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االفتتاحية

عبداللطيف الفريحي
رئي�س التحرير

abdullateef.furaihi@tadawul.com.sa

عن  غائبة  ثقافة  الأ���س��رة  اإن��ف��اق  معدل  ف��ي  زي���ادة  تتطلب  التي  الموا�سم  م��ع  التعامل 

الكثيرين، ي�سهد بذلك كثرة ال�سكوى المو�سمية في اأربعة موا�سم م�سهورة لدينا هي الإجازة 

باتت  التي  الموا�سم  وهي  المدر�سة،  اإلى  والعودة  العيد،  المبارك،  رم�سان  �سهر  ال�سيفية، 

بحكم الدورة المناخية متال�سقة، ومتتابعة.

في كل عام �ستاأتي هذه الموا�سم، ورغم اختالف وجهات النظر حول مو�سميتها، ف�سهر 

رم�سان يفتر�س اأن يكون �سهًرا لتقلي�س الإنفاق ولي�س لزيادته، والعودة اإلى المدار�س اإذا تم 

ح�سابها وفًقا لواقعية الحاجة لن تعتبر مو�سًما مرهًقا، وبغ�س النظر عن الأ�سباب الثقافية 

والجتماعية التي كبرت مو�سًما اأو اآخر، هناك فقدان لثقافة التنظيم المالي الأ�سري ي�سهد 

به الجميع.

عليها  تطغى  التي  المجتمعات  في  ال�ساغية  الآذان  تجد  ل  الدخ���ار  بثقافة  المناداة 

�سمات ال�ستهالك، فلعل التخطيط المالي ال�سليم يكون اأوفر حًظا، فكل عام �ستاأتيك نف�س 

المنا�سبات، وبع�س المفاجاآت، ول يمكن دوما اللجوء اإلى الم�سكنات المالية، بل ل بد من 

العالجات الفعالة على م�ستوى الأ�سرة من جهة وعلى م�ستوى قطاعات الأعمال من جهة 

ثانية على �سبيل الم�سوؤولية الجتماعية ولي�س على �سبيل الفر�س.

من  اأج���زاء  اأو  روات���ب  موظفيها  لجميع  وخ�س�ست  ذل��ك  اإل��ى  فطنت  ال�سركات  بع�س 

الراتب في �سهر رم�سان المبارك، ونهاية العام، وهذا جزء من م�ساركة الموظفين واأ�سرهم 

الولء  يرفع  الذي  الإيجابي  المنحى  هذا  ال�سركات  كل  حذت  ولو  المو�سمية،  احتياجاتهم 

ويزيد الإنتاجية لحلت م�سكلة الكثيرين.

المراقب  تخبر  وهي  وال�ستهالكية،  وال�سرائية  المالية  ثقافتنا  عن  تخبرنا  الموا�سم 

عن م�ستويات ال�سيولة، واأ�ساليب الإنفاق، وتبقى موؤ�سرات لقت�ساديات التجزئة، ولموؤ�سرات 

الت�سخم تتم مراقبتها با�ستمرار لت�ساعد �ساحب القرار على الروؤية الم�ستقبلية.

كل عام واأنتم اأكثر تنظيًما مالًيا، كل عام واأنتم بخير.

المواسم
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مجلة شهرية مجانية تصدر عن شركة 
السوق المالية السعودية

المشرف العام  - رئيس التحرير
عبداللطيف الفريحي

abdullateef.furaihi@tadawul.com.sa

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

اإدارة الإعالن والت�سويق 

هاتف: 4197333-01  تحويلة:3580 

فـاك�س : 01-4197696

adv@rawnaa.com

اإدارة التوزيع وال�ستراكات 

هاتف: 4197333-01 تحويلة:3174 

فـاك�س مجاني: 8001242277

pro@rawnaa.com

اإدارة تطوير الأعمال

هاتف: 4197333-01  تحويلة:3544 

فـاك�س : 01-4608897

bsd@rawnaa.com

اإدارة التحرير المركزي

هاتف: 4197333-01 تحويلة:3540 

فـاك�س : 01-4192624

edit@rawnaa.com

اإدارة ال�سوؤون الفنية

هاتف: 4197333-01 تحويلة:3580 

فـاك�س : 01-4192624

art@rawnaa.com

المدير التنفيذي

�سعد بن محمد القرني

�س.ب 26450 ـ الريا�س 11486

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

www.rawnaa.com

النا�سر

روؤيتنا:

 اأن نكون رواد الحلول المتكاملة في الإعالم 

المتخ�س�س بالعالم العربي..

ر�سالتنا:

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

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

حلول متكاملة ومنتجات اإعالمية هادفة ومتميزة بم�سداقية 

ومهنية عالية تلبي احتياجات عمالئنا وتحقق ر�ساهم 

وتتجاوز توقعاتهم.

المدير العام لدار اليوم لالإعالم

�سالح بن علي الحميدان

اإحدى �سركات

الطباعة:

املتحدة  الأمم  موؤمتر  موؤخًرا  اختتم 

للتنمية امل�ستدامة »ريو + 20« فعالياته 

بعنوان  الربازيل  يف  جانريو  دي  بريو 

ا�ستخدام  وت�سجيع  للجميع«  »الطاقة 

الطاقة املتجددة، داعًيا اإىل بذل املزيد 

وتعزيز  لدفع  الهادفة  اجلهود  من 

احلوار البّناء الهادف لتحقيق التنمية 

املختلفة،  العامل  دول  يف  امل�ستدامة 

وكانت اململكة ودولة الإمارات من بني 

امل�ساركة  اخلليجي  التعاون  دول  اأبرز 

اإثراء  يف  وامل�ساهمني  املوؤمتر،  يف 

املوؤمتر  خالل  والفعاليات  النقا�سات 

العاملي املعروف بـ »قمة الأر�س«.

يف الفترة األخيرة بدا االهتمام واضًحا بالعمل على تنمية املنشآت الصغيرة يف 
النواة األساسية للمنشآت العملقة، فضًل عن دورها  معظم الدول باعتبارها 
الكبير يف التنمية االقتصادية، مع ذلك تعاني تلك املنشآت عدة حتديات يتعلق 

أغلبها بالتمويل، ما يبرز احلاجة إلى املصرفية اإلسلمية حلل تلك املعضلة.
تفاصيل املوضوع، تقرؤونها كاملة داخل العدد.

كلمة التحرير

696969
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الدول  بع�س  بها  مرت  التي  التجارب  تثبت 

اأن  املتحدة  والوليات  كندا  مثل  الأجنبية 

الق�ساء على م�سكلة الدين العام لي�ست بالأمر 

القت�ساديني  بع�س  ي�سوره  كما  امل�ستحيل، 

امل�سكلة  البلدان  واجه  فقد  العربية،  الدول  يف 

الأمثل  التعامل  منهما  كل  وا�ستطاع  نف�سها، 

معها، واإن كان قد �ساب املعاجلة بع�س الق�سور 

اإل اأن ذلك ل يعني التقليل من اجلهود التي مت 

اإجنازها على هذا ال�سعيد.

أخبار السوق
إدانة مخالفين لنظام السوق المالية 

ولوائحه التنفيذية

أخبار الشركات
»وفا للتأمين« تطلق أنظمة جديدة 
لتطوير الخدمات التأمينية بالمملكة

أسواق سعودية
المشروعات الصغيرة..

المصرفية اإلسالمية.. سفينة اإلنقاذ  

أخبار عالمية
انكماش القطاع الخاص األلماني

أخبار عربية
4.6 ماليين متر مكعب من المياه المحالة 

يوميًا لتلبية الطلب في الصيف

هو  ال�سيدة  هذه  ق�سة  من  املغزى  لي�س 

جناح  من  حققته  ما  اإىل  الإ�سارة  جمرد 

يف  دولة جنوب اإفريقيا، والدورالذي قامت 

التي  الدولة  حكومة  اإنقاذ  �سعيد  على  به 

جاثم  احتالل  من  الإفاقة  حتاول  كانت 

بعجز  لتواجه  القت�سادية  مكوناتها  على 

رامو�س  فماريا  املالية،  مقدراتها  يف  كبري 

واإمنا  لالأزمات،  منقذ  جمرد  فقط  لي�ست 

يف  النجاح  على  لالإ�سرار  جت�سيد  هي 

املعاناة،  حيث  من  واأقواها  �سوره،  اأجمل 

املرتبة  يف  »فورت�سن«  جملة  و�سعتها  ولذا 

التا�سعة بني اأقوى خم�سني �سيدة اأعمال يف 

العامل عام 2009م.

عندما يجتمع ال�سيف مع �سهر رم�سان الكرمي 

ي�سبح احلديث منا�سًبا عن عدة حماور يف اآن 

مع  تختلط  الرم�سانية  ال�سراء  فثقافة  واحد، 

ثقافة التخطيط مليزانية الأ�سرة ب�سفة عامة، 

فيما تتداخل يف املنت�سف القطاعات املو�سمية 

و�سرورة  ال�سيف  يف  فعالياتها  تن�سط  التي 

الإجازات،  مو�سم  دخول  عن  ف�ساًل  تنميتها، 

والنقا�س امل�ستمر ب�ساأن الوجهة الأف�سل لل�سفر 

والرتفيه.

تقرير
السياسات المالية

كيف تدعم القطاع الخاص؟
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تحديث األسهم الحرة
)المتاحة للتداول( لجميع 

الشركات للربع الثاني 2012م
ابتداء من يوم ال�سبت1433/8/10 هـ، املوافق 

ال�سعودية  املالية  ال�سوق  بـــداأت  2012/6/30م، 

ـــــداول( يف حتــديــث الأ�ــســهــم احلـــرة )املــتــاحــة  )ت

2012م  الثاين  للربع  ال�سركات  جلميع  للتداول( 

املوؤ�سر  ح�ساب  يف  واعتمادها   ،)2012/6/27(

العام وموؤ�سرات القطاعات.

الــتــجــاريــة  ــغــرفــة  ال اإدارة  جمــلــ�ــس  رئــيــ�ــس  ــرعــى  ي

يوم  م�ساء  كامل  عبداهلل  بن  �سالح  بجدة  ال�سناعية 

الثنني 4 رم�سان 1433هـ فعاليات »ملتقى م�ستقبل حتول 

الغرفة  تنظمه  الــذي  م�ساهمة«  اإىل  العائلية  ال�سركات 

بالتعاون مع �سركة ال�سوق املالية ال�سعودية »تداول« وذلك 

بقاعة �سالح الرتكي مبقر الغرفة الرئي�سي بجدة.

املهند�س حميي  اأمني عام غرفة جدة  واأكد م�ساعد 

الدين بن يحيى حكمي ا�ستعداد كافة فرق العمل اخلا�سة 

بامللتقى والذين �سيخ�سعون قبل انطالقه لعقد ور�س عمل 

امللتقى بظهور  ليحظى  الأداء  تطوير  نظام  تدريبية على 

من  الأعمال  جمتمع  وتطلعات  لطموحات  وملب  م�سرف 

ممثلي ال�سركات العائلية يف اململكة.

ي�سبق انطالق فعاليات »ملتقى  اإعالمي  للقاء  الغرفة  وك�سف عن عقد 

�سعبان   28 الأربعاء  يوم  م�ساهمة«  اإىل  العائلية  ال�سركات  حتول  م�ستقبل 

احلايل مبقر الغرفة الرئي�سي بجدة يك�سف خالله جدول اأعمال امللتقى، وما 

يتم طرحه من مو�سوعات ذات العالقة بتجربة ال�سركات 

العائلية التي حتولت اإىل م�ساهمة عامة والتطرق اإىل اآثار 

هذا التحول والنتائج التي حققها.

ونوه حكمي باأن امللتقى �سريكز على حماور هامة ياأتي 

اآلية التحول ل�سركة م�ساهمة عامة والفر�س  يف طليعتها 

والتحديات التي تواجه ذلك مب�ساركة م�ست�سارين ماليني 

ومتخ�س�سني يف هذا املجال، وعر�س م�ستقبل ال�سركات 

اإدارة  وكيفية  ال�سركات  وحوكمة  التحول  بعد  العائلية 

عالقات امل�ساهمني ومناق�سة تفا�سيل ذلك.

البواردي  مدير  عبداهلل  بن  وليد  اأو�سح  جانبه  من 

عام التداول النقدي اأن امللتقى  الذي يهدف للتوعية حول 

خطوات التحول اإىل �سركة م�ساهمة عامة، ي�ستهدف  املهتمني من ال�سركات 

املدرجة،  العائلية  لل�سركات  ال�سابقة  التجارب  على  لإطالعهم  بالتحول 

املتاحة يف  والفر�س  تواجههم،  قد  التي  التحديات  ب�ساأن  لتوعيتهم  وكذلك 

ال�سوق املالية ال�سعودية من خالل حلقات نقا�س امللتقى.

بالتعاون مع »تداول« 

غرفة جدة تطلق »ملتقى تحول الشركات العائلية إلى مساهمة«

وليد بن عبداهلل البواردي

زين تعلن بدء فترة االكتتاب
في أسهم حقوق األولوية

ــة التـــ�ـــســـالت  ــرك ــس  اأعـــلـــنـــت �

املتنقلة ال�سعودية »زين« عن بدء فرتة 

الكتتاب يف اأ�سهم حقوق الأولوية من 

 20 بتــاريخ  الثالثاء  يوم  عمل  بداية 

2012م(  يوليو   10( 1433هـ  �سعبان 

وي�ستمر ملدة ثمانية )8 اأيام( �ساملة 

يوم الإغالق ليوم الثالثاء 27 �سعبان 

2012م،  يوليو   17 املــوافــق  1433هــــ 

و�سيكون �سعر الطرح )10( ع�سرة ريالت �سعودية وبدون عالوة اإ�سدار، علًما باأن عدد 

الأ�سهم املطروحة لالكتتاب هي: 

ن�سبة الكتتاب  الأحقية( ومتثل  )600.000.000( �ستمائة مليون �سهم )اأ�سهم 

يف �سهم واحد جديد لكل )0.800167( �سهم قائم مملوك للم�ساهمني امل�ستحقني، 

ويقت�سر الكتتاب فيها على م�ساهمي ال�سركة املقيدين يف �سجالت ال�سركة بنهاية يوم 

انعقاد اجلمعية العامة غري العادية يف يوم الأربعاء 14 �سعبان 1433 هـ املوافق 4 يوليو 

 2012م والتي مت فيها املوافقة على تخفي�س راأ�س املال ومن ثم زيادته )تاريخ الأحقية(. 

ووفًقا لتعليمات هيئة ال�سوق املالية يحق للم�ساهم امل�ستحق الذي اكتتب يف جميع الأ�سهم 

امل�ستحقة له كما هو مو�سح اأعاله، الكتتاب يف اأ�سهم اإ�سافية تزيد عن الأ�سهم التي 

يحق له الكتتاب بها ويكون �سعر الكتتاب يف الأ�سهم الإ�سافية اإن وجدت باأحد الأ�سعار 

التالية 10 ريالت �سعودية، 11.70 رياًل �سعودًيا، 13.40 ريال �سعوديا، 15.10 ريال 

�سعوديا. �سريطة الكتتاب يف جميع الأ�سهم امل�ستحقة للم�ساهم، مع مراعاة اأنه ل يجوز 

للم�ساهم امل�ستحق اختيار اأكرث من �سعر واحد لالأ�سهم الإ�سافية. 

يف حني اأنه �ستكون �سركة ال�سعودي الفرن�سي كابيتال مدير الكتتاب، وبامل�ساركة 

مع �سركة الراجحي املالية امل�ست�سارين املاليني ومتعهدي تغطية الكتتاب الرئي�سيني، 

الريا�س،  بنك  الراجحي،  الفرن�سي، م�سرف  ال�سعودي  البنك  امل�ستلمة هي  والبنوك 

الإمناء،  الوطني، م�سرف  العربي  البنك  البالد،  الأهلي، بنك اجلزيرة، بنك  البنك 

�سامبا، البنك ال�سعودي لال�ستثمار، البنك ال�سعودي الهولندي، و�ساب.
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املا�سي  ال�سهر  خالل  املالية  ال�سوق  هيئة  فر�ست 

املالية،  ال�سوق  اأنظمة  بع�س خمالفي  على  عدة غرامات 

ال�سوق  نظام  تطبيق  على  حر�سها  منطلق  مــن  ــك  وذل

املالية ولوائحه التنفيذية وحماية املتعاملني يف ال�سوق من 

املمار�سات غري امل�سروعة، ومن ذلك:

الأوراق  منازعات  يف  الف�سل  جلنة  ــرار  ق �ــســدور 

2012/5/30م،  املــوافــق  1433/7/9هـــــ  بتاريخ  املالية 

املــوافــق  1433/8/3هـــــــ  بــتــاريــخ  نهائًيا  اأ�ــســبــح  ـــذي  وال

2012/6/23م، يف الدعوى املقامة من هيئة ال�سوق املالية 

على ح�سني بن دخيل اهلل بن عو�سه اآل مريح القحطاين، 

مبخالفة  املذكور  اإدانــة  اإىل  القرار  منطوق  انتهى  وقــد 

املادة احلادية والثالثني من نظام ال�سوق املالية، واملادة 

ملمار�سته  املالية،  الأوراق  اأعــمــال  لئحة  من  اخلام�سة 

من  ترخي�س  على  احل�سول  دون  املالية  الأوراق  اأعمال 

الهيئة، وت�سمن القرار اإيقاع العقوبات الآتية به: 

- فر�س غرامة مالية عليه قدرها )100.000( مئة األف 

ريال. 

املحافظ  واإدارة  الو�ساطة،  اأعمال  مزاولة  من  منعه   -

ال�ستثمارية، والعمل م�ست�سار ا�ستثمار مدة �سنة.

ال�سوق  يف  املدرجة  ال�سركات  اأ�سهم  تــداول  من  منعه   -

�ستة  مدة  و�سراًء  بيًعا  الغري  عن  بالوكالة  اأو  حل�سابه، 

اأ�سهر. 

وكذلك:

الأوراق  منازعات  يف  الف�سل  جلنة  ــرار  ق �ــســدور 

2012/6/6م،  املــوافــق  1433/7/16هـــــ  بتاريخ  املالية 

املــوافــق  1433/8/3هـــــــ  بــتــاريــخ  نهائًيا  اأ�ــســبــح  ـــذي  وال

هيئة  مــن  املقامة  الــدعــوى  يف  وذلــك  2012/6/23م، 

ال�سوق املالية على خالد بن فهد بن �سليمان العقيلي، وقد 

املادة  مبخالفة  املذكور  اإدانــة  اإىل  القرار  منطوق  انتهى 

واملادتني  املالية،  ال�سوق  نظام  من  والثالثني  احلــاديــة 

الأوراق  اأعــمــال  لئحة  مــن  ع�سرة  وال�سابعة  اخلام�سة 

احل�سول  دون  املالية  الأوراق  اأعمال  ملمار�سته  املالية، 

على ترخي�س من الهيئة، وت�سمن القرار اإيقاع العقوبات 

الآتية به:

-  اإلزامه دفع املكا�سب التي حققها نتيجة هذه املخالفة 

اإىل ح�ساب الهيئة والبالغة )44.000( اأربعة واأربعني 

األف ريال. 

- فر�س غرامة مالية عليه قدرها )20.000( ع�سرون 

األف ريال.

املــحــافــظ  واإدارة  ــة،  ــاط ــس ــو� ال ـــة  مـــزاول مـــن  مــنــعــه   -

ال�ستثمارية، والعمل م�ست�سار ا�ستثمار مدة �سنة. 

كما:

�سدر قرار من جلنة ال�ستئناف يف منازعات الأوراق 

2012/6/23م،  املــوافــق  1433/8/3هـــــ  بتاريخ  املالية 

على  املالية  ال�سوق  هيئة  من  املقامة  الدعوى  يف  وذلــك 

القحطاين، وحممد  يحيى  بن  بن معي�س  كل من حممد 

بن  حممد  بــن  و�سلطان  عقيل،  عــبــداهلل  بــن  عـــادل  بــن 

تاأييد  اإىل  القرار  منطوق  انتهى  وقد  القحطاين،  يحيى 

الأوراق  منازعات  يف  الف�سل  جلنة  من  ال�سادر  القرار 

املالية القا�سي باإدانة املذكورين مبخالفة املادة التا�سعة 

الثانية  واملــادتــني  املالية،  ال�سوق  نظام  مــن  ــعــني  والأرب

والثالثة من لئحة �سلوكيات ال�سوق اأثناء تداولهم اأ�سهم 

الفرتة من  ال�سياحية )�سم�س( خالل  امل�سروعات  �سركة 

2007/4/1م حتى 2007/4/22م، وت�سمن القرار اإيقاع 

عدد من العقوبات بهم؛ وذلك على التف�سيل الآتي:

اأوًل: حممد بن معي�س بن يحيى القحطاين: 

1( �سجنه مدة �ستة اأ�سهر. 

مئة   )100.000( قدرها  عليه  مالية  غرامة  فر�س   )2

األف ريال.

ال�سوق  املدرجة يف  ال�سركات  اأ�سهم  تداول  من  منعه   )3

�سراء مدة خم�س �سنوات

4( منعه من اإدارة املحافظ ال�ستثمارية، والعمل م�ست�سار 

ا�ستثمار مدة خم�س �سنوات. 

5( منعه من العمل يف ال�سركات التي تتداول اأ�سهمها يف 

ال�سوق مدة خم�س �سنوات. 

ثانًيا: حممد بن عادل بن عبداهلل عقيل:

نتيجة  حمفظته  على  املحققة  املكا�سب  دفع  اإلزامه   )1

املــخــالــفــة املـــذكـــورة اإىل حــ�ــســاب الــهــيــئــة والــبــالــغــة 

)2.199.384.66( مليونني ومئة وت�سعة وت�سعني األًفا 

وثالث مئة واأربعة وثمانني رياًل و�سًتا و�ستني هللة. 

مئة   )100.000( قدرها  عليه  مالية  غرامة  فر�س   )2

األف ريال.

ال�سوق  املدرجة يف  ال�سركات  اأ�سهم  تداول  من  منعه   )3

�سراء مدة �سنة واحدة. 

4( منعه من العمل يف ال�سركات التي تتداول اأ�سهمها يف 

ال�سوق مدة ثالث �سنوات.

ثالًثا: �سلطان بن حممد بن يحيى القحطاين:

نتيجة  حمفظته  على  املحققة  املكا�سب  دفــع  اإلــزامــه   -

املــخــالــفــة املـــذكـــورة اإىل حــ�ــســاب الــهــيــئــة والــبــالــغــة 

واثنني  مئة  وت�سع  ماليني  �ستة   )6.952.907.89(

وخم�سني األًفا وت�سعمائة و�سبعة ريالت وت�سًعا وثمانني 

هللة. 

- فر�س غرامة مالية عليه قدرها )100.000( مئة األف 

ريال.

ال�سوق  يف  املدرجة  ال�سركات  اأ�سهم  تــداول  من  منعه   -

�سراًء مدة �سنة واحدة. 

اأ�سهمها يف  تتداول  التي  ال�سركات  العمل يف  - منعه من 

ال�سوق مدة ثالث �سنوات.

رابًعا: ثبوت ممار�سة املتهم الأول )حممد بن معي�س 

املخالفة  والأعــمــال  الت�سرفات  القحطاين(  يحيى  بن 

ال�سجل  �ساحبة  امل�ستثمرة  حمفظة  على  الدعوى  حمل 

املكا�سب  بدفع  واإلزامها   )1028959615( رقم  املدين 

والت�سرفات  الأفعال  نتيجة  حمفظتها  يف  حتققت  التي 

ح�ساب  اإىل  الأول  املتهم  وكيلها  بها  قام  التي  املخالفة 

ماليني  اأربــعــة   )4.468.017.65( والبالغة  الهيئة، 

واأربعمائة وثمانية و�ستني األًفا و�سبعة ع�سر رياًل وخم�سة 

و�ستني هللة. 

بن  )حممد  الأول  املتهم  ممار�سة  ثبوت  خام�ًسا: 

والأعــمــال  الت�سرفات  القحطاين(  يحيى  بــن  معي�س 

�ساحب  امل�ستثمر  حمفظة  على  الدعوى  حمل  املخالفة 

بدفع  واإلــزامــه   )1036046835( رقــم  املــدين  ال�سجل 

الأفــعــال  نتيجة  حمفظته  يف  حتققت  الــتــي  املــكــا�ــســب 

الأول  املتهم  وكيله  بها  قام  التي  املخالفة  والت�سرفات 

اإىل ح�ساب الهيئة، والبالغة )1.455.717.23( مليوًنا 

و�سبعة ع�سر  و�سبعمائة  األًفا  واأربعمائة وخم�سة وخم�سني 

رياًل وثالثة وع�سرين هللة. 

و.. إدانة شركات
اإ�سافة اإىل ما �سبق فر�ست هيئة ال�سوق 

ال�سركات  بع�س  على  مالية  غرامات  املالية 

ومن  املتبعة  الأنظمة  ا  اأي�سً ملخلفتها  املدرجة 

ذلك:

ــة مــقــدارهــا  ــي ــال   فـــر�ـــس غـــرامـــة م
ال�سركة  على  ــال  ري ــف  األ مئة   )100.000(

)ج(  الفقرة  ملخالفتها  ال�سعودية  الكيميائية 

اإذ  املالية،  ال�سوق  نظام  املادة )45( من  من 

ت�سرب خرب تو�سية جمل�س اإدارة ال�سركة عن 

توزيع اأرباح )1.5( ريال عن كل �سهم يف اأحد 

2012/4/30م  تاريخ  يف  الإلكرتونية  املواقع 

ال�سوق  موقع  على  واإعالنه  الهيئة  اإبــالغ  قبل 

اأعلنت  الذي  وهو  )تداول(،  ال�سعودية  املالية 

عنه ال�سركة لحًقا بتاريخ 2012/5/8م.

ــة مــقــدارهــا  ــي ــال   فـــر�ـــس غـــرامـــة م
على  ريال،  األف  و�سبعون  خم�سة   )75.000(

الفقرة  ملخالفتها  للتنمية،  ال�سرقية  �سركة 

نظام  من  والأربعني  ال�ساد�سة  املادة  من  )اأ( 

ال�سوق املالية والفقرة )اأ( من املادة اخلام�سة 

اإذ  والإدراج،  الت�سجيل  قواعد  من  والع�سرين 

عقد  عن  للجمهور  ُتعلن  ومل  الهيئة  ُتــزود  مل 

يف  ال�سايف-دانون  �سركة  مع  املُــربم  التوريد 

تاريخ 2011/3/9م، بقيمة )22.648.000( 

ريال.

ــة مــقــدارهــا  ــي ــال   فـــر�ـــس غـــرامـــة م
�سركة  على  ريــال  األــف  خم�سون   )50.000(

ــمــدة الــعــربــيــة الــ�ــســعــوديــة )�ــســافــكــو(،  ــس الأ�

التعليمات  مــن  الثامنة  الــفــقــرة  ملخالفتها 

لنتائجها  الــ�ــســركــات  ــات  ــاإعــالن ب اخلــا�ــســة 

اإعالنها  يف  ال�سركة  تف�سح  مل  اإذ  املــالــيــة، 

تف�سيلي  ب�سكل  14/.2012/4م  تــاريــخ  يف 

وكــامــل عــن الأ�ــســبــاب واملــوؤثــرات اجلوهرية 

الأربـــاح  �سايف  يف  انخفا�س  اإىل  اأدت  التي 

يف  املنتهية  الأولية  املالية  للفرتة  الأول  للربع 

ت�سريح  يف  وردت  والــتــي  2012/3/31م، 

رئي�س جمل�س اإدارة ال�سركة لقناة العربية يف 

تاريخ 2012/4/15م.

إدانة مخالفين لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية
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وقعت ال�سركة ال�سعودية للخدمات ال�سناعية »�سي�سكو« اتفاقية تاأ�سي�س 

للخدمات  �ستورك  �سركة  مع  ال�سعودية  م�سوؤولية حمدودة يف  ذات  �سركة 

التقنية »�سركة هولندية« بح�سور عدد من اأع�ساء جمال�س الإدارة ل�سركتي 

�ستورك و�سي�سكو ف�ساًل عن كبار التنفيذيني من ال�سركتني.

و�ستقوم ال�سركة املزمع اإن�ساوؤها بتوفري اخلدمات الفنية املتخ�س�سة 

ذات اجلودة وامل�ستوى العاملي للمن�ساآت ال�سناعية يف قطاع النفط والغاز 

وال�سناعات البرتوكيمائية وخدمات الطاقة وحتلية املياه.

حممد  بن  حممد  املهند�س  �سي�سكو  ل�سركة  التنفيذي  الرئي�س  وقال 

نطاق  لتو�سيع  الدوؤوب  �سعيها  �سي�سكو من خالل  �سركة  اإن  املدر�س  كمال 

وتنوع ا�ستثماراتها، قد قامت بتقييم عدة فر�س ا�ستثمارية يف هذا املجال 

ووجدت اأن ال�سوق املحلي بحاجة ملثل هذه اخلدمات، ولذلك وقع اختيارها 

جمال  يف  العاملية  ال�سمعة  ذات  التقنية  للخدمات  �ستورك  �سركة  على 

اخلدمات املتخ�س�سة يف القطاعات املعنية.

ال�سعودية  �ستورك  �سركة  تاأ�سي�س  على  التــفــاق  مت  اأنـــه  ــاف  واأ�ــس

ال�سريكني،  بني  اململكة  يف  اأجنبي  املحدودة،كا�ستثمار  التقنية  للخدمات 

براأ�سمال قدره 25 مليون ريال، ح�سة �ستورك فيها 55%، و�سي�سكو %45، 

لتكون مزوًدا حملًيا للخدمات التقنية املتخ�س�سة وتقدمي حلول متكاملة 

باأن  علًما  وخدماتها،  ال�سناعية  الأ�سول  واإدارة  املعدات  �سيانة  لعمليات 

مقر ال�سركة اجلديدة �سيكون يف مدينة اجلبيل ال�سناعية.

واأ�سار املدر�س اإىل اأن ال�سركة اجلديدة �ست�سعى اإىل توظيف وتدريب 

العديد من ال�سباب ال�سعودي يف كافة املجالت الفنية واملهنية والإدارية، 

للنمو  ال�سرتاتيجية،  ال�سركة  اأولويات  من  الوظائف  توطني  يعترب  حيث 

والتو�سع يف هذه القطاعات الأ�سا�سية لقت�ساد اململكة العربية ال�سعودية.

»سيسكو« توقع اتفاقية شراكة مع ستورك الهولندية

»�سابك«  الأ�سا�سية  لل�سناعات  ال�سعودية  ال�سركة  اأعلنت 

و�سركة اإك�سون موبيل للكيماويات اأنهما �سي�سيدان مرفًقا عاملًيا 

لإنتاج املطاط ال�سناعي املتخ�س�س يف جممع �سركة اجلبيل 

للبرتوكيماويات »كيميا«، ويتوقع النتهاء منه يف 2015.

تطوير  من  املقبلة  املرحلة  على  ال�سركتان  وافقت  وقــد 

والتوريد  الهند�سية  الأعمال  مرحلة  تت�سمن  التي  امل�سروع، 

والإن�ساءات.

3.4 مليار دولر،  ويبلغ حجم ال�ستثمار يف هذا امل�سروع 

متويل  جهات  خالل  ومن  امل�ساهمني،  جانب  من  متويلها  يتم 

اأخرى.

ومن املتوقع اأن ي�سل اإجمايل الطاقة 

�سنوًيا  طن  األف   400 للمرفق  الإنتاجية 

التي  ال�سناعي،  املــطــاط  منتجات  مــن 

ت�سمل: مطاط هالوبوتيل »الإطارات«، وبيوتاديني ال�ستايرين، 

الأحــــادي،  دايـــني  بروبيلني  واإيثيلني  بــيــوتــادايــني،  والــبــويل 

والبوليمرات احلرارية املتخ�س�سة، والكربون الأ�سود خلدمة 

الأ�سواق املحلية ومنطقة ال�سرق الأو�سط واآ�سيا. 

الهند�سية  الأعـــمـــال  عــقــد  كيميا  �ــســركــة  اأر�ـــســـت  وقـــد 

لل�سناعات،  ديليم  �سركة  على  املرفق  وت�سييد  وامل�سرتيات 

وتكنيب، تيكنيكا�س رينوايدا�س. 

ل�سناعة  العايل  املعهد  ت�سييد  �سيتم  امل�سروع،  اإطــار  يف 

ا،  املطاط يف مدينة ينبع، ومركز للتدريب املهني يف ينبع اأي�سً

ومركز تطـــوير تطبيقات املنتجات يف الريا�س، ومرفق لإنتاج 

لإدارة  ومــركــز  احلــراريــة،  اإوليفني  الــبــويل  لــدائــن  مركبات 

املخزون املحلي يف مدينة اجلبيل ال�سناعية.

سابك وإكسون تواصالن العمل بمشروع المطاط
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العام  لهذا  ال�سيفي  للتدريب  برناجمها  للتاأمني  مــالذ  �سركة  اأطلقت 

برامج  �سمن  »هــدف«  الب�سرية  التنمية  و�سندوق  العمل  وزارة  مع  بالتن�سيق 

واملعاهد  اجلامعات  وطالبات  لعدد من طالب  ال�سركة  تقدمها  التي  التدريب، 

واملرحلة الثانوية �سمن برنامج التدريب ال�سيفي ال�سنوي.

وقال املدير التنفيذي للموارد الب�سرية حممد النتيفي اإن برنامج التدريب 

ت�سجع  التي  املزايا  من  العديد  يت�سمن  للتاأمني،  مالذ  تقدمه  الذي  ال�سيفي، 

الطالب والطالبات على اللتحاق به، حيث يتيح لهم الربنامج فر�سة النخراط 

ب�سكل مبا�سر ببيئة العمل بال�سركة. ويتم التعامل معهم وفق ال�سروط والأنظمة 

واللوائح التي تنطبق على املوظفني، مما ي�سهم يف رفع امل�ستوى املعريف لديهم 

التعاطي  عرب  الوظيفية  املهارات  واكت�ساب  اجلماعي  العمل  اأ�سـ�س  وا�ستيعاب 

املبا�سر مع زمالئهم املوظفني وال�ستفادة من الحتكاك بهم. 

به  وامللتحقات  للملتحقني  �سهرية  مكافاآت  �سرف  الربنامج  يت�سمن  كما 

مت  حيث  ا�ستمراريته،  على  الربنامج  حر�س  اإىل  اإ�سافة  التدريب،  فرتة  طيلة 

عقده يف فرتات �سابقة وفق معايري عالية من الكفاءة.

منها  اإمياًنا  املعنية  اجلهات  مع  التعاون  على  حر�ست  ال�سركة  اأن  واأو�سح 

باأهمية تهيئة ال�سباب والفتيات قبل التحاقهم ب�سوق العمل وبالتحديد يف القطاع 

التاأميني عرب اإك�سابهم مهارات وكفاءات عالية ت�ساهم يف عملية النمو والتطوير 

»مالذ« تطلق برنامج التدريب الصيفي

وذلك يف  ال�سيفية،  الإجــازة  فراغهم خالل  وقت  وال�ستفادة من  القت�سادي 

اإطار برناجمها للم�سوؤولية الجتماعية الذي يعك�س مدى اللتزام بتطبيقه على 

اأر�س الواقع.

تغطية: أحمد السيد

الأ�سهم  �سوق  يف  مدرجة  م�ساهمة  )�سركة  للتاأمني  وفا  �سركة  اأعلنت 

للتاأمني(  )وفا  اجلديد  بامل�سمى  اجلديدة  هويتها  تد�سني  عن  ال�سعودي(، 

موؤ�س�سة  موافقة  بعد  وذلك  التعاوين،  للتاأمني  الهندية  ال�سعودية  ال�سركة 

على  احل�سول  وبعد  التجاري،   ال�سم  تعديل  على  ال�سعودي  العربي  النقد 

�سهر  بداية  من  اعتباًرا  وامل�ساهمني  ال�سركة  اإدارة  جمل�س  اأع�ساء  موافقة 

يونيه 2012م ، حيث بداأت ال�سركة يف ا�ستخدام م�سماها التجاري اجلديد 

يف جميع معامالتها الر�سمية.

وقال رئي�س جمل�س اإدارة �سركة وفا للتاأمني �سالح احلناكي اإن هذه اخلطوة 

تاأتي بعد خطوات تطويرية �سابقة قامت بها ال�سركة تعك�س التزامها وجديتها 

يف تلبية متطلبات قطاع التاأمني، حيث ا�ستقطبت العديد من الكوادر واخلربات 

التاأمني  واإعادة  التاأمني  و�سطاء  مع  وطورت عالقاتها  ال�سركة،  هيكلة  واأعادت 

وفق متطلبات ال�سوق ومبا يتما�سى مع ال�سريعة الإ�سالمية، كما قامت ال�سركة 

باعتماد نظام تقني جديد متوقع اأن يتم العمل به يف الربع الثالث من هذا العام.

�سبقه  ما  اإىل  اإ�سافة  اجلديد  التجاري  ال�سم  ي�سهم  اأن  احلناكي  وتوقع 

من تطورات يف �سعة انت�سار ا�سم ال�سركة ومنتجاتها واخلدمات التاأمينية التي 

تقدمها، م�سرًيا اإىل اأن الفرتة القادمة �ست�سهد الإعالن عن عدد من املبادرات 

لتلبية  التاأمني  �سوق  من  خمتلفة  �سرائح  ت�ستهدف  والتي  بال�سركة،  اخلا�سة 

تاأمني  اأو  الطبي  التاأمني  اأو  ال�سيارات  تاأمني  �سواء يف جمال  ال�سوق  احتياجات 

املمتلكات وغريها من اخلدمات التاأمينية الأخرى.

من جانبه ذكر الرئي�س التنفيذي لل�سركة �سالح ال�سبيل اأن املرحلة املقبلة 

�ست�سهد قيام ال�سركة بعدد من التحالفات لتنمية اإيراداتها، بعد اأن فرغت من 

جتهيز البنية التحتية لتقدمي اخلدمات التاأمينية ب�سكل لئق.

تعهدنا  »ميثل  )وفــا(  اجلديد  ال�سركة  م�سمى  اأن  اإىل  ال�سبيل  واأ�سار 

والذي  التجاري  ال�سم  اختيار  العمالء، حيث مت  احتياجات  لتلبية  ووفاءنا 

ميثل العالقة بني ال�سركة وطالب اخلدمة، بحيث يظهر وفاوؤنا لعمالئنا من 

خالل فريق عمل حمرتف يف قطاع التاأمني يف كافة املجالت �سواء جمالت 

التعوي�س اأو اخلدمة املقدمة«.

يذكر اأن وفا للتاأمني  )ال�سركة ال�سعودية الهندية للتاأمني التعاوين( �سركة 

�سعودية براأ�س مال مقداره مائة مليون ريال ومدرجة يف �سوق الأ�سهم ال�سعودي 

ال�سركة وفًقا لقرار جمل�س  لتاأ�سي�س  التاأمني حيث منحت رخ�سة  �سمن قطاع 

الوزراء رقم 233 بتاريخ 1427/9/16هــ املوافق 2006/10/9م، ولدى ال�سركة 

عرب  ال�سعودي  ال�سوق  يف  ن�ساطها  ومتار�س  تاأمينية  خدمة   21 من  اأكرث  حالًيا 

مكاتبها يف املدن الرئي�سية باململكة.

د�سنت هويتها اجلديدة 

»وفا للتأمين« تطلق أنظمة جديدة لتطوير الخدمات التأمينية بالمملكة
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اإلمارات تتجاوز مضيق هرمز
حتميل  تبداأ  املتحدة  العربية  الإمــارات  اإن  �سناعيان  م�سدران  قال 

النفط للت�سدير من خارج اخلليج لأول مرة يف اأول يوليو املقبل عرب خط 

اأنابيب يتجاوز م�سيق هرمز، اإذ من املقرر اأن ي�سخ مليون برميل يف ميناء 

الفجرية ابتداء من الثلث الأخري من ال�سهر املا�سي.

الــذي يقلل  الأمــر  املــرفــاأ،  اإىل  النفط  بــدء تدفق  اآخــر  واأكــد م�سدر 

اعتماد الإمارات على م�سيق هرمز يف �سادراتها.

تعتزم املوؤ�س�سة العامة لتحلية املياه املاحلة يف ال�سعودية، توفري نحو 

4.6 مليون مرت مكعب يف اليوم من املياه املحالة يف ف�سل ال�سيف وذلك 

من خالل طاقتها الإنتاجية البالغة 2.8 مليون مرت مكعب يومًيا من كافة 

حمطاتها، اإ�سافة اإىل ما يتم ا�ستالمه من اإنتاج القطاع اخلا�س من املياه 

 ،)2( وال�سقيق  ال�سعيبة،  وتو�سعة   )3( ال�سعيبة  حمطات  عرب  املحالة 

مرت  مليون  بـــ1.8  الكمّية  تلك  تقّدر  والتي  مرافق،  و�سركة  والبارجتني، 

مكعب من املياه املحالة يومًيا.

الدكتور  املــاحلــة،  املــيــاه  لتحلية  الــعــامــة  املوؤ�س�سة  حمــافــظ  وقـــال 

عبدالرحمن بن حممد اآل اإبراهيم اإن املوؤ�س�سة لديها خطط وا�سرتاتيجيات 

واأولويات تنفذها وفق الظروف والتحديات واحلاجات يف اإنتاج ونقل املياه 

املحالة.

واأ�ساف اأن املوؤ�س�سة بداأت خطتها ال�سرتاتيجية للتعامل مع ارتفاع الطلب 

الدرا�سات  و�سعها  خالل  من  ال�سيف،  ف�سل  يف  املحالة،  املياه  على  املتوقع 

وال�سيناريوهات ملواجهة التحديات والعوائق التي قد تواجه املحطات والعاملني 

يف هذه املو�سم، مبا يف ذلك فرتة �سهر رم�سان املبارك.

اإىل مدن  ت�سل  التي  املحالة  املياه  كميات  اأن  اإىل  اإبراهيم  اآل  ولفت 

املنطقة ال�سرقية من حمطات حتلية اخلرب و�سركة مرافق تبلغ 900 األف 

مرت مكعب يومًيا، يتم نقلها عرب خطوط نقل املياه التابعة للموؤ�س�سة، اإىل 

الهفوف،  الدمام،  من  كل  مدن  لتغذي  بال�سرقية،  للمياه  العامة  املديرية 

الظهران بقيق، اخلرب، القطيف، راأ�س تنورة، �سفوى، و�سيهات، بالإ�سافة 

اإىل ت�سديرها1400 ميجاوات من الطاقة الكهربائية.

وذكر اأن اإنتاج حمطات حتلية اجلبيل من املياه املحالة يبلغ اأكرث من 

اجلبيل  ومدينة  الريا�س،  منطقة  لتغطي  يومًيا،  مكعب  مرت  مليون   1.1

األف   22 اأن حمطات حتلية اخلفجي تنتج  البلد باملياه املحالة، لفًتا اإىل 

مرت مكعب من املياه املحالة يومًيا لتغذية مدينة اخلفجي.

ال�سعيبة  وحتلية  جــدة  حتلية  ملحطتي  النتاجية  الطاقة  اأن  واأبـــان 

بال�ساحل الغربي، بالإ�سافة اإىل اإنتاج �سركات القطاع اخلا�س، تبلغ اأكرث 

من 1.8 مليون مرت مكعب يتم نقلها عرب خطوط النقل التابع للموؤ�س�سة 

لتغذية مدن جدة، مكة املكرمة، الطائف، اإ�سافة اإىل اإنتاج املحطات 400 

ميجاوات من الطاقة الكهربائية.

األــف مرت   390 اأكــرث من  بــاأن حمطات حتلية ينبع تنتج وتنقل  واأفــاد 

مكعب من املياه املحالة لتغذية منطقة املدينة املنورة وحمافظة ينبع.

4.6 ماليين متر مكعب من المياه المحالة يوميًا لتلبية الطلب في الصيف

موؤ�س�سات  من  كاًل  اأن  للتنمية  الإ�سالمي  البنك  اأعلن 

الت�سنيف الدولية الثالث وهي ا�ستاندارد اآند بورز وفيت�س 

الئتمانية  ت�سنيفاتها  اأعلى  البنك  منحت  وموديز  ريتنجز 

)AAA( لربنامج �سكوك البنك الإ�سالمي للتنمية املو�سع 

�سمن  مت  الــذي  والإ�ــســدار  دولر  مليار   6.5 حجمه  البالغ 

نف�س الربنامج يف �سهر يونيو 2012 مببلغ 800 مليون دولر.

اأحمد  الدكتور  للتنمية  الإ�سالمي  البنك  رئي�س  واأ�ساد 

ــدول  ال مــن  البنك  بــه  يحظى  الـــذي  بــالــدعــم  علي  حممد 

تعزيز  على  يعمل  البنك  اأن  اإىل  النتباه  لفًتا  الأع�ساء، 

اإجمايل متويالت  متويالته يف الدول الأع�ساء حيث جتاوز 

البنك مبلغ 8.3 مليار دولر للعام املا�سي 1432هـ.

أعلى تصنيفات ائتمانية 
لـ»اإلسالمي للتنمية«
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ــات التــ�ــســالت  ــدم بــلــغ عـــدد ال�ـــســـرتاكـــات يف خ

 54.3 نحو   2012 عام  من  الأول  الربع  بنهاية  املتنقلة 

مليون م�سرتك متثل ال�سرتاكات امل�سبقة الدفع الغالبية 

امل�ستخدمني  امل�سرتكني  عــدد  بلغ  فيما  منها،  العظمى 

خلدمات الإنرتنت يف اململكة نحو 14 مليون م�ستخدم.

يف  املعلومات  وتقنية  الت�سالت  هيئة  واأو�سحت 

م�ستجدات  اأهــم  بر�سد  املعنية  الإلــكــرتونــيــة  ن�سرتها 

اأن  اململكة  يف  املــعــلــومــات  وتقنية  التــ�ــســالت  قــطــاع 

بلغ  املتنقلة  الت�سالت  خدمات  يف  ال�سرتاكات  عــدد 

لت  �سكَّ اجلاري  العام  من  الأول  الربع  بنهاية  م�سرتك  مليون   54.3 نحو 

ال�سرتاكات م�سبقة الدفع الغالبية العظمى من هذه ال�سرتاكات بن�سبة 

85 % لتكون بذلك ن�سبة انت�سار خدمات الت�سالت املتنقلة على  قاربت 

م�ستوى ال�سكان نحو %188.5.

اأن  الن�سرة  ك�سفت  اململكة  يف  الإنرتنت  خدمات  ا�ستخدامات  وحول 

ن�سبة انت�سار الإنرتنت زادت مبعدٍل عاٍل خالل ال�سنوات املا�سية ارتفعت 

من 5% عام 2001 اإىل حوايل 49.1% بنهاية الربع الأول من عام 2012م، 

مقدرة عدد م�ستخدمي الإنرتنت يف اململكة حالًيا باأكرث 

من 14 مليون م�ستخدم.

خدمات  يف  والنت�سار  النمو  ن�سب  اإىل  وتطرقت 

الت�سالت  �سبكات  عرب  بلغت  التي  العري�س  النطاق 

يف  ال�سرتاكات  اإجمايل  بلغ  فيما  مليون   2.16 الثابتة 

خدمات النطاق العري�س عرب �سبكات الت�سالت املتنقلة 

بتعريفها ال�سامل اإىل حوايل 11.95 مليون ا�سرتاك.

به  قامت  مــيــداين  م�سح  نتائج  الن�سرة  وت�سمنت 

يف  الإنرتنت  ا�ستخدام  اأ�سباب  لتحديد  موؤخًرا  الهيئة 

ما  على  ال�سوء  اإلقاء  اإىل  اإ�سافة  ذلك  من  حتد  التي  واملعوقات  اململكة 

والتقنية  للعلوم  العزيز  عبد  امللك  مدينة  مع  بالتعاون  الهيئة  اإليه  انتهت 

ب�ساأن م�سروع ر�سيل التجريبي »ر�سيل.ال�سعودية« الذي يهدف اإىل تقدمي 

خدمة الربيد الإلكرتوين بعناوين عربية.

الت�سالت  لهيئة  الإلكرتونية  الن�سرة  من  اجلديد  العدد  اأن  يذكر 

وتقنية واملعلومات ي�سدر ف�سلًيا كل ثالثة اأ�سهر ويعنى بر�سد اأهم الأرقام 

واملوؤ�سرات التي ي�سهدها قطاع الت�سالت وتقنية املعلومات يف اململكة.

54 مليون اشتراك في االتصاالت المتنقلة
و14مليونًا لإلنترنت في المملكة

يف  الدواجن  �سوق  اأن  اقت�سادية  م�سادر  ك�سفت 

اململكة مل يتاأثر ب�سبب عزوف 11 �سركة حلوم ودواجن 

اململكة  ا�سرتاط  بعد  للمملكة  الت�سدير  عن  برازيلية 

وجود �سهادة املطابقة للموا�سفات الدولية »الها�سب«، 

خالل  مــن  الــغــذاء  ب�سالمة  يعنى  وقــائــي  نظام  وهــي 

حتديد الأخطار �سواء بيولوجية اأو كيميائية اأو فيزيائية 

لدى جميع ال�سركات امل�سدرة اإليها من كافة الدول.

الــدواجــن  �سناعة  �ــســوق  اأن  الــتــقــاريــر  واأبــانــت 

وم�ستقاتها ال�سعودي متكن من تلبية احتياجات ال�سوق ال�سعودي بعد 

انخفا�س اأعداد �سركات الدواجن واللحوم الربازيلية التي ت�سدر اإىل 

اململكة ب�سبب اأن معظمها يفتقد ال�سهادة الها�سب، حيث  اأ�سبح عدد 

ال�سركات الربازيلية التي ت�سدر حلومها اإىل اململكة 9 �سركات بعد اأن 

كانت تزيد عن 20 �سركة.

ويف ت�سريح له نفى في�سل الفدا رئي�س اللجنة الزراعية بالغرفة 

التجارية ال�سناعية بالق�سيم تاأثر �سوق �سناعة الدواجن وم�ستقاتها 

منتجاتهم  توريد  من  الربازيليني  امل�سدرين  امتناع  ب�سبب  ال�سعودي 

للمملكة، م�سرًيا اإىل اأن املنتج ال�سعودي يف �سناعة الدواجن وم�ستقاتها 

منتجات  اأ�سعار  اأن  اإىل  م�سرًيا  كبرًيا،  جناًحا  حقق 

الدواجن وم�ستقاتها لن تتاأثر، نظًرا للدعم احلكومي 

لالأعالف الذي حظيت به �سركات الدواجن والألبان 

يف  العمالقة  ال�سعودية  امل�ساريع  جانب  اإىل  مــوؤخــًرا 

ال�سوق  ا�ستقرار  يف  �ساهمت  والتي  الــدواجــن  قطاع 

ف�ساًل عن جودته يف جانب مناف�سة املجتمع اخلارجي.

وبنّي الفدا اأن العديد من املنتجات املحلية حققت 

 22000 اآيــزو  الغذاء  �سالمة  اإدارة  نظم  اهلل  بف�سل 

اأ�سدرتها  التي  املوا�سفات  اأحــدث  وفق  الها�سب  لنظام  واملت�سمنة 

قناعة  دعمت  النظم  هذه  اأن  اإىل  م�سرًيا  للتقيي�س،  الدولية  املنظمة 

�سناعة  اأن  اإىل  لفًتا  بغريه،  مقارنة  املحلي  املنتج  بجودة  امل�ستهلكني 

الدواجن يف ال�سعودية تعترب �سناعة واعدة، وحتظى باهتمام وت�سجيع 

كوزارة  املعنية  اجلهات  اأن  اإىل  م�سرًيا  اهلل،  اأيدها  الدولة  من  كبري 

هذه  لدعم  كبرية  بجهود  تقوم  الزراعية  التنمية  و�سندوق  الزراعة 

ال�سناعة وت�سجيعها ف�ساًل عن تذليل العقبات التي تواجه امل�ستثمرين 

وتقدمي القرو�س والت�سهيالت لتحقق الأمن الغذائي يف اململكة العربية 

ال�سعودية.

رئي�س اللجنة الزراعية بغرفة الق�سيم: 

صناعة الدواجن السعودية لم تتأثر بامتناع البرازيليين 
عن توريد منتجاتهم للمملكة

فيصل الفدا
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املتناف�ستان  اليابانيتان  التلفزيون  �سناعة  �سركتا  قالت 

اأجهزة  ت�سنيع  يف  �ستتعاونان  اإنهما  وبانا�سونيك  �سوين 

لل�سوء  الباعث  الع�سوي  الثنائي  ال�سمام  بتقنية  التلفزيون 

اإلكرتونيك�س  �سام�سوجن  مع  مناف�سة  و�سط  )اأو.ال.اإي.دي( 

اجليل  �سوق  �سدارة  على  الكوريتني  اإلكرتونيك�س  وال.جــي 

التايل من اأجهزة التلفزيون.

و�ستتحدد نتيجة ال�سباق يف تلفزيونات اأو.ال.اإي.دي التي 

يعتقد على نطاق وا�سع اأنها �ستحل حمل �سا�سات الكري�ستال 

قادرة  �ستكون  التي  ال�سركة  بناء على  ال�سائل )ال.�سي.دي( 

على اإنتاج ال�سا�سات اإنتاًجا كبرًيا ب�سعر مغر للم�ستهلكني.

ــوين وبــانــا�ــســونــيــك  ــس وقـــالـــت �

تقنيات  �ستطوران  اإنهما  بيان  يف 

لت�سنيع ال�سا�سات وتطمحان لإقامة 

م�سروع لالإنتاج الكبري يف 2013.

�سام�سوجن  مــن  كــل  وعــر�ــســت 

وال.جي مناذج اختبارية ل�سا�سات 

بور�سة   55 مقا�س  اأو.ال.اإي.دي 

ومن املتوقع طرحها يف ال�سوق هذا 

اإىل  ي�سل  ــه  اإن يقال  ب�سعر  الــعــام 

ع�سرة اآلف دولر اأو حوايل اأربعة اأمثال تكلفة الطراز 

املكافئ من نوع ال.�سي.دي.

فــاإن  ــ�ــس.ا�ــس  اآي.ات الأبــحــاث  موؤ�س�سة  وبح�سب 

اأن  ميكن  اأو.ال.اإي.دي  التلفزيون  اأجهزة  �سحنات 

األف   34 من   2015 يف  وحــدة  مليون   2.1 اإىل  ت�سل 

وحدة فقط هذا العام.

من  لبع�س  الئتماين  ت�سنيفها  امل�ستثمرين  خلدمات  »موديز«  خف�ست 

و�سيتي  ت�سيز  اأمريكا ومورجان  اأوف  بنك  بينها  العامل، من  البنوك يف  كبار 

جروب وجولدمان �ساك�س اإ�سافة اإىل 11 من البنوك الأخرى.

فر�س  لأن  جرى  التخفي�س  باأن  الئتماين  الت�سنيف  وكالة  واأفــادت 

تلك البنوك طويلة املدى للربحية والنمو تنكم�س، معربة عن قلقها فيما 

يتعلق بالبنوك ذات الن�ساطات الراأ�سمالية ال�سوقية املهمة اأثناء التقلبات 

املتزايدة يف الأ�سواق.

اأنه  يعني  ما  عــادة  الئتماين  الت�سنيف  خف�س  اإن  القت�ساديون  ويقول 

اأ�سبح من املكلف للبنوك اأن جتمع الأموال من خالل بيع الديون لأن امل�ستثمرين 

يطالبون بفائدة عالية على الديون الأكرث خماطرة وهو ما ميثله الت�سنيف.

اأكرب منتج  اليابانية  تويوتا موتور كورب  �سركتا  تعتزم 

�سيارات يف العامل وبي اإم دبليو الأملانية لل�سيارات الفاخرة 

تو�سيع حتالفهما يف جمال تطوير ال�سيارات �سديقة البيئة .

تويوتا  يف  م�سادر  عن  اليابانية  كيودو  وكالة  ونقلت 

القول اإن  ال�سركة اليابانية �ستقدم لل�سركة الأملانية تطوير 

حني  يف  الهجني  والــ�ــســيــارات  ــوقــود  ال خــاليــا  تكنولوجيا 

�ستح�سل منها على تقنيات تتيح لها تطوير �سيارات اأخف 

وزًنا وهو ما يقلل ا�ستهالكها للوقود.

ـــبـــادل املـــعـــارف  ــان مـــن خــــالل ت ــت ــرك ــس ــ� ـــهـــدف ال وت

التكنولوجية يف جمال ال�سيارات �سديقة البيئة اإىل حت�سني 

التكاليف  وتقليل  العاملية  ال�سوق  يف  التناف�سية  قدراتهما 

ال�سخمة  لتطوير هذه التقينات.

وقالت امل�سادر اإنه �سيتم توقيع اتفاق التعاون اجلديد 

ر�سمًيا والإعالن عنه قريًبا. 

تكنولوجيا  تويوتا  فيها  تقدم  مرة  اأول  ذلك  و�سيكون 

خا�سة بها اإىل �سركة مناف�سة. يذكر اأن تويوتا تعتزم طرح 

اأول �سيارة تعمل بخاليا الوقود عام 2015. وكانت تويوتا قد 

تعاونت قبل ذلك يف جمال �سيارات الهجني مع فورد موتور 

الأمريكية ومازدا موتور كورب اليابانية.

تعاون بين سوني وباناسونيك

تحالف بين تويوتا وبي إم دبليوخفض تصنيف 15 بنًكا كبيرًا
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القطاع  انكم�س 

اخلــــا�ــــس الأملـــــــاين 

على  ــاين  ــث ال لل�سهر 

يــونــيــو  يف  ــــوايل  ــــت ال

�سجل  بينما  اجلاري، 

ال�سناعات  نــ�ــســاط 

ـــــى  الــتــحــويــلــيــة اأدن

م�ستوى يف 3 �سنوات، 

ما ي�سري اإىل اأن اأكرب 

متاأثًرا  الثاين  الربع  يف  انكما�ًسا  ي�سهد  قد  اليورو  منطقة  يف  اقت�ساد 

باأزمة ديون منطقة اليورو.

وهبط موؤ�سر موؤ�س�سة ماركت املجمع ملديري امل�سرتيات اإىل 48.5 

ليوا�سل  موجزة    لتقديرات  وفًقا  مايو  يف   49.3 من  املا�سي  ال�سهر 

النزول دون م�ستوى 50 نقطة الذي يف�سل بني النمو والنكما�س.

العاملية يف  املالية  الأزمة  ذروة  منذ  م�ستوياته  لأدنى  املوؤ�سر  وهبط 

يونيو 2009 متاأثًرا بقطاع ال�سناعات التحويلية يف البالد، الذي انكم�س 

ال�سهر، بينما ا�ستقر منو قطاع اخلدمات دون  باأ�سرع وترية منذ نف�س 

تغيري يذكر تقريًبا.

قدرته  يفقد  الأملــاين  القت�ساد  اأن  من  املخاوف  البيانات  وعززت 

على حتمل اأزمة ديون منطقة اليورو.

انكماش القطاع الخاص األلماني

قال م�سوؤول يف وزارة التجارة ال�سينية اإن 490 �سركة من اأكرب 500 

�سركة يف العامل لديها ا�ستثمارات يف ال�سني واأ�س�ست اأكرث من 1600 مركز 

اأبحاث وتطوير ومقر رئا�سة اإقليمي يف ال�سني.

ونقلت وكالة اأنباء ال�سني اجلديدة )�سينخوا( عن جاو هو�سينج نائب 

وزير التجارة ال�سيني قوله اإن ال�سركات متعددة اجلن�سية تزيد ا�ستثماراتها 

يف ال�سني با�ستمرار منذ بدء تطبيق �سيا�سة النفتاح القت�سادي يف ال�سني 

متعددة  الأجنبية  ال�سركات  الع�سرين.  وتلعب  القرن  �سبعينات  اأواخـــر 

اجلن�سية دوًرا متزايد الأهمية يف التنمية القت�سادية بال�سني.

واأ�سار جاو اإىل اأن ال�سركات الأجنبية حتقق مكا�سب كبرية من ال�سوق 

رئي�سًيا  وم�سدًرا  اآمًنا  مــالًذا  اأ�سبحت  ال�سني  واأن  ال�سخمة،  ال�سينية 

لالأرباح للكثري من ال�سركات الأجنبية خالل �سنوات الأزمة املالية الدولية 

الأخرية.

نهاية  ويف  العامل.  من  اأخرى  اأرجــاء  يف  ا�ستثماراتها  وكثفت  ال�سني 

2011 بلغت ال�ستثمارات ال�سينية املبا�سرة يف اخلارج 380 مليار دولر. 

وهناك اأكرث من 18 األف �سركة �سينية التمويل تعمل يف 178 دولة ومنطقة 

اأ�سول هذه ال�سركات  1.6 تريليون  دولر  2011  حيث جتاوزت  يف نهاية 

بح�سب جاو.

يف الوقت نف�سه انكم�س قطاع امل�سانع يف ال�سني لل�سهر الثامن على 

التوايل يف يونيو، اإذ بلغت طلبيات الت�سدير اأ�سعف م�ستوياتها منذ بداية 

2009 وفًقا مل�سح ي�سري اإىل اأن الركود القت�سادي يف البالد قد ميتد اإىل 

الربع الثالث.

موؤ�سر  اأول  املبيعات -وهو  ملديري  ات�س.ا�س.بي.�سي  موؤ�سر  وانخف�س 

�سهري عن الن�ساط ال�سناعي يف ال�سني- اإىل اأقل م�ستوى يف �سبعة اأ�سهر 

عند 48.1 يف يونيو من 48.4 يف مايو.

490 شركة من أكبر 500 في العالم تستثمر في الصين

اأكرب جمموعة  الأملانية، وهي  تليكوم  قالت �سركة دويت�سه 

لالت�سالت يف اأوروبا، والتي ت�سهد انكما�ًسا منذ اأكرث من 10 

�سنوات اإنها �ستلغي 1300 وظيفة اأخرى و�ستتخل�س من اأجزاء 

من مقراتها العاملية يف العا�سمة الأملانية ال�سابقة بون.

متتلك  التي  العمالقة،  الأملانية  الت�سالت  �سركة  وقالت 

املحمول،  الهاتف  لت�سالت  الأمريكية  موبايل«  »تي  جمموعة 

�سيتم  اإنــه  اأملانيا،  يف  املحلية  الت�سالت  معظم  عن  ف�ساًل 

اإىل  موظفني  نقل  عــرب  الــوظــائــف  �سطب  مــن  جــزء  تخفيف 

وظائف جديدة.

يعمل لدى ال�سركة حالًيا 120 األف عامل يف اأملانيا، بينهم 

حوايل 4 اآلف عامل مبقراتها بعد �سل�سلة من �سطب الوظائف.

وقال متحدث با�سم ال�سركة اإنه �سيتم �سطب ما ي�سل اإىل 

1300 وظيفة يف بون بحلول عام 2015.

حتتكر  كانت  التي  ال�سابقة  احلكومية  ال�سركة  وخ�سرت 

الت�سالت يف البالد جزًءا من ح�ستها يف ال�سوق املحلية بعد 

اأن مت فتح �سناعة ات�سالت الهاتف والإنرتنت اأمام املناف�سة 

اأواخر ت�سعينيات القرن الع�سرين.

»دويتشه تليكوم«
تشطب 1300 وظيفة
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المصرفية اإلسالمية.. 
سفينة اإلنقاذ

املشروعات الصغرية..

االهتمام  ب��دا  االأخ���رة  ال��ف��رة  يف 

املن�شاآت  تنمية  على  بالعمل  وا���ش��ًح��ا 

باعتبارها  ال���دول  معظم  يف  ال�شغرة 

العمالقة،  للمن�شاآت  االأ�شا�شية  النواة 

التنمية  يف  ال��ك��ب��ر  دوره����ا  ع��ن  ف�����ش��اًل 

االقت�شادية، مع ذلك تعاين تلك املن�شاآت 

عدة حتديات يتعلق اأغلبها بالتمويل، ما 

االإ�شالمية  امل�شرفية  اإىل  احلاجة  يربز 

حلل تلك املع�شلة.

أسواق سعودية
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يتم  اململكة  ففي  ال�سغرية،  املن�ساآت  اأ�سا�سها  على 

اأقــل  ال�سنوية  مبيعاتها  التي  ال�سركات  ت�سنيف 

مليون   10  -3 ومن  بال�سغرية،  ريــال  مليون   3 من 

تبلغ  التي  املن�ساآت  ت�سنف  اأمريكا  ويف  باملتو�سطة، 

ويت�سح  بال�سغرية،  دولر  مليون  من  اأقل  مبيعاتها 

يرتك  ولذلك  الــدول،  بني  الوا�سعة  الهوة  ذلك  من 

حتديد هذا املعيار لظروف كل دولة.

نوعية التكنولوجيا امل�ستخدمة

يعتمد هذا املعيار يف تعريف املن�ساآت ال�سغرية 

العمليات  يف  امل�ستخدمة  التكنولوجيا  نوعية  على 

الإنتاجية ومن ثم تختلف قيمة راأ�س املال امل�ستثمر 

التكنولوجيا  فا�ستخدام  امل�ستخدمة،  والعمالة 

اأن  العمالة، مبعني  تخفي�س  اإىل  يوؤدي  قد  املتقدمة 

املن�ساآت ال�سغرية ب�سفة عامة ت�ستخدم تكنولوجيا 

متوا�سعة وفًقا لراأ�سمالها امل�ستثمر.

املعيار القانوين

طبيعة  على  للمن�ساأة  القانوين  ال�سكل  يتوقف 

متويله،  وطريقة  فيه  امل�ستثمر  املــال  ــس  راأ� وحجم 

كبرًيا  راأ�سمالها  يكون  ما  غالًبا  الأمــوال  ف�سركات 

املعيار  لــهــذا  ــا  ووفــًق الــفــرديــة،  باملن�ساآت  مــقــارنــة 

الأفــراد  من�ساآت  نطاق  يف  ال�سغرية  املن�ساآت  تقع 

و�سركات  والت�سامنية  العائلية  الأ�سخا�س  و�سركات 

التو�سية الب�سيطة والتو�سية بالأ�سهم واملحا�سة.

اأهمية املن�ساآت ال�سغرية يف حتقيق التنمية 

تت�سح اأهمية تلك املن�ساآت يف قدرتها على توفري 

فر�س العمل، وت�سري التقديرات اإىل اأن تكلفة فر�سة 

العمل الدائمة يف ال�سناعات الكبرية تتكلف حوايل 

ال�سغرية  املن�ساآت  يف  اأنــه  حني  يف  دولر،  األــف   15

تلك  وت�ساهم  دولر،   3000  –  900 بــني  تتكلف 

املن�ساآت يف ا�ستيعاب التخ�س�سات املختلفة وت�ساهم 

يف عالج م�سكلة البطالة.

يف  موؤثًرا  دوًرا  ال�سغرية  املن�ساآت  توؤدي  ا  اأي�سً

تو�سيع  يف  فاعلة  اأداة  لكونها  املحلي  الناجت  دعــم 

دعم  ا�سرتاتيجيات  تطبيق  عند  الإنتاجية  القاعدة 

ال�سادرات واإحالل الواردات مما ي�ساهم يف عالج 

املدفوعات وخا�سة يف  ملوازين  الهيكلية  الختاللت 

الدول النامية.

كما ت�ساهم املن�ساآت ال�سغرية يف توزيع الرثوة 

وحتقيق العدالة وتقريب الهوة بني الفقراء والأغنياء 

وهو مبداأ حث عليه الإ�سالم، ف�ساًل عن كونها روافد 

الإنتاج،  مب�ستلزمات  الكبرية  ال�سناعات  لتغذية 

وتعتمد ال�سركات الدولية حالًيا على ال�ستفادة من 

الرئي�سية  املكونات  اإنتاج  يف  ال�سغرية  ال�سناعات 

ال�سناعات  بع�س  ت�سكل يف  التي  اإنتاجها،  خلطوط 

ت�ساهم  الرئي�سي، وبذلك  املكون  75% من  اأكرث من 

املن�ساآت ال�سغرية يف حتقيق التنمية.

تلبية  يف  ال�سغرية  املن�ساآت  ت�ساهم  كــذلــك 

تنويع  طريق  عن  امل�ستهلكني  وطلبات  احتياجات 

املنتجات مبا يتنا�سب مع تلك الحتياجات والأذواق.

التمويل

ال�سغرية  للمن�ساآت  الأ�ــســا�ــســيــة  املــعــامل  مــن 

ال�سعوبة  من  حيث  الغري  من  التمويل  اإىل  احلاجة 

من  ذلــك  ويــعــد  الــذاتــي،  التمويل  على  العــتــمــاد 

املعوقات الأ�سا�سية التي تواجهها وحتد من جناحها، 

تعريف  له  يوجد  ل  ال�سغرية  املن�ساآت  مفهوم 

جمموعة  هناك  لكن  عاملًيا  عليه  متفق  دقيق  علمي 

ميكن  اأ�سا�سها  على  التي  عليها  املتفق  املعايري  من 

ت�سنيف تلك املن�ساآت بال�سغرية ومن اأهمها:

معيار عدد العمالة 

ففي الهند مثاًل يتم ت�سنيف املن�ساآت ال�سغرية 

يف حالة عدم جتاوز عدد العمال فيها خم�سني عاماًل 

يف حالة ا�ستخدام الطاقة، ومئة عامل يف حالة عدم 

ا�ستخدام الطاقة.

ويف اليابان وكوريا حدد عدد العاملني بثالثني 

 25 بـ  العاملني  عــدد  يحدد  ال�سودان  ويف  عــامــاًل، 

عاماًل فاأقل، اأما يف اململكة فيحدد عدد العاملني يف 

تلك املن�ساآت باأقل من 25 عاماًل، واأقل من 125 يف 

املن�ساآت املتو�سطة.

هي  ال�سغرية  املن�ساآت  اأن  �سبق  مما  ويت�سح 

التي يبلغ عدد العاملني بها يف املتو�سط 25 عاماًل، 

مع ا�ستثناء الهند نظًرا حلجم ال�سكان.

حجم راأ�س املال 

يختلف حتديد راأ�س مال املن�ساأة ال�سغرية من 

دولــة،  لكل  القت�سادية  القوة  ح�سب  لأخــرى  دولــة 

ال�سغرية  املن�ساآت  ت�سنيف  يتم  املثال  �سبيل  فعلى 

حدود  يف  املن�ساآت  تلك  مال  راأ�س  كان  اإذا  باململكة 

10 مليون ريال.

قيمة املبيعات ال�سنوية للمن�ساأة

ي�ستخدم البع�س معيار قيمة املبيعات للمن�ساآت 

التي تت�سم بانخفا�س حجم اإنتاجها من حيث الكمية 

وعدم  املحلية  بالأ�سواق  ترتبط  اأنها  كما  والقيمة، 

الدولية،  بالأ�سواق  منتجاتها  ت�سويق  على  قدرتها 

وتختلف الدول يف تقدير حجم املبيعات التي ت�سنف 

كيف تنجح المصارف اإلسالمية
في تمويل المنشآت الصغيرة؟

لبد من وجود بع�س املقومات لنجاح متويل املن�ساآت ال�سغرية بامل�سارف الإ�سالمية 

ومن اأهمها:

- وجود دليل �سرعي لتمويل املن�ساآت ال�سغرية.

- توفر نظام للمتابعة والرقابة على املن�ساآت ال�سغرية.

- حتديد جهة موثوق بها للقيام باإعداد درا�سات اجلدوى لكافة املن�ساآت ال�سغرية.

- تقدمي ما يتاح من �سمانات من العمالء، مع قبول مبداأ الكفالة ال�سخ�سية.

- اإعطاء دورات لأ�سحاب املن�ساآت ال�سغرية على كيفية التعامل مع البنوك وخا�سة 

يف جمال اإعداد امللفات الئتمانية.

- توفري بيانات ومعلومات مالية عن املن�ساآت ال�سغرية للبنوك مما ميكنها من اتخاذ 

قرارات التمويل بثقة ومرونة.
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ول�سيما يف املراحل الأوىل من حياتها حيث الربحية 

القليلة والأعباء الثابتة.

وتكمن امل�سكلة يف اأن غالبية البنوك تف�سل متويل 

املن�ساآت الكبرية ذات الأ�سول الراأ�سمالية اجليدة التي 

خماطرة،  والأقــل  ربحية  بالأكرث  معها  التعامل  يت�سم 

ورمبا يرجع ذلك اإىل عدة اأ�سباب منها:

للمن�ساآت  الإقـــرا�ـــس  مــعــايــري  مــالءمــة  عـــدم   -

املعايري  مــن  العديد  البنوك  ت�سع  حيث  ال�سغرية: 

وال�سروط التي يجب توافرها يف املن�ساآت التي ميكن اأن 

حت�سل على متويل ول تتنا�سب هذه املعايري وال�سروط 

غالًبا مع طبيعة وخ�سائ�س املن�ساآت ال�سغرية.

- �سعف الهياكل التمويلية للمن�ساآت ال�سغرية: 

واملوؤ�سرات  الن�سب  من  العديد  البنوك  ت�سع  حيث 

للمن�ساآت  املالية  املــراكــز  مــن  امل�ستخرجة  املالية 

امل�سروفات  ون�سبة  الت�سغيلية  الرافعة  ن�سب  مثل 

من  ذلــك  غري  اإىل  الربحية  ومــعــدلت  لــالإيــرادات 

املوؤ�سرات الئتمانية وهو ما ل ميكن توفره غالًبا يف 

ثم  ومن  الئتمانية  اجلــدارة  لتحديد  املن�ساآت  تلك 

عزوف تلك البنوك عن متويل تلك املن�ساآت.

- �سعف ال�سمانات: يف الواقع العملي ل تتوافر 

لدى املن�ساآت ال�سغرية ال�سمانات الالزمة للتمويل، 

املن�ساآت  تلك  متويل  عــن  البنوك  حتجم  ثــم  ومــن 

نتيجة عدم توافر ال�سمانات الكافية ملنح التمويل.

تعتمد  املحا�سبية:  ال�سجالت  انتظام  عــدم   -

ال�سجالت  درا�ــســة  على  الئتمان  منح  يف  البنوك 

واملعتمدة  املنتظمة  اخلتامية  واحل�سابات  املالية 

من مراجعي احل�سابات املعتمدين وهو ما ل يتوافر 

غالبية  يف�سل  التي  ال�سغرية  املن�ساآت  غالبية  يف 

ل�سعف  منتظمة  دفــاتــر  اإمــ�ــســاك  عــدم  اأ�سحابها 

ويكتفي  الــنــ�ــســاط،  حجم  وانــخــفــا�ــس  ــات  الإمــكــان

اأ�سحابها باإم�ساك �سجالت اإح�سائية �سخ�سية.

تفتقد  ائتماين:  ملف  اإعــداد  على  القدرة  - عدم 

امل�سرفية  للخربة  ال�سغرية  املن�ساآت  مــن  الــعــديــد 

اإىل  تقدميه  ميكن  ائتماين  ملف  اإعــداد  على  والقدرة 

البنوك للح�سول على التمويل الالزم، حيث يعد اإعداد 

من  ال�سحيحة  امل�سرفية  لالأعراف  وفًقا  امللف  ذلك 

املعايري الهامة للح�سول على التمويل.

- عدم وجود درا�سات جدوى �سليمة ومو�سوعية: 

غالًبا ل توجد لدى املن�ساآت ال�سغرية درا�سات جدوى 

اإعدادها  بامل�ستوى املطلوب وذلك نظًرا لرتفاع تكلفة 

التي ت�سل يف بع�س الأحيان اإىل اأرقام عالية ل ي�ستطيع 

اأ�سحاب املن�ساآت ال�سغرية تقدميها.

- ارتفاع درجة املخاطرة: تت�سم غالبية املن�ساآت 

لطبيعة  نظًرا  املخاطرة  درجــة  بارتفاع  ال�سغرية 

تكوينها التي تعتمد يف الغالبية على �سخ�س واحد اأو 

عائلة واحدة، اإ�سافة اإىل �سعف املراكز املالية مما 

ي�سكل عائًقا اأمام قيام البنوك بتمويل تلك املن�ساآت.

املن�ساآت:  لتلك  داعــمــة  جهات  ــود  وج عــدم   -

وعدم  بالفردية  ال�سغرية  املن�ساآت  غالبية  تت�سم 

وجود جهات تدعم تلك املن�ساآت، وتقوم بالعمل على 

تنظيم اأعمالها وتطويرها.

تعد  القرو�س:  على  الفائدة  اأ�سعار  ارتفاع   -

اأ�سعار الفائدة و�سروط �سداد القرو�س من املعوقات 

احل�سول  على  ال�سغرية  املن�ساآت  لإقبال  الرئي�سية 

ال�سنوات  يف  اأنها  ول�سيما  البنوك،  من  متويل  على 

معه  يتعذر  قلياًل مما  الربحية  هام�س  يكون  الأوىل 

يقود  وهذا  فوائده،  وكذلك  القر�س  اأق�ساط  �سداد 

اإىل العديد من امل�سكالت.

- عدم مالءمة �سيغ التمويل البنكية التقليدية 

للمن�ساآت ال�سغرية: حتتاج غالبية املن�ساآت ال�سغرية 

الإن�ساء  لأغرا�س  الأجل  متو�سط وطويل  اإىل متويل 

وال�ستثمار وهو ما ل يتوافق مع معايري منح التمويل 

ق�سرية  قرو�س  منح  دائــًمــا  تف�سل  التي  بالبنوك 

الأجل التي تتنا�سب مع طبيعة غالبية املوارد املالية 

بالبنوك التي تت�سم باأنها ق�سرية الأجل.

دور امل�سرفية الإ�سالمية

امل�سرفية  تقدمه  اأن  ت�ستطيع  ــذي  ال مــا  اإذن 

الإ�سالمية من دور يف دعم وت�سجيع ومتويل املن�ساآت 

ال�سغرية؟

هناك العديد من ال�سيغ التمويلية امل�ستخدمة 

ــام  ــك ــوافــقــة مـــع اأح ــت ــة امل ــي ــالم ــس ــارف الإ� ــاملــ�ــس ب

وامل�ساربة،  وامل�ساركة،  )املرابحة،  ومنها  ال�سريعة 

وال�ست�سناع، وال�سلم، والإجارة، والبيع بالتق�سيط، 

ولكل  وغريها(  بالعمولة،  والبيع  بالوكالة،  والبيع 

�سيغة منها طبيعة تختلف عن الأخرى.

أسواق سعودية
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ـــــد �ــســيــغــة  ـــــع وت

مع  بــالإجــارة  التمويل 

الـــوعـــد بــالــتــمــلــيــك من 

متـــــــويـــــــل ال�سيغ التي ميكن ا�ستخدامها  يف 

اأهمها:  املن�ساآت ال�سغرية للعديد من الأ�سباب من 

اأن امل�سرف ي�ستطيع توفري و�سراء اأي وحدة اإنتاجية 

لأي من املن�ساآت ومتلكها ثم يعيد تاأجريها اإىل تلك 

املن�ساآت مع احتفاظه مبلكيتها، ويف حالة تاأخر تلك 

الوحدة  ي�سرتد  اأن  له  ميكن  ال�سداد  عن  الوحدات 

الإنتاجية  للوحدة  امل�سرف  متلك  ويعد  الإنتاجية، 

وهو  للم�سرف،  الهامة  ال�سمانات  اأ�سكال  اأحــد 

متويل  معوقات  اأهــم  على  التغلب  قبيل  من  يعد  ما 

املن�ساآت ال�سغرية التي ل يتوافر لديها �سمانات.

�سيغة بيع ال�سلم:

التمويلية  ال�سيغ  مــن  ال�سلم  بيع  �سيغة  تعد 

اجلاري  نظام  بفائدة من خالل  لالإقرا�س  البديلة 

املدين بفائدة، حيث يتم توفري �سيولة نقدية للعمالء 

ويكون  حــاًل،  ثمنها  ودفــع  منتجاتهم  �سراء  مقابل 

ال�ستالم فيما بعد لأجل معلوم.

الزراعية  امل�سروعات  ال�سيغة  هــذه  وتــالئــم 

املح�سول  ب�سراء  تــقــوم  حيث  الفالحني  ل�سغار 

تقوم  التي  الإنتاجية  املن�ساآت  تالئم  كما  مقدًما، 

وحــدات  اأو  نهائي  كمنتج  اإنتاجية  وحــدات  باإنتاج 

اأخرى ل�سركات كبرية  اإنتاجية  ت�ستخدم يف مراحل 

مثل اإنتاج بع�س مكونات ال�سيارات.

املرابحة لالآمر بال�سراء 

بال�سراء  لالآمر  لأجل  املرابحة  �سيغة  تعرف 

باأنها: »بيع مبثل الثمن الأول مع زيادة ربح، حيث 

يقوم امل�سرف الإ�سالمي ب�سراء ال�سلعة بناء على 

تلك  وتتميز  بــالأجــل،  له  بيعها  ثم  العميل  طلب 

العمالء من  يحتاجه  ما  توفري  باإمكانية  ال�سيغة 

امل�سرف  قيام  طريق  عن  خام  مــواد  اأو  معدات 

يحتاجه  مــا  بــ�ــســراء  العميل  احتياجات  بتلبية 

ومتلكه ثم بيعه له مرابحة، وحتى حتقق املرابحة 

تنمية  يف  امل�ساهمة  وهــو  منها  املطلوب  الهدف 

�سراء  بتمويل  تهتم  اأن  يجب  ال�سغرية  املن�ساآت 

�سراء  اأو  الإنتاج(  )خطوط  الإنتاجية  الوحدات 

وم�ستلزمات  اخلــام  املــواد 

يف  ت�ستخدم  التي  الت�سغيل 

�سناعة املنتجات النهائية.

بيع ال�ست�سناع:

يق�سد ببيع ال�ست�سناع قيام امل�سرف بت�سنيع 

ما يرغبه العميل من وحدات اإنتاجية اأو عقارية)عن 

طريق امل�سنعني( ثم تق�سيط املبلغ على دفعات مع 

احل�سول على ربحية.

التمويلية  ال�سيغ  من  ال�ست�سناع  �سيغة  وتعد 

اإن�ساء وحدات جديدة مل  التنموية حيث ت�ساهم يف 

اأو  جديدة  اإنتاج  خطوط  ت�سنيع  مثل  موجودة  تكن 

اإن�ساء مباين �سكنية اإىل غري ذلك، وتنا�سب �سيغة 

املن�ساآت  بال�ست�سناع  البيع  طريق  عــن  التمويل 

حجم  يف  التو�سع  تــريــد  الــتــي  القائمة  ال�سغرية 

احلالية  الإنتاج  خطوط  زيــادة  طريق  عن  اأعمالها 

اأو اإن�ساء وحدات عقارية لوحدات التجميع اإىل غري 

ذلك من اأ�ساليب التو�سع يف املن�ساآت ال�سغرية.

البيع بالعمولة:

لتمويل  ال�سيغة  هذه  ا�ستخدام  للم�سرف  ميكن 

املنتجات  ت�سويق  على  القدرة  لديهم  الذين  العمالء 

واملعرفة ب�سوق املنتجات وميتلكون منافذ للتوزيع ولكن 

لي�س لديهم اإمكانات ل�سراء ب�سائع لت�سريفها.

ويقوم امل�سرف ب�سراء تلك الب�سائع واإعطائها 

من  ن�سبة  مقابل  لبيعها  الأمانة  �سبيل  على  للعمالء 

املن�ساآت  ال�سيغة  هذه  وتنا�سب  املحققة،  الأربــاح 

ال�سغرية ل �سيما فئة ال�سباب حيث تقدم ال�سلع لهم 

لبيعها وتوريد ثمنها بعد البيع. 

املزارعة:

وهي عبارة عن » م�ساركة بني طرفني اأحدهما 

الناجت  ويكون  يزرعها  والآخــر  الأر�ــس  بتوفري  يقوم 

ولذلك  زرعها،  ومن  الأر�ــس  �ساحب  بني  منا�سفة 

فهي نوع من اأنواع امل�ساركة الإ�سالمية«.

من  املــزارعــة  طريق  عن  التمويل  �سيغة  وتعد 

اأهم ال�سيغ التي ميكن ا�ستخدامها لتمويل القطاع 

 %75 ي�ستورد  العربي  الوطن  اأن  خا�سة  الــزراعــي 

توافر  رغــم  اخلــارج  من  الغذائية  احتياجاته  من 

م�ساحات �سا�سعة قابلة للزراعة.

املتوافقة مع  امل�سارف  البلتاجي مدير برامج  د.م. حممد  ل�  الأ�سا�سية على ورقة عمل  املو�سوع يف مادته  اعتمد هذا 

ال�سريعة املعهد امل�سريف– موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي، بعنوان »دور امل�سارف واملوؤ�س�سات املالية والقت�سادية يف ترويج 

ومتويل املن�ساآت ال�سغرية واملتو�سطة«.

وكذلك على عدد من املراجع منها:

• خالد ال�سهالوي، »دور املن�ساآت ال�سغرية واملتو�سطة يف خلق فر�س عمل جديدة«، بحث مقدم اإىل ندوة واقع وم�سكالت 
املن�ساآت ال�سغرية واملتو�سطة و�سبل دعمها وتنميتها، الريا�س 2002.

وم�سكالت  واقع  ندوة  اإىل  مقدم  بحث  م�سرفية«،  نظر  وجهة  من  ال�سغرية  املن�ساآت  متويل  »معوقات  باعامر،  • �سمري 
املن�ساآت ال�سغرية واملتو�سطة و�سبل دعمها وتنميتها، الريا�س 2002.

امل�سرفية  املوؤ�س�سات  دور  م��وؤمت��ر  اإىل  مقدم  بحث  الإ���س��الم��ي«  امل�سريف  النظام  يف  »ال�ستثمار  حممد،  الفتاح  عبد   •
الإ�سالمية يف ال�ستثمار والتنمية، جامعة ال�سارقة، ال�سارقة، مايو 2002.

برنامج »كفالة«..

تعاون استراتيجي 
بين صندوق التنمية 

والبنوك لتمويل 
المنشآت الصغيرة

جنح برنامج »كفالة« يف متويل من�ساآت 

اإجمالية  بقيمة  باململكة  ومتو�سطة  �سغرية 

الأول  الربع  خالل  ريال  مليار   1.535 بلغت 

اأعلنها  لت�سريحات  وفــًقــا  اجلـــاري،  للعام 

موؤخًرا علي العايد مدير عام �سندوق التنمية 

الإجمايل  العدد  اأن  اإىل  م�سرًيا  ال�سناعية، 

للكفالت يف »برنامج كفالة« لتمويل املن�ساآت 

ال�سغرية واملتو�سطة التي اأ�سدرها الربنامج 

منذ انطالقته بلغ نحو 3412 كفالة.

الأعلى  اإنــه مت رفــع احلــد  العايد  وقــال 

للكفالة من 50 % اإىل 80 % من قيمة التمويل 

املقدم للمن�ساآت ال�سغرية واملتو�سطة بحيث 

و�ستمئة  مليون  على  الكفالة  مبلغ  يزيد  ل 

اأعداد  �سعودي، متوقًعا م�ساعفة  ريال  األف 

وقيم برنامج كفالة متويل املن�ساآت ال�سغرية 

واملتو�سطة يف ال�سنوات القادمة.

ي�سار اإىل اأنه مت اإن�ساء برنامج »كفالة« 

العاملة  والبنوك  املالية  وزارة  من  بدعم 

�سندوق  اإىل  ــــه  اإدارت واأ�ــســنــدت  باململكة، 

التنمية ال�سناعية ال�سعودي. 

من  ن�سبة  للبنك  ــامــج  ــربن ال ويــكــفــل 

ــوح لــلــمــنــ�ــســاآت الــ�ــســغــرية  الــتــمــويــل املــمــن

املن�ساآت  ــذه  ه لتمكني  وذلـــك  واملتو�سطة 

بعد  البنك  من  التمويل  على  احل�سول  من 

حيث  القــتــ�ــســادي  جــدواهــا  مــن  التحقق 

يقدم الربنامج كفالة للبنوك املمولة مبقدار 

80% من قيمة التمويل للم�سروعات القائمة 

وامل�سروعات اجلديدة.

وبح�سب وزارة املالية تعرف املن�ساآت 

ن�ساط  »اأي  باأنها:  واملتو�سطة  ال�سغرية 

وفًقا  موؤ�س�س  متو�سط  اأو  �سغري  ربحي 

تتجاوز  ول  اململكة،  يف  ال�سارية  لالأنظمة 

 30.000.000 ال�سنوية  مبيعاته  حجم 

ريال«.
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الأمم  موؤمتر  اأطلقها  التي  باملبادرة  اململكة  رحبت  جانبها  من 

للجميع«  »الطاقة  بعنوان   ،»20  + »ريــو  امل�ستدامة  للتنمية  املتحدة 

التي  كلمتها  خــالل  من  واأكـــدت  املتجددة،  الطاقة  ا�ستخدام  وت�سجيع 

وزعت على الأع�ساء باملوؤمتر تاأييد املبادرة من حيث املبداأ كونها تتما�سى 

بها  التي تقوم  الأهداف واجلهود  الرئي�سية مع  واأهدافها  العام  اإطارها  يف 

متقدًما من  اململكة حتتل مركًزا  اأن  اإىل  اإ�سافة  الطاقة،  اململكة يف جمال 

وب�سكل  املحلي  الناجت  اإجمايل  اإىل  ن�سبة  اخلارجي  الإمنائي  الدعم  حيث 

يفوق ما اأو�ست به الأمم املتحدة الدول املانحة للم�ساعدات. 

واأ�سارت كلمة اململكة اإىل اأنه �سبق اأن اأعلن خادم احلرمني ال�سريفني 

اآل �سعود مبادرته التاريخية يف اجتماع جدة  امللك عبداهلل بن عبدالعزيز 

الت�ساوري للطاقة يف يونيو 2008 بعنوان »الطاقة من اأجل الفقراء« لتمكني 

الدول النامية من مواجهة تكاليف الطاقة املتزايدة وهو ما يدل على حر�س 

اإن�ساء  عن  اململكة  اإعالن  جانب  اإىل  العاملي،  التوجه  ذلك  لتحقيق  اململكة 

امللك  وجامعة  املتجددة،  والطاقة  الــذريــة  للطاقة  عبداهلل  امللك  مدينة 

عبداهلل للعلوم والتقنية، لتمثل رافًدا للتوجه العاملي. 

الطاقة املتجددة ودول الخليج
المستقبل األفضل تصنعه الشراكة النافعة

اختتم موؤخًرا موؤمتر االأمم املتحدة للتنمية 

امل�شتدامة »ريو + 20« فعالياته بريو دي جانرو 

يف الربازيل بعنوان »الطاقة للجميع« وت�شجيع 

بذل  اإىل  داعًيا  املتجددة،  الطاقة  ا�شتخدام 

املزيد من اجلهود الهادفة لدفع وتعزيز احلوار 

يف  امل�شتدامة  التنمية  لتحقيق  الهادف  البّناء 

ودول��ة  اململكة  وكانت  املختلفة،  العامل  دول 

اخلليجي  التعاون  دول  اأب��رز  بني  من  االإم��ارات 

اإث���راء  يف  وامل�شاهمني  امل��وؤمت��ر،  يف  امل�����ش��ارك��ة 

العاملي  امل��وؤمت��ر  خ��الل  والفعاليات  النقا�شات 

املعروف ب� »قمة االأر�ض«.

أسواق خليجية
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ورعاية  دعم  اإىل  التوجه  هذا  خالل  من  اململكة  ت�سعى  واأ�سافت: 

وتطوير البحث العلمي وتوطني التقنية من اأجل بناء قاعدة علمية تقنية 

يف جمال توليد الطاقة والعمل على تطوير الكفاءات العلمية يف جمالت 

هذه  عرب  ا�ستخراجها  يتم  �سوف  التي  الطاقة  اأن  كما  اخت�سا�ساتها، 

املدينة �ست�ساعد اململكة والعامل كله لإيجاد طاقة خ�سراء نظيفة ل توؤثر 

على البيئة. 

جمالت  يف  عديدة  جناحات  حققت  اململكة  اأن  على  الكلمة  واأكــدت 

ال�ستهالك والإنتاج امل�ستدام على النحو الذي تناوله الإطار الع�سري، ففي 

الكهرباء،  وا�ستهالك  اإنتاج  كفاءة  حت�سني  الربامج  ت�سمنت  الطاقة  قطاع 

من  ا�ستهالكها  خلف�س  العام  النقل  و�سائط  ا�ستخدام  وتنمية  وتطوير 

وتنمية  تطوير  اإىل  بالإ�سافة  النقل،  النبعاثات من قطاع  الطاقة، وخف�س 

ا�ستخدام م�سادر الطاقة اجلديدة واملتجددة، وم�سادر الوقود الأنظف يف 

خليط الطاقة. 

واأو�سحت اأنها ت�سعى اإىل م�ساعفة معدل التح�سن يف كفاءة ا�ستخدام 

تطوير  على  يعمل  الــذي  الطاقة  لكفاءة  ال�سعودي  املركز  واأن�ساأ  الطاقة، 

برامج كفاءة ا�ستخدام الطاقة ودرا�سة �سبل تطبيقها، كما ت�ستثمر الكثري 

عن  الناجتة  البيئية  الآثــار  من  والتقليل  الطاقة  على  للحفاظ  اجلهد  من 

ا�ستخدامها، اإىل جانب ال�سعي مل�ساعفة م�ساهمة الطاقة املتجددة يف مزيج 

الطاقة العاملي بحلول عام 2030 وفًقا ملبادرة الأمم املتحدة. 

الطاقة  وخا�سة  املــتــجــددة،  الطاقة  ا�ستخدام  اململكة  �سجعت  كما 

امللك  مدينة  اإن�ساء  خــالل  من  طويلة  مــدة  منذ  الرياح  وطاقة  ال�سم�سية 

عبداهلل للطاقة الذرية واملتجددة لغر�س تركيز جهود البحث العلمي يف هذا 

البحوث  املزيد من  اإىل توفري ال�ستثمارات الالزمة لدعم  اإ�سافة  الجتاه، 

والتطوير يف هذا املجال. 

التنمية  لآلية  الوطنية  اللجنة  بت�سكيل  قامت  اأنها  اململكة  واأفــادت 

ووافقت  اململكة،  يف  النبعاثات  جتارة  يف  ال�ستثمار  لت�سجيع  النظيفة، 

الرياح  وطاقة  ال�سم�سية  الطاقة  م�ساريع  يت�سدرها  م�ساريع  عدة  على 

وجتميع الغاز �سواء من املن�ساآت ال�سناعية اأو املرادم، اإ�سافة اإىل تلك 

املناخي  التغري  اتفاقية  مبوجب  الــدول  التزام  تنفيذ  على  ترتتب  التي 

وبروتوكول كيوتو. 
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تواجهها  التي  »التحديات  باأن   اململكة  واأفادت 

ا فر�سة مواتية  جمتمعاتنا كبرية، اإل اأنها متثل اأي�سً

لتذليل العقبات التي تواجهنا لتحقيق التنمية، حيث 

وحتقيق  البيئة  حماية  بني  تعار�س  هناك  يعد  مل 

التنمية القت�سادية والجتماعية، لأن حل امل�سكالت 

البيئية �سوف ي�سهم يف النهاية يف اإزالة جانب كبري 

من معوقات التنمية«. 

الهتمام بالبيئة

كما اأكدت اململكة اأن الهتمام بالبيئة اأ�سبح يف 

اأولوياتها انطالًقا من النظام الأ�سا�سي للحكم  �سلم 

اإىل  بالإ�سافة  الرئي�سية،  الذي ن�س عليها يف مواده 

اإىل  �سعًيا  التوجه  بهذا  الهتمام  العامل  م�ساركتها 

على  احلفاظ  باأهمية  العاملي  الوعي  م�ستوى  تنامي 

كوكب الأر�س، والعمل على كل ما من �ساأنه اأن يحقق 

الرفاهية لالأجيال القادمة ب�سمان التنمية امل�ستدامة 

بدعائمها الثالثة البيئية والقت�سادية والجتماعية. 

واأ�سارت اململكة اإىل اأنها حققت تقدًما ملحوًظا 

يف اخلطوات والإجراءات التي اتخذتها للو�سول لهذا 

الهدف املن�سود التي تنطلق من الحتياجات الفعلية 

يف  التحديات  ملواجهة  للمملكة  امل�سروعة  والتطلعات 

بامل�سوؤولية  العميق  اللــتــزام  مع  املــجــالت،  خمتلف 

مراعاة  جانب  اإىل  القادمة،  والأجيال  املجتمع  جتاه 

ال�ستفادة من املبادرات الإيجابية والفاعلة والتم�سك 

الــدويل،  املجتمع  اأقــرهــا  التي  باملرجعيات  الكامل 

وتعزيز امل�ساركة الإيجابية يف اجلهود العاملية. 

الإعالن الوزاري الإ�سالمي 

الأمم  يف  الأع�ساء  الدول  جميع  اململكة  ودعت 

ــوزاري  ال الإعــالن  م�سمون  على  لالطالع  املتحدة 

يف  والــ�ــســادر  امل�ستدامة  التنمية  حــول  الإ�ــســالمــي 

 20  + ريــو  ملوؤمتر  الإ�سالمي  العامل  م�ساركة  اإطــار 

ــدول  ال املــوحــدة ملجموعة  ــة  ــروؤي ال عــن  يعرب  الـــذي 

اأع�ساء ملنظمة املوؤمتر الإ�سالمي ال�سبعة واخلم�سني 

ا�ستمل  الــذي  اخلم�سة  املراقبني  الأع�ساء  وللدول 

على تاأكيد اللتزامات والقت�ساد الأخ�سر والإطار 

الفقر  على  والق�ساء  امل�ستدامة  للتنمية  املوؤ�س�سي 

من  واحلــد  امل�ستدامة  والــزراعــة  الغذائي  والأمـــن 

حتديات  جانب  اإىل  وتدبريها،  الــكــوارث  خماطر 

الطاقة  حماية  وحت�سني  ال�سحي  وال�سرف  املياه 

وتر�سيدها.

اأبوظبي.. وم�سدر

على �سعيد امل�ساركة الإماراتية يف املوؤمتر اأعلن 

ل�سوؤون  اخلا�س  املبعوث  اجلابر،  اأحمد  �سلطان  د. 

ل�سركة  التنفيذي  والرئي�س  املــنــاخ  وتغري  الطاقة 

للطاقة  الأوجـــه  متعددة  اأبوظبي  م�سدر)�سركة 

اأبوظبي  »اأ�سبوع  بتنظيم  »م�سدر«  قيام  املتجددة( 

لال�ستدامة« خالل الفرتة من 13 - 17 يناير 2013، 

وذلك يف اإطار اجلهود الهادفة لدفع وتعزيز احلوار 

واأو�سح  امل�ستدامة،  التنمية  لتحقيق  الهادف  البّناء 

التي  للجهود  ا�ستمراًرا  �سي�سكل  الأ�سبوع  هــذا  اأن 

اأهم خمرجاته،  20 والذي كان من  بداأت يف ريو + 

اآليات  كاأحد  الأخ�سر  القت�ساد  باأهمية  التنويه 

اآلية  و�سع  على  والعمل  امل�ستدامة،  التنمية  حتقيق 

كذلك  والتنويه  امل�ستدامة  التنمية  باأهداف  خا�سة 

اأجل  من  للجميع  امل�ستدامة  الطاقة  مبادرة  بــدور 

حتقيق اأمن الطاقة.

لال�ستدامة«  اأبوظبي  »اأ�سبوع  يت�سمن  و�سوف 

الجتماع  فيها  مبا  املهمة،  املوؤمترات  من  جمموعة 

للطاقة  الدولية  للوكالة  العامة  للجمعية  الثالث 

والقمة  يناير،  و14   13 يومي  )اآيرينا(  املتجددة 

للمياه )15  العاملية  والقمة  امل�ستقبل  لطاقة  العاملية 

املتجددة،  للطاقة  الــدويل  واملوؤمتر  يناير(،   17  -

اإ�سافة اإىل حفل توزيع جائزة زايد لطاقة امل�ستقبل 

اجلائزة  تكرم  حيث  يناير،   15 م�ساء  يقام  الــذي 

الفائزين يف خم�س فئات ت�سمل املوؤ�س�سات ال�سغرية 

واأف�سل  احلكومية،  غــري  واملنظمات  واملتو�سطة، 

اإجناز لالأفراد، وال�سركات الكبرية، وللمرة الأوىل، 

التي �سيتم منحها ملدار�س  الثانوية  جائزة املدار�س 

واأوروبـــا  الأمريكتان  هي  مناطق  خم�س  يف  ثانوية 

أكدت المملكة أن االهتمام 
بالبيئة أصبح في سلم 

أولوياتها انطالًقا من النظام 
األساسي للحكم الذي نص 
عليها في مواده الرئيسية

أسواق خليجية
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واأوقيانو�سيا.  واآ�ــســيــا  واإفريقيا 

طلبات  تقدمي  بــاب  اإغـــالق  و�سيتم 

ال�سرتاك يف جائزة زايد لطاقة امل�ستقبل 

بتاريخ 16 يوليو 2012.

ا  كما �سي�سهد اأ�سبوع اأبوظبي لال�ستدامة اأي�سً

يف  املــتــجــددة«  للطاقة  الـــدويل  »املــوؤمتــر  تنظيم 

اأبوظبي والذي �سيتعاون مع القمة العاملية لطاقة 

للحكومات  م�سرتكة  من�سة  لتوفري  امل�ستقبل 

والقطاع اخلا�س وقادة املجتمع املدين للعمل مًعا 

م�سادر  تطوير  يف  املتمثل  الهدف  حتقيق  على 

هذا  ي�ساهم  اأن  املتوقع  ومن  للطاقة.  م�ستدامة 

التعاون  لتحفيز  م�سدر  جهود  دعم  يف  التعاون 

الدويل بهدف ت�سريع ن�سر حلول الطاقة املتجددة 

وتعزيز التنمية امل�ستدامة.

واأكد د. �سلطان اأحمد اجلابر يف كلمته �سرورة 

اإحداث حتول جذري يف الأ�سلوب الذي تتبعه جميع 

يف  وكذلك  وا�ستهالكها،  الطاقة  اإنتاج  يف  البلدان 

م�سيًفا  بالطاقة،  املتعلقة  ا�سرتاتيجياتها  �سياغة 

فعلية  خطوات  اتخاذ  بالفعل  با�سرت  الإمــارات  اأن 

التي  العديدة  املبادرات  خالل  من  ال�ساأن،  هذا  يف 

»م�سدر«  م�ساريع  ذلــك  يف  مبا  الــدولــة،  با�سرتها 

وا�ستثماراتها  النظيفة،  والتقنيات  املتجددة  للطاقة 

واآ�سيا  ــا  واأوروب ال�سمالية  اأمريكا  اأنحاء  خمتلف  يف 

اأنه »على مدى ال�سنوات  وال�سرق الأو�سط«، م�سيفًا 

الأربعني املا�سية، ا�ستطاعت دولة الإمارات اأن جتعل 

من نف�سها مركًزا عاملًيا للتجارة والتمويل وال�سياحة، 

ولعًبا رئي�سًيا يف اأ�سواق الطاقة العاملية«.

تعليم ومتكني املراأة

جناح  ا�ست�سافها  خا�سة  جل�سة  املوؤمتر  و�سهد 

املــراأة  ومتكني  »تعليم  مبادرة  حول  الإمـــارات  دولــة 

اأ�سارت خاللها د. ملياء  يف قطاع الطاقة النظيفة«، 

اأمام عدد من املعنيني اإىل اأنها حر�ست على ت�سهيل 

العاملية  البعثة  يف  الطالبات  مــن  اثنتني  م�ساركة 

اإطار  يف  وذلــك   ،2012 لعام  اجلنوبي  القطب  اإىل 

م�ساعي معهد م�سدر للعلوم والتكنولوجيا )املوؤ�س�سة 

الأكادميية البحثية للدرا�سات العليا التي تركز على 

اإىل  امل�ستدامة(  والتنمية  املتقدمة  الطاقة  تقنيات 

الإمــارات  دولــة  القيادية يف  املــهــارات  وتنمية  دعــم 

والعامل. 

ربه  ور�سا عبد  الكعبي  ميثاء  الطالبتان  وكانت 

روبرت  ال�سري  القطبي  امل�ستك�سف  اإىل  ان�سمتا  قد 

الذي  احلافة«  على  »القيادة  برناجمه  �سمن  �سوان 

العمل  وروح  القيادية  املــهــارات  بــنــاء  اإىل  يــهــدف 

اجلــمــاعــي لـــدى املــ�ــســاركــني، وكــذلــك تــوفــري بيئة 

تواجه  التي  الرئي�سية  الق�سايا  ملناق�سة  منا�سبة 

القارة القطبية اجلنوبية والكوكب ب�سكل عام.

يف  ع�سويتها  اأن  اإىل  ــا  اأيــ�ــسً فـــواز  د.  ولفتت 

اأتاحت  الن�سائية مبعهد م�سدر  ال�ست�سارية  اللجنة 

لها امل�ساهمة يف عملية �سنع القرار ب�ساأن �سيا�سات 

ال�ستدامة والطاقة النظيفة. 

رئي�س  اإىل  امل�سورة  بتقدمي  اللجنة  هذه  وتقوم 

التي تهم خمتلف فئات املجتمع  املعهد يف املجالت 

وتعك�س التزام املعهد بتنمية وتعزيز الدور القيادي 

اإىل  ملياء  الدكتورة  تطرقت  كما  ومتكينها.  للمراأة 

دعم  ت�سهيل  �ساأنها  من  التي  التدابري  من  العديد 

قيادي يف  دور  لعب  من  املــراأة  تعليم ومتكني  جهود 

قطاع الطاقة النظيفة.

ويف وقت �سابق، �سارك الدكتور طه ورده رئي�س 

يف  م�سدر  معهد  يف  والبيئة  املياه  هند�سة  برنامج 

جل�سة بعنوان »النمذجة املعتمدة ملوارد طاقة الرياح 

يف منطقة دول جمل�س التعاون اخلليجي«، حيث اطلع 

الوفود امل�ساركة على روؤاه اخلا�سة يف هذا املجال. 

القيادات الن�سائية

خالل  حديثها  يف  ربــه،  عبد  ر�سا  واأو�ــســحــت 

بني  »املــ�ــســاواة  حــول  الن�سائية  الــقــيــادات  منتدى 

اجلن�سني ومتكني املراأة من اأجل التنمية امل�ستدامة«، 

يف  اجلامعات  خريجي  من   %65 ي�سكلن  الن�ساء  اأن 

غالبية  ي�سكلن  الآن  اأ�سبحن  كما  الإمـــارات،  دولــة 

م�سيفة  والكليات،  الثانوية  املدار�س  يف  اخلريجني 

الإنــاث يف جميع  اأعــداد  اأنــه على الرغم من تزايد 

جمال  يف  ا  وخ�سو�سً تقريًبا،  والكليات  املــدار�ــس 

معدل  ارتــفــاع  اإىل  ــوؤد  ي مل  ذلــك  اأن  اإل  الهند�سة، 

الن�ساء  اإن  حيث  العاملة،  القوى  يف  املــراأة  م�ساركة 

ل متثل حالًيا �سوى 25% تقريًبا من عدد املهند�سني 

املوؤ�س�سات  تبادر  اأن  �سرورة  على  موؤكدة  والعلماء، 

والتمويل  والت�سجيع  الدعم  تقدمي  اإىل  واملنظمات 

للن�ساء يف جمال الهند�سة.

قمة األرض
يحظى موؤمتر قمة الأر�س يف ريو دي جانريو بالربازيل  باأهمية 

كربى، وت�سعى الأمم املتحدة من خالله اإىل م�ساعدة احلكومات على 

لوقف  الكفيلة  ال�سبل  واإيجاد  القت�سادية،  والتنمية  التفكري  اإعــادة 

تدمري املوارد الطبيعية وتلوث الكوكب، ومنذ عام 1992م ي�سعى مئات 

لتخاذ  جانريو  دي  ريو  اإىل  املجالت  �ستى  يف  العاملني  من  الآلف 

القرارات ال�سعبة الالزمة ل�سمان كوكب �سحي لالأجيال القادمة.

العامل  تواجه  التي  امل�ساكل  تعقيد  مدى  عن  القمة  ر�سالة  وتعرب 

للبيئة،  املوؤكد  ال�سرر  ي�سببان  املفرط  ال�ستهالك  وكذلك  فالفقر، 

اخلطط  توجيه  اإعــادة  اإىل  باحلاجة  ت�سلم  العامل  حكومات  جعل  ما 

يطال  الذي  البيئي  التهديد  ملواجهة  والدولية  الوطنية  وال�سيا�سات 

اجلميع.

النساء يشكلن 65% من 
خريجي الجامعات في دولة 

اإلمارات، كما أصبحن اآلن 
يشكلن غالبية الخريجين في 

المدارس الثانوية والكليات
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القضاء عليه ليس من رابع المستحيالت
الدين العام..

بع�ض  بها  م��رت  التي  التجارب  تثبت 

وال��والي��ات  كندا  مثل  االأجنبية  ال���دول 

الدين  م�شكلة  على  الق�شاء  اأن  املتحدة 

العام لي�شت باالأمر امل�شتحيل، كما ي�شوره 

العربية،  ال��دول  يف  االقت�شاديني  بع�ض 

نف�شها،  امل�شكلة  ال��ب��ل��دان  واج����ه  ف��ق��د 

معها،  االأمثل  التعامل  منهما  كل  وا�شتطاع 

الق�شور  بع�ض  املعاجلة  �شاب  قد  كان  واإن 

اجلهود  من  التقليل  يعني  ال  ذل��ك  اأن  اإال 

التي مت اإجنازها على هذا ال�شعيد.

واجه البلدان عجًزا متنامًيا يف املالية العامة وارتفاًعا يف الدين العام خالل الثمانينيات 

من القرن املا�سي، وقد ثبت اأن املحاولت املبدئية لت�سيحهما كانت غري كافية. ومع ت�ساعد 

البلدين  كال  ا�ستحدث  املا�سي،  القرن  ت�سعينيات  من  الأول  الن�سف  خالل  والدين  العجز 

خطة  اعتمدت  كندا،  ففي  الدين.  حتمل  على  القدرة  ا�ستمرار  ل�ستعادة  للت�سحيح  خطًطا 

عام 1995 التي طرحت يف موازنتي 1994 و1995، ب�سدة على تدابري الإنفاق لتخفي�س العجز 

الحتادي اإىل ما ل يزيد على 3% من اإجمايل الناجت املحلي بحلول ال�سنة املالية 1997 )�سنة 

الإنفاق التي بداأت يف اأول اأبريل 1996 وانتهت يف 31 مار�س 1997(. وكانت الغاية النهائية 

امليزانية  ت�سوية  »قانون  ا�ستخدم  املتحدة،  الوليات  ويف  متوازنة.  ميزانية  اإىل  التو�سل  هي 

ال�سامل« لعام 1993 تخفي�س الإنفاق وزيادة ال�سرائب على حد �سواء بهدف تخفي�س العجز 

الحتادي من 5% من اإجمايل الناجت املحلي اإىل 2.5% يف عام 1997.

وقد جنح كال البلدين يف حت�سني توازن املالية العامة وحتويل م�سار منو ن�سبة الدين اإىل 

اإجمايل الناجت املحلي. ويف كندا، حت�سن ميزان املالية العاملة الكلي بن�سبة 5% من اإجمايل 

فائ�س  حتقيق  اإىل  وحتول   ،1997 اإىل   1995 من  املالية  ال�سنوات  مدى  على  املحلي  الناجت 

أسواق عالمية
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زيادة  يف  دور  الفائدة  اأ�سعار 

ن�سب الدين مثلما فعلت العوامل 

بــرامــج  مــن  الــعــديــد  كــربــط  الهيكلية 

وازداد  كندا.  يف  الت�سخم  مبوؤ�سر  الإنفاق 

املحلي  الناجت  اإجمايل  اإىل  الدين  ن�سبة  ارتفاع 

ب�سبب ال�سيا�سات احلافزة الرامية اإىل تعزيز النمو 

القت�سادي، مبا يف ذلك تخفي�س ال�سرائب وزيادة 

الإنفاق.

تهديًدا  العام  الدين  تزايد  يف  البلدان  وراأى 

خمتلفة  لأ�ــســبــاب  كــان  واإن  القــتــ�ــســادي،  للرخاء 

النعكا�سات  الكندية  اأكدت احلكومة  فقد  ما.  نوعًا 

النمو،  على  الفائدة  مدفوعات  لرتــفــاع  ال�سلبية 

واأهمية الإن�ساف بني الأجيال )اأي األ تدفع الأجيال 

القادمة من املواطنني فاتورة املواطنني احلاليني(، 

على  الإنــفــاق  على  القدرة  على  احلفاظ  و�ــســرورة 

الربامج العامة القّيمة مثل الرعاية ال�سحية، وتوفري 

ا�ستمرارية  تعري�س  دون  ال�سن،  لكبار  ال�سمانات 

للخطر.  الطويل  املــدى  على  العامة  املالية  اأو�ساع 

التاأثري ال�سلبي  اأكدت حكومة الوليات املتحدة  وقد 

لرتفاع اأ�سعار الفائدة على ال�ستثمار اخلا�س، ومن 

خالل تلك القناة، على النمو القت�سادي.

البلدين.  يف  الت�سحيح  خطط  تباينت  كذلك 

بتخفي�س   1995 عــام  خطة  ا�سطلعت  كندا،  ففي 

1998، وا�ستمر هذا الفائ�س حتى  ال�سنة املالية  يف 

بداية الركود العاملي يف 2007 - 2008. ويف الوليات 

الكلي  العامة  املالية  ر�سيد  حت�سن  ا،  اأي�سً املتحدة 

باطراد بن�سبة 5% من اإجمايل الناجت املحلي خالل 

الأعوام من 1993 اإىل 1998، حتى اأنه حقق فائ�سًا 

خالل الأعوام من 1998 - 2001. اإل اأن الفائ�س يف 

الوليات املتحدة مل يدم طوياًل، وبحلول عام 2003 

جتاوز عجز املوازنة 3% من اإجمايل الناجت املحلي.

فلماذا تفاوتت نتائج املالية العامة خالل العقد 

يف  املبدئي  النجاح  رغــم  الثالثة  الألفية  من  الأول 

التفاوت  هذا  تف�سري  من  جزء  يتعلق  البلدين؟  كال 

بالختالفات يف منهج كبح العجز. فريجع التح�سن 

يف الوليات املتحدة - يف �سق منه - اإىل اإ�سالحات 

ا نتيجة للن�ساط  اأي�سً الإنفاق وال�سرائب، لكنه جاء 

املكا�سب  يف  الكبري  والنمو  الــقــوي،  القــتــ�ــســادي 

يت�سن  مل  �سريبية  ــرادات  اإي ولد  الــذي  الراأ�سمالية 

احلفاظ عليها، لكنها اأدت اإىل تراخي يقظة البالد 

نفذت  ذلـــك،  غ�سون  ويف  الــعــامــة،  املــالــيــة  حــيــال 

الإنفاق  �سيا�سة  يف  عميقة  هيكلية  اإ�سالحات  كندا 

وال�سرائب كان لها تاأثري اأطول مدى.

قبل الإ�سالح 

اأجل  من  جهودهما  يف  البلدان  ي�سرع  اأن  قبل 

القرن  مــن  الت�سعينيات  منت�سف  يف  الت�سحيح 

وظــروف  القت�سادية  ظروفهما  كــانــت  املــا�ــســي، 

ميزانيتهما متماثلة. وكانت اأر�سدتهما الأولية )قبل 

متطابقة  احل�سبان(  يف  الفائدة  مدفوعات  اأخــذ 

الفائدة،  مدفوعات  اأُ�سيفت  اإذا  اأنــه  اإل  تقريًبا، 

اأ�سواأ.  لكندا  الكلي  العامة  املالية  ر�سيد  ف�سيكون 

البلدين،  ب�سرعة يف كال  تزداد  الدين  ن�سب  وكانت 

خالل  متماثلة  القت�سادي  النمو  معدلت  وكانت 

لعوامل  كــان  وقــد  املتداخلتني،  الت�سحيح  فرتتي 

وارتفاع  العاملي  الــركــود  مثل  القت�سادية  الـــدورة 

تدابري  وبتنفيذ  الإنفاق،  يف  كبري 

بناًء على مراجعة  هيكلية عميقة 

ــة لـــالإنـــفـــاق، واإ�ـــســـالح  ــامــل ــس �

البطالة،  �سد  التاأمني  برنامج 

ومــــراجــــعــــات كـــــربى لــنــظــام 

الحتادية  الإيــرادات  حتويالت 

معا�سات  واإ�ــســالح  املقاطعات،  اإىل 

ت�سحيح  ال�سلطات  اختارت  وقــد  التقاعد. 

الإنفاق  تخفي�س  خــالل  من  العامة  املالية  املــوارد 

اأعلى  كــان  ال�سرائب  عــبء  لأن  اأ�سا�سية،  ب�سورة 

بالفعل منه يف الوليات املتحدة، ال�سريك التجاري 

امليزانية  ت�سوية  الرئي�سي لكندا. وقد ت�سمن قانون 

�سوابط  املتحدة  الوليات  يف   1993 لعام  ال�سامل 

على الإنفاق وتدابري لزيادة اإيرادات ال�سرائب.

بداية الطريق

كان  العجز  تخفي�س  اأن  البلدين  كال  يف  تبني 

ي�سهم  بــدوره،  ذلــك  ولكن  متوقًعا،  كــان  اأكــرب مما 

التايل  العقد  املتناق�سة خالل  التطورات  تف�سري  يف 

لأ�سباب خمتلفة. ففي الوليات املتحدة، توقع مكتب 

قانون  يوؤدي  اأن   )1993( للكونغر�س  التابع  املوازنة 

تخفي�س  اإىل   1993 لعام  ال�سامل  امليزانية  ت�سوية 

العجز مبقدار الن�سف لي�سل اإىل 2.7% بحلول عام 

1997، وتوقع اأن يزيد العجز بعد ذلك مرة اأخرى، 

بيد اأن العجز الفعلي قارب ال�سفر يف عام 1997، 

جتاوز  فائ�س  ت�سجيل  اإىل  امليزانية  ر�سيد  وحتــول 

 .2000 عام  بحلول  املحلي  الناجت  اإجمايل  من   %2

الكثري  والنتائج  اخلطط  بني  املقارنة  هذه  وتك�سف 

واأجله املحدود. وكان  املبدئي،  النجاح  من م�سادر 

املتوقع  من  بكثري  اأكــرب  كان  الــذي  العجز  تخفي�س 

مدفوًعا بارتفاع الإيرادات، خا�سة اإيرادات �سريبة 

بالإنفاق  اأقــل  بقدر  ومدفوًعا  ال�سخ�سي.  الدخل 

الإلزامي الذي كان اأقل من املتوقع )ويتمثل اأ�سا�ًسا 

الطبية،  وامل�ساعدات  ال�سحية،  الرعاية  برامج  يف 

مبا  الكونغر�س  ومت�سك  الجتماعي(.  وال�سمان 

و�سعه من حدود ق�سوى لبنود الإنفاق الختياري.

اإىل  اإىل حــد كبري  الإيـــــرادات  ـــادة  زي وتــرجــع 

الحتــادي  ال�سريبي  للنظام  الت�ساعدية  الطبيعة 

يف  ال�سريع  الرتفاع  اأدى  وقد  املتحدة.  الوليات  يف 

القرن  من  ال�ست�سعينيات  خالل  احلقيقية  الدخول 

يف  ال�سرائب  دافعي  من  مزيد  دخــول  اإىل  املا�سي 

الدخل،  توزيع  �ساء  وعندما  اأعلى.  �سرائح �سريبية 

ذهبت ح�سة متزايدة من الدخل اإىل الأفراد ذوي 

اأعلى  معدلت  يدفعون  كانوا  الذين  املرتفع  الدخل 

من ال�سريبة. اإ�سافة اإىل ذلك متخ�س انتعا�س �سوق 

الأ�سهم عن زيادة املكا�سب الراأ�سمالية، الأمر الذي 

اأدى اإىل زيادة اإيرادات ال�سريبة على دخل الأفراد.

تطابق.. وتباعد
املحلي  الــنــاجت  اإجـــمـــايل  ظــل منــو 

احلقيقي طوال العقود الثالثة والن�سف 

املن�سرمة بعد عام 1973 متطابًقا ب�سكل 

�سبه كامل يف كندا والوليات املتحدة. ثم 

غري  طفرة  بــداأت  املتحدة  الــوليــات  يف 

قابلة لال�ستمرار يف الإيرادات ال�سريبية 

الــقــرن  مــن  الت�سعينيات  منت�سف  يف 

قرب  انــهــارت  اأن  لبثت  ومــا  الع�سرين، 

اإيـــرادات  تــزايــدت  بينما  الــقــرن،  نهاية 

كندا ب�سكل اأكرث تدرًجا.
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الكلي  العجز  اأما يف كندا، فقد جرى تخفي�س 

الناجت  اإجمايل  من   %4.7 بن�سبة  العامة  املالية  يف 

بذلك  متجاوًزا  �سنوات،  ثــالث  مــدى  على  املحلي 

ــاأكــرث ممــا كــان  هـــدف اخلــطــة. وهــبــط الإنـــفـــاق ب

تكاليف  اأن  اإىل  منه  �سق  يف  يرجع  ما  وهو  متوقًعا، 

الفائدة كانت اأدنى مما كان متوقًعا. كذلك جتاوزت 

الكلي يف  اإ�سهامها  لكن  املحدد،  الهدف  الإيــرادات 

تخفي�س العجز كان اأقل من اإ�سهام الإنفاق. وا�ستمر 

مركز املالية العامة يف التح�سن بعد الأعوام الثالثة 

امل�ستهدفة، وحتول الر�سيد العام اإىل حتقيق فائ�س 

خالل الفرتة من 1997 اإىل 1998.

وقد كانت املح�سلة الناجحة يف كندا ترجع اإىل 

عملية كربى لإعادة هيكلة دور احلكومة الفيدرالية، 

وتركزت التدابري الهيكلية العميقة حول اأربع ركائز:

• مراجعة �ساملة لالإنفاق �ساعدت على اإعادة 
تركيز دور احلكومة عن طريق فح�س ال�سالحيات 

املنوطة باحلكومة الفيدرالية ككل، وبكل وزارة على 

حدة.

اإ�سالح  اإىل  اأدى  العمل  �سوق  يف  اإ�سالح   •
�سوق  �سيا�سات  جــانــب  اإىل  املــزايــا  لنظام  �سامل 

حت�سني  على  �ساعد  ممــا  الــنــظــام،  ومتــويــل  العمل 

الباهظة  التكلفة  وتقليل  الــعــمــل،  على  احلــوافــز 

لنظام تاأمينات البطالة.

اإىل  التحويالت  لنظام  كــربى  مراجعات   •
التكاليف  فــعــالــيــة  ــــادة  زي اإىل  اأدت  املــقــاطــعــات 

املقاطعات على احلد  اإىل حفز  بالإ�سافة  واملرونة، 

من اإنفاقها الجتماعي الإ�سايف.

على  الكندية  التقاعد  خطة  اإ�ــســالحــات   •
املقاطعات  وحكومات  الفيدرالية  احلكومة  م�ستوى 

الدين  حتمل  يف  ال�ستمرار  على  القدرة  عزز  مما 

يف الأجل الطويل.

دعم �سعبي

وقد ا�ستمرت هذه الإ�سالحات العميقة بف�سل 

يف  احلكومة  �ساعدت  الذي  القوي،  ال�سعبي  الدعم 

ت�سمل  مكثفة،  توا�سل  ا�سرتاتيجية  بنائه من خالل 

وزير  نظمها  التي  والإقليمية  الوطنية  املــوؤمتــرات 

عامة  ومناق�سات  الفيدرايل،  امل�ستوى  على  املالية 

لدى  الــوعــي  تــزايــد  ــد  وق ــبــالد.  ال عــرب  مو�سوعية 

على  الدين  م�ستويات  ارتفاع  بانعكا�سات  الكنديني 

النمو والإن�ساف بني الأجيال، وكذلك الطرق التي 

 %35 اأعباء خدمة الدين - التي ا�ستهلكت  اأدت بها 

الت�سعينيات من  اأوائل  الإيــرادات احلكومية يف  من 

عن  املـــوارد  م�سار  انــحــراف  اإىل   - املا�سي  القرن 

الإنفاق الأكرث اإنتاجية.

فر�سيات  احلــكــومــة  تبنت  ذلــك  على  عـــالوة 

العامة، مما  واملالية  الكلي  القت�ساد  ب�ساأن   حذرة 

�ساعد على حتقيق حم�سلة اإجمالية اأف�سل مما كان 

متوقًعا وب�سورة دائمة، الأمر الذي زاد الثقة العامة 

طوارئ  احتياطي  اأُْدرج  وقد   .1995 عام  خطة  يف 

�سمن  املحلي(  الناجت  اإجمايل  من   %0.4 )بن�سبة 

التقديرات املحتملة للعجز لتغطية خماطر الأحداث 

التي ل ميكن التنبوؤ بها واأخطاء التنبوؤ. وكان ميكن 

مل  لكن  الإنفاق،  ملوازنة  الحتياطي  هذا  ا�ستخدام 

يكن يت�سنى ا�ستخدامه يف متويل مبادرات جديدة. 

ويف نهاية الأمر، مل تكن هناك حاجة لالحتياطي، 

وا�سُتْخِدم يف �سداد الدين.

تباعد م�سارات املالية العامة

يف  البلدين  لكال  الــعــامــة  املــالــيــة  مــركــزا  بـــداأ 

الثالثة. فقد تدهور مركز  الألفية  اأوائل  التباعد يف 

 %3 العجز  وجتاوز  املتحدة،  للوليات  العامة  املالية 

من اإجمايل الناجت املحلي بحلول عام 2003. وعلى 

يحقق  العام  كندا  ر�سيد  ظل  ذلــك،  من  النقي�س 

عام  يف  العاملية  املالية  الأزمــة  ن�سوب  حتى  ا  فائ�سً

2008، وتعترب ن�سبة �سايف الدين اإىل اإجمايل الناجت 

بلدان جمموعة  بني  الأقل  الآن هي  كندا  املحلي يف 

واليابان  واإيطاليا  واأملانيا  وفرن�سا  )كندا  ال�سبعة 

واململكة املتحدة والوليات املتحدة(.

�سهدته  مــا  اأن  يت�سح  م�سى،  فيما  وبالنظر 

يف  العامة  املالية  يف  حت�سن  من  املتحدة  الــوليــات 

الألفية  واأوائــل  الع�سرين  القرن  ت�سعينيات  اأواخــر 

كان  لأنـــه  �ــســالبــة،  اأقـــل  اأ�ــســا�ــس  على  ــام  ق الثالثة 

مدفوًعا - يف �سق منه - بعوامل موؤقتة تتعلق بطفرة 

اإىل  املحققة،  الراأ�سمالية  واملكا�سب  الأ�سهم،  �سوق 

بالتو�سع  املدعومة  القت�سادي  الن�ساط  قوة  جانب 

ثار  الثالثة،  الألفية  اأوائل  ويف  الئتمان.  يف  ال�سريع 

جدل بني �سناع ال�سيا�سات حول ما ميكن عمله اإزاء 

ب�ساأن  قلقهم  عن  واأعــربــوا  العامة،  املالية  فوائ�س 

اأحــد  يتوقع  ومل  الــعــام.  الــديــن  تال�سي  انعكا�سات 

والدين  العامة  املالية  يف  العجز  من  كل  ي�سل  اأن 

اأعلى  اإىل  املحلي  الناجت  اإجمايل  من  مئوية  كن�سبة 

م�ستوياتهما بعد احلرب بحلول نهاية العقد. وبدت 

ي�سر  الذي  الأمر  مواتية،  وقتئذ  العامة  املالية  اآفاق 

تخفيف ان�سباط املالية العامة.

الوليات  يف  العامة  املالية  فوائ�س  اأن  بيد 

الفيدرالية  احلكومة  وديــن  ت�ستمر،  مل  املتحدة 

وكذلك  الإنــفــاق،  تزايد  اأ�سهم  فقد  يتال�س.  مل 

انخفا�س الإيرادات ب�سفة خا�سة يف عودة العجز 

اإىل الظهور، ويف تدهور ن�سبة الدين. ومرة اأخرى 

الدخل  على  ال�سريبة  اإيـــرادات  انخفا�س  �سار 

ميثل  كان  اإذ  الغالبة،  املحركة  القوة  هو  الفردي 

اأما فيما يتعلق  الإيــرادات.  اأرباع انخفا�س  ثالثة 

كن�سبة  مقي�ًسا  تقريًبا،  الفئات  كل  يف  بالإنفاق 

مئوية من اإجمايل الناجت املحلي، فقد زاد خالل 

الفرتة من 2000 اإىل 2003.

اأجنزته  ما  ا�ستمر  ذلــك،  من  النقي�س  وعلى 

كندا من مكا�سب من الت�سحيح والتي حققتها خطة 

لأنــهــا جــاءت  الالحقة  الأعـــوام  1995 خــالل  عــام 

نتيجة لإ�سالحات هيكلية جوهرية. فقد اأدت خطة 

 %4 من  اأكرث  اإىل  الأويل  الفائ�س  زيــادة  اإىل   1995

.1997 اإجمايل الناجت املحلي يف  ال�سنة املالية  من 

ومع ا�ستمرار ثبات ن�سبة الدين اإىل اإجمايل الناجت 

تثبيت  احلكومة  قــررت  هبوطي،  م�سار  يف  املحلي 

�سريبية،  تخفي�سات  وتنفيذ  بحر�س  الإنفاق  م�سار 

على  حــذرة  فر�سيات  ا�ستخدام  يف  ال�ستمرار  مع 

ونتيجة  العامة.  واملالية  الكلي  القت�ساد  �سعيد 

وترية  وبـــداأت  تنخف�س،  الإيــــرادات  بــداأت  لذلك، 

أسواق عالمية
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من  اعتباًرا  تدريجًيا  التباطوؤ  يف  الإنفاق  تخفي�س 

الأولية  الفوائ�س  وا�ستمرت   .1998 املالية  ال�سنة 

طوال اأحد ع�سر عاًما متوالية. ويف غ�سون اأقل من 

بن�سبة  الحتــادي  الدين  �سايف  انخف�س  واحد  عقد 

40% من اإجمايل الناجت املحلي.

درو�س م�ستفادة

ما هي الدرو�س امل�ستفادة من جتربتي الوليات 

املتحدة وكندا يف جمال ت�سحيح املالية العامة؟

احتمالت  اأن  يف  الرئي�سي  ــدر�ــس  ال يتمثل 

على  املــبــنــي  الــعــامــة  املــالــيــة  ت�سحيح  ا�ــســتــمــرار 

بالتح�سينات  مقارنة  اأكـــرب،  هيكلية  اإ�ــســالحــات 

املبنية على عوامل موؤقتة. ففي خالل الت�سعينيات 

من القرن الع�سرين خف�ست كل من كندا والوليات 

املتحدة العجز املايل لديهما ب�سورة كبرية وباأكرث 

املوازنة.  فوائ�س يف  بل حققتا  متوقًعا،   كان  مما 

ورغم ذلك، فقد عك�ست هذه التح�سينات املت�سابهة 

الــوليــات  فــفــي  حتــتــهــا.  تكمن  خمتلفة  عنا�سر 

اإىل حد كبري - مدفوًعا  املتحدة، كان التح�سن - 

مبا حتقق من مكا�سب الإيرادات التي مل تكن مبنية 

مرتبطة  كانت  واإمنــا  �سريبية،  اإ�سالحات  على 

موؤقتة،  اأنــهــا  تبني  التي  الأ�ــســول  اأ�سعار  بطفرة 

لتدوم  كانت  ما  التي  الدخل  توزيع  وبالتحولت يف 

اإىل الأبد. وبالفعل فاإن الإيرادات التي تزايدت اإىل 

اأكرث مما كان متوقًعا يف ظل خطة الت�سحيح املايل 

اأن  اإنذار على  املبدئية، مل يت�سن اعتبارها عالمة 

الأدنى مما كان متوقًعا قد ل يدوم. وعلى  العجز 

مبنًيا  كندا  الت�سحيح يف  كان  النقي�س من ذلك، 

ان�سباط  وا�ستمر  اإ�سالحات هيكلية.  على  اأ�سا�ًسا 

اإعادة  خالل  من  ا�سُتْحِدث  والذي  طوياًل  الإنفاق 

هيكلة دور احلكومة وتدابري الإنفاق الهيكلية.

ويتمثل الدر�س الثاين يف اأن حت�سن ر�سيد املالية 

ال�سعي  اأجل  من  ال�سغوط  يخفف  اأن  بو�سعه  العامة 

لتحقيق ان�سباط املالية العامة، حتى ولو كان مبنًيا 

الإنفاق  حدود  جتاهل  بداأ  فقد  موؤقتة.  عوامل  على 

الت�سعينيات من  اأوائل  ا�ستحدثت يف  قد  كانت  التي 

القرن الع�سرين مبجرد اأن حتول العجز يف الوليات 

املتحدة اإىل فائ�س، ومت التخلي عنها ر�سمًيا يف عام 

با�ستمرار  الحتمال  اأ�سهم  الوقت  ذات  ويف   .2003

بتخفي�س  ــرار  ق اتــخــاذ  يف  العامة  املالية  فوائ�س 

الأمــوال  لإعــادة  الثالثة  الألفية  اأوائــل  ال�سرائب يف 

اإىل دافعي ال�سرائب.

املراجع:

جريي جونا�س - جميلة �سنجق )�سندوق النقد الدويل(.

 «United Sates: The Quest for Fiscal 
Discipline,» by Jiri Jonas and «Canada: 
ASuccess Story,» by Cemile Sancak. Lucy 
Qian Liu. and Taisuke Nakata.

االنضباط المالي
املتوقعة  العامة  املالية  على  وال�سغوط  العامة  املالية  يف  الختاللت  حجم  اإىل  بالنظر 

م�ستقباًل، واملت�سلة بتقدم ال�سكان يف ال�سن، �سوف يتعني على كثري من القت�سادات املتقدمة 

املحافظة على ان�سباط املالية العامة على مدى عدة �سنوات، ورمبا عدة عقود. فكيف ميكن 

الرخاء  اأوقــات  تعود  عندما  حتى  العامة  املالية  ان�سباط  ا�ستمرار  �سمان  ال�سيا�سات  ل�سناع 

اإىل القت�ساد العاملي؟ قد تفيد يف هذا ال�سدد خطط ت�سحيح املالية العامة املرنة يف الأجل 

من  ثبت  فكما  حال،  اأي  وعلى  العامة.  املالية  قواعد  اأو  العامة،  املالية  وموؤ�س�سات  املتو�سط، 

التزام كندا بتحقيق فوائ�س يف املالية العامة طوال العقد الأول من الألفية الثالثة، فاإن اللتزام 

ال�سيا�سي بالإدارة ال�سليمة للمالية العامة هو الأمر املهم يف نهاية املطاف. ويعتمد ذلك بدوره 

على الفهم الوا�سح لتحديات املالية العامة والدعم الوا�سع لت�سحيح املالية العامة من جانب 

تعك�س �سالحيات  كندا  العامة يف  املالية  اأو�ساع  ت�سحيح  ا�ستمرارية  اأن  واحلقيقة  اجلمهور. 

عامة قوية، كما اأن ا�سرتاتيجية التوا�سل احلكومية ب�ساأن ارتفاع م�ستويات الدين وانعكا�ساته 

ت�سحيح  اإىل  باحلاجة  العام  الوعي  زيادة  على  �ساعدت  الأجيال،  بني  والإن�ساف  النمو  على 

اأو�ساع املالية العامة ودعم الإ�سالحات الهيكلية.
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الصيف ورمضان واالقتصاد

قطاعات تنشط.. 
عندما يجتمع ال�شيف مع �شهر رم�شان الكرمي وأخرى تستريح

اآن  يف  حم��اور  ع��دة  ع��ن  منا�شًبا  احل��دي��ث  ي�شبح 

مع  تختلط  الرم�شانية  ال�شراء  فثقافة  واح��د، 

عامة،  ب�شفة  االأ�شرة  مليزانية  التخطيط  ثقافة 

املو�شمية  القطاعات  املنت�شف  يف  تتداخل  فيما 

التي تن�شط فعالياتها يف ال�شيف و�شرورة تنميتها، 

ف�شاًل عن دخول مو�شم االإجازات، والنقا�ض امل�شتمر 

ب�شاأن الوجهة االأف�شل لل�شفر والرفيه.

قضية العدد
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املتعلق  القت�سادي  ال�سعيد  على 

الأعمال  رجل  يتوقع  العقاري  بالقطاع 

العقاري  القطاع  ميــر  اأن  الغنيم  طــالل 

بحالة ركود مو�سمية كعادته، معلاًل ذلك بعدم 

اتخاذ  عن  اإحجامهم  اأو  القرار  اأ�سحاب  وجود 

ا�سرتاحة  فرتة  واعتباره  الوقت،  هذا  يف  قــرار  اأي 

يقومون فيه بقراءة �سريعة لل�سوق العقاري ير�سمون 

من خاللها خطواتهم مع بدء عودة الن�ساط لل�سوق 

مرة اأخرى. 

وو�سف الغنيم هذا الركود بالطبيعي، حيث اإنه 

هو املعتاد طيلة نهاية كل املوا�سم املا�سية، ولكنه اأكد 

يف الوقت ذاته اأن الو�سع العام يف القطاع العقاري 

نوًعا  و�سهد  بامل�سداقية،  يت�سم  اإنه  حيث  مطمئن، 

التمويلية  اجلــهــات  مــن  ا  خ�سو�سً التحفظ  مــن 

كامل�سارف التي بداأت تعيد ح�ساباتها األف مرة قبل 

ال�سروع يف اأي م�ساريع متويلية للقطاع العقاري الذي 

يت�سف بال�سبابية. 

ــداهلل:  حــول ذلــك قــال رجــل الأعــمــال عــادل امل

واملنطقة  عام  ب�سكل  اململكة  يف  العقاري  القطاع  اإن 

ال�سرقية ب�سكل خا�س ي�سهد طفرة عقارية مدعومة 

يف  قامت  حيث  الــدولــة،  قبل  من  جــًدا  كبري  وب�سكل 

اململكة  يف  الإ�سكان  و�سع  مبعاجلة  الأخــرية  الفرتة 

مردود  وذات  اأكــرب  ال�ستثمارية  الفر�س  جعل  مما 

اإيجابي على املواطن والوطن يف رفع م�ستوى التنمية. 

املطمئنة  الأمنية  الأو�ــســاع  اأن  املـــداهلل  واأكـــد 

الأجنبية  ال�ستثمارات  دور كبري جًدا يف جذب  لها 

وجعلها تتناف�س للدخول اإىل اململكة مما �سي�سهم يف 

ت�سريع عملية البيع ال�سريع بداخل القطاع العقاري، 

بوجود  تتمتع  ال�سرقية  املنطقة  اأن  املداهلل  واأ�ساف 

على  اخل�سو�سية  من  نوًعا  ي�سفي  �سياحي  عامل 

الإقبال  ب�سبب  الأمــام  اإىل  القطاع  ويدفع  املنطقة 

عليها خالل ال�سيف من امل�سطافني بداخل اململكة 

اأو اخلليجيني على حد �سواء، ودعا املداهلل العقاريني 

الدخول  عدم  ال�سغرية  اأو  املتو�سطة  اخلربة  ذوي 

لعوائدها  ال�ستثمارية  قواهم  تتجاوز  م�ساريع  يف 

ال�سلبية على القطاع ب�سكل عام وامل�ستهلك النهائي 

على وجه اخل�سو�س. 

حركة تنموية قوية

�سالح  حممد  املهند�س  قال  نف�سه  ال�سياق  يف 

اإن  العقارية  الوطنية  اللجنة  رئي�س  نائب  اخلليل 

مـــن 

قـــــــــبـــــــــل 

الــــــعــــــائــــــالت 

ـــارات املــتــاحــة  ـــخـــي ـــل ل

واملنا�سبة للم�سكن. 

الوحدات ال�سكنية

ب�سار  ــقــاري  ــع ال قـــال  مــن جــانــبــه 

�ستكون  احلــالــيــة  ــفــرتة  ال اإن  الــعــزاز 

ولــكــنــه خمتلف متــاًمــا  هــــدوء،  فـــرتة 

عــن الــ�ــســنــوات الــ�ــســابــقــة، حــيــث اإن 

ال�سكنية  الــوحــدات  يف  املبيعات  حركة 

اأن �سهر رم�سان  ا  �ستظل م�ستمرة ون�سطة خ�سو�سً

عائقا  يكون  قد  مما  الفرتة،  هذه  �سيتخلل  املبارك 

مناطق  يف  وال�سطياف  ال�سفر  يف  العائالت  اأمــام 

اأخرى مما قد ي�ساهم يف ا�ستمرارية حركة املبيعات 

خالل هذا ال�سيف، م�سريًا اإىل اأن فرتة الإجازات 

ي�سيب  ــوًدا  رك ت�سهد  كانت  �سنوات  قبل  ال�سيفية 

اختلف  الأمــر  لكن  القت�سادية،  القطاعات  كافة 

اأجرب زخم  الأخرية، حيث  ال�سنوات اخلم�س  خالل 

النمو يف الأعمال جميع رجال الأعمال على اختزال 

اأي  يفوت  ل  حتى  ق�سرية،  اإىل  الطويلة  الإجــازات 

يف  امل�ستمر  التطور  حيث  اأعماله  منو  فر�س  منهم 

جميع القطاعات.

قوية  تنموية  حركة  ي�سهد  العقاري  القطاع 

هنالك  ولي�س  الدولة،  قبل  من  مدعومة 

يعد  الـــذي  املــ�ــســار  هــذا  يبقى  اأن  �سك 

توجهه  يف  للقطاع  ت�سحيحًيا  مــ�ــســاًرا 

ال�سيف  خالل  اهلل  مب�سيئة  الأف�سل  نحو 

يلقي  الـــذي  املو�سمي  الــركــود  اإن  حيث  اجلــــاري، 

بظالله على القطاع كما عهده املتعاملون بداخله لن 

التي تخ�س فئة معينة  اإل ال�سفقات الكربى  يطال 

من العقاريني، والذين يعزفون عن اتخاذ قراراتهم 

ومن  اأخـــرى،  ودواع  ال�سفر  ب�سبب  ال�سيف  خــالل 

املهم الرتكيز على اأن امل�ساريع الإ�سكانية وامل�ساريع 

العقارية الأخرى ذات العوائد التنموية على القطاع 

العقاري لن ت�ساب باأي حالة ركود لكونها مدعومة 

اإن  حيث  الدولة،  من  املا�سية  الفرتة  خالل  وبقوة 

امل�سكلة هي وطنية باملقام الأول. 

الإح�سائيات،  مــن  التثبت  اإىل  اخلليل  ودعــا 

اأرقــام  من  حوله  يثار  مبا  ال�سوق  بتاأثر  ذلــك  معلاًل 

ون�سب اإن مل تكن مدرو�سة ودقيقة، وعدم ذكرها اإل 

تعد  التي  امل�سداقية  ا من  اأي�سً والتاأكد  ثبوتها،  حال 

الوقت  الأوقــات، يف  غالب  لدينا يف  املفقود  املقيا�س 

ذاته هنالك وزارة العدل تقوم باإ�سدار موؤ�سرات ذات 

�سور وا�سحة حلركة العقار يف املناطق ميكن الرجوع 

اإليها حال الرغبة يف التوجه لقراءة اأرقام القطاع. 

ت�ستمر  اأن  املتوقع  من  اأنــه  اإىل  اخلليل   واأ�سار 

حركة البيع وال�سراء على م�ستوى الوحدات ال�سكنية 

خالل فرتة ال�سيف لوجود عوامل ت�سجع على ذلك، 

منها احلرية والوقت الذي ي�ساهم يف القراءة اجليدة 

األوضاع األمنية المطمئنة 
لها دور كبير جدًا في جذب 

االستثمارات األجنبية وجعلها 
تتنافس للدخول إلى المملكة
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واأو�سح اأنه يف ال�سابق كانت اأ�سواق املال تتاأثر 

املتابع  فــاإن  الآن  اأمــا  ال�سيفية،  الإجـــازات  بفرتة 

ال�سيف  فــرتة  خــالل  تن�سط  قد  يجدها  لالأ�سواق 

اإ�سافة اإىل العديد من القطاعات الأخرى كال�سياحة 

وال�سرافة التي تعترب ال�سيف مو�سًما مميًزا لها.

خمول يف اأ�سواق املال

اأ�سواق  اأن  ال�سمري  الكاتب القت�سادي فهد  يرى 

من  العديد  كون  ال�سيف،  فرتة  يف  اأي�سًا  تتاأثر  املــال 

العمالء يحجمون اأو يقللون تداولتهم يف هذا املو�سم، 

لفرتة  ال�سلبي  الــتــاأثــري  حــول  اآخــريــن  مــع  يتفق  ــو  وه

والتجزئة،  ال�ستهالكية  اخلدمات  قطاع  يف  ال�سيف 

ب�سكل وا�سح من خالل  يتاأثر  القطاع  اأن هذا  باعتبار 

خــارج  اإىل  والــوافــديــن  املواطنني  مــن  العديد  خــروج 

الذي  الطريان  قطاع  ذلك  من  العك�س  وعلى  الدولة، 

ي�سهد ن�ساًطا قوًيا خالل فرتة ال�سيف.

ويقول ال�سمري اإن اخلمول ال�سيفي يف العديد 

عليه  متعارف  اأمـــر  القت�سادية  القطاعات  مــن 

يعتقد  كما  احلــارة  البالد  على  يقت�سر  ول  عاملًيا، 

البع�س، فهناك دول اأوروبية معروفة بربودة طق�سها 

على  متتد  هناك  ال�سيف  اإجــازة  لكن  بلجيكا  مثل 

مدار اأربعة اأ�سابيع، وهي اإجازة تكاد تكون اإجبارية 

وملزمة للجميع، حيث تغلق املتاجر اأبوابها وتتوقف 

العديد من الأن�سطة القت�سادية متاًما.

مميزات �سياحية

الدكتور  القت�سادي  امل�ست�سار  قال  جهته  من 

متعددة،  بــرثوات  تتمتع  اململكة  اإن  جمعة  بن  فهد 

ال�سرقي  ال�ساطئ  امتداد  �سواطئ جميلة على  منها 

لل�سعودية كمثال على املقومات ال�سياحية التي تتمتع 

بها مدن اململكة، حيث ميتد ال�ساطئ ال�سرقي �سماًل 

وجنوًبا لريبط دول جمل�س التعاون اخلليجي العربي 

الدمام  مدينتا  ت�سبح  »متى  مت�سائاًل  باململكة، 

يتدفق  �سياحية  ووجهات  للجاذبية  مركًزا  واخلرب 

اإليها ال�سائحون من كل اجلهات. واأفاد باأن ال�سياحة 

الرتفيهية املحلية متعطلة، وهي حالًيا يف نفق مظلم 

مل يَر النور حتى الآن. 

ال�سعودي  ي�سافر  »متى  قائاًل:  ت�ساوؤلته  وتابع 

�سريعة  بقطارات  الأخــرى  املناطق  اأو  الريا�س  من 

جند  ومــتــى  ال�سياحة؟  لتنمية  م�ساندة  ومريحة 

وذات  عمالقة  منتجعات  مــن  الرتفيهية  املــرافــق 

خدمات متقدمة بدًل من فنادق العمارات املتناثرة؟ 

ومدن ترفيهية عاملية حتتوي على املطاعم املتعددة، 

وذات الأجواء التي تلبي رغبات ال�سائحني من دور 

لل�سينما وقوارب جتوب البحار و�سيارات الفورميال 

التي متتع ال�سباب«. 

اأ�سئلة تبحث عن  وتابع بن جمعة بطرحه عدة 

حما�سرة  الرتفيهية  ال�سياحة  »ملــاذا  بقوله:  اإجابة 

ثرواتنا  وي�ستغل  �سياحنا  يجذب  وغرينا  بلدنا،  يف 

ويك�سب منها منافع خمتلفة؟ ملاذا ل نطور ال�سياحة 

لها  الــداعــمــة  التحتية  البنية  ونــطــور  الرتفيهية 

ونتجاوز عقدة خ�سو�سياتنا؟ 

ال�سعودية  »احلــكــومــة  قــائــاًل:  حديثه  ووا�ــســل 

ت�سعى جادة اإىل تنويع م�سادر دخلها غري النفطية 

مل�ساريع  التحتية  البنية  وا�ستكمال  بناء  خالل  من 

التنمية القت�سادية والجتماعية من خالل الرتكيز 

قطاع  ومنها  القت�سادية  القطاعات  بع�س  على 

ال�سياحة، الذي يحظى بعناية كبرية وجهود مبذولة 

لتنمية هذا  والآثار  لل�سياحة  العامة  الهيئة  قبل  من 

منتًجا  قطاًعا  لي�سبح  وتطويره  احليوي  القطاع 

وجاذًبا لل�سائحني املحليني واخلليجيني«. 

واأو�سح اأنه مازالت الفجوة وا�سعة بني ما مت 

اإجنازه وما هو متوقع يف ال�سياحة الداخلية، حيث 

الناجت  اإجــمــايل  يف  القطاع  هــذا  م�ساهمة  بلغت 

الخمول الصيفي في العديد 
من القطاعات االقتصادية 

أمر متعارف عليه عالميًا، وال 
يقتصر على البالد الحارة

قضية العدد
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على  و2009   2008 يف  و%3.07   %2.7 املحلي 

التوايل. 

غري  املحلي  الناجت  اإجمايل  يف  م�ساهمته  اأمــا 

مليار   74 قيمتها  باإيرادات   ،%6.9 فبلغت  النفطي 

ريال يف 2008. 

عدد  يف  ــادة  زي �سهد  الفندقة  قطاع  اأن  وذكــر 

ل  الإ�ــســغــال  ن�سبة  متو�سط  مـــازال  ولكن  الــغــرف، 

يف  العاملون  ميثل  ــذي  ال الــوقــت  يف   ،%55 تتجاوز 

القطاع ال�سياحي ما يزيد على 5% من القوى العاملة 

ال�سعودية. 

منظمة  اأ�ــســدرتــه  الـــذي  التقرير  اإىل  ــار  ــس واأ�

اأو�سح  الذي   2010 يوليو   23 العاملية يف  »الأونكتاد« 

حيث  من  مراتب   6 اإىل   14 من  قفزت  اململكة  اأن 

حجم التدفقات الأجنبية، وذلك بعد موا�سلة حتقيق 

الأجنبية  ال�ــســتــثــمــارات  جــذب  جمــال  يف  النجاح 

املبا�سرة مقارنة بدول متقدمة يف هذا املجال. 

وتـــابـــع بـــاأنـــه بــحــ�ــســب الــتــقــريــر فــقــد تــوزعــت 

عدد  على  لل�سعودية  الواردة  الأجنبية  ال�ستثمارات 

ال�سناعية،  القطاعات  اأهمها  من  القطاعات  من 

تكرير  و�سناعة  البرتوكيماويات  �سناعة  ومنها 

والــتــاأمــني(،  )البنوك  املالية  واخلــدمــات  النفط، 

وقطاع  التحتية  والبنية  العقارات  يف  وال�ستثمارات 

وتقنية  والتــ�ــســالت  الــنــقــل  ــطــاع  وق ـــاولت،  ـــق امل

البرتول  وا�ستخراج  التعدين  وقطاعات  املعلومات، 

والغاز. 

تقاطًعا  اأن هناك  الرغم من  على  اأنه  واأ�ساف 

بني ال�ستثمار يف البنية التحتية وقطاعي املقاولت 

والنقل اإل اأن قطاع ال�سياحة مل يحظ ب�سيء من تلك 

الإنفاق وما  تاأثريه م�ساعف  اأن  ال�ستثمارات، رغم 

ال�سياحة  قطاع  ويف   ،)Multiplier Effect( ي�سمى 

)عادة  املــال  من  مبلغ  اإنفاق  يتم  عندما  اأنــه  يكمن 

الإنفاق  زيــادة  اإىل  ذلك  يــوؤدي  احلكومة(  قبل  من 

ال�ستهالكي الذي بدوره يوؤدي اإىل زيادة يف اإجمايل 

�سابًقا.  اإنفاقه  مت  مما  اأكــرب  بن�سبة  املحلي  الناجت 

وهذا ما ذكره خرباء ال�سياحة اأن كل مليون دولر يتم 

�سياحية،  وظيفة   167 يخلق  ال�سياحة  يف  ا�ستثماره 

البرتوكيماويات  قطاع  يف  ي�ستثمر  مليون  كل  بينما 

يخلق 4 وظائف فقط. 

قطاع  اأن  اأو�سحت  ال�سياحة  هيئة  اأن  واأفـــاد 

احلكومي  التمويل  من  فقط   %2 بـ  حظي  ال�سياحة 

 %88 بـــ  حظي  الـــذي  ال�سناعة  بقطاعي  مــقــارنــة 

القطاع  اإن  مع  التمويل  ذلك  من   %10 بـ  والزراعة 

فر�س  خلق  جمــال  يف  الــقــطــاعــات  ــاد  ق ال�سياحي 

العمل. 

واأكمل »بالرغم من كون قطاع ال�سياحة قطاًعا 

ومنها  التحديات،  من  العديد  يواجه  اأنه  اإل  واعــًدا 

وقيود  الرتفيهية،  لالأن�سطة  املقيدة  الإجــــراءات 

التمويل  الأجانب، وحمدودية  لل�سائحني  التاأ�سريات 

الإجراءات،  املقيدة وخماطر  البيئة  البنكي يف ظل 

اإ�سافة اإىل غياب بدائل التمويل الأخرى من خالل 

مليارات  يتطلب  القطاع  هــذا  اأن  كما  ــال،  امل �سوق 

الريالت لي�سهم يف التنمية القت�سادية ب�سكل اأكرب 

واأ�سمل. 

وعلى نف�س ال�سعيد ا�ست�سهد بن جمعة بتوقعات 

 4.5 اأن  اإىل  والتي ت�سري  ال�سياحة  املتخ�س�سني يف 

على  ريــال  مليار   60 اأنفقوا  �سعودي  �سائح  ماليني 

ال�سياحة اخلارجية خالل ال�سيف املا�سي مبتو�سط 

هيئة  توقعت  بينما  الواحد،  لل�سائح  ريــال  األــف   14

ال�سياحة اأن يرتفع اإجمايل اإنفاق ال�سياح ال�سعوديني 

 %16 خارجًيا خالل مو�سم �سيف هذا العام بن�سبة 

اإىل 5.8 مليارات ريال، مقابل 5 مليارات ريال العام 

املا�سي. 

وح�سب تقرير الهيئة العامة لل�سياحة، فاإن دول 

ال�سرق الأو�سط هي اأوىل وجهات ال�سياحة اخلارجية 

لل�سعوديني بن�سبة 50% من اإجمايل الرحالت، يليها 

دول اخلليج بن�سبة 32%، ثم جنوب اآ�سيا بن�سبة %6 

يف الوقت الذي متثل اأوروبا واأمريكا ووجهات اأخرى 

ن�سبة %12. 

مليار ريال يف رم�سان

املاأكل  على  الإنــفــاق  حجم  اقت�ساديون  يقدر 

املليار  بنحو  املبارك  رم�سان  �سهر  خالل  وامل�سرب 

املرحلة  خــالل  يواجهون  النا�س  اأن  ويـــرون  ريـــال، 

تنفق  كبرية  �سيولة  تتطلب  مــراحــل  ثــالث  املقبلة 

ال�ستعدادات  مع  يتالءم  مبا  املـــادي،  دخلهم  من 

كل  يف  املواطن  بها  يقوم  التي  املعتادة  الجتماعية 

وعيد  رم�سان  �سهر  وهــي  الــفــرتة،  هــذه  مــن  عــام 

الفطر ودخول املدار�س.

دخول  ت�ستقبل  الأ�سر  اإن  القت�ساديون  وقــال 

ال�ستعداد،  من  يتطلبه  وما  املبارك،  رم�سان  �سهر 

تاأتي  التي  الغذائية  اللوازم  ل�سراء  املتاجر  فتزدحم 

من ثقافة احلر�س على املائدة العربية، ثم يلي �سهر 

ال�سيام ال�ستعداد لعيد الفطر املبارك الذي يتطلب 

دخاًل مالًيا ل�سراء م�ستلزمات العيد لالأ�سرة بح�سب 

عدد اأفرادها، فتزدحم الأ�سواق من اأجل البحث عن 

اجلديد الذي يتحول اإىل ال�سعف يف مو�سم الأعياد، 

ثم تختتم الأ�سرة تلك امل�ساريف بال�ستعداد للعام 

الدرا�سي اجلديد وما يتطلبه من �سراء م�ستلزمات 

القرطا�سية  وحمـــالت  املكتبات  فتعج  املــدر�ــســة، 

درا�سي  لعام  اأبــنــاوؤهــم  ي�ستعد  الــذيــن  باملواطنني 

ومالحظات  طلبات  من  القائمة  حتمله  وما  جديد، 

بالرغم من كون قطاع 
السياحة قطاعًا واعدًا إال أنه 
يواجه العديد من التحديات، 

ومنها اإلجراءات المقيدة 
لألنشطة الترفيهية
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املدار�س التي ترفقها مع الطالب يف اأول يوم درا�سي، 

على  تنفق  فيما  تعتمد  التي  الأ�سرة  دخل  فريتبك 

الراتب ال�سهري لرب الأ�سرة، الذي يكون قد ق�ست 

عائلته اأياًما من الرتفيه يف العطلة ال�سيفية �سبقت 

اإىل  حتتاج  والتي  املقبلة،  الثالثة  اللتزامات  هذه 

اأ�سبحت هناك �سغوطات مادية  توفري جديد حتى 

وكيف  يبدوؤها،  اأين  من  املواطن  يعرف  ل  متتالية، 

�سينتهي منها؟ 

مادة  واأ�ستاذ  القت�سادي  ال�ست�ساري  وقــال 

الدكتور  جــدة  يف  الأعــمــال  اإدارة  كلية  يف  الت�سويق 

ال�سراء  ظاهرة  اإن  ال�سنيع  اإبراهيم  عبدالرحمن 

املكثف لل�سلع ال�ستهالكية تعترب اأمًرا طبيعًيا خالل 

�سهر رم�سان املبارك يف جميع دول العامل الإ�سالمي 

ا، »اإل اأننا جند اأن يف هذه  عامة ويف اململكة خ�سو�سً

ال�سنة هناك توجه حمموم وم�سعور نحو �سراء ال�سلع 

املتنوعة ل�سيما ال�ستهالكية«. 

وقال ال�سنيع اإن �سلوك امل�ستهلكني غري امل�سبوق 

اأهــمــهــا: ظــاهــرة الرتــفــاع  يــعــود لأ�ــســبــاب خمتلفة 

اأ�سهر؛ ويتزامن  املتوا�سل لالأ�سعار وذلك منذ عدة 

وم�ستلزمات  وتبعات  ال�سيفية  العطلة  مــع  ذلــك 

ـــــزواج مـــن مــهــور  املــنــا�ــســبــات، مــثــل مــتــطــلــبــات ال

ال�سفر  واحلــفــالت؛  الأفـــراح  و�سالت  وجمــوهــرات 

املهرجانات  اإحياء  اململكة؛  وخــارج  داخــل  والتنقل 

والحتفالت ال�سيفية.

واأ�ساف: اإن كل هذه الأ�سباب اأدت اإىل ظاهرة 

ا�ستمرار  من  خوًفا  للم�ستهلكني  النهم  ال�سلوك 

لدرجة  الأو�ــســاع  تتفاقم  بحيث  الأ�سعار  ارتــفــاع 

الدخل  املتو�سط  للم�ستهلك  ال�سرائية  القدرة  اأن 

ال�ستهالكية  ال�سلع  وتب�سع  �سراء  من  متكنه  لن 

واملواد التموينية التي تغطي احتياجاته خالل هذه 

الفرتة مثل كل عام، ونظًرا ل�سعف القوة ال�سرائية 

�سلوك  يــكــون  اأن  املــتــوقــع  مــن  ــه  فــاإن للم�ستهلك 

بالر�سادة  مت�سًما  املو�سم  هذا  خالل  امل�ستهلكني 

ال�سلع  ويتب�سعون  ي�سرتون  بحيث  والنتقائية، 

الأكرث اأهمية لالحتياجات الالزمة لالأ�سرة. 

حتديد اأولويات الإنفاق

التخطيط  اإن  �سم�س  حمــمــد  الــدكــتــور  وقـــال 

امل�سبق لل�سراء وحتديد اأولويات الإنفاق ي�ساعد اإىل 

ارتفاع  من  واحلــد  ال�ستهالك  تقنني  يف  كبري  حد 

الأ�سعار يف الأ�سواق. 

طلعت  القــتــ�ــســادي  الكاتب  قــال  جانبه  مــن 

�سهر رم�سان  ي�سهد دخول  ما  »عادة  زكي حافظ: 

املواد  اأ�سعار  م�ستوى  يف  ارتفاًعا  عام،  كل  املبارك 

الغذائية  املــواد  واأ�سعار  عام،  ب�سكل  ال�ستهالكية 

ال�سائعة  الغذائية  املـــواد  خا�سة  خــا�ــس،  ب�سكل 

الطلب  يــزداد  التي  رم�سان،  �سهر  يف  ال�ستخدام 

ال�سهر  خالل  املحلية  الأ�سواق  يف  ا�ستهالكها  على 

املختلفة،  املنزلية  الدقيق  عــبــوات  مثل  الــكــرمي، 

اجللي  وم�ساحيق  ال�سوربة،  من  متعددة  واأ�سناف 

الرم�سانية،  وامل�سروبات  واملعجنات،  باأنواعها، 

ال�سلع  ت�سهده  الـــذي  الأ�ــســعــار  يف  ــاع  ــف الرت ــذا  ه

ب�سكل  الغذائية  واملـــواد  عــام  ب�سكل  ال�ستهالكية 

اأ�سبابه  تعزى  املبارك،  �سهر رم�سان  خا�س خالل 

ال�ستهالك  �سراهة  اأولهما  اأ�سا�سيني:  عاملني  اإىل 

امل�ستهلك  ال�سديد  ولالأ�سف  به  ويتمتع  ميتاز  الذي 

من  التجار  من  عدد  ا�ستغالل  وثانيهما  ال�سعودي، 

املتزايد  واإقباله  امل�ستهلك  النفو�س حلاجة  �سعاف 

على �سراء املواد الغذائية يف �سهر رم�سان، يف رفع 

الأ�سعار، ول �سيما بالن�سبة لعدد من ال�سلع واملواد 

الغذائية ذات الطبيعة املو�سمية، التي يزداد عليها 

الطلب ب�سكل كبري يف �سهر رم�سان، مثل املعجنات، 

الرم�سانية،  وامل�سروبات  ال�سوربة،  مــن  واأنـــواع 

وم�ساحيق اجللي، وم�ستلزمات �سناعة احللوى. 

املعنية  احلكومية  اجلهات  جهود  اأن  واأو�ــســح 

مبراقبة و�سبط الأ�سعار يف الأ�سواق ال�سعودية مثل 

وال�سناعة،  التجارة  وزارة  بها  تقوم  التي  اجلهود 

ملحوظة وملمو�سة، خا�سة يف �سهر رم�سان املبارك، 

حيث تركز الوزارة حمالتها التفتي�سية على الأ�سواق، 

الغذائية يف الأ�سواق  التاأكد من توافر املواد  بهدف 

من جهة، و�سمان ا�ستقرار الأ�سعار من جهة اأخرى، 

باإجراء حتليل  الــوزارة يف هذا اخل�سو�س،  وقامت 

اأ�سعار عدد من ال�سلع الغذائية الرم�سانية  ملتو�سط 

يف  عليها  الطلب  يــزداد  التي  ال�ستعمال،  ال�سائعة 

رم�سان،  �سهر  خــالل  اململكة  يف  املحلية  الأ�ــســواق 

والذي اأكدت الوزارة من خالله، على وفرة املعرو�س 

خا�سة  الواحدة،  لل�سلعة  البدائل  وتعدد  ال�سلع  من 

وات�ساع  ــواق،  الأ�ــس يف  حــرة  مناف�سة  وجــود  ظل  يف 

للتجار  ال�سترياد  واملوردين وحرية  املنتجني  قاعدة 

املتعاملني بتلك ال�سلع. 

مبعايري  ال�سعودي  امل�ستهلك  التزام  اأن  واأكــد 

ــوؤول واملــر�ــســد،  ــس ــ� ــواعــي وامل واأ�ــســالــيــب الــ�ــســراء ال

اأ�سعار  ارتفاع  من  احلد  يف  كبري  حد  اإىل  �سي�ساعد 

ال�سلع ال�ستهالكية يف الأ�سواق ب�سكل عام، واأ�سعار 

املواد الغذائية ب�سكل خا�س، لكون ذلك �سيحد من 

ظل  يف  �سيما  ول  الأ�سعار،  رفــع  على  التجار  قــدرة 

املناف�سة ال�سر�سة التي ت�سهدها الأ�سواق املحلية بني 

ال�سلع  توافر  اإىل  اإ�سافة  الأيــام،  التجار خالل هذه 

بكميات كبرية، وتوافر البدائل العديدة لل�سلعة، ما 

يوؤكده دخول اأكرث من �سوق �سعودية متخ�س�سة يف 

بداية  قبل  حممومة  مناف�سة  يف  الغذائية  املواد  بيع 

قضية العدد
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لتلك  امل�ستهلك املحلي  الأمر يتطلب م�ساندة  فاإن 

والرتكيز  ال�ستهالك،  وتقنني  برت�سيد  اجلهود 

على اإ�سباع احلاجات ال�سرورية والأ�سا�سية بعيًدا 

ال�سراء يف  واملبالغة غري املربرة يف  الإفــراط  عن 

ال�سراء  ثقافة  تبني  وي�ستح�سن  الأحيان،  معظم 

بالكمية  ال�سراء  عن  كبديل  بـاحلبة  اأو  بالوحدة 

به  ومعمول  احلــال  واقــع  هو  وكما  بالكرتون،  اأو 

ومطبق يف عدد كبري من الدول الغربية املتقدمة، 

خا�سة يف حال الأ�سر ال�سغرية وحمدودة العدد، 

�سي�ساعد  ال�سراء  يف  الأ�سلوب  هذا  مثل  اإن  حيث 

اإىل حد كبري على تقنني ال�ستهالك العام للمواد 

الغذائية، و�سيعمل على توفري الأموال والتقليل من 

الهدر يف ا�ستخدام املواد الغذائية، مبا يف ذلك يف 

ا�ستقرار الأ�سعار.

التخطيط ب�سكل جيد

الأ�ــســرة  اأن  اقت�سادية  ــات  ــس درا� عــدة  تــوؤكــد 

اجليدة هي التي تخطط ب�سكل جيد ملقابلة الظروف 

املالية واللتزامات يف هذه املوا�سم الثالثة املقبلة، 

زوجــهــا مبا  مــع  التــفــاق  كبري يف  دور  لها  فــاملــراأة 

الأ�سرة  �سوؤون  لتدبري  املــادي،  الدخل  مع  يتنا�سب 

لتجنب  اأ�ساليب  من  تتبعه  ما  خــالل  من  والبيت، 

وال�ستعداد  ــاد  الأعــي مو�سم  يف  املــالحــظ  الــغــالء 

ب�سراء  املدبرة  املنزل  �سيدة  تقوم  حيث  للمدار�س، 

الثياب املخ�س�سة للعيد يف مو�سم التخفي�سات قبل 

�سهر رم�سان ب�سهر، و�ستالحظ اأنها توفر الكثري من 

التي متالأ  اجلديدة  الب�ساعة  اإىل  النظر  دون  املال 

الأ�سواق يف الع�سر الأواخر من �سهر رم�سان، والتي 

ميكنها  كما  ال�سعفني،  اإىل  اأ�سعارها  التجار  يرفع 

وكرا�سات  اأقــالم  من  املدر�سة  م�ستلزمات  �سراء 

تاأتي باأ�سكال  اأماكن التخفي�س، والتي  وحقائب من 

�سراء  فبدل  جًدا،  قليلة  وباأ�سعار  لالأطفال  مده�سة 

تقوم  املكتبات  اأ�سهر  من  ريــاًل   25 بقيمة  الكرا�سة 

ب�سراء كرا�سة جميلة بـ 2 ريال من حمالت »كل �سيء 

بريالني واأكرث«، ويف الوقت الذي يت�سابق النا�س فيه 

تبقى هي  العيد  م�ستلزمات  بحًثا عن  الأ�سواق  على 

يف املنزل مرتاحة البال، دون زحام اأو ا�ستغالل من 

قبل التجار. 

وانــتــقــدت الــدرا�ــســات الــ�ــســادرة عــن الغرفة 

التجارية بالريا�س بع�س املبالغات التي ت�سدر من 

بع�س الأ�سر بتكدي�س املواد الغذائية ا�ستعداًدا ل�سهر 

العبادة،  ولي�س  الطعام  �سهر  ال�سهر  وكاأن  ال�سيام، 

حتى تق�سي ربة البيت وقتها كله يف املطبخ لإعداد 

الأ�سناف التي تكون نهايتها يف القمامة، متمنية اأن 

تتبع جميع الن�ساء �سيا�سة العتدال والت�سوق بذكاء.

إعالنات كاذبة
تتفق اأم ريان اليو�سف )ربة منزل( مع كثري من القت�ساديني القائلني باأهمية التخطيط اجليد 

لالأزمات القت�سادية، كونها تعاين مع زوجها يف كل عام من هذه الفرتة ال�سعبة التي تتطلب �سرف 

مبلغ مايل كبري، حتى اأ�سبحت تالحظ اأن زوجها يتحول اإىل �سخ�س بالغ الع�سبية؛ ب�سبب اللتزامات 

املالية املتتالية التي ي�سعر بها يف كل عام يف فرتة العطلة ال�سيفية، واإقباًل على �سهر ال�سيام، ثم 

العيد، ثم ال�ستعداد للمدار�س، حتى اأ�سبحت احلياة يف غاية التعقيد؛ ب�سبب تلك الأزمات الثالث، 

متمنية التدخل لف�س ال�ستغالل املادي الكبري من قبل اأ�سحاب املحالت التجارية والأ�سواق، والذين 

ي�ستغلون املواطن يف تلك املنا�سبات دون رقيب اأو ح�سيب، حتى اأن هناك بع�س املتاجر تفر�س على 

العينة الواحدة من املواد الغذائية ن�سف الريال اأو الريال كربح لها، وحينما ي�سل املواطن اإىل مكان 

املحا�سبة يفاجاأ بفاتورة مرتفعة القيمة، حتى اإن كانت احلاجيات غري كثرية؛ ب�سبب تلك الزيادات 

املحالت  على  ولي�س  املوا�سم،  فرتة  �سيء يف  كل  على  ينطبق  وذلك  لآخــر،  متجر  من  تختلف  التي 

التجارية والأ�سواق فح�سب، بل كذلك على اأ�سحاب �سيارات الأجرة الذين يطالبون يف �سهر رم�سان 

بقيمة للم�سوار الواحد اأعلى من املعتاد، فاإذا كان الراكب يدفع يف م�سواره 15 رياًل فاإنه يدفع يف 

�سهر رم�سان واقرتاب العيد 25 رياًل، ويربر �سائق الأجرة ذلك بالزحام ال�سديد على الطرقات، 

لغة هذا  الغالء  اأ�سبح  الأجــرة، حتى  �سائقي  تعبري  فيه« بح�سب  اأن »يرتزق  الذي يرغب  وباملو�سم 

املو�سم يف كل عام، منتقدة بع�س الإعالنات التي تو�سع ب�سكل كبري على بع�س املحالت التجارية، 

والتي ت�سع عبارات رنانة وم�سوقة للت�سوق بها، والتي غالًبا ل حتمل امل�سداقية كـ »نحارب الغالء« 

اأو »ا�سرت واحدة واح�سل على اثنتني جماًنا«، واإذا دخل امل�سرتي �سعيًدا ومقباًل يفاجاأ بقرب 

التنقل بني  لل�سراء، خا�سة مع �سعوبة  اأو رمبا بقلة جودتها في�سطر  العبوة،  تاريخ  انتهاء 

املتاجر يف وقت الذروة يف املو�سم.

اأن  بعد  املــبــارك،  رم�سان  �سهر 

الكربى  ال�سركات  اإحـــدى  قدمت 

يف جمال بيع املواد الغذائية تخفي�سات 

املائة  يف   10 تتجاوز  الغذائية  للمواد  خا�سة 

جلميع الأ�سناف الرم�سانية. 

ظل  يف  اإنــه  اإىل  القت�سادي  الكاتب  وخل�س 

توافر ال�سلع الغذائية مبا يف ذلك ال�ستهالكية يف 

الأ�سواق يف �سهر رم�سان املبارك هذا العام، وفًقا 

فاإنه  لذلك،  وال�سناعة  التجارة  وزارة  لتاأكيدات 

م�ستويات  يف  ا�ستقراًرا  ت�سهد  اأن  لالأ�سواق  يتوقع 

الأ�سعار، وعدم ظهور حالت من الرتفاع املفاجئ 

غري املربر، ول �سيما اأن عدًدا من التجار قد بداأ 

ولكن  الأ�سعار،  لتخفي�س  �سر�سة  مناف�سة  يخو�س 

حتى توؤتي اجلهود احلكومية اأكلها، خا�سة الرامية 

ــار  ــع ــس الأ� ــقــرار  ــت ــس ا� اإىل 

ــــا يف  ــــطــــه ــــب و�ــــس

الأ�ـــســـواق، 
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المرأة التي أنقذت جنوب
إفريقيا من أزمة الديون

ماريا راموس

هو  ال�شيدة  ه��ذه  ق�شة  من  املغزى  لي�ض 

يف   جناح  من  حققته  ما  اإىل  االإ���ش��ارة  جمرد 

قامت  وال��دورال��ذي  اإفريقيا،  جنوب  دول��ة 

التي  الدولة  حكومة  اإنقاذ  �شعيد  على  به 

ك��ان��ت حت���اول االإف��اق��ة م��ن اح��ت��الل جاثم 

بعجز  لتواجه  االقت�شادية  مكوناتها  على 

رامو�ض  فماريا  املالية،  مقدراتها  يف  كبر 

هي  واإمنا  لالأزمات،  منقذ  جمرد  فقط  لي�شت 

جت�شيد لالإ�شرار على النجاح يف اأجمل �شوره، 

واأقواها من حيث املعاناة، ولذا و�شعتها جملة 

اأق��وى  ب��ني  التا�شعة  املرتبة  يف  »فورت�شن« 

خم�شني �شيدة اأعمال يف العامل عام 2009م.
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ال�سيا�سة  خيارات  حتدد  رامو�س  ماريا  بداأت 

ثمانينيات  اإفريقيا يف  الكلية جلنوب  القت�سادية 

منظمة  يف  ال�سري  عملها  اأثــنــاء  املا�سي  الــقــرن 

بني  تنتقل  كانت  حيث  حينذاك،  قانونية  تكن  مل 

تلك  كانت  املخبوءة.  تقاريرها  حاملة  الــقــارات 

لبدء  ا�ستعداداتها  �سياق  يف  اأخرى  مرحلة  جمرد 

اإفريقيا،  جنوب  يف  اأغلبية  حكومة  اأول  يف  العمل 

وهي احلكومة التي تولت مقاليد ال�سلطة يف عام 

1994 لتواجه مهمة ج�سيمة متثلت يف التوفيق بني 

واملطالب  املزمن  ال�سعف  اأ�سابه  اقت�ساد  موارد 

املرتقبة ل�سعب حديث العهد باحلرية.

من  �سنة  بعد  للحكومة  رامو�س  ان�سمت  وقد 

لإعـــادة  �سعيها  بـــداأ  عندما  ال�سلطة،  اعتالئها 

يولِّد  لال�ستمرار  قابل  م�سار  اإىل  املالية  الأو�ساع 

امل�سالح  جــمــاعــات  ــني  وب بينها  فعلًيا  احتكاًكا 

ونظًرا ملن�سبها  الإنفاق.  والــوزارات عالية  القوية 

املالية يف  وزارة  املايل يف  التخطيط  ملدير  كنائب 

املقام  يف  للخزانة  عاًما  مديًرا  ثم  الأول،  املقام 

الثاين، فقد كانت موؤهلة تاأهياًل جيدًا لتويل مهمة 

القت�ساد  لوزراء  الأفكار  وبلورة  املايل  التخطيط 

الذين كانوا يف اأم�س احلاجة اإىل خيارات عملية، 

وذلك بف�سل طبيعتها العملية الدقيقة وميلها اإىل 

التحليل املو�سوعي.

كطالبة  الـــثـــوريـــة  ـــس  رامـــو� خــــربة  وكـــانـــت 

واأكادميية يف جامعة ويتووترزاند، معقل الليربالية 

بركائز  �سلحتها  الــتــي  هــي  اإفــريــقــيــا،  جــنــوب  يف 

حلكم  داعية  اأثرها  على  اأ�سبحت  قوية  �سيا�سية 

وعندما  حتقيقه.  اأجــل  مــن  ومنا�سلة  الأغلبية 

بجهودها  الفطرية  التقدمية  امليول  هذه  اقرتنت 

البنوك  يف  اقت�سادية  وخبرية  كباحثة  الالحقة 

تب�سر  هائلة  طاقة  اإىل  رامو�س  حتولت  التجارية، 

ال�ستفادة  على  ُيْقِدم  م�سروع  لأي  �سريعة  بنتائج 

منها. وقد ظل حزب املوؤمتر الإفريقي دائم ال�سعي 

ل�ستثمار حما�سة رامو�س منذ ت�سكيله اأول حكومة 

اأغلبية يف جنوب اإفريقيا.

منهج مبا�سر

رامو�س  فيه  تولت  الذي  التجاري  البنك  كان 

هو   1978 عــام  العملية  حياتها  يف  وظيفة  اأول 

اأ�سبح  الذي  املبا�سر  املنهج  فيها  تطبق  جهة  اأول 

رامو�س  ولدت  وقد  امل�سكالت.  حل  يف  لها  مميًزا 

هاجرت  لأ�سرة  ل�سبونة  الربتغالية  العا�سمة  يف 

اإىل جنوب اإفريقيا وهي يف ال�ساد�سة من عمرها، 

عن  مياًل   60 تبعد  مدار�س  يف  بالتعليم  والتحقت 

الأوىل  وظيفتها  رامو�س  وت�سرتجع   . جوهان�سربغ 

اأن  علمت  البنك  يف  العمل  بــداأت  »حــني  فتقول: 

وحني  الدرا�سية،  للمنح  هائاًل  برناجًما  لديهم 

اإنها  يل  قيل  منحة  على  احل�سول  بطلب  تقدمت 

مع  كــربى  معركة  وبـــداأت  للن�ساء.  متاحة  لي�ست 

البنك يف حماولة لتاأكيد مدى الظلم الذي ينطوي 

عليه هذا الو�سع. وانتهى الأمر بحدوث تغيري يف 

اللعبة.  قواعد  تغيري  اإىل  بدوره  اأدى  البنك  اإدارة 

وكنت اآنذاك قد اأم�سيت خم�سة اأعوام اأكافح �سد 

الرئي�سي.  املركز  اإىل  �سعدته  حتى  الظلم  هــذا 

وهنا قرروا اأن الفو�سى التي �سببتها كافية فغريوا 

اإىل  ير�سلونها  امـــراأة  اأول  واأ�سبحت  الــقــواعــد، 

اجلامعة مبوجب هذه املنحة«.

وكان تعر�س رامو�س للراديكالية ال�سيا�سية يف 

�سبيل  »ويت�س« على  ويتووترزراند )جامعة  جامعة 

ففي  تغريها.  يف  �سبًبا  بالإجنليزية(  الخت�سار 

منت�سف الثمانينيات، بداأت جنوب اإفريقيا تلم�س 

وطاأة العقوبات الدولية التي كانت حافًزا للن�سال 

ال�سعبي �سد حكم الأقلية. تقول رامو�س: »التحقت 

العمل  �سنوات  اأن�سط  من  فرتة  يف  ويت�س  بجامعة 

فاكت�سبت  ما،  حد  اإىل  فيه  و�ساركت  ال�سيا�سي، 

درجة عالية من الوعي ال�سيا�سي بال �سك. وكانت 

درا�ستي  انتهاء  بعد  البنك  يف  العمل  اإىل  العودة 

عــادت  وهــكــذا  ال�سعوبة«.  بالغ  اأمـــًرا  اجلامعية 

ماريا رامو�س اإىل احلياة الأكادميية كمحا�سر يف 

الوطني  املوؤمتر  بحزب  وارتبطت  القت�ساد،  علم 

اأ�سبحت  التي  ال�سيا�سية  احلركة  تلك  الإفريقي، 

الآن احلزب احلاكم يف جنوب اإفريقيا، لكنها كانت 

ل تزال غري م�سروعة يف ثمانينيات القرن املا�سي 

واأثناء  املحلية.  القوانني  ح�سب  »حمظورة«  اأي   -

يف  اجلامعي  التدري�س  منا�سب  يف  رامو�س  تــدرُّج 

جامعة ويت�س، وجامعة جنوب اإفريقيا، وكلية لندن 

الق�سم القت�سادي  اإىل  �سًرا  ان�سمت  لالقت�ساد، 

يف حزب املوؤمتر الوطني الإفريقي.

مالمح  ر�ــســم  يف  متــاًمــا  م�ستغرقة  »كــنــت 

ع�سًوا  باعتباري  الــدائــرة  املناق�سات  مــن  كثري 

املوؤمتر  حزب  يف  القت�سادية  ال�سيا�سة  فريق  يف 

الوقت  من  كبري  جانب  فكان  الإفريقي،  الوطني 

اأخرى  واأماكن  ال�سفر بني جوهان�سربغ  مي�سي يف 

كان  التي  الفرتة  يف  ال�سيا�سي  العمل  لأغــرا�ــس 

املوؤمتر الوطني الإفريقي ل يزال حزًبا حمظوًرا، 

ولذلك فقد كتبنا ن�سبة كبرية من وثائق ال�سيا�سة 

القت�سادية للحزب ونحن خارج البالد«. ول تزال 

الأماكن  تلك  ذكر  عن  الآن  حتى  حتجم  رامو�س 

عن  احلظر  ُرفع   ،1990 ويف  التحديد،  وجه  على 

قائد  مــانــديــال،  ني�سلون  �ــســراح  ــق  واأُطــل احلـــزب 

ي�ستعدون  احلزب  م�سوؤولو  وبــداأ  الفعلي،  احلزب 

فقد  للغاية؛  م�سحونة  فرتة  »كانت  احلكم.  لتويل 

نرتب  كنا  نتحملها،  اأن  يجب  م�سوؤولية  اإزاء  كنا 

يف  ما�سون  ونحن  ال�سيا�سات  ونر�سم  ــا،  اأمــورن

الطريق، فناأخذ اأجزاء من �سيا�سة احلزب ونحاول 

�سياغتها ثم و�سعها مو�سع التنفيذ. وكنت اأنا من 

املعني  الف�سل  �سياغة  توىل  الذي  الفريق  اأفــراد 

ن�س  والــذي  املوؤقت  الد�ستور  يف  املالية  بال�سوؤون 

فيما ن�س على ا�ستقاللية البنك املركزي«.

دور مزدوج

اإمنا  املـــزدوج،  دورهــا  اأداء  رامــو�ــس  وا�سلت 

ب�سورة معلنة هذه املرة. »تنَقْلت كثرًيا بني لندن 

والتفاو�س.  التدري�س  بني  وكذلك  وجوهان�سربغ، 

للطالب  النقود  نظرية  �ــس  اأَدرِّ كنت  ما  وقت  ويف 

بنود  على  الــوقــت  نف�س  يف  واأفــاو�ــس  املتفوقني، 

الفرتة  تلك  وكانت  املــركــزي،  البنك  ا�ستقاللية 

ا. وحني  مثرية بالن�سبة يل وبالن�سبة للطالب اأي�سً

من  الكثري  اأمامنا  كان  احلكم،  تولينا  وقت  جاء 

مر  قد  منا  اأي  يكن  مل  وبالطبع،  والتفكري  العمل 

بتجربة �سابقة يف اإدارة �سوؤون حكومة كاملة«.

الوطني  املوؤمتر  حزب  فاز   ،1994 اأبريل  ويف 

جُتريها  حرة  انتخابات  اأول  يف  بجدارة  الإفريقي 

يف  اأغلبية  حكومة  اأول  بت�سكيل  وقـــام  ــبــالد،  ال

اأو   - مهمتها  رامو�س  اأجنــزت  اأن  وبعد  تاريخها، 

لالقت�ساد،  لندن  كلية  اإىل  عــادت   - ظنت  هكذا 

با�ستقاللية  املعني  بحثها  حتــويــل  على  عــازمــة 

البنك املركزي اإىل ر�سالة دكتوراه. لكن زمالءها 

فيها  راأوا  من  عــودة  اأرادوا  احلــزب  يف  ال�سابقني 

فعر�سوا  ال�سيا�سات،  تخطيط  على  فائقة  قــدرة 

احلكومة  يف  املــالــيــة  وزارة  يف  من�سًبا  عليها 

اتخاذ  يف  طــويــاًل  وقــًتــا  ت�ستغرق  ومل  اجلــديــدة. 

ر مبا فيه الكفاية مدى �سعوبة  القرار. »رمبا مل اأَقدِّ

احلد  هــذا  اإىل  ا�ستغرقت  اأن  بعد  امل�سار  حتويل 

ر�سالة  ظلت  وهكذا  الن�ساط«.  من  النوع  ذلك  يف 

الدكتوراه معلقة.

اأول  املالية يف  وزير  نائب  اإرويــن،  اإليك  وقرر 

م�سوؤويل  �سمن  رامــو�ــس  تعيني  اأغلبية،  حكومة 

الفرتة  تلك  اإىل  بالذاكرة  اإرويــن  ويعود  اخلزانة. 

بــداأنــا  لــلــوزيــر  نــائــًبــا  اأ�سبحت  »عــنــدمــا  فــيــقــول: 

البحث عن اأ�سخا�س تتوافر لديهم اخلربة باإطار 

�سيا�ساتنا، وحينئذ عر�ست الأمر على ماريا. كانت 

خمططي  كبار  من  لكونها  متاًما  وا�سًحا  اختياًرا 

يف  الجتماعات  بع�س  ح�سروا  ممن  ال�سيا�سات 

فرتة انتقال احلكم، اإىل جانب خربتها امل�سرفية، 

ومل اأجد �سعوبة كبرية يف اإقناعها؛ فقد كانت قد 

عملت معنا جميعًا ملدة طويلة«.

واأ�سيبت رامو�س ب�سدمة عند ان�سمامها اإىل 

جميًعا  اأذهلتنا  التي  املفاجاأة  »كانت  احلكومة. 

اإليها  و�سلت  التي  املزرية  احلالة  اأدركنا  اأننا  هي 

البنك التجاري الذي تولت فيه راموس 
أول وظيفة في حياتها العملية 

هو أول جهة تطبق فيها المنهج 
المباشر الذي أصبح مميزًا لها
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البالد. فقد كان و�سعنا املايل غاية يف اخلطورة، 

�سئيل  بقدر  اأكرث  التعليم  على  اإنفاقنا  كان  حيث 

اأقرب  و�سع  وهو  الديون،  خدمة  على  ننفقه  عما 

اأ�سارت  فقد  ال�ستمرار،  ا�ستحالة  اإىل  يكون  ما 

ملدة عامني  امل�سار  ا�ستمرار هذا  اأن  اإىل  توقعاتنا 

اآخرين كان �سينتهي اإىل و�سع عك�سي ي�سبح فيه 

الإنفاق على النقي�س من ذلك. كنا يف حاجة فعلية 

وال�سحة  التعليم  على  لالإنفاق  مايل  لإيجاد حيز 

واملنطق  اآخــر.  بند  اأي  من  اأكــرث  التحتية  والبنية 

تتمكن  لن  اأنــك  هو  اخل�سو�س  هــذا  يف  الوا�سح 

من حتقيق ذلك دون اتخاذ بع�س القرارات بالغة 

حالة  يف  الإعــجــاب  اإىل  يدعو  وممــا  ال�سعوبة، 

جنوب اإفريقيا هو اأن قيادتها ال�سيا�سية كانت من 

ال�سجاعة بحيث بادرت باتخاذ تلك القرارات دون 

تردد عندما حان الوقت لذلك«.

ووجدت رامو�س مكانها املنا�سب؛ فقد كان يتعني 

وجود �سخ�س وراء الكوالي�س يتوىل حتديد خيارات 

املايل،  ال�ستقرار  يتطلبها  التي  ال�سعبة  ال�سيا�سة 

وباعتبارها  التنفيذي.  احلكومة  لفرع  وتقدميها 

مديًرا عاًما للمالية، فقد كانت هذه امل�سوؤولية من 

»كانت وظيفتنا كم�سوؤولني حكوميني هي  ن�سيبها. 

عر�س البدائل املتاحة على الوزير وجمل�س الوزراء 

وحتديد اخليارات املختلفة ونتائجها املحتملة. وقد 

�سريبية  قاعدة  اإقامة  اإفريقيا  جنوب  ا�ستطاعت 

قوية، واإ�سالح هيئاتها املعنية بالإيرادات، واإر�ساء 

الإنفاق  اأمناط  وتغيري  املالية،  احلكومة  موؤ�س�سات 

الإنفاق على خدمة  بالتحول من  العامة  املالية  من 

ال�سليمة  ال�ستثمارات  على  الإنــفــاق  اإىل  الــديــون 

وكثرًيا ما يطراأ  الفعلية يف اخلدمات الجتماعية. 

يل اأننا نحن اأبناء جنوب اإفريقيا ل ندرك يف الواقع 

مدى �سعوبة قيام بلد بهذه الإجنــازات، ويف فرتة 

زمنية ق�سرية ن�سبًيا«.

املايل  التوازن  ا�ستعادة  مدى  تقدير  وميكن 

يف جنوب اإفريقيا خالل ت�سعينيات القرن املا�سي 

ر�سيد حكومي  ما حتقق، فمن  اإىل  بالنظر جيًدا 

5.7% من   - القومي مبقدار  امل�ستوى  �سالب على 

زمام  احلــزب  تــويل  عند  املحلي  الناجت  اإجــمــايل 

ال�سلطة يف عام 1994، حتول ر�سيد املالية العامة 

اإىل حتقيق بع�س الفائ�س يف 2007. وتت�سح اأهمية 

الإنفاق  التزامات  كرثة  اإىل  بالنظر  الإجناز  هذا 

التي واجهتها احلكومة اجلديدة يف �سعيها للوفاء 

النتخابية.  حملتها  اأثــنــاء  وعــود  من  قطعته  مبا 

ن احلكومة  وتو�سلت رامو�س وزمالوؤها لطريقة مُتكِّ

من متويل برنامج التعمري والتنمية الذي خا�ست 

اأ�سا�سه معركتها النتخابية وانت�سرت فيها،  على 

املالية  �سيا�سة  بت�سديد  الوقت  نف�س  القيام يف  مع 

التو�سل  العامة على نحو يكفي واقعًيا ل�ستهداف 

اإىل موازنة عامة متوازنة يف غ�سون ع�سر �سنوات.

ت�سكيل  هي  مهمتي  »كانت  رامــو�ــس:  وتتذكر 

فريق على درجة كبرية من الذكاء والحتفاظ به، 

ول يزال كثري من اأفراد هذا الفريق يعملون هناك. 

عن  ال�سائد  الت�سور  تغيري  يف  ا  اأي�سً جنحنا  وقــد 

حتكمه  مكاًنا  كونها  حيث  من  احلكومة  يف  العمل 

ينبغي،  كما  وظائفنا  فيه  ونــوؤدي  املهنية،  القواعد 

اإجنــاز  كــل  ومــع  ــقــدرات.  ال بناء  على  فيه  ونعمل 

جديد، كنا نرفع قاعدة جهدنا القادم. وكلما متكنا 

�سعة«.  يــزداد  املايل  احليز  كان  ذلك،  حتقيق  من 

الطابع  ذات  العملية  بعقليتها  رامو�س  خالل  ومن 

رافقت  الــتــي  املثالية  الــنــزعــة  بـــرزت  الــريــا�ــســي، 

الإدارة اجلديدة يف دهاليز ال�سلطة ال�سيا�سية.

اإدارة الدين

اأنني  »اأذكــر  فتقول:  بالذاكرة  رامو�س  تعود 

منهج  هناك  يكن  مل  املالية  وزارة  دخلت  عندما 

ثم كنا نقرت�س. ففي  الديون، ومن  لإدارة  مطبق 

املبلغ ونح�سل  �سننفق هذا  نقول  كنا  العام  بداية 

هو  الفرق  ويكون  ال�سرائب،  من  املبلغ  هذا  على 

العجز. فاأقول اأنا: عظيم. والآن كيف �سنقرت�س - 

ل هذا  يف اأي موقع على منحنى العائد نريد اأن ُنَحمِّ

القرتا�س؟ وياأتي الرد: منحنى العائد - ما معنى 

منحنى العائد؟ فاأقول اأنا: نحن من ي�سكل منحنى 

الزمالء  املهمة؟ لكن  العائد، فكيف �سننجز هذه 

كانوا يفكرون بطريقة خمتلفة. كانوا ياأخذون ما 

نحتاج اإىل اقرتا�سه ويق�سمونه على 12 �سهًرا«.

�سهرًيا  حتتفظ  كانت  املالية  وزارة  اأن  وتبني 

مليارات  و10   8 بني  يرتاوح  وقائي  نقدي  بر�سيد 

راند، اأو 1.1 و1.4 مليار دولر، حت�سًبا للطوارئ. 

وكانت هذه الأموال تودع يف البنك املركزي بدون 

اأحد  يف  تقرت�س  احلكومة  كانت  وهكذا  فــوائــد. 

بينما  فوائد �سخمة،  وتدفع  الأ�ستاذ  جانبي دفرت 

يظل العائد النقدي مرتاكًما دون ا�ستخدام. »كان 

الو�سع بعيًدا كل البعد عن املنطق«، قالت رامو�س 

م�ستنكرة: »�ساألتهم: هل �سبق لكم اأن �سمعتم عن 

الإدارة  بع�س  مبمار�سة  فلنبداأ  النقدية؟  الإدارة 

تظلوا  حتى  مهل  على  بــذلــك  ولنقم  الــنــقــديــة، 

بتهفي�س  بداأنا  وقد  الــالزم.  بالرتكيز  حمتفظني 

ثم  �سهرًيا،  رانــد  مليار  اإىل  النقدي  الحتياطي 

و�سلنا به يف النهاية اإىل 250 - 300 مليون راند 

وحــده  التخفي�س  هــذا  على  ترتب  وقــد  �سهرًيا، 

علوم  من  ذلك  ولي�س  التكلفة،  يف  هائلة  وفــورات 

الذرة مثاًل، اإمنا هي م�ساألة ب�سيطة للغاية«.

اإدارة  اأنــ�ــســا  الــــذي  مــبــويــنــي  تــيــتــو  ويـــوافـــق 

تــويل  قــبــل  ـــزب  احل يف  القــتــ�ــســادي  التخطيط 

للبنك  بعد ذلــك حمــافــًظــا  اأ�ــســبــح  ثــم  احلــكــم، 

املركزي، على اأن رامو�س كان لها دور عملي مهم 

ا�ستهدفت  التي  اجلماعية  احلكومية  اجلهود  يف 

تنفيذ ا�سرتاتيجية احلزب القت�سادية على وجه 

العموم، بل اإن مبويني يذهب اإىل اأبعد من ذلك يف 

تربير ال�سيا�سات التي اعتمدها احلزب عند توليه 

حزب  اأي  اأن  هو  موقفنا  »كــان  فيقول:  ال�سلطة، 

اأن يعتمد �سيا�سة  �سيا�سي له نزعة ي�سارية ينبغي 

يثقون  ل  الناخبني  لأن  حمافظة،  كلية  اقت�سادية 

عادة يف الأحزاب ال�سيا�سية الي�سارية. واإذا اعتمد 

القت�سادية  لل�سيا�سة  حـــذًرا  اأكــرث  اإطـــاًرا  املــرء 

اإدراك  النا�س  يبداأ  ول  لالنتقاد.  يتعر�س  ف�سوف 

مزايا هذه ال�سيا�سات اإل بعد مرور عقد اأو عقدين 

ا�ستفادت  البالد  اإن  القول  وميكننا  الزمان.  من 

من اإطار �سيا�ستنا املبكر اإذا ما نظرنا اإىل النجاح 

ال�سمود  يف  اإفريقيا  جنوب  حققته  الــذي  الكبري 

اأمام الأزمة القت�سادية العاملية«.

�سنوات  ت�سع  قرابة  بعد   ،2003 نهاية  ومع 

املــالــيــة،  ال�ــســتــقــامــة  بف�سائل  التب�سري  مــن 

نحو  بثبات  تتحرك  وهي  العامة  املوازنة  وروؤيــة 

المجهر
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تران�سنت  �سركة  وكانت  للتغيري.  م�ستعدة  رامو�س  كانت  التوازن،  حالة 

)Transnet(، وهي �سركة النقل اململوكة حلكومة جنوب اإفريقيا، تبحث 
لكي  فر�سة  املن�سب  هذا  يف  رامو�س  وارتــاأت  اأول.  تنفيذي  م�سوؤول  عن 

تطبق على جهاز بريوقراطي مرتهل نف�س الإ�سالحات املرتبطة بال�سوق 

التي �سبق اأن ا�ستنه�ستها يف وزارة املالية.

ت�سغيل  مبداأ  معها  حاملة  تران�سنت  �سركة  يف  العمل  رامو�س  وبــداأت 

املوؤ�س�سات اململوكة للدولة على اأ�سا�س جتاري. وركزت على اإدارة هذه املوؤ�س�سة 

�سبه احلكومية على غرار الأعمال التجارية، مطالبة بنف�س م�ستوى الكفاءة 

املتوقع من امل�سروعات اخلا�سة. وعملت على غر�س اعتقاد را�سخ باأن اأعلى 

لل�سركة.  املقبولة  وحدها  هي  وامل�ساءلة  وال�سفافية  والأداء  اخلدمة  معايري 

وحثت موظفيها على العمل وكاأنها من ال�سركات  املدرجة يف البور�سة التي 

تخ�سع للم�ساءلة اأمام م�ساهمني حقيقيني من القطاع اخلا�س.

وهنا تعلق رامو�س: »الفرق هو اأن �سركة تران�سنت كانت مملوكة للدولة، 

واأن العائد الجتماعي ميثل عن�سر العائد على حقوق امللكية. واأو�سح جت�سيد 

الن�ساط  ت�ستثمر خاللها يف  اأن  ال�سركة  التي يتعني على  الفرق هو املدة  لهذا 

الراأ�سمايل. فاإذا كنت ت�ستثمر يف البنية التحتية لل�سكك احليدية مثاًل، رمبا 

تكون املدة املتاحة لك كي حتقق عائًدا من هذا ال�ستثمار - باعتبارك موؤ�س�سة 

مملوكة للدولة - اأطول بكثري من املدة املتاحة لل�سركات امل�سجلة يف البور�سة«.

القطاع اخلا�س

بعيدة  كانت  اإفريقيا  جنوب  بنوك  اإن  رامو�س  تقول  ثاقبة  مالحظة  يف 

كثري  يف  امل�سرفية  القطاعات  اجتاحت  التي  املالية  ال�سطرابات  عن  ن�سبًيا 

من القت�سادات الأكرب والأكرث تقدًما خالل الأزمة املالية العاملية. ول تدين 

البالد بالف�سل يف هذا اخل�سو�س حل�سن الطالع اأو البعد اجلغرايف، كما تقول 

رامو�س اإمنا »ال�سبب الأول يف اأن بنوك جنوب اإفريقيا ظلت �ساملة اإىل حد كبري 

واأجزاء  املتحدة  واململكة  املتحدة  الوليات  ببنوك  مقارنة  الأزمة  اأ�سرار  من 

اأخرى من اأوروبا هو اأن لدينا جهاًزا تنظيمًيا بالغ الن�ساط، واأنه مار�س دوره 

الرقابي بدقة �سديدة حتى �سبق كثرًيا من الهيئات التنظيمية الأخرى يف زيادة 

راأ�س املال الإلزامي. ورمبا يكون جهازنا التنظيمي قد بداأ بحث هذه امل�ساألة 

قبل احتدامها باثني ع�سر �سهًرا، كما بداأ يتحدث مع البنوك ب�ساأن زيادة راأ�س 

املال الإلزامي، وظل يتابع ن�سب التمويل بالديون بيقظة تامة«.

وتعرتف رامو�س باأن �سوابط النقد الأجنبي التي فر�ستها جنوب اإفريقيا 

وال�سركات  الأفراد  املا�سية منعت  مب�ستويات خمتلفة طوال اخلم�سني عاًما 

موؤخًرا.  بها  الهتمام  �ساع  التي  املبتكرة  املالية  الأدوات  بع�س  جتريب  من 

لكنها  واملبتكر،  التقليدي  بني  جتمع  توليفة  هناك  »كانت  رامو�س:  وتقول 

حققت بيئة تنظيمية را�سخة يف اآخر املطاف« وتفند رامو�س ما يقال من اأن 

املناف�سة مقيدة يف القطاع امل�سريف اجلنوب اإفريقي، فتقول: »الأمر يتوقف 

ال�سوق،  من  خمتلفة  جوانب  يف  مناف�سون  لدينا  للمناف�سة،  تعريفك  على 

اأرباًحا كبرية وت�ستخدم  ففي امل�ستوى املبتدئ واملتو�سط، لدينا بنوك حتقق 

القوة  يف  م�ساو  مناف�س  وهي  جيًدا،  فهًما  ال�سوق  وتفهم  متفوقة  تكنولوجيا 

واإ�سافة  ال�سوقي«.  الف�ساء  هذا  الأربع يف  اإفريقية  اجلنوب  املقا�سة  لبنوك 

التو�سع امل�ستمر يف العمليات ال�ستثمارية التي  اإىل  اإىل ذلك، ت�سري رامو�س 

تقوم بها البنوك الأجنبية الكربى.

النقد  ل�سندوق  ويل�سون  �ساميون  للكاتب  مقالة  على  التقرير  هذا  مادة  اعتمدت 

ا على بع�س املراجع الأجنبية منها: الدويل واأي�سً

African National Confress, 1994, Reconstruction and Development 
Programme. www.anc.oag.za/rdp/index.html

اخليارات  بعر�س  املالية  وزارة  يف  وزمالوؤها  رامو�س  ُكلَِّفت   

املمكنة لبلوغ الأهداف القت�سادية على الوزراء وجمل�س الوزراء يف 

جنوب اإفريقيا، على األ تكون مف�سية اإىل تهديد ال�ستقرار املايل. 

اأو  اإن هذه اخليارات ُطرحت مبا�سرة دون جتميل  وتقول راموا�س 

مواربة.

ففي عام 1996 كان علينا تطبيق �سيا�سة للمالية العامة تقول 

القابل لال�ستمرار  القت�سادي  للنمو  اأردنا م�ساًرا  اإذا  اإننا  لل�سعب 

الهدف. كانت  الكيفية املمكنة لتحقيق هذا  6%، فهذه هي  مبعدل 

تلك هي نقطة البداية بالن�سبة لنا. فالت�سور ال�سائد غالًبا هو اأن 

برناجًما لتحقيق النمو واإن�ساء الوظائف واإعادة التوزيع هو برنامج 

مرتبط بتخفي�س العجز. ومل يكن هذا هو ال�سوؤال الذي طرحناه، 

الذي  فما   ،%6 مبعدل  منو  حتقيق  اأردنــا  اإذا  هو:  �سوؤالنا  كان  بل 

نحتاج اإليه حتى نحققه؟

 %6 قدره  منو  معدل  حتقيق  اأن  اإىل  خل�سنا  بالغة،  »وب�سرعة 

وبني  بيننا  �سيحول  لأنــه  مــايل،  ا�ستقرار  عدم  وجــود  يف  يتاأت  لن 

اللجوء  يف  نرغب  نكن  مل  اأزمــة،  اأي  من  اخلــروج  بغية  القرتا�س 

ل�سندوق النقد الدويل - فلم نر يف ذلك حاًل قاباًل لال�ستمرار - 

اإفريقيا  ولكننا كنا على و�سك ال�ستعانة به، فلم يكن لدى جنوب 

اأي احتياطيات - بل اإن احتياطياتنا كانت �سالبة، لأن �سايف املركز 

الآجل املفتوح اآنذاك كان يبلغ حوايل 26 مليار دولر. وكانت ن�سب 

الدين اإىل اإجمايل الناجت املحلي حوايل 50%، بينما بلغت تكاليف 

خدمة الديون م�ستوى ي�سعب ال�ستمرار يف حتمله. لذا كان املوقف 

املايل بالغ اخلطورة؛ اإذ كانت الأرقام تتعار�س مع كل املعايري.

قرارات صعبة
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السياسات المالية
كيف تدعم القطاع الخاص؟

هذه  ت�شاهم  ال�شعودية،  العربية  اململكة  اقت�شاد  ويف  النامية،  االقت�شادات  يف  رئي�ض  بدور  املالية  ال�شيا�شة  ت�شطلع 

ال�شيا�شة بالكثر من االأدوار الفاعلة، التي متتد اإىل عدٍد مفتوح من التاأثرات والوزن الن�شبي الكبر. وقد ت�شاعد دور هذه 

ال�شيا�شة االقت�شادية الفاعلة يف دعم اال�شتقرار االقت�شادي املحلي ب�شورة اأكرب من بعد تفاقم االأزمة املالية العاملية يف 

اجلزء االأخر من عام 2008م، و�شاهمت ب�شورة وا�شحة يف تعزيز اال�شتقرار االقت�شادي املحلي، وكان لها الدور االأبرز يف 

حماية االقت�شاد من التبعات ال�شلبية التي تركتها االأزمة املالية العاملية على خمتلف اقت�شادات العامل.

عبدالحميد العمري
ع�سو جمعية القت�ساد ال�سعودية

تقرير
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اأبرز  ال�سوء على  ُي�سّلط  التقرير؛  يف هذا 

الن�ساط  على  ال�سيا�سة  هذه  تاأثريات  جوانب 

على  الأكــرب  الرتكيز  مع  املحلي،  القت�سادي 

اخلا�س،  القطاع  باأن�سطة  املتعلقة  اجلوانب 

الذي ت�ستهدف خطط وبرامج التنمية وتعزيز 

الركيزة  كونه  الوطني،  القت�ساد  يف  دوره 

الأهم يف نظر �سّناع ال�سيا�سات القت�سادية، 

ــــدوره ال�ــســرتاتــيــجــي يف تــعــزيــز الــقــاعــدة  ول

اإىل  لحــًقــا  يـــوؤدي  مبــا  ال�سعودية،  الإنتاجية 

املاأمول  ودوره  القت�سادي،  ال�ستقرار  زيادة 

يف رفع معدلت النمو احلقيقية لالقت�ساد.

الكفء  التنفيذ  على  امل�ساعدة  الأدوات 

لل�سيا�سة املالية للحكومة

املــالــيــة  املــنــ�ــســاآت  وتــ�ــســجــيــع  حــث  اأوًل: 

و�سركات الإقرا�س والتمويل والبنوك التجارية 

للقطاعات  وت�سهيالت  اعتمادات  منح  على 

اخلا�س،  القطاع  يتولها  التي  القت�سادية 

دعت  اإذا  القرو�س  لهذه  احلكومة  �سمان  مع 

احلاجة اإىل ذلك. 

ومع اأن التطورات املالية مل تلق يف ال�سابق 

ت�سجيع  يف  مهًما  عاماًل  كونها  كافًيا  اهتماًما 

يرجع  )هــذا  القت�سادية،  التنمية  وحتفيز 

اأ�سا�ًسا اإىل العتقاد باأن التمويل ُيعترب عاماًل 

تاأتي  عندما  �سيتبع  واأنه  الأعمال  يف  ُم�ساعًدا 

احلاجة اإليه يف قطاعات القت�ساد الإنتاجية، 

اإل اأنه مل يتم اإغفالها بالكامل(.

النمو  على  التمويل  عامل  تاأثري  اأن  ومــع 

من  مناق�سته  متت  قد  القت�سادية  والتنمية 

�سابقة  درا�سات  يف  القت�ساديني  بع�س  قبل 

منذ بداية ال�ستينيات امليالدية اإل اأن الهتمام 

كعامل حمفز لالقت�ساد عاد  بالتمويل  اجلاد 

نقا�س  مو�سع  واأ�سبح  الأخــرية  ال�سنوات  يف 

م�ستفي�س. 

وتاأتي اأهمية اإيجاد م�سادر للتمويل ت�سبق 

على  معها  تتزامن  اأو  القت�سادية  التنمية 

تبداأ م�ساكلها غالًبا  النامية  الدول  اأن  اأ�سا�س 

مع اإيجاد امل�سادر التمويلية لتكوين راأ�س املال 

الثابت. ومن هذا املنطلق فاإن العتقاد ال�سائد 

بني اقت�ساديي التنمية، هو اأن توافر م�سادر 

متويل موثوقة للتمويل و�سخ العتمادات مُيكن 

ا  النامية، وخ�سو�سً الدول  عليها يف  العتماد 

يف املراحل الأوىل من التنمية، اأهم بكثري من 

اأن  هو  ال�سائد  العتقاد  لأن  التمويل،  تكاليف 

الوقت  مــرور  مع  �ستنخف�س  التمويل  تكاليف 

ة اإذا اجتهت ال�سوق املالية نحو املناف�سة.  خا�سّ

التي  املال  راأ�ــس  اأ�سواق  تطوير  فاإن  هنا  ومن 

ال�سيولة  لتوفري  اخلا�س  القطاع  معها  يتعامل 

ت�سهيل  وكذلك  القت�ساد،  وت�سيري  الالزمة 

ُيعترب  احل�سول على الئتمانات طويلة الأجل 

عاماًل حمفًزا للقطاع اخلا�س على ال�ستثمار 

جدوى  وذات  عالية  اإنتاجية  ذات  م�ساريع  يف 

التنمية  ثم  ومن  النمو  اإىل  تــوؤدي  اقت�سادية 

القت�سادية طويلة الأجل.

الت�سريعات  وتنظيم  و�سع  درا�سة  ثانًيا: 

بال�سمانات  يتعلق  فيما  ال�سرورية  التجارية 

وحقوق وممار�سات تنفيذ العمليات الإيجارية 

الزمنية  واجلـــــداول  الــتــعــاقــديــة  والــقــرو�ــس 

ــدور الأحـــكـــام وا�ــســتــئــنــافــهــا وحتــديــد  ــ�ــس ل

اتخاذها  ميكن  التي  القانونية  الإجــــراءات 

لتمويل  التمويلية اخلا�سة  املوؤ�س�سات  لت�سجيع 

م�ساريع القطاع اخلا�س. 

مما  واملتو�سطة  ال�سغرية  ا  وخ�سو�سً

املتبعة  والإجــــــراءات  الأنــظــمــة  فــهــم  ُي�سهل 

ا يف بع�س  لتطبيق ال�سيا�سات املالية وخ�سو�سً

املجالت مثل:

1- ال�سفافية يف طرح املناق�سات وتنفيذ 

العقود.

لــتــاأخــري  اإيـــجـــاد احلــلــول املــنــا�ــســبــة   -2

م�ستحقات القطاع اخلا�س وما يوؤدي اإليه هذا 

واإنتاجية  كفاءة  على  �سلبية  اآثار  من  التاأخري 

هذا القطاع لعدة اأ�سباب من اأهمها:

- حاجة امل�ساريع بكل اأنواعها اإىل ال�سيولة 

لتمويل راأ�س املال العامل.

ال�سيولة  على  احل�سول  تكلفة  ارتفاع   -

عند اللجوء لالقرتا�س.

الوقت عاماًل  التوقيت، حيث يعترب  ثالًثا: 

وتنفيذها  املالية  ال�سيا�سات  اتخاذ  يف  مهًما 

وذلك لأن:

1. ت�سارع الأحداث يتطلب اتخاذ قرارات 

مهمة بال�سرعة املمكنة.

اآنية يف  قــرارات  اتخاذ  التباطوؤ يف  اإن   .2

ال�سيا�سات املالية احلكومية قد ُيفاقم امل�سكلة 

بدًل من حلها.

م���ع���وق���ات ال���ق���ط���اع اخل����ا�����س امل��ت��ع��ل��ق��ة 

بال�سيا�سة املالية 

بع�س  اإزالــة  اأهمية  التالية  الأمثلة  تو�سح 

املعوقات املتعلقة بال�سيا�سة املالية التي يعاين 

منها القطاع اخلا�س:

1- تاأخر �سرف امل�ستحقات لدى اجلهات 

احلكومية:

م�ستحقات  تاأخري  مبداأ  ا�ستخدام  يــوؤدي 

القطاع اخلا�س لدى بع�س اجلهات احلكومية 
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بني  التعامل  يف  ال�سلبيات  بع�س  ظهور  اإىل 

م�ستحقات  والعام،وتتاأخر  اخلا�س  القطاعني 

اجلهات  لدى  اخلا�س  القطاع  وم�ستخل�سات 

عدم  اأهمها  من  لعل  اأ�سباب  لعدة  احلكومية 

امليزانية  �سمن  التعاقد  حمــل  البند  اإدراج 

تاأخري  ويــــوؤدي  اجلــهــات.  لــهــذه  املخ�س�سة 

راأ�ــس  دورة  �سعف  اإىل  امل�ستحقات  �ــســرف 

النمو  على  يوؤثر  قد  ــذي  وال ال�سوق،  يف  املــال 

اأن تاأخر احلكومة يف �سرف  القت�سادي كما 

وفــاء  عـــدم  يف  يت�سبب  املــالــيــة  امل�ستحقات 

بالتزاماتها  الوطنية  واملوؤ�س�سات  ال�سركات 

ـــك جتــاه  ــا وكـــذل ــه ــال جتــــاه مــوظــفــيــهــا وعــم

املتعاقدة معها  الأخرى  وال�سركات  املوؤ�س�سات 

ومع املوردين. 

كما اأن احل�سم غري املربر من امل�ستحقات 

املقاولت  قطاع  يف  خا�سًة  لل�سركات  املالية 

املن�ساآت  بع�س  خ�سارة  اإىل  الغالب  يف  يــوؤدي 

وتعر�سها ملخاطر الإفال�س.

2- ع��دم ال��و���س��وح يف الأن��ظ��م��ة وان��ع��دام 

ال�سفافية:

وانعدام  الأنظمة  يف  الو�سوح  عدم  يوؤدي 

كما  وبطئها.  الإجــراءات  طول  اإىل  ال�سفافية 

املن�ساآت  اإىل  ال�سلع  تدفق  اإعاقة  يف  يت�سبب 

املناف�سة  على  �سلًبا  ينعك�س  مبا  والأعــمــال، 

وكذلك عدم القدرة على ثبات التكلفة احلدية 

للتكاليف  نتيجة  للمنتج  ــواحــدة  ال لــلــوحــدة 

الإ�سافية، ونتيجة للغرامات املرتتبة على عدم 

خدمة  وعــدم  التعاقدية  باللتزامات  الوفاء 

العميل بال�سورة املطلوبة.

وهــــذا يــ�ــســتــدعــي الــعــمــل عــلــى حتــديــث 

املمار�سات  اأحـــدث  مــع  يــتــالءم  مبــا  الأنظمة 

العاملية وتب�سيط الإجراءات وتطوير البيانات 

الأ�سا�سية ون�سرها للجمهور وتدريب العاملني 

الو�سائل  على  العتماد  ـــادة  وزي وتاأهليهم، 

ــة، والــعــمــل عــلــى اإحــاللــهــا حمل  ــي ــكــرتون الإل

الو�سائل اليدوية.

الإع��ف��اء اجلمركي،  اإج�����راءات  3- ط��ول 

وعدم و�سوح اأنظمتها:

مــع الــتــحــ�ــســن الــكــبــري الــــذي طــــراأ على 

الإجراءات اجلمركية؛ اإل اأن القطاع اخلا�س 

ل زال يعاين من طول مدة اإجراءات الإعفاء 

اجلمركي لالآلت واملعدات واملواد اخلام لدى 

كما  تعقيدها،  عن  ف�ساًل  اجلمارك  م�سلحة 

باأنظمة  يتعلق  مــا  بكل  الو�سوح  عــدم  ي�سود 

فاإن ذلك  ولهذا  تطبيقها.  واأ�سلوب  اجلمارك 

ويهدد  امل�ستثمر  ثقة  زعــزعــة  اإىل  يـــوؤدي  قــد 

وتعقيد  طــول  اأن  كما  امل�ساريع،  بع�س  بف�سل 

الإجراءات قد يوؤدي اإىل فقدان حافز الإعفاء 

اجلمركي جاذبيته. 

هذا بالإ�سافة اإىل اأن طول الإجراءات قد 

يوؤدي اإىل رفع تكاليف الإنتاج. وكذلك التاأثري 

ن�سبة  ــفــاع  وارت املنتج  واأهــــداف  خطط  على 

التناف�سي  الو�سع  على  يوؤثر  مما  املخاطرة 

تب�سيط  الــواجــب  فمن  ولــهــذا  ال�سوق،  يف  لــه 

الإجراءات والتخل�س من التعقيد غري املربر. 

اآلًيا  وربطها  الإجراءات  كافة  وكذلك حتديث 

بني اجلهات املعنية، كما اأنه من املهم اأن يتم 

تقييم الطلب اآلًيا وفًقا ملعايري معينة ووا�سحة، 

وهذا ي�ستدعي رفع قدرات موظفي اجلمارك 

عن طريق التدريب والتاأهيل. 

وب����طء  ال����ب����ريوق����راط����ي����ة  ان���ت�������س���ار   -4

الإجراءات الإدارية احلكومية:

ــك الــقــيــود  ــل ــــــــة هـــي ت الـــعـــوائـــق الإداري

مع  املتعاملون  يواجهها  التي  البريوقراطية 

بدرجة  امل�ستثمرون  خا�س  وب�سكٍل  احلكومة 

وينتج  حكومية،  معاملة  كــل  يف  ــاأخــرى  ب اأو 

من  املتعاملني  من  وال�سخط  ال�سكاوي  عنها 

وقد  احلكومية،  اجلهات  مع  اخلا�س  القطاع 

تظهر هذه القيود ب�سيطة وغري مهمة بالن�سبة 

تقرير
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ال�سغرية  الأمــور  هذه  بينما  القرار،  ل�سناع 

ت�ستهلك وقًتا وموارد كان من املمكن اأن تكر�س 

يكلف  وهــذا  واإنتاجية،  فائدة  اأكــرث  لأغرا�س 

الكثري من الأموال لكل من امل�ستثمر والقت�ساد 

قد  الإجــــراءات  بــطء  اأن  كما  ككل.  الوطني 

وب�سكٍل  لالأعمال  طــاردة  بيئة  خلق  اإىل  يــوؤدي 

وتعطيل  ال�ستثمارات  توطني  �سعوبة  خا�س 

الناجحة،  ال�ستثمارية  امل�ساريع  من  العديد 

وهذا  والإبداعية،  اخلالقة  امل�ساريع  واإحباط 

ي�ستدعي تب�سيط الإجراءات واملتطلبات ب�سكٍل 

كبري، وتدوين كافة املتطلبات وال�سروط ون�سر 

بني  التن�سيق  ي�ستدعي  كما  عنها،  املعلومات 

باإ�سدار  العالقة  ذات  احلكومية  الأجــهــزة 

الرتاخي�س وربطها بوا�سطة احلا�سب الآيل. 

ـــع مـــــدة زمـــنـــيـــة حمــــددة  وكــــذلــــك و�ـــس

الــرتاخــيــ�ــس يف جميع  وملــنــح  لــــالإجــــراءات 

م�ساركة  زيــــادة  جــانــب  اإىل  هـــذا  املـــراحـــل، 

العامة،  اخلدمات  تقدمي  يف  اخلا�س  القطاع 

وتطوير وعي موظفي احلكومة بالأثر الإيجابي 

لال�ستثمار واملناف�سة يف هذا املجال.

5- نق�س البيانات واملعلومات:

الأداء  عـــن  ــاحــة  املــت ــومــات  املــعــل تــعــتــرب 

قليلة  كثرية  اأحــيــان  يف  للمملكة  القت�سادي 

ب�سهولة،  عليها  احل�سول  يتم  ول  ومتقادمة، 

ف�ساًل عن ت�ساربها اأحياًنا. 

لقرارات  املهم  الأ�سا�س  املعلومات  ومتثل 

ال�ستثمار من جانب القطاع اخلا�س، ويعترب 

اكتمالها  عــدم  اأو  �سحتها  عــدم  اأو  نق�سها 

عام  ب�سكٍل  باأنواعها  الأعــمــال  اأمـــام  عائًقا 

وال�ستثمارات ب�سكٍل خا�س. 

املعلومات  نق�س  فاإن  الأ�سا�س  هذا  وعلى 

والبيانات ال�سليمة يوؤدي اإىل:

خاطئة  ا�ستثمارية  قــــرارات  اتــخــاذ   .1

ل�ستنادها اإىل بيانات غري �سحيحة.

حالة  يف  ال�ستثمار  خمــاطــر  ارتــفــاع   .2

على  القت�سادية  اجلـــدوى  درا�ــســة  اعتماد 

بيانات غري مكتملة.

ال�ستثمارية  الــفــر�ــس  مــعــرفــة  عـــدم   .3

املجدية وا�ستغاللها.

ال�ستثمارات  مب�ستقبل  التنبوؤ  �سعوبة   .4

والعتماد على التخمينات.

ال�سغرية  امل��ن�����س�����اآت  دع���م  حم��دودي��ة   -6

املمنوحة  والمتيازات  باحلوافز  واملتو�س�طة 

للمن�س�اآت الكبرية:

واملتو�سطة  ال�سغرية  املن�ساآت  تتمتع  ل 

للمن�ساآت  املمنوحة  والمــتــيــازات  باحلوافز 

ف�سندوق  ال�سناعية،  القرو�س  مثل  الكبرية 

التنمية ال�سناعية على �سبيل املثال ل يقر�س 

عدم  اإىل  بالإ�سافة  هذا  ال�سغرية.  امل�ساريع 

خا�س  ونــظــام  وا�ــســحــة  ا�سرتاتيجية  وجـــود 

من  اأن  كما  وال�سغرية،  املتو�سطة  باملن�ساآت 

اأكرب املعوقات التي يواجهها اأ�سحاب املن�ساآت 

املن�ساآت  هذه  ف�سل  هي  واملتو�سطة  ال�سغرية 

للعمل  وبدئها  تاأ�سي�سها  بعد مدة ق�سرية من 

وذلك لعدة اأ�سباب، لعل من اأهمها وجود:

1. معوقات اإدارية وتقنية وحما�سبية.

2. معوقات مالية.

3. معوقات اإجرائية.

عن  م�سوؤولة  جهة  وجود  عدم  فاإن  ولهذا 

والتي  واملتو�سطة،  ال�سغرية  املن�ساآت  دعــم 

العاملة  املن�ساآت  حجم  من  كبرية  ن�سبة  متثل 

م�ساكلها  حل  يف  وت�ساعد  ترعاها  اململكة،  يف 

والــتــدريــب  بالتمويل  الــعــالقــة  ذات  ل�سيما 

اإىل  يـــوؤدي  قــد  وغــريهــا،  والت�سويق  والإدارة 

وارتفاع  املن�ساآت  لهذه  املالية  الــدورة  �سعف 

ت�ستنزف  الــتــي  الت�سغيلية  التكاليف  ن�سبة 

املوارد املالية ملالكها. 

يف  تــقــوم  املــنــ�ــســاآت  هــذه  معظم  اأن  كما 

اأ�سا�سها على القرو�س ال�سخ�سية من البنوك 
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الــتــجــاريــة الــتــي يــتــم �ــســدادهــا مــن الــدخــل 

�سعف  اإىل  ـــوؤدي  ي وهـــذا  لــالأفــراد  ال�سهري 

القوة ال�سرائية لأ�سحاب هذه املن�ساآت خالل 

�سلًبا  ينعك�س  مما  للم�سروع،  الأوىل  ال�سنوات 

الأ�ــســواق. كل ما �سبق  املالية يف  الــدورة  على 

املوؤ�س�سات  هذه  من  العظمى  الأغلبية  يعر�س 

لالإفال�س والإخفاق يف زمن ق�سري، وي�ستدعي 

بت�سجيع  الكفيلة  الأنظمة  و�سع  على  العمل 

دخول ال�سعوديني لهذه امل�ساريع وت�سجيع �ُسبل 

وتقدمي  اإقامتها  اإجـــراءات  وت�سهيل  متويلها 

بتكاليف منخف�سة  لها  والت�سهيالت  القرو�س 

وبدون طلبات مرهقة.

7- �سعف قدرة املوؤ�س�سات املالية الكبرية 

على النفاذ لل�سوق املحلية:

من �ساأن هذا العائق اأن ي�سيب املوؤ�س�سات 

املــالــيــة الــكــبــرية بــالــركــود يف عــدة نـــواح لعل 

يهدد  قــد  ممــا  ال�سيولة،  �سعف  اأهمها  مــن 

وامل�ستثمرين  عــام  ب�سكٍل  الأعــمــال  من�ساآت 

ب�سكٍل خا�س بالإفال�س وعدم مواجهة تقلبات 

امل�ستثمرين  حرمان  اإىل  ــوؤدي  ي كما  ال�سوق. 

متطورة  مالية  خــدمــات  على  احل�سول  مــن 

خا�سة يف جمال التمويل، وعدم ال�ستفادة من 

الإمكانيات املادية والتقنية والإدارية املتوافرة 

ذات  الكبرية  العاملية  املالية  املوؤ�س�سات  يف 

جمالت  فتح  فاإن  ولهذا  املرتاكمة.  اخلربات 

اأمام  املالية  القطاعات  جمال  يف  ال�ستثمار 

ال�سروط  و�سع  مع  الأجنبية،  ال�ستثمارات 

يوؤدي  القطاع  توجيه هذا  للتحكم يف  الالزمة 

وال�ستثمارات  التنمية  خلدمة  كــبــرًيا  دوًرا 

التطوير  العمل على  اإىل جانب  الوطنية، هذا 

�سوق  ا  وخ�سو�سً املال  راأ�ــس  لأ�سواق  امل�ستمر 

الأ�سهم والأوراق املالية وك�سر الحتكار القائم 

يف ال�سوق املالية. 

ومع اأن القطاع املايل باململكة �سهد حت�سًنا 

توجد  ل  اأنه  اإل  احلا�سر،  الوقت  يف  ملمو�ًسا 

الأفـــراد  ــدخــرات  ُم لتوظيف  مالئمة  اآلــيــات 

متثل  التي  ال�سغرية  ــدخــرات  املُ ا  وخ�سو�سً

رافًدا مهًما لال�ستثمارات والتكوين الراأ�سمايل 

وهذا قد يوؤدي اإىل �سعف التكوين الراأ�سمايل 

املالية  املوؤ�س�سات  دور  و�سعف  القت�ساد،  يف 

يف متــويــل املــ�ــســاريــع اجلـــديـــدة. وعــلــيــه فــاإن 

ال�سركات  لقيام  الــالزمــة  الت�سريعات  و�سع 

هذه  اإن�ساء  اإجــراءات  وت�سهيل  ال�ستثمارية، 

وحتديث  املالية،  ال�سوق  وتطوير  ال�سركات، 

�سروط  وتخفيف  امل�ساهمة  ال�سركات  اأنظمة 

وت�سجيع  حفز  على  ُي�ساعد  �سوف  اإن�سائها، 

املدخرات الفردية وتوجيهها اإىل ال�ستثمارات 

املنتجة.
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مؤشرات - أداء شركات الوساطة

اداء �سركات الو�ساطة )جميع عمليات البيع وال�سراء ( يونيو 2012م

Member Activity  - June 2012

�سركة الو�ساطة

الرتتيبالن�سبةال�سفقاتالرتتيبالن�سبةكمية التداولتالرتتيبالن�سبة قيمة التداول

Member Name
VALUE %PositionVOLUME %PositionTRADES %Position

3AlJazira Capital%1916,38413.26%12,774,054,350.0020.72%50,469,034,698.9519.54اجلزيرة كابيتال

1Al Rajhi Capital%21,337,10519.34%22,293,548,390.0017.13%44,812,752,525.6017.35�سركة الراجحي للخدمات املالية  

2NCB Capital%31,173,74116.98%31,840,928,163.0013.75%35,268,084,669.9513.65الأهلي كابيتال  

4Samba Capital%4816,74611.82%41,216,199,369.009.08%24,306,249,777.209.41�سامبا كابيتال 

6Saudi Fransi Capital%5558,3588.08%51,034,676,552.007.73%19,928,886,276.807.72فرن�سي تداول  

�سركة اإت�س اإ�س بي �سي العربية

ال�سعودية املحدودة  
16,372,676,117.106.34%6813,938,968.006.08%6362,5265.24%8HSBC Saudi Arabia Limited

Riyad Capital 5%8584,5048.46%7728,170,762.005.44%14,809,937,539.805.73الريا�س املالية  

7ANB Invest%7387,3905.60%8756,752,485.005.65%14,658,374,325.155.67العربي لالإ�ستثمار  

10Falcom Investment Company%9136,5641.98%9369,442,561.002.76%7,390,380,758.502.86فالكم للخدمات املالية  

9AlIstithmar Capital%10142,5932.06%10329,353,311.002.46%6,524,078,759.602.53الإ�ستثمار كابيتال 

11%11109,0581.58%11236,828,684.001.77%4,369,935,129.251.69�سركة البالد لالإ�ستثمار   
 Al Bilad Investment
Company

12Derayah Financial%14108,9441.58%12200,795,041.001.50%4,192,008,902.801.62دراية املالية     

Saudi Hollandi Capital 13%1381,5901.18%13214,943,203.001.61%3,852,304,423.951.49ال�سعودي الهولندي املالية  

15Aloula Geojit%1246,0860.67%14233,910,933.001.75%3,264,116,931.251.26الوىل جوجيت للو�ساطة املالية  

14Alinma Investment Company%1551,0890.74%15103,210,950.000.77%2,121,370,685.950.82�سركة الإمناء لال�ستثمار  

16Al Nefaie Investment Group%1622,0210.32%1651,810,361.000.39%1,144,616,473.650.44جمموعة النفيعي لالإ�ستثمار  

17Osool Capital%1819,9460.29%1737,145,988.000.28%836,049,073.900.32اأ�سول املالية 

18%1713,2690.19%1841,292,675.000.31%783,990,744.150.30�سركة ال�سرق الأو�سط لال�ستثمار املايل
 Middle East Financial
Investment Company

20Credit Suisse Saudi Arabia%226,3600.09%1912,198,493.000.09%500,212,473.550.19كريديت �سوي�س العربية ال�سعودية  

22%235,6030.08%2011,793,395.000.09%432,119,371.300.17مورغان �ستانلي ال�سعودية 
Morgan Stanley
Saudi Arabia

21EFG_Hermes KSA%246,0710.09%2110,230,421.000.08%406,794,926.900.16هريمي�س ال�سعودية  

19Jadwa Investment%206,6650.10%2213,237,206.000.10%342,997,471.000.13جدوى لال�ستثمار   

23%264,6910.07%237,963,525.000.06%328,146,507.100.13مرييل لين�س اململكة العربية ال�سعودية   
Merrill Lynch
Kingdom of Saudi Arabia

24%273,9910.06%247,369,250.000.06%317,442,502.600.12دويت�سه لالأوراق املالية  
Deutsche Securities
Saudi Arabia

الإمارات دبي الوطني كابيتال

ال�سعودية املحدودة 
291,610,284.700.11%2520,596,324.000.15%193,2250.05%25Emirates NBD Capital KSA

26Audi Capital%252,8490.04%269,555,875.000.07%263,075,833.050.10عودة العربية ال�سعودية 

27Muscat Capital%212,7790.04%2713,210,745.000.10%183,268,062.500.07بيت م�سقط لالأوراق املالية 

28Arbah Capital%281,7940.03%282,619,736.000.02%91,220,451.800.04اأرباح املالية 

30Shuaa Capital%292990.00%291,138,831.000.01%43,855,963.500.02�سعاع كابيتال    

29The Investor for Securities%305180.01%30280,418.000.00%5,881,225.900.00�سركة امل�ستثمر لالأوراق املالية

31%3110.00%313.000.00%37.350.00اخلري كابيتال ال�سعوديه
Al-Khair Capital
Saudi Arabia

258,311,472,924.8013,387,196,968.006,912,760Totalاملجموع
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اداء �سركات الو�ساطة )جميع عمليات البيع وال�سراء عن طريق النرتنت(  يونيو 2012م

Internet Activity - June  2012

�سركة الو�ساطة

 الرتتيبالن�سبةقيمة التداول
ن�سبة القيمة للع�سو 

من  النرتنت
الرتتيبالن�سبةال�سفقاتالرتتيب الن�سبةكمية التداولت

Members Name

Internet Value
 Internet

Value Ratio
 Value
Rank

 Internet Value
Member Ratio

Internet Volume
 Internet
Vol. Ratio

 Volume
Rank

 Internet
Trades

 Internet
Trades Ratio

 Trades
Rank

3AlJazira Capital%1807,38715.31%2,364,112,97623.66%187.17%43,996,214,378.5023.24اجلزيرة كابيتال

�سركة الراجحي 

للخدمات املالية
27,957,766,947.0514.77%262.39%1,533,699,93315.35%2939,03017.81%1Al Rajhi Capital

2NCB Capital%3866,70216.43%1,260,076,87112.61%370.68%24,926,774,157.3513.17الأهلي كابيتال 

4Samba Capital%4734,43513.93%1,083,032,95510.84%488.40%21,487,165,606.0511.35�سامبا كابيتال  

5%5501,1889.50%919,299,8529.20%587.34%17,405,863,236.309.19فرن�سي تداول 
 Saudi Fransi
Capital

�سركة اإت�س اإ�س بي �سي 

العربية ال�سعودية املحدودة 
10,188,534,981.105.38%662.23%517,881,6955.18%6249,9714.74%7

 HSBC Saudi
Arabia Limited

Riyad Capital 6%7368,8917.00%469,694,2914.70%762.83%9,304,618,298.604.91الريا�س املالية  

8ANB Invest%8231,2074.38%434,496,3834.35%856.42%8,269,713,933.154.37العربي لالإ�ستثمار 

9%9133,4372.53%361,693,2823.62%997.69%7,219,841,839.053.81فالكم للخدمات املالية 
 Falcom Investment
Company

11AlIstithmar Capital%1192,4661.75%195,373,2941.96%1059.99%3,913,966,566.902.07الإ�ستثمار كابيتال 

10Derayah Financial%13102,2491.94%177,714,4241.78%1190.38%3,788,681,029.652.00دراية املالية

الوىل جوجيت 

للو�ساطة املالية   
3,248,030,735.351.72%1299.51%232,994,4852.33%1045,5380.86%13Aloula Geojit

12%1284,6371.60%178,104,6921.78%1365.06%2,843,123,822.101.50�سركة البالد لالإ�ستثمار  
 Al Bilad Investment
Company

ال�سعودي الهولندي 

املالية  
1,547,670,745.700.82%1440.18%95,131,9670.95%1436,4580.69%15

 Saudi Hollandi
 Capital

14%1538,8030.74%75,268,7350.75%1563.77%1,352,845,249.800.71�سركة الإمناء لال�ستثمار  
 Alinma Investment
Company

16Osool Capital%1619,4410.37%35,888,5120.36%1696.23%804,503,871.100.42اأ�سول املالية  

جمموعة النفيعي 

لالإ�ستثمار 
618,633,286.000.33%1754.05%26,129,3830.26%1713,0050.25%17

 Al Nefaie
Investment Group

بيت م�سقط لالأوراق 

املالية  
147,374,873.850.08%1880.41%11,427,5020.11%182,0520.04%19Muscat Capital

�سركة ال�سرق الأو�سط 

لال�ستثمار املايل  
102,781,747.000.05%1913.11%4,193,8700.04%202,6160.05%18

 Middle East Financial 
Investment Company

الإمارات دبي الوطني 

كابيتال ال�سعودية املحدودة 
97,978,676.550.05%2033.60%9,952,3170.10%191,1680.02%21

 Emirates NBD
Capital KSA

20Jadwa Investment%211,5820.03%3,891,9120.04%2119.46%66,749,268.000.04جدوى لال�ستثمار  

23EFG_Hermes KSA%223560.01%527,2980.01%224.36%17,734,329.600.01هريمي�س ال�سعودية

25Shuaa Capital%23880.00%446,0600.00%2327.46%12,040,718.000.01�سعاع كابيتال    

24Arbah Capital%243400.01%413,2090.00%249.91%9,039,845.900.00اأرباح املالية 

�سركة امل�ستثمر 

لالأوراق املالية 
5,743,020.800.00%2597.65%273,4790.00%255090.01%22

 The Investor for
Securities

26%2610.00%30.00%26100.00%37.350.00اخلري كابيتال ال�سعوديه
 Al-Khair Capital
Saudi Arabia

189,333,391,200.809,991,719,3805,273,557Totalاملجموع 
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مؤشرات - المستثمرون حسب الجنسية

ــة لــالأ�ــســهــم  ــي ــال بــلــغــت الــقــيــمــة الإجــم

خالل  ال�سعودية  املالية  ال�سوق  يف  املتداولة 

ريال،  مليار   129.16 يونيو 2012م   �سهر 

تداولت  عن   )%20.65( قدره  بانخفا�س 

كانت  والتي   ،2012 العام  من  مايو  �سهر 

خالل  مــن  نــفــذت  مليار ريال،   162.77

3.46 مليون �سفقة. 

 121.68 ـــراد  الأف مبيعات  بلغت  وقــد 

مليار ريال اأي بن�سبة )94.2%( من جميع 

فقد  ال�سراء  عمليات  اأمــا  ال�سوق  عمليات 

بلغت  116.21مليار ريال اأي بن�سبة )%90( 

بلغت  بينما  الــ�ــســوق.  عمليات  جميع  مــن 

ال�سعودية  1.97مليار  ال�سركات  مبيعات 

اأمــا   )%1.5( ن�سبته  ت�سكل  مــا  اأي  ريـــال 

بلغت   6.44مليار  فقد  ال�سراء  عمليات 

بالن�سبة  اأمــا   .)%5( ن�سبته  مــا  اأي  ريــال 

اإجمايل  بلغ  فقد  ال�ستثمارية  لل�سناديق 

ن�سبته  ما  اأي  ريــال  1.41مليار  مبيعاتها  

بلغت    فقد  ال�سراء  عمليات  اأما   )%1.1(

2.56 مليار ريال اأي ما ت�سكل ن�سبته )%2( 

يف حني بلغت مبيعات امل�ستثمرين اخلليجيني 

 )%0.7( بن�سبة  اأي  ريال  مليون   934.81

 997.83 بــلــغــت  فــقــد  لــلــمــ�ــســرتيــات  اأمــــا 

وقد   )%0.8( ن�سبته  مــا  اأي  ــال  ري مليون 

املقيمني    العرب  امل�ستثمرين  مبيعات  بلغت 

اأي  ريــال  مليار   1.90 اخلليجيني(  )غــري 

بلغت  حــني  يف   )%1.5( ن�سبته  ت�سكل  مــا 

بن�سبة  اأي  ــال  ري مليار  م�سرتياتهم1.90 

)1.5%( اأما مبيعات الأجانب املقيمني فقد 

بلغت250.38 مليون اأي ما ن�سبته )%0.2( 

وقد بلغت م�سرتياتهم216.39 مليون اأي ما 

عرب  الأجانب  مبيعات  )0.2%(اأمــا  ن�سبته 

مليار   1.02 بلغت  فقد  املبادلة  اتفاقيات 

ريال اأي ما ن�سبته )0.8%( اأما امل�سرتيات 

ما  وهــو  ريــال  مليون   837.82 بلغت   فقد 

ت�سكل ن�سبته)%0.6( 

تقرير التداول اإلحصائي التفصيلي حسب الجنسية 
ونوع المستثمر – يونيو  2012

اإح�سائيات التداول ح�سب ت�سنيف اجلن�سية ونوع امل�ستثمر  - يونيو2012م

 اجلن�سية  نوع امل�ستثمر  نوع العملية  الكمية  %  عدد ال�سفقات  %  قيمة الأ�سهم املتداولة  % 

94.2% 121,679,880,828 95.7% 3,307,431 95.7% 6,408,968,358 بيع

 فرد 

 ال�سعوديني 

90% 116,206,392,618 92.4% 3,194,727 93.1% 6,234,333,730 �سراء

1.5% 1,965,782,988 0.7% 22,806 1.2% 77,159,917 بيع

 �سركة 

5% 6,435,442,417 3.1% 107,162 3.3% 218,521,473 �سراء

1.1% 1,406,607,574 0.5% 16,256 0.7% 47,614,053 بيع

  �سندوق ا�ستثماري 

2% 2,557,426,677 0.9% 31,378 1.1% 73,781,736 �سراء

0.7% 934,813,426 0.4% 14,902 0.5% 35,198,225 بيع

 اخلليجيني 

0.8% 997,832,520 0.5% 16,825 0.6% 37,839,545 �سراء

1.5% 1,898,272,120 2.1% 73,819 1.4% 94,154,267 بيع

)العرب املقيمني )غري اخلليجيني

1.5% 1,904,427,954 2.4% 83,743 1.4% 96,170,034 �سراء

0.2% 250,378,218 0.2% 8,589 0.2% 10,631,366 بيع

)الأجانب املقيمني )غري العرب واخلليجيني

0.2% 216,389,817 0.3% 9,786 0.2% 10,148,317 �سراء

0.8% 1,020,001,308 0.4% 12,577 0.3% 19,872,298 بيع

)الأجانب )عرب اتفاقيات املبادلة

0.6% 837,824,458 0.4% 12,759 0.3% 22,803,649 �سراء

100% 129,155,736,462 100% 3,456,380 100% 6,693,598,484 اإجماليات البيع

100% 129,155,736,462 100% 3,456,380 100% 6,693,598,484 اإجماليات ال�سراء
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ملخص السوق - النصف األول 2012م

القيمة املتداولة لألسهم تتجاوز 1,246,72 مليار ريال

 25.89 مليون صفقة تم تنفيذها خالل النصف األول 2012 م
املوؤ�سر  اأغلق  م   2012 الأول  الن�سف  نهاية  يف 

عند  )تـــــداول(  الــ�ــســعــوديــة  املــالــيــة  لل�سوق  ــعــام  ال

نقطة   133.91 مرتفعًا  نقطة   6،709.91 م�ستوى 

العام  من  الفرتة  نف�س  باإغالق  مقارنة   )%2.04(

ال�سابق. وبالن�سبة لأداء املوؤ�سر من بداية العام حتى 

 292.18 قــدره  ايجابيًا  عــائــدًا  حقق  فقد  تاريخه 

اإغــالق  نقطة  اأعــلــى  كانت  وقــد   4.55%(( نقطة 

للموؤ�سر خالل الفرتة يف يوم 2012/04/03 م عند 

م�ستوى 7،930.58 نقطة. 

يف  امل�سدرة  لالأ�سهم  ال�سوقية  القيمة  بلغت 

نهاية الن�سف الأول 2012 م 1،337.19 مليار ريال 

اأي ما يعادل 356.58 مليار دولر اأمريكي، م�سجلة 

الن�سف  نهاية  عن   %2.27 ن�ســــبته  بلغت  ارتفاعُا 

الأول من العام ال�سابق.

بلغت القيمة الإجمالية لالأ�سهم املتداولة خالل 

الن�سف الأول 2012 م 1،246.72 مليار ريال اأي ما 

بارتفاع  اأمريكي وذلك  332.46 مليار دولر  يعادل 

بلغت ن�ســــبته 113.73% عن نف�س الفرتة من العام 

ال�سابق.

خالل  املــتــداولــة*  الأ�سهم  عــدد  اإجــمــايل  وبلغ 

الن�سف الأول 2012 م 59.66 مليار �ســــهم مقابل 

27.50 مليار �سهم مت تداولها خالل الن�سف الأول 

ن�ســــبته  بلغت  بارتفاع  وذلــك  ال�سابق،  العام  من 

.%116.94

خالل  املنفذة  ال�سفقات  عــدد  اإجــمــايل  ــا  اأم  

الن�سف الأول 2012 م فقد بلغ 25.89 مليون �سفقة 

خالل  تنفيذها  مت  �سفقة  مليون   12.94 مقابـــل 

بارتفاع  وذلــك  ال�سابق،  العام  من  الأول  الن�سف 

بلغت ن�ســــبته %100.02.

* معدلة جلميع اإجراءات ال�سركات خالل الفرتة.
بلغ عدد اأيام التداول خالل الن�سف الأول2012، 130 يومًا

مقابل 128 يومًا خالل الن�سف الأول 2011م.

Sponsored by: 

اأداء موؤ�سرات القطاعات

Performance of Sectoral Indices

Sectoral Indices
ن�سبة التغري  للعام حتي تاريخه  مايو - 2012 م يونيو - 2012 م

موؤ�سرات القطاعات

YTD Change % May  - 2012 June  - 2012

Banks & Financial Services 5.08% -2.25% 15,674.05 15,321.96 امل�سارف واخلدمات املالية

Petrochemical Industries -4.87% -4.39% 6,201.56 5,929.60 ال�سناعات البرتوكيماوية

Cement 13.65% -1.84% 6,178.04 6,064.33 الأ�سمنت

Retail 5.77% -3.25% 7,078.56 6,848.79 التجزئة

Energy & Utilities -5.72% -2.75% 4,824.04 4,691.61 الطاقة واملرافق اخلدمية

Agriculture & Food Indust. 4.50% -5.91% 6,455.96 6,074.28 الزراعة وال�سناعات الغذائية

Telecom. & Information  Tech. 20.64% -6.15% 2,144.90 2,012.95 الإت�سالت وتقنية املعلومات

Insurance 7.67% -2.82% 1,104.26 1,073.10 التاأمني

Multi-Investment 3.28% -6.35% 3,039.71 2,846.82 �سركات ال�ستثمار املتعدد

Industrial Investment 6.50% -1.91% 5,988.91 5,874.63 ال�ستثمار ال�سناعي

Building & Construction -13.52% -6.63% 3,023.26 2,822.88 الت�سييد والبناء

Real Estate Development 22.50% -9.25% 3,651.74 3,313.94 التطوير العقاري

Transport 44.85% 5.01% 3,976.00 4,175.06 النقل

Media & Publishing 25.02% -3.07% 2,771.79 2,686.63 العالم والن�سر

Hotel & Tourism 18.87% 2.07% 6,994.51 7,139.18 الفنادق وال�سياحة

الشركات الجديدة المدرجة خالل النصف األول 2012 م
تكوين  �سركة  اإدراج  م   2012/02/07 املوافق  الثالثاء  يوم  يف  مت   •
 30 اإىل  مق�سم  ريال  مليون    300 مقداره  براأ�سمال  لل�سناعات  املتطورة 

 26 9 مليون �سهم لالكتتاب العام وذلك بقيمة  مليون �سهم حيث مت طرح 

ريال لل�سهم الواحد.

عناية  �سركة  اإدراج  م   2012/02/27 املوافق  الثنني  يــوم  يف  مت   •
اإىل  400 مليون  ريال مق�سم  للتاأمني التعاوين براأ�سمال مقداره  ال�سعودية 

40 مليون �سهم حيث مت طرح 16 مليون �سهم لالكتتاب العام وذلك بقيمة 

10 ريالت لل�سهم الواحد.

�سركة  اأ�سهم  اإدراج  م   2012/05/12 املوافق  ال�سبت  يــوم  يف  مت   •
170 مليون  1.7 مليار  ريال مق�سم اإىل  اأ�سمنت جنران براأ�سمال مقداره 

�سهم حيث مت طرح 85 مليون �سهم لالكتتاب العام وذلك بقيمة 10 ريالت 

لل�سهم الواحد.

�سركة  اأ�سهم  اإدراج  م   2012/06/04 املوافق  الإثنني  يــوم  يف  مت   •
 80 اإىل  800 مليون ريال مق�سم  براأ�سمال مقداره  لل�سفر  الطيار  جمموعة 

مليون �سهم حيث مت طرح 24 مليون �سهم لالكتتاب العام وذلك بقيمة 57 

رياًل لل�سهم الواحد.

• مت يف يوم الأحد املوافق 2012/06/24 م اإدراج اأ�سهم �سركة الإمناء 
طوكيو مارين براأ�سمال مقداره 200 مليون ريال مق�سم اإىل 20 مليون �سهم 

حيث مت طرح 6 مليون �سهم لالكتتاب العام وذلك بقيمة 10 ريالت لل�سهم 

الواحد. 
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تداول الأ�سهم ح�سب القطاعات - الن�سف الأول 2012 م

   Sectoral Activities - First Half 2012

Sector
الن�سبة اىل الإجماىل قيمه الأ�سهم املتداولة

الن�سبه اىل 

الإجماىل
 الأ�سهم املتداولة

الن�سبه اىل 

الإجماىل
ال�سفقات املنفذة

القطاعات

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

Banks & F. Services 9.16% 114,137,551,312.80 11.45% 6,830,400,335.00 5.24% 1,356,913 امل�سارف واخلدمات املالية

Petrochemical Indust. 17.59% 219,328,281,902.65 13.87% 8,273,992,682.00 11.93% 3,087,779 ال�سناعات البرتوكيماوية

Cement 4.14% 51,647,712,841.25 3.52% 2,100,103,886.00 5.08% 1,316,002 الأ�سمنت

Retail 2.47% 30,745,027,453.65 1.98% 1,183,576,989.00 3.17% 821,440 التجزئة

Energy & Utilities 1.17% 14,564,750,131.65 1.62% 966,512,573.00 0.67% 172,360 الطاقة واملرافق اخلدمية

Agri. & Food Indust. 6.21% 77,432,746,472.15 3.65% 2,175,111,292.00 7.10% 1,839,013 الزراعة وال�سناعات الغذائية

Telecom. & Info. Tech. 10.66% 132,951,850,647.10 17.03% 10,157,276,987.00 9.73% 2,519,956 الإت�سالت وتقنية املعلومات

Insurance 17.20% 214,393,896,413.35 10.19% 6,080,287,864.00 24.77% 6,413,950 التاأمني

Multi-Investment 5.11% 63,691,313,380.75 5.31% 3,167,145,854.00 5.85% 1,515,700 �سركات ال�ستثمار املتعدد

Industrial Investment 4.42% 55,089,804,409.05 2.40% 1,432,392,172.00 5.06% 1,310,714 ال�ستثمار ال�سناعي

Building & Construction 5.67% 70,631,728,747.80 5.21% 3,109,956,150.00 6.68% 1,730,000 الت�سييد والبناء

Real Estate Development 12.15% 151,473,405,815.00 20.01% 11,939,622,047.00 9.81% 2,538,505 التطوير العقاري

Transport 2.45% 30,489,975,033.10 2.93% 1,749,412,946.00 2.40% 621,578 النقل

Media & Publishing 0.64% 7,996,934,022.70 0.33% 193,931,507.00 0.87% 225,077 العالم والن�سر

Hotel & Tourism 0.97% 12,148,210,227.50 0.50% 295,300,485.00 1.62% 420,017 الفنادق وال�سياحة

Total 100.00% 1,246,723,188,810.50 100.00% 59,655,023,769.00 100.00% 25,889,004 الإجمايل

مقارنة معلومات التداول الن�سف الأول 2012 م مع  الن�سف الأول 2011 م

Comparing Trading Statistics 1st Half 2012 with 1st Half 2011

 Trading
Information

ن�سبة التغري الن�سف الأول 2011  الن�سف الأول 2012   June  يونيو  May مايو  April  ابريل الربع الأول 2012 

معلومات التداول

Change % 1st Half - 2011 1st Half - 2012 2012 2012 2012 1st Q - 2012

Transactions 100.02% 12,942,972 25,889,004 3,456,380 3,810,024 5,146,817 13,475,783 عدد ال�سفقات املنفذه

 Shares Traded 116.94% 27,497,985,541 59,655,023,769 6,694,527,575 8,348,890,428 12,696,679,255 31,914,926,511 عدد الأ�سهم املتداولة 

Value Traded
(SR)

113.73% 583,319,205,284 1,246,723,188,810.50 129,155,736,462.40 162,770,156,091.90 270,086,347,937.15 684,710,948,319.05
قيمة الأ�سهم املتداولة 

)ريال(

 Number of
Trading Days

_ 128 130 21 22 22 65 عدد اأيام التداول    

 Daily Average of
Transactions

96.95% 101,117 199,146 164,590 173,183 233,946 207,320
املتو�سط اليومي لعدد 

ال�سفقات املنفذه

  Daily Average of
Shares Traded

113.61% 214,828,012 458,884,798 318,787,027 379,495,019 577,121,784 490,998,869
املتو�سط اليومي 

لالأ�سهم املتداولة

 Daily Average of
Value (SR)

110.44% 4,557,181,291 9,590,178,375 6,150,273,165 7,398,643,459 12,276,652,179 10,534,014,590
املتو�سط اليومي لقيمة 

الأ�سهم املتداولة )ريال(

 Market
 Capitalization (SR
biln)

2.27% 1,307.49 1,337.19 1,337.19 1,371.58 1,481.36 1,539.61
)القيمه ال�سوقيه 

لالأ�سهم امل�سدره 

)مليار ريال  

 All Share Index
(TASI)

2.04% 6,576.00 6,709.91 6,709.91 6,975.27 7,558.47 7,835.15 )املوؤ�سر العام  )نقطة 

46
العدد 69 - يوليو 2012م



Market Summary - First Half Report 2012

Value )0،000( القيمه بالع�سرة اآلف Volume )00(  الكميه باملئات Transactions  ال�سفقات
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Sponsored by: 

ال�سركات الأكرث اإرتفاعا يف اأ�سعارها )مقارنة �سعر اإغالق يونيو 2012 م مع مايو 2012 م(

Top Gainers )Comparing Close Price of June 2012 with May 2012 )

Company
نسبة التغير

2012/05/30 2012/06/30 ال�سركة

Change %

* Alinma Tokio M. 717.50% 10.00 81.75 الإمناء طوكيو م * 

Enaya 70.91% 47.10 80.50 عناية

Saudi Export 19.23% 39.00 46.50 ال�سادارات

* ALTAYYAR 14.04% 57.00 65.00 الطيار *

Sagr Insurance 13.88% 24.50 27.90 ال�سقر للتاأمني

* Listed during the month (June  2012 ) * ادرجت خالل ال�سهر ) يونيو2012 م(

ال�سركات الأكرث اإنخفا�سا يف اأ�سعارها )مقارنة �سعر اإغالق يونيو 2012 م مع مايو 2012 م(

Top Losers )Comparing Close Price of June 2012 with May 2012)

Company
ن�سبة التغري

2012/05/30 2012/06/30 ال�سركة

Change %

ALLIANZ SF -44.21% 95.00 53.00 األيانز اإ�س اإف

Qassim Agriculture -24.78% 23.00 17.30 الق�سيم الزراعية

Annam Holding -23.88% 72.25 55.00 اأنعام القاب�سة

Food -23.39% 28.00 21.45 الغذائية

KEC -21.05% 19.00 15.00 مدينة املعرفة
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Banks & Financial Services
قيمة ال�سهم املتداوله ال�سهم املتداوله   ال�سفقات املنفذه

امل�سارف واخلدمات املالية

Value Traded Volume Traded Transactions

Riyad 127,565,873.90 5,577,347 2,268 الريا�س

AlJazira 299,452,923.40 13,375,937 7,176 اجلزيرة

Saudi Investment 40,133,130.85 2,515,958 1,532 ا�ستثمار

Saudi Hollandi 21,031,141.30 786,967 586 ال�سعودي الهولندي

Saudi Fransi 56,595,135.60 1,682,721 1,368 ال�سعودي الفرن�سي

SABB 86,114,496.90 2,570,371 1,563 �سـاب

Arab National 69,265,025.80 2,573,225 1,551 العربي الوطني

SAMBA 147,900,680.10 3,299,638 2,742 �سامبا

Al Rajhi 1,719,912,221.75 23,696,558 18,953 الراجحي

AL Bilad 341,792,479.30 12,695,390 9,833 البالد

Alinma 6,008,665,798.55 487,042,779 91,597 الإمناء

Total 8,918,428,907.45 555,816,891 139,169 اجمايل القطاع

Petrochemical Industries
قيمة ال�سهم املتداوله ال�سهم املتداوله   ال�سفقات املنفذه

ال�سناعات البرتوكيماوية 

Value Traded Volume Traded Transactions

CHEMANOL 637,219,988.80 42,650,259 18,935 كيمانول

Petrochem 255,249,163.80 11,866,038 6,599 برتوكيم

SABIC 8,485,623,873.50 93,251,141 96,745 �سابك

SAFCO 334,603,562.50 1,943,664 3,380 �سافكو

Industrialization 535,974,302.00 16,895,540 7,009 الت�سنيع

Alujain 457,263,465.35 30,365,115 16,192 اللجني

Nama Chemicals 6,848,186,141.10 456,618,908 153,818 مناء للكيماويات

SIIG 248,616,692.70 11,778,989 4,064 املجموعة ال�سعودية

Sahara Petrochemical 410,845,334.05 29,523,133 11,675 ال�سحراء للبرتوكيماويات

YANSAB 520,329,844.10 11,789,739 8,154 ين�ساب

Sipchem 287,879,441.00 15,739,598 8,451 �سبكيم العاملية

Advanced 464,706,315.05 18,974,073 9,397 املتقدمة

Saudi Kayan 1,380,301,863.05 91,087,781 23,188 كيان ال�سعودية

Petro Rabigh 303,152,519.30 15,475,890 11,561 برتو رابغ

Total 21,169,952,506.30 847,959,868 379,168 اجمايل القطاع

Cement
قيمة ال�سهم املتداوله ال�سهم املتداوله   ال�سفقات املنفذه

ال�سمنت

Value Traded Volume Traded Transactions

HCC 369,125,634.30 21,108,951 16,983 اأ�سمنت حائل

Najran Cement 4,504,670,415.05 209,215,751 97,274 اأ�سمنت جنران

Arab Cement 484,345,087.00 8,766,977 6,079 ال�سمنت العربية

Yamamah Cement 316,748,712.80 6,517,563 4,875 ا�سمنت اليمامة

Saudi Cement 284,290,766.00 3,154,400 3,657 ا�سمنت ال�سعوديه

Qassim Cement 48,674,532.25 622,215 1,274 ا�سمنت الق�سيم

Southern Cement 58,936,145.50 592,208 1,220 ا�سمنت اجلنوبيه

Yanbu Cement 191,341,142.25 2,445,824 2,229 ا�سمنت ينبع

Eastern Cement 42,695,955.25 804,706 1,126 ا�سمنت ال�سرقية

Tabuk Cement 34,965,354.05 1,491,699 1,394 ا�سمنت تبوك

Jouf Cement 451,785,813.45 26,531,046 15,312 ا�سمنت اجلوف

Total 6,787,579,557.90 281,251,340 151,423 اجمايل القطاع

Retail
قيمة ال�سهم املتداوله ال�سهم املتداوله   ال�سفقات املنفذه

التجزئة

Value Traded Volume Traded Transactions

A. Othaim Market 61,069,512.50 678,057 2,715 اأ�سواق ع العثيم

Mouwasat 74,880,384.70 1,608,200 2,349 املوا�ساة

Extra 48,233,981.50 550,685 1,663 اإك�سرتا

SASCO 320,045,501.05 19,843,125 13,326 خدمات ال�سيارات

ب�����رع�����اي�����ةملخص السوق - النصف األول 2012م
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Thim›ar 322,414,863.60 14,113,492 13,677 ثمار

Fitaihi Group 916,913,829.55 65,947,673 28,348 جمموعة فتيحي

Jarir 91,100,757.00 595,746 1,521 جرير

Aldrees 113,256,921.70 3,303,938 4,091 الدري�س

AlHokair 118,248,516.00 1,528,282 2,814 احلكري

Alkhaleej Trng 48,986,610.90 1,457,965 2,487 اخلليج للتدريب

Total 2,115,150,878.50 109,627,163 72,991 اجمايل القطاع

Energy & Utilities
قيمة ال�سهم املتداوله ال�سهم املتداوله   ال�سفقات املنفذه

الطاقة واملرافق اخلدمية

Value Traded Volume Traded Transactions

Gas & Industrialization 75,627,042.55 3,499,731 3,467 الغاز والت�سنيع

Saudi Electricity 625,186,551.50 48,299,337 8,853 كهرباء ال�سعودية

Total 700,813,594.05 51,799,068 12,320 اجمايل القطاع

Agriculture & Food Industries
قيمة ال�سهم املتداوله ال�سهم املتداوله   ال�سفقات املنفذه

الزراعة وال�سناعات الغذائية

Value Traded Volume Traded Transactions

SAVOLA Group 200,308,696.80 5,862,474 3,383 جمموعة �سافول

Food 504,991,679.95 22,104,031 18,395 الغذائية

SADAFCO 113,793,964.50 2,034,370 3,277 �سدافكو

Almarai 650,834,993.25 9,622,623 11,672 املراعي

Anaam Holding 999,895,203.25 16,391,043 23,798 اأنعام القاب�سة

H B 143,167,782.30 3,910,091 5,831 حلواين اإخوان

Herfy Foods 38,571,604.25 430,549 981 هريف لالأغذية

NADEC 78,411,170.60 2,704,916 3,075 نادك

Qassim Agriculture 2,442,575,987.00 144,140,671 64,933 الق�سيم الزراعيه

Tabuk Agriculture 455,510,122.75 18,005,379 14,810 تبوك الزراعيه

Saudi Fisheries 424,751,606.90 14,883,145 16,706 الأ�سماك

Sharqiya Dev Co 647,517,192.85 14,181,670 21,384 ال�سرقية للتنمية

Jouff Agriculture 36,094,702.70 980,122 1,608 اجلوف الزراعيه

Bishah Agriculture * 0.00 0 0 * بي�سة الزراعيه

Jazan Development 789,384,676.95 50,368,347.00 25,838.00 جازان للتنمية

Total 7,525,809,384.05 305,619,431 215,691 اجمايل القطاع

 Telecomm. & Information
Technology

قيمة ال�سهم املتداوله ال�سهم املتداوله   ال�سفقات املنفذه

الت�سالت وتقنية املعلومات

Value Traded Volume Traded Transactions

STC 484,071,449.60 12,312,349 6,243 الت�سالت

Etihad Etisalat 813,579,044.75 12,854,999 8,540 احتاد ات�سالت

ZAIN KSA 10,715,819,440.20 1,197,918,489 205,168 زين ال�سعودية

 Atheeb Telecom 5,774,391,579.05 379,786,770 135,004 عذيب لالت�سالت

 Almutakamela 2,293,883,541.25 90,361,615 58,011  املتكاملة

Total 20,081,745,054.85 1,693,234,222 412,966 اجمايل القطاع

Insurance
قيمة ال�سهم املتداوله ال�سهم املتداوله   ال�سفقات املنفذه

التاأمني

Value Traded Volume Traded Transactions

Tawuniya 136,802,617.90 2,999,463 4,379 التعاونية

Malath Insurance 854,552,986.90 41,701,441 30,662 مالذ للتاأمني

MEDGULF 81,162,904.20 2,691,872 3,205 ميدغلف للتاأمني

ALLIANZ SF 2,260,589,407.00 32,144,456 76,212 األيانز اإ�س اإف

SALAMA 411,842,226.00 11,333,790 15,091 �سالمة

Walaa Insurance 901,738,197.85 42,091,988 31,412 ولء للتاأمني

Arabian Shield 341,541,467.80 12,490,687 11,464 الدرع العربي

SABB Takaful 723,914,033.00 23,515,271 25,742 �ساب تكافل

SANAD 459,934,497.40 21,557,125 19,406 �سند

SAICO 580,368,004.20 14,584,183 21,674 �سايكو

WAFA Insurance 498,868,202.70 12,788,419 19,635 وفاء للتاأمني

Sponsored by: 
Market Summary - First Half Report 2012
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Gulf Union 522,188,614.60 26,658,322 18,870 احتاد اخلليج

ATC 544,883,325.25 9,425,239 18,349 الأهلي للتكافل

Al - Ahlia 443,597,431.90 12,451,176 17,462 الأهلية

 ACIG 735,576,694.00 26,707,048 32,253 اأ�سيج

AICC 357,971,713.25 14,120,757 13,593 التاأمني العربية

Trade Union 319,306,662.85 13,997,898 13,132 الحتاد التجاري

Sagr Insurance 679,757,873.00 26,729,263 23,815 ال�سقر للتاأمني

U C A 270,220,279.90 8,204,861 11,254 املتحدة للتاأمني

Saudi Re 1,395,195,112.30 113,497,833 40,856 الإعادة ال�سعودية

Bupa Arabia 600,261,842.60 26,433,232 20,930 بوبا العربية

Weqaya Takaful 1,077,576,119.70 33,695,755 36,802 وقاية للتكافل

Al Rajhi Takaful 546,001,490.55 11,050,404 18,445 تكافل الراجحي

ACE 719,226,935.25 8,507,309 24,528 اي�س

AXA - Cooperative 563,265,377.30 17,210,527 21,094 اك�سا - التعاونية

Gulf General 523,051,351.40 14,500,248 19,237 اخلليجية العامة

Buruj 938,499,208.80 18,483,865 33,582 بروج

Al Alamiya 993,307,818.00 23,042,316 32,413 العاملية

Solidarity 1,041,690,244.20 48,341,596 33,265 �سوليدرتي تكافل

Wataniya 503,439,836.50 6,040,924 18,718 الوطنية

Amana Insurance 1,634,655,375.50 48,034,048 56,017 امانة للتامني

 Enaya 3,053,339,331.45 53,662,026 88,989 عناية

 Alinma Tokio M. 3,568,932,968.25 45,469,471 256,017 الإمناء طوكيو م

Total 28,283,260,151.50 824,162,813 1,108,503 اجمايل القطاع

Multi- Investment
قيمة ال�سهم املتداوله ال�سهم املتداوله   ال�سفقات املنفذه

�سركات ال�ستثمار املتعدد

Value Traded Volume Traded Transactions

SARCO 482,557,483.25 8,833,355 16,217 امل�سايف

Saudi Advanced 835,358,800.60 49,664,856 26,344 املتطورة

Al Ahsa for Dev. 1,154,040,162.80 84,371,145 30,813 الح�ساء للتنميه

SISCO 924,643,508.35 66,321,950 25,986 �سي�سكو

Assir 291,898,109.75 18,257,227 7,910 ع�سري

Al Baha 344,048,269.25 19,824,652 16,612 الباحة

kingdom 174,154,543.90 15,010,491 8,273 اململكة

Total 4,206,700,877.90 262,283,676 132,155 اجمايل القطاع

Industrial Investment
قيمة ال�سهم املتداوله ال�سهم املتداوله   ال�سفقات املنفذه

ال�ستثمار ال�سناعي

Value Traded Volume Traded Transactions

 Takween 609,942,659.70 14,705,019.00 23,036.00 تكوين

BCI 153,914,347.20 5,815,978.00 6,507.00 بى �سى اآى

MA›ADEN 378,154,041.40 12,675,090 8,533 معادن

Astra Indust 64,554,259.70 1,573,071 3,273 اأ�سرتا ال�سناعية

ALSorayai 123,684,738.80 5,599,045 4,666 جمموعة ال�سريع

Shaker 55,451,723.25 750,640 1,336 �ساكر

 Pharmaceutical 47,727,168.70 1,125,581 1,389 الدوائية

Glass 140,728,044.30 4,924,274 4,347 زجاج

FIPCO 677,354,663.00 18,800,350 18,897 فيبكو

Maadaniyah 338,118,926.95 14,215,732 13,328 معدنية

Saudi Chemical 268,222,752.10 6,914,593 5,280 الكيميائيه ال�سعوديه

SPM 74,621,362.60 2,483,342 2,848 �سناعة الورق

AlAbdullatif 32,960,992.10 1,284,716 1,305 العبداللطيف

Saudi Export 666,200,356.50 15,748,053 18,493 ال�سادرات

Total 3,631,636,036.30 106,615,484.00 113,238.00 اجمايل القطاع
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Building & Construction
قيمة ال�سهم املتداوله ال�سهم املتداوله   ال�سفقات املنفذه

الت�سييد والبناء

Value Traded Volume Traded Transactions

ASLAK 365,515,653.60 9,976,804 11,011 اأ�سالك

MMG 428,549,732.00 33,326,342 17,153 جمموعة املعجل

SSP 71,488,424.45 3,192,372 3,315 الأنابيب ال�سعودية

ALKHODARI 123,734,431.70 3,866,417 4,998 اخل�سري

Ceramic 62,387,659.50 668,057 1,635 اخلزف

Gypsum 73,927,949.00 2,722,403 3,408 اجلب�س

Cables 688,730,544.00 45,393,089 21,972 الكابالت

Saudi Industrial 1,303,968,203.55 83,443,982 40,769 �سدق

Amiantit 276,600,192.65 18,197,125 9,019 اميانتيت

Pipes 200,867,540.95 9,747,944 7,362 اأنابيب

Zamil Industrial 57,828,320.50 2,068,378 1,741 الزامل لل�سناعة

AL Babtain 54,501,975.65 2,454,951 3,414 البابطني

SVCP 60,127,802.25 927,671 1,615 الفخارية

MESC 407,801,158.85 24,479,531 17,377 م�سك

Red Sea 142,205,070.40 4,933,436 6,491 البحر الأحمر

Total 4,318,234,659.05 245,398,502 151,280 اجمايل القطاع

Real Estate Development
قيمة ال�سهم املتداوله ال�سهم املتداوله   ال�سفقات املنفذه

التطوير العقاري

Value Traded Volume Traded Transactions

Real Estate 79,948,427.70 3,148,461 2,243 العقارية

Taiba 152,531,016.35 7,652,041 4,188 طيبة لال�ستثمار

Makkah 63,091,061.30 1,618,773 1,842 مكة لالن�ساء

Arriyadh Development 336,606,773.00 14,847,523 8,001 التعمري

Emaar E .C 2,677,434,007.25 286,638,094 61,422 اإعمار

Jabal Omar 838,631,941.35 48,873,011 18,451 جبل عمر

Dar Al Arkan 5,740,451,171.35 597,296,977 91,799 دار الأركان

KEC 3,529,208,883.90 237,443,693 66,759 مدينة املعرفة

Total 13,417,903,282.20 1,197,518,573 254,705 اجمايل القطاع

Transport
قيمة ال�سهم املتداوله ال�سهم املتداوله   ال�سفقات املنفذه

النقل

Value Traded Volume Traded Transactions

Bahri 701,700,865.90 40,424,246 13,551 البحري

SAPTCO 577,370,515.30 41,903,147 17,397 النقل اجلماعي

Mubarrad 1,125,186,892.85 25,164,299 31,500 مربد

Budget Saudi 41,184,718.60 960,036 1,859 بدجت ال�سعودية

Total 2,445,442,992.65 108,451,728 64,307 اجمايل القطاع

Media and Publishing
قيمة ال�سهم املتداوله ال�سهم املتداوله   ال�سفقات املنفذه

العالم والن�سر

Value Traded Volume Traded Transactions

Tihama 103,229,766 1,340,872 3,415 تهامه لالعالن

SRMG 270,567,118 10,588,555 10,690 الأبحاث و الت�سويق

SPPC 131,784,211 4,945,085 6,249 طباعة وتغليف

Total 505,581,093.65 16,874,512 20,354 اجمايل القطاع

Hotel & Tourism
قيمة ال�سهم املتداوله ال�سهم املتداوله   ال�سفقات املنفذه

الفنادق وال�سياحة

Value Traded Volume Traded Transactions

ALTAYYAR 4,753,000,645.75 77,629,892 215,799 الطيار

Hotels 28,857,623.10 1,062,760 1,230 الفنادق

Shams 265,639,217.20 9,221,652 11,081 �سم�س

Total 5,047,497,486.05 87,914,304 228,110 اجمايل القطاع

 Market 129,155,736,462.40 6,694,527,575 3,456,380 اجمايل ال�سوق

* Suspended since 13/01/2007 * معلقة من التداول منذ 13/01/2007

Sponsored by: 
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FINANCIAL INDICATORS - 30/06/2012  املوؤ�سرات املالية الرئي�سية - 30/06/2012 م 

Company

Close  
Price

Book 
Value (SR)

P/B
Value

EPS
(SR)

P/E
Ratio

Issued
Shares (mn)

Market 
Cap. (mn)

Shareholders› 
Equity (mn)

Net Income 
(mn)

ال�سركة

�سعر الإغالق
القيمه 

الدفرتيه

ال�سعر/القيمه 

الدفرتيه

العائد على 

ال�سهم
ال�سعر للعائد

الأ�سهم امل�سدره 

)مليون(

القيمه ال�سوقيه 

)مليون(

حقوق امل�ساهمني 

)مليون(

�سايف الدخل 

)مليون(

Riyad 23.00 20.22 1.14 2.21 10.43 1,500.000 34,500.00 30,328.02 3,309.27 الريا�س

AlJazira 21.60 16.46 1.31 1.28 16.89 300.000 6,480.00 4,938.18 383.57 اجلزيرة

Saudi Investment 15.70 15.72 1.00 1.29 12.13 550.000 8,635.00 8,648.75 711.65 ا�ستثمار

Saudi Hollandi 26.00 18.47 1.41 2.73 9.52 396.900 10,319.40 7,331.47 1,083.86 ال�سعودي الهولندي

Saudi Fransi 33.40 22.77 1.47 3.30 10.12 904.018 30,194.20 20,587.44 2,983.19 ال�سعودي الفرن�سي

SABB 32.60 17.68 1.84 2.99 10.90 1,000.000 32,600.00 17,682.79 2,991.01 �سـاب

Arab National 26.00 19.55 1.33 2.63 9.87 850.000 22,100.00 16,621.63 2,239.22 العربي الوطني

SAMBA 45.10 32.47 1.39 4.81 9.38 900.000 40,590.00 29,221.62 4,325.14 �سامبا

Al Rajhi 73.75 21.72 3.40 5.13 14.39 1,500.000 110,625.00 32,583.64 7,688.98 الراجحي

AL Bilad 26.70 13.17 2.03 2.62 10.20 300.000 8,010.00 3,952.32 785.67 البالد

Alinma 12.25 10.72 1.14 0.34 35.95 1,500.000 18,375.00 16,079.92 511.11 الإمناء

 Total Banks & Financial
Services Sector

- 19.38 1.72 2.78 11.94 9,700.918 322,428.60 187,975.77 27,012.67
اإجمايل قطاع امل�سارف 

واخلدمات املالية

CHEMANOL 13.80 12.51 1.10 0.71 19.39 120.600 1,664.28 1,508.27 85.81 كيمانول

Petrochem 19.90 9.64 2.06 -0.16 (M)  (س) 480.000 9,552.00 4,628.84 -75.58 برتوكيم

SABIC 92.75 48.43 1.92 9.60 9.66 3,000.000 278,250.00 145,293.43 28,794.43 �سابك

SAFCO 170.00 36.29 4.68 16.26 10.46 250.000 42,500.00 9,072.59 4,064.05 �سافكو

Industrialization 31.00 17.54 1.77 3.57 8.68 668.914 20,736.34 11,733.15 2,387.67 الت�سنيع

Alujain 14.55 8.19 1.78 -0.17 (M)  (س) 69.200 1,006.86 566.43 -11.75 اللجني

Nama Chemicals 14.15 10.90 1.30 -0.592 (M)  (س) 128.520 1,818.56 1,400.26 -76.10 مناء للكيماويات

SIIG 20.40 13.74 1.48 1.10 18.51 450.000 9,180.00 6,183.86 495.92 املجموعة ال�سعودية

Sahara Petrochemical 13.55 11.91 1.14 0.81 16.82 438.795 5,945.67 5,225.75 353.55 ال�سحراء للبرتوكيماويات

YANSAB 44.00 19.97 2.20 5.65 7.79 562.500 24,750.00 11,235.08 3,176.75 ين�ساب

Sipchem 18.10 14.56 1.24 2.01 9.01 366.667 6,636.67 5,336.87 736.62 �سبكيم العاملية

Advanced 25.10 11.84 2.12 2.676 9.38 163.995 4,116.27 1,942.44 438.78 املتقدمة

Saudi Kayan 14.90 10.09 1.48 -0.21 (M)  (س) 1,500.000 22,350.00 15,141.19 -313.04 كيان ال�سعودية

Petro Rabigh 19.00 9.36 2.03 -0.59 (M)  (س) 876.000 16,644.00 8,201.57 -516.73 برتو رابغ

 Total Petrochemical
Industries Sector

- 25.07 1.96 4.36 11.26 9,075.191 445,150.65 227,469.73 39,540.38
اإجمايل قطاع ال�سناعات

البرتوكيماوية

HCC 17.00 9.52 1.79 -0.42 (M)  (س) 97.900 1,664.30 931.74 -40.94 اأ�سمنت حائل

Najran Cement 21.70 10.50 2.07 1.38 15.72 170.000 3,689.00 1,784.75 234.63 اأ�سمنت جنران

Arab Cement 55.75 36.29 1.54 5.49 10.15 80.000 4,460.00 2,903.09 439.48 ال�سمنت العربية

Yamamah Cement 49.80 17.16 2.90 4.14 12.04 202.500 10,084.50 3,474.51 837.67 ا�سمنت اليمامة

Saudi Cement 90.25 19.07 4.73 6.19 14.58 153.000 13,808.25 2,917.12 946.87 ا�سمنت ال�سعوديه

Qassim Cement 78.00 19.99 3.90 6.27 12.45 90.000 7,020.00 1,798.72 563.96 ا�سمنت الق�سيم

Southern Cement 99.50 17.44 5.70 6.82 14.60 140.000 13,930.00 2,441.88 954.22 ا�سمنت اجلنوبيه

Yanbu Cement 79.25 25.96 3.05 5.45 14.54 105.000 8,321.25 2,726.22 572.44 ا�سمنت ينبع

Eastern Cement 53.00 23.16 2.29 4.48 11.82 86.000 4,558.00 1,992.15 385.66 ا�سمنت ال�سرقية

Tabuk Cement 23.45 12.32 1.90 1.61 14.57 90.000 2,110.50 1,108.43 144.88 ا�سمنت تبوك

Jouf Cement 16.55 10.63 1.56 0.64 25.73 130.000 2,151.50 1,381.81 83.62 ا�سمنت اجلوف

Total Cement Sector - 17.45 3.06 3.81 14.02 1,344.400 71,797.30 23,460.42 5,122.49 اإجمايل قطاع الأ�سمنت

A. Othaim Market 85.50 25.12 3.40 6.55 13.05 22.500 1,923.75 565.26 147.44 ا�سواق ع العثيم

Mouwasat 45.00 14.30 3.15 3.10 14.49 50.000 2,250.00 714.87 155.25 املوا�ساة

Extra 86.75 14.07 6.16 5.07 17.09 24.000 2,082.00 337.73 121.80 اإك�سرتا

SASCO 15.80 12.25 1.29 1.40 11.30 45.000 711.00 551.41 62.94 خدمات ال�سيارات
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)مليون(
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)مليون(

�سايف الدخل 

)مليون(

Thim›ar 21.70 3.57 6.08 0.72 29.95 10.000 217.00 35.72 7.25 ثمار

Fitaihi Group 13.00 11.49 1.13 -0.76 (M)  (س) 55.000 715.00 631.96 -41.73 جمموعة فتيحي

Jarir 151.00 16.25 9.29 9.01 16.76 60.000 9,060.00 974.80 540.45 جرير

Aldrees 33.10 13.51 2.45 3.10 10.69 30.000 993.00 405.16 92.92 الدري�س

AlHokair 80.25 20.03 4.01 6.39 12.56 70.000 5,617.50 1,402.20 447.38  احلكري 

Alkhaleej Trng 34.00 12.42 2.74 2.17 15.65 25.000 850.00 310.50 54.33 اخلليج للتدريب

Total Retail Sector - 15.15 4.12 4.06 15.38 391.500 24,419.25 5,929.62 1,588.03 اإجمايل قطاع التجزئة

Gas & Industrialization 21.00 13.69 1.53 1.98 10.63 75.000 1,575.00 1,026.43 148.18 الغاز والت�سنيع

Saudi Electricity 12.90 12.30 1.05 0.58 22.29 4,166.594 53,749.06 51,269.82 2,411.63 كهرباء ال�سعودية

Total Energy
& Utilities Sector

- 12.33 1.06 0.60 21.61 4,241.594 55,324.06 52,296.25 2,559.81
اإجمايل قطاع الطاقة

واملرافق اخلدمية

SAVOLA Group 34.70 16.57 2.09 2.56 13.56 500.000 17,350.00 8,285.15 1,279.52 جمموعة �سافول

Food 21.45 10.30 2.08 0.32 66.69 20.000 429.00 206.06 6.43 الغذائية

SADAFCO 56.50 24.14 2.34 4.69 12.06 32.500 1,836.25 784.55 152.28  �سدافكو

Almarai 64.25 17.94 3.58 3.27 19.67 400.000 25,700.00 7,177.61 1,306.62 املراعي

Anaam Holding 55.00 12.40 4.44 0.96 57.57 10.900 599.50 135.12 10.41 اأنعام القاب�سة

 H B 35.40 19.39 1.83 2.69 13.14 28.571 1,011.43 554.07 76.96 حلواين اإخوان

Herfy Foods 88.50 16.01 5.53 5.16 17.16 30.000 2,655.00 480.19 154.71 هريف لالأغذية

NADEC 27.60 17.31 1.59 1.54 17.96 60.000 1,656.00 1,038.75 92.23 نادك

Qassim Agriculture 17.30 7.59 2.28 -0.14 (M)  (س) 50.000 865.00 379.47 -6.78 الق�سيم الزراعيه

Tabuk Agriculture 25.20 18.53 1.36 1.42 17.72 20.000 504.00 370.50 28.45 تبوك الزراعيه

Saudi Fisheries 27.30 7.29 3.74 -0.63 (M)  (س) 53.538 1,461.57 390.32 -33.93 الأ�سماك

Sharqiya Dev Co 43.20 9.72 4.44 -0.92 (M)  (س) 7.500 324.00 72.93 -6.90 ال�سرقية للتنمية

Jouff Agriculture 37.40 24.27 1.54 3.45 10.83 25.000 935.00 606.65 86.30 اجلوف الزراعيه

 Bishah Agriculture* 69.75 - - - - 5.000 348.75 - -  بي�سة الزراعيه *

Jazan Development 14.85 10.50 1.41 -1.32 (M)  (س) 50.000 742.50 525.01 -65.92 جازان للتنمية

 Total Agriculture & Food
Industries

- 16.25 2.69 2.38 18.32 1,293.009 56,418.00 21,006.37 3,080.38
اإجمايل قطاع الزراعة

وال�سناعات الغذائية

STC 39.50 24.53 1.61 4.31 9.17 2,000.000 79,000.00 49,052.81 8,618.15 الت�سالت

Etihad Etisalat 62.75 25.99 2.41 7.56 8.30 700.000 43,925.00 18,195.57 5,292.67 احتاد ات�سالت

Zain KSA 7.80 2.80 2.79 -1.30 (M)  (س) 1,400.000 10,920.00 3,918.86 -1,813.44 زين ال�سعودية 

Atheeb Telecom 14.10 - - -0.29 (M)  (س) 157.500 2,220.75 -0.64 -45.29 عذيب لالت�سالت

Almutakamela 21.75 2.98 7.31 -0.43 (M)  (س) 100.000 2,175.00 297.62 -43.26 املتكاملة

 Total Telecomm. &
Information Tech. Sector

- 16.40 1.93 2.76 11.51 4,357.500 138,240.75 71,464.22 12,008.84
اإجمايل قطاع الت�سالت

وتقنية املعلومات

Tawuniya 47.40 24.97 1.90 5.06 9.37 75.000 3,555.00 1,872.45 379.39 التعاونية

Malath Insurance 19.85 10.50 1.89 0.79 25.10 30.000 595.50 314.89 23.73 مالذ للتاأمني

MEDGULF 29.40 13.24 2.22 3.53 8.33 80.000 2,352.00 1,059.14 282.39 ميدغلف للتاأمني

ALLIANZE SF 53.00 8.00 6.63 0.36 146.05 20.000 1,060.00 159.97 7.26 األيانز اإ�س اإف

SALAMA 34.60 8.42 4.11 -0.52 (M)  (س) 10.000 346.00 84.18 -5.23 �سالمة

Walaa Insurance 21.10 8.36 2.52 0.329 64.13 20.000 422.00 167.22 6.58 ولء للتاأمني

Arabian Shield 30.50 11.53 2.65 0.56 54.64 20.000 610.00 230.58 11.16 الدرع العربي

SABB Takaful 27.80 9.60 2.89 0.33 84.05 34.000 945.20 326.50 11.25 �ساب تكافل

SANAD 21.05 5.54 3.80 -1.39 (M)  (س) 20.000 421.00 110.80 -27.89 �سند

SAICO 38.40 6.54 5.87 0.48 80.49 10.000 384.00 65.42 4.77 �سايكو

WAFA Insurance 37.10 4.74 7.83 -0.22 (M)  (س) 10.000 371.00 47.40 -2.19 وفا للتاأمني
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 Gulf Union 20.80 6.52 3.19 -2.884 (M)  (س) 22.000 457.60 143.48 -63.45 اإحتاد اخلليج

ATC 57.50 8.14 7.06 -0.23 (M)  (س) 16.667 958.33 135.72 -3.80 الأهلي للتكافل

Al - Ahlia 34.50 3.20 10.80 -0.69 (M)  (س) 10.000 345.00 31.95 -6.89 الأهلية

ACIG 25.10 1.59 15.84 -0.57 (M)  (س) 10.000 251.00 15.85 -5.71 اأ�سيج

AICC 24.80 8.98 2.76 0.89 27.77 20.000 496.00 179.59 17.86 التاأمني العربية

Trade Union 23.80 12.19 1.95 -0.08 (M)  (س) 25.000 595.00 304.75 -2.06 الحتاد التجاري

Sagr Insurnce 27.90 12.88 2.17 1.64 16.97 20.000 558.00 257.50 32.87 ال�سقر للتاأمني

U C A 32.40 16.51 1.96 2.62 12.35 20.000 648.00 330.22 52.47 املتحدة للتاأمني

Saudi Re 11.70 9.36 1.25 -0.165 (M)  (س) 100.000 1,170.00 935.88 -16.46 الإعادة ال�سعودية

Bupa Arabia 23.40 13.00 1.80 1.92 12.19 40.000 936.00 520.14 76.76 بوبا العربية

Weqaya Takaful 31.10 5.84 5.33 -3.05 (M)  (س) 20.000 622.00 116.78 -60.94 وقاية للتكافل

Al Rajhi Takaful 48.70 5.51 8.84 -1.39 (M)  (س) 20.000 974.00 110.15 -27.74 تكافل الراجحي 

ACE 87.75 14.53 6.04 1.69 51.78 10.000 877.50 145.33 16.95 اي�س

AXA - Cooperative 33.00 8.32 3.97 -0.85 (M)  (س) 20.000 660.00 166.30 -17.09 اك�سا - التعاونية

Gulf General 34.40 6.82 5.04 -0.52 (M)  (س) 20.000 688.00 136.49 -10.30 اخلليجية العامة

Buruj 46.00 6.27 7.34 -1.04 (M)  (س) 13.000 598.00 81.48 -13.50 بروج للتامني

Al Alamiyah 41.80 6.85 6.10 0.08 506.97 20.000 836.00 137.04 1.65 العاملية

Solidarity 20.70 8.64 2.40 -0.19 (M)  (س) 55.500 1,148.85 479.41 -10.52 �سوليدرتي تكافل

Wataniya 81.00 8.59 9.43 1.06 76.70 10.000 810.00 85.90 10.56 الوطنية

Amana Insurance 33.30 8.22 4.05 -0.38 (M)  (س) 32.000 1,065.60 263.13 -12.03 امانة للتامني

Enaya 80.50 10.00 8.05 - - 40.000 3,220.00 400.00 - عناية

Alinma Tokio M 81.75 10.00 8.18 - - 20.000 1,635.00 200.00 - الإمناء طوكيو م

Total Insurance Sector - 10.77 3.18 0.73 47.11 893.167 30,611.58 9,615.62 649.85 اإجمايل قطاع التاأمني

SARCO 53.75 29.33 1.83 0.64 83.87 15.000 806.25 439.95 9.61  امل�سايف 

Saudi Advanced 15.85 19.62 0.81 0.15 106.75 43.200 684.72 847.48 6.41 املتطورة

Al Ahsa for Dev. 12.90 10.22 1.26 -0.01 (M)  (س) 49.000 632.10 500.92 -0.35 الح�ساء للتنميه

SISCO 13.05 10.88 1.20 0.92 14.18 68.000 887.40 739.70 18.26 �سي�سكو

Assir 15.45 20.62 0.75 0.82 18.76 126.389 1,952.71 2,605.83 104.09 ع�سري

Al Baha 16.50 5.82 2.83 -0.55 (M)  (س) 15.000 247.50 87.30 -8.29 الباحة

Kingdom 12.10 7.19 1.68 0.18 69.01 3,705.882 44,841.18 26,659.34 649.77 اململكة

 Total Multi-Investment
Sector

- 7.93 1.57 0.19 64.21 4,022.471 50,051.85 31,880.52 779.52
اإجمايل قطاع �سركات

ال�ستثمار املتعدد

Takween 40.70 13.42 3.03 2.54 16.03 30.000 1,221.00 402.71 76.15 تكوين

BCI 27.50 16.09 1.71 2.27 12.11 27.500 756.25 442.38 62.43 بى �سى اآى

MA›ADEN 30.40 18.63 1.63 0.67 45.69 925.000 28,120.00 17,232.49 615.41 معادن

Astra Indust 40.40 25.02 1.61 3.41 11.85 74.118 2,994.35 1,854.39 252.73 اأ�سرتا ال�سناعية

ALSorayai 21.60 15.31 1.41 1.23 17.54 30.000 648.00 459.18 36.93 جمموعة ال�سريع

Shaker 71.50 17.47 4.09 5.33 13.41 35.000 2,502.50 611.53 186.64 �ساكر

Pharmaceutical 40.10 46.30 0.87 2.81 14.27 78.438 3,145.34 3,631.72 220.47 الدوائية

Glass 28.00 20.12 1.39 2.46 11.37 30.000 840.00 603.63 73.86 زجاج

FIPCO 36.60 13.68 2.68 1.45 25.23 11.500 420.90 157.27 16.68 فيبكو

Maadaniyah 23.25 12.61 1.84 0.17 135.49 28.112 653.61 354.55 4.82 معدنية

Saudi Chemical 38.40 23.01 1.67 4.26 9.02 63.240 2,428.42 1,455.13 269.10 الكيميائيه ال�سعوديه

SPM 29.90 18.15 1.65 2.68 11.17 37.500 1,121.25 680.71 100.38 �سناعة الورق

AlAbdullatif 25.00 13.88 1.80 2.04 12.25 81.250 2,031.25 1,127.54 165.84 العبداللطيف

Saudi Export 46.50 11.05 4.21 0.43 109.41 10.800 502.20 119.35 4.59 ال�سادرات

Total Industrial
Investment Sector

- 19.92 1.63 1.43 22.72 1,462.457 47,385.07 29,132.59 2,086.01 اإجمايل قطاع ال�ستثمار ال�سناعي
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ASLAK 35.800 11.594 3.088 3.088 11.594 32.500 1,163.500 376.792 100.357 اأ�سالك

MMG 12.45 4.29 2.90 -7.75 (M)  (س) 125.000 1,556.25 535.72 -968.87 جمموعة املعجل

SSP 21.85 15.11 1.45 1.22 17.85 51.000 1,114.35 770.37 62.42 الأنابيب ال�سعودية

ALKHODARI 29.30 13.21 2.22 3.02 9.69 53.125 1,556.56 701.88 160.69 اخل�سري

Ceramic 92.75 32.27 2.87 6.26 14.82 37.500 3,478.13 1,210.09 234.67 اخلزف

Gypsum 27.50 14.75 1.86 0.88 31.25 31.667 870.83 467.07 27.87 اجلب�س

Cables 14.75 14.16 1.04 0.14 106.11 76.000 1,121.00 1,076.23 10.57 الكابالت

Saudi Industrial 14.85 8.88 1.67 0.78 18.98 40.000 594.00 355.05 31.29 �سدق

Amiantit 15.15 13.06 1.16 1.32 11.50 115.500 1,749.83 1,508.02 152.12 اميانتيت

Pipes 19.70 18.23 1.08 -0.05 (M)  (س) 40.000 788.00 729.01 -2.17 اأنابيب

Zamil Industrial 28.30 23.22 1.22 2.58 10.96 60.000 1,698.00 1,393.22 154.94 الزامل لل�سناعة

AL Babtain 21.65 14.61 1.48 1.62 13.35 42.631 922.97 622.65 69.15 البابطني

SVCP 62.00 15.49 4.00 5.51 11.24 15.000 930.00 232.30 82.72 الفخارية

MESC 18.00 6.53 2.76 -2.15 (M)  (س) 40.000 720.00 261.24 -86.15 م�سك

Red Sea 28.20 19.26 1.46 1.91 14.73 40.000 1,128.00 770.43 76.58 البحر الأحمر

 Total Building &
Constructuion Sector

- 13.76 1.76 0.13 182.60 799.923 19,391.41 11,010.06 106.20 اإجمايل قطاع الت�سييد والبناء

Real Estate 24.95 27.38 0.91 1.31 18.98 120.000 2,994.00 3,285.10 157.73 العقارية

Taiba 19.25 22.59 0.85 3.12 6.18 150.000 2,887.50 3,389.06 467.46 طيبة لال�ستثمار

Makkah 39.40 24.75 1.59 1.91 20.64 164.816 6,493.76 4,079.76 314.64  مكة لالن�ساء 

Arriyadh Development 23.55 14.64 1.61 1.95 12.08 100.000 2,355.00 1,463.76 194.87 التعمري

Emaar E .C 8.95 8.74 1.02 0.17 53.81 850.000 7,607.50 7,425.65 141.37 اإعمار

Jabal Omar 17.25 9.74 1.77 -0.05 (M)  (س) 929.400 16,032.15 9,055.75 -42.47 جبل عمر

Dar Al Arkan 9.05 14.46 0.63 1.03 8.83 1,080.000 9,774.00 15,615.41 1,107.43 دار الأركان

KEC 15.00 9.48 1.58 -0.11 (M)  (س) 339.300 5,089.50 3,216.84 -37.65 مدينة املعرفة

 Total Real Estate
development Sector

- 12.73 1.12 0.62 23.11 3,733.516 53,233.41 47,531.34 2,303.38 اإجمايل قطاع التطوير العقاري

Bahri 18.60 16.59 1.12 1.23 15.08 315.000 5,859.00 5,225.37 388.45 البحري

SAPTCO 13.80 11.66 1.18 0.82 16.74 125.000 1,725.00 1,456.93 103.03 النقل اجلماعي

Mubarrad 50.75 8.94 5.68 -0.05 (M)  (س) 18.000 913.50 160.95 -0.83 مربد

Budget Saudi 42.50 22.35 1.90 4.36 9.76 24.400 1,037.00 545.41 106.27 بدجت ال�سعودية

Total Transport Sector - 15.32 1.29 1.24 15.97 482.400 9,534.50 7,388.65 596.92 اإجمايل قطاع النقل

Tihama 75.75 15.95 4.75 1.12 67.47 15.000 1,136.25 239.29 16.84 تهامة لالإعالن

SRMG 27.20 15.11 1.80 1.14 23.88 80.000 2,176.00 1,209.04 91.13 الأبحاث و الت�سويق

SPPC 26.60 12.19 2.18 0.61 43.73 60.000 1,596.00 731.23 36.50 طباعة وتغليف

Total Media
& Publishing Sector

- 14.06 2.25 0.93 33.97 155.000 4,908.25 2,179.57 144.47 اإجمايل قطاع العالم والن�سر

ALTAYYAR 65.00 16.67 3.90 7.65 8.50 80.000 5,200.00 1,333.52 611.98 الطيار

Hotels 27.90 18.27 1.53 2.14 13.02 100.000 2,790.00 1,826.95 214.23 الفنادق

Shams 30.00 7.34 4.08 0.35 85.25 10.150 304.50 74.54 3.57 �سم�س

 Total Hotel & Tourism
Sector

- 17.01 2.56 4.36 10.00 190.150 8,294.50 3,235.02 829.78 اإجمايل قطاع الفنادق وال�سياحة

Market - 17.36 1.83 2.34 13.59 42,143.196 1,337,189.19 731,575.72 98,408.72 اجمايل ال�سوق

ال�سركات التي مل ُتعلن �سايف الدخل، وال�سركات اخلا�سرة )اآخر اأربعة اأرباع(، غري م�سمولة يف ح�ساب ن�سبة ال�سعر للعائد 

للقطاعات ولل�سوق.

�س : املوؤ�سر �سالب لن ال�سركة �سجلت خ�سائر وفقًا للبيانات املالية لآخر اأربعة اأرباع )تنتهي يف الربع الول 2012 م(.

* معلقة من التداول

Companies that have not announced a net income statement or have posted negative net income            
(recent 4 Quarters),  not included in calculating P/E ratio for sectors and the market.
M: Minus ratio due to company losses according to recent 4 quarters financial data (1st Q 2012 as recent).
* Suspended
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Corporate Actions 
• Etihad Atheeb Telecommunication 
Company increased its paid up capital 
by offering 117.5 million new shares 
“Rights Issue” at a price of SR 10 per share, 
raising its total number of issued shares 
to 157.5 million. Effective 14/01/2012.
• Saudi Hotels & Resort Areas Co. 
increased its paid up capital by issuing 
one bonus share for every 2.23 shares, 
raising its total number of issued shares 
to 100 million. Effective 19/02/2012.
• Advanced Petrochemical Company 
increased its paid up capital by issuing 
one bonus share for every 6.25 shares, 
raising its total number of issued shares 
to 163.995 million. Effective 21/02/2012.
• Yamamah Saudi Cement Co. increased 
its paid up capital by issuing one bonus 
share for every two shares, raising its 
total number of issued shares to 202.50 
million. Effective 26/02/2012.
• Aldrees Petroleum & Transport Services 
Co. increased its paid up capital by issu-
ing one bonus share for every five shares, 
raising its total number of issued shares 
to 30 million. Effective 10/03/2012.
• The Saudi British Bank (SABB) increased 
its paid up capital by issuing one bonus 
share for every three shares, raising its 
total number of issued shares to 1,000 
million. Effective 13/03/2012.
• The Saudi Hollandi Bank increased its 
paid up capital by issuing one bonus 
share for every five shares, raising its total 
number of issued shares to 396.9 million. 
Effective 18/03/2012.
• Mouwasat Medical Services Co. 
increased its paid up capital by issuing 
one bonus share for every one share, 
raising its total number of issued shares 
to 50 million. Effective 02/04/2012.
• Almarai Co. increased its paid up capital 
by issuing one bonus share for every 
1.3529 shares, raising its total number 
of issued shares to 400 million. Effective 
02/04/2012.
• Saudi Paper Manufacturing Co. 
increased its paid up capital by issuing 
one bonus share for every four shares, 
raising its total number of issued shares 
to 37.5 million. Effective 02/04/2012.

• National Industrialization Co. increased 
its paid up capital by issuing one bonus 
share for every five shares, raising its total 
number of issued shares to 668,914,166. 
Effective 04/04/2012.
• Fitaihi Holding Group increased its paid 
up capital by issuing one bonus share for 
every ten shares, raising its total number 
of issued shares to 55 million. Effective 
04/04/2012.
• Banque Saudi Fransi increased its paid 
up capital by issuing one bonus share for 
every four shares, raising its total number 
of issued shares to 904,017,875. Effective 
07/04/2012.
• Saudi Ceramic Co. increased its paid up 
capital by issuing one bonus share for 
every two shares, raising its total number 
of issued shares to 37.5 million. Effective 
09/04/2012.
• Alkhaleej Training and Education Co. 
increased its paid up capital by issuing 
one bonus share for every four shares, 
raising its total number of issued shares 
to 25 million. Effective 10/04/2012.
• United International Transportation 
Company Ltd. increased its paid up capi-
tal by issuing one bonus share for every 
three shares, raising its total number of 
issued shares to 24.4 million. Effective 
18/04/2012.
• Red Sea Housing Services Co. increased 
its paid up capital by issuing one bonus 
share for every three shares, raising its 
total number of issued shares to 40 mil-
lion. Effective 18/04/2012.
• National Metal Manufacturing and 
Casting Co. increased its paid up capital 
by issuing one bonus share for every ten 
shares, raising its total number of issued 
shares to 28,112,089. Effective 24/04/2012.
• Abdullah A. M. Al-Khodari Sons Co. 
increased its paid up capital by issuing 
one bonus share for every four shares, 
raising its total number of issued shares 
to 53.125 million, Effective 09/05/2012.
• Arabian Pipes Co. increased its paid 
up capital by issuing one bonus share 
for every 3.7058 shares, raising its total 
number of issued shares to 40 million, 
Effective 11/06/2012.

Takween Advanced Industries Co.
Share Capital: SR 300 million 
divided into 30 million shares.
Offer Shares: 9 million shares 
(30% of its issued shares).
Offer Price:  SR 26 per share.
Offer Period: From 16/01/2012 
to 22/01/2012.

Tokio Marine Saudi Arabia Co.
Share Capital: SR 200 million 
divided into 20 million shares.
Offer Shares: 6 million shares 
(30% of its issued shares).
Offer Price:  SR 10 per share.
Offer Period: From 19/03/2012 
to 25/03/2012.

Najran Cement Co.
Share Capital: SR 1.7 billion 
divided into 170 million shares.
Offer Shares: 85 million shares 
(50% of its issued shares).
Offer Price:  SR 10 per share.
Offer Period: From 16/04/2012 
to 22/04/2012.

AL Tayyar Travel Group Co.
Share Capital: SR 800 million 
divided into 80 million shares.
Offer Shares: 24 million shares 
(30% of its issued shares).
Offer Price:  SR 57 per share.
Offer Period: From 14/05/2012 
to 20/05/2012.

Saudi Airlines Catering  Co.
Share Capital: SR 820 million 
divided into 82 million shares.
Offer Shares: 24.6 million shares 
(30% of its issued shares).
Offer Price:  SR 54 per share.
Offer Period: From 18/06/2012 
to 24/06/2012.

Initial Public 
Offerings (IPOs)
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Market Summary - First Half Report 2012
Sponsored by: 

At the end of the 1st Half 2012 TADAWUL All Share Index 
(TASI) closed at a level of 6,709.91 points, gained 133.91 points 
(2.04%) over the close of the same period of  the previous year. 
On an YTD basis TASI registered a positive increase of 4.55% 
(292.18 points). Highest close level for the index during the 
period was 7,930.58 points as on 03/04/2012.

Total equity market capitalization at the end of the 1st half 
2012 reached SR 1,337.19 billion (US$ 356.58 billion), increas-
ing by 2.27% over the end of the 1st half of the previous year.

The total value of shares traded for the 1st half 2012 
reached SR 1,246.72 billion (US$ 332.46 billion), increasing by 

113.73% over the same period of the previous year.
The total number of shares traded* reached 59.66 billion 

shares during the 1st half 2012 compared to 27.50 billion 
shares traded during the 1st half of the previous year, increas-
ing by 116.94%.

The total number of transactions executed during the 1st 
half 2012 reached 25.89 million compared to 12.94 million 
trades during the 1st half of the previous year, increasing by 
100.02%.

Value of Shares Traded Reached SR 1,246.72 billion 
and 25.89 million Transactions Executed During 1st Half 2012

 *Adjusted to all corporate actions during the period.
•  Number of trading days during 1st Half  2012 were 130, 

against 128  trading days during 1st Half  2011.

• On Tuesday 07/02/2012 Takween 
Advanced Industries Co. was listed 
(with a paid up capital of SR 300 mil-
lion divided into 30 million shares). 
The company offered 9 million 
shares at SR 26 per share.
• On Monday 27/02/2012 Saudi 
Enaya Cooperative Insurance Co. 
was listed (with a paid up capital of 
SR 400 million divided into 40 mil-

lion shares). The company offered 
16 million shares at SR 10 per share.
• On Saturday 12/05/2012 Najran 
Cement Co. was listed (with a paid 
up capital of SR 1.7 billion divided 
into 170 million shares). The com-
pany offered 85 million shares at SR 
10 per share.
• On Monday 04/06/2012 Al Tayyar 
Travel Group Co. was listed (with 

a paid up capital of SR 800 million 
divided into 80 million shares). The 
company offered 24 million shares 
at SR 57 per share.
• On Sunday 24/06/2012 Alinma 
Takoyo Marine Co. was listed (with 
a paid up capital of SR 200 million 
divided into 20 million shares). The 
company offered 6 million shares at 
SR 10 per share.

New Listing During 1st Half 2012
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this amount and get this amount from 
taxes, and the difference will be the 
deficit. I was saying: great. Now, how 
shall we borrow ? - In any location on 
the yield curve do we want to hold this 
loan? The answer came: The yield curve 
- What is meant by the yield curve? I 
said: it is us who shape the yield curve, 
how will we do this task? But colleagues 
were thinking in a different way. They 
were taking what we need to borrow 
and distribute it to 12 months ».

It turned out that the Ministry of 
Finance was reserving a monthly pro-
tective cash balance ranging between 
8 and 10 billion Rands, or 1.1 and 1.4 bil-
lion dollars, in anticipation of emergency 
cases. These funds were deposited at the 
central bank without interest. Thus, the 
government was borrowing in one side 
of the ledger and paying huge interests, 
while still the cash yield stayed accumu-
lated without use. «The situation was 
far from logic», said Ramos, objecting: «I 
asked them: Have you ever heard about 
cash management? Let’s start with the 
exercise of some cash management, but 
let’s do it step by step so that you keep 
your minds focused enough. We have 
started by reducing the cash reserve to 
one billion Rands per month, and then 
we got in the end to 250 - 300 million 
Rands per month. Considerable savings 
in cost resulted from this reduction alone, 
and this was not of atomic sciences, 
for example, but a very simple action». 
Tito Mbuena agrees, who founded the 

Department of Economic Planning in 
the party before taking power, and then 
he later became the governor of the 
Central Bank. However, Ramos had an 
operational important role in the gov-
ernment’s collective efforts targeted at 
implementation of the party’s economic 
strategy in general. Mbuena goes fur-
ther than that to justify the policies 
adopted by the party when it took office. 
He says: «Our position was that any 
political party with a leftist tendency 
should adopt conservative macroeco-
nomic policy, because voters do not 
trust usually in the left-wing political 
parties. If one has adopted a more cau-
tious framework of economic policy it 
will be subjected to criticism. The people 
begin to realize advantages of this policy 
only after a decade or two. We can say 
that the country benefited from our 
early policy framework if we look at 
the great success of South Africa’s resil-
ience to the global economic crisis ». 
By the end of 2003, after nearly nine 
years of preaching the virtues of fiscal 
rectitude, and vision of the general bud-
get as it moves steadily towards equi-
librium, Ramos was ready for change. 
Transnet company, the transport com-
pany owned by the government of 
South Africa, was looking for a senior 
executive. Ramos felt that this position 
was an opportunity to apply on a flabby 
bureaucracy the same reforms associat-
ed with the market that she has already 
provoked in the Ministry of Finance.

I had then spent five years struggling 
against this injustice and even I esca-
lated it to the headquarter. Here, they 
decided that the chaos I caused was suf-
ficient and they changed the rules, and 
I became the first woman that they sent 
to the University under this scholarship». 
Ramos continued to perform her dual 
role, but it went public at this time. «I 
traveled frequently between London 
and Johannesburg, as well as between 
teaching and negotiation. At some time 
I was teaching the theory of money to 
outstanding students, and at the same 
time I negotiated on the terms of inde-
pendence of the central bank. That was 
an exciting period for me and for stu-
dents as well. And when the time came 
for us to take the power, we had a lot of 
work, thinking, and of course, none of 
us had previous experience in manage-
ment of a whole government’s affairs». 
Ramos was shocked upon accession 
to the government. «The bewildering 
surprise for all of us was that we real-
ized the miserable situation reached by 
the country. Our financial position was 
extremely serious, where our spend-
ing on education was a little more 
than what we spend on debt service, 
a situation that was impossible to con-
tinue. Our expectations indicated that 
the continuation of this path for two 
more years would have gone to devel-
op a reverse position where spending 
becomes on the contrary. We had been 
really in need to find a fiscal resource to 
spend on education, health and infra-
structure more than any other item. 
The logic was clear in this regard: you 
will not be able to achieve this with-
out taking some very difficult decisions. 
However, what calls for admiration in 
the case of South Africa is that its politi-
cal leadership was brave enough to take 
the initiative of those decisions without 
hesitation when it was time for that ».

Debt Management
Ramos remembers back and says: «I 

remember when I entered the Ministry 
of Finance there was no method in 
place to manage debts, and then we 
borrowed. In the beginning of the 
year we were saying we will spend 
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News

Maria Ramos began to determine 
the macro-economic policy options for 
South Africa in the eighties of the last 
century during her secret work for an 
organization that was illegal at that 
time. She has used to travel between 
continents carrying hidden reports. 
That was just another phase in the 
context of preparations for the start of 
work with the first majority government 
in South Africa. That government took 
power in 1994 to face a huge task rep-
resented in reconciliation of resources 

of a chronically weakened economy 
and the anticipated demands of a new-
comer people to freedom.

Direct Approach
The commercial bank, in which 

Ramos had the first job in her career in 
1978, was the first agency where she 
had applied the direct method, which 
has become distinctive of her in solv-
ing problems. Ramos was born in the 
Portuguese capital of Lisbon to a fam-
ily emigrated to South Africa when she 
was six years old. She went to education 

in schools about 60 miles away from 
Johannesburg. Ramos remembers her 
first job and says: «When I started work-
ing in the bank, I knew that they have 
a huge program of scholarships, and 
when I applied for one I was told it was 
not available to women. Then, I began 
a major battle with the bank in an 
attempt to highlight the extent of injus-
tice involved in this situation. The matter 
was ended up with a change in the man-
agement of the bank which in turn has 
led to changing the rules of the game. 

Maria Ramos
The Woman Who  Saved
South Africa from the 
Debt Crisis

The meaning derived from the 
story of this lady is not just 
a reference to her success in 
South Africa, and the role she 
has played in terms of saving 
the state government which 
was trying to awaken from the 
occupation that dominated its 
economic components to face 
a large deficit in its financial 
resources. Maria Ramos is 
not just a savior of crises, but 
she is the embodiment of the 
determination to succeed in most 
beautiful and most powerful 
picture in terms of suffering. 
So, the «Fortune» magazine 
has ranked her ninth among 
the world’s 50 most powerful 
businesswomen in 2009.
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cially in the early stages of their life 
where they suffer from low profitability 
and constant overhead.

The problem is that the majority 
of banks prefer to finance large enter-
prises with good capital assets, where 
dealing with them is most profitable 
and less risky. This may be attributable 
to several reasons including:

Inadequate lending standards for 
small businesses: the banks put many 
standards and conditions that must be 
met by facilities that can get the finance. 
However, these criteria and conditions 
often do not match the nature and 
characteristics of small enterprises.

Weak financing structures of small 
businesses: the banks put many ratios 
and financial indicators extracted from 
financial positions of the facilities such 
as rates of operational leverage, pro-
portion of expenses to revenues, profit 
rates, and other credit indicators, which 
often can not be provided in those 
facilities to determine the credit wor-
thiness. Hence, this leads to reluctance 
of those banks in financing of such 
facilities.

Weak guarantees: in practice, the 
necessary guarantees for financing are 

unavailable to small enterprises. Then, 
the banks become reluctant to finance 
such facilities due to unavailability of 
adequate safeguards for granting of 
funds.

The role of Islamic banking
So, what is the role that can be 

offered by Islamic banking in support-
ing, encouraging and financing of small 
enterprises?

There are many financing formu-
las used by Islamic banks that are 
compatible with the provisions of the 
Sharia, including (Murabaha, Sharing, 
Speculation, Istisna, Handing over, 
Leasing, Installment Sales, Sales by 
Proxy, Selling on Commission, and oth-
ers.) Each formula of these has a differ-
ent nature from the others.

The Ijara funding formula with the 
promise of ownership is one of the 
formulas that can be used in financing 
of small enterprises for many reasons 
including:- The bank can provide and 
purchase any production unit for any of 
the facilities. The bank owns and then 
re-leases it to the facilities while retain-
ing ownership. In case these units delay 
in payment, the bank can recover its 
production unit. The bank’s ownership 

of the production unit forms a sig-
nificant guarantee to the bank, which 
is, as such, a way to overcome the main 
obstacles to financing of small enter-
prises that lack collaterals.

• How can Islamic banks be success-
ful in financing of small enterprises?

There must be some ingredient par-
ticipating in the successful financing of 
small enterprises by Islamic banks. The 
and most important of which are:
- Presence of legal evidence on financ-

ing of small enterprises.
- Provision of a system for monitoring 

and control over the small enterprises.
- Identifying a reliable agency to pre-

pare feasibility studies for all small 
enterprises.

- Provision of the available guarantees 
from customers, while accepting the 
principle of personal sponsorship.

- Giving courses to owners of small 
enterprises on how to deal with the 
banks, especially in preparation of 
credit files.

- Providing the banks with financial 
data and information on small enter-
prises, to enable them to make fund-
ing decisions with confidence and 
flexibility.
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Saudi Markets 

The concept of small enterprises 
has no precise scientific definition that 
is universally agreed upon, but there is 
a set of agreed standards on the basis 
of which these small facilities can be 
classified including:

The standard of labor number
In India, for example, enterprises are 

classified as small when the number of 
workers therein does not exceed fifty 
laborers in the case of energy use, 
and one hundred workers in the 
case of non-energy use.

In Japan and Korea, the 
number of employees was 
determined at thirty workers, 
and in Sudan it is determines 
at 25 workers or less, while in KSA the 
number of employees in those estab-
lishments is identified at less than 25 
workers, and at less than 125 in the 
medium-sized enterprises.

Amount of capital
Determining the capital of a small 

facility is different from one country to 

another depending on the econom-
ic power of each state. For example, 
enterprises are classified as small in the 
Kingdom if the capital of these facilities 
falls in the range of 10 million Riyals.

Annual Sales Value of Facilities
Some use the standard of sales 

value of facilities with low volume 

of production in terms of 
quantity and value. They are 
also linked to local markets and 
feature inability to promote their prod-
ucts to international markets. Countries 
differ in estimating the volume of sales 
on the basis of which small enterprises 
are classified. In the Kingdom, compa-
nies with less than 3 million Riyals of 
annual sales are classified as small, and 
from 3 - 10 million as moderate, while 
in America, facilities with turnover less 

than a million dollars are classified as 
small. It is clear from this the wide 
gap between the different states 
with each other, and therefore, the 

identification of this standard is left 
to circumstances of each country.

Funding
Among the key features of small 

businesses is the need for funding from 
a third party where it is difficult to rely 
on self-financing.  This is one of the 
main obstacles faced by these busi-
nesses that limits their success, espe-

Recently, an interest appeared clearly to work on the development of small enterprises in most 
countries as they serve as the core of the giant facilities, as well as for their substantial role in 
economic development. However, these facilities suffer from several challenges, the most of which 
are related to funding, which highlight the need for Islamic banking to resolve that dilemma.

Small Enterprises..
Islamic Banking .. the Rescue Ship
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Imposition of a Penalty

  The Capital Market Authority announces 
the issuance of a CMA Board resolution to im-
pose a penalty of SR 100,000 (One Hundred 
Thousand Saudi Riyals) on the Saudi Chemi-
cal Company due to its violation of clause (c) 
of Article (45) of the Capital Market Law. The 
news that the board recommended the dis-
tribution of profits (1.5) Saudi Riyals for every 
share was leaked to an electronic website on 
30-4-2012 before notifying CMA and publicly 
announcing it on the website of the Saudi 
Stock Exchange (Tadawul). The company later 
announced the news on 8-5-2012, a week after 
it had been leaked to the electronic website. 

  The Capital Market Authority announc-
es the issuance of a CMA Board resolution to 
impose a penalty of SR 75,000 (Seventy Five 
Thousand Saudi Riyals) on Ash-Sharqiyah De-
velopment Company due to its violation of 
clause (A) of (Article 25) in the Listing Rules. 
The company failed to notify CMA and had 
not publicly announced its deal with Alsafi 
Danoon Company on 9-3-2011 for an amount 
of (22,648,000) Saudi Riyals. 

  The Capital Market Authority announces 
the issuance of a CMA Board resolution to im-
pose a penalty of SR 50,000 (Fifty Thousand 
Saudi Riyals) on Saudi Arabia Fertilizers Co-
many (SAFCO) due to its violation of clause 
(8) of the specific instructions for announcing 
the financial results for listed companies. The 
company failed to disclose on 14-4-2012 in a 
full and detailed manner the reasons that lead 
to the decrease of the net profit for the first 
quarter that ended on 31-3-2012, which was 
mentioned by the company’s chairman to Al-
Arabiya satellite channel on 15-4-2012. 

  CMA announces the issuance of a decision by 
the CRSD on 9-7-1433H corresponding to 30-5-2012 
which became executed on 3/8/1433 corresponding 
to 23/6/2012 regarding the case raised by CMA against 
Hussein Bin DakhilAllah Al-Qahtani. The final decision 
was to convict the accused of violating Article (31) of 
the Capital Market Law and Article (5) of the Securities 
Business Regulations. He carried on securities business 
without an approved authorisation by CMA. The follow-
ing fines and sanctions shall be applied: 

1 - Imposition of a penalty of (SR100,000) One Hun-
dred Thousand Riyals. 

2 - He shall refrain for three years from engaging in 
activities of brokerage and portfolio management, in 
addition to working as an investment consultant. 

3 - He shall refrain from trading shares of listed com-
panies in the market for his own benefit, or acting on 
behalf of another person - whether buying or selling - 
for a period of six months. 

By that, CMA insures its devotion to apply the Capital 
Market Law and its Implementing Regulations as well as 
protect the investors from illegal acts. 

  CMA also announces the issuance of a decision 
by the CRSD on 16-7-1433H corresponding to 6-6-2012 
which became executed on 3/8/1433 corresponding 
to 23/6/2012 regarding the case raised by CMA against 
Khaled Bin Fahd Al-Akeili. The final decision was to con-
vict the accused of violating Article (31) of the Capital 
Market Law and Articles (5) and (17) of the Securities 
Business Regulations. He carried on securities business 
without an approved authorisation by CMA. The follow-
ing fines and sanctions shall be applied: 

1 -  Oblige him to pay all the revenues to CMA’s ac-
count. The total amount is (SR 44,000) Forty Four Thou-
sand Saudi Riyals.

2 - Imposition of a penalty of (SR20,000) Twenty 
Thousand Riyals.

3 - He shall refrain for three years from engaging in 
activities of brokerage and portfolio management, in 
addition to working as an investment consultant.

 By that, CMA insures its devotion to apply the Capi-
tal Market Law and its Implementing Regulations as well 
as protect the investors from illegal acts.

An Announcement by the Capital Market 
Authority Regarding the Issuance of 
an Enforceable Criminal Decision by 
The Committee for the Resolution of 
Securities Disputes (CRSD) to Convict a 
Violator of the Capital Market Law and its 
Implementing Regulations 
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Market News

Tadawul Announces the Addition of the 
IPO Shares of Saudi Airlines Catering Co. 

The Saudi Stock Exchange (Tadawul) announces 
that the IPO shares of Saudi Airlines Catering Company 
have been deposited into applicable investor’s portfo-
lios on Wednesday 4/7/2012 (14/8/1433).

Saudi Stock Exchange (Tadawul) Anounces the 
Addition of the Bonus Shares and Adjustment 
of the Share Price of Arabian Pipes Company

Announcement from the
Capital Market Authority Regarding the 
Listing of Alinma Tokio Marine 

The extraordinary general assembly 
of Arabian Pipes Company approved on 
Monday 11/06/2012 the capital increase 
through Bonus Shares (one bonus share 
for every 3.7058 shares held). Thus, the 
addition shares have been deposited 
into the investor’s portfolios on Tuesday 
12/06/2012 and The share closing price 
of Monday 11/06/2012 was adjusted to 
SR 21.25

The Capital Market 
Authority announces 
that the listing and 
trading of Alinma To-
kio Marine will take 
place on Sunday 
24/06/2012 within In-
surance sector with 
the symbol 8312, with 
an unrestricted price 
limit for the first day of 
trading only.

The Saudi Stock Exchange (Tadawul) 
Announces the Quarterly Update 
(2nd Quarter 2012) to the 
Number of Free Floated Shares
for All Companies

The Saudi Stock Exchange (Tadawul) an-
nounces that the number of free floated shares 
for all companies has been revised for the 2nd 
quarter 2012(27/06/2012). The revised num-
ber of free floated shares per company is used 
in the calculation of Tadawul indices, replacing 
the previous number, and is effective Saturday 
30/06/2012 (10/08/1433H).

The Saudi Stock Exchange (Tadawul) 
Announces the 2nd Quarter 2012 
Indices Maintenance
The Saudi Stock Exchange 

(Tadawul) announces that Najran 
Cement Company has been 
included to Tadawul indices as the 
stock close prices on Wednesday 
27/06/2012 (07 /08/1433 H).  
And exclusion of Saudi Electricity 
Company Sukuk and Sabic Sukuk 2  
from Tadawul Sukuk and Bonds Index as the Sukuk close 
prices on Wednesday 27/06/2012 (07/08/1433H). 
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Abdullateef Al-furaihi
Editor-in-Chief

Editorial

Seasons
Dealing with the seasons that require an increase in the 

rate of family spending is a culture absent from many. This is 
evidenced by the frequent monsoon complaint in four famous 
seasons in our country, namely: summer holidays, the month 
of Ramadan, the Eid, and going back to school. These seasons 
have become by virtue of atmospheric circulation contiguous 
and sequential.

Every year, these seasons will come, and despite the different 
views on their seasonality, the month of Ramadan is supposed 
to be a month to reduce spending, not increase it. The return to 
school, if calculated in accordance with the reality of the need, 
it will not be considered a tiresome season. However, regard-
less of the cultural and social reasons that have grown up in 
one season or the other, there is lack of the culture of domestic 
financial regulation attested by all.

Call for a culture of savings cannot find listening ears in soci-
eties dominated by characteristics of consumption. The sound 
financial planning might be more likely. Each year you will 
witness the same events and some surprises, and you cannot 
always resort to financial painkillers, but there must be effec-
tive treatments at the household level, on one hand, and at the 
level of business sectors, on the other hand, as a way of social 
responsibility and not by way of imposition.

Some companies identified that, and so they devoted to all 
their employees whole salaries or portions thereof in the month 
of Ramadan and at the end of the year. This is part of sharing 
the staff and their families their seasonal needs. If all companies 
followed this positive trend, which raises loyalty and increases 
productivity, problems of many would be solved. 

Seasons tell us about our financial, consuming, and purchas-
ing culture. They also tell the observer on the levels of liquidity 
and methods of spending. Additionally, they remain as indica-
tors of the economics of retail, and hence the inflation indica-
tors are monitored constantly to help the decision-maker on 
the future vision.

Each year stay more organized financially. Have a happy year.

abdullateef.furaihi@tadawul.com.sa
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