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االفتتاحية

عبداللطيف الفريحي
رئي�س التحرير

abdullateef.furaihi@tadawul.com.sa

إتاحة مزيد من  � ملمح  �مللكية �جلديدة،  �لقر�ر�ت  تنموي جديد جاء يف  ملمح 

�ملد�ر�س  �أو�ضاع معلمي ومعلمات  �لعاملة من �جلن�ضني، وحت�ضني  يدي  �لفر�س للأ

ت�ضهيل  يف  وبامل�ضاهمة   ، �أولاً �ل��ق��ر�ر  باتخاذ  فاعلة  حكومية  م�ضاهمة  عرب  هلية  �لأ

ا �لتخطيط لتح�ضني بيئة �لعمل  تنفيذه عرب �ضندوق تنمية �ملو�رد �لب�ضرية، و�أي�ضاً

�مل�ضاركة  من  مزيد  �أجل  من  ذلك  كل  �ضبوعية،  �لأ و�إجاز�ته  �ليومية  �ضاعاته  جلهة 

و�لتنمية  �لقت�ضاد  �إيجاباًا على  �ضتنعك�س  �لتي  �مل�ضاركة  نتاج،  و�لإ �لعمل  لل�ضباب يف 

�لجتماعية.

خادم �حلرمني �ل�ضريفني يف هذه �لقر�ر�ت ي�ضع خريطة طريق و��ضحة �ملعامل، 

وينفذها عملياًا للق�ضاء على �لبطالة يف جمتمعنا، وهي لي�ضت طريق �لتوظيف فقط، 

لكنها طريق بد�أت بالتعليم فم�ضروعه للبتعاث �خلارجي نقلة كبرية يف �لعمل على 

مناكبة �لدول �ملتقدمة يف �لتنمية �لب�ضرية.

� �قت�ضادياًا تعاين  وكما �أ�ضارت وز�رة �لعمل يف بع�س تقاريرها �إىل �أن هناك هدراً

ون�ضبة  تعليمها  على  �لكبري  ن��ف��اق  �لإ ب�ضبب  للمر�أة  �لعمل  فر�س  لقلة  �ململكة  منه 

لعمل  �ملتاحة  �ملجالت  حمدودية  وج��ود  مع  خا�ضة  �لتنمية،  يف  �ملتدنية  م�ضاهمتها 

ا و�إن بن�ضبة �أقل ينطبق  �ملر�أة �لتي ترتكز يف جمايل �لتعليم و�ل�ضحة، فاحلال �أي�ضاً

يف  مهم  رق��م  �إىل  يتحولون  ول  وتاأهيلهم  تعليمهم  على  ينفق  عندما  �ل�ضباب  على 

معادلة �لتنمية.

�ملتتبع للقر�ر�ت �حلكومية �ل�ضعودية �ملتعاقبة يلم�س �نتهاء مر�حل �لت�ضخي�س 

�لدماء  �ضخ  عرب  و�لتنمية  �لقت�ضاد  مفا�ضل  لعلج  �حللول  و�نطلق  للم�ضكلت، 

ن���ت���اج لينب�س ق��ل��ب �ل��ت��ق��دم و�لرت���ق���اء ع��ل��ى كل  �ل�����ض��ع��ودي��ة يف ���ض��ر�ي��ني �ل��ع��م��ل و�لإ

�ضعدة. �لأ

� على هذ� �ل�ضتثمار، هذ� �لعائد  �لوطن ي�ضتثمر يف �أبنائه، وحقه �أن يجد عائداً

�لذي �ضيحققه �ل�ضباب لي�س مادياًا بال�ضرورة، لكنه ر�ضوخ فكر �أو�ضح و�أكرث فعالية 

يف �لتعامل مع ملفات �لقت�ضاد ويف مقدمها �لبطالة ، وتتابع مر�حل �إ�ضلح وتطور 

تطال كل �ملجالت.

مالمح جديدة

�
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مجلة شهرية مجانية تصدر عن شركة 
السوق المالية السعودية

المشرف العام  - رئيس التحرير
عبداللطيف الفريحي

abdullateef.furaihi@tadawul.com.sa

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

اإدارة الإعالن والت�سويق 

هاتف: 4197333-01  تحويلة:246 

فـاك�س : 01-4197696

adv@rawnaa.com

اإدارة التوزيع وال�ستراكات 

هاتف: 4197333-01 تحويلة:244 

فـاك�س مجاني: 8001242277

pro@rawnaa.com

عمال اإدارة تطوير الأ

هاتف: 4197333-01  تحويلة:307 

فـاك�س : 01-4608897

bsd@rawnaa.com

اإدارة التحرير المركزي

هاتف: 4197333-01 تحويلة:324 

فـاك�س : 01-4192624

edit@rawnaa.com

اإدارة ال�سوؤون الفنية

هاتف: 4197333-01 تحويلة:323 

فـاك�س : 01-4192624

art@rawnaa.com

�لمدير �لتنفيذي

�سعد بن محمد القرني

�س.ب 26450 ـ الريا�س 11486

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

www.rawnaa.com

�لنا�ضر

روؤيتنا:

 اأن نكون رواد الحلول المتكاملة في الإعالم 

المتخ�س�س بالعالم العربي..

ر�سالتنا:

عالم المتخ�س�س في المملكة العربية  نحن اأول �سركة لالإ

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

حلول متكاملة ومنتجات اإعالمية هادفة ومتميزة بم�سداقية 

ومهنية عالية تلبي احتياجات عمالئنا وتحقق ر�ساهم 

وتتجاوز توقعاتهم.

علم �لمدير �لعام لد�ر �ليوم للإ

�سالح بن علي الحميدان

اإحدى �سركات

الطباعة:

بعد مد وجزر دام طوياًل جاء قرار 

وزارة املالية بال�سماح للجمعيات 

التعاونية بتوزيع ال�سعري املعان 

من الدولة يف كافة مناطق اململكة 

�سعار املحددة واملدعومة،  بالأ

وبالكميات التي �ستغطي احتياجات 

مربي املا�سية باململكة طول العام.
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تثبت القرارات والتحركات القيادية التي ي�سهدها القطاع القت�سادي يوًما بعد اآخر اأن 

ثمار البنية التحتية حان قطافها، واأن اخلطط التنموية التي و�سعتها اململكة - ومازالت 

- توؤكد اأن من �سار على الدرب لبد اأن ي�سل، واأن احلكومة الر�سيدة حري�سة، وب�سكل 

جازم على رفع م�ستوى التطور احل�ساري  لكافة مناطق اململكة، لينعم كافة املواطنني 

بالتقدم احل�ساري يف كافة املجالت.

جانب  اإىل  خا�سة  ب�سفة  البطالة  م�سكلة  حلل  جاءت  التي  القرارات  تلك  مييز  وما 

خرى، اأنها ت�ستمل على  حلول ُمبتكرة و�ساملة، ُرِبَطت فيها مراحل التنفيذ  القرارات الأ

باأوقات حمددة،  اإ�سافة اإىل و�سع برامج متنوعة وحتديد اجلهات املعنية بتنفيذها وفق 

فرتة زمنية وا�سحة، وتق�سيم حزمة احللول اإىل حلول عاجلة واأخرى م�ستقبلية، وهو ما 

�سيقود اإىل اإجناح اخلطط احلكومية الرامية للق�ساء على ُمع�سلة البطالة ب�سكل علمي 

ومنهجي، ويفتح الباب اأمام توظيف الكفاءات ال�سعودية حتى تنال مكانتها الالئقة.

كلمة التحرير

575757



دعا مراقبون اقت�ساديون اإىل 

توطني ال�ستثمارات اخلا�سة 

عمال ال�سعوديني  برجال الأ

داخل اململكة بدًل من ا�ستمرار 

موال ال�سعودية  هجره روؤو�س الأ

للخارج، يدعم ذلك معدل عوائد 

ال�ستثمار الداخلي التي تعترب 

اأعلى من ال�ستثمار اخلارجي 

بح�سب الدرا�سات املتخ�س�سة. 

اأ�سحى العتماد على القطاع العام يف 

الدول النامية عموًما، ويف دول املجل�س 

هداف  ا، اأمًرا ل يحقق الأ خ�سو�سً

القت�سادية املن�سودة بكفاءة وفاعلية، اأما 

قدر على ممار�سة  القطاع اخلا�س فهو الأ

نتاجية يف  الن�ساطات ال�ستثمارية والإ

�سوء املتغريات الراهنة ب�سورة تنعك�س 

داء القت�سادي  اإيجاًبا على الأ

والتنموي للدول.

آخبار
تعليق تداول سهم شركة اتحاد 

عذيب لالتصاالت

أسواق عالمية
االستقرار المالي العالمي

األيدي المذعورة التقود السفن

أسواق سعودية
المنتدى السعودي لألوراق المالية.. 

تعزيز الثقة بسوق األسهم المحلية 
يحقق االستقرار االقتصادي

قضية العدد
إجازة الصيف

الهروب إلى الداخل

المجهر
النحاس ... أرخص المعادن 

وأهمها لإلنسان

وجوه
صالح بن ناصر السريع..

 فرص النمو ما زالت واعدة
في قطاعات السجاد والموكيت

�سالمية  �سهدت �سناعة امل�سرفية الإ

تطوًرا جيًدا خالل ال�سنوات املا�سية، 

ومع ت�سارع عجلة القت�ساد واحلركة 

التجارية العاملية، اأ�سبح الهتمام 

بهذه ال�سناعة اأمًرا ملًحا، خا�سة 

زمة  بعد جناحها يف عدم التاأثر بالأ

املالية العاملية، وما ت�سهده البالد 

الراعية لها يف منطقة اخلليج من 

تزايد تنموي م�ستمر.



أخبار - السوق

السوق المالية السعودية )تـداول( تعلن عن حساب 
مؤشر سوق الصكوك والسندات

�سوق  موؤ�سر  ح�ساب  عن  تـــــداول(   ( ال�سعودية  املالية  ال�سوق  تعلن 

ال�سكوك وال�سندات والذي ي�سمل جميع ال�سكوك.

ح�سب  لــكــرتوين  الإ تــداول  مبوقع  ون�سره  بال�سوق  املدرجة  وال�سندات 

التفا�سيل التالية: 

جميع  املوؤ�سر:  مكونات  وال�سندات.  ال�سكوك  موؤ�سر  املوؤ�سر:  ا�سم 

ال�سكوك وال�سندات املدرجة بال�سوق. 

نوع املوؤ�سر: موؤ�سر �سعري ل ي�سمل قيمة العوائد. 

�سا�س: الثالثاء 2011/06/21.  تاريخ الأ

�سا�س: 1.000 نقطة.  قيمة الأ

)iPhone/iPad( تداول تعلن عن إطالق خدمة
ال�سعودية  املالية  ال�سوق  ي�سر  فيها  واملتعاملني  ال�سوق  اإىل  خدماتها  لتقدمي  الدائم  و�سعيها  جهودها  �سمن 

 ) iPhone / iPad( جهزة املحمولة )تداول( اأن تعلن عن تقدمي خدمتها اجلديدة املتمثلة يف التطبيق الر�سمي لالأ

كافة  تغطي  والتي  ال�سركات  واإعالنات  ال�سوق  واأخبار  املالية  ال�سوق  وموؤ�سرات  بيانات  عر�س  على  يعمل  والذي 

يتيح هذا  املوؤ�سرات( و�سوف  وال�سندات و�سناديق  �سهم، ال�سكوك  ال�سوق حالًيا )الأ املتداولة يف  املالية  دوات  الأ

التطبيق للم�ستخدم احل�سول على البيانات واملعلومات التالية :

ال�سوق. وموؤ�سرات  لبيانات  ملخ�س  • عر�س 
و�سناديق  وال�سندات  ال�سكوك   ، �سهم  )الأ ال�ستثمارية  دوات  لــالأ املتابعة  قائمة  تخ�سي�س  اإمكانية   •

املوؤ�سرات(.

البيانية. والر�سوم  املوؤ�سرات  و�سناديق  وال�سندات  ال�سكوك  �سهم،  الأ تفا�سيل  •  عر�س 
اأ�سعارها. يف  ا  انخفا�سً اأو  ارتفاًعا  كرث  الأ ال�سركات  •  عر�س 

ال�سركات. واأخبار  ال�سوق  اأخبار  •  عر�س 
الإجنليزية. اأو  العربية  باللغة  التطبيق  عر�س  •  اإمكانية 

ولتحميل التطبيقات الرجاء زيارة اأبل �ستور.

السوق المالية السعودية )تداول( 
تعلن عن تحديث األسهم الحرة 

)المتاحة للتداول( لجميع الشركات 
بنهاية الربع الثاني 2011 م

)تداول(  ال�سعودية  املالية  ال�سوق  تعلن 

ــاحــة  �ـــســـهـــم احلــــرة )املــت عـــن حتــديــث الأ

الربع  بنهاية  ال�سركات  جلميع  لــلــتــداول( 

ح�ساب  يف  واعــتــمــادهــا  م،   2011 ــثــاين  ال

ابتداء  القطاعات  وموؤ�سرات  العام  املوؤ�سر 

املوافق  الــ�ــســبــت1432/08/01هـــ،  يــوم  من 

2011/07/02 م. 

إلغاء الترخيص الممنوح لشركة 
ساب لألوراق المالية المحدودة

موؤ�سر  ح�ساب  عن  تـداول(   ( ال�سعودية  املالية  ال�سوق  تعلن 

�سوق ال�سكوك وال�سندات والذي ي�سمل جميع ال�سكوك.

لكرتوين  الإ تداول  ون�سره مبوقع  بال�سوق  املدرجة  وال�سندات 

ح�سب التفا�سيل التالية: 

املوؤ�سر:  مكونات  وال�سندات.  ال�سكوك  موؤ�سر  املوؤ�سر:  ا�سم 

جميع ال�سكوك وال�سندات املدرجة بال�سوق. 

نوع املوؤ�سر: موؤ�سر �سعري ل ي�سمل قيمة العوائد. 

�سا�س: الثالثاء 2011/06/21.  تاريخ الأ

�سا�س: 1.000 نقطة.  قيمة الأ
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إعالن من هيئة السوق المالية بشأن طرح 
أسهم شركة أسمنت حائل لالكتتاب العام
تعلن هيئة ال�سوق املالية �سدور قرار جمل�س الهيئة رقم )2011-22-7( 

طرح  على  املوافقة  املت�سمن  2011/6/26م  املوافق  1432/7/24هــــ  وتاريخ 

)  48.950.000( �سهًما لالكتتاب العام متثل )50  %  (   من اأ�سهم �سركة اأ�سمنت 

1432/10/22هـــ  الواحد خالل الفرتة من  لل�سهم  حائل ب�سعر )10( ريالت 

املوافق 2011/9/20م اإىل 1432/10/28هـ املوافق 2011/9/26م.

�سدارقبل موعد بداية الكتتاب بوقت كاف. وحتتوي  و�سوف تعلن ن�سرة الإ

الطالع  اإىل  امل�ستثمر  يحتاج  التي  والبيانات  علىاملعلومات  �سدار  الإ ن�سرة 

عليها قبل اتخاذ قرار ال�ستثمار اأو عدمه، مبا يف ذلك البيانات املالية لل�سركة 

ومعلومات وافية عن ن�ساطها واإدارتها.

فرض غرامة مالية من هيئة 
السوق المالية

رقم  الهيئة  جمل�س  قــرار  �سدور  املالية  ال�سوق  هيئة  تعلن 

)19-22-2011( وتاريخ 1432/7/24هـ املوافق 2011/6/26م 

خم�سون   )50.000( مقدارها  مالية  غرامة  بفر�س  القا�سي 

الفقرة  ملخالفتها  ال�سعودية،  الكابالت  �سركة  على  ريــال  األــف 

)اأ( من املادة )46( من نظام ال�سوق املالية، والفقرتني )اأ( و 

)ج( من املادة )25( والفقرة )3( من املادة )32( من قواعد 

دراج، اإذ تاأخرت ال�سركة يف اإبالغ الهيئة والإعالن  الت�سجيل والإ

للجمهور عن قرار جمل�س اإدارتها املتخذ يف اجتماعها املنعقد يف 

ا�سطنبول بجمهورية تركيا خالل الفرتة من 2011/04/25 اإىل 

العام  عن  للم�ساهمني  اأربــاح  بتوزيع  التو�سية  2011/04/26م 

والذي  ال�سركة  مال  راأ�ــس  من   )%7.5( بواقع  2010م   املــايل 

اأعلنت عنه لحًقا بتاريخ 2011/04/30م.

تداول تقيم حفاًل تكريمًيا 
لرئيس مجلس اإلدارة السابق

ال�سعودية  املالية  ال�سوق  �سركة  اإدارة  جمل�س  رئي�س  اأقـــام 

لرئي�س  تكرميًيا  حفاًل  القويز  عبداهلل  بن  �ستاذ/طه  الأ )تــداول( 

وذلك  املبارك  الدكتور/فهد  ال�سابق  تــداول  �سركة  اإدارة  جمل�س 

تداول   ل�سركة  التنفيذية  دارة  والإ املجل�س  اأع�ساء  جميع  بح�سور 

واأقيم بهذه املنا�سبة حفل خطابي قدم فيه رئي�س املجل�س احلايل 

�سكره وتقديره ل�سعادة الدكتور املبارك على جهوده واإجنازاته يف 

الفرتة ال�سابقة متمنًيا له دوام النجاح والتوفيق.

من جانبه �سكر الرئي�س ال�سابق الدكتور املبارك هذه البادرة 

الطيبة من �سركة تداول متمنًيا التوفيق للجميع.

تذكارًيا  درًعــا  املجل�س  رئي�س  �سعادة  قدم  احلفل  نهاية  ويف 

ل�سعادة الدكتور فهد املبارك.

تداول تنظم المنتدى الخامس 
ألعضاء السوق

عقدت �سركة ال�سوق املالية ال�سعودية )تداول( اجتماعها اخلام�س بح�سور وم�ساركة 

جميع ال�سخا�س املرخ�س لهم العاملني يف ال�سوق املالية ال�سعودية.

ومت مناق�سة العديد من املوا�سيع الهامة وامل�ستجدات يف ال�سوق املالية ال�سعودية 

�ستاذ/  وقد اأكد �سعادة الرئي�س التنفيذي يف �سركة ال�سوق املالية ال�سعودية )تداول( الأ

وابداء  امل�ساركة  على  وحث اجلميع  املنتدى  هذا  اأهمية عقد  على  ال�سويلمي  عبداهلل 

وتلبية متطلباتهم �سعًيا  همية ذلك يف جتاوز مالحظات الع�ساء  والتوا�سل لأ الراأي 

من ال�سوق املالية  ل�سمان جودة اخلدمات املقدمة والتي ت�سب ل�سالح ال�سوق وتدعم 

البيئة ال�ستثمارية فيه.

)تــداول(  ال�سعودية  املالية  ال�سوق  �سركة  يف  التنفيذي  املدير  اجلل�سة  تراأ�س  وقد 

ال�ستاذ/عبداهلل ال�سويلمي وبح�سور عدد من امل�سئولني يف �سركة )تداول( وكذلك جميع 

ال�سخا�س املرخ�س لهم العاملني يف ال�سوق.

ا تذكارياًا للدكتور �ملبارك د�رة ُي�ضلم درعاً جانب من �لجتماعرئي�س جمل�س �لإ
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أخبار - الشركات

»الخضري«
توقع عقًدا مع 
وزارة »المياه«

�سنوية  ن�سف  مرحلية  اأربـــاح  توزيع  قــرر  دارة  الإ جمل�س  اأن  املالية  �سامبا  جمموعة  اأعلنت 

الــزكــاة،  خ�سم  بعد  ــواحــد  ال لل�سهم  هللة   80 بــواقــع  ــال  ريـــ مـليـون   776 قــدرهــا  2011م  لــعــام 

البنك  م�ساهمي  �سجالت  يف  امل�سجلني  للم�ساهمني  اإتاحتها  مت  ربـــاح  الأ توزيع  اأحقية  ــاأن  ب علًما 

البنك  �سيبداأ  حيث  2011/6/29م،  املــوافــق  1432/7/27هـــــــ  ربـــعـــاء  الأ يـــــوم  ـــداول  ت نهاية  يف 

2011/7/9م. املــــــــوافــق  1432/8/8هـــــــ  ال�سبت  يــوم  مــن  ــداء  ــت اب املــذكــورة  ربــــاح  الأ �ــســرف   يف 

هذه  توزيع  اإن  العي�سى  حممد  بن  عي�سى  املالية  �سامبا  جمموعة  اإدارة  جمل�س  رئي�س  قال  جهته  من 

رباح ياأتي متما�سيًا مع ا�سرتاتيجية �سامبا يف تنمية ا�ستثمارات م�ساهميه وم�ساركتهم يف النجاحات  الأ

التي يحققها، وا�ستمراًرا للنهج الذي داأب عليه البنك الذي يهدف اإىل �سمان ا�ستمرار منو ا�ستثماراته 

واأعماله، وحتقيق اأف�سل العوائد على ا�ستثمارات م�ساهميه.

اأعلنت ال�سركة ال�سعودية ل�سناعة الورق اأنها 

نتاج الورق  �ستقوم باإيقاف جزئي للخط الرابع لإ

الثانية  ال�سناعية  باملدينة  الكائن  مب�سنعها 

اأعمال  ببع�س  القيام  بغر�س  ــك  وذل بــالــدمــام، 

التح�سينات الفنية الالزمة لزيادة �سرعة اخلط، 

نتاجية وذلك خالل الفرتة من 26  ورفع كفاءته الإ

يونيو 2011م وملدة ثالثة اأ�سابيع.

�ستتم  التوقفات  هذه  اأن  ال�سركة  واأو�سحت 

بناء على تو�سية ال�سركة املوردة، وقالت »مت اأخذ 

الت�سغيلية  املوازنة  اإعداد  عند  بالعتبار  تاأثريها 

يف  النق�س  تعوي�س  �سيتم  حيث  2011م،  لعام 

اأثرها  و�سيظهر  كما  الثالث،  الربع  نتاج خالل  الإ

من  الرابع  الربع  خــالل  ال�سركة  على  يجابي  الإ

العام احلايل«.

بـــــنـــــاء عـــبـــداهلل  ـــت �ـــســـركـــة اأ ـــن اأعـــل

توقيع  اكتمال  عن  اخل�سري  عبداملح�سن 

لتنفيذ  والكهرباء  املياه  وزارة  مع  العقد 

بوادي  ال�سحي  ال�سرف  �سبكات  م�سروع 

مدة  خــالل  الثانية(  )املــرحــلــة  الــدوا�ــســر 

اإجمايل  مببلغ  هجرًيا  �سهًرا  وثالثني  �ستة 

قــدره56.7 مليون ريــال، وذلــك بناء على 

ن�سخة العقد التي وردت اإىل ال�سركة بتاريخ 

2011/06/25م بعد توقيعها من قبل وزير 

املياه والكهرباء، مو�سحة اأنه من املتوقع اأن 

ثر املايل لهذا امل�سروع خالل الربع  يبداأ الأ

الثالث من العام املايل احلايل.

»سامبا« يوزع 776 مليون 
ريال أرباًحا عن النصف األول

»الورق« تعلن عن إيقاف جزئي في الخط الرابع لإلنتاج
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أخبار

موبايلي تحصد جائزة أفضل شركة اتصاالت لعام 2011
نالت �سركة احتاد ات�سالت »موبايلي« جائزة اأف�سل 

للعام الثاين  عمال ال�سعودي   �سركة ات�سالت يف قطاع الأ

على التوايل بعد تتويجها �سمن ثالث ع�سرة �سركة �سعودية 

يف حفل جوائز »اأريبيان بيزن�س« الذي اأقيم موؤخًرا مبدينة 

الريا�س.

موبايلي  ح�سول  اإن  للجائزة  املنظمة  اللجنة  وقالت 

رقام  على جائزة اأف�سل �سركة ات�سالت جاء عطًفا على الأ

رقـــام  والأ امل�سرتكني  واأعــــداد  ربــــاح  الأ يف  حققتها  الــتــي 

القيا�سية يف حجم نقل البيانات من خالل النطاق العري�س 

والتي �سمنت حتقيق الريادة لل�سركة حملًيا واإقليمًيا.

بزيادة   2011 العام احلايل  ول من  الأ الربع  ا�ستهلت  قد  وكانت موبايلي 

ال�سابق ، حمققة  العام  الربع من  ربــاح مقارنة بذات  الأ 40% يف �سايف  بلغت 

�سافة لتوقيعها يف �سهر  اآراء املحللني وتوقعاتهم، بالإ قفزة كبرية تخطت بها 

اأكرب واأ�سخم �سبكة للجيل الرابع يف املنطقة عن  فرباير املا�سي عقًدا لبناء 

وىل«. طريق ذراعها »بيانات الأ

لالت�سال  الرئي�س  نــائــب  موبايلي  �سركة  عــن  نيابة  اجلــائــزة  وت�سلم 

اأن هذه اجلائزة جاءت تتويًجا  اأو�سح  والعالقات العامة حمود الغبيني الذي 

�سافة  مل�ساريع وخطط ا�سرتاتيجية انتهجتها ال�سركة يف قطاع الت�سالت بالإ

اإىل عدد من اخلدمات واملنتجات التي طرحتها ال�سركة.

 وقال الغبيني »كل النجاحات التي نحققها يوًما 

بعد اآخر  ما كانت لتكون لول ف�سل اهلل ومن ثم جهود 

القوية  التحتية  البنية  اإىل  اإ�سافة  موبايلي  من�سوبي 

التي �ساهمت باأن حتوز موبايلي من خاللها على ثقة 

ماليني امل�سرتكني وبالتايل متكني ال�سركة من تقدمي 

خدمات رائدة ترثي بها حياة م�سرتكيها«.

التي  ال�سرتاتيجية اجلديدة  اأن  الغبيني  واأ�سح 

اأعلنت عنها موبايلي يف العام املن�سرم �ستكون رافًدا 

والعرتافات  الإجنــازات  من  مزيد  لتحقيق  اأ�سا�سًيا 

الدولية كونها متتد قوتها من القراءة املتاأنية مل�ستقبل 

�سافة اإىل توافقها مع التوجه العاملي املن�سّب على  الت�سالت يف املنطقة بالإ

النطاق العري�س ب�سقيه الثابت واملتحرك.

على  ع�سرة  احلادية  لل�سنة  ُينظم  الــذي  التكرمي  حفل  ح�سر  وقد  هذا 

التوايل والذي اأقيم يف فندق الفي�سلية بالعا�سمة ال�سعودية الريا�س اأكرث من 

عمال وكبار التنفيذيني يف ال�سركات ال�سعودية والإعالميني. 250 من رجال الأ

يذكر اأن  جلنة حتكيم »اأريبيان بيزن�س« ت�سم خرباء متخ�س�سني يف 

وتنظم جملة  بفروع اجلائزة،  تعنى  التي  القت�سادية  القطاعات  خمتلف 

والكويت  والريا�س  دبي  من  كل  يف  ال�سنوية  جوائزها  بيزن�س«  »اأريبيان 

وعمان.

لرعايتها االحتفال باليوم العاملي للتربع بالدم
جامعة الملك سعود تكرم شركة محمد عبد العزيز الراجحي

نظم بنك الدم بامل�ست�سفيات اجلامعية التابعة جلامعة 

امللك  وم�ست�سفى  خــالــد  املــلــك  )م�ست�سفى  �سعود  املــلــك 

عبدالعزيز اجلامعيان( موؤخًرا احتفاًل باليوم العاملي للتربع 

ت�ساوي حياة لغريك«،  »نقطة دم منك  بالدم حتت عنوان: 

يف مركز غرناطة التجاري بالتعاون مع جمموعة )�سيديل 

�سركة حممد  من  ر�سمية  وبرعاية  التطوعية،  ب�سمة(  ويل 

عبدالعزيز الراجحي واأولده القاب�سة. 

ر�سالة  تو�سيل  الحــتــفــال  مــن  الــدم  بنك  وا�ستهدف 

بالدم  التربع  ثقافة  ن�سر  يف  تتمثل  طفال  والأ للعوائل  هامة 

لدى الن�ساء والرجال، وذلك عرب فعاليات متنوعة ت�سمنت 

�سرح التعليمات املتبعة وال�سرورية للقيام بالتربع بالدم، وت�سحيح املفاهيم 

اخلاطئة ب�ساأن التربع بالدم.

التربع  ثقافة  لزرع  ترمي  طفال  لالأ ترفيهية  فعالية  احلفل  ت�سمن  كما 

�سافة  اإىل ركن  بالدم فيهم من ال�سغر وجعلها من عاداتهم عند الكرب، بالإ

دوية  تثقيفي �سرحت خالله جمموعة �سيديل ويل ب�سمة تاأثريات بع�س الأ

على عملية التربع بالدم وال�سخ�س املتربع، حيث لقت اإقباًل كبرًيا من قبل 

زوار املركز، ملا يطمح اإليه بنك الدم من تنفيذ �سل�سلة فعاليات عن اأهمية 

على م�ستوى من ن�سر  التربع يف اأماكن وطرق خمتلفة حتمل روؤية م�ستقبلية لأ

الوعي وتر�سيخ ثقافة التربع بالدم.

ويف اخلتام اأقيم حفل تكرميي للقائمني على الحتفال ولتكرمي ال�سركات 

الراعية مببنى كلية الطب ح�سره معايل مدير جامعة امللك 

�سعود الدكتور عبداهلل العثمان وعميد كلية الطب وامل�سرف 

الدكتور  �سعود  امللك  بجامعة  اجلامعية  امل�ست�سفيات  على 

مدير  معايل  خالله  مــن  قــام  فـــاران  اآل  فهاد  بــن  مــبــارك 

اجلامعة بتكرمي �سركة حممد عبد العزيز الراجحي واأولده 

باأهمية  لوعيها  وتقديًرا  للحفل،  الرئي�سي  الراعي  القاب�سة 

و�سرائحه  املجتمع  بني قطاعات  بالدم  التربع  ثقافة  تعزيز 

اعتزازه  معرًبا عن  اإليها،  التذكارية  الدرع  وقدم  املختلفة، 

بهذا الدور الذي يهدف اإىل امل�ساركة يف خدمة املجتمع.

املالك  يو�سف  بن  اإبراهيم  �ستاذ  الأ عرب  جانبه  من 

عالم ب�سركة حممد عبد العزيز الراجحي  مدير عام العالقات العامة والإ

من  تنطلق  والتي  امل�ساركة  بهذه  ال�سركة  اعتزاز  عن  القاب�سة،  واأولده 

ا�ست�سعارها لدورها يف الرتقاء باملجتمع وامل�ساهمة يف جهود تثقيفه ورفع 

م�ستوى الوعي لدى كافة �سرائحه يف كل ما يخدم الوطن، ومن ذلك تعزيز 

ثقافة التربع بالدم ملا له من اأهمية ق�سوى للمجتمع حيث يوفر احتياجات 

�سرتاتيجية التي  امل�ست�سفيات من الدم دون احلاجة ل�سترياده، التزاًما بالإ

ت�سلل كميات  الناجمة عن احتمالت  للمخاطر اجلمة  تتبعها اململكة جتنًبا 

اأبناء  من  للمر�سى  خطرية  ا  اأمرا�سً حتمل  بفريو�سات  امللوث  الــدم  من 

الفعاليات  خمتلف  مع  البناء  التفاعل  على  ال�سركة  حر�س  موؤكًدا  الوطن، 

التي ترثي وتفيد املجتمع.
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»بتلكو« تعتزم تولى 
إدارة »زين« السعودية

قــــال الــرئــيــ�ــس الــتــنــفــيــذي 

»بتلكو«  لالت�سالت  للبحرين 

ال�سركة  اإن  كالياروبولو�س  بيرت 

زين  اإدارة  حــق  على  �ستح�سل 

ال�سعودية بعد �سراء ح�سة مقابل 

950 مليون دولر يف ال�سركة.

وحليفتها  بتلكو  وح�سلت 

�سركة اململكة القاب�سة على اإذن 

لعر�سهما  الفني  الفح�س  ببدء 

الت�سالت  �سركة  ل�سراء ح�سة 

ـــن(  املــتــنــقــلــة )زي

البالغة  الكويتية 

ــــن  زي يف   %25

وذلــك  ال�سعودية 

بعد ثالثة اأ�سهر من التفاق املبدئي على ال�سفقة.

حالًيا  حت�سل  الكويتية  زين  ن  لأ حيوًيا  مو�سوًعا  دارة  الإ حق  ويعد 

والعالمة  دارة  الإ مقابل  ال�سعودية  الوحدة  اإيـــرادات  من   %2.7 على 

التجارية وفًقا ملذكرة من اإت�س.اإ�س.بي.�سي وتعادل هذه الن�سبة حوايل 

2.4 ريال لل�سهم.

منحة يابانية لألردن بقيمة 17مليون دينار
17 مليون دينار  ردن بقيمة  قدمت احلكومة اليابانية منحة مالية لالأ

�سمن برنامج امل�ساعدات اليابانية اخلا�س بالبيئة والتغري املناخي.

متويل  يف  �ست�ستخدم  املنحة  اأن  عمان  يف  �سدر  �سحفي  بيان  وذكــر 

�سوية  رفع  اإىل  اإ�سافة  متفرقة من  اأنحاء  ال�سرب يف  ملياه  م�ساريع  واإن�ساء 

من  امل�ستفيدين  عــدد  وزيــادة  املائي  الفاقد  معدل  لتقليل  ال�سخ  حمطة 

خدمات املياه بحوايل 4400 �سخ�س.

يذكر اأن احلكومة اليابانية اأعلنت يف بداية العام احلايل عن برنامج 

ال�سنوات  مــدار  على  دينار  مليون   200 بقيمة  ردن  الأ يف  م�ساريع  لتمويل 

الثالثة القادمة.

ألف مشارك في منتدى تونس لالستثمار

الخطوط القطرية تعتزم طرح أسهمها لالكتتاب
للخطوط  التنفيذي  الرئي�س  قال 

ــبــاكــر اإن  اجلــويــة الــقــطــريــة اأكــــرب ال

اأويل  عام  طرح  اإجراء  تدر�س  ال�سركة 

�سهمها يف 2011. لأ

العام  هذا  يكون  »قد  الباكر  وقال 

من  اأكــرب  ح�سة  على  ا�ستحوذنا  كلما 

اأن  م�سيًفا  املـــوعـــد«،  تــقــدم  الــ�ــســوق 

�سركة الطريان عينت م�ست�سارين لكنه 

اأنه  اإىل  رف�س حتديد هويتهم، م�سرًيا 

»بالتاأكيد �سيكون يف موعد مبكر عما يتوقع النا�س«.

�سهمها  ويف دي�سمرب ذكرت ال�سركة اأنها تعتزم اإجراء طرح عام اأويل لأ

رباح. يف مطلع 2012 عقب ثالث �سنوات متتالية من الأ

قطر  جهاز  ال�سيادية  الــرثوة  �سندوق  ميلك  التي  ال�سركة  واقرتبت 

لال�ستثمار ن�سفها من اإبرام �سفقة �سراء ح�سة 35% يف كارجولوك�س اأكرب 

�سركة لل�سحن اجلوي يف اأوروبا. 

ن يف ثالث عام من الربحية على التوايل. واأو�سح الباكر اإن �سركة الآ

املالية  ال�سنة  يف  دولر  ماليني   205 �سافية  اأربــاًحــا  »حققنا  وقــال 

2009- 2010 واأكرث من 230 مليون دولر يف 2010-2011. بالن�سبة لل�سنة 

 6.5 تتجاوز  ايراداتنا  احلالية  املالية 

للطرح  ن�ستعد  ولهذا  دولر.  مليارات 

ويل«. العام الأ

اجلــويــة  اخلــطــوط  اأن  ـــاف  واأ�ـــس

�سركة  طـــالق  لإ ــا  اأيــ�ــسً تعد  القطرية 

وتــابــع  الــتــكــلــفــة.  منخف�س  لــلــطــريان 

منخف�س  لــلــطــريان  نــاقــلــة  »�سنفتتح 

نفقد  اأنــنــا  ن�سعر  اأن  مبجرد  التكلفة 

ال�سم  �سجلنا  لكننا  بال�سوق.  ح�ستنا 

وخطة العمل جاهزة وخمطط الطائرات املطلوبة جاهز. �سنطلقها �سريًعا 

جًدا مبجرد اإعطاء اإ�سارة البدء.«

ومن بني �سركات الطريان منخف�س التكلفة باملنطقة طريان اجلزيرة 

والعربية للطريان وطريان البحرين وفالي دبي.

ورد الباكر على تقارير باأن ال�سركة تدر�س ال�ستحواذ على ح�سة يف 

تي.اأيه.بي الربتغالية املتعرثة قائال »ل لي�س �سحيًحا هذه �سائعة.«

وتبني قطر اأكرب دولة م�سدرة للغاز الطبيعي امل�سال يف العامل مطاًرا 

جديًدا يت�سع خلم�سني مليون راكب �سنوًيا. و�ست�ست�سيف الدولة اخلليجية 

كاأ�س العامل لكرة القدم عام 2022.

مب�ساركة  لال�ستثمار«  تون�س  »منتدى  التون�سية  العا�سمة  يف  عقد 

قرابة األف �سخ�س من بينهم 320 م�ستثمًرا اأجنبًيا ينتمون لـ 26 دولة.

التعريف  اإىل  يومني  ا�ستمر  ــذي  ال القت�سادي  امللتقى  وهــدف 

املا�سي  يناير  من  ع�سر  الرابع  ثــورة  بعد  لتون�س  اجلديدة  بال�سورة 

وت�سليط ال�سوء على قيم احلوكمة الر�سيدة وال�سفافية وحرية املبادرة 

يجابي على حت�سني مناخ ال�ستثمار. واأثرها الإ

يف  جنبي  الأ ال�ستثمار  حول  عمل  ور�س  املنتدى  برنامج  وت�سمن 

والنعكا�سات  فيها  املربجمة  ال�ستثمارات  وبرامج  الداخلية  املناطق 

املنتظرة على اآفاق التنمية والت�سغيل ونقل اخلدمات خارج بلد املن�ساأ.
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وزير املالية اليوناني: 
يمكن تحقيق 

أهداف الميزانية
قال وزير املالية اليوناين اجلديد ايفاجنيلو�س 

الديون  اأزمــة  من  �ستنجو  اليونان  اإن  فينيزيلو�س 

امل�ستهدفة  امل�ستويات  عن  حتيد  اأن  دون  ال�سعبة 

للميزانية. 

ليحل  تعيينه  بعد  لل�سحفيني  فينيزيلو�س  وقال 

وزاري  تعديل  يف  باباكون�ستانتينو�س  جــورج  حمل 

اأن  واأ�ساف  اإنقاذها«،  و�سيتم  البالد  اإنقاذ  »يجب 

ال�سكوك �ساورته ب�ساأن قبول املن�سب.

الفساد يكلف الصين 87 مليار يورو خالل 20 عاًما
قالت درا�سة للبنك املركزي ال�سيني اأن م�سوؤولني �سينيني فا�سدين اختل�سوا اأكرث من 87 مليار 

يورو يف اأقل من ع�سرين عاًما.

وقالت الدرا�سة اإن ما بني 16 و18 األفا من كوادر احلكومة اأو روؤ�ساء ال�سركات احلكومية فروا 

جمالية بحواىل 800 مليار يوان)87.5  اإىل اخلارج اأو اختفوا بعدما تلقوا ر�ساوى تقدر قيمتها الإ

مليار يورو(.

الوليات املتحدة  اإىل دول متطورة مثل  الكبار الذين اختل�سوا املبالغ الكبرية  وفر امل�سوؤولون 

قل اأهمية اإىل دول اأقرب منها مثل رو�سيا اأو تايالند. وكندا وا�سرتاليا، بينما انتقل الأ

حيان هونغ كونغ معرًبا اإىل دول الكومونولث، فيما  وا�ستخدم امل�سوؤولون الفا�سدون يف اأغلب الأ

مر اآخرون عرب دول اإفريقية اأو اأمريكية 

ـــدول  ال اإحــــدى  اإىل  لــلــو�ــســول  لتــيــنــيــة 

الغربية، وفر بع�سهم وهم يحملون مبالغ 

نقدية يف حقائبهم.

�سكال التي طبقت لختال�س  ومن الأ

اإبــــرام عــقــود مـــزورة و�سرقة  ــــوال  م الأ

ممتلكات تعود اإىل �سركات �سينية عامة 

يف اخلـــارج عــن طــريــق طــرف ثــالــث اأو 

اإن�ساء �سركات وهمية تتلقى اأمواًل تاأتي 

من ر�سا.

لو�س اجنلي�س مثال  اأو  نيويورك  �سكنية يف  اأحياء  العقارات يف  اأ�سعار  اأن  الدرا�سة  واأو�سحت 

ارتفعت حتت تاأثري تدفق عائالت �سينية م�سدر اأموالها م�سبوه. 

موال الناجمة عن  واأكدت الدرا�سة التي اأعدت ا�ستناًدا اإىل اأرقام جمعت يف 2008 اأن نقل الأ

الف�ساد اإىل خارج ال�سني ميكن اأن »يقو�س اأ�س�س �سلطة احلزب احلاكم«.

واأ�سافت اأنه »حلماية دعم ال�سعب ووجود احلزب، يجب معاقبة امل�ستفيدين من الف�ساد ومنع 

الف�ساد ب�سكل فعال«.

�سالحات  الإ بــدء  منذ  الف�ساد  ملكافحة  اإجـــراءات  اتخاذ  عن  ال�سينية  ال�سلطة  تكف  ومل 

�سرعية  تقو�س  التي  فة  الآ تلك  من  احلد  تنجح يف  اأن  بدون  عاًما   30 من  اأكرث  قبل  القت�سادية 

احلزب ال�سيوعي وتغذي ا�ستياء ال�سكان.

»بالك  لهواتف  امل�سنعة  الكندية  اإم(  اآي  )اآر  مو�سن«  اإن  »ري�سري�س  �سركة  اأعلنت 

هــداف  والأ اأرباحها  تراجع  ظل  يف  املوظفني  ت�سريح  عمليات  من  �سل�سلة  الذكية  بريي« 

يرادات، و�سط ازدياد �سعبية املنتجات املناف�سة من �سركتي »اأبل« و»جوجل«. املحددة لالإ

ول  وقالت ال�سركة امل�سنعة لهاتف »بالك بريي« اإنها حققت اأرباًحا خالل الربع الأ

بقيمة 695 مليون دولر مقارنة بـ 769 مليون دولر خالل الفرتة نف�سها من العام املا�سي 

و934 مليون دولر خالل الربع املا�سي.

وهوت املبيعات اإىل 4.9 مليار دولر، مبا يقل بنحو 300 مليون دولر عن  الهدف 

12% عن  مبيعات الربع  5.2 مليار دولر، ومبا يقل بن�سبة  الذي حددته ال�سركة بنحو 

ال�سابق التي بلغت قيمتها 5.6 مليار دولر.

الهادفة   ال�سركة تخ�سر معركتها  اأن  موؤ�سًرا على  الرتاجع  واعترب م�ستثمرون ذلك 

جهزة  العديدة التي  اآبل والأ اإىل احلد من �سعبية اأجهزة »اآي فون« التي تنتجها �سركة 

تعمل بنظام الت�سغيل »اأندرويد« من اإنتاج جوجل.

أخبار - عالمية

»بالك بيري« تخفض عدد موظفيها بسبب منافسة »أبل« و»جوجل«
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أزمة الشعري..

الجمعيات التعاونية 
تحارب المتالعبين

بال�ضماح  �ملالية  وز�رة  ق���ر�ر  ج��اء  ط��وي��لاً  د�م  وج���زر  م��د  بعد 

كافة  يف  �لدولة  من  �ملعان  �ل�ضعري  بتوزيع  �لتعاونية  للجمعيات 

�لتي  وبالكميات  و�مل��دع��وم��ة،  �مل��ح��ددة  ���ض��ع��ار  ب��الأ �ململكة  مناطق 

�ضتغطي �حتياجات مربي �ملا�ضية باململكة طول �لعام.

�ضهدت  طاملا  �أزم���ة  لينهي  �ل�ضحيح  وقته  يف  ج��اء  ق��ر�ر  وه��و 

وي��رف��ع �حل��رج ع��ن كاهل  �ملا�ضية،  ي���ام  �لأ � خ��لل  ك��ب��رياً  � ت�ضاعداً

بال�ضعري، ليلقي  �ل�ضعودي  �ل�ضوق  �مل�ضوؤولة عن متويل  �ل�ضركات 

ا �لطريق على �أية حماولت  �لكرة يف مرمى تلك �جلمعيات قاطعاً

ا. من جانب �ملوزعني للتلعب كما كان يحدث �ضابقاً

الرياض: أحمد السيد علي

أسواق سعودية
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قرار وزارة المالية بالسماح 
للجمعيات التعاونية بتوزيع 

الشعير جاء في وقته.

ويف بيان �سحفي مت توزيعه موؤخًرا قال عبداهلل 

اجلمعيات  اإدارة  جمل�س  رئي�س  نــائــب  الــوابــلــي 

التن�سيق  القرار جاء من خالل  اإن هذا  التعاونية 

بني جمل�س اجلمعيات التعاونية ال�سعودية، وجلنة 

ع�سويتها  يف  ي�سرتك  التي  التعاوين  ال�ستهالك 

كل من ممثلي وزارة التجارة وال�سناعة، ووزارة 

والقروية،  البلدية،  الــ�ــســوؤون  ووزارة  الــزراعــة، 

التعاونية  اجلمعيات  من  وعــدد  العمل،  ووزارة 

وت�سجيع  املالية  وزارة  ومب�ساندة  ال�ستهالكية، 

وزارة ال�سوؤون الجتماعية.

تاأتي  اخلطوة  هذه  اأن  عن  الوابلي  وك�سف 

خــالل  مــن  ال�سعري  تــوزيــع  اتــفــاقــيــة  اإطــــار  يف 

التالعب  على  للق�ساء  التعاونية  اجلمعيات 

بها  تقوم  التي  ال�سعري  واأ�سعار  التخزين،  يف 

هذه  وت�سمن  اململكة،  داخــل  وجهات  �سركات 

قبل  من  اأكــرب  ومراقبة  اأ�سمل  تغطية  اخلطوة 

على  اإليها  واملنت�سبني  اجلمعيات  هذه  اأع�ساء 

عادلة  اآلــيــة  و�سمان  ال�سعري،  مــن  ــهــم  واردات

ت�سمن  كما  امل�ستهلكني،  بني  توزيعها  يف 

�سواق ال�سوداء التي قد  الق�ساء على الأ

تن�ساأ ب�سبب التالعب.

من  اخلــطــوة  تــلــك  تنفيذ  و�ــســيــتــم 

ال�سعري  توفري  برنامج  يف  فعلًيا  البدء  خــالل 

جمعية  عـــرب45  بيع  نقطة   200 مــن  اأكـــرث  يف 

يعمل  برنامج  وهو  اململكة،  منت�سرة يف  تعاونية 

خم�س  من  اأكــرث  خالل  ال�سعري من  توفري  على 

برنامج  يف  م�سرتكة  تعاونية،  جمعية  واأربعني 

توزيع ال�سعري عرب اأكرث من مئتي نقطة توزيع، 

�ستغطي عموم مناطق وحمافظات اململكة.

ا على جناح الربنامج وا�ستمراريته،  وحر�سً

يتم يف  �سي�سري وفق جدول زمني  التطبيق  فاإن 

نهايته تغطية جميع مناطق اململكة خالل فرتة 

ق�سرية.

تقلي�ص االعتماد على ال�شعري

الــزراعــيــة  الوطنية  اللجنة  رئي�س  وكـــان 

قد  قباين،  �سمري  ال�سعودية،  الغرف  مبجل�س 

اأكد يف وقت �سابق اأهمية تقلي�س اعتماد مربي 

اأ�سا�سي  اأو  وحيد  كعلف  ال�سعري  على  املا�سية 

ن حجم ا�سترياده ت�سخم  على املدى الطويل، لأ
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ذكــرت  ح�سبما  م�ستمر،  ـــاد  ازدي ويف  كــثــرًيا 

�سحيفة احلياة، م�سرًيا اإىل اأن اململكة ت�ستورد 

7 ماليني طن �سنوًيا، وهو ميثل 50 باملئة تقريًبا 

عاملًيا،  املــتــداول  ال�سعري  حجم  اإجــمــايل  مــن 

ريال  مليار   1.4 الدولة  خزينة  دعمه  ويكلف 

ملوؤثرات  عر�سه  دائًما  يجعله  ما  ــى،  اأدن كحد 

خارجية وداخلية.

على  املا�سية  غذاء  اعتماد  تنويع  اإن  وقال 

على  نــ�ــســب  الأ هــو  وبديلة  اأخـــرى  علفية  مــواد 

دعم  اعتمدت  احلكومة  اإن  اإذ  الطويل،  املدى 

19 مدخاًل علفًيا بهدف دعم امل�سانع الوطنية 

اأهمها  التي  املــركــزة  عـــالف  الأ اإنــتــاج  لــزيــادة 

والذرة  ال�سويا  فول  وك�سب  ال�سفراء،  الــذرة 

الرفيعة وال�سوفان وق�سرة دوار ال�سم�س.

ال�شعري.. اأهمية متزايدة

الــبــاحــث يو�سف  اأعــدهــا  لــدرا�ــســة  ــا  ــًق ووف

املحا�سيل  من  يعد  ال�سعري  فاإن  قرملي،  اأحمد 

يف  ياأتي  حيث  العامل،  يف  الرئي�سية  الزراعية 

امل�ساحة  ناحية  من  اأهميته  يف  الرابعة  املرتبة 

القمح  بعد حما�سيل  وذلك  نتاج،  والإ املزروعة 

رز والذرة ال�سامية. والأ

وتنح�سر ا�ستعمالت ال�سعري يف اململكة يف 

تغذية احليوانات )كاأعالف( �سواء يف ا�ستعمال 

احلبوب لتغذية احليوان مبا�سرة اأو يف حت�سري 

خ�سر. نتاج العلف الأ العالئق املركزة اأو لإ

لل�سعري فهي  املنتجة  العامل  بلدان  اأهم  اأما 

ال�سني،  مريكية،  الأ املتحدة  الــوليــات  كندا، 

اأ�سرتاليا، رو�سيا، فرن�سا، اأملانيا وغريها. 

منخف�س  العربية  الدول  اإنتاج  ن  لأ ونظًرا 

املناطق  يف  غــالــًبــا  تــتــم  ــه  زراعــت كـــون  ن�سبًيا 

جميع  اأن  يالحظ  مــطــار،  الأ قليلة  الهام�سية 

القرار يقضي على التالعب 
في تخزين، وأسعار الشعير من 

قبل شركات داخل المملكة.

عقوبات رادعة بحق الشركات المتالعبة
ال�سعري وتخزينه  اأ�سعار  للتاأثري اخلطري لظاهرة التالعب يف رفع  نظًرا 

حداث اأزمة كربى يف القطاع الزراعي باململكة، اعتمد �ساحب ال�سمو  لإ

مري نايف  امللكي النائب الثاين لرئي�س جمل�س الوزراء وزير الداخلية الأ

10 موؤ�س�سات  1432هـ عقوبات بحق  خرة  بن عبد العزيز يف جمادى الآ

وجتاوزها  �سعار،  الأ يف  تالعبها  ثبت  اأن  بعد  ال�سعري  ت�ستورد  و�سركات 

ن�سبة هام�س الربح املحددة مبقدار 5% من تكلفة ال�سترياد، بعد خ�سم 

عانة التي تقدمها الدولة ور�سوم التفريغ يف املوانئ.  مقدار الإ

رولكو  و�سركة  جــدة،  يف  التجارية  باح�سن  موؤ�س�سة  العقوبات  وطالت 

بجدة،وال�سركة  التجارية  امل�ستنري  وموؤ�س�سة  بجدة  والتجارة  لل�سناعة 

املحدودة  واأولده  غــدران  علي  �سعيد  و�سركة  بجدة  عالف  لالأ املتحدة 

�سامل  حممد  عبداهلل  وموؤ�س�سة  بجدة  و�سركاه  النملة  و�سركة  جدة  يف 

باحكيم بجدة و�سركة حممد وعبد الرحمن ال�سعد البواردي يف الدمام 

عالف بالدمام.  عالف بالدمام وم�سنع �سركة عبد العزيز و�سعد املعجل لالأ وال�سركة املتحدة لالأ

ة  وكانت وزارة التجارة قد اأ�سارت عقب �سدور البيان اإىل اأن العقوبات ت�سمنت فر�س غرامة مالية قدرها 50 األف ريال على كل من�ساأ

نفقتها على ن�سف �سفحة يف ثالث �سحف حملية،  العقوبة على  بن�سر قرار  اإليها  امل�سار  املن�ساآت  بكل من�ساأة خمالفة من  والت�سهري 

ة ملدة خم�سة ع�سر يوًما وعدم  على اأن تكون اإحداها ممن ت�سدر يف املنطقة التي وقعت بها املخالفة اأو قريبة منها، واإغالق كل من�ساأ

�سبط  تاريخ  قبل  ال�سعري  من  ا�ستريادها  مت  التي  ال�سحنة  عن  اإليها  امل�سار  املن�ساآت  من  من�ساأة  لكل  امل�ستحقة  عانة  الإ كامل  �سرف 

املن�ساآت  على  ال�سديد  التعهد  واأخذ  اأ�سهر،  �ستة  ملدة  ال�سترياد  عن  اإليها  امل�سار  املخالفــة  املن�ساآت  من  من�ساأة  كل  واإيقاف  املخالفة 

بعدم معاودة املخالفة واإل �ستمنع من ممار�سة ن�ساطها نهائًيا.

أسواق سعودية
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كبرًيا  جــزًءا  ت�ستورد  تقريًبا  العربية  البلدان 

اأن  من  الرغم  وعلى  ال�سعري،  من  حاجتها  من 

ت�سغل  اململكة  يف  الطبيعية  املــراعــي  اأرا�ــســي 

من   %75 يـــوازي  مــا  هــكــتــار،  مــلــيــون   168.5

اإجمايل م�ساحة اململكة، اإل اأن املراعي اجليدة 

املراعي  م�ساحة  اإجمايل  8% من  �سوى  ل متثل 

اجلاف  واملــنــاخ  البيئة  تعيق  حيث  الطبيعية، 

نتاج  الإ اإجمايل  ويقدر  واإنتاجها،  املراعي  منو 

مليون طن مادة   16 اململكة بحوايل  العلفي يف 

باحتياجات  تفي  الكمية  وهــذه  �سنوًيا،  جافة 

نـــحـــو1.7 مــلــيــون وحــــدة حــيــوانــيــة فــقــط من 

العلفية.  املتطلبات 

وترجع اأ�سباب ا�ستهالك اململكة العايل من 

نواع خمتلفة  ال�سعري اإىل التوجه ل�سرائه بديال لأ

التي  ال�سفراء،  الذرة  بينها  من  عالف  الأ من 

للطن  دولًرا   335 عاملًيا  منها  الطن  �سعر  يبلغ 

و309   270 بني  ما  ال�سعري  �سعر  يــراوح  بينما 

عالف  دولرات للطن، كما ت�ستهلك م�سانع الأ

احل�س�س  خــارج  ال�سعري  مــن  كبرية  كميات 

عاملًيا  الذرة  اأ�سعار  ارتفاع  بعد  لها  املخ�س�سة 

ليتم اإدخالها بدياًل للذرة يف املركبات العلفية. 

تالعب ال�شركات 

باعتبارها  ال�سعري  زمـــة  لأ يــروج  البع�س 

اإىل  الــدرا�ــســات  ت�سري  اإذ  عاملية  طبيعة  ذات 

تقل�س يف امل�ساحات الزراعية هذا العام ب�سبب 

الزراعة  بيانات  ح�سب  اأمريكا  يف  الفي�سانات 

مريكية، وكذلك يف كندا واأ�سرتاليا وال�سني،  الأ

ذلك  لكن  اجلفاف،  ب�سبب  وفرن�سا  اأملانيا  ويف 

غري  الرتفاعات  خلف  احلقيقي  ال�سبب  لي�س 

املحلية،  ال�سوق  يف  ما�سية  فــرتات  يف  املــربرة 

ازدياد  يف  لل�سوق  امل�ستوردة  الكميات  اإن  حيث 

واإمنــا  النــخــفــا�ــس،  بــهــذا  ثــر  تــتــاأ ومل  م�ستمر 

تخزين الشعير بحجم يفوق 
الحاجة الفعلية مخالف للنظام 

ويعرض صاحبه للعقوبات.

يكمن ال�سبب الرئي�س يف التالعب الكبري الذي 

من  جمموعة  جانب  من  موؤخًرا  �سواق  الأ طال 

ال�سركات هدفت جلني م�سالح �سخ�سية على 

التجارة  وزارة  دفع  ما  العام،  ال�سالح  ح�ساب 

ال�سعودية اإىل الت�سهري بعدد من ال�سركات التي 

تالعبت يف تخزين واأ�سعار ال�سعري، ف�ساًل عن 

قيام  بع�س املربني بتخزين كميات كبرية تفوق 

احتياجهم ملدة ت�سل اإىل �ستة اأ�سهر خوًفا من 

انقطاع مفاجئ يف ال�سعري وهو ما يعد خمالفة 

للنظام. 

كما دفع ذلك عبد اهلل الوابلي نائب رئي�س 

ملنا�سدة  التعاونية  اجلمعيات  اإدارة  جمل�س 

ال�سائعات  ت�سديق  بعدم  املا�سية  مربي  جميع 

ال�سعيفة من  النفو�س  ذوي  بع�س  يطلقها  التي 

طالبهم  كما  املــربــني،  حاجة  ي�ستغلون  الذين 

حاجتهم  يفوق  بحجم  ال�سعري  تخزين  بعدم 

اإقــراره  مت  الــذي  الربنامج  اأن  موؤكًدا  الفعلية، 

اأيام  طوال  املطلوبة  بالكميات  ال�سعري  �سيوفر 

ال�سنة.
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القطاع الخاص يف دول الخليج

جهود متواضعة 
بحاجة إلى تعزيز

البد من إعطاء فرصة 
للقطاع للتواصل مع الجهات 

الحكومية المحلية واإلقليمية  

ضرورة إشراك القطاع في 
اللجان الوزارية االقتصادية 

لمجلس التعاون 

ال��دول النامية عموًما، ويف دول املجلس  أضحى االعتماد على القطاع العام يف 
خصوًصا، أمًرا ال يحقق األهداف االقتصادية املنشودة بكفاءة وفاعلية، أما القطاع 
اخلاص فهو األقدر على ممارسة النشاطات االستثمارية واإلنتاجية يف ضوء املتغيرات 

الراهنة بصورة تنعكس إيجاًبا على األداء االقتصادي والتنموي للدول.
ويف دراسة تناولت دور احتاد غرف دول مجلس التعاون اخلليجي يف مسيرة 
التكامل االقتصادية اخلليجية، يتضح أن دول املجلس يف الوقت احلاضر، باتت 
تنتظر من القطاع اخل��اص أن يأخذ ال��دور ال��ري��ادي واحمل���وري يف قيادة مسيرة 
التنمية االق��ت��ص��ادي��ة يف ظ��ل ال��ت��وج��ه ال��ع��امل��ي ن��ح��و ال��ع��ومل��ة وحت��ري��ر االق��ت��ص��اد 

باالعتماد على قوى السوق من عرض وطلب.
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طار ميكن العمل على حتقيق ذلك  ويف هذا الإ

من خالل: 

اإىل متثيل القطاع اخلا�س  يف كافة  ال�سعي   -

اللجان احلكومية التي تعمل على �سياغة التوجهات 

امل�سا�س  ذات  القت�سادية  والــقــوانــني  نــظــمــة  والأ

املبا�سر باأداء القطاع اخلا�س يف كل دولة من دول 

املجل�س. 

متثياًل  اخلا�س   القطاع  متثيل  اإىل  ال�سعي   -

التي  الثنائية  القت�سادية  اللجان  كافة  مبا�سًرا يف 

الــدول  مــع  املجل�س  دول  مــن  كــل  بــني  تكوينها  يتم 

خــــرى، وكــذلــك يف  واملــجــمــوعــات القــتــ�ــســاديــة الأ

جولت احلوار التي تتم على ال�سعيد الر�سمي بني 

واملجموعات  الــدول  هذه  مع  جمتمعة  املجل�س  دول 

ليكون للقطاع اخلا�س اخلليجي �سوًتا م�سموًعا يف 

�سياغة العالقات القت�سادية اخلارجية مبا يعظم 

دوره  اأداء  على  العالقات  لهذه  يجابية  الإ ثـــار  الآ

القت�سادي.

- اإ�سراك القطاع اخلا�س  يف اللجان الوزارية 

التعاون  جمل�س  اإطــار  �سمن  امل�سكلة  القت�سادية 

لدول اخلليج العربية ليكون لهذا القطاع دور حموري 

القت�سادية  الــتــوجــهــات  �سياغة  على  العمل  يف 

تطبيق  جمال  يف  دوره  وزيــادة  امل�سرتكة  اخلليجية 

ال�سوق   واإقامة  املوحدة  القت�سادية  التفاقية  بنود 

يف  التمثيل  يتم  اأن  ويــقــرتح  امل�سرتكة.  اخلليجية 

احتــاد  خــالل  مــن  اإليها  امل�سار  واجلـــولت  اللجان 

الغرف اخلليجية كجهة من�سقة وراعية للقطاع اخلا�س 

اخلليجي، بحيث يقوم بتن�سيق مواقف ومرئيات هذا 

القطاع يف الق�سايا وامل�سائل القت�سادية املطروحة 

والتو�سل اإىل اإجماع ب�ساأنها قبل طرحها على اللجان 

الوزارية وجولت احلوار املختلفة . 

القطاع  دور  الــدرا�ــســة  ا�ستعر�ست  اأن  وبــعــد 

املطلوب،  دون  تبدو  التي  م�ساهماته  ومدى  اخلا�س 

هذا  اإىل  النظر  يتطلب  الــدور  هذا  تفعيل  اإن  قالت 

التوجهات  �سياغة  وموؤثر يف  فاعل  ك�سريك  القطاع 

وذلك  اخلليجي  التعاون  جمل�س  لدول  القت�سادية 

من خالل: 

احلكومية  اجل��ه��ات  م��ع  املوؤ�ش�شي  التعاون 

والر�شمية اخلليجية:

اخلا�س  للقطاع  فر�سة  اإعــطــاء  عــرب  وذلـــك 

اخلليجي ملد ج�سور الت�سال مع اجلهات احلكومية 

قليمية  وفق اأطر موؤ�س�سية ثابتة ووا�سحة  املحلية والإ

القطاع  هذا  نظر  وجهات  اإي�سال  خاللها  من  يتم 

و�سيا�سات  توجهات  من  ي�ساغ  ما  حــول  ومرئياته 

ب�سكل  والقطاعي  الكلي  امل�ستوى  على  اقت�سادية 

م�ستمر ودائم ومنهجي. 
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- التو�سع يف ت�سكيل اللجان امل�سرتكة التي ت�سم ممثلي القطاع اخلا�س مع العديد من اجلهات 

احلكومية وزيادة م�ساركتها يف العديد من اإدارات بع�س املوؤ�س�سات العامة التي لعملها �سلة مبا�سرة 

بالقطاع اخلا�س لتقدمي املقرتحات ب�سكل م�ستمر ومبا�سر حول ال�سعوبات وامل�ساكل التي تعرت�س 

جمالت  يف  معاجلتها  �سبل  حــول  ــاأول  ب اأوًل  القــرتاحــات  وتقدمي  اخلا�س،  القطاع  عمل  م�سرية 

اخت�سا�س هذه اللجان واملوؤ�س�سات.

ال�سيا�سات  ب�ساأن  املجل�س  دول  حلكومات  اقرتاحات  تقدمي  اإىل  اخلا�س  القطاع  مبادرة   -

ال�سعيد  القت�سادية على  وامل�ستجدات  املتغريات  تت�سق مع طبيعـة  التي  والجتماعية  القت�سادية 

املجل�س يف جمال حتديد  دول  اإىل حكومات  والن�سح  امل�سورة  وتقدمي  والــدويل،  قليمي  والإ املحلي 

حتقيق  اأجل  من  به  يقوم  اأن  اخلليجي  اخلا�س  للقطاع  ميكن  وما  املتاحة  القت�سادية  اخليارات 

هداف القت�سادية الوطنية ، وذلك من خالل اإعداد التقارير املتخ�س�سة ورفعها اإىل اجلهات  الأ

املعنية اإذا ما تعذر اإي�سالها باإحدى الطرق امل�سار اإليـها �سابًقا.

- امل�ساهمة يف ا�ستقرار الت�سريعات القت�سادية وتو�سيح الن�سو�س يف  هذه الت�سريعات مبا 

امل�سكالت  ومعاجلة  ت�سخي�س  على  والعمل  والواجبات.  احلقوق  و�سوح  اخلليجي  للم�ستثمر  يوؤمن 

القت�سادية التي تواجه القطاع اخلا�س اخلليجـي يف هذا املجال. 

من  التي حتد  التجارية  املعوقات  معاجلة 

التبادل التجاري:

يل اجلمركي  - النتهاء من م�سروع الربط الآ

بني اإدارات اجلمارك بدول جمل�س التعاون.

جراءات الواجب اتباعها من قبل  - تو�سيح الإ

ت�سهيل  اأجل  من  احلرة  للمناطق  التابعة  امل�سانع 

التبادل ال�سلعي داخل دول املجل�س.

املنافذ  على  خليجية  فنية  جلــان  اإنــ�ــســاء   -

بحيث  امل�ستوردين،  �سكاوي  يف  للنظر  اجلمركية 

ملوظفي  املمنوحة  تلك  فــوق  �سالحيات  تعطى 

اجلـــمـــارك وتـــرفـــع تــقــريــرهــا لــهــيــئــة اجلــمــارك 

التي  العقبات  اأنــواع  حول  دوري  ب�سكل  اخلليجية 

تواجه التجارة البينية بدول املجل�س.

جراءات  - زيادة توعية القطاع اخلا�س بالإ

وجــوب  يعني  مــا  البينية،  املــنــافــذ  يف  املتبعة 

جــراءات  الإ بكافة  وامل�سدرين  املنتجني  توعية 

اإىل  املنتجات  لت�سدير  املطلوبة  وامل�ستندات 

باقي دول جمل�س التعاون اأوًل باأول ، وعقد ور�س 

بالهيئة الحتادية للجمارك اخلليجية  للتعريف 

من اأجل تفعيل دورها يف خدمة القطاع اخلا�س 

اخلليجي.

- عدم مطالبة املنتج اخلليجي باأي �سهادات 

يف  عليها  من�سو�س  غري  اإ�سافية  م�ستندات  اأو 

�سهادات  ذلك  يف  مبا  اجلمركي  الحتــاد  اتفاقية 

املطابقة والرتاخي�س.

وتكثيف  التن�سيق  ــات  ــي واآل و�ــســائــل  ـــادة  زي  -

ع�ساء وو�سع  الزيارات مل�سوؤويل اجلمارك بالدول الأ

التي  امل�ساكل  حلل  و�سريعة  فعالة  تن�سيق  اآليات 

اجلمركية  املنافذ  يف  ال�سلع  ان�سياب  تواجه 

والقيام بزيارات ميدانية للحدود للوقوف 

جـــــراءات  الإ وو�ــســع  املــ�ــســاكــل  لتلك 

الكفيلة بحلها ودعم تكرارها.

- متديد عمل املراكز احلدودية اإىل 24 �ساعة 

املعر�سة  ال�سلع  تلك  خا�سة  ال�سلع  انتقال  لت�سهيل 

واملنتجات  �سماك  والأ لبان  الأ منتجات  مثل  للتلف 

لكرتوين  الإ بالربط  والهتمام  والغذائية،  الزراعية 

بالكوادر  املنافذ  هذه  وتاأهيل  وبتجهيز  بينها  فيما 

والتقنية  الفنية  وامل�ستلزمات  املــوؤهــلــة  الب�سرية 

عمليات  اإجنــاز  �سرعة  على  ت�ساعد  التي  املتطورة 

التفتي�س والتخلي�س اجلمركي.

أهمية إنشاء لجان فنية 
بالمنافذ الجمركية للنظر 

في شكاوي المستوردين

�0
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- حت�سني م�ستوى العاملني يف املراكز اجلمركية 

والهتمام باإقامة دورات تدريبية �سواء على امل�ستوى 

املحلي اأو اخلليجي ملوظفي وزارات القت�ساد املالية 

�سافة اإىل موظفي  وال�سناعة والزراعة وغريها بالإ

نظمة  اجلمارك لتاأهيلهم تاأهياًل فاعاًل يف تطبيق الأ

والقوانني املتعلقة بتطبيق التفاقية �سواء ما ي�سدر 

منها على امل�ستوى املحلي واخلليجي.

ال�سلع  لــتــبــادل  وا�ــســحــة  اآلــيــة  على  التــفــاق   -

ال�سناعية  ذلـــك  يف  مبــا  اخلــلــيــجــيــة  واملــنــتــجــات 

ان�سيابها  وت�سهيل  وال�سمكية  واحليوانية  والزراعية 

عرب املنافذ اجلمركية خا�سة الربية.

دلــــة  حــ�ــســائــيــات والأ - تــوفــري الــبــيــانــات والإ

تذليل  يف  امل�ساهمة  �ساأنها  مــن  الــتــي  ر�ــســاديــة  الإ

ال�سعوبات.

تفعيل اآليات العمل االقت�شادي امل�شرتك من 

خالل:

�سراع بتوحيد جميع الت�سريعات واللوائح  - الإ

جراءات املنظمة للتجارة �سواء منها اجلمركية  والإ

خا�سة  التعاون،  جمل�س  دول  بني  اجلمركية  وغري 

لتقلي�س  واملقايي�س  املوا�سفات  قــوانــني  توحيد 

باملوا�سفات  املتبادل  ــرتاف  والع الفنية  العوائق 

داخل دول املجل�س من اأجل زيادة التبادل ال�سلعي 

بني دول املجل�س.

لتطبيق  حمــددة  اآلــيــات  اإيــجــاد  على  العمل   -

حماكم  ت�سكيل  يتم  بحيث  الــتــجــاريــة،  حــكــام  الأ

خمت�سة للف�سل يف املنازعات التجارية بني ال�سركات 

اخلليجية وذلك خلدمة تعزيز التبادل التجاري بني 

دول املجل�س وتنمية ال�ستثمارات اخلليجية امل�سرتكة 

فيما بني مواطني دول جمل�س التعاون لي�سعر املواطن 

اخلليجي بثمار تطبيق التفاقية املوحدة لدول جمل�س 

التعاون.

اخلليجي  غــــراق  الإ مكافحة  نــظــام  تفعيل   -

حلماية ال�سناعة اخلليجية.

املنازعات  لف�س  وفعالة  منا�سبة  اآلية  اإيجاد   -

حدث  حــال  يف  التعاون  جمل�س  دول  بني  التجارية 

خرق لبنود التفاقية.

لعــتــمــاد  مـــوحـــدة  خليجية  هــيــئــة  اإنــ�ــســاء   -

العالمات التجارية اخلليجية، حتى يتم ت�سجيل تلك 

العالمات ، عرب فروع هذه الهيئة يف كافة دول جمل�س 

التعاون.

امللكية  الــ�ــســارمــة حلــقــوق  تــوفــري احلــمــايــة   -

نتاج والعالمات  الفكرية واملعرفة الفنية واأ�ساليب الإ

�سماء التجارية. والأ

- ر�سم اإطار ل�سيا�سة اقت�سادية خليجية موحدة 

لدول جمل�س التعاون ومنح القطاع اخلا�س دوًرا حمورًيا 

وجودها   عدم  اأن   باعتبار  ال�سيا�سة،  هذه  تطبيق  يف 

مكانات  والإ الفر�س  من  ال�ستفادة  من  عملًيا  يحد 

اأو  التعاون  اتفاقية دول جمل�س  تتيحها  اأن  التي ميكن 

طراف يف اإطار منظمة  خرى املتعددة الأ التفاقيات الأ

وروبية. التجارة العاملية وال�سراكة اخلليجية الأ

احلديثة  حــ�ــســاءات  والإ املعلومات  توفري   -

على  للت�سهيل  اخلليجي  القــتــ�ــســاد  اأداء  عــن 

خطط  اإعداد  على  قادرين  وجعلهم  امل�ستثمرين، 

ا�ستثمارية طويلة املدى.

وجوب معالجة 
المعوقات التجارية التي 

تحد من التبادل التجاري

تذليل العقبات المتعلقة 
بتجارة الخدمات

ويتم ذلك عرب عدة حماور:

حتريًرا  التعاون  جمل�س  دول  اتفاقية  اإطار  يف  اخلدمات  جتارة  حترير  • �سرورة 
هذه  يف  اخلا�س  القطاع  على  اإيجاًبا  �سينعك�س  كونه  ا�ستثناءات،  دون  كاماًل 

اإطار  يف  اخلدمات  جتارة  مفاو�سات  يف  بفعالية  امل�ساركة  من  وميكنها  الــدول، 

منظمة التجارة العاملية.

دون  اخلليجية  �سواق  الأ يف  منتجاتهم  بت�سريف  اخلليجيني  للمنتجني  ال�سماح   •
احلاجة لوكيل حملي.

للبنوك  وال�سماح  اخلليجية  العمالت  �سرف  اأ�سعار  توحيد  �سرعة  على  العمل   •
اخلليجية يف فتح فروع لها داخل دول جمل�س التعاون.

�1
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أزمة اإلي كوالي

المبالغة في التخويف..
»خيار« استراتيجي لجني األرباح
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يف  هامبورغ  مدينة  قلب  اإىل  اخل�سراوات  ومــزارعــو  جتــار  خــرج  قالئل  ــام  اأي منذ 

�سارة  اأملانيا، وقاموا باإهداء املارة اخليار والطماطم واخل�س باملجان كنوع من الإ �سمال 

اإىل اخل�سائر الفادحة التي حتملوها ب�سبب بكرتيا »اإي كولي« القاتلة التي قيل اإن بع�س 

اإن  اخلطوة  هذه  منظمي  اأحد  الفري�س  ينز  وقال  فيها،  ال�سبب  تكون  رمبا  اخل�سراوات 

هذه الب�سائع مل تعد  تباع يف الوقت احلايل، وبدًل من رميها فاإنهم يهدونها اإىل النا�س، 

ملان اأنها ل ت�سر، لكن النا�س  نهم يعلمون اأنها غري م�سرة  واأنهم فقط يريدون اأن يروا الأ لأ

رف�سوا اأن ياأخذوها منهم.

�سادراتها،  انهارت  حيث  هناك  بالزراعة  ج�سيمة  اأ�سرار  حلقت  ا  اأي�سً اإ�سبانيا  يف 

وروبي  الأ اإىل مطالبة الحتاد  ثاباتريو  لوي�س  �سبانية خو�سيه  الإ ما دفع برئي�س احلكومة 

املفو�سية  رفعت  الذي  الوقت  يف  هذا  وحدث  ببالده،  حلقت  التي  �سرار  لالأ بتعوي�سات 

�سبانية التي ُي�ستبه يف اأنها كانت �سبب الت�سمم،  وروبية التحذير من تناول اخل�سار الإ الأ

بعد اعرتاف �سلطات هامبورغ ال�سحية باأنها اأخطاأت يف اتهامها.

بدء  مع  يومًيا  اليورو  مباليني  خ�سائر  تكبدوا  وروبيني  الأ املزارعني  فاإن  املجمل  ويف 

الإعالن عن املخاطر ال�سحية نتيجة القيود التي فر�ست على حترك منتجاتهم للخارج، 

وربيون ب�سبب رو�سيا التي ت�سرتي خ�سراوات  وكانت معظم اخل�سائر التي ت�سرر منها الأ

وكانت  �سنوًيا،  دولر  مليون   580 يعادل  وروبــي مبا  الأ الحتاد  دول  اأوروبية وحتديًدا من 

يوًما بعد آخر يزداد إميان االقتصاد العاملي بأن خسائره ال تنبع من 
سياساته قدر ما حتدث بفعل األخبار السيئة واملتسرعة، واملتنامية دون 
النتائج  ، فيما  العالم وحفاظها عليها  فحص دقيق، متذرعة بصحة 
وخيمة ، واخلسائر يف تصاعد حتى تأتي رصاصة الرحمة فيعلن عن 
أن تلك األخبار كاذبة، وأنه ليس ثمة ما يضير، وال يهم أن يأتي ذلك 

متأخًرا بعد أن يكون اخلراب قد طال الكثيرين.
حدث ذلك يف أزمة إنفلونزا الطيور واخلنازير والسارس واخلطابات 
امللغمة باجلمرة اخلبيثة، وهو يحدث اآلن يف بكتيريا اإلي كوالي )رغم 

انحسارها جزئًيا(، وال أحد يدري من أين تأتي الضربة القادمة. 

الرياض : أحمد السيد علي

العدد 57 - يوليو 2011م
�3



من  لــلــواردات  حظر  فر�س  اأعلنت  من  اأول  رو�سيا 

وربي، وهو القرار الذي راآه م�سوؤولون  دول الحتاد الأ

اأوروبيون خمالًفا لقواعد منظمة التجارة العاملية.

ـــر الـــذي حـــاول رئي�س وفــد الحتــاد  م وهــو الأ

اإقناع  فالنزويال«  »فرناندو  رو�سيا  اإىل  ـــي  وروب الأ

امل�سوؤولني الرو�س به، اإل اأن رئي�س الوزراء »فالدميري 

بوتني« رد قائاًل: »اأنا ل اأريد جلب ال�سم للنا�س تلبية 

لقواعد منظمة التجارة العاملية«، لكن الرد الرو�سي 

وروبيني بالطبع وراأوه مبالًغا فيه، فنادوا  مل يقنع الأ

وروبية  الأ املفو�سية  اإن  حيث  احلظر  رفع  ب�سرورة 

اأ�سارت اإىل اأنه ل يوجد م�سدر حمدد لهذا الوباء.

لكن رو�سيا مل تاأبه كثرًيا ففر�ست عدة �سروط 

الــطــازجــة من  ا�ــســتــرياد اخلــ�ــســار  قبل رفــع حظر 

وروبي الذي فر�سته ب�سبب املر�س املتف�سي  الحتاد الأ

الرو�سية  الوكالة  وطلبت   ، البكترييا  عن  والناجت 

اأملانيا  يف  املعنية  ال�سلطات  من  امل�ستهلكني  حلماية 

املر�س قبل  اأ�سباب  توؤكد  اأن  وروبــي  الأ ويف الحتــاد 

وروبيني  رفع احلظر، واأ�سارت اإىل اأنه يتوجب على الأ

انت�سر  غذائية  مــواد  اأي  وعرب  كيفية  حتديد  ا  اأي�سً

املر�س وحتديد املواد الغذائية التي ت�سببت به. 

وروبيني اأن يثبتوا  ا من الأ كما طلبت رو�سيا اأي�سً

اأن الو�سع اأ�سبح حتت ال�سيطرة واأن ين�سروا لئحة 

جراءات التي اأدت اإىل وقف انت�سار املر�س. بالإ

�شعار تدين االأ

تدنت  حيث  اإيطاليا  طــالــت  ــا  اأيــ�ــسً اخل�سائر 

 0.15 فبلغت  ب�سكل لفت،  يطايل  الإ اخليار  اأ�سعار 

اأواخـــر  رطـــل«   2.2 »حـــوايل  ــواحــد  ال للكيلو  يـــورو 

نهاية  يف  يــورو   0.70 مع  باملقارنة  املا�سي  ال�سهر 

اأبريل2011م .

ــا  ــاًج ــت اإن ــــــا  اأوروب اأكــــرب دول  ــا  ــي اإيــطــال ــد  ــع وت

مرتي  طن  مليون   13.65 يعادل  مبا  للخ�سراوات 

ح�سب اإح�سائيات عام 2009، تليها اإ�سبانيا بفارق 

بينما حتتل  مليون طن مرتي،   13.63 طفيف عند 

وىل عامليا تليها الهند. ال�سني املرتبة الأ

اإنها لي�شت اإ�شبانية !

مر  رغم اأن �سمال اأملانيا كان اأكرث املدانني يف الأ

يف  ال�سبب  اإن  قالت  ملانية  الأ املختربات  اأن  باعتبار 

زمة يرجع اإىل اإحدى املزارع يف مدينة هامبورج  الأ

مفارقات  عــدة  اأظــهــرت  زمـــة  الأ اأن  اإل   ، ملــانــيــة  الأ

اخلا�سر  اإ�سبانيا  �سيجعل  كان  ا�ستمرارها  اأن  منها 

يف  �ساهموا  ملانية  الأ والبنوك  فامل�ستثمرون  كــرب،  الأ

ال�سنوات  مدى  على  �سباين  الإ القت�ساد  متويل منو 

لل�سماح  وذلــك   ،2008 يف  املنتهية  ع�سرة  اخلم�س 

املجاورة،  وروبية  الأ الدول  بركب  باللحاق  �سبانيا  لإ

اأزمة  بداية  ومنذ  متطورة،  كاأمة  مكانتها  وتعزيز 

بع�س  ــه  وّج الــيــورو،  منطقة  يف  ال�سيادية  الــديــون 

وراء  ال�سبب  هو  �سباين  الإ اخليار  يكون  اأن  ر�سمًيا 

انت�سار بكترييا »اأ�سريكيا كولي« »اإي اإت�س اإي �سي«، 

حتذيرها  رفعت  اإنها  وروبــيــة«  الأ »املفو�سية  وقالت 

التحاليل  اأظهرت  اأن  بعد  �سباين  الإ اخليار  ب�ساأن 

�سباين  النهائية يف اأملانيا واإ�سبانيا، اأن »اخل�سار الإ

كولي  »اأ�سريكيا  بكترييا  انت�سار  عن  م�سوؤوًل«  لي�س 

النزفية« )اإي اإت�س اإي �سي(.

مزارعو الخضراوات في 
ألمانيا، أهدوا المارة الخيار 

والطماطم بالمجان

ملان اللوم لل�سيا�سات التبذيرية يف كل  ال�سيا�سيني الأ

ب�سكل  تعتمد  التي  واليونان  والربتغال  اإ�سبانيا   من 

انتهاج  اإىل  ودعوها  ملانية،  الأ امل�ساعدات  على  كبري 

اخليار«  »اأزمــة  جــاءت  ثم  قا�سية،  تق�سفية  �سيا�سة 

التوتر،  من  جرعة  الدولتني  بني  العالقات  لتمنح 

�سبان  الإ باأن الفالحني  ملان  الأ انطباًعا لدى  وترتك 

الرغم  على  ال�سحية،  ال�سالمة  �سروط  يطبقون  ل 

من اأن اإنتاج وت�سدير معظم اخل�سراوات تتحكم به 

موؤ�س�سات زراعية و�سناعية �سخمة.

حيث  اأخـــرى  منحنيات  ليدخل  مـــر  الأ وتــطــور 

ملانية  الأ املواقف  اإ�سبانية  �سحية  جمعيات  اعتربت 

على  نا�سطون  ووجه  جانب«،  الأ »كراهية  من  نابعة 

ملانيا  لأ �سديدة  انتقادات  نــرتنــت  الإ عرب  املــدونــات 

اأن  اأذاعوا  اأن  بعد  و�سط دعوات ملقاطعة ب�سائعها، 

من  الناجمة  اخل�سائر  يقدرون  �سبان  الإ املزارعني 

يف  دولر  مليون   288 من  باأكرث  كولي«  »اإي  انت�سار 

�ستوؤدي  اأتلفت  التي  اخل�سراوات  اأن  كما  �سبوع،  الأ

اإىل فقدان 70 األف وظيفة زراعية يف بلد لديه اأعلى 

معدل بطالة يف اأوروبا.

فيما كان الو�سع يف اأملانيا نف�سها يثري ال�سخرية 

املحزنة حيث و�سعت العديد من املتاجر على رفوفها 

عالمات على بع�س ال�سلع واخل�سراوات »اإنها لي�ست 

اإ�سبانية«.

انتقادات امل�شاكني

ملــــان«  ـــّدر »احتــــاد الــفــالحــني الأ مــن جــانــبــه ق

�سمال  يف  اخل�سار  مزارعو  تكبدها  التي  اخل�سائر 

كولي«  »اإي  بكترييا  عدوى  ا�ستمرار  ب�سبب  البالد 

بخم�سة ماليني يورو يومًيا.

بــورن  هلموت  لــالحتــاد  الــعــام  مـــني  الأ وانتقد 

البحوث  ومــعــاهــد  ملــانــيــة  الأ ال�سّحية  ال�سلطات 

اخل�سار  زراعات  على  تركيزها  ب�سبب  واملختربات 

التي يعتا�س عليها نحو 10 اآلف فالح ومزارع، بدًل 

من البحث عن م�سدر البكترييا لدى �سال�سل جتار 

على  ويوزعونها  اخل�سار  ي�سرتون  الذين  اجلملة 

مراكز البيع يف البالد.

وعلى رغم اأن عدًدا كبرًيا من املزارعني اأظهر 

خالية  خ�سرواتهم  اأن  توؤكد  املختربات  من  براءات 

اأي بكترييا م�سرة بال�سّحة، رف�س امل�ستهلكون  من 

عموًما �سراء هذه اخل�سار الثالثة.

�سبان،  الإ املزارعني  رابطة  قالت  اإ�سبانيا  ويف 

يف  ال�سحة  وزيرة  �سد  ق�سائية  دعوى  �سرتفع  اإنها 

ربطت  التي  �سرتوك�س،  بروفر  كورنيليا  هامبورغ 

باخليار  �سي(  اإي  اإتــ�ــس  )اإي  بكترييا  تف�سي 

لي�س  »خــيــارهــم«  اأن  موؤكدين  �ــســبــاين،  الإ

زمة ، وهو ما اأكده لحًقا  م�سوؤوًل عن الأ

ا�ستبعد  عندما  وروبـــي،  الأ الحتــاد 

أسواق عالمية
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وقتها تعليق كافة الن�ساطات الوطنية غري ال�سرورية 

حــداث  الأ اإلغاء  اأدى  وقد   ، كاملة  اأيــام  خم�سة  ملدة 

الليلية  نــديــة  الأ وكافة  امل�سارح  واإغــالق  الريا�سية 

مدينة  يف  واخلدمات  التجزئة  �سناعات  تكبد  التي 

مليون   55 بلغت  خ�سائر  وحدها  العا�سمة  مك�سيكو 

دولر يومًيا ،عندما عمدت ال�سلطات اأوًل اإىل اإغالق 

جميع املدار�س، وت�ساعف هذا املبلغ بعد اأن اجتهت 

التي  املطاعم  كافة  اإغـــالق  اإىل  ا  اأي�سً ال�سلطات 

»العملة  البيزو  انخف�س  فيما  الزبائن،  فيها  يجل�س 

املئة  يف   5.5 بلغت  بن�سبة  الدولر  اأمام  املك�سيكية« 

�سيوية. منذ اأن بداأت حالة الطوارئ بالقارة الأ

اأرباح العقاقري

ارتفعت  اخلنازير  اإنفلونزا  اأزمــة  عنفوان  يف 

�سركتي  وحتديًدا  العاملية  دويــة  الأ �سركات  اأ�سهم 

و»جالك�سو�سميث  دويــة«  لــالأ ال�سوي�سرية  »رو�ـــس 

كالين الربيطانية« بن�سب كبرية يف �سوق التعامالت 

وىل فيما  املالية حيث و�سلت الن�سبة اإىل 3,8% لالأ

املالية  التعامالت  يف  اإىل%3  الثانية  ن�سبة  و�سلت 

لبور�ستي زيورخ ولندن على التوايل، وكان لفًتا اأن 

نفلونزا  دوية امل�سادة لإ ال�سركتني تنتجان بع�س الأ

العديد  عليها  اعتمد  هامة  نقطة  وتلك  اخلنازير، 

والطبية  الوبائية  الق�سايا  يف  املتخ�س�سني  من 

هناك  اأن  على  التدليل  يف  القت�ساديني  واملحللني 

عــالمــيــة  الإ احلــمــالت  وراء  معلنة  غــري  اأهـــداًفـــا 

مت�سمنة  اأخــرى  حمالت  اأي  فاقت  التي  ال�سخمة 

اأزمة .. واأزمات

ذهان اأزمات اأخرى  اأزمة »اخليار« اأعادت اإىل الأ

اقت�سادية  خ�سائر  ا  اأي�سً واأحــدثــت  بالعامل  مــرت 

اأن  وتعلن  العاملية  املنظمات  ترتاجع  اأن  قبل  فادحة 

مبالًغا  كان  تاأثرياتها،  جتاه  اتبعته  الذي  التخويف 

مر مل يكن يحتاج لكل  الأ واأن  فيه بطريقة مفزعة، 

جراءات. تلك الإ

�سيوية مازالت حتتفظ بذكريات موؤملة  القارة الآ

مع مر�س ال�سار�س الذي اأدى الإعالن عنه اإىل انخفا�س 

حاد يف ال�ستهالك ال�سخ�سي يف القت�ساديات التي 

من  اخلروج  �سخا�س  الأ جتنب  فقد  بالوباء،  تاأثرت 

منازلهم متاًما، فيما اأعلن الرئي�س فيليب كالديرون 

أكثر من 288 مليون دوالر 
في األسبوع خسائر إسبانيا 

منذ اندالع األزمة
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نفلونزا، ودلل هوؤلء  بث الهلع واخلوف من وباء الإ

2006م  عــام  اإىل  بالرجوع  تلك  حتليالتهم  على 

ــذي �سهد ارتــفــاًعــا كــبــرًيا يف ن�سبة  ال الــعــام  وهــو 

خر  الآ هو  �سهد  الــذي  الطيور  باإنفلونزا  �سابة  الإ

�ساهمت  �سخمة  اإعالمية  حملة  للكثريين  وفًقا 

التي  »رو�ــس«  �سركة  اأربــاح  ارتفاع  يوؤكدون يف  كما 

نفلونزا اإىل  9  تقوم باإنتاج امل�سل امل�ساد لهذه الإ

مليارات فرنك �سوي�سري.

ا بالتقارير الر�سمية ملنظمة  كما ا�ستدلوا اأي�سً

ال�سحة العاملية لعام 2008 م ، حيث قالت املنظمة 

بلغ  الطيور  باإنفلونزا  الب�سرية  �سابات  الإ عدد  اإن 

 15 يف  فقط   247 اأثــرهــا  على  تــويف  اإ�سابة   391

دولة من اأ�سل 63 دولة اكت�سف املر�س فيها. وهذا 

بدوره يقود للنظر يف ما حدث من زيادة واإ�سراف 

دوية اخلا�سة بهذه  على امل�ستوى الدويل ب�سراء الأ

احلقيقي  املر�س  وحجم  ينا�سب  ل  بحجم  وبئة  الأ

العاملية  ال�سحة  منظمة  فر�ستها  التي  واملعاناة 

بالنظر  منه  التاأكد  ميكن  مــا  وهــو  ـــدول،  ال على 

اأنفقه  اإىل اإح�ساءات البنك الدويل الذي قدر ما 

العامل على مكافحة اإنفلونزا الطيور ما بني 1,25 

 %3,1 يعادل  ما  اأي  اأمريكي  دولر  تريليون   2 اإىل 

لهذه  وتعقيًبا  العاملي.  املحلى  الناجت  اأجمايل  من 

مايل  )حملل  هولفورد  جينف  قــال  حــ�ــســاءات  الإ

حتقق  ما  اإن  املالية(  للو�ساطة  جيفريز  �سركة  يف 

اجلديد  الوباء  وراء  دويــة  الأ ل�سركات  فوائد  من 

انت�سار  ــاء  ــن اأث حتققت  الــتــي  تلك  مــن  اأقـــل  كــان 

اإنفلونزا الطيور بالرغم من �سغط منظمة ال�سحة 

مزارعو أوروبا تكبدوا خسائر 
بماليين اليورو مع بدء 

اإلعالن عن المخاطر الصحية

عبد الحميد العمري
ع�سو جمعية القت�ساد ال�سعودية

توظيف القطاع المالي في 
تنمية االقتصاد الوطني

العمل نحو حتقيق معدلت  برز على م�ستوى  والأ الرئي�سة  دوار  بالأ اقت�ساد  اأي  املايل يف  القطاع  ي�سطلع 

منو مرتفعة، ويتمثل اأهم اأدواره يف اإجناح عمليات التمويل املايل؛ خا�سة متويل امل�ساريع التجارية وال�سناعية 

ن�سطة القت�سادية ذات القيم  نتاجية، والتي يرتتب عليها تعزيز لالأ التي تخدم اأغرا�س التنويع يف القاعدة الإ

على بالن�سبة لالقت�ساد، اإ�سافًة اإىل م�ساهمتها يف خلق فر�س عمل جديدة وجمدية ملخرجات حقل  امل�سافة الأ

التعليم، اأو حتى ا�ستثمار وتوظيف خربات الكوادر الوطنية العالية التاأهيل. 

وبالنظر اإىل واقع القت�ساد الوطني لدينا وما ينتظره من حتديات ج�سيمة تقف بينه وبني اآفاق ات�ساعه 

هداف  الأ تلك  جل حتقيق  لأ الراهن  الوقت  كرث جدارة يف  والأ اأيدينا  املتاحة يف  اخليارات  بني  �سنجد  ومنوه، 

امل�ستقبل  غمار  خلو�س  واإمكانية  متانًة  القت�سادية  القطاعات  اأكرث  من  ُيعد  الذي  املايل!  القطاع  يف  متمثاًل 

كرث  املجهول بكل كفاءة واقتدار. كما اأنه يتقّدم على بقية القطاعات القت�سادية من عدة نواٍح؛ لعل اأولها اأنه الأ

تنتظره؛ �سواًء يف جمال  التي  الواعدة  الفر�س  كرث من ناحية  الأ الوقت ذاته  القطاعات، ويف  تطوًرا بني بقية 

كيدة  اأو يف جمال خدمات الو�ساطة املالية الوا�سعة اخليارات نظري التوقعات الأ اخلدمات البنكية التقليدية، 

اأزهى  بواحدٍة من  املوعودة  التاأمني  واأخرًيا يف جمال خدمات  املحلية،  املالية  ال�سوق  وارتقاء  با�ستمرار تطور 

مراحل تطورها خالل العقد القادم. ثم؛ متثل الفر�س الوظيفية التي �ستن�ساأ عن ات�ساع وتعملق هذا القطاع، 

كرمية  فر�ٍس  عن  الباحثني  واملواطنات  للمواطنني  بالن�سبة  دخاًل  على  والأ جاذبية  كرث  الأ

حتديًدا،  املو�سوع  هذا  يف  املعّدة  احلديثة  القت�سادية  للدرا�سات  فوفًقا  للعمل،  ومناف�سة 

يتطّلب النجاح يف هذا امل�سمار تلبية الطلب املت�ساعد على العمالة املتخ�س�سة يف علوم 

دارة املالية والتاأمني، واملتوقع اأن يتجاوز كثرًيا اأ�سعاف العدد الراهن  املال والقت�ساد والإ

البالغ نحو 25 األف موظف وموظفة من ال�سعوديني!

هلي يف هذا اخل�سو�س اليوم  همية الق�سوى لرتكيز العمل املوؤ�س�ساتي والأ ت�ستمد الأ

ويف امل�ستقبل من عّدة ق�سايا؛ اأهمها ما مت اإي�ساحه فيما تقّدم اأعاله، اإ�سافًة اإىل �سرورة 

ال�ستفادة الكاملة من الفر�س املتوافرة لدى القطاع املايل، فعلى �سبيل املثال ي�سل حجم 

ال�سنوية  ربــاح  الأ تعود  اأن  يتوقع  كما  ريال،  تريليون   1.5 من  اأكرث  اإىل  البنكية  املوجودات 

لهذا القطاع اإىل النمو جمدًدا لتتجاوز �سقف الـ 27 مليار ريال بنهاية العام اجلاري. ولكن 

10.3 يف  املحلي عن  الناجت  اإجمايل  القطاع احليوي يف  تزيد م�ساهمة هذا  رغم ذلك ل 

�سعار الثابتة! لذا يتطّلب النجاح يف هذا امل�سار كثرًيا من اجلهود والعمل الدوؤوب  املائة بالأ

جهزة الر�سمية ذات  لي�س فقط من قبل موؤ�س�سات و�سركات ذلك القطاع فح�سب، بل اإن الأ

مقدمتها  يف  بذلها؛  الالزم  اجلهود  تلك  باإجناح  معنية  املبا�سرة  وغري  املبا�سرة  العالقة 

جهزة املعنية بال�ساأن املايل والقت�سادي التي يجب اأن تقدم يد العون وامل�ساندة جلهود  الأ

جوانب  خمتلف  وتطوير  تنظيم  اإجــراءات  تنفيذ  من  كثرًيا  تعّجل  واأن  والتطور،  التو�سع 

نظمة الالزمة ب�سرعٍة اأكرب توازي حجم  القطاع املايل، اإ�سافًة اإىل تطوير الت�سريعات والأ

يف  امل�ستمر  العون  لها  تقّدم  اأن  يجب  كما  همية،  الأ البالغ  القطاع  هذا  بتقّدم  الطموحات 

نظمة الدولية يف هذا املجال.  جمال ال�ست�سارة والتدريب للتكيف مع الأ

اأن  الفني  والتاأهيل  والتدريب  التعليم  وموؤ�س�سات  اأجهزة  على  يجب  اآخر،  جانٍب  يف 

جل توفري املخرجات املوؤهلة ل�سغل الفر�س الوظيفية ال�سخمة،  ت�سطلع بدورها الداعم لأ

واملتوقع ن�سووؤها باأعداٍد وفرية نتيجًة لالت�ساع القادم ل حمالٍة يف هذا القطاع! وهذا اأمٌر 

بالغ احل�سا�سية جترعنا اأمله خالل الفرتة الق�سرية املا�سية يف قطاع املقاولت، حيث تاأجل 

تنفيذ كثري من امل�ساريع التنموية الهاّمة لعدم توافر �سركات املقاولت القادرة على التنفيذ، 

ولعل ا�ستثناء تلك ال�سركات من بع�س ا�سرتاطات ال�سعودة موؤ�سر كاف على ما قد ينتظرنا 

اإن تاأخرت اخلطوات الالزمة لتطوير وارتقاء القطاع املايل.

لنا
داو

ت
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دويـــة،  والأ م�سال  الأ هــذه  ب�سراء  للدول  العاملية 

واأملح هولفورد اإىل ال�سغط املماثل الذي قامت به 

اأنفلونزا  رافقت  التي  الإعالمية  والهالة  املنظمة 

الإعالمية  الهالة  تلك  من  »بالرغم  وقال  الطيور 

منظمة  من  ب�سغط  الطيور  اإنفلونزا  رافقت  التي 

نفاق مليارات  ال�سحة العاملية والتي دفعت العامل لإ

اإنفلونزا  التي رافقت حملة  الــدولرات وهي ذاتها 

ال�سركات  لهذه  املتوقعة  العوائد  اأن  اإل  اخلنازير 

�سابًقا  حدث  ملا  مماثاًل  �سيكون  العائد  لكن  اأقل، 

دوية املتكد�سة يف املخازن  م�سال والأ مزيًدا من الأ

العامل«.  م�ستوى  على  ال�سحة  ـــوزارات  ل التابعة 

اجتــاه  وهـــي  هــامــة  نقطة  اإىل  هــولــفــورد  ويــ�ــســري 

لال�ستفادة  دويــــة  الأ و�ــســركــات  ال�سحة  منظمة 

بع�س  من  وا�سًحا  ذلك  وبدا  املخزونات  هذه  من 

حتدثت  التي  املنظمة  اإىل  املن�سوبة  الت�سريحات 

م�سال اخلا�سة باإنفلونزا  عن اإمكانية ا�ستخدام الأ

اأو  ذاته  �سواء  اخلنازير  اإنفلونزا  ملواجهه  الطيور 

بخلطه باإ�سافات جديدة. 

خري .. ال�شطر االأ

التجار  قبل  من  الحتجاجية  احلركة  اأثناء  يف 

النا�س  اأهــدوا خاللها  الذين  ملـــان،   الأ واملــزارعــني 

النا�س  ورف�س  باملجان،  واخل�سار  واخل�س  اخليار 

تــنــاول  الــتــحــذيــر مــن  انت�سر خــرب رفـــع  هــديــتــهــم، 

اأن  للعلماء  ثبت  اأن  بعد  واخل�س  والطماطم  اخليار 

البكرتيا  انت�سار  يف  ال�سبب  هي  امل�ستنبتة  الرباعم 

على اأرجح تقدير، عندها اأ�سرع املارة باأخذ اأكيا�س 

يراجعوا  اأن  قبل  التجار  من  املجانية  اخل�سراوات 

اأنف�سهم، فريجعوا يف كالمهم.

أزمة الخضار تسببت أيًضا في أزمة 
سياسية بين ألمانيا وإسبانيا

أزمة سياسية
ا يف اأزمة �سيا�سية بني اأملانيا  دق »اخليار« ت�سببت اأي�سً اأزمة اخل�سار اأو بالأ

�سباين هو �سبب  ملان باأن »اخليار« الإ واإ�سبانيا عندما �سرح بع�س امل�سوؤولني الأ

نقل هذه البكترييا، يف حني رف�ست اإ�سبانيا هذا التهام على ل�سان نائب رئي�س 

ب�سبب هذه الدعاءات،  اأملانيا  اإجراء �سد  تتخذ  »اإن بالده قد  قائاًل:  وزرائها 

اإىل ت�سويه  �سافة  ووا�سل قائاًل: »لقد فقدنا الكثري من املال ب�سبب ذلك، بالإ

املنتج  ت�سكك يف جودة  التي  ال�سلطات  اإجراء �سد  اتخاذ  ن�ستبعد  ول  �سورتنا 

لدينا ..اإنها ال�سلطات يف هامبورج«.

ملاين »اجنيال مريكل« ورئي�س الوزراء  وبعدها جرى ات�سال بني امل�ست�سار الأ

على  اتفقا  حيث  اجلانبني،  بني  الهدوء  عودة  عن  ك�سف  »ثاباتريو«  �سباين  الإ

مر. �سرورة اإيجاد و�سيلة لتعوي�س املزارعني املت�سررين من الأ

عبد الحميد العمري
ع�سو جمعية القت�ساد ال�سعودية

توظيف القطاع المالي في 
تنمية االقتصاد الوطني

العمل نحو حتقيق معدلت  برز على م�ستوى  والأ الرئي�سة  دوار  بالأ اقت�ساد  اأي  املايل يف  القطاع  ي�سطلع 

منو مرتفعة، ويتمثل اأهم اأدواره يف اإجناح عمليات التمويل املايل؛ خا�سة متويل امل�ساريع التجارية وال�سناعية 

ن�سطة القت�سادية ذات القيم  نتاجية، والتي يرتتب عليها تعزيز لالأ التي تخدم اأغرا�س التنويع يف القاعدة الإ

على بالن�سبة لالقت�ساد، اإ�سافًة اإىل م�ساهمتها يف خلق فر�س عمل جديدة وجمدية ملخرجات حقل  امل�سافة الأ

التعليم، اأو حتى ا�ستثمار وتوظيف خربات الكوادر الوطنية العالية التاأهيل. 

وبالنظر اإىل واقع القت�ساد الوطني لدينا وما ينتظره من حتديات ج�سيمة تقف بينه وبني اآفاق ات�ساعه 

هداف  الأ تلك  جل حتقيق  لأ الراهن  الوقت  كرث جدارة يف  والأ اأيدينا  املتاحة يف  اخليارات  بني  �سنجد  ومنوه، 

امل�ستقبل  غمار  خلو�س  واإمكانية  متانًة  القت�سادية  القطاعات  اأكرث  من  ُيعد  الذي  املايل!  القطاع  يف  متمثاًل 

كرث  املجهول بكل كفاءة واقتدار. كما اأنه يتقّدم على بقية القطاعات القت�سادية من عدة نواٍح؛ لعل اأولها اأنه الأ

تنتظره؛ �سواًء يف جمال  التي  الواعدة  الفر�س  كرث من ناحية  الأ الوقت ذاته  القطاعات، ويف  تطوًرا بني بقية 

كيدة  اأو يف جمال خدمات الو�ساطة املالية الوا�سعة اخليارات نظري التوقعات الأ اخلدمات البنكية التقليدية، 

اأزهى  بواحدٍة من  املوعودة  التاأمني  واأخرًيا يف جمال خدمات  املحلية،  املالية  ال�سوق  وارتقاء  با�ستمرار تطور 

مراحل تطورها خالل العقد القادم. ثم؛ متثل الفر�س الوظيفية التي �ستن�ساأ عن ات�ساع وتعملق هذا القطاع، 

كرمية  فر�ٍس  عن  الباحثني  واملواطنات  للمواطنني  بالن�سبة  دخاًل  على  والأ جاذبية  كرث  الأ

حتديًدا،  املو�سوع  هذا  يف  املعّدة  احلديثة  القت�سادية  للدرا�سات  فوفًقا  للعمل،  ومناف�سة 

يتطّلب النجاح يف هذا امل�سمار تلبية الطلب املت�ساعد على العمالة املتخ�س�سة يف علوم 

دارة املالية والتاأمني، واملتوقع اأن يتجاوز كثرًيا اأ�سعاف العدد الراهن  املال والقت�ساد والإ

البالغ نحو 25 األف موظف وموظفة من ال�سعوديني!

هلي يف هذا اخل�سو�س اليوم  همية الق�سوى لرتكيز العمل املوؤ�س�ساتي والأ ت�ستمد الأ

ويف امل�ستقبل من عّدة ق�سايا؛ اأهمها ما مت اإي�ساحه فيما تقّدم اأعاله، اإ�سافًة اإىل �سرورة 

ال�ستفادة الكاملة من الفر�س املتوافرة لدى القطاع املايل، فعلى �سبيل املثال ي�سل حجم 

ال�سنوية  ربــاح  الأ تعود  اأن  يتوقع  كما  ريال،  تريليون   1.5 من  اأكرث  اإىل  البنكية  املوجودات 

لهذا القطاع اإىل النمو جمدًدا لتتجاوز �سقف الـ 27 مليار ريال بنهاية العام اجلاري. ولكن 

10.3 يف  املحلي عن  الناجت  اإجمايل  القطاع احليوي يف  تزيد م�ساهمة هذا  رغم ذلك ل 

�سعار الثابتة! لذا يتطّلب النجاح يف هذا امل�سار كثرًيا من اجلهود والعمل الدوؤوب  املائة بالأ

جهزة الر�سمية ذات  لي�س فقط من قبل موؤ�س�سات و�سركات ذلك القطاع فح�سب، بل اإن الأ

مقدمتها  يف  بذلها؛  الالزم  اجلهود  تلك  باإجناح  معنية  املبا�سرة  وغري  املبا�سرة  العالقة 

جهزة املعنية بال�ساأن املايل والقت�سادي التي يجب اأن تقدم يد العون وامل�ساندة جلهود  الأ

جوانب  خمتلف  وتطوير  تنظيم  اإجــراءات  تنفيذ  من  كثرًيا  تعّجل  واأن  والتطور،  التو�سع 

نظمة الالزمة ب�سرعٍة اأكرب توازي حجم  القطاع املايل، اإ�سافًة اإىل تطوير الت�سريعات والأ

يف  امل�ستمر  العون  لها  تقّدم  اأن  يجب  كما  همية،  الأ البالغ  القطاع  هذا  بتقّدم  الطموحات 

نظمة الدولية يف هذا املجال.  جمال ال�ست�سارة والتدريب للتكيف مع الأ

اأن  الفني  والتاأهيل  والتدريب  التعليم  وموؤ�س�سات  اأجهزة  على  يجب  اآخر،  جانٍب  يف 

جل توفري املخرجات املوؤهلة ل�سغل الفر�س الوظيفية ال�سخمة،  ت�سطلع بدورها الداعم لأ

واملتوقع ن�سووؤها باأعداٍد وفرية نتيجًة لالت�ساع القادم ل حمالٍة يف هذا القطاع! وهذا اأمٌر 

بالغ احل�سا�سية جترعنا اأمله خالل الفرتة الق�سرية املا�سية يف قطاع املقاولت، حيث تاأجل 

تنفيذ كثري من امل�ساريع التنموية الهاّمة لعدم توافر �سركات املقاولت القادرة على التنفيذ، 

ولعل ا�ستثناء تلك ال�سركات من بع�س ا�سرتاطات ال�سعودة موؤ�سر كاف على ما قد ينتظرنا 

اإن تاأخرت اخلطوات الالزمة لتطوير وارتقاء القطاع املايل.

لنا
داو

ت
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قضية العدد

الطيران والسياحة..
انتعاش ال يدوم طويال
من  بدلًا  اململكة  داخ��ل  السعوديني  األع��م��ال  برجال  اخلاصة  االستثمارات  توطني  إل��ى  اقتصاديون  مراقبون  دع��ا 
استمرار هجره رؤوس األم��وال السعودية للخارج، يدعم ذلك معدل عوائد االستثمار الداخلي التي تعتبر أعلى من 

االستثمار اخلارجي بحسب الدراسات املتخصصة. 
وأشاروا إلى أن اململكة لديها قطاعات بكر كبيرة لم تنّمَ حتى اآلن يف ظل الفرص الكبيرة املتاحة حالًيا، وخاصة 
بعد إقرار استراتيجية تنمية القطاعات السياحية مما يولد فرًصا كبيرة للمستثمرين احملليني باالستثمار األمثل 
بقطاع السياحة وجذب السياح السعوديني واخلليجيني للسياحة الداخلية، بفضل املعطيات الكبيرة التي 

تتمتع بها اململكة والتي لم تستغل حتى اآلن.

االقتصاد.. والصيف 

كتبت - أماني فالح:

قضية العدد
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اإلنفاق الحكومي يدفع القطاعين العقاري 
والتمويلي نحو نشاط صيفي

القطاع الفندقي مازال بحاجة للمزيد من الدعم

القطاع السياحي حظي بـ2% فقط من 
التمويل الحكومي مقارنة بـ88% للقطاع 

الصناعي

االستثمار السياحي يخلق 167 وظيفة لكل 
مليون ريال.. مقابل 4 وظائف للبتروكيماويات!
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يف حني تفاوتت اآراء العقاريني حول ما اإذا كان 

على  عــام  كل  مثل  بظالله  �سيلقي  املقبل  ال�سيف 

مو�سمية،  ركــود  بحالة  وي�ساب  العقاري،  القطاع 

من  املقبلة  ال�سيف  فــرتة  املخت�سون  وا�ست�سرف 

القطاع،  �سالح  يف  ان�سبت  الــتــي  ــهــم  اآرائ خــالل 

وممثل  نهائي  كم�ستهلك  املواطن  احلــال  وبطبيعة 

عامل الطلب الكبري.

يخ�سع  اأن  ــد  لب القطاع  اإن  قــال  مــن  فمنهم 

الو�سع �سيكون  اأن  اآخرون  للركود املو�سمي، واعتقد 

خمالًفا ملا عهده القطاع واملتعاملون فيه، فقد توقع 

عمال طالل الغنيم اأن مير القطاع العقاري  رجل الأ

بحالة ركود مو�سمية كعادته، معلاًل ذلك بعدم وجود 

اأ�سحاب القرار اأو اإحجامهم عن اتخاذ اأي قرار يف 

فيه  يقومون  ا�سرتاحة  فرتة  واعتربوه  الوقت،  هذا 

بقراءة �سريعة لل�سوق العقاري ير�سمون من خاللها 

خطواتهم مع بدء عودة الن�ساط لل�سوق مرة اأخرى. 

وو�سف الغنيم هذا الركود بالطبيعي، حيث اإنه 

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

يف الوقت ذاته اأن الو�سع العام يف القطاع العقاري 

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

ا من اجلهات التمويلية كامل�سارف  التحفظ خ�سو�سً

التي بداأت تعيد ح�ساباتها األف مرة قبل ال�سروع يف 

يت�سف  الذي  العقاري  للقطاع  متويلية  م�ساريع  اأي 

بال�سبابية. 

اهلل:  املد  عــادل  عمال  الأ رجل  قال  ذلك  حول 

واملنطقة  ب�سكل عام  اململكة  العقاري يف  القطاع  اإن 

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

قامت  اإنه  حيث  الدولة،  قبل  من  جًدا  كبري  وب�سكل 

�ــســكــان يف  خــــرية مبــعــاجلــة و�ــســع الإ يف الــفــرتة الأ

وذات  اأكرب  ال�ستثمارية  الفر�س  جعل  مما  اململكة 

مردود اإيجابي على املواطن والوطن يف رفع م�ستوى 

التنمية. 

املطمئنة  منية  الأ و�ــســاع  الأ اأن  اهلل  املــد  ــد  واأك

جنبية  الأ ال�ستثمارات  جًدا يف جذب  كبري  دور  لها 

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

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

ال�سرقية تتمتع بوجود  اأن املنطقة  واأ�ساف املد اهلل 

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

قبال  الإ ب�سبب  مــام  الأ اإىل  القطاع  ويدفع  املنطقة 

عليها خالل ال�سيف من امل�سطافني بداخل اململكة 

اأو اخلليجيني على حد �سواء، ودعا املد اهلل العقاريني 

الدخول  عدم  ال�سغرية  اأو  املتو�سطة  اخلــربة  ذوي 

لعوائدها  ال�ستثمارية  قواهم  تتجاوز  م�ساريع  يف 

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

على وجه اخل�سو�س. 

وتوقع املد اهلل اأن ال�سيف املقبل لن ي�سهد حالة 

من الركود كما هو املعتاد كل عام، حيث اإن عمليات 

ال�سراء رمبا تبلغ 70% بينما العر�س والبيع قد ي�سل 

يف  امل�ساهمة  يف  وال�سركات  فــراد  الأ وي�ستوي   ،%30

خري  هذا الن�ساط ال�سيفي، وعلل ذلك بالن�ساط الأ

الذي قامت به الدولة، حيث اأن تاأثريها على القطاع 

تلك  ب�سبب   %93 و�سل  ذكــره  �سبق  مــا  خــالل  مــن 

موال التي مت �سخها لل�سوق العقاري.  الأ

�سالح  حممد  املهند�س  قــال  اآخــر  �سعيد  على 

اإن  العقارية  الوطنية  اللجنة  رئي�س  نائب  اخلليل 

العقاري ي�سهد حركة تنموية قوية مدعومة  القطاع 

هذا  يبقى  اأن  �سك  هنالك  ولي�س  الدولة،  قبل  من 

امل�سار الذي يعد م�ساًرا ت�سحيحًيا للقطاع يف توجهه 

القادم،  ال�سيف  خالل  اهلل  مب�سيئة  ف�سل  الأ نحو 

على  بظالله  يلقي  الــذي  املو�سمي  الركود  اإن  حيث 

يطال  لــن  بداخله  املتعاملون  عــهــده  كما  القطاع 

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

قراراتهم  اتــخــاذ  عــن  يعزفون  والــذيــن  العقاريني 

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

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

خرى ذات العوائد التنموية على القطاع  العقارية الأ

العقاري لن ت�ساب باأي حالة ركود لكونها مدعومة 

اإن  حيث  الدولة،  من  املا�سية  الفرتة  خالل  وبقوة 

ول.  امل�سكلة هي وطنية باملقام الأ

الإح�سائيات،  من  التثبت  اإىل  اخلليل  ودعــا 

اأرقــام  من  حوله  يثار  مبا  ال�سوق  بتاأثر  ذلك  معلاًل 

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

حال ثبوتها، والتاأكد اأي�سا من امل�سداقية التي تعد 

الوقت  وقات، يف  الأ املقيا�س املفقود لدينا يف غالب 

موؤ�سرات  باإ�سدار  تقوم  العدل  وزارة  هنالك  ذاته 

ذات �سور وا�سحة حلركة العقار يف املناطق ميكن 

اأرقام  لقراءة  التوجه  الرغبة يف  اإليها حال  الرجوع 

القطاع. 

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

ــدات  ــوح ــراء عــلــى مــ�ــســتــوى ال ــس ــ� حــركــة الــبــيــع وال

ت�سجع  عوامل  لوجود  ال�سيف  فرتة  خالل  ال�سكنية 

يف  ي�ساهم  الــذي  والوقت  احلرية  منها  ذلــك،  على 

القراءة اجليدة من قبل العائالت للخيارات املتاحة 

واملنا�سبة للم�سكن. 

 ركود مو�شمي

القطاع  اإن  القحطاين  ح�سن  قــال  جانبه  من 

على   - طبيعية  اعتيادية  دورة  على  مقبل  العقاري 

حد و�سفه - تت�سم بالركود املو�سمي والذي لي�س من 

تكون  واأن  ال�سيف،  ف�سل  طيلة  يكون  اأن  الغريب 

متدنية  را�ــســي   الأ قطاع  يف  وال�سراء   البيع  حركة 

يف املنطقة ال�سرقية لبتعاد اأ�سحاب القرار يف تلك 

اأن الفرتة الراهنة التي  الفرتة، واأو�سح القحطاين 

وتت�سم  ال�سرقية هي فرتة جيدة  العقار يف  بها  مير 

بالعقالنية اإىل حد ما. 

الفرتة  اأن  العزاز  ب�سار  اأكــد  ال�سياق  ذات   يف 

املقبلة والتي �سيتخللها ال�سيف �ستكون فرتة هدوء، 

ولكنه خمتلف متاما عن ال�سنوات ال�سابقة، حيث اإن 

حركة املبيعات يف الوحدات ال�سكنية �ستظل م�ستمرة 

ا اأن �سهر رم�سان املبارك �سيتخلل  ون�سطة خ�سو�سً

هذه الفرتة، مما قد يكون عائقا اأمام العائالت يف 

ال�سفر وال�سطياف يف مناطق اأخرى مما قد ي�ساهم 

يف ا�ستمرارية حركة املبيعات خالل هذا ال�سيف.

اآل رحــمــة مــديــر عــام جمموعة  اأ�ــســامــة  وقـــال 

قبل  ال�سيفية  جــازات  الإ اإن فرتة  الفردان  �سركات 

القطاعات  كافة  ي�سيب  ركوًدا  ت�سهد  كانت  �سنوات 

ال�سنوات  خالل  اختلف  مــر  الأ ولكن  القت�سادية، 

عمال  خرية حيث اأجرب زخم النمو يف الأ اخلم�س الأ

جازات الطويلة  عمال على اختزال الإ جميع رجال الأ

اأعماله حيث  فر�س منو  يفوت  ل  اإىل ق�سرية حتى 

التطور امل�ستمر يف جميع القطاعات.
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واأو�سح اأنه يف ال�سابق كانت اأ�سواق املال تتاأثر 

املتابع  فــاإن  ن  الآ اأمــا  ال�سيفية،  جـــازات  الإ بفرتة 

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

خرى كال�سياحة  اإ�سافة اإىل العديد من القطاعات الأ

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

خرية  قال اأحمد بن ح�سن ال�سيخ اإن ال�سنوات الأ

�سهدت تغيرًيا ملمو�ًسا، حيث اأ�سبح ال�سيف ل ميثل 

فرتة ركود اقت�سادي وذلك نتيجة تطور القطاعات 

عمال التي تتطلب العمل �سيًفا، م�سرًيا اإىل  ومنو الأ

بع�سها  مرتبط  القت�سادية  القطاعات  جميع  اأن 

ببع�س، واأن اأي ن�ساط يف قطاع ي�ساحبه ن�ساط يف 

قطاع اآخر.

واأو�سح اأن الفعاليات القت�سادية التي تطلقها 

دبي خالل الفرتة ال�سيفية اأدت اإىل زحم يف القطاع 

ال�سياحي نتيجة منو اأعداد الوافدين من ال�سياح اإىل 

الدولة، وهو بدوره يوؤثر ايجابًيا يف قطاع ال�سرافة 

ال�سياحية  ال�سيكات  و�ــســرف  عــمــالت  تــغــري  مــن 

وغريها.

تاأثر اأ�شواق املال

ل�سركة  الــعــام  املــديــر  اأبـــو حمي�سن  وائـــل  قــال 

ن�ساري للخدمات املالية اإن اأ�سواق املال تتاأثر يف  الأ

العمالء  من  العديد  اأن  اإىل  م�سرًيا  ال�سيف،  فرتة 

واأو�سح  ال�سيف،  تداولتهم يف  يقللون  اأو  يحجمون 

ل  العمالء  حيث  قبلنا  من  ملمو�س  مــر  الأ هــذا  اأن 

يرغبون يف التداول وبن�ساط قوي يف ال�سيف، لكنه 

والتجزئة،  ال�ستهالكية  اخلدمات  قطاع  يف  ال�سيف  لفرتة  ال�سلبي  التاأثري  حول  اآخرين  مع  يتفق 

وقال اإن هذا القطاع يتاأثر ب�سكل وا�سح من خالل خروج العديد من املواطنني والوافدين اإىل خارج 

الدولة، وعلى العك�س من ذلك قطاع الطريان الذي ي�سهد ن�ساًطا قوًيا خالل فرتة ال�سيف.

عمال نورا جم�سري اأن اخلمول ال�سيفي يف العديد من القطاعات القت�سادية  اأكدت �سيدة الأ

اأوروبية  البع�س، فهناك دول  يعتقد  البالد احلارة كما  اأمر متعارف عليه عاملًيا، ول يقت�سر على 

معروفة بربودة طق�سها مثل بلجيكا لكن اإجازة ال�سيف هناك متتد على مدار اأربعة اأ�سابيع، وهي 

ن�سطة  اإجازة تكاد تكون اإجبارية وملزمة للجميع حيث اإن املتاجر تغلق اأبوابها وتتوقف العديد من الأ

القت�سادية متاًما.

وطالبت اجلهات احلكومية بتبني �سيا�سات واآليات قابلة للتطبيق ت�سمن ا�ستمرار �سري العمل 

عمال وتوزيع اإجازات العاملني على جميع اأ�سهر العام. بكفاءة عالية عن طريق تن�سيق وجدولة الأ

من جانبه اأبان ع�سو جمل�س ال�سورى ال�سابق ورئي�س دار الدرا�سات القت�سادية الدكتور عبد 

القت�سادي  ال�ستقرار  من  تعزز  الداخل  يف  ال�سعودية  ال�ستثمارات  زيادة  اأن  داغ�ستاين  العزيز 

وال�سيا�سي للمملكة، وهو مايجب اإدراكه حول اأهميه تعزيز ال�ستثمارات ال�سياحية والرتفيهية داخل 

املحلي.  القت�ساد  اإيجابًيا على  ينعك�س ذلك  لها مما  الت�سهيالت  وتقدمي كافة  وتوطينها،  اململكة 

وطالب باإيجاد حمالت كبرية للتوعية بجذب ال�ستثمارات ال�سعودية للداخل وتنميتها بنف�س اجلهود 

جنبية للمملكة عرب العديد من اخلطوات الكبرية.  املبذولة جلذب ال�ستثمارات الأ

ن وخا�سة بعد اإقرار ا�سرتاتيجية  واأ�سار اإىل اأن اململكة لديها قطاعات بكر كبرية مل تنمَّ حتى الآ

مثل بقطاع  ا كبرية للم�ستثمرين املحليني بال�ستثمار الأ تنمية القطاعات ال�سياحية مما يولد فر�سً

اململكة  بها  تتمتع  التي  الكبرية  املعطيات  بف�سل  واخلليجيني  ال�سعوديني  ال�سياح  وجذب  ال�سياحة 

ن.  والتي مل ت�ستغل حتى الآ

واأكد داغ�ستاين �سرورة واأهمية قيام الهيئة العامة لال�ستثمار مبنح مميزات للم�ستثمر املحلي 

جانب من ناحية �سهولة اإجراءات ال�ستثمار داخل مدن  بنف�س القدر الذي متنحه للم�ستثمرين الأ

يعترب خلاًل يجب  املحلي  امل�ستثمر  اأف�سل من  جنبي مميزات  الأ امل�ستثمر  اإعطاء  اإن  وقال  اململكة، 

عمال ال�سعوديني داخل اململكة بدل  يجاد خطوات تدعم ا�ستثمار رجال الأ معاجلته واأهمية العمل لإ

موال املحلية اإىل اخلارج.  من هجرة روؤو�س الأ
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مميزات �شياحية

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

متعددة،  بــرثوات  تتمتع  اململكة  اإن  جمعة  بن  فهد 

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

لل�سعودية كمثال على املقومات ال�سياحية التي تتمتع 

ال�سرقي  ال�ساطئ  ميتد  حيث  اململكة،  مــدن  بها 

العربي  �سماًل وجنوًبا لريبط دول جمل�س اخلليجي 

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

يتدفق  �سياحية  ووجهات  للجاذبية  مركًزا  واخلرب 

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

الرتفيهية املحلية متعطلة وهي حالًيا يف نفق مظلم 

ن.  مل يَر النور حتى الآ

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

�سريعة  بقطارات  خــرى  الأ املناطق  اأو  الريا�س  من 

جند  ومــتــى  ال�سياحة؟  لتنمية  م�ساندة  ومريحة 

وذات  عمالقة  منتجعات  مــن  الرتفيهية  املــرافــق 

خدمات متقدمة بدًل من فنادق العمارات املتناثرة؟ 

ومدن ترفيهية عاملية حتتوي على املطاعم املتعددة، 

جواء التي تلبي رغبات ال�سائحني من دور  وذات الأ

لل�سينما وقوارب جتوب البحار و�سيارات الفورميال 

التي متتع ال�سباب«. 

تبحث  عدة  ت�ساوؤلت  بطرحه  جمعة  بن  وتابع 

عن اإجابة بقوله » ملاذا ال�سياحة الرتفيهية حما�سرة 

ثرواتنا  وي�ستغل  �سياحنا  يجذب  وغرينا  بلدنا،  يف 

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

الرتفيهية ونطور البنية التحتية الداعمة لها ونتجاوز 

عقدة خ�سو�سياتنا البالية؟ 

ال�سعودية  »احلكومة  قائاًل  حديثه  ووا�ــســل 

غري  دخــلــهــا  مــ�ــســادر  تــنــويــع  اإىل  جـــادة  ت�سعى 

النفطية من خالل بناء وا�ستكمال البنية التحتية 

من  والجتماعية  القت�سادية  التنمية  مل�ساريع 

خالل الرتكيز على بع�س القطاعات القت�سادية 

ومنها قطاع ال�سياحة، الذي يحظى بعناية كبرية 

لل�سياحة  العامة  الهيئة  قبل  من  مبذولة  وجهود 

نفاق وما  الإ تاأثريه م�ساعف  اأن  ال�ستثمارات، رغم 

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

)عادة  املــال  من  مبلغ  اإنفاق  يتم  عندما  اأنــه  يكمن 

نفاق  الإ زيــادة  اإىل  ذلك  يــوؤدي  احلكومة(  قبل  من 

ال�ستهالكي الذي بدوره يوؤدي اإىل زيادة يف اإجمايل 

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

دولر  مليون  كل  اأن  ال�سياحة  ذكره خرباء  ما  وهذا 

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

البرتوكيماويات  قطاع  يف  ي�ستثمر  مليون  كل  بينما 

يخلق 4 وظائف فقط. 

قطاع  اأن  اأو�سحت  ال�سياحة  هيئة  اأن  واأفـــاد 

احلكومي  التمويل  من  فقط  بـــ%2  حظي  ال�سياحة 

بـــ%88  حظي  الـــذي  ال�سناعة  بقطاعي  مــقــارنــة 

القطاع  اإن  مع  التمويل  ذلــك  من  ـــ%10  ب والــزراعــة 

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

العمل. 

واأكمل »بالرغم من كون قطاع ال�سياحة قطاًعا 

ومنها  التحديات،  من  العديد  يواجه  اأنه  اإل  واعــًدا 

وقيود  الرتفيهية،  ن�سطة  لالأ املقيدة  جــــراءات  الإ

التمويل  جانب، وحمدودية  الأ لل�سائحني  التاأ�سريات 

جراءات،  الإ املقيدة وخماطر  البيئة  البنكي يف ظل 

خرى من خالل  اإ�سافة اإىل غياب بدائل التمويل الأ

مليارات  يتطلب  القطاع  هــذا  اأن  كما  ــال،  امل �سوق 

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

واأ�سمل. 

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

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

على  ريــال  مليار   60 اأنفقوا  �سعودي  �سائح  ماليني 

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

هيئة  توقعت  بينما  الواحد،  لل�سائح  ريــال  األــف   14

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

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

اإىل 5.8 مليارات ريال، مقابل 5 مليارات ريال العام 

املا�سي. 

وتطويره  احلــيــوي  القطاع  هــذا  لتنمية  ثــــار  والآ

لي�سبح قطاًعا منتًجا وجاذًبا لل�سائحني املحليني 

واخلليجيني«. 

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

الداخلية، حيث  ال�سياحة  متوقع يف  هو  وما  اإجنازه 

بلغت م�ساهمة هذا القطاع يف اإجمايل الناجت املحلي 

2008 و2009 على التوايل. اأما  2.7% و3.07% يف 

النفطي  غري  املحلي  الناجت  اإجمايل  يف  م�ساهمته 

يف  ريال  مليار   74 قيمتها  باإيرادات   ،%6.9 فبلغت 

 .2008

عدد  يف  ــادة  زي �سهد  الفندقة  قطاع  اأن  وذكــر 

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

يف  العاملون  ميثل  ــذي  ال الــوقــت  يف   ،%55 تتجاوز 

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

ال�سعودية. 

منظمة  اأ�سدرته  الــذي  التقرير  اإىل  واأ�ــســار 

ونكتاد« العاملية يف 23 يوليو 2010 الذي اأو�سح  »الأ

6 مراتب من حيث  14 اإىل  اأن اململكة قفزت من 

موا�سلة  بعد  وذلــك  جنبية،  الأ التدفقات  حجم 

ال�ستثمارات  جــذب  جمــال  يف  الــنــجــاح  حتقيق 

متقدمة يف هذا  بدول  مقارنة  املبا�سرة  جنبية  الأ

املجال. 

نـــه بــحــ�ــســب الــتــقــريــر فــقــد تــوزعــت  وتـــابـــع بـــاأ

عدد  على  لل�سعودية  الواردة  جنبية  الأ ال�ستثمارات 

ال�سناعية،  القطاعات  اأهمها  من  القطاعات  من 

تكرير  و�سناعة  البرتوكيماويات  �سناعة  ومنها 

والــتــاأمــني(،  )البنوك  املالية  واخلــدمــات  النفط، 

وقطاع  التحتية  والبنية  العقارات  يف  وال�ستثمارات 

وتقنية  والتــ�ــســالت  الــنــقــل  ــطــاع  وق ـــاولت،  ـــق امل

البرتول  وا�ستخراج  التعدين  وقطاعات  املعلومات، 

والغاز. 

تقاطًعا  اأن هناك  الرغم من  على  اأنه  واأ�ساف 

بني ال�ستثمار يف البنية التحتية وقطاعي املقاولت 

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

محمد اليامي
كاتب اقت�سادي

تبدو قصة اقتصاد �سغرية  بلدة  يف  ما  �ساطئ  على  متطر  وال�سماء 

بظروف  متر  املــدن  من  غريها  مثل  فهي  متاًما،  مهجورة 

على  ويعي�س  الديون،  يف  غارق  واجلميع  �سعبة  اقت�سادية 

يدخل  و  املدينة  اإىل  �سائح غني  ياأتي رجل  الديون،  فجاأة، 

الفندق، وي�سع 100 دولر على »كاونرت« ال�ستقبال، ويذهب 

غرفة  اختيار  اأجــل  من  العلوي  الطابق  يف  الغرف  لتفقد 

منا�سبة.   

ثناء ي�ستغل موظف ال�ستقبال الفر�سة وياأخذ  يف هذه الأ

اجلزار  دينه،  ليدفع  للجزار  م�سرًعا  ويذهب  دولر  املائة 

يفرح بهذه الدولرات وي�سرع بها لتاجر املا�سية ليدفع باقي 

م�ستحقاته عليه ، تاجر املا�سية بدوره ياأخذ املائة دولر 

ويذهب بها اإىل تاجر العلف لت�سديد دينه، تاجر العلف 

يذهب ملندوب مبيعات لت�سديد ما عليه من م�ستحقات 

متاأخرة، املندوب يرك�س م�سرًعا لفندق املدينة )حيث 

الق�سة( والذي ي�سكن  اأول  يعمل موظف ال�ستقبال يف 

موظف  دولر،  املــائــة  ال�ستقبال  ملوظف  ويعطي  فيه 

مكانها  اأخرى  مرة  دولر  املائة  وي�سع  يعود  ال�ستقبال 

جولته  من  الــرثي  ال�سائح  نــزول  قبل  »الــكــاونــرت«  على 

التفقدية.   

ينزل ال�سائح الذي مل يعجبه م�ستوى الغرف ويقرر 

اأخذ املائة دولر ويرحل عن املدينة، ول اأحد من �سكان 

املدينة ك�سب اأي �سيء .. هكذا، اأيها ال�سيدات وال�سادة، 

اقت�ساديات  مريكية  الأ املتحدة  الوليات  حكومة  تدير 

العامل.

من  ومــنــقــول  مــرتجــم  اأعـــاله  الت�سبيه  اأو  الق�سة 

مع  يثري  اأي�سا  لكنه  �ساخًرا،  يكون  وهو رمبا  نرتنت،  الإ

ال�سحك ت�ساوؤلت كثرية ، وتبادر اإىل ذهني �سوؤال حول 

اإدارة القت�ساد ال�سعودي وهو القت�ساد الريعي، الذي 

ي�سعى منذ فرتة طويلة اإىل تنويع م�سادر الدخل، وظل 

جناحه حمدوًدا ون�سبًيا.

نار
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كما قدرت الهيئة اأن ترتفع اإيرادات ال�سياحة يف 

ال�سعودية خالل عام 2010م بن�سبة منو 4.76%عن 

عام 2009م. وح�سب تقرير الهيئة العامة لل�سياحة، 

و�سط هي اأوىل وجهات ال�سياحة  فاإن دول ال�سرق الأ

اإجــمــايل  مــن   %50 بن�سبة  لل�سعوديني  اخلــارجــيــة 

الرحالت، يليها دول اخلليج بن�سبة 32%، ثم جنوب 

اآ�سيا بن�سبة 6% يف الوقت الذي متثل اأوروبا واأمريكا 

ووجهات اأخرى ن�سبة %12. 

يف  الفنادق  غرف  اإ�سغال  بلغ  التقرير  وح�سب 

 2010 لعام  ويونيو  يناير  بني  ما  للفرتة  ال�سعودية 

بالعام  مقارنه   %52.6 مقابل   %54.6 ن�سبته  ما 

71% يف  بلغت  البحرين  الن�سبة يف  بينما  املن�سرم، 

اأما   ،2009 عام  عن   %20 بزيادة  العام  هذا  مطلع 

وبارتفاع   2010 يناير  يف   %72 الن�سبة  فبلغت  دبي 

اإ�سغال  ن�سبه  اأعلى  وهي  املا�سي،  العام  عن   %6.1

�سغال  و�سط واإفريقيا، وبلغ متو�سط الإ يف ال�سرق الأ

الفرتة  مــارات خالل نف�س  الإ الفندقي على م�ستوى 

و�سط واإفريقيا  على يف منطقة ال�سرق الأ 67%وهي الأ

نف�سها من  الفرتة  مع  مقارنة   %2.4 تراجعها  رغم 

العام ال�سابق. 

تنمية القطاع اخلدمي

و�سدد باأن توجه ال�سياح اإىل اخلارج اأمر مقلق، 

ال�ستثمارات  قلة  اإىل  بن جمعة  ويعود ذلك بح�سب 

يف القطاع ال�سياحي املحلي وقلة اخلدمات ال�سياحية 

والرتفيه والقدرة على خلق اأجواء ينعم فيها ال�سائح 

بطعم ال�سياحة والراحة النف�سية. 

وقال اإن ما ن�سبته 32% من الوجهات التي يتوجه 

لها ال�سياح ال�سعوديون هي يف دول اخلليج، مع اأنه ل 

ا�ستثمارًيا،  تتميز علينا  تتميز علينا مناخًيا ولكنها 

ال�سياح  من  عدد  اأكــرب  جلذب  قدرتها  اإىل  اإ�سافة 

داخــل  ال�سياحة  تفقده  مــا  با�ستغالل  ال�سعوديني 

با�ستثمارات  ال�سياق  نف�س  يف  وا�ست�سهد  اململكة، 

التقارير  اأحد  ال�سياحي ح�سب  القطاع  مارات يف  الإ

مارات �سوف ت�ستحوذ على نحو  املتخ�س�سة باأن الإ

بقطاع  املرتبطة  ال�ستثمارات  اإجــمــايل  مــن   %86

يبلغ  واأن   ،2018 عام  بحلول  املنطقة  يف  ال�سياحة 

ن�ساءات  الإ م�ساريع  يف  مــارات  الإ ا�ستثمارات  حجم 

234 مليار دولر  اإىل ما يقارب  بال�سياحة  املرتبطة 

خالل ال�سنوات الثماين املقبلة. 

ال�ستثمارات  حجم  اأن  التقارير  تو�سح  وقــال: 

14 �سعف  اأكرث من  يبلغ  القطاع  ماراتية يف هذا  الإ

ا�ستثمارات �سلطنة عمان، وهي مناف�ستها املبا�سرة، 

وتليها على التوايل كل من قطر والبحرين وال�سعودية 

ثم الكويت. 

ال�سياحة  �سناعة  وتطوير  تنمية  اأن  واأ�ــســاف 

ال�سعودية وهو القطاع اخلدمي ذو الكثافة العمالية 

من  كبرية  ن�سبة  توظيف  يدعم  متو�سطة  ومبهارات 

ومتو�سطة  �سغرية  اأعماًل  ويخلق  العاطلة  العمالة 

مرتبطة بهذه ال�سناعة. 

ال�سياحة  مدخالت  اإىل  النظر  بوجوب  وطالب 

تن�سط  كونها  واملخرجات  املدخالت  منــوذج  �سمن 

احلركة القت�سادية داخل املدينة ب�سكل خا�س وعلى 

زيادة  ب�سكل عام، مما يرتتب عليه  اململكة  م�ستوى 

ا�ستثمارية  فر�س  وخلق  القت�سادي  النمو  معدل 

اأف�سل وي�سبح القطاع جاذًبا لال�ستثمارات املحلية 

جنبية.  والأ

واختتم بن جمعة حديثه بدعوته الهيئة العامة 

لال�ستثمار باأن ل تتجاهل اأهمية هذا القطاع احليوي 

ال�سعوديني  لف من  الآ الذي يوظف ع�سرات  واملهم 

واعتبار تاأثريه م�ساعًفا على القت�ساد ال�سعودي من 

جنبية واأهمية الرتكيز  خالل جذب ال�ستثمارات الأ

هداف التنموية للمملكة. عليه لتوافقه مع الأ

محمد اليامي
كاتب اقت�سادي

تبدو قصة اقتصاد �سغرية  بلدة  يف  ما  �ساطئ  على  متطر  وال�سماء 

بظروف  متر  املــدن  من  غريها  مثل  فهي  متاًما،  مهجورة 

على  ويعي�س  الديون،  يف  غارق  واجلميع  �سعبة  اقت�سادية 

يدخل  و  املدينة  اإىل  �سائح غني  ياأتي رجل  الديون،  فجاأة، 

الفندق، وي�سع 100 دولر على »كاونرت« ال�ستقبال، ويذهب 

غرفة  اختيار  اأجــل  من  العلوي  الطابق  يف  الغرف  لتفقد 

منا�سبة.   

ثناء ي�ستغل موظف ال�ستقبال الفر�سة وياأخذ  يف هذه الأ

اجلزار  دينه،  ليدفع  للجزار  م�سرًعا  ويذهب  دولر  املائة 

يفرح بهذه الدولرات وي�سرع بها لتاجر املا�سية ليدفع باقي 

م�ستحقاته عليه ، تاجر املا�سية بدوره ياأخذ املائة دولر 

ويذهب بها اإىل تاجر العلف لت�سديد دينه، تاجر العلف 

يذهب ملندوب مبيعات لت�سديد ما عليه من م�ستحقات 

متاأخرة، املندوب يرك�س م�سرًعا لفندق املدينة )حيث 

الق�سة( والذي ي�سكن  اأول  يعمل موظف ال�ستقبال يف 

موظف  دولر،  املــائــة  ال�ستقبال  ملوظف  ويعطي  فيه 

مكانها  اأخرى  مرة  دولر  املائة  وي�سع  يعود  ال�ستقبال 

جولته  من  الــرثي  ال�سائح  نــزول  قبل  »الــكــاونــرت«  على 

التفقدية.   

ينزل ال�سائح الذي مل يعجبه م�ستوى الغرف ويقرر 

اأخذ املائة دولر ويرحل عن املدينة، ول اأحد من �سكان 

املدينة ك�سب اأي �سيء .. هكذا، اأيها ال�سيدات وال�سادة، 

اقت�ساديات  مريكية  الأ املتحدة  الوليات  حكومة  تدير 

العامل.

من  ومــنــقــول  مــرتجــم  اأعـــاله  الت�سبيه  اأو  الق�سة 

مع  يثري  اأي�سا  لكنه  �ساخًرا،  يكون  وهو رمبا  نرتنت،  الإ

ال�سحك ت�ساوؤلت كثرية ، وتبادر اإىل ذهني �سوؤال حول 

اإدارة القت�ساد ال�سعودي وهو القت�ساد الريعي، الذي 

ي�سعى منذ فرتة طويلة اإىل تنويع م�سادر الدخل، وظل 

جناحه حمدوًدا ون�سبًيا.

نار
م
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المصارف اإلسالمية 
النشأة .. التوسع .. المستقبل
االقتصاد  ت��س��ارع عجلة  وم��ع  املاضية،  السنوات  خ��ال  ج��ي��ًدا  ت��ط��وًرا  اإلسامية  املصرفية  شهدت صناعة 
واحلركة التجارية العاملية، أصبح االهتمام بهذه الصناعة أمًرا ملًحا، خاصة بعد جناحها يف عدم التأثر 

باألزمة املالية العاملية، وما تشهده الباد الراعية لها يف منطقة اخلليج من تزايد تنموي مستمر.
لكن.. ماذا تعني الصيرفة اإلسامية؟ وما أهدافها، وما آلياتها؟ وكيف حتقق أهدافها؟ وكيف انتشرت يف الدول 
اإلسامية  بالصيرفة  التعريف  يحاول  التالي  التقرير  إليها؟..  التقليدية  البنوك  حتول  معنى  وما  الغربية؟ 

ويجيب على األسئلة السابقة.
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�سالمية يف اأوىل  ترجع بدايات امل�سرفية الإ

للت�سريع  وىل  الأ يــام  الأ اإىل  الطبيعية  �سورها 

اأدى  فقد  �سالمية،  الإ الدولة  وقيام  �سالمي  الإ

فجر  يف  واخلارجية  الداخلية  التجارة  ازدهــار 

وم�سرفية  مالية  اأدوات  وجــود  اإىل  �ــســالم  الإ

الوديعة  مثل  الــتــجــاري،  الــتــطــور  هــذا  واكــبــت 

والــقــر�ــس واملــ�ــســاربــة واحلـــوالـــة والــ�ــســرف، 

يداع  كان النا�س ي�سعون  وغريها، ففي جمال الإ

اأموالهم لدى من يثقون يف اأمانته، وظهر التمييز 

الوديعة  وبــني  كاأمانة،  تــودع  التي  الوديعة  بني 

اجلارية امل�سمونة )القر�س( التي متكن الوديع 

من ا�ستعمالها ب�سرط �سمان رد املثل ل�ساحبها 

عند طلبها.

الكربى  الطبقات  يف  ورد  ما  ذلــك  يوؤيد  و 

اأباه  اأن  الزبري  بن  �سعد - عن عبداهلل  - لبن 

كان   - عنهما  اهلل  ر�سي  الــعــوام-  بــن  الــزبــري 

اأجل  من  عنده  اأمــوالــه  يــودع  من  على  ي�سرتط 

احلفظ اأن ي�سمن له اأمواله )فكان يقول: بل هو 

اإخراج  ليتم  ال�سيعة(  عليه  اأخ�سى  اإين  �سلف، 

اإىل �سكل  مانة  الأ مــوال من �سكل وديعة  الأ هذه 

القر�س امل�سمون، ليتمكن من ا�ستثمارها، وكان 

من نتيجة ذلك اأن بلغ جمموع ما كان عليه من 

األف درهم،  ومائتي  مليونني  وفاته   اأموال عند 

كما اأح�ساها ولده عبداهلل.

)قبل  �سائًدا  وكــان  ال�ستثمار:  �سور  ومــن 

قرا�س  وبعد البعثة النبوية( �سيغتا امل�ساربة والإ

امل�ساربة  عــلــى  �ـــســـالم  الإ اأبــقــى  وقـــد  بــالــربــا، 

واأقرها، وحرم الربا ملا فيه من ظلم واآثار �سلبية 

على الفرد واملجتمع.

الـــذي مكن  نــظــام احلــــوالت:  كما عــرف 

التجار من احل�سول على اأموالهم من بلد غري 

تلك التي بها اأموالهم، وجنبهم خماطر التنقل 

)ب�سم  بال�سفتجة  العملية  هــذه  وت�سمى  بها، 

بعد  وا�سع  ب�سكل  التجار  بها  وتعامل  ال�سني(، 

رقعة  وات�ساع  �سالمية،  الإ الفتوحات  انت�سار 

�ــســالمــيــة، ويــوؤيــد ذلــك مــا ورد يف  اخلــالفــة الإ

�سيف  اأن  باري�س  مبكتبة  للهمداين  خمطوطة 

اأمري مدينة حلب يف القرن  الدولة احلمداين- 

الــرابــع الــهــجــري- دخــل �ــســوق بــغــداد متنكًرا 

ــدفــع �سكوًكا  ال فــكــانــت طــريــقــة  فــيــه  وتــعــامــل 

قبلها  دينار  باألف  م�سحوبة على �سراف حملي 

ال�سراف ودفع قيمتها وعرف ال�سراف حمرر 

ال�سك من توقيعه. 

اأما يف الع�سر احلديث فاإن مولد امل�سرفية 

ن فمختلف  �سالمية مبعناها املتعارف عليه الآ الإ

فيه بع�س ال�سيء، فامل�سهور لدى القت�ساديني اأن 

مر بداأ من جتربة بنوك الدخار املحلية التي  الأ

�سبق  مني العام الأ تزعمها د. اأحمد النجار )الأ

�سالمية( وبداأت عام  لالحتاد الدويل للبنوك الإ

ويرى  �سنوات،   4 وا�ستمرت  مب�سر  1963م   

البع�س اأن اأول بنك ن�س يف قانون تاأ�سي�سه على 

عدم التعامل بالفائدة امل�سرفية هو  بنك نا�سر 

الجتماعي مب�سر عام 1971م. 

جتربة  ول  لأ يــوؤرخــون  اآخـــرون  هناك  لكن 

حقيقية متكاملة لبنك اإ�سالمي جتاري بتجربة 

مارات العربية املتحدة،  �سالمي بالإ بنك دبي الإ

الذي اأن�سئ يف عام 1975م. وقد تزامن مع ذلك 

�سالمي التي  جمهودات مقدرة ملنظمة املوؤمتر الإ

وهو  دويل  اإ�سالمي  بنك  اأول  اإن�ساء  اإىل  انتهت 

مبدينة  1975م  عام  للتنمية  �سالمي  الإ البنك 

جدة بال�سعودية.

ـــد واكــــب ظـــاهـــرة انــتــ�ــســار املــ�ــســارف  وق

�سالمية يف الن�سف الثاين من القرن امليالدي  الإ

حتول  ظاهرة  وهــي   اأخــرى،  ظاهرة  املن�سرم 

�سالمية،  الإ امل�سرفية  نحو  التقليدية  البنوك 

حني  1980م،  عــام  م�سر  يف  الــبــدايــة  وكــانــت 

اأن�ساأ بنك م�سر اأول فرع اإ�سالمي له يف  منطقة 

زهر بالقاهرة، وهو )فرع احل�سني للمعامالت  الأ

لنف�س  اأخرى  فروع  افتتاح  تاله  ثم  �سالمية(  الإ

بنوك  قامت  كما  فرًعا،   29 عددها  بلغ  البنك 

للمعامالت  فروع   بفتح  اأخرى مب�سر  تقليدية  

�سالمية. الإ

�شالمي مفهوم امل�شرف االإ

تتعدد روؤى الباحثني حول مفهوم امل�سرف 

�سالمي، لكنها ت�سرتك يف التنبيه على �سرورة  الإ

التزام املوؤ�س�سة املالية التي حتمل ا�سم امل�سرف 

�سالمية  الإ ال�سريعة  اأحكام  بتطبيق  �سالمي  الإ

وال�ستثمارية،  امل�سرفية  تعامالتها  جميع  يف 

بــاعــتــبــارهــا جــــزًءا مــن الــنــظــام القــتــ�ــســادي 

وعلى  الهامة،  اأجهزته  اأحد  ومتثل  �سالمي،  الإ

�سالمي يعد جزًءا من  اأن النظام القت�سادي الإ

احلياة  مناحي  لكل  ال�سامل  �سالمي  الإ املنهج 

للعبادات  والقت�سادية  والجتماعية  الدينية 

خالق، واأن ذلك كل ل يتجزاأ. واملعامالت والأ

امل�سرف  تــعــريــف  ذلـــك ميــكــن  �ــســوء  ويف 

باأحكام  تلتزم  مالية  »موؤ�س�سة  باأنه  �سالمي  الإ

�سالمية يف كل اأن�سطتها ال�ستثمارية  ال�سريعة الإ

بني  مايل  كو�سيط  دورهــا  واخلدمية من خالل 

اخلــدمــات  وتــقــدم  وامل�ستثمرين،  املــدخــريــن 

امل�سرفية يف اإطار العقود ال�سرعية«.
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من  يعد  وهو  جــال،  الآ ببيوع  ي�سمى  ملا  درا�ستهم 

جل، ومن مظاهر مثل هذا النوع من  �سور البيع الآ

العقود يف املوؤ�س�سات املالية اليوم:

التورق التقليدي:

لعل ال�سبب يف ت�سميته هكذا هو اأن هذا النوع 

من التورق اأحد اأ�سكال العقود التي تناولها الفقهاء 

ي�سرتك  عقد  اأنـــه  هــو  بــه  واملق�سود  كتبهم،  يف 

بيع  ول  الأ العقد  يف  يتم  حيث  اأطــراف  ثالثة  فيه 

ال�سلعة ب�سعر موؤجل، يكون غالًبا اأعلى من ال�سعر 

احلا�سر، ومن ثم يقوم امل�سرتي ببيعه يف ال�سوق 

ول باأقل من ال�سعر  اإىل �سخ�س اآخر غري البائع الأ

باأنه يف هذا  العلم  النقد، مع  ول ليح�سل على  الأ

العقد لي�س هناك اأي ترتيب م�سبق بني البائع يف 

ول وامل�سرتي يف العقد الثاين. العقد الأ

على  ميار�س  زال  ما  العقود  من  النوع  هــذا 

فراد اإذ اإن كثرًيا من املوؤ�س�سات املالية  م�ستوى الأ

التورق هو  إحدى الصور التي 
تناولها الفقهاء في كتبهم

�شالمي  اأدوات التمويل االإ

اأدوات التمويل املعمول بها يف املوؤ�س�سات املالية اليوم عدة منها:

عقود املرابحة: 

ا  اأي�سً �سالمي ب�سكل عام، وهو  البيوع امل�سروعة يف الفقه الإ اأنواع  اأحد  بيع املرابحة يعترب 

اأحد اأدوات التمويل باملوؤ�س�سات املالية التي توفر منتجات متوافقة مع ال�سريعة. 

با�سطالح  يتعلق  فيما  اأما  العائد،  اأو  الزيادة  وهو  الربح  من  ماأخوذة  اللغة  يف  واملرابحة 

ربح  اليها  م�ساًفا  التاجر،  على  ال�سلعة  تكلفة  ي�سمل  ب�سعر  �سلعة  بيع  عن  عبارة  فهي  الفقهاء 

معلوم. 

وما �سبق يعترب هو مفهوم املرابحة كما يتناولها الفقهاء يف كتبهم، ولكن كما هو معلوم اأن 

هذا النوع من العقود، جرت عليه بع�س التغيريات اأو ما ميكن اأن يطلق عليه نوع من التطوير 

يف  معه  تتطابق  اأخرى  �سور  لتوليد  ي�ستخدم  فاأ�سبح  املعا�سر،  التجاري  الو�سع  مع  ليتنا�سب 

املفهوم العام ، ولكن تختلف عنه يف بع�س التطبيقات، ومن ذلك : 

عقد املرابحة الب�شيط:

وهو عبارة عن اأن بع�س املوؤ�س�سات املالية تتفق مع جهة متخ�س�سة – �سواء يف العقار اأو بيع 

ال�سيارات على �سبيل املثال – على توفري منتجات اأو عقارات معينة تكون يف الغالب رائجة، ومن 

ثم تعر�س املوؤ�س�سة املالية هذه املنتجات على زبائنها لبيعها بالتق�سيط مع اإ�سافة هام�س ربحي، 

وهذا الهام�س يعتمد غالًبا على فرتة ال�سداد التي يرغبها الزبون، مبعنى اأنه كلما زادت املدة زاد 

الهام�س، وذلك ح�سب ن�سب ربح مئوية يتفق عليها طرفا العقد. 

مر بال�شراء: املرابحة لالآ

م حيث قال: »واإذا اأرى  مام ال�سافعي يف كتابة الأ وهذا النوع من العقود �سبق اأن تكلم عنه الإ

الرجُل الرجَل ال�سلعَة فقال ا�سرت هذه واأربحك فيها 

كذا فا�سرتاها الرجل فال�سراء جائز«.

مر بال�سراء، اأو ما ميكن  اأما بيع املرابحة لالآ

اأن يعرب عنه »مع الوعد بال�سراء«، اأ�سبح منت�سًرا 

�سالمية، وذلك  ب�سكل كبري يف املوؤ�س�سات املالية الإ

اأن املوؤ�س�سة املالية، وبطلب من العميل تقوم ب�سراء 

فراد مثل ال�سيارات اأو  �سلعة معينة �سواء كانت لالأ

املنازل اأو غري ذلك، اأو ما كان منه للموؤ�س�سات اأو 

جهزة  جهزة الطبية واملعدات والأ ال�سركات مثل الأ

التي  ولــيــة  الأ املـــواد  اأو  امل�سانع،  حتتاجها  التي 

اأ�سا�س  على  ن�سائية،  الإ امل�ساريع  يف  اإليها  ُيحتاج 

متلك  بعد  ال�سلعة  هذه  ي�سرتي  التمويل  طالب  اأن 

اإىل  ي�ساف  ربح  هام�س  مع  لها،  املالية  املوؤ�س�سة 

وينق�س ح�سب  الهام�س  ويزيد هذا  ال�سلعة،  �سعر 

املدة التي يتم فيها ال�سداد.

   عقود التورق:

وهو  الــورق  من  ماأخوذ  �سا�س  الأ يف  التورق 

يقدم  من  اأو  التمويل  طالب  ن  لأ وذلك  الف�سة، 

على �سراء مثل هذه ال�سلع يف الغالب لي�س لديه 

الرغبة يف متلك ال�سلعة، ولكن الغر�س احل�سول 

هو  ال�سابق  يف  النقد  اأ�سكال  واأحــد  املــال  على 

التورق  لفظ  ا�ستخدام  يف�سر  وهــذا  الف�سة، 

العقد يف  يدخل  رغبة من  اأن  على  للدللة 

احل�سول على النقد. والتورق هو اأحد 

يف  الفقهاء  تناولها  التي  ال�سور 

�سمن  يدرجونها  ولكن  كتبهم، 

3�
العدد 57 - يوليو 2011م

المجهر



بالتايل  وهم  فراد،  لالأ مرابحة  بيع  عملية  تبا�سر 

يتولون عملية ت�سييل هذه املنتجات يف ال�سوق.

التورق امل�شريف املنظم

بني  كبري  ب�سكل  النت�سار  يف  العقد  هــذا  اأخــذ 

مت  وقــد  اخلــلــيــج،  منطقة  املــ�ــســارف يف  مــن  كثري 

ال�سريعة، ومن  حكام  لأ اأكرث مالءمة  ليكون  تطويره 

اأبرز اأ�سكال هذا العقد هو اأن يقوم امل�سرف ب�سراء 

فراد اأو املوؤ�س�سات مرابحة، ومن  معادن ثم بيعها لالأ

ثم ترتيب عملية بيع تلك املعادن نيابة عن عمالئه 

- ب�سفته وكياًل عنهم – وذلك يف ال�سوق العاملية، 

عمالئه،  ح�سابات  يف  املبالغ  تلك  اإيـــداع  ثــم  ومــن 

ولهذا النوع اأ�سكال اأخرى �سواء بعر�س اأنواع اأخرى 

ا ال�سلع املحلية اأو بتقدمي خدمات  من ال�سلع خ�سو�سً

اأخرى مثل البطاقات الئتمانية.  

عقود امل�شاركة 

الخــتــالط،  بها  املق�سود  اللغة  يف  ال�سركة 

�سالمي  وكما هو معلوم فاإن ال�سركات يف الفقه الإ

امل�ساربة،  �سركة  العنان،  �سركة  منها  اأنواع،  عدة 

العنان:  و�سركة  بـــدان،  الأ �سركة  الوجوه،  �سركة 

والربح، ومن  املال  اأكرث يف  اأو  اثنني  ا�سرتاك  هي 

ي�سمى  ما  اليوم  �سالمية  الإ امل�سارف  يف  �سورها 

بغر�س  ذلــك  كــان  �سواء  املتناق�سة،  بامل�ساركة 

وذلك  املوؤ�س�سات  اأو  فــراد  الأ متويل  اأو  ال�ستثمار 

لتوفري احتياجاتهم. 

باملال  اأحدهما  اثنني،  بني  �سركة  وامل�ساربة: 

يدرجه  العقود  من  النوع  وهــذا  بالعمل،  خــر  والآ

عام  ب�سكل  ال�سركة  عقد  �سمن  الفقهاء  بع�س 

وبع�سهم يجعله عقًدا م�ستقاًل، وله عدة تطبيقات 

ماًل  امل�سرف  يدفع  اأن  مثل  اليوم  امل�سارف  يف 

رغبة  لديه  اأو  م�سنع،  اإن�ساء  يف  يرغب  من  اإىل 

يف الزراعة، اأو ميكن اأن يدخل امل�سرف ك�سريك 

يف �سركة ا�ستثمارية قائمة عرب متويلها، ومن ثم 

رباح ح�سب التفاق بينهما. تقا�سم الأ

القر�س  به  واملق�سود  القر�س  عقد  وهناك 

احل�سن، وهذا النوع من العقود غر�سه تربعي ولي�س 

عائًدا  يحقق  ل  امل�سرف  اأن  مبعنى  ا�ستثمارًيا، 

ما  لفرتة  معينة  من�ساأة  ميول  ولكن  منه،  مبا�سًرا 

املقرت�س دون  املبلغ  املوؤ�س�سة  ترد  اأن  اأ�سا�س  على 

زيادة، خالل مدة متفق عليها.

يف  قليلة  تطبيقاته  العقود  مــن  الــنــوع  وهــذا 

نــهــا ل حتقق عــائــًدا  املــ�ــســارف الــيــوم، وذلـــك لأ

هذا  مثل  تقدمي  املمكن،  من  اأنها  اإل  للم�سرف 

النوع من القرو�س بهدف ربحي غري مبا�سر وهو 

كخدمة لعمالء البنك اخلا�سني مثاًل، وهذا ميثل 

عامل جذب للعمالء.

عقد اال�شت�شناع

هو التعاقد على �سنع �سيء، باأو�ساف معلومة، 

مادته من ال�سانع، على اأ�سا�س اأن يدفع امل�ست�سنع 

مبلًغا معيًنا �سواء عند بداية العقد اأو خالل فرتات 

عليه  املتفق  للعمل  ال�سانع  اأداء  اأثــنــاء  متفاوتة 

بينهما، وذلك ح�سب التفاق املوجود يف العقد.

امل�ساريع  مع  يتنا�سب  العقود  من  النوع  وهذا 

الكربى مثل املقاولت اأو حتى بناء امل�ساكن، وذلك 

لبناء  عقارية  �سركة  متويل  امل�سرف  يتوىل  بــاأن 

لديها  الذي  املال  كفاية  لعدم  نظًرا  مثاًل  م�ساكن 

تتوىل  امل�سروع  النتهاء من  وبعد  امل�سروع،  لإمتام 

وهناك  بالتق�سيط.  الوحدات  تلك  بيع  امل�سارف 

فيه  يلعب  والــذي  ــوازي  امل ال�ست�سناع  ي�سمى  ما 

م�ساريع  ن�ساء  لإ الباطن  من  التمويل  امل�سرف 

كبرية مثل املجمعات التجارية وال�سكنية.

�شالمية .. والبنوك التقليدية  امل�شارف االإ

عاملًيا

يف  �سالمية  الإ امل�سارف  انت�سار  عن  بعيًدا 

كثري  اجتاه  لفًتا  كان  واخلليجية،  العربية  البالد 

من البنوك التقليدية العاملية يف اأوربا واأمريكا  اإىل 

�سالمي وذلك من خالل   تقدمي العمل امل�سريف الإ

حكام  لأ وفًقا  تتعامل  وحــدات  اإن�ساء  يف  امل�ساركة 

واإدارة  تاأ�سي�س  يف  وامل�ساركة  �سالمية  الإ ال�سريعة 

ال�سريعة  اأحكام  مع  متوافقة  ا�ستثمار  �سناديق 

جمموعة  اأ�س�ست  1996م  عام  ففي  �سالمية،  الإ

م�ستقاًل  اإ�ــســالمــًيــا  مــ�ــســرًفــا   )CITICORB(

�ساليب  والأ دوات  الأ ب�سائر  للعمل  البحرين  يف 

العاملية  ال�سوق  املتاحة يف  �سالمية  الإ ال�ستثمارية 

القرض الحسن غرضه تبرعي 
وليس استثمارًيا

3�
العدد 57 - يوليو 2011م



 CITI Islamic Investment( واملحلية حتت ا�سم

.)Bank
الربيطانية   )HSBC( جمموعة  قامت   كما 

اأحــكــام  مــع  يــتــوافــق  دبـــي  يف  لــهــا  فـــرع  بتاأ�سي�س 

من  كبري  عــدد  اجتــه  فيما  �سالمية،  الإ ال�سريعة 

ن�ساء واإدارة حمافظ و�سناديق  جنبية لإ البنوك الأ

�سالمية مثل:  حكام ال�سريعة الإ ا�ستثمار موافقة لأ

بنك«  »دويت�س  »�سنجهاي«  كوجن«  »هوجن  موؤ�س�سة 

ت�سي�س«  مــورجــان  بيه  »جــي  اإمــــرو«  اإن  بــي  ـــه  »اإي

وجمموعة  بن�سن  كالينوورت  در�سدنر  وم�سرف 

�سرتالية النيوزيلندية. ANZ الأ
م�سرف  اأول  اإن�ساء  مت    2004 اأكتوبر  ويف 

�سالمي  اإ�سالمي يف بريطانيا حتت ا�سم »البنك الإ

برمنجهام  مــديــنــة  مــن  ــا  انــطــالًق ــطــاين«  ــربي ال

وامتلك  اإ�سرتليني،  جنيه  مليون   50 براأ�سمال 

ــكــربى من  املــ�ــســاهــمــون اخلــلــيــجــيــون احلــ�ــســة ال

نحو  عددهم  البالغ  املوؤ�س�سني  ح�س�س  اإجمايل 

منطقة  من  و�سركات  اأفــراد  من  موؤ�س�س  األف   12

و�سط.  اخلليج وال�سرق الأ

الغربية  التقليدية  البنوك  اهتمام  بــداأ  كما 

من  تــدار  اإ�سالمية  ا�ستثمارية  �سناديق  باإقامة 

منذ  �ــســالمــيــة  الإ ال�سريعة  حــكــام  لأ وفــًقــا  قبلها 

منت�سف العقد الثامن من القرن الع�سرين، واأول 

1988م  عام  كانت  املجال  هذا  يف  ظهرت  جتربة 

املحدود«  �سالمي  الإ ال�ستثمار  »�سندوق  بتاأ�سي�س 

 )The Islamic Management Fund Limited(

يف جزيرة )جرن�سي(. 

ويف عام 1995م مت تاأ�سي�س �سندوق »الواحة 

�سالمي« باإدارة امل�سرف ال�ستثماري الربيطاين  الإ

لوك�سمربج،  يف    »Robert Fleming«بــــ املعروف 

ا يف ال�ستثمار يف  وكان هذا ال�سندوق متخ�س�سً

اأ�سهم ال�سركات ال�سناعية العاملية . 

الربيطاين  امل�سرف  اأ�س�س  1996م  عام  ويف 

اإ�سالمًيا  ا�ستثماريا  �سندوًقا  جرن�سي  يف   ANZ  :

ول  حتــت ا�ــســم »�ــســنــدوق املــ�ــســاربــة الــدولــيــة الأ

 First ANZ International Modaraba( »املحدود

جارة  Limited )FAIM ك�سندوق متخ�س�س يف الإ
كما  �سالمية،  الإ ال�سريعة  حكام  لأ وفًقا  التمويلية 

ا  متخ�س�سً ا�ستثمارًيا  �سندوًقا  بنك  �سيتي  اأ�س�س 

 Citi( با�سم  لوك�سمربج  يف  العاملية  �سهم  الأ يف 

 .)Islamic Port Folies
الفرن�سي  باريبا  بنك  وقــع   2001 عــام  ويف 

ن�ساء  لإ تفاهم  مذكرة  الكويتي   التمويل  بيت  مع 

ملياري  بقيمة  اإ�سالمية  مالية  ل�سوق  �سندوق 

دولر. 

ا مت تطوير موؤ�سرات اأ�سهم اإ�سالمية من  اأي�سً

 Dow »قبل موؤ�س�سات دولية معروفة مثل »داو جونز

)Jonse Islamic Index( »فاينن�سال تاميز«.

البنوك  �سالمي يف  الإ امل�سريف  العمل  ويت�سم 

الغربية بعدة �سمات اأهمها:

�سالمية يف البنوك  - تقدمي اخلدمات املالية الإ

داء،  الأ يف  عالية  وكفاءة  واإتقان  بجودة  الغربية 

بتاأهيل وتدريب عاٍل  الفنية  لتمتع كوادرها  وذلك 

وخربة وا�سعة عريقة يف جمال ال�ستثمار واأنواعه 

كرث مالءمة.    وفر�سه الأ

- ات�سام ممار�ساتها ون�ساطاتها ال�ستثمارية 

والعوائد  ربـــاح  الأ حتقيق  على  باحلر�س  عموًما 

املنا�سبة لعمالئها وامل�ستثمرين لديها، مع مراعاة 

داء،  الأ يف  التامة  وال�سفافية  العمل  يف  مــانــة  الأ

قبل  من  الدقيقة  واملحا�سبة  اجلــادة  واملراجعة 

جمال�س اإداراتها. 

التي  ال�سرعية  الهيئات  اإىل  الرجوع  جّدية   -

بتوجيهاتها  الــتــام  ــزام  ــت والل م�ساعدتها  تتوىل 

وتعليماتها، حيث اإنها تعترب ملزمًة وواجبة التنفيذ 

دارات التنفيذية فيها مبوجب  من قبل الهيئات والإ

اأنظمة ولوائح جمال�س اإدارات تلك البنوك.  

جتارية  اأعمال  باأنها  م�ساركاتها  ات�ساف   -

اأو  املبا�سر  التحول  منها  الغر�س  لي�س  بحتة، 

اأو اجلزئي( من بنوك تقليدية  التدريجي )الكلي 

اإىل م�سارف اأو موؤ�س�سات مالية اإ�سالمية.

النزاعات واخل�سومات  – فيما يخ�س ف�س 
النا�سئة عن تنفيذ ما تربمه من عقود واتفاقيات 

ما  بح�سب  فاإنها  املالية،  موجوداتها  ل�ستثمار 

والتفاقيات  العقود  تلك  يف  عليه  من�سو�س  هو 

– ترجع اإىل املحاكم الغربية يف ذلك )باعتبار اأن 
طراف املتنازعة  تلك املحاكم اإمنا حتكم وتلزم الأ

مبا هو م�سطور يف بنود تلك العقود والتفاقيات، 

بناء على قاعدة »العقد �سريعة املتعاقدين«(. 

�ملر�جع:

�سالمية يف تطوير اآليات  اأثر التحول للم�سرفية الإ

واأدوات ا�ستقطاب املوارد املالية وتوظيفها – بحث 

العطيات، د.منري  م�سرتك لكل من د. يزن خلف 

�سليمان احلكيم.

تقييم ظاهرة حتول البنوك التقليدية للم�سرفية 

– ر�سالة ماج�ستري للدكتور م�سطفى  �سالمية  الإ

زهر. اإبراهيم حممد م�سطفى – كلية جتارة الأ

التنمية  يف  ودورهـــا  �سالمي  الإ التمويل  �سناعة 

فهد  امللك  جامعة   - ال�سلهوب  فهد  بن  �سالح   -

للبرتول واملعادن.

االستصناع الموازي هو التمويل 
من الباطن إلنشاء مشاريع كبرى

المجهر
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األمر ال يتعلق بالتضخم!

اأوجه  اأن  اأريد  اأبحر يف هذا املو�سوع  اأن  قبل 

ت�ساوؤل لنا جميًعا وهو:

هل من املمكن اأن جند �سركة تعلن وت�ستثمر 

عالنات على الرغم من اأنها ل تبيع اأي  يف بث الإ

منتجات؟

�سركة  كل  ن  لأ ذلك  ن�سدق  اأن  ال�سعب  من 

ما  ي�سرتي  اأحـــًدا  تنتظر  عـــالن  الإ يف  مــاًل  ت�سخ 

فهي  عـــالين  الإ اإنفاقها  زاد  وكلما  عنه  اأعلنت 

تنتظر زيادة يف مبيعاتها ويف الغالب اأن مبيعاتها 

نفاق  الإ يف  الزيادة  تلك  ا�ستمرت  ملا  واإل  تــزداد 

وا�ستهالك  مبيعات  اأن  يــوؤكــد  وممــا  عـــالين،  الإ

نفاق  منتجات تلك ال�سركة يف ازدياد اأن حجم الإ

الإعالين يف اخلليج ازداد ب�سكل ملحوظ يف عام 

يوؤكد  وما  �سبقته،  التي  عوام  بالأ مقارنة  2008م 

ا اأن امل�ستهلكني يزدادون ا�ستهالًكا اأن حجم  اأي�سً

املثال  �سبيل  على  اخلليج  يف  ال�سيارات  مبيعات 

غالبية األشخاص أحياًنا يضحكون على أنفسهم بأن االستهاك عاٍل وأنهم غير 
زي���ادة أسعار  آخ��ر بسبب  أو مبعنى  التضخم  ق��ادري��ن على ج��دول��ة مصاريفهم بسبب 
السلع االستهاكية )الضرورية والكمالية( ولكن هل تعتقد أن هذا التبرير كاف وأنه 

السبب األوحد يف سعينا املستمر نحو االستهاك )مبناسبة وبغير مناسبة(؟

سعد محمد الحمودي
عمال م�ست�سار تطوير الأ

saad@sanib.com

مقال
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�شعور �شيتال�شى

اأحد  به  يخربك  مل  رمبا  باأمر  نخربك  دعنا 

املدى  على  بالت�سخم  �سعورك  اأن  وهــو  قبل  من 

الطويل �سيتال�سى، ال�سعور بالت�سخم وقتي ودعنا 

وقات التي مرت بنا مع ارتفاع  نع�س �سوًيا تلك الأ

اأ�سعار البرتول وبلوغها �سعر 150 دولرا للربميل 

كبري  ب�سكل  ال�ستهالكية  ال�سلع  اأ�سعار  ارتفعت 

ومت�سارع )حتى اأ�سعار ال�سقق املفرو�سة والفنادق 

الرابط  ما  نعلم  ل  اأننا  من  الرغم  على  ارتفعت 

املفرو�سة  ال�سقق  واأ�ــســعــار  الــبــرتول  اأ�سعار  بــني 

دورات  اأن  الرابط  اأن  لحًقا  واكت�سفنا  والفنادق 

فيها  ا�ستبدلوا  والــغــرف  ال�سقق  تلك  يف  املــيــاه 

باملياه البرتول، حيث اإن هناك مظاهرات خرجت 

لل�سوارع تندد با�ستخدام املياه ال�سحيحة يف �سبه 

البرتول  با�ستبدال  وطالبت  العربية  اجلــزيــرة 

بالنفط(،  ومليئة  منتجة  دولة  اأكرب  كوننا  باملياه 

�سعار للمواد  نعود اإىل مو�سوعنا عندما ارتفعت الأ

ال�ستهالكية )ال�سرورية والكمالية( ب�سكل مبالغ 

الذي  البرتول  يف  الرتــفــاع  حجم  يــوازي  ول  فيه 

والتجار  املنتجون  عليها  يعلق  )�سماعة(  اأ�سبح 

الرتفاع  ذلك  اأ�سبح  ال�سلع  تلك  ارتفاع  اأ�سباب 

يت�سدر  جنــده  الكتاب  وحديث  املجال�س  حديث 

كل  خلفه  يتوارى  قلًما  اأ�سبح  ال�سحف،  عناوين 

ال�ساغل  ال�سغل  واأ�سبح  فكره  جف  وكاتب  حمرر 

و»ي�سبون«  وي�سجبون  ميقتون  النا�س  من  لكثري 

ا�ستمر  واملنتجني  واحلكومات  التجار  وينتـقدون 

ال�ستهالك  ذلك  زال  وما  الزمن  من  فرتة  ذلك 

دون  ما  اإىل  الربميل  �سعر  وانخف�س  ازديــاد،  يف 

العايل  يف  معلقة  �سعار  الأ زالت  وما  دولرا  الـ50 

)ونخ�سى اأن ت�سقط يوًما ب�سكل عامودي فتنك�سر 

اأخرى  البرتول مرة  �سعر  وارتفع  اأحدهم(،  رقبة 

جمهور  اأن  والغريب  �سعار،  الأ لذلك  تبًعا  وزادت 

النا�س على الرغم من مقتهم ونقدهم و�سجبهم 

�ــســعــار واحلــكــومــات واملــنــتــجــني والــتــجــار مل  لــالأ

تلك  نقد  قبل  اأنف�سهم  مــن  يــغــريوا  اأن  يحاولوا 

تغيري  يحاولوا  مل  �سباب،  والأ واجلهات  �سياء  الأ

مع  التعامل  يف  وطريقتهم  ال�ستهالكية  عاداتهم 

ال�سلع  لتلك  و�سلم  اأولــويــات  وو�سع  احتياجاتهم 

هم على املهم والبتعاد عن الكماليات  وتقدمي الأ

باأن  اأحدهم  قاله  مبا  اأقنعك  اأن  هنا  اأق�سد  )ل 

تبحث عن �سلعة بديلة للرز، ولكن اأق�سد بدًل من 

اأن تذهب اأنت واأولدك اإىل اأحد املطاعم 4 مرات 

الذين  اأولئك  فكل  مرتني(،  اإىل  قل�سها  �سهرًيا 

على  النا�س  ي�سربوا  مل  و»�سبهم«  انتقادهم  مت 

اأيديهم ل�سراء تلك ال�سلع واخلدمات ومل يجربوا 

امل�سوؤولية  من  يتحملوا جزءا  قد  ذلك  على  اأحًدا 

كرب من امل�سوؤولية يقع على عاتق  ولكن اجلزء الأ

ال�سراء،  اأو عدم  ال�سراء  امل�ستهلك فهو من يقرر 

التلفزيونية  الــربامــج  كــل  اأن  مــر  بــالأ والــغــريــب 

الت�سخم  ذلــك  تتناول  »اجلــرائــديــة«  واملــقــالت 

واأ�سبابه وج�سع التجار وكيف اأن امل�ستهلك مظلوم 

ومغلوب على اأمره و...اإلخ ولكن من منهم تناول 

ال�ستهالكية  اأو  ال�سرائية  العادات  تغيري  ق�سية 

وبرامج  مقرتحات  وو�سع  التف�سيل  من  ب�سيء 

الذي  امل�ستهلك  هو  �سا�س  الأ ن  لأ ذلك  ت�ساعد يف 

ي�سبع  اأن  ويــرغــب  املــلــونــة  الــورقــة  تلك  �سيقدم 

اأن  ن�ستطيع  ول  والطرق،  الو�سائل  بكل  احتياجه 

فاإن  بالنهاية  نه  لأ املنتج  اأو  للتاجر  �سهامنا  نوجه 

الورقة  تلك  خلف  يرك�س  املنتج  اأو  التاجر  ذلك 

�سياء واملواد التي ميكن لها  امللونة ويعلم ما هي الأ

اأحد  يجرب  ومل  امل�ستهلك  احتياج  وتلبي  ت�سبع  اأن 

على �سراء تلك ال�سلع واخلدمات، بل اأحياًنا نفكر 

ولئك التجار  اأن يقفوا احرتاًما لأ اأن ندعو العامل 

واملنتجني لدرجة ذكائهم العالية فقد عرفوا من 

اأين توؤكل الكتف وعرفوا كيف يوهموا النا�س باأن 

�سياء ت�سبع احتياجهم وكيف ا�ستطاعوا اأن  تلك الأ

يحولوا الكثري من ال�سلع من كونها كانت كماليات 

لت�سبح من ال�سروريات. 

)ليتنا ن�ستطيع اأن نتتلمذ على اأيديهم(

ن  2008م والآ ا يف عام  اأي�سً ازداد ب�سكل ملحوظ 

ا�ستهالكه  يزداد  م�ستهلك  �سعب  باأننا  نقر  دعنا 

�ساعة بعد �ساعة.

عندما كنا ن�سمع باأننا �سعب م�ستهلك ولي�س 

منتًجا كنا نعتقد اأن تلك العبارة دوافعها �سيا�سية 

اأو فكرية فقط ولكن احلقيقة من قالها كان له بعد 

ن ذلك اأ�سبح عادة  نظر جتاوز الفكر وال�سيا�سة لأ

واأ�سبح �سلوًكا واأ�سبح هًما يوؤرق الكثري من النا�س 

ب�سرف النظر عن ترتيبنا على خارطة ال�سيا�سة، 

نك  لأ فقط،  اأنت  هو  اللحظة  يهمني يف هذه  فما 

نك  لأ ال�سيا�سة،  ي�سع  من  نــك  لأ احلياة،  اأ�سا�س 

نك اأهم خملوق فوق هذه  من ي�سري القت�ساد، لأ

وتعي�س  برخاء  تعي�س  اأن  ت�ستحق  نــك  لأ ر�ــس،  الأ

حياة اأف�سل.

اإذا كنا غري قادرين على �سبط اأنف�سنا وكبح 

ال�سورة  بتلك  ال�ستهالك  عــن  اأنف�سنا  جماح 

عليها  نعلق  �سماعة  عن  نبحث  األ  دعنا  املجنونة 

عن  نبحث  واأل  ا�ستهالكنا  �سبط  يف  اإخفاقنا 

نقنع  اأو  نتوهم  اأو  نعتقد  والتي  بها  نتعلل  اأ�سباب 

ذلك  خلف  الكامن  الــدافــع  هــي  باأنها  اأنف�سنا 

ال�ستهالك، ق�سيتنا لي�ست ق�سية »ت�سخم« فقط، 

ذاتها  �سخرت  العقول  من  الكثري  اأن  هو  ق�سيتنا 

ونف�سها وتكيفت مع ذلك الت�سخم وا�ستمرت على 

نف�س امل�ستوى من ال�ستهالك.
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خدمات بنكية عالمية المستوى
مجموعة سامبا املالية

املالية إحدى  تعد مجموعة سامبا 
امل����ج����م����وع����ات امل����ال����ي����ة ال����ك����ب����رى يف 
خال  كثيًرا  أسهمت  اململكة،حيث 
ال��س��ن��وات امل��اض��ي��ة يف دع��م القطاع 
مستوى  وحتسني  السعودي،  املالي 
اجلودة املقدمة للعماء، فضًا عن 
ت��ق��دمي خ��دم��ات مالية  جناحها يف 
لتلبية  امل���س���ت���وى،  ع��امل��ي��ة  وب��ن��ك��ي��ة 
من  لعمائها  املالية  االح��ت��ي��اج��ات 

األفراد والشركات واملؤسسات.

يعتبر سامبا أول بنك يطرح 
مفهوم الخدمات المصرفية 

المتميزة الهاتفية.

التاأ�شي�ص .. واالتفاقيات

مبوجب  املالية  �سامبا  جمموعة  تاأ�س�ست 

يف  ال�سادر  م/3  رقم  ال�سامي  امللكي  املر�سوم 

والذي  1980م(  فرباير   12( 1400/3/26هــــ 

تـــوىل �ــســامــبــا مبــوجــبــه اأعـــمـــال فــرعــي �سيتي 

جدة  يف  ـــذاك  اآن مــوجــوديــن  كانا  اللذين  بنك 

والريا�س. 

له يف  اأول فرع  افتتـح  قد  بنك  �سيتي  وكان 

مدينة جدة �سنة 1955م، ثم تبعه فرع اآخر يف 

الريا�س �سنة 1966م. وقد جاء تاأ�سي�س �سامبا 

ال�سعودية  احلكومة  تبنته  برنامج  من  كجزء 

و�سط ال�سبعينيات وفر�ست مبوجبه على جميع 

جنبية بيع غالبية ح�س�سها ملواطنني  البنوك الأ

فرباير   12 يف  اأعماله  �سامبا  با�سر  �سعوديني، 

 31 يف  لــه  مالية  �سنة  اأول  واخــتــتــم  1980م، 

دي�سمرب 1980م.

الرئي�سية  ـــام  حـــك والأ ــ�ــســروط  ال ومبــوجــب 

للعملية مت بيع 44,5% من اأ�سهم �سيتي بنك نقًدا 

ملواطنني �سعوديني، وذلك مبوجب قوانني اأعطت 

املكتتبني،  ل�سغار  �سهم  الأ ولوية يف تخ�سي�س  الأ

من   166.000 لنحو  �سهم  الأ تخ�سي�س  مت  وقد 

فراد.  امل�ساهمني الأ

�سهم اإىل جمموعة  كما مت بيع 15.5% من الأ

فيهم  مبن  ال�سـعوديني  املوؤ�س�سني  من  خمـتـارة 

ع�ساء ال�سعوديون يف اأول جمل�س اإدارة للبنك.  الأ

البنــك  اأ�سهم  من   %60 ن�سبته  ما  اأ�سبح  وبذلـك 

ممــلوًكا ملواطـنني �سـعوديني، فيـما احتـفـظ �سيتي 

عن  ا  عـو�سً  %40 وهــي  البـاقيـة  باحل�سـة  بنك 

موجـودات فرعـيـة يف الريـا�س وجــدة.

اإدارة  اتفاقية  �سـامبا  بنـك مع  �ســيتي  واأبـرم 

فـنـيـة وافــق مبـوجـبـها �ســيتي بنـك عـلـى اأن يـديـر 

البنك اجلـديـد، ون�ست تـلـك التـفاقـيـة على اأن 

ينتـدب �سـيتي بنـك موظفني من طرفه للم�سـاهمـة 

يف اإدارة البنـك وتقـدمي املـ�سـاندة الفنيـة له دون 

�ســوى  اخلـدمـات  تـلـك  مقابـل  اأتـعـابـًا  يتـلقى  اأن 

تعـويـ�سـه عـن امل�ساريف الفـعلـيـة التي يتكبدها، 

جزًءا  بنك  �سيتي  باع  1991م،  عام  نهاية  وقبيل 

من ح�سته يف �سامبا ملوؤ�س�ستني وطنيتني للخدمة 

الجتماعية، وكنتيجة لذلك، اأ�سبح جمموع ح�سة 

احتفظ  فيما   ،%70 البنك  يف  ال�سعودي  اجلانب 

بروفايل
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اإىل 900 مليون �سهم، بقيمة ا�سمية تبلغ 10 ريالت 

لكل �سهم، وجميعها اأ�سهًما عادية مت�ساوية.

خدمة م�شرفية متميزة

مــفــهــوم  يـــطـــرح  ــنــك  ب اأول  �ــســامــبــا  يــعــتــرب 

اخلدمات امل�سرفية املتميزة )الذهبية واملا�سية( 

الئتماين  والدرع  الهاتفية  امل�سرفية  واخلدمات 

اأجهزة  عرب  يــداع  الإ وخدمة  الدخــاري  والتاأمني 

موال  لالأ ال�سريع  التحويل  وخدمة  يل  الآ ال�سرف 

كان  ،كذلك  اآليا  التوقيع  وتدقيق   )Speedcash(

�سامبا هو اأول من اأن�ساأ اإدارة ا�ستثمار متخ�س�سة 

املحلية  �سهم  لالأ ا�ستثماري  �سندوق  اأول  وطــرح 

�سهم  الأ يف  لال�ستثمار  �سندوقا  اأ�س�س  من  واأول 

�سندوق  وهــو  جــانــب،  الأ للم�ستثمرين  املحلية 

وراق املالية. »�سيف« امل�سجل يف بور�سة لندن لالأ

ا�شرتاتيجية �شامبا

رائدة،  �سعودية  مالية  جمموعة  هو  »�سامبا« 

يف  امل�ستوى  عاملية  وبنكية  مالية  خدمات  تقدم 

اململكة ولندن وباك�ستان ودبي، لتلبية الحتياجات 

فراد وال�سركات واملوؤ�س�سات.  املالية لعمالئها من الأ

باقة  تــقــدمي  خــالل  مــن  �سامبا  ريـــادة  وتتج�سد 

املالية  واملنتجات  اخلدمات  من  و�ساملة  متكاملة 

وامل�سرفية وال�ست�سارية التقليدية واملبتكرة ذات 

امل�ستوى العاملي، م�ستثمًرا يف موظفيه وم�ساهًما يف 

خدمة املجتمع وحمقًقا عوائد جمزية مل�ساهميه، 

تقدمي  يف  طـــوال  �ــســنــوات  �سامبا  اأمــ�ــســى  وقـــد 

الن�ساطات البنكية املتكاملة عرب فرعه يف اململكة 

املتحدة، منذ اأن قام بتطوير عملياته يف لندن من 

جمرد مكتب متثيلي مت افتتاحه يف عام 1984 اإىل 

فرع متكامل ومرخ�س اعتباًرا من عام 1987م. 

يف  التو�سعية  �سامبا  ا�سرتاتيجية  وجتــلــت 

غلبية يف بنك كري�سينت  ال�ستحواذ على ح�سة الأ

التجاري املحدود يف باك�ستان يف عام 2007م، وهو 

بنك مت�سارع النمو يقدم خدمات م�سرفية ومالية 

�سامبا  يخطط  كما  وال�سركات،  فراد  الأ لقطاعي 

باك�ستان« م�ستفيًدا من  »�سامبا  ن�ساطات  لتو�سيع 

القاعدة العري�سة ملنتجاته وخرباته وخدماته يف 

اململكة العربية ال�سعودية. 

الرامية  خطواته  يف  قــدًمــا  �سامبا  ومي�سي 

اأخرى  اأ�سواق  يف  واأعماله  ن�ساطاته  تو�سيع  اإىل 

مركًزا  واآ�سيا،  اخلليجي  التعاون  جمل�س  دول  يف 

على متيز اخلدمات واملنتجات وال�ست�سارات التي 

وذلك  وامل�ستقبليني،  احلاليني  لعمالئه  يقدمها 

من خالل عمليات الندماج وال�ستحواذ الهادفة 

فقد  تغطيته.  ومناطق  البنك  اأعمال  تو�سيع  اإىل 

تو�سعة  على  �سامبا  ال�ستحواذ  عمليات  �ساعدت 

للخدمات  تقدميه  طرق  وتطوير  و�سوله  اأماكن 

وتعزيز ال�سراكة مع عمالئه، وذلك انطالًقا من 

التنوع  حتقيق  على  القائمة  �سامبا  اإ�سرتاتيجية 

اجلغرايف وتعزيز عوائد امل�ستثمرين.

�شبكة توزيع 

املوؤ�س�سات  بني  ال�سدارة  مركز  �سامبا  يتبواأ 

ال�سعودية،  العربية  اململكة  يف  امل�سرفية  املالية 

ــاعــدة عــمــالئــه من  ويــتــ�ــســح ذلـــك مــن خـــالل ق

املتمر�سة  الب�سرية  ومــوارده  فــراد،  والأ ال�سركات 

و�ــســبــكــة فـــروعـــة الــوا�ــســعــة يف كـــافـــة اأرجـــــاء 

اململكة،اإ�سافة اإىل فرعه الدويل يف لندن، وفرعه 

املــدن  مــن  عــدد  املنت�سرة يف  وفــروعــه  دبـــي،  يف 

الباك�ستانية الرئي�سية.

ويتمتع �سامبا كذلك ب�سبكة وا�سعة من اأجهزة 

امل�سريف  الهاتف  اإىل  اإ�سافة  يل،  الآ ال�سرف 

)�سامبا فون( واجلوال امل�سريف )�سامباموبايل( 

اأون لين(  نرتنت امل�سرفية )�سامبا  وخدمات الإ

وخدمات احلوالت ال�سريعة )�سبيد كا�س(، التي 

ت�سم عدة مراكز يف خمتلف اأرجاء اململكة.

خدمة املجتمع

وم�ساهماته  مبــ�ــســاركــاتــه  �ــســامــبــا  يفتخر 

بها،  يعمل  التي  املجتمعات  خدمة  يف  يجابية  الإ

�ــســواء كــان ذلــك مــن خــالل الــربامــج التدريبية 

خالل  من  وذلــك  الدعم،  برامج  اأو  والتطويرية 

تربعات وم�ساهمات يتم تقدميها اإىل املوؤ�س�سات 

املــبــادرات  يف  م�ساركاته  اإىل  اإ�سافة  اخلــرييــة، 

والربامج احلكومية املختلفة.

جوائز 

حظي �سامبا بالتقدير العاملي من قبل املجالت 

العاملية  التقييم  وموؤ�س�سات  املتخ�س�سة  العاملية 

املــرمــوقــة الــتــي منحته عـــدًدا كــبــرًيا مــن اجلــوائــز 

الريادية  وممار�ساته  ومنتجاته  خدماته  متيز  عن 

عمالئه  خدمة  يف  براعته  عن  ينم  مما  ابتكاراته، 

وموظفيه وم�ساهميه ال�سناعة امل�سرفية ككل. 

وتت�سمن قائمة اجلوائز التي فاز بها �سامبا 

يف عام 2010 م فقط:

عمال  الأ لقطاع  احلياتي«  »الإجنـــاز  جائزة 

العي�سى  عي�سى  �ستاذ  لالأ 2010م  لعام  ال�سعودي 

ال�سادرة  و�سط  الأ ال�سرق   CEO جملة  قبل  من 

عن جمموعة ITP للن�سر.

 �سيتي بنك بن�سبة 30% من ملكية راأ�سمال �سامبا.

الـ�سـعودي  البنـك  دمـج  مت  1999م  يـولـيـو  يف 

املتــحد ب�سـامبا وذلك مبـبـادلة �سهم جديد واحد 

من اأ�سهم �سامبا مقابل كل 3,25 �سهم من اأ�سـهم 

البنك ال�سـعودي املتحـد. واحتـفـظ البنـك اجلـديـد 

با�سم �سامبا ومل يطراأ اأي تغيري يف هيكـل جمـل�س 

دارة الفنيـة  دارة، ومل تتـاأثر كذلك اتفـاقيـة الإ الإ

املربمة مع �سيتي بنك بعملية الدمـج تلك. وبذلك 

اأ�سبحت ملكية �سيتي بنك 22.83% من راأ�س مال 

بنك  �سيتي  باع  2002م  نهاية عام  وقبيل  �سامبا، 

2,83% من ح�سته يف �سامبا اإىل موؤ�س�سة وطنية 

لتنخف�س ح�سته اإىل 20% من راأ�سمال �سامبا.

�سامبا  من  كل  اتفق  2003م  �سبتمرب   14 يف 

النتقال  ا�ستكمال  على  بنك  �سيتي  وجمموعة 

2003م.  اأكتوبر  �سهر  بنهاية  املحلية  دارة  الإ اإىل 

العامة  اجلمعية  عقدت  2003م  دي�سمرب   14 ويف 

غــري الــعــاديــة اجــتــمــاعــهــا وقــــررت تــعــديــل عــدد 

فيها  مبــا  لل�سركة  �سا�سي  الأ النظام  مــواد  مــن 

املــالــيــة«  �سامبا  »جمــمــوعــة  اإىل  الــ�ــســركــة  ا�ــســم 

بنك  �سيتي  بـــاع  2004م  مــايــو   26 وبــتــاريــخ    .

وطنية. موؤ�س�سة  اإىل   %20 البالغة  ح�سته   باقي 

غري  العامة  اجلمعية  قررت  2005م  مار�س   9 يف 

مليارات   4 من  ال�سركة  راأ�سمال  زيــادة  العادية 

ريال �سعودي اإىل 6 مليارات ريال �سعودي مق�سمة 

بق�سمة  �سهم،  مليون   120 اإىل 

لكل  ريـــــاًل   50 تــبــلــغ  ا�ــســمــيــة 

عادية  اأ�سهم  وجميعها  �سهم، 

مت�ساوية.

2006م،  اأبــــريــــل   8 يف 

هيئة  لتوجيهات  وا�ــســتــجــابــة 

ال�سوق املالية، متت جتزئة كل 

اأ�سهم  اإ�سداره من  �سبق  �سهم 

�سامبا اإىل خم�سة اأ�سهم عادية. 

وبــالــتــايل، فــقــد ارتــفــع عــدد 

�سامبا  اأ�سدرها  التي  �سهم  الأ

عــادي،  �سهم  مليون   600 اإىل 

ريالت   10 تبلغ  ا�سمية  بقيمة 

�سعودية لل�سهم الواحد.

يف 5 مار�س 2008م قررت 

العادية  غري  العامة  اجلمعية 

ال�سركة  راأ�ــســمــال  زيـــادة 

مــن 6 مــلــيــارات ريــال 

 9 اإىل  ـــودي  ـــع ـــس �

مــلــيــارات ريــال 

�ــــســــعــــودي 

مق�سمة 

سامبا أول من أنشأ إدارة 
استثمار متخصصة وطرح 

أول صندوق استثماري 
لألسهم المحلية.
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مؤشرات - أسواق مالية

األسواق الخليجية:

انخف�ست ال�سوق املالية ال�سعودية بدرجات متفاوتة يف مطلع ال�سهر وو�سل اآداء ال�سوق اإىل اأدنى م�ستوياته يف بدايت الثلث 

وراق املاليةمت�ساعدبارتفاعات  خري من ال�سهر منخف�س 5.3% قل�س بعدها النخفا�س اإىل 2.4%، وانطلق �سوق اأبوظبي لالأ الأ

متتالية لي�سل لنمو 5.2% انخف�س بعدها واأغلق مرتفع 2.5% كاأعلى معدل منو بني اأ�سواق املال اخلليجيةاأما بور�سة دبي مل 

وراق املالية الذي  ت�ستقر طوال ال�سهر بني ارتفاع وانخفا�س وانهت ال�سهر باأقل معدل انخفا�س 2.8% بعد �سوق الكويت لالأ

وراق املالية بانخفا�س 2% و 1.5% على التوايل، اأما بور�سة  انخف�س 2.6%بينما اأغلقت بور�سة البحرين و�سوق م�سقط لالأ

قطر انخف�ست ثم عاودت الرتفاع اإل اأن جتاوز نقطة ال�سفر يف من�سف ال�سهر واأنهت ال�سهر منخف�سة 0.2% مما يو�سح 

قليمية واملالية العاملية. زمات ال�سيا�سية الإ قوة ومتانة اقت�ساديات دول جمل�س التعاون اخلليجي وجتاوزها تاأثري الأ

Comparison TASI Performance with GCC Markets - June 2011

-6%

-5%

-4%

-3%

-2%

-1%

0%

1%

2%

3%

4%

5%

6%

TASI Dubai Abu Dhabi Kuwait Bahrain Muscat Qatar

3-Jun1-Jun 5-Jun 7-Jun 9-Jun 11-Jun 13-Jun 15-Jun 17-Jun 19-Jun 21-Jun 23-Jun 25-Jun 29-Jun27-Jun

44
العدد 57 - يوليو 2011م



األسواق العاملية:

يف   %7.7 و�سلت  اأن  اإيل  انخف�ست  حيث  NASDAQاأ�سدها  بور�سة  كانت  منخف�سة  على  العاملية  املال  ا�سواق  بــداأت 

منت�سف ال�سهر تبعها منو ا�ستعادت فيها البور�سة جزء من مركزها احليوي بني البور�سات العاملية واأغلقت يف نهاية 

ال�سهر منخف�سه 3.3% مبعدل اأقل من ال�سوق املالية ال�سعودية التي اأغلقت منخف�سة 2.4% كباقي البور�سات التي اأغلقت 

خري من ال�سهر واأغلقتا مبعدلت منو  مبعدلت منو �سلبية عدا بور�ستا NIKKEI 225 و DAXحيث ارتفعتا يف الثلث الأ

خري من ال�سهر موؤ�سر على زيادة  1.3% و 1.1% على التوايل كما اأن زيادة معدلت النمو للبور�سات العاملية يف الثلث الأ

ثقة امل�ستثمرين وتخطي العوامل ال�سلبية.

TASI DOW JONES NASDAQ FTSE 100 DAX CAC 40 NIKKI 225
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مؤشرات - أداء شركات الوساطة

�د�ء �ضركات �لو�ضاطة )جميع عمليات �لبيع و�ل�ضر�ء ( �لن�ضف �ضنوي 2011م

Member Activity for 1st Half 2011

�ضركة �لو�ضاطة

�لرتتيب�لن�ضبة�ل�ضفقات�لرتتيب�لن�ضبةكمية �لتد�ولت�لرتتيب�لن�ضبة قيمة �لتد�ول

Member Name
VALUE %PositionVOLUME %PositionTRADES %Position

Al Rajhi Capital 1%24,474,75717.29%18,426,100,276.0015.48%185,263,748,851.7015.88شركة الراجحي للخدمات المالية

4AlJazira Capital%12,845,71810.99%28,735,269,764.0016.05%173,957,325,336.2514.91الجزيرة كابيتال

NCB Capital 2%34,189,28516.18%37,107,349,966.0013.06%143,142,964,691.5512.27األهلي كابيتال

3Samba Capital%43,156,72212.19%45,426,347,988.009.97%112,303,554,142.309.63سامبا كابيتال 

5Fransi Tadawul%52,667,72210.31%55,172,883,307.009.51%107,672,330,666.459.23فرنسي تداول 

7Sabb Securities Limited%61,785,7936.90%64,587,779,285.008.43%106,889,375,479.059.16ساب لالوراق المالية 

8ANB Invest%71,665,1676.43%74,001,660,630.007.35%81,706,646,491.457.00العربي لإلستثمار

Riyad Capital 6%82,069,6088.00%83,530,700,217.006.49%71,611,665,642.556.14الرياض المالية

9AlIstithmar Capital%9664,1392.57%91,765,059,548.003.24%43,646,799,991.053.74اإلستثمار كابيتال 

Saudi Hollandi Capital 11%10460,9681.78%101,202,516,381.002.21%27,526,636,842.202.36السعودي الهولندي المالية

. 12Falcom Financial Group%11445,9091.72%111,105,504,996.002.03%23,562,421,597.152.02فالكم للخدمات المالية   

.10AlBilad Investment Co%12504,5621.95%121,008,843,456.001.85%21,309,726,666.451.83شركة البالد لإلستثمار  

13Alinma Investment Company%13185,2310.72%13360,847,136.000.66%8,995,316,396.350.77 شركة اإلنماء لالستثمار 

17Credit Suisse%1672,7050.28%14193,460,482.000.36%7,632,978,875.150.65 كريديت سويس العربية السعودية 

14Aloula Geojit Capital co%15126,1270.49%15302,971,335.000.56%7,173,952,746.600.61 االولى جوجيت للوساطة المالية

15AlNefaie Investment Group%14101,2870.39%16320,738,067.000.59%6,514,175,936.700.56مجموعة النفيعي لإلستثمار

20Derayah Financial Corporation%2146,8010.18%17104,088,224.000.19%5,901,389,676.600.51دراية المالية  

18Jadwa Investment%2056,2780.22%18128,303,834.000.24%5,142,667,116.300.44جدوى لالستثمار 

19EFG_Hermes ksa%1855,9500.22%19149,776,135.000.28%4,985,890,059.000.43هيرميس السعودية

16Osool Capital%1785,8910.33%20191,734,580.000.35%4,294,077,555.800.37أصول المالية    

24Deutsche Securities%2227,9790.11%2175,848,893.000.14%2,900,313,042.200.25دويتشه لألوراق المالية   

21%1939,5490.15%22142,750,176.000.26%2,625,967,065.250.23شركة الشرق األوسط لالستثمار المالي 
 Middle East Financial Investment
Company

23Morgan Stanley Saudi Arabia%2435,0170.14%2363,683,596.000.12%2,580,256,534.800.22مورغان ستانلي السعودية  

22Arbah Capital%2337,3100.14%2468,456,500.000.13%2,363,634,125.350.20أرباح المالية  

25SHUAA Capital Saudi Arabia%2519,4160.08%2551,815,931.000.01%1,652,520,044.700.14شعاع كابيتال  

26Emirates NBD Capital KSA LLC%2610,1310.04%2637,413,622.000.07%959,791,131.850.08اإلمارات لخدمات اإلستثمار  

27%279,5830.04%2728,742,031.000.05%862,705,331.900.07بيت االستثمار العالمي )السعودية( 
 Global Investment House Saudi
Arabia

28%288,2760.03%2824,089,315.000.04%671,882,290.600.06ميريل لينش المملكة العربية السعودية
 Merrill Lynch Kingdom of Saudi
Arabia

31Watan Investment and Securities%306,5530.03%2917,689,643.000.03%598,208,648.050.05وطن لالستثمار   

29Muscat Capital Company%297,0720.03%3023,832,527.000.04%537,063,400.100.05 بيت مسقط لألوراق المالية 

30Audi Capital%326,7640.03%3116,725,698.000.03%521,931,136.450.04  عودة العربية السعودية 

34Aldukheil Financial Group%314,1550.02%3216,994,496.000.03%380,089,712.550.03 مجموعة الدخيل المالية  

33Al Mal Securities Saudi%344,6470.02%339,787,316.000.02%299,482,555.800.03المال سكيوريتيز   

32Watheeqa Capital Company%336,3860.02%3413,823,413.000.03%277,512,697.500.02شركة وثيقة المالية  

35The Investor For Securities%352,2500.01%357,645,758.000.01%162,612,564.150.01شركة المستثمر لألوراق المالية  

36Rasmala Investments Saudi%361510.00%36281,297.000.00%10,560,258.700.00شركة رسملة لإلستثمار السعودية

37Unicorn Capital Saudi Arabia%37810.00%3711,729.000.00%222,366.600.00يونيكورن كابيتال السعودية 

38Khalijia Invest Company%3840.00%38400.000.00%12,900.000.00خليجية إنفست

1,166,638,410,567.2054,421,527,948.0025,885,944المجموع
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�د�ء �ضركات �لو�ضاطة )جميع عمليات �لبيع و�ل�ضر�ء عن طريق �لنرتنت(  �لن�ضف �ضنوي 2011م

Internet Activity for 1st Half 2011

�سركة الو�ساطة
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AlJazira Capital%8.69%479.08%2,250,32612.21%173.65%6,433,946,38418.40%11.05%74.11%128,913,097,655.50118.36اجلزيرة كابيتال

هلي كابيتال   NCB Capital%12.72%178.63%3,293,92917.88%272.13%5,126,866,93214.66%8.47%69.01%98,789,475,493.40214.07الأ

 Al Rajhi Capital%10.88%262.95%2,816,81315.29%354.89%4,624,940,15813.23%7.60%47.87%88,686,714,852.80312.63�سركة الراجحي للخدمات املالية 

Samba Capital%10.67%387.47%2,761,26714.99%479.75%4,327,783,44512.38%7.27%75.49%84,778,264,073.05412.07�سامبا كابيتال 

Fransi Tadawul%8.59%583.31%2,222,39612.06%577.89%4,029,079,96811.52%7.02%76.04%81,877,772,553.40511.66فرن�سي تداول 

Sabb Securities Limited%4.11%759.53%1,063,0645.77%654.04%2,479,228,4847.09%4.56%49.77%53,202,248,821.2067.58�ساب لالوراق املالية

�ستثمار ANB Invest%3.46%853.83%896,4004.87%752.09%2,084,605,8195.96%3.49%49.89%40,762,159,763.4575.81العربي لالإ

 Riyad Capital%5.24%665.57%1,356,9677.36%856.35%1,989,495,2805.69%3.45%56.28%40,306,143,794.2085.74الريا�س املالية  

. Falcom Financial Group%1.63%994.35%420,7362.28%995.16%1,051,976,9113.01%1.92%95.01%22,406,744,833.8093.19فالكم للخدمات املالية 

�ستثمار كابيتال AlIstithmar Capital%1.14%1144.37%294,6701.60%1133.45%590,471,8811.69%1.27%33.93%14,809,527,628.05102.11الإ

 Saudi Hollandi Capital%0.85%1247.88%220,7191.20%1245.90%551,934,3761.58%1.06%44.88%12,353,362,384.45111.76ال�سعودي الهولندي املالية  

�ستثمار  .AlBilad Investment Co%1.42%1072.81%367,3931.99%1063.04%635,964,1041.82%1.02%55.61%11,849,405,047.75121.69�سركة البالد لالإ

Aloula Geojit Capital co%0.48%1498.41%124,1160.67%1398.46%298,293,8290.85%0.61%98.74%7,083,326,451.60131.01 الوىل جوجيت للو�ساطة املالية

Alinma Investment Company%0.54%1375.46%139,7770.76%1474.92%270,337,9590.77%0.43%55.50%4,992,755,021.35140.71�سركة الإمناء لال�ستثمار  

Osool Capital%0.32%1596.50%82,8880.45%1594.17%180,555,2730.52%0.35%95.64%4,106,716,455.25150.58اأ�سول املالية   

�ستثمار  AlNefaie Investment Group%0.16%1641.56%42,0930.23%1640.49%129,860,7270.37%0.22%38.66%2,518,399,367.75160.36جمموعة النفيعي لالإ

Jadwa Investment%0.06%1725.55%14,3790.08%1918.50%23,739,8190.07%0.08%18.58%955,740,161.85170.14جدوى لال�ستثمار  

SHUAA Capital Saudi Arabia%0.04%1954.19%10,5220.06%1861.39%31,807,7830.09%0.08%53.73%887,871,844.90180.13�سعاع كابيتال     

و�سط لال�ستثمار  �سركة ال�سرق الأ

املايل

783,858,177.90190.11%29.85%0.07%32,902,4440.09%1723.05%12,2970.07%1831.09%0.05%
Middle East Financial 
Investment Company

بيت ال�ستثمار العاملي 

)ال�سعودية(

539,627,766.00200.08%62.55%0.05%18,122,5940.05%2063.05%7,0980.04%2074.07%0.03%
Global Investment House Saudi 
Arabia

وراق املالية    Muscat Capital Company%0.02%2273.29%5,1830.03%2156.91%13,564,0770.04%0.03%56.84%305,245,674.95210.04بيت م�سقط لالأ

Watheeqa Capital Company%0.02%2192.48%5,9060.03%2289.32%12,347,3350.04%0.02%90.30%250,596,151.60220.04�سركة وثيقة املالية 

%0.01%2549.87%3,2680.02%2346.50%8,225,2950.02%0.02%38.58%230,768,008.80230.03وطن لال�ستثمار   
Watan Investment and 
Securities

Arbah Capital%0.02%2312.37%4,6140.03%259.53%6,524,0110.02%0.02%9.38%221,747,574.55240.03اأرباح املالية 

Al Mal Securities Saudi%0.01%2471.64%3,3290.02%2470.59%6,909,0920.02%0.02%62.24%186,386,865.55250.03املال �سكيوريتيز 

EFG_Hermes ksa%0.00%264.58%2,5610.01%263.47%5,197,7930.01%0.01%3.47%172,803,640.30260.02هريمي�س ال�سعودية 

Aldukheil Financial Group%0.01%2737.50%1,5580.01%2727.58%4,686,4760.01%0.01%35.45%134,756,782.60270.02جمموعة الدخيل املالية   

وراق املالية  The Investor For Securities%0.00%2812.00%2700.00%285.35%408,8420.00%0.00%3.96%6,431,799.65280.00�سركة امل�ستثمر لالأ

�ستثمار  �سركة ر�سملة لالإ

ال�سعودية 

1,398,489.20290.00%13.24%0.00%38,2090.00%2913.58%240.00%2915.89%0.00%Rasmala Investments Saudi

702،113،347،134.8534،969،815،30018،424،563املجموع 
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مؤشرات - المستثمرون حسب الجنسية

�ح�ضائية �لتد�ول ح�ضب ت�ضنيف �جلن�ضية ونوع �مل�ضتثمر ل�ضهر يونيو 2011م 

�سهم املتداولة  الن�سبة   ت�سنيف اجلن�سية  نوع امل�ستثمر  نوع العملية  الكمية  الن�سبة  عدد ال�سفقات  الن�سبة  قيمة الأ

92.20% 77,894,178,221.00 94.25% 1,924,098 93.51% 3,572,476,462  بيع 

 فرد 

 ال�سعوديني 

86.82% 73,346,988,882.60 91.32% 1,864,162 89.66% 3,425,247,439  �سراء 

1.94% 1,638,851,154.50 0.88% 17,905 1.76% 67,264,369  بيع 

 �سركة 

7.21% 6,093,638,446.25 3.18% 64,830 5.11% 195,119,299  �سراء 

1.97% 1,661,651,829.50 0.79% 16,036 1.34% 51,201,752  بيع 

 �سندوق ا�ستثماري 

2.26% 1,910,093,252.80 1.16% 23,633 2.09% 79,873,113  �سراء 

1.03% 866,191,579.30 0.63% 12,930 0.84% 31,905,441  بيع 

 اخلليجيني 

1.19% 1,005,061,138.80 0.78% 15,962 0.86% 32,868,852  �سراء 

1.55% 1,310,269,227.95 2.56% 52,257 1.62% 61,773,589  بيع 

 )غري اخلليجيني( العرب املقيمني  

1.55% 1,309,202,894.60 2.85% 58,189 1.67% 63,689,048  �سراء 

0.24% 202,960,685.85 0.32% 6,431 0.21% 8,021,382  بيع 

جانب املقيمني    )غري العرب واخلليجيني( الأ

0.19% 160,887,951.10 0.31% 6,333 0.19% 7,194,772  �سراء 

1.07% 905,304,003.25 0.57% 11,736 0.73% 27,808,513  بيع 

جانب   )عرب اتفاقيات املبادلة(الأ

0.77% 653,534,135.20 0.41% 8,284 0.43% 16,458,985  �سراء 

100% 84,479,406,701.35 100% 2,041,393 100% 3,820,451,508 اجماليات البيع

100% 84,479,406,701.35 100% 2,041,393 100% 3,820,451,508 اجماليات ال�سراء

�سهم المتداولة  جمالية لالأ بلغت القيمة  الإ

فــي الــ�ــســوق الــمــالــيــة الــ�ــســعــوديــة خـــالل �سهر 

بانخفا�س  84.48مليارريال،  يونيو 2011م   

من  مايو  �سهر  تــداولت  عن   )%33.19( قدره 

126.44 مليار ريال،  2011، والتي كانت  العام 

نــفــذت مــن خــالل2.04مــلــيــون �ــســفــقــة. وقــد 

اأي  ريــال  77.89مــلــيــار  فـــراد  الأ مبيعات  بلغت 

ال�سوق،  عمليات  جميع  من   )%92.20( بن�سبة 

73.35مليار  بلغت  فقد  ال�سراء  عمليات  اأمــا 

جميع  مـــن   )%86.82( بــنــ�ــســبــة  اأي  ريــــال 

ال�سركات  مبيعات  بلغت  بينما  ال�سوق.  عمليات 

ال�سعودية  1.64 مليار ريال اأي ما ت�سكل ن�سبته 

بلغت  فقد  الــ�ــســراء  عمليات  اأمـــا   )%1.94(

 .)%7.21( ن�سبته  مــا  اأي  ريــال  6.09مــلــيــار 

بلغ  فقد  ال�ستثمارية  لل�سناديق  بالن�سبة  اأمــا 

ما  اأي  ــال  ري مليار    1.66 مبيعاتها   اإجمالي 

ن�سبته )1.97%( اأما عمليات ال�سراء فقد بلغت   

1.91  مليار ريال اأي ما ت�سكل ن�سبته )%2.26( 

في حين بلغت مبيعات الم�ستثمرين الخليجيين 

اأما   )%1.03( بن�سبة  اأي  ريال  866.19مليون 

ما  اأي  ريال  1.01مليار  بلغت  فقد  للم�ستريات 

ن�سبته)1.19%(وقد بلغت مبيعات الم�ستثمرين 

العرب المقيمين ) غير الخليجيين( 1.31مليار 

حين  في   )%1.55( ن�سبته  ت�سكل  ما  اأي  ريال 

بن�سبة  اأي  ريــال  م�سترياتهم1.31مليار  بلغت 

جانب المقيمين فقد  )1.55%(.اأما مبيعات الأ

 )%0.24( ن�سبته  ما  اأي  بلغت202.96مليون 

ما  اأي  م�سترياتهم160.89مليون  بلغت  وقــد 

عبر  جــانــب  الأ مبيعات  )0.19%(اأمـــــا  ن�سبته 

905.30مليون  بلغت  فقد  المبادلة  اتفاقيات 

الم�ستريات  ن�سبته)1.07%(،اأما  ما  اأي  ريال 

ت�سكل  ما  وهو  ريــال  653.53مليون  بلغت  فقد 

ن�سبته)%0.77(.

تقرير التداول اإلحصائي التفصيلي حسب الجنسية 
ونوع المستثمر – يونيو2011
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ملخص السوق - النصف األول 2011

القيمة املتداولة لألسهم تتجاوز 583.32 مليار ريال

12.94 مليون صفقة تم تنفيذها - خالل النصف األول 2011م
الموؤ�سر  اأغلق  2011م  ول  الأ الن�سف  نهاية  في 

ال�سعودية )تداول( عند م�ستوى  المالية  لل�سوق  العام 

6.576.00 نقطة مرتفًعا 482.24 نقطة )%7.91( 

ال�سابق.  الــعــام  مــن  الــفــتــرة  نف�س  بــاإغــالق  مــقــارنــة 

تاريخه  العام حتى  بداية  الموؤ�سر من  داء  لأ وبالن�سبة 

كانت  ــد  وق  ،)%0.68( نقطة   44.75 خ�سر  فقد 

يوم  فــي  الفترة  خــالل  للموؤ�سر  اإغـــالق  نقطة  اأعــلــى 

2011/01/16 م عند م�ستوى 6.788.42 نقطة. 

في  الم�سدرة  �سهم  لالأ ال�سوقية  القيمة  بلغت 

مليار   1.307.49 م   2011 ول  الأ الن�سف  نهاية 

اأمريكي،  دولر  مليار   348.66 يعادل  ما  اأي  ريال 

نهاية  عن   %9.10 ن�ســــبته  بلغت  ارتفاًعا  م�سجلة 

ول من العام ال�سابق. الن�سف الأ

المتداولة  �سهم  لالأ جمالية  الإ القيمة  بلغت 

ريال  مليار   583.32 2011م  ول  الأ الن�سف  خالل 

وذلك  اأمريكي  دولر  مليار   155.55 يعادل  ما  اأي 

بارتفاع بلغت ن�ســــبته 28.00% عن نف�س الفترة من 

العام ال�سابق.

خالل  المتداولة*  �سهم  الأ عدد  اإجمالي  وبلغ 

ول 2011 م 27.27 مليار �ســــهم مقابل  الن�سف الأ

ول  19.74 مليار �سهم تم تداولها خالل الن�سف الأ

ن�ســــبته  بلغت  بارتفاع  وذلــك  ال�سابق،  العام  من 

.%38.15

خالل  المنفذة  ال�سفقات  عدد  اإجمالي  اأمــا   

ول 2011م فقد بلغ 12.94 مليون �سفقة  الن�سف الأ

خالل  تنفيذها  تم  �سفقة  مليون   11.66 مقابـــل 

بارتفاع  وذلــك  ال�سابق،  العام  من  ول  الأ الن�سف 

بلغت ن�ســــبته %10.97.

خالل  ال�سركات  اإجـــراءات  لجميع  معدلة   *   

الفترة.

ول  الأ الن�سف  خالل  التداول  اأيام  عدد  • بلغ 
الن�سف  خالل  يوًما   130 مقابل  يوًما   128  ,2011

ول 2010م. الأ

الشركات الجديدة المدرجة خالل النصف 
األول  2011 م:

إدر�ج  � م   2011/06/28 �ملو�فق  �لثلثاء  ي��وم  يف  مت 

بر�أ�ضمال  �ملتكاملة  �ل�ضعودية للت�ضالت  �ل�ضركة 

�ضهم  مليون   100 �إىل  مق�ضم  ري��ال  مليار  م��ق��د�ره 

35 م��ل��ي��ون �ضهم ل��لك��ت��ت��اب �ل��ع��ام  ح��ي��ث مت ط���رح 

وذلك بقيمة 10 ريالت لل�ضهم �لو�حد.

االكتتابات األولية
ت�سالت املتكاملة ال�سركة ال�سعودية لالإ

 100 اإىل  مق�سم  ريــال  مليار  ال�سركة:  راأ�سمال   •
مليون �سهم.

من   %35 متثل  �سهم  مليون   35 الكتتاب:  اأ�سهم   •
اأ�سهم ال�سركة. 

الواحد. لل�سهم  ريالت   10 الطرح:  • �سعر 
اإىل  م   2011/05/02 مـــن  الكـــتـــتـــاب:  فـــرتة   •

2011/05/08 م.

إجراءات الشركات 
وذلك  راأ�سمالها  الزراعية  اجلوف  �سركة  رفعت   •
عدد  لي�سبح  اأ�سهم،  اربعة  لكل  جمــاين  �سهم  مبنح 

بتاريخ  وذلــك  �سهـــــم  مليون   25 امل�سدرة  اأ�سهمها 

2011/03/09 م.

• رفعت ال�سركة ال�سعودية العاملية للبرتوكيماويات 
جماين  �سهم  مبنح  وذلــك  راأ�سمالها  )�سبكيم( 

ــرة اأ�ـــســـهـــم، لــيــ�ــســبــح عــــدد اأ�ــســهــمــهــا  ــس ــكــل عــ� ل

بتاريخ  ــك  وذل �سهـــــم   366,666,666 امل�سدرة 

2011/03/15م.

وذلك  راأ�سماله  �ستثمار  لالإ ال�سعودي  البنك  رفع   •
عدد  لي�سبح  �سهم،   4.5 لكل  جمــاين  �سهم  مبنح 

بتاريخ  وذلــك  �سهـــــم  مليون   550 امل�سدرة  اأ�سهمه 

2011/03/26 م.

مبنح  وذلك  راأ�سماله  الوطني  العربي  البنك  رفع   •
عــدد  لي�سبح  �ــســهــم،   13 لــكــل  جمــانــيــة  ــهــم  اأ�ــس  4

بتاريخ  وذلــك  �سهـــــم  مليون   850 امل�سدرة  اأ�سهمه 

2011/03/27 م.

وذلك  راأ�سمالها  للتامني  التعاونية  ال�سركة  رفعت   •
عــدد  لي�سبح  �ــســهــمــني،  لــكــل  �ــســهــم جمـــاين  مبــنــح 

بتاريخ  وذلــك  �سهـــــم  مليون   75 امل�سدرة  اأ�سهمها 

2011/03/31 م.

وذلك  راأ�سمالها  الوطنية  الت�سنيع  �سركة  رفعت   •
عدد  لي�سبح  اأ�ــســهــم،   10 لكل  جمــاين  �سهم  مبنح 

وذلك  �سهـــــم،  مليون   557.43 امل�سدرة  اأ�سهمها 

بتاريخ 2011/04/04 م.

راأ�سمالها  والتعليم  للتدريب  اخلليج  �سركة  رفعت   •
اأ�سهم، لي�سبح عدد   3 وذلك مبنح �سهم جماين لكل 

بتاريخ  وذلــك  �سهـــــم،  مليون   20 امل�سدرة  اأ�سهمها 

2011/04/16م.

والت�سالت   للطاقة  البابطني  �سركة  رفعت   •
 2,131,312 ا�سدار  طريق  عن  وذلــك  راأ�سمالها 

العربية  �سي  بــي  اإ�ـــس  اإتــ�ــس  ل�سركة  جــديــد  �سهم 

مبنح  �ستقوم  بــدورهــا  والتي  املــحــدودة  ال�سعودية 

ل�سركة  �سهم  الأ لهذه  القت�سادية  املنفعة  كامل 

خالل  من  املحدودة  الدولية  لال�ستثمارات  لبالنك 

البابطني  �سركة  اإ�ستحواذ  مقابل  مبادلة  اإتفاقية 

راأ�سمال  من   %49 ن�سبة  على  والت�سالت  للطاقة 

راأ�سمال  يف  الزيادة  ن�سبة  لت�سبح  لبالنك،  �سركة 

بزيادة   %5 والت�سالت  للطاقة  البابطني  �سركة 

 42,631,312 40,500,000 اىل  ا�سهمها من  عدد 

وذلك بتاريخ 2011/05/11 م.

وذلك  راأ�سمالها  للتطوير  عمر  جبل  �سركة  • رفعت 
»حقوق  جــديــدًا  �سهمًا  مليون   258 طــرح  طريق  عن 

الواحد لي�سبح عدد  لل�سهم  10 ريالت  اأولوية« ب�سعر 

اأ�سهمها امل�سدرة 929.4 مليون �سهـــــم وذلك بتاريخ 

2011/05/28 م.

األعـضاء الجـدد  )الوسـطاء(
العربية  اململكة  لن�س  مــرييــل  �سركة  ان�سمت   •
ال�سعودية  املالية  ال�سوق  يف  عامل  كع�سو  ال�سعودية 

بتاريخ  املالية،  الو�ساطة  خدمات  لتقدمي  )تـــداول( 

2011/02/06 م.

• ان�سمت �سركة ال�ستثمارات اخلليجية كع�سو عامل 
خدمات  لتقدمي  )تداول(  ال�سعودية  املالية  ال�سوق  يف 

الو�ساطة املالية، بتاريخ 2011/04/27 م.

وبذلك ي�سل عدد �سركات الو�ساطة العاملة يف ال�سوق 

اإىل 37 �سركة.

تعليق أسهم
 -1( رقــم  املالية  ال�سوق  هيئة  لقرار  �ــســارة  بــالإ  •
املــوافــق   ، هـــ   1432/06/21 ــخ  ــاري وت  )2011-18

�سركة  اأ�ــســهــم  تــــداول  تعليق  مت  م   2011/05/24

ال�سعودية  املالية  ال�سوق  يف  لالت�سالت  عذيب  احتاد 

1432/06/22 هـ  يوم  الربعاء  ابتداًء من  )تــداول( 

املوافق 2011/05/25 م.
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ول 2011 م  �سهم ح�سب القطاعات - الن�سف الأ تداول الأ

 Sectoral Activities - First Half 2011   

Sector
جماىل �لن�ضبة �ىل �لإ �ضهم �ملتد�ولة قيمه �لأ جماىل �لن�ضبه �ىل �لإ �ضهم �ملتد�ولة جماىل �لأ �لن�ضبه �ىل �لإ �ل�ضفقات �ملنفذة

�لقطاعات

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

Banks & F. Services 8.32% 48,533,294,851.70 10.91% 2,974,951,593.00 4.81% 622,346 امل�سارف واخلدمات املالية

Petrochemical Indust. 33.24% 193,909,530,967.10 21.97% 5,990,954,621.00 18.19% 2,354,713 ال�سناعات البرتوكيماوية

Cement 3.30% 19,220,929,507.90 3.23% 881,543,161.00 3.18% 412,163 �سمنت الأ

Retail 2.64% 15,382,578,394.40 2.35% 640,143,550.00 3.88% 501,956 التجزئة

Energy & Utilities 1.65% 9,649,813,464.00 2.48% 677,254,802.00 1.12% 145,220 الطاقة واملرافق اخلدمية

Agri. & Food Indust. 8.92% 52,023,434,025.85 7.21% 1,967,066,096.00 11.75% 1,520,734 الزراعة وال�سناعات الغذائية

Telecom. & Info. Tech. 5.64% 32,892,581,903.35 9.97% 2,719,941,218.00 5.62% 727,265 ت�سالت وتقنية املعلومات الإ

Insurance 12.21% 71,196,794,412.85 11.08% 3,021,745,710.00 21.11% 2,731,676 التاأمني

Multi-Investment 4.71% 27,449,272,754.00 6.68% 1,820,996,514.00 6.20% 802,877 �سركات ال�ستثمار املتعدد

Industrial Investment 7.19% 41,927,146,595.50 5.32% 1,450,616,918.00 7.78% 1,006,653 ال�ستثمار ال�سناعي

Building & Construction 5.04% 29,416,922,386.85 5.29% 1,443,345,924.00 6.93% 897,562 الت�سييد والبناء

Real Estate Development 3.95% 23,066,195,393.15 9.21% 2,512,687,875.00 4.96% 641,572 التطوير العقاري

Transport 1.78% 10,396,029,057.55 2.91% 794,673,603.00 2.22% 287,186 النقل

Media & Publishing 0.68% 3,991,912,449.65 0.70% 190,687,239.00 1.11% 143,048 العالم والن�سر

Hotel & Tourism 0.73% 4,262,769,119.75 0.67% 181,840,648.00 1.14% 148,001 الفنادق وال�سياحة

Total 100.00% 583,319,205,283.60 100.00% 27,268,449,472.00 100.00% 12,942,972 الإجمايل

ملخص السوق - النصف األول 2011

أداء مؤشرات القطاعات 

Performance of Sectoral Indices

Sectoral Indices
ن�ضبة �لتغري  للعام حتي تاريخه  مايو - 2011 م يونيو - 2011 م

موؤ�ضر�ت �لقطاعات

YTD Change % May - 2011 June - 2011

Banks & Financial Services -8.24% -3.89% 15,950.34 15,330.33 امل�سارف واخلدمات املالية

Petrochemical Industries 5.34% -0.76% 6,919.08 6,866.27 ال�سناعات البرتوكيماوية

Cement 25.56% 1.92% 4,834.98 4,927.71 �سمنت الأ

Retail 12.61% 0.17% 5,536.37 5,545.56 التجزئة

Energy & Utilities -1.79% -3.20% 5,090.12 4,927.34 الطاقة واملرافق اخلدمية

Agriculture & Food Indust. -9.52% -2.74% 5,229.36 5,085.82 الزراعة وال�سناعات الغذائية

Telecom. & Information  Tech. -9.41% -1.06% 1,758.48 1,739.90 ت�سالت وتقنية املعلومات الإ

Insurance 1.24% -6.66% 988.60 922.77 التاأمني

Multi-Investment 3.54% -9.06% 2,600.76 2,365.22 �سركات ال�ستثمار املتعدد

Industrial Investment 11.81% -1.83% 5,773.60 5,667.70 ال�ستثمار ال�سناعي

Building & Construction 1.52% -3.61% 3,498.62 3,372.19 الت�سييد والبناء

Real Estate Development -4.84% -6.86% 2,818.13 2,624.75 التطوير العقاري

Transport -15.82% -7.94% 2,924.22 2,692.05 النقل

Media & Publishing 7.45% -0.18% 1,570.73 1,567.87 العالم والن�سر

Hotel & Tourism -0.68% -8.96% 5,325.19 4,848.11 الفنادق وال�سياحة
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إرتفاعا يف �أ�ضعارها )مقارنة �ضعر �إغلق يونيو 2011 م مع مايو 2011 م( كرث � �ل�ضركات �لأ

Top Gainers )Comparing Close Price of June 2011 with May 2011

Company
ن�ضبة �لتغري

2011/05/31 2011/06/29 �ل�ضركة

Change %

Almutakamela * 19.50% 10.00 11.95 المتكاملة *

Amana Insurance 12.57% 35.80 40.30 امانة للتأمين

Sahara Petrochemical 9.17% 24.00 26.20 الصحراء للبتروكيماويات

Southern Cement 8.51% 70.50 76.50 اسمنت الجنوبية

Shaker 6.75% 63.00 67.25 شاكر

) 2011  Listed during the month )June * * ادرجت خالل الشهر ) يونيو2011 م( 

الشركات األكثر إنخفاضا في أسعارها )مقارنة سعر إغالق يونيو 2011 م مع مايو 2011 م(

Top Losers )Comparing Close Price of June 2011 with May 2011(

Company
ن�ضبة �لتغري

2011/05/31 2011/06/29 �ل�ضركة

Change %

Tabuk Agriclture -24.01% 33.20 25.20 تبوك الزراعية

AXA - Cooperative -19.37% 47.50 38.30 اكسا - التعاونية

Al Alamiya -16.46% 32.20 26.90 العالمية

Saudi Fisheries -16.30% 56.75 47.50 االسماك

Gulf General -16.22% 37.00 31.00 الخليجية العامة

ول 2011م   �ضهم ح�ضب �لقطاعات - �لن�ضف �لأ تد�ول �لأ

Sectoral Activities - First Half 2011

Value )0،000( لقيمه بالع�ضرة �آلف� Volume )00(  لكميه باملئات� Transactions  ل�ضفقات�
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FINANCIAL INDICATORS - 29/06/2011    ملوؤ�ضر�ت �ملالية �لرئي�ضية - 29/06/2011 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(

�ل�ضركة

غلق �ضعر �لإ �لقيمه �لدفرتيه
�ل�ضعر/�لقيمه 

�لدفرتيه

�لعائد على 

�ل�ضهم
�ل�ضعر للعائد

�ضهم �مل�ضدره  �لأ

)مليون(

�لقيمه �ل�ضوقيه 

)مليون(

حقوق �مل�ضاهمني 

)مليون(

�ضايف �لدخل 

)مليون(

Riyad 23.65 19.25 1.23 1.921 12.31 1,500.000 35,475.00 28,867.93 2,881.17 الريا�س

AlJazira 18.35 15.17 1.21 0.259 70.79 300.000 5,505.00 4,549.52 77.77 اجلزيرة

Saudi Investment 18.85 15.11 1.25 1.121 16.82 550.000 10,367.50 8,309.49 616.46 ا�ستثمار

Saudi Hollandi 28.90 19.97 1.45 2.414 11.97 330.750 9,558.67 6,605.32 798.42 ال�سعودي الهولندي

Saudi Fransi 44.30 24.60 1.80 3.877 11.43 723.214 32,038.39 17,793.47 2,804.11 ال�سعودي الفرن�سي

SABB 42.00 20.30 2.07 2.684 15.65 750.000 31,500.00 15,228.08 2,013.35 �سـاب

Arab National 29.40 17.80 1.65 2.193 13.40 850.000 24,990.00 15,132.55 1,864.40 العربي الوطني

SAMBA 50.00 28.92 1.73 4.831 10.35 900.000 45,000.00 26,028.64 4,347.79 �سامبا

Al Rajhi 73.00 19.35 3.77 4.525 16.13 1,500.000 109,500.00 29,018.07 6,787.02 الراجحي

AL Bilad 19.25 10.50 1.83 0.317 60.64 300.000 5,775.00 3,149.82 95.24 البالد

Alinma 9.95 10.46 0.95 0.107 92.98 1,500.000 14,925.00 15,691.78 160.52 الإمناء

Total Banks & Financial
Services Sector - 18.51 1.91 2.439 14.46 9,203.964 324,634.57 170,374.69 22,446.23 اإجمايل قطاع امل�سارف

 واخلدمات املالية

CHEMANOL 13.90 11.81 1.18 0.055 252.77 120.600 1,676.34 1,423.98 6.632 كيمانول

Petrochem 22.15 9.80 2.26 -0.020 )M(  )س( 480.000 10,632.00 4,704.06 -9.612 برتوكيم

SABIC 104.00 42.82 2.43 7.947 13.09 3,000.000 312,000.00 128,471.36 23,842.49 �سابك

SAFCO 189.00 31.89 5.93 13.476 14.02 250.000 47,250.00 7,972.47 3,368.99 �سافكو

Industrialization 43.50 17.62 2.47 3.072 14.16 557.428 24,248.12 9,819.77 1,712.42 الت�سنيع

Alujain 21.15 8.30 2.55 0.849 24.91 69.200 1,463.58 574.27 58.756 اللجني

Nama Chemicals 11.05 12.60 0.88 0.218 50.69 128.520 1,420.15 1,619.41 28.019 مناء للكيماويات

SIIG 23.05 13.14 1.75 1.103 20.89 450.000 10,372.50 5,914.68 496.528 املجموعة ال�سعودية

Sahara Petrochemical 26.20 11.52 2.27 1.070 24.48 292.530 7,664.29 3,370.59 313.14 ال�سحراء للبرتوكيماويات

YANSAB 47.30 14.33 3.30 3.789 12.48 562.500 26,606.25 8,058.34 2,131.19 ين�ساب

Sipchem 21.55 13.79 1.56 1.139 18.91 366.666 7,901.65 5,055.89 417.781 �سبكيم العاملية

Advanced 34.20 12.72 2.69 2.878 11.88 141.375 4,835.03 1,797.76 406.86 املتقدمة

Saudi Kayan 18.45 10.30 1.79 -0.013 )M(  )س( 1,500.000 27,675.00 15,454.22 -19.305 كيان ال�سعودية

Petro Rabigh 26.90 9.92 2.71 0.726 37.07 876.000 23,564.40 8,693.42 635.622 برتو رابغ

Total Petrochemical
Industries Sector - 23.07 2.50 3.796 14.03 8,794.819 507,309.30 202,930.22 33,389.51 اإجمايل قطاع ال�سناعات 

البرتوكيماوية

Arab Cement 45.20 31.99 1.41 3.610 12.52 80.000 3,616.00 2,559.04 288.83 ال�سمنت العربية

Yamamah Cement 65.75 22.68 2.90 4.974 13.22 135.000 8,876.25 3,061.71 671.46 ا�سمنت اليمامة

Saudi Cement 64.00 23.41 2.73 4.535 14.11 153.000 9,792.00 3,582.08 693.78 ا�سمنت ال�سعوديه

Qassim Cement 70.75 19.49 3.63 5.587 12.66 90.000 6,367.50 1,753.73 502.81 ا�سمنت الق�سيم

Southern Cement 76.50 16.88 4.53 4.963 15.42 140.000 10,710.00 2,363.74 694.75 ا�سمنت اجلنوبيه

Yanbu Cement 55.00 23.03 2.39 3.888 14.14 105.000 5,775.00 2,417.98 408.28 ا�سمنت ينبع

Eastern Cement 49.50 22.10 2.24 3.876 12.77 86.000 4,257.00 1,900.84 333.34 ا�سمنت ال�سرقية

Tabuk Cement 24.20 12.12 2.00 1.450 16.69 90.000 2,178.00 1,090.95 130.52 ا�سمنت تبوك

Jouf Cement 16.40 9.95 1.65 0.331 49.60 130.000 2,132.00 1,293.78 42.99 ا�سمنت اجلوف

Total Cement Sector - 19.85 2.68 3.733 14.26 1,009.000 53,703.75 20,023.85 3,766.76 �سمنت اإجمايل قطاع الأ

A. Othaim Market 97.25 18.56 5.24 7.408 13.13 22.500 2,188.12 417.52 166.69 ا�سواق ع العثيم

Mouwasat 84.25 24.44 3.45 5.014 16.80 25.000 2,106.25 611.02 125.34 املوا�ساة

SASCO 13.95 11.57 1.21 0.740 18.86 45.000 627.75 520.68 33.28 خدمات ال�سيارات

Thim>ar 21.30 3.12 6.82 -1.915 )M(  )س( 10.000 213.00 31.23 -19.15 ثمار

Fitaihi Group 12.45 13.21 0.94 0.450 27.66 50.000 622.50 660.49 22.51 جمموعة فتيحي

ملخص السوق - النصف األول 2011
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Market Summary - 1st Half 2011

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(

�ل�ضركة

غلق �ضعر �لإ �لقيمه �لدفرتيه
�ل�ضعر/�لقيمه 

�لدفرتيه

�لعائد على 

�ل�ضهم
�ل�ضعر للعائد

�ضهم �مل�ضدره  �لأ

)مليون(

�لقيمه �ل�ضوقيه 

)مليون(

حقوق �مل�ضاهمني 

)مليون(

�ضايف �لدخل 

)مليون(

Jarir 176.25 21.36 8.25 10.477 16.82 40.000 7,050.00 854.35 419.09 جرير

Aldrees 45.70 14.55 3.14 3.527 12.96 25.000 1,142.50 363.84 88.17 الدري�س

AlHokair 47.40 15.64 3.03 4.507 10.52 70.000 3,318.00 1,094.82 315.47  احلكري 

Alkhaleej Trng 37.00 13.93 2.66 2.421 15.29 20.000 740.00 278.66 48.41 اخلليج للتدريب

Total Retail Sector - 15.72 3.73 3.902 14.60 307.500 18,008.12 4,832.60 1,199.81 اإجمايل قطاع التجزئة

Gas & Industrialization 19.20 13.22 1.45 1.289 14.90 75.000 1,440.00 991.63 96.67 الغاز والت�سنيع

Saudi Electricity 13.75 11.88 1.16 0.556 24.74 4,166.594 57,290.66 49,497.79 2,315.94 كهرباء ال�سعودية

Total Energy & Utilities Sector - 11.90 1.16 0.569 24.34 4,241.594 58,730.66 50,489.41 2,412.62 اإجمايل قطاع الطاقة

 واملرافق اخلدمية

SAVOLA Group 27.20 14.02 1.94 1.316 20.67 500.000 13,600.00 7,011.85 657.82 جمموعة �سافول

Food 23.80 9.95 2.39 0.945 25.19 20.000 476.00 198.99 18.90 الغذائية

SADAFCO 44.80 22.49 1.99 3.996 11.21 32.500 1,456.00 730.98 129.88  �سدافكو

Almarai 94.50 27.81 3.40 5.594 16.89 230.000 21,735.00 6,396.05 1,286.57 املراعي

Anaam Holding 45.40 11.47 3.96 1.216 37.33 10.900 494.86 125.06 13.26 اأنعام القاب�سة

 H B 37.00 16.84 2.20 2.837 13.04 28.571 1,057.14 481.12 81.06 حلواين اإخوان

Herfy Foods 87.00 15.29 5.69 4.766 18.26 27.000 2,349.00 412.79 128.67 غذية هريف لالأ

NADEC 26.70 16.54 1.61 0.200 133.81 60.000 1,602.00 992.23 11.97 نادك

Qassim Agriculture 10.40 7.58 1.37 -0.411 )M(  )س( 50.000 520.00 379.01 -20.57 الق�سيم الزراعيه

Tabuk Agriculture 25.20 18.08 1.39 1.118 22.54 20.000 504.00 361.57 22.36 تبوك الزراعيه

Saudi Fisheries 47.50 5.21 9.12 -1.299 )M(  )س( 20.000 950.00 104.19 -25.97 �سماك الأ

Sharqiya Dev Co 36.40 10.64 3.42 -0.088 )M(  )س( 7.500 273.00 79.83 -0.66 ال�سرقية للتنمية

Jouff Agriculture 26.40 20.84 1.27 2.613 10.10 25.000 660.00 520.99 65.34 اجلوف الزراعيه

Bishah Agriculture 69.75 11.298 6.17 - - 5.000 348.75 56.49 -  بي�سة الزراعيه 

Jazan Development 20.60 11.84 1.74 -1.017 )M(  )س( 50.000 1,030.00 592.14 -50.87 جازان للتنمية

Total Agriculture
& Food Industries - 16.98 2.55 2.133 18.19 1,086.471 47,055.75 18,443.28 2,317.76 اإجمايل قطاع الزراعة

 وال�سناعات الغذائية

STC 36.40 22.61 1.61 4.621 7.88 2,000.000 72,800.00 45,227.44 9,241.47 الت�سالت

Etihad Etisalat 52.50 21.68 2.42 6.422 8.17 700.000 36,750.00 15,177.90 4,495.65 احتاد ات�سالت

Zain KSA 6.90 4.02 1.71 -1.591 )M(  )س( 1,400.000 9,660.00 5,634.82 -2,227.73 زين ال�سعودية 

Atheeb Telecom 7.75 0.46 16.91 -5.729 )M(  )س( 100.000 775.00 45.83 -572.88 عذيب لالت�سالت

Almutakamela 11.95 10.00 1.20 - )M(  )س( 100.000 1,195.00 1,000.00 - املتكاملة

 Total Telecomm. &
Information Tech. Sector - 15.60 1.81 2.543 7.97 4,300.000 121,180.00 67,085.99 10,936.52 اإجمايل قطاع الت�سالت

 وتقنية املعلومات

Tawuniya 62.75 23.53 2.67 6.553 9.58 75.000 4,706.25 1,764.73 491.49 التعاونية

Malath Insurance 16.20 8.65 1.87 0.279 58.09 30.000 486.00 259.64 8.37 مالذ للتاأمني

MEDGULF 29.00 13.37 2.17 2.538 11.43 80.000 2,320.00 1,069.61 203.01 ميدغلف للتاأمني

ALLIANZE SF 23.10 7.72 2.99 -0.487 )M(  )س( 20.000 462.00 154.44 -9.75 األيانز اإ�س اإف

SALAMA 33.40 8.66 3.86 1.419 23.54 10.000 334.00 86.62 14.19 �سالمة

Walaa Insurance 17.15 7.56 2.27 0.001 24,500.00 20.000 343.00 151.26 0.01 ولء للتاأمني

Arabian Shield 19.80 11.07 1.79 0.753 26.29 20.000 396.00 221.42 15.06 الدرع العربي

SABB Takaful 16.85 9.42 1.79 -0.069 )M(  )س( 34.000 572.90 320.23 -2.35 �ساب تكافل

SANAD 17.05 6.68 2.55 -1.139 )M(  )س( 20.000 341.00 133.57 -22.78 �سند

SAICO 31.90 5.99 5.32 -2.360 )M(  )س( 10.000 319.00 59.93 -23.60 �سايكو

Saudi Indian 27.80 4.85 5.73 -1.446 )M(  )س( 10.000 278.00 48.52 -14.46 ال�سعودية الهندية

 Gulf Union 17.25 9.49 1.82 0.122 140.87 22.000 379.50 208.71 2.69 اإحتاد اخلليج
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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(

�ل�ضركة

غلق �ضعر �لإ �لقيمه �لدفرتيه
�ل�ضعر/�لقيمه 

�لدفرتيه

�لعائد على 

�ل�ضهم
�ل�ضعر للعائد

�ضهم �مل�ضدره  �لأ

)مليون(

�لقيمه �ل�ضوقيه 

)مليون(

حقوق �مل�ضاهمني 

)مليون(

�ضايف �لدخل 

)مليون(

ATC 75.75 6.60 11.47 -0.568 )M(  )س( 10.000 757.50 66.02 -5.68 هلي للتكافل الأ

Al - Ahlia 28.30 3.92 7.23 0.116 243.34 10.000 283.00 39.17 1.16 هلية الأ

ACIG 28.30 2.93 9.66 -1.147 )M(  )س( 10.000 283.00 29.28 -11.47 اأ�سيج

AICC 23.10 7.12 3.25 -0.611 )M(  )س( 20.000 462.00 142.36 -12.23 التاأمني العربية

Trade Union 25.70 12.44 2.07 0.903 28.46 25.000 642.50 311.07 22.58 الحتاد التجاري

Sagr Insurnce 20.00 11.23 1.78 1.128 17.73 20.000 400.00 224.63 22.57 ال�سقر للتاأمني

U C A 29.10 15.25 1.91 4.090 7.11 20.000 582.00 304.97 81.80 املتحدة للتاأمني

Saudi Re 9.25 9.72 0.95 -0.011 )M(  )س( 100.000 925.00 972.15 -1.13 عادة ال�سعودية الإ

Bupa Arabia 19.75 11.47 1.72 1.276 15.47 40.000 790.00 458.71 51.05 بوبا العربية

Weqaya Takaful 22.65 7.46 3.04 -1.509 )M(  )س( 20.000 453.00 149.26 -30.17 وقاية للتكافل

Al Rajhi Takaful 40.30 6.96 5.79 -1.115 )M(  )س( 20.000 806.00 139.21 -22.29 تكافل الراجحي 

ACE 35.00 8.59 4.08 -0.223 )M(  )س( 10.000 350.00 85.88 -2.23 اي�س

AXA - Cooperative 38.30 9.23 4.15 -0.411 )M(  )س( 20.000 766.00 184.58 -8.23 اك�سا - التعاونية

Gulf General 31.00 7.32 4.23 - - 20.000 620.00 146.48 - اخلليجية العامة

Buruj 29.80 7.38 4.04 - - 13.000 387.40 95.99 - بروج للتامني

Al Alamiyah 26.90 8.52 3.16 - - 20.000 538.00 170.48 - العاملية

Solidarity 16.15 8.93 1.81 - - 55.500 896.32 495.61 - �سوليدرتي تكافل

Wataniya 47.20 7.74 6.01 - - 10.000 472.00 77.40 - الوطنية

Amana Insurance 40.30 8.39 4.80 - - 32.000 1,289.60 268.42 - امانة للتامني

Total Insurance Sector - 10.70 2.56 0.905 12.76 826.500 22,640.98 8,840.35 747.64 اإجمايل قطاع التاأمني

SARCO 47.00 27.48 1.71 0.743 63.26 15.000 705.00 412.22 11.15  امل�سايف 

Saudi Advanced 14.90 19.31 0.77 0.162 91.89 43.200 643.68 834.33 7.01 املتطورة

Al Ahsa for Dev. 11.00 9.84 1.12 0.920 11.95 49.000 539.00 482.09 45.09 الح�ساء للتنميه

SISCO 14.60 10.65 1.37 0.920 )M(  )س( 68.000 992.80 724.24 -2.11 �سي�سكو

Assir 13.45 18.21 0.74 0.706 19.04 126.389 1,699.93 2,301.99 89.28 ع�سري

Al Baha 14.80 6.16 2.40 -0.270 )M(  )س( 15.000 222.00 92.37 -4.05 الباحة

Kingdom 8.00 7.26 1.10 0.167 47.77 3,705.882 29,647.06 26,910.01 620.68 اململكة

Total Multi-Investment Sector - 7.89 1.08 0.191 42.98 4,022.471 34,449.47 31,757.33 767.04 اإجمايل قطاع �سركات

ال�ستثمار املتعدد

BCI 27.00 14.79 1.83 2.287 11.81 27.500 742.50 406.74 62.88 بى �سى اآى

MA>ADEN 27.20 17.96 1.51 0.011 2,445.81 925.000 25,160.00 16,616.85 10.29 معادن

Astra Indust 34.60 23.45 1.48 3.545 9.76 74.118 2,564.47 1,738.13 262.78 اأ�سرتا ال�سناعية

ALSorayai 23.10 14.09 1.64 2.400 9.62 30.000 693.00 422.70 72.01 جمموعة ال�سريع

Shaker 67.25 15.18 4.43 4.559 14.75 35.000 2,353.75 531.47 159.56 �ساكر

Pharmaceutical 38.90 38.88 1.00 2.256 17.25 78.438 3,051.22 3,049.52 176.93 الدوائية

Glass 33.70 18.66 1.81 2.620 12.87 30.000 1,011.00 559.65 78.58 زجاج

FIPCO 33.80 13.33 2.54 1.908 17.71 11.500 388.70 153.33 21.94 فيبكو

Maadaniyah 25.90 13.68 1.89 0.382 67.79 25.556 661.91 349.72 9.76 معدنية

Saudi Chemical 45.70 22.75 2.01 4.975 9.19 63.240 2,890.07 1,438.98 314.62 الكيميائيه ال�سعوديه

SPM 41.50 20.99 1.98 4.093 10.14 30.000 1,245.00 629.65 122.78 �سناعة الورق

ملخص السوق - النصف األول 2011
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Market Summary - 1st Half 2011

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(

�ل�ضركة

غلق �ضعر �لإ �لقيمه �لدفرتيه
�ل�ضعر/�لقيمه 

�لدفرتيه

�لعائد على 

�ل�ضهم
�ل�ضعر للعائد

�ضهم �مل�ضدره  �لأ

)مليون(

�لقيمه �ل�ضوقيه 

)مليون(

حقوق �مل�ضاهمني 

)مليون(

�ضايف �لدخل 

)مليون(

AlAbdullatif 26.50 14.34 1.85 1.801 14.71 81.250 2,153.12 1,164.99 146.36 العبداللطيف

Saudi Export 28.00 10.54 2.66 0.697 40.18 10.800 302.40 113.86 7.53 ال�سادرات

 Total Industrial
Investment Sector - 19.11 1.59 1.017 29.89 1,422.402 43,217.14 27,175.61 1,446.02 اإجمايل قطاع ال�ستثمار ال�سناعي

MMG 22.70 12.79 1.77 -1.258 )M(  )س( 125.000 2,837.50 1,598.98 -157.23 جمموعة املعجل

SSP 26.60 15.67 1.70 1.449 18.35 51.000 1,356.60 799.20 73.92 نابيب ال�سعودية الأ

ALKHODARI 70.25 14.76 4.76 6.757 10.40 42.500 2,985.62 627.39 287.19 اخل�سري

Ceramic 141.25 39.01 3.62 8.832 15.99 25.000 3,531.25 975.13 220.80 اخلزف

Gypsum 31.00 15.00 2.07 1.462 21.21 31.667 981.67 474.91 46.29 اجلب�س

Cables 14.35 15.45 0.93 -0.881 )M(  )س( 76.000 1,090.60 1,174.44 -66.96 الكابالت

Saudi Industrial 14.75 7.82 1.89 2.441 6.04 40.000 590.00 312.64 97.66 �سدق

Amiantit 18.00 13.66 1.32 1.294 13.92 115.500 2,079.00 1,577.64 149.40 اميانتيت

Pipes 33.50 23.25 1.44 -0.179 )M(  )س( 31.500 1,055.25 732.36 -5.62 اأنابيب

Zamil Industrial 31.50 21.29 1.48 3.214 9.80 60.000 1,890.00 1,277.21 192.84 الزامل لل�سناعة

AL Babtain 29.00 13.03 2.23 1.736 16.71 42.631 1,236.30 555.35 74.00 البابطني

SVCP 62.00 15.17 4.09 5.082 12.20 15.000 930.00 227.55 76.23 الفخارية

MESC 17.10 8.73 1.96 -2.974 )M(  )س( 40.000 684.00 349.09 -118.98 م�سك

Red Sea 51.75 24.47 2.11 2.229 23.22 30.000 1,552.50 734.09 66.86 حمر البحر الأ

 Total Building &
Constructuion Sector - 15.73 2.00 1.290 13.33 725.798 22,800.29 11,415.97 936.39 اإجمايل قطاع الت�سييد والبناء

Real Estate 23.95 26.96 0.89 1.499 15.98 120.000 2,874.00 3,234.87 179.84 العقارية

Taiba 16.15 19.53 0.83 0.771 20.95 150.000 2,422.50 2,928.97 115.62 طيبة لال�ستثمار

Makkah 31.70 22.40 1.42 1.725 18.38 164.816 5,224.67 3,691.63 284.23  مكة لالن�ساء 

Arriyadh Development 14.90 14.97 1.00 1.019 14.62 100.000 1,490.00 1,496.91 101.93 التعمري

Emaar E .C 7.85 8.57 0.92 -0.640 )M(  )س( 850.000 6,672.50 7,284.28 -543.93 اإعمار

Jabal Omar 13.45 7.08 1.90 -0.041 )M(  )س( 929.400 12,500.43 6,583.72 -38.24 جبل عمر

Dar Al Arkan 7.85 13.43 0.58 1.232 6.37 1,080.000 8,478.00 14,507.98 1,330.15 ركان دار الأ

KEC 8.10 9.54 0.85 - - 339.300 2,748.33 3,238.45 - مدينة املعرفة

Total Real Estate
Development Sector - 11.51 0.99 0.383 10.18 3,733.516 42,410.43 42,966.81 1,429.60 اإجمايل قطاع التطوير العقاري

Shipping 13.90 15.35 0.91 1.081 12.86 315.000 4,378.50 4,833.93 340.37 النقل البحري

SAPTCO 7.40 11.32 0.65 0.220 33.62 125.000 925.00 1,415.37 27.51 النقل اجلماعي

Mubarrad 14.80 8.20 1.81 -6.477 )M(  )س( 18.000 266.40 147.56 -116.58 مربد

Budget Saudi 46.10 26.43 1.74 5.203 8.86 18.300 843.63 483.62 95.22 بدجت ال�سعودية

Total Transport Sector - 14.45 0.93 0.728 13.27 476.300 6,413.53 6,880.48 346.52 اإجمايل قطاع النقل

Tihama 40.00 16.68 2.40 1.578 25.35 15.000 600.00 250.21 23.67 عالن تهامة لالإ

SRMG 18.00 16.51 1.09 1.093 16.47 80.000 1,440.00 1,320.98 87.41 بحاث و الت�سويق الأ

SPPC 13.70 13.53 1.01 0.659 20.78 60.000 822.00 811.84 39.55 طباعة وتغليف

Total Media &
Publishing Sector - 15.37 1.20 0.972 19.00 155.000 2,862.00 2,383.03 150.64 اإجمايل قطاع العالم والن�سر

Hotels 26.70 23.62 1.13 1.861 14.35 69.006 1,842.46 1,629.73 128.43 الفنادق

Shams 22.80 6.99 3.26 0.190 119.91 10.150 231.42 70.92 1.93 �سم�س

Total Hotel & Tourism Sector - 21.48 1.22 1.647 15.91 79.156 2,073.88 1,700.64 130.36 اإجمايل قطاع الفنادق وال�سياحة

Market - 16.52 1.96 2.041 14.02 40,384.491 1,307,489.88 667,300.27 82,423.40 اجمالي السوق

            Companies that have not announced a net income statement or have posted negative net income
)recent 4 Quarters(,  not included in calculating P/E ratio for sectors and the market.
M: Minus ratio due to company losses according to recent 4 quarters financial data (1st Q 2011 as recent).

ال�سركات التي مل ُتعلن �سايف الدخل، وال�سركات اخلا�سرة )اآخر اأربعة اأرباع(، غري م�سمولة يف ح�ساب ن�سبة ال�سعر للعائد 

للقطاعات ولل�سوق.

ول 2011 م(. خر اأربعة اأرباع )تنتهي يف الربع الأ �س: املوؤ�سر �سالب لن ال�سركة �سجلت خ�سائر وفقًا للبيانات املالية لآ
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Top Five Active Stocks - 1st Half 2011 ول 2011 م كرث ن�ضاطا - �لن�ضف �لأ �ل�ضركات �خلم�س �لأ

By number of transactions من حيث عدد �ل�ضفقات

Company
نسبة الشركة من اجمالي السوق نسبة الشركة من القطاع عدد الصفقات 

�ل�ضركة

To Market % To Sector % Transactions

SABIC 4.42% 24.27% 571,462 �سابك

Saudi  Kayan 2.47% 13.57% 319,457 كيان ال�سعودية

ZAIN KSA 2.30% 41.00% 298,251 زين ال�سعودية

Alinma 2.29% 47.61% 296,300 الإمناء

Jouf Cement 1.79% 56.06% 231,063 ا�سمنت اجلوف

By number of shares traded �ضهم �ملتد�ولة من حيث عدد �لأ

Company
نسبة الشركة من اجمالي السوق نسبة الشركة من القطاع  االسهم المتداولة

�ل�ضركة

To Market % To Sector % Shares Traded

Alinma 9.09% 83.34% 2,479,369,369 الإمناء

Saudi  Kayan 6.37% 28.97% 1,735,765,593 كيان ال�سعودية

ZAIN KSA 5.86% 58.79% 1,599,030,404 زين ال�سعودية

Emaar E.C 3.80% 41.20% 1,035,176,188 اإعمار

SABIC 2.68% 12.20% 730,847,981 �سابك

By value of shares traded �ضهم �ملتد�ولة من حيث قيمة �لأ

Company
نسبة الشركة من اجمالي السوق نسبة الشركة من القطاع قيمة االسهم المتداولة

�ل�ضركه

To Market% To Sector% Value Traded -SAR

SABIC 13.01% 39.15% 75,910,483,886.50 �سابك

Saudi  Kayan 5.42% 16.31% 31,628,216,359.40 كيان ال�سعودية

Alinma 4.27% 51.31% 24,902,673,474.30 الإمناء

AL Rajhi 2.50% 30.04% 14,579,568,549.75 الراجحي

MA'ADEN 2.16% 6.49% 12,588,860,691.85 معادن

ول 2010 م ول 2011 م مع  �لن�ضف �لأ مقارنة معلومات �لتد�ول �لن�ضف �لأ

Comparing Trading Statistics 1st Half 2011 with 1st Half 2010

Trading Information

ن�سبة التغري ول 2010  الن�سف الأ ول 2011  الن�سف الأ  June  يونيو  May مايو  April  ابريل ول 2011  الربع الأ

معلومات �لتد�ول

Change % 1st Half - 2010 1st Half - 2011 2011 2011 2011 1st Q - 2011

Transactions 10.97% 11,663,297 12,942,972 2,041,393 2,867,280 2,451,587 5,582,712 عدد ال�سفقات املنفذه

 Shares Traded 38.15% 19,738,626,904 27,268,449,472 3,820,451,508 6,224,215,662 5,014,160,493 12,209,621,809 �سهم املتداولة    عدد الأ

Value Traded )SR( 28.00% 455,708,709,432 583,319,205,283.60 84,479,406,701.35 126,440,102,796.05 112,117,925,592.20 260,281,770,194.00 �سهم املتداولة )ريال( قيمة الأ

Number of Trading Days _ 130 128 21 23 21 63   عدد اأيام التداول    

Daily Average of 
Transactions

12.71% 89,718 101,117 97,209 124,664 116,742 88,615
املتو�سط اليومي لعدد 

ال�سفقات املنفذه

 Daily Average of Shares 
Traded

40.31% 151,835,592 213,034,762 181,926,262 270,618,072 238,769,547 193,803,521
�سهم   املتو�سط اليومي لالأ

املتداولة

Daily Average of Value )SR( 30.00% 3,505,451,611 4,557,181,291 4,022,828,891 5,497,395,774 5,338,948,838 4,131,456,670
�سهم  املتو�سط اليومي لقيمة الأ

املتداولة )ريال(

Market Capitalization )SR 
biln(

9.01% 1,198.45 1,307.49 1,307.49 1,343.66 1,346.00 1,319.05
�سهم  )القيمه ال�سوقيه لالأ

امل�سدره )مليار ريال  

All Share Index )TASI( 7.91% 6,093.76 6,576.00 6,576.00 6,735.98 6,710.56 6,562.85  )املوؤ�سر العام  )نقطة 
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Market Summary - 1st Half 2011

New Listing During 1st Half 2011:
On Tuesday 28/06/2011 Saudi Integrated Telecom Co. was listed (with a paid up capital of SR one billion divided 
into 100 million shares). The company offered 35 million shares at SR 10 per share.

Initial Public 
Offerings (IPOs)

Saudi Integrated Telecom Co.
• Share Capital: SR billion, dividee
ed into 100 million shares.
• Offer Shares: 35 million shares 
(35% of its issued shares).
• Offer Price:  SR 10 per share.
• Offer Period: From 02/05/2011 
to 08/05/2011.

New Members (Brokers)
Merrill Lynch Kingdom of Saudi 

Arabia Company joined the Saudi 
Stock Exchange (Tadawul) to provide 
financial brokerage services, effective 
06/02/2011.

Khalijia Invest Company joined 
Company joined the Saudi Stock 
Exchange (Tadawul) to provide finanee
cial brokerage services, effective 
27/04/2011.

The number of brokerage firms 
active in the market reached 37.

Value of Shares Traded Reached SR 583.32 billion 

12.94 million Transactions Executed During 1st Half 2011
At the end of the 1st Half 2011 

TADAWUL All Share Index (TASI) closed 
at a level of 6,576.00 points, gained 
482.24 points (7.91%) over the close of 
the same period of  the previous year. 
On an YTD basis TASI lost 44.75 points 
(0.68%). Highest close level for the 
index during the period was 6,788.42 
points as on 16/01/2011.

Total equity market capitalization 
at the end of the 1st half 2011 reached 
SR 1,307.49 billion (US$ 348.66 billion), 

increasing by 9.10% over the end of the 
1st half of the previous year.

The total value of shares traded for 
the 1st half 2011 reached SR 583.32 
billion (US$ 155.55 billion), increasing 
by 28.00% over the same period of the 
previous year.

The total number of shares traded* 
reached 27.27 billion shares during the 
1st half 2011 compared to 19.74 billion 
shares traded during the 1st half of the 
previous year, increasing by 38.15%.

The total number of transactions 
executed during the 1st half 2011 
reached 12.94 million compared to 
11.66 million trades during the 1st 
half of the previous year, increasing by 
10.97%.

* Adjusted to all corporate actions 
during the period.

• Number of trading days during 1st 
Half  2011 were 128, 

against 130  trading days during 1st 
Half  2010.

Corporate Actions 
AleJouf Agriculture Development Co.  Increased its paid up capital by issuing 

one bonus share for every four shares, raising its total number of issued shares to 
25 million. Effective 09/03/2011.

Saudi international Petrochemical Co.  Increased its paid up capital by issuing 
one bonus share for every ten shares, raising its total number of issued shares to 
366,666,666. Effective 15/03/2011.

The Saudi Investment Bank increased its paid up capital by issuing one bonus 
share for every 4.5 shares, raising its total number of issued shares to 550 million. 
Effective 26/03/2011.

Arab National Bank increased its paid up capital by issuing 4 bonus shares for 
every 13 shares, raising its total number of issued shares to 850 million. Effective 
27/03/2011.

The Company for Cooperative insurance increased its paid up capital by issuing 
one bonus share for every two shares, raising its total number of issued shares to 
75 million. Effective 31/03/2011.

National Industrialization Co. increased its paid up capital by issuing one bonus 
share for every 10 shares, raising its total number of issued shares to 557.43 million. 
Effective 04/04/2011.

Alkhaleej Training and Education Co. increased its paid up capital by issuing 
one bonus share for every 3 shares, raising its total number of issued shares to 20 
million. Effective 16/04/2011.

AleBabtain Power &Telecommunication Co. increases its paid up capital by 
issuing 2,131,312 shares to HSBC Saudi Arabia Limited which will transfer all the 
economic benefits of these shares to LeBlanc International PTE Limited Company 
through SWAP agreement. AleBabtain Power & Telecommunication Co. acquired 
49% of the share capital of LeBlanc, raising its share capital by 5% and its issued 
shares from 40,500,000 shares to 42,631,312 shares. Effective 11/05/201

Jabal Omar Development Company increased its paid up capital by offering 
258 million new shares “Rights Issue” at a price of SR 10 per share, raising its total 
number of issued shares to 929.4 million. Effective 28/05/2011.
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level between the GCC countries 
altogether with these countries and 
groups so that there is a heard voice 
for the Gulf private sector in formulaee
tion of foreign economic relations to 
maximize the positive effects of these 
relationships on performance of its 
economic role.

e Private sector involvement in 
ministerial economic committees 
formed within the framework of the 
Cooperation Council for Gulf Arab 
states so that this sector will have a 
pivotal role in work on drafting of the 
GCC common economic trends and 
increasing its role in implementing 
provisions of the Unified Economic 
Agreement and the establishment of 
a GCC common market. It is suggestee
ed that representation in committees 
and rounds referred to is carried out 
by the Federation of GCC Chambers 
as a coordinator and sponsor of the 

Gulf private sector so that it cooree
dinates the positions and views of 
this sector in the raised economee
ic issues and matters and to reach 
consensus on them before submitee
ting them to the various ministerial 
committees and rounds of dialogue. 
e Expansion in formation of joint comee
mittees that include representatives 
of the private sector with many govee
ernment agencies and increase their 
participation in many departments 
of some public institutions that their 
work is directly related to the private 
sector in order to submit proposee
als on an ongoing and direct basis 
about the difficulties and problems 
encountered in the march of the 
private sector, and to make suggesee
tions regularly about ways to address 
them in the areas of competence of 
these committees and institutions. 
e Private sector initiative to subee

mit proposals to governments of 
the Council on economic and social 
policies that are consistent with the 
nature of the changes and economic 
developments at the local, regional 
and international levels, and provide 
counseling and advice to governments 
of the GCC countries in the field of 
identifying available economic options 
and what the GCC private sector can 
do in order to achieve national ecoee
nomic goals, and through preparation 
of specialized reports and submitting 
them to the concerned authorities if 
they could not be delivered by one 
of the methods referred to earlier. 
e Contribution to the stability of ecoee
nomic legislation and clarifying the 
provisions in this legislation, including 
assurance of the Gulf investor on the 
clarity of the rights and duties and 
work on diagnosis and treatment of 
economic problems facing GCC private 
sector in this area.
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Gulf Market

Modest Efforts 
Need to be 
Strengthened

The Private Sector in the GCC

Reliance on the public sector in developing countries generally, 
and in the GCC countries in particular, does not achieve the 
desired economic goals with efficiency and effectiveness. 
The private sector is best placed to exercise investment and 
production activities in the light of the current variables in 
a manner that is reflected positively on the economic and 
development performance of countries.

In a study on the role of the 
Federation of Chambers of the Gulf 
Cooperation Council (GCC) in the proee
cess of economic integration of the 
Gulf, it was clear that countries of the 
Council at the present time, are waitee
ing for the private sector to take the 
leading and pivotal role in leading the 

process of economic develee
opment in light of the globee
al trend towards globalizaee
tion and liberalization of 
the economy dependee
ing on the market forces 
of supply and demand. 
After the study reviewed 

the role of the private secee
tor and the extent of its 

contributions that appear to 
be under the required level, it 

showed that activation of this role 
requires attention to this sector as an 
active and influential partner in formuee
lation of economic trends for the Gulf 
Cooperation Council (GCC). This will be 
achieved through:

Institutional cooperation with Gulf 
government and official agencies:

Through giving the opportunity to  
the private sector in (GCC) to build 
bridges of communication with local 

and regional government agencies, 
according to consistent and clear instiee
tutional frameworks through which 
views and perspectives of this sector 
are communicated about what is foree
mulated in terms of trends and ecoee
nomic policies at the macro and secee
toral levels continuously, in a lasting 
and systematic methodology.

In this context work to achieve this 
can be done through:

e Seek to represent the private secee
tor in all government committees that 
are shaping the trends and economic 
laws and regulations that directly affect 
performance of the private sector in 
each country of the Council.

e Seek to directly represent the priee
vate sector in all bilateral economic 
committees that are formed between 
the GCC states and other economic 
groups, as well as in the rounds of 
dialogue carried out on the official 
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mitted to provisions of Islamic Sharia in 
all its investment activities and services 
through its role as a financial intermeee
diary between savers and investors. It 
provides banking services in the frameee
work of legitimate contracts.”

Islamic banks .. and conventional 
banks globally

Away from the spread of Islamic 
banks in Arab and Gulf countries, it was 
remarkable the direction of many of 
the traditional world banks in Europe 
and America to provide Islamic banking 
through participation in establishment 
of units dealing in accordance with proee
visions of Islamic Sharia and participate 
in establishment and management of 
investment funds that are compliant 
with provisions of Islamic Sharia. 

In 1996, the (CITICORB) group foundee
ed an independent Islamic bank in 
Bahrain to work with all Islamic investee
ment tools and methods available in 
the global and local market under the 
name of (CITI Islamic Investment Bank).

(HSBC) British group has also estabee
lished a branch in Dubai in accordance 
with provisions of Islamic Sharia. 

In turn, a large number of foreign 

But.. What is Islamic banking? 
What are its objectives and mechaee
nisms? And how can it achieve its 
objectives? And how did it spread in 
Western countries? What is meant by 
turning of traditional banks to Islamic 
banking? .. 

The following report tries to presee
ent definition of Islamic banking and 
answers to the previous questions. 
Beginnings of Islamic banking return 
in the first natural images to the early 
days of Islamic legislation and estabee
lishment of the Islamic state.

Prosperity of domestic and foree
eign trade at the dawn of Islam has 
led to the existence of financial and 
banking instruments accompanied 
that commercial development, such 
as deposit, loan, speculation, transfer 
and exchange, etc. 

In the area of   deposit, people 
were putting  their money in the trust 
of whom they have confidence in. 
Distinction has appeared  between 
the deposit that is deposited as trust, 
and the current guaranteed deposit 
(loan) that enables the depositary to 
use it at the condition of returning it 
to the owner upon request.

The concept of Islamic Bank
There are many insights of 

researchers around the concept of 
Islamic bank. They all share focus on 
the necessity that the financial instituee
tion that bears the name of Islamic 
Bank should comply with the proviee
sions of Islamic Sharia in all its banking 
and investment dealings, as being 
part of the Islamic economic system, 
and represents one of its important 
organs, where the Islamic economee
ic system is part of Islamic method 
encompassing all aspects of religious, 
social and economic life, dealings 
and acts of worship and ethics, and 
that all of this is part and parcel. 
In light of this, Islamic bank can be 
defined as a “financial institution comee

banks started to create and manage 
portfolios and investment funds, that 
comply with provisions of Islamic Sharia 
such as: “Hong Kong” Foundation, 
“Shanghai”, “Deutsche Bank”, “ABN Amro”, 
“G Bay Morgan Chase”, the Dresdner 
Kleinwort Benson Bank, and ANZ 
Australian New Zealander group.

In October 2004, the first Islamic 
bank in Britain was established under 
the name “Islamic Bank of Britain” based 
in the city of Birmingham with a capital 
of 50 million sterling pounds. 

The Gulf ’s founder shareholders 
possessed most of the total shares of 
the bank who amounted roughly to 12 
thousand of the founding individuals 
and companies from the Gulf region 
and the Middle East. The western conee
ventional banks also began to show 
interest in creating Islamic investment 
funds managed by it in accordance 
with provisions of Islamic Sharia since 
the middle of the eighth decade of 
the twentieth century. The first experee
iment appeared in this area was in 
1988, by establishment of (The Islamic 
Management Fund Limited) on the 
island of (Guernsey).
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Microscope

Beginning ..
Expansion .. Future

Islamic Banks

Islamic banking industry has witnessed good development over the past years, 
and with the acceleration of economy and global trade, interest in this industry 
has become imperative, especially after its success in surviving the global financial 
crisis, and what was witnessed by the sponsoring countries in the Gulf of increased 
continued development.
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CMA announces a final decision by The 
Appeal Committee for the Resolution 
of Securities Conflicts (ACRSC) on 19e7e
1432H/21e6e2011 regarding the lawsuit 
filed by the Capital Market Authority 
(CMA) against Saleh Bin EisaAlkinanyee
Alzahrany. The ruling of ACRSC upheld 
the decision of the Committee for the 
Resolution of Securities Disputes (CRSD)  
convicting the defendant of violating 
Article (49) of the Capital Market Law 
as well as Article (2) and Article (3) of 
the Market Conduct Regulations when 

trading the shares of the  Saudi Indian 
Company for Coe operative Insurance 
during the period from 8/1/2008 until 
13/1/2008. These practices formed maee
nipulation and fraud and created a misee
leading impression. The following fines 
and sanctions shall be applied:
1. Impose a fine on him amounting to 
(SR. 100,000) One Hundred Thousand 
Saudi Riyals.
2. He shall refrain for three years from 
engaging in activities of brokerage and 
portfolio management, in addition to 

working as an investment consultant.
3.  He shall refrain for three years from 
trading through the purchase of shares 
in companies listed in the Exchange 
Market. 
4. He shall refrain for three years from 
working in companies of which their 
shares are traded in the Exchange Maree
ket
By that, CMA insures its devotion to 
apply the Capital Market Law and its 
Implementing Regulations as well as 
protect the investors from illegal acts. 

An announcement by the Capital Market Authority regarding the issuance of the final decision by The Appeal Committee for the 
Resolution of Securities Conflicts (ACRSC) to convict a violator of the Capital Market Law and its implementing regulations:

CMA announces a final decision by 
The Appeal Committee for the Resoluee
tion of Securities Conflicts (ACRSC) on 
19e7e1432H/21e6e2011 regarding the 
lawsuit filed by the Capital Market Auee
thority (CMA) against Saleh Bin EisaAee
lkinanyAlzahrany. The ruling of ACRSC 
upheld the decision of the Commitee
tee for the Resolution of Securities 
Disputes (CRSD)  convicting the deee
fendant of violating Article (49) of the 
Capital Market Law as well as Article (2) 
and Article (3) of the Market Conduct 
Regulations when trading the shares of 
the  Saudi Arabian Cooperative Insuree
ance Company during the period from 

1/12/2007 until 31/1/2008. These pracee
tices formed manipulation and fraud 
and created a misleading impression. 
In addition, the ruling of ACRSC upheld 
the decision to convict the defendant 
to the charges of violating Article (60) 
of the Capital Market Law and Article 
(5) of the Securities Business Regulaee
tions. That is during his management 
to several portfolios for several invesee
tors without being authorized by CMA.
The following fines and sanctions shall 
be applied:
5. Impose a fine on him amounting to 
(SR. 200,000) Two Hundred Thousand 
Saudi Riyals.

6. He shall refrain for three years from 
trading through the purchase of shares 
in companies listed in the Exchange 
Market. 
7. He shall refrain for three years from 
working in companies of which their 
shares are traded in the Exchange Maree
ket.
8.He shall refrain for three years from 
engaging in activities of brokerage and 
portfolio management, in addition to 
working as an investment consultant.
By that, CMA insures its devotion to 
apply the Capital Market Law and its 
Implementing Regulations as well as 
protect the investors from illegal acts. 

An announcement by the Capital Market Authority regarding the issuance of the final decision by The Appeal Committee for the 
Resolution of Securities Conflicts (ACRSC) to convict a violator of the Capital Market Law and its implementing regulations:

The Capital Market Authority Announces the Initial Public 
Offering of Hail Cement Company

TheCMA Board has issued its resolution number (7e
22e2011) on 24/7/1432H (26/6/2011G) approving 
the initialpublicofferingof (48,950,000) shares, which 
represent (50%) of Hail Cement Company share 
capital. The offer price will be (SAR 10) per share, and 
the subscription period will be from 22/10/1432H 
(20/9/2011G) to 28/10/1432H (26/9/2011G).

The prospectus will be published within sufficient 
time prior to the subscription period. The prospecee
tus includes all relevant information that the investor 
needs to know before making an investment deciee
sion, including the company’s financial statements, 
activities and management.
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News

The Saudi Stock Exchange (Tadawul) announces 
the calculation of the Sukuk & bonds market index 
that includes all Sukuk& bonds listed on the market. 
The index will be disseminated and published on 
Tadawul website with the following details: 
Index name: Sukuk& Bonds index 
Index short name: TSBI 
Index constituents: All listed Sukuk& Bonds 
Index type: Clean price index
Base date: Tuesday 21/6/2011
Base value: 1,000 points

The Saudi Stock Exchange (Tadawul) Announces the Calculation 
and Dissemination of the Sukuk & Bonds Market Index

The Saudi Stock Exchange 
(Tadawul) would like to anee
nounce the release of the 
official application for the 
(iPhone/ iPad) devices. The 
application displays the 
Information of the Saudi 
Stock Exchange (Tadawul) 
including the Equity, Suee
kuk& Bonds, and ETFs maree
kets. The application allows 
users to:
• View Markets Summary & 

Indices.
• Customize their 
Watch List to 
monitor selectee
ed instruments 
(Equity, Sukuk& 

Bonds and ETFs).
• View Detailed Quote & Chart for each instruee
ment. 
• View Equity top Gainers & Losers.
• View Market News & Company Announcements.
• Application could be displayed in Arabic or Engee
lish language. 
To download the applications, please visit the Apee
ple Store.

Tadawul Announces the Release 
of (iPhone/iPad) service

The Saudi Stock Exchange (Tadawul) anee
nounces that the number of free floated 
shares for all companies has been reee
vised as at the end of 2nd quarter 2011.
The revised number of free floated 
shares per company is used in the calcuee
lation of Tadawul indexes, replacing the 
previous number, and is effective Saturee
day 02/07/2011 (01/08/1432H).

The Saudi Stock Exchange (Tadawul) 
Announces the Quarterly Update

(End of the 2nd Q 2011) to the Number of 
Free Floated Shares for All Companies

SABB Securities Ltd. requested Capital Market Authority to 
cancel the authorization which was issued by the CMA Board 
of Commissioners under Resolution no. (8–14e2008) dated on 
1/4/1429H, corresponding 7/4/2008, to conduct the securities 
business of Dealing as Principal, Dealing as Agent, and Custody.
 The CMA Board of Commissioners issued today, Sunday 
24/7/1432H, corresponding to 26/6/2011, the approval for canee
cellation of the authorization for SABB Securities Ltd. based on 
its request.

Cancellation of Authorization
to SABB Securities Ltd.
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Abdullatif Al-Fereihi
Editor-in-Chief

A new development feature came in the new Royal 
decisions. That feature is represented in providing more 
opportunities for workers of both genders, and improving 
conditions of the teachers in private schools through 
effective government contribution by decisionemaking first, 
and then by contribution to facilitate its implementation 
through the Human Resources Development Fund.

And also planning to improve the work environment 
in terms of daily working hours and weekly vacations. 
All that leads to greater participation of young people in 
work and production. This contribution will be reflected 
positively on the economy and social development.

Custodian of the Two Holy Mosques in these decisions 
sets a clearly defined road map, and implements it 
practically to eradicate unemployment in our society. It is 
not through employment only, but it began by education 
where his project of scholarship represents a major shift 
in work to keep abreast with the developed countries in 
human development.

As pointed out by the Ministry of Labor in some reports 
that there is a kind of economic waste suffered by the 
Kingdom due to the lack of employment opportunities for 
women because of the huge spending on education and 
the low proportion of its contribution to development, 
especially with the limited areas available for women’s 
work and which are concentrated in the areas of education 
and health.

This fact is true also though in lower rate with the 
young people when the state spends on their education 
and rehabilitation but they do not turn to an important 
figure in the development equation.

Follower of the Saudi government decisions touches 
the end of stages of problem diagnosis, and starting 
solutions for the treatment of joints of the economy 
and development across pumping of Saudi blood in 
the arteries of work and production so that the heart of 
progress is beating and improving on all levels.

New Features

Editorial
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