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االفتتاحية

عبداللطيف الفريحي
رئي�س التحرير

abdullateef.furaihi@tadawul.com.sa

من الم�ؤمل اأن ت�ضع م�ضروعات النقل العام داخل المدن المملكة �ضمن الدول 

المتقدمة في هذا المجال لأن لها مردوًدا اقت�ضادًيا واجتماعًيا وبيئًيا وح�ضارًيا 

كبيًرا قطف ثماره من عمل قبلنا على تنمية وتط�ير و�ضائل النقل العام.

اأن يرتفع  الريا�ض تت�قع  العليا لتط�ير مدينة  الهيئة  التي ن�ضرتها  الأرقام 

2009م  عام  في  رحلة  ملي�ن   202 نح�  للنقل من  البرية  الرحالت  اإجمالي عدد 

اإلى نح� 365 ملي�ن رحلة في عام 2014م بمعدل نم� �ضن�ي مت��ضط قدره %3.8، 

الريا�ض  تكلف  اأنها  الهيئة  قالت  التي  النقل،  م�ضكلة  معالجة  اأهمية  ي�ؤكد  وه� 

وحدها 3 مليارات ريال �ضن�ًيا في ال�ضن�ات الما�ضية، بينما يت�قع اأن ترتفع اإلى 

5 مليارات ريال في العام القادم، وهذا الرقم كبير جًدا، وا�ضتثماره في بناء �ضبكة 

نقل متط�رة �ضيحقق عائدين، الأول ت�فير هذه الخ�ضارة ال�ضن�ية، ثم البدء في 

ح�ضاب الع�ائد المفتر�ضة من ت�ضهيل النقل وهي كثيرة.

القت�ضادية  الجدوى  اأن  القت�ضادي  الريا�ض  لمنتدى  درا�ضة  اأثبتت  ا  اأي�ضً

تكلفة  يف�ق  المبا�ضر(  وغير  المبا�ضر  )العائد  العام  النقل  خدمات  ت�فير  من 

متن�عة  و�ضائل  ت�فير  ب�ضرعة  الدرا�ضة  وطالبت  تنفيذها،  المطل�ب  الم�ضاريع 

للنقل العام بكفاءة عالية مثل القطارات والحافالت ال�ضريعة مع ت��ضيع وتح�ضين 

الدوام  اأوقات  وتعديل  مدر�ضي  نقل  وت�فير  العمراني  والتخطيط  الطرق  �ضبكة 

في المدار�ض ومرافق العمل الأخرى وت�فير الم�اقف الخا�ضة لل�ضيارات، اإ�ضافة 

اإلى اأهمية تطبيق الإدارة الذكية للنقل داخل المدن، واإيجاد مخطط �ضامل للنقل 

داخل كل مدينة، وقد كان للدرا�ضة والت��ضيات المهمة التي خرجت بها �ضداها 

لدى المجل�ض القت�ضادي الأعلى. 

اإن التحرك الذي بداأ ل��ضع لبنات م�ضاريع النقل العام الحديث يجب اأن يك�ن 

مع  وكلفتها  تعقيداتها  وت��زداد  الم�ضكلة  تتفاقم  ل  حتى  متقن،  وبتنفيذ  �ضريًعا، 

مرور ال�قت، وحتى نجعل المدن ال�ضع�دية اأكثر جاذبية لال�ضتثمار والتناف�ضية.

اأن نجد في  �ضننعم قريًبا بخيارات متعددة وكافية لخدمات التنقل، ونتمنى 

نتيجة  المجتمع  يتكبدها  التي  لالآثار  جذرية  معالجة  المباركة  الم�ضاريع  هذه 

الزحام وبطء الحركة، ووقف الهدر في ال�قت والطاقة والحد من الآثار ال�ضلبية 

على البيئة وال�ضحة.

النقل والنقلة الحضارية
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مجلة شهرية مجانية تصدر عن شركة 
السوق المالية السعودية

المشرف العام  - رئيس التحرير

عبداللطيف الفريحي
abdullateef.furaihi@tadawul.com.sa

مسؤول التسويق

عادل الغامدي
adel.saad@tadawul.com.sa

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

اإدارة الإعالن والت�سويق 

هاتف: 4197333-01  تحويلة:3580 

فـاك�س : 01-4197696

adv@rawnaa.com

اإدارة التوزيع وال�ستراكات 

هاتف: 4197333-01 تحويلة:3174 

فـاك�س مجاني: 8001242277

pro@rawnaa.com

اإدارة تطوير الأعمال

هاتف: 4197333-01  تحويلة:3544 

فـاك�س : 01-4608897

bsd@rawnaa.com

اإدارة التحرير المركزي

هاتف: 4197333-01 تحويلة:3540 

فـاك�س : 01-4192624

edit@rawnaa.com

اإدارة ال�سوؤون الفنية

هاتف: 4197333-01 تحويلة:3580 

فـاك�س : 01-4192624

art@rawnaa.com

المدير التنفيذي

ها�سم بن اإبراهيم العدواني

�س.ب 26450 ـ الريا�س 11486

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

www.rawnaa.com

النا�ضر

روؤيتنا:

 اأن نكون رواد الحلول المتكاملة في الإعالم 

المتخ�س�س بالعالم العربي..

ر�سالتنا:

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

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

حلول متكاملة ومنتجات اإعالمية هادفة ومتميزة بم�سداقية 

ومهنية عالية تلبي احتياجات عمالئنا وتحقق ر�ساهم 

وتتجاوز توقعاتهم.

المدير العام لدار الي�م لالإعالم

�سالح بن علي الحميدان

اإحدى �سركات

الطباعة:

والــتــقــاعــد  الــ�ــســيــخــوخــة  ق�سيتا  حتــظــى 

تنبيًها  متثالن  كونهما  عــاملــي،  باهتمام 

اأماكنها،  اخــتــالف  على  لــلــدول  مــزدوًجــا 

لدعم  جــديــدة  طــرق  ا�ستك�ساف  باأهمية 

التقاعد  اأنــظــمــة  الــ�ــســن، وحتــ�ــســن  كــبــار 

القت�ساد  �سحة  تــتــاأثــر  ل  حتى  لــديــهــا، 

التقاعدية،  النظم  بتغيري  كثرًيا  العاملي 

وكــذلــك الإ�ــســالحــات الــتــي تــقــدم عليها 

بع�س الدول بطرق فجائية، تكون عواقبها 

�سلبية على الناجت العام للدول نف�سها.

لم يعد عمل املرأة بقطاع التجزئة من نافلة األمور االقتصادية، بعد أن صار 
محرًكا رئيًسا لعجلة التنمية، ومنفًذا للمرأة السعودية كي تشارك يف اإلنتاج 
احلكومية  القطاعات  يف  بوجههن  األبواب  أوصدت  من  خاصة  املجتمعي، 
واخلاصة، ولم يعد لهن أمل لإلنفاق على أنفسهن سوى هذا املجال، فضًل 
عن كون القطاع فرصة كبرى أيًضا لسيدات األعمال إلحراز النجاح والنمو، 

باعتباره يف بعض محاوره مازال بعيًدا عن ذهن رجال األعمال.
تفاصيل املوضوع تقرؤونها داخل العدد.

كلمة التحرير
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ُتعد عمليات غ�سل الأموال من اأخطر اجلرائم 

املالية، ذات النعكا�سات ال�سلبية على القت�ساد 

امل�سرتك  القا�سم  لكونها  وذلـــك  واملــجــتــمــع، 

غري  والأن�سطة  اجلرائم  واأمناط  اأ�سكال  لكافة 

املــ�ــســروعــة، واآثــارهــا املــدمــرة بــالإ�ــســافــة اإىل 

بن  ما  حالًيا  املقّدر  املتنامي  الكبري  حجمها 

)950( مليار دولر و)1.5( تريليون دولر.

اقتصاديات
783 مليون دوالر حجم التبادل 

التجاري بين المملكة ولبنان
دول »أوبك« تخطط الستثمار 7 تريليونات 

دوالر لتطوير صناعة النفط

المركزي العماني يصدر شهادات 
إيداع بـ 418 مليون ريال عماني

»دار األركان« تقفل الشريحة األولى 
من »صكوك إسالمية«

الربط الكهربائي العربي أكثر مجاالت 
التعاون التي يقدر لها النجاح

استمرار تباطؤ وتيرة النمو االقتصادي 
العالمي خالل عام 2013

اأدت ال�سعبية املتنامية للو�سائط الجتماعية وقنوات 

جذري  حتول  اإىل  ال�سعودية  يف  النقالة  الت�سالت 

ال�سركات  وتواجه  العمالء،  مع  التوا�سل  و�سائل  يف 

حالًيا ثورة و�سيكة يف مراكز الت�سال، فيما يتاأهب 

من  العمالء  مع  للتفاعل  الدعم  وحمرتفو  خــراء 

واملنتديات  واملدونات  الجتماعية  الو�سائط  خالل 

وتطبيقات الأجهزة النقالة.

ومــعــر�ــس منظمة  مــوؤمتــر  املــ�ــســاركــون يف  ـــد  اأك

فعالياته  انتهت  الذي   ،2013 العاملية  اجلمارك 

على  املتحدة  العربية  بالإمارات  دبي  يف  موؤخًرا 

�سعيد  على  هامة  ركائز  اعتروها  حمــاور  عدة 

التعاون امل�سرتك يف تعزيز اإدارة احلدود، ومنها 

الهيئات  بن  الواحدة  النافذة  نظام  ا�ستخدام 

اأهم  باعتباره من  امل�سلحة  واأ�سحاب  احلكومية 

و�سائل حتقيق التناغم والتاآزر بن احلدود،كونه 

الــتــجــاري  الــتــبــادل  يـــــوؤدي اإىل منـــو عــمــلــيــات 

واملعلوماتي عر احلدود، وي�ساهم ب�سكل مبا�سر 

املرتبطن  والكلفة  الوقت  عاملي  من  التقليل  يف 

يتعلق  فيما  خا�سة  الإجـــراءات  خمتلف  بتطبيق 

بالعمليات اجلمركية.



وافق جمل�س الوزراء برئا�سة �ساحب ال�سمو امللكي الأمري �سلمان بن عبد العزيز اآل 

�سعود، ويل العهد نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير الدفاع، -حفظه اهلل-  يف اجلل�سة 

التي عقدها املجل�س الثنن، 10 رجب 1434هـ املوافق 20 مايو 2013م يف ق�سر ال�سالم 

بجدة على تعين كل من الدكتور فهد بن اأحمد بن حممد اأبوحيمد ممثاًل لوزارة التجارة 

وال�سناعة، وتعين الأ�ستاذ خالد بن اإبراهيم الربيعة ممثاًل لل�سركات امل�ساهمة املدرجة 

ال�سوق  �سركة  اإدارة  جمل�س  يف  ع�سوين  ليكونا  )تــداول(،  ال�سعودية  املالية  ال�سوق  يف 

جمل�س  قرار  يف  عليها  املن�سو�س  الثالث  لل�سنوات  مكملن  )تــداول(  ال�سعودية  املالية 

الوزراء رقم )36( وتاريخ 1432/2/20هـ.

الحتاد  �سركة  طلب  على  املالية  ال�سوق  هيئة  جمل�س  وافق 

التجاري للتاأمن التعاوين زيادة راأ�س مالها من )250،000،000( 

جماين  �سهم  مبنح  وذلــك  ــال  ري  )275،000،000( اإىل  ــال  ري

مقابل كل )10( اأ�سهم قائمة ميلكها امل�ساهمون املقيدون ب�سجل 

امل�ساهمن بنهاية تداول يوم انعقاد اجلمعية العامة غري العادية، 

على اأن ت�سدد قيمة الزيادة يف راأ�س املال عن طريق حتويل مبلغ 

)25،000،000( ريال من بند »الأرباح املبقاة«، وبالتايل يزداد 

 )27،500،000( اإىل  �سهم   )25،000،000( من  الأ�سهم  عدد 

املنحة  وتقت�سر  �سهم.   )2،500،000( قدرها  بزيادة  �سهم، 

على مالك الأ�سهم املقيدين يف نهاية تداول يوم انعقاد اجلمعية 

اأ�سهر  األ يتجاوز تاريخ انعقادها �ستة  العامة غري العادية، على 

الإجــراءات  ال�سركة  ت�ستكمل  اأن  وعلى  املوافقة  هذه  تاريخ  من 

املتعلقة بذلك وفًقا لنظام ال�سركات والأنظمة املعمول بها.

كما وافقت الهيئة على طلب �سركة املتو�سط واخلليج للتاأمن 

من  مالها  راأ�ـــس  زيـــادة  »ميدغلف«  التعاوين  التاأمن  ـــادة  واإع

وذلك  ريال   )1،000،000،000( اإىل  ريال   )800،000،000(

مبنح �سهم جماين مقابل كل )4( اأ�سهم قائمة ميلكها امل�ساهمون 

اجلمعية  انعقاد  يوم  تــداول  بنهاية  امل�ساهمن  ب�سجل  املقيدون 

املال  راأ�س  الزيادة يف  قيمة  ت�سدد  اأن  العادية، على  العامة غري 

عن طريق حتويل مبلغ )200،000،000( ريال من بند »الأرباح 

املبقاة«، وبالتايل يزداد عدد الأ�سهم من )80،000،000( �سهم 

 )20،000،000( قدرها  بزيادة  �سهم،   )100،000،000( اإىل 

نهاية  يف  املقيدين  الأ�سهم  مالك  على  املنحة  وتقت�سر  �سهم. 

تداول يوم انعقاد اجلمعية العامة غري العادية.

فهد أبوحيمد ممثالاً لوزارة التجارة وخالد الربيعة ممثالاً للشركات المساهمة

زيادة رأس مال »االتحاد التجاري للتأمين«.. و»ميدغلف«

بعد موافقة جمل�س الوزراء

ال�سوق  �ساركت  الع�ساف  د.اإبراهيم  املالية  وزير  معايل  برعاية 

يوروموين  موؤمتر  واأعــمــال  فعاليات  يف  ـــداول(  )ت ال�سعودية  املالية 

الريا�س خالل  العا�سمة  الثامنة، والذي عقد يف  ال�سعودية يف دورته 

الوزراء  املعايل  اأ�سحاب  7-2013/5/8م، مب�ساركة عدد من  الفرتة 

وتنفيذين،  ــاء  ــس وروؤ� اململكة،  يف  وامل�سئولن  الــقــيــادات  مــن  وعــدد 

واأع�ساء جمال�س �سركات مدرجة، و�سركات مالية وقانونية ونخبة من 

القت�سادين، اإ�سافة اإىل رجال الأعمال وامل�ستثمرين.

تطوير  ب�سبل  تتعلق  تف�سيلية  عمل  ورقــة  يف  امل�ساركة  ومتثلت 

م�ستوى اأداء وعمل ال�سوق املالية، وتنويع املنتجات ال�ستثمارية املتاحة 

املالية  لل�سوق  التنفيذي  املدير  احل�سور  اأمام  بعر�سها  قام  للتداول، 

ال�سعودية )تداول( الأ�ستاذ عبداهلل بن �سالح ال�سويلمي.

»تداول« تشارك بورقة عمل في مؤتمر يوروموني السعودية

د. فهد اأب�حيمد خالد الربيعة

اقتصاديات
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فــر�ــســت هــيــئــة الــ�ــســوق املــالــيــة 

غــرامــات مــالــيــة بحق 

ــفــن  بــعــ�ــس املــخــال

لأنــــظــــمــــة الـــ�ـــســـوق 

املالية وذلك كالتايل:

  )100،000(  -

املتحدة  ال�سركة  على 

للتاأمن التعاوين، ملخالفتها 

الفقرة )اأ( من املادة اخلام�سة 

املالية،  ال�سوق  نظام  من  والأربعن 

والفقرة )هـ( من املادة الثانية والأربعن من 

قواعد الت�سجيل والإدراج، اإذ مل تزّود الهيئة 

وُتعلن للم�ساهمن عن قوائمها املالية ال�سنوية 

خالل  2012/12/31م  يف  املنتهية  للفرتة 

فرتة ل تتجاوز اأربعن يوًما من نهاية الفرتة 

املالية التي ت�سملها تلك القوائم.

اأ�ــســمــنــت  �ــســركــة  عــلــى   )70،000(  -

املــادة  مــن  )اأ(  الفقرة  ملخالفتها  اجلـــوف، 

املالية،  ال�سوق  والأربعن من نظام  ال�ساد�سة 

والــفــقــرة 

املــــــادة  ــــن  م )ب( 

)اأ(،  والــفــقــرة  الأربــــعــــن، 

الفقرة  الفرعية )5( من  والفقرة 

والفقرة  والأربعن،  املادة احلادية  )ب( من 

املــادة  من  )ب(  الفقرة  من   )2( الفرعية 

الت�سجيل  قــواعــد  مــن  ــعــن  والأرب ال�ساد�سة 

الهيئة  اإبــــالغ  يف  تـــاأخـــرت  اإذ  والإدراج، 

واجلمهور عن عدد من التطورات اجلوهرية 

املنعقد  اإدارتــهــا  جمل�س  اجتماع  يف  املُتخذة 

عنه  اأعلنت  والتي  2013/03/03م،  يف 

املالية  الــ�ــســوق  مــوقــع  لحــًقــا يف 

بتاريخ  ــــداول(  )ت ال�سعودية 

2013/03/05م.

 )100،000(  -

الكابالت  �سركة  على 

ملخالفتها  الــ�ــســعــوديــة، 

املــادة  من  )اأ(  الفقرة 

من  والأربــعــن  ال�ساد�سة 

نظام ال�سوق املالية، والفقرة 

)ب( من املادة الأربعن، والفقرة )اأ(، 

)ب(  الــفــقــرة  مــن   )5( الفرعية  والــفــقــرة 

ــة والأربـــعـــن مــن قواعد  مــن املـــادة احلــادي

اإبــالغ  يف  تــاأخــرت  اإذ  والإدراج،  الت�سجيل 

الهيئة واجلمهور عن موافقة جمل�س اإدارتها 

املوافق  ــد  الأح يــوم  يف  املنعقد  اجتماعه  يف 

رئي�س  ا�ستقالة  قبول  على  2013/01/20م 

ال�سركة وع�سو جمل�س اإدارتها، وتعين رئي�س 

مكلف لل�سركة.

يف اإطـــــار �ــســعــي �ــســركــة الــ�ــســوق 

زيادة  اإىل  ــداول(  )ت ال�سعودية  املالية 

ال�سوق  تعلن  ال�سوق،  وفاعلية  كفاءة 

ـــه مت  املــالــيــة الــ�ــســعــوديــة )تـــــداول( اأن

لنظام  الــتــجــريــبــيــة  املــرحــلــة  اإطــــالق 

»اإف�ساح« وذلك بالتعاون مع ال�سركات 

لهم  املرخ�س  والأ�ــســخــا�ــس  املــدرجــة 

وتهدف  ال�سعودية،  املالية  ال�سوق  يف 

هذه املرحلة اإىل التاأكد من اجلاهزية 

الإطالق  قبل  الكاملة  والتقنية  الفنية 

ــا. ــًب ــع قــري ــوق ــت  الــر�ــســمــي لــلــنــظــام امل

هذا وقد عقدت ال�سوق املالية ال�سعودية 

)تداول( ور�ًسا تدريبية لل�سركات حول تطبيق 

نظام الإف�ساح الإلكرتوين »اإف�ساح« باملركز 

)تداول(  ال�سعودية  املالية  لل�سوق  الإعالمي 

2013م،  العام  هذا  خالل  الريا�س  مبدينة 

بح�سور ممثلي تلك ال�سركات.

وجتدر الإ�سارة اإىل اأن نظام »اإف�ساح« 

الإعالنات  وعر�س  اإعــداد  لل�سركات  يتيح 

التف�سيلية  واملعلومات  املالية  والــقــوائــم 

الأخــــرى على مــوقــع )تــــداول( مــن خالل 

ال�ستخدامات  ومتعدد  مرن  تفاعلي  نظام 

عــر منـــاذج وجــــداول اإلــكــرتونــيــة موحدة 

قبل  مــن  الإفــ�ــســاح  عملية  لت�سهيل 

تطبيق  خالل  من  وذلــك  ال�سركات، 

معيار )XBRL( للمعلومات املدخلة، 

ا�ستحداث �سفحات  ي�سمل ذلك  كما 

ومـــعـــلـــومـــات جـــديـــدة عــلــى مــوقــع 

)تداول( الإلكرتوين. 

زيادة  يف  امل�سروع  اأهــداف  وتتمثل 

للبيانات  والإف�ساح  ال�سفافية  م�ستوى 

املالية وغري املالية، بالإ�سافة اإىل تلبية 

توفري  خــالل  من  ال�سركات  متطلبات 

وعر�س  اإعــــداد  على  ت�ساعد  اأدوات 

نظام  ومُيــّكــن  البيانات،  هــذه  وحفظ 

حتميل  من  واملهتمن  امل�ستثمرين  »اإف�ساح« 

املدرجة  ال�سركات  ومعلومات  بيانات  وحفظ 

مبرونة و�سهولة.

موقع  ــارة  زي ميكن  املعلومات  من  ملزيد 

www.tadawul.com.sa :)تداول(

270 ألف ريال غرامات مالية لمخالفي أنظمة السوق المالية

)تداول( تعلن عن اإلطالق التجريبي لنظام 
اإلفصاح اإللكتروني »إفصاح«
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اإىل  الأوبك ل�ستثمار ما ي�سل  تخطط دول 

القادمن  العقدين  خــالل  دولر  تريليونات   7

الإنتاج  كفاءة  وحت�سن  النفط  �سناعة  لتطوير 

تعمل  مبتكرة  جديدة  تقنيات  على  الإنفاق  عر 

عــلــى تــطــويــر عــمــلــيــات ال�ــســتــكــ�ــســاف واحلــفــر 

م�سادر  تدفق  على  املحافظة  بهدف  والإنــتــاج 

النفط  تلبي الطلب املتزايد على  الطاقة بوترية 

ي�سعد  اأن  املقدر  من  حيث  2035م،  عام  حتى 

 107 حـــوايل  اإىل  النفط  على  الــعــاملــي  الطلب 

مالين برميل يومًيا.

الأوبــك عبداهلل  ملنظمة  العام  الأمن  وذكر 

برامج  تنهمك يف  الأوبك  اأن دول  البدري  �سامل 

على  وتركز  والــغــاز،  النفط  ل�سناعة  تطويرية 

تعزيز ال�ستثمار يف ال�سناعات الأولية واملتو�سطة 

والتحويلية و�سوًل اإىل ا�ستقرار اإمدادات النفط 

باأ�سعار  ال�ستهالك  اأ�سواق  اإىل  تدفقه  و�سمان 

وت�ساهم  بامل�ستهلكن،  ت�سر  ول  املنتجن  تفيد 

الأخرى  ال�سناعات  تطوير  يف  فاعلة  م�ساهمة 

التي حتقق النمو املطرد لالقت�ساد العاملي.

اأو�سح �سفري خادم احلرمن ال�سريفن لدى لبنان علي بن 

عوا�س ع�سريي اأن حجم التبادل التجاري بن اململكة ولبنان بلغ 

واردات  دولر  مليون   434 منها  2012م  عام  دولر  مليون   783

لبنانية من ال�سلع واملنتجات ال�سعودية و359 مليون دولر �سادرات 

لبنانية لالأ�سواق ال�سعودية. واأكد اأن العالقات ال�سعودية اللبنانية 

بن  الدائم  والتوا�سل  واملتانة  بالعمق  تاأ�سي�سها  منذ  ات�سمت 

قيادتي البلدين ب�سكل اأخوي مما ينعك�س اإيجاًبا على العالقات 

املوؤ�س�ساتية والقت�سادية منها ب�سكل خا�س، وي�سهل الأمور يف كال 

اجلانبن، وا�ستعر�س يف حما�سرة األقاها العالقات القت�سادية 

وتوقع البدري اأن يرتفع الطلب على الطاقة 

يتطلب  ما  وهــو   ،2035 عــام  حتى   %54 بن�سبة 

النفط  جمـــال  يف  ــثــمــارات  ــت ال�ــس يف  الــتــو�ــســع 

والغاز، ول �سيما اأنهما ي�سكالن 87% من جممل 

م�ساهمة  اأن  بيد  حــالــًيــا،  الــطــاقــة  ا�ستهالك 

بن اململكة ولبنان و�سبل تطويرها وتعزيزها وذلك مبقر الغرفة 

التي  الأدوار  اللبنانية يف بريوت، ومن ذلك جملة من  التجارية 

بها  القيام  البلدين  يف  الر�سمية  واملوؤ�س�سات  الــوزارات  ت�ستطيع 

اإ�سافة اإىل القطاع اخلا�س ورجال الأعمال وامل�ستثمرين. و�سدد 

بن  عبداهلل  امللك  ال�سريفن  احلرمن  خــادم  حكومة  اأن  على 

الأجنبي  ال�ستثمار  اأولت   - اهلل  حفظه   - �سعود  اآل  عبدالعزيز 

باملزايا  الأجنبي  ال�ستثمار  من�ساآت  تتمتع  بحيث  كبرًيا  اهتماًما 

واحلوافز وال�سمانات التي تتمتع بها املن�ساآت الوطنية ال�سعودية 

بح�سب الأنظمة والتعليمات.

م�سادر الطاقة الأخرى �سوف تعمل على خف�س 

ا�ستهالك  82% من جممل  اإىل نحو  املعدل  هذا 

دور  اأن  اإل  2035م،  عام  بحلول  العاملي  الطاقة 

وبــارًزا خالل  مهًما  �سيظل  ال�سناعة  النفط يف 

العقود القادمة.

دول »أوبك« تخطط الستثمار 7 تريليونات 
دوالر لتطوير صناعة النفط

783 مليون دوالر حجم التبادل التجاري بين المملكة ولبنان

اقتصاديات
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الو�سع  تقديرات  اأن  عاملية  درا�سة  اأظهرت 

القت�سادية  والتوقعات  ــايل،  احل القت�سادي 

لالأ�سهر ال�ستة املقبلة، ت�سري اإىل حت�سن طفيف 

مقارنة بالربع ال�سابق، ووجود عالمات متزايدة 

ت�سري اإىل ا�ستقرار القت�ساد العاملي.

خمت�سون  اأجــراهــا  التي  الدرا�سة  وقامت 

اإف  »اآي  ومعهد  الــدولــيــة  الــتــجــارة  غــرفــة  مــن 

التوجهات  بتقييم  القت�سادية  للبحوث  اأو« 

منظمات  اإ�سراك  عر  العامل،  يف  القت�سادية 

على  بالت�سويت  العامل،  حول  وانتقالية  وطنية 

البلدان  يف  احلــالــيــة  القــتــ�ــســاديــة  الــتــطــورات 

تقييمات  الت�سويت  هــذا  نتائج  وتوفر  املعنية. 

يف  ال�سائد  القت�سادي  للو�سع  وحديثة  �سريعة 

حول  اقت�سادًيا  ا  خمت�سً  1178 قام  اإذ  العامل، 

ني�سان  يف  الت�سويت  هذا  يف  بامل�ساركة  العامل 

)اأبريل( املا�سي.

وفيما تزايد موؤ�سر املناخ القت�سادي ب�سكل 

ذكرت  اأمريكا،  و�سمال  اأوروبــا  غرب  يف  طفيف 

اآ�سيا،  يف  كبري  ب�سكل  ارتفع  قد  ــه  اأن الدرا�سة 

للو�سع  الإيجابية  التقييمات  بف�سل  اإنه  وقالت: 

اآ�سيا  قــارة  موؤ�سر  واأن  والتوقعات  القت�سادي 

يف  وامل�ستهلكن  ال�سركات  ثقة  ارتفعت 

باأن  الآمال  يزيد  ما  متوقع  ب�سكل غري  اأملانيا 

اأوروبا �سي�ستعيد قوة الدفع  اأكر اقت�ساد يف 

يف الأ�سهر املقبلة وفًقا لـ»الأملانية«.

القت�سادية  لالأبحاث  اإيفو  معهد  وقــال 

ومقره مدينة ميونيخ، اإن موؤ�سره الذي يقي�س 

املعنويات ال�سائدة لدى امل�سوؤولن التنفيذين 

)مايو(  اأيار  يف  حاد  ب�سكل  انتع�س  اأملانيا  يف 

 104.4 مقابل  نــقــاط   105.7 اإىل  لي�سل 

نقاط يف ني�سان )اأبريل(.

»جي  جمموعة  قالت  اأخــرى،  ناحية  من 

نورنرج  ومقرها  ال�سوق  لأبــحــاث  كيه«  اإف 

اأحــدث  اإ�ــســدارهــا  لــدى  اأملانيا  غــرب  جنوب 

بيانات موؤ�سرها ال�ستطالعي لثقة امل�ستهلكن، اإن ثقة امل�ستهلكن الأملان تتجه لت�سجيل اأعلى م�ستوياتها منذ اأكرث من خم�س �سنوات.

وقال اخلبري القت�سادي لدى املعهد كاي كار�ستين�سن، اإن »القت�ساد الأملاين ل يزال يف طريقه يف ظل و�سع اأوروبي �سعب«.

 ،2010 نهاية عام  لأعلى مراحله منذ  و�سل  قد 

الو�سع  تقييمات  فـــاإن  اأمــريــكــا  �سمال  يف  اأمـــا 

تزال  ل  لكنها  حت�سن،  يف  احلــايل  القت�سادي 

منخف�سة عن الهدف املراد.

وتزامن الإعالن عن الدرا�سة مع ا�ستعدادات 

ال�سعودية،  الــدولــيــة  الــتــجــارة  غــرفــة  اأجــرتــهــا 

باري�س،  يف  الدولية  التجارة  غرفة  مع  بالتعاون 

لعقد الجتماع الت�ساوري لأجندة اأعمال التجارة 

واملجموعة  الــدولــيــة  الــتــجــارة  لغرفة  العاملية 

جمل�س  يف  الع�سرين،  ملجموعة  ال�ست�سارية 

برعاية  مــوؤخــًرا  الريا�س  يف  ال�سعودية  الغرف 

الدكتور توفيق الربيعة وزير التجارة وال�سناعة، 

نوعها  من  دولية  اقت�سادية  فعالية  اأكــر  وهــي 

للقطاع اخلا�س العاملي، يوا�سل جمتمع الأعمال 

الدولية،  التجارة  لتعزيز  جهوده  فيها  العاملي 

وتنمية م�ساركته يف ر�سم ال�سيا�سات القت�سادية 

الفاعلة،  والكيانات  املنظمات  عــر  الــدولــيــة، 

كمجموعة الع�سرين، ومنظمة التجارة العاملية. 

ا في المناخ االقتصادي غرفة التجارة الدولية تتوقع تحسنااً طفيفاً

ارتفاع مفاجئ لثقة الشركات والمستهلكين في ألمانيا
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قررت بور�سة باري�س اإطالق بور�سة خا�سة 

عدد  يقل  التي  احلجم،  املتو�سطة  بال�سركات 

عمالئها عن خم�سة اآلف �سخ�س، والهدف من 

ال�سركات  م�ساعدة  اجلديدة  البور�سة  اإن�ساء 

ال�سيولة  على  احل�سول  على  احلجم  املتو�سطة 

ــواق مــن خــالل اإدراجــهــا يف  ــس الــالزمــة مــن الأ�

البور�سة.

املــولــود  يتمكن  اأن  باري�س  بور�سة  وتــاأمــل 

ال�سنوات  يورو خالل  12 مليار  اجلديد من رفع 

�سركة   80 نحو  لإدراج  وتطمح  املقبلة،  الثالث 

فرن�سية فيها يف ال�سنة. و�ستعمل بور�سة باري�س 

الفرن�سية  املناطق  يف  ال�سركات  اإدراج  اأجل  من 

البور�سة اجلديدة هي بور�سة  ب�سكل تكون معه 

املدن الفرن�سية الكرى يف العا�سمة.

موظفي  ثلثي  اإيفاد  البور�سة  اإدارة  وقررت 

مدن  اإىل  احلجم  ال�سغرية  ال�سركات  بور�سة 

ليون، مار�سيليا، نانت، بوردو، و�سرتا�سبورج. 

وينبع قرار اإن�ساء بور�سة لل�سركات املتو�سطة 

ال�سركات  احتياجات  �سد  اأهمية  مــن  احلجم 

�سركات  باأيدي  تقع  لكيال  لل�سيولة،  الفرن�سية 

اأجنبية اأو ت�سطر لالإعالن عن اإفال�سها، ب�سبب 

تــقــريــر �ـــســـادر عـــن الأمم  ـــــاد  اأف

املــتــحــدة بــــاأن وتــــرية الــنــمــو مــا زالــت 

متباطئة خالل عام 2013م على الرغم 

الدولية  املــالــيــة  الــظــروف  حت�سن  مــن 

 وانخفا�س املخاطر على املدى الق�سري.

املتحدة حول »و�سع  ولفت تقرير الأمم 

عام  خــالل  واآفــاقــه  العاملي  القت�ساد 

2013« اإىل ا�ستمرار تباطوؤ وترية النمو 

اأن  تــوقــع  لكنه  الــعــاملــي،  القــتــ�ــســادي 

بطيء  ب�سكل  زخًما  القت�ساد  يكت�سب 

بف�سل  2014م  عــام  ويف  احلــايل  العام  من  الثاين  الن�سف  يف 

 ال�سيا�سات النقدية التي�سريية يف القت�ساديات النامية واملتقدمة.

التقرير  والجتماعية  القت�سادية  املتحدة  الأمم  اإدارة  واأطلقت 

اجلديدة  املــبــادرات  اأن  فيه  جــاء  بنيويورك  �سحايف  موؤمتر  يف 

املنهجية  املخاطر  قللت  الــكــرى  املتقدمة  القت�ساديات  يف 

و�ساعدت يف ا�ستقرار و�سع امل�ستهلك والأعمال وثقة امل�ستثمرين، 

بال�سيولة  مــدهــا  رف�سها  اأو  املــ�ــســارف  تـــردد 

الالزمة.

جتدر الإ�سارة اإىل اأن حجم الأموال املوجودة 

من  اأكرث  يبلغ  احلياة  على  التاأمن  �سناديق  يف 

�سربت  قد  احلكومة  وكانت  يــورو،  مليار   3300

قانوًنا يطول  قد ت�سدر  اأنها  الأخرية  الفرتة  يف 

تزيد  التي  ال�سناديق،  هذه  يف  الكبرية  الودائع 

ولــــكــــن ذلــــــك اأ�ــــســــفــــر عــــن حتــ�ــســن 

القت�سادي. النمو  يف  للغاية   حمــدود 

الأمم  الــعــام  الأمـــن  م�ساعدة  وقــالــت 

القت�سادية  التنمية  ل�سوؤون  املتحدة 

الــدويل  التباطوؤ  »اإن  اأخــتــار:  �سام�ساد 

بتح�سينات  ا�ستبدل  واملتزامن  املمتد 

الأمريكي  النمو  اكت�سب  وقد  ملمو�سة، 

زخـــًمـــا ومنـــت الــيــابــان بــنــ�ــســبــة 3.5 

الــعــام«. مــن  الأول  الــربــع  املــئــة يف   يف 

انــكــمــا�ــس  وجـــــــود  اإىل  ــــــارت  ــــــس واأ�

ــــورو بـــالـــرغـــم مــــن وجــــــود اخـــتـــالفـــات يف  ــــي يف مــنــطــقــة ال

تنمو  الــنــا�ــســئــة  ــات  ــادي ــ�ــس ــت الق اأن  حـــن  يف  ــمــو،  ــن ال تــبــايــن 

ــيــاتــهــا ولــكــن مبـــعـــدلت منـــو جــيــدة. ــــل مـــن اإمــكــان  بــ�ــســكــل اأق

اإىل و�سع خطة ذات م�سداقية ل�سبط  اأختار احلكومات  ودعت 

الأمور  العامة وفق ظروفها اخلا�سة مع مراعاة  املالية  الأو�ساع 

املرتبطة بتوفري فر�س العمل واحلماية الجتماعية.

على 600 األف يورو.

وكان الرئي�س الفرن�سي فران�سوا هولند قد 

اأ�سار الأ�سبوع املا�سي اإىل اأن احلكومة الفرن�سية 

يتعلق  مــا  منها  لــقــوانــن،  التح�سري  طـــور  يف 

ب�سناديق التاأمن على احلياة لت�سجيع اأ�سحابها 

على ال�ستثمار يف ال�سركات القت�سادية املنتجة 

من خالل تغيري ال�سيا�سة ال�سريبية.

إنشاء بورصة للشركات متوسطة الحجم في باريس

استمرار تباطؤ وتيرة النمو االقتصادي العالمي خالل عام 2013

اقتصاديات
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قدم البنك الدويل م�ساعدة بقيمة مليار دولر ملنطقة البحريات 

الكونغويل جوزف كابيال،  الرئي�س  لقاء  الإفريقية، يف ختام  العظمى 

مع الأمن العام لالأمم املتحدة بان كي مون الذي زار الكونغو موؤخًرا.

»اإن هذه  له:  بيان  كيم، يف  يونغ  الدويل جيم  البنك  رئي�س  وقال 

امل�ساعدة �ستخ�س�س ملجالت الطاقة والزراعة والتجارة عر احلدود 

القت�سادية  التنمية  اإنعا�س  على  و�ست�ساعد  والتوظيف،  وال�سحة 

منذ  تعاين  التي  لل�سعوب  املعي�سية  الظروف  وحت�سن  وظائف  وتوفري 

زمن طويل«.

واأو�سح كيم، اأن هذه امل�ساعدة �ستعطى بدون فائدة، و�ستمنح عر 

املنظمة الدولية للتنمية، م�سيًفا »لقد بذلنا هذه اجلهود ال�ستثنائية 

منطقة  يف  دائم  �سالم  اإر�ساء  يف  ي�سهم  اأن  ميكن  ذلك  اأن  نعد  لأننا 

البحريات العظمى«.

ال�سالم يف  اتفاق  اإىل دعم  الإعــالن يهدف  اأن هذا  البيان  واأكــد 

منطقة البحريات العظمى الذي وقعته 11 دولة يف فراير املا�سي.

اأكدت نائبة رئي�س البنك الدويل ملنطقة ال�سرق الأو�سط 

اأندر�سون ا�ستعداد البنك الدويل  اأينجر  اإفريقيا  و�سمال 

اأجل دعم برامج  لإعطاء اخلرة الدولية ال�سرورية من 

 الإ�سالح التي ترغب اجلزائر يف اإجرائها على اقت�سادها.

البنك  اأن  اجلزائرية  املالية  لوزارة  بيان  وفق  واأو�سحت 

احلكومة  تطلبها  الــتــي  الإ�ــســالحــات  يــدعــم  ــــدويل  ال

اجلزائرية.

وقد اأجرت اأندر�سون حمادثات مع عدد من امل�سوؤولن 

اجلزائرين بينهم رئي�س الوزراء عبداملالك �سالل ووزير 

املالية كرمي جودي ووزير الطاقة واملناجم يو�سف يو�سفي.

و.. يقدم مساعدة بمليار دوالر 
لمنطقة البحيرات العظمى

البنك الدولي يدعم برامج 
اإلصالح في الجزائر

اأكد الأمن العام ملجل�س الوحدة القت�سادية العربية 

اململكة  بن  امل�سرتك  اجل�سر  اأن  الربيع  حممد  ال�سفري 

بن  ثنائي  م�سروع  م�سر  وجمهورية  ال�سعودية  العربية 

العربي. النقل  ربــط  م�سروع  �سمن  يدخل  ل   البلدين، 

وقال يف ت�سريحات له على هام�س م�ساركته باملوؤمتر العربي 

بالقاهرة  واملتو�سطة  ال�سغرية  امل�سروعات  لدعم  الأول 

ال�سهر املا�سي: اإن امل�ستخدم من ال�سندوق العربي لدعم 

دولر  مليون   385 بلغ  واملتو�سطة  ال�سغرية  امل�سروعات 

لدعم امل�سروعات ال�سغرية واملتو�سطة يف الدول امل�ساركة 

عام  الكويت  اأمــري  اأطلقه  الــذي  ال�سندوق  مــال  راأ�ــس  يف 

من  وعــدد  ال�سعودية  العربية  اململكة  مب�ساركة  2009م، 

الدول بلغت م�ساركتهما بنحو مليار دولر منا�سفة بينهما 

دولر. مليون   350 بقيمة  امل�ساركة  العربية  الــدول   وبقية 

وفيما يتعلق بالربط الكهربائي العربي، اأفاد الأمن العام 

التعاون العربي التي يقدر لها  اأكرث جمالت  باأنه يعد من 

النجاح خا�سة للحاجة احلقيقية لتحقيق التنمية الداخلية 

جمل�س  ودول  العربي  املغرب  دول  بن  الربط  ومت  للدول، 

التعاون اخلليجي وبن م�سر واململكة العربية ال�سعودية.

الربط الكهربائي العربي أكثر مجاالت التعاون التي يقدر لها النجاح
اأمن جمل�س الوحدة القت�سادية العربية: 
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 »STC Venture« وقع �سندوق املال اجلريء

املزود  اإيكو؛  �سركة  مع  ا�سرتاتيجية  �سراكة  عقد 

اأو�سع  خالل  من  الرقمي  الت�سويق  حللول  املتكامل 

�سبكة اإعالنية يف ال�سرق الأو�سط و�سمال اإفريقيا، 

يف  دولر  مــاليــن   3 الــ�ــســنــدوق  ا�ستثمر  حــيــث 

خالل  من  ال�سعودية  الت�سالت  وت�سعى  ال�سركة. 

ا�ستثماراتها يف �سندوق راأ�س املال اجلريء، لدعم 

وقعت �سركة »بيانات الأوىل« التابعة ل�سركة احتاد ات�سالت 

»موبايلي« مذكرة تعاون مع �سركة )PCCW( العاملية يف جمال 

هام�س  على  امل�سغلن،  ومبيعات  ال�سوتية  واخلدمات  البيانات 

مبدينة   ITW لالت�سالت  العاملي  ال�سنوي  الجتماع  فعاليات 

�سيكاغو يف خطوة تنعك�س اإيجابًيا على الطرفن لتقدمي خدمات 

ذات اعتمادية عالية.

الأعمال  فر�س  وتطوير  حتديد  التعاون  مذكرة  وتت�سمن 

البيانات  خــدمــات  وحت�سن  دعــم  وكــذلــك  للطرفن،  املــتــاحــة 

امل�سغلن  مبيعات  جمــال  يف  وال�سراكة  ال�سوتية  واخلــدمــات 

للم�ساريع اخلا�سة والكبرية.

»موبايلي«  ل�سركة  التنفيذي  والرئي�س  املنتدب  الع�سو  واأكد 

املهند�س خالد الكاف اأن البنية التحتية القوية والتي تعد الأكرث 

مميًزا  ا�سرتاتيجًيا  �سريًكا  موبايلي  من  جتعل  باملنطقة  تطوًرا 

لل�سركات العاملية، م�سيًدا بال�سراكة بن الطرفن والتي �ستنعك�س 

ب�سكل اإيجابي على م�ستوى اخلدمات املقدمة للعمالء.

اإطالقها  عن  الأركــان  دار  �سركة  اأعلنت 

ــة بحجم  ــي لــرنــامــج �ــســكــوك اإ�ــســالمــيــة دول

ريال  مليار   2.8( اأمريكي  دولر  مليون   750

�سرائح تطرح خالل مدة  �سعودي( على عدة 

على  الطلبات  دفرت  فتح  مت  حيث  �سهًرا،   12

دولر  مليون   450 البالغة  الأوىل  ال�سريحة 

)1.69 مليار ريال �سعودي( يوم الثنن املوافق 

الطلبات  دفرت  اإغــالق  ومت  2013م،  مايو   20

2013م.  مايو   21 املوافق  الثالثاء  يوم   ظهر 

كبرًيا  اإقباًل  ال�سريحة  هذه  اإ�سدار  لقي  وقد 

والإقليمية،  الدولية  الأ�ــســواق  م�ستثمري  من 

جمالت  يف  والرائدة  املبتكرة  التجارية  امل�ساريع 

اإىل  تــهــدف  كما  املــعــلــومــات.  وتقنية  التــ�ــســالت 

ال�سرق  اأ�ــســواق  يف  الرقمي  القت�ساد  منو  تعزيز 

الأو�سط وال�سمال الإفريقي، ومن �ساأن ذلك حتفيز 

القت�سادية،  والتنمية  والبــتــكــار  ــادرة  ــب امل روح 

البنية  ف�ساًل عن دعم  فر�س عمل جديدة،  وخلق 

الأ�سا�سية لالقت�ساد املعريف.

حيث مت تغطية الكتتاب مبقدار 3.7 اأ�سعاف 

اكتتاب  بطلبات  املــ�ــســدرة  ال�سريحة  حجم 

مليارات   6( دولر  مليار   1.6 بلغت  اإجمالية 

ريال �سعودي(. ومت النتهاء بنجاح من اإقفال 

ال�سريحة الأوىل مببلغ وقدره 450 مليون دولر 

ويبلغ  �سعودي(  ريــال  مليار   1.69( اأمريكي 

اآجل هذه ال�سريحة 5 �سنوات ت�ستحق يف 24-

�سنوي  ربح  مبعدل  اإ�سدارها  ومت  5-2018م، 

.%5.75

»المال الجريء« يستثمر 3 ماليين دوالر في »إيكو«

موبايلي و»PCCW« يتعاونان لدعم البيانات

»دار األركان« تقفل الشريحة األولى من »صكوك إسالمية«

اقتصاديات
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�سهادات  اإ�سدار  نتائج  جل�سة  العماين  املركزي  البنك  مببنى  عقدت 

ال�سهادات  قيمة  اإجمايل  بلغ  حيث   818 رقم  الإ�ــســدار  العمانية  الإيــداع 

املخ�س�سة 418 مليون ريال عماين.

لتلك  الفائدة  �سعر  متو�سط  اأن  البنك  عن  ال�سادرة  الن�سرة  واأفــادت 

ال�سهادات كان 0.13 باملائة. 

فيما بلغ اأعلى �سعر مقبول 0.13 باملائة م�سرية اإىل اأن مدة تلك ال�سهادات 

 ت�سل اإىل 28 يوًما، حيث �سيتم ا�ستحقاقها يف التا�سع ع�سر من �سهر يونيو املقبل.

وت�سارك  العماين  املركزي  البنك  عن  ال�سادرة  الإيــداع  �سهادات  وتعتر 

فيها البنوك املرخ�سة فقط اأداة مالية لتنفيذ عمليات ال�سيا�سات النقدية 

امل�سريف  القطاع  لدى  النقدية  ال�سيولة  فائ�س  امت�سا�س  اإىل  ترمي  التي 

على وجه اخل�سو�س واحلفاظ على ا�ستقرار �سعر الفائدة وعلى �سوق املال 

ب�سكل عام.

الثاين  للفرتة من  ال�سراء  اإعادة  الفائدة على عمليات  �سعر  باأن  علًما 

واحد  هو  منه  والع�سرين  الثامن  وحتى  احلايل  مايو  �سهر  من  والع�سرين 

باملائة.

ال�سيارات  خلدمات  ال�سعودية  ال�سركة  اأعلنت 

واملعدات )�سا�سكو( �سدور حكم نهائي واجب النفاذ 

يف ق�سيتها املرفوعة �سد وزارة الدفاع.

وقالت »�سا�سكو« يف بيان لها على موقع »تداول« 

اإن حمــامــي الــ�ــســركــة »عــثــمــان الــدبــا�ــس حمــامــون 

وم�ست�سارون وحمكمون« اأبلغها بتاريخ 23 مايو 2013م 

اأنه قد �سدر احلكم ل�سالح ال�سركة يف الق�سية املقامة 

يق�سي  الدفاع،  بوزارة  امل�سرتكة  القوات  �سوؤون  �سد 

 77 مبلغ  لـ»�سا�سكو«  تدفع  باأن  الدفاع  وزارة  باإلزام 

 األف ريال ورف�س ما عدا ذلك من طلبات للطرفن.

وكانت »�سا�سكو« قد رفعت منذ نحو 10 �سنوات ق�سية 

امل�سرتكة(  )الــقــوات  والــطــريان  الــدفــاع  وزارة  �سد 

املوقعة معهم  العقود  تطالب فيها مببالغ متبقية من 

الكويت،  اأثناء فرتة حرب حترير  1411هـ  عام  منذ 

قابل  غري  حكم  املظامل  ديــوان  من  بعدها  لي�سدر 

 49.6 )�سا�سكو(  بدفع  يق�سي  )ابتدائي(  للتنفيذ 

عن  دفعها  مت  كمبالغ  الدفاع  وزارة  اإىل  ريال  مليون 

بعدها  »�سا�سكو«  لتقوم  الـــوزارة،  من  اخلطاأ  طريق 

با�ستئناف احلكم.

يف  »زجــاج«  الوطنية  الزجاجية  ال�سناعات  �سركة  اأكدت 

الزميلة وهي �سركة  اأن �سركاتها  بيان لها على موقع »تداول« 

قلف قارد يف اجلبيل و�سركة قارديان راك يف راأ�س اخليمة ل 

ت�سدران الزجاج امل�سطح اإىل الأ�سواق الهندية.

الهند  اأن  موؤخًرا  ذكرت  املحلية،  ال�سحف  اإحدى  وكانت 

اأ�سواقها مبنتجات  باإغراق  ال�سعودية  الزجاج  �سركات  اتهمت 

بالتدخل  ال�سعودية  التجارة  وزارة  مطالبة  امل�سطح،  الزجاج 

لوقف تلك ال�سركات.

المركزي العماني يصدر شهادات 
إيداع بـ 418 مليون ريال عماني 

»زجاج«: ال نصدر الزجاج 
المسطح لألسواق الهندية

»ساسكو«:
حكم نهائي بإلزام

وزارة الدفاع بدفع 77 
ألف ريال للشركة

17
العدد 80 - يونيه 2013م



حلول عملية.. لمشاكل مزمنة
القطار الكهربائي والنقل العام

ُت����ق����در اخل���س���ائ���ر االق���ت���ص���ادي���ة مل��دي��ن��ة 
الرياض نتيجة احلوادث املرورية بحوالي 3 
مليارات ريال سنوًيا )1427ه�(، ويخشى أن 
ترتفع إلى حوالي 5 مليارات ريال سنوًيا يف 
العام املقبل )1435ه���(، وذلك وفًقا لدراسة 
م��ن��ت��دى ال���ري���اض االق��ت��ص��ادي ال��ت��ي ج��رت 
مناقشتها عام 2011م مشيرة وقتها إلى أن 
التأخر يف حل مشكلت النقل داخل املدن، 
كبيرة،  خسائر  واملجتمع  االقتصاد  يكلف 
وه���و م��ا ي��ج��ع��ل م��ن م��ش��اري��ع ال��ن��ق��ل ال��ع��ام 
ومترو الرياض التي يجري اآلن تنفيذها، 
إضافة إلى إنشاء هيئة خاصة بالنقل العام 
يف امل��م��ل��ك��ة ح��ل��واًل م��ن��اس��ب��ة ل��ل��ق��ض��اء على 

مشاكل املرور بالعاصمة.
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على  البيئية  لالأ�سرار  القت�سادية  والتكلفة  اأ�سرار، 

املادة )59( من  املروري يف  تعريف احلادث  اأ�سا�س 

يف  التنفيذية  ولئحته  1428هـ  ال�سادر  املرور  نظام 

فقرتها )59/اأ(. وجاءت كما يلي:

التكلفة القت�سادية التقديرية للحوادث هي 47 

التقديرية القت�سادية  والتكلفة  مليار ريال �سعودي، 

اأ�ــســرار  مــن  عنها  ينتج  ومــا  املــروريــة  لالختناقات 

التقديرية  والتكلفة  �ــســعــودي  ريـــال  مليار   28 هــي 

القت�سادية لالأ�سرار البيئية هي 6 مليارات لي�سبح 

اإجمايل التكلفة التقديرية 81 مليار ريال �سعودي.

الناجمة  امل�سكالت  مل�ساعفات  ر�سده  اإطار  ويف 

ــال املــنــتــدى يف  عــن تــراكــمــات اأزمـــة النقل الــعــام ق

مالين   4 من  اأكــرث  ت�سم  اململكة  مدن  اإن  درا�ساته 

لنقل  احلالية  اخلــدمــة  اأن  حــن  يف  وطالبة،  طالب 

اأن  كما  الطلب،  من   %25 نحو  اإل  تغطي  ل  الطالب 

العمراين  والتو�سع  باململكة  ال�سريع  ال�سكاين  النمو 

الكبري، يت�سبب يف تفاقم اأزمة النقل داخل املدن.

املتولدة يف بع�س املدن   بلغ عدد الرحالت   كما 

مليون   15 اإىل  ي�سل  وقد  يومًيا،  رحلة  مالين   6.5

حجم  ت�ساعف  اإىل  اإ�سافة  1442هـــ،  عام  يف  رحلة 

اأدى  مما  الطرق،  ل�سعة  بالن�سبة  املــروريــة  احلركة 

يف  ال�سرعة  متو�سط  وانخفا�س  الطرق  تكد�س  اإىل 

بع�س املدن من 52 ــ 20 كم /�ساعة، كما اأن متو�سط 

الأزمــة  هذه  ظل  يف  �سنوًيا  يتدنى  املرورية  ال�سرعة 

مبقدار 3 كم/ �ساعة.

اأهم  املرورية تعد من  اأن احلــوادث  كذلك ظهر 

امل�ساكل التي يعاين منها املجتمع ب�سبب فقدان اأحد 

متثل  احلــوادث  هذه  واأ�سحت  ممتلكاته،  اأو  اأفــراده 

احلــوادث  اأ�سباب  وترجع  املــدن،  على  يخيم  �سبًحا 

ما  ب�سرية،  و�سلوكيات  لأخطاء   %80 بن�سبة  عاملًيا 

يت�سبب يف خ�سائر اجتماعية مبا�سرة وغري مبا�سرة 

الوطني  الناجت  اإجمايل  4% من  يقارب  اإىل ما  ت�سل 

ال�سباب  �سريحة  الغالب  يف  وحت�سد  الــدول،  لبع�س 

من �سن 20 اإىل 35 �سنة.

احلـــوادث  فـــاإن  العاملية  لــالإحــ�ــســاءات  ووفــًقــا 

م�سبب  كــاأكــر  ال�ساد�سة  املــرتــبــة  حتتل  املــروريــة 

للوفيات يف العامل، وحتتل اإفريقيا املراتب الأوىل يف 

عدد الوفيات.

عام 2012م .. النفراجة

�سهد  العام املا�سي 2012م خطوات عملية جتاه 

يتعلق  فيما  اململكة،  تعانيها  التي  امل�ساكل  تلك  حل 

وتكد�س،  حــوادث  من  عنها  ينجم  وما  املــرور  باأزمة 

فكان اأن اأقر جمل�س الوزراء اأواخر �سهر رم�سان من 

العام نف�سه تنفيذ م�سروع للنقل العام يف مكة املكرمة، 

وتبلغ تكلفته الإجمالية 62 مليار ريال ويجري تنفيذه 

على ثالث مراحل متتد جميعها لع�سر �سنوات.

املكرمة  ملكة  ال�سامل  املخطط  املجل�س  واعتمد 

وامل�ساعر املقد�سة كاإطار ا�سرتاتيجي لتنميتها حتى 

النقل  م�سروع  تنفيذ  على  وافــق  كما   ،2045 عــام 

واحلافالت  القطارات  ي�سمل  املكرمة  مبكة  العام 

»مــرتو«  قطارات  �سبكة  اإن�ساء  مالحمه  اأهــم  ومــن 

تغطي كامل املدينة.

تنفيذ  على  املوافقة  الــوزراء  جمل�س  اأقر  كذلك 

)القطارات  الريا�س  مدينة  يف  العام  النقل  م�سروع 

الهيئة  لدرا�سات  وفًقا  مراحله  بكامل  احلافالت(   -

اجلهات  مب�ساركة  الريا�س  مدينة  لتطوير  العليا 

غري  بدعم  النقل  قطاع  يحظى  عامة  ب�سفة 

على  املوافقة  �سدور  �سبق  فقد  الدولة،  من  حمــدود 

ال�سرتاتيجية الوطنية للنقل، واإن�ساء هيئة اخلطوط 

احلــديــديــة، وكــذلــك املــوافــقــة عــلــى نــظــام النقل 

تنفيذ  قـــرارات  اإىل  اإ�سافة  احلديدية،  باخلطوط 

منظومة النقل العام يف مكة املكرمة ومدينة الريا�س 

الــدولــة  تتكفل  اأن  يف  �ساحبتها  الــتــي  والـــقـــرارات 

فيهما  العام  النقل  اأنظمة  وت�سغيل  اإن�ساء  بتكاليف 

وباقي املدن التي ت�ستكمل درا�ستها.

ال�سكك  م�ساريع  اإقــــرار  كله  ــك  ذل �سبق  كما   

م�سروع  ينفذ  حيث  اململكة،  يف  العمالقة  احلديدية 

اجلنوب،  ال�سمال  وقطار  ال�سريع  احلرمن  قطار 

فيما يجري ت�سميم قطار اجل�سر الري الذي يربط 

اخلليج العربي بالبحر الأحمر، واجلزء الذي يقع يف 

اململكة من قطار دول جمل�س التعاون، وغريها.

ورغم كل تلك اجلهود والهتمام الذي حتظى به 

اأزمة  تعاين  اململكة  اأن  اإل  اململكة،  النقل يف  م�ساريع 

حيث  الكرى،  املدن  يف  وا�سحة  تبدو  حادة  مرورية 

يف الكثري منها مل تعد ال�سوارع قادرة على ا�ستيعاب 

التي جتوبها  املركبات  الكبري من عدد  ذلك احلجم 

وتعاين  ال�ستيعابية  طاقتها  تفوق  ومبعدلت  يومًيا، 

الختناقات املرورية نظًرا لعدم وجود البدائل.

ويف دورته اخلام�سة عام 2011م ا�ستطاع منتدى 

اأ�س�س  اإيجاد تقدير جديد على  الريا�س القت�سادي 

ومعايري جديدة حملية معتمدة على الأ�س�س واملعايري 

الإقليمية والعاملية. حيث و�سع تعريًفا جديًدا للتكلفة 

اأ�سا�سية  عليه مكونات  اأ�ساف  للحوادث  القت�سادية 

للحادث وهي الختناقات املرورية وما ينتج عنها من 

شبكة القطار الكهربائي 
)المترو( العمود الفقري لنظام 

النقل العام في الرياض.

الحوادث المرورية تحتل 
المرتبة السادسة كأكبر مسبب 

للوفيات في العالم.
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حدة.

 26 اإن�ساء  القطارات واحلافالت  �سبكة  تت�سمن 

كل  يت�سع   ،)Park&Ride( لل�سيارات  عاًما  موقًفا 

منها ملا بن 300 و500 موقف.

ربط قطار الريا�ض بالأ�ض�اق 

حتقيق  ال�سبكة  هــذه  ت�سميم  يف  ُروعـــي  وقــد 

النقل  وو�سائط  باحلافالت  النقل  �سبكة  مع  التكامل 

النظام  هذا  من  الق�سوى  الفائدة  لتحقيق  الأخــرى 

ــنــة، كــمــا مت اخــتــيــار مــ�ــســارات  عــلــى مــ�ــســتــوى املــدي

من  والأ�س�س،  املعايري  من  عدد  على  بناء  القطارات 

اأبرزها:

اجلــذب  مــنــاطــق  ــجــوار  ب ــارات  ــس ــ� امل ـــرور  • م
التجارية  والأ�ــســواق  املجمعات  مثل  العايل  ــروري  امل

الكبرية واملجمعات احلكومية ومراكز التوظيف.

من  املحطات  اإىل  الو�سول  �سهولة  مــراعــاة   •
وتوفري  املــ�ــســاة  حلــركــة  مالئمة  بيئة  تهيئة  خــالل 

الالئحات الإر�سادية املنا�سبة.

م�سرتكة  مبحطات  القطارات  م�سارات  • ربط 
القطارات  خطوط  بن  النتقال  من  الركاب  متكن 

النقل  وو�سائط  الــقــطــارات  خطوط  وبــن  املختلفة 

الأخرى ب�سهولة وي�سر.

املــواقــع  عـــدد مــن  اإىل  املــ�ــســارات  و�ــســول   •
ال�ــســرتاتــيــجــيــة مــثــل مــطــار املــلــك خــالــد وحمطة 

الريا�س  وجممع  العام  النقل  ومركز  احلديد  �سكة 

للمعار�س.

بدون �ضائق

موا�سفات  الكهربائي  القطار  م�سروع  وت�سمن 

تقنية وت�سميمية عالية، من اأبرزها ا�ستخدام نظام 

اأحــدث  واختيار  �سائق(،  )بـــدون  الآيل  الــقــطــارات 

الكهربائي  القطار  لعربات  والتقنيات  املوا�سفات 

الداخل،  من  العربات  ف�سل  تتيح  التي  العامل،  يف 

وتخ�سي�س فئة خا�سة للعائالت، اإ�سافة اإىل تزويدها 

بخدمات الت�سال وتبادل املعلومات للركاب.

املخت�سة، واأن تتوىل جلنة عليا برئا�سة اأمري منطقة 

الريا�س  العليا لتطوير مدينة  الهيئة  الريا�س رئي�س 

وع�سوية �ساحب ال�سمو امللكي وزير ال�سوؤون البلدية 

النقل،  املالية، ومعايل وزير  والقروية، ومعايل وزير 

الإ�سراف على تنفيذ امل�سروع.

وقد بداأت اللجنة فعلًيا يف العام نف�سه بالتح�سري 

للنقل  �سبكة  تاأ�سي�س  يت�سمن  الذي  امل�سروع  لتنفيذ 

للنقل  موازية  �سبكة  واإن�ساء  الكهربائية،  بالقطارات 

التي  العام  للنقل  ال�ساملة  للخطة  وفًقا  باحلافالت 

التي  الريا�س،  مدينة  لتطوير  العليا  الهيئة  و�سعتها 

فئات  لكل  الــعــام  النقل  خــدمــة  تــوفــري  اإىل  تــهــدف 

املدينة  يف  التنقل  و�سبل  اأمنـــاط  وتنويع  ال�سكان، 

ال�ستخدام  مــن  واحلـــد  ومــالئــمــة،  فّعالة  بطريقة 

مبتطلبات  والإيـــفـــاء  اخلــا�ــســة،  للمركبة  املــفــرط 

الظروف  مع  يتالءم  مبا  واملتوقعة،  القائمة  التنقل 

الجتماعية والقت�سادية والبيئية واملرورية.

امل�سروع  تنفيذ  خــطــوات  اللجنة  حــددت  كما 

وو�سع برنامج زمني لتنفيذه، على �سوء الدرا�سات 

والتنفيذ  الطرح  ووثائق  والت�ساميم  واملوا�سفات 

مدينة  لتطوير  العليا  الهيئة  اأعدتها  اأن  �سبق  التي 

�ساأنه  من  الذي  امل�سروع،  عنا�سر  ملختلف  الريا�س 

مب�سيئة  و�سكانها  املدينة  على  كبرية  عوائد  حتقيق 

فئات  لكافة  العام  النقل  توفري خدمة  تتجاوز  اهلل، 

والقت�سادية  املــروريــة  ــب  اجلــوان اإىل  الــ�ــســكــان، 

والعمرانية والجتماعية وال�سحية والبيئية، اإ�سافة 

الكبري  النمو  يواكب  دائــم  نقل  نظام  تاأ�سي�س  اإىل 

الذي ت�سهده املدينة، ويفي مبتطلبات التنقل القائمة 

واملتوقعة م�ستقباًل.

املرتو

ووفًقا للم�سروع، ت�سكل �سبكة القطار الكهربائي 

يف  الــعــام  النقل  لنظام  الفقري  العمود  )املـــرتو( 

رئي�سية  حمــاور  �ستة  اختيار  جــرى  حيث  الريا�س، 

بطول اإجمايل يبلغ 181 كيلومرًتا، تت�سكل منها �سبكة 

القطار الكهربائي يف املدينة، وتتوزع كما يلي:

• امل�سار )1( حمور العليا - البطحاء - احلاير 
بطول 44 كيلو مرًت، ويت�سمن 39 حمطة ركاب. 

 22 بطول  عبداهلل  امللك  طريق   )2( امل�سار   •
كيلو مرًتا، ويت�سمن 14 حمطة. 

طريق   - املنورة  املدينة  طريق   )3( امل�سار   •
مــرًتا،  كيلو   45 بطول  الأول  عبدالرحمن  بن  �سعد 

ويت�سمن 32 حمطة.

كيلو   32 بطول  املطار  طريق   )4( امل�سار   •
مرًتا، ويت�سمن 13 حمطة.

بطول  العزيز  عبد  امللك  طريق   )5( امل�سار   •
26 كيلو مرًتا، ويت�سمن 25 حمطة.

بن  عبدالرحمن  طريق  حمور   )6( امل�سار   •

 12 بطول  علي  بن  ح�سن  بن  ح�سن  ال�سيخ   - عوف 

كيلومرًتا، ويت�سمن 9 حمطات.

�ضبكة النقل باحلافالت

كما ا�ستملت خطة النقل العام على اإن�ساء �سبكة 

متكاملة للنقل باحلافالت تغطي كامل مدينة الريا�س 

وتتكامل مع القطار الكهربائي عر حمطات م�سرتكة 

يف  الرئي�سية  اخلطوط  من  عدد  يف  ال�سبكتن  لكلتا 

املدينة، وتتوزع �سبكة احلافالت بن اأربعة م�ستويات 

خمتلفة، هي :

• �سبكة حمورية رئي�سية عالية ال�سعة، خلطوط 
�س« )BRT( بطول  امل�سار املخ�سّ احلافالت »ذات 

جزء  بتخ�سي�س  تتميز  خطوط  وهي  كيلومرت،   95

من حرم الطريق مل�سار احلافالت، مما يتيح املزيد 

الذي  الوقت  يف  والت�سغيل،  الأداء  يف  الفعالية  من 

ميكن فيه ا�ستخدام هذه امل�سارات كم�سارات خا�سة 

بالطوارئ يتاح ا�ستخدامها من قبل �سيارات الهالل 

الأمنية  والأجــهــزة  واملــرور  املــدين  والدفاع  الأحمر 

وغريها.

100 كيلومرت،  بطول  م�ساندة  دائرية  �سبكة   •
لربط اأحياء املدينة  بع�سها ببع�س عر حافالت ذات 

�سعة متو�سطة.

كيلومرًتا.  575 بطول  �سريانية  ثانوية  • �سبكة 
ونقل  ال�سكنية  الأحياء  خلدمة  حملية  • �سبكة 
حمطة. اأقــرب  واإىل  من  �سغرية  بحافالت   الركاب 

وي�ستمل م�سروع �سبكة النقل باحلافالت، على حتديد 

م�ستويات  وح�سب  م�سار  لكل  املنا�سبة  املحطات  نوع 

م�سار،  لكل  وموا�سفاتها  احلافالت  ونــوع  اخلدمة، 

املركبات،  وتتبع  الت�سالت  نظم  من  حديثة  و�سبكة 

ونظم التذاكر ومعلومات الرحالت.

القطارات  �سبكة  مع  احلافالت  نظام  ويتكامل 

من عدة اأوجه، اأبرزها:

اخلطوط  من  عــدد  يف  ال�سبكتن  ا�ــســرتاك   •
خالل  من  منهما  لكل  املغذية  واخلطوط  الرئي�سية 

حمطات م�سرتكة.

ومعلومات  والت�سالت  التذاكر  نظم  • توحيد 
الركاب.

• ت�سميم غرف التحكم لكال امل�سروعن بحيث 
على  منهما  كل  بت�سغيل  والتحكم  الإ�ــســراف  ميكن 

القطارات والحافالت .. 
الحل األفضل للقضاء على 

مشاكل المرور بالمملكة.
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الــعــام  الــنــقــل  وقـــد حتــــددت  مــ�ــســارات �سبكة 

من  املعايري  مــن  عــدد  وفــق  امل�ستخدمة  والو�سائط 

اأبرزها:

وتوزعها يف املدينة. ال�سكانية  الكثافة  • تركز 
العالية  ــــروري  امل اجلـــذب  مــنــاطــق  خــدمــة   •
والتعليمية  التجارية  والأن�سطة  التوظيف  ملناطق 

واملجمعات  وامل�ست�سفيات  واجلامعات  الوزارات  مثل: 

خالد  امللك  ومطار  احلكومية  واملن�ساآت  التجارية 

الدويل  املعار�س  ومركز  الفرعية  واملراكز  الــدويل 

وو�سط املدينة ومركز النقل العام.

التي  املــروريــة  املحاكاة  منــاذج  ا�ستخدام   •
على  املــروريــة  احلركة  حجم  ملعرفة  الهيئة  طورتها 

الرحالت  وم�سادر  الريا�س  مدينة  و�ــســوارع  طــرق 

ومقا�سدها.

امل�ستخدمة  للو�سيلة  املتوقع  الإركــاب  حجم   •
على كل حمور.

النقل  م�سارات  على  الرحلة  زمــن  قيا�س   •
العام.

على  املــروريــة  احلــركــة  حجم  تــاأثــري  تقليل   •
ا�ستهالك  الزدحـــــام،  ــب:  جــوان يف  الــطــرق  �سبكة 

الوقود، انبعاثات عوادم املركبات.

حمالت جتارية

الرئي�سية  املحطات  مواقع  حتديد  جرى  وقد 

للقطار الكهربائي، بحيث تلتقي فيها عدة م�سارات 

م�ستويات  عــدة  على  ت�سميمها  مت  كما  للقطار، 

جميعها  و�ستكون  حديثة،  معمارية  ت�ساميم  وفق 

وال�سالمة  الــراحــة  و�سائل  على  وت�ستمل  مكيفة 

الرحالت،  معلومات  اأنظمة  وتت�سمن  للركاب، 

فيما �ستحت�سن بع�س املحطات الرئي�سية حمالت 

ــة ومــواقــف لــلــ�ــســيــارات كـــ )مــركــز النقل  جتــاري

امللك  طريق  تقاطع  عند  يقام  الــذي  الرئي�سي( 

عبداهلل مع �سارع العليا، وجرى ت�سميمه من ثالثة 

خطي  تخدم  م�سرتكة  حمطة  ي�سم  بحيث  اأدوار 

القطار )حمور العليا - البطحاء( و)طريق امللك 

عبداهلل(، اإ�سافة اإىل مواقف لل�سيارات، ومرافق 

وحمالت  العمالء،  وخدمة  التذاكر  لبيع  خدمية 

جتارية ومطاعم ومقاه.

ا�ستخدام  على  املحطات  ت�سميم  ي�ستمل  كما 

الالزمة  الطاقة  لتوفري  ال�سم�سية  اخلــاليــا  تقنية 

وامل�ساعد  كالتكييف  املــحــطــات  مــرافــق  لت�سغيل 

وال�سالمل الكهربائية وغريها.

متطلبات  القطار  م�سروع  ت�ساميم  وا�ستوفت 

الأمـــن والــ�ــســالمــة لــلــركــاب واملــنــ�ــســاآت، وذلـــك من 

متطورة  باأنظمة  واملحطات  العربات  تزويد  خــالل 

الإنذار  واأنظمة  الكامريات  بوا�سطة  تعمل  للمراقبة، 

املــبــكــر، ونــظــم اإطــفــاء احلــريــق، اإىل جــانــب توفري 

التي  الت�سالت  ونظم  الأنفاق،  يف  ال�سالمة  اأنظمة 

والت�سغيل  التحكم  مركز  مع  الفوري  التوا�سل  تتيح 

واجلهات الأمنية املخت�سة.

ت�سييد  الكهربائي،  القطار  نظام  يت�سمن  كما 

حركة  لإدارة  والــتــ�ــســغــيــل  للتحكم  مــتــطــور  مــركــز 

القطارات والتحكم بها، ومراقبة كافة عنا�سر النظام 

من حمطات وم�سارات ومرافق ونظم، و�سيزود املركز 

باأحدث نظم التحكم والت�سغيل واملراقبة.

خطواته  الكهربائي   القطار  م�سروع  بــداأ  وقــد 

اإىل التنفيذ عندما مت  تاأهيل اأربع ائتالفات   بعد اأن 

تقدم 38 ائتالًفا مبلفاتها للهيئة العليا لتطوير مدينة 

املعايري  لأعلى  وفًقا  وتقييمها  ملراجعتها  الريا�س، 

واملوا�سفات يف هذا املجال، وبعد درا�سة مدى قدرة 

هذه ال�سركات على القيام بالتزاماتها جتاه امل�سروع 

الزمنية  واملــدة  امل�سروع،  وحجم  طبيعة  اإىل  بالنظر 

اإنهاوؤه فيها. وقد  مت دعوة هذه الئتالفات  املطلوب 

لوثائق  طبًقا  واملالية   الفنية  عرو�سها  تقدمي  اإىل 

املناف�سة التي مت اإعدادها.

الأربعة  الئتالفات  من  ائتالف  كل  يكون  قد   

بحيث  التخ�س�سات،  متعددة  �سركات  من  املوؤهلة، 

قطاعات:  يف  تخت�س  �ــســركــات  ائــتــالف  كــل  ي�سم 

الأعمال  املــرتو،  اأنــفــاق  حفر  الــقــطــارات،  )�سناعة 

التحكم  ُنظم  والأنــفــاق،  اجل�سور  واأعــمــال  املدنية 

واأعمال  والكهربائية،  امليكانيكية  الأعمال  والت�سغيل، 

الت�سميم، والإدارة للم�ساريع الكرى(.

هيئة النقل العام

هذا احلراك الكبري لإيجاد حلول عملية ودائمة 

مل�ساكل املرور يف مدن اململكة تواكب مع انطالقة هيئة 

النقل العام يف اململكة، وجاء قرار املجل�س باإن�سائها 

حم�سر  على  الطــالع  بعد  2012م  اأكتوبر  بداية  يف 

بدرا�سة  اخلــا�ــس  الإداري  للتنظيم  العليا  اللجنة 

اقرتاح اإن�ساء هيئة متخ�س�سة للنقل العام، وت�سمن 

القرار عدًدا من الإجراءات الناظمة لعملها وت�سمل: 

اإن�ساء هيئة للنقل العام تتمتع بال�ستقالل املايل 

مقرها  يكون  الــعــام«  النقل  »هيئة  ت�سمى  والإداري 

تنظيم  اإىل  وتــهــدف  الــريــا�ــس،  مدينة  يف  الرئي�س 

خدمات النقل العام للركاب داخل املدن وبن املدن، 

والكلفة  اجليد  بامل�ستوى  وتوفريه  عليه  والإ�ــســراف 

املالئمة، وت�سجيع ال�ستثمار فيه مبا يتفق مع اأهداف 

التنمية القت�سادية والجتماعية يف اململكة.

وحدد املجل�س اأهم اخت�سا�سات عمل الهيئة بـ: 

م�ستوى  عــلــى  الــعــام  الــنــقــل  خــطــط  تنفيذ   •
اململكة.

النقل  لأن�سطة  التمويل  توافر  من  التاأكد   •
العام من م�سادره املختلفة.

• حتديد �سبكة خطوط النقل العام وم�ساراتها، 
ومواقع مرافقها.

ومنح  العام  النقل  و�سائط  موا�سفات  و�سع   •
لتنظيم  ــة  ــي اآل واقــــرتاح  والــتــ�ــســاريــح  الــرتاخــيــ�ــس 

جلذب  املالئمة  الظروف  وتوفري  العام،  النقل  اأجور 

ال�ستثمارات يف هذا املجال.

لتنظيم  �سرورية  خطوة  وقتها  القرار  واعتر 

كبرية  نوعية  ونقلة  اململكة،  يف  العام  النقل  �سناعة 

�سبكة  وكذلك  املــدن  داخــل  �سيما  ل  النقل،  لقطاع 

الطرق فيما بينها.

جودة  مبراقبة  مهتمة  هيئة  �ست�سبح  اأنها  كما 

الكبري  لل�سغط  نظًرا  و�سيانتها  اململكة  يف  الطرق 

اململكة  يف  الـــري  النقل  �سبكة  لــه  تتعر�س  الـــذي 

وتتعر�س ل�ستهالك كبري جًدا من املركبات.

مع  وتفاعاًل  ا�ستجابة  الهيئة  اإن�ساء  جاء  وقد 

اخلام�سة،  دورته  يف  القت�سادي  الريا�س  منتدى 

خل�ست  املدن  يف  النقل  حول  درا�سة  اأ�سدر  حيث 

اإىل التو�سية باإن�ساء هيئة عامة للنقل، تعمل على 

اإيجاد حلول مل�سكالت النقل داخل املدن الرئي�سية، 

على  والعــتــمــاد  عــام  نقل  وجــود  عــدم  اأن  خا�سة 

82% ميثل عوائق رئي�سة  املركبات اخلا�سة بن�سبة 

تت�سبب  فيما  املـــدن،  داخـــل  النقل  تطوير  اأمـــام 

تــعــقــيــدات الــنــقــل يف هـــدر الــوقــت واملــــال وت�سر 

ودعم  توفري  اإىل  يحتاج  ما  وهو  العامة،  بال�سحة 

كما يحدث يف معظم  الطالب،  ونقل  العام  النقل 

دول العامل.

إنشاء هيئة للنقل العام 
يساهم في إيجاد حلول عملية 

لمشاكل المرور بالمملكة
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ربط الدول عبر بوابات الحكومات 
اإللكترونية قفزة نوعية للتبادل التجاري

مؤتمر الجمارك العاملية ٢٠١٣ يف دبي:

أكد املشاركون يف مؤمتر ومعرض منظمة اجلمارك العاملية 2013، الذي انتهت فعالياته مؤخًرا يف دبي 
باإلمارات العربية املتحدة على عدة محاور اعتبروها ركائز هامة على صعيد التعاون املشترك يف تعزيز إدارة 
احلدود، ومنها استخدام نظام النافذة الواحدة بني الهيئات احلكومية وأصحاب املصلحة باعتباره من أهم 
وسائل حتقيق التناغم والتآزر بني احلدود،كونه يؤدي إلى منو عمليات التبادل التجاري واملعلوماتي عبر 
احلدود، ويساهم بشكل مباشر يف التقليل من عاملي الوقت والكلفة املرتبطني بتطبيق مختلف اإلجراءات 

خاصة فيما يتعلق بالعمليات اجلمركية.

أسواق خليجية

22
العدد 80 - يونيه 2013م



اأقيمت  التي  للموؤمتر  احلــواريــة  اجلل�سة  وخــالل 

اأكد  التكامل«  الأعمال من خالل  »تي�سري  عنوان  حتت 

اجلمارك  عام  مدير  ال�سرايرة،  قا�سم  غالب  اللواء 

نتيجة  اجلمركي  املفهوم  طبيعة  اخــتــالف  ــة  ــي الأردن

التي واجهت  الأمنية والقت�سادية والأزمات  الظروف 

جديدة  مــهــام  ـــرزت  وب الأخــــرية،  احلقبة  يف  الــعــامل 

يف  اجلــمــارك  دور  اأ�سبح  حيث  باجلمارك  مرتبطة 

معظم البلدان اأمنيا واقت�ساديا واجتماعيا، مّما رّتب 

على  اإدارتــهــا  طريقة  تغيري  اجلمركية  الإدارات  على 

�سوء هذه املهام«. 

اإدارات اجلــمــارك عــددا من  »تــواجــه  واأ�ــســاف: 

التناق�سات مثل ت�سهيل حركة التجارة مع وجود رقابة 

الإجناز  زمن  وتقليل  الب�سائع  دخول  وت�سهيل  فاعلة، 

الــعــائــدات  يف  منــو  حتقيق  مقابل  التكاليف  لتقليل 

على  وغريها،  املتناق�سات  هذه  ولتحقيق  اجلمركية، 

جناًحا  اأكرث  طرق  عن  تبحث  اأن  اجلمركية  الإدارات 

املعرفة  ع�سر  يف  ا  خ�سو�سً اجلمركي  العمل  ملمار�سة 

وتدُفق املعلومات وتوفر نظم تكنولوجية حديثة ت�ساهم 

ب�سكل جيد يف حتقيق هذا التوازن«.

ال�ضركات اخلا�ضة وم�ؤ�ض�ضات اجلمارك

ا اإمكانية تعامل ال�سركات  ناق�ست اجلل�سة اأي�سً

الطريقة  بنف�س  اجلمارك  موؤ�س�سات  مع  اخلا�سة 

الأخــرى،  احلدودية  الوكالت  مع  بها  تتعامل  التي 

وتراأ�سها رودريغو كري�سبو مدير تطوير الأعمال يف 

�سركة »ويب فونتن«، وا�ست�ساف من خاللها 

مدير  ال�سرايرة  قا�سم  غالب  اللواء 

وجون  الأردنــيــة،  اجلمارك  عام 

�سيا�سة  مــديــر  بــيــ�ــســيــك 

بي�سيك: »مل  اأو�سح جون  نف�سه  املو�سوع  وحول 

بالوترية  الــدول  من  العديد  يف  التحتية  البنية  تنم 

نف�سها ملواكبة منو القت�سادات يف باقي العامل، وقد 

اأّثر هذا على القدرة التناف�سية لهذه الدول، كما اأّن 

هناك حاجة ما�ّسة اإىل حلول فعالة مثل نظم الإدارة 

املتكاملة للحدود«.

نظم  تكامل  فقط  ي�سمل  ل  »التكامل  واأ�ــســاف: 

ا التكامل يف العوامل الأخرى  املعلومات، بل ي�سمل اأي�سً

واملــوا�ــســالت،  الــطــرق  مثل  التحتية  البنية  فيها  مبــا 

والنظام القانوين، وال�سيا�سات والإجراءات. بالإ�سافة 

اإىل وجود التكنولوجيا التي ميكن اأن ت�ساعد احلكومات 

على التحرك نحو حلول اأكرث كفاءة«. 

ال�سنغال  بنت  �سي�سي:  خمتار  حممدو  واأو�سح 

نظام النافذة الواحدة واملتكاملة من خالل ال�سراكة 

وهو  واخلــا�ــس،  العام  القطاعن  بن  الديناميكية 

يعتر الآن من الأمثلة احلية والناجحة لهذا النظام، 

وقد اأدى ذلك اإىل تقلي�س اأكرث من 70% من الوقت 

النافذة  نظام  يجمع  املــعــامــالت.  لإجـــراء  الـــالزم 

الواحدة بن قطاعات الأعمال التجارية، كما ي�سمل 

ال�سحن  ونــظــم  الإلــكــرتوين  التخلي�س  مــعــامــالت 

وحت�سن  التكاليف  لتقليل  التكنولوجيا  وا�ستخدام 

ا�ستخدام املوارد املختلفة«.

النافذة ال�احدة

اأو  التعاونية  اأو  املتكاملة  »الإدارة  عنوان  حتت 

حوارية  جل�سة  عقدت  احلــدوديــة«،  للمنافذ  املن�سقة 

اأ�سار خاللها املجتمعون اإىل اأن ا�ستخدام نظام النافذة 

الواحدة بن الهيئات احلكومية واأ�سحاب امل�سلحة هو 

احلدود،  بن  والتاآزر  التناغم  حتقيق  و�سائل  اأهم  من 

حيث يعمل ذلك اأي�سا على تب�سيط وتي�سري الإجراءات 

من  هو  ذلك  لتحقيق  الوحيد  ال�سبيل  واأن  اجلمركية، 

خالل ا�ستخدام تكنولوجيا املعلومات بفعالية. 

ويف كلمة األقاها يف م�ستهل اجلل�سة، حتدث رميون 

بينجامن الأمن العام ملنظمة الطريان املدين الدويل  

من  للحماية  ا�ستباقية  ملواقف  الدول  بع�س  تبني  حول 

العك�سية  النتائج  من  وحمــذًرا  منبًها  العاملية  التجارة 

خالل  من  فقط  الفعالة  احلدود  اإدارة  »تتحقق  وقال: 

واأ�سحاب  احلكومية  الهيئات  بن  والتعاون  التن�سيق 

امل�سلحة، لذا من ال�سروري اأن ت�ست�سري هذه الهيئات 

وذلك  املعلومات  نقل  عملية  وت�سهل  البع�س  بع�سها 

تقليل  وبالتايل  العمل  وتنظيم  احللول  اأمثل  لتوفري 

امل�ساكل على احلدود. 

وت�سهم تقنية املعلومات واملتمثلة با�ستخدام الآلت 

املعدة لقراءة وثائق ال�سفر يف ت�سريع اإجراءات امل�سافر 

يف نقاط التفتي�س وتقليل اخل�سائر يف الإيرادات«. 

واأو�سح جورج وايز نائب الرئي�س التنفيذي ل�سركة 

التجارية:  ال�ست�سارة  خلــدمــات  وترافي�س  �ساندلر 

تريليون دوالر خسائر االقتصاد 
العالمي بسبب التجارة غير المشروعة.

مايكرو�سوفت،  �سركة  يف  واملعايري  العاملية  التجارة 

وويــلــي �ــســومــبــا كــبــري مــوظــفــي بــرامــج اجلــمــارك 

والتجارة وال�سناعة واملالية وال�ستثمار لدى منظمة 

مدير  اجل�سمي،  و�سهاب  لالإمناء،  اإفريقيا  جنوب 

وحممدو  التجارية،  دبي  يف  التجارّية  ال�سوؤون  اأول 

خمتار �سي�سي املدير العام جلمارك ال�سنغال.

منو  ا�ستمرار  »�سهدنا  اجل�سمي:  �سهاب  وقــال 

التجارة يف دبي لت�سل اإىل نحو 1.3 تريليون درهم يف 

عام  2012 للمرة الأوىل يف التاريخ مقابل 900 مليار 

درهم خالل عام 2008، حيث تقدم بوابة دبي التجارية 

لأ�سحاب  الإنرتنت  عر  اخلدمات  من  واحــدة  نافذة 

التي  اخلدمات  من  جمموعة  تقدم  بحيث  امل�سالح، 

تلبي احتياجات  ور�سا املتعاملن«.

ــاف: »اإن خــدمــات الــبــوابــة الإلــكــرتونــيــة يف  واأ�ــس

وخطوط  للتجار  خدمات  حالًيا  وت�سمل  م�ستمر  منو 

ال�سحن ووكالء التخلي�س وال�سحن و�سائقي ال�ساحنات 

ا  اأي�سً وت�سمل  احلــرة  املناطق  يف  املرِخ�سة  واجلهات 

اخلدمات البحرية وخدمات تخلي�س الب�سائع وخدمات 

عّمال النقل ودفع والفواتري وخدمات املنطقة احلرة«.

اجلمارك  اإدارة  »حتتاج  �سومبا:  ويلي  علق  فيما 

التعاون،  واأوجــه  ال�سراكة  مبادئ  اإدراك  اإىل  احلديثة 

حيث يجب ترويج وتطوير التعاون بن �سبكات الأعمال 

التجارية واجلمارك وبن اجلمارك واجلمارك. ويجب 

معطيات  مــع  متجاوبة  اجلــمــارك  اإدارات  تــكــون  اأن 

ب�سكل  معهم  والتوا�سل  امل�سالح  اأ�سحاب  واحتياجات 

نظام  بــنــاء  اإىل  الــتــعــاون  هــذا  يـــوؤدي  ول�سوف  فــعــال. 

م�سرتك �سل�س ت�ستفيد منه اإدارات اجلمارك واأ�سحاب 

امل�سلحة على حد �سواء«.

حول المؤتمر والمعرض 
قيم موؤمتر ومعر�س منظمة اجلمارك العاملية لتقنيات اإدارة احلدود واملنافذ 2013 لأول 

ُ
اأ

مرة يف ال�سرق الأو�سط حتت رعاية �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم، نائب 

14-16 مايو حتت عنوان  الفرتة  الــوزراء حاكم دبي، وذلك يف  الدولة رئي�س جمل�س  رئي�س 

»حلول فعالة لإدارة منظمة للحدود، يف فندق اأتالنت�س دبي.

ت�سليط  اإىل  العاملية«  اجلمارك  »منظمة  تنظمه  الــذي  ال�سنوي  العاملي  املوؤمتر  وهــدف 

ال�سوء على التقنيات اجلديدة لإدارة احلدود واجلمارك، واإبراز الأثر الإيجابي للتعاون بن 

ال�سلطات احلدودية يف العامل، وكذلك تي�سري التجارة امل�سروعة وحماية اأمن احلدود واملنافذ، 

بالإ�سافة لعدد من املوا�سيع الأخرى املرتبطة بالعمل اجلمركي مثل اأنظمة الرقابة والتفتي�س 

واحللول التقنية واأن�سطة �سركاء اجلمارك يف التجارة والنقل وخدمات الإمداد اللوج�ستية.

اأكرث من 100 دولة، كونه  ميثل  وجمع احلدث حتت مظلته نخبة من �سناع القرار من 

التجارة،  ت�سهيل  اأجل  من  امل�سرتكة  امل�سالح  ذوي  املحتملن  ال�سركاء  مع  للتوا�سل  من�سة 

وحت�سن اإدارة �سال�سل التوريد، وزيادة التعاون وتعزيز الأمن عر احلدود. 

يف  متخ�س�سة  وحملية  واإقليمية  عاملية  �سخ�سية   1000 من  اأكــرث  احلــدث  يف  و�سارك 

املجالت اجلمركية والتقنية والأمنية وتكنولوجيا املعلومات ميثلون منظمة اجلمارك العاملية 

والدوائر والإدارات اجلمركية الإقليمية والدولية.

23
العدد 80 - يونيه 2013م



حيث  حتــديــات  عــدة  اجلــمــارك  اإدارات  يف  ــواجــه  »ن

قد  ما  منها  متعددة  ق�سايا   - يومي  وب�سكل   - ن�سهد 

قد  ما  ومنها  القانونين  غري  كالعابرين  ب�سيطا  يكون 

ي�سكل خطًرا كبري على اأمن الدولة كتهريب املخدرات 

الق�سايا  هذه  من  للحد  اأننا  اأدركنا  ولقد  والأ�سلحة. 

والهيئات  والتجار  اخلا�س  القطاع  مع  التعاون  علينا 

حيث اإن اأغلب عمليات التهريب تتم عر تاآمر داخلي 

عر  احلــدود  حلماية  التيقظ  علينا  وجب  لذا  منظم، 

ال�سراكات مع القطاع اخلا�س«.

وحتدثت اأغني�س كات�سونغا فريي مفو�س اجلمارك 

وال�سرائب يف مالوي، حول عمل اجلمارك مع الهيئات 

احلكومية واخلا�سة قائلة: »لدينا اليوم اأكرث من جهة 

اجلهات  عــدد  ي�سل  قــد  حيث  احلـــدود،  على  معنية 

حمددة  اإجــراءات  جميعها  لدى  جهة،   15 اإىل  املعنية 

وهدف حمدد األ وهو حتقيق النجاح وتاأمن احلدود، 

اجلهة  هي  من  هنا  نف�سه  يطرح  الــذي  ال�سوؤال  لكن 

هذه  اأن  ورغــم  بنظري  املتحكم؟  هو  ومــن  امل�سيطرة 

اجلهات تعمل بجهد وكد اإل اأنها قد اأغفلت ال�سخ�س 

املعني األ وهو ال�سحية، الذي قد يكون تاجًرا يود نقل 

ب�ساعة ما، حيث قد توؤثر عليه الإجراءات �سلبًيا مما 

قد يت�سبب بفقدانه لراأ�س ماله اأو جتارته«. 

وقت  وتقليل  والــثــقــة  الب�ساطة  »اإن  واأ�ــســافــت: 

لكن  النجاح،  عــوامــل  اأهــم  مــن  الإجــــراءات  وت�سهيل 

فــال وجــود  مــن يطبق،  هــنــاك  لي�س  الــيــوم  ولــالأ�ــســف 

وتطرقت  املعنية«  اجلهات  هذه  بن  املن�سق  للتوا�سل 

الأدوات  »توفري  قائلة:  احللول  اإىل  فــريي  كات�سونغا 

واملعلومات الالزمة للجمارك والهيئات املعنية واأق�سد 

بذلك ا�ستخدام التقنية والتكنولوجيا �سيعمل بال �سك 

على توفري من�سة من�سقة وفعالة عر احلدود«. 

واأو�سح اللواء كارل مودي مفو�س �سعبة اجلمارك 

ال�سيناريو  يف  اأنــه  ــرادات،   ــالإي ل غانا  ل�سلطة  التابعة 

املثايل تلعب �سلطات اجلمارك دوًرا تقدمًيا يف تي�سري 

والأمــن  بــالإيــرادات  امل�سا�س  دون  التجارة  اإجـــراءات 

القومي واأ�ساف: »يجب على احلكومة اأن تتمتع بالإرادة 

هيئة  تن�سيب  عر  وذلك  القوانن  لتطبيق  ال�سيا�سية 

رئي�سية كاإدارة اجلمارك للتن�سيق بن الهيئات املعنية 

وعــالوة  بينها،  فيما  املعلومات  نقل  عملية  وت�سهيل 

اأن يكون هناك نظام مب�سط وموحد  على ذلك ينبغي 

النفقات  تعزيز  اإىل  يــوؤدي  مما  املالية  البيانات  لنقل 

والإيرادات وبالتايل حتقيق اأمن احلدود«.  

وعــلــق روجـــر �سميث نــائــب املــديــر الــعــام لـــوزارة 

والثقة  العمل  على  نيوزلندا،  يف  الأولــيــة  ال�سناعات 

»اإن  قائال:  املعنية  واجلــهــات  اجلــمــارك  بن  املتبادلة 

امل�ستمر  التعاون  لتعزيز  رئي�سي  مفتاح  املتبادلة  الثقة 

بن الهيئات واجلمارك. يف نيوزلندا احتجنا اإىل حوار 

جدي مع املفو�سن على حماية اأمن الدولة من ال�سرطة 

املثلى  الطريقة  اإنها  حيث  الأخــرى،  والإدارات  والأمــن 

اإىل  وبالإ�سافة  اجلرائم.  من  واحلــد  احلــدود  لتاأمن 

الق�سايا  وحتديد  العمل  اأداء  يف  املهنية  تعتر  الثقة، 

ا من العوامل الرئي�سية لتحقيق حدود اآمنة«.  امللحة اأي�سً

ملجموعة  التنفيذي  املدير  �سرف  حممد  واأ�ــســاد 

موانئ دبي العاملية، بتقدم دبي يف تق�سيم امل�سوؤوليات 

ا�ستخدام تكنولوجيا  الإدارية عر احلدود وذلك عر 

�سلطات  مع  املتوا�سل  بالعمل  »نوؤمن  وقال:  املعلومات 

عائدات  يح�سن  بيننا  التعاون  اإن  حيث  اجلــمــارك، 

توقعات  ومــع  احلـــدود.  بــاأمــن  امل�سا�س  دون  التجارة 

)واحــدة  املليار  اإىل  العاملية  احلاويات  مناولة  و�سول 

تعادل ع�سرين قدًما( بحلول عام 2020، لذا اأ�سبحت 

احلاجة لإجراءات اأمنية �سديدة على اجلمارك ملحة. 

فقط  لي�س  ال�سخ�سي  التفتي�س  اإن  خلرتنا  ووفــًقــا 

للف�ساد،  الباب  تفتح  اأن  املمكن  من  بل  مرهقة  عملية 

بينما ميكن للتكنولوجيا توفري املعلومات عن ال�سحنات 

وتعزيز  الوقت  تكاليف  وبالتايل خف�س  وفعالية  بذكاء 

تدفقات التجارة«. 

التجارة غري امل�ضروعة

مارك  ك�سف  املوؤمتر  خالل  الرئي�سية  كلمته  ويف 

عن  الرقمي،  والرتميز  التعقب  منظمة  ممثل  هيل، 

العامل  خ�سائر  فاإن  الر�سمية  لالإح�سائيات  وفًقا  اأنه 

 2012 بلغت يف عام  امل�سروعة  التجارة غري  من جراء 

عن  الناجتة  اخل�سائر  وبلغت  دولر،  تريليون  حــوايل 

واخل�سائر  دولر،  مليار   250 عن  يزيد  ما  القر�سنة 

مليار   600 عن  زادت  ال�سجائر  تهريب  عن  الناجتة 

مبقدار  العاملية  ال�سرائب  عائدات  وانخف�ست  دولر، 

40 مليار دولر ب�سبب التجارة غري امل�سروعة. 

والتكاتف  التعاون  ي�ستدعي  الو�سع  هذا  اأن  واأكد 

والتن�سيق بن الدول لو�سع حد للتجارة غري امل�سروعة، 

قوانن  وا�ستحداث  الت�سريعات  تطوير  �ــســرورة  مــع 

احلكومة  وتطبيقات  التقنيات  اأحــدث  وتبني  جديدة، 

املعايري  وتطبيق  الرتميز  التعقب  وحلول  الإلكرتونية 

مثل  احلــدود  عر  ببع�س  وربطها  للتقنيات  العاملية 

�سجالت  واإنــ�ــســاء  املــتــحــركــة،  ــهــواتــف  ال تطبيقات 

�سهولة  ي�سمن  مبا  وتعقبها  تتبعها  ل�سهولة  للمنتجات 

من  احلــد  اأو  للق�ساء  والإجــــراءات  املعلومات  تبادل 

التجارة غري امل�سروعة والتهريب. 

ــول  ــول، مــديــر احلــل ــم ــس ــبــه قــــال نـــك � مـــن جــان

على  يجب  اأنــه  اإيجنت�س،  كــراون  ل�سركة  الإلكرتونية 

قــدرات  ميتلكوا  اأن  الــعــامل  حــول  اجلــمــارك  �سباط 

التقنيات احلديثة حتدًيا  واأل ت�سكل  الأجيال اجلديدة 

بالن�سبة لهم، خا�سة مع ت�ساعف قدرات التكنولوجيا 

ا�ستخدام  انت�سار  ومع  قيا�سية،  زمنية  فــرتات  خالل 

يبلغ  حيث  التوا�سل  يف  املتحركة  والهواتف  الإنرتنت 

 1.7 اأكرث من  املباعة  املتحركة  الهواتف  عدد وحدات 

ظل  يف   ،2015 يف  وحدة  مليار   2 و�ستبلغ  وحدة  مليار 

التي  الجتماعي،  التوا�سل  بو�سائط  متزايد  اهتمام 

اأ�سبحت و�سيلة عاملية للتوا�سل الرقمي، وهو ما ي�سهم 

واحلكومة  الإلكرتونية  احللول  تطبيق  يف  كبري  ب�سكل 

الإلكرتونية واإ�سافة قيمة جديدة للتجارة. 

احلكومات  تعاون  �ــســرورة  على  �سمول  اأكــد  كما 

عر  التجارية  املوؤ�س�سات  ومــع  البع�س  بع�سها  مــع 

حيث  الجتماعي،  التوا�سل  و�سائل  وعــر  الإنــرتنــت 

حكوماتهم  من  الأعــمــال  وقطاعات  املواطنون  يتوقع 

ا�ستخدام  والبيانات عر  املعلومات  تت�سارك معهم  اأن 

�ــســرورة  عــلــى  مــ�ــســدًدا  الـــواحـــدة،  الــنــافــذة  تقنيات 

التقني  الــتــقــدم  هــذا  اجلــمــارك  اإدارات  تــواكــب  اأن 

وال�ستجابة ملتطلبات التجارة.

وبدوره اأكد توم باتريل نائب �سعبة التجارة و�سعبة 

اللجنة مفو�سية الأمم  اإدارة الأرا�سي امل�ستدامة لدى 

اأن نظام النافذة  اأوروبا، على  املتحدة القت�سادية يف 

للدول  بالن�سبة  وبالأخ�س  فاعليته  اأثبت  قد  الواحدة 

ي�ساعد على تطبيق  النظام  اإن هذا  النامية حيث قال 

يف  ا�ستخدامه  فر�س  اأن  كما  الإلكرتونية  احلكومة 

ي�سعب  التي  املتقدمة  الدول  من  اأقوى  النامية  الدول 

احلالية،  التقليدية  اأنظمتها  يف  كبرية  تغريات  اإجــراء 

موؤكًدا  احلاجة اإىل روؤية على �سعيد التعامل البيني بن 

تبني نظام النافذة الواحدة يضمن 
إجراءات جمركية متناغمة.

أسواق خليجية
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النظام عر احلدود واملزيد من التوا�سل وكيفية تبادل 

املعلومات، اإىل جانب احلاجة اإىل العديد من احللول 

لتطبيق  بالعمل  اجلميع  مطالًبا  والتعاون،  والبدائل 

مفهوم النافذة الواحدة بحلول عام 2014. 

ويف اخلـــتـــام ا�ــســتــعــر�ــس اإيـــلـــي �ــســوايــا، نــائــب 

الكونغو  جمهورية  يف  فرييتا�س  لبريو  املنتدب  الع�سو 

الدميقراطية، جتربة تطبيق نظام النافذة الواحدة يف 

اأ�سهمت يف م�ساعفة عائدات ميناء  والتي  دولة بنن، 

كوتنو بثالثة اأ�سعاف، وتقليل تكاليف واأوقات الت�سغيل 

وانتظار احلاويات وال�سفن مبعدلت كبرية للغاية، مبا 

لأن  تخطط  التي  بنن  يف  للتجارة  م�سافة  قيمة  �سكل 

ال�سفن  ل�ستقبال  رئي�سيا  مركزا  كوتنو  ميناء  ي�سبح 

وال�سحن يف اإفريقيا.

دبي ت�ضتعر�ض جتربتها

خالل جل�سة ح�سرها فيليب اآمون، رئي�س جمل�س 

الإدارة والرئي�س التنفيذي ل�سركة  »SICPA«، وجمعة 

الغيث، املدير التنفيذي لقطاع التطوير اجلمركي يف 

العام  الأمــن  �سكانلون  وجيه  دبــي،  جمارك 

للمعاهدة الدولية لالجتار بالف�سائل 

املهددة  والنباتية  احليوانية 

ال�سيدة  املوؤمتر  رئي�سة  قدمت  »�سايت�س«،  بالنقرا�س 

والت�سهيالت  املطابقة  اإدارة  مدير  نائب  اآيرن  �سوزان 

لدى منظمة اجلمارك العاملية كلمتها حول املوؤمتر.

وحتدث جمعة الغيث حول جتربة دبي الرائدة يف 

مواكبة  على  الدولة  وحر�س  اجلمركي  التطوير  قطاع 

كافة التطورات احلا�سلة يف العامل واعتمادها يف دبي 

ا على �سالمة احلدود وت�سهيل التبادل التجاري.  حر�سً

وقال الغيث: »لقد قمنا بالتو�سل اإىل مفهوم جديد 

لإدارة احلدود، والذي �سي�ساعد تطبيقه يف احلد من 

املخاطر وتوفري حدود اأكرث اأماًنا، وي�سمل هذا املفهوم 

واملنافذ  احلدود  اإدارة  لتح�سن  رئي�سية  عوامل  اأربعة 

وهي التوا�سل والتفاهم والتن�سيق والتعاون.  ولتحقيق 

موارد  ثالثة  على  على  نركز  اأن  علينا  العوامل،  هذه 

رئي�سية وهي النا�س، والإجراءات، والتكنولوجيا«.

من  امل�ستخدمة  التقنيات  عن  �سرًحا  الغيث  وقدم 

قبل جمارك دبي يف عملية اإدارة احلدود واملنافذ، قائاًل: 

تكنولوجيا  اإليه  تو�سلت  ما  اأحــدث  بت�سغيل  قمنا  »لقد 

تنفيذ  ب�سدد  ونحن  للحاويات،  التخطيطية  املا�سحات 

املقبلة.  ال�سنة  يف  جديدة  ما�سحات  ــع  اأرب وا�ستخدام 

املمار�سات  اأف�سل  ل�ستخدام  ا�ستعداد  على  دائًما  نحن 

واأحدث التقنيات لتاأمن حدود دولة الإمارات«.

وعن اأهمية التكنولوجيا يف تي�سري التجارة العاملية، 

والرئي�س  الإدارة  جمل�س  رئي�س  اآمـــون،  فيليب  قــال 

يف  اجلــمــارك  دور  »اإن   :»SICPA« ل�سركة  التنفيذي 

اأ�سا�سية  مهام  ثالثة  حــول  يتمحور  احلــدود  مراقبة 

وجمع  العاملية  التجارة  وت�سهيل  التزوير  مكافحة  هي 

ال�سرائب غري املبا�سرة. اإل اأن هذه املهام ل تتما�سى 

هو  التناق�س  لهذا  واحلــل  البع�س،  بع�سها  مع  دائًما 

ما  وهــو  امل�سلحة.  اأ�سحاب  جميع  بن  الثقة  تر�سيخ 

�سي�ساهم يف مبا�سرة عمليات التجارة العاملية بطريقة 

حيويا  اأمرا  التكنولوجيا  �سال�سة،وتعتر  واأكرث  اأ�سرع 

فيما يتعلق بهذا الأمر«.

ـــاف: »حـــن نــ�ــســع مــهــمــة متــكــن الــتــجــارة  واأ�ـــس

العاملية على راأ�س اأولوياتنا، يجب علينا اأن  ن�ستثمر يف 

املدى  على  ولكن  الأمن.  ت�سمن  التي  التقنيات  اأف�سل 

الطويل، يتطلب الفوز يف معركة اجلمارك �سد التقليد 

مدعوًما  امل�سالح  اأ�سحاب  عقليات  تغيري  والقر�سنة 

بعدد من املفاهيم والتكنولوجيات اجلديدة«.

العام  الأمــن  �سكانلون،  جيه  حتــدث  جهته،  من 

احليوانية  بالف�سائل  لــالجتــار  الــدولــيــة  للمعاهدة 

اأهمية  حول  »�سايت�س«،  بالنقرا�س  املهددة  والنباتية 

والتزامها  وتطويرها  اجلمركية  التقنيات  ا�ستخدام 

املجتمعات،  �سالمة  ل�سمان  الــدولــيــة  بــاملــعــاهــدات 

للف�سائل  املــ�ــســروع  غــري  الـــتـــداول  »اإن  ـــال:  ق حــيــث 

ي�سكل خطًرا مبا�سًرا على بقاء  والنباتية ل  احليوانية 

احلدود  على  يعملون  من  وعلى  بل  فح�سب،  الف�سائل 

الن�ساط  هــذا  الــبــلــد.  داخـــل  الــريــة  احلــيــاة  حلماية 

الإجرامي ميكنه اأن يهدد خطر ال�ستقرار الجتماعي 

ا، بل يعتر �سرقة  اأي�سً والقت�سادي بل الأمن الوطني 

للموارد الب�سرية والرتاث الثقايف للبلدان«.

اأن  يبدو  التحديات،  هــذه  مواجهة  خــالل  ومــن 

اأهداًفا  تتقا�سم  العاملية  اجلمارك  ومنظمة  »�سايت�س« 

مع  وامل�ستدامة  القانونية  التجارة  لت�سهيل  م�سرتكة 

الــتــجــارة غــري املــ�ــســروعــة وال�ــســتــعــداد  ــد  �سمان احل

لردعها بفعالية.

طرق  ون�سر  حتديد  اأهمية  على  �سكانلون  و�سدد 

الدولة،  يف  التكنولوجيا  لإ�ستخدام  ومبتكرة  جديدة 

تنظيم  يف  اجلمارك  ملوظفي  الفعال  دور  لدعم  وذلك 

جتارة احلياة الرية، واأ�ساف: »ناأمل اأن تعمل جهودنا 

امل�سرتكة مع منظمة اجلمارك العاملية يف ت�سهيل عمل 

اأمًنا،  اأكرث  اأنظمة  توفري  اجلمارك من خالل  موظفي 

تتبع  على  الــقــدرة  وت�سهيل  اأ�سهل،  تعريفية  واأدوات 

اأو  حمددة  لف�سيلة  الدولية  التجارية  التوريد  �سل�سلة 

التجارة  من  احلد  يف  �سي�سهم  مما  كاملة.  جمموعة 

اإىل  بالإ�سافة  التجارة  قانونية  امل�سروعة و�سمان  غري 

القدرة على تتبع ال�سلع املختلفة.

جمارك دبي
ُتعد جمارك دبي من اأقدم الدوائر احلكومية يف اإمارة دبي، ويعود تاريخها لأكرث من مائة 

عام، وت�سهم الدائرة بفعالية يف تعزيز التنمية القت�سادية، وت�سهيل حركة التجارة امل�سروعة، 

النا�س عر حدود  ت�سهيلها حلركة  اإىل  اإ�سافة  املمنوعة واملقلدة،  ال�سلع  وحماية املجتمع من 

البالد باأمان ونزاهة. 

مهمة  تقرير  موؤخًرا  واعترها  ودولــًيــا،  واإقليمًيا  حملًيا  عديدة  جناحات  الدائرة  وحققت 

»كولومب�س« الت�سخي�سي الذي ا�ستحدثته منظمة اجلمارك العاملية لغايات تطوير العمل اجلمركي 

حول العامل، منوذًجا يحتذي يف العمل اجلمركي على ال�سعيد الدويل،  من خالل ما تطبقه من 

اإجراءات واأنظمة عمل، وما تتميز به من روؤية وا�سحة تلبي معايري العمل اجلمركي عاملًيا.

أهمية الشراكات والتعاون 
المشترك في تعزيز إدارة الحدود.
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الشيخوخة والتقاعد..
كيف تتجنب الدول التأثيرات السلبية؟

كونهما  ع��امل��ي،  باهتمام  والتقاعد  الشيخوخة  قضيتا  حتظى 
مت��ث��لن ت��ن��ب��ي��ًه��ا م���زدوًج���ا ل��ل��دول ع��ل��ى اخ��ت��لف أم��اك��ن��ه��ا، بأهمية 
استكشاف طرق جديدة لدعم كبار السن، وحتسني أنظمة التقاعد 
لديها، حتى ال تتأثر صحة االقتصاد العاملي كثيًرا بتغيير النظم 
التقاعدية، وكذلك اإلصلحات التي تقدم عليها بعض الدول بطرق 

فجائية، تكون عواقبها سلبية على الناجت العام للدول نفسها.

إعداد: أحمد السيد علي

أسواق عالمية
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يتوقع لعدد �سكان العامل اأن يتجاوز 9 مليارات 

هذه  من  الرغم  على  ولكن   .2050 عــام  يف  ن�سمة 

الأعــداد  هذه  خلف  يتوارى  ما  فاإن  الكلية،  الزيادة 

يف  خــطــرية  تــغــيــريات  هــو  للنظر،  الــالفــتــة  الكلية 

ال�سناعية  البلدان  ففي  لل�سكان.  العمري  التوزيع 

الغنية وكذلك يف بع�س البلدان متو�سطة ومنخف�سة 

لن�سبة  الهائل  الرتفاع  مع  ال�سكان  �سي�سيخ  الدخل، 

كبار ال�سن يف الرتكيبة ال�سكانية.

حتركها  هــذه  ال�سكان  �سيخوخة  اأن  واملده�س 

اخل�سوبة املنخف�سة اأكرث مما يحركها طول العمر. 

ي�سبون  اأقــل  اأطــفــاًل  تعني  املنخف�سة  فاخل�سوبة 

وين�سمون اإىل قوة العمل، يف حن ي�ستمر عدد كبار 

ا اأعماًرا  ال�سن يف الرتفاع. لكن النا�س يعي�سون اأي�سً

ومن  املنخف�سة.  اخل�سوبة  اآثار  يفاقم  مما  اأطول، 

الآن حتى عام 2050، �سين�سم نحو مليار من البالغن 

يف �سن العمل و 1.25 مليار ن�سمة من ال�سكان الذين 

�سكان  اإجمايل  اإىل  �سنة   60 على  اأعمارهم  تزيد 

العامل، يف حن يقدر اأن عدد الأ�سخا�س الذين تقل 

3 مليارات  25 �سنة �سيظل ثابًتا عند  اأعمارهم عن 

ن�سمة وفًقا لتفادي الأمم املتحدة.

القلق  على  باعثة  انعكا�سات  التغريات  ولهذه 

حيث  والأفــــراد،  ال�سيا�سات  �سناع  مــن  كــل  لــدى 

قوة  من  جــزًءا  يعودوا  مل  ال�سن  كبار  معظم  اإن 

ا�ستهالكهم  متــويــل  يــتــوىل  اأن  وينبغي  الــعــمــل 

من  متويلها  اأو  �سًنا،  الأ�سغر  الأ�ــســرة  اأع�ساء 

حيازاتهم  اأو  اخلا�سة،  اأو  العامة  املعا�سات  خالل 

املرتاكمة من الأ�سول. ومع ارتفاع ن�سبة كبار ال�سن 

اإىل ال�سكان يف �سن العمل، ي�سبح متويل احتياجاتهم 

من خالل التحويالت العامة اأو اخلا�سة اأكرث �سعوبة، 

ويغدو تراكم الأ�سول غري كاف يف الغالب.

�ضن العمل

اأ�سرع من  ملاذا ينمو عدد كبار ال�سن بوترية 

منو عدد ال�سكان يف �سن العمل؟ لقد كانت البلدان 

كبرية  جمموعات  ت�سم  الــعــامل  اأنــحــاء  �ستى  يف 

الن�سف  خالل  الأطفال  من  عادية  غري  ب�سورة 

من  كثري  �سهد  وقد  الع�سرين،  القرن  من  الثاين 

بعد  املواليد  يف  طفرة  الدخل  مرتفعة  البلدان 

النخفا�س  كان  حن  يف  الثانية،  العاملية  احلرب 

هو  والأطفال  الر�سع  وفيات  معدلت  يف  ال�سريع 

القوة املحركة يف البلدان منخف�سة الدخل، مما 

اأدى اإىل بقاء اأعداد اأكر بكثري من الأطفال على 

الفئات  تتقدم  هذه  الوقت،  قيد احلياة. ومبرور 

من  اأوًل  فتزيد  ال�سن،  يف  العدد  كبرية  العمرية 

عدد  لحًقا  وتزيد  العمل  �سن  يف  ال�سكان  عــدد 

طفرة  اأجيال  اأقدم  هو  وها  �سًنا.  الأكر  ال�سكان 

املواليد ي�سل الآن لتوه اإىل اأعتاب �سن التقاعد.

�ستينيات  يف  املــوالــيــد  طــفــرة  انتهت  ــد  وق

ــقــرن الــعــ�ــســريــن، واأ�ــســبــحــت مــعــدلت  ال

م�ستويات  عــنــد  ــا  حــالــًي اخلــ�ــســوبــة 

يف  جـــًدا  ومنخف�سة  منخف�سة- 

اآ�سيا  بع�س احلالت-  يف �سرق 

العامل  يف  والــو�ــســع  واأوروبـــــا. 

النامي متباين جًدا؛ فمعدلت 

كل  يف  انخف�ست  اخل�سوبة 

مــكــان تــقــريــًبــا، لــكــن هناك 

اإفريقيا،  ففي  ا�ستثناءات. 

يقل معدل اخل�سوبة الإجمايل 

قلياًل عن 5 مواليد لكل امراأة. 

باك�ستان  اآ�سيا، فيبلغ معدل اخل�سوبة يف  اأما يف 

الهند  يف  املــعــدل  يــقــرتب  حــن  يف  ــد،  ــي مــوال  4

من  النقي�س  وعلى  مــولــوديــن.  مــن  وبنغالدي�س 

اخل�سوبة  معدل  انخف�س  فقد  ال�سن،  يف  ذلك 

1.5 مولود لكل  اإىل م�ستويات متدنية جًدا، نحو 

امراأة.

وتزداد البلدان �سيخوخة مبعدلت خمتلفة:

الجتاه  يتمثل  دخــاًل،  الأقــل  البلدان  ففي   •
يف  ال�سكان  اأعـــداد  منــو  يف  ال�سائد  الــدميــغــرايف 

الإعــالــة  مــعــدلت  تنخف�س  حــن  يف  العمل،  �سن 

عقود  لــعــدة  احلـــال  هــذا  و�سيبقى  الإجــمــالــيــة. 

اأخرى يف بلدان مثل الهند وبلدان اإفريقيا جنوب 

ال�سحراء.

يكون الجتاه ال�سائد  الأغنى،  البلدان  • ويف 
اأن  هو منو ال�سكان الأكر �سًنا. وعلى الرغم من 

فاإن  بالفعل،  ال�سن  يف  طعنوا  قد  ال�سكان  اأولئك 

تاأت  ال�سعوبة مل  بالغة  ال�سكان  �سيخوخة  مرحلة 

بعد، اأي عندما تبلغ ن�سبة كبار ال�سن اإىل من هم 

يف �سن العمل حوايل ال�سعف يف عام 2050- وهو 

ما ي�سمى ن�سبة اإعالة كبار ال�سن.

ال�ساعدة،  القت�سادات  من  كثري  ويف   •
م�ستوى  حالًيا  العمل  �سن  يف  ال�سكان  ح�سة  تبلغ 

الذروة. و�ست�سهد هذه البلدان يف العقود القادمة 

عدد سكان العالم سيتجاوز 9 
مليارات نسمة عام 2050م.

ارتفاع نسبة كبار السن إلى 
السكان في سن العمل يجعل 

تمويل احتياجاتهم صعبااً.
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مرتفعة  البلدان  تواجهها  التي  ال�سكان  �سيخوخة 

بالفعل. قد يكون جتاهل هذه الجتاهات  الدخل 

طويلة الأجل مغرًيا، لكن التقاع�س عن الت�سدي 

لها يف الوقت احلا�سر قد يهبط بهذه البلدان اإىل 

من  تفاديه-  ميكن  كــان  واإن  مــوات-  غري  م�سار 

التدهور القت�سادي.

م�ستوياتها  اأعلى  ال�سكان  �سيخوخة  • وبلغت 
�سرعان  لكنها  الغنية،  ال�سناعية  البلدان  يف 

ب�سبب  اآ�سيا  �سرق  يف  �سريًعا  وتنطلق  �ستبداأ  ما 

اخل�سوبة  لنخفا�س  والعميقة  املبكرة  املعدلت 

اآ�سيا،  املنطقة. ويف جنوب وجنوب �سرق  تلك  يف 

�ستاأتي ال�سيخوخة متاأخرة بدرجة كبرية. وي�سدق 

الالتينية،  اأمريكا  على  عامة  ب�سفة  نف�سه  الأمر 

لكن معدلت اخل�سوبة منخف�سة بالفعل يف بع�س 

ول  فيها.  ال�سكان  �سيخوخة  بــداأت  كما  البلدان 

اإفريقيا  تزال اخل�سوبة مرتفعة يف معظم بلدان 

وال�سرق الأو�سط، حيث ل تزال �سيخوخة ال�سكان 

اأمًرا بعيًدا يف امل�ستقبل.

التاأثر ال�ضلبي

مبا�سرة  ب�سورة  املعي�سة  م�ستويات  تتاأثر 

بالتغريات التي تطراأ على الهيكل العمري لل�سكان. 

فاإذا زاد عدد العاملن )الذين ي�سهمون يف الدخل 

القومي( على نحو اأ�سرع من منو اإجمايل ال�سكان 

)امل�ستهلكن(، فاإن م�ستويات املعي�سة ترتفع.

الــدعــم  ن�سبة  اإىل  الــدميــغــرافــيــون  ويــ�ــســري 

اإجمايل  على  مق�سوًما  العاملن  عدد  باعتبارها 

ال�سكان. فكلما زاد عدد الأ�سخا�س يف �سن العمل 

العوامل  ثبات  مع  الفرد  دخل  ارتفع  ال�سكان  بن 

الأخرى.

التخطيط

ـــار  الآث ــدعــم  ال ن�سب  يف  الــتــغــريات  تعك�س 

الــعــواقــب  لــكــن  الــ�ــســكــان.  ل�سيخوخة  املــبــا�ــســرة 

التي  الكيفية  على  تتوقف  الكاملة  القت�سادية 

البلد  والأ�سر واحلكومات يف  الأفراد  بها  يخطط 

املعني ل�سيخوخة ل�سكان وال�ستجابة لها.

ومن اأهم اخليارات التي تقوم بها املجتمعات 

بتاأخري  الــ�ــســن  كــبــار  ا�ــســتــهــالك  متــويــل  كيفية 

الأ�سرة،  على  اأكر  بدرجة  العتماد  اأو  التقاعد، 

اأو زيادة التحويالت العامة لكبار ال�سن، اأو تراكم 

مزيد من الأ�سول.

بن  ــاة  احلــي دورة  الــعــجــز يف  ويــتــم متــويــل 

وما  ي�ستهلكونه  ما  بن  الفرق  اأي  ال�سن-  كبار 

يف  ال�سن  كبار  فيقوم  خمتلفة  بطرق   - ينتجونه 

ُيطلق  راأ�س مثلث  القريبة من  الفلبن  بلدان مثل 

با�ستخدامالأ�سول  العجز  بتمويل  »الأ�سول«  عليه 

ب�سورة كلية تقريًبا. ويقوم اأولئك الذين يعي�سون 

ي بلدان مثل النم�ساوهنغاريا و�سلوفينيا وال�سويد 

»التحويالت  عليه  يطلق  مثلث   راأ�س  القريبة من 

معا�سات  خــالل  مــن  عجزهم  بتمويل  الــعــامــة« 

العامة،  ال�سحية  والــرعــايــة  الــعــامــة،  التقاعد 

الأمر  كان  ورمبا  الأجــل.  طويلة  العامة  والرعاية 

قرب  بلدان  اأي  وجــود  عدم  للده�سة  يدعو  الــذي 

راأ�س املثلث الذي ُيطلق عليه »التحويالت الأ�سرية« 

يف  ال�سن  كبار  باأن  ال�سائعة  النظر  لوجهة  نظًرا 

اأبناوؤهم  يعولهم  التقليدية  الفقرية  املجتمعات 

يف  ال�سن  كبار  فــاإن  حــال،  اأي  وعلى  الرا�سدون. 

بع�س القت�سادات الآ�سيوية مثل مقاطعة تايوان 

من  كبرًيا  دعًما  يتلقون  وتايلند  وكوريا  ال�سينية 

اأبنائهم اإ�سافة مل�سادر اأخرى.

بن  ي�سل  خط  على  الواقعة  البلدان  وتقوم 

راأ�سن يف املثلث بتمويل عجزها من خالل مزيج 

صحة االقتصاد العالمي تتأثر 
كثيرااً بالتغيير العشوائي 

للنظم التقاعدية.

أسواق عالمية
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معظم  يف  ال�سن  كبار  اأن  فرنى  امل�سدرين.  من 

املتحدة  والوليات  اليابان  ذلك  يف  مبا  البلدان- 

وكل بلدان اأوروبا وبع�س بلدان اأمريكا الالتينية - 

ميولون عجزهم بتوليفة من الأ�سول والتحويالت 

الأ�سر.  حتويالت  على  اعتمادهم  ويقل  العامة، 

املثلث  عن  كثرًيا  تبعد  التي  البلدان  بع�س  ويف 

ال�سن حتويالت  كبار  يقدم  اليمن،  اإىل  والواقعة 

�سًنا،  الأ�سغر  اأ�سرهم  اأع�ساء  اإىل  كبرية  �سافية 

مثلما يحدث يف املك�سيك والرازيل.

من  ل�ستهالكهم  ال�سن  كبار  متويل  وبقدر 

درجــة  تنخف�س  الــعــمــل،  يف  ال�ــســتــمــرار  خـــالل 

ويرتاجع  ال�سكان  �سيخوخة  عن  الناجتة  الإعالة 

يقدم  ما  نــادًرا  ولكن  الدعم.  ن�سب  على  تاأثريها 

تكاليف  اإجــمــايل  ثلث  على  يزيد  ما  ال�سن  كبار 

زاد  وكلما  العمل،  دخــل  خــالل  من  ا�ستهالكهم 

العامة  التحويالت  مــن  الــدعــم  على  ح�سولهم 

ال�سن  كبار  يعتمد  وعندما  عملهم.  قل  واخلا�سة 

على اأبنائهم الكبار يف اإعالتهم، فاإن زيادة ن�سبة 

الأطفال  عدد  تراجع  تعني  �سًنا  الأكــر  ال�سكان 

كل  فــاإن  ثــم،  ومــن  التكلفة،  يقا�سمونهم  الذين 

طفل يتحمل عبء دعم اأكر يف املتو�سط، والو�سع 

معا�سات  على  ال�سن  كبار  يعتمد  عندما  مماثل 

من  ال�سرتاكات  بخ�سم  املمولة  العامة  التقاعد 

فاإن  �سًنا،  الأكــر  ال�سكان  م�ستوى  وعلى  املنبع. 

التي متول  ال�سرائب  يدفع  العمال  اأقل من  عدًدا 

يجب  لذا  ال�سن،  لكبار  التقاعد  معا�سات  مزايا 

رفع ال�سرائب اأو خف�س املزايا.

ما الذي ميكن عمله للمتقاعدين

ــيــة ميــكــن اأن  ــا�ــس هــنــاك ثــــالث طــــرق اأ�ــس

التقاعد خلف�س  نظم  لتغيري  البلدان  ت�ستخدمها 

التكلفة:

تخفي�س  الـــتـــقـــاعـــد:  ــن  ــس � رفــــع   •
ال�ــســتــحــقــاقــات املــدفــوعــة مـــدى احلــيــاة 

على  العاملن  يج�سع  مما  للمتقاعدين، 

البقاء يف قوة العمل فرتة اأطول، مما ي�سمح 

احلياة،  مدى  على  اأكر  ك�سب  بتحقيق  لهم 

اإىل  احلياة  مدى  على  الدخل  زيادة  توؤدي  وقد 

وزيـــادة  الدخـــار  خلف�س  العمال  اجتـــاه 

عملهم.  �ــســنــوات  خـــالل  ـــفـــاق  الإن

زيــادة  فــاإن  لذلك،  واإ�سافة 

من  العامة  املالية  ـــورات  وف

التقاعد،  مدفوعات  تخفي�س 

طويلة  اإيجابية  اآثــار  لها  �سيكون 

الناجت  اإجمايل  منو  على  املــدى 

تكلفة  بخف�س  ـــك  وذل املــحــلــي 

راأ�س املال وت�سجيع ال�ستثمار.

لتجنب  التقاعد:  ا�ستحقاقات  خف�س   •
وال�ستهالك  الــدخــل  يف  حــاد  تخفي�س  حـــدوث 

عند التقاعد، من املحتمل اأن يقوم العمال بزيادة 

الأجــل  يف  ال�ستهالك  و�سينخف�س  مدخراتهم 

على  ال�ستثمار  ويزيد  املتو�سط،  اإىل  الق�سري 

املدى الطويل.

- زيادة ن�سب ا�سرتاكات العاملن: نظًرا لأن 

زيادة ن�سب ال�سرتاكات تخف�س الدخل، فقد يقل 

حافز الأ�سر املعي�سية على العمل، الأمر الذي قد 

يوؤدي اإىل تراجع الن�ساط القت�سادي يف الأجلن 

الق�سري والطويل على حد �سواء.

رفع �ضن التقاعد

يف هذا ال�سيناريو ترفع البلدان �سن التقاعد 

التقاعد  معا�سات  على  الإنفاق  لتثبيت  يكفي  مبا 

نف�س  عند  الأربعة  اأو  الثالثة  العقود  مــدار  على 

ن�سبة اإجمايل الناجت املحلي يف عام 2014. وتنبع 

التقاعد  �سن  يف  املطلوبة  الــزيــادات  يف  الــفــروق 

من م�سدرين، هما: توقعات الفجوة بن التمويل 

العامة  التقاعد  لنظم  مطلوب  هــو  ومــا  املــتــاح 

وتدابري الإنفاق وال�سرائب املطلوبة لتثبيت ن�سبة 

الديون اإىل اإجمايل الناجت املحلي حتى ل متت�س 

ـــرادات  اإي مــن  كبرية  مبالغ  الــفــائــدة  مــدفــوعــات 

احلــكــومــة، ويف حــالــة الــيــابــان فــهــي لــن حتتاج 

لإ�سالحات اإ�سافية.

خف�ض ا�ضتحقاقات التقاعد

مــدفــوعــات  خف�س  احلــكــومــات  اآثــــرت  اإذا 

القت�سادية  الثمار  فــاإن  التقاعد،  ا�ستحقاقات 

بعد  الزمن-  مّر  على  للعيان  �ستظهر  الأمر  لهذا 

الت�سديد  من  الأجــل  ق�سرية  الأولــيــة  ال�سريبة 

وعلى  الكلي.  الطلب  على  املـــايل 

ال�ــســتــهــالك  اأن  مــن  الــرغــم 

املــتــحــدة  ــــات  ــــولي ال يف 

ينخف�س 

بنحو 1% يف الأجل الق�سري، فاإن هذا ما تعو�سه، 

اأ�سعار  خلف�س  الدائمة  املــزايــا  كبري،  حــد  اإىل 

اإجــمــايل  زيـــادة يف  وحـــدوث  احلقيقية  الــفــائــدة 

الناجت املحلي، الذي ي�ستقر عند م�ستوى اأعلى يف 

املدى الطويل، بنحو %0.5.

مبا�سر  �سلبي  تاأثري  ال�ستحقاقات  وخلف�س 

لالأ�سر  بالن�سبة  فــوًرا  ويحدث  ال�ستهالك.  على 

لي�س  اأو  حمــدودة  مدخرات  متلك  التي  املعي�سية 

الدخل  مــن  ت�ستهلك  لأنــهــا  منها،  �ــســيء  لديها 

الأغنى  املعي�سية  الأ�ــســر  حتى  وتتاأثر  اجلـــاري. 

التي تقوم بالدخار، ولكن ب�سكل تدريجي بدرجة 

اأقل.  العمر  ثروة  من  املتوقع  ر�سيدها  لأن  اأكر؛ 

وفًقا  املعي�سية ال�ستهالك  الأ�سر  و�ستخف�س هذه 

لذلك.

زيادة معدلت ال�ضرتاكات

زيــادة  وهــو  املحتمل،  الثالث  الإ�ــســالح  اأمــا 

معدلت ال�سرتاكات، فيعادل زيادة معدل �سريبة 

زيــادة �سرائب  العمل. ومع  اإطــار  العمل يف  دخل 

الأ�ــســر.  تنفقه  ـــذي  ال الــدخــل  ينخف�س  الــعــمــل 

وينخف�س هذا الإنفاق اأكرث يف املناطق التي متثل 

املحدودة  املــدخــرات  ذات  املعي�سية  الأ�سر  فيها 

ل  لأنها  القت�ساد؛  يف  اأكــر  ح�سة  املعدومة،  اأو 

ال�سريبة.  خ�سم  بعد  دخلها  مــن  اإل  ت�ستهلك 

الدخــار  على  الــقــادرة  حــاًل  الأف�سل  الأ�سر  اأمــا 

اعتماًدا  دخلها  تدفقات  ت�سحح  اأن  فت�ستطيع 

معدلت  زيــادة  وتاأثري  مدخراتها.  ح�سيلة  على 

لتاأثري  ممــاثــاًل  يكون  الــدخــل  على  ال�ــســرتاكــات 

ال�سيناريوهن  ال�ستحقاقات- ففي كال  تخفي�س 

اأن �سرائب دخل  اإنفاق الأ�سر املعي�سية. بيد  يقل 

ا قرارات اأكرث اأهمية، مثل مدى  العمل ت�سوه اأي�سً

رغبة الأ�سر املعي�سية يف العمل. فزيادة ال�سرائب 

مما  العمل،  يف  رغبة  اأقل  املعي�سية  الأ�سر  جتعل 

ثم  ومــن  لالقت�ساد،  الإنتاجية  القدرة  يخف�س 

خف�س اإجمايل الناجت املحلي.
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االت��ص��االت  وق��ن��وات  االجتماعية  للوسائط  املتنامية  الشعبية  أدت 
النقالة يف السعودية إلى حتول جذري يف وسائل التواصل مع العملء، 
االت��ص��ال، فيما يتأهب  ث��ورة وشيكة يف مراكز  الشركات حالًيا  وت��واج��ه 
خ��ب��راء وم��ح��ت��رف��و ال��دع��م للتفاعل م��ع ال��ع��م��لء م��ن خ���لل ال��وس��ائ��ط 

االجتماعية واملدونات واملنتديات وتطبيقات األجهزة النقالة.

اجلديد  اجليل  ي�ستخدم 

تقنًيا  املخ�سرمن  العمالء  من 

ويتوقعون  الأجهزة  من  متنوًعا  مزيًجا 

الأجــهــزة  هــذه  مــن  اأي  ا�ستخدام  اإمكانية 

كاأداة فعالة لتقدمي الدعم. 

ويالحظ اأن �ساحة املناف�سة يف جمال مراكز 

النت�سار  ب�سبب  كبري  ب�سكل  تغريت  الت�سال 

التي تخطت اجلوال،  الكبري لالأجهزة املحمولة 

مثالية  كو�سيلة  ا�ستخدامها  يف  الآيل  واحلا�سب 

للتوا�سل، ما يجعل عمالء ال�سركات واملوؤ�س�سات 

ال�ساعة،  مــدار  على  الــدعــم  اإىل  اأكــر  بحاجة 

الجتماعية  للو�سائط  ا�ستخدامهم  ويــتــزايــد 

كقناة للتعبري عن اآرائهم وطلباتهم.

زيادة فعالية التفاعل

ل�سركة  الإقليمي  املدير  حاق،  �ساهن  يوؤكد 

الأو�ــســط  الــ�ــســرق  يف  اإنتيليجن�س  اإنــرتاأكــتــيــف 

الــعــاملــيــة يف حلول  الــ�ــســركــات  ــا)اإحــدى  ــركــي وت

هذه  مواكبة  اأن  املــوحــدة(  الأعــمــال  ات�سالت 

ــالل قنوات  الــتــغــيــريات وتــقــدمي الــدعــم مــن خ

التفاعل،  فعالية  زيـــادة  اإىل  �ــســيــوؤدي  جــديــدة 

واحتياجاتهم  العمالء  متطلبات  مع  والتعامل 

من منظور كلي و�سامل، كما �سيوؤدي اإىل اإ�سعاد 

العمالء واإر�سائهم وهو الأمر الأهم.

يرجع  الغالب  يف  ال�سديد،  لالأ�سف  ويقول: 

يف  قدمية  �سيا�سات  تطبيق  اإىل  ال�سركات  ف�سل 

للتغيري،  مقاومة  ثقافة  وتبني  العمالء،  دعــم 

على  الإنــفــاق  تقيد  امليزانية  على  قيود  وو�سع 

التقنيات اجلديدة، وعدم درا�سة تعليقات واآراء 

من  العديد  اأن�ساأت  ذلــك،  كل  وفــوق  العمالء. 

ال�سركات يف ال�سعودية مراكز الت�سال اخلا�سة 

ــزة  بــهــا بــا�ــســتــخــدام حــلــول قــدميــة مــن الأجــه

والرجميات. ولأن هذه ال�سركات مل حتقق بعد 

العائد من ال�ستثمار يف هذه الأجهزة والنظم، 

واأجــهــزة  نظم  اأ�ــســر  يف  عالقة  اأ�سبحت  فاإنها 

قدمية حتد من قدرتها على ال�ستجابة لتغيريات 

ال�سوق ومطالب العمالء املتغرية.

تــوؤدي  ت�سمح،  امليزانيات  كانت  لــو  وحتى 

مواكبة التغيريات من خالل ت�سغيل حلول طرفية 

منف�سلة يف مقر ال�سركة اإىل اأزمة اأخرى ا�سمها 

اأق�سام  ُتعّر�س  كما  املعلومات،  تكنولوجيا  اإدارة 

الوسيلة األفضل للحفاظ على العمالء
مراكز االتصال السحابية
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الرتقية  دورات  ملخاوف  املعلومات  تكنولوجيا 

يف  الوقت  اإنفاق  الأف�سل  ومــن  تنتهي.  ل  التي 

اجلهود التي تو�سع من نطاق الأعمال وتزيد من 

اإهداره يف تنفيذ هذه  حجم الإيرادات بدًل من 

احللول و�سيانتها.

ال�ضتجابة ال�ضريعة للتغيريات

ويقول �ساهن اإن احلاجة اإىل املرونة وقابلية 

ال�سريعة  ال�ستجابة  على  ــقــدرة  وال التو�سيع 

متثل  ال�سركات  ال�سوق  متطلبات  يف  للتغيريات 

اأ�سباًبا قوية ت�سغط باجتاه اإن�ساء مراكز ات�سال 

تعتمد على اخلدمات ال�سحابية. 

ال�سحابية  الت�سال  مــراكــز  حلول  وتتيح  

مت  واإذا  املـــرونـــة،  مــن  اأكـــر  درجـــة  لل�سركات 

ــاإن  ف الــ�ــســحــيــح،  املــــزود  خـــالل  مــن  تنفيذها 

تكلفة  يف  جــذري  تخفي�س  على  �سينعك�س  ذلك 

ال�سحابية  العمالء  دعم  حلول  ومتثل  العمليات. 

�سريحة كبرية من ال�سوق تتنامى ب�سرعة هائلة 

يف ال�سعودية، وتعزز من بيئة ال�سوق الديناميكية 

توؤدي اإىل قيمة جتارية حقيقية.

ال�سحابية  الت�سالت  مراكز  حلول  ومتكن 

متطورة  تقنية  حــلــول  تطبيق  مــن  الــ�ــســركــات 

جتربة  وتوفر  للعمالء،  جذابة  جتربة  لتقدمي 

مرتابطة عر قنوات التوا�سل املختلفة. ويعتمد 

جني مزايا مركز الت�سال املعتمد على ال�سبكة 

�سريك  من  حل  اختيار  على  بكثافة  ال�سحابية 

الأعمال املنا�سب الذي يلبي متطلبات ال�سركات 

يف الوقت احلا�سر ويف امل�ستقبل.

ومن ال�سروري اأن يتم النتقال ب�سال�سة من 

حل يف مقر ال�سركة اإىل حل �سحابي على �سبكة 

الإنرتنت مع اأقل قدر من التاأثري على العمليات 

يف  ال�سال�سة  هذه  �سمان  املمكن  ومن  اليومية. 

لتحديد  اخلــطــوات  اتــخــاذ  خــالل  مــن  النتقال 

املزود املنا�سب للمهمة. 

ويقد �ساهن بع�س القرتاحات ملا ينبغي اأن 

تفعله ال�سركات عند اختيار احللول ال�سحابية:

وت�ضنيفها: ال�ضركات  اأهداف  • حتديد 
اخلــدمــات  اإىل  الجتــــاه  قــــرار  يعتمد  ــد  ق

جديدة  وظــائــف  اإىل  احلــاجــة  على  ال�سحابية 

لتنفيذها.  �سخمة  ا�ستثمارات  �ستتطلب  كانت 

ويحتاج �سناع القرار يف دوائر الأعمال وم�سئولو 

ال�سركات اإىل حتديد متطلباتهم وت�سنيفها اإىل 

متطلبات ق�سرية الأجل واأخرى طويلة الأجل. 

ومن الأف�سل اختيار احلل الذي يقدم باقة 

�سواء  املتطلبات  جميع  تلبي  الإمــكــانــيــات  مــن 

ذلك  و�سيتيح  للغاية.  حمددة  اأو  اأ�سا�سية  كانت 

اأو تقليلها ح�سب  احلل تو�سيع نطاق الإمكانيات 

احتياجات ال�سركات يف اأي مرحلة.

• جتنب احلل�ل الثابتة ك��ضيلة لرت�ضيد 
التكلفة:

من الأ�سباب التي جعلت ال�سركات ترتدد يف 

اأن  ال�سحابية  الت�سال  مراكز  حلول  ا�ستخدام 

مزودي احللول يقدمون حاًل ثابًتا واحًدا يتوقعون 

عملياتهم  نــطــاق  مــن  يــغــريوا  اأن  الــعــمــالء  مــن 

جمموعة  لها  �ــســركــة   فكل  مــعــه.  تــتــالءم  لكي 

على  تلبيتها  ينبغي  التي  الفريدة  املتطلبات  من 

حدة. فعلى �سبيل املثال، تف�سل بع�س ال�سركات، 

جمال  يف  �سارمة  �سروط  لها  التي  تلك  خا�سة 

مثل  ال�سوتية  البيانات  بقاء  والمتثال،  الأمــن 

الت�سجيالت وغريها من بيانات العمالء الأخرى 

تف�سل  بينما  الداخلية،  �سبكاتها  يف  احل�سا�سة 

اخلدمات  على  �سيء  كل  وجــود  اأخــرى  �سركات 

ال�سحابية. ول ينبغي اأن تتاأثر عمليات اأي �سركة 

و�سيا�ساتها لأن احلل ال�سحابي لن يكون باإمكانه 

ا�ستيعاب  التغيريات املطلوبة دون تكلفة اإ�سافية.

املقرتح: احلل  مرونة  • تقييم 
احللول  تتجنب  اأن  ال�سركات  على  ينبغي 

الإعــــدادات  اأو  الرتكيبات  يف  حت�سرها  التي 

املزودين  اختيار  يعتر  احلقيقة  ويف  الثابتة. 

الذين يطبقون منهج املعايري املفتوحة هو اخليار 

مبزود  املكلف  التقيد  �سيمنع  ذلك  لأن  الأف�سل 

معن، و�سي�سمح بالنتقال العك�سي اأي العودة اإىل 

الظروف  اإذا تطلبت  ال�سركات  احللول يف مقار 

مثل هذه اخلطوة.

التحتية  ال��ب��ن��ي��ة  ال��ت���اف��ق م��ع  حت��دي��د   •
احلالية:

ال�سبكة  اإىل  اخلدمات  كل  نقل  يكون  رمبــا 

وحمفوًفا  �سعًبا  اأمـــًرا  البداية  مــن  ال�سحابية 

باملخاطر. لهذا متيل ال�سركات اإىل تطبيق مناذج 

التحتية  البنية  مــن  بــاأجــزاء  حتتفظ  خمتلطة 

الت�سالت  نظم  مثل  البيانات،  ملركز  القائمة 

يتم  األ  وينبغي  ال�سوتية.  وامل�سارات  ال�سوتية 

اإغفال التوافق عند تقييم احللول ال�سحابية. 

ن النتقال اإىل مركز ات�سال �سحابي  �سُيمكِّ

جديدة  جتربة  توفري  من  واملوؤ�س�سات  ال�سركات 

التكنولوجيا  ا�ستغالل  �سيوؤدي  للعمالء.  ومثرية 

للتغيريات يف �سلوك  اأجل الدعم ال�ستباقي  من 

للعمالء  ممــتــازة  جتــربــة  تــقــدمي  اإىل  الــعــمــالء 

و�سيح�سن �سمعة ال�سركة.

تمكن حلول مراكز االتصاالت 
الشركات من تطبيق حلول 

تقنية متطورة

شاهين حاق
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إنتاجية نصف المجتمع تزداد اتساعااً
املرأة وقطاع التجزئة

لم يعد عمل املرأة بقطاع التجزئة من نافلة األمور االقتصادية، بعد أن صار محرًكا رئيًسا لعجلة 
التنمية، ومنفًذا للمرأة السعودية كي تشارك يف اإلنتاج املجتمعي، خاصة من أوصدت األبواب بوجههن 
يف القطاعات احلكومية واخلاصة، ولم يعد لهن أمل لإلنفاق على أنفسهن سوى هذا املجال، فضًل 
عن كون القطاع فرصة كبرى أيًضا لسيدات األعمال إلحراز النجاح والنمو، باعتباره يف بعض محاوره 

مازال بعيًدا عن ذهن رجال األعمال.

قضية العدد
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الغرفة  عن  �سادرة  اإح�سائية  لدرا�سة  وفًقا 

الثانية  املرتبة  اململكة  حتتل  بالريا�س  التجارية 

الإمـــارات،  دولــة  بعد  التجزئة  ملبيعات  بالن�سبة 

والتي  ال�سعودية  ت�سهدها  التي  للم�ساريع  وذلــك 

والتو�سع يف  املتخ�س�سة  الأ�سواق  زيادة  اإىل  اأدت 

م�ساحات البيع ومراكز الت�سوق. 

التجزئة  لتجارة  الفعلية  امل�ساحات  وتقدر 

مربع،  مرت  مليون   4.45 اإىل  ي�سل  مبا  احلالية 

على  جدة  ومدينة  الريا�س  العا�سمة  وت�ستحوذ 

التجزئة،  جتــارة  م�ساحات  من  الأكــر  الن�سيب 

كما تاأتي اململكة يف مقدمة الدول اخلليجية الأكرث 

ن�ساًطا، حيث ت�سم دول جمل�س التعاون اخلليجي 

التنفيذ  حتت  ت�سوق  مركز  م�سروع   200 قرابة 

بتكلفة 65 مليار دولر.

وي�سل حجم املبيعات ال�سنوية ملراكز الت�سوق 

يف منطقة اخلليج اإىل 30 مليار دولر، كما ت�ساهم 

هذه املراكز بنحو 5.5 يف املائة يف الناجت املحلي 

الإجمايل لدول جمل�س التعاون.

ا ت�سري  ثمة درا�سة اأخرى للغرفة التجارية اأي�سً

اإىل اأن 42% من الن�ساء ال�سعوديات غري العامالت 

يوؤيدن فكرة العمل يف الأماكن التجارية، وا�ستحوذ 

على  التجميل  م�ستح�سرات  بيع  جمال  يف  العمل 

37% من اإجابات ا�ستبيان الدرا�سة، وكان اخليار 

الأف�سل لـ 33% من الن�ساء العمل يف حمالت بيع 

العمل  يف  الراغبات  ن�سبة  كانت  بينما  الألب�سة، 

مبحالت الألب�سة الداخلية 14%، واهتمت 16% من 

الن�ساء بالعمل يف ال�سوؤون الإدارية ملعار�س الأثاث 

اأو العمل يف حمالت الب�سريات.

ويف تقرير حديث لـ »اجلزيرة كابيتال« يت�سح 

اأن قطاع التجزئة ال�سعودي ي�سكل واحًدا من اأكر 

قطاعات التجزئة يف دول جمل�س التعاون اخلليجي، 

وذلك بن�سبة 42% من �سوق التجزئة اخلليجي.

وبالرغم من التو�سع الكبري يف قطاع التجزئة 

يف اململكة خالل الأعوام اخلم�سة املا�سية، اإل اأن 

ن�سب م�ساحات التجزئة اإىل عدد ال�سكان ل تزال 

اأقل من نظريتها يف الأ�سواق الإقليمية الأخرى.

�سركة TNS لالأبحاث  قـــامـــت  ـــك  كـــذل

و�سلوك  تاأثري  بدرا�سة  املتخ�س�سة  والدرا�سات  

اإن  وقالت  ب�سكل عام،  ال�سوق  العربية على  املراأة 

مبكانة  الفوز  على  تعمل  العربي  العامل  يف  املــراأة 

و�ــســورة  م�ساحة  خلق  اإىل  وت�سعى  اأعــلــى  عــامــة 

خا�سة بها.

 %40 اإن الن�ساء ميثلن حالًيا  وقالت الدرا�سة 

الن�سبة  هذه  اأن  اإل  العامل،  العاملة يف  القوى  من 

تنخف�س اإىل 20% فقط يف ال�سرق الأو�سط، لكن 

الفعالة  امل�ساركة  با�ستمرار  �ستزداد  الن�سبة  هذه 

للمراأة يف التعليم والتنمية ومكان العمل مما يعمل 

اإيجابًيا على حتفيز النمو القت�سادي.

املراأة ال�ضع�دية والتحديات

عمل  اأن  القو�سي  منال  الأعمال  �سيدة  ترى 

فائدة  ي�سكل  التجزئة  بقطاع  ال�سعودية  املـــراأة 

للرزق،  باًبا  للمراأة  يفتح  فهو  للطرفن،  م�سرتكة 

زيادة  يف  الأنثوي  ن�ساطها  من  هو  ي�ستفيد  فيما 

مثلها،  ن�ساء  مع  تتعامل  كونها  املبيعات،  حجم 

بع�س  اإىل  م�سرية  يحتجنه،  مــا  جــيــًدا  ـــدرك  وت

ال�سركات عمدت بعد فرتة من التجربة اإىل تو�سيع 

�سركاتها  من  جــزًءا  ُتعد  التي  الن�سائية  املحال 

املبيعات  ن�سبة  ارتفاع  لحظت  اأن  بعد  املتعددة 

و�سع  اإىل  يرجع  بالطبع  وهــذا   ،%50 من  لأكــرث 

تقدر المساحات الفعلية 
لتجارة التجزئة بـ 4.45 

مليون متر مربع.
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املراأة يف مكان عمل منا�سب لطبيعتها، وقد حدث 

الداخلية،  املالب�س  حمال  من  كثري  يف  ذلك  مثل 

والتي مل حتقق يف ال�سابق مبيعات جيدة كون من 

لهم  لي�ست  رجــاًل،  الن�سائية  الأق�سام  يف  يعملون 

لكن  املطلوب،  بال�سكل  املــراأة  باحتياجات  خرة 

منتجاتها،  على  الطلب  ارتفع  الفتيات  عمل  بعد 

وكذلك بالن�سبة مل�ستح�سرات التجميل.

التاأنيث ووزارة العمل

من جانبه يو�سح �سالح العنزي م�سئول بوزارة 

ل�سالح  قـــرارات   3 اأ�ــســدرت  ـــوزارة  ال اأن  العمل 

املجتمع  يف  دورها  لتقوية  الأ�سا�س  �سكلت  املــراأة، 

توظيفها  تعرقل  التي  ال�سلبية  التاأثريات  ومقاومة 

يف قطاع التجزئة، و�سملت تلك القرارات:

)1/ 1/ 2473/ع(  رقم  الوزاري  القرار   •
اخلــا�ــس  وهــــو  1432هــــــــ(   /8  /10( ـــخ  ـــاري وت

امل�ستلزمات  بيع  حمــال  يف  املـــراأة  عمل  بتنظيم 

يف  العمل  ــر  َقــ�ــسْ على  ن�س  والـــذي  الن�سائية، 

على  اخلا�سة  الن�سائية  امل�ستلزمات  بيع  حمــال 

اأن املق�سود مبحال بيع  واأو�سح  ال�سعودية،  املراأة 

امل�ستلزمات الن�سائية اخلا�سعة لهذا القرار حمال 

بيع املالب�س الن�سائية الداخلية واأدوات التجميل، 

وعليها  مغلقة  جتــاريــة  مــراكــز  يف  كــانــت  �ــســواء 

حرا�سة اأمنية عامة اأو يف مراكز جتارية مفتوحة 

اأو حمال قائمة بذاتها. 

حمال  يف  العمل  ق�سر  على  الــقــرار  ون�س 

ال�سعودية،  املراأة  الن�سائية على  امل�ستلزمات  بيع 

يتطلب  ل  املحال  هــذه  يف  الن�ساء  توظيف  واأن 

من  اأو  العمل  وزارة  من  ت�سريح  على  احل�سول 

اأي جهة اأخرى. 

ولقطع الطريق على من يهاجمون عمل املراأة 

يف  مراعاتها  يجب  اأ�سياء  عــدة  الــقــرار  ا�سرتط 

حمال بيع امل�ستلزمات الن�سائية اأهمها:

روؤية  يحجب  اأن  العمل  �ساحب  على  • يجب 
ما بداخل حمل بيع امل�ستلزمات الن�سائية اإذا كان 

ا للن�ساء فقط، ومُينع الرجال من  املحل خم�س�سً

دخوله، وُيْحَظر على �ساحب العمل حجب روؤية ما 

ا للعوائل. بداخل املحل اإذا كان خم�س�سً

• ُيْحَظر على �ساحب العمل توظيف عاملن 
وُي�ستثنى من ذلك  وعامالت مًعا يف حمل واحد، 

توظيف  لها  يجوز  التي  الأق�سام  متعددة  املحال 

العاملن والعامالت متى كانوا يف اأق�سام خمتلفة، 

العامالت يف  يقل عدد  األ  احلالة  ويجب يف هذه 

املحل عن ثالث عامالت يف الوردية الواحدة.

�ساحب  على  يجب   •
قائًما  املــحــل  ــان  ك اإذا  العمل 

جتاري  مركز  يف  واقًعا  كان  اأو  بذاته 

اأمــن  نظام  اأو  اأمــنــي  حــار�ــس  توفري  مفتوح 

حرا�سة  هناك  يكن  مل  ما  املحل،  يف  اإلكرتوين 

التجاري  املــركــز  ِقبل  مــن  ــرة  مــوفَّ عامة  اأمنية 

مياه  دورة  وتوفري  املحل،  فيه  يقع  الذي  املفتوح 

اأو اأكرث داخل املحل بح�سب احلاجة، ما مل تكن 

هناك دورات مياه خم�س�سة للن�ساء يف املركز 

التجاري املفتوح الذي يقع �سمنه املحل، ل تبعد 

اأكرث من خم�سن مرًتا عن املحل.

فقط  للن�ساء  املخ�س�س  للمحل  ميكن   •
املتبع حالًيا  كالنظام  املغلق  النظام  اأ�سلوب  اتباع 

يف امل�ساغل الن�سائية.

بيع  حمــال  يف  العاملة  تلتزم  اأن  يجب   •
اأثناء  باحل�سمة  زيها  يف  الن�سائية  امل�ستلزمات 

احلجاب  ب�سوابط  التزامها  ذلك  يف  مبا  عملها 

ال�سرعي، �سواء كانت ترتدي الزى املتعارف عليه 

)العباءة وغطاء الراأ�س(، اأو الزى الر�سمي جلهة 

يكون  اأن  الأحــــوال  جميع  يف  يجب  الــذي  العمل 

حمت�سًما و�ساتًرا وغري �سفاف. 

العامالت  توظيف  العمل  ل�ساحب  يحق   •
عاملة  العاملتان  حت�سب  اأن  على  جزئي،  بــدوام 

واحدة يف ح�ساب توطن الوظائف )ال�سعودة(. 

حجم المبيعات السنوية 
لمراكز التسوق الخليجية 

يصل إلى 30 مليار دوالر.

قضية العدد
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• يجب على حمال بيع امل�ستلزمات الن�سائية 
اأو�ساعها  تعديل  القرار  هذا  نفاذ  وقت  القائمة 

املدد  وذلك خالل  القرار،  اأحكام  مع  يتوافق  مبا 

الآتية: 1- �ستة اأ�سهر من تاريخ �سدور هذا القرار 

الداخلية  املالب�س  بيع  يف  املتخ�س�سة  للمحال 

�سدور  تاريخ  من  �سهًرا  ع�سر  اثنا   -2 الن�سائية. 

اأدوات  بيع  يف  املتخ�س�سة  للمحال  القرار  هــذا 

�سدور  تاريخ  من  �سهًرا  ع�سر  اثنا   -3 التجميل. 

الداخلية  املالب�س  تبيع  التي  للمحال  القرار  هذا 

الن�سائية اأو اأدوات التجميل �سمن مبيعات اأخرى. 

ــتــي تبيع  ال الــتــجــاريــة  لــلــمــحــال  ميــكــن   •
املالب�س  مثل  الأخـــرى  الن�سائية  امل�ستلزمات 

توظيف  وغريها  والأحذية  والعباءات  اجلاهزة 

هذا  يف  ــواردة  ال ال�سروط  ا�ستوفت  اإذا  الن�ساء 

القرار.

للعاملة  التعاقدية  العالقة  م  ُينظِّ اأن  • يجب 
عقد عمل يوثق احلقوق والبدلت كافة مبا يف ذلك 

التاأمن الطبي لها وملن تعولهم �سرًعا، اإ�سافًة اإىل 

اأي حقوق اأخرى من�سو�س عليها يف نظام العمل 

اأو يف اللوائح والأنظمة املتبعة يف املن�ساأة.

عن  كاّفة  العمل  وزارة  خدمات  توقف   •
باإحالل  يلتزم  ل  الذي  املحل  لها  التابع  املن�ساأة 

الن�ساء يف ن�ساط بيع امل�ستلزمات الن�سائية لديه، 

مع عدم الإخالل باأي عقوبات اأخرى يق�سي بها 

نظام العمل.

اخلا�س  فهو  الثاين  القرار  اأما 

الن�ساء  توظيـف  با�سرتاطات 

باآلية  الثالث  الــقــرار  يتعلق  فيما  امل�سانع،  يف 

توطن  ن�سب  يف  ُبعد  عــن  املـــراأة  عمل  احت�ساب 

الوظائف »ال�سعودة، حيث ن�س على اأن احت�ساب 

�سمن  يكون  )ال�سعودة(  الوظائف  توطن  ن�سب 

بتوظيف  تقوم  التي  للمن�ساآت  نطاقات  برنامج 

الن�ساء عن ُبعد وفًقا للن�سب الآتية: 

يتم  التي  ُبعد  عــن  العامالت  ن�سبة  النطاق 

احت�سابها يف نطاقات النطاق املمتاز األ تزيد على 

7% من اإجمايل املوظفن، النطاق الأخ�سر األ تزيد 

الأ�سفر  النطاق  املوظفن،  اإجمايل  من   %5 على 

النطاق  املوظفن،  اإجمايل  من   %3 على  تزيد  األ 

الأحمر ل حت�سب له ن�سبة توطن )�سعودة(. 

ولحت�ساب املراأة العاملة عن ُبعد �سمن ن�سبة 

نطاقات  برنامج  )ال�سعودة( يف  الوظائف  توطن 

ا�سرتط القرار:

يزيد  ول  �سنة   20 عــن  عمرها  يقل  األ   •
التاأمينات  لدى  لة  م�سجَّ تكون  واأن  �سنة،   35 على 

يقّدم  واأن  الكامل،  الـــدوام  ــق  ووف الجتماعية، 

�ساحب العمل �سهادة بنكية تثبت ا�ستالم العاملة 

اأجورها فرتة عملها لديه. 

بت�سجيل  تقوم  من�ساأة  كــل  اإن  الــقــرار  وقــال 

ُتعاقب  وهمية  وظــائــف  يف  ُبــعــد  عــن  الــعــامــالت 

تــاأ�ــســريات عمل  بــاحلــرمــان مــن احلــ�ــســول على 

مهن  تغيري  اأو  لها  عمال  خدمات  نقل  اأو  جديدة 

للمخالفة  �سنوات   3 عن  تقل  ل  ملدة  لديها  عمال 

الثانية،  للمخالفة  �سنوات   5 عن  تقل  ول  الأوىل، 

وكذلك احلرمان من الدعم الذي يوفره �سندوق 

�سنوات   3 تقل عن  ل  ملدة  الب�سرية  املــوارد  تنمية 

للمخالفة الأوىل، ول تقل عن 5 �سنوات للمخالفة 

الثانية، اإ�سافة اإىل غرامة مالية ل تتجاوز 5000 

لديها طبًقا  م�سّجلة  وهمية  كل موظفة  ريال على 

للمادة 239 من نظام العمل. ويف حال قيام امراأة 

ما بالتعاون مع املن�ساأة بالت�سجيل يف وظيفة وهمية 

فيتم حرمان املراأة نف�سها من الدعم الذي يوفره 

 3 الب�سرية ملدة ل تقل عن  املوارد  تنمية  �سندوق 

�سنوات   5 عن  تقل  ول  الأوىل،  للمخالفة  �سنوات 

للمخالفة الثانية. 

عر  حققت  العمل  وزارة  اإن  العنزي  وقــال 

املراأة، حيث  لعمل  نوعية  القرارات قفزات  تلك 

القطاع  يف  العامالت  ال�سعوديات  عــدد  ارتفع 

اخلا�س ب�سكل عام من 55 األف عام 2010م، اإىل 

نحو 100 األف يف عام 2011م، ثم اإىل 215840 

العامالت  بلغ عدد  فيما  2012م،  نهاية عام  يف 

ال�سعوديات يف املحال الن�سائية 160 األف موظفة 

نهاية العام نف�سه.

توفري  على  حتر�س  ـــوزارة  ال اأن  اإىل  واأ�ــســار 

خالل  من  للمراأة،  ومنا�سبة  مريحة  عمل  بيئة 

التجارية،  املراكز  يف  لالأطفال  حا�سنات  اإن�ساء 

وا�سرتاحات للموظفات، وتوفري و�سائل موا�سالت 

التجارية  املــراكــز  متييز  اإىل  ت�سعى  فيما  لهن، 

متكاملة،  بخدمات  عالية  تاأنيث  لن�سب  املحققة 

والهيئة  واجلــــوازات  للعمل  مكاتب  تــوفــري  عــر 

و�سوؤون املوظفات، وكذلك جعل اأكرث من 90% من 

الوظائف يف املراكز للمراأة فقط.

تغيري ثقافة املجتمع

ترى الباحثة اآمال الفايز اأن املراأة ال�سعودية 

ا�ستطاعت تغيري ثقافة جمتمع كان يرف�س عمل 

املراأة، وقطاع اأعمال كان يخ�سى مما كان ي�سفه 

بالتاأثريات ال�سلبية لتوظيف املراأة، والآن مل يعد 

املحا�سبة،  اآلــة  خلف  فتاة  ت�ساهد  اأن  م�ستغرًبا 

م�سرية  املحال،  اأحــد  يف  منتًجا  تعر�س  واأخــرى 

اإىل اأن ارتفاع البطالة الن�سائية من 33 يف املائة 

اإىل 35 يف املائة، كان نتيجة اإقبال الفتيات على 

البحث عن فر�س وظيفية، بعد اأن وجدت املراأة 

اإىل  فانطلقت  احلــال  �سيق  مــن  تعاين  نف�سها 

العمل  لتجرب  بالتجزئة  تتعامل  التي  الأ�سواق 

فيها، وقد اأثبتت جناحها فيها.

وقالت الباحثة اإن عمل املراأة يف قطاع التجزئة 

عمل المرأة السعودية 
بقطاع التجزئة يشكل فائدة 

مشتركة للطرفين.
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قبل عامن و�سهرين بال�سبط اأعلنت وزارة العمل درا�ستها خطة لتوظيف اأكرث 

املهني  التدريب  على  ترتكز   ،2020 بحلول  التجزئة  قطاع  يف  �سعودي  مليون  من 

الدكتور  قدمها  اخلطة  القطاع.  يف  وتنظيمية  هيكلية  تعديالت  واإجــراء  والإداري 

 1.4 اأكرث من  الوقت  يوظف يف ذلك  التجزئة  اأن قطاع  اأكدت  باروم وهي  �سامي 

مليون موظف، ومن املتوقع اأن ينمو عدد املوظفن يف هذا القطاع مبعدل 4 يف املائة 

خالل ال�سنوات الع�سر املقبلة لي�سل اإىل اأكرث من مليوين موظف.

ن�سبة ال�سعودة يف قطاع التجزئة كانت تبلغ يف مار�س 2011 نحو 17 يف املائة 

ن�سبة  ا�ستهدفنا  »ويف حال  قالت اخلطة  كما  تقريًبا(  �سعودي  األف موظف   270(

�سعودة 50 يف املائة بحلول عام 2020؛ فذلك يعني بلوغ عدد املوظفن ال�سعودين 

يف قطاع التجزئة مليون موظف«.

نار
م

الشقرديات

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

عمل  وينظم  القطاع،  هذا  يف  الت�سرت  على  يق�سي 

ال�سوق �سواء يف املراكز والأ�سواق ال�سعبية، م�سرية 

اإىل اأن اأغلب ال�سركات الكبرية حر�ست على تاأنيث 

املحال الن�سائية لي�س تنفيًذا لقرارات وزارة العمل 

املــراأة يف  عمل  اإىل  الفعلية  واإمنــا حلاجتها  فقط، 

القطاع ورفع حجم املبيعات.

التجزئة  املراأة يف قطاع  اأن عمل  الفايز  وترى 

يوؤهلها بعد فرتة لفتتاح م�سروع خا�س بها، وهناك 

�سندوق  مثل:  ذلــك  يف  امل�ساعدة  ميكنها  جهات 

الأمرية م�ساوي بنت م�ساعد بن عبدالعزيز، والذي 

م�ساعدتها  عر  ال�سعودية،  املــراأة  بتنمية  ي�سطلع 

امل�ساريع  ــالك  ــت وام الــعــمــل احلـــر  عــلــى ممــار�ــســة 

ال�سغرية، ف�ساًل عن كونه �سندوًقا غري ربحي.

تقدمي  عــلــى  يعمل  الــ�ــســنــدوق  اإن  ــقــول  وت

واملــايل  الإداري  الدعم  من  متكاملة  منظومة 

وتطوير  اإنــ�ــســاء  على  املــــراأة  مل�ساعدة  والــفــنــي 

حجم  زيــادة  اأو  منتجاتها  ت�سويق  اأو  م�سروعها 

وكذلك  وال�ستمرارية،  للنجاح  ودفعها  اأعمالها 

واإدارتها،  الأعمال  جمال  يف  وتاأهيلها  وتدريبها 

ومعايري  اأ�س�س  وفـق  الالزمة  القرو�س  وتقدمي 

حقيقية  عمل  فر�س  لـخلق  حمــدده  و�ــســوابــط 

ومتجددة للمراأة ال�سعودية. 

كما يقدم �سندوق الأمرية، عدة برامج مهمة 

التاأهيل  برنامج  منها:  ال�سعودية  للمراأة  وحيوية 

ــايل  وامل الفني  الــدعــم  اإىل  اإ�ــســافــة  والــتــدريــب، 

الذي ي�سل اإىل ثالثمائة األف ريال على اأن تكون 

مقدمة  عمر  يقل  ول  اجلن�سية  �سعودية  املتقدمة 

وجــادة  ملتزمة  تكون  واأن  عاًما   21 عن  الطلب 

بتاأ�سي�س م�سروع جتاري واأن ت�ساهم مبا ل يقل عن 

جتتاز  واأن  للم�سروع  الإجمالية  التكلفة  من   %25

جميع الدورات التدريبية التي يقدمها ال�سندوق.

املــــراأة يف  الــتــي ت�ساعد  ومـــن بــن اجلــهــات 

كفالة  برنامج  ا  اأي�سً اخلا�س  م�سروعها  اإجنــاز 

ــذي  وال واملتو�سطة،  ال�سغرية  املن�ساآت  متــويــل 

م�ستوى  من  متلكه  ملا  ال�سعودية  للمراأة  يديه  ميد 

قادرة  عالية،  ا�ستثمارية  وثقافة  مرموق،  معريف 

يتناغم  الذي  ال�سحيح  الجتاه  يف  توظيفها  على 

امل�ساريع  وتنمية  تطوير  يف  الرنامج  واأهـــداف 

امل�ستدامة  التنمية  وحتقيق  واملتو�سطة،  ال�سغرية 

املدن  عن  البعيدة  املناطق  يف  �سيما  ل  ال�ساملة 

اجلميع  جهود  تكاتف  اإىل  حتتاج  والتي  الرئي�سة 

لإنعا�سها اقت�سادًيا. 

من  كـــثـــرًيا  تــ�ــســتــفــيــد  اأن  لـــلـــمـــراأة  وميـــكـــن 

ت�سمل  والتي  الرنامج،  يغطيها  التي  القطاعات 

ويف  القت�سادية  القطاعات  يف  الأن�سطة  كافة 

جميع اأنحاء اململكة، �سواء الأن�سطة القائمة منها 

ال�سناعية  القطاعات  ت�سمل  والتي  اجلديدة،  اأو 

الإنتاج  واأن�سطة  املقاولت،  قطاع  اختالفها،  على 

ال�سيد  اأن�سطة  جانب  اإىل  الزراعية،  والتنمية 

والرثوة ال�سمكية، واخلدمات ال�سحية، وخدمات 

النقل واملوا�سالت، ف�ساًل عن الأن�سطة ال�سياحية 

وم�ساريع  الأعمال،  خدمات  وقطاع  والرتفيهية، 

الجتماعية،  واخلــدمــات  وال�سيانة  النظافة 

واخلدمات التعليمة وغريها من امل�ساريع اخلدمية 

كفالة  برنامج  يغّطي  كما  الوا�سعة،  بقطاعاتها 

كذلك �سركات المتياز التجاري.

قدرته  يف  »كــفــالــة«  بــرنــامــج  اأهــمــيــة  وتكمن 

م�ساندة  عــلــى  الــ�ــســعــوديــة  الــبــنــوك  ومبــ�ــســاركــة 

اأ�سحاب املن�ساآت ال�سغرية واملتو�سطة على جتاوز 

اأهم عوائق  التي ترز كواحدٍة من  التمويل  عقبة 

النهو�س بهذا القطاع احليوي، وتعزيز م�ساهمته 

يف القت�ساد الوطني، عر رفع قدراته الإنتاجية 

قدرته  ـــادة  وزي التناف�سية،  مبعايريه  ــقــاء  والرت

قضية العدد



ويبدو اأن ما يحدث يف قطاع التجزئة يب�سر باخلري، ففي ذلك الوقت عندما 

قراأت اخلطة كنت يف �سك كبري، واليوم والوزارة تقرتب من توظيف 200 األف 

امراأة �سعودية ) العدد املعلن 160 األف تقريًبا( عر ق�سرها العمل يف ن�ساطات 

هذه  و�سول  ت�سديق  من  اأقرتب  اأجدين  فقط،  ال�سعوديات  على  باملراأة  خا�سة 

اخلطة اإىل بر النجاح،  واأجدها �سانحة لأن اأقول لهوؤلء العامالت اأنهن بالفعل 

»�سقرديات« كما ن�سف يف حمكيتنا ال�سعودية كل ذي عزم وهمة وكفاح.

واهية،  لأ�سباب  البع�س  عليها  يتحفظ  التي  التنموية  التجربة  هذه  اإن 

فقط  لي�س  و�سيتحقق  الزمن،  مع  والجتماعية  القت�سادية  اأكلها  �ستوؤتي 

ثقافة  خلق  �سيتم  بل  الن�سائية،  الن�ساطات  بالتجزئة يف  البيع  مهن  �سعودة 

اأعمالهن اخلا�سة، ومن ثم  اإن�ساء  اإىل  العمل احلر واجتذاب العديد منهن 

توظيف اأخريات وهكذا دواليك.

اإننا يجب اأن نكر�س ثقافة الفر�سة، ولي�س ثقافة الوظيفة، وميكن القبول 

املال،  بع�س  والتعلم وجمع  للتدرب  موؤقًتا  التجزئة  الوظيفة يف قطاع  مببداأ 

ا عند احلديث عن  لكن يجب عدم الر�سا اإل بامل�ساركة اأو التملك خ�سو�سً

امل�ساريع ال�سغرية جًدا.

اإن تفعيل اإنتاجية ن�سف املجتمع، وخا�سة من كن منهن مبوؤهالت علمية 

توازن  حتقيق  يف  �سي�سهم  �سعبة،  واقت�سادية  عملية  ظروف  اأو  متو�سطة، 

قطاعات  يف  معينة  وظائف  حــالت  ويف  دخــاًل،  الأقــل  الفئات  لدى  حقيقي 

و�سركات معينة، �سيخلق لي�س فقط بائعات، بل تنفيذيات مبدعات يف قيادة 

فرق العمل من بنات جن�سهن.

ال�ستيعابية ل�ستقطاب الن�ساء وال�سباب ال�سعودي 

لتقلي�س  اجلن�سن،  لكال  وظيفية  فر�س  وتوفري 

معدلت البطالة.

جتارب ناجحة

اخل�سري  خالد  ال�سعودي  ال�ساب  جتربة  تعد 

فهو  ال�سعودية،  ــراأة  امل توظيف  جمــال  يف  مميزة 

وورك«  »جلو  ل�سركة  التنفيذي  والرئي�س  املوؤ�س�س 

التي �سارت م�سهورة يف هذا الإطار، وقد جنحت 

للمراأة  الوظائف  من  كبري  توفري عدد  �سركته يف 

لل�سركة  الإلكرتوين  املوقع  ي�سم  فيما  ال�سعودية، 

وظائف تتغري كل �سهر. 

وا�ــســتــطــاع مــوؤ�ــســ�ــس بــوابــة عــمــل املــــراأة يف 

مــوؤخــًرا  يــفــوز  اأن   ،» Glowork« الــ�ــســعــوديــة 

اأكرث  اأمــام  الأعمال«  ريــادة  يف  »التميز  بجائزة 

العامل،يف  اأنــحــاء  جميع  من  م�سارك   200 من 

 Global Thinkers« العاملين املفكرين  منتدى 

الأردنية عمان،  بالعا�سمة  الذي عقد   »Forum
لدورهم  كــان  الذين  الــقــادة  تكرمي  وا�ستهدف 

الأثر بتغيري املجتمع.

وخالل احلفل قال اخل�ضري:

لعر�س  مــتــكــافــئــًة  ــا  فــر�ــسً ت�ستحق  »املـــــراأة 

هذه  وملنحها  لــديــنــا،  العمل  �ــســوق  يف  مواهبها 

لتمكينها  و�سعنا  يف  ما  كل  نبذل  �سوف  الفر�سة 

نحن  كم  الهدف،  هــذا  حتقيق  اإىل  الو�سول  من 

للعامل  الــيــوم  ال�سعودية  تعر�س  بـــاأن  فــخــورون 

الفر�سة  لدينا  اأن  هو  الأوىل  للنجاح،  عالمتن 

تفوقها  العمل من خالل  اأربــاب  املــراأة من  لتكون 

يف ريادة الأعمال، والثاين هو اإن اأردنا اأن نحدث 

يتطلب  ل  فالأمر  بالتاأكيد،  ذلك  فيمكننا  فرًقا، 

�سوى الإ�سرار واللتزام، وقد انطلق م�سروع بوابة 

بن  الفجوة  �سد  بهدف  ال�سعودية  يف  املــراأة  عمل 

قطاع التعليم و�سوق العمل، وجنحت يف خلق اأكرث 

ق�سري،  وقــت  يف  للن�ساء  عمل  فر�سة   6000 من 

بعد  الثانية  هــي  العاملية  اجلــائــزة  هــذه  وُتعتر 

الأول  املركز  على   »Glowork«  م�سروع ح�سول 

ابتكاًرا  الأكرث  باعتباره احلل  العامل  على م�ستوى 

خللق فر�س العمل للمراأة وتكرميِه من قبل الأمم 

املتحدة والبنك الدويل ومنظمة العمل الدولية«.

عدة  للخ�سري  ال�سبابية  املبادرة  �سجعت  وقد 

جهات حكومية على الدخول بقوة يف �سوق توظيف 

الن�سائية«  »الإدارة  ذلك  ومن  ال�سعودية،  املــراأة 

اتفاقية  وقعت  والتي  ال�سعودية،  الغرف  مبجل�س 

تعاون مع م�سروع Glowork بهدف تعزيز التعاون 

توظيف  جمــال  يف  وامل�سروع  الغرف  جمل�س  بن 

على  العمل  اأ�سحاب  وت�سجيع  ال�سعوديات  الن�ساء 

اإطار جهود املجل�س  اأق�سام ن�سوية، وذلك يف  فتح 

ال�سعوديات  العامالت  ن�سبة  زيادة  يف  للم�ساهمة 

ـــاب  اأرب وت�سجيع  والـــعـــام،  اخلــا�ــس  الــقــطــاع  يف 

بع�س  تاأنيث  وزيادة  لل�سيدات  اأق�سام  لفتح  العمل 

الوظائف املنا�سبة للمراأة العاملة يف اململكة.

م�ساركة  متــكــن  التــفــاقــيــة  نــطــاق  وي�سمل 

جانب  كل  ينظمها  التي  الفعاليات  يف  اجلانبن 

بخدمات  والتثقيف  للتعرف  ومعار�س  ندوات  من 

امل�سروع وتعظيم ال�ستفادة من التفاقية، اإ�سافة 

لربط الأق�سام الن�سوية بالغرف التجارية مب�سروع 

Glowork وتعريف املهتمات و�سيدات الأعمال به 
العملية  دعم  جانب  اإىل  منه  ال�ستفادة  وبكيفية 

اأق�سام  فتح  على  وحثها  لل�سركات  التثقيفية 

وكذلك  املبا�سر،  التوا�سل  خــالل  من  لل�سيدات 

تت�سمن طبيعة  معلوماتية  بتقارير  املجل�س  تزويد 

الفر�س الوظيفية املعلنة باملوقع واأف�سل ال�سركات 

عن  للمتقدمات  الفعلي  بالتوظيف  �ساهمت  التي 

..Glowork طريق موقع

ويعني ذلك اأن املبادرات ال�سبابية ميكنها اأن 

تنجح يف حل كثري من امل�ساكل العمالية، اإذا توفر 

لها الدعم والت�سجيع.

ك�سف تقرير حديث جلامعة اأك�سفورد اأن �سوق جتارة التجزئة يف ال�سعودية �سجل  منًوا 

هائال، اإذ ميثل هذا القطاع 17 يف املائة من اإجمايل الناجت املحلي، ما جعله اأحد اأهم 

الالعبن يف القت�ساد ال�سعودي.

وبح�سب التقرير فاإن امل�ساحة الأر�سية لتجارة التجزئة يف ال�سعودية ازدادت ب�سرعة 

هائلة مع زيادة م�ساحات الف�ساءات يف املراكز التجارية بن�سبة 80 يف املئة يف جدة 

و65 يف املئة يف الريا�س منذ عام 2005.

تجارة التجزئة تزداد اتساعااً
اأك�سفورد:

أغلب الشركات تحرص  على 
تأنيث المحال النسائية لرفع 

حجم المبيعات.
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البداية من الصين.. والشهرة 
على يد الرئيس نيكسون

غسل األموال وتبييضها

السلبية  االنعكاسات  ذات  املالية،  اجلرائم  أخطر  من  األم��وال  عمليات غسل  ُتعد 
على االقتصاد واملجتمع، وذلك لكونها القاسم املشترك لكافة أشكال وأمناط اجلرائم 
واألنشطة غير املشروعة، وآثارها املدمرة باإلضافة إلى حجمها الكبير املتنامي املقّدر 

حالًيا ما بني )950( مليار دوالر و)1.5( تريليون دوالر.

المجهر
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التقرير التايل يتناول ن�ساأة الظاهرة تاريخًيا، 

والتفرقة بن الغ�سيل والتبيي�س، وطرح الآليات التي 

تعتمد عليها، وغريها من املحاور الأخرى.

واأخذه  القت�ساد،  عامل  يف  الف�ساد  ظهور  اأدى 

التزييف  مــن  متنوعة  واأ�ساليب  متعددة  اأ�ــســكــال 

والختال�س وال�سرقة واملتاجرة باملخدرات والرقيق 

كرثة  اإىل  والر�ساوى،  الفا�سدة  واملتاجرة  الأبي�س 

واملحرمة  املــال  دنيا  يف  امل�سبوهة  الأر�ــســدة  وتنوع 

الأمــوال  ي�سمى  ما  منها  القوانن؛  بح�سب 

القذرة، والأموال املحرمة وهكذا. 

ــعــب اإدخــــــال  ــ�ــس ـــــــه ي ولأن

البنوك  اإىل  الأمـــوال  هــذه  مثل 

وامل�سارف وو�سعها يف ح�سابات 

ــمــاء نــظــيــفــة، ظهر  ــس ــاأ� �ــســريــة وب

ــاد،  ــ�ــس ــت ا�ــســطــالحــان يف عــــامل الق

يف  يختلفان  ولــكــن  مــتــقــاربــان،  مــدلــولن  لهما 

هما:  العام  مفهومهما  يف  ويلتقيان  منطوقهما، 

غ�سل الأموال وتبيي�س الأموال.

وانت�سارها  املخدرات  �سيوع  الأم���ال:  غ�ضل   •
تدر  رائجة  �سوًقا  منها  تناولها جعل  على  والتهافت 

اأرباًحا خيالية، وهي واإن كانت تعتمد على مغامرات 

اأنها  اإّل  متخ�س�سة  اإجرامية  منظمات  بها  تقوم 

اأ�سواق معينة لتباع ب�سفة جمزئة  اأخرًيا ت�ستقر يف 

لي�سهل تناولها يومًيا من قبل املدمنن عليها.

مو�سوفة  خا�سة  اأ�ــســواق  لها  اأ�سبحت  وهكذا 

قطًعا  يــومــًيــا  بيعها  فيها  يــجــري  فــقــط،  للزبائن 

البائعة  الأيدي  تتناولها  اأن  ي�ستلزم  وهذا  متفرقة، 

اأغلفتها،  من  م�ستخرجة  �سغرية  قطًعا  وامل�سرتية 

وعندئذ يكون لها روائح معينة تل�سق باأيدي بائعيها 

كما تلت�سق هذه الروائح تلقائًيا بالأموال املدفوعة 

ثمًنا لها، وما اإن ياأتي اآخر النهار اإل وهناك كميات 

كبرية من الورق النقدي، وكلها لها روائح معروفة، 

فال ي�ستطيع اأ�سحابها اإر�سالها اإىل البنوك وهي على 

وتنظيفها  لها  غ�سيل  بعملية  فيقومون  احلال،  هذا 

من هذه الروائح حتى ل ينك�سف �سرها.

اأما عملية الغ�سيل هذه فتكون بو�سائل معروفة 

اأن  فاإما  النقدية.  الأوراق  هذه  على  توؤثر  ل  لديهم 

يكون الغ�سيل بعملية تبخري، اأو ببع�س املواد املزيلة 

اإىل  يدفعونها  وعندئذ  عليها،  توؤثر  ول  لروائحها 

فهو  تطالهم،  �سبهة  اأية  دون  البنوك  ح�ساباتهم يف 

اإذن يف حقيقته غ�سيل مبعنى الكلمة، ولكن بو�سائل 

معينة خم�س�سة لهذا الغر�س، هذا هو واقع غ�سيل 

الأموال من حيث دللة منطوق الكلمة.

حدث هذا يف بدايات ا�ستعمال هذا ال�سطالح 

)غ�سيل الأموال( اأي اإزالة الروائح القذرة عن هذه 

يف  وي�ستبه  م�سدرها  على  يتعرف  ل  حتى  الأمــوال 

اأنها ناجتة عن م�سادر املخدرات ونحوها، ثم تطور 

ا�ستعمال  يعني:  مدلوله  لي�سبح  الأمــوال(  )غ�سيل 

ال�سرعية  لإ�ــســفــاء  خــادعــة  وحــيــل  مالية  و�ــســائــل 

م�سادر  من  املكت�سبة  الأمــوال  هذه  على  والقانونية 

قذرة غري م�سروعة، وهكذا اأ�سبح )غ�سيل الأموال( 

ال�سطالحان  و�ــســار  الأمــــوال(  )تبيي�س  مبعنى 

مبعنى واحد.

وتبيي�س  غ�سل  كلمتا  الأم��������ال:  تبيي�ض   •
يعني  وهــذا  مفهومهما،  دللــة  يف  يلتقيان  الأمـــوال 

ا�ستخدام حيل وو�سائل واأ�ساليب للت�سرف يف اأموال 

مكت�سبة بطرق غري م�سروعة وغري قانونية لإ�سفاء 

الأمــوال  ذلك  وي�سمل  عليها،  والقانونية  ال�سرعية 

املكت�سبة من الر�سوة والختال�سات والغ�س التجاري 

وتزوير النقود، ومكافاآت اأن�سطة اجلا�سو�سية.

اإًذا فا�سطالح غ�سل الأموال، وتبيي�س الأموال 

هو ا�سطالح ع�سري، وهو بديل لالقت�ساد اخلفي 

اأو القت�ساديات ال�سوداء اأو اقت�ساديات الظل، وهو 

واأحياًنا  م�سروعة،  غري  م�سادر  من  الأمــوال  ك�سب 

يتم خلط هذه الأموال احلرام باأموال اأخرى حالل، 

وا�ستثمارها يف اأن�سطة مباحة �سرًعا وقانوًنا لإخفاء 

القانونية  امل�ساءلة  من  واخلروج  احلرام  م�سدرها 

بعد ت�سليل اجلهات الأمنية والرقابية.

تاريخ

اختالف  هناك  احلديثة  الظواهر  معظم  مثل 

يقول  فالبع�س  الأمــوال،  تبيي�س  ن�ساأة  حتديد  على 

قام  التي  العمليات  تلك  اإىل  بدايتها  يف  ترجع  اإنها 

حيث  القدمية،  ال�سن  يف  الع�سابات  رجــال  بها 

الناجتة  والأربــاح  التجارية  والقوافل  التجارة  كانت 

يف  اجلرمية  اأموال  لإخفاء  كطريقة  ت�ستخدم  عنها 

بالط احلكام، ولإبعاد اأعن ال�سرطة وال�سلطات عن 

الو�سول اإىل حقيقة الرثوات لدى بع�س الناجتة من 

العائدات التي كانت تتخذ من التجارة �ستارا لإخفاء 

وال�ستيالء  ال�سطو  جرائم  خا�سة  اجلرمية  اأمــوال 

على اأموال الفالحن.

يقرتن  ما  اإىل  يرجعها  من  وهناك 

التي  البحرية  القر�سنة  اأعمال  بجرمية 

قام  التي  القر�سنة  عمليات  اأ�سهرها  من 

املحيطن  يف  وع�سابته   Henry Every بها 

الأطلنطي والهندي، حيث ا�ستطاع من خاللها 

جمع اأطنان من املجوهرات والذهب ثم قرر التقاعد 

بايدفورد  قرية  اإىل  فت�سلل  بغنائمه،  وال�ستمتاع 

)اإحدى قرى مدينة دنف�سري ال�ساحلية( وعا�س فيها 

با�سم م�ستعار. و�سعى اإىل حتريك اأمواله من خالل 

اأعمال جتارية، اإل اأن اأ�سلوبه يف تبيي�س الأموال مل 

يكن موفًقا، ورف�س املتعاملون معه �سداد ما عليهم 

من ديون له، ومل ي�ستطع اإبالغ ال�سرطة بذلك خ�سية 

اأن ينك�سف اأمره وُت�سادر اأمواله فاآثر ال�سمت.

اأما تبيي�س الأموال بو�سائله احلديثة الفنية، 

الأمريكية  املتحدة  بالوليات  يربطه  من  فهناك 

قامت  حيث  و1930   1920 بن  ما  الفرتة  خالل 

ع�سابات اجلرمية املنظمة فيها باإخفاء الأموال 

املتح�سلة من اأن�سطة اإجرامية واإ�سفاء ال�سرعية 

عليها باإعادة توظيفها يف اأن�سطة م�سروعة، وذلك 

الأوتوماتيكية  املالب�س  غ�سيل  حمال  اإن�ساء  عر 

عليها  ح�سلت  التي  الأمـــوال  ا�ستثمار  اأجــل  من 

بطريقة غري م�سروعة من جتارة املخدرات بغية 

اإخفاء اأ�سل هذه الأموال، حيث كانت ت�سم الدخل 

النا�سئ عن التجارة غري امل�سروعة من املخدرات 

يخ�سع  حيث  للمغا�سل،  اليومية  الإيـــرادات  اإىل 

هذا الدخل مع الإيرادات لل�سرائب، ولذا قيل اإن 

اأرباح التجارة غري امل�سروعة قد مت غ�سلها، فكما 

لت�سبح �ساحلة  النظيفة  املالب�س غري  يتم غ�سل 

لال�ستخدام فاإن الأموال ذات امل�سدر الإجرامي 

للتداول  ت�سلح  وبالتايل  نظيفة  وت�سبح  تغ�سل 

املايل والقت�سادي دون عائق.

تلك  بــهــا  قــامــت  الــتــي  العمليات  وت�سببت 

يف  م�ساربة  اإحـــداث  يف  الإجــرامــيــة  اجلماعات 

الأ�سهم، ما اأدى اإىل خ�سارة امل�ستثمرين الأ�سلين 

يف ال�سوق الأمريكية خالل تلك الفرتة، ومن هنا 

من  التحول  مظاهر  اأحد  الأمــوال  تبيي�س  اأ�سبح 

الطابع الفردي للجرمية اإىل الطابع املنظم، ومن 

حدود  تتجاوز  تكن  مل  التي  لها  املحلية  ال�سفة 

معها  تتجاوز  التي  الدولية  ال�سفة  اإىل  الــدولــة 

احلدود الوطنية.

و�سائل  اأوىل  اإىل ظهور  اآخر يذهب  راأي  هناك 

تبيي�س الأموال اإىل �سنة 1932 حيث بو�سرت ب�سكل 

منظم بوا�سطة �سخ�س يدعى Meyer Lansky كان 

واملافيا  الأمريكية  املافيا  بن  الو�سل  حلقة  ميثل 

وذلــك  الثانية  العاملية  احلـــرب  خــالل  الإيــطــالــيــة 

جلزيرة  للحلفاء  البحرية  القوات  دخــول  لت�سهيل 

�سقلية، ومن اأجل ذلك كان يتم اللجوء اإىل البنوك 

الوليات  من  النقود  اإخــراج  اأجــل  من  ال�سوي�سرية 

من  �سوي�سرا  بنوك  يف  واإيداعها  الأمريكية  املتحدة 

رائحة المخدرات جعلت أصحابها 
يغسلون النقود حقيقة حتى ال 

تصادرها البنوك.
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وهمية.  قرو�س  خالل 

الأمـــوال  هــذه  وبف�سل 

املعاد توجيهها ا�ستطاع 

ــعــاب  اإقـــامـــة مــديــنــة لأل

 Las منطقة  يف  الــقــمــار 

Vegas  الأمريكية.
اأول  بريطانيا  وتعتر 

م�سطلح  ت�ستعمل  دولــــة 

ــك  وذل الأمــــــوال«  »تبيي�س 

�سنة  الــلــغــوي  قامو�سها  يف 

ف�سيحة  ُتعد  فيما  1973م، 

مبا�سًرا  �سبًبا  »ووتــرجــيــت« 

»تبيي�س  م�سطلح  ظــهــور  يف 

عــلــى  مـــــرة  لأول  الأمــــــــــوال« 

الأمريكية،  اجلرائد  �سفحات 

ف�سيحة  جمــرد  فقط  تكن  فلم 

الأمــريــكــي  للرئي�س  �سيا�سية، 

اكت�سف  حيث  ريت�سارد نيك�سون، 

التي  الـــدولرات  بع�س  املحققون 

فقاموا  مت�سل�سلة  اأرقـــاًمـــا  حتمل 

التعرف  الأرقــام، مما مكنهم من  بتتبع هذه 

على مبالغ كبرية مت غ�سلها بالتدوير والنقل لت�سل 

يف  املتهم   – الأمريكي  الرئي�س  انتخاب  جلنة  اإىل 

الف�سيحة – كعمل يخالف القانون، وبالتايل تعتر 

يف  الأمــوال  تبيي�س  م�سمونها  ق�سائية  دعــوى  اأول 

الوليات املتحدة الأمريكية، خالل الثمانينيات.

اآثار ظاهرة غ�ضل الأم�ال

من اأبرزها:

ا�ستقطاعات  الكلي،  القت�ساد  بنية  تهديد   •
الوطني  لالقت�ساد  ونــزيــف  الــقــومــي  الــدخــل  مــن 

ل�سالح القت�ساديات اخلارجية. 

مع  يتنا�سب  ل  ب�سكل  املحلية  ال�سيولة  • زيادة 
الزيادة يف اإنتاج ال�سلع واخلدمات.

مناخ  يف  الأمـــــوال  غ�سل  عــمــلــيــات  ــر  ــوؤث ت  •
ال�ستثمار على ال�سعيد الدويل واملحلي حيث تكون 

املحلي  امل�ستثمر  بن  متكافئة  غري  مناف�سة  هناك 

العمليات  هــذه  توؤثر  وبالتايل  الأجنبي  وامل�ستثمر 

روؤو�س  حركة  ويف  ال�سرف  اأ�سعار  ويف  الأ�سعار  يف 

�سلبي على  ــاأثــري  ت ذلـــك  عــلــى  ــب  ويــرتت الأمــــــوال، 

ا�ستقرار  وعلى  القت�سادية  ال�سيا�سات  م�سداقية 

اأ�سواق املال املحلية والدولية.

احلــديــة  الــتــكــالــيــف  ـــــادة  زي يف  تــ�ــســاهــم   •
يف  الإقــرا�ــس  موؤ�س�سات  ــردد  ت ب�سبب  لالقرتا�س 

انخفا�س  اإىل  اإ�سافة  الئتمان،  من  املزيد  تقدمي 

اإىل  املـــال  راأ�ـــس  انتقال  ب�سبب  املحلي  ــاج  ــت الإن

اخلارج وانخفا�س الدخل اخلا�سع لل�سريبة. 

تن�ساأ  التي  البطالة  معدلت  تزيد   •
ال�ستثمارية  الــفــر�ــس  وجـــود  عـــدم  عــن 

الأمـــوال  غا�سلي  لأن  املنتجة  احلقيقية 

يبحثون عن الربح ال�سريع دائًما.

ال�سرطة  رجــــال  ذمم  �ــســراء   •
وال�سيا�سين  واملــ�ــســئــولــن  والــقــ�ــســاء 

الــدولــة  كــيــان  �سعف  اإىل  ـــوؤدي  ي ممــا 

وا�ست�سراء خطر اجلماعات الإرهابية 

وجماعات الإجرام املنظم.

مراحل الغ�ضل 

الأمــــوال  غ�سل  عــمــلــيــات  متــر 

خاللها  يـــحـــاول  مـــراحـــل  ــالث  ــث ب

غا�سلو الأموال جعل اأموالهم تبدو 

وكاأنها جاءت بو�سائل �سرعية من 

ــة م�ساءلة  اأي اإبــعــادهــا عــن  اأجــل 

توظيفها  النهاية  ويف  قانونية، 

ب�سكل  القت�سادية  الــدورة  يف 

طبيعي.

املرحلة الأوىل: التوظيف 

يف  تتمثل  الــتــي  الإحــــالل  اأو 

حمـــاولـــة اإدخــــــال الأمـــــوال 

ــة  ــي ــاأت ــت واملـــتـــحـــ�ـــســـالت امل

مـــن اجلـــرائـــم والأنــ�ــســطــة 

املــايل  النظام  اإىل  امل�سروعة  غــري 

وامل�سريف.

وذلــك  التغطية،  الــثــانــيــة:  املــرحــلــة 

وامل�سرفية  املالية  العمليات  من  �سل�سلة  على 

غري  الأمــــــوال  مــ�ــســادر  مــعــامل  لطم�س  ــهــادفــة  ال

هذه  عن  الأمـــوال  هــذه  ف�سل  وبالتايل  امل�سروعة، 

امل�سادر.

خاللها  من  يتم  حيث  الدمج،  الثالثة:  املرحلة 

كــاأمــوال  القت�ساد  اإىل  ـــوال  الأم هــذه  �سخ  اإعـــادة 

م�سروعة.

من  جملة  ذلك  جــراء  من  للمجرمن  ويتحقق 

الفوائد، فمن جانب ميثل غ�سل الأموال و�سيلة لدرء 

لالأموال  املولدة  الإجرامية  بالأن�سطة  القيام  تهمة 

عن اأنف�سهم، وبالتايل جتنب مالحقتهم. 

اإمكانية  يف  ي�ساعدهم  الأمـــوال  غ�سل  اأن  كما 

الك�سف  حــالــة  يف  الأمــــوال  ــذه  ه مــ�ــســادرة  جتنب 

لإعادة  الفر�سة  ملنحهم  بالإ�سافة  جرائمهم،  عن 

توظيفها جمدًدا يف اأن�سطة واأعمال غري م�سروعة.

و�ضائل

بالتغري  الأمــوال  غ�سل  وعمليات  و�سائل  تتميز 

ذلك  من  جانب  يف  �ساهم  وقد  امل�ستمر،  والتجدد 

التطور الهائل يف التقنيات املتاحة، ودخول ابتكارات 

ا  اأي�سً �ساهم  كما  جديدة.  م�سرفية  مالية  واأدوات 

اإىل  بالإ�سافة  املــايل،  والتحرر  النفتاح  ــراءات  اإج

وامل�سرفية عر  املالية  الأنظمة  الندماج بن  تعمق 

احلدود.

واأ�سحت هذه الو�سائل والأ�ساليب كثرية التنوع 

املعامالت  على  قا�سرة  تعد  ومل  التعقيد،  و�سديدة 

وال�ستثمارية  الــتــجــاريــة  والــعــمــلــيــات  امل�سرفية 

التقليدية، بل امتدت لت�سمل ب�سكل متزايد ا�ستخدام 

الدفع  واأدوات  الإلكرتونية  امل�سرفية  املعامالت 

املرتبطة بها، وا�ستخدام الأن�سطة والفعاليات املالية 

غري امل�سرفية.

كما اأنه يف �سوء الطبيعة الدولية لعمليات غ�سل 

الأموال وعدم تقيدها بحدود جغرافية، فاإنه غالًبا 

ما يتورط يف عملية واحدة عدد كبري من املوؤ�س�سات 

املالية وامل�سرفية من دول خمتلفة.

وقد برز يف الآونة الأخرية ب�سكل ملحوظ تزايد 

ا�ستخدام الفعاليات والأن�سطة واملهن غري املالية يف 

الذي ل يقت�سر على  الأمر  الأمــوال،  عمليات غ�سل 

ا  خلق ال�سركات واملوؤ�س�سات الوهمية، بل ي�سمل اأي�سً

ا�ستخدام �سركات واأن�سطة حقيقية قائمة.

اأ�سا�سها غ�سل  التي يجري على  الأ�ساليب  ومن 

اأ�سحابها  يقوم  اأن  امل�سروعة  غــري  الأمــــوال  هــذه 

لدجمها  البنوك  بن  اأو حتويلها  بنوك  باإيداعها يف 

الأ�سلية.  م�سادرها  واإخفاء  امل�سروعة  الأمــوال  مع 

الداخلية  البنوك  من  الأمــوال  يتم حتويل هذه  وقد 

ثم  الــعــامل،  يف  كثرية  فــروع  لها  عاملية  بنوك  اإىل 

حتويل  بعملية  نف�سها  اخلــارجــيــة  الــبــنــوك  تــقــوم 

ذلك  وبعد  املختلفة،  فروعها  عر  لالأموال  اأخــرى 

ل�سراء  البنوك  اأموالهم من  ب�سحب  اأ�سحابها  يقوم 

العقارات والأرا�سي، اأو امل�ساهمة يف �سركات عابرة 

القارات اأو غري ذلك.

جه�د املكافحة 

ل ينبغي النظر جلهود مكافحة غ�سيل الأموال، 

اجلرمية  مكافحة  اأجــهــزة  تهم  ق�سايا  اأنــهــا  على 

من  كذلك  بد  ل  بل  فح�سب،  انت�سارها  من  واحلــد 

اأهمية  ذات  ق�سايا  اأنها  على  متواٍز  وب�سكل  النظر 

لتحقيق ال�ستقرار املايل. 

وعــدم  خمالفة  اأن  اإىل  الإ�ـــســـارة  تنبغي  كما 

مبكافحة  املعنية  الدولية  واملعايري  باملبادئ  التقيد 

التجمعات  من  عــدد  عن  ال�سادرة  الأمـــوال  غ�سل 

واملالية  واملوؤ�س�سات القت�سادية  الدولية  واملنظمات 

ويف مقدمتها جمموعة العمل املايل الدولية ملكافحة 

FATF«، ذو تكلفة وخماطر  غ�سل الأموال »الفاتف 

اقت�سادية وغري اقت�سادية كبرية.

عدم  عنها  يعرف  التي  واملوؤ�س�سات  فــالــدول 

اللتزام بهذه القواعد واملبادئ تواجه خطر تطبيق 

اإجراءات معاك�سة �ستوؤدي يف اأقلها اإىل ارتفاع تكلفة 

التبييض يتم عبر األموال الحرام 
بأموال أخرى حالل واستخدامها 

بطريقة مشروعة.

المجهر
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كفاءة  وتعيق  معها،  واملالية  القت�سادية  املعامالت 

واإليها،  منها  واملدفوعات  التدفقات  انتقال  و�سرعة 

تلقى  التي  والأخالقية  ال�سيا�سية  التبعات  عن  عدا 

يف  ت�ساهلها  نتيجة  واملوؤ�س�سات  الـــدول  هــذه  على 

تعقب وحماربة غ�سل الأموال ومتويل الأن�سطة غري 

امل�سروعة.

وقــد حــددت هــذه املــبــادئ واملــعــايــري، ب�سورة 

الأ�سا�سية  واملتطلبات  املقومات  من  جمموعة  عامة 

جلهود مكافحة غ�سل الأموال، يتعن وجودها يف كل 

دولة. وتتلخ�س اأهم هذه املتطلبات يف:

جهود  ينظم  �سامل،  قــانــوين  اإطـــار  و�سع   •
اأن يت�سمنه  واأبرز ما يجب  مكافحة غ�سل الأمــوال، 

واإقــرار  الأمــوال  غ�سل  عمليات  الإطــار جترمي  هذا 

�سالحيات  وحتــديــد  ــهــا،  ل املــنــا�ــســبــة  الــعــقــوبــات 

وم�سوؤوليات خمتلف اجلهات واملوؤ�س�سات، بالإ�سافة 

املعلومات  تــبــادل  لق�سايا  الــ�ــســوابــط  و�ــســع  اإىل 

والتعاون الدويل.

جهة  يف  املتمثل  املوؤ�س�سي،  الإطار  اإن�ساء   •
والت�سريعات  الأحكام  تنفيذ  مبتابعة  مكلفة  عليا 

املعنية مبكافحة غ�سل  والهيئات  وتوجيه اجلهات 

ال�سيا�سات  ور�سم  بينها،  فيما  والتن�سيق  الأموال 

ومتابعة  والإر�ـــســـادات،  القواعد  وو�ــســع  العامة 

التطورات الدولية.

لكافة  �ساملة  وتعليمات  اإر�ــســادات  اإر�ــســاء   •
وكذلك  وامل�سرفية  املالية  والفعاليات  املوؤ�س�سات 

املوؤ�س�سات  هــذه  تعامل  كيفية  حتــدد  املالية،  غــري 

والفعاليات مع ق�سايا مكافحة غ�سل الأموال وحتدد 

التعرف  يف  التف�سيلية  والتزاماتها  م�سوؤولياتها 

والك�سف عن احلالت امل�سبوهة والإبالغ عنها.

املالية  للمعلومات  اإدارة  اأو  وحــدة  اإن�ساء   •
احلكومية  اجلــهــات  بــاإحــدى  مرتبطة  اأو  م�ستقلة 

الإدارة  اأو  الوحدة  هذه  وتقوم  النقدية.  كال�سلطات 

يف تق�سي وجمع املعلومات عن احلالت والعمليات 

لل�سلطات  ذلــك  واإبـــالغ  منها  والتحقق  امل�سبوهة 

الإدارية والق�سائية املعنية مبكافحة غ�سل الأموال.

وبالإ�سافة اإىل الأهمية الكبرية التي ت�ستحوذها 

امل�ستويات  كافة  على  الأمــوال  غ�سل  مكافحة  جهود 

ا يف الآونة  القت�سادية واملالية الدولية، فقد برز اأي�سً

اأهمية   ،2001/9/11 اأحـــداث  ــر  اإث على  الأخـــرية 

امل�سروعة،  غري  والأن�سطة  الإرهــاب  متويل  مكافحة 

وتختلف عمليات متويل الإرهاب كجرائم مالية عن 

غ�سل  �سمنها  ومــن  الأخــرى  املالية  اجلرائم  بقية 

اأن م�سادر الأموال يف متويل الإرهاب  الأمــوال، يف 

هي لي�ست بال�سرورة م�سادر غري م�سروعة، يف حن 

الأخرى هي  الأموال  الأموال يف جرائم  اأن م�سادر 

متح�سالت جرائم واأعمال غري م�سروعة.

ومن جانبها حر�ست الدول العربية على التعاون 

ومتويل  الأمــوال  غ�سل  ملكافحة  الدولية  اجلهود  مع 

يف  ال�سلطات  �سعت  فقد  امل�سروعة.  غري  الأن�سطة 

الكفيلة  الإجــراءات  تبني  اإىل  العربية  الدول  معظم 

واحلد  العمليات  هذه  مكافحة  على  قدرتها  بتعزيز 

يتما�سى مع  وذلـــك مبــا  انــتــ�ــســارهــا،  احــتــمــال  مــن 

الإجراءات يف  الدولية، ومتثلت  واملبادئ  التو�سيات 

املعنية  والقوانن  الت�سريعات  باإ�سدار  ال�سدد،  هذا 

املوؤ�س�سة  الأطــر  واإن�ساء  الأمـــوال،  غ�سل  مبكافحة 

بالإ�سافة  الت�سريعات،  هذه  تنفيذ  ملتابعة  الالزمة 

لتخاذ  وامل�سرفية  املالية  املوؤ�س�سات  توجيه  اإىل 

تعر�سها  احتمالت  من  حلمايتها  ال�سليمة  التدابري 

لهذه العمليات والأن�سطة غري امل�سروعة.

فل�ضفة غا�ضلي الأم�ال

اخلطط،  من  العديد  الأمــوال  غا�سلو  ي�ستخدم 

لتحقيق  واملتطورة  املختلفة  والعمليات  الأ�ساليب 

كافة  و�سف  ال�سعب  من  اأنه  بينما جند  اأهدافهم. 

اأن هناك   اإل  الطرق امل�ستخدمة يف غ�سيل الأموال، 

للن�ساطات  اأكر  بدرجة  مالحظتها  تتكرر  اإ�سارات 

امل�سبوهة يف البنوك: 

مع  مت�سقة  غـــري  ــدو  ــب ت ــي  ــت ال الــعــمــلــيــات   •
للعميل؛  املــعــروفــة  ال�سرعية  والــطــرق  الن�ساطات 

العادية  الأمنـــاط  عــن  العادية  غــري  والنــحــرافــات 

للح�سابات والعمليات. 

الهوية  حتــديــد  فيها  ي�سعب  حــالــة  اأي   •
ال�سخ�سية.

اأو امل�سجلة بطريقة  • العمليات غري املرخ�سة 
غري �سليمة؛ م�سارات مراجعة غري مالئمة.

العادية،  غري  الكبرية  النقدية  العمليات   •
خا�سة عند تبادل الأوراق التجارية القابلة للتداول 

اأو ال�سراء املبا�سر خلدمات حتويل الأموال. 

التعامل  لتفادي  للعمليات  الوا�سحة  • الهيكلة 
للدفاتر  النظامي  امل�سك  اأو  التحديد  متطلبات  مع 

وعينات التقرير. 

املمررة من خالل الو�سطاء بدون  العمليات   •
�سبب جتاري وا�سح.

اأو  خــارجــي  زمــيــل  بوا�سطة  عميل  تــقــدمي   •
اخت�سا�س  جهة  اأو  بــدولــة  قائمة  مالية  موؤ�س�سة 

معروفة باإنتاج وجتارة املخدرات.

ا�ستخدام املن�ساآت  اإىل  الأموال  غا�سلو  • مييل 
لال�ستيالء  كو�سيلة  منها  اأكــرث  كقنوات  التجارية 

املبا�سر على الأ�سول. لهذا ال�سبب جند اأن احتمال 

التاأثري يف القوائم املالية يقل كثرًيا يف حالة غ�سيل 

اختال�س  مثل  الغ�س  حـــالت  يف  هــو  عما  الأمــــوال 

ل  الأمــوال  غ�سيل  ن�ساطات  فاإن  وبالتايل  الأ�سول. 

يرجح اأن يتم اكت�سافها عند مراجعة القوائم املالية. 

بالإ�سافة اإىل ذلك، فاإننا بينما جند اأن اأغلبية 

عمليات الغ�س ينتج عنها خ�سارة اأو اختفاء الأ�سول 

عمليات  يت�سمن  الأمـــوال  غ�سيل  فــاإن  ـــراد،  الإي اأو 

ال�سرعية  غري  الأمــوال  من  كبرية  مبقادير  تالعب 

ال�سرعي  غــري  مــ�ــســدرهــا  عــن  ب�سرعة  لإبــعــادهــا 

ولكن،  اكت�سافها،   ، الإمكان  بقدر  يتعذر،  وبطريقة 

لها  يكون  رمبا  الأمــوال  غ�سيل  ن�ساطات  لأن  ن�سبة 

تاأثريات غري مبا�سرة على القوائم املالية للمن�ساأة، 

فهي اإذن تهم املراجعن اخلارجين. 

وزمــالوؤهــم  الأمــــوال  غا�سلو  يــكــون  دائــًمــا   •
ـــدر كــبــري من  ـــاء بـــدرجـــة عــالــيــة ولــديــهــم ق ـــي اأذك

املعلومات وي�ستطيعون تغيري وتكييف طريقة عملهم 

ب�سرعة �سديدة للتما�سي مع تكاثر القوانن والنظم 

واملبادرات العاملية ملكافحة غ�سيل الأموال.

بالنقد  فــقــط  الأمـــــوال  غ�سيل  يتعلق  ل   •
والأدوات النقدية الأخرى، ول هو م�سكلة حم�سورة 

يف موؤ�س�سات ون�ساطات الت�سليف والإيداع التقليدية، 

فقد عمد غا�سلو الأموال اإىل تنويع عملياتهم بدرجة 

نحو  وعلى  املالية،  اخلدمات  قطاعات  عر  كــرى 

وغري  املــركــزيــة  املالية  الن�ساطات  عــر  مــتــزايــد، 

املركزية ل�سركات اخلدمات غري املالية. 

املالية النا�سئة والقت�ساديات  الأ�سواق  • ُتعد 
لغا�سلي  �سهلة  و�سحايا  مهمة  اأهداًفا  ا  اأي�سً النامية 

الأموال، الذين يبحثون با�ستمرار عن اأماكن وطرق 

جديدة لتفادي عن القانون اليقظة، وميكن لعواقب 

خا�سة  ب�سفة  مــدمــرة  تــكــون  اأن  الأمــــوال  غ�سيل 

يتالعبوا  اأن  ميكن  حيث  النامية،  لالقت�ساديات 

ن�ساطاتهم  وتو�سيع  لت�سغيل  لل�سحية  املالية  بالنظم 

براأ�س  املمولة  التجارية  فالأعمال  ال�سرعية.  غري 

مت  ولكن  �سرعية  ظاهرًيا  تبدو  والتي  مغ�سول  مال 

�سريًعا  توؤدي  اأن  اإجرامية، ميكن  بطريقة  امتالكها 

اإىل اإ�سعاف ا�ستقرار وتطور املوؤ�س�سات القائمة. 

• متيل اأكر واأغنى اقت�ساديات العامل اإىل اأن 
تكون امل�سيف الأ�سا�سي لغا�سلي الأموال ولعملياتهم، 

وعموًما توؤوي هذه القت�ساديات اأكر طلب لتجارة 

الأ�سا�سي  الن�ساط  هــي  تــزال  ل  التي  املــخــدرات، 

لغ�سيل الأموال. 

بالنظام  الأمـــوال  اإدخـــال  بنجاح  يتم  لكي   •
غري  امل�سدر  عــن  الإبــعــاد  عمليات  واإجـــراء  املــايل 

ال�سرعي واإدخال الأموال املغ�سولة بالقت�ساد، فاإن 

قطاع  عن  يبحثون  تــطــوًرا  الأكــرث  الأمـــوال  غا�سلي 

للخدمات املالية بنف�س الدرجة من التطور. 

اأ�ساليب  اأكرث  الإلكرتوين  الأموال  • ُيعد غ�سيل 
لرقابة  يخ�سع  ل  حيث  خــطــورة،  املـــايل   الغ�سيل 

املالية  النظم  ثغرات  ا�ستغالل  عن  ف�ساًل  �سارمة، 

الت�سريعي ل�سبطها وجترميها  والفراغ  الإلكرتونية، 

ب�سبب ت�سفري العمليات واملعلومات ل�سمان �سريتها.

غاسلو األموال أذكياء 
ويستطيعون تغيير طريقة 

عملهم بسرعة شديدة.

األسواق المالية الناشئة 
أهداف مهمة وضحايا سهلة 

لغاسلي األموال.
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»تويتر«
ملتقى قادة العالم

مواطني  مع  والتوا�سل  للتفاعل  ــاأداة  ك »تويرت«  لـ  الأو�سط  ال�سرق  قــادة  ا�ستخدام  �سهد 

Twiplomacy )http://« دولهم ازدياًدا ملحوًظا، وذلك بح�سب ما جاء يف درا�سة حملت عنوان

»بري�سون- العامة  العالقات  ا�ست�سارات  �سركة  عن  موؤخًرا  و�سدرت   ،)twiplomacy.com
مار�ستيلر«. 

موقع  على  العامل  قادة  ن�ساط  يف  تبحث  اإنها  اإذ  نوعها،  من  الأوىل  الدرا�سة  هذه  وتعتر 

»تويرت«، مبا ي�سمل 264 من روؤ�ساء الدول وموؤ�س�ساتها يف 125 دولة، منها 21 من بلدان ال�سرق 

الأو�سط و�سمال اإفريقيا، وذلك من خالل اإجراء درا�سة حتليلية لتاريخ تغريداتهم وعالقاتهم 

مع بع�سهم البع�س من خالل املوقع. 
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تزايد استخدام قادة الشرق 
األوسط لـ »تويتر« للتفاعل 

مع مواطنيهم.

متابعون

وتبن الدرا�سة اأن اأكرث من ثلثي قادة العامل 

القادة  قائمة  وتت�سمن  »تــويــرت«.  ي�ستخدمون 

الإقليمين النا�سطن على موقع تويرت كاًل من: 

اآل مكتوم، نائب رئي�س  ال�سيخ حممد بن را�سد 

الوزراء حاكم دبي، الذي  الدولة رئي�س جمل�س 

املليون  عتبة  »تويرت«  على  متابعيه  عدد  جتــاوز 

 2،222،872( العبداهلل  رانيا  وامللكة  متابع، 

املرزوقي  من�سف  التون�سي  والرئي�س  متابًعا(، 

اللبناين  الـــوزراء  ورئي�س  متابًعا(،   69،217(

ورئي�س  مــتــابــًعــا(،   54،782( ميقاتي  جنيب 

�سليمان  مي�سال  العماد  اللبنانية  اجلمهورية 

ال�سلطة  وزراء  ورئي�س  مــتــابــًعــا(،   39،092(

 1،551( فيا�س  �سالم  الدكتور  الفل�سطينية 

حمادي  التون�سي  الــــوزراء  ورئي�س  مــتــابــًعــا(، 

الـــوزراء  ورئي�س  متابًعا(،   1،324( اجلــبــايل 

العراقي نوري املالكي )385 متابًعا(. 

فيما يحتل الرئي�س الأمريكي باراك اأوباما 

بينما  متابًعا(،   18،223،342( الأوىل  املرتبة 

الثالثة  املرتبة  يف  الأبي�س  البيت  ح�ساب  ياأتي 

)3،002،147 متابًعا(. 

اللغة العربية

اأما دول جمموعة الع�سرين، فتمتلك 16 دولة 

اململكة  ومنها  تويرت،  موقع  على  ح�سوًرا  منها 

بوابة  حكومتها  متتلك  التي  ال�سعودية  العربية 

اإلكرتونية ر�سمية وح�ساًبا على موقع »تويرت« )@

Saudiportal( يتابعه 2،615 م�ستخدًما. 
اللغة  اأن   »Twiplomacy« درا�ــســة  وتــوؤكــد 

اللغات  اأكرث  بن  الرابعة  املرتبة  حتتل  العربية 

موقع  على  الــعــامل  قـــادة  قبل  مــن  ا�ستخداًما 

»تويرت«، بعد اللغة الإنكليزية التي حتتل املرتبة 

والفرن�سية،  الإ�سبانية  اللغتان  وتتبعها  الأوىل، 

تغريداتهم  ي�سجلون  العامل  قادة  باأن  العلم  مع 

مبا جمموعه 43 لغة خمتلفة. 

روؤ�ساء  من   30 اأن  ا  اأي�سً الدرا�سة  وتك�سف 

الدول واحلكومات يقومون بت�سجيل تغريداتهم 

الأو�سط  ال�سرق  القادة يف  اأبرز  �سخ�سًيا، ومن 

اللبناين  الــوزراء  رئي�س  بذلك،  يقومون  الذين 

مع  �سخ�سًيا  يتفاعل  ـــذي  ال ميقاتي  جنــيــب 

 54،700 عــددهــم  يــتــجــاوز  الــذيــن  مــتــابــعــيــه 

التغريدات  م�ستخدم. وي�سكل عدد الردود على 

خم�س  حوايل  ميقاتي  الرئي�س  ي�سجلها  التي 

حيث  الإجمايل،  ح�سابه  تغريدات  عدد 

يقوم بانتظام باإقامة جل�سات درد�سة 

على  متابعيه  مــع  �ساعة  مدتها 

موقع »تويرت«. 

الـــوزراء  رئي�س  قــام   ،2011 نوفمر  ويف 

ــى مــوقــع تــويــرت  ــبــنــاين بــتــنــظــيــم لــقــاء عــل ــل ال

ــبــنــان )@ ــدة يف ل ــح ــت مـــع �ــســفــري املــمــلــكــة امل

 .)HMATomFletcher
اجلمهورية  رئي�س  اأن  اإىل  الإ�سارة  وجتــدر 

العدد  بن  من  يعتر  �سليمان  مي�سيل  اللبناين 

اأحياًنا  يقومون  الذين  الدول  روؤ�ساء  من  القليل 

�سخ�سًيا،  »تــويــرت«  على  تغريداتهم  بت�سجيل 

بريي«  »بالك  هاتف  مبا�سرة عن طريق  وذلك 

اخلا�س به، وهو يوقع هذه التغريدات بالأحرف 

الأوىل من ا�سمه )م. �س.(. 

وبــهــذا اخلــ�ــســو�ــس، قـــال �ــســونــيــل جــون، 

بري�سون- »اأ�ــســداء  ل�سركة  التنفيذي  الرئي�س 

اأن قادة دول املنطقة  الوا�سح  مار�ستيلر«: »من 

الجتماعي  الإعــالم  و�سائل  اأهمية  اأدركــوا  قد 

كاأداة فعالة للتفاعل والتوا�سل مع �سعوبهم«. 

اأعدته  وبح�سب ما ورد �سمن البحث الذي 

كلية دبي لالإدارة احلكومية موؤخًرا حتت عنوان 

يقارب  العربي«،   الجتماعي  الإعــالم  »تقرير 

العامل  يف  الن�سطون  »تــويــرت«  م�ستخدمي  عــدد 

بت�سجيل  يقومون  م�ستخدم  مليون   2،1 العربي 

حوايل 4 اآلف تغريدة يف الدقيقة. 

على  ح�سوًرا  الأكــرث  الــدول  قائمة  و�سملت 

امل�ستخدمن  عـــدد  حــيــث  مــن  »تـــويـــرت«  مــوقــع 

العربية  واململكة  م�سر  من  كــاًل  التقرير  وفــق 

املتحدة  العربية  والإمــارات  والكويت  ال�سعودية 

ولبنان. 

الذي  ال�ستطالع  كــان  اأخـــرى،  ناحية  من 

عنوان  حتت  موؤخًرا،  »اأك�سنت�سر«  �سركة  اأجرته 

و�سائل  اأن  اأكــد  قــد   ،Digital Citizen Pulse
الإعالم الجتماعي تعيد ت�سكيل اآليات التوا�سل 

من   %51 تقارب  ن�سبة  تعتقد  حيث  احلكومي، 

امل�ساركن يف هذا ال�ستطالع العاملي باأن ح�سور 

ي�سجعهم  الرقمية  ال�ساحة  على  احلــكــومــات 

اأو�سع.  على التفاعل والتوا�سل معها على نطاق 

 .)http://bit.ly/OTI46n(

بري�سون- اأ�ــســداء  »ا�ستطالع  ك�سف  كما 

اأن    »2012 العربي  ال�سباب  لــراأي  مار�ستيلر 

حوايل ثالثة اأرباع �سباب ال�سرق الأو�سط ممن 

حكوماتهم  بــاأن  يعتقدون  ال�ستطالع  �سملهم 

هذا  ويف  و�سفافية.  موثوقية  اأكرث  اأ�سبحت  قد 

ال�سياق، فاإنه من امل�سجع اأن نرى قادة املنطقة 

لن�سر  كمن�سة  »تـــويـــرت«  مــوقــع  يــ�ــســتــخــدمــون 

املعلومات والتوا�سل مع مواطنيهم«.

العربية رابع أكثر اللغات 
استخدامااً على موقع »تويتر« 

من قبل القادة.



مؤشرات - أداء شركات الوساطة

اداء �ضركات ال��ضاطة )جميع عمليات البيع وال�ضراء ( ماي�  2013م

Member Activity  -  May  2013

�ضركة ال��ضاطة

الرتتيبالن�ضبةال�ضفقاتالرتتيبالن�ضبةكمية التداولتالرتتيبالن�ضبة قيمة التداول

Member Name
VALUE %PositionVOLUME %PositionTRADES %Position

4AlJazira Capital%1597,92911.68%11,711,636,753.0018.30%38,330,106,526.2516.48اجلزيرة كابيتال

1Al Rajhi Capital%21,025,30320.03%21,498,492,449.0016.02%37,491,450,170.3516.12الراجحي املالية 

2NCB Capital%3762,39814.90%31,053,522,340.0011.27%25,950,966,709.2011.16الأهلي كابيتال  

3Samba Capital%4605,28211.83%4938,371,813.0010.03%22,688,400,191.309.76�سامبا كابيتال 

�سركة اإت�س اإ�س بي �سي العربية 

ال�سعودية املحدودة
19,952,349,517.358.58%5735,413,085.007.86%5355,1826.94%7HSBC Saudi Arabia Limited

6Saudi Fransi Capital%6410,4088.02%6655,753,788.007.01%17,296,424,232.157.44ال�سعودي الفرن�سي كابيتال

Riyad Capital 5%7410,5268.02%7609,575,108.006.52%16,053,919,187.506.90 الريا�س املالية    

8ANB Invest%8308,3486.02%8593,998,167.006.35%14,738,221,182.756.34العربي الوطني لال�ستثمار 

9AlIstithmar Capital%9131,0342.56%9361,304,578.003.86%8,514,341,517.353.66الإ�ستثمار كابيتال 

10Derayah Financial%10128,0662.50%10229,359,066.002.45%6,024,027,201.502.59دراية املالية

12%1173,3811.43%11207,424,133.002.22%4,940,374,363.802.12 �سركة البالد لالإ�ستثمار  
 Al Bilad Investment
Company

Saudi Hollandi Capital 11%1281,2071.59%12202,000,802.002.16%4,683,030,154.152.01 ال�سعودي الهولندي املالية

13%1360,0631.17%13137,576,352.001.47%3,358,774,570.551.44 فالكم للخدمات املالية  
 Falcom Investment
Company

14%1448,7360.95%14114,158,557.001.22%2,994,233,640.851.29�سركة الإمناء لال�ستثمار    
 Alinma Investment
Company

15Al Nefaie Investment Group%1523,0030.45%1554,814,845.000.59%1,326,017,975.550.57 جمموعة النفيعي لالإ�ستثمار 

18Jadwa Investment%169,6370.19%1633,200,217.000.36%1,066,440,274.250.46 جدوى لال�ستثمار  

19%197,8600.15%1729,001,043.000.31%988,999,614.950.43مرييل لين�س اململكة العربية ال�سعودية 
 Merrill Lynch Kingdom of
Saudi Arabia

21%207,4770.15%1822,203,925.000.24%929,240,844.350.40مورجان �ستانلي ال�سعودية
 Morgan Stanley Saudi
Arabia

16Aloula Geojit%1715,2620.30%1932,802,187.000.35%897,808,448.450.39الوىل جوجيت كابيتال

23EFG_Hermes KSA%227,0570.14%2019,180,559.000.21%738,245,970.700.32املجموعة املالية هريمي�س ال�سعودية 

20Credit Suisse Saudi Arabia%237,7210.15%2116,864,557.000.18%685,239,148.400.29كريديت �سوي�س العربية ال�سعودية 

25%244,8370.09%2211,621,800.000.12%601,159,870.450.26دويت�سه لالأوراق املالية 
 Deutsche Securities Saudi
Arabia

17Osool Capital%2111,9300.23%2320,560,269.000.22%575,522,102.050.25 اأ�سول املالية 

22The Investor for Securities%257,2970.14%2410,808,740.000.12%373,219,293.150.16�سركة امل�ستثمر لالأوراق املالية 

 �سركة ال�سرق الأو�سط لال�ستثمار 

املايل  
366,015,015.350.16%2530,098,423.000.32%184,7970.09%26

 Middle East Financial
Investment Company

24Muscat Capital%265,7190.11%269,546,688.000.10%327,980,965.900.14�سركة م�سقط املالية   

  الإمارات دبي الوطني كابيتال 

ال�سعودية املحدودة 
233,723,947.150.10%274,357,747.000.05%272,4350.05%28Emirates NBD Capital KSA

27Arbah Capital%283,3770.07%284,300,834.000.05%228,762,736.950.10  اأرباح املالية  

29Audi Capital%291,7290.03%294,012,519.000.04%162,344,249.500.07عودة كابيتال

30%3010.00%3036.000.00%1,472.400.00 اخلري كابيتال ال�سعوديه 
 Al-Khair Capital Saudi
Arabia

232,517,341,094.609,351,961,380.005,118,002Totalاملجم�ع
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اداء �ضركات ال��ضاطة )جميع عمليات البيع وال�ضراء عن طريق النرتنت( ماي� 2013م

Internet Activity - May   2013

�ضركة ال��ضاطة

 الرتتيبالن�ضبةقيمة التداول
ن�ضبة القيمة للع�ض� 

من  النرتنت
الرتتيبالن�ضبةال�ضفقاتالرتتيب الن�ضبةكمية التداولت

Company Name

Internet Value
 Internet Value

Ratio
 Value
Rank

 Internet Value
Member Ratio

Internet Volume
 Internet

Volume Ratio
 Volume

Rank
 Internet

Trades
 Internet

Trades Ratio
 Trades

Rank

4AlJazira Capital%1523,56013.35%1,511,293,70923.17%188.30%33,834,961,823.4523.17اجلزيرة كابيتال

1Al Rajhi Capital%2709,32918.08%927,130,80914.22%261.87%22,782,180,615.2514.22الراجحي املالية 

2NCB Capital%3616,38015.71%803,154,02612.31%376.24%19,960,503,019.4012.31  الأهلي كابيتال  

3Samba Capital%4541,33613.80%725,036,77811.12%477.27%18,522,825,433.5511.12�سامبا كابيتال  

5Saudi Fransi Capital%5354,9999.05%523,548,1398.03%579.84%14,064,351,079.008.03ال�سعودي الفرن�سي كابيتال

�سركة اإت�س اإ�س بي �سي العربية 

ال�سعودية املحدودة
13,002,252,189.157.14%663.32%465,644,4897.14%6252,4986.44%7

 HSBC Saudi Arabia
Limited

8ANB Invest%7196,3125.00%375,153,5655.75%763.16%9,148,035,434.755.75 العربي الوطني لال�ستثمار 

Riyad Capital 6%8282,2487.20%316,573,4794.85%851.93%8,587,675,608.204.85الريا�س املالية  

9Derayah Financial%9119,1793.04%206,898,7663.17%990.21%5,412,647,456.403.17 دراية املالية

10AlIstithmar Capital%1079,1942.02%184,063,8202.82%1050.94%4,492,926,554.252.82الإ�ستثمار كابيتال 

12%1154,6421.39%126,405,1451.94%1191.88%3,039,617,807.901.94فالكم للخدمات املالية  
 Falcom Investment
Company

11%1255,8691.42%90,024,3431.38%1243.40%2,182,361,270.151.38�سركة البالد لالإ�ستثمار  
 Al Bilad Investment
Company

Saudi Hollandi Capital 13%1437,9270.97%70,180,1031.08%1334.74%1,858,985,899.251.08 ال�سعودي الهولندي املالية  

14%1337,8790.97%73,998,0871.13%1464.82%1,460,278,746.801.13�سركة الإمناء لال�ستثمار   
 Alinma Investment
Company

15%1518,7640.48%43,076,7410.66%1578.59%1,065,307,035.400.66جمموعة النفيعي لالإ�ستثمار 
 Al Nefaie Investment
Group

16Aloula Geojit%1614,6290.37%31,461,3020.48%1695.91%865,584,649.200.48 الوىل جوجيت كابيتال

17Osool Capital%1711,3490.29%18,964,3970.29%1792.24%543,486,371.550.29 اأ�سول املالية  

18%185,9580.15%8,949,8760.14%1882.80%300,001,484.650.14 �سركة امل�ستثمر لالأوراق املالية  
 The Investor for
Securities

19Muscat Capital%194,9900.13%8,462,1260.13%1988.64%268,618,538.300.13�سركة م�سقط املالية 

20Jadwa Investment%201,6960.04%6,304,6130.10%2018.99%157,798,129.450.10 جدوى لال�ستثمار 

الإمارات دبي الوطني كابيتال 

ال�سعودية املحدودة
94,089,337.800.03%2142.83%1,866,5620.03%221,3910.04%21

 Emirates NBD Capital
KSA

�سركة ال�سرق الأو�سط 

لال�ستثمار املايل
58,199,124.300.03%226.50%1,956,2720.03%211,3700.03%22

 Middle East Financial
Investment Company

 املجموعة املالية هريمي�س 

ال�سعودية
39,695,869.700.03%239.00%1,726,6290.03%236850.02%23EFG_Hermes KSA

24Arbah Capital%242560.01%246,6050.00%245.73%9,355,289.700.00 اأرباح املالية  

25%2510.00%360.00%25100.00%1,472.400.00 اخلري كابيتال ال�سعوديه
 Al-Khair Capital Saudi
Arabia

161,751,740,239.956,522,120,4173,922,441Total املجم�ع 
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مؤشرات - المستثمرون حسب الجنسية

املتداولة  لالأ�سهم  الإجمالية  القيمة  بلغت 

ريال،  مليار   116.26 2013م  مايو  �سهر  خالل 

�سهر  تـــداولت  عن   %19.42 قــدره  بانخفا�س 

اأبريل من العام 2013.

ن�ع امل�ضتثمر

بــلــغــت قــيــمــة عــمــلــيــات �ـــســـراء »الأفــــــراد«  

101.33 مليار ريال �سعودي )87.16%(، فيما 

ريال  مليار   108.91 البيع   قيمة عمليات  بلغت 

�سعودي )%93.68(.

»املوؤ�س�سات«   �ــســراء  عمليات  قيمة  بلغت 

فيما   ،)%10.91( �سعودي  ريال  مليار   12.69

ريال  مليار   6.26 البيع    عمليات  قيمة  بلغت 

�سعودي )%5.39(.

 – »الأجـــانـــب  �ــســراء  عمليات  قيمة  بلغت 

�سعودي  ريــال  مليار   2.24 مبادلة«  اإتفاقيات 

)1.93%(، فيما بلغت قيمة عمليات البيع 1.09 

مليار ريال �سعودي )%0.93(.

اجلن�ضية

»امل�ستثمر  �ـــســـراء  عــمــلــيــات  قــيــمــة  بــلــغــت 

�ــســعــودي  ريــــال  مــلــيــار   110.37 ــودي«  ــع ــس ــ� ال

البيع  عمليات  قيمة  بلغت  فيما   ،)%94.93(

111.81 مليار ريال �سعودي )%96.18(.

»امل�ستثمر  �ـــســـراء  عــمــلــيــات  قــيــمــة  بــلــغــت 

 1.62( �سعودي  ريــال  مليار   1.88 اخلليجي«  

%(، فيما بلغت قيمة عمليات البيع  1.46 مليار 

ريال �سعودي )%1.25(.

بلغت قيمة عمليات �سراء »امل�ستثمر الأجنبي 

ريال  مليار   4.01 املبادلة«  واإتفاقيات  – املقيم 
عمليات  قيمة  بلغت  فيما   ،)%3.45( �سعودي 

البيع 2.99 مليار ريال �سعودي )%2.57(.

إحصائيات التداول )تصنيف الجنسية و نوع المستثمر( - مايو 2013

اإح�ضائيات التداول ح�ضب ت�ضنيف اجلن�ضية و ن�ع امل�ضتثمر - ماي� 2013

عدد ال�ضفقاتكمية الأ�ضهم%قيمة الأ�ضهمن�ع امل�ضتثمراجلن�ضية

اء
شر

�سعودي

4,150,835,8962,327,603%99,320,228,95985.43اأفراد

347,827,394120,685%11,049,800,0689.50موؤ�س�سات

خليجي

9,196,5965,315%245,594,2060.21اأفراد

47,421,37916,172%1,636,924,0971.41موؤ�س�سات

67,317,88768,286%1,763,794,1211.52اأفراداأجنبي )مقيم(

53,381,53820,940%2,242,329,0961.93اأجنبي )اإتفاقية مبادلة(

4,675,980,6902,559,001%116,258,670,547100.00اإجمايل ال�سراء

يع
ب

�سعودي

4,386,578,5862,421,853%106,802,154,99391.87اأفراد

145,030,30444,340%5,005,385,9904.31موؤ�س�سات

خليجي

8,029,8014,358%201,999,5300.17اأفراد

33,754,88210,792%1,255,560,4421.08موؤ�س�سات

72,753,50466,605%1,907,969,2531.64اأفراداأجنبي )مقيم(

29,833,61311,053%1,085,600,3400.93اأجنبي )اإتفاقية مبادلة(

4,675,980,6902,559,001%116,258,670,547100.00إجمالي البيع

قيمة الأ�ضهم املتداولة )%( - ن�ع امل�ضتثمر

اأجنبي )اإتفاقية 

مبادلة(

1.4%

 موؤ�س�سات

8.1%
 اأفراد

90.4%

قيمة الأ�ضهم املتداولة )%( – اجلن�ضية

 �سعودي

95.6%

اأجنبي )مقيم و 

 اإتفاقية مبادلة(

3.0%

 خليجي

1.4%
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ملخص السوق - الشهري

ال�سعودية  املالية  لل�سوق  العام  املوؤ�سر  اأغلق  م   2013 مايو  �سهر  نهاية  يف 

 )%3.12( نقطة   224.32 مرتفعًا  نقطة   7،404.12 م�ستوى  عند  )تــداول( 

مقارنة بال�سهر ال�سابق. 

عائدًا  حقق  فقد  تاريخه  حتى  العام  بداية  من  املوؤ�سر  لأداء  وبالن�سبة 

ايجابيًا قدره 8.86% )602.90 نقطه( وقد كانت اأعلى نقطة اإغالق للموؤ�سر 

خالل ال�سهر يف يوم 2013/05/29 م عند م�ستوى 7،404.12 نقطة.

م،   2013 مايو  �سهر  نهاية  يف  امل�سدرة  لالأ�سهم  ال�سوقية  القيمة  بلغت 

م�سجلة  اأمريكي،  دولر  مليار   398.14 يعادل  ما  اأي  ريال  مليار   1،493.01

اإرتفاعًا بلغت ن�ســــبته 3.34% مقارنة بال�سهر ال�سابق.

 116.26 2013 م،  ل�سهر مايو  املتداولة  لالأ�سهم  الإجمالية  القيمة  بلغت 

بلغت  باإنخفا�س  وذلك  اأمريكي  دولر  مليار   31.00 يعادل  ما  اأي  ريال  مليار 

ن�ســــبته 19.42% عن ال�سهر ال�سابق.

مليار   4.68 م،   2013 مايو  ل�سهر  املتداولة*  الأ�سهم  عدد  اإجمايل  وبلغ 

وذلك  ال�سابق،  ال�سهر  خــالل  تداولها  مت  �سهم  مليار   5.00 مقابل  �ســــهم 

باإنخفا�س بلغت ن�ســــبته %6.52.

بلغ  فقد  م،   2013 مايو  �سهر  املنفذة خالل  ال�سفقات  عدد  اإجمايل  اأما 

2.56 مليون �سفقة مقابـــل 3.28 مليون �سفقة مت تنفيذها خالل �سهر اأبريل 

2013 م، وذلك  باإنخفا�س بلغت ن�ســــبته %21.87.

* معدلة جلميع اإجراءات ال�سركات خالل الفرتة.
• بلغ عدد اأيام التداول خالل �سهر مايو 2013،21 يومًا 

 مقابل 22  يومًا خالل �سهر اأبريل 2013 م.

Sponsored by: 

القيمة املتداولة لألسهم تبلغ  116.26 مليار ريال

 2.56 مليون صفقة تم تنفيذها 
خالل شهر مايو 2013 م

إجراءات الشركات - مايو 2013
�سركة ال�سقر للتاأمن التعاوين راأ�سمالها  وذلك  • رفعت 
مبنح �سهم جماين لكل 4 اأ�سهم، لي�سبح عدد اأ�سهمها امل�سدرة 

25 مليون �سهـــــم وذلك بتاريخ 2013/05/06 م.

�ضركة اجلزيرة تكافل تعاوين

• راأ�ضمال ال�ضركة: 350 مليون ريال مق�سم اإىل 35 مليون �سهم.
• اأ�ضهم الكتتاب:  10.50  مليون �سهم متثل 30% من اأ�سهم ال�سركة. 

• �ضعر الطرح: 10 ريالت لل�سهم الواحد.
• فرتة الكتتاب: من 2013/05/13 م اإىل 2013/05/19 م.

�ضركة املجم�عة المريكية الدولية والبنك العربي ال�طني للتامني 

التعاوين

• راأ�ضمال ال�ضركة: 175 مليون ريال مق�سم اإىل 17.5 مليون �سهم.
• اأ�ضهم الكتتاب:  5.25  مليون �سهم متثل 30% من اأ�سهم ال�سركة. 

• �ضعر الطرح: 10 ريالت لل�سهم الواحد.
• فرتة الكتتاب: من 2013/05/27 م اإىل 2013/06/02 م.

االكتتابات األولية

اأداء م�ؤ�ضرات القطاعات

Performance of Sectoral Indices

Sectoral Indices
ن�ضبة التغري  للعام حتي تاريخه  اأبريل - 2013 م ماي� - 2013 م

م�ؤ�ضرات القطاعات

YTD Change % April  - 2013 May  - 2013

Banks & Financial Services 7.29% 3.57% 15,171.39 15,712.90 امل�سارف واخلدمات املالية

Petrochemical Industries 3.88% 3.84% 5,858.46 6,083.42 ال�سناعات البرتوكيماوية

Cement 12.32% 0.62% 6,767.99 6,810.25 الأ�سمنت

Retail 27.25% 8.85% 8,774.73 9,551.30 التجزئة

Energy & Utilities -2.30% -0.00% 4,680.21 4,680.03 الطاقة واملرافق اخلدمية

.Agriculture & Food Indust 18.58% 4.73% 7,461.42 7,814.66 الزراعة وال�سناعات الغذائية

.Telecom. & Information  Tech 9.63% 1.84% 2,330.42 2,373.26 الإت�سالت وتقنية املعلومات

Insurance -10.34% -9.23% 1,344.99 1,220.80 التاأمن

Multi-Investment -4.03% 4.11% 3,408.37 3,548.30 �سركات ال�ستثمار املتعدد

Industrial Investment 2.78% 0.42% 6,463.31 6,490.57 ال�ستثمار ال�سناعي

Building & Construction 14.69% 2.93% 3,142.28 3,234.27 الت�سييد والبناء

Real Estate Development 27.70% 9.10% 3,914.16 4,270.50 التطوير العقاري

Transport -0.13% 0.57% 4,831.59 4,859.15 النقل

Media & Publishing 1.11% -3.62% 3,052.35 2,941.75 العالم والن�سر

Hotel & Tourism 58.03% -4.30% 11,977.58 11,462.79 الفنادق وال�سياحة
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مقارنة معل�مات التداول عن �ضهر ماي� 2013 م مع �ضهر اأبريل 2013 م

Comparing Trading Information for May 2013 with April 2013

Trading Information
ن�ضبة التغري April   اأبريل May   ماي�

معل�مات التداول

Change % 2013 2013

Transactions -21.87% 3,275,482 2,559,001 عدد ال�سفقات املنفذة

Shares Traded * -6.52% 5,003,147,196 4,676,835,731 عدد الأ�سهم املتداولة *

Value Traded (SR) -19.42% 144,268,789,316.55 116,258,670,547.30 قيمة الأ�سهم املتداولة )ريال(

Number of Trading Days - 22 21  عدد اأيام التداول    

Daily Average of Transactions -18.15% 148,886 121,857 املتو�سط اليومي لعدد ال�سفقات املنفذة

 Daily Average of Shares Traded * -2.07% 227,415,782 222,706,463 املتو�سط اليومي لالأ�سهم املتداولة *

Daily Average of Value (SR) -15.58% 6,557,672,242 5,536,127,169 املتو�سط اليومي لقيمة الأ�سهم املتداولة )ريال(

Market Capitalization (SR biln) 3.34% 1,444.71 1,493.01 )القيمه ال�سوقيه لالأ�سهم امل�سدرة )مليار ريال  

Tadawul All Share Index (TASI) 3.12% 7,179.80 7,404.12  )املوؤ�سر العام  )نقطة 

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

مقارنة معل�مات التداول عن �ضهر ماي� 2013 م مع �ضهر ماي� 2012 م

Comparing Trading Information for May 2013 with May 2012

Trading Information
ن�ضبة التغري May   ماي� May   ماي�

معل�مات التداول

Change % 2012 2013

Transactions -32.84% 3,810,024 2,559,001 عدد ال�سفقات املنفذة

Shares Traded * -40.41% 7,848,541,744 4,676,835,731 عدد الأ�سهم املتداولة *

Value Traded (SR) -28.57% 162,770,156,091.90 116,258,670,547.30 قيمة الأ�سهم املتداولة )ريال(

Number of Trading Days - 22 21   عدد اأيام التداول    

Daily Average of Transactions -29.64% 173,183 121,857 املتو�سط اليومي لعدد ال�سفقات املنفذة

 Daily Average of Shares Traded * -37.57% 356,751,897 222,706,463 املتو�سط اليومي لالأ�سهم املتداولة *

Daily Average of Value (SR) -25.17% 7,398,643,459 5,536,127,169 املتو�سط اليومي لقيمة الأ�سهم املتداولة )ريال(

Market Capitalization (SR biln) 8.85% 1,371.58 1,493.01 )القيمه ال�سوقيه لالأ�سهم امل�سدرة )مليار ريال  

Tadawul All Share Index (TASI) 6.15% 6,975.27 7,404.12 )املوؤ�سر العام  )نقطة 

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

تداول الأ�ضهم ح�ضب القطاعات - ماي� 2013 م

Sectoral Activities - May 2013   

Sector
الن�ضبة اىل الإجماىل قيمه الأ�ضهم املتداولة الن�ضبه اىل الإجماىل الن�ضبه اىل الإجماىل الأ�ضهم املتداولة ال�ضفقات املنفذة

القطاعات

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

Banks & F. Services 9.18% 10,671,641,474.85 11.26% 526,548,875 4.10% 104,952 امل�سارف واخلدمات املالية

Petrochemical Indust. 12.47% 14,500,239,431.80 9.00% 421,134,206 8.00% 204,730 ال�سناعات البرتوكيماوية

Cement 6.11% 7,106,286,039.20 6.08% 284,516,772 5.90% 151,006 الأ�سمنت

Retail 7.70% 8,954,593,182.15 4.44% 207,538,180 8.81% 225,347 التجزئة

Energy & Utilities 0.56% 653,242,884.00 1.01% 47,448,334 0.38% 9,714 الطاقة واملرافق اخلدمية

Agri. & Food Indust. 7.08% 8,234,005,704.30 5.06% 236,622,820 8.61% 220,270 الزراعة وال�سناعات الغذائية

Telecom. & Info. Tech. 6.22% 7,230,887,383.45 12.12% 567,049,174 4.60% 117,753 الإت�سالت وتقنية املعلومات

Insurance 20.58% 23,921,905,712.95 12.27% 574,002,358 29.90% 765,085 التاأمن

Multi-Investment 1.70% 1,979,445,154.55 2.17% 101,616,056 2.20% 56,366 �سركات ال�ستثمار املتعدد

Industrial Investment 5.98% 6,947,447,142.80 3.81% 178,222,579 7.13% 182,527 ال�ستثمار ال�سناعي

Building & Construction 4.37% 5,080,247,191.60 4.18% 195,539,682 5.33% 136,406 الت�سييد والبناء

Real Estate Development 12.69% 14,753,275,426.30 25.00% 1,169,281,942 9.36% 239,638 التطوير العقاري

Transport 2.62% 3,051,022,138.45 2.55% 119,240,043 2.49% 63,701 النقل

Media & Publishing 0.69% 801,797,737.40 0.33% 15,329,694 1.07% 27,288 العالم والن�سر

Hotel & Tourism 2.04% 2,372,633,943.50 0.70% 32,745,016 2.12% 54,218 الفنادق وال�سياحة

Total 100.00% 116,258,670,547.30 100.00% 4,676,835,731 100.00% 2,559,001 الإجمايل
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Sponsored by: 
Market Summary - Monthly

ال�ضركات اخلم�ض الأكرث ن�ضاطا -  ماي� 2013 م

Top Five Active Stocks - May 2013

By number of transactions من حيث عدد ال�سفقات

Company
ن�ضبة ال�ضركة من اجمايل ال�ض�ق ن�ضبة ال�ضركة من القطاع عدد ال�ضفقات 

ال�سركة

To Market % To Sector % Transactions

SABIC 3.30% 41.20% 84,346 �سابك

Thim›ar 3.17% 35.96% 81,041 ثمار

Dar Al Arkan 3.11% 33.16% 79,464 دار الأركان

Northern Cement 2.52% 42.72% 64,509 ا�سمنت ال�سمالية

Alinma 2.37% 57.78% 60,642 الإمناء

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

Company
ن�ضبة ال�ضركة من اجمايل ال�ض�ق ن�ضبة ال�ضركة من القطاع  ال�ضهم املتداولة

ال�سركة

To Market % To Sector % Shares Traded

Dar Al Arkan 14.08% 56.32% 658,515,148 دار الأركان

ZAIN KSA 8.38% 69.10% 391,805,851 زين ال�سعودية

Alinma 7.98% 70.88% 373,233,519 الإمناء

Emaar E.C 5.35% 21.39% 250,164,112 اإعمار

Northern Cement 3.16% 51.91% 147,704,218 ا�سمنت ال�سمالية

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

Company
ن�ضبة ال�ضركة من اجمايل ال�ض�ق ن�ضبة ال�ضركة من القطاع قيمة ال�ضهم املتداولة

ال�سركه

To Market% To Sector% Value Traded -SAR

SABIC 6.93% 55.54% 8,053,656,693 �سابك

Dar Al Arkan 5.11% 40.29% 5,943,497,729 دار الأركان

Alinma 4.33% 47.14% 5,031,051,668 الإمناء

ZAIN KSA 2.93% 47.19% 3,412,071,205 زين ال�سعودية

Jabal Omar 2.62% 20.64% 3,045,196,891 جبل عمر

Value )0،000( القيمه بالع�ضرة اآلف Volume )00(  الكميه باملئات Transactions  ال�ضفقات

امل�سارف 

واخلدمات املالية

Banks & Financial 
Services

ال�سناعات 

البرتوكيماوية

Petrochemical
Industry

الأ�سمنت

Cement
التجزئة

Retail
الطاقة واملرافق

اخلدمية

Energy & Utilities

الزراعة 

وال�سناعات 

الغذائية

Agri & Food Industry

الت�سالت وتقنية

املعلومات

Telecom & Info Tech

التاأمن

Insurance
�سركات 

ال�ستثمار املتعدد

Multi-Invest

ال�ستثمار 

ال�سناعي

Industrial 
Investment

الت�سييد والبناء

Building & 
Construction

التطوير العقاري

Real Estate
Development

النقل

Transport
الإعالم  والن�سر

Media & Publishing
الفنادق 

وال�سياحة
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0

تداول الأ�ضهم ح�ضب القطاعات - ماي� 2013 م

Sectoral Activities - May 2013
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   Market Activity - May 2013 تداول الأ�ضهم - ماي� 2013 م

Banks & Financial Services
قيمة ال�ضهم املتداوله ال�ضهم املتداوله   ال�ضفقات املنفذه

امل�ضارف واخلدمات املالية

Value Traded Volume Traded Transactions

Riyad 163,971,288.85 6,978,294 1,602 الريا�س

AlJazira 344,881,087.60 12,926,618 6,489 اجلزيرة

Saudi Investment 67,040,260.05 3,336,078 1,007 ا�ستثمار

Saudi Hollandi 47,288,593.10 1,565,317 896 ال�سعودي الهولندي

Saudi Fransi 293,999,461.60 10,212,731 2,370 ال�سعودي الفرن�سي

SABB 123,135,513.20 3,469,712 1,183 �سـاب

Arab National 110,561,878.30 4,012,867 1,121 العربي الوطني

SAMBA 364,734,492.40 7,951,451 2,967 �سامبا

Al Rajhi 2,566,049,735.00 38,694,791 17,385 الراجحي

AL Bilad 1,558,927,497.25 64,167,497 9,290 البالد

Alinma 5,031,051,667.50 373,233,519 60,642 الإمناء

Total 10,671,641,474.85 526,548,875 104,952 اجمايل القطاع

Petrochemical Industries
قيمة ال�ضهم املتداوله ال�ضهم املتداوله   ال�ضفقات املنفذه

ال�ضناعات البرتوكيماوية 

Value Traded Volume Traded Transactions

CHEMANOL 333,771,764.35 25,298,983 10,659 كيمانول

Petrochem 339,669,941.90 15,361,105 6,379 برتوكيم

SABIC 8,053,656,692.75 87,269,591 84,346 �سابك

SAFCO 600,274,317.25 4,049,701 5,867 �سافكو

Industrialization 936,105,078.90 34,922,470 10,862 الت�سنيع

Alujain 327,983,843.45 23,275,315 9,480 اللجن

Nama Chemicals 422,547,196.20 34,069,227 13,724 مناء للكيماويات

SIIG 485,346,331.30 19,473,958 5,347 املجموعة ال�سعودية

Sahara Petrochemical 767,550,172.10 50,695,158 14,930 ال�سحراء للبرتوكيماويات

YANSAB 507,470,321.00 9,259,578 6,934 ين�ساب

Sipchem 315,112,435.60 15,176,098 6,561 �سبكيم العاملية

Advanced 266,800,900.20 9,319,790 5,464 املتقدمة

Saudi Kayan 857,985,350.25 75,088,816 14,813 كيان ال�سعودية

Petro Rabigh 285,965,086.55 17,874,416 9,364 برتو رابغ

Total 14,500,239,431.80 421,134,206 204,730 اجمايل القطاع

Cement
قيمة ال�ضهم املتداوله ال�ضهم املتداوله   ال�ضفقات املنفذه

ال�ضمنت

Value Traded Volume Traded Transactions

HCC 404,670,879.65 18,890,287 10,509 اأ�سمنت حائل

Najran Cement 694,440,871.00 26,807,668 14,269 اأ�سمنت جنران

City Cement 560,288,785.10 23,451,739 21,456 ا�سمنت املدينة

Northern Cement 3,004,703,268.50 147,704,218 64,509 اأ�سمنت ال�سمالية

Arab Cement 287,914,079.25 4,248,128 3,518 ال�سمنت العربية

Yamamah Cement 205,577,962.90 4,190,201 2,996 ا�سمنت اليمامة

Saudi Cement 251,303,884.25 2,537,791 2,690 ا�سمنت ال�سعوديه

Qassim Cement 192,978,548.50 2,417,953 2,600 ا�سمنت الق�سيم

Southern Cement 88,106,159.25 887,721 983 ا�سمنت اجلنوبيه

Yanbu Cement 413,490,924.50 6,032,535 3,966 ا�سمنت ينبع

Eastern Cement 90,623,268.25 1,547,455 1,737 ا�سمنت ال�سرقية

Tabuk Cement 238,341,341.90 7,862,657 6,131 ا�سمنت تبوك

Jouf Cement 673,846,066.15 37,938,419 15,642 ا�سمنت اجلوف

Total 7,106,286,039.20 284,516,772 151,006 اجمايل القطاع

Retail
قيمة ال�ضهم املتداوله ال�ضهم املتداوله   ال�ضفقات املنفذه

التجزئة

Value Traded Volume Traded Transactions

A. Othaim Market 335,995,692.25 3,368,156 5,839 اأ�سواق ع العثيم

Mouwasat 497,629,567.25 7,290,460 12,285 املوا�ساة

Extra 164,916,700.75 1,616,453 2,983 اإك�سرتا

Dallah Health 879,857,575.00 14,032,123 17,258 دله ال�سحية
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Care 2,171,843,579.25 34,810,046 48,672 رعاية

SASCO 890,851,084.00 40,222,061 27,533 �سا�سكو

Thim›ar 2,647,684,134.10 64,422,254 81,041 ثمار

Fitaihi Group 345,557,862.10 22,159,016 8,654 جمموعة فتيحي

Jarir 154,851,097.75 868,600 2,098 جرير

Aldrees 453,967,769.90 12,277,162 8,905 الدري�س

AlHokair 250,035,924.00 1,743,183 5,566 احلكري

Alkhaleej Trng 161,402,195.80 4,728,666 4,513 اخلليج للتدريب

Total 8,954,593,182.15 207,538,180 225,347 اجمايل القطاع

Energy & Utilities
قيمة ال�ضهم املتداوله ال�ضهم املتداوله   ال�ضفقات املنفذه

الطاقة واملرافق اخلدمية

Value Traded Volume Traded Transactions

Gas & Industrialization 105,348,961.90 5,211,120 3,434 الغاز والت�سنيع

Saudi Electricity 547,893,922.10 42,237,214 6,280 كهرباء ال�سعودية

Total 653,242,884.00 47,448,334 9,714 اجمايل القطاع

Agriculture & Food Industries
قيمة ال�ضهم املتداوله ال�ضهم املتداوله   ال�ضفقات املنفذه

الزراعة وال�ضناعات الغذائية

Value Traded Volume Traded Transactions

SAVOLA Group 257,508,359.00 5,374,624 4,312 جمموعة �سافول

Food 1,218,964,906.00 37,057,003 37,065 الغذائية

SADAFCO 130,509,585.00 1,691,306 4,191 �سدافكو

Almarai 818,006,290.75 12,029,435 12,138 املراعي

Anaam Holding 626,362,804.30 15,674,919 18,318 اأنعام القاب�سة

H B 537,459,951.65 9,922,732 14,577 حلواين اإخوان

Herfy Foods 215,721,808.00 1,978,350 4,156 هريف لالأغذية

Catering 208,976,257.25 1,926,511 4,978 التموين

NADEC 412,856,444.95 16,054,495 11,795 نادك

Qassim Agriculture 433,571,110.20 32,742,412 16,125 الق�سيم الزراعيه

Tabuk Agriculture 574,174,133.60 15,670,587 13,566 تبوك الزراعيه

Saudi Fisheries 1,133,914,369.00 34,940,252 35,023 الأ�سماك

Sharqiya Dev Co 1,019,920,015.45 16,991,716 29,854 ال�سرقية للتنمية

Jouff Agriculture 87,045,083.40 2,089,011 2,264 اجلوف الزراعيه

Bishah Agriculture * 0.00 0 0 بي�سة الزراعيه *

Jazan Development 559,014,585.75 32,479,467 11908 جازان للتنمية

Total 8,234,005,704.30 236,622,820 220,270 اجمايل القطاع

 Telecomm. & Information
Technology

قيمة ال�ضهم املتداوله ال�ضهم املتداوله   ال�ضفقات املنفذه

الت�ضالت وتقنية املعل�مات

Value Traded Volume Traded Transactions

STC 846,980,083.90 21,033,969 7,149 الت�سالت

Etihad Etisalat 1,116,257,021.50 13,992,227 8,794 احتاد ات�سالت

ZAIN KSA 3,412,071,204.85 391,805,851 51,039 زين ال�سعودية

 Atheeb Telecom 1,855,579,073.20 140,217,127 50,771 عذيب لالت�سالت

 Almutakamela * 0.00 0 0 املتكاملة *

Total 7,230,887,383.45 567,049,174 117,753 اجمايل القطاع

Insurance
قيمة ال�ضهم املتداوله ال�ضهم املتداوله   ال�ضفقات املنفذه

التاأمني

Value Traded Volume Traded Transactions

Tawuniya 341,447,188.10 10,985,864 10,391 التعاونية

Malath Insurance 612,849,506.10 27,399,654 17,941 مالذ للتاأمن

MEDGULF 174,724,634.40 6,427,018 4,985 ميدغلف للتاأمن

ALLIANZ SF 934,733,106.50 12,276,013 30,289 األيانز اإ�س اإف

SALAMA 703,074,551.95 13,111,301 21,389 �سالمة

Walaa Insurance 729,096,323.95 23,910,442 22,094 ولء للتاأمن

Arabian Shield 1,140,402,573.85 23,394,711 36,926 الدرع العربي

SABB Takaful 1,062,210,699.80 26,577,792 36,061 �ساب تكافل

SANAD 1,394,743,861.70 45,676,305 44,689 �سند

SAICO 476,974,135.70 8,245,579 14,413 �سايكو
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WAFA Insurance 1,700,180,243.75 11,399,994 57,019 وفاء للتاأمن

Gulf Union 465,218,474.80 17,334,508 14,799 احتاد اخلليج

ATC 385,482,481.25 6,032,751 12,557 الأهلي للتكافل

Al - Ahlia 1,451,770,385.65 25,060,331 41,164 الأهلية

 ACIG 1,320,752,698.20 32,368,811 38,567 اأ�سيج

AICC 806,210,417.20 25,562,439 28,687 التاأمن العربية

Trade Union 393,143,626.05 15,122,330 10,898 الحتاد التجاري

Sagr Insurance 382,697,737.25 14,481,883 14,510 ال�سقر للتاأمن

U C A 249,342,887.70 6,838,449 8,260 املتحدة للتاأمن

Saudi Re 307,075,107.75 28,294,612 10,463 الإعادة ال�سعودية

Bupa Arabia 139,938,606.30 4,663,682 5,903 بوبا العربية

Weqaya Takaful 1,567,195,056.40 40,757,999 44,875 وقاية للتكافل

Al Rajhi Takaful 388,120,790.80 7,051,025 10,821 تكافل الراجحي

ACE 489,107,219.00 7,161,235 15,047 اي�س

AXA - Cooperative 1,119,066,518.00 23,593,443 33,078 اك�سا - التعاونية

Gulf General 445,897,329.40 9,349,490 16,395 اخلليجية العامة

Buruj 587,150,116.70 11,695,046 16,580 بروج

Al Alamiya 596,417,803.30 10,608,397 17,719 العاملية

Solidarity 765,405,913.20 26,335,562 25,889 �سوليدرتي تكافل

Wataniya 740,005,481.00 7,223,823 27,507 الوطنية

Amana Insurance 572,191,952.30 14,424,393 25,130 امانة للتامن

 Enaya 1,107,440,374.40 25,608,336 37,400 عناية

 Alinma Tokio M. 371,837,910.50 5,029,140 12,639 الإمناء طوكيو م

Total 23,921,905,712.95 574,002,358 765,085 اجمايل القطاع

Multi- Investment
قيمة ال�ضهم املتداوله ال�ضهم املتداوله   ال�ضفقات املنفذه

�ضركات ال�ضتثمار املتعدد

Value Traded Volume Traded Transactions

SARCO 520,757,059.00 8,240,994 14,292 امل�سايف

Saudi Advanced 351,001,305.15 22,029,058 12,205 املتطورة

Al Ahsa for Dev. 281,737,687.85 19,910,286 9,106 الح�ساء للتنميه

SISCO 256,153,065.05 18,123,905 7,259 �سي�سكو

Assir 317,601,099.85 18,826,714 6,814 ع�سري

Al Baha * 0.00 0 0 الباحة *

kingdom 252,194,937.65 14,485,099 6,690 اململكة

Total 1,979,445,154.55 101,616,056 56,366 اجمايل القطاع

Industrial Investment
قيمة ال�ضهم املتداوله ال�ضهم املتداوله   ال�ضفقات املنفذه

ال�ضتثمار ال�ضناعي

Value Traded Volume Traded Transactions

 Takween 391,985,509.80 9,781,687 10,235 تكوين

BCI 266,673,055.20 8,291,131 8,510 بى �سى اآى

MA›ADEN 607,437,318.30 19,651,146 11,591 معادن

Astra Indust 200,216,429.10 4,547,066 7,344 اأ�سرتا ال�سناعية

ALSorayai 223,823,993.70 11,224,052 7,298 جمموعة ال�سريع

Shaker 267,920,743.50 3,316,353 4,517 �ساكر

 Pharmaceutical 211,133,953.70 4,569,306 3,671 الدوائية

Glass 260,907,087.50 10,049,724 7,296 زجاج

FIPCO 1,077,669,194.45 21,615,728 27,094 فيبكو

Maadaniyah 400,352,300.30 11,276,555 11,229 معدنية

Saudi Chemical 203,852,575.40 4,484,355 3,611 الكيميائيه ال�سعوديه

SPM 1,079,998,364.60 33,083,355 24,960 �سناعة الورق

AlAbdullatif 120,870,691.70 3,433,275 3,290 العبداللطيف

Saudi Export 1,634,605,925.55 32,898,846 51,881 ال�سادرات

Total 6,947,447,142.80 178,222,579.00 182,527.00 اجمايل القطاع
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Building & Construction
قيمة ال�ضهم املتداوله ال�ضهم املتداوله   ال�ضفقات املنفذه

الت�ضييد والبناء

Value Traded Volume Traded Transactions

ASLAK 350,700,506.90 9,269,780 7,343 اأ�سالك

MMG * 0.00 0 0 جمموعة املعجل *

SSP 155,600,434.70 5,861,565 4,786 الأنابيب ال�سعودية

ALKHODARI 402,800,360.50 11,938,229 11,588 اخل�سري

Ceramic 464,825,509.00 4,598,461 7,238 اخلزف

Gypsum 437,450,885.90 13,023,241 13,777 اجلب�س

Cables 312,017,939.45 22,497,581 10,527 الكابالت

Saudi Industrial 450,149,144.65 27,118,202 14,641 �سدق

Amiantit 232,479,705.65 16,402,940 5,652 اميانتيت

Pipes 762,529,619.30 33,658,746 19,385 اأنابيب

Zamil Industrial 220,741,039.50 5,502,423 3,873 الزامل لل�سناعة

AL Babtain 255,005,554.45 10,354,530 8,052 البابطن

SVCP 289,271,001.75 3,876,715 8,295 الفخارية

MESC 391,234,554.05 21,763,208 12,191 م�سك

Red Sea 355,440,935.80 9,674,061 9,058 البحر الأحمر

Total 5,080,247,191.60 195,539,682 136,406 اجمايل القطاع

Real Estate Development
قيمة ال�ضهم املتداوله ال�ضهم املتداوله   ال�ضفقات املنفذه

التط�ير العقاري

Value Traded Volume Traded Transactions

Real Estate 504,919,772.30 16,070,418 14,558 العقارية

Taiba 865,005,125.00 26,520,135 21,370 طيبة لال�ستثمار

Makkah 281,417,841.50 5,553,324 6,811 مكة لالن�ساء

Arriyadh Development 647,083,629.60 27,839,325 10,806 التعمري

Emaar E .C 2,383,568,248.75 250,164,112 40,695 اإعمار

Jabal Omar 3,045,196,890.50 111,218,469 43,967 جبل عمر

Dar Al Arkan 5,943,497,728.75 658,515,148 79,464 دار الأركان

KEC 1,082,586,189.90 73,401,011 21,967 مدينة املعرفة

Total 14,753,275,426.30 1,169,281,942 239,638 اجمايل القطاع

Transport
قيمة ال�ضهم املتداوله ال�ضهم املتداوله   ال�ضفقات املنفذه

النقل

Value Traded Volume Traded Transactions

Bahri 415,760,521.70 21,496,666 6,672 البحري

SAPTCO 1,286,106,904.50 76,401,950 24,002 النقل اجلماعي

Mubarrad 1,118,178,307.50 17,128,795 27,663 مرد

Budget Saudi 230,976,404.75 4,212,632 5,364 بدجت ال�سعودية

Total 3,051,022,138.45 119,240,043 63,701 اجمايل القطاع

Media and Publishing
قيمة ال�ضهم املتداوله ال�ضهم املتداوله   ال�ضفقات املنفذه

العالم والن�ضر

Value Traded Volume Traded Transactions

Tihama 518,970,410 4,658,808 15,670 تهامه لالعالن

SRMG 124,960,622 6,130,985 5,571 الأبحاث و الت�سويق

SPPC 157,866,706 4,539,901 6,047 طباعة وتغليف

Total 801,797,737.40 15,329,694 27,288 اجمايل القطاع

Hotel & Tourism
قيمة ال�ضهم املتداوله ال�ضهم املتداوله   ال�ضفقات املنفذه

الفنادق وال�ضياحة

Value Traded Volume Traded Transactions

ALTAYYAR 1,205,104,091.50 17,690,622 17,606 الطيار

Hotels 109,072,477.50 3,569,916 3,364 الفنادق

Shams 1,058,457,374.50 11,484,478 33,248 �سم�س

Total 2,372,633,943.50 32,745,016 54,218 اجمايل القطاع

 Market 116,258,670,547.30 4,676,835,731 2,559,001 اجمايل ال�سوق

* Suspended. * معلقة من التداول.
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Company

Close  
Price

Book 
Value (SR)

P/B
Value

EPS
(SR)

P/E
Ratio

Issued
Shares (mn)

Market 
Cap. (mn)

Shareholders› 
Equity (mn)

Net Income 
(mn)

ال�ضركة

�ضعر الإغالق
القيمه 

الدفرتيه

ال�ضعر/القيمه 

الدفرتيه

العائد على 

ال�ضهم
ال�ضعر للعائد

الأ�ضهم امل�ضدره 

)ملي�ن(

القيمه ال�ض�قيه 

)ملي�ن(

حق�ق امل�ضاهمني 

)ملي�ن(

�ضايف الدخل 

)ملي�ن(

Riyad 24.10 21.22 1.14 2.34 10.28 1,500.000 36,150.00 31,831.43 3,515.45 الريا�س

AlJazira 26.90 17.21 1.56 1.67 16.09 300.000 8,070.00 5,162.88 501.44 اجلزيرة

Saudi Investment 20.65 16.95 1.22 1.84 11.20 550.000 11,357.50 9,322.45 1,014.08 ا�ستثمار

Saudi Hollandi 30.40 20.68 1.47 3.30 9.22 396.900 12,065.76 8,209.63 1,309.21 ال�سعودي الهولندي

Saudi Fransi 30.10 25.84 1.16 3.22 9.35 904.018 27,210.94 23,359.43 2,910.24 ال�سعودي الفرن�سي

SABB 37.80 20.02 1.89 3.33 11.34 1,000.000 37,800.00 20,022.81 3,333.99 �سـاب

Arab National 28.10 20.77 1.35 2.82 9.98 850.000 23,885.00 17,652.38 2,394.37 العربي الوطني

SAMBA 48.20 35.40 1.36 4.83 9.98 900.000 43,380.00 31,863.39 4,344.68 �سامبا

Al Rajhi 68.25 23.68 2.88 5.28 12.92 1,500.000 102,375.00 35,522.37 7,925.07 الراجحي

AL Bilad 24.30 11.31 2.15 1.43 16.97 400.000 9,720.00 4,522.68 572.79 البالد

Alinma 13.85 11.26 1.23 0.54 25.85 1,500.000 20,775.00 16,893.86 803.68 الإمناء

 Total Banks & Financial
Services Sector

- 20.85 1.63 2.92 11.63 9,800.918 332,789.20 204,363.29 28,624.99
اإجمايل قطاع امل�سارف واخلدمات 

املالية

CHEMANOL 13.20 13.16 1.00 0.67 19.84 120.600 1,591.92 1,586.91 80.24 كيمانول

Petrochem 23.85 8.72 2.74 -0.91 (M)  (س) 480.000 11,448.00 4,185.61 -436.06 برتوكيم

SABIC 93.25 50.66 1.84 8.00 11.65 3,000.000 279,750.00 151,978.46 24,010.68 �سابك

SAFCO 148.50 29.52 5.03 12.03 12.34 333.333 49,499.95 9,840.60 4,010.90 �سافكو

Industrialization 26.60 18.60 1.43 2.38 11.16 668.914 17,793.12 12,440.67 1,594.89 الت�سنيع

Alujain 14.15 8.78 1.61 0.38 37.69 69.200 979.18 607.77 25.98 اللجن

Nama Chemicals 12.35 10.55 1.17 -0.347 (M)  (س) 128.520 1,587.22 1,356.51 -44.62 مناء للكيماويات

SIIG 26.20 13.62 1.92 0.90 29.11 450.000 11,790.00 6,129.52 404.97 املجموعة ال�سعودية

Sahara Petrochemical 14.95 12.14 1.23 0.66 22.78 438.795 6,559.99 5,326.39 287.95 ال�سحراء للبرتوكيماويات

YANSAB 55.50 24.23 2.29 4.25 13.04 562.500 31,218.75 13,628.25 2,393.17 ين�ساب

Sipchem 21.50 14.80 1.45 1.40 15.34 366.667 7,883.33 5,426.07 514.01 �سبكيم العاملية

Advanced 29.60 12.15 2.44 2.373 12.48 163.995 4,854.25 1,993.29 389.09 املتقدمة

Saudi Kayan 11.50 9.52 1.21 -0.57 (M)  (س) 1,500.000 17,250.00 14,285.17 -856.02 كيان ال�سعودية

Petro Rabigh 16.00 9.02 1.77 -0.33 (M)  (س) 876.000 14,016.00 7,902.94 -285.05 برتو رابغ

 Total Petrochemical
Industries Sector

- 25.84 1.93 3.50 12.22 9,158.524 456,221.71 236,688.15 32,090.12 اإجمايل قطاع ال�سناعات البرتوكيماوية

HCC 21.35 9.17 2.33 -0.35 (M)  (س) 97.900 2,090.17 897.35 -34.39 اأ�سمنت حائل

Najran Cement 26.10 10.67 2.45 1.23 21.21 170.000 4,437.00 1,814.01 209.15 اأ�سمنت جنران

City Cement 25.20 10.71 2.35 0.95 26.62 189.200 4,767.84 2,026.56 179.11 اأ�سمنت املدينة

 Northern Cement 20.80 12.96 1.61 0.54 38.70 180.000 3,744.00 2,332.34 96.74 اأ�سمنت ال�سمالية

Arab Cement 68.00 38.47 1.77 4.93 13.78 80.000 5,440.00 3,077.32 394.78 ال�سمنت العربية

Yamamah Cement 49.00 17.58 2.79 4.03 12.15 202.500 9,922.50 3,559.70 816.72 ا�سمنت اليمامة

Saudi Cement 98.25 19.35 5.08 7.31 13.45 153.000 15,032.25 2,960.45 1,117.72 ا�سمنت ال�سعوديه

Qassim Cement 80.00 20.31 3.94 6.34 12.61 90.000 7,200.00 1,828.10 570.98 ا�سمنت الق�سيم

Southern Cement 99.00 17.47 5.67 7.03 14.08 140.000 13,860.00 2,445.19 984.62 ا�سمنت اجلنوبيه

Yanbu Cement 68.50 19.19 3.57 5.22 13.11 157.500 10,788.75 3,021.76 822.74 ا�سمنت ينبع

Eastern Cement 59.00 23.66 2.49 4.68 12.61 86.000 5,074.00 2,034.79 402.47 ا�سمنت ال�سرقية

Tabuk Cement 32.80 13.58 2.42 2.16 15.21 90.000 2,952.00 1,221.84 194.05 ا�سمنت تبوك

Jouf Cement 17.95 10.89 1.65 0.75 23.99 130.000 2,333.50 1,415.40 97.28 ا�سمنت اجلوف

Total Cement Sector - 16.21 3.06 3.31 14.53 1,766.100 87,642.01 28,634.81 5,851.97 اإجمايل قطاع الأ�سمنت

A. Othaim Market 108.00 32.06 3.37 7.94 13.60 22.500 2,430.00 721.26 178.72 ا�سواق ع العثيم

Mouwasat 70.50 16.32 4.32 3.56 19.83 50.000 3,525.00 816.24 177.77 املوا�ساة

Extra 102.25 16.62 6.15 5.37 19.05 30.000 3,067.50 498.72 161.03 اإك�سرتا

 Dallah Health 64.75 24.47 2.65 2.91 22.24 47.200 3,056.20 1,154.92 137.42 دله ال�سحية
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Sponsored by: 
Market Summary - Monthly

Company

Close  
Price

Book 
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P/B
Value
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(SR)

P/E
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Shares (mn)

Market 
Cap. (mn)

Shareholders› 
Equity (mn)

Net Income 
(mn)

ال�ضركة

�ضعر الإغالق
القيمه 

الدفرتيه
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ال�ضهم
ال�ضعر للعائد

الأ�ضهم امل�ضدره 

)ملي�ن(

القيمه ال�ض�قيه 

)ملي�ن(

حق�ق امل�ضاهمني 

)ملي�ن(

�ضايف الدخل 

)ملي�ن(

Care 62.00 18.19 3.41 2.39 25.94 44.850 2,780.70 815.85 107.20 رعاية

SASCO 22.20 15.45 1.44 0.62 35.82 45.000 999.00 695.37 27.89 خدمات ال�سيارات

Thim›ar 34.40 4.62 7.45 0.44 77.37 10.000 344.00 46.20 4.45 ثمار

Fitaihi Group 15.70 11.50 1.37 0.65 24.21 55.000 863.50 632.29 35.67 جمموعة فتيحي

Jarir 189.75 18.27 10.39 9.77 19.41 60.000 11,385.00 1,096.24 586.44 جرير

Aldrees 37.90 14.66 2.58 3.18 11.92 30.000 1,137.00 439.90 95.39 الدري�س

AlHokair 159.00 28.88 5.50 8.85 17.96 70.000 11,130.00 2,021.89 619.69  احلكري 

Alkhaleej Trng 34.20 12.52 2.73 2.21 15.50 30.000 1,026.00 375.52 66.18 اخلليج للتدريب

Total Retail Sector - 18.83 4.48 4.44 18.99 494.550 41,743.90 9,314.40 2,197.83 اإجمايل قطاع التجزئة

Gas & Industrialization 20.50 14.04 1.46 1.95 10.53 75.000 1,537.50 1,053.17 145.96 الغاز والت�سنيع

Saudi Electricity 12.90 12.79 1.01 0.60 21.60 4,166.594 53,749.06 53,306.52 2,488.66 كهرباء ال�سعودية

 Total Energy & Utilities
Sector

- 12.82 1.02 0.62 20.98 4,241.594 55,286.56 54,359.69 2,634.61 اإجمايل قطاع الطاقة واملرافق اخلدمية

SAVOLA Group 50.00 15.94 3.14 2.91 17.18 500.000 25,000.00 7,971.21 1,455.11 جمموعة �سافول

Food 30.90 10.65 2.90 0.33 93.55 20.000 618.00 213.00 6.61 الغذائية

SADAFCO 79.50 26.17 3.04 5.07 15.69 32.500 2,583.75 850.45 164.72  �سدافكو

Almarai 70.00 19.39 3.61 3.63 19.26 400.000 28,000.00 7,756.41 1,453.59 املراعي

Anaam Holding 38.00 11.10 3.42 0.19 198.03 19.600 744.80 217.58 3.76 اأنعام القاب�سة

 H B 58.75 18.25 3.22 3.49 16.81 28.571 1,678.57 521.46 99.83 حلواين اإخوان

Herfy Foods 115.00 17.21 6.68 5.67 20.29 33.000 3,795.00 567.93 187.02 هريف لالأغذية

Catering 115.00 14.51 7.92 6.36 18.07 82.000 9,430.00 1,189.97 521.88 التموين

NADEC 26.50 18.42 1.44 1.61 16.47 60.000 1,590.00 1,105.27 96.52 نادك

Qassim Agriculture 13.10 7.08 1.85 -0.34 (M)  (س) 50.000 655.00 354.11 -16.93 الق�سيم الزراعيه

Tabuk Agriculture 35.10 18.42 1.91 0.71 49.31 20.000 702.00 368.45 14.24 تبوك الزراعيه

Saudi Fisheries 31.50 6.39 4.93 -0.76 (M)  (س) 53.538 1,686.43 341.87 -40.85 الأ�سماك

Sharqiya Dev Co 58.75 8.70 6.76 -1.03 (M)  (س) 7.500 440.63 65.22 -7.72 ال�سرقية للتنمية

Jouff Agriculture 41.90 24.23 1.73 4.14 10.13 25.000 1,047.50 605.76 103.38 اجلوف الزراعيه

Bishah Agriculture* 69.75 - - - - 5.000 348.75 - -  بي�سة الزراعيه *

Jazan Development 17.80 10.30 1.73 0.15 117.32 50.000 890.00 515.19 7.59 جازان للتنمية

 Total Agriculture & Food
Industries

- 16.33 3.50 2.92 18.49 1,386.709 79,210.43 22,643.86 4,048.74
اإجمايل قطاع الزراعة وال�سناعات 

الغذائية

STC 42.10 25.85 1.63 3.19 13.20 2,000.000 84,200.00 51,691.26 6,379.17 الت�سالت

Etihad Etisalat 79.75 27.74 2.87 7.99 9.99 770.000 61,407.50 21,359.91 6,149.84 احتاد ات�سالت

Zain KSA 8.85 7.46 1.19 -1.60 (M)  (س) 1,080.100 9,558.89 8,053.92 -1,727.37 زين ال�سعودية 

Atheeb Telecom 13.25 - - -1.93 (M)  (س) 157.500 2,086.88 900.68 -304.36 عذيب لالت�سالت

Almutakamela* 24.30 - - - - 100.000 2,430.00 - - املتكاملة *

 Total Telecomm. &
Information Tech. Sector

- 19.96 1.95 2.56 11.62 4,107.600 159,683.26 82,005.77 10,497.28
اإجمايل قطاع الت�سالت وتقنية 

املعلومات

Tawuniya 31.40 20.97 1.50 1.99 15.81 100.000 3,140.00 2,096.50 198.59 التعاونية

Malath Insurance 21.65 10.38 2.09 0.40 53.95 30.000 649.50 311.27 12.04 مالذ للتاأمن

MEDGULF 26.70 15.14 1.76 2.28 11.71 80.000 2,136.00 1,211.05 182.41 ميدغلف للتاأمن

ALLIANZE SF 74.00 8.46 8.75 0.56 131.14 20.000 1,480.00 169.16 11.29 األيانز اإ�س اإف

SALAMA 49.50 6.62 7.48 -1.16 (M)  (س) 10.000 495.00 66.20 -11.58 �سالمة

Walaa Insurance 28.10 9.60 2.93 1.428 19.68 20.000 562.00 192.06 28.56 ولء للتاأمن

Arabian Shield 49.50 11.74 4.22 0.27 182.59 20.000 990.00 234.84 5.42 الدرع العربي

SABB Takaful 36.40 9.88 3.69 0.43 84.66 34.000 1,237.60 335.82 14.62 �ساب تكافل

SANAD 31.00 5.33 5.81 0.27 114.31 20.000 620.00 106.62 5.42 �سند

SAICO 54.25 7.75 7.00 1.21 44.86 10.000 542.50 77.51 12.09 �سايكو
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ب�����رع�����اي�����ة ملخص السوق - الشهري
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WAFA Insurance 153.00 3.91 39.14 -0.72 (M)  (س) 10.000 1,530.00 39.09 -7.24 وفا للتاأمن

 Gulf Union 25.10 6.50 3.86 0.035 718.08 22.000 552.20 142.93 0.77 اإحتاد اخلليج

ATC 58.50 8.24 7.10 0.26 222.86 16.667 975.00 137.29 4.38 الأهلي للتكافل

Al - Ahlia 48.60 4.45 10.92 1.44 33.84 10.000 486.00 44.51 14.36 الأهلية

ACIG 38.30 4.60 8.34 -0.89 (M)  (س) 20.000 766.00 91.90 -17.85 اأ�سيج

AICC 28.10 7.14 3.93 -1.61 (M)  (س) 20.000 562.00 142.85 -32.26 التاأمن العربية

Trade Union 24.50 12.63 1.94 0.64 38.50 25.000 612.50 315.73 15.91 الحتاد التجاري

Sagr Insurnce 24.40 11.74 2.08 1.48 16.47 25.000 610.00 293.59 37.04 ال�سقر للتاأمن

U C A 35.40 16.72 2.12 2.78 12.75 20.000 708.00 334.35 55.54 املتحدة للتاأمن

Saudi Re 10.80 9.49 1.14 0.337 32.08 100.000 1,080.00 948.93 33.67 الإعادة ال�سعودية

Bupa Arabia 30.10 15.69 1.92 3.21 9.37 40.000 1,204.00 627.57 128.52 بوبا العربية

Weqaya Takaful 34.60 6.75 5.12 0.79 43.65 20.000 692.00 135.07 15.85 وقاية للتكافل

Al Rajhi Takaful 50.75 5.11 9.93 -0.40 (M)  (س) 20.000 1,015.00 102.24 -7.92 تكافل الراجحي 

ACE 64.75 16.76 3.86 2.68 24.18 10.000 647.50 167.64 26.78 اي�س

AXA - Cooperative 47.20 9.14 5.16 0.75 62.97 20.000 944.00 182.89 14.99 اك�سا - التعاونية

Gulf General 43.60 9.14 4.77 0.52 83.77 20.000 872.00 182.74 10.41 اخلليجية العامة

Buruj 46.00 5.29 8.70 -1.01 (M)  (س) 13.000 598.00 68.77 -13.17 بروج للتامن

Al Alamiyah 55.00 6.96 7.90 0.24 228.45 20.000 1,100.00 139.18 4.82 العاملية

Solidarity 27.90 7.91 3.53 -0.68 (M)  (س) 55.500 1,548.45 438.84 -37.87 �سوليدرتي تكافل

Wataniya 95.75 9.19 10.42 0.84 113.39 10.000 957.50 91.90 8.44 الوطنية

Amana Insurance 38.60 6.88 5.61 -1.25 (M)  (س) 32.000 1,235.20 220.21 -40.06 امانة للتامن

Enaya 39.20 8.66 4.53 -0.83 (M)  (س) 40.000 1,568.00 346.45 -33.02 عناية

Alinma Tokio M 70.00 7.27 9.63 -1.97 (M)  (س) 20.000 1,400.00 145.41 -39.42 الإمناء طوكيو م

Total Insurance Sector - 10.87 3.30 0.64 27.08 933.167 33,515.95 10,141.14 601.51 اإجمايل قطاع التاأمن

SARCO 62.00 28.03 2.21 1.12 55.27 15.000 930.00 420.49 16.83  امل�سايف 

Saudi Advanced 16.05 18.39 0.87 -1.32 (M)  (س) 43.200 693.36 794.27 -57.03 املتطورة

Al Ahsa for Dev. 14.05 9.92 1.42 -0.001 (M)  (س) 49.000 688.45 485.89 -0.03 الح�ساء للتنميه

SISCO 14.05 11.41 1.23 0.92 15.27 68.000 955.40 775.95 44.52 �سي�سكو

Assir 16.90 19.55 0.86 0.91 18.66 126.389 2,135.97 2,471.36 114.46 ع�سري

Al Baha* 13.50 - - - - 15.000 202.50 - - الباحة *

Kingdom 18.75 7.88 2.38 0.19 97.00 3,705.882 69,485.29 29,198.30 716.36 اململكة

 Total Multi-Investment
Sector

- 8.49 2.20 0.21 82.39 4,022.471 75,090.98 34,146.25 835.12 اإجمايل قطاع �سركات ال�ستثمار املتعدد

Takween 38.60 12.60 3.06 2.29 16.85 35.000 1,351.00 441.01 80.20 تكوين

BCI 31.40 17.38 1.81 2.35 13.39 27.500 863.50 478.00 64.50 بى �سى اآى

MA›ADEN 30.60 19.80 1.55 1.17 26.11 925.000 28,305.00 18,316.57 1,084.09 معادن

Astra Indust 42.80 25.84 1.66 3.33 12.85 74.118 3,172.24 1,915.22 246.89 اأ�سرتا ال�سناعية

ALSorayai 19.80 13.65 1.45 1.40 14.11 37.500 742.50 511.81 52.64 جمموعة ال�سريع

Shaker 86.50 19.91 4.34 5.64 15.34 35.000 3,027.50 696.89 197.40 �ساكر

Pharmaceutical 46.90 41.58 1.13 3.05 15.37 78.438 3,678.72 3,261.13 239.33 الدوائية

Glass 25.60 19.08 1.34 1.15 22.21 30.000 768.00 572.44 34.57 زجاج

FIPCO 48.20 14.57 3.31 2.16 22.32 11.500 554.30 167.51 24.84 فيبكو

Maadaniyah 35.70 12.83 2.78 0.21 167.57 28.112 1,003.60 360.54 5.99 معدنية

Saudi Chemical 46.90 24.23 1.94 4.61 10.17 63.240 2,965.96 1,532.34 291.75 الكيميائيه ال�سعوديه

SPM 34.80 17.18 2.03 2.06 16.86 37.500 1,305.00 644.19 77.39 �سناعة الورق

AlAbdullatif 36.30 16.15 2.25 3.53 10.30 81.250 2,949.38 1,312.44 286.46 العبداللطيف

Saudi Export 48.60 10.73 4.53 0.47 103.85 10.800 524.88 115.83 5.05 ال�سادرات

 Total Industrial Investment
Sector

- 20.56 1.69 1.82 19.03 1,474.957 51,211.57 30,325.92 2,691.09 اإجمايل قطاع ال�ستثمار ال�سناعي
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Market Summary - Monthly
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ASLAK 37.600 11.490 3.272 3.325 11.309 39.000 1,466.400 448.106 129.666 اأ�سالك

MMG* 12.55 - - - - 125.000 1,568.75 - - جمموعة املعجل *

SSP 26.10 16.21 1.61 1.15 22.76 51.000 1,331.10 826.63 58.49 الأنابيب ال�سعودية

ALKHODARI 31.60 14.89 2.12 2.11 15.00 53.125 1,678.75 790.91 111.92 اخل�سري

Ceramic 109.00 37.02 2.94 7.13 15.30 37.500 4,087.50 1,388.44 267.19 اخلزف

Gypsum 32.20 14.47 2.23 0.51 63.48 31.667 1,019.67 458.07 16.06 اجلب�س

Cables 13.40 11.09 1.21 -2.15 (M)  (س) 76.000 1,018.40 842.67 -163.35 الكابالت

Saudi Industrial 16.55 9.38 1.77 0.75 22.12 40.000 662.00 375.07 29.93 �سدق

Amiantit 14.05 12.73 1.10 0.92 15.24 115.500 1,622.78 1,469.96 106.49 اميانتيت

Pipes 22.20 17.08 1.30 -1.02 (M)  (س) 40.000 888.00 683.31 -40.92 اأنابيب

Zamil Industrial 41.10 25.12 1.64 3.78 10.88 60.000 2,466.00 1,507.40 226.64 الزامل لل�سناعة

AL Babtain 24.35 13.65 1.78 1.47 16.51 42.631 1,038.07 581.91 62.88 البابطن

SVCP 75.25 16.33 4.61 6.03 12.48 15.000 1,128.75 245.01 90.46 الفخارية

MESC 17.60 7.38 2.39 0.89 19.70 40.000 704.00 295.03 35.74 م�سك

Red Sea 37.30 21.39 1.74 3.01 12.37 40.000 1,492.00 855.61 120.59 البحر الأحمر

 Total Building &
Constructuion Sector

- 13.35 2.06 1.30 14.89 806.423 22,172.16 10,768.12 1,051.79 اإجمايل قطاع الت�سييد والبناء

Real Estate 31.80 27.43 1.16 1.53 20.82 120.000 3,816.00 3,291.53 183.32 العقارية

Taiba 32.10 22.50 1.43 1.41 22.76 150.000 4,815.00 3,375.66 211.59 طيبة لال�ستثمار

Makkah 54.25 28.00 1.94 2.26 24.01 164.816 8,941.28 4,614.52 372.46  مكة لالن�ساء 

Arriyadh Development 23.05 16.49 1.40 2.51 9.20 100.000 2,305.00 1,649.27 250.61 التعمري

Emaar E .C 9.55 8.94 1.07 0.21 46.22 850.000 8,117.50 7,601.28 175.63 اإعمار

Jabal Omar 28.90 9.70 2.98 -0.05 (M)  (س) 929.400 26,859.66 9,012.16 -43.59 جبل عمر

Dar Al Arkan 9.30 15.32 0.61 0.86 10.76 1,080.000 10,044.00 16,548.97 933.56 دار الأركان

KEC 14.55 9.41 1.55 -0.08 (M)  (س) 339.300 4,936.82 3,191.70 -26.25 مدينة املعرفة

 Total Real Estate
development Sector

- 13.20 1.42 0.55 17.88 3,733.516 69,835.26 49,285.09 2,057.34 اإجمايل قطاع التطوير العقاري

Bahri 19.45 16.64 1.17 1.54 12.64 315.000 6,126.75 5,241.59 484.82 البحري

SAPTCO 16.75 11.82 1.42 0.70 24.09 125.000 2,093.75 1,476.91 86.92 النقل اجلماعي

Mubarrad 64.50 9.06 7.12 0.16 397.33 18.000 1,161.00 163.06 2.92 مرد

Budget Saudi 55.75 20.63 2.70 4.37 12.74 30.500 1,700.38 629.23 133.43 بدجت ال�سعودية

Total Transport Sector - 15.38 1.48 1.45 15.65 488.500 11,081.88 7,510.79 708.09 اإجمايل قطاع النقل

Tihama 110.50 15.78 7.00 0.06 1,742.90 15.000 1,657.50 236.76 0.95 تهامة لالإعالن

SRMG 19.90 15.16 1.31 1.07 18.64 80.000 1,592.00 1,213.16 85.42 الأبحاث و الت�سويق

SPPC 34.20 13.82 2.47 1.95 17.53 60.000 2,052.00 829.39 117.06 طباعة وتغليف

 Total Media & Publishing
Sector

- 14.71 2.33 1.31 26.06 155.000 5,301.50 2,279.31 203.42 اإجمايل قطاع العالم والن�سر

ALTAYYAR 69.00 14.57 4.74 6.84 10.09 120.000 8,280.00 1,748.32 820.40 الطيار

Hotels 29.90 17.45 1.71 1.44 20.72 100.000 2,990.00 1,744.80 144.32 الفنادق

Shams 94.25 8.26 11.41 0.94 100.39 10.150 956.64 83.86 9.53 �سم�س

 Total Hotel & Tourism
Sector

- 15.54 3.42 4.23 12.55 230.150 12,226.64 3,576.98 974.25 اإجمايل قطاع الفنادق وال�سياحة

Market - 18.37 1.90 2.22 13.90 42,800.179 1,493,012.986 786,043.57 95,068.16 اجمايل ال�سوق

ال�سركات التي مل ُتعلن �سايف الدخل، وال�سركات اخلا�سرة )اآخر اأربعة اأرباع(، غري م�سمولة يف ح�ساب ن�سبة ال�سعر للعائد 

للقطاعات ولل�سوق.

�س:املوؤ�سر �سالب لن ال�سركة �سجلت خ�سائر وفقًا للبيانات املالية لآخر اأربعة اأرباع )تنتهي يف الربع الأول 2013 م جلميع 

ال�سركات(.

* معلقة من التداول

Companies that have not announced a net income statement or have posted negative net income (recent 4 
Quarters), are not included in calculating P/E ratio for sectors and the market.
M: Minus ratio due to company losses according to recent 4 quarters financial data (1st Q 2013 as recent 
for all companies).
* Suspended
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ب�����رع�����اي�����ة
Market Summary - Monthly

At the end of May 2013 TADAWUL All Share Index (TASI) closed 
at a level of 7,404.12 points, gained 224.3 points (3.12%) over the 
close of the previous month. 

On an YTD basis TASI registered a positive increase of 8.86% 
(602.90 points). Highest close level for the index during the month 
was 7,404.12 as on 29/05/2013.

Total equity market capitalization at the end of May 2013 reached 
SR 1,493.01 billion (US$ 398.14 billion), increased by 3.34% over the 
close of the previous month.

The total value of shares traded for the month of May 2013 
reached SR 116.26 billion (US$ 31.00 billion), decreased by 19.42% 
over the previous month.

The total number of shares traded* reached 4.68 billion shares 
during the month of May 2013 compared to 5.00 billion shares 
traded for the previous month, decreased by 6.52%.

The total number of transactions executed during May 2013 
reached 2.56 million compared to 3.28 million trades for the month 
of April 2013, decreasing by 21.87%.

Value of Shares Traded Reached 
SR 116.26 billion 

2.56 million Transactions Executed 
During May 2013

* Adjusted to all corporate actions during the period.
Number of trading days during May 2013 were 21, 

against 22  trading days during  April 2013.

Aljazira Takaful Taawuni Company
Share Capital: SR 350 million divided 
into 35 million shares.
Offer Shares: 10.50 million shares
(30% of its issued shares).
Offer Price:  SR 10 per share.
Offer Period: From 13/05/2013 to 
19/05/2013.

AIG-ANB Cooperative Insurance 
Company
Share Capital: SR 175 million divided 
into 17.5 million shares.
Offer Shares: 5.25 million shares
(30% of its issued shares).
Offer Price:  SR 10 per share.
Offer Period: From 27/05/2013 to 
02/06/2013.

Corporate Actions - May 2013
• Al Sagr Co-operative Insurance Co. 
increased its paid up capital by issuing 
one bonus share for every 4 shares, rais-
ing its total number of issued shares to 
25 million. Effective 06/05/2013.

Initial Public Offerings (IPOs)
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Market News

New Appointment to the 
Board of the Stock Exchance

The Capital Market Authority Approves 
the Capital Increase Request for the 

Mediterranean & Gulf Cooperative Insurance 
& Reinsurance Company through Issurance of 

Bonus Shares

The Council of 
Ministers chaired 
by Crown Prince 
Salmanbin Abdu-
laziz Al Saud, Dep-
uty Premier and 
Minister of Defense, 
at Al-Salam Palace in Jeddah on Monday 20 May, 2013, ap-
proved the appointment of the following: 

Dr. Fahd Ahmed Abu Hemayd representing Ministry 
of Commerce and Industry; and Mr. Khalid Ibrahim Al Ra-
biah representing the listed companies as members at 
the Board of Directors of Saudi Stock Exchange (Tadawul) 
to complete the three year term declared by the Council’s 
resolution number (36) on 24 January, 2011. 

  The Capital Market Authority announces 
the issuance of a CMA Board resolution to im-
pose a penalty of SR 100,000 (One Hundred 
Thousand Saudi Riyals) on United Cooperative 
Assurance Co.due to its violation of clause (A) of 
Article (45) of the Capital Market Law and clause 
(E) of Article (42) of the Listing Rules. The com-
pany failed to inform CMA or announce to the 
shareholders its annual financial statements for 
the period closing on 31/12/2012 within a peri-
od not exceeding Forty days from the end of the 
financial period covered by those statements 

  The Capital Market Authority announces 
the issuance of a CMA Board resolution to im-
pose a penalty of SR 70,000 (Seventy Thousand 
Saudi Riyals) on Al Jouf Cement Company due 
to its violation of clause (A) of Article (46) of the 
Capital Market Law, clause (B) of Article (40) 
,clause(A) and sub-clause (5) of clause (B) of Ar-
ticle (41) and sub-clause (2) of clause (B) of Ar-
ticle (46) of the Listing Rules. The company was 
late to inform CMA and the public about the es-
sential developments and decisions taken at its 
Board of directors meeting held on 03/03/2013. 
It was later announced on the Saudi Stock Ex-
change website (Tadawul) on 05/03/2013. 

  The Capital Market Authority announces 
the issuance of a CMA Board resolution to im-
pose a penalty of SR 100,000 (One Hundred 
Thousand Saudi Riyals) on the Saudi Cable Com-
pany due to its violation of clause (A) of Article 
(46) of the Capital Market Law, clause (B) of Arti-
cle (40) ,clause(A) and sub-clause (5) of clause (B) 
of Article (41) of the Listing Rules. The company 
was late to inform CMA and the public about its 
Board of directors’ decision to accept the res-
ignation of the company’s director and Board 
member, in its meeting on Sunday 20/01/2013, 
and assigning an acting director.

Imposition
of a Penalty

T h e 
C M A 
Board has 
issued its 
resolution 
approving The Mediterranean & Gulf Cooperative Insur-
ance & Reinsurance Company’s request to increase its 
capital from SAR (800,000,000) to SAR (1,000,000,000) 
through issuing one bonus share for every (4) existing 
shares owned by the shareholders who are registered 
in the shareholders registry at the closing of trading 
on the day of the extraordinary general assembly. Such 
increase will be paid by transferring an amount of SAR 
(200,000,000) from its “Retained Earnings” Account to 
the Company’s capital. Consequently, increasing the 
Company’s outstanding shares from (80,000,000) shares 
to (100,000,000) shares, by an increase of (20,000,000) 
shares. The bonus shares eligibility is limited to the share-
holders who are registered in the shareholders registry 
at the close of trading on the day of the extraordinary 
general assembly, which will be determined later by the 
Company’s board, and should be held within six months 
from the approval date. This approval is conditional on 
the Company satisfying the regulatory requirements of 
Companies Law and any other applicable laws.
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for transport, billing payment workers 
and Free Zone services.” 

Willie Shumba commented saying: 
“Modern customs management needs 
to realize principles of partnership and 
cooperation aspects. We should pro-
mote and develop cooperation between 
trade business networks and customs 
and between customs and customs. 
Departments of customs should be 
responsive to requirements and needs 
of stakeholders and communicate with 
them effectively. This cooperation will 
lead to building common smooth sys-
tems that benefit departments of cus-
toms and stakeholders alike.”

About the same topic, John Beshek 
said: “Infrastructure in many countries 
have not grown at the same pace in 
order to keep up with growth of the 
remaining economies in the world. This 
has effects on competitiveness of these 
countries. There is also pressing need 
to effective solutions such as integrated 
management systems for borders.”

He added: “Integration does not 
include information systems only but 
it also includes integration in the other 
factors including infrastructure like 
roads and communications, law system, 
policies and procedures in addition to 
presence of technology that can assist 
governments move towards more effi-
cient solutions.”

Mouhamadou Mokhtar Cisse said: 
“Senegal hah built the system of sin-
gle and integrated window through 
dynamic partnership between public 
and private sectors. This system is con-
sidered now one of the live and suc-
cessful examples on this system. This 
has led to more than 70% reduction of 
time required to perform transactions. 
The single window system combines 
together trade business sectors as well 
as transactions of electronic clearance, 
shipping systems, using technology to 
decrease costs and improve utilization 
of different resources.”

Single Window
Under the title “Integrated, 

Cooperative, or Coordinated 
Management for Border Ports”, a dia-
logue session was held through which 
participants mentioned that using 
single window system among govern-

ment agencies and stakeholders is one 
of the most important ways of achiev-
ing harmony and synergy between bor-
ders. This also facilitates and streamlines 
customs procedures where the only 
way to achieve this is through using 
information technology effectively.

In a word delivered at the out-
set of the session, Raymond Benjamin, 
Secretary General of International Civil 
Aviation Organization about adop-
tion by some countries of proactive 
situations for 
p r o t e c t i o n 
against glob-
al trade. He 
alarmed and 
warned from 
the negative 
results say-
ing: “Effective 
border man-
a g e m e n t 
is achieved 
only through 
coordination 
and coopera-
tion between 
government 
agencies and 
stakeholders. 
So, its is necessary that these agencies 
consult each other and facilitate data 
transfer process in order to provide 
the best solutions and organize work 
and consequently reduce problems on 
borders.

Information technology represent-
ed in using machines made to read 
travel documents, participate in accel-
erating passenger procedures at check 
points and reduce loss of revenues.”

George Wise, Deputy Chief Executive 
Officer of Sandler and Travis Trade 
Advisory Services, Inc. said: “We face in 
customs departments many challenges 
where we see on daily basis various 
issues, some of them are simple like 
illegal transients and others constitute 
great risk to the country’s security such 
as smuggling of narcotics and weapons. 
We have realized that in order to reduce 
such issues, we have to cooperate with 
the private sector, dealers, and agen-
cies where most smuggling operations 
are done across internal organized con-

spiracy. Therefore, we must be alert to 
protect the borders through partner-
ships with the private sector.”

Aghnise Catsungha, Commissioner 
of Customs and Taxes in Malawi, talk-
ed about work of customs with the 
government and private institutions. 
She said: “We have today more than 
one agency relevant to borders that 
reach 15. All of them have specific 
procedures and goal that is achiev-
ing success and secure borders. But 

the question here is which one is 
the dominant agency and who is the 
controller? In my point of view and 
although these agencies save no effort 
but they omitted the meant individual 
that is the victim who might be a 
dealer who wishes to transport some 
kind of good. This person is nega-
tively impacted by the procedures 
and therefore he might loss his capital 
or business.”

She added: “Simplicity, trust, reduc-
tion of time, and facilitating the proce-
dures are the most important success 
factors. But unfortunately there is no 
one who applies that today. There 
is no coordinated communication in 
place between these relevant agen-
cies.” Then, Catsungha addressed the 
solutions saying: “Providing tools and 
information necessary for customs 
and the relevant agencies and I mean 
using technology, will undoubtedly 
help finding coordinated and effective 
platform across the borders.”
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Gulf Markets

Conference and Exhibition of International Customs 
Organization 2013 in Dubai:
Connecting the Countries Across Online Portals
is a Specific Leap for Trade Exchange

Participants in the Conference 
and Exhibition of International 
Customs Organization 2013, 
the activities of which have 
been ended recently in Dubai, 
United Arab Emirates, stressed 
many topics which they have 
regarded as key cornerstones 
at the level of mutual coopera-
tion in promoting border man-
agement. These topics included 
using of the single window 
system among government 
agencies and stakeholders. This 
system is one of the main ways 
to achieve harmony and syner-
gy between borders as it leads 
to develop commercial and 
information exchange across 
borders and directly contributes 
to reduction of time and cost 
factors related to applying vari-
ous procedures especially in 
relation to customs processes.

During the dialogue session of the 
conference entitled: ”Facilitating busi-
ness through integration”, General 
Ghalib Qassim Al-Sarairah, Director of 
Jordanian Customs, confirmed the dif-
ferent nature of customs concept due 
to security, economic, and crisis con-
ditions faced by the world recently. 
New missions have emerged related to 
customs where customs in most coun-
tries have security, economic, and social 
role which necessitate customs depart-
ments to change their way of manage-
ment in the light of these missions.”

He added: “Customs departments 
face a number of contradictions such as 
facilitating trade flow with the presence 
of active surveillance against achieving 
growth in costumes returns. In order 
to achieve these contradictions and 
others, customs departments should 
search more successful methods to 
practice customs work particularly in 
the age of information flow and mod-
ern technological systems that well par-
ticipate in achieving this balance.”

Private Companies and Customs 
Departments

The session has also discussed pos-
sibility of dealing between private com-
panies and customs departments in the 
same way as they deal with the other 
border agencies. This session was pre-
sided over by Rodrigo Crespo, Business 
Development Manager in “Web 
Fountain Company” where he host-
ed Ghalib Qassim Al-Sarairah, Director 
of Jordanian Customs, John Beshek, 
Manager of Global Trade Policy and 

Criteria in Microsoft Corporation, Willie 
Shumba, Customs, Trade, Industry, 
Finance, and Investment Senior Officer 
at Southern African Development 
Community, Shahab Al-Jasmi, Senior 
Manager of Commercial Affairs in 
Dubai Commerce, and Mouhamadou 
Mokhtar Cisse, Director General of 
Senegal Customs. Shahab Al-Jasmi said: 
“We have seen growth of commerce 
in Dubai to reach about AED 1.3 tril-
lion in 2012 for the first time in his-
tory compared to AED 900 million in 
2008. Dubai commerce portal provides 
single window of services through the 
internet to stakeholders that provides 
a group of services to meet the needs 
and achieve satisfaction of customers”. 
He added: “Services of electronic portal 
are growing constantly and include 
currently services for traders, shipping 
lines, clearing and forwarding agents, 
truckers and licensed agencies in the 
free zones. They also include marine 
services, clearance of goods, services 
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Globally, accident reasons in 80% of 
cases are ascribed to human mistakes 
and behaviors which lead to direct and 
indirect social damages reaching about 
4% of gross domestic product in some 
countries. Often, these accidents claim 
lives of youth in ages ranging from 20 
to 35 years old.

According to international statistics, 
traffic accidents rank sixth as the largest 
reason of mortality in the world and 
Africa continent tops the number of 
deaths.

Year 2012… Breakthrough
The last year 2012 witnessed practi-

cal steps towards solving these prob-
lems suffered by the Kingdom in terms 
of traffic crisis and the resulted acci-
dents and congestion. The Council 

of Ministers endorsed in Ramadan 
of the same year implementing the 
public transport project in Makkah 
Al-Mukarramah the cost of which 
reaches SR 62 billion. This project is 
implemented on three phases extend-
ing over ten years in total.

The Council of Ministers has 
approved the Master Plan of Makkah 

membership of His Royal Highness 
Minister of Municipal and Rural Affairs, 
His Excellency Minister of Finance, and 
His Excellency Minister of Transport will 
undertake supervision on execution of 
the project.

The committee has already start-
ed during the same year preparations 
for implementing the project which 

Al-Mukarramah and the Holy Places as 
a strategic framework for developing it 
until the year 2045. The Council has also 
approved the public transport project 
in Makkah Al-Mukarramah including 
trains and buses with its key features is 
a train network “METRO” covering the 
whole city.

The Council of Ministers has 
approved implementing the public 
transport project in Riyadh (trains – 
buses) with all its phases according 
to studies of the High Commission 
for the Development of ArRiyadh 
with participation of the competent 
agencies. A high committee under 
presidency of the Governor of Riyadh, 
Chairman of the High Commission for 
the Development of ArRiyadh, and 

includes building of a transport net-
work with electric trains, and building 
parallel network of transport by buses 
according to the comprehensive plan 
of public transport set up by the High 
Commission for the Development of 
ArRiyadh. This plan aims at providing 
public transport services to all resident 
classes and diversifying patterns and 
means of transport in the city efficiently 
and properly, limiting overuse of private 
cars, fulfilling current and projected 
travel requirements in line with social, 
economic, environmental, and traffic 
conditions.

Driverless
The electric train project included 

high technical and design specifica-
tions. The most prominent of these 
specifications are using automatic train 
system (driverless), selection of the 
latest specifications and technologies 
in the world for electric train wagons 
which allow separation of wagons from 
inside, allocating a class for families, in 
addition to fitting them with commu-
nication service and data sharing with 
passengers.

Paths of the public transport net-
work and the utilized modals were 
specified according to a number of 
standards as the following:

Concentration of population den-
sity and its distribution in the city.

Service of high traffic attractive areas 
and employment, commercial and 
educational areas like ministries, uni-
versities, hospitals, malls, government 
compounds, King Khalid International 
airport and branch centers, interna-
tional fair center, downtown, and public 
transport center.

Using traffic simulation models 
developed by the Commission to find 
out traffic flow volume on streets and 
roads of Riyadh city, and trip sources 
and destinations.

Expected volume of boarding for 
the modal used on each corridor.

Measure trip time on tracks of pub-
lic transport.

Reduce effect of traffic flow on road 
network in aspects of: congestion, fuel 
consumption, and vehicle exhaust 
emissions.
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Electric Train and Public Transport
Practical Solutions 
for Chronic Problems
Economic losses of Riyadh city due to traffic accidents are 
estimated at SR 3 billion annually (1427H). These losses are 
feared to rise to about SR 5 billion in the next year (1435H) 
according to a study carried out by Riyadh Economic Forum 
which was discussed in 2011. The study then suggested that 
delay in solving transport problems inside cities costs economy 
and society big losses which makes public transport projects 
and Riyadh metro currently under implementation in addition 
to establishment of a special commission for public transport 
in the Kingdom appropriate solutions to end traffic problems 
in the capital city.

Generally, transport sector gets 
unlimited support from the state. 
Approval has previously issued on 
the national transport strategy and 
establishment of Saudi Railways 
Organization. Approval has also issued 
on railway transport system in addition 
to decisions related to implementa-
tion of transportation system in Makkah 
Al-Mukarramah and Riyadh city and the 
other related decisions which stipulate 
that the state will bear costs of build-
ing and operation of public transport 
systems in both cities as well as in the 
remaining cities for which studies are 
completed.

Before all of that, huge railway 
projects have been approved in the 
Kingdom where the project of Two Holy 
Mosques fast train and North South 
train project are implemented. Design 
of land bridge train which connects 
Arab Gulf with Read Sea is underway 
as well as the part of Gulf Cooperation 
Council trains which is located in the 
Kingdom and other projects.

Despite all these efforts and the 
attention given to transport projects 
in the Kingdom, the country suffers 

from acute traffic crisis that obviously 
appears in large cities. Streets in most 
cities are no longer capable to accom-
modate this large volume of vehicles 
commuting therein daily and at rates 
exceeding their capacity and hence 
they experience traffic jams due to the 
lack of alternatives.

During its fifth session in 2011, 
Riyadh Economic Forum could find new 
estimation based on new local princi-
ples and criteria depending on regional 
and international principles and criteria. 
The forum has set up new definition of 
economic cost of accidents with addi-
tion of basic components of accident 
such as traffic jams and the resulting 
damages, economic cost of environ-
mental damages based on definition of 
traffic accident in Article (59) of traffic 
law issued in 1428H and its executive 
regulation in its paragraph (59/A). The 
new definition reads as follows:

Estimated economic cost of acci-
dents is SR 47 billion while estimated 
economic cost of traffic jam and the 
resulting damages is SR 28 billion, and 
estimated economic cost of environ-
mental damages is SR 6 billion. Thus, 

total estimated economic cost reaches 
SR 81 billion.

Within the framework of its moni-
tor of resulting problems from com-
plications of public transport crisis, the 
forum said in its study that Kingdom 
cities contain more than 4 million stu-
dents of both genders while the current 
student transport service covers only 
25% of demand. The fast population 
growth in the Kingdom and the large 
urban expansion exacerbate transport 
crisis inside cities.

Number of generated trips in some 
cities reached 6.5 million trips daily. This 
number which might reach 15 million 
trips in 1442H, in addition to doubling 
traffic flow volume in relation to road 
capacity led to traffic jam and reduced 
average velocity in some cities from 52 
km/h to 20 km/h. Furthermore, average 
traffic velocity declines annually under 
this crisis by 3 km/h.

It was obvious also that traffic acci-
dents are considered as one of the most 
important problems suffered by soci-
ety due to lose of humans and prop-
erties. These accidents have become 
dreadful ghost hanging over cities. 

Saudi Markets
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Abdullateef Al-furaihi
Editor-in-Chief

Editorial

Hopefully, public transport projects inside cities will place the 
Kingdom among advanced countries. These projects have large 
economic, social, environmental, and civilizational return gained 
by those who worked before us on developing and enhancing 
public means of transportation.

Figures published by the High Commission for the Development 
of ArRiyadh expect that total land transport trips will rise from 
about 202 million trips in 2009 to approximately 365 million trips 
in 2014 with an average annual growth reaching 3.8%. This con-
firms the importance of addressing the problem of transporta-
tion which the commission said costs Riyadh only 3 billion riyals 
annually over the past years. This amount is expected to increase 
to 5 billion riyals over the next year which is obviously very large 
amount and investing it in building sophisticated network of 
transport will achieve two returns, the first is saving this annual loss 
then start to reckon presumed revenues from facilitating transpor-
tation and these are so much.

A study carried out by Riyadh Economic Forum proved that 
economic feasibility of providing public transport services (direct 
and indirect returns) exceeds costs of the required projects. The 
study called for accelerating provision of variety means of public 
transportation at high efficiency such as fast trains and busses with 
expanding and improving road network, urban planning, provi-
sion of school transportation, amendment of running hours in 
schools and other work facilities, and provision of parking spaces 
for cars in addition to importance of applying smart transport 
management inside cities and finding master plan in every city. 
The study and the important recommendations it provided have 
echoed by the Supreme Economic Council.

The move towards lying foundation stones of modern public 
transport projects should be fast and with perfect implementation 
so that the problem is neither got worsened nor got further com-
plicated with increased cost over time. We also should through 
these projects make Saudi cities more attractive for investment 
and competitiveness.

Soon we will enjoy various and sufficient options of transport 
services. We hope to find in these blessed projects radical remedia-
tion of the effects incurred by society as a result of crowdedness 
and slow traffic movement and put an end to the waste of time 
and energy and eliminate the negative impacts on environment 
and health.

Transportation and the 
Civilizational Leap

abdullateef.furaihi@tadawul.com.sa
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