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االفتتاحيةاالفتتاحية

عبداللطيف الفريحي
رئي�س التحرير

abdullateef.furaihi@tadawul.com.sa

تعود بدايات تطبيقات التéارة الإلكتروfية اإلى اأواFل ال�سبعينيات من القرن 
 iأموا∫, ولكن مدÓية لfت الإلكتروÓس¡رة هو تطبيق التحويT رهاãcسي, واأVالما
التباد∫  ظ¡ر  وبعدها  العمbÓة,  التéارية  الموؤ�س�سات  يتéاوز  لم  التطبيق  هòا 
مéرد  من  الإلكتروfية  التéارة  تطبيق  fطاق   ™ qو�س الــòي  للبياfات  الإلكتروfي 
معامÓت مالية اإلى معامÓت اأNرi, وت�سبب في ازدياد الûسرcات الم�ساهمة في 

هò√ التقنية من موؤ�س�سات مالية اإلى Lمي™ اأfواع المنتéين.
ويوًما بعد يوم يزداد عدد م�ستîدمي الإfترâf, فقد cان عدد الم�ستîدمين 
في عام 1995 حوالي 16 مليون م�ستîدم حو∫ العالم, وبعد Nم�ص �سنوات فق§ 
اأ�سبح ذل∂ الرbم 248 مليون م�ستîدم (1999). لي�سبح عام 2004 اأãcر من 817 
مليون م�ستîدم, فيما يoقدر عدد الم�ستîدمين حالًيا بنحو ثÓثة مليارات اإf�سان.

المنتéين  بين  الم�سافات  تقلي�ص  على  الإلــكــتــروfــيــة  الــتــéــارة   âعمل لقد 
والم�ست¡لكين, وتوفير المعلومات عن Wبيعة المنتéات واأ�سعارها ومنتéي¡ا في 
الأ�سواق, بل ربما �ساعدت على اîfفاVص تكالي∞ العمليات التéارية, وبداأfا fعيûص 
بالفعل ما يمكن ت�سميت¬ ع�سر الت�سويق الإلكتروfي بعد اأن اعتمدت علي¬ معظم 
الأولــى على Wريق  بــداأت Nطوات¡ا  العربية  البلدان  اأن  ورZم  المتقدمة,  الــدو∫ 

الت�سويق الإلكتروfي, لكن هò√ الîطوات ما زالâ وليدة.
وم™ ا�ستãناAات bليلة لبع�ص الدو∫, تحتاê معظم الدو∫ العربية اإلى دNو∫ 
اbت�ساد المعرفة واأòN ح�ست¡ا في اbت�ساد الإfترâf, واإلى القناعة باأن الت�سويق 
وتــوزيــ™  التéارية  الأûfسطة  مــن  الــعــديــد  فــي  م�ستقبل  لــ¬  �سيكون  الإلــكــتــروfــي 
المعلومات وتباد∫ الîدمات على م�ستوi العالم cوظيفة ات�سا∫ فعالة, �ستحدد 

مÓمح المناف�سة والفوز بالأ�سواق في الم�ستقبل.
fتطرق في هòا العدد اإلى ت�سويق المنتéات في الع�سر الرbمي, وfر�سد اأين 
الت�سا∫  وو�ساFل  التقنية  اأن  موؤمنين  f�سل,  اأن   êحتاf اأيــن  واإلــى  العالم,  و�سل 
الحديãة بما في¡ا الإfترâf اأVسحتا من محددات القوة الbت�سادية, وبما اأfنا في 
 √òه ل�ستقبا∫  N�سبة  اأرVسية  لدينا  العربية  البلدان  وبع�ص   èليîوال المملكة 
التقنيات تتمãل في f�سب النمو العالية لÓ�ستîدام والتفاعل من الéم¡ور, فربما 
التûسري™  في  العمل  من  المزيد  اإلــى   êيحتا لكن¬  المعالم,  واVسح  Wريقنا  يكون 
عمادها  الت�سويق  �سيكون  التي  الإلكتروfية  التéارة  على  والــرbــابــة  والتنظيم 

الأ�سا�ص.
اأيامكم cل¡ا فرح و�سعادة,  fحتفل هò√ الأيام بعيد الفطر المبار∑ Lعل اˆ 
الòي ودعنا,  الîير  Tس¡ر  اأعمالكم في  يتقبل �سالح  اأن  القدير  العلي  واأ�ساأ∫ اˆ 

وبفرح لقاFكم وتفاعلكم ي�ستمر عيدfا بالتوا�سل الداFم معكم.

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

اإدارة الإعالن والت�شويق 
هاتف: 4197333-01  تحويلة:3580 

ف�اك�س : 01-4197696
adv@rawnaa.com

اإدارة التوزيع وال�شتراكات 
هاتف: 4197333-01 تحويلة:3174 

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

اإدارة تطوير الأعمال
هاتف: 4197333-01  تحويلة:3544 

ف�اك�س : 01-4608897
bsd@rawnaa.com

اإدارة التحرير المركزي
هاتف: 4197333-01 تحويلة:3540 

ف�اك�س : 01-4192624
edit@rawnaa.com

اإدارة ال�شوؤون الفنية
هاتف: 4197333-01 تحويلة:3580 

ف�اك�س : 01-4192624
art@rawnaa.com

المدير التنفيòي
ها�شم بن اإبراهيم العدواني

�س.ب 26450 � الريا�س 11486
 01/4192640 فاك�س:    01/4197333: هاتف 

www.rawnaa.com

الناTسر

روؤيتنا:
اأن نكون رواد الحلول المتكاملة في الإعالم 

المتخ�ش�س بالعالم العربي..

ر�شالتنا:
نحن اأول �شركة لالإعالم المتخ�ش�س في المملكة العربية 
ال�شعودية ن�شعى لتحقيق الريادة عربيًا من خالل تقديم 

حلول متكاملة ومنتجات اإعالمية هادفة ومتميزة بم�شداقية 
ومهنية عالية تلبي احتياجات عمالئنا وتحقق ر�شاهم 

وتتجاوز توقعاتهم.

المدير العام لدار اليوم لÓإعÓم
�شالح بن علي الحميدان

اإحدى �شركات

الطباعة:

»رغ���م ت��وف��ر ال��ع��دي��د م��ن ف��ر���س العمل 
ل  ال�شعودين  بع�س  اأن  اإل  اململكة  يف 
يف�شلون العمل يف بع�س اأن�شطة القطاع 
اخلا�س على الرغم من توفر العديد من 

املزايا«.
اأع��دت  وتو�شيحها  امل��زاي��ا  تلك  لبيان 
الغرفة التجارية باملنطقة ال�شرقية ورقة 
يف  العمل  مميزات  حتديد  تناولت  عمل 
املوؤثرة  العوامل  واأهم  اخلا�س،  القطاع 
كما  ال��ق��ط��اع،  ه���ذا  يف  ال��ع��م��ل  بيئة  يف 
املقرتحات  بع�س  تقدمي  الورقة  حاولت 

العملية يف هذا ال�شاأن.
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عبداللطيف الفريحي

abdullateef.furaihi@tadawul.com.sa
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بندر األيداء
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عادل الغامدي

adel.saad@tadawul.com.sa



امل�شاكل  بحدوث  تتنباأ  اأن  للدول  ميكن  كيف 
حدوثها،  منع  على  لتعمل  وقوعها،  قبل  املالية 

كون الوقاية اأف�شل بكثري من العالج؟ 
الباحثان  فيها  �شارك  درا�شة  حوتها  الإج��اب��ة 
را�شي العتوم وحازم رحاحله، وجرى تقدميها 
والتكنولوجيا  للعلوم  الأع��ل��ى  املجل�س  اإل���ى 
الوقوف  الباحثان من خاللها  وحاول  بالأردن، 
لتو�شيح  ال�شاأن  هذا  يف  العاملية  التجارب  على 
اأه��م��ي��ة ال��ت��ن��ب��وؤ ب��امل�����ش��اك��ل امل��ال��ي��ة قبل 

وقوعها.

اقتصاديات
»تداول« تكشف عن اآللية الجديدة 

لحقوق األولوية المتداولة
تفاقم حجم الدين العام 

في بلجيكا

موبايلي توزع 924 مليون ريال على 
مساهميها عن الربع الثاني

»معرض اإلضاءة في الشرق األوسط« يستعرض 
الفرص االستثمارية في توليد الكهرباء

تراجع مفاجئ لمبيعات المنازل 
القائمة في أمريكا

إسمنت تبوك تبدأ اإلنتاج التجاري لطاحونة 
اإلسمنت بطاقة 4 آالف طن يوميًا

الإميان مببداأ ما وال�شعي لتاأكيده هو العامل الرئي�س 
عميد  ها�شونغ  جانغ  القت�شادي  اخلبري  �شهرة  يف 
املوؤ�ش�شات  اأكرث  من  واحدة  يف  الأعمال  اإدارة  كلية 
دخل  حيث  كوريا،  جامعة  وهي  املرموقة  التعليمية 
ال�شركات  من  واح��دة  مع  كبري  اأخالقي  �شدام  يف 
الرائدة يف عامل الإلكرتونيات وهي �شركة �شام�شوجن 
اأن  �شاب  حمام  مب�شاعدة  وا�شتطاع  1998م،  عام 
املحا�شبية  للممار�شات  الكبرية  ملقاومته  ينت�شر 

املبهمة يف �شركات الأعمال الكورية الكربى.

من  الإن��رتن��ت  على  امل��ع��ل��وم��ات  ث���ورة  �شاعفت 
العنكبوتية،  ال�شبكة  عرب  الت�شوق  قيمة  ازدي��اد 
وباتت هناك اآليات جديدة لإذكاء حدة املناف�شة 
فيما  اآخ��ر،  بعد  يوًما  يكرب  ال��ذي  العامل  هذا  يف 
�شاهم هذا كله يف اإخراج الت�شوق الإلكرتوين من 
احليز ال�شيق الذي كان حم�شوًرا فيه مع بداية 
امتداداته  له  اآخر  عاملًا  لي�شبح  الأولى  خطواته 
الكثرية  فوائده  عن  ف�شاًل  املتعددة،  وعنا�شره 

ا واملختلفة. اأي�شً

يقام يف دبي أكتوبر املقبل



هيئة السوق تحدد فترة حـظر تعامـالت أعـضـاء 
مجالس اإلدارات وكبـار التنفيذيين

فرتات  اأن  املالية  ال�شوق  هيئة  اأعلنت 
الإدارات  جمال�س  اأع�شاء  تعامالت  حظر 
يف  ورد  م��ا  على  ب��ن��اء  التنفيذين  وك��ب��ار 

امل������������ادة)50( م����ن ق���واع���د 
الت�شجيل والإدراج هي كالآتي:

1- ال�شركات التي تتبع التاريخ 
املالية  �شنتها  يف  الهجري 
وت��ن��ت��ه��ي ف��رتت��ه��ا امل��ال��ي��ة 

الأولية يف 1434/9/30ه� )ح�شب تقومي 
تبداأ  2013/8/7م  املوافق  القرى(  اأم 
فرتة احلظر من تاريخ 1434/9/16ه� 

بتاريخ  وتنتهي  2013/7/24م،  املوافق 
اإعالن ون�شر القوائم املالية الأولية بعد 

فح�شها لل�شركة. 

2- ال�شركات التي تتبع التاريخ الهجري يف 
�شنتها املالية وتنتهي فرتتها املالية الأولية 
اأم  تقومي  يف 1434/10/30ه���� )ح�شب 

القرى( املوافق 2013/9/6م تبداأ فرتة 
احل��ظ��ر م��ن ت��اري��خ 1434/10/16ه������� 
بتاريخ  وتنتهي  2013/8/23م،  املوافق 
املالية  القوائم  ون�شر  اإع��الن 
الأولية بعد فح�شها لل�شركة. 

تنتهي  ال��ت��ي  ال�����ش��رك��ات   -3
ف��رتت��ه��ا امل��ال��ي��ة الأول����ي����ة يف 
ف��رتة  ت��ب��داأ  2013/9/30م 
2013/9/16م،  ت��اري��خ  م��ن  احل��ظ��ر 
القوائم  ون�شر  اإع���الن  بتاريخ  وتنتهي 

املالية الأولية بعد فح�شها لل�شركة.

ال�شعودية  املالية  ال�شوق  اأعلنت 
ال�شركة  اأ�شهم  اإ�شافة  عن  )ت��داول( 
وال�����ش��ك��وك ال��ت��ال��ي��ة اإل���ى م��وؤ���ش��رات 

ال�شوق: 
للرعاية  ال��وط��ن��ي��ة  ال�����ش��رك��ة   •

الطبية. 
�����ش����دارة  ����ش���رك���ة  ����ش���ك���وك   •
ح�شب  وذل���ك  الأ���ش��ا���ش��ي��ة  للخدمات 
ليوم  ال�شكوك  الأ�شهم/  اإقفال  �شعر 
املوافق  1434/08/25ه������،  اخلمي�س 

2013/07/04م. 
�شركة  اأ���ش��ه��م  ا�شتبعاد  مت  ك��م��ا 
الباحة لال�شتثمار والتنمية من ح�شاب 
�شركات  قطاع  وموؤ�شر  العام  املوؤ�شر 
�شعر  ح�شب  وذلك  املتعدد  ال�شتثمار 
اإقفال ال�شهم قبل تعليقه من التداول.

صيانة المؤشرات 
للربع الثاني 
2013 م

عادل بن صالح 
الغامدي مديرًا 
تنفيذيًا للسوق 
المالية السعودية 

(تداول)  

املالية  لل�شوق  تنفيذًيا  مديًرا  عمله  الغامدي  �شالح  بن  عادل  الأ�شتاذ  با�شر 
ال�شعودية »تداول« يوم الثنن 1 يوليو 2013م املوافق 22  �شعبان 1434ه�، خلفًا 

لالأ�شتاذ عبداˆ بن �شالح ال�شويلمي الذي ترك من�شبه موؤخًرا. 
على  ال�شويلمي  عبداˆ  لالأ�شتاذ  �شكره  تداول عن  اإدارة  اأعرب جمل�س  وقد 
الغامدي  عادل  لالأ�شتاذ  متنى  كما  عمله،  مهام  توليه  خالل  بذلها  التي  جهوده 

التوفيق والنجاح يف مهامه اجلديدة.   
من  العديد  �شغل  قد  الغامدي  �شالح  بن  عادل  الأ�شتاذ  اأن  بالذكر  اجلدير 
املنا�شب القيادية كان اآخرها مدير عام الإدارة العامة لتمويل ال�شركات والإ�شدار 

يف هيئة ال�شوق املالية التي ان�شم اإليها عام 2009م.

عادل بن صالح 
الغامدي مديرًا 
تنفيذيًا للسوق 
المالية السعودية 

أخبار السوق
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فر�شت هيئة ال�شوق املالية عدة غرامات مالية 
املعمول  الأنظمة  ملخالفتها  ال�شركات  بع�س  على 

بها يف ال�شوق، ومن ذلك :
ريال  مقدارها )10٫000(  مالية  • غرامة 

للنقل  ال�شعودية  الوطنية  ال�شركة  على 
من  )ط(  الفقرة  ملخالفتها  البحري، 

حوكمة  لئحة  من  اخلام�شة  امل��ادة 
ال�شركة  ت���زود  مل  اإذ  ال�����ش��رك��ات، 

حم�شر  م���ن  ب��ن�����ش��خ��ة  ال��ه��ي��ئ��ة 
اجتماع اجلمعية العامة العادية 

2013/03/30م  يف  املنعقد 
خالل ع�شرة اأيام من تاريخ 

انعقادها.
مقدارها  مالية  غرامة   •

على  ريال   )10٫000(
ال�����ش��رك��ة ال�����ش��ع��ودي��ة 
ل����ل���������ش����ن����اع����ات 

امل���������ت���������ط���������ورة، 
الفقرة  ملخالفتها 
امل���ادة  م���ن  )اأ( 
ال�����������ش�����اد������ش�����ة 
والأرب�����ع�����ن م��ن 

ن����ظ����ام ال�������ش���وق 
املالية، والفقرة )ب( 

من املادة الأربعن، والفقرة 
من  والأرب��ع��ن  احلادية  امل��ادة  من  )اأ( 

يف  واجلمهور  الهيئة  اإب��الغ  لعدم  والإدراج،  الت�شجيل  قواعد 
يف  املتمثل  اجل��وه��ري  التطور  ع��ن  امل��ح��دد  النظامي  ال��وق��ت 
تو�شية جمل�س اإدارة �شركة الت�شنيع وخدمات الطاقة، )�شركة 
اإلى  مليون   )2٫000( من  مالها  راأ���س  زي��ادة  بها(  م�شتثمر 

)5٫000( مليون.
ريال على ال�شركة العربية  مالية مقدارها )10٫000(  • غرامة 
لالأنابيب، ملخالفتها الفقرة )اأ( من املادة ال�شاد�شة والأربعن 
الأربعن،  امل��ادة  من  )ب(  والفقرة  املالية،  ال�شوق  نظام  من 
والفقرة )اأ( من املادة احلادية والأربعن من قواعد الت�شجيل 

النظامي  الوقت  واجلمهور يف  الهيئة  اإبالغ  لعدم  والإدراج، 
جمل�س  تو�شية  يف  املتمثل  اجل��وه��ري  التطور  عن  املحدد 
م�شتثمر  )�شركة  الطاقة  وخدمات  الت�شنيع  �شركة  اإدارة 
اإلى  ري��ال  مليون   )2٫000( من  مالها  راأ���س  زي��ادة  بها( 

)5٫000( مليون ريال.
األف  مئة   )100٫000( مقدارها  مالية  غرامة   •
ملخالفتها  مارين،  طوكيو  الإمن��اء  �شركة  على  ري��ال 
من  والأرب��ع��ن  ال�شاد�شة  امل���ادة  م��ن  )اأ(  الفقرة 
امل��ادة  من  )ب(  والفقرة  املالية،  ال�شوق  نظام 
الأرب��ع��ن، وال��ف��ق��رة )اأ( م��ن امل���ادة احل��ادي��ة 
والإدراج،  الت�شجيل  ق��واع��د  م��ن  والأرب��ع��ن 
الوقت  يف  واجل��م��ه��ور  الهيئة  اإب���الغ  ل��ع��دم 
اجلوهري  التطور  عن  املحدد  النظامي 
امل��ت��م��ث��ل يف ت��و���ش��ي��ة جم��ل�����س اإدارت���ه���ا 
2013/02/12م،  ت��اري��خ  يف  املُتخذة 
حمفظتي  على  بال�شتحواذ  واملتعلقة 
التاأمن من �شركة طوكيو مارين اآند 
ني�شيدو فاير ان�شورن�س )تي اإم اإن 
)ال�شعودية(،   )TMNF( اإف( 
وال�����ش��رك��ة ال��ع��رب��ي��ة ال�����ش��رق��ي��ة 
)ال�شرقية  امل��ح��دودة  لل�شمان 
ح�شن  �شركة  واأ�شول  لل�شمان(، 
وفًقا  املحدودة،  و�شركاوؤه  العويني 
ملا مت الإف�شاح عنه يف ن�شرة الإ�شدار 
ب��ق��رار  عليها  امل��واف��ق  بال�شركة  اخل��ا���ش��ة 
1433/4/4ه���  وتاريخ   )2012-9-2( رقم  الهيئة  جمل�س 

املوافق 2012/2/26م.

130 ألف ريال غرامات مالية ضد شركات 
خالفت أنظمة السوق
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اليابان تسجل عجزًا تجاريًا بقيمة 1,٨2 مليار دوالر
في يونيو 2013م

اأو�شح تقرير لوزارة املالية اليابانية، اأن البالد �شجلت 
يونيو  يف  التوايل  على  ع�شر  الثاين  لل�شهر  جتارًيا  عجًزا 

2013م، قدر ب� 1٫82 مليار دولر.
اأن قيمة العجز يف يونيو بلغت 180٫8  و�شرح التقرير 
اأي ما يعادل 1٫82 مليار دولر، يف تراجع عن  مليار ين، 

العجز بقيمة 10٫4 مليارات دولر، الذي �شجل يف مايو. 

على  باملئة   7٫4 بن�شبة  ال�����ش��ادرات  قيمة  وارتفعت 
تو�شعت  حن  يف  دولر،  مليار   60٫9 لتبلغ  �شنوي،  اأ�شا�س 
وبلغت  �شنوي،  اأ�شا�س  على  باملئة   11٫8 بن�شبة  ال��واردات 

62٫7 مليار دولر. 
وُتعترب تلك املرة الأولى التي ت�شجل فيها اليابان عجًزا 

جتارًيا طوال 12 �شهًرا متتالًيا منذ 34 �شنة.

سيسكو سيستمز تعتزم شراء 
»سورسفاير« مقابل 2,7 مليار دوالر

الأمريكية،  �شي�شتمز  �شي�شكو  �شركة  اأعلنت 
املتخ�ش�شة يف �شناعة معدات �شبكات الت�شالت 
البيانات  اأمن  �شركة  �شراء  اعتزامها  واملعلومات، 

»�شور�شفاير« مقابل 2٫7 مليار دولر.
 ،2001 ع��ام  »�شور�شفاير«  �شركة  وتاأ�ش�شت 

وتوفر برامج تاأمن �شبكات املعلومات للموؤ�ش�شات اخلا�شة واحلكومات عرب �شل�شلة من 
جدران احلماية وبرامج الك�شف عن الفريو�شات واحلماية منها.

اإلى تنامي املخاطر التي تهدد �شبكات املعلومات  وي�شري احلجم الكبري لل�شفقة 
ل�»�شي�شكو« تقدمي حزم متكاملة من اخلدمات  البيانات، حيث تتيح ال�شفقة  وقواعد 

لعمالئها من ال�شركات والهيئات احلكومية.
اأمن  قطاع  رئي�س  نواب  كبري  ياجن،  كري�شتوفر  عن  الأملانية  الأنباء  وكالة  ونقلت 
اأن  نعتقد  �شور�شفاير،  على  ال�شتحواذ  »م��ع  قوله:  ل�»�شي�شكو«  التابع  البيانات 
وتكاماًل،  �شموًل  البيانات  اأم��ن  حلول  اأك��رث  اأح��د  من  �شي�شتفيدون  عمالءنا 

و�شتكون هذه احللول ب�شيطة يف ال�شتخدام وتقدم م�شتوى تاأمن اأف�شل«.

»تداول« تكشف عن اآللية الجديدة 
لحقوق األولوية المتداولة

اأعلنت ال�شوق املالية ال�شعودية )تداول( اأنه �شيتم تطبيق 
مالية  كورقة  الأولوية  حقوق  وت��داول  لإدراج  اجلديدة  الآلية 
هذه  وتهدف  ال�شعودية،  املالية  ال�شوق  يف  املدرجة  لل�شركات 
الآلية يف جمملها اإلى اإ�شفاء املزيد من احلماية للم�شتثمرين 
من حملة حقوق الأولوية الذين ل ميار�شون حقهم يف اكتتابات 
زيادة راأ�س املال. يحتوي موقع تداول على كتيب ي�شرح تفا�شيل 

هذه الآلية بالإ�شافة اإلى عر�س مرئي.
الأولوية  اجلديدة حلقوق  الآلية  عن  املعلومات  من  ملزيد 

املتداولة ميكن زيارة موقع تداول.

اقتصاديات
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تفاقم حجم الدين العام في بلجيكا
وجت��اوز  بلجيكا  ال��ع��ام يف  ال��دي��ن  ارت��ف��ع حجم 
 جمدًدا ن�شبة 100% من �شايف الناجت الوطني لبلجيكا.
التي  الأوروب���ي���ة  الر�شمية  الإح�شائيات  وذك���رت 
حجم  اأن  بروك�شل  يف  )يورو�شتات(  مكتب  ن�شرها 
الدين البلجيكي ارتفع باأكرث من 4% خالل الأ�شهر 
اإجمايل  من   %104 ن�شبة  وجت��اوز  الأخ��رية  الثالث 

الناجت املحلي.
وبا�شتثناء اأيرلندا فاإن الدين البلجيكي �شجل اأعلى 
ن�شبة زيادة يف منطقة اليورو وفق نف�س الإح�شائيات 
التي ت�شع بلجيكا يف قائمة الدول اخلم�شة الأولى من 
والربتغال  واإيطاليا  اليونان  بعد  املديونية  حجم  حيث 

واأيرلندا.
وما تزال بلجيكا تعاين من تداعيات تعرث قطاعها 
امل�����ش��ريف وا���ش��ط��راره��ا اإل���ى ���ش��داد دي���ون ع��دد من 
 امل�شارف الكربى التي اأعلنت عن اإفال�س كامل اأو جزئي.
وقالت احلكومة البلجيكية اإنها تاأمل ا�شتعادة التحكم 

يف الدين العام ب�شكل مقبول يف عام 2017م.

تراجع مفاجئ لمبيعات المنازل القائمة في أمريكا

املتحدة  الوليات  يف  القائمة  املنازل  مبيعات  تراجع  اقت�شادية  بيانات  اأظهرت 
اأ�شعار  وارتفاع  ناحية  من  املعرو�س  نق�س  ب�شبب  املا�شي  يونيو  مفاجئة خالل  ب�شورة 
ال�شوق  تعايف  وترية  يخف�س  اأن  ميكن  ما  وهو  العقاري،  التمويل  قرو�س  على  الفائدة 

العقارية الأمريكية.

وذكر الحتاد الوطني للمطورين العقارين يف الوليات 
املتحدة اأن اإجمايل امل�شرتيات انخف�شت خالل يونيو املا�شي 

بن�شبة 1٫2% اإلى ما يعادل 5٫08 مالين وحدة �شنوًيا. 
وكالة  ا�شتطلعت  حملاًل   79 توقعات  متو�شط  وك��ان 
امل�شرتيات  ملعدل  راأي��ه��م  القت�شادية  ل��الأن��ب��اء  بلومربج 

ال�شنوية للم�شاكن القائمة 5٫26 مالين م�شكن.
يف الوقت نف�شه فاإن الطلب على امل�شاكن القائمة �شجل 
اأقوى معدل له منذ نوفمرب 2009 بعد تراجعه خالل  ثاين 

مايو املا�شي اإلى 5٫14 مالين وحدة.
يعني  الأ���ش��ع��ار  ارت��ف��اع  ف��اإن  عقارين  لو�شطاء  ووف��ًق��ا 
انخفا�س عدد العقارات التي يقل ثمنها عن 100 األف دولر 
امل�شرتون  يريدها  التي  العقارات  عدد  عن  للبيع  املعرو�شة 
العقارية  القرو�س  على  الفائدة  اأ�شعار  ارتفاع  جانب  اإلى 

وتراجع املبيعات.
الأغلى  العقارات  على  الطلب  على  يوؤثر  ذلك  بداأ  وقد 
وكان  املتحدة.  ال��ولي��ات  �شرق  و�شمال  غ��رب  يف  ثمًنا 
االحت��ادي  االح��ت��ي��اط  جمل�س  رئي�س  برنانكي  ب��ن 
اأن  موؤخًرا  ذكر  قد  الأمريكي  املركزي(  )البنك 
قطاع االإ�سكان كان واحًدا من اأقوى النقاط امل�شيئة 
ال�شيا�شة  �شناع  اأن  م�شيًفا  القت�شادي،  للنمو  بالن�شبة 
الفائدة  اأ�شعار  يف  الأخ���رية  القفزة  �شرياقبون  النقدية 

ل�شمان األ يوؤثر ذلك على التعايف القت�شادي.
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موبايلي توزع 924 مليون ريال 
على مساهميها عن الربع الثاني

اأو�شى جمل�س اإدارة �شركة احتاد ات�شالت »موبايلي« بتوزيع 
اأرباح نقدية على م�شاهمي ال�شركة عن الربع الثاين لعام 2013م 
لل�شهم  ريال   1٫20 بواقع  ريال  مليون   924 تبلغ  اإجمالية  بقيمة 

الواحد متثل 12% من القيمة ال�شمية لل�شهم.
وقالت ال�شركة يف بيان لها اإن اأحقية الأرباح مل�شاهمي ال�شركة 
اإيداع الأوراق املالية »تداول« بنهاية تداول  امل�شجلن لدى مركز 

يوم 2013/07/28م على اأن تبداأ التوزيع يف 2013/08/05م.
الأول من  الن�شف  ال�شركة قد حققت �شايف ربح يف  وكانت 
العام احلايل بلغ 2951 مليون ريال مقابل 2629 مليون ريال يف 
لتبلغ   %12٫25 بن�شبة  بزيادة  املا�شي  العام  من  املماثلة  الفرتة 
 3٫41 مقابل  ري��الت   3٫83 الفرتة  خالل  ال�شهم  ربحية  بذلك 

ريالت العام املا�شي.

»ساب« يمول شركة الصحراء 
للبتروكيماويات ٥00 مليون ريال

وق���ع���ت ����ش���رك���ة ال�����ش��ح��راء 
ا طويل الأجل  للبرتوكيماويات قر�شً
الربيطاين  ال�����ش��ع��ودي  البنك  م��ع 
�شاب بقيمة 500 مليون ريال ميتد 
فرتة  ويت�شمن  2026م،  عام  حتى 

�شماح تبلغ 3 �شنوات.
ن�شر  بيان  يف  ال�شركة  وقالت 
ال�شعودية  املالية  ال�شوق  موقع  على 
 500 البالغ  التمويل  اإن  »ت���داول«: 
مليون ريال �شيمتد 13 عاًما بهدف 
اإن�����ش��اء م�����ش��روع مت��ل��ك ال��وح��دات 
ال�شكنية ملوظفي ال�شركة وال�شركات 

امل���وارد  ن��ظ��ام  ح�شب  لها  التابعة 
الب�شرية لل�شركة الذي ي�شمل جميع 
تكاليف ت�شميم وتطوير وبناء 280 
اجلبيل  مدينة  يف  �شكنية  وح���دة 

ال�شناعية.
�شداد  �شيتم  اأن���ه  واأو���ش��ح��ت 
ب��دل  ع���الوة  با�شتقطاع  ال��ق��ر���س 
ال�شكن ون�شبة من الراتب الأ�شا�شي 
من املوظفن امل�شتفيدين من متلك 
�شتتحمل  فيما  ال�شكنية،  ال��وح��دة 
لها  التابعة  ال�شركات  و  ال�شركة 

م�شاريف التمويل والتطوير.

شركة الفنادق توصي 
بتوزيع ٥0 مليون ريال على 
مساهميها عن النصف األول

اإدارة  جم��ل�����س  اأو������ش�����ى 
للفنادق  ال�����ش��ع��ودي��ة  ال�����ش��رك��ة 
ن��ق��دي��ة على  اأرب�������اح  ب���ت���وزي���ع 
الن�شف  عن  ال�شركة  م�شاهمي 
الأول من العام اجلاري تبلغ 50 
ريال  ن�شف  بواقع  ري��ال  مليون 

لل�شهم الواحد متثل 5% من القيمة ال�شمية لل�شهم.
املالية  ال�شوق  موقع  على  ن�شر  بيان  يف  ال�شركة  وقالت 
ال�شعودية »تداول«: اإن اأحقية الأرباح �شتكون مل�شاهمي ال�شركة 
بنهاية  »ت���داول«  املالية  الأوراق  اإي��داع  مركز  ل��دى  امل�شجلن 

تداول يوم 29 يوليو اجلاري.
الأول  الن�شف  يف  ربح  �شايف  حققت  قد  ال�شركة  وكانت 
من عام 2013م بلغ 79٫25 مليون ريال مرتاجعة بن�شبة 

40٫45% مقارنة بذات الفرتة من العام املا�شي.

22,٥٦ مليون دوالر من
بنك التنمية اإلفريقي لتمويل 

مشروع للطرق في السنغال
وافق جمل�س اإدارة بنك التنمية الإفريقي، على تقدمي قر�س بقيمة 
ال�شنغال،  يف  الطرق  لتح�شن  م�شروع  لتمويل  دولر،  مليون   22٫56

بهدف دعم برنامج التنمية املحلية الوطنية.
واأفاد البنك يف بيان اأ�شدره باأدي�س اأبابا، اأن م�شروع حت�شن الطرق 
يهدف اإلى امل�شاعدة يف حت�شن و�شول ال�شكان الريفين اإلى اخلدمات 
الج���ت���م���اع���ي���ة والق���ت�������ش���ادي���ة 
الدخل  وزي��ادة  باملدن،  الرئي�شة 
الريفي وخف�س معدلت البطالة.

اإلى حت�شن  ويهدف امل�شروع 
ال���ط���رق،  م���ن  ك��ي��ل��وم��رًتا   875
من  كيلومرت  اآلف   5 و���ش��ي��ان��ة 
ال��ط��رق يف ك��ل اأن���ح���اء ال��ب��الد، 
جانب  اإل��ى  والقت�شادية،  الجتماعية  التحتية  البنية  حت�شن  بهدف 

اإن�شاء اآلية م�شتدامة ل�شيانة الطرق من خالل التمويل الذاتي.
مليون   22٫56 والبالغة  الإفريقي،  التنمية  بنك  اإ�شهامات  ومتثل 

ي�شهم  اأن  املقرر  ومن  امل�شروع،  تكلفة  من  باملئة   33 ن�شبة  دولر، 
الريفية  ال�شكانية  واملجتمعات  الريفية  ال�شيانة  ���ش��ن��دوق 

واحلكومة ال�شنغالية بالن�شبة املتبقية.

اقتصاديات
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اأعلنت �شركة اإ�شمنت تبوك عن بدء 
اجلديدة  للطاحونة  التجاري  الإنتاج 
بطاقة اإنتاجية مقدارها 4 اآلف طن 

يومًيا.
لها:  بيان  يف  ال�شركة  وق��ال��ت 
تدخل  اجل���دي���دة  ال��ط��اح��ون��ة  »اإن 

م�شروع  اإط���ار  ال��ت��ج��اري يف  الإن��ت��اج 
لالإ�شمنت  اجل��دي��دة  الطاحونة  اإن�شاء 

بكامل طاقتها«.
يذكر اأن ال�شركة حققت منًوا طفيًفا يف �شايف اأرباح الن�شف 
الأول من العام احلايل 2013م بلغ 1٫04% مقارنة بذات الفرتة 
من العام املا�شي لتبلغ 107 مالين ريال بربحية لل�شهم الواحد 

بلغت 1٫19 ريال.

الصندوق السعودي للتنمية يوقع اتفاقيات تمويل 
لليمن بقيمة 27٥ مليون دوالر

للتنمية  ال�����ش��ع��ودي  ال�����ش��ن��دوق  وّق����ع 
لالإ�شهام  مليون دولر  بقيمة 250  اتفاقيتن 
امل���ل���ك ع���ب���داˆ بن  يف مت���وي���ل م�������ش���روع 

وم�����ش��روع  �شنعاء  يف  ال��ط��ب��ي  ع��ب��دال��ع��زي��ز 
التقاطعات الرئي�شية ملدينة �شنعاء. 

وقام بتوقيع التفاقيتن وزير التخطيط 

إسمنت تبوك تبدأ اإلنتاج 
التجاري لطاحونة اإلسمنت 
بطاقة 4 آالف طن يوميًا

حممد  الدكتور  اليمنية  باجلمهورية  ال��دويل  والتعاون 
الرئي�س  نائب  ال�شندوق  جانب  وم��ن  ال�شعدي  �شعيد 
والع�شو املنتدب لل�شندوق املهند�س يو�شف بن اإبراهيم 

الب�شام. 
التنموي  ال��دع��م  تنفيذ  اإط����ار  يف  ال��ت��وق��ي��ع  وج���اء 
من  ال�شريفن  احل��رم��ن  خ���ادم  ح��ك��وم��ة  م��ن  امل��ق��دم 
اليمنية  للجمهورية  للتنمية  ال�شعودي  ال�شندوق  خالل 

ال�شقيقة. 
كما وافق ال�شندوق ال�شعودي للتنمية على فتح خط 
متنوعة  وطنية  وخدمات  �شلع  ت�شدير  لتمويل  ائتمان 
التعاوين  الت�شليف  بنك  ل�شالح  دولر  مليون   25 بقيمة 
التفاقية  بتوقيع  وقام  اليمنية،  باجلمهورية  والزراعي 
من جانب ال�شندوق املهند�س يو�شف الب�شام وعن البنك 

رئي�س جمل�س الإدارة من�شر �شالح القعيطي. 
توقيع  اأن  الب�شام  يو�شف  املهند�س  واأو���ش��ح 
املتميزة  للعالقات  ام��ت��داًدا  يعد  الت��ف��اق��ي��ات 
و�شمن  باليمن  اململكة  تربط  التي  واملتطورة 
ال�شعودي  ال�شندوق  يبذلها  التي  املتوا�شلة  اجل��ه��ود 
وتن�شيط  ول��زي��ادة  اليمن  م��ع  التعاون  لتوثيق  للتنمية 

التبادل التجاري معها.

291 مليون ريال صافي أرباح المملكة 
القابضة في الربع الثاني 2013م

منًوا  القاب�شة  اململكة  �شركة  حققت 
يف �شايف الأرباح املحققة خالل الن�شف 
بن�شبة  2013م  احل��ايل  العام  من  الأول 
4٫14% لتبلغ 291٫3 مليون ريال مقابل 
من  الفرتة  ذات  يف  ريال  مليون   279٫7

العام املا�شي.
واأو�شحت ال�شركة يف بيان ن�شر على ال�شوق املالية ال�شعودية »تداول« 
منا  قد  احلايل  العام  من  الثاين  الربع  خالل  املحقق  الربح  �شايف  اأن 
بن�شبة 1٫28% مقارنة بالربع املماثل من العام ال�شابق، وارتفع %64٫6 
ربحية  بذلك  لتبلغ  2013م  احل��ايل  العام  من  ال�شابق  بالربع  مقارنة 

ال�شهم خالل الن�شف الأول من العام احلايل 0٫08 ريال.
الأرب��اح  توزيعات  دخ��ل  ارتفاع  اإل��ى  النتائج  ه��ذه  ال�شركة  وع��زت 
وارتفاع اأرباح ال�شركات الزميلة وارتفاع امل�شاريف العمومية والإدارية 
والزكاة وال�شريبة وانخفا�س املكا�شب من ال�شتثمارات وارتفاع �شايف 

الأعباء املالية.
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»معرض اإلضاءة في الشرق 
األوسط« يستعرض الفرص 
االستثمارية في توليد الكهرباء

يقام يف دبي أكتوبر املقبل

للموؤمترات يف  الدويل  ي�شهد مركز دبي 
اأكتوبر املقبل انطالق  دورة معر�س الإ�شاءة 
من  كبري  عدد  مب�شاركة  الأو�شط  ال�شرق  يف 
»اأ�شرتا  بينها   الدولية، ومن  العالمات  اأبرز 
راي��ن«  و»ب��ل��و  ف��ي��ور«  اآن���د  و»بنيتو  ليتننج« 
و»كاريبوين جروب« و»غلوبال ليت  اآند باور« 

و»بانلوك�س« وغريهم. 
يف  »الإ�����ش����اءة  م��ع��ر���س  منظمو  واأك����د 
ال�شرق الأو�شط« يف اإيبوك مي�شي فرانكفورت 
القوية  وامل�شاركة  اجلديدة  ال��دورة  منو  عن 
الإن���ارة  ونظم  حلول  وموؤ�ش�شات  ل�شركات 
وخرباء  الداخلي  الت�شميم  وتقنيات  الذكية 

توليد الكهرباء. 
اآن��د  »ماكينزي  �شركة  تقارير  وت�شري 
الإنارة  وتقنيات  الإ�شاءة  �شوق  منو  اإلى  كو« 
لي�شل اإلى 110 مليارات يورو يف 2020 على 

م�شتوى العامل. 
�شبع  �شملت  اأبحاًثا  ال�شركة  اأجرت  وقد 
الإ���ش��اءة  ل�شوق  من��وذًج��ا  ط��ورت  حيث  دول 
متكنت خالله من تقدير حجم �شوق الإ�شاءة 

العاملية حتى عام 2020.  
امل��ع��ر���س  ي�شتقطب  اأن  امل��ت��وق��ع  وم���ن 
التجاري عدًدا من اأبرز التجار واملتخ�ش�شن 
والزوار من اململكة العربية ال�شعودية للتعرف 
على جديد عامل الإنارة والتقنيات املتطورة.

ال�شرق  يف  الإ�شاءة  معر�س  يحاول  كما 
الإنارة  عامل  خرباء  م�شاركة  من  ال�شتفادة 
قطاع  يف  والعاملن  واملطورين  وامل�شممن 
ال��ع��زل احل�����راري ل��الأب��ن��ي��ة وت��وف��ري حلول 
وا�شتخدام  ال��ك��ه��رب��اء  ا�شتهالك  لرت�شيد 

تقنيات خ�شراء. 

موؤمتر  بتنظيم  التجاري  املعر�س  ويقوم 
الآراء  وتبادل  احلوار  باب  لفتح  متخ�ش�س 
الطاقة  م��و���ش��وع��ات  ومناق�شة  واخل����ربات 
وو�شائل  الذكية  الإن���ارة  وحلول  والكهرباء 
توفري ميزانيات �شخمة با�شتخدام الإ�شاءة 

املر�شدة. 
وقال اأحمد باول�س الرئي�س التنفيذي يف 
اإيبوك مي�شي فرانكفورت: »ميكننا من خالل 
معر�س الإ�شاءة التجاري، اأن نلم�س تطورات 
والبتكارات  املنطقة  يف  املتالحقة  ال�شوق 
وحجم  الهائلة  الفر�س  مع  خا�شة  احلديثة 
فهناك  الأو�شط،   ال�شرق  يف  الكبري  ال�شوق 
للطاقة  توفرًيا  اأكرث  نظم  نحو  م�شتمر  توجه 
وهي النظم التي تر�شد امل�شتقبل يف تطورات 
بالإ�شافة  وجمالياتها،  التقنية  ال�شناعة 
الداخلية  والت�شاميم  الإ�شاءة  تقنيات  اإلى 
املنطقة.  يف  العقارية  امل�شاريع  تواكب  التي 
و�شيتم عر�س هذه التوجهات التي توؤثر على 

ال�شناعة يف دورة املعر�س هذا العام«. 
وت�����ش��ه��د ال���ف���رتة اجل���اري���ة من���و ���ش��وق 
بداية  م��ع  امللونة  الإن����ارة  وزي��ن��ة  امل�شابيح 
من  ت�شتقبل  ال���ذي  ال��ك��رمي  رم�����ش��ان  �شهر 
واخليم  املنطقة  يف  الفنادق  اأفخم  خالله 
خالل  من  وت�شتقطبهم  ال��زوار  الرم�شانية 
فر�شة  ومنحهم  املبتكر  الإ���ش��اءة  ت�شميم 

ال�شتمتاع بالأجواء الرم�شانية املرحة.
النمو القوي الذي ت�شهده  ويف ظل حالة 
�شناعتي  وان��ت��ع��ا���س  املنطقة  اق��ت�����ش��ادات 
العقارات والإن�شاءات فمن املتوقع اأن ي�شتمر 

تزايد الطلب على اأحدث نظم الإ�شاءة. 
تلعبه  الذي  الهام  ال��دور  اإلى  بالإ�شافة 

اقتصاديات
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»سبكيم للكيماويات« توقع 
اتفاقية تأسيس شركة إلنشاء 

مشروعات تحويلية
للكيماويات  �شبكيم  �شركة  وقعت 
لل�شركة  التابعة  ال�����ش��رك��ات  اإح���دى 
للبرتوكيماويات،  العاملية  ال�شعودية 
مع  ج��دي��دة  �شركة  تاأ�شي�س  اتفاقية 
حتت  الكورية  كيميكال  هانوا  �شركة 
للمنتجات  ال�شعودية  »ال�شركة  ا�شم 
امل��ت��خ�����ش�����ش��ة ل��ل�����ش��ن��اع��ة« لإن�����ش��اء 
وت�����ش��غ��ي��ل م�����ش��روع��ات حت��وي��ل��ي��ة يف 

اململكة.
امل�شروع  وي�شتمل 
امل�������������ش������رتك ع���ل���ى 
للت�شنيع  م��ن�����ش��اأت��ن 
باإنتاج  الأول����ى  ت��ق��وم 
م���رتي  ط����ن   4000

فينيل  خ����الت  اأف�����الم  م���ن  ���ش��ن��وًي��ا 
الإي��ث��ي��ل��ن وم��ق��ره��ا م��دي��ن��ة ح��ائ��ل، 
بت�شنيع  الثانية  املن�شاأة  تقوم  بينما 
ل�شناعة  متخ�ش�شة  معدنية  قوالب 
 )Moulds( البال�شتيك  منتجات 
 1000 اإل���ى  ت�شل  اإن��ت��اج��ي��ة  ب��ط��اق��ة 
ط���ن ���ش��ن��وًي��ا وم��ق��ره��ا ب��ال��ري��ا���س.

للكيماويات  �شبكيم  �شركة  ومت��ل��ك 
75% من راأ�س مال ال�شركة اجلديدة، 

بينما متلك ال�شركة الكورية %25.
�شبكيم  ���ش��رك��ة  ح�����ش��ل��ت  ك��م��ا 

ال�شرورية  التقنيات  على  للكيماويات 
للت�شنيع من �شركة مت�شوي كيميكالز 
اأف��الم  مل�شروع  اليابانية  توهي�شيلو 
من  وكذلك  الإيثيلن،  فينيل  خ��الت 
املعدات  لت�شنيع  الأمل��ان��ي��ة  ال�شركة 
من�شاأة  م�شروع  يف  ورك��زج��ب��و  كيفر 
تنفيًذا  امل��ع��دن��ي��ة  ال��ق��وال��ب  ت�شنيع 
تخ�شي�س  يف  )���ش��ب��ك��ي��م(  لل��ت��زام 
الوقود واللقيم الالزم 
م�شنع  اإن�شاء  مل�شروع 
خالت الإيثيل وم�شنع 
خالت فينيل الإيثيلن 
وم�����ش��ن��ع م��رك��ب��ات 
والكابالت  الأ���ش��الك 
من  ال�شادر  التحويلية  وال�شناعات 

وزارة البرتول والرثوة املعدنية.
هذه  اأن  اإل���ى  ال�شركة  واأ���ش��ارت 
رئي�س  دور  لها  �شيكون  امل�شروعات 
ب��امل��م��ل��ك��ة  ال�����ش��ن��اع��ي  ال��ت��ن��وي��ع  يف 
و�شتعمل على دعم تطوير ال�شناعات 
الوقت  ذات  يف  م��وؤك��دة  التحويلية، 
على توجهها يف التعاون مع ال�شركات 
�شناعة  جم��ال  يف  ال��ك��ربى  العاملية 
ا�شتثمارات  لدعم  البرتوكيماويات 

ال�شناعات التحويلية باململكة.

النقل »البحري« تتسلم سفينة نقل

كوريا  ا�شتلمت يف  اأنها  »البحري«  البحري  للنقل  ال�شعودية  الوطنية  ال�شركة  اأعلنت 
اجلنوبية �شفينة جديدة متخ�ش�شة يف نقل الب�شائع العامة، بحجم 26 األف طن �شاكن، 
متت ت�شميتها »بحري تبوك«. وقالت ال�شركة يف بيان لها، اإنه مت بناء ال�شفينة من قبل 
التعاقد على  �شفن مت   6 الثالثة من �شمن  بكوريا اجلنوبية، وهي  ميبو  �شركة هيونداي 

بنائها يف عام 2011م بقيمة اإجمالية جتاوزت 1٫5 مليار.
واأو�شحت اأنه تبقى لل�شركة ثالث �شفن اأخرى حتت البناء يف كوريا اجلنوبية �شيتم 

ا�شتالمها خالل العام احلايل 2013م والن�شف الأول من العام املقبل 2014م.

امل�شروع  وي�شتمل 
امل�������������ش������رتك ع���ل���ى 
للت�شنيع 
باإنتاج  الأول����ى  ت��ق��وم 
م���رتي  ط����ن   

اأجل دعم م�شاريع التنمية امل�شتدامة  احلكومات من 
ا�شتهالك  وتر�شيد  اخل�����ش��راء  الإ���ش��اءة  وتقنيات 
الأف���راد  توعية  ا���ش��ت��م��رار  يتطلب  م��ا  وه��و  ال��ط��اق��ة 
الذكية  الإنارة  وتعريفهم مبدى فعالية وكفاءة حلول 
والتقنيات �شديقة البيئة وا�شتخدام م�شابيح موفرة 
ونظم  اخل�شراء  الأبنية  ممار�شات  واعتماد  للطاقة 

اإل اإي دي.
حققت  املا�شي  ال��ع��ام  املعر�س  دورة  اأن  يذكر 
ا من 22  جناًحا كبرًيا حيث �شارك فيها 220 عار�شً
دولة قدموا اأكرث من 350 عالمة دولية اأمام 4٫557 

زائر جتاري من 72 دولة.
ويف �شياق مت�شل ت�شري اأبحاث ودرا�شات �شناعية 
التي  الكهرباء  لتوليد  اململكة  ا�شتثمارات  منو  اإل��ى 
دولر(  مليار   51( ري��ال  مليار   190 بحوايل  ق��درت 
بحلول عام 2015 وذلك للوفاء بالطلب املتنامي على 

الكهرباء. 
وتوقع ق�شم الدرا�شات والأبحاث يف �شركة اإيبوك 
مي�شي فرانكفورت، ارتفاع حجم ا�شتهالك الكهرباء 
يف دول جمل�س التعاون اخلليجي خالل ال�شيف وهو 
الطاقة  ا�شتخدام  يف  الرت�شيد  اأهمية  اإل��ى  يدعو  ما 
ال��ع��ازل  ال��ت��وج��ه��ات لع��ت��م��اد وتطبيق ح��ل��ول  وب��ح��ث 
احلراري يف الأبنية اجلديدة ب�شكل تدريجي وتكثيف 
حمالت تر�شيد ا�شتهالك الكهرباء وا�شتخدام حلول 
من  اأكرث  لتوفري  اخل�شراء  والتقنيات  الذكية  الأبنية 
الكربون  اأك�شيد  ث��اين  انبعاثات  من  طن  ميغا   5٫1

.LED شنوًيا با�شتخدام تقنيات اإل اإي دي�

¢ùdhÉH óªMCG
الرئي�س التنفيذي ل�شركة اإيبوك مي�شي
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القطاع الخاص والشباب السعودي

طبيعة العمل..
عامل الجذب والطرد معًا
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التي  العمل  ورق���ة  لإح�����ش��ائ��ي��ات  وف��ًق��ا 
حملت عنوان »بيئة العمل يف القطاع اخلا�س 
عدد  يبلغ  ال�شعودية«  العربية  اململكة  يف 
األف   823٫5 نحو  اخلا�س  القطاع  من�شاآت 
اجلملة  جت��ارة  من�شاآت  وت�شتحوذ  من�شاأة، 
هذه  اإجمايل  من   %48 نحو  على  والتجزئة 
بن�شبة  ال��زراع��ي��ة  املن�شاآت  تليها  املن�شاآت 
بن�شبة  ال�شناعية  امل��ن�����ش��اآت  ث��م   %13٫6
بن�شبة  واملطاعم  الفنادق  ومن�شاآت   ،%12٫6
9٫5%، يف حن ا�شتحوذت من�شاآت قطاعات 
و»العقار  وال�شخ�شية«  »اخلدمات اجلماعية 
وال��ت��اأج��ري وامل�����ش��اري��ع ال��ت��ج��اري��ة« و»ال��ب��ن��اء 
والت�شالت«  والتخزين  و»النقل  والت�شييد« 

على نحو 5٫4% و 4٫6% و2٫4% و %2 
على التوايل.

ال�شغرية  املن�شاآت  وت��وف��ر 
ال��ف��ر���س  م����ن   %43٫3 ن���ح���و 

اخلا�س،  القطاع  يف  الوظيفية 
يف حن ت�شهم املن�شاآت املتو�شطة مبا ن�شبته 
يف   %37٫5 ن�شبته  مب��ا  وال��ك��ب��رية   %19٫2

التوظيف.
œم�ساهمة القطاع اخلا�ص يف النا

املحلي الإLما›
للقطاع  النفطي  غري  املحلي  الناجت  بلغ 
 2011 عام  خالل  الثابتة  بالأ�شعار  اخلا�س 
ومبا  ���ش��ع��ودي  ري���ال  بليون   547٫5 نحو  م 
ي�شكل نحو 58% من الناجت املحلي الإجمايل 
مع  وباملقارنة  العام،  نف�س  خالل  ال�شعودي 
ن�شبة  ارت��ف��اع   ßيالح 2005م  ع��ام  بيانات 
املحلي  الناجت  يف  اخلا�س  القطاع  م�شاهمة 
2005م  ع��ام  ي�شاهم  ك��ان  حيث  الإج��م��ايل 
الإجمايل  املحلي  الناجت  من   %52٫2 بن�شبة 
ما  وه��و  ري��ال  بليون   398٫3 بلغت  وبقيمة 
اخلا�س يف  للقطاع  املتزايد  الدور  على  يدل 
القت�شادية  التنمية  ويف  الوطني  القت�شاد 
ال�شعودية حيث بلغ معدل النمو ال�شنوي لناجت 

القطاع اخلا�س 5٫5% �شنوًيا.
الثابتة  ال�شتثمارات  قيمة  بلغت  كذلك 
)بالأ�شعار  النفطي  غ��ري  اخل��ا���س  للقطاع 
بليون   195٫7 نحو  م   2011 عام  اجلارية( 
اإجمايل  م��ن   %46 ن�شبة  ي�شكل  ومب��ا  ري��ال 
ال���ش��ت��ث��م��ارات ال��ث��اب��ت��ة يف امل��م��ل��ك��ة، وذل��ك 
مقارنة بن�شبة بلغت 49% عام 2007م بقيمة 

بلغت 146٫4 بليون ريال.
بن�شبة  ال��ق��ط��اع اخل��ا���س  ���ش��اه��م  ك��م��ا 
غري  ال�������ش���ادرات  اإج���م���ايل  م���ن   %51٫3

النفطية ال�شعودية وبقيمة بلغت 161٫8 بليون 
مقارنة  وذل��ك  2009م  )ع��ام  �شعودي  ري��ال 
وبقيمة  2004م  ع��ام   %34٫2 بلغت  بن�شبة 

بلغت اآنذاك 90٫6 بليون ريال.
ل�شادرات  ال�شنوي  النمو  معدل  بلغ  وقد 
النفطية 12٫3% خالل  القطاع اخلا�س غري 

الفرتة من عام 2004م حتى عام 2009م.
القطاع اخلا�ص وتûس¨يل العمالة ال�سعودية

يبلغ اإجمايل العاملن ال�شعودين بالقطاع 
اخل��ا���س وف��ًق��ا لإح�����ش��اءات ع��ام 2010م ما 
وذل��ك  �شعودي،  عامل  األ��ف   724 ع��ن  يزيد 
العاملن  اإجمايل  من   %10 ن�شبة  ي�شكل  مبا 
بالقطاع اخلا�س )�شعودين، غري �شعودين(.

ال�شعودين  العاملن  منو  معدل  بلغ  وقد 
بالقطاع اخلا�س بن عامي 2009م و 2010م 
بكثري من معدل  اأعلى  نحو 6% وذلك مبعدل 
يف  �شعودين(  غري  )�شعودين،  العاملن  منو 

القطاع اخلا�س الذي بلغ فقط %1.
م�ساهمة القطاع اخلا�ص يف تûس¨يل 

العمالة ال�سعودية 
ي�شتوعب القطاع اخلا�س ن�شبة 19% من 
والبالغ  باململكة  ال�شعودين  العاملن  اإجمايل 
عددهم خالل عام 2010م نحو 3٫83 مليون 
عام  من  الفرتة  �شهدت  وقد  �شعودي،  عامل 
ا تدريجًيا  2007م وحتى عام 2010م انخفا�شً
ت�شغيل  القطاع اخلا�س يف  ن�شبة م�شاهمة  يف 
الن�شبة  هذه  بلغت  حيث  ال�شعودية،  العمالة 
ذلك  اإرج��اع  وميكن   ،%21 نحو  2007م  عام 
احلكومي  القطاع  م�شاهمة  اإل��ى  اأويل  ب�شكل 

بوزن ن�شبي اأكرب يف ت�شغيل العمالة ال�شعودية 
مقارنة بالقطاع اخلا�س.

دور القطاع اخلا�ص يف تûس¨يل العمالة 
ال�سعودية باملنطقة الûسرbية

 %27 بت�شغيل  ال�شرقية  املنطقة  ت�شاهم 
بالقطاع  امل�شتغلة  ال�شعودية  العمالة  م��ن 
اخل���ا����س يف امل��م��ل��ك��ة ب�����ش��ك��ل ع����ام وذل���ك 
األ��ف   196٫3 نحو  بلغت  عمالة  ب��اإج��م��ايل 
الثاين  عامل �شعودي، وقد جاءت يف املركز 
بت�شغيل  ت�شاهم  التي  الريا�س  منطقة  بعد 
بالقطاع  ال�شعودية  العمالة  من   %36 ن�شبة 
اخلا�س، وبالنظر اإلى موؤ�شر ن�شبة ال�شعودة 
يالحß اأن املنطقة ال�شرقية تاأتي يف املركز 
بنحو  لل�شعودة  ن�شبة  اأعلى  حيث  من  الأول 
وم��ك��ة  ال��ري��ا���س  مبنطقتي  م��ق��ارن��ة   %13
عام  وب�شكل  منهما،  لكل   )%11( املكرمة 
املنطقة  )الريا�س،  الثالث  املناطق  ت�شاهم 
ن�شبته  ما  بت�شغيل  املكرمة(  مكة  ال�شرقية، 
ال�شعودين  ال��ع��ام��ل��ن  اإج���م���ايل  م��ن   %87

بالقطاع اخلا�س يف اململكة.
مزايا بيئة العمل يف القطاع اخلا�ص 

يف اململكة
توجد العديد من من�شاآت القطاع اخلا�س 
ومتنوعة  متعددة  مزايا  من�شوبيها  متنح  التي 
والراغبن  الكفاءات  خاللها  من  ت�شتقطب 
 ßويحاف اأهدافه  يحقق  بجدية مبا  العمل  يف 
حالًيا  متزايد  الجت��اه  وه��ذا  قدراته،  وينمي 
اخلا�س،  القطاع  من�شاآت  م��ن  الكثري  ل��دى 
اأخ��رى،  اإل��ى  من�شاأة  من  املزايا  هذه  وتتباين 

17
العدد 82 - أغسطس 2013م



العديد  عليها  اتفقت  التي  املزايا  هذه  اأبرز  ومن 
من الدرا�شات والتقارير:

الكفاءات. لذوي  متميزة  • رواتب 
�شكن. • بدلت 

انتقال وطبيعة عمل وورديات. • بدلت 
للمتميزين. وعينية  نقدية  وحوافز  • مكافاآت 

دورية. • عالوات 
خارج  مبهام  للمكلفن  انتداب  بدلت  • �شرف 

مقر العمل.
طبي �شامل للموظف واأ�شرته. • عالج 

والقدرات  امل��ه��ارات  لتنمية  تدريبية  برامج   •
الوظيفية.

• فر�س لكت�شاب اخلربات والتعامل مع التقنيات 
احلديثة.

الوظيفية الأعلى. للم�شتويات  الرتقي  • فر�س 
خا�شة  دخولهم  لزيادة  للعاملن  ادخار  • نظم 

عند التقاعد.
ب�شكل  ت�شدد  قرو�س  على  احل�شول  اإمكانية   •

مي�شر.
ال��ري��ا���ش��ي��ة  الأن�����ش��ط��ة  مل��م��ار���ش��ة  • ب���رام���ج 

والجتماعية والرتفيهية.
الجتماعية. التاأمينات  يف  • ال�شرتاك 

اخلدمة. نهاية  مكافاآت  • منح 
بيئة  يف  مزايا  وجود  على  ال�شتدلل  وميكن 
واقع  من  اململكة  يف  اخلا�س  القطاع  يف  العمل 
ال�شعودي،  العمل  نظام  عليها  ن�س  التي  احلقوق 
ال�شتدلل عليها من خالل منو  ا  اأي�شً كما ميكن 
احلكومي  القطاع  من  الوظيفي  الت�شرب  ظاهرة 

اإلى القطاع اخلا�س نتيجة املزايا املتوفرة فيه:
حقوق العامل وفًقا لنظام العمل ال�سعودي 

عديدة  حقوق  والعمال  العمل  نظام  مينح 
للموظف ال�شعودي، واأهم هذه امليزات:

ل يجوز ل�شاحب العمل اأن ينقل العامل من 
مكان عمله الأ�شلي اإلى مكان اآخر يقت�شي تغيري 
يلحق  اأن  النقل  �شاأن  من  كان  اإذا  اإقامته،  حمل 
بالعامل �شرًرا ج�شيًما ومل يكن له �شبب م�شروع 

تقت�شيه طبيعة العمل.
اإلى  ال�شهري  الأجر  ذي  العامل  نقل  يجوز  • ل 
بالأجر  املعينن  العمال  اأو  اليومية  عمال  فئة 
الأ�شبوعي اأو بالقطعة اأو بال�شاعة، اإل اإذا وافق 
الإخ��الل  ع��دم  وم��ع  كتابة،  ذل��ك  على  العامل 
التي  املدة  يف  العامل  اكت�شبها  التي  باحلقوق 

ق�شاها بالأجر ال�شهري.
اختالًفا  يختلف  بعمل  العامل  تكليف  يجوز  • ل 
موافقته  بغري  عليه  املتفق  العمل  عن  جوهرًيا 
قد  التي  ال�����ش��رورة  ح��الت  يف  اإل  الكتابية، 

تتجاوز  ل  ومل���دة  عار�شة  ظ���روف  تقت�شيها 
ثالثن يوًما يف ال�شنة.

العمل دون اإ�شعار، مع  يرتك  اأن  للعامل  • يحق 
احتفاظه بحقوقه النظامية كلها، وذلك يف اأي 

من احلالت الآتية:
يقم �شاحب العمل بالوفاء بالتزاماته  مل  اإذا   •

العقدية اأو النظامية اجلوهرية اإزاء العامل. 
قد  ميثله  من  اأو  العمل  �شاحب  اأن  ثبت  اإذا   •
يتعلق  فيما  التعاقد  وق��ت  الغ�س  عليه  اأدخ��ل 

ب�سروط العمل وظروفه.
بعمل  ر���ش��اه  دون  العمل  �شاحب  كلفه  اإذا   •
يختلف جوهرًيا عن العمل املتفق عليه، وخالًفا 

ملا تقرره املادة ال�شتون من هذا النظام.
من اأحد اأفراد  اأو  العمل  �شاحب  من  وقع  • اإذا 
يت�شم  اعتداء  امل�شوؤول  املدير  من  اأو  اأ�شرته، 
بالعنف، اأو �شلوك خمل بالآداب نحو العامل اأو 

اأحد اأفراد اأ�شرته.
املدير  اأو  العمل  �شاحب  معاملة  ات�شمت  اإذا   •
امل�����ش��وؤول مب��ظ��اه��ر م��ن ال��ق�����ش��وة واجل����ور اأو 

الإهانة.
يهدد  ج�شيم  خطر  العمل  مقر  يف  ك��ان  اإذا   •

يكون  اأن  ،ب�سرط  �سحته  اأو  العامل  �سالمة 
�شاحب العمل قد علم بوجوده، ومل يتخذ من 

الإجراءات ما يدل على اإزالته.
دفع  قد  اأو من ميثله  العمل  �شاحب  كان  اإذا   •
مبعاملته  الأخ�����س  وعلى  بت�شرفاته  العامل 
اأن  اإل��ى  العقد  �سروط  مبخالفته  اأو  اجلائرة 
يكون العامل يف الظاهر هو الذي اأنهى العقد.

التدريب والتاأهيل
ن�س الباب الرابع من نظام العمل ال�شعودي 

على: 
• على كل �شاحب عمل اإعداد عماله ال�شعودين، 
وحت�شن م�شتواهم يف الأعمال الفنية والإدارية 
واملهنية وغريها، بهدف اإحاللهم تدريجًيا يف 

الأعمال التي يقوم بها غري ال�شعودين.
عاماًل  خم�شن  ي�شّغل  عمل  �شاحب  كل  على   •
م��ن عماله  اأع��م��ال��ه  ع��ل��ى  ي���درب  اأن  ف��اأك��رث 
ال�شعودين ما ل يقل عن 6% من جمموع عماله 

�شنوًيا.
اأن ي�شتمل برنامج التدريب على القواعد  • يجب 
وعلى مدته  التدريب،  تتبع يف  التي  وال�سروط 
النظرية  التدريبية  والربامج  �شاعاته  وع��دد 
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وال�شهادات  الختبار  وطريقة  والعملية، 
الالئحة  ال�شاأن، وحتدد  التي متنح يف هذا 
املعايري والقواعد العامة التي ينبغي اتباعها 
العامل  اأداء  م�شتوى  لرفع  اخل�شو�س  بهذا 

من حيث املهارة والإنتاجية.
ظاهرة الت�سرب من العمل بالقطاع 

احلكومي اإلى اخلا�ص
توجد العديد من الدرا�شات التي توؤكد على 
منو ظاهرة ت�شرب للكفاءات الوظيفية وانتقالها 
اإلى القطاع اخلا�س، بحًثا عن مميزات مادية 
الإ�شكاليات  اأح��د  يعد  ومبا  اأف�شل،  معنوية  اأو 
التي تواجه املوؤ�ش�شات احلكومية، وتاأتي الهجرة 
اإلى القطاع اخلا�س كا�شتجابة لإغراء املميزات 
القطاع،  هذا  له  يقدمها  التي  واملعنوية  املادية 

ول يوفرها له القطاع احلكومي.
وت����ربز »ظ���اه���رة ال��ت�����ش��رب« يف ال��ق��ط��اع 
احلكومي غالًبا لدى بع�س املتميزين يف املهن 

التالية:
يف  امل��ت��م��ي��زي��ن  ال��ت��دري�����س  ه��ي��ئ��ة  •اأع�شاء 

اجلامعات.
ال���ن���ادرة. ال��ت��خ�����ش�����ش��ات  ذوي  "•الأطباء 

املهارات. وذوو  املبتكرون  •املهند�شون 
املبدعون. •الإداريون 

الكفاءات املتميزة يف خمتلف القطاعات. •اأ�شحاب 
الظاهرة  هذه  الدرا�شات  من  العديد  اأرجعت  وقد 
املتوفرة يف القطاع اخلا�س والتي من  اإلى بع�س املزايا 

اأهمها:
بالرغم من اأن العمل يف القطاع اخلا�س ياأخذ وقًتا 
اأطول ن�شبًيا من العمل بالقطاع احلكومي، اإل اأن  قرارات 
املكافاأة والتحفيز ميكن اتخاذها ب�شرعة من غري عوائق 

بريوقراطية، كما اأن اإمكانية الرتقي تكون اأوفر حًظا.
املحا�شبة  م��ي��زة  اخل��ا���س  ال��ق��ط��اع  ل���دى  ي��وج��د   •
ميكن  لذا  والدائمة  الذاتية  واملراجعة  وامل�شوؤولية 
مما  وقوعها  ح��ال  وال��ع��وائ��ق  امل�شكالت  اكت�شاف 

يوؤدي اإلى حلها ب�شورة فّعالة.
ال�شالحيات،  بتفوي�س  اخلا�س  القطاع  يتميز 
ل�شيما يف الوظائف التنفيذية والو�شطى وذلك يوؤدي 

اإلى  دقة و�شرعة يف الإجناز.
املوظفني  تواجه  التي  ال�سغوط  من  الرغم  على   •
تواجه  التي  بال�سغوط  مقارنة  اخلا�س  القطاع  يف 

ال�سغوط  تلك  اأن  اإال  العام،  القطاع  يف  املوظفني 
غالًبا ما توؤدي اإلى الرتقاء بخربات املوظف اإذا ما 
ف�شاًل عن  ناجح،  مهني  باأ�شلوب  معها  التعامل  مت 

اأنها حتفزه لالإجناز وت�شقل مواهبه الذاتية.
تفوق  مب��زاي��ا  اخل��ا���س  القطاع  يف  امل��وظ��ف  يحظى   •
تنمية  ومنها  العام  القطاع  يف  املوظف  به  يتمتع  ما 
املهارات واخلربات بدرجة اأكرب من العمل احلكومي 
ال��روت��ي��ن��ي، واحل�����ش��ول ع��ل��ى وظ��ي��ف��ة يف جم��ال 
القطاع  م��ن  اأ���ش��رع  الرتقية  وف��ر���س  التخ�ش�س، 
ومعدلت  والعمل،  الكفاءة  على  وتعتمد  احلكومي 
واله��ت��م��ام  ال��وظ��ائ��ف،  بع�س  اأع��ل��ى يف  ال���روات���ب 
بالتدريب والتطوير والتحديث للمهارات ال�شخ�شية.

العوامل املوؤثرة يف بيئة العمل يف القطاع اخلا�ص
يف  العمل  بيئة  يف  املوؤثرة  العوامل  تق�شيم  ميكن 
ثالث  اإلى  دولة  اأي  ويف  عام  )ب�شكل  اخلا�س  القطاع 

جمموعات من العوامل الرئي�شية وهي:
جمموعة العوامل التنظيمية:

املوظف بالأمان الوظيفي. �شعور  • مدى 
ال����ع����م����ل. يف  امل������وظ������ف  ان�������دم�������اج  م��������دى   •"

توصيات
خرجت ورقة العمل التي اأعدتها غرفة ال�شرقية ببع�س التو�شيات التي ميكن اأن توؤدي 

اإلى زيادة الفر�س الوظيفية املتاحة اأمام ال�شباب ال�شعودي يف القطاع اخلا�س ، ومنها:
عن و�شع ا�شرتاتيجيات التعليم يف اجلامعات واملعاهد  امل�شوؤولن  بن  التن�شيق  • �شرورة 
املتخ�ش�شة وكل من وزارة القت�شاد والتخطيط، ووزارة العمل، ووزارة اخلدمة املدنية، 
واإدارات املوارد الب�شرية يف �شركات وموؤ�ش�شات القطاع اخلا�س، وذلك لتحقيق التوافق 
بن خمرجات التعليم ومتطلبات �شوق العمل، اإذ اإنه كلما كان تخ�ش�س الفرد وموؤهالته 
العلمية متوافقة مع ما يقوم به من اأعمال وما حتتاجه املن�شاأة من تخ�ش�شات، �شاعد 
ا. ذلك على حت�شن فر�شه يف اإيجاد فر�شة عمل منا�شبة وال�شتمرار يف هذا العمل اأي�شً
تدريبية متخ�ش�شة كما يجب الرتكيز  بدورات  التخرج  حديثي  ال�شباب  اإحلاق  • �شرورة 
الآخرين،  مع  والتعامل  الت�شال،  ومهارات  الوظيفي،  ال�شلوك  على  ال��دورات  هذه  يف 
كل  يف  اجلامعية  الدرا�شات  من  الأخ��رية  ال�شنوات  مبناهج  املهارات  هذه  ت�شمن  اأو 

التخ�ش�شات.
العاملن يف بع�س  ال�شعودين  رواتب  بدعم  الب�شرية  املوارد  تنمية  �شندوق  قيام  • اأهمية 
املهن ال�شاقة التي يعزف ال�شعوديون عن العمل بها وذلك ت�شجيًعا لهم على العمل فيها 

مثل اأن�شطة النقل واملقاولت وغريها.
اإجراء املزيد من الدرا�شات والبحوث امل�شتقبلية عن ت�شرب العمالة الوطنية من القطاع 
اخلا�س، بحيث تتناول مواقف واجتاهات اأ�شحاب العمل ومديري اإدارات املوارد الب�شرية 
حول الت�شرب الوظيفي، وكذلك معرفة اجتاهات املوظف )على راأ�س العمل( ومدى تفكريه 
يف الت�شرب الوظيفي واأ�شبابه، وذلك ملحاولة اكت�شاف اأ�شباب الت�شرب، كما ميكن اإجراء 
املزيد من الدرا�شات املقارنة لظاهرة الت�شرب الوظيفي بن القطاعات املختلفة يف �شوق 
العمل ملعرفة القطاعات الأكرث جذًبا للعمالة الوطنية والقطاعات التي تت�شرب منها العمالة 

ب�شكل كبري ومعرفة اأ�شباب ذلك وو�شع احللول املو�شوعية لها.
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التي يعمل  ال�شركة  داخل  الت�شالت  م�شتوى   •
بها املوظف.

بها ومدى تنا�شبها  يقوم  التي  الوظيفية  • املهام 
مع قدراته وموؤهالته.

بها املوظف. يعمل  التي  ال�شركة  • حجم 
موقع  يف  باملوظف  املحيطة  العمل  ظ��روف   •

العمل.
�شاعات العمل وعدد اأيام الإجازات. • عدد 

فكلما  التدريب  بعن�شر  ال�شركة  اهتمام  • مدى 
وتوليه  التدريب  اأهمية  تعي  ال�شركة  كانت 
بيئة  حت�شن  اإل��ى  ذلك  اأدى  ال��الزم  الهتمام 
العمل واأ�شبحت ال�شركة مرغوب العمل فيها.

العوامل املادية:
بن  قوية  عالقة  فهناك  واحلوافز  الرواتب   •
اإنه كلما كان  اإذ  م�شتوى الراتب وبيئة العمل، 
الرواتب قابله ذلك  هناك ارتفاع يف معدلت 

بتح�شن يف بيئة العمل.
ب�شكل  ت��وزع  جمزية  حوافز  هناك  ك��ان  كلما   •
عادل بن املوظفن كان ذلك دافًعا للحد من 
عملية الت�شرب الوظيفي واأدى ذلك اإلى زيادة 

الإقبال على العمل وال�شتمرار فيه.
العوامل املعنوية:

بت�شجيع  ال�شركة  اهتمام  م��دى  بها  يق�شد 
املوظف وحتفيزه معنوًيا �شواء عن طريق الإ�شادة 
والتقدير،  ال�شكر  �شهادات  طريق  ع��ن  اأو  ب��ه، 
نتيجة  والتحفيز  الت�شجيع  يلقى  الذي  فاملوظف 
املزيد من  اإلى حتقيق  �شيندفع  اإجن��ازه يف عمله 
الإنتاجية والإبداع وحب النتماء لل�شركة وبالتايل 

ال�شتمرار يف العمل بال�شركة.
اإحéام

لكن على الرغم من وجود العديد من الفر�س 
يف  ال�شعودية  العمالة  اأم��ام  املتوفرة  الوظيفية 
القطاع اخلا�س، اإل اأن هناك اإحجاًما من العديد 
من ال�شعودين على العمل يف العديد من الأن�شطة 

القت�شادية، نتيجة بع�س العوامل ومنها:
الأن�شطة القت�شادية  العمل يف بع�س  1- طبيعة 

يف القطاع اخلا�س:
بالعمل مثل  الظروف املحيطة  يق�شد بذلك 
ولها  وغريهما«  ال�شو�شاء،  احل���رارة،  »درج���ة 
النوع  هذا  ملمار�شة  العمال  جذب  يف  دور  جميًعا 
يتاأثرون بهذه الظروف  العمال  الأعمال كون  من 
اإن  حيث  للعمل،  منا�شبة  بيئة  وج��ود  من  بد  ول 
العمل  عن  والتغيب  العمل  نوع  بن  عالقة  هناك 
اأو  �شاًقا  العمل  ك��ان  فكلما  فيه  النتظام  وع��دم 
خطرًيا كان العامل اأقل رغبة يف امل�شي قدًما يف 

ممار�شة العمل.

التوزيع الن�شبي )%(العدد )بالألف(البيان

289٫429اجلامعة

249٫329املرحلة الأولية )ابتدائي ومتو�شط(

243٫224املرحلة الثانوية )عام(

13213الكليات التقنية املتو�شطة

913٫991اإجمايل الداخلن من خريجي نظم التعليم والتدريب

85٫99دون موؤهالت )اأمي، يقراأ ويكتب(

999٫8100اإجمايل الداخلن اجلدد

الداNلون ا÷دد اإلى �سوق العمل ح�سب امل�ستوi التعليمي
 N ∫ÓNطة التنمية التا�سعة (2009-2014)م

امل�شدر: وزارة القت�شاد والتخطيط � خطة التنمية التا�شعة

امللحوظ  النخفا�س   ßيالح ع��ام  وب�شكل 
لن�شبة ال�شعودة يف بع�س القطاعات القت�شادية 
ومنها قطاع الت�شييد والبناء وقطاع النقل وذلك 
من  تتطلبه  وم��ا  الأع��م��ال  ه��ذه  لطبيعة  ن��ظ��ًرا 
يف  ال�شعودة  ن�شبة  تبلغ  حيث  العمل،  يف  م�شقة 
قطاع الت�شييد والبناء ن�شبة 7% ويف قطاع النقل 
هذه  فتعترب  العمل  م�شقة  اإلى  وبالإ�شافة   .%10
القطاعات من اأقل القطاعات من حيث متو�شط 
ال�شعودي  العامل  عليها  يح�شل  التي  ال��روات��ب 
رياًل  والبناء 2571  الت�شييد  تبلغ يف قطاع  حيث 

�شهرًيا ويف قطاع النقل.
Wبية العمل يف bطاع النقل:

بالن�شبة لقطاع النقل على �شبيل املثال يعترب 
�شعبة  عمل  بظروف  تتميز  التي  القطاعات  من 
توؤدي اإلى عدم اإقبال ال�شعودين على العمل فيه، 
ولعل اأهم مالمح �شعوبات العمل يف قطاع النقل :

يف  ا  خ�شو�شً ال�شعبة  اجل��وي��ة  ال��ظ��روف   •
فرتات ال�شيف.

بن املدن. والتنقل  طويلة  لفرتات  • العمل 
طوياًل  البتعاد  يعني  القطاع  هذا  يف  • العمل 

عن الأ�شرة.
ال�شعودية. املدن  بن  امل�شافات  • بعد 

فيها اخلدمات  تتوفر  �شاحات  وجود  عدم   •
عند مداخل املدن.

وب��ال��ت��ايل ف���اإن ه��ذه ال��ظ��روف ت���وؤدي اإل��ى 
�شعف التزام ال�شائق ال�شعودي بالعمل وت�شربه 
وهنا  وج��ي��زة،  زمنية  ف��رتة  خ��الل  العمل  م��ن 
عن  ال�شعودين  عزوف  اأن  اإلى  الإ�شارة  ميكن 
العمل يف قطاع النقل اأدى اإلى اأزمة عند تطبيق 

برنامج نطاقات على قطاع النقل.
عزو± ال�سعوديÚ عن العمل يف الأعما∫ 

اليدوية 
تعد ظاهرة عزوف ال�شباب ال�شعودي عن 

والزراعة  التجارة  يف  �شواء  اليدوية  الأعمال 
واخلا�س  احلكومي  القطاعن  يف  وال�شناعة 
اأو غريهما من املجالت ال�شاغرة، التي حتتاج 
اأبرز امل�شكالت  اإلى عمالة �شبابية، واحدة من 
بن  البطالة  على  الق�شاء  جهود  تواجه  التي 
التقني  التطور  من  الرغم  فعلى  ال�شعودين، 
اليوم  املجتمع  ي�شهده  الذي  التجاري  والتو�شع 
تلك  ا�شتقطاب  اإلى  املا�شة  واحلاجة  وتنوعه، 
الأيدي ال�شابة، اإل اأن الإقبال على تلك الأعمال 
ال�شعودين  م��ن  الكثري  زال  وم��ا  ج���ًدا،  قليل 

يف�شلون الوظائف الإدارية. 
وراء  تقف  التي  الأ�شباب  من  العديد  ثمة 
ع���زوف ال�����ش��ع��ودي��ن ع��ن ال��ع��م��ل يف الأع��م��ال 

اليدوية احلرة، و منها:
�شهرًيا  للعامل  امل���ادي  ال��دخ��ل  ثبات  ع��دم   •
�شهرًيا  مرتًبا  ت�شمن  التي  الوظائف  بعك�س 
وحمدًدا للموظف بحيث ي�شتطيع التحكم يف 

م�شروفاته و�شبط م�شرتياته.
بع�س  ممار�شة  من  ال�شباب  بع�س  خجل   •
ال�شلبية  النظرة  ب�شبب  اليدوية  الأع��م��ال 

للمجتمع لهذا النوع من الأعمال.
fق�ص التدريب والتاأهيل 

الأ�شا�شية  الركيزة  الب�شري  العن�شر  ميثل 
ومن  القت�شادية،  التنمية  برامج  تنفيذ  يف 
�شمن  بتاأهيله  العناية  على  الدول  حر�شت  ثم 
برامج مرحلية لتنمية املوارد الب�شرية تركزت 

ب�شكل رئي�شي على املناهج التعليمية.
وقد ثبت من الواقع العملي اأن ال�شتناد فقط 
على التعليم ل يكفي لقيام اخلريجن مبتطلبات 
الوظائف واملهن التي يحتاجها �شوق العمل، مما 
تطلب التوجه اإلى التدريب باعتباره الو�شيلة التي 
تلبي املهارات املطلوبة ملمار�شة املهن والوظائف، 
خا�شة اإذا مت التخطيط له وت�شميم براجمه من 
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امل�شدر: وزارة العمل � الكتاب الإح�شائي ال�شنوي 2010مامل�شدر: وزارة القت�شاد والتخطيط � خطة التنمية التا�شعة )2010 - 2014م(

خالل الربط الدقيق مع واقع �شوق العمل.
�شوق  ال�شعودية يف  العمالة  اإدماج  عوائق  ومن 
التدريب  عن�شر  نق�س  اخلا�س  القطاع  يف  العمل 
لدى الباحثن عن العمل من ال�شعودين، فالتدريب 
اأن  فاإما  املهنية،  للوظائف  ا  خ�شو�شً هام  عن�شر 
اأو اأن يكون  يكون التدريب مفقوًدا لدى ال�شعودين 
العمل،  اأ�شحاب  حاجة  يلبي  ل  اأ���ش��اًل  التدريب 
الوظائف  ميتهنون  ال��ذي��ن  اأك���رث  اأن   ß��ي��الح ل��ذا 
ال  التي  وال�سغوط  املعوقات  ببع�س  يüسطدمون 
ا  خ�شو�شً بالعمل،  ال���ش��ت��م��رار  على  ت�شاعدهم 
مرحلة  من  انتقلوا  الذين  حديًثا  املتخرجن  من 
تلقي  دون  مبا�شر  ب�شكل  العمل  بيئة  اإلى  الدرا�شة 

التدريب الالزم.
عدم مواAمة رLات التعليم 

م™ متطلبات �سوق العمل 
�شوق  اإل���ى  ال��داخ��ل��ن  اأع�����داد  ت��زاي��د  ي�شكل 
على  كبرية  واجتماعية  اقت�شادية  �شغوًطا  العمل 
الوظائف  توفر  ع��دم  ظل  يف  ال�شعودي  القت�شاد 
تبني  �سرورة  نحو  ال�سغوط  هذ√  وتتجه  املنا�سبة، 
العمالة  اإح��الل  عمليات  لتكثيف  مواتية  �شيا�شات 
هذه  ت��ك��ون  واأن  ال��واف��دة  العمالة  حم��ل  الوطنية 

ال�شيا�شات قائمة على اأ�ش�س علمية وت�شعى لتحقيق 
الهدف املن�شود باأقل اخل�شائر املمكنة.

 èFتاf
ورقة  اإليها  تو�شلت  التي  النتائج  اإجمال  ميكن 

العمل يف:
دوًرا كبرًيا يف القت�شاد  اخلا�س  القطاع  • يلعب 
القطاع  م��ن�����ش��اآت  ع���دد  يبلغ  ح��ي��ث  ال�����ش��ع��ودي 
تتمثل  من�شاأة  األ��ف   823 عن  يزيد  ما  اخلا�س 
اجلملة  جت��ارة  قطاع  يف  منها  الكربى  الن�شبة 
والتجزئة بن�شبة 48% يليه قطاع الزراعة بن�شبة 
14%، وي�شاهم القطاع اخلا�س بن�شبة 58%  من 
الناجت املحلي الإجمايل ال�شعودي غري النفطي، 
كما ت�شكل ال�شتثمارات الثابتة للقطاع اخلا�س 
اململكة،  الثابتة يف  ن�شبة 46% من ال�شتثمارات 

وذلك طبًقا لبيانات عام 2011م.
األف  يزيد عن 724  ما  اخلا�س  بالقطاع  يعمل   •
عامل �شعودي مبا ي�شكل ن�شبة 10% من العاملن 
اخلا�س  القطاع  وي�شتوعب  اخلا�س،  بالقطاع 
ال�شعودين  العاملن  اإج��م��ايل  من   %19 ن�شبة 
باململكة، وفيما يخ�س املنطقة ال�شرقية ي�شاهم 
من   %27 نحو  ت�شغيل  يف  بها  اخلا�س  القطاع 

ن�شبة  اأن  ك��م��ا  باململكة،  ال�����ش��ع��ودي��ة  ال��ع��م��ال��ة 
ال�شعودة باملنطقة تعد من اأعلى الن�شب مقارنًة 
مقارنة  الن�شبة %13  تبلغ  اإذ  الأخرى،  باملناطق 
بن�شبة 11% يف منطقة الريا�س، وذلك يف عام 

2010م.
الكربى  الن�شبة  على  اخلدمات  مهن  ت�شتحوذ   •
بالقطاع  ال�����ش��ع��ودي��ن  ال��ع��ام��ل��ن  م��ن   )%26(
يف  لل�شعودة  ن�شب  اأعلى  ترتكز  كما  اخل��ا���س، 
تليها   %95 تبلغ  �شعودة  بن�شبة  الكتابية  املهن 
مهن »املديرون ومديرو الأعمال« بن�شبة �شعودة 
يف  لل�شعودة  ن�شبة  اأعلى  ترتكز  كما   ،%90 تبلغ 
وال��غ��از  ال��ب��رتول  ا�شتخراج  و  »امل��ن��اج��م  ق��ط��اع 
وي�شتحوذ   ،%60 تبلغ  �شعودة  بن�شبة  وامل��ي��اه« 
قطاع »الت�شييد والبناء« على الن�شبة الكربى من 
العمالة ال�شعودية بالقطاع اخلا�س، وذلك طبًقا 

لبيانات عام 2010م.
القطاع  يف  العمل  م��زاي��ا  م��ن  ال��ع��دي��د  ت��وج��د   •
للكفاءات،  متميزة  »روات����ب  ومنها  اخل��ا���س 
عالج  دوري���ة،  ع��الوات  وانتقال،  �شكن  ب��دلت 
لكت�شاب  فر�س  تدريبية،  برامج  �شامل،  طبي 
املهارات والرتقي، وغريها من املزايا«، ي�شاف 
لذلك ما مينحه نظام العمل ال�شعودي من مزايا 
و�شمانات للعامل ال�شعودي، كما اأن منو ظاهرة 
جتاه  احلكومي  القطاع  من  الوظيفي  الت�شرب 

القطاع اخلا�س توؤكد على ذلك.
العمل  بيئة  يف  امل��وؤث��رة  العوامل  بع�س  توجد   •
اأهمها  وم��ن  اململكة  يف  اخل��ا���س  ال��ق��ط��اع  يف 
الأن�شطة  بع�س  يف  العمل  بطبيعة  يتعلق  م��ا 
القت�شادية، وعزوف ال�شعودين عن العمل يف 
والتاأهيل،  التدريب  ونق�س  اليدوية،  الأن�شطة 
العمالة  تناف�شية  على  ال�شائبة  العمالة  واأث��ر 
ال�شعودية، وعدم مواءمة خمرجات التعليم مع 

متطلبات �شوق العمل.
ورغبة  العمل  نوعية  ب��ن  قوية  عالقة  توجد   •
ما  وه��و  فيه،  ال�شتمرار  يف  ال�شعودي  العامل 
يدفع ال�شعودين اإلى العمل بالوظائف الإدارية، 
قطاعي  يف  ال�شعودة  ن�شبة  ت��دين  ذل��ك  وي��وؤك��د 

النقل واملقاولت على �شبيل املثال.
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التوزي™ الن�سبي ملنûساآت القطاع اخلا�ص

املن�شاآت الكبرية
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f�سبة ال�سعودة يف القطاع اخلا�ص ح�سب الأûfسطة الbت�سادية (2010م)
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الت�شييد الزراعة
والبناء

النقل 
والتخزين 
والت�شالت

ال�شناعات 
التحويلية

جتارة اجلملة 
والتجزئة

اخلدمات 
اجلماعية 

والجتماعية 
وال�شخ�شية

املال والتاأمن 
وخدمات 
العقارات 
والأعمال

الكهرباء 
والغاز 
واملياه

املناجم 
وا�شتخراج 

البرتول 
والغاز
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ارتفاع إيجارات الغرف الفندقية
إلى 24,92 مليار دوالر



ويف حن اأثرت الأحداث ال�شيا�شية يف املنطقة ب�شكل �شلبي على ن�شبة 
التوقعات  ال�شنوات الأخرية، تبقى  اليومي يف  الإ�شغال ومتو�شط الإيجار 
اإيجابية لهذين املقيا�شن، حيث من املتوقع اأن يرتفع الطلب على ال�شياحة 

بغر�س الرتفيه والأعمال.
ووفًقا للدرا�شة يواجه قطاع ال�شيافة بع�س التحديات املتمثلة بحالة 
اإفريقيا،  و�شمال  الأو�شط  ال�شرق  منطقة  يف  ال�شيا�شي  ال�شتقرار  عدم 

والتي قد توؤثر �شلًبا على دخل القطاع. 
يف  املناطق  وبع�س  وقطر،  الإم����ارات،  يف  ال��زائ��د  العر�س  اأن  كما 
الإ�شغال،  ون�شبة  اليومي  الإيجار  متو�شط  على  �شلًبا  اأثر  قد  ال�شعودية 
املنطقة  يف  العمل  وقوانن  القطاع  يف  املوظفن  ا�شتقرار  عدم  وي�شكل 
ا حتدي ارتفاع اأ�شعار الإن�شاء  هاج�ًشا ل�شركات الفندقة،  التي تواجه اأي�شً

و�شرامة قوانن الإقرا�س.

ويتوقع اأن ي�شل دخل القطاع من اإيجارات الغرف الفندقية 24٫92 
مليار دولر بحلول عام 2016، حيث يقدر النمو ال�شنوي املركب للقطاع 

خالل الفرتة 2011-2016م مبعدلت عالية.
وقالت الدرا�شة اإن قطاع ال�شيافة يف دول جمل�س التعاون اخلليجي 
ي�شهد انحياًزا ملحوًظا ل�شريحة الفنادق الفخمة، حيث توفر هذه الفنادق 
خدمات النقاهة ال�شحية مثل )ال�شبا( والنوادي الريا�شية التي ت�شهد 

بدورها ارتفاًعا يف الطلب عليها. 
لعقد  رغبتها  الدولية  الفنادق  �شال�شل  من  متزايدة  اأع��داد  وتبدي 
الطلب  ارتفع  كما  املنطقة،  يف  املميزة  الفندقة  �شركات  مع  �شراكات 
الأعمال،  بغر�س  امل�شافرين  اأعداد  ارتفاع  ب�شبب  الفندقية  ال�شقق  على 

وغريهم من امل�شافرين الراغبن بق�شاء فرتات اأطول باأ�شعار منا�شبة.
الأخ��رية  الآون���ة  يف  اخلليجي  ال��ت��ع��اون  جمل�س  دول  اأ�شبحت  كما 
جاذبة ملرتادي املعار�س واملوؤمترات التي تغطي خمتلف املجالت العلمية 
للحجاج  ومكة  املنورة  املدينة  من  كل  ا�شتقطاب  عن  ف�شاًل  والعملية، 

واملعتمرين من �شتى بقاع العامل. 
ال�شرتاتيجي  املنطقة  وموقع  القوية،  القت�شادية  الظروف  وتعمل 
كنقطة حتويل )ترانزيت( خلطوط الطريان على دعم منو  قطاع ال�شيافة.

قطاع الضيافة في دول التعاون يشهد انحيازًا 
ملحوًظا لشريحة الفنادق الفخمة.

السائحون أنفقوا ما يعادل 34 مليار دوالر خالل 
العام الحالي في اإلمارات.

البحرين.. والنمو ال�سياحي
البحريني  القت�شادية  التنمية  جمل�س  اأ�شدره  حديث  تقرير  يوؤكده  �شبق  ما 
يف  واملوؤ�ش�شية  والت�شريعية  القت�شادية  الإ�شالحات  لعبته  الذي  الدور  فيه  تناول 
و2011،   2000 بن  ما  الفرتة  يف  البحرين  حققته  الذي  القوي  القت�شادي  النمو 
النمو  على  املحافظة  اأجل  من  عامة  و�شيا�شات  مبادرات  باتباع  تو�شيات  وت�شمن 

والتنويع القت�شادي امل�شتقبلي.  
اإن العقد املا�شي �شهد ظهور عدد من القطاعات الرائدة التي  وقال التقرير 
على  النمو  اط��راد  على  وحافظت  الإج��م��ايل  املحلي  الناجت  يف  م�شاهمتها  زادت 
واخلدمات  ال�شياحة  القطاعات:  هذه  بن  ومن  العاملية،  الأزمة  تفاقم  من  الرغم 
عر�شة  اأكرث  القطاعات  بع�س  بدت  ذلك،  من  النقي�س  وعلى  لكن،  والت�شالت، 
الذي  الدور  الرغم من  الدورية وذلك على  النكما�شات  واأقل حت�شًنا يف مواجهة 

لعبته كمحرك للنمو يف فرتة ال�شعود اقت�شادًيا. 
وكانت هذه القطاعات الأخرية يف الكثري من احلالت تعتمد وبقوة على العمالة 

منخف�شة التكلفة، مما كان له اأثر �شلبي على اإنتاجية العمل.
وي�شري التقرير اإلى اأنه ينبغي يف املرحلة املقبلة الرتكيز على عدد من املجالت 
ال�شرتاتيجية بهدف تعزيز زخم النمو وال�شتفادة من فر�س ال�شعود القت�شادي.

القطاعات  تنمية  ومبادرات  القت�شادي،  التنويع  مبادرات  زي��ادة  ذلك  وي�شمل 
املحددة ا�شرتاتيجًيا، وال�شتثمار يف املجالت ذات القيمة امل�شافة العالية، مثل ال�شياحة.

اأمام  ال�شوق  زيادة  بهدف  الت�شدير  نحو  املوجهة  القطاعات  تطوير  وكذلك 
ال�شركات  ودعم  احلكومي،  الإنفاق  كفاءة  زي��ادة  اإلى  بالإ�شافة  ال�شركات، 

ال�شغرية واملتو�شطة لت�شبح �شركات اأكرب مع ت�شجيع البتكار.
للدخل  الرئي�شية  باملكونات  يتعلق  فيما  اأن��ه  التقرير  وج��د  كما 
النمو  دفع  يف  كبرًيا  دوًرا  لعبا  وال�شتثمار  ال�شتهالك  فاإن  القومي، 
اإلى املزيد يف الفرتة ما بن 2000 - 2011. وعلى الرغم من اأن حت�شن 
اأثرها  اأثًرا كبرًيا يف ت�شريع النمو، فاإن  ال�شادرات - وقت حدوثها - كانت ترتك 

ب�شورة اإجمالية خالل الفرتة ككل بدا متوا�شًعا. 
من  العديد  يف  النمو  بقيادة  امل�شتقبل  يف  ال�شادرات  تقوم  اأن  التقرير  وتوقع 
الإقليمي  املجالن  يف  ال�شركات  اأعمال  تو�شع  مع  اأهميتها  و�شتزداد  القطاعات 

والعاملي وتعديها ال�شوق املحلية.
�سياحة الإمارات

على  فيها  ال�شياح  اإنفاق  ارتفاع  عن  ك�شف  الإم��ارات  من  ثالث  تقرير  هناك 
مليار   125٫5 نحو  اإلى  الت�شوق  ومراكز  والنقل  الأعمال  وجت��ارة  الرتفيه  و�شائل 
ن�شبته 3٫6%، مع  بنمو  العام احلايل،  يعادل 34 مليار دولر خالل  اأي ما  درهم، 

تزايد تدفق الزوار وتنوع املنتج ال�شياحي. 
وقالت الإح�شاءات احلديثة ال�شادرة عن جمل�س ال�شفر وال�شياحة العاملي اإن 
فنادق اأبوظبي تتلقى حجوزات مكثفة للمو�شم ال�شياحي املقبل، وذلك من جمموعات 

اأوروبية على راأ�شها بريطانيا واأملانيا واإيطاليا، اإ�شافة اإلى اأوروبا ال�شرقية. 
العام  الإمارات ما يزيد على 15 مليون نزيل بنهاية  وكذلك ت�شتقطب فنادق 
الدولة، بنمو 10%، مقارنة  احلايل، موزعن على �شياح دولين، ونزلء من داخل 

بالعام املا�شي.
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كيف يقي الدول 
األزمات المالية ؟

التنبؤ باملشاكل 

الداخلية  امل�شببات  اإن  الباحثان  يقول 
النقدية  باملوؤ�شرات  واملرتبطة  املالية  لالأزمات 
العملة  يف  اأزمة  نحو  باآخر  اأو  ب�شكل  تتجه  قد  والتي 
تتداخل   ،)Currency Crisis نقدي�ة  )اأزم��ة  املحلية 

بينها. فيما 
الق��ت�����ش��ادي   اخل���ب���ري  اأ�����ش����ار   1995 ع����ام  ف��ف��ي 
تدل  قد  التي  املوؤ�شرات  اأه��م  اأن  اإل��ى   Sachs،Tornell
البنكية،  القرو�س  اأزمة مالية تكمن يف منو  على حدوث 
من  الحتياطيات  اإلى   M2 النقد  عر�س  ن�شبة  وكذلك 
اأن هذا الأخري كونه  العمالت الأجنبية مع الرتكيز على 
يعترب موؤ�شًرا للح�شا�شية املالية من خالل احتمال اجتاه 

أسواق عالمية
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املحلية  العملة  ا�شتبدال  اإلى  وغريهم  املقيمن 
يف  الت�شبب  وبالتايل  اأخ���رى،   اأجنبية  بعمالت 

ح�دوث اأزمة نقدي�ة. 
ويف عام 1998 متت الإ�شارة اإلى امل�شبب�ات 
من  اعترب  وال��ت��ي  النقدية  ل��الأزم��ة  الداخل�ية 
اأهمها عجز احل�شاب اجلاري، و�شعر ال�شرف 
احلايل، ه�ذا بالإ�شافة اإلى انخف�ا�س اإنتاجي�ة 
راأ�����س امل�������ال، وب��ال��رغ��م م��ن ت��ع��دد ال��ن��م��اذج 
اأنه  اإل  املالية  الأزم��ات  وتوقع  بتقدير  اخلا�شة 

ميكن اإجمالها يف جيلن من النماذج هما: 
اجليل الأول: 

ج����اءت من����اذج ه���ذا اجل��ي��ل ب����اأداء 
يف  النقدية  الأزم���ات  تف�شري  يف  متميز 

النامية  للدول  الديون  واأزمة  ال�شبعينيات 
نف�شه  ال��وق��ت  يف  ولكنها   ،1982 ع��ام  يف 

التي  النقدية  الأزم����ات  تف�شري  يف  ف�شلت 
واأزمة   1982 عام  ت�شيلي  من  كل  لها  تعر�شت 

البريو املك�شيكية يف عامي )1995-1994(.
كما ف�شلت مناذج هذا اجليل يف تف�شري ما 
لها  التي تعر�شت  الأزمة القت�شادية  حدث يف 
احلكومية  املوازنات  كانت  حيث  اآ�شيوية،  دول 
فيها يف و�شع توازين واأحياًنا تتجه نحو الفائ�س. 
اإل  فيها،  الكلي  النقد  ارتفاع منو  من  وبالرغم 
اأنه ل ميكن اعتباره اآنذاك تو�شًعا نقدًيا كبرًيا، 
وبا�شتثناء تايالند فقد كانت معدلت الت�شخم 
يف الدول الآ�شيوية تتجه نحو النخفا�س ومعدل 

منو الناجت ال�شمي مرتفع ن�شبًيا.
اجليل الثاين: 

نحو  اجتهت  فقد  اجليل  ه��ذا  من��اذج  اأم��ا 
ربط العالقة بن اأنظمة �شعر ال�شرف الأجنبي 
�شعر  نظام  �شّيما  ل  ال��دول  املطبقة يف خمتلف 
جانب  وب��ن  جهة،  م��ن  ه��ذا  الثابت  ال�شرف 
الفائدة  اأ���ش��ع��ار  م��ع��دلت  خ��الل  م��ن  التكلفة 
القت�شادي  النمو  ومعدلت  البطالة  ومعدلت 
من جهة اأخرى، وبالرغم من ذلك ف�شلت مناذج 

ا يف تف�شري الأزمة الآ�شيوية.   هذا اجليل اأي�شً
خرجت  التي  باملوؤ�شرات  يتعلق  فيما  اأم��ا 
بها مناذج كل من اجليلن يف تف�شري الأزمات 
املدفوعات،  موازين  واأزم��ات  واملالية  النقدية 
 Frankel 1996( فقد جاءت بدرا�شة كل م�ن
الفرتة  خالل  نامية  دول��ة  ملائة    )and Rose
البيانات  على  وبالعتماد   .)1991-1971(
ال�شتثمار  ن�شبة  لرتفاع  اأن  تبّن  لها  ال�شنوية 
الأجنبي  الدين  تدفق  اإل��ى  املبا�شر  الأجنبي 

اأزم��ة  ح���دوث  اح��ت��م��ال  تقليل  يف  ه��اًم��ا  دوًرا 
من  يتمكنوا  مل  نف�شه  الوقت  ويف  كما  نقدية، 
وتوقع  اجلاري  العجز  حجم  بن  العالقة  ربط 

حدوث اأزمة نقدية. 
م�ن  ك��ل  درا���ش��ة  ج���اءت  ال��ع��ام  نف�س  ويف 
 Kaminsky ،G. and Reinhart C.،(
يف  اأزم��ة  اإل��ى  تعر�شت  دول��ة   )71( ل��   )1996
لأزمة  تعر�شت  دولة  و)25(  املدفوعات  ميزان 
 )1995-1970( ال��ف��رتة  خ���الل  م�����ش��رف��ي��ة 
 Financial( املالي�ة  احلري�ة  نظام  اأن  لتبن 
يف  مميًزا  دوًرا  لعب  قد   )Liberalization

تف�شري احتمال حدوث اأزمة م�شرفية. 
هذا وقد خرج الباحثان مبوؤ�شرات رئي�شية 
القطاع  يف  اأزم��ة  ح��دوث  احتمال  على  تدل  قد 
مع  تتوافق  كانت  بحيث  وامل�����ش��ريف،  النقدي 
 Tornell and( درا�شة كل من به  ما خرجت 
Velasco ،1996( يف عام 1996 والتي ميكن 

اإجمالها مبا يلي: 
احلقيقي. ال�شرف  �شعر  • انخفا�س 

امل�شريف. الإقرا�س  منو   معدل  • ارتفاع 
الحتياطيات  اإل���ى   )M2( ن�شبة  ارت��ف��اع   •

الأجنبية. 
القت�شادي.  النمو  معدلت  • انخفا�س 

الت�شخم.  معدل  • ارتفاع 
احل��ق��ي�����ق��ي.  ال���ف���ائ�������دة  ���ش��ع��ر  "• ارت����ف����اع 

روؤية
وق���ال ال��ب��اح��ث��ان اإن الق��ت�����ش��ادي��ن ع��ادة 
القت�شادية  امل��ت��غ��ريات  حتليل  على  يعملون 
منط  لدرا�شة  ال�شنوات  من  ل�شل�شلة  واملالية 
وطبيعة حتّركها، ويزداد الهتمام بالقوى التي 
لتطوير  اأ�شا�س  كم�شعى  الأزم���ات  يف  ت�شاهم 
املتوقعة  بامل�شكالت  للتنبوؤ  مبكر  اإن��ذار  اأنظمة 
م�شرتكة  اأعرا�س  عن  البحث  وياأتي  م�شتقباًل، 
اأجل  من  لالأزمات   Common Symptoms
الأ�ش�س  و�ش��ع  وبالتايل  وحتليلها  بها  التنبوؤ 
م�شاهد  حتليل  خالل  ومن  لتفاديه�ا.  واحلل�ول 
العجز  اأن  تبن  فقد  الت�شعينيات  يف  الأزم���ة 
العتقادات  اأو  ال�شمني،  اأو  الظاهر  احلكومي 
قد  املالية  ال�شتدامة  اإل��ى  بالفتقار  ال�شوقية 
بتهديد  ال�شوق  النا�شئة على  اأوقع القت�شادات 

اأزمة العملة. 
الواقع  ظل  يف  اأن��ه  اإل��ى  الباحثان  واأ���ش��ار   

احلايل هناك نوعان من الأزمات:
.Currency Crisis  الأولى: اأزم�ة العم��لة

  Financial امل��الي�ة  الأزم��������ة  الثاني��ة: 
 .Crisis

مفاجئ  حت��رك  عن  عبارة  العملة  ف��اأزم��ة 
ل�شعر ال�شرف وتغرّي حاد بتدفقات راأ�س املال. 
يف  ع�شر  ب�شبب  تن�شاأ  فعادة  املالية  الأزم��ة  اأما 
اأ�شعار  يف  تدهور  ومالحمها  البنكي،  النظام 
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املالية  الأوراق  �شوق  يف  وغالًبا  امل��وج��ودات 
وحقوق امللكية.

م�شكلة  ع��ادة  املالية  الأزم���ة  وتت�شمن 
دين على املنظمة يف القطاع غري امل�شريف. 
وب��ع��ب��ارة اأخ�����رى، ال��ب��ن��وك وامل��وؤ���ش�����ش��ات 
اأن  طاملا  م�شكلة  يف  تقع  ل  ع��ادة  الو�شيطة 

املقرت�شن ي�شددون خدمة ديونهم. 
حت�شل  اأن  ميكن  العملي،  الواقع  ووفق 
نقدية.  اأزم���ة  ح��دوث  ب��دون  املالية  الأزم���ة 
تنعك�س  ما  ع��ادة  النقدية  الأزم��ة  اإن  حيث 
اأزم��ة يف  اإل��ى  ع��ادة  تقود  اإذ  كليهما،   على  

قطاع البنوك والقطاع غري امل�شريف.
�سعر ال�سر± احلقيقي

املتعلقة  ال���درا����ش���ات  م��ع��ظ��م  ات��ف��ق��ت 
بال�شيا�شات النقدية و�شيا�شة �شعر ال�شرف 
 Over نحو  العملة  اجتهت  كلما  اأن��ه  على 
بالتقييم،  امل��غ��الة   Valuation   )OV(

نقدية  اأزم��ة  ح��دوث  احتمال  من  ذل��ك  زاد 
العملة  ���ش��رف  ب�شعر  النهاية  يف  تع�شف 
بها،  املثبتة  الأجنبية  العملة  مقابل  املحلية 
املطبقة  ال��دول  يف  الغالب  يف  يحدث  وه��ذا 

املحلية  عملتها  �شرف  �شعر  تثبيت  ل�شيا�شة 
بعملة اأجنبية واحدة اأو �شلة من العمالت. 

Œارب
جت��ارب  ع��دة  الباحثان  ا�شتعر�س  ث��م 
ومن  والنتائج،  الأ�شباب  ل�شتخال�س  عاملية 

اأهمها:
-جترب�ة دول اآ�شي��ا

)اإندوني�شيا،  اآ�شيا  �شرق  دول  �شميت 
اجلنوبية،  كوريا  تايالند،  الفلبن،  ماليزيا، 
الآ�شيوية«  »بالنمور  �شنغافورة(  كونغ،  هونغ 
كانت  التي  لقت�شاداتها  وا�شحة  ك�شفة 
ت��ت��م��ي��ز مب���ع���دلت من���و ح��ق��ي��ق��ي��ة جت����اوزت 
يف  عادي  غري  كبري  ومنو   ،)%8( باملتو�شط 
�شنة  الثالثن  خ��الل  ال��ف��رد  دخ��ل  متو�شط 
من  مرتفعة  مب��ع��دلت  وك��ذل��ك  امل��ا���ش��ي��ة، 
الدخارات املحلية، بالإ�شافة اإلى م�شتويات 
ويف  العامة  موازناتها  عجز  يف  منخف�شة 
انخفا�س م�شتويات الت�شخم ال�شائدة فيها. 
وب��ال��رغ��م م��ن ك��ل الإي��ج��اب��ي��ات ال��ت��ي 
اأن��ه��ا  اإل  الق��ت�����ش��ادات،  ه���ذه  ب��ه��ا  متتعت 
تعر�شت لالأزمات،  فقد حتولت تلك امليزات 

خ�شائر  ال���دول  ب��ه��ذه  اأحل��ق��ت  م�شاكل  اإل���ى 
واختاللت. 

ال���دويل يف  النقد  اأ���ش��ار ���ش��ن��دوق  وق��د 
حتليله لهذه الأزمة اإلى اأن تلك امليزات التي 
�شبًبا  كانت  اآ�شيا  �شرق  دول  بها  تتمتع  كانت 
غري  والأجانب  املحلين  امل�شتثمرين  جعل  يف 
احلقيقي  الوهن  م��دى  تقدير  على  ق��ادري��ن 
الدول، مما حفز على  تعاين منه هذه  الذي 
التدفق الكبري لروؤو�س الأموال الداخلة لهذه 
كبري  ب�شكل  بعد  فيما  اأثقلت  والتي  ال��دول، 

كاهل خمتلف املوؤ�ش�شات وال�شيا�شات فيها.
امل�شتثمرون  جت��اه��ل  الأث���ن���اء  ت��ل��ك  يف 
عن  بحثهم  �شبيل  يف  املخاطر  وامل�شرفيون 
م��ع��دلت ع��وائ��د م��رت��ف��ع��ة خ���ارج ال��ولي��ات 
امل��ت��ح��دة وال��ي��اب��ان واأوروب������ا، وال��ت��ي كانت 
النمو  معدلت  يف  تباطوؤ  من  اآن���ذاك  تعاين 
القت�شادي، ال�شيء الذي اأدى اإلى انخفا�س 
ال�شائدة فيها. وقد متثلت  الفوائد  اأ�شعار  يف 
هذه  باأن  املو�شوع  هذا  يف  احلقيقية  امل�شكلة 
وال��ق��رو���س وع��ل��ى ك��رب حجمها  ال��ت��دف��ق��ات 
وتو�شعات  اإن�شائية  م�شاريع  اإل��ى  اجتهت  قد 
�شركات  خلف  مم��ا  منتجة،  غ��ري  موؤ�ش�شية 
 .)Over Priced( ومباين مبالغ يف ت�شعريها
الراأ�شمايل  الهيكل  لطبيعة  ون��ظ��ًرا  وهكذا 
الذي �شاد هذه الدول وتاأثره الكبري بعمليات 
امل�شاربة، بداأت الأزمة يف تايالند، ثم اأخذت 

تنت�شر بعد ذلك يف باقي دول �شرق اآ�شيا.
دلFــل اfدلع اأزمـة اآ�سيا يف الفÎة 1997-

 1999
ظهرت جمموعة من املوؤ�شرات قب��ل اندلع 

الأزم���ة يف دول اآ�ش��يا ميكن اإجمالها يف:
لكل  متاًما  عنيًفا  ك��ان  امل��ايل  الو�شع   -
الت�شدي  من  احلكومات  تتمكن  ومل  ال��دول، 
قلياًل  اأو  ُمعتدًل  الت�شخم  وكان  للم�شكالت، 
ومل  تايالند،  ع��دا  فيما  ال�شنوات  من  لعدد 
ارتفاع  باأي  احلقيقي  ال�شرف  �شعر  ينك�شف 

يف ال�شنوات التي قادت الأزمة. 
اقت�شادات  ملعظم  ال�شادرات  منو  • تباطوؤ 

املنطقة.
للموؤ�ش�شات  ال��ق��رو���س   ß��حم��اف ت��ده��ور   •

املالية ب�شورة كبرية. 
لل�شركات،  واملدين  اله�س  املايل  • الو�شع 
فالنتيجة �شنوات من تدهور الإقرا�س 

وتراجع قرارات ال�شتثمار. 

روسيــا .. تدهور النظام البنكي
لالأزمة الرو�شية التي ن�شاأت عام 1998 مكون مايل قوي، لكنها عالمة لإ�شالح هيكلي 

وا�شع، وجلهود بناء موؤ�ش�شي. 
واأعلن   Moratorium الن�ساط  تعلي≤  اأو  الديون  هيكلة  اإع��ادة  عن  اأعلن  فعندما 
تخفي�س »الروبل« يف عام 1998، فاإن البنوك الرو�شية خ�شرت خ�شارة كبرية قدرت ب�)27( 
الديون  املالية احلكومية، وزادت مطلوباتها من  القيمة ال�شمية لالأوراق  بليون دولر من 
القطاع غري  امليزانية يف  ال�شلبية على  والآث��ار  البنكي  النظام  تدهور  فاإن  لذا  اخلارجية. 

املايل قاد اإلى اأزمة مالي�ة حادة.
القطاع غري  امليزانية يف  ال�شلبية على  والآث��ار  البنكي  النظام  تدهور  فاإن  لذا  اخلارجية. 

املايل قاد اإلى اأزمة مالي�ة حادة.

أسواق عالمية
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اأ�شبح  وامل��ال  ال�شركات  قطاعي  �شعف   •
التي  للدول  امل�شرتك  الوحيد  التهديد 
الو�شع  جعل  ما  ولكن  اآ�شيا،  يف  تاأثرت 
اأ�شواأ هو انت�شار الأزمة من دولة لأخرى، 

فامل�شتثمرون �شحبوا اأموالهم فجاأة. 
املالية،  الأ�شواق  لذلك   نتيجة  انهارت   •
امل�شتثمرين   �شلوك  ا�شطرب  وك��ذل��ك 
Herding behavior وهذان العامالن 
اآ�شيا  عدوى  م�شكلة  يف  هاًما  دوًرا  لعبا 

.)Asian Contagion(
مل�شتوى  الدولية  الحتياطيات  تقل�س   •
خطر، وارتفاع م�شتوى الديون اخلارجية 
ن�����ش��ب��ة ل��ل��ن��اجت ال���ق���وم���ي، ك��م��ا ���ش��ارت 
اأ�شعار املوجودات يف منط  التحركات يف 
م�شرتك بتوقع اأزمات العملة، اإ�شافة اإلى 

اإ�شارات ال�شعف يف القطاع البنكي. 
اأ�سبـاب الأزمة يف اآ�سيـا 

ميكن تلخي�س اأ�شباب اأزمة اآ�شيا يف: 
القطاع اخلا�س  لإنفاق  • الهيكل اخلاطئ 

ولقراراته ال�شتثمارية. 
• ن�شاأ اأ�شل الأزمة يف العجوزات الأ�شا�شية 
 Fundamental اجل���اري،  باحل�شاب 

Deficiencies يف دول مثل تايالند. 
ال�شرف فوق القيمة  �شعر  • ارتفاع معّدل 
 ،Overvalued احلقيقية للعملة املحلية
والأكرث اأهمية اأن ال�شعف يف دول الأزمة 
للموؤ�ش�شات  ال�شعيف  التفاعل  عن  نتج 
الكبرية  التدفقات  م��ع  املحلية  املالية 

لراأ�س املال. 
واقت�شادية  هيكلية  م�شكالت  ظهور   •
كلّية، حيث كان من املمكن جتّنب الّرعب 
املايل   Financial Panicsبعقالنية لو 
مّت ت�شيري البنوك نحو اقت�شادات قابلة 
 .Viable Economies للنمو والتطبيق
• ارتفاع الديون اخلارجية ق�شرية الأجل 
اإلى  ن�شبة  ال��دول  تلك  يف  عالية  بن�شب 
اقتناع  اإل��ى  اأّدى  وه��ذا  املحلي،  الناجت 
�شكواها،  �شماع  بعدم   الأجنبي  املمول 
لتغطية  كافية  احتياطيات  هناك  فلي�س 

اللتزامات على هذه الدول. 
القطاع  يف  للحكومة  اخل��ف��ي  التدخل   •

اخلا�س. 
ال�شركات  قطاع  يف  ال�شفافية  غياب   •

واملالية احلكومية. 

الالتيني��ة اأم�ري�كا  دول  • ت�جرب�ة 
1 - اأزم�ة املك�ش�يك

اقت�شاًدا  املك�شيكي  القت�شاد  اعترب  لقد 
حًرا )Market Based Economies( يعمل 
حكومية  ملكية  وت�شوده  ال�شوق،  لآلية  وفًقا 
الطاقة  ل�شيما  الرئي�شة  القطاعات  لبع�س 

الثقيلة.  وال�شناعات 
وق��د �شهد ه��ذا الق��ت�����ش��اد م��ع ب��داي��ات 
تطورات  املا�شي  ال��ق��رن  م��ن  الأخ���ري  العقد 
م��ل��م��و���ش��ة مت��ث��ل��ت يف ان��خ��ف��ا���س م��ع��دلت 
الت�شخم، وارتفاع معدلت النمو القت�شادي، 

وانخفا�س ملمو�س يف عجز املوازنة العامة. 
الكبري  ت��اأث��ره  من  بالرغم  ك��ان  ه��ذا  كل 
ال��ت��ي ع�شفت  اخل��ان��ق��ة  امل��دي��ون��ي��ة  ب���اأزم���ة 

باأمريكا الالتينية يف الثمانينيات.
املتقلبة  ال�شيا�شية  الظروف  كانت  وق��د 
التقدم،  من  املزيد  اأم��ام  عائًقا  املك�شيك  يف 
وعرثة حقيقية اأمام تنفيذ العديد من خطط 
املتعلقة  تلك  �شيما  ل  الهيكلية  الإ�شالحات 
هيكلة  اإعادة  وبرامج  اخل�شخ�شة،  بربنامج 

كل من القطاعن العام واخلا�س. 

املك�شيكي من عجز  القت�شاد  عانى  وقد 
يف  ارتفاع  لزم��ه  اجل��اري  ح�شابه  يف  متخ�م 
و�شاحبه  للبيزو،  احلقيقي  ال�شرف  �شعر 
���ا ان��خ��ف��ا���س رئ��ي�����ش��ي يف امل���دخ���رات  اأي�������شً
مبا�شرة  غري  بطريقة  فر�س  مما  اخلا�شة، 
ق�شرية  اخلارجية  القرو�س  حجم  يف  زيادة 
املفاجئ  التخفي�س  ج��اء  وع��ن��دم��ا  الأج����ل. 
بن�شبة   1994 يف  للبيزو   )Devaluation(
ال�شادرات  حلفز  منها  حماولة  يف   %12٫7
املك�شيكية، وبعد ذلك بيومن فقط ا�شطّرت 
اإلى  اأدى  والذي  البيزو،  تعومي  اإلى  احلكومة 
انخفا�س �شريع بالعملة بن�شبة 15%. ويف اآذار 
ا، حتى  اأي�شً البيزو بن�شب %25  1995 تدهور 

اأ�شبح جممل النخفا�س بن�شبة %50.
تراجع  اإل��ى  التفاعالت  تلك  اأّدت  وق��د 
احلكومية   ال�شندات  على  الطلب  م�شتويات 
ب�شكل كبري كرد فعل عك�شي لهذا التخفي�س، 
املك�شيكية  احل��ك��وم��ة  دف���ع  ال����ذي  ال�����ش��يء 
البنك  اأن  يف  اأكرب  خطاأ  ارتكاب  اإلى  اآنذاك 
النقد،  عر�س  بتخفي�س  ي�شمح  مل  املركزي 
احلكومية  للديون  ا�شتبدالها  ب�شبب  وكذلك 
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إنجازات النمور
رغم الأخطاء التي وقعت فيها دول اأو منور اآ�شيا اإل اأن ذلك ل ينفي حتقيق التجربة لعدد 

من  الإجنازات اأهمها:
اإنتاجها املحلي الإجمايل ل�شالح القطاعات  بنيان  من  تغري  اأن  الدول  هذه  ا�شتطاعت   •

والفروع ذات الإنتاجية الأعلى وذات الأثر التنموي النت�شاري الوا�شع.
للنظر  النمور معدلت منو اقت�شادي لفتة  البنياين، حققت دول  التغيري  هذا  �شوء  يف   •
من حيث ارتفاعها وب�شكل م�شتمر خالل الفرتة 1965-1995، فخالل الفرتة من 1965-
1980 ا�شتطاعت كوريا اأن حتقق معدل منو �شنوي بحوايل 9٫6% و9٫4% يف الفرتة 1980-

1990 و7٫2% ممن 1990-1995، ويف �شنغافورة كانت هذه املعدلت %10٫1، %6٫4، 
8٫7% على التوايل للفرتات نف�شها. ويف هوجن كوجن كانت املعدلت %8٫6، %6٫9، %5٫6 

ا للفرتات نف�شها. ) من اأعلى معدلت النمو القت�شادي يف العامل (. على التوايل واأي�شً
بداية مراحل النمو ركزت  ففي  التكنولوجيا.  جمال  يف  كبرًيا  تقدًما  الدول  هذه  • حققت 
من  وذلك  العمل،  لعن�شر  العالية  الكثافة  ذات  الب�شيطة  التكنولوجيا  على  ال��دول  هذه 
اأجل امت�شا�س فائ�س العر�س من القوة العاملة الرخي�شة وغري املاهرة والتخل�س من 
م�شكلة البطالة والتغلب جزئًيا على م�شكلة التمويل يف املراحل الأولى من النمو لأنها قللت 
احلاجة اإلى ال�شتثمارات املرتفعة، ثم ا�شتطاعت هذه الدول ا�شتخدام التكنولوجيا كثيفة 

راأ�س املال.
الت�شدير: فقد ا�شتطاعت كوريا اأن تنمي �شادراتها خالل  جمال  يف  ال�شتثنائي  • التفوق 
الفرتة 1965-1980 مبعدل �شنوي 27٫2%، و�شنغافورة مبعدل 4٫7% وهوجن كوجن %9٫5 

خالل الفرتة نف�شها.
وكان من نتيجة هذه الإجنازات اأن حت�شن م�شتوى املعي�شة يف هذه الدول واجتاه متو�شط 

دخل الفرد للتزايد ومبعدلت كبرية.

ق�شرية  اأخ��رى  ب�شندات  بالبيزو  املقومة 
والتي   )Tesobonos( �شميت  الأج���ل 
ك��ان��ت م��رب��وط��ة ب�����ش��ع��ر ���ش��رف ال��ب��ي��زو 
يكتب  مل  حيث  الأمريكي،  ال��دولر  مقابل 
من  لأكرث  ال�شتمرار  ال�شندات  هذه  ملثل 
قاموا  امل�شتثمرين  اأن  حتى  قلة،  اأ�شابيع 
املك�شيكية  الأ�شواق  من  اأموالهم  ب�شحب 
للخارج  وحتويلها  وكبري،  مفاجئ  ب�شكل 
املركزي  البنك  خ�شر  واح��د  ي��وم  ففي    ،
واأهم  ال��دولرات،  من  احتياطياته  ن�شف 
بها  التي �شّحت  القّيمة  املالية  املوجودات 
 Market ب�شوقها  اّلثق��ة  ه��ي  املك�شيك 
ال��ت��ده��ور  ي��ت��وق��ف  ومل   ،Confidence
بالو�شع الدائر يف املك�شيك اإل بعد خط��ة 

اإنقاذ اأمريكية. 
2  - اأزم�ة الأرجنتي�ن 

اأزمة مالية حاّدة  ع�شفت بالأرجنتن 
يف  حدثت  التي  بتلك  ما  حد  اإل��ى  �شبيهة 
اآنذاك  الأرجنتن  اتبعت  حيث  املك�شيك، 
الأزمة  حّل  بهدف  املالية  لل�شيا�شة  قواعد 
امل��ايل)  الُي�شر  ق��ان��ون  و���ش��ع  خ��الل  م��ن 
Fiscal Solvency Law ( والذي هدفت 

احلكومة الأرجنتينية من خالله اإلى:  
 اأ  -  حتقيق و�شع توازن عام )كلي( 

حتى عام 2003. 
للنفقات  النمو احلقيقي  ب -  حتديد 
املحلي،  للناجت  احلقيقي  النمو  اإلى  ن�شبة 
يف  للنفقات  ���ش��ف��ر  بن�شبة  من��و  اإل���ى  اأو 
ُيلطف  وحتى  املحلي.  الناجت  تراجع  حال 
يف  ال��دوري��ة  التقلبات  امل��وازن��ة  عجز  اأث��ر 
ا�ستقرار«  »�سندوق  اإن�ساء  مت  الن�ساط، 
من  متويله  ليتم   Stabilization Fund
ع��وائ��د  م��ن  املقتطعة  اجل��زئ��ي��ة  الن�شبة 
اخل�شخ�شة والفوائد املرتتبة عليها، فاأي 
تراكم يزيد على )3%( من الناجت املحلي 
لت�شديد  ي�شتخدم  ���ش��وف  ال�����ش��ن��دوق  يف 
الديون اخلارجية اأو لال�شتثمار اأو للنفقات 

الجتماعية.
من  املحلية  احلكومات  ا�شتثنيت  وقد 
مالية  ق��واع��د  لها  اأع���ّدت  بحيث  القانون 

مماثلة وخا�شة بها. 
3 -اأزم�ة الب�رازي�ل 

 1999 ع��ام  ال��ربازي��ل  اأزم���ة  تكن  مل 
مدفوعات  ميزان  اأزم��ة  بل  مالية،  اأزم��ة 

أسواق عالمية
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دروس من أزمة الدول اآلسيوية
التي اندلعت يف دول النمور الآ�شيوية  • الأزمة 
راج���ت حول  ال��ت��ي  ل��الأوه��ام  ح���ًدا  و�شعت 

العوملة ومزاياها للبلدان النامية.
املعتقد لدى كثري من القت�شادين  • كان من 
اأن اأزمة املديونية اخلارجية للبلدان النامية 
احلكومي  الإن��ف��اق  ت�شخم  عن  جنمت  قد 
االقتüسادي  الن�ساط  يف  ا◊كومات  ودور 

وعن ممار�شات القطاع العام. 
الآ�شيوية  النمور  دول  اأزم��ة  ك�شفت  وق��د 

املديونية  تفاقم  اإن  حيث  ذلك،  عك�س 
اخل��ارج��ي��ة ف��ي��ه��ا، وال���ت���ي ف��ج��رت 
راجعة  تكن  مل   1997 ع��ام  الأزم���ة 
للميل  نتيجة  بل  ا◊كومي  للن�ساط 

ال��دو∫  امل��ف��رط للقطاع اخل��ا���س يف ه��ذ√ 
لال�شتدانة من اخلارج.

و�شوقه  اقت�شاده  يت�شرع يف فتح  الذي  • البلد 
على ال�شوق العاملي واإلغاء القيود على حرية 
دخ��ول وخ��روج روؤو���س الأم���وال يف اأي وقت 
ت�شاء وانفتاح الأ�شواق النقدية واملالية اأمام 

على النمط الذي و�شفه اخلبري القت�شادي  
والتي جاءت   1997 عام   Paul Krugman
قادت  ُم�شتدمية  غري  مالية  �شيا�شة  نتيجة 

اإلى اأزمة نقدية.
الربازيلية  البنوك  اأنظمة  كانت  فقد 
�شحّية قبل الأزمة ب�شبب حتملها اأو اجتيازها 
البنكية عام  الأزمة  بعد  اأ�شا�شية  اإ�شالحات 

1994 حتى 1996. 
الربازيلية  فالبنوك  ذلك،  عن  وف�شاًل 
�شعر  خماطر  �شد  منا�شب  ب�شكل  حتّوطت 
 .1999 عام  العملة  تخفي�س  قبل  ال�شرف 
يوقف  مل  التخفي�س  ف��اإن  لذلك،  وكنتيجة 
ارتفاع  اأن  من  الرغم  على  املالية،  الأزم��ة 
قاد  ق��د  التخفي�س  بعد  ال��ف��وائ��د  م��ع��دلت 
الربازيل مل متّر  اأن  فاحلقيقة  الركود،  اإلى 

باأزمة مالية. 
مالية  �شيا�شة  ال���ربازي���ل  ات��ب��ع��ت  وق���د 
 The Fiscal ق���ان���ون   ب���اإ����ش���دار  مت��ث��ل��ت 
ُي��ح��دد   2000  Responsibility Law
اإجبار  خ��الل  من  ويفّعله  املالية  امل�شوؤولية 

وكل  ولية  )وكل حكومة  الفدرالية  احلكومة 
بلدية( ب� : 

 Current للموازنات  توازن جار  اأ- حتقي�ق 
.Equilibrium

مبا  املوظفن  ���ش��وؤون  نفقات  حتدي�د   - ب 
و)%50    )%60( حتت  التقاعدات  فيها 
الإيراد اجلاري  الفدرالية( من  للحكومة 

ال�شايف. 
الإيراد  اإلى �شايف  ديونها  ن�شبة  ج - حتديد 
لكل  املو�شوعة    احل��دود  �شمن  اجل��اري 

�شنة من قبل الرئي�س. 
لأّي  تف�شيلية  قواعد  القانون  حدد  وقد 
زي��ادة  واأي  الإن��ف��اق،  متوقعة يف  زي��ادة غري 
ال�شمانات  ملنح  ال�شرائب  تف�شيالت  يف 
مدفوعات  يف  زي��ادة  لأي  ال��ذات��ي  وللتمويل 

التقاعد اأو منافعه . 
اأزم�ة ال�ب�ريو  .4

عمدت   ، بالبريو  حّلت  مالية  اأزم��ة  ب�عد 
للح�شافة  ق���ان���ون  اإ����ش���دار  اإل����ى  ال���دول���ة 
 The Law on Fiscal املالية  وال�شفافية 

والذي   Prudence and Transparency
كمبداأ  ّرح  �شُ وقد   1999 يف  به  العمل  بو�شر 
بو�شع  تلتزم  اأن  يجب  احل��ك��وم��ة  اأن  ع��ام 
حيث  الق�شري،  امل��دى  يف  متوازن  اأو  فائ�س 
القواعد تت�شابه مع ما جاءت به الأرجنتن، 

وبالتحديد ُيجرب القانون ال�شلطات على: 
 %1 �شقف  اإلى  لي�شل  كلي  توازن  حتقيق  اأ- 

من الناجت املحلي الإجمايل.
ب- ُيحدد منو �شنوي ا�شمي لالإنفاق الأويل 
الت�شخم  م��ع��دل  ف���وق  ن��ق��ط��ة  ب������)%2( 

ال�شنوي.
ُي�شمح  والأزم����ات  ال��ط��وارئ  حالة  يف    - ج 

للعجز بالرتفاع بن�شبة )2%( فقط. 
وك����ذل����ك م���ن���ح ال����ق����ان����ون ���ش��ن��دوق 
من  ج���زًءا   Stability Fund ال�شتقرار 
التخا�شية  وع��وائ��د  الفائ�شة  الإي����رادات 
النق�س الدوري،  اأجل تعوي�س  لُت�شحب من 
ال� 3% من الناجت  اأي تراكم فوق ن�شبة  واأّن 
ت�شديد  اإع��ادة  يف  ي�شتخدم  �شوف  املحلي 

الدين العام.

ن�ساط هذ√ االأموا∫ ي�سع مüسري√ يف قب�سة 
امل�شاربن.

الن�شبية  ال��وف��رة  من  ال�شتفادة  من  بد  ل   •
يف  الإنتاج  عنا�شر  يف  البلد  بها  يتمتع  التي 
حتديد جمالت الإنتاج والتخ�ش�س واختيار 

التكنولوجيا.
اأن  وه��ي  اأ�شا�شية  حقيقة  الأزم����ة  اأك���دت   •

دوًما  و�شيظل  كان  اخلارجية  الديون  تفاقم 
فيه  تنفجر  ال���ذي  الرئي�شي  امل�شتنقع  ه��و 
الطريق  وه��ي  والنقدية،  املالية  الأزم����ات 
اإعادة  طلب  اإلى  اأي  جهنم،  اإلى  يقود  الذي 
التثبيت  لربامج   ñوالر�شو الديون  جدولة 
ذات  ال��دويل  النقد  ل�شندوق  القت�شادي 
الطابع النكما�شي، وما يتلو ذلك من تفجري 
وزي��ادة  الأ�شعار  وارت��ف��اع  وال��رك��ود  البطالة 
البالد  م���وارد  وارت��ه��ان  واحل��رم��ان  الفقر 
خدمة  ل�شالح  النمو  م�شارات  يف  والتحكم 

اأعباء الديون املوؤجلة.
وانت�شار  ال��دمي��ق��راط��ي��ة  غ��ي��اب  ك��ان  كما   •
الدخل  توزيع  و�شوء  الف�شاد يف كل املجالت 
القومي ل�شالح فئة قليلة من املجتمع وغياب 
اأزم��ة هذه  تفاقم  الهام يف  ال��دور  ال�شفافية 

البلدان.
اإع��ادة  ���ش��رورة  الأزم���ة  ه��ذه  ك�شفت   •
�شبط  يف  واأهميته  الدولة  لدور  العتبار 

اBليات ا◊ركة للن�ساط االقتüسادي.
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المشاريع الناجحة.. 
تبدأ بفكرة

التسوق الرقمي..
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الإ�شالمية  �شعود  بن  الإمام حممد  بجامعة  الأ�شتاذ  عبدالغني  اليمن  اأبو  : عمرو  د  يرى 
لجتاهات  احلاكمة  والقوى  بالأ�شباب  تاأثًرا  املجالت  اأك��رث  من  يعد  القت�شادي  املجال  اأن 
التحالفات  امل�شرتكة،  والأ���ش��واق  الإقليمية  التكتالت  يف:  حتديدها  ميكن  التي  العوملة  تطور 
للتعريفة  العامة  التفاقية  الكربى،  ال�شبع  ال�شناعية  الدول  العاملية،  لل�شركات  ال�شرتاتيجية 
متعددة  العاملية  ال�شركات  اإلى  اإ�شافة  )الأيزو(،  العاملية  معايري اجلودة  والتجارة )اجلات(، 

اجلن�شية عابرة القارات، تكنولوجيا الت�شالت واملعلومات.
وقد ترتب على ذلك حدوث حتول جذري حيث تراجع القت�شاد ال�شناعي بخطى مت�شارعة 
– حيث حقق  الع�شر احلايل هو ع�شر اقت�شاد الإنرتنت  واأ�شبح  الرقمي  ل�شالح القت�شاد 
القت�شاد الرقمي قفزات كبرية نتيجة للتطور ال�شريع واملتالحق يف �شبكة الإنرتنت، وانت�شارها 
ب�شكل هائل، وانعكا�ًشا لهذا التحول ال�شرتاتيجي ظهر الت�شويق الإلكرتوين الذي يعد تطبيًقا 

حقيقًيا لفكرة العوملة واأن العامل ما هو اإل قرية �شغرية ل تتقيد بحواجز املكان ول الزمان.
للت�شويق  الداعمة  البيئة  باعتبارها  »الإن��رتن��ت«  العاملية  الت�شالت  �شبكة  ف��اإن  وعليه 
العامل،  دول  كل  يف  القت�شادي  النمو  تقود  التي  الأ�شا�شية  القوة  متثل  اأ�شبحت  الإلكرتوين 
واأ�شبح الت�شويق الإلكرتوين هو الأداة الفعالة لتحقيق ذلك النمو يف ظل العوملة وما ي�شاحبها 

من تطورات �شريعة ومتالحقة.
تعاري∞ .. واأ�س�ص 

»تعامل جتاري  اإنه عبارة عن:  اليمن  اأبو  الإلكرتوين فيقول  الت�شويق  بتعريف  يتعلق  فيما 
بيع  »عملية  اأو  املبا�شر«  املادي  الت�شال  من  بدًل  اإلكرتونًيا  التبادل  اأطراف  تفاعل  على  قائم 

و�شراء ال�شلع واخلدمات عرب �شبكة الإنرتنت«.
على اأن هذه التعاريف على الرغم من �شحتها ل تت�شمن حيوية الت�شويق الإلكرتوين، التي 
تعد ال�شمة املميزة يف تطبيق وممار�شة الت�شويق الإلكرتوين، حيث ينطوي على حالة من توحد 
احلاجات املتغرية للعمالء، والتقنيات احلديثة املتجددة مبا يوؤدي اإلى اإحداث ثورة يف الطريقة 
التي توؤدى بها الأعمال، لذا ميكن اأن نعترب الت�شويق الإلكرتوين هو: تكنولوجيا التغيري، وذلك 

ملا حدث من حتولت جوهرية يف م�شار وفل�شفة وتطبيقات الت�شويق التي ميكن حتديدها يف:
اأما يف  الأم��ور،  ي�شيطرون على  بهم حيث  وتنتهي  بامل�شوقن  تبداأ  التقليدية  التبادل  عملية   •
ع�شر الإنرتنت فاأ�شبح العمالء يحددون املعلومات التي يحتاجونها والعرو�س التي ت�شتجيب 
حلاجاتهم ورغباتهم والأ�شعار التي تالئمهم، لذا اأطلق على الت�شويق الإلكرتوين م�شطلح 

.Reverse marketing الت�شويق املعكو�س
اأعلى يف ع�شر  اأ�شبحت حتتل مكانة  الت�شويقية  الأن�شطة  اأداء  لتقييم  امل�شتخدمة  املعايري   •
اإن العمالء من خالل املواقع الإلكرتونية يبحثون عن منتجات ذات جودة  الإنرتنت، حيث 

عالية وباأ�شعار منا�شبة وخدمات اأ�شرع واأف�شل.
يف  امل�شوقون  اأ�شبح  بل  منفردة،  تبادل  عملية  حول  تدور  الت�شويقية  التبادلت  تعد  مل   -
ع�شر الإنرتنت يعملون باجتاه اإ�شباع احلاجات والرغبات من خالل تقدمي حزم �شلعية وخدمية 

متنوعة ذات قيمة م�شافة يدركها ويقدرها العمالء.
 ومما ل �شك فيه اأن هناك تنوًعا يف طبيعة الوظائف الت�شويقية التي تعتمد عليها مواقع 
املواقع،  هذه  بها  تقوم  اأن  ميكن  التي  احليوية  املهام  لختالف  وذلك  الإلكرتونية،  ال�شركات 
كاأحد  الإلكرتوين  البيع  العمالء، وظيفة  واإقامة عالقات م�شتمرة مع  الت�شال  فهناك وظيفة 
 Islam اأ�شكال الت�شويق املبا�شر، وظيفة توفري حمتوى اأو م�شمون عن اأ�شياء معينة، مثل موقع
املحتوى  اإلى  الو�شول  مثل  اأعمال،  �شبكة  توفري  وظيفة   Yahoo موقع   ،Jumbo موقع   ،Way
 e-bay الذي توفره جهات اأخرى واإجراء نوع من التبادل حل�شاب العميل اأو م�شاعدته، مثل موقع

»�شركتك التجارية ال�شخ�شية«.
N�ساF�ص .. و‡يزات

يت�شم الت�شويق الإلكرتوين بخ�شائ�س معينة من اأهمها:
اأوتوماتيكية الوظائف الت�شويقية وخا�شة يف الوظائف التي تت�شف بالتكرار   -
واملبيعات،  املنتجات  وت�شميم  الت�شويق  بحوث  مثل  الكمي،  للقيا�س  والقابلية 

واإدارة املخزون. 
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مع  بع�شها  الت�شويقية  الوظائف  بن  -التكامل 
بع�س ومع اجلهات املعنية باملحافظة على العمالء 
والذي يطلق عليه منهج اإدارة العالقات بالعمالء 
التفاعلي  بالت�شويق  ي��ع��رف  م��ا  اإل���ى  ط��ور  ال���ذي 
بهاتن  ارتبط  وقد   ،Interactive marketing
هما:  الإل��ك��رتوين  للت�شويق  مدخالن  اخلا�شيتن 
مدخل امل�شوق ال�شامت، مدخل امل�شاركة الفعالة.

فر�ص الت�سويق 
التي  وامل��ن��اف��ع  ال��ف��ر���س  اأه���م  ميكن حت��دي��د 
ال�شركات  من  لكل  الإلكرتوين  الت�شويق  يحققها 
والعمالء يف ظل العوملة وبيئة الأعمال املتغرية يف: 

العاملية: الأ�شواق  اإلى  الو�شول  • اإمكانية 
الإل��ك��رتوين  الت�شويق  اأن  ال��درا���ش��ات  اأك���دت 
يوؤدي اإلى تو�شيع الأ�شواق وزيادة احل�شة ال�شوقية 
ب�شبب   %22  –  3 ب��ن  ت���رتاوح  بن�شب  لل�شركات 
الإلكرتوين  الت�شويق  يتيح  كما  العاملي،  النت�شار 

للعمالء احل�شول على احتياجاتهم والختيار 
من بن منتجات ال�شركات العاملية بغ�س 

اجلغرافية،  مواقعهم  ع��ن  النظر 
الإل��ك��رتوين  الت�شويق  اإن  حيث 
واحل��دود  بالفوا�شل  يعرتف  ل 

اجلغرافية.
حلاجات  وفًقا  واخلدمات  ال�شلع  تقدمي   •

العمالء:
من خالل الت�شويق الإلكرتوين يجد امل�شوقون 
حلاجات  طبًقا  منتجاتهم  لتكييف  اأك��رب  فر�شة 
ب�شكل   E-Customization اإلكرتونًيا  العمالء 
يلبي توقعات العمالء ويتالءم مع خ�شو�شيات كل 
عميل، ول�شك اأن الطاقات الت�شالية والتفاعلية 
يف  نوعية  قفزة  حققت  قد  الإل��ك��رتوين  للت�شويق 

اأ�شاليب اإر�شاء واإ�شباع رغبات العمالء اخلا�شة.
لتطوير  مرتدة  معلومات  على  احل�شول   •

املنتجات:
جوهرية  فر�شة  الإل��ك��رتوين  الت�شويق  ق��دم 
الأ���ش��واق  يف  حت��دث  التي  للتغريات  لال�شتجابة 
العمالء مع  ب�شكل يحقق دمج حاجات  والتقنيات 
التطورات التكنولوجية، وذلك من خالل ما يعرف 
على  تعتمد  والتي  املنتج،  لتطوير  املرنة  بالعملية 
ا�شت�شعار ال�شوق Sensing the market بوا�شطة 

الآليات التفاعلية للت�شويق الإلكرتوين.
الت�شعري  وا�شتخدام  التكاليف  تخفي�س   •

املرن:
الت�شوق  ظل  يف  الت�شعري  ا�شرتاتيجيات  اإن 
الإلكرتوين لي�شت جمرد ا�شتجابة �شريعة لظروف 
العوامل  جميع  احل�شبان  يف  تاأخذ  واإمن��ا  ال�شوق، 

اأن  ول�شك  واخلارجية،  الداخلية  واملتغريات 
مفهوم الت�شعري املرن يجد تطبيقاته من خالل 
اآليات الت�شويق الإلكرتوين، حيث تتوفر تقنيات 
متكن امل�شرتي من البحث والعثور على اأف�شل 
  Shop bot برنامج  مثل  املتوفرة،  الأ�شعار 

واملزادات وغريها.
اأ���ش��ك��ال وق��ن��وات جديدة  ا���ش��ت��ح��داث   •

للتوزيع
جديًدا  منظوًرا  الإلكرتوين  الت�شويق  قدم 
ل�شوق الإلكرتونية يكون التفاعل فيها بن طريف 
عملية التبادل دون احلاجة اإلى و�شطاء، الأمر 
التو�شط«  بروز م�شطلح »عدم  اإلى  اأدى  الذي 

.. Disintermediation
كما قدم الت�شويق الإلكرتوين نوًعا مبتكًرا 
و�شطاء  عليهم  يطلق  ال��ذي��ن  الو�شطاء  م��ن 
Cybermediaries  وهي  املعرفة الإلكرتونية 
بن  التبادل  عملية  لت�شهيل  تعمل  منظمات 
يقومون بدور مزودي  والعمالء حيث  املنتجن 

خدمة جتارية.
مع  تفاعلية  ترويج  اأ�شاليب  ا�شتخدام   •

العمالء:
الإنرتنت  عرب  الإلكرتوين  الإع��الن  يعترب 
وانت�شاًرا  جاذبية  ال��رتوي��ج  و�شائل  اأك��رث  من 

الإل��ك��رتوين،  الت�شويق  نحو  الجت���اه  ظ��ل  يف 
فالإعالن املبا�شر عرب الإنرتنت يتزايد مبعدل 
بليون   5٫3 ب�  تقدر  قيمته  واأن  �شنوًيا،   %12
دولر يف عام 2002 ومن املتوقع اأن ت�شل اإلى 
قدم  وق��د   ،2005 ع��ام  يف  دولر  بليون   7٫7
الت�شويق الإلكرتوين مفهوًما جديًدا لالإعالن، 
الرتويجية  ر�شائلها  تقدم  ال�شركات  اأن  وه��و 
خالل  من  م�شتهدفة  بيئات  اإلى  متعمد  ب�شكل 
تكون  اأن  يتوقعون  حم��ددة  اإلكرتونية  مواقع 
جماهريهم Audiences قادرة على متييزها 

واإدراكها.
مع  ال��ع��الق��ات  اإدارة  وت��ف��ع��ي��ل  دع���م   •

العمالء:
مفاهيم  اإلى  الإلكرتوين  الت�شويق  ي�شتند 
العميل  اعتبار  اإل��ى  ترقى  وقناعات  ج��دي��دة 
لذا  الأعمال،  من�شاآت  يف  ا�شرتاتيجًيا  �شريًكا 
معنى  ذات  ع��الق��ات  ودع���م  ب��ن��اء  ا�شتهدف 
تفعيل  خ��الل  من  وذل��ك  العمالء،  مع  وه��دف 
مع  املبا�شر  الت�شال  وا�شتمرارية  ديناميكية 

العمالء. 
وم���وق���ع  ت��ن��اف�����ش��ي��ة  م���ي���زة  • حت��ق��ي��ق 

ا�شرتاتيجي يف ال�شوق:
الإلكرتونية  الأ���ش��واق  يف  املناف�شة  مت��ر 

قضية العدد
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اإل��ى  ال��ت��ح��ول  اإل���ى  نتيجة  انتقالية  مب��رح��ل��ة 
اأن  ول���ش��ك  ل��ل��ق��درات،  امل�شتندة  املناف�شة 
املعلومات  تكنولوجيا  يف  الهائلة  ال��ت��ط��ورات 
ا  املرتبطة بالت�شويق الإلكرتوين قد خلقت فر�شً
املميزة  ال�شرتاتيجيات  دعم  م�شبوقة يف  غري 

وحت�شن الو�شع التناف�شي لل�شركات.
‚اح الت�سوق 

يف  العاملن  كل  لدى  الأول  ال�شوؤال  يبدو 
كيفية  ع��ن  الت�شوق  مبجال  الرقمي  الو�شط 

جناح امل�شاريع التي يعملون عليها.
جمال  يف  )يعمل  امل��دين  م��الذ  املهند�س 
الجتماعي(  والإع���الم  الإل��ك��رتوين  الت�شويق 
اإل��ى  تطرقه  خ��الل  م��ن  ال�����ش��وؤال  على  يجيب 
ي��ق��وم عليها  الأ���ش��ا���ش��ي��ات وامل��ع��ط��ي��ات ال��ت��ي 

الت�شوق، والتي تكمن يف:
• البحث:

ميثل البحث اخلطوة الأ�شا�شية لبداية اأي 
م�شروع ربحي �شواء كان تقليدًيا اأو على الويب، 
و تبداأ هذه اخلطوة بالتعرف على غاية املوقع 
اأو املنتج.. ما هي امل�شكلة التي يحلها املوقع اأو 
هدف  هو  ما  امل�شتخدمن؟  اأو  للزبائن  املنتج 
املوقع؟.. والإجابة عن هذه الأ�شئلة ميثل و�شع 
للم�شروع  ناجحة  رحلة  لبداية  الأ�شا�س  حجر 

التجاري على الويب.
عملية  يف  التعمق  دور  ب��ع��د  فيما  ي��اأت��ي 
ال��ب��ح��ث ال�����ش��وق��ي و الإج���اب���ة ع��ل��ى ال��ع��دي��د 

املناف�شة  كو�شع  ال��ت�����ش��اوؤلت...  م��ن 
جمهور  ومو�شفات  ع��ام  ب�شكل 

الزبائن... اأين �شيقف املوقع 
املناف�شة؟...  املواقع  جتاه 
من هم جمهور امل�شتهلكن 
ما  امل�����ش��ت��خ��دم��ن؟  اأو 
على  ���ش��ل��وك��ي��ات��ه��م  ه���ي 
ال���وي���ب؟ م��ا ه��ي امل��واق��ع 

ال��ت��ي ي��رت��ادون��ه��ا؟ م��ا هي 
اأع��م��اره��م،اه��ت��م��ام��ات��ه��م، 

 ... جن�شياتهم؟  اأم��اك��ن��ه��م، 
اإلخ.

• ال�شرتاتيجية:
ال�شرتاتيجية  ت�شمن 

اأه��داف  حتقيق  الوا�شحة 
وذلك  التجاري  امل�شروع 

من خالل تق�شيم ال�شوق 
اإلى قطع �شغرية بناء 
البحث  ن��ت��ائ��ج  ع��ل��ى 
ال�������ش���وق���ي وم�����ن ث��م 

الرتكيز على ا�شتهداف القطع ال�شوقية الواعدة 
اأو الأكرث مياًل ل�شتخدام اأو �شراء املنتج.

هذا  يف  الن�شائح  بع�س  امل��دين  وي��ق��دم 
الإطار اأهمها:

التي  الفريدة  اجلوانب  بتعريف  اب��داأ   •
ال�شوق  يف  املنتجات  باقي  عن  منتجك  مّتيز 
حتقيق  اإل��ى  بالنهاية  املوقع  زوار  تدفع  التي 
 USPs Unique تبتغيها   ال��ت��ي  الأه����داف 

.Selling Point
لدى  ت��وج��د  ل  ج��دي��دة  مب��ي��زات  فكر   •
وباأقل  منتجك  اإلى  اإ�شافتها  ميكن  املناف�شن 
التكاليف )خدمات التو�شيل املجانية، تغليف 

مميز، نكهات جديدة...اإلخ(.
تفاعل  تزيد من  قد  التي  بالطرق  • فكر 
الزبائن مع منتجك )مثال: خ�شم x% على كل 
�شديق يتم اإحالته( وهو يقول اإن ال�شرتاتيجية 
على  الت�شويق الإلكرتوين تقوم  يف  الناجحة 
عدد  زي��ادة  اإل��ى  تهدف  التي  احللول  اإي��ج��اد 
الزائر  حت��ول  اأو   Conversions ال���  م��رات 
اإلى Rبون وذلك من Nال∫ اإظهار نقاط البيع 

الفريدة للموقع.
:Content • املحتوى 

يوّد  التي  الر�شالة  باملحتوى،  واملق�شود 
والتي  للزبائن  يو�شلها  اأن  امل�شروع  �شاحب 
يجب اأن تكون متناغمة مع ال�شرتاتيجية التي 

قد تو�شل اإليها.
ال��ب��ي��ع  ن���ق���اط   RÈ����ي اأن  ف��ع��ل��ي��ه 
نف�س  يف  ولكن  ملنتجه  الفريدة 
رجل  اإل���ى  يتحول  ل  ال��وق��ت 
 ßمبيعات، وعليه اأن يحاف
 80  :20 ال���  ن�شبة  على 
اأن  تعني  التي  ال�شهرية 
80% من املحتوى يركّز 
وعلى  املعلومة  على 
احل���ل���ول ال��ت��ي 

الر�شالة  املتبقية على  وال� %20  املنتج  يقدمها 
الرتويجية.

:Branding التجارية  العالمة  • اإ�شهار 
ونتيجة  ال�شتمرارية  دائمة  عملية  وه��ي 
ل�شنوات  ت�شتمر  قد  ناجحة  ت�شويقية  جلهود 
معنى  تر�شيخ  اإل���ى  بالنهاية  ت���وؤدي  ولكنها 
اأذه��ان  يف  �شعارها  و�شكل  التجارية  العالمة 

امل�شتهلكن.
العالمة  اإ�شهار  عملية  تت�شمن  اأن  ويجب 
التي  احل��اج��ة  رب��ط  على  الرتكيز  التجارية 

ي�شدها املنتج اأو املوقع بال�شم التجاري.
والت�شميم: • التطوير 

امل���������وق���������ع ه���������و ج������������ذع �����ش����ج����رة 
يتعرف  ال���ذي  الت�شويق الإلكرتوين واملكان 
كل  فحال  املنتج...  على  خالله  من  الزبائن 
حمل  اأي  كحال  هو  جتارية  غاية  يحمل  موقع 
والإ���ش��اءة  والواجهة  ال��رف��وف  فكما  جت��اري، 
ت�شاهم  ع��وام��ل  جميعها  اإل���خ  والأر���ش��ي��ة... 
ال�شرعة  ف���اإن  ال��ت��ج��اري��ة  امل��ح��ال  ت�شويق  يف 
ا  والت�شميم اجليد والبو�شلة ال�شهلة هي اأي�شً

عوامل اأ�شا�شية لأي موقع اإلكرتوين ربحي.
الأخطاء  من  وخلوه  املوقع  حتميل  �شرعة 
وج��ود  م��ع  امل�شتخدمة  الأك�����واد  ن��اح��ي��ة  م��ن 
 Content امل��ح��ت��وي��ات  لإدارة  �شهل  ن��ظ��ام 
التحكم  قادر على   Management System
اإلى الت�شميم  اأجزاء املوقع بالإ�شافة  مبعظم 
عوامل  جميعها  الت�شفح..  و�شهولة  اجل��ذاب 
الربحية..  الغاية  حتقيق  على  ت�شاعد  مهمة 
فبدون حتقق اأي من هذه العوامل ل يوجد داع 
الت�شويق  قنوات  على  الأم��وال  ل�شرف  اأ�شاًل 

الإلكرتوين.
cي∞ ت�سوق ملûسروع∂ 

امل�شروع  اأو  للموقع  الت�شويقية  القنوات 
التي يتجلى دورها يف جلب الزبائن اإلى املحل 

التجاري متنوعة ومنها:
 Online ال����رق����م����ي  الإع�����������الن   •

:Advertising
التقليدية  لالإعالنات  ج��ًدا  م�شابه  وه��و 
اأو  اإعالنية  م�شاحة  ب�شراء  املعلن  فيها  ويقوم 
اآخر  موقع  من   Impressions ظهور  م��رات 
اإلى  متعلق  فيه  املُعلن  املوقع  يكون  ما  عادة  و 
حد ما باملنتج املراد ت�شويقه، والغاية من هذه 
ال���زوار و حتويل ه��وؤلء  الإع��الن��ات ه��و جلب 

الزوار اإلى زبائن كنتيجة نهائية.
ه��ن��اك اأن������واع ع���دي���دة م���ن الإع���الن���ات 
 Affiliate الإع��الن��ي��ة  ك��ال��ربام��ج  ال��رق��م��ي��ة، 

املناف�شة  كو�شع  ال��ت�����ش��اوؤلت...  م��ن 
جمهور  ومو�شفات  ع��ام  ب�شكل 

الزبائن... اأين �شيقف املوقع 
املناف�شة؟...  املواقع  جتاه 
من هم جمهور امل�شتهلكن 
ما  امل�����ش��ت��خ��دم��ن؟  اأو 
على  ���ش��ل��وك��ي��ات��ه��م  ه���ي 
ال���وي���ب؟ م��ا ه��ي امل��واق��ع 

ال��ت��ي ي��رت��ادون��ه��ا؟ م��ا هي 
اأع��م��اره��م،اه��ت��م��ام��ات��ه��م، 

 ... جن�شياتهم؟  اأم��اك��ن��ه��م، 

• ال�شرتاتيجية:
ال�شرتاتيجية  ت�شمن 

اأه��داف  حتقيق  الوا�شحة 
وذلك  التجاري  امل�شروع 

من خالل تق�شيم ال�شوق 
اإلى قطع �شغرية بناء 
البحث  ن��ت��ائ��ج  ع��ل��ى 
ال�������ش���وق���ي وم�����ن ث��م 

يوّد  التي  الر�شالة  باملحتوى،  واملق�شود 
والتي  للزبائن  يو�شلها  اأن  امل�شروع  �شاحب 
يجب اأن تكون متناغمة مع ال�شرتاتيجية التي 

قد تو�شل اإليها.
ال��ب��ي��ع  ن���ق���اط   RÈ����ي اأن  ف��ع��ل��ي��ه 
نف�س  يف  ولكن  ملنتجه  الفريدة 
رجل  اإل���ى  يتحول  ل  ال��وق��ت 
 ßمبيعات، وعليه اأن يحاف

 :20 ال���  ن�شبة  على 
اأن  تعني  التي  ال�شهرية 
80% من املحتوى يركّز 
وعلى  املعلومة  على 
احل���ل���ول ال��ت��ي 

Advertising

اأو  اإعالنية  م�شاحة  ب�شراء  املعلن  فيها  ويقوم 
ظهور  م��رات 

اإلى  متعلق  فيه  املُعلن  املوقع  يكون  ما  عادة  و 
حد ما باملنتج املراد ت�شويقه، والغاية من هذه 
ال���زوار و حتويل ه��وؤلء  الإع��الن��ات ه��و جلب 

الزوار اإلى زبائن كنتيجة نهائية.
ه��ن��اك اأن������واع ع���دي���دة م���ن الإع���الن���ات 

الإع��الن��ي��ة  ك��ال��ربام��ج  ال��رق��م��ي��ة، 
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Programmers، الروابط الن�شية الإعالنية، 
واملدون ال�شيف...اإلخ.

:Social Media الجتماعي  • الإعالم 
اإل��ى  القناة  ه��ذه  ع��رب  الت�شويق  وي��ه��دف 
خالل  من  امل�شتهدف  اجلمهور  اإل��ى  الو�شول 
كالفي�شبوك،  الجتماعية  ال�شبكات  م��واق��ع 
ويعتمد  ال��ي��وت��ي��وب...اإل��خ،  بل�س  جوجل  تويرت 
الت�شويق بوا�شطة الإعالم الجتماعي على بناء 
جمموعات اجتماعية مهتمة بالعالمة التجارية 
وذلك من خالل خماطبة اجلمهور امل�شتهدف 
عن طريق م�شاركة حمتويات مثرية لالهتمام 
فيديوهات،  تدوينات،  امل�شورة،  كاملعلومات 

كتب اإلكرتونية.
 Search الت�شويق عرب حمركات البحث •

:Engine Marketing
الت�شويق عرب  ق��ن��وات  م��ن  ن��وع��ان  ه��ن��اك 
والذي   SEO املجاين  النوع  البحث،  حمركات 
ت�شويقه  امل��راد  املوقع  زي��ادة ظهور  اإلى  يهدف 
 SERPs البحث  حمرك  نتائج  �شفحات  على 
فهم  على  الت�شويق  م��ن  ال��ن��وع  ه��ذا  ويعتمد 

حمتويات  واإنتاج  البحث  حمرك  خوارزميات 
وا�شتجالب  دائ���م  ب�شكل  عالية  ج���ودة  ذات 
باإر�شادات  واللتزام  اأخرى  مواقع  من  روابط 
من  والكثري  املجال  هذا  يف  البحث  حمركات 

العوامل الأخرى.
عرب  الت�شويق  اأن����واع  م��ن  ال��ث��اين  ال��ن��وع 
حمركات البحث هو النوع املدفوع و هو عبارة 
نتائج  �شفحة  اأعلى  يظهر  ن�شي  اإع��الن  عن 
نقرة  كل  على  املعلن  يدفع  ما  وع��ادة  البحث، 
البحث. مبعنى  نتائج  الإعالن يف �شفحة  على 
اإظهار  البحث  حمرك  من  املعلن  يطلب  اآخر، 
كلمات  على  امل�شتخدمن  بحث  عند  اإع��الن��ه 

مفتاحية معينة يختارها املعلن نف�شه.
 Email الإمي���ي���ل  ع���رب  ال��ت�����ش��وي��ق    •

:Marketing
اإر�شال  على  الت�شويقية  القناة  هذه  تعتمد 
ن�����ش��رات ب��ري��دي��ة اأو حم��ت��وي��ات اإع��الن��ي��ة اإل��ى 
املف�شل  م��ن  امل�شتهدف.  اجل��م��ه��ور  اإمي��ي��الت 
من  النوع  هذا  ا�شتخدام  عند  ومهنًيا  اأخالقًيا 
من  م�شبقة  موافقة  على  احل�شول  الت�شويق 

وتوفري  الإمي��ي��الت  ل��ه��ذه  امل�شتلم  اجل��م��ه��ور 
طريقة �شهلة لإلغاء ال�شرتاك بهذه اخلدمة..
:Public Relation • العالقات العامة 

و  ال��ك��ربى  ال�����ش��رك��ات  ع���ادة م��ا تعتمد 
من  النوع  هذا  على  معن  جمال  يف  الرائدة 
البيانات  بن�شر  وتقوم  الت�شويقية  القنوات 
بالإ�شافة  الإخبارية  املواقع  يف  ال�شحفية 
العامة  العالقات  وكالت  على  العتماد  اإلى 

الإلكرتونية لن�شر اأخبارها.
التتبع  واأدوات   Analytics التحليل   •
كاتالي�شت  و���ش��اي��ت  اأن��ال��ي��ت��ك�����س  ك��ج��وج��ل 

وغريها:
الت�شويق الإلكرتوين  جوانب  اأه��م  من  تعد 
ثمار  يحدد  اأن  امل�ّشوق  ي�شتطيع  خاللها  فمن 
 ROI الأموال التي �شرفت على احلملة الإعالنية
التقليدي  الت�شويق  بخالف  جًدا،  دقيق  وب�شكل 
الذي يعتمد غالًبا على مقارنة اإيرادات امل�شروع 
التجاري قبل وبعد طرح احلملة الإعالنية التي 

غالًبا ما تفتقر اإلى الدقة.
تقدمها  ال��ت��ي  التتبع  اأدوات  ب��وا���ش��ط��ة 
اأناليتك�س،  )ج��وج��ل  ال�شركات  م��ن  الكثري 
املّ�شوق  ي�شتطيع  كاتالي�شت...اإلخ(،  �شايت 
جتاه  امل�شتهلك  فعل  رد  حتليل  الإل��ك��رتوين 
املوقع  على  امل�شتهلك  حركة  وتتبع  الإع���الن 
وتتبع م�شاريف احلملة الإعالنية و مقارنتها 

بالإيرادات يوًما بيوم.
فن الت�سويق عرب اليوتيوب

يعد  مل  الإل��ك��رتوين  الت�شوق  ت��ق��دم  م��ع 
اأو  امل�شروع  عن  لالإعالن  ال�شور  ا�شتخدام 
اأ�شبح  فالفيديو  الوحيدة،  الو�شيلة  املنتج 

اأكرث تاأثرًيا وجذًبا.
املهند�س التقني اأحمد ح�شن يقدم بع�س 
الن�شائح التي جتعل من موقع اليوتيوب مكاًنا 

موؤثًرا يف العملية الت�شويقية، ومن ذلك:
جديًدا �شيًقا  مالئًما،  حمتوى  • ا�شنع 

باأ�شلوب  ذل���ك   يف  ال���ش��ت��ع��ان��ة  ومي��ك��ن 
العر�س الوثائقي فهو مفيد جًدا.

�شيًئا امل�شاهدين  من  • اطلب 
الفيديو  لينك Subscribe يف  �شع  مثاًل 
واطلب منهم متابعة قناتك اأو التوجه اإيل موقعك 
�شيء  اأي  اأو  اأكرث  �شور  وم�شاهدة  ال�شعر  ملعرفة 
الرابط  و�شع  تن�س  )ل  بك  يرتبطون  يجعلهم 

داخل الفيديو با�شتخدام خوا�س يوتيوب(.
• ا�شتخدم قنوات الغري

م�شهورة  فيديوهات  عن  تبحث  ل  مل��اذا 
وتقوم بعمل ردود منا�شبة وت�شويقية يف نف�س 

قضية العدد
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تحديات
اللغة والثقافة من اأهم التحديات التي 
وبن  العمالء  من  كثري  بن  التفاعل  تعوق 
فهناك  لذا  الإلكرتونية،  املواقع  من  العديد 
�شاأنها  من  برجميات  لتطوير  ملحة  حاجة 
الن�شو�س  ترجمة  يف  نوعية  نقلة  اإح���داث 
�شرورة  كذلك  العمالء،  يفهمها  لغات  اإلى 
مراعاة العوائق الثقافية والعادات والتقاليد 
والقيم بحيث ل تكون عائًقا نحو ا�شتخدام 

املواقع التجارية.
واخل�شو�شية  ال�����ش��ري��ة  ت��ع��د  ك��ذل��ك 
تقبل  على  وتوؤثر  تعوق  التي  التحديات  من 
بع�س العمالء لفكرة الت�شوق عرب الإنرتنت 
الإل��ك��رتوين  ال��ت��ب��ادل  عملية  اأن  وبخا�شة 
البيانات  بع�س  على  احل�شول  اإل��ى  حتتاج 
اجلن�شية،  النوع،  ال�شم،  مثل  العمالء  من 
لذا  وغ��ريه��ا،  ال�����ش��داد،  طريقة  ال��ع��ن��وان، 
فهناك �شرورة ل�شتخدام برجميات خا�شة 
التعامالت  للحفاظ على �شرية وخ�شو�شية 

التجارية الإلكرتونية.

الوقت، مثاًل اأن تقول »تعجبني جًدا املو�شيقى 
الذي  للبيانو  فيديو  ل��دّي  الفيديو،  ه��ذا  يف 
هذا  تبيع  اأنت  قناتي«  طبًعا  على  به  �شنعت 
البيانو على موقعك وقمت بت�شويره من قبل 

على قناتك!
جًدا،  مفيد  الطريقة  لهذه  ا�شتخدامك 
التعليقات  يظهر  اليوتيوب  اأن  ا  خ�شو�شً
الأح���دث دائ��ًم��ا يف الأع��ل��ى مم��ا يعطي لها 
روابط  اأي  ت�شع  ل  اأف�شل )ن�شيحة:  روؤي��ة 

بالتعليق(.
-قم بالدعاية على فيديوهات مكثفة

فيديوهات  تن�شئ  اأن  ت�شتطع  مل  اإذا 
يحبها املالين كقطة تلعب على بيانو اأو فاأر 
ي�شطاد قًطا اأو �شيًئا من هذا الذي يح�شل 
اأن  فيمكنك  اليوم!  يف  م�شاهدة  مليون  على 
واأن  الفيديوهات  تلك  اأ�شحاب  مع  تتوا�شل 

لقناتك  رابًطا  ي�شعوا  اأن  منهم  تطلب 
مقابل  بهم  اخلا�س  الفيديو  داخ��ل 

بع�س املال.
اأف�شل عنوان ممكن • اخترب 

اأف�شل  ح���ول  م����رتدًدا  ك��ن��ت  اإذا 
مقطعك  به  تو�شف  اأن  ميكن  عنوان 

الفيديو  نف�س  ترفع  اأن  فيمكنك 
لكي  خمتلفن  بعنوانن  مرتن 

لك  �شيجلب  اأيهما  جت��رب 
وت�شتمر  اأك���رث  م�شاهدات 
تخرت  ل  رج��اء  ولكن  عليه. 
عالقة  لها  لي�شت  عناوين 

مبا تعر�شه حتى و لو اأتت لك 
ما  �شرعان  )لأن��ه  اأك��رث  مب�شاهدات 

تقييًما  �شيعطيك  اأو  الفيديو  الزائر  �شيغلق 
يف  قناتك  اليوتيوب  �شيجعل  وبذلك  �شلبًيا 

املذيلة مبا�شرة(.
الطلب ح�شب  فيديوهات  • اأن�شئ 

عليك  يقرتحوا  اأن  متابعيك  من  اطلب 
بت�شويره  قم  ثم   ، ي�شاهدوه  اأن  يحبون  ما 
ب�شكل رائع واأخرب اجلميع يف مقدمة الفيديو 
اأنك قمت بت�شويره بناء على طلب اأحدهم 
واأنك تقراأ التعليقات وجتيب عليها باهتمام. 
يجعلك  التعليقات  على  بالرد  )اهتمامك 

تظهر اأكرث يف حمرك بحث يوتيوب(.
املوقع حتليل  اأدوات  • ا�شتخدم 

قمت  فيديو  اأكرث  هو  ما  تعرف  اأن  يجب 
اأكرث  زواًرا  لك  وجلب  اليوتيوب  على  بن�شره 
ملوقعك وهل هم زوار حقيقيون، اأي ا�شتمروا يف 
الت�شفح لفرتة وقاموا باإن�شاء ح�شاب ...اإلخ، 

اأم جمرد اأن �شغطوا على الرابط فلم يجدوا 
 Google شريًعا،ا�شتخدم� وع��ادوا  غايتهم 

analytics على موقعك.
ال�شخ�شي  ملفك  بتفا�شيل  اهتم   •

)القناة( على اليوتيوب
مميزة  وخلفية  مميز  لوجو  بعمل  ق��م 
ت�شنيفات  اإل���ى  ال��ف��ي��دي��وه��ات  وت�شنيف 

خمتلفة. 
ق����وائ����م  ع����م����ل  ت���ن�������س  ل  �����ا  اأي�����������شً

اليوتيوب  يحبها  ت�شغيل playlist فهذه 
كثرًيا ويحب من يحبها.

النقطة ال�شاخنة  • ادر�س 
بال� Hotspot هذه  ت��دع��ى  م��ا  ه��ن��اك 
اإحدى اأدوات يوتيوب وهي متكنك من معرفة 
واأك��رث  الوقت  ه��ذا  يف  النا�س  يهم  ما  اأك��رث 
الفيديوهات  واأك��رث  م�شاهدة  فيديوهاتك 
من  م�����ش��اه��دات،  ع��ل��ى  ح�شلت  امل��ت��ع��ل��ق��ة 
خالل تلك الدرا�شات ميكنك معرفة عنوان 

مقطعك القادم. 
ا اأي�شً جوجل  يف  • اظهر 

اإذا كان لديك عنوان مميز ملقطعك 
فحتًما  زوج��ت��ك«  ت�شعد  »ك��ي��ف  مثل 

اخلا�س  الفيديو  راب��ط  �شيظهر 

بك يف جوجل اإذا قام اأحدهم بالبحث عن كلمات 
م�شابهة، مما �شيعطيك قوة اأكرث. 

 Úfدم عنواîكن∂ اأن ت�ستÁ
الهدايا  بع�س  ت�شتعر�س  كنت  اإذا  م�شابهة 

التي توجد مبتجرك يف هذا الفيديو.
• ا�شتعمل الن�شرات

ملف  اأعلى  بال� Bulletin يف  يدعى  ما  هناك 
�شريًعا  رابًطا  تر�شل  اأن  ميكنك  ال�شخ�شي،  القناة 
لهم يف  والأ�شدقاء حيث �شيظهر  لقناتك  للمتابعن 

مقدمة �شفحتهم الرئي�شية.
قلياًل الإعالنات  • ا�شتخدم 

فاإنك  منك  ي�شتفيد  يوتيوب  جعلت  اإذا 
ح��ت��ًم��ا جت��ع��ل��ه ي��ح��ب��ك.. مل���اذا 
ب��ع�����س  ب�������ش���راء  ت���ق���وم  ل 
اليوتيوب  على  الإع��الن��ات 
ح��ي��ث ���ش��ت��ظ��ه��ر ب��الأع��ل��ى 
بحث  حم����رك  يف  ل���ف���رتة 
ي���وت���ي���وب مم����ا ���ش��ي��ج��ع��ل��ك 
اأكرث  م�شاهدات  على  حت�شل 
تبيع  كنت  اإذا  فقط  )ا�شتعملها 

�شيًئا مميًزا ينتظره اجلميع(.

تحديات
اللغة والثقافة من اأهم التحديات التي 
وبن  العمالء  من  كثري  بن  التفاعل  تعوق 
فهناك  لذا  الإلكرتونية،  املواقع  من  العديد 
�شاأنها  من  برجميات  لتطوير  ملحة  حاجة 
الن�شو�س  ترجمة  يف  نوعية  نقلة  اإح���داث 
�شرورة  كذلك  العمالء،  يفهمها  لغات  اإلى 
مراعاة العوائق الثقافية والعادات والتقاليد 

-قم بالدعاية على فيديوهات مكثفة
فيديوهات  تن�شئ  اأن  ت�شتطع  مل  اإذا 
يحبها املالين كقطة تلعب على بيانو اأو فاأر 
ي�شطاد قًطا اأو �شيًئا من هذا الذي يح�شل 
اأن  فيمكنك  اليوم!  يف  م�شاهدة  مليون  على 
واأن  الفيديوهات  تلك  اأ�شحاب  مع  تتوا�شل 

لقناتك  رابًطا  ي�شعوا  اأن  منهم  تطلب 
مقابل  بهم  اخلا�س  الفيديو  داخ��ل 

اأف�شل عنوان ممكن اخترب 
اأف�شل  ح���ول  م����رتدًدا  ك��ن��ت  اإذا 
مقطعك  به  تو�شف  اأن  ميكن  عنوان 

الفيديو  نف�س  ترفع  اأن  فيمكنك 
لكي  خمتلفن  بعنوانن  مرتن 

لك  �شيجلب  اأيهما  جت��رب 
وت�شتمر  اأك���رث  م�شاهدات 
تخرت  ل  رج��اء  ولكن  عليه. 
عالقة  لها  لي�شت  عناوين 

مبا تعر�شه حتى و لو اأتت لك 
ما  �شرعان  )لأن��ه  اأك��رث  مب�شاهدات 

تقييًما  �شيعطيك  اأو  الفيديو  الزائر  �شيغلق 
يف  قناتك  اليوتيوب  �شيجعل  وبذلك  �شلبًيا 

اليوتيوب  يحبها  ت�شغيل playlist فهذه 

مقدمة �شفحتهم الرئي�شية.
قلياًل الإعالنات  ا�شتخدم 

مقدمة �شفحتهم الرئي�شية.
قلياًل الإعالنات  ا�شتخدم 

مقدمة �شفحتهم الرئي�شية.
 •

فاإنك  منك  ي�شتفيد  يوتيوب  جعلت  اإذا 
ح��ت��ًم��ا جت��ع��ل��ه ي��ح��ب��ك.. مل���اذا 
ب��ع�����س  ب�������ش���راء  ت���ق���وم  ل 
اليوتيوب  على  الإع��الن��ات 
ح��ي��ث ���ش��ت��ظ��ه��ر ب��الأع��ل��ى 
بحث  حم����رك  يف  ل���ف���رتة 
ي���وت���ي���وب مم����ا ���ش��ي��ج��ع��ل��ك 
اأكرث  م�شاهدات  على  حت�شل 
تبيع  كنت  اإذا  فقط  )ا�شتعملها 

�شيًئا مميًزا ينتظره اجلميع(.
تبيع  كنت  اإذا  فقط  )ا�شتعملها 

�شيًئا مميًزا ينتظره اجلميع(.
تبيع  كنت  اإذا  فقط  )ا�شتعملها 
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املستشار املالي حمود  الربيعان:
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الريا�س: »تداول«

74% من العرب ال يجيدون 
ثقافة »االدخار«

امل�شت�شار املايل واملحا�شب القانوين حمود بن علي الربيعان يو�شح يف حوار 
خا�س ل�»تداول« اأن 74% من العرب ل يدخرون مطلًقا اأو بانتظام، يف حن اأن %27 
يعتقدون اأن بيئاتنا لي�شت منا�شبة لالدخار، وقال »جمتمعنا ي�شتورد نحو %90 

من احتياجاته، كما اأن منو ال�شتهالك لدينا �شعف منو القت�شاد احلقيقي«..
املفاهيم املغلوطة املتعلقة بالدخار وعالقتها  الأفراد من  الكثري من  • يعاين 

بالبخل اأو الإ�شراف؟
الثقافة الفردية يف املجتمعات عادة متدنية يف جمال الدخار واإدارة 
التعليمية  البيئات  م�شوؤولية  تكمن  ما  وعادة  املنظمات،  بعك�س  الأم��وال 
لدينا والإعالمية يف تو�شيح مفاهيم اإدارة املال لدى الأ�شخا�س و�شبط 

ميزانية العائلة.
يف ال��ب��داي��ة دع��ن��ي اأ���ش��رح ل��ك ال��ف��رق ب��ن الدخ����ار والك��ت��ن��از 
فالدخار  الأم��وال،  اإدارة  ثقافة  رئي�شية يف  وال�شتهالك كمحاور 
يف  اإليه  احلاجة  لوقت  الك�شب  من  بجزء  الحتفاظ  يعني 
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27 % من العرب يعتقدون أن 
البيئة غير مناسبة لالدخار

الحرية لها ثمن... فحريتك المالية 
تحتاج إلى تخطيط والتزام

ال�شلبي  الحتفاظ  فيمثل  الكتناز  اأم��ا  امل�شتقبل، 
بجزء من الك�شب دون ا�شتخدام له يف امل�شتقبل، اأما 
ال�شتهالك فهو ا�شتنزاف �شلبي للموارد، ول يفيد يف 

الدورة الإنتاجية.
العربية؟ العقلية  ثقافة الدخار حا�شرة يف  • هل 

تبقى  املختلفة  الثقافات  اأن  اأوم���ن  �شخ�شًيا 
اأن  ندعي  اأن  ميكن  فال  �شماتها  بع�س  يف  مت�شابهة 
العربية،  العقلية  يف  حا�شرة  لي�شت  الدخ��ار  ثقافة 
اأن  قبل  دول  �شيا�شة  الدخ��ار  ب��اأن  نوؤمن  اأن  ويجب 
تكون ثقافة اأفراد، لكن يرجع ال�شعف يف هذا املجال 
اإلى عدم معرفة الأفراد الكيفية املنا�شبة ل�شتثمار 

امل��دخ��رات  اأن  ع���ادة  ي��ع��ون  ول  م��دخ��رات��ه��م، 
ت�شاعدهم على حتقيق احلياة اخلالية من 

التوتر وال�سغوط.
ثقافة الدخار؟ • هل لالأ�شرة دور يف 

دائًما  الناجحة  الأ�شرة  بالتاأكيد 
امل�شاريف  اإدارة  على  القدرة  اأف��راده��ا  يف  تبني  ما 
واملدخرات وعادة من ينجح رب الأ�شرة يف زرع هذه 
�شبط  يف  لهم  الفر�شة  اإع��ط��اء  خ��الل  من  الثقافة 
امل�شتقبلية  اأهدافهم  و�شناعة  النقدية،  تدفقاتهم 

وم�شاعدتهم على حتقيقها مادًيا ومعنوًيا.
• وهل للحكومات واملنظمات دور يف ثقافة الدخار؟

تدير  واملنظمات  احل��ك��وم��ات  اأن  اع��ت��ق��ادي  يف 
العملية الدخارية من خالل اإيجاد منافذ ال�شتثمار 
الأم���ث���ل ل��ه��ا، ف��امل��واط��ن ع����ادة م��ا ي��ل��ج��اأ للفر�س 
مدخراته  منو  ت�شمن  التي  اأمامه  التي  ال�شتثمارية 
لالأ�شواق  الأ���ش��ود  فاملا�شي  ال�شحيحة،  بالطريقة 
جمع  ع��ن  يحجمون  جعلهم  املواطنن  ل��دى  املالية 
باآثار  ي�شعروا  لأنهم مل  و�شرفها يف حينها،  اأموالهم 
دعم  يف  ت�شاهم  ع��ادة  ف��ال��دول  الإيجابية،  الدخ���ار 
القنوات  الأف��راد الدخارية من خالل توفري  �شيا�شة 
لهم  ت�شمن  ال��ت��ي  واخل�شبة  الآم��ن��ة  ال�شتثمارية 
ال�شتفادة منها على امل�شتوى ال�شخ�شي واملوؤثر اإيجاًبا 

على اقت�شاد البلد يف املجمل.
وت�شاهم بع�س الدول يف حماية مدخرات اأفرادها 
كامت�شا�س  البلد  يف  القانونية  املمار�شات  ببع�س 
وزراعية  �شناعية  قاعدة  لتاأ�شي�س  املالية  الفوائ�س 
�شرائب  وف��ر���س  العاملي،  القت�شاد  على  منفتحة 
ال�شرورية  غري  واخل��دم��ات  ال�شلع  على  ت�شاعدية 
لتخفي�س ا�شتهالكها، وو�شع �شرائب ت�شاعدية على 

�شوق الإعالن لتحجيم وتقليل الإعالنات الفو�شوية.
الوطن؟ اقت�شاد  الفرد يف دعم  ي�شاهم  • كيف 

اأربعة  الإن��ف��اق يف  ت��وازن يف  هناك  يكون  ع��ادة 
ال�شتثماري  والإنفاق  ال�شتهالكي  الإنفاق  قطاعات: 

والإنفاق احلكومي والإنفاق على الواردات.
ا�شتهالك  على  دخلها  من  ج��زًءا  تنفق  فالعائلة 
ال�شلع واخلدمات املنتجة حملًيا، وهذا اجلزء يذهب 

مبا�شرة اإلى قطاع املنتجن. 
اإلى  وتوجهه  دخلها،  من  ج��زًءا  العائلة  وتدخر 
اإم���داد  وظيفتها  م��ن  ال��ت��ي  كالبنوك  امل���ايل  ال�شوق 

�شراء  يف  ي�شتخدمونها  التي  بالقرو�س  امل�شتثمرين 
�شلع ا�شتثمارية من القطاع الإنتاجي. 

الذي  احلكومي،  للقطاع  الر�شوم  العائلة  وتدفع 
ي�شتخدمها يف متويل اإنفاقه على ما ي�شرتيه من �شلع 

نهائية وخدمات من قطاع املنتجن. 
ثم تنفق العائلة جزًءا من دخلها على ا�شتهالك 
ال�����ش��ل��ع واخل���دم���ات غ���ري امل��ت��وف��رة حم��ل��ًي��ا للعامل 

اخلارجي)الواردات(. 
ومقابل ذلك جند املنتجن يح�شلون على قيمة 
العامل  قطاع  من  حملًيا  املنتجة  واخل��دم��ات  ال�شلع 

اخلارجي )ال�شادرات(.
• ماهي �شفات املدخر الناجح؟ وما هي العوامل التي 

توؤثر على ادخارنا؟
مثل  حياتية  مم��ار���ش��ة  الدخ����ار  اع��ت��ب��ار  ميكن 

الريا�شة. 
ال�شفات  الريا�شين يف  مع  املدخرون  وي�شرتك 
باجلداول  واللتزام  واملثابرة  القوية  الإرادة  التالية: 
والتدرج يف التخطيط املايل والإميان بالقليل الدائم 
والنظرة البعيدة وعادة ل يتاأثرون باملثبطن وي�شعون 

للتميز عن اأغلب النا�س.
اأهمها  اأ�شباب  لعدة  النا�س عن الدخار  ويعزف 
اعتقادهم باأن النتائج بعيدة املنال وتتطلب النتظام 
�شرف  ع���ادات  تخالف  اأن��ه��ا  ويعتقدون  والل��ت��زام 
يرى  وقد  ا�شتهالكي  باأننا جمتمع  واإميانهم  الأق��ران 

البع�س اأنها مبالغة يف التوفري.
ادخ��ارن��ا:  على  توؤثر  عوامل  ثمانية  هناك  اإذا 
والعوامل  الدخ���ار  عن  ونظرتنا  واملحاكاة  التقليد 
اأف��راد  بن  الدخل  توزيع  ومن��ط  حولنا،  الجتماعية 
الفائدة،  و�شعر  الأ�شعار،  وم�شتوى  والرثوة،  الأ�شرة، 

واأخرًيا توقعات امل�شتهلكن.
• بعد الدخار؟ كيف ن�شتثمر املدخرات؟

يجب اأن يهتم الفرد ببناء البنية التحتية املالية 
له حيث ي�شعى اإلى توفري دخل قوي وم�شتمر، وي�شع 
املالية  الثقافة  وينمي  تنفيذها،  وينظم  اخل��ط��ط 

وال�شتثمارية لديه، وي�شعى لتخفي�س الديون، وحتديد 
ر�شيد للطوارئ، وتاأ�شي�س اأ�شول قوية، و�شناعة البيئة 

الإيجابية التي ت�شاعده على حياته القت�شادية.
الأفراد م�شاعب الدخار؟ • كيف يتخطى 

هناك ت�شع و�شائل لتخطي م�شاعب الدخار:
• تخل عن املفاهيم اخلاطئة عن الدخار.

الدخ��ار  م��ن  للهدف  وا�شحة  م�شتهدفات  �شع   •
وحدوده.

بامل�شرفن. • قلل من الحتكاك 
• �شاحب املنظمن مالًيا.

للم�شروفات. • �شع موازنة مالية 
• ا�شتمتع بن وقت واآخر بجزء من املدخرات.

• غري �شلوكك ال�شتهالكي مبمار�شة اأن�شطة ت�شغلك 
مثاًل عن الت�شوق.

اأ�شغل وقتك  الإعالنات،  جمالت  قراءة  من  بدًل   •
بقراء كتاب اأو ن�ساط ريا�سي.

اأخرية: • كلمة 
�شكًرا ل�»تداول«.. ولعلي اأختم مبجموعة ن�شائح 

مبا�شرة:
• ادخر ثم ا�شرف.

اإلى بخل. الدخار  • ت�شدق ول حتول 
)مقدار  ح�شب:  ال�شخ�شية  مدخراتك  وظ��ف   •

املردود، ن�شبة املخاطرة، �شرعة الت�شييل(.
املالية  فحريتك  ث��م��ن...  لها  احلرية  اأن  تذكر   •

حتتاج اإلى تخطيط والتزام.

حمود  الربيعان
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عندما يقاتل 
االقتصاديون 

انتصارًا 
لمبادئهم

جانغ هاسونغ 
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اتهام  توجيه  املو�شوع  هذا  من  املق�شود  لي�س  بالطبع 
اإلى �شركة بعينها، واإمنا هو �شرد تاريخي حلياة �شخ�شية 
اقت�شادية نا�شل �شاحبها يف �شبيل حماربة ما اعتربه يخل 

بالنظام القت�شادي ال�شحيح لبلده كوريا.
بعد اأول جل�شة للق�شية التي رفعها جانغ اأقبل املحامي 
اإن  م�شتحيلة،  مباراة  »ه��ذه  قائاًل:  ياأ�س  يف  عليه  ال�شاب 
الق�شاة واملحامن الآخرين يعاملونني كاأنني طفل«. �شحك 
جانغ وهو يتذكر الواقعة قائاًل: »يا له من اختالل هائل!« 
اإليه جديته. ويف مواجهة النهزامية حتى  ثم فجاأة عادت 
قبل اأن يبداأ �شماع الق�شية قال للمحامي ال�شاب »انظر اأنت 
تفعل ذلك من اأجل ق�شية توؤمن بها - ق�شية العدالة اأما هو 
بينهما.  الهائل  الفارق  و�شتان  املال.  اأجل  فيفعل ذلك من 
اأنت لديك التزام اأخالقي. اأما هو فلديه جمرد حافز لذلك 

ل تقلق«.
ووا�شل جانغ وحماميه م�شاعيهما حتى ك�شبا الق�شية، 
ُترفع  التي  الإط��الق  الق�شايا على  اأول��ى  واح��دة من  كانت 
اإدارة  جمل�س  اأع�شاء  �شد  امل�شاهمن  من  اأقلية  عن  نيابة 
الكورية. وكان احلكم مبثابة  العمالقة  ال�شركة ال�شناعية 
عالمة فارقة يف التاريخ القانوين لل�شركات الكورية. فماذا 
حدث للمحامي ال�شاب؟. »لقد �شار علًما يف كتب القانون 

الآن« كما يقول جانغ.

≠fها�سو ≠fاL

المجهر
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ت�شانده  اأبداها جانغ يف عام 1998م ظلت  التي  والتفاوؤل  الرا�شخ  الإميان  روح  اإن 
وتوؤازره على مدى اأكرث من عقد ق�شاه يف تنظيم احلمالت من اأجل حقوق امل�شاهمن 
ومن اأجل حوكمة اأف�شل يف ال�شركات وواجه تهديدات لأمنه ال�شخ�شي وفقدان اأ�شدقائه 

الذين ناأوا عنه ب�شبب دوره كنا�شط قيادي وواجه اتهامات باخليانة ل�شالح الأجانب.
القيادي

مل يكن ُيتوقع اأن يغدو جانغ البالغ من العمر 56 عاًما نا�شًطا وكان ميكن اأن تتخذ 
العامة من  املالية  الدكتوراه يف  حياته م�شاًرا خمتلًفا متاًما. فبعد ح�شوله على درجة 
يختفي يف غياهب  اأن  املمكن  كان من  بن�شيلفانيا  بجامعة  الأعمال  لإدارة  وارتون  كلية 
العمل الأكادميي اأو يح�شل على وظيفة م�شمونة مدى احلياة يف واحدة من املجموعات 
ال�شناعية الكربى يف كوريا - والتي �شارت هدًفا لعمله كنا�شط فيما بعد. ولكن عند 
عودته من الوليات املتحدة اكت�شف در�ًشا كبرًيا كان قد تعلمه من خالل درا�شاته - وهو 
اأن الهدف الأ�شا�شي لل�شركات هو زيادة قيمة ال�شتثمارات ل�شالح م�شاهميها - مل يكن 
من وجهة نظره ي�شدق يف حالة ال�شركات ال�شناعية العمالقة التي ت�شيطر على اقت�شاد 
كوريا، وبدًل من ذلك كانت هذه »ال�شركات العمالقة« )Chaebol( )راجع الإطار( 

تدار كاإقطاعيات خا�شة بوا�شطة موؤ�ش�شي ال�شركة، دون �شفافية اأو م�شاءلة.
ويقول جانغ: »كل �شيء كان يدور يف فلك �شخ�س حاكم باأمره، كانوا يدعونه رئي�س 
جمل�س الإدارة، واأحياًنا اأخرى ي�شمونه »املالك« لكن لو نظرنا اإلى هيكل امللكية لوجدنا 
اأنه لي�س املالك. اإنه جمرد م�شاهم �شغري من الأقلية ال�شغرية للم�شاهمن، وهذا ينطبق 
هذه  تاأتي  اإذن  اأين  »من  قائاًل:  يتذكر  ثم  الت�شايبول.  العمالقة  ال�شركات  اأغلب  على 
ال�شلطة التي ل ينازعه فيها اأحد؟ وملاذا كان ي�شيء ا�شتخدام هذه ال�شالحية امل�شيطرة 
من اأجل منفعته اخلا�شة؟ ثم يتذكر قائاًل )حينذاك( مل يكن هناك من يثري امل�شاألة«.

وهكذا �شن جانغ حملة للمطالبة مبزيد من امل�شاءلة وال�شفافية يف هذه ال�شركات 
العمالقة التي تديرها اأ�شر، والتي ل تزال ت�شيطر على جانب كبري من اقت�شاد كوريا، ثم 
اأقام هذه الدعوى الق�شائية حتت رعاية جمموعة مدنية �شعبية عامة �شاعد جانغ على 
 - )PSPD( »تاأ�شي�شها - وهي جماعة »ت�شامن ال�شعوب من اأجل دميقراطية امل�شاركة
املختار  املجتمع، وكان �شالحها  القيادية يف  املنظمات غري احلكومية  اإحدى  الآن  وهي 
امل�شاهمن. وقامت هذه املجموعة  اأقلية من  نيابة عن  هو رفع دعوى ق�شائية جماعية 
على  ال�شوء  و�شلطت  اخل���ارج،  من  اإدارة  جمل�س  اأع�شاء  تعين  اأج��ل  من  بال�شغط 

املمار�شات املحا�شبية املبهمة، وطالبت بالنظر يف م�شالح امل�شاهمن.
ويف ب���داي���ة ع��م��ل��ه ك��ن��ا���ش��ط ق���ي���ادي ي�����ش��ف ج���ان���غ ن��ف�����ش��ه ك��ذب��اب��ة امل��ا���ش��ي��ة 
ال��ت��ي ت��ق��ف ع��ل��ى ج�����ش��د ال�����ش��رك��ات ال��ع��م��الق��ة ال��ت�����ش��اي��ب��ول ال����ذي ي�����ش��ب��ه ج�شد 
ال��ف��ي��ل. ح��ي��ن��ذاك مل ي��ك��ن ل��ف��ك��رة ح��ق��وق امل�����ش��اه��م��ن وج����ود ي��ذك��ر يف ك��وري��ا، 
ك���م���ا مل ت���ك���ن ه���ن���اك ت���رج���م���ة م��ن��ا���ش��ب��ة مل�����ش��ط��ل��ح »ح���وك���م���ة ال�������ش���رك���ات«.
 وكان القانون - الذي كان ي�سÎط حينÄذ اأن Áتلك امل�ساهمون 5% من اأ�شهم ال�شركة 
قبل اأن يتقدموا باقرتاح يف اجتماع امل�شاهمن - ي�شكل عقبة �شخمة اأمام حتدي �شطوة 
مل�شاءلتها.  الأول��ى  حماولته  ال�شركات  رف�شت  وقد  الت�شايبول.  العمالقة  ال�شركات 
وجتمدت معركته مع كوريا فر�شت بنك )بنك كوريا الأول( عندما رف�س البنك اإطالعه 
على حما�شر اجتماعات جمل�س الإدارة ووثائق ال�شركة و�شجالت امل�شاهمن. وعندما 
مل يتمكن جانغ وموؤيدوه من التعرف على �شغار امل�شاهمن خرجوا اإلى ال�شارع و�شكلوا 

م�شريات اأمام مكاتب ال�شم�شرة م�شلحن بالفتات تدعو امل�شاهمن لالت�شال بهم.
كوريا  جمتمع  ففي  واأقرانه.  واأقاربه  اأ�شدقائه  من  كثرًيا  جانغ  حملة  اربكت  وقد 
وكانوا  يتحداها  كان  التي  ذاتها  ال�شركات  يف  يعملون  ه��وؤلء  من  كثري  كان  املتما�شك 

بيو„ Tسو∫ › -  موؤ�س�ص Tسرcة �سام�سو„
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ي�شغطون عليه للتوقف عن حتري�س الدهماء - 
وو�شفوه بالعداء لقطاع الأعمال والعداء لكوريا 
بل حتى بال�شيوعية - وهو اتهام كان حرًيا باأن 

يجعله مو�شع �شك وازدراء.
تعزيز ال�سالح العام

يوؤمن جانغ البعيد كل البعد عن ال�شيوعية، 
برغبته  ويقرنه  ال�شوق،  باقت�شاد  مطلًقا  اإمياًنا 
يف تعزيز ال�شالح العام. ويقول يف هذا ال�شدد: 
»اأنا اأحب جني املال«. »لي�س هناك عيب يف جني 
املال يف ظل نظام ال�شوق. ولو ا�شرتك اجلميع يف 
 - واملجتمع  واملوظفون  امل�شاهمون   - املال  جني 
وجعلنا ال�شركة اأف�شل واملجتمع اأف�شل، حلققت 

هذه املباراة الك�شب جلميع الأطراف«.
داف��ًع��ا  ال��ع��ام  ال�شالح  تعزيز  ك��ان  ورمب���ا 
اأ�شا�شًيا لدى جانغ، لكنه كان جمرًدا من اأية لغة 
اأخالقية اأو معنوية، بل اإن �شخطه كان يرجع اإلى 
الكورية مينع  ال�شركات  الف�شاد يف  باأن  اعتقاده 
وي�شف  �شليم.  ب�شكل  العمل  من  ال�شوق  ق��وى 
باأنه  جون يل زميل جانغ هذا النا�شط القيادي 
»راأ�شمايل على النمط الغربي« ويقول »يل« عن 
دافعة  قوة  امل��ال  اأن  هي  نظره  »وجهة  �شديقه: 
اإنها  ع��دال��ة.  ق�شية  لي�شت  والق�شية  للتغيري. 
اعتقاد باأن ال�شركات ينبغي اأن تك�شب واأن رئي�س 
ل�شالح  اأم��واًل  يك�شب  اأن  ينبغي  الإدارة  جمل�س 

ال�شركة«.
تاريخ من الكفاح

نظًرا خللفية جانغ، رمبا مل يكن م�شتغرًبا اأن 
ميتلك داخله �شعلة متقدة من احلما�س، فرتجع 
اأ�شول عائلته اإلى مدينة كواجنو اجلنوبية التي 
وتويف  الحتجاج.  يف  بتاريخها  كوريا  يف  ت�شتهر 
اأحد اأفراد اأ�شرته الأقربن يف مظاهرات �شعبية 
الدكتاتورية  �شد  الأ���ش��ل��ي��ة  بلدته  يف  نظمت 
فارقة  حادثة  ه��ذه  وكانت  اآن���ذاك،  الع�شكرية 
الأ�شتاذ  هذا  ويفخر  1980م.  عام  يف  حينذاك 
ال�شتعمار  فاأثناء  العريقة.  باأ�شوله  الأكادميي 
كوريا،  ا�شتقالل  اأجل  من  جده  حارب  الياباين 
الع�شكرية  احلملة  يف  جده  �شقيق  �شارك  بينما 
�شليل  كونه  جانب  واإل��ى  الياباين  احلكم  �شد 
اأحد  فيقول   - جيًدا  تعليًما  متعلمة  ثرية  اأ�شرة 
الأ�شدقاء مازًحا اإن »كل اأفراد اأ�شرته حا�شلن 
على درجة الدكتوراه« - كما اأن اخلدمة العامة 
ا. وكان اأحد اأعمامه  جتري يف دماء الأ�شرة اأي�شً
رفيعة  حكومية  وظ��ائ��ف  ي�شغالن  و�شقيقته 
متنحها  التي  بامل�شوؤولية  ي�شطلع  وهو  امل�شتوى 

الثقافة الكونفو�شية لالبن الأكرب.
من  اخلا�شة  معركته  عن  جانغ  وب��اإع��الن 

اأج���ل ال�����ش��ال��ح ال��ع��ام حت���ول م��ن حم��ت��ج على 
الهام�س اإلى �شخ�شية عامة حتظى بالحرتام. 
�شربة  تلقى  امل��ت��ن��ام��ي  الح����رتام  ه���ذا  ول��ك��ن 
م��وج��ع��ة م��ن ج��دي��د ع��ن��دم��ا ���ش��ح��ب م��داف��ع��ه 
ال�شركات  نحو  ووجهها  الت�شايبول  عن  بعيًدا 
���ش��غ��رية وم��ت��و���ش��ط��ة احل��ج��م. وي��رج��ع جانغ 
حديث  اإل��ى  اهتمامه  حم��ور  حت��ول  يف  الف�شل 
الأوروب��ي��ن  امل���ال  اأح���د خ���رباء  وب��ن  بينه  دار 
لغة  وه��ي   - كالهما  يفهمها  بلغة  معه  حت��دث 
ال�شوق. وقال اخلبري املايل الذي ل يريد جانغ 
لديك  اأن  »يبدو  الكوري:  ل�شديقه  ا�شمه  ذكر 
املقدرة  الأ�شول  من  لال�شتفادة  ا�شرتاتيجية 
باأقل من قيمتها. من الوا�شح اأنه توجد اأ�شول 
من  باأقل  وقدرت  ت�شعريها  اأ�شيء  كوريا(  )يف 
الأ�شول  هذه  واأح��د  اأب��ًدا.  تر�شمل  ومل  قيمتها 
التي قدرت باأقل من قيمتها هي اأنت«. وحتدى 
اخلبري املايل جانغ باأن يفعل ما يقول واأن يدخل 
الأك��ادمي��ي:  جلانغ  وق��ال  اخلا�س.  القطاع  يف 
الراأ�شمالية ما مل تك�شب املال  ال�شوق  »يف هذه 

وتثبت نتائج، فلن تكون قادًرا على الإقناع«.
ا�شتفاد  جانغ  ولكن  البذرة،  ُزرعت  لقد 

ال�شعيدة  امل�����ش��ادف��ة  م��ن  اأخ����رى  م���رة 
ال��زم��ان  يف  املنا�شب  ال��رج��ل  ملقابلة 

كان  فبينما  املنا�شبن.  وامل��ك��ان 
جانغ يقوم مب�شريات خارج مكاتب 

ال�شم�شرة وينا�شد �شغار امل�شاهمن 
كان  ال��ذي  »يل«  انتباه  لفت  اإليه،  بالن�شمام 
يف ذلك الوقت يعمل مدير اأ�شول يف الوليات 
فات�شل  »يل«  ف�شول  جانغ  اأث��ار  وقد  املتحدة 
به ومن ثم ن�شاأت ال�شداقة بينهما. وقد دعم 
»يل« حملة جانغ بتفوي�شه حقوقه يف الت�شويت 
يف �شام�شونغ لإعطاء �شاحب احلملة �شوًتا يف 

اجتماعات امل�شاهمن.
تعوي�ص اخل�سم

»يل«  �شاعد  ن��ح��وه  م��ا  اأو  عقد  م�شي  بعد 
لزارد  »�شركة  م��ع  يعمل  حينذاك  ك��ان  ال���ذي 
ال�شركة  �شندوق  اإط���الق  يف  الأ���ش��ول«  لإدارة 
ال�شركات«  حلوكمة  ال��ك��وري  »ال�شندوق  وه��و 
مليون   35 يناهز  مبدئي  براأ�شمال   )KCGF(

أهم محطات مشوار سامسونج االقتصادي
1970SAMSUNG-Sanyo من ِقبل )P-3202 :بدء اإنتاج التلفاز الأبي�س والأ�شود )الطراز

1969 SAMSUNG اإل��ى  ت�شميتها  )اأعيدت  لالإلكرتونيات   SAMSUNG-Sanyo Electronics �شركة  تاأ�شي�س  مت 
Electro-Mechanics يف مار�س عام 1975 ثم اندجمت مع SAMSUNG Electronics يف مار�س عام 1977(

1966)SAMSUNG Everland للتنمية )املعروفة الآن با�شم Joong-Ang Development تاأ�ش�شت �شركة

1963 SAMSUNG للتاأمن على احلياة )اأعيدت ت�شميتها اإلى DongBang Life Insurance مت ال�شتحواذ على �شركة
Life Insurance يف يوليو عام 1989(

& Marine Insurance للتاأمن �شد احلرائق والتاأمن البحري )اأعيدت 1958  Ankuk Fire مت ال�شتحواذ على �شركة
ت�شميتها اإلى SAMSUNG Fire & Marine Insurance يف اأكتوبر عام 1993(

1954 Cheil Industries Inc مت تاأ�شي�س �شركة

1951)SAMSUNG Corporation املعروفة الآن با�شم( SAMSUNG Moolsan مت تاأ�شي�س �شركة

المجهر
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دولر ح�شب قول جانغ الذي عن م�شت�شاًرا 
قد  راأ�شماله  اإن  ويقول  لل�شندوق.  ا  خا�شً
وقد  دولر،  مليون   250 اإل���ى  الآن  ارت��ف��ع 
لدرجة  املميز  بطابعه  الع���رتاف  تعاظم 
ب�شندوق  حم��ل��ًي��ا  ي��ع��رف  ال�����ش��ن��دوق  اأن 
املمنوح  التفوي�س  ويتمثل  ها�شونغ.  جانغ 
ال�شركات  قيمة  حترير  يف  ال�شندوق  لهذا 
ال�شغرية ومتو�شطة احلجم بتح�شن نوعية 
لتقييم  التقليدي  امل�شار  وعك�س  حوكمتها 
الأوراق املالية الكورية باأقل من قيمتها الذي 

يو�شف عادة بعبارة »اخل�شم الكوري«.
وه��ن��اك اع��ت��ق��اد وا���ش��ع ال��ن��ط��اق ب��اأن 
ب��اأق��ل  م��ت��داول��ة  ال��ك��وري��ة  امل��ال��ي��ة  الأوراق 
التي  املخاطر  ارت��ف��اع  ب�شبب  قيمتها  م��ن 
اإلى  ال��دخ��ول  يف  امل�شتثمرون  لها  يتعر�س 
ما  وك��ث��رًيا  ل��ل��ب��الد.  امل��ال��ي��ة  الأوراق  ���ش��وق 
اأ�شعار  بن  الن�شبة  بتدين  ذلك  على  يدلل 
باملقارنة  واأرباحها  الكورية  املالية  الأوراق 
وُيعزى  اأخرى  اأ�شواق  يف  املوجودة  بالن�شبة 
ه���ذا اخل�����ش��م اإل����ى ع���وام���ل ت�����رتاوح بن 
كوريا  النووية  التي متثلها جارتها  املخاطر 

على  امل��ف��رط  ال�سركات  واعتماد  ال�سمالية، 
ال�شوق.  الكفاءة يف  وانعدام  بالديون،  التمويل 
ويرى جانغ اأن �شعف حوكمة ال�شركات م�شوؤول 
قائاًل  في�شرت�شل  ذل���ك،  ع��ن  ك��ب��رية  ب��درج��ة 
»ح�شن حوكمة ال�شركة، وا�شتغن عن اخل�شم، 

�شتجني منافع من زيادة قيمة ال�شركة«.
الكوري  ال�شندوق  ا�شتثمارات  اأول  ك��ان 
مقدارها  ح�شة  �شراء  هو  ال�شركات  حلوكمة 
دايهان  هي  للن�شيج  �شغرية  �شركة  يف   %5٫1
املطالبة  ج��اءت  ما  و�شرعان  فايرب.  �شنثتيك 
باأن تقوم ال�شركة بتعين اأع�شاء جمل�س اإدارة 
واأن  املعطلة  الأ���ش��ول  تبيع  واأن  اخل���ارج،  من 
تف�شح عن املعامالت مع املوؤ�ش�شات املنت�شبة. 
على  اإط��الع��ه  م���رات  �شت  ال�شندوق  وط��ل��ب 
�شجل امل�شاهمن ورف�س طلبه يف املرات ال�شت 

واأخرًيا اأذعنت ال�شركة باأمر من املحكمة.
الذي  جانغ  اأن  ال�شخرية  اإلى  يدعو  ومما 
الأعمال،  لأن�شطة  معاد  باأنه  ما  وقت  يف  و�شم 
الكوري  ال�شندوق  يف  م�شاركته  ب�شبب  ا�شطر 
املوجه  التهام  اإنكار  اإل��ى  ال�شركات  حلوكمة 
قائاًل  ذل��ك  على  ج��ان��غ  ويحتج  ب��ال��رتب��ح.  ل��ه 
املدى  على  ال�شركات  قيمة  بزيادة  ملتزم  اإنه 
�شركة  اأي��ة  اأ�شهم  �شعر  اأن  رغم  حتى  الطويل 

باأن  ب�شيط  اإع��الن  جمرد  ب�شبب  يت�شاعد  قد 
ال�����ش��ن��دوق ال��ك��وري حل��وك��م��ة ال�����ش��رك��ات قد 
اإذاع��ة  من  دقائق  وبعد  فيها.  ح�شة  ا�شرتى 
اأخبار �شراء ح�ش�س ملكية يف �شركة دايهان، 
و�شلت اأ�شعار اأ�شهم �شركتها الأم، وهي تاكوانغ 
ال�شناعية، اإلى ال�شقف امل�شموح لها به يومًيا، 
بينما ت�شاعفت اأ�شعار اأ�شهم دايهان يف ظرف 
اإلى  الرتفاع  هذا  جانغ  ويعزي  اأي��ام.  خم�شة 

اأننا  تظن  التي  التغريات  »ما  القطيع.  �شلوك 
معدودة؟  دقائق  غ�شون  يف  اإجراءها  ن�شتطيع 
مل يتغري �شيء من جانب ال�شركة. وكل ما قلناه 
ال�شركة  اإنها  ال�شركة«.  مع  �شنعمل  »ح�شًنا  هو 
الأمر  ي�شتغرق  قد   - واليوم  بالأم�س   - نف�شها 
ميكن  حتى  اأع��واًم��ا  حتى  اأو  �شهوًرا  اأو  اأي��اًم��ا 

اإجراء تغيري ولو طفيًفا.
الكوري  لل�شندوق  الق�شري  التاريخ  ويف 
حلوكمة ال�شركات، ت�شمن التغيري بالفعل قدًرا 
بالتورط  اتهامات  وك��ذا  التقا�سي  من  كبرًيا 
التي  ال�شركات  والعدواين يف عمليات  العدائي 
الرغم  وعلى  فيها.  اأ�شهًما  ال�شندوق  ي�شرتي 
من ذلك التورط فلي�س هناك �سمان للنجاح، 
مل��واد  حملية  ���ش��رك��ة  يف  اأ���ش��ه��م  ���ش��راء  فبعد 
الكوري  ال�شندوق  خ�شر  بيوك�شان  هي  البناء 
وعلى  م�شاهًما،  ���ش��وًت��ا  ال�����ش��رك��ات  حلوكمة 
عك�س ما كان ياأمل �شهد اإعادة تعين الرئي�س 
فيما  ال�شندوق  باع  وقد  احل�شابات.  ومدقق 
»لقد  جانغ  فيقول  ال�شركة،  من  حيازاته  بعد 
اإجراء  يف  نرغب  �شركات  »هناك  ا�شت�شلمنا«. 
املتاحة،  الأدوات  كل  ون�شتخدم  فيها  تغيريات 
مبا يف ذلك الدعاوى اجلنائية اأو املدنية اأو اأي 
طريقة يف و�شعنا وي�شمح لنا بها القانون. ولكن 

ذلك من �شاأنه اأحياًنا اأن يدمر قيمتها«.
و�سيلة ذهب

العمالقة  ال�شركات  اتهمت  م��ا  وك��ث��رًيا 
جانغ  الكورية  الأع��م��ال  وموؤ�ش�شة  الت�شايبول 
منتهزي  من  الأج��ان��ب  للناهبن  و�شيط  باأنه 
الربح  حتقيق  �شوى  يهمهم  ل  الذين  الفر�س 
ال�شريع اأكرث من اهتمامهم باإ�شالح ال�شركات 
ال�شندوق  يف  امل�شتثمرين  م��ن   %95 فن�شبة 
وراء  من  واف��دون  ال�شركات  حلوكمة  الكوري 
البحار، ولكن جانغ يقول اإنه يتجنب عن عمد 
ت�شويق ال�شندوق ملوؤ�ش�شات حملية، لأن اأفق 
ا�شتثمارهم من الق�شر بحيث ل ي�شمح 
ال�شندوق. ويف  اأه��داف  بتحقيق  له 
الغرب  يف  امل�شتثمرين  اأن  ح��ن 
اكت�شاب  اإل���ى  ي�شعون  م��ا  غ��ال��ًب��ا 
زمن  متو�شط  ف��اإن  ال�شنن،  مدى  على  القيمة 
احليازة بالن�شبة ملوؤ�ش�شة ا�شتثمارية يف كوريا هو 
اأ�شهر معدودات. ويقول يف هذا ال�شدد: »اإنهم 
عن  لي�شاألوا  �شهر  وكل  اأ�شبوع  كل  بي  يت�شلون 
املحلين  للم�شتثمرين  جانغ  ور�شالة  الأرب��اح«. 
هي: »اإذا مل تكن �شبوًرا مبا يكفي فال تتبعني؛ 
لأن ل �شيء �شيتغري على املدى الق�شري. فالأمر 
اأع��واًم��ا«. رمب��ا  اأو  �شهوًرا  اأو  اأي��اًم��ا   �شي�شتغرق 
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لكت�شابها  جانغ  ا�شطر  �شفة  وال�شرب 
فالدعاوى  ق��ي��ادي.  كنا�شط  حياته  ط��وال 
ظلت  وموؤيدوه  جانغ  اأقامها  التي  الق�شائية 
عمليات  خ���الل  م��ن  امل��ح��اك��م  يف  ت���ت���داول 
ال�شتئناف والطعون امل�شادة ل�شنوات طويلة 
ممتدة. ومل يتم البت يف الدعوى اجلماعية 
الأ���ش��ل��ي��ة ال��ت��ي اأق��ام��ه��ا ج��ان��غ وحم��ام��ي��ه 
اأجل  من  ال�شعب  »ت�شامن  منظمة  ال�شاب 
دميقراطية امل�شاركة« عام 1998م نيابة عن 
�شام�شونغ  �شركة  �شد  امل�شاهمن  من  اأقلية 
بوا�شطة  �شوى يف عام 2001  لالإلكرتونيات 
حم��ك��م��ة حم��ل��ي��ة ق�����ش��ت ب��ت��ع��وي�����ش��ه��م عن 
وبعد  دولر.  مليون   72 من  باأكرث  الأ�شرار 
ال�شتئناف  حمكمة  �شادقت  عامن  م��رور 
ولكنها  درج���ة،  الأدن���ى  املحكمة  راأي  على 
خف�شت التعوي�س اإلى 16 مليون دولر. وقد 
»ت�شامن  منظمة  من  كل  احلكم  ا�شتاأنف 
امل�شاركة«  دمي��ق��راط��ي��ة  اأج���ل  م��ن  ال�شعب 
اإل��ى  ال��دع��وى  واأح��ي��ل��ت  �شام�شونغ  و�شركة 
اأعلى حمكمة يف  اأيدت  العليا. وقد  املحكمة 
البالد احلكم الأ�شلي وحكمت ل�شالح جانغ 
وحلفائه. وقد �شدر حكم املحكمة العليا يف 
رفع  من  �شنوات  �شبع  بعد  اأي  2005م  عام 
الدعوى الأ�شلية. ويف هذه احلالة على الأقل 

اآتت روح اإميان جانغ وتفاوؤله ثمارها.
�سام�سو„  

تاريخ  تق�شي  اإلى  يحيلنا  �شبق رمبا  ما 
�شام�شوجن، فال�شركة رغم تلك الدعوى التي 
تاريخ  لديها  �شدها  ها�شوجن  جانغ  رفعها 
يف  وامل��وؤث��رة  العمالقة،  الأع��م��ال  من  طويل 

حياة الكثريين.
يف  رئي�س  كالعب  »�شام�شونغ«  ب��رزت 
منذ  العامل  يف  الإلكرتونيات  �شناعة  عامل 

ا  يبدو جمع املال لبدء امل�شاريع اخلا�شة وال�شغرية هو ال�شغل ال�شاغل للكثريين، خ�شو�شً
ال�شباب، وهو يف احلقيقة حتد كبري، لكنه لي�س التحدي الأول، فالتحدي احلقيقي هو يف 
ا�شتثمار الوقت والطاقة يف العمل نف�شه، ويف تنظيم الأمور، وتنفيذها، وهنا مربط الفر�س، 
اأو م�شتثمرون يف  اإما موظفون  ف�شبابنا  الكثريين،  لدى  العمل  فكر  لتعرث  الرئي�س  وال�شبب 

م�شاريع، لكن ما نحتاجه، عفًوا ما يحتاجونه حًقا هو اأن يكونوا عاملن.
حققت  التي  احلملة  وه��ي  العمالة،  لأو���ش��اع  ت�شحيح  حملة  اأ�شهر  -ومازلنا-  �شهدنا 
اإلى ال�شوق وال�شارع، وهي لها تبعاتها الإيجابية اقت�شادًيا  جناحات لإعادة الو�شع النظامي 
واأمنًيا واجتماعًيا، فيما تربز الناحية القت�شادية ب�شكل اأكرب اأو لعلها الأو�شح والأكرث مبا�شرة.
حملة  من  اجلن�شن  من  لل�شباب  �شتلوح  التي  الفر�س  اأو  الفر�شة  اأن  الكثريون  يعتقد 
املت�شللة عن طريق  العمالة  مقدمتها  ويف  كثرية  البالد،  لأنظمة  املخالفة  العمالة  مكافحة 

نار
م

»دلوني على 
السعودية« 

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

حمالت كثرية لتجارة التجزئة »�شوبر ماركت«. 
فاأن�شاأ  ال�شناعي  ال�شتثمار  اإل��ى  يتوق  وك��ان 
ز ا�شرتاتيجيته على التجمعات الب�شرية  ّnم�شانعه ورك

الكبرية، فقدم لهم العون املادي.
كما ت�شدى لل�شركات الأجنبية التي كانت حتاول 
اأن تبيع منتجاتها يف كوريا؛ حيث ا�شتطاع التخل�س 
من  اأ�شاليب  بعدة  الأجنبية،  ال�شركات  مناف�شة  من 

بينها بيع منتجاته باأق�ساط مريحة ومي�سرة.
يف �شنة 1960 دخلت جمموعة »�شام�شونغ« عامل 
اأق�شام  ع��دة  ت�شم  فكانت  الإلكرتونية،  ال�شناعة 
وق�شم  الإلكرتونية،  الأج��ه��زة  �شناعة  ق�شم  مثل: 
لأ�شباه  وق�شم  امليكانيكية،  الإلكرتونية  لالأجهزة 
وكان  والت�شالت،   »Semiconductor  - النواقل 

من بواكري اإنتاجهم التلفزيون الأبي�س والأ�شود.
�شناعة  ع��امل  ال�شركة  دخ��ل��ت   1980 �شنة  يف 
باإنتاج  فبدوؤوا  اأو�شع،  نطاق  على  الت�شال  اأجهزة 
م�شنًعا  اأن�شاأت   ،1982 �شنة  ويف  الهاتف،  مقا�شم 

واأ�شبحت متتلك  املجال،  دخولها يف هذا 
عرب  ت�شنيعًيا  مركًزا   25 من  اأك��رث  الآن 
للمبيعات  فرًعا  اإلى 59  بالإ�شافة  العامل، 

يف اأكرث من 46 دولة. 
الت�شويقية  ال���ش��رتات��ي��ج��ي��ة  وت��رك��ز 
على  اإل��ك��رتوِن��ك�����س«  »�شام�شونغ  ل�شركة 
ت�شمل:  العامل  حول  مهمة  مناطق  ثماين 
�شرق  جنوب  اأوروب���ا،  ال�شمالية،  اأمريكا 
الأو�شط  ال�شرق  الو�شطى،  اآ�شيا  اآ�شيا، 
واإفريقيا، ال�شن، ومنطقة جزر الكاريبي 

واأمريكا الالتينية.
غريبة  العمالقة  ال�شركة  ن�شاأة  كانت 
ت�شدير  ك�شركة  ب����داأت  ف��ق��د  م���ا،  ن��وًع��ا 
مدينة  ق��رب  ريفية  منطقة  يف  �شغرية 
»دايجو«، عام 1938م، وا�شتعان موؤ�ش�شها 
موظًفا  باأربعن  يومها  يل«  �شول  »بيوجن 

لإدارة العمل.
الة  nالِبق حت��رتف  ك��ان��ت  ال�شركة  ه��ذه 
ال�شغرية  ال�شركة  لهذه  وكانت  »ال�شمانة«، 
من  ل�شنف  اخلا�شة  التجارية  عالمتها 
�شاحب  نقل   1947 �شنة  يف  ثم  املعكرونة، 
ال�شركة »يل« مقرها اإلى العا�شمة »�شيوؤول«.
كان  الكورية  احل��رب  اندلعت  عندما 
جمرًبا على مغادرة »�شيوؤول«؛ حيث افتتح 

ال�شكر،  لتكرير  م�شنًعا  »بو�شان«  يف 
وبعد انتهاء احلرب يف �شنة 1954، 

لإن��ت��اج  م�����ش��ن��ًع��ا  »يل«  اأ���ش�����س 
ال���غ���زل ال�����ش��ويف، ح��ي��ث ك��ان 
م�شنعه هذا اأكرب م�شنع لإنتاج 

هذه ال�شلعة يف كوريا يف ذلك الزمان.
جتارية  اأعمال  اإلى  الجتاه  »يل«  قرر 
جم��ال  م��ث��ل:  ه��ائ��ل��ة  اأرب���اًح���ا  عليه  ت  ّnدر
وكذلك  اأم��ن��ي��ة،  �شركة  ف��اأن�����ش��اأ  ال��ت��اأم��ن 

المجهر
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تلفزيوناتها،  لتجميع  ال��ربت��غ��ال  يف 
يف  م�شنًعا  اأن�����ش��اأت   1984 �شنة  ويف 
اأن�����ش��اأت   1985 �شنة  ويف  ن��ي��وي��ورك، 
 1987 �شنة  ويف  طوكيو،  يف  م�شنًعا 
يف  واآخ��ر  اإنكلرتا،  يف  م�شنًعا  اأن�شاأت 
»اأو�شتن- ِتك�شا�س- الوليات املتحدة« 
م�شنع  يف  ا�شتثماراتها  بلغت  حيث 

»اأو�شتن« لوحده 5٫6 بيليون دولر.
جملة  قبل  من  ال�شركة  تقييم  مت 
كواحدة  العاملية   »Business Week«
من اأ�شرع العالمات التجارية منًوا يف 
العامل حيث جاء ترتيبها يف املرتبة ال� 

21 على م�شتوى العامل.
ت���رتب���ع  1992م  ع�������ام  م����ن����ذ 
ال�������ش���رك���ة ع���ل���ى ع���ر����س م�����ش��ن��ع��ي 
ال��ذاك��رة  »لبطاقات  النواقل  اأ�شباه 
�شاحبة  وتعترب   »RAM -الع�شوائية

اأ�شباه  رقاقات  �شوق  يف  ح�شة  اأعلى 
اإف تي  ت��ي  ال����  ���ش��ا���ش��ات  ال��ن��واق��ل، 
 Code »divisionو  ،»TFT-LCD«
 »multiple access CDMA
و�شا�شات  اجلوال  ب�شا�شات  اخلا�شة 
الرابع  املركز  الآيل. وحتتل  احلا�شب 
اأ�شباه  �شناعة  يف  املبيعات  حيث  من 

املو�شالت.
توجد  »�شام�شونغ«  �شركة  مقرات 
���ش��م��ن م���دن ك��ام��ل��ة، ح��ي��ث متتلك 
ال�����ش��رك��ة ث���م���اين م����دن يف »ك���وري���ا 
اجلنوبية« حتمل ا�شم »مدن �شام�شونغ 
يعمل  متكاملة  م��دن  وه��ي  الرقمية«، 
خدمات  وت�شم  ال�شركة  موظفو  فيها 
ك��ام��ل��ة م���ن ب���ن���وك وم�����ش��ت�����ش��ف��ي��ات 
وميثل  ومطاعم،  ومالعب  وع��ي��ادات 
ي�شبه  م��ا  منها  واخل����روج  ال��دخ��ول 

املرور بنقطة حدودية بن دولتن، حيث يتم تفتي�س ال�شيارات 
اأي  اإخراج  الأمنية، ول ميكنك  الك�شف  اأجهزة  واحلقائب عرب 
جهاز اإلكرتوين خا�س بال�شركة كجهاز »موبايل اأو كامريا فما 

ت�شتخدمه داخل ال�شركة يبقى داخل ال�شركة.
يعمل يف �شركة »�شام�شونغ« حوايل خم�شن األف باحث، اأي 
عربية.  دول  عدة  يف  الباحثن  عدد  جمموع  تقريًبا  ي�شاوي  ما 

وعالقاتها باجلامعات ومراكز الأبحاث متينة ومتوا�شلة.
لي�سâ اإلكÎوfيات فق§

التلفاز،  اأجهزة  ل�شناعة  �شركة  جمرد  لي�شت  و»�شام�شونغ« 
واأجهزة املوبايل فقط، ولكنها �شركة عمالقة ذات منتجات متنوعة 

وكثرية كما ذكرنا، وت�شم داخلها عدة �شركات كربى، منها:
لالإلكرتونيات: • �شام�شونغ 

 وهي ال�شركة املعروفة للجميع بهواتفها الذكية واأجهزة 
ن�شتخدمها يف حياتنا  التي  الأجهزة  التلفاز وغريها من 
تكنولوجيا  ل�شناعة  ���ش��رك��ة  اأك���رب  وه���ي  ال��ي��وم��ي��ة، 

املعلومات يف العامل.
الثقيلة: لل�شناعات  • �شام�شونغ 

ع لل�شفن يف العامل. ِنّ nوهي ثاين اأكرب ُم�ش 
»�شي اأند تي«: و�شام�شونغ  الهند�شية  • �شام�شونغ 

 وقد �شاركت اإحدى هاتن ال�شركتن يف بناء برج خليفة يف 
دبي وبرج »تايبيه 101«، وهما ال�شركتان رقم 35 و72 يف قائمة 

كربى �شركات البناء يف العامل.
لل�شيارات: • �شام�شونغ 

 وهي ال�شركة التي ا�شرتت منها رينو الفرن�شية 70% من اأ�شهمها.
للتاأمن: »�شام�شونغ  • �شركة 

�شركات  كربى  قائمة  يف  ع�شر  الرابع  املركز  حتتل   التي 
التاأمن يف العامل.

لالأمن. »�شام�شونغ«  • �شركة 
»�شيل« للدعاية: • �شركة 

�شركات  كربى  قائمة  يف  ع�شر  التا�شع  املركز  حتتل   التي 
الدعاية يف العامل.

التهريب، اأو املتخلفة عن العودة بعد الزيارة، وغريهم، والفر�س عبارة عن 
ب�شيط  ل�شبب  اإطالًقا، ملاذا؟  لل�شعودين، وهذا غري �شحيح  وظائف جديدة 
اأن معظم العمالة يعملون حل�شابهم ال�شخ�شي، اأي يعملون مبا�شرة يف مهن 
خمتلفة، تاأتي التجارة بجميع اأنواعها يف مقدمها، ثم تاأتي كل املهن واملجالت 
باإحالل  ونقوم  وظائفهم،  ت�شغر  حتى  موظفن  لي�شوا  فهم  تتخيلون،  التي 

ال�شعودين فيها.
املتدنية  وظيفتك  و�شترتك  بيدك،  ف�شتعمل  بنف�شك،  �شتعمل  كنت  اإذا 
الأجر، فهذه الفر�س �شتكون مناجم الذهب ال�شغرية التي �شتكرب يوًما بعد 
اآخر، وحتقق لي�س فقط عائًدا مادًيا عليك، بل ثق اأيها ال�شاب، اأيتها ال�شابة، 
اأنها �شتحقق عوائد اجتماعية، و�شيا�شية، واأمنية، بل واأزعم وحتى نف�شية على 

التجارية  الأعمال  مبا�شرة  عن  ال�شباب  فيه  ابتعد  الذي  املجتمع  جمتمعك، 
ال�شغرية باأنف�شهم، فت�شوهت كثري من مالحمه القت�شادية، ومن قبل ومن 

بعد كثري من مالحمه الإن�شانية.
يتطلب العمل التجاري ال�شرب واجللد، قبل راأ�س املال، ومقولة »دلوين على 
ال�شوق« �شحيحة، ونرى اآلف الأ�شخا�س يطبقونها مع تغيري ب�شيط هو »دلوين 
اأو اأي مكان  على ال�شعودية«، اأو »دلوين على اخلليج » اأو »دلوين على اأمريكا« 
غني يف �شوق حر مفتوح ميكن للمرء اأن يحقق املال من جهده، ثم من جتارته.

قوتهم،  نقاط  اإل��ى  اجل��دي��دة،  امل��ع��ادالت  اإل��ى  ينتبهوا  اأن  ال�شباب  على 
ومكامن جناحهم، التي اأعتقد اأن اأولها القدرة على العمل، وهي القدرة التي 

يجب تنميتها قبل تنمية املال، وهي التي �شتاأتي باملال، بالكثري منه.

اعتمد املو�شوع يف مادته الرئي�شية على مقال للكاتب هيون - �شونغ 
كانغ، وكذلك املوقع الإلكرتوين ل�شندوق النقد الدويل.
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مؤشرات - أداء شركات الوساطة

اداT Aسرcات الو�ساWة (Lمي™ عمليات البي™ والûسراA ) يوليو  2013م

Member Activity  -  1st Quarter  2013

Tسرcة الو�ساWة
الÎتيبالن�سبةال�سفقاتالÎتيبالن�سبةcمية التداولتالÎتيبالن�سبة bيمة التداو∫

Member Name
VALUE %PositionVOLUME %PositionTRADES %Position

3AlJazira Capital%1495,11612.01%11,569,506,697.0019.22%36,910,434,443.8517.34  اجلزيرة كابيتال

1Al Rajhi Capital%2840,96720.39%21,276,727,292.0015.63%33,455,024,756.4515.72الراجحي املالية 

 �شركة اإت�س اإ�س بي �شي العربية ال�شعودية 
5HSBC Saudi Arabia Limited%3332,2788.06%3869,367,915.0010.64%23,420,639,541.5011.00املحدودة  

2NCB Capital%4555,82513.48%4859,477,285.0010.52%21,677,029,348.0510.18الأهلي كابيتال

4Samba Capital%5454,76611.03%5723,313,416.008.86%18,996,508,042.208.92 �شامبا كابيتال 

7Saudi Fransi Capital%6304,1447.37%6538,287,995.006.59%14,774,302,028.756.94ال�شعودي الفرن�شي كابيتال

8ANB Invest%7244,1505.92%7508,286,261.006.22%13,183,860,963.406.19  العربي الوطني لال�شتثمار    

Riyad Capital 6%8321,2077.79%8490,507,459.006.01%13,182,444,730.506.19الريا�س املالية 

9AlIstithmar Capital%9107,7112.61%9322,563,727.003.95%8,760,285,981.804.12 الإ�شتثمار كابيتال 

10Derayah Financial%10107,3112.60%10195,109,452.002.39%5,382,076,544.552.53دراية املالية

Saudi Hollandi Capital 11%1170,8801.72%11173,957,769.002.13%4,482,687,719.102.11 ال�شعودي الهولندي املالية

Falcom Investment 14%1247,5621.15%12125,154,652.001.53%3,255,179,133.401.53   فالكم للخدمات املالية
Company

Al Bilad Investment 12%1366,1291.60%13120,954,642.001.48%3,139,003,730.301.47�شركة البالد لالإ�شتثمار  
Company

Alinma Investment 13%1452,3951.27%1483,085,060.001.02%2,313,634,736.801.09  �شركة الإمناء لال�شتثمار    
Company

17Jadwa Investment%1517,2740.42%1557,789,265.000.71%1,848,077,112.950.87 جدوى لال�شتثمار  

15Aloula Geojit%1620,7580.50%1650,959,178.000.62%1,429,526,173.550.67الولى جوجيت كابيتال

16Al Nefaie Investment Group%1717,9740.44%1738,325,449.000.47%1,070,965,533.850.50      جمموعة النفيعي لالإ�شتثمار 

Morgan Stanley Saudi 19%188,4130.20%1822,192,762.000.27%1,052,431,036.750.49مورجان �شتانلي ال�شعودية
Arabia

18EFG_Hermes KSA%1913,2110.32%1921,946,156.000.27%842,717,577.550.40 املجموعة املالية هريمي�س ال�شعودية

Merrill Lynch Kingdom of 22%217,0950.17%2018,728,390.000.23%722,878,404.200.34 مرييل لين�س اململكة العربية ال�شعودية
Saudi Arabia

21Credit Suisse Saudi Arabia%247,5850.18%2113,738,775.000.17%669,712,973.000.31  كريديت �شوي�س العربية ال�شعودية

20Osool Capital%237,6030.18%2213,890,545.000.17%420,074,350.950.20  اأ�شول املالية

26Audi Capital%253,4080.08%238,673,774.000.11%348,359,778.950.16عودة كابيتال 

Middle East Financial 25%203,8190.09%2420,713,668.000.25%331,234,975.100.16  �شركة ال�شرق الأو�شط لال�شتثمار املايل
Investment Company

Deutsche Securities Saudi 28%282,8760.07%255,908,542.000.07%272,744,167.300.13   دويت�شه لالأوراق املالية
Arabia

24Arbah Capital%293,8330.09%263,948,074.000.05%215,098,030.200.10     اأرباح املالية 

27Muscat Capital%262,9520.07%276,882,404.000.08%191,822,375.750.09 �شركة م�شقط املالية

23The Investor for Securities%273,8370.09%286,168,102.000.08%186,547,209.350.09   �شركة امل�شتثمر لالأوراق املالية 

Al-Khair Capital Saudi 30%229360.02%2917,423,832.000.21%178,281,978.000.08 اخلري كابيتال ال�شعوديه
Arabia

 الإمارات دبي الوطني كابيتال ال�شعودية 
29Emirates NBD Capital KSA%301,9930.05%303,468,640.000.04%154,784,720.100.07املحدودة

212,868,368,098.208,167,057,178.004,124,008املجموع
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اداT Aسرcات الو�ساWة (Lمي™ عمليات البي™ والûسراA عن Wريق الâfÎf) يوليو 2013م

Internet Activity   - 1st Quarter   2013

Tسرcة الو�ساWة

 الÎتيبالن�سبةbيمة التداو∫
f�سبة القيمة 
للع�سو من  

âfÎfال
الÎتيبالن�سبةال�سفقاتالÎتيب الن�سبةcمية التداولت

Company Name

Internet Value
 Internet

 Value
Ratio

 Value
Rank

 Internet
 Value

 Member
Ratio

Internet Volume
 Internet
 Volume

Ratio

 Volume
Rank

 Internet
Trades

 Internet
 Trades

Ratio

 Trades
Rank

3AlJazira Capital%1419,64813.82%32,127,631,881.5087.43%187.04%1,372,170,21224.29اجلزيرة كابيتال

1Al Rajhi Capital%2550,86218.14%19,335,962,229.4059.40%257.80%758,349,83813.43الراجحي املالية 

4Samba Capital%4405,98613.37%15,363,791,420.9580.38%480.88%581,411,76010.29  �شامبا كابيتال

2NCB Capital%3437,78214.42%15,288,107,137.0068.85%370.53%591,767,30810.48  الأهلي كابيتال  

�شركة اإت�س اإ�س بي �شي العربية ال�شعودية 
6HSBC Saudi Arabia Limited%5229,7047.57%14,866,466,231.1065.58%563.48%570,170,19210.09املحدودة

5Saudi Fransi Capital%6254,4488.38%11,430,385,919.0576.88%677.37%413,848,9977.33ال�شعودي الفرن�شي كابيتال

8ANB Invest%7146,7304.83%7,500,816,244.4559.10%756.89%300,382,9485.32 العربي الوطني لال�شتثمار 

Riyad Capital 7%8213,3587.03%7,291,762,446.1557.06%855.31%279,887,6014.96 الريا�س املالية 

9Derayah Financial%9103,6243.41%5,157,744,823.1595.19%995.83%185,733,0633.29 دراية املالية

10AlIstithmar Capital%1055,9231.84%3,978,342,699.4542.56%1045.41%137,286,8092.43 الإ�شتثمار كابيتال

Falcom Investment 12%1142,6981.41%2,742,595,709.9090.72%1184.25%113,538,0032.01  فالكم للخدمات املالية
Company

Al Bilad Investment 11%1250,9221.68%1,962,787,390.8064.02%1262.53%77,430,8021.37 �شركة البالد لالإ�شتثمار  
Company

Saudi Hollandi Capital 14%1334,2561.13%1,947,421,061.0041.16%1343.44%71,594,8561.27  ال�شعودي الهولندي املالية  

Alinma Investment 13%1435,3661.16%1,538,136,936.2074.38%1466.48%61,802,5921.09�شركة الإمناء لال�شتثمار   
Company

15Aloula Geojit%1519,2580.63%1,339,338,763.4094.52%1593.69%48,168,5180.85الولى جوجيت كابيتال

16Al Nefaie Investment Group%1615,4380.51%906,789,398.5582.39%1684.67%31,576,9680.56 جمموعة النفيعي لالإ�شتثمار 

17Osool Capital%187,2680.24%403,524,677.2094.95%1896.06%13,189,4820.23 اأ�شول املالية  

18The Investor for Securities%193,7680.12%181,057,289.9096.45%1997.06%5,948,8820.11  �شركة امل�شتثمر لالأوراق املالية

22Jadwa Investment%211,3970.05%140,785,047.409.37%217.62%5,412,6480.10  جدوى لال�شتثمار  

Al-Khair Capital Saudi 24%179340.03%136,281,978.0077.04%1776.44%13,423,8320.24  اخلري كابيتال ال�شعوديه
Arabia

19Muscat Capital%202,1230.07%132,007,686.4582.71%2068.82%5,692,1420.10  �شركة م�شقط املالية 

  الإمارات دبي الوطني كابيتال ال�شعودية 
21Emirates NBD Capital KSA%241,5820.05%116,176,147.0073.12%2475.06%2,536,3630.04املحدودة

Middle East Financial 23%239490.03%53,843,332.1013.05%2316.26%2,702,3770.05�شركة ال�شرق الأو�شط لال�شتثمار املايل
Investment Company

25EFG_Hermes KSA%227730.03%52,431,915.2513.73%226.22%3,014,0820.05 املجموعة املالية هريمي�س ال�شعودية

20Arbah Capital%251,5950.05%52,294,244.5532.39%2524.31%1,278,5930.02    اأرباح املالية 

5,648,318,868144,046,482,609.903,036,392 املجموع 
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مؤشرات - المستثمرون حسب الجنسية

2013م  يوليو  �شهر  خالل  املتداولة  لالأ�شهم  الإجمالية  القيمة  بلغت 
يونيو  �شهر  تداولت  باإنخفا�س قدره 19٫24% عن  ريال،  مليار   106٫43

من العام 2013.
امل�شتثمر • نوع 

�شعودي  ري��ال  مليار   92٫52 »الأف���راد«   �شراء  عمليات  قيمة  بلغت   •
ري��ال  مليار   98٫29 البيع   عمليات  قيمة  بلغت  فيما   ،)%85٫99(

�شعودي )%92٫35( 
�شعودي  ريال  مليار   13٫02 »املوؤ�ش�شات«   �شراء  عمليات  قيمة  بلغت   •
ري��ال  مليار   7٫05 ال��ب��ي��ع    عمليات  قيمة  بلغت  فيما   ،)%12٫23(

�شعودي )%6٫62( 
مليار  مبادلة« 1٫89  – اإتفاقيات  »الأجانب  �شراء  عمليات  قيمة  • بلغت 
مليار  البيع 1٫10  عمليات  قيمة  بلغت  فيما  �شعودي )%1٫78(،  ريال 

ريال �شعودي )%1٫03( 
•  اجلن�شية

ريال  مليار   101٫49 ال�شعودي«  »امل�شتثمر  �شراء  عمليات  قيمة  بلغت   •
مليار   102٫25 البيع  عمليات  قيمة  بلغت  فيما   ،)%95٫35( �شعودي 

ريال �شعودي )%96٫07( 
ريال  مليار   1٫61 اخلليجي«   »امل�شتثمر  �شراء  عمليات  قيمة  بلغت   •
مليار   1٫50 البيع   عمليات  قيمة  بلغت  فيما   ،)%  1٫51( �شعودي 

ريال �شعودي )%1٫42( 
املبادلة«  واإتفاقيات  – املقيم  الأجنبي  »امل�شتثمر  �شراء  عمليات  قيمة  • بلغت 
البيع  عمليات  قيمة  بلغت  فيما   ،)%  3٫13( �شعودي  ري��ال  مليار   3٫34

2٫68 مليار ريال �شعودي )%2٫51( 
و ملزيد من التفا�شيل ا�شغط هنا.

إحصائيات التداول (تصنيف الجنسية و نوع المستثمر) - يوليو 2013

اإح�ساFيات التداو∫ ح�سب ت�سني∞ ا÷ن�سية و fوع امل�ستãمر يوليو 2013

bيمة الأ�س¡م املتداولة (%) - fوع امل�ستãمر

اأجنبي
)اإتفاقية مبادلة(

1.4%

موؤ�ش�شات
9.4% اأفراد

89.2%

bيمة الأ�س¡م املتداولة (%) – ا÷ن�سية

�شعودي
95.7%

اأجنبي )مقيم و 
اإتفاقية مبادلة(

2.8%

خليجي
1.5%

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

راء
�ش

�شعودي
3,605,391,7261,850,443%89,932,895,31384.50اأفراد

339,039,797126,458%11,556,341,32310.86موؤ�ش�شات

خليجي
5,546,2653,759%144,815,0630.14اأفراد

41,695,70113,495%1,464,323,2141.38موؤ�ش�شات

51,292,97748,698%1,444,347,0681.36اأفراداأجنبي )مقيم(

40,562,12319,151%1,891,462,0681.78اأجنبي )اإتفاقية مبادلة(

4,083,528,5892,062,004%106,434,184,049100.00اإجمايل ال�شراء

بيع

�شعودي
3,812,956,8361,936,615%96,499,497,52890.67اأفراد

152,251,24148,605%5,753,511,9235.41موؤ�ش�شات

خليجي
4,515,4341,761%212,700,1790.20اأفراد

35,028,87814,859%1,291,799,5521.21موؤ�ش�شات

57,169,88148,486%1,579,825,2341.48اأفراداأجنبي )مقيم(

21,606,31911,678%1,096,849,6331.03اأجنبي )اإتفاقية مبادلة(

4,083,528,5892,062,004%106,434,184,049100.00اإجمايل البيع
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ملخص السوق - يوليو 2013م Sponsored by: 

املوؤ�شر  اأغ��ل��ق  م   2013 يوليو  �شهر  نهاية  يف 
عند  )ت����داول(  ال�����ش��ع��ودي��ة  امل��ال��ي��ة  لل�شوق  ال��ع��ام 
نقطة   418٫54 مرتفعًا  نقطة   7،915٫11 م�شتوى 

)5٫58%( مقارنة بال�شهر ال�شابق. 
حتى  العام  بداية  من  املوؤ�شر  لأداء  وبالن�شبة 
 %16٫38 ق��دره  ايجابيًا  عائدًا  حقق  فقد  تاريخه 
اإغالق  نقطة  اأعلى  كانت  وقد  نقطه(   1،113٫89(
للموؤ�شر خالل ال�شهر يف يوم 2013/07/31 م عند 

م�شتوى 7،915٫11 نقطة.
يف  امل�شدرة  لالأ�شهم  ال�شوقية  القيمة  بلغت 

ريال  مليار   1،564٫02 م،   2013 يوليو  �شهر  نهاية 
اأي ما يعادل 417٫07 مليار دولر اأمريكي، م�شجلة 
بال�شهر  مقارنة   %4٫47 ن�ش����بته  بلغت  اإرت��ف��اع��ًا 

ال�شابق.
بلغت القيمة الإجمالية لالأ�شهم املتداولة ل�شهر 
يعادل  ما  اأي  ريال  مليار   106٫43 م،   2013 يوليو 
28٫38 مليار دولر اأمريكي وذلك باإنخفا�س بلغت 

ال�شابق. ال�شهر  ن�ش����بته 19٫24% عن 
ل�شهر  املتداولة*  الأ�شهم  ع��دد  اإج��م��ايل  وبلغ 
 5٫90 مقابل  �ش����هم  مليار   4٫08 م،   2013 يوليو 

مليار �شهم مت تداولها خالل ال�شهر ال�شابق، وذلك 
.%30٫73 ن�ش����بته  بلغت  باإنخفا�س 

اأما اإجمايل عدد ال�شفقات املنفذة خالل �شهر 
يوليو 2013 م، فقد بلغ 2٫06 مليون �شفقة مقاب���ل 
يونيو  �شهر  خالل  تنفيذها  مت  �شفقة  مليون   2٫65
2013 م، وذلك  باإنخفا�س بلغت ن�ش����بته %22٫30.

الفرتة. خالل  ال�شركات  اإجراءات  جلميع  • معدلة 
يومًا   2013،23 يوليو  �شهر  خالل  التداول  اأيام  عدد  • بلغ 

 مقابل 21  يومًا خالل �شهر يونيو 2013 م.

القيمة اِّـتداولة لألسهم تبلغ  ١٠٦,٤٣ مليار ريال 

 2,0٦ مليون صفقة تم تنفيذها خالل شهر يوليو 2013 م

إجراءات الشركات - يوليو 2013
رفعت �شركة فواز عبدالعزيز احلكري و�شركاه  راأ�شمالها مبنح �شهم جماين لكل �شهمن، 

لي�شبح عدد اأ�شهمها امل�شدرة 105 مليون �شه�����م وذلك بتاريخ 2013/07/16 م.
�شيانة موؤ�شرات تداول الربع الثاين 2013 م

مت اإ�شافة اأ�شهم ال�شركة وال�شكوك التالية اإلى موؤ�شرات ال�شوق )تداول( وذلك ح�شب �شعر 
اإقفال الأ�شهم وال�شكوك ليوم اخلمي�س املوافق 2013/07/04 م:

الشركة الوطنية للرعاية الطبية.
�شكوك �شركة �شدارة للخدمات الأ�شا�شية.

اأ�شهم �شركة الباحة لالإ�شتثمار والتنمية من ح�شاب املوؤ�شر العام وموؤ�شر قطاع  واإ�شتبعاد 
�شركات الإ�شتثمار املتعدد وذلك ح�شب �شعر اقفال ال�شهم قبل تعليقه من التداول.

الشركات الجديدة المدرجة 
خالل  يوليو 2013 م 

امل����واف����ق  الأح��������د  ي������وم  يف  مت 
���ش��رك��ة  اإدراج  م   2013/07/21
براأ�شمال  ت��ع��اوين  تكافل  اجل��زي��رة 
اإلى  مق�شم  ريال  مليون   350 مقداره 
35 مليون �شهم حيث مت طرح 10٫5 
وذل��ك  ال��ع��ام  لالكتتاب  �شهم  مليون 

بقيمة 10 ريالت لل�شهم الواحد.

اأداA موؤTسرات القطاعات 

Performance of Sectoral Indices

Sectoral Indices
 ¬îللعام حتي تاري  Ò¨سبة الت�f يوfيو - 2013 م يوليو - 2013 م

موؤTسرات القطاعات
YTD  % Change June  - 2013 July  - 2013

Banks & Financial Services 19.65% 7.10% 16،361.70 17،522.91 امل�شارف واخلدمات املالية

Petrochemical Industries 4.97% 2.31% 6،008.49 6،147.58 ال�شناعات البرتوكيماوية

Cement 17.27% 4.36% 6،813.10 7،110.32 الأ�شمنت

Retail 43.88% 13.14% 9،545.19 10،799.37 التجزئة

Energy & Utilities -0.53% 2.11% 4،666.21 4،764.84 الطاقة واملرافق اخلدمية

Agriculture & Food Indust. 30.16% 10.78% 7،743.33 8،578.29 الزراعة وال�شناعات الغذائية

Telecom. & Information  Tech. 14.07% 2.86% 2،400.52 2،469.25 الإت�شالت وتقنية املعلومات

Insurance -15.13% -1.26% 1،170.34 1،155.65 التاأمن

Multi-Investment -4.46% 1.28% 3،487.91 3،532.54 �شركات ال�شتثمار املتعدد

Industrial Investment 2.26% 0.05% 6،454.35 6،457.75 ال�شتثمار ال�شناعي

Building & Construction 20.90% 5.29% 3،238.02 3،409.44 الت�شييد والبناء

Real Estate Development 52.76% 11.53% 4،580.63 5،108.57 التطوير العقاري

Transport 5.07% 6.58% 4،796.87 5،112.35 النقل

Media & Publishing -8.77% -10.03% 2،950.31 2،654.35 العالم والن�شر

Hotel & Tourism 92.02% 19.96% 11،610.77 13،928.62 الفنادق وال�شياحة
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ـــــة ـــــرعـــــاي ب ملخص السوق - يوليو 2013م

مقارfة معلومات التداو∫ عن Tس¡ر يوليو 2013 م م™ Tس¡ر يوfيو 2013 م

Comparing Trading Information for July 2013 with June 2013

Trading Information
Ò¨سبة الت�f June   يوfيو July   يوليو

معلومات التداو∫
٪ Change 2013 2013

Transactions -22.30% 2,653,852 2,062,004 عدد ال�شفقات املنفذة

* Shares Traded -30.73% 5,895,755,212 4,084,085,203 * عدد الأ�شهم املتداولة
Value Traded (SR) -19.24% 131,791,875,822.30 106,434,184,049.10 قيمة الأ�شهم املتداولة )ريال(

Number of Trading Days - 21 23   عدد اأيام التداول    

Daily Average of Transactions -29.06% 126,374 89,652 املتو�شط اليومي لعدد ال�شفقات املنفذة

* Daily Average of Shares Traded -36.75% 280,750,248 177,568,922 * املتو�شط اليومي لالأ�شهم املتداولة
Daily Average of Value (SR) -26.26% 6,275,803,611 4,627,573,220 املتو�شط اليومي لقيمة الأ�شهم املتداولة )ريال(

Market Capitalization (SR biln) 4.47% 1,497.11 1,564.02 القيمه ال�شوقيه لالأ�شهم امل�شدرة )مليار ريال(

Tadawul All Share Index (TASI) 5.58% 7,496.57 7,915.11  املوؤ�شر العام  )نقطة (

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

مقارfة معلومات التداو∫ عن Tس¡ر يوليو 2013 م م™ Tس¡ر يوليو 2012 م

Comparing Trading Information for July 2013 with July 2012

Trading Information
Ò¨سبة الت�f July   يوليو July   يوليو

معلومات التداو∫
٪ Change 2012 2013

Transactions -38.87% 3,373,292 2,062,004 عدد ال�شفقات املنفذة

* Shares Traded -39.05% 6,700,841,954 4,084,085,203 * عدد الأ�شهم املتداولة

Value Traded (SR) -23.46% 139,061,832,067.85 106,434,184,049.10 قيمة الأ�شهم املتداولة )ريال(

Number of Trading Days - 23 23   عدد اأيام التداول    

Daily Average of Transactions -38.87% 146,665 89,652 املتو�شط اليومي لعدد ال�شفقات املنفذة

* Daily Average of Shares Traded -39.05% 291,340,955 177,568,922 * املتو�شط اليومي لالأ�شهم املتداولة

Daily Average of Value (SR) -23.46% 6,046,166,612 4,627,573,220 املتو�شط اليومي لقيمة الأ�شهم املتداولة )ريال(

Market Capitalization (SR biln) 14.19% 1,369.63 1,564.02 القيمه ال�شوقيه لالأ�شهم امل�شدرة )مليار ريال(

Tadawul All Share Index (TASI) 15.08% 6,878.19 7,915.11 املوؤ�شر العام  )نقطة (

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

الûسرcات الأÌc اإرتفاعا يف اأ�سعارها (مقارfة �سعر اإÓZق يوليو 2013 م م™ يوfيو 2013 م)

Top Gainers (Comparing Close Price of July 2013 with June 2013)

Company
Ò¨سبة الت�f

2013/06/30 2013/07/31 الûسرcة
Change %

* JaziraTakaful 134.00% 10.00 23.40 * جزيرة تكافل

AL Babtain 31.22% 23.70 31.10 البابطن

ALTAYYAR 29.66% 65.75 85.25 الطيار

AlHokair 27.45% 104.75 133.50 احلكري

Budget Saudi 22.37% 57.00 69.75 بدجت ال�شعودية

* Listed during the month (July 2013 ) * ادرجت خالل ال�شهر ) يوليو 2013 م(

الûسرcات الأÌc اإîfفاVسا يف اأ�سعارها (مقارfة �سعر اإÓZق يوليو 2013 م م™ يوfيو 2013 م)

Top Losers (Comparing Close Price of July 2013 with June 2013)

Company
Ò¨سبة الت�f

2013/06/30 2013/07/31 الûسرcة
٪ Change

SPPC -30.45% 38.10 26.50 طباعة وتغليف

Gulf Union -17.80% 30.90 25.40 اإحتاد اخلليج

WAFA Insurance -11.46% 102.50 90.75 وفاء للتاأمن

Al - Ahlia -8.62% 49.90 45.60 الأهلية

SALAMA -8.33% 57.00 52.25 �شالمة
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Sponsored by: 
Market Summary - July 2013

Value (0,000) ±سرة اآلûالقيم¬ بالع Volume (00)  الكمي¬ باملئات Transactions  ال�سفقات

امل�شارف 
واخلدمات املالية
Banks & Financial 

Services

ال�شناعات 
البرتوكيماوية
Petrochemical
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الأ�شمنت
Cement

التجزئة
Retail

الطاقة واملرافق
اخلدمية
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الزراعة 
وال�شناعات 

الغذائية
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الت�شالت وتقنية
املعلومات
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التاأمن
Insurance

�شركات 
ال�شتثمار املتعدد

Multi-Invest

ال�شتثمار 
ال�شناعي
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الت�شييد والبناء
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Construction

التطوير العقاري
Real Estate

Development

النقل
Transport

الإعالم  والن�شر
Media & Publishing

الفنادق 
وال�شياحة

Hotel & Tourism

0

تداو∫ الأ�س¡م ح�سب القطاعات - يوليو   2013م  
Sectoral Activities - July 2013
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الûسرcات اخلم�ص الأûf ÌcساWا -  يوليو 2013 م

Top Five Active Stocks - July 2013

By number of transactions من حيث عدد ال�شفقات

Company
f�سبة الûسرcة من اLما› ال�سوق f�سبة الûسرcة من القطاع عدد ال�سفقات 

ال�شركة
٪ To Market ٪ To Sector Transactions

SABIC 3.43% 38.79% 70,829 �شابك

Alinma 3.39% 56.32% 69,991 الإمناء

WAFA Insurance 3.35% 13.91% 69,102 وفا للتاأمن

Gulf Union 2.78% 11.53% 57,237 اإحتاد اخلليج

Jabal Omar 2.62% 25.91% 54,116 جبل عمر

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

Company
f�سبة الûسرcة من اLما› ال�سوق f�سبة الûسرcة من القطاع  ال�س¡م املتداولة

ال�شركة
٪ To Market ٪ To Sector Shares Traded

Alinma 13.11% 82.26% 535,515,688 الإمناء

Emaar E.C 7.89% 35.70% 322,212,821 اإعمار

Dar Al Arkan 6.69% 30.25% 273,046,458 دار الأركان

ZAIN KSA 6.15% 62.50% 251,233,625 زين ال�شعودية

Jabal Omar 3.13% 14.15% 127,692,618 جبل عمر

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

Company
f�سبة الûسرcة من اLما› ال�سوق f�سبة الûسرcة من القطاع bيمة ال�س¡م املتداولة

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

SABIC 7.81% 55.91% 8,310,370,048 �شابك

Alinma 7.21% 60.40% 7,672,431,920 الإمناء

Jabal Omar 3.92% 28.61% 4,171,480,744 جبل عمر

Emaar E.C 3.11% 22.72% 3,313,472,601 اإعمار

Dar Al Arkan 2.63% 19.17% 2,795,308,817 دار الأركان

8,000

5,000

1,000
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ـــــة ـــــرعـــــاي ب ملخص السوق - يوليو 2013م

 Market Activity - July  2013    تداو∫ الأ�س¡م - يوليو 2013 م

Banks & Financial Services
bيمة ال�س¡م املتداول¬ ال�س¡م املتداول¬  √òال�سفقات املنف 

امل�سار± واخلدمات املالية
Value Traded Volume Traded Transactions

Riyad 183,255,179.15 7,402,781 2,075 الريا�س

AlJazira 732,596,156.70 25,163,667 11,809 اجلزيرة

Saudi Investment 126,576,535.90 5,580,171 1,439 ا�شتثمار

Saudi Hollandi 155,929,956.70 4,457,018 1,143 ال�شعودي الهولندي

Saudi Fransi 183,526,852.00 5,540,267 2,290 ال�شعودي الفرن�شي

SABB 162,720,466.40 4,206,866 1,504 �ش�اب

Arab National 139,614,813.50 4,408,016 1,347 العربي الوطني

SAMBA 381,592,545.40 7,441,173 3,266 �شامبا

Al Rajhi 2,464,501,890.00 32,735,146 18,327 الراجحي

AL Bilad 499,042,226.70 18,539,651 11,085 البالد

Alinma 7,672,431,919.95 535,515,688 69,991 الإمناء

Total 12,701,788,542.40 650,990,444 124,276 اجمايل القطاع

Petrochemical Industries
bيمة ال�س¡م املتداول¬ ال�س¡م املتداول¬  √òال�سفقات املنف 

ال�سناعات البÎوcيماوية 
Value Traded Volume Traded Transactions

CHEMANOL 246,694,381.20 19,662,793 7,408 كيمانول

Petrochem 145,890,881.25 6,646,866 3,580 برتوكيم

SABIC 8,310,370,047.50 88,547,674 70,829 �شابك

SAFCO 762,430,052.75 5,139,153 8,569 �شافكو

Industrialization 861,429,010.80 33,241,109 9,482 الت�شنيع

Alujain 621,705,032.20 38,926,810 13,488 اللجن

Nama Chemicals 537,621,459.25 43,646,229 12,649 مناء للكيماويات

SIIG 363,522,532.10 13,660,665 4,133 املجموعة ال�شعودية

Sahara Petrochemical 747,274,952.10 49,068,754 10,971 ال�شحراء للبرتوكيماويات

YANSAB 478,506,992.50 8,420,912 5,270 ين�شاب

Sipchem 326,350,213.85 13,601,199 6,476 �شبكيم العاملية

Advanced 520,727,570.50 16,894,637 8,982 املتقدمة

Saudi Kayan 742,134,942.40 65,109,586 13,765 كيان ال�شعودية

Petro Rabigh 199,420,785.95 12,608,553 6,992 برتو رابغ

Total 14,864,078,854.35 415,174,940 182,594 اجمايل القطاع

Cement
bيمة ال�س¡م املتداول¬ ال�س¡م املتداول¬  √òال�سفقات املنف 

âال�سمن
Value Traded Volume Traded Transactions

HCC 227,168,386.50 10,845,793 6,351 اأ�شمنت حائل

Najran Cement 551,875,240.70 19,899,592 11,534 اأ�شمنت جنران

City Cement 489,281,392.90 20,618,954 13,557 ا�شمنت املدينة

Northern Cement 2,233,064,037.40 95,768,416 45,568 اأ�شمنت ال�شمالية

Arab Cement 708,032,057.50 10,177,847 9,671 ال�شمنت العربية

Yamamah Cement 261,708,742.00 5,220,834 3,205 ا�شمنت اليمامة

Saudi Cement 344,066,275.25 3,413,696 3,133 ا�شمنت ال�شعوديه

Qassim Cement 228,321,884.50 2,660,309 3,231 ا�شمنت الق�شيم

Southern Cement 107,277,810.00 1,021,534 1,483 ا�شمنت اجلنوبيه

Yanbu Cement 364,851,792.50 5,240,429 3,386 ا�شمنت ينبع

Eastern Cement 108,795,932.75 1,845,079 1,701 ا�شمنت ال�شرقية

Tabuk Cement 144,187,901.90 5,147,213 3,964 ا�شمنت تبوك

Jouf Cement 341,179,080.05 19,881,644 8,077 ا�شمنت اجلوف

Total 6,109,810,533.95 201,741,340 114,861 اجمايل القطاع

Retail
bيمة ال�س¡م املتداول¬ ال�س¡م املتداول¬  √òال�سفقات املنف 

التéزFة
Value Traded Volume Traded Transactions

A. Othaim Market 331,510,078.00 2,800,271 6,649 اأ�شواق ع العثيم

Mouwasat 226,984,807.50 2,991,546 4,834 املوا�شاة

Extra 203,204,970.50 1,939,807 4,318 اإك�شرتا

50
العدد 82 - أغسطس 2013م



Sponsored by: 
Market Summary - July 2013

Dallah Health 422,022,792.50 6,605,632 7,798 دله ال�شحية

Care 1,236,230,042.25 20,390,535 24,427 رعاية

SASCO 704,108,269.55 31,929,553 18,391 �شا�شكو

Thim›ar 798,433,013.50 22,528,409 24,126 ثمار

Retail
bيمة ال�س¡م املتداول¬ ال�س¡م املتداول¬  √òال�سفقات املنف 

التéزFة
Value Traded Volume Traded Transactions

Fitaihi Group 487,282,610.45 31,295,963 9,903 جمموعة فتيحي

Jarir 225,309,875.75 1,107,962 1,989 جرير

Aldrees 656,922,295.00 15,890,960 15,873 الدري�س

AlHokair 599,985,027.75 4,916,580 12,279 احلكري

Alkhaleej Trng 273,972,339.10 7,395,939 7,213 اخلليج للتدريب

Total 6,165,966,121.85 149,793,157 137,800 اجمايل القطاع

Energy & Utilities
bيمة ال�س¡م املتداول¬ ال�س¡م املتداول¬  √òال�سفقات املنف 

الطاbة واملرافق اخلدمية
Value Traded Volume Traded Transactions

Gas & Industrialization 155,065,384.95 7,517,420 4,203 الغاز والت�شنيع

Saudi Electricity 470,716,130.85 36,331,982 5,869 كهرباء ال�شعودية

Total 625,781,515.80 43,849,402 10,072 اجمايل القطاع

Agriculture & Food Industries
bيمة ال�س¡م املتداول¬ ال�س¡م املتداول¬  √òال�سفقات املنف 

الزراعة وال�سناعات ال¨òاFية
Value Traded Volume Traded Transactions

SAVOLA Group 411,131,105.95 7,963,373 5,940 جمموعة �شافول

Food 1,046,619,504.30 31,773,543 29,908 الغذائية

SADAFCO 226,330,705.00 2,461,063 5,748 �شدافكو

Almarai 908,089,500.00 11,937,792 14,199 املراعي

Anaam Holding 248,514,421.40 6,941,234 8,288 اأنعام القاب�شة

H B 504,354,454.25 8,091,937 14,238 حلواين اإخوان

Herfy Foods 266,967,729.25 2,288,523 5,870 هريف لالأغذية

Catering 329,947,175.00 2,641,888 5,058 التموين

NADEC 416,955,346.60 15,177,453 9,778 نادك

Qassim Agriculture 586,503,466.10 42,191,304 14,824 الق�شيم الزراعيه

Tabuk Agriculture 1,011,824,697.80 22,887,707 24,788 تبوك الزراعيه

Saudi Fisheries 640,202,191.30 20,178,053 17,343 الأ�شماك

Sharqiya Dev Co 358,961,773.25 6,148,453 10,403 ال�شرقية للتنمية

Jouff Agriculture 173,452,652.70 3,618,584 3,653 اجلوف الزراعيه

Bishah Agriculture * 0.00 0 0 * بي�شة الزراعيه

Jazan Development 493,802,450.10 28,992,561 13,224 جازان للتنمية

Total 7,623,657,173.00 213,293,468 183,262 اجمايل القطاع

Telecomm. & Information 
Technology

bيمة ال�س¡م املتداول¬ ال�س¡م املتداول¬  √òال�سفقات املنف 
الت�سالت وتقنية املعلومات

Value Traded Volume Traded Transactions

STC 674,471,990.30 16,690,576 6,488 الت�شالت

Etihad Etisalat 1,468,094,784.00 17,848,892 10,164 احتاد ات�شالت

ZAIN KSA 2,518,785,078.40 251,233,625 37,275 زين ال�شعودية

Atheeb Telecom 1,800,114,106.20 116,227,149 51,640 عذيب لالت�شالت

 Almutakamela* 0.00 0 0 * املتكاملة

Total 6,461,465,958.90 402,000,242 105,567 اجمايل القطاع

Insurance
bيمة ال�س¡م املتداول¬ ال�س¡م املتداول¬  √òال�سفقات املنف 

Úالتاأم
Value Traded Volume Traded Transactions

Tawuniya 153,198,948.80 5,036,634 3,578 التعاونية

JaziraTakaful 16,069,882.45 1,083,267 29,379 جزيرة تكافل

Malath Insurance 213,526,777.80 10,498,579 6,659 مالذ للتاأمن

MEDGULF 499,893,698.00 22,068,831 12,008 ميدغلف للتاأمن

ALLIANZ SF 769,509,870.75 9,821,660 23,168 األيانز اإ�س اإف

SALAMA 1,284,395,527.75 21,122,309 37,065 �شالمة

Walaa Insurance 388,968,828.90 13,677,094 13,386 ولء للتاأمن
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Arabian Shield 421,735,745.60 8,819,750 12,103 الدرع العربي

SABB Takaful 307,838,475.40 8,606,852 9,790 �شاب تكافل

Insurance
bيمة ال�س¡م املتداول¬ ال�س¡م املتداول¬  √òال�سفقات املنف 

Úالتاأم
Value Traded Volume Traded Transactions

SANAD 333,387,494.90 12,173,339 13,214 �شند

SAICO 309,726,998.75 5,678,253 9,750 �شايكو

WAFA Insurance 1,877,654,097.50 17,678,017 69,102 وفاء للتاأمن

Gulf Union 1,868,761,834.50 61,435,852 57,237 احتاد اخلليج

ATC 157,712,192.75 2,878,385 5,351 الأهلي للتكافل

Al - Ahlia 353,689,899.85 7,246,707 11,886 الأهلية

 ACIG 686,467,030.30 17,999,286 19,932 اأ�شيج

AICC 215,609,341.20 7,550,462 7,390 التاأمن العربية

Trade Union 190,728,061.25 8,166,155 7,881 الحتاد التجاري

Sagr Insurance 176,635,201.10 7,299,118 5,375 ال�شقر للتاأمن

U C A 230,505,004.15 9,177,566 8,305 املتحدة للتاأمن

Saudi Re 379,078,047.70 35,506,452 11,000 الإعادة ال�شعودية

Bupa Arabia 125,327,348.50 4,214,039 5,250 بوبا العربية

Weqaya Takaful 386,411,962.70 11,500,985 12,043 وقاية للتكافل

Al Rajhi Takaful 138,261,949.30 2,741,242 4,601 تكافل الراجحي

ACE 357,442,816.25 5,358,349 11,459 اي�س

AXA - Cooperative 574,487,485.50 12,225,693 15,719 اك�شا - التعاونية

Gulf General 346,006,216.50 7,568,302 12,082 اخلليجية العامة

Buruj 191,445,015.00 4,188,864 6,891 بروج

Al Alamiya 303,780,305.50 5,419,365 9,210 العاملية

Solidarity 282,542,307.30 10,633,705 9,454 �شوليدرتي تكافل

Wataniya 335,116,715.00 3,428,048 12,087 الوطنية

Amana Insurance 101,471,041.60 2,833,372 6,038 امانة للتامن

Enaya 248,628,444.30 6,625,918 9,269 عناية

Alinma Tokio M. 270,803,110.75 3,992,138 8,943 الإمناء طوكيو م

Total 14,496,817,677.60 374,254,588 496,605 اجمايل القطاع

Multi- Investment
bيمة ال�س¡م املتداول¬ ال�س¡م املتداول¬  √òال�سفقات املنف 

Tسرcات ال�ستãمار املتعدد
Value Traded Volume Traded Transactions

SARCO 327,436,851.00 5,368,325 7,533 امل�شايف

Saudi Advanced 340,873,318.10 20,426,112 9,139 املتطورة

Al Ahsa for Dev. 282,709,543.60 20,674,333 7,623 الح�شاء للتنميه

SISCO 451,116,763.45 31,329,853 9,779 �شي�شكو

Assir 452,426,046.75 23,932,603 9,691 ع�شري

* Al Baha 0.00 0 0 * الباحة

kingdom 151,688,618.90 8,471,233 4,675 اململكة

Total 2,006,251,141.80 110,202,459 48,440 اجمايل القطاع

Industrial Investment
bيمة ال�س¡م املتداول¬ ال�س¡م املتداول¬  √òال�سفقات املنف 

ال�ستãمار ال�سناعي
Value Traded Volume Traded Transactions

Takween 366,312,872.30 8,965,974 9,523 تكوين

BCI 414,322,206.40 12,686,743 10,362 بى �شى اآى

MA›ADEN 751,212,862.10 26,376,522 12,538 معادن

Astra Indust 723,586,541.55 15,702,700 19,273 اأ�شرتا ال�شناعية

ALSorayai 152,887,995.95 7,629,573 5,225 جمموعة ال�شريع

Shaker 292,342,464.25 3,390,009 5,394 �شاكر

Pharmaceutical 849,587,829.10 15,941,355 12,700 الدوائية

Glass 492,451,740.00 18,613,944 12,674 زجاج

FIPCO 360,512,913.70 7,723,457 9,911 فيبكو

Maadaniyah 485,662,194.40 13,389,770 11,071 معدنية

Saudi Chemical 366,334,407.20 8,009,974 5,190 الكيميائيه ال�شعوديه
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SPM 721,391,303.90 19,101,655 14,308 �شناعة الورق

AlAbdullatif 153,023,872.50 3,561,752 3,909 العبداللطيف

Saudi Export 510,870,757.40 10,778,083 13,942 ال�شادرات

Total 6,640,499,960.75 171,871,511.00 146,020.00 اجمايل القطاع

Building & Construction
bيمة ال�س¡م املتداول¬ ال�س¡م املتداول¬  √òال�سفقات املنف 

Aسييد والبناûالت
Value Traded Volume Traded Transactions

ASLAK 462,253,887.00 11,595,628 10,969 اأ�شالك

* MMG 0.00 0 0 * جمموعة املعجل

SSP 459,438,921.40 16,860,906 10,611 الأنابيب ال�شعودية

ALKHODARI 399,853,958.70 11,586,522 8,794 اخل�شري

Ceramic 529,719,638.00 4,688,396 7,821 اخلزف

Gypsum 222,571,720.70 7,115,409 7,417 اجلب�س

Cables 149,443,198.95 11,479,061 4,982 الكابالت

Saudi Industrial 429,776,136.45 26,553,326 10,914 �شدق

Amiantit 238,922,821.85 17,035,305 4,299 اميانتيت

Pipes 340,338,487.20 16,225,078 9,517 اأنابيب

Zamil Industrial 290,264,582.40 6,447,907 4,779 الزامل لل�شناعة

AL Babtain 980,424,127.80 34,538,239 22,232 البابطن

SVCP 280,914,839.25 3,781,907 6,409 الفخارية

MESC 577,095,091.30 30,054,736 17,515 م�شك

Red Sea 393,163,951.00 9,826,167 10,396 البحر الأحمر

Total 5,754,181,362.00 207,788,587 136,655 اجمايل القطاع

Real Estate Development
bيمة ال�س¡م املتداول¬ ال�س¡م املتداول¬  √òال�سفقات املنف 

التطوير العقاري
Value Traded Volume Traded Transactions

Real Estate 567,298,103.30 17,592,841 13,200 العقارية

Taiba 777,553,747.00 20,617,162 15,945 طيبة لال�شتثمار

Makkah 520,104,960.00 7,355,141 11,448 مكة لالن�شاء

Arriyadh Development 1,108,480,401.25 45,918,521 16,501 التعمري

Emaar E .C 3,313,472,600.80 322,212,821 38,844 اإعمار

Jabal Omar 4,171,480,744.20 127,692,618 54,116 جبل عمر

Dar Al Arkan 2,795,308,817.30 273,046,458 34,173 دار الأركان

KEC 1,328,536,010.55 88,120,642 24,648 مدينة املعرفة

Total 14,582,235,384.40 902,556,204 208,875 اجمايل القطاع

Transport
bيمة ال�س¡م املتداول¬ ال�س¡م املتداول¬  √òال�سفقات املنف 

النقل
Value Traded Volume Traded Transactions

Bahri 428,447,216.90 21,418,650 6,171 البحري

SAPTCO 1,574,335,411.05 90,715,904 29,762 النقل اجلماعي

Mubarrad 419,883,547.00 6,684,002 8,858 مربد

Budget Saudi 291,919,479.25 4,472,166 6,476 بدجت ال�شعودية

Total 2,714,585,654.20 123,290,722 51,267 اجمايل القطاع

Media and Publishing
bيمة ال�س¡م املتداول¬ ال�س¡م املتداول¬  √òال�سفقات املنف 

العÓم والنûسر
Value Traded Volume Traded Transactions

Tihama 424,494,516 4,126,795 10,804 تهامه لالعالن

SRMG 60,946,312 3,082,366 2,805 الأبحاث و الت�شويق

SPPC 1,825,653,133 61,210,688 50,120 طباعة وتغليف

Total 2,311,093,960.90 68,419,849 63,729 اجمايل القطاع

Hotel & Tourism
bيمة ال�س¡م املتداول¬ ال�س¡م املتداول¬  √òال�سفقات املنف 

الفنادق وال�سياحة
Value Traded Volume Traded Transactions

ALTAYYAR 2,129,655,990.25 27,301,435 24,307 الطيار

Hotels 444,209,477.70 14,163,688 9,357 الفنادق

Shams 802,104,739.25 7,393,167 18,317 �شم�س

Total 3,375,970,207.20 48,858,290 51,981 اجمايل القطاع

 Market 106,434,184,049.10 4,084,085,203 2,062,004 اجمايل ال�شوق

* Suspended. *  معلقة من التداول.
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FINANCIAL INDICATORS - 31/07/2013  املوؤTسرات املالية الرFي�سية - 2013/07/31 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)

الûسرcة
�سعر الإÓZق القيم¬ الدفÎي¬

ال�سعر/القيم¬ 
الدفÎي¬

العاFد على 
ال�س¡م

ال�سعر للعاFد
الأ�س¡م امل�سدر√ 

(مليون)
القيم¬ ال�سوbي¬ 

(مليون)
 Úحقوق امل�ساهم

(مليون)
�سايف الدNل 

(مليون)

Riyad 25.10 21.08 1.19 2.38 10.55 1,500.000 37,650.00 31,625.76 3,569.02 الريا�س

AlJazira 31.10 17.93 1.73 1.80 17.29 300.000 9,330.00 5,377.96 539.52 اجلزيرة

Saudi Investment 23.90 17.21 1.39 2.02 11.82 550.000 13,145.00 9,466.60 1,112.09 ا�شتثمار

Saudi Hollandi 37.70 21.64 1.74 3.41 11.07 396.900 14,963.13 8,589.03 1,351.69 ال�شعودي الهولندي

Saudi Fransi 34.30 25.44 1.35 3.23 10.63 904.018 31,007.81 22,994.41 2,915.88 ال�شعودي الفرن�شي

SABB 40.40 20.98 1.93 3.42 11.80 1,000.000 40,400.00 20,978.75 3,423.70 �ش�اب

Arab National 32.50 21.45 1.52 2.82 11.54 850.000 27,625.00 18,228.25 2,394.35 العربي الوطني

SAMBA 53.00 36.77 1.44 4.85 10.94 900.000 47,700.00 33,093.35 4,361.66 �شامبا

Al Rajhi 76.50 24.92 3.07 5.30 14.42 1,500.000 114,750.00 37,387.14 7,955.09 الراجحي

AL Bilad 29.60 11.72 2.52 1.49 19.89 400.000 11,840.00 4,689.83 595.21 البالد

Alinma 14.75 11.42 1.29 0.58 25.56 1,500.000 22,125.00 17,126.94 865.67 الإمناء
Total Banks & Financial 

Services Sector - 21.38 1.77 2.97 12.74 9,800.918 370,535.94 209,558.01 29,083.88 اإLما› bطاع امل�سار± واخلدمات املالية

CHEMANOL 12.65 12.66 1.00 0.45 28.02 120.600 1,525.59 1,526.22 54.46 كيمانول

Petrochem 22.00 8.74 2.52 -0.81 (M)  (س) 480.000 10,560.00 4,196.44 -389.43 برتوكيم

SABIC 93.75 49.81 1.88 8.25 11.36 3,000.000 281,250.00 149,444.62 24,749.55 �شابك

SAFCO 145.50 25.68 5.67 11.76 12.37 333.333 48,499.95 8,559.57 3,919.84 �شافكو

Industrialization 25.80 16.69 1.55 1.97 13.10 668.914 17,257.99 11,165.22 1,317.84 الت�شنيع

Alujain 16.45 9.39 1.75 0.67 24.45 69.200 1,138.34 649.62 46.56 اللجن

Nama Chemicals 12.35 10.70 1.15 -0.201 (M)  (س) 128.520 1,587.22 1,374.73 -25.90 مناء للكيماويات

SIIG 27.00 13.13 2.06 1.19 22.74 450.000 12,150.00 5,907.93 534.33 املجموعة ال�شعودية

Sahara Petrochemical 15.90 12.45 1.28 0.82 19.36 438.795 6,976.84 5,463.73 360.34 ال�شحراء للبرتوكيماويات

YANSAB 58.00 24.42 2.38 4.29 13.51 562.500 32,625.00 13,736.27 2,414.08 ين�شاب

Sipchem 24.55 15.31 1.60 1.51 16.31 366.667 9,001.67 5,612.25 551.96 �شبكيم العاملية

Advanced 31.00 11.96 2.59 2.877 10.77 163.995 5,083.85 1,962.15 471.88 املتقدمة

Saudi Kayan 11.25 9.36 1.20 -0.51 (M)  (س) 1,500.000 16,875.00 14,046.93 -765.93 كيان ال�شعودية

Petro Rabigh 15.70 8.75 1.79 -0.48 (M)  (س) 876.000 13,753.20 7,666.43 -417.39 برتو رابغ
Total Petrochemical 

Industries Sector - 25.26 1.98 3.58 12.07 9,158.524 458,284.64 231,312.12 32,822.18 اإLما› bطاع ال�سناعات البÎوcيماوية

HCC 21.70 9.36 2.32 -0.07 (M)  (س) 97.900 2,124.43 915.90 -7.24 اأ�شمنت حائل

Najran Cement 28.10 11.05 2.54 1.45 19.40 170.000 4,777.00 1,877.67 246.23 اأ�شمنت جنران

City Cement 24.95 11.10 2.25 1.10 22.77 189.200 4,720.54 2,099.50 207.27 اأ�شمنت املدينة

Northern Cement 24.85 12.76 1.95 0.88 28.27 180.000 4,473.00 2,296.54 158.21 اأ�شمنت ال�شمالية

Arab Cement 72.00 38.10 1.89 5.59 12.87 80.000 5,760.00 3,047.99 447.50 ال�شمنت العربية

Yamamah Cement 50.75 17.49 2.90 4.32 11.75 202.500 10,276.88 3,542.72 874.88 ا�شمنت اليمامة

Saudi Cement 105.25 17.86 5.89 7.42 14.19 153.000 16,103.25 2,732.09 1,134.62 ا�شمنت ال�شعوديه

Qassim Cement 84.75 22.16 3.82 6.53 12.97 90.000 7,627.50 1,994.25 588.15 ا�شمنت الق�شيم

Southern Cement 103.25 19.60 5.27 7.29 14.17 140.000 14,455.00 2,743.40 1,020.11 ا�شمنت اجلنوبيه

Yanbu Cement 72.50 20.93 3.46 5.60 12.95 157.500 11,418.75 3,296.18 881.57 ا�شمنت ينبع

Eastern Cement 59.50 24.74 2.41 4.38 13.58 86.000 5,117.00 2,127.48 376.71 ا�شمنت ال�شرقية

Tabuk Cement 29.20 13.44 2.17 2.09 13.96 90.000 2,628.00 1,209.52 188.24 ا�شمنت تبوك

Jouf Cement 17.35 10.49 1.65 0.65 26.58 130.000 2,255.50 1,364.20 84.87 ا�شمنت اجلوف

Total Cement Sector - 16.56 3.14 3.51 14.43 1,766.100 91,736.85 29,247.43 6,201.10 âطاع الأ�سمنb ‹ماLاإ

A. Othaim Market 117.50 30.82 3.81 8.08 14.55 22.500 2,643.75 693.47 181.69 ا�شواق ع العثيم

Mouwasat 82.00 15.91 5.15 3.69 22.20 50.000 4,100.00 795.40 184.67 املوا�شاة

Extra 110.25 16.34 6.75 5.53 19.93 30.000 3,307.50 490.24 165.96 اإك�شرتا

Dallah Health 62.75 23.58 2.66 2.63 23.89 47.200 2,961.80 1,112.89 123.97 دله ال�شحية
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Company

Close  
Price

Book 
Value (SR) P/B Value EPS (SR) P/E Ratio Issued 

Shares (mn)
Market 

Cap. (mn)
Shareholders` 
Equity (mn)

Net Income 
(mn)

الûسرcة
�سعر الإÓZق القيم¬ الدفÎي¬

ال�سعر/القيم¬ 
الدفÎي¬

العاFد على 
ال�س¡م

ال�سعر للعاFد
الأ�س¡م امل�سدر√ 

(مليون)
القيم¬ ال�سوbي¬ 

(مليون)
 Úحقوق امل�ساهم

(مليون)
�سايف الدNل 

(مليون)

Care 59.25 17.24 3.44 2.23 26.63 44.850 2,657.36 773.00 99.79 رعاية

SASCO 22.70 15.38 1.48 0.64 35.51 45.000 1,021.50 691.94 28.77 خدمات ال�شيارات

Thim›ar 34.80 4.70 7.41 0.69 50.80 10.000 348.00 46.99 6.85 ثمار

Fitaihi Group 15.90 11.65 1.36 0.90 17.74 55.000 874.50 640.97 49.29 جمموعة فتيحي

Jarir 210.25 17.97 11.70 10.09 20.83 60.000 12,615.00 1,078.46 605.68 جرير

Aldrees 43.00 15.58 2.76 3.21 13.39 30.000 1,290.00 467.30 96.35 الدري�س

AlHokair 133.50 18.83 7.09 6.32 21.11 105.000 14,017.50 1,977.07 663.97  احلكري 

Alkhaleej Trng 41.40 12.64 3.27 2.21 18.74 30.000 1,242.00 379.27 66.28 اخلليج للتدريب

Total Retail Sector - 17.27 5.15 4.29 20.71 529.550 47,078.91 9,146.99 2,273.27 اإLما› bطاع التéزFة

Gas & Industrialization 21.35 14.55 1.47 2.00 10.67 75.000 1,601.25 1,091.07 150.04 الغاز والت�شنيع

Saudi Electricity 13.10 13.04 1.00 0.63 20.75 4,166.594 54,582.38 54,327.62 2,630.61 كهرباء ال�شعودية
Total Energy & Utilities 

Sector - 13.07 1.01 0.66 20.21 4,241.594 56,183.63 55,418.69 2,780.65 اإLما› bطاع الطاbة واملرافق اخلدمية

SAVOLA Group 53.25 16.21 3.29 3.00 17.73 500.000 26,625.00 8,104.31 1,501.55 جمموعة �شافول

Food 31.50 10.81 2.91 0.29 110.16 20.000 630.00 216.19 5.72 الغذائية

SADAFCO 97.25 24.11 4.03 5.11 19.03 32.500 3,160.63 783.49 166.06  �شدافكو

Almarai 83.50 19.15 4.36 3.68 22.69 400.000 33,400.00 7,658.29 1,472.31 املراعي

Anaam Holding 35.30 10.70 3.30 -0.30 -118.33 19.600 691.88 209.67 -5.85 اأنعام القاب�شة

H B 64.00 18.91 3.38 3.46 18.48 28.571 1,828.57 540.37 98.95 حلواين اإخوان

Herfy Foods 111.50 17.12 6.51 5.73 19.47 33.000 3,679.50 564.85 188.94 هريف لالأغذية

Catering 126.00 13.71 9.19 6.67 18.90 82.000 10,332.00 1,124.55 546.74 التموين

NADEC 28.00 18.41 1.52 1.66 16.91 60.000 1,680.00 1,104.58 99.33 نادك

Qassim Agriculture 14.15 7.08 2.00 -0.33 (M)  (س) 50.000 707.50 354.11 -16.74 الق�شيم الزراعيه

Tabuk Agriculture 43.90 18.54 2.37 0.49 89.65 20.000 878.00 370.88 9.79 تبوك الزراعيه

Saudi Fisheries 31.60 6.12 5.16 -0.87 (M)  (س) 53.538 1,691.79 327.83 -46.45 الأ�شماك

Sharqiya Dev Co 56.75 8.52 6.66 -0.89 (M)  (س) 7.500 425.63 63.87 -6.68 ال�شرقية للتنمية

Jouff Agriculture 47.90 25.15 1.90 4.25 11.27 25.000 1,197.50 628.83 106.21 اجلوف الزراعيه

Bishah Agriculture* 69.75 - - - - 5.000 348.75 - -  بي�شة الزراعيه *

Jazan Development 17.00 12.98 1.31 2.96 5.74 50.000 850.00 649.16 148.03 جازان للتنمية
Total Agriculture & Food 

Industries - 16.37 3.88 3.08 19.58 1,386.709 88,126.74 22,700.96 4,267.91 اإLما› bطاع الزراعة وال�سناعات ال¨òاFية

STC 40.10 25.99 1.54 2.70 14.85 2,000.000 80,200.00 51,971.96 5,400.55 الت�شالت

Etihad Etisalat 84.25 28.68 2.94 8.23 10.23 770.000 64,872.50 22,085.46 6,339.63 احتاد ات�شالت

Zain KSA 10.15 7.11 1.43 -1.58 (M)  (س) 1,080.100 10,963.02 7,683.51 -1,704.14 زين ال�شعودية 

Atheeb Telecom 15.10 - - -1.86 (M)  (س) 157.500 2,378.25 832.70 -292.48 عذيب لالت�شالت

Almutakamela* 24.30 - - - - 100.000 2,430.00 - - * املتكاملة
Total Telecomm. & 

Information Tech. Sector - 20.10 1.95 2.37 12.36 4,107.600 160,843.77 82,573.63 9,743.56 اإLما› bطاع الت�سالت وتقنية املعلومات

Tawuniya 30.40 20.75 1.47 1.68 18.06 100.000 3,040.00 2,074.50 168.32 التعاونية

Jazira Takaful 23.40 10.00 2.34 - - 35.000 819.00 350.00 - جزيرة تكافل

Malath Insurance 20.80 9.99 2.08 -0.53 (M)  (س) 30.000 624.00 299.83 -15.92 مالذ للتاأمن

MEDGULF 23.75 12.26 1.94 2.11 11.25 100.000 2,375.00 1,226.32 211.15 ميدغلف للتاأمن

ALLIANZE SF 76.75 8.47 9.06 0.64 119.84 20.000 1,535.00 169.50 12.81 األيانز اإ�س اإف

SALAMA 52.25 5.77 9.05 -1.72 (M)  (س) 10.000 522.50 57.73 -17.16 �شالمة

Walaa Insurance 26.90 9.39 2.87 0.814 33.06 20.000 538.00 187.76 16.28 ولء للتاأمن

Arabian Shield 46.80 11.75 3.98 0.33 140.54 20.000 936.00 235.01 6.66 الدرع العربي

SABB Takaful 34.80 9.97 3.49 0.44 78.75 34.000 1,183.20 338.95 15.03 �شاب تكافل

SANAD 26.50 4.50 5.89 -0.29 (M)  (س) 20.000 530.00 89.95 -5.74 �شند

SAICO 50.25 7.03 7.15 0.01 3956.69 10.000 502.50 70.30 0.13 �شايكو
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Company

Close  
Price

Book 
Value (SR) P/B Value EPS (SR) P/E Ratio Issued 

Shares (mn)
Market 

Cap. (mn)
Shareholders` 
Equity (mn)

Net Income 
(mn)

الûسرcة
�سعر الإÓZق القيم¬ الدفÎي¬

ال�سعر/القيم¬ 
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الأ�س¡م امل�سدر√ 

(مليون)
القيم¬ ال�سوbي¬ 

(مليون)
 Úحقوق امل�ساهم

(مليون)
�سايف الدNل 

(مليون)

WAFA Insurance 90.75 3.62 25.04 -0.44 (M)  (س) 10.000 907.50 36.24 -4.41 وفا للتاأمن

Gulf Union 25.40 6.34 4.00 -0.153 (M)  (س) 22.000 558.80 139.58 -3.37 اإحتاد اخلليج

ATC 53.25 8.29 6.42 0.42 125.92 16.667 887.50 138.24 7.05 الأهلي للتكافل

Al - Ahlia 45.60 4.48 10.18 1.25 36.37 10.000 456.00 44.77 12.54 الأهلية

ACIG 37.00 4.67 7.92 -0.67 (M)  (س) 20.000 740.00 93.43 -13.42 اأ�شيج

AICC 27.80 5.06 5.49 -4.06 (M)  (س) 20.000 556.00 101.21 -81.28 التاأمن العربية

Trade Union 22.70 11.83 1.92 1.15 19.77 27.500 624.25 325.26 31.58 الحتاد التجاري

Sagr Insurnce 24.45 12.37 1.98 1.60 15.28 25.000 611.25 309.26 40.01 ال�شقر للتاأمن

U C A 24.05 12.17 1.98 2.03 11.86 28.000 673.40 340.63 56.77 املتحدة للتاأمن

Saudi Re 10.70 9.42 1.14 0.315 33.93 100.000 1,070.00 942.01 31.53 الإعادة ال�شعودية

Bupa Arabia 29.50 14.33 2.06 2.72 10.84 40.000 1,180.00 573.20 108.83 بوبا العربية

Weqaya Takaful 32.50 6.38 5.09 0.51 63.90 20.000 650.00 127.69 10.17 وقاية للتكافل

Al Rajhi Takaful 48.50 4.52 10.72 -0.68 (M)  (س) 20.000 970.00 90.45 -13.59 تكافل الراجحي 

ACE 63.50 16.97 3.74 2.39 26.54 10.000 635.00 169.73 23.93 اي�س

AXA - Cooperative 45.10 9.23 4.88 0.52 86.47 20.000 902.00 184.67 10.43 اك�شا - التعاونية

Gulf General 44.10 8.85 4.99 0.51 86.34 20.000 882.00 176.91 10.22 اخلليجية العامة

Buruj 44.80 5.23 8.56 -0.94 (M)  (س) 13.000 582.40 68.00 -12.19 بروج للتامن

Al Alamiyah 54.00 6.53 8.27 -0.20 (M)  (س) 20.000 1,080.00 130.65 -3.98 العاملية

Solidarity 25.70 7.75 3.32 -0.52 (M)  (س) 55.500 1,426.35 430.04 -29.09 �شوليدرتي تكافل

Wataniya 92.75 8.62 10.76 0.21 440.41 10.000 927.50 86.17 2.11 الوطنية

Amana Insurance 34.90 6.64 5.25 -1.21 (M)  (س) 32.000 1,116.80 212.61 -38.58 امانة للتامن

Enaya 37.10 8.30 4.47 -0.94 (M)  (س) 40.000 1,484.00 331.97 -37.61 عناية

Alinma Tokio M 65.75 6.91 9.52 -1.68 (M)  (س) 20.000 1,315.00 138.13 -33.56 الإمناء طوكيو م

Total Insurance Sector - 10.30 3.19 0.47 25.28 998.667 32,840.95 10,290.69 465.64 Úطاع التاأمb ‹ماLاإ

SARCO 61.00 31.35 1.95 1.04 58.66 15.000 915.00 470.25 15.60  امل�شايف 

Saudi Advanced 17.30 18.80 0.92 -0.51 (M)  (س) 43.200 747.36 811.98 -22.14 املتطورة

Al Ahsa for Dev. 13.85 10.13 1.37 -0.019 (M)  (س) 49.000 678.65 496.15 -0.94 الح�شاء للتنميه

SISCO 14.50 11.79 1.23 0.92 15.76 68.000 986.00 801.92 53.15 �شي�شكو

Assir 19.35 18.92 1.02 0.96 20.13 126.389 2,445.63 2,391.73 121.47 ع�شري

Al Baha* 13.50 - - - - 15.000 202.50 - - *الباحة

Kingdom 17.50 8.05 2.17 0.19 90.24 3,705.882 64,852.94 29,844.40 718.65 اململكة

Total Multi-Investment Sector - 8.66 2.03 0.22 76.14 4,022.471 70,828.08 34,816.41 885.79 اإLما› bطاع Tسرcات ال�ستãمار املتعدد

Takween 39.50 12.65 3.12 2.17 18.22 35.000 1,382.50 442.86 75.89 تكوين

BCI 33.30 16.54 2.01 2.38 14.01 27.500 915.75 454.91 65.37 بى �شى اآى

MA›ADEN 28.00 19.85 1.41 1.08 25.98 925.000 25,900.00 18,357.55 996.80 معادن

Astra Indust 45.20 24.74 1.83 3.24 13.95 74.118 3,350.12 1,833.87 240.11 اأ�شرتا ال�شناعية

ALSorayai 20.25 13.45 1.51 1.16 17.39 37.500 759.38 504.53 43.68 جمموعة ال�شريع

Shaker 82.00 18.66 4.39 5.41 15.16 35.000 2,870.00 653.15 189.37 �شاكر

Pharmaceutical 56.25 39.99 1.41 3.34 16.82 78.438 4,412.11 3,136.81 262.27 الدوائية

Glass 26.70 18.35 1.45 1.06 25.19 30.000 801.00 550.56 31.80 زجاج

FIPCO 46.60 14.14 3.30 2.11 22.13 11.500 535.90 162.62 24.22 فيبكو

Maadaniyah 36.60 12.98 2.82 0.25 144.00 28.112 1,028.90 364.77 7.15 معدنية

Saudi Chemical 45.70 23.84 1.92 4.46 10.25 63.240 2,890.07 1,507.80 282.07 الكيميائيه ال�شعوديه

SPM 38.10 17.47 2.18 1.61 23.64 37.500 1,428.75 655.26 60.43 �شناعة الورق

AlAbdullatif 42.20 15.77 2.68 3.41 12.38 81.250 3,428.75 1,281.55 277.05 العبداللطيف

Saudi Export 46.80 11.15 4.20 0.62 75.50 10.800 505.44 120.44 6.70 ال�شادرات
Total Industrial Investment 

Sector - 20.36 1.67 1.74 19.59 1,474.957 50,208.66 30,026.68 2,562.91 اإLما› bطاع ال�ستãمار ال�سناعي
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ال�شركات التي مل ُتعلن �شايف الدخل، وال�شركات اخلا�شرة )اآخر اأربعة اأرباع(، غري م�شمولة يف ح�شاب ن�شبة ال�شعر للعائد 
للقطاعات ولل�شوق.

�س :املوؤ�شر �شالب لن ال�شركة �شجلت خ�شائر وفقًا للبيانات املالية لآخر اأربعة اأرباع )تنتهي يف الربع الثاين 2013 م جلميع 
ال�شركات(.

* معلقة من التداول

Companies that have not announced a net income statement or have posted negative net income (recent 4 
Quarters), are not included in calculating P/E ratio for sectors and the market.
M: Minus ratio due to company losses according to recent 4 quarters financial data (2 nd  Q 2013 as 
recent for all companies).
* Suspended

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)

الûسرcة
�سعر الإÓZق القيم¬ الدفÎي¬

ال�سعر/القيم¬ 
الدفÎي¬

العاFد على 
ال�س¡م

ال�سعر للعاFد
الأ�س¡م امل�سدر√ 

(مليون)
القيم¬ ال�سوbي¬ 

(مليون)
 Úحقوق امل�ساهم

(مليون)
�سايف الدNل 

(مليون)

ASLAK 38.800 12.292 3.157 3.252 11.929 39.000 1,513.200 479.377 126.847 اأ�شالك

MMG* 12.55 - - - - 125.000 1,568.75 - - * جمموعة املعجل

SSP 27.10 15.92 1.70 1.40 19.41 51.000 1,382.10 811.84 71.22 الأنابيب ال�شعودية

ALKHODARI 34.10 14.87 2.29 1.75 19.52 53.125 1,811.56 789.73 92.81 اخل�شري

Ceramic 114.00 36.68 3.11 7.63 14.95 37.500 4,275.00 1,375.67 285.94 اخلزف

Gypsum 31.10 14.74 2.11 0.55 56.79 31.667 984.83 466.70 17.34 اجلب�س

Cables 12.80 8.71 1.47 -4.15 (M)  (س) 76.000 972.80 662.12 -315.28 الكابالت

Saudi Industrial 16.25 9.68 1.68 0.81 19.94 40.000 650.00 387.18 32.59 �شدق

Amiantit 14.20 12.91 1.10 0.92 15.36 115.500 1,640.10 1,491.21 106.77 اميانتيت

Pipes 20.80 16.95 1.23 -1.24 (M)  (س) 40.000 832.00 677.99 -49.49 اأنابيب

Zamil Industrial 46.40 25.26 1.84 3.91 11.87 60.000 2,784.00 1,515.35 234.47 الزامل لل�شناعة

AL Babtain 31.10 14.90 2.09 2.20 14.14 42.631 1,325.83 635.28 93.76 البابطن

SVCP 73.50 16.16 4.55 5.93 12.40 15.000 1,102.50 242.45 88.90 الفخارية

MESC 19.60 7.38 2.66 0.54 36.58 40.000 784.00 295.04 21.43 م�شك

Red Sea 41.50 20.81 1.99 3.07 13.50 40.000 1,660.00 832.54 122.99 البحر الأحمر
Total Building & 

Constructuion Sector - 13.22 2.18 1.15 15.38 806.423 23,286.68 10,662.47 930.29 Aسييد والبناûطاع التb ‹ماLاإ

Real Estate 32.40 27.13 1.19 1.38 23.50 120.000 3,888.00 3,255.23 165.42 العقارية

Taiba 40.50 22.54 1.80 1.54 26.28 150.000 6,075.00 3,380.89 231.12 طيبة لال�شتثمار

Makkah 71.25 29.04 2.45 2.27 31.39 164.816 11,743.16 4,785.58 374.11  مكة لالن�شاء 

Arriyadh Development 25.50 15.96 1.60 2.64 9.67 100.000 2,550.00 1,596.48 263.60 التعمري

Emaar E .C 11.65 8.95 1.30 0.10 115.09 850.000 9,902.50 7,604.49 86.05 اإعمار

Jabal Omar 34.20 9.61 3.56 -0.04 (M)  (س) 929.400 31,785.48 8,930.14 -32.78 جبل عمر

Dar Al Arkan 10.85 15.42 0.70 0.65 16.59 1,080.000 11,718.00 16,652.67 706.23 دار الأركان

KEC 15.90 9.35 1.70 -0.08 (M)  (س) 339.300 5,394.87 3,171.93 -28.49 مدينة املعرفة
Total Real Estate 

development Sector - 13.23 1.68 0.47 25.12 3,733.516 83,057.01 49,377.40 1,765.25 اإLما› bطاع التطوير العقاري

Bahri 20.05 17.06 1.17 1.30 15.40 315.000 6,315.75 5,375.34 410.18 البحري

SAPTCO 17.70 11.59 1.53 0.85 20.84 125.000 2,212.50 1,448.82 106.15 النقل اجلماعي

Mubarrad 60.75 9.04 6.72 0.34 179.09 18.000 1,093.50 162.65 6.11 مربد

Budget Saudi 69.75 20.18 3.46 4.63 15.07 30.500 2,127.38 615.41 141.19 بدجت ال�شعودية

Total Transport Sector - 15.56 1.55 1.36 17.70 488.500 11,749.13 7,602.22 663.63 اإLما› bطاع النقل

Tihama 103.00 14.86 6.93 -0.97 (M)  (س) 15.000 1,545.00 222.91 -14.55 تهامة لالإعالن

SRMG 19.70 15.55 1.27 1.13 17.40 80.000 1,576.00 1,243.94 90.59 الأبحاث و الت�شويق

SPPC 26.50 14.17 1.87 2.11 12.53 60.000 1,590.00 850.01 126.86 طباعة وتغليف
Total Media & Publishing 

Sector - 14.95 2.03 1.31 14.56 155.000 4,711.00 2,316.86 202.90 اإLما› bطاع العÓم والنûسر

ALTAYYAR 85.25 16.93 5.04 7.32 11.65 120.000 10,230.00 2,031.22 878.34 الطيار

Hotels 32.00 17.83 1.80 1.45 22.06 100.000 3,200.00 1,782.65 145.06 الفنادق

Shams 110.00 8.41 13.07 0.96 114.28 10.150 1,116.50 85.39 9.77 �شم�س

Total Hotel & Tourism Sector - 16.94 3.73 4.49 14.08 230.150 14,546.50 3,899.26 1,033.17 اإLما› bطاع الفنادق وال�سياحة

Market - 18.39 1.98 2.23 14.41 42,900.679 1,564,018.472 788,949.82 95,682.12 اLما› ال�سوق
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At the end of July 2013 TADAWUL 
All Share Index (TASI) closed at a level 
of 7,915.11 points, gained 418.54 points 
(5.58%) over the close of the previous 
month. 

On an YTD basis TASI registered a 
positive increase of 16.38% (1,113.89 
points). Highest close level for the index 
during the month was 7,915.11 as on 
31/07/2013.

Total equity market capitalization at 

the end of July 2013 reached SR 1,564.02 
billion (US$ 417.07 billion), increased by 
4.47% over the close of the previous 
month.

The total value of shares traded 
for the month of July 2013 reached 
SR 106.43 billion (US$ 28.38 billion), 
decreased by 19.24% over the previous 
month.

The total number of shares traded* 
reached 4.08 billion shares during the 

month of July 2013 compared to 5.90 
billion shares traded for the previous 
month, decreased by 30.73%.

The total number of transactions 
executed during July 2013 reached 2.06 
million compared to 2.65 million trades 
for the month of June 2013, decreasing 
by 22.30%.

Value of Shares Traded Reached SR 106.43 billion
2.06 million Transactions Executed During July 2013

* Adjusted to all corporate actions during the period.
Number of trading days during July 2013 were 23, 
against 21  trading days during  June 2013.

ـــــة ـــــرعـــــاي ب ملخص السوق - يوليو 2013م

New Listing During 
July 2013 

On Sunday 21/07/2013 
Aljazira Takaful Taawuni Co. was 
listed (with a paid up capital of 
SR 350 million divided into 35 
million shares). The company 
offered 10.5 million shares at SR 
10 per share.

Corporate Actions - July 2013 
Fawaz Abdulaziz AlHokair Co. increased its paid up capital by issuing one 

bonus share for every two shares, raising its total number of issued shares to 
105 million. Effective 16/07/2013.

Tadawul Indices Maintenance – 2nd Q 2013
The following company and Sukuk have been included to Tadawul Indices 

as the stock and Sukuk close prices on Thursday 04/07/2013: 
• National  Medical Care Company.
• Sadara Sukuk.
And exclusion of shares of Al-baha Investment & Development Company 

from TASI and Multi-Investment Sector Index as the stock close price prior 
to its suspension.
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News

Adel Saleh Al-Ghamdi began his work as Chief Executive Officer of the 
Saudi Stock Exchange (Tadawul) on Monday, 1 July 2013, succeeding Mr. 
Abdullah S. Alsuweilmy, who recently left his position. Tadawul’s board 
has expressed its sincere thanks and appreciation to Alsuweilmy for his  
achievement and contribution whilst also wishing Al-Ghamdi all the best 
in his new position.

It is worth mentioning that Al-Ghamdi has occupied a number of 
leadership positions, most recently as General Manager of the Corporate 
Finance & Issuance Division at the Capital Market Authority which he 
joined in 2009. 

Adel S. Al-Ghamdi 
Appointed Chief 
Executive O�cer 
of the Saudi 
Stock Exchange 
(Tadawul)

The Capital Market Authority 
announces the Board of Directors 
and Senior Executives Trading 
Restriction Periods according to 
Article (50) of the Listing Rules as 
the following: 
1. For companies that follow the 

Hijri Calendar and which their 
fiscal interim period ends on 
30/9/1434H corresponding 
7/8/2013 (according to Umm 
Al-Qura Calendar), the restric-
tion period starts on 16/9/1434 
H corresponding 24/7/2013 and 
ends on the date of announc-
ing and publishing the prelimi-
nary financial statements after 
assessing the company. 

2. For companies that follow the 
Hijri Calendar and which their 
fiscal interim period ends on 
30/10/1434H correspond-
ing to 6/9/2013(according to 
Umm Al-Qura Calendar), the 
restriction period starts on 
16/10/1434H corresponding 
to 23/8/2013 and ends on the 
date of announcing and pub-
lishing the preliminary financial 
statements after assessing the 
company. 

3. For companies which fiscal inter-
im period ends on 30/9/2013,, 
the restriction period starts on 
16/9/2013 and ends on the date 
of announcing and publishing 
the preliminary financial state-
ments after assessing the com-
pany 

Announcement 
of the Board of 
Directors and 

Senior Executives 
trading restriction 

period

The Saudi Stock Exchange (Tadawul) announces 
that the bonus shares of Fawaz Abdulaziz AlHokair 
Company have been deposited into applicable 
investor’s portfolios on Wednesday 2013/7/17 (1434/9/9) by grant-
ing one share to each two shares owned by the shareholders reg-
istered in the shareholders record by the end of Tuesday 2013/7/16 
(1434/9/8).

Tadawul announces the addition of the bonus 
shares of Fawaz Abdulaziz AlHokair Company

announces from the CMA regarding the listing 
of Al Jazira Takaful Taawuni Company

The Capital Market Authority 
announces that the listing 
and trading of Aljazira Takaful 
Taawuni Company will com-
mence on Sunday 21/07/2013 
within Insurance sector with the 
symbol 8012, with a fluctuation 
limit of 10%.
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time, these models failed to construe 
currency crises encountered in Chile in 
1982 and the Peruvian Mexican crisis in 
(1994 - 1995).

Models of this generation have also 
failed to explain what happened in eco-
nomic crisis suffered by Asian countries 
where the government budgets there-
in were in balanced position and some-
times they tended to surplus. Despite 
the high growth of the total cash there-
in, but it cannot be considered at that 
time a large monetary expansion. With 
the exception of Thailand, inflation rates 
were in the Asian countries moving 
downward and the nominal outcome 
growth rate was relatively high. 
Second Generation:

As for the second generation mod-
els, they moved towards linking the 
relationship between foreign exchange 
rate systems applied in the various 
countries, especially the fixed exchange 
rate, on the one hand, and the cost side 
through interest rates, unemployment 
rates, and economic growth rates, on 
the other hand. Nonetheless, models 
of this generation have also failed to 
explain the Asian crisis.

With regard to indications that came 
out from models of both generations 
in explaining currency and financial 
crises as well as balances of payments 
crises, they were included in a study 
carried out by Frankel and Rose 1996 
for one hundred developing countries 
during the period from (1971 - 1991). 
Depending on the annual data of these 
countries, it was turned out that the ris-
ing of foreign direct investment to flow 
of foreign debt ratio has an important 
role in reducing possibility that a cur-
rency crisis takes place. At the same 
time, they could not link the relation-
ship between current deficit volume 
and expectation of a monetary crisis.

In the same year, a study carried 
out by Kaminsky, G. and Reinhart C., 
1996 for (71) countries exposed to 
balance of payments crisis and (25) 
countries exposed to bank crisis during 
the period from (1970 - 1995), showed 
that Financial Liberalization system has 
played outstanding role in explaining 
occurrence possibility of bank crisis.

The two researchers came out with 

key indicators that may indicate the 
possibility of a crisis in the monetary 
and banking sector. These indicators 
were consistent with conclusions of a 
study carried out by Tornell and Velasco, 
in 1996 which can be summarized as 
follows:

Low real exchange rate.
High growth rate of bank lending.
High ratio of M2 to foreign currency 

reserves.
Low rates of economic growth.
High inflation rate.
High real interest rate.

Experiences
The researchers then reviewed sev-

eral international experiences, to derive 
the causes and consequences thereof, 
the most important of which are as 
follows:

- Experience of Asian countries:
The countries of East Asia (Indonesia, 

Malaysia, Philippines, Thailand, South 
Korea, Hong Kong, and Singapore) have 
been called “Asian Tigers” as a descrip-
tion of an obvious feature of their econ-
omies, which were characterized by real 
growth rates exceeded (8%) in average, 
and an unusually large growth of aver-
age per capita income over the past 
thirty years. In addition, they had low 
levels of balance deficit and low prevail-
ing inflation rates.

In spite of all the positives enjoyed 

by these economies, but they came 
to crises, where those features have 
turned to problems that caused losses 
and imbalances in these countries.

The International Monetary Fund 
in its analysis of this crisis noted that 
those features enjoyed by East Asian 
countries were a reason to make local 
and foreign investors unable to esti-
mate the extent of real weakness expe-
rienced by these countries, prompting 
a large influx of capital inflows to these 
countries, which subsequently added 
heavily to the burden of the various 
institutions and policies.

In the meantime, investors and 
bankers ignored the risks in order to 
search for high return rates outside the 
United States, Japan and Europe, which 
at the time were suffering from a slow-
down in economic growth rates, the 
thing that led to lower prevailing inter-
est rates. The real problem in this thread 
was that these flows and loans, despite 
their large size, have headed to con-
struction projects and non-productive 
institutional expansions, leaving over-
priced companies and buildings. Thus, 
due to nature of the capital structure 
prevailed in these countries and its 
great vulnerability to the speculative 
operations, the crisis began in Thailand, 
and then spread in the rest of East Asian 
countries.
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Global Markets

How can it protect countries 
from financial crises?

Predicting of the Problems

How can countries predict finan-
cial problems before they take place 
to prevent their occurrence as preven-
tion is much better than treatment ?

The answer is contained within a 
study carried out by researchers Rady 
Al-Atom and Hazim Rahahelah. The 
study was submitted to the Supreme 
Council on Science and Technology 
in Jordan. The two researchers tried 
though the study to look into the inter-
national experiences in this regard 
to clarify importance of predicting 
financial problems before they occur.

The researchers say that internal causes of financial crises related 
to cash indicators which may through one way or another turn into 
local currency crisis are overlapping with each other.

In 1995, economic expert Sachs, Tornell, indicated that the most 
important indications which may refer to occurrence of financial cri-
ses lies in growth of bank loans, and also the ratio of money supply 
M2 to foreign currency reserves with focus on the latter one as it is 
considered as a financial sensitivity indicator through possibility that 
residents and others may head to exchange the local currency with 
other currencies and therefore, this could cause currency crisis.

In 1998, there was a reference to internal causes of currency crisis, 
the most important of which are the current account deficit, and cur-
rent exchange rate in addition to reduced productivity of capital. In 
spite of the multiplicity of models for estimating and expecting finan-
cial crises, but they can be summarized in two generations of models: 
First Generation:

Models of this generation came with distinguished perfor-
mance in explaining currency crises in the seventies and the 

debt crisis of developing countries in 1982. At the same 
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Comprehensive medical treat-
ment for the employee and his or 
her family.

Training programs to develop 
skills and professional capabilities.

Chances to gain experiences and 
use modern technologies.

Chances for promotion to upper 
career positions.

Saving funds for staff to increase 
their income after retirement.

Access to soft loans.
Programs to practice sports, social 

and entertainment activities.
Subscription to social insurance.
End of  service gratuity.
Benefits of work environment in 

private sector in the Kingdom can be 
deduced also from the rights stipu-
lated in Saudi Labor Law. They are 
also evident from the growth of the 
phenomenon of employee leakage 
from the government sector to the 
private sector as a result of the ben-
efits available therein.

Phenomenon of employee leak-
age from the government sector to 
the private sector:

Many studies focus on the phe-
nomenon of employees leakage and 
their transfer from the government 
sector to the private sector in search 
for  better material or moral ben-
efits as one of the problems faced 
by the government institutions. 
Immigration of employees to the 
private sector comes in response to 
the temptation of material and moral 
advantages offered by this sector 
that are not provided to them by the 
government sector.

The “dropouts” in the govern-
ment sector often appear with some 
outstanding people in the following 
occupations:

Distinguished faculty members at 
universities.

Doctors with rare specialties.
Innovator and skilled engineers.
Creative administrators.
Owners of distinctive competen-

cies in various sectors.
Reluctance

In spite of the presence of many 
career opportunities available to the 
Saudi labor in the private sector, but 

there is a reluctance from many Saudis 
to work in a lot of economic activities, 
as a result of certain factors, including:

Nature of work in some economic 
activities of the private sector:

This means the circumstances sur-
rounding work such as “temperature, 
noise, etc...”. All these factors play a role 
in attracting workers to practice such 
type of careers as labors are affected 
by these conditions and the pres-
ence of suitable work environment 
is a must. It was noted that there is a 
relationship between type of work on 
the one hand, and absenteeism and 
non-attendance at work on the other 
hand. The more the work is hard or 
dangerous, the worker is less willing 
to proceed with the practice of work.

In general, significant reduction of 
the proportion of Saudization is noted 
in some economic sectors, including 
construction and transport sectors, 
due to the nature of this business 
which require discomfort at work. The 
proportion of Saudization in building 
and construction sector reaches 7% 
and in the transport sector it is 10%. 
In addition to the hardship of work, 
these sectors are considered as of the 
lowest in terms of average salaries 
earned by Saudi labors, where sala-
ries in construction sector reach 2571 
riyals per month and in the transport 
sector they are more or less than that 
rate.

Findings and Recommendations
Findings of the worksheet can be 

summed up as follows:
The private sector plays a major 

role in the Saudi economy, where 
the number of private enterprises are 
more than 823 thousand facilities. The 
largest proportion of these enterpris-
es are represented in the wholesale 
and retail business at 48%, followed 
by the agriculture sector at 14%. The 
private sector contributes 58% of GDP 
of Saudi Arabia’s non-oil sector. Fixed 
investments of the private sector con-
stitute 46% of fixed investments in the 
Kingdom, according to data of the 
year 2011.

724 thousand labors work in the 
private sector constituting 10% of the 
private sector workforce. Furthermore, 

the private sector accommodates 
19% of the total Saudi labors in the 
Kingdom. As for the Eastern Province, 
the private sector provides jobs for 
about 27% of Saudi workforce in the 
Kingdom and Saudization rate in that 
province is among the highest pro-
portions compared to the other prov-
inces where it reaches 13% compared 
to 11% in Riyadh region in 2010.

Service professions acquire the 
largest share (by 26%) of Saudi work-
ers in the private sector. The largest 
Saudization rate is concentrated in 
clerical occupations at 95% followed 
by “managers and business adminis-
trators” at 90%. Moreover, the largest 
Saudization rate is concentrated also 
in the sector of “mines, and explora-
tion of oil, gas and water” at 60% and 
the sector of “construction and build-
ing” acquires the largest share of Saudi 
labor in the private sector, according 
to data of the year 2010.

There are a lot of benefits in the 
private sector including “Excellent sal-
aries for efficient employees, housing 
and transportation allowances, salary 
increments, comprehensive medical 
treatment, training programs, chances 
to gain experiences and promotion, 
etc...”. In addition, Saudi Labor Law 
provides Saudi workers with advan-
tages and guarantees. The phenom-
enon of employees leakage from the 
government sector to the private sec-
tor assures this trend.

There are some factors affecting 
work environment of the private sec-
tor in the Kingdom including factors 
related to work nature in some eco-
nomic activities, reluctance of Saudis 
to work in manual activities, lack of 
training and qualification, impact of 
irregular labor on competitiveness of 
Saudi labors, and mismatch of educa-
tion outputs with requirements of the 
labor market.

There is strong relationship 
between type of work and the desire 
of Saudi employee to continue in it. 
This drives Saudis to work in manage-
ment occupations. Hence, this is also 
evident by the low Saudization rate 
achieved in transportation and con-
tracting sectors as for example.
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Private Sector and Saudi Youth

Nature of Work... Attraction and 
Expulsion Factors Together

Saudi Markets

“In spite of availability of numerous work opportunities in 
the Kingdom, some Saudis do not prefer work in some private 
sector activities although there are many benefits”.

To show and indicate these benefits, the Chamber of 
Commerce in Eastern Province has prepared a worksheet that 
addressed determination of work benefits in the private sector, 
along with the factors affecting on environment of work in this 
sector. The said paper also managed to propose some practical 
suggestions in this regard.

According to statistics of a work-
sheet entitled “Work environment of 
the private sector in Kingdom of Saudi 
Arabia”, institutions of the private sector 
amount to 823.5 thousand enterprises. 
Wholesale and retail commercial institu-
tions share reach 48% of the total num-
ber of these institutions followed by 
agricultural institutions at 13.6%, then 
industrial institutions at 12.6%, hotels 
and restaurants at 9.5%. Institutions of 
“collective and personal services”, “real 

estate, rent, and commercial projects”, 
“construction and building”, “transpor-
tation, storage, and communications” 
amounted to about 5.4%, 4.6%, 2.4%, 
and 2% respectively.

Small enterprises provide about 
43.3% of job opportunities in the pri-
vate sector, while medium enterprises 
contribute by 19.2% and large enter-
prises by 37.5% of employment.

Benefits of work environment of the 
private sector in the Kingdom

There are numerous institutions in 
the private sector that provide their 
employees with multiple and various 
benefits through which they attract 
efficient people and those who have 
the desire to work seriously in order 
to achieve their objectives and main-
tain and develop their capabilities. This 
trend is increasing currently in a lot 

of private sector institutions. These 
benefits are varied from one insti-

tution to the other. Among the 
most prominent of these ben-
efits that were highlighted by 

many studies and reports are:
Excellent salaries for efficient 

employees. 
Housing allowance.
Transportation, nature of work 

allowances and shift bonus.
Remunerations, cash and in kind 

bonus for top performers.
Salary increments.
Secondment allowance for employ-

ees assigned jobs outside their work 
sites.
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Abdullateef Al-furaihi
Editor-in-Chief

Editorial

Beginnings of e-commerce applications are dating back to the 
early seventies of the last century, and the most famous form of 
e-commerce is the application of electronic fund transfers. However, 
extent of this application has not exceeded the huge commercial 
institutions. Then, electronic data interchange (EDI) appeared which 
expanded the scope of e-commerce application from just financial 
transactions to other forms of transactions and increased the number 
of corporations participating in this technology from financial institu-
tions to all types of producers.

Day after day, number of internet users increased. In 1995, internet 
users have been about 16 million around the world, but five years later, 
the number hiked to 248 million users (1999). Furthermore, this num-
ber soared in 2004 to more than 817 million users; while the number 
of internet users is estimated currently at approximately 3 billion.

E-commerce led to reducing distances between producers and 
consumers and providing information about nature of products, their 
prices and producers in the market. It has even helped to decrease 
costs of trade procedures and we have already started to live what can 
be called e-marketing age after most developed countries have relied 
on it. Although Arab countries have begun their first steps on the way 
of e-marketing, but these steps still nascent.

With few exceptions of some countries, most Arab countries need 
to have access to knowledge economy and get their share in the 
internet economy. Moreover, these countries need to be convinced 
that e-marketing will have a future in many commercial activities, dis-
tribution of information, and exchange of services at the world level 
as an effective way of communication that will determine competition 
features and winning markets in the future.

In this issue, we discuss marketing of products in the digital age. 
We also monitor where the world arrived and where we need to reach 
believing that technology and modern means of communication 
including the internet have become part of determinants of economic 
strength. Since we in Saudi Arabia, the Gulf, and some Arab countries 
have fertile ground for the reception of these technologies repre-
sented in the high growth rates of use and interaction of the audience, 
it might be that our way is clearly defined but it needs more work in 
legislation, regulation and supervision on electronic commerce that 
will be the foundation of marketing. 

We celebrate Eid Al-Fitr these days, may Allah fill all your days with 
joy and happiness, and I supplicate to the Almighty to accept your 
good deeds in the month of goodness that has just left us. With the 
gladness of your meeting and interaction, our feast continues through 
constant communication with you.

Future Marketing

abdullateef.furaihi@tadawul.com.sa
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