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االفتتاحية

عبداللطيف الفريحي
رئي�س التحرير

abdullateef.furaihi@tadawul.com.sa

على  )ت���داول(  ال�سعودية  المالية  ال�سوق  ح�سول  ج��اء  الما�سي  العام  خ��ال 

 )Euromoney( سهادة اأف�سل اإدارة �سوق مالية في ال�سرق الأو�سط من مجموعة�

العالمية في قطاع الأ�سواق المالية لي�سطف مع العديد من الإنجازات وال�سهادات 

العالمية الهامة التي حققتها )تداول( في نطاق اأعمالها. اإنها ثمرة ال�ستمرار في 

للتميز في خدمة عمائها  المعايير  اأعلى  تطوير خدماتها ومنتجاتها وتطبيق 

التي  الخدمات  متكاملة من  اإلى منظومة  للو�سول  التقنيات  اأف�سل  وا�ستقطاب 

تهدف لتلبية الحتياجات المختلفة للم�ستثمرين وال�سركات الم�ساهمة.

وزيادة  ال�ستثمارية  بحقوقهم  الم�ستثمرين  توعية  في  �سركتنا  نجحت  لقد 

م�ستوى الثقة وال�سفافية لديهم في كل ما يتعلق باأ�سولهم المالية، وفي تفعيل 

دور الم�ستثمرين ب�سكل عام وذلك من خال تمكينهم من الت�سويت في الجمعيات، 

الطاع على ا�ستحقاقات الأرباح، تزويدهم بر�سائل تذكيرية واإ�سعارات دورية عن 

اأداة  بات  الذي  »تداولتي«  ، كل ذلك تم عبر برنامج  العاقة  الأح��داث ذات  اأهم 

متطورة لكل م�ستثمر في ال�سوق ال�سعودية.

عامة  ب�سورة  ال�سعودية  المالية  ال�سوق  ك��ف��اءة  تعزيز  ف��ي  »ت���داول«  ت�ساهم 

بين  ال��وع��ي  وزي���ادة  ال�سوق  ف��ي  ال�سفافية  مفاهيم  وتر�سيخ  ت�سجيع  خ��ال  م��ن 

من  اقترابها  بو�سوح  يلحظ  التطويرية  لخطواتها  والمتتبع  الم�ستثمرين، 

الم�ستثمر اأكثر، كونه المحرك الأ�سا�س للن�ساط ال�ستثماري، وهي من قبل بنت 

الج�سور مع ال�سركات المدرجة والجهات ذات العاقة، لتكون نقطة التقاء مهمة 

في الخارطة القت�سادية ال�سعودية، وت�سكل محطة �سناعة لل�سناعة ال�ستثمارية 

الناجحة.

التي ت�سدر منها  للتميز كال�سركة  ت�سعى  التي  المجلة  ا في هذه  اأي�سً ونحن 

ي�سعدنا  م��ا  على  ال��ق��رار  ومتخذ  والم�ستثمر  ال��ق��ارئ  لإط���اع  العمل  �سنوا�سل 

ا اإلى المزيد من ا�ست�سفاف  تقديمه بمهنية نرومها دوًما، ونحتاج منكم دوًما اأي�سً

الراأي والقتراحات التي �ستثري فريق العمل في هذه المجلة التي ت�سعى لتكون 

�سوتكم دوًما.

�سنظل نبحر معكم في عالم القت�ساد وال�ستثمار وفي غيرها بما يعود عليكم 

بالنفع الثقافي القت�سادي، وي�ساهم في اإطاعكم على م�ستجدات وق�سايا ت�ساند 

معلوماتكم، وترافق اتجاهاتكم.

االقتراب من المستثمر
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مجلة شهرية مجانية تصدر عن شركة 
السوق المالية السعودية

المشرف العام  - رئيس التحرير

عبداللطيف الفريحي
abdullateef.furaihi@tadawul.com.sa

مسؤول التسويق

عادل الغامدي
adel.saad@tadawul.com.sa

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

اإدارة الإعالن والت�سويق 

هاتف: 4197333-01  تحويلة:3580 

فـاك�س : 01-4197696

adv@rawnaa.com

اإدارة التوزيع وال�ستراكات 

هاتف: 4197333-01 تحويلة:3174 

فـاك�س مجاني: 8001242277

pro@rawnaa.com

اإدارة تطوير الأعمال

هاتف: 4197333-01  تحويلة:3544 

فـاك�س : 01-4608897

bsd@rawnaa.com

اإدارة التحرير المركزي

هاتف: 4197333-01 تحويلة:3540 

فـاك�س : 01-4192624

edit@rawnaa.com

اإدارة ال�سوؤون الفنية

هاتف: 4197333-01 تحويلة:3580 

فـاك�س : 01-4192624

art@rawnaa.com

المدير التنفيذي

ها�سم بن اإبراهيم العدواني

�ص.ب 26450 ـ الريا�س 11486

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

www.rawnaa.com

النا�شر

روؤيتنا:

 اأن نكون رواد الحلول المتكاملة في الإعالم 

المتخ�س�س بالعالم العربي..

ر�سالتنا:

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

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

حلول متكاملة ومنتجات اإعالمية هادفة ومتميزة بم�سداقية 

ومهنية عالية تلبي احتياجات عمالئنا وتحقق ر�ساهم 

وتتجاوز توقعاتهم.

المدير العام لدار اليوم لالإعالم

�سالح بن علي الحميدان

اإحدى �سركات

الطباعة:

التدفقات  )ظاهرة  املالية  العوملة  تتعر�س 

للوم  احلــــدود(  عــر  املت�ساعدة  املــالــيــة 

القت�سادية  الأزمــات  �سل�سلة  ب�سبب  عادة 

الأ�سواق  من  بعدد  ع�سفت  التي  املدمرة 

الناه�سة يف اأواخر الثمانينيات يف اأمريكا 

املك�سيك  يف  الت�سعينيات  ويف  الالتينية، 

وبع�س من بلدان اآ�سيا. وقد اأدى ا�سطراب 

اأحوال الأ�سواق وحالت الإفال�س الناجمة 

باأ�سابع  ــارات  الإ�ــس من  �سل�سلة  اإىل  عنه 

البلدان  اأن  راأوا  مــن  جانب  مــن  التــهــام 

ب�سورة  املال  راأ�س  �سوابط  األغت  النامية 

خلطر  معر�سة  نف�سها  وتــركــت  متعجلة 

املال  راأ�س  لتحركات  ال�سديدة  التحكمات 

ال�سريعة واآثار ح�سد ال�سوق.

من  الكهربائية  األجهزة  عن  احلديث  يصبح  الصيف  فصل  دخول  »مع 
الضروريات، خاصة ما يلحقها من غش جتاري يؤدي إلى كثير من املشاكل، 
التي ميكن تفاديها - بعد مشيئة اهلل - عبر  الكوارث  ويتسبب يف عدد من 
الكهربائية  واألدوات  األجهزة  يف  اجليد  التدقيق  وأولها  باألسباب،  األخذ 

املستخدمة.«
تفاصيل املوضوع تقرؤونها داخل العدد.

كلمة التحرير
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على مدى يومني ناق�س موؤخًرا »منتدى الت�سال 

واآليات  اأهمية  ال�سارقة  باإمارة   »2013 احلكومي 

التوا�سل الفعال بني احلكومات واجلمهور، وذلك 

القا�سمي،  اأحــمــد  بــن  �سلطان  ال�سيخ  بح�سور 

رئي�س مركز ال�سارقة الإعالمي، وال�سيخة بدور 

ال�سارقة  هيئة  رئي�س  القا�سمي،  �سلطان  بنت 

قرابة  وم�ساركة  �سروق،  والتطوير  لال�ستثمار 

عر  بالت�سجيل  قــامــوا  ممــن  �سخ�س   2000

املوقع الإلكرتوين، اإىل جانب اأكرث من 500 

عربية  واإعالمية  �سيا�سية  �سخ�سية 

وعاملية رفيعة امل�ستوى

اقتصاديات
إدارة »الكهرباء السعودية« تتفقد 

مشروع »القرية« في المنطقة الشرقية
اتفاقية بين المملكة وإثيوبيا لمنع 

االزدواج والتهرب الضريبي

27 مليون عاطل عن العمل في 
االتحاد األوروبي

السعودية.. األولى عالميًا في تحلية المياه

»دواجن الوطنية« توظف 100 فتاة من 
مخرجات جمعية »حرفة« بالقصيم

»الثوب«  ــدي  اأرت ــراآة  امل اأمــام  يــوم م�سى وقفت  »يف 

لكني  دائــًمــا،  عليها  يبدو  التي  الر�سمية،  ب�سفته 

التقليدي،  لت�سميمه  مرتاًحا  اأعــد  مل  اأين  وجــدت 

ت�سميم  فقررت  �سخ�سيتي،  مع  يتنا�سب  ل  الــذي 

ثوبي بنف�سي، وفعاًل مت الأمر، وجنحت الفكرة، ثم 

راحت الفكرة تكر حتى مت افتتاح اأول فرع لـ»لومار« 

بحي الرو�سة«.

اأزمة غذائية  فيه اخلوف من  يت�سارع  وقت  يف 

لل�سلع  ال�سرتاتيجي  اخلزن  ي�سبح  م�ستقبلية، 

تفر�سها  حياتية  �ــســرورة  باململكة  الغذائية 

معطيات ال�سوق العاملي، ولذلك اهتمت جهات 

عدة يف اململكة بق�سية التخزين، ومنها الغرفة 

وافية  درا�سة  اأعدت  التي  بالريا�س،  التجارية 

لها  التابعة  الغذائي  الأمـــن  جلنة  بها  قامت 

تفا�سيل  نعر�س  الــرويــ�ــس،  د.خــالــد  برئا�سة 

ملخ�س لها من خالل هذا التقرير.

مجهر
جون تيلور

مبتكر نظرية االنحـنـاء للعاصفـة



اأ�ـــســـدر جمــلــ�ــس هــيــئــة الــ�ــســوق 

املــوافــقــة  املت�سمن  ــــراره  ق املــالــيــة 

كابيتال  الفرن�سي  ال�سعودي  ل�سركة 

على طرح وحدات �سندوق ال�سعودي 

للدخل  ال�سعودية  لالأ�سهم  الفرن�سي 

طرًحا عاًما.

قراره  ا  اأي�سً املجل�س  اأ�سدر  كما 

الأول  ل�ســركــة  املــوافــقــة  املت�سمن 

�سندوق  وحــدات  طــرح  على  كبيتال 

الأول لالأ�سهم امل�سرية طرًحا عاًما.

»دواجن الوطنية« 
توظف 100 فتاة 
من مخرجات جمعية 

»حرفة« بالقصيم

الموافقة على طرح وحدات »السعودي 
الفرنسي« و»األول كابيتال« طرحًا عامًا

اأنهت 100 فتاة �سعودية دورة تدريبية على 

لتاأهيلهم يف  العمل يف م�سروع دواجن الوطنية 

جمال الت�سنيع الغذائي داخل م�سانع ال�سركة 

متخ�س�سة  دورة  �سمن  وذلــك  الق�سيم،  يف 

الذي  »مكن«  برنامج  اأقامتها جمعية حرفة يف 

خالد  امللك  موؤ�س�سة  مع  اجلمعية  فيه  ت�سرتك 

تدريبي  برنامج  يف  الأهــلــي  والبنك  اخلــريــة 

ي�ستهدف التاأهيل يف املجال ال�سناعي.

عاملية  معاير  على  حرفة  وتعتمد جمعية 

يف تدريب الفتيات على طوط الإنتاج والتغليف 

الغذائي  والإنــتــاج  الت�سغيل  وبــرامــج  والتعبئة 

مدربات  بالتدريب  يقوم  حيث  اأنــواعــه  بكافة 

امل�سنعي  العمل  يف  امل�ستفيدات  انخراط  قبل 

داخل بيئة مهياأة لطبيعة املراأة ووفق ال�سوابط 

ال�سرعية.

نائب  املــعــجــل  اإبــراهــيــم  قـــال  من جانبه 

الب�سرية  املــــوارد  لقطاع  التنفيذي  الرئي�س 

الوطنية  دواجــــن  اإن  املــ�ــســانــدة  واخلـــدمـــات 

يف  الن�سائي  العن�سر  على  تعتمد  اأ�سبحت 

حيث  ــدواجــن  يف ال امل�سانع وبع�س الأق�سام 

 500 الأق�سام  هــذه  يف  العامالت  عــدد  جتــاوز 

اأكرث من 1000  لت�سغيل  خطة  وهناك  موظفة 

موظفة �سمن برامج حمددة تتوافق مع طبيعة 

املراأة ومهاراتها، وياأتي تدريب دواجن الوطنية 

لفتيات حرفة �سمن الدور التكاملي الذي تقوم 

لتعزيز  حرفة   وجمعية  الوطنية  دواجـــن  بــه 

اجلانب التدريبي لدى الفتيات يف جوانب مهمة 

قبيل انخراطهن بالعمل.

جوانب  »متيزت حرفة يف  املعجل:  ــال  وق

مهمة يف الإنتاج والتغليف وهو جانب نحتاجه يف 

ا فيما يتعلق بال�سحة العامة  الدواجن خ�سو�سً

و�سالمة الأغذية التي تعد لدى دواجن الوطنية 

اأولوية ق�سوى يف جميع خطوط الإنتاج«.

بن  خالد  بنت  رمي  اأو�سحت  جانبها  من 

املنتدب  للجمعية والع�سو  العام  الأمــني  جامع 

امل�سانع  انطلقت من حاجة  امل�سروع  فكرة  اأن 

املقابالت  ــاإعــداد  ب تقوم  ن�سائية  جهات  اإىل 

والإ�سراف  وفرزهن،  للمتقدمات،  ال�سخ�سية 

امل�سنع  احتياجات  ح�سر  بعد  على تدريبهن 

توظيف  عملية  ت�سهل  بذلك  وهــي  التدريبية، 

توظيف  ا�سرتاطات  وفــق  امل�سانع  يف  الن�ساء 

الن�ساء املعتمدة من وزارة العمل.

اخُتتمت موؤخًرا فعاليات واأعمال املوؤمتر ال�سنوي لحتاد البور�سات العربية، والذي رعته ال�سوق 

املالية ال�سعودية )تداول(، ونظمه احتاد البور�سات العربية، وا�ستمر ملدة يومني.

املنطقة  هيئة  رئي�س  اجلــابــري  �سعيد  بن  يحيى  معايل  برعاية  افُتتح  الــذي  املــوؤمتــر  وهــدف 

وتطوير  تنمية  اإىل  املــال،  ل�سوق  العامة  الهيئة  اإدارة  جمل�س  رئي�س  بالدقم  اخلا�سة  القت�سادية 

قطاع اأ�سواق املال يف الوطن العربي، ودرا�سة طرق وتاأمني فر�س التعاون بني الأع�ساء، وال�ستفادة 

من خرات �سناع القرار واملخت�سني يف البور�سات العربية والأجنبية امل�ساركني يف املوؤمتر، حيث 

الرئي�س  اإركــان  ح�سني  ال�سعادة:  اأ�سحاب  بينها  من  عاملية،  اقت�سادية  �سخ�سيات  فيه  �ساركت 

التنفيذي لالحتاد العاملي للبور�سات، ماير �ساندي فر�سر نائب رئي�س بور�سة النا�سداك، رايف نارين 

الرئي�س التنفيذي لبور�سة الهند، ودومينيك �سروتي نائب رئي�س بور�سة نيويورك.

بن  الأ�ستاذ عبداهلل  �سعادة  )تداول(  ال�سعودية  املالية  لل�سوق  التنفيذي  املدير  اأكد  من جانبه 

يف  املــايل  للقطاع  تطوير  يف  اللقاءات  هذه  مثل  به  تقوم  الــذي  الهام  الــدور  ال�سويلمي على  �سالح 

الوطن العربي، ومناق�سة الآراء وامل�ستجدات املطروحة حديًثا على ال�ساحة، وذلك يف اأثناء م�ساركته 

باجلل�سة التي ناق�ست دور الطرح الأويل وامل�ستثمرين ال�سرتاتيجيني يف تطوير التبادل.

اختتام مؤتمر اتحاد البورصات العربية بمسقط
حتت �سعار »من اأجل م�ستقبل اأف�سل«

اقتصاديات
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ال�سعودية  ال�سركة  اإدارة  عقد جمل�س 

برئا�سة  العــتــيــادي  اجتماعه  للكهرباء 

رئي�س  العواجي  بن ح�سني  الدكتور �سالح 

التنفيذي  الــرئــيــ�ــس  بــحــ�ــســور  املــجــلــ�ــس 

الراك  �سالح  بن  علي  املهند�س  لل�سركة 

والأع�ساء.

توليد  حمطتي  اجتماعهم  عقب  الإدارة  جمل�س  واأع�ساء  رئي�س  وزار 

قدرتها  اإجمايل  يبلغ  التي  بالقرية  واملركبة  البخارية  الكهربائية  الطاقة 

الإنتاجية 6300 ميجاوات وم�سروع �سركة هجر لالإنتاج امل�ستقل التي متتلك 

الإنتاجية  قدرتها  وتبلغ  مالها،  راأ�س  من   %50 للكهرباء  ال�سعودية  ال�سركة 

امل�سروع  ويعد  2014م،  عام  الإنتاج  �ستبداأ  فيما  ميجاوات،   4000 حوايل 

اإنتاج  م�ساريع  يف  اخلا�س  القطاع  م�ساركة  برنامج  م�ساريع  من  الثالث 

الكهرباء.

والتقى رئي�س واأع�ساء جمل�س اإدارة ال�سركة ال�سعودية للكهرباء والرئي�س 

التنفيذي مبحمد بن عبداهلل اأبو نيان رئي�س جمل�س اإدارة �سركة هجر واملدير 

التنفيذي لل�سركة وامل�سئولني عن ال�سركات 

املنفذة، واأطماأن اجلميع على �سر امل�سروع 

التنفيذي، مبدين �سعادتهم  وفق الرنامج 

يف  املوؤهلة  الوطنية  بــالــكــوادر  بالهتمام 

هــذه  يف  والــ�ــســيــانــة  والــتــ�ــســغــيــل  الإدارة 

امل�ساريع.

وكان جمل�س اإدارة ال�سركة ال�سعودية للكهرباء قد ناق�س يف اجتماعه مبحطة 

الالزمة،  القرارات  ب�ساأنها  واتخذ  واملوا�سيع  التقارير  من  عدًدا  القرية  توليد 

ومنها مناق�سة القوائم املالية لل�سركة واعتمادها كما يف 31 دي�سمر 2012م.

اأن املجل�س قرر  واأو�سح املهند�س علي الراك الرئي�س التنفيذي لل�سركة 

رفع تو�سية للجمعية العامة لل�سركة بتوزيع اأرباح نقدية للم�ساهمني من الأهايل 

ومن يف حكمهم للعام املايل 2012م بواقع 70 هللة لل�سهم باإجمايل مبلغ 547 

مليون ريال على اأن تكون اأحقية توزيع الأرباح مل�ساهمي ال�سركة امل�سجلني لدى 

مركز اإيداع الأوراق املالية »تداول« بنهاية تداول يوم انعقاد اجلمعية العامة يف 

1434/6/5هـ املوافق 2013/4/15م.

إدارة »الكهرباء السعودية« تتفقد مشروع 
»القرية« في المنطقة الشرقية

للنقل  ال�سعودية  ال�سركة  اأعلنت 

 75 �ــســراء  عــن  »�سابتكو«  اجلــمــاعــي 

2013م  موديل  مبقطوراتها  �ساحنة 

بلغت  اإجمالية  بقيمة  لأ�سطولها  دعًما 

31.2 مليون ريال.

�ست�ستلم  اإنــهــا  الــ�ــســركــة  وقــالــت 

�سهر  خــالل  واملــقــطــورات  ال�ساحنات 

�سيتم  اأنــه  اإىل  م�سرة  القادم،  يونيو 

ال�سركة  مـــوارد  مــن  ال�سفقة  متويل 

الأثــر  يــبــداأ  اأن  يتوقع  فيما  الــذاتــيــة، 

على  ال�ساحنات  لهذه  الإيجابي  املايل 

اإيراداتها خالل الربع الثالث من العام 

احلايل.

»سابتكو« 
تشتري شاحنات 

بـ31 مليونًا
ال�سعودية  الت�سالت  جمموعة  اأبرمت 

مذكرة تفاهم مع �سركة هواوي يتم مبوجبها 

العمل على تعزيز ريادة الت�سالت ال�سعودية 

ــنــطــاق الــعــريــ�ــس يف  يف جمـــال خــدمــات ال

على  وذلـــك  واخلــارجــيــة،  املحلية  ــواق  ــس الأ�

 MWC لالت�سالت  الدويل  املوؤمتر  هام�س 

2013، يف مدينة بر�سلونة الإ�سبانية.

التنفيذي ملجموعة الت�سالت  الرئي�س  الغنيم  التي وقعها الدكتور خالد  وجاءت املذكرة 

ال�سعودية، وال�سيد كني هو، نائب رئي�س �سركة هواوي؛ �ساملة ملبادرات عدة تتعلق بتح�سني اأداء 

ال�سبكات وال�ست�سارات اخلا�سة بالأعمال والتكنولوجيا وال�سرتاتيجية.

جمموعة  موقع  لتعزيز  �سركائنا  كافة  مع  »نعمل  الغنيم:  الدكتور  علق  املنا�سبة،  وبهذه   

واخلدمات  والتقنية  الفنية  الأ�س�س  وتعزيز  العري�س  النطاق  الريادي يف خدمات  الت�سالت 

امل�ساندة للو�سول لهذا الهدف«. 

وتاأكيًدا على �سعي �سركة هواوي لدعم جمموعة الت�سالت ال�سعودية، قال ال�سيد كني: »اإن 

جمموعة الت�سالت ال�سعودية تعد من ع�سرة عمالء هامني لدى �سركة هواوي على امل�ستوى 

العاملي، ومع توقيع هذه املذكرة، �ستعزز العالقة التي تربط بني ال�سركتني وتتطور نحو مزيٍد 

من النجاح«.

مجموعة االتصاالت السعودية تعزز 
ريادتها في خدمات النطاق العريض 
عبر مذكرة تفاهم مع شركة هواوي

اقتصاديات
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»زين«  ال�سعودية  املتنقلة  الت�سالت  �سركة  اأعلنت 

اأنها ح�سلت على موافقة بالإجماع من قبل حتالف البنوك 

البنك  يــقــوده  ــذي  ال امل�سرتك  املرابحة  لقر�س  املمولة 

متديد  على  ريال  مليارات   9 والبالغ  الفرن�سي  ال�سعودي 

 27 اجلديد  ال�ستحقاق  تاريخ  لي�سبح  ا�ستحقاقه  موعد 

مار�س اجلاري املوافق 15 جمادى الأوىل املقبل.

التمديد  اأن  �سحفي  بــيــان  يف  ال�سركة  واأو�ــســحــت 

ا�ستكمال  عملية  من  متقدمة  مراحَل  دخولها  مع  يتزامن 

متطلبات توقيع اتفاقية التمويل طويلة الأجل اجلديدة من 

قبل كّل من حتالف البنوك املمولة و�سركة »زين ال�سعودية« 

و�سع  حت�سني  يف  كبرة  بدرجة  الإ�سهام  �ساأنها  من  التي 

قوائم ال�سركة املالية اإ�سافة اإىل اإتاحة املزيد من املرونة 

التمديد  اأن  موؤكدة  ال�سبكة،  تطوير  ا�ستثمارات  تنفيذ  يف 

تلك  من  لالنتهاء  املطلوب  الوقت  من  مزيًدا  ليمنح  جاء 

الإجراءات املهمة لكال الطرفني.

يذكر اأن الإجراء الذي اتخذته البنوك املمولة و»زين 

مبلغ  ت�سديد  يف  ال�سركة  جنحت  اأن  بعد  ياأتي  ال�سعودية« 

دولر  مليون   200 يعادل  ما  اأي  �سعودي  ريال  مليون   750

اأمريكي يف �سهر اأغ�سط�س املا�سي.

اتفاقية تمويل 
»زين« تدخل مرحلة 

متقدمة

اإبــراهــيــم بن  الــدكــتــور  املالية  وقــع وزيــر 

والتنمية  املالية  ــر  ووزي الع�ساف  عبدالعزيز 

اتفاقية  اأحمد  �سفيان  الإثيوبي  القت�سادية 

التهرب على  ومنع  ال�سريبي  الزدواج  لتجنب 

الدخل.

 ودعا الدكتور الع�ساف رجال الأعمال يف 

التفاقية  هذه  توفره  لال�ستفادة مما  البلدين 

من  ــد  ــزي امل لإقـــامـــة  �سريبية  ــزات  ممــي مــن 

امل�ساريع ال�ستثمارية امل�سرتكة، م�سًرا اإىل اأن 

حجم التبادل التجاري بني اململكة وجمهورية 

اإثيوبيا ينمو ب�سكل مطرد، حيث ارتفع من نحو 

)206( ماليني ريال عام 2000م اإىل ما يقارب )849( مليون ريال عام 

2011م، وهذه التفاقية هي الـ31 التي توقعها اململكة مع الدول الأخرى 

يف �ساأن جتنب الزدواج ال�سريبي.

 كما وقع الطرفان اتفاقية يقدم مبوجبها ال�سندوق ال�سعودي للتنمية 

ريال  مليون   )56.25( مببلغ  اإمنائًيا  ا  قر�سً

الريف،  كهرباء  م�سروع  متويل  يف  للم�ساهمة 

ويهدف امل�سروع اإىل توفر الطاقة الكهربائية 

ال�سومال  باإقليم  قريداهار  قودي-  مبنطقة 

يــدعــم خــطــط احلكومة  ــبــالد ممــا  ال �ــســرق 

التنمية القت�سادية والجتماعية  الإثيوبية يف 

واحلد من الفقر يف املناطق الريفية. 

اأنــه مت خــالل نف�س  اإىل  ــارة  ــس الإ� جتــدر 

املنا�سبة توقيع اتفاقية قر�س ي�ساهم مبوجبه 

يف  القــتــ�ــســاديــة  للتنمية  الــعــربــي  املــ�ــســرف 

اإفريقيا يف متويل م�سروع كهرباء الريف امل�سار 

التفاقية عن  وقع  اأمريكي، حيث  اأعاله مببلغ )10( ماليني دولر  اإليه 

القت�سادية وعن  والتنمية  املالية  وزير  اأحمد،  �سفيان  الإثيوبي  اجلانب 

رئي�س  الب�سام،  اإبراهيم  بن  يو�سف  املهند�س  معايل  العربي  امل�سرف 

جمل�س اإدارة امل�سرف. 

اتفاقية بين المملكة وإثيوبيا لمنع االزدواج والتهرب الضريبي

�سجل معدل البطالة يف اليابان خالل �سهر يناير املا�سي تراجًعا بلغ %4.2، 

يف موؤ�سر جديد عن اأن الو�سع القت�سادي الياباين ي�سهد حت�سًنا. واأفادت وكالة 

ا يف معدل  اأنباء »كيودو« اليابانية اأن الأرقام احلكومية ال�سادرة اأظهرت انخفا�سً

البطالة يف البالد خالل كانون الثاين- يناير 2013، حيث و�سل اإىل 4.2% مقارنة 

بـ 4.3% خالل كانون الأول- دي�سمر املا�سي.

�سجل يف متوز-  الإطــالق  على  اليابان  بطالة يف  معدل  اأعلى  اأن  اإىل  ي�سار   

يوليو 2010 وبلغ 5.6%، ويذكر اأن معدل البطالة يف اليابان بلغ 4.3% عام 2012، 

وقدر عدد العاطلني عن العمل بـ2.850.000 �سخ�س بانخفا�س قدره 170.000 

�سخ�س عن العام الذي �سبقه.

معدل البطالة في اليابان يتراجع إلى %4.2

اقتصاديات
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املاحلة يف  املياه  لتحلية  العامة  املوؤ�س�سة  اأكدت 

اأن  1433/1432هــــ  املــايل  للعام  ال�سنوي  تقريرها 

منتج  كاأكر  مكانتها  على  حتافظ  تــزال  ل  اململكة 

الإنتاج  من   %18 بن�سبة  العامل  يف  املحالة  للمياه 

العاملي يتم اإنتاجها عر 27 حمطة حتلية عاملة على 

ال�ساحلني ال�سرقي والغربي من اململكة، م�سرة اإىل 

اأن ت�سدير الطاقة الكهربائية من حمطات التحلية 

وفرت 15.6 مليون ميجاوات يف ال�ساعة.

متكنت  املوؤ�س�سة  اأن  ال�سنوي  التقرير  واأو�سح 

امل�سدرة  املياه  كميات  زيــادة  من  املا�سي  العام  يف 

كمية  وبلغت  2011م،  بعام  مقارنة   %6.3 بن�سبة 

املياه املحالة امل�سدرة خالل عام 1432 / 1433هـ 

855.9 مليون مرت مكعب، فيما مت ت�سدير 487.6 

ال�سرقي  ال�ساحل  حمطات  من  مكعب  مرت  مليون 

55% من اإجمايل ت�سدير املوؤ�س�سة و398.3  بن�سبة 

الغربي  ال�ساحل  حمطات  مــن  مكعب  مــرت  مليون 

بن�سبة %45.

العام  خالل  زادت  املوؤ�س�سة  اإن  التقرير  وقــال 

 %6.3 بن�سبة  املحالة  املياه  ت�سدير  من  املا�سي 

الطاقة  كمية  اأن  اإىل  م�سرا  2011م،  بعام  مقارنة 

بلغت  التحلية  حمطات  من  امل�سدرة  الكهربائية 

15.6 مليون ميجاوات/ �ساعة،يف الوقت الذي يتم 

من  امل�ستفيدة  املناطق  اإىل  املنتجة  املياه  �سخ  فيه 

خالل �سبكة من خطوط الأنابيب التي يبلغ اإجمايل 

طولها اأكرث من 4000كيلومرت.

العام  خالل  قامت  املوؤ�س�سة  اأن  التقرير  واأفــاد 

للتدرج  خطط  بــاإعــداد  1433هــــ   /  1432 املا�سي 

اخلطط  لتلك  التدريبية  الرامج  وتنفيذ  الوظيفي 

املتخ�س�سة  واملــوؤمتــرات  ــنــدوات  ال يف  وامل�ساركة 

مركز  يقدمه  مــا  اإىل  اإ�ــســافــة  ــا  وخــارجــًي داخــلــًيــا 

عدد  وبلغ  وتطويرية،  تاأهيلية  برامج  من  التدريب 

الرامج املنفذة 584 برناجًما ا�ستفاد منها 10432 

متدرًبا.

العامة  املوؤ�س�سة  عن  ال�سادر  التقرير  واأو�سح 

يف  مــا�ــســيــة  املــوؤ�ــســ�ــســة  اأن  املــاحلــة  ــاه  ــي امل لتحلية 

ا�ستكمال م�ساريعها امل�ستقبلية التي يجري تنفيذها 

بطاقة  املياه  لتحلية  اخلــر  راأ�ــس  حمطة  كم�سروع 

1.025 مليون مرت مكعب ماء يومًيا وتوليد الطاقة 

الكهربائية بطاقة 2400 ميجاوات، وم�سروع حمطة 

الثالثة  املرحلة  بجدة  العك�سي  بالتنا�سح  التحلية 

وم�سروع  يومًيا،  مــاء  مكعب  مرت  األــف   240 بطاقة 

مياه  نقل  نظام  وم�سروع  ال�سقيق،  مياه  نقل  نظام 

راأ�س اخلر الريا�س، وم�سروع نظام نقل مياه راأ�س 

اخلر حفر الباطن.

ومن بني امل�ساريع م�سروع نظام نقل مياه ينبع 

مياه  نقل  نظام  وم�سروع  الثالثة(  )املرحلة  املدينة 

الليث،  مياه  نقل  نظام  وم�سروع  الباحة،  الطائف 

حمطة  اإىل  الطبيعي  الــغــاز  نقل  نــظــام  ومــ�ــســروع 

التحلية باخلر من �سركة اأرامكو ال�سعودية.

ارتفع معدل البطالة يف منطقة اليورو 

قيا�سي  م�ستوى  اإىل  املا�سي  يناير  خالل 

 1.1 ن�سبة  بزيادة  املائة،  يف   11.9 قدره 

يف املائة اأكرث من الرقم امل�سجل قبل عام 

اأظهرته  ملا  وفًقا  املائة،  يف   10.8 من  اأي 

لالإح�ساءات،  الأوروبــــي  املكتب  بيانات 

ـــدول  يــورو�ــســتــات، وجــــاء يف مــقــدمــة ال

تلتها  اليونان  البطالة  فيها  ارتفعت  التي 

اإ�سبانيا. 

منطقة  مثل  ذلــك  يف  مثلها  اإ�سبانيا،  يف  البطالة  معدل  وارتفع 

بالتايل  وين�سى  املــائــة،  يف   26.2 اإىل  لي�سل  مئوية  بنقطة  الــيــورو، 

الرتاجع بن�سبة 0.1 يف املائة الذي �سجل يف كانون الأول )دي�سمر(. 

يف الوقت ذاته ارتفع معدل البطالة يف جمموع الحتاد الأوروبي يف 

ال�سهر الأول من العام احلايل لي�سل اإىل 10.8 يف املائة بزيادة قدرها 

0.7 نقطة مئوية مقارنة بال�سهر نف�سه من عام 2012. 

ووفًقا للمكتب الأوروبي لالإح�ساءات قدر عدد العاطلني يف الحتاد 

الأوروبي بنحو 27 مليون مواطن يف كانون 

 19 نحو  منهم  املا�سي  )يناير(  الــثــاين 

ميثل  مــا  وهــو  الــيــورو،  منطقة  يف  مليوًنا 

عن  عاطل   222000 مــن  �سهرية  زيـــادة 

العمل يف الحتاد الأوروبي كله و201000 

عاطل يف منطقة اليورو. 

وتعاين كل من اإ�سبانيا واليونان ب�سكل 

ارتفع  والإنــاث، فيما  ال�سباب  كبر بطالة 

واحدة  نقطة  بن�سبة  الذكور  بطالة  معدل 

يف كل من منطقة اليورو )11.8 يف املائة( والحتاد الأوروبي )10.8 

يف املائة( مقارنة بكانون الأول )دي�سمر( وارتفعت البطالة بني الإناث 

بالن�سبة نف�سها لت�سل اإىل 12.1 يف املائة يف منطقة اليورو و10.9 يف 

املائة يف الحتاد الأوروبي ككل. 

فيما ارتفع معدل البطالة بني املواطنني الذين تقل اأعمارهم عن 

منطقة  يف  املائة  يف   24.2 ليبلغ  بنقطتني  اليورو  منطقة  يف  �سنة   25

اليورو كما يف كل الحتاد الأوروبي، حيث بلغ 23.6 يف املائة. 

27 مليون عاطل عن العمل في االتحاد األوروبي

السعودية.. األولى عالميًا في تحلية المياه

اقتصاديات
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يف  والدخــار  للت�سليف  ال�سعودي  البنك  قّدم 

اجتماعي  قر�س  األــف  لـــ144  قرابة  2012م  عام 

مليون  و250  مليارات   6 جتاوزت  اإجمالية  بقيمة 

ريال.

اأحمد  للبنك  الر�سمي  املــتــحــدث  واأو�ــســح 

اجلرين اأن اأعمال البنك تغطي ال�سريحة الأكر 

البنك �سعى خالل  اأن  اإىل  املواطنني، م�سًرا  من 

العامني املا�سيني لت�سهيل وت�سريع �سرف القر�س 

الجتماعي واأ�سبح املواطن ي�ستطيع التقدمي على 

القر�س من منزله، ويتم حتويله اإىل ح�سابه خالل 

مدة ترتاوح من 3 اإىل 10 اأيام فقط ل غر.

الرتقاء  تطوير  على  عمل  البنك  اإن  وقــال 

وقيامه  النتظار  قوائم  على  والق�ساء  بخدماته 

واأتيح  القرو�س،  على  العمالء  ح�سول  بت�سهيل 

لهم ال�ستفادة منه من منازلهم اأو من اأي مكان 

اأرادوا من خالل �سبكة الإنرتنت مما عالج م�سكلة 

قبل  البنك  فــروع  تواجهها  كانت  التي  الزدحــام 

تطبيق نظام التقدمي الإلكرتوين، موؤكًدا اأن كل ما 

يقوم بعمله البنك ما هو اإل حق وواجب للعمالء، 

بو�سعه  مــا  كــل  تــقــدمي  على  �سيعمل  البنك  واأن 

خلدمتهم.

من  امل�ستفيدين  تقيد  �ــســرورة  على  و�ــســدد 

قرو�س البنك بالنتظام يف �سداد قرو�سهم التي 

ا�ستفادوا منها، وبه تراأ ذمتهم ولي�سهموا يف فتح 

امل�ستفيد لقر�سه يعني  املجال لغرهم لأن �سداد 

اإقرا�سه مل�ستفيد اآخر.

املقرت�سني  بــاإمــكــان  ـــه  اأن ــن  اجلــري واأفــــاد 

بقرو�سهم  اخلا�س  احل�ساب  رقم  على  احل�سول 

عــن طــريــق الــدخــول ملــوقــع البنك واإدخــــال رقم 

لذلك،  املخ�س�سة  اخلــانــة  يف  الوطنية  الهوية 

اأن طرق ال�سداد �سهلة ومي�سرة حيث  م�سًرا اإىل 

عن  قر�سه  م�ستحقات  ت�سديد  املقرت�س  ي�ستطيع 

عن  اأو  الآيل  ال�سراف  يف  »�سداد«  خدمة  طريق 

اأو عن طريق  الأون لين  بخدمة  الإنرتنت  طريق 

الهاتف امل�سريف فيما خ�س�س للبنك رمز خا�س 

بال�سداد وهو رقم )058(.

144 ألف قرض 
اجتماعي قدمها 
بنك »التسليف« 

العام الماضي

االقتطاعات التلقائية في الموازنة 
األمريكية تدخل حيز التنفيذ

نمو ميزانية البنك المركزي
اليمني بنسبة 32 %

الجبالي: صندوق النقد الدولي لم يفرض 
شروًطا إضافية على تونس

دخلت القتطاعات التلقائية يف املوازنة الأمريكية موؤخًرا، حيز التنفيذ ر�سمًيا مبوجب 

اأمر تنفيذي اأ�سدره الرئي�س باراك اأوباما، كما اأفاد البيت الأبي�س.

التنفيذي  الأمــــر  هـــذا  تــوقــيــع  اإىل  اأوبـــامـــا  وا�ــســطــر 

اجلمهوريني  تو�سل  عدم  ب�سبب  القانون  باأحكام  عماًل 

والدميقراطيني يف الكونغر�س اإىل اتفاق يجنب 

ال�سخمة  القــتــطــاعــات  هــذه  الــبــالد 

الفدرالية  النفقات  �ستخف�س  التي 

دولر  مليار   85 مبــقــدار 

املالية  ال�سنة  نهاية  حتى 

�سبتمر،   30 يف  اجلارية 

القت�سادي  النمو  يهدد  ما 

الذي ما زال ه�ًسا.

�سجلت ميزانية البنك املركزي اليمني منًوا بن�سبة 32 % خالل العام املا�سي حيث زادت 

بنحو 598 مليار ريال ميني.

 1865 مقابل  ميني  ريال  مليار   2463 اإىل  امليزانية  ارتفاع  حديثة  اإح�سائية  واأظهرت 

مليار ريال خالل نف�س الفرتة.

وكانت امليزانية �سجلت ارتفاًعا يف نهاية دي�سمر 2011م مبقدار 28.6 مليار ريال ميني 

وبن�سبة 1.6% مقابل انخفا�س يف �سهر نوفمر 2011م مبقدار 13 مليار ريال ميني وبن�سبة 

تراجع تقدر بــ%0.7.

�سندوق  اأن  تون�س حمادي اجلبايل  الأعمال يف  ت�سريف  رئي�س حكومة  اأكد 

األزمت  التي  ال�سروط  غر  بالده  على  اإ�سافية  �سروًطا  يفر�س  مل  الدويل  النقد 

نف�سها بها مثل اإ�سالح القطاعني املايل وامل�سريف ومنظومتي التاأجر والدعم.

املوؤ�سرات  يف  للنظر  خ�س�س  وزاري  ملجل�س  تروؤ�سه  عقب  اجلبايل  و�سدد 

رهني  التون�سي  القت�ساد  اأداء  تطور  اأن  على  2012م  عام  امل�سجلة  القت�سادية 

التوافق بني كل الفرقاء ال�سيا�سيني من �ساأنه اأن ي�سهم يف ا�ستقرار الو�سع الأمني 

وبالتايل الجتماعي والقت�سادي للبالد.

من جهته اأكد الوزير املكلف بامللفات القت�سادية والجتماعية التون�سي ر�سا 

ال�سعيدي اأنه من املتوقع اأن ت�سل ن�سبة النمو خالل �سنة 2013م نحو 4.5 باملائة.

اقتصاديات
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الحتـــادي  الحــتــيــاطــي  جمل�س  رئي�س  قــال 

اإن  برنانكي:  بن  الأمريكي  املــركــزي(  )البنك 

بخطى  ي�سر  ل  املــتــحــدة  الـــوليـــات  »اقــتــ�ــســاد 

ــــوارد كــثــرة غر  حمــمــومــة ول تــــزال هــنــاك م

م�ستغلة«.

جلنة  اأمـــام  �سهادته  يف  برنانكي  ــح  واأو�ــس

اخلدمات املالية التابعة ملجل�س النواب الأمريكي 

اأن هناك قدًرا ل باأ�س به من الركود يف القت�ساد، 

معدل  اأن  اإىل  ت�سر  املعقولة  الــتــقــديــرات  واأن 

البطالة �سي�سل اإىل �ستة يف املئة يف عام 2016م.

كرثة  من  تعاين  ال�سغرة  البنوك  اأن  وبــني 

اإذا  الأف�سل  من  و�سيكون  التنظيمية،  القواعد 

تلك  على  التنظيمية  الأعباء  تخفيف  من  متكنا 

البنوك.

برنانكي: اقتصاد 
الواليات المتحدة

ال يسير بخطى محمومة

اأظهرت اأرقام ر�سمية يف لندن اأن القت�ساد الريطاين منا مبعدل اأكر 

مما توقعته التقديرات خالل عام 2012م.

الريطاين  الوطني  الإح�ساء  مكتب  اإن  بريطانية  اإعالم  و�سائل  وقالت 

معدل  من  ورفعها  2012م،  املا�سي  بالعام  اخلا�سة  النمو  تقديرات  راجــع 

ال�سفر اإىل 0.2 يف املئة، غر اأن الأرقام اخلا�سة بالثالثة اأ�سهر الأخرة من 

ذات العام ظلت على حالها دون تغير اإذ بقيت ن�سبة النكما�س القت�سادي، 

خالل الأ�سهر املعنية، عند حدود 0.3 يف املئة.

واأو�سحت اأن وكالة الت�سنيف الئتماين الريطانية، »موديز«، كانت قد 

خف�ست الت�سنيف الئتماين لالقت�ساد الريطاين خ�سيًة من منوه على نف�س 

مراجعات  اأن  اإىل  م�سرة  القادمة،  القليلة  الأعــوام  خالل  البطيئة  الوترة 

النكما�س  معدل  خف�س  اأقــرت  قد  كانت  )2012م(  املعني  العام  اأوائــل  يف 

القت�سادي من ن�سبة 0.2 يف املئة اإىل ن�سبة 0.1 يف املئة خالل الربع الأول 

الثالث منه من  الربع  النمو القت�سادي يف  منه فيما رفعت تقديرات معدل 

اإىل ن�سبة  1.0 يف املئة، ويف الربع الرابع منه  اإىل ن�سبة  0.9 يف املئة  ن�سبة 

�سبقه  الذي  العام  من  الرابع  الربع  يف  ال�سفر  بن�سبة  مقارنة  املئة  يف   0.3

)2011م(.

كذلك،  ن�سر،  الريطاين  الوطني  الإح�ساء  مكتب  اأن  اإىل  واأ�ــســارت 

تقديرات رقمية اأولية ملعدلت الإنفاق خالل الثالثة اأ�سهر الأخرة من عام 

2012م حيث اأظهرت الأرقام ارتفاع معدل انفاق امل�ستهلكني بن�سبة 0.2 باملائة 

الواردات  معدل  وانخفا�س  باملائة،   1.5 بن�سبة  ال�سادرات  معدل  وانخفا�س 

بن�سبة 1.2 يف املئة. اإىل جانب انخفا�س معدل ال�ستثمارات التجارية بن�سبة 

0.4 يف املئة.

االقتصاد البريطاني ينمو بمعدل أكبر من المتوقع

حذر �سندوق النقد الدويل من انخفا�س النمو بالن�سبة للوليات املتحدة والقت�ساد 

العاملي اإذا دخل خف�س الإنفاق التلقائي الأمريكي حيز التنفيذ غًدا اجلمعة.

اأن  املرجح  »من  اإنه   : له  ت�سريح  يف  مــوراي  وليام  ال�سندوق  با�سم  املتحدث  وقال 

يقلل املقر�س العاملي من توقعات النمو لعام 2013م مبا ل يقل عن 0.5 نقطة مئوية اإذا 

اأن  النقد  التخفي�سات املعروفة �سيتم تنفيذها ب�سكل كامل، ويتوقع حالًيا �سندوق  كانت 

القت�ساد الأمريكي �سوف يتو�سع بن�سبة 2 يف املئة هذا العام«.

هم  املتحدة  للوليات  التجاريني  ال�سركاء  اأكر  يكون  اأن  املحتمل  من  اإنه  واأ�ساف: 

الأكرث ت�سرًرا من تاأثر انخفا�س النمو.

صندوق النقد الدولي يحذر من تراجع 
معدالت نمو االقتصاد العالمي

اقتصاديات
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حوله  والأقــاويــل  ينتهي،  ل  العقار  �سوق  حول  احلديث 

�سي�ساب  وثالثة  �سرتفع  واأخرى  �سينهار،  تارة  فهو  كثرة، 

بالركود.. واإىل ما ذلك من الكالم الذي يطلقه اأهل ال�سوق 

والبائعني وامل�ستاأجرين واملوؤجرين..   وزبائنه من امل�سرتين 

اأهل  حفظها  �سحيحة  مقولة  على  هنا  التاأكيد  املفيد  ومن 

ميوت  ل  ولكنه  مير�س  العقار  اأن  وهي  بها  واقتنعوا  ال�سوق 

مبعنى اأنه ا�ستثمار ناجح، ي�سلح لكل الأوقات ومهما كانت 

للقدرة  مــراعــاة  بالعتبار  توؤخذ  اأن  يجب  التي  الــظــروف 

ال�سرائية للم�ستفيدين من العقار. 

ول ميكن اأن نلوم امل�ستثمرين يف العقار اإن رغبوا بتحقيق 

الأرباح ولكن ن�ستطيع اأن نهم�س يف اآذانهم باأن الربح املعقول 

خر واأبقى من الربح الفاح�س، واإذا كان البع�س ل يوؤمنون 

والقوانني  الأنظمة  تكون  اأن  فالبد  املتوازنة  النظرية  بهذه 

جاهزة لردعهم واإيقافهم عند حدهم للحفاظ على �سوقنا 

فيه،  الأطــراف  لكل  املنفعة  يحقق  �سفاًفا  �سحًيا  العقاري 

جتاري  بجانب  يتعلق  ل  العقار  يف  ال�ستثمار  اأن  بخا�سة 

بحت، بل مي�س جانًبا اإن�سانًيا مهًما وهو تاأمني امل�سكن ب�سعر 

منا�سب ل يرهق راغب التملك بقرو�س واأق�ساط �سيكون لها 

املعي�سية  الظروف  وتراعي  متوازنة  تكن  مل  اإذا  �سلبية  اآثار 

واحلالة القت�سادية.

يظل  حتى  وهــام  �سروري  الأطــراف  خمتلف  تعاون  اإن 

لأي  ظلم  اأو  اإجحاف  دون  للجميع  ا�ستثمار  اأف�سل  العقار 

اأو موؤجًرا. وهذا مطلب  اأو م�سرتًيا، م�ستاأجًرا  بائًعا  طرف  

لهذا  ن�سمن  حتى  للتحقق  قابل  هــو  بــل  بامل�ستحيل  لي�س 

ال�ستثمار اأن يظل ناجًحا واآمًنا يف كل الظروف..

منحت وزارة املعادن ال�سودانية ال�سركات الرو�سية ت�سعة مربعات 

من  وعدد  ال�سوداء  والرمال  واحلديد  والكروم  الذهب  عن  للتعدين 

لأي  ملنحها  اأخرى  مربعات  لثالثة  بجانب جتهيزها  الأخرى،  املعادن 

من ال�سركات الرو�سية التي �ستحددها احلكومة الرو�سية.

وقال وزير املعادن ال�سوداين كمال عبداللطيف عقب مباحثات مع 

موؤخًرا  ال�سودان  زار  الذي  امل�ستوى  الرو�سي عايل  القت�سادي  الوفد 

برئا�سة بوبوف نيكلوفيت�س، اإن وزارته حتر�س على جعل رو�سيا �سريًكا 

ا�سرتاتيجًيا يف قطاع املعادن بال�سودان.

السودان تمنح الشركات 
الروسية 9 مربعات للتعدين عن 

الذهب والكروم والحديد

مئات  اإلغاء  الطران  ل�سناعة  الأمريكية  بوينج  تعتزم جمموعة 

�سرق(، حيث  اجلنوبية )جنوب  كارولينا  الوظائف يف م�سنعها يف 

ت�سنع طائرات 787 درمياليرن املمنوعة حاليا من الطران يف العامل 

وول  �سحيفة  ن�سرته  ملا  وفًقا  بطارياتها،  يف  م�ساكل  ب�سبب  اأجمع 

�سرتيت جورنال نهاية ال�سهر املا�سي، بح�سب »الفرن�سية«. 

اإلغاء  اأن عملية  ت�سمها  ونقلت ال�سحيفة عن م�سادر مطلعة مل 

من  اأكرث  يعمل  حيث  ت�سارل�ستون،  نورث  م�سنع  يف  بــداأت  الوظائف 

ينخف�س  2013 بحيث  و�ست�ستمر على مدار عام  اآلف موظف،  �ستة 

الأحيان  بع�س  يف  ت�سل  بن�سب  العمل  فرق  بع�س  يف  املوظفني  عدد 

اإىل 20 فى املائة. واأو�سحت ال�سحيفة اأن الوظائف، التي �ست�سملها 

عملية التخفي�س �ستطال بالدرجة الأوىل عماًل وموظفني يعملون يف 

يرتبطون  ل  اي  بوينغ  مع  متعاقدة  �سركات  ت�سغلهم  ولكن  امل�سنع، 

بعقود مبا�سرة مع امل�سنع.

»بوينج« تعتزم إلغاء مئات الوظائف 
في مصنع 787 دريمالينر

مقال

العقار أفضل استثمار

فهد بن عبدالرحمن العثمان
رجل الأعمال العقاري
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يف وقت يتسارع فيه اخلوف من أزمة غذائية مستقبلية، يصبح اخلزن االستراتيجي 
العاملي، ولذلك  السوق  باململكة ض��رورة حياتية تفرضها معطيات  الغذائية  للسلع 
اهتمت جهات عدة يف اململكة بقضية التخزين، ومنها الغرفة التجارية بالرياض، 
التي أعدت دراسة وافية قامت بها جلنة األمن الغذائي التابعة لها برئاسة د.خالد 

الرويس، نعرض تفاصيل ملخص لها من خالل هذا التقرير.

ضرورة يفرضها 
السوق العالمي

االكتفاء الذاتي.. 
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على  املجتمع  »قـــدرة  الــذاتــي:  الكــتــفــاء  يعني 

املوارد  وعلى  النف�س  على  الكامل  العتماد  حتقيق 

ــاج كل  ــت القــتــ�ــســاديــة والإمــكــانــات الــذاتــيــة يف اإن

احتياجاته الغذائية حملًيا«.

اأما الأمن الغذائي فله تعريفان: 

- الأمن الغذائي املطلق: ويق�سد به اإنتاج الغذاء 

داخل الدولة الواحدة مبا يعادل اأو يفوق الطلب املحلي، 

وهذا امل�ستوى مرادف لالكتفاء الذاتي الكامل ولذلك 

يطلق عليه الأمن الغذائي الذاتي.

- الأمن الغذائي الن�سبي: ويق�سد به قدرة دولة 

واملواد  ال�سلع  توفر  على  الدول  اأو جمموعة من  ما 

باإمكانية  ا  اأي�سً ويعّرف  جزئًيا.  اأو  كلًيا  الغذائية 

ح�سول الأفراد يف كل وقت على الغذاء الكايف حلياة 

حيوية و�سحية بال�سروط التالية:

وتتمثل مبادئ الأمن الغذائي يف:

.)Availability( ،توفر الغذاء -

.)Accessibility( ،الو�سول اإىل الغذاء -

الجتماعية،  ــادات  ــع وال التنوع  اأو  القبول   -

.)Acceptability(

.)Adequacy( ،الكفاية وال�ستمرارية -

.)Ageney( .ال�سيا�سات والأنظمة -

)معامل الأمن الغذائي(

على  وحتققه  الــغــذائــي  الأمـــن  ح�ساب  يعتمد 

معامل ي�سمل:

)حم�سلة  ال�ــســرتاتــيــجــي  ــزون  ــخ امل حــجــم   -

املحلي  ال�ستهالك  متو�سط  والعجز(/  الفائ�س 

ال�سنوي.

ن�سبة  تقديره من خالل حم�سلة  كما ميكن   -

ال�ستهالك  اإىل  الإ�سرتاتيجي  املخزون  يف  التغر 

املحلي ال�سنوي.

الغذائي  الأمــن  معامل  قيمة  وتــرتاوح   

بني ال�سفر والواحد ال�سحيح، فكلما اقرتبت قيمة 

معامل الأمن الغذائي من ال�سفر كلما انعدم الأمن 

الغذائي والعك�س �سحيح، كما اأنه كلما اقرتبت قيمة 

معامل الأمن الغذائي من الواحد كلما ازداد الأمن 

الغذائي لل�سلعة يف الدولة.

التحديات العاملية واملحلية

معقولة  باأ�سعار  الغذائية  املواد  تاأمني  ويواجه   

املحلي  ال�سعيد  عــلــى  حتــديــات  عـــدة  اململكة  يف 

واخلارجي.

وت�سم التحديات اخلارجية نوعني يتعلق الأول 

بالطلب العاملي على ال�سلع وي�سمل ذلك:

- زيادة الطلب العاملي ب�سبب النمو ال�سكاين.

- حت�سن م�ستوى املعي�سة ملعظم دول العامل.

- التغرات يف عادات ال�ستهالك.

العاملي  بالعر�س  تتعلق  الثانية  والــتــحــديــات 

وت�سمل:

- تغرات املناخ التي توؤثر �سلًبا على م�ستويات 

الإنتاج املحلي.

- م�ساربات ال�سوق.

- عدم كفاية ال�ستثمارات الزراعية يف البلدان 

النامية.

ــي  ــس - الـــزيـــادة احلــــادة يف ا�ــســتــخــدام الأرا�

الزراعية لإنتاج الوقود احليوي.

ب�سبب  الــغــذائــيــة  الـــ�ـــســـادرات  مــن  احلـــد   -

احلواجز التجارية وي�سمل :

بع�س  فر�ستها  التي  الت�سدير  حظر  قوانني   -

البلدان.

- احل�س�س املفرو�سة على ال�سادرات.

ا:  اأما العوامل املحلية فت�سم اأي�سً

حتديات الطلب املحلي:

ال�سكاين  الــنــمــو  ب�سبب  الــطــلــب  يف  زيــــادة   -

ال�سريع.

- ارتفاع يف م�ستويات الدخل الفردي ما يوؤدي 

اإىل ارتفاع الطلب على املنتجات الغذائية.

ال�سعودية  الــ�ــســادرات  على  الــقــوي  الطلب   -

ال�سناعية الغذائية التي تتطلب ال�سلع. 

وحتديات العر�س املحلي وتكمن يف: 

حتقيق  على  املحلية  الــزراعــة  قـــدرة  عــدم   -

الكتفاء الذاتي والعتماد الكبر على الواردات.

الــدول  مــن  ال�ــســتــراد على جمموعة  تــرّكــز   -

لتوريد ال�سلع امل�ستهدفة للمملكة.

مواجهة التحديات 

التي  والرتتيبات  الإجـــراءات  من  عــدد  هناك 

ملواجهة  الغذاء  اأزمة  مع  للتعامل  الدولة   اتخذتها  

التحديات املحلية والعاملية منها: 

وتــاريــخ   )11( ــم  رق ــــوزراء  ال جمل�س  قـــرار   -

الإجـــراءات  من  عــدًدا  واملت�سمن  19/1/1429هـــــ 

املعي�سة  وغـــالء  الأ�ــســعــار  ارتــفــاع  ظــاهــرة  ملعاجلة 

ومنها: 

املواين  ر�سوم  من   %50 ن�سبة  الدولة  حتمل   -

التي حت�سلها الدولة وذلك ملدة ثالث �سنوات.

من   %50 �سنوات  ثــالث  ملــدة  الــدولــة  حتمل   -

امللكية  ونقل  ال�سر  ورخ�س  ال�سفر  جــوازات  ر�سوم 

وجتديد رخ�س الإقامة للعمالة املنزلية.

اإىل  معي�سة«  غالء  »بدل  ي�سمى  بدل  اإ�سافة   -

رواتب موظفي وم�ستخدمي ومتقاعدي الدولة �سنوًيا 

بن�سبة 5% وذلك ملدة ثالث �سنوات.

الجتماعي  ال�سمان  خم�س�سات  ـــادة  زي  -

بن�سبة %10.

للتخفيف  الأ�سا�سية  ال�سلع  دعــم  ا�ستمرار   -

من حدة ارتفاع اأ�سعارها ومراجعة ذلك بعد ثالث 

�سنوات.
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ــوزراء رقم )89(  ال قــرار جمل�س  - كما �سدر 

الدولة  تتحمل  باأن  القا�سي  23/3/1429هـ  وتاريخ 

التعرفة  مبوجب  املطبقة  الر�سم  فئة  بني  الفرق 

الــتــعــاون  لـــدول جمل�س  املـــوحـــدة  اجلــمــركــيــة 

املطبق  احلماية  ر�سم  العربية  اخلليجي 

حالًيا يف اململكة حيث �سمل هذا القرار 

�سلعة   )86( منها  �سلعة   )180(

غــذائــيــة مــن اأهــمــهــا )الـــدواجـــن 

ــل  ـــب طــوي ـــي والـــبـــيـــ�ـــس واحلـــل

الأجل(.

قـــــرار  ــــدر  �ــــس ـــا  ـــم ك  -

 )125( رقــم  ـــوزراء  ال جمل�س 

29/4/1439هـــ املت�سمن بع�س  وتاريخ 

يف  الأ�سعار  ارتفاع  من  للحد  ـــراءات  الإج

ال�سلع الغذائية و�سمان ا�ستقرارها ومن اأهمها:

- منع اأي نوع من املمار�سات الحتكارية.

ملنع  التجارية  ــوكــالت  ال يف  النظر  اإعــــادة   -

الحتكار.

- تكثيف جهود مراقبة الأ�سعار ومكافحة الغ�س 

التجاري.

التجارة  لــوزارة  الــالزم  املايل  الدعم  - تقدمي 

املنوط  بالدور  الوزارة  يت�سمن قيام  وال�سناعة مبا 

بها وخا�سة مراقبة الأ�سعار.

يف  ال�سعودي  الــزراعــي  ال�ستثمار  ت�سجيع   -

اخلارج.

لال�ستثمار  قاب�سة  �سعودية  �سركة  اإن�ساء   -

الزراعي واحليواين يف الدول الأخرى.

املخزون ال�سرتاتيجي

وهو يعني: الكميات التي حتتفظ بها احلكومة 

املتوقع،  الطلب  الطلب  ملواجهة  اخلا�س  والقطاع 

لل�سلع  ال�سرتاتيجي  املخزون  واإدارة  تنظيم  ويتاأثر 

مبجموعة من العوامل اأهمها:

- فرتة كفاية الإنتاج لال�ستهالك املحلي. 

- احلد الأدنى للمخزون.

- الختالفات ال�ستهالكية املكانية والزمانية.

- ظروف ال�سوق العاملي لل�سلع.

- اأ�سعار ال�سراء املعلنة.

اأما تقدير املخزون ال�سرتاتيجي فيتم من خالل 

طول  ح�ساب  يف  امل�ستخدمة  القت�سادية  املــعــادلت 

لال�ستهالك  الـــواردات  وتغطية  الإنــتــاج  كفاية  فرتتي 

املحلي ومقدار الفائ�س والعجز من ال�سلعة املخ�س�س 

لال�ستهالك الآدمي. وتتمثل تلك املعادلت يف:

ـــاج لــال�ــســتــهــالك الــتــي  ـــت ـــرتة كــفــايــة الإن - ف

ن�سبة  على  مق�سوًما  املحلي  الإنتاج  اإجمايل  ت�ساوي 

ال�ستهالك املحلي اليومي.

ت�ساوي  لال�ستهالك  الـــواردات  تغطية  فرتة   -

ال�ستهالك  ن�سبة  على  مق�سوًما  الــواردات  اإجمايل 

املحلي اليومي.

- مقدار الفائ�س والعجز يف ال�سلعة املخ�س�س 

لال�ستهالك الآدمي = ])جمموع طول فرتتي كفاية 

ال�ستهالك   *  )365  - الـــواردات  وتغطية  الإنــتــاج 

املحلي اليومي)- كمية ال�سادرات(.

عوامل

للمخزون  املــحــددة  العوامل  من  عــدد  وهناك 

ال�سرتاتيجي لل�سلع الغذائية اأهمها:

- ال�سيا�سة الإنتاجية والإنتاج املحلي من ال�سلع 

الغذائية.

)ال�سادرات  اخلارجية  الت�سويقية  ال�سيا�سة   -

والواردات من ال�سلع الغذائية(.

- الجتاه العام لالأ�سعار العاملية ملختلف ال�سلع 

واخلدمات الزراعية.

من  املحلي  لال�ستهالك  الإنتاج  كفاية  فرتة   -

ال�سلع الغذائية.

- فرتة تغطية الواردات لال�ستهالك املحلي من 

ال�سلع الغذائية.

- البنية التحتية والتجهيزات الالزمة لتخزين 

ال�سلع الغذائية.

اآليات تكوين املخزون ال�سرتاتيجي

من  ال�سرتاتيجي  املخزون  واإدارة  تكوين  يتم 

خالل عدة برامج اأهمها:

ال�سلع  لأهــــم  الــتــخــزيــنــيــة  الــ�ــســعــات  ــاء  ــن ب  -

ال�سرتاتيجية مبا يتفق مع مفهوم الأمن الغذائي.

املـــخـــزون  لإدارة  ــا  ــي عــل »هـــيـــئـــة«  جلـــنـــة   -

فيها  ت�سارك  الغذائية  ال�سلع  لأهــم  ال�سرتاتيجي 

اجلهات احلكومية ذات العالقة مع القطاع اخلا�س.

- اإعداد الدرا�سات املطلوبة عن:

ال�سرتاتيجي. • املخزون 
املــخــزون  يف  ــعــجــز  وال الــفــائــ�ــس  • مـــقـــدار 

ال�سرتاتيجي.

• درا�سة الأ�سواق اخلارجية والتخطيط الأمثل 
مل�سادر ال�ستراد من اخلارج.

الالزمة  ـــواردات  ال فــاتــورة  مقدار  حتديد   •
لتكوين املخزون ال�سرتاتيجي.

- التمويل الالزم لتكوين املخزون ال�سرتاتيجي 

املحلي،  الإنتاج  وفًقا خلريطة  الغذائية  ال�سلع  لأهم 

وال�ستراد، وال�سلع التي يتم توفرها من ال�ستثمار 

اخلارجي.

ــتــجــديــد لــلــمــخــزون  - عــمــلــيــات الــتــدويــر وال

واملــ�ــســتــورديــن  الــتــجــار  وم�ساهمة  ال�ــســرتاتــيــجــي 

والغرف التجارية يف ذلك.

اأهمية اخلزن ال�سرتاتيجي

ويعمل  اخلزن ال�سرتاتيجي لل�سلع على اإحراز 

عدة نتائج اإيجابية اأهمها:

- اإحداث التوازن بني الطلب والعر�س.

- �سمان احل�سول على م�ستوى معني من الأمن 

الغذائي.

- حتقيق ال�ستقرار القت�سادي والجتماعي يف 

ظل الأزمات.

- احلد من الآثار القت�سادية ال�سلبية املرتتبة 

على تذبذب الأ�سعار على امل�ستوى الفردي والوطني.

- املحافظة على ا�ستقرار الأ�سعار املحلية لل�سلع 

الغذائية.

لالأ�سواق  الغذائية  ال�سلع  ان�سياب  تنظيم   -

املحلية خالل العام.

- �سمان و�سول ال�سلع اإىل الأ�سواق الغذائية يف 

الوقت املنا�سب.

خــالل  مـــن  املـــخـــزون  واإدارة  تــنــظــيــم  ويــتــم 

القطاعني العام واخلا�س عر:

- تدوير وجتديد املخزون.

وعمليات  اجلــودة  ومراقبة  املراقبة  تقارير   -

الإ�سراف.

يتم  التي  والبحثية  والإداريــة  الفنية  الكوادر   -

توظيفها لهذا الغر�س.

- خمترات الفح�س.

- طرق التخزين التي ت�سمل: التخزين الذكي، 

امل�ستودعات الذكية.

اخت�سا�سات جهاز اخلزن ال�سرتاتيجي

ويخت�س جهاز اخلزن بعدة حماور اأهمها:

وما  الــالزمــة  التخزين  م�ستودعات  اإن�ساء   -

يتعلق بها من ت�سهيالت وجتهيزات ومعدات اأ�سا�سية 

لتتالءم مع اأ�ساليب التخزين احلديثة.

- اإدارة و�سيانة املن�ساآت وم�ستودعات التخزين 

وتوابعها اخلا�سة بالتخزين التجاري وتخزين املواد 

الغذائية الأ�سا�سية.
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الغذائية  املــواد  من  املطلوبة  الكميات  توفر   -

الأ�سا�سية وتاأمني تخزينها يف اململكة.

عمليات  يف  ال�سليمة  الأ�ــســول  اتباع  �سمان   -

املواد  خمــزون  م�ستوى  وتدهور  تلف  ملنع  التخزين 

الغذائية املخزونة.

يف  ال�سلعي  ــزون  ــخ امل حلــركــة  نــظــام  و�ــســع   -

اململكة بالتن�سيق مع القطاع اخلا�س حلفظ املخزون 

ل  بحيث  م�ستمرة  ب�سفة  وتعوي�سه  جيدة  حالة  يف 

ينق�س عن احلد الأدنى املقرر.

- التن�سيق مع القطاع اخلا�س من اأجل اإعداد 

خطة لتوزيع املخزون الحتياطي على امل�ستهلكني يف 

تطلب  كلما  فيه  النق�س  وتعوي�س  الطوارئ  حالت 

الأمر ذلك.

- اإعداد الدرا�سات عن احلد الأدنى لالحتياطي 

الغذائي الواجب توافره يف املخازن احلكومية ب�سفة 

دائمة.

- توفر الإح�ساءات واملعلومات ذات العالقة.

- درا�سة حالة ال�سلع الغذائية الأ�سا�سية اإنتاًجا 

وا�ستهالًكا ب�سكل م�ستدام على م�ستوى العامل.

القت�سادية  ال�سيا�سية  الــتــغــرات  متابعة   -

واملناخية العاملية.

جمال  يف  العلمية  والبحوث  الدرا�سات  دعم   -

اإنتاج وا�ستهالك الغذاء وتقليل الفاقد.

وحتى يتم اخلزن بطريقة �سحيحة يجب الأخذ 

املخزون  واإدارة  تكوين  يف  اأ�سا�سية  اعتبارات  بعدة 

ال�سرتاتيجي اأهمها:

ال�ــســرتاتــيــجــي  اخلــــزن  جــهــاز  يــكــون  اأن   -

ا ويعمل وفق قواعد مهنية وتنظيمية وفنية  متخ�س�سً

اإداريــة عليا،  وتوجيهات  حمددة ت�سدر يف قرارات 

و�سيا�سات �سفافة ذات جودة عالية.

- اأن تتوفر للجهاز بنية اأ�سا�سية حديثة، وكوادر 

ال�سركاء  مــن  فاعلة  مب�ساركة  يعمل  واأن  مــدربــة، 

)امل�ستوردين والأجهزة املعنية(.

- حتديد احلد الأق�سى واحلد الأدنى للمخزون 

املحلي  للطلب  وم�ستمرة  متعمقة  ــات  ــس درا� وفــق 

املعياري جلميع ال�سلع الغذائية، والعوامل املوؤثرة يف 

اإنتاج وا�ستهالك الغذاء حملًيا وعاملًيا.

الوقت  يف  املرنة  ال�سراء  �سيا�سة  تعتمد  اأن   -

اأ�سعار  لتحقيق  املنا�سبة  والكميات  بال�سعر  املنا�سب 

مناف�سة على مدار العام.

م�ستلزمات تخزين ال�سلع الغذائية

عدة  تــوفــر  الغذائية  املـــواد  التخزين  ويــلــزم 

عوامل اأهمها:

- اختيار املواقع املالئمة للتخزين.

للم�ستهلك  املنا�سبة  الغذائية  ال�سلع  حتديد   -

وال�ساحلة للتخزين.

- اختيار دول ال�ستراد.

دول  من  امل�ستوردة  لالأغذية  الآمــن  النقل   -

ال�ستراد اإىل اأماكن التخزين.

- التداول ال�سليم لل�سلعة حتى ت�سل امل�ستهلك.

- حتديد املوا�سفات املالئمة لكل �سلعة.

وهناك بع�س ال�سلع ال�سرتاتيجية امل�ستهلكة يف 

اململكة تقبل التخزين حتى �سنة واحدة فاأكرث ومنها:

- الــقــمــح ومــنــتــجــاتــه كــالــطــحــني واجلــريــ�ــس 

والهري�س وال�سميد والرغل.

- الأرز بكافة اأنواعه، ال�سكر وم�ساحيق التمور، 

الزيوت النباتية.

وال�ساي،  القهوة  والبي�س،  احلليب  م�ساحيق   -

التمور املجففة، وكذلك بذور البقول اجلافة ومنتجاتها 

)عد�س - حم�س - فول �سويا - فا�سوليا..(.

جتفيفها  ميــكــن  اأخــــرى  اأغــذيــة  اإىل  اإ�ــســافــة 

وحفظها لأكرث من �سنة.

العوامل املوؤثرة على �ساحية الأغذية للتخزين

- مكونات املادة الغذائية من رطوبة و�سبغات 

وحمو�سة ودهن ومواد حافظة.

الغذائية  باملادة  املحيطة  التخزين  ظــروف   -

)وت�سمل درجة احلرارة، ودرجة الرطوبة الن�سبية، 

ونوع عبوات الأغذية ودرجة اإحكام اإغالقها، ونوع 

الغازات اخلاملة املوجودة داخل العبوات وكمياتها.

- كفاءة معدات احلفظ.

تخزين  يف  العاملني  ونظافة  و�سحة  كفاءة   -

الأغذية.

اإطالة فرتة تخزين الأغذية ال�سرتاتيجية

ويتم ذلك من خالل:

لديهم  خمت�سني  يــد  على  التخزين  تنفيذ   -

معرفة وخرة تامة عن الطرق ال�سحيحة للتخزين.

التخزين يف خمازن مالئمة م�ساءة  يتم  اأن   -

جيدة التهوية يتوافر فيها الت�سميم اجليد والنظافة 

والرطوبة  احلــرارة  درجة  يف  التحكم  ويتم  التامة، 

الن�سبية املحيطة بالأغذية.

الدقيقة  الأحياء  لنمو  الفر�سة  تهيئة  عدم   -

وغر الدقيقة، وذلك باإزالة الأجزاء التاآلفة فوًرا.

- عدم ا�ستعمال املبيدات اإل عند ال�سرورة.

يكون  بحيث  لــالأغــذيــة  ال�سحيح  الرتتيب   -

انتهاء  لقرب  طبًقا  اأو  اأوًل  اخلارج  هو  اأوًل  الداخل 

فرتة ال�سالحية.

موا�سفات ال�سالمة لالأغذية املخزنة

- اأن تكون خالية من التعديل الوراثي ال�سار.

- األ تتجاوز الن�سب امل�سموح بها من:

ال�سار. • الإ�سعاع 
الدقيقة. احلية  • الكائنات 

الفطرية. • ال�سموم 
املبيدات. • متبقيات 

 - الر�سا�س   - )الزرنيخ  الثقيلة  املعادن   •
الكادميوم(.

والطيور  الــفــئــران  خملفات   •
والقوار�س.

المؤسسة العامة لصوامع الغالل
ل�سوامع  العامة  املوؤ�س�سة  اململكة  يف  لل�سلع  ال�سرتاتيجي  اخلزن  اأمثلة  من 

الغالل ومطاحن الدقيق.

11 فرع �سوامع  اإن�ساء  1397هـ من خالل  وقد بداأ العمل يف فرع الريا�س 

)9 مطاحن(.

تبلغ ال�سعة التخزينية للموؤ�س�سة )2.52( مليون طن مرتي.

من  حتقيقها  يتم  التي  ال�سرتاتيجي  باخلزن  العالقة  ذات  الأهــداف  اأما 

خالل املوؤ�س�سة، فت�سمل:

- �سراء وا�ستراد الغالل واإيجاد خمزون احتياطي من القمح ملواجهة 

الظروف الطارئة.

يف  الغالل  لتخزين  عمالقة  �سوامع  وت�سغيل  اإقامة   -

مواقع متعددة تكون قريبة من املجمعات الزراعية وال�سكنية.

1986م: �سنة  الدويل  • البنك 
»تاأمني احل�سول يف كل الأوقات على 

الغذاء الكايف حلياة �سليمة �سحًيا«.
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الشراكة بين الحكومة 
والمواطن.. عماد الثقة

منتدى االتصال الحكومي 2013:

على مدى يومني ناقش مؤخًرا »منتدى االتصال احلكومي 2013« بإمارة الشارقة 
الشيخ  وذل��ك بحضور  واجلمهور،  الفعال بني احلكومات  التواصل  وآليات  أهمية 
الشارقة اإلعالمي، والشيخة بدور بنت  القاسمي، رئيس مركز  سلطان بن أحمد 
سلطان القاسمي، رئيس هيئة الشارقة لالستثمار والتطوير شروق، ومشاركة قرابة 
2000 شخص ممن قاموا بالتسجيل عبر املوقع اإللكتروني، إلى جانب أكثر من 500 
شخصية سياسية وإعالمية عربية وعاملية رفيعة املستوى يتقدمهم رئيس الوزراء 
التركي رج��ب طيب أردوغ����ان، وك��ويف أن��ان األم��ني السابق ل��أمم املتحدة، ورؤس��اء 
وممثلو الدوائر واجلهات احلكومية املختلفة يف اإلم��ارات، إضافة إلى حوالي 40 

متحدًثا من عدد من الدول اخلليجية والعربية واألجنبية.

إعداد - أحمد السيد علي

أسواق خليجية
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اأف�سل  املنتدى  مــن  الأوىل  اجلل�سة  وتناولت 

خمتلف  تعتمدها  الــتــي  التــ�ــســال  ا�سرتاتيجيات 

احلــكــومــات الــيــوم يف �ستى اأرجـــاء الــعــامل، ومــدى 

حتديد  ثم  ومن  العربي،  الوطن  يف  بع�سها  فاعلية 

الأدوات الناجحة لال�ستماع اإىل اجلمهور والتوا�سل 

ا�ست�سراف  كيفية  اإىل  بالإ�سافة  اأكــر،  ب�سكل  معه 

امل�ستقبل من خالل مالحظة ما يدور يف ال�سارع.

عــنــوان:  ُعــقــدت حتــت  الــتــي  واأكــــدت اجلل�سة 

انخراط  نحو  نظر  وجهات  واجلمهور:  »احلكومة 

احلكومات  بني  الفعال  التوا�سل  اأهمية  متبادل«، 

ــم الــتــغــرات  ـــًة يف خــ�ــس ومـــواطـــنـــيـــهـــا، وخـــا�ـــس

ال�سرتاتيجية التي ي�سهدها العامل اليوم. 

عملية  اأن  اإىل  اجلل�سة  يف  امل�ساركون  واأ�ــســار 

اقتناع  حلظة  تبداأ  ال�سحيحة  احلكومي  الت�سال 

وفق  مواطنيها  مع  التوا�سل  ب�سرورة  احلكومات 

متطلباتهم  معرفة  اإىل  فت�سعى  ا�سرتاتيجية،  اأ�س�س 

اإليهم،  والإ�سغاء  همومهم  وا�ست�سعار  وم�ساكلهم 

فتفهم  �سفوفهم،  يف  النخراط  اإىل  بعدها  لتعمد 

وجهات نظرهم، وي�سمعون وجهة نظرها.

تغيري مفهوم احلكومة وعملها

من  عدد  مع  )يعمل  �سومط  جيلبرت  وتناول 

يف  ال�سيا�سية،  واملجموعات  والرملانات  الــوزارات 

احلكم  مثل  عــديــدة  ق�سايا  على  الــعــربــي،  الــعــامل 

بني  للعالقة  احلــايل  الو�سع  حديثه  يف  الر�سيد( 

احلكومة واملواطنني يف املنطقة العربية قائاًل: »اإن 

التحول اجلذري الذي متر به املنطقة العربية يعمل 

على تغير مفهوم احلكومة وعملها، حيث اإن الو�سع 

املثايل يجب اأن يقوم على بناء �سراكة بني احلكومة 

اتــخــاذ  عملية  يف  املـــواطـــن  ـــراك  ـــس واإ� واملـــواطـــن 

والقطاعات  العامة  اخلدمات  وحت�سني  الــقــرارات 

على  جيلبرت  و�سدد  والتعليم«.  كال�سحة  احليوية 

اأهمية التوا�سل مع اجليل ال�ساب حيث و�سفه بجيل 

الأفكار املبدعة. 

و�سائل الإعام

وعــلــق غــ�ــســان حــجــار، مــديــر حتــريــر جــريــدة 

يف  الجتماعي  الإعـــالم  و�سائل  دور  عــن  الــنــهــار، 

التوا�سل، م�سًرا اإىل اأن »معظم الدول التي تواجه 

حراًكا �سيا�سًيا لي�ست بال�سرورة متاأثرة باحلمالت 

حيث  الجتماعي،  التوا�سل  �سبكات  على  القائمة 

عملت هذه الو�سائل على نقل احلراك فقط وكانت 

و�سيلة لدعم و�سائل الإعالم التقليدية التي بدورها 

�ساعة  الأحــــداث  ونقلت  اجلــغــرايف  البعد  حتــدت 

ب�ساعة ومبهنية مطلقة«. 

دور  اأن  غــ�ــســان  ـــح  واأو�ـــس

اجلمهور  متثيل  هــو  احلــكــومــات 

اأن  عليها  واأن  املختلفة،  املحافل  يف 

وت�سرح  �سلبية  قــرارات  اأيــة  للجمهور  ترر 

واملــواطــن  اجلمهور  لــرتيــح  القائمة  الــظــروف 

وتتجنب بالتايل اأية ردة فعل �سلبية ل�سعوبها. 

الر�سالة املوجهة

ويف هذا ال�سياق، لفتت روان ال�سامن )خمرجة 

وم�ست�سارة اإعالمية( اإىل اأن امل�سكلة الرئي�سية التي 

تواجه عملية الت�سال والتوا�سل يف الوطن العربي 

العملية،  هــذه  يف  طرفني  وجــود  على  الرتكيز  هي 

و�سددت على اأهمية الرتكيز على الر�سالة املوجهة، 

حيث اإنها قابلة للتاأثر بالو�سيلة وبامل�ساعر ال�سادرة 

نقل  على  حتــر�ــس  اأن  احلــكــومــات  على  واأن  عنها 

الر�سائل ال�سادقة، كما �سددت على اأهمية الت�سال 

بني  التوا�سل  عملية  يف  تاأثًرا  الأكرث  كونه  املبا�سر 

احلكومة واجلمهور. 

جتربة الإمارات

وعــلــق رائـــد بــرقــاوي )مــديــر حتــريــر �سحيفة 

اخلليج الإماراتية( قائاًل: »تختلف جتربة الإمارات 

عن بقية الدول العربية، حيث عملت منذ زمن على 

تاأ�سي�س جمال�س للتوا�سل مع جمهورها، ومع التطور 

وزيادة عدد ال�سكان عملت احلكومة على ا�ستخدام 

فاجاأ  مبا�سر  ب�سكل  الجتماعي  التوا�سل  اأدوات 

اجلميع«. 

املنطقة  يف  احلــالــيــة  الــتــغــرات  على  وتعليًقا 

العربية هدفت  اإن احلكومات  برقاوي  قال  العربية، 

دون  التقليدي  الإعــالم  عر  منتجاتها  ت�سويق  اإىل 

وجود منتج جيد ميكن الرتقاء به، مو�سًحا اأن هذا 

املجتمع  يف  الأفــراد  حقوق  عن  يعر  بالنهاية  املنتج 

هذا  حت�سن  اأن  اليوم  احلكومات  على  وجــب  لذلك 

اأن تتوا�سل مع اجلمهور واأن تو�سع نطاق  املنتج قبل 

التقليدية  الإعــالم  و�سائل  جميع  ليغطي  التوا�سل 

واحلديثة. 

اخلتام

اجلل�سة  مناق�سات  ركــزت  املنتدى  ختام  ويف 

املمار�سات  اأف�سل  مناق�سة  على  والأخـــرة  الثانية 

والتطرق  العامل،  يف  احلكومي  الت�سال  جمــال  يف 

بناء وحدات  ت�ساهم يف  التي  العملية  اإىل اخلطوات 

ات�سال حكومي ناجحة من ناحية الهيكل التنظيمي، 

وا�سرتاتيجية  العمل،  وم�سارات  املدربة،  والــكــوادر 

للفعاليات  ــدات  الأجــن وو�ــســع  والتنفيذ،  التنظيم 

احلكومية وغرها.

عملية االتصال الحكومي 
الصحيحة تبدأ لحظة اقتناع 
الحكومات بضرورة التواصل 

مع مواطنيها.

عن المنتدى
ُيــعــد مــنــتــدى التـــ�ـــســـال احلــكــومــي 

املنطقة،  م�ستوى  على  نــوعــه  مــن  الأول 

ال�سيخ  رعــايــة  حتــت  �سنوًيا  يــقــام  الـــذي 

القا�سمي،  حممد  بــن  �سلطان  الــدكــتــور 

ال�سارقة،  حاكم  الأعــلــى  املجل�س  ع�سو 

احلكومي  الت�سال  اآليات  تطوير  بهدف 

جديدة  مبنظومة  ـــروج  واخل املنطقة  يف 

منها  ت�ستفيد  احلكومي  الت�سال  فكر  يف 

ال�سارقة  اإمــارة  يف  احلكومية  املوؤ�س�سات 

واملنطقة  املتحدة  العربية  الإمارات  ودولة 

العربية ب�سكل عام.

ال�سخ�سيات  كبار  املنتدى  وي�ستقطب 

الفكر  قــادة  مــن  والإعــالمــيــة  ال�سيا�سية 

وي�ساهم  العامل،  اأنحاء  والــراأي من جميع 

متميزة  معلومات  طــرح  يف  فعال  ب�سكل 

يف  لت�سبح  احلكومي  الت�سال  جمال  يف 

يف  باملعرفة  لتزودهم  الباحثني  متناول 

جمال الإعالم يف املوؤ�س�سات احلكومية.

معظم الدول التي تواجه 
حراًكا سياسيًا ليست بالضرورة 

متأثرة بحمالت شبكات التواصل 
االجتماعي.
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الت�سال  وحــدة  اإنــ�ــســاء  جتربة  ناق�ست  كما 

اإىل  تهدف  وليدة  كتجربة  ال�سارقة  يف  احلكومي 

وخمتلف  احلكومة  بني  التوا�سل  اأ�ساليب  تطوير 

فئات جمهورها، وناق�س احلا�سرون مراحل تاأ�سي�س 

الوحدة، ودورها ومهامها، وكيفية ت�سكيلها. 

ـــات التــ�ــســال يف  ـــي ــوا لأبـــــرز اآل ــطــرق كــمــا ت

احلكومات العربية، واأدار اجلل�سة الإعالمي ح�سن 

ومقدم  لــالإعــالم  ال�سارقة  موؤ�س�سة  مــن  يعقوب 

من  كال  ا�ست�ساف  حيث  املبا�سر،  اخلط  برنامج 

ماأمون �سبيح، املدير العام ل�سركة اأبكو العاملية يف 

ال�سركال، املدير  املنطقة العربية، ومروان جا�سم 

والتطوير  لال�ستثمار  ال�سارقة  لهيئة  التنفيذي 

رئي�س حترير �سحيفة  الريامي،  و�سامي  -�سروق، 

ع�سو  بو�سمنوه،  �سامل  واأحــمــد  الــيــوم؛  ـــارات  الإم

جمل�س اإدارة موؤ�س�سة ال�سارقة لالإعالم.

جتربة ال�سارقة

جمل�س  ع�سو  بو�سمنوه،  �سامل  اأحمد  و�سلط 

على  ال�سوء  لــالإعــالم،  ال�سارقة  موؤ�س�سة  اإدارة 

كتجربة  احلكومي  الت�سال  يف  ال�سارقة  جتربة 

على  فعل  كــردة  تــاأِت  مل  لكونها  واأ�سيلة  �سادقة 

اأحداث معينة، ولكنها ذات عمر مديد يقف خلفها 

املجتمع،  مع  ب�سدق  التفاعل  على  يحر�س  اإن�سان 

حممد  بــن  �سلطان  الــدكــتــور  ال�سيخ  اإىل  م�سًرا 

ال�سارقة،  حاكم  الأعلى  املجل�س  ع�سو  القا�سمي، 

خالل  مــن  »لحــظــنــا  ــاًل:  قــائ بو�سمنوه  واأ�ــســاف 

مفاهيم  حول  الإ�سكالية  املنتدى  جل�سات  نقا�سات 

الت�سال ومثال ذلك م�سطلح »اخلطاب املوحد«، 

واأدعو اإىل اأخذ هذه املفاهيم احل�سا�سة بح�سن نية 

باحلكومة  الثقة  اإىل  اأدعــو  كما  اجلميع،  قبل  من 

لإيجاد اآلية ات�سال حكومي فعالة، واأقرتح تعريف 

احلكومة  بــني  مــا  ب�سقني:  كــاتــ�ــســال  التــ�ــســال 

الإداري،  احلــكــومــي  التــ�ــســال  وهــو  واحلــكــومــة، 

والق�سم الآخر الت�سال احلكومي مع اجلمهور«.

وحدة الت�سال احلكومي

ويف اإطار املناق�سات قال ماأمون �سبيح، املدير 

العربية:  املنطقة  يف  العاملية  اأبكو  ل�سركة  العام 

احلكومي من خالل  الت�سال  وحدة  فكرة  »بداأت 

اجتماع تقييمي للدورة الأوىل من منتدى الت�سال 

من  عمل  فــريــق  جمع  املــا�ــســي،  الــعــام  احلكومي 

اأبكو  �سركة  مــن  الت�سال  مبجال  املتخ�س�سني 

القا�سمي  اأحــمــد  بــن  �سلطان  ال�سيخ  مــع  العاملية 

حتدث  حيث  الإعــالمــي؛  ال�سارقة  مركز  رئي�س 

الت�سال  لتعزيز  احلــاجــة  عــن  �سلطان  ال�سيخ 

الإمارة ومن هنا جاءت فكرة وحدة  احلكومي يف 

ات�سال حكومي لو�سع اآلية عمل مرتابطة ومتكاملة 

جلميع جهات ودوائر حكومة ال�سارقة وكهدف من 

ال�سارقة الإعالمي، ومت  الرئي�سية ملركز  الأهداف 

اليوم  ونت�سرف  املا�سي،  اأبريل  �سهر  خالل  ذلك 

باأن نكون اأحد امل�ساهمني يف بناء هذه الوحدة«.

بهيكلية  اليوم  الوحدة  »تعمل  واأ�ساف �سبيح: 

الإعالمي،  الر�سد  اإدارات:  خم�سة  ت�سمل  كاملة 

ــيــجــي، الإعــــالم  ــال ال�ــســرتات ــ�ــس الإعــــــالم، الت

ت�سليط  »واأود  والتن�سيق  والتخطيط  الإلــكــرتوين، 

يف  احلكومي  التــ�ــســال  وحـــدة  دور  على  ال�سوء 

تن�سيق الر�سالة حول روؤيا احلكومة جلعل اخلطاب 

احلكومية  الر�سالة  مــع  تناغًما  اأكــرث  احلكومي 

والتعامل عن كثب مع الهيئات والدوائر احلكومية 

اإيجاد  لي�س  منها  الهدف  ولكن  كافة،  الإمــارة  يف 

لالت�سال  اآلية  و�سع  ولكن  الت�سال  لأق�سام  بديل 

ما  العالقة  ولتطوير  اأف�سل  لتوا�سل  والــتــدريــب 

الأداء  تطوير  يتم  وبذلك  واحلكومة  بني اجلمهور 

من  اإليه  �سن�سعى  ما  وهذا  عام،  ب�سكل  احلكومي 

�سبكة  ببناء  واملتمثلة  الــقــادمــة  خطوتنا  خــالل 

الت�سال احلكومي«.

ن�سر ثقافة الت�سال

�سحيفة  حترير  رئي�س  الريامي،  �سامي  اأمــا 

ال�سارقة  حكومة  »اأ�سكر  فقال:  اليوم،  الإمـــارات 

اأن  واأوؤكــد  احلكومي  الت�سال  منتدى  تنظيم  على 

املنا�سب  الوقت  يف  املنا�سبة  املعلومة  هو  املطلوب 

�ستقدم  ماذا  هو  املهم  املعلومات.  تدفق  و�سهولة 

تقلي�س  على  �ستعمل  وكيف  لالإعالميني  الوحدة 

الثغرات ما بني الطرفني. فاملنتدى هو جزء رئي�سي 

اأوىل  وهــو  والــتــوا�ــســل  التــ�ــســال  ثقافة  ن�سر  مــن 

اخلطوات للتقارب ما بني الإعالم واحلكومة. كل 

م�سوؤول و�سل اإىل درجة عامة من امل�سوؤولية يجب 

لل�سحافيني،  الهتمام  من  كبًرا  حيًزا  يعطي  اأن 

فاإذا مل ت�سل املعلومة يف الوقت املنا�سب، يو�سلها 

الغر ب�سكل غر منا�سب، لذا يجب ك�سر احلوافز 

النف�سية ما بني الإعالميني واحلكومة«.

اجلل�سة  خـــالل  املــ�ــســاركــون  ا�ستعر�س  كــمــا 

الهيئات  بــني  احلــكــومــي  الــتــوا�ــســل  مــن  منــــاذج 

ــور؛ حــيــث تو�سع  ــه ــم ـــر احلــكــومــيــة واجل ـــدوائ وال

لهيئة  التنفيذي  املدير  ال�سركال،  جا�سم  مــروان 

النقاط  يف  والتطوير-�سروق،  لال�ستثمار  ال�سارقة 

منتدى  »يثبت  قائاًل:  �سبيح  ال�سيد  طرحها  التي 

اأن ال�سارقة تتوجه يف الطريق  الت�سال احلكومي 

بروز  اأ�سباب  فاأهم  البناء،  التوا�سل  نحو  ال�سليم 

هو  والتطوير-�سروق  لال�ستثمار  ال�سارقة  هيئة 

التوا�سل  وكيفية  الإعــــالم،  مــع  التعامل  كيفية 

لهم،  املطلوبة  املعلومات  لتوفر  الإعالميني  مع 

يف  النجاح  اأ�سباب  اأ�سا�سي.  �سريك  هو  فالإعالم 

الإعالمي،  عمل  تقدير  هو  الإعــالم  مع  التوا�سل 

املنا�سب،  والتوقيت  ال�سحيحة،  املعلومات  وتوفر 

وال�سفافية، واملهنية يف تو�سيل املعلومة. كما ت�ستمع 

ا، فالكثر من امل�سروعات مثل  الهيئة للجمهور اأي�سً

م�سروع واجهة املجاز املائية، جاءت فكرة تطويره 

من  الكثر  اإىل  ون�ستمع  اجلمهور  اقرتاحات  من 

من  مبا�سر  ب�سكل  تاأتي  التي  الأخرى  القرتاحات 

خالل اجلمهور �سواء عر ات�سالتهم املبا�سرة اأو 

مداخلتهم من خالل برنامج البث املبا�سر«.

الأ�سا�سية من  الفكرة  »اإن  ال�سركال:  واأ�ساف 

تاأ�سي�س �سروق هي خدمة الدولة والإمارة وبالتايل 

الفعال  التوا�سل  فــاإن  هنا  ومــن  املجتمع،  خدمة 

حتى  اأو  الإعـــالم  و�سائل  خــالل  من  اجلمهور  مع 

املتاحة  القنوات  خمتلف  عر  املبا�سر  التوا�سل 

كان بالن�سبة لنا �سرورة وغاية، لي�س فقط بغر�س 

على  لإبقائهم  ولكن  ا«،  اأي�سً مهم  »وهــو  الرتويج 

اآرائهم  اإىل  وال�ستماع  امل�ستجدات  باآخر  ــة  دراي

ا، ولذا اعتمدنا يف  وانتقاداتهم ومالحظاتهم اأي�سً

العامة  العالقات  ق�سم  واإدارة  عليا  كاإدارة  �سروق 

مبداأ امل�سداقية وال�سفافية يف التعامل مع و�سائل 

كانت  �ــســواء  املعلومات  اإخــفــاء  وعـــدم  الإعــــالم، 

ايجابية اأو �سلبية«.

املهنية يف اإي�سال املعلومة

يف  املهنية  اتباع  اأهمية  اإىل  ال�سركال  واأ�سار 

�سواء  التوا�سل  فن  يف  والبتكار  املعلومة  اإي�سال 

طرح  واآلية  وتوقيته،  و�سياغته،  اخلر  نوعية  من 

عــالوة  امل�ستهدفة،  واجلــهــة  اخلــر،  اأو  املعلومة 

ناحية  من  التوا�سل،  يف  العمل  طاقم  مهنية  على 

الأ�سلوب، والدراية الكاملة مبا يقدمه من معلومات 

املعنيني. منوًها  الأ�سخا�س  والتوا�سل مع  واأخبار، 

اإىل �سرورة ابتكار طرق وو�سائل جديدة للتوا�سل، 

مع الإعالميني ومع اجلمهور.

ضرورة ابتكار طرق ووسائل 
جديدة للتواصل، مع اإلعالميين 

والجمهور.

مشكلة التواصل في الوطن 
العربي هي أهمية التركيز على 
وجود طرفين في هذه العملية.

رجب طيب أردوغان

أسواق خليجية
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�سوريا.. حا�سرة

املعنى  ذات  الإ�سارات  من  املنتدى  يخل  ومل 

الــرتكــي رجــب طيب  ـــوزراء  ال رئي�س  األــقــى  حيث 

»اأثــر  فيها:  قــال  املنتدى  خــالل  كلمة  اأردوغــــان 

اخل�سو�سيات  من  كثر  يف  العامل  على  الت�سال 

الــعــالقــات  كــل  ــاأثــر مبا�سر عــلــى  ت ــه  ل واأ�ــســبــح 

اإىل جانب  والقت�سادية،  وال�سيا�سية  الجتماعية 

تاأثره على ال�سيا�سات واحلكومات«.

ي�ستطيعون  الذين  ال�سيا�سيني  اأن  واأو�ــســح 

ي�ستطيعون  �سحيح  ب�سكل  التــ�ــســال  ا�ستغالل 

احل�سول على اأ�سوات الناخبني.

�سد  ال�سوت  ورفع  احلق  »قول  قائال  و�سدد 

فاإن  ولذلك  اجلميع  على  م�سوؤولية  يعد  الظلم 

وهو  العاملية  امل�ساكل  اأمــام  �سوتها  ترفع  تركيا 

ال�سكون  ن�ستطع  مل  ولكننا  البع�س،  يزعج  قد  ما 

اأمام �سقوط الأطفال والأبرياء يف فل�سطني ـ غزة 

اأمام الذين يرتكبون  و�سورية، ولن نكون �ساكتني 

الدكتاتور  يفعله  مــا  اأو  �سعوبهم  �سد  جــرائــم 

يف  يحدث  مــا  اأمـــام  وكــذلــك  �سعبه،  يف  ال�سوري 

ال�سومال وماينمار واأفغان�ستان«، موؤكًدا اأن عيوًنا 

ل ترى ما يحدث يف فل�سطني، وغزة والقد�س هي 

املجازر  عن  تتحدث  ل  األ�سنة  واإن  عمياء،  عيون 

والدماء يف �سورية هي األ�سنة بكماء وخر�ساء.

كلمته،  خـــالل  اأنــــان  كـــويف  ا�ستعر�س  كــمــا 

التجربة التي خا�سها كاأمني عام يف اأروقة الأمم 

تغير  مبرحلة  مير  العامل  اأن  ذكر  حيث  املتحدة 

جذري وهناك العديد من امل�ستجدات الكبرة يف 

العامل.

كذلك اأكد ال�سيخ الدكتور �سلطان بن حممد 

ال�سارقة  حاكم  الأعلى  املجل�س  ع�سو  القا�سمي، 

م�سدًدا  الثقافية،  الهوية  على  احلفاظ  اأهمية 

ح�سن  اآخــر  هي  الثقافية  الهوية  اأن  على  �سموه 

لها  لي�س  جــاحمــة  فو�سى  مــن  الإنــ�ــســان  يحمي 

حدود، م�سًرا اإىل اأن »اخل�سو�سيات الثقافية ل 

ميكن اأن ت�سمحل اإىل الأبد فهي تلجاأ اإىل العي�س 

الالوعي  اأعــمــاق  يف  كالنبات  �ستوي  �سبات  يف 

وتنتظر اأن ي�سمح لها املحيط بالنبعاث من جديد 

فال ميكن دفن قيمة ثقافية اإىل مال نهاية«.

مواجهة  يف  »ينبغي  ال�سارقة  حاكم  واأ�ساف 

اإن انت�سر ف�ستكون  هذا الزحف الفو�سوي الذي 

ـــاره الــهــدامــة اأخــطــر واأدهـــى مــن اآثـــار املوجة  اآث

هي  الثقافية  فالهوية  املا�سي،  يف  ال�ستعمارية 

البقاء  و�سمان  املنيع  واحل�سن  الــواقــي  الــدرع 

الوحيد«. 

الكرسي األخضر
خ�س�س منتدى الت�سال احلكومي، يف دورته الثانية 2013، كر�سًيا اأخ�سر لطلبة 

املنتدى  جل�سات  جميع  يف  حا�سًرا  يكون  الدولة،  يف  احلكومية  والكليات  اجلامعات 

وحواراته.

منتدى  مناق�سات  يتابعان  طالبة  اأو  طالب  وجــود  حتقيق  اإىل  الفكرة  وتهدف 

كممثلني  حيالها  واآراءهــمــا  ت�سوراتهما  نهايتها  يف  ويقدمان  احلكومي  الت�سال 

ملجتمعهما.

طلبة  اإ�سراك  �سرورة  اإىل  ا�ستندت  الأخ�سر  الكر�سي  فكرة  اأن  املنتدى  واأكــد 

اجلامعات يف امل�سائل املطروحة، مو�سًحا اأن الكر�سي الأخ�سر ي�سهم يف التعرف اإىل 

اجتاهات ال�سباب واآرائهم حول امل�سائل املطروحة، ما ميّكن املنظمني و�سانعي القرار 

من ال�ستفادة منها لإيجاد حلول مل�ساكل تواجه املجتمع يف التوا�سل مع حكوماته.
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التكاليف تفوق المزايا
العوملة املالية..

ت��ت��ع��رض ال��ع��ومل��ة امل��ال��ي��ة )ظ���اه���رة ال��ت��دف��ق��ات املالية 
املتصاعدة عبر احلدود( للوم عادة بسبب سلسلة األزمات 
االق��ت��ص��ادي��ة امل��دم��رة ال��ت��ي عصفت ب��ع��دد م��ن األس���واق 
الالتينية،  أمريكا  يف  الثمانينيات  أواخ���ر  يف  الناهضة 
آسيا.  ب��ل��دان  م��ن  وب��ع��ض  املكسيك  يف  التسعينيات  ويف 
وق���د أدى اض��ط��راب أح����وال األس����واق وح����االت اإلف���الس 
الناجمة عنه إلى سلسلة من اإلش��ارات بأصابع االتهام 
أل��غ��ت ضوابط  النامية  ال��ب��ل��دان  رأوا أن  م��ن ج��ان��ب م��ن 
رأس املال بصورة متعجلة وتركت نفسها معرضة خلطر 
التحكمات الشديدة لتحركات رأس املال السريعة وآثار 

حشد السوق.

أسواق عالمية
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تطبيق  يف  الــبــلــدان  كــفــاءة  مــدى  تعك�س  اأن  عــن 

ـــا الــدرجــة  الــ�ــســوابــط، وهــي ل تعك�س دوًم هــذه 

املال  راأ�س  اأ�سواق  ما يف  اقت�ساد  لتكامل  الفعلية 

الدولية. ويف ال�سنوات الأخرة حتقق تقدم كبر 

يف ا�ستحداث مقايي�س اأف�سل ل�سوابط راأ�س املال 

الأ�سول  واأر�ــســدة  تدفقات  عن  اأف�سل  وبيانات 

التي  الدرا�سات  بــداأت  وقد  الدولية.  واخل�سوم 

ت�ستند اإىل هذه املقايي�س املح�سنة للتكامل املايل 

جتد اأدلة على الآثار الإيجابية للتكامل املايل على 

اأن  بعيدة عن  تزال  ل  الأدلــة  اأن هذه  بيد  النمو. 

تكون حا�سمة.

التكامل  اأن  على  منهجية  اأدلــة  توجد  ل  كذلك 

ومل  املالية،  لــالأزمــات  التقريبي  املحدد  هو  املــايل 

يجد املوؤلفون الذين نظروا يف خمتلف مظاهر مثل 

هذه الأزمات - مبا يف ذلك حالت التوقف املفاجئ 

لــتــدفــقــات راأ�ــــس املـــال الـــوافـــدة، وقــلــب احل�ساب 

اأن  اأدلــة على  اأي   - امل�سرفية  والأزمـــات  اجلــاري، 

تنزع  املالية  التدفقات  اأمام  انفتاًحا  الأكرث  البلدان 

اإىل اأن ت�سهد تواتًرا يف الأزمات اأعلى منه يف البلدان 

الأقل انفتاًحا.

ورغم اأن اأحداث الأزمات تلقى معظم الهتمام، 

للظاهرة  حادة  مظاهر  جمرد  خا�س  ب�سكل  فاإنها 

الأعم لتقلب القت�ساد الكلي. ويف هذا ال�سدد فاإن 

النتائج اأقل مواتاة: فالعوملة املالية مل حتقق الفائدة 

املرجوة لزيادة تقا�سم املخاطر الدولية وتقليل تقلب 

ال�ستهالك بالن�سبة للبلدان النامية.

اآثار  ب�سورة حا�سمة حتديد  يتم  واإجماًل مل 

الأدلة  القليل من  اأن هناك  ورغم  املالية.  العوملة 

يتكرر  التي  الدعـــاءات  لدعم  الر�سمية  العملية 

ذكرها عادة عن اأن العوملة املالية �سببت الأزمات 

التي  الدولية  املوؤ�س�سات  البع�س عالنية  وانتقد 

اعتروا اأنها ت�سجع حترير ح�ساب راأ�س املال دون اأن 

ت�سدد على احلاجة لبناء املوؤ�س�سات القوية املطلوبة 

لتوجيه الأ�سواق خالل الأوقات ال�سعبة.

بني  املتنامي  الــراأي  توافق  من  النقي�س  وعلى 

التجارة،  اأن حترير  على  الأكادمييني  القت�ساديني 

مفيد ب�سكل عام، بالن�سبة لالقت�سادات ال�سناعية 

والنامية على حد �سواء يثور اجلدل بني الأكادمييني 

والتطبيقيني ب�ساأن تكاليف العوملة املالية ومنافعها. 

رودريك،  داين  )مثل  القت�ساديني  بع�س  يعتر  اإذ 

تدفقات  �ستيجلتز(  بهاجواتي وجوزيف  وجاجدي�س 

املايل  العنان، مدمرة لال�ستقرار  املال طليقة  راأ�س 

العاملي، مما يوؤدي اإىل الدعوة لفر�س �سوابط على 

الأ�سول  يف  التجارة  على  اأخــرى  وقيود  املــال  راأ�ــس 

في�سر  �ستانلي  )ومــنــهــم  اآخــــرون  ـــرى  وي الــدولــيــة 

ولوران�س �سومرز( اأن النفتاح املتزايد اأمام تدفقات 

راأ�س املال، اأثبت عموًما اأنه �سروري بالن�سبة للبلدان 

التي ت�سعى لالرتقاء من م�ستوى البلدان ذات الدخل 

املتو�سط،  الدخل  ذات  البلدان  م�ستوى  اإىل  الأدنــى 

واأنه دعم ال�ستقرار بني البلدان ال�سناعية، ولهذا 

اجلدل اأهمية كبرة بالن�سبة لل�سيا�سة القت�سادية، 

والهند  ال�سني  مثل  كبرة  اقت�سادات  اأن  خا�سة 

اتخذت اأخًرا خطوات لفتح ح�سابات راأ�س املال بها.

ر�سا�سة غري �سحرية

يف  جــدًيــا  العوملة  مــن  احلديثة  املــوجــه  بـــداأت 

ال�سوابط  حترير  وحفزها  الثمانينيات،  منت�سف 

على راأ�س املال يف بلدان كثرة توقًعا لتحقيق نتائج 

الــذي  ال�ستهالك  ا�ستقرار  وزيـــادة  للنمو  اأف�سل 

املفرت�س  من  وكان  احلــدود.  عر  التدفقات  جتلبه 

اأن تكون هذه املنافع كبرة، خا�سة بالن�سبة للبلدان 

اأكرث فقًرا يف راأ�س  اأن تكون  اإىل  النامية التي متيل 

املال واأكرث تقلًبا يف منو الدخل من البلدان الأخرى.

الــ�ــســوق  اقــتــ�ــســادات  اأن  الــوا�ــســح  مـــن 

النامية  البلدان  جمموعة  وهي  الناه�سة، 

املالية،  العوملة  بن�ساط يف  �ساركت  التي 

منو  نتائج  املتو�سط  يف  �سجلت  قــد 

مل  التي  الــبــلــدان  تلك  مــن  اأف�سل 

ت�سارك يف ذلــك ومــع ذلــك فقد 

التي  الدرا�سات  غالبية  عجزت 

النمو  ــحــدارات  ان ا�ستخدمت 

العالقة  لتحليل  البلدان  عر 

بــني الــنــمــو والنــفــتــاح املـــايل، 

ح�ساب  حترير  اأن  اإثــبــات  عن 

ميكن  منافع  يحقق  املال  راأ�ــس 

قيا�سها يف النمو، وميكن اإرجاع 

�سعوبة  اإىل  ذلــك  اأ�ــســبــاب  اأحــد 

�سبيل  املايل. فعلى  النفتاح  قيا�س 

امل�ستخدمة  املقايي�س  تعجز  املــثــال 

املال  راأ�ــس  ل�سوابط  وا�سع  نطاق  على 

)القيود على معامالت ح�ساب راأ�س املال( 

الثالثة  العقود  خالل  العامل  �سهدها  التي  املالية 

املا�سية، فاإن وجود اأدلة اقت�سادية كلية قوية عن 

ا، ويف �سوء  منافع العوملة املالية، اأمر مراوغ اأي�سً

هل  البلدان  عر  النمو  انــحــدارات  ق�سور  اأوجــه 

اآثار  على  ال�سوء  يلقي  اأن  ميكن  اآخر  نهج  هناك 

العوملة املالية؟

مل يخلقوا مت�ساوين؟

ي�ستند منظور بديل عن اآثار العوملة املالية على 

النمو والتقلب اإىل التمييز بني خمتلف اأنواع تدفقات 

لأن  بوجه خا�س  اأهميته  الأمــر  ولذلك  املــال،  راأ�ــس 

ب�سورة  تغر  قد  الدولية  املالية  التدفقات  تكوين 

ملحوظة على مر الزمن.

اليوم  املبا�سر  الأجنبي  ال�ستثمار  اأ�سبح  لقد 

اإىل  اخلا�س  املال  راأ�س  لتدفقات  ال�سائد  امل�سدر 

اقت�سادات الأ�سواق الناه�سة، كذلك زادت اأهمية 

انخف�ست  حــني  يف  املـــال،  راأ�ـــس  اأ�سهم  تدفقات 

تدفقات  اأن  املــفــرت�ــس  ومـــن  الـــديـــون،  تــدفــقــات 

احلوافظ  واأ�ــســهــم  املبا�سر  الأجــنــبــي  ال�ستثمار 

لالنقالبات  ا  تعر�سً واأقــل  ا�ستقراًرا  اأكــرث  املالية 

غر  املنافع  مــن  بكثر  معها  تــاأتــي  اأنــهــا  ويعتقد 

الإدارية  نقل اخلرة  مثل  املالية،  للعوملة  املبا�سرة 

من  فاإنه  ذلك  من  النقي�س  وعلى  والتكنولوجية. 

امل�سلم به على نطاق وا�سع اأن تدفقات الديون اأكرث 

ت�ساير  اأنها  حقيقة  فاإن  خا�سة  وب�سفة  خطورة، 

التقلبات الدورية وتتذبذب ب�سورة عالية ميكن اأن 

تزيد من التاأثر املعاك�س لل�سدمات ال�سلبية على 

النمو القت�سادي.

وقد حفزت الأهمية املتزايدة لتدفقات اأ�سهم 

الناه�سة  الأ�سواق  اإىل  املالية  املحافظ  مال  راأ�س 

اآثار  تبحث  التي  الدرا�سات  من  عدد  اإجــراء  على 

حترير اأ�سواق راأ�س مال الأ�سهم على النمو. وت�سر 

عمليات  اأن  اإىل  موحد،  نحو  على  البحوث  هــذه 

على  كبر  اإيجابي  تاأثر  لها  كــان  هــذه  التحرير 

املقدرة على  الآثار  اإذا كانت  الناجت. وما  منو 

النمو ميكن اأن تعادل تاأثر عوامل اأخرى - 

متيل  التي  الأخرى  الإ�سالحات  خا�سة 

اإىل اأن ت�سحب عمليات التحرير هذه 

للنقا�س،  مطروحة  ق�سية  تظل   -

الأدلة  قدر  فاإن  اأخرى  ناحية  ومن 

)با�ستخدام  الكلية  القت�سادية 

ال�سناعة  م�ستوى  على  بيانات 

والــ�ــســركــة( الـــذي يــدعــم الأدلـــة 

راأ�س  اأ�سهم  حترير  ملنافع  الكلية 

يوثق  كما  التزايد.  اآخذ يف  املــال، 

بــعــ�ــس هــــذه الــبــحــوث املـــالءمـــة 

خمتلفة  نــظــريــة  لــقــنــوات  العملية 

تربط حترير اأ�سواق اأ�سهم راأ�س املال 

بالنحو القت�سادي. مبا يف ذلك ما يتم 

والنمو  ال�ستثمار  يف  الزيادات  خالل  من 

الإجمايل لإنتاجية عوامل الإنتاج.
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انطالق الإنارة يف �سوارع اململكة با�ستخدام الطاقة ال�سم�سية هو مبثابة 

نقلة فكرية اقت�سادية تاأخرت كثًرا، لكن جميئها غفر غيابها، وا�ستمرارها 

�سيكون مبثابة اإ�سالح كبر لالقت�ساد والبيئة.

األف   150« هو  املا�سية  الأ�سابيع  يف  قراأته  اقت�سادي  خر  اأجمل  اأعتر 

الأ�ستاذ  اأعلنه  الذي  وهو اخلر  ال�سم�سية«  بالطاقة  مكة  �سوارع  تنر  فانو�س 

اأمني عبد القادر نائب احلرم، م�ساعد اأمني العا�سمة املقد�سة، وهذا امل�سروع 

يبداأ التنفيذ بعد اأربعة اأ�سهر و�سيخف�س قيمة التكلفة على اجلهات اخلدمية 

املزودة لل�سوارع باأجهزة الإ�ساءة، وتلك امل�سئولة عن متديد الكابالت وغرها.

الفكرة ب�سيطة �ستقوم اأعمدة الكهرباء التي تزود نف�سها ذاتًيا بالطاقة 

بتخزين اأ�سعة ال�سم�س طوال النهار، وحتويلها من خالل املحولت اخلا�سة بها 

نار
م

أجمل خبر اقتصادي

املنافع غري املبا�سرة للتكامل املايل

املبا�سرة  غــر  املــنــافــع  تــكــون  اأن  املــرجــح  مــن 

جمــالت  ثــالثــة  يف  مهمة  املــالــيــة  للعوملة  املحتملة 

رئــيــ�ــســيــة، هـــي: تــنــمــيــة الــقــطــاع املـــــايل، ونــوعــيــة 

املوؤ�س�سات، وال�سيا�سات القت�سادية الكلية. 

وي�سر قدر كبر من البحوث اإىل اأن التدفقات 

بالن�سبة  مهم  حفاز  كعامل  تعمل  الدولية  املالية 

لتنمية ال�سوق املالية املحلية، مثلما ينعك�س يف كل من 

واأ�سواق  املقايي�س املبا�سرة حلجم القطاع امل�سريف 

لتنمية  الأو�ــســع  املفاهيم  ويف  املـــال،  راأ�ـــس  اأ�سهم 

الأ�سواق املالية، مبا يف ذلك الإ�سراف والتنظيم.

خمتلفة  جمموعة  اإىل  ا�ستندت  بحوث  وتدعم 

مــن الأ�ــســالــيــب، مبــا يف ذلـــك درا�ـــســـات احلـــالت 

البنوك  وجود  نطاق  ات�سع  كلما  اأنه  فكرة  القطرية، 

الأجنبية يف بلد ما، حت�سنت نوعية اخلدمات املالية 

وزادت كفاءة الو�ساطة املالية. وفيما يتعلق باأ�سواق 

اأ�سهم راأ�س املال، فاإن الفر�سية النظرية الغالبة هي 

اأن زيادة دخول الأجانب فيها يزيد الكفاءة ويبدو اأن 

الأدلة تدعم ذلك. والواقع اأن اأ�سواق الأوراق املالية 

متيل اإىل اأن ت�سبح اأكر واأكرث �سيولة بعد عمليات 

حترير اأ�سواق اأ�سهم راأ�س املال.

وتبني الأدلة العملية اأن العوملة املالية ا�ستحثت 

حوكمة  هياكل  ت�سحيح  على  الــبــلــدان  مــن  عـــدًدا 

الأجنبية  للمناف�سة  ا�ستجابة  فيها،  الــ�ــســركــات 

ومطالب امل�ستثمرين الدوليني، واإ�سافة لذلك ينزع 

ال�ستثمار الأجنبي املبا�سر للقطاع املايل القادم من 

البلدان امل�سدرة له ذات الإ�سراف والتنظيم اجليد 

اإىل دعم التنمية املوؤ�س�سية واحلوكمة يف اقت�سادات 

ال�سوق الناه�سة.

كذلك، لبد اأن يفر�س حترير ح�ساب راأ�س املال 

بال�سيا�سات  املرتبطة  املحتملة  للتكاليف  بزيادته 

ال�سيئة وتعزيز املنافع املرتبطة بال�سيا�سات اجليدة، 

الكلية،  القت�سادية  ال�سيا�سات  على  الن�سباط 

املال  راأ�ــس  ح�ساب  حترير  لأن  نظًرا  فاإنه  وحتديًدا 

ا ملخاطر التحولت املفاجئة  يجعل البلد اأكرث تعر�سً

يف م�ساعر امل�ستثمرين الدوليني، فاإنه ميكن اأن يدل 

اأف�سل  كلية  اقت�سادية  ب�سيا�سات  البلد  التزام  على 

التحولت  هذه  مثل  وقوع  احتمال  لتخفيف  كو�سيلة 

واآثارها املعاك�سة. ورغم اأن الأدلة العملية ب�ساأن هذه 

النقطة مليئة بالدللت، فاإنها قليلة ومبعرثة. ويبدو 

الحتمال اأكر يف اأن حتقق البلدان ذات امل�ستويات 

لل�سيا�سة  اأف�سل  نتائج  املــايل  النفتاح  من  الأعلى 

ولكن  ـــل،  الأق الت�سخم  حيث  مــن  النقدية، 

املنتظمة  العالقة  على  اأدلــة  هناك  لي�س 

املالية  وال�سيا�سات  املــايل  النفتاح  بني 

الأف�سل.

الق�سم  بدرا�ستها يف هذا  قمنا  التي  الأدلــة  اإن 

حا�سمة بالكاد، واإن كانت ت�سر على نحو مت�سق اإىل 

ملجموعة من  عاماًل حفاًزا  باعتباره  املايل  التكامل 

املنافع املعززة لالإنتاجية. ويف �سوء ال�سعوبات التي 

لقيناها يف تف�سر اأدلة النمو عر الأقطار، فاإن من 

يعمل  املالية  الأ�سواق  تكامل  روؤيــة  امل�سجعة  الأمــور 

على ما يبدو من خالل بع�س القنوات غر املبا�سرة.

عن�سر معقد: العتبات

م�ساألة  ال�سلة  ذات  الدرا�سات  بع�س  تناولت 

كان  اإذا  �سرورية  تعد  التي  الأولية  ال�سروط  ماهي 

النمو  يف  جيدة  منافع  يحقق  اأن  ــايل  امل لالنفتاح 

اأزمة.  وقوع  خماطر  يقلل  حني  يف  ما  لبلد  بالن�سبة 

فما هي هذه ال�سروط؟

خا�سة  ب�سفة  ــــايل،  امل الــقــطــاع  تنمية  تــعــد 

املالية  للعوملة  التي ميكن  املنافع  حمدًدا مهًما ملدى 

زاد  فكلما  وال�ستقرار.  للنمو  بالن�سبة  بها  تاأتي  اأن 

تطور القطاع املايل يف بلد ما زادت منافع تدفقات 

البلد  راأ�س املال الوافدة بالن�سبة للنمو وقل تعر�س 

ملخاطر الأزمات من خالل القنوات املبا�سرة وغر 

املبا�سرة على حد �سواء.

املايل هو  القطاع  تنمية  لزيادة  اآخر  نفع  وهناك 

الكلي،  القت�سادي  ال�ستقرار  على  الإيجابي  تاأثره 

تدفقات  وتكوين  حجم  على  تداعيات  له  بــدوره  وهو 

اإىل  تفتقر  الــتــي  النامية  الــبــلــدان  ويف  املـــال.  راأ�ـــس 

يف  املفاجئة  التغرات  متيل  عميقة  مالية  قطاعات 

اجتاه تدفقات راأ�س املال اإىل حفز وزيادة حدة دورات 

عمليات  اأ�سهمت  لذلك،  واإ�سافة  والك�ساد،  النتعا�س 

محمد اليامي - كاتب اقت�سادي
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اإىل اإنارة تعمل طول الليل.

اأتخيل تعميم التجربة، كم من الوقود �سنوفر، وكيف �سيتغر حال 

البيئة لدينا، ثم كم من املال �سنوفر، ثم الأهم �سيكون �سهاًل اأن ن�سيء 

الطرق يف بالدنا من عرعر حتى جازان، ومن حقل حتى �سرورة، ومن 

الظهران اإىل جدة، ومن كل مكان اإىل اآخر، و�سيكون قا�سدو بالدنا 

رهبة،  دومنا  لياًل  ي�سرون  الر  طريق  عن  املنا�سك  اأداء  اأو  للزيارة 

وهذا اأمر مهم يف بالدنا التي تفتقد ل�سبكة قطارات تربط بني املدن، 

ول تزال حركة النقل اجلوي الداخلي فيها �سبه حمتكرة عملًيا )نظرًيا 

مت الرتخي�س ومل تنطلق املناف�سة(.

نفعل  لن  اأننا  ظننا  حتى  البديلة  الطاقة  عن  كثًرا  حتدثنا  لقد 

�سيئا، ثم جاء قائدنا خادم احلرمني ال�سريفني ليفعل ذلك عر اإن�ساء 

واإن  فنحن  البديلة،  والطاقة  ال�سلمية  الذرية  بالطاقة  تخت�س  هيئة 

كنا ننعم باأكر خمزون للنفط يف العامل، اإل اأنه خمزون نا�سب طال 

اأن نوؤ�س�س لثقافة اقت�سادية تعمل على هذا  اأو ق�سر، ويجب  الزمان 

الأ�سا�س.

ال�سحفي  الــعــنــوان  يف  املــكــرمــة  مــكــة  فــوانــيــ�ــس  كــانــت  بالفعل 

التفوق  تــروم  بلد  م�ستقبل  طريق  ينر  و�سعاًعا  للعقل،  وبهجة  نــوًرا 

القت�سادي، وتنويع م�سادر الدخل، واأح�سبنا لو تعاملنا مع هذا امللف 

كما يجب، ف�سنقوم قريًبا بت�سدير الطاقة البديلة جنًبا اإىل جنب مع 

النفط، ورمبا كنا اأول من ينتج، وي�سدر بطاريات ال�سم�س للعامل.

حترير القطاع املايل املحلي غر الكافية و�سيئة الإدارة 

يف ن�سوب اأزمات كثرة قد ترتبط بالتكامل املايل.

ويبدو اأن نوعية املوؤ�س�سات تلعب دوًرا مهًما لي�س 

ا  اأي�سً واإمنــا  املــايل  التكامل  نتائج  حتديد  يف  فقط 

اأنها  يبدو  كما  للتكامل،  الفعلي  امل�ستوى  حتديد  يف 

توؤثر بقوة يف تكوين التدفقات الواردة لالقت�سادات 

النتائج  يف  بها  توؤثر  اأخــرى  طريقة  وتلك  النامية، 

املوؤ�س�سات  نوعية  وت�ساعد  الكلية.  القت�سادية 

نحو  البلد  يف  املــال  ــس  راأ� هيكل  اإمــالــة  يف  الأف�سل 

راأ�س  واأ�سهم  املبا�سر  الأجنبي  ال�ستثمار  تدفقات 

مزيد  حتقيق  اإىل  يــوؤدي  مما  املالية،  املحافظ  مال 

من املنافع الإ�سافية للتكامل املايل.

ح�ساب املخاطر واملنافع

مع  تكاماًل  اأقــل  كونها  من  البلدان  حتــول  ومــع 

الأ�سواق املالية العاملية اإىل كونها اأكرث تكاماًل معها، 

وبالن�سبة  اأ�سا�سية.  م�ساعفات  تواجه  اأن  يرجح 

القدرة  لها  املالية  العوملة  اأن  يبدو  النامية،  للبلدان 

قد  مما  الإ�سافية  املنافع  من  جمموعة  توليد  على 

ي�ساعد يف تعزيز النمو طويل الأجل والرفاهية.

بلد ما ح�ساب  اإذا فتح  فاإنه  نف�سه،  الوقت  ويف 

ال�سروط  بع�س  له  يتوافر  اأن  دون  فيه  املــال  راأ�ــس 

الداعمة الأ�سا�سية، فاإن املنافع ميكن تاأخرها وقد 

املفاجئ  التوقف  ملخاطر  ا  تعر�سً اأكرث  البلد  ي�سبح 

ا اأ�سا�سًيا بني  لتدفقات راأ�س املال وميثل ذلك تعار�سً

تكاليف ومنافع العوملة املالية قد ي�سعب حتا�سيه.

عوملة العمل

املا�سيني،  العقدين  مدى  اأنه  ا  اأي�سً ُيالحظ 

ازدادت عوملة العمل، واأدى اندماج ال�سني والهند 

العاملي،  القت�ساد  يف  ال�سابقة  ال�سرقية  والكتلة 

اإىل جانب النمو ال�سكاين اإىل زيادة للقوى العاملة 

اأمثال  باأربعة  تقدر  العامل  م�ستوى  على  الفاعلة 

اأن  جمــرد  حتى  تفوق  اأن  ميكن  عليه،  كانت  ما 

تت�ساعف مرة اأخرى بحلول عام 2050م.

وقد اأثمر اإدماج العمال من الأ�سواق ال�ساعدة 

امل�سدر:

- اإيهاب كوزي- اإ�سوا-برا�ساد )العوملة املالية(.

- ورقة عمل �سندوق النقد الدويل )العوملة املالية - اإعادة تقييم(.

والبلدان النامية يف قوة العمل العاملية فوائد �سخمة 

الأجور  اإجمايل  - حيث منا  املتقدمة  لالقت�سادات 

- على النقي�س من املخاوف التي تقول باأن العوملة 

توؤدي اإىل هبوط الأجور تراكمًيا بن�سبة 60 يف املائة 

جزئًيا  هذا  ويعزى  1980م.  عام  منذ  املتو�سط  يف 

حني  يف  الت�سدير،  فر�س  لزيادة  نظًرا  العوملة  اإىل 

تكلفة  انخفا�س  من  والــنــاجت  الإنتاجية  ا�ستفادت 

وقد  الأف�سل.  الإنتاجية  والكفاءة  الأدنى  املدخالت 

تولدت عن النخفا�س يف اأ�سعار ال�سلع املتداولة على 

زيادة  املا�سية  والع�سرين  اخلم�س  ال�سنوات  مدى 

الناجت  متو�سط  من  كل  يف  املائة  يف   6 بن�سبة  تقدر 

القت�سادات  يف  العمل  عــن  احلقيقي  والتعوي�س 

املتقدمة.

املجمع  هذا  اإىل  املتقدمة  البلدان  و�سلت  وقد 

الأ�سخم للقوى العاملة من خالل واردات املنتجات 

اخلـــارج  يف  الــو�ــســيــطــة  ال�سلع  واإنـــتـــاج  الــنــهــائــيــة، 

على  احلــ�ــســول  عملية  حظيت  وبينما  والــهــجــرة. 

اإل  الهتمام،  من  كبر  بقدر  اخلــارج  من  املـــوارد 

اأنها مازالت �سغرة احلجم بالن�سبة لالقت�ساد يف 

جمموعه. وعلى �سبيل املثال، فاإن املدخالت املنتجة 

اإجمايل  من  املائة  يف   5 �سوى  متثل  ل  اخلــارج  يف 

الناجت يف البلدان املتقدمة.

تقارب الأجور

مثل  النمو،  يف  املبكرة  الآ�سيوية  الــدول  يف 

الأجــور  طفقت  كــوجن،  وهــوجن  و�سنغافورة  كوريا 

الأجــور  م�ستويات  مع  ب�سرعة  تتقارب  احلقيقية 

ن�سبًيا.  مرتفعة  واأ�سبحت  املتحدة،  الوليات  يف 

وطفقت الأجور يف البلدان الآ�سيوية الأخرى، مبا 

بالرغم من  بطئ  نحو  على  تتقارب  ال�سني  فيها 

ت�سارعها يف ال�سنوات الأخرة.

وعلى الرغم من هذه الفوائد، فقد انخف�ست 

العمل  اإىل  تــذهــب  كــانــت  الــتــي  ــدخــل  ال ح�سة 

)بــاملــقــارنــة مــع راأ�ــــس املــــال( يف القــتــ�ــســادات 

املتو�سط،  يف  تقريًبا  املائة  يف   7 بن�سبة  املتقدمة 

منذ اأوائل الثمانينيات مع حدوث اأكر هبوط يف 

اأوروبا واليابان.

وقل�س التغر التكنولوجي ب�سفة خا�سة ح�سة 

املاهرة،  العمالة غر  اإىل  التي كانت تذهب  الدخل 

ومن ثم اإىل تعرث النمو يف اإجمايل التعوي�س احلقيقي 

املاهرة. وقد  العمالة غر  القطاعات  العمل يف  عن 

املتحدة  واململكة  املتحدة  الوليات  يف  هذا  انعك�س 

وكندا يف �سكل زيادات طفيفة يف التعوي�س احلقيقي 

عن العمل بالن�سبة لكل عامل، مع ات�ساع الفجوة يف 

اكت�ساب الدخل بني القطاعات املاهرة وغر املاهرة 

حاله.  على  املاهرة  غر  العمالة  ت�سغيل  ثبات  مع 

الأمر  كان  املتحدة(  اململكة  )با�ستثناء  اأوروبــا  يف 

عامل  لكل  احلقيقي  التعوي�س  منا  النقي�س،  على 

عامة  ب�سفة  املاهرة  وغــر  املاهرة  القطاعات  يف 

انكم�س  الت�سغيل قد  اأن  اإل  بينهما،  فيما  وبالتنا�سق 

يف القطاعات غر املاهرة.

الآثــار  اأكــرث  املت�سارع  التكنولوجي  للتغر  كــان 

ال�سلبية على ح�س�س العمل، واأعقبه يف ذلك عوملة 

العمل. 

ومع اأن العوملة متثل قوة حيوية ل�ستدامة النمو 

العاملي، فاإن �سناع ال�سيا�سات يحتاجون اإىل �سمان 

فر�س  تقوية  خــالل  مــن  النا�س  جميع  ا�ستفادة 

�سبكات  واإن�ساء  والتدريب،  التعليم  على  احل�سول 

اأ�سواق  اأداء  وحت�سني  الجتماعي،  لالأمان  كافية 

بتخفي�س  اخلا�سة  اخلــطــوات  اأدت  وقــد  العمل. 

األ  و�سمان  املفرو�سة  ال�سريبية  املعدلت  فــروق 

تثنى معدلت اإحالل املزايا اخلا�سة بالبطالة اإىل 

اإىل  اأخــرى،  وظائف  عن  البحث  عن  العمال  منع 

م�ساعدة عدد من البلدان على حتقيق التوافق مع 

�سغوط العوملة.
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»ثمن« أقل.. 
»خسائر« أكثر  

األجهزة الكهربائية املقلدة

م����ع دخ������ول ف���ص���ل ال���ص���ي���ف ي��ص��ب��ح احل����دي����ث ع����ن األج���ه���زة 
يلحقها من غش جتاري  ما  الضروريات، خاصة  من  الكهربائية 
ي��ؤدي إل��ى كثير من املشاكل، ويتسبب يف ع��دد من ال��ك��وارث التي 
ميكن تفاديها - بعد مشيئة اهلل - عبر األخ��ذ باألسباب، وأولها 

التدقيق اجليد يف األجهزة واألدوات الكهربائية املستخدمة.
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املوا�سفات  اإدارة  اأجــرتــهــا  ــة  ــس درا� اأظــهــرت 

والتجارة على جمموعة  ال�سناعة  بوزارة  واملقايي�س 

ع�سوائية من الأجهزة الكهربائية املتوافرة يف ال�سوق 

املحلية، اأن 77% من الأجهزة غر مطابقة ملوا�سفات 

ن�سبة  ارتــفــاع  اإىل  اأ�ــســارت  كما  الوطنية،  ال�سالمة 

احلوادث يف ال�سنوات الثالث املا�سية 168%، وهو ما 

دفعها اإىل الإعالن عن برنامج ال�سالمة الكهربائية 

املنتجات  ــن  م اأنـــــواع   10 عــلــى  بتطبيقه  والـــبـــدء 

يف  امل�ستهلك  مع  مبا�سرة  عالقة  ذات  الكهربائية 

املرحلة الأوىل من الرنامج.

اأو�سحت درا�سة �سادرة عن وزارة املياه  كذلك 

اأحــد  يعتر  الكهربائي  اللتما�س  اأن  والــكــهــربــاء، 

والتي  النفجارات،  ن�سوب احلرائق وحدوث  اأ�سباب 

والقواطع  املقاب�س  ا�ستخدام  عــن  بع�سها  ينجم 

الأنــواع  تلك  وخا�سة  اأنواعها،  مبختلف  الكهربائية 

غر املطابقة للموا�سفات القيا�سية ال�سعودية.

اأن حدوث بع�س حوادث  اإىل  الدرا�سة  واأ�سارت 

التكهرب واحلرائق والنفجارات يرجع اإىل التهاون 

يف تطبيق املوا�سفات من قبل الفنيني الذي يقومون 

برتكيب املقاب�س حيث يتم تركيب مقاب�س خم�س�سة 

ويعتر  فولت،   220 م�سادر  على  فولت   127 جلهد 

هذا من م�ساوئ وجود جهدين مًعا لدى امل�ستهلك.

والقوانني  الت�سريعات  بتفعيل  الدرا�سة  وطالبت 

األجهزة غير المطابقة 
للمواصفات القياسية سبب 
رئيس للحرائق واالنفجارات.

ح�سب  ذلك  يف  التو�سع  وكذلك  املوجودة  والأنظمة 

مف�سل  ب�سكل  وامل�ستقبلية  احلــالــة  امل�ستجدات 

�سالمة  نحو  تهدف  وفنية  علمية  اأ�س�س  على  ومبني 

مــ�ــســتــخــدمــي املــنــتــجــات الــكــهــربــائــيــة ومــعــداتــهــم 

وممتلكاتهم.

كذلك الرتكيز يف التوعية على و�سائل الإعالم 

اإىل جــانــب حــمــالت الــتــوعــيــة وعــقــد املـــوؤمتـــرات 

وزارة  مثل  معنية  جهات  بها  تقوم  التي  والــنــدوات 

للموا�سفات  ال�سعودية  والهيئة  والكهرباء  املــيــاه 

ومديرية الدفاع املدين، اإىل جانب جتنب املمار�سات 

ال�سلوكية اخلاطئة امل�سببة لوقوع احلوادث .

الوقائية  الــتــدابــر  بتح�سني  الهــتــمــام  ــا  اأيــ�ــسً

والرتقاء مب�ستوياتها لوقف ا�ستخدام املنتجات ذات 

العزل الرديء.

�سلبيات  عــن  امل�ستهلك  توعية  وجــوب  كذلك 

برامج  واإيجاد  الكهربائية،  املعدات  ا�ستخدام  �سوء 

با�سم  دوري  ب�سكل  والإذاعـــة  التلفاز  يف  اإعالمية 

اأهمية  جانب  اإىل  املخاطر  �سد  امل�ستهلك  حماية 

الكهربائية من  املعدات  كافية لفح�س  توفر مراكز 

)املقاب�س والقاب�سات والأجهزة الكهربائية الأخرى( 

يف خمتلف منافذ اململكة.

انخفا�س الأ�سعار

)تاجر  عمر  اأبو  يرى  بال�سوق  خرته  واقع  من 

املقلدة  الكهربائية  كهربائية( اأن الأجهزة  اأجهزة 

ل�سرائها،  الكثرون  عليها  يتهافت  ال�سنع  ورديئة 

ورغم  املتدنية،  اأ�سعارها  ب�سبب   التوفر،  يف  طمًعا 

م�سرتيها  اأن  اإل  الأعــطــال  كثرة  الأجــهــزة  تلك  اأن 

يعاودون �سراءها مرة اأخرى!.

)خمي�س  كــل  مــ�ــســاء  ممــتــديــن  �سريطني  وعــلــى 

مدينة  جنوب  )احلـــراج(  يف  جتــار  ين�سط  وجمعة( 

والأجــهــزة  املــعــدات  مــن  ب�سائعهم  بفر�س  الــريــا�ــس 

اأبو  ويدافع  مقلًدا،  معظمها  ياأتي  التي  الكهربائية، 

ب�سائعه  عن  باحلراج(  الأجهزة  بائعي  )اأحــد  نواف 

فيقول اإنها مطابقة للموا�سفات، لكن البع�س ل ي�سدق 

ذلك لأنها رخي�سة الثمن، وم�سنعة يف ال�سني.

تلك  زبائن  تنوع  اأن  خالد  اأبــو  جــاره  يــرى  كما 

مواطنني  مــن  الــفــئــات  لكل  و�سمولهم   الأجــهــزة 

ومقيمني، دليل على اأن تلك الأجهزة ل عيب فيها.

الكهربائية  الأجــهــزة  لبيع  اآخــر  حمل  �ساحب 

اأغ�س  ل  »اأنـــا  فيقول  الغ�س  تهمة  نف�سه  عــن  ينفي 

امل�سرتي، ودائًما ما اأخره اأن الب�ساعة التي يحاول 
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لكن  ال�سنع،  �سينية  واأنها  اأ�سلية،  لي�ست  �سراءها 

اأكرث الزبائن يرغبون ب�سرائها لأنها رخي�سة الثمن.

ــرددهــا على  وتـــرر اأم عــابــد )ربـــة مــنــزل( ت

القدمية  الكهربائية  الأجــهــزة  و�ــســراء  »احلـــراج« 

بقولها  املن�ساأ  اأ�سلية  تكون  اأن  ب�سرط  وامل�ستعملة 

ال�سوق معظمها  ُتباع يف  التي  الأجهزة اجلديدة  اأن 

مقلد، ورديء رغم تغليفه اجليد.

اأفيا�س كهربائية خطرة

حول  ال�سكاوى  تتعدد  الأجــهــزة  جانب  اإىل 

واملقاب�س  القاب�سات  مــن  كــثــرة  اأنــــواع  انت�سار 

)الأفيا�س( رديئة ال�سنع يف الأ�سواق، ف�ساًل عن 

ال�سعودية،  القيا�سية  للموا�سفات  مطابقتها  عدم 

وما يرتتب على ذلك من ن�سوب احلرائق، وحدوث 

اخل�سائر املادية والب�سرية. 

ففي الأ�سواق وحمال بيع الأجهزة الكهربائية، 

تنت�سر اأجهزة وتو�سيالت �سيئة ال�سنع، يلجاأ اإليها 

اأكر،  الفاجعة  وتكون  اأ�سعارها،  لرخ�س  الزبائن 

عندما يتعر�س اأحدهم ل�سعق كهربائي اأو اندلع 

احليطة  اأخــذ  ي�ستوجب  ما  متا�س،  نتيجة  حريق 

والأجهزة  التو�سيالت  تلك  اختيار  عند  واحلــذر، 

الكهربائية. 

ــد  يــقــول بــائــع لــالأجــهــزة الــكــهــربــائــيــة يف اأح

ينبغي  كهربائية  اأفيا�س  هناك  بالريا�س:  املحالت 

رداءة اأنواعها  ب�سبب  نهائًيا،  الأ�ــســواق  تدخل  األ 

لرخ�س  النوعية  هذه  يطلبون  الكثر  هناك  ولكن 

الأفيا�س املوجودة  اأف�سل  اأن  اإىل  م�سًرا  ثمنها، 

حالًيا هي الإجنليزية ولها عدة اأنواع مثل الكونتكتل 

والفولك�س، وهي ُتباع جملة ب�ستة ريالت، ويبيعونها 

للم�ستهلك ب�سبعة ريالت.

ال�سينية  هي  الرديئة  الأفيا�س  اأن  اإىل  واأملــح 

حيث ٌيكتب عليها  250فولت، وهي يف احلقيقة ذات 

ت�سبب  التي  هي  النوعية  وهــذه  جهد  127فولت، 

احلرائق يف معظم الأوقات.

اجليدة  التو�سيالت  اأن  اإىل  اآخــر  بائع  واأ�ــســار 

ت�ستمل على نوعني للمقاب�س جميعها ثالثية الفتحات، 

حتمل املوا�سفات ال�سعودية املطلوبة، لوجود ما يوؤمن 

)التاأري�س( وهو التو�سيل املتعمد جلزء من النظام 

يف  قاطع  اأو  مفتاح  اأو  )فيوز(  وجود  بدون  الأر�سي 

الأجــزاء  جلميع  فعال  وهو  الأر�ــســي،  الت�سال  هذا 

اأن ت�سبح  والتي ميكن  للتيار،  املعدنية غر احلاملة 

كما  املقب�س،  يف  الــعــزل  انهيار  حــال  يف  »مكهربة« 

ي�سمن )التاأري�س( عدم تعر�س امل�ستهلك لل�سدمة 

اإىل  التيار  بتحويل  الطرف  هذا  لقيام  الكهربائية، 

الأر�س بدًل من مروره يف ج�سم الإن�سان ويتطلب هذا 

النظام وجود )تاأري�س( عام فعال للمبنى، كما يتوفر 

يف املقب�س غوالق للفتحات احلاملة للتيار وتفتح فقط 

عند  تلقائًيا  وُتغلق  املقب�س،  يف  القاب�س  اإدخــال  عند 

�سحب القاب�س من املقب�س.

منها  اأكـــرث  توعية  وهــي  مر�سد،  اجلــهــاز  هــذا  بـــاأن 

الأجهزة  بني  املقارنة  للم�ستهلك  تتيح  حيث  رقابية 

الطاقة  ا�ستهالك  يف  كفاءتها  ح�سب  الكهربائية 

الكهربائية، ويعر عن ذلك بعدد النجوم بحيث كلما 

اجلهاز  كفاءة  زادت  البطاقة  على  النجوم  عدد  زاد 

اأ�سبح  ــد  وق الكهربائية،  للطاقة  ا�ستهالكه  ــل  وق

1431/5/13هـ  اعتباًرا من  اإلزامًيا  البطاقة  تطبيق 

اململكة  يف  للطاقة  ا�ستهالًكا  الأكــرث  الأجــهــزة  على 

غ�سالت   - واملــجــمــدات  الــثــالجــات   - )املــكــيــفــات 

اأن اأجهزة التكييف الرديئة التي  املالب�س(، واأ�ساف 

كهربائًيا  جهًدا  وت�ستهلك  املواطنني  منازل  يف  تعمل 

اأكرث مما حتتاجه ينتج منها تعطل يف �سبكة الكهرباء 

من  كثًرا  اأن  اإىل  م�سًرا  وانقطاعات،  ال�سعودية 

امل�ستهلكني ل ينظرون اإىل اجلودة، واإمنا يبحثون عن 

ال�سعر فقط وهو ما �سيعود عليهم باأثر �سلبي.

اجلهات  حترك  �سرورة  على  الهذيلي  و�سدد 

كما  الظاهرة،  لهذه  امل�ستمرة  واملتابعة  الرقابية 

اأن على املواطن واملقيم دورا هاما يتمثل يف عدم 

�سراء اأجهزتهم الكهربائية اإل من خالل اجلهات 

اأي  لتجنب  املعروفة  والأ�سواق  اململكة  يف  املعتمدة 

خ�سائر يف ذلك.

ملاذا ي�سرتون املقلدة؟

الغرفة  عــن  �ــســدرت  ميدانية  درا�ــســة  تو�سح 

التجارية ال�سناعية يف الريا�س، اأن 90 يف املئة من 

وعزوا  املقلدة،  ال�سلع  �سراء  لهم  �سبق  امل�ستهلكني 

61 يف  اأكد  ال�سلع الأ�سلية، حيث  ذلك لرتفاع ثمن 

املئة:  يف   38 قال  بينما  احلقيقة،  هذه  منهم  املئة 

يف  ال�سبب  هو  ال�سلع  لهذه  املوؤقت  ال�ستخدام  اإن 

�سرائها. فيما يرى 33% من اأفراد العينة، اأن ال�سبب 

هو عدم معرفة امل�ستهلكني بطبيعة ال�سلع امل�سرتاة.

التي  الغ�س  حالت  اأن  اإىل  الدرا�سة  واأ�سارت 

 19 مت ك�سفها على امل�ستوى العاملي بلغت اأكرث من 

ملياري  من  لأكرث  م�سبوطاتها  ت�سل  حالة،  اآلف 

وحدة تفوق قيمتها 14.5 تريليونات دولر، وذلك 

يف عام 2009م فقط.

قرار  امل�ستهلك  عليها  يبني  التي  الأ�س�س  وحول 

من  الدرا�سة  عينة  من  املئة  يف   40 اأ�سار  ال�سراء، 

�سمان  توفر  اإىل  ينظرون  اأنــهــم  اإىل  امل�ستهلكني 

ا�ستخدام ال�سلعة التي ي�سرتونها، بينما اأ�سار 36 يف 

اأنهم يعتمدون يف اتخاذهم قرار ال�سراء  اإىل  املائة 

يتخذون  املائة  يف  و30  لل�سلعة،  املنتج  البلد  على 

املوا�سفات املو�سحة على  اأ�سا�س  ال�سراء على  قرار 

يف   25 اأن  الدرا�سة  نتائج  اأبــرزت  حني  يف  ال�سلعة، 

املائة من امل�ستهلكني يتخذون قرارهم بال�سراء على 

اأ�سا�س العالمة التجارية لل�سلعة، بينما اأ�سار 24 يف 

املائة من مفردات هذه العينة، اأنهم يقررون ال�سراء 

على اأ�سا�س ا�سم و�سهرة ال�سركة امل�سنعة لل�سلعة.

امل�ستهلكني  من  الدرا�سة  عينات  تقييم  وحــول 

رغم أن تلك األجهزة كثيرة 
األعطال إال أن مشتريها 

يعاودون شراءها مرة أخرى!.

ارتفاع ثمن السلع األصلية 
واالستخدام المؤقت لهذه 

السلع أبرز أسباب شرائها.

لالأطفال،  خا�سة  حماية  الغوالق  هذه  وتكفل 

معدنية  اأجـــزاء  بــاإدخــال  قيامهم  دون  حتــول  حيث 

وياأتي  للخطر،  يعر�سهم  مما  الفتحات  هذه  داخل 

تياًرا  يتحمل  مزوًدا مب�سهر  )فولت(   220 القاب�س 

للجهاز  اإ�سافية  حماية  ويعتر  اأمــبــر،   13 حتى 

الكهربائي، وهو يعمل على ف�سل التيار عن اجلهاز 

يف حالة زيادة التيار عن هذه القيمة، وبالتايل يتم 

حماية املقب�س واجلهاز من الحرتاق. 

�سر النت�سار

الإدارة  الهذيلي مدير عام  يقول فهد  من جانبه 

العامة ملكافحة الغ�س التجاري اإن دخول هذه الأجهزة 

اإىل اململكة يتم عن طريق الت�سرب من املنافذ، حيث 

الأجهزة  تخفى  بينما  اأ�سلية  بعينات  تخلط  اأن  ميكن 

الفح�س  يف  املتبع  لأن  ال�سحنة،  بــداخــل  الــرديــئــة 

اأن  اأو  �سهادة مطابقة معتمدة من اخلارج  اإبراز  اإما  

ت�سحب عينات وتدقق يف منافذ اجلمارك عن طريق 

خمترات املطابقة فاإذا ظهرت هذه العينات مطابقة 

في�سمح لباقي الب�ساعة بالدخول وهكذا.

تخت�س  �سعودية  موا�سفة  هناك  كان  اإذا  وعما 

الهذيلي:  اأفاد  الكهربائية  الأجهزة  وفعالية  ب�سمان 

وهي  الطاقة  ا�ستهالك  كــفــاءة  بطاقة  تــوجــد  نعم 

امل�ستهلك  توجيه  منها  الهدف  �سعودية  قيا�سية  اأداة 

قضية العدد
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مل�ستوى التقليد يف بع�س ال�سلع، اعرتف 43 يف املئة 

اأن هذه ال�سلع تهددهم باخلطر.

�سعف التن�سيق

ــراجــح،  مــن جــهــتــه، يـــرى املــهــنــد�ــس عــمــر ال

ع�سو اللجنة ال�سناعية بغرفة الريا�س اأن �سعف 

اأ�س�س ال�سراكة والتن�سيق بني القطاعني احلكومي 

التكلفة  عن  تبحث  �سوق  خلق  يف  اأثــر  واخلــا�ــس، 

الأقل على ح�ساب اجلودة واملناف�سة غر ال�سريفة 

الق�ساء  اإمكانية  عدم  اإن  حيث  امل�ستوردين،  بني 

على الظاهرة يكمن يف الت�سرب وق�سية ال�سيطرة 

اأن  اإن الأخطر يف هذه الظاهرة  ميكن  اإذ  عليها، 

يهدد على املدى البعيد اإيرادات البالد، فال بد من 

املزيد  وعقد  القطاعات  جميع  بني  التام  التن�سيق 

من احلوارات وور�س العمل وتكوين جلان من وزارة 

ورقابة  والبلديات  املدين  والدفاع  والكهرباء  املياه 

اجلـــوازات  وحــتــى  امل�ستهلك  وحــمــايــة  الأ�ـــســـواق 

ي�سارك فيها اجلميع  اأن   بد  بل ل  الأمر  اإذا لزم 

هذه  من  للحد  وموحدة  وا�سحة  بروؤية  للخروج 

�سوف  اهلل«  قدر  »ل  ا�ست�سرت  اإذا  التي  الظاهرة 

تنتج عنها اآثار كارثية.

وي�سيف: »واإذا كنا نطالب �سركة الكهرباء باأن 

املواطن  على  فاإن  الكهربائية  الطاقة  كلفة  تخف�س 

م�سوؤولية يجب اأن يلتزم بها من خالل عزل املنازل 

والنوافذ واإقفال الأبواب ب�سكل حمكم و�سراء اأجهزة 

كهربائية ذات جودة عالية«.

يف  الكهربائية  التو�سيالت  اأن  الراجح  واأو�سح 

الأ�سواق معظمها ف�سل يف اختبارات اأجريت لها يف 

خمتر الأجهزة الكهربائية يف الريا�س ومل تنجح، 

م�سًرا اإىل اأن بيع الب�سائع الرديئة واملقلدة هو عمل 

كثر  تفعيل  الرقابية  اجلهات  وعلى  م�سروع  غر 

بقية  )الأ�سابر(  يف  املدرجة  واللوائح  النظم  من 

مكافحة هذه الظاهرة واحلد منها.

كما اأكد الراجح اأهمية مراعاة خطورة 

التمديدات الكهربائية، والتجهيزات 

املـــ�ـــســـتـــوردة مـــن بــعــ�ــس الــــدول 

الآ�سيوية، حمذًرا من ت�سنيع بع�س 

والــعــالمــات  العاملية  املــاركــات  مقلدي 

ــهــورة )اأفـــيـــا�ـــس وقــوابــ�ــس  ــس ــ� ــة امل ــجــاري ــت ال

عالمات  وطــبــع  خمتلفة(،  كهربائية  وجتــهــيــزات 

التعرف  اآلية  اأن  اإىل  جتارية معروفة عليها، م�سًرا 

وذات اجلودة  الأ�سلية  الكهربائية  التجهيزات  على 

)املقبولة( متاحة ومعروفة ول حتتاج اإىل تخ�س�س، 

رغبة  الأوىل على  الدرجة  يعتمد يف  الأمر  اأن  وراأى 

امل�ستهلك يف ماهية ال�سناعة التي يف�سلها، مو�سًحا 

والتجهيزات  الأجــهــزة  من  الوطنية  ال�سناعة  اأن 

يتعلق  ما  �سواء  الأنــواع  اأميز  من  تعتر  الكهربائية 

الأخرى  التجهيزات  اأو  )الأ�سا�سات(  بالتمديدات 

من اأفيا�س وقواب�س وغرها، كما اأن �سعرها مقبول 

كما اأنها مطابقة للموا�سفات واملقايي�س ال�سعودية.

القوانني

يرى  اليوم  بجريدة  ال�سحفي  الــغــامن،  خالد 

على  للق�ساء  الــالزمــة  القوانني  اأن 

موجودة  املقلدة  الأجــهــزة  ظــاهــرة 

لكنها يف حاجة اإىل ت�سديد فيما 

بالعقوبات  يتعلق 

التي تتنا�سب مع اجلرم الواقع على املجتمع خا�سة 

اأن الغ�س يف الأجهزة الكهربائية املقلدة قد يت�سبب 

يعلم  ل  التاجر  كان  اإذا  خطاأ  قتل  جرمية  وقــوع  يف 

يعلم  كان  اإذا  ولكن   ، ال�سلعة  يف  الغ�س  هذا  بوجود 

بخطورة مثل هذه الأجهزة وباعها يكون قد ارتكب 

قــوي يحمي  رادع  مــن  فــالبــد  عــمــًدا،  قتل  جــرميــة 

املجتمع.

واأ�ساف اأن من �سمن اأ�سباب انت�سار الظاهرة 

هو الطمع واجل�سع كما اأن بع�س التجار اأ�سبح غر 

ورقابة  للم�ستهلك  حماية  ــود  وج ل�سعف  مكرتث 

الأجهزة الأخرى.

وال�سوق  العاملي  النفتاح  »اأن  الغامن  واأ�ساف 

الثقافات  ذوي  للتجار  املختلفة  والأجــنــا�ــس  احلــر 

اإعادة  من  بد  فال  امل�سكلة  تفاقم  اإىل  اأدى  املختلفة 

النظر يف كثر من الأمور التي تهم امل�ستهلك واإجراء 

تعديالت ت�سريعية مت�سددة حتى يرتدع التجار.

يف  ي�سهم  ال�ستهالكي  املجتمع  اأن  الغامن  واأكــد 

يحّمل  اتكايل  جمتمع  باأنه  وا�سًفا  الظاهرة  انت�سار 

وهو  عليها  والتبعية  امل�سوؤولية  ــزة  والأجــه الــدولــة 

تعر�سه  عن  الإبـــالغ  عن  كم�ستهلك  الأول  امل�سوؤول 

للغ�س اأو اخلداع ، منتقًدا اخلوف وال�سكوت عن اإبالغ 

يكون مت�سرًتا  لذلك  واهية  الر�سمية بحجج  اجلهات 

على التجار وهو ما يدفعهم اإىل ا�ستمراء هذا الجتاه 

وقبول  الغ�س  ي�سبح  اأن  من  حمــذًرا  البيع،  يف 

الغ�س عادة ميار�سها النا�س الأمر الذي ي�سكل 

خطورة على م�ستقبل الأجيال القادمة.

امل�ستهلك  حماية  اأجهزة  الغامن  ونا�سد 

دورات  وتنظيم  امل�ستهلكني،  مــع  بالتوا�سل 

ذات  الفعاليات  يف  واملــ�ــســاركــة  عمل  وور�ـــس 

ال�سلة وحفز امل�ستهلكني لالإبالغ عن اجلرائم 

باعتبارهم امل�سوؤول الأول عن انت�سار الظاهرة 

ال�سيئة.

البعد الدولي لظاهرة التقليد
خطًرا  ت�سكل  اأ�سبحت  التي  العاملية  الظواهر  من  وغرها  الكهربائية  الأجهزة  تقليد  ُيعد 

حقيقًيا على كافة الدول واملجتمعات، وتعد ظاهرة �سلبية م�ساحبة للعوملة والنفتاح القت�سادي 

العاملي وحترير التبادل التجاري بني الدول، كما ت�سكل عائًقا جلهود التنمية القت�سادية. 

الكهربائية  الأجهزة  ا�ستخدام  جراء  الإ�سابات  عدد  اأن  دولية  ر�سمية  اإح�سائيات  وتظهر 

املنزلية يف 2009 بلغ اأكرث من 7800 حالة من بينها 3430 حالة ملن ترتاوح اأعمارهم بني 15 – 64 

عاًما، اإ�سافة اإىل نحو 270 حالة وفاة بينها 64 حالة ملن ترتاوح اأعمارهم بني 25 – 64 عاًما.

الأفيا�س  اإىل  املكيفات  من  الكهربائية  الأجــهــزة  تقليد  عمليات  اأن  النتباه  ي�سرتعي  ومــا 

الكهربائية اأ�سحت �سلوًكا عاملًيا منظًما تديره �سركات كرى يف العامل تن�سط يف الدول الأقل قدرة 

على تطبيق املوا�سفات واملقايي�س املحلية والدولية التي ت�سمن احلماية وخا�سة دول اأق�سى �سرق 

اأ�سيا حيث يقومون بتقليد اأغلب منتجات الأجهزة الكهربائية العاملية بغر�س ت�سديرها اإىل اأ�سواق 

الدول النامية يف منطقة ال�سرق الأو�سط واإفريقيا وحتى دول اأوروبا.  
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جون تيلور
مبتكر نظرية 

االنحـنـاء للعاصفـة

وهو  تيلور،  قاعدة  وهــو  املفاهيم  هــذه  اأ�سهر 

لو�سف   1992 يف  تيلور  قدمها  ب�سيطة  معادلة 

املتعلق  الفيدرايل  ا�ستجابة هدف بنك الحتياطي 

الأعمال،  ودورات  الت�سخم  جتاه  ال�سرف  ب�سعر 

حد  على  وكو�سفة  كو�سف  املعادلة  جنحت  وقــد 

الفيدرايل  البنك  كــان  كيف  و�سفت  فقد  �ــســواء؛ 

ينبغي  مبــا  واأو�ــســت  الــفــائــدة،  �سعر  هــدف  يحدد 

اأن  اأن يفعله بعد ذلك، وما ميكن  على هذا البنك 

يفعله، و�سرعان ما حظيت املعادلة بقبول وا�سع بني 

البنوك املركزية كمر�سد مفيد لل�سيا�سة.

من  جــيــًدا  تيلور  جــون  يعرفون  مــن  يده�س  ول 

اأعوام  النجاح، ففي موؤمتر عقد يف دال�س منذ  هذا 

لتكرمي اأعمال تيلور، قال جون ليب�سكي النائب الأول 

يف  تيلور  وزمــيــل  ال�سندوق  اإدارة  جمل�س  لرئي�س 

الدرا�سة: لو كان هناك كتاب �سنوي لفوج احلا�سلني 

على الدكتوراه يف �ستانفورد، فاإن الكالم الذي �سرد 

حتت �سورة جون رمبا يذكر: »الأرجح اأن ي�سع قواعد 

ل�سيا�سة ناجحة للنقد، ول ريب اأن اهتماماته وتدريبه 

ي�سران نحو مثل هذا الإ�سهام«.

ــادميــي  ـــاأن الــعــمــل الأك ويــعــرتف تــيــلــور ب

يف  ال�سيا�سية  خرته  لكن  الأ�سا�س،  اأر�سى 

بهما  قام  اللتني  املهتمني  خالل  وا�سنطن 

القت�ساديني  امل�ست�سارين  جمل�س  يف 

بــالــوليــات املــتــحــدة هــي الــتــي �سكلت 

القوام املتما�سك لعمله.

اأكادميي و�سيا�سي

ات�سمت  املهنية  تيلور  م�سرة  اأن  والــواقــع 

ب�سهولة النتقال جيئة وذهاًبا بني العمل الأكادميي 

و�سنع ال�سيا�سة، واأحدث مثال لذلك هو عمله كاأكر 

اخلزانة  وزارة  يف  الدولية  ال�سوؤون  عن  م�سوؤول 

الأكــادميــي  املــجــال  يف  يكون  وعندما  الأمريكية. 

يتميز  ل  انغما�س  يف  والبحوث  التعليم  على  ينكب 

لل�سيا�سة يف وا�سنطن؛ فلال�ستحواذ على  به �سانع 

والعر�س  الطلب  ب�ساأن  الف�سل  يف  الطالب  انتباه 

يف جمال الزراعة، اأخذ يتبخرت ذات مرة يف اأرجاء 

املــزرق على  الأرجــواين  كاليفورنيا  الف�سل يف زي 

وقع اأغنية مارفن جاي »لقد �سمعت عنها من خالل 

م�سدر �سري«.

التقدير والقواعد

كانت  الع�سرين،  القرن  من  ال�سبعينيات  حتى 

اآليات بنك الحتياطي الفيدرايل وغره من البنوك 

ال�سيا�سة  كانت  فقد  الأ�ــســرار.  تكتنفها  املركزية 

النقدية تعتر مو�سوًعا ل تفهمه �سوى القلة، ومن 

الأف�سل تركه حلرية تقدير الفنيني، وكانت امل�سكلة 

اأدى عادة  التقدير  ال�ستخدام حلرية  اأن هذا  هي 

الك�ساد  خالل  املثال،  �سبيل  على  مكلفة؛  لأخطاء 

يف  الفيدرايل  الحتياطي  ت�سبب  عندما  الكبر، 

هبوط �سديد لالقت�ساد عندما دا�س على الكوابح 

الت�سخم  خالل  اأو  ال�سرعة،  معجالت  على  ولي�س 

البنك  تـــرك  عــنــدمــا  الــ�ــســبــعــيــنــيــات،  الــكــبــر يف 

مكونة  لأعــداد  ترتفع  الت�سخم  �سقاطة  الفيدرايل 

من رقمني.

راأي اقت�ساديني حمافظني  وكان احلل ح�سب 

البنك  اإلـــزام  هــو  فريدمان  ميلتون  الــراحــل  مثل 

متاًما.  �سارمة  قواعد  باتباع  الفيدرايل 

طويلة  �سنوات  ظل  فريدمان  اأن  والواقع 

مبقت�ساها  يحافظ  قــاعــدة  اإىل  يــدعــو 

البنك الفيدرايل على منو عر�س النقود 

�سنوًيا  املــائــة  يف   5  -  3 يبلغ  مبعدل 

ال�سيا�سة  اإدارة  بتحويل  ــا  -اأ�ــســا�ــسً

اأنــه  بيد  الكمبيوتر.  اإىل  النقدية 

تطبيق  الفيدرايل  البنك  حاول  عندما 

مطلع  يف  النقود  لعر�س  امل�ستندة  القواعد  هــذه 

العالقة  كانت  فقد   - جناًحا  يلق  مل  الثمانينيات، 

غر  والقت�ساد  النقود  عر�س  بني  الأجل  ق�سرة 

وجود مفهوم يحمل اسمك شرف ال يدانيه شرف يف علم االقتصاد 
مثلما هو يف العلوم األخرى. وبهذا املعيار فإن ستانفورد جون تيلور من 
بني أكبر خبراء االقتصاد الكلي جدارة بالتكرمي بني جيله. والواقع أن 
املفاهيم التي حتمل اسمه أصبحت شائعة لدرجة أن بن برنانك رئيس 
»مع  قائلًا:  األمريكي ميزح  الفيدرالي  االحتياطي  بنك  إدارة  مجلس 
فإننا  تيلور،  منحنى  تيلور،  مبدأ  تيلور،  قاعدة  بفضل  شهيتنا  شحذ 
نتطلع اآلن إلى القول املأثور لتيلور، وبالغة تيلور، بل ورمبا لغز تيلور«.
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جيًدا  دلــيــاًل  الــقــواعــد  جتعل  ل  بــدرجــة  م�ستقرة 

لل�سيا�سة النقدية.

القواعد  لتف�سيل  فريدمان  دعوة  مع  وتعاطًفا 

على حرية التقدير، كان تيلور واحًدا من جيل اأ�سغر 

املهتمني  املحافظني  الكلي  القت�ساد  خــراء  من 

ت�سادف  النقدية  لل�سيا�سة  قــاعــدة  با�ستنباط 

مما  املرموقني  وتدريبه  مهارته  وا�ستغل  جناًحا. 

نقدية  قاعدة  ل�سياغة  ال�ساعني  �سدارة  يف  جعله 

عملية. وباعتباره خريًجا من برن�ستون يف منت�سف 

ال�ستينيات، كتب اأطروحة للدكتوراه نالت اجلائزة، 

ظل  يف  القت�ساد  ا�ستجابة  مبحاكاة  فيها  قــام 

اأمناط خمتلفة من ال�سيا�سات القت�سادية، وا�ستند 

للتخرج  اأعـــده  الــذي  عمله  خــالل  الأ�ــســا�ــس  لهذا 

اإح�سائيني  يــد  على  ــس  در� حيث  �ستانفورد،  مــن 

ما  حول  اأندر�سون  )تيد(  دبليو  تي  مثل  م�سهورين 

ي�سمى التقدير امل�سرتك وم�سكالت الرقابة - وهي 

ل�سلوك  منــاذج  ت�سع  متقدمة  اإح�سائية  مناهج 

القت�ساد ويف الوقت نف�سه حتدد اختيار ال�سيا�سات 

القت�سادية املثلى.

توله  من�سب  اأول  ويف  كولومبيا،  جامعة  ويف 

بعد التخرج، عمل مع اإدموند )نيد( فيلب�س - الذي 

مناذج  على   -  2006 يف  نوبل  جائزة  على  ح�سل 

ت�سمنت �سلوًكا جامًدا اأو متوانًيا لالأ�سعار والأجور. 

�سائًدا  كــان  الــذي  الأكــادميــي  الجتــاه  ومبعار�سة 

والأجــور،  الأ�سعار  مرونة  افرتا�س  حول  حينذاك 

ا�ستطاع تيلور اأن ي�سفي واقعية اأكر على مناذجه 

وجعلها اأكرث ا�ست�ساغة ملن ينكبون على النماذج يف 

البنك الفيدرايل والبنوك املركزية الأخرى.

ويــقــول تــيــلــور اإن الــفــرتة الــتــي اأمــ�ــســاهــا يف 

للتحلق  الفكرية  الإثــارة  ب�سبب  تن�سى  ل  كولومبيا 

حول »جنوم را�سخة اأقدامهم مثل نيد فيلب�س وفيل 

جويلرمو  مثل  الت�سكيل  قيد  كانوا  وجنــوم  كاجان 

من   2007 مار�س  عــدد  يف  �سرته  )وردت  كالفو 

جملة التمويل والتنمية( وكارلو�س رودريجوز«. وقد 

اإجنازاتهما  بني  من  وكالفور،  تيلور  من  كل  تالزم 

�سكل  الذي  بالعمل  القيام  الأخــرى، يف  الأكادميية 

اأن  ــواقــع  وال والأجــــور.  الأ�ــســعــار  جمود  عــن  فتًحا 

والتي  كالفو«،  و»عــقــود  تيلور«  »عقود  م�سطلحي 

جمود  لإثبات  كالهما  اقرتحها  بديلة  لطرق  ت�سر 

�سلوك الأ�سعار والأجور، اأدخال كالهما يف قامو�س 

القت�ساد.

قواعد تيلور

ــ�ــس املــ�ــســتــ�ــســاريــن  ــيــه يف جمــل ــت خــــالل جــول

القت�ساديني، اكت�سف تيلور اجلانب العلمي لو�سع 

هيئة  يف  اقت�سادًيا  وباعتباره  النقدية.  ال�سيا�سة 

التدري�س يف 1976 - 1977، تعلم مدى اأهمية قيا�س 

الإجمايل  املحلي  الناجت  مثل  اقت�سادية  مفاهيم 

لتنفيذ  بالن�سبة  للبطالة  الطبيعي  واملعدل  املحتمل 

ال�سيا�سة النقدية. ويقول اإن من اإجنازات املجل�س 

املعدل  تقدير  زيــادة  الــوقــت،  ذلــك  يف  الأ�سا�سية 

اإىل   4 من  املتحدة  الوليات  يف  للبطالة  الطبيعي 

4.9 يف املائة. ويقول تيلور وهو ي�سحك: »لقد �سعر 

اأهل ال�سيا�سة بالفزع من اأن ي�سل اإىل 5 يف املائة. 

البنزين  ت�سعر  للغاز  مبحطة  اأ�سبه  الأمر  كان  لقد 

مببلغ 1.995 دولر للجالون بدًل من دولرين«.

ويف 1989 - وكان تيلور حينذاك قد انتقل من 

بعد  وا�سنطن  اإىل  عاد   - �ستانفورد  اإىل  كولومبيا 

اإت�س دبليو بو�س  الأمريكي جورج  الرئي�س  اأن عينه 

امل�ست�ساريني  جمل�س  يف  اأع�ساء  ثالثة  من  كواحد 

العمل  م�سوؤولياته  بــني  مــن  ــان  وك القت�ساديني. 

الفيدرايل.  والبنك  الإدارة  بني  ات�سال  ك�سابط 

ويقول تيلور: »لقد ا�ستطعت روؤية اأن �سلوك البنك 

حرية  على  قائًما  اأو  فو�سوًيا  يكن  مل  الفيدرايل 

فم�سوؤولو  عــادة،  و�سفه  يجري  كــان  كما  التقدير 

يعترون  كانوا  اإليهم  اأحتــدث  كنت  الذين  البنك 

اأنــفــ�ــســهــم يــحــاولــون الــتــ�ــســدي لأحـــــداث تــقــع يف 

القت�ساد بطريقة منتظمة متاًما«.

ــد كــوهــن، الـــذي ظــل مــ�ــســوؤوًل  ــال ويــتــذكــر دون

ي�سغل  والـــذي  الــفــيــدرايل  البنك  يف  طويل  لزمن 

تلك  الإدارة،  جمل�س  رئي�س  نائب  من�سب  حاليًا 

يف  جدًيا  ــداأت  ب »لقد  فيقول:  تيلور  مع  املـــداولت 

جمل�س  يف  جون  كان  عندما  الثمانينيات،  اأواخــر 

مفاهيم تيلور
ب�سيطة  معادلة  تيلور  بقاعدة  حالًيا  يعرف  مــا  كــان 

عر�سها تيلور يف موؤمتر عقد يف 1992 واأحكم �سياغتها يف 

كتاب �سدر يف 1999 وهي:

0.5y+1.5p=r
البنك  الــذي حــدده  الهدف  النــحــراف يف  r هي  حيث 

الفيدرايل ل�سعر الأموال الفيدرالية احلقيقية عن متو�سطه 

هدف  عن  الت�سخم  معدل  انحراف  هي   pو الأجــل،  طويل 

الت�سخم، وy هي الفجوة بني الناجت الفعلي واملمكن. و�سعر 

الأموال الفيدرالية هو الفائدة التي تقت�سيها البنوك بع�سها 

فائ�س  عن  واملقدمة  واحــدة  لليلة  القرو�س  على  بع�س  من 

لل�سيا�سة  الرئي�سية  ال�سوقية  البنك  اأداة  وهو  الحتياطي، 

النقدية.

الفيدرايل  البنك  تطالب  املعادلة  اإن  القول،  خال�سة 

باأن »ينحني يف اجتاه الريح«. كما جت�سد املعادلة ما اأ�سبح 

يت�سدى  اأن  املركزي  البنك  على  يتعني  تيلور:  يعرف مببداأ 

للزيادة يف الت�سخم بزيادة اأكر مما هو متنا�سب يف هدف 

الأموال الفيدرالية.

كانت   ،1992 حــتــى   1987 ــن  م اأنــــه  تــيــلــور  ــني  ب وقـــد 

الأمــوال  ل�سعر  الفعلي  ال�سلوك  ا  اأي�سً ت�سف  املعادلة  هذه 

لل�سيا�سة  اجليد  الأداء  اأن  تيلور  اأو�سح  وقــد  الفيدرالية. 

هذه  خــالل  وا�سع  نطاق  على  به  معرتف  هو  كما  النقدية 

الفرتة، كان نتيجة لتباع هذه القاعدة �سمًنا.

وعلى الرغم من اأن قاعدة تيلور هي التي اأك�سبته �سمعة 

القت�ساد  يف  بــارز  كخبر  تيلور  جون  �سهرة  فــاإن  ومكانة، 

على  عكف  ال�سبعينيات،  ففي  بغرها.  مكفولة  كانت  الكلي 

فيلب�س  منحنى  مثل  وهــو   تيلور،  مبنحنى  حالًيا  يعرف  ما 

اأقام  حني  يف  لكن  والبطالة.  الت�سخم  بني  عالقة  ال�سهر، 

منحنى فيلب�س عالقة بني م�ستوى الت�سخم والبطالة، اأثبت 

تيلور اأن املفا�سلة التي يواجهها وا�سعو ال�سيا�سة بالفعل هي 

بني تقلب الت�سخم والبطالة. ويف مقدور ال�سيا�سات اجليدة 

للبنوك املركزية اأن حت�سن هذه املفا�سلة بتقليل لي�س جمرد 

ا التقلب يف البطالة. التقلب يف الت�سخم فح�سب بل اأي�سً
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امل�ست�سارين القت�ساديني ومل حتدث 

فقط يف املكاتب والف�سول الدرا�سية 

يف وا�سنطن و�ستانفورد ويف عديد من 

اأنــحــاء الــعــامل، بل  املــوؤمتــرات يف �ستى 

الع�ساء  موائد  حــول  ا  اأي�سً يف جــرت 

ويف  اآلــتــو  وبــالــو   وا�سنطن 

رحـــــــالت الـــتـــنـــزه مــن 

فرمونت اإىل ويومنج«.

قاعدة ب�سيطة

نهاية  ويف   ،1991 ويف 

جمل�س  يف  ــيــة  ــان ــث ال مــهــمــتــه 

بــداأ  القت�ساديني،  تـــيـــلـــور يــفــكــر امل�ست�سارين 

جدًيا يف ا�ستنباط »قاعدة ب�سيطة وعملية« معادلة 

ت�ساعد من هم يف اخلارج على فهم كيف ت�سرف 

بنك الحتياطي الفيدرايل وتوفر للبنك يف الوقت 

تيلور  وعــر�ــس  الأداء.  بــه  يقي�س  مقيا�سًا  نف�سه 

يف  رو�س�سرت   - كارنيجي  موؤمتر  يف  املعادلة  هــذه 

لقت  ما  و�سرعان   .1992 الثاين/نوفمر  ت�سرين 

الأكادميية  الــدوائــر  يف  فقط  لي�س  ال�ستح�سان، 

والقطاع  ال�سيا�سة  �سنع  دوائـــر  يف  ــا  اأيــ�ــسً واإمنـــا 

يف  عندئذ  يعمل  وكــان  ليب�سكي،  ــدى  واأب اخلا�س. 

قال  فقد  لها،  مبكًرا  ت�سجيًعا  ــراذرز،  ب �سالومون 

تيلور يف مطبوع  ا�ستخدمنا معادلة  »لقد  ليب�سكي: 

كان  النقدي  التقييد  اأن  لعمالئنا  لنو�سح  تنبوؤاتنا 

اأن  والواقع  واأنه و�سيك احلدوث.  قد فات موعده، 

اأ�ساب  بالتقييد، وهو تطور  اآخذ  الفيدرايل  البنك 

توافق الراأي النقدي بالرتباك«.

كانت املعادلة التي اقرتحها تيلور هي الب�ساطة 

اأن  ا�ستطاع  تيلور  اأن  حلد  ب�سيطة  كانت   - نف�سها 

ي�سعها على ظهر بطاقة الزيارة اخلا�سة به، وقد 

قيل اإن هناك اعتبارين حركا اإىل حد كبر:

الــوليــات  يف  الت�سخم  معدل  قــرب  مــدى   ·
الت�سخم  زاد  فــاإذا  املائة،  2 يف  ن�سبة  من  املتحدة 

الفيدرايل  الحتياطي  البنك  نزع  املائة،  2 يف  عن 

لزيادة �سعر الأموال الفيدرالية لتهدئة الت�سخم.

عما  لالقت�ساد  احلقيقي  الدخل  بعد  · مدى 
اأقــل مما ميكن  الدخل  كــان  فــاإذا  ميكن حتقيقه. 

الفائدة  �سعر  تخفي�س  اإىل  البنك  نــزع  حتقيقه، 

امل�ستهدف لتحريك القت�ساد.

اللتزام  مت  قد  كــان  لو  اأنــه  تيلور  اأثبت  وقــد 

اقت�ساد  اأداء  لتفوق  ال�سبعينيات،  يف  مبعادلته 

الوليات املتحدة عما كان عليه. ومل يكن الت�سخم 

الفيدرايل  الحتياطي  لأن  ال�سيطرة  عن  ليخرج 

)فوق  الت�سخم  معدل  يف  زيادة  كل  �سيواجه  كان 

�سعر  متنا�سب يف  هو  اأكرث مما  برد  املائة(  2 يف 

الأموال الفيدرالية - وقد اأ�سبح هذا الرد الأكرث 

مما هو متنا�سب يف �سعر الأموال الفيدرالية - وقد 

لأ�سعار  متنا�سب  هو  الأكرث مما  الرد  هذا  اأ�سبح 

جتاه  الــفــائــدة 

الت�سخم جزًءا 

را�سًخا من مبداأ 

تيلور. 

وبا�ستخدام 

اخلا�س  املقيا�س 

بــقــاعــدتــه، اأعــطــى 

تيلور البنك الحتياطي الفيدرايل درجات خمتلطة 

اأنــه بني  تيلور  اأثبت  الأقــرب عهًدا كما  اأدائــه  على 

الفيدرايل  الحتياطي  بنك  زاد  و2005،   2002

�سعر الأموال الفيدرالية املوجه على نحو اأبطاأ مما 

قد  البنك  كان  ولو  قدمها،  التي  القاعدة  اقرتحته 

اأخذ بقاعدته، رمبا اأمكن التخفيف كما يقول تيلور 

من كثر من الزدهار الذي حدث يف الإ�سكان ومن 

الك�ساد الذي اأعقبه.

اأ�سباب

الب�سيطة  املــعــادلــة  هـــذه  ملـــاذا حتــظــى  لــكــن 

لل�سيا�سة  نــاجــحــة  قــاعــدة  بــاعــتــبــارهــا  بــالــقــبــول 

تيلور  �سهرة  هو  ذلك  اأ�سباب  اأحــد  كان  النقدية؟ 

نطاًقا  اأو�سع  منــاذج  على  عمل  ا  �سخ�سً باعتباره 

واأكرث تعقيًدا لالقت�ساد العاملي، خا�سة يف وقت مل 

الآخــرون.  الكلي  القت�ساد  خراء  ذلك  فيه  يفعل 

ويقول اأندرو ليفن وهو واحد من عدد من خريجي 

وكانوا  تيلور  يد  على  ترعرعوا  الذين  �ستانفورد 

الفيدرايل،  النظام  يف  رفيعة  منا�سب  ي�سغلون 

حد  لأق�سى  »ا�ستغل  باأنه  ــا  دوًم ا�ستهر  تيلور  اإن 

احلا�سب الآيل الفائق القدرة يف �ستانفورد« لو�سع 

ال�سخ�س  هــذا  مثل  قــيــام  واأن  لنماذجه.  حــلــول 

مل  رمبا  م�سداقية  اأك�سبه  ب�سيطة  قاعدة  باقرتاح 

يكن ليح�سل عليها بغر ذلك.

التعاون يف خ�سم الفو�سى

يف 2001، عاد تيلور اإىل وا�سنطن، يف هذه املرة 

باعتباره نائًبا لوزير اخلارجية لل�سوؤون الدولية يف 

اإدارة الرئي�س جورج دبليو بو�س. وتركز عمله على 

لتجميد  املالية  وزراء  من  ال�سيا�سي  الدعم  ح�سد 

هجمات  اأعقاب  يف  لالإرهابيني  اململوكة  الأ�سول 

 11 جلنة  باأن  فخور  اإنه  تيلور  ويقول  �سبتمر.   11

التي  �سبتمر، 

ا�ستجابة  فح�ست 

ــهــجــمــات،  ــل ـــومـــة ل احلـــك

بتجميد  املتعلق  للعمل  اأعــطــت 

بني  الأوىل  املرتبة  الإرهــابــيــني  اأمـــوال 

مراتب كثرة اأقل ح�سلت عليها جوانب اأخرى 

للحرب على الإرهاب.

البنوك  مع  ثانية  يتعامل  اأن  تيلور  على  وكــان 

اأ�سرف  �سياق جد خمتلف. فقد  املركزية، لكن يف 

الــعــراق  يف  م�ستقل  مــركــزي  بــنــك  ــاء  ــس ــ� اإن عــلــى 

ومواجهة التحديات ال�سخمة لإدخال عملة جديدة 

هي الدينار العراقي. وقد عقدت هذه املهمة اأوامر 

�سدام ح�سني بنقل عمالت قيمتها مليار دولر من 

النظام مبا�سرة  املركزي قبل �سقوط  البنك  اأقبية 

العملة  اأنه ما مل تنجح  2003. وكان هذا يعني  يف 

اأو  بــالــدولر  مبادلتها  يف  النا�س  ورغــب  اجلديدة 

لدعمها.  �سبياًل  املركزي  البنك  يجد  فلن  اليورو، 

لقد كتب تيلور يف كتابه ال�سادر يف 2007، املعنون 

البنك  »�ــســورة  اأن  العامليون   املاليون  املحاربون 

العراقي باحتياطاته امل�ستنزفة من النقد الأجنبي 

خراء  اأو�سال  يف  الق�سعريرة  لتبعث  كافية  كانت 

اكت�سف  وعندما  اأمثايل«.  من  النقدي  القت�ساد 

كثر من الأموال املنهوبة مدفوًنا يف اأر�سيات ق�سر 

�سدام، رغب تيلور يف اإعادتها للبنك املركزي. لكنه 

ا�ستخدام  كان  النا�س،  معظم  راأي  يف  »فاإنه  يقول 

الأموال يف م�سروعات للتعمر« مثل اإ�سالح �سبكات 

املياه وال�سرف ال�سحي فكرة اأف�سل.

ومن ثم، فاإن اإدخال الدينار اجلديد كان يتعني 

كانت  للخطاأ.  قليل  جمــال  ظــل  يف  بــه  ال�ــســطــالع 

وع�سرين  �سبع  حمولة  مللء  »كافية  اجلديدة  النقود 

طائرة من طراز 747«. وقد طارت للعراق من �سبعة 

مطابع خمتلفة يف �ستى اأنحاء الأر�س، وقامت قوافل 

المجهر
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اأنحاء  �ستى  يف  موقًعا   240 اإىل  باإي�سالها  م�سلحة 

البالد. وحل�سن احلظ ثبت اأن العملة حظت ب�سعبية 

بدولراتهم  ي�ستبدلون  النا�س  ــداأ  ب بحيث  جارفة 

فعلوا  واإذ  اجلــديــدة.  العملة 

احتياطيات  بــــداأت  ـــك،  ذل

النقد  مــن  املــركــزي  البنك 

الأجــنــبــي يف الرتــفــاع. وقد 

»وعندما  كتابه  يف  تيلور  كتب 

دولر،  املليار  حد  على  زادت 

تنف�ست ال�سعداء«.

ذ  اإ الــعــراق، و يف  جــهــوده  تيلور  ي�سرتجع 

التي ح�سل يف مقابلها على جائزة اخلدمة املتميزة 

اإنه  يقول  الأمريكية،  اخلزانة  وزارة  تقدمها  التي 

التعاون  من  املطلوب  الكبر  القدر  »مــن  مدهو�س 

اأن  ويالحظ  ــدويل«.  ال النطاق  على  والدبلوما�سية 

يف  �سملت  ــول  الأ�ــس لتجميد  بــذلــت  الــتــي  اجلــهــود 

النهاية اأكرث من 180 بلًدا، وهو ما اأ�سماه واحًدا من 

اأف�سل الأمثلة على التعاون الدويل »على الأقل منذ 

اإن�ساء موؤ�س�سات بريتون وودز«.

قواعد جديدة ل�سندوق النقد الدويل

كذلك كانت املهمة التي قام بها تيلور يف وزارة 

لتوجيه  حماولته  يف  مرموقة  الأمريكية  اخلزانة 

مع  وات�ساًقا  الـــدويل.  النقد  �سندوق  يف  الإ�ــســالح 

تركيزه على ال�سيا�سات امل�ستندة للقواعد، كان تيلور 

يعتقد اأن »من امل�ساكل التي يواجهها �سندوق النقد 

يلزم.  مما  كثًرا  اأقل  النظامي  ال�سلوك  اأن  الدويل 

ومتى  يفعل؟  لن  اأم  ما  بلًدا  ال�سندوق  �سيكفل  فهل 

لل�سلوك  اأن هذا الفتقار  �سيفعل ذلك؟« كان يعتقد 

النظامي �ساعد على خلق حالة من عدم التيقن يف 

اأ�سباب حدوث هذا القدر  الأ�سواق، وكان �سبًبا من 

من العدوى« خالل الأزمة املالية يف الت�سعينيات.

لذلك اأيد تيلور بقوة الإ�سالحات التي اعتمدها 

تعبره  على حد  �سعت  والتي  الدويل  النقد  �سندوق 

ال�سندوق«.  على  القواعد  من  مزيد  »فر�س  اإىل 

و�سملت هذه قرار 2003 بتو�سيح املعاير التي تتاأهل 

البلدان مبوجبها للح�سول على قرو�س كبرة جًدا 

من ال�سندوق - ويف مقال يف 2005، كتب تيلور يقول 

»تقليل  ي�ساعد على  اأن  بد  ل  كان  التو�سيح  اإن هذا 

عدم التيقن ويخلق حوافز �سحيحة لكل من وا�سعي 

ولالأ�سباب  اخلا�س«.  القطاع  وم�ستثمري  ال�سيا�سة 

اجلماعي  بالعمل  تتعلق  اأحكام  اعتماد  اأيد  نف�سها، 

اإىل  هــذه  وتــهــدف  ال�سيادية.  ال�سندات  جمــال  يف 

هيكلة  اإعادة  حالة  التنبوؤ يف  على  اأكر  قدرة  توفر 

ديــن مــا. وقــد مت اإدخـــال هــذه الأحــكــام يف الديون 

التي اأ�سدرتها حكومة املك�سيك يف 2003 واأ�سبحت 

منذئذ معياًرا لل�سوق.

ب�ساأن  تــيــلــور  عــمــل  ال�سحافة  ــورت  �ــس وقـــد 

مع  مرير  نــزاع  حالة  يف  و�سعته  بــاأن  العقود  هــذه 

التي  كــروجــر،  اآن  �ستانفورد  يف  ال�سابقة  زميلته 

النقد  �سندوق  ملدير  الأول  النائب  حينذاك  كانت 

لإعادة  اآلية مركزية  و�سع  اقرتحت  والتي  الدويل، 

عار�س  اإنه  تيلور  ويقول  ال�سيادية.  الديون  هيكلة 

امل�سادر:

- براكا�س لوجناين.

- ال�سعي وراء القواعد- ورقة عمل ل�سندوق النقد الدويل.

عندما يتعلق الأمر بتعليم القت�ساد، يوؤمن تيلور باإهدار كل القواعد. ذلك 

اأثناء  تلقوها  التي  القت�ساد  درو�س  يتذكرون  النا�س يجفلون عندما  اأن معظم 

له  لون  ل  اأ�ستاذ  �سورة  هي  عــادة  خلواطرهم  ترد  التي  فال�سورة  درا�ستهم: 

اأن مدر�سي القت�ساد  يتحدث بنرة رتيبة عن مفهوم جمرد ما. ويعتقد تيلور 

»يجب اأن يبحثوا عن طرق للت�سلية وهم يدر�سون« لأنهم �سي�سعون »اإىل الت�سرف 

بطريقة ترديهم يف مكروه« اإذا حاولوا اإ�سفاء احلياة على مفاهيم اقت�سادية.

وقد حببه التفاين يف �سبيل التدري�س اإىل جيل من الطالب يف �ستانفورد - 

واأك�سبه جوائز التدري�س - لكنه يقول اإن اأ�سهر طالب لديه هو طالب »مل يكمل 

الطريق«، ففي خريف 1995، كان اأحد الطالب الذين تلقوا املقرر التمهيدي يف 

القت�ساد الذي يدر�سه تيلور هو لعب اجلولف تيجر وودز الذي ترك �ستانفورد 

بعد ذلك مبا�سرة. وميزح تيلور قائاًل: »رمبا �سرحت له مفهوم تكاليف الفر�سة 

اأنه ي�ستخدم حالًيا مثال وودز - وما  البديلة بو�سوح اأكر مما يجب. وي�سيف 

يقدر مببلغ 40 مليون دولر كان �سيفقدها لعب اجلولف لو بقي يف �ستانفورد - 

ليف�سر تكاليف الفر�سة البديلة للطالب اجلدد. »وبهذا فاإنهم ي�ستوعبون الفكرة 

مبا�سرة«.

إهدار القواعد

هذه الآلية، لكنه اأورد يف كتابه »املحاربون املاليون 

اأنه ن�سب بيني وبني اآن كروجر  العامليون« اأن فكرة 

م�سحكة..  فكرة  ال�سخ�سي  الــنــزاع  مــن  مــا  نــوع 

وودز  بريتون  نلعب اجلولف مًعا يف ملعب  فقد كنا 

ماريالند  يف  الــدويل  النقد  �سندوق  يف  للجولف 

يف  اجلــولــف  ملعب  يف  اجلــولــف  نلعب  كنا  مثلما 

اأكادمييني  وباعتبارنا  كاليفورنيا.  يف  �ستانفورد 

�سابقني، من الطبيعي اأن تختلف اآراوؤنا حول ق�سايا 

تيلور  ويقول  اأ�سدقاء«.  ذلك  مع  نظل  واأن  مهنية 

اإىل  اأميل  املباريات  كانت  »من ك�سب يف اجلولف؟ 

املتكافئة متاًما«.

كذلك نا�سر تيلور تطبيق �سندوق النقد الدويل 

»برناجمًا  اأ�سماها  ال�سيا�سة  لدعم  اأداة   2005 يف 

بــاأن هذه  تيلور  وحــاج  اقــرتا�ــس«.  بــدون  لل�سندوق 

الأداة اجلديدة - والتي ا�ستخدمتها حتى الآن الراأ�س 

وتنزانيا  وال�سنغال  ونيجريا  وموزامبيق  الأخ�سر 

واأوغندا - تتيح للبلدان احل�سول على منافع برامج 

ب�ساأن  اخلراء  م�سورة  مثل  الدويل،  النقد  �سندوق 

ت�سميم الرامج القت�سادية، حتى عندما ل تكون 

اإنه  يقول  تيلور  وكتب  لذلك.  ما�سة  مالية  يف حاجة 

بدون هذه الأداة »كانت قرو�س ال�سندوق متنح ثم 

لكي  الوحيد«  الطريق  هو  كان  ذلك  لأن  اأجلها  ميد 

تظهر البلدان لالأ�سواق وللمانحني اأنها ح�سلت على 

»ختم املوافقة املهم من ال�سندوق«.

بني �ستانفورد ووا�سنطن

الأوان  اآن  اأنه   ،2005 اإنه قرر يف  تيلور  يقول 

حممومة  �سنوات  »اأربـــع  بعد  ل�ستانفورد  للعودة 

للغاية« يف وزارة اخلزانة الأمريكية. وقد ا�ستاأنف 

التدري�س  فح�سب،  وال�ستني  احلــاديــة  بلغ  وقــد 

والبحوث،   ،)2 الإطار  )انظر  ثانية  مرة  بن�ساط 

وهو يراقب عن كثب بنك الحتياطي الفيدرايل. 

خالل  البنك  اتخذها  التي  الإجـــراءات  اأيــد  وقد 

ال�سطراب املايل الأخر، مبا يف ذلك التخفي�س 

اأموال  �سعر  يف  اأ�سا�س  نقطة   75 بلغ  الذي  املثر 

ال�سندوق فيما بني اجتماعات اللجنة الفيدرالية 

الفاينان�سال  تيلور  اأخــر  وقــد  املفتوحة.  لل�سوق 

كــان  بــ�ــســيء  »عــجــل  التخفي�س  هـــذا  اأن  تــاميــز 

�سيحدث على اأية حال. ويبدو يل اأن فكرة القيام 

كانت  ال�سوق  يف  �سعبة  جد  اأزمنة  خ�سم  يف  به 

فكرة جيدة«.

جون  ال�سناتور  حملة  ل�سالح  تيلور  عمل  وقــد 

للتنبوؤ  �سوؤال  له  وجه  وعندما   .2008 عام  ماكني، 

بنتيجة النتخابات، �سحك تيلور وقال: »اآ�سف، لي�س 

لدى قاعدة تيلور للتنبوؤ مبا �سيحدث يف النتخابات«.
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 لؤي نسيم:
تجاوزنا نظرة المجتمع.. فأنشأنا »لومار«

حوار- أحمد السيد علي
»يف يوم مضى وقفت أمام املرآة أرتدي »الثوب« بصفته الرسمية, التي يبدو عليها دائًما، لكني وجدت 
أني لم أعد مرتاًحا لتصميمه التقليدي، الذي ال يتناسب مع شخصيتي, فقررت تصميم ثوبي بنفسي، 
وعندما لم أجد جتاوًبا من أصحاب محالت اخلياطة لتنفيذ أفكاري اقترحت زوجتي أن جنلب حائًكا 
األم��ر، وجنحت  وفعاًل مت  املطلوبة،  التصاميم  وأن مننحه  والدتي هند احللواني،  نسائًيا من مشغل 
الفكرة، وانتشرت التصاميم اجلديدة بني األصدقاء واألق��ارب، ثم راحت الفكرة تكبر حتى مت افتتاح 

أول فرع ل�»لومار« بحي الروضة«.
قصة لؤي نسيم عن مشروعه الناجح لم تنته بعد، فقد طرح فيما سبق بداية االنطالقة، وبات عليه 

أن يحكي نشأة الشركة، وتفاعل املجتمع مع منتجاتها، والصعوبات التي واجهته.
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البداية،  انطالقة  واجهت  التي  »ال�سعوبات 

والعمل  الفكرة  تكمن يف رف�س  كانت  بالن�سبة يل، 

بها، وذلك من جانب  العائلة والأ�سدقاء، واملجتمع 

املحيط بي، لكننا جتاوزناها بنجاح«.

وما ق�سة اأول اإجناز؟

حدث ذلك عندما منحنا اأحد الت�ساميم حلائك 

لال�ستفادة من الت�سميم يف البيع على اأن يتم منحنا 

ثمن الت�سميم عن كل ثوب مباع، اإل اأن احلائك على 

بيننا،  بالتفاق  يوف  الت�سميم مل  انت�سار  الرغم من 

وبيع  النت�سار  مقابل  مبلغ  اأي  على  منه  نح�سل  ومل 

مل  اأنه  بحجة  اخلا�س،  ت�سميمي  حتمل  التي  الثياب 

يبع منه اإل القليل، على عك�س ما كنا نراه يف ال�سارع، 

فقررنا اأن نن�ساأ »لومار« بقوة وثقة وتوكل على اهلل.  

وكيف جتاوب ال�سباب مع ثياب ال�سركة؟

يف البداية جتاوبت معنا فئة قليلة من ال�سباب، 

الفكرة ومل ميتلك اجلراأة على  ا�ستغرب  وبع�سهم 

لقت  فقد  احلمد  وهلل  الآن  اأمــا  ت�ساميمنا،  لب�س 

العمرية  الفئات  مــن  الكثر  اإعــجــاب  ت�ساميمنا 

ومنهم فئة ال�سباب.

ما هي ال�سراكات التي عقدمتوها مع اجلهات 

الأخرى؟ وما نتائجها بالن�سبة لكم؟ 

التي عقدناها، كانت مع  ال�سراكات  اأبرز تلك 

اإذ  اإيجابًيا،  تاأثرها  وكــان  كابيتل،  �سراج  �سركة 

�ساهمت كثًرا يف دعم النت�سار والتو�سع لـ»لومار« 

وذلك عام 2009م. 

�سيا�سة البيع

ما هي �سيا�سة البيع التي تتبعها لومار جتاه 

منتجاتها؟

يف جمال البيع  �سيا�سة  من  اأكرث  اعتماد  • مت 
وهي على ال�سكل التايل:

- اإعطاء قيمة اأعلى للمنتج وذلك برفع �سعره 

وتخ�سي�س اأكرث من مرحلة للجودة ومن ثم العمل 

على حتويل هذه التجارة اإىل �سناعة وطنية واعدة، 

فكانت الأ�سعار يف البداية مرتفعة بن�سبة 300% عن 

باقي حمالت اخلياطة التقليدية.

- ل ميكن للعميل اأن يغر يف الت�سميم حتى ل 

يخرج عن اإطار الذوق العام، وما مييزنا هو وجود 

درا�ستها  خالله  من  يتم  بالت�ساميم  خا�س  ق�سم 

ثــم تنفيذها متــهــيــًدا لإطــالقــهــا يف  ــًدا، ومــن  جــي

املعار�س.

الأقم�سة،  نبيع  ل  اأنــنــا  ــا  اأيــ�ــسً مييزنا  ومــا   -

من  وذلــك  واك�س�سواراته،  بقما�سه  الت�سميم  بل 

خالل10 فروع.

مميزات 

وم�����ا ال������ذي مت����ت����ازون ب����ه ع����ن غ���ريك���م م��ن 

ال�سركات الأخرى العاملة يف قطاع املاب�س؟

انت�سار عالمة جتارية  لومار هو  اأهم ما مييز 

وطنية �سعودية موثقة، وذلك مبعاير عاملية وخدمة 

خاللها  مــن  ن�ستطيع  م�ستوى  اأعــلــى  على  عمالء 

املناف�سة دولًيا باإذن اهلل.

 380 من   يقرب  ما  »لومار«  يف  لدينا  اأن  كما 

ومنذ   ،%24 منهم  ال�سعوديني  ن�سبة  تبلغ  موظًفا، 

مت  �سعودية  حائكة   15 لهم  اأ�سفنا  �سنوات  ثالثة 

بالتعاون مع جمعية  تدريبهن مب�سنع لومار وذلك 

اأن  اهلل  باإذن  قريب  يوم  ونتمنى يف  ماجد،  الأمر 

تكون هذه ال�سناعة �سعودية %100.

لوؤي ن�سيم �ساحب �سركة  يحكي 

ال�سم  بهذا  ت�سميتها  �سبب  »لومار« 

الذي يبدو غريًبا بع�س ال�سيء بقوله:

احلــروف  مــن  مقتب�س  »ال�ــســم 

الأوىل التي ت�سكل ا�سمي »لوؤي« وا�سم 

زوجــتــي »مــنــى«، والــهــدف مــن كونه 

غر عربي حتى ن�ستطيع اإخراجه من 

املحلية اإىل العاملية، حيث نناف�س من 

خالله خارج اململكة«.

سر التسمية
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مؤشرات - أداء شركات الوساطة

اداء �سركات الو�ساطة )جميع عمليات البيع وال�سراء ( فرباير 2013م

Member Activity  - February 2013

Member Nameالرتتيبالن�سبةال�سفقاتالرتتيبالن�سبةكمية التداولتالرتتيبالن�سبة قيمة التداول�سركة الو�ساطة

 VALUE %PositionVOLUME %PositionTRADES %Position 

3AlJazira Capital%1856,36113.38%11,938,973,774.0020.80%46,545,372,158.7019.67  اجلزيرة كابيتال

1Al Rajhi Capital%21,343,39020.98%21,504,587,961.0016.14%39,584,799,368.4516.73 �سركة الراجحي للخدمات املالية  

2NCB Capital%31,097,50517.14%31,266,459,690.0013.59%31,864,719,136.3513.47 الأهلي كابيتال  

4Samba Capital%4740,52311.57%4898,405,995.009.64%23,403,716,998.209.89�سامبا كابيتال 

5Saudi Fransi Capital%5505,4787.90%5720,713,969.007.73%18,503,749,977.357.82  ال�سعودي الفرن�سي كابيتال  

�سركة اإت�س اإ�س بي �سي العربية 

ال�سعودية املحدودة
18,115,786,825.557.66%6715,471,607.007.68%6376,7505.88%7HSBC Saudi Arabia Limited

Riyad Capital 6%8488,5417.63%7495,970,505.005.32%12,884,372,324.255.44   الريا�س املالية    

8ANB Invest%7320,0355.00%8501,839,191.005.38%12,230,000,051.905.17العربي لالإ�ستثمار 

10AlIstithmar Capital%9130,4302.04%9268,832,918.002.88%6,874,312,193.402.90 الإ�ستثمار كابيتال 

9Derayah Financial%10138,6562.17%10232,556,985.002.50%6,319,518,667.402.67دراية املالية

12%1377,9461.22%11130,175,488.001.40%3,922,451,711.951.66فالكم للخدمات املالية 
Falcom Investment Com-
pany

11%1292,2591.44%12138,113,220.001.48%3,847,537,044.351.63   �سركة البالد لالإ�ستثمار
 Al Bilad Investment
Company

Saudi Hollandi Capital 13%1173,7251.15%13149,481,600.001.60%3,392,658,280.551.43  ال�سعودي الهولندي املالية

14%1443,9090.69%1472,465,319.000.78%1,830,734,543.600.77  �سركة الإمناء لال�ستثمار    
Alinma Investment Com-
pany

15Al Nefaie Investment Group%1624,5940.38%1546,512,336.000.50%1,295,102,305.500.55 جمموعة النفيعي لالإ�ستثمار 

16Aloula Geojit%1720,2070.32%1637,722,695.000.40%1,016,561,362.850.43 الوىل جوجيت للو�ساطة املالية

17Osool Capital%1915,7790.25%1723,926,164.000.26%670,904,122.700.28     اأ�سول املالية  

23%205,0740.08%1817,322,082.000.19%619,776,768.650.26مريل لين�س اململكة العربية ال�سعودية  
 Merrill Lynch Kingdom of
Saudi Arabia

  �سركة ال�سرق الأو�سط لال�ستثمار 

املايل  
488,559,107.950.21%1936,373,534.000.39%187,7710.12%18

 Middle East Financial
Investment Company

20Credit Suisse Saudi Arabia%226,0240.09%2010,747,626.000.12%424,541,121.500.18 كريديت �سوي�س العربية ال�سعودية 

24%154,8650.08%2149,733,358.000.53%424,186,707.900.18    اخلر كابيتال ال�سعوديه 
 Al-Khair Capital Saudi
Arabia

25%254,8180.08%229,482,303.000.10%412,735,527.400.17 مورغان �ستانلي ال�سعودية
 Morgan Stanley Saudi
Arabia

19Jadwa Investment%216,3200.10%2314,572,532.000.16%403,464,280.150.17جدوى لال�ستثمار  

21EFG_Hermes KSA%245,9910.09%249,896,984.000.11%351,773,238.500.15  هرمي�س ال�سعودية 

22Muscat Capital%235,4170.08%2510,194,431.000.11%331,040,585.250.14  بيت م�سقط لالأوراق املالية

26%273,5270.06%265,691,530.000.06%315,086,780.200.13    دويت�سه لالأوراق املالية  
 Deutsche Securities Saudi
Arabia

الإمارات دبي الوطني كابيتال 

ال�سعودية املحدودة 
296,720,470.700.13%277,206,113.000.08%262,6590.04%27Emirates NBD Capital KSA

29Audi Capital%281,3670.02%283,699,210.000.04%129,118,143.550.05    عودة العربية ال�سعودية   

28Arbah Capital%291,5890.02%292,076,119.000.02%99,968,081.350.04اأرباح املالية    

30The Investor for Securities%308420.01%301,330,341.000.01%39,053,437.550.02 �سركة امل�ستثمر لالأوراق املالية 

236,638,321,323.709,320,535,580.006,402,352Totalاملجموع
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اداء �سركات الو�ساطة )جميع عمليات البيع وال�سراء عن طريق النرتنت( فرباير 2013م

Internet Activity - February  2013

�سركة الو�ساطة

 الرتتيبالن�سبةقيمة التداول
ن�سبة القيمة للع�سو 

من  النرتنت
الرتتيبالن�سبةال�سفقاتالرتتيب الن�سبةكمية التداولت

Company Name

Internet Value
 Internet

Value Ratio
 Value
Rank

 Internet Value
Member Ratio

Internet Volume
 Internet

Volume Ratio
 Volume

Rank
 Internet

Trades
 Internet

Trades Ratio
 Trades

Rank

2AlJazira Capital%1750,05916.34%1,698,726,48625.68%187.12%40,551,842,069.5524.26اجلزيرة كابيتال

�سركة الراجحي للخدمات 

املالية 
23,784,796,248.1514.23%260.09%956,851,83014.46%2829,20518.06%1Al Rajhi Capital

3NCB Capital%3704,88015.35%749,327,62311.33%361.78%19,685,800,753.0011.78 الأهلي كابيتال  

4Samba Capital%4645,94414.07%727,269,12710.99%483.26%19,486,718,343.2011.66 �سامبا كابيتال  

5Saudi Fransi Capital%5444,9589.69%593,714,8838.97%582.42%15,250,439,457.009.12ال�سعودي الفرن�سي كابيتال

�سركة اإت�س اإ�س بي �سي 

العربية ال�سعودية املحدودة 
12,138,620,866.457.26%667.01%478,053,0637.23%6257,1505.60%7

 HSBC Saudi Arabia
Limited

Riyad Capital 6%8290,1556.32%286,138,5484.33%759.09%7,613,396,845.154.56 الريا�س املالية  

8ANB Invest%7185,2944.04%302,371,4204.57%859.68%7,298,838,081.004.37 العربي لاإ�ستثمار  

9Derayah Financial%9127,4442.78%207,991,3543.14%991.18%5,762,214,940.303.45 دراية املالية

11%1174,8951.63%122,873,1101.86%1094.44%3,704,186,644.302.22فالكم للخدمات املالية 
 Falcom Investment
Company

10AlIstithmar Capital%1082,0201.79%140,320,6352.12%1151.88%3,566,560,764.352.13 الإ�ستثمار كابيتال 

12%1270,3091.53%94,173,7561.42%1264.68%2,488,746,827.801.49 �سركة الباد لاإ�ستثمار  
 Al Bilad Investment
Company

Saudi Hollandi Capital 14%1530,1180.66%45,661,4360.69%1337.37%1,268,005,715.700.76  ال�سعودي الهولندي املالية  

13%1333,9730.74%54,640,4170.83%1461.57%1,127,111,228.650.67�سركة الإمناء لا�ستثمار   
 Alinma Investment
Company

  الوىل جوجيت للو�ساطة 

املالية  
965,178,565.550.58%1594.95%35,970,4800.54%1618,9710.41%15Aloula Geojit

16%1716,3490.36%32,315,9510.49%1667.32%871,904,297.150.52 جمموعة النفيعي لاإ�ستثمار 
 Al Nefaie Investment
Group

17Osool Capital%1814,1220.31%21,838,6940.33%1791.62%614,695,439.700.37 اأ�سول املالية  

18%144,8630.11%48,733,3580.74%1897.88%415,186,707.900.25اخلري كابيتال ال�سعوديه 
 Al-Khair Capital Saudi
Arabia

19Muscat Capital%194,7570.10%9,255,0670.14%1987.00%288,006,952.550.17بيت م�سقط لاأوراق املالية  

21Jadwa Investment%201,3050.03%3,223,3350.05%2020.94%84,498,512.050.05  جدوى لا�ستثمار   

   الإمارات دبي الوطني 

كابيتال ال�سعودية املحدودة
66,448,073.100.04%2122.39%2,075,1310.03%221,2650.03%22

 Emirates NBD Capital
KSA

�سركة ال�سرق الأو�سط 

لا�ستثمار املايل  
53,901,283.400.03%2211.03%2,477,5320.04%211,3620.03%20

 Middle East Financial
Investment Company

23%236530.01%1,083,8790.02%2379.12%30,900,319.550.02�سركة امل�ستثمر لاأوراق املالية  
 The Investor for
Securities

24EFG_Hermes KSA%243410.01%583,1750.01%243.51%12,358,083.850.01  هريمي�س ال�سعودية 

25Arbah Capital%253030.01%220,3680.00%2510.14%10,140,128.550.01   اأرباح املالية  

167,140,497,147.956,615,890,6584,590,695Total املجموع 
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مؤشرات - المستثمرون حسب الجنسية

املتداولة  لالأ�سهم  الإجمالية  القيمة  بلغت 

خالل �سهر فراير 2013م 118.32 مليار ريال، 

�سهر  تــداولت  عن   )%7.66( قدره  بانخفا�س 

يناير من العام 2013.

نوع امل�ستثمر

بــلــغــت قــيــمــة عــمــلــيــات �ـــســـراء »الأفــــــراد« 

105.10 مليار ريال �سعودي )88.83%(، فيما 

ريال  مليار  البيع  110.70  قيمة عمليات  بلغت 

�سعودي )%93.56( 

»املوؤ�س�سات«   �ــســراء  عمليات  قيمة  بلغت 

11.84 مليار ريال �سعودي )10%(، فيما بلغت 

�سعودي  ريــال  مليار   6.63 البيع  عمليات  قيمة 

 )%5.61(

 – »الأجـــانـــب  �ــســراء  عمليات  قيمة  بلغت 

�سعودي  ريــال  مليار   1.38 مبادلة«  اإتفاقيات 

)1.17%(، فيما بلغت قيمة عمليات البيع 0.98 

مليار ريال �سعودي )%0.83( 

 اجلن�سية

»امل�ستثمر  �ـــســـراء  عــمــلــيــات  قــيــمــة  بــلــغــت 

�ــســعــودي  ريــــال  مــلــيــار   114.16 ــودي«  ــع ــس ــ� ال

البيع  عمليات  قيمة  بلغت  فيما   ،)%96.48(

114.18 مليار ريال �سعودي )%96.50( 

امل�ستثمر  »�ـــســـراء  عــمــلــيــات  قــيــمــة  بــلــغــت 

 0.87( �سعودي  ريــال  مليار   1.03 اخلليجي«  

%(، فيما بلغت قيمة عمليات البيع  1.38 مليار 

ريال �سعودي )%1.17( 

بلغت قيمة عمليات �سراء »امل�ستثمر الأجنبي 

ريال  مليار   3.13 املبادلة«  واإتفاقيات  – املقيم 
عمليات  قيمة  بلغت  فيما   ،)%  2.65( �سعودي 

البيع 2.76 مليار ريال �سعودي )%2.33( 

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

عدد ال�سفقاتكمية الأ�سهم%قيمة الأ�سهمنوع امل�ستثمراجلن�سية

ء
را

�س

�سعودي

4,192,692,2332,920,629%103,175,966,23487.20اأفراد

337,341,329175,834%10,981,741,5709.28موؤ�س�سات

خليجي

7,091,7784,845%175,087,4550.15اأفراد

23,671,33811,797%853,583,7720.72موؤ�س�سات

68,037,13273,778%1,753,278,4831.48اأفراداأجنبي )مقيم(

31,433,98014,293%1,379,503,1471.17اأجنبي )اإتفاقية مبادلة(

4,660,267,7903,201,176%118,319,160,661100.00اإجمايل ال�سراء

ع
ي
ب

�سعودي

4,301,176,2523,041,875%108,761,363,19691.92اأفراد

189,698,03767,065%5,415,833,1494.58موؤ�س�سات

خليجي

6,663,4823,711%166,529,3960.14اأفراد

71,531,71214,418%1,216,130,2631.03موؤ�س�سات

66,952,82963,540%1,774,949,1531.50اأفراداأجنبي )مقيم(

24,245,47810,567%984,355,5040.83اأجنبي )اإتفاقية مبادلة(

4,660,267,7903,201,176%118,319,160,661100.00اإجمايل البيع

اإح�سائيات التداول ح�سب ت�سنيف اجلن�سية و نوع امل�ستثمر - فرباير 2013

قيمة الأ�سهم املتداولة )%( – اجلن�سيةقيمة الأ�سهم املتداولة )%( - نوع امل�ستثمر

 اأجنبي )اإتفاقية مبادلة(

1.0%

 موؤ�س�سات

7.8%
 اأفراد

91.2%

اأجنبي )مقيم و 

 اإتفاقية مبادلة(

2.5%

 خليجي

1.0%
 �سعودي

96.5%
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ملخص السوق - الشهري

املوؤ�سر  اأغلق  م   2013 فراير  �سهر  نهاية  يف 

العام لل�سوق املالية ال�سعودية )تداول( عند م�ستوى 

6،998.33 نقطة منخف�سًا 45.22 نقطة %0.64  

مقارنة بال�سهر ال�سابق. 

حتى  العام  بداية  من  املوؤ�سر  لأداء  وبالن�سبة 

 %2.90 قــدره  ايجابيًا  عــائــدًا  حقق  فقد  تاريخه 

اإغالق  نقطة  اأعلى  كانت  وقد  نقطه(   197.11(

للموؤ�سر خالل ال�سهر يف يوم 2013/02/16 م عند 

م�ستوى 7،087.82 نقطة.

يف  امل�سدرة  لالأ�سهم  ال�سوقية  القيمة  بلغت 

نهاية �سهر فراير 2013 م، 1،431.12 مليار ريال 

اأي ما يعادل 381.63 مليار دولر اأمريكي، م�سجلة 

بال�سهر  مقارنة   %0.60 ن�ســــبته  بلغت  اإنخفا�سًا 

ال�سابق.

بلغت القيمة الإجمالية لالأ�سهم املتداولة ل�سهر 

فراير 2013 م، 118.32 مليار ريال اأي ما يعادل 

31.55 مليار دولر اأمريكي وذلك باإنخفا�س بلغت 

ن�ســــبته 7.66% عن ال�سهر ال�سابق.

ل�سهر   
*

املتداولة الأ�سهم  عدد  اإجمايل  وبلغ 

مقابل  �ســــهم  مليار   4.660 م،   2013 فــرايــر 

ال�سهر  خــالل  تــداولــهــا  مت  �سهم  مليار   4.656

ال�سابق، وذلك بارتفاع بلغت ن�ســــبته %0.10.

اأما اإجمايل عدد ال�سفقات املنفذة خالل �سهر 

3.2 مليون �سفقة مقابـــل  2013 م، فقد بلغ  فراير 

يناير  �سهر  خــالل  تنفيذها  مت  �سفقة  مليون   2.79

2013 م، وذلك  بارتفاع بلغت ن�ســــبته %14.70.

* معدلة جلميع اإجراءات ال�سركات خالل الفرتة.
• بلغ عدد اأيام التداول خالل �سهر فراير 2013،20 يومًا 

 مقابل 22  يومًا خالل �سهر يناير 2013 م.

Sponsored by: 

اأداء موؤ�سرات القطاعات

Performance of Sectoral Indices

Sectoral Indices
ن�سبة التغري  للعام حتي تاريخه  يناير - 2013 م فرباير - 2013 م

موؤ�سرات القطاعات

YTD Change % January  - 2013 February  - 2013

Banks & Financial Services 4.96% 0.41% 15,308.51 15,371.67 امل�سارف واخلدمات املالية

Petrochemical Industries 1.02% -2.00% 6,036.92 5,916.14 ال�سناعات البرتوكيماوية

Cement 3.04% 0.45% 6,218.96 6,247.25 الأ�سمنت

Retail 2.34% 0.30% 7,658.60 7,681.61 التجزئة

Energy & Utilities 2.45% -0.30% 4,922.37 4,907.40 الطاقة واملرافق اخلدمية

Agriculture & Food Indust. 1.24% 0.84% 6,616.52 6,672.33 الزراعة وال�سناعات الغذائية

Telecom. & Information  Tech. 3.28% -1.32% 2,265.60 2,235.73 الإت�سالت وتقنية املعلومات

Insurance -9.37% -2.47% 1,265.29 1,234.08 التاأمني

Multi-Investment -0.73% -1.66% 3,732.05 3,670.23 �سركات ال�ستثمار املتعدد

Industrial Investment 2.32% -1.12% 6,534.86 6,461.75 ال�ستثمار ال�سناعي

Building & Construction 4.40% -1.91% 3,001.58 2,944.29 الت�سييد والبناء

Real Estate Development 6.52% -1.45% 3,614.55 3,562.10 التطوير العقاري

Transport 4.49% 0.31% 5,067.84 5,083.76 النقل

Media & Publishing -1.25% -8.11% 3,126.65 2,873.21 العالم والن�سر

Hotel & Tourism 31.71% 9.34% 8,737.08 9,553.54 الفنادق وال�سياحة

القيمة املتداولة لألسهم تبلغ  118.32 مليار ريال 

 3.20 مليون صفقة تم تنفيذها خالل شهر فبراير 2013 م

الشركات الجديدة المدرجة 
خالل  فبراير 2013 م

اإدراج  م   2013/02/05 املوافق  الثالثاء  يوم  يف  مت   •
�سركة اأ�سمنت املنطقة ال�سمالية براأ�سمال مقداره 1.8 مليار 

مليون   90 مت طرح  �سهم حيث  مليون   180 اإىل  مق�سم  ريال 

�سهم لالكتتاب العام وذلك بقيمة 10 ريالت لل�سهم الواحد.

ال�سركة الوطنية للرعاية الطبية

• راأ�سمال ال�سركة: 448.5 مليون ريال مق�سم اإىل 44.85 مليون �سهم.
• اأ�سهم الكتتاب:  13.5  مليون �سهم متثل 30.1% من اأ�سهم ال�سركة. 

• �سعر الطرح: 27 ريال لل�سهم الواحد.
• فرتة الكتتاب: من 2013/02/04 م اإىل 2013/02/10 م.

اإلكتتابات األولية

تعليق تداول أسهم
�سهم  تــداول  بتعليق  قــرارًا  املالية  ال�سوق  هيئة  اأ�سدر جمل�س   •
ال�سعودية  املالية  ال�سوق  يف  املتكاملة  لالإت�سالت  ال�سعودية  ال�سركة 

)تداول( وذلك ابتداًء من يوم الأربعاء 2013/02/06 م.

�سهم  تداول  بتعليق  قرارًا  املالية  ال�سوق  هيئة  جمل�س  اأ�سدر   •
ال�سركة املتحدة للتاأمني التعاوين يف ال�سوق املالية ال�سعودية )تداول( 

وذلك ابتداًء من يوم الثالثاء 2013/02/26 م.
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ب�����رع�����اي�����ة ملخص السوق - الشهري

مقارنة معلومات التداول عن �سهر فرباير 2013 م مع �سهر يناير 2013 م  

Comparing Trading Information for February 2013 with January 2013

Trading Information
نسبة التغير January   يناير February   فبراير

معلومات التداول

Change % 2013 2013

Transactions 14.70% 2,790,936 3,201,176 عدد ال�سفقات املنفذة

Shares Traded * 0.10% 4,655,604,536 4,660,267,790 عدد الأ�سهم املتداولة *

)Value Traded )SR -7.66% 128,131,233,969.50 118,319,160,661.85 قيمة الأ�سهم املتداولة )ريال(

Number of Trading Days - 22 20   عدد اأيام التداول    

Daily Average of Transactions 26.17% 126,861 160,059 املتو�سط اليومي لعدد ال�سفقات املنفذة

Daily Average of Shares Traded * 10.11% 211,618,388 233,013,390 املتو�سط اليومي لالأ�سهم املتداولة *

)Daily Average of Value )SR 1.58% 5,824,146,999 5,915,958,033 املتو�سط اليومي لقيمة الأ�سهم املتداولة )ريال(

)Market Capitalization )SR biln -0.60% 1,439.76 1,431.12 )القيمه ال�سوقيه لالأ�سهم امل�سدرة )مليار ريال  

)Tadawul All Share Index )TASI -0.64% 7,043.55 6,998.33  )املوؤ�سر العام  )نقطة 

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

 مقارنة معلومات التداول عن �سهر فرباير 2013 م مع �سهر فرباير 2012 م

Comparing Trading Information for February 2013 with February 2012

Trading Information
نسبة التغير February   فبراير February   فبراير

معلومات التداول

Change % 2012 2013

Transactions -25.79% 4,313,723 3,201,176 عدد ال�سفقات املنفذة

Shares Traded * -48.33% 9,018,616,574 4,660,267,790 عدد الأ�سهم املتداولة *

)Value Traded )SR -43.67% 210,028,874,123.55 118,319,160,661.85 قيمة الأ�سهم املتداولة )ريال(

Number of Trading Days - 21 20   عدد اأيام التداول    

Daily Average of Transactions -22.08% 205,415 160,059 املتو�سط اليومي لعدد ال�سفقات املنفذة

Daily Average of Shares Traded * -45.74% 429,457,932 233,013,390 املتو�سط اليومي لالأ�سهم املتداولة *

)Daily Average of Value )SR -40.85% 10,001,374,958 5,915,958,033 املتو�سط اليومي لقيمة الأ�سهم املتداولة )ريال(

)Market Capitalization )SR biln 0.37% 1,425.86 1,431.12 )القيمه ال�سوقيه لالأ�سهم امل�سدرة )مليار ريال  

)Tadawul All Share Index )TASI -3.76% 7,271.82 6,998.33  )املوؤ�سر العام  )نقطة 

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

تداول الأ�سهم ح�سب القطاعات - فرباير 2013 م

Sectoral Activities -February 2013   

Sector
الن�سبة اىل الإجماىل قيمه الأ�سهم املتداولة الن�سبه اىل الإجماىل الن�سبه اىل الإجماىل الأ�سهم املتداولة ال�سفقات املنفذة

القطاعات

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

Banks & F. Services 7.34% 8,688,081,994.90 9.21% 429,254,009 3.50% 111,961 امل�سارف واخلدمات املالية

Petrochemical Indust. 10.71% 12,670,412,068.20 6.77% 315,433,913 5.65% 180,711 ال�سناعات البرتوكيماوية

Cement 21.08% 24,940,880,199.90 22.20% 1,034,553,383 33.30% 1,066,086 الأ�سمنت

Retail 5.28% 6,243,720,900.40 2.96% 137,998,217 4.54% 145,315 التجزئة

Energy & Utilities 0.52% 609,366,158.85 0.92% 43,015,352 0.26% 8,291 الطاقة واملرافق اخلدمية

Agri. & Food Indust. 6.02% 7,118,092,938.85 4.92% 229,472,615 6.02% 192,807 الزراعة وال�سناعات الغذائية

Telecom. & Info. Tech. 6.48% 7,669,728,239.65 12.54% 584,594,702 5.04% 161,453 الإت�سالت وتقنية املعلومات

Insurance 20.42% 24,164,090,001.65 12.71% 592,510,930 22.34% 715,228 التاأمني

Multi-Investment 2.48% 2,929,155,305.25 3.28% 152,648,965 2.69% 86,040 �سركات ال�ستثمار املتعدد

Industrial Investment 4.66% 5,509,182,916.00 2.56% 119,455,193 4.55% 145,797 ال�ستثمار ال�سناعي

Building & Construction 2.16% 2,556,403,227.95 2.55% 118,991,793 2.45% 78,318 الت�سييد والبناء

Real Estate Development 7.09% 8,383,129,487.80 16.31% 760,313,764 4.83% 154,756 التطوير العقاري

Transport 1.53% 1,804,786,410.45 1.28% 59,528,187 1.18% 37,667 النقل

Media & Publishing 1.33% 1,578,331,058.70 0.56% 26,275,583 1.46% 46,660 العالم والن�سر

Hotel & Tourism 2.92% 3,453,799,753.30 1.21% 56,221,184 2.19% 70,086 الفنادق وال�سياحة

Total 100.00% 118,319,160,661.85 100.00% 4,660,267,790 100.00% 3,201,176 الإجمايل
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Sectoral Activities - February 2013
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ال�سركات الأكرث اإرتفاعا يف اأ�سعارها )مقارنة �سعر اإغاق فرباير 2013 م مع يناير 2013 م(

Top Gainers )Comparing Close Price of February 2013 with January 2013)

Company
ن�سبة التغري

2013/01/30 2013/02/27 ال�سركة

Change %

Northern Cement * 124.00% 10.00 22.40 ا�سمنت ال�سمالية *

Shams 43.58% 49.10 70.50 �سم�س

Al Alamiya 33.33% 63.75 85.00 العاملية

Mouwasat 15.20% 51.00 58.75 املوا�ساة

Arab Cement 12.16% 47.70 53.50 ا�سمنت العربية

* Listed during the month )February 2013 ) * ادرجت خالل ال�سهر ) فراير 2013 م( 

ال�سركات الأكرث اإنخفا�سا يف اأ�سعارها )مقارنة �سعر اإغاق فرباير 2013 م مع يناير 2013 م(

Top Losers )Comparing Close Price of February 2013 with January 2013)

Company
ن�سبة التغري

2013/01/30 2013/02/27 ال�سركة

Change %

Amana Insurance -20.18% 55.50 44.30 امانة للتامني

ACIG -17.04% 54.00 44.80 ا�سيج

Wataniya -15.24% 119.75 101.50 الوطنية

SRMG -11.20% 39.30 34.90 طباعة وتغليف

Pipes -11.18% 30.40 27.00 انابيب 

45
العدد 77 - مارس 2013م



ب�����رع�����اي�����ة ملخص السوق - الشهري

 Market Activity - February 2013    تداول الأ�سهم - فرباير 2013 م

Banks & Financial Services
قيمة الأ�سهم املتداولة الأ�سهم املتداولة   ال�سفقات املنفذة

امل�سارف واخلدمات املالية

Value Traded Volume Traded Transactions

Riyad 179,418,234.60 7,726,140 1,980 الريا�س

AlJazira 772,751,237.70 28,347,260 17,136 اجلزيرة

Saudi Investment 60,049,169.25 3,055,110 811 ا�ستثمار

Saudi Hollandi 37,521,296.00 1,324,921 668 ال�سعودي الهولندي

Saudi Fransi 106,583,537.00 3,463,784 1,244 ال�سعودي الفرن�سي

SABB 86,268,579.30 2,612,437 1,109 �سـاب

Arab National 125,563,636.00 4,574,380 931 العربي الوطني

SAMBA 204,787,469.30 4,545,087 1,956 �سامبا

Al Rajhi 2,173,544,508.00 31,925,864 17,895 الراجحي

AL Bilad 533,332,743.20 16,139,836 13,717 البالد

Alinma 4,408,261,584.55 325,539,190 54,514 الإمناء

Total 8,688,081,994.90 429,254,009 111,961 اجمايل القطاع

Petrochemical Industries
قيمة الأ�سهم املتداولة الأ�سهم املتداولة   ال�سفقات املنفذة

ال�سناعات البرتوكيماوية 

Value Traded Volume Traded Transactions

CHEMANOL 257,471,597.80 19,335,327 8,781 كيمانول

Petrochem 91,833,855.75 4,722,392 2,652 برتوكيم

SABIC 8,621,507,959.75 92,676,071 84,691 �سابك

SAFCO 287,949,649.50 1,859,759 3,042 �سافكو

Industrialization 491,862,519.80 17,163,249 7,283 الت�سنيع

Alujain 165,151,875.25 11,025,750 5,607 اللجني

Nama Chemicals 1,011,250,639.20 74,452,937 24,358 مناء للكيماويات

SIIG 103,252,592.95 4,735,183 1,904 املجموعة ال�سعودية

Sahara Petrochemical 251,228,535.25 18,113,919 6,098 ال�سحراء للبرتوكيماويات

YANSAB 372,702,901.40 7,120,949 5,647 ين�ساب

Sipchem 118,243,083.05 6,219,059 4,628 �سبكيم العاملية

Advanced 293,755,001.50 10,556,803 5,923 املتقدمة

Saudi Kayan 448,364,477.60 38,475,975 13,202 كيان ال�سعودية

Petro Rabigh 155,837,379.40 8,976,540 6,895 برتو رابغ

Total 12,670,412,068.20 315,433,913 180,711 اجمايل القطاع

Cement
قيمة الأ�سهم املتداولة الأ�سهم املتداولة   ال�سفقات املنفذة

ال�سمنت

Value Traded Volume Traded Transactions

HCC 523,782,710.50 27,740,182 12,812 اأ�سمنت حائل

Najran Cement 667,615,798.65 31,897,239 22,740 اأ�سمنت جنران

City Cement 643,277,908.45 36,298,613 27,457 ا�سمنت املدينة

Northern Cement 21,528,854,820.55 901,091,548 975,290 اأ�سمنت ال�سمالية

Arab Cement 314,802,479.70 6,239,534 5,164 ال�سمنت العربية

Yamamah Cement 186,937,350.90 4,042,368 3,270 ا�سمنت اليمامة

Saudi Cement 119,852,613.50 1,229,795 1,561 ا�سمنت ال�سعوديه

Qassim Cement 101,834,241.25 1,263,400 1,990 ا�سمنت الق�سيم

Southern Cement 52,597,237.00 515,863 821 ا�سمنت اجلنوبيه

Yanbu Cement 318,306,257.75 3,513,237 3,611 ا�سمنت ينبع

Eastern Cement 176,856,934.25 2,912,145 3,292 ا�سمنت ال�سرقية

Tabuk Cement 35,318,020.15 1,429,075 1,127 ا�سمنت تبوك

Jouf Cement 270,843,827.25 16,380,384 6,951 ا�سمنت اجلوف

Total 24,940,880,199.90 1,034,553,383 1,066,086 اجمايل القطاع

Retail
قيمة الأ�سهم املتداولة الأ�سهم املتداولة   ال�سفقات املنفذة

التجزئة

Value Traded Volume Traded Transactions

A. Othaim Market 129,630,541.00 1,595,757 3,440 اأ�سواق ع العثيم

Mouwasat 223,237,178.25 3,949,451 4,396 املوا�ساة

Extra 41,336,276.00 373,197 1,004 اإك�سرتا
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Dallah Health 3,053,328,906.75 43,324,869 53,578 دله ال�سحية

SASCO 140,940,599.55 7,741,244 4,809 خدمات ال�سيارات

Thim›ar 1,528,897,974.50 41,402,997 49,245 ثمار

Fitaihi Group 345,170,829.35 22,109,773 9,901 جمموعة فتيحي

Jarir 67,486,277.25 435,386 1,078 جرير

Aldrees 278,838,943.50 7,668,260 8,005 الدري�س

AlHokair 120,316,055.25 1,061,466 3,561 احلكر

Alkhaleej Trng 314,537,319.00 8,335,817 6,298 اخلليج للتدريب

Total 6,243,720,900.40 137,998,217 145,315 اجمايل القطاع

Energy & Utilities
قيمة الأ�سهم املتداولة الأ�سهم املتداولة   ال�سفقات املنفذة

الطاقة واملرافق اخلدمية

Value Traded Volume Traded Transactions

Gas & Industrialization 56,682,916.95 2,889,254 2,401 الغاز والت�سنيع

Saudi Electricity 552,683,241.90 40,126,098 5,890 كهرباء ال�سعودية

Total 609,366,158.85 43,015,352 8,291 اجمايل القطاع

Agriculture & Food Industries
قيمة الأ�سهم املتداولة الأ�سهم املتداولة   ال�سفقات املنفذة

الزراعة وال�سناعات الغذائية

Value Traded Volume Traded Transactions

SAVOLA Group 171,162,502.50 4,321,559 3,002 جمموعة �سافول

Food 1,413,254,234.50 45,702,891 36,418 الغذائية

SADAFCO 69,162,358.50 1,043,370 1,765 �سدافكو

Almarai 209,975,185.75 3,243,552 4,135 املراعي

Anaam Holding 1,402,197,088.60 33,908,426 33,889 اأنعام القاب�سة

H B 93,162,418.60 2,089,667 4,240 حلواين اإخوان

Herfy Foods 64,240,298.75 618,427 1,281 هريف لالأغذية

Catering 111,084,340.50 1,321,470 2,808 التموين

NADEC 188,686,735.60 7,313,638 6,308 نادك

Qassim Agriculture 569,259,983.15 40,285,167 17,962 الق�سيم الزراعيه

Tabuk Agriculture 667,920,323.30 19,401,410 18,376 تبوك الزراعيه

Saudi Fisheries 996,957,888.10 30,447,737 31,062 الأ�سماك

Sharqiya Dev Co 657,503,301.00 10,584,730 19,067 ال�سرقية للتنمية

Jouff Agriculture 93,983,353.00 2,126,873 2,316 اجلوف الزراعيه

Bishah Agriculture * 0.00 0 0 * بي�سة الزراعيه

Jazan Development 409,542,927.00 27,063,698 10178 جازان للتنمية

Total 7,118,092,938.85 229,472,615 192,807 اجمايل القطاع

 Telecomm. & Information
Technology

قيمة الأ�سهم املتداولة الأ�سهم املتداولة   ال�سفقات املنفذة

الت�سالت وتقنية املعلومات

Value Traded Volume Traded Transactions

STC 457,659,243.20 11,346,754 5,820 الت�سالت

Etihad Etisalat 693,849,408.50 9,333,112 6,577 احتاد ات�سالت

ZAIN KSA 3,238,289,577.45 379,510,661 59,021 زين ال�سعودية

 Atheeb Telecom 1,614,585,445.15 119,833,158 47,850 عذيب لالت�سالت

 Almutakamela* 1,665,344,565.35 64,571,017 42,185 * املتكاملة

Total 7,669,728,239.65 584,594,702 161,453 اجمايل القطاع

Insurance
قيمة الأ�سهم املتداولة الأ�سهم املتداولة   ال�سفقات املنفذة

التاأمني

Value Traded Volume Traded Transactions

Tawuniya 135,296,307.30 3,149,326 2,934 التعاونية

Malath Insurance 320,033,775.15 14,182,366 12,574 مالذ للتاأمني

MEDGULF 128,087,397.40 4,838,245 4,396 ميدغلف للتاأمني

ALLIANZ SF 641,310,202.00 11,739,726 15,603 األيانز اإ�س اإف

SALAMA 417,446,191.55 8,290,529 13,240 �سالمة

Walaa Insurance 1,536,706,474.50 47,585,930 51,734 ولء للتاأمني

Arabian Shield 449,534,980.70 12,669,789 15,389 الدرع العربي

SABB Takaful 641,799,475.70 17,289,831 19,589 �ساب تكافل

SANAD 704,476,579.90 25,240,018 22,809 �سند
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SAICO 521,847,523.75 8,018,390 16,712 �سايكو

WAFA Insurance 661,662,937.25 10,141,135 19,626 وفاء للتاأمني

Gulf Union 821,755,398.70 28,744,872 20,450 احتاد اخلليج

ATC 213,564,029.25 3,503,901 7,296 الأهلي للتكافل

Al - Ahlia 603,554,590.50 10,576,758 16,851 الأهلية

 ACIG 2,251,816,895.50 39,775,291 46,335 اأ�سيج

AICC 576,113,303.40 18,789,524 19,771 التاأمني العربية

Trade Union 429,626,286.30 14,844,073 10,545 الحتاد التجاري

Sagr Insurance 301,973,681.30 9,475,239 9,429 ال�سقر للتاأمني

U C A* 137,008,535.90 4,093,609 5,162 *املتحدة للتاأمني

Saudi Re 397,290,045.70 34,592,942 12,379 الإعادة ال�سعودية

Bupa Arabia 336,361,985.10 11,332,990 10,097 بوبا العربية

Weqaya Takaful 1,539,273,721.60 35,245,784 43,862 وقاية للتكافل

Al Rajhi Takaful 189,847,371.50 3,490,624 6,381 تكافل الراجحي

ACE 452,734,184.00 6,738,061 14,834 اي�س

AXA - Cooperative 462,506,057.70 11,445,849 14,884 اك�سا - التعاونية

Gulf General 744,681,394.50 13,328,685 22,780 اخلليجية العامة

Buruj 316,092,958.75 5,572,662 9,366 بروج

Al Alamiya 1,001,266,127.75 14,259,870 28,294 العاملية

Solidarity 3,556,424,503.50 95,342,132 83,629 �سوليدرتي تكافل

Wataniya 503,896,966.50 4,882,803 18,771 الوطنية

Amana Insurance 1,652,698,392.90 34,326,848 73,288 امانة للتامني

 Enaya 1,028,347,827.10 23,109,592 30,736 عناية

 Alinma Tokio M. 489,053,899.00 5,893,536 15,482 الإمناء طوكيو م

Total 24,164,090,001.65 592,510,930 715,228 اجمايل القطاع

Multi- Investment
قيمة الأ�سهم املتداولة الأ�سهم املتداولة   ال�سفقات املنفذة

�سركات ال�ستثمار املتعدد

Value Traded Volume Traded Transactions

SARCO 553,900,785.75 8,689,030 14,996 امل�سايف

Saudi Advanced 253,627,438.60 16,533,990 9,136 املتطورة

Al Ahsa for Dev. 619,263,352.25 41,768,040 18,860 الح�ساء للتنميه

SISCO 337,896,361.10 23,808,691 8,514 �سي�سكو

Assir 182,563,021.15 10,586,377 3,992 ع�سر

Al Baha 318,891,055.60 19,326,111 15,712 الباحة

kingdom 663,013,290.80 31,936,726 14,830 اململكة

Total 2,929,155,305.25 152,648,965 86,040 اجمايل القطاع

Industrial Investment
قيمة الأ�سهم املتداولة الأ�سهم املتداولة   ال�سفقات املنفذة

ال�ستثمار ال�سناعي

Value Traded Volume Traded Transactions

 Takween 226,521,701.30 5,030,023 8,105 تكوين

BCI 271,998,424.30 8,940,810 8,415 بى �سى اآى

MA›ADEN 467,197,323.80 13,782,521 8,883 معادن

Astra Indust 92,037,575.70 2,473,524 4,012 اأ�سرتا ال�سناعية

ALSorayai 266,999,434.40 10,220,244 7,291 جمموعة ال�سريع

Shaker 102,183,331.00 1,551,860 1,574 �ساكر

 Pharmaceutical 72,923,822.00 1,742,357 1,977 الدوائية

Glass 61,538,928.55 2,461,407 2,752 زجاج

FIPCO 1,359,488,217.45 26,881,664 33,873 فيبكو

Maadaniyah 703,514,326.60 22,389,565 20,733 معدنية

Saudi Chemical 100,578,137.10 2,392,886 1,749 الكيميائيه ال�سعوديه

SPM 103,313,583.70 3,513,439 3,247 �سناعة الورق

AlAbdullatif 39,486,476.60 1,201,602 1,484 العبداللطيف

Saudi Export 1,641,401,633.50 16,873,291 41,702 ال�سادرات

Total 5,509,182,916.00 119,455,193.00 145,797.00 اجمايل القطاع
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Building & Construction
قيمة الأ�سهم املتداولة الأ�سهم املتداولة   ال�سفقات املنفذة

الت�سييد والبناء

Value Traded Volume Traded Transactions

ASLAK 230,369,453.30 5,887,758 5,673 اأ�سالك

* MMG 0.00 0 0 * جمموعة املعجل

SSP 104,298,395.85 4,167,816 4,056 الأنابيب ال�سعودية

ALKHODARI 220,177,405.80 8,731,803 6,162 اخل�سري

Ceramic 122,832,917.75 1,513,753 2,438 اخلزف

Gypsum 28,830,480.40 1,053,760 1,399 اجلب�س

Cables 258,531,334.00 18,831,762 8,932 الكابالت

Saudi Industrial 351,968,301.20 20,074,578 10,342 �سدق

Amiantit 365,415,401.25 23,936,714 10,058 اميانتيت

Pipes 342,673,814.70 11,833,385 8,962 اأنابيب

Zamil Industrial 52,854,686.10 1,575,825 998 الزامل لل�سناعة

AL Babtain 64,298,496.45 2,713,959 3,471 البابطني

SVCP 35,655,026.75 530,890 1,210 الفخارية

MESC 269,703,198.20 14,988,865 9,631 م�سك

Red Sea 108,794,316.20 3,150,925 4,986 البحر الأحمر

Total 2,556,403,227.95 118,991,793 78,318 اجمايل القطاع

Real Estate Development
قيمة الأ�سهم املتداولة الأ�سهم املتداولة   ال�سفقات املنفذة

التطوير العقاري

Value Traded Volume Traded Transactions

Real Estate 167,732,437.80 5,663,427 6,343 العقارية

Taiba 34,617,566.85 1,474,196 1,386 طيبة لال�ستثمار

Makkah 30,537,754.40 748,478 980 مكة لالن�ساء

Arriyadh Development 460,011,548.25 21,095,382 11,916 التعمر

Emaar E .C 1,872,883,421.90 192,092,572 37,363 اإعمار

Jabal Omar 1,292,022,064.70 57,191,355 20,560 جبل عمر

Dar Al Arkan 3,458,103,227.50 402,857,660 53,071 دار الأركان

KEC 1,067,221,466.40 79,190,694 23,137 مدينة املعرفة

Total 8,383,129,487.80 760,313,764 154,756 اجمايل القطاع

Transport
قيمة الأ�سهم املتداولة الأ�سهم املتداولة   ال�سفقات املنفذة

النقل

Value Traded Volume Traded Transactions

Bahri 435,504,120.65 21,042,086 7,878 البحري

SAPTCO 435,580,345.80 26,687,758 12,002 النقل اجلماعي

Mubarrad 800,412,819.50 9,492,830 13,729 مرد

Budget Saudi 133,289,124.50 2,305,513 4,058 بدجت ال�سعودية

Total 1,804,786,410.45 59,528,187 37,667 اجمايل القطاع

Media and Publishing
قيمة الأ�سهم املتداولة الأ�سهم املتداولة   ال�سفقات املنفذة

العام والن�سر

Value Traded Volume Traded Transactions

Tihama 1,062,492,978 10,439,738 28,753 تهامه لالعالن

SRMG 107,723,421 4,829,320 5,452 الأبحاث و الت�سويق

SPPC 408,114,660 11,006,525 12,455 طباعة وتغليف

Total 1,578,331,058.70 26,275,583 46,660 اجمايل القطاع

Hotel & Tourism
قيمة الأ�سهم املتداولة الأ�سهم املتداولة   ال�سفقات املنفذة

الفنادق وال�سياحة

Value Traded Volume Traded Transactions

ALTAYYAR 532,153,340.00 6,128,614 9,482 الطيار

Hotels 41,935,989.20 1,568,399 1,449 الفنادق

Shams 2,879,710,424.10 48,524,171 59,155 �سم�س

Total 3,453,799,753.30 56,221,184 70,086 اجمايل القطاع

 Market 118,319,160,661.85 4,660,267,790 3,201,176 اجمايل ال�سوق

* Suspended. * معلقة من التداول.
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FINANCIAL INDICATORS - 27/02/2013  املوؤ�سرات املالية الرئي�سية - 27/02/2013 م 

Company

Close  
Price

Book 
Value (SR)

P/B
Value

EPS
(SR)

P/E
Ratio

Issued
Shares (mn)

Market 
Cap. (mn)

Shareholders› 
Equity (mn)

Net Income 
(mn)

ال�سركة

�سعر الإغاق
القيمه 

الدفرتيه

ال�سعر/القيمه 

الدفرتيه

العائد على 

ال�سهم
ال�سعر للعائد

الأ�سهم امل�سدره 

)مليون(

القيمه ال�سوقيه 

)مليون(

حقوق امل�ساهمني 

)مليون(

�سايف الدخل 

)مليون(

Riyad 23.30 21.31 1.09 2.31 10.08 1,500.000 34,950.00 31,963.51 3,466.05 الريا�س

AlJazira 27.80 16.71 1.66 1.67 16.66 300.000 8,340.00 5,011.85 500.48 اجلزيرة

Saudi Investment 19.55 17.05 1.15 1.66 11.79 550.000 10,752.50 9,378.83 912.04 ا�ستثمار

Saudi Hollandi 28.50 20.93 1.36 3.16 9.03 396.900 11,311.65 8,305.98 1,252.98 ال�سعودي الهولندي

Saudi Fransi 30.50 25.10 1.22 3.34 9.14 904.018 27,572.55 22,686.82 3,015.14 ال�سعودي الفرن�سي

SABB 33.50 20.07 1.67 3.24 10.34 1,000.000 33,500.00 20,065.51 3,240.32 �سـاب

Arab National 27.50 20.95 1.31 2.79 9.86 850.000 23,375.00 17,804.28 2,371.18 العربي الوطني

SAMBA 44.80 35.15 1.27 4.81 9.31 900.000 40,320.00 31,636.87 4,330.19 �سامبا

Al Rajhi 68.50 24.31 2.82 5.26 13.03 1,500.000 102,750.00 36,468.74 7,884.71 الراجحي

AL Bilad 33.00 14.57 2.27 3.14 10.51 300.000 9,900.00 4,370.82 941.80 البالد

Alinma 13.30 11.11 1.20 0.49 27.21 1,500.000 19,950.00 16,664.20 733.16 الإمناء

 Total Banks & Financial
Services Sector

- 21.07 1.58 2.95 11.27 9,700.918 322,721.70 204,357.39 28,648.04
اإجمايل قطاع امل�سارف واخلدمات 

املالية

CHEMANOL 13.30 13.05 1.02 0.76 17.54 120.600 1,603.98 1,573.24 91.43 كيمانول

Petrochem 18.90 8.72 2.17 -0.97 (M(  (س( 480.000 9,072.00 4,186.94 -463.54 برتوكيم

SABIC 91.75 49.27 1.86 8.26 11.11 3,000.000 275,250.00 147,801.27 24,780.26 �سابك

SAFCO 153.00 26.57 5.76 11.60 13.19 333.333 50,999.95 8,857.29 3,866.22 �سافكو

Industrialization 28.70 18.04 1.59 2.64 10.88 668.914 19,197.84 12,067.38 1,763.84 الت�سنيع

Alujain 14.70 8.98 1.64 0.75 19.68 69.200 1,017.24 621.12 51.68 اللجني

Nama Chemicals 13.30 10.65 1.25 -0.184 (M(  (س( 128.520 1,709.32 1,368.51 -23.65 مناء للكيماويات

SIIG 22.00 13.49 1.63 1.20 18.38 450.000 9,900.00 6,069.63 538.67 املجموعة ال�سعودية

Sahara Petrochemical 13.50 12.35 1.09 0.47 28.97 438.795 5,923.73 5,418.25 204.45 ال�سحراء للبرتوكيماويات

YANSAB 50.00 23.04 2.17 4.35 11.50 562.500 28,125.00 12,961.18 2,446.36 ين�ساب

Sipchem 19.00 15.34 1.24 1.64 11.59 366.667 6,966.67 5,625.83 601.17 �سبكيم العاملية

Advanced 26.50 12.46 2.13 2.002 13.24 163.995 4,345.87 2,042.63 328.24 املتقدمة

Saudi Kayan 11.30 9.63 1.17 -0.51 (M(  (س( 1,500.000 16,950.00 14,440.04 -772.27 كيان ال�سعودية

Petro Rabigh 17.05 9.77 1.74 0.56 30.55 876.000 14,935.80 8,560.94 488.86 برتو رابغ

 Total Petrochemical
Industries Sector

- 25.29 1.93 3.70 11.90 9,158.524 445,997.39 231,594.25 33,901.72 اإجمايل قطاع ال�سناعات البرتوكيماوية

HCC 18.00 9.31 1.93 -0.27 (M(  (س( 97.900 1,762.20 911.28 -26.78 اأ�سمنت حائل

Najran Cement 21.10 10.71 1.97 1.19 17.74 170.000 3,587.00 1,819.97 202.24 اأ�سمنت جنران

City Cement 17.45 10.44 1.67 1.28 13.59 189.200 3,301.54 1,974.78 242.90 اأ�سمنت املدينة

 Northern Cement 22.40 7.88 2.84 0.52 43.16 180.000 4,032.00 1,417.55 93.42 اأ�سمنت ال�سمالية

Arab Cement 53.50 36.89 1.45 4.84 11.05 80.000 4,280.00 2,951.20 387.42 ال�سمنت العربية

Yamamah Cement 45.40 17.77 2.55 4.04 11.25 202.500 9,193.50 3,599.03 817.56 ا�سمنت اليمامة

Saudi Cement 94.50 20.64 4.58 7.20 13.12 153.000 14,458.50 3,157.85 1,101.79 ا�سمنت ال�سعوديه

Qassim Cement 81.25 21.96 3.70 6.23 13.04 90.000 7,312.50 1,976.24 560.97 ا�سمنت الق�سيم

Southern Cement 103.50 19.55 5.30 7.14 14.49 140.000 14,490.00 2,736.44 1,000.20 ا�سمنت اجلنوبيه

Yanbu Cement 91.00 31.45 2.89 6.86 13.26 105.000 9,555.00 3,301.94 720.48 ا�سمنت ينبع

Eastern Cement 62.75 26.37 2.38 4.57 13.73 86.000 5,396.50 2,267.98 392.94 ا�سمنت ال�سرقية

Tabuk Cement 24.55 12.95 1.90 2.10 11.69 90.000 2,209.50 1,165.78 188.95 ا�سمنت تبوك

Jouf Cement 16.35 10.70 1.53 0.82 19.85 130.000 2,125.50 1,390.40 107.10 ا�سمنت اجلوف

Total Cement Sector - 16.73 2.85 3.38 13.75 1,713.600 81,703.74 28,670.43 5,789.19 اإجمايل قطاع الأ�سمنت

A. Othaim Market 82.25 30.24 2.72 7.63 10.77 22.500 1,850.63 680.45 171.77 ا�سواق ع العثيم

Mouwasat 58.75 15.27 3.85 3.43 17.12 50.000 2,937.50 763.73 171.59 املوا�ساة

Extra 113.50 19.69 5.76 6.61 17.18 24.000 2,724.00 472.51 158.59 اإك�سرتا
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Sponsored by: 
Market Summary - Monthly

Company

Close  
Price

Book 
Value (SR)

P/B
Value

EPS
(SR)

P/E
Ratio

Issued
Shares (mn)

Market 
Cap. (mn)

Shareholders› 
Equity (mn)

Net Income 
(mn)

ال�سركة

�سعر الإغاق
القيمه 

الدفرتيه

ال�سعر/القيمه 

الدفرتيه

العائد على 

ال�سهم
ال�سعر للعائد

الأ�سهم امل�سدره 

)مليون(

القيمه ال�سوقيه 

)مليون(

حقوق امل�ساهمني 

)مليون(

�سايف الدخل 

)مليون(

 Dallah Health 68.25 23.70 2.88 2.89 23.63 47.200 3,221.40 1,118.57 136.34 دله ال�سحية

SASCO 17.60 15.42 1.14 1.00 17.58 45.000 792.00 693.95 45.06 خدمات ال�سيارات

Thim›ar 34.80 3.72 9.35 0.10 343.87 10.000 348.00 37.23 1.01 ثمار

Fitaihi Group 15.25 12.03 1.27 0.62 24.61 55.000 838.75 661.80 34.08 جمموعة فتيحي

Jarir 154.75 17.11 9.05 9.50 16.29 60.000 9,285.00 1,026.40 569.82 جرير

Aldrees 36.70 15.93 2.30 3.18 11.52 30.000 1,101.00 477.94 95.55 الدري�س

AlHokair 107.50 26.94 3.99 8.16 13.18 70.000 7,525.00 1,886.03 571.14  احلكر 

Alkhaleej Trng 37.60 14.61 2.57 2.70 13.94 25.000 940.00 365.19 67.45 اخلليج للتدريب

Total Retail Sector - 18.65 3.86 4.61 15.61 438.700 31,563.28 8,183.79 2,022.41 اإجمايل قطاع التجزئة

Gas & Industrialization 19.75 14.56 1.36 1.86 10.63 75.000 1,481.25 1,091.78 139.39 الغاز والت�سنيع

Saudi Electricity 13.65 12.95 1.05 0.61 22.21 4,166.594 56,874.01 53,969.30 2,561.07 كهرباء ال�سعودية

 Total Energy & Utilities
Sector

- 12.98 1.06 0.64 21.61 4,241.594 58,355.26 55,061.08 2,700.45 اإجمايل قطاع الطاقة واملرافق اخلدمية

SAVOLA Group 39.70 16.57 2.40 2.80 14.16 500.000 19,850.00 8,286.67 1,402.21 جمموعة �سافول

Food 29.20 10.56 2.77 0.29 100.02 20.000 584.00 211.20 5.84 الغذائية

SADAFCO 66.00 24.57 2.69 4.79 13.77 32.500 2,145.00 798.50 155.83  �سدافكو

Almarai 64.75 18.87 3.43 3.60 17.98 400.000 25,900.00 7,549.44 1,440.63 املراعي

Anaam Holding 39.80 11.39 3.50 0.48 83.47 19.600 780.08 223.16 9.35 اأنعام القاب�سة

 H B 45.60 19.64 2.32 3.05 14.97 28.571 1,302.86 561.08 87.00 حلواين اإخوان

Herfy Foods 106.50 17.38 6.13 6.04 17.64 30.000 3,195.00 521.47 181.16 هريف لالأغذية

Catering 83.75 12.95 6.47 5.94 14.10 82.000 6,867.50 1,061.70 487.05 التموين

NADEC 25.60 18.05 1.42 1.59 16.06 60.000 1,536.00 1,082.93 95.66 نادك

Qassim Agriculture 13.80 7.15 1.93 -0.15 (M(  (س( 50.000 690.00 357.47 -7.52 الق�سيم الزراعيه

Tabuk Agriculture 34.20 18.56 1.84 0.78 43.80 20.000 684.00 371.24 15.62 تبوك الزراعيه

Saudi Fisheries 31.00 6.55 4.73 -0.75 (M(  (س( 53.538 1,659.66 350.60 -39.89 الأ�سماك

Sharqiya Dev Co 58.75 8.93 6.58 -0.45 (M(  (س( 7.500 440.63 66.98 -3.37 ال�سرقية للتنمية

Jouff Agriculture 44.00 25.98 1.69 4.07 10.82 25.000 1,100.00 649.43 101.68 اجلوف الزراعيه

Bishah Agriculture* 69.75 - - - - 5.000 348.75 - -  بي�سة الزراعيه *

Jazan Development 15.40 10.14 1.52 -0.37 (M(  (س( 50.000 770.00 506.93 -18.33 جازان للتنمية

Total Agriculture
& Food Industries

- 16.33 3.00 2.83 16.06 1,383.709 67,853.47 22,598.79 3,912.90
اإجمايل قطاع الزراعة وال�سناعات 

الغذائية

STC 40.00 29.45 1.36 3.64 11.00 2,000.000 80,000.00 58,895.35 7,275.96 الت�سالت

Etihad Etisalat 74.50 27.15 2.74 7.82 9.53 770.000 57,365.00 20,905.78 6,017.65 احتاد ات�سالت

Zain KSA 8.40 7.83 1.07 -1.78 (M(  (س( 1,080.100 9,072.84 8,451.86 -1,925.20 زين ال�سعودية 

Atheeb Telecom 13.60 - - -1.97 (M(  (س( 157.500 2,142.00 931.63 -309.79 عذيب لالت�سالت

Almutakamela* 24.30 - - - - 100.000 2,430.00 - - املتكاملة *

 Total Telecomm. &
Information Tech. Sector

- 21.71 1.69 2.69 10.33 4,107.600 151,009.84 89,184.62 11,058.63
اإجمايل قطاع الت�سالت وتقنية 

املعلومات

Tawuniya 42.70 28.57 1.49 4.26 10.02 75.000 3,202.50 2,142.94 319.72 التعاونية

Malath Insurance 21.85 10.75 2.03 1.02 21.52 30.000 655.50 322.54 30.47 مالذ للتاأمني

MEDGULF 26.50 14.83 1.79 2.52 10.53 80.000 2,120.00 1,186.16 201.33 ميدغلف للتاأمني

ALLIANZE SF 52.50 8.34 6.29 0.51 102.14 20.000 1,050.00 166.90 10.28 األيانز اإ�س اإف

SALAMA 49.30 6.90 7.15 -1.30 (M(  (س( 10.000 493.00 68.95 -12.96 �سالمة

Walaa Insurance 31.90 8.76 3.64 0.938 34.01 20.000 638.00 175.14 18.76 ولء للتاأمني

Arabian Shield 33.90 11.73 2.89 0.20 167.28 20.000 678.00 234.63 4.05 الدرع العربي

SABB Takaful 36.10 9.83 3.67 0.41 89.04 34.000 1,227.40 334.38 13.79 �ساب تكافل

SANAD 26.60 5.31 5.01 -0.24 (M(  (س( 20.000 532.00 106.10 -4.74 �سند
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SAICO 62.00 7.87 7.88 1.43 43.37 10.000 620.00 78.69 14.30 �سايكو

WAFA Insurance 64.00 3.54 18.08 -1.40 (M(  (س( 10.000 640.00 35.39 -14.00 وفا للتاأمني

 Gulf Union 27.70 7.11 3.89 0.366 75.73 22.000 609.40 156.51 8.05 اإحتاد اخلليج

ATC 58.50 8.06 7.26 0.06 945.68 16.667 975.00 134.36 1.03 الأهلي للتكافل

Al - Ahlia 55.50 4.45 12.48 1.35 41.12 10.000 555.00 44.49 13.50 الأهلية

ACIG 44.80 4.50 9.97 -1.17 (M(  (س( 20.000 896.00 89.91 -23.47 اأ�سيج

AICC 30.10 8.36 3.60 -0.14 (M(  (س( 20.000 602.00 167.12 -2.86 التاأمني العربية

Trade Union 28.10 12.49 2.25 0.87 32.41 25.000 702.50 312.35 21.68 الحتاد التجاري

Sagr Insurnce 31.50 14.15 2.23 1.41 22.40 20.000 630.00 283.04 28.12 ال�سقر للتاأمني

U C A* 33.40 - - - - 20.000 668.00 - - املتحدة للتاأمني *

Saudi Re 11.15 9.39 1.19 0.290 38.51 100.000 1,115.00 938.75 28.95 الإعادة ال�سعودية

Bupa Arabia 30.30 15.86 1.91 3.36 9.02 40.000 1,212.00 634.21 134.41 بوبا العربية

Weqaya Takaful 41.70 6.73 6.20 0.63 66.13 20.000 834.00 134.59 12.61 وقاية للتكافل

Al Rajhi Takaful 53.75 5.44 9.88 -0.03 (M(  (س( 20.000 1,075.00 108.76 -0.58 تكافل الراجحي 

ACE 66.75 16.25 4.11 2.60 25.72 10.000 667.50 162.46 25.95 اي�س

AXA - Cooperative 40.20 9.04 4.45 0.38 106.03 20.000 804.00 180.75 7.58 اك�سا - التعاونية

Gulf General 58.75 8.98 6.54 0.54 109.38 20.000 1,175.00 179.61 10.74 اخلليجية العامة

Buruj 56.75 5.17 10.98 -1.46 (M(  (س( 13.000 737.75 67.22 -19.00 بروج للتامني

Al Alamiyah 85.00 6.87 12.37 0.19 451.89 20.000 1,700.00 137.42 3.76 العاملية

Solidarity 34.90 7.80 4.47 -0.68 (M(  (س( 55.500 1,936.95 432.90 -37.82 �سوليدرتي تكافل

Wataniya 101.50 9.19 11.04 1.09 93.13 10.000 1,015.00 91.91 10.90 الوطنية

Amana Insurance 44.30 6.81 6.50 -1.20 (M(  (س( 32.000 1,417.60 218.04 -38.43 امانة للتامني

Enaya 42.70 8.90 4.80 -0.83 (M(  (س( 40.000 1,708.00 356.08 -33.02 عناية

Alinma Tokio M 80.50 7.60 10.59 - - 20.000 1,610.00 151.98 - الإمناء طوكيو م

Total Insurance Sector - 10.89 3.51 0.81 24.12 903.167 34,502.10 9,834.26 733.10 اإجمايل قطاع التاأمني

SARCO 61.00 27.72 2.20 1.12 54.43 15.000 915.00 415.82 16.81  امل�سايف 

Saudi Advanced 15.10 17.90 0.84 -1.44 (M(  (س( 43.200 652.32 773.21 -62.11 املتطورة

Al Ahsa for Dev. 14.60 9.87 1.48 0.05 268.14 49.000 715.40 483.66 2.67 الح�ساء للتنميه

SISCO 14.00 11.27 1.24 0.92 15.21 68.000 952.00 766.19 38.23 �سي�سكو

Assir 16.85 19.08 0.88 0.88 19.17 126.389 2,129.65 2,411.86 111.07 ع�سر

Al Baha 15.55 5.53 2.81 -0.36 (M(  (س( 15.000 233.25 83.02 -5.46 الباحة

Kingdom 20.15 7.61 2.65 0.19 105.61 3,705.882 74,673.53 28,190.36 707.07 اململكة

 Total Multi-Investment
Sector

- 8.23 2.42 0.20 90.64 4,022.471 80,271.15 33,124.13 808.28 اإجمايل قطاع �سركات ال�ستثمار املتعدد

Takween 43.70 14.09 3.10 2.51 17.41 30.000 1,311.00 422.77 75.32 تكوين

BCI 31.10 16.79 1.85 2.34 13.27 27.500 855.25 461.76 64.45 بى �سى اآى

MA›ADEN 33.30 19.54 1.70 1.18 28.23 925.000 30,802.50 18,077.38 1,090.94 معادن

Astra Indust 37.10 24.86 1.49 3.27 11.33 74.118 2,749.76 1,842.33 242.67 اأ�سرتا ال�سناعية

ALSorayai 25.70 16.71 1.54 1.75 14.67 30.000 771.00 501.26 52.57 جمموعة ال�سريع

Shaker 66.00 18.09 3.65 5.36 12.31 35.000 2,310.00 633.08 187.64 �ساكر

Pharmaceutical 41.50 38.70 1.07 2.97 13.99 78.438 3,255.16 3,035.66 232.63 الدوائية

Glass 24.95 18.81 1.33 16.30 1.53 30.000 748.50 564.34 488.86 زجاج

FIPCO 49.00 14.10 3.48 2.19 22.41 11.500 563.50 162.15 25.15 فيبكو

Maadaniyah 32.20 12.72 2.53 0.21 154.00 28.112 905.21 357.58 5.88 معدنية

Saudi Chemical 41.90 22.83 1.84 4.61 9.10 63.240 2,649.76 1,443.66 291.28 الكيميائيه ال�سعوديه

SPM 28.70 18.69 1.54 2.68 10.72 37.500 1,076.25 700.98 100.41 �سناعة الورق

AlAbdullatif 32.60 15.32 2.13 3.25 10.05 81.250 2,648.75 1,244.52 263.68 العبداللطيف

Saudi Export 106.00 10.61 9.99 0.26 409.15 10.800 1,144.80 114.58 2.80 ال�سادرات
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Company

Close  
Price

Book 
Value (SR)

P/B
Value

EPS
(SR)

P/E
Ratio

Issued
Shares (mn)

Market 
Cap. (mn)

Shareholders› 
Equity (mn)

Net Income 
(mn)

ال�سركة

�سعر الإغاق
القيمه 

الدفرتيه

ال�سعر/القيمه 

الدفرتيه

العائد على 

ال�سهم
ال�سعر للعائد

الأ�سهم امل�سدره 

)مليون(

القيمه ال�سوقيه 

)مليون(

حقوق امل�ساهمني 

)مليون(

�سايف الدخل 

)مليون(

 Total Industrial Investment
Sector

- 20.21 1.75 2.14 16.58 1,462.457 51,791.44 29,562.04 3,124.28 اإجمايل قطاع ال�ستثمار ال�سناعي

ASLAK 38.500 12.658 3.041 3.266 11.787 32.500 1,251.250 411.398 106.156 اأ�سالك

MMG* 12.55 - - - - 125.000 1,568.75 - - جمموعة املعجل *

SSP 25.40 15.69 1.62 1.05 24.12 51.000 1,295.40 800.05 53.70 الأنابيب ال�سعودية

ALKHODARI 25.00 14.54 1.72 2.54 9.84 53.125 1,328.13 772.63 135.00 اخل�سري

Ceramic 83.50 34.82 2.40 6.60 12.65 37.500 3,131.25 1,305.83 247.59 اخلزف

Gypsum 26.60 14.25 1.87 0.63 41.97 31.667 842.33 451.34 20.07 اجلب�س

Cables 13.30 12.40 1.07 -2.06 (M(  (س( 76.000 1,010.80 942.69 -156.41 الكابالت

Saudi Industrial 16.85 9.26 1.82 0.83 20.33 40.000 674.00 370.50 33.16 �سدق

Amiantit 15.45 13.57 1.14 0.96 16.03 115.500 1,784.48 1,567.91 111.34 اميانتيت

Pipes 27.00 17.53 1.54 -0.63 (M(  (س( 40.000 1,080.00 701.24 -25.38 اأنابيب

Zamil Industrial 33.70 24.15 1.40 3.36 10.04 60.000 2,022.00 1,449.18 201.45 الزامل لل�سناعة

AL Babtain 23.60 13.58 1.74 1.84 12.84 42.631 1,006.10 578.93 78.34 البابطني

SVCP 67.00 14.93 4.49 5.66 11.83 15.000 1,005.00 223.93 84.96 الفخارية

MESC 17.40 7.09 2.45 0.78 22.38 40.000 696.00 283.53 31.10 م�سك

Red Sea 33.30 20.56 1.62 3.02 11.04 40.000 1,332.00 822.33 120.62 البحر الأحمر

 Total Building &
Constructuion Sector

- 13.35 1.87 1.30 13.38 799.923 20,027.48 10,681.47 1,041.72 اإجمايل قطاع الت�سييد والبناء

Real Estate 29.60 27.04 1.09 1.50 19.79 120.000 3,552.00 3,244.89 179.51 العقارية

Taiba 23.45 22.45 1.04 2.71 8.65 150.000 3,517.50 3,367.30 406.44 طيبة لال�ستثمار

Makkah 40.80 25.14 1.62 2.19 18.67 164.816 6,724.50 4,144.30 360.21  مكة لالن�ساء 

Arriyadh Development 21.25 15.34 1.39 2.29 9.28 100.000 2,125.00 1,534.21 228.94 التعمر

Emaar E .C 9.45 8.91 1.06 0.22 42.46 850.000 8,032.50 7,569.62 189.20 اإعمار

Jabal Omar 22.40 9.70 2.31 -0.06 (M(  (س( 929.400 20,818.56 9,017.42 -51.39 جبل عمر

Dar Al Arkan 8.35 15.10 0.55 0.92 9.12 1,080.000 9,018.00 16,311.36 988.54 دار الأركان

KEC 13.15 9.43 1.39 -0.08 (M(  (س( 339.300 4,461.80 3,199.76 -26.05 مدينة املعرفة

 Total Real Estate
development Sector

- 12.96 1.20 0.61 14.01 3,733.516 58,249.86 48,388.86 2,275.38 اإجمايل قطاع التطوير العقاري

Bahri 20.70 17.18 1.21 1.60 12.94 315.000 6,520.50 5,410.91 503.99 البحري

SAPTCO 16.35 11.66 1.40 0.59 27.68 125.000 2,043.75 1,456.94 73.83 النقل اجلماعي

Mubarrad 82.75 8.67 9.54 0.13 657.04 18.000 1,489.50 156.07 2.27 مرد

Budget Saudi 57.75 24.32 2.37 5.15 11.20 24.400 1,409.10 593.45 125.78 بدجت ال�سعودية

Total Transport Sector - 15.79 1.50 1.46 16.24 482.400 11,462.85 7,617.37 705.86 اإجمايل قطاع النقل

Tihama 93.75 15.93 5.88 1.00 93.61 15.000 1,406.25 239.02 15.02 تهامة لالإعالن

SRMG 22.10 16.52 1.34 1.48 14.95 80.000 1,768.00 1,321.74 118.24 الأبحاث و الت�سويق

SPPC 34.90 14.13 2.47 2.08 16.81 60.000 2,094.00 847.57 124.56 طباعة وتغليف

 Total Media & Publishing
Sector

- 15.54 2.19 1.66 20.43 155.000 5,268.25 2,408.33 257.82 اإجمايل قطاع العام والن�سر

ALTAYYAR 87.00 21.72 4.01 9.44 9.21 80.000 6,960.00 1,737.42 755.37 الطيار

Hotels 26.70 17.89 1.49 1.99 13.43 100.000 2,670.00 1,789.06 198.87 الفنادق

Shams 70.50 7.71 9.15 0.42 168.53 10.150 715.58 78.24 4.25 �سم�س

 Total Hotel & Tourism
Sector

- 18.96 2.87 5.04 10.79 190.150 10,345.58 3,604.72 958.49 اإجمايل قطاع الفنادق وال�سياحة

Market - 18.47 1.82 2.30 13.15 42,493.729 1,431,123.371 784,871.51 97,938.25 اجمايل ال�سوق

ال�سركات التي مل ُتعلن �سايف الدخل، وال�سركات اخلا�سرة )اآخر اأربعة اأرباع(، غر م�سمولة يف ح�ساب ن�سبة ال�سعر للعائد 

للقطاعات ولل�سوق.

�س: املوؤ�سر �سالب لن ال�سركة �سجلت خ�سائر وفقًا للبيانات املالية لآخر اأربعة اأرباع )تنتهي يف الربع الرابع 2012 م جلميع 

ال�سركات(.

* معلقة من التداول

Companies that have not announced a net income statement or have posted negative net income (recent 4 
Quarters), are not included in calculating P/E ratio for sectors and the market.
M: Minus ratio due to company losses according to recent 4 quarters financial data (4th Q 2012 as recent 
for all companies).
* Suspended
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Market Capitalisation as on 27/02/2013 القيمه ال�سوقيه لاأ�سهم امل�سدرة كما يف 27/02/2013 م

Banks & Financial Services
الن�سبة  لل�سوق الن�سبه  للقطاع القيمه ال�سوقيه  بالريال �سعر الغاق عدد ال�سهم امل�سدرة 

امل�سارف واخلدمات املالية

To Market% to Sector% Market Capitalization Close Price Issued Shares

Riyad 2.44 10.83 34,950,000,000.00 23.30 1,500,000,000 الريا�س

AlJazira 0.58 2.58 8,340,000,000.00 27.80 300,000,000 اجلزيرة

Saudi Investment 0.75 3.33 10,752,500,000.00 19.55 550,000,000 ا�ستثمار

Saudi Hollandi 0.79 3.51 11,311,650,000.00 28.50 396,900,000 ال�سعودي الهولندي

Saudi Fransi 1.93 8.54 27,572,545,187.50 30.50 904,017,875 ال�سعودي الفرن�سي

SABB 2.34 10.38 33,500,000,000.00 33.50 1,000,000,000 �سـاب

Arab National 1.63 7.24 23,375,000,000.00 27.50 850,000,000 العربي الوطني

SAMBA 2.82 12.49 40,320,000,000.00 44.80 900,000,000 �سامبا

Al Rajhi 7.18 31.84 102,750,000,000.00 68.50 1,500,000,000 الراجحي

AL Bilad 0.69 3.07 9,900,000,000.00 33.00 300,000,000 البالد

Alinma 1.39 6.18 19,950,000,000.00 13.30 1,500,000,000 الإمناء

Total 22.55 - 322,721,695,187.50 - 9,700,917,875 اجمايل القطاع

Petrochemical Industries
الن�سبة  لل�سوق الن�سبه  للقطاع القيمه ال�سوقيه  بالريال �سعر الغاق عدد ال�سهم امل�سدرة 

ال�سناعات البرتوكيماوية 

To Market% to Sector% Market Capitalization Close Price Issued Shares

CHEMANOL 0.11 0.36 1,603,980,000.00 13.30 120,600,000 كيمانول

Petrochem 0.63 2.03 9,072,000,000.00 18.90 480,000,000 برتوكيم

SABIC 19.23 61.72 275,250,000,000.00 91.75 3,000,000,000 �سابك

SAFCO 3.56 11.44 50,999,999,949.00 153.00 333,333,333 �سافكو

Industrialization 1.34 4.30 19,197,836,564.20 28.70 668,914,166 الت�سنيع

Alujain 0.07 0.23 1,017,240,000.00 14.70 69,200,000 اللجني

Nama Chemicals 0.12 0.38 1,709,316,000.00 13.30 128,520,000 مناء للكيماويات

SIIG 0.69 2.22 9,900,000,000.00 22.00 450,000,000 املجموعة ال�سعودية

Sahara Petrochemical 0.41 1.33 5,923,732,500.00 13.50 438,795,000 ال�سحراء للبرتوكيماويات

YANSAB 1.97 6.31 28,125,000,000.00 50.00 562,500,000 ين�ساب

Sipchem 0.49 1.56 6,966,666,654.00 19.00 366,666,666 �سبكيم العاملية

Advanced 0.30 0.97 4,345,867,500.00 26.50 163,995,000 املتقدمة

Saudi Kayan 1.18 3.80 16,950,000,000.00 11.30 1,500,000,000 كيان ال�سعودية

Petro Rabigh 1.04 3.35 14,935,800,000.00 17.05 876,000,000 برتو رابغ

Total 31.16 - 445,997,439,167.20 - 9,158,524,165 اجمايل القطاع

Cement
الن�سبة  لل�سوق الن�سبه  للقطاع القيمه ال�سوقيه  بالريال �سعر الغاق عدد ال�سهم امل�سدرة 

ال�سمنت

To Market% to Sector% Market Capitalization Close Price Issued Shares

HCC 0.12 2.16 1,762,200,000.00 18.00 97,900,000 اأ�سمنت حائل

Najran Cement 0.25 4.39 3,587,000,000.00 21.10 170,000,000 اأ�سمنت جنران

City Cement 0.23 4.04 3,301,540,000.00 17.45 189,200,000 اأ�سمنت املدينة

Northern Cement 0.28 4.93 4,032,000,000.00 22.40 180,000,000 اأ�سمنت ال�سمالية

Arab Cement 0.30 5.24 4,280,000,000.00 53.50 80,000,000 ال�سمنت العربية

Yamamah Cement 0.64 11.25 9,193,500,000.00 45.40 202,500,000 ا�سمنت اليمامة

Saudi Cement 1.01 17.70 14,458,500,000.00 94.50 153,000,000 ا�سمنت ال�سعوديه

Qassim Cement 0.51 8.95 7,312,500,000.00 81.25 90,000,000 ا�سمنت الق�سيم

Southern Cement 1.01 17.73 14,490,000,000.00 103.50 140,000,000 ا�سمنت اجلنوبيه

Yanbu Cement 0.67 11.69 9,555,000,000.00 91.00 105,000,000 ا�سمنت ينبع

Eastern Cement 0.38 6.60 5,396,500,000.00 62.75 86,000,000 ا�سمنت ال�سرقية

Tabuk Cement 0.15 2.70 2,209,500,000.00 24.55 90,000,000 ا�سمنت تبوك

Jouf Cement 0.15 2.60 2,125,500,000.00 16.35 130,000,000 ا�سمنت اجلوف

Total 5.71 - 81,703,740,000.00 1,713,600,000 اجمايل القطاع

Retail
الن�سبة  لل�سوق الن�سبه  للقطاع القيمه ال�سوقيه  بالريال �سعر الغاق عدد ال�سهم امل�سدرة 

التجزئة

To Market% to Sector% Market Capitalization Close Price Issued Shares

A. Othaim Market 0.13 5.86 1,850,625,000.00 82.25 22,500,000 اأ�سواق ع العثيم

Mouwasat 0.21 9.31 2,937,500,000.00 58.75 50,000,000 املوا�ساة

Extra 0.19 8.63 2,724,000,000.00 113.50 24,000,000 اإك�سرتا
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Dallah Health 0.23 10.21 3,221,400,000.00 68.25 47,200,000 دله ال�سحية

SASCO 0.06 2.51 792,000,000.00 17.60 45,000,000 خدمات ال�سيارات

Thim›ar 0.02 1.10 348,000,000.00 34.80 10,000,000 ثمار

Fitaihi Group 0.06 2.66 838,750,000.00 15.25 55,000,000 جمموعة فتيحي

Jarir 0.65 29.42 9,285,000,000.00 154.75 60,000,000 جرير

Aldrees 0.08 3.49 1,101,000,000.00 36.70 30,000,000 الدري�س

AlHokair 0.53 23.84 7,525,000,000.00 107.50 70,000,000 احلكر

Alkhaleej Trng 0.07 2.98 940,000,000.00 37.60 25,000,000 اخلليج للتدريب

Total 2.21 - 31,563,275,000.00 - 438,700,000 اجمايل القطاع

Energy & Utilities
الن�سبة  لل�سوق الن�سبه  للقطاع القيمه ال�سوقيه  بالريال �سعر الغاق عدد ال�سهم امل�سدرة 

الطاقة واملرافق اخلدمية

To Market% to Sector% Market Capitalization Close Price Issued Shares

Gas & Industrialization 0.10 2.54 1,481,250,000.00 19.75 75,000,000 الغاز والت�سنيع

Saudi Electricity 3.97 97.46 56,874,005,574.75 13.65 4,166,593,815 كهرباء ال�سعودية

Total 4.08 - 58,355,255,574.75 - 4,241,593,815 اجمايل القطاع

Agriculture & Food Industries
الن�سبة  لل�سوق الن�سبه  للقطاع القيمه ال�سوقيه  بالريال �سعر الغاق عدد ال�سهم امل�سدرة 

الزراعة وال�سناعات الغذائية

To Market% to Sector% Market Capitalization Close Price Issued Shares

SAVOLA Group 1.39 29.25 19,850,000,000.00 39.70 500,000,000 جمموعة �سافول

Food 0.04 0.86 584,000,000.00 29.20 20,000,000 الغذائية

SADAFCO 0.15 3.16 2,145,000,000.00 66.00 32,500,000 �سدافكو

Almarai 1.81 38.17 25,900,000,000.00 64.75 400,000,000 املراعي

Anaam Holding 0.05 1.15 780,080,000.00 39.80 19,600,000.00 اأنعام القاب�سة

H B 0.09 1.92 1,302,857,208.00 45.60 28,571,430.00 حلواين اإخوان

Herfy Foods 0.22 4.71 3,195,000,000.00 106.50 30,000,000.00 هريف لالأغذية

Catering 0.48 10.12 6,867,500,000.00 83.75 82,000,000.00 التموين

NADEC 0.11 2.26 1,536,000,000.00 25.60 60,000,000 نادك

Qassim Agriculture 0.05 1.02 690,000,000.00 13.80 50,000,000 الق�سيم الزراعيه

Tabuk Agriculture 0.05 1.01 684,000,000.00 34.20 20,000,000 تبوك الزراعيه

Saudi Fisheries 0.12 2.45 1,659,662,500.00 31.00 53,537,500 الأ�سماك

Sharqiya Dev Co 0.03 0.65 440,625,000.00 58.75 7,500,000 ال�سرقية للتنمية

Jouff Agriculture 0.08 1.62 1,100,000,000.00 44.00 25,000,000 اجلوف الزراعيه

Bishah Agriculture * 0.02 0.51 348,750,000.00 69.75 5,000,000.00 بي�سة الزراعيه *

Jazan Development 0.05 1.13 770,000,000.00 15.40 50,000,000 جازان للتنمية

Total 4.74 - 67,853,474,708.00 - 1,383,708,930 اجمايل القطاع

 Telecomm. & Information
Technology

الن�سبة  لل�سوق الن�سبه  للقطاع القيمه ال�سوقيه  بالريال �سعر الغاق عدد ال�سهم امل�سدرة 

الت�سالت وتقنية املعلومات

To Market% to Sector% Market Capitalization Close Price Issued Shares

STC 5.59 52.98 80,000,000,000.00 40.00 2,000,000,000 الت�سالت

Etihad Etisalat 4.01 37.99 57,365,000,000.00 74.50 770,000,000 احتاد ات�سالت

ZAIN KSA 0.63 6.01 9,072,840,000.00 8.40 1,080,100,000 زين ال�سعودية

 Atheeb Telecom 0.15 1.42 2,142,000,000.00 13.60 157,500,000 عذيب لالت�سالت

 Almutakamela * 0.17 1.61 2,430,000,000.00 24.30 100,000,000 املتكاملة *

Total 10.55 - 151,009,840,000.00 - 4,107,600,000 اجمايل القطاع

Insurance
الن�سبة  لل�سوق الن�سبه  للقطاع القيمه ال�سوقيه  بالريال �سعر الغاق عدد ال�سهم امل�سدرة 

التاأمني

To Market% to Sector% Market Capitalization Close Price Issued Shares

Tawuniya 0.22 9.28 3,202,500,000.00 42.70 75,000,000 التعاونية

Malath Insurance 0.05 1.90 655,500,000.00 21.85 30,000,000 مالذ للتاأمني

MEDGULF 0.15 6.14 2,120,000,000.00 26.50 80,000,000 ميدغلف للتاأمني

ALLIANZ SF 0.07 3.04 1,050,000,000.00 52.50 20,000,000 األيانز اإ�س اإف

SALAMA 0.03 1.43 493,000,000.00 49.30 10,000,000 �سالمة

Walaa Insurance 0.04 1.85 638,000,000.00 31.90 20,000,000 ولء للتاأمني

Arabian Shield 0.05 1.97 678,000,000.00 33.90 20,000,000 الدرع العربي

SABB Takaful 0.09 4.30 1,227,400,000.00 36.10 34,000,000 �ساب تكافل

SANAD 0.04 1.54 532,000,000.00 26.60 20,000,000 �سند
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SAICO 0.04 1.80 620,000,000.00 62.00 10,000,000 �سايكو

WAFA Insurance 0.04 1.85 640,000,000.00 64.00 10,000,000 وفاء للتاأمني

Gulf Union 0.04 1.77 609,400,000.00 27.70 22,000,000 احتاد اخلليج

ATC 0.07 2.83 975,000,019.50 58.50 16,666,667 الأهلي للتكافل

Al - Ahlia 0.04 1.61 555,000,000.00 55.50 10,000,000 الأهلية

 ACIG 0.06 2.60 896,000,000.00 44.80 20,000,000  اأ�سيج

AICC 0.04 1.74 602,000,000.00 30.10 20,000,000 التاأمني العربية

Trade Union 0.05 2.04 702,500,000.00 28.10 25,000,000 الحتاد التجاري

Sagr Insurance 0.04 1.83 630,000,000.00 31.50 20,000,000 ال�سقر للتاأمني

U C A * 0.05 1.94 668,000,000.00 33.40 20,000,000 *املتحدة للتاأمني

Saudi Re 0.08 3.23 1,115,000,000.00 11.15 100,000,000 الإعادة ال�سعودية

Bupa Arabia 0.08 3.51 1,212,000,000.00 30.30 40,000,000 بوبا العربية

Weqaya Takaful 0.06 2.42 834,000,000.00 41.70 20,000,000 وقاية للتكافل

Al Rajhi Takaful 0.08 3.12 1,075,000,000.00 53.75 20,000,000 تكافل الراجحي 

ACE 0.05 1.93 667,500,000.00 66.75 10,000,000 اي�س

AXA - Cooperative 0.06 2.33 804,000,000.00 40.20 20,000,000 اك�سا - التعاونية

Gulf General 0.08 3.41 1,175,000,000.00 58.75 20,000,000 اخلليجية العامة

Buruj 0.05 2.14 737,750,000.00 56.75 13,000,000 بروج للتاأمني

Al Alamiya 0.12 4.93 1,700,000,000.00 85.00 20,000,000 العاملية

Solidarity 0.14 5.61 1,936,950,000.00 34.90 55,500,000 �سوليدرتي تكافل

Wataniya 0.07 2.94 1,015,000,000.00 101.50 10,000,000 الوطنية

Amana Insurance 0.10 4.11 1,417,600,000.00 44.30 32,000,000 امانة للتامني

Enaya 0.12 4.95 1,708,000,000.00 42.70 40,000,000 عناية

Alinma Tokio M. 0.11 4.67 1,610,000,000.00 80.50 20,000,000 الإمناء طوكيو م

Total 2.41 - 34,502,100,019.50 - 903,166,667 اجمايل القطاع

Multi- Investment
الن�سبة  لل�سوق الن�سبه  للقطاع القيمه ال�سوقيه  بالريال �سعر الغاق عدد ال�سهم امل�سدرة 

�سركات ال�ستثمار املتعدد

To Market% to Sector% Market Capitalization Close Price Issued Shares

SARCO 0.06 1.14 915,000,000.00 61.00 15,000,000 امل�سايف

Saudi Advanced 0.05 0.81 652,320,000.00 15.10 43,200,000 املتطورة

Al Ahsa for Dev. 0.05 0.89 715,400,000.00 14.60 49,000,000 الح�ساء للتنميه

SISCO 0.07 1.19 952,000,000.00 14.00 68,000,000 �سي�سكو

Assir 0.15 2.65 2,129,652,779.65 16.85 126,388,889 ع�سر

Al Baha 0.02 0.29 233,250,000.00 15.55 15,000,000 الباحة

kingdom 5.22 93.03 74,673,528,345.00 20.15 3,705,882,300 اململكة

Total 5.61 - 80,271,151,124.65 - 4,022,471,189 اجمايل القطاع

Industrial Investment
الن�سبة  لل�سوق الن�سبه  للقطاع القيمه ال�سوقيه  بالريال �سعر الغاق عدد ال�سهم امل�سدرة 

ال�ستثمار ال�سناعي

To Market% to Sector% Market Capitalization Close Price Issued Shares

Takween 0.09 2.53 1,311,000,000.00 43.70 30,000,000 تكوين

BCI 0.06 1.65 855,250,000.00 31.10 27,500,000 بى �سى اآى

MA›ADEN 2.15 59.47 30,802,500,000.00 33.30 925,000,000 معادن

Astra Indust 0.19 5.31 2,749,764,703.70 37.10 74,117,647 اأ�سرتا ال�سناعية

ALSorayai 0.05 1.49 771,000,000.00 25.70 30,000,000 جمموعة ال�سريع

Shaker 0.16 4.46 2,310,000,000.00 66.00 35,000,000 �ساكر

 Pharmaceutical 0.23 6.29 3,255,156,250.00 41.50 78,437,500 الدوائية

Glass 0.05 1.45 748,500,000.00 24.95 30,000,000 زجاج

FIPCO 0.04 1.09 563,500,000.00 49.00 11,500,000 فيبكو

Maadaniyah 0.06 1.75 905,209,265.80 32.20 28,112,089 معدنية

Saudi Chemical 0.19 5.12 2,649,756,000.00 41.90 63,240,000 الكيميائيه ال�سعوديه

SPM 0.08 2.08 1,076,250,000.00 28.70 37,500,000 �سناعة الورق

AlAbdullatif 0.19 5.11 2,648,750,000.00 32.60 81,250,000 العبداللطيف

Saudi Export 0.08 2.21 1,144,800,000.00 106.00 10,800,000 ال�سادرات

Total 3.62 - 51,791,436,219.50 - 1,462,457,236 اجمايل القطاع
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Sponsored by: 
Market Summary - Monthly

Market Capitalisation as on 27/02/2013 القيمه ال�سوقيه لاأ�سهم امل�سدرة كما يف 27/02/2013 م

Building & Construction
الن�سبة  لل�سوق الن�سبه  للقطاع القيمه ال�سوقيه  بالريال �سعر الغاق عدد ال�سهم امل�سدرة 

الت�سييد والبناء

To Market% to Sector% Market Capitalization Close Price Issued Shares

ASLAK 0.09 6.25 1,251,250,000.00 38.50 32,500,000 اأ�سالك

MMG * 0.11 7.83 1,568,750,000.00 12.55 125,000,000 جمموعة املعجل *

SSP 0.09 6.47 1,295,400,000.00 25.40 51,000,000 الأنابيب ال�سعودية

ALKHODARI 0.09 6.63 1,328,125,000.00 25.00 53,125,000 اخل�سري

Ceramic 0.22 15.63 3,131,250,000.00 83.50 37,500,000 اخلزف

Gypsum 0.06 4.21 842,333,342.20 26.60 31,666,667 اجلب�س

Cables 0.07 5.05 1,010,800,000.00 13.30 76,000,000 الكابالت

Saudi Industrial 0.05 3.37 674,000,000.00 16.85 40,000,000 �سدق

Amiantit 0.12 8.91 1,784,475,000.00 15.45 115,500,000 اميانتيت

Pipes 0.08 5.39 1,080,000,000.00 27.00 40,000,000 اأنابيب

Zamil Industrial 0.14 10.10 2,022,000,000.00 33.70 60,000,000 الزامل لل�سناعة

AL Babtain 0.07 5.02 1,006,098,963.20 23.60 42,631,312 البابطني

SVCP 0.07 5.02 1,005,000,000.00 67.00 15,000,000 الفخارية

MESC 0.05 3.48 696,000,000.00 17.40 40,000,000 م�سك

Red Sea 0.09 6.65 1,332,000,000.00 33.30 40,000,000 البحر الأحمر

Total 1.40 - 20,027,482,305.40 - 799,922,979 اجمايل القطاع

Real Estate Development
الن�سبة  لل�سوق الن�سبه  للقطاع القيمه ال�سوقيه  بالريال �سعر الغاق عدد ال�سهم امل�سدرة 

التطوير العقاري

To Market% to Sector% Market Capitalization Close Price Issued Shares

Real Estate 0.25 6.10 3,552,000,000.00 29.60 120,000,000 العقارية

Taiba 0.25 6.04 3,517,500,000.00 23.45 150,000,000 طيبة لال�ستثمار

Makkah 0.47 11.54 6,724,502,592.00 40.80 164,816,240 مكة لالن�ساء

Arriyadh Development 0.15 3.65 2,125,000,000.00 21.25 100,000,000 التعمر

Emaar E .C 0.56 13.79 8,032,500,000.00 9.45 850,000,000 اإعمار

Jabal Omar 1.45 35.74 20,818,560,000.00 22.40 929,400,000 جبل عمر

Dar Al Arkan 0.63 15.48 9,018,000,000.00 8.35 1,080,000,000 دار الأركان

KEC 0.31 7.66 4,461,795,000.00 13.15 339,300,000 مدينة املعرفة

Total 4.07 - 58,249,857,592.00 - 3,733,516,240 اجمايل القطاع

Transport
الن�سبة  لل�سوق الن�سبه  للقطاع القيمه ال�سوقيه  بالريال �سعر الغاق عدد ال�سهم امل�سدرة 

النقل

To Market% to Sector% Market Capitalization Close Price Issued Shares

Bahri 0.46 56.88 6,520,500,000.00 20.70 315,000,000 البحري

SAPTCO 0.14 17.83 2,043,750,000.00 16.35 125,000,000 النقل اجلماعي

Mubarrad 0.10 12.99 1,489,500,000.00 82.75 18,000,000 مرد

Budget Saudi 0.10 12.29 1,409,100,000.00 57.75 24,400,000 بدجت ال�سعودية

Total 0.80 - 11,462,850,000.00 - 482,400,000 اجمايل القطاع

Media and Publishing
الن�سبة  لل�سوق الن�سبه  للقطاع القيمه ال�سوقيه  بالريال �سعر الغاق عدد ال�سهم امل�سدرة 

العالم والن�سر

To Market% to Sector% Market Capitalization Close Price Issued Shares

Tihama 0.10 26.69 1,406,250,000.00 93.75 15,000,000 تهامه لالعالن

SRMG 0.12 33.56 1,768,000,000.00 22.10 80,000,000 الأبحاث و الت�سويق

SPPC 0.15 39.75 2,094,000,000.00 34.90 60,000,000 طباعة وتغليف

Total 0.37 - 5,268,250,000.00 - 155,000,000 اجمايل القطاع

Hotel & Tourism
الن�سبة  لل�سوق الن�سبه  للقطاع القيمه ال�سوقيه  بالريال �سعر الغاق عدد ال�سهم امل�سدرة 

الفنادق وال�سياحة

To Market% to Sector% Market Capitalization Close Price Issued Shares

ALTAYYAR 0.49 67.28 6,960,000,000.00 87.00 80,000,000 الطيار

Hotels 0.19 25.81 2,670,000,000.00 26.70 100,000,000 الفنادق

Shams 0.05 6.92 715,575,000.00 70.50 10,150,000 �سم�س

Total 0.72 - 10,345,575,000.00 - 190,150,000 اجمايل القطاع

 Market 100.00 - 1,431,123,421,898.50 - 42,493,729,096.00 اجمايل ال�سوق

* Suspended. * معلقة من التداول.
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• On Tuesday 05/02/2013 Northern Region 
Cement Co. was listed (with a paid up capi-
tal of SR 1.8 billion divided into 180 million 
shares). The company offered 90 million 
shares at SR 10 per share.

National Medical Care Company
Share Capital: SR 448.5 million divided into 44.85 million 
shares.
Offer Shares: 13.5 million shares (30.1% of its issued shares).
Offer Price:  SR 27 per share.
Offer Period: From 04/02/2013 to 10/02/2013.

New Listing During 
February 2013

Initial Public Offerings (IPOs)

Market Summary - Monthly
ب�����رع�����اي�����ة

At the end of February 2013 
TADAWUL All Share Index (TASI) closed 
at a level of 6,998.33 points, lost points 
(0.64%) over the close of the previous 
month.

On an YTD basis TASI registered 
a positive increase of 2.90% (197.11 
points). Highest close level for the index 
during the month was 7,087.82 as on 
16/02/2013.

Total equity market capitalization 

at the end of February 2013 reached 
SR 1,431.12 billion (US$ 381.63 billion), 
decreased by 0.60% over the close of 
the previous month.

The total value of shares traded for 
the month of February 2013 reached 
SR 118.32 billion (US$ 31.55 billion), 
decreased by 7.66% over the previous 
month.

The total number of shares traded* 
reached 4.660 billion shares during the 

month of February 2013 compared to 
4.656 billion shares traded for the previ-
ous month, increasing by 0.10%.

The total number of transactions 
executed during February 2013 reached 
3.20 million compared to 2.79 million 
trades for the month of January 2013, 
increasing by 14.70%.

* Adjusted to all corporate actions during the period. 
• Number of trading days during February 2013 were 

20,  against 22 trading days during January 2013.

Value of Shares Traded Reached SR 118.32  Billion 
3.20 million Transactions Executed During February 2013

Shares Trading Suspension
• CMA Board issued a resolution to suspend trading on 
the shares of Saudi Integrated Telecom Company in the 
Saudi Stock Exchange (Tadawul), effective Wednesday 
د06/02/2013

• CMA Board issued a resolution to suspend trading on 
the shares of United Cooperative Assurance Company in 
the Saudi Stock Exchange (Tadawul), effective Tuesday 
26/02/2013
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Market News

The CMA Board has issued its resolution 
approving Herfy Food Services company›s 
request to increase its capital from SAR 
(300,000,000) to SAR (330,000,000) through 
issuing one bonus share for every (10) exist-
ing shares owned by the shareholders who 
are registered in the shareholders registry 
at the closing of trading on the day of the extraordinary general 
assembly. Such increase will be paid by transferring an amount 
of SAR (30,000,000) from its “Retained Earnings”, Account to the 
Company›s capital. Consequently, increasing the Company›s out-
standing shares from (30,000,000) shares to (33,000,000) shares, 
by an increase of (3,000,000) shares. The bonus shares eligibility is 
limited to the shareholders who are registered in the shareholders 
registry at the close of trading on the day of the extraordinary gen-
eral assembly, which will be determined later by the Company›s 
board, and should be held within six months from the approval 
date. This approval is conditional on the Company satisfying the 
regulatory requirements of Companies Law and any other appli-
cable laws.

The CMA Board has issued its 
resolution approving Al Tayyar 
Travel Group’s request to increase 
its capital from SAR (800,000,000) 
to SAR (1,200,000,000) through 
issuing one bonus share for every (2) existing shares owned by 
the shareholders who are registered in the shareholders registry 
at the closing of trading on the day of the extraordinary general 
assembly. Such increase will be paid by transferring an amount 
of SAR (400,000,000) from its “Retained Earnings” Account to the 
Company›s capital. Consequently, increasing the Company›s out-
standing shares from (80,000,000) shares to (120,000,000) shares, 
by an increase of (40,000,000) shares. The bonus shares eligibility is 
limited to the shareholders who are registered in the shareholders 
registry at the close of trading on the day of the extraordinary gen-
eral assembly, which will be determined later by the Company›s 
board, and should be held within six months from the approval 
date. This approval is conditional on the Company satisfying the 
regulatory requirements of Companies Law and any other appli-
cable laws.

The CMA Board of Commissioners issued its reso-
lution involving its approval for Saudi Fransi Capital to 
offer “Saudi Fransi Saudi Equity Income Fund».

The CMA Board of Commissioners issued its reso-
lution involving its approval for Alawwal Capital Com-
pany to offer “AL AWWAL Egyptian Equity Fund».

The CMA Board of Commissioners issued a reso-
lution authorizing Alpen Capital Saudi Arabia Com-
pany to conduct Arranging and Advising activities.

The Capital Market Authority approves the 
capital increase request for Herfy Food Services 

Company through issuace of bonus shares

The Capital Market Authority approves the 
capital increase request for Al Tayyar travel 

Group through issuace of bonus shares

CMA Announces the Approval of 
Offering of Investment Fund

CMA Announces the Approval of 
Offering of Investment Fund

CMA Lincenses Alpen Capital Saudi 
Arabia Company
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tries thereof which have good supervi-
sion and organization tend to support 
institutional development and gover-
nance in economies of the emerging 
markets.

Calculation of Risks and Benefits
With the countries’ shift from being 

less integrated into international finan-
cial markets to become more integrat-
ed with them, it is likely that they 
will face essential complications. As for 
the developing countries, it seems that 
financial globalization has the ability to 
generate a range of additional benefits 
which help promote long term growth 
and prosperity.

At the same time, if a country opens 
capital account therein without having 
some basic supporting requirements, 
benefits might be delayed and the 
country might be more vulnerable to 
sudden cease of capital flows. This rep-
resents essential contradiction between 
costs and benefits of financial globaliza-
tion that might be unavoidable.

Globalization of Work
It is noted that over the past two 

decades, globalization of work has 
increased. On the other side, merger 
of China, India, and the former eastern 
bloc into the global economy beside 
population growth led to increase of 
active workforce at the world level esti-
mated by four times it has beforehand. 
Workforce might even exceed just 
redoubling by 2050.

Mergence of labor from emerging 
markets and developing countries in 
the global workforce resulted in huge 
benefits to the advanced economies. 
Total salaries have increased to the 
contrary of the concerns which say 
that globalization leads to decrease 
salaries cumulatively by 60 percent 
in average since 1980. This is par-
tially ascribed to globalization due 
to increased opportunities of export. 
In the same time, productivity and 
production benefited from lower cost 
of inputs and the better production 
efficiency. Decrease of traded goods 
price over the past twenty five years 
generated an estimated 6 percent 
rise in both of average output and 
the actual compensation of work in 
advanced economies.

A great deal of researches indicates 
that international capital flows serve 
as important catalyst for development 
of local financial market. They are also 
reflected in both of direct measures for 
banking sector volume, capital stock 
markets, and the wider concepts of 
financial market development includ-
ing supervision and organization.

Researches based on variety of 
reasons including studies of territory 
cases support the notion that the wider 
the scope of foreign banks presence 
in some country, the more improved 
financial services and the increased 
financial brokerage efficiency. As for 

capital stock markets, the prevailing 
theoretical hypothesis is that with the 
increased entry of foreigners in the 
market, efficiency increases and evi-
dence seem to prove that. In fact, secu-
rities markets tend to become larger 
and more liquidity after liberation pro-
cesses of capital stock markets.

Practical evidences show that finan-
cial globalization urged a number of 
countries to correct governance struc-
ture of their corporations in response 
to foreign competition and demands 
of international investors. In addition, 
direct foreign investment of financial 
sector coming from exporting coun-

60
العدد 77 - مارس 2013م



Global Market

Financial Globalization….

Costs Exceed Advantages

Non Magic Shot
The modern wave of globalization 

started rigorously in mid eighties. It was 
fueled by release of controls on capi-
tal in many countries in expectation 
of achieving better results for growth 
and increase stability of consumption 
brought by flows across borders. It was 
supposed that these benefits would 
be large especially for the developing 
countries that tend to be poorer in 
capital and more volatile in income 
growth than the other countries.

It was clear that the emerging mar-
ket economies, a group of develop-
ing countries actively participating in 
financial globalization; have in aver-
age reported better growth than those 
countries not participating therein. 

However, most studies that used 
decreased growth throughout the 
countries to breakdown relationship 
between growth and financial 
openness showed inability to 
prove that release of capital 
account can achieve benefits 
that are measured in growth. 
One of the reasons behind 
this can be attributed to 
the difficulty of measuring 
financial openness. For 
example, the scales wide-
ly used for capital controls 
(limitations on dealings of 
capital account) are unable 
to reflect the extent of 
countries’ efficiency to apply 
these controls. Furthermore, 
they do not often reflect the 
actual degree of economic inte-
gration into international capital 

markets. In the recent years, large prog-
ress has been achieved in finding better 
measures of capital controls and better 
data of asset flows, balances and inter-
national deductions. Studies based on 
such enhanced measures of financial 
integration started to find proofs on 
positive effects of financial integration 
on growth. However, such proofs are 
still far from being decisive.

Also, there are no systematic evi-
dences that financial integration is the 
approximate determinant of financial 
crises. Authors, who looked into the dif-
ferent features of such crises - including 
sudden cease of incoming capital flows, 
reverse of current account, and banking 
crises – could not find any proofs that 
the more opened counties in the face 

of capital flows tend to see frequent cri-
ses more than that in the less opened 
countries.

Although crises events attract most 
attention, they are in particular just 
acute features of the overall phenom-
enon of macroeconomic volatility. In 
this regard, results are less favorable: 
financial globalization has not achieved 
the desired benefit of increased inter-
national risk sharing and decreased 
consumption volatility in relation to the 
developing countries.

On the whole, financial globaliza-
tion effects have not been decisively 
determined. Although there are few 
formal practical evidences that sup-
port claims frequently mentioned on 
financial globalization which caused 
financial crises seen by the world dur-
ing the last three decades, the presence 

of strong macroeconomic evidenc-
es about financial globalization 

is an elusive matter as well. 
In the light of shortfalls of 

decreased growth through-
out countries, is there any 
other methodology that 
can shed the light on 
effects of financial glo-
balization?

Indirect Benefits of 
Financial Integration

It is likely that poten-
tial indirect benefits of 

financial globalization are 
important in three major 

areas, namely: development 
of financial sector, quality of 

corporations, macroeconomic 
policies.

Financial globalization (the phenomenon of growing capital flow across borders) is blamed usually because of 
the series of devastating economic crises that hit a number of emerging markets in Latin America in late eighties 
and in Mexico and some Asian countries in nineties. Disturbance of market conditions and bankruptcy cases 
resulted from that lead to a range of accusations from the side of those who saw that the developing countries 
have abolished capital controls in a hasty way and left themselves exposed to the risk of severe controls for 
rapid capital movements and the effects of market rally. 
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problems, which are advanced statistical 
methodologies that lay down models 
for economic behavior. And in the same 
time, they determine option of optimum 
economic policies.

In Colombia university, and in the 
first position he had after graduation, 
he worked with Edmund (Ned) Phelps, 
who was awarded Noble Prize in 2006, 
on models that included static or dull 
behavior of prices and wages. By chal-
lenging the prevailing academic trend 
at the time about supposing flexibility 
of prices and wages, Taylor could gain 
greater reality for his models and make 
them more palatable for those who work 
on models in fed reserve and the other 
central banks.

Taylor says that the period he spent 
in Colombia is unforgettable because 
of the intellectual excitement for being 
around “Established stars like Ned Phelps 
and Fill Cajon and stars in the process 
formation like Goiler Calvo (was featured 
in March 2007 version of Finance and 
Development Magazine) and Carlos 
Rodrigo”.

Each of Taylor and Calvo were asso-
ciates among their other academic 
achievements in the work that consti-
tuted breakthrough in stalled prices 
and wages. In fact, the terms “Taylor 
contracts” and “Calvo contracts” which 
indicate alternative methods suggested 
by both of them to prove stagnation of 
prices and wages, have entered them 
both into economy dictionary.

Taylor rules
During his both terms in the Council 

of Economic Advisors, Taylor discov-
ered the scientific side of laying 
down monetary policy. Being 

an economist in the fac-
ulty in 1976 – 1977, he 

learned the 

importance of measuring 
economic concepts such as poten-
tial gross domestic product, normal 
unemployment rate in relation to 
execution of the monetary policy. He 
says that among achievements of 
the Council at that time, is increase 

of estimated normal unemployment rate 
in United States from 4 to 4.9 percent.

Taylor says while he is laughing: 
“Politics people felt panic that unemploy-
ment rate reaches 5 percent. The matter 
looked like a gas station pricing gasoline 
at 1.995 dollars per gallon instead of two 
dollars”.

Simple rule
In 1991, at his second term in the 

Council of Economic Advisors, Taylor 
started to think seriously in devising 
“simple and practical rule”, an equation 
that helps outsiders to understand how 
fed reserve has behaved and at the same 
time provides the bank with a scale that 
measures performance. Taylor displayed 
this equation in Carnegie – Rochester 
conference in November 1992. It was 
soon accepted not only in academic 
circuits but also in circles of policy mak-
ing and the private sector. Lipinski, who 
was working at the time in Solomon 
Bros., showed early encouragement to it 
and said: “We used Taylor equation in our 
printed forecasts to show our clients that 
monetary limitation was late and it was 
eminent. Actually, the fed reserve adopt-
ed limitation which is a development 
caused confusion to monetary opinion”.

The equation suggested by Taylor 
was that simple. It was so simple that 
Taylor could put it on the back of his visit 

card. It was said that there are two con-
siderations that considerably stimulate:

-Range of approach of inflation rate 
in the United States of America to 2 per-
cent. If inflation becomes higher than 2 
percent, the fed reserve tends to increase 
federal money price to calm inflation 
down.

-Extent of how far is the actual econo-
my income from what can be achieved. If 
income is less than what can be achieved, 
the bank tends to decrease targeted 
interest rate to stimulate economy.

Reasons
But, why this simple equation gains 

approval as being successful rule for 
monetary policy? One of the reasons 
for this is the fame of Taylor as a person 
who worked on larger scale and more 
complicated models of global econo-
my, especially at a time that no one of 
the other macroeconomic experts does 
so. Andrew Levin, one of Stanford uni-
versity alumni who grow up at Taylor’s 
hands and was occupying top posi-
tion in federal regime, said that Taylor 
was always famous for having “Utilized 
to the maximum extent super power 
computer in Stanford” to lay down solu-
tions for his models. When such a per-
son suggests a simple rule, it earns him 
credibility that perhaps could be gotten 
otherwise.
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Microscope

John Taylor
Innovator of the Theory
of Bowing to the Storm
The presence of a concept named after your name is incomparable 
honor in economics exactly like in the other sciences. By this standard, 
John Taylor is one of the greatest experts of macroeconomic who 
merits honor in his generation. In fact, the concepts named after 
his name have become common to the extent that Ben Bernanke, 
Chairman of the Federal Reserve, is joking saying: “With sharpening 
our appetite due to Taylor rule, Taylor principle, and Taylor curve, 
we are looking forward now to Taylor adage, Taylor eloquence, 
and perhaps Taylor enigma”.

Actually, Taylor’s career swung  eas-
ily between academic work and policy 
making. As a latest example for this is 
his job as the top official responsible for 
international affairs in the US Treasury 
Department.

When he is in the academic field, he 
gets into education and research in an 
immersion not characteristic of a policy 
maker in Washington. To get attention of 
students in the class about demand and 
supply in agriculture field, he once was 
strutting around the classroom in bluish 
purple California costume on the beat of 
Marvin Guy song «I heard it through the 
grapevine».

Estimation and rules
Until seventies of the twentieth 

century, mechanisms of Fed 
reserve and the other central 
banks have been mysterious. 
Monetary policy was con-
sidered a topic that is only 
understood by few people 
and it was better to be left 
for discretion of specialists. 
The problem was that using 
discretion often led to costly 
mistakes. As for example, during the 
great recession, fed reserve caused sharp 
downturn in economy when it stepped 

on the brakes and not on speed accelera-
tors, or during the great recession of sev-
enties, when fed reserve left inflation to 
rise up by figures consisting of two digits.

The solution in the opinion of con-
servative economists like late Milton 
Friedman, was to commit the fed reserve 
to follow quite strict rules. In fact, over 
long years Friedman was calling for a 
rule according to which the fed reserve 
maintains growth of money supply at 
3-5 percent annually, basically by trans-

fer management of monetary policy to 
computer. However, when fed reserve 
attempted to apply these rules based on 
money supply at the beginning of eight-
ies, it has not achieved any success. The 
short term relationship between money 
supply and economy was so unstable 
that it could not make rules serve as a 
good guide for monetary policy.

Feeling sympathetically with 
Friedman’s call for favoring rules over 
discretion, Taylor was belonging to a 
younger generation of conservative 
macroeconomics experts who are inter-
ested in devising a successful rule for 
monetary policy. He used his remark-
able skill and training which made him 
on top of those who seek to formulate 
practical monetary rule. Being a gradu-
ate of Princeton university in mid six-
ties, he wrote a thesis of doctorate that 

won a prize. In this thesis he simulated 
response of economy in the light 

of different patterns of economic 
policies. He relied on that basis 

during his work that he prepared 
for graduation from Stanford uni-
versity. He  studied under super-
vision of famous specialists like 

T.W. (Ted) Anderson about what is 
called mutual estimation and control 
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Abdullateef Al-furaihi
Editor-in-Chief

Editorial

Success in Approaching the Investor
During the last year, awarding (TADAWUL) certificate of the 

best financial market management in the Middle East by interna-
tional Euromoney group in financial markets sector came in line 
with many achievements and international certificates accom-
plished by (TADAWUL) in its business field.

This is the fruit of continued development of its services and 
products as well as applying the highest standards of excellence in 
serving its clients and attracting the best technologies. All this led 
to reach a comprehensive system of services with the aim to fulfill 
different needs of the investors and joint stock companies.

Our company succeeded in raising awareness of investors 
about their rights and increasing trust and transparency in all mat-
ters related to their financial assets. It could also activate the role 
of investors in general through enabling them to vote in assembly 
meetings, see dividend entitlements, and providing them with 
periodic reminders and notices about relevant events. All this has 
been implemented through “TADAWULATI” program which has 
become a sophisticated tool for every investor in the Saudi stock 
exchange.

TADAWUL participates in promoting efficiency of Saudi finan-
cial market in general through encouraging and establishing con-
cepts of transparency in the market and raising awareness among 
investors. The observer of its development steps will clearly notice 
its increased approach to investors being the basic drive of invest-
ment activity. Moreover, in the past, it has built bridges with the 
listed companies and the relevant agencies to become important 
convergence point on the Saudi economic map and constitute a 
manufacture station for successful investment industry.

We are also in this magazine that seeks to stand out like the 
company that publishes it, will continue to work to brief the read-
er, investor, and decision maker on what we are pleased to present 
professionally that we always seek. 

And we need you always to provide us with your opinion and 
suggestions that enrich the team working in this magazine that 
seeks always to be your voice. 

We will continue sailing with you in the world of economy and 
investment, and other subjects that will provide you with eco-
nomic cultural benefit and participate in briefing you on develop-
ments and issues that support your information and accompany 
your trends.

abdullateef.furaihi@tadawul.com.sa
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