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االفتتاحيةاالفتتاحية

عبداللطيف الفريحي
رئي�س التحرير

abdullateef.furaihi@tadawul.com.sa

ل���أول��وي��ات، م��ن �صحة واأم���ن ودف���اع ع��ن الوطن  ال���دول هناك �صلم  ف��ي ك��ل 

ونموهم،  وا�صتقرارهم  حياتهم  لتاأمين  المواطنون  يحتاجه  مما  ذلك  غير  اإل��ى 

في  ونحن  وتطلعاتها،  ظروفها  ح�صب  لأخ���رى،  دول��ة  م��ن  الأول��وي��ات  وتختلف 

المملكة نت�صارك ذلك مع الجميع، لكن ب�دنا الغالية تتميز عن الجميع في �صيء 

واحد ل خ�ف عليه، هو: الهتمام بالحرمين ال�صريفين والمدينتين اللتين يقع 

فيهما حرم اهلل وم�صجد ر�صوله �صلى اهلل عليه و�صلم.

دعم �صخي متوا�صل منذ ن�صاأة المملكة، ولي�س اآخره م�صاريع تو�صعة المطاف، 

والم�صاريع العمرانية العم�قة التي تمت وتتم حول المنطقة المحيطة بالحرم 

بها  ت�صعد  الأول، حيث  المقام  في  روحي  اأثر  لها  م�صاريع  وهي  ال�صريف،  المكي 

ا  قلوب الم�صلمين والأ�صدقاء من المن�صفين في �صتى اأ�صقاع المعمورة، وهي اأي�صً

للم�صاريع  ال�صعودية  الحكومة  ال�صخي من  الدعم  �صتنتج جراء  اإيجابية  اآثار  لها 

التنموية �صتتمثل في �صرعة النمو للم�صاريع ال�صتثمارية في مختلف القطاعات، 

للر�صاميل  ال��ج��ذب  حجم  زي���ادة  المنطقة،  لأب��ن��اء  م�ئمة  عمل  ف��ر���س  توفير 

ال�صتثمارية، والأهم وقبل كل ذلك الرتقاء بم�صتوى الخدمات المقدمة ل�صيوف 

الرحمن والمعتمرين لتاأدية منا�صكهم بي�صر و�صهولة.

اإن العا�صمة المقد�صة مكة المكرمة جعلها اهلل قبلة الأفئدة التي تهوي اإليها، 

والرعاية  الهتمام  بف�صل  ثم  اهلل  من  بف�صل  ت�صهد  العالمية  اأهميتها  مع  وهي 

الكريمتين ثورة اقت�صادية تنموية في مختلف القطاعات، وحققت تنمية نلم�س 

اقت�صادي  ح���راك  ف��ي  ال�صنة  ط���وال  اأ�صبحت  حيث  الأ���ص��ع��دة،  ك��ل  على  ث��م��اره��ا 

الم�صلمون  ين�صدها  التي  والرفاهية  الجودة  مفهوم  يعزز  اأن  �صاأنه  من  مت�صاعد 

كافة ومواطنو مكة المكرمة والمقيمون فيها ب�صكل خا�س. 

جيدة  بيئة  ب�صمان  الق�صوى  الأول��وي��ة  ول��ه  بالًغا  اهتماًما  الحكومة  تهتم 

لقا�صدي مكة المكرمة ب�صكل عام والحرم المكي ال�صريف ب�صكل خا�س، وهناك 

العمل  م��ن��ظ��وم��ة  ي��ع��زز  وال��خ��ا���س  ال��ع��ام  ال��ق��ط��اع��ي��ن  ب��ي��ن  ت��ك��ام��ل��ي حقيقي  دور 

النظر  دون  الأول  المقام  في  الرحمن  �صيوف  لخدمة  الموجهة  ال�صتراتيجية 

للعوائد ال�صتثمارية. 

لتكون  القت�صادي،  العمل  منظومة  في  �صراكته  الخا�س  القطاع  �صيوا�صل 

في  ت�صهم  حيوية  ومرافق  مبان  من  �صخمة  م�صاريع  ولدة  في  ممثلة  النتيجة 

تحقيق اأف�صل الخدمات التي تتواءم مع مكانة مكة المكرمة، القبلة الح�صارية 

التي تهتم جًدا ببناء الإن�صان وتنمية المكان كما يريد ولي الأمر ونريد جميًعا.

مشاريع القلوب
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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

�س.ب 26450 ـ الريا�س 11486

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

www.rawnaa.com

النا�صر

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 ل�إع�م

�سالح بن علي الحميدان

اإحدى �سركات

الطباعة:

اعترب امللتقى ال�سعودي الدويل للمن�ساآت 

املن�ساآت  هـــذه  واملــتــو�ــســطــة  الــ�ــســغــرة 

العمل  فر�س  خللق  املحفزات  اأهــم  من 

وحتقيق التنمية القت�سادية يف اململكة، 

من  املــئــة  يف   80 مــن  اأكـــر  متثل  كونها 

على  اخلــا�ــس  القطاع  يف  العمل  فر�س 

املئة من  47 يف  العامل، وحوايل  م�ستوى 

اإجمايل الدخل القومي.

واملدينة  املكرمة  مكة  يف  األصعدة  جميع  على  اجلارية  االستعدادات  تؤكد 
احلجاج  على  للتيسير  املشاريع  من  املزيد  استحداث  اململكة  نية  املنورة 
املشهد  يف  جغرافية  حتوالت  إلحداث  األمر  أدى  لو  حتى  واملعتمرين، 
ملصلحة  بأكملها  قدمية  أحياء  إزالة  عبر  املكرمة  مكة  خاصة يف  العقاري، 
املشاريع التنموية، وكذلك لتخفيف الضغط داخل احلرم وساحاته األخرى، 
احلرام  املسجد  من  واملركبات  للمشاة  السير  حركة  انسيابية  يف  واملساهمة 

وإليه، مما ينعكس إيجاًبا على املواطن واملقيم واحلاج.
تفاصيل املوضوع تقرؤونها داخل العدد.

كلمة التحرير

818181
مجلة شهرية مجانية تصدر عن شركة 

السوق المالية السعودية

المشرف العام  - رئيس التحرير
عبداللطيف الفريحي

abdullateef.furaihi@tadawul.com.sa

هيئة التحرير
بندر األيداء

bandar.aida@tadawul.com.sa

مسؤول التسويق
عادل الغامدي

adel.saad@tadawul.com.sa



مــرهــون  اخلـــري  الــعــمــل  اأن  الــبــعــ�ــس  يعتقد 

يدركون  ل  ذلــك  يف  وهــم  الــعــربــي،  بال�سعيد 

يقف  العاملية  الإن�سانية  امل�ساريع  من  كثًرا  اأن 

وراءها اقت�ساديون من بالد خارجية، واجلميل 

عليهم  يجب  اجتماعًيا  واجًبا  يعتربونها  اأنهم 

فعله، ولي�س منحة مينون بها على من يدفعونها 

الدول  تلك  يف  اخلــري  العمل  جعل  ما  اإليهم، 

واحًدا من اأهم ركائز القت�ساد العاملي.

اقتصاديات
»هيئة السوق المالية« توضح آلية 

تقديم الشكاوى وفض المنازعات
نجاح إطالق نظام اإلفصاح 

اإللكتروني »إفصاح«

الرئيس الروسي: عهد اإليرادات 
المرتفعة من النفط انتهى

»صافوال«: ال تأثير لحريق مستودع 
»السكر« على األسعار

صادرات المملكة السلعية خالل العام 
الماضي ترتفع بنسبة %6.5

وزارة التجارة:61% من المستهلكين غير راضين 
عن أداء وكاالت السيارات في المملكة

اأوغلو ذكريات  يف حياة اخلبر القت�سادي عا�سم 

ال�سجن  يف  اأم�ساها  التي  الليلة  تلك  منها  �سوداء، 

من  وبكثر  الع�سرين،  تتجاوز  ل  �سنه  كانت  عندما 

و�سع  اأهمية  اكت�سف  الــزنــزانــة  ظلمة  يف  التفكر 

القوانني وتنفيذها خلر املجتمع، فقد كان هذا ما 

2008م على  العاملية عام  املالية  الأزمة  جعله يفهم 

حقيقتها، وي�ساهم يف حلها.

م�ست�سارة  ذيـاب  د.ليـلى  للباحثة  درا�سة  ك�سفت 

منظمة  عـــام  لأميــن  الإ�سرتاتيجي  التخطيط 

اخلليج لال�ست�سارات ال�سناعية عن تبووؤ اململكة 

مراكز متقدمة فيما يتعلق بال�سناعات املعرفية 

التي ت�سم: املوارد الب�سرية ذات الكفاءة العالية، 

ونظم البتكار، والبنية التحتية، وذلك يف حميط 

مع  مت�ساوية  تبدو  بن�سب  اخلليجي  التعاون  دول 

دولتي الإمارات وقطر



املتعاملني  حّق  املالية  ال�سوق  هيئة  اأكــدت 

وامل�ستثمرين يف ال�سوق املالية يف التقدم ب�سكوى 

اإىل الهيئة يف حال تعر�سهم للغ�س اأو التدلي�س 

اأثناء  العادلة  غر  املمار�سات  اأو  التالعب  اأو 

ن�سوء  اأو يف حال  املالية،  ال�سوق  تعامالتهم يف 

تتعلق  لهم،  املرخ�س  الأ�سخا�س  مع  خالفات 

اأو �سناديق  اإدارة املحافظ  اأو  بفتح احل�سابات 

ال�ستثمار وغرها.

توعية  ي�ستهدف  بيان  الهيئة يف  واأو�سحت 

يف  النظر  يتم  اأنـــه  الــ�ــســوق،  يف  امل�ستثمرين 

واإجــراء  ومتابعتها  ودرا�ستها  ال�سكاوى  هــذه 

قبل  �سحتها  من  للتثبت  الالزمة  التحقيقات 

وفًقا  الالحقة  اخلــطــوات  اتــخــاذ  يف  ال�سروع 

بها  تخت�س  �سكاوى  هناك  اأن  علًما  لل�سكوى، 

ال�سوق املالية ال�سعودية »تداول«.

اإذا  ال�سكاوى  ت�ستقبل  اأنها  الهيئة  وبينت 

يتعلق  ما  جميع  على  بالعرتا�س  تتعلق  كانت 

اأ�سهم اكتتابات  بال�سناديق ال�ستثمارية، وبيع 

واإلغاء  املــحــدد،  من  اأقــّل  ب�سعر  الإدراج  عند 

العميل،  اإىل  الــرجــوع  دون  اخلــدمــة  وقــف  اأو 

الناجت  املحفظة  اإدارة  يف  الو�سيط  وتق�سر 

عن خلل يف الإجــراءات، كذلك اإدارة حمافظ 

من قبل اأ�سخا�س اآخرين، واإدارة حمافظ من 

قبل موظفي الو�سيط دون علمه الناجت عن خلل 

املحفظة  من  مبالغ  وفــقــدان  الإجــــراءات،  يف 

يف  بالتاأثر  ال�سوق  يف  والتالعب  ال�ستثمارية، 

وخمالفات  املدرجة،  ال�سركات  اأ�سهم  اأ�سعار 

وقواعد  للوائح  الو�سطاء  وكــالء  اأو  الو�سطاء 

الــو�ــســطــاء،  عــمــل  بتنظيم  اخلــا�ــســة  الــ�ــســوق 

وعــدم  نق�سانها،  اأو  املــجــانــيــة  املــنــح  ــــداع  اإي

كان  اإذا  التملك  يف  الأحقية  تاريخ  يف  التنفيذ 

املو�سوع يتعلق مبنحة اأ�سهم، وفقدان �سهادة اأو 

اإ�سعارات الأ�سهم.

 2012 عام  ا�ستقبلت  اأنها  الهيئة  واأو�سحت 

نحو 800 �سكوى تقع يف اإطار اخت�سا�سها، 24.5 

اأي  ال�ستثمارية  باملحافظ  تتعلق  منها  املائة  يف 

196 �سكوى، فيما حل يف املرتبة الثانية ال�سكاوى 

وال�سراء  البيع  اأوامــر  تنفيذ  بعمليات  املرتبطة 

ن�سبتها  �سكوى   142 بح�سة  املالية  ال�سوق  يف 

يف  جاءت  حيث  الإجمايل،  من  املائة  يف   17.8

بواقع  املحافظ«  »اإدارة  �سكاوى  الثالثة  املرتبة 

119 �سكوى متثل 14.9 يف املائة من الإجمايل، 

يف  املدرجة  ال�سركات  �سد  ال�سكاوى  اأتــت  فيما 

 8.4 ن�سبتها  �سكوى   67 وبلغت  الرابعة  املرتبة 

ال�سكاوى  اأن  التقرير  من  يت�سح  كما  املائة،  يف 

خالل  انخف�ست  ال�ستثمار  ب�سناديق  املتعلقة 

بعام  مقارنة  املائة  يف   45 بن�سبة  املا�سي  العام 

»الت�سهيالت«  �سكاوى  انخف�ست  فيما   ،2011

املتعلقة  ال�سكاوى  و�سجلت  املائة،  يف   40 بن�سبة 

بـ»�سركة مدرجة« اأعلى ن�سبة زيادة اإذ بلغت 857 

يف املائة.

يف  ت�ستند  اأنها  املالية  ال�سوق  هيئة  وبينت 

وم�سوؤولياتها  مهامها  اإىل  ال�سكاوى  ا�ستقبال 

التي ن�س عليها نظام ال�سوق املالية، ول �سيما 

يف  امل�ستثمرين  بحماية  املتعلقة  م�سوؤولياتها 

اأو  العادلة  غر  املمار�سات  من  املالية  الأوراق 

اأو  احتيال  على  تنطوي  التي  اأو  ال�سليمة  غر 

غ�س اأو تدلي�س اأو تالعب.

ــفــات نــظــام الــ�ــســوق املــالــيــة ولــوائــحــه  وخمــال

الهيئة،  �سد  املقدمة  وال�سكاوى  التنفيذية، 

�سد  الو�سيط  من  املقدمة  املالية  واملطالبات 

امل�ستثمر.

ال�سعودية  املالية  ال�سوق  تعنى �سركة  بينما 

ال�سوق  اأع�ساء  بني  املنازعات  بت�سوية  »تداول« 

وبني الأع�ساء وعمالئهم، مثل العرتا�س على 

اأو  وال�سراء  البيع  اأوامــر  تنفيذ  عدم  اأو  تعليق، 

تنفيذها،  يف  اخلطاأ  اأو  طلب،  دون  تنفيذها 

املتاح،  الر�سيد  من  اأعلى  مببلغ  اأ�سهم  و�سراء 

قبل  مــن  وا�ستخدامه  باخلطاأ  مبلغ  واإيــــداع 

حمتويات  بع�س  ببيع  الو�سيط  وقيام  العميل، 

املحفظة دون علم �ساحبها، ومعاجلة حمافظ 

اإيداع  عدم  اأو  الورثة،  على  وتق�سيمها  املتوفى 

وعــدم  التقنية(،  الناحية  )مــن  بيعها  قيمة 

»هيئة السوق المالية« توضح آلية تقديم الشكاوى وفض المنازعات

)تداول( تعلن عن تغيير أيام التداول الرسمية وعطلة نهاية األسبوع
)اأ/185(  ــــم  رق الـــكـــرمي  املــلــكــي  لـــالأمـــر  اإنـــــفـــــاًذا 

ــــام  ــي بـــــاأن تـــكـــون اأي ــا�ــس ــق وتــــاريــــخ 1434/8/14هــــــــــــ ال

الــعــمــل الــر�ــســمــيــة مـــن يــــوم الأحـــــد اإىل يــــوم اخلــمــيــ�ــس، 

ــة يــومــي اجلــمــعــة والــ�ــســبــت.  ــوعــي ــب ــس  وتـــكـــون الــعــطــلــة الأ�

مت  التداول  اأيام  باأن  )تداول(  ال�سعودية  املالية  ال�سوق  تعلن 

اعتمادها لتكون من يوم الأحد اإىل يوم اخلمي�س وذلك بدًءا 

من يوم الأحد 1434/8/21هـ املوافق 2013/6/30م، ووفًقا لذلك مت  اعتماد عطلة نهاية الأ�سبوع الذي �سدر فيه الأمر امللكي من يوم 

اخلمي�س 1434/8/18هـ املوافق 2013/6/27م اإىل يوم ال�سبت 1434/8/20هـ املوافق 2013/6/29م.

حممد اآل ال�صيخ رئي�س هيئة ال�صوق املالية

اقتصاديات
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على  ريال  اآلف  ع�سرة  مقدارها  مالية  غرامة  املالية  ال�سوق  هيئة  فر�ست 

التعليمات  الفقرة )ج( من  التعاوين، ملخالفتها  للتاأمني  التجاري  الحتاد  �سركة 

العامة التي يجب على ال�سركات مراعاتها عند ن�سر اإعالناتها، والفقرة )اأ( من 

التعليمات اخلا�سة باإعالنات ال�سركات عن الدعاوى الق�سائية اإذا كان مو�سوع 

التعليمات  من  ال�سركة  اأ�سول  �سايف  من   )%5( على  يزيد  اأو  ي�ساوي  الدعوى 

املالية  ال�سوق  يف  اأ�سهمها  ــدرجــة  املُ امل�ساهمة  ال�سركات  بــاإعــالنــات  اخلا�سة 

اإعالنها  عنوان  يف  املطلوبة  املعلومات  بت�سمني  ال�سركة  التزام  لعدم  ال�سعودية، 

يف موقع ال�سوق املالية ال�سعودية )تداول( بتاريخ 2013/03/10م ب�ساأن الدعوى 

الق�سائية املقامة �سدها من قبل اإحدى ال�سركات.

ا غرامة مالية مماثلة للغرامة ال�سابقة )ع�سرة اآلف  كما فر�ست الهيئة اأي�سً

ريال( على �سركة اخلزف ال�سعودية، ملخالفتها الفقرة )ط( من املادة اخلام�سة 

من لئحة حوكمة ال�سركات، اإذ مل ُتزود الهيئة بن�سخة من حم�سر اجتماع اجلمعية 

العامة العادية املنعقد يف 2013/04/01م خالل ع�سرة اأيام من تاريخ انعقادها.

ك�سفت هيئة ال�سوق املالية عن �سدور قرار من جلنة ال�ستئناف يف منازعات 

الدعوى  وذلك يف  2013/6/3م،  املوافق  1434/7/24هـــ  بتاريخ  املالية  الأوراق 

املقامة من الهيئة �سد ح�سن بن اأحمد بن حممد احلمادي.

الف�سل  جلنة  من  ال�سادر  القرار  تاأييد  اإىل  القرار  منطوق  انتهى  وقد 

احلادية  املادة  مبخالفة  املذكور  باإدانة  القا�سي  املالية  الأوراق  منازعات  يف 

والثالثني من نظام ال�سوق املالية، واملادة اخلام�سة من لئحة اأعمال الأوراق 

املالية، ملمار�سته اأعمال الأوراق املالية دون احل�سول على ترخي�س من الهيئة، 

اإذ قام املذكور بجمع الأموال من عدد من امل�ستثمرين عن طريق اإبرام عقود 

العائدة  التجارية(  للخدمات  امل�ستقبل  موؤ�س�سة )رتاج  ا�ستثمارية معهم عرب 

له لغر�س ا�ستثمارها يف �سوق الأ�سهم ال�سعودية بيًعا و�سراء، مقابل احل�سول 

على ن�سبة معينة من الأرباح، وقد ت�سمن قرار اللجنة فر�س غرامة مالية عليه 

قدرها مئة األف ريال عن تلك املخالفة.

وافق جمل�س اإدارة هيئة �سوق املال على طلب تقدمت به 

على  للموافقة  الهيئة  اإىل  ال�سعودية  لال�ستثمار  بلوم  �سركة 

رفع راأ�س مالها. 

باملوافقة  قراره  الهيئة  جمل�س  اأ�سدر  ذلك،  على  وبناء 

ال�سعودية  لال�ستثمار  بــلــوم  �سركة  مــال  ـــس  راأ� ــع  رف على 

اإىل  �ــســعــودي  ـــال  ري مــلــيــون  مــئــة   )100.000.00( مــن 

ريــال  مليون  ــعــني  واأرب وخم�سة  مئة   )145.000.000(

�سعودي.

20 ألف ريال غرامات مالية ضد شركات 
خالفت أنظمة هيئة السوق 

100 ألف ريال غرامةضد مخالف 
ألنظمة السوق

»بلوم لالستثمار السعودية« ترفع رأس مالها إلى 145 مليون ريال

إضافة أسهم 
»المجموعة األمريكية 

الدولية« و»البنك 
العربي للتأمين«

الموافقة على طـرح 
وحـدات صناديق 

استثمارية طرحًا عامًا

اأعلنت ال�سوق املالية ال�سعودية )تداول( اأنه 

مت اإ�سافة اأ�سهم املكتتبني يف �سركة »املجموعة 

الوطني  العربي  و»البنك  الدولية«  الأمريكية 

1434/8/6هـــ  ال�سبت  يوم  التعاوين«  للتاأمني 

الأ�سهم  ح�سب  وذلك  2013/6/15م،  املوافق 

املخ�س�سة لكل مكتتب.

قــراره  املالية  ال�سوق  هيئة  جمل�س  اأ�سدر 

املــتــ�ــســمــن املــوافــقــة لــ�ــســركــة »املــ�ــســتــثــمــرون 

الأ�سول على طرح وحدات  لإدارة  اخلليجيون« 

لالأ�سهم  دمي  و�سندوق  لل�سيولة  دمي  �سندوق 

ال�سعودية طرًحا عاًما.

ا على طرح »�سركة  اأي�سً كما وافق املجل�س 

الأهلي املالية« وحدات »�سندوق الأهلي العاملي 

للنمو والدخل« طرًحا عاًما.
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اأعلنت ال�سوق املالية ال�سعودية )تداول( عن جناح اإطالق 

نظام »اإف�ساح«، وذلك بعد اإمتام املرحلة التجريبية والتاأكد من 

اجلاهزية الفنية والتقنية للنظام. 

الإعالنات  وعر�س  اإعــداد  لل�سركات  »اإف�ساح«  نظام  ويتيح 

والقوائم املالية واملعلومات التف�سيلية الأخرى على موقع )تداول( 

ال�ستخدامات عرب مناذج  ومتعدد  تفاعلي مرن  نظام  من خالل 

قبل  من  الإف�ساح  عملية  لت�سهيل  موحدة  اإلكرتونية  وجـــداول 

للمعلومات   )XBRL( معيار  تطبيق  خالل  من  وذلــك  ال�سركات 

والأ�سخا�س  املــدرجــة  لل�سركات  اإف�ساح  نظام  ويتيح  املدخلة. 

ال�سبت  يوم  ابتداء من  ال�سعودية  املالية  ال�سوق  لهم يف  املرخ�س 

2013/6/8م حتديث ال�سفحات اجلديدة واإ�سافة املعلومات على 

املوقع الر�سمي لل�سوق املالية ال�سعودية )تداول(.

نتائجها  اإعالن  والتنمية  لال�ستثمار  الباحة  �سركة  ن�سرت 

يوم  )تــداول(  موقع  على  كما يف 2013/3/31م  الأولية  املالية 

2013/6/26م، حيث اأظهرت  1434/8/17هـ املوافق  الأربعاء 

الفرتة  عن  خل�سائر  حتقيقها  لل�سركة  الأولية  املالية  القوائم 

املالية الأولية املنتهية يف 2013/3/31م بلغت )70( مليون ريال 

ثالثة  لل�سركة  املرتاكمة  نتج عنه جتاوز اخل�سائر  �سعودي مما 

اأرباع راأ�س مالها حيث بلغت ما ن�سبته 115% من راأ�س املال. 

وبناء على نظام ال�سوق املالية ال�سادر باملر�سوم امللكي رقم 

)م/30( وتاريخ 1424/6/2هـ الذي يخول الهيئة منع اأي اأوراق 

اإذا راأت الهيئة  اأو تداولها  اإ�سدارها،  اأو تعليق  مالية يف ال�سوق 

�سرورة ذلك، وقواعد الت�سجيل والإدراج ال�سادرة بقرار جمل�س 

املوافق  ــــ  1425/8/20ه وتاريخ   )2004-11-3( رقم  الهيئة 

الإدراج  تعليق  للهيئة  اأنه يجوز  التي تن�س على  2004/10/4م 

اأو اإلغائه اإذا راأت �سرورة ذلك حلماية امل�ستثمرين اأو للمحافظة 

على �سوق منتظم، اأو اإذا راأت الهيئة اأن م�ستوى عمليات امل�سدر 

اأو اأ�سوله ل ت�سّوغ التداول امل�ستمر لأوراقه املالية يف ال�سوق، فقد 

اأ�سدر جمل�س الهيئة قراره با�ستمرار تعليق تداول �سهم �سركة 

الباحة لال�ستثمار والتنمية يف ال�سوق املالية ال�سعودية )تداول( 

اإىل اأن تعدل ال�سركة اأو�ساعها املالية.

نجاح إطالق نظام اإلفصاح 
اإللكتروني »إفصاح«

تعليق تداول سهم شركة 
الباحة لالستثمار والتنمية

وافق ال�سندوق ال�سعودي للتنمية على تقدمي ت�سهيالت ائتمانية من 

خالل خطوط ائتمان لتمويل ت�سدير �سلع وخدمات وطنية غر نفطية 

متنوعة من اململكة مببلغ اإجمايل قدرة )70( مليون دولر، اأي ما يعادل 

)262.5( مليون ريال ل�سالح عدد من البنوك بجمهورية تركيا �سملت 

كاًل من بنك زراعة والبنك العربي الرتكي وبنك فيبا.

با�سطنبول  املا�سي  ال�سهر  متــت  التي  التفاقيات  بتوقيع  ــام  وق

التابع  ال�سعودية  ال�سادرات  برنامج  عام  مدير  ال�سندوق  جانب  من 

لل�سندوق اأحمد بن حممد الغنام ، وعن بنك زراعة نائب املدير العام 

والتمويل  امل�ستثمرين  عالقات  اإدارة  ورئي�س   ، اأر�سالن  عثمان  للبنك 

امل�ساعد  العام  املدير  الرتكي  العربي  البنك  وعن  ايــرت،  يفوز  الــدويل 

قوز  اي�سقول  املالية  املوؤ�س�سات  اإدارة  ومدير  اأقلو،  �سالح حاطب  للبنك 

ورئي�س  ديلدار،  بكر  للبنك  العام  املدير  فيبا  بنك  وعن  توبا�س،  ادين 

اإدارة املوؤ�س�سات املالية اهو دولو.

الت�سهيالت  هذه  تقدمي  على  ال�سندوق  موافقة  اأن  الغنام  واأو�سح 

اململكة  بــني  واملــتــطــورة  املتميزة  التجارية  الــعــالقــات  اإطـــار  يف  تــاأتــي 

وجمهورية تركيا، كما اأنها تندرج �سمن اجلهود املتوا�سلة التي يبذلها 

وال�سديقة. ال�سقيقة  الــدول  مع  البينية  التجارة  لتن�سيط   ال�سندوق 

خالل  مطرًدا  منًوا  �سهد  وتركيا  اململكة  بني  التجاري  التبادل  اأن  وبني 

اإىل  اململكة  �ــســادرات  اإجــمــايل  قيمة  جتــاوزت  اإذ  الأخـــرة،  ال�سنوات 

اأهم  من  وكان   ، ريال  مليار   )16( 2012م  املا�سي  العام  خالل  تركيا 

ال�سادرات امل�ستقات البرتولية واملنتجات البرتوكيماوية، فيما جتاوزت 

قيمة واردات اململكة من تركيا خالل نف�س الفرتة )13( مليار ريال ومن 

اأهمها املنتجات احلديدية واملالب�س واحللويات والب�سكويت، م�سًرا اإىل 

ت�سهيالت  اأتاح  بال�سادرات  برناجمه اخلا�س  ال�سندوق من خالل  اأن 

اإىل  اململكة  �سلع وخدمات وطنية من  ت�سدير  و�سمان  لتمويل  ائتمانية 

تركيا بقيمة اإجمالية تزيد عن )1400( مليون ريال.

الصندوق السعودي للتنمية يوقع 
اتفاقيات لتمويل صادرات غير 

نفطية لتركيا بـ 262 مليون ريال

اقتصاديات
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اأظهرت نتائج ال�ستبيان الذي اأجرته وزارة 

الر�سا  م�ستوى  لقيا�س  وال�سناعة  التجارة 

الــ�ــســيــارات يف اململكة  عــن خــدمــات وكـــالت 

ال�ستبيان.  يف  للم�ساركني  ر�سا  عــدم  حالة 

اأجرته وزارة التجارة  واأظهر ال�ستبيان الذي 

وال�سناعة اأن 61% من امل�ستهلكني اأبدوا عدم 

ر�ساهم عن م�ستوى اخلدمات املقدمة مقابل 

11% ممن اأبدوا ر�ساهم، فيما قال 28% اأنهم 

را�سون اإىل حد ما.

ال�سركات  مــع  الــتــوا�ــســل  ــــوزارة  ال وتــعــتــزم 

ال�ستبيان،  نتائج  على  لإطــالعــهــا  ال�سانعة 

احل�سور  ال�سركات  مــن  �ستطلب  اأنــهــا  مــوؤكــدة 

ب�سكل مبا�سر يف اململكة لالإ�سراف واملتابعة على 

م�ستوى  ورفع  حت�سني  ي�سمن  مبا  وكالئها  اأداء 

اخلدمات املقدمة للم�ستهلكني.

اأنها  واأ�سارت وزارة التجارة وال�سناعة اإىل 

الر�سا  م�ستوى  قيا�س  ا�ستبيان  اإجراء  اعتمدت 

ويوليو  يناير  مطلع  ال�سيارات  وكــالت  اأداء  عن 

من كل عام وذلك ملتابعة اأداء الوكالت والتاأكد 

من حت�سن ن�سبة ر�سا امل�ستهلكني ب�سكل م�ستمر.

و�سمل ال�ستبيان الذي اأطلقته الوزارة على 

و»خدمات  ال�سيارات«،  »مبيعات  اململكة  م�ستوى 

و»خدمات  الغيار«،  قطع  و»خدمات  ال�سيانة«، 

لل�سيارات  العمالء« لأكر من 25 وكياًل وموزًعا 

يف اململكة. وبلغ عدد امل�ساركات يف ال�ستبيان ما 

يقارب 22 األف م�ساركة، توزعت بني ال�ستبيان 

الإلكرتوين على موقع الوزارة باأكر من 12 األف 

 10 من  باأكر  امليدانية  وال�ستبيانات  م�ساركة، 

اآلف م�ساركة ُجمعت من خمتلف مناطق اململكة، 

و�سارك  العامة،  والأمــاكــن  اجلامعات  �سملت 

واخلــا�ــس. احلكومي  القطاعني  موظفو   فيها 

عن  امل�ستهلكني  ر�سا  قيا�س  ال�ستبيان  وتناول 

ال�سيانة«  مراكز  و»تــوفــر  ال�سيارات«  »اأ�سعار 

و»اأ�سعار ال�سيانة« و»توفر قطع الغيار« و»اأ�سعار 

قطع الغيار«.

اأعلنت  وكانت وزارة التجارة وال�سناعة قد 

ال�سهر املا�سي على موقعها الإلكرتوين وح�سابها 

)تويرت(  الجتماعي  التوا�سل  موقع  يف  اخلا�س 

الر�سا عن  لقيا�س م�ستوى  ا�ستبيان  اإطالق  عن 

اخلدمات املقدمة من قبل وكالت ال�سيارات يف 

عن  امل�ستهلكني  ر�سا  مدى  عن  للتعرف  اململكة 

اخلدمات املقدمة من قبل الوكالت يف اململكة.

تقوم  اأعمال  حزمة  �سمن  ال�ستبيان  وياأتي 

بها الوزارة بهدف حت�سني وتطوير قطاع وكالت 

املقدمة  اخلــدمــات  م�ستوى  ورفـــع  الــ�ــســيــارات 

له  ي�سمن  الذي  بال�سكل  اململكة،  يف  للم�ستهلك 

ال�سوق  يف  التناف�سية  م�ستوى  من  ويرفع  حقوقه 

ال�سعودية.

اجلدير بالذكر اأن وزارة التجارة وال�سناعة 

وبالًغا  �سكوًى   1827 املا�سي  العام  تلقت خالل 

من امل�ستهلكني يف اململكة على وكالت ال�سيارات 

تنوعت بني بالغات عدم اللتزام ب�سروط العقد 

اللتزام  عدم  بالغات  تليها  بالًغا،   421 بواقع 

وعيوب  بالًغا،   524 بـ  ال�سمان  �سروط  بتطبيق 

الغيار  قطع  توفر  وعــدم  بالًغا،   427 الت�سنيع 

بدفع  الوكالة  ومطالبة  بالًغا،   380 ال�سيانة  اأو 

بلغ  كما  بالًغا،   41 ا�ستدعاوؤها  مت  ملركبة  مبلغ 

عدد حالت ال�ستدعاء نحو 34 ا�ستدعاء. ومثلت 

اأكر  ال�سيارات  وكــالت  على  ال�سكاوى  بالغات 

من 23% من جمموع البالغات الواردة والبالغة 

7872 بالًغا اإىل الوزارة. واهتمت وزارة التجارة 

وال�سناعة باإجراء ال�ستبيان ب�سكل منهجي من 

والتعاون  خمت�س  فريق  على  اعتمادها  خــالل 

اأكــادميــيــني يف عــدد مــن جــامــعــات اململكة  مــع 

ال�ستبيان  حمــاور  اإعـــداد  على  اأ�سرفوا  الذين 

وحتديد طبيعة العينات وال�سرائح امل�ستهدفة يف 

الدرا�سة، وا�ستخال�س نتائجها.

ويهدف اإطالع وكالت ال�سيارات يف اململكة 

على نتائج الدرا�سة اإىل اإبراز اجلوانب الإيجابية 

وحت�سني  لتطوير  وم�ساعدتها  لديها  وال�سلبية 

امل�ستهلكني.  ر�سا  يحقق  وخدماتها مبا  اأعمالها 

اإىل  ا  اأي�سً وال�سناعة  التجارة  وزارة  ت�سعى  كما 

عر�س نتائج ال�ستبيان على ال�سركات ال�سانعة 

تقدمي  على  لتحفيزها  معها  التعاون  وتعزيز 

وكالئها  طــريــق  عــن  للعمالء  اأفــ�ــســل  خــدمــات 

وموزعيها يف ال�سوق ال�سعودية. وتعك�س الدرا�سة 

راأي  وال�سناعة  التجارة  وزارة  اأجرتها  التي 

ول  اململكة  يف  ال�سيارات  وكــالت  يف  امل�ستهلك 

متثل راأي الوزارة.

وزارة التجارة:61% من المستهلكين غير راضين عن 
أداء وكاالت السيارات في المملكة

قدمت 11 �سركة من كربيات موؤ�س�سات املقاولت ال�سعودية والعاملية عطاءاتها املالية والفنية، لتنفيذ مركزين 

لالأعمال تعتزم غرفة جدة اإن�ساوؤهما بجوار مبناها احلايل، على م�ساحة 146 األف مرت مربع، حيث ي�سل طول 

الأول اإىل 46 طابًقا، والثاين اإىل 22 طابًقا، ويرتبطان بج�سر وفق ت�سميمات فنية ومعمارية حمددة.

حي  يف  التجاريني  الربجني  لتنفيذ  الهند�سية  الت�سميمات  من  النتهاء  �سابق  وقت  يف  جدة  غرفة  واأعلنت 

الغرفة  اأن  املا�سي  )اأبريل(  ني�سان  نهاية  العمومية  اجلمعية  يف  كامل  �سالح  رئي�سها  وك�سف  جدة،  يف  الروي�س 

�ستتحمل 200 مليون ريال، ومت خماطبة �سبعة بنوك من اأجل متويل املبلغ املتبقي.

11 شركة محلية وعالمية تتقدم لتنفيذ برجي غرفة جدة
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ارتفعت �سادرات اململكة ال�سلعية العام املا�سي بن�سبة 6.5% لتبلغ 

عام  خالل  مليون   1.367.620 مقابل  ريــال  ماليني   1.456.503

2011م، فيما زادت قيمة الواردات 18.2% لتبلغ )583.473( مليون 

مقابل )493.449( مليون خالل عام2011م.

وح�سب تقرير �سادر عن م�سلحة الإح�ساءات العامة واملعلومات 

زودت وكالة الأنباء ال�سعودية بن�سخة منه فاإن قيمة �سادرات اململكة 

بن�سبة  مليون،   88.883 مقداره  ارتفاًعا  �سجلت  2012م  عام  خالل 

6.5%، و اأن الوزن امل�سدر بلغ 467.012 األف طن مقابل 449.823 

وبني   .%3.8 بن�سبة  طن،  األف   17.189 مقداره  بارتفاع  طن،  األف 

ارتفاًعا  �سجلت  2012م  عام  اململكة خالل  واردات  قيمة  اأن  التقرير 

امل�ستورد  الوزن  وبلغ   ،%18.2 بن�سبة  ريال،  مليون   90.024 مقداره 

ال�سابق،  العام  خالل  طن  األــف   63.161 مقابل  طن  األــف   74.493

بارتفاع مقداره 11.332 األف طن بن�سبة %17.9.

بلغ  ا  فائ�سً حقق  2012م  العام  خالل  التجاري  امليزان  اأن  واأفــاد 

873.030 مليوًنا مقابل فائ�س 874.171 مليوًنا خالل عام 2011م، 

190.952 مليوًنا، وبن�سبة  واأن قيمة ال�سادرات غر البرتولية بلغت 

2012م، يف  عام  اململكة خالل  واردات  قيمة  من   %32.73 مقدارها 

ـــي،  الأوروب لــالحتــاد  التنفيذية  الـــذراع  ــة  ــي الأوروب املفو�سية  قالت 

ل�سناعة  الأمريكية  ديل  �سركة  ملوؤ�س�س  موافقته  اأعطى  التكتل  اإن 

الكمبيوتر مايكل ديل ل�سراء ال�سركة، اإذا ما وافق امل�ساهمون على 

عر�سه.

من  ع�سر  الثامن  يف  »ديل«  م�ساهمو  ي�سوت  اأن  املقرر  ومن 

يوليو املقبل على عر�س �سراء مايكل ديل املح�سن، البالغ 24.4 

حني بلغت قيمة ال�سادرات غر البرتولية خالل عام 2003م 41.147 

خالل  اململكة  واردات  قيمة  من   %26.31 مقدارها  وبن�سبة  مليوًنا 

الفرتة نف�سها.

مليار دولر واملدعوم من جانب جمموعة �سركات 

اخلطوة  على  اعــرت�ــس  بعدما  ا�ستثمارية، 

امل�ساهم الن�سط كارل اإيكان وحلفاوؤه.

املــوافــقــة على  تــتــم  اأن  عــلــى  ويــتــعــني 

اخلطة باأغلبية امل�ساهمني با�ستثناء مايكل 

ديل الذي ميتلك 15.6 يف املائة من اأ�سهم 

ال�سركة، وميتلك اإيكان وحلفاوؤه نحو 13 يف 

املائة من اأ�سهمها.

اأ�سارت  واإذا جنح مايكل ديل يف عر�سه، 

اأن عملية  اإىل  املا�سي  الأوروبية اجلمعة  املفو�سية 

ال�ستحواذ لن ت�سهد اأي م�سكالت مبوجب قوانني الندماج 

الأوروبية.

وكان للرتاجع اجلاري يف مبيعات اأجهزة الكمبيوتر ال�سخ�سي تاأثره 

ال�سلبي على »ديل« ثالث اأكرب منتج لهذه الأجهزة على م�ستوى العامل، اإذ 

�سجلت تراجًعا �سنوًيا ن�سبته 79 يف املائة يف اأرباح الربع الأول من العام 

2 يف  بن�سبة  املبيعات  وانخف�ست  دولر،  مليون   130 اإىل  لت�سل  اجلاري 

املائة لت�سل اإىل 14.1 مليار دولر. وياأتي تراجع اأرباح »ديل« ومبيعاتها 

اللوحي،  الكمبيوتر  واأجهزة  الذكية  الهواتف  اإىل  الطلب  و�سط حتول يف 

بيع  نحو  حتولها  ت�سريع  خــالل  من  و�سعها  لت�سحيح  ال�سركة  وت�سعى 

منتجات وخدمات اأكر اإىل مراكز بيانات ال�سركات.

صادرات المملكة السلعية خالل العام الماضي ترتفع بنسبة %6.5

االتحاد األوروبي يعطي الضوء األخضر لمؤسس شركة Dell لشرائها

اقتصاديات
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»يو بي إس« يعتزم إغالق وحدته المصرفية في الهند
يعتزم بنك »يو بي اإ�س« ال�سوي�سري التخلي عن رخ�سته واإغالق وحدته 

امل�سرفية يف الهند، التي تقدم خدمات الدخل الثابت والعمليات املتعلقة 

بتجارة العمالت واخلدمات الئتمانية، وفًقا ملا اأدىل به م�سدر مطلع على 

الأمر لـ»رويرتز«.

لكن امل�سدر، الذي طلب عدم الك�سف عن هويته، لأن الأمر مل يعلن 

بعد؛ قال: اإن »يو بي اإ�س« �سيوا�سل تقدمي خدماته لعمالئه من ال�سركات 

التي ت�سمل خدمات الدمج وال�ستحواذ وخدمات الأ�سهم واأ�سواق الدين.

وقال: »هذا ل يعني اأننا �سنغلق عملياتنا يف الهند. لكن �سنغلق وحدة 

اأعمال �سغرة جًدا للرتكيز على نقاط القوة الرئي�سة. هذا جزء من ا�سرتاتيجيتنا العاملية«.

وامتنع متحدث با�سم »يو بي اإ�س« عن التعليق، ولدى امل�سرف رخ�سة ملزاولة كافة الأعمال امل�سرفية يف الهند، ولديه فرع وحيد يف 

مومباي، ويركز على عمليات اإدارة الروات وتداول العمالت وخدمات الئتمان والدخل الثابت.

الرئيس الروسي: عهد اإليرادات المرتفعة من النفط انتهى
عن  بوتني  فالدمير  الرو�سي  الرئي�س  ك�سف 

ومد  طرق  ل�سق  دولر،  مليار   13 بـ  ا�ستثمار  خطة 

ولُيظهر  رو�سيا،  اأرجــاء  خمتلف  يف  حديدية  �سكك 

ال�سيا�سي  الركود  من  حالة  يف  البالد  ُيدِخل  ل  اأنه 

والقت�سادي.

لكن بوتني مل يتمكن اأثناء كلمة حتديد خطوات 

وعزل  القت�سادي  النمو  ودعم  الت�سخم  من  للحد 

روؤ�ساء ال�سركات احلكومية التي ل تعمل بكفاءة؛ من 

تهدئة خماوف امل�ستثمرين من انزلق القت�ساد اإىل 

حالة من الركود.

ومع تباطوؤ النمو وارتفاع الت�سخم، فاإن الوعد 

رو�سيا  قــّدرت  ال�سني،  مع  مربحة  طاقة  ب�سفقة 

تبدد  اأن  ميكنها  ل  دولر؛  مليار   270 بنحو  قيمتها 

�سان  يف  ديفو�س  منتدى  يف  رو�سيا  عــن  الت�ساوؤم 

ال�سابق  الرو�سية  املخابرات  جهاز  مقر  بطر�سربج، 

»كيه جي بي«.

وبدا بوتني يف حديثه اأقل تفاوؤًل مما كان عليه 

يف ال�سنوات ال�سابقة يف املنتدى نف�سه، الذي يهدف 

اإىل اإظهار فر�س رو�سيا يف ال�ستثمار، واأقر وفًقا ملا 

نقلته وكالة »رويرتز« باأن القت�ساد يواجه م�سكالت 

 13 وبعد  الثالثة،  رئا�سته  فرتة  من  عام  م�سي  بعد 

عاًما من توليه ال�سلطة لأول مرة.

من  املرتفعة  الإيـــــرادات  عهد  انتهاء  واأعــلــن 

�سحرية  ا  ع�سً لدينا  »لي�س  قائاًل:  النفط  �سادرات 

ميكننا اأن نغر بها الو�سع بحركة واحدة«.

اإعالنه عن م�سروعات بعيدة، تعيد  ووعد لدى 

اإىل الأذهان اخلطط اخلم�سية يف العهد ال�سوفييتي، 

بتوجيه 450 مليار روبل )13.6 مليار دولر( »ل�سق 

طريق دائري جديد خارج مو�سكو، وحتديث ال�سكك 

حديد  �سكك  ومــد  �سيبريا،   - تران�س  احلديدية 

جديدة من العا�سمة اإىل قازان يف و�سط رو�سيا«.

التي  الأ�سا�سية،  البنية  حت�سني  خطوات  وتعد 

ال�سوفييتي؛  العهد  يف  عنها  ال�سيء  بع�س  حت�سنت 

وجــعــل  ــا،  ــي ــس رو� لــتــحــديــث  للم�ستثمرين  حــيــويــة 

اقت�سادها اأكر جاذبية.

لكن مع ارتفاع معدل الت�سخم اإىل 7.4 يف املائة 

�سنويا، وتوقع معدل منو عند 2.4 يف املائة هذا العام، 

اأقل من امل�ستوى الذي ا�ستهدفه بوتني البالغ 5 يف  اأي 

هو  بوتني  يكون  األ  بالقلق  امل�ستثمرون  ي�سعر  املائة؛ 

الرجل القادر على اأن يقود القت�ساد اإىل النتعا�س.

اإىل  بوتني  فالدمير  الرو�سي  الرئي�س  واأ�ــســار 

احلكومية  غازبروم  �سركة  لحتكار  تدريجي  اإنهاء 

ل�سادرات الغاز الطبيعي فاحًتا الباب اأمام �سركتني 

للمناف�سة  و»رو�سنفت«  »نوفاتيك«  هما  مناف�ستني 

على الأ�سواق الآ�سيوية اجلديدة ال�سخمة.

»نوفاتيك«  توقيع  من  دقائق  بعد  ذلك  واأعلن 

اتفاًقا لإمداد ال�سني بثالثة ماليني طن �سنوًيا على 

الأقل من الغاز الطبيعي امل�سال.

اأمام منتدى اقت�سادي يف  وقال بوتني يف كلمة 

تدريجًيا  القيود  تخفيف  »نعر�س  بطر�سربج:  �سان 

اأن  واأ�ساف  امل�سال«.  الطبيعي  الغاز  �سادرات  على 

واملحيط  اآ�سيا  املجمد يف منطقة  الغاز  الطلب على 

الهادئ ينمو ب�سرعة.

و�ستكون هذه اخلطوة �سفعة لـ»غازبروم«، التي 

الأنابيب  خطوط  عرب  الغاز  �سادرات  حالًيا  حتتكر 

عام  �سادر  قانون  مبوجب  امل�سال  الطبيعي  والغاز 

2006، والتي تخطط لتو�سع كبر يف املبيعات لآ�سيا 

ب�سبب ركود عمالئها يف اأوروبا.

من�ساأة  لبناء  خطة  عــن  »غــازبــروم«  واأعــلــنــت 

جديدة للغاز الطبيعي امل�سال على بحر البلطيق.

وحق ت�سدير الغاز مهم ل�سركة »نوفاتيك« التي 

تعتزم اإقامة من�ساأة للغاز الطبيعي امل�سال يف يامال، 

بال�سرتاك مع »توتال« الفرن�سية و«�سي اإن بي �سي«.

املائة  يف   80 ح�سة  حالًيا  »نوفاتيك«  ومتلك 

ال�سركة  وقالت  املائة،  يف   20 و»توتال«  امل�سروع،  يف 

على  املائة  يف   51 بن�سبة  �ستحتفظ  اإنها  الرو�سية 

الأقل من من�ساأة يامال بعد اأن ين�سم �سركاء جدد.

الرئي�س الرو�صي ف�دميري بوتني
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اخلطة  تقدمي  �سويبله  فولفجاجن  الأملاين  املالية  وزير  يعتزم 

املقبل  الأربعاء  يوم  الوزراء  اإىل جمل�س  املالية حتى عام 2017م 

لإقرارها.

على  الق�ساء  الأملانية  احلكومة  عــزم  على  اخلطة  وتن�س 

الديون اجلديدة اعتباًرا من عام 2015م، لتكون �سابقة اأوىل من 

نوعها منذ اأربعة عقود.

ويف املقابل، ذكرت وكالة الأنباء الأملانية اأن احلكومة الأملانية 

ا�سطرت اإىل رفع حجم الديون لهذا العام مبقدار ثمانية مليارات 

يورو، لت�سل اإىل 25.1 مليار يورو، ب�سبب امل�ساعدات التي قدمتها 

ملت�سرري الفي�سانات ال�سيفية هذا العام.

ويت�سمن م�سروع موازنة عام 2014م قدًرا �سئياًل من الديون 

6.2 مليارات يورو، يف حني تعتزم احلكومة  اإىل  اجلديدة ي�سل 

 200 اإىل  قيمته  ت�سل  2015م  ميزانية  يف  �سئيل  فائ�س  حتقيق 

مليون يورو.

برلين تعتزم تقليص حجم 
ديونها ابتداًء من عام 2015

مفاوضات بين باكستان وصندوق 
النقد الدولي لدعم االقتصاد

و�سندوق  الباك�ستانية  احلكومة  بني  مفاو�سات  اآباد  اإ�سالم  يف  بداأت 

النقد الدويل للح�سول على منحة قر�س لدعم القت�ساد املايل.

واأو�سحت م�سادر حكومية نهاية يونيو املا�سي اأن املفاو�سات يقودها 

جانب  ومن  دار،  اإ�سحاق  ال�سيناتور  املالية  وزير  الباك�ستاين  اجلانب  من 

�سندوق النقد الدويل موفده اإىل باك�ستان جيفري فرانك.

واأ�سافت اأن احلكومة الباك�ستانية ت�سعى للح�سول على قر�س عاجل 

من �سندوق النقد الدويل ي�سل اإىل خم�سة مليارات دولر لدعم القت�ساد 

الباك�ستاين واحلفاظ على م�ستوى احتياطي العملة ال�سعبة.

لإقناع  ت�سعى  احلكومة  اأن  اإىل  الباك�ستانية  الإعــالم  و�سائل  واأ�سارت 

�سندوق النقد بعدم فر�س �سروط �سعبة عليها مقابل القر�س الذي تنوي 

احل�سول عليه.

االتحاد األوروبي يشدد على أهمية التجارة كحافز للنمو
�سدد الحتاد الأوروبي على اأهمية الرتكيز على حفز املبادلت 

التجارية العاملية والنظر اإليها كقوة دفع للنمو يف اأوروبا ويف العامل.

ال�سنتني  اأنه على مدى  الأوروبي  اأ�سدره الحتاد  بيان  واأو�سح 

املقبلتني �سيكون زهاء 90 يف املائة من الطلب على التجارة العاملية 

من  املزيد  فتح  اأن  يعترب  الحتــاد  واأن  الأوروبــــي،  الحتــاد  خــارج 

بالن�سبة  رئي�سية  اأولوية  الأوروبية ميثل  التجارية  لالأعمال  الفر�س 

على  التفاو�س  يتم من خالل  الأمــر  هذا  مثل  اإن  البيان  وقال  له. 

اتفاقات التجارة احلرة مع عدة دول رئي�سية على راأ�سها الوليات 

املتحدة التي اإذا ما مت ا�ستكمال مفاو�سات التجارة معها فاإن ذلك 

�سيزيد بواقع 2.2 يف املائة من ناجتة املحلي الإجمايل اأو ما يقارب 

اأمريكي من  اأوروبي  اأي اتفاق  اأن  275 مليار يورو. واأ�ساف البيان 

�ساأنه اأن يحقق مكا�سب اقت�سادية لالحتاد الأوروبي ت�سل اإىل 119 

مليار يورو �سنوًيا.

ات�سالته  يوا�سل  اأنه  اآخر  الأوروبــي على �سعيد  واأكد الحتاد 

التعاون لدول اخلليج العربية ب�ساأن  غر الر�سمية مع دول جمل�س 

اإىل  اأ�سار  كما  الطرفني.   بني  احلرة  للتجارة  اتفاق  اإىل  التو�سل 

اإطالق مفاو�سات مع املغرب واإىل التوجه نحو البدء يف مفاو�سات 

مع كل من تون�س وم�سر والأردن قريًبا. 

وزير املالية الأملاين فولفجاجن �صويبله

اقتصاديات

16
العدد 81 - يوليو 2013م



جل�سته  يف  اليمني  الــــوزراء  جمل�س  �ــســادق 

رئي�س  برئا�سة  ب�سنعاء  عقدها  التي  الأ�سبوعية 

الوزراء حممد �سامل با�سندوة على اأربع اتفاقيات 

موقعة بالأحرف الأوىل بني احلكومة اليمنية وكل 

القت�سادي  لالإمناء  العربي  النقد  �سندوق  من 

لتمويل  للتنمية  الإ�سالمي  والبنك  والجتماعي 

عن  تزيد  اإجمالية  بقيمة  اإمنــائــيــة  م�سروعات 

)315( مليون دولر.

واملوقعة  عليها  امل�سادق  التفاقيات  و�سملت 

لالإمناء  العربي  ال�سندوق  مع  الأوىل  بالأحرف 

القت�سادي والجتماعي: اتفاقية قر�س للم�ساهمة 

�سنعاء- وتو�سعة طريق  تاأهيل  م�سروع  يف متويل 

واتفاقية  دولر،  مــاليــني   106 مببلغ  احلــديــدة 

قر�س لتمويل م�سروع امل�ست�سفى التعليمي بجامعة 

عدن مببلغ 63 مليون و 882 األف دولر، واتفاقية 

القر�س العادي ال�سابع بقيمة اإجمالية ت�سل اإىل 

م�سروعات  لتمويل  واملخ�س�س  دولر،  مليون   96

 تنموية يف املوازنة و�سمن الربنامج ال�ستثماري.

عليها  �سادق  التي  ال�ست�سناع  اتفاقية  وتتعلق 

ــع البنك  ـــــوزراء الــيــمــنــي واملــوقــعــة م جمــلــ�ــس ال

م�سروع  متويل  يف  بامل�ساهمة  للتنمية  الإ�سالمي 

كثيفة  اأ�سغال  خــالل  مــن  ال�سباب  ت�سغيل  دعــم 

العمالة مببلغ ل يزيد عن 50 مليون دولر.

الحكومة اليمنية تصادق 
على 4 اتفاقيات لتمويل 

مشروعات جديدة

اأكد الرئي�س التنفيذي والع�سو املنتدب ملجموعة �سافول الدكتور عبدالروؤوف 

مناع، اأن حريق م�ستودع ال�سكر اخلام لن يوؤثر على توفر مادة ال�سكر يف الأ�سواق 

املحلية، ولن يوؤدي اإىل ارتفاع الأ�سعار.

و�سدد مناع، على التزام جمموعة �سافول بتوفر احتياجات ال�سوق ال�سعودية 

�سهر  ملو�سم  باملنتج  الأ�ــســواق  تزويد  موؤكًدا  القادمة،  الفرتة  خالل  ال�سكر  من 

رم�سان.

واندلع حريق اخلمي�س املا�سي يف م�ستودع ال�سكر اخلام التابع ل�سركة املتحدة 

لل�سكر بجدة اإحدى �سركات جمموعة �سافول.

واأو�سح مناع اأن احلريق اندلع يف م�ستودع ال�سكر اخلام ومل يتاأثر باقي امل�سنع 

بف�سل اهلل ومل تنتج عنه اأية اإ�سابات ب�سرية من العاملني. واأو�سح اأن اخل�سائر 

النتائج املالية املتوقعة للمجموعة والتي �سبق  توؤثر على  الناجتة عن احلريق لن 

الإعالن عنها للعام املايل 2013، حيث اإن الإنتاج وامل�ستودع موؤمن عليه بالكامل، 

و�سيتم تقييم الأ�سرار واإعادة ت�سغيل امل�سنع يف فرتة وجيزة.

تعلن �سركة جرير 

اإمتـــام  عــن  للت�سويق 

ــفــقــة بـــيـــع مــبــنــى  �ــس

اململوك  جرير  مكتبة 

ــركــة والـــكـــائـــن  ــس ــ� ــل ل

ــاء  ــس الأحــ� �ـــســـارع  يف 

مبـــديـــنـــة الـــريـــا�ـــس 

بلغت  اإجمالية  بقيمة 

ريــال،  مليون   71.4

ــحــة اأنـــــه قــام  مــو�ــس

امل�سرتي )�سركة م�ساريع مكني اللوج�ستية( بدفع كامل املبلغ، ومت نقل �سك امللكية 

يوم ال�سبت املوافق 2013/06/22 واإنهاء اإجراءات البيع.

ومت مبوجب ال�سفقة ا�ستئجار املبنى بالكامل من قبل )�سركة جرير للت�سويق( 

ملدة 5 �سنوات، ف�ساًل عن ا�ستئجار معر�س مكتبة جرير الكائن داخل املبنى ملدة 

30 عاًما مبا ي�سمن ا�ستمرار وجود معر�س مكتبة جرير يف نف�س موقعه.

ع�سرة  لفتتاح  خطتها  عن  �سابق  وقت  يف  اأعلنت  قد  جرير  �سركة  اأن  يذكر 

اأكرب  اإىل  الو�سول  بهدف  2014م  2013م،  عامي  خالل  جديدة  معار�س   )10(

�سريحة من امل�ستهلكني يف جميع مدن اململكة.

ال تأثير لحريق مستودع 
»السكر« على األسعار

»جرير« للتسويق تعلن عن بيع مبنى 
مكتبتها في شارع األحساء بالرياض

17
العدد 81 - يوليو 2013م



وخالل امللتقى اأملح وزير املالية يف كلمته اإىل اأهمية 

واملتو�سطة جتاه  ال�سغرة  املن�ساآت  توؤديه  الذي  الدور 

تنمية القت�ساد الوطني، م�سًرا اإىل اأن خطط التنمية 

املتعاقبة اأكدت على دور امل�ساريع ال�سغرة واملتو�سطة 

قامت  ذلك  �سوء  ويف  التنموية،  الأهــداف  حتقيق  يف 

برنامج  اأول  بتبني  عقود  اأربعة  من  اأكــر  منذ  الدولة 

مُتنح  املهنية  امل�ساريع  لإقــرا�ــس  متخ�س�س  متويلي 

وخريجات  والفني  املهني  التدريب  مراكز  خلريجي 

اإىل  1403هـ  الأق�سى عام  التدريب ورفع حده  مراكز 

)200.000( ريال للقر�س الواحد.

كما نوه بتعدد املبادرات احلكومية لت�سجيع 

وتنمية هذا القطاع وتوفر التمويل املي�سر له، 

اإىل  �سر وب�سكل خا�س 
ُ
اأ قائاًل: »لعلي هنا 

لتوفر  جهود  من  احلكومة  تقدمه  ما 

واحليوي  املهم  القطاع  لهذا  التمويل 

التستر على العمالة الوافدة
يحرم السعوديين من قيادة القطاع

امللتقى السعودي الدولي للمنشآت الصغرية:

اع���ت���ب���ر امل��ل��ت��ق��ى ال���س���ع���ودي ال����دول����ي ل��ل��م��ن��ش��آت ال��ص��غ��ي��رة 
واملتوسطة ه��ذه املنشآت من أه��م احملفزات خللق ف��رص العمل 
وحتقيق التنمية االقتصادية يف اململكة، كونها متثل أكثر من 80 
يف املئة من فرص العمل يف القطاع اخلاص على مستوى العالم، 

وحوالي 47 يف املئة من إجمالي الدخل القومي.
املالية   ب��رع��اي��ة معالي وزي���ر  ب��ال��ري��اض  امللتقى م��ؤخ��ًرا  ُع��ق��د 
د.إب��راه��ي��م ال��ع��س��اف وح��ض��ور م��ع��ال��ي وزي���ر ال��ت��ج��ارة والصناعة 
د.توفيق الربيعة، وجرى تنظيمه بالتعاون بني صندوق التنمية 
الصغيرة  املنشآت  متويل  كفالة  )ب��رن��ام��ج  ال��س��ع��ودي  الصناعية 
ومجموعة  واالدخ���ار،  للتسليف  السعودي  البنك  واملتوسطة(، 

االقتصاد واألعمال.
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4 ماليين منشأة في المملكة 
والمسجل منها لدى وزارة 

العمل مليون منشأة فقط.!

إقامة مشروع صغير ال يتحقق بمجرد 
تسهيل اإلجراءات أو التمويل.

واملهن  الأعمال  مزاولة  على  لهم  ت�سجيًعا  املواطنني 

املن�سق  بــدور  والقيام  اخلا�س،  وحل�سابهم  باأنف�سهم 

 . والنا�سئة  ال�سغرة  املن�ساآت  قطاع  لرعاية  املكمل 

كما �سدرت املوافقة ال�سامية بزيادة راأ�س مال البنك 

ال�سعودي للت�سليف والدخار مببلغ )30( مليار ريال ، 

لي�سبح راأ�س ماله )36( مليار ريال.

ت�سجيع  يف  البنك  جهود  دعم  يف  ذلك  اأ�سهم  وقد 

هذا القطاع حيث بلغ عدد امل�ساريع ال�سغرة والنا�سئة 

العام  من  الأول  الربع  نهاية  حتى  البنك  من  املمولة 

وذلك  م�سروع،  األــف  وع�سرين  واحــًدا  2013م  احلــايل 

وقد  ريـــال،  مليون   )3140( قــدرهــا  اإجمالية  بقيمة 

وطبية   وتعليمية  �سناعية  اأن�سطة  على   ا�ستملت 

ونقل وخدمية اأخرى، كما حدث منو كبر 

املقدمة  الــقــرو�ــس  ومبلغ  عــدد  يف 

منذ بداية هذا العام.

ثم اأكمل: »انطالًقا من دور البنك كمن�سق مكمل 

دور  وهو  والنا�سئة  ال�سغرة  املن�ساآت  قطاع   لرعاية 

يف غاية الأهمية، قام باإعداد لئحة لتاأهيل وت�سنيف 

اإىل  والتي تهدف  البنك  والعاملة مع  الراعية  اجلهات 

من  لديها  ما  اأف�سل  تقدمي  على  اجلهات  تلك  ت�سجيع 

اجلهات  جمل�س  بتاأ�سي�س  ا  اأي�سً قــام  كما  خــدمــات، 

ي�سم يف  والذي  والنا�سئة  ال�سغرة  للمن�ساآت  الراعية 

ع�سويته )17( جهة راعية، واإقرار لئحته التنظيمية. 

لتعزيز  مــبــادرات  عــدة  على  حــالــًيــا  املجل�س  ويعمل 

والفاعلة  املعنية  اجلهات  بني  الأدوار  وتكامل  التن�سيق 

�سواء ب�سكل مبا�سر من خالل برنامج الإقرا�س يف 

غر  اأو  احلكومية  التنمية  و�سناديق  املالية  وزارة 

على  الوطنية  البنوك  ت�سجيع  خــالل  مــن  مبا�سر 

النخراط يف هذا التمويل.

ت�سرف  ــذي  ال الإقــرا�ــس  برنامج  اأن  واأو�ــســح 

للم�ساريع  مي�سرة  ــا  قــرو�ــسً يــقــدم  الــــوزارة  عليه 

وت�سمل  وال�سحية،  التعليمية  واملتو�سطة  ال�سغرة 

الأطفال(  ريا�س  ــ  )مدار�س  التعليمية  املجمعات 

ميول  كما  املتخ�س�سة،  التدريب  ومراكز  ومعاهد 

والكبرة  املتو�سطة  ال�سحية  امل�ساريع  الربنامج 

الواحد،  اليوم  جراحة  ومراكز  امل�ست�سفيات،  مثل 

اإجمايل  بلغ  وقد  املتخ�س�سة.  الطبية  واملجمعات 

 593 الآن  حتى  الــربنــامــج  تد�سني  منذ  الــقــرو�ــس 

ا مببلغ اإجمايل مقداره )8( مليارات ريال. قر�سً

ال�سعودي  ال�سناعية  التنمية  �سندوق  وي�سهم 

ب�سكل فاعل يف متويل امل�ساريع ال�سناعية ال�سغرة 

ال�سناعية  املــ�ــســاريــع  مــثــلــت  حــيــث  واملــتــو�ــســطــة، 

ماليني   )10( اإىل  قرو�سها  ت�سل  التي  ال�سغرة 

التي  امل�ساريع  من  باملئة   )53( ن�سبته  ما   - ريــال 

مولها ال�سندوق منذ اإن�سائه.

برنامج  اإنــ�ــســاء  املالية  وزارة  تبني  اإىل  ــار  واأ�ــس

وذلك  واملتو�سطة  ال�سغرة  املن�ساآت  لتمويل  »كفالة« 

واأ�سندت  التجارية،  البنوك  مع  بالتعاون  2006م  عام 

ب على معيقات التمويل  الَتَغلُـّ اإدارته لل�سندوق بهدف 

امل�سريف للمن�ساآت ال�سغرة واملتو�سطة وذلك بتغطية 

ن�سبة كبرة من خماطر عدم ال�سداد. 

الربنامج  اأقرها  التي  الكفالت  عدد  ارتفع  وقد 

الربع  نهاية  اإىل  2006م  عــام  تد�سينه  منذ  لي�سل 

قيمتها  كفالة   5250 من  اأكــر  العام  هــذا  من  الأول 

باإجمايل  من�ساأة  ــــ3160  ل ريــال  مليار   2.6 حــوايل 

متويل لهذه املن�ساآت بحوايل 5.3 مليارات ريال، واأنوه 

الربنامج  مع  التجارية  البنوك  بتعاون  املنا�سبة  بهذه 

اأ�سحاب  اأدعو  كما  التعاون،  هذا  من  للمزيد  متطلًعا 

املن�ساآت ال�سغرة واملتو�سطة لال�ستفادة من الربنامج 

الإداريــة  املجالت  يف  تدريبية  دورات  من  يقدمه  وما 

اأهمية اجلانب  والت�سويقية والتي يف نظري هي بنف�س 

التمويلي وال�سمان، كما اأود اأن اأنوه بدور موؤ�س�سة النقد 

ويف  امل�سريف  املعهد  يف  التدريب  يف  ال�سعودي  العربي 

خمتلف املناطق بالإ�سافة جلهودها مع البنوك لإن�ساء 

اإدارات خمت�سة يف متويل تلك املوؤ�س�سات«.

ثم ا�ستعر�س الوزير دور البنك ال�سعودي للت�سليف 

اأهم  اأحــد  باعتباره  املن�ساآت  تلك  دعــم  يف  والدخـــار 

املي�سر  والتمويل  الرعاية  لتوفر  الهادفة  املــبــادرات 

لهذه املن�ساآت، ولتفعيل دوره مت تعديل نظامه لي�سبح 

بـــدون فــائــدة للمن�ساآت  اأهــدافــه تــقــدمي قــرو�ــس  مــن 

من  واملــهــن  احلــرف  ولأ�ــســحــاب  والنا�سئة  ال�سغرة 

700 مشارك .. و تجارب ناجحة
دولية  م�سرفية  موؤ�س�سات  ممثلي  كبار  من  م�سارك   700 من  اأكــر  امللتقى  يف  �سارك 

وعدد من روؤ�ساء �سناديق التنمية وبرامج التمويل وقادة امل�سارف وروؤ�ساء الغرف التجارية 

ال�سعودية، وكبار التنفيذيني لكربى املوؤ�س�سات ال�سعودية، وعدد من قادة ال�سركات واملنظمات 

النا�سئة  وامل�ساريع  واملتو�سطة  ال�سغرة  املن�ساآت  اأ�سحاب  من  وعــدد  والدولية،  الإقليمية 

وتطوير  دعم  و�سبل  اآليات  بحث  اإىل  امللتقى  وهدف  اململكة.  م�ستوى  على  والناجحة  البارزة 

والجتماعية  القت�سادية  التغرات  العديد من  واملتو�سطة   يف ظل  ال�سغرة  املن�ساآت  قطاع 

املوؤثرة، وذلك من خالل التعرف على جهود القطاع اخلا�س وال�سركات الكربى يف دعم ومتويل 

املن�ساآت ال�سغرة واملتو�سطة والربامج التقليدية لتمويل هذه النوعية من املن�ساآت، اإ�سافة اإىل 

التعرف على بع�س التجارب الدولية الناجحة يف دعم القطاع و�سبل ال�ستفادة منها.

معايل وزير املالية  د.اإبراهيم الع�صاف
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اإجمايل الناجت القومي.

الت�صليف والدخار

اأو�ــســح  املــوؤمتــر  اأمــــام  كلمته  ويف 

د.  والدخـــــار،  الت�سليف  لبنك  الــعــام  املــديــر 

جمل�س  قـــرار  على  بــنــاء  اأنـــه  احلني�سل  اإبــراهــيــم 

خطة  بــاإعــداد  البنك  تكليف  �سدر  فقد  الــ�ــســورى 

قرو�س  �سمان  وبرنامج  املوحد  ال�سباك  لربناجمي 

البنك من  انتهى  والنا�سئة، وقد  ال�سغرة  املن�ساآت 

اإعداد اخلطة التنفيذية لربنامج ال�سباك املوحد ومت 

رفعها بانتظار اإقرارها. 

ويعمل البنك حالًيا على اللم�سات الأخرة للخطة 

ال�سغرة  املن�ساآت  قرو�س  �سمان  لربنامج  التنفيذية 

املن�ساآت  بني  التكامل  برنامج  على  ا  واأي�سً والنا�سئة. 

من  التي  الــربامــج  من  وغرها  والكبرة،  ال�سغرة 

�ساأنها توفر واإيجاد اأر�سية �سلبة ت�سمن التخفيف من 

اأ�سباب الف�سل والتعر للم�ساريع.

ولفت د.احلني�سل اإىل اأنه يف عام 1427هـ )2006 

ميالدي( »�سدر نظام جديد للبنك ال�سعودي للت�سليف 

الجتماعية،  ملهامه  لي�ساف  ملكي  مبر�سوم  والدخــار 

فائدة  بــدون  قرو�س  بتقدمي  تتمثل  اقت�سادية  مهام 

املن�سق  بــدور  والقيام  والنا�سئة  ال�سغرة  للمن�ساآت 

املكمل لرعاية قطاع املن�ساآت ال�سغرة والنا�سئة.

الآن  حتى  اجلديد  البنك  نظام  �سدور  ومنذ 

اإجــراءاتــه  وت�سريع  اأدائـــه  يف  نوعية  قــفــزات  حقق 

خطته  تطوير  على  البنك  عمل  ذلــك  مع  وتــزامــن 

التجارب  على  والطـــالع  ال�ساملة  ال�سرتاتيجية 

الدولية وبيوت اخلربة العاملية«.

ب�سكل  امل�ساهمة  على  »ين�سّب طموحنا  واأ�ساف، 

املن�ساآت  قــطــاع  وازدهــــار  نه�سة  يف  وحقيقي  فــاعــل 

�سنع  يف  وامل�ساركة  اململكة  يف  والنا�سئة  ال�سغرة 

يف تنمية قطاع املن�ساآت ال�سغرة والنا�سئة.

ودعم  برعاية  الزراعية  التنمية  �سندوق  وي�سهم 

خالل  من  الــزراعــي،  القطاع  يف  ال�سغرة  املن�ساآت 

الزراعية  ولل�سناعات  للمزارعني  قــرو�ــس  تــقــدمي 

والغذائية، والدعم للجمعيات التعاونية الزراعية والتي 

بدورها تقدم العديد من اخلدمات للعاملني بالقطاع 

الزراعي خا�سة �سغار املزارعني.

حفز  يف  العمل  وزارة  جهود  اإىل  الــوزيــر  واأ�ــســار 

التوظيف يف هذا القطاع وت�سجيع انخراط اأعداد اأكرب 

القطاع  مــبــادرات  وكذلك  فيه،  للعمل  املواطنني  من 

اخلا�س يف رعاية ومتويل املن�ساآت ال�سغرة والتي لها 

دور مهم يف دعم جهود اإيجاد مزيد من فر�س العمل 

لل�سباب، واأدعو بهذه املنا�سبة اإىل تعاون وتكامل اأوثق 

بني هذه املبادرات من اأجل تعزيز العوائد منها.

اجلهود  ودور  اأهمية  من  الرغم  على  اإنــه  وقــال 

يتحقق  ل  �سغر  مــ�ــســروع  اإقــامــة  اأن  اإل  احلكومية 

مبجرد ت�سهيل الإجراءات اأو توفر التمويل الالزم، بل 

بها  الهتمام  ينبغي  التي  الق�سايا  من  الكثر  هناك 

وجهات  واملتو�سطة  ال�سغرة  الأعمال  رواد  قبل  من 

الإداريـــة  باجلوانب  العناية  اأهمها:  ومــن  التمويل، 

وتطوير الكفاءات، وتنظيم اإجراءات العمل و�سيا�سات 

العاملني، والهتمام بالت�سويق، والتو�سعات املدرو�سة.

احلكومة  جهود  تكون  لن  ــه  اأن اإىل  اأ�ــســار  كما 

الق�ساء  يف  اجلميع  تــعــاون  دون  وناجحة  مكتملة 

املواطنني  من  الكثر  التي حرمت  الت�سرت  اآفة  على 

من فر�س الدخول والعمل يف هذا القطاع، واأ�سعف 

اإ�سهامه يف التوظيف، واأوجد مناف�سة غر عادلة.

تكثفت  فقد  تعلمون  )كما  بقوله:  الوزير  وختم 

جهود اجلهات املخت�سة موؤخًرا للق�ساء على ت�سوهات 

�سوق العمل يف اململكة، و�ستنجح هذه اجلهود باإذن اهلل 

ثم بتعاون اجلميع ملا فيه م�سلحة الوطن واملواطن(.

القطاع املميز

وال�سناعة  التجارة  وزير  و�سف  جانبه  من 

يف  ال�سغرة  املن�ساآت  الربيعة  توفيق  د. 

اململكة بـ القطاع املميز، لفًتا اإىل اأن 

وزارة التجارة وال�سناعة تعمل 

اإجــــراءات  ت�سهيل  على 

بثالثة  خمت�سرة  باتت  والتي  التجاري،  الت�سجيل 

اأيام كحد اأق�سى �سمن العا�سمة الريا�س، على اأن 

يتم تطبيق تلك القاعدة يف كافة اأجزاء اململكة قبل 

نهاية العام اجلاري؛ هذا بالإ�سافة اإىل توفر خدمة 

ا�ستخراج ال�سجل التجاري اإلكرتونًيا.

وقال د.الربيعة اإن املن�ساآت ال�سغرة واملتو�سطة 

متثل اأكر من 80 يف املئة من فر�س العمل يف القطاع 

اخلا�س على م�ستوى العامل، وحوايل 47 يف املائة من 

اإجمايل الدخل القومي. يف املقابل، هناك تفاوت يف 

هذه الن�سب على م�ستوى اململكة، حيث متثل املن�ساآت 

فر�س  من  املائة  يف   51 نحو  واملتو�سطة  ال�سغرة 

العمل يف القطاع اخلا�س، وحوايل 22 يف املائة من 

6 جلسات .. وقضايا متخصصة
احتوى امللتقى 6 جل�سات ناق�ست جمموعة من الق�سايا الرئي�سية اأبرزها:

التمويل  توافر  وانعكا�سات  العمل،  فر�س  خلق  يف  واملتو�سطة  ال�سغرة  املن�ساآت  دور 

امل�سريف على تطور قطاع املن�ساآت ال�سغرة واملتو�سطة، و�سبل تطوير برامج التمويل املالئمة 

لهذه ال�سريحة من املوؤ�س�سات، واملبادرات املقدمة من ال�سركات الكربى، و�سبل ال�سراكة بني 

القطاعني العام واخلا�س يف دعم وتنمية املن�ساآت ال�سغرة واملتو�سطة، وتقييم برامج خماطر 

بع�س  وا�ستعرا�س  التمويل،  خماطر  �سمان  قطاع  يف  اجلديدة  الجتاهات  وعر�س  التمويل 

وا�ستعرا�س  واملتو�سطة،  ال�سغرة  املن�ساآت  قطاع  وتطوير  دعم  يف  الرائدة  الدولية  التجارب 

عدد من ق�س�س النجاح لأ�سحاب املن�ساآت ال�سعودية ال�سغرة واملتو�سطة البارزة.

االهتمام بحاضنات األعمال 
يدعم المشاريع الناشئة التي 

تتمتع بمقومات النمو.

معايل وزير التجارة وال�صناعة د.توفيق الربيعة
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ال�سيا�سات التنظيمية له. 

وقـــد نــتــج عــن ذلـــك عــدة 

اأطــلــقــنــا برنامج  مـــبـــادرات  حــيــث 

�سريحة  اأكــرب  احتياج  ليلبي  »م�سارات« 

تاأهيل  على  وعملنا  التمويل،  طالبي  مــن 

وت�سنيف اجلهات الراعية التي هي مبثابة الأذرع 

خدمات  تقدمي  يف  دورهــا  لتمار�س  للبنك  التنفيذية 

خالل  مــن  والنا�سئة  ال�سغرة  للمن�ساآت  الــرعــايــة 

ال�ست�سارات وغرها من اخلدمات،  وتقدمي  التدريب 

ي�سم  موحد  جمل�س  تاأ�سي�س  مــبــادرة  على  عملنا  ثم 

ال�سغرة  املن�ساآت  قطاع  يف  العاملة  اجلهات  جميع 

واملتو�سطة«.

حتديات

لتنمية  الريا�س  مركز  اأمناء  جمل�س  رئي�س  اأمــا 

الأعمال ال�سغرة واملتو�سطة من�سور ال�سري فتناول 

واملتو�سطة،  ال�سغرة  املن�ساآت  تواجه  التي  التحديات 

اأبرزها يكمن يف غياب الإح�ساءات الدقيقة  اإن  وقال 

لها يف ال�سعودية، اإذ ت�سر الدرا�سات اإىل اأنه من اأ�سل 

اململكة  يف  عاملة  ومتو�سطة  �سغرة  من�ساأة  ماليني   4

يبلغ امل�سجل منها لدى وزارة العمل مليون من�ساأة فقط، 

الوافدة  العمالة  الت�سرت على  م�سكلة  بتفاقم  ي�سمح  ما 

ويحرم ال�سعوديني من فر�س التوظيف يف هذا القطاع.

بني  ال�سباب  ن�سبة  ارتفاع  اأن  ال�سري  واأو�سح 

العوامل  اأهـــم  اأحـــد  ي�سكل  ال�سعوديني  املــواطــنــني 

يدخل  اململكة، حيث  املن�ساآت يف  للرتكيز على هذه 

�سنوًيا،  �سعودي  �ساب  األــف   300 نحو  العمل  �سوق 

م�سًرا اإىل اأن متليك فئة ال�سباب ال�سعودي مل�ساريع 

اأهم  اأحد  ال�سعودية ميثل  �سغرة ومتو�سطة يف 

ت�سبع  ظــل  يف  البطالة  مكافحة  عــوامــل 

الب�سرية  باملوارد  احلكومي  القطاع 

الوطنية.

تو�صيات

من بني التو�سيات التي تو�سل اإليها امللتقى: 

- التاأكيد على اأهمية وجود كيان متكامل يت�سمن كافة 

ال�سيا�سات واملوؤ�س�سات والربامج واملبادرات اخلا�سة 

التفاعل  لتاأمني  واملتو�سطة  ال�سغرة  باملوؤ�س�سات 

والتكامل فيما بينها، وو�سع ت�سنيف حمدد ووا�سح 

لها على م�ستوى اململكة.

- العمل على حت�سني بيئة املعلومات الئتمانية لت�سجيع 

املالية  البيانات  ندرة  ظل  يف  التمويل،  على  البنوك 

الدقيقة عند قطاع ال�سركات ال�سغرة واملتو�سطة.

ال�سغرة  وامل�ساريع  الأعمال  بحا�سنات  الهتمام   -

تتمتع  التي  النا�سئة  امل�ساريع  لدعم  واملتو�سطة، 

مبقومات النمو.

يف  والبحثي  الأكادميي  اجلامعات  دور  على  التاأكيد   -

كفالة
اإن�ساء برنامج كفالة مثل نقلة نوعية على طريق �سد ثغرة يف منظومة  اأن  اأظهر امللتقى 

بني  ال�سراكة  اأ�سكال  اأجنح  من  واأ�سحى  واملتو�سطة،  ال�سغرة  للموؤ�س�سات  املتاح  التمويل 

موؤ�س�سة عامة وبني امل�سارف. 

 51 بـ  2012 مقارنة  كفالة خالل عام   1760 وقد قفزت اعتمادات الربنامج لت�سل اإىل 

كفالة فقط عام 2006، وهو العام الذي �سهد بداية الربنامج. 

ومل تقت�سر ن�ساطات الربنامج على اإ�سدار الكفالت وحتفيز التمويل لل�سركات ال�سغرة 

ا توفر التدريب والتطوير لهم. واملتو�سطة، بل �سملت اأي�سً

البد من توعية طالب التمويل 
ومساعدته بدراسات جدوى 

دقيقة وموضوعية

تنمية ودعم قطاع املن�ساآت ال�سغرة واملتو�سطة.

- حتفيز امل�سارف ال�سعودية للقيام بدور اأكرب يف عملية 

يتنا�سب مع  واملتو�سطة مبا  ال�سغرة  املن�ساآت  متويل 

طبيعتها.

- اإطالق مبادرات متويلية متخ�س�سة لت�سجيع اأن�سطة 

ال�سغرة  املن�ساآت  م�ستوى  على  حمــددة  وقطاعات 

واملتو�سطة وامل�ساريع النا�سئة.

- تعزيز متويل املبادرات النا�سئة يف املناطق الأقل منًوا.

وتقدمي  الأعــمــال،  لـــرواد  الــكــربى  ال�سركات  تبني   -

املنتجات  وت�سويق  التدريب  م�ستوى  على  لهم  الدعم 

وترويجها حملًيا وعاملًيا.

- توعية طالب التمويل يف احل�سول على اخلربة العلمية 

جدوى  درا�ــســات  اإعـــداد  على  وم�ساعدته  للم�سروع 

دقيقة ومو�سوعية.

التعاون  جمل�س  دول  م�ستوى  على  التكامل  تــاأمــني   -

عرب  واملتو�سطة  ال�سغرة  املن�ساآت  بقطاع  اخلليجي 

بنية ت�سريعية حديثة قادرة على مواكبتها.

- اإطـــالق لئحة مــوؤ�ــســرات ريـــادة الأعــمــال لــدى دول 

جمل�س التعاون اخلليجي.

جانب من ح�صور فعاليات امللتقى
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نجاحات.. متواضعة
جمموعتني  اإىل  الدرا�سة  جمال  يف  اخلليجي  التعاون  دول  الدرا�سة  ق�سمت 

رئي�سيتني، ت�سم الأوىل: الإمارات، ال�سعودية وقطر، فيما ت�سم الثانية: البحرين، 

�سلطنة ُعمان والكويت.

دول  بني  واملقارنة  بالتف�سيل  املعرفية  ال�سناعات  حماور  الدرا�سة  وتناولت 

املجموعتني ومن ذلك:

املوارد الب�صرية:

لحظت الدرا�سة اأنه على الرغم من التح�سينات العديدة التي اأجنزتها دول 

املكونات  كاإحدى  العالية  املهارة  ذات  الب�سرية  املــوارد  جمال  يف  التعاون  جمل�س 

متوا�سعة  مراتب  حتتل  زالــت  ل  اأنها  اإل  املعرفية،  لل�سناعات  الثالث  الرئي�سة 

بالن�سبة للدول املتقدمة مثل اإيرلندا، و�سنغافورة وماليزيا.

�سكلت  حيث  الب�سرية  للموارد  بالن�سبة  الإجنــاز  يف  املجل�س  دول  تفاوتت  كما 

اإىل  بالإ�سافة  قطر  ودولــة  ال�سعودية،  الإمـــارات،  دولــة  مثلت  الأوىل  جمموعتني 

البحرين التي اأحرزت تقدًما فيما يتعلق مبتغر التعليم اخلا�س مبوؤ�سر القت�ساد 

املعريف، اأما املجموعة الثانية وهي الكويت، و�سلطنة ُعمان فكانت مراتبها متدنية 

ن�سبًيا يف موؤ�سرات املوارد الب�سرية ذات الكفاءة العالية.

الصناعات املعرفية بدول الخليج

مستشارة  ذي�اب  د.لي�لى  للباحثة  دراس��ة  كشفت 
ال��ت��خ��ط��ي��ط اإلس��ت��رات��ي��ج��ي ألم��ي��������ن ع�����������ام منظمة 
اململكة  ت��ب��وؤ  ع��ن  الصناعية  ل��اس��ت��ش��ارات  اخلليج 
املعرفية  بالصناعات  يتعلق  فيما  متقدمة  م��راك��ز 
العالية،  ال��ك��ف��اءة  ذات  البشرية  امل���وارد  تضم:  التي 
ونظم االبتكار، والبنية التحتية، وذلك يف محيط 
مع  متساوية  ت��ب��دو  بنسب  اخلليجي  ال��ت��ع��اون  دول 
دولتي اإلمارات وقطر، فيما أوضحت أن البحرين، 
س��ل��ط��ن��ة ُع���م���ان وال���ك���وي���ت حت��ت��اج إل����ى ال��ك��ث��ي��ر من 
اجلهود واإلصاحات يف العناصر الثاث وإن كانت 
بالعناصر  امل��ؤش��رات اخل��اص��ة  ق��د تفوقت يف بعض 
الرئيسة الثاث التي تتميز بها الصناعات املعرفية 
ول��ك��ن امل��ت��وس��ط ال���ع���ام ل��ل��م��رات��ب أو ال��ن��ق��اط ال��ت��ي 

حصلت عليها ال يزال متواضًعا.
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ي�ستدعي  ممــا  واجلــامــعــات  البحوث  ومــراكــز 

الثقافة  يف  جـــذري  تغير  اإحـــــداث  �ـــســـرورة 

م�ساألة  اأن  يوؤكد  ما  لل�سناعيني  القت�سادية 

اإبداعي  تعليمي  نظام  وبناء  والتطوير  البحث 

ولكن  الأوىل  بالدرجة  احلكومات  مهمة  هــي 

اأكرب  ياأخذ دوًرا  اأن  يجب على القطاع اخلا�س 

يف هذه امل�ساألة اأكر مما هو عليه الآن. 

موؤ�صرات التناف�صية العاملية

العاملي ال�سادر من  التناف�سية  لتقرير  وفًقا 

املنتدى القت�سادي للعام 2011- 2012 ُيالحظ 

التعاون  دول جمل�س  ت�سدرت  قد  قطر  دولة  اأن 

دولة   142 اأ�سل  من   14 املرتبة  على  بح�سولها 

 –  1( من  مقيا�س  على   5.2 النقاط  وجمموع 

بح�سولها  ال�سعودية  العربية  اململكة  تلتها   ،)7

على املرتبة 17، وهذا يعترب موؤ�سًرا اإيجابًيا يعزز 

وي�ستمل  البتكار،  جمال  يف  الدولتني  قدرة  من 

هذا املوؤ�سر على ثالثة موؤ�سرات فرعية وهي:

- موؤ�سر املتطلبات الأ�سا�سية: ويت�سمن اأربع 

التحتية،  والبنية  املوؤ�س�سات،  ركائز فرعية وهي 

والتعليم  وال�سحة  الكلي  القت�ساد  وا�ستقرار 

البتدائي.

�ست  ويت�سمن  الكفاءة:  حم�سنات  موؤ�سر   -

والــتــدريــب،  الــعــايل  التعليم  وهــي  فرعية  ركــائــز 

وكفاءة  العمل،  �سوق  وكفاءة  ال�سلع،  �سوق  وكفاءة 

�سوق املال، وال�ستعداد التكنولوجي وحجم ال�سوق.

وتندرج  والتطوير:  البتكار  - موؤ�سر عوامل 

الأعمال  تطوير  وهما  فرعيتان  ركيزتان  حتته 

والبتكار.

وقد تفوقت اململكة العربية ال�سعودية يف موؤ�سر 

معززات الكفاءة للتناف�سية حيث احتلت املرتبة 24 

عاملًيا من اأ�سل 142 دولة، وكذلك تفوقت بالن�سبة 

وهــي:  املــوؤ�ــســر  بــهــذا  اخلا�سة  الفرعية  للركائز 

ال�سوق.  حجم  وركيزة  ال�سلع  �سوق  كفاءة  ركيزة 

و25  الثانية خليجًيا  املرتبة  الإمــارات  احتلت  فيما 

دولًيا، ودولة قطر املرتبة الثالثة خليجًيا و27 دولًيا 

بالن�سبة ملوؤ�سر معززات الكفاءة.

التي  وماليزيا  بـــراءة،   12،337 بعدد  الخـــرتاع، 

اأكــر مما ح�سلت  اخــرتاع  بــراءات  على  ح�سلت 

عليه دول املجل�س جمتمعة عام 2010.

ــفــاق  الإن ن�سبة  يف  الــكــبــر  ــتــدين  ال وظــهــر 

وال�ستثمار يف البحث والتطوير يف دول املجل�س 

با�ستثناء دولة قطر التي خ�س�ست له 2.8% من 

الناجت املحلي الإجمايل يف العام 2009م.

كذلك يت�سح اأن جميع املنتجات التي يتطلب 

�سرورة  اإىل  حتتاج  عالية،  تقنية  ت�سنيعها 

تواكب  لكي  والتطوير  البحث  يف  ال�ستثمار 

ال�سركات  اأن  لذا جند  تناف�سية،  وتظل  التطور 

جزًءا  تخ�س�س  املتطورة  الدول  يف  ال�سناعية 

كي  العلمي  البحث  لتمويل  اإيراداتها  من  كبًرا 

حتافظ على تناف�سيتها وعلى جودة منتجاتها. 

اأما بالن�سبة لدول املجل�س فاإن غالبية ال�سركات 

ال�سريعة  ال�سناعية تف�سل احللول  واملوؤ�س�سات 

خماطرها،  بانخفا�س  تت�سم  التي  واجلاهزة 

الأبحاث  عملية  يف  ال�ستثمار  عن  حتجم  فهي 

ــون ذات قـــدر عـــاٍل  ــك ــي قـــد ت ــت ــر ال ــطــوي ــت وال

مل�ساكل  حــلــول  اإيــجــاد  �سبيل  يف  املخاطر  مــن 

ف�ساًل  هذا  الإنتاجية،  لتح�سني  اأو  تكنولوجية 

املجل�س  دول  يف  ال�سناعية  العقلية  اأن  عــن 

والتطوير  البحث  نحو  موجهة  لي�ست  مبعظمها 

يف  بداأ  ملمو�سا  حت�سنا  هناك  اأن  مالحظة  مع 

ال�سنوات اخلم�س الأخرة فيما يتعلق بال�سراكة 

بني بع�س ال�سركات العاملية واجلامعات ومراكز 

وتوتال  �سل  �سركة  مثل  املنطقة  يف  البحوث 

مثل  املحلية  ال�سركات  وبع�س  واك�سوموبيل 

يزال  ل  ولكن  للبرتول،  وقطر  و�سابك  اأرامكو 

ذلك التعاون غر كاٍف وحتتاج دول املجل�س اإىل 

�سراكات اإ�سرتاتيجية بني املوؤ�س�سات ال�سناعية 

الهتمام بالبحث العلمي 

البحث  بق�سايا  احلكومي  الهتمام  تزايد 

دول  يف  الأخـــرة  اخلم�س  ال�سنوات  يف  العلمي 

جمــلــ�ــس الــتــعــاون اخلــلــيــجــي. وهــــذا مـــا متت 

على  ـــدول  ال تلك  تــاأكــيــد  خــالل  مــن  مالحظته 

القت�سادي  التنويع  يف  العلمي  البحث  اأهمية 

والتنمية يف وثائق الروؤى الوطنية واإ�سرتاتيجيات 

كقطاع  القطاعية  والإ�ــســرتاتــيــجــيــات  التنمية 

زيادة  اإىل  بالإ�سافة  ال�سناعة،  وقطاع  التعليم 

عدد املراكز البحثية فيها. 

ودولة  ال�سعودية  العربية  اململكة  اأن  ولوحظ 

العلمي،  للبحث  كــبــرا  اهتماما  توليان  قطر 

فال�سعودية تتميز مبراكزها البحثية والإجنازات 

بـــراءات  واأهــمــهــا  ــز  ــراك امل تــلــك  الــتــي حققتها 

الخرتاع، اأما بالن�سبة لقطر فالهتمام بالبحث 

لدولة  الوطنية  الروؤية  يف  ووا�سح  جلي  العلمي 

البحث  على  اإنــفــاقــهــا  حجم  ويف   2030 قطر 

العلمي ونوعية مراكز البحوث فيها. 

لكن على الرغم من تزايد الهتمام احلكومي 

تعترب  اأنــهــا  اإل  املجل�س  دول  يف  العلمي  بالبحث 

التي  الــعــامل  دول  ببع�س  مقارنة  ن�سبًيا  متاأخرة 

�سريًعا  اقت�سادًيا وحتوًل �سناعًيا  ازدهاًرا  �سهدت 

مثل ال�سني التي ح�سلت بح�سب التقرير ال�سنوي 

للمنظمة العاملية للملكية الفكرية على املركز الأول 

بــراءات  يف  النمو  ن�سبة  اإجمايل  حيث  من  عاملًيا 

المملكة تتبوأ مراكز متقدمة 
في الصناعات المعرفية بفضل 

كوادر بشرية جيدة، ونظم 
ابتكار، وبنية تحتية قوية.

الدولة
املرتبة

)من اأ�صل 241(

 جمموع النقاط

)7-1(

274.9 الإمارات

374.5البحرين

175.2ال�سعودية

324.6عمان

145.2قطر

436.4الكويت

موؤ�صرات التناف�صية العاملية للعام 2011-2012
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اأن دول جمل�س  ُلــوحــظ  عــام  نــحــٍو  وعــلــى 

التعاون حققت تقدًما ملحوًظا ن�سبًيا بالن�سبة 

اململكة  وخا�سة  العاملية  التناف�سية  ملوؤ�سرات 

حققتا  حيث  قطر  ــة  ودول ال�سعودية  العربية 

املــوؤ�ــســرات  لــهــذه  بالن�سبة  �ــســريــًعــا  تــقــدًمــا 

ولكن  تن�سوي حتتها،  التي  الفرعية  والركائز 

من  املــزيــد  اإىل  يحتاج  التقدم  هــذا  ــزال  ي ل 

اجلهود للح�سول على مراتب اأف�سل.

مراكز البحوث والتطوير

ويوجد  مركًزا   79 البحوث  مراكز  عدد  بلغ 

منها يف اململكة العربية ال�سعودية 58 مركًزا اأي 

البحوث يف دول  اإجمايل مراكز  73% من  بواقع 

املجل�س، ولوحظ اأن 22 % من مراكز البحوث يف 

دول املجل�س مراكز متعددة التخ�س�س والباقي 

منها متخ�س�س يف جمال واحد.

دول  بني  الأول  املركز  ال�سعودية  تبواأت  وقد 

البحوث  مراكز  عدد  حيث  من  التعاون  جمل�س 

وعدد البحوث املنجزة يف ال�سنوات 2007 و2008 

و2009، منجزة اأكر من ن�سف البحوث املنجزة 

لعام  لنتائج م�سح ميداين  وفًقا  املجل�س  يف دول 

2010، حيث بلغ عددها 318 بحًثا، على الرغم 

الريا�س  حا�سنة  ي�سمل  مل  العدد  هــذا  اأن  من 

املركبات  لأبــحــاث  الوطني  املــركــز  ول  للتقنية 

بالإ�سافة اإىل املراكز التي مل ت�ستجب للم�سح.

 ويرجع ذلك اإىل اأن ال�سعودية ت�سم حوايل 

ثالثة  حــوايل  اأي  والتطوير،  للبحث  مركًزا   58

دول  يف  والتطوير  البحث  مراكز  عدد  اأ�سعاف 

تكون  اأن  الطبيعي  مــن  لــذا  جمتمعة،  املجل�س 

خمرجات تلك املراكز اأكر من حيث العدد الكلي 

ال�سناعية  البحوث  البحوث ولإجمايل  لإجمايل 

من  م�سنًعا   4663 مــن  اأكـــر  لديها  اإن  حيث 

األف م�سنع عامل يف دول   13 اإجمايل اأكر من 

ال�ستثمارات  حجم  اأن  اإىل  بالإ�سافة  املجل�س. 

يف ال�سناعة يف ال�سعودية بلغ حوايل 113 مليار 

مليار   220 حــوايل  اإجــمــايل  من  اأمــركــي  دولر 

دولر يف دول املجل�س للعام 2010..

الكويت قطر عمان ال�صعودية البحرين الإمارات الدولة

املرتبة املرتبة املرتبة املرتبة املرتبة
*
املرتبة ركائز التناف�صية

66 16 44 24 46 27 عوامل البتكار والتطوير

62 12 40 17 33 23 الركيزة 11: تطوير الأعمال

84 18 47 26 61 28 الركيزة 12: البتكار

90 11 57 21 117 32 القدرة على البتكار 

75 6 62 36 102 40 نوعية موؤ�س�سات البحث العلمي

115 20 45 18 99 24 اإنفاق ال�سركات على البحث والتطوير

105 10 56 28 87 37
التعاون يف جمال البحث والتطوير بني 

اجلامعات والقطاع ال�سناعي

97 1 12 3 17 5
امل�سرتيات احلكومية من منتجات التكنولوجيا 

املتطورة

65 24 99 26 55 18 توافر العلماء واملهند�سني

35 90 70 44 54 50 براءات الخرتاع

نتائج موؤ�صر عوامل البتكار والتطوير للتناف�صية العاملية للعام 2012-2011
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ويت�سح اأن املجالت ذات الأولوية بالبحث يف 

دول جمل�س التعاون وفًقا لقرتاح مراكز البحوث 

وقطاع  وال�سيدلة  الطب  قطاع  هــي  والتطوير 

الطاقة 12 % لكٍل منهما، يليهما قطاع التكنولوجيا 

والت�سالت وقطاع البيئة وقطاع الت�سنيع 10 % 

لكل منهم يليهم قطاع الإن�سانيات 7 %.

م�صرتيات احلكومة من التكنولوجيا

على  ح�سلت  قطر  اأن  الدرا�سة  اأو�سحت 

املرتبة الأوىل خليجًيا ودولًيا من اأ�سل 142 دولة 

تلتها اململكة العربية ال�سعودية يف املرتبة الثانية 

الرابعة  الإمــارات  ودولــة  دولًيا  والثالثة  خليجًيا 

دول  اأن  ويــالحــظ  ــا.  ــًي دول واخلام�سة  خليجًيا 

املجل�س قد اأحرزت تقدًما وا�سًحا بالن�سبة لهذا 

املوؤ�سر حيث ت�سدرت دول العامل با�ستثناء دولة 

الكويت التي ح�سلت على املرتبة 97 دولًيا.

ال�صتعداد احلكومي )اجلهوزية للحكومة 

الإلكرتونية(

التعاون  جمل�س  دول  اأن  يت�سح  عام  ب�سكل 

وال�سيا�سات  الإجــراءات  مع  العديد  اتخذت  قد 

قوانني  مثل  الت�سريعات  بع�س  بتعديل  اخلا�سة 

فر�س  من  يعزز  مبا   FDI الأجنبي  ال�ستثمار 

حقوق  مثل  املعرفية  ال�سناعات  يف  ال�ستثمار 

جمـــالت  يف   %100 ــكــون  ت ــب  ــالأجــان ل املــلــكــيــة 

عالية  وال�سناعات  التكنولوجيا  يف  ال�ستثمار 

اخلا�سة  ال�سيا�سات  بع�س  ــا  واأيــ�ــسً التقنية 

الأعــمــال،  مــزاولــة  و�سهولة  العمالة  با�ستقدام 

دول  ــاإن  ف امللحوظ  التح�سن  مــن  الــرغــم  وعلى 

يف  التح�سينات  من  املزيد  اإىل  حتتاج  املجل�س 

هذا املجال.

امل���ال )م��ت��غ��ري موؤ�ص�صات  وراأ�����س  ال��ت��م��وي��ل 

التمويل والبنوك(

اأهم  من  املال  وراأ�س  التمويل  عن�سر  يعترب 

العوامل املوؤثرة على تطوير ال�سناعات املعرفية 

ا اأن �سركات هذه ال�سناعات مبعظمها  وخ�سو�سً

جديدة على �ساحة العمل. 

الذي  التمويل  معظم  اأن  يالحظ  ذلك  ومع 

التنمية  بنوك  اأو  ال�سناعية  البنوك  به  تقوم 

للم�سروعات ال�سناعية يتم يف اإطار ال�سناعات 

الــ�ــســغــرة واملــتــو�ــســطــة فــالــتــمــويــل يف جمــال 

ال�سناعات املعرفية ل يزال غائًبا اإىل حد كبر.

التعاون  جمل�س  دول  اململكة  ت�سدرت  وقد 

على  نقطة   7.13 على  ح�سلت  حيث  اخلليجي 

مقيا�س من 0- 10 للعام 2009، واحتلت �سلطنة 

ُعمان املرتبة الثانية خليجًيا بواقع 6.75 نقطة. 

واملالحظ اأن دور موؤ�س�سات التمويل والبنوك يف 

دول املجل�س يف متويل امل�ساريع متوا�سع با�ستثناء 

اململكة والإمارات ومع ذلك هناك حاجة كربى 

التمويل  موؤ�س�سات  قبل  مــن  اأكـــرب  تــدخــل  اإىل 

والبنوك يف دعم امل�ساريع يف جمال ال�سناعات 

املعرفية يف دول املجل�س.

البنية التحتية لل�صناعة املعرفية:

الــتــعــاون  جمل�س  دول  مــن  اأربــــع  حققت 

املكون  التحتية  البنية  جمال  يف  جلًيا  تقدًما 

وتت�سدر  املعرفية.  لل�سناعة  الثالث  الرئي�سي 

جمل�س  دول  املتحدة  العربية  الإمـــارات  دولــة 

بالبنية  اخلا�سة  املوؤ�سرات  معظم  يف  التعاون 

من  ظهر  والــذي  املعرفية  لل�سناعة  التحتية 

املثال:  �سبيل  على  وهي  موؤ�سرات  عدة  خالل 

اإجمايل  من  اخللوية  الهواتف  م�سرتكي  ن�سبة 

الإنرتنت  يف  امل�سرتكني  ون�سبة  ال�سكان،  عدد 

لكل مائة ن�سمة، واجلهوزية للحكومة، وموؤ�سر 

التمويل وراأ�س املال.

يف  ــعــاون  ــت ال جمل�س  دول  ــا  اأيــ�ــسً تــفــاوتــت 

لل�سناعة  التحتية  للبنية  بالن�سبة  اإجنازاتها 

ــة فــهــنــاك جمــمــوعــة مــتــقــدمــة وهــي  ــي املــعــرف

البحرين  ومملكة  وال�سعودية  قطر،  الإمــارات، 

اإجنازاتها  كانت  والتي  الثانية  املجموعة  وتظل 

البنية التحتية وهي الكويت  متوا�سعة يف جمال 

اأحــرزت  قــد  ُعــمــان  كانت  واإن  ُعــمــان  و�سلطنة 

وراأ�س  التمويل  موؤ�سرات  يف  ملحوظة  اإجنــازات 

املال.

اأنظمة البتكار:

تقدًما ملحوًظا  التعاون  حققت دول جمل�س 

الرئي�سي  املكون  وهــو  البتكار  لنظم  بالن�سبة 

يف  ذلـــك  متــثــل  املــعــرفــيــة.  لل�سناعات  ــثــاين  ال

املجل�س  دول  بع�س  ــا  ــه اأحــرزت الــتــي  الــنــقــاط 

ن�سبة  ومــوؤ�ــســر  البــتــكــار،  اأنظمة  مــوؤ�ــســرات  يف 

اإجمايل  من  العالية  التقنية  ذات  ال�سادرات 

الإنفاق  ون�سبة  التحويلية،  ال�سناعة  �سادرات 

على البحث العلمي من الناجت املحلي الإجمايل، 

التناف�سية  ملوؤ�سرات  وفًقا  احتلتها  التي  واملراتب 

العاملية ف�ساًل عن النمو يف عدد مراكز البحوث 

ون�سبة البحوث التطبيقية يف جمالت ال�سناعة 

وغرها من املوؤ�سرات.

بالن�سبة  الــتــعــاون  جمل�س  دول  وتــفــاوتــت 

البــتــكــار،  نظم  يف  حققتها  الــتــي  لــالإجنــازات 

فــهــنــاك جمــمــوعــة اأحــــرزت تــقــدًمــا وجــاهــزيــة 

دولة  وهــي  املعرفية  ال�سناعات  نحو  ملحوظة 

العربية  واململكة  املتحدة،  العربية  الإمــــارات 

الثانية  املجموعة  اأمــا  قطر.  ودولــة  ال�سعودية 

نظم  جمــال  يف  اجلهد  من  الكثر  اإىل  فتحتاج 

البتكار وهي مملكة البحرين و�سلطنة ُعمان.

البحوث املنجزة يف مراكز البحوث يف دول جمل�س التعاون م�صنفة اإىل �صناعية وغري �صناعية

املجموع
اإجمايل البحوث املنجزة 2009 2008 2007 ال�صنة

غري �صناعي �صناعي  غري

�صناعي
�صناعي

 غري

�صناعي
�صناعي

 غري

�صناعي
�صناعي الدولة

% ك % ك % ك

%8 50 %5 18 %12 32 10 18 4 9 4 5 البحرين

%52 318 %53 184 %49 134 48 99 83 26 53 9 ال�سعودية

%1 7 %2 6 %0.3 1 2 0 3 1 1 0 عمان

%22 136 %27 95 %15 41 42 25 37 11 16 5 قطر

%17 106 %12 43 %23 63 18 27 13 13 12 23 الكويت

%100 617 %56 346 %44 271 120 169 140 60 86 42 املجموع

االهتمام بالبحث العلمي تزايد 
خالل الخمس سنوات الماضية 

لكنه مازال دون المأمول.

دول التعاون حققت تقدمًا
في مؤشرات التنافسية العالمية 

لكنها بحاجة لمراتب أفضل.
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بال�سيء  الجتماعية  امل�ساريع  تنظيم  ُيعد  ول 

كارنيغي  اأنــــدرو  �ساعد  فقد  الــغــرب.  يف  اجلــديــد 

تاأ�سي�س  على  فاندربيلت  ــرة  ــس واأ� روكــفــلــر  وجـــون 

البنية التحتية الثقافية للوليات املتحدة. اأما ماريا 

مونتي�سوري وجون موير وفلوران�س نايتينغيل، فكانوا 

امل�ساريع الجتماعية يف جمالت  اأوائل منظمي  من 

التعليم واحلفظ وال�سحة العامة.

متزايد  جـــزًءا  الآن  اخلـــري  العمل  واأ�ــســبــح 

الأهمية من ن�سيج القت�ساد العاملي. ويف حني تفكر 

حكومات كثرة يف الرتاجع عن امل�ساعدات، ي�سبح 

ب�ساأن عطائهم،  واإ�سرتاتيجية  اإبداًعا  اأكر  الأثرياء 

و- اإذا كان لبيل غيت�س طريقته – تت�سم بقدر اأكرب 

من ال�سخاء والروح ال�ستباقية.

وقد اأن�ساأ وارين بافيت وبيل وميليندا غيت�س يف 

يونيو 2010 تعهد العطاء: وهو التزام عام من جانب 

على  ثرواتهم  بن�سف  للتربع  العامل  اأثــريــاء  بع�س 

اإلهام الآخرين لتقدمي  اإىل  الأقل، مما يوؤدي بدوره 

مزيد من العطاء. وقد بلغ عدد امل�ساركني حتى الآن 

81 مليارديرا، مع تعهد بافيت وحده مببلغ 38 مليار 

دولر اأمريكي.

ليفعلوا  دوافــع  لنظرائهم  اخلر  حمبو  ويقدم 

ــيــوم الــتــربع  ــــر. وقـــد اأ�ــســبــح ال نف�س الــ�ــســيء واأك

بالروات وحل امل�سكالت الجتماعية اأكر قبوًل من 

بعد  نقدية  تربعات  اإن�ساء  اأو  �سخمة  تركة  توريث 

الوفاة.

وقد اأن�ساأت اجلامعات الأمريكية، من �ستانفورد 

اإىل جورج تاون، ومن ديوك اإىل ميت�سيغان، دورات 

درا�ــســيــة وحــتــى مــراكــز لــدرا�ــســة العمل اخلــري. 

المسؤولية االجتماعية في الغرب
علم يدرسه طالب المدارس

ال���ع���م���ل  أن  ال����ب����ع����ض  ي���ع���ت���ق���د 
اخليري مرهون بالصعيد العربي، 
وه���م يف ذل���ك ال ي��درك��ون أن كثيًرا 
م���ن امل���ش���اري���ع اإلن��س��ان��ي��ة ال��ع��امل��ي��ة 
باد  م��ن  اقتصاديون  وراءه���ا  يقف 
خارجية، واجلميل أنهم يعتبرونها 
واجًبا اجتماعًيا يجب عليهم فعله، 
بها على من  ول��ي��س منحة مي��ن��ون 
العمل  جعل  م��ا  إل��ي��ه��م،  يدفعونها 
اخليري يف تلك ال��دول واح��ًدا من 

أهم ركائز االقتصاد العاملي.

أسواق عالمية
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وتــخــ�ــســع احلـــكـــومـــات 

للم�ساهمة  متزايدة  ل�سغوط 

الأقــل  على  اأو  املجتمع،  يف 

ــك.  ــا تــفــعــل ذل ــه يــبــدو اأن

املت�سيدون  النقاد  ويقول 

عــــامل  اإن  ـــــالأخـــــطـــــاء  ل

ال�سركات يفعل ما يلزم لزيادة 

الكربى  ال�سركات  وتقوم  الأربــاح.  �سايف 

بامل�سوؤولية  معينة  اأق�سام  باإن�ساء  الراهن  الوقت  يف 

للجانب  كبرة  اأبعاد  واإعطاء  لل�سركات  الجتماعية 

اخلري ملنتجاتها يف جمالت البيئة والتعليم وال�سحة 

تنقذ  اأدويــة  الــدواء  �سركات  تطرح  وعندما  والثقافة. 

باأ�سعار خمف�سة يف  وال�سل  الإيــدز  اأدويــة  مثل  الأرواح 

اإنتاجها دون عالمة  اأو حترر براءات  البلدان الفقرة 

ذلك  تفعل  هــي  فهل  ال�سركات،  ل�ستخدام  جتــاريــة 

اأنها تفعل ذلك  اأم  لتح�سني حظوظ املر�سى والفقراء 

نتيجة ل�سغوط قانونية اأو �سيا�سية؟

ب�سوؤون  املعنية  فوربز،  جملة  ا�ست�سافت  وقــد 

اخلري  العمل  حول  قمة  موؤمتر  العامل  يف  الأثرياء 

من  اأو  مليارديًرا   161 اإليه  دعــت  املا�سي،  للعام 

اإىل  لال�ستماع  املــلــيــارديــرات،  و�ــســع  مــن  اقــرتبــوا 

كي�س،  و�ستيفن  بــافــيــت،  األــقــاهــا  رئي�سية  كلمات 

وغيت�س، واأوبرا وينفري، وحتدثوا فيها عن الكيفية 

القت�سادي  املحفل  ويعقد  العامل.  بها  غروا  التي 

الجتماعية   امل�ساريع  تنظيم  عن  دورة  الآن  العاملي 

فها غريغوري دي�س باأنها »تق�س حلل مبتكر  التي يعرِّ

مل�سكلة اجتماعية«.

الــراهــن  الــوقــت  نــيــويــورك يف  وجتـــرب مدينة 

حلل  املبتكر  الــتــمــويــل  جمـــال  يف  جــديــدة  مــنــاهــج 

على  يقت�سر  ل  متويل  بتقدمي  اجتماعية  م�سكالت 

فقد  ــواقــع.  ال يف  عليها  يعتمد  بــل  النتائج  قيا�س 

»�سندات  مــن  �سند  يف  �ساك�س  غولدمان  ا�ستثمر 

التاأثر الجتماعي« لتمويل �سركة غر هادفة للربح 

يف و�سع وت�سغيل برنامج يهدف اإىل احلد من العودة 

واإذا  م�ستهدف.  مبقدار  املدينة  يف  اجلرمية  اإىل 

ي�سرتجع  �ساك�س  فاإن  املقرر،  الهدف  امل�سروع  حقق 

ال�سركة  ف�ستحقق  الهدف،  هذا  جتــاوز  واإذا  ماله؛ 

ال�ستثمارية اأرباًحا. اأما اإذا مني امل�سروع بخ�سارة، 

البالغ  الأويل  ال�ستثمار  ربع  على  �ستقت�سر  فاإنها 

9.6 مليارات دولر، وهو ما يرجع الف�سل فيه اإىل 

لعمدة  اململوكة  اخلرية  املوؤ�س�سة  من  مقدم  دعم 

اأهمية  ـــرى  اأخ مــرة  يبني  بــلــومــربغ ممــا  نــيــويــورك 

الإقدام على املخاطر يف جمال الأعمال اخلرية.

العمل اخلريي.. والفقر

تقرتن امل�ساهمات اخلرية لكبار القت�ساديني 

مب�ساألة اأخرى بعيدة عن امل�سوؤولية الجتماعية وهي 

العاملي  الفقر  من  احلد  كان  وقد  الفقر،  مكافحة 

فيما م�سى معركة متولها البلدان الغنية بدعم من 

الدويل.  والبنك  املتحدة  كالأمم  الدولية  املنظمات 

لكن الزمن يتغر. فامل�ساهمات اخلرية التي تقدمها 

وموؤ�س�سة  غيت�س،  وميليندا  بيل  موؤ�س�سة  مثل  جهات 

املجتمع املفتوح التابعة جلورج �سورو�س، واملوؤ�س�سات 

الجتماعية مثل بنك غرامني، والتدفقات املتزايدة 

حالًيا  حتظى  النامية  للبلدان  ال�ستثمار  اأموال  من 

العمل  تكثيف  كيفية  درا�سة  املناهج يف  اأحد  ويتمثل 

اخلري، لتزويد امل�ساريع مبزيد من الأموال. ويتمثل 

اأي  العمل اخلري،  اأثر  قيا�س  كيفية  اآخر يف  منهج 

تاأثره، لتحقيق مزيد من املكا�سب من العطاء. غر 

�سوى  تتوافر  ل  اإذ  البحث:  ت�سوب  ثغرات  اأن هناك 

العطاء اخلا�س يف بلدان غر  بيانات حمدودة عن 

الوليات املتحدة، واإن كانت ال�سواهد الواقعية تبني 

يل  قام  املثال،  �سبيل  وعلى  ذلك.  اأهمية  تزايد  لنا 

كا �سينغ، وهو رجل اأعمال وملياردير مقيم يف هونغ 

اأمريكي  دولر  مليار   1.5 من  باأكر  بالتربع  كونغ، 

 9 بنحو  تقدر  التي   – ثروته  بثلث  بالتربع  وتعهد 

مليارات دولر اأمريكي- للق�سايا اخلرية.

الـــذي  املـــقـــدار  اأن  غـــر 

ــخــ�ــس  ــس ــ� يـــعـــطـــيـــه ال

ـــيء.  ـــس الـــــواحـــــد �

التغير  ومــقــدار 

املتربعون  يــركــز  ولــذلــك  اآخـــر.  �ــســيء  الــنــاجت عنه 

الوقت احلايل على  والأكادمييون يف  لأعمال اخلر 

– واأف�سل  له  نتيجة  الفرق احلا�سل  التربع-  تاأثر 

و�سيلة لقيا�س ذلك التاأثر.

ي�ستثمر  ل  اخلا�س  القطاع  اإن  غيت�س  ويقول 

– اأي  بالقدر الكايف يف البتكارات لأن امل�ستثمرين 

اإل على  – ل يح�سلون  الذين يقدمون على اأخطار 

ح�سة �سئيلة من العائد. وقد درج العرف يف تدخل 

ال�سقوق،  بني  تقع  التي  الحتياجات  لتلبية  الدولة 

الأقــل  على   – احلكومات  اإن  يقول  غيت�س  اأن  اإل 

الروؤية  تعتمد  – ل  املنتخبة دميقراطًيا  احلكومات 

الطويلة وتعزف عن الأخطار.

املح�سنون  فيه  الــذي ميــالأ  املــجــال  هــو  وذلــك 

اخلري  »العمل  غيت�س  عليه  يطلق  ما  وهو  الثغرة، 

املحفز«. فاحلكومات تربع يف اإيجاد ب�سعة اأ�سخا�س 

اأما العمل اخلري فيربع يف دعم  يرجح جناحهم، 

جناحهم،  يحتمل  الذين  الأ�سخا�س  من  كبر  عدد 

مما يزيد فر�س تو�سل �سخ�س ما اإىل حلول جيدة 

لأي م�سكلة اجتماعية معينة.

بيل جيت�س رئي�س �صركة مايكرو�صوفت اأثناء اإحدى جولته اخلريية يف اإفريقيا
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بقدر اأكرب من الهتمام يف ال�سراع �سد الفقر.

الآن  جتــذب  النامية  القــتــ�ــســادات  اأن  ورغــم 

مزيًدا من ال�ستثمار املبا�سر، فاإنها ل تزال بحاجة 

املانحة  اجلهات  واأموال من  ر�سمية  م�ساعدات  اإىل 

ال�سوق  اإخفاقات  ت�سحيح  على  مل�ساعدتها  اخلا�سة 

واإيجاد حلول للفقراء )راجع الإطار(.

اجتاهات امل�صاعدات 

ــدفــقــات املــــــوارد املــالــيــة  ــــزال اإجـــمـــايل ت ل ي

لالقت�سادات النامية يف ارتفاع م�ستمر. فمنذ عام 

اخلارجية  للم�ساعدات  املطلق  احلجم  زاد   ،1960

الإمنائية  بامل�ساعدات  كذلك  )واملعروفة  العاملية 

اخلرية  واملنح  اخلا�س،  وال�ستثمار  الر�سمية(، 

الر�سم  )راجـــع  جمتمعة  النامية  لــالقــتــ�ــســادات 

اخلارجية  امل�ساعدات  اإجمايل  اأن  غر   )1 البياين 

مئوية  كن�سبة  انخف�س  الأطــراف  ومتعددة  الثنائية 

ــاجت املــحــلــي الــعــاملــي عــلــى مــدار  ــن مــن اإجـــمـــايل ال

اخلم�سني عاًما املا�سية.

انخف�ست  العاملية،  الجتــاهــات  مــع  ومتا�سًيا 

امل�ساعدات اخلارجية املقدمة من الوليات املتحدة، 

العامل  م�ستوى  على  منفرد  م�ساهم  اأكرب  تعد  التي 

املحلي  الناجت  اإجمايل  من  كن�سبة  ال�سمية  بالقيمة 

على مدار اخلم�سني عاًما املا�سية )واإن كانت لي�ست 

املحلي(.  الناجت  اإجمايل  من  كن�سبة  تقريًبا  الأكرب 

ويعزى قدر كبر من هذا النخفا�س اإىل انخفا�س 

عام  اإىل   1980 عام  من  الفرتة  خالل  امل�ساعدات 

– بينما ارتفعت الن�سبة للم�ساعدات بالفعل   2000

خالل الفرتة من عام 2000 اإىل عام 2010.

بنحو  الآن  الأمــريــكــيــة  ــة  ــوم احلــك وتــ�ــســهــم 

امل�ساعدات  يف  القومي  دخلها  اإجمايل  من   %0.2

ــبــلــدان ال�ــســكــنــدنــافــيــة، وهــي  ــة؛ اأمـــا ال اخلــارجــي

جميعها  فت�سهم  والــ�ــســويــد،  والــرويــج  الــدامنــرك 

بنحو 1% تقريًبا )قاعدة بيانات موؤ�سرات الأهداف 

وبالقيم  املتحدة(.  لالأمم  التابعة  لالألفية  الإمنائية 

املطلقة، �ساهمت الوليات املتحدة مبقدار 31 مليار 

دولر يف 2011، بينما �ساهمت بلدان فرن�سا واأملانيا 

واململكة املتحدة جمتمعة – اإىل جانب ثلثي ال�سكان 

دولر.  مليار   58 مبــقــدار   – املتحدة  الــوليــات  يف 

و�ساهمت الوليات املتحدة مبقدار 99 دولًرا للفرد 

يف امل�ساعدات الر�سمية، بينما �ساهمت هذه البلدان 

الأوروبية الثالثة مبقدار 280 دولرا للفرد.

غر اأن بع�س امل�ساعدات عبارة عن دعم مبا�سر 

للموازنة، فيما تتخذ م�ساعدات اأخرى اأ�سكاًل معينة، 

يف  ا�ستثمارات  اأو  اليابان(  )مثل  فنية  كم�ساعدات 

وتهدف  ال�سني(.  )مثل  وال�سناعة  التحتية  البنية 

نوعية  اإىل حت�سني  الأمــر  نهاية  املناهج يف  كل هذه 

ا  احلياة يف البلدان النامية، وتخدم يف الغالب اأي�سً

م�سالح البلدان املانحة.

اآراء متناق�صة

امل�ساعدات  ب�ساأن  الأمريكيني  اآراء  تبدوا  قد 

يف  اأجــري  م�سح  اأظهر  فقد  متناق�سة.  اخلارجية 

املتحدة  الوليات  يف  النا�س  معظم  اأن   2010 عام 

يبالغون اإىل حد كبر يف تقدير النفقات الفيدرالية 

ويحددونها  اخلارجية،  امل�ساعدات  اإىل  توجه  التي 

الفعلية  الن�سبة  اأن  غر  املتو�سط.  يف   %25 بن�سبة 

تقل عن 1%. واملفارقة هنا هي اأن معظم الأمريكيني 

اخلارجية  امل�ساعدات  موازنة  »خف�س«  يف  يرغبون 

ميثل  مبلغ  وهــو  الإجمالية  النفقات  من   %10 اإىل 

بالفعل زيادة يف امل�ساعدات مبقدار ع�سرة اأ�سعاف 

.)2010،WorldpublicOppinion.org(

ففي  تتغر.  امل�ساعدات  جتاه  املواقف  اأن  غر 

الذين  الأ�سخا�س  ن�سبة  اأن  جند  املتحدة،  الوليات 

يرغبون يف خف�س امل�ساعدات قد انخف�ست باطراد 

على مدار الأربعني عاًما املا�سية، من 79% يف عام 

1974 اإىل 60% يف عام 2010، يف حني حدثت زيادة 

مماثلة يف ن�سبة اأولئك الذين يعتربون اأن م�ستويات 

امل�ساعدات مالئمة نوًعا ما اأو حتى منخف�سة للغاية 

)امل�سح الجتماعي العام، 2010(. لكن رغم اعتقاد 

جًدا،  مرتفعة  امل�ساعدات  باأن  اخلاطئ  الأمريكيني 

باأنه  العتقاد  اإىل  مياًل  اأكــر  املتو�سط  يف  فاإنهم 

ينبغي زيادتها عن ذلك. وتزداد احتمالت قيامهم 

يف  اخلرية  لالأغرا�س  اأموالهم  بتخ�سي�س  ا  اأي�سً

خلدمة  اخلا�سة  الــتــربعــات  بـــداأت  فقد  اخلـــارج، 

من  كن�سبة  باطراد  الرتــفــاع  يف  الدولية  الق�سايا 

الثمانينيات  اأوائل  من  بداية  املحلي  الناجت  اإجمايل 

من القرن املا�سي.

الأمــر  واقــع  يف  ال�سغرة  القرو�س  تكون  وقــد 

فقد  الــظــاهــرة.  لهذه  خا�س  بوجه  منا�سًبا  مــثــاًل 

بو�سفه  ال�سغرة  القرو�س  قطاع  مكانة  ارتفعت 

اخلا�س  وال�ستثمار  اخلــري  العمل  جمــالت  اأحــد 

نتيجة اجللبة الهائلة امل�ساحبة له، مبا يف ذلك منح 

جون روكفلر

أسواق عالمية
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جائزة نوبل لل�سالم لبنك غرامني وحممد يون�س يف 

مثل   2.0 ويــب  خدمات  �ساعدت  وقــد   .2006 عــام 

الأفراد  العمالء  اجتذاب عدد كرب من  على  »كيفا« 

نحو منهج يحظى بالفعل ب�سعبية كبرة، عن طريق 

امل�ساعدات.  مبتلقي  ال�سخ�سي  الرتــبــاط  ت�سجيع 

فخدمات كيفا تتيح للجهات املانحة قراءة ق�س�س 

كما  للقرو�س،  �ــســدادهــم  وتتبع  الأفــــراد  العمالء 

من  الجــتــمــاعــي  التقدير  املــانــحــة  اجلــهــات  متنح 

على  م�ساعداتها  و�سجالت  ق�س�سها  عر�س  خالل 

ومتاثل  الإنــرتنــت.  �سبكة  على  الإلــكــرتوين  موقعها 

برامج  الفي�سبوك  جليل  امل�سايرة  اخلــدمــات  هــذه 

مثل  جديدة،  ومناهج  طفال«.  »اكفل  برنامج  مثل 

»GiveDirectly«، تقوم على فكرة الرتباط املبا�سر 

الأفــراد  تربعات  بتدفق  وت�سمح  الثاين  بامل�ستوى 

مبا�سرة للم�ستفيدين بدون و�سيط.

ال�صتمرارية

هناك ق�سية رئي�سية تهم ن�سطاء العمل اخلري 

»ال�ستمرارية«  مب�سطلح  تتعلق  التي  وهــي  اليوم 

ما  وغالًبا  الــوا�ــســح.  غــر  تعريفه  برغم  اجلـــذاب 

تقوم التربعات اخلرية بدور مهم يف دعم الفئات 

اأو  قيام  اأوقــات احلاجة يف حالة عدم  ال�سعيفة يف 

تعذر قيام الأ�سواق اأو احلكومات بذلك. لكن اعتماد 

املوؤ�س�سات غر الهادفة للربح على التربعات يجعلها 

يهدد قدرتها  التمويل، مما قد  للتقلبات يف  عر�سة 

على حتقيق اأهدافها. وبعبارة اأخرى، ل تكون قابلة 

لال�ستمرار من الناحية املالية. ونظًرا لعيوب املنهج 

املانحة  اجلهات  بع�س  حتولت  للربح،  الهادف  غر 

املنح يف  القائم على  الطرف  املحتملة من  اخلرية 

نطاق امل�ساعدات اإىل منت�سف نطاق امل�ساعدات – 

عن  الجتماعية  عائداتها  تزيد  التي  ال�ستثمارات 

امل�ساعدات،  – بل وخارج نطاق  عائداتها اخلا�سة 

اإىل ال�ستثمارات التي ل تتجاوز منافعها الجتماعية 

املنافع اخلا�سة.

ال�سركات  بها  تتفوق  التي  الأ�سا�سية  واملــيــزة 

للربح  الهادفة  غر  ال�سركات  على  للربح  الهادفة 

مبنتجاتها  مبا�سًرا  ارتباًطا  اإيراداتها  ارتباط  هي 

رف�س  عند  املــايل  الفعل  رد  يوفر  مما  وخدماتها، 

ال�سوق لل�سلع املعرو�سة وي�سمن ال�ستمرارية املالية 

عند طلب هذه ال�سلع.

وبالن�سبة لل�سركات املانحة التي ي�ساورها القلق 

ب�ساأن ال�ستمرارية املالية، فاإن ال�ستثمار يف البلدان 

الإيـــرادات  تـــواوؤم  لتح�سني  الفر�سة  يتيح  النامية 

قابلية  اأكر  منظمات  واإن�ساء  امل�ستفيدين  نتائج  مع 

الطلب  يحافظ  حيث  العملية،  يف  مالًيا  لال�ستمرار 

الــربامــج  ن�ساط  ا�ــســتــمــرار  على  امل�ستفيدين  مــن 

الــنــاجــحــة دون تــعــر. وقـــد كـــان قــطــاع الــقــرو�ــس 

ال�سغرة اأحد اأوائل قطاعات التنمية الرئي�سية التي 

حتولت من منوذج يعتمد على التربعات اإىل منوذج 

يقدم اخلدمات باأ�سعار ال�سوق للعمالء ذوي الدخل 

املنخف�س.

ويف الواقع، تطلب الأمر قدًرا من الإبداع ملعرفة 

اأ�سعار  م�ستويات  من  ال�سوق  اأ�سعار  خف�س  كيفية 

التي  تلك  اإىل  اأقــرب  اأ�سعار  اإىل  الأمــوال  مقر�سي 

تقدمها البنوك التجارية لالأفراد الأكر ثراء. وقد 

القرو�س  تقدم  التي  للربح  الهادفة  البنوك  كانت 

ــرادات  الإي تف�سيل  ب�سبب  انتقاد  مو�سع  ال�سغرة 

على تخفيف الفقر، لكن غالًبا ما يكون املنتج املقدم 

القليلة  الع�سوائية  والتجارب  تقريًبا،  واحدا  للعميل 

الفقر  على  الأثــر  اأن  تظهر  الآن  حتى  اأجريت  التي 

وقد  للربح.  الــهــادف  غر  بالنموذج  مقارنة  اأكــرب 

دقيقة،  لختبارات  الــربامــج  من  قليل  عــدد  خ�سع 

لكن عبء الإثبات يتغر، وعلى اأن�سار النموذج غر 

الهادف للربح اإثبات مدى فعاليته بالن�سبة للنموذج 

القائم على الربح.

توؤثر  اأن  ميكن  اأخــرى  عوامل  هناك  وبالطبع، 

حولت  فــرمبــا  ال�ستثمار.  م�ستويات  على  ــا  اأيــ�ــسً

ال�ستمرارية  اإىل حتقيق  اهتمامها  املانحة  اجلهات 

املالية لأنها اأ�سيبت بخيبة اأمل اإزاء قدرة امل�ساعدات 

القت�سادات  يف  دائم  تغير  اإحداث  على  التقليدية 

املانحة  اجلهات  اأمــل  خيبة  اأثــر  اأن  ورغــم  النامية. 

العوامل  من  اأقــل  دوره  يكون  ورمبــا  قيا�سه  ي�سعب 

الأخرى، فمن غر املحتمل اأن يكون اأقل اأهمية. ومن 

ال�ستثمارية  التدفقات  على  الأخــرى  املوؤثرات  بني 

التجارية،  واحلــواجــز  التكنولوجية،  البــتــكــارات 

النقدية  وال�سيا�سة  الدولية،  ال�سريبية  وال�سيا�سة 

الأمريكية، وبيئة ال�سيا�سات يف البلد املتلقي.

لال�ستثمار،  للحما�س  الوجيهة  الأ�سباب  ورغــم 

اأفكار كثرة  فهناك  قائمة:  الأ�سا�سية  امل�سكلة  تزال  ل 

اإخفاق  عن  للتعوي�س  بالفعل  دعًما  وت�ستحق  ت�ستلزم 

منطقًيا  التوزيع  اإعــادة  من  قدر  اإجــراء  ويعد  ال�سوق. 

من منظور ال�سيا�سات لأ�سباب اإيجابية )زيادة الرعاية 

وظائفه  اأداء  على  املجتمع  ت�ساعد  للفقراء  املقدمة 

ب�سورة اأف�سل( ومعيارية )فاملعاير الأخالقية تقت�سي 

الأقل  اأولئك  اإىل  والإح�سان  الإيثار  من  معينا  م�ستوى 

حل  يف  امل�ستثمرين   على  العتماد  ميكننا  ول  حًظا(. 

كل م�سكالت العامل. 

امل�ساعدة  من  الهيكلية  التحولت  فهم  اأن  غر 

الأدوات  وا�ستيعاب  ال�ستثمار  اإىل  اخلري  والعمل 

املالئمة حلل م�سكالت معينة يتطلب نظرة فاح�سة 

اأو تف�سل. وعند  لالأ�سواق ومعرفة متى وملاذا تنجح 
اأندرو كارينغي
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اإخفاق ال�سوق، ميكن اأن ت�سهم البتكارات يف معاجلة 

اأحياًنا يف التكنولوجيا،  هذا الإخفاق. ويكمن احلل 

جودة  الأعلى  النامو�سيات  اأو  املحمولة،  كالهواتف 

يف  اأو  لــالأمــرا�ــس،  احلــامــل  البعو�س  مــن  للوقاية 

جتارية،  بعملية  الأمر  يتعلق  واأحياًنا  الطب.  جمال 

قابلة  امل�سكلة  تكون  وعندما  ال�سغرة.  كالقرو�س 

للحل بدون دعم، فاإن قوى ال�سوق جتذب ال�ستثمار.

العامل  م�سكالت  حــل  قابلية  بـــاأن  والعــتــقــاد 

النامي تزداد بدون دعم يدفع الكثرين اإىل الرتكيز 

بداأت  مثاًل،  ال�سغرة،  فالقرو�س  ال�ستثمار.  على 

كفكرة غر هادفة للربح، ثم ازدهرت، والآن يهيمن 

عليها امل�ستثمرون ال�ساعون اإىل الربح الذين ينتهزن 

لنظرية  دعم  مبثابة  وهــذا  الأربـــاح.  حتقيق  فر�س 

النمو الأ�سا�سية، حيث ينبغي على البلدان منخف�سة 

اأ�سرع من نظراتها مرتفعة  اأن تنمو مبعدل  الدخل 

الدخل لأن العوائد الهام�سية املتوقعة على راأ�س املال 

اأكرب، وهو ما ميكن اأن يجذب ال�ستثمار.

ا�صتثمار الطفرة

م�ساًرا  النامية  البلدان  يف  ال�ستثمار  اتخذ 

اخلم�سني  يف  عام  بوجه  �سعودًيا  كان  واإن  متغًرا 

عاًما املا�سية.

فــقــد �ــســهــدت هـــذه الــبــلــدان زيــــادة كــبــرة يف 

ال�ستثمار اأثناء الطفرة العاملية بعد احلرب العاملية 

ال�سطرابات  اأثــنــاء  ــرب  اأك ا  انخفا�سً ثــم  الثانية، 

الثمانينيات،  �سهدتها  التي  والقت�سادية  ال�سيا�سية 

حتى  املا�سي  الــقــرن  ت�سعينيات  منذ  انتعا�ّسا  ثــم 

اليوم )با�ستثناء انخفا�س موؤقت يف اأعقاب هجمات 

الــوليــات  يف   ،2011 �سبتمرب،  مــن  ع�سر  احلـــادي 

املتحدة والأزمة املالية يف 2008(.

ــيــا�ــســات والــبــيــئــة  ــ�ــس وهـــنـــاك حتـــــولت يف ال

اإليهما  يعود  النامية  القت�سادات  يف  القت�سادية 

تكاليف  تخفي�س  ال�ــســتــثــمــار:  ـــادة  زي يف  الف�سل 

مفهومان  وهــمــا  املــعــلــومــات  وحتــ�ــســني  املــعــامــالت 

م�ستقان من مبادئ القت�ساد 101. فكفاءة ال�سوق 

تكاليف.  بــدون  ومعامالت  كاملة  معلومات  تتطلب 

نقطة  لكنها  الطريقة،  بهذه  يعمل  ل  قــد  والــعــامل 

اأيــن  مــن  ملعرفة  وطريقة  للتحليل  جيدة  انــطــالق 

�ساءت الأمور.

خا�س  معنى  لها  التي  »املعلومات«  نتناول  اأوًل: 

جمرد  جتاوزنا  واإذا  القت�ساد.  خلــرباء  بالن�سبة 

اإجراء  على  القدرة  تعني  املعلومات  فاإن  البيانات، 

و�سمان  العقد،  ببنود  الوفاء  يف  والثقة  املعامالت، 

املتعلقة  املعلومات  الأطراف نف�س  يتوافر جلميع  اأن 

املوؤ�س�سات  املعاملة. وحت�سني جودة  ومزايا  باأخطار 

يف  التباين  اأوجــه  على  بالق�ساء  يتعلق  ما  كل  هي 

الآونة  ويف  نورث،  دوغال�س  يراه  ملا  وفًقا  املعلومات 

جون�سون،  و�ساميون  اأ�سيموغلو،  دارون  الأخـــرة، 

وجيم�س روبن�سون.

اإن�ساء  اإىل  املعلومات  حت�سني  يــوؤدي  اأن  وميكن 

املــثــال،  �سبيل  فعلى  الفعلية.  الأ�ـــســـواق  وحت�سني 

تو�سلت الدرا�سة املهمة التي قام بها روبرت ين�سن 

حول املعلومات والأ�سواق يف ولية كرل بالهند اإىل 

اأن ا�ستحداث اأبراج الهاتف املحمول اأتاح لل�سيادين 

على  لزمالئهم  ن�سية  ر�سائل  اإر�سال  اأو  الت�سال 

اأحــد  اختيار  قبل  ال�سوق  اأ�ــســعــار  ب�ساأن  ال�ساطئ 

املعلومات  هــذه  على  احل�سول  اأدى  وقــد  املــوانــئ. 

القرى،  بني  الأ�سعار  فــروق  يف  حــاد  انخفا�س  اإىل 

وارتفاع الدخول، وزيادة املعامالت، وانخفا�س كمية 

الأ�سماك املهدرة.

كبر  حد  اإىل  املعامالت  تكاليف  تراجعت  وقد 

اأعقاب  ففي  املا�سية.  عاًما  اخلم�سني  مــدار  على 

احلرب الباردة، عندما بات وا�سًحا اأن اإدارة الدولة 

من  العديد  اعتمدت  بالنمو،  اأ�ــســرت  لالقت�ساد 

ت�سرت�سد  اقت�سادية  �سيا�سات  النامية  القت�سادات 

التباين  اأوجــه  على  الق�ساء  بغر�س  ال�سوق  باآليات 

تكاليف  وخف�س  للم�ستثمرين  املتاحة  املعلومات  يف 

املعامالت.

القت�سادات  راأت  املحلي،  ال�ستثمار  ولتعزيز 

على  للتناف�س  متزايدة  �سرورة  هناك  اأن  النامية 

الأموال الدولية يف ال�سوق املفتوحة، وهو ما كان �سبًبا 

يف اإجراء جولت اإ�سافية لإ�سالح القوانني واللوائح 

على  و�ساعد  امل�ستثمر.  حلماية  القدمية  ال�سريبية 

الأعمال  اأن�سطة  ملمار�سة  اليومية  التكلفة  تخفي�س 

راأ�س  اأ�سواق  على  القيود  وتخفيف  الطرق،  حت�سني 

�سرعة  ـــادة  وزي التجارية  احلــواجــز  وتقليل  املـــال، 

وارن بافيت

أسواق عالمية
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وموثوقية الت�سالت ال�سلكية والال�سلكية. وقد اأدى 

الن�ساط  بــدء  تكلفة  يف  مطرد  انخفا�س  اإىل  ذلــك 

موؤ�سر  بيانات  مرة جمع  لأول  وعندما مت  التجاري. 

�سهولة ممار�سة اأن�سطة الأعمال ال�سادر عن البنك 

ا  انخفا�سً اأن هناك  البيانات  اأظهرت هذه  الدويل، 

بدء  عملية  ت�ستغرقها  التي  ــام  الأي عدد  يف  مطرًدا 

البلدان  يف  امللكية  ت�سجيل  اأو  التجاري  الن�ساط 

منخف�سة الدخل يف املتو�سط منذ عام 2005. وكلما 

حت�سنت املوؤ�س�سات تدفقت ال�ستثمارات. 

ت�ساوي  عــدم  على  القــتــ�ــســاد  خـــرباء  ويتفق 

العاملي  الــفــقــر  خــدمــة  يف  جميعها  ال�ــســتــثــمــارات 

خارجية  مــوؤثــرات  عنها  ين�ساأ  التي  فال�ستثمارات 

اأ�سواأ  النا�س  جتعل  قد   – مثال  كالتلوث   – �سلبية 

يقوم  ل  قــد  احلــــالت،  بع�س  ويف  قــبــل.  مــن  حـــاًل 

اآخر.  اإىل  ال�ستثمار �سوى بتحويل الروة من مكان 

فو�سع الفقراء ل يتح�سن نتيجة ال�ستثمار يف �سركة 

لكن  ما  جمتمع  يف  بالفعل  متوافرة  منتجات  تقدم 

يقوم  ل  ال�ستثمار  لأن هذا  اإقناًعا؛  اأكر  اإعالناتها 

�سوى بتحويل الأرباح من �سركة اإىل اأخرى. لكن يف 

املجمل، قد تتح�سن اأحوال النا�س نتيجة اأي ا�ستثمار 

تن�ساأ  اأن  دون  والكفاءة  املناف�سة  حت�سني  على  يعمل 

عنه موؤثرات خارجية �سلبية.

واإذا كان ينبغي ل�ستثمار الأثر األ يكون جمرد 

�سعار ت�سويقي، يجب األ يكون جمرد معاملة عادية 

مفيدة يف ال�سوق.

من  الغر  ي�ستفيد  هل  هو  املــطــروح  والــ�ــســوؤال 

هل  اأخــرى،  وبعبارة  الجتماعية؟  الرعاية  حت�سن 

تزيد العائدات الجتماعية عن العائدات اخلا�سة؟ 

تكنولوجيا  ما  �سركة  تبتكر  قد  املثال،  �سبيل  فعلى 

اأقل  قــدًرا  ت�ستخدم  التي  النظيفة  الطهي  مواقد 

هذه  ويف  الــعــاديــة.  بــاملــواقــد  مقارنة  احلــطــب  مــن 

احلالة، يوفر العمالء الوقت واملال عند احلاجة اإىل 

اأفراد  ويتمتع  اأقل من احلطب،  قدر  احل�سول على 

الأماكن  الهواء يف  نوعية  بتح�سن  الآخــرون  الأ�سرة 

املغلقة، وي�ستفيد كل ال�سكان من انخفا�س انبعاثات 

اأك�سيد الكربون. ولالأ�سف فاإن الأدلة الدقيقة  ثاين 

املثالية عن مواقد  الرواية  التي لدينا ل تدعم هذه 

الطهي.

املعاجلة  الــنــامــو�ــســيــات  اإنــتــاج  ـــاإن  ف وبــاملــثــل، 

باملبيدات احل�سرية ل يقي فقط العمالء من املالريا، 

املر�س يف احلي. وميكن  انت�سار  ا من  اأي�سً يحد  بل 

اأرباًحا  يختارون م�ساريع حتقق  الذين  للم�ستثمرين 

باأنهم  الدعــاء  اإيجابية  خارجية  موؤثرات  وحتــدث 

اأكر توجًها نحو الأثر من امل�ستثمرين التقليديني.

ومع ذلك، فاإن العتقاد باأن ا�ستثمار ما �سين�ساأ 

عنه موؤثرات خارجية اإيجابية ل يعفي ال�سركات من 

امل�سوؤولية الأخالقية واحلاجة العملية لتقييم املنافع 

الفعلية، حيث يتعني على اجلمعيات اخلرية النظر 

بواقعية يف الآثار الناجمة عن براجمها.

الأربـــاح  اإىل  ــارة  الإ�ــس الأثـــر  مل�ستثمري  وميكن 

باعتبارها موؤ�سًرا على وجود طلب على النامو�سيات 

ون�سب  للمبيعات  ميكن  ل  لكن  الطهي،  مــواقــد  اأو 

اإىل  اأدى  قد  ال�ستثمار  اأن  اإثبات  وحدها  امل�ساركة 

بع�س  فــاإن  حــال،  اأي  وعلى  العمالء.  حياة  حت�سني 

املنتجات الأكر ربحية التي تباع يف العامل النامي هي 

الكحول والتبغ )اأو البدائل املحلية مثل القات(، وهي 

غر معروفة مبنافعها الجتماعية على نطاق وا�سع.

وتعد مايكرو�سوفت مثاًل على ذلك، فعلى مدار 

ال�سغرة  القرو�س  لن�ساط  املمار�سون  اأدىل  عقود 

اإىل  ا�ستناًدا  الفقر  من  احلد  حول  كربى  مبزاعم 

املزعوم  جناحهم  وقا�سوا  اأدلــة،  ولي�س  افرتا�سات 

لكن  امل�ساركني.  عــدد  ح�سر  طريق  عن  بب�ساطة 

حذرت  الإعــالم  و�سائل  يف  ظهرت  التي  الق�س�س 

بالقلق  ي�سعرون  النا�س  وبداأ  املفرطة،  املديونية  من 

الق�س�س  اأن  تعقيًدا  اأكر  ال�سغرة  القرو�س  لأن 

مثلها  والبيانات  التحليالت  قلة  �سابتها  ال�سلبية 

جتــارب  �ست  وهــنــاك  الإيــجــابــيــة.  الق�س�س  مثل 

رغم  اأنه  علمتنا  موؤخًرا  الع�سوائية  للرقابة  خ�سعت 

الأثر الإيجابي النا�سئ عن احل�سول على القرو�س 

ال�سغرة، فاإنها ل تنت�سل املاليني من الفقر.

اخلــري  العمل  جمــال  يف  امل�ستثمرون  ويــبــداأ 

النطاق،  وا�سعة  اجتماعية  منافع  توليد  يف  برغبة 

معتقدين اأن ال�ستثمار هو ال�سبيل للو�سول اإىل هذا 

للتكلفة والعائد باهظ  التحليل اجليد  الهدف. لكن 

امل�ستثمرون  ي�سدده  اأن  توقع  ال�سذاجة  ومن  الثمن، 

ال�ساعون اإىل الربح اإذا مل ينتج عنه زيادة اأرباحهم. 

وعلى ذلك، من ينبغي عليه ال�سداد؟ يجب اأن يكون 

نا�سًطا يف جمال العمل اخلري يرغب يف قيا�س ما 

العائدات  تتجاوز  الجتماعية  العائدات  كانت  اإذا 

امل�ستثمر  هــو  النا�سط  هــذا  يكون  وقــد  اخلــا�ــســة. 

م�ساريع  )اأو  ال�ستثمارات  جميع  تخ�سع  ول  ا.  اأي�سً

وهذا  دقيق؛  لتقييم  ال�ساأن(  هــذا  يف  امل�ساعدات 

يجعل مقدار املوارد املخ�س�سة للبحوث كبًرا على 

نحو غر اأخالقي. لكننا يف حاجة اإىل اأدلة اأكر مما 

لدينا الآن.

ت�سمل التدفقات املالية لالقت�سادات النامية بغر�س احلد من الفقر كافة اأ�سكال امل�ساعدات من املنح 

اإىل ا�ستثمارات القطاع اخلا�س.

واملنح، بالطبع تكون بالكامل يف �سكل دعم للحكومات اأو املنظمات غر احلكومية بغر�س تقدمي 

توليد  اإىل  تهدف  التي  ال�ستثمارات  تاأتي  امل�ساعدات  نطاق  منت�سف  ويف  حتويالت.  اأو  خدمات 

اأو  ملكية  اأو ح�س�س  للحكومات  قرو�س  �سكل  اخلا�سة يف  عائداتها  تفوق  اجتماعية  عائدات 

قرو�س لل�سركات اخلا�سة. وقد تن�ساأ هذه املنافع الجتماعية ال�سافية عن طريق موؤثرات 

خارجية اإيجابية مثل خف�س الب�سمة الكربونية اأو احلد من الأمرا�س املعدية.

تولد  التي  تاأتي ال�ستثمارات اخلا�سة  امل�ساعدات  ويف الطرف الآخر من نطاق 

ول  ال�سركة.  وعمالء  وال�سركة،  امل�ستثمر،  منها  ي�ستفيد  فقط،  خا�سة  عائدات 

ي�ستمل نطاق امل�ساعدات على ا�ستثمارات تن�ساأ عنها موؤثرات خارجية �سلبية، اأي تقل 

عائداتها الجتماعية عن عائداتها اخلا�سة.
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التنفيذي  املــديــر  غريفيث  �ستيفن  د.  ــال  ق الجــتــمــاع  وخـــالل 

اأبوظبي(:  )ومقره  والتكنولوجيا  للعلوم  م�سدر  معهد  يف  للمبادرات 

ا�سرتاتيجية  اإىل  اإفريقيا  و�سمال  الأو�سط  ال�سرق  منطقة  »�ستحتاج 

املتعلقة  النواحي  العتبار  يف  تاأخذ  بحيث  امل�ستدامة  للطاقة  حمددة 

بالعر�س والطلب، اإذ اإن الطاقة النظيفة، مبا يف ذلك الغاز الطبيعي 

اإمدادات  والطاقة النووية واملتجددة، �سيكون لها دور هام يف �سمان 

ل  كبرة  واإمكانات  فر�س  هناك  ذلــك،  ومع  الطاقة،  من  م�ستدامة 

تتم ال�ستفادة منها يف هذا املجال، م�سًرا اإىل اأن دول اخلليج لديها 

بها  تتمتع  التي  امل�ستويات  بكثر  تتجاوز  �سم�سي  اإ�سعاع  م�ستويات 

البلدان الأوروبية، مثل اأملانيا، التي حققت بالفعل معدلت مرتفعة من 

ن�سر الطاقة ال�سم�سية«. 

منافع اقت�صادية

واأ�ساف غريفيث: »هناك حاجة قوية لرتجمة الإمكانيات التقنية 

ن�سر  �ساأنها حتفيز  فعالة من  �سيا�سات  لتطوير  اقت�سادية  اإىل منافع 

تقنيات الطاقة ال�سم�سية. وهذا قد يدعو اإىل توفر بيانات �ساملة ذات 

دقة مكانية عالية حول مواقع حمددة على املدى الطويل مبا يتالءم مع 

الظروف املناخية املحلية. 

خرائط  لر�سم  البحوث  مركز  يقوم  اأن  ميكن  ال�سدد،  هذا  ويف 

تقدمي  يف  حيوي  بــدور  م�سدر  معهد  يف  والتقييم  املتجددة  الطاقة 

التوجيه الالزم يف هذا ال�ساأن«. 

و�سهد املوؤمتر اهتماًما كبًرا باجلهود التي يقوم بها املركز الذي 

يديره الدكتور ح�سني غديرا، اإذ اإن قابلية التمويل امل�سريف مل�ساريع 

الشرق األوسط بحاجة الستثمارات بـ 250 مليار 
دوالر لضمان الطاقة الكهربائية عام 2017

معهد مصدر للعلوم والتكنولوجيا:

أك���د »م��ؤمت��ر وم��ع��رض ال��ط��اق��ة ال��ش��م��س��ي��ة يف 
ال���ش���رق األوس�����ط وش���م���ال إف��ري��ق��ي��ا« ال����ذي أق��ي��م 
يف دب��ي م��ؤخ��ًرا أن��ه بحلول ع��ام 2017 ق��د حتتاج 
منطقة الشرق األوسط إلى قدرات توليد تتجاوز 
بتكلفة  اجل���دي���دة  ال��ط��اق��ة  م���ن  120 ج��ي��ج��اواط 
إجمالية تصل إلى أكثر من 250 مليار دوالر من 
أجل تلبية النمو السريع يف الطلب اإلقليمي على 
تعتبر  املستدامة  الطاقة  أن  إل��ى  الفًتا  الكهرباء، 
م��ا مت  إذا  االقتصادية  الناحية  م��ن  مجدًيا  ح��ًا 
تطبيق سياسات فعالة للعرض والطلب لتحفيز 

عملية النشر والتطبيق.

العدد 81 - يوليو 2013م

تقرير

32



الطاقة ال�سم�سية يف املنطقة تتوقف 

ب�سكل كبر على توفر بيانات دقيقة 

حول موارد الطاقة ال�سم�سية. 

ويف هــذا الإطـــار، قــام املــركــز بــدور 

للطاقة  العاملي  الأطل�س  تطوير  يف  اأ�سا�سي 

للطاقة  الدولية  الوكالة  تقوده  الــذي  ال�سم�سية 

ــجــددة )اأيـــريـــنـــا( مبــ�ــســاركــة جمــمــوعــة من  ــت امل

خرائط  اإنتاج  ويتم  العامليني.  املعنية  الأطـــراف 

الإ�سعاع ال�سم�سي ال�ساعّية/اليومية/ال�سنوية التي 

اأداة  بوا�سطة  ال�سم�سية  الطاقة  اأطل�س  ي�سمها 

تطويرها  مت  ال�سم�سية،  اخلرائط  لر�سم  متطورة 

املركز  وقــام  املــركــز.  يف  فاعليتها  من  والتحقق 

ب�سكل  ال�سم�سية  للطاقة  الإمارات  اأطل�س  باإطالق 

ر�سمي خالل قمة ريو+20 التي عقدت يف ريو دي 

جانرو بالربازيل يف يونيو 2012. 

وبح�سب خرباء القطاع، فاإن كاًل من اخلاليا 

تنطوي  املركزة  ال�سم�سية  والطاقة  الكهرو�سوئية 

على مزايا خا�سة، اإل اأن تطبيق مزيج يجمع بني 

يحقق  اأن  ميكن  التقنيات  لهذه  املختلفة  املزايا 

اأق�سى قدر من املنفعة املرجوة.

الطاقة  »تــوفــر  غريفيث:  الــدكــتــور  واأردف 

للتوزيع  قابلة  كهربائية  طاقة  املركزة  ال�سم�سية 

احلراري،  التخزين  تقنية  مع  يف حال مت دجمها 

ا مع الدورة املركبة لتوليد  كما ميكن دجمها اأي�سً

من  اأنــظــف  منــوذج  لتحقيق  الأحــفــوريــة  الطاقة 

الطاقة. 

تكاليفها  بــاأن  الكهرو�سوئية  الطاقة  وتت�سم 

اأقل بكثر من الطاقة ال�سم�سية املركزة يف  اليوم 

فاإن كاًل منهما  املواقع اجلغرافية. لذلك،  معظم 

باأ�سلوب  ا�ستخدامه  مت  حــال  يف  للتطبيق  قابل 

اأن  ميكن  الذي  املثايل  الدور  اإىل  بالنظر  تكاملي 

يلعباه يف منظومة الطاقة. 

وميكن ا�ستخدام الألواح الكهرو�سوئية ب�سكل 

الــذي  الطلب  لتلبية  اخلليج  منطقة  يف  خــا�ــس 

ي�سل اإىل ذروته يف منت�سف النهار ب�سبب اأنظمة 

التربيد. 

فيمكن  املـــركـــزة  الــ�ــســمــ�ــســيــة  ــطــاقــة  ال اأمــــا 

ال�ستفادة منها يف تاأمني اإمدادات الطاقة للفرتات 

ينطوي  وهذا  امل�ساء  لفرتة  اأو  اليوم  من  الالحقة 

على اأهمية خا�سة بالن�سبة للبلدان التي ل تتوافق 

ذروة الطلب فيها دائًما مع توفر كميات جيدة من 

طاقة ال�سم�س يف منت�سف النهار«.

معهد م�صدر

ويقوم معهد »م�سدر« بدور جوهري يف دعم 

القائم  القت�ساد  اإىل  التحول  جتاه  اأبوظبي  روؤية 

فعالة  حلول  اإىل  التو�سل  وكذلك  املعرفة،  على 

لأ�سعب التحديات التي تواجه الب�سرية، ول �سيما 

منها تغر املناخ.

مع  بالتعاون  تاأ�سي�سه  مت  الذي  املعهد،  ويوفر 

ا  معهد ما�سات�سو�ست�س للتكنولوجيا، لطالبه فر�سً

بــدًءا  العلمية،  البحوث  ميادين  �ستى  يف  مميزة 

مبرحلة  وانتهاء  التطبيقية  ثم  النظرية  بالبحوث 

يوفره  ما  املعهد، عرب  ويهدف  التجاري.  الت�سويق 

جمال  يف  والتطوير  للبحث  حديثة  مــرافــق  مــن 

التكنولوجيا النظيفة، اإىل الإ�سهام يف دعم التنوع 

القت�سادي يف الدولة من خالل تطوير البتكارات 

كما  الــالزمــة.  الب�سرية  املـــوارد  واإعـــداد  التقنية 

املتخ�س�س  التدري�سي  كــادره  عرب  املعهد  يلتزم 

وطالبه املتميزين، باإيجاد حلول لتحديات الطاقة 

النظيفة والتغر املناخي.

يذكر اأن »معهد م�سدر للعلوم والتكنولوجيا« 

اأبوظبي  حكومة  قبل  من  تاأ�س�س  م�سدر(  )معهد 

للربح،  تهدف  ول  خا�سة  عليا  درا�سات  كموؤ�س�سة 

وهو ي�سعى ليكون مركًزا للعلم واملعرفة يف املنطقة 

وتطوير  الب�سرية  الــكــفــاءات  اإعـــداد  يف  ي�ساهم 

اأبوظبي  والتطوير يف  البحث  قدراتها يف جمالت 

احليوية  الأهمية  ذات  الق�سايا  معاجلة  اأجل  من 

للمنطقة.

معهد  مب�ساعدة  م�سدر  معهد  متكن  ــد  وق

الوليات  يف   )MIT( للتكنولوجيا  ما�سات�سو�ست�س 

�سلبة  وبحثية  اأكادميية  قاعدة  بناء  من  املتحدة 

جت�سد روؤية املعهد ور�سالته البعيدة املدى وتعك�س 

حــر�ــســه عــلــى الــتــ�ــســدي لــلــتــحــديــات اخلــطــرة 

والتنمية  الطاقة  جمــالت  يف  عاملًيا  املــطــروحــة 

امل�ستدامة. 

معهد  بها  يتميز  التي  اخلا�سيات  اأبــرز  ومن 

ال�سائكة  احلقيقية  الق�سايا  على  تركيزه  م�سدر 

متكامل  نهج  اعــتــمــاد  معاجلتها  يقت�سي  الــتــي 

التقنيات  تكامل  على  يقوم  التخ�س�سات  ومتعدد 

من  وا�سًحا  ذلك  ويتجلى  والنظم،  وال�سيا�سات 

املعهد  يطرحها  التي  الأكادميية  الربامج  خالل 

وحر�سه البالغ على اإقامة عالقات تعاون قوية مع 

املوؤ�س�سات الأكادميية الرائدة والهيئات احلكومية 

وكربى ال�سركات العاملة يف القطاع.

»مصدر« تدشن محطة لطاقة الرياح في السيشل
تد�سني  عن  املتجددة،  للطاقة  الأوجــه  متعددة  اأبوظبي  مبادرة  »م�سدر«،  اأعلنت 

حمطة ميناء فيكتوريا لطاقة الرياح يف جمهورية ال�سي�سل با�ستطاعة 6 ميجاواط. وت�سم 

من  النظيفة  الكهرباء  لتوليد  الت�سغيل  قيد  م�سروع  اأول  وتعد  توربينات  ثمانية  املحطة 

الطاقة املتجددة يف ال�سي�سل، حيث ت�سكل 8% من اإجمايل ال�ستطاعة املركبة يف جزيرة 

»ماهي« التي يقطنها ما يزيد عن 90% من �سكان الأرخبيل وتعد اأكرب جزره. 

5500 طن من غاز ثاين  و�ست�سهم حمطة طاقة الرياح يف ال�سي�سل بتجنب اإطالق 

اأك�سيد الكربون �سنوًيا وتوفر الطاقة النظيفة لأكر من 2100 منزل، اإىل جانب تفادي 

ا�ستهالك 1.6 مليون لرت من الوقود �سنوًيا. 

ومت تطوير هذا امل�سروع من قبل »م�سدر« بالتعاون مع »�سندوق اأبوظبي للتنمية«.
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توسعة وتيسير.. وتحوالت اقتصادية
املشاريع العقارية بمكة واملدينة

تؤكد االستعدادات اجلارية على جميع األصعدة يف مكة املكرمة واملدينة املنورة نية اململكة 
استحداث املزيد من املشاريع للتيسير على احلجاج واملعتمرين، حتى لو أدى األمر إلحداث 
حتوالت جغرافية يف املشهد العقاري، خاصة يف مكة املكرمة عبر إزالة أحياء قدمية بأكملها 
األخ���رى،  وس��اح��ات��ه  احل���رم  داخ���ل  الضغط  لتخفيف  وك��ذل��ك  التنموية،  امل��ش��اري��ع  ملصلحة 
واملساهمة يف انسيابية حركة السير للمشاة واملركبات من املسجد احلرام وإليه، مما ينعكس 

إيجاًبا على املواطن واملقيم واحلاج.
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اأن زيادة الطاقة ال�ستيعابية للفنادق واملن�ساآت  تذهب تقارير عدة اإىل 

الفندقية ومرافق الإيواء يف مكة املكرمة، �سيوؤدي اإىل زيادة اأعداد املعتمرين 

واحلجاج، حيث �سيكون يف اإمكان مرافق مكة املكرمة ا�ستيعاب اأعداد اأكرب، 

وبالتايل ت�ساهم يف تخفيف الزحام خالل �سهر رم�سان ومو�سم احلج.

ويو�سح تقرير �سادر عن �سركة مزايا القاب�سة اأن م�سروع جبل الكعبة 

ُيعد اأحد امل�ساريع ال�سخمة يف مكة املكرمة، حيث يقع على م�ساحة اإجمالية 

غرفة   8500 ب�سعة  عاملية  اأبــراج   6 على  تتوزع  مربع،  مرت  األــف   53 بـ  تقدر 

فندقية، وباإجمايل ا�ستثمار مقداره ع�سرة مليارات ريال.

اأما م�سروع جبل عمر، فهو عبارة عن 38 فندًقا، باإجمايل عدد غرف 13 

األف غرفة فندقية. بالإ�سافة اإىل م�سروع ال�سامية الذي يعترب اأكرب امل�ساريع 

العقارية والإن�سائية، والذي يقع �سمال احلرم املكي ال�سريف.

اأما م�سروع امللك عبداهلل لإعمار مكة، فهو م�سروع �سخم ل�سمان رفع 

مبا�سر  وبتمويل  حمددة  زمنية  مدة  يف  املكرمة  مكة  ملدينة  التحتية  البنية 

لالإدارات احلكومية ذات  املعتمدة  امليزانيات  اإطار  املالية وخارج  وزارة  من 

العالقة، و�سي�سهم يف اإكمال �سبكة الطرق الدائرية. 

تو�صعة .. ونزع عقارات

ثمة تقرير اآخر ل�سركة جونز لجن ل�سال )Jones Lang LaSalle( وهي 

�سركة مالية متخ�س�سة يف تقدمي اخلدمات العقارية )ميكن الطالع عليه 

اأن  اإىل  ي�سر   )http://www.joneslanglasalle-mena.com املوقع:  عرب 

اأدى  قد  ن�سبًيا  الدويل  ال�سفر  تكلفة  وانخفا�س  العامل  امل�سلمني يف  منو عدد 

اإىل تزايد اأعداد احلجاج واملعتمرين الذين يتوجهون لأداء منا�سك احلج اأو 

العمرة يف ال�سنوات الأخرة. 

 7.7 اإىل  ن�سمة  ماليني   5.3 من  واملعتمرين  احلجاج  عدد  ارتفع  وقد 

ماليني ن�سمة خالل اخلم�س �سنوات املا�سية. 

وقد اأدى هذا الرتفاع بدوره اإىل فر�س العديد من ال�سغوط على البنية 

التحتية ملكة املكرمة واملدينة املنورة مبا يف ذلك القدرة على ا�ستيعاب هذه 

املتعلقة  احلكومية  والقوانني  املرورية،  الختناقات  م�سكلة  وتعقد  الأعــداد، 

باحل�سول على تاأ�سرات الدخول. 

ارتفع عدد الحجاج والمعتمرين من 5.3 
ماليين نسمة إلى 7.7 ماليين نسمة 

خالل الخمس سنوات الماضية

 1200 فندق بحلول عام 2020 في مكة 
روؤية  املقد�سة  وامل�ساعر  املكرمة  ملكة  ال�سامل  املخطط  يقدم 

تنموية �ساملة ملدة 30 عاًما.

وتقدر درا�سات بحثية اأن ت�سبح مكة املكرمة عا�سمة الفنادق 

حول العامل، حيث �سي�سل عدد الفنادق واملرافق الفندقية اإىل 1200 

 18 قيمتها  تتجاوز  فندقية  م�ساريع  منها   ،2020 عام  بحلول  فندق 

غرفة  األــف   25 نحو  �ست�سيف  املقبلني،  العامني  خالل  ريــال  مليار 

فندقية. 

وبح�سب التقديرات، فاإن حجم ال�ستثمار يف مكة املكرمة ازداد 

750 مليار ريال )200مليار دولر(، وهو رقم مر�سح لالرتفاع  اإىل 

بازدياد حجم الأعمال وال�ستثمارات، والتي تطرح ب�سكل دوري.
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العديد  يف  و�ساق  قدم  على  العمل  يجري  لذا 

ال�سغوط  تلك  من  للحد  ال�سخمة  املــبــادرات  من 

اأعــداد  با�ستقبال  املقد�ستني  للمدينتني  وال�سماح 

تلك  بني  ومن  واملعتمرين.  احلجاج  من  متزايدة 

خط  م�سروع  واقعة  حقيقة  باتت  التي  املــبــادرات 

ا  القطار الذي يربط بني مكة واملدينة، ويعرف اأي�سً

القطار قبل  ت�سغيل  بداأ  امل�ساعر، وقد  با�سم قطار 

بدء مو�سم احلج. 

واأملح التقرير اإىل اأن حركة احلجاج توؤدي اإىل 

الأر�سي  النقل  �سبكة  على  اأ�سا�سية  �سغوط  و�سع 

ظل  يف  خا�سة  البحري  اأو  اجلــوي  بالنقل  مقارنة 

ماليني   5.3 من  واملعتمرين  احلجاج  عدد  تزايد 

ن�سمة اإىل 7.7 ماليني ن�سمة خالل اخلم�س �سنوات 

الأخرة، ومن املتوقع ارتفاع هذا العدد اإىل 13.75 

مليون ن�سمة يف عام 2019 ح�سب التحليالت. 

مبادرات

كما اأ�سار التقرير اإىل اأنه من �سمن املبادرات 

املفرو�سة  ال�سغوط  من  للحد  تنفيذها  يتم  التي 

العدد  ا�ستيعاب  يتيح  مبــا  التحتية،  البنية  على 

املتزايد من احلجاج واملعتمرين ما يحدث يف مطار 

امللك عبدالعزيز الدويل، حيث يجرى تطوير مبنى 

خدمة  عمليات  حت�سني  بهدف  احلــايل،  احلجاج 

يخدم  املبنى  كــون  كفاءتها،  وتعزيز  امل�سافرين 

اإىل مكة  واملتجهني  القادمني من اخلارج  احلجاج 

وي�سكلون ثلث اإجمايل حركة املطار. 

اأن يتزايد عدد م�ستخدمي هذا املبنى  وُيتوقع 

 9.2 اإىل   2004 عام  يف  م�سافر  ماليني   4.5 من 

ماليني م�سافر يف عام 2025. 

من  الكثر  املنورة  املدينة  مطار  ي�سهد  كذلك 

التطوير وبناء مرافق جديدة بهدف جذب ال�سياحة 

اإىل  احلجاج  تو�سيل  على  القدرة  وتعزيز  املحلية 

املدينتني املقد�ستني. 

الأمــر  مطار  تو�سعة  م�سروع  متويل  و�سيتم 

حممد بن عبدالعزيز يف املدينة من خالل �سراكة 

�سركة   49 اأبدت  وقد  واخلا�س.  العام  القطاع  بني 

اهتمامهم خالل مرحلة  للمناق�سة  املتقدمني  من 

حركة  زيــادة  اإىل  امل�سروع  يهدف  التاأهل.  قبل  ما 

عام  يف  م�سافر  ماليني   4 من  �سنوًيا  امل�سافرين 

يقع   .2030 عام  يف  م�سافر  مليون   14 اإىل   2009

املطار على ُبعد م�سافة ق�سرة من مدينة املعرفة 

القت�سادية وخط القطار ال�سريع املقرتح اإقامته. 

امللك  مدينة  ميناء  التطوير  يــطــال  كــذلــك 

بهدف  وذلــك  جــدة،  �سمال  القت�سادية  عبداهلل 

األــف حــاج خــالل مو�سم احلــج، حيث   500 خدمة 

مكة- قطار  عرب  النتقال  من  احلجاج  �سيتمكن 

املدينة يف حمطة مدينة امللك عبداهلل القت�سادية 

اأقل  يف  املقد�ستني  املدينتني  من  اأّي  اإىل  والو�سول 

من 90 دقيقة. 

كذلك يجري العمل يف م�سروع قطار احلرمني 

واملدينة  املــكــرمــة  مكة  بــني  ميتد  الـــذي  ال�سريع 

تنفيذ  الــ�ــســركــات  ائــتــالف  يــتــوىل  املــنــورة، حيث 

القطار  و�سيعمل  امل�سروع.  لهذا  املدنية  الأعــمــال 

الدعم الحكومي السخي لصالح 
المشاريع التنموية يصب في 

خدمة الحجاج والمعتمرين

م�صاريع التو�صعة �صاهمت يف ا�صتيعاب الزوار

قضية العدد
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املمتد مل�سافة 450 كلم بالكهرباء، وي�سر ب�سرعات 

ت�سل اإىل 320 كلم يف ال�ساعة. 

والــذي   : خندمة  جبل  م�سروع  ا  اأي�سً هناك 

الأر�ــس  مــن  مربع  مــرت  ــف  األ  600 م�ساحة  يغطي 

الواقعة �سرق امل�سجد احلرام يف مكة، ويعمل على 

اإحالل املباين اجلديدة عالية اجلودة  مكان املباين 

وال�سوارع القدمية والأزقة ال�سيقة.

 اأما امل�سروع اخلا�س ب�سارع امللك عبدالعزيز 

فيمتد على م�ساحة 3.5 كلم مربع ويبداأ من املدخل 

الغربي ملدينة مكة املكرمة على تقاطع طريق جدة-

مكة ال�سريع، والطريق الدائري الثالث وينتهي عند 

املدخل ال�سرقي مل�سروع جيل عمر. 

ويحتوي امل�سروع على بناء فنادق عالية اجلودة 

املجتمع  خلدمة  وجتارية  �سكنية  عقارية  ووحــدات 

املحلي، ف�ساًل عن احلجاج واملعتمرين. 

املدينة املنورة .. والهتمام بالزوار

يف املدينة املنورة ثمة �سباق ح�ساري اآخر بداأ 

منذ العام املا�سي لإحداث عدد من التطورات التي 

ت�ساهم يف التو�سعة والتي�سر على الزوار.

العلي  مــدين  بــن  حممد  املهند�س  وي�سر 

الأمني العام لهيئة تطوير املدينة املنورة اإىل اأن 

من بني امل�ساريع التي مت اإدراجها بخطة الهيئة 

ماليني   6 بقيمة  قباء  منطقة  تطوير  م�سروع 

اجتماعي  ثقايف  مركز  تاأ�سي�س  بهدف  ــال  ري

واجتماعية  ثقافية  خــدمــات  يــوفــر  �سياحي 

النبوي  امل�سجد  وجتارية و�سياحية، تخدم زوار 

ال�سريف واأهايل املنطقة يف اإطار متكامل يظهر 

بثوب  التاريخية  الهوية  ويربز  اجلمالية  القيم 

معا�سر.

تطوير  مــ�ــســروع  املــ�ــســروعــات  ت�سمل  كما   

من  ريال   6.500.000 بتكلفة  امليقات  منطقة 

تاأ�سي�س مركز خدمات دينية وموا�سالت  خالل 

تخدم  بــه،  وخدمية  و�سياحية  جتارية  ومرافق 

واأهــايل  املكرمة  مكة  اإىل  واملعتمرين  احلجاج 

وزوار املدينة املنورة.

مع  في�سل  امللك  طريق  تكملة  اإىل  اإ�سافة 

بتكلفة  امل�ساة  نفق  امتداد  وتنفيذ  امل�ساة  اأنفاق 

من  املــ�ــســروع  ويتكون  ريـــال،   437.989.302

منحدري  مــع  الــ�ــســمــايل  الــتــقــاطــع  نــفــق  تنفيذ 

مع  في�سل  امللك  )تقاطع طريق  وخــروج  دخــول 

طريق امللك فهد(، نفق م�ستمر عند التقاطعات 

مكة المكرمة ستقوم بجذب 
نحو 200 مليار ريال لالستثمار 

العقاري خالل العام الحالي

العمل م�صتمر لرفع الطاقة ال�صتيعابية للحرمني ال�صريفني
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لعر�س  �سيل«  ـــراج  »ك ي�سمى  مــا  اإىل  الــعــائــالت  تعمد  ـــدول  ال مــن  كثر  يف 

املقتنيات،الأجهزة،الأثاث، الألعاب، واأي �سيء اآخر يف �سبيحة العطلة الأ�سبوعية 

يف »كراج« املنزل اأو حديقته، وذلك عندما ينتقلون، اأو يقررون ال�ستغناء عن بع�س 

وترتيب  للجران،  املوعد  اإعالن  ويتم  مادًيا،  »ينزنقون«  عندما  حتى  اأو  اأ�سيائهم 

الأ�سياء وو�سع بطاقات ال�سعر املخف�س عليها، وياأتي اجلران واملارة لي�سرتوا ما 

ينا�سبهم، وهي فر�سة عادلة للطرفني البائع وامل�سرتي.

هذه العادة ل يعمل بها ال�سعوديون، ول اخلليجيون غالًبا، رغم اأن »كراجاتهم« 

اأكر واأكرب، وكذا حدائقهم، ورغم كرة ما ي�سرتون، وكرة ما ي�ستغنون عنه، وقد 

�ساألت بع�س املقيمني يف الريا�س ممن ي�سكنون املجمعات ال�سكنية املغلقة عن هذه 

العادة، فاأكدوا يل اأنهم ميار�سونها داخل هذه املجمعات بنف�س الآلية امل�ستخدمة، 

ول يعرفون �سيًئا ا�سمه حمالت الأثاث امل�ستعمل، اأو احلراج.

نار
م

مدرسة »الكراج« 
االقتصادية

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

)تقاطع  وخــروج  دخــول  منحدري  مع  اجلنوبية 

طريق امللك في�سل مع طريق الأمر عبداملح�سن 

للم�ساة  معابر  ثالثة  اإىل  بالإ�سافة  وقــبــاء(، 

متقاطعة حتت طريق امللك في�سل.

الأمتعة  �سالة  اإن�ساء  م�سروع  ا  اأي�سً وهناك 

ــال  ري  5.530.938 بلغت  اإجــمــالــيــة  بتكلفة 

متطلباته  لتحديد  تف�سيلية  درا�سة  له  واأجريت 

والتجهيزات  وامل�ساحة  واملوقع  العدد  حيث  من 

وجميع متطلبات الت�سغيل الالزمة لفرز ومناولة 

وذلك  العاملية،  التقنيات  لأحدث  طبًقا  الأمتعة 

جميع  يف  تتحكم  متكاملة  منظومة  خــالل  من 

خالل  وامل�سافرين  الأمتعة  حركة  دورة  مراحل 

الرحلة الكاملة للحجاج والزائرين.

تن�صيط حركة ال�صوق

خالل  �سخت  التي  املبالغ  اأن  عقاريون  ويرى 

مكة  عقارات  �سوق  يف  املا�سية  اخلم�سة  الأعـــوام 

ل�سالح  الــعــقــاريــة  امللكيات  نــزع  جـــراء  املــكــرمــة 

امل�ساريع التطويرية، متكنت من حتقيق اأثر اإيجابي 

يف ال�سوق، حيث اأ�سبح هناك تو�سع يف دور الإيواء 

التي و�سلت اإىل اأحياء متفرقة يف مكة املكرمة مل 

انح�سار  اأن  كما  ال�سابق،  من  فيها  موجودة  تكن 

م�ساحة املنطقة املركزية املحيطة باحلرم �سيدفع 

على  القت�سار  عدم  على  امل�ستثمرين  من  بالكثر 

والتو�سع  املركزية  املنطقة  يف  الإيــواء  دور  اإن�ساء 

يف  �سي�سهم  ما  اأخــرى،  �سكنية  واأحياء  مناطق  يف 

زيادة حجم وعدد دور الإيواء ب�سكل عام والغرف 

الفندقية ذات اخلدمات املميزة ب�سكل خا�س.

اللجنة  عــ�ــســو  احلـــمـــيـــدة،  بــنــدر  ويـــقـــدر 

العقارية يف الغرفة التجارية ال�سناعية يف مكة 

املكرمة، قيمة نزع امللكيات العقارية له بنحو 40 

دعم  يف  اأ�سهمت  اأنها  اإىل  م�سًرا  ريــال،  مليار 

يف  وخا�سة  عام،  ب�سكل  املكي  املحلي  القت�ساد 

قطاع التطوير واملقاولت، الذي بات ي�سهد منًوا 

ملحوًظا خالل الفرتة املا�سية نظر زيادة حجم 

تطلب  والتي  تنفيذها،  اجلــاري  امل�ساريع  وعدد 

املــدخــالت  على  الطلب  حجم  يف  ـــادة  زي معها 

الإن�سائية.

وهو بذلك يوؤكد اأن الدعم احلكومي ال�سخي 

وحجم ال�سخ للمبالغ املالية التي تقدر مبليارات 

الريالت لنزع امللكيات العقارية ل�سالح امل�ساريع 

ال�سريف  املكي  تو�سعة احلرم  التنموية كم�سروع 

ف�ساًل  واملعتمرين،  احلجاج  خدمة  يف  ي�سب 

عن تن�سيط حركة القت�ساد ال�سعودي اإىل اأعلى 

معدلتها. 

الطاقة  زيــادة  يف  التو�سعة  هــذه  و�ست�سهم 

وتذويب  املحيطة باحلرم  لل�ساحات  ال�ستيعابية 

التكد�س العمراين املوجود حول منطقة امل�سجد 

احلرام املتمركز يف اجلهات ال�سمالية والغربية 

ويف اجلهة ال�سمالية ال�سرقية.

مكة  اأن  املن�سور  اأمــل  الباحثة  تــرى  فيما 

ريــال  مليار   200 نحو  بجذب  �ستقوم  املكرمة 

احلايل  العام  خــالل  فيها  العقاري  لال�ستثمار 

التجارية  الغرفة  عن  �سادرة  لإح�سائيات  وفًقا 

ال�سناعية، من بينها نحو 70 مليار ريال، وذلك 

بإمكان مرافق مكة المساهمة 
في تخفيف الزحام خالل رمضان 

وموسم الحج

م�صاريع �صخمة لروؤية طموحة
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للبيع على جتار  بحالة جيدة  اأثاًثا  اأو  تعر�س مقتنيات  اأن  يوًما  هل جربت 

يعرفون  لأنهم  اأحياًنا،  ا�ستفزازية  اإىل درجة  الأ�سعار  يبخ�سون  اإنهم  امل�ستعمل، 

اأ�سيائهم يف  بعر�س  ي�سمح  ل  وقتهم  النا�س  فغالب  ل حمالة،  �سيبيع  البائع  اأن 

البيع  للحراج مع خماطرة عدم  النقل  تكلفة  اأن  ف�ساًل عن  احلــراج،  مــزادات 

جتعل الكثرين يحجمون.

البع�س يلجاأ للوحات الإعالنية يف الأ�سواق املركزية، اأو للمواقع الإلكرتونية، 

مل  الكراج  تخفي�سات  فكرة  جتربة  لكن  اأ�سيائهم،  بيع  يف  ينجحون  ما  وغالًبا 

يف  رغبتهم  عدم  منها  يكون  اأن  ميكن  كثرة  والأ�سباب  اأحــد،  بال  على  تخطر 

الكثرين،  »تابوه« )حُمرم( معروف عن  اأمام اجلران، فهذا  اأ�سيائهم  عر�س 

ا عدم رغبتهم يف دخول النا�س لبيتهم، وهذا �سيء ميكن تفهمه يف �سياقنا  واأي�سً

الجتماعي والثقايف.

جانب  يف  العائالت  ت�ستثمرها  املمار�سة  هذه  اأن  لالهتمام  الالفت  الأمــر 

تربوي يحقق اأهداًفا كثرة، فهم يجعلون اأبناءهم ي�ساركون يف التنظيم والبيع، 

فيتعلمون مهارات التفاو�س والرتحيب والختالط العملي بالغرباء حتت اإ�سراف 

الأبوين.

ثم  عنه،  غنى  يف  هم  ما  بدورهم  ليبيعوا  املجال  لهم  يتيحون  هم  ا  اأي�سً

جمتمعنا  يف  نفتقدها  اقت�سادية  تربية  وهذه  فيه،  يرغبون  ما  �سراء  يعاودون 

الرمي  ثقافة  وتر�سخ  ال�ستهالك،  �سهوة  ل�سطوة  خا�سة  واخلليجي  العربي 

وال�ستغناء عن الأ�سياء بدون حماولة حتقيق عائد منها. 

اإن هذه التخفي�سات تخلق اأجواء حميمة يف الأحياء وبني اجلران، وهي كما 

يطبقها الآخرون مظهر ح�ساري له اإ�سافة اإىل الفوائد القت�سادية والجتماعية 

فوائد بيئية وثقافية واإن كانت غر مبا�سرة.

املالية  التعوي�سات  ح�سيلة حجم 

ــعــقــارات  ــ�ــســرف ملـــالك ال ــي ُت ــت ال

تطويرية  م�ساريع  مل�سلحة  املنزوعة 

تدويرها  يعيدوا  اأن  يتوقع  حيث  وتنموية، 

يف ال�سوق خالل العام احلايل.

مـــن احلــجــاج  ــنــامــي  املــت الـــعـــدد  اأن  كــمــا 

ا جديدة لتوفر غرف  واملعتمرين �سي�سيف فر�سً

فندقية جديدة )اإجمايل 82 األف غرفة( يف مكة 

واملدينة. 

الفندقية  الغرف  اأعــداد  م�ساعفة  وميكن 

يف مكة على مدى الـ 10 �سنوات القادمة، حيث 

من املتوقع اإ�سافة 50 األف غرفة ت�سم م�ساريع 

اإعادة تطوير بع�س املناطق مثل ال�سامية وجبل 

عمر وجبل خندمة والوقف 2.

وباملقارنة مبكة، فاإن املدينة توفر عدًدا اأقل 

من الغرف الفندقية وتبلغ حوايل 20 األف غرفة 

الفندقية  الغرف  اإجمايل  من  باملائة   19 بن�سبة 

يف اململكة. 

وقد اأعلن عن بناء عدد قليل من الفنادق يف 

فندقية يف  3000 غرفة  من  اأقل  �ستوفر  املدينة 

م�ساريع تقع بالقرب من امل�سجد النبوي، و�سيتم 

توفرها على مدى الثالث �سنوات القادمة. 

الــفــنــادق اجلــديــدة يف  تــلــك  وتــقــع معظم 

تلك  اإن  حيث  امل�سجد،  جنوب  الواقعة  املنطقة 

الوقت احلايل عن  الأقل تطوًرا يف  املنطقة هي 

املنطقة الواقعة يف ال�سمال. 

التحتية  البنية  م�ساريع  ــاإن  ف املجمل  ويف 

املخطط تنفيذها يف مكة املكرمة واملدينة املنورة  

�ست�ساهم يف زيادة عدد زوار املدينتني على مدى 

الع�سر �سنوات القادمة. 

احلجاج  اأعــــداد  يف  الــزيــادة  �ستوفر  كما 

والتغرات يف متطلباتهم الفر�سة لإجراء املزيد 

من التو�سعة يف قطاع الفنادق.

عين على التوسعة
بن  عبداهلل  امللك  ال�سريفني  احلرمني  خــادم  عهد  يف  التو�سعة  �سهدت 

م�سروع  تنفيذ  عهده  يف  جــرى  اإذ  التقني،  الت�سارع  من  الكثر  عبدالعزيز 

باجلهة  بدًءا  به؛  املحيطة  واملنطقة  احلرام  امل�سجد  ي�سمل  وتاريخي  عمالق 

�سملت  كما  واحــد،  اآن  يف  م�سل  مليوين  اإىل  ي�سل  ما  ل�ستيعاب  ال�سمالية 

التو�سعة ال�ساحات اخلارجية للم�سجد التي ت�سم املرافق اخلدمية، وممرات، 

اإ�سافة  متدرجة،  بـ»م�ساطب«  ترتبط  لتفريغ احل�سود  وج�سور معدة  واأنفاق، 

كما  الأمنية،  املراقبة  واأنظمة  النفايات،  من  للتخل�س  احلديثة  الأنظمة  اإىل 

واملياه  والكهرباء  التكييف  حمطات  ت�سمل  التي  اخلدمات  منطقة  تطوير  مت 

وغرها من املحطات الأخرى التي تقدم الدعم ملنطقة امل�سجد احلرام.

الأوىل  ال�سعودية  بالتو�سعة  عبدالعزيز  بن  عبداهلل  امللك  تو�سعة  وترتبط 

وامل�سعى بوا�سطة ج�سور متعددة؛ لإيجاد التوا�سل احلركي املاأمون، من حيث 

عنا�سر  من  متكاملة  منظومة  التو�سعة  توؤمن  كما  احل�سود،  حركة  تنظيم 

فيها  روعي  وم�ساعد  وثابتة  متحركة  �سالمل  ت�سمل  حيث  الراأ�سية،  احلركة 

اعتماد  جانب  اإىل  الطاقة،  ا�ستهالك  توفر  خالل  من  ال�ستدامة؛  معاير 

اأف�سل اأنظمة التكييف والإ�ساءة.

التعقيد،  من  عمارتها  بخلو  فتتميز  املكي  للحرم  اجلديدة  التو�سعة  اأما 

الألــوان  بني  توافق  يالحظ  حيث  الفنية،  العنا�سر  بني  التنافر  عن  وُبعدها 

والزخارف والأ�سكال؛ مما يعطي �سورة وا�سحة عن مدى اجلهد الكبر الذي 

بذل من اأجل حتقيق مواءمة عالية بني اجلوانب الإن�سائية واملعمارية والفنية 

واجلمالية، بحيث غدت التو�سعة يف النهاية لوحًة معماريًة بديعًة اجتمعت فيها 

واإتقان املوا�سفات الهند�سية واملعمارية التي يتطلبها البناء، اإ�سافًة اإىل  دقة 

اللم�سة الفنية واجلمالية الرائعة. 

ويحتوي مبنى التو�سعة على مئذنتني جديدتني بارتفاع )96( مرًتا، واأكر 

من )1500( عمود مك�سو بالرخام، منها ما هو خمتتم يف اأ�سفله بقاعدة من 

الرخام بها فتحات تكييف، كما راعت التو�سعة اجلديدة تنفيذ �سبكة اإذاعية 

تتنا�سب مع م�ساحة التو�سعة، وهي م�سابهة لل�سبكة احلالية حيث يتم ا�ستخدام 

مكربات لل�سوت معلقة على اجلدران والأعمدة تغذيها اأ�سالك ممددة داخل 

موا�سر مغطاة، اإما يف الأعمدة اأو الأ�سقف والأر�سيات.
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ليلة أمضاها في زنزانة..
أوصلته إلى معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا

كان عا�سم اأوغلو املراهق الذي مل يبلغ الع�سرين من عمره واحًدا من كثرين ممن 

يتعلمون قيادة ال�سيارات دون اأن تكون لديهم رخ�سة قيادة، يلف ب�سيارته على طريق 

�سريع مهجور يف اإ�سطنبول يف تركيا ي�ستخدمه يف العادة اأمثاله من �سائقي ال�سيارات. 

ويف ذلك اليوم كانت �سرطة املدينة قد قررت التدخل. ويف عملية تطويق �سريعة وغر 

متوقعة مت القب�س على عا�سم اأوغلو وعدد اآخر من ال�سائقني، ومت اإلقاوؤهم يف زنزانة 

و�سط املدينة انتظاًرا لتوبيخ عنيف يف ال�سباح التايل.

»بدون قواعد تنظيمية وقوانني حمددة امل�سار، لن توؤدي الأ�سواق وظيفتها«؛ هكذا 

يعرتف عا�سم اأوغلو متح�سًرا الآن، وقد �سار اأكرب �سًنا واأكر حكمة، وي�سغل من�سب 

اأ�ستاذ كر�سي ت�سارلز كندلربغر لعلم القت�ساد التطبيقي يف معهد ما�سات�سو�ست�س 

الديكور  متاأماًل  اأوغلو  عا�سم  ق�ساها  التي  القليلة  ال�ساعات  وكانت  للتكنولوجيا. 

الإ�سمنتي يف زنزانته، وما تالها من عقوبة اإدارية، تركت بداخله �سعوًرا م�ستمًرا 

بالن�سبة  مو�سوعي  اأ�سا�س  على  حتدد  التي  التنظيمية  القواعد  باأهمية  بالإقرار 

لالأ�سواق، حتى احلرة منها.

»اإن كل �سوق موجودة يف العامل تخ�سع لقواعد تنظيمية: وامل�ساألة هي اختالف 

يف الدرجة فح�سب«. هكذا يقول عا�سم اأوغلو متاأماًل وهو ي�ستجلي بناظريه عرب 

�سطحه  جتمد  وقد  ت�سارلز  لنهر  بالبيا�س  املك�سو  الكئيب  امل�سهد  مكتبه،  نافذة 

قا�س  لديك  يكون  »عندما  ما�سات�سو�ست�س.  بولية  كامربيدج  مدينة  امتداد  على 

يف  اأكــرب  ب�سورة  ذلك  ويتج�سد  التنظيمية«.  القواعد  هي  فتلك  القوانني،  ينفذ 

اإىل  القت�سادات النامية، حيث ل توؤدي الأ�سواق وظيفتها حتديًدا ب�سبب الفتقار 

القواعد التنظيمية واملوؤ�س�سات ال�سرورية. وغالًبا ما ت�سكل احلكومات عوائق اأمام 

عمل الأ�سواق، لكنك اإن اأردت حًقا اأن تقوم بوظيفتها فانك �ستحتاج اإىل احلكومات 

لكي تدعمها بالقانون والنظام والقواعد التنظيمية واخلدمات العامة«.

معايري النجاح والف�صل

على  �ساعد  القانون  اإنفاذ  لإجــراءات  مبكًرا  ال�سخ�سي  اأوغلو  عا�سم  تعر�س  اإن 

و�سعه يف م�سار حياة عملية ركزت يف مراحلها الالحقة على الأ�سباب التي جعلت بع�س 

دارون أوغلو

يف حياة اخلبير االقتصادي عاصم أوغلو ذكريات 
س��وداء، منها تلك الليلة التي أمضاها يف السجن 
عندما كانت سنه ال تتجاوز العشرين، وبكثير من 
أه��م��ي��ة وض��ع  اك��ت��ش��ف  ال��زن��زان��ة  التفكير يف ظلمة 
القوانني وتنفيذها خلير املجتمع، فقد كان هذا ما 
جعله يفهم األزم��ة املالية العاملية عام 2008م على 

حقيقتها، ويساهم يف حلها.

المجهر
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ويتذكر  الأمور،  ت�سارعت  يتحادثان،  وروبن�سون  اأوغلو 

هي  الدميقراطية  اأن  على  اتفقنا  »لقد  اأوغلو:  عا�سم 

لكن مل  القت�سادية،  التنمية  بدء  الرئي�سي يف  العامل 

تكن هناك مناذج لكيفية حتقق الدميقراطية، ومل تفد 

يف ذلك الدرا�سات ال�سابقة يف جمال العلوم ال�سيا�سية، 

ومن ثم بداأنا العمل على هذا املو�سوع يف عام 1995، 

وبقينا على ذلك منذئذ«.

ا اأ�سعث يكر من الإ�سارة  ويتذكر روبن�سون �سخ�سً

بني  الأمــامــي  ال�سف  يف  يجل�س  الكالم،  اأثناء  بيديه 

لالقت�ساد،  لندن  كلية  يف  عقدت  نــدوة  يف  امل�ساركني 

»كنت  عـــال:  ب�سوت  منهجه  عــن  اأ�سئلة  لــه  ويــوجــه 

1992 وكان هناك  اأوائــل عام  اأقدم بحثي يف ندوة يف 

اأمامي،  يجل�س  الدكتوراه  لدرجة  طالب مزعج يح�سر 

عر�سي.  يف  الأخــطــاء  ويت�سيد  با�ستمرار  يقاطعني 

وذهبت جماعة منا للع�ساء بعد ذلك، وانتهى بي الأمر 

للجلو�س بجوار ال�سخ�سية املثرة للحنق نف�سها، لكننا 

الأفكار  بع�س  لديه  اأن  ووجــدت  احلديث  يف  �سرعنا 

الأ�سيلة اأجاد عر�سها، كان ذلك هو دارون«.

ويبدو اأن عا�سم اأوغلو داأب ب�سورة منهجية على 

يف  املحتملني  لل�سركاء  ومناظرات  مناق�سات  ح�سور 

ا اآخر عمل معه فيما بعد،  البحوث اآنذاك، لأن �سخ�سً

اأ�ستاذ علم القت�ساد يف كلية لندن  هو �ستيف بي�سكي 

ويف  نف�سها.  املعاملة  منه  لقي  اأنــه  يذكر  لالقت�ساد، 

هذا ال�سدد يتذكر بي�سكي قائاًل: »اأعطيت يل الكلمة 

عام  يف  لالقت�ساد  لندن  كلية  يف  ــدوة  ن يف  للحديث 

البغي�س  العليا  الدرا�سات  طالب  هناك  وكان   ،1991

اأ�ساليبي  عــن  يت�ساءل  الأول  ال�سف  يف  يجل�س  هــذا 

البحثية ويطلب معلومات اإ�سافية«.

ويتذكر بي�سكي »بل كان لدى دارون املزيد ليقوله 

عندما خرجنا لنتناول الطعام فيما بعد«.

البحوث املجمعة

اأوغــلــو  عا�سم  كــان   ،1993 عــام  مطلع  وبحلول 

اآنــذاك  اأ�سرتاليا  يف  �س  يدرِّ كــان  الــذي   – وروبن�سون 

بو�سيلة  البحوث  مو�سوعات  عن  الأفكار  يتبادلن   –
ات�سال ابتكرت حديًثا. ويتذكر روبن�سون قائاًل: »كانت 

الربيد  فيها  اأ�ستخدم  الإطـــالق  على  مــرة  اأول  تلك 

الإلكرتوين. وبداأ كل منا ير�سل اأبحاثه لالآخر بالربيد 

على  كتب  قد  منا  كاًل  اأن  وجدنا  وفجاأة  الإلــكــرتوين، 

كتبه  ما  مع  متطابق  �سبه  بحًثا  ومنف�سل  م�ستقل  نحو 

الآخر عن املو�سوع نف�سه«. وانطالقا من �سعور اخلبر 

لالزوادجية،  ال�سديد  باملقت  احلقيقي  القت�سادي 

بتجميع  الأكادمييان  الأ�ستاذان  بداأ  الكفاءة،  وانعدام 

بحوثهما يف جممع واحد.

وبحلول الوقت الذي و�سل فيه عمل عا�سم اأوغلو 

انتقل ح�سب  اأق�سى طاقته، كان قد  اإىل  مع روبن�سون 

العمل  بــداأ  اإذ  الأوىل«،  احلقيقية  »وظيفتي  اإىل  قوله 

كاأ�ستاذ م�ساعد لعلم القت�ساد يف معهد ما�سات�سو�ست�س 

للتكنولوجيا يف عام 1993. ومل مي�س وقت طويل حتى 

بداأت م�ساعر عدم الكرتاث بحدود مهنته والتي كانت 

متاأ�سلة يف �سخ�سيته تت�سبب يف اإثارة ال�سطراب بني 

اأورقة املعهد الواقع على �سفة نهر ت�سارلز. وبدعم من 

عا�سم  وا�سل  املبتكرة،  البحثية  روبن�سون  اإ�سهامات 

الدول تنجح باعتبارها مولدات للروة والإجناز تتوفر 

تف�سل  اأخرى  التي جعلت دوًل  والأ�سباب  لها مقومات، 

وت�ستمر يف ف�سلها. وكان هذا امل�سار غر املبا�سر الذي 

اأف�سى اإىل هذا امليدان من البحث والتق�سي هو الذي 

اأخذ هذا اخلبر القت�سادي املولود يف اإ�سطنبول من 

نطاق  تو�سيع  اإىل  ال�سيا�سية،  للعلوم  كطالب  بداياته 

عن  التخلي  اإىل  ثم  القت�ساد،  علم  لت�سمل  درا�ساته 

درا�سة العلوم ال�سيا�سة كلية.

منت�سف  يف  اإجنلرتا  �سمايل  يــورك،  جامعة  ويف 

القت�ساد  علم  على  اأوغلو  عا�سم  ركز  الثمانينيات، 

الجتاهات  اأن  متزايد  نحو  على  تبني  ولكنه  الكلي، 

القت�سادية الكلية من�سوؤها يف علم القت�ساد اجلزئي. 

ال�سورة  متاًما  تفهم  اأن  اأردت  »اإذا  يقول  هــذا  وعــن 

ال�سيا�سي  والقــتــ�ــســاد  النمو  وهــي  الأو�ــســع،  الكلية 

املبادئ  تفهم  اأن  لك  ينبغي  الأجــل،  طويلة  والق�سايا 

اجلزئية الكامنة وراءها، كاحلوافز وتخ�سي�س املوارد 

والتغر التكنولوجي وتراكم راأ�س املال«.

التداخل والتفاعل بني الفرعني  اإدراك و�سرح  اإن 

الرئي�سني لعلم القت�ساد جعل عا�سم اأوغلو اقت�ساديا 

يجمع بني مزيج فريد مثًرا ا�سطراًبا ُمربًكا يف تق�سيم 

ال�سدد  للتخ�س�سات كان م�ستقًرا من قبل. ويف هذا 

القت�ساد  بنظرية  يتعلق  اأفعله  مما  كثًرا  »اإن  يقول: 

لنظرية  تطبيق  اأ�سا�ًسا  هو  ذلك  من  وكثر  ال�سيا�سي، 

املباريات، ومن ثم ميكنك اأن تقول اإنه اقت�ساد جزئي، 

بها  يزهو  التي  الأكـــرب  ال�سورة  ق�سايا  حتفزه  لكن 

ا«. القت�ساد الكلي اأي�سً

كلية  اإىل  اأوغلو  عا�سم  انتقل  يورك،  ومن جامعة 

لندن لالقت�ساد لي�ستكمل درا�سته للح�سول على درجة 

الدكتوراه، حيث واتته »حلظة التحول« عند لقاء معاونه 

اأ�ستاذ  روبن�سون،  جيم�س  وهو  طوياًل  معه  عمل  الذي 

نظم احلكم يف جامعة هارفارد. وعندما �سرع عا�سم 

عا�صم اأوغلو يف اإحدى املنا�صبات اخلا�صة
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اأوغلو جهوده يف مدينة كامربدج، بولية ما�سات�سو�ست�س 

يف �سياق خطه البحثي الذي ميزج بني القت�ساد الكلي 

ال�سيا�سي  القت�ساد  نظرية  عن  اجلزئي  والقت�ساد 

التي اأر�سى معاملها بداية يف لندن.

»عندما حان دوري للرتقية يف معهد ما�سات�سو�ست�س 

اإن  التدري�س:  هيئة  من  روؤ�سائي  قــال  للتكنولوجيا، 

اجلانب الأكرب من عملي جيد ومثر لالهتمام، وكانت 

عليك  »يتعني  ا  اأي�سً قالوا يل  لكنهم  اأ�سداء جيدة.  له 

القت�ساد  يف  جتريه  الــذي  العمل  هذا  توقف  اأن  حًقا 

ال�سيا�سي«. ولذلك اأخفيت ذلك اجلزء من عملي طوال 

العامني التاليني، حتى ح�سلت على من�سبي الثابت«. 

وبحلول الوقت الذي ا�ستطاع فيه عا�سم اأوغلو اأن يوؤمن 

لنف�سه من�سًبا ثابًتا يف معهد ما�سات�سو�ست�س.

الأزمة

القت�ساديني  مــن  لــغــره  ــو  اأوغــل عا�سم  ان�سم 

الأخطاء  عن  بحًثا  املهنة  اأغــوار  �سرب  يف  الأكادمييني 

الفكرية التي ارتكبتها املهنة يف �سياق الإنذار بالأزمة 

القت�سادية واملالية التي �سربت العامل ب�سكل حقيقي 

ثالث  هناك  اأن  ويــرى  معها.  والتعامل   2008 عام  يف 

اأفكار ب�سفة خا�سة ق�ست على اأي �سعور باخلطر.

اأوًل، كان هناك اعتقاد باأن الدورات القت�سادية 

قد متت ال�سيطرة عليها بتوليفة جتمع بني اتباع اأ�سلوب 

التكنولوجي  والبتكار  ال�سيا�سات  �سنع  يف  ح�سيف 

الذي يغر قواعد اللعبة. والواقع اأن قوتي التطور هاتني 

اإىل حَد  املتبادل  اأوجه الرتباط القت�سادي  قد زادتا 

بني  املحتملة  التعاقبية  الآثــار  من  �سل�سلة  معه  ن�ساأت 

املوؤ�س�سات املالية وال�سركات والأ�سر املعي�سية.

املوؤ�س�سية  الــركــائــز  تنا�سي  مت  قــد  كــان  ثــانــًيــا، 

بالأ�سواق  احلــرة  الأ�ــســواق  م�ساواة  ومتــت  لالأ�سواق، 

غر اخلا�سعة لقواعد تنظيمية. وحالًيا لن جتد �سوى 

القليل ممن يجادلون باأن مراقبة ال�سوق �ستكون كافية 

غر  لالأفراد  النتهازي  ال�سلوك  من  احلماية  لتوفر 

الذين  للرتبح  وال�ساعني  تنظيمية  بقواعد  امللتزمني 

يقومون مبخاطرات يربحون منها ويخ�سر غرهم.

راأ�سمال  حجم  يف  مــغــالة  هناك  كانت  وثــالــًثــا، 

الطويل رغم  التاريخ  الكبرة ذات  باملنظمات  ال�سمعة 

املحا�سبية  الف�سائح  اأطلقتها  التي  املبكرة  الإنــذارات 

وقد  الألفية.  مطلع  يف  وورلــدكــوم  اإنـــرون  �سركتي  يف 

انتهت الثقة يف قدرة مثل هذه املنظمات على الرقابة 

وموؤكدة  قا�سية  عقوبات  توقيع  يتعني  و�سوف  الذاتية، 

على النتهاكات التي حتدث م�ستقبال.

للتكنولوجيا يف عام 1998، كان نهجه يف القت�ساد 

ال�سيا�سي قد ا�سحب تياًرا �سائًدا تقريًبا.

يف  اآمــن  نحو  على  اأوغلو  عا�سم  ا�ستقر  اأن  وبعد 

 ،2005 عــام  يف  للتكنولوجيا  ما�سات�سو�ست�س  معهد 

الرابطة  مــن  كــالرك  بيت�س  جــون  و�ــســام  على  ح�سل 

لالقت�سادي  متــنــح  الــتــي  الأمــريــكــيــة  القــتــ�ــســاديــة 

وا�سرتك  الأربعني.  �سن  دون  تاأثًرا  الأكــر  الأمريكي 

ــس يف جامعة  � ــدرِّ َي مــع روبــنــ�ــســون – وكـــان حــيــنــذاك 

القت�سادية  الأ�سول  بعنوان  كتاب  تاأليف  بركلي- يف 

 Economic Origins( والدميقراطية  للدكتاتورية 

عام  يف  ن�سر   )of Dictatorship and Democracy
حًقا  مهتًما  »كــنــت  الــ�ــســدد:  هــذا  يف  ويــقــول   .2006

للموؤلفني  اأقــراأ  بــداأت  ثم  ومن  التطور،  عدم  بق�سايا 

الذين ا�ستندوا جميًعا اإىل نظرية التبعية، وكيف جرى 

ا�ستغلوا  الأغنياء  لأن  واأغنياء،  لفقراء  العامل  تق�سيم 

فقرة  تركيا  جعلت  التي  الأ�سباب  و�سدتني  الفقراء 

وغر دميقراطية.

والـــدميـــقـــراطـــيـــة  ـــة  ـــوري ـــات ـــدكـــت ال ـــاب  ـــت ك ويف 

عا�سم  �سلك   ،Dictatorship and Democracy
اإذ  الآن.  وروبن�سون م�ساًرا يحافظان عليه حتى  اأوغلو 

ت�ساءل ملاذا تكون بع�س البلدان دميقراطية – فُتجرى 

فيها  ال�سيا�سيون  ويخ�سع  وحــرة  منتظمة  انتخابات 

اأخرى  بلدان  تكون  – وملاذا  املواطنني  اأمام  للم�ساءلة 

ما  حتــدد  التي  العوامل  املوؤلفان  ويبحث  ذلــك؟  غر 

تــدوم  وملـــاذا  دميقراطًيا،  �سي�سبح  مــا  بلد  كــان  اإذا 

تنهار يف  لكنها  البلدان  بع�س  وتقوى يف  الدميقراطية 

عا�سم  م�سار  يقتفي  اإذ  الكتاب  ولكن  اأخــرى.  بلدان 

من  الدميقراطية  يف�سر  اإمنــا  اخلا�س،  املهني  اأوغلو 

اأن احلوافز  موؤكًدا  �سيا�سية،  ل  اقت�سادية  نظر  وجهة 

القت�سادية الفردية حتدد املواقف ال�سيا�سية.

ــوء عــلــى الأهــمــيــة  ــ�ــس ــاب ال ــت ــك كــذلــك يــلــقــي ال

مع  بالتوازي  ال�سيا�سي،  املجال  لل�سراع يف  اجلوهرية 

الفئات  اأن  ذلك  القت�سادي.  املجال  يف  املناف�سة  دور 

املختلفة  الجتماعية  الطبقات  اأو  املختلفة  املجتمعية 

�ساعية  تكون  ما  )وعــادة  متعار�سة  م�سالح  لها  تكون 

وترتجم  ال�سيا�سية.  املح�سالت  مــع  الــريــع(  لك�سب 

هذه امل�سالح املت�ساربة اإىل �سدامات را�سخة اجلذور 

حول �سكل املوؤ�س�سات ال�سيا�سية التي حتدد املح�سالت 

ال�سيا�سية.

وقـــد حــظــي روبــنــ�ــســون بــفــر�ــســة الطــــالع على 

تت�سم  التي  البحثية  اأوغــلــو  عا�سم  اهتمامات  ــرة  دائ

يف  معه  املــ�ــســاركــة  خــالل  وذلـــك  امل�ستمر،  بالتو�سع 

»اإن  ال�سدد:  هذا  يف  روبن�سون  ويقول  الكتاب.  تاأليف 

جمال  ح�سب  تعريفهم  ميكن  القت�ساديني  معظم 

اخت�سا�سهم اأو حمور الرتكيز يف بحوثهم، اإل دارون. 

�سيء،  كل  – ويفعل  حمــددة  فئة  حتت  يندرج  ل  فهو 

ا منوذج لكل �سيء تقريًبا. ول اأدري من اأين  ولديه اأي�سً

يجد الطاقة لكل جمالت اهتمامه. اإنه ل يكل ول ميل 

اأن  اأبــًدا«. ولكن هل ميكن لكل هذا ال�سغف واحلما�س 

هذا  وحول  وتدبًرا؟  تاأماًل  اأكر  نهج  اتباع  دون  يحول 

الأمر يقر روبن�سون باأن »دارون قد يكون لديه هاج�س 

و�سع جميع التفا�سيل يف مو�سعها ال�سحيح«.

الدوريات  لإحــدى  بكتابته  قاما  بحًثا  قدًما  وقــد 

الرد  وجاء  تعاونهما،  م�ستهل  يف  املتخ�س�سة  العلمية 

بالربيد بينما كان املوؤلفان راب�سني يف مكتب روبن�سون 

ويــروي  بــالــرفــ�ــس.  الـــرد  وكـــان  اأجنيلي�س.  لــو�ــس  يف 

والكتئاب  بالإحباط  »اأح�س�ست  الأحــداث:  روبن�سون 

وجل�ست  الروتينية،  املحكمني  تقارير  اأقــراأ  واأنــا  حًقا 

بنا  �سيم�سي  اأيــن  اإىل  اأت�ساءل  النافذة  خــارج  اأتطلع 

يف  يكتب  بداأ  وقد  فوجدته  دارون  اإىل  والتفت  احلال. 

عجلة معادلت يف اجلرب على قطعة ورق. ومل يتجاوز 

النموذج  ت�سميم  اأعيد  »�سوف  قال:  اأن  �سوى  فعله  رد 

واأقدمه اإىل مكان اآخر فح�سب«.

قد  كان  رمبا  اأوغلو  عا�سم  بــاأن  بي�سكي  ويعرتف 

يف  الزخم  اأفقدتها  ب�سورة  الوا�سعة  اهتماماته  ن�سر 

�سريكه  اأن  على  ي�سر  ولكنه  املهنية،  م�سرته  بداية 

يف البحث �سرعان ما اكت�سب القوة التحليلية الالزمة 

لدعم مثل هذا الف�سول النهم. ويقول يف هذا: »كانت 

اهتماماته ومعارفه وا�سعة املدى، وكان ينتهي به الأمر 

للعمل يف عدة جمالت خمتلفة يف الوقت نف�سه، لكنه 

كان قادًرا على اأن ينجح فيها رغم ال�سعاب«.

تفكري عملي

اأف�سى ما قام به عا�سم اأوغلو من تفكر عملي يف 

�سل�سلة  خالل  من  للدميقراطية،  القت�سادية  الأ�سول 

اإ�سدار  اإىل  علمية،  دوريـــات  يف  ن�سرت  البحوث  من 

وجاء  الدميقراطية وحتققها.  توقيت  تناول  ثان  كتاب 

وهو  احلديث«،  القت�سادي  النمو  اإىل  »مقدمة  كتاب 

مرجع علمي يقع يف اأكر من 1000 �سفحة م�ستنًدا اإىل 

املقررات الدرا�سية التي كان يقوم بتدري�سها يف معهد 

اإىل  خطوة  مبثابة  ليكون  للتكنولوجيا،  ما�سات�سو�ست�س 

الأمام بعد الت�ساوؤل الذي طرحه يف الكتاب الأول »ملاذا 

اأوغلو  عا�سم  يجد  ثانية  ومرة  الدميقراطية؟«.  نطبق 

مربًرا اقت�سادًيا حمورًيا.

يرى اأوغلو اأن �صيا�صات الت�صدي ل�أزمة املالية العاملية زرعت بذور الأزمة التالية
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ويوؤكد عا�سم اأوغلو »لقد قمنا بالكثر من العمل 

�سببية وا�سحة بني  الذي يبني وجود رابطة  التجريبي 

ت�سجع  التي  تلك   – ال�ساملة  القت�سادية  املوؤ�س�سات 

حقوق  واإنــفــاذ  املجتمع،  مــن  عري�س  قطاع  م�ساركة 

امللكية، ومنع م�سادرة امللكية- وبني النمو القت�سادي، 

ال�سيا�سية  بــاملــوؤ�ــســ�ــســات  الــنــمــو  عــالقــة  »اإن  ــقــول  وي

الدميقراطية لي�ست بهذا القدر من الو�سوح«.

واملوؤ�س�سات  ال�سيا�سات  اأن  اإىل  الكتاب  وي�سر 

�سرورية لفهم عملية النمو على مّر الزمن، ثم ي�ستخدم 

هذه الركيزة النظرية يف تف�سر �سوؤالني رئي�سيني حول 

ي�سهد  مل  ملــاذا  الدميقراطية«:  نطبق  »متى  الت�ساوؤل 

عام  قبل  م�ستمًرا  اقت�سادًيا  منــًوا  العاملي  القت�ساد 

1800؟ وملاذا بداأ النطالق 

 1800 عام  يف  القت�سادي 

تقريًبا ويف اأوروبا الغربية؟

ـــذا الــكــتــاب  ويـــوؤكـــد ه

يــكــن  اأنــــــه مل  الــــدرا�ــــســــي 

هناك منو م�ستمر قبل عام 

ي�سبق  مل  لأنــه  اأوًل،   ،1800

يف  ا�ستثمر  اأن  جمتمع  لأي 

ـــال الــبــ�ــســري قبل  راأ�ــــس امل

�سمح  ول  الـــتـــاريـــخ،  هــــذا 

لل�سركات اجلديدة بجلب تكنولوجيا جديدة، ول اأطلق 

العنان ب�سفة عامة لقوى التدمر اخلالق؛ وثانًيا، لأن 

املجتمعات جميعها عا�ست قبل عام 1800 يف ظل النظم 

القت�سادي  النطالق  بداأ  وقد  الت�سلطية.  ال�سيا�سية 

بعد  ت�ساعدت  الدولية  التجارة  لأن  الغربية  اأوروبا  يف 

جديدة.  بحرية  طــرق  وفتح  اجلديد  العامل  اكت�ساف 

الأن�سطة  تعزيز  اإىل  التجاري  التبادل  زيــادة  واأدت 

القت�سادية  الــقــوة  مــن  ــًدا  مــزي واأ�ــســفــت  الــتــجــاريــة 

والتجارية على جمموعة جديدة من التجار واأ�سحاب 

يعملون  بعدئذ  بدوؤوا  الذين  ال�سناعة،  ورجال  املتاجر 

ب�سورة م�ستقلة عن النظم امللكية الأوروبية.

قد  القت�سادي  النمو  باأن  اأوغلو  عا�سم  ويعرتف 

ل  اأنــه  على  ي�سر  لكنه  ت�سلطية،  نظم  يد  على  يتولد 

ميكن اأن ي�ستمر. »لقد حدث ذلك طوال فرتة متتد من 

300 اإىل 400 عام، ومن حني لآخر، يف روما القدمية، 

�سيء  كل  لكن  الزمن،  من  ق�سرة  فرتة  لي�ست  وتلك 

كان يحدث ببطء كبر جًدا حينذاك. وقد حدث هذا 

– ورمبــا �سيحدث  الأخــرة  الع�سرين  الأعـــوام  طــوال 

لكن  ال�سني،  يف   – خالل الأعــوام الع�سرين القادمة 

ظل  يف  النمو  تعرت�س  عقبات  ثــالث  هــنــاك  �ستكون 

تغري  حوافز  الــدوام  على  توجد  اإذ  الت�سلطية:  النظم 

النظم  وتنزع هذه  ت�سلًطا،  اأكر  تغدو  باأن  النظم  هذه 

به  قال  الذي  التدمر اخلالق  لوقف  قوتها  ل�ستخدام 

دائًما  النمو؛ وهناك  ال�سبيل ل�ستمرار  وهو  �سومبيرت، 

مما  الت�سلطية،  النظم  على  لل�سيطرة  داخلي  اقتتال 

يت�سبب يف عدم ال�ستقرار وعدم اليقني.

على  بالفعل  روبــنــ�ــســون  اأوغــلــو  عــا�ــســم  ويــنــكــب 

 Why( ــدول؟  ال تف�سل  ملــاذا  املعنون:  التايل  كتابهما 

يف  ــــوارد  ال الــتــ�ــســاوؤل  وبــعــد   .)?Do Nations fail
والت�ساوؤل  الدميقراطية؟«  نطبق  الأول»ملـــاذا  كتابهما 

نطبق  »متى  الدرا�سي  اأوغلو  عا�سم  كتاب  يف  ــوارد  ال

الدميقراطية؟« فاإن الكتاب الثالث فيما ميكن اعتباره 

»مــاذا  يت�ساءل  لثالثية  مكماًل  ر�سمية  غــر  ب�سورة 

يحدث لو مل تكن هناك دميقراطية؟«.

يختل  التي  املجتمعات  »اأن  اأوغلو  عا�سم  ويوؤكد 

الفا�سلة.  الدول  م�ساف  اإىل  تنحدر  الوظيفي  اأداوؤهــا 

لكننا ل ن�ستطيع اأن نفعل �سيًئا حيال ذلك. اإننا ن�ستطيع 

ي�سعر  ونظم  وقــوانــني  حتتية  بنية  بها  دوًل  نبني  اأن 

الأعمال،  يزاولون  وهم  والراحة  بالثقة  النا�س  فيها 

اإرادة  توجد  ل  لكن  العامة،  اخلدمات  على  ويعتمدون 

هذا  مثل  تنفيذ  يحتاج  ول  بــذلــك.  للقيام  �سيا�سية 

جهاز  هو  يلزم  ما  كل  بل  اجليو�س،  لتجيي�س  املخطط 

حكومي فعال لو�سع الركائز املوؤ�س�سية لالأ�سواق«.

هيكل املكافاآت

على  الفا�سلة  للدول  اأوغلو  عا�سم  درا�سة  وركزت 

النطالق  مرحلة  البلدان  بع�س  بلوغ  اأ�سباب  اإي�ساح 

وينطوي  اأخـــرى.  بلدان  تبلغها  ل  بينما  القت�سادي 

ال�سيا�سات  تــاأثــر  لكيفية  تو�سيح  على  جزئًيا  ذلــك 

على  املجتمع  قــدرة  يف  مبا�سرة  ب�سورة  واملوؤ�س�سات 

مبا�سرة النهج احلديث للنمو القت�سادي. وقد حددت 

هذه ال�سيا�سات واملوؤ�س�سات هيكل املكافاآت يف املجتمع 

وما اإذا كانت ال�ستثمارات مربحة؛ وقوة اإنفاذ عقوده، 

والقانون والنظام والبنية التحتية فيه؛ وتكوين ال�سوق 

اأن  ميكن  كفاءة  الأكــر  الكيانات  كانت  اإذا  ومــا  فيه 

حتل حمل الكيانات الأقل كفاءة؛ ومدى انفتاحه اأمام 

على  تطغى  اأن  �ساأنها  من  التي  اجلديدة  التكنولوجيا 

اأ�سحاب املنا�سب من اأ�سحاب النفوذ ال�سيا�سي.

الأكادميية  اهتماماته  اأوغلو  عا�سم  ي�ستعر�س 

»ثمة  فيقول:  اأو�ــســع،  نطاق  على  اجلوانب  متعددة 

حاجة حلوار اأو�سع ت�سارك فيه تخ�س�سات متعددة، 

يف  مهمة  مو�سوعات  ب�ساأن  م�ستنرة  مناق�سة  واإىل 

ينظر  املتحدة،  الوليات  ففي  الجتماعية.  العلوم 

اإىل املثقفني املعنيني باحلياة العامة باعتبارهم من 

يف  ي�ساركون  املتحدة  اململكة  يف  لكنهم  الفا�سلني، 

احلوار الوطني. واأود اأن اأرى هذا يحدث هنا، وقد 

اأكون جزًءا منه«.

خطط  بــني  مــن  لي�ست  تركيا  اإىل  الــعــودة  ولكن 

لأنني  الــعــودة  اأ�ستطيع  »ل  الــراهــنــة.  اأوغــلــو  عا�سم 

القب�س  و�سيتم  الع�سكرية.  اخلدمة  اأداء  دون  �سافرت 

علي اإذا عدت والعقوبة هي: العودة اإىل ال�سجن«.

القلق  دواعــي  من  اأوغلو  عا�سم  يــرى 

اأن ال�سيا�سات امل�ستخدمة للت�سدي لالأزمة 

املالية العاملية الراهنة رمبا تكون قد زرعت 

ب�سدد  نحن  »هــل  التالية.  الأزمـــة  بـــذور 

القادمة عن طريق  لالأزمة  اإعداد اخللفية 

مواجهة  يف  اأطلقناها  الــتــي  ال�سيا�سات 

باخلطر  لي�س  هــذا  اأن  راأيــي  يف  امل�سكلة؟ 

الذي ي�ستهان به.

مبجرد اأن تنح�سر الأزمة، �ستعود الأمور 

اإىل املنوال املعتاد ولن نفعل �سيًئا اإزاء ذلك. 

 20 املتحدة  الوليات  لدى  الأزمة كان  فقبل 

م�سرًفا كبًرا اأو ما اإىل ذلك ت�سهم بن�سبة 

متثل  بل  املحلي،  الناجت  اإجمايل  من  كبرة 

جـــزًءا اأكــرب مــن اإجــمــايل اأربـــاح ال�سركات 

القطاع  يف  العاملني  مكافاآت  اإجمايل  ومن 

املايل. ولدينا حالًيا خم�س اأو �ست موؤ�س�سات 

نظام  فهو  ثم  ومــن  الـــدور،  بذلك  ت�سطلع 

احــتــكــاري بــدرجــة اأكـــرب كــثــًرا. واأدركــــت 

الــروايــة  اأن  الأمريكية  املالية  املوؤ�س�سات 

الوا�سحة التي كانت وراء ال�سيا�سات املتبعة 

اأكرب  »اأنتم  تقول:  كانت  لالأزمة  للت�سدي 

اأن  »اأكرب من  اإنهم  تف�سلوا«. ح�سًنا،  اأن  من 

يف�سلوا ف�ساًل ذريًعا« الآن.

يكون  اأن  املوؤ�س�سات  هــذه  توقعت  لقد 

والدعم  الإرادة  الأمركية  احلكومة  لــدى 

التعر  مــن  واإنــقــاذهــا  لكفالتها  ال�سيا�سي 

لبنك  رئي�ًسا  كنت  فلو  باأخرى.  اأو  بطريقة 

ائتمنك عليه  واجًبا  فاإن عليك  كبر حالًيا، 

من  الأق�سى  احلــد  حتقق  بــاأن  امل�ساهمون 

اأق�سى  من  ت�ستفيد  اأن  وواجــبــك  ـــاح،  الأرب

اإطــار  يف  احلكومة  لــك  تقدمها  قــد  مــزايــا 

املناخ التنظيمي احلايل.

ـــن جــهــة اأخـــــرى، لـــو تـــوافـــرت لنا  وم

واجب  فاإن  ال�سحيحة،  التنظيمية  القواعد 

امل�ساهمون  عليه  ائتمنه  الذي  البنك  رئي�س 

هو تعظيم الأرباح عن طريق حت�سني اأعمال 

من  مبزيد  القيام  ولي�س  املالية،  الو�ساطة 

مبتاجرة  اأي  خا�س،  ربح  لتحقيق  املتاجرة 

ولي�س  هــي  مل�سلحها  الأ�ــســهــم  يف  الــبــنــوك 

ترى  اأن  ال�سعب  ومــن  عمالئها.  حل�ساب 

كــيــف ميــكــن لــلــتــوزيــع الــكــفء لــلــمــوارد اأن 

يتحقق يف نظام راأ�سمايل، يف حني اأن ن�سبة 

الأمريكي  القت�ساد  يف  ــاح  الأرب من  كبرة 

الربح  لتحقيق  البنوك  متاجرة  من  تتحقق 

املالية  الو�ساطة  مل�سلحتها ولي�س من خالل 

اأو من عمليات الدمج وال�ستحواذ«.

أكبر من الفشل

اعتمد هذا التقرير ب�سكل اأ�سا�سي على مقال للكاتب �ساميون ويل�سون ب�سندوق النقد الدويل وعدد من املراجع اأهمها:

 Acemoglu، Daron، 2009، Introduction to Modern Economic Growth )princton New Jersey: Princeton University Press(.

.2009، “the crisis of 2008: Structural lessons for and
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مؤشرات - أداء شركات الوساطة

اداء �صركات الو�صاطة )جميع عمليات البيع وال�صراء ( الن�صف الأول  2013م

Member Activity report for 1st Semi Annual 2013

�صركة الو�صاطة

الرتتيبالن�صبةال�صفقاتالرتتيبالن�صبةكمية التداولتالرتتيبالن�صبة قيمة التداول

 Member Name
VALUE %PositionVOLUME %PositionTRADES %Position

3AlJazira Capital%14,496,21112.73%111,402,116,770.0019.78%279,192,519,829.5018.35اجلزيرة كابيتال

1Al Rajhi Capital%27,150,59920.25%29,445,167,458.0016.39%250,257,905,769.5016.45الراجحي املالية 

2NCB Capital%35,506,59515.59%36,640,315,254.0011.52%179,846,232,697.6011.82الأهلي كابيتال  

4Samba Capital%44,191,92611.87%45,672,190,348.009.84%150,137,194,878.909.87�سامبا كابيتال 

 �سركة اإت�س اإ�س بي �سي العربية 

ال�سعودية املحدودة
128,199,004,238.608.43%54,632,686,569.008.04%52,286,8746.48%7HSBC Saudi Arabia Limited

5Saudi Fransi Capital%62,818,0157.98%64,195,240,709.007.28%116,609,721,546.457.66ال�سعودي الفرن�سي كابيتال

Riyad Capital 6%82,760,2087.82%73,370,213,278.005.85%92,641,854,219.006.09الريا�س املالية    

8ANB Invest%71,963,1355.56%83,515,267,708.006.10%88,058,233,945.505.79العربي الوطني لال�ستثمار 

10AlIstithmar Capital%9809,7262.29%91,993,673,891.003.46%50,904,330,875.853.35الإ�ستثمار كابيتال 

9Derayah Financial%10825,0842.34%101,352,785,245.002.35%38,888,522,702.702.56دراية املالية

Saudi Hollandi Capital 11%11512,0901.45%111,174,714,858.002.04%27,838,420,259.051.83ال�سعودي الهولندي املالية

12%12507,9971.44%12965,879,129.001.68%24,786,477,767.201.63�سركة البالد لالإ�ستثمار
 Al Bilad Investment
Company

13%13424,3191.20%13812,824,173.001.41%23,456,469,125.951.54فالكم للخدمات املالية
 Falcom Investment
Company

14%14293,1940.83%14566,860,136.000.98%14,386,146,126.650.95�سركة الإمناء لال�ستثمار    
 Alinma Investment
Company

15Al Nefaie Investment Group%15155,4170.44%15335,940,752.000.58%9,008,082,062.200.59 جمموعة النفيعي لالإ�ستثمار 

16Aloula Geojit%16113,4680.32%16217,660,087.000.38%6,263,151,141.350.41الوىل جوجيت كابيتال

20Jadwa Investment%1843,7110.12%17150,962,046.000.26%4,678,504,938.100.31جدوى لال�ستثمار  

17Osool Capital%19100,2850.28%18147,340,146.000.26%4,668,689,742.250.31اأ�سول املالية 

22%2039,8270.11%19136,593,689.000.24%4,588,086,217.350.30مريل لين�س اململكة العربية ال�سعودية 
 Merrill Lynch Kingdom of
Saudi Arabia

23%2438,4330.11%20103,524,989.000.18%4,538,505,767.250.30 مورجان �ستانلي ال�سعودية
 Morgan Stanley Saudi
Arabia

19EFG_Hermes KSA%2345,4720.13%21109,384,558.000.19%4,142,741,256.200.27املجموعة املالية هرمي�س ال�سعودية

18Credit Suisse Saudi Arabia%2145,5050.13%22131,154,897.000.23%4,030,184,673.250.26كريديت �سوي�س العربية ال�سعودية

26%2626,0180.07%2361,756,498.000.11%3,243,835,268.300.21دويت�سه لالأوراق املالية 
 Deutsche Securities Saudi
Arabia

�سركة ال�سرق الأو�سط لال�ستثمار 

املايل 
2,844,871,790.200.19%24185,040,829.000.32%1742,7120.12%21

 Middle East Financial
Investment Company

24Muscat Capital%2535,0210.10%2566,313,306.000.12%2,107,523,787.450.14 �سركة م�سقط املالية 

  الإمارات دبي الوطني كابيتال 

ال�سعودية املحدودة 
1,631,616,892.850.11%2636,348,841.000.06%2916,7210.05%28Emirates NBD Capital KSA

25The Investor for Securities%2727,1680.08%2737,089,333.000.06%1,303,623,462.500.09�سركة امل�ستثمر لالأوراق املالية

29Audi Capital%2813,2120.04%2836,914,379.000.06%1,215,489,044.700.08عودة كابيتال

27Arbah Capital%3017,0080.05%2921,238,537.000.04%1,100,283,518.500.07اأرباح املالية

30%227,2350.02%30120,509,749.000.21%1,059,797,022.600.07اخلر كابيتال ال�سعوديه
 Al-Khair Capital Saudi
Arabia

1,521,628,020,567.5057,637,708,162.0035,313,186Totalاملجموع
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اداء �صركات الو�صاطة )جميع عمليات البيع وال�صراء عن طريق النرتنت( الربع الول 2013م

Internet Activity   - 1st Quarter 2013

�صركة الو�صاطة

 الرتتيبالن�صبةقيمة التداول
ن�صبة القيمة للع�صو 

من  النرتنت
الرتتيبالن�صبةال�صفقاتالرتتيب الن�صبةكمية التداولت

Company Name

Internet Value
 Internet Value

Ratio
 Value
Rank

 Internet Value
Member Ratio

Internet Volume
 Internet

Volume Ratio
 Volume

Rank
 Internet

Trades
 Internet

Trades Ratio
 Trades

Rank

3AlJazira Capital%13,921,24114.76%9,930,541,68924.56%187.60%244,583,486,095.8522.81اجلزيرة كابيتال

1Al Rajhi Capital%24,819,59318.15%5,787,133,28814.32%260.38%151,106,638,405.5514.09الراجحي املالية 

2NCB Capital%34,122,84515.52%4,708,453,15711.65%371.63%128,823,252,678.1012.02 الأهلي كابيتال  

4Samba Capital%43,737,93714.07%4,519,626,25411.18%482.91%124,483,504,593.9511.61 �سامبا كابيتال  

5Saudi Fransi Capital%52,443,4819.20%3,338,128,7388.26%581.27%94,764,808,177.908.84ال�سعودي الفرن�سي كابيتال

�سركة اإت�س اإ�س بي �سي 

العربية ال�سعودية املحدودة
84,047,697,261.607.84%665.56%3,008,438,7207.44%61,617,3926.09%7

 HSBC Saudi Arabia
Limited

Riyad Capital 6%81,806,7476.80%1,910,022,9384.72%758.01%53,745,260,438.355.01 الريا�س املالية  

8ANB Invest%71,192,7154.49%2,109,680,7175.22%859.31%52,227,417,215.704.87العربي الوطني لال�ستثمار 

9Derayah Financial%9770,1942.90%1,219,915,8863.02%991.14%35,444,602,892.553.31 دراية املالية

10AlIstithmar Capital%10475,8811.79%967,097,9582.39%1048.26%24,568,089,121.902.29الإ�ستثمار كابيتال

11%11391,7551.47%736,649,2741.82%1190.33%21,188,220,228.701.98 فالكم للخدمات املالية
 Falcom Investment
Company

12%12386,5381.46%575,524,5011.42%1258.35%14,463,331,404.951.35 �سركة البالد لالإ�ستثمار  
 Al Bilad Investment
Company

13%14241,1870.91%384,514,1420.95%1341.54%11,563,458,457.451.08ال�سعودي الهولندي املالية  
 Saudi Hollandi
 Capital

14%13223,9830.84%414,525,6911.03%1460.64%8,723,391,227.400.81�سركة الإمناء لال�ستثمار   
 Alinma Investment
Company

 جمموعة النفيعي 

لالإ�ستثمار 
6,427,112,939.950.60%1571.35%236,543,7970.59%15111,1940.42%15

 Al Nefaie Investment
Group

16Aloula Geojit%16105,6580.40%204,087,4640.50%1694.32%5,907,451,876.800.55الوىل جوجيت كابيتال

17Osool Capital%1794,7420.36%131,221,8160.32%1793.59%4,369,369,350.550.41اأ�سول املالية  

18Muscat Capital%1928,9080.11%54,507,5610.13%1878.76%1,659,953,082.950.15�سركة م�سقط املالية 

�سركة امل�ستثمر لالأوراق 

املالية 
1,142,144,944.250.11%1987.61%33,285,2380.08%2024,0500.09%19

 The Investor for
Securities

21Jadwa Investment%219,7960.04%31,278,7580.08%2016.76%784,083,085.500.07جدوى لال�ستثمار   

23%187,1870.03%77,666,6130.19%2165.12%690,100,680.200.06اخلر كابيتال ال�سعوديه
 Al-Khair Capital
Saudi Arabia

�سركة ال�سرق الأو�سط 

لال�ستثمار املايل  
568,746,411.350.05%2219.99%24,020,2950.06%2212,3870.05%20

 Middle East Financial
Investment Company

الإمارات دبي الوطني 

كابيتال ال�سعودية املحدودة
526,904,414.650.05%2332.29%13,706,1840.03%237,8760.03%22

 Emirates NBD
Capital KSA

املجموعة املالية هرمي�س 

ال�سعودية
162,202,438.750.02%243.92%7,264,3450.02%243,1260.01%25EFG_Hermes KSA

24Arbah Capital%253,3020.01%2,474,9460.01%2510.31%113,437,092.400.01اأرباح املالية

1,072,084,664,517.304042630997026,559,715Total املجموع 
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مؤشرات - المستثمرون حسب الجنسية

املتداولة  لالأ�سهم  الإجمالية  القيمة  بلغت 

مليار ريال،   131.79 2013م  خالل �سهر يونيو 

مايو  �سهر  تداولت  عن   %13.36 قدره  باإرتفاع 

من العام 2013.

نوع امل�صتثمر

بــلــغــت قــيــمــة عــمــلــيــات �ـــســـراء »الأفــــــراد«  

115.39 مليار ريال �سعودي )87.55%(، فيما 

ريال  مليار   122.55 البيع   قيمة عمليات  بلغت 

�سعودي )%92.99( 

»املوؤ�س�سات«   �ــســراء  عمليات  قيمة  بلغت 

فيما   ،)%10.98( �سعودي  ريال  مليار   14.47

ريال  مليار   7.44 البيع    عمليات  قيمة  بلغت 

�سعودي )%5.64( 

 – “الأجانب  �ــســراء  عمليات  قيمة  بلغت 

�سعودي  ريــال  مليار   1.94 مبادلة“  اإتفاقيات 

)1.47%(، فيما بلغت قيمة عمليات البيع 1.80 

مليار ريال �سعودي )%1.37( 

 اجلن�صية

»امل�ستثمر  �ـــســـراء  عــمــلــيــات  قــيــمــة  بــلــغــت 

�ــســعــودي  ريــــال  مــلــيــار   126.45 ــودي«  ــع ــس ــ� ال

البيع  عمليات  قيمة  بلغت  فيما   ،)%95.95(

125.94 مليار ريال �سعودي )%95.56( 

»امل�ستثمر  �ـــســـراء  عــمــلــيــات  قــيــمــة  بــلــغــت 

 1.14( �سعودي  ريــال  مليار   1.50 اخلليجي«  

%(، فيما بلغت قيمة عمليات البيع  2.00 مليار 

ريال �سعودي )%1.52( 

بلغت قيمة عمليات �سراء »امل�ستثمر الأجنبي 

واإتفاقيات املبادلة« 3.85 مليار ريال  – املقيم 
عمليات  قيمة  بلغت  فيما   ،)%  2.92( �سعودي 

البيع 3.85 مليار ريال �سعودي )%2.92( 

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

اإح�صائيات التداول ح�صب ت�صنيف اجلن�صية و نوع امل�صتثمر -  يونيو 2013

قيمة الأ�صهم املتداولة )%( - نوع امل�صتثمر

اأجنبي

)اإتفاقية مبادلة(

1.4%

 موؤ�س�سات

8.3%
 اأفراد

90.3%

قيمة الأ�صهم املتداولة )%( – اجلن�صية

 �سعودي

95.8%

اأجنبي )مقيم و 

 اإتفاقية مبادلة(

2.9%

 خليجي

1.3%

عدد ال�صفقاتكمية الأ�صهم%قيمة الأ�صهمنوع امل�صتثمراجلن�صية

ء
را

�ص

�سعودي

4,509,371,4003,031,426%128,624,377,68989.16اأفراد

324,746,453121,919%9,936,733,4126.89موؤ�س�سات

خليجي

7,938,6815,499%244,906,2060.17اأفراد

44,950,97017,938%1,512,997,1441.05موؤ�س�سات

71,422,39682,670%2,208,603,4811.53اأفراداأجنبي )مقيم(

36,965,78716,030%1,741,171,3851.21اأجنبي )اإتفاقية مبادلة(

4,995,395,6873,275,482%144,268,789,317100.00اإجمايل ال�سراء

ع
ي
ب

�سعودي

4,692,441,2083,109,021%133,665,128,46892.65اأفراد

151,662,15952,887%5,195,212,6233.60موؤ�س�سات

خليجي

7,453,2805,089%230,959,5680.16اأفراد

34,854,32214,466%1,458,977,1671.01موؤ�س�سات

76,950,26680,713%2,338,435,0821.62اأفراداأجنبي )مقيم(

32,034,45213,306%1,380,076,4090.96اأجنبي )اإتفاقية مبادلة(

4,995,395,6873,275,482%144,268,789,317100.00اإجمايل البيع

46
العدد 81 - يوليو 2013م



ملخص السوق - النصف األول 2013م Sponsored by: 

املوؤ�سر  اأغــلــق  م   2013 الأول  الن�سف  نهاية  يف 

م�ستوى  عند  ــداول(  )ت ال�سعودية  املالية  لل�سوق  العام 

786.66 نقطة )%11.72(  7،496.57 نقطة مرتفعًا 

مقارنة باإغالق نف�س الفرتة من العام ال�سابق. وبالن�سبة 

حقق  فقد  تاريخه  حتى  العام  بداية  من  املوؤ�سر  لأداء 

وقد   10.22%(( نقطة   695.35 قدره  ايجابيًا  عائدًا 

يوم  الفرتة يف  للموؤ�سر خالل  اإغالق  نقطة  اأعلى  كانت 

2013/06/08 م عند م�ستوى 7،645.65 نقطة. 

نهاية  يف  امل�سدرة  لالأ�سهم  ال�سوقية  القيمة  بلغت 

ما  اأي  ريال  مليار   1،497.11 م   2013 الأول  الن�سف 

ارتفاعًا  م�سجلة  اأمريكي،  دولر  مليار   399.23 يعادل 

من  الأول  الن�سف  نهاية  عن   %11.96 ن�ســــبته  بلغت 

العام ال�سابق.

خالل  املتداولة  لالأ�سهم  الإجمالية  القيمة  بلغت 

الن�سف الأول 2013 م 760.81 مليار ريال اأي ما يعادل 

بلغت  باإنخفا�س  وذلك  اأمريكي  دولر  مليار   202.88

ن�ســــبته 38.97% عن نف�س الفرتة من العام ال�سابق.

وبلغ اإجمايل عدد الأ�سهم املتداولة* خالل الن�سف 

الأول 2013 م 28.93 مليار �ســــهم مقابل 56.37 مليار 

�سهم مت تداولها خالل الن�سف الأول من العام ال�سابق، 

وذلك باإنخفا�س بلغت ن�ســــبته %48.67.

 اأمـــا اإجـــمـــايل عـــدد الــ�ــســفــقــات املــنــفــذة خــالل 

�سفقة  مليون   17.66 بلغ  فقد  م   2013 الأول  الن�سف 

مقابـــل 25.89 مليون �سفقة مت تنفيذها خالل الن�سف 

الأول من العام ال�سابق، وذلك باإنخفا�س بلغت ن�ســــبته 

.%31.80

* معدلة جلميع اإجراءات ال�سركات خالل الفرتة.
يومًا  128 الأول2013،  الن�سف  خالل  التداول  اأيام  عدد  • بلغ 

    مقابل 130 يومًا خالل الن�سف الأول 2012 م.

القيمة املتداولة لألسهم تتجاوز 760.81 مليار ريال 

17.66 مليون صفقة تم تنفيذها خالل النصف األول 2013 م

    الشركات الجديدة المدرجة
خالل  النصف األول 2013 م 

�سركة  اإدراج  م   2013/02/05 املــوافــق  الثالثاء  يــوم  يف  مت   •
اأ�سمنت املنطقة ال�سمالية براأ�سمال مقداره 1.8 مليار ريال مق�سم اإىل 

180 مليون �سهم حيث مت طرح 90 مليون �سهم لالكتتاب العام وذلك 

بقيمة 10 ريالت لل�سهم الواحد.

ال�سركة  اإدراج  م   2013/03/13 املوافق  الأربعاء  يوم  يف  مت   •
ريال مق�سم  448.5 مليون  براأ�سمال مقداره  الطبية  للرعاية  الوطنية 

لالكتتاب  �سهم  مليون   13.5 طرح  مت  حيث  �سهم  مليون   44.85 اإىل 

العام وذلك بقيمة 27 رياًل لل�سهم الواحد.

إجراءات الشركات 
 • رفعت �سركة اإحتاد ات�سالت )موبايلي( راأ�سمالها  وذلك مبنح 

�سهم جماين لكل 10 اأ�سهم، لي�سبح عدد اأ�سهمها امل�سدرة 770 مليون 

�سهـــــم وذلك بتاريخ 2013/01/12 م.

اأ�سمنت ينبع راأ�سمالها  وذلك مبنح �سهم جماين  • رفعت �سركة 
لكل لكل �سهمني، لي�سبح عدد اأ�سهمها امل�سدرة 157.5 مليون �سهـــــم 

وذلك بتاريخ 2013/03/24 م.

ال�سناعية  راأ�سمالها   التجارية  ال�سريع  جمموعة  �سركة  • رفعت 
وذلك مبنح �سهم جماين لكل 4 اأ�سهم، لي�سبح عدد اأ�سهمها امل�سدرة 

37.5 مليون �سهـــــم وذلك بتاريخ 2013/04/01 م.

مبنح  وذلك  راأ�سمالها   لالإلكرتونيات  املتحدة  ال�سركة  رفعت   •
مليون   30 امل�سدرة  اأ�سهمها  لي�سبح عدد  اأ�سهم،   4 لكل  �سهم جماين 

�سهـــــم وذلك بتاريخ 2013/04/01 م.

الطيار لل�سفر القاب�سة راأ�سمالها  وذلك  �سركة جمموعة  • رفعت 
 120 امل�سدرة  اأ�سهمها  عدد  لي�سبح  �سهمني،  لكل  �سهم جماين  مبنح 

مليون �سهـــــم وذلك بتاريخ 2013/04/02 م.

وذلك  راأ�سمالها   لل�سناعات  املتطورة  تكوين  �سركة  رفعت   •
 35 امل�سدرة  اأ�سهمها  لي�سبح عدد   ، اأ�سهم   6 لكل  مبنح �سهم جماين 

مليون �سهـــــم وذلك بتاريخ 2013/04/08 م.

 3 لكل  جمــاين  �سهم  مبنح  وذلــك  راأ�سماله   البالد  بنك  رفــع   •
اأ�سهم، لي�سبح عدد اأ�سهمه امل�سدرة 400 مليون �سهـــــم وذلك بتاريخ 

2013/04/09 م.

راأ�سمالها  وذلك مبنح  التعليم  و  للتدريب  �سركة اخلليج  • رفعت 
مليون  امل�سدرة 30  اأ�سهمها  لي�سبح عدد  اأ�سهم،   5 لكل  �سهم جماين 

�سهـــــم وذلك بتاريخ 2013/04/10 م.

مبنح  وذلك  راأ�سمالها   الأ�سالك  م�سانع  اإحتــاد  �سركة  رفعت   •
مليون   39 امل�سدرة  اأ�سهمها  لي�سبح عدد  اأ�سهم،  لكل 5  �سهم جماين 

�سهـــــم وذلك بتاريخ 2013/04/10 م.

راأ�سمالها  وذلك  للموا�سالت  الدولية  املتحدة  ال�سركة  رفعت   •
مبنح �سهم جماين لكل 4 اأ�سهم، لي�سبح عدد اأ�سهمها امل�سدرة 30.5 

مليون �سهـــــم وذلك بتاريخ 2013/04/17 م.

مبنح  وذلك  راأ�سمالها   الغذائية  للخدمات  هريف  �سركة  • رفعت 
�سهم جماين لكل 10 اأ�سهم، لي�سبح عدد اأ�سهمها امل�سدرة 33 مليون 

�سهـــــم وذلك بتاريخ 2013/04/20 م.

�سهم  مبنح  وذلــك  راأ�سمالها   للتاأمني  التعاونية  �سركة  رفعت   •
جماين لكل 3 اأ�سهم، لي�سبح عدد اأ�سهمها امل�سدرة 100 مليون �سهـــــم 

وذلك بتاريخ 2013/04/22 م.

مبنح  وذلك  راأ�سمالها   التعاوين  للتاأمني  ال�سقر  �سركة  • رفعت 
مليون   25 امل�سدرة  اأ�سهمها  لي�سبح عدد  اأ�سهم،   4 لكل  �سهم جماين 

�سهـــــم وذلك بتاريخ 2013/05/06 م.

التاأمني  واإعادة  للتاأمني  واخلليج  املتو�سط  �سركة  �سركة  رفعت   •
التعاوين راأ�سمالها  وذلك مبنح �سهم جماين لكل 4 اأ�سهم، لي�سبح عدد 

اأ�سهمها امل�سدرة 100 مليون �سهـــــم وذلك بتاريخ 2013/06/02 م.

• رفعت �سركة الحتاد التجاري للتاأمني التعاوين راأ�سمالها  وذلك 
مبنح �سهم جماين لكل 10 اأ�سهم، لي�سبح عدد اأ�سهمها امل�سدرة 27.5 

مليون �سهـــــم وذلك بتاريخ 2013/06/05 م.

التعاوين راأ�سمالها  وذلك مبنح  للتاأمني  املتحدة  ال�سركة  • رفعت 
�سهمني جمانيني لكل 5 اأ�سهم، لي�سبح عدد اأ�سهمها امل�سدرة 28 مليون 

�سهـــــم وذلك بتاريخ 2013/06/26 م.
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اأداء موؤ�صرات القطاعات

Performance of Sectoral Indices

Sectoral Indices
ن�صبة التغري  للعام حتي تاريخه  مايو - 2013 م يونيو - 2013 م

موؤ�صرات القطاعات

YTD Change % May  - 2013 June  - 2013

Banks & Financial Services 11.72% 4.13% 15،712.90 16،361.70 امل�سارف واخلدمات املالية

Petrochemical Industries 2.60% -1.23% 6،083.42 6،008.49 ال�سناعات البرتوكيماوية

Cement 12.37% 0.04% 6،810.25 6،813.10 الأ�سمنت

Retail 27.17% -0.06% 9،551.30 9،545.19 التجزئة

Energy & Utilities -2.59% -0.30% 4،680.03 4،666.21 الطاقة واملرافق اخلدمية

Agriculture & Food Indust. 17.49% -0.91% 7،814.66 7،743.33 الزراعة وال�سناعات الغذائية

Telecom. & Information  Tech. 10.89% 1.15% 2،373.26 2،400.52 الإت�سالت وتقنية املعلومات

Insurance -14.05% -4.13% 1،220.80 1،170.34 التاأمني

Multi-Investment -5.66% -1.70% 3،548.30 3،487.91 �سركات ال�ستثمار املتعدد

Industrial Investment 2.20% -0.56% 6،490.57 6،454.35 ال�ستثمار ال�سناعي

Building & Construction 14.82% 0.12% 3،234.27 3،238.02 الت�سييد والبناء

Real Estate Development 36.97% 7.26% 4،270.50 4،580.63 التطوير العقاري

Transport -1.41% -1.28% 4،859.15 4،796.87 النقل

Media & Publishing 1.40% 0.29% 2،941.75 2،950.31 العالم والن�سر

Hotel & Tourism 60.07% 1.29% 11،462.79 11،610.77 الفنادق وال�سياحة

االكتتابات األولية
�صركة اأ�صمنت املنطقة ال�صمالية

• راأ�صمال ال�صركة: 1،800 مليون ريال مق�سم اإىل 180 مليون �سهم.
• اأ�صهم الكتتاب:  90  مليون �سهم متثل 50% من اأ�سهم ال�سركة. 

• �صعر الطرح: 10 ريالت لل�سهم الواحد.
• فرتة الكتتاب: من 2013/01/08 م اإىل 2013/01/14 م.

ال�صركة الوطنية للرعاية الطبية

مليون   44.85 اإىل  مق�سم  ريــال  مليون   448.5 ال�صركة:  راأ�صمال   •
�سهم.

• اأ�صهم الكتتاب:  13.5  مليون �سهم متثل 30.1% من اأ�سهم ال�سركة. 
• �صعر الطرح: 27 ريال لل�سهم الواحد.

• فرتة الكتتاب: من 2013/02/04 م اإىل 2013/02/10 م.

�صركة اجلزيرة تكافل تعاوين

• راأ�صمال ال�صركة: 350 مليون ريال مق�سم اإىل 35 مليون �سهم.
• اأ�صهم الكتتاب:  10.50  مليون �سهم متثل 30% من اأ�سهم ال�سركة. 

• �صعر الطرح: 10 ريالت لل�سهم الواحد.
• فرتة الكتتاب: من 2013/05/13 م اإىل 2013/05/19 م.

�صركة املجموعة المريكية الدولية والبنك العربي الوطني للتامني 

التعاوين

• راأ�صمال ال�صركة: 175 مليون ريال مق�سم اإىل 17.5 مليون �سهم.
• اأ�صهم الكتتاب:  5.25  مليون �سهم متثل 30% من اأ�سهم ال�سركة. 

• �صعر الطرح: 10 ريالت لل�سهم الواحد.
• فرتة الكتتاب: من 2013/05/27 م اإىل 2013/06/02 م.

تعليق تداول أسهم 
�سهم  تــداول  بتعليق  قــرارًا  املالية  ال�سوق  هيئة  جمل�س  اأ�سدر   •
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.

�سهم  تــداول  بتعليق  قــرارًا  املالية  ال�سوق  هيئة  جمل�س  اأ�سدر   •
�سركة الباحة لالإ�ستثمار والتنمية يف ال�سوق املالية ال�سعودية )تداول( 

وذلك ابتداًء من يوم ال�سبت 2013/04/06 م.

رفع تعليق تداول سهم 
الشركة المتحدة للتأمين التعاوني

تداول  تعليق  برفع  قــرارًا  املالية  ال�سوق  هيئة  جمل�س  اأ�سدر   •
الثالثاء  يــوم  من  اإبــتــداًء  التعاوين،  للتاأمني  املتحدة  ال�سركة  اأ�سهم 

2013/03/05 م. 

صيانة مؤشرات تداول الربع األول 2013 م
مت اإ�سافة اأ�سهم ال�سركات وال�سكوك التالية اإىل موؤ�سرات ال�سوق 

الأربعاء  ليوم  وال�سكوك  الأ�سهم  اإقفال  �سعر  ح�سب  وذلك  )تــداول( 

املوافق 2013/03/27 م:

1. �سركة اأ�سمنت املنطقة ال�سمالية.

2. �سركة دلة للخدمات ال�سحية القاب�سة.

3. �سكوك اأورك�س ال�سعودية.

واإ�ستبعاد اأ�سهم ال�سركة ال�سعودية لالإت�سالت املتكاملة من موؤ�سرات 

ال�سوق )تداول( وذلك ح�سب �سعر اإقفال ال�سهم قبل تعليقه من التداول.
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Market Summary - 1st Half 2013
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تداول الأ�صهم ح�صب القطاعات - الن�صف الأول 2013م  

Sectoral Activities - First Half 2013
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ال�صركات اخلم�س الأكرث ن�صاطا - الن�صف الأول 2013 م

Top Five Active Stocks - 1st Half 2013

By number of transactions من حيث عدد ال�سفقات

Company
ن�صبة ال�صركة من اجمايل ال�صوق ن�صبة ال�صركة من القطاع عدد ال�صفقات 

ال�سركة

To Market % To Sector % Transactions

Northern Cement 7.27% 71.89% 1,283,500 ا�سمنت ال�سمالية

Care 4.91% 44.52% 867,424 رعاية

SABIC 3.03% 42.17% 535,874 �سابك

Amana Insurance 2.65% 9.24% 467,238 اأمانة للتاأمني

WAFA Insurance 2.24% 7.84% 396,340 وفا للتاأمني

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

Company
ن�صبة ال�صركة من اجمايل ال�صوق ن�صبة ال�صركة من القطاع  ال�صهم املتداولة

ال�سركة

To Market % To Sector % Shares Traded

Dar Al Arkan 10.94% 50.04% 3,163,794,448 دار الركان

Alinma 8.18% 76.22% 2,365,425,732 الإمناء

ZAIN KSA 7.94% 63.23% 2,298,266,247 زين ال�سعودية

Emaar E.C 5.79% 26.48% 1,673,843,968 اإعمار

Northern Cement 5.12% 65.53% 1,480,649,954 ا�سمنت ال�سمالية

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

Company
ن�صبة ال�صركة من اجمايل ال�صوق ن�صبة ال�صركة من القطاع قيمة ال�صهم املتداولة

ال�سركه

To Market% To Sector% Value Traded -SAR

SABIC 7.18% 59.59% 54,626,386,878.50 �سابك

Northern Cement 4.38% 60.10% 33,286,665,032.39 ا�سمنت ال�سمالية

Alinma 4.21% 51.55% 32,006,512,941.20 الإمناء

Dar Al Arkan 3.75% 37.07% 28,519,746,003.95 دار الأركان

Care 3.09% 33.43% 23,519,609,661.75 رعاية
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Banks & Financial Services
قيمة ال�صهم املتداوله ال�صهم املتداوله   ال�صفقات املنفذه

امل�صارف واخلدمات املالية

Value Traded Volume Traded Transactions

Riyad 671,006,190.65 28,192,512 7,044 الريا�س

AlJazira 1,321,398,701.00 49,234,825 24,481 اجلزيرة

Saudi Investment 282,259,439.45 13,782,794 4,576 ا�ستثمار

Saudi Hollandi 240,672,855.70 7,883,806 3,312 ال�سعودي الهولندي

Saudi Fransi 834,459,835.40 27,555,501 8,460 ال�سعودي الفرن�سي

SABB 469,804,490.00 12,816,649 4,615 �سـاب

Arab National 386,346,256.60 13,503,717 4,271 العربي الوطني

SAMBA 1,148,744,501.75 24,300,454 9,662 �سامبا

Al Rajhi 8,097,644,410.75 119,388,535 58,032 الراجحي

AL Bilad 2,422,186,448.15 99,448,879 33,663 البالد

Alinma 17,049,773,973.35 1,252,024,734 202,391 الإمناء

Total 32,924,297,102.80 1,648,132,406 360,507 اجمايل القطاع

Petrochemical Industries
قيمة ال�صهم املتداوله ال�صهم املتداوله   ال�صفقات املنفذه

ال�صناعات البرتوكيماوية 

Value Traded Volume Traded Transactions

CHEMANOL 1,000,392,590.15 75,804,747 31,483 كيمانول

Petrochem 672,689,698.35 30,961,021 14,943 برتوكيم

SABIC 24,822,081,878.50 266,375,004 250,128 �سابك

SAFCO 1,784,608,445.25 11,997,515 16,605 �سافكو

Industrialization 2,610,551,181.10 96,671,735 32,723 الت�سنيع

Alujain 1,164,395,143.75 80,562,204 30,678 اللجني

Nama Chemicals 2,269,004,151.35 179,317,664 61,274 مناء للكيماويات

SIIG 1,146,819,973.65 46,886,344 15,027 املجموعة ال�سعودية

Sahara Petrochemical 2,166,526,407.55 145,832,191 41,287 ال�سحراء للبرتوكيماويات

YANSAB 1,610,657,982.00 29,535,017 20,158 ين�ساب

Sipchem 879,099,508.30 42,087,679 19,056 �سبكيم العاملية

Advanced 1,031,125,251.10 35,030,296 19,052 املتقدمة

Saudi Kayan 2,995,539,953.05 259,310,508 53,780 كيان ال�سعودية

Petro Rabigh 1,070,343,001.45 64,779,264 33,650 برتو رابغ

Total 45,223,835,165.55 1,365,151,189 639,844 اجمايل القطاع

Cement
قيمة ال�صهم املتداوله ال�صهم املتداوله   ال�صفقات املنفذه

ال�صمنت

Value Traded Volume Traded Transactions

HCC 1,144,622,820.25 55,432,969 30,777 اأ�سمنت حائل

Najran Cement 2,256,514,078.30 86,610,184 47,470 اأ�سمنت جنران

City Cement 1,981,529,448.20 90,703,682 67,924 ا�سمنت املدينة

Northern Cement 7,082,203,816.80 354,921,562 171,550 اأ�سمنت ال�سمالية

Arab Cement 877,038,289.00 13,519,974 11,913 ال�سمنت العربية

Yamamah Cement 897,378,068.70 18,269,582 12,078 ا�سمنت اليمامة

Saudi Cement 908,763,367.00 9,230,419 8,966 ا�سمنت ال�سعوديه

Qassim Cement 527,314,306.00 6,615,316 7,850 ا�سمنت الق�سيم

Southern Cement 277,345,820.50 2,782,726 3,311 ا�سمنت اجلنوبيه

Yanbu Cement 1,179,742,235.75 17,793,979 11,883 ا�سمنت ينبع

Eastern Cement 324,167,757.75 5,571,799 6,062 ا�سمنت ال�سرقية

Tabuk Cement 834,487,123.70 29,103,823 19,377 ا�سمنت تبوك

Jouf Cement 1,903,659,972.85 108,325,962 42,102 ا�سمنت اجلوف

Total 20,194,767,104.80 798,881,977 441,263 اجمايل القطاع

Retail
قيمة ال�صهم املتداوله ال�صهم املتداوله   ال�صفقات املنفذه

التجزئة

Value Traded Volume Traded Transactions

A. Othaim Market 974,124,536.25 9,707,591 17,570 اأ�سواق ع العثيم

Mouwasat 926,895,126.25 13,652,893 20,778 املوا�ساة

Extra 426,601,894.75 4,225,913 8,100 اإك�سرتا

Dallah Health 2,765,322,942.25 43,918,298 56,058 دله ال�سحية
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Care 9,023,767,335.50 139,656,929 207,563 رعاية

SASCO 3,386,878,409.90 144,639,411 92,719 �سا�سكو

Thim›ar 6,192,411,926.20 157,860,625 196,883 ثمار

Fitaihi Group 1,343,959,059.10 85,223,553 33,949 جمموعة فتيحي

Jarir 463,661,395.75 2,553,317 5,809 جرير

Aldrees 1,304,447,258.50 35,265,505 28,488 الدري�س

AlHokair 874,498,104.75 6,069,761 16,379 احلكر

Alkhaleej Trng 749,716,385.70 21,572,128 21,832 اخلليج للتدريب

Total 28,432,284,374.90 664,345,924 706,128 اجمايل القطاع

Energy & Utilities
قيمة ال�صهم املتداوله ال�صهم املتداوله   ال�صفقات املنفذه

الطاقة واملرافق اخلدمية

Value Traded Volume Traded Transactions

Gas & Industrialization 347,833,873.15 17,180,897 11,059 الغاز والت�سنيع

Saudi Electricity 2,244,013,006.90 170,242,945 26,167 كهرباء ال�سعودية

Total 2,591,846,880.05 187,423,842 37,226 اجمايل القطاع

Agriculture & Food Industries
قيمة ال�صهم املتداوله ال�صهم املتداوله   ال�صفقات املنفذه

الزراعة وال�صناعات الغذائية

Value Traded Volume Traded Transactions

SAVOLA Group 1,034,495,723.80 21,613,227 16,376 جمموعة �سافول

Food 4,051,106,214.90 119,185,184 122,929 الغذائية

SADAFCO 413,207,678.75 5,320,028 10,711 �سدافكو

Almarai 2,134,401,989.75 31,495,281 31,547 املراعي

Anaam Holding 2,546,143,081.50 63,440,650 67,840 اأنعام القاب�سة

H B 1,488,465,767.45 27,300,491 44,010 حلواين اإخوان

Herfy Foods 548,726,944.50 4,917,416 10,084 هريف لالأغذية

Catering 680,911,521.00 6,296,252 14,081 التموين

NADEC 1,691,293,505.45 63,697,440 41,754 نادك

Qassim Agriculture 1,600,223,033.65 118,001,605 55,035 الق�سيم الزراعيه

Tabuk Agriculture 2,782,737,711.80 73,871,021 68,689 تبوك الزراعيه

Saudi Fisheries 3,558,892,911.00 109,252,732 105,634 الأ�سماك

Sharqiya Dev Co 5,032,001,989.20 78,439,380 121,003 ال�سرقية للتنمية

Jouff Agriculture 596,084,579.50 13,753,621 11,455 اجلوف الزراعيه

Bishah Agriculture * 0.00 0 0 بي�سة الزراعيه *

Jazan Development 1,771,324,546.85 105,117,214 40911 جازان للتنمية

Total 29,930,017,199.10 841,701,542 762,059 اجمايل القطاع

 Telecomm. & Information
Technology

قيمة ال�صهم املتداوله ال�صهم املتداوله   ال�صفقات املنفذه

الت�صالت وتقنية املعلومات

Value Traded Volume Traded Transactions

STC 2,256,957,697.30 56,367,594 23,021 الت�سالت

Etihad Etisalat 4,128,258,288.75 51,553,790 30,113 احتاد ات�سالت

ZAIN KSA 13,686,011,317.70 1,474,248,439 202,600 زين ال�سعودية

 Atheeb Telecom 8,947,910,758.80 616,514,155 224,924 عذيب لالت�سالت

 Almutakamela* 0.00 0 0 املتكاملة *

Total 29,019,138,062.55 2,198,683,978 480,658 اجمايل القطاع

Insurance
قيمة ال�صهم املتداوله ال�صهم املتداوله   ال�صفقات املنفذه

التاأمني

Value Traded Volume Traded Transactions

Tawuniya 818,270,636.60 26,163,062 23,350 التعاونية

Malath Insurance 1,508,257,120.70 68,183,090 45,236 مالذ للتاأمني

MEDGULF 577,103,004.85 26,352,055 18,288 ميدغلف للتاأمني

ALLIANZ SF 5,854,531,049.25 73,063,365 166,137 األيانز اإ�س اإف

SALAMA 2,844,289,489.25 49,380,026 85,818 �سالمة

Walaa Insurance 2,338,997,514.80 76,820,406 69,836 ولء للتاأمني

Arabian Shield 4,248,146,472.40 89,624,428 130,701 الدرع العربي

SABB Takaful 3,473,192,500.70 85,209,757 109,499 �ساب تكافل

SANAD 4,872,385,811.70 154,780,943 151,075 �سند

SAICO 2,154,558,028.55 35,225,943 60,848 �سايكو
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WAFA Insurance 5,852,804,916.00 42,608,120 186,706 وفاء للتاأمني

Gulf Union 2,073,451,464.60 73,813,107 62,929 احتاد اخلليج

ATC 1,535,990,814.50 24,399,613 45,835 الأهلي للتكافل

Al - Ahlia 4,139,229,684.35 69,730,803 114,499 الأهلية

 ACIG 4,698,871,789.05 109,670,258 136,387 اأ�سيج

AICC 1,772,418,570.80 57,884,629 61,693 التاأمني العربية

Trade Union 1,373,314,223.95 56,686,830 38,298 الحتاد التجاري

Sagr Insurance 977,162,392.75 37,278,298 34,549 ال�سقر للتاأمني

U C A 818,073,554.20 31,448,149 25,398 املتحدة للتاأمني

Saudi Re 1,133,980,665.60 104,180,303 35,061 الإعادة ال�سعودية

Bupa Arabia 486,128,435.00 15,757,894 18,263 بوبا العربية

Weqaya Takaful 3,623,108,007.20 94,472,924 101,021 وقاية للتكافل

Al Rajhi Takaful 1,271,607,388.50 22,497,609 35,880 تكافل الراجحي

ACE 1,784,482,512.75 24,560,047 55,302 اي�س

AXA - Cooperative 4,115,225,972.35 84,808,298 113,709 اك�سا - التعاونية

Gulf General 1,955,078,994.10 39,237,137 64,562 اخلليجية العامة

Buruj 1,768,832,204.85 33,320,089 52,201 بروج

Al Alamiya 2,911,918,723.35 47,659,042 84,693 العاملية

Solidarity 2,352,959,401.05 76,820,586 73,430 �سوليدرتي تكافل

Wataniya 3,012,703,683.50 27,203,007 101,103 الوطنية

Amana Insurance 1,839,678,006.40 44,700,422 74,391 امانة للتامني

 Enaya 3,380,712,409.70 78,468,885 106,397 عناية

 Alinma Tokio M. 1,653,443,712.75 21,171,177 48,648 الإمناء طوكيو م

Total 83,220,909,156.10 1,903,180,302 2,531,743 اجمايل القطاع

Multi- Investment
قيمة ال�صهم املتداوله ال�صهم املتداوله   ال�صفقات املنفذه

�صركات ال�صتثمار املتعدد

Value Traded Volume Traded Transactions

SARCO 2,704,685,117.25 42,139,884 64,169 امل�سايف

Saudi Advanced 1,034,834,005.90 64,738,791 33,305 املتطورة

Al Ahsa for Dev. 1,326,558,175.25 92,451,608 35,895 الح�ساء للتنميه

SISCO 1,026,470,986.60 71,979,340 28,011 �سي�سكو

Assir 1,356,199,975.10 77,919,070 26,960 ع�سر

* Al Baha 9,921,974.35 734,430 658 الباحة *

kingdom 1,091,137,727.05 60,202,102 31,327 اململكة

Total 8,549,807,961.50 410,165,225 220,325 اجمايل القطاع

Industrial Investment
قيمة ال�صهم املتداوله ال�صهم املتداوله   ال�صفقات املنفذه

ال�صتثمار ال�صناعي

Value Traded Volume Traded Transactions

 Takween 1,012,945,682.60 25,816,483 28,305 تكوين

BCI 958,462,907.80 29,551,419 29,335 بى �سى اآى

MA›ADEN 1,683,280,096.40 54,181,152 32,430 معادن

Astra Indust 470,665,120.00 10,867,081 16,611 اأ�سرتا ال�سناعية

ALSorayai 959,173,271.70 47,123,442 30,061 جمموعة ال�سريع

Shaker 649,555,875.00 8,025,617 10,266 �ساكر

 Pharmaceutical 874,425,574.65 18,764,426 13,757 الدوائية

Glass 680,738,675.35 26,486,397 19,683 زجاج

FIPCO 5,373,161,090.80 101,016,474 117,863 فيبكو

Maadaniyah 1,900,273,070.60 52,725,446 48,364 معدنية

Saudi Chemical 736,293,633.40 16,163,892 11,156 الكيميائيه ال�سعوديه

SPM 3,072,710,110.00 92,214,870 65,106 �سناعة الورق

AlAbdullatif 470,375,281.20 12,710,043 12,173 العبداللطيف

Saudi Export 6,607,166,131.00 112,428,225 175,707 ال�سادرات

Total 25,449,226,520.50 608,074,967.00 610,817.00 اجمايل القطاع
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Building & Construction
قيمة ال�صهم املتداوله ال�صهم املتداوله   ال�صفقات املنفذه

الت�صييد والبناء

Value Traded Volume Traded Transactions

ASLAK 966,686,380.20 26,325,039 21,446 اأ�سالك

* MMG 0.00 0 0 جمموعة املعجل *

SSP 480,246,785.70 18,384,488 14,581 الأنابيب ال�سعودية

ALKHODARI 1,784,968,531.30 55,106,429 49,946 اخل�سري

Ceramic 1,534,119,298.75 15,380,655 24,806 اخلزف

Gypsum 1,262,504,313.80 39,763,984 39,064 اجلب�س

Cables 919,951,498.75 67,489,250 29,217 الكابالت

Saudi Industrial 1,782,477,351.55 103,373,172 55,174 �سدق

Amiantit 737,294,536.35 52,346,540 17,970 اميانتيت

Pipes 1,951,044,745.95 85,253,357 50,570 اأنابيب

Zamil Industrial 678,299,898.90 17,229,707 11,571 الزامل لل�سناعة

AL Babtain 690,996,631.55 28,212,265 21,967 البابطني

SVCP 752,575,798.25 10,235,181 19,382 الفخارية

MESC 1,895,449,963.20 100,916,182 53,243 م�سك

Red Sea 1,096,295,764.20 29,877,851 30,181 البحر الأحمر

Total 16,532,911,498.45 649,894,100 439,118 اجمايل القطاع

Real Estate Development
قيمة ال�صهم املتداوله ال�صهم املتداوله   ال�صفقات املنفذه

التطوير العقاري

Value Traded Volume Traded Transactions

Real Estate 1,373,619,033.10 43,679,997 38,941 العقارية

Taiba 2,306,636,871.60 70,334,797 56,591 طيبة لال�ستثمار

Makkah 1,845,342,610.00 29,245,096 46,037 مكة لالن�ساء

Arriyadh Development 2,254,192,944.95 97,960,763 38,354 التعمر

Emaar E .C 10,472,552,871.85 1,069,720,353 153,279 اإعمار

Jabal Omar 7,354,043,213.50 267,847,841 107,471 جبل عمر

Dar Al Arkan 17,516,498,000.35 1,876,464,947 211,535 دار الأركان

KEC 4,805,803,659.35 322,471,112 90,762 مدينة املعرفة

Total 47,928,689,204.70 3,777,724,906 742,970 اجمايل القطاع

Transport
قيمة ال�صهم املتداوله ال�صهم املتداوله   ال�صفقات املنفذه

النقل

Value Traded Volume Traded Transactions

Bahri 1,193,879,457.90 61,237,118 19,662 البحري

SAPTCO 3,617,563,494.95 217,441,313 72,037 النقل اجلماعي

Mubarrad 3,491,487,220.25 51,348,560 81,621 مربد

Budget Saudi 640,022,597.60 11,740,602 15,103 بدجت ال�سعودية

Total 8,942,952,770.70 341,767,593 188,423 اجمايل القطاع

Media and Publishing
قيمة ال�صهم املتداوله ال�صهم املتداوله   ال�صفقات املنفذه

الع�م والن�صر

Value Traded Volume Traded Transactions

Tihama 2,899,173,656 26,253,522 67,043 تهامه لالعالن

SRMG 327,773,704 15,932,500 15,243 الأبحاث و الت�سويق

SPPC 603,809,348 17,220,421 20,941 طباعة وتغليف

Total 3,830,756,707.00 59,406,443 103,227 اجمايل القطاع

Hotel & Tourism
قيمة ال�صهم املتداوله ال�صهم املتداوله   ال�صفقات املنفذه

الفنادق وال�صياحة

Value Traded Volume Traded Transactions

ALTAYYAR 2,757,857,668.25 40,558,052 42,870 الطيار

Hotels 1,130,299,300.70 37,352,770 30,812 الفنادق

Shams 5,659,739,008.50 56,823,882 150,345 �سم�س

Total 9,547,895,977.45 134,734,704 224,027 اجمايل القطاع

 Market 392,319,335,686.15 15,589,269,098 8,488,335 اجمايل ال�صوق

* Suspended. * معلقة من التداول.

53
العدد 81 - يوليو 2013م



ب�����رع�����اي�����ة ملخص السوق - النصف األول 2013م

FINANCIAL INDICATORS -30/06/2013 املوؤ�صرات املالية الرئي�صية - 30/06/2013 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�صركة

�صعر الإغ�ق
القيمه 

الدفرتيه

ال�صعر/القيمه 

الدفرتيه

العائد على 

ال�صهم
ال�صعر للعائد

الأ�صهم امل�صدره 

)مليون(

القيمه ال�صوقيه 

)مليون(

حقوق امل�صاهمني 

)مليون(

�صايف الدخل 

)مليون(

Riyad 24.90 21.22 1.17 2.34 10.62 1,500.000 37,350.00 31,831.43 3,515.45 الريا�س

AlJazira 26.10 17.21 1.52 1.67 15.61 300.000 7,830.00 5,162.88 501.44 اجلزيرة

Saudi Investment 21.90 16.95 1.29 1.84 11.88 550.000 12,045.00 9,322.45 1,014.08 ا�ستثمار

Saudi Hollandi 32.60 20.68 1.58 3.30 9.88 396.900 12,938.94 8,209.63 1,309.21 ال�سعودي الهولندي

Saudi Fransi 32.40 25.84 1.25 3.22 10.06 904.018 29,290.18 23,359.43 2,910.24 ال�سعودي الفرن�سي

SABB 37.10 20.02 1.85 3.33 11.13 1,000.000 37,100.00 20,022.81 3,333.99 �سـاب

Arab National 30.60 20.77 1.47 2.82 10.86 850.000 26,010.00 17,652.38 2,394.37 العربي الوطني

SAMBA 50.00 35.40 1.41 4.83 10.36 900.000 45,000.00 31,863.39 4,344.68 �سامبا

Al Rajhi 72.00 23.68 3.04 5.28 13.63 1,500.000 108,000.00 35,522.37 7,925.07 الراجحي

AL Bilad 25.40 11.31 2.25 1.43 17.74 400.000 10,160.00 4,522.68 572.79 البالد

Alinma 13.65 11.26 1.21 0.54 25.48 1,500.000 20,475.00 16,893.86 803.68 الإمناء

 Total Banks & Financial
Services Sector

- 20.85 1.69 2.92 12.09 9,800.918 346,199.12 204,363.29 28,624.99 اإجمايل قطاع امل�سارف واخلدمات املالية

CHEMANOL 12.40 13.16 0.94 0.67 18.64 120.600 1,495.44 1,586.91 80.24 كيمانول

Petrochem 22.75 8.72 2.61 -0.91 )M(  )س( 480.000 10,920.00 4,185.61 -436.06 برتوكيم

SABIC 91.50 50.66 1.81 8.00 11.43 3,000.000 274,500.00 151,978.46 24,010.68 �سابك

SAFCO 144.00 29.52 4.88 12.03 11.97 333.333 47,999.95 9,840.60 4,010.90 �سافكو

Industrialization 26.20 18.60 1.41 2.38 10.99 668.914 17,525.55 12,440.67 1,594.89 الت�سنيع

Alujain 14.75 8.78 1.68 0.38 39.29 69.200 1,020.70 607.77 25.98 اللجني

Nama Chemicals 12.10 10.55 1.15 -0.347 )M(  )س( 128.520 1,555.09 1,356.51 -44.62 مناء للكيماويات

SIIG 25.70 13.62 1.89 0.90 28.56 450.000 11,565.00 6,129.52 404.97 املجموعة ال�سعودية

Sahara Petrochemical 14.35 12.14 1.18 0.66 21.87 438.795 6,296.71 5,326.39 287.95 ال�سحراء للبرتوكيماويات

YANSAB 55.50 24.23 2.29 4.25 13.04 562.500 31,218.75 13,628.25 2,393.17 ين�ساب

Sipchem 22.70 14.80 1.53 1.40 16.19 366.667 8,323.33 5,426.07 514.01 �سبكيم العاملية

Advanced 31.80 12.15 2.62 2.373 13.40 163.995 5,215.04 1,993.29 389.09 املتقدمة

Saudi Kayan 11.40 9.52 1.20 -0.57 )M(  )س( 1,500.000 17,100.00 14,285.17 -856.02 كيان ال�سعودية

Petro Rabigh 15.85 9.02 1.76 -0.33 )M(  )س( 876.000 13,884.60 7,902.94 -285.05 برتو رابغ

 Total Petrochemical
Industries Sector

- 25.84 1.90 3.50 12.02 9,158.524 448,620.17 236,688.15 32,090.12 اإجمايل قطاع ال�سناعات البرتوكيماوية

HCC 20.15 9.17 2.20 -0.35 )M(  )س( 97.900 1,972.69 897.35 -34.39 اأ�سمنت حائل

Najran Cement 26.90 10.67 2.52 1.23 21.86 170.000 4,573.00 1,814.01 209.15 اأ�سمنت جنران

City Cement 21.35 10.71 1.99 0.95 22.55 189.200 4,039.42 2,026.56 179.11 اأ�سمنت املدينة

 Northern Cement 20.75 12.96 1.60 0.54 38.61 180.000 3,735.00 2,332.34 96.74 اأ�سمنت ال�سمالية

Arab Cement 67.75 38.47 1.76 4.93 13.73 80.000 5,420.00 3,077.32 394.78 ال�سمنت العربية

Yamamah Cement 50.50 17.58 2.87 4.03 12.52 202.500 10,226.25 3,559.70 816.72 ا�سمنت اليمامة

Saudi Cement 101.00 19.35 5.22 7.31 13.83 153.000 15,453.00 2,960.45 1,117.72 ا�سمنت ال�سعوديه

Qassim Cement 82.25 20.31 4.05 6.34 12.96 90.000 7,402.50 1,828.10 570.98 ا�سمنت الق�سيم

Southern Cement 104.00 17.47 5.95 7.03 14.79 140.000 14,560.00 2,445.19 984.62 ا�سمنت اجلنوبيه

Yanbu Cement 67.25 19.19 3.51 5.22 12.87 157.500 10,591.88 3,021.76 822.74 ا�سمنت ينبع

Eastern Cement 58.75 23.66 2.48 4.68 12.55 86.000 5,052.50 2,034.79 402.47 ا�سمنت ال�سرقية

Tabuk Cement 29.00 13.58 2.14 2.16 13.45 90.000 2,610.00 1,221.84 194.05 ا�سمنت تبوك

Jouf Cement 16.85 10.89 1.55 0.75 22.52 130.000 2,190.50 1,415.40 97.28 ا�سمنت اجلوف

Total Cement Sector - 16.21 3.07 3.31 14.59 1,766.100 87,826.73 28,634.81 5,851.97 اإجمايل قطاع الأ�سمنت

A. Othaim Market 112.00 32.06 3.49 7.94 14.10 22.500 2,520.00 721.26 178.72 ا�سواق ع العثيم

Mouwasat 68.75 16.32 4.21 3.56 19.34 50.000 3,437.50 816.24 177.77 املوا�ساة

Extra 97.75 16.62 5.88 5.37 18.21 30.000 2,932.50 498.72 161.03 اإك�سرتا

 Dallah Health 62.00 24.47 2.53 2.91 21.30 47.200 2,926.40 1,154.92 137.42 دله ال�سحية

Care 58.00 18.19 3.19 2.39 24.27 44.850 2,601.30 815.85 107.20 رعاية
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SASCO 21.50 15.45 1.39 0.62 34.69 45.000 967.50 695.37 27.89 خدمات ال�سيارات

Thim›ar 33.00 4.62 7.14 0.44 74.22 10.000 330.00 46.20 4.45 ثمار

Fitaihi Group 15.15 11.50 1.32 0.65 23.36 55.000 833.25 632.29 35.67 جمموعة فتيحي

Jarir 193.00 18.27 10.56 9.77 19.75 60.000 11,580.00 1,096.24 586.44 جرير

Aldrees 37.10 14.66 2.53 3.18 11.67 30.000 1,113.00 439.90 95.39 الدري�س

AlHokair 157.00 28.88 5.44 8.85 17.73 70.000 10,990.00 2,021.89 619.69  احلكر 

Alkhaleej Trng 35.00 12.52 2.80 2.21 15.87 30.000 1,050.00 375.52 66.18 اخلليج للتدريب

Total Retail Sector - 18.83 4.43 4.44 18.78 494.550 41,281.45 9,314.40 2,197.83 اإجمايل قطاع التجزئة

Gas & Industrialization 19.90 14.04 1.42 1.95 10.23 75.000 1,492.50 1,053.17 145.96 الغاز والت�سنيع

Saudi Electricity 12.90 12.79 1.01 0.60 21.60 4,166.594 53,749.06 53,306.52 2,488.66 كهرباء ال�سعودية

 Total Energy & Utilities
Sector

- 12.82 1.02 0.62 20.97 4,241.594 55,241.56 54,359.69 2,634.61 اإجمايل قطاع الطاقة واملرافق اخلدمية

SAVOLA Group 48.00 15.94 3.01 2.91 16.49 500.000 24,000.00 7,971.21 1,455.11 جمموعة �سافول

Food 32.40 10.65 3.04 0.33 98.09 20.000 648.00 213.00 6.61 الغذائية

SADAFCO 86.75 26.17 3.32 5.07 17.12 32.500 2,819.38 850.45 164.72  �سدافكو

Almarai 70.25 19.39 3.62 3.63 19.33 400.000 28,100.00 7,756.41 1,453.59 املراعي

Anaam Holding 35.00 11.10 3.15 0.19 182.40 19.600 686.00 217.58 3.76 اأنعام القاب�سة

 H B 57.50 18.25 3.15 3.49 16.46 28.571 1,642.86 521.46 99.83 حلواين اإخوان

Herfy Foods 119.00 17.21 6.91 5.67 21.00 33.000 3,927.00 567.93 187.02 هريف لالأغذية

Catering 116.75 14.51 8.05 6.36 18.34 82.000 9,573.50 1,189.97 521.88 التموين

NADEC 26.50 18.42 1.44 1.61 16.47 60.000 1,590.00 1,105.27 96.52 نادك

Qassim Agriculture 13.10 7.08 1.85 -0.34 )M(  )س( 50.000 655.00 354.11 -16.93 الق�سيم الزراعيه

Tabuk Agriculture 41.00 18.42 2.23 0.71 57.60 20.000 820.00 368.45 14.24 تبوك الزراعيه

Saudi Fisheries 31.10 6.39 4.87 -0.76 )M(  )س( 53.538 1,665.02 341.87 -40.85 الأ�سماك

Sharqiya Dev Co 59.00 8.70 6.79 -1.03 )M(  )س( 7.500 442.50 65.22 -7.72 ال�سرقية للتنمية

Jouff Agriculture 47.50 24.23 1.96 4.14 11.49 25.000 1,187.50 605.76 103.38 اجلوف الزراعيه

Bishah Agriculture* 69.75 - - - - 5.000 348.75 - -  بي�سة الزراعيه *

Jazan Development 16.30 10.30 1.58 0.15 107.43 50.000 815.00 515.19 7.59 جازان للتنمية

 Total Agriculture & Food
Industries

- 16.33 3.49 2.92 18.43 1,386.709 78,920.50 22,643.86 4,048.74
اإجمايل قطاع الزراعة وال�سناعات 

الغذائية

STC 39.90 25.85 1.54 3.19 12.51 2,000.000 79,800.00 51,691.26 6,379.17 الت�سالت

Etihad Etisalat 81.00 27.74 2.92 7.99 10.14 770.000 62,370.00 21,359.91 6,149.84 احتاد ات�سالت

Zain KSA 9.90 7.46 1.33 -1.60 )M(  )س( 1,080.100 10,692.99 8,053.92 -1,727.37 زين ال�سعودية 

Atheeb Telecom 15.70 - - -1.93 )M(  )س( 157.500 2,472.75 900.68 -304.36 عذيب لالت�سالت

Almutakamela* 24.30 - - - - 100.000 2,430.00 - - * املتكاملة

 Total Telecomm. &
Information Tech. Sector

- 19.96 1.92 2.56 11.35 4,107.600 157,765.74 82,005.77 10,497.28 اإجمايل قطاع الت�سالت وتقنية املعلومات

Tawuniya 30.30 20.97 1.45 1.99 15.26 100.000 3,030.00 2,096.50 198.59 التعاونية

Malath Insurance 19.90 10.38 1.92 0.40 49.58 30.000 597.00 311.27 12.04 مالذ للتاأمني

MEDGULF 20.55 12.11 1.70 1.82 11.27 100.000 2,055.00 1,211.05 182.41 ميدغلف للتاأمني

ALLIANZE SF 77.50 8.46 9.16 0.56 137.34 20.000 1,550.00 169.16 11.29 األيانز اإ�س اإف

SALAMA 57.00 6.62 8.61 -1.16 )M(  )س( 10.000 570.00 66.20 -11.58 �سالمة

Walaa Insurance 27.80 9.60 2.89 1.428 19.47 20.000 556.00 192.06 28.56 ولء للتاأمني

Arabian Shield 48.00 11.74 4.09 0.27 177.06 20.000 960.00 234.84 5.42 الدرع العربي

SABB Takaful 34.00 9.88 3.44 0.43 79.08 34.000 1,156.00 335.82 14.62 �ساب تكافل

SANAD 27.40 5.33 5.14 0.27 101.03 20.000 548.00 106.62 5.42 �سند

SAICO 54.25 7.75 7.00 1.21 44.86 10.000 542.50 77.51 12.09 �سايكو
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WAFA Insurance 102.50 3.91 26.22 -0.72 )M(  )س( 10.000 1,025.00 39.09 -7.24 وفا للتاأمني

 Gulf Union 30.90 6.50 4.76 0.035 884.01 22.000 679.80 142.93 0.77 اإحتاد اخلليج

ATC 54.00 8.24 6.56 0.26 205.71 16.667 900.00 137.29 4.38 الأهلي للتكافل

Al - Ahlia 49.90 4.45 11.21 1.44 34.75 10.000 499.00 44.51 14.36 الأهلية

ACIG 36.10 4.60 7.86 -0.89 )M(  )س( 20.000 722.00 91.90 -17.85 اأ�سيج

AICC 28.00 7.14 3.92 -1.61 )M(  )س( 20.000 560.00 142.85 -32.26 التاأمني العربية

Trade Union 22.85 11.48 1.99 0.58 39.49 27.500 628.38 315.73 15.91 الحتاد التجاري

Sagr Insurnce 23.80 11.74 2.03 1.48 16.06 25.000 595.00 293.59 37.04 ال�سقر للتاأمني

U C A 25.40 11.94 2.13 1.98 12.81 28.000 711.20 334.35 55.54 املتحدة للتاأمني

Saudi Re 10.30 9.49 1.09 0.337 30.59 100.000 1,030.00 948.93 33.67 الإعادة ال�سعودية

Bupa Arabia 29.60 15.69 1.89 3.21 9.21 40.000 1,184.00 627.57 128.52 بوبا العربية

Weqaya Takaful 33.80 6.75 5.00 0.79 42.64 20.000 676.00 135.07 15.85 وقاية للتكافل

Al Rajhi Takaful 50.50 5.11 9.88 -0.40 )M(  )س( 20.000 1,010.00 102.24 -7.92 تكافل الراجحي 

ACE 62.25 16.76 3.71 2.68 23.25 10.000 622.50 167.64 26.78 اي�س

AXA - Cooperative 47.50 9.14 5.19 0.75 63.37 20.000 950.00 182.89 14.99 اك�سا - التعاونية

Gulf General 44.90 9.14 4.91 0.52 86.26 20.000 898.00 182.74 10.41 اخلليجية العامة

Buruj 44.70 5.29 8.45 -1.01 )M(  )س( 13.000 581.10 68.77 -13.17 بروج للتامني

Al Alamiyah 55.00 6.96 7.90 0.24 228.45 20.000 1,100.00 139.18 4.82 العاملية

Solidarity 26.30 7.91 3.33 -0.68 )M(  )س( 55.500 1,459.65 438.84 -37.87 �سوليدرتي تكافل

Wataniya 94.50 9.19 10.28 0.84 111.91 10.000 945.00 91.90 8.44 الوطنية

Amana Insurance 35.90 6.88 5.22 -1.25 )M(  )س( 32.000 1,148.80 220.21 -40.06 امانة للتامني

Enaya 36.80 8.66 4.25 -0.83 )M(  )س( 40.000 1,472.00 346.45 -33.02 عناية

Alinma Tokio M 66.00 7.27 9.08 -1.97 )M(  )س( 20.000 1,320.00 145.41 -39.42 الإمناء طوكيو م

Total Insurance Sector - 10.52 3.18 0.62 26.62 963.667 32,281.93 10,141.14 601.51 اإجمايل قطاع التاأمني

SARCO 59.25 28.03 2.11 1.12 52.81 15.000 888.75 420.49 16.83  امل�سايف 

Saudi Advanced 15.40 18.39 0.84 -1.32 )M(  )س( 43.200 665.28 794.27 -57.03 املتطورة

Al Ahsa for Dev. 13.35 9.92 1.35 -0.001 )M(  )س( 49.000 654.15 485.89 -0.03 الح�ساء للتنميه

SISCO 13.65 11.41 1.20 0.92 14.83 68.000 928.20 775.95 44.52 �سي�سكو

Assir 17.75 19.55 0.91 0.91 19.60 126.389 2,243.40 2,471.36 114.46 ع�سر

Al Baha* 13.50 - - - - 15.000 202.50 - - الباحة *

Kingdom 18.40 7.88 2.34 0.19 95.19 3,705.882 68,188.23 29,198.30 716.36 اململكة

 Total Multi-Investment
Sector

- 8.49 2.16 0.21 80.98 4,022.471 73,770.52 34,146.25 835.12 اإجمايل قطاع �سركات ال�ستثمار املتعدد

Takween 40.50 12.60 3.21 2.29 17.68 35.000 1,417.50 441.01 80.20 تكوين

BCI 31.70 17.38 1.82 2.35 13.52 27.500 871.75 478.00 64.50 بى �سى اآى

MA›ADEN 29.10 19.80 1.47 1.17 24.83 925.000 26,917.50 18,316.57 1,084.09 معادن

Astra Indust 44.70 25.84 1.73 3.33 13.42 74.118 3,313.06 1,915.22 246.89 اأ�سرتا ال�سناعية

ALSorayai 19.50 13.65 1.43 1.40 13.89 37.500 731.25 511.81 52.64 جمموعة ال�سريع

Shaker 81.00 19.91 4.07 5.64 14.36 35.000 2,835.00 696.89 197.40 �ساكر

Pharmaceutical 52.00 41.58 1.25 3.05 17.04 78.438 4,078.75 3,261.13 239.33 الدوائية

Glass 24.80 19.08 1.30 1.15 21.52 30.000 744.00 572.44 34.57 زجاج

FIPCO 46.20 14.57 3.17 2.16 21.39 11.500 531.30 167.51 24.84 فيبكو

Maadaniyah 36.50 12.83 2.85 0.21 171.33 28.112 1,026.09 360.54 5.99 معدنية

Saudi Chemical 46.00 24.23 1.90 4.61 9.97 63.240 2,909.04 1,532.34 291.75 الكيميائيه ال�سعوديه

SPM 39.80 17.18 2.32 2.06 19.29 37.500 1,492.50 644.19 77.39 �سناعة الورق

AlAbdullatif 40.60 16.15 2.51 3.53 11.52 81.250 3,298.75 1,312.44 286.46 العبداللطيف
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Saudi Export 46.50 10.73 4.34 0.47 99.37 10.800 502.20 115.83 5.05 ال�سادرات

 Total Industrial Investment
Sector

- 20.56 1.67 1.82 18.83 1,474.957 50,668.69 30,325.92 2,691.09 اإجمايل قطاع ال�ستثمار ال�سناعي

ASLAK 39.300 11.490 3.420 3.325 11.820 39.000 1,532.700 448.106 129.666 اأ�سالك

MMG* 12.55 - - - - 125.000 1,568.75 - - جمموعة املعجل *

SSP 25.90 16.21 1.60 1.15 22.59 51.000 1,320.90 826.63 58.49 الأنابيب ال�سعودية

ALKHODARI 34.10 14.89 2.29 2.11 16.19 53.125 1,811.56 790.91 111.92 اخل�سري

Ceramic 111.00 37.02 3.00 7.13 15.58 37.500 4,162.50 1,388.44 267.19 اخلزف

Gypsum 30.60 14.47 2.12 0.51 60.32 31.667 969.00 458.07 16.06 اجلب�س

Cables 13.20 11.09 1.19 -2.15 )M(  )س( 76.000 1,003.20 842.67 -163.35 الكابالت

Saudi Industrial 15.45 9.38 1.65 0.75 20.65 40.000 618.00 375.07 29.93 �سدق

Amiantit 13.90 12.73 1.09 0.92 15.08 115.500 1,605.45 1,469.96 106.49 اميانتيت

Pipes 20.70 17.08 1.21 -1.02 )M(  )س( 40.000 828.00 683.31 -40.92 اأنابيب

Zamil Industrial 40.90 25.12 1.63 3.78 10.83 60.000 2,454.00 1,507.40 226.64 الزامل لل�سناعة

AL Babtain 23.70 13.65 1.74 1.47 16.07 42.631 1,010.36 581.91 62.88 البابطني

SVCP 73.00 16.33 4.47 6.03 12.10 15.000 1,095.00 245.01 90.46 الفخارية

MESC 19.20 7.38 2.60 0.89 21.49 40.000 768.00 295.03 35.74 م�سك

Red Sea 37.40 21.39 1.75 3.01 12.41 40.000 1,496.00 855.61 120.59 البحر الأحمر

 Total Building &
Constructuion Sector

- 13.35 2.07 1.30 15.00 806.423 22,243.42 10,768.12 1,051.79 اإجمايل قطاع الت�سييد والبناء

Real Estate 31.50 27.43 1.15 1.53 20.62 120.000 3,780.00 3,291.53 183.32 العقارية

Taiba 34.00 22.50 1.51 1.41 24.10 150.000 5,100.00 3,375.66 211.59 طيبة لال�ستثمار

Makkah 70.50 28.00 2.52 2.26 31.20 164.816 11,619.54 4,614.52 372.46  مكة لالن�ساء 

Arriyadh Development 23.05 16.49 1.40 2.51 9.20 100.000 2,305.00 1,649.27 250.61 التعمر

Emaar E .C 9.95 8.94 1.11 0.21 48.15 850.000 8,457.50 7,601.28 175.63 اإعمار

Jabal Omar 28.50 9.70 2.94 -0.05 )M(  )س( 929.400 26,487.90 9,012.16 -43.59 جبل عمر

Dar Al Arkan 10.40 15.32 0.68 0.86 12.03 1,080.000 11,232.00 16,548.97 933.56 دار الأركان

KEC 14.15 9.41 1.50 -0.08 )M(  )س( 339.300 4,801.10 3,191.70 -26.25 مدينة املعرفة

 Total Real Estate
Development Sector

- 13.20 1.50 0.55 19.98 3,733.516 73,783.04 49,285.09 2,057.34 اإجمايل قطاع التطوير العقاري

Bahri 19.50 16.64 1.17 1.54 12.67 315.000 6,142.50 5,241.59 484.82 البحري

SAPTCO 15.45 11.82 1.31 0.70 22.22 125.000 1,931.25 1,476.91 86.92 النقل اجلماعي

Mubarrad 64.50 9.06 7.12 0.16 397.33 18.000 1,161.00 163.06 2.92 مربد

Budget Saudi 57.00 20.63 2.76 4.37 13.03 30.500 1,738.50 629.23 133.43 بدجت ال�سعودية

Total Transport Sector - 15.38 1.46 1.45 15.50 488.500 10,973.25 7,510.79 708.09 اإجمايل قطاع النقل

Tihama 100.50 15.78 6.37 0.06 1,585.17 15.000 1,507.50 236.76 0.95 تهامة لالإعالن

SRMG 20.30 15.16 1.34 1.07 19.01 80.000 1,624.00 1,213.16 85.42 الأبحاث و الت�سويق

SPPC 38.10 13.82 2.76 1.95 19.53 60.000 2,286.00 829.39 117.06 طباعة وتغليف

 Total Media & Publishing
Sector

- 14.71 2.38 1.31 26.63 155.000 5,417.50 2,279.31 203.42 اإجمايل قطاع العالم والن�سر

ALTAYYAR 65.75 14.57 4.51 6.84 9.62 120.000 7,890.00 1,748.32 820.40 الطيار

Hotels 31.60 17.45 1.81 1.44 21.90 100.000 3,160.00 1,744.80 144.32 الفنادق

Shams 105.50 8.26 12.77 0.94 112.38 10.150 1,070.83 83.86 9.53 �سم�س

Total Hotel & Tourism Sector - 15.54 3.39 4.23 12.44 230.150 12,120.83 3,576.98 974.25 اإجمايل قطاع الفنادق وال�سياحة

Market - 18.35 1.90 2.22 13.95 42,830.679 1,497,114.437 786,043.57 95,068.16 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 الأول 2013 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 (1st Q 2013 as recent 
for all companies).
* Suspended
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An Announcement by the Capital Market Authority regarding the issuance of the final decision by The Appeal Committee 
for the Resolution of Securities Conflicts (ACRSC) to convict a violator of the Capital Market Law and its implementing

ing its total number of issued shares to 30.5 million. Effective 
17/04/2013.
• Herfy Food Services Co. increased its paid up capital by 
issuing one bonus share for every 10 shares, raising its total 
number of issued shares to 33 million. Effective 20/04/2013.
• The Company for Cooperative Insurance increased its paid 
up capital by issuing one bonus share for every 3 shares, rais-
ing its total number of issued shares to 100 million. Effective 
22/04/2013.
• Al Sagr Co-operative Insurance Co. increased its paid up 
capital by issuing one bonus share for every 4 shares, rais-
ing its total number of issued shares to 25 million. Effective 
06/05/2013.
• The Mediterranean & Gulf Insurance & Reinsurance Co. 
increased its paid up capital by issuing one bonus share for 
every 4 shares, raising its total number of issued shares to 100 
million. Effective 02/06/2013.
• Trade Union Cooperative Insurance Co. increased its paid up 
capital by issuing one bonus share for every 10 shares, rais-
ing its total number of issued shares to 27.5 million. Effective 
05/06/2013.
• United Cooperative Assurance Co. increased its paid up 
capital by issuing two bonus shares for every 5 shares, rais-
ing its total number of issued shares to 28 million. Effective 
26/06/2013.

Initial Public Offerings (IPOs)
• Northern Region Cement Co.
• Share Capital: SR 1,800 million divided into 180 million 
shares.
• Offer Shares: 90 million shares (50% of its issued shares).
• Offer Price:  SR 10 per share.
• Offer Period: From 08/01/2013 to 14/01/2013.

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.

Aljazira Takaful Taawuni Company
• Share Capital: SR 350 million divided into 35 million shares.
• Offer Shares: 10.50 million shares (30% of its issued shares).
• Offer Price:  SR 10 per share.
• Offer Period: From 13/05/2013 to 19/05/2013.

AIG-ANB Cooperative Insurance Company
• Share Capital: SR 175 million divided into 17.5 million 
shares.
• Offer Shares: 5.25 million shares (30% of its issued shares).
• Offer Price:  SR 10 per share.
• Offer Period: From 27/05/2013 to 02/06/2013.

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 06/02/2013.
• 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.
• CMA Board issued a resolution to suspend trading on the 
shares of Al-Baha Investment & Development  Co. in the Saudi 
Stock Exchange (Tadawul), effective Saturday 06/04/2013

Lift the Suspension of Shares Trading
United Cooperative Assurance Co.
• CMA Board issued a resolution to lift the suspension of 
shares trading of United Cooperative Assurance Co., effective 
Tuesday 05/03/2013.

Tadawul Indices Maintenance – 1st Q 2013
The following companies have been included to Tadawul 
Indices as the stock close prices on Wednesday 27/03/2013: 
1- Northern Region Cement Company.
2- Dallh Healthcare Holding Company.
3- Saudi ORIX Sukuk.
And exclusion of shares of Saudi Integrated Telecom 
Company from Tadawul Indices as the stock close price 
prior to its suspension.

ب�����رع�����اي�����ة ملخص السوق - النصف األول 2013م

CMA announces a final decision by 
The Appeal Committee for the Resolution 
of Securities Conflicts (ACRSC) on 24-7-
1434H corresponding to 3-6-2013 regard-
ing the case raised by CMA against Hasan 
bin Ahmad bin Mohammad Alhammadi .  
The ruling of ACRSC upheld the decision 
of the Committee for the Resolution of 
Securities Disputes (CRSD) convicting the 

defendant of violating Article (31) of the 
Capital Market Law and Article (5) of the 
Securities Business Regulations. He prac-
ticed securities business without being 
authorized by CMA and collected money 
from investors by signing investment 
contracts through the corporation “ Ritaj 
Almustaqbal for Commecrcial Services” to 
invest , by selling and buying, their money 

in the Saudi Stock Exchange for a certain 
percentage of the profits. The commit-
tee’s decision included the imposition of 
a penalty of (SR 100,000) One Hundred 
Thousand Saudi Riyals for this violation.  
By that, CMA insures its devotion to apply 
the Capital Market Law and its Implement-
ing Regulations as well as protect the in-
vestors from illegal acts.
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Implementing the Royal Decree No. (A / 185) issued on 
23/06/2013, regarding the official working days from Sunday to 
Thursday, and the weekly holidays on Friday and Saturday.

 Saudi Stock Exchange (Tadawul) announces that the trad-
ing days will be from Sunday to Thursday, as of this Sunday 
30/06/2013, thus for this coming weekly holiday will start from 
Thursday 27/06/2013 till Saturday 29/06/2013.

The Saudi Stock Exchange (Tadawul) 
announces that the IPO shares of AIG-ANB 
Cooperative Insurance Company have been 
deposited into applicable investor’s portfo-
lios on Saturday 15/6/2013 (6/8/1434).

Saudi Stock Exchange (TADAWUL) Announces the Change 
of the Official Trading Days and the Weekly Holidays

Tadawul Announces the Addition of 
the IPO Shares of AIG-ANB Cooperative 

Insurance Company

At the end of the 1st Half 2013 
TADAWUL All Share Index (TASI) closed 
at a level of 7,496.57 points, gained 
786.66 points (11.72%) over the close of 
the same period of  the previous year. 
On an YTD basis TASI registered a posi-
tive increase of 10.22% (695.35 points). 
Highest close level for the index during 
the period was 7,645.65 points as on 
08/06/2013.

Total equity market capitalization at 

the end of the 1st half 2013 reached 
SR 1,497.11 billion (US$ 399.23 billion), 
increasing by 11.96% over the end of the 
1st half of the previous year.

The total value of shares traded for 
the 1st half 2013 reached SR 760.81 
billion (US$ 202.88 billion), decreasing 
by 38.97% over the same period of the 
previous year.

The total number of shares traded* 
reached 28.93 billion shares during the 

1st half 2013 compared to 56.37 billion 
shares traded during the 1st half of the 
previous year, decreasing by 48.67%.

The total number of transactions exe-
cuted during the 1st half 2013 reached 
17.66 million compared to 25.89 million 
trades during the 1st half of the previous 
year, decreasing by 31.80%.

Value of Shares Traded Reached SR 760.81 billion  
17.66 million Transactions Executed During 1st Half 2013

New Listing During 1st Half 2013
• On Tuesday 05/02/2013 Northern Region Cement Co. was 
listed (with a paid up capital of SR 1.8 billion divided into 180 
million shares). The company offered 90 million shares at SR 
10 per share.
• On Wednesday 13/03/2013 National Medical Care Co. was 
listed (with a paid up capital of SR 448.5 million divided into 
44.85 million shares). The company offered 13.5 million shares 
at SR 27 per share.

Corporate Actions
• Etihad Etisalat Co. increased its paid up capital by issuing 
one bonus share for every 10 shares, raising its total number 
of issued shares to 770 million. Effective 12/01/2013.
•  Yanbu Cement Co. increased its paid up capital by issuing 
one bonus share for every two shares, raising its total number 
of issued shares to 157.5 million. Effective 24/03/2013.
• Al Sorayai Trading and Industrial Group Co. increased its paid 
up capital by issuing one bonus share for every 4 shares, rais-
ing its total number of issued shares to 37.5 million. Effective 
01/04/2013.
• United Electronics Co. increased its paid up capital by issuing 

one bonus share for every 4 shares, raising its total number of 
issued shares to 30 million. Effective 01/04/2013.
• Al-Tayyar Travel Group Holding Co. increased its paid up 
capital by issuing one bonus share for every two shares, rais-
ing its total number of issued shares to 120 million. Effective 
02/04/2013.
• Takween Advanced Industries Co. increased its paid up 
capital by issuing one bonus share for every 6 shares, rais-
ing its total number of issued shares to 35 million. Effective 
08/04/2013.
• BANK ALBILAD increased its paid up capital by issuing one 
bonus share for every 3 shares, raising its total number of 
issued shares to 400 million. Effective 09/04/2013.
• Alkhaleej Training and Education Co. increased its paid up 
capital by issuing one bonus share for every 5 shares, rais-
ing its total number of issued shares to 30 million. Effective 
10/04/2013.
• United Wire Factories Co. increased its paid up capital by 
issuing one bonus share for every 5 shares, raising its total 
number of issued shares to 39 million. Effective 10/04/2013.
• United International Transportation Co. increased its paid 
up capital by issuing one bonus share for every 4 shares, rais-

* Adjusted to all corporate actions during the period.
• Number of trading days during 1st Half  2013 were 
128, against 130  trading days during 1st Half  2012.

Market Summary - 1st Half 2013
Sponsored by: 

Market News
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lead to increasing number of pilgrims 
and Omrah performers who headed 
to perform rituals of pilgrimage and 
Umrah over the past years.

Number of pilgrims and Umrah per-
formers increased from 5.3 million to 
7.7 million persons over the past five 
years.

This rise in turn has lead to pos-
ing many pressures on infrastructure 
of Makkah Al-Mukarramah and Madina 
Al-Munawwarah including the capacity 
to accommodate these numbers, com-
plication of the traffic jams problem, 
and government laws related to get-
ting entry visas.

Therefore, work is in full swing in 
many huge initiatives to reduce such 
pressures and allow the two sacred cit-
ies to receive increasing numbers of pil-
grims and Umrah performers. Among 
these initiatives that have become a 
reality are the railway project which 
links Makkah Al-Mukarramah and 
Madinah Al-Munawwarah, known also 
as holy places train. The train started 
operation in 14th  November before 
beginning of Hajj season.

The report indicated also that pil-
grims’ movement leads to posing basic 
pressures on the land transport net-
work compared to air or sea transport 
especially under the increased number 
of pilgrims and Umrah performers from 
5.3 million to 7.7 million persons over 
the past five years. It is expected, how-
ever, that this number will increase to 
13.75 million persons in 2019 according 
to analysts.

Initiatives
The report highlighted that among 

the initiatives implemented to reduce 
pressures posed on infrastructure to 
allow accommodation of the increased 
number of pilgrims and Umrah per-
formers what is happening in King 
Abdul Aziz International Airport. The 
existing pilgrims building is developed 
with the purpose of enhancing pro-
cesses of passenger services and pro-
mote their efficiency as the building 
is serving coming pilgrims as well as 
those heading to Makkah who con-
stitute one third of the total airport 
turnover.

It is expected that users of this 
building will increase from 4.5 million 

in 2004 to 9.2 million passengers in 
2025.

Madina Airport also witnesses a lot 
of development and building new utili-
ties with the aim to attract domestic 
tourism and enhance the capability to 
transport pilgrims to the two sacred 
cities.

The project of expanding Prince 
Mohammed bin Abdul Aziz Airport 
in Madina will be financed through 
partnership between public and pri-
vate sectors. 49 bidder companies have 
shown interest during pre qualification 
phase. The project aims at increasing 
annual turnover from 4 million in 2009 
to 14 million passengers in 2030. The 
airport is located short distance from 
economic knowledge city and the pro-
posed fast train project.

Development also takes place in 
port of King Abdullah economic city 
north of Jeddah with the aim to serve 
500 thousand pilgrims during Hajj sea-
son. Pilgrims will be able to move by 
Makkah - Madinah train from station of 
King Abdullah economic city to reach 
either one of the sacred cities in less 
than 90 minutes.

Work is also underway in the fast 
Harmain train which extends between 
Makkah - Madina. A consortium under-
takes implementation of civil works in 
this project. The train extending for 450 
km will be run by electricity and moves 
at velocities reaching 320 km per hour.

The project of Jabal Khandamah 
covers an area of 600 thousand square 
meters of the land located east of the 

Holy Mosque in Makkah. It replaces the 
old buildings and narrow lanes with 
new high quality buildings.

The project of King Abdul Aziz road 
extends on an area of 3.5 square km 
and starts from the western entrance 
of Makkah on intersection of Jeddah 
- Makkah fast road with the third ring 
road and ends at the eastern entrance 
of Jabal Omar project.

The project contains high quality 
hotels and residential and commercial 
units to serve local community as well 
as pilgrims and Umrah performers.

Activating Market Movement
Real estate specialists see that the 

amounts pumped over the last five 
years in real estate market of Makkah as 
a result of expropriations for the inter-
est of development project achieved 
positive effect in the market. Housing 
buildings expanded that reached vari-
ous districts in Makkah where they 
have not been bulit there before. The 
reduction of central area around the 
Holy Mosque will drive many investors 
to build housing buildings in the cen-
tral area and expand in other regions 
and neighborhoods which will partici-
pate in increase of volume and num-
ber of housing buildings generally and 
hotel rooms with superior services in 
particular.

This expansion will participate in 
increasing capacity of the area around 
the Holy Mosque and dissolve urban 
congestion in the area around the Holy 
Mosque concentrated in north, west, 
north, and east sides.
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Cover Story

Real Estate Projects in Makkah and Madina

Expansion and Facilitation…
And  Geographical Shifts

Many reports indicate that increase 
of capacity of hotels, hospitality facili-
ties and accommodation places in 
Makkah Al-Mukarramah will lead to 
increased numbers of pilgrims and 
Umrah performers. Therefore, utilities of 
Makkah will be able to accommodate 
larger numbers and thus participate in 
alleviating rush times during Ramadan 
month and pilgrimage season.

A report issued by Al Mazaya 
Holding Company highlights that Jabal 
Al-Kaaba project is one of the largest 
projects in Makkah Al-Mukarramah. The 
project is constructed on a total area of 

53 thousand square meters distributed 
on 6 international towers with a capac-
ity of 8500 hotel rooms and with a total 
investment of ten billion Saudi riyals.

The project of Jabal Omar con-
sists of 38 hotels with a total capac-
ity of 13 thousand rooms. The proj-
ect of Al-Shameyah is the largest real 
estate and construction project located 
north the Holy Mosque of Makkah 
Al-Mukarramah.

The project of King Abdullah for 
Upgrading Makkah is very large and 
ensures upgrading infrastructure of 
Makkah Al-Mukarramah city within a 

specified time schedule and with a 
direct finance from Ministry of Finance 
and outside the approved budgets of 
relevant government departments. It 
will also participate in completing ring 
roads network.

Expansion and Expropriations
Another report issued by (Jones 

Lang LaSalle), a financial company spe-
cialized in providing real estate services 
(the report can be viewed at website 
http://www.joneslanglasalle-mena.
com) indicates that growth of Muslim 
population in the world and relative 
decrease of international travel cost 

The current preparations at all levels in Makkah Al-Mukarramah and Madina Al-Munawwarah confirm 
intention of the Kingdom to construct more roads for pilgrims and Umrah performers. These constructions 
are being done even if this leads to introducing geographical changes in the real estate scene especially in 
Makkah through removal of entire old neighborhoods for the interest of the development projects. This will 
also alleviate pressure inside the Holy Mosque and its other arenas and participate in streamlining pedes-
trians and vehicles movement from and to the Holy Mosque which will reflect positively on the citizens, 
residents and pilgrims.
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national banks to participate in this 
finance.

The lending program supervised by 
the ministry also provides soft loans to 
educational and health SME’s. These 
projects include educational complex-
es (schools - kindergartens) and special-
ized training institutions and centers. 
The program also finances medium and 
large health projects such as hospitals, 
one day surgery centers and specialized 
polyclinics. The total loans since launch-
ing the program up till now reached 
593 loans at a total amount of SR (8) 
billion.

The Saudi Industrial Development 
Fund participates actively in finance of 
SME’s where these projects, the loans 
of which amounted to SR (10) billion, 
represented (53) percent of the projects 
financed by the fund since its inception.

The Ministry of Finance has also 
adopted in 2006 launching of “Kafala” 
program for financing of SME’s in 
cooperation with commercial banks. 
Administration of the program was 
assigned to the fund with the aim to 
overcome the banking finance difficul-
ties faced by SME’s with covering large 
percentage of repayment risks.

The Outstanding Sector
For his part, His Excellency Dr. Tawfiq 

Al-Rabeah, Minister of Commerce 
and Industry described SME’s in the 
Kingdom as the outstanding sector. He 

noted that the Ministry of Commerce 
and Industry manages to facilitate  
commercial registration procedures 
which have become shortened to three 
days at maximum in the capital city of 
Riyadh. This rule will be applied to all 
parts of the Kingdom before end of 
the current year. Additionally, extracting 
commercial registration electronically 
was provided also.

Dr. Al-Rabeah said that SME’s rep-
resent more than 80 percent of job 
opportunities in the private sector at 
the world level and about 47 percent 
of the GDP. On the other hand, there is 
variation in these ratios in the Kingdom 
where SME’s represent about 51 per-
cent of job opportunities in the private 
sector and approximately 22 percent 
of GDP.

Challenges
Chairman of the Board of Trustees 

of the Riyadh center for the develop-
ment of small and medium-sized busi-
nesses Mansour Al-Shathry, addressed 
the challenges that face SME’s. He said 

that the most important of these chal-
lenges lie in the absence of accurate 
statistics about SME’s in Saudi Arabia. 
Studies suggest that from 4 million 
SME’s working in the Kingdom, the 
registered enterprises with the Ministry 
of Labor are only one million. This situ-
ation allows for exaggerating the prob-
lem of covering up expatriate labor and 
deprive Saudis from job opportunities 
in this sector.

Al-Shathry highlighted that the rise 
of youth numbers among Saudi citizens 
constitute one of the most important 
factors to focus on these enterprises in 
the Kingdom. Approximately 300 thou-
sand Saudi young men enter labor mar-
ket annually. He indicated that handing 
over SME’s to Saudi youth represents 
one of the elements to fight unemploy-
ment amid government sector is satu-
rated with national human resources.

Recommendations
Among the recommendations con-

cluded by the forum are the following:
- Focus on the importance of find-

ing integrated 
entity including 
all policies, institu-
tions, programs, and 
initiatives related 
to SME’s to ensure 
interaction and inte-
gration between 
them and setting 
up a clear and iden-
tified classification 
for them at the 
Kingdom’s level.

- Enhancing credit information envi-
ronment to encourage banks to finance 
given the lack of accurate financial 
information on SME’s sector.

- Taking care of SME’s incubators 
to support the emerging projects that 
enjoy growth potentials.

- Focus on the academic and 
research role of universities in develop-
ing and support of SME’s sector.

- Motivating Saudi banks to assume 
larger share in financing SME’s in a man-
ner commensurate with their nature.

- Launching specialized financing 
initiatives to encourage specific activi-
ties and sectors in SME’s as well as the 
emerging projects.
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Saudi International Forum for Small and Medium Enterprises
Covering up the Expatriate Labor
Deprives Saudis from Leading Retail Sector

The forum was held recent-
ly in Riyadh under the auspic-

es of His Excellency Dr. Ibrahim 
Al-Assaf, Minister of Finance and 

in the presence of His Excellency 
Dr. Tawfiq Al-Rabeah, Saudi Minister 

of Commerce and Industry. The forum 
was organized in cooperation between 
Saudi Industrial Development Fund 
(Program of sponsoring SME), Saudi 
Credit & Savings Bank, and the group 
of economy and business.

During the forum, the Minister 
of Finance in his speech noted the 
importance of the role played by SME’s 
towards development of the national 
economy, indicating that the con-
secutive development plans focused 
on the role of SME’s in achieving 
the development objectives. Based 

on this, the state for more than four 
decades adopted the first financial pro-
gram specialized in lending vocational 
projects that are granted to graduates 
of the technical and vocational centers 
and female graduates of training cen-
ters. The maximum credit limit of the 
program was raised in 1403H to (SR 
200,000) for each loan.

The Minister of Finance has also 
noted the variety of government ini-
tiatives to encourage this sector and 
provide available funds for it. He said: “I 
may refer here particularly to the efforts 
exerted by the government to provide 
fund for this important and vital sec-
tor whether directly through lending 
program in the Ministry of Finance and 
the government development funds 
or indirectly through encouraging the 

Saudi Markets

The Saudi International 
Forum for Small and 
Medium Enterprises has 
considered the latter as the 
most important incentives 
for creating job opportuni-
ties  and achieving eco-
nomic development in the 
Kingdom. These small and 
medium enterprises repre-
sent more than 80% in 
private sector at the world 
level and about 47 percent 
of the total GDP.
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Abdullateef Al-furaihi
Editor-in-Chief

Editorial

In all countries, there are scale of priorities such as healthcare, secu-
rity, defending the homeland and other things which are needed by 
citizens to secure their life, stability, and growth. Priorities are different 
from one country to the other according to their conditions and aspi-
rations. We in the Kingdom share that with all people but our precious 
country stands out in one undisputable thing: the care to the Two 
Holy Mosques and the two cities in which the Holy Mosque and the 
Prophet’s Mosque are located.

Generous continuous support has been given since inauguration 
of the Kingdom not the last of which are expanding the perambula-
tion area and the huge construction projects already done and still 
underway around the area surrounding the Holy Mosque of Makkah. 

These projects have spiritual impact in the first place for which 
hearts of Muslims are pleased as well as hearts of fair friends all over 
the world. They have also positive impacts that will appear as a result 
of the generous support from the Saudi government to the develop-
ment projects represented in the fast growing investment projects in 
the different sectors, provision of appropriate job opportunities for res-
idents of the region, increase of attracted investment capitals and the 
most important, and above all, upgrading level of services provided 
to pilgrims and Umrah performers to do their rituals easily and readily.

The holy capital of Makkah Al-Mukarramah is so sacred that it is 
ever beloved. It is with its international importance, thanks to Allah 
and thanks to the kind care and attention, witnessing an economic 
and growth revolution in the various sectors. It has achieved devel-
opment seen at all levels. Consequently, it has become all the your 
round in economic growing mobility that would support the concept 
of quality and prosperity wanted by all Muslims, citizens of Makkah 
Al-Mukarramah, and especially its residents.

The government is showing high interest and gives utmost priority 
to ensure good environment to visitors of Makkah Al-Mukarramah in 
general and worshippers in the Holy Mosque in particular. There is real 
integrated role between public and private sectors that supports stra-
tegic work system directed to serve pilgrims in the first place without 
looking at investment gains.

The private sector will continue its partnership in the economic 
work system so that the outcome is represented in creating huge 
projects of buildings and vital facilities. These projects participate in 
achieving the best services which go in line with the status of Makkah 
Al-Mukarramah, the civilization of Kaaba, that is very interested in 
building human and developing the place exactly as the leader desires 
and as we all wish.

TADAWUL
Projects for the Hearts

abdullateef.furaihi@tadawul.com.sa
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