  متنح  التي   )Compensations(
العاملني.  ر�صا  م�صتوى  يف  تاأثرًيا  االأكرث  العامل 
ب�صراء ر�صا  العمل  لذلك كثرًيا ما يقوم �صاحب 
العامل لديه عن طريق زيادة االأجر والعوائد التي 

يدفعها له. 
كلفة  اأق���ل  اأخ���رى  ذل��ك فهناك ط��رق  وم��ع 
لدرا�صة  فنتيجة  العاملني،  ر�صا  على  للح�صول 
على   William M.Mercer موؤ�ص�صة  بها  قامت 
ات�صح  احلجم،  وكبرية  متو�صطة  �صركات   206
لعدم  �صيوًعا  االأك��رث  ال�صبب  هي  التعوي�صات  اأن 
الر�صا يف املنظمات التي بها ن�صبة تقلب موظفني 

عالية. 
ن�صبة  بها  التي  املنظمات  ويف  ذلك  ومقابل 

من   %40 اأن  لوحظ  منخف�صة،  عاملني  تقليب 
العاطفية  ال��ع��وام��ل  اأن  ي��ع��ت��ربون  امل�صتجوبني، 
)الر�صا عن العمل، والعالقة اجليدة مع املديرن  
التي حتفزهم على  العاملني، هي  وزمالئهم من 
للعامل   %21 بن�صبة  مقارنة  املنظمة(.  البقاء يف 
امل���ادي )ال��ر���ص��ا ع��ن االأج���ر، وال��ع��وائ��د امل��ادي��ة 

االأخرى(.
مريحة: عمل  • بيئة 

عنها  ينتج  مريحة،  عمل  بيئة  اإي��ج��اد  اإن   
يكون  عندما  نف�صه  عن  للموظف  اأف�صل  �صعور 
موجوًدا فيها، مما يولد حًبا اأكرث للعمل نف�صه، 
اأكرث يف عمل  وينتجون  يعملون  النا�س  اإن  حيث 
العاملني  اأن  اأي  والعك�س �صحيح،  به  ي�صتمتعون 
تكون  عملهم  وع���ن  اأن��ف�����ص��ه��م  ع��ن  ال��را���ص��ني 

اإنتاجيتهم اأكرث.

 أهمية رضا العاملين
تعادل أهمية رضا العمالء، 

كون كل منهم يشكل 
أحد طرفي معادلة 

اإلنتاج والدخل.
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االقتصاد العاملي يف 2014م..

توقع عدد من االقتصاديني العامليني يف مقدمتهم رئيس مجموعة البنك الدولي أن يشهد العام اجلاري 
التحرر من قيود  الدولي يف  أن بدأ االقتصاد  النامية، بعد  البلدان  التحسن بخاصة يف  الكثير من  2014م 

األزمة املالية، التي امتدت آثارها منذ عام 2008م وحتى اآلن.

أكثر سالسة.. وتصديًا للتحديات

للمدونات  الرئي�س  ب��امل��وق��ع  ل��ه  م��ق��ال  يف 
يونغ  د.جيم  تناول  ال��دويل  البنك  ملوقع  التابع 
كيم رئي�س جمموعة البنك الدويل حالة التعايف 
م�صرًيا  حالًيا،  العاملي  االقت�صاد  ي�صهدها  التي 
عام  و�صل  ال��دويل  االقت�صادي  النمو  اأن  اإل��ى 
2013 اإلى نحو 2.4 يف املئة، ويتوقع اأن يرتفع 

اإلى 3.2% هذا العام 2014م. 
منه  كبري  ج��ان��ب  يف  التح�صن  ه��ذا  ي��ع��ود 
التي  الدخل،  مرتفعة  البلدان  اأداء  حت�صن  اإلى 
بن�صبة  منًوا  يرى  ح�صبما  حتقق  اأن  املمكن  من 

5.3% هذا العام، مقابل 4.8% عام 2013م.
ا  ويرى رئي�س البنك الدويل اأن هناك اأي�صً
انتع�س  اليورو، حيث  منطقة  ب�صاأن  تفاوؤل حذر 
ومن   ،2013 ع��ام  منت�صف  جديد  م��ن  النمو 
املرجح اأن يرتفع بن�صبة 1.1% عام 2014 بعد 

عامني من الركود. 
اأوروب��ا  �صهدتها  التي  لل�صعوبات  ون��ظ��ًرا 
النمو  ف��اإن  املا�صية،  ال�صت  ال�صنوات  خ��الل 

املتوا�صع يبعث �صعوًرا بالتفاوؤل. 
املتحدة،  الواليات  يف  بالو�صع  يتعلق  وفيما 
�صهر  يف  الوظائف  عن  املحبط  التقرير  ورغم 
من  العظمى  الغالبية  تبدو  املا�صي،  دي�صمرب 
يقفز  اأن  ويتوقع  قوية،  االقت�صادية  البيانات 
هذا   %2.8 اإل��ى   2013 ع��ام   %1.8 من  النمو 

العام 2014م.
احلايل  االقت�صادي  الو�صع  يلخ�س  وه��و 
العاملي  االقت�صاد  اإلى  النظر  ميكن  اإنه  بقوله 
على  حتلق  كانت  مبحركني  ط��ائ��رة  باعتباره 
هو  واح��د:  مبحرك  �صنوات  �صت  ق��راب��ة  م��دى 
البلدان النامية، ثم اأخرًيا، بداأ املحرك االآخر- 
البلدان مرتفعة الدخل- ينتقل من ال�صكون اإلى 

احلركة. 

ه���ذا  اأن  اإل������ى  وي�������ص���ري 
يف  تف�صيله  مت  ال���ذي  ال��ت��ح��ول، 

ال���ذي �صدر  ال����دويل  ال��ب��ن��ك  ت��ق��ري��ر 
لعام  العاملية  االقت�صادية  االآف��اق  بعنوان 

تعد  مل  ال��ن��ام��ي��ة  ال��ب��ل��دان  اأن  يعني   ،2014
االقت�صاد  يدفع  الذي  الرئي�صي  املحرك  هي 
حدثت  التي  الطفرة  كانت  اإذا  واأن��ه  العاملي، 
من  االأول����ى  الع�صر  ال�����ص��ن��وات  منت�صف  يف 
االأل��ف��ي��ة ال��ث��ال��ث��ة ق���د ول����ت، ف����اإن ال��ن��م��و يف 
املتو�صطات  من  اأعلى  يظل  ال�صاعدة  البلدان 
البلدان  اأن  رغ��م  اأن��ه  اإل��ى  الفًتا  التاريخية، 
اأن  اإال  تواجه حتديات كبرية،  الدخل  مرتفعة 
من  فعدد  اإ�صراًقا  اأك��رث  تبدو  امل�صتقبل  اآف��اق 
االأمد  طويلة  ا�صرتاتيجيات  يتبنى  الدول  تلك 
اأن يخنق النمو  لل�صيطرة على التحديات دون 

الوليد لديه. االقت�صادي 
م�شكلة جنوب اأوروبا

عرب  التي  الكبرية  ال��ت��ف��اوؤل  م�صحة  رغ��م 
يخف  مل  اأن��ه  اإال  ال���دويل،  البنك  رئي�س  عنها 

تواجهها  ال��ت��ي  ال��ت��ح��دي��ات  �صعوبة 
البطالة  فمعدالت  اأورب���ا،  جنوب  دول 

ال�صباب  ن�صبة  خا�صة  للقلق،  مثرية  مازالت 
العثور  ي�صتطيعون  ال  العايل ممن  التعليم  ذوي 
على وظائف جيدة. وهو يوؤكد اأن ت�صريع خطى 
�صيتطلب  النامية،  البلدان  يف  الفقر  من  احلد 
ت�صجع  هيكلية  الإ���ص��الح��ات  احلكومات  تبني 
البنية  يف  اال�صتثمار  وت��زي��د  ال��وظ��ائ��ف،  خلق 
االأ�صا�صية، وتقوي االأنظمة املالية، وتو�صع مظلة 

االأمان االجتماعي للفقراء.

قرار  ف��اإن  امل��خ��اوف،  ه��ذه  اإل��ى  وباالإ�صافة 
جمل�س االحتياطي الفيدرايل االأمريكي بتقلي�س 
حزم التحفيز النقدي ي�صكل مخاطر كبرية على 

»وقد  قائاًل:  ويو�صح  النامية..  البلدان 
راأينا ال�صيف املا�صي اأن اخلوف من 
ا اأدى اإلى بث الفزع يف  التقلي�س اأي�صً
لروؤو�س  امل�صتثمرين  و�صحب  االأ�صواق 
ال�صاعدة،  االقت�صادات  من  اأموالهم 

االإع���الن  ي��رث  مل  احل���ظ،  حل�صن  لكن 
ال��ف��ي��درايل  االح��ت��ي��اط  ملجل�س  االأخ���ري 

ردود فعل مماثلة يف االأ�صواق حتى االآن، 
اإال اأن تدفق روؤو�س االأموال اإلى االأ�صواق 
ال�صاعدة ميكن اأن ي�صبح اأكرث تقلًبا يف 

امل�صتقبل«.
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وي��ر���ص��م ك��ي��م ���ص��ي��ن��اري��و ي����راه االأرج����ح 
�صل�س  تقل�س  ح��دوث  ع��ل��ى:  ي��ق��وم  م�صتقباًل 
روؤو�س  لتدفق  تدريجي  تراجع  مع  ومتوا�صع، 
ثبات  وا�صتمرار  النامية،  البلدان  اإلى  االأموال 
النمو واال�صتقرار املايل على نطاق وا�صع، فيما 
حال  يف  اأن��ه  توقًعا  االأق��ل  ال�صيناريو  يفرت�س 
االأجل  طويلة  االأمريكية  الفائدة  اأ�صعار  قفزت 
اأن  االأموال ميكن  روؤو�س  فاإن تدفقات  �صريًعا، 
�صهور  مدى  على  اأكرث  اأو   %50 بن�صبة  ترتاجع 

عديدة.
ويتوقف مدى تاأثري هذا على تدفق روؤو�س 
االأموال اإلى حد كبري اإلى البلدان النامية على 
نوع التدفقات الراأ�صمالية التي يتلقونها، فعلى 
اال�صتثمارات  تكون  اأن  يرجح  امل��ث��ال،  �صبيل 
املبا�صرة اأقل ح�صا�صية لهذا التخفي�س مقارنة 

باالأ�صهم وال�صندات. 
تفاوؤل باإفريقيا الو�شطى

واجلارية  املاأ�صاوية  اال�صطرابات  ورغم 
يف ج��ن��وب ال�����ص��ودان وج��م��ه��وري��ة اإف��ري��ق��ي��ا 
ال��و���ص��ط��ى، ف����اإن م��ن��ط��ق��ة اإف��ري��ق��ي��ا ج��ن��وب 
ال�����ص��ح��راء ع��م��وًم��ا مت��ث��ل واح����دة م��ن اأك��رث 
العامل،  يف  ال��واع��دة  االقت�صادية  الق�ص�س 
ب�صكل  ح�صبما يرى كيم، فقد حققت املنطقة 
 ،2013 ع��ام  املئة  يف   4.7 بن�صبة  من��ًوا  ع��ام 

اإلى  لت�صل  النمو  وترية  تت�صارع  اأن  ويتوقع 
5.3 يف املئة العام اجلاري 2014.

وهو يقول اإن الهيكل الدميوغرايف للقارة 
على  االأرج����ح  على  ت�صجع  بطريقة  يتطور 
من  املزيد  دخ��ول  مع  القوي  النمو  موا�صلة 
وزيادة  العاملة  القوى  �صفوف  اإلى  ال�صباب 
الناجت املحتمل، فقد بداأ تدفق روؤو�س االأموال 
يف الزيادة مع اإقدام احلكومات على حت�صني 
تبدو  ع��ام،  وب�صكل  االأع��م��ال،  اأن�صطة  مناخ 

التوقعات جيدة بالن�صبة الإفريقيا.
ال����دويل حديثه  ال��ب��ن��ك  رئ��ي�����س  وي��خ��ت��م 
قائاًل: »حينما اأنظر اإلى التوقعات لالقت�صاد 
العاملي اأرى اأن هناك �صبًبا للتفاوؤل، ويحدوين 
املنوط  ال�صيا�صات  وا�صعو  يعي  اأن  يف  االأم��ل 
العاملي  االق��ت�����ص��ادي  ب��ال��رخ��اء  ال��دف��ع  بهم 
وا�صتمراريته الدرو�س ال�صعبة التي تعلموها 
ال�صديدة  من جتربة احلد من اال�صطرابات 

على مدى �صت �صنوات خلت«.
اأكرث �شال�شة واأقل تقلًبا

 )Theo Janse( هكذا ي�صف ثيو جان�س
اخل��زان��ة  ب����وزارة  وال��ت��ن��ب��وؤ  النمذجة  م��دي��ر 
الو�صع  م�صتقبل  اإفريقيا  جنوب  يف  الوطنية 
االقت�صادي العاملي، م�صرًيا اإلى اأن موؤ�صرات 
مخاطر االأ�صواق املالية مثل اأ�صعار مبادالت 
الديون  ال�صداد، وعوائد  العجز عن  مخاطر 
االأ�صهم  اأ�صواق  تقلب  وموؤ�صرات  ال�صيادية، 
2012م،  يونيو  منذ  كبري  ب�صكل  حت�صنت 
البلدان  تواجهها  التي  التحديات  اأن  ورغم 
القطاع  �صحة  ال�صتعادة  ال��دخ��ل  املرتفعة 
ال�صيا�صة  واإعادة  املوؤ�ص�صات  واإ�صالح  املايل 
ما  ب��اال���ص��ت��دام��ة  يت�صم  م�صار  اإل���ى  امل��ال��ي��ة 

هذه  تفجر  اأن  احتماالت  فاإن  قائمة،  زالت 
ب�صكل  انح�صرت  ك��ب��رية  اأزم���ة  ال��ت��ح��دي��ات 

ملحوظ.
البنك  رئي�س  روؤي���ة  م��ع  جان�س  ويتفق 
موؤكًدا  النامية،  البلدان  منو  جت��اه  ال��دويل 
على  يبعث  النامية  البلدان  يف  الو�صع  اأن 
جوانبه،  معظم  يف  ال��ت��ف��اوؤل  م��ن  اأك��رب  ق��در 
اأو  بدرجة  متاًما  تعافت  النامية  فالبلدان 
باأخرى من اأزمة عام 2008م ومن املتوقع اأن 
ت�صاعد ظروف خارجية اأقل تقلًبا على ت�صارع 

تدريجي للن�صاط يف املناطق النامية.
��ل ال��ن��م��و يف  ك��م��ا م��ن امل��ت��وق��ع اأن ُي�����ص��ِجّ
ي��رتاوح  تدريجًيا  انتعا�ًصا  النامية  البلدان 
و2015م   2014 عامي  يف  و%5.7   5.6 بني 
خارجية  ظروف  بف�صل  وذلك  التوايل،  على 
االأم��وال  روؤو���س  تدفقات  وزي��ادة  تقُلًّبا،  اأق��ل 
وانح�صار  النمو،  تدعم  التي  امل�صتويات  اإلى 
القيود واملعوقات املت�صلة بالقدرات يف بع�س 
معدالت  ن  وحت�ُصّ الدخل،  املتو�صطة  البلدان 

النمو يف البلدان املرتفعة الدخل.
التحديات 

ويعتقد ثيو جان�س اأن النمو يف عدة بلدان 
�صال�صل  اختناقات  تعوقه  الدخل  متو�صطة 
التوريد، ومن غري املحتمل اأن ي�صل النمو يف 
هذه البلدان اإلى م�صتويات ما قبل االأزمة اإذا 
االإ�صالحات  مل تتخذ خطوات ن�صطة الإمتام 

يف جانب املعرو�س.

رئيس البنك الدولي: آفاق 
المستقبل تبدو أكثر إشراًقا.

ثيو جانس: مؤشرات مخاطر 
األسواق المالية تحسنت 

بشكل كبير.
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ففي ال�صني، تباطاأ النمو مع �صعي ال�صلطات 
لذلك،  ونتيجة  لالقت�صاد،  التوازن  اإعادة  اإلى 
من  الهادئ  واملحيط  اآ�صيا  �صرق  يف  النمو  فاإن 
نحو  عند  عام  بوجه  م�صتقًرا  يبقي  اأن  املتوقع 

7.5% يف 2014 و2015.
ويف اأمريكا الالتينية، من املتوقع اأن ينتع�س 
النمو يف عام 2014 م اإلى نحو 3.3%، لي�صتقر 
2015م،  يف   %4 من  قلياًل  اأق��ل  عند  ذلك  بعد 
املنطقتني  يف  ب��ل��دان  ع��دة  يف  النمو  وي��واج��ه 
مبعوقات يف جانب املعرو�س تتجَلّى يف الت�صخم 
وف��ق��اع��ات اأ���ص��ع��ار االأ���ص��ول وت��ده��ور م��وازي��ن 

املعامالت اجلارية.

ب��ل��دان  اأن ال��ك��ث��ري م���ن  اإل����ى  ي�����ص��ري  وه���و 
الن�صاط  فيها  ي�صري  ال�صحراء  جنوب  اإفريقيا 
اإمكانياتها  من  قريبة  مبعدالت  االقت�صادي 
ملخاطر  وتتعر�س  منها،  اأع��ل��ى  اأو  االإنتاجية 
من  اأنه  اإلى  الفًتا  الت�صخمية،  ال�صغوط  تفاقم 
املتوقع اأن يرتفع معدل النمو يف املنطقة خالل 
اإلى  التنبوؤات من 4.4% يف عام 2012م  فرتة 

5.2 و5.4% يف 2014 و2015م على التوايل.
اأما يف جنوب اآ�صيا، فمن املتوقع اأن يزداد 
اأعقاب  يف  العام  هذا   %5.2 اإلى  النمو  معدل 
للغاية يف 2012، ثم يرتفع ببطء  اأداء �صعيف 
ا�صتيعاب  اإع���ادة  م��ع  2015م  يف   %6.4 اإل��ى 

االإنتاجية.  الطاقة  فائ�س 
تقل�س املخاطر احلادة

تعاملت  النامية  البلدان  اأن  جان�س  ويرى 
اأعقبتها  التي  والفرتة  االأزم��ة  مع  جيد  ب�صكل 
العاملي  االقت�صاد  دخ��ول  م��ع  واأن���ه  مبا�صرة، 
وتقل�س  ا�صتقراًرا،  االأك��رث  اجلديدة  املرحلة 
االقت�صاديات  م��ن  النابعة  احل��ادة  املخاطر 
املرتفعة الدخل، �صت�صطر البلدان النامية اإلى 
الداخلية  للتحديات  االهتمام  من  مزيد  اإيالء 
النمو  ل��ت��ع��زي��ز  م��ح��ل��ي��ة  وال��ب��ح��ث ع��ن ح��ل��ول 

والقدرة على املناف�صة وتهيئة فر�س العمل. 
الدقيقة  املتابعة  ا  اأي�صً عليهم  �صيتعني  كما 

لطبيعة ما ي�صتجد من مخاطر خارجية ومنها 
ما ين�صاأ عن التغريات يف اأ�صعار ال�صلع االأولية، 
جانب  من  الكمي  التي�صري  اإج���راءات  واإل��غ��اء 

البلدان املرتفعة الدخل على االأجل املتو�صط.
املتوقعة  النمو  معدالت  اأن  »مع  وي�صيف: 
ت�صعينات  يف  مثيالتها  م��ن  واأع��ل��ى  ��ي��ة  ُم��ر���صِ
اإلى  مئوية  نقطة  تقل  فاإنها  املا�صي،  القرن 
قبل  ال��رواج  ف��رتة  يف  م�صتوياتها  عن  نقطتني 
االأزمة، ولتحقيق منو اأ�صرع يت�صم باال�صتدامة، 
اأن ت�صاعف  النامية  البلدان  فاإنه �صيتعني على 
�صعيد  على  اال���ص��ت��ق��رار  ال���ص��ت��ع��ادة  ج��ه��وده��ا 
االق��ت�����ص��اد ال��ك��ل��ي واحل���ف���اظ ع��ل��ي��ه، واحل��د 
اللوائح  تر�صيد  خ��الل  م��ن  االخ��ت��ن��اق��ات  م��ن 
اإن��ف��اذه��ا،  م�صتويات  وحت�����ص��ني  التنظيمية، 
والتعليم  ال��ت��ح��ت��ي��ة  ال��ب��ن��ي��ة  يف  واال���ص��ت��ث��م��ار 

ال�صحية. والرعاية 
اجتماعي تفاوؤل 

كيم  تناوله  عما  ن�صبًيا  بعيدة  زاوي��ة  من 
االإداري  املدير  �صوزمان  مارك  ينظر  وجان�س 
بيل  موؤ�ص�صة  يف  الدولية  وال��ربام��ج  لل�صيا�صة 
االقت�صادي  امل�صتقبل  اإل��ى  غيت�س  وميليندا 
ال�صعيد  على  لكن  ��ا،  اأي�����صً متفاءلة  بنظرة 
االجتماعي، فرغم التفاوت الكبري بني البلدان 
الوا�صح  اأنه من  اإال  البلدان نف�صها،  ويف داخل 

مارك سوزمان: ثمة تقدم كبير 
على صعيد تحقيق األهداف 

اإلنمائية لأللفية.

منطقة إفريقيا جنوب 
الصحراء تمثل واحدة من 

أكثر القصص االقتصادية 
الواعدة في العالم.
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عام  ب�صكل  اأح��رز  قد  كبرًيا  تقدًما  ثمة  اأن 
على  االأخ���رية  ع��اًم��ا  ع�صر  اخلم�صة  خ��الل 
لالألفية،  االإمنائية  االأه��داف  حتقيق  �صعيد 
يف  حتققت  التي  املكا�صب  اأن  اإل��ى  م�صرًيا 
خا�س،  ب�صكل  كبرية  كانت  ال�صحة  جم��ال 
الوفيات بني االأطفال من  ولي�س تراجع عدد 
اأقل  اإل��ى   1990 وف��اة عام  مليون   12 ح��وايل 
مثااًل  اإال  م   2011 ع��ام  وف��اة  ماليني   7 من 
وقاباًل  ملًحا  وا�صًحا  واح��ًدا  هدًفا  اأن  يثبت 
اأن يحفز على العمل امل�صرتك  للقيا�س ميكن 

نحو التو�صل اإلى نتيجة محددة. 
ثمة  اإن  بقوله  روؤي��ت��ه  ���ص��وزم��ان  وي��وؤك��د 
�صوء  يف  بو�صوح  املطلوبة  التغريات  بع�س 
اخل����ربة امل��ك��ت�����ص��ب��ة م���ن ال��ع��م��ل��ي��ة احل��ال��ي��ة 
اأن��ه  منها،  االإمن��ائ��ي��ة.  ب��االأه��داف  اخلا�صة 
والغايات  االأه���داف  ت�صكل  ال��ذي  الوقت  يف 
وينبغي  العملية،  لهذه  تركيز  محط  العاملية 
ا ت�صميم  اأي�صً اأنه ميكن  اإال  اأن تكون كذلك، 
مبا  ال��وط��ن��ي  امل�صتوى  على  االأه����داف  ه��ذه 
االأهداف  حتقيق  عملية  لكن  بلد،  كل  يالئم 
ا متيل اإلى خدمة اأكرث  االإمنائية مل تكن اأي�صً

الفئات تهمي�ًصا واإق�صاء يف كل بلد. 
الفئات  هذه  اإل��ى  الو�صول  اأن  يرى  فهو 
للبيانات  تف�صيل  ب���دون  ���ص��ع��ًب��ا  ���ص��ي��ك��ون 
من  ال��ع��دي��د  ع��ن��ه  تعجز  م��ا  وه���و  واالأداء، 
ال��ب��ل��دان يف ال���وق���ت احل����ايل، وه��ن��ا ت��ربز 
دوًرا  يوؤدي  كي  الدويل  البنك  اأمام  الفر�صة 
مهًما يف هذا ال�صاأن من خالل اال�صتثمار يف 

حت�صني جمع البيانات واأنظمة القيا�س. 
تطوير  ي�����ص��ان��د  اأن  للبنك  مي��ك��ن  ك��م��ا 
ال��وظ��ائ��ف االأ���ص��ا���ص��ي��ة االأخ�����رى يف جم��ال 
الت�صجيل  كاأنظمة  العامة،  واملنافع  ال�صحة 
احليوية من اأجل التدقيق يف ت�صجيل املواليد 
الوطنية  الر�صد  واأنظمة  ال��وف��اة،  واأ�صباب 

االأمرا�س. تف�صي  لتتبع 
بيل  »م��وؤ���ص�����ص��ة  ع��م��ل��ه يف  وم���ن خ���الل 
اأجندة  اأن  �صوزمان  يوؤكد  غيت�س«  وميلندا 
الفقر  الإن��ه��اء  لالألفية  االإمن��ائ��ي��ة  االأه���داف 
هي  تظل  اأن  ينبغي  بعد  تنته  مل  التي  املدقع 
االأع��م��ال  اأن�صطة  قائمة  على  االأول  البند 
الغاية  باأن  »..ونوؤمن  ويقول:  م،   2015 بعد 
التالية  االأهداف  على  املوافقة  الرئي�صية من 
بهذه  العمل  مد  تكون  اأن  يجب  2015م  بعد 
االأج��ن��دة م��ن خ��الل اأه���داف م��ح��ددة، ويف 
واأن  قيا�صها،  وميكن  م��ح��دد،  زمني  اإط���ار 

ا طموحة وقابلة للتحقيق«. اأي�صً تكون 

رفع التصنيف االئتماني 
AA للمملكة إلى

تاكيدًا لقوة ومتانة االقتصاد السعودي

ال�صيادي  الت�صنيف  االئتماين  رفع  للت�صنيف  العاملية   »Fitch« اأعلنت �صركة فيت�س 
التي  التوايل  على  الثالثة  املرة  وهذه  م�صتقرة،  م�صتقبلية  نظرة  مع   »AA« اإلى  للمملكة 
اأعلنت  اأن   »Fitch« فيت�س  ل�صركة  �صبق  حيث  للمملكة.  االئتماين  الت�صنيف  فيها  يرتفع 
 )Stable( يف مار�س 2013 اأن نظرتها امل�صتقبلية للت�صنيف ال�صيادي لل�صعودية م�صتقر
عند درجة ائتمانية عالية )- AA(، ثم اأعلنت وكالة �صتاندرد اآند بور )S&P( العاملية 
ال�صيادي  للت�صنيف  امل�صتقبلية  للنظرة  رفعها  عن   2013 مايو  يف  االئتماين  للت�صنيف 
.)AA -( عند نف�س الدرجة )Positive( اإلى اإيجابي )Stable( لل�صعودية من م�صتقر

اأن   2013 مار�س  توقعت يف  قد  العاملية )فيت�س(  االئتماين  الت�صنيف  وكالة  وكانت 
عام  اأن  يعني  ما  وهو  للربميل،  دوالرات   105 عند  برنت  مزيج  �صعر  متو�صط  ي�صتقر 

للمملكة. املالية  بالفوائ�س  2013م �صين�صح 
العام،  الدين  اإطفاء  خطة  يف  احلكومة  جناح  للمملكة  االئتمانية  القوة  من  وعزز 
حيث متكنت اململكة من خف�س دينها العام من نحو 600 مليار ريال عام 2002 اإلى نحو 
75.1 مليار ريال يف نهاية العام املايل 2013م، لتنخف�س ن�صبة الدين العام اإلى الناجت 

املحلي االإجمايل من 100.2% يف عام 2002م اإلى 2.7% يف عام 2013م.
وبذا تكون اململكة اأقل دول العامل يف ن�صبة الدين العام اإلى الناجت املحلي االإجمايل، 
وكانت اململكة يف عام 2012 حتتل املرتبة الثالثة عاملًيا يف تدين ن�صبة الدين العام على 

احلكومة املركزية اإلى الناجت املحلي االإجمايل.
وكان اأداء االقت�صاد ال�صعودي مميًزا خالل الثالثة اأعوام االأخرية، حيث بلغ فائ�س 
ريال،  مليار   291 نحو   )2011( 1433/1432ه����  امل��ايل  للعام  للدولة  العام  امليزانية 
و�صجل اأعلى م�صتوى له يف تاريخه عند 376 مليار ريال يف العام املايل 1434/1433ه� 
1435/1434ه� )2013(،  املايل  العام  ريال يف  مليارات   206 الفائ�س  وبلغ   ،)2012(
الثالثة  خالل  ريال  مليار   871 نحو  اإلى  للدولة  العامة  امليزانية  فائ�س  اإجمايل  لي�صل 

اأعوام االأخرية.
�صي�صتمر  ال�صعودي  االقت�صاد  اأن  اإل��ى  ال��دويل  النقد  �صندوق  تقديرات  وت�صري 
املتوقعة  املالية  الفوائ�س  اإجمايل  لي�صل   2017 ع��ام  حتى  مالية  فوائ�س  حتقيق  يف 
اإلى 2017  الفرتة من عام 2014  اإلى نحو 582 مليار ريال خالل  ال�صعودي  لالقت�صاد 
ريال  تريليون   1.13 نحو  اإلى  لت�صل  للدولة  العامة  النفقات  منو  ا�صتمرار  من  بالرغم 

بنهاية عام 2017.
واأدت التطورات االإيجابية على امل�صتوى الكلي لالقت�صاد الوطني اإلى تعزيز القطاع 
املايل للمملكة، فقد متكنت امل�صارف ال�صعودية يف عام 2013 من حتقيق اأعلى م�صتوى 
لالأرباح الرتاكمية يف تاريخها لت�صل اإلى نحو 35.69 مليار ريال مرتفعًة بن�صبة %6.5 
ال�صعودية  امل�صارف  احتياطيات  اإجمايل  وارتفع  ال�صابق،  العام  يف  عليه  كانت  عما 
بن�صبة 14.2% يف يناير 2014م مقارنة بنف�س ال�صهر من العام ال�صابق لي�صل اإلى نحو 

149.8 مليار ريال. 
ال�صعودية بن�صبة 0.9% خالل نف�س الفرتة  اأموال امل�صارف  اإجمايل روؤو�س  وارتفع 

لت�صل اإلى نحو 113 مليار ريال.
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باتت السعودية على عتبة تاريخية جديدة تتمثل يف زيادة معدالت متلك مواطنيها للمساكن، يأتي ذلك يف الوقت 
الذي تبدأ فيه اعتباًرا من اليوم السابع من شهر مارس اجلاري، باستقبال وزارة »اإلسكان« طلبات املواطنني الراغبني 
يف متلك املساكن يف جميع مناطق اململكة، جاء ذلك بعدما أطلقت وزارة اإلسكان باكورة مشاريعها اإلسكانية اجلديدة 

املقدمة للمواطنني، من خالل استقبال طلبات املواطنني الراغبني يف متلك املساكن يف منطقة جازان.

امتالك السكن
في السعودية..

حلم اقترب تحقيقه

الرياض: »تداول«

قضية العدد
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دور حكومي كبير 
يستهدف زيادة معدالت 

تملك المواطنين للمساكن.

المملكة رصدت نحو 250 
مليار ريال لبناء 500 ألف 

وحدة سكنية.

امل���واط���ن���ني  ط���ل���ب���ات  ا���ص��ت��ق��ب��ال  ومت 
�صهر  مطلع  ج���ازان  منطقة  يف  االإ�صكانية 
خادم  لتوجيهات  اإنفاًذا  املن�صرم،  فرباير 
�صاأنها  من  خطوة  يف  ال�صريفني،  احلرمني 
للم�صاكن  ال�صعوديني  متلك  م��ع��دالت  رف��ع 
خالل ال�صنوات املقبلة، ياأتي ذلك يف الوقت 
من  امل��ائ��ة  يف   60 نحو  فيه  ي���زال  ال  ال���ذي 

املواطنني ال�صعوديني ال ميتلكون م�صكًنا.
ريال  مليار   250 نحو  اململكة  ور�صدت 
البالد،  يف  �صكنية  وح��دة  األ��ف   500 لبناء 
يقدمها  التي  االإ�صكانية  القرو�س  بخالف 
للمواطنني  ال��ع��ق��اري��ة  ال��ت��ن��م��ي��ة  ���ص��ن��دوق 
يف  ذل��ك  ياأتي  ال�صكن،  متلك  يف  الراغبني 
املطورة  االأرا���ص��ي  فيه  ت�صّكل  ال��ذي  الوقت 
يف  االإ�صكانية  امل�صاريع  اأم��ام  االأه��م  العقبة 

البالد.
اأف�شل احللول واأ�شرعها

ويف هذا اخل�صو�س، اأكد الدكتور 
املحا�صبة  اأ�صتاذ  باعجاجة  �صامل 

ل���»ت��داول«،  الطائف  جامعة  يف 
ال�صعوديني  متلك  م��ع��دالت  اأن 

للم�صاكن تعترب اأقل بكثري من معدالت متلك 
»لهذا  وق��ال  اخلليج،  منطقة  دول  مواطني 
لتوجيهات  واإنفاًذا  االإ�صكان،  وزارة  �صرعت 
اأف�صل  اإيجاد  خادم احلرمني ال�صريفني، يف 
احل��ل��ول واأ���ص��رع��ه��ا ل��زي��ادة م��ع��دالت متلك 

املواطنني ال�صعوديني للم�صاكن«.
اأ�صعار  ارت��ف��اع  اأن  اإل��ى  باعجاجة  ولفت 
االأرا�صي يف ال�صعودية بات عقبة مهمة تواجه 
القطاع االإ�صكاين، م�صيًفا »عندما تكون اأ�صعار 
االأرا�صي يف متناول يد املواطن فاإنه �صي�صتطيع 
احلايل  الو�صع  اأ�صهل،  ب�صورة  امل�صكن  متلك 
هو ارتفاع كبري يف اأ�صعار االأرا�صي، وهو االأمر 

الذي ال ميكن القبول به«.
ومتنى باعجاجة خالل حديثة اأن تنجح 
حتركات وزارة االإ�صكان يف كبح جماح ارتفاع 
االأ�صعار وتوفري ال�صكن املنا�صب للمواطنني، 
جتده  ال��ذي  الكبري  الدعم  اأن  اإل��ى  م�صرًيا 
هذه الوزارة من القيادة احلكيمة من �صاأنه 
اأن  اأكد  اإنه  اإال  به،  الذي تقوم  العمل  اإجناح 
الوزارة حتتاج اإلى وقت اأكرب حتى تنجح يف 
تطبيق ا�صرتاتيجيتها التي تعمل عليها خالل 
ه��ذه ال��ف��رتة، يف ظ��ل اإط��الق��ه��ا ح��زم��ة من 
الربامج اجلديدة والتي كان اآخرها برنامج 

»اأر�س وقر�س«.

توقف م�شل�شل ارتفاع االأ�شعار
وهو  احل��رب��ي  علي  اأو���ص��ح  جهته،  م��ن 
العقارية  امل��ك��ات��ب  م��ن  جم��م��وع��ة  ���ص��اح��ب 
ت�صكل  ال�صعودية  يف  االأرا�صي  اأن  ل�«تداول«، 
70 يف املئة من قيمة امل�صكن النهائية، م�صرًيا 
بالدول  مقارنة  جًدا  مرتفعة  ن�صبة  اأنها  اإلى 
منطقية،  غري  الن�صبة  »هذه  وقال  االأخ��رى، 
هنا تكمن م�صكلة ارتفاع عدد املواطنني غري 

لل�صكن«. املتملكني 
واأ�صاف احلربي خالل حديثة: »اجلهود 
احلكومية لكبح جماح ارتفاع االأ�صعار بداأت 
حيث  لالأرا�صي،  النهائية  ال�صوق  على  توؤثر 
يف  وب��داأت  االأ�صعار،  ارتفاع  م�صل�صل  توقف 
التقهقر، اإال اإنها مل تنخف�س ب�صكل ملمو�س، 
كان  مما  بكثري  اأقل  احلايل  الطلب  اأن  كما 
وال�صبب يف ذلك  �صنوات،   5 نحو  قبيل  عليه 

هو ارتفاع االأ�صعار اإلى مناطق عالية جًدا«.
قدرة  يف  كبرًيا  ت��ف��اوؤاًل  احلربي  واأب���دى 
ال�صنوات  خ��الل  ال�صعودية  االإ�صكان  وزارة 
اخل��م�����س امل��ق��ب��ل��ة م��ن رف���ع م��ع��دالت متلك 
وقال  املائة،  يف   80 اإلى  للم�صاكن  املواطنني 
»خالل 5 �صنوات من املتوقع اأن تنجح الوزارة 
يف توفري ال�صكن لنحو 500 األف طلب موجود 

يف ال�صوق النهائية خالل هذه الفرتة«.

تطوير االأرا�شي اخلام
وهو  العي�صى  يا�صر  اأك��د  اأخ��رى،  جهة  من 
االإ�صكان  وزارة  اأن  ل���»ت��داول«،  عقاري  مطور 
املطورين  م��ع  ك��ب��رًيا  تعاوًنا  اأب���دت  ال�صعودية 
وق��ال  اخل���ام،  االأرا����ص���ي  لتطوير  ال��ع��ق��اري��ني 
معدالت  زي��ادة  يعني  اخلام  االأرا�صي  »تطوير 
الذي  االأم��ر  وهو  النهائية،  ال�صوق  يف  العر�س 
يوؤثر يف نهاية املطاف على م�صتويات االأ�صعار«.
االأرا�صي  اأ�صعار  بارتفاع  العي�صى  واعرتف 
قائاًل  ا�صتدرك  اإن��ه  اإال  ال�صعودية،  امل��دن  يف 
تقل  كي  االأ�صعار  هذه  على  ال�صغط  يتم  »حتى 
اأن يتم تطوير االأرا�صي اخلام بال�صورة  يجب 
اخلدمات،  اإل��ى  يفتقر  منها  فكثري  املنا�صبة، 
ال�صوق  على  ك��ب��رًيا  عبًئا  متثل  بالتايل  وه��ي 
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الجهود الحكومية لكبح جماح 
ارتفاع األسعار باتت تؤتي 

ثمارها.

العقارية، حيث تزداد فيها معدالت امل�صاربة، 
غري  ب�صورة  االأ�صعار  ت�صخم  اإل��ى  يقود  مما 

منطقية على االإطالق«.
الرهن العقاري

�صالح  الدكتور  ب��نّي  �صلة،  ذي  �صياق  ويف 
ال�����ص��ل��ه��وب م��دي��ر م��رك��ز ال��ت��م��ي��ز ال��ب��ح��ث��ي يف 
امل�صرفية االإ�صالمية بجامعة امللك فهد للبرتول 
للم�صاكن  املواطنني  متلك  ن�صبة  اأن  وامل��ع��ادن 
بلغ  للمملكة  ال�صاد�صة  التنموية  اخلطة  ح�صب 
الن�صبة قد انخف�صت  65 يف املائة، وكانت هذه 
املائة  يف   55 لتبلغ  ال�صابعة  التنموية  اخلطة  يف 

لتعود لالرتفاع يف اخلطة التنموية الثامنة.

»الرهن  عن  محا�صرة  يف  ال�صلهوب  وقال 
جامعة  يف  االإ�صالمية«  ال�صريعة  يف  العقاري 
امل��ل��ك ف��ه��د ل��ل��ب��رتول وامل���ع���ادن ن��ه��اي��ة ال��ع��ام 
الذي  التمويل  هو  العقاري  »الرهن  املن�صرم: 
ال�صيولة  على  احل�صول  بغر�س  للعمالء  يقدم 
ذل��ك،  غ��ري  اأو  ال��ع��ق��ارات  او  امل�صاكن  ل�صراء 
نظام  اأن  كما  العقار،  ره��ن  خ��الل  من  وذل��ك 
اال�صتثمار  يف  ي�صتخدم  ق��د  العقاري  ال��ره��ن 

العقاري اأو للح�صول على ال�صيولة.
تطبيق  اأه��م��ي��ة  حينها،  ال�صلهوب  واأك���د 
ال��ره��ن ال��ع��ق��اري ك��ون��ه ال��ط��ري��ق��ة االأف�����ص��ل 
حل�صول املواطن على اإحدى اأ�صيا�صيات احلياة 
وهي امل�صكن، ويزيد من اأهمية الرهن العقاري 
معدالت  وارت��ف��اع  اململكة  يف  االإ���ص��ك��ان  اأزم���ة 
التملك  ن�صبة  وان��خ��ف��ا���س  ال�����ص��ك��اين،  النمو 
ب��ني امل��واط��ن��ني، وزي����ادة ح��ج��م ال��ط��ل��ب على 
امل�صاكن يف ال�صوق املحلي، وارتفاع تكلفة بناء 
قدرة  انخفا�س  اإلى  اإ�صافة  ال�صكنية  الوحدات 
التقليدية.  االفراد على متلك م�صاكن بالطرق 
وقال ال�صلهوب: »حجم الطلب على امل�صاكن يف 
اخلطة التنموية يف الفرتة 1425-1430ه� بلغ 

التنموية  اخلطة  ويف  �صكنية،  وحدة  الف   512
بني 1430-1435ه� بلغ 567 األف وحدة �صكنية، 
يبلغ  التنموية بني 1435-1440ه���  ويف اخلطة 
حجم الطلب على الوحدات ال�صكنية 633 الف 
وحدة يف  اآالف   710 تبلغ  بينما  �صكنية،  وحدة 

اخلطة التنموية يف الفرتة 1440-1445ه�«.
واأو�صح ال�صلهوب، اأن ارتفاع تكلفة امل�صكن 
ال�صكنية  االرا���ص��ي  تكلفة  ارت��ف��اع  فيه  �صاهم 
اإلى  اإ�صافة  البناء،  م��واد  اأ�صعار  يف  والزيادة 

الزيادة يف اأجور العمالة.
رفع معدالت متلك املواطنني للم�شاكن

اململكة  ت�صعى  اقت�صادية،  تقارير  وبح�صب 
للم�صاكن  املواطنني  متلك  معدالت  رف��ع  اإل��ى 
خالل  امل��ائ��ة  يف  و30   25 ب��ني  ت���رتاوح  بن�صب 
املتوقع  من  اأمر  وهو  املقبلة،  الثالث  ال�صنوات 
حتقيقه يف ظل اإعالن وزارة االإ�صكان يف البالد 
و�صعيها  اال�صتحقاق،  اآلية  برنامج  عن  موؤخًرا 
احلثيث نحو تطوير مزيد من االأرا�صي اخلام.

لديها  ب���ات  »االإ����ص���ك���ان«  وزارة  اأن  ك��م��ا 
خ��الل  ت��ن��ف��ي��ذه��ا  ت��ع��ت��زم  وا���ص��ح��ة  منهجية 
التي  املنهجية  وهي  املقبلة،  الثالث  ال�صنوات 

الرهن العقاري الطريقة 
األفضل لحصول المواطن على 

المسكن.

قضية العدد
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القطاع الخاص قاطرة نمو 
قطاع اإلسكان

وزارة  عقدت  اأن  عقب  ج��اءت  االإ�صكان  ملف  يف  احلا�صلة  التطورات  اإن  اقت�صاديون  قال 
االإ�صكان ور�صة عمل عنوانها »اإطار ال�صراكة مع القطاع اخلا�س« �صهر يناير املا�صي، وهي الور�صة 
ال�صويحي مب�صاركة ممثلني من اجلهات  الدكتور �صوي�س بن �صعود  االإ�صكان  افتتحها وزير  التي 

احلكومية ذات العالقة وقطاع التطوير العقاري داخل اململكة و�صركات تطوير عقاري دولية.
قاطرة  مبثابة  اخلا�س  القطاع  اأن  حينها،  الور�صة  بها  ا�صتهل  كلمة  يف  االإ�صكان  وزير  وبنّي 
منو قطاع االإ�صكان م�صت�صهًدا بالتجارب الدولية، موؤكًدا اأهمية م�صاركة القطاع اخلا�س يف توفري 

االإ�صكان للمواطنني.
اململكة  وظروف  لواقع  املنا�صبة  والنماذج  االأطر  م�صودة  و�صعت  »ال��وزارة  ال�صويحي:  وقال 
ا  واأي�صً للوزارة،  اململوكة  االأرا�صي  على  للمواطنني  م�صاكن  توفري  يف  اخلا�س  القطاع  مل�صاركة 
على االأرا�صي اململوكة للقطاع اخلا�س، منوًها باأنه �صيتم اعتماد النموذج املقرتح لل�صراكة بعد 

ا�صتيفاء مالحظات املطورين العقاريني مبا يتنا�صب مع اأهداف الوزارة«.

املواطنني  متلك  ن�صبة  ت��رف��ع  اأن  امل��وؤم��ل  م��ن 
اأ�صعار  فيه  باتت  ال��ذي  الوقت  يف  للم�صاكن، 
هاج�ًصا  ت�صكل  امل�صاكن  واإي��ج��ارات  االأرا���ص��ي 
الراغبني يف متلك  املواطنني  من  لكثري  كبرًيا 

امل�صاكن.
خالل  ال�صعودية  »االإ�صكان«  وزارة  وت�صعى 
معدالت  حتقيق  اإل��ى  املقبلة  القريبة  الفرتة 
وياأتي  للم�صاكن،  املواطنني  اإيجابية من متلك 
قيادة  تقدمه  كبري  حكومي  دعم  ظل  يف  ذلك 
البالد لهذا امللف احليوي، و�صط توقعات باأن 
امللف،  ه��ذا  اإدارة  يف  االإ�صكان  وزارة  تنجح 
و�صط معلومات تفيد بوجود نحو مليوين طلب 

�صكني يف قوائم الوزارة.
م��ن ج��ه��ة اأخ����رى، واإن���ف���اًذا الأم���ر خ��ادم 
االإ�صكان  وزارة  قامت  ال�صريفني،  احلرمني 
بوابة  بفتح  املن�صرم  ال�صهر  مطلع  ال�صعودية 
ا�صتقبال طلبات الدعم ال�صكني الأهايل منطقة 
على  احل�صول  للراغبني  ميكن  حيث  ج��ازان، 
الدعم  وطلبات  اجلاهزة  ال�صكنية  الوحدات 
تقدمي  املنطقة  اأه��ايل  من  االأخ���رى  ال�صكني 
حني  يف  االإل��ك��رتون��ي��ة،  البوابة  ع��رب  طلباتهم 
اململكة  مناطق  جلميع  البوابة  فتح  �صيجري 
وهو  املقبل،  مار�س  �صهر  ال�صابع من  بدًءا من 

التاريخ الذي جرى االإعالن عنه �صابًقا.
يف  ال�����ص��ع��ودي��ة  االإ���ص��ك��ان  وزارة  وق��ال��ت 
اآلية  بتطبيق  �صتقوم  اإن��ه��ا  حينها،  لها  بيان 

املتقدمني  جميع  على  واالأول��وي��ة  اال�صتحقاق 
مم���ن ت��ت��واف��ر ف��ي��ه��م ����ص���روط اال���ص��ت��ح��ق��اق 
ال�صكني  الدعم  تنظيم  يف  عليها  املن�صو�س 
مو�صحة  موؤخًرا،  ال��وزراء  جمل�س  اأق��ره  ال��ذي 
ت�صمل  ال�صكنية  ال��وح��دات  ت��وزي��ع  عملية  اأن 
عبد  امللك  م�صروع  من  �صكنية  وح��دة   3100
اإلى  باالإ�صافة  بجازان،  العزيز  عبد  بن  اهلل 
م�صاريع  �صمن  ج��اه��زة  �صكنية  وح���دة   821
اململكة،  مناطق  جميع  يف  االإ���ص��ك��ان  وزارة 
وحدة   149 اأبوحجر  محافظات  على  موزعة 
و�صبيا  �صكنية،  وحدة   162 و�صامطة  �صكنية، 
 261 وحدة �صكنية، وبي�س 249 وحدة �صكنية.
»لدينا  ال�صعودية:  االإ�صكان  وزارة  واأ�صافت 
يف  تنفيذها  يجري  اأخ��رى  اإ�صكانية  م�صاريع 
وح��دات  ب��ن��اء  ت�صمل  اململكة  مناطق  جميع 
األف وحدة �صكنية،  �صكنية يبلغ عددها 17.1 
ت�صتوعب  التنفيذ  حت��ت  م��ط��ورة  واأرا����ص���ي 
اإلى  باالإ�صافة  �صكنية،  وح��دة  األ��ف   46 بناء 
بناء  ت�صتوعب  الت�صميم  حتت  مطورة  اأرا���س 
االأر�س  منتج  �صمن  �صكنية  وحدة  اآالف   103
والقر�س، ليكون جمموع ما ت�صتوعبه االأرا�صي 
قرابة  اجلاهزة  ال�صكنية  والوحدات  املطورة 
العدد  ه��ذا  اأن  كما  �صكنية،  وح��دة  األ��ف   166
على  ال��وزارة  ح�صول  ا�صتمرار  مع  ازدي��اد  يف 
الت�صميم  مرحلة  يف  ودخولها  جديدة  اأرا���س 

ومن ثم التنفيذ«.

ال�صكني  الدعم  تنظيم  اأن  بالذكر  جدير 
متتلك  ال  التي  ال�صعودية  االأ���ص��رة  ي�صتهدف 
من  اال�صتفادة  لها  ي�صبق  ومل  منا�صًبا،  م�صكًنا 
التوزيع  اأن  كما  �صابق،  �صكني  دع��م  برنامج 
�صبيل  وعلى  االأ���ص��رة  اإقامة  مكان  يف  �صيكون 

التمليك.

تسعى المملكة إلى 
رفع معدالت تملك 
المواطنين للمساكن 

بنسب تتراوح بين 25 
و30 في المائة خالل 
السنوات الثالث المقبلة
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كشف تقرير حديث صادر عن مؤسسة التمويل الدولية والبنك الدولي أن اململكة 
العربية السعودية جنحت يف تطبيق عدة إجراءات أدت إلى تسهيل بدء النشاط التجاري 
االستثمارات  من��و  س��اه��م يف  م��ا  احلكومية،  اإلج����راءات  وتبسيط  ال��ش��رك��ات؛  وتأسيس 
التنموية، وتشجيع القطاع اخلاص واالستثمار األجنبي على الرفع من وتيرة أعماله 

ونشاطاته االقتصادية بشكل واضح وقوي.

الرياض: »تداول«

السعودية من بين أكثر الدول 
تيسيرًا لممارسة األنشطة التجارية

االأعمال  »اأن�صطة  تقرير  ور�صد 
���ص��ن��وي  ا���ص��ت��ط��الع  وه����و   – 2014م« 
مختلف  يف  االأع��م��ال  مم��ار���ص��ة  تي�صري  مل��دى 
اأنظمة  اإ���ص��الح  وت��رية  ارتفاًعا يف  ال��ع��امل-  اأن��ح��اء 
مع   ، 2013م  امل��ا���ص��ي  ال��ع��ام  خ��الل  االأع��م��ال  اأن�صطة 
مقابل  اإ�صالًحا،   238 اإجراء  على  اقت�صاًدا   114 اإقدام 
2011م  عامي  يف  اإ�صالح   201 اأج��رت  اقت�صادات   108

و2012م.
2014م،  االأعمال  اأن�صطة  ممار�صة  تقرير  ويغطي 
وهو تقرير رئي�صي ت�صدره جمموعة البنك الدويل، 189 
الن�صاط  بدء  املوؤ�صرات:  من  جمموعات  و10  اقت�صاًدا 
التجاري، ا�صت�صدار تراخي�س البناء، تو�صيل الكهرباء، 
احلدود،  عرب  التجارة  ال�صرائب،  دفع  امللكية،  ت�صجيل 

اإنفاذ  امل�صتثمرين،  حماية  االئتمان،  على  احل�صول 
العقود، وت�صوية حاالت االإع�صار. 

حت�شني اإجراءات بدء الن�شاط
ال���دويل  للبنك  امل�����ص��رتك  اال���ص��ت��ط��الع  وي�����ص��ري 
وموؤ�ص�صة التمويل الدولية، الذي يتم اإ�صداره منذ عام 
2009، اإلى اأنه منذ عام 2003م، ح�صنت 92 يف املئة 
من بلدان املنطقة من اإجراءات بدء الن�صاط – وهي 

ن�صبة اأعلى من اأي منطقة اأخرى. 
الو�صطى  واآ�صيا  اأوروبا  تفوقت  الوقت،  مرور  ومع 
باعتبارها  الهادئ  واملحيط  اآ�صيا  �صرق  منطقة  على 
ملمار�صة  املالئم  للمناخ  توفرًيا  املناطق  اأف�صل  ثاين 
اأن�صطة االأعمال بعد االقت�صادات االأع�صاء يف منظمة 

التعاون والتنمية يف امليدان االقت�صادي.
ويف منطقة اإفريقيا، نفذت 66 يف املئة من البلدان 
اإ�صالًحا واحًدا على االأقل العام املا�صي 2013م مقابل 

33 يف املئة عام 2005م. 
اأف�صل  بني  من  اإفريقية  بلدان   9 هناك  اأن  كما 
منذ  االأع��م��ال  اأن�صطة  يف  حت�صًنا  الع�صرين  البلدان 

مؤسسة التمويل الدولية:
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سنغافورة وهونغ كونغ في 
مقدمة العشر األكثر مالءمة 

ألنشطة األعمال بالعالم.

أوروبا ثاني أفضل المناطق 
توفيرًا للمناخ المالئم 

لممارسة أنشطة األعمال.

وك��وت  وب���ورون���دي،   ، ب��ن��ن  وه���ي:  ع���ام 2009م 
ورواندا،  وليبرييا،  بي�صاو،  وغينيا  وغانا،  ديفوار، 

و�صرياليون، وتوغو.
االقت�صادات  فيه  توا�صل  ال��ذي  الوقت  ويف 
امل��رت��ف��ع��ة ال���دخ���ل ت�����ص��در ال��ق��ائ��م��ة ك��اأف�����ص��ل 
االقت�صادات اأداء يف اأغلب املجاالت التي يقي�صها 
منطقة  ف��اإن  االأع��م��ال،  اأن�صطة  ممار�صة  تقرير 
هذه  ت�صييق  نحو  مت�صي  الو�صطى  واآ�صيا  اأوروب��ا 
الفجوة، اإذ تقف هذه املنطقة على نف�س امل�صتوى اأو 
رمبا ت�صبقها يف ثالثة من املجاالت الع�صرة، بينما 

تعقبها مبا�صرة يف جمالني اآخرين.
تي�شري ممار�شة اأن�شطة االأعمال

ويظهر التقرير اأن 80 يف املئة من االقت�صادات 
�صجلت درجات اأف�صل يف هذا املجال، اإال اأن ثلثها 

فقط ارتفع يف الرتتيب االإجمايل.
االقت�صادات  اأك��رث  بني  من  خم�صة  ومازالت 
ديفوار  وكوت  بوروندي  وهي   - العام  هذا  حت�صًنا 
الن�صف  يف  تقبع   - واأوكرانيا  والفلبني  وجيبوتي 
ممار�صة  لتي�صري  ال��ع��امل��ي  ال��رتت��ي��ب  م��ن  االأدن����ى 

اأن�صطة االأعمال.
عاملًيا  حتققت  كبرية  حت�صينات  ثمة  اأن  اإال 
الن�صاط  لبدء  ال��الزم  الوقت  خف�س  �صعيد  على 
التجاري، ففي عام 2005م كان ذلك ي�صتغرق 113 
يوًما يف الربع االأدنى من االقت�صادات، و29 يوًما 
ووجد  يوًما،   85 بفارق  اأي   - االقت�صادات  لباقي 

تقرير 2014 اأن الفجوة �صاقت اإلى 33 يوًما. 
املوؤ�ص�صات  ذات  االقت�صادات  اأن  ات�صح  كما 
بع�س  ت��دري��ج��ًي��ا  تتبنى  االأ���ص��ع��ف،  ال��ق��ان��ون��ي��ة 
املمار�صات التنظيمية التي متار�صها االقت�صادات 

للحاق  التحرك  اإلى  ذلك  ويف�صي  اأداء،  االأف�صل 
التي  االأب���ع���اد  م��ن  ك��ث��ري  م�صتوى  ع��ل��ى  ب��ال��رك��ب 

تر�صدها موؤ�صرات ممار�صة اأن�صطة االأعمال.
ممار�صة  برنامج  مدير  رامالهو،  ريتا  وتعلق 
بقولها  ال���دويل  البنك  جمموعة  ل��دى  االأع��م��ال 
اأك��رب من  اإج���راء ع��دد  العام  »ن�صهد خ��الل ه��ذا 
ثاين  – وهو  املئة  يف   18 – بزيادة  االإ�صالحات 

اأعلى رقم من االإ�صالحات منذ االأزمة املالية.
اإ�صالح  وت��رية  يف  االنتعا�س  »ه��ذا  وت�صيف: 
ملوؤ�ص�صات  خا�صة  ���ص��ارة-  اأن��ب��اء  يحمل  االأنظمة 
– التي متثل املولد  االأعمال ال�صغرية واملتو�صطة 
العامل،  اأنحاء  من  العديد  يف  للوظائف  الرئي�صي 
وهذه الزيادة هي جزء من توجه م�صتمر منذ ع�صر 
ت�صتغرقها  التي  الفرتات  خاللها  تقل�صت  �صنوات 
اإجراءات بدء الن�صاط، و�صهدت توحيًدا الإجراءات 
على  فقط  كمثالني  ال�صلع،  وا���ص��ت��رياد  ت�صدير 

االإ�صالحات«. 
وقال التقرير اإن �صلطنة عمان واالأردن وقطر 
العربية  واالإم����ارات  ال�صعودية  العربية  واململكة 
بدء  ت�صهيل  اإل��ى  اأدت  اإج���راءات  طبقت  املتحدة 
حني  يف  ال�صركات؛  وتاأ�صي�س  التجاري  الن�صاط 
العربية  قامت اجلزائر و�صلطنة عمان واالإمارات 

باال�صتعالم  اخلا�صة  اأنظمتها  بتح�صني  املتحدة 
االئتماين. 

�صنغافورة  ت�صدرت  العاملي  امل�صتوى  وعلى 
االأك��رث  الع�صر  االقت�صادات  قائمة  كونغ  وه��ون��غ 
بات  فيما  ال��ع��امل،  يف  االأع��م��ال  الأن�صطة  مالءمة 
والفلبني  االحتادية،  ورو�صيا  روان��دا،  اأن  وا�صًحا 
اأ�صبحت من بني االقت�صادات االأكرث حت�ّصًنا وفًقا 

لال�صتطالع ال�صنوي الذي �صمل 189 اقت�صاًدا. 
بني  الفجوة  اأن  اإل��ى  اال�صتطالع  ي�صري  كما 
فيما  تت�صاءل  اأداء  االقت�صادات  واأ���ص��واأ  اأف�صل 

ت�صجع البلدان ريادة االأعمال والتجارة. 
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ال�شوق ال�شوداء
كما وجد التقرير اأن هناك عالقة بني درجة 
»غري  االأعمال  اأن�صطة  اأو  ال�صوداء  ال�صوق  طغيان 
ممار�صة  قائمة  على  الرتتيب  وب��ني  الر�صمية« 
كان  الدرجات  تراجعت  وكلما  االأع��م��ال،  اأن�صطة 

م�صتوى االأن�صطة غري الر�صمية اأعلى.
االأداء  �صاحبة  ال��ب��ل��دان  ت��ك��ون  اأن  وي��رج��ح 
االأعمال  اأن�صطة  ممار�صة  موؤ�صرات  على  اجليد 

اأكرث �صمواًل. 
تفر�س  التي  البلدان  اأن  اإلى  التقرير  وي�صري 
اأف�صل  ت�صغل مرتبة  املراأة  اأقل على  قيوًدا قانونية 

على قائمة الت�صنيف.
القطاع اخلا�س..واأهمية التقرير

تكون  اأن  يف  ال���دول  رغ��ب��ة   التقرير  وي��وؤك��د 
م�صتعدة  تكون  واأن  املناف�صة،  على  ق��درة  اأك��رث 
انفتاًحا  اأك���رث  اأ���ص��واق��ه��ا  ت�صبح  حينما  ل��ذل��ك 
تكون  اأن  ا  اأي�صً تريد  كما  العاملية،  التجارة  على 
اأم��ام  ال�صمود  على  ق��ادرة  االأع��م��ال  موؤ�ص�صات 
ت��درك  كما  االأجنبية،  ال�صركات  م��ن  املناف�صة 
احلكومات يف مختلف اأنحاء املعمورة اأن القطاع 
الوظائف،  واإيجاد  للتنمية  مهم  محرك  اخلا�س 
كذلك تدرك اأهمية اأن يكون لديها اأنظمة اأن�صطة 
تنمية  على  ت�صاعد  ال��ت��ي  ال�صحيحة  االأع��م��ال 

القطاع اخلا�س.
اإلى  ُينظر  اأن  اإنه ينبغي  التقرير  ويقول معدو 
الإف��ادة  ك���اأداة  االأع��م��ال  اأن�صطة  ممار�صة  تقرير 
االخ��ت��ن��اق��ات.  بع�س  ت�صهد  ال��ت��ي  االق��ت�����ص��ادات 

ما هي تقارير ممارسة أنشطة األعمال؟
يقوم تقرير ممار�صة اأن�صطة االأعمال بتحليل االإجراءات احلكومية املطبقة على من�صاآت 
االأعمال يف اأحد البلدان اأثناء مختلف مراحل عملها، ومنها: بدء الن�صاط التجاري )تاأ�صي�س 

ال�صركات وت�صغيلها(، والتجارة عرب احلدود، ودفع ال�صرائب، وت�صوية حاالت االإع�صار. 
موؤ�صرات   10 اإلى  االأعمال  اأن�صطة  ممار�صة  �صهولة  ملوؤ�صر  العام  الرتتيب  وي�صتند 

تغطي 183 بلًدا.  
)موؤ�صرات  جديد  موؤ�صر  اإ�صافة  الحت�صاب  املا�صي  العام  ترتب  ح�صاب  اأعيد  وق��د 
يف  التقرير  اإع��داد  منهجية  على  ط��راأت  التي  والتغيريات   ، البيانات  وت�صحيح  جديدة(، 

املوؤ�صرات احلالية بغر�س توفري مقارنة مهمة يف مغزاها مع الرتب اجلديدة.  
وال يقي�س التقرير بيئة اأن�صطة االأعمال من �صائر جوانبها التي تهم ال�صركات وامل�صتثمرين، 
فعلى �صبيل املثال: ال يقي�س التقرير العوامل املتعلقة باالأو�صاع االأمنية، اأو ا�صتقرار االقت�صاد 

الكلي، اأو الف�صاد، اأو م�صتوى مهارات القوى العاملة، اأو متانة االأنظمة املالية. 
�صعيد  على  والنقا�س  احل��وار  اإث��راء  اإلى  التقرير  اإليها  تو�صل  التي  النتائج  اأدت  وقد 
ال�صيا�صات يف اأكرث من 80 بلًدا واإتاحة جمموعة متنامية من االأبحاث املعنية بكيفية ارتباط 
االإجراءات احلكومية اخلا�صة بال�صركات من جهة بالنواجت االقت�صادية املحققة يف البلدان 

من جهة اأخرى.
 للمزيد من املعلومات عن �صل�صلة تقرير ممار�صة اأن�صطة االأعمال، ميكن زيارة املوقع: 

.www.doingbusiness.org

العمل  م��ه��ارات  مثل  اأ���ص��ي��اء  يقي�س  ال  فالتقرير 
والعديد من اأمناط البنية االأ�صا�صية االأخرى، ولذا 
فاإن اأنظمة اأن�صطة االأعمال وحدها هي التي ت�صل 

باالقت�صادات اإلى هذا املدى. 
اأهمية ت�شهيل الو�شول اإلى املعلومات

ت�صهيل  اأهمية  على  ��ا  اأي�����صً التقرير  و���ص��دد 
ب��االإج��راءات  اخلا�صة  املعلومات  اإل���ى  ال��و���ص��ول 
احلكومة  مبادرات  تلعبه  الذي  وال��دور  احلكومية 
االإلكرتونية يف هذا ال�صدد، مو�صًحا اأن اأ�صحاب 
العربية،  البلدان  بع�س  يف  ي��ج��دون،  ال�صركات 
م�����ص��اع��ب يف االط�����الع ع��ل��ى ج�����داول ال��ر���ص��وم 

ذات  واملعلومات  وامل�صتندات  والوثائق  وال�صروط 
ال�صلة بالق�صايا التجارية واإجراءات االإع�صار.

يف  املعلومات،  هذه  على  احل�صول  وي�صتلزم   
املوظفني  اأح��د  مقابلة  العربية،  البلدان  غالبية 
احل��ك��وم��ي��ني امل��ع��ن��ي��ني، وم���ن ���ص��اأن زي����ادة ع��دد 
اأنحاء  مختلف  يف  االإلكرتونية  احلكومة  مبادرات 
احل�صول  اإمكانية  لزيادة  الفر�صة  اإتاحة  العامل 

على املعلومات.
يف  االإ���ص��الح  جهود  اأن  اإل��ى  التقرير  واأ���ص��ار 
الدول املختلفة ركزت ب�صورة ح�صرية تقريًبا على 

تب�صيط االإجراءات احلكومية.  

تضم منطقة إفريقيا جنوب 
الصحراء 9 من بين االقتصادات 

العشرين األكثر تضييًقا للفجوة 
مع الحد األعلى التنظيمي.
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النتائج الرئيسة للتقرير
عر�س التقرير ف�صاًل م�صتقاًل عن البحث عن تاأثريات اأنظمة اأن�صطة االأعمال، م�صرًيا 
اإلى اأن هناك جمموعة من البحوث التجريبية تتزايد ب�صرعة وتدر�س تاأثري التح�صنات يف 
العديد من املجاالت التنظيمية التي تتبعها موؤ�صرات ممار�صة اأن�صطة االأعمال، وقدم هذا 

الف�صل  موجًزا مفيًدا وم�صجًعا منها.
بدء  املال يف  لراأ�س  االأدن��ى  ا�صرتاطات احلد  دور  التقرير 6 جماالت �صمت:  غطى 
الن�صاط التجاري، عمليات التفتي�س امل�صتندة اإلى املخاطر يف اأعمال البناء والتعامل مع 
ال�صباك  الكهرباء، نظام جممع  تو�صيل  التكاليف يف  البناء، هيكل  تراخي�س  ا�صتخراج 
الواحد يف التجارة عرب احلدود، االإيداع االإلكرتوين والدفع االإلكرتوين يف دفع ال�صرائب، 

واملحاكم االإلكرتونية يف تنفيذ العقود.
االأكرث  االقت�صادات  بني  من  وكو�صوفو  والفلبني  الرو�صي  واالحتاد  ورواندا  اأوكرانيا 

حت�صيًنا يف ال�صنة  2013/2012يف جماالت يغطيها تقرير ممار�صة اأن�صطة االأعمال.
ما بني عامي 2012م و2013م نفذ 114 اقت�صاًدا 238 اإ�صالًحا تنظيمًيا ما �صّهل 
التي طبقت  االإ�صالحات  املئة عن  االأعمال، وذلك بزيادة 18 يف  اأن�صطة  من ممار�صة 

املا�صية. ال�صنة 
االأكرث  الع�صرين  االقت�صادات  بني  من   9 ال�صحراء  جنوب  اإفريقيا  منطقة  ت�صم 

ت�صييًقا للفجوة مع احلد االأعلى التنظيمي منذ عام 2009.  
 االقت�صادات املنخف�صة الدخل �صيقت هذه الفجوة مبعدل يزيد مرتني عما قامت به 

االقت�صادات املرتفعة الدخل. 
تت�صدر �صنغافورة الرتتيب العاملي من حيث �صهولة ممار�صة اأن�صطة االأعمال. وين�صم 
اإليها على قائمة االقت�صادات ال� 10 االأكرث تي�صرًيا ملمار�صة اأن�صطة االأعمال كل من منطقة 
هونغ كونغ االإدارية اخلا�صة التابعة لل�صني، ونيوزيلندا، والواليات املتحدة، والدمنارك، 

وماليزيا، وجمهورية كوريا، وجورجيا، والرنويج، واململكة املتحدة.

ويف هذا ال�صياق، قال اأوغ�صتو لوبيز كالرو�س، 
العاملية  وال��ت��ح��ل��ي��الت  امل��وؤ���ص��رات  اإدارة  م��دي��ر 
للحكومات  »ينبغي  ال����دويل:  البنك  مبجموعة 
موؤ�ص�صاتها  تقوية  على  ا  اأي�صً تركز  اأن  العربية 
اأ���ص��ح��اب  م�����ص��ان��دة  م��ن  تتمكن  ك��ي  ال��ق��ان��ون��ي��ة 
العامل  ال�صركات يف  اإذ ت�صطر  ال�صركات املحلية، 
يوًما   650 لالنتظار حوايل  املتو�صط،  العربي، يف 
الإنفاذ عقد جتاري عن طريق املحاكم، وهو ثالث 
ُتعترب  العامل، يف حني  اأعلى متو�صط على م�صتوى 
ت�صوية حاالت االإع�صار يف البلدان العربية من بني 

االأ�صعب يف العامل«.
بلدان  اأك��رث  ك��ان  املغرب  اأن  التقرير  ووج��د 
الأن�صطة  املنظمة  لالإ�صالحات  تطبيًقا  ال��ع��امل 
الرتتيب  يف  م��رك��ًزا   21 ق��ف��ز  ح��ي��ث  االأع���م���ال، 

للتقرير.  العاملي 
اإبراهيم،  جوي�س  قالت  ذل��ك،  على  وتعليًقا 
نتيجة  امل��غ��رب  حت�صن  »ي��اأت��ي  ال��ت��ق��ري��ر:  م��وؤل��ف��ة 
االأجهزة  بها  قامت  التي  امللمو�صة  ل��الإج��راءات 
املحلية  ال�صركات  عمل  لت�صهيل  املعنية  احلكومية 
تراخي�س  ا���ص��ت��خ��راج  ه��ي:  ث��الث��ة جم���االت،  يف 

البناء، وحماية امل�صتثمرين، ودفع ال�صرائب.

البلدان التي تفرض قيودًا قانونية 
أقل على المرأة تشغل مرتبة 
أفضل على قائمة التصنيف.
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التفاصيل الصغيرة يف حياة جاستني لني تبدو الفتة للنظر .. فهو ثاني مواطن صيني ميتلك سيارة خاصة يف 
بكني، وأول صيني يحصل على الدكتوراه من جامعة شيكاغو.

للكتابة  وت��ف��رغ  ال��دول��ي،  البنك  االقتصاديني يف  اخل��ب��راء  ككبير  أي��ًض��ا  ال��الف��ت  ودع جاسنت منصبه  2012م  يف 
االقتصادية واحملاضرات، لكنه ال ينسى أبدًا نشأته املتواضعة يف مقاطعة تايوان الصينية، وال أنه كاد ميضي حياته 

يف السجن بدلًا من البنك الدولي.

جاستني لني

كبير الخبراء الذي كاد يقضي 
عمره في السجن
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»الرجل  و�صف  عليه  ينطبق  م��ن  وج��د  اإذا 
املنا�صب«،  الوقت  يف  املنا�صب  املكان  يف  املنا�صب 
فلني هو ذلك ال�صخ�س. فمن املحطات املهمة يف 
حياته و�صوله اإلى ال�صني القارية يف الوقت الذي 
بداأ فيه احلزب ال�صيوعي يف تنفيذ جمموعة من 
االإ�صالحات ال�صوقية التاريخية. ثم جمعت االأيام 
بني لني الذي يتمتع مبهارات يف اللغة االإجنليزية 
نوبل  جائزة  على  حا�صل  زائر  اقت�صادي  وخبري 
يف حاجة اإلى مرتجم، وانتهت برت�صيح لني ملنحة 
درا�صية لنيل درجة الدكتوراه من جامعة �صيكاغو. 
حالة  نحو  العامل  ان��زالق  قبيل   2008 يونيو  ويف 
يزيد على  ما  االإطالق خالل  االأ�صواأ على  الركود 
باإ�صناد  متزايدة  مطالبات  وو�صط  ق��رن،  ن�صف 
يف  والنامية  ال�صاعدة  لالقت�صادات  اأك��رب  دور 
من�صب  ل�صغل  لني  اختري  ال��دويل،  البنك  اإدارة 
كبري اخلرباء االقت�صاديني - وهو اأول من ي�صغل 
هذا املن�صب من اأحد البلدان النامية وهكذا كان 

التاريخ كرمًيا مع لني ذي ال�صتني عاًما.
فتح باب التفكري

لني  هو  وه��ا  �صريًعا،  االأرب���ع  ال�صنوات  م��رت 
ي�صتعد للعودة اإلى ال�صني بعد انتهاء فرتة اإقامته 
البنك  مقر  العا�صمة  وا�صنطن  يف  الق�صرية 
اأول  ن��ائ��ب  من�صب  ��ا  اأي�����صً �صغل  حيث  ال����دويل، 
االقت�صادي  اخلبري  ه��ذا  وينظر  البنك.  رئي�س 
االأخرية  املرحلة  اإلى  العوينات  ذو  للغاية  املنعزل 
ا بر�صا كبري. فقد  يف حياته املهنية احلافلة اأي�صً
وجد يف البنك الدويل منرًبا عاملًيا اأتاح له تعزيز 
االإطار الذي �صممه الإعادة تقييم عملية التنمية اأو 

»االقت�صاد الهيكلي اجلديد« كما ي�صميه.
وي��ق��ول ع��ن ذل��ك »ل��ق��د فتحت ال��ب��اب اأم��ام 
النا�س للتفكري، واأمام زمالئي للتفكري والنقا�س«.

ولني، وهو خبري يف االقت�صاد ال�صيني، يرى 
نف�صه يف معزل اإلى حد ما عن دوائر �صنع القرار 
الغربية التي هيمنت على اقت�صاديات التنمية على 
مر التاريخ. فب�صفته كبري اخلرباء االقت�صاديني 
�صخ�صيات  خطى  على  �صار  ال���دويل،  البنك  يف 
بارزة مثل لوران�س �صامرز، الوزير االأ�صبق لوزارة 
احلائز  �صيتغليتز  وجوزيف  االأمريكية،  اخلزانة 
على  تنطوي  نظرياته  اأن  غري  نوبل.  جائزة  على 
نقد دقيق وحاد لتوافق اآراء وا�صنطن، وهو عبارة 
»الليربالية  ال�صيا�صات  من  كبرية  جمموعة  عن 
ال�صابق  يف  وثيًقا  اقرتاًنا  اقرتنت  التي  اجلديدة« 
مبوؤ�ص�صات وا�صنطن العا�صمة، مثل �صندوق النقد 
الدويل واخلزانة االأمريكية والبنك الدويل. وعند 
ي�صغل  �صخ�س  اأول  بالفعل  ك��ان  اإذا  عما  �صوؤاله 
البنك  يف  االقت�صاديني  اخل��رباء  كبري  من�صب 

قائاًل  اأج��اب  النامية،  البلدان  اأح��د  من  ال��دويل 
»ل�صت فقط اأول �صخ�س من اأحد البلدان النامية، 
كبرية  دراي���ة  على  �صخ�س  اأول  ��ا  اأي�����صً ولكنني 

بالبلدان النامية«.
لني  زم���الء  اأح���د  مونغا  ل�صيلي�صتني  ووف��ًق��ا 
تاأليف  يف  معه  ا���ص��رتك  ال���ذي  ال���دويل  بالبنك 
كتاباته، فاإن لني »هو ال�صخ�س الوحيد يف تاريخ 
البنك  يف  االقت�صاديني  اخل��رباء  كبريي  جميع 
الدويل الذي �صارك بالفعل يف حترير 600 مليون 

�صخ�س من براثن الفقر«.
له دور كبري  اإن لني كان  �صتيغليتز  كما يقول 
يف الربط بني درو�س النمو يف �صرق اآ�صيا، املنطقة 

االأ�صرع منًوا يف العامل، واقت�صاديات التنمية.
اعتقال

خلفية لني املتوا�صعة - حيث ولد عام 1952م 
ب�صمال  اإي��الن  يف  فقرية  لعائلة  اأبناء  �صتة  �صمن 
�صرق مقاطعة تايوان ال�صينية - قد متيزه عمن 
�صبقوه من كبريي اخلرباء االقت�صاديني يف البنك 
ال��ذي  �صك  دون  بينهم  الوحيد  ولكنه  ال���دويل، 

يالحقه اأمر اعتقال.
يف  امل��ث��ايل  ال�صابط  ق��رر   ،1979 ع��ام  ففي 
اجلي�س التايواين املرابط يف جزيرة كينمني ذات 
 26 العمر  من  يبلغ  وكان  ال�صيا�صية،  احل�صا�صية 
م�صيًقا  يعرب  اأن  اآنذاك  لني جونغي  ويدعى  عاًما 
ال�صني  اإلى  يبلغ طوله 2000 مرت  االأم��واج  عاتي 
كي  ال�صيوعي  احلزب  لهيمنة  اخلا�صعة  القارية 

يبداأ حياة جديدة.
التايوانية  ال�صلطات  �صجلته  اختفائه  وعقب 
ا لزوجته مبا  يف عداد املفقودين و�صرفت تعوي�صً

واتهمته  اأمريكي،  دوالر  اأكرث من 30000  ي�صاوي 
بعد فرتة طويلة بالفرار من اجلي�س.

تغيري اال�شم
ع��ن��دم��ا و���ص��ل ل��ني اإل����ى ال�����ص��ني ال��ق��اري��ة، 
»الرجل  ويعني  ييفو،  لني  اإل��ى  ا�صمه  بتغيري  قام 
بعائلته  االت�صال  ي�صتطع  مل  الأنه  ونظًرا  املثابر«. 
يف  اأقاربه  اأحد  اإلى  بخطاب  بعث  فقد  مبا�صرة، 
طوكيو و�صف فيه �صعوره بالوحدة و�صوقه لزوجته 
املعتادة  العائلية  التفا�صيل  جانب  واإلى  واأطفاله. 
اإر�صال هدايا  - مبا يف ذلك طلب لني من قريبه 
م�صتخدًما  عنه  نيابة  عائلته  اإل��ى  الكري�صما�س 
لنف�صه  لني  اختاره  الذي  ال�صري  امل�صتعار  اال�صم 
اإح��دى  خ��الل  لل�صني  و�صًفا  اخلطاب  ت�صمن   -
كانت  حينما  تنميتها  م�صرية  يف  املهمة  املراحل 
ت�صعى اإلى التحول من اقت�صاد موجه مركزًيا اإلى 

اقت�صاد �صوقي.
مدين لالقت�شاد االأمريكي

االقت�صاد  لعلم  م��دي��ن  ب��اأن��ه  ل��ني  وي��ع��رتف 
ال��ك��ال���ص��ي��ك��ي اجل���دي���د، ل��ك��ن��ه ي��وؤك��د اأن ال���دور 
نظريته  يف  باحلكومة  املنوط  الكبري  االأ�صا�صي 
وا�صنطن  اآراء  توافق  كان  واإذا  مختلفة.  يجعلها 
هو املوجة الثانية من التفكري التنموي، فهو يعترب 
اأن منهجه هو املوجة الثالثة، اأو »التفكري التنموي 

في 1994، ساهم لين في 
تأسيس مركز الصين للبحوث 

االقتصادية بجامعة بكين.
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موؤ�ص�صة  اأول يف  باحث  دادو���س،  يوري  ويقول   .»3
حتدت  لني  اأعمال  اإن  ال��دويل،  لل�صالم  كارنيغي 

االأعراف االقت�صادية.
 The Quest« وي�صرح لني يف كتاب له بعنوان
الهيكلي  االقت�صاد  مفهوم   »for Prosperity
اجلديد ويعر�س الدرو�س امل�صتفادة من ال�صنوات 
االأربع التي ق�صاها يف البنك الدويل. ويو�صح لني 
االإط��الق  على  اأفقرها  حتى  للبلدان  ميكن  كيف 
لعدة  ال�صريع  النمو  حتقق  اأن  االإط��ار  هذا  باتباع 
عقود، وحتد من الفقر بدرجة كبرية وت�صبح يف 
البلدان  حتى  اأو  الدخل  متو�صطة  البلدان  ع��داد 
ويقول  اثنني،  اأو  جيل  غ�صون  يف  الدخل  مرتفعة 
»اإن لني  نوبل  اأكرلوف احلائز على جائزة  جورج 

يجروؤ اأن يت�صور عاملًا خالًيا من الفقر«.
الدرا�شة.. والعائلة

ما اإن التحق لني بجامعة �صيكاغو، بداأ ال�صاب 

المقصود باالقتصاد الهيكلي الجديد
االقت�صاد الهيكلي اجلديد هو تطبيق من تطبيقات االقت�صاد الكال�صيكي اجلديد يدر�س 

تاأثري الهياكل االقت�صادية على عملية التنمية.
واملزايا  القوة  مواطن  نتاج  هو  بلد  الأي  ال�صناعي  التكوين  اأن  اإلى  لني  جا�صتني  وي�صري 
القوة  ذلك  يف  مبا  املتاحة،  االإنتاج  بعوامل  يتحدد  ال�صناعي  التكوين  اأن  اأي   - فيه  املتاأ�صلة 
العاملة اأو املوارد الطبيعية، اأو راأ�س املال الب�صري اأو املادي. ونقتب�س هنا قول لني باأن »الهيكل 

االقت�صادي الأي اقت�صاد ين�صاأ من داخل هيكل عوامل االإنتاج املتاحة له«.

االقت�صاد.  يف  ال��دك��ت��وراه  درج���ة  لنيل  درا���ص��ت��ه 
وان�صمت له زوجته ت�صن يون ينغ وطفاله الحًقا. 
درجة  على  للح�صول  درا�صته  لني  اأنهى  وبينما 

يف  كطالب  ييل  بجامعة  التحق  ث��م  ال��دك��ت��وراه، 
زوجته  نالت  الدكتوراه،  بعد  ما  درا�صات  مرحلة 

الدكتوراه من جامعة جورج وا�صنطن.
وع��ن��دم��ا ع���اد ل��ني وع��ائ��ل��ت��ه اإل���ى ب��ك��ني ع��ام 
اقت�صادية  ث��روة  غمار  يف  ال�صني  كانت   ،1987
لتتحول من اقت�صاد موجه مركزًيا اإلى »اقت�صاد 
ال�صركات  تق�صيم  وعلى خلفية  ا�صرتاكي«.  �صوقي 
واإلغاء  اأ�صغر  اإلى �صركات خا�صة  للدولة  اململوكة 
واإقامة مناطق  الزراعي اجلماعي،  االإنتاج  نظام 
زاخرة.  عملية  حياة  لني  بداأ  خا�صة،  اقت�صادية 
فقبل اأن يلتحق للعمل بالبنك الدويل كان قد األف 

18 كتاًبا واأبحاًثا عديدة.
ويف عام 1994، �صاهم لني يف تاأ�صي�س مركز 
بكني  جامعة  يف  االقت�صادية  للبحوث  ال�صني 

الشخص الوحيد الذي شارك 
في تحرير 600 مليون 

شخص من براثن الفقر.

المجهر
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ملعاناة  االأم��ر  ويل  من  عميق  وتفهم  محمود،  اأم��ر  العمل  عن  الباحثني  حتفيز 
ال�صباب، ويبقى على وزارة العمل، حتفيز اآخر، هو حتفيز من هم على راأ�س العمل، 
واأق�صد بذلك من يعملون يف وظائف �صعبة ن�صبًيا باأجور ال تزال منخف�صة، و�صعوبتها 
لي�س الأنهم يحفرون ال�صخور، اأو يردمون البحر، �صعوبتها تكمن يف جمتمعهم بدًءا 

باأقرب االأقربني لهم.
مرت جتربة التحفيز مبرحلة جتريبية، وها هي اليوم تاأتي ب�صياغة جديدة، رمبا 
ال�صابقة،  املرحلة  واإيجابيات  �صلبيات  درا�صة  على  وبناء  املتغريات،  بع�س  ر�صد  بعد 
واأًيا يكن االأمر فكل االأنظمة والقوانني يجب اأن ت�صاندها ثقافة جمتمعية ت�صاعد على 

تطبيقها، ولي�س ا�صتغاللها اأو االلتفاف عليها.
املوؤ�ص�صات  وظائف  يف  االنخراط  على  ال�صباب  ت�صجع  اأنظمة  ال��وزارة  توجد  مل  ما 

نار
م

التحفيز الحقيقي

محمد اليامي - كاتب اقت�صادي
mohamdalyami@gmail.com

36
العدد 89 - مارس 2014م



العمل.. فقط
بناء  الدويل -  بالبنك  الرئي�س  اأول  ونائب  االقت�صاديني  تقلد لني من�صب كبري اخلرباء 
على اختيار روبرت زوليك، رئي�س البنك الدويل - اأي اأنه كان كبري امل�صت�صارين االقت�صاديني 
لرئي�س البنك الدويل، واملتحدث الر�صمي للبنك يف �صيا�صات التنمية، ورئي�س االإدارات املعنية 
واأثناء  والبيانات.  العاملي(  امل�صتوى  على  والتوقعات  )الر�صد  االقت�صادية  واالآف��اق  بالبحوث 
واإح�صائي  اقت�صادي  خبري  ثالثمائة  من  يقرب  ما  اإ�صرافه  حتت  عمل  املن�صب،  هذا  توليه 

وباحث اأ�صندت لهم مهمة احلد من الفقر وت�صجيع التنمية العاملية.
جاًدا  يبدو  ما  »دائًما  وهو  عملها.  يف  وبارعة  مثابرة  ك�صخ�صية  �صمعة  لني  اكت�صب  وقد 
وعملًيا« ح�صب قول زميله مونغا الذي رافق لني يف رحالت عمل عديدة وحكى كيف كان لني 
بعد انتهاء عمله خالل اليوم يوا�صل العمل ل�صاعات متاأخرة لياًل بداًل من االنخراط يف االأجواء 

االجتماعية. »فجا�صتني مل يكن يهتم اإال بعمله«.

التي  ال�صينية  العقول  الج��ت��ذاب  اأن�صئ  ال��ذي 
كانت  ال��ذي  الوقت  يف  ب��اخل��ارج  تعليمها  تلقت 
حول  املعارف  حت�صيل  اإل��ى  ال�صني  فيه  تطوق 
وقد  االقت�صادية.  اإمكاناتها  ا�صتغالل  كيفية 
ال�صيا�صة  ت�صكيل  يف  متنام  تاأثري  للمركز  ك��ان 

االقت�صادية ال�صينية.
اأراد لني اأن يرتك يف عمله يف جمال  وقد 
البنك  داخ���ل  ب�صمة  التنمية  اق��ت�����ص��ادي��ات 
للعمل على  ت�صكيل فريق بحثي  اإلى  مما دفعه 
قطاع ال�صناعة يف اإفريقيا الذي يرى لني اأنه 

م�صتعد للنمو. وي�صري يف هذا ال�صدد اإلى اأن 
االأ�صواق ال�صاعدة مثل ال�صني والهند 
�صلم  درج��ات  �صعدت  قد  وال��ربازي��ل، 

ال�صناعة  قطاعات  من  »وخرجت«  ال�صناعة 
مهارية  م�صتويات  تتطلب  ال��ت��ي  التحويلية 
البلدان  اأم��ام  الفر�صة  �صيتيح  مما  منخف�صة 
للدخول  وغريها  اإفريقيا  الدخل يف  منخف�صة 
معيًنا  ذلك  يخلق  »و�صوف  القطاعات  هذه  يف 
هائاًل من فر�س العمل التي ميكن اأن ت�صتفيد 
اإفريقيا  يف  ال��دخ��ل  منخف�صة  البلدان  منها 
وغريها« على حد قوله. واإن كان على البلدان 

االإفريقية التخطيط لهذا االإحالل.
الذي  التنفيذي  املدير  طه  ح�صن  ويقول 
لني  اإن  الدويل  بالبنك  اإفريقًيا  بلًدا   21 ميثل 
البلدان  قدرة  عزز  الذي  الفكر«  تطور  »�صجع 
النامية على مواجهة التحدي املتمثل يف احلد 

من الفقر.

كان له دور كبير في الربط 
بين دروس النمو في شرق 
آسيا، واقتصاديات التنمية.
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ومتلكه،  اإدارت��ه  واأ�صرار  العمل،  فر�س  فيها  التي  التجارية  واملحالت  ال�صغرية 
ولي�س فر�صة توظيف، ف�صتظل تالحق الو�صع، الأن م�صكلتها لي�صت يف كم عاطل 
وعاطلة لدينا حالًيا، م�صكلتها تتفاقم مع كل �صاب اأو فتاة ي�صل اأحدهما لعمر 18 

�صنة، وال يجد فر�صة تعليم اأو ابتعاث، ومع كل خريج من اأي نوع ال يجد وظيفة.
اإجبارًيا  العمل  �صاعات  تخفي�س  ق��رار  لتاأخري  مقنًعا  �صبًبا  اأع��رف  ال 
ح�صارية  ثقافة  تر�صخ  ال  ومل��اذا  الب�صر،  حلياة  ال�صرورية  غري  املحالت  يف 
والتزاماته  حياته،  ممار�صة  فيها  العامل  في�صتطيع  مبكًرا،  املحالت  باإقفال 

االجتماعية التي نعرفها.
موؤ�ص�صات  ث��الث  يف  »عملت  املنا�صبات  اإح��دى  يف  التقيته  �صاب  يقول 
الليل،  منت�صف  حتى  مفتوًحا  املحل  يظل  التجزئة،  قطاع  يف  تعمل  �صغرية، 

ذلك  تكرر  واإذا  العمل،  فاأترك  هام،  الأمر  ح�صوري  يطلب  وال��دي  يهاتفني 
يطلبون مني ترك العمل، بينما اأ�صدقائي يف ال�صركات الكبرية لديهم دوام 
التزاماتهم  تلبية  على  فيقدرون  يومان  اأ�صبوعية  واإج��ازة  ومعروف،  محدد 

االجتماعية«.
اأجانب  االأربعة  اأو  الثالثة  ويتناوب  �صاعة،   18 اإلى  متتد  العمل  �صاعات 
يقومون  امللونة  نطاقاتها  يف  العمل  وزارة  عليهم  ت�صغط  وعندما  عليها، 
فيه  يكر�صون  بيتهم  يف  وهو  مااًل  ويعطونه  منازلهم«  »من  �صعودي  بتوظيف 
االتكالية والك�صل، في�صبح �صمن �صريحة كبرية من ال�صباب اأمام م�صتفيدين 
من اإعانة »حافز« اأو من �صريبة العمالة التي يدفعونها بكل ب�صاطة، الأنها تتيح 

لهم الك�صب يف بيئة غريبة عملًيا.
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اأداء �شركات الو�شاطة )جميع عمليات البيع وال�شراء ( فرباير 2014م

Member Activity  -  February,  2014

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

 Member Name
VALUE% PositionVOLUME% PositionTRADES% Position

3AlJazira Capital%1564,62012.67%12,331,755,404.0022.47%51,440,109,393.1019.03  اجلزيرة كابيتال

1Al Rajhi Capital%2825,46918.52%21,410,368,627.0013.59%37,733,391,893.1513.96الراجحي املالية 

    �صركة اإت�س اإ�س بي �صي العربية ال�صعودية 
6HSBC Saudi Arabia Limited%4353,6877.94%31,093,900,683.0010.54%30,566,475,459.9011.31املحدودة

2NCB Capital%3670,34015.04%41,167,187,731.0011.25%29,787,718,110.7511.02 االأهلي كابيتال

4Samba Capital%5499,82811.22%5930,454,418.008.97%25,445,642,361.209.41�صامبا كابيتال

7Saudi Fransi Capital%6338,4557.60%6677,381,301.006.53%18,840,267,858.056.97    ال�صعودي الفرن�صي كابيتال

 5Riyad Capital%7366,3488.22%7556,331,806.005.36%16,285,187,627.656.02  الريا�س املالية

8ANB Invest%8235,5545.29%8553,423,971.005.33%14,889,288,911.405.51العربي الوطني لال�صتثمار 

9AlIstithmar Capital%9117,6592.64%9430,204,848.004.15%11,607,540,605.304.29 االإ�صتثمار كابيتال 

10Derayah Financial%10109,3312.45%10217,274,689.002.09%5,798,966,782.002.15دراية املالية

11Falcom Investment Company%1165,6021.47%11180,235,536.001.74%4,996,428,122.751.85 فالكم للخدمات املالية

 13Saudi Hollandi Capital%1261,2201.37%12164,101,907.001.58%4,455,554,301.251.65  ال�صعودي الهولندي املالية

 12Al Bilad Investment%1362,7701.41%13131,767,469.001.27%3,714,439,336.951.37 �صركة البالد لال�صتثمار
Company

14Alinma Investment Company%1537,6780.85%1479,620,682.000.77%2,225,249,497.150.82  �صركة االإمناء لال�صتثمار    

15Aloula Geojit%1632,2250.72%1574,722,406.000.72%1,952,860,764.050.72  االولى جوجيت كابيتال

21Credit Suisse Saudi Arabia%148,0810.18%16118,028,096.001.14%1,817,378,714.550.67 كريديت �صوي�س ال�صعودية

16Al Nefaie Investment Group%1727,7850.62%1755,990,568.000.54%1,691,181,983.150.63  جمموعة النفيعي لالإ�صتثمار 

19EFG_Hermes KSA%1910,2080.23%1829,926,344.000.29%1,199,770,154.400.44  املجموعة املالية هريمي�س ال�صعودية

18Morgan Stanley Saudi Arabia%2212,2860.28%1923,178,104.000.22%1,031,871,199.700.38   مورجان �صتانلي ال�صعودية

 17Merrill Lynch Kingdom of%2313,5060.30%2019,652,250.000.19%1,027,644,654.200.38مرييل لين�س اململكة العربية ال�صعودية 
Saudi Arabia

24Jadwa Investment%246,0220.14%2118,941,865.000.18%850,914,997.850.31  جدوى لال�صتثمار

20Osool Capital%208,5970.19%2224,738,669.000.24%618,803,106.550.23     اأ�صول املالية

-23Middle East Financial Invest%186,7130.15%2331,304,473.000.30%570,642,863.750.21�صركة ال�صرق االأو�صط لال�صتثمار املايل
ment Company

 22Deutsche Securities Saudi%256,8500.15%249,037,188.000.09%417,630,497.350.15   دويت�صه لالأوراق املالية 
Arabia

 27Al-Khair Capital Saudi%213,3440.08%2524,023,330.000.23%352,743,234.300.13  اخلري كابيتال ال�صعوديه
Arabia

25Muscat Capital%264,5100.10%268,103,104.000.08%300,846,853.450.11    �صركة م�صقط املالية 

   االإمارات دبي الوطني كابيتال ال�صعودية 
29Emirates NBD Capital KSA%271,6260.04%275,833,327.000.06%277,080,079.600.10املحدودة

28Audi Capital%281,7490.04%284,983,685.000.05%209,435,035.950.08  عودة كابيتال

26Arbah Capital%293,6960.08%293,737,015.000.04%185,878,601.250.07اأرباح املالية

30The Investor for Securities%302310.01%30700,268.000.01%16,036,798.900.01 �صركة امل�صتثمر لالأوراق املالية 

10,376,909,764.004,455,990%270,306,979,799.600.01املجموع
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اأداء �شركات الو�شاطة )جميع عمليات البيع وال�شراء عن طريق االنرتنت( فرباير  2014م

Internet Activity   -  February,   2014

�شركة الو�شاطة
 

 الرتتيبالن�شبةقيمة التداول
ن�شبة القيمة 
للع�شو من  

االنرتنت
الرتتيبالن�شبةال�شفقاتالرتتيب الن�شبةكمية التداوالت

Company Name

Internet Value
 Internet
 Value
Ratio

 Value
Rank

 Internet
 Value

 Member
Ratio

 Internet
Volume

 Internet
 Volume

Ratio

 Volume
Rank

 Internet
Trades

 Internet
 Trades

Ratio

 Trades
Rank

3AlJazira Capital%1462,95214.69%2,052,564,39929.75%186.02%44,246,451,986.3525.58 اجلزيرة كابيتال

1Al Rajhi Capital%2537,45617.05%830,670,42412.04%256.28%21,235,641,360.0012.28    الراجحي املالية

2NCB Capital%3476,62815.12%718,894,83410.42%362.47%18,609,431,789.4010.76 االأهلي كابيتال

    �صركة اإت�س اإ�س بي �صي العربية 
 7HSBC Saudi Arabia%5223,2457.08%621,857,6269.01%456.79%17,360,022,795.5010.04ال�صعودية املحدودة

Limited

4Samba Capital%4417,76413.26%647,330,0489.38%567.16%17,090,259,361.809.88 �صامبا كابيتال

5Saudi Fransi Capital%6279,0098.85%511,899,3047.42%675.03%14,135,966,994.408.17  ال�صعودي الفرن�صي كابيتال

 6Riyad Capital%8227,9437.23%292,210,4454.24%751.05%8,314,232,845.104.81 الريا�س املالية

8ANB Invest%7134,9884.28%318,365,2304.61%854.00%8,039,482,963.854.65   العربي الوطني لال�صتثمار

9Derayah Financial%9100,8963.20%196,829,6392.85%990.11%5,225,710,942.303.02     دراية املالية

 10Falcom Investment%1161,0331.94%167,733,0552.43%1093.03%4,648,066,476.802.69  فالكم للخدمات املالية
Company

11AlIstithmar Capital%1059,9521.90%176,888,9452.56%1138.97%4,524,004,550.152.62 االإ�صتثمار كابيتال

 12Al Bilad Investment%1247,4571.51%83,251,6181.21%1260.02%2,229,409,228.901.29  �صركة البالد لالإ�صتثمار
Company

13Aloula Geojit%1328,4350.90%73,639,0181.07%1397.85%1,910,842,930.451.10    االولى جوجيت كابيتال

 14Alinma Investment%1427,4580.87%57,989,1610.84%1465.00%1,446,399,252.950.84  �صركة االإمناء لال�صتثمار 
Company

 16Al Nefaie Investment%1623,1630.73%44,883,3430.65%1580.01%1,353,089,528.800.78   جمموعة النفيعي لالإ�صتثمار 
Group

 15Saudi Hollandi Capital%1524,3560.77%47,676,2410.69%1629.65%1,320,883,412.300.76ال�صعودي الهولندي املالية

17Osool Capital%178,1780.26%22,390,0990.32%1793.89%580,985,360.050.34  اأ�صول املالية

 20Al-Khair Capital Saudi%181,8590.06%19,429,4000.28%1863.93%225,524,703.300.13     اخلري كابيتال ال�صعوديه
Arabia

18Muscat Capital%193,2660.10%6,248,8320.09%1968.44%205,907,243.400.12�صركة م�صقط املالية

  �صركة ال�صرق االأو�صط لال�صتثمار 
 21Middle East Financial%201,6550.05%3,028,9670.04%2013.88%79,187,511.100.05املايل

Investment Company

19Arbah Capital%222,3810.08%1,163,0590.02%2124.74%45,990,753.650.03  اأرباح املالية

22EFG_Hermes KSA%236210.02%1,100,6730.02%223.09%37,061,788.200.02   املجموعة املالية هريمي�س ال�صعودية

      االإمارات دبي الوطني كابيتال 
24Emirates NBD Capital KSA%242750.01%920,3390.01%2312.65%35,059,400.650.02ال�صعودية املحدودة

23Jadwa Investment%213960.01%1,466,1640.02%243.78%32,202,181.750.02   جدوى لال�صتثمار

25The Investor for Securities%251860.01%620,4170.01%2576.94%12,338,606.050.01�صركة امل�صتثمر لالأوراق املالية

172,944,153,9676,899,051,2803,151,552



مؤشرات - المستثمرون حسب الجنسية

اإح�شائيات التداول ح�شب ت�شنيف اجلن�شية و نوع امل�شتثمر فرباير 2014.

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

اأجنبي
)اإتفاقية مبادلة(

1.1%

 موؤ�ص�صات
10.7%  اأفراد

88.2%

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

 �صعودي
95.5%

اأجنبي )مقيم و 
 اإتفاقية مبادلة(

2.7%

 خليجي
1.7%

إحصائيات التداول )تصنيف الجنسية و نوع المستثمر( - فبراير 2014
املتداولة  لالأ�صهم  االإجمالية  القيمة  بلغت 
مليار   135.15 2014م  ف��رباي��ر  �صهر  خ��الل 
ت��داوالت  عن   %2.95 ق��دره  باإنخفا�س  ري��ال، 

�صهر يناير من العام 2014.
امل�صتثمر. نوع   •

»االأف������راد«   ���ص��راء  ع��م��ل��ي��ات  ق��ي��م��ة  ب��ل��غ��ت   •
 ،)%85.87( �صعودي  ريال  مليار   116.05
 122.27 البيع   عمليات  قيمة  بلغت  فيما 

مليار ريال �صعودي )%90.47(.
»املوؤ�ص�صات«   ���ص��راء  عمليات  قيمة  بلغت   •

 ،)%12.88( �صعودي  ري��ال  مليار   17.40
 11.48 البيع  عمليات  قيمة  بلغت  فيما 

مليار ريال �صعودي )%8.50(.
 – »االأج��ان��ب  ���ص��راء  عمليات  قيمة  بلغت   •
اإتفاقيات مبادلة« 1.70 مليار ريال �صعودي 
البيع  عمليات  قيمة  بلغت  فيما   ،)%1.26(

1.40 مليار ريال �صعودي )%1.04(.
•  اجلن�صية.

»امل�صتثمر  ���ص��راء  ع��م��ل��ي��ات  ق��ي��م��ة  ب��ل��غ��ت   •
�صعودي  ري��ال  مليار   128.45 ال�صعودي« 

)95.04%(، فيما بلغت قيمة عمليات البيع 
129.76 مليار ريال �صعودي )%96.01(.

»امل�صتثمر  ���ص��راء  ع��م��ل��ي��ات  ق��ي��م��ة  ب��ل��غ��ت   •
���ص��ع��ودي  ري����ال  م��ل��ي��ار  اخل��ل��ي��ج��ي«  2.64 
)1.95 %(، فيما بلغت قيمة عمليات البيع  

2.04 مليار ريال �صعودي )%1.51(.
االأجنبي  »امل�صتثمر  �صراء  عمليات  قيمة  بلغت   •
– املقيم واإتفاقيات املبادلة« 4.07 مليار ريال 
عمليات  قيمة  بلغت  فيما   ،)%  3.01( �صعودي 

البيع 3.35 مليار ريال �صعودي )%2.48(.

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

راء
�ش

�صعودي
4,535,282,7161,988,724%113,430,253,49483.93اأفراد

440,872,257131,494%15,019,210,59811.11موؤ�ص�صات

خليجي
7,439,1485,196%255,940,1980.19اأفراد

50,596,28122,421%2,381,883,9711.76موؤ�ص�صات

120,768,11154,775%2,366,810,7411.75اأفراداأجنبي )مقيم(

33,496,36925,385%1,699,390,8981.26اأجنبي )اإتفاقية مبادلة(

5,188,454,8822,227,995%135,153,489,899100.00اإجمايل ال�صراء

يع
ب

�صعودي
4,745,432,5852,077,027%120,050,573,75788.83اأفراد

293,521,78566,518%9,710,225,8417.18موؤ�ص�صات

خليجي
7,964,0394,285%269,173,9330.20اأفراد

42,732,30015,224%1,773,613,9871.31موؤ�ص�صات

72,209,66452,865%1,950,130,4221.44اأفراداأجنبي )مقيم(

26,594,50912,076%1,399,771,9591.04اأجنبي )اإتفاقية مبادلة(

5,188,454,8822,227,995%135,153,489,899100.00اإجمايل البيع
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Sponsored by: 
Market Summary - Monthly

امل��وؤ���ص��ر  اأغ��ل��ق  م   2014 ف��رباي��ر  �صهر  ن��ه��اي��ة  يف 
م�صتوى  عند  )ت���داول(  ال�صعودية  املالية  لل�صوق  العام 
 (%3.95) نقطة   345.93 مرتفعًا  نقطة   9،106.55

مقارنة بال�صهر ال�صابق. 
وبالن�صبة الأداء املوؤ�صر من بداية العام حتى تاريخه 
فقد حقق عائدًا ايجابيًا قدره 6.69% )570.95 نقطه( 
يف  ال�صهر  خالل  للموؤ�صر  اإغالق  نقطة  اأعلى  كانت  وقد 

يوم 2014/02/27 م عند م�صتوى 9،106.55 نقطة.
نهاية  يف  امل�صدرة  لالأ�صهم  ال�صوقية  القيمة  بلغت 

ما  اأي  ري��ال  مليار   1،866.09 م،   2014 فرباير  �صهر 
ارتفاعًا  م�صجلة  اأمريكي،  دوالر  مليار   497.62 يعادل 

بلغت ن�ص����بته 3.57% مقارنة بال�صهر ال�صابق.
ل�صهر  املتداولة  لالأ�صهم  االإجمالية  القيمة  بلغت 
يعادل  م��ا  اأي  ري��ال  مليار   135.15 م،   2014 ف��رباي��ر 
بلغت  باإنخفا�س  وذل��ك  اأمريكي  دوالر  مليار   36.04

ن�ص����بته 2.95% عن ال�صهر ال�صابق.
وبلغ اإجمايل عدد االأ�صهم املتداولة* ل�صهر فرباير 2014 
م، 5.188 مليار �ص����هم مقابل 4.922 مليار �صهم مت تداولها 

خالل ال�صهر ال�صابق، وذلك بارتفاع بلغت ن�ص����بته %5.41.
�صهر  خ��الل  املنفذة  ال�صفقات  ع��دد  اإجمايل  اأم��ا 
مقاب���ل  �صفقة  مليون   2.23 بلغ  فقد  م،   2014 فرباير 
2.54 مليون �صفقة مت تنفيذها خالل �صهر يناير 2014 

م، وذلك   باإنخفا�س بلغت ن�ص����بته %12.28.

الفرتة. خالل  ال�صركات  اإجراءات  جلميع  • معدلة 
 بلغ عدد اأيام التداول خالل �صهر فرباير 2014،20 يومًا  

مقابل 22  يومًا خالل �صهر يناير 2014 م.

القيمة املتداولة لألسهم تبلغ  135.15 مليار ريال 

2.23 مليون صفقة تم تنفيذها خالل شهر فبراير 2014 م

تعليق تداول أسهم 
اأ�صدر جمل�س هيئة ال�صوق املالية قرارًا بتعليق تداول �صركة وقاية للتاأمني و اإعادة التاأمني التكافلي 

يف ال�صوق املالية ال�صعودية )تداول( وذلك ابتداًء من يوم االأربعاء 2014/02/26 م.

رفع تعليق تداول سهم 
ال�صركة ال�صعودية الهندية للتاأمني التعاوين

اأ�صدر جمل�س هيئة ال�صوق املالية قرارًا برفع تعليق تداول اأ�صهم  ال�صركة ال�صعودية الهندية للتاأمني 
التعاوين، اإبتداًء من يوم االثنني 2014/02/10 م.

الشركات الجديدة 
المدرجة خالل

فبراير 2014م 
     

اإدراج  م   2014/02/16 املوافق  االح��د  ي��وم  يف  مت 
ال�صركة ال�صعودية للت�صويق  براأ�صمال مقداره 250 مليون  
 7.50 ط��رح  �صهم حيث مت  مليون   25 اإل��ى  مق�صم  ري��ال 
ري��االت   36 بقيمة  وذل��ك  العام  لالكتتاب  �صهم  مليون 

لل�صهم الواحد.

اأداء موؤ�شرات القطاعات 

Performance of Sectoral Indices

Sectoral Indices
ن�شبة التغري  للعام حتي تاريخه  يناير - 2014 م فرباير - 2014 م

موؤ�شرات القطاعات
YTD Change % January  - 2014 February  - 2014

Banks & Financial Services 7.79% 2.51% 18,785.59 19,257.45 امل�صارف واخلدمات املالية

Petrochemical Industries 1.87% 1.54% 7,569.63 7,686.31 ال�صناعات البرتوكيماوية

Cement 7.01% 5.20% 7,143.49 7,514.91 االأ�صمنت

Retail 14.89% 6.40% 12,631.54 13,440.48 التجزئة

Energy & Utilities 4.60% 3.70% 5,405.55 5,605.50 الطاقة واملرافق اخلدمية

Agriculture & Food Indust. 1.64% 1.94% 9,166.40 9,344.35 الزراعة وال�صناعات الغذائية

Telecom. & Information  
Tech. 9.46% 3.63% 2,806.73 2,908.53 االإت�صاالت وتقنية املعلومات

Insurance -1.91% 8.09% 1,095.41 1,184.07 التاأمني

Multi-Investment -1.00% -0.60% 4,333.26 4,307.15 �صركات اال�صتثمار املتعدد

Industrial Investment 6.59% 9.54% 6,897.04 7,555.31 اال�صتثمار ال�صناعي

Building & Construction 9.52% 5.52% 3,635.51 3,836.37 الت�صييد والبناء

Real Estate Development 18.97% 13.84% 4,977.41 5,666.52 التطوير العقاري

Transport 6.36% -0.23% 6,904.52 6,888.94 النقل

Media & Publishing 11.64% 1.85% 2,998.77 3,054.35 االعالم والن�صر

Hotel & Tourism 13.60% 13.91% 16,129.33 18,372.70 الفنادق وال�صياحة
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ب�����رع�����اي�����ة ملخص السوق - الشهري

تداول االأ�شهم ح�شب القطاعات - فرباير 2014 م 

Sectoral Activities -February 2014   

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

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

Banks & F. Services 14.62% 19،752،949،076.85 15.50% 804،368،592 8.30% 185،004 امل�شارف واخلدمات املالية

Petrochemical Indust. 17.86% 24،135،044،405.20 15.22% 789،922،637 10.72% 238،806 ال�شناعات البرتوكيماوية

Cement 3.82% 5،166،493،105.25 3.15% 163،359،491 3.42% 76،146 االأ�شمنت

Retail 5.93% 8،010،345،058.10 2.80% 145،404،709 11.82% 263،339 التجزئة

Energy & Utilities 1.12% 1،519،576،607.10 1.91% 99،275،467 0.67% 14،937 الطاقة واملرافق اخلدمية

Agri. & Food Indust. 4.62% 6،241،501،906.20 3.50% 181،503،508 5.76% 128،442 الزراعة وال�شناعات الغذائية

Telecom. & Info. Tech. 5.67% 7،656،614،417.85 8.23% 427،064،390 4.03% 89،881 االإت�شاالت وتقنية املعلومات

Insurance 13.91% 18،801،653،515.40 10.29% 533،962،950 25.61% 570،608 التاأمني

Multi-Investment 1.74% 2،357،503،199.90 2.19% 113،687،203 2.19% 48،821 �شركات اال�شتثمار املتعدد

Industrial Investment 5.63% 7،607،258،253.25 3.68% 190،875،484 5.69% 126،715 اال�شتثمار ال�شناعي

Building & Construction 4.65% 6،285،009،792.50 3.75% 194،728،651 6.24% 138،998 الت�شييد والبناء

Real Estate 
Development 16.42% 22،188،310،231.50 27.29% 1،415،731،654 10.74% 239،193 التطوير العقاري

Transport 2.09% 2،830،159،026.60 1.72% 88،998،907 2.43% 54،210 النقل

Media & Publishing 0.63% 851،835،613.15 0.36% 18،589،875 1.09% 24،283 االعالم والن�شر

Hotel & Tourism 1.29% 1،749،235،690.95 0.40% 20،981،364 1.28% 28،612 الفنادق وال�شياحة

Total 100.00% 135،153،489،899.80 100.00% 5،188،454،882 100.00% 2،227،995 االإجمايل

مقارنة معلومات التداول عن �شهر فرباير 2014 م مع �شهر يناير 2014 م

Comparing Trading Information for February 2014 with January 2014

Trading Information
ن�شبة التغري January   يناير February   فرباير

معلومات التداول
% Change 2014 2014

Transactions -12.28% 2,539,822 2,227,995 عدد ال�صفقات املنفذة

* Shares Traded 5.41% 4,922,015,828 5,188,454,882 * عدد االأ�صهم املتداولة
Value Traded (SR) -2.95% 139,254,863,733.10 135,153,489,899.80 قيمة االأ�صهم املتداولة )ريال(

Number of Trading Days - 22 20   عدد اأيام التداول    

Daily Average of Transactions -3.51% 115,446 111,400 املتو�صط اليومي لعدد ال�صفقات املنفذة

* Daily Average of Shares Traded 15.95% 223,727,992 259,422,744 * املتو�صط اليومي لالأ�صهم املتداولة
Daily Average of Value (SR) 6.76% 6,329,766,533 6,757,674,495 املتو�صط اليومي لقيمة االأ�صهم املتداولة )ريال(

Market Capitalization (SR biln) 3.57% 1,801.71 1,866.09   القيمه ال�صوقيه لالأ�صهم امل�صدرة )مليار ريال(

Tadawul All Share Index (TASI) 3.95% 8,760.62 9,106.55  املوؤ�صر العام  )نقطة(

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

مقارنة معلومات التداول عن �شهر فرباير 2014 م مع �شهر فرباير 2013 م

Comparing Trading Information for February 2014 with February 2013

Trading Information
ن�شبة التغري February   فرباير February   فرباير

معلومات التداول
% Change 2013 2014

Transactions -30.40% 3,201,176 2,227,995 عدد ال�صفقات املنفذة

* Shares Traded 10.63% 4,689,989,242 5,188,454,882 * عدد االأ�صهم املتداولة
Value Traded (SR) 14.23% 118,319,160,661.85 135,153,489,899.80 قيمة االأ�صهم املتداولة )ريال(

Number of Trading Days - 20 20   عدد اأيام التداول    

Daily Average of Transactions -30.40% 160,059 111,400 املتو�صط اليومي لعدد ال�صفقات املنفذة

* Daily Average of Shares Traded 10.63% 234,499,462 259,422,744 * املتو�صط اليومي لالأ�صهم املتداولة
Daily Average of Value (SR) 14.23% 5,915,958,033 6,757,674,495 املتو�صط اليومي لقيمة االأ�صهم املتداولة )ريال(

Market Capitalization (SR biln) 30.39% 1,431.12 1,866.09   القيمه ال�صوقيه لالأ�صهم امل�صدرة )مليار ريال(

Tadawul All Share Index (TASI) 30.12% 6,998.33 9,106.55  املوؤ�صر العام  )نقطة(

* Adjusted for all corporate actions معدلة جلميع اجراءات ال�صركات *
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ال�شركات اخلم�س االأكرث ن�شاطا -  فرباير 2014 م

Top Five Active Stocks - February 2014

By number of transactions من حيث عدد ال�صفقات

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

ال�شركة
% To Market % To Sector Transactions

Farm Superstore 6.43% 54.36% 143,154 اأ�صواق املزرعة

Alinma 4.42% 53.25% 98,507 االإمناء

Dar Al Arkan 3.85% 35.82% 85,675 دار االأركان

Amana Insurance 3.16% 12.34% 70,407 اأمانة للتاأمني

SABIC 3.05% 28.43% 67,897 �صابك

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

Company
ن�شبة ال�شركة من اجمايل ال�شوق ن�شبة ال�شركة من القطاع  اال�شهم املتداولة

ال�شركة
% To Market % To Sector Shares Traded

Dar Al Arkan 17.47% 64.04% 906,677,839 دار االأركان

Alinma 11.94% 77.00% 619,330,635 االإمناء

Saudi Kayan 6.43% 42.25% 333,762,820 كيان ال�صعودية

ZAIN KSA 5.30% 64.34% 274,776,248 زين ال�صعودية

Emaar E.C 4.31% 15.80% 223,749,109 اإعمار

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

Company
ن�شبة ال�شركة من اجمايل ال�شوق ن�شبة ال�شركة من القطاع قيمة اال�شهم املتداولة

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

Alinma 8.02% 54.88% 10,840,811,527 االإمناء

Dar Al Arkan 7.43% 45.27% 10,043,560,226 دار االأركان

SABIC 7.14% 40.01% 9,655,336,606 �صابك

Saudi Kayan 3.74% 20.97% 5,059,914,934 كيان ال�صعودية

Al Rajhi 2.81% 19.25% 3,803,185,262 الراجحي

14,000

16,000
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Banks & Financial Services
قيمة اال�شهم املتداوله اال�شهم املتداوله   ال�شفقات املنفذه

امل�شارف واخلدمات املالية
Value Traded Volume Traded Transactions

Riyad 1,106,800,383.10 29,817,566 12,400 الريا�س

AlJazira 1,440,621,000.10 37,746,709 21,300 اجلزيرة

Saudi Investment 217,967,866.90 7,140,728 3,211 ا�صتثمار

Saudi Hollandi 176,535,582.20 3,853,475 1,310 ال�صعودي الهولندي

Saudi Fransi 427,839,601.60 12,134,646 3,436 ال�صعودي الفرن�صي

SABB 201,803,480.40 4,302,092 1,608 �ص�اب

Arab National 462,215,436.50 14,485,282 4,029 العربي الوطني

SAMBA 732,009,047.50 13,516,731 4,705 �صامبا

Al Rajhi 3,803,185,262.00 53,410,096 26,227 الراجحي

AL Bilad 343,159,889.70 8,630,632 8,271 البالد

Alinma 10,840,811,526.85 619,330,635 98,507 االإمناء

Total 19,752,949,076.85 804,368,592 185,004 اجمايل القطاع

Petrochemical Industries
قيمة اال�شهم املتداوله اال�شهم املتداوله   ال�شفقات املنفذه

ال�شناعات البرتوكيماوية 
Value Traded Volume Traded Transactions

CHEMANOL 666,474,014.30 42,655,948 13,901 كيمانول

Petrochem 284,024,724.10 10,181,088 5,279 برتوكيم

SABIC 9,655,336,606.25 85,657,289 67,897 �صابك

SAFCO 692,472,530.75 4,135,016 4,791 �صافكو

Industrialization 1,331,735,191.80 42,483,178 10,883 الت�صنيع

Alujain 503,577,957.90 21,236,561 9,811 اللجني

Nama Chemicals 1,003,335,260.40 74,258,539 18,563 مناء للكيماويات

SIIG 378,093,950.70 10,845,378 4,128 املجموعة ال�صعودية

Sahara Petrochemical 1,624,504,646.25 77,811,839 19,068 ال�صحراء للبرتوكيماويات

YANSAB 578,177,942.75 8,026,698 6,768 ين�صاب

Sipchem 341,909,783.90 11,226,352 6,267 �صبكيم العاملية

Advanced 576,114,117.40 13,100,442 7,241 املتقدمة

Saudi Kayan 5,059,914,934.20 333,762,820 40,113 كيان ال�صعودية

Petro Rabigh 1,439,372,744.50 54,541,489 24,096 برتو رابغ

Total 24,135,044,405.20 789,922,637 238,806 اجمايل القطاع

Cement
قيمة اال�شهم املتداوله اال�شهم املتداوله   ال�شفقات املنفذه

اال�شمنت
Value Traded Volume Traded Transactions

HCC 629,208,298.75 28,079,926 9,347 اأ�صمنت حائل

Najran Cement 338,223,762.60 13,373,319 6,601 اأ�صمنت جنران

City Cement 391,663,600.15 16,633,314 8,509 ا�صمنت املدينة

Northern Cement 1,137,008,024.35 46,357,862 19,473 اأ�صمنت ال�صمالية

Arab Cement 373,588,967.50 5,361,492 3,626 اال�صمنت العربية

Yamamah Cement 448,907,651.00 7,659,346 5,303 ا�صمنت اليمامة

Saudi Cement 358,750,173.75 3,198,353 2,426 ا�صمنت ال�صعوديه

Qassim Cement 145,073,639.00 1,553,883 1,987 ا�صمنت الق�صيم

Southern Cement 142,341,112.50 1,215,640 2,094 ا�صمنت اجلنوبيه

Yanbu Cement 407,123,914.00 5,993,369 3,733 ا�صمنت ينبع

Eastern Cement 217,279,608.75 3,552,718 2,849 ا�صمنت ال�صرقية

Tabuk Cement 115,399,571.70 4,073,633 2,260 ا�صمنت تبوك

Jouf Cement 461,924,781.20 26,306,636 7,938 ا�صمنت اجلوف

Total 5,166,493,105.25 163,359,491 76,146 اجمايل القطاع

Retail
قيمة اال�شهم املتداوله اال�شهم املتداوله   ال�شفقات املنفذه

التجزئة
Value Traded Volume Traded Transactions

A. Othaim Market 836,314,562.75 5,357,944 15,243 اأ�صواق ع العثيم

Mouwasat 359,303,220.00 4,221,878 4,659 املوا�صاة

Extra 266,490,800.50 2,649,753 4,377 اإك�صرتا

Dallah Health 361,630,699.75 4,496,746 7,128 دله ال�صحية

Care 1,138,500,100.25 19,750,848 16,989 رعاية



Sponsored by: 
Market Summary - Monthly

45
العدد 89 - مارس 2014م

 Market Activity - February 2014    تداول االأ�شهم - فرباير 2014 م

Retail
قيمة اال�شهم املتداوله اال�شهم املتداوله   ال�شفقات املنفذه

التجزئة
Value Traded Volume Traded Transactions

Farm Superstore 1,301,507,370.90 17,629,888 143,154 اأ�صواق املزرعة

SASCO 489,013,277.95 20,334,653 10,054 �صا�صكو

Thim›ar 805,144,543.50 13,676,009 18,442 ثمار

Fitaihi Group 560,754,537.50 32,701,304 12,186 جمموعة فتيحي

Jarir 324,299,440.75 1,842,082 3,349 جرير

Aldrees 743,204,744.00 14,121,823 13,544 الدري�س

AlHokair 492,502,281.25 3,111,172 6,016 احلكري

Alkhaleej Trng 331,679,479.00 5,510,609 8,198 اخلليج للتدريب

Total 8,010,345,058.10 145,404,709 263,339 اجمايل القطاع

Energy & Utilities
قيمة اال�شهم املتداوله اال�شهم املتداوله   ال�شفقات املنفذه

الطاقة واملرافق اخلدمية
Value Traded Volume Traded Transactions

Gas & Industrialization 68,058,412.60 2,564,980 2,045 الغاز والت�صنيع

Saudi Electricity 1,451,518,194.50 96,710,487 12,892 كهرباء ال�صعودية

Total 1,519,576,607.10 99,275,467 14,937 اجمايل القطاع

Agriculture & Food Industries
قيمة اال�شهم املتداوله اال�شهم املتداوله   ال�شفقات املنفذه

الزراعة وال�شناعات الغذائية
Value Traded Volume Traded Transactions

SAVOLA Group 709,626,212.00 12,085,459 7,958 جمموعة �صافوال

Food 543,523,498.30 16,680,172 12,962 الغذائية

SADAFCO 171,105,643.50 2,110,748 3,645 �صدافكو

Almarai 757,510,738.50 12,117,677 10,319 املراعي

Anaam Holding 173,550,038.10 5,500,694 6,008 اأنعام القاب�صة

H B 288,142,751.00 4,617,397 7,383 حلواين اإخوان

Herfy Foods 197,899,137.00 1,675,773 3,298 هريف لالأغذية

Catering 292,829,828.25 1,972,935 3,162 التموين

NADEC 315,694,887.90 9,393,506 5,994 نادك

Qassim Agriculture 797,819,967.35 45,336,997 19,977 الق�صيم الزراعيه

Tabuk Agriculture 454,203,254.60 13,114,819 12,305 تبوك الزراعيه

Saudi Fisheries 471,430,567.80 15,740,134 13,010 االأ�صماك

Sharqiya Dev Co 327,175,522.75 6,017,195 7,593 ال�صرقية للتنمية

Jouff Agriculture 183,517,203.50 3,632,717 4,625 اجلوف الزراعيه

Bishah Agriculture * 0.00 0 0 * بي�صة الزراعيه

Jazan Development 557,472,655.65 31,507,285 10,203 جازان للتنمية

Total 6,241,501,906.20 181,503,508 128,442 اجمايل القطاع

Telecomm. & Information 
Technology

قيمة اال�شهم املتداوله اال�شهم املتداوله   ال�شفقات املنفذه
االت�شاالت وتقنية املعلومات

Value Traded Volume Traded Transactions

STC 1,853,316,515.00 30,143,551 8,118 االت�صاالت

Etihad Etisalat 1,752,116,713.00 19,375,361 9,069 احتاد ات�صاالت

ZAIN KSA 2,550,635,940.10 274,776,248 32,908 زين ال�صعودية

Atheeb Telecom 1,500,545,249.75 102,769,230 39,786 عذيب لالت�صاالت

 Almutakamela* 0.00 0 0 * املتكاملة

Total 7,656,614,417.85 427,064,390 89,881 اجمايل القطاع

Insurance
قيمة اال�شهم املتداوله اال�شهم املتداوله   ال�شفقات املنفذه

التاأمني
Value Traded Volume Traded Transactions

Tawuniya 559,606,415.20 17,539,037 11,437 التعاونية

ANB Insurance 764,084,466.25 11,160,162 25,634 العربي للتاأمني

JaziraTakaful 374,600,936.70 7,772,040 13,493 جزيرة تكافل

Malath Insurance 624,897,561.45 29,150,373 15,598 مالذ للتاأمني

MEDGULF 484,229,354.30 16,253,627 12,445 ميدغلف للتاأمني

ALLIANZ SF 588,260,919.00 8,160,165 15,513 األيانز اإ�س اإف

SALAMA 374,721,191.30 10,156,885 14,996 �صالمة

Walaa Insurance 246,054,914.75 9,491,019 7,629 والء للتاأمني

Arabian Shield 283,706,467.10 8,524,804 9,457 الدرع العربي
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Insurance
قيمة اال�شهم املتداوله اال�شهم املتداوله   ال�شفقات املنفذه

التاأمني
Value Traded Volume Traded Transactions

SABB Takaful 375,506,888.70 11,096,366 10,568 �صاب تكافل

SANAD 228,543,998.35 11,732,246 10,833 �صند

SAICO 906,714,154.90 17,466,311 28,561 �صايكو

 WAFA Insurance 907,037,692.25 11,738,574 30,552  وفاء للتاأمني

Gulf Union 222,161,511.95 9,255,439 7,591 احتاد اخلليج

ATC 221,096,833.00 4,457,529 7,576 االأهلي للتكافل

Al - Ahlia 1,349,136,871.30 22,120,862 38,302 االأهلية

 ACIG 307,594,472.10 11,490,716 11,570 اأ�صيج

AICC 238,251,742.85 11,314,196 10,895 التاأمني العربية

Trade Union 146,679,163.15 5,798,184 3,919 االحتاد التجاري

Sagr Insurance 440,521,332.60 15,391,706 10,996 ال�صقر للتاأمني

U C A 139,632,392.00 6,041,408 4,953 املتحدة للتاأمني

Saudi Re 809,853,281.85 67,590,704 18,749 االإعادة ال�صعودية

Bupa Arabia 561,337,733.30 11,079,174 15,614 بوبا العربية

* Weqaya Takaful 227,361,616.40 8,053,320 7,637 *وقاية للتكافل

Al Rajhi Takaful 160,122,281.80 3,959,721 6,213 تكافل الراجحي

ACE 181,409,715.50 2,991,407 5,139 اي�س

AXA - Cooperative 256,700,445.40 7,173,713 8,355 اك�صا - التعاونية

Gulf General 469,337,462.50 10,799,536 16,328 اخلليجية العامة

Buruj 466,964,669.20 10,321,976 15,595 بروج

Al Alamiya 967,231,320.45 18,163,197 27,862 العاملية

Solidarity 575,491,622.00 24,996,327 16,021 �صوليدرتي تكافل

Wataniya 194,777,587.75 2,248,464 6,934 الوطنية

Amana Insurance 2,425,020,558.80 70,680,083 70,407 امانة للتامني

Enaya 1,499,575,685.50 36,249,068 46,539 عناية

Alinma Tokio M. 223,430,255.75 3,544,611 6,697 االإمناء طوكيو م

Total 18,801,653,515.40 533,962,950 570,608 اجمايل القطاع

Multi- Investment
قيمة اال�شهم املتداوله اال�شهم املتداوله   ال�شفقات املنفذه

�شركات اال�شتثمار املتعدد
Value Traded Volume Traded Transactions

SARCO 451,228,637.75 7,560,163 8,481 امل�صايف

Saudi Advanced 422,497,227.50 21,760,978 10,156 املتطورة

Al Ahsa for Dev. 574,265,403.95 38,263,654 11,901 االح�صاء للتنميه

SISCO 406,968,534.75 24,638,954 7,021 �صي�صكو

Assir 313,148,642.00 13,361,196 6,592 ع�صري

* Al Baha 0.00 0.00 0.00 * الباحة

kingdom 189,394,753.95 8,102,258 4,670 اململكة

Total 2,357,503,199.90 113,687,203 48,821 اجمايل القطاع

Industrial Investment
قيمة اال�شهم املتداوله اال�شهم املتداوله   ال�شفقات املنفذه

اال�شتثمار ال�شناعي
Value Traded Volume Traded Transactions

Takween 234,385,335.60 5,848,137 6,107 تكوين

BCI 183,051,647.00 5,698,121 5,808 بى �صى اآى

MA›ADEN 2,513,313,777.00 76,493,249 27,362 معادن

Astra Indust 301,115,033.75 4,989,547 6,923 اأ�صرتا ال�صناعية

ALSorayai 243,664,748.45 11,585,249 7,228 جمموعة ال�صريع

Shaker 659,832,598.75 8,705,399 7,670 �صاكر

Pharmaceutical 608,359,959.50 9,210,386 7,350 الدوائية

Glass 220,063,073.00 7,379,226 4,746 زجاج

FIPCO 493,322,569.25 9,562,941 9,609 فيبكو

Maadaniyah 395,307,600.90 12,726,921 9,576 معدنية

Saudi Chemical 387,380,440.00 6,624,421 4,645 الكيميائيه ال�صعوديه

SPM 274,856,969.30 7,918,994 6,520 �صناعة الورق

AlAbdullatif 309,316,332.10 7,775,669 6,199 العبداللطيف
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Industrial Investment
قيمة اال�شهم املتداوله اال�شهم املتداوله   ال�شفقات املنفذه

اال�شتثمار ال�شناعي
Value Traded Volume Traded Transactions

Saudi Export 783,288,168.65 16,357,224 16,972 ال�صادرات

Total 7,607,258,253.25 190,875,484.00 126,715 اجمايل القطاع

Building & Construction
قيمة اال�شهم املتداوله اال�شهم املتداوله   ال�شفقات املنفذه

الت�شييد والبناء
Value Traded Volume Traded Transactions

ASLAK 332,328,752.90 8,198,685 5,537 اأ�صالك

Bawan 1,249,958,982.75 22,187,436 30,508 بوان 

* MMG 0.00 0 0 * جمموعة املعجل

SSP 177,205,803.10 4,815,510 4,613 االأنابيب ال�صعودية

ALKHODARI 294,084,711.70 8,620,645 7,506 اخل�صري

Ceramic 594,548,399.75 4,605,995 10,046 اخلزف

Gypsum 137,491,949.90 4,699,666 4,131 اجلب�س

Cables 232,328,074.60 19,439,964 7,177 الكابالت

Saudi Industrial 354,828,828.25 18,991,156 7,771 �صدق

Amiantit 546,656,786.05 33,152,738 8,960 اميانتيت

Pipes 232,818,769.25 9,631,250 5,830 اأنابيب

Zamil Industrial 591,108,111.55 12,219,399 11,159 الزامل لل�صناعة

AL Babtain 423,901,034.20 12,743,125 9,440 البابطني

SVCP 354,927,108.50 4,675,278 7,196 الفخارية

MESC 348,727,008.00 24,768,754 8,814 م�صك

Red Sea 414,095,472.00 5,979,050 10,310 البحر االأحمر

Total 6,285,009,792.50 194,728,651 138,998 اجمايل القطاع

Real Estate Development
قيمة اال�شهم املتداوله اال�شهم املتداوله   ال�شفقات املنفذه

التطوير العقاري
Value Traded Volume Traded Transactions

Real Estate 745,607,815.80 23,086,239 11,323 العقارية

Taiba 1,987,511,322.40 46,080,288 34,437 طيبة لال�صتثمار

Makkah 327,125,476.00 4,809,607 5,750 مكة لالن�صاء

Arriyadh Development 741,259,056.30 22,968,696 11,549 التعمري

Emaar E .C 3,327,207,118.50 223,749,109 36,455 اإعمار

Jabal Omar 3,347,919,274.90 95,156,029 33,203 جبل عمر

Dar Al Arkan 10,043,560,225.50 906,677,839 85,675 دار االأركان

KEC 1,668,119,942.10 93,203,847 20,801 مدينة املعرفة

Total 22,188,310,231.50 1,415,731,654 239,193 اجمايل القطاع

Transport
قيمة اال�شهم املتداوله اال�شهم املتداوله   ال�شفقات املنفذه

النقل
Value Traded Volume Traded Transactions

Bahri 586,250,520.70 20,238,059 5,965 البحري

SAPTCO 1,633,235,465.90 56,593,918 33,498 النقل اجلماعي

Mubarrad 317,738,756.50 8,961,790 8,685 مربد

Budget Saudi 292,934,283.50 3,205,140 6,062 بدجت ال�صعودية

Total 2,830,159,026.60 88,998,907 54,210 اجمايل القطاع

Media and Publishing
قيمة اال�شهم املتداوله اال�شهم املتداوله   ال�شفقات املنفذه

االعالم والن�شر
Value Traded Volume Traded Transactions

Tihama 515,954,931 3,666,636 13,130 تهامه لالعالن

SRMG 106,108,653 5,215,251 4,065 االأبحاث و الت�صويق

SPPC 229,772,029 9,707,988 7,088 طباعة وتغليف

Total 851,835,613.15 18,589,875 24,283 اجمايل القطاع

Hotel & Tourism
قيمة اال�شهم املتداوله اال�شهم املتداوله   ال�شفقات املنفذه

الفنادق وال�شياحة
Value Traded Volume Traded Transactions

ALTAYYAR 997,556,854.50 8,287,478 11,599 الطيار

Hotels 209,557,393.70 6,198,498 4,599 الفنادق

Shams 542,121,442.75 6,495,388 12,414 �صم�س

Total 1,749,235,690.95 20,981,364 28,612 اجمايل القطاع

 Market 135,153,489,899.80 5,188,454,882 2,227,995 اجمايل ال�صوق

* Suspended. * معلقة من التداول.
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Company
Close  Price Book Value 

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

Market Cap. 
(mn)

Shareholders` 
Equity (mn)

Net Income 
(mn)

ال�شركة
�شعر االإغالق القيمه الدفرتيه

ال�شعر/القيمه 
الدفرتيه

العائد على 
ال�شهم

ال�شعر للعائد
االأ�شهم امل�شدره 

)مليون(
القيمه ال�شوقيه 

)مليون(
حقوق امل�شاهمني 

)مليون(
�شايف الدخل 

)مليون(

Riyad 37.80 22.58 1.67 2.63 14.36 1,500.000 56,700.00 33,870.32 3,947.11 الريا�س

AlJazira 39.20 19.10 2.05 2.17 18.07 300.000 11,760.00 5,728.55 650.64 اجلزيرة

Saudi Investment 30.00 18.64 1.61 2.34 12.82 550.000 16,500.00 10,252.78 1,286.83 ا�صتثمار

Saudi Hollandi 48.50 23.69 2.05 3.78 12.82 396.900 19,249.65 9,401.43 1,501.61 ال�صعودي الهولندي

Saudi Fransi 37.10 25.68 1.44 2.66 13.94 904.018 33,539.06 23,216.63 2,405.58 ال�صعودي الفرن�صي

SABB 47.50 22.83 2.08 3.77 12.59 1,000.000 47,500.00 22,832.80 3,773.81 �ص�اب

Arab National 33.00 22.45 1.47 2.97 11.12 850.000 28,050.00 19,080.45 2,522.50 العربي الوطني

SAMBA 56.00 38.67 1.45 5.01 11.18 900.000 50,400.00 34,802.90 4,510.05 �صامبا

Al Rajhi 71.50 25.60 2.79 4.96 14.42 1,500.000 107,250.00 38,404.59 7,437.99 الراجحي

AL Bilad 39.70 12.75 3.11 1.82 21.78 400.000 15,880.00 5,100.89 729.17 البالد

Alinma 17.90 11.22 1.60 0.67 26.72 1,500.000 26,850.00 16,831.93 1,004.76 االإمناء

Total Banks & Financial 
Services Sector - 22.40 1.88 3.04 13.90 9,800.918 413,678.71 219,523.27 29,770.03 اإجمايل قطاع امل�صارف واخلدمات املالية

CHEMANOL 16.25 13.13 1.24 0.60 27.17 120.600 1,959.75 1,583.23 72.12 كيمانول

Petrochem 28.70 8.59 3.34 -0.14 (M)  (س) 480.000 13,776.00 4,120.81 -66.13 برتوكيم

SABIC 114.50 52.09 2.20 8.43 13.59 3,000.000 343,500.00 156,271.42 25,278.38 �صابك

SAFCO 168.00 24.81 6.77 9.48 17.72 333.333 56,000.00 8,268.79 3,160.48 �صافكو

Industrialization 32.30 17.95 1.80 1.76 18.35 668.914 21,605.93 12,006.13 1,177.44 الت�صنيع

Alujain 23.85 10.81 2.21 1.59 15.03 69.200 1,650.42 747.74 109.82 اللجني

Nama Chemicals 13.75 10.81 1.27 -0.345 (M)  (س) 128.520 1,767.15 1,389.20 -44.32 مناء للكيماويات

SIIG 33.70 14.07 2.40 1.59 21.24 450.000 15,165.00 6,331.91 714.08 املجموعة ال�صعودية

Sahara Petrochemical 21.00 13.21 1.59 1.30 16.14 438.795 9,214.70 5,794.43 570.78 ال�صحراء للبرتوكيماويات

YANSAB 72.25 26.74 2.70 4.70 15.37 562.500 40,640.63 15,043.33 2,644.65 ين�صاب

Sipchem 30.00 15.80 1.90 1.69 17.73 366.667 11,000.00 5,794.30 620.45 �صبكيم العاملية

Advanced 43.30 13.74 3.15 3.396 12.75 163.995 7,100.98 2,254.05 556.86 املتقدمة

Saudi Kayan 15.50 9.40 1.65 -0.23 (M)  (س) 1,500.000 23,250.00 14,093.63 -346.41 كيان ال�صعودية

Petro Rabigh 26.90 10.18 2.64 0.34 78.94 876.000 23,564.40 8,917.46 298.53 برتو رابغ

Total Petrochemical Industries 
Sector - 26.49 2.35 3.79 15.10 9,158.524 570,194.95 242,616.43 34,746.72 اإجمايل قطاع ال�صناعات البرتوكيماوية

HCC 22.55 9.82 2.30 0.52 43.74 97.900 2,207.65 961.75 50.47 اأ�صمنت حائل

Najran Cement 24.50 10.71 2.29 1.17 21.02 170.000 4,165.00 1,820.54 198.14 اأ�صمنت جنران

City Cement 23.20 10.59 2.19 1.15 20.10 189.200 4,389.44 2,002.80 218.42 اأ�صمنت املدينة
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Company
Close  Price Book Value 

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

Market Cap. 
(mn)

Shareholders` 
Equity (mn)

Net Income 
(mn)

ال�شركة
�شعر االإغالق القيمه الدفرتيه

ال�شعر/القيمه 
الدفرتيه

العائد على 
ال�شهم

ال�شعر للعائد
االأ�شهم امل�شدره 

)مليون(
القيمه ال�شوقيه 

)مليون(
حقوق امل�شاهمني 

)مليون(
�شايف الدخل 

)مليون(

Northern Cement 25.00 12.28 2.04 1.30 19.18 180.000 4,500.00 2,210.55 234.62 اأ�صمنت ال�صمالية

Arab Cement 71.25 36.16 1.97 2.40 29.67 80.000 5,700.00 2,892.67 192.09 اال�صمنت العربية

Yamamah Cement 58.25 19.23 3.03 4.30 13.55 202.500 11,795.63 3,893.36 870.23 ا�صمنت اليمامة

Saudi Cement 114.00 20.97 5.44 7.35 15.52 153.000 17,442.00 3,208.45 1,123.79 ا�صمنت ال�صعوديه

Qassim Cement 94.50 22.19 4.26 6.50 14.54 90.000 8,505.00 1,997.14 585.01 ا�صمنت الق�صيم

Southern Cement 122.25 19.73 6.20 7.19 17.01 140.000 17,115.00 2,761.60 1,006.09 ا�صمنت اجلنوبيه

Yanbu Cement 71.50 20.83 3.43 5.21 13.71 157.500 11,261.25 3,281.04 821.30 ا�صمنت ينبع

Eastern Cement 62.50 26.55 2.35 3.59 17.39 86.000 5,375.00 2,283.19 309.16 ا�صمنت ال�صرقية

Tabuk Cement 28.80 13.16 2.19 1.93 14.94 90.000 2,592.00 1,184.83 173.46 ا�صمنت تبوك

Jouf Cement 17.80 10.61 1.68 0.42 42.77 130.000 2,314.00 1,379.53 54.11 ا�صمنت اجلوف

Total Cement Sector - 16.92 3.26 3.30 16.68 1,766.100 97,361.96 29,877.44 5,836.88 اإجمايل قطاع االأ�صمنت

A. Othaim Market 162.50 35.80 4.54 8.56 18.99 22.500 3,656.25 805.51 192.51 ا�صواق ع العثيم

Mouwasat 79.50 17.77 4.47 4.02 19.76 50.000 3,975.00 888.53 201.20 املوا�صاة

Extra 101.75 16.27 6.25 5.58 18.24 30.000 3,052.50 488.06 167.33 اإك�صرتا

Dallah Health 80.50 25.21 3.19 2.89 27.81 47.200 3,799.60 1,189.96 136.63 دله ال�صحية

Care 60.00 18.11 3.31 2.06 29.09 44.850 2,691.00 812.19 92.50 رعاية

Farm Superstore 72.50 15.69 4.62 3.82 19.00 25.000 1,812.50 392.21 95.41 اأ�صواق املزرعة

SASCO 25.70 16.19 1.59 0.88 29.06 45.000 1,156.50 728.66 39.80 خدمات ال�صيارات

Thim›ar 61.75 5.18 11.93 1.36 45.38 10.000 617.50 51.75 13.61 ثمار

Fitaihi Group 18.90 12.75 1.48 0.65 29.11 55.000 1,039.50 701.07 35.72 جمموعة فتيحي

Jarir 180.50 13.03 13.85 7.26 24.87 90.000 16,245.00 1,172.66 653.26 جرير

Aldrees 56.00 17.27 3.24 3.39 16.52 30.000 1,680.00 518.04 101.69 الدري�س

AlHokair 163.75 21.29 7.69 6.82 24.00 105.000 17,193.75 2,234.97 716.44  احلكري 

Alkhaleej Trng 63.00 14.34 4.39 2.63 23.98 30.000 1,890.00 430.19 78.83 اخلليج للتدريب

Total Retail Sector - 17.82 5.65 4.32 23.29 584.550 58,809.10 10,413.80 2,524.92 اإجمايل قطاع التجزئة

Gas & Industrialization 27.40 13.31 2.06 1.52 18.04 75.000 2,055.00 997.98 113.94 الغاز والت�صنيع

Saudi Electricity 15.25 13.51 1.13 0.73 20.93 4,166.594 63,540.56 56,276.31 3,035.87 كهرباء ال�صعودية

Total Energy & Utilities Sector - 13.50 1.15 0.74 20.83 4,241.594 65,595.56 57,274.30 3,149.81 اإجمايل قطاع الطاقة واملرافق اخلدمية

SAVOLA Group 58.50 18.07 3.24 3.19 18.33 533.981 31,237.87 9,650.98 1,704.48 جمموعة �صافوال

Food 32.90 11.02 2.99 0.36 92.47 20.000 658.00 220.44 7.12 الغذائية

SADAFCO 84.25 26.67 3.16 5.21 16.18 32.500 2,738.13 866.90 169.25  �صدافكو
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Company
Close  Price Book Value 

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

Market Cap. 
(mn)

Shareholders` 
Equity (mn)

Net Income 
(mn)

ال�شركة
�شعر االإغالق القيمه الدفرتيه

ال�شعر/القيمه 
الدفرتيه

العائد على 
ال�شهم

ال�شعر للعائد
االأ�شهم امل�شدره 

)مليون(
القيمه ال�شوقيه 

)مليون(
حقوق امل�شاهمني 

)مليون(
�شايف الدخل 

)مليون(

Almarai 62.00 16.90 3.67 2.50 24.76 600.000 37,200.00 10,142.47 1,502.21 املراعي

Anaam Holding 31.40 9.72 3.23 -1.66 (M)  (س) 19.600 615.44 190.56 -32.59 اأنعام القاب�صة

H B 66.00 20.34 3.25 3.24 20.38 28.571 1,885.71 581.03 92.52 حلواين اإخوان

Herfy Foods 126.25 18.21 6.93 5.80 21.76 33.000 4,166.25 600.84 191.42 هريف لالأغذية

Catering 149.50 14.13 10.58 6.94 21.53 82.000 12,259.00 1,158.63 569.35 التموين

NADEC 33.60 19.21 1.75 1.67 20.12 60.000 2,016.00 1,152.41 100.17 نادك

Qassim Agriculture 17.45 6.90 2.53 -0.25 (M)  (س) 50.000 872.50 345.02 -12.28 الق�صيم الزراعيه

Tabuk Agriculture 34.20 17.39 1.97 -0.74 (M)  (س) 20.000 684.00 347.81 -14.84 تبوك الزراعيه

Saudi Fisheries 30.10 5.63 5.34 -0.91 (M)  (س) 53.538 1,611.48 301.62 -48.98 االأ�صماك

Sharqiya Dev Co 54.00 8.19 6.60 -0.74 (M)  (س) 7.500 405.00 61.41 -5.57 ال�صرقية للتنمية

Jouff Agriculture 51.00 27.99 1.82 4.08 12.49 25.000 1,275.00 699.70 102.07 اجلوف الزراعيه

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

Jazan Development 17.70 11.92 1.48 2.01 8.79 50.000 885.00 595.99 100.65 جازان للتنمية

Total Agriculture & Food 
Industries - 16.61 3.67 2.73 20.78 1,620.690 98,858.13 26,915.79 4,424.97 اإجمايل قطاع الزراعة وال�صناعات الغذائية

STC 62.25 28.11 2.21 4.95 12.58 2,000.000 124,500.00 56,229.63 9,897.07 االت�صاالت

Etihad Etisalat 92.00 31.12 2.96 8.67 10.61 770.000 70,840.00 23,963.33 6,676.55 احتاد ات�صاالت

Zain KSA 9.50 6.26 1.52 -1.53 (M)  (س) 1,080.100 10,260.95 6,758.67 -1,651.47 زين ال�صعودية 

Atheeb Telecom 14.45 4.59 3.15 -1.51 (M)  (س) 157.500 2,275.88 723.42 -238.45 عذيب لالت�صاالت

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

Total Telecomm. & 
Information Tech. Sector - 21.34 2.40 3.57 11.79 4,107.600 210,306.83 87,675.04 14,683.70 اإجمايل قطاع االت�صاالت وتقنية املعلومات

Tawuniya 31.80 16.41 1.94 -5.91 (M)  (س) 100.000 3,180.00 1,640.57 -590.94 التعاونية

ANB Insurance 69.50 8.41 8.27 -1.03 (M)  (س) 17.500 1,216.25 147.10 -18.10 العربي للتاأمني

Jazira Takaful 48.40 9.95 4.86 0.08 593.97 35.000 1,694.00 348.39 2.85 جزيرة تكافل

Malath Insurance 21.70 9.70 2.24 -1.39 (M)  (س) 30.000 651.00 290.98 -41.83 مالذ للتاأمني

MEDGULF 31.20 9.96 3.13 -1.92 (M)  (س) 100.000 3,120.00 995.93 -192.46 ميدغلف للتاأمني

ALLIANZE SF 67.00 8.64 7.75 0.64 104.56 20.000 1,340.00 172.87 12.82 األيانز اإ�س اإف

SALAMA 38.70 2.72 14.23 -4.21 (M)  (س) 10.000 387.00 27.20 -42.14 �صالمة

Walaa Insurance 25.90 10.34 2.51 1.232 21.02 20.000 518.00 206.78 24.65 والء للتاأمني

Arabian Shield 33.20 11.84 2.80 0.33 101.53 20.000 664.00 236.81 6.54 الدرع العربي

SABB Takaful 34.60 10.14 3.41 0.48 71.85 34.000 1,176.40 344.60 16.37 �صاب تكافل
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SANAD 20.40 3.46 5.89 -1.47 (M)  (س) 20.000 408.00 69.23 -29.41 �صند

SAICO 51.00 5.17 9.86 -2.70 (M)  (س) 10.000 510.00 51.74 -26.95 �صايكو

WAFA Insurance 93.75 2.95 31.80 -0.66 (M)  (س) 10.000 937.50 29.48 -6.55 وفا للتاأمني

Gulf Union 23.80 5.71 4.17 -1.329 (M)  (س) 22.000 523.60 125.64 -29.23 اإحتاد اخلليج

ATC 50.50 8.38 6.03 0.48 104.62 16.667 841.67 139.64 8.05 االأهلي للتكافل

Al - Ahlia 64.50 2.60 24.78 -1.79 (M)  (س) 10.000 645.00 26.03 -17.87 االأهلية

ACIG 27.40 5.11 5.36 0.63 43.55 20.000 548.00 102.25 12.58 اأ�صيج

AICC 21.35 3.20 6.67 -5.09 (M)  (س) 20.000 427.00 64.04 -101.83 التاأمني العربية

Trade Union 25.60 9.82 2.61 -1.34 (M)  (س) 27.500 704.00 269.95 -36.88 االحتاد التجاري

Sagr Insurnce 28.30 13.35 2.12 2.02 13.98 25.000 707.50 333.64 50.60 ال�صقر للتاأمني

U C A 23.60 8.43 2.80 -2.79 (M)  (س) 28.000 660.80 236.16 -78.26 املتحدة للتاأمني

Saudi Re 11.90 8.22 1.45 -0.997 (M)  (س) 100.000 1,190.00 821.77 -99.65 االإعادة ال�صعودية

Bupa Arabia 52.00 18.28 2.85 3.68 14.12 40.000 2,080.00 731.06 147.33 بوبا العربية

* Weqaya Takaful 29.00 - - - - 20.000 580.00 - - * وقاية للتكافل

Al Rajhi Takaful 40.40 4.32 9.34 -1.12 (M)  (س) 20.000 808.00 86.46 -22.34 تكافل الراجحي 

ACE 61.25 17.41 3.52 1.59 38.56 10.000 612.50 174.06 15.89 اي�س

AXA - Cooperative 36.60 9.57 3.82 0.65 56.56 20.000 732.00 191.38 12.94 اك�صا - التعاونية

Gulf General 44.00 9.28 4.74 0.30 148.93 20.000 880.00 185.52 5.91 اخلليجية العامة

Buruj 46.00 5.42 8.48 0.39 118.72 13.000 598.00 70.48 5.04 بروج للتامني

Al Alamiyah 64.50 5.66 11.41 -1.10 (M)  (س) 20.000 1,290.00 113.11 -21.92 العاملية

Solidarity 22.85 6.16 3.71 -1.64 (M)  (س) 55.500 1,268.18 341.89 -91.01 �صوليدرتي تكافل

Wataniya 88.25 5.80 15.20 -3.11 (M)  (س) 10.000 882.50 58.04 -31.12 الوطنية

Amana Insurance 34.70 6.44 5.38 -0.13 (M)  (س) 32.000 1,110.40 206.22 -4.01 امانة للتامني

Enaya 43.10 7.49 5.75 -2.09 (M)  (س) 40.000 1,724.00 299.58 -83.53 عناية

Alinma Tokio M 63.25 5.94 10.65 -3.65 (M)  (س) 20.000 1,265.00 118.78 -73.05 االإمناء طوكيو م

Total Insurance Sector - 9.11 3.88 -1.30 38.54 1,016.167 35,880.29 9,257.38 -1,317.53 اإجمايل قطاع التاأمني

SARCO 60.75 38.16 1.59 1.05 57.73 15.000 911.25 572.39 15.79  امل�صايف 

Saudi Advanced 19.85 20.48 0.97 0.58 34.22 43.200 857.52 884.75 25.06 املتطورة

Al Ahsa for Dev. 15.00 10.71 1.40 0.327 45.88 49.000 735.00 524.62 16.02 االح�صاء للتنميه

SISCO 16.90 12.15 1.39 0.82 20.51 68.000 1,149.20 826.41 56.04 �صي�صكو
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Company
Close  Price Book Value 

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

Market Cap. 
(mn)

Shareholders` 
Equity (mn)

Net Income 
(mn)

ال�شركة
�شعر االإغالق القيمه الدفرتيه

ال�شعر/القيمه 
الدفرتيه

العائد على 
ال�شهم

ال�شعر للعائد
االأ�شهم امل�شدره 

)مليون(
القيمه ال�شوقيه 

)مليون(
حقوق امل�شاهمني 

)مليون(
�شايف الدخل 

)مليون(

Assir 24.05 20.37 1.18 1.04 23.03 126.389 3,039.65 2,575.16 131.97 ع�صري

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

Kingdom 23.25 8.53 2.73 0.20 116.05 3,705.882 86,161.76 31,606.27 742.47 اململكة

Total Multi-Investment Sector - 9.20 2.52 0.25 94.04 4,022.471 93,056.89 36,989.59 987.34 اإجمايل قطاع �صركات اال�صتثمار املتعدد

Takween 39.00 12.92 3.02 1.27 30.75 35.000 1,365.00 452.16 44.39 تكوين

BCI 31.90 16.90 1.89 1.61 19.79 27.500 877.25 464.84 44.33 بى �صى اآى

MA›ADEN 34.60 21.36 1.62 1.82 19.02 925.000 32,005.00 19,759.76 1,682.38 معادن

Astra Indust 62.50 25.56 2.44 3.42 18.30 74.118 4,632.35 1,894.63 253.14 اأ�صرتا ال�صناعية

ALSorayai 21.15 13.32 1.59 0.35 60.68 37.500 793.13 499.34 13.07 جمموعة ال�صريع

Shaker 77.00 18.67 4.12 3.57 21.54 35.000 2,695.00 653.52 125.09 �صاكر

Pharmaceutical 68.25 47.50 1.44 3.40 20.06 78.438 5,353.36 3,725.91 266.82 الدوائية

Glass 30.40 19.69 1.54 1.50 20.30 30.000 912.00 590.67 44.93 زجاج

FIPCO 51.50 15.14 3.40 2.22 23.25 11.500 592.25 174.11 25.47 فيبكو

Maadaniyah 31.80 13.10 2.43 0.38 83.55 28.112 893.96 368.28 10.70 معدنية

Saudi Chemical 59.50 23.73 2.51 4.75 12.52 63.240 3,762.78 1,500.74 300.60 الكيميائيه ال�صعوديه

SPM 35.10 18.04 1.95 0.84 41.56 37.500 1,316.25 676.59 31.67 �صناعة الورق

AlAbdullatif 41.50 15.35 2.70 3.28 12.64 81.250 3,371.88 1,247.29 266.83 العبداللطيف

Saudi Export 50.00 11.19 4.47 0.60 83.62 10.800 540.00 120.90 6.46 ال�صادرات

Total Industrial Investment Sector - 21.78 1.84 2.11 18.97 1,474.957 59,110.21 32,128.73 3,115.87 اإجمايل قطاع اال�صتثمار ال�صناعي

ASLAK 42.00 12.127 3.463 2.824 14.873 39.000 1,638.000 472.959 110.133 اأ�صالك

Bawan 57.75 14.25 4.05 3.36 17.17 50.000 2,887.50 712.74 168.19 بوان 

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

SSP 37.80 15.39 2.46 1.56 24.26 51.000 1,927.80 784.71 79.45 االأنابيب ال�صعودية

ALKHODARI 33.90 15.28 2.22 1.21 28.00 53.125 1,800.94 811.59 64.32 اخل�صري

Ceramic 133.50 40.56 3.29 8.25 16.18 37.500 5,006.25 1,521.18 309.44 اخلزف

Gypsum 29.20 15.29 1.91 0.57 51.21 31.667 924.67 484.13 18.06 اجلب�س

Cables 12.05 8.92 1.35 -3.01 (M)  (س) 76.000 915.80 678.15 -229.12 الكابالت

Saudi Industrial 18.75 10.10 1.86 0.89 21.14 40.000 750.00 404.04 35.48 �صدق

Amiantit 17.65 13.54 1.30 0.98 18.10 115.500 2,038.58 1,564.36 112.61 اميانتيت

Pipes 23.90 17.77 1.34 0.24 98.92 40.000 956.00 710.91 9.66 اأنابيب

Zamil Industrial 48.80 26.81 1.82 3.92 12.44 60.000 2,928.00 1,608.54 235.36 الزامل لل�صناعة



Sponsored by: 
Market Summary - Monthly

ال�صركات التي مل ُتعلن �صايف الدخل، وال�صركات اخلا�صرة )اآخر اأربعة اأرباع(، غري م�صمولة يف 
ح�صاب ن�صبة ال�صعر للعائد للقطاعات ولل�صوق.

�س : املوؤ�صر �صالب الأن ال�صركة �صجلت خ�صائر وفقًا للبيانات املالية الآخر اأربعة اأرباع )تنتهي يف 
الربع الرابع 2013 م جلميع ال�صركات(.

* معلقة من التداول

Companies that have not announced a net income statement or have posted negative net income 
(recent 4 Quarters), are not included in calculating P/E ratio for sectors and the market.
M: Minus ratio due to company losses according to recent 4 quarters financial data (4th  Q 2013 
as recent for all companies).
* Suspended
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Company
Close  Price Book Value 

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

Market Cap. 
(mn)

Shareholders` 
Equity (mn)

Net Income 
(mn)

ال�شركة
�شعر االإغالق القيمه الدفرتيه

ال�شعر/القيمه 
الدفرتيه

العائد على 
ال�شهم

ال�شعر للعائد
االأ�شهم امل�شدره 

)مليون(
القيمه ال�شوقيه 

)مليون(
حقوق امل�شاهمني 

)مليون(
�شايف الدخل 

)مليون(

AL Babtain 33.70 14.25 2.37 2.59 12.99 42.631 1,436.68 607.46 110.62 البابطني

SVCP 78.50 15.41 5.09 5.48 14.31 15.000 1,177.50 231.20 82.27 الفخارية

MESC 14.20 8.40 1.69 0.51 28.03 60.000 852.00 503.92 30.40 م�صك

Red Sea 71.50 22.36 3.20 3.82 18.72 40.000 2,860.00 894.60 152.77 البحر االأحمر

Total Building & 
Constructuion Sector - 13.68 2.47 1.47 17.90 876.423 29,668.45 11,990.47 1,289.64 اإجمايل قطاع الت�صييد والبناء

Real Estate 32.30 27.53 1.17 1.30 24.84 120.000 3,876.00 3,304.01 156.02 العقارية

Taiba 44.60 23.24 1.92 1.76 25.34 150.000 6,690.00 3,485.72 264.02 طيبة لال�صتثمار

Makkah 68.00 30.47 2.23 2.01 33.77 164.816 11,207.50 5,022.31 331.92  مكة لالن�صاء 

Arriyadh Development 32.50 16.82 1.93 2.50 13.02 100.000 3,250.00 1,682.41 249.69 التعمري

Emaar E .C 15.70 9.22 1.70 0.32 48.87 850.000 13,345.00 7,836.57 273.06 اإعمار

Jabal Omar 38.10 9.60 3.97 -0.03 (M)  (س) 929.400 35,410.14 8,926.37 -32.33 جبل عمر

Dar Al Arkan 11.90 15.73 0.76 0.63 18.86 1,080.000 12,852.00 16,992.82 681.46 دار االأركان

KEC 18.45 9.38 1.97 -0.00 (M)  (س) 339.300 6,260.09 3,182.71 -0.37 مدينة املعرفة

Total Real Estate development Sector - 13.51 1.84 0.52 26.18 3,733.516 92,890.73 50,432.93 1,923.47 اإجمايل قطاع التطوير العقاري

Bahri 29.50 18.54 1.59 2.22 13.29 315.000 9,292.50 5,841.59 699.12 البحري

SAPTCO 27.20 11.76 2.31 0.62 43.82 125.000 3,400.00 1,470.11 77.58 النقل اجلماعي

Mubarrad 35.80 13.24 2.70 4.87 7.36 18.000 644.40 238.23 87.60 مربد

Budget Saudi 91.75 22.58 4.06 4.92 18.63 30.500 2,798.38 688.71 150.21 بدجت ال�صعودية

Total Transport Sector - 16.87 1.96 2.08 15.90 488.500 16,135.28 8,238.64 1,014.51 اإجمايل قطاع النقل

Tihama 145.75 13.06 11.16 -2.79 (M)  (س) 15.000 2,186.25 195.95 -41.92 تهامة لالإعالن

SRMG 19.95 14.63 1.36 -0.38 (M)  (س) 80.000 1,596.00 1,170.11 -30.21 االأبحاث و الت�صويق

SPPC 23.55 14.44 1.63 0.87 27.22 60.000 1,413.00 866.22 51.90 طباعة وتغليف

Total Media & Publishing 
Sector - 14.40 2.33 -0.13 27.22 155.000 5,195.25 2,232.28 -20.23 اإجمايل قطاع االعالم والن�صر

ALTAYYAR 126.25 18.46 6.84 7.86 16.07 120.000 15,150.00 2,215.11 942.93 الطيار

Hotels 33.90 18.01 1.88 1.43 23.70 100.000 3,390.00 1,800.66 143.02 الفنادق

Shams 79.75 8.74 9.13 0.96 82.75 10.150 809.46 88.67 9.78 �صم�س

Total Hotel & Tourism Sector - 17.83 4.71 4.76 17.66 230.150 19,349.46 4,104.44 1,095.73 اإجمايل قطاع الفنادق وال�صياحة

Market - 19.17 2.25 2.39 16.13 43,277.160 1,866,091.789 829,670.51 103,225.83 اجمايل ال�صوق
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Market Summary - Monthly

At the end of February 2014 
TADAWUL All Share Index (TASI) closed 
at a level of 9,106.55 points, gained 
345.93 points (3.95%) over the close of 
the previous month. 

On an YTD basis TASI registered 
a positive increase of 6.69% (570.95 
points). Highest close level for the 
index during the month was 9,106.55  
as on 27/02/2014.

Total equity market capitalization 
at the end of February 2014 reached 

SR 1,866.09 billion (US$ 497.62 billion), 
increased by 3.57% over the close of 
the previous month.

The total value of shares traded for 
the month of February 2014 reached 
SR 135.15 billion (US$ 36.04 billion), 
decreased by 2.95% over the previous 
month.

The total number of shares traded* 
reached 5.188 billion shares during the 
month of February 2014 compared 
to 4.922 billion shares traded for the 

previous month, increasing by 5.41%.
The total number of transac-

tions executed during February 2014 
reached 2.23 million compared to 
2.54 million trades for the month of 
January 2014,  decreased by 12.28%.

* Adjusted to all corporate actions 
during the period.

Number of trading days during 
February 2014 were 20, against 22  
trading days during  January 2014.

Value of Shares Traded Reached SR 135.15  billion 
2.23 million Transactions Executed During February 2014

Shares Trading Suspension
CMA Board issued a resolution to suspend trading on the shares of  Weqaya 
Takaful insurance and reinsurance company in the Saudi Stock Exchange 
(Tadawul), effective Wednesday 26/02/2014.

Lift the Suspension of Shares Trading
Saudi Indian Company for Co- operative Insurance
CMA Board issued a resolution to lift the suspension of shares trading of Saudi 
Indian Company for Co- operative Insurance, effective Monday 10/02/2014.

New Listing during 
February 2014 

On Sunday 16/02/2014 Saudi 
Marketing Company. was listed 
(with a paid up capital of SR 250 mil-
lion divided into 25 million shares). 
The company offered 7.50 million 
shares at SR 36 per share.
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News

The CMA Board has issued 
its resolution approving United 
Wire Factories company’s request 
to increase its capital from SAR 
(390,000,000) to SAR (438,750,000) 
through issuing one bonus share 
for every (8) existing shares 
owned by the shareholders who 
are registered in the shareholders 
registry at the closing of trading 
on the day of the extraordinary 
general assembly. Such increase 
will be paid by transferring an 
amount of SAR (48,750,000) from 
“Retained Earnings” account to 
the Company’s capital. 

Consequently, increasing the 
Company’s outstanding shares 
from (39,000,000) shares to 
(43,875,000) shares, by an increase 
of (4,875,000) shares. The bonus 
shares eligibility is limited to the 
shareholders who are registered 
in the shareholders registry at 
the close of trading on the day 

of the extraordinary 
general assembly, 
which will be deter-
mined later by the 
Company’s board, 
and should be held 

within six months from 
the approval date. This 

approval is condition-
al on the Company 
satisfying the regu-

latory requirements 
of Companies Law and any 

other applicable laws.

The CMA approves the capital Increase 
request for United Wire Factories Company 
(ASLAk) through issuance of bonus shares

CMA announcement in regard to 
The Suspension of Trading The Shares of Weqaya 

Takaful Insurance and Reinsurance Company 
Weqaya Takaful Insurance and Reinsurance Company failed to 

commit to announce its annual financial statements for the fiscal 
period ending 31/12/2013 during the specified period mentioned 
in the Listing rules. 

Based on the Capital Market Law and its implementing regula-
tions as well as the CMA Board’s decision regarding listed compa-
nies that do not comply in announcing their financial statements 
during the specified periods, CMA announces the suspension of 
trading the shares of Weqaya Takaful Insurance and Reinsurance 
Company in the Saudi Stock Exchange (Tadawul) starting from 
Wednesday 26/4/1435H corresponding to 26/2/2014 until the 
company announces its annual financial statements for the fiscal 
period ending on 31/12/2013. That is to protect the investors and 
maintain a regulated market. 

CMA notes that this does not absolve the company that is not 
committed to this rule from the liability of violating the compli-
ance rule imposed on all listed companies to publish their financial 
statements during the specified period.

The Saudi Stock Exchange 
(Tadawul) inaugural meeting

of The Board of Directors 

The Board of Directors of the Saudi Stock 
Exchange Co. (the “Exchange”) held its inaugural 
meeting, in its third incarnation, on 23/04/1435H, 
corresponding to 23/02/2014G, at the Exchange’s 
Head Office in Riyadh in the presence of all of its 
Members, following its re-composition under the 
Council of Ministers Resolution No. (94) dated 
12/03/1435H. 

At the beginning of the inaugural session, the 
Members of the Board of Directors expressed their 
sincere gratitude and appreciation to HRH the 
Custodian of the Two Holy Mosques and HRH the 
Crown Prince for their trust and vote of confidence, 
whilst voicing a great sense of pride and commit-
ment towards working to realize the noble ambi-
tions of the Kingdom’s leadership for the good of 
the nation and its citizens. 

The Members of the Board of Directors also 
expressed their gratitude and appreciation to 
His Excellency, the Chairman of the Board of 
Commissioners of the Capital Market Authority 
(CMA), for nominating their membership to the 
Board of the Exchange and for his unwavering and 
continued support to the development and efficacy 
of the Saudi capital market. 

The Board also pledged their commitment to 
building closer ties, and driving collaborative efforts 
with the regulatory, legislative and executive bodies 
in the Kingdom to execute the strategic aspirations 
of the Saudi Stock Exchange for the coming years. 

As part of the inaugural session, which focused 
primarily on Board governance matters, the 
Members considered and approved the nomina-
tion of: 

Mr. Khalid I. Al-Rabiah, as Chairman of the Board 
of Directors. 

Mr. Abdulrahman M. Al-Mofadhi, as Vice-
Chairman of the Board of Directors. 

Members to the Board Sub-Committees were 
also nominated and ratified. 

As the session came to a close, the Board 
expressed its appreciation to the departing 
Chairman and Vice Chairman, as well as the Board 
members who had completed their tenure, for their 
tireless efforts and achievements during the period 
of their membership and wished them continued 
success and prosperity.
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The applications were received in 
Jazan area early February, upon the 
instructions of the Custodian of the 
Two Holy Mosques, as a step to raise 
the rates of property ownership to 
Saudi people in the upcoming years. 
Meanwhile, about 60 percent of Saudis 
don’t own homes. 

The Kingdom of Saudi Arabia (KSA) 
has allocated about SR250 billion for 
constructing 500,000 low-cost housing 
units across the kingdom, in addition 
to housing loans funded by Real Estate 
Development Fund (REDF) to citizens 
seeking to own property. Meantime, 
developed lands are an obstacle 
in front of housing projects in 
the country.

In this regard, Salem Baajaja, an 
accounting professor at Taif University, 
told Tadawul that the rate of home 
ownership among Saudi nationals is 
very little compared to the rate in the 
Gulf area. 

“Thus, Ministry of Housing started, 
upon the instructions of the Custodian 
of the Two Holy Mosques, finding the 
best and urgent solutions to increase 
the rate of property ownership to Saudi 
nationals,” Baajaja said.

He added admiringly that the 
growing prices of lands in Saudi Arabia 
has became an obstacle to housing 
sector. “When prices of lands become 
affordable to citizens, they can eas-
ily own property. Now prices of lands 
increasingly rise. This matter can’t be 
accepted,” he added.

He hoped that the moves of Ministry 
of Housing could manage to curb the 
growing prices and provide citizens 
with appropriate homes, pointing out 
that the big support funded by the wise 
leadership to this ministry can make a 
successful work. However, he empha-
sized that the ministry needs more time 
to apply successfully its strategy during 
this period, under launching a package 
of its new programs and of which the 
latest is ‘a land and a loan’.

Meanwhile, Ali Al-Harbi, an owner 
of real estate offices, told Tadawul that  
lands in Saudi Arabia make up 70 per-
cent of the total value of homes, noting 
that it is very high compared to the 
value in other countries. “This ratio is 

illogic. As a result, the number of people 
who don’ have houses is rising, “ he said.

Efforts of government to curb the 
hiking prices started affecting the final 
markets of the lands. The growing price 
stopped and retreated, but it didn’t 
tangibly drop. Current demand of home 
ownership considerably decreased 
compared to the demand five years ago, 
because of soaring prices,” he added.

Al-Harbi is optimistic that Saudi 
Ministry of Housing can, during the 
upcoming five years, raise the rate of 
property ownership to nationals up 
to 80 percent, saying that “within five 
years the ministry is expected to provide 
about 500,000 applicants with homes in 
the markets in this period”.

Yasser Al-Essa, a real estate devel-
oper, meantime, told Tadawul that Saudi 
Ministry of Housing showed great coop-
eration with real estate developers for 
developing raw lands, saying  that “the 
developing process of the raw lands 
means to increase supply in the final 
market. This matter ultimately affects 
the price levels”. 

He admitted that there is a hiking 
price in Saudi cities. However, he said 
that until controlling the prices, raw 
lands should be developed appropriate-
ly, adding that a lot of the raw lands lack 
services, which consequently become 
burdens on real estate markets where 
ratios of  speculation rise. This leads to 
price inflation illogically at all.

In a related context , Dr. Salah 
Al-Shalhoub, the head of Excellence 

Center for Banking Studies and Islamic 
Finance at Dhahran-based King Fahd 
University for Petroleum and Minerals 
(KFUPM), stated that the rate of property 
ownership to nationals reached 65 per-
cent in the Sixth Development Plan of 
the Kingdom, dropping 55 percent in the 
Seventh Development Plan. It bounced 
back in the Eighth Development Plan. 

In a lecture about a mortgage in 
Islamic Sharia at King Fahd University 
for Petroleum and Minerals last year, 
Al-Shalhoub said that mortgage is a 
finance provided to clients in order to 
obtain liquidity for purchasing houses 
or real estate through mortgage, adding 
that mortgage system can be used in 
the real estate investment or for obtain-
ing liquidity.

Al- Shalhoub underlined  the impor-
tance of applying mortgage as it is the 
best way to help nationals get dwelling, a 
life basic. Mortgage becomes more impor-
tant due to housing crisis in the kingdom, 
growing population, low property owner-
ship among citizens, soaring demand of 
housing in the local market and high cost 
of building housing units, in addition to 
low ability of individuals to own property 
with conventional methods. He said that 
the demand of housing units in 1425-
1430 Plan reached 512,000 units, 567,000 
in 1430-1435 Plan, 633,000 in 1435-1440 
Plan, 710,000 in 1440-1445 Plan. 

Al-Shalhoub pointed out that high 
cost of houses contributed to raise the 
price of residential lands, building materi-
als and wages of workers as well.
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Property ownership
in Saudi Arabia..

A dream about to come true 

Saudi Arabia is about to have a new historical threshold represented in the growing rates of home 
ownership to nationals. Meanwhile, on March 7, the Ministry of Housing will receive the applications of 
citizens, seeking to own homes nationwide. This move comes after the Ministry of Housing started its first 
new housing projects to citizens through receiving the applications of people to own real estate in Jazan.  

Riyadh: «Tadawul»

Case of the Issue
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economies, the developing countries 
will be forced to pay more attention 
to the internal challenges and search 
for local solutions to promote growth 
and the ability to compete and cre-
ate jobs.

They will have also to closely 
observe the nature of developments 
of the external risks including those 
arising from changes in commodity 
prices, and the abolition of quantita-
tive easing measures by the high-
income countries over the medium 
term.

He adds: “Although the expect-
ed growth rates are satisfactory and 
higher than in the nineties of the last 
century, they are less by one to two 
percentage points from their levels in 
the boom before the crisis. To achieve 
faster sustainable growth, the devel-
oping countries will have to redouble 
their efforts to restore stability at 
the level of the aggregate economy, 
maintain it, and reduce bottlenecks 
by streamlining regulations, improv-
ing the levels of enforcement, and 
investment in infrastructure, educa-
tion and health care.

Social optimism
From a relatively far angle 

from what considered by Kim and 
Janse, Mark Suzman, Managing 
Director for Policy and International 
Programs at the Bill and Melinda 
Gates Foundation, sees the future 
economic outlook optimistic too, but 
at the social level. 

Despite the great disparity 
between the countries with each 
other and within the countries them-
selves, it is clear that significant prog-
ress has been made in general during 
the last fifteen years in achieving the 
Millennium Development Goals. He 
noted that the gains made in the field 
of health were particularly large. The 
decrease of the number of deaths 
among children from about 12 mil-
lion deaths in 1990 to less than 7 
million deaths in 2011 is nothing 
but an example proving that one, 
clear, compelling and measurable 

goal could stimulate the joint work 
towards a specific result.

Suzman confirms his vision by 
saying that there are clearly some of 
the changes required in the light of 
the experience gained from the cur-
rent process related to the Millennium 
Development Goals. At the time that 
global goals and targets constitute the 
focus of this process, and they should 
be so, these goals can also be designed 
at the national level to suit each coun-
try. However, the process of achieving 
the Millennium Development Goals 
did not also tend to serve the most 
marginalized and excluded classes in 
each country.

He believes that access to these 
classes will be difficult without a break-
down of the data and performance, 
which many countries are unable to do 

at the moment. And here, the oppor-
tunity for the World Bank emerges in 
order to play an important role in this 
regard by investing in improving data 
collection and measurement systems.

The Bank can also support the 
development of other basic functions 
in health and public utilities field, such 
as the vital registration systems in order 
to check the registration of births and 
causes of death, as well as the national 
monitoring systems to track disease 
outbreaks.

Through his work in “The Bill and 
Melinda Gates Foundation”, Suzman 
confirms that the agenda of the 
Millennium Development Goals to end 
extreme poverty, which has not fin-
ished yet, should remain the first item 
on the list of business activities after 
2015. He says:”... And we believe that 
the main goal of the approval on the 
following objectives after 2015 must be 
the extension of this agenda through 
specific objectives, within a specific 
time frame, that can be measured, and 
they should also be ambitious and 
achievable”.

Despite the ongoing tragic tur-
moil in southern Sudan and the 
Central African Republic, the Sub-
Saharan Africa generally repre-
sents one of the most promising 
economic stories in the world.
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greater optimism in most of its aspects. 
The developing countries fully recov-
ered more or less from the crisis in 
2008. It is expected that less volatile 
external conditions will help gradually 
accelerated activity in the developing 
regions.

It is also expected that growth in 
developing countries will record a 
gradual recovery between 5.6 and 5.7 
% in 2014 and 2015 respectively, thanks 
to less volatile external circumstances 
and increased capital flows to levels 
that support the growth and decline 
of restrictions and constraints related 
to capacity in some middle-income 
countries, and improved growth rates 
in high-income countries.

Challenges
Theo Janse believes that growth in 

a number of middle-income countries 
is hampered by bottlenecks of supply 
chains, and growth in these countries 
is unlikely to reach pre-crisis levels if 
active steps are not taken to complete 
the reforms in the supply side.

In China, growth slowed with the 
authorities attempting to re- balance 
the economy. As a result, growth in 
East Asia and the Pacific is expected to 
remain generally stable at around 7.5 % 
in 2014 and 2015.

In Latin America, growth is expected 
to recover in 2014 to about 3.3%, to 
settle down after that at a little less than 
4% in 2015. Growth in several countries 
in the two regions faces handicaps in 
the supply side reflected in inflation, 
asset price bubbles and deterioration 
of the balance of current transactions.

He points out that economic activ-
ity in a lot of countries in sub-Saharan 
Africa is going at rates close to their 
potential productivity or higher and 
they are exposed to the risk of infla-

tionary pressures. He also says that 
the rate of growth is expected to 
increase in the region during the 
period of forecasts from 4.4% in 2012 
to 5.2 and 5.4 % in 2014 and 2015 
respectively.

In South Asia, the growth rate is 
expected to increase to 5.2 % this 
year in the wake of a very weak 
performance in 2012, and then it will 
rise slowly to 6.4% in 2015 with the 
re-absorption of surplus production 
capacity.

Diminished acute risk 
Janse sees that the developing 

countries coped well with the cri-
sis and in the period that followed 
directly, and that with the global 
economy enters the new most sta-
ble phase, and shrinking of the acute 
risk stemming from the high-income 

The recovery in the global 
economy shown now, pointing 
out that the international eco-
nomic growth reached in 2013 
to about 2.4 percent, and it is 
expected to rise to 3.2 % this 
year, 2014

Mark Suzman: “There is 
significant progress in 
achieving the Millennium 
Development Goals”
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that occurred in the middle of the 
first ten years of the third millennium 
has gone, the growth in the emerging 
countries remains higher than historical 
averages. He also said that although 
high-income countries face significant 
challenges, the prospects for the future 
look brighter where a number of those 
states adopt long-term strategies to 
control the challenges without stifling 
newborn economic growth therein.

The problem of southern Europe
Despite the large tinge of opti-

mism expressed by the World Bank 
President, he did not hide the difficulty 
of the challenges faced by the southern 
Europe countries. Unemployment rates 
are still troubling, especially the pro-
portion of young people with higher 
education who are unable to find good 
jobs. He stresses that accelerating the 
pace of poverty reduction in the devel-
oping countries will require the gov-
ernments to adopt structural reforms 
that encourage job creation, increase 
investment in infrastructure, strength-
en financial systems, and expand the 
social security umbrella for the poor.

In addition to these concerns, the 
decision of the U.S. Federal Reserve 

to reduce the cash stimulus pack-
ages poses significant risks 
to developing countries. 
He explains: “We have seen 
last summer that the fear of 
downsizing also led to the 
spread of panic in the markets 
and the investors withdrew 

their capital from emerging 
economies. But, fortunately, the 
recent announcement of the 
Federal Reserve did not raise 
similar reactions in the mar-
ket so far.  However, the flow 

of capital to emerging markets could 
become more volatile in the future.”

Kim draws a scenario he sees likely 
in the future based on: smooth and 
modest contraction occurring, with 
a gradual decline of capital flows to 
developing countries, and the contin-
ued stability of growth and financial 
stability on a large scale. The least 
expected scenario assumes that 
in the event U.S. long-term interest 
rates jumped soon, the capital flows 
could fall by 50% or more over several 
months.

The extent of this 
effect on the flow of 

capital to the developing 
countries depends to a large 

extent on the type of capital flows 
that they receive. For example, direct 
investments are likely to be less sensi-
tive to this reduction compared to 
stocks and bonds.

Optimism in Central Africa
Despite the ongoing tragic turmoil 

in southern Sudan and the Central 
African Republic, the Sub-Saharan 
Africa generally represents one of the 
most promising economic stories in 
the world. According to Kim, the region 
in general has grown by 4.7 percent in 
2013, and it is expected to accelerate 
the pace of growth to reach 5.3 percent 
this year, 2014.

He says that the demographic struc-
ture of the continent develops through 
a manner that likely encourages  

following the strong growth with the 
entry of more young people into the 
workforce and increasing the potential 
output. The flow of capital has started 
to increase with the governments’ 
initiatives to improve business envi-
ronment, and prospects look good 
for Africa in general.

The World Bank President con-
cludes saying: “When I look at the 
outlook for the global economy I see 
that there is a reason for optimism, 
and I hope that the policy makers in 
charge of pushing forward prosperity 
and continuity of global economy 
become aware of the hard lessons 
they learned from the experience of 
reducing the perturbations over the 
last six years”.

Smoother and less volatile
Thus, Theo Janse, Director of 

Modeling and Forecasting at the 
Ministry of National Treasury in South 
Africa, describes the future of the 
global economic situation, pointing 
out that the risk indicators of financial 
markets, such as price of swaps of 
the risk of default, yields of sovereign 
debts, and indicators of volatility of 
the stock markets have improved dra-
matically since June 2012. Moreover, 
despite the fact that the challenges 
faced by high-income countries to 
restore the health of the financial 
sector and institutional reform and 
restoring the fiscal policy to a sustain-
able path still exists, the likelihood 
that these challenges explode a major 
crisis has receded significantly.

Janse agrees with the vision of 
the President of the World Bank 
toward growth of the developing 
countries, stressing that the situation 
in developing countries is a matter of  

World Bank President: 
“Prospects for the future look 
brighter”

Theo Janse: “Risk indicators 
of financial markets have 
improved significantly”
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In an article published on the main 
site of blogs under website of the World 
Bank, Dr. Jim Yong Kim, President of 
the World Bank Group, addressed the 
recovery in the global economy shown 
now, pointing out that the international 
economic growth reached in 2013 to 
about 2.4 percent, and it is expected to 
rise to 3.2 % this year, 2014.

This improvement is due in large 
part to the improved performance of 
the high-income countries, which could 
achieve, as he sees, a growth of 5.3% this 
year compared to 4.8% in 2013.

In the opinion of the President of the 
World Bank, there is also cautious opti-
mism about the euro zone, where the 
growth recovered a new in mid-2013, 
and it is likely to rise by 1.1% in 2014 
after two years of recession.

Given the difficulties experienced 
by Europe during the past six years, 
the modest growth gives a sense of 
optimism.

The Global Economy in 2014 ..

Smoother .. More Respondent 
to the Challenges

A number of world economists, led by the President of the World Bank Group, expected that the year 
2014 will witness a lot of improvement, especially in developing countries, after the international econ-
omy began to be free from constraints of the financial crisis, the effects of which have extended since 
2008 until now.

Regarding the situation in the United 
States, and despite the disappointing 
report on the jobs in the month of 
December last year, the vast majority of 
economic data seems strong, and the 
growth is expected to jump from 1.8% 
in 2013 to 2.8 % this year 2014.

He summarizes the current eco-
nomic situation saying that the global 
economy can be looked at as a twin-
engine plane that was flying for nearly 
six years with single engine: that is the 
developing countries, and then finally, 
the other engine – the high-income 
countries - began to move from stillness 
to movement.

He points out that this 
transformation, which has 
been detailed in the World 
Bank report, entitled “The Global 
Economic Prospects for 2014”, means 
that the developing countries are no 
longer the main engine that drives the 
global economy, and that if the boom 
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able development coherently and com-
prehensively. It means economic, social 
and environmental pillars,” he said.

Al-Naimi added: “This group – I mean 
the countries of common positions - 
made significant and tangible progress 
towards achievement of our common 
goal. Until this moment,  our solidarity 
and consistency formed cornerstone and 
the most important factor of our success. 
In the time of moving at steady steps 
to 2015, we should maintain our good 
business relationship, improve our politi-
cal participation and keep on making a 
high-level participation.”

Climate Change Conference
Minister spoke about the outcomes 

of the last Warsaw Climate Change 

Conference, he underlined  the impor-
tance of 2014 in terms of working to 
achieve the common goal in Paris Climate 
Change Conference in 2015 in order to 
reach post-2020 agreement .

He said: “We have made significant 
progress in Warsaw Climate Change 
Conference held last November. We have 
agreed on drawing up a roadmap of  
2015. At the level of the Ad Hoc Working 
Group on the Durban Platform for 
Enhanced Action, we could change the 
word ‘commitments to the contributions’ 
, which shut the door on  transferring 
future burdens to developing countries. 
We also managed to establish important 
future implementation means and made, 
at the financial aspect, a short-run fund-

ing progress , to developing merited 
countries   and pave the way to improve 
the technical element, monitor emissions, 
and write reports after verification, not to 
be obliged to developing countries. We 
also, at the level of response arrange-
ments,  succeeded in strengthening and 
boosting our position in the Forum.”

Al-Naimi noted that these achieve-
ments are the basis on which the mem-
ber states of the Conference in 2015 
depend on. He said: “Through our soli-
darity and consistency with each other, 
we can maintain these achievements 
and work through them to be a basis of  
post-2020 Convention.”

Diversification of economy sources
Al-Naimi spoke about future outlook. 

He said: “First we should protect the prin-
ciples of the convection, work on how 
to benefit from the contributions and 
mechanisms of monitoring and verify-
ing emissions in a manner that does not 
impose any responsibilities or obligations 
on developing countries.  Also we need to 
make sure that we are completely aware 
of other developments in the world, espe-
cially adaptation and mitigation and the 
balance between them. Secondly, new 
system shouldn’t affect badly national 
development programs. In this regard, 
the Kingdom’s position appears  as a 
clear indication that the diversification 
of national economy sources is becom-
ing more important of its future. The 
Kingdom leaps hugely towards develop-
ment of its industrial, and educational 
systems, research and development sec-
tor and all aspects of the economy. So 
new system should not be a hindrance 
or an obstacle to this progress and nor 
against future outlook of the developing 
countries  of common positions through 
putting ability above the flexibility, and 
adaptability and achieving goals of sus-
tainable development that we have set 
for the phenomenon of climate change.”

Meanwhile, Khalid Al-Yahya, financial 
and economic expert, told Tadawul that 
many countries in the region suffer from 
environmental pollution in some areas.

“In the kingdom, we notice the pres-
ence of cement plants, for example, in 
populated areas. This affects ultimately 
human health through environmental 
pollution that may occur,” he said.
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Environmental pollution

Most prominent premonition of 
developing industrial countries

Environmental pollution is becoming most prominent premonition of most international and local indus-
tries. Developing countries, meantime, seek to maintain a safe environment through reducing greenhouse gas 
emissions, a move targeted by the countries in the upcoming years.

Saudi Markets

Riyadh: «Tadawul»

In this context, some developing countries of con-
vergent thought held a coordinative meeting in Riyadh 
last month. The aim of meeting was to discuss the best 
ways and solutions to avoid the environmental pollution 
from which countries suffer due to factories in populated 
areas or zones which have animals, farms or trees.

Meanwhile, Engineer Ali Al-Naimi, Saudi Minister of 
Petroleum and Mineral Resources, emphasized in the 
meeting that international community fears and worries 
about the potential negative effects associated with cli-
mate change. He noted the goal of reducing greenhouse 
gas emissions is an important challenge to world in the 
twenty-one century.

“Any procedure to decrease greenhouse gas emis-
sions should take into account the principles of the 
Framework Convention on Climate Change, especially 
that is related to equity, common, and different respon-
sibilities and the national circumstances of each con-
cerned country as well.

Industrial countries, moreover, should put the initia-
tive into effect to reduce gas emissions and work on 
providing finance, capacity building and supporting the 
process of transference required  technology to achieve 
this goal to developing countries,” he said.

 Process of economic development
Minister Al-Naimi underlined the importance of pre-

serving world’s economic boom, saying that we should 
be aware when implementing any procedure or machin-
ery not to affect economic boom seen in the world.

“Also we shouldn’t impede the process of eco-
nomic development in our country through applying 
inappropriate arrangements and procedures that lack 
fairness and equity. We should not, at the same time, 
neglect or ignore environmental responsibilities upon 
our shoulders. In other words , we ought to assume our 
responsibilities in the three pillars consisting of sustain-
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Abdullateef Al-furaihi
Editor-in-Chief

Editorial

Housing getting is not only a dream in life, but it is also a deep idea 
that has economic and social dimensions. Thus it will have a develop-
mental impact commensurate with “human building”, the permanent 
objective of a wise government , its pivotal plans and the most impor-
tant factors of its expenditure.

Housing is becoming more important when speaking about the 
needy or low-income classes and people in similar social conditions. 
So speaking about “property security”,  not necessarily about “property 
ownership” should ensure real estate to needy nationals where they 
live for a certain period of time until they become able to produce or 
own property. The aim is to develop the culture of saving behavior and 
motivate citizens to work or learn more. Thus nationals produce more 
and can move to better properties.

One of proposals discussed in the past is that Ministry of Social 
Affairs, through cooperation with Ministry of Housing, can draw up 
a program of this real estate to needy people where they live for a 
certain period of time. The property can be in rotation dwelled by 
other needy people. When people do good jobs, they can move to 
better properties through savings, available financing means and dif-
ferent bodies, which are not necessarily interested in sponsoring most 
needed classes. 

There are many executive and other programs in the ministry. We 
will have to study different concepts  and many alternatives that avoid 
falling into stereotypical thinking. Thus   property ownership of all is 
not practical and realistic idea as well. Although the goal is to secure 
property for all people, empowerment to own property would be 
economically difficult to apply. There are always generations of young 
people, graduates and new families.

 Housing and property ownership will open many horizons of 
actions and changes, remove concern of rented houses. Easing bur-
dens of Saudi family will be an important factor in changing the image 
of the economies of these families that will inevitably impact on the 
overall economy.

We present the strategic economic file which has social dimen-
sions, reviewing the completed and also discuss alternatives, pose 
perspectives that evaluate and scrutinize what is being done now. 
We explore what we are heading for. The file becomes one of gov-
ernment’s priorities and always a priority of every family, wishing to 
improve their livelihood. We always hope to increase its production 
and its contribution to development. 

Housing causes production

abdullateef.furaihi@tadawul.com.sa
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