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ونحن نرى قيادتنا الر�سيدة ‡ثلة يف خادم احلرمني ال�سريفني امللك عبداˆ بن عبدالعزيز- حفظه اˆ- 

اقت�سادًيا  اال�سرتاتيجية  اأهميتنا  كون  بالفخر  ن�سعر  الع�سرين  جمموعة  يف  العاملي  االقت�ساد  ق��ادة  مع  Œل�س 

ال�سيا�سات  لبلورة  الفعلية  ‡ار�ستنا  لكن  طويلة،  فرتة  منذ  Œاوزته  وهي  والقاري،  قليمي  االإ املجال  Œ��اوزت 

اأزماته واإ‚ازاته، Œعلنا كدولة عربية م�سلمة ن�ستطيع خدمة  اأو للمداولة يف م�ستجدات  االقت�سادية العاملية، 

على  والتناف�س  التفوق  مالمح  اإح��دى  حتققت  معه  وقوينا  العاملي،  االقت�ساد  قوي  فكلما  �سدقاء،  واالأ �سقاء  االأ

نف�سنا ونتمناه لكل من ي�ستحقه. التقدم، الذي نن�سده الأ

واجتماعي مع  وعلمي  اقت�سادي  ا يف خ�سم ا�س  اأي�سً تنموية عمالقة، وهي  ور�سة عمل  تعي�س  واململكة 

�سالì التي نعي�سها، والتي �ستوؤتي ثمارها خرًيا باإذن اˆ، ونرى يف كثري من قطاعات االقت�ساد  مالمح التطور واالإ

‰ًوا كبرًيا، وتناف�ًسا اأكÈ، وكل ذلك ي�سب يف م�سلحة البالد والعباد.

جماالت كرث، ومن بينها جمال االت�ساالت والتقنية واملعلوماتية، الذي نخ�س�س له يف هذا العدد ملًفا �سحفًيا 

نرتنت اأو ال�سبكة العاملية العنكبوتية كما يحلو للبع�س ت�سميتها، حتقق  يتناول جزئية ات�سالية مهمة يف عا⁄ االإ

اأكرث م�ستقباًل لكل منتجات وخدمات  املجال  الوقت يف فتح  املتناف�سة نقالت نوعية �ست�سهم مع  ال�سركات  فيها 

نرتنت، وهما من اأدوات التطور التي توؤثر على مناحي التعليم والتثقيف، وتوؤثر اأكرث على قطاعات  االت�سال واالإ

خرى، ولهما فوائد يف جماالت اال�ستثمار ال تخفى على ذي ب�سرية. عمال االأ االقت�ساد واالأ

�سياء  االأ من  اأن��ه  نعتقد  ما  وحتى  م��ام،  االأ اإىل  خطوة  وم�سينا  اقت�سادنا،  قوة  زادت  لدينا،  قطاع  تطور  كلما 

ال�سغرية يف عا⁄ التقدم الكبري، �سنجد اأن له تاأثرًيا ملحوXًا، فكل لبنة مهما �سغرت هي جزء من بناء �سعت 

اأهدافنا  حتقق  ومتنوعة  كثرية  اقت�سادية   ìسرو� اإىل  نح�سل  حتى  وت�سييده  رفعه  ي�ستمر  اأن  الر�سيدة  قيادتنا 

اأنها  الكثريون  يرى  خ��رية  االأ وه��ذه  واخل��دم��ات،  لل�سلع  منتجني  اإىل  والتحول  الدخل،  م�سادر  بتنويع  الدائمة 

 Ëم�ستقبل العا⁄، ونعتقد اأن قطاعات االت�سال واملعلوماتية وتقنياتهما جزء من منظمة التفوق والريادة يف تقد

اخلدمات املبتكرة.

االقت�سادي  اجتماعها  اأ�سفر عنه  وما  الع�سرين  قبله على جمموعة  }الÈودباندz، ومن  ال�سوء على  ن�سلط 

العاملي املهم، وي�ستمر توا�سلنا معكم يف كل منحى اقت�سادي نعتقد اأن فيه فائدة معرفية، وفوائد عملية تطبيقية 

ترثي خÈاتكم.

عبداللطيف الفريحي
ôjôëàdG ¢ù«FQ

abdullateef.furaihi@tadawul.com.sa

مزيد من اإلثراء
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مجلة شهرية مجانية
تصدر عن شركة السوق المالية السعودية

المشرف العام  - رئيس التحرير
عبداللطيف الفريحي
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ص.ب 26450 ـ الرياض 11486
هاتف :4197333-01  فاكس: 01-4192640

www.rawnaa.com

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

الناشر

المدير التنفيذي
سعد بن محمد القرني

كلمة التحرير

خرى عربًيا وخليجًيا، ومع  ل�صنوات طوال حافظت اململكة على نهجها املتزن جتاه ق�صايا العامل القت�صادية والتي توؤثر بدورها على توازنات الدول الأ

زمات العاملية موؤخًرا احتفظت اململكة مبكانتها كقوة اقت�صادية تختزن حتت تربتها طاقة اإدارة ح�صارة هذا الع�صر، لكنها مل متار�س من  توايل الأ

�صرار باقت�صاد العامل، واإمنا وفًقا ملعايري  زمنة دون حماولت لالبتزاز اأو الإ مدادات النفطية على مدى الأ خاللها اإل املواقف احلكيمة يف الوفاء بالإ

حد اأو اإ�صراًرا به. اأخالقية و�صيا�صية توازن بني املعطيات والحتياج مبا ل ي�صكل �صرًرا لأ

خرية ببلدة تورنتو الكندية بدا للح�صور اأن وجود ال�صعودية يف املحفل العاملي هو تاأكيد على اعتبارها اإحدى الدول القت�صادية  ويف قمة الع�صرين الأ

ا بعد تفاقم  الفاعلة يف ال�صاحة العاملية، واأنها قادرة على لعب دور كبري يف املرحلة املقبلة، يف احلفاظ على ال�صتقرار القت�صادي العاملي، خ�صو�صً

اأن القت�صاد القوي واملتما�صك  اإ�صبانيا وبولندا ورومانيا، باعتبار  وروبية مثل  اأزمات اقت�صادية يف عدد من الدول الأ زمة اليونانية وظهور بوادر  الأ

يحتم على اململكة دوًرا كبرًيا يف امل�صاهمة يف اإنقاذ القت�صاد العاملي، كما اأن وجودها كدولة م�صلمة ميثل العدد الكبري من امل�صلمني يف العامل، ما يعني 

زمات القت�صادية التي عرفها العامل  اأن اختيارها لع�صوية هذه املجموعة ميثل اعرتاًفا دولًيا مبرونة القت�صاد ال�صعودي وقوته وقدرته على جتاوز الأ

خالل العام املا�صي.

هذا الدور وتلك املكانة اإثبات ل جمال فيه لل�صك على اأن اململكة باتت �صريكة يف اجلهود الرامية اإىل اإعادة اإطالق عجلة التعاون الدويل بني القت�صادات 

زمة املالية العاملية  العاملية الكربى، واإيجاد احللول الناجحة للم�صاكل القت�صادية بغية تثبيت ال�صتقرار القت�صادي العاملي، الذي اهتز بقوة نتيجة الأ

التي مازال العامل يكافح من اأجل جتاوز تاأثرياتها.

على  متزايًدا  حراًكا  �صالمية  الإ امل�صرفية  ت�صهد 

ال�صاحة القت�صادية يوًما بعد اآخر، يعززه ما ت�صاهم 

والقت�صادية  الجتماعية  التنمية  حتقيق  جتاه  به 

ذات  املجالت  يف  املبا�صر  ا�صتثمارها  خالل  من 

ال�صلع  اإنتاج  مثل  احلقيقي  بالقت�صاد  العالقة 

واخلدمات والتجارة، كما اأثبتت جناحها يف جذب 

املدخرات وتلبية احتياجات املتعاملني. 

تنويع  يف  هاًما  دوًرا  ال�صياحي  القطاع  يوؤدي 

بلدان  من  الكثري  يف  الوطني  الدخل  م�صادر 

العامل، كما ت�صري الإح�صائيات اإىل اأن ال�صياحة 

البينية بني الدول املجاورة ت�صكل عادة 80% من 

تبلغ  بينما  البلدان،  هذه  يف  ال�صياحة  اإجمايل 

ال�صياحة البينية العربية نحو 48% من اإجمايل 

ال�صياحة العربية.

العامل من فن  الريا�صة يف  حتولت 

بع�س  به  وت�صتمتع  الهواة  ميار�صه 

على  تقوم  �صناعة  اإىل  ال�صعوب 

علوم  يف  متخ�ص�صة  علمية  اأ�ص�س 

والقت�صاد  وال�صيا�صة  الريا�صة 

من  املليارات  مئات  تدر  والإعالم، 

الدولرات.

38 18 14



45
ع�صر  اأن  اإل  يوم،  بعد  يوًما  املعلومات  وتقنية  الت�صالت  جمالت  تتقدم 

ومن  وامل�صتوى  اجلودة  عالية  وخدمات  تقنيات  اإىل  احلاجة  اأوجد  ال�صرعة 

توفري  اإىل  امل�صغلة  ال�صركات  تت�صابق  التي  الربودباند  خدمات  اأبرزها  بني 

عمال يف  اأبرز املميزات لعمالئها، حيث �صينعك�س ذلك على اأداء قطاعات الأ

اململكة، وبالتايل على ربحية ال�صركات، مبا يرفع ن�صبة م�صاهمتها يف الناجت 

الإجمايل الوطني.

رؤيتنا:
اإلعالم  في  المتكاملة  الحلول  رواد  نكون  أن 

المتخصص بالعالم العربي..

رسالتنا:
نحن أول شركة لإلعالم المتخصص في المملكة 
عربيًا  الريادة  لتحقيق  نسعى  السعودية  العربية 
ومنتجات  متكاملة  حلول  تقديم  خــالل  من 
ومهنية  بمصداقية  ومتميزة  هادفة  إعالمية 
رضاهم  وتحقق  عمالئنا  احتياجات  تلبي  عالية 

وتتجاوز توقعاتهم.

إدارة اإلعالن والتسويق 
هاتف: 4197333-01  تحويلة:246 

فـاكس : 01-4197696
adv@rawnaa.com

إدارة التوزيع واالشتراكات 
هاتف: 4197333-01 تحويلة:244 

فـاكس مجاني: 8001242277
pro@rawnaa.com

إدارة تطوير األعمال
هاتف: 4197333-01  تحويلة:307 

فـاكس : 01-4608897
bsd@rawnaa.com

إدارة التحرير المركزي
هاتف: 4197333-01 تحويلة:324 

فـاكس : 01-4192624
edit@rawnaa.com

إدارة الشؤون الفنية
هاتف: 4197333-01 تحويلة:323 

فـاكس : 01-4192624
art@rawnaa.com

المدير العام لدار اليوم لإلعالم
صالح بن علي الحميدان

إحدى شركات

الطباعة:

أخبار28

أسواق

 قضية

تقرير

المجهر

وجوه

مؤشرات

ملخص

�

14

��

��

��

40

44

50

العدد  ( 45 )  يوليو  2010م مجلة السوق المالية السعودية

السـالمة ليست 
في التـأنـي

البــرودبــــانـــد

المملكة .. وقمة العشرين 
شركاء في اإلصالح

الصيرفة اإلسالمية.. 
العبور إلى الغد



أخبار

العدد 45 - يوليو  2010 م

�
العدد 45 - يوليو  2010 م

�
العدد 45 - يوليو  2010 م

�
العدد 45 - يوليو  2010 م

�

السوق

هيئة السوق تفرض غرامات مالية
غرامات  امل��ال��ي��ة   ال�صوق  هيئة  فر�صت 

نتيجة  ال�صوق  يف  املتعاملني  بع�س  على  مالية 

عدم التقيد بتعاليم و�صوابط العمل بالهيئة، 

لال�صتثمار  الباحة  �صركة  تغرمي  ذل��ك  وم��ن 

والتنمية )100.000( لعدم تقيدها بالفقرة 

ربعني من نظام  )ج( من املادة اخلام�صة والأ

ال�صوق املالية، اإذ ت�صرب خرب نية ا�صتحواذها 

لكرتونية  على ثالث �صركات اإىل اأحد املواقع الإ

يف 2010/04/30م، وهو اخلرب الذي اأعلنته 

ال�صركة على موقع ال�صوق املالية )تداول( يف 

2010/05/09م.

امليثانول  كيمائيات  �صركة  تغرمي  مت  كما 

ملخالفتها  ا  اأي�صً  )100,000( )كيمانول( 

والثالثني  الثانية  امل��ادة  من  الرابعة  الفقرة 

عن  بتاأخرها  دراج  والإ الت�صجيل  قواعد  من 

املنعقد يف  اإدارتها  قرار جمل�س  الهيئة  اإبالغ 

توزيع  بعدم  التو�صية  املت�صمن  2010/2/8م 

اأرباح نقدية لعام 2009م. 

العاملية  ال�صعودية  ال�صركة  تعر�صت  كما 

مالية  لغرامة  )�صبكيم(  للبرتوكيماويات 

ري��ال  األ��ف  خم�صون   )50.000( م��ق��داره��ا 

ال�صاد�صة  امل��ادة  من  )ج(  الفقرة  ملخالفتها 

اإذ  دراج،  والإ الت�صجيل  قواعد  من  والع�صرين 

املنتهية  للفرتة  ولية  الأ املالية  قوائمها  ن�صرت 

ال�صحف  اإح����دى  يف  2010/03/31م  يف 

يف  اإعالنها  قبل  2010/04/18م  يف  املحلية 

ال�صوق. 

كما فر�صت الهيئة غرامة مقدارها 100 

األف ريال على �صركة اللجني، ملخالفتها املادة 

مل  اإذ  دراج،  والإ الت�صجيل  قواعد  من   )25(

التطورات  عن  واجلمهور  الهيئة  باإبالغ  تقم 

�صركة  مال  راأ���س  بزيادة  تتعلق  التي  الهامة 

ناتبت التابعة لها.

نجاح تطبيق خدمة التصويت عن بعد
ال�صعودية  امل��ال��ي��ة  ال�����ص��وق  ���ص��رك��ة  اأع��ل��ن��ت 

)تداول( جناح تطبيق خدمة الت�صويت عن بعد، 

بعد اأن اأمتت ال�صركة اجتماع اجلمعية غري العادية 

والتي  القاب�صة  الدولية  اأنعام  جمموعة  ل�صركة 

 14 1431ه� املوافق  2 رجب  عقدت م�صاء الثنني 

يونيو 2010م مبقر ال�صركة يف مدينة جدة، حيث 

مت تطبيق اإجراءات خدمة الت�صويت عن بعد لبنود 

م�صاهًما من   957 ل�  الفر�صة  اأتاح  اجلمعية، مما 

اإجراء عملية الت�صويت عن بعد على بنود جدول 

متثل  �صهًما   3.484.767 وب��اإج��م��ايل  ع��م��ال  الأ

�صهم امل�صدرة.  31.9% من اإجمايل عدد الأ

زي��ادة  يف  اخل��دم��ة  ه��ذه  تطبيق  �صاهم  وق��د 

اجلمعية  لعقد  الن�صاب  واكتمال  امل�صاركة  ن�صبة 

العمومية لل�صركة، حيث بلغ اإجمايل عدد امل�صوتني 

960 م�صاهًما ميلكون 3,502,150 �صهًما متثل ما 

�صهم امل�صدرة. ن�صبته 32% من اإجمايل عدد الأ

ت��داول  يف  املدرجة  ال�صركات  جلميع  وميكن 

ا�صتخدام خدمة الت�صويت عن بعد وال�صتفادة من 

كافة املزايا التقنية لهذه اخلدمة والتي ت�صاهم يف 

لعقد  الن�صاب  واكتمال  الت�صويت  �صهولة و�صرعة 

اجلمعيات العمومية.

إدانة مـخالف لنظام السوق المالية 
ولوائحه التنفيذية

اأعلنت هيئة ال�صوق املالية اأنه �صدر قرار نهائي 

املالية  وراق  الأ منازعات  يف  ال�صتئناف  جلنة  من 

يف  2010/6/14م،  املوافق  1431/7/2ه����  بتاريخ 

نبيل بن معي�س بن  الهيئة �صد  الدعوى املقامة من 

تاأييد  اإىل  منطوقه  انتهى  وق��د  القحطاين،  يحيى 

منازعات  يف  الف�صل  جلنة  م��ن  ال�����ص��ادر  ال��ق��رار 

مبخالفة  امل��ذك��ور  ب��اإدان��ة  القا�صي  املالية  وراق  الأ

واملادتني )2(  املالية  ال�صوق  املادة )49( من نظام 

و)3( من لئحة �صلوكيات ال�صوق اأثناء تداوله اأ�صهم 

عالن والعالقات العامة خالل يومي  �صركة تهامة لالإ

الت�صرفات  ه��ذه  �صكلت  اإذ  17و2006/5/18م، 

انطباًعا  واأوج����دت  واح��ت��ي��اًل  تالعًبا  وامل��م��ار���ص��ات 

م�صلاًل وغري �صحيح، واإيقاع العقوبات التالية به:

نتيجة  حققها  ال��ت��ي  امل��ك��ا���ص��ب  دف���ع  اإل���زام���ه   -1

والبالغة  الهيئة  ح�صاب  اإىل  امل��خ��ال��ف��ات  ه��ذه 

مئة  وثالث  ماليني  ثالثة   )3.337.987.63(

وثمانني  و�صبعة  مئة  وت�صع  األًفا  وثالثني  و�صبعة 

رياًل وثالًثا و�صتني هللة.

2. فر�س غرامة مالية عليه مقدارها )100.000( 

مئة األف ريال عن هذه املخالفات.

3. منعه من العمل يف ال�صركات التي تتداول اأ�صهمها 

يف ال�صوق مدة �صنة واحدة.

4. منعه من تداول اأ�صهم ال�صركات املدرجة يف 

ال�صوق املالية مدة �صنة واحدة.

املالية  وراق  الأ منازعات  يف  ال�صتئناف  جلنة  من 

بتاريخ 

الدعوى 

تاأييد  اإىل  منطوقه  انتهى  وق��د  القحطاين،  يحيى 

منازعات  يف  الف�صل  جلنة  م��ن  ال�����ص��ادر  ال��ق��رار 

مبخالفة  امل��ذك��ور  ب��اإدان��ة  القا�صي  املالية  وراق  الأ

املادة )

و)

عالن والعالقات العامة خالل يومي  �صركة تهامة لالإ

17

انطباًعا  واأوج����دت  واح��ت��ي��اًل  تالعًبا  وامل��م��ار���ص��ات 
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الشركات

شركة »الحسن شاكر« توسع أعمالها بشراء قطعتي أرض
قرر جمل�س اإدارة �صركة احل�صن غازي اإبراهيم 

�صاكر يف اجتماعه بتاريخ 2010/6/21م، �صراء 

قطعتي اأر�س مب�صاحة اإجمالية تقريبية مقدارها 

29900 مرت مربع، واقعتني بجوار م�صنع ال جي 

الطريق  يف  ال�صناعية  التطوير  مدينة  يف  �صاكر 

الريا�س،  يف  اخل��رج  باجتاه  ال�صرقي  ال��دائ��ري 

املياه والطاقة وذلك  لتنمية  العربية  ال�صركة  من 

و�صركاتها  لل�صركة  امل�صتقبلية  التو�صعة  غرا�س  لأ

التابعة وفق ال�صروط التالية:

اأن يتم حتديد ثمن �صراء املرت املربع لكل من   -

العقاري  للتثمني  مكتبني  قبل  من  القطعتني 

قل. على الأ

اإل بعد احل�صول على موافقة  ف��راغ  األ يتم الإ  -

اجلمعية العامة لل�صركة.

ال�صراء  عملية  مت��وي��ل  اإن  ال�صركة  وق��ال��ت 

واأنه  الذاتية،  ال�صركة  م�صادر  خالل  من  �صيتم 

كل  ال��ق��رار  ه��ذا  على  الت�صويت  يف  ي�صرتك  مل 

اأبونيان  ل��ه  ع��ب��دالإ دارة  الإ جمل�س  ع�صوي  م��ن 

م�صلحة  م��ن  لهما  مل��ا  البيطار  وع��ب��دال��روؤوف 

)مبا�صرة اأو غري مبا�صرة( جتعل منهما اأطراًفا 

ذات عالقة.

 بدء التشغيل التجاري لمشاريع التوسعة 
في شركة »كيمانول«

اأعلنت �صركة كيمائيات امليثانول »كيمانول« 

م�صاريع  جلميع  ال��ت��ج��اري  الت�صغيل  ب��دء  ع��ن 

اعتباًرا من  ال�صناعية  التو�صعة مبدينة اجلبيل 

28 يونيو  1431ه���� امل��واف��ق  16 رج��ب  الث��ن��ني  

2010م، وت�صمل تلك امل�صاريع:

قدرها  اإنتاجية  بطاقة  امليثانول  م�صنع   -

م��ادة  وتعترب  ���ص��ن��وًي��ا،  م��رتي  ط��ن   231.000

مر  الأ ال�صركة  ملنتجات  اأ�صا�صًيا  لقيًما  امليثانول 

الذي �صيمكن ال�صركة من تغطية متطلبات باقي 

خماطر  ويجنبها  امليثانول  مادة  من  م�صانعها 

تقلبات اأ�صعار ال�صوق، وهو ما يعد جزًءا من خطة 

ال�صركة ال�صرتاتيجية يف التكامل العك�صي.

بطاقة  الفورماميد  ميثايل  ثاين  م�صنع   -

�صنوًيا،  م��رتي  ط��ن   60.000 ق��دره��ا  اإنتاجية 

كمذيب  الفورماميد  ميثايل  ث��اين  وي�صتخدم 

الع�صوية  الكيماويات  م��ن  العديد  ت�صنيع  يف 

وم���واد  ال�صيدلنية  امل����واد  اإع����داد  وع��م��ل��ي��ات 

اجللود  واإنتاج  الراتنجات  وت�صنيع  ال�صباغة 

لياف  والأ يوريثان  البويل  وط��الء  ال�صطناعية 

الرقيقة ومواد الطالء الال�صقة واإنتاج مزيالت 

ومنظفات الدهانات.

اإنتاجية  بطاقة  اأريرثيتول  البنتا  م�صنع   -

وي�صتخدم  �صنوًيا،  مرتي  طن   20.000 قدرها 

لكيد  الأ راتنجات  ت�صنيع  يف  اأريرثيتول  البنتا 

ال���ده���ان���ات وال��رات��ن��ج��ات  ل���ص��ت��خ��دام��ه��ا يف 

ب��ال��ب��ودرة وع��م��ل املينا  ل��ل��ط��الء  الك��ري��ل��ي��ك��ي��ة 

)ال���ط���الء( وك���ذل���ك ت�����ص��ن��ي��ع ال��ب��ول��ي�����ص��رتات 

ال�صطناعية  الت�صحيم  وزي���وت  امل�صبعة  غ��ري 

)ال��رتك��ي��ب��ي��ة( وامل��ل��دن��ات وال��رات��ن��ج��ات وم��واد 

فينيل.  ال��ب��ويل  كلوريد  م��ن  احل���راري   التثبيت 

التجاري حلزمة  الت�صغيل  اأن ي�صهم  املتوقع  ومن 

م�صاريع التو�صعة يف دعم قدرة ال�صركة التناف�صية 

�صواق وحت�صني اأدائها املايل. وك�صب مزيد من الأ

إحدى شركات »أسترا الصناعية« تنهي 
اتفاق شراكة مع »سيبا السويسرية«

)املوافق  1429/08/29ه����  تاريخ  يف  ال�صناعية  اأ�صرتا  جمموعة  لإعالن  اإحلاًقا 

2008/08/30م( واملت�صمن اأن اإحدى �صركاتها اململوكة لها بالكامل وهي �صركة اأ�صرتا 

ملركبات اللدائن قد وقعت اتفاقية �صراكة مع �صركة �صيبا ال�صوي�صرية لتاأ�صي�س �صركة 

اأ�صرتا- �صيبا للم�صافات املحدودة، وحيث مت لحًقا ال�صتحواذ على �صركة �صيبا من 

قبل �صركة بي اإي اإ�س اإف، ولدى اإعادة درا�صة فكرة امل�صروع يف ظل التطورات الالحقة 

امل�صي يف  2010/06/28م( على عدم  1431/07/16ه��� )املوافق  الطرفان يف  اتفق 

امل�صروع.

 يف الوقت نف�صه اأكد الطرفان حر�صهما على املحافظة على العالقة القوية القائمة 

كرث من �صبع �صنوات وتنميتها مبا يخدم م�صلحة كل منهما. بينهما والتي متتد لأ
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إدراج شركة سوليدرتي السعودية للتكافل 
ضمن قطاع التأمين

املدير  ال�صويلمي  اأكد عبداهلل بن �صالح 

ال�صعودية  املالية  ال�صوق  ل�صركة  التنفيذي 

خ��ط��وات  ات���خ���ذت  امل��م��ل��ك��ة  اأن  )ت�������داول( 

اململكة  يف  ال�تاأمني  �صناعة  لتطوير  ج��ادة 

لتغطية  التاأمينية  اخل��دم��ات  لتوفري  �صعًيا 

اإي��ج��اد  على  وال��ع��م��ل  املحلية  الح��ت��ي��اج��ات 

قطاع منظم للتاأمني، م�صرًيا اإىل اأن تاأ�صي�س 

عام  يف  ج��رى  التعاوين  للتاأمني  �صركة  اأول 

�صركات  مراقبة  نظام  �صدر  فيما  1986م، 

التاأمني التعاوين يف عام 1424ه�. 

جاء ذلك اأثناء احتفال »تداول « باإدراج 

�صمن  للتكافل  ال�صعودية  �صوليدرتي  �صركة 

قطاع التاأمني، وذلك مبركز تداول الإعالمي 

العمري،  �صالح  التنفيذي  الرئي�س  بح�صور 

�صوليدرتي  �صركة  اإدارة  جمل�س  واأع�����ص��اء 

ال�صعودية للتكافل، وبا�صل الغالييني الرئي�س 

امل�صت�صار  املالية   BMG ملجموعة  التنفيذي 

للتكافل،  ال�صعودية  �صوليدرتي  ل�صركة  املايل 

والرئي�س  امل��ن��ت��دب  الع�صو  ال��ق��وي��ز  وع��ل��ي 

مدير  امل��ال��ي��ة،  ال��ري��ا���س  ل�صركة  التنفيذي 

الكتتاب ومتعهد التغطية.

ال�����ص��رك��ات  ع���دد  اإن  ال�صويلمي  وق���ال 

�صركة  من  ارتفع  التاأمني  قطاع  يف  املدرجة 

 30 اإىل   2007 ب��داي��ة  ع��ام  واح��دة فقط يف 

التاأمني  �صناعة  اأن  اإىل  لفًتا  اليوم،  �صركة 

�صهدت تطوًرا جذرًيا خالل ال�صنوات القليلة 

عام  التاأمني  اأق�صاط  قيمة  فبلغت  املا�صية، 

 %27 ب��زي��ادة  ري��ال  مليار   11 ح��وايل   2008

ع��ن ال��ع��ام ال�����ص��اب��ق، وك���ان ذل���ك م��دع��وًم��ا 

ال�صحي  التاأمني  يف  بالنمو  اأ�صا�صي  ب�صكل 

الذي �صكل 44% من اإجمايل اأق�صاط التاأمني 

وكذلك تاأمني املركبات الذي و�صل اإىل %23 

من اأق�صاط التاأمني. 

واأ�صار ال�صويلمي اإىل اأن �صركة �صوليدرتي 

 142 ال�  ال�صركة  �صارت  للتكافل  ال�صعودية 

املدرجة يف ال�صوق املالية ال�صعودية ،حيث مت 

طرح 22.200.000 �صهم من اأ�صهم ال�صركة 

ب�صعر  امل��ا���ص��ي،  م��ار���س  �صهر  يف  لالكتتاب 

يعادل  وهو  لل�صهم،  ريالت   10 قدره  اكتتاب 

40% من اأ�صهمها، وجرى تخ�صي�س17 �صهًما 

اأكرث  الكتتاب  يف  و�صارك  مكتتب،  فرد  لكل 

ن�صبة  وجت���اوزت  مكتتب،   1,200,000 م��ن 

التغطية %300.

التنفيذي  الرئي�س  اع��ت��رب  جانبه  م��ن 

�صالح  للتكافل  ال�صعودية  �صوليدرتي  ل�صركة 

للجهود  مكللًة  ج��اءت  الحتفالية  اأن  العمري 

التي بذلت منذ ولدة فكرة اإن�صاء �صوليدرتي 

مبداأ  على  تاأ�ص�صت  التي  للتكافل  ال�صعودية 

التكافل التزاًما من موؤ�ص�صيها بتوافق اأعمالها 

التي  ال�صركة  اأن  موؤكًدا  احلنيف،  ال�صرع  مع 

�صت�صكل  راأ�صمالها )555( مليون ريال،  يبلغ 

رافًدا اأ�صا�صًيا يف قطاع التاأمني باململكة، واأن 

بداية تداول اأ�صهمها يوؤ�ص�س لنطالقتها نحو 

امل�صتقبل بثقٍة واعتزاٍز.

ل�صاحب  ال�صكر  العمري  وجه  كلمته  ويف 

على  ط��الل  ب��ن  خالد  م���ري  الأ امللكي  ال�صمو 

النجاح  لتحقيق  امل��ب��ذول��ة  وج��ه��وده  رعايته 

دارة،  الإ جمل�س  اأع�صاء  �صكر  لل�صركة،كما 

جهودهم،  على  بال�صركة  التنفيذية  دارة  والإ

املالية  وال��ري��ا���س   ,BMG ���ص��رك��ة  وك��ذل��ك 

مت��ْت  ال��ت��ي  الك��ت��ت��اب  لعملية  دارت���ه���م���ا  لإ

و�صركة  املالية  ال�صوق  هيئة  ا  واأي�صً بنجاٍح، 

ومهنية  جهودها  على  »تداول«  املالية  ال�صوق 

من�صوبيها العالية.

على  ح�صلت  ال�����ص��رك��ة  اأن  اإىل  ي�����ص��ار 

موافقة وزارة التجارة بتاريخ 19 مايو املا�صي 

عقدت  بعدما  م�صاهمة  ك�صركة  لتاأ�صي�صها 

ال�صركة جمعيتها التاأ�صي�صية.

للتكافل«  ال�صعودية  »�صوليدرتي  وتعد 

�صركة م�صاهمة عامة قيد التاأ�صي�س براأ�صمال 

قدره 555 مليون ريال، وهي ثاين اأكرب �صركة 

تاأمني من حيث راأ�س املال- بعد �صركة »ميد 

 ، ال�صعودي  ال�صوق  يف  اإدراجها  يتم  غلف«- 

التاأمني  اأعمال  مزاولة  يف  اأغرا�صها  وتتمثل 

�صركة  تعد  فيما  الطبي،  والتاأمني  التعاوين، 

احلاليني  املالك  اأبرز  البحرينية  �صوليدرتي 

ل�صركة �صوليدرتي ال�صعودية بن�صبة %27.5.

السوق
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انخفاض الطلب على السيارات السياحية
على  القدرة  بانخفا�س  تتعلق  عوامل  بدافع 

الطلب  انخف�س  ال�صياحة  حركة  وتراجع  نفاق  الإ

الن�صف  اإىل  ردن  الأ ال�صياحية يف  ال�صيارات  على 

منذ بداية العام اجلاري.

قبال  الإ انخفا�س  اإن  اأردن��ي��ة  �صحف  وقالت 

على ال�صيارات ال�صياحية يعود �صببه اإىل توجه بع�س 

اإ�صافة  اخلا�صة،  �صياراتهم  لتاأجري  املواطنني 

تداعيات  ب�صبب  القطاع  اأ�صاب  الذي  الركود  اإىل 

الطلب  حجم  تقل�س  اإىل  اأدى  ما  العاملية،  زمة  الأ

على خدمات تاأجري ال�صيارات خالل العام املا�صي 

باملئة   60  -  40 بني  تراوحت  بن�صب  العام  وه��ذا 

مقارنة بعام 2008.

غري  �صيما  ل  املوؤ�ص�صات  م��ن  ك��ث��رًيا  اأن  كما 

القتناء  من  الف��راد  مع  التعامل  تف�صل  املقيمة 

�صركات  تفر�صها  ا عن دفع مبالغ م�صاعفة  عو�صً

تاأجري  اأن  يعني  م��ا  ال�صيارات،  ت��اأج��ري  ومكاتب 

اإ�صافًيا  دخ��اًل  ي�صكل  اأ�صبح  اخلا�صة  ال�صيارات 

فراد. لكثري من الأ

  الجزائر

و .. انخفاض الصادرات إلى االتحاد 
األوربي بفعل اإلجراءات الصارمة

 50 من  اأقل  وروب��ي  الأ الحت��اد  اإىل  الزراعة  �صادرات اجلزائر من  قيمة  بلغت 

مليون دولر �صنوًيا. وقال حممد بنيني، املدير العام لوكالة ترقية التجارة اخلارجية 

املنتجات  على  �صارمة  �صروًطا  يفر�س  وروب��ي  الأ الحتاد  اإن  احلكومية،  اجلزائرية 

وروبية بخ�صو�س  الزراعية اجلزائرية التي تفتقد ح�صبه اإىل الكثري من املعايري الأ

ال�صادرات.

ووجود  النفطية  غري  ال�صادرات  حول  جزائرية  �صيا�صة  غياب  بنيني  وانتقد 

عوائق لوجي�صتية وتنظيمية لدى امل�صدرين اجلزائريني، اإ�صافة اإىل نق�س من�صاآت 

التربيد ل�صيما على م�صتوى املوانئ.

خرية  الأ ال�صنوات  الزراعية اجلزائرية يف  املنتجات  اأن وفرة  اإىل  بنيني  واأ�صار 

تتيح رفع قيمة ال�صادرات الزراعية اإىل نحو 200 مليون دولر �صنوًيا.

واعترب اأن ت�صدير املنتجات الزراعية اأمر ممكن بف�صل التح�صن الذي طراأ على 

نتاج والت�صهيالت املمنوحة للمنتجات الزراعية مبوجب اتفاق ال�صراكة بني  حجم الإ

وروبي الذي دخل حيز التنفيذ يف عام 2005. اجلزائر والحتاد الأ

ي�صار اإىل اأن احلكومة اجلزائرية و�صعت برناجًما طموًحا لدعم املجال الزراعي 

يف الفرتة املمتدة من 2010-2014 وخ�ص�صت نحو 10 مليارات دولر لذلك.

عربية

األردن
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أوباما

نجحنا في 
التعافي من 
ركود عالمي 

مدمر
مريكي باراك اأوباما  اأكد الرئي�س الأ

اأن قادة جمموعة الع�صرين القت�صادية 

القت�صاد  ا�صتقرار  حتقيق  يف  جنحوا 

العاملي يف اأعقاب ركود عاملي مدمر يف 

العام املا�صي.

واأو���ص��ح اأوب��ام��ا اأن���ه: »م��ن خالل 

الع�صرين  جم��م��وع��ة  اإط����ار  يف  ال��ع��م��ل 

القت�صاد  ا�صتقرار  حتقيق  من  متكنا 

العاملي«، لفًتا اإىل اأن احلكومات ل زال 

اأمامها طريق طويل يتعني عليها ال�صري 

النتعا�س  ا�صتمرار  على  للمحافظة  فيه 

القت�صادي العاملي.

داخل العدد: تقرير كامل عن قمة 

جمموعة الع�صرين

كريستينا فرنانديز:

أوروبا ستعيد تجارب األرجنتين 
االقتصادية الفاشلة

املايل،  العجز  خف�س  على  اأوروب��ا  تركيز  فرنانديز  كري�صتينا  رجنتني  الأ رئي�صة  انتقدت 

اإنها مهدت  قالت  والتي  التق�صف  مع  بالدها  اإىل جتربة  م�صرية  اإن ذلك خطاأ متاًما،  وقالت 

الطريق نحو حدوث تخلف كبري عن �صداد الديون يف 2001.

من  ال��ع��ام  القطاع  موظفي  مرتبات  بالفعل  خف�صت  رج��ن��ت��ني  الأ اإن  فرنانديز  وق��ال��ت 

الديون. �صداد  عن  وتخلف  ف�صل  اإىل  انتهى  هذا  كل  وقالت  العامة،  احل�صابات  تنظيم   اأجل 

نفاق يف اأوروبا �صي�صر بالنمو القت�صادي ويخف�س العائدات احلكومية  واأ�صافت اإن خف�س الإ

ويوؤثر على قدرة الدولة على �صداد ديونها.

نفاق العام و�صط  رجنتني عن �صداد ديونها خف�صت احلكومة الإ ي�صار اإىل اأنه قبل تخلف الأ

ركود مما زاد من م�صكلة البالد القت�صادية.

صندوق النقد الدولي:

مناخ االستثمار يتحسن 
بشكل كبير

نائب  توم�صن  ب���ول  ق���ال 

وروبية  مدير ورئي�س البعثة الأ

يف اإدارة �صندوق النقد الدويل 

�صنوات  ث��الث  غ�صون  يف  اإن��ه 

ال�صتثمار  م��ن��اخ  �صيتح�صن 

اأ�صا�س  و�صيكون  كبري،  ب�صكل 

بكثري،  اأق���وى  العامة  املالية 

القت�صاد  فاإن  لذلك  ونتيجة 

جديد،  من  النمو  يف  �صيبداأ 

و�صيعمل ذلك على توفري فر�س 

عمل وزيادة الدخل.

اأن  ت��وم�����ص��ن  واأو������ص�����ح 

التق�صفي  احلكومة  برنامج 

ال�صحيح،  الطريق  على  ه��و 

بالفعل  »ل��دي��ن��ا  واأ�����ص����اف: 

والنظام  اأف�صل  نحو  على  العامة  املالية  وت��دار  التقل�س  يف  اآخ��ذ  فالعجز  اإيجابية،  تطورات 

امل�صريف م�صتقر«.

يف  امل�صاريف  اأن  اإىل  م�صرًيا  عادلة،  غري  �صالحية  الإ التدابري  تكون  اأن  توم�صن  ونفى 

جور يف القطاع العام اأعلى منها يف القطاع اخلا�س،  القت�صاد اليوناين مرتفعة جًدا، ومتو�صط الأ

خرى، وبالنظر اإىل اأن اإنفاق ثلثي امليزانية على  وهي حالة غري عادية للغاية مقارنة بالدول الأ

املرتبات واملعا�صات التقاعدية فاليونان لي�س لديه العديد من اخليارات.
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عالمية

املفوضية األوروبية:

 المعنويات االقتصادية 
في منطقة اليورو ترتفع

اإن م��وؤ���ص��ره��ا  وروب���ي���ة  امل��ف��و���ص��ي��ة الأ ق��ال��ت 

التي  ال��ي��ورو  منطقة  يف  القت�صادية  للمعنويات 

يونيو  يف  نقطة   98.7 اإىل  ارتفع  دول��ة   16 ت�صم 

من 98.4 نقطة يف مايو املا�صي، وفقا ل�صتطالع 

خبارية. اأجرته وكالة رويرتز الإ

اأن توا�صل منطقة  مال يف  وبعثت البيانات الآ

اأ�صواأ اأزمة اقت�صادية يف عقود  اليورو التعايف من 

رغم ا�صتمرار م�صاكل الديون ال�صيادية التي دفعت 

نفاق العام واإن�صاء اآلية  حكومات املنطقة خلف�س الإ

م�صاعدات طارئة بقيمة 750 مليار يورو )925.6 

مليار دولر( مل�صاعدة الدول التي تواجه م�صاكل.

ارتفاع طفيف  اإىل  التح�صن  املفو�صية  وعزت 

يف معنويات امل�صتهلكني وهو عامل مهم ل�صتدامة 

النمو القت�صادي. لكن موؤ�صر معنويات امل�صتهلكني 

مازال يف املنطقة ال�صلبية رغم حت�صنه من �صالب 

18 يف مايو اإىل �صالب 17 يف يونيو.

إسبانيا

تعديل النظام المصرفي لمواجهة األزمة االقتصادية
وتبنت  امل�صريف،  النظام  على  تغيريات  �صبانية  الإ احلكومة  اأدخلت 

�صنداتها  الديون  اأ�صواق  معاقبة  مع  املوازنة  عجز  لكبح  تق�صف  اإج��راءات 

ال�صيادية ب�صبب خماوف من اأنها قد حتتاج اإىل حزمة اإنقاذ على غرار ما 

حدث مع اليونان.

�صباين على اإ�صالحات لقانون العمل تهدف اإىل  كما �صدق الربملان الإ

اإعادة احليوية اإىل رابع اأكرب اقت�صاد يف منطقة اليورو وا�صتعادة ال�صدقية 

لدى امل�صتثمرين القلقني من عجز �صخم يف املوازنة وارتفاع البطالة بعد 

ركود حاد.

ال�صتغناء  تكلفة  خلف�س  اإج��راءات  العمل  قانون  اإ�صالحات  وتت�صمن 

على العمال -وهي واحدة من اأعلى التكاليف يف العامل املتقدم- وتب�صيط 

العقود وت�صجيع توظيف ال�صبان يف وقت ت�صل فيه ن�صبة البطالة بينهم اإىل 

20 باملئة. 

اأن  اأعلن موؤخًرا  اإ�صبانياقد  وكان املجل�س القت�صادي والجتماعي يف 

ن�صف  ت�صريح  يف  ت�صببت  حالًيا  بالبالد  تع�صف  التي  القت�صادية  زمة  الأ

زمة بفقدان مليون  مليون عامل من وظائفهم دومنا �صبب، كما ت�صببت الأ

و300 األف وظيفة.

ال��ق��رارات  خ��الل  من  ت�صعى  �صبانية،  الإ احلكومة  اإن  املجل�س  وق��ال 

بلجيكا:

دراسة إنشاء قيام حكومة اقتصادية 
أوروبية.. وبريطانيا تعارض

قالت م�صادر حكومية يف بلجيكا اإن بالدهم تنوي عقد منتدى يف اأكتوبر ي�صارك فيه ممثلون 

وروبي، ملناق�صة م�صروع قيام  وروبية والربملان الأ وروبية والدول واملفو�صية الأ من جميع املوؤ�ص�صات الأ

حكومة اقت�صادية اأوروبية مع فر�س �صرائب جديدة يف اأوروبا لتمويل م�صاريع مالية كربى، وهي 

فكرة مثرية للجدل ول �صيما يف بريطانيا.

زمة املالية  وقالت امل�صادر اإن الهدف من ذلك جت�صيد مفهوم اأ�صبح مقبوًل يف اأوروبا بفعل الأ

لكنه ل يزال غري وا�صح املالمح.

ا وزير املالية البلجيكي ديدييه ريندرز حتى ترك من�صبه اأثناء رئا�صة  ويدعم الفكرة خ�صو�صً

بالده لالحتاد عندما ت�صكل بلجيكا حكومة جديدة، لكن اأع�صاء احلكومة البلجيكية ل ي�صاطرونه 

اإىل هذا القرتاح بعني  اأوروبي »لن تنظر بريطانيا  حما�صته حول هذا املو�صوع. وقال دبلوما�صي 

الر�صا«.

ويبدو اأن هدف هذه املبادرة يف حال مت تطبيقها، تو�صيع نقا�س يركز كثرًيا على حد قول البع�س 

وروبي هرمان فان رومبوي  على ت�صديد �صبط نظام املوازنة ب�صغط اأملانيا يعطيه رئي�س الحتاد الأ

وروبي على حد �صواء. وروبية والربملان الأ دفًعا، ما يثري ا�صتياء املفو�صية الأ

ومن اخليارات املطروحة ا�صتخدام ق�صم من اإيرادات ال�صرائب من نوع جديد يتم بحثه حالًيا 

يف اأوروبا فر�س �صريبة م�صرفية واأخرى على املعامالت املالية و�صريبة على الكربون للم�صاهمة 

يف متويل م�صاريع اأوروبية كربى مثل البنى التحتية للنقل عرب احلدود.

اأن  كما  القت�صادية،  زمة  الأ ومواجهة  احلا�صل  العجز  �صد  اإىل  اتخذتها  التي 

تزال  ل  �صهرًيا  يورو   420 والبالغة  للعاطلني  اأقرتها احلكومة  التي  امل�صاعدات 

ت�صرف للمت�صررين من البطالة.
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ما  يعززه  �آخر،  بعد  يوًما  �القت�صادية  �ل�صاحة  على  متز�يًد�  حر�ًكا  �صالمية  �الإ �مل�صرفية  ت�صهد 

ت�صاهم به جتاه حتقيق �لتنمية �الجتماعية و�القت�صادية من خالل ��صتثمارها �ملبا�صر يف �ملجاالت 

ذ�ت �لعالقة باالقت�صاد �حلقيقي مثل �إنتاج �ل�صلع و�خلدمات و�لتجارة، كما �أثبتت جناحها يف جذب 

�ملدخر�ت وتلبية �حتياجات �ملتعاملني وحتقيق م�صاحلهم. 

�صالمية  �الإ للم�صرفية  �أكرب  حر�ًكا  �صت�صهد  �لقادمة  �لفرتة  �أن  �إىل  �قت�صادية  تقارير  عدة  وت�صري 

خ�صو�صا يف �ل�صوق �ل�صعودي، نظًر� ملا توليه �ململكة من �أهمية للمنتجات و�خلدمات �مل�صرفية �ملتو�فقة 

�صالمية، وت�صجيع �ملوؤ�ص�صات �ل�صعودية ومنها موؤ�ص�صة �لنقد �لعربي �ل�صعودي للبنوك  مع �ل�صريعة �الإ

�لعاملة يف �ململكة على تلبية متطلبات �ل�صوق وتقدمي تلك �خلدمات.

العبـور إلى الغـد
املصرفية اإلسالمية
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متعددة  جمموعة  تقدم  �صالمية  الإ وامل�����ص��ارف 

اأ�صاليب التمويل والتاأمني للم�صروعات واإدارة  من 

�صول. املحافظ املالية وتوريق الأ

�صالمية  الإ وامل�صارف  للموؤ�ص�صات  كان  كما 

القت�صادي  �صالح  الإ برامج  دعم  يف  فاعٌل  دوٌر 

ب�صراء  فيها  تعمل  التي  ال��دول  يف  واخل�صخ�صة 

بع�س  ومتويل  املطروحة  ال�صركات  من  ح�ص�س 

�صركات القطاع اخلا�س مما �صاعد يف دعم البنية 

املتو�صط  الدخل  لذوي  امل�صاكن  �صا�صية ومتويل  الأ

واحلرفية،  ال�صغرية  امل�صاريع  ودع��م  وامل��ح��دود 

وامل�صاهمة ب�صكل غري مبا�صر يف توفري فر�س عمل 

للمواطنني.

�ململكة.. مركز متقدم

�صركة  عن  �صادر  لتقرير  وفًقا  اململكة  وتعد 

»بوز اآند كومباين« من اأهم واأكرب اأ�صواق ال�صريفة 

�صالمية يف العامل اليوم، حيث حتتل امل�صارف  الإ

ال�صعودية مرتبة متقدمة جًدا يف ترتيب امل�صارف 

ال�صوقية  قيمتها  اأّن  كما  والعربية،  �صالمية  الإ

جنبية  الأ امل�صارف  بع�س  حتى  تناف�س  جتعلها 

لناحية حقوق امل�صاهمني وكفاية راأ�س املال.

�صالمية خالل الفرتة  كما �صهدت امل�صرفية الإ

الق�صرية املا�صية اهتماًما كبرًيا يف اململكة باإن�صاء 

البنوك  بع�س  وحت���ول  ج��دي��دة  اإ���ص��الم��ي��ة  ب��ن��وك 

دوات املالية املتوافقة مع  جزئًيا اأو كلًيا لتقدمي الأ

ال�صريعة.

جراءات التي اتخذتها حكومة اململكة  كما اأن الإ

بتعزيز ال�صيولة امل�صرفية، وحتقيق ال�صتقرار يف 

يف  اأ�صهما  القت�صادي،  والنمو  البنكي  القطاع 

منو  من  وع��ززا  وامل�صريف  امل��ايل  القطاع  اإ�صالح 

القت�صاد الوطني، وحققا النمو امل�صتدام والبيئة 

املالية والقت�صادية اخل�صبة املوؤهلة ل�صتيعاب اأي 

ال�صكوك  مثل  وا�صتثماري،  وم�صريف  مايل  نظام 

�صالمية. �صالمية وغريها من ال�صتثمارات الإ الإ

ب�صكل  �صالمية  الإ امل�صرفية  اأهمية  وظهرت 

زمة املالية العاملية، اإذ اكت�صف كثري  وا�صح اإبان الأ

�صالمية  الإ امل�صارف  اأن  الغربيني  املحللني  من 

اأعداد  واأن  اآمنة،  م�صرفية  قاعدة  ت�صكل  �صارت 

تزايد  يف  وال�صركات  ف��راد  الأ من  اإليها  املنت�صبني 

عن  الربيطانية   احلكومة  اأعلنت  كما  م�صتمر، 

ول  الأ الغربي  امل��رك��ز  اإىل  لندن  لتحويل  �صعيها 

ومنح  ال��ق��وان��ني  تغيري  ع��رب  ���ص��الم��ي��ة  الإ للبنوك 

عفاءات ال�صريبية، حيث تقوم البنوك التقليدية  الإ

مع  متطابقة  منتجات  باإ�صدار  املالية  واملوؤ�ص�صات 

اأحكام ال�صريعة.

التابعة  الق��ت�����ص��ادي��ة  اللجنة  ط��ال��ب��ت  ك��م��ا 

الكومينتانغ  الثورية حلزب  للجنة  املركزية  للجنة 

عمال امل�صرفية  ال�صيني باأن تتبنى حكومة بكني الأ

�صالمية وتطبقها يف البالد معتربًة اإياها احلل  الإ

مثل للنزاهة يف التعامالت املالية. الأ

عمال  وقالت اللجنة القت�صادية اإن مفهوم الأ

قبل  �صاخنة  نقطة  اأ�صبح  �صالمية  الإ امل�صرفية 

مناطق  اأن  غ��ري  ك��ون��غ،  ه��ون��غ  ���ص��ن��وات يف  ع���دة 

بهذا  كبري  اهتمام  لها  يكن  مل  الداخلية  ال�صني 

العمل، واأ�صافت: »الواقع اأن حكومة هونغ كونغ قد 

�صالمية بقوة  عمال امل�صرفية الإ طرحت تنمية الأ

خ�س،  �صالمي بالأ عام 2007، و�صوق ال�صندات الإ

واأ�صدرت يف نوفمرب من العام نف�صه اأول �صندوق 

اإ�صالمي للم�صتثمرين يف البيع بالتجزئة«.

�صالمية  الإ امل�صرفية  �صهدت  لذلك  ونتيجة 

اإىل  امتد  خ���رية  الأ ال�صنوات  يف  وا�صًعا  انت�صاًرا 

العديد من املراكز املالية العاملية التي ا�صتثمرت يف 

هذا املجال، ويعك�س هذا النت�صار زيادة الهتمام 

�صالمية، واأ�صبحت  باملنتجات واخلدمات املالية الإ

جونز«  »داو  مثل  العاملية  �صواق  الأ موؤ�صرات  بع�س 

ن�صطة  بالأ خا�صة  م��وؤ���ص��رات  تن�صر  و»ف��وت�����ص��ي« 

�صالمي منذ عام 1999م.  املتوافقة مع الت�صريع الإ

اأ�صول  وح�صب اآخر بيانات متوافرة، جتاوز حجم 

دولر  مليار   822 �صالمية  الإ املالية  املوؤ�ص�صات 

اأمريكي مع نهاية عام 2009م، ومن املتوقع جتاوز 

اأ�صولها نحو تريليون دولر مع نهاية عام 2010م. 

�صالمية اأربع  وت�صاعف حجم اإ�صدار ال�صكوك الإ

مئة  املا�صية متجاوًزا  ال�صنوات  اأربع  مرات خالل 

مليار دولر مع نهاية عام 2009 م.

على  اأث��رت  التي  العاملية  زم���ة  الأ خ�صم  ويف 

اأ�صدرتها  درا�صة  قالت  اأجمع  العامل  اقت�صادات 

اإنرتنا�صونال �صريف�صز لندن، وهي موؤ�ص�صة م�صتقلة 

اإن  الربيطانية،  املالية  اخل��دم��ات  �صناعة  متثل 

زمة  �صالمية ب�صكل عام لن تت�صرر من الأ البنوك الإ

تتعامل  اأو  تتعامل  ل  التي  هيكلتها  ب�صبب  املالية، 

دوات املالية املعقدة التي  ب�صكل ب�صيط فقط مع الأ

زمة احلالية، مثل امل�صتقات  ال�صبب وراء الأ كانت 

والبيع على املك�صوف. وعلى الرغم من اأن اأحكام 

اإل  املجازفة،  ببع�س  ت�صمح  �صالمي  الإ القت�صاد 

با�صم  املعروفة  الكبرية  باملجازفة  ت�صمح  ل  اأنها 

القت�صاد  يف  وال�صراء  البيع  �صفقات  فكل  الغرر. 

املتعامل  املادة  تكن  اإن مل  باطلة  تعترب  �صالمي  الإ

قدام على خماطر  بها موؤكدة و�صفافة. ويف حال الإ

والعميل  البنك  يتحمل  بحيث  تقا�صمها  يتم  فاإنه 

جزًءا من املخاطرة يف اأي ا�صتثمار مت التفاق عليه 

رباح. كما يتم اقت�صام الأ

ويقدم اأكرث من 26 بنًكا يف بريطانيا منتجات 

�صي.  ب��ي  اإ���س  اإت�����س  بنك  ذل��ك  يف  مب��ا  اإ�صالمية 

ال�صريعة  بالكامل  تطبق  �صتة  البنوك  ه��ذه  وم��ن 

ا بنك بريطانيا  �صالمية. ومن هذه البنوك اأي�صً الإ

ولديه  األًفا   64 يبلغ عدد عمالئه  الذي  �صالمي  الإ

ف���روع يف ل��ن��دن وب��رم��ن��غ��ه��ام وم��ان�����ص�����ص��رت، وق��د 

ال�صريعة  ا عقارية متفقة مع  اأ�صدر موؤخًرا قرو�صً

خارج  من  كبري  لعدد  جذبها  يف  ياأمل  �صالمية  الإ

ال�صوق الربيطانية التي يعمل بها نحو مليونني من 

امل�صلمني.

 �أهمية .. وخدمات

حتقيق  يف  ���ص��الم��ي��ة  الإ امل�صرفية  وت�صاهم 

خالل  م��ن  والق��ت�����ص��ادي��ة  الجتماعية  التنمية 

العالقة  ذات  امل��ج��الت  يف  املبا�صر  ا�صتثمارها 

واخلدمات  ال�صلع  اإنتاج  مثل  بالقت�صاد احلقيقي 

والتجارة، كما اأثبتت جناحها يف جذب املدخرات 

م�صاحلهم،  وحتقيق  املتعاملني  احتياجات  وتلبية 

�صالمية جناًحا كبرًيا يف  كما حققت امل�صرفية الإ

اأدوات  تطوير  خالل  من  امل�صريف  العمل  تطوير 

منا�صبة  متويلية  �صيًغا  وتبّنت  مبتكرة،  ومنتجات 

اإىل  اإ�صافة  وال�صلم،  وال�صت�صناع  ج��ارة  الإ مثل 

عقود امل�صاربة وامل�صاركة واملرابحة.

باأنواعها  ���ص��الم��ي��ة  الإ ال�صكوك  وانت�صرت 

متويل  عمليات  ترتيب  يف  امل�صارف  بع�س  وبداأت 

توؤ�ص�س �صناديق  واأخرى  اإ�صالمية،  جممعة ب�صيغ 

�صالمي. وتت�صم  ا�صتثمارية متوافقة مع الت�صريع الإ

باأن لكل منها طبيعة  �صالمية  اأدوات امل�صرفية الإ

خرى  الأ دوات  الأ تعاقدية وخ�صائ�س تختلف عن 

من حيث املخاطر وال�صمانات والت�صعري.

�صالمية  الإ امل�صرفية  خدمات  تقت�صر   ومل 

خدمات  لت�صمل  تعامالتها  ت  و�صعَّ بل  ذلك،  على 

واإ���ص��دار  امل�صرتك،  التمويل  تقدمي  مثل  اأخ���رى 

وفتح  ال�صمان،  وخطابات  امل�صرفية  التعهدات 

املوؤ�ص�صات  واأ�صبحت  امل�صتندية،  الع��ت��م��ادات 

تعد المملكة وفًقا 
لتقرير »بوز آند 
كومباني« من 

أهم وأكبر أسواق 
الصيرفة اإلسالمية 

في العالم.



أسواق سعودية

العدد 45 - يوليو  2010 م

14
العدد 45 - يوليو  2010 م

15
العدد 45 - يوليو  2010 م

14
العدد 45 - يوليو  2010 م

15

ويتوقع اخلرباء اأن 80 يف املئة من ال�صكوك 

ع��وام  الأ يف  ال�صعودية  من  �صت�صدر  �صالمية  الإ

امل�صتثمرين  م��ن  ك��ث��رًيا  واأن  واملقبلة،  احلالية 

الفر�س،  ه��ذه  عن  يبحثون  ج��ان��ب  والأ املحليني 

يف  �صالمية  الإ امل�صرفية  نحو  التوجه  اإن  حيث 

القت�صادي  الزده��ار  مع  متواكًبا  ياأتي  اململكة 

احلرمني  خ��ادم  حكومة  تنتهجه  ال��ذي  املتميز 

ال�صتثمار  منو  نحو  ف��اق  الآ يفتح  مما  ال�صريفني 

ويجعله  اململكة  يف  ���ص��الم��ي��ة  الإ ال�����ص��ك��وك  يف 

اجلاذبة  �صالمية  الإ واملنتجات  دوات  الأ اأف�صل 

و�صيكون  امل��ق��ب��ل��ة،  امل��رح��ل��ة  خ���الل  لال�صتثمار 

هناك اإقبال كبري من البنوك واملوؤ�ص�صات املالية 

�صالمية والتقليدية على التداول يف ال�صكوك  الإ

املدرجة يف ال�صوق ال�صعودية، كون اأي اقت�صاد ل 

�صوق  دون  القت�صادية  التنمية  حتقيق  ي�صتطيع 

�صندات و�صكوك.

التداول  املالية  ال�صوق  هيئة  اعتمدت  كما 

�صالمية،  الإ وال�صكوك  ال�صندات  يف  لكرتوين  الإ

ال�صكوك  ب���اإدراج  اخلا�صة  اخل��دم��ات  وت��وف��ري 

وال�صندات، وتنفيذ ال�صفقات واملقا�صة والت�صوية 

�صعار واحلفظ والت�صجيل اآلًيا، ما  ون�صر بيانات الأ

ميكن امل�صتثمرين من تداول ال�صكوك وال�صندات 

ال�صوق  يف  لها  املرخ�س  الو�صاطة  �صركات  عرب 

يف  امل��ال  اأ�صواق  هيكلة  اإع��ادة  ومتت  ال�صعودية، 

تنظم  م�صتقلة  رقابية  هيئة  وتاأ�صي�س  اململكة 

و�صالمة  �صفافية  وتعزز  املالية  ال�صوق  اأع��م��ال 

على  نفعها  يعود  التي  املالية  وراق  ب���الأ التعامل 

الوطن واملواطنني.

ومع ت�صافر عدة عوامل اإيجابية قال تقرير 

داري��ة  الإ ال�صت�صارات  موؤ�ص�صة  اأ�صدرته  حديث 

�صالمي  الإ التمويل  اإن  وامي��ان،  اأوليفر  العاملية 

الرغم  على  وذل��ك  ال��ق��وي،  من��وه  ملوا�صلة  مهياأ 

وتوقع  الق�صري،  امل��دى  على  ال�صوق  تقلبات  من 

�صالمية حوايل  �صول الإ التقرير اأن تبلغ قيمة الأ

بينما   ،2012 ع��ام  بحلول  دولر  مليار   1,600

واأن  دولر،  مليار   120 اإىل  اإي��رادات��ه��ا  �صت�صل 

�صالمية للموؤ�ص�صات، وهي  اخلدمات امل�صرفية الإ

�صالمي، �صتوا�صل منوها  اأكرب اأ�صواق التمويل الإ

ال�صنوي املتني لتبلغ قيمتها 1 تريليون دولر.

جهات د�عمة

املالية  اخلدمات  جمل�س  ي��وؤدي  جانبه  من 

دع��م  يف  ف��اع��اًل  دوًرا   )IFSB( ���ص��الم��ي��ة  الإ

باملتطلبات  اللتزام  عرب  �صالمية  الإ امل�صرفية 

�صرافية لال�صتدامة من خالل اإ�صدار معايري  الإ

�صالمي،  �صراف الرقابية للنظام امل�صريف الإ الإ

القائمة على اأف�صل املمار�صات الرقابية، املتفقة 

مع معايري بازل 2 وتركز على: كفاية راأ�س املال، 

و�صوابط  الداخلية  والرقابة  املخاطر،  واإدارة 

وان�صباط  وال�����ص��ف��اف��ي��ة،  امل��وؤ���ص�����ص��ات،  اإدارة 

ال�صوق.

املالية  اخل��دم��ات  جمل�س  ح��ث  اأن  و�صبق 

اّتباع  على  �صالمية  الإ املوؤ�ص�صات  �صالمية  الإ

اإجراءات لتقييم كفاية راأ�س مالها تتفق مع طبيعة 

للمحافظة على  ا�صرتاتيجيات  واتباع  خماطرها 

م�صتويات روؤو�س اأموالها، واأوجب على امل�صرفني 

الداخلي  التقييم  اإج����راءات  وتقييم  مراجعة 

من  والتاأكد  املوؤ�ص�صات  تلك  م��ال  راأ���س  لكفاية 

اإج��راءات  واتخاذ  ال��الزم  املال  براأ�س  التزامها 

املجل�س  حث  كما  التق�صري.  حالة  يف  اإ�صرافية 

احرتازية  اإج��راءات  لتخاذ  �صرافية  الإ اجلهات 

دنى  ملنع انخفا�س راأ�س املال اإىل اأقل من احلد الأ

وا�صرتط القيام باإجراءات ت�صحيحية �صريعة يف 

حال انخفا�صه.

 Stress( ال�صغط  حتمل  اخ��ت��ب��ارات  وت��ع��د 

التي  الحرتازية   ج�����راءات  الإ اإح���دى   )Tests
�صالمية على  يحر�س  جمل�س اخلدمات املالية الإ

املالية  اأهميتها وحث موؤ�ص�صات اخلدمات  تاأكيد 

تقييم  ذل��ك  يف  مبا  اإج��رائ��ه��ا،  على  �صالمية  الإ

للتخفيف  والرقابية  الحرتازية  اخلطوات 

عن  ف�صاًل  وكًما،  نوًعا  املخاطر  من 

ف�صاح  والإ ال�صفافية  تطبيق 

اإعداد  املحا�صبي عند 

التقارير املالية.

لندن.. �لوعاء 

كرب �الأ

ومنذ �صنوات اجتهت لندن اإىل دعم ال�صريفة 

م�صتويات روؤو�س اأموالها، واأوجب على امل�صرفني 

الداخلي  التقييم  اإج����راءات  وتقييم  مراجعة 

من  والتاأكد  املوؤ�ص�صات  تلك  م��ال  راأ���س  لكفاية 

الداخلي  التقييم  اإج����راءات  وتقييم  مراجعة 

من  والتاأكد  املوؤ�ص�صات  تلك  م��ال  راأ���س  لكفاية 

الداخلي  التقييم  اإج����راءات  وتقييم  مراجعة 

اإج��راءات  واتخاذ  ال��الزم  املال  براأ�س  التزامها 

املجل�س  حث  كما  التق�صري.  حالة  يف  اإ�صرافية 

احرتازية  اإج��راءات  لتخاذ  �صرافية  الإ اجلهات 

دنى  ملنع انخفا�س راأ�س املال اإىل اأقل من احلد الأ

احرتازية  اإج��راءات  لتخاذ  �صرافية  الإ اجلهات 

دنى  ملنع انخفا�س راأ�س املال اإىل اأقل من احلد الأ

احرتازية  اإج��راءات  لتخاذ  �صرافية  الإ اجلهات 

وا�صرتط القيام باإجراءات ت�صحيحية �صريعة يف 

حال انخفا�صه.

( ال�صغط  حتمل  اخ��ت��ب��ارات  وت��ع��د 

التي  الحرتازية   ج�����راءات  الإ اإح���دى   )Tests
�صالمية على  يحر�س  جمل�س اخلدمات املالية الإ

املالية  اأهميتها وحث موؤ�ص�صات اخلدمات  تاأكيد 

�صالمية على  يحر�س  جمل�س اخلدمات املالية الإ

املالية  اأهميتها وحث موؤ�ص�صات اخلدمات  تاأكيد 

�صالمية على  يحر�س  جمل�س اخلدمات املالية الإ

تقييم  ذل��ك  يف  مبا  اإج��رائ��ه��ا،  على  �صالمية  الإ

للتخفيف  والرقابية  الحرتازية  اخلطوات 

عن  ف�صاًل  وكًما،  نوًعا  املخاطر  من 

ف�صاح  والإ ال�صفافية  تطبيق 

اإعداد  املحا�صبي عند 

التقارير املالية.

لندن.. �لوعاء 

كرب �الأ

ومنذ �صنوات اجتهت لندن اإىل دعم ال�صريفة 

التمويل اإلسالمي مهيأ 
لمواصلة نموه القوي، 
على الرغم من تقلبات 

السوق على المدى 
القصير.
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�صالمية ب�صكل ملحوظ ومتزايد، ورمبا ي�صاهم  الإ

ظهور  يف  بريطانيا  يف  للم�صلمني  املتزايد  العدد 

�صالمية، باعتبار اأن عدد  لندن كمركز للبنوك الإ

هو  الربيطانية  العا�صمة  يف  �صالمية  الإ البنوك 

كرب يف اأوروبا. الأ

اململوكة  ال�صركات  م��ن  كبري  ع��دد  ويتجه 

من  اأم���وال  على  للح�صول  لندن  يف  للم�صلمني 

�صالمية لتمويل تو�صعاتها، اإ�صافة اإىل  البنوك الإ

اإىل  الغنية  اخلليج  دول  من  ال�صتثمارات  تدفق 

موال  خرية، ومن هذه الأ بريطانيا يف ال�صنوات الأ

كويتي  �صندوق  ا�صتثمرها  دولر  مليون  �صتمائة 

يف �صراء واحدة من اأعلى املباين يف لندن ت�صمى 

ويل�س بلدنغ، بينما تدفق ثالثة مليارات دولر من 

اأوروبا،  مبنى يف  اأعلى  �صي�صبح  ما  ل�صراء  قطر 

األف  اأوف غال�س و�صيبلغ ارتفاعه  وي�صمى �صارد 

قدم.

هذه  مثل  اأن  املتابعني  م��ن  كثري  ويعتقد 

اأخرى  �صتتبعها خطوات  جراءات  والإ اخلطوات 

اأن  على  ق��ادرة  �صالمية  الإ ال�صريفة  اأن  توؤكد 

العاملي،  القت�صاد  قيادة  يف  رئي�ًصا  دوًرا  تلعب 

زمة املالية اأثبتت ه�صا�صة عامل  ا اأن الأ خ�صو�صً

عن  زم��ة  الأ ك�صفت  بينما  التقليدية،  ال�صريفة 

وهي  �صالمية،  الإ ال�صريفة  عامل  وقوة  �صالبة 

تتعلق  البع�س  يعتقد  ما  يف  مو�صوعية  �صالبة 

مب�صرية  ا  واأي�صً �صالمية،  الإ ال�صريفة  بجوهر 

بالبنوك  مقارنة  ن�صبًيا  الق�صرية  البنوك  تلك 

حققتها  ال��ت��ي  النجاحات  وح��ج��م  التقليدية، 

وكرثة  التقليدية،  البنوك  مع  املناف�صة  وحجم 

ق��ارات  كافة  يف  البنوك  تلك  انت�صار  و�صرعة 

زم�����ة امل��ال��ي��ة ال��ع��امل��ي��ة، وك��ل  ال���ع���امل، ق��ب��ل الأ

البنوك  اأن  على  ودلئ��ل  موؤ�صرات  يعترب  ه��ذا 

�صالمية موؤهلة ويجب اأن حتتل مكانة جديدة  الإ

بل وتقود القت�صاد العاملي، على الرغم من كل 

الت�صكيك. حماولت 

2010م  احل���ايل  ال��ع��ام  اأن  ك��ث��ريون  وي���رى 

فالهتمام  �صالمية،  الإ للمالية  حتديات  يحمل 

اليوم ميثل �صغًطا ل�صبط عملياتها،  العاملي بها 

التي  ال�صفافية  من  عال  م�صتوى  على  تكون  واأن 

ذلك  وب���رز  وامل���ايل،  امل�صريف  العمل  يتطلبها 

عندما  الدويل  البنك  اهتمام  خالل  من  موؤخًرا 

تقدم بامل�صاعدة يف و�صع �صوابط للعمل امل�صريف 

املوؤ�ص�صات  اإن  اأمر طبيعي حيث  �صالمي، وهو  الإ

املالية  املنظومة  م��ن  ج��زء  ���ص��الم��ي��ة  الإ املالية 

هذا  اإىل  العاملية  املوؤ�ص�صات  ودخ���ول  العاملية 

القطاع يتطلب �صبطه لكيال يكون بوابة مفتوحة 

للتجاوزات. 

حتديات

من  �صالمية  الإ امل�صرفية  متثله  ملا  ونظًرا 

فاإنها  واملحلية  العاملية  �صواق  الأ ارتكازية يف  قوة 

مطالبة بالت�صدي لعدة حتديات منها: اإيجاد فر�س 

جديدة،  اأدوات  وابتكار  للنمو،  ومتنوعة  جديدة 

وتعزيز مواردها الب�صرية يف جميع املجالت، ول 

�صيما يف جمال اإدارة املخاطر وال�صيولة، وحت�صني 

امل��ه��ارات  وت��ع��زي��ز  ال��ع��م��الء،  خ��دم��ات  م�صتوى 

واخلربات يف فهم اأحكام ال�صريعة وتطبيقها يف 

تكثف  واأن  جديدة.  ومتويلية  م�صرفية  جمالت 

يف  جهودها  �صالمية  الإ وامل�صارف  املوؤ�ص�صات 

الب�صرية  امل��وارد  تطوير  بهدف  التدريب  جمال 

على  والعمل  مدرو�صة،  علمية  بطريقة  املطلوبة 

امل�صرفية  ال�صناعة  لتطوير  الدرا�صات  اإع��داد 

�صالمية على املدى الطويل. الإ

معايري  ا�صتخدام  ��ا  اأي�����صً التحديات  وم��ن 

ا�صتقرار  ل�صمان  م��وح��دة  ومراجعة  حما�صبة 

الندماج  وت�صجيع  �صالمي،  الإ امل�صريف  النظام 

ال�صناعة  جم���ال  يف  ال��ع��ام��ل��ة  ال��ك��ي��ان��ات  ب��ني 

ارتفاع  اإىل  ي���وؤدي  ومب��ا  �صالمية  الإ امل�صرفية 

اأكرب  ب�صيولة  راأ�س مالها ومتتعها  معدلت كفاية 

�صبق  ما  اإىل  �صافة  وبالإ ا�صتثماراتها.  لتمويل 

امل�صرفية  ال�صناعة  ا�صتدامة  متطلبات  فمن 

حوكمة  فر�س  نحو  التوجه  تعزيز  �صالمية  الإ

وال�صفافية  املخاطر  اإدارة  وح�صن  ال�صركات 

ف�صاح. والإ

ال�صتثمارات  تنويع  على  العمل  ينبغي  كما 

اأخرى، والرتكيز على املجالت  لت�صمل قطاعات 

�صالمية  التي تلقى قبوًل وا�صًعا مثل ال�صكوك الإ

على  والعمل  وال�صكني  العقاري  التمويل  دعم  يف 

امل�صتثمرين  يدفع  نه  لأ عليه  الطلب  اآلية  تن�صيط 

اإىل التوجه نحو مزيد من ال�صتثمار يف القطاع 

وامل�صارف  البنوك  على  اأنه  يعني  ما  العقاري، 

طرح  ال�صعودية  يف  العاملة  التمويل  و�صركات 

قرا�س  الإ يف  والتو�صع  ال�صكنية  القرو�س  برامج 

ال�صكوك  اإ�صدار  خالل  من  العقاري  التمويلي 

وال�صركات  وامل��وؤ���ص�����ص��ات  ف��راد  ل��الأ ���ص��الم��ي��ة  الإ

لال�صتفادة من �صوق �صخمة تتجاوز ال�صتثمارات 

فيها 250 مليار دولر حتى عام 2010 م.

امل�صرفية  تواجه  التي  التحديات  اأبرز  ومن 

�صالمية اإداريا نق�س الكوادر املوؤهلة واملتميزة  الإ

للعمل يف هذا القطاع.

مطالبات لتغيري �ل�صورة �لنمطية

ال�صائدة  ال�صلبية  النمطية  ال�صورة  ولتغيري 

ظهرت  �صالمية  الإ امل�صرفية  عن  البع�س  لدى 

�صالمية  مطالبات عدة من املهتمني بال�صريفة الإ

ال�صليمة  املحا�صبية  امل��ع��اي��ري  ب��ات��ب��اع  ت��ن��ادي 

يف  احلوكمة  مبادئ  وتطبيق  ال�صفافية  وتعزيز 

امل�صرفية  اإن  حيث  �صالمية  الإ امل�صارف  جميع 

التمويل  عمليات  تتبنى  اأ�صبحت  �صالمية  الإ

املجتمع  احتياج  ذل��ك  يف  مراعية  وال�صتثمار 

املحلي والدويل، كما ينبغي الت�صديد على اأهمية 

ال�صركات املدرجة  واإلزام  ف�صاح وال�صفافية،  الإ

عن  ف�����ص��اح  ب��الإ ���ص��الم��ي��ة  الإ املالية  ال�صوق  يف 

ت�صتخدمها  التي  امل�صرفية  ومنتجاتها  اأدواتها 

اإل��زام  وكذلك  وال�صتثمار،  التمويل  جم��ال  يف 

يف  �صالمية  الإ والنوافذ  �صالمية  الإ امل�صارف 

ال�صادرة  املحا�صبية  باملعايري  التقليدية  البنوك 

للموؤ�ص�صات  وامل��راج��ع��ة  املحا�صبة  هيئة  ع��ن 

املالية  ال��ق��وائ��م  وع��ر���س  ���ص��الم��ي��ة  الإ امل��ال��ي��ة 

واخل��ارج��ي��ة  امل��ح��ل��ي��ة  امل�����ص��رف��ي��ة  ملوؤ�ص�صاتها 

ومنتجاتها  اأدوات��ه��ا  يف  الخ��ت��الف��ات  واإي�����ص��اح 

مع  ومتوافقة  قائمة  اأ�صا�ًصا  واأن��ه��ا  امل�صرفية 

املالية  اخلدمات  جمل�س  عن  ال�صادرة  املعايري 

اأج��ور  ع��ن  ف�����ص��اح  الإ يتوجب  كما  �صالمية،  الإ

جميع  عن  والك�صف  لديها  ال�صرعية  الهيئات 

دوات واملنتجات امل�صتثمرة والتاأكد من �صالمة  الأ

النظم الرقابية الداخلية واخلارجية يف املوؤ�ص�صة 

ه�����داف  والأ ب��ال�����ص��ي��ا���ص��ات  الل���ت���زام  وت�صجيع 

�صالمية  الإ ال�صريعة  مع  يتوافق  مبا  املحا�صبية 

على  وال��ق��درة  امل�صرفية  املعامالت  جميع  يف 

تقليل املخاطر واإدارة ال�صيولة املالية بنجاح مع 

تنخف�س  وبذلك  وال�صفافية  ف�صاح  بالإ اللتزام 

درجة املخاطر ويقل تعرثها وت�صري اأعمالها وفق 

التي حتميها  املطلوبة  املهنية  والنظم  �صاليب  الأ

زمات العاملية ما يوؤدي اإىل حت�صني  من تقلبات الأ

�صالمية  الإ امل�صرفية  ع��م��ال  الأ واأداء  ك��ف��اءة 

وي�صاعد على مكافحة الف�صاد، وبهذا كله تتحقق 

هداف التي تكون يف م�صلحة عمالء امل�صرف  الأ

مثل  اأخ��رى  عوامل  اإىل  �صافة  بالإ وم�صاهميه 

و�صدق  ثقة  من  امل�صرفية  عمال  الأ اأخالقيات 

واأمانة.

منذ سنوات اتجهت 
لندن إلى دعم الصيرفة 

اإلسالمية بشكل 
ملحوظ ومتزايد.
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السياحة يف الخليج:

أرباح بالماليين.. على قائمة االنتظار
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تطور ال�سياحة يف دول التعاون 

دبي  وبا�صتثناء   - الت�صعينيات  اأوائل  حتى 

والبحرين - مل تكن احلكومات يف اخلليج تويل 

اهتماًما لقطاع ال�صياحة لعتبارات عديدة منها 

والقت�صادية،  الجتماعية  ومنها  ال�صيا�صية 

الطفرة  ف��اإن  القت�صادي،  اجلانب  على  اأم��ا 

التي تراكمت  النفط  وارتفاع عائدات  النفطية 

تكن  مل  الثمانينيات  ط��وال  اخلليج  دول  ل��دى 

ال�صائحني،  اأم��ام  اأ�صواقها  فتح  اإىل  حتفزها 

فهي مل تكن بحاجة اإىل م�صادر دخل اإ�صافية 

من ال�صياحة.

تغريت  اخلليج  يف  الظروف  اأن  يبدو  لكن 

الثانية  اخلليج  ح��رب  و�صعت  اأن  بعد  مت��اًم��ا 

النفط  اأ�صعار  انهيارات  ب��داأت  فيما  اأوزاره���ا 

حد  اإىل  النفطية  العائدات  تراجع  وبالتايل 

حد  اإىل  ت��درك  اخلليج  دول  ب��داأت  هنا  كبري، 

لقطاع  اأهمية  اإعطاء  اإىل  م�صطرة  اأنها  كبري 

ال�صياحة واإمكانية اأن يكون م�صدًرا من م�صادر 

الدخل بعدما اأ�صبح من ال�صعب العتماد على 

النفط كم�صدر وحيد للدخل القومي.

تتعاىل  ب����داأت  1992م  ع���ام  ب��داي��ة  وم���ع 

واأن  بال�صياحة،  الهتمام  ب�صرورة  ���ص��وات  الأ

مبقدور دول اخلليج اأن حتقق نتائج اقت�صادية 

تظهر  ف��ب��داأت  ال��ق��ط��اع.  ه��ذا  وراء  م��ن  جيدة 

نامية  �صياحية  كتجارب  والبحرين  م���ارات  الإ

جمل�س  اإن�صاء  منذ  متكنت  التي  دب��ي  خا�صة 

نتائج  1989م من حتقيق  ال�صياحة عام  ترويج 

جيدة �صياحيًّا؛ حيث بداأت ُتِعدُّ برامج �صياحية 

وتن�صئ العديد من الفنادق وال�صقق املفرو�صة، 

وخالل ع�صر �صنوات متكنت دبي من اأن ت�صبح 

وح�صب  اخل��ل��ي��ج..  يف  رائ���دة  �صياحية  مدينة 

ال�صياحة  عائدات  ف��اإن  املتوفرة  ح�صاءات  الإ

يف دبي جتاوزت 4 مليارات درهم وجتاوز عدد 

ال�صائحني 3 ماليني �صائح.

ح�صائيات  يوؤدي �لقطاع �ل�صياحي دوًر� هاًما يف تنويع م�صادر �لدخل �لوطني يف �لكثري من بلد�ن �لعامل، كما ت�صري �الإ

تبلغ  بينما  �لبلد�ن،  هذه  يف  �ل�صياحة  �إجمايل  من   %80 عادة  ت�صكل  �ملجاورة  �لدول  بني  �لبينية  �ل�صياحة  �أن  �إىل 

�ل�صياحة �لبينية �لعربية نحو 48% من �إجمايل �ل�صياحة �لعربية.

خرى، حيث ترتفع يف �لبحرين لت�صل  ويف دول جمل�س �لتعاون �خلليجي، تختلف ن�صبة �ل�صياحة �لبينية من دولة الأ

75% يف حني تتدنى هذه �لن�صبة يف  77% ب�صبب �رتباطها باجل�صر مع �ململكة، وكذلك �صلطنة عمان حيث تبلغ  �إىل 

بقية دول �ملجل�س.

نفاق يذهب  ولكون �ل�صياح �خلليجيني ينفقون نحو 27 مليار دوالر �صنوًيا على �ل�صياحة، فاإن ن�صبة حمدودة من هذ� �الإ

لدول �ملجل�س، بينما �أغلبه يتم �صرفه يف �خلارج.

ترى.. هل تكمن �مل�صكلة يف �ملناطق �ل�صياحية بدول �خلليج؟ �أم يف �صعف �لتن�صيق �ل�صياحي �خلليجي؟

عوامل اجلذب

وه��ن��اك ال��ع��دي��د م��ن ال��ع��وام��ل ال��ت��ي جتعل 

املقا�صد  من  اخلليجي  التعاون  جمل�س  دول  من 

ال�صياحية يف العامل، منها: 

عديدة  �صياحية  مقومات  اخلليج  دول  متتلك   -

توؤهلها اإىل اأن تكون واحدة من مناطق اجلذب 

م��اك��ن  الأ ال�صعودية  يف  فهناك  ال�صياحي، 

املقد�صة التي ت�صتقطب اأكرث من مليوين حاج 

العام  م��دار  على  لف  والآ احل��ج  مو�صم  يف 

طبيعية  مناطق  اإىل  �صافة  بالإ العمرة،  داء  لأ

عمان  متتلك  كما  وع�صري،  ْب��ه��ا  اأَ يف  عديدة 

واحل�صون  القالع  يف  تتوفر  هائلة  مقومات 

مارات حيث  الإ التاريخية، وكذلك احلال يف 

ذاته  م��ر  والأ وال�صواطئ،  والعمران  احلداثة 

يتوفر يف الكويت وقطر وتظل جتربة البحرين 

باأن  جديرة  العامل  على  مبكًرا  النفتاح  يف 

مام. ا اإىل الأ يدفعها �صياحيًّ

ال�صياحة  بحجم  املطرد  النمو  من  ال�صتفادة   -

العاملية، حيث يتوقع اأن يرتفع اإجمايل اإنفاق 

 1300 اإىل   2020 ع��ام  بحلول  العامل  �صياح 

ت��وق��ع��ات منظمة  ت��وؤك��د  م��ل��ي��ار دولر.ح���ي���ث 

و�صط  الأ ال�صرق  منطقة  اأن  العاملية  ال�صياحة 

بعد  �صياحي  منو  معدل  اأ�صرع  ث��اين  �صتكون 

�صرق اآ�صيا. 

- تو�صع وتنوع املفهوم ال�صياحي، حيث ال�صياحة 

الرتفيهي،  اجل��ان��ب  ع��ل��ى  تقت�صر  ت��ع��د  مل 

الت�صويقية،  الريا�صية،  ال�صياحة  فهناك 

والتثقيفية  الدينية  ال��ب��ح��ري��ة،  ال�صحية، 

عمال.  و�صياحة الأ

التاريخية  ث��ري��ة  الأ م��اك��ن  الأ فى  تنوع  وج��ود   -

ذاتها  بحد  ت�صكل  والتي  والدينية،  اخلليجية 

احل�صارات  من  �صواها  عما  مغايرة  ح�صارة 

املتعارف عليها. 

من  �صواها  عما  اخلليجية  البيئة  اخ��ت��الف   -

من  زيارتها  على  العرف  جرى  التي  البيئات 

قبل ال�صائحني الذين كانوا يركزون يف بحثهم 
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عن وجود امل�صاحة اخل�صراء وبرودة الهواء، 

ن��ظ��ار  اأ حم��ط  ال�����ص��ح��راوي��ة  البيئة  ف��غ��دت 

جانب منهم، حيث دفء  ا الأ ال�صياح خ�صو�صً

�صماك  الأ م�صائد  ووج��ود  اخلليج  �صواطئ 

الرقعة  وات�صاع  وامتدادها،  ال�صواطئ  وطول 

كلها متثل  ا،  اأي�صً واجلبلية  والرملية  ال�صهلية 

عنا�صر بيئة جاذبة للغري.

حيث  من  وتنوعها  ال�صياحية  اخلدمات  توفر   -

واملتاجر  ���ص��واق  والأ واملطاعم  الفنادق  تنوع 

واأماكن الرتفيه.

- ت��ن��وع وزي������ادة ال��ف��ع��ال��ي��ات اخل��ل��ي��ج��ي��ة من 

اأ�صرية  واأن�صطة  وترفية  ت�صوق  مهرجانات 

وثقافية وتراثية، واإقامتها على مدار العام يف 

خمتلف عوا�صم ومدن دول جمل�س التعاون. 

تاأ�صريات  ملنح  منية  الأ ج����راءات  الإ ت�صهيل   -

الدخول يف معظم دول املجل�س. 

- عدم وجود �صرائب على املبيعات واخلدمات 

مر الذي يوؤثر اإيجاًبا على اعتدال  املقدمة، الأ

التي  واخل��دم��ات  واملنتجات  ال�صلع  اأ���ص��ع��ار 

يحتاج اإليها ال�صائح. 

273 مليار دوالر.. م�صاريع �صياحية

ريد  �صركة  اأعدتها  درا�صة  ت�صري  ذلك،  اإىل 

التي  ال�صياحية  امل�صروعات  قيمة  اأن  للمعار�س 

و���ص��ط  الأ ال�����ص��رق  منطقة  يف  تنفيذها  ي��ج��ري 

القادمة،  الع�صر �صنوات  اإفريقيا، خالل  و�صمال 

ن�صيب  �صيكون  دولر،  مليار   327 نحو  تبلغ 

اأي  دولر،  مليار   273 نحو  منها  اخلليج  منطقة 

جمالية  الإ القيمة  من  املائة  يف   90 ي��وازي  مبا 

لتلك امل�صروعات.

املرتبة  يف  تاأتي  م��ارات  الإ اأن  اإىل  واأ�صارت 

ن�صبة  حيث  م��ن  اخلليجية،  ال��دول  ب��ني  وىل  الأ

املائة  يف   70 بن�صبة  بها،  ال�صياحية  امل�صروعات 

تنفيذها  �صيتم  التي  امل�صروعات  اإج��م��ايل  من 

اإىل  ت�صل  بقيمة   ،2017 ع��ام  حتى  باملنطقة 

234 مليار دولر، اأي ما يوازي 858 مليار درهم 

اإماراتي )الدولر يوازي 3.67 درهم(.

م�صاحة  اأن  اإىل  ال��درا���ص��ة  اأ����ص���ارت  ك��م��ا 

دول  يف  تنفيذها  املزمع  ال�صياحية  امل�صروعات 

مربع  مرت  مليون   737 بحوايل  تقدر  اخلليج، 

مارات ما ن�صبته 70  عند انتهائها، حيث حتتل الإ

امل�صروعات،  تلك  م�صاحة  اإجمايل  من  املائة  يف 

بواقع 558 مليون مرت مربع.

القت�صادي  امل��ن��ت��دى  اأج���راه  مل�صح  ووف��ق��ا 

لل�صياحة  مق�صًدا  العامل  بلدان  ف�صل  لأ العاملي 

�صا�صية لل�صياحة ل� 130 بلًدا،  من حيث البنية الأ

مارات 40 والبحرين  احتلت قطر املركز 37 والإ

والكويت   82 وال�صعودية   76 عمان  و�صلطنة   48

اأهمها  معياًرا   71 على  التقييم  واعتمد   .85

البيئي،  التلوث  ن�صبة  الطبيعية،  املحميات  توفر 

من، ال�صحة والنظافة، دقة مواعيد  ال�صالمة والأ

للنقل  التحتية  البنى  الطائرات،  وهبوط  اإقالع 

الربي، وم�صتلزمات تاأ�صرية الدخول وكلفتها.

وي�صري تقرير املجل�س العاملي ملراكز الت�صوق 

 18 اأكرث من  �صتنفق  ال�صت  دول اخلليج  اأن  اإىل 

مراكز  بناء  على   2009 عام  حتى  دولر  مليار 

ال�صائحني  جلذب  متخ�ص�صة  واأ�صواق  جتارية 

من جميع اأنحاء العامل.

و�قع �ل�صياحة �لبينية �خلليجية

يعك�س واقع ال�صياحة البينية اخلليجية حجم 

بينية  �صياحة  خللق  اخلليجي  التن�صيق  واأ�صكال 

متطورة وكبرية، ويبدو الو�صع املوؤ�ص�صاتي لل�صياحة 

البينية اخلليجية �صعيًفا ويفتقد للكثري من اأ�صكال 

وجود جلنة  من  ابتداء  عليها،  املتعارف  التن�صيق 

مانة  الأ م�صتوى  على  ال�صياحي  بالتن�صيق  خا�صة 

العامة لدول املجل�س وانتهاء باأ�صكال التن�صيق يف 

اأن�صطة القطاع اخلا�س، با�صتثناء جلنة التن�صيق 

ال�صياحي التابعة لحتاد الغرف اخلليجية.

يف  للتن�صيق  املجل�س  دول  بادرت  ذلك،  ومع 

التحتية  البينية  متثل  التي  املجالت  من  العديد 

لت�صهيل ال�صياحة البينية فيما بينها، ومنها:

 ت�صهيل �لتنقل بني دول 

جمل�س �لتعاون

املجل�س  دول  مواطني  تنقل  ت�صهيل  يحظى 

باهتمام  ال�صلع  وان�صياب  ع�صاء  الأ ال��دول  بني 

املبا�صر  لرتباطه  نظًرا  التعاون،  جمل�س  دول 

الرتابط  ولتعزيز  املواطنني،  مب�صالح  والوثيق 

كما  البينية،  التجارة  ودعم  بينهم،  الجتماعي 

ال�صوق  لتحقيق  �صا�صية  الأ املقدمات  اأح��د  ن��ه  اأ

ال�صمو  اأ�صحاب  اتخذ  وقد  امل�صرتكة،  اخلليجية 

واملعايل وزراء الداخلية العديد من القرارات يف 

هذا املجال احليوي، اأبرزها:

الدول  بني  املواطنني  تنقل  مبداأ  على  التفاق   -

من  وذل��ك  ال�صخ�صية،  بالبطاقة  ع�صاء  الأ

يتنقل  ثنائية،  اتفاقيات  على  التوقيع  خالل 

املواطنون مبوجبها بالبطاقة الذكية.

- زيادة عدد م�صارات و�صائط نقل الركاب، للقدوم 

ت�صتوعب  بحيث  احل��دود،  مراكز  وامل��غ��ادرة يف 

عدًدا اأكرب من و�صائط النقل يف وقت واحد، مما 

ي�صاعد على ان�صياب حركة دخولها وخروجها.

- اإلغاء ختم جوازات مواطني دول املجل�س عند 

املغادرة.

تؤكد توقعات منظمة 
السياحة العالمية أن 

منطقة الشرق األوسط 
ستكون ثاني أسرع 

معدل نمو سياحي بعد 
شرق آسيا.
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- منح املرافقني ملواطني دول املجل�س تاأ�صريات 

�صريان  من  التاأكد  بعد  املنافذ  من  الدخول 

قامة. �صالحية جواز ال�صفر والإ

املنافذ  م��ن  ل��ل��زي��ارة  دخ���ول  ���ص��ريات  ت��اأ منح   -

برفقة  ال��ق��ادم��ات  ج��ن��ب��ي��ات  الأ ل��ل��زوج��ات 

املجل�س،�صريطة  دول  مواطني  من  اأزواجهن 

يف  املفعول  �صارية  اإق��ام��ات  لديهن  يكون  اأن 

الدول املقيمات بها.

�لعمل �لثقايف �مل�صرتك

ا  خا�صً اهتماًما  التعاون  جمل�س  دول  اأول��ت 

ع�صاء  الأ ال��دول  بني  امل�صرتك  الثقايف  بالعمل 

الجتماعية،  الروابط  تقوية  يف  هميته  لأ نظًرا 

الإجن��ازات  من  العديد  املجال  هذا  يف  وحققت 

كذلك  الثقافية.  التنمية  خطة  اإق��رار  بينها  من 

دباء. مت اإ�صدار دليل موحد لالأ

�صمن  الفعاليات  من  العديد  اإقامة  مت  كما 

جم��الت  م��ن  ع��دد  يف  امل�صرتك  الثقايف  العمل 

اإىل  �صافة  بالإ وامل�صرح  وال�صعر  دب  والأ الفن 

فرق  وت�صكيل  واملعار�س اخلارجية،  املهرجانات 

ثار، واإقامة  م�صرتكة للتنقيب وامل�صح يف جمال الآ

ثار، وتنظيم معار�س  معر�س دوري م�صرتك لالآ

الدول  يف  اإقامتها  مواعيد  بني  والتن�صيق  الكتب 

والفنانني  والكتاب  دب���اء  الأ وتكرمي  ع�صاء،  الأ

ثار يف دول املجل�س.  واملخت�صني يف جمال الآ

عقبات تعرت�س �جلذب �ل�صياحي

يالحظ اأن كافة دول اخلليج اأن�صاأت اإدارات 

ال�صياحي  بالن�صاط  معنية  حكومية  هيئات  اأو 

ال�صياحية  ال��دول��ي��ة  امل��ع��ار���س  يف  وامل�����ص��ارك��ة 

تعرت�س  عقبات  هناك  يظل  لكن  اخل��ارج..  يف 

ان��ع��دام  ب��رزه��ا  اأ اخلليجي  ال�صياحي  اجل���ذب 

دولة  فكل  اخلليج،  دول  بني  ال�صياحي  التن�صيق 

اأن  غ��ري  ال�صياحية،  ملقوماتها  منفردة  ت��روج 

الرتويج  جرى  لو  ما  بعك�س  كثرًيا  يفيد  ل  ذلك 

اخلليج  باعتبار  ككل  اخلليج  ل��دول  ال�صياحي 

اإقليًما �صياحيًّا واحًدا.

فال�صائح الذي ياأتي من اليابان قاطًعا اآلف 

خليجية  دولة  لزيارة  ياأتي  اأن  ميكنه  ل  ميال  الأ

واحدة ليومني اأو ثالثة، وهنا تاأتي العقبة الثانية 

ق�صية  وه��ي  اخلليجية  ال�صياحة  ت��واج��ه  ال��ت��ي 

هناك  لي�س  ن  الآ فحتى  ال�صياحية؛  التاأ�صرية 

تاأ�صرية �صياحية واحدة بني دول اخلليج، وهو ما 

ي�صع �صعوبة اأمام ال�صائح الذي ياأتي اإىل زيارة 

الذهاب خالل رحلته يف  ويريد  مارات مثاًل،  الإ

اخلليج اإىل البحرين اأو الكويت.

ولقد اأدركت دبي مبكًرا مع �صلطنة عمان هذه 

ت�صهيالت  منح  على  الطرفان  اتفق  لذا  العقبة؛ 

مل  والأ ب�صهولة،  للتنقل بني اجلانبني  لل�صائحني 

– م�صقط  دبي  جتربة  تتكرر  اأن  ن  الآ اخلليجي 

تاأ�صرية  اإىل  للو�صول  متهيًدا  اخلليج،  دول  بني 

�صياحية واحدة بني دول جمل�س التعاون. 

جهود �لقطاع �خلا�س لتطوير 

�ل�صياحة �لبينية

عاتقه  على  اخلليجية  الغرف  احت��اد  اأخ��ذ 

جمل�س  دول  بني  البينية  ال�صياحة  تطوير  مهمة 

���ص��ي�����س جلنة  ت��اأ ال��ت��ع��اون اخل��ل��ي��ج��ي، ح��ي��ث مت 

عن  ممثلني  ت�صم  اخلليجي  ال�صياحي  التعاون 

ع�صاء يف املجل�س. الغرف الأ

من  بالعديد  ال��ق��ي��ام  على  اللجنة  وتعمل 

ال�صياحة  تن�صيط  بهدف  وامل��ب��ادرات  ن�صطة  الأ

البينية مثل ترتيب الربامج ال�صياحية والرحالت 

اجلماعية بني دول املجل�س، واإقامة ملتقى �صنوي 

باأوراق  وامل�صاركة  اخلليجي،  ال�صتثمار  لفر�س 

واملعار�س  ال�صياحية  الفعاليات  معظم  يف  عمل 

واحدة  كوحدة  اخلليج  منطقة  لت�صوق  الدولية 

���ص��دارات  الإ بع�س  وعمل  امل�صالح،  مرتابطة 

املتخ�ص�صة لت�صويق مدن اخلليج �صياحًيا.

اأكتوبر  �صهر  خ��الل  م�صقط  �صهدت  وق��د 

2009 تنظيم فعاليات امللتقى اخلليجي لل�صياحة 

اإىل  يهدف  وال��ذي   ،2009 العقاري  وال�صتثمار 

وبحث  اخلليجية،  ال��دول  يف  ال�صتثمار  ت�صجيع 

العاملي  املناخ  ظل  يف  ال�صياحي  ال�صتثمار  اآفاق 

احلايل، تركيًزا على التنمية ال�صياحية املتكاملة 

وامل�صاريع ال�صديقة للبيئة.

�ال�صتنتاجات و�لتو�صيات

اخلليجية  البينية  ال�صياحة  واق��ع  ي�صتلزم 

ال�صياحي  القطاع  تطوير  على  العمل  العربية 

البينية  اخلليجية  ال�صياحة  وتطوير  اخلليجي، 

وذلك من خالل:

واأجهزة  وطنية  وا�صرتاتيجيات  خطط  وجود   -

القطاع  بتطوير  تهتم  امل�صتوى  عالية  ر�صمية 

تقوم  حديثة  ع�صرية  لروؤية  وفًقا  ال�صياحي 

على ا�صتثمار املزايا الن�صبية.

اإقناع  اخلا�صة  وقطاعاتها  املنطقة  دول  على   -

الفنادق  وم�صغلي  اخل��ارج��ي��ني  امل�صتثمرين 

مساحة المشروعات 
السياحية المزمع 
تنفيذها في دول 

الخليج، تقدر بحوالي 
737 مليون متر مربع 

عند انتهائها.
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التمويل دخول  اأو م�صارف  العامليني و�صناديق 

منية  والأ ال�صيا�صية  للمعطيات  وفًقا  املنطقة 

باأن  علًما  بالتح�صن  خ���ذة  والآ حالًيا  القائمة 

جنبي يطلب �صمان ن�صبة ثبات يف  امل�صتثمر الأ

منو ال�صوق ت�صتمر ملدة ترتاوح بني 10 و15 �صنة 

بغ�س النظر عن اأي قلق قد يطراأ يف املنطقة.

را�صي الذي يحظر على  - مراجعة قانون ملكية الأ

ن ذلك ي�صكل عائًقا اأ�صا�صًيا  جانب التملك، لأ الأ

يف طريق النمو حيث يتوجب على احلكومات يف 

ن  لأ قوانينها  يف  ليونة  اأك��رث  تكون  اأن  املنطقة 

م�صتقبل ال�صناعة الفندقية يتوقف اأي�صا على 

جنبية،  الأ ال�صتثمارات  على  النفتاح  درج��ة 

النطباع  حت�صن  الدرجة  تلك  ارتفعت  فكلما 

قبال. وبالتايل يزيد الإ

لت�صهيل  �صاحلة  موحدة  دخول  تاأ�صرية  اإيجاد   -

مهمة التنقل بني كافة دول املجل�س.

- الهتمام ب�صورة اأكرب بال�صياحة العائلية وتطوير 

املرافق والفعاليات امل�صاحبة لها.

واملدربة  املتخ�ص�صة  العاملة  يدي  بالأ - الهتمام 

من املواطنني اخلليجيني على اأعمال اخلدمات 

ال�صياحية ب�صتى اأفرعها وتنوع جمالتها.وذلك 

ال�صياحة  ب�صناعة  التو�صع  متطلبات  ملواجهة 

الوظائف  لتوطني  املا�صة  واحلاجة  اخلليجية. 

يف قطاع ال�صياحة اخلليجية.

احلافالت  تنقل  على  املفرو�صة  القيود  تقليل   -

القيود  وكذلك  املجل�س،  دول  بني  ال�صياحية 

املفرو�صة على حتديد اأعداد رحالت الطريان 

ا على  مر ينطبق اأي�صً بني مدن دول املجل�س، والأ

الرحالت البحرية. 

وتكون  العبور،  نقاط  يف  للهجرة  مكاتب  زي��ادة   -

مرور  عملية  ي�صهل  ما  ال�صالحيات  من  لديها 

جانب.  الأ

جراءات  - اإعادة النظر بالت�صريعات والقوانني والإ

دارية التي من �صاأنها ت�صهيل اإجراءات تنقل  الإ

جنبية  الأ موال وبالتايل ال�صتثمارات  الأ روؤو�س 

اخلليجية،  ال�صياحية  امل�صاريع  على  نفاق  لالإ

ال��ق��رو���س  ع��ل��ى  احل�����ص��ول  ت�صهيل  وك���ذل���ك 

املي�صرة. 

- فتح اجلزر البحرية يف اخلليج العربي لال�صتثمار 

من قبل القطاع اخلا�س. 

اإيجاد مميزات وتخفي�صات وت�صهيالت خدمية   -

يتعلق  ما  كافة  يف  اخلا�صة  الحتياجات  لذوي 

بالن�صاط ال�صياحي. 

- اإعادة النظر يف اخلدمات املقدمة يف املطارات 

قليمية اخلليجية وتطويرها.  املحلية والإ

جواء للطريان اخلليجي املحلي وت�صهيل  - فتح الأ

اقت�صادية  طريان  �صركات  تاأ�صي�س  اإج��راءات 

جديدة.

66 مليار ريال إيرادات السياحة 
في المملكة خالل 2010

يف  ث��ار  والآ لل�صياحة  العامة  الهيئة  قدرت 

ال�صعودية اإيرادات »ال�صياحة« يف اململكة خالل 

منو  بن�صبه  ري��ال،  مليار   66 بنحو   2010 عام 

ت�صل  اأن  متوقعة  2009م،  ع��ام  عن   %4.76

مليار   118 اإىل  الكلية  ال�صياحية  ي���رادات  الإ

ريال يف عام 2015، وما قيمته 232 مليار ريال 

نباء  الأ وكالة  بح�صب  وذل��ك   ،2020 ع��ام  يف 

ال�صعودية.

لال�صتثمار  الهيئة  رئ��ي�����س  ن��ائ��ب  وق���ال 

الدكتور �صالح البخيت يف العر�س الذي قدمه 

يف  ال�صياحي  ال�صتثمار  بيئة  »حتفيز  بعنوان 

�صكيب  �صتي  معر�س  فعاليات  خالل  اململكة« 

الذي اأقيم يف جدة موؤخًرا اإن التقديرات ت�صري 

اإىل ارتفاع اإيرادات النقل لت�صل اإىل 30 مليار 

املائة عن  8 يف  زيادة  بن�صبة   2010 ريال عام 

املطاعم  اإي��رادات  زادت  2009، يف حني  عام 

ولية اإىل 36 مليار  واملقاهي وفقا للتقديرات الأ

يف   9 مقدارها  من��و  بن�صبه   2010 ع��ام  ري��ال 

املائة عن عام 2009م.

اأن عدد الوظائف املبا�صرة  واأكد البخيت 

بالقطاعات ال�صياحية ارتفعت يف الفرتة )من 

اإىل   333.125 وظيفة  2009( من  اإىل   2000

ال�صنوي  )النمو   %37 بلغت  بن�صبة   457.658

العاملني  ال�صعوديني  عدد  زاد  بينما   ،)%7.4

اإىل   66.704 م��ن  ال�صياحية  ب��ال��ق��ط��اع��ات 

117.384 يف الفرتة )من 2000 اإىل 2009م( 

بن�صبة بلغت 60% )النمو ال�صنوي 12%(، وقد 

و�صلت ن�صبة ال�صعودة ب�صكل عام %26.

قيمة المشروعات 
التي يجري تنفيذها 
في الشرق األوسط 

وشمال إفريقيا،  تبلغ 
نحو 327 مليار دوالر.
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بت�سجيع  خ��ا���س��ة  ت��و���س��ي��ات  و.. 

ال�سياحة البينية:

اخلليجية  لل�صياحة  جمل�س  اإن�����ص��اء   -

حتت مظلة جمل�س التعاون اخلليجي 

دول  يف  ال�صياحية  بالتنمية  يعنى 

العام  القطاعني  ب�صراكة  املجل�س 

واخلا�س. 

م�صاهمة  خليجية  ���ص��رك��ة  اإن�����ص��اء   -

وتطوير  بتنمية  تعنى  قاب�صة  اأو 

اخلليجية  ال�صياحية  امل�����ص��روع��ات 

داخ���ل م���دن امل��ج��ل�����س، وجت��ع��ل من 

اأولوياتها اإن�صاء �صركات متخ�ص�صة 

الربامج  وت�صويق  الرحالت  بتنظيم 

اإن�صاء  واأي�صا  اخلليجية  ال�صياحية 

���ص��رك��ة م�����ص��اه��م��ة ل��ل��ن��ق��ل ال���ربي 

والبحري. 

حديدية  �صكك  اإن�صاء  يف  الت�صريع   -

تربط مدن جمل�س التعاون اخلليجي 

دعًما لل�صياحة البينية. 

خليجي  ب��ن��ك  اإن�����ص��اء  اإىل  ال���دع���وة   -

لتمويل امل�صاريع ال�صياحية اخلليجية 

متويل  �صندوق  اإن�صاء  يف  البدء  اأو 

البنوك  قبل  م��ن  اإ���ص��الم��ي  خليجي 

لتاأ�صي�س  متهيًدا  املنطقة  يف  املعنية 

هذا البنك. 

- احلث على تو�صع دول املجل�س يف تاأ�صي�س 

يف  متخ�ص�صة  م�صاهمة  ���ص��رك��ات 

تنمية امل�صاريع ال�صياحية واخلدمية. 

نظمة  - تطوير اإجراءات الرتاخي�س والأ

امل��ت��ع��ل��ق��ة ب��ال���ص��ت��ث��م��ار ال�����ص��ي��اح��ي 

اخلليجي وتذليل العقبات للم�صتثمر 

ج��راءات  الإ جميع  وتوحيد  اخلليجي 

نظمة يف نافذة واحدة.  والأ

التملك  يف  تف�صيلية  مم��ي��زات  منح   -

اخلليجي  للم�صتثمر  وال���ص��ت��ئ��ج��ار 

واخل��دم��ات  ال�صياحية  امل��واق��ع  يف 

املرتبطة بها. 

)ت�صجيعية(  تف�صيلية  اأ�صعار  منح   -

دول  اأب��ن��اء  م��ن  والطالبات  للطلبة 

اأ�صعار تذاكر  املجل�س اخلليجي على 

الطريان بني دول املجل�س. 

اخلدمات  يف  للجودة  معايري  تطبيق   -

�صياغة  م�صروع  وتبني  ال�صياحية 

ت�صهياًل  اخلليجية  ال�صياحة  ك��ود 

ل��الرت��ق��اء  وامل�����ص��ت��ه��ل��ك  للم�صتثمر 

باملنتج ال�صياحي.

تداولنا

عبد الحميد العمري
ع�صو جمعية القت�صاديني 

ال�صعوديني

صناعة قرار االستثمار.. 
مسؤولية من؟ )2-2(

القرار  اتخاذ  حم��ددات  �صلة  يف  الختالف  �صلب  من  وحتديًدا  ال�صابق،  العدد  مقال  يف  انتهينا  حيث  من  ُنكمل 

خبار، والتطورات املتعلقة  ال�صتثماري، والتي ت�صم يف جعبتها اأنواًعا وكميات خمتلفة من البيانات واملعلومات والتقارير والأ

وراق املالية التي ن�صرتي فيها ونبيع، التي بناًء على اآلية معاجلتها من قبلنا ح�صب اخلربة والتجربة ي�صدر قرار  بتقييم الأ

اأي مّنا بال�صراء اأو البيع اأو عدم اتخاذ اأي منهما.

�صواق يف الوقت الراهن غري م�صتقّرة على الإطالق، وهذا  وعليه، قد تكون الظروف التي متر بها القت�صادات والأ

مما قد يزيد من �صعوبة اتخاذ القرارات ال�صتثمارية، وبالتايل يزيد من اأهمية بذل اجلهد والعناية جتاه اآليات بناء 

زمات  خرية قد تذهب اأدراج الرياح قيا�ًصا على بع�س النتائج اأو التبعات القا�صية لالأ تلك القرارات، رغم اأنه حتى هذه الأ

�صول املدرجة يف ال�صوق، واأغلب احلديث القائم عليه املقال يتحدث عن  املالية، التي حينما تتفاقم فاإنها ل تفّرق بني الأ

البيئة القت�صادية واملالية امل�صتقرتني، اأو �صبه امل�صتقرة.

وراق املالية بدايًة؛ اأن يعمل اأوًل على تو�صيع وتعميق اأر�صدته املعرفية والعلمية يف اجلوانب  ُيفرت�س بامل�صتثمر يف �صوق الأ

خبار والبيانات القت�صادية واملالية التي ت�صدر من املوؤ�ص�صات  القت�صادية واملالية، وثانًيا اأن يكون دائًما مطلًعا ومتابًعا لالأ

�صواق، وميكنه  الر�صمية واملالية، ويحاول بقدر ما اكت�صبه من معرفة مالية اأن يعك�س تلك التطورات على ا�صتثماراته يف الأ

اأن يعّو�س نق�س خربته اأو عدم فهمه لبع�س التطورات بالبحث عن راأي اخلرباء واملوؤ�ص�صات املالية املوثوق بها. 

تقت�صي الفقرة الثانية اأعاله، اأن يتنبه امل�صتثمر اإىل �صرورة درا�صة وفهم التفاعالت والعالقات القائمة داخل ومع 

�صواق وال�صناعات التي تعمل فيها ال�صركات  القطاعات املختلفة لالقت�صاد الكلي، والتعمق من ثم حتلياًل يف �صلب الأ

امل�صاهمة امل�صتهدفة، واإ�صقاط النتائج النهائية لتلك الدرا�صة على ال�صركة، وحماولة الربط بينها وبني ما تف�صح عنه 

ن�صاطات ونتائج ال�صركة امل�صتهدفة من خالل قوائمها املالية التي تو�صح مركزها املايل )قائمة املركز املايل(، و�صايف 

�صا�صي )قائمة الدخل(،  دخلها املتحقق من اأدائها الت�صغيلي واأي دخل اآخر حتقق لها من اأن�صطة اأخرى غري ن�صاطها الأ

واأخرًيا ولي�س اآخًرا التعّرف على كيفية تعامل اإدارة ال�صركة مع النقدية املتوافرة لديها �صواًء كانت تدفقات داخلة اأم خارجة 

)قائمة التدفقات النقدية(، وهذا بدوره �صيخدم امل�صتثمر يف التعرف ب�صورٍة دقيقة على الفر�س احلقيقية اإن وجدت، التي 

وراق املالية التي ي�صتهدفها، كما اأنها �صتتيح له التعّرف على املخاطر املرتبطة بال�صتثمار يف  بدورها �صتعزز من قيمة الأ

ال�صركة امل�صاهمة امل�صتهدفة، وبناء عليه ميكن اتخاذ القرار بال�صتثمار اأو عدمه، وكيف ومتى �صيتم اتخاذ القرار بال�صراء 

اإذا كان القرار اإيجابًيا بال�صتثمار، وما املّدة الزمنية التي �صيحتفظ خاللها باأ�صهم تلك ال�صركة يف حمفظته ال�صتثمارية. 

)النمو  الكلي  القت�صاد  اأداء  بتقييم  يقوم  اأن  �صيكون مبقدوره  فاإنه  املنظومة جيًدا،  تلك  امل�صتثمر  يدرك  حينما 

احلقيقي لالقت�صاد، النمو احلقيقي للقطاعات غري النفطية، منو ال�صيولة املحلية، الت�صخم، معدلت الفائدة، الئتمان 

وراق املالية امل�صتهدفة؛  املحلي، ميزان املدفوعات...(، التي ل �صك اأنها �صترتك اآثارها يف نهاية املطاف على قيمة الأ

ثار الن�صبية على خمتلف ن�صاطات اأو قطاعات القت�صاد الكلي املختلفة مبا فيها القطاع الذي  وذلك عرب امتدادات تلك الآ

تنتمي اإليه هذه ال�صركة، اإنه تقييم ياأخذ بعني العتبار الفر�س من جانب، ومن جانٍب اآخر يهتم باملخاطر القائمة �صواًء 

على امل�صتوى القت�صادي الكلي، اأو على القطاع اأو الن�صاط و�صوًل اإىل تاأثر ن�صاط واأعمال ال�صركة، مع عدم اإغفال درجات 

�صواق  الرتكز واملناف�صة يف ذلك القطاع بالن�صبة لل�صركة وح�صتها ال�صوقية ومدى قوة مناف�صيها، ودرجة اعتمادها على الأ

�صواق العاملية، والذي �صينعك�س بطبيعة احلال يف حم�صلته النهائية على قيمة �صهمها  قليمية اأو الأ �صواق الإ املحلية اأو الأ

املدرج يف ال�صوق املالية. 

منيات بالنجاح والتوفيق يف عامل ال�صتثمار للجميع. ودائًما كل الأ
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خرية عدة م�صطلحات جديدة مل تكن متد�ولة من قبل، فيما �أز�حت  فر�صت �لتغري�ت �القت�صادية �لعاملية �الأ

ا عدة م�صطلحات قدÁة ت�صم يف د�خلها كيانات �قت�صادية بدت غري متو�فقة مع تلك �لتغري�ت. �أي�صً

ا مع �صندوق �لنقد �لدويل،  �أي�صً �أ�صتاًذ� لكر�صي هاربل بجامعة هارفارد، وهو متعاون  جيفري فر�نكل يعمل 

الحظ تلك �لتغري�ت ور�صدها، ثم علق عليها يف در��صة حديثة تناولت �لو�صع �القت�صادي �لعاملي �جلديد يف 

زمات �لتي �ألقت بتاأثري�تها على �مل�صهد �القت�صادي يف �لعامل ككل. Xل �ملوج �لعا�صف من �الأ

االقتصاد العالمي .. والتغيرات الجديدة
انقالب في ميزان المصطلحات
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 يقول جيفري فر�نكل

اأ�صئلة  �صتظل  ال��دويل  النقدي  القت�صاد  يف 

هي  فقط  جابات  الإ ولكن  نف�صها،  هي  المتحان 

التي تتغري من عقد اإىل اآخر. واأنا اأ�صمي خم�صة 

منذ  املعروفة  احلكمة  قبيل  من  كانت  مفاهيم، 

يف  اأ�صبح  ما  ت�صم  التي  لقائمتي  ق�صري،  وق��ت 

اأي�صا  واأ�صمي  اخل��ارج.  يف  ن  الآ اأ�صبح  الداخل 

خم�صة مفاهيم كان قد مت و�صفها باأنها »خارج« 

منذ ب�صع �صنوات، لقائمتي عما يعد يف »الداخل« 

ن. الآ

جمموعة �ل�صبعة.. جمموعة �لع�صرين

اخلارج: جمموعة ال�صبعة اجتمع قادة العامل 

على  للت�صديق   ،1975 عام  فرن�صا  يف  مرة  ول  لأ

ال�صرف  اأ�صعار  اإىل  الواقع  مر  الأ فر�صه  حترك 

وتعاون  وودز،  بريتون  ع��امل  وف��اة  بعد  املعومة 

نزال الدولر من  وزراء املالية ملجموعة ال�صبعة لإ

مرة  تعاونوا  كما   ،1985 ع��ام  يف  ال�صماء  عنان 

ال��دولر  قيمة  تدهور  يقاف  لإ  1987 عام  اأخ��رى 

وكانت  ال��ت��وايل،  على  واللوفر  ب��الزا  اتفاقي  يف 

واإيطاليا  واأملانيا  وفرن�صا  كندا  ال�صبعة:  جمموعة 

املتحدة،  وال��ولي��ات  املتحدة  واململكة  واليابان 

اأهم جمموعة موجهة للنظام املايل العاملي، لكن 

ع�صويتها اأ�صبحت منطوية على مفارقة تاريخية، 

فباإ�صافة رو�صيا اإىل املجموعة اأ�صبحت جمموعة 

الثمانية يف 1997، وهو ما كان اأمًرا قليل ال�صاأن 

اأي�صا، وجعل ا�صتبعاد  للغاية، وجاء متاأخًرا جًدا 

�صواق  ال�صني وغريها من الدول النامية ودول الأ

النا�صئة الرئي�صية املجموعة غري مواكبة للزمن، 

فما الذي ميكن اأن ينجزه وزراء املالية مبناق�صة 

عملة لي�صت ممثلة على الطاولة؟

ال����داخ����ل: جم��م��وع��ة ال��ع�����ص��ري��ن اأ���ص��اف��ت 

اإىل  وروب����ي  الأ والحت���اد  رئي�صًيا  اقت�صاًدا   12

اأ�صرتاليا،  رجنتني،  الأ ه��ي:  ال�صبعة،  جمموعة 

املك�صيك،  اإندوني�صيا،  الهند،  ال�صني،  الربازيل، 

اإفريقيا،  ج��ن��وب  ال�صعودية،  العربية  رو���ص��ي��ا، 

لندن  اجتماع  حقق  وقد  تركيا.  اجلنوبية،  كوريا 

بع�س   2009 اأبريل  ني�صان  الع�صرين يف  ملجموعة 

ذلك،  عن  النظر  وبغ�س  الف�صل.  وبع�س  النجاح 

جمموعة  اإن  حيث  حت��ول،  نقطة  الجتماع  ك��ان 

جمموعة  م��ن  ق���درة  اأك���رث  اأ�صبحت  الع�صرين 

واأخرًيا  مو�صوعية.  قرارات  اتخاذ  على  الثمانية 

اأُعطيت الدول النا�صئة الرئي�صية متثياًل.

ركان.. نظم �أ�صعار  فر�صية �الأ

�ل�صرف �لو�صيطة

البلدان  اأن  تزعم  رك��ان  الأ اخل��ارج: فر�صية 

تتحرك، اأو ينبغي اأن تتحرك اإىل ركن اأو اآخر يف 

نظاًما  يكون  اإما  ال�صرف:  �صعر  لنظم  اختيارها 

كامل املرونة اأو التزامات موؤ�ص�صية جامدة باأ�صعار 

ال�صرف الثابتة يف �صكل جمل�س عملة، دولرة، اأو 

اأي �صيء بني  احتاد نقدي، وطبًقا للفر�صية فاإن 

اأق�صى طرفني مل يعد ممكنا.

 Eichengreen,« ركان  الأ فر�صية  ن�صاأت  وقد 

ل�صعر  وروب��ي��ة  الأ ل��ي��ة  الآ اأزم���ة  �صياق  يف   »1994
لية  الآ �صمحت  وقد   .1993-1992 يف  ال�صرف 

يف  بالتذبذب  وروبية  الأ العمالت  �صرف  �صعار  لأ

ا�صطربت  ال�صغوط،  حتت  اأنه،  اإل  �صيق.  نطاق 

لتخفي�س  وغريهما  املتحدة  واململكة  اإيطاليا 

لية- ومل تتمكن فرن�صا  عمليتها اأو اخلروج من الآ

التقلب  نطاق  بتو�صيع  اإل  ل��ي��ة  الآ يف  البقاء  من 

زمة لكثريين باأنه لي�س هناك  فقط. وقد اأوحت الأ

حل و�صط بني التعومي والتثبيت، )وهو حكم يبدو 

من  القفزة  جن��اح  ثبت  عندما  مت��ت  ولدت���ه  اأن 

الكامل  النقدي  الحتاد  اإىل  الوا�صعة  النطاقات 

اآ�صيا  ���ص��رق  اأزم����ات  وب��ع��د   .)1999-1998 يف 

على  الفر�صية  تطبيق  مت  ال���ف���رتة1998-97  يف 

وجهود  حم��اولت  ويف  اأي�صا.  النا�صئة  ���ص��واق  الأ

وق�صوة  ت��ك��رار  لتقليل  امل���ايل  البنيان  ���ص��الح  لإ

مقرتح  اأ�صبح  ح��د،  دن���ى  لأ م�صتقباًل  زم����ات  الأ

»التثبيت اأو التقومي« �صريًعا حكمة عرفية.

الداخل: نظم اأ�صعار ال�صرف الو�صيطة. اإذا 

»تدخل«  عندئذ  رك���ان،  الأ فر�صية  »خرجت«  ما 

الو�صيطة:  النظم  وتت�صمن  الو�صيطة.  النظم 

ال�صرف  اأ�صعار  )نطاقات(،  م�صتهدفة  مناطق 

القابل  والربط  عمالت،  ب�صلة  الربط  املتحركة، 

بينها،  فيما  املزج  عمليات  وخمتلف  للت�صحيح، 

ن�صف  من  اأكرث  الدويل  النقد  �صندوق  وي�صنف 

اأع�صائه باأنهم يتبعون نظًما تقع يف مكان ما بني 

التعومي احلر والربط.

�لتالعب بالعمالت.. �الحتياطيات

اخلارج: »التالعب بالعمالت« يف عام 2007 

كان املفرت�س اأن تعطى اإىل �صندوق النقد الدويل 

ال��دول  �صرف  اأ�صعار  على  ���ص��راف  الإ م�صئولية 

تعتقد  املتحدة  الوليات  كانت  والتي  ع�صاء،  الأ

اأقل  اأن قيمة عملتها  اإبالغ ال�صني  اأنه كان يعني 

عبارة  حظيت  وق��د  عليه.  تكون  اأن  ينبغي  مما 

»التالعب غري العادل بالعملة« مبكانة ر�صمية يف 

20 عاما، ويف مواد  املتحدة ملدة  الوليات  قانون 

اتفاقية اإن�صاء �صندوق النقد الدويل ملدة اأطول، 

على الرغم من طبيعتها احلمائية. ومن الناحية 

الفائ�س  ل��دول  املفرت�س  ن���ذار  الإ ف��اإن  العملية، 

اأعلى،  اإىل  قيمتها  ورف��ع  عمالتها  تقومي  ع��ادة  لإ

حوال- على النقي�س  مل يتم تنفيذه يف معظم الأ

قيمة  لتخفي�س  العجز  بلدان  على  ال�صغوط  من 

عمالتها.

مدى  اإىل  ال�صني  حتركت   ،2007 ع��ام  ويف 

اأبعد يف الجتاه الذي طالب به الغرباء: فهجرت 

اأك��رث  وزًن���ا  بالفعل  وو�صعت  ب��ال��دولر-  ال��رب��ط 

ثقالعلى اليورو.

جانًبا  طرحت   ،2008 عام  ربيع  يف  ولكنها 

ا���ص��ت��ه��داف  اإىل  وع����ادت   2007 ع���ام  �صيا�صة 

الدولر. ومن الوا�صح اأن النقالب كان ا�صتجابة 

قد  باأنهم  ا�صتكوا  الذين  ال�صينيني  للم�صدرين 

عندما   2007 عام  يف  التناف�صية  قدرتهم  فقدوا 

ارتفعت قيمة اليورو مقابل الدولر. وكان التوقع 

بالن�صبة لعام 2008، هو اأن النقالب الذي حدث 

قد ي�صاعد القدرة التناف�صية لل�صادرات ال�صينية 

على ح�صاب الوليات املتحدة. ولكن قيمة اليورو 

»وهو ما يدعو للده�صة« انخف�صت مقابل الدولر 

احتفظت  قد  ال�صني  كانت  ول��و   .2008 ع��ام  يف 

اأخرى  مرة  العودة  من  بدًل   2007 عام  ب�صيا�صة 

الرينمنبي  قيمة  لكانت  ب��ال��دولر،  ال��رب��ط  اإىل 

املنتجون  ول��ك��ان  اأع��ل��ى،  ولي�صت  ال��ي��وم،  اأق���ل 

امل�صتندون اإىل الدولر يعانون من فقد قدر اأكرب 

لتناف�صيتهم.

�لد�خل: �الحتياطيات

اأج����ل ك��ب��ح ارت��ف��اع  اإذا ك���ان ال��ت��دخ��ل م��ن 

ت�صبح  فهنا  خطيئة،  يعترب  يعد  مل  العملة  قيمة 

الحتياطيات ف�صيلة جديدة.

املعومة  ال��ع��م��الت  ح���الت  ع��دد  ازداد  وق��د 

وامل��وج��ه��ة ب�����ص��ورة م��ط��ردة م��ن��ذ ع���ام 1973. 

�صواق النا�صئة، فاإن ازدياد  وبالن�صبة لكثري من الأ

زمات  املرونة يف اأ�صعار ال�صرف كان ا�صتجابة لالأ

النقدية فيما بني عام 1994 وعام 2001.

التي  البلدان  ف��اإن  النظرية،  الناحية  وم��ن 

الحتفاظ  اإىل  حتتاج  ل  عمالتها  بتعومي  تقوم 

ذلك  مع  ا�صتخدامها،  عن  ناهيك  باحتياطات، 

النا�صئة  ���ص��واق  الأ وبلدان  النامية  البلدان  ف��اإن 

ا�صتفادت من الزدهار فيما بني عام 2003 وعام 

2007 لبناء احتياطياتها اإىل ذرا مل ي�صمع عنها 

كرب  الأ املرونة  بني  الختيار  من  وب��دًل  قبل.  من 

اختارت  على  الأ والحتياطيات  ال�صرف  ل�صعر 

الثنني معا.

احلجج  بع�س  الغربية  القت�صادات  وقدمت 

من  ك��ث��رًيا  ب��اأن  توحي  وال��ت��ي  مقنعة  تبدو  التي 

البلدان حتتفظ باحتياطات تزيد كثرًيا جًدا عما 

تريليوين دولر  ن  الآ حتتاجه )تبلغ الحتياطيات 

يف حالة ال�صني(.

وتبني هذه البلدان اأن معظم هذه الحتياطات 
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اخل��زان��ة  ���ص��ن��دات  �صكل  ب��ه��ا يف  الح��ت��ف��اظ  مت 

للوليات املتحدة ذات العوائد املنخف�صة.

 ��صتهد�ف �لت�صخم.. حماربة

�صول فقاعات �الأ

املا�صية  الع�صر  ال�صنوات  ك��ان��ت  اخل���ارج: 

للتعريف  ووفًقا  الت�صخم،  ا�صتهداف  عقد  هي 

البنوك  يلزم  الت�صخم  ا�صتهداف  ف��اإن  ال�صيق، 

قيا�صها  يتم  للت�صخم  �صنوية  باأهداف  املركزية 

�صعار  لأ القيا�صي  الرقم  خالل  من  ثابت  ب�صكل 

امل�صتهلك، ويتم احلكم عليها على اأ�صا�س قدرتها 

امل��رن  وال���ص��ت��ه��داف  ه����داف.  الأ ه��ذه  بلوغ  على 

كل  با�صتهداف  املركزية  للبنوك  ي�صمح  للت�صخم 

من الناجت والت�صخم، كما هو من�صو�س عليه يف 

العقيدة  اأ�صحاب  ويقول  ال�صهرية.  تايلور  قاعدة 

رثوذك�صية اإن البنوك املركزية ينبغي اأ�صا�ًصا األ  الأ

�صول واأ�صعار ال�صرف اأو  �صعار الأ توجه اهتماًما لأ

اأ�صعار الت�صدير اإل بالقدر الذي متثل فيه نذيًرا 

للت�صخم.

لالقت�صادات  اأهمية  ك��رث  الأ م���ر  والأ ثانًيا: 

�صول. فمنذ  املتقدمة الكربى، هو ق�صية اأ�صعار الأ

النقديني  القت�صاديني  معظم  كان  م�صى،  عقد 

ال�صابق  دارة  الإ يتفقون مع مذهب رئي�س جمل�س 

ل  باأنه  جرين�صبان  األن  الفيدرايل  لالحتياطي 

اأمل يف حماولة حتديد وتفجري فقاقيع امل�صاربة 

العقارات وهي  واأ�صواق  املالية  وراق  الأ اأ�صواق  يف 

اأ�صعار  تخفي�س  واأن  التقدم،  طريق  يف  مت�صي 

ال��ف��ائ��دة ب��ع��د ح����دوث الن��ه��ي��ار ك���اف حلماية 

غريت  قد  خ��رية  الأ اخل��ربات  اأن  اإل  القت�صاد، 

فكار. الأ

على  ���ص��ول.  الأ فقاعات  حم��ارب��ة  ال��داخ��ل: 

النقدي  التو�صع  اأن  يعتقد  ك��ان  عاما،   30 م��دى 

ال�صيطرة،  نطاق  عن  الت�صخم  خل��روج  م��رادف 

مر،  الأ نهاية  يف  النقدي  النكما�س  يقت�صي  مما 

�صعار. وهذا  وعادة ركودا للعودة اإىل ا�صتقرار الأ

الو�صف كان مالئًما حلالت الركود التي حدثت 

يف اأعوام 1974 و1980 والفرتة 81- 1982, و90 

باأمثلة  مفعم  الع�صرين  القرن  اأن  اإل   .1991-

انتهت  التي  �صول  لالأ الكربى  الزده��ار  حل��الت 

ال�صيا�صة  ك��ان��ت  حيث  م��دم��رة.  ان��ه��ي��ارات  اإىل 

مما  باأكرث  مت�صاهلة  املا�صي  با�صرتجاع  النقدية 

ذل��ك مل  وم��ع  الزده���ار،  اأثناء مرحلة  ينبغي يف 

مع  متاًما  ويتفق  مرحلة،  اأي  يف  الت�صخم  يظهر 

يف  فلوريدا  يف  العقاري  الزده���ار  النمط  ه��ذا 

�صوق  وازده��ار  املا�صي  القرن  من  الع�صرينيات 

النهيار  ت��اله  ال��ذي  نيويورك  يف  املالية  وراق  الأ

1929، وفقاعات  الك�صاد الكبري العظيم يف عام 

 1989-86 الفرتة  يف  والعقارات  املالية  وراق  الأ

الركود  من  كامل  عقد  تالها  التي  اليابان،  يف 

يف  اآ�صيا  ك�صاد  ث��م  ازده���ار  وف���ورة  الت�صخمي، 

وجتربة  املا�صي،  القرن  من  الت�صعينيات  �صنوات 

الوليات املتحدة يف العقد املا�صي.

اإىل هذا   2005 Borio يف عام  بوريو  )اأ�صار 

املالية احلالية يف عام  زمة  الأ اخلروج قبل وقوع 

.)2007

ميزة باهظة للدوالر.. �أ�صول 

�الحتياطيات �لدولية �ملتعددة

ميكن  ه��ل  ل��ل��دولر:  باهظة  ميزة  اخل���ارج: 

ا�صتدامة عجز احل�صاب اجلاري للوليات املتحدة 

ال��دولر؟  قيمة  كبرية يف  تخفي�س  اإج��راء  ب��دون 

وهل �صت�صتمر الوليات املتحدة يف التمتع بامليزة 

الفريدة لقدرتها على اقرتا�س مبالغ غري حمدودة 

ت�صتحق  فهل  ك��ذل��ك،  ك��ان  واإذا  ف��ع��اًل؟  لعملتها 

اأن  يعني  ما  اأو   - »باهظة«  ت�صمى  اأن  امليزة  هذه 

احلجم  مثل  خ�صائ�س  اإىل  فقط  ترجع  املنفعة 

الفا�صل  ال�صلوك  اإىل  ولي�س  ب��درج��ة  وال��ت��اري��خ 

وثبات  �صعار  الأ وا�صتقرار  املوازنة  ان�صباط  مثل 

الوليات  جمعت   1980 عام  ال�صرف؟منذ  �صعر 

دي��ون،  �صكل  يف  دولر  تريليونات   10 املتحدة 

واأي��ار/   ،1973 يناير  الثاين/  كانون  بني  وفيما 

30 يف  الدولر بن�صبة  مايو2009 انخف�صت قيمة 

الرئي�صية  للعمالت  القيا�صي  الرقم  مقابل  املائة 

لبنك الحتياطي الفيدرايل، ول يبدو من املحتمل 

هو  الكلي  القت�صاد  �صيا�صة  ان�صباط  يكون  اأن 

الذي مكن الوليات من الحتفاظ مبيزتها.

ويحاج البع�س باأن الوليات املتحدة حتافظ 

بالدولر  التزامات  تتحمل  حتى  امليزة  هذه  على 

من خالل ميزتها الن�صبية يف تقدمي اأ�صول عالية 

اجلودة لبقية العامل.

�صا�صي  ويف ظل هذا التف�صري، يكون ال�صبب الأ

يف حالت عدم توازن احل�صاب اجلاري هو التخمة 

من  وغريها  اآ�صيا  يف  املدخرات  يف  حدثت  التي 

وقد  جيدة،  ا�صتثمارات  عن  تبحث  التي  البلدان 

�صول  الأ نوعية  النخفا�س  ال�صتدل  هذا  يقو�س 

مريكية التي ات�صح فجاأة يف عام 2007، و�صياع  الأ

للوليات املتحدة يف  املالية  املوؤ�ص�صات  م�صداقية 

زمة التي تلت ذلك. الأ

ال���داخ���ل: اأ����ص���ول الح��ت��ي��اط��ي��ات ال��دول��ي��ة 

املتعددة. هل يوجد مناف�صون يوثق بهم للدولر على 

مركز العملة الوحيدة الرئي�صية يف الحتياطيات 

املزعومتني  التحدي  عملتي  ثقل  اإن  ال��دول��ي��ة؟ 

املا�صي  القرن  يف  والثمانينيات  ال�صبعينيات  يف 

ملاين قليل. بيد اأن،  وهما الني الياباين واملارك الأ

اأ�صول  بع�س  ا  اأي�صً وهناك  معقول.  بديل  اليورو 

الحتياطي اجلديدة اأو التي اأعيد اإحياوؤها - مبا 

يف ذلك حقوق ال�صحب اخلا�صة ل�صندوق النقد 

كرب هو ا�صتخدام نظام له  الدويل. والحتمال الأ

اأ�صول دولية متعددة لالحتياطي، بدًل من نظام 

ل يعتمد اإل على الدولر بدرجة مهيمنة.
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و�صع  ي�صبه  احل��ايل  الع�صر  اإن  نعم، 

القرن  �صتينيات  يف  وودز  ب��ري��ت��ون  ن��ظ��ام 

املركزية  البنوك  ك��ان��ت  عندما  امل��ا���ص��ي، 

جنبية ت�صرتي الدولرات الفائ�صة لتمنع  الأ

ن اأقرب اإىل  ارتفاع قيمة عمالتها. ولكننا الآ

اأحوال  ت�صبه  ح��ول  والأ البداية.  من  النهاية 

عام 1971، عندما اأدت ال�صيا�صات النقدية 

اإىل  املتحدة  ل��ل��ولي��ات  التو�صعية  وامل��ال��ي��ة 

املدفوعات  وميزان  التجاري  امليزان  هبوط 

ا مما �صبب انهياًرا يف النظام.  ال�صامل اأي�صً

ولي�س هناك اأي �صبب يدعو اإىل توقع نتيجة 

ت�صتطيع  ول  احل��ال��ي��ة.  امل���رة  يف  خمتلفة 

على  العتماد  بال�صرورة  املتحدة  الوليات 

جنبية الدائنة. دعم من احلكومات الأ

الحتياطي  ع��م��الت  يف  ال��ت��غ��ريات  اإن 

مر  الأ نهاية  يف  ت�صل  ولكنها  ببطء  حتدث 

هذا  يف  �صابقة  وخري  النقالب.  نقطة  اإىل 

الربيطاين،  ال�صرتليني  اجلنيه  هي  مر  الأ

ما بني  الفرتة  ال��دولر يف  تغلب عليه  الذي 

1931 و1945.

على اأن هذه املحاكاة بني العملتني ينبغي 

كرث  مر الأ األ توؤخذ على عالتها حرفًيا. والأ

يخلف  ال��ذي  النظام  يكون  اأن  هو  احتماًل 

فرتة �صيطرة عملة الدولر الوحيدة القطب. 

هو نظام عمالت الحتياطي املتعددة.

اخلا�صة  ال�صحب  حقوق  حققت  وق��د 

عودة مذهلة من املوت يف اجتماع جمموعة 

قرر  عندما  اأب��ري��ل،  ني�صان/  يف  الع�صرين 

القادة لي�س فقط زيادة حجم النقد الدويل 

دفعة  اإ���ص��دار  ا  اأي�صً بل  اأمثاله  ثالثة  اإىل 

ول مرة بعد زمن طويل. واقرتحت  جديدة لأ

ال�صحب  حقوق  اإح���الل  ذل��ك  بعد  ال�صني 

اخلا�صة حمل الدولر كعملة دولية. وبدون 

اأو  الرئي�صية  امل��ن��اط��ق  اإح���دى  ا���ص��ت��خ��دام 

ال�صحب اخلا�صة  الرئي�صية حلقوق  البلدان 

فر�صة  اأم��ام��ه��ا  تكون  فلن  حملية،  كعملة 

عن  ناهيك  ال��ني،  اأو  ال��ي��ورو  م��ع  للتناف�س 

اأن  يبدو حمتماًل  ورغم كل ذلك،  ال��دولر. 

قائمة  اإىل  اخلا�صة  ال�صحب  حقوق  تن�صم 

عمالت  نظام  يف  البديلة  اجل��ادة  �صول  الأ

قرر  ما  اإذا  خا�صة  املتعددة،  الحتياطي 

املقرتحات  اعتماد  ال��دويل  النقد  �صندوق 

ح����الل« التي  اخل��ا���ص��ة ب�����ص��اأن »ح�����ص��اب الإ

مقاي�صة  عمليات  باإجراء  ع�صاء  لالأ ت�صمح 

ف��ي��ه��ا بحقوق  امل���رغ���وب  ال������دولرات غ��ري 

ال�صحب اخلا�صة.

زوايا

ريم أسعد
كاتبة اقت�صادية

»Municipal Bonds«، وفاعليتها يف  البلدية  حتدثت يف عدد �صابق عن ال�صكوك وال�صندات 

متويل م�صاريع التنمية والبنية التحتية. واأود اليوم ا�صتكمال املو�صوع من باب احلر�س على تطوير 

وغياب  ال�صكانية  الزيادة  �صغط  حتت  التحتية  البنية  فيه  تهالكت  وقت  يف  خا�صة  جدة،  مدينة 

حياء الع�صوائية وغريها من امل�صاكل. ال�صرف ال�صحي والزدحام اخلانق والأ

عندما جرت اأزمة ال�صيول يف نوفمرب املا�صي اأ�صارت اإحدى اأ�صابع التهام اإىل ق�صر امليزانية 

والعجز يف ال�صداد الذي ت�صبب يف تعطيل العديد من امل�صاريع املخّططة، وقبل كل �صيء يجب اأن 

العام املا�صي  اأجريته  ا�صتفتاء  التمويلي الوحيد، يف  البديل  نفاق احلكومي لي�س  الإ اأن  نتفق على 

 Municipal« على مدّونتي عن تطوير مدينة جدة، ذهب 40% اإىل ا�صتعدادهم لدفع �صرائب بلدية

يف  بامل�صاهمة  راغبون  اأنف�صهم  ال�صّكان  اأن  اأي  جدة،  مدينة  وحت�صني  تطوير  يف  للم�صاهمة   »Tax
تطوير املدينة دون مقابل، اإذن فالنية ال�صادقة موجودة ولو عند القليل، ولو فر�صنا وجود بديل 

يعود بدخل ا�صتثماري على امل�صاهم فاإنه حل اأف�صل، وميثل م�صاركة حقيقية بني القطاعني العام 

مع  –خا�صة  ب�صكل معقول  ت�صعريها  فاإن  ال�صندات  اأو  ال�صكوك  ناحية هيكلة  اأما من  واخلا�س. 

انخفا�س اأ�صعار الفائدة- يوفر متوياًل لهذه امل�صاريع بتكلفة مقبولة وعلى املدى الطويل، ويف ندوة 

اأقيمت موؤخًرا يف مدريد عن »اأهمية ال�صكوك يف متويل امل�صاريع« اأكد اخلرباء باإجماع تام اأنها 

و�صيلة فاعلة لتمويل امل�صاريع الهيكلية والبلدية وت�صتخدم منذ اأكرث من مئات ال�صنني لتطوير املدن 

 »Grades« والدول. وكاأي اأداة ا�صتثمارية فال�صكوك البلدية ميكن اإ�صدارها بعدة مراتب تقييمية

واآجال زمنية متفاوتة »Term« وعوائد ا�صتثمارية تعك�س درجة املخاطر وتنا�صب فئات خمتلفة من 

امل�صتثمرين، ويبقى هنا ال�صوؤال عن نية البلديات املحلية حيال هذا التوجه ومدى ا�صتعداد القطاع 

�صراك القطاع اخلا�س يف تطوير املدن ب�صكل هيكلي. العام لإ

اإن ما ت�صهده جدة من اإ�صهامات القطاع اخلا�س ما زال يندرج حتت باب العقارات التجارية 

وال�صكنية وجتارة التجزئة وبع�س امل�صاريع الرتفيهية ال�صعيفة ن�صبًيا، ول يختلف اأحد على العجز 

واملياه  ال�صحي  ال�صرف  راأ�صها  وعلى  ال�صكان،  يحتاجها  التي  الهيكلية  اخلدمات  يف  الوا�صح 

لثماٍن وثالثني م�صروًعا  ريال  اعتماد مبلغ مليار  خبار فقد مت موؤخًرا  ووفًقا لالأ العامة.  واملرافق 

وهي  ال�صيول«،  »مل�صاريع  جدة  منطقة  يف  ريال  مليون   11 حوايل  منها  املناطق  خمتلف  يف  بلدًيا 

ولويات يف مدينة جدة متعددة، وقد ل ت�صمح  ولويات، ومبا اأن الأ بالطبع ميزانية حتدد بح�صب الأ

امليزانية العمومية با�صتيعابها كلها على وجه ال�صرعة، فال بد من اإيجاد و�صيلة اأخرى، اأقرتح اأن 

مري  الأ �صمو  البلدية  ال�صوؤون  وزير  اإىل  القرتاحات  بهذه  بالتقدم  املخت�صني  من  جمموعة  يقوم 

من�صور بن متعب والت�صاور معه يف اإمكانية اإ�صهام القطاع اخلا�س يف تطوير البنية التحتية ملدينة 

قادمة  لعقود  التطوير  ت�صمن  ونافعة  ا�صرتاتيجية  ال�صتثماري، بطريقة  التمويل  جدة عن طريق 

دون انقطاع اأو تعطيل ب�صبب التمويل.

جدة .. والسندات 
البلدية
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تتقدم جماالت �الت�صاالت وتقنية �ملعلومات يوًما بعد يوم، �إال �أن ع�صر �ل�صرعة �أوجد �حلاجة �إىل 

تقنيات وخدمات عالية �جلودة و�مل�صتوى ومن بني �أبرزها خدمات �لربودباند �لتي تت�صابق �ل�صركات 

عمال يف �ململكة،  �مل�صغلة �إىل توفري �أبرز �ملميز�ت لعمالئها، حيث �صينعك�س ذلك على �أد�ء قطاعات �الأ

جمايل �لوطني. وبالتايل على ربحية �ل�صركات، مبا يرفع ن�صبة م�صاهمتها يف �لناœ �الإ

السـالمة ليست 
في التــأني

البــرودبــــانـــد

 �إ�صافة جديدة لعامل �ملال 

�ل�صعودي

ال�صرقي  القطاع  اأعمال  مدير  يقول 

املهند�س  املتكاملة  الت�����ص��الت  ل�صركة 

ال��ن��ط��اق  اإن خ��دم��ات  ري��ا���س اجل��ه��ن��ي 

ال��ع��ري�����س »ال���ربودب���ان���د« ال��ت��ي ب���داأت 

اإ�صافة  تعد  عليها  بالت�صابق  ال�صركات 

ال�صعودي  ع��م��ال  والأ امل��ال  لعامل  جديدة 

حيث ي�صتفيد امل�صرتكون من خالل حرية 

تنا�صبهم،  ال��ت��ي  لل�صرعات  اختيارهم 

ووفق احتياجات كل من�صاأة.

ن���ه  واأ����ص���اف امل��ه��ن��د���س اجل��ه��ن��ي اأ

ال�صركات  تت�صابق  الت�صعريات  وح�صب 

يف  ي�صهم  ذل��ك  ف��اإن  لتوفريها،  املقدمة 

ن�صاطات  وتطوير  دعم  يف  نف�صه  الوقت 

التكاليف  وتقلي�س  التجارية  ع��م��ال  الأ

من  الكثري  واإجن����از  ال��ت��وا���ص��ل  و���ص��رع��ة 

امل�صروعات التي بداأت تتو�صع ب�صكل كبري 

اأقرها  خرية للدولة والتي  مع امليزانية الأ

عبداهلل  امللك  ال�صريفني  خادم احلرمني 

بن عبدالعزيز »حفظه اهلل«.

خ��دم��ات  وج�����ود  اأن  ع��ل��ى  و����ص���دد 

عمليات  تو�صيع  يف  �صاهم  »الربودباند« 

منًوا  �صهدت  التي  لكرتونية  الإ التجارة 

اإىل  ي�صل  املن�صورة  التقارير  اآخر  ح�صب 

ال�صعودية  تت�صدر  حيث  املئة،  يف   9.3

ال�����دول ال��ع��رب��ي��ة م���ن ح��ي��ث من���و حجم 

مليار   12 بلغ  الذي  لكرتونية  الإ التجارة 

ارتفاع عدد  وذل��ك يف ظل  �صعودي  ري��ال 

لكرتونية  الإ التجارة  خدمات  م�صتخدمي 

ميّثل  ما  اأي  م�صتخدم  مليون   3.5 اإىل 

مر  الأ ال�صكان،  املئة من عدد  14.26 يف 

مثالية  اململكة كقاعدة  يعّزز مكانة  الذي 

م�صتوى  على  لكرتونية  الإ التجارة  ل�صوق 

اأكرب  ب�صكل  منوها  ت��وق��ع  اأ كما  املنطقة، 

خالل الفرتة املقبلة.

 قفز�ت مذهلة

الغرفة  اإدارة  جمل�س  ع�صو  واأك���د 

ال�صرقية  املنطقة  ال�صناعية يف  التجارية 

في�صل القري�صي اأن اململكة حققت خالل 

وكربى  مذهلة  قفزات  خرية  الأ ال�صنوات 

اجلديدة  واخلدمات  التقنيات  توفري  يف 

تقدمي  يف  وخ��ا���ص��ة  الت�����ص��الت  لقطاع 

»الربودباند«  العري�س  النطاق  خدمات 
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الت�صالت املهند�س وليد خليل اإن بيئة خدمات 

ينق�صم  »Broadband« الذي  العري�س  النطاق 

DSL« وخطوط  اإىل »خطوط م�صرتكني رقمية 

واأخرى«   ماك�س  »واي  ومتنقلة  ثابتة  ل�صلكية 

�صهدت تغرًيا �صريًعا يف اململكة بحيث زاد عدد 

امل�صرتكني من اأقل من 20 األف عميل يف عام 

ا�صرتاك   مليون   3,1 من   اأك��رث  اإىل  2004م  

بنهاية الربع الثاين من عام 2010م.

 خليل: السوق 
السعودي واعد ونام 

ويستوعب الكثير.

القريشي: خدمات 
النطاق العريض تزداد 
أهميتها يوًما بعد آخر.

تنافسية النطاق العريض
اأطلق جمل�س تناف�صية قطاع الت�صالت 

وتقنية املعلومات الذي ترعاه هيئة الت�صالت 

وتقنية املعلومات بتمويل من مركز التناف�صية 

وقت  يف  لال�صتثمار  العامة  بالهيئة  الوطني 

�صابق مبادرة موؤ�صر انت�صار النطاق العري�س 

نرتنت »الربودباند«، بهدف رفع م�صتوى  لالإ

نرتنت ذي النطاق العري�س يف  ا�صتخدام الإ

الوعي  رفع  خالل  من  اململكة  مناطق  كافة 

العام و�صناع  الراأي  لدى  وم�صتوى الهتمام 

تاأثريه  وم��دى  »الربودباند«  باأهمية  القرار 

ج��راءات احلكومية،  عمال، والإ اأداء الأ على 

القت�صادية  والتنمية  التعليم،  وم�صتوى 

عن  الرئي�صية  ال���13  اململكة ومناطقها  يف 

نرتنت  طريق اإجراء م�صح ملزودي خدمات الإ

و�صيتم  عامني  ف��رتة  وخ��الل  �صنوًيا  مرتني 

بعد كل عملية م�صح ن�صر النتائج من خالل 

املف�صلة  التقارير  واإي�صال  اإعالمية  حملة 

املناطق  يف  القرار  �صناع  اإىل  النتائج  لهذه 

منطقة  لكل  ميكن  التي  التو�صيات  واإ�صدار 

تنفيذها لرفع م�صتوى خدمة الربودباند يف 

املنطقة.

وىل  واأعلن املجل�س عن نتائج املرحلة الأ

الدرا�صة  نتائج  اأو�صحت  حيث  املبادرة  من 

يف  ول  الأ املركز  على  جن��ران  منطقة  تربع 

ف���رتات ال��ب��ح��ث ال��ث��الث��ة م��ن ح��ي��ث �صرعة 

�صرعة  معدل  وبن�صبة  الربودباند  منو  وترية 

الثاين  الربع  من  املئة  يف   25,98 تبلغ  منو 

من 2009 اإىل الربع الثالث من 2009 تليها 

يف   21.28 انت�صار  بن�صبة  ع�صري  منطقة 

20.86 يف  بن�صبة  الق�صيم  املئة ثم منطقة 

املئة، ويعود �صبب منو هذه املناطق اأ�صرع من 

غريها من حيث معدلت الت�صال بخدمات 

بداية  ت�صهد  اأن��ه��ا  اإىل  العري�س  ال��ن��ط��اق 

التكنولوجيا  ن�صر  تدعم  حتتية  بنية  اإن�صاء 

والت�����ص��الت ف�����ص��اًل ع��ن اأن ه��ن��اك من��ًوا 

متزايًدا يف ن�صاطها القت�صادي.

مميزة  قيًما  اأ�صفت  ال�صعودية  ال�صوق  يف 

ع��م��ال  ف�����راد وم��وؤ���ص�����ص��ات الأ ع��ل��ى ح��ي��اة الأ

لكرتونية  الإ التجارة  غطت  حيث  التجارية، 

الت�صويق  ن�����ص��ط��ة  اأ ت�صمل  وا���ص��ع��ة  جم���الت 

عالن واإبرام العقود وال�صفقات  والدعاية والإ

وال�����ص��راء  البيع  اأوام����ر  واإع��ط��اء  اإل��ك��رتون��ًي��ا 

وتنفيذ  التعاقد  لعمليات  لكرتونية  الإ واملتابعة 

ال�صفقات والت�صليم الفوري لل�صلع واخلدمات 

ت�صوية  اإىل  اإ�صافًة  اأو خارجها  ال�صبكات  عرب 

لاللتزامات  ال��ف��وري  وال�����ص��داد  امل��دف��وع��ات 

تعد  ال��ربودب��ان��د  اأن خ��دم��ات  ك��م��ا  امل��ال��ي��ة، 

�صياء التي حتر�س �صركات  واحدة من اأهم الأ

تقدميها  يف  عليها  الع��ت��م��اد  الت�����ص��الت 

للخدمات املختلفة نظًرا لدورها الرئي�صي يف 

داء وتطوير املجتمعات. حت�صني الأ

النطاق  خدمات  اأن  القري�صي  واأو���ص��ح 

اإذ  اآخ��ر،  بعد  يوًما  اأهميتها  ت��زداد  العري�س 

وال�صحة  ال�صناعة  قطاعات  منها  ت�صتفيد 

واخلدمات  والتعليم  وال�صياحة  واملوا�صالت 

من، اإىل جانب دعمها  املحرتفة واحلكومة والأ

لتقنيات جديدة مثل تقنية »التلفزيون الرقمي 

نرتنت« التي �صهدت منًوا كبرًيا واإقباًل  عرب الإ

معدلت  و�صلت  حيث  العامل  ح��ول  متزايًدا 

مريكيتني  الأ يف  اخلدمة  لهذه  النت�صار  منو 

عالية  م��ع��دلت  و�صجلت  امل��ئ��ة،  يف   86 اإىل 

ا يف �صائر مناطق العامل، ما يوؤكد ظهور  اأي�صًً

واملحتوى  الربامج  متابعة  يف  جديدة  اأمن��اط 

»الربودباند«  مل�صتخدمي  الرقمي  التلفزيوين 

يف امل�صتقبل القريب.

�لربودباند و�مل�صتقبل �ملنظور

م���ن ج��ه��ت��ه ق����ال امل��خ��ت�����س يف ق��ط��اع 
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 م. الجهني: تساهم 
في تقليص التكاليف 

وسرعة التواصل.

ال�صعودي  ال�صوق  ي��زال  ل  ن��ه  اأ واأ���ص��اف 

ي�صتوعب اأعداًدا اأكرب من ذلك بكثري فالنمو 

املئة �صنوًيا، و59 يف  2.6 يف  البالغ  ال�صكاين 

من  املئة  يف   44 من  واأك��رث  �صباب،  منه  املئة 

التي   الفئة  هم  عاًما،   25 من  اأق��ل  ال�صكان 

مما  والتحميل،  والتقنية  بال�صرعة  تهتم 

ونام،  واعد  امل�صتهدف  ال�صوق  هذا  اأن  يوؤكد 

اخلطوط  يف  ال���ص��رتاك��ات  ن�صبة  بلغت  كما 

DSL 47 يف املئة تقريًبا من جمموع  الرقمية 

ال�صرتاكات والباقي 53 يف املئة ميثل  خطوط 

ل�صلكية ثابتة ومتنقلة.

ن�صف  للتقرير  ووف��ًق��ا  ن��ه  اأ اإىل  واأ���ص��ار 

ال�صنوي ملوقع Speedtest.net العاملي املخت�س 

لعام  العامل  يف  الربودباند  �صرعات  بقيا�س 

دول  اأكرث  بني  من  تعترب  اململكة  فاإن  2009م 

التي  ال��ربودب��ان��د،  �صرعات  يف  من��ًوا  ال��ع��امل 

الثابتة  ال�صبكة  طريق  عن  كبري  وب�صكل  تتم 

اأنه يف ظل حترر  DSL وftth، كما  عرب تقنية 

تقنيات  وظ��ه��ور  املناف�صة  وزي����ادة  ال�����ص��وق، 

على  الطلب  فاإن  ال�صبكات،  عامل  يف  جديدة 

خدمات جديدة خلدمات النطاق العري�س يف 

ازدياد مطرد.

وم��ن اخل��دم��ات اجل��دي��دة وامل��ت��وق��ع لها 

جناح باهر وزيادة  يف قاعدة النطاق العري�س 

 »FTTH« املنزلية  الب�صرية  لياف  الأ خدمة 

وامل��ح��ادث��ات  املرئية  اخل��دم��ات  ت�صمل  التي 

النقل  وخدمات   »VOIP« املتطورة  ال�صوتية 

 »IPTV« نرتنت  الإ عرب  الف�صائي  التلفزيوين 

»VOD« وخدمات  اإىل حتميل الفيديو  اإ�صافًة 

لكرتوين التي توفر �صرعة  لعاب والت�صلية الإ الأ

ت�صل  اإىل 100 ميجا ب/ث وقد كانت �صركة 

الت�صالت ال�صعودية الرائدة يف هذا املجال  

حياء  حيث بداأت يف هذا امل�صروع يف بع�س الأ

اإجن��از  يف  م�صتمرة  وه��ي  الرئي�صية  ب��امل��دن 

اإىل   اململكة،  مدن  معظم  يف  لحقة   مراحل 

 LTE املتنقلة  العري�س  النطاق  اأجهزة  جانب 

على  حتتوي  والتي  الرابع  اجليل  تخدم   التي 

2.6 جيجا هريتز  بنطاق  تعمل  مودم  رقاقة 

جهزة املحمولة  واأكرث، كما ميكن تو�صيلها بالأ

من هواتف متنقلة اأو اأجهزة كمبيوتر �صخ�صية 

وت�صل  �صرعتها اإىل 100 ميجا ب/ث بحيث 

احلالية  الثالث  اجليل  خدمات  �صرعة  تفوق 

يف تنزيل وحتميل البيانات وتناقلها بع�صرات 

املرات، ما يعني اأن منزل امل�صتقبل ال�صعودي 

العري�س  النطاق  بخدمات  جمهًزا  �صيكون 
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عرب  الت�صال  وخدمات  رقمي  تلفزيون  من 

ن��رتن��ت وال��ع��دي��د م��ن اخل��دم��ات، وق��درة  الإ

�صرعات  ت��وف��ري  ع��ل��ى  م��اك�����س  واي  �صبكات 

عالية لنقل بيانات بجودة متميزة و�صرعة يف 

التحويل، ووفرة يف اخلدمات مثل تكنولوجيا 

4 اأجهزة اإر�صال و4 اأجهزة  4T4R التي متثل 

ا�صتقبال«.

�صرعات غري حقيقية

واأو�صح املهند�س خليل اأن هناك عوائق ل 

تزال ت�صغل العمالء خلدمات النطاق العري�س 

النطاق  �صوق  يف  املتوفرة  ال�صرعات  ومنها 

�صحيح،   غري  واأغلبها  تتفاوت  فهي  العري�س 

ولذلك فاإن الكثري من العمالء يتذمرون من 

وجود تفاوت كبري بني ال�صرعات املعلن عنها 

الفعلية  وال�صرعات  عالنات الرتويجية،  الإ يف 

�صعار  الأ ت��زال  ل  كما  عليها،  يح�صلون  التي 

وربية وبع�س الدول  مرتفعة مقارنة بالدول الأ

ت�صم  التي  اخلدمة  ج��ودة  ا  واأي�صً العربية، 

ال�صبكة، وعدم و�صوح  وتغطية  ال�صعة  جوانب 

امل�صغلني يف ال�صرح الوا�صح للعميل عن  تاأثري 

مكان  عن  امل�صتهلك  -كبعد  التقنية  م��ور  الأ

جتاوز  وكيفية  ال�صرعة  تقليل  يف  اخل��دم��ة- 

اإبالغ  وكيفية  يواجهها،  قد  تقنية  عقبات  اأية 

ما هو البرودباند ؟
ي�������ص���ري م�����ص��ط��ل��ح ال����ربودب����ان����د 

العري�صة«  »املوجة  اأو   BROADBAND
يف جمال الت�صالت ال�صلكية والال�صلكية 

اأو  تت�صمن  التي  الت�صالت  طريقة  اإىل 

تتعامل مع الرتددات على نطاق وا�صع.

وي�صتخدم الربودباند يف نقل البيانات 

ب�صكل كبري يف معنى تقني اأكرث ي�صري اإىل 

اأجزاء متعددة  ُتر�صل  نقل البيانات حيث 

من  لتزيد  واح��د  وق��ت  يف  البيانات  م��ن 

عن  النظر  بغ�س  النقل،  فعالية  معدل 

معدل تاأ�صري البيانات.

هند�صة  يف  امل�صطلح  هذا  ي�صتخدم 

فيها  يت�صارك  التي  الطرق  يف  ال�صبكات 

و���ص��اط. كما يعرف  الأ اأك��رث من  اأو  اثنان 

باأنه ارتفاع يف معدل الو�صول اإىل البيانات 

مع  يتناق�س  م��ا  وع���ادة  ن��رتن��ت،  الإ ع��رب 

با�صتخدام  الهاتفي  الطلب  عرب  الدخول 

.56k مودم

�صكال املختلفة خلدمات خط  وتعد الأ

امل�صرتك الرقمي »دي اإ�س اإل« برودباند، 

مبعنى اأن املعلومات الرقمية يتم اإر�صالها 

قناة  على  »تقع  النطاق  وا�صعة  قناة  عرب 

من  واح��د  زوج  يف  النطاق  قاعدة  �صوت 

�صالك«. الأ

ال�صتخدام  بتجاوز معدل  قام  اإذا ما  العميل 

اإىل  �صافة  ال�صهري امل�صموح له يف باقته، بالإ

النطاق  خ��دم��ة  ل�صعر  العميل  معرفة  ع��دم 

مما  زيارتها  ي��ود  التي  ال��دول��ة  يف  العري�س 

وع��دم  ج����ًدا،  مرتفعة  ف��وات��ري  عليه  يحمل 

وجود رقم موحد »خمتلف عن الرقم املوحد 

�صا�صية« خم�ص�س فقط خلدمات  للخدمة الأ

النطاق  مل�صتخدمي  وامل�صاندة  الفني  الدعم 

من  العطل  اإ�صالح  معيار  وتطبيق  العري�س، 

اأول مكاملة للعميل »FCR« على جميع ال�صركات 

بحيث يتم قيا�صه على مدار اليوم لكل موظف 

على حدة، وعدم وجود تغطية  ل�صبكة النطاق 

العري�س يف الكثري من املحافظات والقرى يف 

اململكة.

اأن  الت�صالت  قطاع  يف  املخت�س  واأك��د 

العري�س هي خدمة �صرورية  النطاق  خدمة 

العربية  اململكة  اقت�صاديات  لتطوير  للغاية 

ال�صعودية،  وهناك عالقة وا�صحة بني تطور 

وبني  ورب��ي��ة  الأ ال��دول  يف  ع��م��ال  والأ التعليم 

وتعترب  فيها  ال�صريع  نرتنت  الإ انت�صار  مدى 

اأ�صا�صًيا  �صيًئا  ال��ع��ري�����س  ال��ن��ط��اق  خ��دم��ة 

حتتاج  التي  لكرتونية  الإ للتجارة  بالن�صبة 

اإىل �صرعات عالية ،كما اأن  تطبيقها بنوعية 

فر�س  عنه  �صينجم  عالية  وحماية  وتقنية 

يتعدى  وا�صتثمار  للمجتمع  ج��دي��دة  عمل 

الباليني.

البرودباند
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شركاء في اإلصالح .. ومواجهة األزمات
اململكة .. وقمة العشرين 

همية يف �صبط  من �ملعروف �أن م�صاهمة �ململكة �لعربية �ل�صعودية مبا متلكه من ثقٍل �قت�صادي ومايل بالغ �الأ

زمة �ملالية �لعاملية،  ا وليدة تبعات �الأ و�صناعة �ال�صتقر�ر �القت�صادي �لعاملي، لي�صت وليدة �للحظة، ولي�صت �أي�صً

�إذ �إن م�صاهمتها بد�أت منذ عدة عقود، �صو�ًء عرب دورها وم�صاهمتها �لر�ئدة يف �صناعة ��صتقر�ر �أ�صعار �لنفط 

�لعاملية، �أو من خالل �نفتاح �قت�صادها على �القت�صاد �لعاملي )و�صلْت ن�صبة �نفتاحها �القت�صادي على �لعامل �إىل 

نحو 91 يف �ملائة و77.3 يف �ملائة خالل عامي 2008م و2009م على �لتو�يل(. 

خالل  من  متويلها  عرب  ا  اأي�صً وج��اءت 

ف��وائ�����س م��ي��زان امل��دف��وع��ات ل��دي��ه��ا لعجز 

اإىل دوره���ا  اإ���ص��اف��ة  ال��ع��امل��ي،  الق��ت�����ص��اد 

املخاطر  القليل  ج��ل  الأ طويل  ال�صتثماري 

ولهذا  وال�صلع.  وامل��ال  ال�صرف  اأ���ص��واق  يف 

فالدور الذي ت�صطلع به اململكة على م�صتوى 

القت�صاد العاملي يف هذه الظروف احلرجة 

دواٍر  لأ ا�صتمراًرا  اإل  لي�صت  بها،  مير  التي 

�صيا�صات  اقت�صتها  حديثة  ووظائف  �صابقة، 

املالية  زم��ة  الأ تداعيات  من  واحلد  معاجلة 

ح�صيفة  ب�����ص��ورٍة  فيها  انطلقت  العاملية، 

ن��ي��ة م��ن داخ���ل الق��ت�����ص��اد ال��وط��ن��ي،  وم��ت��اأ

اأعلنته يف  ال���ذي  ا���ص��ت��ع��داده��ا  ع��رب  وذل���ك 

 400 من  اأك��رث  �صخ  نية  على  2008م  نهاية 

ميكن  الوطني،  القت�صاد  يف  دولر  مليار 

هما:  رئي�صني  هدفني  حتقيق  يف  ت�صاهم  اأن 

القت�صاد  اإنقاذ  ولي�س  حتفيز  زي��ادة   )1(

وي�صاهم  والذي بدوره �صاهم  الوطني، )2( 

يف حتفيز الطلب العاملي الذي تراهن جميع 

ال�صيا�صات الدولية على اأن منوه �صيمثل حبل 

النجاة ملختلف القت�صادات حول العامل. 

نفاق  الإ م�صاهمة  ارتفاع  �صهدنا  ولهذا 

غري  ب�صورٍة  القت�صاد  يف  املحلي  احلكومي 

اإذ  الزمن،  من  عقدين  من  ك��رث  لأ م�صبوقة 

39.5 يف  2009م اإىل  و�صلْت مع نهاية عام 

مقارنة  الوطني،  القت�صاد  حجم  من  املائة 

البالغ   2008-2001 للفرتة  مبتو�صط معدله 

31.8 يف املائة، وُيقّدر اأن ي�صتمر هذا املعدل 

عام  املتحقق خالل  من  قريبة  م�صتوياٍت  يف 

يف  املحلي  املايل  القطاع  يبداأ  حتى  2009م 
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المملكة .. وقمة العشرين

متويل  يف  الرئي�س  دوره  ممار�صة  اإىل  العودة 

احتياجات القت�صاد، وخا�صة القطاع اخلا�س 

كثرًيا  اململكة  على  �صُيعتمد  اأخ���رًيا،  املحلي. 

ج���راءات  والإ بال�صيا�صات  الل��ت��زام  جم��ال  يف 

تداعيات  م��واج��ه��ة  يف  ات��خ��اذه��ا  على  املتفق 

زمة؛ كونها �صريًكا اقت�صادًيا ومالًيا وجتارًيا  الأ

وفًقا  وذل��ك  ط���راف،  الأ بقية  مع  اجلانب  قوي 

اقت�صادها  عليها  يقف  التي  ال�صلبة  ر�صية  لالأ

ن تفر�س عرب عقود �صراكاتها مع  مبا يوؤهلها لأ

وال�صيا�صات  املبادئ  العامل  اقت�صادات  بقية 

على  العمل  القائم  �صالحية  الإ ج����راءات  والإ

ت��ن��ف��ي��ذه��ا ع���رب اج��ت��م��اع��ات ق��م��ة ال��ع�����ص��ري��ن 

املتالحقة.

�صالح يبد�أ من مو�جهة  �الإ

زمة �أ�صباب �الأ

هكذا هي القاعدة الرئي�صة التي انتهجتها 

تفّجر  مع  لها  انعقاٍد  اأول  منذ  الع�صرين  قّمة 

مقدمات  اإىل  وبالعودة  العاملية،  املالية  زمة  الأ

زمة املالية العاملية وكيف تفاقمت فيما  ن�صوء الأ

بعد، فاإن اأول بذورها بداأ يف الت�صّكل مع مطلع 

العقد املا�صي حينما انخف�صت معدلت الفائدة 

و�صلت  قيا�صية،  م�صتوياٍت  اإىل  م��ري��ك��ي��ة  الأ

مريكي  الأ ال��دولر  على  م�صتوياتها  اأدن��ى  اإىل 

يف   1 نحو  اإىل   2004-2003 ال��ف��رتة  خ��الل 

اإىل تفّجر م�صتويات  اأّدى لحًقا  املائة، وهو ما 

جزٌء  اأثرها  على  ت�صّرب  �صواق،  الأ يف  ال�صيولة 

يف  العقارات  اأ���ص��واق  اإىل  به  ُي�صتهان  ل  منها 

قدرة  وملحدودية  مريكية،  الأ املتحدة  الوليات 

ال�صريعة  التطورات  مواكبة  على  الت�صريعات 

جزٍء  وحداثة  املايل،  النظام  على  طراأت  التي 

�صالحات املُطالبة بها  من ت�صريعاته )�صلب الإ

الراهن(،  الوقت  يف  ���ص��واق  والأ القت�صادات 

عملياٍت  يف  م��ري��ك��ي��ة  الأ البنوك  مت���ادْت  فقد 

العقارية،  الديون  توريق  من  النطاق  وا�صعة 

ترّتب عليها زيادٍة مفرطة يف امل�صتقات ب�صورٍة 

الظل،  يف  م�صريف  نظاٍم  خلق  اإىل  لحًقا  اأّدْت 

�صول التي  اأ�صواق ثانوية لالأ وذلك لعدم وجود 

)كالرهونات  مالية  حمفظة  يف  توريقها  يتم 

العقارية(. 

�صرافية،  الإ اجلهات  ورقابة  م��راأى  وحتت 

لتقييم  ال��ع��امل��ي��ة  امل��وؤ���ص�����ص��ات  م��ن  وبت�صجيٍع 

ب�صورٍة  التجارية  امل�صارف  تو�ّصعت  املخاطر؛ 

فيما  ال��ق��رو���س  م��ن  امل��زي��د  ت��وف��ري  مفرطة يف 

توفري  يف  البيني  اعتمادها  وت��ع��اظ��م  بينها، 

واملنتجات  رق����ام  الأ تلك  وه��م  على  التمويل 

املفرت�س  العتماد  عن  ا  عو�صً املهيكلة،  املالية 

ب�صورٍة  اخلا�صعة  لديها  الودائع  اأر�صدة  على 

لتلك  ووف���ًق���ا  وال���رق���اب���ة،  للتنظيم  ���ص��ارم��ة 

حدٍّ  على  والعميقة  الفو�صوية  الرت��ب��اط��ات 

م�صتوى  على  امل��ايل  النظام  كيانات  بني  �صواء 

املعا�صر  العامل  ي�صهد  اأن  حمتوًما  كان  العامل، 

العاملية،  املالية  زمة  لالأ ال�صامل  الدمار  ه��ذا 

فرباير  يف  وىل  الأ املتفجرة  نواتها  العامل  �صهد 

2007م مع اإعالن جمموعة HSBC الربيطانية 

نتيجة  مريكية،  الأ ال�صوق  عن خ�صائر هائلة يف 

اعرتافها بخ�صائر فادحة يف حمفظتها املتعلقة 

بالقرو�س العقارية الثانوية، املرتبطة بالرهون 

 ،)Sub-Prime Mortgages( منخف�صة املالءة

اأع��ق��ب��ه��ا ت��دّخ��ل ف����وري م��ن ال��ب��ن��ك امل��رك��زي 

170 مليار يورو يف النظام  وروبي ب�صخ نحو  الأ

وا�صتمرت  ال�صدمة،  تلك  امل�صريف لمت�صا�س 

و�صلت  اأن  اإىل  الالحقة  زم���ة  الأ ف�صول  بقية 

اليونان،  يف  ال�صيادية  الديون  ّزم  ت��اأ اإىل  اليوم 

ومن بعدها عّدة دول كالربتغال واأ�صبانيا وبقية 

وروبي.  دول اجلنوب الأ

وعليه، ميكن القول اإن م�صادر اخللل التي 

تتبلور  العاملية  املالية  زمة  الأ ن�صوء  اإىل  اأف�صت 

يف خم�صة اأ�صباب رئي�صة، هي كما يلي: 

الرقابة  زمة �صعف  الأ اأ�صباب هذه  اأهم  1( من 

على  والع��ت��م��اد  امل��ال��ي��ة،  امل��وؤ���ص�����ص��ات  على 

املالية  ���ص��واق  الأ وحت��رر  ال��ذات��ي��ة،  الرقابة 

يف  ف���راط  الإ اإىل  اأدى  ما  مفرطة،  ب�صورة 

عمليات التمويل.

مواكبة  على  الت�صريعات  ق��درة  2( حم��دودي��ة 

النظام  يف  حدثت  التي  ال�صريعة  التطورات 

املايل من ناحية. ومن ناحية اأخرى اأ�صهمت 

اإح��داث  يف  امل�صتحدثة  الت�صريعات  بع�س 

املالية. فعلى  زمة  الأ قل تعميق(  الأ )اأو على 

الت�صريعات  بع�س  �صجعت  امل��ث��ال،  �صبيل 

التوريق  عمليات  من  مزيد  على  امل�صارف 

عنه  اأف�����ص��ْت  وم���ا   ،)Securitization(

امل�صتقات  يف  م��ف��رط��ة  زي�����ادٍة  م��ن  لح��ًق��ا 

خلق  يف  بدورها  �صاهمت   ،)Derivatives(

نظام م�صريف يف الظل حتديًدا، ب�صبب غياب 

توريقها يف  يتم  التي  �صول  ثانوية لالأ اأ�صواق 

التي  العقارية(  )كالرهونات  مالية  حمفظة 

بني  القرو�س  من  مزيد  لتوفري  ا�صتخدمت 

موؤ�ص�صات  على  العتماد  وزاد  امل�صارف. 

تقييم املخاطر؛ فقد �صجعت امل�صارف على 

التي  املوؤ�ص�صات  تلك  على  العتماد  زي��ادة 

�صول املالية  كانت تقلل من خماطر بع�س الأ

)مثل الرهون منخف�صة املالءة(.

3( فيما يتعلق بجانب امل�صارف التجارية، فقد 

املنتجات  م��ن  الكثري  على  اعتمادها  زاد 

مت  ال��ت��ي  التعقيد  البالغة  املهيكلة  امل��ال��ي��ة 

العقدين  خالل  وا�صعة  ب�صورٍة  ا�صتحداثها 

خريين، مما اأثر يف النظام املايل باأكمله  الأ

اخلا�صة  املوؤ�ص�صات  بني  قوًيا  ارتباًطا  وخلق 

العاملة فيه. وهكذا، فقد ن�صاأ نظام م�صريف 

 )Shadow Banking System( الظل  يف 

فيه  وازداد  امل�����ص��رع��ني،  اأع���ني  ع��ن  ب��ع��ي��ًدا 

توفري  يف  بع�صها  على  امل�����ص��ارف  اعتماد 

الودائع  على  فقط  العتماد  ب��دل  التمويل 

التي تخ�صع للتنظيم والرقابة.

4( انخفا�س معدل الفائدة يف الوليات املتحدة 

حيث  2005م(،   – )2001م  طويلة  مل��دة 

 Federal( انخف�س معدل الفائدة الفيدرايل

بعد  املائة  يف   2 دون  ما  اإىل   )Funds Rate
2001م،  اأحداث احلادي ع�صر من �صبتمرب 

وا�صتمر يف انخفا�صه اإىل اأن و�صل اإىل 1 يف 

اإىل  2003م  منت�صف  من  الفرتة  يف  املائة 

منت�صف 2004م. مل يبداأ معدل الفائدة يف 

ال�صعود التدريجي اإل يف عام 2005م، ونتج 

املنخف�صة  الفائدة  معدلت  ا�صتمرار  عن 

على  جزئًيا  ول��و  اأث��رت  كبرية  �صيولة  ن�صوء 

اأ����ص���واق ال��ع��ق��ارات يف ال���ولي���ات امل��ت��ح��دة 

مريكية. الأ

5( تزامن انخفا�س معدل الفائدة مع ا�صتمرار 

م��ري��ك��ي  ال��ع��ج��ز يف امل���ي���زان ال��ت��ج��اري الأ

اجل��زء  نقل  لح��ًق��ا يف  �صاهم  م��ا  حت��دي��ًدا، 

ال��ولي��ات  م��ن  الكبرية  ال�صيولة  م��ن  خ���ر  الآ

املتحدة اإىل دول اأخرى حول العامل، خا�صًة 

دولرات  �صراء  يف  ا�صتمرت  دوًل  هناك  اأن 

امل�صتهدف.  عملتها  �صرف  �صعر  للدفاع عن 

املالية )يف  املوؤ�ص�صات  العامالن دفعا  هذان 

عن  للبحث  وخ��ارج��ه��ا(  املتحدة  ال��ولي��ات 

العوائد اجلذابة لهذه ال�صيولة، بالرغم من 

املخاطر املرتفعة.

مجموعة العشرين 
نجحت في االستجابة 

السريعة لمواجهة 
تداعيات األزمة المالية 

العالمية.
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جل �لق�صري..  نقاذ يف �الأ �الإ

جل �صالحات طويلة �الأ و�الإ

اأول  منذ  الع�صرين  قّمة  ب��اأن  القول  ميكن 

مواجهتها  اإط����ار  يف  انتهجت  ل��ه��ا،  اج��ت��م��اٍع 

ال��ع��امل��ي��ة حزمتني  امل��ال��ي��ة  زم����ة  ل��ت��داع��ي��ات الأ

على  ترّكزت  ج��ل  الأ ق�صرية  وىل  الأ رئي�صتني: 

اإن��ق��اذ  اأج���ل  ك��اّف��ة اجل��ه��ود املمكنة م��ن  ب��ذل 

العنيفة  ال�صدمات  من  �صواق  والأ القت�صادات 

املالية.  زم���ة  الأ تفاقم  اإث��ر  لها  تعّر�صْت  التي 

ج���ل؛  الأ وط��وي��ل��ة  متو�صطة  ال��ث��ان��ي��ة  احل��زم��ة 

من  العديد  وتنفيذ  اقرتاح  على  ترّكزت  والتي 

للقطاعات  الهيكلة  واإعادة  �صالح  الإ �صيا�صات 

اإ�صعال  يف  ت�صببْت  التي  الرئي�صة 

زمة املالية العاملية. فتيل الأ

وع��ل��ي��ه ف��ق��د ان��ت��ه��ج��ْت ق��ّم��ة 

القت�صادات  بقية  ومعها  الع�صرين 

اأ�صباب  ع��رب حت��دي��د  ال��ع��امل  ح��ول 

زم��������ة وت�����ص��خ��ي�����ص��ه��ا، ح���ل���وًل  الأ

مع  م��ب��ا���ص��رة  م��واج��ه��ة  ا�صتهدفت 

التي  والت�صوهات  �صباب  الأ جميع 

زم�����ة، ه��ذا  ن�����ص��وء الأ اإىل  اأف�����ص��ْت 

اأُطر  من  عدد  تبّني  اإىل  �صافة  بالإ

احللول التي اقرتحها �صندوق النقد 

الدويل �صواًء فيما يتعلق بتغيري نهج 

اأو  الكلية،  القت�صادية  ال�صيا�صات 

ال�صيا�صات املالية والنقدية، اإ�صافًة 

ج��راءات  الإ من  العديد  اتخاذ  اإىل 

املايل  القطاع  اإ�صالح  اإىل  الهادفة 

عرب زيادة ال�صفافية وتقوية امليزانية 

وحت�صني  ال��ب��ن��وك،  ل��دى  العمومية 

م�����ص��ت��وى احل��وك��م��ة امل��وؤ���ص�����ص��ي��ة يف 

ال�صركات املالية، اإ�صافًة اإىل تعزيز 

مع  وال�صيولة،  امل��ال  راأ����س  معايري 

عادًل  ن�صيًبا  املايل  القطاع  حتّمل 

امل�صاحبة  املالية  ع��ب��اء  الأ ف��ات��ورة  من  وك��ب��رًيا 

ال�صفافية  وحت�صني  نقاذي،  الإ احلكومة  لتدخل 

التحوط،  �صناديق  على  وال��رق��اب��ة  والتنظيم 

وامل��م��ار���ص��ات  الئ��ت��م��اين،  الت�صنيف  وه��ي��ئ��ات 

املتداولة  املالية  وامل�صتقات  باملكافاآت،  املتعلقة 

خارج البور�صات. واأخرًيا و�صع جمموعة موحدة 

عالية اجلودة من املعايري املحا�صبية العاملية. 

اإ�صافًة اإىل املقرتحات املقدّمة من اأطراف 

اأبرزها ما مت تقدميه  قّمة الع�صرين، التي كان 

تعد  واأنها  خا�صًة  املتحدة  الوليات  طرف  من 

والتي  العاملية،  املالية  زمة  لالأ الرئي�س  امل�صدر 

متحورت  يف اأربعة حماور رئي�صة خرجت منها 

تو�صيات قّمة اخلريف املا�صي، وهي : 

اأوًل - وجوب اأن تكون متطلبات راأ�س املال 

ذلك  ع��ام��ة.  ب�صورة  عالية  للبنوك  بالن�صبة 

املايل  للنظام  امل��ال  راأ���س  من  مزيد  جلب  اأن 

نف�صها  بالدرجة  همية  الأ من  واأن  حيوي،  اأمر 

ت�صابًكا  ك���رث  الأ ال��ك��ربى  املوؤ�ص�صات  اإخ�����ص��اع 

لها  تخ�صع  ال��ت��ي  امل��ع��اي��ري  م��ن  اأ���ص��د  مل��ع��اي��ري 

خرى.  املوؤ�ص�صات الأ

التنظيمي  ط��ار  الإ ي�صع  اأن  ينبغي   - ثانًيا 

ك��ي��ًدا اأك��رب على اأ���ص��ك��ال راأ����س امل��ال  ��ا ت��اأ ي�����صً اأ

املالية  املجموعات  متكن  والتي  ج��ودة  على  الأ

نحو،  اأف�����ص��ل  على  اخل�صائر  امت�صا�س  م��ن 

الرخاء  اأوقات  املبداأ يف  ين�صجم مع هذا  ومما 

اأغلبية  العامة  �صهم  الأ ت�صكل  اأن  القت�صادي 

ول للبنك.  كبرية من راأ�صمال ال�صف الأ

راأ���س  متطلبات  تت�صم  اأن  ينبغي   - ثالًثا 

امل����ال وق���واع���د امل��ح��ا���ص��ب��ة ب��ب��ع��د ن��ظ��ر اأك���رب، 

الدورات  لتف�صيل  النظام  ميَل  تقلل  اأن  ويتعني 

النظام املايل  اأن يعمل  القت�صادية، كما يجب 

حماية  بحاجز  بالحتفاظ  البنوك  اإل��زام  على 

اأكرب زيادة على املتطلبات الدنيا من راأ�س املال 

الرخاء،  اأوق��ات  يف  به  حتتفظ  اأن  ينبغي  الذي 

كي يكون متاًحا ومتوافًرا يف اأوقات ال�صدة. 

مل�صتويات  البنوك  اإخ�صاع  ينبغي   - رابًعا 

�صيولة وا�صحة تكون م�صممة لتح�صني مرونتها 

يف وجه عرو�س التمويل من قبل الدائنني وملنع 

تراكم خماطر ال�صيولة يف النظام املايل ككل.

كلمة �ململكة يف قّمة �لع�صرين

ك���ي���ًدا ع��ل��ى ال������دور ال��رئ��ي�����س ال���ذي  ت���اأ

يف  ع�صويتها  خالل  من  اململكة  به  ا�صطلعْت 

كلمة  عرب  عنه  اأف�صحْت  فقد  الع�صرين،  قّمة 

خ���ادم احل��رم��ني ال�����ص��ري��ف��ني امل��ل��ك ع��ب��داهلل 

على  اأثنْت  التي  اهلل-  –اأي��ده  عبدالعزيز  بن 

ال�صتجابة  يف  وجناحها  الع�صرين  جمموعة 

املالية  زم����ة  الأ ت��داع��ي��ات  مل��واج��ه��ة  ال�صريعة 

ال��ع��امل��ي��ة، وذل���ك م��ن خ���الل م��ا ات��خ��ذت��ه من 

تدابري جنبت العامل الوقوع يف الك�صاد، ُمذكًرا 

جتعل  اله�صة  العاملية  القت�صادية  و�صاع  الأ اأن 

الدول المستهلكة 
مطالبة بالتعاون مع 
الدول المنتجة من 

أجل ضمان استقرار 
األسواق.
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المملكة .. وقمة العشرين

من اإعالن النجاح موؤجاًل، موؤكًدا على اأن من 

اأقوى،  العاملي  النمو  يكون  اأن  مبكان  همية  الأ

بتبني  ال�صتمرار،  على  وق��درة  توازًنا  واأك��رث 

املجموعة، مع  قبل دول  اإجراءات من�صقة من 

بكل  اخلا�صة  والظروف  الحتياجات  مراعاة 

دولة. 

املالية  ن��ظ��م��ة  الأ اإ���ص��الح  اأه��م��ي��ة  ّك����د  واأ

اأزم��ات  يف  العاملي  القت�صاد  وق��وع  لتفادي 

تطبيق  اأن  اإىل  م�صرًيا  امل�صتقبل،  يف  مماثلة 

اأنظمة اإ�صرافية ورقابية قوية تعد بدياًل اأن�صب 

املالية،  املوؤ�ص�صات  على  �صرائب  فر�س  من 

اململكة  يف  امل��ايل  النظام  ق��درة  ب��اأن  منوًها 

على  تعززت  ال�صمود  على  ال�صعودية  العربية 

ج��راءات  الإ بف�صل  املا�صية،  ال�صنوات  م��دار 

ال�صارمة والرقابة ال�صتباقية. 

اململكة  اتخذته  ما  اإىل  اهلل  اأي��ده  واأ���ص��ار 

املالية  ال�صيا�صتني  م�صتوى  على  اإج��راءات  من 

ل  حيث  زم���ة،  الأ مواجهة  اإط��ار  يف  والنقدية 

ال�صتثماري  بربناجمها  ملتزمًة  اململكة  تزال 

جل، عرب 400 مليار دولر يف منظور  الطويل الأ

والذي  2008م،  نهاية  من  ال�صنوات  اخلم�س 

ُيعد من اأكرب برامج التحفيز التي اأعلنتها دول 

جمايل،  املجموعة كن�صبة من الناجت املحلي الإ

خمطط  هو  ما  ح�صب  حالًيا  ينفذ  والربنامج 

موؤ�ص�صات  اأموال  روؤو�س  زيادة  اإىل  اإ�صافًة  له، 

التمويل املتخ�ص�صة، لتتمكن من توفري متويل 

امل�صاريع  وخ��ا���ص��ة  اخل��ا���س  للقطاع  اإ���ص��ايف 

ّما  اأ املتو�صطة وال�صغرية.  واملوؤ�ص�صات  الكبرية 

ما يتعلق باإجراءات ال�صيا�صة النقدية والقطاع 

ات��خ��اذه��ا، فقد  ال��ت��ي متَّ  وال��ت��ج��ارة  امل����ايل 

تاأثري  من  احلد  يف  ملمو�صة  ب�صورٍة  �صاهمْت 

القت�صاد  اأداء  وتعزيز  العاملية  املالية  زمة  الأ

ال�صعودي.

اأّما ما يتعلق بتطورات اأ�صواق النفط، فقد 

اأكد اأن التقلب ال�صديد يف اأ�صعار النفط خالل 

عامي 2008 و2009 قد ت�صبب يف اإحلاق اأ�صرار 

على  وامل�صتهلكة  املنتجة  الدول  من  بكٍل  بالغة 

بتنظيم  امل�صتهلكة  ال��دول  مطالًبا  �صواء،  حدٍّ 

ولية ب�صورة  الأ ال�صلع  واأ�صواق  املالية  �صواق  الأ

اأقوى واأكرث فاعلية، موؤكًدا اأيده اهلل ا�صتمرار 

البرتولية  �صيا�صتها  تطبيق  يف  اململكة  التزام 

�صهام يف ا�صتقرار اأ�صواق النفط،  املتوازنة لالإ

 12.5 اإىل  نتاجية  الإ رفعه طاقتها  ذلك  ومن 

مليون برميل يومًيا. 

امل�صتهلكة  ال��دول  عبداهلل  امللك  وطالب 

�صمان  اأج��ل  من  املنتجة  ال��دول  مع  بالتعاون 

مدادات  �صواق، وتاأمني الطلب والإ ا�صتقرار الأ

ال�صتثمارات  ت��دف��ق  ل�صمان  ذل��ك  ه��م��ي��ة  لأ

املهم  من  واأن  نتاجية،  الإ الطاقة  يف  املطلوبة 

ال��ع��م��ل ع��ل��ى ت��ع��زي��ز اإم��ك��ان��ات ح�����ص��ول ال��دول 

تبني  خ��الل  من  الطاقة،  على  خا�صة  الفقرية 

لتنفيذ  عملية  وب��رام��ج  �صيا�صات 

الفقراء،  اأج��ل  من  الطاقة  م��ب��ادرة 

الو�صول  اإم��ك��ان��ات  تعزيز  اإن  حيث 

ومتنوعة  نظيفة  طاقة  م�صادر  اإىل 

اأمًرا  يعد  التكلفة  ومعقولة  وموثوقة 

والتنمية  النمو  لتحقيق  اأ���ص��ا���ص��ًي��ا 

النهج  يت�صمن  واأل  امل�����ص��ت��دام��ة، 

ال�����ذي ن��ت��ب��ع��ه يف م�����ص��ان��دة ودع���م 

اأو  حتاماًل  النظيفة  التكنولوجيات 

ن��واع  اأ من  وغ��ريه  النفط  �صد  حتيًزا 

حفوري.  الوقود الأ

كما تطّرق اإىل اأهمية دعم الدول 

النامية وخا�صة الفقرية التي ت�صررت 

عملت  اململكة  واأن  زم����ة،  الأ ج���راء 

جهدها على م�صاعدتها على تخفيف 

زمة العاملية عليها من خالل  وطاأة الأ

ن�صانية  زيادة م�صاعداتها التنموية والإ

ويف  ط����راف،  الأ وامل��ت��ع��ددة  الثنائية 

التنمية  ب��ن��وك  م���وارد  ت��ع��زي��ز  دع��م 

كما  ط���راف.  الأ واملتعددة  قليمية  الإ

رحب اأيده اهلل بالتقدم املحرز ب�صاأن 

ق�صايا اإ�صالح حقوق الت�صويت وراأ�س 

واأّكد  والتعمري،  ن�صاء  لالإ الدويل  البنك  يف  املال 

الدويل  النقد  �صندوق  اإ�صالحات  تناول  اأهمية 

�صالح كحزمة متكاملة.  ومقرتحات الإ

ق�صايا  ح���ول  اهلل  اأي����ده  كلمته  ن��ه��اي��ة  ويف 

انتعا�س  ا�صتمرار  اأهمية  اأك��د  الدولية  التجارة 

امللحة  املطالب  اأهم  اأحد  واأنه  العاملية،  التجارة 

ما  ال��ع��امل��ي،  النمو  وت���رية  تعجيل  يف  �صهام  لالإ

واتخاذ  احلمائية  القيود  جتّنب  ب��دوره  يقت�صي 

تدابري مالئمة مل�صاندة التمويل املرتبط بالن�صاط 

معاجلة  اإىل  املتقدمة  ال��دول  داع��ًي��ا  التجاري، 

دعمها للمنتجات التي متتلك فيها الدول الفقرية 

ميزة ن�صبية.

المليك أكد أهمية إصالح 
األنظمة المالية لتفادي 
وقوع االقتصاد العالمي 

في أزمات مماثلة في 
المستقبل.
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حتولت �لريا�صة يف �لعامل من فن Áار�صه �لهو�ة وت�صتمتع به بع�س �ل�صعوب 

�إىل �صناعة تقوم على �أ�ص�س علمية متخ�ص�صة يف علوم �لريا�صة و�ل�صيا�صة 

عالم، تدر مئات �ملليار�ت من �لدوالر�ت، كما حتولت �لفرق  و�القت�صاد و�الإ

�صاهم �جلميع  oندية �لريا�صية يف �لعامل �إىل �صركات جتارية �صخمة ي و�الأ

ن�صطة  �الأ ور�ء  من  �لكبري  �ملايل  �لعائد  جنح  لقد  �القت�صادي..  قو�مها  يف 

�لريا�صية يف قيادة �لعامل �لغربي نحو �لتحول القت�صاديات �لريا�صة. 

تقرير – أماني فالح

في مرمى االقتصاد
الرياضة..
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مع بدء غمار افتتاح البطولة احلالية لكاأ�س العامل 2010، ا�صتعدت 

ال�صركات العاملية واملحلية ل�صخ املال على هذا احلدث العاملي، وتوقعت 

قالت  حيث  كبرية،  مكا�صب  حتقيق  اجل��وال  الهاتف  خدمة  �صركات 

بحاث الإعالمية اإن معدلت امل�صاهدة  جمموعة »�صكرين دايج�صت« لالأ

املرتفعة للبطولة ت�صكل اإغراء ل يقاوم ملحطات التلفزيون التي دفعت 

ملياري دولر مقابل حقوق البث بارتفاع بن�صبة 50 باملئة عما دفعته يف 

بطولة كاأ�س العامل ال�صابقة يف اأملانيا عام 2006.

عالنات يف �صكرين دايج�صت  ويف هذا ال�صاأن  قال مدير اأبحاث الإ

اأي  من  اأكرث  ن  الآ اأ�صبحت  العامل  كاأ�س  بطولة  اإن  ليتا„«:  »فن�صينت 

عالنات  الإ فيها  وتباع  ر���س،  الأ وجه  على  العرو�س  اأكرب  م�صى  وقت 

باأ�صعار مرتفعة لكن املفارقة اأنها ل تكون دائًما مربحة بالن�صبة للعديد 

من حمطات التلفزيون«.

واأ�صاف »العديد من العالمات التجارية اأنفقت مبالغ طائلة لتكون 

نرتنت والت�صويق عن  عالنات على الإ الرعاة، وقد تراهن على الإ من 

لكرتونية، بدًل من  طريق تبادل املعلومات عن املنتج على الو�صائط الإ

اإنفاق املاليني للتفوق على عرو�س عالمات جتارية مناف�صة للح�صول 

على اأوقات بث متميزة.

M6  الفرن�صية بعر�س للح�صول على حقوق بث  فلم تتقدم قناة 

للبطولة هذا العام، يف حني اأعطت مناف�صتها TF1 حق عر�س مباريات 

اإن  اإذ قالت �صكرين دايج�صت  الباطن ملحطة كنال بلو�س،  معينة من 

لعام  العامل  كاأ�س  مباريات  تكاليف  ا�صتعادة  من  تتمكنا  مل  القناتني 

.2006

و30  مليون   20 بني  مبا  زي��ادة  تتوقع  قد   NTF1 اإن  ليتا„  وق��ال 

عالنات، يف  الإ مبيعات  دولر( يف  مليون  و36.8  يورو )24.5  مليون 

اإ�صرتليني  مليون جنيه   30 زيادة قدرها  الربيطانية   ITV تتوقع  حني 

)43.8 مليون دولر(. 

اأن  اإذ  الوطنية،  الفرق  م�صائر  على  �صتعتمد  املكا�صب  اأن  غري 

هزم  اإذا  اهتمامهم  يفقدون  �صواء  حد  على  وامل�صاهدين  ال�صركات 

الفريق الذي ي�صجعونه.

بزيادة  العام  هذا  العامل  لكاأ�س  اأكرب  مبالغ  كذلك  الرعاة  ودفع 

بن�صبة 80 باملئة اإىل نحو مليار دولر، وفًقا لبيانات اأوردها املدير يف 

وروبي للرعاة نيجل كوري.  الحتاد الأ

واأعلنت �صركة كوكا كول التي ح�صلت على حق رعاية رحلة كاأ�س 

البطولة يف جولة حول العامل  اأن حملتها يف البطولة �صتكون اأكرب حملة 

والرتفيهية  الريا�صية  حداث  الأ ت�صويق  مدير  لكن  الإطالق،  على  لها 

داخلها »اإميانويل �صيوجي« قال: �صركتنا ت�صعى لتحقيق مكا�صب كبرية 

نفاق، كما اأن حملة الت�صويق �صتقل مبقدار 45 مليون دولر  بقليل من الإ

عما كان ميكن اأن تكون عليه ب�صبب الوفر.

اإغراء كاأ�س العامل وا�صح حتى بالن�صبة لل�صركات  ومع ذلك فاإن 

زمة على مدى عامني، وعانى الكثري منها من انخفا�س  التي تعر�صت لأ

املبيعات.

ل�صركة  الت�صويقية  ال��ذراع  ج��روب.اإم  املدير يف  �صميث  اآدم  وقال 

املبيعات »هذا  العامل من حيث  اإعالنات يف  �صركة  اأكرب  دبليو.بي.بي 

اأكرب حدث اإعالمي يف العامل«.

ل�صرتاتيجيات  »اني�صياتيف«  �صركة  من  اليفي  كيفني  واأو���ص��ح 

من  باملئة  خم�صة  ن�صبة  تفقد  الريا�صات  م��ن  العديد  اإن  الت�صويق 

حمدود  وعدد  املتاحة،  اخليارات  �صخامة  ب�صبب  �صنويًا،  م�صاهديها 

حداث يخالف هذا الجتاه، منها بطولة كاأ�س العامل ودورة  فقط من الأ

وملبية ال�صيفية. لعاب الأ الأ

اإجمايل  ينمو  اأن  الإعالمية  لال�صت�صارات  ك��ارات  �صركة  وتتوقع 

بعد  العام،  ه��ذا  باملئة   2.9 بن�صبة  ع��الن��ات  الإ على  العاملي  ن��ف��اق  الإ

تراجعه بن�صبة ت�صعة باملئة يف 2009.

عالنات يف و�صائل  نفاق على الإ وبح�صب التقرير ال�صهري عن الإ

اإب�صو�س،  �صركة  اأعّدته  ال��ذي  العربية  وال��دول  م���ارات  الإ يف  ع��الم  الإ

وهي اإحدى وكالت اأبحاث الإعالم الرائدة يف املنطقة، تبنّي اأّن ن�صبة 

عام  من  واأبريل  يناير  �صهري  بني  التلفزيوين  ع��الن  الإ على  نفاق  الإ

ال�صحف  يف  املكتوبة  عالنات  الإ ن�صبة  اأّن  حني  يف   %78 بلغت   2010

واملجالت بلغت %22.

10 مليار�ت يورو .. مكا�صب

وبح�صب تقرير ملحطة بلومبريغ فاإن العائدات املتوقعة هذا العام 

2.3 مليار دولر، وباملقارنة  ل�  عالنات على كاأ�س العامل ت�صل  من الإ

 430 البطولة  ميزانية  بلغت  حيث  اأملانيا  يف  املا�صية  البطولة  عن 

مليون يورو من م�صادر عدة اأهمها: مبيعات التذاكر 200 مليون يورو 

– والحتاد الدويل مّول البطولة ب� 170 مليون يورو، و60 مليون يورو 
من الرعاة الر�صميني. لكن م�صاريف الحتاد الدويل ت�صل اإىل 600 

مليون يورو منها 215 مليون يورو �صتمنح للفرق امل�صاركة يف النهائيات، 

و20.7 مليون يورو ل�صتعدادات الفرق، 195 مليون يورو مكافاآت للفرق 

الفائزة. 

التقارير  قالت  2006م  عام  اأقيمت  التي  ال�صابقة  البطولة  ويف 

ملانيا بداأت قبل بدء  والإح�صاءات اإن موؤ�صرات املكا�صب القت�صادية لأ

املنتجات  ت�صويق  يف  مطردة  زيادة  مل��اين  الأ ال�صوق  �صهد  اإذ  البطولة، 

دوات  املحلية قبل البطولة عن طريق بيع متعلقات رمزية للبطولة كالأ

واملالب�س والكرات وغري ذلك، واأدى ذلك اإىل النهو�س بال�صياحة لفرتة 

اأطول قبل البطولة وبعدها، كما مت توفري عدد من اأف�صل املالعب يف 

خر. جيال القادمة عن طريق بناء عدد منها وتطوير الآ العامل لالأ

بحوايل  البطولة  ا�صت�صافة  من  العائد  القت�صاد  وزارة  وق��درت 

10 مليارات يورو ظهرت ب�صكل كبري يف قطاع ال�صتثمارات وم�صاريع 

يورو يف قطاع  مليارات   6 قيمته  ما  ا�صتثمار  التحتية، حيث مت  البنية 

ع��داد  الأ ل�صتيعاب  والفنادق  الريا�صية  املالعب  وبناء  املوا�صالت 

الهائلة من الزائرين.

ا�صت�صافة  ج��راء  اأملانيا  يف  ال�صتهالكي  الطلب  من  العائد  وبلغ 

منو  حتقيق  وم��ن  ي��ورو،  مليارات   3 اإىل   2 بني  ما  املا�صية  البطولة 

اقت�صادي ت�صل ن�صبته اإىل 0.5% من �صايف اأرباح الدخل القومي.

ومل تتوقف ال�صتفادة على القطاع الريا�صي، بل هناك قطاعات 
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قطاع  منها  البطولة،  عوائد  من  ا�صتفادت  اأخ��رى 

منية  لكرتونية و�صركات اخلدمات الأ لعاب الإ اإنتاج الأ

واإنتاج الو�صائل الريا�صية، وو�صل اأرباحها اإىل قرابة 

مليار يورو.

ن��ادي باير  وم��ع ذل��ك ق��ال راي��ر كاملوند مدير 

املكا�صب  اإن  �صابًقا:  القدم  لكرة  ملاين  الأ ليفركوزن 

ملانيا من كاأ�س العامل 2006 رمبا كانت  القت�صادية لأ

اليابان  التي حققتها  القت�صادية  املكا�صب  من  اأقل 

بالتنظيم   2002 العامل  كاأ�س  بطولة  ا�صت�صافة  من 

امل�صرتك مع كوريا اجلنوبية، م�صرًيا اإىل اأن اإجمايل 

الناجت القومي يف اليابان زاد مبقدار 13 مليار يورو 

اليابان  ل�صت�صافة  نتيجة  دولر(  مليار   16.5(

لنهائيات البطولة عام 2002. 

من  الكثري  تعلمت  ال��ي��اب��ان  اإن  كاملوند  وق��ال 

لكرة  الريا�صية  النواحي  �صري  كيفية  ومنها  اأملانيا، 

وخربة  جتربة  من  ا�صتفادت  اأملانيا  ولكن  القدم، 

بالن�صبة   2002 ال��ع��امل  ك��اأ���س  تنظيم  يف  ال��ي��اب��ان 

»اليابانيون  م�صيًفا:  والمنية،  التنظيمية  للنواحي 

عندما   2002 العامل  كاأ�س  يف  العامل  اأبطال  كانوا 

كما  وال�صيافة«،  والتنظيم  م��ن  ب��الأ م���ر  الأ يتعلق 

من  اأ�صا�صية  »بنية  تقدم  اأن  اليابان  ا�صتطاعت 

وىل« وكذلك ال�صتادات التي ا�صت�صافت  الدرجة الأ

فعاليات البطولة. 

ولية  عن  العامل  كاأ�س  �صفري  كاملوند  واأو���ص��ح 

 1.5 ا�صتثمرت  اأملانيا  اأن  وي�صتفاليا  الراين  �صمال 

مليار يورو يف بناء وجتديد وحتديث ال�صتادات ال�12 

ا�صتطاعت  كما  البطولة،  فعاليات  ا�صت�صافت  التي 

كافة  على  ال�صتفادة   2006 مونديال  خالل  اأملانيا 

ا ال�صياحة. �صعدة خ�صو�صً الأ

�ل�صياحة .. تنتع�س

ملانية  وقال تقرير �صادر من الغرفة التجارية الأ

اإن اأملانيا ا�صتطاعت رفع عائدات ال�صياحة بن�صبة 31 

يف املائة بعد فرتة ق�صرية من مونديال 2006، كما 

تقل�صت م�صتويات البطالة وزادت ال�صادرات. 

مل�����اين يف  وي��وؤك��د ن��ي��ك��ول���س اإي����ربل اخل��ب��ري الأ

الت�صويق اإن 91 يف املئة من زوار نهائيات كاأ�س العامل 

يف اأملانيا �صيف 2006 اأو�صوا باعتماد اأملانيا كوجهة 

باأنه �صعب منفتح  ملاين  الأ ال�صعب  �صياحية، وو�صفوا 

وودود، وتقدمت اأملانيا من املركز ال�صابع اإىل املركز 

الثاين على �صلم اأملع عالمة جتارية  يف ت�صنيف اإندك�س 

ل�صنة 2006، وهذا ما ت�صعى جنوب اإفريقيا يف حتقيقه 

من خالل حت�صني جودة اخلدمات املقدمة، وتدريب 

اللغات  وتعليمهم   ليكونوا بحجم احلدث،  املوظفني 

�صبانية، وزرع ثقافة  ملانية والإ ا الفرن�صية والأ خ�صو�صً

التطوع مل�صاعدة اجلمهور يف املالعب.

جنوب �إفريقيا على خطى �أملانيا

تنظيم  يف  الف�صل  م��ن  امل��خ��اوف  ت��زاي��د  وم���ع 

حتقيق  اإىل  اإفريقيا  جنوب  ت�صعى   ،2010 مونديال 

اأملانيا يف مونديال  عدة مكا�صب كتلك التي حققتها 

املنفتح  البلد  �صورة  ر�صم  خالل  من  وذلك   ،2006

املت�صامح، وزيادة عدد ال�صياح.

وال��رواج معظم مدن  الن�صاط  وعمت حالة من 

العامل،  كاأ�س  نهائيات  التي حتت�صن  اإفريقيا  جنوب 

اليورو  مليارات  اإفريقيا  جنوب  ا�صتثمرت  اأن  بعد 

ورب��ط  امل��الع��ب  وب��ن��اء  التحتية  البنية  جتهيز  يف 

ا�صتعدادا  والقطارات  للطرق  حديثة  ب�صبكة  البالد 

اأرب��اح  جتني  ن  لأ ال��ب��الد  وت�صبو  الكبري،  للحدث 

والتجارة  ال�صياحة  جم��الت  يف  ال�صتثمارات  هذه 

هم من هذا خلق انطباع اإيجابي عن  اخلارجية، والأ

العن�صري  التمييز  حقبة  من  اخل��روج  ا�صتطاع  بلد 

بروح من النفتاح والت�صامح.

مقارنات

ويف مقارنة بني البلدين �صكك بع�س املراقبني يف 

قدرة جنوب اإفريقيا قبل انطالق البطولة على تنظيم 

8 مليارات ريال األرباح 
المتوقعة إذا فازت قطر 
بتنظيم مونديال 2022

 غضب تجاري
من »القمصان«المقلدة

على هام�س كاأ�س العامل ظهرت م�صكلة اقت�صادية كربى ت�صبب فيها باعة جائلون، اإذ ا�صتكت 

ال�صركات الر�صمية املتعاقدة مع الحتاد الدويل لكرة القدم » فيفا« لرعاية كاأ�س العامل من خ�صائر 

اإفريقيا، وهي  �صوارع جنوب  بيعها يف  التي مت  املقلدة  الب�صائع  ب�صبب  باملاليني  املبيعات تقدر  يف 

عبارة عن  قم�صان واأعالم وهدايا اأخرى.

املقلدة  الب�صائع  على  احلملة  رغم  اإنه  املنتجات  اأ�صل  من  للتحقق  الدولية  اجلمعية  وذكرت 

القادمة اأ�صا�ًصا من ال�صني ومن بلدان اآ�صيوية اأخرى »ل تزال املالب�س وغريها من الب�صائع املقلدة 

اخلا�صة باملنتخبات تكلف املوردين الر�صميني خ�صارة يف العائدات تقدر مباليني الدولرات«.

ولد  وقبل انطالق املونديال جرى ت�صجيع مواطني جنوب اإفريقيا على �صراء قم�صان منتخب الأ

�صخا�س  ظهار دعمهم للمنتخب الوطني خالل كاأ�س العامل، بيد اأن العديد من الأ »جنوب اإفريقيا«  لإ

�صكوا مبرارة من ارتفاع تكلفة زي املنتخب الوطني �صاحب املاركة ال�صهرية، لذا جلوؤوا ل�صراء القم�صان 

املقلدة منخف�صة ال�صعر التي يقوم ببيعها باعة يقفون غالًبا عند اإ�صارات املرور، وت�صكل كاأ�س العامل 

 فر�صة اقت�صادية لهم، وقال بع�صهم اإن الب�صائع املقلدة ت�صاعدهم يف اإطعام اأ�صرتهم وتعليم اأطفالهم.

واكت�صف رجال اجلمارك وال�صرطة يف جنوب اإفريقيا موؤخًرا كميات كبرية من الب�صائع املقلدة يف 

مطار جوهان�صربج ومواقع اأخرى من بينها قم�صان للمنتخب الوطني قيمتها 2.5 مليون دولر.

الجتماعية  للم�صاكل  بالنظر  �صخم  ك��روي  ح��دث 

اأملانيا  اأن  الرغم من  التي تواجهها، وعلى  ال�صخمة 

من  ال�صابقة  ال���دورة  يف  بالكاأ�س  ال��ف��وز  يف  ف�صلت 

املونديال، اإل اأنها ا�صتفادت على اأ�صعدة كثرية، فقد 

ولكن  كبلد �صناعي  لي�س فقط  نف�صها  اأملانيا  قدمت 

امل�صتهلكني  ثقة  ارتفعت  كما  �صياحي،  كوجهة  اأي�صا 

ت�صعى  ما  وه��ذا  ملانية،  الأ املنتجات  يف  العامل  عرب 

جنوب اإفريقيا اإىل حتقيقه يف مونديال 2010.

ال�صياحة  وزارة  فتتوقع  اإفريقيا  ج��ن��وب  اأم���ا 

الذين  امل�صجعني  ع��دد  ي�صل  اأن  اإفريقية  اجلنوب 

اإل  األف،   400 اإىل  املونديال  ملتابعة  البلد  �صيزورون 

الرقم،  ه��ذا  يف  ي�صككون  املراقبني  من  العديد  اأن 

ويرتقبون األ يتجاوز الرقم 300 األف فقط. 

كما تعول جنوب اإفريقيا على التغطية الإعالمية 

معامل  على  الرتكيز  اأجل  من  للمونديال  امل�صاحبة 

البالد واآثارها وتقدميها كوجهة �صياحية من جهة، 

فريقية  و�صوًقا اإنتاجية وا�صتهالكية نامية يف القارة الإ

التي تعي�س جملة من امل�صاكل القت�صادية من جهة 

ألمانيا حققت 10 
مليارات يورو من جراء 
تنظيم مونديال 2006
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اأخرى، كما يقول ماتيا�س بودنبورغ الرئي�س التنفيذي 

يوؤكد  الذي  اإفريقيا،  بجنوب  ملانية  الأ التجارة  لغرفة 

ا ل ت�صدق«  اأن جنوب اإفريقيا »بلد جميل ويتيح فر�صً

مكافحة  يف  كبرية  حتديات  يواجه  »بلد  ا  اأي�صً لكنه 

اجلرمية وحماربة اآثار التمييز العن�صري«.

تركز  اأن  يجب  اإف��ري��ق��ي��ا  »ج��ن��وب  اأن  واأ���ص��اف 

التعدين  جمالت  يف  وال�صتثمار  التجارة  تعزيز  على 

وت�صجيع  امل��ت��ج��ددة  ال��ط��اق��ات  وا�صتخدام  وال��ط��اق��ة 

ال�صادرات يف جمال التعدين«.

اأو »البافانا  اإفريقيا  وقد ل يحظى  فريق جنوب 

بافانا« كما ي�صمى ب�صرف الفوز بكاأ�س العامل واإهداء 

اإفريقيا اأول لقب يف تاريخها كما اأهدتها �صرف تنظيم 

بع�س  اأن  اإل  ال�صمراء،  القارة  تاريخ  اأول مونديال يف 

املراقبني يرون اأن عليها ا�صتغالل فر�صة املونديال من 

اأجل لفت انتباه العامل  وامل�صتثمرين على اخل�صو�س 

اإىل القت�صاديات النامية بالقارة ال�صمراء، واإن كان 

بع�س املراقبني ي�صككون يف قدرة جنوب اإفريقيا على 

من. جتاوز التنظيم واحلفاظ على ا�صتتباب الأ

قطر .. قادمة

لبيت  مبدئية  درا�صة  اأكدت  مت�صل  �صعيد  وعلى 

اأنه يف حال فوز قطر بتنظيم كاأ�س  التجارة القطري 

وفوائد  اإيجابية  انعكا�صات  له  ف�صتكون   2022 العامل 

وح�صب  مبا�صرة،  وغ��ري  مبا�صرة  كبرية  اقت�صادية 

تنظيم  من  املتوقعة  رب��اح  الأ ف��اإن  ولية  الأ التقديرات 

مليار   2.2( ري��ال  مليارات   8 ح��وايل  تبلغ  البطولة 

وتن�صيطها  البناء  عملية  تقديرات  تبلغ  كما  دولر(، 

لالقت�صاد املحلي بنحو 24.6 مليار ريال قطري ) اأي 

ما يعادل 6.7 مليارات دولر(. 

وزيادة  التحتية  البنية  بتطوير  الدرا�صة  ونوهت 

 .2022 وع��ام   2010 بني  ما  الفرتة  يف  العمل  فر�س 

البطولة  بعد  ما  جل  الأ طويلة  الفوائد  اإىل  �صافة  بالإ

تقديرات بحوايل  2022 و2035.. وهناك  اأعوام  بني 

انت�صار  ل��زي��ادة  طبيعية  كنتيجة  ري��ال  مليارات   10

وتاأثري �صورة قطر ال�صياحية يف العامل.

لها  املخطط  عمال  الأ اأن  اإىل  الدرا�صة  واأ�صارت 

من  كبرًيا  جزًءا  ت�صكل  والنقل  قامة  الإ �صعيدي  على 

ج��ل،  الأ طويلة  الوطنية  وا�صرتاتيجيتها  قطر  روؤي��ة 

الت�صويت  نتيجة  النظر عن  بغ�س  ال�صتمرار  وعليها 

يف الثاين من دي�صمرب املقبل.

تفاوؤلهم  عن  اأع��م��ال  رج��ال  اأع��رب  جهتهم  من 

توؤ�ص�س  اإنها  وقالوا  العامل،  لكاأ�س  قطر  ل�صت�صافة 

مل��رح��ل��ة ج��دي��دة م��ن ال��ن��م��و مب��ا حتققه م��ن ف��وائ��د 

يف  انتعا�صة  ب��ح��دوث  وت��وق��ع��ات  ك��ب��رية  اقت�صادية 

القطاع  وطالبوا  واخلليجي،  القطري  القت�صادين 

خلف  للوقوف  الدولة  مع  التكاتف  ب�صرورة  اخلا�س 

احلدث املهم.

منار

محمد اليامي
كاتب اقت�صادي

قيادة العالم

اإحدى  ننا  لأ لكن  دولة غنية فقط،  ننا  لأ لي�س  الع�صرين  قمة  ن�صارك يف 

عليها  يعول  اأوًل  فهو  كثرًيا،  العامل  عليها  يعول  التي  النامية  ال��دول  اأه��م 

ثانًيا يعول عليها  التوازن احلا�صل يف �صوق الطاقة، وهو  هم يف  كالدولة الأ

كونها من القت�صاديات الواعدة، التي تناف�س وتزداد مناف�صتها مع الزمن، 

فتقارير بيئات ال�صتثمار ت�صعها يف مرتبة جيدة، وتقارير التقييم الئتماين 

حتقق  التعليم  وم�صتويات  ال�صكاين  والنمو  موثوق،  موقع  يف  ا  اأي�صً ت�صعنا 

�صعوًدا نتمنى اأن ينعك�س اإيجابًيا على التنمية التي نن�صد.

عالم ال�صوء  اأي اجتماع مهم يف العامل ت�صلط و�صائل الإ عندما يحدث 

ومناحي  قطاعاته  جميع  تتناول  تقارير  عنه  وتن�صر  املوؤمتر،  اأع�صاء  على 

حياته العامة بدًءا من قيادته ال�صيا�صية وانتهاء مبالحمه الجتماعية مروًرا 

زاد  الع�صرين  اأن ح�صورنا يف جمموعة  واأجزم  وثقافته،  باقت�صاده  بالطبع 

اإيجابياتنا،  ال�صوء على كثري من  و�صلط  اأ�صاًل  املوجود  عالمي  الإ الهتمام 

على  الرتكيز  يتم  اأتوقع  كما  وغالًبا  �صلبياتنا،  من  كثري  على  �صلطه  كما 

العاملي  بالقت�صاد  يعنى  الجتماع  كون  غريها  قبل  القت�صادية  ال�صلبيات 

وحماولة حل م�صاكل العامل وو�صع الروؤى اجلديدة له.

التفوق  حققت  الع�صرين  جمموعة  يف  ع�صاء  الأ الثماين  الدول  معظم 

الطبيعي  امل���ورد  ميلك  يكن  مل  وبع�صها  القت�صاد،  ب��واب��ة  م��ن  وال��ت��ق��دم 

واخلطط  الوا�صحة،  القت�صادية  ي��ة  ال��روؤ ميلك  ك��ان  لكنه  منلكه،  ال��ذي 

على  ذلك  كل  مع  مرتكًزا  الدقيق،  الزمني  والتنفيذ  املتقنة،  ال�صرتاتيجية 

موقعهم  لتعزيز  منها  وال�صتفادة  حتليلها  على  وال��ق��درة  املعلومة  توافر 

ا�صتثمار  ذلك  ي�صاند  والتفوق،  النمو  م�صتويات  على  واملحافظة  التناف�صي 

ن�صان، ودعم املجتمع عرب موؤ�ص�صات مدنية جتعل ارتقاءه  علمي وعملي يف الإ

ورفعته تتوازى مع املنجز القت�صادي.

اإىل  جنًبا  القت�صادية  واأو�صاعنا  اأنظمتنا  اإ�صالح  نوا�صل  اإذ  ونحن 

اأو تطويرات يف خمتلف املجالت �صيبقى احللم  اإ�صالحات كثرية  جنب مع 

ل  رمبا  ول،  الأ العامل  مقدمة  يف  نكون  اأن  وهو  للتحقق،  وقاباًل  م�صروًعا، 

اأن نبداأ معرفة ذلك، لكننا حتًما موؤهلون،  نعرف حتديًدا متى؟ واملفرت�س 

لي�س  بالتاأكيد  لكنه  �صعب،  بع�صها  كثرية  بتفا�صيل  الهتمام  اإىل  ونحتاج 

م�صتحياًل.
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تعد �لهيئة �ل�صعودية للمو��صفات و�ملقايي�س و�جلودة �جلهاز 

بجميع  تخت�س  وهي  باململكة،  للتقيي�س  �لوحيد  �لوطني 

�مل�صتهلك  حماية  �إىل  وتهدف  بالتقيي�س،  �ملتعلقة  ن�صطة  �الأ

و�صمان �مل�صلحة �لعامة من خالل �إ�صد�ر �ملو��صفات �لقيا�صية 

ونظم �جلودة وتطبيقها.

مـال  �أميـن  بـن  نبـيل  �صتاذ  �الأ معايل  يو�صح  �لتايل  �حلو�ر  يف 

حمافظ �لهيئة كثرًي� من �لنقاط �ملتعلقة بعمل �جلهاز،  و�آلية 

عمله يف حماربة �لغ�س �لتجاري، و�لب�صائع �ملقلدة، وغريها، 

وكذلك يناق�س جهود �لهيئة جتاه حماية �القت�صاد �لوطني 

من �ملخاطر �خلارجية و�لد�خلية.

محافظ الهيئة السعودية للمواصفات واملقاييس والجودة:

2020م المملكة معيارًا عالميًا 
للجودة واإلتقان

حوار: خالد الزومان 

• ما هو مفهوم املوا�سفات القيا�سية واجلودة؟، وما هي جماالت تطبيقها يف حياة 
املواطن اليومية؟ 

املوا�صفة القيا�صية هي وثيقة معتمدة من �صلطة معرتف بها حتتوي على جمموعة 

من ال�صرتاطات التي ينبغي توفرها يف املو�صوع املعني به املوا�صفة، ويف تعريف اآخر فاإن 

املوا�صفة القيا�صية هي وثيقة ملجموعة من ال�صرتاطات التي يجب اأن ي�صتوفيها اأي منتج 

اأو مادة من املواد حيث تو�صح املوا�صفة الطرق التي ميكن بها التحقق من توفر هذه 

ن�صطة التجارية اأو ال�صناعية. �صا�س لالأ ال�صرتاطات، واملوا�صفات تعترب حجر الأ

موا�صفات  هناك  اأن  مبعنى  التقيي�س  م�صتوى  ح�صب  للموا�صفات  اأن��واع  وهناك 

فراد بهدف مالءمة احتياجاتهم، وقد تكون  فردية خا�صة قد تكون بني جمموعة من الأ

املوا�صفات موا�صفات خا�صة بال�صركات اأو باحتادات وهو ما ي�صمى باملوا�صفات املهنية 

وتو�صع لتطبقها جمموعة ذات م�صالح م�صرتكة قد تكون خا�صة ب�صناعة بعينها اأو مهنة 

من املهن، ول تعترب املوا�صفات قيا�صية اإل بعد اعتمادها من جهة وطنية متخ�ص�صة 

يف التقيي�س، وهناك نوع اآخر من املوا�صفات التي ت�صدرها هيئات وطنية خمت�صة يف 

بلد من البلدان مثل الهيئة ال�صعودية للموا�صفات واملقايي�س واجلودة يف اململكة، وهذه 

طراف املعنية،  املوا�صفات القيا�صية الوطنية عندما ت�صدر تاأخذ بعني العتبار اآراء الأ

وذلك ليعم نفعها جلميع املواطنني وامل�صتفيدين واجلهات ذات العالقة.

قليمية التي يتم تطبيقها يف  وهناك نوع اآخر من املوا�صفات ي�صمى املوا�صفات الإ

جمموعة دول اإقليمية ذات م�صالح م�صرتكة مثل املوا�صفات القيا�صية اخلليجية، التي 

ت�صدرها هيئة التقيي�س لدول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية، وكذلك املوا�صفات 

خري  العربية التي ت�صدرها املنظمة العربية للتنمية ال�صناعية والتعدين، اأما النوع الأ

فهو املوا�صفات القيا�صية الدولية التي ت�صدر من منظمات دولية ت�صارك يف ع�صويتها 

كثري من دول العامل وتربطها م�صالح م�صرتكة مثل املوا�صفات القيا�صية الدولية 

التي  الدولية  القيا�صية  واملوا�صفة   ،ISO للتقيي�س  الدولية  املنظمة  من  ال�صادرة 

ت�صدر من الهيئة الدولية الكهرتقنية IEC وكذلك املوا�صفات القيا�صية التي ت�صدر 

غذية امل�صماه الكودك�س.  من جلنة د�صتور الأ

اأما اجلودة فهي بب�صاطة تعني مطابقة املنتج اأو اخلدمة للموا�صفات القيا�صية 

ي  اخلا�صة بها، وبطبيعة احلال فاإنه ل ميكن �صناعة اأي منتج اإل بعد اأن يخ�صع لأ

من املوا�صفات ال�صابق ذكرها. 
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محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة

لية �ص�س.. و�الآ �الأ

لية  إليها املوا�سفات القيا�سية ال�سعودية، وما هي االآ �س�س التي ت�ستند ا • ما هي االأ
التي تعمل بها الهيئة يف ذلك؟ 

املوا�صفات القيا�صية الوطنية ت�صتند اإىل معايري عاملية متعارف عليها ويف الوقت 

نف�صه حتقق التوافق مع املتطلبات الوطنية مبعنى اأن املوا�صفات القيا�صية ال�صعودية 

�صالمية والظروف املناخية. تراعي اأحكام ال�صريعة الإ

ومن جانبها تقوم الهيئة باإعداد املوا�صفات القيا�صية وفق خطط �صنوية لتلبية 

ن�صطة القت�صادية باململكة العربية ال�صعودية، كما تتم اإتاحة الفر�صة جلميع  احتياجات الأ

طراف امل�صتفيدة من املوا�صفات القيا�صية بامل�صاركة يف جلان وطنية يتم ت�صكيلها لطرح  الأ

ومناق�صة املوا�صيع التي يتم اإعداد م�صاريع موا�صفات قيا�صية �صعودية لها، وذلك لتحديد 

ولوية التي تتما�صى مع احلاجات الفعلية ومبا يخدم امل�صلحة العامة. الأ

م�صاريع  اإع��داد  عملية  يف  املعنية  ط��راف  الأ م�صاركة  اأن  بالذكر  اجلدير  ومن 

بناءة  بطريقة  ومناق�صتها  امل�صكالت،  حل  يف  بفاعلية  ي�صهم  القيا�صية  املوا�صفات 

طراف املعنية.  ومو�صوعية، واإىل اإيجاد احللول التي حتقق نقطة التوازن بني جميع الأ

مراجعتها  يتم  ال�صعودية  القيا�صية  املوا�صفات  اأن  ا  اأي�صً اإليه  �صارة  الإ جتدر  ومما 

وحتديثها عند احلاجة ومبا يتما�صى مع التطورات وامل�صتجدات الدولية يف هذا املجال 

احليوي املهم، وتقوم الهيئة بتزويد اجلهات املعنية مب�صاريع املوا�صفات وتلقي ردودهم 

خذها بعني العتبار قبل اإ�صدار املوا�صفة القيا�صية ال�صعودية.  ومالحظاتهم عليها لأ

ر�صالة.. وخدمات

• ما هي مهام واأن�سطة الهيئة ور�سالتها ودورها يف خدمة امل�ستهلك واالقت�ساد 
الوطني؟ 

الوحيد  الوطني  واجلودة هي اجلهاز  واملقايي�س  للموا�صفات  ال�صعودية  الهيئة 

اإىل حماية  وتهدف  بالتقيي�س،  املتعلقة  ن�صطة  الأ بجميع  وتخت�س  باململكة  للتقيي�س 

ونظم  القيا�صية  املوا�صفات  اإ�صدار  خالل  من  العامة  امل�صلحة  و�صمان  امل�صتهلك 

اجلودة وتطبيقها، واأن تكون جهاًزا متميًزا يف جميع جمالت التقيي�س واجلودة على 

قليمي والدويل. امل�صتوى الوطني والإ

�أدو�ر �أخرى

نظم  وتطبيق  ال�سعودية  القيا�سية  املوا�سفات  واعتماد  باإ�سدار  الهيئة  تقوم   •
خرى املنوط بالهيئة القيام بها؟ دوار االأ اجلودة فما هي االأ

اأود التو�صيح اأن دور الهيئة ل ينتهي عند اإ�صدار املوا�صفات القيا�صية ال�صعودية 

منح  اإج��راءات  وفعلًيا من خالل  املوا�صفات عملًيا  تطبيق  اإىل  دوره��ا ميتد  اإن  بل 

عالمة اجلودة ال�صعودية ملختلف ال�صلع واملنتجات، وكذلك اإجراءات اإ�صدار �صهادات 

دارة وكذلك تطبيق  املطابقة يف اأن�صطة ال�صترياد والت�صدير ومنح �صهادات نظم الإ

�صافة اإىل دورها يف امل�صاهمة  هذه املوا�صفات يف جمال الختبارات واعتمادها، بالإ

يف حماية امل�صتهلكني يف جمال التعاون مع اجلهات الرقابية حلماية ال�صوق املحلي من 

ال�صلع املقلدة والرديئة واملغ�صو�صة حيث تعترب املوا�صفات القيا�صية ال�صعودية واللوائح 

الفنية هي املعيار الوحيد للحكم على جودة و�صالحية هذه ال�صلع املختلفة الواردة اإىل 

اأ�صواقنا من خارج اململكة. 

يف  الهيئة  داخ��ل  ال�سعودية  القيا�سية  املوا�سفات  إ���س��دار  ا عملية  تتم  كيف   •
القطاعات املختلفة؟ 

التي  بالهيئة  املختلفة  الفنية  دارات  الإ على  واأعمالها  اآلياتها  ت�صتند يف  الهيئة 

ل�صبط  العامة  دارة  والإ للموا�صفات،  العامة  دارة  الإ وت�صمل  مقوماتها  اأه��م  متثل 

دارة العامة للمختربات، وكل هذه  دارة العامة للتحقق من املطابقة، والإ اجلودة، والإ

داء املهام املوكلة للهيئة كجهاز  دارات تعمل يف منظومة متكاملة بع�صها مع بع�س لأ الإ

وطني للتقيي�س يتوىل اإ�صدار املوا�صفات القيا�صية وكذلك منح ال�صهادات للمنتجات 

الدواء  با�صتثناء  واخلدمات  املنتجات  وجميع  وال�صلع  للخدمات  املطابقة  و�صهادات 

وامل�صتح�صرات الطبية حيث اإن هذا من مهام الهيئة العامة للغذاء والدواء.

كفاءة �ملو��صفات �لقيا�صية

املنظمات  ال�سعودية مقارنة بنظريتها يف  القيا�سية  املوا�سفات  • ما مدى كفاءة 
والهيئات املعنية بالتقيي�س؟ 

ت�صتند املوا�صفات القيا�صية ال�صعودية اإىل املعايري الدولية فالهيئة ممثل للمملكة 

يف املنظمات والهيئات الدولية املعنية بالتقيي�س وت�صارك دورًيا يف اجتماعاتها وجلانها 

اإىل جانب امل�صاركة يف الت�صويت على املوا�صفات الدولية التي يتم اإ�صدارها واعتمادها 

ع�صاء، كما تتبنى الهيئة العديد من املوا�صفات الدولية التي تتالءم  باأغلبية الدول الأ

مع ظروف ومتطلبات اململكة، وبالتايل فاإن املوا�صفات القيا�صية ال�صعودية ت�صتند اإىل 

ا�صرتاطات ومتطلبات دولية متعارف عليها بني جميع دول العامل. 

�أدو�ر تنفيذية 

• نعرف اأن الهيئة تقوم باإ�سدار املوا�سفات القيا�سية التي تت�سمن اال�سرتاطات 
واملتطلبات الفنية لل�سلع واملنتجات؟ هل يوجد للهيئة اأدوار تنفيذية؟ 

�صا�صي للهيئة ال�صادر باملر�صوم امللكي الكرمي بتاريخ 1392/3/3ه�  النظام الأ

خري مل�صمى الهيئة واإ�صافة اجلودة لها مبوجب قرار جمل�س الوزراء  وكذلك التعديل الأ

�صارة اإىل اأن دور الهيئة ت�صريعي، بل تعترب  املوقر بتاريخ 1430/2/28ه� ل يت�صمن الإ

الهيئة جهة ت�صريعية وتنفيذية ورقابية ولكن بحدود، بحيث ل يوجد للهيئة ال�صلطة اإل 

يف املنتجات احلا�صلة على عالمة اجلودة ال�صعودية، والهيئة تقوم ب�صحب عينات من 

�صواق وذلك  �صواق املرخ�س لها بو�صع عالمة اجلودة حتى بعد تداولها يف الأ ال�صلع والأ

للتاأكد من التزام ال�صانع باملوا�صفات القيا�صية وال�صرتاطات الفنية وبعد ذلك ترفع 

الهيئة النتائج للجهات الرقابية لتخاذ الالزم ب�صاأن ال�صلع املخالفة. 

حماية �مل�صتهلك

واحلد  امل�ستهلك  حماية  جمال  يف  الهيئة  جهود  على  ال�سوء  ت�سليط  ناأمل   •
الغ�س  ومكافحة  وامل��ق��ل��دة  واملغ�سو�سة  ال��ردي��ئ��ة  واملنتجات  ال�سلع  دخ���ول  م��ن 

التجاري؟ 

املوا�صفات القيا�صية ال�صعودية واللوائح الفنية هي املرجعية التي ت�صتند اإليها 

اجلهات الرقابية املعنية بحماية امل�صتهلك، وهناك تعاون وتن�صيق م�صتمر مع هذه 

التجارة  وزارة  برئا�صة  جلنة  ت�صكيل  على  الهيئة  اإدارة  جمل�س  واف��ق  وقد  اجلهات 

وال�صناعة وع�صوية كل من وزارة ال�صوؤون البلدية والقروية، ووزارة الزراعة، ووزارة 

املياه والكهرباء، والهيئة ال�صعودية للموا�صفات واملقايي�س واجلودة، والهيئة العامة 

للغذاء والدواء، وم�صلحة اجلمارك، بالتن�صيق مع الغرف التجارية ال�صناعية؛ لبحث 

�صبل تطبيق املوا�صفات القيا�صية ال�صعودية على جميع املنتجات وال�صلع امل�صنعة حمليا 

وتو�صيح دور اجلهات املختلفة يف حماية امل�صتهلك.

ن�صر ثقافة �جلودة

• ما هو دور الهيئة يف ن�سر ثقافة اجلودة ورفع م�ستوى الوعي باأهمية املوا�سفات 
القيا�سية ال�سعودية والتعريف بها؟ 

هناك منو م�صتمر يف درجة الوعي باأهمية املوا�صفات القيا�صية ال�صعودية ودورها يف 

حماية امل�صتهلك ودعم القت�صاد الوطني، والهيئة تبذل جهوًدا ملمو�صة ول تدخر و�صًعا 

المواصفات القياسية السعودية تراعي 
أحكام الشريعة والظروف المناخية

دور الهيئة ال ينتهي عند إصدار 
المواصفات بل تطبيقها عملًيا وفعلًيا
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براز دور املوا�صفات القيا�صية ال�صعودية. كما اأن  يف امل�صاركة يف جميع املعار�س الوطنية لإ

الهيئة تعمل على عقد ندوات وور�س عمل عن التقيي�س واأهميته ب�صكل عام، اإ�صافة اإىل الور�س 

والندوات املتخ�ص�صة منها اإىل جانب الحتفاء باملنا�صبات املهمة مثل )اليوم العربي للتقيي�س 

- اليوم العاملي للتقيي�س - اليوم العاملي حلماية امل�صتهلك( ودعوة طالب املدار�س لزيارة 

الهيئة يف املنا�صبات، بالإ�صافة اإىل التعاون مع كافة و�صائل الإعالم امل�صموعة واملقروءة 

واملرئية لن�صر املواد ال�صحفية والتلفزيونية والإذاعية التي تربز اأهمية املوا�صفات القيا�صية 

واجلهود الكبرية التي تبذلها الهيئة يف جمال اإ�صدار املوا�صفات القيا�صية ال�صعودية التي 

ول( ملواجهة ال�صلع املقلدة واملغ�صو�صة والرديئة.  تعترب مبثابة )خط الدفاع الأ

تعاون.. وتن�صيق

• ما مدى التعاون والتن�سيق بني الهيئة ال�سعودية للموا�سفات واملقايي�س واجلودة 
وجمعية حماية امل�ستهلك؟ 

الهيئة  اإن  امل�صتهلك حيث  الهيئة وجمعية حماية  دائم بني  وتن�صيق  تعاون  هناك 

احت�صنت اجلمعية يف مبانيها منذ اإن�صائها، كما اأن اأول اجتماع للجمعية العمومية جلمعية 

التعاون والتن�صيق  اأن  اإدارتها كان مبقر الهيئة، كما  حماية امل�صتهلك واختيار جمل�س 

م�صتمر طوال العام وهناك العديد من الفعاليات والندوات وور�س العمل امل�صرتكة التي 

متت ا�صت�صافتها يف مقر الهيئة وكان اآخرها اإقامة ندوة مبقر الهيئة مبنا�صبة الحتفاء 

اإىل توفري  1431/3/14ه����، وكل ذلك يهدف  ح��د بتاريخ  بيوم امل�صتهلك اخلليجي الأ

دارة  املعلومات ال�صحيحة والدقيقة واملطلوبة حلماية امل�صتهلك، كما اأن املدير العام لالإ

العامة للتحقق من املطابقة بالهيئة ع�صو جمل�س اإدارة اجلمعية. 

�لغ�س �لتجاري

التجاري.. الغ�س  مبكافحة  العالقة  ذات  احلكومية  اجلهات  من  العديد  • هناك 
هل يوجد تعاون وتن�سيق بينكم وبني هذه اجلهات لتطبيق املوا�سفات القيا�سية 

ال�سعودية؟ 

تتعاون الهيئة مع بع�س اجلهات احلكومية يف تطبيق املوا�صفات القيا�صية ال�صعودية، 

واحلد من دخول ال�صلع املقلدة واملغ�صو�صة والرديئة، ومنها وزارة التجارة وال�صناعة، 

وم�صلحة اجلمارك ووزارة ال�صوؤون البلدية والقروية ووزارة ال�صحة، وهناك تن�صيق دائم 

وم�صتمر مع جميع الغرف التجارية ال�صناعية باململكة، اإ�صافة اإىل التن�صيق مع هيئات 

التقيي�س يف دول جمل�س التعاون اخلليجي من خالل هيئة التقيي�س اخلليجية على مدار 

ن�صطة واملهام املنوطة باأجهزة  العام وامل�صاركة يف امللتقيات والندوات واللجان لدعم الأ

التقيي�س يف دول جمل�س التعاون. 

جهود م�صرتكة

ال�سلع  دخول  ملنع  اجلمارك  وم�سلحة  الهيئة  بني  امل�سرتكة  اجلهود  عن  • وماذا 
امل�ستوردة غري املطابقة للموا�سفات القيا�سية ال�سعودية؟ 

هناك تن�صيق دائم وم�صتمر بني الهيئة والإخوة امل�صوؤولني يف م�صلحة اجلمارك 

طوال العام حلماية اأ�صواقنا املحلية و�صحة و�صالمة امل�صتهلك، كما اأن اجلهود جتري 

دارة  الإ خالل  من  اجلمارك  مب�صلحة  اإلكرتونًيا  الهيئة  لربط  و�صاق  قدم  على  حالًيا 

العامة لتقنية املعلومات وكل ذلك بهدف اأن تكون ال�صلع والب�صائع امل�صتوردة للمملكة 

مطابقة للموا�صفات القيا�صية ال�صعودية واأل ت�صر بامل�صتهلك.

القيا�سية  امل��وا���س��ف��ات  ملتطلبات  وامل��ن��ت��ج��ات  ال�����س��ل��ع  جميع  تخ�سع  ه��ل   •
ال�سعودية؟ 

لي�س هناك اأي �صلعة اأو منتج �صناعي ل يخ�صع ملوا�صفة قيا�صية، اأو لئحة فنية 

فكما قلنا لبد من موا�صفة قيا�صية ي�صتند اإليها ال�صانع اأو التاجر عند القيام باإنتاج 

اأي �صلعة، وتت�صمن هذه املوا�صفات ال�صرتاطات واملتطلبات الفنية التي ت�صمن احلد 

املقبول من اجلودة. 

�ل�صلع �ملقلدة

�سواق  االأ يف  تنت�سر  التي  والرديئة  واملغ�سو�سة  املقلدة  ال�سلع  من  الكثري  هناك   •
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�سرار وال�سيما يف جمال لعب  وتت�سبب يف حدوث العديد من املخاطر واالأ

طفال.. ما تف�سري معاليكم لهذه الظاهرة ال�سلبية؟  االأ

طفال عنايتها واهتمامها، وذلك من خالل اإ�صدار  اأولت الهيئة مو�صوع لعب الأ

جمموعة من املوا�صفات القيا�صية ال�صعودية واللوائح الفنية اخلا�صة بها، والتي 

تت�صمن العديد من ا�صرتاطات ومتطلبات ال�صالمة واجل��ودة، كما اأن خمتربات 

القيا�صية،  املوا�صفات  لتلك  طبقا  اإليها  املحالة  العينات  باختبار  تقوم  الهيئة 

طفال  وخ�صو�صا اأن هذا املو�صوع مي�س �صريحة غالية على قلوبنا جميعا وهم الأ

مبختلف اأعمارهم. 

ر�صادات التي تقدمها الهيئة ملن �صيقوم ب�صراء  وهناك العديد من الن�صائح والإ

مور ومنها، اأن الطفل يف �صن  لعبة للطفل، حيث يجب عليه مراعاة العديد من الأ

كرب �صًنا من نواح عدة  طفال الأ الثالثة والرابعة واخلام�صة يختلف عن غريه من الأ

ت�صتمل على اإدراكه ببع�س خماطر اللعبة، وحدود ال�صتفادة منها، فمثاًل الطفل ذو 

ربع �صنوات قد ل يكون من املنا�صب اإطالقا اإعطاوؤه لعبة حتتوي على بطاريات  الأ

و اإعطاوؤه لعبة حتتوي على اأطراف حادة، 
جافة ميكن نزعها ب�صهولة والعبث بها، اأ

اأو مكونات �صغرية ميكن نزعها اأو فكها اأو ابتالعها اأو بع�س املواد ال�صائلة التي قد 

توؤدي مل�صاكل كبرية، وكثرًيا ما حتتوي بع�س الدمى على ف�صو�س تت�صكل منها اأعني 

اأو اأنف الدمية، تلك الف�صو�س من املهم جًدا التاأكد من اأنه ل ميكن للطفل نزعها 

طفال فعل ذلك دائًما. �صنان، كما يحاول بع�س الأ باليد، اأو الأ

• وكيف يتم التاأكد من مطابقة ال�سلع واملنتجات ملتطلبات املوا�سفات القيا�سية 
ال�سعودية؟ 

ول على املوا�صفات القيا�صية  جميع اجلهات الرقابية باململكة ت�صتند يف املقام الأ

ال�صعودية اأو اللوائح الفنية عند تقرير مدى �صالمة وجودة ال�صلع واخلدمات، كما 

�صواق لفح�صها واختبارها باملختربات املخت�صة  اأنه عند �صحب اأي عينات من الأ

بالهيئة يتم اإجراء هذه الختبارات ا�صتناًدا اإىل املوا�صفات القيا�صية ال�صعودية، 

وهناك �صلع حا�صلة على عالمة اجلودة اأو �صهادة املطابقة وهذا يعني اأن هذه ال�صلع 

يتم اإنتاجها وت�صنيعها طبًقا للموا�صفات القيا�صية ال�صعودية، اإ�صافة اإىل اأن هناك 

تعاونا بني الهيئة وبع�س املختربات اخلا�صة لإجراء الختبارات على بع�س ال�صلع 
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اللجنة  الهيئة من خالل  اأن تكون هذه املختربات معتمدة من  واملنتجات ب�صرط 

يف  خمتربا   )31( من  اأكرث  ن  الآ حتى  الهيئة  اعتمدت  وقد  لالعتماد،  ال�صعودية 

املجالت املختلفة.

عالمة �جلودة �ل�صعودية

وهل  ال�سعودية...  اجلودة  عالمة  يحمل  املنتج  اأو  ال�سلعة  باأن  املق�سود  • ما 
مان بها؟  يعني ذلك توفر متطلبات وا�سرتاطات ال�سالمة واالأ

مان وال�صالمة لل�صلعة التي حتمل هذه  �صعار عالمة اجلودة يعني ال�صمان والأ

العالمة، ورغم اأن عالمة اجلودة مازالت اختيارية اإل اأنها متثل عالمة متيز وتفوق 

اإىل  اجل��ودة  عالمة  على  احلا�صلة  املن�صاآت  وتخ�صع  عليها،  احلا�صلة  لل�صركات 

اإجراءات دقيقة و�صارمة قبل منحها عالمة اجلودة اإ�صافة اإىل التفتي�س الدوري 

املنتجات حتى بعد  املن�صاآت، وكذلك �صحب عينات من هذه  واملفاجئ على هذه 

�صواق لفح�صها واختبارها والتاأكد من مطابقتها للموا�صفات القيا�صية  نزولها لالأ

ال�صعودية اخلا�صة بها، ويف هذا املقام ي�صرين دعوة جميع املن�صاآت للح�صول على 

نها متثل قيمة م�صافة لهذه ال�صركات يف جمال التميز  عالمة اجلودة ال�صعودية لأ

واجلودة والريادة، واأود اأن اأو�صح اأنه نتيجة ال�صمعة الطيبة للعالمة خارج اململكة 

فقد ح�صل 24 م�صنًعا من دول اخلليج العربية على عالمة اجلودة و10 م�صانع من 

جمهورية م�صر العربية وم�صنع واحد من ال�صني، وت�صعى الهيئة حثيًثا ل�صتقطاب 

يزو. اأكرب عدد من املن�صاآت للح�صول على عالمة اجلودة �صهادات الآ

• ما هو مفهوم iso؟ وما الفرق بينه وبني عالمة اجلودة؟ 
ع�صاء  يزو تعني منظمة التقيي�س العاملية iso وهي ملتقى جلميع الدول الأ الآ

ال�صعودية  الهيئة  من  معتمد  كنظام  ال�صعودية  اجل��ودة  عالمة  عن  تختلف  وهي 

اإىل معايري  ي�صتند  اإ�صدار عالمة اجلودة  واملقايي�س واجل��ودة ولكن  للموا�صفات 

وموا�صفات قيا�صية دولية تنظم ن�صاط منح ال�صهادات وهو النظام املعمول به يف 

معظم دول العامل، وهناك العديد من املن�صاآت ال�صناعية واخلدمية يف خمتلف 

دول العامل التي ح�صلت على �صهادات تطبيق متطلبات نظم اإدارة اجلودة املعروفة 

ب�ISO 9001 وغريها من النظم واملوا�صفات الدولية. 

دارة وهل هناك  االإ يزو يف جمال نظم  االآ �سهادات  يعني احل�سول على  • ماذا 
مبالغة يف ا�ستخدام هذا امل�سطلح؟ 

يزو تفخر بح�صولها على هذه ال�صهادات  املن�صاآت التي ح�صلت على �صهادات الآ

التي تعني اللتزام مبعايري اجلودة والتميز �صواًء يف القطاع ال�صناعي اأو اخلدمي، 

اإدارة اجلودة،  نظم  املن�صاآت احلا�صلة على  العديد من  اأن هناك  اإىل  �صافة  بالإ

ونظم �صالمة الغذاء، ونظم اإدارة البيئة وغريها، وقد قامت الهيئة مبنح العديد من 

دارة وهناك العديد من الطلبات قيد البحث والدرا�صة. اجلهات �صهادات نظم الإ

عيوب يف �ل�صناعة

• اأين م�سوؤولية الهيئة يف احلد من دخول ال�سلع واملنتجات التي حتتوي على 
جهزة الكهربائية؟ وهل تخ�سع  عيوب يف ال�سناعة مثل بع�س ال�سيارات واالأ

هذه ال�سلع للموا�سفات القيا�سية ال�سعودية؟ 

اأود التاأكيد اأن الهيئة جزء من منظومة وطنية كبرية يف جمال الرقابة على 

يف  خ��وة  الإ املو�صوع  هذا  يف  ي�صاركنا  ولكن  مبفردنا  نعمل  ل  فنحن  واملنتجات  ال�صلع 

م�صلحة اجلمارك ووزارة التجارة وال�صناعة )وكالة الوزارة ل�صوؤون امل�صتهلك( ووزارة 

خمالفة  اأو  اأخطاء  اأو  عيوب  اأي  اكت�صاف  وعند  وغريها،  والقروية،  البلدية  ال�صوؤون 

للموا�صفات القيا�صية ال�صعودية فاإن ذلك يعترب نوًعا من الغ�س التجاري ح�صبما ن�صت 

عليه لئحة نظام الغ�س التجاري املعتمدة اأخرًيا، وانظر اإىل النجاحات التي حققتها 

جهزة الرقابية يف مكافحة الغ�س التجاري والب�صائع املقلدة وكل ذلك ي�صتند  خمتلف الأ

ول اإىل تطبيق املوا�صفات القيا�صية ال�صعودية.  يف املقام الأ

اأما يف جمال ال�صيارات فقد اأ�صدرت الهيئة اأكرث من 200 موا�صفة قيا�صية �صعودية 

اخت�صت ب�صالمة ال�صيارات وقطع الغيار وهي ل تقل يف متطلباتها وا�صرتاطاتها عن 

�صارة  مثيالتها يف الدول املتقدمة مثل اأمريكا واأوروبا واليابان، ويف هذا ال�صياق اأود الإ

اإىل اأنه يف حال وقوع اأي حادث مروري وتظلم اأحد قائدي ال�صيارات من اأن احلادث 

وقع نتيجة غ�س جتاري يف قطع غيار فاإن خمتربات الهيئة تك�صف ذلك من خالل اإجراء 

الختبارات الالزمة يف حالة طلب ذلك؛ للتاأكد من وجود غ�س يف قطع الغيار من عدمه 

التجارة  وزارة  مثل  املخت�صة  اجلهات  اإىل  املو�صوع  اإحالة  تتم  الغ�س  ثبوت  حالة  ويف 

دارة العامة ملكافحة الغ�س التجاري. وال�صناعة، الإ

3500 موا�صفة  اأكرث من  الهيئة  اأ�صدرت  الكهربائية فقد  جهزة  الأ اأما يف جمال 

قيا�صية �صعودية يف املجال الكهروتقني تت�صمن ال�صرتاطات واملتطلبات املتعلقة بال�صالمة 

داء. واجلودة وح�صن الأ

�لتمويل

عمال الهيئة وهل تكفي هذه امل�سادر لقيام  • هل ميكن معرفة م�سادر التمويل الأ
كمل؟  الهيئة بدورها على الوجه االأ

تعد الهيئة ال�صعودية للموا�صفات واملقايي�س واجلودة جهة حكومية ذات �صخ�صية 

اعتبارية ولها ميزانية خا�صة، ولها اإيرادات تتمثل يف بيع املوا�صفات القيا�صية ال�صعودية 

واإج��راءات الختبارات يف  والت�صدير  املطابقة  ور�صوم منح عالمة اجلودة و�صهادات 

خمتربات الهيئة، كما اأن الهيئة ت�صعى اإىل متويل نف�صها ذاتًيا وفًقا للخطة ال�صرتاتيجية 

دارة.  املعتمدة من قبل جمل�س الإ

�ل�صناعة �لوطنية

ال�سغرية  املوؤ�س�سات  وبخا�سة  الوطنية  ال�سناعة  خدمة  يف  الهيئة  دور  هو  ما   •
واملتو�سطة؟وهل تتابع الهيئة الرتاخي�س ال�سناعية اجلديدة؟ 

الرتاخي�س  مبتابعة  يتعلق  امل�صانع  وخمتلف  الهيئة  بني  وتن�صيق  تعاون  هناك 

ال�صناعية لل�صناعات الوليدة وتقدمي ال�صت�صارات الفنية لها وم�صاعدتها يف تطبيق 

املوا�صفات القيا�صية املتعلقة بال�صلع اأو املنتجات، وتذليل جميع ال�صعوبات والعقبات التي 

تعوق تطبيق املوا�صفات القيا�صية اأو نظم اجلودة بامل�صانع. 

قمة �لت�صنيف �لعربي

ومنظمات  هيئات  بني  واجلودة  واملقايي�س  املوا�سفات  هيئة  معاليكم  ي�سع  • اأين 
خرى اإقليمًيا وعربًيا ودولًيا؟ التقيي�س االأ

املوا�صفات  جم��ال  يف  العربي  الت�صنيف  قمة  يف  ال�صعودية  العربية  اململكة 

الدول  من  وغريها  العربية  الدول  يف  اأ�صقائنا  باعرتاف  وهذا  واجل��ودة  واملقايي�س 

ن حوايل 19000 موا�صفة قيا�صية  ال�صديقة وال�صقيقة، وقد اأ�صدرت الهيئة حتى الآ

التقيي�س  هيئة  مثل  العريقة  التقيي�س  هيئات  اأ�صدرته  ما  ي�صارع  وهو عدد  �صعودية 

الفرن�صية واملعهد الربيطاين للموا�صفات واملعهد الرتكي للموا�صفات، وتتطلع الهيئة 

مبنتجاتها  ال�صعودية  العربية  )اململكة  2020م  لعام  امل�صتقبلية  روؤيتها  حتقيق  اإىل 

تقان( وت�صعى الهيئة حالًيا اإىل التعاون والتن�صيق  وخدماتها معياًرا عاملًيا للجودة والإ

تطلعات خادم  وتلبية  امل�صتقبلية  الروؤية  لتحقيق هذه  واخلا�س  العام  القطاعني  مع 

احلرمني ال�صريفني يف اأن تكون اململكة يف م�صاف دول العامل املتقدمة فيما يتعلق 

تقان.  باجلودة والإ

أصدرنا 19000 مواصفة.. وأكثر من 200 
مواصفة مختصة بسالمة السيارات

المنشآت الحاصلة على عالمة الجودة 
تخضع إلجراءات صارمة وتفتيش دقيق
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Comparison TASI Performance with GCC Markets - June 2010

Bahrain Muscat Doha

1-June 3-June 5-June 7-June 9-June 11-June 13-June 15-June 17-June 19-June 21-June 23-June 25-June 27-June 29-June

األسواق الخليجية

متفاوتة  ن�صب  املوؤ�صرات على  اأغلقت معظم  ال�صهر،  بداية  ن�صبيًا منذ  اأفقي  ب�صكل  �صواق اخلليجية  الأ �صارت معظم 

وراق املالية �صارت مب�صار مرتفع حتى  مابني -2% و -3%، اإل اأن موؤ�صر ال�صوق املالية ال�صعودية وموؤ�صر �صوق قطر لالأ

وراق املالية،  �صبوع الثالث، بعدها بعدها بالنخفا�س التدريجي. وقد كان اأعلى املوؤ�صرات اأداء موؤ�صر �صوق قطر لالأ الأ

وراق املالية يليه موؤ�صر �صوق  يليه موؤ�صر ال�صوق املالية ال�صعودية. اأما اأكرث املوؤ�صرات �صلبية فكان موؤ�صر �صوق دبي لالأ

وراق املالية. م�صقط ثم �صوق البحرين لالأ
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أسواق األسهم

TASI Daw Jones NASDAQ FTSE 100 DAX CAC 40 NIKKI 225

Comparison TASI Performance with Global Markets - June 2010
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األسواق العاملية

�صواق املالية ب�صكل مت�صق من �صمنها موؤ�صر ال�صوق املالية ال�صعودية، الذي تفوق يف اأدائه  �صارت معظم موؤ�صرات الأ

اأنها اتخذت  اإل  ول،  �صبوع الأ اأ�صواق املال العاملية �صلبيًا يف الأ اأداء معظم  اأ�صواق املال العاملية. وقد كان  على معظم 

اأف�صل  كان  وقد  اأخرى.  بالنخفا�س مرة  بعد ذلك  لتعود  الثالث،  �صبوع  الأ نهاية  ا�صتمر حتى  م�صارًا �صاعدًا  بعدها 

املوؤ�صرات اأداء موؤ�صر DAX يليه موؤ�صر ال�صوق املالية ال�صعودية، اأما اأكرث املوؤ�صرات �صلبية فكان موؤ�صر NASDAQ يليه 

.FTSE 100 بعد ذلك
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اأداء �سركات الو�ساطة )جميع عمليات البيع وال�سراء ( الن�سف �سنوي 2010م 

Member Activity for First Half 2010

Member Nameالرتتيبالن�سبةال�سفقاتالرتتيبالن�سبةكمية التداوالتالرتتيبالن�سبة قيمة التداول�سركة الو�ساطة

VALUE %PositionVOLUME %PositionTRADES %Position

4AlJazira Capital%12,716,12911.64%17,021,212,443.0017.65%153,368,254,618.5016.83اجلزيرة كابيتال

Al Rajhi Capital 2%23,929,75816.85%26,609,818,870.0016.61%137,905,572,762.0015.13 �صركة الراجحي للخدمات املالية 

وراق املالية 7Sabb Securities Limited%41,820,2877.80%34,668,959,952.0011.73%108,746,600,562.5511.93 �صاب لالأ

هلي كابيتال NCB Capital 1%33,989,00817.10%44,753,997,477.0011.95%107,130,058,917.1011.75الأ

5Fransi Tadawul%52,452,02410.51%53,873,178,085.009.73%89,150,746,046.709.78 فرن�صي تداول

3Samba Capital%62,866,62512.29%63,491,725,669.008.78%84,078,049,928.759.22�صامبا كابيتال

8ANB Invest%71,408,9096.04%72,764,302,129.006.95%61,560,174,773.706.75العربي لال�صتثمار

Riyad Capital 6%82,059,8918.83%82,212,399,025.005.56%53,364,462,995.755.86الريا�س املالية

�صتثمار كابيتال 9AlIstithmar Capital%9539,9452.31%91,230,219,845.003.09%30,877,513,908.503.39 الإ

Saudi Hollandi Capital 11%10381,3131.63%10849,503,242.002.14%21,160,096,705.002.32ال�صعودي الهولندي املالية

AlBilad Investment Co.10%11391,0611.68%11640,462,273.001.61%15,783,736,778.801.73�صركة البالد لال�صتثمار

Falcom Financial Group .12%12204,6090.88%12355,382,369.000.89%9,204,857,989.601.00 فالكم للخدمات املالية

�صتثمار  14AlNefaie Investment Group%1373,2700.31%13264,809,607.000.67%5,603,292,649.600.61  جمموعة النفيعي لالإ

16Credit Suisse%1666,4800.28%14138,962,373.000.35%5,353,262,391.300.59  كريديت �صوي�س العربية ال�صعودية

18Jadwa Investment%1759,7280.26%15129,736,961.000.33%5,248,864,783.700.58  جدوى لال�صتثمار 

17EFG_Hermes ksa%1565,4140.28%16141,325,088.000.36%4,969,006,668.500.55  هريمي�س ال�صعودية

15Osool Capital%1472,1250.31%17174,537,528.000.44%3,521,597,120.100.39  اأ�صول املالية 

13ALOULA GEOJIT BROKERAGE COMP%1875,8690.33%18127,222,566.000.32%3,174,549,422.650.35 األوىل جوجيت للو�صاطة املالية 

19Morgan Stanley Saudi Arabia%1928,0740.12%1971,934,812.000.18%2,229,583,654.700.24 مورغان �صتانلي ال�صعودية

وراق املالية 20Deutsche Securities%2022,7860.01%2042,513,560.000.11%2,053,027,027.600.23دويت�صه لالأ

23SHUAA Capital Saudi Arabia%2111,8860.05%2132,388,791.000.08%1,129,587,549.700.12�صعاع كابيتال

27Global Investment House Saudi Arabia%235,6110.02%2230,537,629.000.08%1,056,987,781.350.12 بيت ال�صتثمار العاملي )ال�صعودية( 

مارات خلدمات ال�صتثمار  25Emirates Investment Services%259,5880.04%2324,300,557.000.06%801,054,966.200.09 الإ

Rana Investment Co.21%2219,8060.08%2431,037,007.000.08%782,224,441.800.09  رنا لال�صتثمار 

و�صط لال�صتثمار املايل 24Middle East Financial Investment Company%2410,3410.04%2527,222,541.000.07%642,204,142.500.07  �صركة ال�صرق الأ
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أداء شركات الوساطة

نرتنت( الن�سف �سنوي 2010م  اأداء �سركات الو�ساطة )جميع عمليات البيع وال�سراء عن طريق االإ

Internet Activity for  First Half   2010

 الرتتيبالن�سبة قيمة التداول�صركة الو�صاطة

الن�سبة 

عن طريق 

االنرتنت

الرتتيب الن�سبةكمية التداوالت

الن�سبة 

عن طريق 

االنرتنت

الرتتيبالن�سبةال�سفقات

 الن�سبة 

عن طريق 

االنرتنت

Member Name

Internet Value
 Value
Rank

 Internet
 Value
Ratio

 Internet
 Value Bank

Ratio
Internet Volume

 Internet
 Volume

Ratio

 Volume
Rank

 Internet
 Volume
 Bank
Ratio

 Internet
Trades

 Internet
 Trades

Ratio

 Trades
Rank

 Internet
 Trades
 Bank
Ratio

AlJazira Capital%379.79%2,036,28014.02%175.43%5,235,693,52723.24%176.31%115,408,321,045.9522.71اجلزيرة كابيتال

هلي كابيتال NCB Capital %174.35%2,691,36318.53%266.00%3,077,843,35813.66%265.44%68,554,344,480.5513.49 الأ

Fransi Tadawul%482.17%1,912,50013.16%374.53%2,845,055,36012.63%374.81%65,588,365,026.4012.91فرن�صي تداول 

Samba Capital%284.26%2,287,64915.75%477.98%2,685,853,09211.92%472.33%59,972,232,512.8011.80 �صامبا كابيتال 

وراق املالية Sabb Securities Limited%755.21%961,7866.62%548.99%2,271,331,97010.08%549.61%53,476,890,403.2510.52 �صاب لالأ

Al Rajhi Capital %551.19%1,897,44913.06%633.66%2,203,312,4389.78%635.93%48,974,506,106.959.64 �صركة الراجحي للخدمات املالية

22Arbah Capital%2712,1000.05%2612,109,887.000.03%434,907,538.250.05 اأرباح املالية 

29Audi Capital%285,1970.02%2711,593,357.000.03%395,278,799.700.04عودة العربية ال�صعودية

30Watan Investment and Securities%294,7660.02%289,587,288.000.02%332,220,017.250.04وطن لال�صتثمار  

28Al Mal Securities Saudi%265,2210.02%2912,565,615.000.03%315,349,019.850.03  املال �صكيوريتيز  

31Alinma Investment Company%304,3220.02%307,619,187.000.02%273,144,202.600.03�صركة الإمناء لال�صتثمار

26Watheeqa Capital Company%325,8730.03%317,130,120.000.02%242,850,263.150.03 �صركة وثيقة املالية    

34Al Wasatah Al Maliah Company%311,2910.01%327,143,054.000.02%182,161,617.950.02 و�صاطة كابيتال  

32Al Tawfeek Financial Group%343,0890.01%334,430,488.000.01%141,724,978.850.02 جمموعة التوفيق املالية  

33Aldukheil Financial Group%331,9680.01%345,320,572.000.01%123,856,218.700.01جمموعة الدخيل املالية

وراق املالية  36The Investor For Securities%351,1090.01%351,742,023.000.00%52,583,379.350.01 �صركة امل�صتثمر لالأ

وراق املالية 35Muscat Security House%361,1130.01%361,434,667.000.00%27,839,566.900.00  بيت م�صقط لالأ

37BMG Financial Group%3780.00%374,285.000.00%134,674.000.00هريمي�س ال�صعودية

911,417,418,863.2039,788,370,942.0023,326,594TOTALاملجموع

اأداء �سركات الو�ساطة )جميع عمليات البيع وال�سراء ( الن�سف �سنوي 2010م 

Member Activity for First Half 2010

Member Nameالرتتيبالن�سبةال�سفقاتالرتتيبالن�سبةكمية التداوالتالرتتيبالن�سبة قيمة التداول�سركة الو�ساطة

VALUE %PositionVOLUME %PositionTRADES %Position
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ANB Invest%854.82%742,6965.11%752.36%1,434,348,8626.37%748.36%29,472,368,073.905.80 العربي لال�صتثمار

Riyad Capital %655.37%996,5596.86%846.50%1,009,246,3034.48%845.58%23,869,799,523.854.70الريا�س املالية

AlIstithmar Capital%1039.15%206,0071.42%1027.65%337,984,1531.50%928.82%8,853,363,865.751.74ال�صتثمار كابيتال

Saudi Hollandi Capital %1242.94%158,6981.09%1139.87%336,584,7431.49%1040.38%8,488,910,988.451.67 ال�صعودي الهولندي املالية 

AlBilad Investment Co.%969.02%267,0661.84%955.61%355,108,5741.58%1148.43%7,592,780,778.401.49 �صركة البالد لال�صتثمار

Falcom Financial Group .%1185.46%159,0211.09%1284.26%289,781,2931.29%1283.31%7,435,819,707.901.46    فالكم للخدمات املالية 

Osool Capital%1494.23%63,9490.44%1391.04%157,211,3510.70%1389.05%3,079,697,668.250.61اأ�صول املالية 

%1397.54%663240.46%1497.65%120,872,1250.54%1497.77%3,028,863,559.750.60الوىل جوجيت للو�صاطة املالية  
 ALOULA GEOJIT

BROKERAGE COMP

AlNefaie Investment Group%1543.18%282770.19%1529.04%75,241,8710.33%1536.28%1,994,649,368.050.39جمموعة النفيعي لال�صتثمار 

Jadwa Investment%1720.39%12,1150.08%1627.16%35,200,8870.16%1616.04%841,280,476.850.17 جدوى لال�صتثمار 

SHUAA Capital Saudi Arabia%1944.41%50100.03%1847.66%15,394,1060.07%1744.47%500,300,145.900.10�صعاع كابيتال

Rana Investment Co.%1675.54%14,5180.10%1766.49%20,257,3530.09%1861.30%460,670,407.350.09  رنا لال�صتثمار  

Watan Investment and Securities%2077.86%36930.03%1974.21%7,112,9920.03%1958.58%194,582,607.850.04وطن لال�صتثمار 

Watheeqa Capital Company%2156.53%31440.02%2063.95%4,460,4730.02%2054.39%130,169,643.300.03 �صركة وثيقة املالية 

Al Tawfeek Financial Group%2284.01%25950.02%2157.73%2,557,8080.01%2154.78%77,643,916.300.02 جمموعة التوفيق املالية

Al Mal Securities Saudi%2418.18%9430.01%2212.05%1,513,5180.01%2214.95%47,073,349.150.01 املال �صكيوريتيز 

و�صط لال�صتثمار   �صركة ال�صرق الأ

املايل

34,010,919.850.01%235.32%1,386,4770.01%235.10%6620.00%256.43%
 Middle East Financial
Investment Company

EFG_Hermes ksa%233.94%2,5750.02%240.80%1,132,4590.01%240.62%30,990,529.800.01 هريمي�س ال�صعودية

وراق املالية  Muscat Security House%2640.24%4100.00%2536.12%509,3360.00%2535.75%9,823,737.050.00  بيت م�صقط لالأ

Aldukheil Financial Group%2714.84%2870.00%267.15%380,4290.00%265.82%7,205,064.700.00 جمموعة الدخيل املالية 

Arbah Capital%1850.89%61320.04%273.02%365,3340.00%271.65%7,181,891.000.00اأرباح املالية 

Alinma Investment Company%276.75%2870.00%284.20%319,3450.00%282.59%7,071,409.050.00�صركة الإمناء لال�صتثمار

508,138,917,208.3522,526,059,53714,527,995Total املجموع 

اأداء �سركات الو�ساطة )جميع عمليات البيع وال�سراء عن طريق االنرتنت( الن�سف �سنوي 2010م 

Internet Activity for  First Half   2010
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 Volume

Ratio

 Volume
Rank

 Internet
 Volume
 Bank
Ratio

 Internet
Trades

 Internet
 Trades

Ratio

 Trades
Rank

 Internet
 Trades
 Bank
Ratio
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المستثمرون حسب الجنسية

املتداولة  �صهم  لالأ جمالية  الإ القيمة   بلغت 

�صهر  خ���الل  ال�����ص��ع��ودي��ة  امل��ال��ي��ة  ال�����ص��وق  يف 

بانخفا�س  ري��ال،  مليار   77.70 يونيو 2010م  

مايو من  �صهر  ت��داولت  قدره )22.69%( عن 

العام 2010، والتي كانت 100.50 مليار ريال، 

نفذت من خالل2.36 مليون �صفقة. 

مليار   70.40 ف��راد  الأ مبيعات  بلغت  وقد 

عمليات  جميع  من   )%90.6( بن�صبة  اأي  ريال 

 66.54 بلغت  فقد  ال�صراء  عمليات  اأما  ال�صوق 

جميع  م��ن   )%85.6( بن�صبة  اأي  ري��ال  مليار 

ال�صركات  مبيعات  بلغت  ال�صوق،بينما  عمليات 

ال�صعودية  2.07  مليار ريال اأي ما ت�صكل ن�صبته 

)2.7%( اأما عمليات ال�صراء فقد بلغت 5.69 

مليار ريال اأي ما ن�صبته )7.3%(. اأما بالن�صبة 

لل�صناديق ال�صتثمارية فقد بلغ اإجمايل مبيعاتها  

اأما   )%2.2( ن�صبته  ما  اأي  ريال  مليار    1.74

ريال  2.22  مليار  بلغت    ال�صراء فقد  عمليات 

بلغت  ح��ني  يف   )%2.9( ن�صبته  ت�صكل  م��ا  اأي 

مليار   1.05 اخلليجيني  امل�صتثمرين  مبيعات 

ريال اأي بن�صبة )1.4%( اأما امل�صرتيات فبلغت 

1.16 مليار ريال اأي ما ن�صبته )%1.5( .

العرب  امل�صتثمرين  مبيعات  بلغت  وق��د 

مليار    1.22 خليجيني(  )ال��غ��ري  امل��ق��ي��م��ني  

حني  يف   )%1.6( ن�صبته  ت�صكل  م��ا  اأي  ري��ال 

بن�صبة  اأي  ريال  مليار  م�صرتياتهم1.18   بلغت 

فقد  املقيمني  جانب  الأ مبيعات  اأم��ا   )%1.5(

 )%0.2( ن�صبته  ما  اأي  مليون  بلغت179.01 

اأي  مليون  م�����ص��رتي��ات��ه��م147.32   بلغت  وق��د 

عرب  جانب  الأ مبيعات  )0.2%(اأم���ا  ن�صبته  ما 

ريال  مليار   1.03 بلغت  فقد  املبادلة  اتفاقيات 

فقد  امل�صرتيات  اأم��ا   )%1.3( ن�صبته  م��ا  اأي 

بلغت 759.73 مليون ريال وهو ما ت�صكل ن�صبته 

.)%1.0(

تقرير التداول اإلحصائي التفصيلي حسب الجنسية 
ونوع المستثمر –   يونيو  2010

 اأح�سائية التداول ح�سب ت�سنيف اجلن�سية ونوع امل�ستثمر ل�سهر يونيو 2010م 

�سهم املتداولة  الن�سبة   ت�سنيف اجلن�سية  نوع امل�ستثمر  نوع العملية  الكمية  الن�سبة  عدد ال�سفقات  الن�سبة  قيمة االأ

90.6% 70,403,242,043.40 94.5% 2,234,804 92.9% 3,343,606,453  بيع 

 فرد 

 ال�صعوديون 

85.6% 66,540,582,911.55 91.0% 2,151,266 88.1% 3,172,178,985  �صراء 

2.7% 2,074,572,645.50 0.9% 21,906 2.4% 84,622,224  بيع 

 �صركة 

7.3% 5,686,902,177.40 3.3% 77,040 6.4% 231,179,805  �صراء 

2.2% 1,740,432,987.10 0.8% 18,191 1.3% 47,570,338  بيع 

 �صندوق ا�صتثماري 

2.9% 2,223,442,905.40 1.1% 25,693 2.1% 74,243,250  �صراء 

1.4% 1,051,052,261.80 0.6% 14,476 1.0% 35,245,314  بيع 

 اخلليجيون 

1.5% 1,162,200,438.10 0.8% 19,795 1.1% 40,463,500  �صراء 

1.6% 1,216,565,944.00 2.4% 55,660 1.6% 57,688,465  بيع 

 العرب املقيمون  )غري اخلليجيني(

1.5% 1,177,198,342.20 3.0% 70,422 1.6% 56,079,782  �صراء 

0.2% 179,009,853.55 0.3% 6,439 0.2% 7,509,490  بيع 

جانب املقيمون   )غري العرب واخلليجيني(  الأ

0.2% 147,315,325.90 0.3% 7,392 0.2% 6,058,160  �صراء 

1.3% 1,032,500,026.35 0.516% 12,203 0.7% 23,901,413  بيع 

جانب )عرب اتفاقيات املبادلة(  الأ

1.0% 759,733,661.15 0.511% 12,071 0.6% 19,940,215  �صراء 

100% 77,697,375,761.70 100% 2,363,679 100% 3,600,143,697 اإجماليات البيع

100% 77,697,375,761.70 100% 2,363,679 100% 3,600,143,697 اإجماليات ال�صراء
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القيمة املتداولة لألسهم تتجاوز 455.71 مليار ريال 

 11.66 مليون صفقة تم تنفيذها خالل النصف األول 2010 م

اإىل  ريال  مليار   63 من  راأ�صمالها  القاب�صة  اململكة  �صركة  خف�صت 

امل�صدرة  اأ�صهمها  ع��دد  تخفي�س  وبالتايل  ري��ال  األ��ف   37,058,823

بتاريخ  وذل��ك  �صهم.    3,705,882,300 اإىل  �صهم   مليار   6.30 من 

2010/02/10 م.

مبنح  وذلك  راأ�صمالها  ال�صناعي  لال�صتثمار  الزامل  �صركة  رفعت 

�صهم جماين لكل ثالثة اأ�صهم، لي�صبح عدد اأ�صهمها امل�صدرة 60 مليون 

�صه�����م وذلك بتاريخ 2010/03/31 م.

رفعت ال�صركة ال�صعودية الفرن�صية للتاأمني التعاوين راأ�صمالها وذلك 

 12.5 ب�صعر  اأولوية«  »حقوق  جديدًا  �صهمًا  مليون   10 طرح  طريق  عن 

�صه�����م  مليون   20 امل�صدرة  اأ�صهمها  عدد  لي�صبح  الواحد  لل�صهم  ريالأ 

وذلك بتاريخ 2010/04/03 م.

رفعت �صركة الت�صنيع الوطنية راأ�صمالها وذلك مبنح �صهم جماين 

 506,753,155 امل�صدرة  اأ�صهمها  ع��دد  لي�صبح  اأ�صهم،  ع�صرة  لكل 

�صه�����م، وذلك بتاريخ 2010/04/26 م.

رفعت �صركة ال�صناعات الوطنية الزجاجية راأ�صمالها وذلك مبنح 

 30 امل�صدرة  اأ�صهمها  عدد  لي�صبح  اأ�صهم،  خم�صة  لكل  جماين  �صهم 

مليون �صه�����م وذلك بتاريخ 2010/05/09 م.

�صمنت ال�صعودية راأ�صمالها وذلك مبنح �صهم جماين  رفعت �صركة الأ

لكل �صهمني، لي�صبح عدد اأ�صهمها امل�صدرة 153 مليون �صه�����م، وذلك 

بتاريخ 2010/05/18 م.

املالية  لل�صوق  العام  املوؤ�صر  اأغلق  م   2010 ول  الأ الن�صف  نهاية  يف 

497.30 نقطة  6,093.76 نقطة مرتفعًا  ال�صعودية )تداول( عند م�صتوى 

داء  لأ وبالن�صبة  ال�صابق.  العام  الفرتة من  نف�س  باإغالق  )8.89%( مقارنة 

املوؤ�صر من بداية العام حتى تاريخه فقد خ�صر 28.00 نقطة ))%0.46 وقد 

كانت اأعلى نقطة اإغالق للموؤ�صر خالل الفرتة يف يوم 2010/04/26 م عند 

م�صتوى 6,929.40 نقطة. 

ول 2010  �صهم امل�صدرة يف نهاية الن�صف الأ بلغت القيمة ال�صوقية لالأ

اأمريكي،  دولر  مليار   319.59 يعادل  ما  اأي  ري��ال  مليار   1,198.45 م 

ول من العام  م�صجلة ارتفاعُا بلغت ن�ص����بته 11.55.% عن نهاية الن�صف الأ

ال�صابق.

 2010 ول  الأ الن�صف  خالل  املتداولة  �صهم  لالأ جمالية  الإ القيمة  بلغت 

وذلك  اأمريكي  دولر  مليار   121.52 يعادل  ما  اأي  ريال  مليار   455.71 م 

بانخفا�س بلغت ن�ص����بته 41.58% عن نف�س الفرتة من العام ال�صابق.

م   2010 ول  الأ الن�صف  خالل  املتداولة*  �صهم  الأ عدد  اإجمايل  وبلغ 

38.34 مليار �صهم مت تداولها خالل الن�صف  19.62 مليار �ص����هم مقابل 

ول من العام ال�صابق، وذلك بانخفا�س بلغت ن�ص����بته %48.83. الأ

ول 2010 م فقد   اأما اإجمايل عدد ال�صفقات املنفذة خالل الن�صف الأ

تنفيذها خالل  مليون �صفقة مت   22.63 مقاب���ل  مليون �صفقة   11.66 بلغ 

ول من العام ال�صابق، وذلك بانخفا�س بلغت ن�ص����بته %48.45. الن�صف الأ

*  معدلة جلميع اإجراءات ال�صركات خالل الفرتة.

ول 2010, 130 يومًا مقابل 129  بلغ عدد اأيام التداول خالل الن�صف الأ

ول 2009 م. يومًا خالل الن�صف الأ

إجراءات الشركات 

األعـضاء الجـدد  )الوسـطاء(
لتقدمي  )ت��داول(  ال�صعودية  املالية  ال�صوق  يف  عامل  كع�صو  لال�صتثمار  من��اء  الإ �صركة  ان�صمت 

خدمات الو�صاطة املالية، بتاريخ 2010/02/13 م.

)تداول(  ال�صعودية  املالية  ال�صوق  عامل يف  كع�صو  املالية  وراق  ل��الأ م�صقط  بيت  �صركة  ان�صمت 

لتقدمي خدمات الو�صاطة املالية، بتاريخ 2010/02/24 م.

وبذلك ي�صل عدد �صركات الو�صاطة العاملة يف ال�صوق اإىل 36 �صركة.

اإىل  التالية  ال�صركات  اأ���ص��ه��م  اإ���ص��اف��ة  مت 

م��وؤ���ص��رات        ال�صوق )ت���داول( وذل��ك ح�صب 

رب���ع���اء امل��واف��ق  ل��ي��وم الأ ���ص��ه��م  اإق��ف��ال الأ �صعر 

2010/03/31 م:

1- �صركة العاملية للتاأمني التعاوين.

2- �صركة هريف للخدمات الغذائية.

3- ال�صركة اخلليجية العامة للتاأمني التعاوين.

4- �صركة بروج للتاأمني التعاوين.

ال��ت��ج��اري��ة  ال�����ص��ري��ع  ���ص��رك��ة جم��م��وع��ة   -5

ال�صناعية.

مت اإ���ص��اف��ة ���ص��ه��م ���ص��رك��ة احل�����ص��ن غ��ازي 

)ت��داول(  ال�صوق  موؤ�صرات  اإىل  �صاكر  اإبراهيم 

ربعاء  الأ ليوم  ال�صهم  اإقفال  �صعر  ح�صب  وذلك 

املوافق 2010/06/30 م. 

إضافة شركات جديدة لمؤشر تداول

صناديق المؤشرات 
المتداولة

انطالقا من الدور املناط ب�صركة ال�صوق 

املالية ال�صعودية )تداول( يف تقدمي منتجات 

وخدمات مالية جديدة، اأعلنت تداول اإدراج 

املتداول  فالكم  »�صندوق  يف  ال��ت��داول  وب��دء 

يوم  من  اعتبارًا  وذلك  ال�صعودية«  �صهم  لالأ

حد املوافق 2010/03/28 م.   الأ

اأثناء  ال�صندوق  وح���دات  ت���داول  ويتم 

ال�صاعة  )من  �صهم  الأ ل�صوق  التداول  اأوقات 

م�����ص��اءًا(   3:30 ال�صاعة  اإىل  �صباحًا   11

لهم  املرخ�س  �صخا�س  الأ وذلك عن طريق  

)�صركات الو�صاطة املالية(، علمًا انه ي�صمح 

ب��ت��داول  باململكة  املقيمني  غ��ري  ج��ان��ب  ل��الأ

وحدات �صناديق املوؤ�صرات.
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اأداء موؤ�سرات القطاعات 

Performance of Sectoral Indices

Sectoral Indices
ن�سبة التغري  للعام حتى تاريخه  مايو - 2010 م يونيو - 2010 م

موؤ�سرات القطاعات

YTD  % Change May - 2010 June - 2010

Banks & Financial Services 2.94% -0.44% 16,206.13 16,135.24 امل�صارف واخلدمات املالية

Petrochemical Industries -1.82% -2.33% 5,424.80 5,298.36 ال�صناعات البرتوكيماوية

Cement -0.44% 3.45% 3,768.77 3,898.73 �صمنت الأ

Retail 9.52% 0.67% 4,773.49 4,805.28 التجزئة

Energy & Utilities 9.15% 16.28% 3,952.31 4,595.88 الطاقة واملرافق اخلدمية

Agriculture & Food Indust. 8.90% 3.63% 5,265.31 5,456.35 الزراعة وال�صناعات الغذائية

Telecom. & Information  Tech. -3.47% -0.76% 1,742.45 1,729.22 الت�صالت وتقنية املعلومات

Insurance -21.59% -4.21% 883.82 846.60 التاأمني

Multi-Investment -11.30% -3.72% 2,250.63 2,166.89 �صركات ال�صتثمار املتعدد

Industrial Investment -4.85% 1.40% 4,417.58 4,479.21 ال�صتثمار ال�صناعي

Building & Construction -10.63% -1.56% 3,404.78 3,351.75 الت�صييد والبناء

Real Estate Development -6.08% -3.73% 3,183.16 3,064.36 التطوير العقاري

Transport -4.35% 1.67% 3,196.16 3,249.60 النقل

Media & Publishing -28.03% -4.80% 1,431.72 1,363.04 الإعالم والن�صر

Hotel & Tourism -15.06% -1.12% 5,067.08 5,010.44 الفنادق وال�صياحة

�سركة هريف للخدمات الغذائية

راأ�صمال ال�صركة: 270 مليون ريال مق�صم اإىل 27 مليون �صهم.

اأ�صهم الكتتاب:  8.1 مليون �صهم متثل 30% من اأ�صهم ال�صركة. 

�صعر الطرح: 51 رياًل لل�صهم الواحد.

فرتة الكتتاب: من 2010/01/11 م اإىل 2010/01/17 م.

�سركة جمموعة ال�سريع التجارية ال�سناعية

راأ�صمال ال�صركة: 300 مليون ريال مق�صم اإىل 30 مليون �صهم.

اأ�صهم الكتتاب:  9 مليون �صهم متثل 30% من اأ�صهم ال�صركة. 

�صعر الطرح: 27 رياًل لل�صهم الواحد.

فرتة الكتتاب: من 2010/02/01 م اإىل 2010/02/07 م.

�سركة �سوليدرتي ال�سعودية للتكافل

راأ�صمال ال�صركة: 555 مليون ريال مق�صم اإىل 55.5 مليون �صهم.

اأ�صهم الكتتاب: 22.2 مليون �صهم متثل 40% من اأ�صهم ال�صركة. 

�صعر الطرح: 10 ريالت لل�صهم الواحد.

فرتة الكتتاب: من 2010/03/22 م اإىل 2010/03/28 م.

�سركة اأمانة للتاأمني التعاوين

راأ�صمال ال�صركة: 320 مليون ريال مق�صم اإىل 32 مليون �صهم.

اأ�صهم الكتتاب: 12.8 مليون �صهم متثل 40% من اأ�صهم ال�صركة. 

االكتتابات األولية
�صعر الطرح: 10 ريالت لل�صهم الواحد.

فرتة الكتتاب: من 2010/03/22 م اإىل 2010/03/28 م.

ال�سركة الوطنية للتاأمني 

راأ�صمال ال�صركة: 100 مليون ريال مق�صم اإىل 10 مليون �صهم.

اأ�صهم الكتتاب: 3 مليون �صهم متثل 30% من اأ�صهم ال�صركة. 

�صعر الطرح: 10 ريالت لل�صهم الواحد.

فرتة الكتتاب: من 2010/03/22 م اإىل 2010/03/28 م.

إبراهيم �ساكر   �سركة احل�سن غازي ا

راأ�صمال ال�صركة: 350 مليون ريال مق�صم اإىل 35 مليون �صهم.

اأ�صهم الكتتاب:  10.5 مليون �صهم متثل 30% من اأ�صهم ال�صركة. 

�صعر الطرح: 49 رياًل لل�صهم الواحد.

فرتة الكتتاب: من 2010/04/26 م اإىل 2010/05/02 م.

مدينة املعرفة القت�صادية

راأ�صمال ال�صركة: 3,393 مليون ريال مق�صم اإىل 339.3 مليون �صهم.

اأ�صهم الكتتاب:  102 مليون �صهم متثل 30.06% من اأ�صهم ال�صركة. 

�صعر الطرح: 10 ريالت  لل�صهم الواحد.

فرتة الكتتاب: من 2010/05/24 م اإىل 2010/05/30 م.
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ول 2009 م ول 2010 م مع  الن�سف االأ مقارنة معلومات التداول الن�سف االأ

Comparing Trading Statistics 1st Half 2010 with 1st Half 2009

Trading Information
ن�سبة التغري ول 2009  الن�سف االأ ول 2010  الن�سف االأ  June  يونيو  May مايو  April  ابريل ول 2010  الربع االأ

معلومات التداول

% Change 1st Half - 2009 1st Half - 2010 2010 2010 2010 1st Q - 2010

Transactions -48.45% 22,626,810 11,663,297 2,363,679 2,242,298 1,708,848 5,348,472 عدد ال�صفقات املنفذة

 Shares Traded -48.83% 38,336,889,650 19,617,668,822 3,600,143,697 4,303,967,894 3,475,340,363 8,238,216,868 �صهم املتداولة    عدد الأ

Value Traded (SR) -41.58% 780,050,612,291 455,708,709,431.60 77,697,375,761.70 100,498,644,787.25 87,482,141,321.90 190,030,547,560.75 �صهم املتداولة )ريال( قيمة الأ

Number of Trading Days _ 129 130 22 23 20 65   عدد اأيام التداول    

Daily Average of Transactions -48.85% 175,402 89,718 107,440 97,491 85,442 82,284 املتو�صط اليومي لعدد ال�صفقات املنفذه

 Daily Average of Shares Traded -49.22% 297,185,191 150,905,145 163,642,895 187,129,039 173,767,018 126,741,798 �صهم املتداولة  املتو�صط اليومي لالأ

Daily Average of Value (SR) -42.03% 6,046,903,971 3,505,451,611 3,531,698,898 4,369,506,295 4,374,107,066 2,923,546,886
�صهم املتداولة  املتو�صط اليومي لقيمة الأ

)ريال(

Market Capitalization (SR biln) 11.55% 1,074.34 1,198.45 1,198.45 1,197.91 1,352.83 1,344.87
�صهم امل�صدره  القيمه ال�صوقية لالأ

)مليار ريال(

All Share Index (TASI) 8.89% 5,596.46 6,093.76 6,093.76 6,120.52 6,867.97 6,801.01  املوؤ�صر العام  )نقطة( 

ول 2010 م �سهم ح�سب القطاعات - الن�سف االأ   تداول االأ

Sectoral Activities - First Half 2010

Sector
جمايل الن�سبة اىل االإ �سهم املتداولة قيمة االأ جمايل الن�سبة اىل االإ �سهم املتداولة  االأ جمايل الن�سبه اىل االإ ال�سفقات املنفذة

القطاعات

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

Banks & F. Services 14.33% 65,319,992,015.20 19.87% 3,897,994,744.00 7.74% 902,956 امل�صارف واخلدمات املالية

Petrochemical Indust. 36.52% 166,406,220,489.35 29.25% 5,738,331,777.00 18.56% 2,164,129 ال�صناعات البرتوكيماوية

Cement 1.32% 6,022,633,370.35 0.65% 127,043,963.00 1.11% 129,871 �صمنت الأ

Retail 2.47% 11,252,124,813.95 1.78% 349,180,244.00 3.78% 441,415 التجزئة

Energy & Utilities 1.62% 7,371,240,639.65 2.96% 580,965,053.00 0.91% 105,959 الطاقة واملرافق اخلدمية

Agri. & Food Indust. 5.18% 23,597,500,757.45 3.29% 646,225,633.00 7.74% 902,640 الزراعة وال�صناعات الغذائية

Telecom. & Info. Tech. 4.62% 21,032,661,807.45 5.85% 1,148,176,961.00 3.97% 463,477 الت�صالت وتقنية املعلومات

Insurance 12.44% 56,710,367,585.70 8.98% 1,761,573,630.00 28.20% 3,288,713 التاأمني

Multi-Investment 4.39% 20,022,218,154.25 7.79% 1,527,252,132.00 5.51% 643,072 �صركات ال�صتثمار املتعدد

Industrial Investment 6.76% 30,793,377,866.35 6.34% 1,243,315,910.00 9.95% 1,160,324 ال�صتثمار ال�صناعي

Building & Construction 4.33% 19,739,710,520.85 3.73% 731,917,251.00 5.64% 658,090 الت�صييد والبناء

Real Estate Development 4.08% 18,574,774,968.40 7.06% 1,384,873,278.00 4.14% 482,902 التطوير العقاري

Transport 1.20% 5,481,867,728.35 1.83% 358,527,666.00 1.41% 164,792 النقل

Media & Publishing 0.23% 1,054,325,633.20 0.24% 47,196,352.00 0.50% 57,766 الإعالم والن�صر

Hotel & Tourism 0.51% 2,329,693,081.10 0.38% 75,094,228.00 0.83% 97,191 الفنادق وال�صياحة

Total 100.00% 455,708,709,431.60 100.00% 19,617,668,822.00 100.00% 11,663,297 الإجمايل
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ول 2010م �سهم ح�سب القطاعات - الن�سف االأ تداول االأ

Sectoral Activities - First Half 2010

كرث ارتفاعاً يف اأ�سعارها )مقارنة �سعر اإغالق يونيو 2010 م مع مايو 2010 م( ال�سركات االأ

Top Gainers (Comparing Close Price of June 2010 with May 2010)

Company
ن�سبة التغري

31/05/2010 30/06/2010 ال�سركة

% Change

* Wataniya 407.50% 10.00 50.75 * الوطنية

* Amana Insurance 47.50% 10.00 14.75 * اأمانة للتاأمني

Saudi Electricity 18.69% 10.70 12.70  كهرباء ال�صعودية

* Solidarity 12.00% 10.00 11.20 * �صوليدرتي تكافل

Shaker 11.01% 52.25 58.00 �صاكر

* Listed during the month (June  2010 ) * اأدرجت خالل ال�صهر ) يونيو2010 م( 

كرث انخفا�ساً يف اأ�سعارها )مقارنة �سعر اإغالق يونيو 2010 م مع مايو 2010 م( ال�سركات االأ

Top Losers (Comparing Close Price of June 2010 with May 2010)

Company
ن�سبة التغري

31/05/2010 30/06/2010 ال�سركة

% Change

Dar Al Arkan -14.49% 13.80 11.80 ركان دار الأ

Sagr Insurance -13.92% 54.25 46.70 ال�صقر للتاأمني

Tabuk Agriclture -13.44% 22.70 19.65 تبوك الزراعية

U C A -13.33% 30.00 26.00 املتحدة للتاأمني

ACIG -12.31% 39.00 34.20 اأ�صيج
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ول 2010 م كرث ن�ساطاً - الن�سف االأ ال�سركات اخلم�س االأ

Top Five Active Stocks - 1st Half 2010

By number of transactions من حيث عدد ال�صفقات

Company
ن�سبة ال�سركة من اجمايل ال�سوق ن�سبة ال�سركة من القطاع عدد ال�سفقات 

ال�سركة

% To Market % To Sector Transactions

Alinma 4.77% 61.66% 556,770 الإمناء

Saudi  Kayan 3.50% 18.85% 407,913 كيان ال�صعودية

SABIC 3.39% 18.25% 395,021 �صابك

Gulf General 3.34% 11.85% 389,597 اخلليجية العامة

Buruj 2.43% 8.63% 283,925 بروج

ول 2010 م كرث ن�ساطاً - الن�سف االأ ال�سركات اخلم�س االأ

Top Five Active Stocks - 1st Half 2010

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

Company
ن�سبة ال�سركة من اجمايل ال�سوق ن�سبة ال�سركة من القطاع  اال�سهم املتداولة

ال�سركة

% To Market % To Sector Shares Traded

Alinma 17.33% 87.21% 3,399,482,209 الإمناء

Saudi  Kayan 12.50% 42.74% 2,452,723,993 كيان ال�صعودية

ZAIN KSA 4.07% 69.59% 798,960,066 زين ال�صعودية

Kingdom 4.04% 51.93% 793,123,116 اململكة

MA’ADEN 3.95% 62.26% 774,114,294 معادن

ول 2010 م كرث ن�ساطاً - الن�سف االأ ال�سركات اخلم�س االأ

Top Five Active Stocks - 1st Half 2010

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

Company
ن�سبة ال�سركة من اجمايل ال�سوق ن�سبة ال�سركة من القطاع قيمة اال�سهم املتداولة

ال�سركه

%To Market %To Sector Value Traded -SAR

SABIC 10.66% 29.21% 48,600,718,669.50 �صابك

Saudi  Kayan 10.60% 29.04% 48,324,967,735.20 كيان ال�صعودية

Alinma 9.20% 64.16% 41,908,841,320.25 الإمناء

YANSAB 3.76% 10.29% 17,121,877,771.10 ين�صاب

MA’ADEN 3.15% 8.63% 14,368,354,876.90 معادن

الشهري
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developments in the financial system, 
and part of its legislations was newly 
adopted (the core reforms prompted 
by the economies and markets at 
the moment), American banks have 
gone through large-scale operations 
of securitization of mortgages, which 
resulted in excessive increase in 
derivatives, leading later to create 
shadow banking system, in the absence 
of secondary markets for assets that are 
securitized in financial portfolio (such 
as real estate mortgages). 

Therefore, we can say that the sources 
of imbalance that led to the emergence 
of the global financial crisis took shape 
in five main reasons as follows: 
1) One of the main causes of this crisis, 

is the weak oversight on financial 
institutions, reliance on self-
censorship, and the emancipation of 
financial markets excessively, resulting 
in over-funding operations.

2) The limited capacity of legislations 
to keep pace with the rapid 
developments that have occurred in 
the financial system on one hand. And 
on the other hand, some of the newly 
introduced legislations contributed to 
the creation (or at least deepening) of 
the financial crisis. For example, some 
of the legislations encouraged the 
banks to make more securitization 
transactions, leading later to 
excessive increase in derivatives, 

which in turn contributed to the 
creation of shadow banking system 
specifically, because of the absence 
of secondary markets for assets that 
are securitized in financial portfolio 
(as the real estate mortgages) which 
were used to provide more loans 
between banks. Reliance increased 
on institutions of risk assessment. 
Banks encouraged to rely more on 
those institutions which reduced the 
risks of some financial assets (such as 
low credit «solvency» mortgages).

3) With respect to the commercial banks, 
they have increased their reliance on 
a lot of structured and extremely 
complex finance products which have 
been developed extensively during 
the last two decades. This reliance 
affected the entire financial system 
and created a strong link between 

private institutions working in it. Thus, 
a shadow banking system grew up 
away from the eyes of legislators. In 
this system, banks increased reliance 
on each others in providing funding 
rather than relying only on deposits 
that are subject to regulation and 
control.

4) Falling of the interest rate in the United 
States for a long period (2001 - 2005), 
where Federal Funds Rate dropped 
to below 2 percent after the events 
of 11th September 2001. However, 
this rate continued to decline until it 
reached 1 percent in the period from 
mid 2003 to mid-2004. The interest 
rate did begin to rise only gradually 
in 2005. The continued low interest 
rates created a lot of liquidity that 
has affected at least in part on real 
estate markets in the United States 
of America.

5) Synchronization of the low rate of 
interest with the continuing shortfall 
in the U.S. trade balance in particular, 
contributed later to the transfer of the 
other part of the high liquidity from 
the United States to other countries 
around the world, especially as there 
are countries continued to buy dollars 
to defend its targeted exchange rate. 
These two factors pushed financial 
institutions (inside and outside the 
United States) to search for attractive 
returns for this liquidity, despite the 
high risk. 

Kingdom`s statement at G-20 Summit
Emphasizing the key role played by the Kingdom through its 

membership in the Group of Twenty, it was articulated through the speech 
of the Custodian of the Two Holy Mosques, King Abdullah bin Abdulaziz 
– may Allah support him - who commended the Group of Twenty and 
its success in responding quickly to face the repercussions of the global 
financial crisis, through the measures taken to avoid the world`s falling into 
recession. He also noted that the vulnerable global economic conditions 
deferred declaration of success. He also stressed the importance that the 
global growth should be stronger, more balanced and sustainable, through 
adopting coordinated actions by the countries of the group, with taking 
into account the needs and circumstances of each country.

G-20 Summit
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That is why the role played by the 
Kingdom in this ongoing critical juncture 
which the global economy is going 
through, is nothing but a continuation 
of the roles of the past, and the recent 
functions that were necessitated by 
the treating policies and minimizing 
the impact of the global financial crisis.  
Upon these circumstances, the Kingdom 
has set off prudently and carefully from 
within the national economy, through 
its willingness announced at the end 
of 2008 of its intention to inject more 
than 400 billion dollars in the national 
economy, that can contribute to 

achieving two key goals: (1) Increase 
the motivation and not to rescue the 
national economy, (2), This in turn 
has contributed and contributes to 
stimulating global demand, which 
is betted by all international policies 
that its growth would be lifeline for the 
various economies around the world. 

Reform begins with facing causes 
of the crisis 

This is the main rule pursued by 
the G-20 summit since it was first held 
with the outbreak of the global financial 
crisis. 

Returning to the prologues that lead 

to the emergence of the global financial 
crisis and how it has worsened after 
some time, its first seeds that began to 
take shape with the beginning of the 
last decade were when U.S. interest rates 
fell to record levels, and reached their 
lowest level for the U.S. dollar during the 
period 20032004- to about 1 percent. 
This has subsequently led to explosion 
of liquidity levels in the markets, and 
significant part of this liquidity leaked to 
real estate markets in the United States 
of America. 

Due to the limited ability of 
legislations to keep pace with the rapid 

The Kingdom .. and G-20 Summit

Partners in reform .. and crises 
In the outset, it is important to say that the contribution of the Kingdom of Saudi Arabia, 
thanks to its economic and financial weight critical in controlling and achieving the global 
economic stability, was not born of the moment, nor was it the result of the consequences of 
the global financial crisis. Its contribution started several decades ago, whether through its role 
and leading contribution in establishing stability of international oil prices, or by opening its 
economy to the world economy (percentage of its economic openness to the world accounted 
to about 91 percent and 77.3 percent during 2008 and 2009, respectively).

Report
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• Gulf environment is different from 
other ones visited by tourists. Tourists 
have always focused on searching 
for green spots and cool air, but the 
desert became a center of attraction 
for tourists (esp. foreigners) where 
they can find Gulf warm beaches, 
fisheries, broad and lengthy 
beaches, spacious plains, deserts and 
mountains, which all represent an 
attractive environment for tourism.

• Abundance and diversity of touristic 
services like hotels, restaurants, 
mar kets ,  shopping mal ls , 
entertainment areas, etc.

• Diversity and increase of gulf events 
like shopping festivals, entertainment 
events, in addition to family, cultural 
and heritage activities that are held 
around the year in all capitals and 
cities of GCC countries.

• Facilitation of security measures to 
issue entrance visas in most GCC 
countries.

• No sales taxes are enforced on goods 
or services provided, which positively 
affect the prices of commodities, 
products and services needed by 
tourists.

USD 273 billions… Tourist Projects
A study prepared by REED Company 

for exhibitions showed that the value 
of tourist projects being implemented 
in the middle east and north Africa 
amounts to about USD 327 billions, 
of which the Gulf share will amount to 
USD 273 billion; i.e. 90% of total projects 
value.

The study referred that UAE comes 
in first rank among Gulf countries as it 
possess 70% of total projects that will 
be implemented in the region till 2017, 
which value amounts to USD 234 billion 
which equals AED 858 billion (1 Dollar 
= 3.67 UAE Dirham). Also, the study 
referred that total space for tourism 
projects in GCC countries amounts to 
737 million sq. m upon completion, 70% 
of which are in UAE only by total 558 
million sq. m.

According to a survey conducted by 
World Economic Forum for best tourism-
attracting countries around the world 
concerning tourism infrastructure in 
130 countries, Qatar came in place 37,  
UAE 40, Bahrain 48, Oman 76, KSA 82 and 
Kuwait 85. The evaluation was based on 
71 standards, most importantly natural 
reserves, percentage of environmental 
pollution, safety and security, accurate 
departure and landing times for 
airplanes, road transport infrastructure 
and visa requirements and costs.

The world council for shopping 
centers reports that the six GCC 
countries will spend more than USD 
18 billion until 2009 for construction 
of shopping centers and specialized 
markets to attract tourists worldwide.

GCC countries initiated to coordinate 
in many aspects of infrastructure to 
facilitate regional tourism among them, 
such aspects include:

Facilitation of travel through 
GCC countries

GCC countries focus on facilitation of 
movement through member countries 
for GCC citizens and commodities, 
for its direct and close connection to 
citizens’ interests and to consolidate 
social correlation among GCC societies. 
Also, facilitation of movement is a main 
premise to achieve Gulf Joint Market. 

Their Highness and Excellencies, 
Ministers of Interiors, took many 
decisions in such vital aspect.

Private sector efforts to develop 
regional tourism

Gulf Union of Chambers took the 
initiative to develop regional tourism 
through GCC countries, as Gulf 
Tourism Cooperation Commission was 
established and includes representatives 
of member chambers in the council.

The commission works to perform 
many activities and initiatives to activate 
regional tourism, like organizing tourism 
programs and group journeys through 
GCC countries, in addition to an annual 
forum for Gulf investment opportunities, 
participating via working papers in 
most tourist events and international 
exhibitions to market for the Gulf as a 
single unit that share same interests, and 
issuing some specialized publications to 
market for tourism in Gulf cities.

During October 2009, Muscat city 
witnessed the events of Gulf Assembly 
for Tourism and Real-Estate Investment 
2009, aims to encourage investment 
in Gulf countries and researching 
horizons of tourism investment under 
current international climate. The 
Assembly focused on tourism integrated 
development and environmental-
friendly projects.

Tourism in Arab Gulf
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Tourism Report

Millions of Opportunities… 
on the Waiting List

Tourism in Arab Gulf

Sources of Attraction
There are a number of factors allowing 

Gulf countries to be on the map of world 
tourism:
• Gulf countries possess many tourism 

capabilities that qualify the Gulf to be 
one of the most tourism-attractive areas 
in the world. For example, in Saudi Arabia, 
there are the Islamic religious monuments 
that attract more than 2 million Hajjs 
(pilgrims) to Makkah to perform Hajj (major 
pilgrimage) during Islamic Hajj season 
and many thousands around the year to 
perform Umra (Islamic minor pilgrimage 
to Makkah) in addition to many natural 
reserves in Abha and Asir. Also, Oman has 
great touristic capabilities such as historical 
castles and fortresses. Moreover, In UAE, 
modernization, urbanism and beaches 
provide more and more capabilities, which 
also exist in Kuwait and Qatar. And finally, 
Bahrain experiment of early openness to 
the world is worthy to push it forward in 
tourism field.

• Broadening and diversification of tourism 
concept, as tourism is no longer limited 
to entertainment, as there are now sports, 
shopping, spa and therapeutic, marine, 
religious, cultural and business tourism.

• Diversification of historical and religious 
monuments in the Gulf, which form 
a unique culture different from other 
civilizations known around the globe.

Tourism sectors play a vital role to diversify sources of national income in a lot of 
countries around the world. Also, statistics show that regional tourism (in neighboring 
countries) often form 80% of total tourism in such countries, while Arab regional 
tourism forms only 48% of total Arab tourism.
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Broadband

Experts say that broadband services, on which companies 
began racing between them, is a new addition to the Saudi 
business world, where subscribers benefit through freedom 
of choosing the speeds that suit them in accordance with 
the needs of each facility. 

The presence of broadband services contributed to the 
expansion of electronic commerce, which have developed 
according to the latest published reports, up to 9.3 percent, 
with Saudi Arab at the top of Arab countries in terms of growth 
in the volume of e-commerce, which amounted to 12 billion 
Saudi riyals. Users of e-commerce services increased to 3.5 
million users, representing 14.26 percent of Saudi Arabia>s 
population, which reinforces the status of the Kingdom as an 
ideal base for e-commerce market in the region. I also expect 
it to grow even further during the coming period. 

Experts pointed out that the Kingdom in recent years 
has achieved amazing and great leaps in providing new 
technologies and services for the communications sector. 
This had occurred particularly in the provision of broadband 
services in the Saudi market, adding outstanding values on 
the lives of individuals and businesses.

E-commerce covered extensive areas including activities 
of marketing, advertising, conclusion of contracts and 
transactions electronically, giving buy and sell orders, 
electronic follow-up of contracting processes, implementation 
of transactions and prompt delivery of goods and services 
across and outside networks, in addition to the settlement 
of payments and prompt payment of financial obligations. 
Broadband services are among the most important things 
on which communications companies are keen to rely in 
providing their various services due to their major role in 
enhancing performance and developing the societies.

Engineering experts said that Broadband services 
environment which is divided into (digital subscribers 
lines DSL and fixed wireless and mobile lines (Wi-Max and 
others) has changed rapidly in the Kingdom so the number of 
subscribers increased from less than 20 thousand customers 
in 2004 to more than 3.1 million by the end of the second 
quarter of 2010. 

They added that Saudi market will accommodate larger 
numbers due to the population growth of 2.6 percent 
annually, 59 percent of which are young people, and more 
than 44 percent of the population are less than 25 years old, 
which represent the category interested in speed, technology 
and loading. These facts confirm that the target market is 
promising and growing, as the percentage of subscription 
to the digital lines DSL amounted to 47 percent of the total 
subscriptions and the remaining 53 percent represents the 
fixed and mobile wireless lines. 

They pointed out that, according to the semi-annual report 

of the global site Speedtest.net specialized in measuring 
broadband speed in the world in 2009, the Kingdom is among 
the world>s most growing countries in broadband speed, 
which is made largely through the fixed network via DSL 
technology and ftth. It reported also  that under market 
liberalization, increased competition and the emergence 
of new technologies in the world of networks, the demand 
for new services related to broadband services is increasing 
steadily. 

Experts also stressed that there are obstacles still facing 
customers of broadband services, including the speeds 
available in the broadband market since they vary and are 
mostly incorrect. Therefore, a lot of customers complain that 
there are great differences between the speeds announced 
in promotional advertisements, and the speeds they actually 
get. Also, prices are still high compared with European and 
some Arab countries. 

Other problems exist such as quality of service, which 
includes aspects of capacity and network coverage, lack of 
clarity from the side of operators who should clearly explain 
to the clients the impact of technical matters – as the distance 
of consumer from the  place of service – in reducing the 
speed, how to overcome any technical obstacles they may 
face, and how to inform a customer if he goes beyond the 
average monthly usage limit allowed in his package.

These are in addition to the lack of knowledge of the 
client about the price of broadband service in a country he 
would like to visit, which imposes upon him very high bills, 
the absence of unified number (different from the number 
of common core service) that is allocated only for services 
and technical support for broadband users, the application 
of the standard of repairing the breakdown as of the first 
call from the client (FCR) to all companies where it can be 
measured throughout the day for each employee individually, 
and the lack of broadband coverage in many provinces and 
villages in the Kingdom.

Safety 
is not in 
Slowness 
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Broadband 

Safety 
is not in 
Slowness 

Fields of communications and information 
technology are advancing on daily 
basis, but the age of speed created 
the need for high quality and standard 
technologies and services. Among the 
most prominent of these are broadband 
services where operators are racing 
to provide the most features of them 
for their customers. This  will reflect 
on performance of business sectors 
in the Kingdom, and therefore, on the 
profitability of the companies, raising 
the proportion of their contribution to 
the gross national product. 
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Announcement from the Capital Market Authority 
regarding the listing of Wataniya Insurance Company

The Capital Market Authority announces that the listing and trading of Wataniya Insurance Company. will 
take place on Sunday 06 / 06 /2010 G (23 / 06 /1431 H) within Insurance sector with the symbol 8300, with an 
unrestricted price limit for the first day of trading only. 

The Capital Market Authority 
announces the Initial Public Offering 

of Al Jouf Cement Company
The CMA announces Al Jouf Cement Company Initial 

Public Offering of (65,000,000) shares representing (50%) 
of the company`s total outstanding shares. The offer price 
will be SR (10) per share and the offering period will be from 
(71431/8/)H to (13/8/1431)H, which corresponds to the period 
from (19/7/2010)G to (25/7/2010)G.

The company>s prospectus will be posted to the public prior 
to the subscription period by a sufficient time. The prospectus 
includes all relevant information that the investors need to know 
before making an investment decision, including the company`s 
financial statements, activities and management.

The Capital Market Authority announces the Initial Public 
Offering of Abdullah A.M. Al Khodari Sons Company

The CMA announces Abdullah A.M. Al Khodari Sons 
Company Initial Public Offering of (12,750,000) shares (30%) 
of the company`s total outstanding shares. Portion of the 
offered shares will be allocated for mutual funds & Authorised 
persons. The company`s shares will be offered during the 
period from (25/10/1431)H to (2/11/1431)H, which corresponds 
to the period from (42010/10/)G to (102010/10/)G, once the 
book-building process is complete.

The company`s prospectus will be posted to the public prior 
to the subscription period by a sufficient time. The prospectus 
includes all relevant information that the investors need to 
know before making an investment decision, including the 
share price, company`s financial statements, activities and 
management.
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Imposition of a 
penalty

The Capital Market Authority 
announces imposition of a penalty of SR 
100.000 (One Hundred Thousand Saudi 
Riyals) on Al Baha Development and 
Investment Company due to it’s violation 
of clause (C) of Article (45) of the Capital 
Market Law. The news of it’s acquisition 
of three companies was leaked to a 
website on 302010/4/. The same news 
was announced by the company on 
Tadawul website on 9/5/2010.

Imposition of a 
penalty

The Capital Market Authority 
announces imposition of a penalty of SR 
100.000 ( One Hundred Thousand Saudi 
Riyals) on Methanol Chemicals Company  
(CHEMANOL) due to it’s violation of 
Article (32) of the Listing Rules. It failed to 
report to the CMA, in a timely manner, the 
resolution of it’s Board dated 8/2/2010 
recommending not to distribute cash 
dividends for the year 2009. 

Imposition of a 
penalty

The Capital Market Authority 
announces imposition of a penalty of 
SR 50.000 ( Fifty Thousand Saudi Riyals) 
on Saudi International Petrochemical 
Company (SIPCHEM) due to it’s violation 
of clause (C) of Article (26) of the Listing 
Rules. The company published it’s initial 
financial statements for the period closing 
on 31/3/2010, in a local newspaper on 
182010/4/ before disclosing them to the 
market.

Announcement from the 
Capital Market Authority 

regarding the listing of Amana 
Cooperative Insurance

The Capital Market Authority announces that the listing 
and trading of Amana Cooperative Insurance. will take place 
on Sunday 13 / 06 /2010 G (01 / 07 /1431 H) within Insurance 
sector with the symbol 8310, with an unrestricted price limit 
for the first day of trading only. 

Imposition of a penalty
The Capital Market Authority announces imposition of a penalty of 

SR 100.000 ( One Hundred Thousand Saudi Riyals) on Saudi Telecom 
Company for violation of sub- clause (11) of clause (b) of Article (27) 
of the Listing Rules. The Board of Directors’ annual report for the year 
2009 does not reflect any interest ,options and subscription rights of 
the company’s Board members and executives. 

Imposition of a penalty
The Capital Market Authority announces imposition of a penalty of 

SR 100.000 (One Hundred Thousand Saudi Riyals) on Fawaz Abdulaziz 
Alhokair and Partners Company for violation of clause (a) of the CMA 
Board resolution No. (4-21-2007) dated 30/4/2007. The company failed 
to comply with the above resolution which calls for pooling of fractions 
of shares arising from increasing of it’s capital in one single portfolio, 
for all shareholders and to sell them within a period of not later than 
(30) days from shares allocation. 

Announcement from the Capital Market 
Authority regarding the listing of 

Solidarity Saudi Takaful Co.
The Capital Market Authority announces that the listing and trading 

of Solidarity Saudi Takaful Co. will take place on Tuesday 08 / 06 /2010 
G (25 / 06 /1431 H) within Insurance sector with the symbol 8290, 
with an unrestricted price limit for the first day of trading only.
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When we see our wise leadership represented by King Abdullah bin AbdulAziz, may Allah 
protect him, meet with the leaders of the G20, we  feel so proud that the importance of our 
economic strategy goes beyond regional and continental levels since long time. However, 
actual practice of the global economic policies and tackling of global economic crises make 
us as an Arab Muslim country serve our brethren and friendly countries. The more the global 
economy is stronger, the more our economy is stronger and we can achieve excellence and 
competition in progress we target.

The kingdom of Saudi Arabia is a huge developmental workshop and in the process of 
achieving economic, scientific and social progress especially after reforms and development 
that have been made and consequently will lead to fruitful results. Many sectors have made 
huge growth and are more competitive which lead to the benefit of our country and people. 

We have many fields including communication and IT for which we have allocated a press 
article of this issue to tackle an important relevant communication point in internet world or 
as some may call “the world web”. Many competing companies make transitional breakthrough 
which will eventually lead to open the door for all communication and internet services and 
products which are considered developmental tools that influence education, economy and 
other business sectors. These tools have clear and remarkable benefits in investment.

The more a sector is developed; the stronger is our economy and consequently we can step 
forward. Even the things we think of as little in the huge world of progress have remarkable 
influence. Every brick whatever small is a part of a building that our leadership is keen to build 
on to have huge and strong economy that can achieve our goals of everlasting income sources 
and turning into goods and service producers. The later is viewed by many as the future of the 
world and we believe that communication and information technologies are part of excellence 
and leading system of innovative services provision.

In this article, we highlight “broadband” and G20 important economic meeting as well as 
its results. We will give you more knowledge about every economic filed that we believe of 
practical benefits to enrich your experience.

Abdullateef Al-Furaihi 
Editor in Chief 

abdullateef.furaihi@tadawul.com.sa

Editorial

Much more enrichment 
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