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النا�شر

روؤيتنا:
 اأن نكون رواد الحلول المتكاملة في الإعالم 

المتخ�س�س بالعالم العربي..

ر�سالتنا:
نحن اأول �سركة لالإعالم المتخ�س�س في المملكة العربية 
ال�سعودية ن�سعى لتحقيق الريادة عربيًا من خالل تقديم 

حلول متكاملة ومنتجات اإعالمية هادفة ومتميزة بم�سداقية 
ومهنية عالية تلبي احتياجات عمالئنا وتحقق ر�ساهم 

وتتجاوز توقعاتهم.

المدير العام لدار اليوم لالإعالم
�سالح بن علي الحميدان

اإحدى �سركات

الطباعة:
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تعد القدرة التقنية ملجتمع ما املصدر احلقيقي لثروته والركيزة األساسية 
عناصر  يغذي  الذي  احلقيقي  الرافد  احلديثة  التقنية  باتت  لتقدمه،وقد 
والتطوير  التجويد  على  والقدرة  باملعرفة  التقليدية  ومرافقه  اإلنتاج 
اإلسالمية  الدول  بني  التقنية  الفجوة  تشهده  اتساع  ثمة  لكن  واملنافسة، 
يستدعي  ما  املباشرة،  االقتصادية  تكلفته  له  اتساع  وهو  املتقدمة,  والدول 
أبرز  من  واحدة  ُتعد  التي  التقنية  الفجوة  تلك  لسد  حلول  عن  البحث 
اإلسالمية يف طريقها  األمة  تواجه  التي  االقتصادي,  البعد  ذات  املشكالت 

نحو التنمية.

تفاصيل املوضوع تقرؤونها داخل العدد

كلمة التحرير

949494
مجلة شهرية مجانية تصدر عن شركة 

السوق المالية السعودية

المشرف العام  - رئيس التحرير
عبداللطيف الفريحي

abdullateef.furaihi@tadawul.com.sa

هيئة التحرير
بندر األيداء

bandar.aida@tadawul.com.sa

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

بات قطاع الت�سالت ال�سعودي 
ميثل اأحد اأكرب اأ�سواق املنطقة خالل 
الفرتة احلالية، ياأتي ذلك يف الوقت 
قطاع  م�سرتكي  عدد  فيه  يبلغ  الــذي 
الت�سالت املتنقلة يف البالد نحو 50 
يفوق عدد  رقم  وهو  م�سرتك،  مليون 
مواطني ومقيمي اململكة بن�سبة ت�سل 

اإلى 80 %.



تك�سف الأرقام املعلنة اقت�سادًيا 
عن منو كبري يغلف العالقة التبادلية 
ــدول  ال مــن  وعـــدد  اخلليج  دول  بــن 
ما  ال�سن  مقدمتها  ويف  الأجنبية 
يقود باجتاه تفعيل وزيادة ال�ستثمار 
يف ال�سناعات غري النفطية كمك�سب 
الأول،  بـــاملـــقـــام  خــلــيــجــي  جتـــــاري 
التنمية  تعزيز  على  ــا  اأيــ�ــسً ويعمل 
الأمر  امل�ستدامة،  القت�سادية 
ــا  ـــــذي يــجــلــب فــر�ــسً ال
كثرية للتعاون بن 

اجلانبن.

اقتصاديات
)تداول( تقدم خدمات الحفظ 

والتسجيل لشركة عطاء التعليمية
أوروبا واليمن يرفعان عوائد السياحة 

األردنية إلى 2.25 مليار دوالر

المملكة تواصل ريادتها في 
حقل الغاز الطبيعي بالمياه 

العميقة

شركة »فينشر كابيتال 
االستثمارية السعودية« تخفض 
رأس مالها إلى 251 مليون ريال

من  كــثــرًيا  اقت�ساديون  يقرتب  مل 
�ــســا�ــســة الـــوليـــات املــتــحــدة الأمــريــكــيــة 
رغــم قــرب املــجــالــن، ورمبـــا كــان فريد 
برغ�سنت واحًدا ممن اقرتبوا ثم ابتعدوا 
من  واحــًدا  كان  املجمل  يف  لكنه  �سريًعا، 
بهم  ا�ستعان  الذين  الأبرز  القت�سادين 
القت�ساد  دفع  يف  اأمريكا  روؤ�ساء  بع�س 

اإلى مراتب متقدمة،

قطاع  بتطوير  املعنية  اجلــهــات  ــويل  ت
اأهمية  القطاع  هذا  اململكة  يف  العام  النقل 
خا�سة ويتج�سد على اأر�س الواقع الكثري من 
يف  احلثيثة  امل�ساعي  تربهن  التي  النماذج 

هذا النهج.

السعودية األعلى نشاًطا 
بين دول الخليج في صفقات 

االكتتاب

إضافة أسهم جديدة للشركة 
األهلية للتأمين التعاوني



االفتتاحية

عبداللطيف الفريحي
رئي�س التحرير

abdullateef.furaihi@tadawul.com.sa

يف بالد �شا�شعة كبالدنا احلبيبة ي�شبح النقل بكافة اأنواعه رافًدا مهًما لالقت�شاد، 
حتقق  اأو  �شتف�شل  ال��ت��ي  الأن�شطة  م��ن  كثري  ع�شب  ي�شبح  ك��ث��رية  ح���الت  يف  اإن���ه  ب��ل 

اخل�شائر من دونه.
واملتاأمل يف طبيعة اأن�شطة النقل يجد اأننا حققنا تقدًما كبرًيا يف النقل البحري يف 
القطاعني العام واخلا�ص، وال�شبب رمبا يعود اإلى طبيعة �شادراتنا التي ياأتي يف مقدمها 
النفط وم�شتقاته والبرتوكيماويات التي جتوب اأ�شقاع املعمورة على الناقالت البحرية 

تعرب املحيطات و�شوًل اإلى بلدان امل�شتوردين.
النقل اجلوي رغم عقود من الزمن جتاوزته الزيادة ال�شكانية والزيادة على الطلب، 
ولعله يف خ�شم اإ�شالحات هيكلية تعيد اإليه وهجه ليحقق طموحات النا�ص وال�شركات.

 ماذا عن النقل الربي؟ لنعرتف اأننا رغم �شبكة الطرق اجليدة ن�شبًيا ل زالت ثقافة 
النقل الربي تعمل بالأفراد عند احلديث عن نقل الأ�شخا�ص.

ويف جمال نقل الب�شائع ل تزال ال�شاحنات خياًرا �شبه وحيد جعل كلفتها عالية، ثم 
جعل �شيانة الطريق املخ�ش�شة اأ�شا�ًشا للم�شافرين ذات فاتورة عالية جًدا.

التعدين  م�شاريع  مثل  وعمالقة  واع��دة  وم�شاريع  متاأخًرا،  اإليها  التفتنا  القطارات 
مل يكن لها اأن تنجح لول دعمها ب�شبكة قطارات هي يف مراحلها الأولية لكنها �شتوؤتي 

ثمارها باإذن اهلل.
لقد اأدرك �شانع القرار اأهمية تغطية كل اأجزاء اململكة ب�شبكة قطارات تخدم نقل 
الأفراد والب�شائع لتخفف ال�شغط على النقل اجلوي، وعلى نقل الب�شائع واملنتجات 
واملواد اخلام عرب ال�شيارات وال�شاحنات، ويف ذلك تخفي�ص للكلفة �شي�شب يف النهاية 
ا اأن ي�شجع  ا �شي�شجع امل�شاريع اجلديدة، ولعلنا ناأمل اأي�شً يف خدمة امل�شتهلك، وهو اأي�شً
عدم  م�شكلتها  وك��ل  جغرافًيا  البعيدة  وتلك  من���ًوا،  الأق���ل  املناطق  يف  ال�شتثمار  على 
�شريعة،  برية  ال�شتهالك بطرق  اأو مبناطق  وامل��واد اخل��ام،  الإنتاج  الرتباط مبناطق 

و�شكك حديد حديثة.
يف  يكون  ورمب��ا  بعد،  ت�شتغل  مل  معينة  ن�شبية  ميزات  لها  اململكة  يف  مناطق  هناك 
تطوير النقل الربي منها واإليها داعًما مهًما يزيد فر�ص العمل فيها ويقلل من ن�شب 

الهجرة الداخلية اإلى مناطق اجلذب يف العا�شمة احلبيبة واملدن الكربى.
ا من �شاأن نقل بري �شل�ص و�شريع يف املحافظات حول املدن الكربى اأن ي�شاعد  اأي�شً
ال��ك��ربى كما ه��و احل��ال يف كثري من  امل��دن  ازدح���ام  التوطني فيها، ويخفف م��ن  على 

عوا�شم العامل.
نقرتب  ونحن  عدد  وكل  بخري،  واأنتم  عام  فكل  مبارًكا  و�شهًرا  �شعيًدا  عيًدا  ودعنا 
منكم ومن اقت�شاد بالدنا ن�شرب اأغواره و�شوًل اإلى ما ترومون منا من اإعالم اقت�شادي 

مميز ومفيد.

النقل عصب االقتصاد

4
العدد 94 - أغسطس 2014م



)تداول( تقدم 
خدمات الحفظ 

والتسجيل لشركة 
عطاء التعليمية

وقعت ال�سوق املالية ال�سعودية »تداول« مع 
�سركة عطاء التعليمية اتفاقية لتقدمي خدمات 
غري  امل�ساهمة  لل�سركات  والت�سجيل  احلفظ 
خدمة  بتقدمي  تــداول  لتقوم  بال�سوق  املدرجة 
ال�سركة،  م�ساهمي  ملكيات  وت�سجيل  اإدارة 
امل�ساهمن،  �سجل  و�سيانة  حفظ  ذلك  وي�سمل 
نقل امللكيات بن امل�ساهمن، اإيداع الأ�سهم يف 
الرهن،  عمليات  ت�سجيل  ا�ستثمارية،  حمافظ 
تنفيذ اإجراءات ال�سركات مثل زيادة اأو خف�س 
العامة  اجلمعيات  اإدارة  خدمات  املــال،  راأ�ــس 
تقارير  على  احل�سول  الإلكرتوين،  والت�سويت 
�سجل امل�ساهمن اإلكرتونًيا، وكذلك ال�ستعالم 

اآلًيا عن ملكيات امل�ساهمن.
 ووقع التفاقية عن »تداول« الأ�ستاذ خالد 
احل�سان مدير عام خدمات الأ�سول والإيداع، 
نا�سر  بــن  بــدر  الــدكــتــور/  عطاء  �سركة  وعــن 

العليوي الرئي�س التنفيذي لل�سركة.
اخلدمات  هذه  مثل  تقدمي  اأهمية  وتكمن 
يف  بال�سوق  املدرجة  غري  امل�ساهمة  لل�سركات 
م�ساعدة ال�سركة على تطبيق اأف�سل املمار�سات 
لإدارة �سوؤون م�ساهميها وحفظ حقوق م�ساهمي 

ال�سركة من خالل اإيداعها لدى »تداول«. 
جتدر الإ�سارة اإلى اأن �سركة عطاء بداأت 
فردية،  كموؤ�س�سة  1410هـــ  عام  يف  ن�ساطها 
ثم حتولت اإلى �سركة ذات م�سئولية حمدودة 
�سركة  اإلى  واأخرًيا حتولت  يف عام 1422هـ، 
مــ�ــســاهــمــه مــقــفــلــة يف 1431/02/19هـــــــــ، 
املدار�س  وت�سغيل  واإدارة  متلك  اإلى  وتهدف 
من  مــراحــلــهــا  بجميع  والأجــنــبــيــة  الأهــلــيــة 

الرو�سة اإلى الثانوي.

السوق المالية السعودية )تداول( تعايد منسوبيها

نظمت �سركة ال�سوق املالية ال�سعودية )تداول( �سباح يوم الأحد 3 اأغ�سط�س 2014م ، حفل معايدة 
بح�سور  بالريا�س،  الرئي�سي  مقرها  وذلك يف  لعام 1435هـ،  املبارك  الفطر  عيد  ملن�سوبيها، مبنا�سبة 
اجلميع  تبادل  حيث  واملوظفن،  وامل�سوؤولن  العموم  مديري  الى  بالإ�سافة  لل�سركة  التنفيذي  الفريق 

التهاين والتربيكات بهذه املنا�سبة ال�سعيدة.
وياأتي تنظيم هذا احلفل �سمن جهود �سركة ال�سوق املالية ال�سعودية لدعم روابط  الإخاء واملودة 
والتوا�سل البّناء بن من�سوبيها وحتفيز بيئة العمل الداخلية وتعزيز كفاءتها، وذلك انطالًقا من القيم 

الأ�سيلة التي تتبناها ال�سركة وتعتربها ركًنا اأ�سا�سًيا يف ا�سرتاتيجيتها.

جانب من املعايدة

هيئة السوق تعلن القواعد المنظمة 
الستثمار المؤسسات المالية األجنبية

رفع معايل رئي�س جمل�س هيئة ال�سوق املالية اأ�سمى اآيات ال�سكر والتقدير ملقام خادم 
جمل�س  رئي�س  نائب  الأمــن  عهده  ويل  و�سمو  ــوزراء  ال جمل�س  رئي�س  ال�سريفن  احلرمن 
الوزراء و�سمو ويل ويل عهده النائب الثاين لرئي�س جمل�س الوزراء وملجل�س الوزراء مبنا�سبة 
تراه  الذي  املالئم  للتوقيت  وفًقا   - املالية  ال�سوق  هيئة  قيام  على  الــوزراء  جمل�س  موافقة 
- بفتح املجال للموؤ�س�سات املالية الأجنبية ل�سراء وبيع الأ�سهم املدرجة يف ال�سوق املالية، 

وذلك بح�سب ما ت�سعه الهيئة من قواعد يف هذا ال�ساأن. 
وقالت الهيئة اإنه بعد ا�ستكمال الإجراءات النظامية �ستعمل على ن�سر م�سروع )القواعد 
املنظمة ل�ستثمار املوؤ�س�سات املالية الأجنبية املوؤهلة يف الأ�سهم املدرجة( من اأجل ا�ستطالع 
اآراء ومقرتحات عموم امل�ستثمرين واملهتمن على تلك القواعد خالل �سهر اأغ�سط�س اجلاري 

وملدة 90 يوًما. 
وبعد ورود املقرتحات والآراء ب�سـاأن تلك القواعد �ستقوم الهيئة مبراجعتها نهاية العام 
احلايل، والتحقق من جاهزية �سركة ال�سوق املالية ال�سعودية )تداول( اإلى جانب التن�سيق 

مع اجلهات احلكومية ذات العالقة وذلك قبل اعتماد تلك القواعد والعمل بها. 
الأ�سهم  املوؤهلة يف  الأجنبية  املالية  املوؤ�س�سات  ل�ستثمار  ال�سوق  فتح  �سيتم  عليه  وبناًء 

املدرجة خالل الن�سف الأول من عام 2015م.
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اقتصاديات

إضافة أسهم جديدة 
للشركة األهلية 
للتأمين التعاوني

 ) ت��داول   ( ال�سعودية  املالية  ال�سوق  اأعلنت 
ال�سركة  مل�ساهمي  اجلديدة  الأ�سهم  اإ�سافة  عن 
امل�ستثمرين  ملحافظ  التعاوين  للتاأمني  الأهلية 
امل��واف��ق  ه����   1435/10/16 ال��ث��اث��اء  ي���وم 
2014/08/12م، وذلك ح�سب الأ�سهم املخ�س�سة 

لكل مكتتب.

ارتفاع محفظة سندات الخزينة اللبنانية إلى 38.68 مليار دوالر
املــ�ــســارف  اأن  اللبنانية  املـــال  وزارة  عــن  ــادر  �ــس تــقــريــر  ــح  ــس اأو�

يف  الكتتابات  جمموع  من   )%52.49( ن�سبة  حــازت  اللبنانية 
وراء  �سعيها  ظــل  يف  اللبنانية  باللرية  اخلزينة  �سندات 

يف  لبنان  م�سرف  ح�سة  بلغت  حيث  جمدية،  عوائد 
اخلزينة،  �سندات  حمفظة  من   %30.07 الكتتابات 

.%12.49 العامة  املوؤ�ّس�سات  ح�سة  بلغت  حن   يف 
ولفت التقرير اإلى اأّن ال�سريحة الأكرب )95.45 %( 
من حمفظة �سندات اخلزينة هي �سندات ذات تاريخ 
ا�ستحقاق يتعدى ال�سنة، الأمر الذي ي�ساعد الدولة 

و�سعي  جهة  من  الأمــد  الطويلة  حاجاتها  متويل  على 
اإيجاد فوائد جذابة يف ظل حمدودية  امل�ستثمرين نحو 

فر�س ال�ستثمار ذات العوائد املر�سية يف الأ�سواق املالية 
العاملية من جهة اأخرى.

وبّن اأّن ح�سة �سندات اخلزينة من فئة الثالث �سنوات بلغت 38.17 

اإجمايل الكتتابات يف حمفظة �سندات اخلزينة، تبعتها �سندات  % من 
اخلزينة التي تتعّدى مّدة ا�ستحقاقها ال�سبع �سنوات )%32.05(، 
 ،)%21.79( �سنوات  اخلم�س  فئة  من  اخلزينة  و�سندات 

وتلك من فئة ال�سنتن )%3.44(.
الق�سرية  �سندات اخلزينة  اأّن ح�سة  اإلى  واأ�سار 
ال�سنة  مدة  ا�ستحقاقها  تاريخ  يتخطى  ل  التي  الأمد 
بلغت )4.55%( من ر�سيد حمفظة �سندات اخلزينة 
اللبنانية يف الف�سل الأول من عام 2014 مقارنة مع 

ح�سة )3.81%( كما يف نهاية عام 2013.
وقال التقرير اإن ر�سيد حمفظة �سندات اخلزينة 
العام  القطاعن  قبل  من  بها  املكتتب  اللبنانية  باللرية 
واخلا�س �سجل ارتفاًعا بن�سبة 3.78% خالل الف�سل الأول 
 37.27 من  دولر  مليار   38.68 حوايل  ليبلغ   2014 عام  من 

مليار دولر يف نهاية عام 2013.

غرفة الرياض تناقش توطين الوظائف في قطاع التسويق
الريا�س  غرفة  يف  الت�سويق  جلنة  ناق�ست 
الدكتور  برئا�سة  الذي عقدته  اجتماعها  خالل 
حممد العو�س موؤخًرا، برنامج عمل اللجنة وما 
اإلى  اللجنة  ت�سعى  عامة  اأهــداف  من  ت�سمنه 

حتقيقها خالل الدورة احلالية. 
امل�ساهمة  يف  اللجنة  اأهــــداف  ــركــزت  وت
احلديث  املفهوم  لإي�ساح  اجلــهــود  تكثيف  يف 
والعمل  القطاع  يف  امل�ستثمرين  بن  للت�سويق 
كل  لــدى  الت�سويق  باأهمية  الــوعــي  زيـــادة  على 

ــوطــن وظــائــف  مــن املــتــ�ــســوق واملــ�ــســتــهــلــك، وت
بن  مــن  جــاء  التي  والإعــــالن  الت�سويق  قطاع 
لت�سجيع  جائزة  اإن�ساء  لت�سجيعها  املقرتحات 
يف  املتميزين  ال�سعودين  ــارات  ــه وم مــواهــب 
اللجنة  تعتزم  كما  والإعــالن،  الت�سويق  مهنتي 
العالقة  ذات  احلكومية  اجلهات  مع  التوا�سل 
القوانن  ملراجعة  الإعالن  بقطاع  وامل�ستثمرين 

والأنظمة اخلا�سة بالقطاع.
وتــنــاولــت الــلــجــنــة يف اجــتــمــاعــهــا �ــســوق 

حيث  فيه،  ال�ستثمار  وحجم  الطرق  اإعالنات 
التن�سيق مع اجلهات ذات العالقة لبحث  تقرر 
التي ميكن من خاللها تطويره وحتقيق  ال�سبل 

ال�ستفادة ملختلف اجلهات.
كما وافق الجتماع على عقد لقاءات �سنوية 
للم�سرتكن واملهتمن بقطاع الت�سويق والإعالن 
املو�سوعات  مناق�سة  بغر�س  وذلــك  بالريا�س 
ظل  يف  تطويره  على  والعمل  القطاع  تهم  التي 

التو�سع الكبري الذي ي�سهده ال�سوق ال�سعودي.
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أوروبا واليمن يرفعان عوائد السياحة 
األردنية إلى 2.25 مليار دوالر

عزا م�سوؤولون يف القطاع ال�سياحي ارتفاع عوائد ال�سياحة بالأردن اإلى حت�سن 
الدخل من الزوار الأوروبين والليبين واليمنين اإلى جانب املغرتبن الأردنين.

الن�سف  يف  ارتفع  ال�سياحي  القطاع  دخل  اأن  الأردين،  املركزي  البنك  وذكر 
الأول من العام بن�سبة 13.5% اإلى 2.25 مليار دولر مقارنة مع الفرتة ذاتها من 

العام ال�سابق.
و�سجلت عوائد ال�سياحة بالأردن ارتفاًعا بن�سبة 11%، كما ارتفعت ن�سبة اإ�سغال 

الفنادق للمبيت بن�سبة 3% للربع الأول من 2014.
مثل  كبرية  بن�سب  اخلليجية،  الأ�سواق  من  الأردن  اإلــى  ال�سياحة  منو  و�سجل 
جانب  اإلى   ،%35 بن�سبة  الكويتي  وال�سوق   %140 بن�سبة  منا  الذي  القطري  ال�سوق 

زيادة اأعداد ال�سياح من كافة دول اخلليج الأخرى.
اأعداد  ا�ستقطاب  ت�ستهدف  البالد  اإن  الأردنية،  ال�سياحة  تن�سيط  وقالت هيئة 
كبرية من ال�سياح اخلليجين، يف �سيف العام احلايل من خالل الرتكيز على طرح 

مفاجاآت خم�س�سة لل�سياحة العائلية.
الإجمايل،  املحلي  الناجت  من   %13 بن�سبة  الأردين  ال�سياحة  قطاع  وي�سهم 
اإلى جانب حتويالت  الأردن  يعتمد عليها  التي  ال�سعبة  للعملة  رئي�سي  وهو م�سدر 

املغرتبن يف دعم ميزان املدفوعات.
وبلغت ن�سب الإ�سغال يف فنادق العقبة والبحر امليت والبرتاء، يف الربع الأول  
100% و�سط م�ساريع �سخمة مقبلة يف مدينة العقبة منها مر�سى ال�سيخ زايد الذي 
تنفذه �سركة املعرب، وم�سروع �سركة �سرايا، وواحة اآيلند التي �ست�سيف نحو 6 اإلى 7 

اآلف غرفة فندقية جديدة بحلول 2018.
غرفة   3500 �ست�سيف  جديدة،  فنادق   7 اإن�ساء  امليت،  البحر  منطقة  وت�سهد 
منطقة  )بوليفارد(  يف  جنوم  و5   4 مب�ستوى  اأخــرى  فنادق   5 جانب  اإلــى  فندقية، 

العبديل يف العا�سمة عمان.
ال�سوق  مثل  الآ�سيوية،  الأ�سواق  يف  ال�سياحي  الرتويج  اإلــى  الأردن  اجته  وقد 
العام  لهذا  متميزة  ارتفاعات  كلها  �سهدت  التي  والإندوني�سي،  والياباين  الكوري 
مقارنة مع ال�سنوات املا�سية، اإ�سافة اإلى اأ�سواق مثل الربازيل والأرجنتن مل تكن 

موجودة �سمن اخلارطة الرتويجية لل�سياحة يف الأردن.

معهد االقتصاد بجامعة 
الملك عبدالعزيز يعتمد 

برنامج الماجستير التنفيذي 
في التمويل اإلسالمي

امللك  بجامعة  الإ�سالمي  القت�ساد  معهد  عميد  اأكــد 
برنامج  اأن  ترك�ستاين  قربان  عبداهلل  الدكتور  عبدالعزيز 
املاج�ستري التنفيذي يف التمويل الإ�سالمي الذي مت اعتماده 
القطاعن  مع  و�سل  حلقة  ليكون  مم  �سُ مــوؤخــًرا  باجلامعة 
تعزيز  بهدف  التمويل  موؤ�س�سات  وحتديًدا  والعام  اخلا�س 
اأو الفكر واملمار�سة  العالقة املتبادلة بن النظرية والتطبيق 
الدين  ويعد  الأخالقية،  بالقيم  التمويلية  الأعمال  وتر�سيد 

الإ�سالمي منارة يف ذلك.
يتم  الربنامج  التقدم يف  اأن  ترك�ستاين  الدكتور  واأو�سح 
امللك  العليا بجامعة  الدرا�سات  القبول يف عمادة  بوابة  عرب 
عبدالعزيز، بعد ا�شتيفاء �شروط القبول يف الالئحة املوحدة 
وهي  باجلامعة،  التنفيذية  وقــواعــدهــا  العليا  للدرا�سات 
احل�سول على درجة البكالوريو�س واجتياز اختبار القدرات 
يعادله«،  اأو ما  »التوفل  الإجنليزية  اللغة  للجامعين واختبار 
واإح�سار �سرية ذاتية مف�سلة، وتو�سيتن علميتن، وخطاب 
�شروط  عليه  ن�شت  ما  اإلى  بالإ�شافة  العمل،  طبيعة  يو�شح 
وقواعدها  العليا  للدرا�سات  املــوحــدة  الالئحة  يف  القبول 
اأن يحقق املتقدم �شرط  اإنه لبد  التنفيذية باجلامعة، حيث 

خربة ثالث �سنوات يف جمال التخ�س�س.
يكون  اأن  اإلى  يهدف  املعهد  اإن  ترك�ستاين  الدكتور  وقال 
لبناء  والغرب  ال�سرق  والتطبيقية يف  العلمية  املوؤ�س�سات  من 
كل  املعهد  ت�سخري  اإلى  م�سرًيا  عــدًل،  اأكرث  اقت�سادي  نظام 
من  الأجيال  اإعــداد  فيها  يتم  منا�سبة  بيئة  لتكوين  مــوارده 
العلماء واخلرباء يف جمالت القت�ساد الإ�سالمي، حيث اإنه 
يف �سبيل ذلك يتعاون املعهد مع العديد من املوؤ�س�سات العلمية 
IE باإ�سبانيا  اإدارة الأعمال  حول العامل، من اأهمها جامعة 

وال�سوربون بفرن�سا.
الريادة  تتمثل يف  ال�سرتاتيجية  املعهد  روؤية  اأن  واأو�سح 
بفاعلية  والإ�ــســهــام  والتطبيقات  الإ�سالمي  القت�ساد  يف 
والعدالة  الرفاهية  يحقق  مبا  عاملي  اقت�سادي  فكر  بناء  يف 
مــوارد  فيه  تتكاتف  ن�سط  علمي  مناخ  وتهيئة  الجتماعية 
رائدة يف  اأجيال  وتكوين  رائد  علمي  م�ستوى  لتحقيق  املركز 
القت�ساد الإ�سالمي، حيث ي�سم جلاًنا علمية تعترب من اأهم 
اللجان باملعهد، وتتولى مهمة حتديد اجتاهات البحث العلمي 
للمعهد وو�سع اخلطة ال�سنوية للبحوث ومتابعة تنفيذها، كما 
تقوم بدرا�سة م�سروعات الأبحاث املقدمة للمعهد ومتابعتها 

علمًيا حتى مرحلة الن�سر.
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اقتصاديات

اتجاه إسباني لتجميد رسوم استخدام المطارات حتى 2025م
يف م�سعى لتعزيز حركة النقل اجلوي بها تتجه 
اإ�سبانيا اإلى جتميد ر�سوم ا�ستخدام املطارات حتى 

2025م.
من  فقط  اأ�سابيع  ثالثة  بعد  الإجـــراء  وياأتي 
لت�سغيل  �سركتها  ن�سف  نــحــو  احلــكــومــة  طـــرح 

املطارات )اينا( املثقلة بالديون للبيع.
ورغم اأن القرار قد يوؤثر �سلًبا يف بادئ الأمر 
اأن  املنتظر  مــن  ــه  اأن اإل  ال�سركة،  اإيــــرادات  على 
الدولية  التناف�سية  قدرتها  ا�ستعادة  يف  ي�ساعدها 

ويجعل البيع اأكرث جاذبية للم�ستثمرين.
 وت�سكل �سناعة ال�سياحة يف اإ�سبانيا نحو %11 
اأن البلد الع�سو  من الناجت املحلي الإجمايل، كما 

لق�ساء  مق�سد  اأكــرب  ثالث  هو  اليورو  مبنطقة 
العطالت بعد فرن�سا والوليات املتحدة. 

املا�سي  يونيو  يف  الإ�سبانية  احلكومة  وقالت 
عام  طــرح  يف  ايــنــا  يف   %28 ح�سة  �ستبيع  اإنــهــا 

قدرها  اإ�سافية  ح�سة  و�ستبيع  مدريد،  ببور�سة 
21% يف مزايدة اإلى م�ستثمرين لالأجل الطويل.

أصدرتها »ساما« مؤخرًا 

 تطبيق مبادئ حماية عمالء
شركات التأمين بداية سبتمبر المقبل

حددت موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي موعًدا 
املقبل لاللتزام مببادئ حماية  اأق�ساه 1 �سبتمرب 
موؤخًرا  اأ�سدرتها  التي  التاأمن،  �سركات  عمالء 
اأن  مــن  والــتــاأكــد  العميل  م�سالح  حماية  بهدف 
تعامل املوؤ�س�سات املالية يتم بطريقة مهنية عادلة.
�سركات  عــمــالء  حــمــايــة  مــبــادئ  وت�سمنت 
والإفــ�ــســاح  واإنــ�ــســاف،  بــعــدل  املعاملة  الــتــاأمــن 

وال�سفافية، والتثقيف والتوعية التاأمينية.
بن  والتف�سيل  التمييز  عــدم  املــبــادئ  بن  ومــن 
عمالئها احلالين وامل�ستقبلين، وحمايتهم من عمليات 

الحتيال، اإ�سافة حلماية خ�سو�سية املعلومات.

تكون  بــاأن  التاأمن  �سركات  املبادئ  واألزمت 
امل�سالح  ت�سارب  ب�ساأن  مكتوبة  �سيا�سة  لديها 

ل�سمان التعامل العادل مع كافة العمالء.
�سركات  قيام  �ــســرورة  على  �ساما  و�ــســددت 
والتناف�س  الــعــمــالء،  �سكاوى  مبعاجلة  الــتــاأمــن 
واخلدمات  املنتجات  اأف�سل  تقدمي  يف  بينها  فيما 

والأ�سعار مبا يلبي احتياجات العميل ورغباته.
لها على موقعها على  بيان  »�ساما« يف  وقالت 
�سبكة الإنرتنت، اإن مبادئ حماية عمالء �سركات 
للتعليمات  ومكملة  لل�سركات  ملزمة  الــتــاأمــن 

وال�سوابط ال�سادرة عن املوؤ�س�سة.

شركة »فينشر 
كابيتال االستثمارية 
السعودية« تخفض 

رأس مالها إلى 
251 مليون ريال

ــركــة فــيــنــ�ــســر كــابــيــتــال  ــس ــقــدمــت � ت
�سوق  هيئة  اإلــى  ال�سعودية  ال�ستثمارية 
ــس  راأ� خف�س  على  املــوافــقــة  بطلب  املـــال 
مئة  ثالث   )375.000.000( من  مالها 
اإلى  �سعودي  ريـال  مليون  و�سبعن  وخم�سة 
)251.250.000( مئتن وواحد وخم�سن 

مليوًنا ومئتن وخم�سن األف ريـال. 
اأ�ـــســـدر جمل�س  وبـــنـــاًء عــلــى ذلــــك، 
راأ�س  خف�س  على  باملوافقة  قــراره  الهيئة 
ال�ستثمارية  كابيتال  فين�سر  �سركة  مــال 
ثالث   )375.000.000( من  ال�سعودية 
اإلــى  ريـــــال  مليون  و�سبعن  وخم�سة  مئة 
)251.250.000( مئتن وواحد وخم�سن 

مليوًنا ومئتن وخم�سن األف ريـال.
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تعديل قائمة أعمال شركة سوسيتيه جنرال العربية السعودية
جــرال  �سو�سيتيه  �ــســركــة  تــقــدمــت 
العربية ال�سعودية اإلى هيئة ال�سوق املالية 
بطلب املوافقة على تعديل قائمة الأعمال 
باإلغاء  املرخ�س لها يف ممار�ستها وذلك 
واإدارة  وكــيــل،  ب�سفة  التعامل  اأن�سطة 

حمافظ  واإدارة  ال�ــســتــثــمــار،  �سناديق 
العمالء، واحلفظ. 

وبناًء على ذلك اأ�سدر جمل�س الهيئة 
قراره باملوافقة على تعديل قائمة الأعمال 
املرخ�س ل�سركة �سو�سيتيه جرال العربية 

اأن�سطة  باإلغاء  ممار�ستها  يف  ال�سعودية 
�سناديق  واإدارة  وكيل،  ب�سفة  التعامل 
العمالء،  حمــافــظ  واإدارة  ال�ــســتــثــمــار، 
الرتتيب  التعديل:  بعد  لت�سبح  واحلفظ، 

وتقدمي امل�سورة.

تصدرت الدول الخليجية يف مشاريعه

المملكة تواصل ريادتها في حقل الغاز الطبيعي بالمياه العميقة
غاز«  اند  »اأويل  اإح�سائية �سدرت عن  اأكدت 
اململكة  اأن متيز  النفط،  درا�سات  املتخ�س�سة يف 
املياه  يف  العمالقة  الطبيعي  الــغــاز  م�ساريع  يف 
يف  وا�سعة  خربة  متتلك  كونها  اإلــى  يعود  العميقة 
ح�سن  اإلى  اإ�سافة  والغاز،  النفط  �سناعة  جمال 
التخطيط والقدرة املالية، ملواجهة الطلب املتزايد 
على م�سادر الطاقة يف اململكة التي ت�سهد نه�سة 
من  عــززت  املجالت  خمتلف  يف  كبرية  �سناعية 
كوقود مف�سل،  الطبيعي  الغاز  الطلب على  تنامي 
خا�سة يف م�ساريع توليد الطاقة الكهربائية وحتلية 

املياه املاحلة وامل�ساريع التعدينية.
ـــدول  ــمــارات ال ــث ــت ــائــيــة ا�ــس وتـــقـــدر الإحــ�ــس

غري  غاز  طفرة  ت�سهد  اململكة  اأن  اإلــى  ي�سار 
م�سبوقة، منذ العام املا�سي 2013م بعد اأن متكنت 
قيا�سية من  تريليون قدم مكعبة  اإنتاج 4.02  من 
الغاز، وهي كمية اعتربتها �سركة اأرامكو ال�سعودية 
الذراع ال�ستثماري للمملكة يف جمال ال�سناعات 
الطاقوية اأكرب كمية تنتجها ال�سركة يف عام واحد 
طوال تاريخها، ما يحقق لها الريادة على م�ستوى 

�سناعة الطاقة يف العامل.
ال�سعودية  اأرامــكــو  عــن  �سدر  تقرير  واأ�ــســار 
العام املا�سي اإلى اأن احتياطات اململكة من الغاز 
قيا�سية  قدم مكعب  تريليون  اإلى 288.4  ارتفعت 
خالل عام 2013، مرتفعة عن معدلتها التي بلغت 
284.8 تريليون قدم مكعبة عام 2012م تعززها 
عمليات  يف  التو�سع  عرب  الن�سطة  ال�سركة  اأعمال 
يف  حديثة  �سناعية  تقنيات  وا�ستخدام  التنقيب 

عمليات ال�ستك�ساف والإنتاج.
لعام  اأرامــكــو  ل�سركة  ال�سنوي  التقرير  وبــن 
2013 اأن م�ستويات الحتياطات التقليدية للمملكة 
 260.2 البالغة  م�ستوياتها  عند  ظلت  النفط  من 
جتريها  التي  ال�ستك�سافات  تعززها  برميل  مليار 
ال�سركة وترفد الفاقد من احلقول النفطية نتيجة 
مليون   9.4 اليومي  متو�سطه  بلغ  الــذي  الإنــتــاج 

برميل خالل 2012م.
خالل  اأنتجت  ال�سركة  اأن  التقرير  واأو�سح 
املنتجات  من  برميل  مليون   494 املا�سي  العام 
برميل  مليون   121 و�سدرت  املكررة  البرتولية 
وهي اأرقام تقارب تلك التي ر�سدت خالل عام 
2012، مبينة اأنها �سدرت 2.5 مليار برميل من 
النفط اخلام ذهبت ن�سبة 53.8% منها اإلى 

دول اآ�سيا.

املياه  يف  الطبيعي  الــغــاز  م�ساريع  يف  اخلليجية 
العميقة لهذا العام باأكرث من 35 مليار دولر.

قائمة  ال�سعودية  ت�سدرت  لالإح�سائية  ووفًقا 
الطبيعي  ــغــاز  ال مــ�ــســاريــع  يف  اخلليجية  الــــدول 
 ،2014 الــعــام  لهذا  العميقة  املــيــاه  يف  العمالقة 
لإنتاج  م�ساريع  خم�سة  اأكرب  نا�سية  احتلت  حيث 
الغاز الطبيعي احلر من احلقول املغمورة يف مياه 
اإنتاج  اأعمال  يف  تو�سعت  اأن  بعد  العربي،  اخلليج 
واملــرافــق  واحل�سباة  العربية  حقلي  مــن  الــغــاز 
مليار  اإلى حوايل 22.5  ت�سل  بتكلفة  امل�ساحبة، 
ريال، ونقله اإلى معمل املعاجلة يف م�سروع وا�سط 

للغاز على �سفاف اخلليج العربي.
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اقتصاديات

إرنست ويونغ:

السعودية األعلى نشاًطا بين دول الخليج في صفقات االكتتاب
بلغ العدد الإجمايل ل�سفقات الكتتاب امل�سجلة يف منطقة ال�سرق الأو�سط 
اإفريقيا للربع الثاين من عام 2014 )16( �سفقة بقيمة 2.4 مليار  و�سمال 
العام، بزيادة قدرها 14% يف احلجم  ال�ستة الأولى من  دولر خالل الأ�سهر 

والإيرادات مقارنة مع نف�س الفرتة من عام 2013.
وقال التقرير الذي اأ�سدرته �سركة اإرن�ست ويونغ )EY(الرائدة عاملًيا يف 
جمال التدقيق املايل، اإن حجم راأ�س املال امل�ستثمر خالل الن�سف الأول من 
العام احلايل يعد الأكرب من نوعه منذ عام 2008، م�سرًيا اإلى اأن الربع الثاين 
بزيادة  دولر،  مليار   1.1 بقيمة  اكتتاب  �سفقة   11 ت�سجيل  �سهد  العام  من 
قدرها 129% مقارنة مع الربع ال�سابق، وبزيادة بن�سبة 22% مقارنة مع الربع 

الثاين من عام 2013 من حيث عدد ال�سفقات.
و�سكلت �سفقات الكتتاب يف دول جمل�س التعاون اخلليجي 90% من اإجمايل 
اإفريقيا خالل الن�سف  ال�سفقات امل�سجلة يف منطقة ال�سرق الأو�سط و�سمال 

اخلليجي  التعاون  دول جمل�س  اكتتاب يف  �سفقات  مع 10  العام،  من  الأول 
بقيمة 2.26 مليار دولر، بزيادة قدرها 67% من حيث احلجم، و%14 

من حيث الإيرادات مقارنة مع الن�سف الأول من عام 2013. 
وجاءت ال�سعودية الأعلى ن�ساًطا بن دول جمل�س التعاون اخلليجي خالل 
بثالث  الإمارات  دولة  تلتها  اكتتاب،  باأربع �سفقات  العام  الأول من  الن�سف 

�سفقات، و�سلطنة ُعمان ب�سفقتن، وقطر ب�سفقة واحدة.
وكانت معظم �سفقات الكتتاب امل�سجلة خالل الن�سف الأول من العام 
قد متت يف الربع الثاين، وهو موؤ�سر جيد على اأن الن�سف الثاين من العام 

�سيكون اإيجابًيا. 
 2014 من  الثاين  الربع  يف  امل�سجلة  الكتتاب  �سفقات  جميع  جرت  كما 
داخل ال�سوق الإقليمية، مما ي�سري اإلى حتول يف جمال اإدراج الأ�سهم العاملية 
اأف�سل وتقييمات  توافر �سيولة  املا�سية، ما �سي�سهم يف  القليلة  الأرباع  خالل 

معقولة يف زيادة ن�شاط الكتتاب يف املنطقة.

يف  ال�سفقات  ا�ست�سارات  خدمات  رئي�س  غاندير،  ِفل  علق  جانبه  من 
)EY( ال�سرق الأو�سط و�سمال اإفريقيا قائاًل: »ميتاز �سوق الكتتابات بقوته 
ا يف دول  يف خمتلف اأنحاء منطقة ال�سرق الأو�سط و�سمال اإفريقيا، خ�سو�سً
�سخمة،  اكتتاب  �سفقات  جذب  �ستوا�سل  التي  اخلليجي  التعاون  جمل�س 

و�ستعزز الأداء القوي يف املنطقة«.
�سفقات  من  عدد  اأكرب  تون�س  مع  ال�سعودية  العربية  اململكة  وتقا�سمت 
من  الأول  الن�سف  خالل  �سفقات  اأربع  منهما  كل  �سجلت  حيث  الكتتاب، 
الإقبال  جانب  اإلــى  ال�سعودي  القت�ساد  اأ�س�س  و�ساهمت  اجلــاري،  العام 
�سوق  متتع  يف  التقييم  عمليات  وحت�ّسن  العادية  الأ�سهم  على  املتزايد 

الكتتابات باأداء اأف�سل يف اململكة.

توقعات بارتفاع حجم السوق العقاري 
بالمملكة إلى 1.5 تريليون ريال

رئي�س  الغامدي  عبدالعزيز  بــن  خالد  اأكــد 
ال�سناعية  التجارية  بالغرفة  العقارية  اللجنة 
يوا�سل  الــ�ــســعــودي  الــعــقــاري  الــ�ــســوق  اأن  بــجــدة 
انتعا�سه يف طفرة اقت�سادية توؤكد م�سرية التنمية 
املحافظ  اإن  اإذ  املــايل،  وا�ستمرارها  ال�سعودية 
بنحو  تــقــدر  اململكة  يف  والــعــقــاريــة  ال�ستثمارية 
الر�سمية  التقديرات  توؤكد  بينما  ريال،  مليار   50
وحدة  مالين   5 من  اأكرث  اإلى  بحاجة  اململكة  اأن 
�سكنية جديدة يف كافة مدنها بحلول عام 2020، 
غري  حركة  �سي�سهد  العقاري  ال�سوق  اأن  اإلى  لفًتا 

م�سبوقة من حيث حجم ال�ستثمارات، حيث قدرت 
ا�ستثمارات  دولر  مليار   640 اإلــى  اململكة  حاجة 
يف   91 ال�سكنية  الــوحــدات  ت�سكل  فيما  عقارية، 
امل�ستقبلية،  العقارية  ال�ستثمارات  املئة من حجم 
منوًها باأن اللجنة العقارية بغرفة جدة وبتوجيهات 
من رئي�س جمل�س اإدارة الغرفة �سالح بن عبداهلل 
ي�سهدها  التي  الطفرة  اإيقاع  مع  �ستتما�سى  كامل 

القت�ساد ال�سعودي حالًيا.
للجنة  عقد  اجتماع  خــالل  الــغــامــدي  واأكـــد 
عدة  ا�ستثمارية  ا  فر�سً توفر  اململكة  اأن  مــوؤخــًرا 
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قطاع  يف  واملــ�ــســتــثــمــريــن  لــلــمــطــوريــن 
الـــعـــقـــارات، الــتــي تــعــتــرب اأكــــرب �سوق 
الأو�ــســط،  ال�سرق  منطقة  يف  عــقــاري 
 1.5 اإلى  ال�سوق  حجم  و�سول  ويتوقع 
القليلة  ال�سنوات  خالل  ريــال  تريليون 
من  القوي  الطلب  مع  خا�سة  املقبلة، 
جانب كل من امل�ستهلكن وامل�ستثمرين، 
عليهم  يعود  �سوق  عن  يبحثون  الذين 
منو  مــن  عــال  وم�ستوى  كبرية  بــاأربــاح 

راأ�س املال.
وقــــال رئــيــ�ــس الــلــجــنــة الــعــقــاريــة 
اإن  بالغرفة التجارية ال�سناعية بجدة 
يف  العقاري  ال�سوق  حجم  اإجــمــايل 
تريليون   1.3 يتجاوز  ال�سعودية 

ريال خالل الوقت احلايل.

إجراءات جديدة لكبح جماح نمو 
أسعار العقارات ببريطانيا

الفائدة  اأ�سعار  انخفا�س  اأ�سهم 
الربامج  جانب  اإلــى  البطالة  وتــراجــع 
يف  الربيطانية  احلكومة  ترعاها  التي 
انتعا�س �سوق العقار ب�سكل لفت، خا�سة 
بعد اأن اأعلن بنك اإجنلرتا املركزي عن 
جماح  لكبح  جديدة  اإجـــراءات  اتخاذ 
الــنــمــو الــ�ــســريــع يف اأ�ــســعــار الــعــقــارات 
واملــ�ــســاكــن يف بــريــطــانــيــا عـــرب و�ــســع 
وت�سديد  املنازل  �سراء  لقرو�س  �سقف 
املقرت�سن  قدرة  من  التاأكد  اإجراءات 

على �سداد الرهون العقارية.
الإجــراءات  اإن  اإجنلرتا  بنك  وقال 
بكثري  الإقــرا�ــس  ــاوز  جت دون  �ستحول 
اإقرا�س  اإلى  الدخل ودون النزلق  منو 
ـــاع  ـــف ـــــرب وارت حمـــفـــوف مبــخــاطــر اأك
ــقــو�ــس الــنــمــو  املــديــونــيــة الـــتـــي قـــد ت

القت�سادي على املدى املتو�سط.
كذلك قررت احلكومة الربيطانية 
من  على  امل�سافة  ال�سريبة  تطبيق 
بريطانيا،  يف  عــقــاراتــه  ببيع  يــرغــب 
على  ال�سريبة  تطبق  اأن  املتوقع  ومن 

�سكني.  عقار  ببيع  يقوم  �سخ�س  اأي 
على  ال�سريبة  تطبيق  املقرر  من  كما 
اإبريل  �سهر  بعد  مــا  احلا�سل  الــربــح 

لعام 2015.
اأ�سبح  اجلــديــدة  للقوانن  ووفــًقــا 
�سريبة  يــدفــع  اأن  الأجــنــبــي  بــاإمــكــان 
يف  بريطانيا  يف  عــقــار  على  اإ�ــســافــيــة 
جنيه  ملليوين  العقار  �سعر  و�سل  حــال 
اإ�سرتليني، اأو على ح�سب قيمة امل�سكن 
ولي�س  �سركة  ا�سم  على  �سجل  حال  يف 

با�سم املالك.
ـــالك يف  ــذكــر اأن الــكــثــري مــن امل ُي
عقاراتهم  بت�سجيل  يقومون  بريطانيا 
ــات لــتــاليف الــ�ــســرائــب  ــرك ــس بــا�ــســم �

املفرو�سة عليهم. 
كما اأن هناك ر�سوًما �سنوية تطبق 
على عقار قيمته اأكرث من مليوين جنيه 
ي�ستخدم  ل  اأنــه  غري  ال�سركة  ومتتلكه 
لغر�س جتاري، ويف هذه احلالة تنطبق 
جنيه  األـــف   15 بــن  مــا  �سريبة  عليه 

�سنوًيا لتلك امل�ساكن.

اتفاقية جديدة للحد 
من استهالك الطاقة 

في السعودية
�سهدت حمافظة جدة موؤخًرا توقيع اتفاقية بن املركز 
لل�سناعات  ال�سعودية  وال�سركة  الطاقة  لكفاءة  ال�سعودي 
معايري  بتطبيق  ال�سركة  مبوجبه  تقوم  »�سابك«،  الأ�سا�سية 
امل�سانع  جميع  يف  املركز  ِقبل  من  املحددة  الطاقة  كفاءة 
الرتــفــاع  مــن  للحد  ــك  وذل جزئًيا؛  اأو  كــامــاًل  لها  اململوكة 

امللحوظ با�ستهالك الطاقة يف ال�سعودية.
و�ستقوم »�سابك« بتزويد املركز ال�سعودي لكفاءة الطاقة 
للم�سانع  الطاقة  ا�ستهالك  ببيانات  التفاقية  لهذه  وفًقا 
كما  اأق�سى،  �سنة كحد  كل  »اإبريل« من  �سهر  بنهاية  �سنوًيا 
�ستزود ال�سركة املركز يف بداية عام 2015م بخطة عمل لرفع 
كفاءة الطاقة يف كل م�سنع؛ لتحدد هذه اخلطة كيفية واآلية 
حتقيق اأهداف كثافة ا�ستهالك الطاقة املحددة، ف�ساًل عن 
متكن ممثلي املركز من زيارة امل�سانع التابعة لل�سركة ملتابعة 
تنفيذ خطة العمل، وتقدمي خطة عمل لكل م�سنع يو�سح فيها 
كيفية رفع كفاءة ا�ستهالك الطاقة يف تاريخ اأق�ساه الأول من 

يناير القادم يف 2015م.
م�سنع  اأي  بت�سميم  »�سابك«  �سركة  التفاقية  واألزمت 
جديد ح�سب متو�سط الربع الأول من املعايري القيا�سية العاملية 
لكفاءة الطاقة املتوافرة يف �سنة ت�سميم امل�سنع، مع تقدمي 
ن�سخة من ت�سميم امل�سنع املبدئي قبل البدء يف الت�ساميم 
من  املقرة  الطاقة  كفاءة  ملعايري  موافقتها  ل�سمان  النهائية 
قبل املركز، اإ�سافة اإلى تقدمي درا�سة لكفاءة طاقة ت�سميم 
مراجعتها  بغر�س  التنفيذ  يف  ال�سروع  قبل  النهائي  امل�سنع 

و�سمان موافقتها ملعايري كفاءة الطاقة املقرة من املركز.
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اقتصاديات

حصاد النصف األول من 2014م..

21.7 مليار ريال أرباح 
صافية للمصارف المدرجة 

بالسوق المالية
بح�سب  ال�سعودية،  امل�سارف  اأداء  تباين 
ــل مــ�ــســرف، يف ح�ساد  ــــس مـــال ك راأ� حــجــم 
اإذ  2014م،  اجلــاري  العام  من  الأول  الن�سف 
الـ 11 املدرجة يف  اأموال امل�سارف  تبلغ روؤو�س 
ال�سوق املالية ال�سعودية 124 مليار ريال ت�سكل 

21 % من قيمة �سوق الأ�سهم ال�سعودية. 
ــجــاري« )غــري  ــت وجـــاء »الــبــنــك الأهــلــي ال
مدرج يف ال�سوق املالية حاليًا(يف �سدارة قطاع 
�سافية عن  اأربــاح  اأكرب  بعد حتقيقه  امل�سارف 
 4.96 بلغت  احلــايل  العام  من  الأول  الن�سف 
للن�سف  ريال  مليار   4.32 مقابل  ريــال،  مليار 
الأول 2013، بن�سبة زيادة 14.73 يف املئة، فيما 
الثاين  الربع  عن  اأربــاًحــا  الأهلي  البنك  حقق 
احلايل بلغت 2.426 مليار ريال، مقابل 1.992 
املا�سي،  العام  من  نف�سها  للفرتة  ريــال  مليار 

ومقابل 2.53 مليار ريال للربع ال�سابق.
وحقق »البنك ال�سعودي الربيطاين« )�ساب( 
 2.238 بلغت  الأول  الن�سف  عن  �سافية  اأرباًحا 
للفرتة  ريــال  مليار   1.953 مقابل  ريــال،  مليار 
نف�سها من العام املا�سي، بن�سبة ارتفاع %14.61، 
فيما ارتفعت اأرباح الربع الثاين اإلى 1.157 مليار 
الثاين  للربع  ــال  ري مليار   1.005 مقابل  ريــال، 
مليار   1.081 ومقابل   ،%15.2 بارتفاع   2013
اأعادها  ريال للربع ال�سابق، بن�سبة زيادة %7.1، 

»�ساب« اإلى ارتفاع اإجمايل دخل العمليات.
الريا�س«  »بنك  لـ  ال�سافية  الأرباح  وبلغت 
مقابل  ريال،  مليار  الأول 2.216  الن�سف  عن 
العام  من  نف�سها  للفرتة  ريــال  مليار   1.919
املا�سي، بن�سبة ارتفاع 15.48 %، فيما ارتفعت 
ريــال،  مليار   1.136 اإلــى  الثاين  الربع  اأربــاح 
 ،%17.4 بــارتــفــاع  ريـــال،  مليون   968 مقابل 
ومقابل 1.08 مليار ريال للربع ال�سابق، بزيادة 
5.28%، اأرجعها البنك اإلى الزيادة يف اإجمايل 

دخل العمليات.

لـ»م�سرف  ال�سافية  الأربــاح  بلغت  كذلك 
 2014 الــعــام  مــن  الأول  الن�سف  الــراجــحــي« 
مليار   4.174 مقابل  ــال،  ري )3.655(مــلــيــار 
الأول 2013، برتاجع %12.43،  للن�سف  ريال 
الثاين احلايل 1.949  الربع  اأرباح  بلغت  فيما 
ريــال  مــلــيــار  ومــقــابــل 2.123  ــــال،  ري مــلــيــار 
ومقابل   ،%  8.2 برتاجع   ،2013 الثاين  للربع 
1.706 مليار ريال للربع ال�سابق بن�سبة ارتفاع 

.%14.24
لـ»جمموعة  ال�سافية  الأرباح  ارتفعت  كما 
 2.498 اإلى  الأول  الن�سف  عن  املالية«  �سامبا 
للفرتة  ريال  مليار   2.334 مقابل  ريال،  مليار 
نف�سها من 2013، بارتفاع 7.03%، فيما بلغت 
ريال، مقابل  مليار  الثاين 1.257  الربع  اأرباح 
العام  مــن  الأول  للربع  ريـــال  مليار   1.175
املا�سي، بارتفاع 7%، ومقابل 1.24 مليار ريال 

للربع ال�سابق، بارتفاع %1.4.
ال�سافية  الأربــــــاح  ــفــعــت  ارت وبــاملــجــمــل 
للم�سارف ال�سعودية املدرجة اأ�سهمها يف ال�سوق 
املالية اإ�سافة اإلى »البنك الأهلي التجاري« عن 
 21.7 اإلــى  احلــايل  العام  من  الأول  الن�سف 
مليار ريال )5.8 مليار دولر(، مقابل 20 مليار 
بزيادة  املا�سي،  العام  من  نف�سها  للفرتة  ريال 
فيما   ،%8.5 ن�سبتها  ريال،  مليار   1.7 قدرها 
عن  امل�سارف  لقطاع  ال�سافية  ــاح  الأرب بلغت 
الربع الثاين احلايل 11.1 مليار ريال، مقابل 
بن�سبة   ،2013 الثاين  للربع  ريــال  بالين   10

للربع  ريــال  مليار   10.6 ومقابل   ،%11 زيــادة 
ال�سابق، بن�سبة ارتفاع %5.

ال�سعودية  الــبــنــوك  جميع  اأن  اإلـــى  ي�سار 
ا  اأي�سً قد حققت  كانت  املالية  بال�سوق  املدرجة 
بنك  با�ستثناء  الأول،  الــربــع  اأربـــاح  يف  منـــًوا 
 ،%17 بن�سبة  اأرباحه  تراجعت  الذي  الراجحي 

نتيجة ارتفاع اإجمايل م�ساريف الت�سغيل.
اأف�سل  ال�سافية  الأربــــاح  معظم  جـــاءت 
اآراءهم  ا�ستطلعت  الذين  املحللن  توقعات  من 
وكالة بلومبريغ، لت�سمل 7 بنوك، يف حن جاءت 
اأرباح  وهي  التوقعات،  دون  م�سارف   3 اأربــاح 
اأربــاح  اأمــا  والبالد،  والراجحي  اجلزيرة  بنك 
مع  متما�سية  وقتها  جــاءت  فقد  الإمنـــاء  بنك 

التوقعات.
قد  املالية«  �سامبا  »جمموعة  اأرباح  وكانت 
منت خالل الربع الأول بـ7%، مقارنة مع الفرتة 
نف�سها من العام املا�سي لتتجاوز 1240 مليون 

ريال.
مع  مقارنة  ـــ%23،4  ب الأربــاح  ارتفعت  وقد 
فاقت  فيما  املا�سي،  العام  من  الأخــري  الربع 
ومئة  ملياري  البالغ  التوقعات  متو�سط  الأربــاح 

مليون ريال.
كما ارتفعت اأرباح بنك اجلزيرة ال�سعودي 
مقارنة  اجلــاري،  العام  من  الأول  الربع  خالل 
اإلى   ،%10 املا�سي  العام  من  املماثلة  بالفرتة 
159 مليون ريال، كما ارتفعت اأرباح البنك %6، 

مقارنة باأرباح الربع ال�سابق.
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 و "80" ألف ريال غرامات مالية
ضد شركات خالفت أنظمة السوق

على  ال�سوق  اأنظمة  خالفت  �سركات  بحق  غرامات  عدة  املالية  ال�سوق  هيئة  فر�ست 
التايل: النحو 

ع�سرة اآلف ريال، �سد �سركة وفرة لل�سناعة والتنمية،   )10.000( مقدارها  مالية  • غرامة 
املالية، والفقرة )اأ(  ال�سوق  ال�ساد�سة والأربعن من نظام  الفقرة )اأ( من املادة  ملخالفتها 
ال�ساد�سة  املادة  من  )ب(  الفقرة  من   )2( الفرعية  والفقرة  والأربعن  احلادية  املادة  من 
موقع  عرب  واجلمهور  الهيئة  ال�سركة  اإبالغ  لعدم  والإدراج،  الت�سجيل  قواعد  من  والأربعن 
اإدارتها يف  تو�سية جمل�س  املحدد عن  النظامي  الوقت  »تداول« يف  ال�سعودية  املالية  ال�سوق 
عام  ال�سركة عن  م�ساهمي  على  نقدية  اأرباح  توزيع  املنعقد يف 2014/03/08م،  اجتماعه 

2013م، اإذ مل تعلن عن ذلك اإل بعد اإغالق فرتة التداول بتاريخ 2014/03/09م.
للتاأمن  العربية  بوبا  �سركة  �سد  ريال،  اآلف  ع�سرة   )10.000( مقدارها  مالية  غرامة   •
التعاوين، ملخالفتها الفقرة )اأ( من املادة الأربعن من قواعد الت�سجيل والإدراج، والفقرة 
اخلا�سة  التعليمات  من  املالية،  نتائجها  ال�سركات  باإعالنات  اخلا�سة  التعليمات  من   )8(
ذكرها  لعدم  ال�سعودية،  املالية  ال�سوق  يف  اأ�سهمها  املدرجة  امل�ساهمة  ال�سركات  باإعالنات 
اإعالنها عن نتائجها املالية الأولية للفرتة املنتهية يف 2013/12/31م، جميع الأ�سباب  يف 
املوؤثرة يف حت�سن نتائج الربع الرابع من عام 2013م مقارنة بالربع ال�سابق من نف�س العام.

العربية  اأميانتيت  �سركة  �سد  ريــال،  األــف  ع�سرون   )20.000( مقدارها  مالية  غرامة   •
ال�سعودية، ملخالفتها الفقرة )اأ( من املادة الأربعن من قواعد الت�سجيل والإدراج، والفقرة 
اخلا�سة  التعليمات  من  املالية،  نتائجها  ال�سركات  باإعالنات  اخلا�سة  التعليمات  من   )8(
اإعالنها  اأ�سهمها يف ال�سوق املالية ال�سعودية، لعدم ذكرها يف  باإعالنات ال�سركات املدرجة 
املوؤثرة يف  عن نتائجها املالية الأولية للفرتة املنتهية يف 2013/12/31م، وجميع الأ�سباب 
العام،  نف�س  من  ال�سابق  بالربع  مقارنة  2013م  العام  من  الرابع  الربع  ربح  �سايف  ارتفاع 
وملخالفتها الفقرة )هـ( من التعليمات العامة التي يجب على ال�سركات مراعاتها عند ن�سر 
املالية  ال�سوق  يف  اأ�سهمها  املدرجة  ال�سركات  باإعالنات  اخلا�سة  التعليمات  من  اإعالناتها 
ال�سعودية، لإعالنها عن تطور جوهري حدث خالل اأقل من �ساعتن من بداية فرتة التداول 

من يوم 2014/03/17م، دون النتظار حتى انتهاء فرتة التداول ثم اإعالنه.
• غرامة مالية مقدارها )20.000( ع�سرون األف ريال، �سد �سركة املجموعة املتحدة للتاأمن 
التعاوين، ملخالفتها الفقرة )اأ( من املادة الأربعن من قواعد الت�سجيل والإدراج، لإف�ساحها 
يف اإعالنها يف موقع ال�سوق املالية ال�سعودية )تداول( بتاريخ 2014/01/20م عن نتائجها 
املالية الأولية للفرتة املنتهية يف 2013/12/31م، عن معلومة غري �سحيحة، حيث ذكرت اأن 
�سايف املطالبات املتحملة خالل الربع الرابع من عام 2013م هو )45.387.000( خم�سة 
واأربعن مليوًنا وثالث مئة و�سبعة وثمانن األف ريال، بينما ال�سحيح اأنها )39.894.000( 

ت�سعة وثالثون مليوًنا وثمامنئة واأربعة وت�سعون األف ريال.
التجاري  الحتــاد  �سركة  �سد  ريــال،  األــف  ع�سرون   )20.000( مقدارها  مالية  غرامة   •
للتاأمن التعاوين، ملخالفتها الفقرة )ب( من املادة الأربعن من قواعد الت�سجيل والإدراج، 
الوقت  يف  العادية  غري  العامة  اجلمعية  اجتماع  نتائج  عن  للجمهور  الإف�ساح  يف  لتاأخرها 
النظامي املحدد، اإذ مل تعلن عن ذلك اإل قبل اأقل من �ساعتن من بداية فرتة التداول بتاريخ 

2014/01/06م.

إدانة مخالف لنظام 
السـوق المالية 

ولوائحه التنفيذية
من  قــرار  �سدور  املالية  ال�سوق  هيئة  اأعلنت 
املالية  الأوراق  مــنــازعــات  يف  ال�ستئناف  جلنة 
بتاريخ 1435/09/18هـ املوافق 2014/07/15م، 
املالية  ال�سوق  املقامة من هيئة  الدعوى  وذلك يف 
اإبراهيم بن طلب ال�سمري )املدعى  �سّد علي بن 
عليه(، الذي انتهى اإلى تاأييد القرار ال�سادر من 
جلنة الف�سل يف منازعات الأوراق املالية القا�سي 
التا�سعة  ـــادة  امل مبخالفة  عليه  املــدعــى  بــاإدانــة 
والأربعن من نظام ال�سوق املالية، واملادتن الثانية 
تداوله  اأثناء  ال�سوق  �سلوكيات  لئحة  من  والثالثة 
الأ�سا�سية،  لل�سناعات  ال�سعودية  ال�سركة  اأ�سهم 
والأغــذيــة،  الألــبــان  ملنتجات  ال�سعودية  وال�سركة 
و�سركة امل�سايف العربية ال�سعودية، و�سركة الباحة 
الزراعية،  اجلوف  و�سركة  والتنمية،  لال�ستثمار 
ــة املــــراعــــي، وذلــــك خــــالل الـــفـــرتة من  ــرك ــس و�
اإذ �سكلت  اإلى 2009/09/16م،  2009/07/12م 
واحتياًل،  تالعًبا،  واملمار�سات  الت�سرفات  هذه 
وت�سّمن  �سحيح،  وغري  م�سلاًل  انطباًعا  واأوجدت 
القرار اإلزام املدعى عليه دفع املكا�سب التي حققها 
نتيجة  ابنه  وحمفظة  ال�ستثمارية  حمفظته  على 
 )2،910،332.22( البالغة  املرتكبة  املخالفات 
مليونن وت�سع مئة وع�سرة اآلف وثالث مئة واثنن 
وثالثن رياًل واثنن وع�سرين هللة، وفر�س غرامة 
األف  مئة  ثالث   )300.000( قدرها  عليه  مالية 

ريال عن تلك املخالفات.
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50 مليون مشترك 
في خدمات 

الهاتف المتنقل
الرياض: »تداول«

ب���ات ق��ط��اع االت���ص���االت ال��س��ع��ودي مي��ث��ل أح���د أك��ب��ر أس���واق 
املنطقة خالل الفترة احلالية، يأتي ذلك يف الوقت الذي يبلغ 
املتنقلة يف البالد نحو 50  فيه عدد مشتركي قطاع االتصاالت 
اململكة  مليون مشترك، وهو رقم يفوق عدد مواطني ومقيمي 

بنسبة تصل إلى 80 %.

يف السعودية..
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وت�سعى �سركات الت�سالت ال�سعودية اإلى زيادة 
م�ستويات جودة خدماتها املقدمة، بهدف املناف�سة 
ب�سكل اأكرب على ح�ستها يف ال�سوق املحلية، يف وقت 
بداأت فيه هيئة الت�سالت وتقنية املعلومات باإطالق 
التي  اجلديدة  والتنظيمات  الإجــراءات  من  حزمة 

من �ساأنها �سبط القطاع ب�سكل اأكرب.
الإلكرتونية  الن�سرة  ك�سفت  ذاته،  ال�سياق  ويف 
وتقنية  الت�سالت  هيئة  عن  ال�سادرة  الف�سلية 
خدمات  يف  ال�سرتاكات  عــدد  بلوغ  عن  املعلومات 
الت�سالت املتنقلة باململكة نحو 50 مليون ا�سرتاك 
بنهاية الربع الأول لعام 2014م، بن�سبة انت�سار بلغت 

165% على م�ستوى ال�سكان.
الـ 19 الذي �سدر  واأ�سارت الن�سرة يف عددها 
م�ستجدات  اأهــم  بر�سد  واملعنية  املن�سرم  ال�سهر 
اململكة  يف  املعلومات  وتقنية  التــ�ــســالت  قــطــاع 
م�ستخدمي  عــدد  ارتــفــاع  اإلــى  ال�سعودية  العربية 
لي�سل  للعام 2014م،  الأول  الربع  بنهاية  الإنرتنت 
انت�سار  بن�سبة  ُم�ستخدم،  مليون   18.1 حوايل  اإلى 
ال�سرتاكات يف  وا�سلت  فيما  اأكرث من %59،  بلغت 
الت�سالت  �سبكات  العري�س عرب  النطاق  خدمات 
املتنقلة يف اململكة ارتفاعها بنهاية الربع الأول من 

العام احلايل 2014م.
وارتفع عدد امل�سرتكن بخدمات النطاق العري�س 
بتعريفها  واملتنقلة  الثابتة  الت�سالت  �سبكات  عرب 
اجلديد ب�سكل كبري لي�سل اإلى 23.5 مليون م�سرتك، 
يف حني و�شل عدد اخلطوط العاملة للهاتف الثابت 

بنهاية نف�س الفرتة اإلى حوايل 4.8 مليون خط.
املعطيات  خدمات  ال�سرتاكات  هــذه  وت�سمل 
الت�سالت  بــاقــات  يف  وال�ــســرتاكــات  »الــبــيــانــات« 
النطاق  خــدمــات  انت�سار  ن�سبة  لتكون  ال�سوتية، 
على  املتنقلة  التــ�ــســالت  �سبكات  عــرب  العري�س 

م�ستوى ال�سكان %66.
خدمات النطاق العري�ص

النطاق  خدمات  يف  ال�سرتاكات  �سعيد  وعلى 
العري�س عرب �سبكات الت�سالت الثابتة التي ت�سمل 

التو�سيالت   ،)DSL( الرقمية  امل�شرتكني  خطوط 
الال�سلكية الثابتة، بالإ�سافة اإلى الألياف الب�سرية 
واخل���ط���وط ال�����ش��ل��ك��ي��ة الأخ������رى، ف��ق��د ب��ل��غ ع��دد 
للربع  ا�سرتاك  مليون   3.12 حــوايل  ال�سرتاكات 
الأول من العام احلايل 2014م، بن�سبة انت�سار تقدر 

بنحو 46.3% على م�ستوى امل�ساكن.
ويف جانب ذي �سلة، متثل ال�سرتاكات امل�سبقة 
خدمات  يف  امل�سرتكن  من  العظمى  الن�سبة  الدفع 
الت�سالت املتنقلة يف ال�سوق ال�سعودية بن�سبة %87، 
بعدد �سرائح ات�سال يبلغ عددها نحو 43.1 مليون 

م�سرتك.
ــت هيئة  ــال ـــــــام، ق وتــعــلــيــًقــا عــلــى هـــذه الأرق
الت�سالت وتقنية املعلومات، اإن النخفا�س يف عدد 
م�سرتكي الهاتف اجلوال منذ الربع الثالث 2012، 
يرجع اإلى انخفا�س الطلب على اخلدمات ال�سوتية 
وارتفاع الطلب على خدمات البيانات، بالإ�سافة اإلى 
تنفيذ قرار ت�سحيح اأو�ساع العمالة الوافدة وقرار 
الهوية،  برقم  الدفع  م�سبقة  ال�سرائح  �سحن  ربط 
ال�سركات  قامت  حيث  البيانات،  حتديث  وعملية 

باإلغاء تفعيل اأعداد كبرية من ال�سرائح املجهولة.
د�سنت  الذي  الوقت  التطورات، يف  وتاأتي هذه 
ال�سعودية  املعلومات  وتقنية  الت�سالت  هيئة  فيه 
الر�سائل  اإيقاف  ت�ستهدف  جديدة  حملة  مــوؤخــًرا، 
اجلوالة  الهواتف  م�سرتكي  التي جتتاح  الخرتاقية 

يف البالد.
وياأتي ذلك يف الوقت الذي ي�ستكي فيه م�سرتكو 
واخرتاقية  دعائية  ر�سائل  من  اجلــوالــة  الهواتف 

تقتحم هواتفهم يف اأوقات متفرقة. 
املعلومات  وتقنية  التــ�ــســالت  هيئة  ودعـــت 
اإلى  البالد  الهواتف اجلوالة يف  ال�سعودية م�سرتكي 
الهيئة  موقع  على  »اإزعــــاج«  �سكوى  تقدمي  �ــســرورة 
الإلكرتوين �سد م�سدر الر�سالة الدعائية، مو�سًحا 
من خالل ال�سكوى املقدمة البيانات املطلوبة لإمتام 
هذه العملية، وذلك ملعاقبة اجلهة امل�سوؤولة عن هذه 

الر�سالة. 

الت�شالت املتنقلة الفرتا�شية
الإطــار ذاته، قالت هيئة الت�سالت وتقنية  يف 
»انــطــالًقــا  مـــوؤخـــًرا:  خمتلف  �سياق  يف  املــعــلــومــات 
خدمات  حت�سن  نحو  التــ�ــســالت  هيئة  ـــة  روؤي مــن 
الت�سالت وتقنية املعلومات، ون�سرها، والإ�سهام يف 
خف�س اأ�سعارها، وحتقيق املناف�سة يف اأ�سواق خدمات 
يف  ال�ستثمار  وزيــادة  املعلومات،  وتقنية  الت�سالت 
هذا القطاع املهم، واإحلاًقا ملا �سبق اأن اأعلنته الهيئة 
عن البدء يف عملية اإ�سدار تراخي�س لتقدمي خدمات 
الفرتا�سية،  املتنقلة  الت�سالت  �سبكات  م�سغلي 
على  الهيئة  اإدارة  جمل�س  موافقة  عنه  نتج  ــذي  وال
حمافظ  �سلَّم  الفائزين،  للم�سغلن  الرتخي�س  منح 
هيئة الت�سالت وتقنية املعلومات املهند�س عبداهلل 
خدمات  تقدمي  تراخي�س   ال�سّراب  عبدالعزيز  بن 
م�سغلي �سبكات الت�سالت املتنقلة الفرتا�سية لكل 
من احتاد فريجن موبايل ال�سعودية مع مقدم اخلدمة 
امل�سيف �سركة الت�سالت ال�سعودية، واحتاد جوراء  

مع مقدم اخلدمة امل�سيف �سركة موبايلي«.
مدة  اأن  حينها،  الــ�ــســّراب  املهند�س  ــح  واأو�ــس
من  �ــســنــوات   10 امل�سغلن  لكال  الــرتاخــيــ�ــس  هــذه 
خدماتها  ال�سركات  تقدم  اأن  على  ا�ستالمه،  تاريخ 
م�سيًفا  الرتخي�س،  تاريخ  من  عــام  خــالل  جتــارًيــا 
النوع  هذا  ملثل  الرتخي�س  وراء  من  تهدف  »الهيئة 
اأمام م�ستخدمي  تو�سيع اخليارات  اإلى  امل�سغلن  من 
اململكة،  يف  املعلومات  وتقنية  الت�سالت  خدمات 
اخلدمات،  وحت�سن  بامل�سرتك،  العناية  وم�ساعفة 

وخلق املزيد من البتكار والتنوع يف الباقات«.
احل�سول  طلب  وثيقة  ن�سرت  قد  الهيئة  وكانت 
�سبكات  م�سغل  خــدمــات  ــقــدمي  ت تــرخــيــ�ــس  عــلــى 
امل�سيف  امل�سغل  مع  الفرتا�سية  املتنقلة  الت�سالت 
ذي البنية التحتية �سركة الت�سالت املتنقلة »زين«، 
حيث �سيتم الإعالن عن امل�سغل الفائز بعد ا�ستكمال 

اإجراءات الرتخي�س.
اجلــديــر بــالــذكــر، اأن عـــدد مــقــدمــي خــدمــات 
ثالثة  هــو  حــالــًيــا  اململكة  يف  املتنقلة  التــ�ــســالت 
ي�سبح  جديدين،  مل�سغلن  وبالرتخي�س  م�سغلن، 
عدد مقدمي خدمات الت�سالت املتنقلة يف اململكة 
خم�سة م�سغلن، ومن املتوقع اأن يزيد هذا العدد اإلى 

6 م�سغلن عند منح رخ�سة م�سغل افرتا�سي ثالث.

عدد مشتركي خدمات 
النطاق العريض بالمملكة بلغ 

23.5 مليون مشترك
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تكامل اقتصادي .. ومنافع مشتركة
دول الخليج والصني

تكشف األرقام املعلنة اقتصادًيا عن منو كبير يغلف العالقة التبادلية بني دول اخلليج وعدد من الدول األجنبية ويف 
مقدمتها الصني ما يقود باجتاه تفعيل وزيادة االستثمار يف الصناعات غير النفطية كمكسب جتاري خليجي باملقام األول، 

ويعمل أيًضا على تعزيز التنمية االقتصادية املستدامة، األمر الذي يجلب فرًصا كثيرة للتعاون بني اجلانبني.

أسواق خليجية
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مليار   100.7 اإلــى  اخلليج  دول  من  ال�سن 
اخلليج  دول  اقت�ساد  اأن  اإلى  م�سرًيا  دولر، 
�سهد منًوا �سريًعا يف ال�سنوات الأخرية بف�سل 
املحلي  الناجت  بلغ  النفط، حيث  اإيرادات  منو 
اخلليجي  الــتــعــاون  جمل�س  لــدول  الإجــمــايل 
 ،2012 عام  يف  دولر  تريليون   1.56 ال�ست 

بزيادة 5.7 باملئة على اأ�سا�س �سنوي.
)�سينخوا(  ال�سن  اأنــبــاء  وكالة  ونقلت 
للجنة  العام  الأمن  �سنغ،  يان  لت�سانغ  تعليًقا 
للتنمية  الوطنية  للجنة  التابعة  الأكــادميــيــة 
والإ�سالح، قال فيه اإن منطقة اخلليج اأ�سبحت 
اخلارجية  للتجارة  جــديــدة  انــطــالق  نقطة 
العاملي،  القت�ساد  ركــود  ظــل  يف  ال�سينية 
وذلك بف�سل العالقات التكاملية املتميزة بن 
 اجلانبن يف التبادلت القت�سادية والتجارية

اخلليج  ومنطقة  ال�سن  لأن  »نظًرا  واأ�ساف 
للطاقة  واملنتجن  امل�ستهلكن  اأهم  من  تعدان 
للمنتجات  وامل�ستوردين  امل�سدرين  اأهم  ومن 
الكهرو ميكانيكية يف العامل، ميكن اإقامة اآلية 
اأ�سا�س  الأمد بن اجلانبن على  تعاون طويلة 

املنفعة املتبادلة«.
املــوؤ�ــســ�ــســات  تــزيــد  اأن  ــانــغ  �ــس واقـــــرتح 
الــ�ــســيــنــيــة مـــن ال�ــســتــثــمــار يف القــتــ�ــســاد 
تنمية  يف  للم�ساركة  اخلليج  لــدول  احلقيقي 
ال�ستهالكية  ال�سلع  و�ــســنــاعــات  الـــزراعـــة 
بغية  وغــريهــا،  والتعدين  والبرتوكيماويات 
النفطية  لل�سناعات  املتوازنة  التنمية  تعزيز 

وغري النفطية يف دول اخلليج.
ت�سارك  اأن  لل�سن  ميكن  اأنــه  واأ�ــســاف 
اخلدمية  املجالت  يف  ال�شتثمار  يف  بن�شاط 
واإدارة  واللوج�ستيات  والتاأمن  املالية  مثل 
التحتية  البنية  لتح�سن  الإمـــدادات  �سل�سلة 
وتعزيز تنمية التعليم والتكنولوجيا وال�سياحة 
يف  العامة  اخلــدمــات  من  وغريها  والثقافة 

دول اخلليج.
ال�شعودية وال�شني

التجارة  وزارة  عن  �سادرة  لبيانات  وفًقا 
بن  الــتــجــارة  قيمة  بلغت  مــوؤخــًرا  ال�سينية 
اأمريكي  دولر  مليار   7.2 وال�سعودية  ال�سن 
 %20.8 بــزيــادة   ،2013 عــام  مــن  يناير  يف 
الفرتة من عام 2012م، حيث  بنف�س  مقارنة 
ال�سعودية  مــن  ال�سن  واردات  حجم  و�سل 
عن   %17.8 بــزيــادة  دولر،  مــلــيــار   5.53
اإلى  ال�سن  �سادرات  حجم  وو�سل  2012م، 
اأمريكي،  دولر  مليار   1.67 اإلــى  ال�سعودية 

بزيادة %32.1.

م�سلحة  عن  �ــســادرة  اأخــرى  بيانات  وت�سري 
اإلى  باململكة،  واملعلومات  العامة  الإح�ساءات 
وال�سن،  اململكة  بن  التجاري  التبادل  اأن 
التبادل  اإجــمــايل  مــن  املــئــة  يف   12.9 �سّكل 
التجاري بن ال�سعودية والعامل والبالغ 2.04 

تريليون ريال )544 مليار دولر(.
اإلــى  ال�سعودية  �ــســادرات  قيمة  وبلغت 
ريال  مليار   188.2 نحو   ،2012 يف  ال�سن 
بذلك  ال�سن  لتكون  دولر(،  مليار   50.2(
ثالث اأهم م�ستورد من ال�سعودية بعد الوليات 
اململكة  �سادرات  و�سّكلت  واليابان،  املتحدة 
اإجــمــايل  مــن  املــئــة  الــ�ــســن 12.9 يف  اإلـــى 
 ،2012 يف  لــلــعــامل  الــ�ــســعــوديــة  الــ�ــســادرات 

والبالغة 1.46 تريليون ريال.
من  ال�سعودية  واردات  قيمة  بلغت  بينما 
ريــال  مليار   74.2 نحو   ،2012 يف  ال�سن 
)19.8 مليار دولر(، لتكون ثاين اأهم الدول 
املتحدة،  الــوليــات  بعد  لل�سعودية  رة  املُ�سدِّ
 12.7 ال�سن  مــن  اململكة  واردات  ومثلت 
ال�سعودية من  الــواردات  اإجمايل  من  املئة  يف 
العامل يف 2012، والبالغة 583.5 مليار ريال.

البلدين  بن  التجاري  املــيــزان  و�سّجل 
 114 بــحــدود  ال�سعودية،  ل�سالح  ا  فائ�سً
يف  دولر(  ــيــار  مــل  30.4( ــــال  ري ــيــار  مــل
اإجــمــايل  مــن  املــئــة  يف   43 يــعــادل  2012م، 

التبادل التجاري بن البلدين.
ومن اأهم ال�سلع التي ت�ستوردها ال�سعودية 
اخللوية  لل�سبكات  هاتف  اأجهزة  ال�سن:  من 
والآلت  الال�سلكية،  ال�سبكات  من  غريها  اأو 
الرقمية لتجهيز البيانات اآلًيا بوحدات جتهيز 
وحتويل  ل�ستقبال  اآلت  اإلى  اإ�سافة  مركزية، 

واإر�سال اأو ا�سرتجاع ال�سوت اأو ال�سورة.
ال�سعودية  رها  ُت�سدِّ التي  ال�سلع  اأهم  اأما 
واإثيلن  ومنتجاتها،  خام  نفط  زيوت  لل�سن: 
اإيثيلن  ـــويل  وب ــــول(،  دي )اإيـــثـــان  جــاليــكــول 
منخف�س الكثافة، وبويل بروبيلن، و�ستريين.

وت�سري بيانات لوزارة اخلارجية ال�سعودية 
اململكة  بن  الدبلوما�سية  العالقات  اأن  اإلــى 
الــعــربــيــة الــ�ــســعــوديــة والــ�ــســن تــاأ�ــســ�ــســت يف 
ومنو  التجاري  التبادل  ــول  ول 1990م،  عــام 
بن  الــعــالقــات  لكانت  ال�سيني  القــتــ�ــســاد 

اململكة وال�سن اأقل اإثارة لالهتمام.

وفًقا لبيان �سدر موؤخًرا عن اجلمارك 
ال�سن  بن  التجارة  حجم  فــاإن  ال�سينية 
عام  يف  اخلليجي  الــتــعــاون  جمل�س  ودول 
 ، دولر  مليار   155.03 اإلــى  قفز   ،2012
�سنوي،  اأ�سا�س  على  باملئة   15.9 بزيادة 
حجم  اإجــمــايل  من  باملئة   70 نحو  حمتاًل 

التجارة بن ال�سن والدول العربية.
ال�سن  بن  التجاري  التبادل  وي�سم 
اخلليج،  منطقة  بخا�سة  العربية،  والــدول 
جمالت متنوعة، متتد من البرتوكيماويات 
الآلت  ت�سنيع  اإلــى  اخلفيفة  وال�سناعات 

وجتميع ال�سيارات. 
بن  التعاون  حقق  نف�سه،  الــوقــت  ويف 
اجلانبن نتائج اإيجابية يف جمال اخلدمات 

مثل املالية وال�سياحة والطريان وغريها.
�ــســادرات  قــيــمــة  اإن  الــتــقــريــر  وقــــال 
 54.33 بلغت  اخلليج  دول  اإلـــى  ال�سن 
واردات  قيمة  و�سلت  حن  يف  دولر،  مليار 

حجم التجارة بين الصين 
والخليج عام 2012. قفز 
إلى 155.03 مليار دوالر
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الثنائية  الــعــالقــات  هــذه  و�ــســول   ويعزى 
اإلى  الأولــى،  بالدرجة  احلــايل،  م�ستواها  اإلى 
ــة  دول فال�سن  مــتــبــادلــة،  بــ�ــســورة  تــطــورهــا 
م�ستورد  واململكة  ال�ستهالكية  لل�سلع  م�سدرة 
مهم ملثل هذه ال�سلع، ولطاملا لبت اململكة جزًءا 
من  املتنامية  ال�سن  احتياجات  مــن  كــبــرًيا 

النفط امل�ستورد. 
لواردات  الثاين  امل�سدر  ال�سن  تعد  كما 
املنتجات  م�ستوردي  اأكـــرب  وخام�س  اململكة 
اململكة  اأن  يعني  ما  ال�سعودية،  الت�سديرية 
يف  لل�سن  جتــاري  �سريك  اأكــرب  هــي  حقيقة 

منطقة غرب اأ�سيا و�سمال اإفريقيا.
 الإمارات

الإماراتية  القت�ساد  وزارة  بيانات  توؤكد 
الــتــبــادل  ثــلــث  عــلــى  ت�ستحوذ  المـــــارات  اأن 
العربية  اخلليج  دول  مــع  ال�سيني  التجاري 
خم�س  من  واأكرث  دولر  مليار   100 نحو  البالغ 
العربية  الدول  مع  ال�سيني  التجاري  التبادل 

ب�سكل عام والبالغ نحو 150 مليار دولر.
وتقول الوزارة اإن هناك عوامل عدة ت�سهم 
البلدين   بن  القت�سادية  العالقات  تطوير  يف 
امل�سرتكة  الرغبة  مقدمتها  ويف  امل�ستقبل  يف 

لكليهما يف تطوير هذه العالقات والو�سول بها 
اإلى درجة اأكرب من التعاون وال�سراكة.

اجلــغــرايف  مبوقعها  ــــارات  الإم اأن  كــمــا 
متطورة  حتتية  بنية  من  متلكه  وما  احليوي 
املنتجات  ت�سدير  لإعــادة  مهمة  بوابة  تعد 
لأ�ــســواق  املختلفة  ال�سينية  والــ�ــســنــاعــات 
ن�سمة،  مليار   5.  1 قوامها  �سخمة  واعــدة 
ا هائلة مل يتم ا�ستغاللها  كما اأن هناك فر�سً
الــعــالقــات  تــطــويــر  يف  وتــ�ــســهــم  الآن  حــتــى 

البلدين. بن  الثنائية 
ــة يف  ــمــاري ــث ــت ــس كـــذلـــك فــــاإن الــبــيــئــة ال�
توفره من حوافز غري حمدودة  الإمارات وما 
وحديثة  ع�سرية  ت�سريعية  منظومة  ووجــود 
تــنــظــم الأنــ�ــســطــة القــتــ�ــســاديــة والــتــجــاريــة 
ا�ستثماراتهم،  وت�سون  امل�ستثمرين  وحتمي 
دول  خمتلف  مــن  للم�ستثمرين  جــاذبــة  تعد 

العامل ومنها ال�سن.
الكويت

الكويت  بن  التجاري  التبادل  حجم  يبلغ 
وال�سن نحو 13 مليار دولر وفًقا لإح�سائية 
�سدرت عن وزارة القت�ساد الكويتية عن عام 

2013م.
متثلها  التي  القت�سادية  لالأهمية  ونظًرا 
مــوؤخــًرا  الكويت  دعــت  اخلليج  ــدول  ل ال�سن 
ال�سيخ جابر  الوزراء  على ل�سان رئي�س جمل�س 

ا�ستكمال  يف  ــراع  الإ�ــس اأهمية  ــى  اإل املــبــارك، 
التجارة  منطقة  باإقامة  املتعلقة  املفاو�سات 
اخلليجي  الــتــعــاون  جمل�س  دول  بــن  احلـــرة 
ملا  ال�ساأن  هــذا  يف  لتفاق  والتو�سل  وال�سن 
امل�سرتك  لل�سعي  اأ�سا�سي  رافد  ميثله ذلك من 
وفتح  ال�سيني   - العربي  التعاون  تعزيز  نحو 

اآفاق اأرحب لذلك التعاون.
ال�ساد�سة  الــــدورة  ــاء  ــن اأث ــارك  املــب وقـــال 
 - العربي  التعاون  ملنتدى  الــوزاري  لالجتماع 
ال�سيني الذي اأقيم بالكويت يف يونيه املا�سي 
املتمثل  املبدئي  موقفنا  على  »نوؤكد  2014م: 
اأرا�سيها  ووحــدة  ال�سن  ل�سيادة  دعمنا  يف 
الواحدة  ال�سن  ب�سيا�سة  الثابت  واللــتــزام 
م�سيق  عرب  للعالقات  ال�سلمي  التطوير  ودعم 
ال�سلمي لل�سن  التوحيد  اإعادة  تايوان وق�سية 
والقوى  الديني  التطرف  قــوى  قيام  ورفــ�ــس 
والإرهــاب  العنف  وقــوى  القومية  النف�سالية 

باأعمال انف�سالية معادية لل�سن«. 
فيه  نــعــرب  ـــذي  ال ــوقــت  ال واأ�ـــســـاف »يف 
ــزام  اإنــ�ــســاء احل ملــقــرتح  الــكــامــل  عــن دعمنا 
احلرير  وطريق  احلرير  لطريق  القت�سادي 
الـــوارديـــن �سمن  ــــ21  ال الــقــرن  الــبــحــري يف 
التعاون  ملنتدى  الع�سرية  التنموية  اخلــطــة 
بن  مــا  ــفــرتة  ال خـــالل  ال�سيني   - الــعــربــي 
جــوانــب  خمتلف  ينمي  مبــا   ،2024-2014

التعاون امل�سرتك بن اجلانبن«. 
اخلليج  ودول  الكويت  اأن  املــبــارك  واأكـــد 
تويل اهتماًما بالًغا للتعاون العربي - ال�سيني 
والتاأكيد  الطبيعي  والــغــاز  النفط  جمــال  يف 
اآمنة  اإمـــدادات  تدفق  ا�ستمرار  �سمان  على 
ذلك  يف  مبا  اأجمع  للعامل  للطاقة  وم�ستقرة 
جمال  يف  الــتــعــاون  تكثيف  وكــذلــك  الــ�ــســن، 
ــومــات واخلـــــربات مـــع اجلــانــب  تـــبـــادل املــعــل
املتجددة،  الطاقة  تكنولوجيا  حول  ال�سيني 
اإنــ�ــســاء منطقة جتــارة  عــلــى  الــعــمــل  وكــذلــك 
تف�سيلية عربية - �سينية يف امل�ستقبل القريب 
بن  التعاون  زيــادة  على  اجلانبن  ت�سجيع  مع 
اأ�سا�س  على  واملتو�سطة  ال�سغرية  املوؤ�س�سات 

املنافع املتبادلة«.
وعرب املبارك عن اعتزاز الكويت اإلى النمو 
الدول  بن  التجاري  التبادل  حجم  يف  املت�سارع 
العربية وال�سن، حيث بلغت قيمة هذا التبادل 
يف عام 2012 ما جمموعه اأكرث من 222 مليار 
يزيد  ما  بلغت   2013 عام  ويف  اأمريكي،  دولر 
اإلــى  ارتــفــاًعــا  م�سجلة  دولر  مليار   238 على 

م�ستوى قيا�سي حوايل ت�سعة يف املئة. 

أسواق خليجية
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قطر
ــارق  ط الإعـــالمـــي  لــلــدكــتــور  مــقــالــة  تك�سف 
بن  القــتــ�ــســاديــة  الــعــالقــات  تــطــور  عــن  ال�سيخ 
العالقات  م�ستقبل  اإن  يقول  حيث  وال�سن،  قطر 
الثنائية وتطورها يتم �سمن اأطر متعددة للتعاون 
والثقايف  والــتــجــاري  القت�سادي  ال�سرتاتيجي 

وغريها من اآفاق رحبة للتعاون.
وقال ال�سيخ اإن العالقات القطرية ال�سينية 
يف ال�سنوات الأخرية �سهدت تطورات مهمة على 
والطاقة  الــتــجــارة  جمــالت  يف  الــتــعــاون  �سعيد 
و�سمل ذلك تو�سيع قاعدة ال�ستثمارات امل�سرتكة.

مهمة  حمــطــات  عــدة  ال�سيخ  وا�ستعر�س 
وقطر،  ال�سن  بن  القت�سادية  العالقات  يف 
وفد  اأكرب  الدوحة  ا�ست�سافت   2005 عام  ففي 
�سيني من نوعه بقيادة ال�سيد زينغ بيان نائب 
قمة   يف  وقتها  �سارك  ال�سيني   الوزراء  رئي�س 
التي   ) ــــ77  ال )دول  اجلــنــوب  دول  جمموعة 

ا�ست�سافتها الدوحة. 
�سفري  يينغ  جــيــان  قـــال  الــقــمــة  تــلــك  ويف 
ذلك  يف  الدوحة  يف  ال�سعبية  ال�سن  جمهورية 
الوقت اإن تلك الزيارة بداية حلقبة جديدة من 

التعاون املثمر والبناء بن قطر وال�سن. 
وا�سعة  ــا  ــاًق اآف هــنــاك  اإن  ال�سيخ  وقـــال 
للتعاون بن قطر وال�سن خا�سة فيما يتعلق 
وخربة  واملتو�سطة  ال�سغرية  بامل�سروعات 
الكبرية وجتربتها يف هذا املجال ما  ال�سن 

يفتح اآفاق التعاون بينهما. 
من  حالة  تعي�س  التي  قطر  فــاإن  كذلك 
لتنمية  متينة  قاعدة  لبناء  والتطلع  النهو�س 
�سراكات  اإقامة  اإلى   بحاجة  فهي  م�ستدامة 
مع �سركاء م�سهود لهم باخلربة واجلودة يف 

جمالت اإنتاجهم.  
وتكمن اأهم جمالت التعاون بن البلدين 
ب�سكل  الهيدروكربونات  و�سناعة  الطاقة  يف 
عام، وقد �سهد هذا اجلانب حتى الآن تعاوًنا 
الأخــرية  الأ�سهر  يف  متميزة  ودفــعــة  كــبــرًيا 
على وجه اخل�سو�س وتوجت املحادثات بن 
اإحداهما  هامتن،  اتفاقيتن  عن  البلدين 
اعتربها  بينهما  للتعاون  اإطــاريــة  اتفاقية 
عبداهلل بن حمد العطية نائب رئي�س الوزراء 
وزير الطاقة وال�سناعة وقتها خارطة طريق 

لتعزيز التعاون بن البلدين. 

بن  الأولى  بالأحرف  اتفاقية  والأخرى 
قطر للبرتول وبرتوت�ساينا التابعة ل�سينوبيك 
يف  للبرتوكيماويات  عمالق  جممع  لإن�ساء 

ال�سن. 
تــوجــت هـــذه اخلـــطـــوات بخطوة  وقـــد 
دولة  التفاهم بن  بتوقيع مذكرات  عمالقة 
النفط  جمالت  �سملت  التي  وال�سن  قطر 

والغاز والتعاون وال�ستثمار.
بن  التفاهم  مذكرة  توقيع  جــرى  كما 
�سركة قطر غاز و�سركة �سينوبيك لت�سدير 
ما جمموعه 5 مالين طن من الغاز امل�سال 
ت�سدير  على  اتفاق  تفا�سيلها  يف  القطري 
امل�سال  الطبيعي  الغاز  من  طن  مالين   3

�سنوًيا اإلى ال�سن ملدة 25 عاًما.

التبادل التجاري بين 
المملكة والصين، شّكل 

12.9 في المئة من 
إجمالي التبادل التجاري بين 

السعودية والعالم
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م�ستقر  تعاون  ت�سعى اإلى  ال�سن  اأن  والوا�سح 
وطويل الأمد ينعك�س اإيجاًبا على اقت�سادي البلدين. 

كثرية  مــدلــولت  لها  ال�سينية  الــروؤيــة  هــذه 
بن  الأخــرية  التفاقيات  من  بها  اخلــروج  ميكن 
قد  قطر  اأن  هــي  النتائج  هــذه  واأولـــى  البلدين، 
حققت مــن خــالل هــذه التــفــاقــيــات تــقــدًمــا يف 

�سناعة الغاز القطرية.
خارطة تعاون م�شتقبلية

اأعــمــال  بكن  العا�سمة  يف  اختتم  مــوؤخــًرا 
ال�سرتاتيجي  للحوار  الثالث  الــوزاري  الجتماع 
ال�سعبية،  ال�سن  التعاون، وجمهورية  بن جمل�س 
وقـــد وقـــع اجلــانــبــان عــلــى خــطــة الــعــمــل للحوار 
اخلليج  لــدول  التعاون  جمل�س  بن  ال�سرتاتيجي 
لــالأعــوام  ال�سعبية  ال�سن  وجمهورية  العربية، 
2014م ــ 2017م؛ وذلك بهدف الرتقاء بعالقات 
جمــالت  يف  اجلــانــبــن،  بــن  القائمة  ال�سداقة 
ال�سيا�سة والقت�ساد والتجارة وال�ستثمار واملجال 
الفني والتعليم والثقافة والبيئة والطاقة وال�سحة 

والريا�سة.
وقد األقى ال�سيخ �سباح خالد احلمد ال�سباح، 
النائب الأول لرئي�س الوزراء، وزير خارجية دولة 
الوزاري  للمجل�س  احلالية  الدورة  رئي�س  الكويت، 
ملجل�س التعاون لدول اخلليج العربية يف الجتماع 
كلمة اأكد فيها اأن دول املجل�س عازمة على موا�سلة 

ال�سن  اإلـــى  تنظر  وهـــي  الــ�ــســن،  مــع  الــتــعــاون 
على  وتعول  مثالًيا،  ا�سرتاتيجًيا  �سريًكا  بو�سفها 
والتعاون  لال�ستقرار  الداعمة  ال�سيا�سية  مواقفها 

يف دول املنطقة.
ال�سيني،  اخلارجية  وزير  عرب  جانبه،  ومن 
عن اهتمام بالده بتعزيز العالقات وتطويرها بن 
اأهمية  على  موؤكًدا  التعاون،  جمل�س  ودول  ال�سن 
بذل اجلهود امل�سرتكة؛ لتعزيز التعاون بن ال�سن 

ودول جمل�س التعاون.
ال�سن  ا�ستعداد  اإلى  ال�سيني  الوزير  واأ�سار 
للعمل مع دول جمل�س التعاون؛ لالرتقاء بالعالقات 
الــعــالقــات  اإن  وقــــال:  جــديــدة.  م�ستويات  ـــى  اإل
متميًزا  منــوذًجــا  اأ�سبحت  ال�سينية  اخلليجية 
ال�سدد مبا  منوًها يف هذا  الــدول،  بن  للعالقات 
امل�سرتك  التعاون  جمالت  يف  خطوات  من  حتقق 

بن اجلانبن.
الــزيــاين،  عبداللطيف  الــدكــتــور  اأ�ــســاد  وقــد 
العالقات  بتنامي  التعاون  ملجل�س  العام  الأمــن 
يف  خا�سة  والــ�ــســن،  الــتــعــاون  جمل�س  دول  بــن 
اأن  ــى  اإل م�سرًيا  والــتــجــاري،  القت�سادي  املجال 
ال�سراكة  لتعزيز  كــبــرية  ا  فر�سً اجلانبن  ــدى  ل

القت�سادية بينهما، من خالل التبادل التجاري 
العمل  يجري  باأنه  م�سيًفا  وال�ستثمارات، 

امل�سرتك  العمل  خطة  تنفيذ  على  حالًيا 
بن  والفني  وال�ستثماري  القت�سادي  للتعاون 

اجلانبن حتى عام 2015م.
الو�شع الإجمايل للعالقات

ب�سكل جممل ت�سري اأحدث البيانات اخلليجية 
عن ال�سادرات والواردات اإلى اأن الت�سال بن 

ال�سن واخلليج يزداد قوة ب�سرعة كبرية. 

التجارية  التدفقات  بلغت   2014 يناير  ويف 
التبادل التجاري  رقًما قيا�سًيا جديًدا يف معدلت 
بن املنطقتن، حيث جاءت 14 باملئة من اإجمايل 
التعاون  جمل�س  دول  ــى  اإل وردت  التي  الــــواردات 

اخلليجي من ال�سن. 
اإلى  اخلليج  واردات  ال�سن يف  وزن  زاد  وقد 
املنطقة  واردات  كانت  حيث  ال�سعف،  من  اأكــرث 
 6.4 لن�سبة  ت�سل  �سنوات  ع�سر  قبل  ال�سن  من 

ال�سعودية  املحكية  ويف  ال�سنة،  من  ف�سل  كل  راتبي  يزيد  اأن  اأمتنى  �سخ�سًيا 
بداياتي  يف  واأتذكر  بدخله«،  را�س  و»حمد  البع�س  عليها  وزاد  بعقله«  را�س  »كل 
املهنية عندما كان عدد الآلف يف راتبي ل يتجاوز عدد اأ�سابع اليد الواحدة، وكان 
الألف ريال يف الت�سعينيات يفعل اأكرث كثرًيا من اليوم، يف ذلك الوقت كنت اأقول 
لنف�سي »عندما ي�سل راتبي اإلى خانة الطع�سات �ساأعمل خم�س �سنوات واأتقاعد«، 

و»الطع�سات« باملحكية ال�سعبية هي الأرقام بن الع�سرة والع�سرين.
طبًعا تعرفون بقية الق�سة التي مر بها معظم املوظفن يف الأر�س، فالراتب 
ال�سهري له مرونة متدد اإنفاقي تتمناها يف كثري من الأفكار لدى املتخا�سمن على 
الال�سيء، وكلما زاد، زاد الإنفاق تلقائًيا، هكذا هي طبيعة الأمور، ومن ا�ستطاعوا 
هم  اأو  فذة،  ومالية  �سخ�سية  قــدرات  لهم  فريدون  اإما  فهم  ذلك  من  ال�ستثناء 
اإنفاقهم  واأ�سرهم، وتظل م�ستويات  اأنف�سهم  البخالء املقرتين على  ب�سراحة من 
ثابتة على مبداأ القول لأبنائهم »اقعدوا عاقلن واوديكم ال�سارع تتفرجون على نا�س 
ياأكلون اآي�سكرمي«، اأو عندما تطلب منهم زوجاتهم مئة ريال يردون »�سبعن ريال؟ 

نار
م

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

ترتيب الراتب

ارتفعت حصة الصين في إجمالي 
الصادرات الكويتية خالل عشر 
سنوات من 2.5 بالمئة إلى ما 

يقرب من 9 بالمئة
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20
العدد 94 - أغسطس 2014م



و�س تبن بخم�سن ريال؟ ما معي اإل ثالثن، هاك ع�سرة ريالت«.
يف كل عام يف هذا الوقت، بعد عيد وخالل اإجازة وقرب مدار�س، يزداد 
احلديث عن عدم كفاية الراتب، البع�س يتحدث موفًقا يف الطرح املتوازن 
واجلماهريية  لل�سهرة  �سبياًل  اتخذه  الآخــر  والبع�س  الواقعي،  ال�سادق 
فمحدودية  حمله،  هذا  لي�س  اإخال�س  واإظهار  للتزلف  وبع�س  النا�س،  بن 
دخول الطبقة الو�سطى يف ال�سعودية مقابل متطلبات املعي�سة ل تخفى على 
اإن ما يفعل لتخفيف ذلك  اأن لهم دوًرا يف ذلك، لكن يبقى  من�سف، رغم 
عليهم يبدو نظرًيا جمياًل، لكنه على اأر�س الواقع املعا�س، بطيء جًدا، وغري 
متقن اأحياًنا، ول يتواكب مع منوهم ال�سكاين، وتزايد حاجاتهم، وللتحديد 
فاحلديث هنا عن جمالت العي�س والإنفاق الثالثة الرئي�سية، وهي ال�سكن، 
والرعاية ال�سحية، والتعليم، وهذه اأ�سهب فيها الكثريون، وبع�سهم حتدث 

بكل واقعية وعقالنية ونقل الواقع لويل الأمر.
اأفراده م�ستويات وعي عميقة بالقت�ساد واملعي�سة،  اأظهر بع�س  املجتمع 

اأن  فيها  لفًتا  كان  احلكومية،  الأجهزة  لبع�س  حمب  هادف  نقد  وم�ستويات 
من  التطبيق  يف  �سهولة  واأكــرث  اأعمق  واحلــلــول،  بامل�سكالت،  معرفة  هناك 
زمان  لكل  �ساحلة  اأفكارهم  اأن  يعتقدون  من  واأفكار  امل�ست�سارين،  درا�سات 
ومكان، وبع�س اجلمهور كان �سطحًيا يف التعامل، اإذ حاول نقد املجتمع وبع�س 
�سلبياته من خالل هذا الزخم، فمثاًل هناك من قال » كيف ل يكفي الراتب 
احلاجة والنعم تكب يف حاويات النظافة« مرفًقا معها �سورة، اأو اأولئك الذين 
يقولون كيف ل يكفي الراتب ول يوجد حجوزات اإلى دبي والدوحة والقاهرة 
اأي  تعميم  اإن  اإذ  للم�سكلة،  ت�سطيح  بالطبع  وهذا  العيد،  اإجــازة  يف  وغريها 
�سلبية، اأو ي�سر مادي على اجلميع ل يخدم نقا�ًسا كان مهًما، واأتوقع اأن اأ�سحاب 
القرار التنفيذي، وم�ست�ساريهم ل بد اأن يكونوا قد اأخذوا منه �سيًئا للم�ستقبل، 

واإن مل يفعلوا، فهذه طامة ات�سالية، وفقد لالإح�سا�س بنب�س ال�سارع.
الراتب �سيظل ل يكفي، وزيادته دون وعي اإنفاقي وادخاري �ستظل حاًل 

غري ناجع.

بحلول عام 2020
واردات الصين من النفط ترتفع إلى 

8.7 مليون برميل يوميًا
النفط  ال�سن من  واردات  اأن  اإلى  الأمريكية  الطاقة  اإدارة معلومات  تقديرات  ت�سري 
�سرتتفع اإلى 8.7 مليون برميل يومًيا بحلول عام 2020، بينما تبلغ اليوم 6 مالين برميل. 
مليون  اإلى 6.8  النفطية  اأمريكا  واردات  تنخف�س  اأن  الفرتة  تلك  املتوقع خالل  ومن 

برميل يومًيا، بعد اأن بلغت ذروتها عند 13.5 مليون برميل يومًيا يف عام 2005. 
يف  �سنوًيا  باملئة   2 بن�سبة  النفط  ا�ستهالك  يرتفع  اأن  املتوقع  من   ،2040 عام  وحتى 
ال�سن، و 2.6 باملئة يف الهند، و 1.8 باملئة يف بقية دول اآ�سيا، مقارنة بن�سبة 0.8 باملئة 

على ال�سعيد العاملي. 
الطلب  تو�سع  التعاون اخلليجي، ميثل  اإنه من وجهة نظر دول جمل�س  التقرير  ويقول 

الآ�سيوي بولي�سة تاأمن �سد انخفا�س احتياجات اأمريكا النفطية. 
اأما من وجهة النظر الآ�سيوية، فاإن احتمال توافر قدر اأكرب من النفط ب�سبب انخفا�س 

الطلب يف الوليات املتحدة يقدم فر�سة للنمو مع اأ�سعار اأرخ�س للطاقة. 
وت�سري جميع عنا�سر التحليل الكلي اإلى اأن ال�سن �ستزيد وجودها يف منطقة اخلليج 

يف ال�سنوات املقبلة ب�سكل كبري.

جانب  على  ممــاثــل  اجتـــاه  وهــنــاك  فــقــط،  باملئة 
ال�سادرات. 

كانت   ،1994 عــام  يف  عــاًمــا،  ع�سرين  فقبل 
باملئة.   1 تتعدى  ل  ال�سن  اإلــى  اخلليج  �سادرات 
 4 اإلـــى  لت�سل  �ــســنــوات،  ع�سر  مـــرور  بعد  ومنــت 
باملئة، وبلغت الآن نحو 11 باملئة. وتختلف الأهمية 

الن�سبية لل�سن بن البلدان. 
اأهــم  هــي  الــ�ــســن  لــلــ�ــســعــوديــة،  فبالن�سبة 

من  باملئة   14 ا�سرتت  لأنها  التجارين  ال�سركاء 
�سادراتها يف عام 2013 مقارنة بن�سبة 5.5 باملئة 

قبل ع�سر �سنوات. 
ا تعتمد ب�سكل كبري  اأي�سً الكويت  اأ�سبحت  كما 
ح�سة  ارتفعت  فقد  ال�سينية،  امل�سرتيات  على 
ال�سن يف اإجمايل ال�سادرات الكويتية خالل ع�سر 

�سنوات من 2.5 باملئة اإلى ما يقرب من 9 باملئة. 
جمل�س  دول  �ــســدرت  املطلقة،  وبـــالأرقـــام 

التعاون اخلليجي 96 مليار دولر لل�سن يف عام 
الإجــمــايل  املحلي  الــنــاجت  يــعــادل  مــا  اأي   ،2013

لدولة مثل املغرب.
ــا،  مــركــزًي دوًرا  تــلــعــب  ــة  ــطــاق ال ــــزال  ت ول 
و�ستوا�سل ذلك م�ستقباًل، وميثل النفط 80 باملئة 
به  املتعلقة  املنتجات  ومتثل  ال�سادرات،  هذه  من 
اإ�سافية  ن�سبة  والبال�ستيك  البرتوكيماويات  مثل 

تبلغ 16 باملئة.
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معرفة البيئة الثقافية.. أولى عوامل النجاح
التسويق الدولي..

أيًضا،  التجاري احمللي  بالنجاح  لها  دولًيا فإن ذلك شهادة  أو مؤسسة يف تسويق منتجاتها  عندما تنجح شركة 
لكن ذاك النجاح يف حالته الدولية ال ينسب فقط للشركة، وإمنا للدولة نفسها حيث يحقق الكثير من العائدات 
للدول  خاصة  املدفوعات  ميزان  يف  اخللل  لعالج  حتتاجها  التي  األجنبية  العمالت  توفير  يف  ويساهم  االقتصادية، 

النامية، وال شك أن هذا النجاح له أساليب خاصة وآليات يجب األخذ بها لتحقيقه بشكل جيد.
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بداية ُيعرف الت�سويق باأنه جمموعة الأن�سطة 
التبادل،  عمليات  ت�سهيل  ت�ستهدف  التي  الب�سرية 
اأن�شطة  خالف  على  اإن�شاين  ن�شاط  اأن��ه  يعني  ما 

اأخرى كالإنتاج وال�ستهالك.
التبادل،  عملية  ت�سهيل  الت�سويق  وي�ستهدف 
لإجــراء  اأو  واحــدة،  ل�سفقة  التبادل  جــرى  �سواء 

عمليات تبادل خمتلفة.
عمليات  عــن  فيعرب  الــــدويل  الت�سويق  اأمـــا 
بغر�س  القومية  احلــدود  عرب  تتم  التي  التبادل 

اإ�سباع رغبات وحاجات املجتمع. 
ومعنى هذا اأن الت�سويق خارج احلدود القومية 
اخلا�سة،  الطبيعة  ذات  العقبات  من  الكثري  يواجه 
اإلى  توؤدي  الدويل  النطاق  التاأكد على  فعوامل عدم 
العديد من املتغريات التي ي�سعب التحكم فيها داخل 
والقت�سادية  ال�سيا�سية  النظم  مثل  العاملي،  ال�سوق 
القانوين  الإطــار  على  عــالوة  املختلفة،  وال�سريبية 

والت�سريعي واختالف الثقافات بن ال�سعوب. 
م��ا ال���ذي ي��دف��ع ال�����ش��رك��ات وامل��وؤ���ش�����ش��ات اإل��ى 

خو�ص غمار الت�شويق الدويل؟
هناك عدة اأ�سباب لذلك منها:

نحو العوملة )اأو الدولية(:  • الجتاه 
تكنولوجيا  جمــال  يف  امللحوظ  التطور  جعل 
واحــدة،  قرية  العامل  من  واملعلومات  الت�سالت 
الثقافات  من  الأفـــراد  احتياجات  تقاربت  حيث 

املختلفة لت�سبح �سوًقا عاملًيا واحًدا. 
اأن ت�ستفيد من ذلك  وعلى املنظمات الدولية 
عند تخطيط عملياتها الت�سويقية، لتاأكيد قدرتها 
موحدة  عاملية  منتجات  ــاج  ــت واإن املناف�سة  على 

وم�سوقة بنف�س التوجه العاملي يف هذا ال�ساأن.
املحلية:  املناف�شة  • �شغوط 

يف كثري من احلالت قد ت�سطر بع�س املن�ساآت 
اأ�شواقها  يف  ال�����ش��دي��دة  املناف�شة  �شغوط  حت��ت 
اأخــرى  اأ�ــســواق  عــن  البحث  يف  للتفكري  املحلية، 
بانخفا�س  وتتميز  منتجاتها،  لت�سريف  خارجية 

حدة املناف�سة.
املنتج:  حياة  دورة  • اإطالة 

خمتلفة  حياة  دورة  مبراحل  املنتج  مير  قد 
ي�ساهم  فالت�سدير قد  املختلفة،  الدول  اأ�سواق  يف 
معن.  منتج  حياة  لــدورة  النمو  مرحلة  اإطالة  يف 
اإلى  ت�سديرها  يف�سل  ال�سغرية  الثالجات  فمثاًل 
ل  ثانوية  كمنتجات  ت�ستخدمها  التي  الدول  بع�س 
اأ�سا�سية، كال�ستخدام يف غرف الت�سوير وم�ساكن 

الطالب... اإلخ. 
الأجنبية:  املعونات  • برامج 

لــلــدول  الأجــنــبــيــة  املــعــونــات  بــرامــج  ت�ساعد 
ال�سناعية  للدول  جديدة  اأ�سواق  فتح  يف  النامية 

هــذه  معظم  يف  يــ�ــســرتك  حــيــث  ــدان،  ــل ــب ال بتلك 
من  وخــدمــات  �سلع  �سراء  على  �سرفها  الــربامــج 
هذه  مثل  توافر  حالة عدم  اإل يف  املانحة،  الــدول 

ال�سلع لدى هذه الدول. 
جديدة:  اأ�سواق  • ظهور 

التوجه نحو الأخذ بنظام القت�ساد احلر  اأدى 
ظهور  اإلــى   – وغرًبا  �سرًقا  البلدان  من  الكثري  يف 

اأ�ســـواق جديدة للنمو والتو�سع للمنظمات الدولية. 
ال�سرقية،  اأوروبــــا  دول  يف  ذلــك  حــدث  وقــد 

وال�سرق الأو�سط على �سبيل املثال.
�سريبية: ميزات  على  • احل�سول 

تف�سل بع�س املنظمات دخول الأ�سواق الدولية 
للح�سول على امليزات ال�سريبية اأو اجلمركية التي 
املنظمات،  هذه  جلذب  الأجنبية  الــدول  متنحها 
كالإعفاءات  عديدة،  �سوًرا  امليزات  هذه  وتاأخذ 

ال�سريبية على �سبيل املثال. 
املحلي:  ال�سوق  • ت�سبع 

املحلي  ال�سوق  ي�سل  احلـــالت  مــن  كثري  يف 
وبالتايل  الت�ســبع،  مرحلة  اإلــى  املنتجات  لبع�س 

يجب البحث عن اأ�سواق جديدة لهذه املنتجات. 
ومتثل الأ�سواق الدولية يف هذه احلالت بدياًل 
التي ل زالت يف  للنمو، خا�سة يف الأ�سواق  جذاًبا 

مراحل منوها الأولى. 
وقد حدث هذا ل�سوق ال�سيارات والتليفزيونات 
الأمريكية،  املتحدة  الوليات  مثل  الدول  بع�س  يف 
حيث يقل معدل منو ال�سكان بها عن معدل النمو 

املتوقع ملبيعات هذه املنتجات.
كيف ينجح الت�شويق الدويل للمنتجات؟

يتطلب النجاح يف ممار�سة الأن�سطة الت�سويقية 
عرب احلدود القومية، التعرف على البيئات الثقافية 
الثقافية  الهوية  وحتليل  فدرا�سة  للدول،  املختلفة 
اإمكانية  الــدويل،  الت�سويق  لرجل  تتيح  الدول  لهذه 
وتخطيط  الرتويجية،  للحمالت  ال�سحيح  التوجيه 

�سيا�سات الت�سعري والتوزيع اخلا�سة مبنتجاته. 

ـــى بناء  اإل الــعــربــيــة ثــمــة حــاجــة  ــبــالد  ال ويف 
واحلـــفـــاظ عــلــى الــهــويــة الــعــربــيــة حــمــايــة لتلك 
املجتمعات من خماطر العوملة، ومن هنا فاإن ف�سل 
اإلى  يعود  الدولية  لالأ�سواق  تقدميه  اأي منتج عند 
عوامل ثقافية، فاملنتج الذي يحقق لل�سركة اأرباًحا 
كبرية يف �سوقه الأ�سلي، قد ل يحقق نف�س النجاح 
تختلف  الثقافية  املتغريات  لأن  العاملي  ال�سوق  يف 

فيما بن ال�سوقن. 
اإعالنية  حملة  اإعـــداد  عند  هــذا  حــدث  وقــد 
كانت  التي  العربية،  العطرية  املنتجات  لإحــدى 
الكويتي،  ال�سوق  له يف  الرتويج  ت�ستهدف  ال�سركة 
لعدم  اأهدافها  حتقيق  يف  احلملة  تنجح  مل  حيث 
الكويتي  للمجتمع  الثقافية  املكونات  اأثر  مراعاة 
املنتج  ب�ساأن  امل�ستخدمة  الإعالنية  ال�سيغة  على 
يف احلملة، وكانت هذه ال�سيغة تدور حول »رائحة 

اأنوثة جتذب الرجال«. 
وتعديل  احلــمــلــة  الــنــظــر يف  ــــادة  اإع مت  وقـــد 
ال�سيغة الإعالنية، مبا يتجاوب مع الهوية الثقافية 

للم�ستهلك الكويتي.
عنا�شر املزيج الت�شويقي الدويل 

الـــدويل  الت�سويقي  املــزيــج  عنا�سر  تــتــكــون 
اأ�سـا�سية هي: تخطيط  اأربعة عنا�سر  الناجح من 
على  والــرتويــج  والــتــوزيــع،  والت�سعري،  املنتجات، 

النحو التايل:
- تخطيط املنتجات: 

يف  الــدخــول  ال�سركات  اإحـــدى  تقرر  عندما 
هذا  يف  بدائل  ثالثة  اأمامها  فاإن  العاملي،  ال�سوق 

ال�ساأن، هي:
- املنتج النمطي، ويعني دخول ال�سركة يف ال�سوق 
يف  املطروح  للمنتج  متاًما  مماثل  مبنتج  العاملي 

ال�سوق املحلي.
قيام ال�سركة باإجراء  وتعني  املعدلة،  • املنتجات 
تعديالت يف خ�سائ�س وموا�سفات املنتج املحلي، 

ليالئم ظروف ال�سوق اخلارجي. 
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- تطوير منتج جديد لالأ�سواق اخلارجية.
واخلا�س  الثاين  البديل  يعترب  كــل،  وعلى 
باملنتجات املعدلة، هو الأكرث �سيوًعا يف تخطيط 
املنتج لل�سوق العاملي، خا�سة اإذا ما قورن ذلك 
والظروف  التكلفة،  حيث  من  الأخرى  بالبدائل 

ال�سوقية العاملية.
• الت�ســـــعري:

يعترب تخطيط ال�سيا�سة ال�سعرية يف جمال 
الت�سويق  يف  منه  تعقيًدا  اأكرث  الــدويل  الت�سويق 
تواجهها  التي  املتغريات  لتعدد  وذلــك  املحلي، 
ال�سركة وذات التاأثري يف تخطيط هذه ال�سيا�سة. 
ــطــرق الــتــ�ــســعــري، ميثل  وفــيــمــا يــخــتــ�ــس ب
اإليه  م�ساًفا  التكاليف  اأ�سا�س  على  الت�سعري 
هام�س الربح املنا�سب، اأكرث الطرق ا�ستخداًما 

يف الت�سويق الدويل.
الأ�سا�سية  العتبارات  تتعلق  عــام  وب�سكل 
ال�سوق  يف  للمنتج  ال�سعرية  ال�سيا�سة  لتخطيط 
ال�سيا�سة  تنميط  اإمكانية  يلي:  مبا  الأجنبي، 
وتفا�سيل  املنا�سب،  ال�سعر  وحتديد  ال�سعرية، 

�شروط البيع، ومعدلت تغيري �شعر العملة.
• التوزيـع: 

يف  للمنتجات  الــتــوزيــع  �سيا�سات  تتطلب 
التوزيع  قناة  حتديد  �سرورة  العاملية،  الأ�سواق 
امل�ستخدمة، وكذلك و�سائل التوزيع املادي لهذه 

املنتجات. 
عــامــاًل  الــتــكــلــفــة  تــعــتــرب  خــا�ــســة  فب�سفة 
موؤثًرا يف ت�سريف املنتجات ال�سلعية يف ال�سوق 
لتوزيع  قــنــاة  اإنــ�ــســاء  يتطلب  حيث  الأجــنــبــي، 
ال�سلع ا�سـتثمارات كبرية وتكاليف مرتفعة على 
تكاليف  اأن  كما  الإداريـــة،  والنواحي  البحوث 
على  عــالوة  عالية،  ال�سلع  لهذه  املــادي  التوزيع 
اأهمية  حتتل  والتي  والغالف،  العبوة  اعتبارات 

خا�سة عند امل�ستهلك الأجنبي. 
الت�سويق  يف  التوزيع  �سيا�سة  تتطلب  كما 
الئــتــمــان،  عمليات  مــراعــاة  اأهــمــيــة  الــــدويل 
وامل�ستندات والتوثيق، وو�سائل النقل امل�ساعدة، 

وغري ذلك من الأمور.
- الرتويـج: 

ــة بــاخــتــيــار  تــتــطــلــب الــــقــــرارات اخلــا�ــس
العاملي  لل�سوق  املنا�سبة  الرتويجية  الو�سائل 
الأ�ــســواق،  هــذه  احتياجات  مــراعــاة  �ــســرورة 
تــالئــم  اأن  ميــكــن  ــل  ــائ ــس ــو� ال هـــذه  مـــن  واأي 
الثقافية  الهوية  �سوء  يف  الحتياجات  هــذه 

الأجنبي.  للم�ستهلك 
وب�سكل عام فاإن امليل لدى بع�س ال�سركات 
اأن  ميكن  الرتويجية،  الأ�ساليب  تنميط  نحو 

الت�سابه  درجــة  تزايد  حالة  يف  جناًحا  يحقق 
الثقافية  املكونات  ذات  خا�سة  الأ�ــســواق  بن 
اأ�سيا على  املتقاربة، كاأ�سواق دول جنوب �سرق 

�سبيل املثال.
اأ�شاليب الت�شويق.. واأكرثها جناًحا

اأ�ساليب وطرق الدخول لالأ�سواق  اأهم  من 
الدولية: 

• الت�سدير.
التعاقدية. • التفاقات 

املبا�سر. • ال�ستثمار 
امل�سرتكة.  • امل�سروعات 

اأوًل: الت�سدير:
الت�سدير  �سيا�سات  اإلــى  املنظمات  تلجاأ 
دولًيا،  التعامل  خماطر  من  للحد  ملنتجاتها 
ــا الــتــ�ــســديــر لــهــذه  ــره ــوف ــا الــتــي ي ــمــزاي ــل ول
الت�سدير  تكلفة  انخفا�س  مثل  املنظمات، 
باملقارنة بالبدائل الأخرى، كما يعد من اأ�سهل 
البدائل للبدء يف التعامل مع الأ�سواق الدولية، 
على  للح�سول  جيدة  و�سيلة  كونه  على  عــالوة 

اخلربة العاملية.
ثانًيا: التفاقات التعاقدية:

متثل هذه التفاقات ارتباطات طويلة الأجل 
اأخــرى،  دولــة  يف  ومنظمة  دولية  منظمات  بن 
املعرفة  وحق  التكنولوجيا  نقل  مبقت�ساها  ويتم 
الــثــاين دون  الــطــرف  اإلـــى  الأول  الــطــرف  مــن 

ا�ستثمارات يف اأ�سول مادية من الطرف الأول. 
عديدة  �سوًرا  التعاقدية  الأ�سكال  وتاأخذ 
منها: عقود الت�سنيع، وعقود الرتخي�س، وعقود 
المتياز، وعقود ت�سليم املفتاح، وعقود الإدارة. 

الت�سنيع:  • عقود 
دولــة  يف  الت�سنيع   - الــعــقــود  هــذه  تعنى 
اأجنبية من خالل وكيل يف �سكل �سركة حملية 
ترتبط بعقد مع ال�سركة الدولية التي تنقل لها 

يف العادة التكنولوجيا وامل�ساعدة الفنية. 
ال�سركة  اأن  الطريقة  هــذه  عــيــوب  ومــن 
الدولية قد تواجه خطر اإيجاد مناف�س قوي لها 
يف امل�ستقبل، يتمثل يف ال�سركة املحلية املتعاقدة 

معها كوكيل يف ال�سوق الدولية. 
الرتخي�س:  • عقود 

الرتتيبات  من  العقود جمموعة  متثل هذه 
اأ�سوًل  الرتخي�س  مانح  يوفر  مبقت�ساها  التي 
مادية غري ملمو�سة للمرخ�س له، نظري مقابل 

مادي يدفعه الأخري لالأول. 
ومعنى هذا اأن املرخ�س له يتحمل م�سئولية 

الت�سويق عالوة على م�سئولية الإنتاج.
وم��ن اأه���م م��زاي��ا وع��ي��وب ا���ش��ت��خ��دام هذا 

الأ�شلوب: 
العقود  لــهــذه  اجلــيــدة  الإدارة  وتتطلب 
ــة مـــراعـــاة مـــا يــلــي لــتــقــلــيــل املــخــاطــر  اأهــمــي

املرتبطة بهذه العقود. 

العدد 94 - أغسطس 2014م

أسواق عالمية

24



المتياز:  • عقود 
تــعــتــرب هــــذه الــعــقــود اإحـــــدى �ـــســـور عــقــود 
اأو  دولية مبنح حق  �سركة  تقوم  الرتخي�س، حيث 
مكان  ويف  وفرتة  بطريقة  معن  عمل  اأداء  امتياز 

حمدد، وذلك ل�سركة حملية يف دولة اأخرى. 
تعطى  لالمتياز  املانحة  ال�سركة  اأن  مبعنى 
المــتــيــاز  عــلــى  احلــا�ــســلــة  لل�سركة  ا  ترخي�سً
ال�سم  حتت  معن  عمل  واأداء  تنظيم  يخولها 
المتياز،وذلك نظري  لل�سركة �ساحبة  التجاري 
مقابل مايل من احلا�سل على المتياز، وبذلك 
اخل�سائ�س  مــن  ال�ــســتــمــراريــة  �سفة  تعترب 

املميزة لهذه العقود. 

وه�����ذه ال���ع���ق���ود ك��ب��دي��ل ل���دخ���ول الأ�����ش����واق 
العاملية، تت�شم باملزايا والعيوب التالية:

املفتاح:  ت�سليم  • عقود 
ال�سركات  اإحـــدى  تلتزم  العقود  لهذه  وفــًقــا 
الدولية ببناء م�سروع متكامل وت�سليمه اإلى اجلهة 
تدريب  الــدولــيــة  ال�سركة  تتحمل  وقــد  املــالــكــة، 
واإمــــداده  املــ�ــســروع  لت�سغيل  والفنين  العاملن 

باملعدات الالزمة للت�سغيل.
الإدارة:  • عقود 

دولــيــة،  ل�سركة  احلــق  الــعــقــود  هــذه  تعطي 
باإدارة العمليات اليومية فقط لإحدى امل�سروعات 

يف دولة اأجنبية.
اأن هذه العقود ل متنح ال�سركة احلق  مبعنى 

تطور مفهوم 
التسويق

حديث  احلايل  مبعناه  الت�سويق  يعترب 
الــنــ�ــســاأة نــ�ــســبــًيــا، فــالــنــظــم الإداريــــــة يف 
مفهوم  تعرف  مل  القت�سادية  املوؤ�س�سات 
كان  حيث  اخلم�سينيات،  يف  اإل  الت�سويق 
املفهوم ال�سائد قبل ذلك هو مفهوم البيع، 
ويرى كثري من الباحثن اأن مفهوم الت�سويق 

قد تطور عرب املراحل الثالث التالية:
1- التوجيه بالإنتاج )1930-1900(:

حمور  هو  الإنتاج  م�سكلة  كانت  وفيها 
يكن  ومل  املوؤ�س�سة،  يف  الإدارة  ان�سغال 
تعريف الإنتاج يواجه اأي �سعوبة لأن ال�سوق 
مل تكن م�سبعة، ولذا كان الرتكيز يف هذه 
املرحلة على الإ�سباع الكمي للحاجات، واأّن 
ق�سايا النوعية اأو اجلودة يف الإنتاج كانت 

للمبادرة من مهند�سي الإنتاج.
2- التوجيه للبيع )1950-1930(:

كبرية  مبــعــدلت  ــاج  ــت الإن زاد  حيث 
العلمية  الإدارة  اأ�ساليب  اإدخــال  بف�سل 
يف امل�سروعات واقت�سادها متيز بالإنتاج 
لنظام  احلاجة  بــرزت  ثم  ومــن  الكبري، 
الإنتاج،  هذا  ت�سريف  على  قــادر  توزيع 
ولكن  البيع،  بوظيفة  الهتمام  وازداد 
ا�ستخدام  فــازداد  تتغري  مل  البيع  فل�سفة 
الإعالن، وظهرت بحوث الت�سويق لتزويد 
الت�سويقية  باملعلومات  املوؤ�س�سة  اإدارة 
املتعلقة  قــراراتــهــا  لــرت�ــســيــد  الـــالزمـــة 

بالإنتاج والتخزين والتوزيع...اإلخ.
3- التوجيه باملفهوم الت�سويقي )من �سنة 

1950 اإلـى اليوم(:
املوؤ�س�سة  يف  الإدارة  تبنت  وفيها 
الإنــتــاج  يف  جــديــدة  فل�سفة  الإنــتــاجــيــة 
مــفــهــومــهــا »الأ�ـــســـهـــل �ــســنــع مـــا يحب 
بيع ما  اأن ي�سرتي من حماولة  امل�ستهلك 

يحب املنتج اأن ي�سنع«.
يف  بال�سرعة  املرحلة  هــذه  ومتيزت 
�سرعة  مل�سايرة  جديدة  منتوجات  ابتكار 
�سدة  وازدادت  امل�ستهلكن،  اأذواق  تغري 
امل�ستهلكن  جــذب  اأجـــل  مــن  املناف�سة 

وك�سب ر�ساهم. 

العي��������وباملزاي�����������ا 

ل يحتاج الرتخي�س لتدفقات راأ�سمالية خارجية، فهو و�سيلة - 
�سهلة و�سريعة لدخول الأ�سواق العاملية.

العتماد على خربة ال�سركة املحلية املرخ�س لها، وبالتايل - 
ي�ساعد الرتخي�س على مواجهة موانع ال�سترياد ذي التكلفة 

املتزايدة 

ل ينا�سب الرتخي�س تلك ال�سركات التي ل متتلك اأي ميزة - 
تكنولوجية اأو ا�سم اأو عالمة جتارية … اإلخ.

مانح -  اإلى  له  املرخ�س  من  املدفوع  املايل  املقابل  �ساآلة 
الرتخي�س، عالوة على عدم �سيطرة الأخري على الربنامج 

الإنتاجي والت�سويقي للطرف الأول. 

العي����������وباملزاي�����������ا 

تقليل املخاطر ال�سيا�سية.- 
انخفا�س تكلفة التو�سع يف الأ�سواق الدولية.- 

�ساآلة الأرباح.- 
ال�سيطرة غري الكاملة على العقد.- 

العيوباملزاي�����������ا 

ال�ستغالل الكامل للميزة التناف�سية لل�سركة الدولية.- 
تخفي�س تكلفة اإمداد ال�سوق امل�ستهدف باملنتج - 
يف -  لوجودها  الدولية  لل�سركة  عديدة  ت�سويقية  مزايا  خلق 

ال�سوق املحلي وقربها من امل�ستهلك النهائي.

وم�سحوبة -  كبرية  واإدارية  راأ�سمالية  موارد  اإلى  احلاجة 
بدرجة من املخاطرة.

امل�سروعات -  بع�س  لف�سل  املعلومات  تف�سري  �سوء  يوؤدي  قد 
ال�ستثمارية.

ارتفاع تكاليف بدء امل�سروع ال�ستثماري، وطول فرتة ا�سرتدادها، - 
عالوة على �سعوبة الن�سحاب من ال�سوق يف حالة الف�سل. 

تغيري  اأو  القرارات،  اتخاذ  �سلطة  ا�ستخدام  يف 
�سيا�سة  ومنها  للم�سروع،  الإداريـــة  ال�سيا�سات 

توزيع الأرباح.
ثالًثا: ال�ستثمار املبا�سر: 

درجات  اأعلى  الطريقة  ا�ستخدام هذه  ميثل 
حيث  العاملية،  الأ�ــســواق  دخــول  عند  املخاطرة 
يف  املبا�سر  بال�ستثمار  الدولية  ال�سركة  تقوم 
م�سروعات اإنتاجية مملوكة لها بالكامل يف ال�سوق 

امل�ستهدف، ومن مزايا وعيوب هذه الطريقة: 
رابًعا: امل�سروعات امل�سرتكة: 

ال�ستثمار  مع  امل�سرتكة  امل�سروعات  تت�سابه 
العالية  املــخــاطــرة  درجـــة  حيث  مــن  املــبــا�ــســر، 

امل�ساحبة ل�ستخدام الأ�سلوبن. 
دخول  اأمن��اط  اإن  القول  ميكن  عام  وب�شكل 
املنظمات اإلى الأ�سواق العاملية، يختلف باختالف 

حجم وطبيعة ن�شاط هذه املنظمات. 
ــغــرية قـــد تــ�ــســتــمــر يف  ــ�ــس ــركــات ال ــس ــ� فــال
ا�ستخدام الت�سدير للدخول اإلى ال�سوق العاملي، 
التي  الــكــربى  ال�سركات  بع�س  بخالف  ــك  وذل
املبا�سرة،  وال�ستثمارات  الرتخي�س  نحو  تتجه 

وامل�سروعات امل�سرتكة. 
طرًقا  ت�سلك  اخلــدمــات  �ــســركــات  اأن  كما 
حتقق  بحيث  الأجنبي،  ال�سوق  لدخول  خمتلفة 
قدًرا اأكرب من ال�سيطرة على عملياتها، واإن كانت 

تتحمل مقابل ذلك درجة عالية من املخاطرة.

جدول يو�سح مزاياوعيوب عقود الرتخي�س

جدول يو�سح مزاياوعيوب عقود الت�سنيع

جدول يو�سح مزاياوعيوب عقود ت�سليم املفتاح
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العام يف اململكة هذا القطاع  النقل  املعنية بتطوير قطاع  تولي اجلهات 
تبرهن  التي  النماذج  من  الكثير  الواقع  أرض  على  ويتجسد  أهمية خاصة 

املساعي احلثيثة يف هذا النهج.
 وتعد وزارة النقل السعودية من أقدم مرافق الدولة التي أنشئت مع بداية 
تأسيس الدولة، فقد كان تيسير االتصال بني أرجاء البالد الواسعة من أول 
ما عني به امللك املؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن، سواء بإدخال الوسائل 
شق  أو  والهاتف  والبريد  البرق  بخدمات  بالقيام  أو  الالسلكية  أو  السلكية 

الطرق أو إنشاء اخلطوط احلديدية واجلوية أو املوانئ.

الرياض: »تداول«

تطور يسابق الزمن واستثمار 
حقيقي في البنية التحتية
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15 ألف كيلو متر من 
المتوقع إنجازها قبيل 

نهاية 2018

كثرية  مبراحل  البالد  يف  النقل  قطاع  مر  وقد 
طريق  وعلى  ال��دول��ة،  ب��ه  تخطو  كانت  م��ا  م��ع  تتفق 
التنظيم والتطوير فكانت وزارة النقل وعند اإن�شائها 
باإن�شاء  يتعلق  ما  كل  عن  م�شوؤولة   ،1953 ع��ام  يف 
واملوانئ  والتلك�س  والهاتف  والربيد  وال��ربق  الطرق 
والبحري  الربي  النقل  و�ش�ؤون  واخلط�ط احلديدية 

بوجه عام.
وت�شعب  النقل  وزارة  م�شوؤوليات  ت��زاي��د  وم��ع 
 ،1975 ع��ام  يف  ت�شكيلها  اأع��ي��د  خدماتها  جم��االت 
منوطة  والهاتف  والربيد  الربق  �شوؤون  باتت  بحيث 
عامة  موؤ�ش�شة  اأن�شئت  كما  بذاتها،  قائمة  ب���وزارة 
للموانئ اأنيطت بها م�شوؤولية اإدارة وت�شغيل املوانئ يف 

اململكة وم�ؤ�ش�شة اأخرى للخط�ط احلديدية.
تعزيز م�ستوى الرفاهية

ويوؤكد الدكتور �شامل باعجاجة اأ�شتاذ املحا�شبة 
النقل  م�شاريع  اأن  ل���»ت��داول«،  الطائف  جامعة  يف 
االقت�شاد  لنمو  حقيقًيا  �شرياًنا  متثل  ال�شعودية،  يف 
ال�شع�دي، وتعزز من م�شت�ى رفاهية امل�اطن واملقيم 
على حد �شواء، م�شرًيا يف الوقت ذاته اإلى اأن االإنفاق 
ميثل  ال��ربي��ة  النقل  ط���رق  على  الكبري  احل��ك��وم��ي 

ا�شتثماًرا حقيقًيا يف البنية التحتية للمملكة.
ال�شياق ذاته،  ولفت باعجاجة خالل حديثة يف 
اجلديدة  النقل  و�شائل  على  اململكة  اإنفاق  اأن  اإل��ى 
القطارات  اأو خط�ط  امل��دن،  داخ��ل  امل��رو  كخط�ط 
من  �شيعزز  ال�شعودية،  امل��دن  تربط  التي  ال�شريعة 
فر�شة تقدم معدالت التنمية يف البالد، وي�شاهم يف 

زيادة معدالت النمو التجاري يف الوقت ذاته.
الطرق الربية يف ال�سعودية

اجلهود  هذه  مالمح  الأب��رز  �شريع  وبا�شتعرا�س 
قطاع  لتطوير  الداعمة  امل�شاعي  �شمن  اأن��ه  جن��د 

ال���وزراء  جمل�س  اأ���ش��در  ق��د  اململكة  يف  النقل 
ق��راًرا  املن�شرم،  رم�شان  �شهر  نهاية  يف 
يق�شي باإ�شناد مهمة ر�شد خمالفات النقل 

العام و�شبطها اآلًيا وب�شرًيا، باالإ�شافة اإلى ما يتعلق 
باملخالفات املت�شلة مبحطات الوزن الثابتة واملتحركة 

وت�شغيلها و�شيانتها، اإلى القطاع اخلا�ص.
وياأتي دخ�ل القطاع اخلا�ص يف عملية الت�شغيل 
يف  جديًدا  �شبًبا  اململكة،  يف  النقل  لقطاع  امليداين 
بالذات  الربية  للطرق  التحتية  البنى  اإمكانية تطوير 
يف البالد والتي تعترب اأهم االأجزاء يف البنية التحتية 
اأط��وال  جمموع  يبلغ  اأن  املتوقع  م��ن  حيث  للقطاع، 
الطرق الربية التي تنفذها وزارة النقل ال�شعودية حتى 
عام 2018 ما جمموعه 15 األف كيل� مر، ت�شاف اإلى 

الرقم احلايل البالغ حجمه نحو 60 األف كيل� مر.
وقد بات وا�شًحا اأن الطرق الربية يف ال�شعودية 
امل�شاريع  معدالت  �شعيد  على  ت�شهد حت�الت كربى 

حكومي  اإن��ف��اق  و�شط  املطبقة،  واجل���ودة  املنفذة، 
 1426 عام  منذ  مت�شاعدة  وت��رية  ياأخذ  ب��داأ  كبري 
للهجرة، وهو االأمر الذي من املتوقع اأن يقود قطاع 
من  جديدة  تاريخية  مرحلة  اإل��ى  البالد  يف  النقل 

التطور امللحوظ. 
ويف تعليقه على قرار جمل�س الوزراء باملوافقة 
خمالفات  ر�شد  مهمة  اخلا�ص  القطاع  ت�شلم  على 
بن  جبارة  الدكتور  النقل  وزي��ر  اأك��د  العام،  النقل 
الوزراء  جمل�س  قرار  �شدور  اأن  ال�شري�شري  عيد 
باملوافقة على م�شروع اإ�شناد مهمة ر�شد خمالفات 
النقل العام و�شبطها اآلًيا وب�شرًيا، باالإ�شافة اإلى ما 
الثابتة  الوزن  مبحطات  املت�شلة  باملخالفات  يتعلق 
واملتحركة وت�شغيلها و�شيانتها، اإلى القطاع اخلا�ص، 
يعد دعًما وت�شجيًعا لقطاع النقل ال�شعودي، مبيًنا اأن 
هذا االأمر ياأتي ا�شتمراًرا لدعم قطاع النقل احليوي 
عجلة  دفع  يف  القطاع  هذا  الأهمية  اإدراًك���ا  والهام 

التنمية.

رم�شان  �شهر  اأواخ��ر  يف  النقل  وزي��ر  واأو���ش��ح 
املا�شي، اأن ت�شغيل حمطات الوزن الثابتة واملتحركة 
املكت�شبات  اإيجابي يف احلفاظ على  اأثر  له  بفعالية 
الطرق  اإن�شاء  يف  الدولة  اأنفقتها  التي  االقت�شادية 
م�شتخدمي  و���ش��الم��ة  �شالمتها  على  وامل��ح��اف��ظ��ة 
ال���ط���رق، م�����ش��ي��ًف��ا »امل��ت��اب��ع��ة احل��ث��ي��ث��ة وامل��ك��ث��ف��ة 
الب�شائع  اأو  للركاب  �شواء  النقل  اأن�شطة  ملمار�شي 
ال��ت��ج��اوزات  م��ن  احل��د  يف  كبري  ب�شكل  �شي�شاهم 
النقل  خدمات  من  االنتفاع  اإلى  ويوؤدي  واملخالفات 
على  واللوائح  النظام  حر�س  التي  بال�شورة  العام 
اخلدمات  ه��ذه  لتط�ير  املجال  وف�شح  اإظ��ه��اره��ا، 
الى  وترتقي  منها  امل��اأم���ل  امل�شت�ى  اإل��ى  لرتقي 

امل�شت�ى الذي يليق باململكة«.

كما اأن��ه ويف اآخ��ر ت��ط��ورات ال��ط��رق ال��ربي��ة يف 
اأعلن اأمري منطقة ع�شري االأمري في�شل بن  اململكة، 
خالد بن عبدالعزيز منت�شف �شهر رم�شان املن�شرم، 
امللك  ال�شريفني  موافقة خادم احلرمني  �شدور  عن 
عبداهلل بن عبدالعزيز باعتماد تنفيذ م�شروع طريق 
رديف يربط منطقتي ع�شري وجازان بتكلفة تقدر ب� 6 

مليارات ريال.
وبني االأم��ري في�شل 

ب���ن خ���ال���د يف ه��ذا 
اأن  ال���������ش����دد، 

الفرعاء  منتزهات  من  يبداأ  اإن�شاوؤه  املزمع  الطريق 
�شمال  بي�س  اإلى حمافظة  و�شواًل  اأبها  جنوب مدينة 
تنفيذه  �شيتم  اإذ  كلم،   135 بطول  ج��ازان  منطقة 
يحتاجها  التي  اخلدمات  بجميع  وتزويده  مزدوًجا 

لت�شهيل حركة التنقل للم�شافرين بني املنطقتني.
املوافقة  اأن  خالد  ب��ن  في�شل  االأم���ري  واأو���ش��ح 
الرابط  الطريق  م�شروع  تنفيذ  اعتماد  ا  اأي�شً �شملت 
باملراكز  م��روًرا  وج��ازان  املكرمة  مكة  منطقتي  بني 
ري��ال  م��ل��ي��ارات   4 وبتكلفة  ع�شري  ملنطقة  التابعة 
وتزويد ما يحتاجه الطريق من خدمات وا�شراحات 
امللك  موافقة  �شمن  ياأتي  ذلك  اأن  موؤكًدا  وغريها، 
م�شروعات  تنفيذ  باعتماد  عبدالعزيز  بني  عبداهلل 

طرق مببلغ اإجمايل يقدر بنحو 24 مليار ريال.

27
العدد 94 - أغسطس 2014م



التي�سري على املواطنني
�شنوًيا  ال�شعودية  تنفق  االجت���اه،  ه��ذا  ويف 
قطاع  تطوير  م�شاريع  على  ال��ري��االت  مليارات 
النقل، وهو ما جعلها من اأكرث دول العامل نه�شة 
على م�شت�ى خط�ط النقل الربي امل�شفلتة ب�شكل 

خا�س خالل ال�شنوات املا�شية.
وعلى الرغم من و�شول ال�شعودية اإلى مرحلة 
يف  ممثلة  امل�شفلتة  النقل  خط�ط  م��ن  متقدمة 
واملحافظات  واملدن  املناطق  بني  الرابطة  الطرق 
والقرى فاإنها ما زالت تعمل على املزيد، يف خط�ة 
من �شاأنها تعزيز م�شتويات التي�شري على املواطنني 

واملقيمني، وزيادة معدالت التنمية يف البالد.
اأحدث املقايي�س العاملية

ويف اإح�شاءات ر�شمية ن�شرت على موقع وزارة 
اأط��وال  جمموع  يتجاوز  فاإنه  ال�شعودية،  »النقل« 
الطرق التي نفذتها وزارة النقل ال�شعودية 60 األف 
كيل�مر، �شيدت وفق اأحدث املقايي�ص العاملية وبعدة 
ببع�س  بع�شها  الرئي�شة  امل��دن  ربطت  اجت��اه��ات 
مل�اجهة التط�ر الكبري لهذه املدن وخلدمة حركة 
عدد  م�شت�ى  رفع  جرى  كما  بينها،  الكبري  النقل 
من الطرق املفردة لت�شبح مزدوجة ونفذت الكثري 
امل��دن،  بع�س  يف  واجل�شور  الدائرية  الطرق  من 
اجلنوبية،  املنطقة  العقبات يف  تنفيذ  اإلى  اإ�شافة 
وفًقا  الداخلية يف كل منطقة،  الطرق  اإلى  اإ�شافة 

الإح�شاءات ر�شمية نهاية العام قبل املا�شي.
وت�������ش���اه���م ه�����ذه ال����ط����رق يف رب�����ط م���دن 
وحمافظات املنطقة بع�شها ببع�س ومن ثم تربط 
النقل  وزارة  نفذت  اإذ  املناطق،  بباقي  املنطقة 
الرئي�شة  الطرق  من  تتفرع  التي  الثانوية  الطرق 
ال�شكانية،  والتجمعات  املراكز  خمتلف  وتخدم 
جمم�ع  بلغ  ال��ت��ي  ال��راب��ي��ة  ال��ط��رق  ع��ن  ف�شاًل 
اأطوالها حتى االآن ما يربو على 139 األف كيل�مر، 
البناء  عملية  يف  ال��ط��رق  ه���ذه  �شاهمت  فيما 
مما  اململكة،  اأرجاء  خمتلف  عمت  التي  والتنمية 
للم�اطنني  املقدمة  اخلدمات  انت�شار  يف  �شاهم 
والتعليمية،  ال�شحية،  كاخلدمات  مكان،  كل  يف 

والزراعية، واالجتماعية.
اأهم الإجنازات

املا�شية،  ال�شنوات  خالل  ال�شعودية  ونفذت 
مناطق  خمتلف  يف  ال�شريعة  الطرق  من  الكثري 

الدمام   - الريا�س  طريق  اأهمها:  م��ن  ال��ب��الد، 
 - الريا�ص  طريق  كيل�مًرا،   383 بطول  ال�شريع 
طريق  كيل�مًرا،   317 بطول  ال�شريع  الق�شيم 
كيل�مًرا،   448 بطول  املنورة  املدينة   - الق�شيم 
طريق الريا�س - الطائف - مكة املكرمة ال�شريع 
املكرمة - جدة  بطول 820 كيل�مًرا، طريق مكة 
ال�شريع بطول 70 كيل�مًرا، طريق جدة - املدينة 
املنورة ال�شريع بطول 410 كيل�مرات، طريق مكة 
 70 بطول  )ال�شيل(  ال�شريع  الطائف   - املكرمة 
املن�رة  املدينة   - املكرمة  مكة  طريق  كيل�مًرا، 

ال�شريع بطول 421 كيل�مًرا.
حتى  تنفيذها  اجلاري  الطرق  اأط��وال  وبلغت 
 22.2 نحو  1434ه���   -  1433 امل��ايل  العام  نهاية 
األف كيل�مر، وه� رقم ميثل ما ن�شبته 27 يف املئة 
حتى  اململكة  يف  نفذت  التي  الطرق  جمموع  من 
االآن، وبذلك فاإن اأطوال الطرق امل�شفلتة يف البالد 
�شت�شل اإلى 83 األف كيل�مر بعد اإجناز امل�شاريع 

التي يجري العمل عليها االآن.
ال�شع�دية،  يف  الطرق  �شيانة  م�شت�ى  وعلى 
خالل  م��ن  ال��ط��رق  �شيانة  النقل  وزارة  جت��ري 
�شنوات،  ثالث  كل  �شعوديني  مقاولني  مع  التعاقد 
من  للفرة  امل�قعة  ال�شيانة  عق�د  عدد  بلغ  فيما 
ع��ام 1433ه���� اإل��ى ع��ام 1436ه����، نحو 80 عقًدا 
عقود  وع�شرة  املناطق،  جميع  يف  الطرق  ل�شيانة 
ل�شيانة وت�شغيل اإنارة الطرق واالأعمال الكهربائية 

يف ثماين مناطق.
ع�سب القت�ساد

ال�شعودية،  يف  النقل  قطاع  م�شتقبل  وح��ول 
توؤكد وزارة النقل اأن القطاع يحظى دائًما باملتابعة 
والأن��ه  االق��ت�����ش��اد  الأن���ه مي�س ع�شب  وااله��ت��م��ام 
ارتباًطا  ويرتبط  �شورها  بكافة  التنمية  مفتاح 
جناحها  يعتمد  التي  امل�شتدامة  بالتنمية  وثيًقا 
االأ�شا�شية  البنية  ت�فر  مدى  على  اأ�شا�شية  ب�شفة 
اإلى  الو�شائط،  املتعددة  النقل  وو�شائل  للطرق 
اأه��داف  حتقيق  يف  النقل  قطاع  م�شاهمة  جانب 
اإزال��ة  يف  تركز  التنم�ية  اال�شراتيجية  اخلطة 
وال��ق��ان��ون��ي��ة واالإداري�����ة املكبلة  امل��ادي��ة  ال��ع��وائ��ق 
قدرة  وتفعيل  النقل،  قطاع  يف  االقت�شادي  للنمو 
يف  االقت�شادي  النم�  حتفيز  على  القطاع  ه��ذا 
ال  ال��ت��ي  ال��ع��الق��ة  ذات  االقت�شادية  القطاعات 
قرارات  اتخاذ  وتتطلب  الطلب،  ملحددات  تخ�شع 

ا�شراتيجية وتخطيًطا بعيد املدى.
قطار الريا�س 

من  الكثري  لقيت  التي  ا  اأي�شً االإجن��ازات  من 
االهتمام )م�شروع امللك عبدالعزيز للنقل العام- 
تنفيذ  خالله  من  يتم  الذي  واحلافالت(  القطار 

م�شارات  �شتة  م��ن  يتكون  ال��ذي  الريا�س  قطار 
و85  كيل�مًرا   176 يبلغ  اإجمايل  بطول  رئي�شية 
الكثافة  ذات  امل��ن��اط��ق  معظم  تغطي  حم��ط��ة، 
ال�شكانية واملن�شاآت احلكومية واالأن�شطة التجارية 
والتعليمية وال�شحية، وترتبط مبطار امللك خالد 
واجلامعات  امل��ايل  عبداهلل  امللك  ومركز  ال��دويل 

الكربى وو�شط املدينة ومركز النقل العام.
وقد روعي يف ت�شميم �شبكة م�شارات القطار، 
ب��احل��اف��الت  ال��ن��ق��ل  �شبكة  م��ع  ال��ت��ك��ام��ل  حتقيق 
وو�شائط النقل االأخرى لتحقيق الفائدة الق�ش�ى 
مت  كما  امل��دي��ن��ة،  م�شت�ى  على  النظام  ه��ذا  م��ن 
املعايري  م��ن  ع��دد  ب��ن��اء على  امل�����ش��ارات  اخ��ت��ي��ار 
القائمة  امل�شروع  اأه���داف  حتقق  التي  واالأ���ش�����ص 

وامل�شتقبلية يف املدينة.
مدينة  يف  ب��احل��اف��الت  النقل  �شبكة  ومت��ت��د 
كامل  لتغطي  كيل�مًرا   1083 ب��ط��ول  ال��ري��ا���س 
خمتلفة  حافلة   1064 ت�شغيل  وت�شمل  امل��دي��ن��ة، 
االأحجام وال�شعات، كما ت�شم 776 حمطة انتظار 
ومواقف عامة مبختلف الفئات واالأحجام، اإ�شافة 
بيع  ومنافذ  واملراقبة  التحكم  اأنظمة  تنفيذ  اإل��ى 
النقل  ب�شبكة  والت�شغيل  للتحكم  ومركًزا  التذاكر 

العام يف مدينة الريا�س.
اأربعة  بني  باحلافالت،  النقل  �شبكة  وتتوزع 
م�شارات  اأرب��ع��ة  بينها  م��ن  خمتلفة،  م�شتويات 
امل�شار املخ�ش�ص بط�ل  خلط�ط احلافالت ذات 
96 كيل�مًرا وب�103 حمطات، وم�شاران خلط�ط 
احلافالت الدائرية بطول 83 كيل�مًرا ي�شمان 67 
العادية  احلافالت  خلط�ط  م�شاًرا  و18  حمطة، 
اإل���ى خط�ط  اإ���ش��اف��ة  ك��ي��ل���م��رات،  ب��ط��ول 405 
احلافالت العادية التي متتد بطول 600 كيل�مًرا 

وتخدم معظم اأحياء الريا�س ال�شكنية.
النقل العام يف املدينة املنورة 

وعلى �شعيد تطوير النقل العام باململكة لقيت 
العام  النقل  م�شروع  على  ال��وزراء  موافقة جمل�س 
امل�شوؤولني  من  وا�شعة  اإ���ش��ادة  امل��ن��ورة  املدينة  يف 
واجلهات املعنية بالدولة، نظًرا ملا ي�شكله امل�شروع 
التنمية  عجلة  دف��ع  يف  ت�شهم  نوعية  نقلة  م��ن 
اخلدمات  اأرق��ى  وتقدمي  واالقت�شادية  العمرانية 
يحقق  مبا  ومتكاملة  حديثة  نقل  �شبكة  خالل  من 
تطلعات القيادة الر�شيدة، وتعك�س اهتمام حكومة 
ال�شبل  جميع  بتوفري  ال�شريفني  احلرمني  خ��ادم 

املمكنة لراحة املواطنني واملقيمني.
في�شل  االأمري  امللكي  ال�شمو  �شاحب  واعترب   
املدينة  منطقة  اأم��ري  عبدالعزيز،  بن  �شلمان  بن 
خمرجات  اأح��د  امل�شروع ال�شخم  ه��ذا  امل��ن��ورة، 
يت�شمن  ال��ذي  املنورة  للمدينة  ال�شامل  املخطط 

نفذت السعودية خالل 
السنوات الماضية، الكثير من 
الطرق السريعة في مختلف 

مناطق البالد

قضية العدد
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اأعلى  على  حديثة  متكاملة  نقل  �شبكة  تطوير 
املوا�شفات العاملية للنقل العام )عايل ال�شعة( 
و�شبكة مرو وحافالت �شريعة وما يرتبط بهما 
خدمة  ومراكز  وحمطات  م�شاندة  مواقف  من 
ال�شبكة  لت�شتوعب  ذكية،  نقل  واأنظمة  و�شيانة 
املنورة  املدينة  يف  النقل  على  املتزايد  الطلب 
من قبل االأهايل واحلجاج والزوار، ولي�شهم يف 
التقليل من االآثار ال�شلبية حلركة املرور وحتقيق 
ال�شريع. ال�شريفني  احلرمني  قطار  مع   الربط 

و�شّدد اأمري منطقة املدينة املنورة على اأن جميع 
اجلهات املعنية يف املنطقة �شتويل جّل اهتمامها 
ليظهر  دق��ة  بكل  امل�شروع  ه��ذا  مراحل  لتنفيذ 

بال�شورة التي تريدها القيادة.
الق�ساء على �سعوبة التنقل

ك��ذل��ك ق��ال م��ع��ايل وزي���ر احل��ج الدكتور 
بندر بن حممد حجار، اإن م�شروع النقل العام 
به  تتمتع  ما  يعاي�س  املنورة  املدينة  منطقة  يف 

م�شت�ى  على  كبرية  اإ�شالمية  مكانة  م��ن  املنطقة 
االإيجابية  امل�شروع  اإ�شهامات  عن  ناهيك  العامل، 
الزحام  مع  التنقل  و�شعوبة  ع�شوائية  من  احلد  يف 
و�شائل  يف  احل��ايل  والنزيف  املرورية  واالختناقات 
املوا�شالت واملحروقات مع ازدياد الزحف العمراين 

يف املنطقة وتوافد اآالف الزوار �شنوًيا.
على  املبذولة  اجلهود  احلج  وزي��ر  معايل  وثمن 
�شعيد اإجناز درا�شات منظومة النقل العام يف املنطقة 
والنظرة امل�شتقبلية من الدولة للمنطقة التي تالم�س 
القد�شية االإ�شالمية للمدينة املنورة التي يتوافد عليها 
ال�شالة  لق�شد  االأر���س  بقاع  امل�شلمون من خمتلف 
يف امل�شجد النب�ي، لذا ال بد لها اأن حتظى مب�شروع 
املدينة  اأط���راف  م��ن  التنقل  ل�شهولة  ال��ع��ام  النقل 
وخمارجها اإلى و�شطها وتربط الطرق ال�شريعة التي 

ت�شل املدينة املن�رة باملدن االأخرى.
واأ����ش���ار اإل���ى اأن ه���ذا امل�����ش��روع ي��اأت��ي م��واك��ًب��ا 
املدينة  يف  تنفيذها  اجلاري  العمالقة  للم�شروعات 

ال�شريفني  احلرمني  خ��ادم  م�شروع  واأهمها  املنورة 
احلرمني  قطار  وم�شروع  النبوي  امل�شجد  لتو�شعة 
وامل�شروع احليوي  املطار  تو�شعة  ال�شريفني وم�شروع 
الهام الذي وجه به خادم احلرمني ال�شريفني موؤخًرا 
وتوديع  ال�شتقبال  عبداهلل  امللك  مدينة  اإن�شاء  وهو 
والزوار مما يالم�س طموحات  واملعتمرين  احلجاج 
املعاي�شة  العمالقة  امل�شاريع  باإيجاد  املنطقة  اأهايل 
على  املنطقة  هذه  اإقبال  ويعزز  العمرانية  للنه�شة 

العهد اجلديد من التطوير والنماء.
النقل اجلوي والبحري

باململكة  اجل���وي  النقل  �شناعة  �شعيد  على 
يالحظ اأن ال�شن�ات االأخرية �شهدت تط�ًرا ملح�ًظا 
القطاع احليوي يف  ونه�شة حقيقة ملمو�شة يف هذا 
ال�شعودية، واأ�شبحت هيئة الطريان  اململكة العربية 
املدين ال�شعودية من اأهم الروافد االقت�شادية ومن 

اأهم مكت�شبات التنمية ال�شعودية.
ووفًقا لتاأكيدات هيئة الطريان املدين ال�شعودية 
فاإن النمو يف احلركة مبطارات اململكة يعد من اأعلى 
الن�شب يف املنطقة؛ حيث تراوح تلك الن�شب بني %8 
الهيئة  قيام  الكبري  النمو  هذا  عن  نتج  وقد  و%14، 
من  الكبرية  التطويرية  امل�شاريع  من  العديد  بتنفيذ 
لل�شاالت  تو�شعة  اأو  جديدة  �شفر  ل�شاالت  اإن�شاء 
�شاحات  ت��اأه��ي��ل  اإع����ادة  م��ع  بع�شها،  يف  احل��ال��ي��ة 

املطارات وزيادة مواقف الطائرات.
وزارة  توؤكد  ح�شبما  البحري  النقل  ُيعد  وباملثل 
االقت�شادية  التنمية  ركائز  اإحدى  ال�شع�دية  النقل 
ن�شبته  ما  نقل  يف  ي�شهم  حيث  العامل،  دول  ملختلف 
العديدة  للمميزات  نظًرا  العاملية  التجارة  من   %75
التي ميتاز بها كم�شاهمته يف نقل كميات كبرية من 
االأخرى،  النقل  و�شائل  مع  مقارنة  والب�شائع  ال�شلع 
لتلك  امل��دف���ع��ات  م��ي��زان  حت�شني  يف  ي�شاهم  كما 

الدول.
النقل  ال�شعودية  العربية  اململكة  اأول��ت  لذلك 
اأنها تتمتع ب�شواحل  البحري اهتماًما كبرًيا، خا�شة 
احلديثة  امل��وان��ئ  ف��اأن�����ش��اأت  طويلة  مل�شافات  متتد 
وتاأ�ش�شت  ال�شفن  وبناء  اإ�شالح  اأح��وا���س  واأق��ام��ت 
فيما  املالحية،  واملوؤ�ش�شات  ال�شركات  لذلك  تبًعا 
جانب  اإل��ى  احلديث  البحري  االأ�شطول  بناء  مت 
الن�شاطات  وخمتلف  امل�شانع  خمتلف  اإقامة 

االقت�شادية يف هذه املدن البحرية.

مشاريع النقل في السعودية، 
تمثل شريانًا حقيقيًا لنمو 

االقتصاد السعودي
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تعددت األسباب.. وكثرت الحلول
اتساع الفجوة التقنية..

تعد القدرة التقنية ملجتمع ما املصدر احلقيقي لثروته والركيزة األساسية لتقدمه،وقد باتت التقنية احلديثة 
الرافد احلقيقي الذي يغذي عناصر اإلنتاج ومرافقه التقليدية باملعرفة والقدرة على التجويد والتطوير واملنافسة، 
لكن ثمة اتساع تشهده الفجوة التقنية بني الدول اإلسالمية والدول املتقدمة, وهو اتساع له تكلفته االقتصادية 
املباشرة، ما يستدعي البحث عن حلول لسد تلك الفجوة التقنية التي ُتعد واح��دة من أبرز املشكالت ذات البعد 

االقتصادي, التي تواجه األمة اإلسالمية يف طريقها نحو التنمية.
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درا�سة  موؤخًرا  اأجنــزت  القرى  اأم  جامعة 
من  وكان  تف�سيلي،  ب�سكل  الأمــر  هذا  ناق�ست 
اإل  الإ�سالمية  الدول  اأن  اإليه  تو�سلت  ما  اأبرز 
تقنية،  فجوة  مــن  تعاين  منها  الي�سري  الــنــزر 
وجتعل  الإنــتــاجــيــة،  فنونها  تخلف  يف  تتبلور 
الأ�ــســواق  يف  املناف�سة  عــن  عــاجــزة  منتجاتها 
ــن مــقــتــ�ــســاه، انــعــكــا�ــس هــذه  ــا م الــعــاملــيــة، مب
الفجوة �سلًبا على برامج التنميتن القت�سادية 

فيها. والجتماعية 
التقدم التقني وعملية النمو

ووفًقا للدرا�سة ل ميكن الف�سل بن التقدم 
يف  والتقدم  النمو  عملية  وبــن  التقني  العلمي 
والع�سكرية  والجتماعية  القت�سادية  املجالت 

ويرجع ذلك اإلى عدة اعتبارات اأهمها: 
ميادين  جميع  يف  العامل  اإنتاجية  ارت��ب��اط   •
التقدم  له  يوفره  مبا  القت�شادي  الن�شاط 
الــعــلــمــي والــتــقــنــي مــن مــعــلــومــات ومــعــارف 
ومــهــارات واخــرتاعــات وعــدد واآلت ومــواد 
الوطيدة  العالقة  يعك�س  مبا  وذلك  جديدة، 
عمليات  يف  العمل  وعن�سر  التكنولوجيا  بن 

الإنتاج.
والــتــطــور  العلمي  للبحث  الــفــاعــل  الــــدور   •
اإنتاجية  وحتــ�ــســن  زيــــادة  يف  التكنولوجي 
طريق  عن  �سواء  املوجودة،  الطبيعية  املوارد 
اكت�ساف املزيد منها، اأو عن طريق اكت�ساف 
ا�ستخدامات جديدة لها، اأو عن طريق زيادة 
العالقة  ا  اأي�سً يعك�س  مبــا  ــك  وذل اإنتاجها، 
ــدة بــن الــتــكــنــولــوجــيــا وبـــن املــــوارد  ــوطــي ال

الطبيعية باعتبارها اأحد عنا�سر الإنتاج.
وبني  التكنولوجيا  ب��ني  ال��وث��ي��ق  الرت��ب��اط   •
احل�سول  يف  املال  لراأ�س  الأمثل  ال�ستخدام 
فاإن  تناف�سية،  قــدرة  ذي  جمــود  اإنــتــاج  على 
ــل من  جمـــرد وجــــود خمــــزون طــبــيــعــي هــائ
لأر�سدة  امتالكها  اأو  مــا،  دولــة  يف  الــرثوات 
على  ب�سرية حا�سلة  كوادر  اأو  مالية �سخمة، 
للمئات  اإقامتها  اأو  العلمية  الدرجات  اأعلى 
يكفي  ل  ذلك  كل  القت�سادية،  املن�ساآت  من 
لنطالقة هذه الدولة نحو النمو والتقدم، اإذ 
لبد من اقرتانه مب�سايرة م�ستمرة يف الإملام 
وح�سن  واملكت�سبة  اجلــديــدة  املــعــارف  بكل 

توظيفها يف اإحداث التنمية املن�سودة.
اأهمية جت�شري الفجوة

مهددة  الكربى  ال�سناعية  ال�سركات  باتت 
لها،  التكنولوجي  ال�سبق  مــن  م�ستمر  ب�سكل 
من  الــعــاملــيــة  املناف�سة  �ــســوق  مــن  ــا  واإخــراجــه
معهم  يحملون  الــذيــن  اجلــدد  املنتجن  جانب 

اأن  اإدراًكــا  الأكرث  وهي  جديدة،  اإنتاجية  اأفكاًرا 
العلمي  بالبحث  مرهون  وبقاءها  ا�ستمرارها 
م�ستمرة على  تطويرات جوهرية  لإدخال  اجلاد 
ال�سلة  قلنا  كما  يعك�س  مبا  وذلــك  منتجاتها، 
باعتباره  املــال  وراأ�ــس  التكنولوجيا  بن  الوثيقة 

عن�سًرا من عنا�سر الإنتاج.
واإذا كانت التقنية ذات �سالت قوية ووثيقة 
بالعنا�سر املادية لالإنتاج متمثلة يف العمل وراأ�س 
يتزايد  ارتباطها  فــاإن  الطبيعية،  واملــوارد  املــال 
تنه�س  الــتــي  ــــة  الإداري باملنظومة  وبا�ستمرار 
اإليها  امل�سار  الإنتاج  عنا�سر  بن  املزج  بعمليات 
حيث  للم�سروع  النهائي  املنتج  اإخــراج  اأجل  من 
املعرفية،  جوانبها  بع�س  يف  التكنولوجيا  تعني 
وزيادة  للم�سروع  ــة  الإداري املنظومة  كفاءة  رفع 
له  والتخطيط  التطوير  اإحـــداث  على  قدرتها 
وتنفيذه، وا�ستثمار الوقت باأقل تكلفة با�ستخدام 

املعارف اجلديدة وذلك مبا ميكن معه القول:
وفرة  على  تعتمد  تعد  مل  املناف�سة  اأن  كما 
اأو  الرخي�سة  العمالة  اأو  الطبيعية  املــ�ــســادر 
م�سادر التمويل، بل اأ�سبحت القدرة التناف�سية 
تكت�سب من خالل اإنتاج �سلع جديدة اأو التح�سن 
الت�سنيع،  املنتجات وطرق  وامل�ستمر يف  ال�سريع 
تاأثرًيا،  اأكرث  بطريقة  ال�سوق  اإلى  بها  والدخول 
تلتقط  متطورة  اإدارة  يتطلب  الــذي  الأمــر  وهو 
اإ�سارات ال�سوق وت�ستجيب لها، بل وتتفاعل معها، 
التنبوؤ والتقييم  اأي ذات ح�س مرهف قادر على 
والرت�سيد  والتنفيذ  املـــوارد  وتعبئة  والخــتــيــار 

والتطوير واملناف�سة الدولية. 
الإ�سالمية  ـــدول  ال بــن  الــهــوة  تت�سع  ملـــاذا 

والأجنبية؟
الأمــر  لهذا  اأ�سباب  عــدة  الدرا�سة  تر�سد 
وكل  وخــارجــيــة،  داخلية  عــوامــل  اإلـــى  ق�سمتها 
مادية  عوامل  اإلــى  بــدورهــا  تتنوع  منها  طائفة 

وغري مادية، من اأهمها:
الق�سور الوا�سح يف اإدراك م�سلمي الع�سر 
اإلى  الداعي  الكرمي  والنبوي  القراآين  للخطاب 
العلم واإلى توظيفه لبناء دولة اإ�سالمية قوية، بل 
والتقاع�س عن ال�ستجابة ملتطلبات هذا الإدراك 
الع�سر  جعل  الذي  الأمــر  وهو  اأحياًنا،  وجد  اإن 
احلا�سر من حياة امل�سلمن امتداًدا لعدة قرون 

خلت من الركود والتخلف والتقليد.
بل  امل�سمار،  هذا  وا�سح يف  ق�سور  وهناك 
الإدراك  ملتطلبات هذا  ال�ستجابة  وتقاع�س عن 
الفردي  امل�ستوين  على  وذلــك  اأحياًنا  وجد  اإن 
اأمــا  الإ�سالمية،  الـــدول  غالبية  يف  واحلكومي 
العظمى  الغالبية  ــاإن  ف الــفــردي  امل�ستوى  على 

من  يبتغون  ل  الإ�سالمية  ال�سعوب  متعلمي  من 
حيث  لأنف�سهم،  ــي  ــذات ال الــبــنــاء  اإل  تعليمهم 
ينح�سر جل اهتمامهم يف احل�سول على �سهادة 
الوجاهة،  ا�ستكمال  ملجرد  اإمــا  علمية  درجــة  اأو 
وحيث  منا�سبة،  عمل  فر�سة  على  احل�سول  اأو 
على  عندهم  والدعوة  العقيدة  خدمة  تنح�سر 
ــاء،  والإفــت والتف�سري  والإر�ـــســـاد  الــوعــظ  جمــرد 
ورمبا تركوا مواقعهم احلقيقية وا�ستغلوا باأعمال 

اإدارية ا�ستكماًل لوجاهتهم الجتماعية.
ــال  ــمــي يف جم ــعــل ــث ال ــح ــب اأمـــــا طـــريـــق ال
ــيــة  ــات واملـــكـــونـــات الــهــنــد�ــســيــة الــوراث ــون ــفــوت ال
والتكنولوجيا احليوية والطاقة النووية والطاقات 
معارف  من  وغريها  اجلديدة  واملــواد  املتجددة 
وال�سناعية  والتطبيقية  البحتة  والبحوث  العلوم 
امل�سلمن  الفريق من  فاإنها عند هذا  والع�سكرية 
�سقطت  فقد  غريهم  به  قام  اإذا  كفائي،  واجب 

عنهم مطالبتهم به.
ودوًل  فــرادى  امل�سلمن  عند  الإدراك  غياب   •
اإليه،  و�سلوا  الــذي  التقني  التخلف  لأبــعــاد 
اإلى  الرامية  اجلهود  يف  الوا�سح  والق�سور 
اأو  التخلف  هذا  اإلــى  اأدى  الــذي  املناخ  تغيري 

معاجلة اأ�سبابه.
التنمية  لإحـــداث  ال�سيا�سية  الإرادة  غياب   •
لدى حكومات بع�س الدول، ويعد ذلك العامل 
املــادي  وفقرها  التقني  تخلفها  يف  الرئي�سي 

وانت�سار الأمية فيها، بدليل:
هذه الدول فرادى وجمتمعة لر�سيد  امتالك   •
املــوارد  مــن  التقدم  لإحـــداث  وكــاف  معقول 
الطبيعية والب�سرية والعقول القادرة على نقل 

وتوطن التكنولوجيا يف بالدها.
فقرية  نامية  لــدول  معا�سرة  منــاذج  هناك   •
بقدر  التقنية  الفجوة  تعرب  اأن  ا�ستطاعت 
الفقر  حاجز  مينعها  ومل  النجاح،  من  كبري 
يف  حلكوماتها  ال�سيا�سية  الإرادة  حتقيق  من 
الــدول:  هــذه  ومــن  ال�ساملة  التنمية  اإحـــداث 
اجلنوبية،  وكوريا  والهند،  ال�سعبية،  ال�سن 

والباك�ستان ودول النمور الأ�سيوية.
امل�ستقرة  القت�سادية  ال�سيا�سات  غــيــاب   •
بعيدة  التنموية  ال�سرتاتيجية  ــــداف  والأه
املدى، اإذ املالحظ يف غالبية الدول الإ�سالمية 
وا�سرتاتيجياتها مرتبطة  الدولة  �سيا�سات  اأن 
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لهوؤلء  تغيري  كل  مع  وتتغري  معينن  باأ�سخا�س 
الأ�ــســخــا�ــس، بحيث يــهــدم اخلــلــف مــا اأقــامــه 
ويبداأ من جديد، حيث ل يجد اخللف  ال�سلف 
غالًبا �سيا�سات م�ستقرة اأو اأهداًفا ا�سرتاتيجية 
وخطط  اأفكار  كلها  هي  واإمنا  املعامل،  وا�سحة 
ارجتالية وقتية مرحلية، ذات نتيجة واحدة هي 
و�سنوات  وطاقاتها  الدولة  وتبعرث جهود  ت�ستت 
بع�س  ذلــك  اإلــى  ان�سم  فــاإذا  املا�سية،  بنائها 

املعطيات الأخرى مثل:
والتقني،  العلمي  البحث  و�سائل  توافر  عــدم   •
الأبحاث  مراكز  من  امل�ساندة  الفنية  والقوى 

واخلدمات املكتبية والتوثيقية املتطورة.
الكفاءات  ي�شيب  ال��ذي  والإح��ب��اط  ال��ي��اأ���ص   •
العلمية الإ�سالمية من جراء الروتن والإهمال 
حيث  الهجرة  اإلى  يدفعهم  مبا  لهم  احلكومي 

بالد النور والعلم من دول العامل املتقدمة.
على  العام  الإنفاق  حجم  وانعدام  بل  �ساآلة   •
اأجــل  مــن  العلمي  الــبــحــث  تــوظــيــف  عمليات 
من  الرغم  على  الإ�سالمية  الــدول  يف  التنمية 
وفق  يتعدى  ل  حيث  القومية  دخولها  �ساآلة 

اأف�سل الإح�سائيات ن�سبة %3.
غياب  ـــى  اإل املــعــطــيــات  هـــذه  ان�سمت  واإذا 

اجلميع  ينتظر  فال  وال�سرتاتيجيات  ال�سيا�سات 
اأن تكون الفجوة التقنية بن الدول الإ�سالمية  اإل 

والدول املتقدمة اأو�سع واأعمق مما هي عليه الآن.
را�سخة  ذاتية  قواعد  تاأ�سي�س  يف  اجلدية  • عدم 
الــعــامل  دول  يف  وتطبيقاته  العلمي  للبحث 
العامل  هذا  مظاهر  اأبرز  من  ولعل  الإ�سالمي 

ما يلي: 
اأ- انعدام الربط بن املوؤ�س�سات الإنتاجية ومراكز 

البحث العلمي.
للدرا�سات  الالزمة  واملختربات  املعامل  قلة  ب- 
جتهيزات  مــن  تتطلبه  مبــا  والتقنية  العلمية 

واأجهزة ومعدات حديثة وقوى فنية م�ساندة.
ج- احتالل الدرا�سات النظرية مل�ساحة وا�سعة على 
الــدول  يف  العليا  واملعاهد  اجلامعات  خريطة 
الإ�سالمية على ح�ساب درا�سات العلوم والتقنية.

د- عجز اجلامعات واملعاهد العليا ومراكز البحث 
حتقيق  عن  الإ�سالمي  العامل  دول  يف  العلمي 
�سيا�سية  لأ�سباب  حقيقية  تقنية  علمية  نه�سة 

ومادية يف الغالب الأعم.
هــــ- ا�ــســتــمــرار العــتــمــاد يف تــكــويــن الــطــاقــات 
العلمية امل�سلمة على عملية البتعاث اأو الإيفاد 
اإلى تغريب  اأدى  الأجنبية، مبا  اإلى اجلامعات 
اأوطانها  واقع  عن  وان�سالخها  الطاقات  هذه 

دينها. وتعاليم 
بن  والــتــعــاون  والتن�سيق  التخطيط  �سعف  و- 
العامل  دول  يف  والتقنية  العلمية  املوؤ�س�سات 
الإ�سالمي مبا اأدى اإلى تفتيت اجلهود وتكرارها 
يف خطوط متوازنة، ومبا اأعاق انطالقها جميًعا 
حمدد  هــدف  ولتحقيق  واحــد  لتخطيط  وفًقا 

تتكامل جميعها يف حتقيقه.
اإزاء  الكرتاث  وعدم  والالمبالة  التفريط  حالة  ز- 
اإلى الدول املتقدمة مع  هجرة العقول الإ�سالمية 
اأن هذه الهجرة ت�سكل نزًفا للعقول واملوارد املالية.

التاأثريات ال�شلبية للظاهرة على 
القت�شاد الإ�شالمي

املناف�سة:  على  القدرة  • انعدام 
عدم  عن  ف�شاًل  الكال�شيكية  الإنتاج  فخطوط 
واإذا مل  فاإنها  الكبري،  التجاري  الإنتاج  على  قدرتها 
منتجات  تعطي  وبا�ستمرار  تكنولوجًيا  تطويرها  يتم 
كال�سيكية تقليدية، ل يتقبلها ال�سوق العاملي، لوجود 
املناف�س البديل الأجود والأرخ�س، ومن ثم فاإنها تظل 
حبي�سة داخل حدودها الوطنية )حملية ال�سوق(، بل 
وغزو  مناف�سة  نف�سها  عن  تــدراأ  اأن  ت�ستطيع  ل  رمبا 
الأجود  املتقدمة  التكنولوجيا  ذات  العاملية  املنتجات 
احلماية  طريق  عن  اإل  حدودها،  داخل  والأرخ�س، 
ل  اأنها  حيث  من  وذلــك  دولتها،  من  لها  التجارية 
ت�ستطيع اأن تك�سب من تف�سيالت امل�ستهلك اإل القدر 

الذي يتنا�سب مع جودتها و�سعرها.
اأ�سواق  اإلــى  ال�سلعية:  ال�سادرات  انخفا�س   •
جمال  يف  حتى  اأو  تكنولوجًيا،  املتقدمة  الــدول 

التجارة البينية للدول املتخلفة.
وذلـــك مــن �ــســاأنــه تــوطــن العجز الــدائــم يف 
تكنولوجًيا،  املتخلفة  ــدول  ال مدفوعات  مــوازيــن 
لهذه  ال�سلعية  ال�سادرات  جانب  ينح�سر  حيث 
الدول يف القليل من املواد اخلام وال�سلع الزراعية 
ت�سدرها  التي  ال�سناعية،  ال�سلع  من  النادر  ويف 
وفًقا لنظام احل�س�س اأو اتفاقات التجارة والدفع 

مع ال�سركاء التجارين عادة.
• ا�ستمرارية حالة التخلف وت�ستت جهود التنمية:
ا�ــســتــمــرار حالة  اأن  الــذكــر  وغــنــي عــن 
الركود التكنولوجي يف الدول الإ�سالمية 

هناك نماذج معاصرة لدول 
نامية فقيرة استطاعت أن 
تعبر الفجوة التقنية بقدر 
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تعني ا�ستمرارية حالة التخلف والفقر، رمبا ي�سكل 
القادمة، مما هي  العقود  وات�ساًعا يف  اأكرث عمًقا 
عليه الآن، من حيث اإن حجم املعلومات يف الدول 
تقريًبا،  �سنوات  ع�سر  كــل  يت�ساعف  املتقدمة 
وتت�سارع القدرة على جتديد الإمكانات التقنية كل 
ثالث �سنوات، ومن حيث اإن العامل يواجه اخرتاًعا 
جديًدا على مدار ال�ساعة كل دقيقتن، ومن حيث 
التي  امل�سجلة  الهائلة من براءة الخرتاع  املالين 
تقف يف قائمة انتظار فر�س التطبيق والتحول من 
الإنتاجي  التطبيق  اإلى  النظرية  العلمية  البحوث 
التكنولوجي، الذي اختزلت امل�سافة فيه الآن التي 
تف�سل بن ظهور نتائج البحث النظري، واكت�ساف 

تطبيقاته اإلى اأق�سر وقت.
• ا�ستمرارية نزف العقول والأر�سدة الإ�سالمية:

الفجوة  ات�ساع  لأثــر  القت�سادي  التحليل  اإن 
املتقدمة،  والــدول  الإ�سالمية  الــدول  بن  التقنية 
من  واحدة  كانت  التقنية،  الفجوة  اأن  عن  يك�سف 
فائ�س  وهجرة  حتــول  يف  رئي�سية  اأ�سباب  ثالثة 
النقد  اأ�سواق  اإلى  الإ�سالمية  والأر�سدة  الأمــوال 
العقول  هجرة  يف  وكــذا  املتقدمة،  لــلــدول  واملـــال 
اإلى قاعدة املعامل ومراكز  والكفاءات الإ�سالمية 
دائًما  نزيًفا  ي�سكل  مبــا  ـــدول،  ال لتلك  الأبــحــاث 
اجتماعية  اأو  اقت�سادية  تنمية  اأي  لعن�سري 

مرغوب فيها يف الدول الإ�سالمية.
احللول

تــطــرح الــدرا�ــســة عـــدة حــلــول ملــواجــهــة تلك 
الفجوة التي تزداد يوًما بعد اآخر، ومن اأهمها:

البحث  نتائج  توظيف  عمليات  وت�سجيع  دعــم   •
التقنية(  )عمليات  التنمية  اأجــل  من  العلمي 
ــمــادات املــالــيــة، الــتــي تكاد  مبــزيــد مــن العــت
ل  وهــي  الإ�سالمية،  ــدول  ال بع�س  يف  تتال�سى 

تكاد تذكر بن الدول العربية.
مــادًيــا  والــبــاحــثــن  للعلماء  العــتــبــار  اإعــــادة   •
اإ�سالمي  اإيجاد م�سروع  اإلى  وال�سعي  ومعنوًيا، 
ــي يــ�ــســتــهــدف وقـــف هــجــرة الــعــقــول  - عــرب
اخلارج  اإلــى  والعربية  الإ�سالمية  والكفاءات 
والإداريــة،  املالية  الن�ساطات  اإلى  ت�سربهم  اأو 
العلمية  ان�سرافهم عن احلياة  اإلى  يوؤدي  مبا 

والبحثية.
التعليم ويف املنظومة  النظر يف منظومة  • اإعادة 
الإدارية امل�ساندة لها مبا ي�سمح بتحقيق اأهداف 

وغايات من اأهمها:
واملــوهــوبــن  للمتفوقن  املــبــكــر  الكــتــ�ــســاف   •

واإيالوؤهم رعاية تعليمية خا�سة.
• تنظيم ال�ستفادة من العالقات العلمية الدولية.

العلوم  العلمي يف جمال  التميز  قاعدة  اإر�ساء   •

جمــالت  يف  خا�سة  احلــديــثــة،  الأ�ــســا�ــســيــة 
والطاقة  الدقيقة  لإلكرتونيات  املعلوماتية 
والطاقة  اجلديدة  واملــواد  والف�ساء  النووية 
الــوراثــيــة  والهند�سة  واملــتــجــددة  اجلــديــدة 

و�سناعة الدواء والتكنولوجيا الع�سكرية.
م�ستدمية  دعـــم  واآلـــيـــات  و�ــســائــل  اإيــجــاد 
�شغوط  دون  تتفرغ  حتى  البحثية  للموؤ�ش�شات 
مع  التكنولوجية،  واملالحقة  للتطوير  متويلية 
وقف ت�سخم الأجهزة الإدارية لهذه املوؤ�س�سات 
للتعقيدات  وحتا�سًيا  امليزانيات  تاآكل  من  منًعا 

املكتبية )البريوقراطية(.
والتن�سيق  التخطيط  مــن  قـــدر  تفعيل   •
والبحثية  العلمية  املوؤ�س�سات  بن  والتعاون 
والتقنية الإ�سالمية، مبا يكفل لها احلركة 
اأهـــداف حمــددة،  ونــحــو  واحـــد  بتخطيط 
جمال  يف  التفعيل  هــذا  اأهــمــيــة  وتــتــزايــد 
القدرات  تزاوج  اإلى  حتتاج  التي  التقنيات 
الع�سر  م�سايرة  على  الــقــادرة  الب�سرية 
الدول  بع�س  لدى  واملتوفرة  وتقنًيا  علمًيا 
املتوفرة  املالية  القدرات  مع  الإ�سالمية، 
النووية  الأبحاث  مثل  الآخر،  بع�سها  لدى 
وتكنولوجيا  املتطورة  الع�سكرية  والتقنيات 
التي حتتاج  املجالت  الف�ساء وغريها من 
اإلى روؤو�س اأموال طائلة تعجز عن توفريها 

اأية دولة اإ�سالمية مبفردها.
عن  املــحــلــي  بالت�سنيع  الــــــواردات  ربـــط   •
الدول  جمموعات  بن  اتفاقات  عقد  طريق 

املنتجة  وال�سركات  الإقليمية  الإ�سالمية 
ــدول  ال داخـــل  املــ�ــســتــوردة  ال�سلعة  لت�سنيع 
لن�سبة  التدريجية  الــزيــادة  مع  الإ�سالمية 
ال�سلعة  اأجــزاء  يف  الإ�سالمي  املحلي  املكون 
بــعــد فــرتة  ــســالمــي  حــتــى ي�سل املــكــون الإ�
بعد  املن�ساأ  لدولة  ويبقى   ، اإلى %100  زمنية 
والعالمة  ال�سم  ا�ستغالل  حق  الفرتة  هذه 

التجارية فقط.
وفــاعــلــيــة اجلــهــاز الإنــتــاجــي  قـــدرة  • زيــــادة 
مكونات  اإنــتــاج  على  اإ�سالمية  ــة  دول كــل  يف 
املباحة  التكنولوجية  ال�سلع  وم�ستلزمات 
انتهت  اأو  اخـــرتاع  ـــراءة  ب لها  لي�س  )الــتــي 
اأية  اإحداث  اإلى  وال�سعي  لها(  احلماية  مدة 

اإ�سافات لها.
ال�ــســتــخــدام  مل�سكلة  احلــا�ــســم  الــتــ�ــســدي   •
بتوجيهها  وذلك  املتاحة  للمهارات  الناق�س 
الزيادة  ترتبط  بحيث  الإنــتــاج،  زيــادة  نحو 
معدلت  بــزيــادة  فيها  النوعية  اأو  الكمية 

الإنتاج والنمو.
لتوليد  الوطنية  املــراكــز  وتــعــزيــز  ــامــة  اإق  •
وربطها  ونقلها  وتــطــويــرهــا  التكنولوجيا 
تلبية  من  لتمكينها  الإنتاجية  بالقطاعات 
التعليمية  وباملوؤ�س�سات  الفعلية،  احتياجاتها 
علمية  �سيا�سة  ر�سم  من  لتمكينها  القائمة 
وخطط  التقنية  ال�سيا�سة  مــع  متناغمة 

التنمية ال�ساملة يف الدولة.
بن  والتعاون  للتن�سيق  فاعلة  اآلية  اإيــجــاد   •
يف  ال�سناعية  واملن�ساآت  الأبــحــاث  مــراكــز 
لنتائج  ت�سويًقا  الإ�سالمية مبا ي�سمن  الدول 
اإ�سالمية  تقنية  وتوليد  املراكز  هذه  اأبحاث 
عن  تدريجًيا  وال�ستغناء  منا�سبة،  خال�سة 
ا�سترياد اخلدمات التكنولوجية لل�سناعة يف 

هذه الدول.
على  تقوم  اإ�سالمية  تقنية  ا�سرتاتيجية  • بناء 

اأربعة عنا�سر هي:
1- املحاكاة والتقليد.

2- تراخي�س الت�سنيع.
عنا�سر  تغيري  وحماولة  والإ�سافة  التطويع   -3

العملية الإنتاجية. 
4- التطوير النتقائي للتكنولوجيا الوطنية.

التكنولوجية  لــلــقــدرات  الــدقــيــق  التقييم   •
حدة  على  اإ�سالمية  ــة  دول كــل  يف  املــوجــودة 
والخــتــبــار  جمتمعة،  الإ�ــســالمــيــة  ولــلــدول 
الواعي ملا ينا�سب كل دولة من اأنواع وجمالت 
املادية  لقدراتها  وفًقا  احلديثة  التكنولوجيا 

والب�سرية والعلمية.
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الرجل الذي علم »كسينجر« مبادئ االقتصاد
فريد برغستن ..

لم يقترب اقتصاديون كثيًرا من ساسة الواليات املتحدة األمريكية رغم قرب املجالني، ورمبا كان فريد برغسنت 
واحًدا ممن اقتربوا ثم ابتعدوا سريًعا، لكنه يف املجمل كان واحًدا من االقتصاديني األبرز الذين استعان بهم بعض 
أكثر  أن��ه أس��س معهًدا اعتبره كثير من االقتصاديني  إل��ى مراتب متقدمة، ويكفي  رؤس��اء أميركا يف دف��ع االقتصاد 
مستودعات الفكر العاملية تأثيًرا على االقتصاد العاملي، كما تكفيه شهادة هنري كسينجر مهندس السياسة اخلارجية 
األمريكية يف عهد إدارتي كل من الرئيسني ريتشارد نيكسون وجيرالد فورد الذي قال عنه: »برغسنت علمني كل ما 

أعرفه عن علم االقتصاد«.

المجهر
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يف  بنيويورك  اآيالند  لونغ  يف  برغ�سنت  ترعرع 
الأمريكين  من  كثري  )ويعرفها  اأميتيفيل  �ساحية 
بعنوان  كبرًيا  رواًجــا  واأفــالم لقت  كتاب  من خالل 
اإلـــى مدينة  ــرعــب يف اأمــيــتــيــفــيــل«(، ثــم انــتــقــل  »ال
فارمنغتون )Farmington، وهو ا�سم يبداأ بالكلمة 
الإجنليزية Farming، اأي الزراعة( بولية ميزوري 
تقع  حيث  م�سمى...  على  »ا�سم  باأنها  ي�سفها  التي 
يف قلب منطقة ريفية يف الأ�سا�س«. ويف كال املكانن 
على  الأكــادميــيــة  العلوم  مــع  ال�سلة  كــرة  تناف�ست 

احتالل املوقع الأهم يف ذهن برغ�سنت ال�سغري.
اإلى  البحتة  الأمريكية  اأدت هذه اخلربة  فكيف 
هذا ال�سغف بال�سوؤون الدولية؟ ُيرجع برغ�سنت الف�سل 
يف ذلك اإلى رحلة قام بها مع والديه اإلى اإجنلرتا يف 
�سيف عام 1951، حينما كان يف العا�سرة من عمره. 
تزال  ل  لندن  اأحياء  »كانت معظم  برغ�سنت:  ويقول 
خالية بعد نزوح �سكانها هرًبا من الق�سف«. وكانت 
تطبق نظاًما للح�س�س التموينية ُيعفى منه الأجانب 
اأمثال عائلته. »وهكذا بداأت معرفتي باحلياة يف بيئة 
اأجنبية، كما مل�ست التداعيات التي خلفتها احلرب.. 

واأظن اأن هو بالفعل ما و�سعني على اأول الطريق«.
التحق برغ�سنت  ويف مرحلة الدرا�سة اجلامعية 
بجامعة �سنرتال ميثودي�ست يف مدينة فاييت الواقعة 
ال�سنة  ـــداه. ويف  وال ــس  مــيــزوري حيث در� ــة  ولي يف 

ال�سيا�سة  العلوم  اأ�سبح »م�ستغرًقا يف درا�سة  الثالثة 
بال�سيا�سة«.  يتعلق  �سيء  واأي  واملناظرة..  والتاريخ 
ويف �سيف ذلك العام �سافر مع جمموعة من كليته 
اإلى النم�سا واأملانيا. ويف الطريق على منت ال�سفينة، 
تعقد  كانت  الدولية  الــ�ــســوؤون  عــن  ــدوة  ن اأن  لحــظ 
معلًقا  برغ�سنت  ويقول  ال�سفينة.  ظهر  على  يوم  كل 

»وجدتها جتذب اهتمامي �سيًئا ف�سيًئا«.
وتبن اأن ال�سخ�س الذي يدير الندوة هو �سيث 
تيلمان كبري موظفي مكتب ال�سيناتور الأمريكي ذي 
برغ�سنت  تيلمان  و�سجع  فولربايت.  وليام  النفوذ 
بالت�سجيل  الدولية  بال�سوؤون  اهتمامه  تعميق  على 
للقانون  فليت�سر  كلية  يف  العليا  ــات  ــس ــدرا� ال يف 
ويقول  تافت�س،  جلامعة  التابعة  والدبلوما�سية 
كلية  خريجي  »من  كان  نف�سه  تيلمان  اإن  برغ�سنت 
هنا  ومن  بها.  اللتحاق  على  و�ساعدين  فليت�سر... 

بداأت كل الأمور تتطور يف هذا الجتاه«.
عزف منفرد

على  برغ�سنت  ح�سل  اأن  بعد   ،1968 عــام  يف 
ال�سابعة  يف  وهــو  فلت�سر  كلية  من  الــدكــتــوراه  درجــة 
يعمل  اأن  ك�سينجر  اإليه  طلب  عمره،  من  والع�سرين 

الأمن  جمل�س  يف  القت�سادية  لل�سوؤون  له  كنائب 
مبثابة  كان  ذلك  اإن  برغ�سنت  ويقول  القومي. 
البابا«.  لقدا�سة  ع�سكري  »كم�ست�سار  م�ستغرًقا العمل  وك�سينجر  م�ستعلة،  الباردة  وكانت احلرب 

ال�سيا�سة اخلارجية ومل يكن لديه اهتمام  يف ق�سايا 
اخلارجية.  القت�سادية  ال�سيا�سية  بق�سايا  ُيذكر 
اأريد  »فريد،  له:  قال  ك�سينجر  اأن  برغ�سنت  ويذكر 
اأن تفعل كل �سيء نيابة عني واأل ت�سغلني بهذه  منك 

الأمور اأبًدا«.
ويقول برغ�سنت اإن هذا الرتتيب كان ناجًحا يف 
التي  الأمور  البداية ولكن »ظهر بعد ذلك عدد من 
جعلتني اأحتاج اإليه غري اأنه مل يلق باًل.. وحقيقة مل 
اأ�ستطع اأن اأقوم بعملي كما ينبغي بينما مل يكن ينظر 
فيما اأر�سله اإليه عرب الربيد«. ومن ثم ترك برغ�سنت 
العمل يف منت�سف عام 1971 قائاًل لك�سينجر »يبدو 
من  اإليك  اأ�سديه  ما   - ت�ستحق  اأو   - حتتاج  ل  اأنــك 
يف  وكتب   ــودة«.  اجل من  امل�ستوى  هذا  على  م�سورة 
نيويورك  �سحيفة  يف  افتتاحية  مقالة   1973 عــام 
يف  ك�سينجر  هــري  اأداء  »�سجل  اإن  قــائــاًل  تــاميــز 
واأ�ساف  احلزن«.  على  باعث  القت�سادية  الق�سايا 
يعاجلها  اأن  ي�ستطيع  ل  القت�سادية  »الق�سايا  اأن 

جنوم العزف املنفرد«.
م�ستاء  »بالتاأكيد  كان  اإنه  برغ�سنت  يقول  والآن 
ك�سينجر(«.  )مــن  الــوقــت  ذلــك  يف  ال�سيء  بع�س 
فيذكر  احلــن،  ذلــك  مــن  وك�سينجر  هــو  وت�سالح 
برغ�سنت اأن لديه �سورة لك�سينجر موقعة منه وكتب 
عن  اأعرفه  ما  كل  علمني  الــذي  فريد،  »اإلــى  عليها 

معهد االقتصاد الدولي
من  بع�س  بقاء  ل�سمان  تكفي  الأمريكية  احلكومة  عمل  برغ�سنت يف  م�ساهمات  كانت 
�سهرته، ولكن العمل الذي قام به منذ ذلك الوقت هو الذي ع�سد مكانته، فاأن�ساأ م�ستودع 
من  كبرية  مبنحة  بال�ستعانة  الــدويل«،  القت�ساد  علم  »معهد  وهو   ،1981 عام  يف  فكر 
بال�سيا�سة  معنية  اأمريكية  موؤ�س�سة  وهو  املتحدة«  الوليات  يف  الأملــاين  مار�سال  »�سندوق 
العامة. ومل يكن برغ�سنت غريًبا على عامل م�ستودعات الفكر: فقد ق�سى �سنوات بن العمل 

احلكومي يف »جمل�س العالقات اخلارجية« و»موؤ�س�سة بروكينغر«.
ويف و�سف لهذا املعهد - الذي اأعيدت ت�سميته منذ ذلك الوقت فاأ�سبح »معهد بيرت�سن 
موؤ�س�سه  به  اأ�سهم  الذي  املايل  بالدعم  عرفاًنا  منه  جانب  يف  وذلك  الــدويل«،  لالقت�ساد 
»اأكرث  اأنه  ووكر  مارتن  الربيطاين  ال�سحفي  ذكر   - بيرت�سن  اإدارتــه،  ملجل�س  رئي�س  واأول 

م�ستودعات الفكر تاأثرًيا على كوكب الأر�س«. وحقق املعهد جناًحا �سريًعا ومتكرًرا.
وكان مفهوم النطاقات امل�ستهدفة لأ�سعار ال�سرف، الذي اعتمد يف اتفاق اللوفر عام 
بيرت�سن.  معهد  يف  الباحث  ويليامز  وجون  برغ�سنت  طرحها  اقرتاحات  ثمرة  هو   ،1987
اإن  الوقت،  ذلك  يف  الأمريكية  اخلزانة  لوزير  نائًبا  كان  الــذي  دارمــان،  ريت�سارد  ويقول 
اإلى  القرو�س  ن�سبة  اقرتاحات  جلعل  التفاق  يف  ا�ستخدم  املرجعية«  »الأ�سعار  م�سطلح 

النطاق امل�ستهدف اأقل و�سوًحا.
التي  املوؤ�س�سات  طليعة  يف  ال�سنوات  مر  على  الــدويل  لالقت�ساد  بيرت�سن  معهد  وظل 
م�ساعدة  اإلى  والدعوة  التجارية  احلمائية  املمار�سات  لتكاليف  الكمي  التحديد  على  تعمل 

املت�سررين من التجارة.
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علم القت�ساد«. ويف اإحدى املنا�سبات كان ك�سينجر 
يقدم برغ�سنت فقال مازًحا: )بعد اأن تركني( ذهب 
فريد ليبداأ م�سرية مهنية متميزة حتت اإدارة كارتر، 

وكان ذلك هدف �سعب املنال.
مع كارتر

ــا يف  ــتــايل لنــتــخــاب كــارتــر رئــيــ�ــسً ــيــوم ال يف ال
نوفمرب 1976، طلب اإلى برغ�سنت احل�سور اإلى ولية 
جورجيا لإطالعه على ال�سل�سلة الكاملة من الق�سايا 
القت�سادية الدولية. وكان برغ�سنت م�سوؤوًل عن كافة 
النتقالية،  الفرتة  يف  الدولية  القت�سادية  الق�سايا 
ثم ُعن يف اأعلى املنا�سب املعنية بال�سوؤون الدولية يف 

اخلزانة الأمريكية.
الرتفاع  بوقوعها  عجل  التي  الأزمـــة  وكانت 
الأهم  املوقع  العاملية حتتل  النفط  اأ�سعار  احلاد يف 
األقى  اإبريل 1977،  الرئي�س اجلديد، ويف  يف ذهن 
مــرور  بعد  البي�ساوي  املكتب  مــن  خطبة  كــارتــر 
اأ�سهر على توليه من�سب الرئا�سة - مرتدًيا  اأربعة 
ميكن  كيف  ليبن  املــدفــاة  بجانب  وجال�ًسا  �سرتة 
الأجنبي  النفط  على  اعتمادهم  تقليل  لالأمريكين 
الطاقة كان هو  اأزمة  التغلب على  اأن  اأعلن فيها   -

»املكافئ الأخالقي للحرب«.
خلو�س  متــاًمــا  مــعــًدا  كــان  برغ�سنت  اأن  وتبن 
�سركة  هذه احلــرب. فقد عمل يف �سيف 1962 مع 
اإ�سو الدولية، التي اأ�سبحت فيما بعد �سركة اإك�سن. 
وك�سائر �سركات النفط اعتادت اإ�سو احل�سول على 
اإمدادها من النفط اخلام من مكان واحد مت اإر�ساله 
مكان  يف  عموًما  يقع  اآخــر،  مكان  يف  امل�سايف  اإلــى 
بعيد. وذكر برغ�سنت اأنه اأ�سبح من الوا�سح اأنه اإذا 

من  اإمداداتها  مبادلة  ال�سركات  اإحدى  ا�ستطاعت 
النفط اخلام مع �سركة اأخرى، �سيت�سنى لكل منهما 
التي ترتتب  التكاليف  بتخفي�س  اأموال طائلة  توفري 

على اإر�سال النفط اخلام اإلى م�سايف اأبعد.
وُكلف برغ�سنت البالغ من العمر 21 عاًما اآنذاك 
مبهمة التو�سل اإلى كيفية تنفيذ هذه العملية فيقول 
»ومن ثم تو�سلت اإلى اأننا يف �سركة اإ�سو اإذا اأخذنا 
واأر�سلناه  فنزويال  من  �سل  �سركة  نفط  من  جــزًءا 
جزيرة  يف  منها  مقربة  على  الواقعة  م�سفاتنا  اإلى 
نفطنا  من  جــزًءا  املقابل  يف  واأعطيناها  كورا�ساو 
اخلام الذي نح�سل عليه من ال�سرق الأو�سط لرت�سله 
اإلى م�سفاتها يف اإفريقيا �سيوفر كالنا مبالغ طائلة 
نتقا�سمها فيما بيننا. لقد كان م�سروًعا عظيًما، فقد 
ال�ستفادة من هذه اخلربة  »وت�سنى  الكثري.  تعلمت 
ال�ستة  حرب  اندلع  عند  ب�سهولة  متاحة  كانت  التي 
اأيام يف ال�سرق الأو�سط عام 1967. ويقول برغ�سنت 
اإن وزارة اخلارجية »كانت قلقة بالفعل اإزاء اإمكانية 
ومل  ذلك،  يف  حمقة  وكانت  النفط،  على  احل�سول 
تكن لدينا اأدنى فكرة من اأين ياأتي النفط واإلى اأين 
ا�ستطالع  باإمكانه  اأن  اإلى  برغ�سنت  واأ�سار  يذهب«. 
الأمر. ومتكن من خالل الت�سال مبعارفه القدامى 
وزارة  ي�ساعد  اأن  اأخــرى  و�سركات  اإ�سو  �سركة  يف 
من  جــزًءا  و»كانت  البيانات،  جمع  على  اخلارجية 

اآلية الدفاع التي ُبنيت اآنذاك«.
وظل برغ�سنت على �سغفه بق�سايا الطاقة و»تنباأ 
بطريقة اأو باأخرى )بنجاح( منظمة اأوبك )منظمة 
-1970 الــفــرتة  يف  للنفط(«.  املــ�ــســدرة  الــبــلــدان 

1971، ظل �ساه اإيران ومعمر القذايف الذي كان قد 
لقهر  النفط  �سعر  »يرفعان  ليبيا،  رئا�سة  لتوه  تولى 
يف  كبري  ارتفاع  حــدوث  اإلــى  اأدى  مما  بع�سهما، 
اأنه  برغ�سنت  ويذكر  العاملية«.  النفط  اأ�سعار 

الأمر«.  �سيقود هذا  اأين  اإلى  يرى  اأن  ي�ستطيع  »كان 
املا�سي  القرن  من  ال�سبعينيات  منت�سف  يف  ون�سر 
فورين  جملة  يف  احلا�سر  الوقت  يف  م�سهوًرا  مقاًل 
 »One، Tow، Many OPECs« بعنوان  بولي�سي 
تنباأ فيه بنجاح اأوبك وحذر من اأن الحتكارات اآتية 

�سوب منتجات اأولية اأخرى.
توقع  اأن  �ــســبــق  كــمــا  ــــك  اأوب وبــيــنــمــا جنــحــت 
اآتية  اأخــرى  احتكارات  هناك  اأن  من  فتحذيراته 
يرجع  لربغ�سنت  واإن�ساًفا  الــريــاح،  اأدراج  ذهبت 
وجنــاح   - حتذيراته  اأن  ــى  اإل منه  جانب  يف  ذلــك 
اأوبك - اأثارا حفيظة �سناع ال�سيا�سات يف البلدان 
حماولة  يف  اإجــراءات  فاتخذوا  للموارد  امل�ستوردة 
للوقوف اأمام هذه الحتكارات. وكتب مايكل مو�سى 
 Fred( »يف كتابه »فريد برغ�سنت والقت�ساد العاملي
اأن   )Bergstem and the World Economy
بتنبوؤاتها  كا�ساندرا«  الإلهة  مثل  »�سعيد  برغ�سنت 
للتنبوؤ  »نــزعــة  ناحية  مــن  لديه  فكانت  ال�سادقة 
اأخــرى  ناحية  مــن  لكنه  القت�سادية«  بامل�سائب 
اإزاء الآفاق امل�ستقبلية« فريى  »يظل متفائاًل ب�سدة 
باتخاذ  الأحــداث  اأ�سواأ  لتجنب  اإمكانية  هناك  اأن 

اإجراءات بناءة على �سعيد ال�سيا�سات.
من  لربغ�سنت  ما  قيمة  كارتر  للرئي�س  وثبتت 
اإزاء  وموقفه   - الطاقة  ق�سايا  جمال  يف  طويل  باع 
اإجراءات ال�سيا�سات وما ميكن اأن حتدثه من تغيري 
املتميزة«  اخلــدمــة  »جــائــزة  بعد  فيما  منح  وقــد   -
حتى  اإنــه  برغ�سنت  ويقول  الأمريكية.  اخلزانة  من 
تلك »فرتة حافلة  لكانت  الطاقة  اأزمة  لو مل حتدث 

بالق�سايا القت�سادية الدولية«.
ن�شري اليورو

كان اعتماد عملة اليورو حدًثا فريًدا يف التاريخ 
القت�ساد  خـــرباء  معظم  ولــكــن  لــلــعــامل.  الــنــقــدي 

المجهر
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الأمريكين كانوا مت�سككن يف جناحه. وكان املنظور 
الذي اعتمده معظم هوؤلء القت�سادين هو نظرية 
العمالت  اأن  يــوؤكــد  ــذي  ال  - املثلى  العملة  مناطق 
مثل  معينة،  ظــروف  ظل  يف  اإل  تنجح  ل  امل�سرتكة 
التي  القت�سادية  ــوحــدات  ال عــرب  العمالة  حــركــة 
تعتمد هذه العملة امل�سرتكة ووجود نظام للتحويالت 
اإلى  طيبة  نتائج  حتقق  التي  الــوحــدات  من  املالية 
يف  الظروف  هذه  وغياب  الأداء.  �سعيفة  الوحدات 
البلدان وقت اعتمادها لليورو جعل خرباء القت�ساد 
القت�سادي.  الحتــاد  انهيار  يتوقعون  الأمريكين 
على �سبيل املثال كتب مارتن فلد�ستاين الأ�ستاذ يف 
جملة  يف  بارز  مقال  1997يف  عام  هارفارد  جامعة 
»فورين اأفريز« يقول »اإن حماولة اإدارة احتاد نقدي 
والتطورات الالحقة لإدارة احتاد �سيا�سي... �سيوؤدي 
اأوروبــا  داخــل  ال�سراعات  تزايد  اإلــى  الأرجــح  على 

وبن اأوروبا والوليات املتحدة«.
وقـــــاوم هــــذا الجتـــــاه اثـــنـــان مـــن خـــرباء 

روبــرت  هــو  اأحدهما  الأمريكين  القت�ساد 
مــانــديــل، احلــائــز على جــائــزة نــوبــل، ومن 
العملة  مناطق  نظرية  وا�سع  اأنــه  املفارقات 

النقدي  الحتــاد  اأن  اإلــى  مانديل  فذهب  املثلى. 
ال�شروط  اأن  اأي  القت�شادي؛  الحتاد  اإلى  �شيقود 
�ستتحقق  املثلى  العملة  منطقة  لنجاح  ال�سرورية 
نتيجة لعتماد اليورو. وكان املنا�سر الآخر لليورو 
هو برغ�سنت الذي يقول برغم ذلك اأن موقفه نابع 
من »منظور اقت�سادي �سيا�سي« ولي�س من منظور 
منطقة العملة املثلى. واأثناء فرتة عمله يف احلكومة 
الأمريكية كان برغ�سنت يتوا�سل بفعالية مع �سناع 
باأنهم  قناعة  على  واأ�سبح  الأوروبين  ال�سيا�سات 
اجلهد  ببذل  املطاف  نهاية  يف  دائًما  �سيقومون 

املطلوب من اأجل »دفع عملية الندماج ُقدًما«.

اأوروبـــــا مل يجعل  ووقــــوع الأزمــــة الأخــــرية يف 
ال�سيا�سات  �سناع  اإن  فيقول  راأيـــه،  يغري  برغ�سنت 
من  مرحلة  كل  يف  كافية  جهوًدا  »بذلوا  الأوروبــيــن 
»اإن  وي�سيف  النهيار«.  لتجنب  الأزمة  هذه  مراحل 
اليورو  لإنقاذ  يتعن من جهد«  ما  كل  �ستبذل  اأملانيا 
ا�سرتاتيجية يف ظل  لها من م�سالح جغرافية -  ملا 
ات�ساع  يف  اأ�سهم  الــيــورو  ولأن  الأوروبــــي  النــدمــاج 
رويًدا  اأوروبــا  تتحرك  اأن  ويتوقع  الأملانية،  التجارة 
مرور  وبعد  الكامل.  القت�سادي  »الحتـــاد  �سوب 

خم�س �سنوات من الآن... �ستحقق هدفها«.
القت�شاد الدويل

التقدم  بع�س  هناك  اأن  ا  اأي�سً برغ�سنت  يرى 

رياضي محترف
ال�سلة. فرياأ�س  بال�سيا�سات ويف ملعب كرة  املعنية  الدوائر  ن�سًطا يف  ل يزال برغ�سنت 
بانتظام كثرًيا من الفعاليات التي تكون امل�ساركة فيها »مبوجب الدعوة فقط« وتعقد يف قاعة 
الجتماعات الكربى، التي اأ�سبحت حتمل ا�سمه يف معهد بيرت�سن. وقال مو�سى ذات يوم 
مازًحا اإنه برغم اأن »بالنظر اإلى الأ�سول التي ينحدر منها فريد، قد يظن البع�س اأن )قاعة 
املوؤمترات( ت�سبه كني�سة حديثة، لكنني اأعتقد اأنها ت�سبه ملعب كرة ال�سلة. وفريد مولع نوًعا 
ما بلعبة كرة ال�سلة«. وبالفعل ل يزال برغ�سنت ميار�س لعبة كرة ال�سلة كع�سو احتاد وي�سجل 
يف املتو�سط 38 نقطة يف املباراة الواحدة، واأداوؤه يثري حفيظة تيموثي غايثر، وزير اخلزانة 
ا لعب �شغوف بكرة ال�شلة. ويقر برغ�شنت باأن جمموع النقاط عال، لأن  الأمريكية، وهو اأي�شً

»الهدف من اللعب مع هذا الفريق هو املتعة. ولكن عليك مع هذا اأن حترز اأهداًفا«.

اليورو  منطقة  مــن  اأبــعــد  نطاق  يف  اأُحـــرز  الــذي 
الأمــم.  بــن  القت�سادية  العالقات  �سعيد  على 
من  تتاألف  التي  املجموعة  مثل  منرًبا  اإن  ويقول 
والقت�سادات  املتقدمة  القت�سادات  من  ع�سرين 
ال�ساعدة الأكرث تقدًما )جمموعة الع�سرين( »ل 
ال�سرعية«،  اإ�سفاء  لأ�سباب  عنه  ال�ستغناء  ميكن 
ن�سف  اليوم  متثل  ال�ساعدة  الأ�سواق  لأن  نظًرا 
ديناميكية.  الأكرث  اجلزء  »وهي  العامل،  اقت�ساد 
اأو  ال�سبعة  جمموعة  لدينا  تكون  اأن  ي�سعنا  فال 
اأكــرب  �ــســوى  متــثــل  ل  ــتــي  )ال الثمانية  جمــمــوعــة 
العامل«.  تدير  اأن  لتحاول  املتقدمة(  القت�سادات 
فقد اأدى »الركود الكبري« يف الفرتة 2009-2008 
اإلى تعجيل وترية عملية اإ�سفاء ال�سرعية على دور 
يعد  »مل  برغ�سنت  وي�سيف  الع�سرين.  جمموعة 
كان  الآن.  بعد  والـــرتدد  لالرتباك  جمــال  هناك 
الطاولة  حــول  املنا�سبن  الأ�سخا�س  جمع  يتعن 

ملواجهة الأزمة«.
والأمر املثري للجدل هو اأن برغ�سنت من الدعاة 
تتاألف  جمموعة  وهــي  الثــنــن«،  »جمموعة  اإلــى 
اأن  ويذكر  وال�سن.  املتحدة  الوليات  من  �سمًنا 
اقرتاحه مبني على »حجة ب�سيطة هي اأنه ي�سعب 
حدوث اأي اإجناز كبري يف الق�سايا القت�سادية ما 

مل تتفق الوليات املتحدة وال�سن«.

املراجع:
• براكا�س لونغاين، م�ست�سار يف اإدارة البحوث يف �سندوق النقد الدويل.

الدويل. النقد  �سندوق  اأبحاث  وحدة  وتقارير  • اأبحاث 
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مؤشرات - أداء شركات الوساطة

اداء �شركات الو�شاطة )جميع عمليات البيع وال�شراء ( يوليو 2014م

Member Activity  - July,  2014

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

Member Name
VALUE %PositionVOLUME %PositionTRADES %Position

3AlJazira Capital%1589,63412.22%11,309,393,600.0018.55%41,895,398,534.0517.08اجلزيرة كابيتال

1Al Rajhi Capital%21,015,84121.06%21,072,994,193.0015.20%36,215,882,447.5514.77الراجحي املالية 

2NCB Capital%3795,54516.49%3856,099,761.0012.13%28,840,085,665.2511.76الأهلي كابيتال

�سركة اإت�س اإ�س بي �سي العربية 
HSBC Saudi Arabia 6%4307,4216.37%4677,788,354.009.60%24,390,655,764.359.94ال�سعودية املحدودة

Limited

4Samba Capital%5460,9099.55%5627,137,058.008.89%20,929,181,016.108.53�سامبا كابيتال

Riyad Capital 5%7435,4259.03%6397,174,511.005.63%15,038,160,444.556.13الريا�س املالية

7Saudi Fransi Capital%6290,2606.02%7406,635,111.005.76%14,562,403,261.305.94ال�سعودي الفرن�سي كابيتال

9AlIstithmar Capital%8137,7262.86%8365,201,062.005.18%13,882,815,284.955.66الإ�ستثمار كابيتال 

8ANB Invest%9186,4023.86%9320,949,140.004.55%11,881,391,708.904.84العربي الوطني لال�ستثمار 

10Derayah Financial%10131,9982.74%10197,955,503.002.81%7,191,022,463.252.93دراية املالية

Falcom Investment 11%1192,4121.92%11151,804,752.002.15%5,617,858,791.352.29فالكم للخدمات املالية
Company

Saudi Hollandi Capital 13%1256,3591.17%12140,510,590.001.99%4,829,546,030.151.97ال�سعودي الهولندي املالية 

Al Bilad Investment 12%1369,3951.44%13108,096,754.001.53%3,953,684,958.151.61�سركة البالد لال�ستثمار 
Company

14Aloula Geojit%1447,9110.99%1464,808,260.000.92%2,567,644,242.251.05الولى جوجيت كابيتال

Alinma Investment 15%1639,3150.82%1558,762,526.000.83%2,012,014,704.150.82�سركة الإمناء لال�ستثمار 
Company

Morgan Stanley Saudi 16%1938,3320.79%1626,888,213.000.38%1,912,427,498.700.78مورجان �ستانلي ال�سعودية
Arabia

املجموعة املالية هريمي�س 
17EFG_Hermes KSA%1723,8480.49%1738,085,036.000.54%1,706,760,627.250.70ال�سعودية

-19Merrill Lynch King%2119,4620.40%1825,437,327.000.36%1,202,727,978.050.49مريلن�س اململكة العربية ال�سعودية 
dom of Saudi Arabia

Al Nefaie Investment 18%1821,0920.44%1931,906,262.000.45%1,120,972,881.250.46 جمموعة النفيعي لالإ�ستثمار  
Group

Al-Khair Capital Saudi 21%159,8060.20%2062,553,159.000.89%1,036,759,275.950.42اخلري كابيتال ال�سعوديه
Arabia

24Muscat Capital%206,4460.13%2126,538,051.000.38%681,565,820.800.28�سركة م�سقط املالية

27Audi Capital%234,5390.09%2214,575,145.000.21%592,397,787.850.24عودة كابيتال

26Jadwa Investment%245,1630.11%2312,785,835.000.18%574,984,316.900.23 جدوى لال�ستثمار

�سركة ال�سرق الأو�سط لال�ستثمار 
Middle East Financial 22%229,1950.19%2422,824,169.000.32%573,033,069.100.23املايل

Investment Company

23Osool Capital%258,5830.18%2512,288,413.000.17%567,143,534.450.23ا�سول املالية

Deutsche Securities 28%263,7860.08%268,941,694.000.13%497,664,803.450.20دويت�سه لالأوراق املالية
Saudi Arabia

Credit Suisse Saudi 25%285,2380.11%277,186,229.000.10%453,034,579.350.18كريديت �سوي�س ال�سعودية
Arabia

20Arbah Capital%2710,5930.22%288,484,894.000.12%412,163,396.450.17ارباح املالية 

الإمارات دبي الوطني كابيتال 
Emirates NBD Capital 29%291,0140.02%293,114,651.000.04%134,647,615.950.05ال�سعودية

KSA

The Investor for 30%301020.00%30104,973.000.00%3,676,099.000.00�سركة امل�ستثمر لالأوراق املالية 
Securities

7,057,025,226.004,823,752%245,277,704,600.800.01املجموع
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اداء �شركات الو�شاطة )جميع عمليات البيع وال�شراء عن طريق النرتنت( يوليو 2014م

Internet Activity   - July,   2014

�شركة الو�شاطة
الرتتيبالن�شبةال�شفقاتالرتتيب الن�شبةكمية التداولت الرتتيبالن�شبةقيمة التداول

Company Name
Internet Value Internet

Value Ratio
 Value
RankInternet VolumeInternet Vol-

ume Ratio
 Volume

Rank
 Internet

Trades
 Internet

Trades Ratio
 Trades

Rank

3AlJazira Capital%1529,04515.20%11,153,240,76423.29%36,798,835,770.5521.80اجلزيرة كابيتال

1Al Rajhi Capital%2665,54019.12%2686,969,88413.87%23,764,185,131.5014.08الراجحي املالية

2NCB Capital%3572,62016.45%3620,423,49912.53%20,562,849,932.1012.18الهلي كابيتال

4Samba Capital%4413,80011.89%4511,784,81610.34%17,557,712,601.0010.40�سامبا كابيتال

�سركة اإت�س اإ�س بي �سي العربية 
HSBC Saudi Arabia 7%5199,8845.74%5430,792,9778.70%15,282,383,497.709.05ال�سعودية املحدودة

Limited

6Saudi Fransi Capital%6239,8176.89%6315,890,8826.38%11,284,105,124.606.68 ال�سعودي الفرن�سي كابيتال

Riyad Capital 5%7260,7667.49%7230,380,7054.65%8,629,931,526.555.11الريا�س املالية

8Derayah Financial%8123,4753.55%8182,157,9073.68%6,599,827,264.403.91دراية املالية

9ANB Invest%9105,1203.02%9163,672,1213.31%6,344,897,558.653.76العربي الوطني لال�ستثمار 

11AlIstithmar Capital%1072,3272.08%10160,107,0013.23%5,510,987,477.103.26ال�ستثمار كابيتال 

Falcom Investment 10%1187,5342.51%11141,268,2502.85%5,177,432,244.653.07فالكم للخدمات املالية
Company

Al Bilad Investment 12%1254,5991.57%1268,521,9691.38%2,469,219,854.001.46�سركة البالد لال�ستثمار
Company

13Aloula Geojit%1446,2731.33%1359,570,2911.20%2,442,555,266.051.45الولى جوجيت كابيتال

Saudi Hollandi Capital 15%1622,8530.66%1443,316,3700.87%1,425,409,461.250.84ال�سعودي الهولندي املالية

Alinma Investment 14%1530,7540.88%1545,510,7600.92%1,401,329,715.550.83�سركة الإمناء لال�ستثمار
Company

Al Nefaie Investment 16%1719,3530.56%1628,550,0650.58%1,002,585,759.550.59 جمموعة النفيعي لالإ�ستثمار 
Group

Al-Khair Capital Saudi 19%137,5470.22%1759,990,3801.21%905,511,657.850.54اخلري كابيتال ال�سعوديه
Arabia

20Muscat Capital%185,1630.15%1824,186,1800.49%571,430,790.300.34�سركة م�سقط املالية 

18Osool Capital%198,2790.24%1911,709,6100.24%537,774,039.300.32اأ�سول املالية

17Arbah Capital%209,5440.27%206,739,1280.14%314,190,039.300.19ارباح املالية 

21EFG_Hermes KSA%214,3850.13%212,208,0340.04%96,183,760.400.06املجموعة املالية هريم�س ال�سعودية 

الإمارات دبي الوطني كابيتال 
Emirates NBD Capital 23%225340.02%222,029,4530.04%86,798,296.300.05ال�سعودية املحدودة

KSA
�سركة ال�سرق الأو�سط لال�ستثمار 

Middle East Financial 22%239340.03%231,231,6900.02%46,904,180.100.03املايل
Investment Company

24Jadwa Investment%244410.01%24831,5560.02%17,385,062.800.01جدوى لال�ستثمار

The Investor for 25%25800.00%2586,7080.00%3,022,883.800.00�سركة امل�ستثمر لالأوراق املالية
Securities

Deutsche Securities 26%2600.00%2600.00%0.000.00دويت�سه لالأوراق املالية
Saudi Arabia

Credit Suisse Saudi 26%2600.00%2600.00%0.000.00كريديت �سوي�س ال�سعودية
Arabia

26Audi Capital%2600.00%2600.00%0.000.00عودة كابيتال

Morgan Stanley Saudi 26%2600.00%2600.00%0.000.00مورجان �ستانلي ال�سعودية
Arabia

مرييل لين�س اململكة العربية 
Merrill Lynch Kingdom 26%2600.00%2600.00%0.000.00ال�سعودية

of Saudi Arabia

168,833,448,895.354,951,171,0003,480,667
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مؤشرات - المستثمرون حسب الجنسية

اإح�شائيات التداول ح�شب ت�شنيف اجلن�شية و نوع امل�شتثمر يوليو 2014م

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

اأجنبي
)اإتفاقية مبادلة(

2.1%

 موؤ�س�سات
8.2%  اأفراد

89.6%

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

 �سعودي
94.3%

اأجنبي )مقيم و 
 اإتفاقية مبادلة(

3.6%

 خليجي
2.1%

إحصائيات التداول )تصنيف الجنسية و نوع المستثمر( - يوليو 2014م
املتداولة  لالأ�سهم  الإجمالية  القيمة  بلغت 
خالل �سهر يوليو 2014م .75122 مليار ريال، 
�سهر  تـــداولت  عن   %31.8 قــدره  بانخفا�س 

يونيو من العام 2014.
امل�ستثمر. نوع   •

ـــــراد«   »الأف ــراء  ــس � عــمــلــيــات  قيمة  بلغت   •
�سعودي )%87.14(،  ريال  106.96 مليار 
 113.12 البيع   عمليات  قيمة  بلغت  فيما 

مليار ريال �سعودي )%92.15(.
»املوؤ�س�سات«   �سراء  عمليات  قيمة  بلغت   •
 ،)%9.98( �سعودي  ــال  ري مليار   12.26

فيما بلغت قيمة عمليات البيع 7.98 مليار 
ريال �سعودي )%6.50(.

 – »الأجــانــب  �سراء  عمليات  قيمة  بلغت   •
ريــال  مــلــيــار   3.53 ــة«  ــادل مــب ــفــاقــيــات  اإت
قيمة  بــلــغــت  فــيــمــا   ،)%2.88( �ــســعــودي 
�سعودي  ريــال  مليار   1.65 البيع  عمليات 

.)%1.34(
اجلن�سية.  •

»امل�ستثمر  ــراء  ــس � عمليات  قيمة  بلغت   •
�سعودي  ــال  ري مليار   114.41 ال�سعودي« 
)93.20%(، فيما بلغت قيمة عمليات البيع 

117.11 مليار ريال �سعودي )%95.41(. 
»امل�ستثمر  ــراء  ــس � عمليات  قيمة  بلغت   •
�سعودي  ريـــال  مــلــيــار   3.10 اخلــلــيــجــي«  
البيع   قيمة عمليات  بلغت  فيما   ،)%2.53(

2.13 مليار ريال �سعودي )%1.74(.
»امل�ستثمر  ــراء  ــس � عمليات  قيمة  بلغت   •
املــبــادلــة«  واإتــفــاقــيــات  – املقيم  الأجــنــبــي 
5.24 مليار ريال �سعودي )4.27%(، فيما 
بلغت قيمة عمليات البيع 3.51 مليار ريال 

�سعودي )%2.86(.
و ملزيد من التفا�سيل ا�سغط هنا.

ب�����رع�����اي�����ة

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

راء
�ش

�سعودي
3,127,871,0832,168,609%105,036,629,39185.57اأفراد

232,372,909107,212%9,372,317,0567.64موؤ�س�سات

خليجي
7,040,0343,868%218,385,8350.18اأفراد

61,185,48122,241%2,884,160,3022.35موؤ�س�سات

50,372,97155,533%1,709,032,2021.39اأفراداأجنبي )مقيم(

59,885,18457,893%3,529,904,8802.88اأجنبي )اإتفاقية مبادلة(

3,538,727,6622,415,356%122,750,429,666100.00اإجمايل ال�سراء

يع
ب

�سعودي
3,284,422,8642,294,834%111,031,934,27490.45اأفراد

129,257,25243,239%6,082,733,9524.96موؤ�س�سات

خليجي
6,620,5033,328%233,433,0430.19اأفراد

37,136,77411,506%1,897,268,5841.55موؤ�س�سات

56,654,85647,878%1,855,248,4401.51اأفراداأجنبي )مقيم(

24,635,41314,571%1,649,811,3731.34اأجنبي )اإتفاقية مبادلة(

3,538,727,6622,415,356%122,750,429,666100.00اإجمايل البيع
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املوؤ�سر  اأغلق  م   2014 يوليو  �سهر  نهاية  يف 
عند  )تــــداول(  ال�سعودية  املالية  لل�سوق  الــعــام 
 701.71 مرتفعًا  نقطة   10،214.73 م�ستوى 

نقطة )7.38%( مقارنة بال�سهر ال�سابق. 
حتى  العام  بداية  من  املوؤ�سر  لأداء  وبالن�سبة 
 %19.67 قدره  ايجابيًا  عائدًا  حقق  فقد  تاريخه 
)1،679.13 نقطه( وقد كانت اأعلى نقطة اإغالق 
م   2014/07/24 يوم  يف  ال�سهر  خالل  للموؤ�سر 

عند م�ستوى 10،214.73 نقطة.
امل�سدرة  لالأ�سهم  ال�سوقية  القيمة  بلغت 
مليار   2،100.25 م،   2014 يوليو  �سهر  نهاية  يف 

ريال اأي ما يعادل 560.06 مليار دولر اأمريكي، 
مقارنة   %7.97 ن�ســــبته  بلغت  اإرتفاعًا  م�سجلة 

بال�سهر ال�سابق.
بلغت القيمة الإجمالية لالأ�سهم املتداولة ل�سهر 
اأي ما يعادل  يوليو 2014 م، 122.64 مليار ريال 
32.70 مليار دولر اأمريكي وذلك باإنخفا�س بلغت 

ن�ســــبته 31.88% عن ال�سهر ال�سابق.
ل�سهر  املتداولة*  الأ�سهم  عدد  اإجمايل  وبلغ 
يوليو 2014 م، 3.53 مليار �ســــهم مقابل 5.37 
ال�سابق،  ال�سهر  خــالل  تداولها  مت  �سهم  مليار 

وذلك باإنخفا�س بلغت ن�ســــبته %34.26.

خالل  املنفذة  ال�سفقات  عــدد  اإجمايل  اأمــا 
�سهر يوليو 2014 م، فقد بلغ 2.41 مليون �سفقة 
خالل  تنفيذها  مت  �سفقة  3.12مــلــيــون  مقابـــل 
بلغت  باإنخفا�س  وذلـــك   م،   2014 يونيو  �سهر 

ن�ســــبته %22.66.

خالل  ال�سركات  اإجراءات  جلميع  معدلة   •
الفرتة.

يوليو  �سهر  خــالل  الــتــداول  اأيـــام  عــدد  بلغ 
2014،18 يومًا 

مقابل 22  يومًا خالل �سهر يونيو 2014 م.

القيمة املتداولة لألسهم تبلغ  122.64 مليار ريال 

 2.41 مليون صفقة تم تنفيذها خالل شهر يوليو 2014 م

Sponsored by: 
Market Summary - Monthly

إجراءات الشركات 
رفعت ال�سركة الأهلية للتاأمن التعاوين  راأ�سمالها وذلك عن طريق طرح 
22 مليون �سهمًا جديدًا »حقوق اأولوية« ب�سعر 10 ريالت لل�سهم الواحد لي�سبح 

عدد اأ�سهمها امل�سدرة 32 مليون �سهـــــم وذلك بتاريخ 2014/07/01 م.
مبنح  وذلــك  راأ�سمالها   الغذائية  للخدمات  هريف  رفعت  �سركة 
اأ�سهمها امل�سدرة 46.20  اأ�سهم، لي�سبح عدد   5 �سهمن جمانية لكل 

مليون �سهـــــم وذلك بتاريخ 2014/07/06 م.
وذلك  راأ�سمالها   و�سركاه  احلكري  عبدالعزيز  فــواز  �سركة  رفعت 
مبنح �سهم جماين لكل �سهم ، لي�سبح عدد اأ�سهمها امل�سدرة 210 مليون 

�سهـــــم وذلك بتاريخ 2014/07/14 م.
مقارنة معلومات التداول عن �شهر يوليو 2014 م مع �شهر يونيو 2014 م  

Comparing Trading Information for July 2014 with June 2014

Trading Information
ن�شبة التغري June   يونيو July   يوليو

معلومات التداول
% Change 2014 2014

Transactions -22.66% 3,118,622.00 2,411,876.00 عدد ال�سفقات املنفذة
* Shares Traded -34.26% 5,371,225,261.00 3,530,962,102.00 * عدد الأ�سهم املتداولة
Value Traded (SR) -31.88% 180,033,364,321.60 122,638,852,300.40 قيمة الأ�سهم املتداولة )ريال(
Number of Trading Days - 22 18   عدد اأيام التداول    
Daily Average of Transactions -5.48% 141,755.55 133,993.11 املتو�سط اليومي لعدد ال�سفقات املنفذة
* Daily Average of Shares Traded -19.65% 244,146,602.77 196,164,561.22 * املتو�سط اليومي لالأ�سهم املتداولة
Daily Average of Value (SR) -16.74% 8,183,334,741.89 6,813,269,572.24 املتو�سط اليومي لقيمة الأ�سهم املتداولة )ريال(
Market Capitalization (SR biln) 7.97% 1,945.15 2,100.25 )القيمه ال�سوقيه لالأ�سهم امل�سدرة )مليار ريال  
Tadawul All Share Index (TASI) 7.38% 9,513.02 10,214.73  )املوؤ�سر العام  )نقطة 
* Adjusted for all corporate actions * معدلة جلميع اجراءات ال�سركات  

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

Comparing Trading Information for July 2014 with July 2013

Trading Information
ن�شبة التغري July   يوليو July   يوليو

معلومات التداول
% Change 2013 2014

Transactions 16.97% 2,062,004.00 2,411,876.00 عدد ال�سفقات املنفذة
* Shares Traded -15.79% 4,193,073,516.00 3,530,962,102.00 * عدد الأ�سهم املتداولة
Value Traded (SR) 15.23% 106,434,184,049.10 122,638,852,300.40 قيمة الأ�سهم املتداولة )ريال(
Number of Trading Days - 23 18   عدد اأيام التداول    
Daily Average of Transactions 49.46% 89,652.35 133,993.11 املتو�سط اليومي لعدد ال�سفقات املنفذة
* Daily Average of Shares Traded 7.60% 182,307,544.17 196,164,561.22 * املتو�سط اليومي لالأ�سهم املتداولة
Daily Average of Value (SR) 47.23% 4,627,573,219.53 6,813,269,572.24 املتو�سط اليومي لقيمة الأ�سهم املتداولة )ريال(
Market Capitalization (SR biln) 34.29% 1,564.02 2,100.25 )القيمه ال�سوقيه لالأ�سهم امل�سدرة )مليار ريال  
Tadawul All Share Index (TASI) 29.05% 7,915.11 10,214.73  )املوؤ�سر العام  )نقطة 
* Adjusted for all corporate actions * معدلة جلميع اجراءات ال�سركات 

 الشركات الجديدة المدرجة خالل  يوليو 2014 م 
مت يف يوم الثالثاء املوافق 2014/07/15 م اإدراج �سركة احلمادي للتنمية 
وال�ستثمار براأ�سمال مقداره 750 مليون  ريال مق�سم اإلى 75 مليون �سهم حيث مت 
طرح 22.50 مليون �سهم لالكتتاب العام وذلك بقيمة 28 ريالت لل�سهم الواحد.

صيانة مؤشرات تداول الربع الثاني 2014 م
ل�سوق  تــداول  موؤ�سر  من   2 للكهرباء  ال�سعودية  ال�سركة  �سكوك  ا�ستبعاد   مت 
ال�سكوك وال�سندات وذلك ح�سب �سعر اإقفال ال�سكوك قبل تعليقه من التداول.
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اأداء موؤ�شرات القطاعات 

Performance of Sectoral Indices

Sectoral Indices
ن�شبة التغري  للعام حتي تاريخه  يونيو - 2014 م يوليو - 2014 م

موؤ�شرات القطاعات
YTD  % Change June  - 2014 July  - 2014

Banks & Financial Services 16.55% 6.92% 19,473.94 20,822.12 امل�سارف واخلدمات املالية

Petrochemical Industries 12.85% 10.00% 7,741.10 8,515.01 ال�سناعات البرتوكيماوية

Cement 14.01% 0.70% 7,951.16 8,006.78 الأ�سمنت

Retail 41.48% 6.19% 15,586.02 16,550.59 التجزئة

Energy & Utilities 18.72% 9.50% 5,809.86 6,361.90 الطاقة واملرافق اخلدمية

.Agriculture & Food Indust 32.71% 11.03% 10,988.77 12,200.62 الزراعة وال�سناعات الغذائية

.Telecom. & Information  Tech 12.82% 7.66% 2,784.60 2,997.90 الإت�سالت وتقنية املعلومات

Insurance 13.98% 3.61% 1,327.99 1,375.97 التاأمن

Multi-Investment 12.99% 1.53% 4,841.71 4,915.83 �سركات ال�ستثمار املتعدد

Industrial Investment 18.65% 5.54% 7,968.92 8,410.43 ال�ستثمار ال�سناعي

Building & Construction 25.71% 3.62% 4,249.47 4,403.39 الت�سييد والبناء

Real Estate Development 43.75% 9.84% 6,233.26 6,846.76 التطوير العقاري

Transport 33.00% 7.31% 8,027.46 8,614.25 النقل

Media & Publishing -3.74% 0.19% 2,628.49 2,633.56 العالم والن�سر

Hotel & Tourism 41.84% 8.06% 21,230.79 22,941.72 الفنادق وال�سياحة

تداول الأ�شهم ح�شب القطاعات - يوليو 2014 م 

Sectoral Activities - July 2014   

Sector
الن�شبة الى الإجمالى قيمه الأ�شهم املتداولة الن�شبه الى الإجمالى الن�شبه الى الإجمالى الأ�شهم املتداولة ال�شفقات املنفذة

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

Banks & F. Services 11.07% 13,575,553,294.70 13.83% 488,500,690 5.65% 136,278 امل�سارف واخلدمات املالية

Petrochemical Indust. 17.24% 21,147,623,679.40 16.96% 598,898,813 8.69% 209,689 ال�سناعات البرتوكيماوية

Cement 9.02% 11,056,301,795.30 8.21% 289,737,940 18.62% 449,193 الأ�سمنت

Retail 6.40% 7,846,869,534.50 3.75% 132,425,986 8.54% 205,978 التجزئة

Energy & Utilities 0.87% 1,065,865,677.75 1.80% 63,561,954 0.51% 12,329 الطاقة واملرافق اخلدمية

Agri. & Food Indust. 6.23% 7,639,089,169.50 4.13% 145,818,879 6.62% 159,739 الزراعة وال�سناعات الغذائية

Telecom. & Info. Tech. 5.90% 7,237,575,959.00 10.54% 372,059,548 2.98% 71,864 الإت�سالت وتقنية املعلومات

Insurance 9.75% 11,960,235,235.55 8.57% 302,644,523 14.50% 349,821 التاأمن

Multi-Investment 3.30% 4,049,412,385.55 3.26% 114,954,039 3.17% 76,383 �سركات ال�ستثمار املتعدد

Itndustrial Investment 8.21% 10,072,826,460.55 6.78% 239,355,840 6.81% 164,233 ال�ستثمار ال�سناعي

Building & Construction 4.53% 5,551,375,707.45 4.48% 158,091,610 4.65% 112,179 الت�سييد والبناء

Real Estate Development 7.11% 8,716,636,844.25 12.79% 451,617,456 4.66% 112,273 التطوير العقاري

Transport 1.58% 1,933,212,203.45 1.37% 48,371,134 1.40% 33,766 النقل

Media & Publishing 1.09% 1,339,366,338.90 0.58% 20,433,486 1.42% 34,224 العالم والن�سر

Hotel & Tourism 7.70% 9,446,908,014.55 2.96% 104,490,204 11.77% 283,927 الفنادق وال�سياحة

Total 100.00% 122,638,852,300.40 100.00% 3,530,962,102 100.00% 2,411,876 الإجمايل
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Top Five Active Stocks - July 2014
By number of transactions من حيث عدد ال�شفقات

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

ال�شركة
% To Market % To Sector Transactions

UACC 15.99% 85.86% 385,697.00 ا�سمنت ام القرى

Al Hokair Group 10.81% 91.80% 260,632.00 جمموعة احلكري

Alinma 3.14% 55.51% 75,650.00 الإمناء

Al Hammadi 2.24% 26.25% 54,076.00 احلمادي

SABIC 2.19% 25.16% 52,765.00 �سابك

By number of shares traded من حيث عدد الأ�شهم املتداولة

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

ال�شركة
% To Market % To Sector Shares Traded

Alinma 9.24% 66.80% 326,337,122.00 الإمناء

Dar Al Arkan 8.25% 64.52% 291,381,368.00 دار الأركان

ZAIN KSA 7.70% 73.10% 271,970,354.00 زين ال�سعودية

Saudi Kayan 5.32% 31.39% 187,978,031.00 كيان ال�سعودية

UACC 4.96% 60.49% 175,259,037.00 ا�سمنت ام القرى

By value of shares traded من حيث قيمة الأ�شهم املتداولة

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

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

Al Hokair Group 6.68% 86.70% 8,190,526,093.25 جمموعة احلكري

SABIC 6.68% 38.72% 8,188,913,729.75 �سابك

UACC 5.64% 62.56% 6,917,219,980.20 ا�سمنت ام القرى

Alinma 5.08% 45.92% 6,234,455,294.15 الإمناء

Al Rajhi 3.27% 29.56% 4,012,664,198.75 الراجحي
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Banks & Financial Services
قيمة ال�شهم املتداوله ال�شهم املتداوله   ال�شفقات املنفذه

امل�شارف واخلدمات املالية
Value Traded Volume Traded Transactions

Riyad 482,305,186.55 26,184,751.00 5,763.00 الريا�س

AlJazira 632,251,284.60 19,800,628.00 8,401.00 اجلزيرة

Saudi Investment 131,938,621.50 4,927,563.00 1,560.00 ا�ستثمار

Saudi Hollandi 112,796,527.90 2,464,759.00 1,128.00 ال�سعودي الهولندي

Saudi Fransi 175,787,607.10 5,368,781.00 2,277.00 ال�سعودي الفرن�سي

SABB 204,393,904.55 4,093,781.00 1,575.00 �سـاب

Arab National 279,016,889.80 9,653,251.00 2,819.00 العربي الوطني

SAMBA 861,493,362.40 20,987,512.00 6,858.00 �سامبا

Al Rajhi 4,012,664,198.75 58,965,039.00 21,557.00 الراجحي

AL Bilad 448,450,417.40 9,717,503.00 8,690.00 البالد

Alinma 6,234,455,294.15 326,337,122.00 75,650.00 الإمناء

Total 13,575,553,294.70 488,500,690.00 136,278.00 اجمايل القطاع

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

ال�شناعات البرتوكيماوية 
Value Traded Volume Traded Transactions

CHEMANOL 558,937,067.50 34,111,114.00 12,132.00 كيمانول

Petrochem 792,267,179.10 23,250,788.00 9,203.00 برتوكيم

SABIC 8,188,913,729.75 68,057,123.00 52,765.00 �سابك

SAFCO 455,628,382.25 2,856,115.00 3,522.00 �سافكو

Industrialization 1,235,972,540.50 35,730,223.00 11,294.00 الت�سنيع

Alujain 464,355,347.20 18,220,543.00 9,843.00 اللجن

Nama Chemicals 995,679,221.10 61,538,079.00 15,956.00 مناء للكيماويات

SIIG 459,673,814.40 12,215,842.00 4,840.00 املجموعة ال�سعودية

Sahara Petrochemical 1,605,945,911.80 69,646,982.00 16,313.00 ال�سحراء للبرتوكيماويات

YANSAB 784,103,359.75 11,136,504.00 7,619.00 ين�ساب

Sipchem 529,733,386.90 15,436,571.00 6,914.00 �سبكيم العاملية

Advanced 1,030,251,043.05 21,292,416.00 10,216.00 املتقدمة

Saudi Kayan 2,830,324,614.30 187,978,031.00 32,785.00 كيان ال�سعودية

Petro Rabigh 1,215,838,081.80 37,428,482.00 16,287.00 برتو رابغ

Total 21,147,623,679.40 598,898,813.00 209,689.00 اجمايل القطاع

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

ال�شمنت
Value Traded Volume Traded Transactions

HCC 500,885,146.50 18,650,169.00 8,618.00 اأ�سمنت حائل

Najran Cement 229,114,587.00 7,269,523.00 5,303.00 اأ�سمنت جنران

City Cement 158,664,527.50 5,478,606.00 4,991.00 ا�سمنت املدينة

Northern Cement 465,643,518.40 17,890,307.00 9,069.00 اأ�سمنت ال�سمالية

UACC 6,917,219,980.20 175,259,037.00 385,697.00 ا�سمنت ام القرى

Arab Cement 560,429,643.75 7,511,072.00 5,412.00 ال�سمنت العربية

Yamamah Cement 342,795,332.25 5,456,556.00 3,760.00 ا�سمنت اليمامة

Saudi Cement 274,216,966.50 2,473,707.00 2,644.00 ا�سمنت ال�سعوديه

Qassim Cement 165,668,481.00 1,659,869.00 2,339.00 ا�سمنت الق�سيم

Southern Cement 77,449,113.00 663,157.00 1,162.00 ا�سمنت اجلنوبيه

Yanbu Cement 273,456,635.75 3,778,678.00 2,779.00 ا�سمنت ينبع

Eastern Cement 204,889,917.75 3,358,380.00 2,141.00 ا�سمنت ال�سرقية

Tabuk Cement 192,364,496.40 6,205,655.00 3,672.00 ا�سمنت تبوك

Jouf Cement 693,503,449.30 34,083,224.00 11,606.00 ا�سمنت اجلوف

Total 11,056,301,795.30 289,737,940.00 449,193.00 اجمايل القطاع

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

التجزئة
Value Traded Volume Traded Transactions

A. Othaim Market 592,988,027.00 5,495,049.00 12,657.00 اأ�سواق ع العثيم

Mouwasat 298,442,327.75 2,775,719.00 5,082.00 املوا�ساة

Extra 155,531,869.50 1,270,239.00 2,555.00 اإك�سرتا

Dallah Health 570,457,857.75 5,389,067.00 10,011.00 دله ال�سحية
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Retail
قيمة ال�شهم املتداوله ال�شهم املتداوله   ال�شفقات املنفذه

التجزئة
Value Traded Volume Traded Transactions

Care 1,008,459,898.00 13,350,147.00 16,544.00 رعاية

Farm Superstore 515,459,006.50 4,130,423.00 15,276.00 اأ�سواق املزرعة

Al Hammadi 194,224,931.85 3,460,663.00 54,076.00 احلمادي

SASCO 836,510,021.90 26,861,801.00 17,703.00 �سا�سكو

Thim›ar 521,110,180.00 6,427,383.00 10,927.00 ثمار

Fitaihi Group 878,961,414.65 34,577,616.00 20,872.00 جمموعة فتيحي

Jarir 372,012,276.25 1,875,921.00 4,144.00 جرير

Aldrees 796,419,832.35 14,607,819.00 14,686.00 الدري�س

AlHokair 804,654,243.00 7,501,016.00 15,039.00 احلكري

Alkhaleej Trng 301,637,648.00 4,703,123.00 6,406.00 اخلليج للتدريب

Total 7,846,869,534.50 132,425,986.00 205,978.00 اجمايل القطاع

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

الطاقة واملرافق اخلدمية
Value Traded Volume Traded Transactions

Gas & Industrialization 57,127,868.90 1,889,261.00 1,829.00 الغاز والت�سنيع

Saudi Electricity 1,008,737,808.85 61,672,693.00 10,500.00 كهرباء ال�سعودية

Total 1,065,865,677.75 63,561,954.00 12,329.00 اجمايل القطاع

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

الزراعة وال�شناعات الغذائية
Value Traded Volume Traded Transactions

SAVOLA Group 623,633,551.50 8,251,328.00 6,474.00 جمموعة �سافول

WAFRAH 1,643,799,179.00 27,873,080.00 37,815.00 وفرة 

SADAFCO 633,873,559.75 6,028,411.00 8,015.00 �سدافكو

Almarai 614,043,668.75 8,621,447.00 8,591.00 املراعي

Anaam Holding 194,777,934.70 4,903,719.00 6,118.00 اأنعام القاب�سة

H B 173,771,349.25 2,190,814.00 4,662.00 حلواين اإخوان

Herfy Foods 257,522,961.50 2,484,165.00 4,584.00 هريف لالأغذية

Catering 202,438,260.75 1,106,523.00 1,953.00 التموين

NADEC 413,760,735.70 9,740,457.00 10,216.00 نادك

Qassim Agriculture 200,390,600.75 12,542,164.00 5,494.00 الق�سيم الزراعيه

Tabuk Agriculture 530,153,720.40 12,700,585.00 13,457.00 تبوك الزراعيه

Saudi Fisheries 491,442,600.30 12,609,325.00 14,147.00 الأ�سماك

Sharqiya Dev Co 1,105,263,939.00 12,977,928.00 23,863.00 ال�سرقية للتنمية

Jouff Agriculture 100,520,815.90 2,114,773.00 2,770.00 اجلوف الزراعيه

Bishah Agriculture * 0.00 0.00 0.00 بي�سة الزراعية *

Jazan Development 453,696,292.25 21,674,160.00 11,580.00 جازان للتنمية

Total 7,639,089,169.50 145,818,879.00 159,739.00 اجمايل القطاع

Telecomm. & Information 
Technology

قيمة ال�شهم املتداوله ال�شهم املتداوله   ال�شفقات املنفذه
الت�شالت وتقنية املعلومات

Value Traded Volume Traded Transactions

STC 1,576,812,439.00 22,217,267.00 9,152.00 الت�سالت

Etihad Etisalat 2,239,246,416.75 26,059,133.00 11,428.00 احتاد ات�سالت

ZAIN KSA 2,748,633,740.85 271,970,354.00 33,170.00 زين ال�سعودية

Atheeb Telecom 672,883,362.40 51,812,794.00 18,114.00 عذيب لالت�سالت

 Almutakamela * 0.00 0.00 0.00 املتكاملة *

Total 7,237,575,959.00 372,059,548.00 71,864.00 اجمايل القطاع

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

التاأمني
Value Traded Volume Traded Transactions

Tawuniya 717,766,259.40 15,214,751.00 14,110.00 التعاونية

ANB Insurance 644,854,095.75 9,001,068.00 15,673.00 العربي للتاأمن

JaziraTakaful 1,110,215,130.75 15,170,601.00 21,967.00 جزيرة تكافل

Malath Insurance 215,919,693.40 9,918,987.00 6,554.00 مالذ للتاأمن

MEDGULF 471,943,833.50 12,413,803.00 9,577.00 ميدغلف للتاأمن

ALLIANZ SF 149,401,880.75 2,790,665.00 4,248.00 األيانز اإ�س اإف

SALAMA 119,097,329.40 3,579,258.00 4,667.00 �سالمة
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Insurance
قيمة ال�شهم املتداوله ال�شهم املتداوله   ال�شفقات املنفذه

التاأمني
Value Traded Volume Traded Transactions

Walaa Insurance 250,754,702.70 8,151,385.00 7,288.00 ولء للتاأمن

Arabian Shield 418,847,624.25 7,332,429.00 7,609.00 الدرع العربي

SABB Takaful 409,490,259.50 9,331,027.00 8,214.00 �ساب تكافل

SANAD 223,779,520.95 14,915,370.00 11,959.00 �سند

SAICO 161,178,111.85 3,311,655.00 5,811.00 �سايكو

 WAFA Insurance 231,553,161.60 6,849,112.00 12,158.00  وفاء للتاأمن

Gulf Union 411,658,768.00 13,910,863.00 10,846.00 احتاد اخلليج

ATC 246,355,776.75 4,056,066.00 6,646.00 الأهلي للتكافل

Al - Ahlia 540,723,873.80 22,311,330.00 22,962.00 الأهلية

ACIG 171,377,229.60 6,749,171.00 6,077.00 اأ�سيج

AICC 198,885,730.90 10,723,612.00 10,536.00 التاأمن العربية

Trade Union 249,150,548.40 7,386,766.00 5,304.00 الحتاد التجاري

Sagr Insurance 286,903,347.10 6,893,159.00 8,028.00 ال�سقر للتاأمن

U C A 193,042,400.30 6,998,613.00 5,168.00 املتحدة للتاأمن

Saudi Re 186,417,858.30 15,464,312.00 4,702.00 الإعادة ال�سعودية

Bupa Arabia 1,027,147,523.25 10,275,626.00 31,410.00 بوبا العربية

 Weqaya Takaful * 0.00 0.00 0.00 * وقاية للتكافل

Al Rajhi Takaful 94,091,913.80 2,188,566.00 3,121.00 تكافل الراجحي

ACE 164,049,196.75 2,312,557.00 4,627.00 اي�س

AXA - Cooperative 268,564,885.60 6,051,019.00 7,995.00 اك�سا - التعاونية

Gulf General 310,810,353.30 7,103,875.00 10,138.00 اخلليجية العامة

Buruj 171,168,440.35 3,245,362.00 6,902.00 بروج

Al Alamiya 530,845,657.25 3,828,282.00 18,832.00 العاملية

Solidarity 490,006,171.20 23,140,861.00 15,705.00 �سوليدرتي تكافل

Wataniya 190,879,145.00 2,079,102.00 5,991.00 الوطنية

Amana Insurance 566,454,675.90 18,525,095.00 17,759.00 امانة للتامن

Enaya 339,300,141.70 8,418,140.00 11,259.00 عناية

Alinma Tokio M. 197,599,994.50 3,002,035.00 5,978.00 الإمناء طوكيو م

Total 11,960,235,235.55 302,644,523.00 349,821.00 اجمايل القطاع

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

�شركات ال�شتثمار املتعدد
Value Traded Volume Traded Transactions

SARCO 1,915,433,649.00 24,325,552.00 32,356.00 امل�سايف

Saudi Advanced 597,464,641.70 21,973,215.00 14,821.00 املتطورة

Al Ahsa for Dev. 357,408,783.50 19,923,083.00 7,686.00 الح�ساء للتنميه

SISCO 398,887,247.65 22,197,564.00 7,627.00 �سي�سكو

Assir 611,482,270.90 19,512,634.00 9,775.00 ع�سري

Al Baha * 0.00 0.00 0.00 الباحة *

kingdom 168,735,792.80 7,021,991.00 4,118.00 اململكة

Total 4,049,412,385.55 114,954,039.00 76,383.00 اجمايل القطاع

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

ال�شتثمار ال�شناعي
Value Traded Volume Traded Transactions

Takween 522,864,747.85 9,750,965.00 10,079.00 تكوين

BCI 330,528,443.40 7,997,727.00 7,401.00 بى �سى اآى

MA›ADEN 3,832,386,792.60 105,370,426.00 35,957.00 معادن

Astra Indust 394,053,376.50 7,616,147.00 9,333.00 اأ�سرتا ال�سناعية

ALSorayai 489,152,121.00 19,149,048.00 13,178.00 جمموعة ال�سريع

Shaker 276,773,888.75 3,432,913.00 3,658.00 �ساكر

Pharmaceutical 318,576,133.80 6,805,261.00 5,382.00 الدوائية

Glass 377,645,075.50 9,402,489.00 9,552.00 زجاج

FIPCO 1,103,190,492.75 17,385,887.00 21,954.00 فيبكو

Maadaniyah 797,950,827.60 19,998,023.00 18,037.00 معدنية

Saudi Chemical 381,760,687.75 5,323,461.00 3,482.00 الكيميائيه ال�سعوديه
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 Market Activity - July 2014    تداول الأ�شهم - يوليو 2014 م

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

ال�شتثمار ال�شناعي
Value Traded Volume Traded Transactions

SPM 675,838,087.60 16,413,840.00 13,574.00 �سناعة الورق
AlAbdullatif 219,332,556.20 5,011,369.00 4,347.00 العبداللطيف
Saudi Export 352,773,229.25 5,698,284.00 8,299.00 ال�سادرات
Total 10,072,826,460.55 239,355,840.00 164,233.00 اجمايل القطاع

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

الت�شييد والبناء
Value Traded Volume Traded Transactions

ASLAK 182,204,416.20 3,859,840.00 4,514.00 اأ�سالك
Bawan 576,162,717.75 7,354,394.00 12,369.00 بوان 
MMG * 0.00 0.00 0.00 جمموعة املعجل *
SSP 112,980,410.50 3,249,231.00 3,069.00 الأنابيب ال�سعودية
ALKHODARI 903,371,078.60 18,421,121.00 16,217.00 اخل�سري
Ceramic 289,539,384.50 2,069,767.00 3,254.00 اخلزف
Gypsum 334,239,065.90 9,592,750.00 6,584.00 اجلب�س
Cables 202,300,423.95 16,074,388.00 6,081.00 الكابالت
Saudi Industrial 322,416,723.25 15,093,511.00 8,181.00 �سدق
Amiantit 528,223,340.35 28,792,963.00 8,922.00 اميانتيت
Pipes 328,479,794.10 12,536,321.00 6,184.00 اأنابيب
Zamil Industrial 378,595,116.25 6,291,199.00 6,452.00 الزامل لل�سناعة
AL Babtain 494,640,646.80 13,729,706.00 9,059.00 البابطن
SVCP 513,672,931.00 5,500,311.00 10,346.00 الفخارية
MESC 203,930,289.55 12,484,849.00 6,021.00 م�سك
Red Sea 180,619,368.75 3,041,259.00 4,926.00 البحر الأحمر
Total 5,551,375,707.45 158,091,610.00 112,179.00 اجمايل القطاع

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

التطوير العقاري
Value Traded Volume Traded Transactions

Real Estate 189,124,041.70 4,310,445.00 4,461.00 العقارية
Taiba 798,461,445.70 17,859,183.00 12,334.00 طيبة لال�ستثمار
Makkah 143,013,096.25 1,770,421.00 3,233.00 مكة لالن�ساء
Arriyadh Development 328,096,971.55 14,328,654.00 6,064.00 التعمري
Emaar E .C 745,834,922.80 46,069,316.00 13,867.00 اإعمار
Jabal Omar 1,634,122,665.60 32,665,911.00 17,997.00 جبل عمر
Dar Al Arkan 3,862,187,248.80 291,381,368.00 39,519.00 دار الأركان
KEC 1,015,796,451.85 43,232,158.00 14,798.00 مدينة املعرفة
Total 8,716,636,844.25 451,617,456.00 112,273.00 اجمايل القطاع

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

النقل
Value Traded Volume Traded Transactions

Bahri 941,855,967.90 27,885,479.00 12,119.00 البحري
SAPTCO 268,916,105.00 7,015,324.00 4,494.00 النقل اجلماعي
Mubarrad 427,059,387.30 9,581,882.00 11,974.00 مربد
Budget Saudi 295,380,743.25 3,888,449.00 5,179.00 بدجت ال�سعودية
Total 1,933,212,203.45 48,371,134.00 33,766.00 اجمايل القطاع

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

العالم والن�شر
Value Traded Volume Traded Transactions

Tihama 1,118,624,252.25 11,066,266.00 27,564.00 تهامه لالعالن
SRMG 75,435,864.55 3,728,390.00 3,079.00 الأبحاث و الت�سويق
SPPC 145,306,222.10 5,638,830.00 3,581.00 طباعة وتغليف
Total 1,339,366,338.90 20,433,486.00 34,224.00 اجمايل القطاع

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

الفنادق وال�شياحة
Value Traded Volume Traded Transactions

ALTAYYAR 664,902,232.50 5,188,507.00 8,746.00 الطيار
Al Hokair Group 8,190,526,093.25 87,851,482.00 260,632.00 جمموعة احلكري
Hotels 212,302,537.80 5,443,868.00 4,306.00 الفنادق
Shams 379,177,151.00 6,006,347.00 10,243.00 �سم�س
Total 9,446,908,014.55 104,490,204.00 283,927.00 اجمايل القطاع
 Market 122,638,852,300.40 3,530,962,102.00 2,411,876.00 اجمايل ال�سوق
* Suspended. * معلقة من التداول.
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  FINANCIAL INDICATORS -24/07/2014  املوؤ�شرات املالية الرئي�شية - 2014/07/24 م

Company

Close  
Price

Book Value 
(SR)

P/B 
Value

EPS 
(SR)

P/E 
Ratio

Issued Shares 
(mn)

Market Cap. 
(mn)

Shareholders› 
Equity (mn)

Net Income 
(mn)

ال�شركة
�شعر الإغالق القيمه الدفرتيه

ال�شعر/القيمه 
الدفرتيه

العائد على 
ال�شهم

ال�شعر للعائد
الأ�شهم امل�شدره 

)مليون(
القيمه ال�شوقيه 

)مليون(
حقوق امل�شاهمني 

)مليون(
�شايف الدخل 

)مليون(

Riyad 19.10 11.27 1.70 1.41 13.50 3,000.00 57,300.00 33,803.76 4,243.92 الريا�س

AlJazira 33.60 14.95 2.25 1.66 20.21 400.00 13,440.00 5,978.40 665.04 اجلزيرة

Saudi Investment 27.70 18.25 1.52 2.24 12.38 600.00 16,620.00 10,947.41 1,342.60 ا�ستثمار

Saudi Hollandi 49.53 20.64 2.40 3.52 14.06 476.28 23,590.15 9,829.26 1,677.77 ال�سعودي الهولندي

Saudi Fransi 34.94 20.92 1.67 2.24 15.60 1,205.36 42,115.18 25,219.76 2,699.10 ال�سعودي الفرن�سي

SABB 52.05 24.15 2.16 4.06 12.82 1,000.00 52,050.00 24,149.83 4,059.04 �سـاب

Arab National 29.90 20.27 1.47 2.62 11.39 1,000.00 29,900.00 20,273.65 2,624.10 العربي الوطني

SAMBA 44.03 29.88 1.47 3.90 11.30 1,200.00 52,836.00 35,851.59 4,674.01 �سامبا

Al Rajhi 68.26 25.02 2.73 4.26 16.03 1,625.00 110,922.50 40,665.37 6,918.34 الراجحي

AL Bilad 47.85 13.67 3.50 1.97 24.26 400.00 19,140.00 5,469.54 788.83 البالد

Alinma 20.07 11.64 1.72 0.76 26.35 1,500.00 30,105.00 17,457.69 1,142.46 الإمناء

Total Banks & Financial 
Services Sector - 18.51 1.95 2.49 14.53 12,406.64 448,018.83 229,646.24 30,835.21 اإجمايل قطاع امل�سارف واخلدمات املالية

CHEMANOL 16.63 12.85 1.29 0.81 20.45 120.60 2,005.58 1,550.04 98.08 كيمانول

Petrochem 34.01 9.29 3.66 0.55 62.21 480.00 16,324.80 4,458.86 262.42 برتوكيم

SABIC 128.58 53.19 2.42 8.51 15.11 3,000.00 385,740.00 159,557.88 25,520.76 �سابك

SAFCO 160.96 19.17 8.40 9.05 17.78 333.33 53,653.33 6,389.90 3,017.50 �سافكو

Industrialization 36.79 17.86 2.06 1.88 19.60 668.91 24,609.35 11,946.96 1,255.58 الت�سنيع

Alujain 24.82 11.78 2.11 2.28 10.86 69.20 1,717.54 815.44 158.12 اللجن

Nama Chemicals 15.90 10.48 1.52 -0.56 (M)  (س) 128.52 2,043.47 1,347.03 -71.58 مناء للكيماويات

SIIG 39.44 14.11 2.79 1.99 19.84 450.00 17,748.00 6,350.88 894.75 املجموعة ال�سعودية

Sahara Petrochemical 24.59 13.01 1.89 1.39 17.65 438.80 10,789.97 5,707.86 611.46 ال�سحراء للبرتوكيماويات

YANSAB 72.60 25.32 2.87 4.40 16.49 562.50 40,837.50 14,243.29 2,475.77 ين�ساب

Sipchem 37.88 15.45 2.45 1.90 19.98 366.67 13,889.33 5,663.37 695.24 �سبكيم العاملية

Advanced 52.54 13.17 3.99 3.81 13.80 164.00 8,616.30 2,159.34 624.34 املتقدمة

Saudi Kayan 15.47 9.31 1.66 -0.05 (M)  (س) 1,500.00 23,205.00 13,970.48 -76.46 كيان ال�سعودية

Petro Rabigh 33.86 10.83 3.13 2.06 16.44 876.00 29,661.36 9,487.14 1,804.32 برتو رابغ

Total Petrochemical 
Industries Sector - 26.60 2.59 4.07 16.18 9,158.52 630,841.54 243,648.45 37,270.31 اإجمايل قطاع ال�سناعات البرتوكيماوية

HCC 26.68 10.65 2.50 1.30 20.57 97.90 2,611.97 1,042.85 126.95 اأ�سمنت حائل

Najran Cement 31.80 11.52 2.76 1.09 29.22 170.00 5,406.00 1,958.62 185.02 اأ�سمنت جنران

City Cement 28.82 11.01 2.62 1.17 24.65 189.20 5,452.74 2,082.99 221.19 اأ�سمنت املدينة

Northern Cement 26.30 11.48 2.29 1.25 21.09 180.00 4,734.00 2,065.83 224.47 اأ�سمنت ال�سمالية
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Company

Close  
Price

Book Value 
(SR)

P/B 
Value

EPS 
(SR)

P/E 
Ratio

Issued Shares 
(mn)

Market Cap. 
(mn)

Shareholders› 
Equity (mn)

Net Income 
(mn)

ال�شركة
�شعر الإغالق القيمه الدفرتيه

ال�شعر/القيمه 
الدفرتيه

العائد على 
ال�شهم

ال�شعر للعائد
الأ�شهم امل�شدره 

)مليون(
القيمه ال�شوقيه 

)مليون(
حقوق امل�شاهمني 

)مليون(
�شايف الدخل 

)مليون(

UACC 40.10 9.59 4.18 -0.12 (M)  (س) 55.00 2,205.50 527.46 -6.86 ا�سمنت ام القرى

Arab Cement 77.32 31.03 2.49 2.75 28.11 100.00 7,732.00 3,102.51 275.07 ال�سمنت العربية

Yamamah Cement 62.36 19.69 3.17 3.50 17.84 202.50 12,627.90 3,986.28 707.80 ا�سمنت اليمامة

Saudi Cement 110.44 17.71 6.24 6.92 15.95 153.00 16,897.32 2,709.59 1,059.32 ا�سمنت ال�سعوديه

Qassim Cement 98.15 22.22 4.42 6.34 15.49 90.00 8,833.50 1,999.39 570.16 ا�سمنت الق�سيم

Southern Cement 116.95 19.41 6.03 6.82 17.14 140.00 16,373.00 2,717.33 955.34 ا�سمنت اجلنوبيه

Yanbu Cement 74.30 21.65 3.43 4.73 15.69 157.50 11,702.25 3,409.61 745.67 ا�سمنت ينبع

Eastern Cement 60.14 25.04 2.40 4.19 14.34 86.00 5,172.04 2,153.25 360.65 ا�سمنت ال�سرقية

Tabuk Cement 30.36 13.33 2.28 1.71 17.80 90.00 2,732.40 1,199.94 153.52 ا�سمنت تبوك

Jouf Cement 20.93 10.87 1.93 0.34 61.06 130.00 2,720.90 1,412.73 44.56 ا�سمنت اجلوف

Total Cement Sector - 16.49 3.46 3.05 18.30 1,841.10 105,201.53 30,368.36 5,622.85 اإجمايل قطاع الأ�سمنت

A. Othaim Market 111.27 18.58 5.99 4.67 23.82 45.00 5,007.15 836.23 210.22 ا�سواق ع العثيم

Mouwasat 107.64 18.12 5.94 4.24 25.40 50.00 5,382.00 905.91 211.91 املوا�ساة

Extra 121.95 17.98 6.78 5.69 21.42 30.00 3,658.50 539.26 170.83 اإك�سرتا

Dallah Health 105.84 25.48 4.15 3.12 33.97 47.20 4,995.65 1,202.83 147.07 دله ال�سحية

Care 73.61 17.97 4.10 2.29 32.16 44.85 3,301.41 806.13 102.65 رعاية

Farm Superstore 129.04 17.95 7.19 4.21 30.62 25.00 3,226.00 448.87 105.34 اأ�سواق املزرعة

Al Hammadi 59.25 16.81 3.52 1.62 36.59 75.00 4,443.75 1,260.68 121.43 احلمادي

SASCO 30.93 16.58 1.87 1.22 25.46 45.00 1,391.85 746.04 54.68 خدمات ال�سيارات

Thim›ar 80.99 5.81 13.94 1.77 45.69 10.00 809.90 58.11 17.73 ثمار

Fitaihi Group 25.90 13.62 1.90 0.73 35.38 55.00 1,424.50 749.15 40.26 جمموعة فتيحي

Jarir 201.81 13.57 14.87 7.59 26.60 90.00 18,162.90 1,221.22 682.76 جرير

Aldrees 56.38 13.06 4.32 2.92 19.34 40.00 2,255.20 522.51 116.61 الدري�س

AlHokair 107.45 10.96 9.80 3.80 28.30 210.00 22,564.50 2,302.02 797.45  احلكري 

Alkhaleej Trng 64.93 12.44 5.22 2.49 26.10 35.00 2,272.55 435.56 87.07 اخلليج للتدريب

Total Retail Sector - 15.00 6.56 3.57 27.53 802.05 78,895.86 12,034.51 2,866.00 اإجمايل قطاع التجزئة

Gas & Industrialization 30.54 13.47 2.27 1.49 20.55 75.00 2,290.50 1,010.60 111.43 الغاز والت�سنيع

Saudi Electricity 17.42 14.08 1.24 1.18 14.70 4,166.59 72,582.06 58,659.84 4,935.98 كهرباء ال�سعودية

Total Energy & Utilities 
Sector - 14.07 1.25 1.19 14.83 4,241.59 74,872.56 59,670.44 5,047.42 اإجمايل قطاع الطاقة واملرافق اخلدمية

SAVOLA Group 81.89 18.52 4.42 3.67 22.33 533.98 43,727.68 9,888.72 1,958.05 جمموعة �سافول

WAFRAH 54.29 11.25 4.82 0.28 197.06 20.00 1,085.80 225.06 5.51 وفرة
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SADAFCO 111.95 25.94 4.32 5.30 21.11 32.50 3,638.38 843.19 172.34  �سدافكو

Almarai 72.91 17.05 4.28 2.59 28.12 600.00 43,746.00 10,230.55 1,555.76 املراعي

Anaam Holding 38.78 9.25 4.19 -1.45 (M)  (س) 19.60 760.09 181.25 -28.35 اأنعام القاب�سة

H B 81.40 19.82 4.11 3.02 26.92 28.57 2,325.71 566.32 86.39 حلواين اإخوان

Herfy Foods 104.35 13.89 7.51 4.20 24.83 46.20 4,820.97 641.70 194.14 هريف لالأغذية

Catering 189.79 14.65 12.96 7.16 26.52 82.00 15,562.78 1,201.05 586.75 التموين

NADEC 42.04 17.21 2.44 1.44 29.26 70.00 2,942.80 1,204.47 100.59 نادك

Qassim Agriculture 15.80 6.80 2.32 -0.27 (M)  (س) 50.00 790.00 339.81 -13.74 الق�سيم الزراعيه

Tabuk Agriculture 42.27 17.50 2.42 0.08 551.47 20.00 845.40 350.05 1.53 تبوك الزراعيه

Saudi Fisheries 37.88 5.18 7.31 -0.89 (M)  (س) 53.54 2,028.00 277.53 -47.49 الأ�سماك

Sharqiya Dev Co 82.83 7.85 10.55 -0.66 (M)  (س) 7.50 621.23 58.91 -4.95 ال�سرقية للتنمية

Jouff Agriculture 49.22 23.53 2.09 3.50 14.06 30.00 1,476.60 705.84 105.02 اجلوف الزراعيه

Bishah Agriculture* 69.75 - - - - 5.00 348.75 - - بي�سة الزراعية *

Jazan Development 21.07 11.90 1.77 -0.68 (M)  (س) 50.00 1,053.50 595.06 -33.85 جازان للتنمية

Total Agriculture & Food 
Industries - 16.56 4.61 2.81 25.21 1,648.89 125,773.68 27,309.50 4,637.70

اإجمايل قطاع الزراعة وال�سناعات 
الغذائية

STC 72.96 29.36 2.49 6.10 11.96 2,000.00 145,920.00 58,713.98 12,202.56 الت�سالت

Etihad Etisalat 88.53 32.14 2.75 8.36 10.59 770.00 68,168.10 24,751.35 6,437.39 احتاد ات�سالت

Zain KSA 10.10 5.63 1.80 -1.42 (M)  (س) 1,080.10 10,909.01 6,077.08 -1,530.41 زين ال�سعودية 

Atheeb Telecom 12.19 4.74 2.57 -0.74 (M)  (س) 157.50 1,919.93 747.17 -116.54 عذيب لالت�سالت

Almutakamela * 24.30 - - - - 100.00 2,430.00 - - املتكاملة *

Total Telecomm. & 
Information Tech. Sector - 21.98 2.54 4.14 11.49 4,107.60 229,347.04 90,289.58 16,993.00 اإجمايل قطاع الت�سالت وتقنية املعلومات

Tawuniya 49.50 18.21 2.72 -3.05 (M)  (س) 100.00 4,950.00 1,821.01 -304.92 التعاونية

ANB Insurance 69.53 7.77 8.94 -1.03 (M)  (س) 17.50 1,216.78 136.05 -18.10 العربي للتاأمن

Jazira Takaful 74.17 9.97 7.44 0.08 910.22 35.00 2,595.95 349.07 2.85 جزيرة تكافل

Malath Insurance 21.42 9.26 2.31 -1.36 (M)  (س) 30.00 642.60 277.66 -40.88 مالذ للتاأمن

MEDGULF 40.52 10.91 3.71 -1.38 (M)  (س) 100.00 4,052.00 1,091.44 -138.19 ميدغلف للتاأمن

ALLIANZE SF 52.43 8.49 6.18 0.13 395.55 20.00 1,048.60 169.75 2.65 األيانز اإ�س اإف

SALAMA 31.23 3.13 9.98 -2.69 (M)  (س) 10.00 312.30 31.29 -26.95 �سالمة

Walaa Insurance 29.31 9.26 3.17 -0.41 (M)  (س) 20.00 586.20 185.10 -8.22 ولء للتاأمن

Arabian Shield 56.16 11.92 4.71 0.40 142.02 20.00 1,123.20 238.34 7.91 الدرع العربي

SABB Takaful 44.26 10.27 4.31 0.47 93.56 34.00 1,504.84 349.32 16.08 �ساب تكافل
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Sponsored by: 
Market Summary - Monthly

Company

Close  
Price

Book Value 
(SR)

P/B 
Value

EPS 
(SR)

P/E 
Ratio

Issued Shares 
(mn)

Market Cap. 
(mn)

Shareholders› 
Equity (mn)

Net Income 
(mn)

ال�شركة
�شعر الإغالق القيمه الدفرتيه

ال�شعر/القيمه 
الدفرتيه

العائد على 
ال�شهم

ال�شعر للعائد
الأ�شهم امل�شدره 

)مليون(
القيمه ال�شوقيه 

)مليون(
حقوق امل�شاهمني 

)مليون(
�شايف الدخل 

)مليون(

SANAD 12.86 2.33 5.52 -2.22 (M)  (س) 20.00 257.20 46.57 -44.48 �سند

SAICO 47.93 5.88 8.16 -1.15 (M)  (س) 10.00 479.30 58.77 -11.53 �سايكو

WAFA Insurance 28.05 2.72 10.31 -1.08 (M)  (س) 10.00 280.50 27.20 -10.79 وفا للتاأمن

Gulf Union 27.95 5.36 5.22 -0.74 (M)  (س) 22.00 614.90 117.83 -16.28 اإحتاد اخلليج

ATC 60.97 8.98 6.79 0.88 69.53 16.67 1,016.17 149.60 14.61 الأهلي للتكافل

Al - Ahlia 20.22 0.80 25.26 -0.59 (M)  (س) 32.00 647.04 25.62 -18.90 الأهلية

ACIG 26.12 5.32 4.91 0.69 37.81 20.00 522.40 106.38 13.82 اأ�سيج

AICC 15.75 2.63 6.00 -2.21 (M)  (س) 20.00 315.00 52.53 -44.17 التاأمن العربية

Trade Union 35.63 9.41 3.78 -2.30 (M)  (س) 27.50 979.83 258.89 -63.24 الحتاد التجاري

Sagr Insurnce 42.13 13.07 3.22 1.22 34.64 25.00 1,053.25 326.84 30.40 ال�سقر للتاأمن

U C A 27.14 7.83 3.47 -4.22 (M)  (س) 28.00 759.92 219.16 -118.11 املتحدة للتاأمن

Saudi Re 11.93 8.30 1.44 -0.98 (M)  (س) 100.00 1,193.00 829.93 -97.93 الإعادة ال�سعودية

Bupa Arabia 100.86 18.70 5.39 4.56 22.10 40.00 4,034.40 747.89 182.59 بوبا العربية

* Weqaya Takaful 19.39 - - - - 20.00 387.80 - - * وقاية للتكافل

Al Rajhi Takaful 44.43 5.10 8.71 0.58 76.86 20.00 888.60 102.01 11.56 تكافل الراجحي 

ACE 68.75 17.38 3.96 0.80 85.79 10.00 687.50 173.81 8.01 اي�س

AXA - Cooperative 43.02 10.08 4.27 0.56 76.75 20.00 860.40 201.61 11.21 اك�سا - التعاونية

Gulf General 43.31 9.43 4.59 0.55 78.67 20.00 866.20 188.59 11.01 اخلليجية العامة

Buruj 50.22 5.66 8.87 0.31 161.36 13.00 652.86 73.64 4.05 بروج للتامن

Al Alamiyah 111.43 4.31 25.83 -2.14 (M)  (س) 20.00 2,228.60 86.29 -42.73 العاملية

Solidarity 22.86 5.35 4.27 -2.40 (M)  (س) 55.50 1,268.73 296.91 -133.13 �سوليدرتي تكافل

Wataniya 88.44 5.64 15.67 -2.66 (M)  (س) 10.00 884.40 56.44 -26.62 الوطنية

Amana Insurance 29.75 5.44 5.47 -0.60 (M)  (س) 32.00 952.00 174.13 -19.16 امانة للتامن

Enaya 41.94 6.87 6.10 -1.39 (M)  (س) 40.00 1,677.60 274.85 -55.63 عناية

Alinma Tokio M 63.20 5.10 12.39 -1.78 (M)  (س) 20.00 1,264.00 102.00 -35.54 الإمناء طوكيو م

Total Insurance Sector - 9.00 4.58 -0.92 53.21 1,038.17 42,804.06 9,346.47 -958.72 اإجمايل قطاع التاأمن

SARCO 75.43 42.44 1.78 1.18 63.74 15.00 1,131.45 636.66 17.75  امل�سايف 

Saudi Advanced 27.08 20.25 1.34 0.28 95.88 43.20 1,169.86 874.75 12.20 املتطورة

Al Ahsa for Dev. 17.41 10.76 1.62 0.16 109.37 49.00 853.09 527.42 7.80 الح�ساء للتنميه

SISCO 17.80 12.63 1.41 0.84 21.20 68.00 1,210.40 859.13 57.10 �سي�سكو

Assir 32.20 21.10 1.53 1.47 21.85 126.39 4,069.72 2,666.28 186.23 ع�سري
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ب�����رع�����اي�����ة ملخص السوق - الشهري
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Al Baha * 13.50 - - - - 15.00 202.50 - - الباحة *

Kingdom 24.03 8.55 2.81 0.21 112.83 3,705.88 89,052.35 31,703.03 789.25 اململكة

Total Multi-Investment 
Sector - 9.26 2.62 0.27 91.08 4,022.47 97,689.37 37,267.26 1,070.33 اإجمايل قطاع �سركات ال�ستثمار املتعدد

Takween 52.19 13.43 3.89 1.39 37.57 35.00 1,826.65 469.89 48.62 تكوين

BCI 40.24 16.48 2.44 0.94 42.65 27.50 1,106.60 453.30 25.95 بى �سى اآى

MA›ADEN 38.39 21.90 1.75 2.05 18.71 925.00 35,510.75 20,255.73 1,898.18 معادن

Astra Indust 48.63 23.82 2.04 2.55 19.06 74.12 3,604.34 1,765.12 189.13 اأ�سرتا ال�سناعية

ALSorayai 24.58 12.85 1.91 -0.10 (M)  (س) 37.50 921.75 481.90 -3.88 جمموعة ال�سريع

Shaker 82.69 27.69 2.99 11.53 7.17 35.00 2,894.15 969.08 403.43 �ساكر

Pharmaceutical 47.78 31.84 1.50 2.33 20.52 120.00 5,733.60 3,820.68 279.47 الدوائية

Glass 41.20 19.49 2.11 1.74 23.71 30.00 1,236.00 584.74 52.14 زجاج

FIPCO 62.62 15.17 4.13 2.21 28.33 11.50 720.13 174.48 25.42 فيبكو

Maadaniyah 41.11 13.69 3.00 0.71 57.58 28.11 1,155.69 384.84 20.07 معدنية

Saudi Chemical 70.40 24.76 2.84 4.94 14.24 63.24 4,452.10 1,565.86 312.71 الكيميائيه ال�سعوديه

SPM 42.64 15.42 2.76 0.93 45.87 45.00 1,918.80 693.98 41.83 �سناعة الورق

AlAbdullatif 43.57 15.87 2.74 3.10 14.05 81.25 3,540.06 1,289.84 252.00 العبداللطيف

Saudi Export 61.16 12.00 5.10 0.41 147.60 10.80 660.53 129.58 4.48 ال�سادرات

Total Industrial Investment 
Sector - 21.68 1.98 2.33 18.11 1,524.02 65,281.15 33,039.02 3,549.55 اإجمايل قطاع ال�ستثمار ال�سناعي

ASLAK 49.93 12.04 4.15 2.48 20.16 43.88 2,190.68 528.18 108.66 اأ�سالك

Bawan 76.31 14.62 5.22 3.55 21.47 50.00 3,815.50 731.06 177.69 بوان 

MMG * 12.55 - - - - 125.00 1,568.75 - - جمموعة املعجل *

SSP 34.75 15.66 2.22 0.94 37.10 51.00 1,772.25 798.84 47.77 الأنابيب ال�سعودية

ALKHODARI 50.14 15.54 3.23 1.15 43.53 53.13 2,663.69 825.56 61.20 اخل�سري

Ceramic 139.62 42.10 3.32 8.44 16.54 37.50 5,235.75 1,578.60 316.56 اخلزف

Gypsum 34.42 14.78 2.33 0.45 76.96 31.67 1,089.97 468.06 14.16 اجلب�س

Cables 12.76 7.52 1.70 -2.29 (M)  (س) 76.00 969.76 571.38 -174.40 الكابالت

Saudi Industrial 21.12 10.71 1.97 1.03 20.49 40.00 844.80 428.55 41.22 �سدق

Amiantit 18.14 12.85 1.41 0.84 21.65 115.50 2,095.17 1,484.17 96.77 اميانتيت

Pipes 25.75 17.25 1.49 0.30 85.47 40.00 1,030.00 690.04 12.05 اأنابيب

Zamil Industrial 61.48 28.10 2.19 4.13 14.87 60.00 3,688.80 1,686.05 248.09 الزامل لل�سناعة

AL Babtain 37.20 16.33 2.28 2.28 16.30 42.63 1,585.88 695.97 97.30 البابطن
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Sponsored by: 
Market Summary - Monthly

ال�سركات التي مل ُتعلن �سايف الدخل، وال�سركات اخلا�سرة )اآخر اأربعة اأرباع(، غري م�سمولة يف 
ح�ساب ن�سبة ال�سعر للعائد للقطاعات ولل�سوق.

�س :املوؤ�سر �سالب لن ال�سركة �سجلت خ�سائر وفقًا للبيانات املالية لآخر اأربعة اأرباع )تنتهي يف 
الربع الثاين  2014 م جلميع ال�سركات(.

* معلقة من التداول

Companies that have not announced a net income statement or have posted negative net income 
(recent 4 Quarters), are not included in calculating P/E ratio for sectors and the market.
M: Minus ratio due to company losses according to recent 4 quarters financial 
data (2nd  Q 2014 as recent for all companies).
* Suspended

Company

Close  
Price

Book Value 
(SR)

P/B 
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Shareholders› 
Equity (mn)
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(mn)
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الأ�شهم امل�شدره 
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)مليون(
حقوق امل�شاهمني 

)مليون(
�شايف الدخل 

)مليون(

SVCP 93.47 16.20 5.77 6.17 15.14 15.00 1,402.05 242.97 92.62 الفخارية

MESC 16.15 8.44 1.91 0.33 49.42 60.00 969.00 506.64 19.61 م�سك

Red Sea 57.42 15.07 3.81 2.87 20.00 60.00 3,445.20 904.13 172.23 البحر الأحمر

Total Building & 
Constructuion Sector - 13.47 2.83 1.48 21.14 901.30 34,367.25 12,140.19 1,331.52 اإجمايل قطاع الت�سييد والبناء

Real Estate 43.51 27.98 1.56 1.53 28.45 120.00 5,221.20 3,357.27 183.54 العقارية

Taiba 46.82 23.15 2.02 1.64 28.54 150.00 7,023.00 3,471.84 246.08 طيبة لال�ستثمار

Makkah 81.26 44.54 1.82 1.94 41.97 164.82 13,392.97 7,340.78 319.08  مكة لالن�ساء 

Arriyadh Development 23.13 12.22 1.89 1.38 16.72 133.33 3,084.00 1,629.21 184.45 التعمري

Emaar E .C 17.30 9.53 1.82 0.59 29.35 850.00 14,705.00 8,098.97 501.03 اإعمار

Jabal Omar 50.31 9.60 5.24 -0.03 (M)  (س) 929.40 46,758.11 8,919.95 -23.94 جبل عمر

Dar Al Arkan 13.97 16.08 0.87 0.66 21.27 1,080.00 15,087.60 17,362.02 709.35 دار الأركان

KEC 23.58 9.42 2.50 0.09 269.27 339.30 8,000.69 3,195.75 29.71 مدينة املعرفة

Total Real Estate 
development Sector - 14.17 2.12 0.57 30.61 3,766.85 113,272.58 53,375.78 2,149.31 اإجمايل قطاع التطوير العقاري

Bahri 35.46 18.59 1.91 2.37 14.94 315.00 11,169.90 5,854.50 747.76 البحري

SAPTCO 38.52 11.59 3.32 0.52 74.28 125.00 4,815.00 1,449.34 64.83 النقل اجلماعي

Mubarrad 45.53 13.23 3.44 5.38 8.46 18.00 819.54 238.13 96.92 مربد

Budget Saudi 78.37 17.24 4.55 3.89 20.16 40.67 3,187.05 701.17 158.11 بدجت ال�سعودية

Total Transport Sector - 16.53 2.43 2.14 18.73 498.67 19,991.49 8,243.14 1,067.61 اإجمايل قطاع النقل

Tihama 100.69 11.23 8.97 -3.54 (M)  (س) 15.00 1,510.35 168.43 -53.05 تهامة لالإعالن

SRMG 20.16 14.37 1.40 -0.65 (M)  (س) 80.00 1,612.80 1,149.76 -51.72 الأبحاث و الت�سويق

SPPC 25.45 14.80 1.72 0.67 38.21 60.00 1,527.00 887.86 39.97 طباعة وتغليف

Total Media & Publishing 
Sector - 14.23 2.11 -0.42 38.21 155.00 4,650.15 2,206.05 -64.80 اإجمايل قطاع العالم والن�سر

ALTAYYAR 131.66 17.67 7.45 7.11 18.51 150.00 19,749.00 2,649.99 1,067.18 الطيار

Al Hokair Group 90.93 13.18 6.90 3.58 25.37 55.00 5,001.15 724.72 197.14 جمموعة احلكري

Hotels 38.51 18.26 2.11 1.56 24.64 100.00 3,851.00 1,826.27 156.30 الفنادق

Shams 62.84 8.95 7.02 0.49 127.26 10.15 637.83 90.89 5.01 �سم�س

Total Hotel & Tourism 
Sector - 16.79 5.53 4.52 20.51 315.15 29,238.98 5,291.86 1,425.63 اإجمايل قطاع الفنادق وال�سياحة

Market - 18.39 2.46 2.43 16.95 46,428.02 2,100,246.03 853,876.85 112,842.92 اجمايل ال�سوق
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At the end of July 2014 TADAWUL 
All Share Index (TASI) closed at a level 
of 10,214.73 points, gained 701.71 
points (7.38%) over the close of the 
previous month. 

On an YTD basis TASI registered a 
positive increase of 19.67% (1,679.13 
points). Highest close level for the 
index during the month was 10,214.73 
as on 24/07/2014.

Total equity market capitalization 
at the end of July 2014 reached SR 

2,100.25 billion (US$ 560.06 billion), 
increased by 7.97% over the close of 
the previous month.

The total value of shares traded 
for the month of July 2014 reached 
SR 122.64 billion (US$ 32.70 billion), 
decreased by 31.88% over the previ-
ous month.

The total number of shares traded* 
reached 3.53 billion shares during the 
month of July 2014 compared to 5.37 
billion shares traded for the previous 

month, decreased by 34.26%.
The total number of transactions 

executed during July 2014 reached 
2.41 million compared to 3.12 million 
trades for the month of June 2014, 
decreased by 22.66%.

* Adjusted to all corporate actions 
during the period.

Number of trading days during 
July 2014 were 18,  against 22  trading 
days during  June 2014.

ب�����رع�����اي�����ة
Market Summary - 1st Half 2014

New Listing During July 2014 
On Tuesday 15/07/2014 Al Hammadi Company For 

Development and Investment. was listed (with a paid up 
capital of SR 750 million divided into 75 million shares). The 
company offered 22.5 million shares at SR 28 per share.

Tadawul Indices 
Maintenance – 2nd  Q 2014

The Saudi Electricity Company’s Sukuk 2 has  been 
excluded from Tadawul Sukuk & Bonds Index as the Sukuk 
close price prior to its suspension.

Corporate Actions 
Al-Ahlia Insurance Company  increased its paid 

up capital by offering 22 million new shares “Rights 
Issue” at a price of SR 10 per share, raising its total 
number of issued shares to 32 million. Effective 
01/07/2014.

Herfy Food Services Co increased its paid up 
capital by issuing Two bonus shares for every 5 
shares, raising its total number of issued shares to 
46.20 million. Effective 06/07/2014.

Fawaz Abdulaziz AlHokair Company increased 
its paid up capital by issuing one bonus share for 
every share, raising its total number of issued shares 
to 210 million. Effective 14/07/2014.

Value of Shares Traded Reached SR 122.64 billion 
2.41 million Transactions Executed During July 2014
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News

Amendment to 
business profile of 
societe generale 

Saudi Arabia 
Societe Generale Saudi Arabia 

had requested the approv-
al to amend its business pro-
file by cancelling its Dealing as 
Agent, Managing Investment 
Fund, Discretionary Portfolio 
Management, and Custody. 

The CMA Board of 
Commissioners issued a resolu-
tion approving the amendment 
of the Business Profile of Societe 
Generale Saudi Arabia by cancel-
ling its Dealing as Agent, Managing 
Investment Fund, Discretionary 
Portfolio Management, and 
Custody. Societe Generale Saudi 
Arabia is now authorized to con-
duct Arranging and Advising 
activities. 

The Saudi Stock Exchange (Tadawul) announces 
that the accumulated losses of Etihad Atheeb 

Telecommunication Company has reached 50% 
or more and less than 75% of its capital 

Based on the instructions and pro-
cedures related to listed companies 
with accumulated losses reaching 50% 
or more of its capital, issued by the 
board of the Capital Market Authority 
(CMA) pursuant to its resolution num-
ber 4-48-2013 dated 15/1/1435H cor-
responding to 18/11/2013G, and as a 
result to the announcement of Etihad 
Atheeb Telecommunication Company 
dated 21/07/2014 that its accumulated 
losses reached (52.6%) of its capital, and 

since this percentage of accumulated 
losses represents 50% or more and less 
than 75% of its capital, the Saudi Stock 
Exchange (Tadawul) under the afore-
mentioned instructions and procedures 
will do the following: 

1. Suspend trading of the company’s 
shares for two hours from session open-
ing of Tuesday 22/07/2014 , while orders 
maintenance will start from 12:30. 

2. Put a yellow flag next to the com-
pany’s name on Tadawul website. 

The Saudi Stock Exchange (Tadawul) 
announces that the accumulated losses of 
Al-Baha Investment and Development Co. 

has reached 100% or more of its capital 
Based on the instructions and procedures related to listed companies 

with accumulated losses reaching 50% or more of its capital, issued by 
the board of the Capital Market Authority (CMA) pursuant to its resolution 
number 4-48-2013 dated 15/1/1435H corresponding to 18/11/2013G, and 
as a result to the announcement of Al-Baha Investment and Development 
co. dated 21/07/2014 that its accumulated losses reached (122.4%) of its 
capital, and since this percentage of accumulated losses represents 100% 
or more of its capital, the Saudi Stock Exchange (Tadawul) under the afore-
mentioned instructions and procedures will do the following: 

1. The company’s shares will continue to be suspended. 
2. Put a red flag next to the company’s name on Tadawul website. 
3. Dealing with the company’s shares is allowed through the Authorized 

persons in accordance with the mechanism pursued by the Exchange. 

The CMA approves the capital decrease request 
of Saudi Venture Capital Investment Company 

Saudi Venture Capital Investment Company had requested the approval to 
decrease its capital from 375,000,000 SAR to 251,250,000 SAR. 

The CMA Board of Commissioners issued a resolution approving the Company’s 
request to decrease its capital from 375,000,000 SAR to 251,250,000 SAR..

Cancellation of 
authorization 

to Rasmala 
Investments 
Saudi Arabia 

Company 
Rasmala Investments Saudi 

Arabia Company had request-
ed Capital Market Authority 
to cancel the authorization to 
conduct the securities business 
of Arranging and Advising. 

The CMA Board of 
Commissioners issued a reso-
lution approving the cancel-
lation of the authorization for 
Rasmala Investments Saudi 
Arabia Company, based on its 
request. 
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The Faculty of Sharia - Umm Al Qura 
University recently completed a study that 
discussed this matter in detail. The major 
findings of the study suggested that the 
Islamic countries, with the exception of a 
fraction of them, suffer from a technological 
gap that materializes in their productiv-
ity, and makes their products unable to 
compete in global markets. This gap has 
a negative reflection on the programs of 
economic and social development therein.

Why does the gap between the 
Islamic and foreign countries widen?

The study monitors several reasons 
for this that are divided into internal and 
external factors, all of which vary in turn in 
into tangible or intangible factors, including:

The apparent lack of awareness of the 
Muslims in the present era about call of 
the Qur’an and the Holy Prophet’s tradition 
to science and to be harnessed to build a 
powerful Muslim state, and even the failure 
to respond to requirements of this realiza-
tion, if any sometimes, makes the present 
era of Muslim life as an extension of several 
centuries of stagnation, backwardness and 
imitation.

There is a distinct lack in this area, and 
even failure to respond to the requirements 
of this realization, if any sometimes, at both 
the individual and the government levels in 
the majority of Muslim countries. But at the 
individual level, the vast majority of learners 
of Islamic peoples do not desire, from their 
education, but self-building for themselves, 
with all their interest is limited to obtaining a 
certificate or degree, either just to complete 
the prestige, or to get appropriate jobs, and 
where creed and call service with them is 
limited to just preaching, guidance, inter-
pretation and Ifta, and probably they may 
have left their real positions and worked in 
administrative work to complement their 
social prestige.

Despair and frustration which affect the 
Islamic scientific talents due to red tape and 
government negligence of them drive them 
to migrate to the countries of light and sci-
ence in the advanced countries of the world.

Diminutive size and lack of public 
spending on taking advantage of scientific 
research for the development of the Islamic 
countries in spite of their meager national 
income where it does not exceed 3% 

according to the best statistics. 
If this data joined to the absence of 

policies and strategies, everyone will only 
expect that the technical gap between 
Islamic and the developed countries 
becomes broader and deeper than it is now.

The negative effects of the phenom-
enon on Islamic economics

Lack of competitiveness:
Production lines are classic besides 

their inability to provide large commercial 
production, so if they are not developed 
technologically and constantly they will give 
classic traditional products not accepted by 
the global market.

Decline in commodity exports to tech-
nologically developed markets, or even 
in the field of intra-regional trade in the 
underdeveloped countries.

The continuity of the underdevelopment 
state and dispersion of development efforts:

It goes without saying that the contin-
ued stagnation of technology in Muslim 
countries means the continuity of under-
development and poverty state which 
perhaps will become deeper and wider in 
the coming decades.

Continuity of Islamic brain and 
assets drain:

The economic analysis of the impact of 
the widening technological gap between 
Islamic countries and the developed ones 
reveals that the technological gap was one 
of the three main causes of transfer and 
migration of Islamic surplus funds and assets 
to the money markets of the developed 
countries. This also happened in the Islamic 
brain and competencies drain to the base 
of laboratories and research centers of those 
countries, which constitutes constant bleed-
ing in two factors of any economic or social 
development needed in Muslim countries.

Solutions 
Reconsideration of the education sys-

tem and the administrative support system 
to allow achieve the goals and objectives, 
the most important of which are: 

Early detection of high achievers and 
talented persons and offer them special 
education.

Organizing benefit from international 
scientific relations.

Establishing the base of scientific excel-
lence in the field of modern basic science, 

especially in the areas of information tech-
nology, micro-electronics, nuclear energy, 
space, new materials, new and renewable 
energy, genetic engineering, pharmaceuti-
cal industry and military technology.

Finding ways and mechanisms of sus-
tainable support for research institutions in 
order that they devote themselves without 
funding pressures for technological devel-
opment and pursuit with blocking inflation 
in administrative bodies of these institutions 
to prevent erosion of budgets and avoid 
the complexities of the office procedures 
(bureaucracy).

Linking imports to local manufacturing 
through agreements between regional 
groups of Muslim countries and manu-
facturers of the imported commodity in 
Islamic countries with gradual increase of 
proportion of the local and Islamic compo-
nent of item parts until Islamic component 
reaches 100%after a period of time. The 
country of origin remains after this period, 
having the right to exploit the name and 
the brand only.

Increasing the capacity and effective-
ness of the production device in every 
Islamic state concerning the production 
of permissible technological goods com-
ponents and accessories (which have no 
patent or their protection has expired) and 
the quest to make any additions to them.
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Report

Widening the Technological Gap.. 

Many Reasons .. and Numerous Solutions

The technical capacity of a community is the real source of its wealth and the essential foundation for 
its progress. Modern technology has become the real tributary which feeds the elements of production and 
its traditional facilities with knowledge and the ability to updating, development and competition. But there 
is a breadth witnessed by the technological gap between Islamic countries and the developed countries. 
This breadth has direct economic cost, which requires the search for solutions to bridge that technology gap, 
which is one of the most prominent problems with economic dimension facing the Islamic nation on its way 
towards development.
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The transport sector in the country has passed many stages 
consistent with the steps taken by the state, and on the path to 
organization and development, the Ministry of Transport was 
established and when it was created in 1953, it was responsible 
for all matters related to the establishment of roads, telegraph, 
mail, telephone, telex, ports and railways, and the affairs of land 
and sea transport in general. 

With the increased responsibilities of the Ministry of Transport 
and the complexity of the areas of services, it was remodeled in 
1975 so that the affairs of post, telegraph and telephone have 
been vested to a separate Ministry. A public authority for the ports 
was also established that has been vested with responsibility for 
the management and operation of ports in Saudi Arabia and 
another authority was established for railways.

Encourage of the Saudi transport sector 
Commenting on the decision of the Council of Ministers 

which approved the receipt of the private sector of the task 
of monitoring violations of public transport, the Minister of 
Transport Dr. Jabara bin Eid Suraiseri stressed that the decision 
of the Council of Ministers approving the project of assigning the 
task of monitoring and adjusting violations of public transport 
automatically and humanly in addition to the breaches related to 
fixed and mobile weight plants as well as operation and mainte-
nance thereof, to the private sector comes in continuation of the 
support and encouragement to the Saudi vital and important 
transport sector in recognition of the importance of this sector 
in advancing the development.

The latest international standards 
In official statistics published on the website of the Saudi 

Ministry of Transport, the total lengths of roads carried out by the 
Ministry of Transport exceeds 60 thousand kilometers, constructed 
according to the latest international standards and with several 
trends that have linked the major cities to each other to cope 
with the great development of these cities and to serve the large 
traffic among them. A number of single roads were upgraded 
to become double and a lot of ring roads and bridges were 
implemented in some cities, in addition to the implementation 
of the crossings in the southern region. In addition, internal roads 
in each area were implemented according to official statistics 
issued two years ago.

And these roads contribute to linking cities and provinces of 
the region to each other and then linking the region to the rest of 
the regions. The Ministry of Transport carried out secondary roads 
that branch off from the main roads and serve the various centers 
and communities, as well as unpaved roads, which amounted 
to a total length so far of more than 139 thousand kilometers. 
These roads have contributed to the process of construction and 
development that swept across the Kingdom, which contributed 
to the spread of services provided to citizens everywhere, such 
as health, educational, agricultural, and social services.

The most important achievements 
Saudi Arabia implemented during the past years a lot of 

highways in various regions of the country, including: Riyadh - 
Dammam Highway at a length of 383 kilometers, Riyadh - Qassim 
Highway at a length of 317 kilometers, Qassim - Madina road 

at a length of 448 kilometers, Riyadh - Taif - Makkah Highway 
along 820 kilometers, Makkah - Jeddah Highway at a length 
of 70 kilometers, Jeddah - Makkah Highway at a length of 410 
kilometers, Makkah - Taif Highway (Al-Sail) at a length of 70 km, 
and Makkah - Madina Highway at a length of 421 kilometers.

The total length of roads being implemented until the end 
of the fiscal year 1433 - 1434 H reached about 22.2 thousand 
kilometers, a figure which represents 27 per cent of the total 
roads that have been implemented in the Kingdom so far. Thus, 
the length of paved roads in the country will reach 83 thousand 
kilometers after completion of the projects that are being worked 
on now. At the level of maintenance of roads in Saudi Arabia, 
the Ministry of Transport conducts road maintenance through 
contracts with Saudi contractors every three years, while the 
total number of maintenance contracts signed for the period 
from the year 1433 H to 1436 H reached about 80 contracts 
for maintenance of roads in all regions, and ten contracts for 
maintenance and operation of lighting in the roads and electri-
cal work in eight areas.

The backbone of the economy 
On the future of the transport sector in Saudi Arabia, the 

Ministry of Transport confirms that the sector is always getting 
follow-up and attention because it affects the backbone of 
the economy and because it is the key to development in all 
its forms and is closely linked to sustainable development the 
success of which depends mainly on the availability of infra-
structure for roads and multi-media transport. In addition, the 
contribution of transport in achieving the goals of the Strategic 
Development Plan is concentrated in the removal of physical, 
legal and administrative barriers crippling economic growth in 
the transport sector, and activation of the ability of this sector 
to stimulate economic growth in the relevant economic sectors 
that are not subject to determinants of the demand, and require 
strategic decisions and long-range planning.

Riyadh Train 
Among the achievements which also received a lot of atten-

tion is (the project of King Abdulaziz Public transportation with 
train and bus) through which the Riyadh train is implemented. 
The project consists of six major tracks with a total length of 
176 km and 85 stations, covering most heavily populated areas, 
government agencies, commercial, educational and health 
activities, and are linked to King Khalid International Airport, 
King Abdullah Financial Center, the major universities, the city 
center and public transport center.

Public transport in Madina 
In terms of the development of public transport in the 

Kingdom, the approval of the Cabinet on the public transport 
project in Madina received wide tribute from officials and 
stakeholders in the state, because of the quantum leap of the 
project that contribute to advancing urban and economic 
development and providing the best services through a modern 
and integrated transport network. This will achieve aspirations 
of the leadership and reflect the interest of the Government of 
the Custodian of the Two Holy Mosques to provide all possible 
ways of convenience for the citizens and residents.
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Case of the Issue

Transport Sector in the Kingdom 

Evolution Races Against 
Time and a Real Investment 
in Infrastructure 

Stakeholders give to development of the public transport sector in the 
Kingdom a particular importance and a lot of models are reflected on 
the ground that clearly demonstrate the tireless efforts in this approach. 

The Saudi Ministry of Transport is one of the oldest state facilities 
established with the beginning of the founding of the state, where 
facilitating communication between parts of the vast country was one of 
first things taken care by the founder King Abdulaziz bin Abdulrahman, 
whether by the introduction of wired or wireless means or carrying out 
the services of post, telegraph and telephone or building roads or rail 
lines and the establishment of air or seaports. 

Riyadh: «Tadawul»
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Marketing is defined as a set of 
human activities aimed at facilitating 
the exchange, which means that it is a 
human activity unlike other activities 
such as production and consumption.

Marketing targets facilitating the 
process of exchange, both in exchange 
for a single transaction, or in conducting 
various exchanges. 

The international marketing is thus 
expressing exchanges that take place 
across national borders in order to sat-
isfy the wishes and needs of the com-
munity.

This means that marketing outside 
the national borders leads to a lot of 
obstacles of a special nature. Factors of 
uncertainty on an international scale 
lead to many variables that are difficult 
to control in the global market, such 
as political and economic systems and 
different taxes, in addition to the legal 
and legislative frameworks and cultural 
differences between peoples.

What drives companies and institu-
tions to fight in international marketing? 

There are several reasons for this, 
including: 

• The trend towards globalization 
(or internationalism): 

The remarkable development in the 
field of information and communica-
tion technology made the world as one 
village, where the needs of individu-
als from different cultures converge to 
become one global market. 

The international organizations must 
take advantage of this when planning 
marketing operations to confirm their 
ability to compete and produce unified 
global products and marketed in the 
same global trend in this regard.

Pressures of local competition:
In many cases, some small enter-

prises, under the pressure of intense 
competition in their local markets, may 
think in the search for other foreign mar-
kets for their products, characterized by 
low intensity of competition.

Lengthening the product life 
cycle:

The product may pass the stages of 
life cycle in different markets of differ-
ent countries. Export may contribute 
to lengthening the growth phase of 

the life cycle of a particular product. For 
example, small refrigerators are prefer-
able to be exported to some countries 
that use them as by-products not essen-
tial, such as using in imaging rooms and 
student accommodation ... etc..

Foreign aid programs:
Foreign aid programs help the devel-

oping countries to open new markets 
for industrialized nations in those coun-
tries, where most of these programs 
spend on buying goods and services 
from donor countries, except in the 
case of non-availability of such goods in 
these countries.

The emergence of new markets:
The trend towards the introduction 

of free economy in many countries - 
east and west - led to the emergence of 
new markets for growth and expansion 
of international organizations. 

This has happened for example in 
the countries of Eastern Europe and the 
Middle East.

Getting tax advantages:
Some organizations prefer to enter 

the international markets to get the 
advantages of tax or customs granted 
by foreign countries to attract these 
organizations. These advantages take 
many forms such as tax exemptions, for 
example.

Saturation of the domestic mar-
ket:

In many cases, the domestic market 
for certain products reaches the stage of 
saturation, and therefore new markets 
for these products must be searched.

The international markets in these 
cases represent an attractive alternative 
for growth, especially in markets that are 
still in their first stages of growth.

This has happened for the automo-
tive and televisions market in some 

countries such as the United States of 
America, where the population growth 
rate therein is lower than the expected 
growth rate for sales of these products.

How does international market-
ing of products succeed?

Success in the practice of market-
ing activities across national borders 
requires recognizing the different cul-
tural settings of the states. The study 
and analysis of the cultural identity of 
these countries allow the international 
marketing man the possibility of the 
correct guidance of the promotional 
campaigns, planning and pricing poli-
cies and distribution of their products.

In the Arab countries, there is a need 
to build and maintain the Arab iden-
tity to protect those communities from 
the risks of globalization. Hence, the 
failure of any product when it is submit-
ted to the international markets is due 
to cultural factors. The product which 
achieves the company’s big profits in 
its market of origin may not achieve 
the same success in the global market 
as cultural variables differ between the 
two markets. 

This happened when preparing an 
advertising campaign for one of the 
Arabic perfume products where the 
company targeted promotion in the 
Kuwaiti market. But the campaign did 
not succeed in achieving its objectives 
for not taking into account the impact of 
the cultural components of the Kuwaiti 
society on the advertising formula used 
for the product in the campaign, and 
this formula revolved around “feminine 
scent attracting men.”

The campaign has been reconsid-
ered and the advertising formula was 
modified to respond to the cultural 
identity of the Kuwaiti consumer.

60
العدد 94 - أغسطس 2014م



International Marketing

Knowledge of the Cultural 
Environment .. First Factor of Success 

Global Market

When a company or organization succeeds to market its products internationally, this would be a testimony 
for their local commercial success too. But that success in its international state can not be attributed only to 
the company, but to the state itself which will bring a lot of economic returns, and contribute to the provision 
of foreign currency needed to cure the defect in the payments balance especially for developing countries. No 
doubt that this success has special methods and mechanisms that must be introduced to achieve well.

61
العدد 94 - أغسطس 2014م



Saudi communications companies seek 
to increase quality of their provided ser-
vices with the aim to compete over lager 
share in the domestic market at a time 
when the Communications and Information 
Technology Commission (CITC) started 
launching a package of new procedures 
and regulations that will further control on 
the sector.

In the same vein, the quarterly bul-
letin issued by the Communications and 
Information Technology Commission 
revealed that the number of subscriptions 
in the mobile telecommunications services 
in the Kingdom reached about 50 million 
by the end of the first quarter of 2014, with 
a penetration rate reached 165% at the 
population level.

The 19th issue of the bulletin, which 
was released last month and concerned 
with monitoring the most important devel-
opments in the telecom and information 
technology sector in the Kingdom of Saudi 
Arabia, pointed out the high number of 
Internet users by the end of the first quarter 
of 2014, reaching about 18.1 million users, 
with a penetration rate of more than 59%. 
At the same time, subscriptions to broad-
band services across mobile networks in the 
Kingdom continued to rise by the end of the 
first quarter of the current year 2014.

The number of subscribers to broadband 
services across fixed and mobile telecommu-
nications networks with their new definition 
hiked dramatically to reach 23.5 million sub-
scribers, while the number of working fixed 
phone lines reached at the end of the same 
period to about 4.8 million lines.

These subscriptions include data services 
“data” and subscriptions in packages of voice 
communications, thus the prevalence of 
broadband services across mobile networks 
reaches 66% at  the level of the population.

Broadband Services
In terms of subscriptions to broadband 

services via fixed telecommunication net-
works, which include digital subscriber lines 
(DSL), fixed wireless connections, as well as 
fiber optic and other wire lines, the number 
of subscriptions reached about 3.12 million 
for the first quarter of this year, 2014, by 
prevalence estimated at 46.3% at the level 
of houses.

In a related aspect, prepaid subscriptions 
represent the largest percentage of subscribers 
in the mobile telecommunications services in 
the Saudi market by 87%, with the number of 
SIM’s reached about 43.1 million subscribers.

Commenting on these figures, the 
Communications and Information Technology 
Commission said that the decline in the 
number of mobile subscribers since the third 
quarter of 2012 is due to lower demand for 
voice services and the rising demand for 
data services, in addition to the adopting the 
decision of correcting the status of migrant 
workers and the decision to link charging of 
prepaid SIM’s with the identity number, and 
the process of updating the data, where com-
panies cancelled activation of large numbers 
of unknown SIM’s.

These developments come at a time 
when the Communications and Information 
Technology Commission recently launched 
a new campaign in Saudi Arabia aimed at 
stopping junk messages that are sweeping 
the mobile phone subscribers in the country.

This comes at a time when subscribers 
of mobile phones are complaining about 
junk messages that hack into their phones 
in different times.

Saudi CITC called subscribers of mobile 
phones in the country to submit complaints 
of (disturbance) on its website against the 
source of ads clarifying through the filed 
complaint the required information to com-

plete this process in order to penalize the 
responsible entity.

Virtual Mobile Communications
In the same vein, the CITC said in a differ-

ent context recently: “As part of the vision of 
the CITC towards improving telecommuni-
cations and information technology services, 
disseminating them and contributing to 
lower their prices, achievement of com-
petition in the markets of telecommunica-
tions and information technology services, 
increasing investment in this important 
sector, and further to what was announced 
by CITC about starting the process of issuing 
licenses to provide services for operators of 
virtual mobile communication networks, 
which resulted in the approval of the CITC 
Board of Directors to grant a license for win-
ning operators. The Governor of CITC, Eng. 
Abdullah bin Abdul-Aziz Al-Darrab, handed 
over licenses to provide services of virtual 
mobile telecom operators for each of Ittihad 
Virgin of Saudi Arabia with the host mobile 
service provider Saudi Telecom Company, 
and Union of Juraa with the host service 
provider, Mobily Company.”

Eng. Darrab pointed out that the dura-
tion of these licenses for both operators is 
10 years from the date of receipt. However, 
the companies should provide their services 
commercially within a year from the date of 
the license. He added that “The Commission 
aims behind the license for this kind of 
operators to expand the options for users 
of telecommunications and information 
technology services in the Kingdom, and 
double the subscriber’s care, improve the 
services, and create more innovation and 
diversity in the packages.”

The CITC has published the applica-
tion form to obtain a license to provide 
virtual mobile telecommunications net-
work operator with host operator having 
infrastructure, Mobile Telecommunications 
Company “Zain”, where the winner operator 
will be announced after completion of the 
licensing procedures.

It is worth mentioning that the number 
of providers of mobile communications ser-
vices in the Kingdom currently reaches three 
operators, and licensing of new operators 
will bring the number of providers of mobile 
communications services in the Kingdom 
to five operators. It is expected that this 
number will increase to 6 operators when 
granting a license to a third virtual operator.
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50 Million Subscribers in 
Mobile Phone Services

Saudi Markets

In Saudi Arabia

The Saudi communications sector became one of the largest markets in the 
region during the present period. This comes at a time where the number of 
subscribers of mobile communications sector in the country reached about 50 
million, a number exceeding the total number of citizens and residents of the 
Kingdom by approximately 80%.

Riyadh: «Tadawul»
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Abdullateef Al-furaihi
Editor-in-Chief

Editorial

In spacious countries like our beloved country, transportation of all types 
becomes important stream for economy. Moreover, in many cases it becomes the 
backbone for many activities that will fail or achieve losses without it.

The observer of the nature of transport activities finds that we have made 
significant progress in maritime transport, in both the public and private sectors, 
and the reason may be due to the nature of our exports, in the forefront of which 
come oil, petroleum products and petrochemicals that roam parts of the world on 
tankers crossing the oceans to reach the countries of importers.

Air transport, despite decades where it was overridden by population growth 
and the increased demand, perhaps it is in the midst of structural reforms that 
restore its glamor to achieve aspirations of the people and companies.

What about land transportation? Let’s admit that in spite of the relatively good 
road network, the culture of road transport is still working by individuals. When 
talking about the transportation of people, there are only one or two companies in 
this area. In the field of transportation of goods, trucks are still quasi-single choice 
which makes cost high, and then maintenance bill of roads allocated mainly for 
travelers is very high.

We turned lately to trains, where promising and giant projects such as mining 
projects could not have succeeded without supporting them by a rail network that 
is passing through early stages but it will bear fruit, Allah willing.

Decision makers realized the importance of covering all parts of the Kingdom 
by rail network serving the transportation of people and goods to ease pressure on 
air transport, and the transport of goods, products and raw materials through cars 
and trucks. This leads to the reduction of cost which finally enhances consumer 
service, and will also encourage the new projects. 

We hope that this will also encourage investment in the less developed 
regions, and those geographically distant areas where their entire problem is the 
lack of linkage with areas of production and raw materials, or areas of consumption 
by land highways, and modern railways.

There are areas in the Kingdom have certain comparative advantages yet to 
be exploited, and the development of road transport to and from them may be 
crucially supportive to increase employment opportunities therein and reduce the 
rates of internal migration to the attractions in the beloved capital and major cities.

Also a smooth and fast road transport in the provinces around the major cities 
would help the settlement of people and relieves congestion in the big cities, as is 
the case in many capitals of the world.

We bid farewell a happy feast and a blessed month wishing you fine times. 
Every issue we approach you and our country’s economy fathoming it to reach 
down what you need us to do in creating distinctive and useful economic media.

Transport, the Backbone of Economy

abdullateef.furaihi@tadawul.com.sa
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