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االفتتاحيةاالفتتاحية

عبداللطيف الفريحي
رئي�س التحرير

abdullateef.furaihi@tadawul.com.sa

الإي��رادات التي يتحدث عنها اخلرباء واملراقبون ملو�سم العمرة لهذا العام 
اأرقام تبعث على التفاوؤل، وهي اإيرادات ت�سكل بدايات نه�سة للم�ستثمرين، لكن 
دلئلها اأن هناك نه�سة �سبقت، و�ستليها نه�سة ت�سم م�ساريع عمالقة هي �سبب 

راحة الزوار وتزايد اأعدادهم، وتوفر الفر�ص للم�ستثمرين يف خدمتهم.
عندما تكتمل م�ساريع خادم احلرمني ال�سريفني امللك عبداهلل بن عبدالعزيز 
اأيده اهلل لتو�سعة املطاف وتو�سعة احلرم املكي خالل ال�سنوات القادمة، �سرتتفع 
على  واحل��ج  العمرة  عوائد  من  ذل��ك  و�سريفع  �سك،  بال  ال�ستيعابية  الطاقة 

القت�ساد الوطني.
ا ما  اإن النتهاء من جميع امل�ساريع التو�سعية التي ت�سهدها اململكة، خ�سو�سً
امللك  يتعلق مبو�سمي احلج والعمرة، والتي ت�سمل النتهاء من م�سروع مطار 
عبدالعزيز الدويل اجلديد وم�سروع قطار احلرمني و�سبكات النقل، اإ�سافة اإلى 
م�سروعات احلرم، �سرتفع الطاقة ال�ستيعابية ملو�سم العمرة اإلى نحو 50 مليون 
النماء  اأن كثرًيا من م�ساريع  اأولية، وهذا يعني  وفًقا لتقديرات  معتمر �سنوياً 
والتطوير هي لي�ست فقط يف �سالح املواطنني، لكنها ت�سب يف �سالح عام جلميع 
وم�ساريع  وت�سهيالت  ومرافق  للزيارة،  اأكرث  ا  فر�سً �سيجدون  الذين  امل�سلمني 

جتعل زيارتهم اأكرث ي�سًرا و�سهولة وبالتايل اأعمق فائدة.
وما  احلرمني  م�ساريع  لكن  مكان،  كل  يف  امل�ساريع  يف  ال�سعودية  النه�سة 
يرتبط بهما تاأخذ طابًعا اآخًرا يف وجدان كل امل�سلمني يف جميع اأنحاء املعمورة، 
فالقيادة احلكيمة التي كر�ست نف�سها، وكر�ست ثروات بالدنا خلدمة احلرمني 
تعي حجم امل�سوؤولية امللقاة على عاتقنا جميًعا، وقد حبانا اهلل بخدمة مقد�ساته 

و�سيوف الرحمن كل عام.
عمالقة  م�ساريع  ا  اأي�سً ال�سريفني  باحلرمني  املحيطة  املناطق  �ست�سهد 
وا�سحة  ا�سرتاتيجية  وف��ق  ت�سري  اخلا�ص  القطاع  من  ب��اأذرع  احلكومة  تبنتها 
جتعل احلاج واملعتمر والزائر يحقق اأهدافه باأق�سى فائدة ممكنة، واأكرث �سهولة 

ومتعة متاحة.
موا�سم للخري يف بالد اخلري، ونحن يف �سهر اخلري ل يفوتنا اأن نقدم لكم 
التهنئة ب�سهر رم�سان املبارك، متمنني لكم روحانية جميلة يف العبادة، وقبوًل 
بالدنا  اقت�ساد  يهم  م��ا  نحو  رحلتنا  معكم  وموا�سلني  ال��راح��م��ني،  اأرح���م  م��ن 

ونه�ستها.
كل عام واأنتم بخري

خيرات المواسم
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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: 4197333-011  تحويلة:3580 

فـاك�س : 011-4197696
adv@rawnaa.com

اإدارة التوزيع وال�ستراكات 
هاتف: 4197333-011 تحويلة:3174 

فـاك�س مجاني: 8001242277
pro@rawnaa.com

اإدارة تطوير الأعمال
هاتف: 4197333-011  تحويلة:3544 

فـاك�س : 011-4608897
bsd@rawnaa.com

اإدارة التحرير المركزي
هاتف: 4197333-011 تحويلة:3540 

فـاك�س : 011-4192624
edit@rawnaa.com

اإدارة ال�سوؤون الفنية
هاتف: 4197333-011 تحويلة:3580 

فـاك�س : 011-4192624
art@rawnaa.com

المدير التنفيذي
ها�سم بن اإبراهيم العدواني

�س.ب 26450 ـ الريا�س 11486
 011/4192640 فاك�س:    011/4197333: هاتف 

www.rawnaa.com

النا�سر

روؤيتنا:
 اأن نكون رواد الحلول المتكاملة في الإعالم 

المتخ�س�س بالعالم العربي..

ر�سالتنا:
نحن اأول �سركة لالإعالم المتخ�س�س في المملكة العربية 
ال�سعودية ن�سعى لتحقيق الريادة عربيًا من خالل تقديم 

حلول متكاملة ومنتجات اإعالمية هادفة ومتميزة بم�سداقية 
ومهنية عالية تلبي احتياجات عمالئنا وتحقق ر�ساهم 

وتتجاوز توقعاتهم.

المدير العام لدار اليوم لالإعالم
�سالح بن علي الحميدان

اإحدى �سركات

الطباعة:
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دعت دراسة صادرة عن مجلس التعاون االقتصادي لدول اخلليج إلى أهمية 
امللكية الفكرية يف دول املجلس وطنًيا وإقليمًيا ورفع  زيادة التنسيق بشأن 
الوعي يف هذا املجال، فضًل عن ضرورة إدراج النصوص يف القوانني احمللية 
واإلقليمية للستفادة من التعاون اخلليجي يف هذا الشأن إليقاف القرصنة، 

وحماية براءات االختراع، وتوفير املناخ اآلمن للستثمار االقتصادي.

تفاصيل املوضوع تقرؤونها داخل العدد

كلمة التحرير

939393
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

www.tadawul.com.sa
@SSE_tadawul
Tadawul
@Tadawul SSE

ع�سر  احلادي  الأربعاء  يوم  منذ 
ت  خف�سّ املا�سي،  »يونيو«  �سهر  مــن 
ال�سعودية  وال�سناعة  التجارة  وزارة 
ــع يف  الــر�ــسّ الأطـــفـــال  اأ�ــســعــار حليب 
ت�سل  بن�سبة  النهائية  البيع  مــراكــز 
اإلى 27 يف املائة، يف خطوة من �ساأنها 
تقليل معدلت الت�سخم يف البالد من 
جهة، واإعادة التنظيم اإلى �سوق ال�سلع 
من  الــدولــة  مــن  املدعومة  التموينية 

جهة اأخرى.



رمبــا هــي املـــرة الأولــــى يف تــاريــخ كاأ�س 
مكروًها  نف�سه  فيها  الكاأ�س  يجد  التي  العامل 
من �سعب الدولة التي حتت�سنه، وفيما حاولت 
الهجمات  مقاومة  بنف�سها  الــرازيــل  رئي�سة 
من  جــاوؤوا  ماليني  فرحة  اإف�ساد  حاولت  التي 
جميع اأنحاء العامل، زاد احلديث على اجلانب 
منها  يعاين  اقت�سادية  م�ساكل  عن  املعاك�س 
متاعب  عن  ف�ساًل  اأنف�سهم،  الــرازيــل  لعبو 
اإن  اإعــالم  و�سائل  قالت  طائلة  اقت�سادية 
الرازيل �ست�سحو يف نهاية املونديال 
ورمبا  املــوؤذيــة،  حقيقتها  على 
ــــا يف  �ــســتــقــ�ــســي اأعــــواًم

عالجها.

اقتصاديات
السوق المالية السعودية )تداول( 

تحتفل بإدراج شركة مجموعة 
عبدالمحسن الحكير للسياحة والتنمية

إيقاف تداول وإلغاء اإلدراج لصكوك الشركة 
السعودية للكهرباء اإلصدار الثاني

إطالق اإلصدار الجديد من تطبيقات 
تداول على األجهزة الذكية

)تداول( ترأس اتحاد البورصات 
العربية في دورته الجديدة

الق�سايا  ــى  اإل النحياز  يكون  اأحــيــاًنــا 
العاملية،  اجلــوائــز  نيل  يف  �سبًبا  الإن�سانية 
الــقــادم من  القت�سادي  مــع  مــا حــدث  وهــو 
على  احلائز  بي�ساريد�س  كري�ستوفر  قر�س 
جائزة نوبل عام 2010م، فقد حازها تقديًرا 
حلول  عــن  يبحث  طـــوال  �ــســنــوات  لق�سائه 
خطًطا  وي�سع  العمالة،  اأ�ــســواق  يف  للبطالة 
واإحباًطا لطائفة  اأملًا  ي�سبب  اأكرث ما  ملواجهة 
عري�سة من ال�سواعد الفتية التي حتلم ببيت 
واأ�سرة، وتظل اأعواًما تدر�س ثم يف النهاية ل 

جتد �سوى ال�سراب.

تفتح مكة املكرمة اأبوابها اأمام �سيوف 
العمرة  منا�سك  اأداء  يف  الراغبني  الرحمن 
خالل �سهر رم�سان احلايل، و�سط اإجراءات 
فريو�س  خطر  من  للوقاية  عالية  احــرازيــة 
بني  الفريو�س  هذا  لنت�سار  جتنًبا  »كورونا«، 
معلومات  فيه  ك�سفت  وقــت  يف  املعتمرين، 
ن�سبة  اأن  ــــداول«  »ت عليها  ح�سلت  خا�سة 
�سهر  من  الأول  الأ�سبوع  يف  الفنادق  اإ�سغال 
املتوقع  املكرمة من  املبارك يف مكة  رم�سان 

اأن يراوح بني 50 اإلى 60 يف املئة.

الغرفة التجارية بمكة المكرمة:
88% من المنشآت الصغيرة والمتوسطة 

تعتمد على التمويل الذاتي

)تداول( تعلن عن نتائجها الختامية 
للعام المالي )2013م(



اقتصاديات

 السوق المالية السعودية )تداول( تحتفل بإدراج
شركة مجموعة عبدالمحسن الحكير للسياحة والتنمية

ال�سعودية  املالية  ال�سوق  �سركة  احتفلت 
عبداملح�سن  جمــمــوعــة  و�ــســركــة  )تـــــداول( 
ــري لــلــ�ــســيــاحــة والــتــنــمــيــة )جمــمــوعــة  ــك احل
املوافق  1435/8/28هــــ  اخلمي�س  احلكري( 
2014/6/26م باإدراج �سهم ال�سركة لتن�سم 
ال�سوق  يف  املــدرجــة  الــ�ــســركــات  قائمة  اإلـــى 
�سعادة  بح�سور  وذلـــك  ال�سعودية  املــالــيــة 
الأ�ستاذ/ وليد بن عبداهلل البواردي - مدير 
املالية  بال�سوق  النقدي  التداول  اإدارة  عام 
بن  م�ساعد  الأ�ستاذ/  و�سعادة  ال�سعودية، 
اإدارة  جمل�س  رئي�س  احلكري  عبداملح�سن 
لل�سياحة  احلــكــري  عبداملح�سن  جمــمــوعــة 
بن  �سامي  ــاذ/  ــت ــس الأ� و�ــســعــادة  والتنمية، 
التنفيذي  الــرئــيــ�ــس  احلــكــري  عبداملح�سن 
ملجموعة احلكري، والأ�ستاذ/ طارق ال�سديري 
الرئي�س التنفيذي ل�سركة جدوى لال�ستثمار، 
املجموعة،  يف  العموم  مديري  اإلى  بالإ�سافة 
وال�سعودي الفرن�سي كابيتال امل�ست�سار املايل 

ومدير الكتتاب.
البواردي  وليد  الأ�ستاذ/  احلفل  ا�ستهل 
بكلمة ترحيبية عّر فيها عن �سعادته بان�سمام 
�سركة جمموعة عبداملح�سن احلكري لل�سياحة 
قائمة  ـــى  اإل احلــكــري(  )جمــمــوعــة  والتنمية 
ال�سعودية  املالية  بال�سوق  املدرجة  ال�سركات 
كثالث اإدراج ت�سهده ال�سوق خالل العام احلايل 
لي�سل عدد ال�سركات املدرجة يف ال�سوق بذلك 
�سركة  �سعي  على  مــوؤكــًدا  �سركة.   166 اإلــى 
ال�سوق املالية ال�سعودية املتوا�سل اإلى التطوير 
ال�سوق  هيئة  مع  بالتن�سيق  ال�سوق  يف  والتو�سع 
املالية لجتذاب املزيد من ال�سركات لالإدراج 
املنتجات  يف  التنوع  اإلــى  اإ�سافة  ال�سوق،  يف 

واخلدمات املقدمة للم�ستثمرين.
ال�سهر  بنهاية  ـــه  اأن الـــبـــواردي  واأو�ـــســـح 
املالية  لل�سوق  ال�سوقية  القيمة  بلغت  املا�سي 
ريــال  مليار   1،989.64 حـــوايل  ال�سعودية 
العام حتى  بداية  املوؤ�سر منذ  �سعودي. وحقق 

تاريخه ارتفاًعا بلغت ن�سبته %12.25.
يف  تعمل  احلكري  جمموعة  اأن  واأ�ــســاف 
الألعاب  مدن  و�سيانة  وت�سغيل  واإدارة  اإقامة 

ال�سياحية  واملنتجعات  الرفيهية  واملــراكــز 
والــوكــالت  التجارية،  واملــراكــز  وال�سحية، 
التجارية، وطرحت ال�سركة 16.5 مليون �سهم 
مليون   550 البالغ  راأ�سمالها  من   %30 متثل 
الكتتاب  تغطية  ومتت  العام  لالكتتاب  ريــال 
بلغت  تغطية  وبن�سبة  كبري  ب�سكل  الأفــراد  من 
بنهاية  الرئي�سني  املكتتبني  عدد  وبلغ   %  331

فرة الكتتاب 1.694 مليوًنا. 
و قد اأ�ساد البواردي باجلهود املبذولة من 
اإلى جنب  العاملني يف جمموعة احلكري جنًبا 
اإدراج  اإجنـــاح  على  ال�ست�ساري  الفريق  مــع 
اإلى  نتطلع  تــداول  يف  »نحن  وقــال  املجموعة، 
الإجنـــازات  من  مزيد  لتحقيق  معكم  العمل 

الناجحة ل�سركتكم«. 
جمموعة  ل�سركة  متمنًيا  كلمته  واختتم 
والتنمية  لل�سياحة  احلــكــري  عــبــداملــحــ�ــســن 

)جمموعة احلكري( النجاح والتوفيق.
الأ�ــســتــاذ/  املنا�سبة  بــهــذه  حتـــدث  كــمــا 
م�ساعد بن عبداملح�سن احلكري رئي�س جمل�س 
اإدارة جمموعة احلكري مرحًبا بجميع احل�سور 
حلفل الإدراج لل�سركة �ساكًرا كل من �ساهم يف 
حتقيق هذا الإجناز وقال »اأخ�س بال�سكر هيئة 
ال�سعودية  املالية  ال�سوق  و�سركة  املالية  ال�سوق 

)تداول( وال�سعودي الفرن�سي كابيتال و�سركة 
جدوى لال�ستثمار على كافة جهودهم لإجناز 

ذلك بالوقت املحدد«.
واأ�سار يف كلمته اإلى اأن هذه املرحلة التي 
من  هامة  مرحلة  تعد  املجموعة  بها  تفتخر 
موؤ�س�س  بداأها  التي  النجاح  م�سرية  مراحل 
حفظه  احلكري،  عبداملح�سن  ال�سيخ  ال�سركة 
من  عاًما  الـــ40  يقارب  ما  اإلى  واملمتدة  اهلل، 
يف  الرفيه  لبنات  اأول  اأ�س�س  حيث  العطاء، 

اململكة العربية ال�سعودية. 
وت�سغل  تدير  اليوم  ال�سركة  اأن  واأو�ــســح 
والإمارات  باململكة  ترفيهي  ومركز  50 مدينة 
 3300 تت�سمن  فندًقا  و28  املتحدة.  العربية 
واإ�سراف  بتعاون  باململكة  مدينة   11 غرفة يف 

كرى �سركات الفنادق العاملية.
جميع  اإلــى  ال�سكر  بتوجيه  كلمته  واختتم 
جمموعة  يف  العمل والعاملني  فــريــق  اأفـــراد 
الذين  والتنمية  لل�سياحة  عبداملح�سن احلكري 
واإدراج  الإجنـــاز  هــذا  لتحقيق  بجهد  عملوا 

ال�سركة يف ال�سوق.
تداول  بدء  معلًنا  ال�سوق  افتتح  ذلك  بعد 
ال�سركات  �سمن  احلكري(  )جمموعة  �سركة 

املدرجة يف ال�سوق املالية ال�سعودية.

الأ�ستاذ وليد بن عبداهلل البواردي ي�سلم درًعا تذكارًيا لالأ�ستاذ م�ساعد بن عبداملح�سن احلكري
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)تداول( تعلن عن نتائجها الختامية للعام المالي )2013م(
�سركة  قامت  تاأ�سي�سها،  منذ  مــرة  لأول 
ال�سوق املالية ال�سعودية بالإعالن عن نتائجها 
املنتهي يف  ـــايل  امل لــلــعــام  اخلــتــامــيــة  املــالــيــة 
اإدارتها  جمل�س  وتقرير  )2013/12/31م( 
عن ن�شاط �ل�شركة لذلك �لعام. و�أ�شار رئي�س 
ال�سعودية  املالية  ال�سوق  �سركة  اإدارة  جمل�س 
بيان  يف  الربيعة،  اإبراهيم  بن  خالد  الأ�ستاذ 
�سحفي حول اإعالن ال�سركة لنتائجها املالية، 
نتائجها  عن  ال�سركة  اإف�ساح  قــرار  اأن  اإلــى 
الإدارة  جمل�س  تبناها  مبــبــادرة  جــاء  املالية 
وتبني  وال�سفافية  الإفــ�ــســاح  مــبــداأ  لتعزيز 
معايري عالية يف احلوكمة وحت�سني الأداء. ويف 
اأو�سح  اخلتامية،  املالية  النتائج  حول  اإ�سارة 
)2013م(  لعام  ال�سركة  اإيرادات  اأن  الربيعة 
 )440( مقابل  ريـــال،  مليون   )346( بلغت 
قدره  بانخفا�س  ال�سابق  للعام  ريــال  مليون 
الت�سغيلي  الدخل  اإجمايل  بلغ  كما   ،)%21(
 )86( نف�سه  للعام  الرئي�سية  الأعــمــال  مــن 
مليون ريال، مقابل )184( مليون ريال للعام 
وعــزا   .)%53( قـــدره  بانخفا�س  الــ�ــســابــق، 
رئي�س املجل�س تراجع الإيرادات اإلى انخفا�س 
متو�سط حجم التداولت اليومية اإلى )5.5( 
ريــال  مليار  بـــــ)7.7(  مــقــارنــة  ريـــال  مليار 

الإيرادات  اأن  الربيعة  وبني  للعام )2012م(، 
�لأ�شا�شي  �لن�شاط  �ل�شافية من غري  �لأخرى 
�سايف  مــن   )%43( يــعــادل  مــا  متثل  لل�سوق 
الدخل لعام )2013م( حيث بلغت الإيرادات 
تكون  وبــذلــك  ريـــال،  مليون   )66( الأخـــرى 
)2013م(  للعام  املحققة  ال�سافية  الأربـــاح 
قــدره)%37(  بانخفا�س  ريال  مليون   )152(

عن العام )2012م(.
ــار رئــيــ�ــس جمل�س  ــس ومـــن جــانــب اآخـــر اأ�
ا�سراتيجية  اإطار  ويف  اأنه  اإلى  ال�سركة  اإدارة 
خلططها  تنفيذها  »تــداول«  وا�سلت  ال�سركة، 
وتنويع  تطوير  اإلــى  الــرامــيــة  ال�سراتيجية 
خدماتها، حيث مت اإطالق خدمة قبول عرو�س 
)تـــداولتـــي(،  خــدمــات  �سمن  ال�ــســتــحــواذ 
فئة  من  املالية  الأوراق  تــداول  خدمة  وكذلك 

النظام  ال�سركة  اأطلقت  كما  الأولوية،  حقوق 
لتعزيز  ــك  وذل )اإفــ�ــســاح(  لالإف�ساح  الآيل 
م�ستوى ال�سفافية يف ال�سوق املالية، وهو نظام 
اآيل موحد ميكن من خالله مل�سدري الأوراق 
ــاح عن  املــالــيــة املــدرجــة يف الــ�ــســوق الإفــ�ــس
اخلا�سة  املالية  والقوائم  والأخبار  املعلومات 

بهم على املوقع الإلكروين لل�سركة.
خططنا  جممل  »تــهــدف  الربيعة  وقـــال 
يف  »تــــداول«  دور  تعزيز  اإلــى  ال�سراتيجية 
تطوير  عر  ال�سعودية  املالية  ال�سوق  خدمة 
وكافة  التقنية  والأنــظــمــة  الب�سرية  قدراتنا 
املمار�سات  اأف�سل  مع  لتتواكب  الأعمال  اأوجه 
مهام  تفعيل  اأولوياتنا  �سلم  يف  وتاأتي  العاملية 
»تداول« الواردة يف نظام ال�سوق املالية وف�سل 
الخت�سا�سات بني هيئة ال�سوق املالية وتداول 

وفًقا للنظام. 
اإلــى  ــــداول«  »ت ا�سراتيجية  تــهــدف  كما 
تنويع املنتجات واخلدمات املقدمة �سعًيا منها 
الو�ساطة  ل�سركات  احلــلــول  اأف�سل  لتقدمي 
الربيعة  اأ�سار  كما  وامل�ستثمرين.  وامل�سدرين 
اإلى اأن جمل�س الإدارة مل يغفل عن اأهمية تبني 
حتقيق  اإلى  ترمي  ا�ستثمارية  وخطط  برامج 

ال�ستدامة والنمو يف الإيرادات«.

تخفيض قيمة الصفقة العادية لسهم شركة أسمنت أم القرى
نظًرا  باأنه  )تــداول(  ال�سعودية  املالية  ال�سوق  اأعلنت 
ملحدودية ن�سب التخ�سي�س للم�ستثمرين يف �سركة اأ�سمنت 
اأم القرى فاإنه قد مت تخفي�س قيمة ال�سفقة العادية، حيث 
�سيعتر تنفيذ اأي �سفقة على اأنها �سفقة عادية، وذلك ابتـداًء 
2014/6/12م  املوافق  1435/8/14هــــ  اخلمي�س  يوم  من 
2014/6/18م  املوافق  1435/8/20هــــ  الأربعاء  يوم  اإلى 
ل�سهم  العادية  ال�سفقة  احت�ساب  قيمة  اإعــادة  يتم  اأن  على 
املوافق  1435/8/21هــــ  اخلمي�س  يوم  من  ابتداًء  ال�سركة 

2014/6/19م.
 جتدر الإ�سارة اإلى اأنه بعد تطبيق �سعر الإغالق باملعدل 
اأ�سا�س املعدل  ال�سعري فاإنه يتم ح�ساب �سعر الإغالق على 
دقيقة   15 اآخر  خالل  تتم  التي  ال�سفقات  جلميع  ال�سعري 
على  �سفقات  وجــود  عــدم  حالة  ويف  ال�سوق،  اإغـــالق  قبل 
�سعر  الإغــالق هو  �سعر  يكون  اآخر 15 دقيقة  ال�سهم خالل 

اآخر �سفقة عادية.

خالد بن إبراهيم الربيعة
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اقتصاديات

)تداول( ترأس اتحاد البورصات العربية في دورته الجديدة
عــقــد احتـــاد الــبــور�ــســات الــعــربــيــة يف دورتـــه 
ـــــ39 اجــتــمــاعــه الــ�ــســنــوي وذلـــك يف اإمـــــارة دبــي  ال
2014/06/05م وقد مت يف الجتماع انتخاب ال�سوق 
الحتــاد  رئا�سة  لتويل  »تــــداول«  ال�سعودية  املالية 
بح�سور  وذلــك  2015م   - 2014م  احلالية  للدورة 

وم�ساركة جميع الأع�ساء يف الحتاد.
على  املدرجة  الأمــور  من  العديد  املجل�س  ناق�س 
جدول اأعماله ومنها انتخاب ال�سوق املالية ال�سعودية 
)تداول( لرئا�سة احتاد البور�سات يف الدورة القادمة 
2014 - 2015 وجلنتها التنفيذية. كما اطلع املجل�س 
على اآخر امل�ستجدات يف الأ�سواق والبور�سات العربية 

وا�ستمع اإلى تقرير تف�سيلي من رئي�س اللجنة التنفيذية 
ال�سابق ب�ساأن من حتقق من اإجنازات يف العام املا�سي 
دورته  اتخاذها يف  الحتاد  ينوي  التي  واإلى اخلطط 
احلالية. كما ناق�س املجل�س املوازنة التقديرية للعام 

2014م ومت املوافقة عليها واعتمادها. 
لل�سوق  التنفيذي  املدير  قــال  املنا�سبة  وبهذه 
كلمة  يف  الغامدي  عــادل  الأ�ستاذ  ال�سعودية  املالية 
األقاها نيابة عنه الأ�ستاذ فادي فهد حماد مدير عام 
اإدارة ال�سراتيجية رحب فيها بالأع�ساء واحل�سور، 
به  يقوم  الــذي  الــدور  وتفعيل  اللقاء  اأهمية  مــوؤكــًدا 
والتاأكيد  اجلهود  تعزيز  يف  م�ساعيه  �سمن  الحتاد 

على وجود روؤية م�سركة وعمل تكاملي.
امل�سرك  العمل  وتعزيز  اأهمية  كلمته  يف  واأكــد 
القدرات  من  وال�ستفادة  الأع�ساء  بني  للتوا�سل 
الثنائية  الـــزيـــارات  اأهــمــيــة  مو�سًحا  واخلــــرات، 
التي  امل�ستويات  جميع  على  الأع�ساء  بني  املتبادلة 
من �ساأنها اأن يزيد م�ستويات التوا�سل بني الأ�سواق 
التي  والبحوث  والدرا�سات  الرامج  وال�ستفادة من 

قامت بها الأ�سواق منفردة وتعميم نتائجها.
واختتم كلمته متمنًيا اأن يحقق الحتاد الأهداف 
اأن يوفق  املرجوة منه وراجًيا من اهلل العلي القدير 

اجلميع ملا يحبه وير�ساه.

)IOSCO( تداول« تحصل على عضوية المنظمة الدولية«
تعلن ال�سوق املالية ال�سعودية )تداول( عن ح�سولها على ع�سوية املنظمة 
الدولية لهيئات الأوراق املالية )IOSCO( اعتباًرا من 20 مايو 2014م، وهي 
الرقابية  وللجهات  املالية  لالأ�سواق  التنظيمية  املعايري  بتعزيز  تعنى  دولية  هيئة 

والبور�سات الرائدة يف جميع اأنحاء العامل.
لل�سوق  التنفيذي  املدير  الغامدي  عــادل  الأ�ستاذ  �سرح  املنا�سبة،  وبهذه 
الدولية  ال�سعودية يف املنظمة  املالية  ال�سوق  »اإن ع�سوية  ال�سعودية بقوله  املالية 
ال�سوق  اتخذتها  التي  العديدة  واحدة من اخلطوات  تعد  املالية  الأوراق  لهيئات 
املالية ال�سعودية لإن�ساء اإطار من التوا�سل الفعال مع اجلهات املنظمة لالأ�سواق 

والبور�سات العاملية الرائدة يف جميع اأنحاء العامل«.
واأكد اأن ح�سول ال�سوق املالية ال�سعودية على هذه الع�سوية �سي�سهم يف دعم 
التنظيمية  للجهات  العاملي  التطور  ملواكبة  �سعيها  يف  احلثيثة  اجلهود  وم�ساندة 
امل�ستمرة  جهودنا  من  كجزء  تاأتي  الع�سوية  هذه  »اأن  م�سيًفا  والدولية،  املحلية 

وخططنا  لروؤيتنا  وفًقا  ال�سعودية  املالية  ال�سوق  مكانة  وتعزيز  دعم  ملوا�سلة 
ال�سراتيجية ال�ساملة والطموحة التي و�سعناها«.

واأ�ساف الغامدي »يطيب يل نيابة عن ال�سوق املالية ال�سعودية اأن اأغتنم هذه 
الفر�سة لأ�سكر منظمة)IOSCO( لقبولنا، وهيئة ال�سوق املالية ال�سعودية على 

ت�سجيعها ودعمها لع�سويتنا«.
 )IOSCO( وبذلك ان�سمت ال�سوق املالية ال�سعودية اإلى 62 ع�سًوا منت�سًبا اإلى
من بينهم بور�سة نيويورك وبور�سة لنـدن والبور�سة الأملانية وجمموعة البور�سات 

اليابانية والبور�سة املاليزية وغريها من البور�سات الرائدة. 
 )IOSCO( ومن اجلدير بالذكر اأن املنظمة الدولية لهيئات الأوراق املالية
تاأ�س�ست عام 1983، وتقوم بو�سع املعايري الدولية لآليات الرقابة والإ�سراف على 
الأ�سواق املالية، والعمل على تطويرها وتطبيقها يف املجتمع املايل الدويل، والتي 

توجب على جميع الدول الأع�ساء ال�سر�ساد بها.

ماليزيا الوجهة املفضلة
»سوسيتيه« الفرنسي و»لوكسمبورج« يصدران سندات إسالمية

اأعلن �سو�سيتيه جرنال ثالث اأكر بنك فرن�سي 
برنامج �سكوك  اإن�ساء  نيته  الأ�سول عن  من حيث 
)�سندات اإ�سالمية( متعدد العمالت، قيمته مليار 

رجنيت )311.3 مليون دولر(، يف ماليزيا. 
ويتنامى رواج ال�سكوك كاأداة متويل لل�سركات 
واحلكومات يف اأنحاء العامل، وماليزيا هي الوجهة 
الإ�سالمية  املالية  ال�سوق  باعتبارها  لها  املف�سلة 

الأ�سخم والأكرث �سيولة.
وقالت اآر.اإيه.اإم ريتنجز للت�سنيفات الئتمانية 
اإ�سدار  يت�سمن  الرنامج  اإن  كولملبور،  ومقرها 

�سكوك عن طريق وحدة مملوكة بالكامل ل�سو�سيتيه 
جرنال، وبعقود متوافقة مع اأحكام ال�سريعة تعطي 

امل�ستثمرين حق الرجوع على البنك الفرن�سي.
لإ�ــســدار  لوك�سمبورج  خطة  عـــادت  كــذلــك 

�سندات اإ�سالمية )�سكوك( اإلى م�سارها بعد 
توقف ا�ستمر 3 اأ�سهر، بعدما قدمت احلكومة 
م�سروع قانون معدًل اإلى جمل�س الدولة، وهو 
اجلهاز الذي يقدم امل�سورة لل�سلطة الت�سريعية 

يف البالد.
ــلــة على  وتــتــطــلــع لــوكــ�ــســمــبــورج احلــا�ــس
على  �سيادية  �سكوك  لإ�سدار      AAA    ت�سنيف
غرار بريطانيا حيث ي�سعى البلدان اإلى تعزيز 
ح�سورهما يف جمال التمويل الإ�سالمي جلذب 
مزيد من ال�ستثمارات من دول اخلليج الغنية.
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إطالق اإلصدار الجديد من تطبيقات 
تداول على األجهزة الذكية

اأطلقت ال�سوق املالية ال�سعودية )تداول( الإ�سدار اجلديد من تطبيقاتها على الأجهزة 
الذكية التي تعمل على نظام الندرويد ونظام الويندوز يف الأجهزة الذكية، بالإ�سافة اإلى 
تتيح  والتي  الآيفون،  واأجهزة  اللوحية )اآيباد(  iOS لالأجهزة  املتوفر على نظام  تطبيقها 

مل�ستخدميها عر�س بيانات وموؤ�سرات ال�سوق املالية واأخبار ال�سوق واإعالنات ال�سركات.
جمموعة  ملتابعة  خا�سة  قائمة  تخ�سي�س  مــن  م�ستخدميها  التطبيقات  ومتــّكــن   
تتميز  كما  لل�سفقات.  خم�س�س  �سريط  متابعة  اإلــى  بالإ�سافة  املحددة،  ال�سركات  من 
املتاجر  يف  اللوحية  واحلوا�سب  الذكية  الهواتف  مل�ستخدمي  توفريها  مت  التي  التطبيقات 
الإلكرونية للتطبيقات، بخ�سائ�س متعددة من اأبرزها النتقال ال�سريع بني اأق�سام املوقع، 
و�سهولة عر�س املوؤ�سرات والر�سومات البيانية واإمكانية العر�س والت�سفح باللغتني العربية 

اأو الإجنليزية.
وتاأتي هذه اخلدمات �سمن جهود ال�سوق املالية ال�سعودية )تداول( املتوا�سلة يف تقدمي 
ب�سكل �سامل  امل�ساهمة  ال�سعودية  بال�سركات  املتعلقة  البيانات واملعلومات  اخلدمات وتوفري 

ومي�سر جلميع املهتمني من خالل القنوات والتقنيات احلديثة.

تعديل قائمة 
أعمال شركة 

جولدمان ساكس 
العربية السعودية
�ساك�س  جــولــدمــان  �سركة  تقدمت 
بطلب  الهيئة  ــى  اإل ال�سعودية  العربية 
الأعــمــال  قائمة  تعديل  على  املــوافــقــة 
املــرخــ�ــس لــهــا يف ممــار�ــســتــهــا وذلــك 
وكيل  ب�سفة  التعامل  اأن�سطة  بــاإلــغــاء 
اأعمال  يف  واحلفظ  بالتغطية  والتعهد 

الأوراق املالية.
وبناًء على ذلك اأ�سدر جمل�س الهيئة 
قراره باملوافقة على تعديل قائمة الأعمال 
�ساك�س  جــولــدمــان  لــ�ــســركــة  املــرخــ�ــســة 
باإلغاء  ممار�ستها  يف  ال�سعودية  العربية 
والتعهد  وكيل  ب�سفة  التعامل  اأن�سطة 
بالتغطية واحلفظ، لت�سبح بعد التعديل: 
اإدارة �سناديق ال�ستثمار، واإدارة حمافظ 

العمالء، والرتيب، وتقدمي امل�سورة.

إلغاء الترخيص الممنوح لشركة 
باركليز العربية السعودية

 تقدمت �سركة باركليز العربية ال�سعودية اإلى الهيئة بطلب اإلغاء الرخي�س املمنوح لها يف 
واإدارة  ال�ستثمار،  �سناديق  واإدارة  بالتغطية،  والتعهد  وكيل،  ب�سفة  التعامل  اأن�سطة  ممار�سة 

حمافظ العمالء، والرتيب، وتقدمي امل�سورة، واحلفظ.
وبناء على ذلك، اأ�سدر جمل�س الهيئة قراره باملوافقة على اإلغاء الرخي�س املمنوح ل�سركة 

باركليز العربية ال�سعودية بناء على طلبها.

 أوقات التداول خالل
شهر رمضان المبارك

قدمت ال�سوق املالية ال�سعودية )تداول( التهنئة بحلول �سهر رم�ســان املبارك، 
واأكدت يف تعميم لها اأن اأوقات التداول خالل �سهر رم�ســان املبارك �ستبقى على ما 

هي عليه وفًقا للتايل:
1. اأوقات التداول ل�سوق الأ�سهم و�سناديق املوؤ�سرات املتداولة من ال�ساعة احلادية 

ع�سر �سباًحا اإلى ال�ساعة الثالثة والن�سف ع�سًرا.
والن�سف  ال�ساعة احلادية ع�سر  وال�سندات من  ال�سكوك  ل�سوق  التداول  اأوقات   .2

�سباًحا اإلى الثالثة ع�سًرا.
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اقتصاديات

 إعالن تعليق تداول سهم
شركة وقاية للتأمين وإعادة التأمين التكافلي

ما  على  بناء  ــه  اأن املالية  ال�سوق  هيئة  تعلن 
ال�سعودي  العربي  النقد  موؤ�س�سة  اإعــالن  ت�سمنه 
من  2014/6/3م  املوافق  1435/8/5هــــ  بتاريخ 
للربع الأول  املالية  اأنه »بعد الإطالع على القوائم 
من العام املايل 2014م املقدمة للموؤ�س�سة من قبل 
يف  التكافلي  التاأمني  واإعادة  للتاأمني  وقاية  �سركة 
والتي  2014/04/20م  املوافق  1435/06/20هـــ 
 %97 بلغت  املراكمة  ال�سركة  خ�سائر  اأن  اأظهرت 
مراجع  بتكليف  املوؤ�س�سة  قامت  املــال؛  راأ�ــس  من 
واإن  ال�سركة،  و�ــســع  وفح�س  لــدرا�ــســة  خــارجــي 
اخلارجي  للمراجع  تبينت  التي  الأولية  املعلومات 
بناء على ما ورد اإليه من اخلبري الكتواري ت�سري 

بحق  ارتكبت  جتــاوزات  هناك  يكون  قد  اأنــه  اإلــى 
املوؤ�س�سة بناء على ذلك عدًدا  ال�سركة. واأ�سدرت 
تنفيذها  ال�سركة  على  يتوجب  التي  القرارات  من 
�سعًيا لت�سحيح و�سعها املايل خالل فرٍة حمددة، 
و�ُسلِّم اآخرها لل�سركة يف 1435/08/04هـ املوافق 

2014/06/02م«. 
وحيث اإن ال�سركة تلقت خالل الفرة املا�سية 
العربي  النقد  موؤ�س�سة  من  الــقــرارات  من  عــدًدا 
ال�سعودي مل يتم الإف�ساح عنها ح�سب املتطلبات 

النظامية ذات العالقة.
وبــنــاء عــلــى نــظــام الــ�ــســوق املــالــيــة ولــوائــحــه 
بتاريخ  قــراره  الهيئة  جمل�س  اأ�ــســدر  التنفيذية، 

املت�سمن  2014/6/4م  املــوافــق  1435/8/6هـــــ 
واإعــادة  للتاأمني  وقاية  �سركة  �سهم  تــداول  تعليق 
املالية  الــ�ــســوق  يف  )وقــايــة(  التكافلي  الــتــاأمــني 
ــاء  ــع الأرب يــوم  مــن  ــداء  ــت اب ــــداول(  )ت ال�سعودية 
1435/8/6هـ املوافق 2014/6/4م اإلى اأن تف�سح 
ال�سركة عن اأي تطورات جوهرية ح�سب متطلبات 
�سوء  يف  التنفيذية  ولوائحه  املالية  ال�سوق  نظام 
ال�سعودي  العربي  النقد  اإليها من موؤ�س�سة  ما ورد 
خالل الفرة املا�سية من قرارات لت�سحيح و�سع 

ال�سركة املايل. 
تعليق  ا�ستمرار  يف  ذلك  اإثر  الهيئة  و�ستنظر 

تداول �سهم ال�سركة اأو عدمه.

 موافقة الهيئة على طلب
جي آي بي كابيتال زيادة رأس مالها

من  مالها  راأ�ـــس  زيـــادة  على  املــوافــقــة  بطلب  الهيئة  اإلـــى  كابيتال  بــي  اآي  جــي  �سركة  تقدمت 
)60.000.000( �ستني مليون ريـال �سعودي اإلى )200.000.000( مئتي مليون ريـال �سعودي.

وبناء  على ذلك، اأ�سدر جمل�س الهيئة قراره باملوافقة على زيادة راأ�س مال �سركة جي اآي بي كابيتال 
من )60.000.000( �ستني مليون ريـال �سعودي اإلى )200.000.000( مئتي مليون ريـال �سعودي.

 إدراج شركة أسمنت 
أم القرى

اعتباًرا  مت  اأنــه  املالية  ال�سوق  هيئة  اأعلنت 
املــوافــق  1435هـــــ   /8/14 يـــوم اخلــمــيــ�ــس  مــن 
�سركة  اأ�سهم  تداول  وبدء  اإدراج  2014/6/12م 
الأ�سمنت  قــطــاع  �سمن  الــقــرى  اأم  اأ�سمنت 
بالرمز 3005، على اأن تكون ن�سبة التذبذب 

لل�سهم %10.

إيقاف تداول وإلغاء اإلدراج 
لصكوك الشركة السعودية 

للكهرباء اإلصدار الثاني
ـــه مت  اأعــلــنــت الــ�ــســوق املــالــيــة الــ�ــســعــوديــة )تـــــداول( اأن
للكهرباء  ال�سعودية  ال�سركة  �سكوك  على  الــتــداول  اإيقاف 
1435/08/07هــــــ  اخلمي�س  ليوم  وذلــك  الــثــاين  ــدار  الإ�ــس
هيئة  موافقة  على  بــنــاء  وذلـــك  2014/06/05م  املــوافــق 
�سراء  للكهرباء  ال�سعودية  ال�سركة  طلب  على  املالية  ال�سوق 
الثاين،  لالإ�سدار  حملتها  جميع  من  ال�سكوك  )ا�سرداد( 
كما مت اإلغاء الإدراج بتاريخ الأحد 1435/09/09هـ املوافق 

2014/07/06م.
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غرامات مالية على الغاز والتصنيع األهلية 
والخليج للتدريب والتعليم وبنك الجزيرة

اأعلنت هيئة ال�سوق املالية �سدور قرار جمل�س الهيئة القا�سي بفر�س غرامة مالية مقدارها 
من  )ب(  الفقرة  ملخالفتها  الأهلية،  والت�سنيع  الغاز  �سركة  على  ريال،  األف  ثالثون   )30.000(
النظامي  الوقت  لتاأخرها يف الإف�ساح للجمهور يف  الت�سجيل والإدراج،  الأربعني من قواعد  املادة 
املحدد عن قرار جمل�س الإدارة املُتخذ بتاريخ 2014/01/18م يف �ساأن تعزيز خم�س�س املطالبات 
مببلغ )30.000.000( ثالثني مليون ريال، اإذ مل تعلن عن ذلك اإل يف متام ال�ساعة )10:45:23( 

بتاريخ 2014/01/19م. 
واأعلنت الهيئة �سدور قرار جمل�س الهيئة القا�سي بفر�س غرامة مالية مقدارها )50.000( 
املــادة  من  )اأ(  الفقرة  ملخالفتها  والتعليم،  للتدريب  اخلليج  �سركة  على  ــال،  ري األــف  خم�سون 
ال�ساد�سة والأربعني من نظام ال�سوق املالية، والفقرة )اأ( من املادة احلادية والأربعني من قواعد 
الت�سجيل والإدراج، لعدم اإبالغها الهيئة واجلمهور يف الوقت النظامي املحدد عن توقيعها بتاريخ 
اإذ  اآجل مع م�سرف الراجحي، بقيمة قدرها )44.000.000( ريال،  2013/06/17م عقد بيع 
القا�سي  الهيئة  جمل�س  قرار  �سدور  اأعلنت   كما  2013/07/04م.  بتاريخ  اإل  ذلك  عن  تعلن  مل 
بفر�س غرامة مالية مقدارها )80.000( ثمانون األف ريال، على بنك اجلزيرة، ملخالفته الفقرة 
الوقت  للجمهور يف  الإف�ساح  لتاأخره يف  والإدراج،  الت�سجيل  قواعد  من  الأربعني  املادة  من  )ب( 
بتاريخ  احلقباين  عبداهلل  حممد  الأ�ستاذ/  ــه  اإدارت جمل�س  ع�سو  ا�ستقالة  عن  املحدد  النظامي 

2014/01/01م، اإذ مل يعلن عن ذلك اإل يف متام ال�ساعة )09:59:52( بتاريخ 2014/01/02م.

 الموافقة على
 طرح وحدات

 صندوق استثماري
طرحًا عامًا

قـــراره  املــالــيــة  الــ�ــســوق  هيئة  جمل�س  اأ�ــســدر 
على  لال�ستثمار  ملكية  ل�سركة  املوافقة  املت�سمن 
الأولية  للطروحات  ملكية  �سندوق  وحــدات  طــرح 
و�سندوق ملكية لالأ�سهم ال�سعودية طرًحا عاًما. كما 
املت�سمن  قــراره  املالية  ال�سوق  هيئة  جمل�س  اأ�سدر 
املوافقة ل�سركة الراجحي املالية على طرح وحدات 

�سندوق الراجحي لل�سكوك طرًحا عاًما.

إدراج شركة مجموعة عبدالمحسن 
الحكير للسياحة والتنمية

املوافق  1435هــــ   /8/28 اخلمي�س  يــوم  من  اعتباًرا  مت   اأنــه  املالية  ال�سوق  هيئة  اأعلنت  
2014/6/26م اإدراج وبدء تداول اأ�سهم �سركة جمموعة عبداملح�سن احلكري لل�سياحة والتنمية 

�سمن قطاع الفنادق وال�سياحة بالرمز 1820، على اأن تكون ن�سبة التذبذب لل�سهم %10.

إدانة مخالف لنظام 
السوق المالية 

ولوائحه التنفيذية
من  قــرار  �سدور  املالية  ال�سوق  هيئة  اأعلنت 
املالية  الأوراق  مــنــازعــات  يف  ال�ستئناف  جلنة 
بتاريخ 1435/08/10هـ املوافق 2014/06/08م، 
املالية  ال�سوق  املقامة من هيئة  الدعوى  وذلك يف 
�سّد عبداهلل بن �سر بن فنطول العنزي )املدعى 
عليه(، الذي انتهى اإلى تاأييد القرار ال�سادر من 
جلنة الف�سل يف منازعات الأوراق املالية، القا�سي 
احلــاديــة  املـــادة  مبخالفة  عليه  املــدعــى  بــاإدانــة 
والــثــالثــني مــن نــظــام الــ�ــســوق املــالــيــة، واملــادتــني 
اأعــمــال  لئــحــة  مــن  ع�سرة  وال�سابعة  اخلام�سة 
الأوراق املالية، ملمار�سته عماًل من اأعمال الأوراق 
على  تو�سيات  لتقدميه  ترخي�س،  دون  املالية 
اأ�سهم �سركات مدرجة يف ال�سوق املالية ال�سعودية 
من خالل اأحد املنتديات الإلكرونية، ُتر�سل اإلى 
ا�سراكات  مقابل  للم�سركني  املحمولة  الهواتف 
فر�س  اللجنة  قرار  ت�سّمن  وقد  متفاوتة.  نقدية 
غرامة مالية عليه قدرها )100.000( مئة األف 

ريال عن تلك املخالفة.
حر�سها  املالية  ال�سوق  هيئة  توؤكد  وبهذا   
ولوائحه  املالية  ال�سوق  نــظــام  تطبيق  على 
التنفيذية وحماية املتعاملني يف ال�سوق من 

املمار�سات غري امل�سروعة.
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اقتصاديات

الغرفة التجارية بمكة املكرمة:

88% من المنشآت الصغيرة والمتوسطة 
تعتمد على التمويل الذاتي

رئي�س  املــبــارك  عبدالرحمن  بــن  اأ�سامة  اأكــد 
برنامج كفالة ب�سندوق التنمية ال�سناعية ال�سعودي 
اأن تطوير اأنظمة البنوك الإجرائية وتفهم ال�سريحة 
رفع  الــرنــامــج  اأداء  وتــطــور  للرنامج  امل�ستهدفة 
يف  الطلب  يتجاوز  مل  اإذ  منه،  ال�ستفادة  طلبات 
2006م 51 كفالة على الرغم من اأن الرنامج تاأهب 

لدعم 500 كفالة يف ذلك العام.
املن�ساآت  لتمويل  كفالة  برنامج  اأن  املبارك  وذكر 
 2500 من  لأكــرث  متوياًل  قــدم  واملتو�سطة  ال�سغرية 
قر�س، ا�ستفاد منها 4600 متقدم للم�سروع خالل عام 
2013 م و�سط تنام وا�سح يف الطلبات، بعد اأن �سهد 
الرنامج الذي انطلق يف 2006م توا�سًعا يف الإقبال 

من قبل امل�ستهدفني على الرغم من �سخ 7 مليارات 
و4  م�ساهًما  وم�سرًفا  بنًكا   11 قبل  من  ريال 

مليارات من الدولة لدعم ال�سندوق.
التجارية  الغرفة  نظمته  ملتقى  يف  ذلــك  جــاء 
وال�سناعية مبكة املكرمة اأواخر يونيه املا�سي بقاعة 
�سالح كامل، وفيه حدد نائب رئي�س دائرة املن�ساآت 
الأهلي ح�سن حماد  البنك  واملتو�سطة يف  ال�سغرية 

�شروط �ل�شتفادة من �لربنامج وهي:
وجــود  وعــدم  قــانــوين  كيان  للمن�ساأة  يكون  اأن   •
البنوك  مع  تعامل  �سابق  عن  �سلبية  مالحظات 
النواحي  كافة  وا�ستكمال  ال�سعودية،  وامل�سارف 

�لقانونية و�لنظامية ملبا�شرة �لن�شاط.
• واأن تكون املن�ساأة جمدية من الناحية القت�سادية 

واملالية والفنية والإدارية.
ت�سهم يف دعم القت�ساد الوطني من خالل  • واأن 
التوظيف والتدريب واإحالل ال�سلع الوطنية حمل 

ال�سلع امل�ستوردة اأو اإنتاج �سلع مبتكرة.
اململكة  م�ستوى  على  املن�ساآت  اأن  حماد  واأكد 
كبرية  مــنــ�ــســاأة  و3274  عــمــالقــة  مــنــ�ــســاآت   807
من�ساأة  و234.552  متو�سطة  من�ساأة  و26.194 
�سغرية بن�سبة 12% و1.714.276 من�ساأة �سغرية 

جًدا بن�سبة %87.
ال�سغرية  املن�ساآت  من   %88 اأن  حماد  واأبــان 
و%25  الــذاتــي،  التمويل  على  تعتمد  واملتو�سطة 
على  تعتمد  و%4  العائلة،  متويل  على  تعتمد  منها 
هي  الكبرية  املن�ساآت  اأن  حــني  يف  م�ستثمرين، 
الأكرث ا�ستفادة من التمويل، م�سدًدا على اأن فرة 

واملتطلبات،  الوثائق  جاهزية  على  تعتمد  التمويل 
البنوك  واأن  كاأق�سى حد،  اأ�سبوعني  تزيد عن  ول 
التجارية يف املقام الأول حتتاج لتغطية املخاطر، 
اأن يكون �ساحب العمل املتقدم لال�ستفادة  ول بد 

من امل�سروع جاهًزا.
تـــدريـــب 6000  اأنــــه مت  اإلــــى  الــنــظــر  ــفــت  ول
مــن طـــالب املـــدار�ـــس لن�سر ثــقــافــة الــتــمــويــل يف 
التجارية  والإدارة  الإلكرونية  التجارة  جمــال 
املدنية  الذمم  واإدارة  ال�ستثمار  وا�سراتيجية 

واإدارة التفكري ال�سراتيجي.
احلد الأدنى للتمويل

من جانبه اأو�سح مدير برنامج كفالة يف البنك 
�لربنامج  �أن  خياط،  حممد  ف��و�ز  �لتجاري  �لأهلي 
واملتو�سطة  ال�سغرية  املن�ساآت  م�ساعدة  اإلى  يهدف 
على تطوير وتو�سيع ن�ساطها التجاري، وامل�ساهمة يف 
ينعك�س  مما  املحلية،  التناف�سية  بالقدرات  الرتقاء 
التنمية  ويحقق  الوطني،  القت�ساد  على  اإيــجــاًبــا 
لقطاع املوؤ�س�سات ال�سغرية واملتو�سطة، ويوفر مزيًدا 
م�ساحة  تو�سيع  يف  وي�سهم  الوظيفية،  الفر�س  من 
ــس  روؤو� حجم  مــن  ويــزيــد  القطاع،  وظــائــف  توطني 
الأموال امل�ستثمرة، ورفع حجم الطلب على منتجات 
تلك املوؤ�س�سات ويحقق التكامل مع املن�ساآت الكبرية.

مــن خالل  للتمويل  الأدنــــى  ــد  احل بـــاأن  واأفــــاد 
حتديد  ويتم  ريــال،  األــف   100 يبلغ  كفالة  برنامج 

اأو  البنك  قبل  من  وتكلفته  ال�سماح  وفــرة  التمويل 
امل�سرف طبًقا للتقييم الئتماين، كما يحق للممول 
منح العميل ت�سهيالت ت�سل لأكرث من مليوين ريال 
يبلغ مليوًنا و600  اأق�سى  بكفالة من الرنامج بحد 
الأ�سول  متويل  مينح  البنك  اأن  مبيًنا  ــال،  ري األــف 
الثابتة لتمويل وم�ساعدة الأعمال التجارية ال�سغرية 
املدنية  الأعــمــال  جمــال  يف  متــويــل  على  للح�سول 
واملقاولت واملعدات والآلت لتعزيز القدرة الإنتاجية 
التجارية ومتويل ال�ستثمار يف الت�ساميم ال�سناعية 
والت�سويقية وجمالت البتكار والخراع، اإ�سافة اإلى 
مثل  الت�سغيل  وم�ساريف  العامل  املال  راأ�ــس  متويل 

�سراء الب�سائع واملواد اخلام وامل�ساريف الطارئة.
ميكن  �أن�شطة  ح��زم��ة  ه��ن��اك  �إن  خ��ي��اط  وق���ال 
متويلها عر برنامج كفالة، منها ال�سناعات مبختلف 
اأنواعها والأن�سطة التجارية وقطاع التعليم وجمالت 
النفط والرثوة املعدنية واملقاولت والإن�ساءات والنقل 
�لعياد�ت  مثل  �لطبية  و�ملن�شاآت  �خلدمي  و�لن�شاط 
باأن  منوًها  الطبية،  واملراكز  اخلا�سة  وامل�ست�سفيات 
التي  املن�ساآت  وهي  متويلها،  ميكن  ل  اأن�سطة  هناك 
والأن�سطة  ريــال،  مليون   30 ال�سنوي  دخلها  يتجاوز 
واأعمال  احلكومية  القطاعات  عليها  تهيمن  التي 
امل�ساربة امل�سرفية اأو العقارية واأي اأن�سطة خمالفة 
لالأنظمة والقوانني باململكة، والأن�سطة التجارية التي 

يقت�سر دورها على �سراء ال�سلعة وبيعها.
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متابعات

بدء تطبيقها من رمضان

اإلجراءات والتعليمات الخاصة 
بالشركات المدرجة أسهمها 

التي بلغت خسائرها المتراكمة 
50% فأكثر من رأسمالها

اململكة  يف  املالية  ال�سوق  لتطوير  املالية  ال�سوق  هيئة  من  �سعًيا 
حتقيق  على  والعمل  امل�ستثمرين،  حماية  وتعزيز  ال�سعودية  العربية 
العدالة والكفاية وال�سفافية يف معامالت الأوراق املالية، وبالإ�سارة اإلى 
الإجراءات والتعليمات اخلا�سة بال�سركات املدرجة اأ�سهمها يف ال�سوق 
التي بلغت خ�سائرها املراكمة 50% فاأكرث من راأ�س مالها ال�سادرة عن 
وتاريخ  رقم 2013-48-4  القرار  املالية مبوجب  ال�سوق  جمل�س هيئة 
ال�سوق  نظام  على  وبناًء  2013/11/18م  املوافق  1435/1/15هـــــ 
1424/6/2هـــ.  وتاريخ  م/30  رقم  امللكي  باملر�سوم  ال�سادر   املالية 
�ــســدر قــــرار جمــلــ�ــس الــهــيــئــة املـــــوؤرخ يف 1435/8/25هـــــــــ املــوافــق 

2014/6/23م املت�سمن الآتي: 
من  �ساعتني  ملدة  ال�سوق  يف  املدرجة  ال�سركة  اأ�سهم  تــداول  ُيعّلق   )1
افتتاح جل�سة التداول التي تلي �سدور الإعالن عن بلوغ خ�سائرها 
املراكمة 50% فاأكرث ومبا يقل عن 75% من راأ�س مالها وفًقا للفقرة 
)اأ( من املادة الثالثة من الإجراءات والتعليمات اخلا�سة بال�سركات 
 %50 املراكمة  خ�سائرها  بلغت  التي  ال�سوق  يف  اأ�سهمها  املدرجة 

فاأكرث من راأ�س مالها. 
من  �ساعتني  ملدة  ال�سوق  يف  املدرجة  ال�سركة  اأ�سهم  تــداول  ُيعّلق   )2
خف�س  عن  الإعــالن  �سدور  تلي  التي  التداول  �سوق  جل�سة  افتتاح 
)د(  للفقرة  وفًقا  مالها  راأ�ــس  من   %50 عن  املراكمة  خ�سائرها 
بال�سركات  اخلا�سة  والتعليمات  الإجــراءات  من  الثالثة  املادة  من 
 %50 املراكمة  خ�سائرها  بلغت  التي  ال�سوق  يف  اأ�سهمها  املدرجة 

فاأكرث من راأ�س مالها. 
التزام  عدم  عند  ال�سوق  يف  املدرجة  ال�سركة  اأ�سهم  تــداول  ُيعّلق   )3
 %50 املراكمة  خ�سائرها  بلوغ  عن  م�ستقل  اإعــالن  بن�سر  ال�سركة 
فاأكرث من راأ�س مالها وفًقا ملتطلبات الفقرة )اأ( من املادة الثالثة 
اخلام�سة  املادة  من  )اأ(  والفقرة  الرابعة  املادة  من  )اأ(  والفقرة 
من الإجراءات والتعليمات اخلا�سة بال�سركات املدرجة اأ�سهمها يف 
ال�سوق التي بلغت خ�سائرها املراكمة 50% فاأكرث من راأ�س مالها. 

التزام  عدم  عند  ال�سوق  يف  املدرجة  ال�سركة  اأ�سهم  تــداول  ُيعّلق   )4
املراكمة عن  خ�سائرها  م�ستقل عن خف�س  اإعالن  بن�سر  ال�سركة 
الثالثة  الفقرة )د( من املادة  50% من راأ�س مالها وفًقا ملتطلبات 
من الإجراءات والتعليمات اخلا�سة بال�سركات املدرجة اأ�سهمها يف 

ملزيد من التفا�سيل : زيارة املوقع اللكروين لل�سوق املالية ال�سعودية :  ال�سوق التي بلغت خ�سائرها املراكمة 50% فاأكرث من راأ�س مالها.
www.tadawul.com.sa

اأعلنت  ال�سوق املالية ال�سعودية )تداول( عن بدء تنفيذ 
الإجراءات ال�سادرة اعتباًرا من يوم الثالثاء 2014/7/1م 

املوافق 4 من رم�سان 1435هـ )ح�سب تقومي اأم القرى(.
ال�سركات  على  والتعليمات  الإجــــراءات  هــذه  وتطبق 
املدرجة اأ�سهمها التي بلغت خ�سائرها املراكمة 50% فاأكرث 

من راأ�سمالها و�سيتم تق�سيمها ح�سب النطاقات التالية:
النطاق الأول: ال�سركات التي بلغت خ�سائرها املراكمة 

50% فاأكرث واأقل من %75.
النطاق الثاين: ال�سركات التي بلغت خ�سائرها املراكمة 

75% فاأكرث واأقل من %100.
خ�سائرها  بلغت  الــتــي  الــ�ــســركــات  الــثــالــث:  الــنــطــاق 

املراكمة 100% فاأكرث من راأ�سمالها.
ال�سركة عن  اإعــالن  فاإنه عند  الإجــراءات  لتلك  ووفًقا 
من   %75 من  اأقــل  اإلــى  فاأكرث   %50 تبلغ  مراكمة  خ�سائر 
عالمة  بو�سع  ال�سعودية  املالية  ال�سوق  �ستقوم  راأ�سمالها 
باللون الأ�سفر اإلى جانب ا�سم ال�سركة يف املوقع الإلكروين 
لل�سوق املالية ال�سعودية، وُيعّلق تداول اأ�سهم ال�سركة املدرجة 
يف ال�سوق ملدة �ساعتني من افتتاح جل�سة التداول هذا و�سيتم 
خف�س  من  ال�سركة  متكنت  حــال  يف  العالمة  هــذه  حــذف 
خ�سائرها دون 50% واأعلنت عن ذلك على املوقع الإلكروين 

لل�سوق املالية ال�سعودية.
 %75 املراكمة  خ�سائرها  بلغت  التي  ال�سركات  اأمــا 
املوقع  يف  ذلك  عن  اإعالنها  وبعد   ،%100 من  واأقــل  فاأكرث 
تداول  تعليق  ف�سيتم  ال�سعودية  املالية  لل�سوق  الإلكروين 
�سهم ال�سركة جل�سة تداول واحدة واإ�سافة اإلى ذلك �ستقوم 
الرتقايل  باللون  عالمة  بو�سع  ال�سعودية  املالية  ال�سوق 
اإلى جانب ا�سم ال�سركة يف املوقع الإلكروين لل�سوق املالية 
ال�سعودية، وعند رفع تعليق تداول ا�سهم ال�سركة تكون املدة 
الالزمة لتنفيذ املقا�سة لأوامر بيع اأ�سهم ال�سركة و�سرائها 

 .)T+2( هو يومي عمل
خ�سائرها  بلغت  التي  املدرجة  ال�سركات  يخ�س  وفيما 
عن  اإعالنها  وبعد  راأ�سمالها،  من  فاأكرث   %100 املراكمة 
ال�سعودية ف�سيتم و�سع عالمة  املالية  ال�سوق  ذلك يف موقع 
باللون الأحمر اإلى جانب ا�سم ال�سركة يف املوقع الإلكروين 
لل�سوق املالية ال�سعودية وتعليق تداولها يف ال�سوق، كما يجوز 
التعامل يف اأ�سهم ال�سركة خالل فرة تعليق تداول اأ�سهمها 
لالآلية  وفًقا  وذلــك  املالية  الأوراق  اإيــداع  مركز  خالل  من 

املعمول بها لدى ال�سوق املالية ال�سعودية.

تداول تعلن تطبيق 
اإلجراءات
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وزارة »التجارة«.. تضبط 
أسعار حليب األطفال

الرياض: تداول
أسعار  السعودية  والصناعة  التجارة  وزارة  املاضي، خفّضت  »يونيو«  احل��ادي عشر من شهر  األربعاء  يوم  منذ 
حليب األطفال الرّضع يف مراكز البيع النهائية بنسبة تصل إلى 27 يف املائة، يف خطوة من شأنها تقليل معدالت 

التضخم يف البلد من جهة، وإعادة التنظيم إلى سوق السلع التموينية املدعومة من الدولة من جهة أخرى.

27% نسبة الرتاجع للسعر النهائي
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ورصدت الفرق الرقابية في فروع 
الوزارة أكثر من 100 مخالفة 

للتسعيرة الجديدة

اأ�سواق  اأكــرث  من  ال�سعودية  ال�سوق  وتعتر 
املنطقة ا�ستهالًكا حلليب الأطفال الّر�سع، حيث 
بن�سبة  البالد  ال�سكاين يف  النمو  تتزايد معدلت 
ت�سل اإلى 3 يف املائة �سنوًيا، وهي معدلت ترتفع 
عن  ال�سكاين  النمو  معدلت  عن  احلال  بطبيعة 
متو�سط النمو العاملي، و�سط عمل حكومي دوؤوب 

على دعم ال�سلع التموينية الرئي�سية.
التجارة  وزارة  اأدرجـــت  ال�سياق،  هــذا  ويف 
الر�سع  الأطــفــال  حليب  ال�سعودية  وال�سناعة 
�سمن اأحكام قواعد التنظيم التمويني يف الأحوال 
غري العادية، وهو الأمر الذي دفعها اإلى حتديد 
حتركات  و�ــســط  الأطــفــال،  حلليب  اأعــلــى  �سعر 
كرى قام بها كثري من حمال التجزئة الغذائية 
ت�سبق  التي  القليلة  الأيــام  خــالل  وال�سيدليات 
موعد تطبيق القرار، لوقف �سراء حليب الأطفال 
وفًقا لالأ�سعار ال�سابقة، خوًفا من تكد�سها وعدم 
قرار  عقب  املطلوب  بال�سكل  بيعها  على  القدرة 

خف�س الأ�سعار.
بيع  �سعر  وال�سناعة  التجارة  وزارة  وحددت 
عبوة 400 غرام عند 29 رياًل )7.7 دولرات(، 
 13( ريــــاًل   49 �سعر  عــنــد  غـــرام   700 وعــبــوة 
ريـاًل   56 �سعر  عند  غرام   800 وعبوة  دولًرا(، 
)14.9 دولًرا(، وعبوة 900 غرام عند �سعر 63 

ريـاًل )16.8 دولًرا(.
وبينت اأن القرار جاء تنفيًذا لأحكام قواعد 
التنظيم التمويني وبناء على ما ر�سدته الوزارة 
ارتفاعات  من  والتفتي�سية  الرقابية  جولتها  يف 
غري مررة لأ�سعار تلك املنتجات مقارنة بالدول 
هي  املخالفات  هــذه  اأن  ــى  اإل م�سرية  املــجــاورة، 
خمالفة،  واتفاقيات  ت�سويقية  ممار�سات  نتيجة 

من  املقدمة  الإعــانــة  انعكا�س  عــدم  يعني  ممــا 
الدولة على اأ�سعار هذه املنتجات.

ــــوزارة بــاأنــهــا، ومبــوجــب قواعد  واأفــــادت ال
ال�سركات  مــع  تــوا�ــســلــت  الــتــمــويــنــي،  التنظيم 
الر�سع  ــال  الأطــف حلليب  واملــ�ــســتــوردة  املنتجة 
ــل �ــســركــة مع  بــهــدف ا�ــســتــعــرا�ــس خمــالــفــات ك
لالجتماع  ح�سروا  الذين  التنفيذيني  م�سوؤوليها 
ال�سركات  خطط  على  والطـــالع  ــــوزارة،  ال مــع 
لت�سحيح اأو�ساعها بناء على املهلة التي اأعطيت 
اأهـــداف  ال�سركات  حتقيق  لــعــدم  ونتيجة  لــهــا، 
املخالفات  ل�ستمرار  ونظًرا  الت�سحيحية،  املهلة 
باإخ�ساع  ـــوزارة  ال قــرار  �سدر  فقد  املــر�ــســودة؛ 
التنظيم  قواعد  لأحكام  الر�سع  الأطفال  حليب 

التمويني يف احلالة غري العادية.
اأ�سعار  قرار خف�س  لتطبيق  الأول  اليوم  ويف 
حليب الأطفال الر�سع يف ال�سعودية، بداأت وزارة 
التجارة وال�سناعة جولتها الرقابية املكثفة على 
مناطق  جميع  يف  وال�سيدليات  التجارية  املحال 
الـــوزاري  للقرار  تطبيقها  مــن  للتحقق  اململكة 
الأطــفــال  حلليب  اجلــديــدة  بالت�سعرية  املتعلق 

الر�سع.
الــوزارة  فــروع  يف  الرقابية  الفرق  ور�سدت 
اإثر  اجلديدة  للت�سعرية  خمالفة   100 من  اأكــرث 
جولت لأكرث من 600 موقع ا�ستملت على الأ�سواق 
فيما  وال�سيدليات،  التجارية  واملحال  املركزية 
العقوبات  حيالها  وطبقت  منها  عدد  اإغــالق  مت 
معظم  امتثال  الـــوزارة  لحظت  كما  النظامية، 
وال�سيدليات يف معظم مناطق  التجارية  املحال 
الأطــفــال  حلليب  ــدة  اجلــدي للت�سعرية  اململكة 
الرقابية  اجلولت  �ستوا�سل  اأنها  مبينة  الر�سع، 

ت�سعرية  يف  خمالفات  اأي  وجــود  عدم  من  للتاأكد 
بالغات  مبا�سرة  جــانــب  اإلـــى  الأطـــفـــال،  حليب 

امل�ستهلكني للحد من اأي تالعب يف الأ�سعار.
اأعلنت  قد  وال�سناعة  التجارة  وزارة  وكانت 
يف وقت �سابق، اأن القرار الوزاري باإخ�ساع حليب 
الأطفال الر�سع لأحكام قواعد التنظيم التمويني 
الأعلى  احلــد  وحتــديــد  العادية  غــري  الأحـــوال  يف 
الأربعاء  يــوم  من  اعتباًرا  التنفيذ  حيز  �سيدخل 
املا�سي، واأو�سحت  يونيو  �سهر  من  ع�سر  احلادي 
اأن  ــه،  ذات ال�سياق  يف  وال�سناعة  التجارة  وزارة 
اأ�سعار املواد التموينية يف الأحوال العادية تخ�سع 
مع  فيها  املتعاملني  التجار  بني  احلــرة  للمناف�سة 
للتعرف  والعاملية  املحلية  لالأ�سعار  الوزارة  متابعة 
على العوامل التي توؤثر على تطورات الأ�سعار، مبا 
اأو  ال�سلع  تلك  املعرو�س يف  اأحــوال نق�س  يف ذلك 
الحتكار اأو الرتفاع غري املرر والعمل على اتخاذ 

الإجراءات الالزمة جتاه تلك الظواهر.
لالإبـالغ  امل�ستهلكيـن  عموم  الـــوزارة  ودعــت 
ال�سعـر  مـن  باأعـلى  تبيـع  التي  البيـع  منـافـذ  عـن 
اأو  ال�سعر،  بطاقة  و�سع  بعدم  تخالف  اأو  املقرر 
فر�س  اأو  البيع  عن  بالمتناع  تتعلق  خمالفات  اأي 
الأ�سعار  رفع  بهدف  التخزين  اأو  البيع  على  قيود 
من  اأو   )1900( الــبــالغــات  مــركــز  عــر  وذلـــك 
خالل موقعها الإلكروين، اأو من خالل تطبيقات 

الهواتف الذكية.
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دعت دراسة صادرة عن مجلس التعاون االقتصادي لدول اخلليج إلى أهمية زيادة التنسيق بشأن امللكية الفكرية 
يف دول املجلس وطنًيا وإقليمًيا ورفع الوعي يف هذا املجال، فضًل عن ضرورة إدراج النصوص يف القوانني احمللية 
واإلقليمية للستفادة من التعاون اخلليجي يف هذا الشأن إليقاف القرصنة، وحماية براءات االختراع، وتوفير املناخ 

اآلمن للستثمار االقتصادي.

 حمايتها تقود المستثمرين
إلى المخاطرة بمواردهم

امللكية الفكرية..

الفكرية  امللكية  حقوق  حماية  اإن  الدرا�سة  وقالت 
تعتر اإحدى الدعائم التي تقود امل�ستثمرين اإلى املخاطرة 

مبواردهم. 
تريب�س  اتفاقية  تاأثري  والتحليل  بال�سرح  الدرا�سة  وتناولت 

ب�سكل خا�س على جميع النواحي القت�سادية بدول اخلليج، موؤكدة 
القرار  يف  هاًما  عاماًل  الفكرية  امللكية  حقوق  ت�سّكل  اأن  ميكن  اأنه 
الذي تتخذه ال�سركات ب�ساأن ال�ستثمار بالن�سبة لبع�س ال�سناعات، 
فعندما تكون التقنيات متطورة ويف الوقت نف�سه من ال�سهولة ن�سبًيا 
ن�سخها عندئذ ت�سكل حقوق امللكية الفكرية عاماًل هاًما يف قرارات 

أسواق خليجية
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املعنية  الدولة  لــدى  كانت  اإذا  خا�سة  ال�ستثمار 
فيه  مبــا  كبرية  و�ــســوق  الن�سخ  على  علمية  ــدرة  ق
بــراءات  على  احل�سول  تكاليف  لترير  الكفاية 

الخراع.
عوامل  على  يتوقف  ال�ستثمار  قــرار  ولكن 
الفكرية  امللكية  حــقــوق  فتوفري  عــديــدة،  اأخـــرى 
القوية وحده ل يوفر احلوافز ال�سرورية اأو الكافية 

لل�سركات لال�ستثمار يف الدولة.
الــقــدرات  ذات  ــلــدول  ل بالن�سبة  اأنـــه  كــمــا 
التقنية  اأ�سحاب  يختار  فقد  املتقدمة،  التقنية 
امللكية  بنظام  املحمية  تقنياتهم  يرخ�سوا  اأن 
الفكرية، بدًل من ال�ستثمار مبا�سرة يف الإنتاج. 
وهكذا فاإن احلقوق القوية قد ت�سّهل نقل التقنية 

مبوجب الراخي�س بدًل من ال�ستثمار. 
التقنية  ذات  لــلــ�ــســنــاعــات  بــالــنــ�ــســبــة  اأمــــا 
اأن  املحتمل  مــن  الـــذي  الــنــوع  مــن   - املنخف�سة 
ت�ستقطبه الدول النامية الأقل تقدما تقنًيا- فمن 
الفكرية  امللكية  حقوق  ت�سكل  اأن  املحتمل  غــري 

عاماًل هاًما يف قرار ال�ستثمار.
اتفاقية تريب�ص وال�سناعة

امللكية  ـــواع  اأن خمتلف  بــني  قــوي  تــرابــط  ثمة 
الفكرية التي ت�سملها اتفاقية تريب�س التي تن�سوي 
والأن�سطة  اخلليجي،  التعاون  جمل�س  دول  حتتها 
حقوق  ترجم  مــا  وغالًبا  املختلفة،  ال�سناعية 

امللكية الفكرية على �سكل منتجات �سناعية. 
قبل  مــن  دويل  اتــفــاق  عــن  عــبــارة  و»تريب�س« 
ير�سي  الــذي   )WTO( العاملية  التجارة  منظمة 
 )IP( الفكرية  امللكية  اأ�سكال  من  لكثري  معايري 
البلدان  مــواطــنــي  على  ينطبق  كما  والتنظيم، 
الأخرى الأع�ساء يف منظمة التجارة العاملية التي 

تديرها.
املوؤلف،  حقوق  �سمان  على  التفاقية  وتعمل 
الأداء  ذلــك  يف  مبا  املحتوى  منتجي  تغطي  التي 
الإذاعة،  وهيئات  ال�سوتية  الت�سجيالت  ومنتجي 
ت�سميات  واملــوؤ�ــســرات اجلــغــرافــيــة، مبــا يف ذلــك 
املن�ساأة والت�ساميم ال�سناعية؛ وبراءات الخراع، 
التجارية؛  النباتية اجلديدة؛ العالمات  الأ�سناف 

واملعلومات غري املف�سح عنها اأو ال�سرية. 
الإنفاذ  اإجــراءات  ا  اأي�سً التفاقية  حتدد  كما 

والعالجات واإجراءات ت�سوية املنازعات. 
وتن�س املادة 28 من تريب�س على اأن »�سنع اأو 
اأو  ب�ساأنه  اخراع  براءة  املمنوح  املنتج  ا�ستعمال« 
مالك  موافقة  دون  عنها  ينتج  التي  العملية  ب�ساأن 
املــادة 26  تعدًيا على احلق، تن�س  الــراءة يعتر 
ال�سناعية،  للنماذج  بالن�سبة  مماثل  حكم  على 

وهكذا بالن�سبة لبقية اأنواع امللكية الفكرية. 

وتظهر اإيجابية تلك الن�سو�س على ال�سناعة 
يف تنظيم ال�ستثمار يف �سناعة املنتجات املتعلقة 

باأحد اأنواع امللكية الفكرية. 
ويعتر قطاع البرول وقطاع البروكيماويات 
من اأهم القطاعات ال�سناعية التي مت�س مبا�سرة 
ال�سركات  وتتناف�س  املجل�س،  دول  اقت�ساديات 
الــوطــنــيــة والأجــنــبــيــة - عــلــى متلك  ــكــرى -  ال

التقنيات املتعلقة بهذين القطاعني يف املنطقة.
تاريخ.. وتاأثري

امللكية  قــوانــني  معظم  ــدار  اإ�ــس مت  تاريخًيا 
يتوافق  ب�سكل  التعاون  جمل�س  دول  يف  الفكرية 
اتفاقية  ظهور  قبل  حتى  الدولية  التوجهات  مع 
�سيا�سات  ببناء  ي�سمح  مل  ذلك  كان  واإن  تريب�س، 
وقيام �سناعات وا�ستثمارات فيها مبنية على عدم 
الو�سع على  ي�سر هذا  وقد  تلك احلقوق،  مراعاة 
دول املجل�س تعديل قوانينها مبا يتفق مع اتفاقية 
تريب�س دون م�ساكل رئي�سية يتوجب عليها التعامل 
املجل�س  دول  اأدرجـــت  كذلك  ومعاجلتها،  معها 
الفكرية يف  امللكية  ب�ساأن  والتن�سيق  التعاون  اإقامة 

املادة 20 من التفاقية القت�سادية بينها.
التفاقية ونقل التقنية

ل�سمان  ا  ن�سو�سً »تريب�س«  اتفاقية  تت�سمن 
التقنية،  نقل  يف  اإ�سهامها  ي�ستوجب  تنفيذها  اأن 
حيث تن�س املادة 7 باأنه يتعنّي على حقوق امللكية 
التقنية«،  وتعميم  »نــقــل  يف  ت�سهم  اأن  الفكرية 

اإلى  حاجة  هناك  تكون  قد  باأنه   8 املــادة  وتن�س 
اتخاذ تدابري ملنع مالكي حقوق امللكية الفكرية من 
ممار�سات  اإلى  اللجوء  ومنع  ا�ستخدامها،  اإ�ساءة 

»توؤثر تاأثرًيا �ساًرا على النقل الدويل للتقنية«.
وتن�س املادة 40 على اإجراءات ملنع املمار�سات 

غري التناف�سية يف الراخي�س التعاقدية مبا فيها 
وتعميمها«،  �لتقنية  نقل  تعرقل  »ق��د  �شروط  �أي 
توفري  املتقدمة  الــدول  على  التفاقية  توجب  كما 
ت�سجيع  اأجل  من  وموؤ�س�ساتها  ل�سركاتها  احلوافز 

نقل التقنية اإلى الدول الأقل منًوا.
اأنه فيما يتعلق بالتفاو�س بني الدول حول  اإل 
جمل�س  كــان  اإذا  عما  ت�ساوؤل  هناك  التقنية  نقل 
للمباحثات  الأ�سلم  املكان  هو  »تريب�س«  اتفاقية 
يف  معظمها  التقنية  اإن  حيث  التقنية،  نقل  حول 
اأ�سا�ًسا  تتناول  »تريب�س«  اتفاقية  واإن  خا�سة،  اأيٍد 
حماية حقوق امللكية الفكرية بدًل من نقل التقنية.
وتاريخًيا، متكنت دول �سرق اآ�سيا، وهي مثال 
وتنمية  تطوير  من  الناجحة،  التنمية  على  حي 
�سعيفة  اأنظمة  ظل  يف  والفنية  العلمية  قدراتها 
اأما الآن، ويف ظل التزام الدول  للملكية الفكرية، 
اتفاقية  مبوجب  الفكرية  امللكية  بحماية  النامية 
»تريب�س« فاإن فر�سها يف تكرار التجربة حمدودة.

النزيهة  واملناف�سة  احلر  القت�ساد  ظل  ففي 
تتناف�س  اأن  النامية  الــدول  يف  لل�سركات  ميكن  ل 
على اأ�سا�س ا�سترياد التقنيات املتطورة من الدول 
تنمية  مــن  لبــد  بــل  فقط،  واإنتاجها  املتقدمة 
القدرات املحلية عن طريق التعليم والبحث 
اأن  خا�سة  املوؤ�س�سات،  وتطوير  والتطوير 
اأكرث  اأ�سبحت  للتقنية  املالكة  ال�سركات 
حذًرا من نقل التقنية عما �سبق لتزايد 

قوة التناف�س التي تواجهها.
برامج الن�سر

املوؤلف  حــق  يتعلق 
الأن�سطة  من  بالعديد 
وال�سناعة  الإعالمية 

تتضمن اتفاقية »تريبس« 
نصوصًا لضمان أن تنفيذها 

يستوجب إسهامها في 
نقل التقنية
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الأن�سطة  تلك  واأهـــم  عليها،  املبنية  والــتــجــارة 
املطبوعات والت�سجيالت والبث، وقد اأعطى اعتبار 
الإنــرنــت  على  واحلــقــوق  الآيل  احلا�سب  بــرامــج 

�سمن حق املوؤلف جمال حق املوؤلف اأهمية اأكر. 
حق  حلماية  املعار�سني  اإن  الــدرا�ــســة  وتــقــول 
وبالتايل  الن�سخ  متنع  باأنها  ذلــك  يــررون  املــوؤلــف 
اأن  تذكر  درا�سات  اأن  اإل  املعرفة،  انت�سار  من  حتد 
يف  ال�سعيفة  املوؤلف  حق  قوانني  تطبيق  م�ستويات 
اأثــرت  قد  املا�سية  الــفــرات  خــالل  النامية  ــدول  ال
املنتجات  ون�سر  املعرفة  جمالت  بع�س  على  �سلبًيا 
اإلى جعلها  واأدى ذلك  الدول،  تلك  املبنية عليها يف 
م�ستوردة للكثري من املواد املحمية بحق املوؤلف دون 

وجود اإنتاج حملي يوازن ذلك.
الدول  ا�ستفادة بع�س  اإلى  ت�سري  اأمثلة  هناك 
التفاقية،  توفرها  التي  احلماية  مــن  النامية 
الآيل  احلا�سب  برامج  �سناعة  الأمثلة  تلك  ومن 

والأفالم يف الهند. 
وتوفر املعاهدات الدولية )مثل اتفاقية برين( 
با�ستن�ساخ  ت�سمح  حيث  مــرونــات  النامية  للدول 
املعلومات لال�ستعمال ال�سخ�سي والتعليم، وينبغي 
جمال  يف  �سيما  ول  املــرونــة  تلك  مــن  ال�ستفادة 
التعليم، وهناك تخوف من اإمكانية اأن تتقّيد تلك 
الت�سفري،  مثل  التقنية،  احلماية  بوا�سطة  املرونة 

التي تقيد احل�سول على املعلومات. 

الآيل  احلا�سب  برامج  اأ�سعار  تعتر  كذلك 
م�سكلة رئي�سية بالن�سبة للدول النامية يف تطبيقها 

لالتفاقية.
التجارة

خا�شة  بالتجارة  كبري  �رت��ب��اط  ولالتفاقية 
اجلوانب  )اتفاقية  فالتفاقية  العاملية،  التجارة 
الفكرية(  امللكية  حقوق  من  بالتجارة  املت�سلة 
التجارة  )منظمة  تديرها  التي  املنظمة  وا�ــســم 

�لعاملية( يعك�شان قوة ذلك �لرتباط.
ومن املعروف اأن حماية امللكية الفكرية متنح 
حافًزا  تعتر  فهي  وال�سركات،  لــالأفــراد  فوائد 
املجتمع  يفيد  اأن  ميكن  الذي  والإبــداع  لالخراع 
يف  اأنها  اإل  نف�سه،  احلق  �ساحب  اإلــى  بالإ�سافة 
الوقت ذاته تفر�س تكاليف على م�ستخدمي تلك 

الأعمال التقنية املحمية. 
للتقنية  م�ستوردة  هي  النامية  الدول  اأن  ومبا 
فاإن عوملة حماية امللكية الفكرية من �ساأنها اأن ت�سفر 
اإلى الدول  عن حتويالت مالية من الدول النامية 
القوية  الفكرية  امللكية  حقوق  اأن  كما  املتقدمة، 
من �ساأنها اأن تزيد �سادرات الدول املتقدمة، وقد 
ا  تواجه الدول ذات القدرة املالية ال�سئيلة انخفا�سً
وبالتايل  ـــواردات  ال اأ�سعار  لــزيــادة  ـــواردات  ال يف 

انخفا�س القدرة على ال�سترياد.

الزراعة
الأ�سناف  حتمى  ــاأن  ب »تريب�س«  اتفاقية  تلزم 
اأي  اأو  اخــراع  بــراءات  النباتية اجلديدة من خالل 
اأعطت  27-3)ب(  املـــادة  اأن  ومــع  فــريــدة،  اأنظمة 
للدول احلق يف الن�س على عدم منح براءات اخراع 
املــادة  بحكم  وعماًل  اأنــه  اإل  واحليوانات،  للنباتات 
للنباتات  احلماية  منح  ب�ساأن  التفاو�س  يتم  فاإنه 

واحليوانات مبا يف ذلك املعّدلة وراثًيا. 
وترى الدرا�سة اأنه ل تبدو يف الوقت احلا�سر اأدلة 
الخراعات  لــراءات  احلماية  توفري  اأن  اإلــى  ت�سري 
م�سلحة  يف  هــي  احلــيــويــة  بالتقنية  الــعــالقــة  ذات 
الدول النامية التي لي�س لديها ال القليل من القدرة 
الأق�سى  ا�ستغالل احلد  ينبغي  لذا  التقنية،  تلك  يف 

لال�ستثناءات التي توفرها التفاقية بهذا ال�ساأن. 
وفيما يتعلق باملوارد الوراثية فاإن الدول ل زالت 
العالقة  لتحديد  تريب�س  ب�ساأنها يف جمل�س  تتفاو�س 

بني اتفاقية تريب�س واتفاقية التنوع الأحيائي.
براءات الخرتاع

البتكار هو تطوير فكرة جديدة وو�سعها مو�سع 
التنفيذ، وب�سكل اأكرث حتديًدا هو عملية دفع منتجات 
طرح  حتى  الفكرة  مرحلة  من  ال�سوق  اإلــى  جديدة 
هو  والخــراع  ال�سوق،  اإلى  املطور  اأو  املنتج اجلديد 
اأقرب حقوق امللكية الفكرية عالقة بالبتكار، ويعتر 
عدد طلبات براءات الخراع اأحد موؤ�سرات البتكار 

لل�سركات والدول. 
وجهات  يف  اختالًفا  هناك  اإن  الدرا�سة  وتقول 
النظر ب�ساأن العالقة بني حماية حقوق امللكية الفكرية 

والبتكار. 
اأن حماية حقوق امللكية  فاإحداها ترى، نظرًيا، 
البــتــكــار،  على  للتحفيز  جـــًدا  �ــســروريــة  الفكرية 
والأخرى ترى اأنها، عملًيا، ت�سر باملناف�سة اإلى احلد 

الذي يوؤثر �سلًبا على البتكار. 
لذا ينبغي التاأكد من اأن اأنظمة امللكية الفكرية 
اخلا�سة  املت�ساربة  امل�سالح  بــني  ــوازن  ــت ال حتقق 

والعامة مبا يجعلها حتفز على البتكار. 
ــي تتفاوت  ــت ولــكــي حتــقــق الــــدول الــنــامــيــة -ال
م�ستوياتها التنموية- اأكر قدر من الفائدة والفعالية 
التنمية  تخدم  ـــاأداة  ك الفكرية  امللكية  ت�سخري  يف 
ا�سراتيجيات  اعتماد  اإلــى  حتتاج  فاإنها  والبتكار 
متميزة ت�ستهدف النتفاع امل�ستدام بالإبداع املعريف 

والبتكار.
برناجمه  يف  الـــدويل  البنك  معهد  عــرف  وقــد 
املتعلق باملعرفة يف �سبيل التنمية K4D اأربعة اأركان 
هو  الأركـــان  تلك  اأحــد  اأن  وذكــر  املعرفة،  لقت�ساد 
الأبحاث  ومراكز  للموؤ�س�سات  لالبتكار  فعال  »نظام 

واجلامعات مبا ميكن اأن ي�سهم يف زيادة املعرفة«.

أسواق خليجية
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باأن  اأدلة قوية يف الدول املتقدمة توحي  وهناك 
اأنواًعا معّينة من ال�سركات ول �سيما يف ال�سناعات 
�سرورية  الفكرية  امللكية  حــقــوق  تعتر  الــدوائــيــة 

لت�سجيع البتكار.
وميكن للدول النامية الأكرث تقدًما تقنًيا حتقيق 
اأما  الفكرية،  امللكية  حماية  من  ديناميكية  مكا�سب 
بالن�سبة ملعظم الدول النامية ذات القدرات التقنية 
ال�سعيفة فاإن التقارير ت�سري اإلى اأنه �سيكون حلماية 

امللكية الفكرية قدر اأقل يف التاأثري على البتكار.
التنمية

اأن  على  ديباجتها  يف  تريب�س  اتفاقية  ن�ست 
الدول الأع�ساء... »واإقراًرا منها بالأهداف اخلا�سة 
بال�سيا�سات العامة التي ت�ستند اإليها الأنظمة الوطنية 
الإمنــائــيــة  الأهــــداف  فيها  مبــا  الــفــكــريــة،  للملكية 
والتقنية« توافق على التفاقية، كما ن�ست يف املادة 
)8( على جواز اعتماد الدول الأع�ساء عند و�سع اأو 
امل�سلحة  »خلدمة  الالزمة  التدابري  قوانينها  تعديل 
للتنمية  احليوية  الأهمية  ذات  القطاعات  العامة يف 

القت�سادية والجتماعية والتقنية فيها«. 
بوجه  العاملية  التجارة  منظمة  اتفاقيات  وتقر 
عام بوجود عالقة بني التجارة والتنمية، ويتم اإجناز 
اإطار »جلنة التجارة  ال�ساأن يف  اأعمال املنظمة بهذا 
والتنمية« و»اللجنة الفرعية ب�ساأن الدول الأقل منًوا«.

�سنوات  عـــدة  منذ  اخلليج  دول  �سهدت  وقـــد 
انطالق »برنامج عمل الدوحة للتنمية« الذي و�سعت 
فيه الدول الأع�ساء موا�سيع التنمية وحاجات الدول 
قيام  عنه  ونتج  املنظمة،  اأعمال  �سلب  يف  الفقرية 
ب�ساأن  العمل  »جمموعة  اإحداهما  عمل  جمموعتي 

التجارة ونقل التقنية«. 
ال�سحة العامة

اتفاقية  يف  الفكرية  امللكية  موا�سيع  تتمثل 
براءات  يف  ال�سحي  بالقطاع  العالقة  ذات  تريب�س 
التجارية  والأ�سرار  التجارية  والعالمات  الخــراع 

وبيانات الختبار. 
ففيما يتعلق بالأدوية تنتقد بع�س الآراء اتفاقية 
الــدواء، ويف  تكلفة  ارتفاع  تت�سبب يف  لكونها  تريب�س 
املقابل تقرر كثري من التقارير اأنه من امل�سكوك فيه 
اأن ي�ستثمر القطاع اخلا�س بقدر كبري يف اكت�ساف اأو 
تطوير الأدوية التي ت�ستهلك حالًيا يف كل من الدول 
احلماية  حافز  توفري  دون  النامية  والــدول  املتقدمة 
لل�سناعة  املـــايل  الأداء  واأن  الخــــراع،  لــــراءات 
ال�سيدلنية يف الوقت احلايل يعتمد اأكرث يف العديد 
القت�سادية  ال�سيا�سة  على  الأخــرى  ال�سناعات  من 
ب�ساأن  خا�سة  وب�سفة  احلــكــومــات،  حتــددهــا  التي 

براءات الخراع. 
ويرى الحتاد الدويل جلمعيات �سانعي الأدوية 

الكبري  الدور  الفكرية  امللكية  حلماية  اأن   IFPDC
يف ت�سجيع البتكار لإنتاج منتجات جديدة للمر�سى 
مما له الأثر يف حت�سني ال�سحة العامة العاملية، واأن 
عوملة احلماية ت�ستحث اجلهود عاملًيا للح�سول على 

اأدوية لالأمرا�س. 
كما ي�سري اإلى اأن �سناعة الدواء ح�سا�سة جًدا 
كما  عليها،  رئي�سي  ب�سكل  وتعتمد  احلماية،  ب�ساأن 
اأن حماية العالمات التجارية كفيل بالق�ساء على 
الأدوية املقلدة التي تهدد ال�سحة، وبالتايل حت�سني 

نوعية الدواء املقدم.
تعديالت

بع�س  واجــهــت  تريب�س  اتفاقية  ظــهــور  بعد 
توافق  عدم  ب�ساأن  دعاوى  النامية  الدول  حكومات 
العامة مع  ال�سحة  ت�ستهدف  التي  براجمها  بع�س 

التزاماتها باتفاقية تريب�س. 
م�سنعي  جمعية  قــامــت  املــثــال  �سبيل  فعلى 
الدواء يف جنوب اإفريقيا مع 41 �سركة دواء يف عام 
اإفريقيا  جنوب  حكومة  �سد  ق�سية  برفع  1998م 
اإلى  يهدف  ب�سكل  الأدويـــة  قانون  تعديلها  ب�سبب 
جعل الأدويــة متوفرة ب�سكل اأكر وذلك من خالل 
التي  لــالأدويــة  البديلة  اجلني�سة  الأدويـــة  �سناعة 
لي�س لها براءات اخراع، ومن خالل اأدوية ت�سنع 

بالراخي�س الإجبارية.
املوازي  ال�سترياد  التعديل  هذا  يدعم  ا  واأي�سً
ت�سوق  دولة  من  اخراع  بــراءات  املحمية  لالأدوية 

لديها تلك الأدوية باأ�سعار اأقل. 
اأدوية  رئي�سي  ب�سكل  التعديل  هذا  وا�ستهدف 
 %40 بالفريو�س  الإ�سابة  ن�سبة  تبلغ  حيث  الإيــدز 
هذا  وي�سكل  ال�سكان،  عــدد  مــن  مــاليــني(   5.3(

تهديًدا بالًغا لل�سحة العامة. 
بني  العالقة  مو�سوع  الق�سايا  هــذه  اأثـــارت 

إضاءة
ت�سري الدرا�سات اإلى اأنه اأ�سبح للملكية الفكرية بعد اتفاقية تريب�س قوة يف اإحداث 
املتبادل  التاأثري  وتزايد  م�سى،  وقت  اأي  من  اأكرث  للدول  القت�سادي  الو�سع  يف  تغيري 
من  ال�سناعية  للدول  بالن�سبة  الفكرية  امللكية  واأ�سبحت  القطاعات،  كافة  وبني  بينها 

م�سادر قوة القت�ساد.
وتفيد املوؤ�سرات اأن الدول ال�سناعية هي امل�ستفيد الأكر من التفاقية، حيث اإنها 
هي التي اقرحت التفاو�س ب�ساأنها بهدف حماية م�ساحلها الناجتة عن فتح الأ�سواق. 
قد  التي  الإيجابيات  بع�س  من  الرغم  على  فاإنه  النامية  بالدول  يتعلق  فيما  اأما 
اللتزامات  من  الأدنــى  احلد  تقدمي  اإلى  ت�سعى  عام  وب�سكل  اأنها  اإل  لبع�سها  حتققت 

لتقليل ال�سلبيات املرتبة على اللتزام بها.

نقا�س  مو�سوع  واأ�سبح  العامة«  وال�سحة  »تريب�س 
اأ�سا�سي حول تف�سري بع�س مواد التفاقية. 

من   2001 عــام  الإفريقية  املجموعة  طلبت 
تريب�س  اتفاقية  مو�سوع  مناق�سة  تريب�س  جمل�س 
اأحكامها  تف�سري  على  الركيز  مع  الأدويــة  واإتاحة 
بني  العالقة  ومــن  املتاحة  املــرونــات  مــن  للتحقق 

التفاقية واإتاحة الدواء.
تلك  على  الق�ساء  املجل�س  دول  حاولت  وقــد 
ب�سكل  التفاقية  تطبيق  دون  حتول  التي  املعوقات 
عدة  اإدخـــال  اإلــى  التو�سل  مت  اأن  فكان  �سحيح، 
تعديالت على التفاقية كان اأبرزها الن�س على اأن 
اتفاقية تريب�س ل متنع ول يجب اأن متنع الأع�ساء 

من اتخاذ اإجراءات حلماية ال�سحة العامة.
ا�ستخدام  الدول يف  على حق  التاأكيد  كما مت 
يف  مبا  التفاقية،  عليها  ا�ستملت  التي  املــرونــات 
املــوازي  وال�سترياد  الإجبارية  الراخي�س  ذلك 
تخول  اأحكاًما  ت�سريعاتها  ت�سمني  للدول  )ينبغي 

اللجوء اإليها(. 
كذلك متت املوافقة على متديد الإعفاء فيما 
الأقل  للدول  ال�سيدلنية  الــراءات  بحماية  يتعلق 

منًوا حتى عام 2016. 
اإلى جمل�س تريب�س تنظيم كيفية  اأوكل  كذلك 
اإ�سافة املزيد من اإجراءات املرونة، بحيث ت�ستطيع 
امل�ستح�سرات  ــاج  ــت اإن على  ــادرة  ــق ال غــري  ـــدول  ال
امل�سمولة  الأدويــة  ا�سترياد  من  حملًيا  ال�سيدلنية 

براءة مبوجب الرخي�س الإجباري.

صناعة الدواء حساسة جدًا 
بشأن الحماية، وتعتمد 

بشكل رئيسي عليها
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أرباح بالمليارات..وخسائر 
بالمليارات أيضًا

كأس العالم..

رمبا هي املرة األولى يف تاريخ كأس العالم التي يجد الكأس فيها نفسه مكروًها من شعب الدولة 
التي حتتضنه، وفيما حاولت رئيسة البرازيل بنفسها مقاومة الهجمات التي حاولت إفساد فرحة 
مليني ج��اؤوا من جميع أنحاء العالم، زاد احلديث على اجلانب املعاكس عن مشاكل اقتصادية 
إن  إع��لم  وسائل  قالت  طائلة  اقتصادية  متاعب  عن  فضًل  أنفسهم،  البرازيل  العبو  منها  يعاني 

البرازيل ستصحو يف نهاية املونديال على حقيقتها املؤذية، ورمبا ستقضي أعواًما يف علجها.
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يف  القت�سادي  للو�سع  الكئيبة  ال�سورة 
الرازيل، التي حاول مدمنو الكرة تالفيها وهم 
طغت  فرقهم،  لت�سجيع  موؤخًرا  البالد  يــزورون 
وكانت  املــبــاريــات،  اأخــبــار  على  لفتة  ب�سورة 
تظهر بني الفينة والأخرى كال�سوكة امل�سنونة يف 

راأ�س احلربة.
الــدويل  البنك  اأ�سدر  املونديال  بداية  مع 
تقريًرا عن حقوق الالعبني املهدرة يف الرازيل، 
يف  ال�سعوبات  من  املزيد  يواجهون  اإنهم  وقال 

ممار�سة حقوقهم العمالية.
واأحد هذه احلقوق هو التاأمني �سد البطالة، 
�لريا�شي:  للن�شاط  بالن�شبة  �أ�شا�شي  حق  وهو 
ل  الرازيليني  الالعبني  من  املئة  يف   80 ونحو 
ل  حني  ال�سنة  يف  اأ�سهر  �ستة  من  اأكــرث  يلعبون 

تقام بطولت وطنية«. 
يقول  بت�سريحات  الــتــقــريــر  وا�ست�سهد 
احلار�س ال�سابق رينالدو مارتوريلي، الذي اأ�سبح 
الوطني ملحريف  اليوم حمامًيا ورئي�ًسا لالحتاد 
كرة القدم )Fenapaf( اإن التقومي الزمني الذي 
يوقعون  الالعبني  يجعل  املــالعــب،  يف  ميــار�ــس 
الكثري من العقود ق�سرية الأجل، وحينما تنتهي 
مدة العقد، ينتهي بهم املطاف يف ال�سارع يف ظل 

انعدام التاأمني �سد البطالة.
ال�سوقية  الــقــيــمــة  ــــدويل  ال الــبــنــك  وقــــدر 
العامل  كاأ�س  امل�ساركني يف  الرازيليني  لالعبني 
اإن  وقــال  دولر،  مليون   700 من  باأكرث   2014
ال�سغري  ونيمار  األفي�س  كداين  النجاح  ق�س�س 
واآخرين ممن ولدوا فقراء واأ�سبحوا اأثرياء يف 
مالعب كرة القدم، متثل م�سدر اإلهام ملاليني 
على  ال�سري  يحاولون  الذين  الرازيلي  ال�سباب 
ميتلكون  ملن  م�سكلة  فهناك  هذا،  ومع  دربهم، 
املوهبة ويحالفهم احلظ، فرغم اأن كرة القدم 

متثل بال �سك خمرًجا من الفقر، اإل اأن قلة 
قليلة هي التي تنجح يف ذلك.

من  الأقلية  هــذه  اإن  الــدويل  البنك  ويقول 
يــزيــد دخلهم عــن 20  الــرازيــلــيــني  الــالعــبــني 
ـــى لــالأجــر )مــا يــعــادل 638  �سعف احلــد الأدن
األف لعب  دولًرا(، وي�سكلون 2% فقط من 31 
كانوا م�سجلني لدى احتاد الكرة الرازيلي عام 
2012، بينما هناك ما يقرب من 25 األف لعب 
ال�سهري عن �سعفي احلد  )82%( يقل دخلهم 

الأدنى من الأجر ال�سهري )638 دولًرا(.
وعلى النقي�س من ذلك، ت�سل ن�سبة العمال 
الذين يح�سلون على اأقل من مثلي احلد الأدنى 
لالأجور يف باقي املجتمع اإلى 68%، ح�سب املعهد 

.)IBGE( الرازيلي للجغرافيا والإح�ساء

الوجوه الغا�سبة
ا�ستطالع  ك�سف  املــونــديــال  انــطــالق  قبل 
مقره  يقع  الـــذي  لــالأبــحــاث  بيو  مــركــز  اأجــــراه 
يف  ــعــام  ال ال�سخط  م�ستوى  اأن  وا�ــســنــطــن  يف 
ك�سف   %55 بن�سبة  مقارنة   %72 بلغ  الــرازيــل 
عنها ا�ستطالع مماثل اأجراه نف�س املركز العام 
�سوارع  احتجاجات  اأ�سخم  اندلع  قبل  املا�سي 

يف البالد يف عقدين.
اأ�سخا�س �ساركوا  �ستة من كل ع�سرة  وقال 
ت�سر  العامل  كاأ�س  ا�ست�سافة  اإن  ال�ستطالع  يف 
مليارات  اأن  اعتقادهم  عن  واأعربوا  بالرازيل 
الدولرات التي �سخت ل�ست�سافة البطولة كان 
واأهمها  العامة  اخلدمات  على  اإنفاقها  الأف�سل 

الرعاية ال�سحية واملدار�س والنقل العام.

مع  الأخـــري  ال�ستطالع  نتائج  وتت�سابه 
مراكز  اأجرتها  اأخــرى  حديثة  ا�ستطالعات 
حملية اأظهرت اأن التاأييد لكاأ�س العامل ت�ساءل 
ال�سلطات  لف�سل  املا�سيني  العامني  مدى  على 
واإقــامــة مطارات  بوعود مد طــرق  الــوفــاء  يف 
فوائد  لها  يكون  قد  اأخــرى  ا�ستثمارات  و�سخ 

طويلة الأجل.
اأقل  ويف ال�ستطالع الأخري كان امل�ساركون 
للنهائيات،  العامل اخلارجي  ب�ساأن نظرة  تفاوؤًل 
ب�سورة  �ست�سر  البطولة  اإن  منهم   %39 قال  اإذ 
الرازيل يف اخلارج، بينما قال 35 يف املئة اإنها 

�ستح�سن �سورتها.

الرازيليني  قلق  عــن  بيو  ا�ستطالع  وك�سف 
عانى  الــذي  بالدهم  اقت�ساد  على  خا�س  ب�سكل 
من التباطوؤ يف ال�سنوات الثالث الأخرية بعد فرة 

ازدهار دامت ع�سر �سنوات. 
ثــلــثــا املــ�ــســاركــني يف ال�ــســتــطــالع اإن  وقــــال 
القت�ساد يف و�سع �سيئ، بينما اأعرب 32 يف املئة 

فقط عن اعتقادهم باأن الأمور على ما يرام.

ال�سابق  العام  عن  متاًما  ال�سورة  وتختلف 
بــاأن  اعتقادهم  عــن  املــئــة  يف   59 اأعـــرب  عندما 

اقت�ساد البالد يف و�سع جيد. 
كما تبددت الآمال يف اأن ي�سهم كاأ�س العامل يف 
البيانات  اأظهرت  اأن  بعد  لالقت�ساد  دفعة  اإعطاء 
منًوا �سعيًفا للناجت املحلي الإجمايل يف الربع الأول 

من العام.
فاتورة  اأن  الرازيليني  مــن  العديد  ويعتقد 
لبلد  بالن�سبة  مفرطة  الــعــامل  كــاأ�ــس  ا�ست�سافة 
ينبغي  كان  اإنه  ويقولون:  اأهم،  اأولويات  لديه  نام 
اإنفاق هذه الأموال على حت�سني اخلدمات العامة 

كال�سحة والتعليم والنقل. 

القيمة السوقية لالعبين 
البرازيليين المشاركين في 
كأس العالم 2014 أكثر 

من 700 مليون دوالر
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اإ�سابة  يف  الباهظة  التكلفة  ت�سببت  وقــد 
الكبري  احلـــدث  جتـــاه  اأمـــل  بخيبة  الــكــثــرييــن 

لريا�سة يع�سقها الرازيليون ب�سدة. 
ا يف ت�سكل حركة مناه�سة  وت�سبب ذلك اأي�سً
احتجاجات  فجرت  الــعــامل  كــاأ�ــس  ل�ست�سافة 

عارمة قبل انطالق املونديال. 
كما راأى كثريون اأن الفيفا حول كاأ�س العامل 
اإلى م�سروع ا�ستثماري لدرجة اأنه اأرغم الرازيل 
امل�سروبات  ببيع  لل�سماح  قوانينها  تغيري  على 

الكحولية التي تنتجها اجلهات الراعية للفيفا.
م�ساكل قبل البدء

تقارير  قالت  ا  اأي�سً املونديال  انطالق  قبل 
الرازيل نحو 13  تنفق  اأن  املتوقع  اإنه من  عدة 
كاأ�س  ل�ست�سافة  البالد  لتجهيز  دولر  مليار 
الألعاب  ا�ست�سافة  تكلفة  تقدر  فيما  الــعــامل، 

الأوملبية بـ 18 مليار دولر.
ويف املقابل، وبناء على جتارب �سابقة، فاإن 

نحو  تبلغ  العامل  كاأ�س  من  املتوقعة  الإيـــرادات 
مليارات   5 نحو  جانب  اإلــى  دولر،  مليار   3.5

دولر اأخرى من الألعاب الأوملبية.
ويعني ذلك اأن الرازيل، �ستكون خا�سرة يف 
تعوي�س  ا�ستطاعت  اإذا  اإل  ا�ست�سافة احلدثني، 
ال�سياحة  اإيــــرادات  زيـــادة  خــالل  مــن  النق�س 

واملتوقعة عند 11.5 مليار دولر.
اإن  كثريون  قال  ال�سابقة  التقارير  يف  وكما 
للريا�سة،  املخ�س�سة  الأموال  من  الهائل  الكم 
اأف�سل لإنعا�س القت�ساد  ميكن توظيفها ب�سكل 
وحت�سني اخلدمات العامة، ل�سيما مع تراجعات 
قوية للريال الرازيلي زادت من غالء املعي�سة، 
بعد اأن تراجعت العملة الر�سمية للرازيل اأكرث 

من 40% منذ عام 2011م.
املركزي  البنك  اجتــاه  اإلــى  ذلك  اأدى  وقد 
كان  متتالية  مــرات  �ست  الفائدة  اأ�سعار  لرفع 
 %10.5 اإلــى  لت�سل  2014م،  يناير  يف  اآخرها 
ولكبح  العملة  تراجعات  من  للحد  حماولة  يف 
الت�سخم، اإلى جانب تدخل البنك امل�ستمر بائًعا 
للدولر مقابل الريال، معزًزا بوجود 375 مليار 

دولر من الحتياطيات الأجنبية.
ويعاين �سعر �سرف الريال الرازيلي، كغريه 
من العمالت النا�سئة، من البدء بالتخفيف من 

التي�سري الكمي يف الوليات املتحدة، حيث �سهدت 
عام  دولر  مليار   12 مــن  اأكــرث  خــروج  الــرازيــل 
2013م، وهي اأكر تدفقات نقدية �سافية بالدولر 

تخرج من الدولة منذ عام 2002.
الرئي�سة غا�سبة

قبل اأقل من 48 �ساعة على بدء نهائيات كاأ�س 
اأمام  العامل وقفت رئي�سة الرازيل ديلما رو�سيف 
الهائل  الإنفاق  عن  تدافع  الرازيلي  التليفزيون 
وقالت  القدم،  لكرة  العامل  كاأ�س  ا�ست�سافة  على 
اإن ال�ستثمارات يف املالعب الريا�سية واملطارات 
فائدة  ذات  �ستكون  التحتية  البنى  من  وغريها 

للبالد على املدى الطويل.
ــهــذا الأمــــر مــن اأجــل  ــقــد قــمــنــا ب وقــالــت »ل
الرازيليني« مكررة ما �سرحت به من قبل باأن كل 
امل�ساريع التي نفذت من اأجل البطولة »لن تكون يف 

حقائب ال�سياح عندما يغادرون«.
و�سعت رو�سيف يف خطابها اإلى ت�سليط ال�سوء 
على امل�ساريع التي نفذت يف وقت يتذمر فيه �سكان 
 12 وجمموعها  البطولة  ت�ست�سيف  التي  املــدن 
مدينة من تاأخر تنفيذ الكثري من م�ساريع التنمية 
ملمو�س  واقــع  ــى  اإل الآخــر  بع�سها  عــدم حتــول  اأو 
كاأ�س  الإنفاق على  يكون  اأن  ونفت  الإطــالق،  على 
العامل قد اأدى اإلى تراجع ال�ستثمار اإلى حد ما يف 

تسببت التكلفة الباهظة 
في إصابة الكثيرين بخيبة 

أمل تجاه الحدث الكبير

العدد 92 - يونيو 2014م

أسواق عالمية

22



قطاعات ال�سحة والتعليم وغريها من اخلدمات 
العامة كما قالت العديد من ال�سحف الرازيلية.

وقالت رو�سيف اإن الإنفاق العام على ال�سحة 
منًوا  �سهدت  التي  املوازنة  بنود  من  هي  والتعليم 
القطاعات خالل  اأكرث من غريها من  الإنفاق  يف 
فرة رئا�ستها، واأو�سحت اأنه منذ بداأت الرازيل 
�سنوات  ثالث  قبل  العامل  لكاأ�س  املالعب  بناء  يف 
يزيد  ما  واملدار�س  ال�سحة  على  احلكومة  اأنفقت 

212 مرة عما اأنفق على املالعب.
واأكدت رئي�سة الرازيل اأن احلكومة تدقق يف 
فا�سد،  اأي  مبعاقبة  وتعهدت  الإنفاق  اأوجــه  جميع 
وقالت »اإذا ثبت وقوع اأي خمالفات مالية �سنعاقب 
امل�سوؤولني عنها، فيما ذكرت �سعبها بنجاح لعبيهم 
على مالعب كرة القدم والرحيب احلار الذي كان 
وحثت  الأخــرى  البلدان  يف  الوطني  فريقهم  يلقاه 
جتاه  ال�سيافة  بواجب  يقوموا  اأن  على  مواطنيها 

امل�سجعني الأجانب، لريدوا لهم كرمهم.
اأرباح الفيفا

رغم النفي امل�ستمر من جانب الحتاد الدويل 
يف  مادية  مكا�سب  حتقيق   )FIFA( القدم  لكرة 
اأظهرت  ن�سرها  جــرى  تقارير  اأن  اإل  الــرازيــل، 

�سكوًكا حوال هذا الأمر.
يف البداية رف�س الحتاد الدويل لكرة القدم 
كبرية  مالية  مكا�سب  بتحقيق  اتهامه   )FIFA(
على ح�ساب ال�سعب الرازيلي من اأكر كاأ�س عامل 

من حيث التكلفة يف التاريخ. 
وقــــال الحتـــــاد عـــر مــوقــعــه الــر�ــســمــي اإنـــه 
التي  للبطولة،  الت�سغيلية  التكاليف  كــل  غطى 
حقوق  بيع  من  جمعها  باأموال  دولر  ملياري  تبلغ 
الت�سويق  وحقوق  العامل  لكاأ�س  التلفزيوين  البث 
دافعي  اأمـــوال  من  واحــد  �سنت  على  يح�سل  ومل 
ال�سرائب الرازيليني، م�سرًيا اإلى اأن البطولة التي 
 13 قرابة  كلفت  الرازيل  فريًقا   32 فيها  ي�سارك 
مليار دولر، يف ا�ستثمارات بال�ستادات واملطارات 
والنقل وغريها من التح�سينات يف البنية التحتية.
اإن�ساء  على  املبلغ  ثلث  الــرازيــل  اأنفقت  كما 
ا�ستادات جديدة وجتديد اأخرى يف 12 مدينة، لفًتا 
اإلى اأن الرازيل هي التي اختارت ت�سييد 12 ا�ستاًدا 
اأو ع�سرة، واأن ال�ستثمارات ت�سمل  بدًل من ثمانية 
العامل  بكاأ�س  مبا�سر  ب�سكل  ترتبط  ل  حتتية  بنية 

و�ستعود بالفائدة على البالد ل�سنوات قادمة. 
الحتــاد  اأن  اأكـــدت  اأخـــرى  تقارير  هناك  اأن  اإل 
اإلى  لت�سل  املالية  اأر�سدته  عزز  القدم  لكرة  الــدويل 
العام  يف  مكا�سب  حقق  اأن  بعد  دولر،  مليار   1.432
املا�سي، وقال اإن الحتفاظ باملبلغ يعتر �سمام اأمان يف 

حال ال�سطرار اإلى اإلغاء اإحدى نهائيات كاأ�س العامل.

اأن �ــســرح  الـــــدويل  لـــالحتـــاد  �ــســبــق  ـــد  وق
التلفزيوين  البث  حقوق  بيع  من  مكا�سبه  اأن 
العامل  كاأ�س  نهائيات  قبل  الت�سويق  و�سفقات 
2014 �ساعدت يف تعزيز الإيــرادات التي بلغت 
1.386 مليار دولر، يف حني بلغ الفائ�س املايل 

يف العام املا�سي 72 مليون دولر.
�سركة  اإبــرام  الأخــرية  الآونــة  �سهدت  كما 
اأديــدا�ــس  و�ــســركــة  الئــتــمــان،  لبطاقات  فــيــزا 
الأملانية ل�سناعة املالب�س والأدوات الريا�سية، 
التجهيز  اإطــار  يف  الفيفا  مع  جديدين  عقدين 

لكاأ�س العامل.
طرائف اقت�سادية

مل تخل التقارير التي تابعت املونديال من 
غريبة  عالقة  عن  بع�سهم  كتب  فقد  الطرافة 
جتمع بني كاأ�س العامل والنظريات القت�سادية.

مهتم  اأنــا  املثال،  �سبيل  على  يقول:  كاتب 
اأنها  اإلــى  فبالإ�سافة  الرجيحية،  بالركالت 
اأنها متثل كذلك  اإل  اإثارة،  اأكرث اأجزاء املباراة 
فر�سة لختبار اأكرث نظريات القت�ساد اأهمية: 

»توازن نا�س«.
نا�س حلل  فوريب�س  »القت�سادي جون  وتابع: 
املــواقــف  يف  الت�سرف  لالأ�سخا�س  ميكن  كيف 

ال�سراتيجية بذات الت�سرف مراًرا وتكراًرا )مثل 
لعبة الأطفال: حجرة ورقة مق�س(،  فاختيار مثاًل 
حركة )مق�س، مق�س، مق�س( مرات متتالية قد 

يجعل الأمر اأ�سهل للفوز.
ووفًقا لنظرية نيت�س، فاإن الفوز يف مباراة 
لعب  فــوز  اأن  يعني  ما  )اأي  �سفر  حم�سلتها 
هو  نهج  اأف�سل  فــاإن  اجلميع(،  خ�سارة  يعني 
ميكن  ل  حيث  بك  اخلا�سة  التحركات  تغيري 
ــوزك،  ف احتمالية  مــن  يــزيــد  ممــا  بها  التنبوؤ 
ففي لعبة )حجرة ورقة مق�س( يكون الأف�سل 

التغيري بني خياراتك.
الــعــامل،  كــاأ�ــس  يف  النظرية  هــذه  ولخــتــيــار 
اإن  ــة ركـــالت الــرجــيــح، حيث  ــس بــاإمــكــانــك درا�
حم�سلة اللعبة ت�ساوي �سفًرا، وجناح لعب يعني 
الت�سديد  الزاوية يف  نف�س  الآخر، وتكرار  خ�سارة 
يعني �سهولة التنبوؤ يف �سرباتك الالحقة واإحلاق 

إحصائيات مليارية
على هام�س مونديال كاأ�س العامل 2014م ن�سرت هيئة الإذاعة الريطانية )بي. بي. 
امل�ساركة يف  الـ32  املنتخبات  قيمة لعبي  اإجمايل  اإن  فيه  قالت  اقت�سادًيا،  تقريًرا  �سي( 

املونديال بلغت 6.2 مليار جنيه اإ�سرليني.
وجاء ترتيب الفرق امل�ساركة من املركز اخلام�س وحتى الأخري ح�سب التايل:

املنتخب الفرن�سي يف املركز اخلام�س بر�سيد 394.8 مليون جنيه اإ�سرليني.
ثم بلجيكا بر�سيد 360.4 مليون جنيه اإ�سرليني.

يليه املنتخب الأرجنتيني بر�سيد 355.3 مليون جنيه اإ�سرليني.
ثم هولندا بر�سيد 279.4 مليون جنيه اإ�سرليني.

ثم الرتغال يف املركز التا�سع بر�سيد 279.3 مليون جنيه اإ�سرليني.
ثم املنتخب الإيطايل بر�سيد 196.8 مليون جنيه اإ�سرليني.

ثم املنتخب الكامريوين يف املركز احلادي ع�سر بر�سيد 195.8 مليون جنيه اإ�سرليني.
 550 بلغت  اإجمالية  بقيمة  الإجنليزي  املنتخب  ن�سيب  من  فكان  الثالث  املركز  اأما 
مليون جنيه اإ�سرليني، بينما حل املنتخب الرازيلي يف املركز الرابع بقيمة اإجمالية بلغت 

448 مليون جنيه اإ�سرليني.
جنيه  مليون   591 بلغت  اإجمالية  بقيمة  الثاين  املركز  �ساحب  هو  الإ�سباين  املنتخب 

اإ�سرليني.
اأما �ساحب املركز الأول فهو املنتخب الأملاين بقيمة اإجمالية بلغت 642 مليون جنيه 
اإ�سرليني يف ظل وجود لعبني من اأ�سحاب العيار الثقيل يف �سفوف الفريق مثل م�سعود 

اأوزيل وفيليب لم وتوين كرو�س.

عالقة غريبة تجمع بين 
كأس العالم والنظريات 

االقتصادية
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الهزمية بك، وذلك خالًفا للحالت ال�سراتيجية 
ركالت  بيانات  وتعد  اأعقد،  احلــالت  تكون  حيث 
ــة بـــحـــالت الــبــنــوك  ــارن ــح بــ�ــســيــطــة مــق ــرجــي ال

وال�سركات والدول.
العديد  يف  ترجيح  ركلة   9017 حتليل  وعند 
من مباريات كرة القدم للفرق املحرفة من حول 
العامل خالل اأعوام 1995 و2012، يظهر اأن نظرية 
»نا�س« من املمكن التنبوؤ بها، حيث يقوم الالعبون 
بتوزيع �سرباتهم على زوايا متعددة، حيث اأظهرت 
الأمين  اجلانب  اإلى  كانت   %60 اأن  الإح�سائيات 
من املرمى، بينما كان 40% يف اجلانب الأي�سر، ومل 
تكن الن�سبة منا�سفة بني الأمين والأي�سر لختالف 

قوة اأرجل الالعبني ما بني اليمنى والي�سرى.
بع�س  اأظــهــرت  »وقـــد  ــول:  ــق ال ـــى  اإل ويخل�س 
ا اأن املعلومات التي تاأتي من لعبة كرة  الأبحاث اأي�سً
القدم بالإمكان ا�ستخدامها لدرا�سة التميز والف�ساد 
واخلوف، وغريها من اجلوانب من ناحية اقت�سادية 
يف املنظمات، وبكلمات اأخرى، باإمكان القت�ساديني 

دار�سة املوؤ�س�سات من خالل كرة القدم«.
العمل يخ�سر

التي  التحاليل  اكتنفت  اأخــرى  ــة  زاوي هناك 
ــال، تلك  ــدي رافــقــت فــرة مــا قبل انــطــالق املــون
الدوام  عن  تاأخرهم  اأو  املوظفني  بتغيب  اخلا�سة 
املباريات،  م�ساهدة  عقب  املتاأخر  نومهم  ب�سبب 

واندماجهم يف مناق�سات طويلة اأثناء الدوام نف�سه 
لالنت�سار لفرقهم املف�سلة.

قبل  ال�سركات  ن�سحوا  بريطانيون  خـــراء 
خالل  من  له  بال�ستعداد  باأيام  املونديال  انطالق 
التخطيط لرتيبات م�سبقة يتفق فيها اأ�سحاب العمل 
مع املوظفني لتاليف �سيل طلبات الإجازة والإجازات 

املر�سية والتغيب ب�سبب مباريات كاأ�س العامل.
اأكا�س-  الريطانية  املوؤ�س�سة  ن�سحت  كما 
والتوفيق  ال�ست�سارية  اخلــدمــات  منظمة  وهــي 
بالتفاق  العمل  اأ�سحاب   )ACAS( والتحكيم 
امل�سبق مع طلبات الإجازة اأو املر�س اأو الغياب، اأو 
حتى م�ساهدة مواقع الإنرنت لتتبع اأنباء مباريات 

كاأ�س العامل.
»يعد  املوؤ�س�سة:  مدير  باربر  بــرانــدان  وقــال 
كرة  حمبي  من  للكثري  مثرًيا  حدًثا  العامل  كاأ�س 
على  احل�سول  تــاليف  املوظفني  على  لكن  القدم 
ال�سلوك  اأو  بطاقة حمراء للمطالب غري املنطقية 

اخلاطئ خالل �ساعات العمل يف هذه الفرة«.
تاأمني  لل�سركات  يلزم  اإنــه  املوؤ�س�سة  وقالت 
حد اأدنى من املوظفني كي حتافظ على اإنتاجيتها 
وح�سن �سري العمل فيها، يف مباريات كاأ�س العامل 

ا.  ل�سمان راحة املوظفني و�سعادتهم اأي�سً
فن�سحت  �سك�سبريز  املــحــامــاة  �ــســركــة  ـــا  اأم
املرنة  الــدوام  �ساعات  بتجربة  تقوم  باأن  ال�سركات 

كحل و�سط بحيث يعو�س املوظفون عن تاأخرهم �سباًحا 
بالعمل ل�ساعات اأطول للتعوي�س عن الوقت امل�ستقطع.

خطط التوفيق
ويــك«  »بيزن�س  ملجلة  اأخـــرى  درا�ــســة  هــنــاك 
دخلت على خط التوفيق بني املوظفني و�سركاتهم، 
�سخ�س  مليار   3.2 حـــوايل  اأن  اأكـــدت  اأن  فبعد 
ماليني   909 من  اأكرث  واأن  املباريات  �سي�ساهدون 
قالت  النهائية،  ــاراة  ــب امل �سي�ساهدون  �سخ�س 
ال�سعور  ــدوؤوا  ب واملديرين  ال�سركات  اأ�سحاب  اإن 
بالذعر، خا�سة اأن اأوقات هذه املباريات �ستكون يف 

�ساعات متاأخرة من اليوم. 
واأكدت الدرا�سة اأن اإنتاجية املوظفني �ستنخف�س 
مطوًل  ال�سهر  عقب  واأنــه  العامل،  كاأ�س  فرة  خالل 
اإلــى  املوظفني  ثلث  �سيح�سر  املــبــاريــات،  مل�ساهدة 
اأعمالهم يف حالة تعب واإعياء بدين واأن واحــًدا من 
اأ�سل كل ع�سرة موظفني �سي�سل متاأخًرا اإلى عمله، 

بينما �سيتقدم 3% منهم بطلبات اإجازات مر�سية. 
ثلث  اأن  الدرا�سة  اأو�سحت  اإلى ذلك،  بالإ�سافة 
املوظفني يعتزمون ق�ساء بع�س الوقت اأثناء �ساعات 
اأو  الــزمــالء  مع  املباريات  تفا�سيل  ملناق�سة  العمل 

م�ساهدة مقاطع على الإنرنت.
وطرحت الدرا�سة عدة ن�سائح للمديرين، منها:

• تعتر هذه الفرة اإحدى اأهم الفر�س اأمام اأ�سحاب 
كما  موظفيهم،  مع  عالقاتهم  لتوطيد  ال�سركات 
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وت�ساعدهم  بينهم  قوي  رابط  خلق  على  ت�ساهم 
وت�سجيع  اأف�سل  ب�سكل  الفريقي  العمل  فهم  على 

الروح الريا�سية. 
ا عن اأن تلعب دور القا�سي يف هذه الفرة،  وعو�سً

ان�سم اإلى موظفيك وكن جزًءا من هذا املرح. 
املوظفني  وادع  جماعية  ن�ساطات  بتنظيم  قم 
بعد  ال�سركة  ح�ساب  على  مباريات  ب�سع  حل�سور 

�ساعات العمل.
مرنة  عمل  �ساعات  ال�سركات  من  العديد  تقدم   •
اأو فر�سة العمل من املنزل عند الإمكان. و�ساحب 
العمل الأف�سل لي�س من يقدم الراتب الأعلى، بل من 
يقدر موظفيه الذي يعطيهم احلرية وال�ستقاللية، 
الأفــــراد  ــوؤلء  ــه ل اأن  ويــــدرك  كــاأفــراد  ويعاملهم 

اهتمامات واحتياجات خارج �ساعات العمل. 
لـــذا اأعـــط مــوظــفــيــك الــفــر�ــســة لإثـــبـــات مــدى 
احرافهم وولئهم لعملهم من خالل احرام �ساعات 
النظر عن  بغ�س  املرنة وحتقيقهم لأهدافهم  العمل 

الدوام التقليدي. 
وبالرغم من عدم وجود �أي �شرط قانوين يفر�س 
هذه  اأن  اإل  املــرن،  ــدوام  ال ال�سركات  اأ�سحاب  على 

اخلطوة �ستوؤثر اإيجاًبا على معنويات املوظفني.
• بعد التوا�سل مع املوظفني، قم بتحديد امل�سوؤوليات 

بالتن�سيق معهم. 
وم���ن ث���م ح���دد ����ش���روط �ل��ع��م��ل و�لإج�������ر�ء�ت 
وال�سيا�سات التي �ستتخذ خالل فرة كاأ�س العامل. هذا 
الفرة  هذه  خالل  العمل  بتنظيم  �سي�ساعد  الو�سوح 
و�سيعفيك من الأ�سخا�س الذين يتهربون من امل�سوؤولية، 

فالإجراءات الوا�سحة توؤدي اإلى النتائج الوا�سحة.
• فكر م�سبًقا واعرف متى �ستجري املباريات الأهم 
ومن ثم حتدث اإلى موظفيك وا�ساألهم عن مدى 

اهتمامهم بهذه املباريات. 
املكتب  يف  كبري  لــوح  على  املباريات  هــذه  حــدد 
بالتاأخري  اأنك �ست�سمح  واأعلمهم  واتفق مع املوظفني 
خالل �لأيام �لتي تلي هذه �ملباريات �شرط �أل تتاأخر 
والزبائن  العمالء  مع  العالقات  تتاأثر  اأو  املبيعات 

ب�سكل �سلبي. 
املوظفني  �سيحفز  الــتــفــاهــم  مــن  ــوع  ــن ال هـــذا 

ويدفعهم للعمل بجهد اأكر حتى ل يخذلوك.
• رغم اأن معظم النا�س ي�سجعون فرًقا معينة خالل 
كاأ�س العامل ويتابعون العديد من املباريات، اإل اأن 
هناك فئة من الأ�سخا�س الذين ل يتمتعون بهذا 
الأفــراد يف  القدم. خذ هوؤلء  ال�سغف حيال كرة 
العتبار ول تدع كل العبء عليهم واإل ف�سي�سعرون 

بالإحباط.
والإجـــــــراءات التي  املــ�ــســوؤولــيــات  حتــديــد  بــعــد   •
التغيريات  وتــو�ــســيــح  الــ�ــســركــة  يف  �ستفر�سها 

وم�ستوى اإنتاجية موظفيك خالل مباريات كاأ�س 
واأو�سح لهم  توا�سل مع عمالء �سركتك  العامل، 
خالل  متوفرين  يكونوا  لن  موظفيك  بع�س  اأن 

هذه الفرة. 
العمالء  توقعات  ــاإدارة  ب �ستقوم  ال�سكل،  بهذا 

وتتجنب اإ�سابتهم بخيبة الأمل.
ا عن انتظار بدء تدفق العطل املر�سية  • عو�سً
ا�ستبق  اليومية،  والتاأخريات  املفاجئة  والغيابات 
الأمور و�سجع موظفيك على حتديد عطلهم ال�سنوية 
قبل حلول موعد املباريات. ادعهم اإلى التن�سيق بني 
بع�سهم البع�س وو�سع جدول يو�سح م�سوؤوليات كل 
اأي  وجــود  عدم  من  للتاأكد  الفرة  هذه  خالل  فرد 

تق�سري اأو اأي اأخطاء. 
توقع  على  �سي�ساعدك  امل�سبق  التخطيط  هذا 
بناًء  الأعمال  وترتيب  موظف،  كل  اإنتاجية  م�ستوى 

على ذلك. 
كما اأنه ي�سمح لك باأخذ كل التدابري والإجراءات 
نتج عنه  اأي غياب مفاجئ  وقوع  التاأديبية يف حال 

تق�سري اأو م�ساكل يف العمل.
تاأثرات اأ�سواق املال

ا يف النقا�سات  اأ�سواق املال كانت حا�سرة اأي�سً
املــايل  املحلل  ن�سر  فقد  الــعــامل،  بكاأ�س  اخلا�سة 
العامل  »كــاأ�ــس  بعنوان  تــقــريــًرا  �ساك�س  غــولــدمــان 
كاأ�س  يف  الفوز  اإن  فيه  قال   »2014 يف  والقت�ساد 
ت�ست�سيف  التي  الــدولــة  يف  الأ�ــســواق  يعزز  الــعــامل 
فعالياتها لعدة اأ�سهر تالية لذلك احلدث، يف الوقت 

الذي يعاين فيه الفريق التايل تراجًعا.
وقال �إن هناك منًطا و��شًحا من �لأد�ء �ملفرط 
للفريق الفائز يف الأ�سابيع التالية للمباراة النهائية 
املالية حتقق  ال�سواق  اأن  ويقدر اخلراء  للبطولة، 
ارتفاًعا يف موؤ�سراتها بن�سبة 3.5% زيادة عن اأداء 

الأ�سواق العاملية.
فوز  مــن  واحـــد  �سهر  قبل  اإنـــه  �ساك�س  وقـــال 
الرازيل بكاأ�س عام 1994م، عندما جرت مباريات 
�سوق  اأداء  املتحدة، �سجل  الوليات  العامل يف  كاأ�س 
الأوراق املالية الرازيلي ارتفاًعا بلغت ن�سبته %21 
على موؤ�سر مورغان �ستانلي املركب ليقفز اإلى %38 

بعد ذلك بثالثة اأ�سهر.
اأ�سواق  اأ�سل ت�سعة  وباملقابل �سهدت �سبعة من 
يف  املــايل  اأدائــهــا  يف  هبوًطا  للفوز  مر�سحة  كانت 
لــتــراجــع يف  املــبــاريــات  فعاليات  انــتــهــاء  اأعــقــاب 
التي  الثالثة  الأ�سهر  خالل  بن�سبة %5.6  املتو�سط 

تلت تلك الفعالية.
تاريخ غري مب�سر

لكن اخلبري يف �سركة لومبارد �سريت لالأبحاث 
داريو بريكنز قال اإن التاريخ يحمل وقائع �سيئة فاأول 

بطولة لكاأ�س العامل التي جرت عام 1930 تزامنت 
مع الك�ساد القت�سادي العظيم.

جتتاز  املتحدة  الــوليــات  كانت   ،1990 عــام  ويف 
�سنوات  بــاأربــع  ذلــك  وبعد  ا،  اأي�سً الك�ساد  من  مرحلة 
قا�سمة  �سربة  اإلــى  العاملية  ال�سندات  اأ�سواق  تعر�ست 
وا�سطراب كبري. ويف عام 1998 تخلفت رو�سيا عن �سداد 

ديونها فيما �نهارت �أكرب �شناديق �لتحوط يف �لعامل.
الأحــداث  هذه  تزامن  اإن  املايل  املحلل  ويقول 
والوقائع جعله يتعمق يف التفكري والتاأمل فيما ميكن 
راأيه م�ست�سهًدا  العام، وعزز  اأن يحدث خالل هذا 
بني  العمالت  حــرب  منها  التوقعات  مــن  بالكثري 
�لأوروب��ي، وهبوط غري  و�لحت��اد  �ملتحدة  �لوليات 
الرو�سية  الأوكرانية  ــة  الأزم تداعيات  يف  معروف 

كاحتمالت متوقعة.
كذلك اأعرب خبري القت�ساد الريا�سي فيتكتور 
ماثي�سون، عن قلقه من الأحداث املالية التي قد تعقب 
كاأ�س العامل، وقال: »لن اأقوم بو�سع كافة اأموايل يف 
اأ�سواق الأ�سهم الرازيلية يف الوقت احلا�سر، بل على 
العك�س رمبا تكون هذه الأ�سواق اأكرث جمازفة على وجه 
الديون  العتبار  اأخذنا يف  اإذا  ول�سيما  اخل�سو�س، 
التي �سيتعني عليهم اأن ي�سددوها بعد ا�ست�سافة بطولة 
 ،2016 يف  الأوملبية  والألعاب   2014 يف  العامل  كاأ�س 
دائم  �سداع  هناك  �سيكون  اأنــه  يتوقعوا  اأن  وعليهم 
للرازيل يتمثل يف �سداد كافة الديون التي تراكمت 
عليهم لالإعداد للبطولت، حيث اأنفقت ما ي�سل اإلى 
3، 6 مليارات دولر لبناء ال�ستادات فقط، وهو مبلغ 
اأنفق على الإعــداد لبطولتي كاأ�س العامل  يتجاوز ما 
ال�سابقتني جمتمعتني يف الوقت الذي تتجمد فيه كافة 
امل�ساريع الأخرى اخلا�سة بالبنية التحتية كاملطارات 

والطرق والقطاعات الأخرى.
ــــــراأي جــولــيــان جــيــ�ــســوب كبري  و�ـــســـاركـــه ال
ــركــة كــابــيــتــال  ــس ــيــني يف � ــامل ــع القــتــ�ــســاديــني ال
يوفر  اأن  املعقول  من  اإنــه  قال  حيث  ايكونوميك�س، 
لالقت�ساد  موؤقًتا  دعــًمــا  الــكــروي  والــفــوز  النجاح 
والأ�سواق املالية، وي�ستدل على ذلك من زيادة ثقة 
امل�ستهلكني باعتبارها واحًدا من العوامل املهمة، ال 

اأن هذه الفورة لن تعمر طوياًل. 
قطاع  فــهــم:  ذلـــك  كــل  مــن  امل�ستفيدون  اأمـــا 
الفنادق  اأن  كما  فيه،  العاملة  وال�سركات  املقاولت 
الأرجح  على  �ستحقق  للفعاليات  امل�سيفة  املدن  يف 

اأرباًحا عالية للغاية.

التخطيط المسبق سيساعدك 
على توقع مستوى إنتاجية 

كل موظف
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تفتح مكة املكرمة أبوابها أمام ضيوف الرحمن الراغبني يف أداء مناسك العمرة خلل شهر رمضان 
احلالي، وسط إجراءات احترازية عالية للوقاية من خطر فيروس »كورونا«، جتنًبا النتشار هذا الفيروس 
بني املعتمرين، يف وقت كشفت فيه معلومات خاصة حصلت عليها »ت��داول« أن نسبة إشغال الفنادق يف 

األسبوع األول من شهر رمضان املبارك يف مكة املكرمة من املتوقع أن يتراوح بني 50 إلى 60 يف املئة.

الرياض: »تداول«

موسم العمرة.. إجراءات 
احترازية للوقاية من »كورونا«

توقعات ببلوغ اإليرادات الفندقية خالل شهر رمضان الحالي نحو 3.2 مليار ريال
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ــال الــفــنــادق  ــغ ــس ــد مــعــدلت اإ� ــزاي ــت وت
يف  املــبــارك  رم�سان  �سهر  خــالل  مكة  يف 
كانت  حيث  الأخــــرية،  الــثــالث  الأ�ــســابــيــع 
اخلم�س  ال�سنوات  يف  الإ�سغال  ن�سبة  تبلغ 
املئة،  يف   100 اإلــى   90 ن�سبته  ما  املا�سية 
هذا  خالل  املعتمرين  اأعــداد  ارتفاع  و�سط 
من  معتمر،  ماليني   5 نحو  ليبلغ  ال�سهر 

خمتلف بلدان العامل.
غامن  الــدكــتــور  اأكــد  ال�سياق،  هــذا  ويف 
اأن  لـــ»تــداول«،  القت�سادي  اخلبري  ال�سليم 
ن�سبة اإ�سغال فنادق مكة املكرمة خالل �سهر 
املعتمرين،  اأمــام  عائًقا  ت�سكل  لن  رم�سان 
وحتى   2013 املن�سرم  الــعــام  »يف  م�سيًفا 

�سهدت  العامل  الأول من هذا  الن�سف  نهاية 
جديدة  فندقية  ا�ستثمارات  املكرمة  مكة 
ي�سل حجمها اإلى 100 مليار ريال، وبالتايل 
حجم  من  تزيد  اجلديدة  ال�ستثمارات  هذه 
يوفر  مما  الفندقي،  القطاع  يف  املعرو�س 

للمعتمرين واحلجاج«. الراحة 
»كورونا«  فريو�س  اأن  اإلى  ال�سليم  ولفت 
بـــارًزا  قلًقا  احلــالــيــة  الــفــرة  خــالل  ي�سكل 
من  اأنــه  مبيًنا  واملعتمرين،  احلجاج  اأمــام 
ال�سعودية  ال�سحة  وزارة  ت�سعى  اأن  املهم 
العالقة  ذات  الأخرى  اجلهات  مع  بالتعاون 

�إلى جتنب �نت�شار هذ� �لفريو�س بني �أو�شاط 
املعتمرين، متوقًعا اأن تنجح اجلهات املعنية 

يف تنفيذ هذه اخلطوة.
اإ�سغال  متو�سط  يبلغ  اأن  ال�سليم  وتوقع 
الفنادق يف مكة املكرمة خالل �سهر رم�سان 
80 يف  ن�سبته  مــا  الــعــام  هــذا  مــن  املــبــارك 
املتوقعة  الن�سبة  انخفا�س  مرجًعا  املــائــة، 
قلق  اإلى  املا�سية،  القليلة  بال�سنوات  مقارنة 
يف  »كورونا«  فريو�س  ظهور  من  الدول  بع�س 

ال�سعودية خالل الفرة املا�سية.
من جهة اأخرى، اأكد حممد العثمان وهو 
خبري يف قطاع ال�سياحة والفندقة لـ»تداول«، 
ا�ستيعاب  املكرمة قادرة على  اأن فنادق مكة 

مــعــظــم املــعــتــمــريــن خـــالل �ــســهــر رمــ�ــســان 
ــارك، وقـــال »هــنــالــك تــزايــد وا�ــســح يف  ــب امل
وبطبيعة  الفندقية،  والغرف  الفنادق  اأعداد 
م�سلحة  يف  يــ�ــســب  ــزايــد  ــت ال هـــذا  احلـــال 

الرحمن«. �سيوف 
مو�سم  حقق  ــه  اأن ــى  اإل العثمان  واأ�ــســار 
العمرة خالل العام املا�سي اإيرادات مل تكن 
جتاوزت  املقد�سة  العا�سمة  لفنادق  متوقعة 
حــاجــز 3.6 مــلــيــارات ريــــال، مــتــوقــًعــا يف 
العام احلايل  اإيرادات  تبلغ  اأن  الوقت ذاته 
ما مقداره 3.2 مليار ريال، مرجًعا ال�سبب 

املتوقعة  الإيـــــرادات  حجم  انخفا�س  يف 
مــقــارنــة بــالــعــام املــا�ــســي، اإلـــى خمــاوف 
فريو�س  من  العامل  ودول  املعتمرين  بع�س 

»كورونا«.
بع�س  حتذير  رغم  ذاته،  ال�سياق  ويف 
ب�سرورة  مواطنيها  الإ�ــســالمــيــة  ـــدول  ال
اأداء منا�سك العمرة واحلج ب�سبب  تاأجيل 
ت�ستمر مكة  كورونا،  املخاوف من فريو�س 
من  كــبــرية  اأعـــداد  ا�ستقبال  يف  املكرمة 
ال�سوؤون  مكاتب  تتولى  فيما  املعتمرين، 
الإ�سالمية توزيع كتيبات واإر�سادات دينية 
وطبية للمعتمرين يف ال�ساحات اخلارجية 
املعتمرين ل  للم�سجد احلرام، لكن بع�س 
لتقرير  وفًقا  الطبية،  بالإر�سادات  يلتزم 

الفرن�سية.  ال�سحافة  وكالة  ن�سرته 
وقت  يف  اأعلنت  قد  ماليزيا  كانت  كما 
ال�سعودية  احلكومة  قرار  التزامها  �سابق، 
يف  العمرة  تاأ�سريات  ح�س�س  من  احلــد 
حني  يف  كورونا،  انت�سار  لحتواء  جهودها 
ملتالزمة  امل�سبب  ــا  ــورون ك فــريو�ــس  اأدى 
نحو  وفــاة  اإلــى  التنف�سية  الأو�سط  ال�سرق 
300 �سخ�س يف ال�سعودية، منذ ظهوره يف 

�سبتمر )اأيلول( 2012. 
ــون يف مــو�ــســم احلــج  ــل ــام ويـــقـــول ع
اقت�سادي  تقرير  بح�سب  والــعــمــرة 
قبل  املعتمرين  توافد  اإن  حديث، 
ب�سكل طبيعي، رغم  ي�سري  رم�سان 
تاأجيل  اإلــى  مواطنيها  الــدول  بع�س  دعــوة 
العمرة ب�سبب املخاوف من فريو�س كورونا. 
جمل�س  ع�سو  الــقــر�ــســي،  �سعد  وقـــال 
احلج  قطاع  يف  وم�ستثمر  مكة  غرفة  اإدارة 
تاأثري على قطاع  اأي  والعمرة: »لي�س هناك 
يف  »كنت  واأ�ساف  رم�سان«،  قبل  العمرة 
وبع�س  العربي  املغرب  على  اأخــرًيا  جولة 
مل  اأنــه  حظت  ل  حيث  الإ�سالمية،  الــدول 

بكورونا«.  الإطالق  على  العمرة  تتاأثر 
العاملية  ال�سحة  منظمة  اأعلنت  وقــد 
كما  احلـــج،  مو�سم  مبنع  تو�سي  ل  اأنــهــا 

أعلنت منظمة الصحة 
العالمية أنها ال توصي 

بمنع موسم الحج
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»طوارئ �سحية  لإعالن حالة  ل �سرورة  اأنه 
انتقال  حــول  اأدلــة  غياب  يف  �ساملة«،  عامة 

الب�سر.  بني  الفريو�س 
يف  الــتــهــابــات  ــا  كــورون فــريو�ــس  وي�سبب 
و�سعوبات  و�سعال  بحمى  م�سحوبة  الرئتني 
اإلى ف�سل يف الكلى،  ا  اأي�سً يف التنف�س ويوؤدي 
ــقــاح �ــســد هــذا  ل ــا اأي  ــًي ولــيــ�ــس هــنــاك حــال

الفريو�س. 
مــركــز  عـــر  الــ�ــســحــة  وزارة  وبــــــداأت 
الإ�سالمي  جــدة  مبيناء  ال�سحية  املراقبة 
من  للوقاية  و�سحي  توعوي  برنامج  تنفيذ 
فريو�س كورونا للمعتمرين والزوار القادمني 

من خمتلف الدول عر امليناء. 
م�سلم  مــاليــني  خم�سة  نــحــو  اأدى  وقـــد 
قرار  رغم  املا�سي  املو�سم  العمرة  منا�سك 
بن�سبة  احلــ�ــســ�ــس  خــفــ�ــس  احلـــج  وزارة 

للقادمني  املائة  يف  ع�سرين 
مـــن اخلـــــارج وخــمــ�ــســني يف 

من  واحلجاج  للمعتمرين  املئة 
الداخل. 

واأعلنت ال�سعودية يف مطلع ال�سهر 
من  املــئــة  يف   51 قــرابــة  اأن  املن�سرم، 
بفريو�س  املــ�ــســابــة  احلـــالت  اإجــمــايل 
الأنباء  وحملت  لل�سفاء،  متاثلت  كورونا 
من  الأول  يعد  دليل،  على  اأطباء  عثور 
اجلمال  ت�سبب  اإلى  ي�سري  ن�سبًيا،  نوعه 
يف اإ�ــســابــة الإنــ�ــســان بــفــريو�ــس كــورونــا 
قد  اجلمال  اأن  يف  ي�ستبه  حيث  القاتل، 

للفريو�س.  م�سدًرا  تكون 
ــة  دوري يف  ن�سرت  درا�ــســة  وذكـــرت 
مدي�سني«،  اأوف  جورنال  اإنغالند  »نيو 
للمر�س  امل�سبب  الفريو�س  على  عرث  اأنه 
يف الإبل ومالكيها، يف وقت ل تزال فيه 
بــاأن  الــعــامل  حــول  الر�سمية  املعلومات 
لــلــعــدوى غــري معلوم  الــدقــيــق  املــ�ــســدر 

حتى الآن. 
وا�ــســتــ�ــســهــدت الـــدرا�ـــســـة 
ـــالج يف  ـــع ــقــى ال ــل مبــتــوفــى ت

عبدالعزيز  امللك  م�ست�سفى 
جــدة،  مدينة  يف  اجلامعي 
ــع اإبـــــل،  ــس ــ� ـــه ت ـــدي كـــــان ل
فرة  قبل  مري�سة  كانت 
قــ�ــســرية مــن اإ�ــســابــتــه 
بــالــعــدوى، مــفــيــدة يف 
الطبية  مــالحــظــاتــهــا 
اإبله  يعالج  ــان  ك بــاأنــه 

بنقط يف الأنف. 
ــل  ــي واأظــــــهــــــر حتــل
ــنــات الــفــريو�ــســيــة  ــعــي ال
مـــن الإبــــــل واملـــريـــ�ـــس، 
اجلــيــنــي  الــتــ�ــســلــ�ــســل  اأن 
املختلفة  للعينات  الــكــامــل 
لتقرير  وفــًقــا  مــتــطــابــًقــا،  كـــان 
ن�سه:  مــا  التقرير  يف  وجــاء  امل�ست�سفى. 
»هذه البيانات تقرح اأن احلالة املميتة من 
التنف�سية،  الأو�سط  ال�سرق  متالزمة 
انتقلت من الت�سال عن قرب مع 

باملر�س«.  م�سابة  اإبل 
وبـــــحـــــ�ـــــســـــب 

يف  الفريو�سات  علم  اأ�ستاذ  بال،  جوناثان 
اإلى  ت�سري  الأدلة  اأن  يرى  نوتنغام،  جامعة 
ت�شل�شل  لتطابق  �مل��ت��ورط،  ه��ي  �لإب���ل  �أن 
بول  الباحث  يثبت  مل  حني  يف  الفريو�س، 
�ساجنر،  تر�ست  ويلكم  معهد  من  كيالم، 
اأم  التنف�س  خالل  من  العدوى  انتقلت  هل 
ي�سع  كان  املتوفى  اأن  من  التاأكد  رغم  ل، 
�شاجنر،  وي�شيف  �لإب��ل.  �أن��ف  يف  �لنقاط 
�أن �شلوك و�شع �لنقاط يف �أنف �لإبل يدعم 
متالزمة  م�سدر  الإبــل  اأن  فر�سية  ب�سدة 

التنف�سية. الأو�سط  ال�سرق 
رئي�س  اعتمد  �سلة،  ذي  �سياق  ويف 
الأمــري  ال�سعودي  الأحــمــر  الــهــالل  هيئة 
فرع  خطة  اأخــــرًيا،  عــبــداهلل  بــن  في�سل 
التي  املــنــورة،   باملدينة  الأحــمــر  الــهــالل 
لــالإ�ــســنــاد  مــركــز  ا�ــســتــحــداث  يف  متثلت 
ــرق  ف عــــدد  وزيــــــادة  والآيل  ــري  ــس ــ� ــب ال
اأربــع  اإلــى  فرقتني  من  الطبية  العنايات 

يسبب فيروس كورونا 
التهابات في الرئتين 

مصحوبة بحمى وسعال

قضية العدد
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من  مــكــون  فــريــق  وت�سغيل  اإ�سعافية  فــرق 
الكهربائية  للعربات  متخ�س�سني  م�سعفني 

النبوي  امل�سجد  �ساحات  يف  )الــغــولــف( 
العمرة. مو�سم  ال�سريف طوال 

لهيئة  الــر�ــســمــي  ــحــدث  املــت ـــح  واأو�ـــس
املــنــورة نايف  بــاملــديــنــة  ــهــالل الأحــمــر  ال
بانتداب  اخلطة  دعــم  مت  ــه  اأن الأحــمــدي، 
من  وطــوارئ  اإ�سعاف  فنيي  من  فــرًدا   98
الفرق  �سمن  ليعملوا  اململكة  مناطق  بع�س 
باملدينة  الطبية  العنايات  وفرق  الإ�سعافية 
امل�سجد  �ــســاحــات  يف  تعمل  الــتــي  ــورة  ــن امل

ال�سريف. النبوي 
طــائــرة  اأن  ــــى  اإل ـــدي  ـــم الأح ـــار  ـــس واأ�
الــهــالل  لهيئة  الــتــابــع  اجلـــوي  الإ�ــســعــاف 
ال�ستعداد  اأهبة  على  ال�سعودي  الأحــمــر 
الطرق  على  تقع  قــد  طــارئــة  حــادثــة  ــة  لأي
املنورة  املدينة  واإلى  من  املوؤدية  ال�سريعة 
ملنطقة  ــــــة  الإداري احلــــدود  نــهــايــة  حــتــى 

املنورة. املدينة 
باملراكز  الإ�سعافية  الــفــرق  اأن  وبــنّي 

 26 تبلغ  الثابتة  واخلارجية  الداخلية 
يعمل  ال�ساعة  مدار  على  تعمل  فرقة 

اإ�سافة  فــرًدا،   211 من  اأكــرث  بها 

اأ�سا�سية و 15 �سيارة  اإ�سعاف  اإلى 22 �سيارة 
اأربــع  وجــود  ــى  اإل اإ�ــســافــة  منتدبة،  اإ�ــســعــاف 
اإ�سعافية  واأربع فرق خدمة  فرق عناية طبية 
)ميديك(  ال�سريع  التدخل  وفــرق  متقدمة 
احلــاجــة،  وقـــت  احلــرجــة  احلـــالت  تبا�سر 
اإلـــى حــني و�ــســول �ــســيــارات الإ�ــســعــاف اإلــى 
ب�سرعة  الــفــرق  هــذه  ومتــتــاز  احلــالــة،  موقع 
اإلى  اإ�سافة  املوقع،  اإلى  وو�سولها  انطالقها 

متقدمة. طبية  باأجهزة  جتهيزها 
ـــه يــ�ــســارك مــع هــيــئــة الــهــالل  واأكــــد اأن
مــتــطــوًعــا خــالل   371 الــ�ــســعــودي  الأحــمــر 
يعملون  متطوعة  فتاة  و400  العمرة  مو�سم 
بــ�ــســاحــات احلـــرم الــنــبــوي الــ�ــســريــف على 
بح�سب  اخلـــدمـــة  تــكــثــيــف  ــم  ــت وي فـــرتـــني، 
التي  الإ�ــســعــافــيــة  ــفــرق  ال بــزيــادة  اخلــطــة 
معينة  خطة  وفق  حمددة  نقاط  يف  تتمركز 
ويف  القراآن  ختم  ليلة  الذروة  اأوقات  خالل 

يوم العيد من قبل �سالة الفجر.
وعطًفا على هذه التطورات، اأكد خمت�س 
مكة  يف  ال�سناعية  الــتــجــاريــة  الــغــرفــة  يف 
املكرمة اأن فنادق العا�سمة املقد�سة بداأت يف 
اإلى  تفعيل خطة مكونة من 5 حماور، تهدف 

رفع ن�سبة اإ�سغال الفنادق ب�سكل عام.

ــفــنــادق  ــــال نــائــب رئــيــ�ــس جلــنــة ال وق
مكة  يف  ال�سناعية  التجارية  الغرفة  يف 
املــ�ــســاريــع  اإن  حـــريـــري  ــا�ــســر  ي ــة  ــرم ــك امل
احلرام  امل�سجد  ي�سهدها  التي  التطويرية 
التي �ست�سهم عند النتهاء من اإجنازها يف 
تقلي�س  اإلى  اأدت  امل�سلمني،  ماليني  خدمة 
فندقي  كــقــطــاع  ونــحــن  املــعــتــمــريــن  عـــدد 
نحو  بالقطاع  الدفع  على  جاهدين  �سنعمل 
باأي  يتاأثر  ل  وحتى  ال�سبل  ب�ستى  النجاح 

حال من الأحوال.
و�سعبان  �سهر رجب  اأن  وك�سف حريري، 
بني  ما  ا  انخفا�سً �سهد  اجلــاري  العام  من 
مبا  مقارنة  الإ�ــســغــال  ن�سب  يف   %55  -  35
العام  مــن  الــفــرة  وبنف�س  رجــب  �سهر  قبل 
النخفا�س  ن�سب  اأن  مبيًنا  املــا�ــســي،  قبل 
تاأتي متدرجة باختالف موقع الفندق وقربه 

وبعده عن احلرم املكي ال�سريف.

خطة مكونة من 5 محاور، 
تهدف إلى رفع نسبة 

إشغال الفنادق بشكل عام
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بحث للشباب عن وظائف .. فنال جائزة نوبل
كريستوفر بيساريدس ..

أحياًنا يكون االنحياز إلى القضايا اإلنسانية سبًبا يف نيل اجلوائز العاملية، وهو ما حدث مع االقتصادي القادم 
من قبرص كريستوفر بيساريدس احلائز على جائزة نوبل عام 2010م، فقد حازها تقديًرا لقضائه سنوات طوال 
يبحث عن حلول للبطالة يف أسواق العمالة، ويضع خطًطا ملواجهة أكثر ما يسبب أمًلا وإحباًطا لطائفة عريضة 

من السواعد الفتية التي حتلم ببيت وأسرة، وتظل أعواًما تدرس ثم يف النهاية ال جتد سوى السراب.

المجهر
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نيقو�سيا  بي�ساريد�س يف  كري�ستوفر  ن�ساأ 
اإن  والدته  وتقول  درا�سته،  يف  متفوًقا  وكــان 

�سفه  على  الأول  اإنه  يقولوا  اأن  اعتادوا  معلميه 
يف مـــادة الــريــا�ــســيــات. وقـــد عــمــل لــوقــت طــويــل. 

خم�س  من  بالرف�س  قوبل  فقد  التميز  هذا  وبرغم 
بها،  اللتحاق  يود  كان  بريطانية  من �ست جامعات 
من  القت�ساد  علم  يف  جامعية  درجة  على  وح�سل 
جامعة اإي�سيك�س. ومن اجلامعات التي رف�ست طلبه 
اللتحاق بها كانت كلية لندن لالقت�ساد التي قبلت 
درجة  على  ليح�سل  املطاف  نهاية  يف  بها  التحاقه 
الدكتوراه يف القت�ساد، والتي يعمل فيها مدر�ًسا يف 
الوقت احلا�سر. ويفل�سف بي�ساريد�س اأ�سباب رف�سه 
اإلى  بالذهاب  حــاًل  اأف�سل  اأ�سبحت  »رمبــا  بقوله 
نح�سل  وكنا  حجًما  اأ�سغر  كانت  لأنها  )اإي�سيك�س( 
فيها على قدر كبري من الهتمام. اأما يف كلية لندن 

لالقت�ساد فرمبا كنت �ساأ�سيع مبنتهى ال�سهولة«.
الدكتوراه،  درجــة  على  بي�ساريد�س  وبح�سول 
البنك  يف  البحوث  اإدارة  يف  للعمل  قر�س  اإلى  عاد 
املركزي. لكن القدر اأعاده اإلى اململكة املتحدة فبينما 
اليونان  يف  املرتقبني  اأ�سهاره  لزيارة  رحلة  يف  كان 
وحالت  القر�سية  باحلكومة  اأُطيح  1974م،  عــام 
دون  ذلــك  اأعقبت  التي  ال�سيا�سية  ال�ــســطــرابــات 
ال�سابقني  اأ�ستاذته  م�ساعدة  طالًبا  وحتــول  عودته، 
يف اململكة املتحدة وا�ستقر به احلال يف غ�سون عام 
لالقت�ساد.  لندن  كلية  يف  التدري�س  هيئة  يف  كع�سو 
وكتب بي�ساريد�س يف املحا�سرة التي األقاها مبنا�سبة 
اإلى  »انتقلت  يقول   2010 نوبل  جائزة  على  ح�سوله 

لندن عام 1976 ومل اأغادرها منذ ذلك الوقت«.
نظرية الببغاء

كتب الفيل�سوف توما�س كارليل ذات مرة يقول: 
»اإذا علمت ببغاء م�سطلحي العر�س والطلب اأ�سبح 
من  احلاجة  عن  فالزائد  اقت�سادي«.  خبري  لديك 
اإلى  يــوؤدي  اأن  ينبغي  الأولــيــة  ال�سلع  من  املعرو�س 
انخفا�س �سعرها، ويوؤدي انخفا�س ال�سعر بدوره اإلى 
زيادة الطلب والق�ساء على العر�س الزائد. وعندما 
تطبق هذه الروؤية التقليدية على �سوق العمل، فاإنها 
العمالة  عر�س  يكون  عندما  الأجور  انخفا�س  تعني 
لكن  البطالة،  على  الق�ساء  بالتايل  وتعني  ــًدا،  زائ
الك�ساد  حالة  يف  كما  اجلماعية،  البطالة  انت�سار 
م�ساًدا  كان  الع�سرين،  القرن  ثالثينيات  يف  الكبري 

لهذا الراأي.
يف  خــراء  بــداأ  الع�سرين  القرن  �ستينيات  ويف 
يدركون   - ومورتن�سن  دياموند  ومنهم   - القت�ساد 
زوج  بالبحث عن  �سبيه  فر�سة عمل  البحث عن  اأن 
كبري  بعدد  يعج  مثاًل  امل�ساكن  و�سوق  منزل،  عن  اأو 
بحث  بعملية  الثنان  ومير  وامل�سرين.  البائعني  من 
الطرفني  �سعادة  يحقق  جيد  اختيار  اإلــى  للو�سول 
وال�سعر هو اأحد جوانب ال�سفقة ولكنه لي�س اجلانب 

يف  اأخــرى  مبميزات  يهتمون  امل�سرين  لأن  الوحيد، 
املنازل. وهذا النوع من البحث ي�ستغرق وقًتا طوياًل، 
لذلك ل يت�سنى بيع بع�س امل�ساكن لفرة من الوقت. 
�سوق  على  هــذه  البحث«  »نظرية  تطبيق  اأن  ويبدو 
العمل، تعطي روؤية مريحة بقدر اأكر كثرًيا لأ�سباب 

البطالة مقارنة مبنحه النموذج التقليدي.
تقابل  الع�سرين  القرن  �سبعينيات  مطلع  ويف 
و�سك  على  اآنــذاك  وكــان  مورتن�سن  مع  بي�ساريد�س 
واأو�ــســى  اإي�سيك�س.  جامعة  يف  درا�سته  ا�ستكمال 
البحث خالل  نظرية  بي�ساريد�س مبتابعة  مورتن�سن 
لندن  كلية  يف  الــدكــتــوراه  ر�سالة  اإعـــداد   يف  عمله 
املقابلة ولكنه  لالقت�ساد. ول يتذكر مورتن�سن هذه 
من  كانت  اأنها  الوا�سح  »مــن  يقول  ذلــك  بعد  كتب 
لأي طالب«. وخالل  اأعطيتها  التي  الن�سائح  اأف�سل 
ي�سعى  بي�ساريد�س  كان  والثمانينيات،  ال�سبعينيات 
التدري�س  هيئة  كع�سو  ثم  الــبــدايــة  يف  كــطــالــب 
اأف�سل  فهم  تكوين  اإلــى  لالقت�ساد  لندن  كلية  يف 
ويقول  العمل.  فر�س  مع  العاملني  تطابق  لعملية 
بي�ساريد�س يف اأطروحته اإن ت�سارلز بني، وهو نائب 
التدري�س  هيئة  وع�سو  اإجنلرا  بنك  ملحافظ  اأ�سبق 
تاأكيده  يف  �سائًبا  كــان  لالقت�ساد،  لندن  كلية  يف 
يكن  فلم  املعلومات،  اكتمال  لعدم  املهم  الدور  على 
اأ�سحاب العمل متاأكدين متاًما من قدرات العاملني 
كاملة  معلومات  العاملني  لدى  تكن  ومل  املرتقبني، 
عن فر�س العمل، مما اأدى اإلى حدوث »احتكاكات 

جوهرية يف اأداء �سوق العمل«.
العمل  يف  بي�ساريد�س  م�ساهمات  اأبــرز  وكانت 

دالــة  مفهوم  و�سع  هــو  العلمية  ر�سالته  تــال  الــذي 
املطابقة، وي�ستخدم خراء القت�ساد مفهوًما ُيعرف 
با�سم دالة الإنتاج للتعبري عن العالقة بني املدخالت 
يحقق  اأن  ميكن  التكنولوجي  فالتقدم  واملخرجات، 
ويف  املدخالت،  نف�س  با�ستخدام  الناجت  من  املزيد 
بع�س الأحيان قد توؤدي الظروف املناوئة اأو خيارات 
ال�سيا�سة اخلاطئة اإلى اإعاقة عملية حتويل املدخالت 
عدد  اأن  بي�ساريد�س  اعتر  وباملثل،  خمرجات،  اإلى 
هي  ال�ساغرة  الوظائف  وعدد  العمل  عن  العاطلني 
درجة  وتتوقف  العمل.  فر�س  اإيــجــاد  يف  مدخالت 
على  عمل  فر�س  اإلــى  املدخالت  ترجمة  يف  النجاح 
�سيا�سات  وعــلــى  الكاملة،  غــري  املعلومات  مــقــدار 
العمل.  �سوق  ت�سرب  التي  وال�سدمات  احلكومة 
ويقول ت�سارلز بني »برغم اأن )دالة املطابقة( تبدو 
مثل »�سندوق اأ�سود« ظاهرًيا، فيمكن ترير و�سعها 
القت�ساد  ق�س�س  من  متنوعة  جمموعة  خالل  من 
فعلية.  بيانات  على  بناء  تقديرها  وميكن  اجلزئي. 
نظرية  مــن  اأفــكــاًرا  كذلك  بي�ساريد�س  وا�ستخدم 
من  الفائ�س  تق�سيم  كيفية  حتديد  يف  املــبــاريــات 
مباراة ناجحة بني العاملني واأ�سحاب العمل. ويذكر 
ب�سيطة  »نظرية  عن  متخ�س  ذلك  اأن  بني  ت�سارلز 

ولكنها قوية عن حتديد الأجور«.
جهوًدا  وبــذل  مًعا  ومورتن�سن  دياموند  وعمل 
كاملة  دراية  لديه  تكن  بي�ساريد�س مل  لكن  مماثلة، 
ذلك  كان  يقول:  نوبل  فكتب يف حما�سرة  بعملهما، 
اإلــى  اأقـــرب  بقعة  ويف  الإلــكــرونــيــة«.  احلقبة  »قبل 
لالقت�ساد  لندن  كلية  يف  زمالئه  بع�س  كان  وطنه، 
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تناق�ست مع �ساب يبداأ حياته، ويريد اأن ي�ستاأجر �سقة هي بكل املقايي�س اأعلى من 
دخله وم�ستوى معي�سته احلايل، فوجدته يجيبني براأي يعتقد اأنه م�سلمة اقت�سادية باأن 
هذا الإيجار يف حدود ثلث راتبه! اأي اأنه ومع تكرار هذه املعلومة يف ال�سحف دخلت يف 

روع الكثريين على اأنها من حقائق احلياة وهذا لي�س �سحيًحا.
ت�ساريح وعناوين غري دقيقة ت�سهم يف ت�سليل البو�سلة القت�سادية للفرد العادي، 
مثل عنوان يقول »الإيجارات تلتهم ن�سف رواتب املوظفني«، واآخر يقول »اإنفاق 40 يف 
املئة من الدخل ال�سهري لل�سكن«، وثالث » اأن املواطن ال�سعودي ينفق نحو 30 يف املئة من 

دخله ال�سهري على الت�سالت والإنرنت«.

نار
م

مسلمات غير اقتصادية 

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

نيكل  اأبرزهم ريت�سارد ليارد و�ستيفني   -
منهجهما  و�ــســع  على  ــا  اأيــ�ــسً يعمالن   -
اخلــا�ــس لــفــهــم الــبــطــالــة. وبــيــنــمــا كــان 
بي�ساريد�س مدرًكا بالتاأكيد لقيامهما بهذا 
فقد   - اأحياًنا  معهما  وتعاون  بل   - العمل 
بالن�سار  ويتذكر  اخلا�س.  م�ساره  التزم 
الثمانينيات  اأواخـــر  يف  كري�س  »مقابلة 
الكلية  وكانت  لالقت�ساد.  لندن  كلية  يف 
ق�سايا  على  بكثافة  تركز  الوقت  ذلك  يف 
كادًحا  »يعمل  بي�ساريد�س  كان  البطالة. 
بالتوازي«. وبدت مناذجه غريبة ومعقدة 
 - بب�ساطة منوذج ليارد  ما مقارنة  نوًعا 
اأن  اعتقدوا  النا�س  اإن  اأقــول  ولن  نيكل.. 
عمله  يف  قــدًمــا  مي�سي  اأن  يجب  كري�س 
يكن  مل  ولكنه  �سلة،  ذات  اأ�سياء  ويتناول 

�سمن فريق )كلية لندن لالقت�ساد( الأ�سا�سي.
حت�سني �سوق العمل

اإلى  املطابقة  دالة  ب�ساأن  بي�ساريد�س  اأدى عمل 
منحنى  وهــو  بفريدج،  مبنحنى  الهتمام  جتديد 
العالقة بني البطالة والوظائف ال�ساغرة. والعالقة 
ذاتها كان ير�سدها القت�سادي وامل�سلح الجتماعي 
القرن  اأربعينيات  يف  بيفرييدج  ويليام  الريطاين 
كانت  مــزدهــًرا،  القت�ساد  كان  عندما  الع�سرين: 
العك�س  وكان  كثرية،  وال�سواغر  منخف�سة  البطالة 
بي�ساريد�س  يقدم  ومل  الــركــود.  فــرة  يف  �سحيح 
اأ�سا�ًسا نظرًيا للمنحنى فح�سب، واإمنا �ساعد كذلك 
على تف�سري التحركات حوله - تعرف باأنها »حلقات« 
وكما  الركود.  من  خارًجا  القت�ساد  كان  عندما   -
وبلدان  املتحدة  الوليات  العمل  يف  اأ�سواق  جتاهد  
اأخرى اليوم لتنف�س عن نف�سها اآثار الركود الكبري، 
هناك حلقات حميطة مبنحنى بيفرييدج، كما تنباأ 

بي�ساريد�س.
ومـــن النــعــكــا�ــســات الــعــمــلــيــة الأخـــــرى لعمل 
بي�ساريد�س دعمه لل�سيا�سات التي ت�ساعد العاطلني 
الــعــمــل. وهــذه  �ــســوق  اإلـــى  الــعــودة  العمل على  عــن 
العمل  �سوق  �سيا�سات  باأنها  ُتعرف  التي  ال�سيا�سات 

العاملني  تدفع  التي  احلوافز  على  توؤثر  »الفعالة«، 
للبحث عن وظائف وقبولها. ويتفق خراء القت�ساد 
على �سرورة ح�سول على العاملني على اإعانة دخل 
يف فرات تعطلهم عن العمل، لكن بي�ساريد�س كتب 
اأن  ا  اأي�سً ينبغي  ال�سيا�سات  اأن  نوبل  حما�سرة  يف 
»حتفز البحث عن عمل بكثافة اأكر، )الذي( ميكن 
ويح�سن  املن�ساأ،  نحو  بيفرييدج  منحنى  ُيحول  اأن 
اأداء �سوق العمل يف مطابقة العاملني مع الوظائف. 
فــرات  ت�سبح  الفعالة،  ال�سيا�سات  هــذه  »وبـــدون 
اأمل  »خيبة  من  يزيد  مما  للغاية،  طويلة  البطالة 
املتعطلني عن العمل.. ويف�سي اإلى حرمان العاملني 

من العودة اإلى القوى العاملة«.
ووجــــدت هـــذه الــنــتــائــج طــريــقــهــا نــحــو دوائـــر 
احلكومات  تفاعل  طريقة  على  ـــرت  واأث ال�سيا�سة 
يف ���ش��وق �ل��ع��م��ل خ���الل ف����ر�ت ه��ب��وط �ل��ن�����ش��اط 
يقول  مــثــاًل،  املــتــحــدة  اململكة  ففي  القــتــ�ــســادي. 
يف  مهم  دور  الفعالة  لل�سيا�سات  كــان  بي�ساريد�س 
احتواء البطالة طويلة املدى يف فرة الركود الكبري. 
الوليات  اتخذت  ذلك،  من  العك�س  على  اأنه  ويذكر 
البطالة  اإعانات  بتقدمي  ال�سائبة  اخلطوة  املتحدة 
ولكنها مل تبذل جهًدا كافًيا حل�سول العاطلني على 

العمل  �سوق  �سيا�سات  وظائف من جديد من خالل 
البطالة طويلة  ارتفاع معدل  اإلى  اأدى  الفعالة، مما 
للقلق.  مثرية  ب�سورة  املتحدة  الــوليــات  يف  الأجــل 
نوبل  جائزة  على  حائز  وهو  اأكرلوف  جورج  ويقول 
ق�سايا  يف  ببحوثه  ــا  اأيــ�ــسً ومــعــروف  2001م  عــام 
البطالة، »اإن تركيز كري�س على فقدان املهارات مع 
طول فرات البطالة - ومن ثم احلاجة اإلى احلد من 

طول فرات البطالة - هو اأحد م�ساهماته الباقية«.
حماية املوظفني

من جانب اآخر ثبتت منفعة منوذج »دي اإم بي« 
وي�سعى  العمل.  �سوق  �سيا�سات  ت�سميم  يف  الكبرية 
البطالة  من  العاملني  حماية  اإلى  البلدان  من  كثري 
من خالل الإجــراءات الإداريــة التي تكلف اأ�سحاب 
العمل الوقت واملال عند ت�سريح اأي عامل - وتتمثل 
ت�سريح  على  �سرائب  فر�س  يف  اأ�سا�سية  ب�سورة 
العمالة. وهذا النوع من ت�سريعات احلماية الوظيفية 
يخف�س بالفعل حجم التدفق الإجمايل نحو البطالة، 
باحلد من هدم الوظائف. لكن هذا الت�سريع يحول 
ُتن�سئ  »حينما  العمل.  فــر�ــس  اإنــ�ــســاء  دون  ــا  اأيــ�ــسً
ال�سركة وظيفة فاإنها تتوقع اأن تدفع �سريبة )عالية 
ا�سطرت  اإذا  م�ستقباًل  مــا  تــاريــخ  يف  الت�سريح( 

المجهر
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الإ�سكان  الت�ساريح تريد اخلري، فالأولن يريدان ال�سغط على وزارة  هذه 
لإجناز م�ساريعها، واملطالبة ببدل ال�سكن للموظفني يف احلكومة، والثاين يريد 
وتكراره يف  تكري�سه  لكن كل ذلك مع  ر�سومها،  الت�سالت  �سركات  اأن تخف�س 

ال�سحف ي�سبح جزًءا من ثقافة النا�س وبالتايل ممار�ستهم، كيف ذلك؟
بالتاأكيد هناك من ي�سكن باأكرث من ثلث راتبه ال�سهري، لكنه اإما �ساحب مال 
من م�سدر غري الوظيفة كالإرث، اأو �ساحب جتارة، اأو حتى رمبا فا�سد مرت�س، 
اإدارة ماليته،  وبالطبع هناك �ساحب املظاهر الكاذبة واجلاهل الذي ل يعرف 
ا هناك الواعي، والقنوع، واملكافح، والنزيه، واملخطط لالرتقاء بحياته  لكن اأي�سً

�سيًئا ف�سيًئا.

اأت�ساءل: ملاذا الأ�سقاء والأ�سدقاء من املوظفني غري ال�سعوديني يف وظائف 
اأنهم  ونرى  نزورهم  ونحن  ال�سكن،  يف  راتبهم  ثلث  ي�ستنزفون  ل  جيدة،  ومهن 
يعي�سون معي�سة لئقة، وباأثاث لئق، وير�سمون حياتهم وفًقا لحتياجاتهم، وهم 
ي�سكنون نف�س املدن وبع�سهم نف�س الأحياء التي ن�سكن، واأ�سدد هنا على املوظفني 

فقط، اأما التاجر اأو امل�ستثمر اأو املت�سر عليه منهم فهذا �ساأن اآخر.
ل�ست اأقول باأن الإيجارات رخي�سة، لكنني اأقول بوجوب احلذر من تعميمات 
لأن  عليه،  البناء  ميكن  معياًرا  ولي�ست  اأحــد،  يدر�سها  مل  مئوية  بن�سب  رقمية 
اخلراء  اأفــواه  من  الدخل  متو�سط  اأو  العادي  املواطن  ياأخذها  التي  امل�سلمات 

وامل�سوؤولني ت�سبح جزًءا من قوانني حياته.
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يف  بي�ساريد�س  ي�سرح  وكما  املــوظــف.  ت�سريح  اإلــى 
نتيجة  العمل  فر�س  خلق  »ويراجع  نوبل  حما�سرة 
من  التدفق  فاإن  العمل،  فر�س  تراجع  ومع  لذلك«. 

البطالة اإلى العمل كذلك ي�سبح اأقل.
حلماية  م�سممة  �سيا�سة  اإن  القول  وخال�سة 
تاأثري  ذات  ت�سبح  اأن  ميكن  البطالة  من  العاملني 
متناق�س مبرور الوقت، فتوؤدي فعلًيا اإلى اإطالة مدة 
توفري  على  �سلبي  تاأثري  حــدوث  خالل  من  البطالة 
اإم  »دي  منـــوذج  يف  النعكا�سات  وهـــذه  الــوظــائــف 
»حماية  الآن  رنانة  اأ�سبحت  التي  املقولة  تدعم  بي« 
كبري  جهد  وبــذل  الــوظــائــف«.  حماية  ل  املوظفني، 
حلماية الوظائف املوجودة من خالل القيود الزائدة 
على ت�سريح العمالة ميكن اأن يعرقل توفري الوظائف 
اأن  الأف�سل  ومن  ديناميكي.  اقت�ساد  يف  ال�سرورية 
الوظائف  فقدان  عواقب  من  العاملني  حماية  تتم 
التي  الأخــرى  والطرق  البطالة  اإعــانــات  خــالل  من 
تدعم الدخل - ت�ساحبها �سيا�سات فعالية حل�سول 
املتعطلني عن العمل على وظائف مالئمة من جديد 

قبل اأن تنخف�س مهاراتهم وتقل ثقتهم باأنف�سهم.
ميكن  للوظائف  احلــد  عن  الــزائــدة  واحلماية 
ا اأن توؤدي اإلى ارتفاع بطالة ال�سباب. فال�سباب  اأي�سً
العمل  ما  اأو  يرعون  جمــال  اأي  يف  بعد  يعرفون  ل 
اأ�سحاب العمل لي�سوا  الذي يودون القيام به، بينما 
فبالن�سبة  وبالتايل  اأدائــهــم.  م�ستوى  من  متاأكدين 
ينبغي  اإنـــه  بي�ساريد�س  يــقــول  العاملني،  لل�سباب 
الهتمام ب�سفة خا�سة »مبنحهم فر�سة العمل عن 
عمل«. وكما اأننا ل نتوقع زواجهم باأول من يقابلونه 
باأول  قبولهم  نتوقع  األ  ا  اأي�سً ينبغي  يقابلونها،  اأو 
اأن  ــى  اإل ويــذهــب  الأبـــد.  ــى  اإل واملــكــوث فيها  وظيفة 
ت�سريع احلماية الوظيفية ي�ساعد »العاملني الذكور« 
الآخــريــن،  بالعاملني  ي�سر  »ولكنه  �سًنا..  الأكـــر 
القوى  اإلــى  ين�سمون  الــذيــن  وال�سباب،  كالن�ساء 

العاملة وينف�سلون عنها على نحو اأكرث تكراًرا«.
قطاع اخلدمات.. الأمل

على مدار العقد املا�سي، عمد بي�ساريد�س اإلى 
الهيكلي،  التغيري  ق�سايا  لي�سمل  عمله  نطاق  تو�سيع 

اليورو.. والندم
كان رد الفعل اإزاء اإطالق اليورو يف عام 1992م متبايًنا على جانبي املحيط الأطلنطي. 
ويف 21 �سبتمر 1992، ا�سرك اأربعة اأ�ساتذة م�سهورين من معهد ما�سات�سو�سيت�س للتكنولوجيا، 
اأوليفييه بالن�سار وروديغر دورنبو�س، و�ستانلي في�سر، وبول كروغمان، يف مناق�سة اتفقوا  هم 
وكتب  مواتية«.  غري  اقت�سادية  تبعات  له  �سيكون  موحدة  اأوروبية  عملة  »اإن�ساء  اأن  على  فيها 
بي�ساريد�س يقول »على العك�س من ذلك �ساد �سعور بالن�سوة بني كثري من الأكادمييني يف اأوروبا. 
ومتلكتني هذه الفكرة متاًما«. وان�سم اإلى جلنة ال�سيا�سة النقدية يف بنك قر�س املركزي »من 
�سابق مع فرق عمل يف  بــالدي«. وكان قد عمل يف وقت  اإلى  اليورو  امل�ساعدة على جلب  اأجل 

ال�سويد واململكة املتحدة للنظر يف انعكا�سات اعتماد اليورو على اأ�سواق العمل فيهما.
فر�س  وتوفري  النمو  يعرقل  فهو  بنتائج عك�سية:  »عاد  اليورو  اعتماد  اإن  الآن  يقول  ولكنه 
اأوروبا«. ورمبا كان �سياق ال�سيا�سات القت�سادية الكلية مالئًما لأملانيا  اأنه يق�سم  العمل، كما 
البلدان  حالة  يف  الت�سدد«  »بالغ  اأنه  يرى  ولكنه  ال�سمال«.  يف  الحتاد  اأع�ساء  البلدان  وبع�س 

اأع�ساء الحتاد يف اجلنوب.

ومع حتول القت�سادات نحو قطاع اخلدمات، يقول 
اأن يعتر هذا القطاع مبثابة  بي�ساريد�س، من املهم 
اأمل )من اأجل الإنتاج والنمو( ولي�س عبًئا )عليهما(. 
يواجه كثري من القت�سادات ال�ساعدة اأخطاًرا من 
ويرى  التحويلية،  ال�سناعة  على  الزائد  العتماد 
العمل  من  كبري  قدر  فيها  التحويلية  »ال�سناعة  اأن 
منخف�س التكلفة مما �سيحرم العمالة من اكت�ساب 
مع  التعامل  مــهــارات  ومــن  التقنية  عالية  مــهــارات 
يف  الــوظــائــف  مــن  كثري  يحتاجها  الــتــي  الآخــريــن« 

امل�ستقبل. 
وعن اأوروبا يقول بي�ساريد�س »اإن معظم النق�س 
للجمهور  خــدمــات  تقدم  التي  الوظائف  يف  يكمن 
اأ�سحاب  ـــام  اأم ــة  ـــادة املــرون اأمـــا زي والــ�ــســركــات«. 
اأن  فيمكن  لهم  احلوافز  من  مزيد  وتقدمي  العمل 
والفنادق  التجزئة  جتارة  جمالت  يف  وظائف  يولد 
وخدمات ال�سيارات وي�ساعد اإذن على »ت�سغيل الكثري 
من ال�سباب والن�ساء«. ومن اأجل ذلك من ال�سروري 
يقبل  حتى  ا  منخف�سً لالأجور  الأدنــى  احلد  يظل  اأن 
اأ�سحاب العمل جتربة عاملني جدد. وي�سيف بقوله 

اإلى العمل  اإلى تغيري النظرة  ا حاجة  اأي�سً اإن هناك 
لعميلك  اأف�سل  »فتقدمي خدمة  يف قطاع اخلدمات: 

لن يقلل من �ساأنك«.
وبي�ساريد�س نف�سه معروف ب�سال�سته يف التعامل 
كري�س  طريقة  »اإن  بني  ت�سارلز  يقول  والتوا�سع. 
حمبًبا  جعلته  معه  التعامل  و�سهولة  املت�سنعة  غري 
على  �سنوات  مدى  على  اأ�سرف  وقد  الطالب«.  لدى 
الدكتوراه. ومنه ر�سا مقدم،  عدد كبري من طالب 
الدويل.  النقد  �سندوق  يف  الأوروبية  الإدارة  رئي�س 
مل  نوبل  جائزة  بي�ساريد�س  منح  عن  اأُعلن  وعندما 
لالقت�ساد.  لندن  كلية  يف  مكتبه  يف  مــوجــوًدا  يكن 
يعج  مكتبه  باب  »كــان  بني  ت�سارلز  يقول  كما  ولكن 
بق�سا�سات اأوراق ذات األوان متعددة حتمل عبارات 
التهنئة من طالبه.. وتلك �سهادة جيدة على العمل 

الذي قام به يف حياته«.

للكاتب  مقال  على  الرئي�سية  مادته  يف  املو�سوع  اعتمد 
يف  البحوث  اإدارة  يف  م�ست�ساًرا  يعمل  وهــو  لونغاين  براكا�س 

�سندوق النقد الدويل.
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مؤشرات - أداء شركات الوساطة

اداء �سركات الو�ساطة )جميع عمليات البيع وال�سراء ( يونيو 2014م

Member Activity  - June,  2014

�سركة الو�ساطة 
الرتتيبالن�سبةال�سفقاتالرتتيبالن�سبةكمية التداولتالرتتيبالن�سبة قيمة التداول

Member Name
VALUE %PositionVOLUME %PositionTRADES %Position

3AlJazira Capital%1788,48912.64%12,087,605,604.0019.50%63,946,163,412.7517.76  اجلزيرة كابيتال

1Al Rajhi Capital%21,280,90920.54%21,661,665,335.0015.52%56,913,640,956.0515.81الراجحي املالية 

2NCB Capital%3978,26315.68%31,278,847,938.0011.95%42,447,979,870.1511.79   الأهلي كابيتال

   �سركة اإت�س اإ�س بي �سي العربية ال�سعودية 
7HSBC Saudi Arabia Limited%5427,9956.86%4917,900,046.008.57%33,458,975,793.259.29املحدودة

4Samba Capital%4684,66810.98%5974,255,487.009.10%33,375,307,048.259.27�سامبا كابيتال

6Saudi Fransi Capital%6445,9827.15%6669,304,801.006.25%23,820,607,600.106.62    ال�سعودي الفرن�سي كابيتال

Riyad Capital 5%7488,2377.83%7615,992,247.005.75%22,814,504,547.156.34  الريا�س املالية

10AlIstithmar Capital%8168,2452.70%8445,214,396.004.16%15,779,041,134.504.38 الإ�ستثمار كابيتال 

8ANB Invest%9224,3333.60%9402,718,466.003.76%14,495,158,375.154.03 العربي الوطني لال�ستثمار 

9Derayah Financial%10183,4182.94%10312,482,435.002.92%10,622,168,586.652.95دراية املالية

12Falcom Investment Company%12100,8681.62%11208,792,285.001.95%7,640,115,633.752.12 فالكم للخدمات املالية

  ال�سعودي الهولندي املالية �سركة البالد 
11Al Bilad Investment Company%14104,4651.67%12168,157,564.001.57%5,978,284,726.801.66لال�ستثمار 

Saudi Hollandi Capital 13%1377,3201.24%13175,127,581.001.64%5,624,735,500.451.56   ال�سعودي الهولندي املالية

14Aloula Geojit%1570,5491.13%14104,859,620.000.98%4,008,896,722.851.11     الولى جوجيت كابيتال

Al-Khair Capital Saudi 21%1111,5110.18%15287,153,803.002.68%3,849,526,209.401.07   اخلري كابيتال ال�سعوديه
Arabia

15Alinma Investment Company%1661,4670.99%16102,986,745.000.96%3,401,246,058.700.94�سركة الإمناء لال�ستثمار 

16Al Nefaie Investment Group%1738,3000.61%1760,659,582.000.57%2,307,628,885.500.64     جمموعة النفيعي لالإ�ستثمار

22Credit Suisse Saudi Arabia%189,5770.15%1837,106,664.000.35%1,353,250,674.000.38   كريديت �سوي�س ال�سعودية

17EFG_Hermes KSA%1914,7330.24%1934,663,021.000.32%1,339,356,316.550.37   املجموعة املالية هريمي�س ال�سعودية

24Jadwa Investment%217,7170.12%2023,794,077.000.22%1,083,100,083.400.30    جدوى لال�ستثمار 

Deutsche Securities Saudi 27%245,1400.08%2114,846,376.000.14%895,703,558.400.25    دويت�سه لالأوراق املالية
Arabia

18Osool Capital%2213,8630.22%2219,243,424.000.18%865,158,867.100.24     اأ�سول املالية 

Morgan Stanley Saudi 25%257,5210.12%2314,781,590.000.14%860,070,092.650.24 مورجان �ستانلي ال�سعودية
Arabia

Middle East Financial 20%2011,7160.19%2431,120,680.000.29%800,755,184.100.22   �سركة ال�سرق الأو�سط لال�ستثمار املايل
Investment Company

Merrill Lynch Kingdom of 23%268,3920.13%2512,560,185.000.12%681,357,872.350.19    مرييل لين�س اململكة العربية ال�سعودية
Saudi Arabia

26Audi Capital%236,0300.10%2617,291,452.000.16%655,321,173.300.18   عودة كابيتال 

19Arbah Capital%2811,9400.19%279,376,425.000.09%389,572,762.200.11     اأرباح املالية 

28Muscat Capital%273,5660.06%289,511,385.000.09%335,350,264.300.09     �سركة م�سقط املالية

29Emirates NBD Capital KSA%291,7610.03%296,277,490.000.06%311,159,380.750.09  الإمارات دبي الوطني كابيتال ال�سعودية

30The Investor for Securities%302690.00%30425,814.000.00%12,592,453.450.00 �سركة امل�ستثمر لالأوراق املالية 

10,704,722,518.006,237,244Total%360,066,728,643.200.01املجموع
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اداء �سركات الو�ساطة )جميع عمليات البيع وال�سراء عن طريق النرنت( يونيو 2014م

Internet Activity   - June,   2014

�سركة الو�ساطة

الرتتيبالن�سبةال�سفقاتالرتتيب الن�سبةكمية التداولت الرتتيبالن�سبةقيمة التداول

Company Name
Internet Value

 Internet
 Value
Ratio

 Value
Rank

 Internet
Volume

 Internet
 Volume

Ratio

 Volume
Rank

 Internet
Trades

 Internet
 Trades

Ratio

 Trades
Rank

Riyad Capital 6%71,975,4287.09%72,407,607,6554.56%78,478,831,659.105.10   الريا�س املالية

3AlJazira Capital%13,979,86314.29%113,774,973,37926.09%351,478,055,326.1022.84  اجلزيرة كابيتال

10AlIstithmar Capital%10573,7452.06%101,518,520,5312.88%44,633,181,214.852.90 ال�ستثمار كابيتال 

Saudi Hollandi Capital 15%15215,6700.77%15427,004,2980.81%12,885,255,811.550.84    ال�سعودي الهولندي املالية 

5Saudi Fransi Capital%62,383,8578.56%64,097,768,6337.76%127,232,268,847.508.27 ال�سعودي الفرن�سي كابيتال

7HSBC Saudi Arabia Limited%51,825,2646.56%54,275,828,2408.10%133,336,112,930.158.66    �سركة اإت�س اإ�س بي �سي العربية ال�سعودية املحدودة

8ANB Invest%81,055,4433.79%82,118,913,6274.01%62,331,794,094.504.05   العربي الوطني لال�ستثمار 

4Samba Capital%43,697,88213.28%45,401,897,46910.23%165,438,278,021.5010.75  �سامبا كابيتال

2NCB Capital%34,381,75215.74%36,215,107,41111.77%183,901,582,831.0011.95       الهلي كابيتال

1Al Rajhi Capital%25,016,04618.01%26,941,166,89813.15%208,446,060,654.3513.54       الراجحي املالية

12Al Bilad Investment Company%12446,1761.60%12692,717,5371.31%21,629,391,511.901.41 �سركة البالد لال�ستثمار 

24Emirates NBD Capital KSA%242,8440.01%2310,899,0270.02%461,295,655.050.03   الإمارات دبي الوطني كابيتال ال�سعودية املحدودة 

26Deutsche Securities Saudi Arabia%2600.00%2600.00%0.000.00   دويت�سه لالأوراق املالية

17Osool Capital%1783,9370.30%17176,996,1820.34%6,078,283,987.700.39    اأ�سول املالية 

26Credit Suisse Saudi Arabia%2600.00%2600.00%0.000.00       كريديت �سوي�س ال�سعودية

22EFG_Hermes KSA%218,4210.03%2220,418,5600.04%576,719,242.600.04املجموعة املالية هريمي�س ال�سعودية

26Audi Capital%2600.00%2600.00%0.000.00  عودة كابيتال 

11Falcom Investment Company%11522,4261.88%111,329,288,4482.52%40,029,027,267.602.60   فالكم للخدمات املالية

Middle East Financial 20%2211,4600.04%2120,004,7640.04%612,837,862.600.04     �سركة ال�سرق الأو�سط لال�ستثمار املايل
Investment Company

23Jadwa Investment%234,0910.01%2411,582,9110.02%350,820,567.050.02     جدوى لال�ستثمار

18Muscat Capital%1925,1360.09%1853,267,0550.10%1,876,458,872.600.12  �سركة م�سقط املالية

13Aloula Geojit%13262,0590.94%13616,123,8901.17%18,684,841,810.351.21   الولى جوجيت كابيتال 

25The Investor for Securities%251,6930.01%252,943,1460.01%97,096,172.450.01     �سركة امل�ستثمر لالأوراق املالية 

19Arbah Capital%2024,5930.09%1938,286,5240.07%1,446,042,334.100.09     ارباح املالية 

14Alinma Investment Company%14261,2440.94%14484,702,1920.92%13,948,377,690.450.91  �سركة الإمناء لال�ستثمار

26Morgan Stanley Saudi Arabia%2600.00%2600.00%0.000.00 مورجان �ستانلي ال�سعودية

16Al Nefaie Investment Group%16155,4990.56%16350,103,0170.66%11,192,585,708.400.73     جمموعة النفيعي لالإ�ستثمار

9Derayah Financial%9920,4653.31%91,711,046,5853.24%52,555,223,569.353.41 دراية املالية

21Al-Khair Capital Saudi Arabia%188,8240.03%20103,897,9930.20%1,373,258,648.400.09 اخلري كابيتال ال�سعوديه

Merrill Lynch Kingdom of 26%2600.00%2600.00%0.000.00 مرييل لين�س اململكة العربية ال�سعودية
Saudi Arabia

1,539,073,682,291.205280106597227,843,818Totalاملجموع
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ب�����رع�����اي�����ةمؤشرات - المستثمرون حسب الجنسية

اإح�سائيات التداول ح�سب ت�سنيف اجلن�سية و نوع امل�ستثمر يونيو 2014

قيمة الأ�سهم املتداولة )%( – اجلن�سية 

اأجنبي
)اإتفاقية مبادلة(

1.4%

 موؤ�س�سات
8.7%  اأفراد

89.9%

 قيمة الأ�سهم املتداولة )%( - نوع امل�ستثمر

 �سعودي
96.7%

اأجنبي )مقيم و 
 اإتفاقية مبادلة(

2.9%

 خليجي
1.4%

إحصائيات التداول )تصنيف الجنسية و نوع المستثمر( - يونيه 2014
املتداولة  لالأ�سهم  الإجمالية  القيمة  بلغت 
ريــال،  مليار   180 2014م  يونيه  �سهر  خــالل 
�سهر  تــداولت  عن   %25.6 قــدره  بانخفا�س 

مايو من العام 2014.
امل�ستثمر • نوع 

»الأفـــــراد«   ــراء  ــس � عمليات  قيمة  بلغت   •
159.26 مليار ريال �سعودي )%88.46(، 
 164.47 البيع   عمليات  قيمة  بلغت  فيما 

مليار ريال �سعودي )%91.36( 
“املوؤ�س�سات”   �سراء  عمليات  قيمة  بلغت   •
 ،)%10.62( �سعودي  ريال  مليار   19.11

 12.31 البيع    عمليات  قيمة  بلغت  فيما 
مليار ريال �سعودي )%6.84( 

 – “الأجانب  �سراء  عمليات  قيمة  بلغت   •
ــال  ري مــلــيــار   1.66 مبادلة”  اإتــفــاقــيــات 
قيمة  بلغت  فيما   ،)%0.92( �ــســعــودي 
�سعودي  ريــال  مليار   3.25 البيع  عمليات 

 )%1.80(
• اجلن�سية

»امل�ستثمر  �ــســراء  عمليات  قيمة  بلغت   •
�سعودي  ريــال  مليار   173.12 ال�سعودي« 
)96.16%(، فيما بلغت قيمة عمليات البيع 

171.38 مليار ريال �سعودي )%95.19( 
»امل�ستثمر  �ــســراء  عمليات  قيمة  بلغت   •
�سعودي  ــال  ري مليار   2.60 اخلليجي”  
عمليات  قيمة  بلغت  فيما   ،)%  1.44(
البيع  2.49 مليار ريال �سعودي )%1.38( 
“امل�ستثمر  �ــســراء  عمليات  قيمة  بلغت   •
املبادلة«  واإتــفــاقــيــات  املقيم   – الأجــنــبــي 
4.32 مليار ريال �سعودي )2.40 %(، فيما 
بلغت قيمة عمليات البيع 6.17 مليار ريال 

�سعودي )%3.43( 
و ملزيد من التفا�سيل ا�سغط هنا.

عدد ال�سفقاتكمية الأ�سهم%قيمة الأ�سهمنوع امل�ستثمراجلن�سية

راء
�س

�سعودي
4,738,595,3652,839,119%156,215,834,95586.77اأفراد

433,210,417161,222%16,900,416,2029.39موؤ�س�سات

خليجي
11,832,9486,121%383,334,4410.21اأفراد

59,314,57015,848%2,212,270,5721.23موؤ�س�سات

79,724,38381,219%2,663,002,2061.48اأفراداأجنبي )مقيم(

29,683,57615,093%1,658,505,9460.92اأجنبي )اإتفاقية مبادلة(

5,352,361,2593,118,622%180,033,364,321.60100.00اإجمايل ال�سراء

يع
ب

�سعودي
4,827,507,1472,930,478%161,185,671,22689.53اأفراد

330,554,48763,113%10,192,875,2925.66موؤ�س�سات

خليجي
11,799,9726,183%368,526,2540.20اأفراد

40,771,16119,009%2,118,189,3271.18موؤ�س�سات

93,252,71676,904%2,918,596,4481.62اأفراداأجنبي )مقيم(

48,475,77622,935%3,249,505,7751.80اأجنبي )اإتفاقية مبادلة(

5,352,361,2593,118,622%180,033,364,321.60100.00اإجمايل البيع
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Sponsored by: 
Market Summary - 1st Half 2014

يف نهاية الن�سف الأول 2014 م اأغلق املوؤ�سر 
عند  )تــــداول(  ال�سعودية  املالية  لل�سوق  الــعــام 
 2،016.45 مرتفعًا  نقطة   9،513.02 م�ستوى 
الفرة  نف�س  باإغالق  مقارنة   )%26.90( نقطة 
من العام ال�سابق. وبالن�سبة لأداء املوؤ�سر من بداية 
العام حتى تاريخه فقد حقق عائدًا ايجابيًا قدره 
977.42 نقطة ))%11.45 وقد كانت اأعلى نقطة 
اإغالق للموؤ�سر خالل الفرة يف يوم 2014/06/10 

م عند م�ستوى 9،905.68 نقطة. 
يف  امل�سدرة  لالأ�سهم  ال�سوقية  القيمة  بلغت 
مليار   1،945.15 م   2014 الأول  الن�سف  نهاية 
اأمريكي،  اأي ما يعادل 518.70 مليار دولر  ريال 

م�سجلة ارتفاعًا بلغت ن�ســــبته 29.93% عن نهاية 
الن�سف الأول من العام ال�سابق.

املتداولة  لالأ�سهم  الإجمالية  القيمة  بلغت 
مليار   1،123.24 م   2014 الأول  الن�سف  خالل 
اأمريكي  دولر  مليار   299.53 يعادل  ما  اأي  ريال 
نف�س  عن   %47.64 ن�ســــبته  بلغت  بارتفاع  وذلك 

الفرة من العام ال�سابق.
خالل  املتداولة*  الأ�سهم  عدد  اإجمايل  وبلغ 
الن�سف الأول 2014 م 38.51 مليار �ســــهم مقابل 
الن�سف  خــالل  تداولها  مت  �سهم  مليار   29.35
بلغت  بــاإرتــفــاع  وذلــك  ال�سابق،  الــعــام  مــن  الأول 

ن�ســــبته %31.23.

خالل  املنفذة  ال�سفقات  عدد  اإجمايل  اأمــا   
مليون   18.51 بلغ  فقد  م   2014 الأول  الن�سف 
تنفيذها  مت  �سفقة  مليون   17.65 مقابـــل  �سفقة 
وذلك  ال�سابق،  العام  من  الأول  الن�سف  خــالل 

باإرتفاع بلغت ن�ســــبته %4.82.

خالل  ال�سركات  اإجــــراءات  جلميع  معدلة   •
الفرة.

الن�سف  خـــالل  ـــداول  ـــت ال اأيـــــام  عـــدد  بــلــغ 
الأول2014، 129 يومًا

الأول  الن�سف  خـــالل  يــومــًا   128 مــقــابــل 
2013 م.

القيمة املتداولة لألسهم تتجاوز 1,123,24 مليار ريال

 18.51 مليون صفقة تم تنفيذها خالل النصف األول 2014 م

  الشركات الجديدة المدرجة 
خالل  النصف األول 2014 م 

ال�سركة  اإدراج  م   2014/02/16 املــوافــق  الحــد  يــوم  يف  مت 
ال�سعودية للت�سويق  براأ�سمال مقداره 250 مليون  ريال مق�سم اإلى 
25 مليون �سهم حيث مت طرح 7.50 مليون �سهم لالكتتاب العام 

وذلك بقيمة 36 ريالت لل�سهم الواحد.
�سركة  اإدراج  م   2014/06/12 املوافق  اخلمي�س  يوم  يف  مت   
ا�سمنت اأم القرى  براأ�سمال مقداره 550 مليون  ريال مق�سم اإلى 
55 مليون �سهم حيث مت طرح 27.50 مليون �سهم لالكتتاب العام 

وذلك بقيمة 10 ريالت لل�سهم الواحد.
�سركة  اإدراج  م   2014/06/26 املوافق  اخلمي�س  يوم  يف  مت 
جمموعة عبداملح�سن احلكري لل�سياحة والتنمية براأ�سمال مقداره 
550 مليون  ريال مق�سم اإلى 55 مليون �سهم حيث مت طرح 16.50 
مليون �سهم لالكتتاب العام وذلك بقيمة 50 ريالت لل�سهم الواحد.

ال�سركة ال�سعودية للت�سويق 
راأ�سمال ال�سركة:  250 مليون ريال مق�سم اإلى 25 مليون �سهم.

اأ�سهم الكتتاب:  7.50  مليون �سهم متثل 30 % من اأ�سهم ال�سركة. 
�سعر الطرح: 36 ريالت لل�سهم الواحد.

فرة الكتتاب: من 2014/01/22م اإلى2014/01/28 م.

  �سركة ا�سمنت ام القرى 
راأ�سمال ال�سركة:  550 مليون ريال مق�سم اإلى 55 مليون �سهم.

اأ�سهم الكتتاب: 27.50 مليون �سهم متثل 50% من اأ�سهم ال�سركة. 
�سعر الطرح: 10 ريالت لل�سهم الواحد.

فرة الكتتاب: من 2014/04/29م اإلى2014/05/05 م.

رفع تعليق تداول �سهم 

الشركة السعودية الهندية للتأمين التعاوني
اأ�سدر جمل�س هيئة ال�سوق املالية قرارًا برفع تعليق تداول اأ�سهم  ال�سركة ال�سعودية 

الهندية للتاأمني التعاوين، اإبتداًء من يوم الثنني 2014/02/10 م. 

رفع تعليق تداول �سهم 

  شركة وقاية للتأمين و إعادة التأمين التكافلي 
اأ�سدر جمل�س هيئة ال�سوق املالية قرارًا برفع تعليق تداول اأ�سهم   �سركة وقاية للتاأمني 

و اإعادة التاأمني التكافلي، اإبتداًء من يوم الربعاء 2014/04/09 م.

رفع تعليق تداول �سهم 

  شركة اتحاد عذيب لالتصاالت
اأ�سدر جمل�س هيئة ال�سوق املالية قرارًا برفع تعليق تداول اأ�سهم   �سركة احتاد عذيب 

لالت�سالت ، اإبتداًء من يوم الحد 2014/06/08 م.

اإلكتتابات األولية
�سركة جمموعة عبداملح�سن احلكري لل�سياحة والتنمية

راأ�سمال ال�سركة:  550 مليون ريال مق�سم اإلى 55 مليون �سهم.
اأ�سهم الكتتاب:  16.5 مليون �سهم متثل 30% من اأ�سهم ال�سركة. 

�سعر الطرح:  50ريالت لل�سهم الواحد.
فرة الكتتاب: من 2014/05/28م اإلى2014/06/03 م.

�سركة احلمادي للتنمية وال�ستثمار
راأ�سمال ال�سركة:  750 مليون ريال مق�سم اإلى 75 مليون �سهم.

اأ�سهم الكتتاب:22.50  مليون �سهم متثل 30% من اأ�سهم ال�سركة. 
�سعر الطرح: 28ريالت لل�سهم الواحد.

فرة الكتتاب: من 2014/06/11م اإلى2014/06/17 م.
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إجراءات الشركات 
و  البرولية  للخدمات  الدري�س  �سركة  رفعت 
النقليات راأ�سمالها  وذلك مبنح �سهم جماين لكل 
3 اأ�سهم، لي�سبح عدد اأ�سهمها امل�سدرة 40 مليون 

�سهـــــم وذلك بتاريخ 2014/03/05 م.
وذلك  راأ�سماله   الوطني  العربي  البنك  رفع 
مبنح ثالثة ا�سهم جمانية لكل 17 اأ�سهم، لي�سبح 
�سهـــــم  مليون   1،000 امل�سدرة  اأ�سهمها  عــدد 

وذلك بتاريخ 2014/03/17 م.
راأ�سماله   الهولندي  ال�سعودي  البنك  رفــع 
لي�سبح   ، اأ�سهم   5 لكل  وذلك مبنح �سهم جماين 
�سهـــــم  مليون   476.28 امل�سدرة  اأ�سهمها  عدد 

وذلك بتاريخ 2014/03/18 م.
الزراعية  للتنمية  الوطنية  ال�سركة  رفعت 
)نادك( راأ�سمالها  وذلك مبنح �سهم جماين لكل 
6 اأ�سهم، لي�سبح عدد اأ�سهمها امل�سدرة 70 مليون 

�سهـــــم وذلك بتاريخ 2014/03/19 م.
راأ�سمالها   املــالــيــة  �سامبا  جمموعة  رفــعــت 
لي�سبح   ، اأ�سهم   3 لكل  وذلك مبنح �سهم جماين 
عدد اأ�سهمها امل�سدرة 1،200مليون �سهـــــم وذلك 

بتاريخ 2014/03/20 م.
القاب�سة  لل�سفر  الــطــيــار  جمــمــوعــة  رفــعــت 
راأ�سمالها  وذلك مبنح �سهم جماين لكل 4 اأ�سهم، 
لي�سبح عدد اأ�سهمها امل�سدرة 150 مليون �سهـــــم 

وذلك بتاريخ 2014/03/20 م.
راأ�سمالها   الزراعية  اجلــوف  رفعت  �سركة 
لي�سبح  اأ�سهم،   5 لكل  جماين  �سهم  مبنح  وذلك 
وذلك  �سهـــــم  مليون   30 امل�سدرة  اأ�سهمها  عدد 

بتاريخ 2014/03/24 م. 

راأ�سمالها   العربية  ال�سمنت  �سركة  رفعت 
لي�سبح  اأ�سهم،   4 لكل  جماين  �سهم  مبنح  وذلك 
�سهـــــم وذلك  اأ�سهمها امل�سدرة 100 مليون  عدد 

بتاريخ 2014/04/01 م.
راأ�سماله   لال�ستثمار  ال�سعودي  البنك  رفــع 
وذلك مبنح �سهم جماين لكل 11 اأ�سهم، لي�سبح 
�سهـــــم وذلك  اأ�سهمها امل�سدرة 600 مليون  عدد 

بتاريخ 2014/04/01 م.
رفعت �سركة اأ�سواق عبداهلل العثيم راأ�سمالها  
وذلك مبنح �سهم جماين لكل �سهم، لي�سبح عدد 
اأ�سهمها امل�سدرة 45 مليون �سهـــــم وذلك بتاريخ 

2014/04/06 م.
ــت �ــســركــة اإحتـــــاد مــ�ــســانــع الأ�ـــســـالك  ــع رف
راأ�سمالها  وذلك مبنح �سهم جماين لكل 8 اأ�سهم 
اأ�سهمها امل�سدرة  43.875مليون  ، لي�سبح عدد 

�سهـــــم وذلك بتاريخ 2014/04/06 م.
راأ�سمالها   للتعمري  الــريــا�ــس  �سركة  رفــعــت 
لي�سبح  اأ�سهم،   3 لكل  جماين  �سهم  مبنح  وذلك 
�سهـــــم  مليون   133.33 امل�سدرة  اأ�سهمه  عــدد 

وذلك بتاريخ 2014/04/14 م.
رفع م�سرف الراجحي راأ�سماله  وذلك مبنح 
�سهم جماين لكل 12 اأ�سهم، لي�سبح عدد اأ�سهمه 
بتاريخ  وذلـــك  �سهـــــم  ــيــون  1،625مــل املــ�ــســدرة 

2014/04/14 م.
التعليم  و  لــلــتــدريــب  اخلــلــيــج  �ــســركــة  رفــعــت 
راأ�سمالها  وذلك مبنح �سهم جماين لكل 6 اأ�سهم، 
اأ�سهمها امل�سدرة 35 مليون �سهـــــم  لي�سبح عدد 

وذلك بتاريخ 2014/04/15 م.

راأ�سماله   الفرن�سي   ال�سعودي  البنك  رفــع 
لي�سبح  اأ�سهم،   3 لكل  جماين  �سهم  مبنح  وذلك 
�سهـــــم  مليون   1،205 امل�سدرة  اأ�سهمها  عــدد 

وذلك بتاريخ 2014/04/16 م.
للموا�سالت  الدولية  املتحدة  ال�سركة  رفعت 
راأ�سمالها  وذلك مبنح �سهم جماين لكل 3 اأ�سهم، 
مليون   40.667 امل�سدرة  اأ�سهمها  عدد  لي�سبح 

�سهـــــم وذلك بتاريخ 2014/04/17 م.
رفعت ال�سركة ال�سعودية لل�سناعات الدوائية 
 9 مبنح   وذلــك  راأ�سمالها   الطبية  وامل�ستلزمات 
�سهم جماين لكل 17 �سهم، لي�سبح عدد اأ�سهمها 
بتاريخ  ـــك  وذل �سهـــــم  مــلــيــون   120 املــ�ــســدرة 

2014/04/17 م.
رفعت �سركة البحر الأحمر خلدمات الإ�سكان 
راأ�سمالها  وذلك مبنح �سهم جماين لكل 2 اأ�سهم، 
اأ�سهمها امل�سدرة 60 مليون �سهـــــم  لي�سبح عدد 

وذلك بتاريخ 2014/04/24 م.
ــورق  ال ل�سناعة  ال�سعودية  ال�سركة  رفــعــت 
راأ�سمالها  وذلك مبنح �سهم جماين لكل 5 اأ�سهم، 
اأ�سهمها امل�سدرة 45 مليون �سهـــــم  لي�سبح عدد 

وذلك بتاريخ 2014/05/04 م.
رفــع بنك اجلــزيــرة راأ�ــســمــالــه  وذلـــك مبنح 
�سهم جماين لكل 3 اأ�سهم، لي�سبح عدد اأ�سهمها 
بتاريخ  ـــك  وذل �سهـــــم  مــلــيــون   400 املــ�ــســدرة 

2014/05/20 م.
�سهم  وذلك مبنح  راأ�سماله   الريا�س  بنك  رفع 
امل�سدرة  اأ�سهمها  لي�سبح عدد   ، �سهم  لكل  جماين 
3،000 مليون �سهـــــم وذلك بتاريخ 2014/05/26 م.

تعليق تداول أسهم 
اأ�سدر جمل�س هيئة ال�سوق املالية قرارًا بتعليق تداول �سهم ال�سركة ال�سعودية الهندية 
للتاأمني التعاوين(وفا للتاأمني( يف ال�سوق املالية ال�سعودية )تداول( وذلك ابتداًء من يوم 

الأربعاء 2014/01/22 م .
اأ�سدر جمل�س هيئة ال�سوق املالية قرارًا بتعليق تداول �سركة وقاية للتاأمني و اإعادة 
الأربعاء  يوم  من  ابتداًء  وذلك  )تــداول(  ال�سعودية  املالية  ال�سوق  يف  التكافلي  التاأمني 

2014/02/26م.
اأ�سدر جمل�س هيئة ال�سوق املالية قرارًا بتعليق تداول �سركة وقاية للتاأمني و اإعادة 
الأربعاء  يوم  من  ابتداًء  وذلك  )تــداول(  ال�سعودية  املالية  ال�سوق  يف  التكافلي  التاأمني 

2014/06/04م.
اأ�سدر جمل�س هيئة ال�سوق املالية قرارًا بتعليق تداول �سركة احتاد عذيب لالت�سالت 

يف ال�سوق املالية ال�سعودية )تداول( وذلك ابتداًء من يوم اخلمي�س 2014/06/05م.

صيانة مؤشرات تداول 
الربع األول 2014 م

اإلى  التالية  وال�سكوك  ال�سركات  اأ�سهم  اإ�سافة  مت 
موؤ�سرات ال�سوق )تداول( وذلك ح�سب �سعر اإقفال الأ�سهم 

وال�سكوك ليوم اخلمي�س املوافق 2014/03/27 م:
1. �سركة بوان.

2. ال�سركة ال�سعودية للت�سويق .
3. �سكوك كهرباء ال�سعودية.

4. واإ�ستبعاد اأ�سهم �سركة وقاية للتاأمني و اإعادة التاأمني 
قطاع  وموؤ�سر  الــعــام  املوؤ�سر  ح�ساب  مــن  التكافلي  
تعليقه  قبل  ال�سهم  اإقفال  �سعر  ح�سب  وذلك  التاأمني 

من التداول.

ملخص السوق - النصف األول 2014م
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Market Summary - 1st Half 2014

مقارنة معلومات التداول الن�سف الأول 2014 م مع  الن�سف الأول 2013 م

Comparing Trading Statistics 1st Half 2014 with 1st Half 2013

Trading Information
ن�سبة التغري الن�سف الأول 2013  الن�سف الأول 2014   June  يونيو  May مايو  April  ابريل الربع الأول 2014 

معلومات التداول
% Change 1st Half - 2013 1st Half - 2014 2014 2014 2014 1st Q - 2014

Transactions 4.82% 17,656,593 18,508,423 3,118,622 3,704,780 3,902,498 7,782,523 عدد ال�سفقات املنفذه

 Shares Traded 31.23% 29,351,238,560 38,516,930,379 5,352,361,259 8,041,373,833 7,600,144,773 17,523,050,514   عدد الأ�سهم املتداولة 

Value Traded (SR) 47.64% 760,814,010,283.75 1,123,242,730,603.85 180,033,364,321.60 242,531,423,418.00 232,300,272,457.80 468,377,670,406.45 قيمة الأ�سهم املتداولة )ريال(

Number of Trading 
Days _ 128 129 22 21 22 64   عدد اأيام التداول    

Daily Average of 
Transactions 4.01% 137,942 143,476 141,756 176,418 177,386 121,602

املتو�سط اليومي لعدد 
ال�سفقات املنفذه

 Daily Average of 
Shares Traded 30.21% 229,306,551 298,580,856 243,289,148 382,922,563 345,461,126 273,797,664

 املتو�سط اليومي لالأ�سهم 
املتداولة

Daily Average of 
Value (SR) 46.49% 5,943,859,455 8,707,307,989 8,183,334,742 11,549,115,401 10,559,103,294 7,318,401,100

املتو�سط اليومي لقيمة الأ�سهم 
املتداولة )ريال(

Market Capitalization 
(SR biln) 29.93% 1,497.11 1,945.15 1,945.15 1,989.64 1,952.48 1,925.05

القيمه ال�سوقيه لالأ�سهم امل�سدره 
)مليار ريال (

All Share Index 
(TASI) 26.90% 7,496.57 9,513.02 9,513.02 9,823.40 9,585.22 9,473.71 املوؤ�سر العام  )نقطة(

ال�سركات اخلم�ص الأكرث ن�ساطا - الن�سف الأول 2014 م

Top Five Active Stocks - 1st Half 2014

By number of transactions من حيث عدد ال�سفقات

Company
ن�سبة ال�سركة من اجمايل ال�سوق ن�سبة ال�سركة من القطاع عدد ال�سفقات 

ال�سركة
% To Market % To Sector Transactions

Alinma 3.24% 52.76% 600,269 الإمناء

 Atheeb Telecom 2.71% 53.76% 501,259 عذيب لالت�سالت

Dar Al Arkan 2.62% 33.61% 485,647 دار الركان

WAFRAH 2.51% 23.19% 464,196 وفرة

SABIC 2.44% 23.91% 450,787 �سابك

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

Company
ن�سبة ال�سركة من اجمايل ال�سوق ن�سبة ال�سركة من القطاع  ال�سهم املتداولة

ال�سركة
% To Market % To Sector Shares Traded

Dar Al Arkan 11.60% 63.95% 4,469,797,539 دار الركان

Alinma 8.82% 70.05% 3,396,782,062 الإمناء

ZAIN KSA 6.60% 56.70% 2,543,986,204 زين ال�سعودية

Saudi Kayan 6.27% 39.67% 2,414,902,209 كيان ال�سعودية

 Atheeb Telecom 4.15% 35.64% 1,599,014,397 عذيب لالت�سالت

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

Company
ن�سبة ال�سركة من اجمايل ال�سوق ن�سبة ال�سركة من القطاع قيمة ال�سهم املتداولة

ال�سركه
%To Market %To Sector Value Traded -SAR

Alinma 5.38% 50.74% 60,474,252,843.10 الإمناء

SABIC 5.37% 33.46% 60,371,157,532.50 �سابك

Dar Al Arkan 4.93% 44.36% 55,324,799,472.00 دار الركان

Saudi Kayan 3.44% 21.44% 38,678,919,176.80 كيان ال�سعودية

Al Rajhi 2.47% 23.29% 27,755,729,405.75 الراجحي
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اأداء موؤ�سرات القطاعات 

Performance of Sectoral Indices

Sectoral Indices
ن�سبة التغري  للعام حتي تاريخه  مايو - 2014 م يونيو - 2014 م

موؤ�سرات القطاعات
YTD  % Change May  - 2014 June  - 2014

Banks & Financial Services 9.00% -2.12% 19,895.04 19,473.94 امل�سارف واخلدمات املالية

Petrochemical Industries 2.59% -1.09% 7,826.06 7,741.10 ال�سناعات البروكيماوية

Cement 13.22% 0.96% 7,875.45 7,951.16 الأ�سمنت

Retail 33.23% -0.73% 15,700.97 15,586.02 التجزئة

Energy & Utilities 8.42% -2.46% 5,956.27 5,809.86 الطاقة واملرافق اخلدمية

Agriculture & Food Indust. 19.53% -0.69% 11,064.57 10,988.77 الزراعة وال�سناعات الغذائية

Telecom. & Information  Tech. 4.80% -6.95% 2,992.49 2,784.60 الإت�سالت وتقنية املعلومات

Insurance 10.01% -5.67% 1,407.76 1,327.99 التاأمني

Multi-Investment 11.29% -8.00% 5,262.46 4,841.71 �سركات ال�ستثمار املتعدد

Industrial Investment 12.42% -5.31% 8,415.51 7,968.92 ال�ستثمار ال�سناعي

Building & Construction 21.31% -4.45% 4,447.17 4,249.47 الت�سييد والبناء

Real Estate Development 30.87% -10.82% 6,989.15 6,233.26 التطوير العقاري

Transport 23.94% 1.31% 7,923.86 8,027.46 النقل

Media & Publishing -3.93% -42.14% 4,543.23 2,628.49 العالم والن�سر

Hotel & Tourism 31.27% -7.82% 23,031.75 21,230.79 الفنادق وال�سياحة

ملخص السوق - النصف األول 2014م
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   Sectoral Activities - First Half 2014

Sector
الن�سبة الى الإجمالى قيمه الأ�سهم املتداولة الن�سبه الى الإجمالى الن�سبه الى الإجمالى الأ�سهم املتداولة ال�سفقات املنفذة

القطاعات
%To Market Value Traded (SR) % To Market Shares Traded % To Market Transactions

Banks & F. Services 10.61% 119,173,649,115.15 12.59% 4,849,210,266.00 6.15% 1,137,722 امل�سارف واخلدمات املالية

Petrochemical Indust. 16.06% 180,426,178,145.20 15.81% 6,087,660,420.00 10.19% 1,885,446 ال�سناعات البروكيماوية

Cement 3.35% 37,597,311,968.05 3.03% 1,168,441,579.00 3.37% 623,684 الأ�سمنت

Retail 6.11% 68,651,117,639.25 2.93% 1,127,259,868.00 7.72% 1,428,081 التجزئة

Energy & Utilities 0.82% 9,243,330,358.30 1.50% 577,165,159.00 0.58% 108,209 الطاقة واملرافق اخلدمية

Agri. & Food Indust. 9.03% 101,375,526,991.85 6.29% 2,422,949,946.00 10.82% 2,002,081 الزراعة وال�سناعات الغذائية

Telecom. & Info. Tech. 6.89% 77,365,239,459.90 11.65% 4,486,415,405.00 5.04% 932,332 الإت�سالت وتقنية املعلومات

Insurance 14.23% 159,842,681,415.40 10.64% 4,099,291,331.00 23.58% 4,363,988 التاأمني

Multi-Investment 3.28% 36,795,142,940.05 3.63% 1,399,265,827.00 3.64% 673,166 �سركات ال�ستثمار املتعدد

Industrial Investment 7.55% 84,757,196,420.00 5.15% 1,981,803,349.00 7.59% 1,405,672 ال�ستثمار ال�سناعي

Building & Construction 5.74% 64,496,449,571.45 5.40% 2,080,304,224.00 7.28% 1,347,505 الت�سييد والبناء

Real Estate Development 11.10% 124,726,484,115.25 18.15% 6,990,050,179.00 7.81% 1,444,948 التطوير العقاري

Transport 2.47% 27,778,668,366.80 1.91% 735,024,151.00 2.67% 493,987 النقل

Media & Publishing 1.10% 12,314,388,202.40 0.62% 240,089,639.00 1.71% 316,113 العالم والن�سر

Hotel & Tourism 1.66% 18,699,365,894.45 0.71% 271,999,036.00 1.87% 345,489 الفنادق وال�سياحة

Total 100.00% 1,123,242,730,603.50 100.00% 38,516,930,379.00 100.00% 18,508,423 الإجمايل

Market Summary - 1st Half 2014
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Banks & Financial Services
قيمة ال�سهم املتداوله ال�سهم املتداوله   ال�سفقات املنفذه

امل�سارف واخلدمات املالية
Value Traded Volume Traded Transactions

Riyad 5,273,999,179.15 293,899,582 55,220 الريا�س

AlJazira 7,724,314,651.30 255,659,667 104,103 اجلزيرة

Saudi Investment 1,072,466,319.80 39,802,299 15,938 ا�ستثمار

Saudi Hollandi 849,214,110.30 21,479,631 7,554 ال�سعودي الهولندي

Saudi Fransi 2,011,758,505.10 70,488,323 19,203 ال�سعودي الفرن�سي

SABB 1,085,069,913.70 22,829,385 8,723 �سـاب

Arab National 1,940,246,079.70 70,173,280 20,599 العربي الوطني

SAMBA 4,752,169,038.85 116,912,917 34,914 �سامبا

Al Rajhi 27,755,729,405.75 415,600,569 181,244 الراجحي

AL Bilad 6,234,429,068.40 145,582,551 89,955 البالد

Alinma 60,474,252,843.10 3,396,782,062 600,269 الإمناء

Total 119,173,649,115.15 4,849,210,266 1,137,722 اجمايل القطاع

Petrochemical Industries
قيمة ال�سهم املتداوله ال�سهم املتداوله   ال�سفقات املنفذه

ال�سناعات البرتوكيماوية 
Value Traded Volume Traded Transactions

CHEMANOL 5,545,169,044.00 333,014,488 110,061 كيمانول

Petrochem 3,736,421,294.20 127,730,363 50,966 بروكيم

SABIC 60,371,157,532.50 523,968,113 450,787 �سابك

SAFCO 4,213,409,987.00 25,857,873 32,355 �سافكو

Industrialization 8,490,565,487.40 265,369,623 78,484 الت�سنيع

Alujain 4,016,947,113.15 162,541,370 87,717 اللجني

Nama Chemicals 12,752,253,750.75 817,555,448 198,998 مناء للكيماويات

SIIG 3,076,770,154.70 88,135,467 31,887 املجموعة ال�سعودية

Sahara Petrochemical 10,244,204,072.35 485,801,802 117,736 ال�سحراء للبروكيماويات

YANSAB 5,268,289,993.25 74,521,067 51,549 ين�ساب

Sipchem 3,112,279,810.50 99,917,987 49,913 �سبكيم العاملية

Advanced 4,531,121,695.40 104,929,095 61,916 املتقدمة

Saudi Kayan 38,678,919,176.80 2,414,902,209 307,185 كيان ال�سعودية

Petro Rabigh 16,388,669,033.20 563,415,515 255,892 برو رابغ

Total 180,426,178,145.20 6,087,660,420 1,885,446 اجمايل القطاع

Cement
قيمة ال�سهم املتداوله ال�سهم املتداوله   ال�سفقات املنفذه

ال�سمنت
Value Traded Volume Traded Transactions

HCC 3,408,239,243.45 142,276,896 56,254 اأ�سمنت حائل

Najran Cement 2,944,015,409.30 111,309,788 51,740 اأ�سمنت جنران

City Cement 3,694,661,872.90 144,388,575 69,096 ا�سمنت املدينة

Northern Cement 5,955,335,158.95 239,873,417 110,401 اأ�سمنت ال�سمالية

UACC 97,437,135.00 3,778,030 73,984 ا�سمنت ام القرى

Arab Cement 3,804,678,672.50 60,455,985 34,772 ال�سمنت العربية

Yamamah Cement 3,801,386,679.00 60,500,377 37,903 ا�سمنت اليمامة

Saudi Cement 1,819,596,041.25 16,577,001 16,219 ا�سمنت ال�سعوديه

Qassim Cement 1,114,329,432.75 12,144,159 14,321 ا�سمنت الق�سيم

Southern Cement 889,971,411.25 7,762,454 15,482 ا�سمنت اجلنوبيه

Yanbu Cement 1,992,795,853.50 28,507,446 18,819 ا�سمنت ينبع

Eastern Cement 1,705,390,900.25 28,082,930 21,910 ا�سمنت ال�سرقية

Tabuk Cement 1,207,613,610.40 40,462,693 19,581 ا�سمنت تبوك

Jouf Cement 5,161,860,547.55 272,321,828 83,202 ا�سمنت اجلوف

Total 37,597,311,968.05 1,168,441,579 623,684 اجمايل القطاع

Retail
قيمة ال�سهم املتداوله ال�سهم املتداوله   ال�سفقات املنفذه

التجزئة
Value Traded Volume Traded Transactions

A. Othaim Market 6,732,556,059.25 74,167,057 124,216 اأ�سواق ع العثيم

Mouwasat 2,212,207,045.25 23,974,216 35,780 املوا�ساة

Extra 1,656,304,526.00 15,162,525 26,314 اإك�سرا

Dallah Health 4,686,470,287.25 52,662,845 80,069 دله ال�سحية
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Retail
قيمة ال�سهم املتداوله ال�سهم املتداوله   ال�سفقات املنفذه

التجزئة
Value Traded Volume Traded Transactions

Care 10,417,318,684.75 159,504,419 146,432 رعاية

Farm Superstore 8,805,128,078.40 99,479,336 359,867 اأ�سواق املزرعة

SASCO 5,818,585,955.45 205,660,807 122,943 �سا�سكو

Thim›ar 10,012,339,098.00 116,916,045 213,354 ثمار

Fitaihi Group 3,219,238,649.20 162,702,643 74,787 جمموعة فتيحي

Jarir 3,413,272,248.25 17,667,940 32,482 جرير

Aldrees 5,569,984,613.35 130,768,014 109,059 الدري�س

AlHokair 3,551,154,959.00 19,960,899 42,463 احلكري

Alkhaleej Trng 2,556,557,435.10 48,633,122 60,315 اخلليج للتدريب

Total 68,651,117,639.25 1,127,259,868 1,428,081 اجمايل القطاع

Energy & Utilities
قيمة ال�سهم املتداوله ال�سهم املتداوله   ال�سفقات املنفذه

الطاقة واملرافق اخلدمية
Value Traded Volume Traded Transactions

Gas & Industrialization 699,192,747.30 24,665,729 18,289 الغاز والت�سنيع

Saudi Electricity 8,544,137,611.00 552,499,430 89,920 كهرباء ال�سعودية

Total 9,243,330,358.30 577,165,159 108,209 اجمايل القطاع

Agriculture & Food Industries
قيمة ال�سهم املتداوله ال�سهم املتداوله   ال�سفقات املنفذه

الزراعة وال�سناعات الغذائية
Value Traded Volume Traded Transactions

SAVOLA Group 3,676,119,050.25 56,589,896 39,891 جمموعة �سافول

WAFRAH 23,338,255,227.70 430,563,407 464,196 وفرة 

SADAFCO 1,396,060,388.25 14,657,713 30,834 �سدافكو

Almarai 5,261,176,779.25 81,410,525 74,214 املراعي

Anaam Holding 6,788,716,528.20 169,202,333 152,956 اأنعام القاب�سة

H B 1,929,325,506.00 26,783,185 52,646 حلواين اإخوان

Herfy Foods 1,701,342,090.50 12,715,719 25,987 هريف لالأغذية

Catering 1,949,552,863.25 12,233,814 21,331 التموين

NADEC 4,132,000,863.40 109,790,706 90,717 نادك

Qassim Agriculture 7,611,409,707.70 426,927,286 167,202 الق�سيم الزراعيه

Tabuk Agriculture 6,811,412,604.80 172,709,919 153,377 تبوك الزراعيه

Saudi Fisheries 17,025,125,528.50 418,574,627 363,076 الأ�سماك

Sharqiya Dev Co 12,233,462,286.25 164,517,868 221,204 ال�سرقية للتنمية

Jouff Agriculture 1,816,016,797.10 40,235,389 40,171 اجلوف الزراعيه

Bishah Agriculture * 0.00 0 0 * بي�سة الزراعيه

Jazan Development 5,705,550,770.70 286,037,559 104,279 جازان للتنمية

Total 101,375,526,991.85 2,422,949,946 2,002,081 اجمايل القطاع

Telecomm. & Information 
Technology

قيمة ال�سهم املتداوله ال�سهم املتداوله   ال�سفقات املنفذه
الت�سالت وتقنية املعلومات

Value Traded Volume Traded Transactions

STC 11,280,718,329.25 177,264,425 67,818 الت�سالت

Etihad Etisalat 14,786,168,035.75 166,150,379 74,419 احتاد ات�سالت

ZAIN KSA 25,556,873,657.40 2,543,986,204 288,836 زين ال�سعودية

Atheeb Telecom 25,741,479,437.50 1,599,014,397 501,259 عذيب لالت�سالت

 Almutakamela* 0.00 0 0 * املتكاملة

Total 77,365,239,459.90 4,486,415,405 932,332 اجمايل القطاع

Insurance
قيمة ال�سهم املتداوله ال�سهم املتداوله   ال�سفقات املنفذه

التاأمني
Value Traded Volume Traded Transactions

Tawuniya 4,325,934,763.50 114,904,950 82,022 التعاونية

ANB Insurance 8,958,959,871.00 122,087,103 297,210 العربي للتاأمني

JaziraTakaful 9,655,737,956.15 165,686,335 199,875 جزيرة تكافل

Malath Insurance 3,397,147,672.70 152,785,564 83,846 مالذ للتاأمني

MEDGULF 5,212,975,262.50 154,223,197 111,920 ميدغلف للتاأمني

ALLIANZ SF 3,763,376,077.50 57,688,939 98,226 األيانز اإ�س اإف

SALAMA 3,059,376,626.20 76,741,866 107,749 �سالمة

Walaa Insurance 4,020,190,321.15 134,733,753 102,844 ولء للتاأمني
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Insurance
قيمة ال�سهم املتداوله ال�سهم املتداوله   ال�سفقات املنفذه

التاأمني
Value Traded Volume Traded Transactions

Arabian Shield 4,388,145,331.25 96,447,060 105,759 الدرع العربي
SABB Takaful 4,948,894,996.45 119,618,793 124,460 �ساب تكافل
SANAD 1,942,454,528.55 98,081,453 76,604 �سند
SAICO 4,031,319,830.55 78,524,490 118,878 �سايكو
 WAFA Insurance 8,907,079,765.65 108,730,600 293,697  وفاء للتاأمني
Gulf Union 3,008,059,936.70 103,758,856 73,586 احتاد اخلليج
ATC 3,094,531,768.15 53,897,486 73,360 الأهلي للتكافل
Al - Ahlia 7,526,222,475.50 123,255,496 209,308 الأهلية
 ACIG 2,981,797,113.90 105,832,518 94,684 اأ�سيج
AICC 1,968,612,094.85 89,113,151 78,752 التاأمني العربية
Trade Union 3,727,880,671.90 125,150,538 92,658 الحتاد التجاري
Sagr Insurance 4,200,661,465.70 124,144,503 102,266 ال�سقر للتاأمني
U C A 2,897,846,418.40 107,743,505 74,841 املتحدة للتاأمني
Saudi Re 5,923,680,248.45 473,247,290 113,720 الإعادة ال�سعودية
Bupa Arabia 5,000,440,139.05 81,095,355 128,855 بوبا العربية
*  Weqaya Takaful 1,941,989,863.80 72,374,817 72,975 * وقاية للتكافل
Al Rajhi Takaful 2,221,563,106.40 48,659,276 61,547 تكافل الراجحي
ACE 2,509,829,529.25 36,834,797 66,046 اي�س
AXA - Cooperative 3,622,077,647.55 85,489,609 102,171 اك�سا - التعاونية
Gulf General 4,219,262,457.30 93,488,503 130,686 اخلليجية العامة
Buruj 3,493,285,153.85 70,373,338 105,637 بروج
Al Alamiya 6,034,857,614.90 73,129,166 157,033 العاملية
Solidarity 5,187,422,214.80 216,382,038 132,601 �سوليدرتي تكافل
Wataniya 3,108,068,971.25 32,114,952 90,914 الوطنية
Amana Insurance 10,443,439,151.90 294,348,743 310,774 امانة للتامني
Enaya 6,879,869,545.15 160,480,297 207,638 عناية
Alinma Tokio M. 3,239,690,823.50 48,122,994 80,846 الإمناء طوكيو م
Total 159,842,681,415.40 4,099,291,331 4,363,988 اجمايل القطاع

Multi- Investment
قيمة ال�سهم املتداوله ال�سهم املتداوله   ال�سفقات املنفذه

�سركات ال�ستثمار املتعدد
Value Traded Volume Traded Transactions

SARCO 9,930,780,810.25 132,671,023 165,389 امل�سايف
Saudi Advanced 5,654,805,598.10 234,350,378 127,744 املتطورة
Al Ahsa for Dev. 7,072,165,405.05 401,805,684 135,519 الح�ساء للتنميه
SISCO 5,921,503,077.45 321,902,946 109,290 �سي�سكو
Assir 5,837,629,405.80 210,626,013 95,360 ع�سري
* Al Baha 0.00 0.00 0.00 * الباحة
kingdom 2,378,258,643.40 97,909,783 39,864 اململكة
Total 36,795,142,940.05 1,399,265,827 673,166 اجمايل القطاع

Industrial Investment
قيمة ال�سهم املتداوله ال�سهم املتداوله   ال�سفقات املنفذه

ال�ستثمار ال�سناعي
Value Traded Volume Traded Transactions

Takween 3,443,632,382.35 74,427,548 72,341 تكوين
BCI 4,629,022,393.50 118,303,163 95,978 بى �سى اآى
MA›ADEN 21,025,130,438.90 590,362,042 217,719 معادن
Astra Indust 2,565,675,165.75 43,307,739 53,872 اأ�سرا ال�سناعية
ALSorayai 3,688,797,038.90 153,584,774 89,653 جمموعة ال�سريع
Shaker 3,166,311,324.00 41,629,589 43,182 �ساكر
Pharmaceutical 3,308,861,787.45 72,073,347 46,545 الدوائية
Glass 3,730,204,320.10 108,874,826 70,068 زجاج
FIPCO 9,263,447,068.50 153,884,371 154,981 فيبكو
Maadaniyah 8,061,016,118.30 208,596,354 166,604 معدنية
Saudi Chemical 2,735,764,615.00 42,650,815 28,985 الكيميائيه ال�سعوديه
SPM 7,045,512,191.45 167,127,193 118,102 �سناعة الورق
AlAbdullatif 2,108,363,684.10 49,233,668 41,516 العبداللطيف
Saudi Export 9,985,457,891.70 157,747,920 206,126 ال�سادرات

Total 84,757,196,420.00 1,981,803,349.00 1,405,672 اجمايل القطاع
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Building & Construction
قيمة ال�سهم املتداوله ال�سهم املتداوله   ال�سفقات املنفذه

الت�سييد والبناء
Value Traded Volume Traded Transactions

ASLAK 2,217,583,716.90 53,201,959 40,387 اأ�سالك

Bawan 12,829,275,051.75 204,648,514 338,103 بوان 

* MMG 0.00 0 0 * جمموعة املعجل

SSP 1,161,704,342.00 31,549,972 28,730 الأنابيب ال�سعودية

ALKHODARI 4,334,183,499.50 113,246,437 86,069 اخل�سري

Ceramic 3,014,855,708.75 22,812,369 42,840 اخلزف

Gypsum 4,751,132,877.30 138,357,811 90,783 اجلب�س

Cables 3,904,744,978.25 297,564,064 95,270 الكابالت

Saudi Industrial 5,290,310,535.20 251,091,523 110,503 �سدق

Amiantit 4,391,629,947.35 252,472,326 68,186 اميانتيت

Pipes 4,115,389,932.05 153,036,769 69,558 اأنابيب

Zamil Industrial 3,531,148,596.15 68,417,238 59,848 الزامل لل�سناعة

AL Babtain 4,755,714,043.00 134,537,253 94,013 البابطني

SVCP 3,437,709,801.00 37,699,355 63,212 الفخارية

MESC 4,145,800,229.25 270,842,923 90,565 م�سك

Red Sea 2,615,266,313.00 50,825,711 69,438 البحر الأحمر

Total 64,496,449,571.45 2,080,304,224 1,347,505 اجمايل القطاع

Real Estate Development
قيمة ال�سهم املتداوله ال�سهم املتداوله   ال�سفقات املنفذه

التطوير العقاري
Value Traded Volume Traded Transactions

Real Estate 4,559,082,445.80 126,781,025 68,327 العقارية

Taiba 9,062,143,285.20 204,071,741 150,458 طيبة لال�ستثمار

Makkah 3,948,986,696.00 49,075,527 71,109 مكة لالن�ساء

Arriyadh Development 5,673,594,480.55 234,581,830 86,011 التعمري

Emaar E .C 12,930,289,433.00 840,592,976 175,527 اإعمار

Jabal Omar 22,408,480,962.30 528,547,744 252,662 جبل عمر

Dar Al Arkan 55,324,799,472.00 4,469,797,539 485,647 دار الأركان

KEC 10,819,107,340.40 536,601,797 155,207 مدينة املعرفة

Total 124,726,484,115.25 6,990,050,179 1,444,948 اجمايل القطاع

Transport
قيمة ال�سهم املتداوله ال�سهم املتداوله   ال�سفقات املنفذه

النقل
Value Traded Volume Traded Transactions

Bahri 7,820,441,600.10 237,472,234 100,031 البحري

SAPTCO 8,098,085,679.90 258,645,402 135,307 النقل اجلماعي

Mubarrad 9,238,674,516.80 202,008,708 206,375 مرد

Budget Saudi 2,621,466,570.00 36,897,807 52,274 بدجت ال�سعودية

Total 27,778,668,366.80 735,024,151 493,987 اجمايل القطاع

Media and Publishing
قيمة ال�سهم املتداوله ال�سهم املتداوله   ال�سفقات املنفذه

العالم والن�سر
Value Traded Volume Traded Transactions

Tihama 7,598,992,784 44,514,176 197,371 تهامه لالعالن

SRMG 1,433,874,578 69,238,049 43,150 الأبحاث و الت�سويق

SPPC 3,281,520,841 126,337,414 75,592 طباعة وتغليف

Total 12,314,388,202.40 240,089,639 316,113 اجمايل القطاع

Hotel & Tourism
قيمة ال�سهم املتداوله ال�سهم املتداوله   ال�سفقات املنفذه

الفنادق وال�سياحة
Value Traded Volume Traded Transactions

ALTAYYAR 6,764,477,123.25 59,120,087 81,197 الطيار

Al Hokair Group 12,543,023.50 204,607 6,363 جمموعة احلكري

Hotels 4,012,225,271.70 106,534,031 81,993 الفنادق

Shams 7,910,120,476.00 106,140,311 175,936 �سم�س

Total 18,699,365,894.45 271,999,036 345,489 اجمايل القطاع

 Market 1,123,242,730,603.50 38,516,930,379 18,508,423 اجمايل ال�سوق

• Suspended. التداول. من  • معلقة 
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FINANCIAL INDICATORS -30/06/2014 املوؤ�سرات املالية الرئي�سية - 2014/06/30 م

Company

Close  
Price

Book  
Value (SR) P/B Value EPS (SR) P/E Ratio Issued Shares 

(mn)
Market Cap. 

(mn)
Shareholders' 
Equity (mn)

Net Income 
(mn)

ال�سركة
�سعر الإغالق

القيمه 
الدفرتيه

ال�سعر/القيمه 
الدفرتيه

العائد على 
ال�سهم

ال�سعر للعائد
الأ�سهم امل�سدره 

)مليون(
القيمه ال�سوقيه 

)مليون(
حقوق امل�ساهمني 

)مليون(
�سايف الدخل 

)مليون(

Riyad 17.95 11.25 1.59 1.36 13.21 3,000.000 53,850.00 33,763.14 4,075.57 الريا�س

AlJazira 30.58 14.64 2.09 1.66 18.38 400.000 12,232.00 5,857.45 665.39 اجلزيرة

Saudi Investment 25.74 18.28 1.41 2.18 11.79 600.000 15,444.00 10,969.98 1,310.03 ا�ستثمار

Saudi Hollandi 42.40 19.64 2.16 3.30 12.84 476.280 20,194.27 9,353.98 1,572.32 ال�سعودي الهولندي

Saudi Fransi 30.50 20.03 1.52 2.14 14.26 1,205.357 36,763.39 24,140.37 2,577.50 ال�سعودي الفرن�سي

SABB 48.59 23.02 2.11 3.91 12.44 1,000.000 48,590.00 23,023.20 3,906.48 �سـاب

Arab National 27.49 19.53 1.41 2.70 10.19 1,000.000 27,490.00 19,534.60 2,698.73 العربي الوطني

SAMBA 39.61 29.50 1.34 3.83 10.35 1,200.000 47,532.00 35,398.83 4,592.57 �سامبا

Al Rajhi 67.46 24.74 2.73 4.36 15.46 1,625.000 109,622.50 40,206.29 7,092.10 الراجحي

AL Bilad 44.67 13.22 3.38 1.90 23.50 400.000 17,868.00 5,286.11 760.38 البالد

Alinma 18.21 11.43 1.59 0.72 25.38 1,500.000 27,315.00 17,143.97 1,076.19 الإمناء

Total Banks & Financial 
Services Sector - 18.11 1.86 2.44 13.75 12,406.637 416,901.17 224,677.91 30,327.25 اإجمايل قطاع امل�سارف واخلدمات املالية

CHEMANOL 16.14 13.32 1.21 0.68 23.66 120.600 1,946.48 1,606.99 82.26 كيمانول

Petrochem 32.64 8.88 3.68 0.16 205.55 480.000 15,667.20 4,261.83 76.22 بروكيم

SABIC 114.72 54.16 2.12 8.37 13.71 3,000.000 344,160.00 162,484.96 25,106.44 �سابك

SAFCO 160.59 21.25 7.56 9.21 17.43 333.333 53,530.00 7,082.82 3,071.39 �سافكو

Industrialization 32.97 18.61 1.77 1.72 19.17 668.914 22,054.10 12,446.99 1,150.35 الت�سنيع

Alujain 23.72 10.99 2.16 2.03 11.68 69.200 1,641.42 760.46 140.49 اللجني

Nama Chemicals 15.66 10.69 1.46 -0.26 (M)  (س) 128.520 2,012.62 1,374.38 -33.67 مناء للكيماويات

SIIG 36.07 14.65 2.46 2.03 17.74 450.000 16,231.50 6,592.63 914.92 املجموعة ال�سعودية

Sahara Petrochemical 20.84 12.58 1.66 1.26 16.53 438.795 9,144.49 5,519.05 553.18 ال�سحراء للبروكيماويات

YANSAB 70.90 25.73 2.76 4.50 15.74 562.500 39,881.25 14,474.01 2,533.26 ين�ساب

Sipchem 31.62 15.35 2.06 1.70 18.56 366.667 11,594.00 5,629.05 624.65 �سبكيم العاملية

Advanced 44.24 13.35 3.31 3.51 12.59 163.995 7,255.14 2,188.98 576.38 املتقدمة

Saudi Kayan 14.70 9.40 1.56 -0.12 (M)  (س) 1,500.000 22,050.00 14,103.57 -181.61 كيان ال�سعودية

Petro Rabigh 30.89 10.65 2.90 1.59 19.39 876.000 27,059.64 9,327.79 1,395.64 برو رابغ

Total Petrochemical 
Industries Sector - 27.06 2.32 3.93 15.19 9,158.524 574,227.85 247,853.47 36,009.90 اإجمايل قطاع ال�سناعات البروكيماوية

HCC 25.84 10.18 2.54 1.02 25.43 97.900 2,529.74 996.85 99.50 اأ�سمنت حائل

Najran Cement 30.12 11.02 2.73 0.97 31.17 170.000 5,120.40 1,874.23 164.29 اأ�سمنت جنران

City Cement 29.09 10.93 2.66 1.23 23.73 189.200 5,503.83 2,068.05 231.89 اأ�سمنت املدينة

Northern Cement 25.31 11.62 2.18 1.40 18.04 180.000 4,555.80 2,091.31 252.59 اأ�سمنت ال�سمالية

UACC 34.10 10.00 3.41 - - 55.000 1,875.50 550.00 - ا�سمنت ام القرى

Arab Cement 70.25 30.61 2.30 2.00 35.14 100.000 7,025.00 3,060.64 199.92 ال�سمنت العربية

Yamamah Cement 62.96 18.68 3.37 3.79 16.60 202.500 12,749.40 3,783.09 768.07 ا�سمنت اليمامة

Saudi Cement 115.24 19.33 5.96 7.05 16.35 153.000 17,631.72 2,956.79 1,078.16 ا�سمنت ال�سعوديه

Qassim Cement 99.31 20.44 4.86 6.39 15.54 90.000 8,937.90 1,839.39 575.20 ا�سمنت الق�سيم

Southern Cement 116.03 17.31 6.70 6.85 16.95 140.000 16,244.20 2,423.58 958.36 ا�سمنت اجلنوبيه

Yanbu Cement 73.00 20.12 3.63 4.95 14.75 157.500 11,497.50 3,169.06 779.52 ا�سمنت ينبع

Eastern Cement 60.25 24.03 2.51 4.14 14.54 86.000 5,181.50 2,066.51 356.44 ا�سمنت ال�سرقية

Tabuk Cement 30.00 13.65 2.20 1.79 16.74 90.000 2,700.00 1,228.62 161.31 ا�سمنت تبوك

Jouf Cement 19.56 10.73 1.82 0.33 60.12 130.000 2,542.80 1,394.54 42.29 ا�سمنت اجلوف

Total Cement Sector - 16.02 3.53 3.08 18.04 1,841.100 104,095.28 29,502.65 5,667.53 اإجمايل قطاع الأ�سمنت

A. Othaim Market 106.50 18.93 5.63 4.40 24.18 45.000 4,792.50 851.97 198.16 ا�سواق ع العثيم

Mouwasat 102.53 18.93 5.42 4.13 24.81 50.000 5,126.50 946.47 206.63 املوا�ساة

Extra 122.32 17.24 7.09 5.68 21.54 30.000 3,669.60 517.25 170.36 اإك�سرا
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Company

Close  
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(mn)
Market Cap. 
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Dallah Health 98.45 26.21 3.76 2.89 34.07 47.200 4,646.84 1,237.17 136.38 دله ال�سحية

Care 74.34 17.28 4.30 2.09 35.55 44.850 3,334.15 775.07 93.78 رعاية

Farm Superstore 115.10 16.79 6.86 4.90 23.51 25.000 2,877.50 419.75 122.41 اأ�سواق املزرعة

SASCO 28.97 16.49 1.76 0.93 31.13 45.000 1,303.65 742.10 41.88 خدمات ال�سيارات

Thim›ar 79.02 5.54 14.27 1.75 45.20 10.000 790.20 55.36 17.48 ثمار

Fitaihi Group 22.34 13.32 1.68 0.62 36.04 55.000 1,228.70 732.35 34.10 جمموعة فتيحي

Jarir 196.72 13.87 14.19 7.49 26.28 90.000 17,704.80 1,247.99 673.75 جرير

Aldrees 49.82 12.18 4.09 2.72 18.34 40.000 1,992.80 487.15 108.64 الدري�س

AlHokair 190.58 23.10 8.25 7.35 25.94 105.000 20,010.90 2,425.75 771.35  احلكري 

Alkhaleej Trng 59.56 12.72 4.68 2.40 24.85 35.000 2,084.60 445.09 83.88 اخلليج للتدريب

Total Retail Sector - 17.50 6.39 4.27 26.16 622.050 69,562.74 10,883.45 2,658.80 اإجمايل قطاع التجزئة

Gas & Industrialization 29.66 13.35 2.22 1.48 20.03 75.000 2,224.50 1,001.52 111.08 الغاز والت�سنيع

Saudi Electricity 15.75 13.32 1.18 0.67 23.60 4,166.594 65,623.85 55,501.60 2,780.44 كهرباء ال�سعودية

Total Energy & Utilities 
Sector - 13.32 1.20 0.68 23.46 4,241.594 67,848.35 56,503.12 2,891.52 اإجمايل قطاع الطاقة واملرافق اخلدمية

SAVOLA Group 69.04 18.56 3.72 3.43 20.12 533.981 36,866.03 9,913.13 1,832.54 جمموعة �سافول

WAFRAH 59.23 11.12 5.33 0.30 197.66 20.000 1,184.60 222.46 5.99 وفرة

SADAFCO 100.94 28.35 3.56 5.73 17.62 32.500 3,280.55 921.53 186.20  �سدافكو

Almarai 70.03 17.44 4.02 2.53 27.63 600.000 42,018.00 10,462.02 1,520.70 املراعي

Anaam Holding 39.97 9.34 4.28 -1.76 (M)  (س) 19.600 783.41 183.02 -34.48 اأنعام القاب�سة

H B 77.35 21.14 3.66 2.98 25.93 28.571 2,210.00 603.97 85.22 حلواين اإخوان

Herfy Foods 141.25 19.66 7.18 5.85 24.16 33.000 4,661.25 648.84 192.97 هريف لالأغذية

Catering 171.94 14.27 12.05 7.20 23.88 82.000 14,099.08 1,170.51 590.38 التموين

NADEC 41.44 16.81 2.47 1.47 28.27 70.000 2,900.80 1,176.48 102.60 نادك

Qassim Agriculture 15.50 6.75 2.30 -0.32 (M)  (س) 50.000 775.00 337.68 -15.83 الق�سيم الزراعيه

Tabuk Agriculture 40.44 17.54 2.31 0.18 229.25 20.000 808.80 350.82 3.53 تبوك الزراعيه

Saudi Fisheries 38.57 5.44 7.09 -0.88 (M)  (س) 53.538 2,064.94 291.30 -47.22 الأ�سماك

Sharqiya Dev Co 79.45 7.98 9.95 -0.71 (M)  (س) 7.500 595.88 59.87 -5.34 ال�سرقية للتنمية

Jouff Agriculture 47.00 22.66 2.07 3.34 14.05 30.000 1,410.00 679.89 100.34 اجلوف الزراعيه

Bishah Agriculture* 69.75 - - - - 5.000 348.75 - -  بي�سة الزراعيه *

Jazan Development 20.76 11.88 1.75 1.98 10.47 50.000 1,038.00 593.96 99.12 جازان للتنمية

Total Agriculture & Food 
Industries - 16.88 4.17 2.82 23.41 1,635.690 115,045.08 27,615.47 4,616.71

اإجمايل قطاع الزراعة وال�سناعات 
الغذائية

STC 66.75 28.49 2.34 5.41 12.33 2,000.000 133,500.00 56,989.42 10,828.16 الت�سالت

Etihad Etisalat 81.79 31.69 2.58 8.75 9.35 770.000 62,978.30 24,401.96 6,736.54 احتاد ات�سالت

Zain KSA 9.91 5.95 1.66 -1.46 (M)  (س) 1,080.100 10,703.79 6,429.08 -1,571.88 زين ال�سعودية 

Atheeb Telecom 12.94 4.16 3.11 -1.55 (M)  (س) 157.500 2,038.05 655.73 -244.51 عذيب لالت�سالت

Almutakamela* 24.30 - - - - 100.000 2,430.00 - - * املتكاملة

Total Telecomm. & 
Information Tech. Sector - 21.54 2.39 3.83 11.19 4,107.600 211,650.14 88,476.18 15,748.32 اإجمايل قطاع الت�سالت وتقنية املعلومات

Tawuniya 42.21 17.13 2.46 -4.90 (M)  (س) 100.000 4,221.00 1,713.07 -489.69 التعاونية

ANB Insurance 69.67 8.13 8.57 -1.03 (M)  (س) 17.500 1,219.23 142.24 -18.10 العربي للتاأمني

Jazira Takaful 67.33 9.93 6.78 0.08 826.28 35.000 2,356.55 347.46 2.85 جزيرة تكافل

Malath Insurance 21.09 9.53 2.21 -1.32 (M)  (س) 30.000 632.70 285.85 -39.63 مالذ للتاأمني

MEDGULF 34.52 10.43 3.31 -1.72 (M)  (س) 100.000 3,452.00 1,043.25 -172.33 ميدغلف للتاأمني

ALLIANZE SF 53.38 8.40 6.35 0.20 264.32 20.000 1,067.60 168.00 4.04 األيانز اإ�س اإف

SALAMA 33.21 2.81 11.80 -3.86 (M)  (س) 10.000 332.10 28.14 -38.56 �سالمة

Walaa Insurance 31.48 9.66 3.26 -0.40 (M)  (س) 20.000 629.60 193.29 -7.90 ولء للتاأمني
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Arabian Shield 56.94 11.88 4.79 0.36 158.61 20.000 1,138.80 237.64 7.18 الدرع العربي

SABB Takaful 42.62 10.18 4.19 0.48 88.07 34.000 1,449.08 346.03 16.45 �ساب تكافل

SANAD 14.04 2.87 4.89 -2.60 (M)  (س) 20.000 280.80 57.47 -51.94 �سند

SAICO 48.40 5.46 8.87 -2.29 (M)  (س) 10.000 484.00 54.57 -22.94 �سايكو

WAFA Insurance 35.29 3.13 11.28 -0.83 (M)  (س) 10.000 352.90 31.30 -8.27 وفا للتاأمني

Gulf Union 33.90 5.41 6.27 -0.84 (M)  (س) 22.000 745.80 119.04 -18.44 اإحتاد اخلليج

ATC 59.00 8.64 6.83 0.58 102.24 16.667 983.33 144.01 9.62 الأهلي للتكافل

Al - Ahlia 54.37 2.62 20.76 -1.79 (M)  (س) 10.000 543.70 26.20 -17.88 الأهلية

ACIG 23.84 5.21 4.58 0.62 38.27 20.000 476.80 104.22 12.46 اأ�سيج

AICC 17.54 3.07 5.72 -3.96 (M)  (س) 20.000 350.80 61.34 -79.14 التاأمني العربية

Trade Union 33.10 9.36 3.54 -2.04 (M)  (س) 27.500 910.25 257.47 -56.04 الحتاد التجاري

Sagr Insurnce 40.85 13.57 3.01 1.84 22.20 25.000 1,021.25 339.28 46.01 ال�سقر للتاأمني

U C A 28.13 8.49 3.31 -3.28 (M)  (س) 28.000 787.64 237.81 -91.98 املتحدة للتاأمني

Saudi Re 12.02 8.40 1.43 -0.93 (M)  (س) 100.000 1,202.00 839.86 -92.71 الإعادة ال�سعودية

Bupa Arabia 82.63 17.56 4.71 3.26 25.32 40.000 3,305.20 702.45 130.56 بوبا العربية

* Weqaya Takaful 19.39 - - - - 20.000 387.80 - - * وقاية للتكافل

Al Rajhi Takaful 41.06 4.52 9.07 -0.59 (M)  (س) 20.000 821.20 90.49 -11.76 تكافل الراجحي 

ACE 70.22 17.49 4.01 1.15 61.28 10.000 702.20 174.92 11.46 اي�س

AXA - Cooperative 43.51 9.78 4.45 0.68 63.55 20.000 870.20 195.62 13.69 اك�سا - التعاونية

Gulf General 43.05 9.65 4.46 0.46 93.92 20.000 861.00 192.96 9.17 اخلليجية العامة

Buruj 53.42 5.70 9.37 0.47 113.73 13.000 694.46 74.09 6.11 بروج للتامني

Al Alamiyah 151.24 4.82 31.39 -2.04 (M)  (س) 20.000 3,024.80 96.35 -40.83 العاملية

Solidarity 19.10 5.37 3.55 -2.53 (M)  (س) 55.500 1,060.05 298.19 -140.65 �سوليدرتي تكافل

Wataniya 91.67 6.35 14.45 -3.21 (M)  (س) 10.000 916.70 63.45 -32.10 الوطنية

Amana Insurance 30.99 6.05 5.12 -0.31 (M)  (س) 32.000 991.68 193.55 -9.91 امانة للتامني

Enaya 37.67 7.18 5.25 -1.41 (M)  (س) 40.000 1,506.80 287.24 -56.21 عناية

Alinma Tokio M 66.05 5.61 11.76 -1.64 (M)  (س) 20.000 1,321.00 112.29 -32.78 الإمناء طوكيو م

Total Insurance Sector - 9.11 4.44 -1.24 55.37 1,016.167 41,101.02 9,259.12 -1,260.18 اإجمايل قطاع التاأمني

SARCO 74.40 40.50 1.84 1.18 63.28 15.000 1,116.00 607.46 17.64  امل�سايف 

Saudi Advanced 26.20 20.39 1.28 0.64 40.67 43.200 1,131.84 880.95 27.83 املتطورة

Al Ahsa for Dev. 17.55 10.82 1.62 0.401 43.71 49.000 859.95 530.11 19.67 الح�ساء للتنميه

SISCO 17.55 12.30 1.43 0.81 21.71 68.000 1,193.40 836.27 54.97 �سي�سكو

Assir 30.41 22.05 1.38 1.19 25.45 126.389 3,843.49 2,787.41 151.00 ع�سري

Al Baha* 13.50 - - - - 15.000 202.50 - - *الباحة

Kingdom 24.10 8.08 2.98 0.20 117.71 3,705.882 89,311.76 29,961.70 758.77 اململكة

Total Multi-Investment Sector - 8.85 2.74 0.26 94.63 4,022.471 97,658.94 35,603.89 1,029.88 اإجمايل قطاع �سركات ال�ستثمار املتعدد

Takween 50.55 13.13 3.85 1.08 47.01 35.000 1,769.25 459.56 37.63 تكوين

BCI 41.08 17.22 2.39 1.34 30.62 27.500 1,129.70 473.59 36.89 بى �سى اآى

MA›ADEN 34.36 21.50 1.60 1.70 20.27 925.000 31,783.00 19,884.94 1,568.37 معادن

Astra Indust 55.11 25.84 2.13 3.34 16.49 74.118 4,084.62 1,915.54 247.77 اأ�سرا ال�سناعية

ALSorayai 23.66 13.19 1.79 -0.06 (M)  (س) 37.500 887.25 494.56 -2.25 جمموعة ال�سريع

Shaker 76.20 19.26 3.96 2.74 27.81 35.000 2,667.00 674.13 95.91 �ساكر

Pharmaceutical 45.03 31.59 1.43 2.46 18.33 120.000 5,403.60 3,790.59 294.84 الدوائية

Glass 37.98 20.41 1.86 1.70 22.28 30.000 1,139.40 612.24 51.14 زجاج

FIPCO 62.80 15.74 3.99 2.22 28.33 11.500 722.20 181.04 25.49 فيبكو

Maadaniyah 37.95 13.38 2.84 0.55 68.93 28.112 1,066.85 376.01 15.48 معدنية

Saudi Chemical 70.64 25.17 2.81 4.80 14.73 63.240 4,467.27 1,591.69 303.26 الكيميائيه ال�سعوديه
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Company

Close  
Price

Book  
Value (SR) P/B Value EPS (SR) P/E Ratio Issued Shares 

(mn)
Market Cap. 

(mn)
Shareholders' 
Equity (mn)

Net Income 
(mn)

ال�سركة
�سعر الإغالق

القيمه 
الدفرتيه

ال�سعر/القيمه 
الدفرتيه

العائد على 
ال�سهم

ال�سعر للعائد
الأ�سهم امل�سدره 

)مليون(
القيمه ال�سوقيه 

)مليون(
حقوق امل�ساهمني 

)مليون(
�سايف الدخل 

)مليون(

SPM 40.95 15.23 2.69 0.87 47.12 45.000 1,842.75 685.45 39.11 �سناعة الورق

AlAbdullatif 42.49 16.09 2.64 3.19 13.34 81.250 3,452.31 1,307.22 258.80 العبداللطيف

Saudi Export 62.15 11.49 5.41 0.57 109.09 10.800 671.22 124.09 6.15 ال�سادرات

Total Industrial Investment Sector - 21.37 1.88 1.95 20.20 1,524.020 61,086.43 32,570.65 2,978.59 اإجمايل قطاع ال�ستثمار ال�سناعي

ASLAK 44.80 11.416 3.924 2.562 17.487 43.875 1,965.600 500.895 112.404 اأ�سالك

Bawan 74.63 15.21 4.91 3.49 21.38 50.000 3,731.50 760.51 174.56 بوان 

MMG* 12.55 - - - - 125.000 1,568.75 - - * جمموعة املعجل

SSP 33.69 15.41 2.19 1.12 29.97 51.000 1,718.19 786.15 57.33 الأنابيب ال�سعودية

ALKHODARI 45.07 15.89 2.84 1.48 30.44 53.125 2,394.34 844.22 78.66 اخل�سري

Ceramic 142.15 42.89 3.31 8.39 16.94 37.500 5,330.63 1,608.21 314.65 اخلزف

Gypsum 34.45 14.69 2.35 0.53 64.70 31.667 1,090.92 465.08 16.86 اجلب�س

Cables 12.30 7.67 1.60 -3.36 (M)  (س) 76.000 934.80 582.82 -255.58 الكابالت

Saudi Industrial 20.90 10.60 1.97 1.21 17.27 40.000 836.00 423.97 48.41 �سدق

Amiantit 17.15 12.68 1.35 0.89 19.26 115.500 1,980.83 1,464.48 102.87 اميانتيت

Pipes 26.20 17.60 1.49 0.52 50.44 40.000 1,048.00 704.09 20.78 اأنابيب

Zamil Industrial 57.11 27.95 2.04 3.98 14.36 60.000 3,426.60 1,676.83 238.67 الزامل لل�سناعة

AL Babtain 33.94 15.45 2.20 2.56 13.24 42.631 1,446.91 658.48 109.31 البابطني

SVCP 97.47 15.63 6.24 5.67 17.20 15.000 1,462.05 234.45 85.03 الفخارية

MESC 15.20 8.28 1.84 0.16 96.68 60.000 912.00 496.69 9.43 م�سك

Red Sea 59.03 15.63 3.78 2.74 21.52 60.000 3,541.80 938.07 164.58 البحر الأحمر

Total Building & 
Constructuion Sector - 13.47 2.75 1.42 20.14 901.298 33,388.91 12,144.92 1,277.96 اإجمايل قطاع الت�سييد والبناء

Real Estate 42.16 27.46 1.54 1.29 32.69 120.000 5,059.20 3,294.87 154.78 العقارية

Taiba 42.73 23.58 1.81 1.67 25.59 150.000 6,409.50 3,536.33 250.45 طيبة لال�ستثمار

Makkah 79.04 36.13 2.19 1.97 40.20 164.816 13,027.08 5,954.46 324.07  مكة لالن�ساء 

Arriyadh Development 22.44 13.00 1.73 1.40 16.07 133.333 2,992.00 1,733.97 186.14 التعمري

Emaar E .C 15.13 9.28 1.63 0.34 44.14 850.000 12,860.50 7,886.37 291.36 اإعمار

Jabal Omar 45.83 9.60 4.77 -0.03 (M)  (س) 929.400 42,594.40 8,926.37 -29.59 جبل عمر

Dar Al Arkan 12.35 15.96 0.77 0.64 19.28 1,080.000 13,338.00 17,240.68 691.71 دار الأركان

KEC 20.44 9.37 2.18 0.03 621.11 339.300 6,935.29 3,180.22 11.17 مدينة املعرفة

Total Real Estate 
development Sector - 13.74 1.99 0.50 31.74 3,766.850 103,215.97 51,753.28 1,880.08 اإجمايل قطاع التطوير العقاري

Bahri 32.23 18.18 1.77 2.38 13.54 315.000 10,152.45 5,725.87 749.78 البحري

SAPTCO 37.50 11.47 3.27 0.63 59.64 125.000 4,687.50 1,433.39 78.60 النقل اجلماعي

Mubarrad 43.12 13.63 3.16 4.92 8.76 18.000 776.16 245.34 88.63 مرد

Budget Saudi 72.09 17.90 4.03 3.78 19.05 40.667 2,931.66 727.96 153.92 بدجت ال�سعودية

Total Transport Sector - 16.31 2.28 2.15 17.32 498.667 18,547.77 8,132.57 1,070.94 اإجمايل قطاع النقل

Tihama 97.25 12.26 7.93 -3.46 (M)  (س) 15.000 1,458.75 183.94 -51.97 تهامة لالإعالن

SRMG 20.85 14.28 1.46 -0.35 (M)  (س) 80.000 1,668.00 1,142.62 -27.93 الأبحاث و الت�سويق

SPPC 25.45 14.59 1.74 0.79 32.04 60.000 1,527.00 875.69 47.66 طباعة وتغليف

Total Media & Publishing Sector - 14.21 2.11 -0.21 32.04 155.000 4,653.75 2,202.24 -32.24 اإجمايل قطاع العالم والن�سر

ALTAYYAR 119.88 15.03 7.98 6.70 17.89 150.000 17,982.00 2,254.16 1,005.38 الطيار

Al Hokair Group 66.50 13.49 4.93 3.63 18.31 55.000 3,657.50 741.86 199.77 جمموعة احلكري

Hotels 38.90 17.75 2.19 1.46 26.69 100.000 3,890.00 1,775.06 145.74 الفنادق

Shams 62.73 8.80 7.13 0.48 129.54 10.150 636.71 89.28 4.92 �سم�س

Total Hotel & Tourism Sector - 15.42 5.38 4.30 19.30 315.150 26,166.21 4,860.35 1,355.80 اإجمايل قطاع الفنادق وال�سياحة

Market - 18.22 2.31 2.30 16.54 46,212.817 1,945,149.612 842,039.27 106,220.86 اجمايل ال�سوق

 ال�سركات التي مل ُتعلن �سايف الدخل، وال�سركات اخلا�سرة )اآخر اأربعة اأرباع(، 
غري م�سمولة يف ح�ساب ن�سبة ال�سعر للعائد للقطاعات ولل�سوق.

�س : املوؤ�سر �سالب لن ال�سركة �سجلت خ�سائر وفقًا للبيانات املالية لآخر اأربعة اأرباع )تنتهي يف 
الربع الول  2014 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 2014 as recent for all companies).
* Suspended
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Aldrees Petroleum & Transport Services Co. increased its 
paid up capital by issuing one bonus share for every 3 shares, 
raising its total number of issued shares to 40 million. Effective 
05/03/2014.

Arab National Bank  increased its paid up capital by issuing 
three bonus shares for every 17 shares, raising its total number 
of issued shares to 1,000 million. Effective 17/03/2014.

Saudi Hollandi Bank increased its paid up capital by issuing 
one bonus share for every 5 shares, raising its total number of 
issued shares to 476.28 million. Effective 18/03/2014.

 National Agriculture Development Co )NADEC). increased 
its paid up capital by issuing one bonus share for every 6 
shares, raising its total number of issued shares to 70 million. 
Effective 19/03/2014.

Samba Financial Group increased its paid up capital by 
issuing one bonus share for every 3 shares, raising its total 
number of issued shares to 1,200 million. Effective 20/03/2014.

Al-Tayyar Travel Group Holding Co. increased its paid up capi-
tal by issuing one bonus share for every 4 shares, raising its total 
number of issued shares to 150 million. Effective 20/03/2014.

Al-Jouf Agriculture Development 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 
24/03/2014.

Arabian Cement 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 01/04/2014.

The Saudi Investment Bank. increased its paid up capital 
by issuing one bonus share for every 11 shares, raising its total 
number of issued shares to 600 million. Effective 01/04/2014.

 Abdullah Al Othaim Markets Company. increased its paid 
up capital by issuing one bonus share for every one share, 
raising its total number of issued shares to 45 million. Effective 
06/04/2014.

United Wire Factories Company. increased its paid up 
capital by issuing one bonus share for every 8 shares, raising 

its total number of issued shares to 43.875 million. Effective 
06/04/2014.

Arriyadh Development Co. increased its paid up capital by 
issuing one bonus share for every 3 shares, raising its total num-
ber of issued shares to 133.33 million. Effective 14/04/2014.

 Al Rajhi Bank. increased its paid up capital by issuing one 
bonus share for every 12 shares, raising its total number of 
issued shares to 1,625 million. Effective 14/04/2014.

Alkhaleej Training and Education 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 
15/04/2014.

Banque Saudi Fransi. increased its paid up capital by issuing 
one bonus share for every 3 shares, raising its total number of 
issued shares to 1,205 million. Effective 16/04/2014.

United International Transportation Co. increased its paid 
up capital by issuing one bonus share for every 3 shares, raising 
its total number of issued shares to 40.667 million. Effective 
17/04/2014.

Saudi Pharmaceutical Indust.& Med. Appliances Corp. 
increased its paid up capital by issuing 9 bonus shares for 
every 17 shares, raising its total number of issued shares to 
120 million. Effective 17/04/2014.

Red Sea Housing Services Company increased its paid up 
capital by issuing one bonus share for every 2 shares, rais-
ing its total number of issued shares to 60 million. Effective 
24/04/2014.

Saudi Paper Manufacturing Co. increased its paid up capital 
by issuing one bonus share for every 5 shares, raising its total 
number of issued shares to 45 million. Effective 04/05/2014.

Bank AlJazira 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 20/05/2014.

Riyad Bank increased its paid up capital by issuing one 
bonus share for every one share, raising its total number of 
issued shares to 3,000 million. Effective 26/05/2014.

Corporate Actions

Shares Trading Suspension
CMA Board issued a resolution to suspend trading on the shares of 

Saudi Indian Company for Co- operative Insurance (WAFA) in the Saudi 
Stock Exchange (Tadawul), effective Wednesday 22/01/2014

CMA Board issued a resolution to suspend trading on the shares 
of  Weqaya Takaful insurance and reinsurance company in the Saudi Stock 
Exchange (Tadawul), effective Wednesday 26/02/2014.

CMA Board issued a resolution to suspend trading on the shares 
of  Weqaya Takaful insurance and reinsurance company in the Saudi Stock 
Exchange (Tadawul), effective Wednesday 04/06/2014.

CMA Board issued a resolution to suspend trading on the shares 
of  Etihad Atheeb Telecommunication Company in the Saudi Stock 
Exchange (Tadawul), effective Thursday 05/06/2014.

Tadawul Indices 
Maintenance – 1st Q 2014

The following companies have been 
included to Tadawul Indices as the stock 
close prices on Thursday  27/03/2014: 

1- Bawan Company.
2- Saudi Marketing Company.
3- Saudi Electricity Company’s sukuk 
4. And exclusion of shares of  Weqaya 

Takaful Insurance and Reinsurance 
Company from TASI and Insurance sector 
index as the stock close price prior to its 
suspension.
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At the end of the 1st Half 2014 
TADAWUL All Share Index (TASI) closed 
at a level of 9,513.02 points, gained 
2,016.45 points (26.90%) over the close 
of the same period of  the previous 
year. On an YTD basis TASI registered 
a positive increase of 11.45% (977.42 
points). Highest close level for the 
index during the period was 9,905.68 
points as on 10/06/2014.

Total equity market capitaliza-
tion at the end of the 1st half 2014 
reached SR 1,945.15 billion (US$ 

518.70 billion), increased by 29.93% 
over the end of the 1st half of the 
previous year.

The total value of shares traded for 
the 1st half 2014 reached SR 1,123.24 
billion (US$ 299.53 billion), increased 
by 47.64 % over the same period of 
the previous year.

The total number of shares traded* 
reached 38.51 billion shares during 
the 1st half 2014 compared to 29.35 
billion shares traded during the 1st 
half of the previous year, increased 

by 31.23%.
The total number of transactions 

executed during the 1st half 2014 
reached 18.51 million compared to 
17.65 million trades during the 1st 
half of the previous year, increased 
by 4.82%.

* Adjusted to all corporate actions during 
the period.
Number of trading days during 1st Half  
2014 were 129, against 128  trading days 
during 1st Half  2013.

Value of Shares Traded Reached SR 1,123.24  billion 
18.51 million Transactions Executed During 1st Half 2014

Lift the Suspension of Shares Trading of

Saudi Indian Company for Co- operative Insurance
CMA Board issued a resolution to lift the suspension of 

shares trading of Saudi Indian Company for Co- operative 
Insurance, effective Monday 10/02/2014.

Lift the Suspension of Shares Trading of

Weqaya Takaful Insurance and Reinsurance Company
CMA Board issued a resolution to lift the suspension of 

shares trading of  Weqaya Takaful insurance and reinsurance 
company, effective Wednesday 09/04/2014.

Lift the Suspension of Shares Trading of

Etihad Atheeb Telecommunication Company
CMA Board issued a resolution to lift the suspension of 

shares trading of  Etihad Atheeb Telecommunication Company, 
effective Sunday 08/06/2014.

New Listing During 
1st Half 2014 

On Sunday 16/02/2014 Saudi Marketing 
Company. was listed (with a paid up capital of SR 
250 million divided into 25 million shares). The com-
pany offered 7.50 million shares at SR 36 per share.

On Thursday 12/06/2014 Umm Al-Qura Cement 
Company. was listed (with a paid up capital of SR 550 
million divided into 55 million shares). The company 
offered 27.50 million shares at SR 10 per share.

On Thursday 26/06/2014 Abdulmohsen Alhokair 
group for Tourism and Development Co. was listed 
(with a paid up capital of SR 550 million divided into 
55 million shares). The company offered 16.50 million 
shares at SR 50 per share.

Saudi Marketing Company
Share Capital: SR 250  million divided into 25 million shares.
Offer Shares: 7.50 million shares (30% of its issued shares).
Offer Price:  SR 36 per share.
Offer Period: From 22/01/2014 to 28/01/2014

Umm Al-Qura Cement Company
Share Capital: SR 550  million divided into 55 million shares.
Offer Shares: 27.50  million shares (50% of its issued shares).
Offer Price:  SR 10 per share.
Offer Period: From 29/04/2014 to 05/05/2014.

Abdulmohsen Alhokair group for Tourism and Development Co
Share Capital: SR 550  million divided into 55 million shares.
Offer Shares: 16. 50  million shares (30% of its issued shares).
Offer Price:  SR 50 per share.
Offer Period: From 28/05/2014 to 03/06/2014.

Al Hammadi Company For Development & Investment
Share Capital: SR 750  million divided into 75 million shares.
Offer Shares: 22.50  million shares (30% of its issued shares).
Offer Price:  SR 28 per share.
Offer Period: From 11/06/2014 to 17/06/2014.

Initial Public Offerings (IPOs)

Sponsored by: 
Market Summary - 1st Half 2014
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Announcement from the CMA 
regarding the listing of  

Abdul Mohsen Al-Hokair Group for 
Tourism and Development Company 

The Capital Market Authority announces that the listing 
and trading of Abdul Mohsen Al-Hokair Group for Tourism 
and Development Company on Thursday 26/6/2014 within 
Hotel & Tourism sector with the symbol 1820, with a fluctua-
tion limit of 10%.

Cancellation of Authorization 
to Barclays Saudi Arabia

Barclays Saudi Arabia had requested Capital 
Market Authority to cancel the authorization to con-
duct the securities business of Dealing as an Agent 
and Underwriter, Managing Investment Funds, 
Discretionary Portfolio Management, Arranging, 
Advising, and Custody. 

The CMA Board of Commissioners issued a reso-
lution approving the cancellation of the authoriza-
tion for Barclays Saudi Arabia, based on its request.

CMA announces the approval 
of offering of investment fund 

•  The CMA Board of Commissioners issued its resolu-
tion involving its approval for Mulkia Investment 
Company to offer “Mulkia IPO Fund” and “Mulkia Saudi 
Equity Fund ".

•  The CMA Board of Commissioners issued its resolu-
tion involving its approval for Al Rajhi Capital to offer 
“Al Rajhi Sukuk Fund”.

Effective May 20th, 2014 the 
Saudi Stock Exchange (Tadawul) was 
granted Affiliate Membership with the 
International Organization of Securities 
Commissions (IOSCO), an international 
body that promotes high standards 
amongst regulators and leading stock 
exchanges around the world. 

Adel Al-Ghamdi, Chief Executive 
Officer of the Saudi Stock Exchange, 
stated: "The Exchange’s membership 
to the International Organization of 
Securities Commissions is one of various 

steps we are taking to create an effec-
tive communication framework with 
market regulators and other leading 
exchanges around the world. We expect 
our membership to support in the 
development our capital market within 
the context of the ever evolving local 
and global regulatory environments”. 
Adding, “This membership comes as 
part of our unwavering efforts to con-
tinue to enhance the status of the Saudi 
Stock Exchange in accordance with our 
vision and overall strategic plans”.

“On behalf of the Saudi Stock 
Exchange, I would like to take this 
opportunity to thank IOSCO for their 
affirmative consideration, and the 
Capital Market Authority for encourag-
ing and sponsoring our membership”

The Saudi Stock Exchange 
joins 62 other affiliate members 
of IOSCO including the New York 
Stock Exchange, the London Stock 
Exchange, Deutsche Börse, the Japan 
Exchange Group, and Bursa Malaysia, 
amongst others.

The Saudi Stock Exchange becomes an affiliate member 
to IOSCO, Strengthening International Links 

Announcement from the CMA 
regarding the listing of  

Umm al-Qura Cement Company 
The Capital Market Authority announces that the listing 

and trading of Umm Al-Qura Cement Company will com-
mence on Thursday 12/6/2014 within Cement sector with 
the symbol 3005, with a fluctuation limit of 10%.

The Saudi Stock Exchange (Tadawul) announces the suspension 
and delisting of Saudi Electricity Company Sukuk 2 

The Saudi Stock Exchange (Tadawul) announces that the suspension of Saudi Electricity Company Sukuk 2 took place 
today Thursday 05/06/2014 based upon the CMA approval of Saudi Electricity Company request to purchase (redeem) the 
SEC SUKUK 2 issue. Accordingly, the SUKUK will be delisted from the Saudi Stock Exchange (Tadawul) on Sunday 06/07/2014.
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News

Imposition of a penalty

Saudi Stock Exchange (Tadawul) 
announces the trading hours during 

the Holy Month of Ramadan
The Saudi Stock Exchange (Tadawul) would like to con-

gratulate all of our market participants and audiences on the 
approach of the holy month of Ramadan. On this occasion, 
the Exchange would like to draw everyone’s attention that the 
trading hours during the holy month of Ramadan will remain 
unchanged and as follows; 
1.  Equity and ETF Market trading hours from 11:00 A.M. to 3:30 P.M. 
2.  Sukuk and Bond Market trading hours from 11:30 A.M. to 3:00 P.M. 

An announcement by the CMA 
regarding the issuance of the final 
decision by the appeal committee 

for the resolution of securities 
conflicts (ACRSC) to convict a 

violator of the Capital Market Law 
and its implementing regulations

CMA announces a final decision by The Appeal 
Committee for the Resolution of Securities Conflicts 
(ACRSC) on 10/08/1435H corresponding to 08/06/2014 
regarding the lawsuit filed by the Capital Market 
Authority (CMA) against Abdullah Bin Sabr Bin Fantool 
Alenazi (the defendant). 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 as well 
as Article (5) and Article (17) of the Securities Business 
Regulations. He (the defendant) practiced securities 
business without being authorized by CMA and gave 
recommendations on the shares of listed companies 
in the Saudi Stock Exchange through an electronic 
forum that sends SMS messages to the subscribers in 
return for different cash subscriptions. 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 Implementing Regulations 
as well as protect the investors from illegal acts.

Amendment to business 
profile of Goldman SACHS

Saudi Arabia Company 
Goldman Sachs Saudi Arabia Company had requested 

the approval to amend its business profile by cancelling its 
Dealing as Agent, as Underwriter and Custody activities.

The CMA Board of Commissioners issued a resolu-
tion approving the amendment of the Business Profile of 
Goldman Sachs Saudi Arabia Company by cancelling its 
Dealing as Agent, as Underwriter and Custody activities. 
Goldman Sachs Saudi Arabia Company is now authorized to 
conduct Managing Investment Fund, Discretionary Portfolio 
Management, Arranging, and Advising.

The National Gas & Industrialization Co. 
The Capital Market Authority announces the issu-

ance of a CMA Board resolution to impose a penalty of 
SR 30,000 (Thirty Thousand Saudi Riyals) on the National 
Gas & Industrialization Co. due to its violation of clause 
(B) of Article (40) of the Listing Rules. The company was 
late to inform the public about its board of Directors’ 
decision on 18/01/2014 to strengthen the claims liability 
with 30,000,000 (Thirty Million Saudi Riyals) . It was later 
announced on19/01/2014.

Alkhaleej Training and Education Company
The Capital Market Authority announces the issuance 

of a CMA Board resolution to impose a penalty of SR 
50.000 (Fiftty Thousand Saudi Riyals) on A lkhaleej Training 
and Education Company due to its violation of clause (A) 
of Article (46) of the Capital Market Law and clause (A) 
of Article (41) of the Listing Rules. The company failed to 
inform CMA and the public about signing a forward sale 
contract worth SR 44,000,000 (Forty Four Million Saudi 
Riyals) with Al Rajhi Bank on 17/06/2013. It was later 
announced on 04/07/2013.

Bank Aljazira
The Capital Market Authority announces the issuance 

of a CMA Board resolution to impose a penalty of SR 
80,000 (eighty Thousand Saudi Riyals) on Bank Aljazira due 
to its violation of clause (B) of Article (40) of the Listing 
Rules. The Bank was late in informing the public about 
its board of Directors’ approval on the resignation of the 
board member Mr. Mohammad Abdullah Alhagbani on 
01/01/2014. It was later announced on 02/01/2014.
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teams to four ambulatory teams and 
employing a team of paramedics for 
the electric vehicles in the plazas of 
the Prophet›s Mosque during the 
Umrah season.

The official spokesman for the Red 
Crescent Authority in Medina Naif 
Al-Ahmadi explained that the plan 
was supported by the assignment of 
98 members of the ambulance and 
emergency technicians from some 
areas of the Kingdom to work within 
the ambulatory teams and health 
care teams working in the plazas of 
the Prophet›s Mosque.

Ahmadi pointed out that air 
ambulance plane of the Saudi Red 
Crescent Authority is on standby for 
any emergency incident may occur 
on the highways leading to and from 
Medina up to the end of the admin-
istrative borders of Medina Region.

He showed that the ambula-
tory teams of fixed internal and 
external centers are 26 teams 
working around the clock and 
employ more than 211 per-

sons, in addition to 22 basic 
ambulances 15 commissioned 

ambulances, together with the 
presence of four medical care 

teams and four advanced ambula-
tory service and rapid intervention 
(Medic) teams that undertake critical 
situations in time of need until the 
arrival of ambulances to the site of the 
case. These teams are characterized by 
quickly move and access to the site, 
plus providing them with advanced 
medical devices.

He stressed that 371 male vol-
unteers and 400 female volunteer 
cooperate with Saudi Red Crescent 
Authority as they work at the plazas of 
Holy Prophet›s Mosque in two shifts, 
and the service is intensified accord-
ing to the plan through increasing 
the ambulatory teams stationed at 
specific points according to a specific 
plan during peak times of the night of 
completing recitation of Qur’an and in 
the day of Lesser Bairam (Eid Al-Fitr) 
before dawn prayers.

Further to these developments, a 

specialist in the Chamber of Commerce 
and Industry in Mecca said that the 
hotels in the Holy City of Mecca started 
executing a plan of five axes, aims to 
raise the occupancy rate of hotels in 
general.

The deputy chairman of the 
hotels committee in the Chamber 
of Commerce and industry in Mecca 
Yasser Hariri said that the develop-
ments taking place in the Grand 
Mosque, which upon completion will 
serve millions of Muslims, led to a 
reduction in the number of pilgrims 
and we as a hotel sector will work hard 
to guide the sector towards success in 
various ways so as not to be affected 
in any way.

Hariri revealed that the months of 
Rajab and Sha'ban of this year wit-
nessed a decline between 35-55% in 
occupancy rates compared to the same 
period of the previous year, indicating 
that the rates of decline varies accord-
ing to the hotel's location and proxim-
ity and distance from the Haram al-
Sharif (Grand Mosque in Mecca).
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News

declare a state of “comprehensive public 
health emergency” due to the absence 
of evidence on the transmission of the 
virus between humans.

Corona virus causes inflammation in 
the lungs accompanied by fever, cough 
and breathing difficulties and can also 
lead to renal failure, and currently there 
is no vaccine against this virus.

The Ministry of Health started 
through the Health Surveillance Center 
in Jeddah Islamic Port implementing 
an awareness and health program for 
the prevention of Corona virus for pil-
grims and visitors coming from various 
countries across the port. 

About five million Muslims per-
formed Umrah last season despite 
a decision by the Ministry of Hajj to 

reduce quotas by twenty percent for 
those coming from abroad, and fifty 
per cent for the local pilgrims.

Kingdom of Saudi Arabia 
announced at the beginning of last 
month that nearly 51 per cent of 
the total cases infected with Corona 
recovered, and it has been reported 
that doctors found evidence, the first 
of its kind relatively, that indicate the 
cause of Corona virus is attributed to 
camels, where camels are suspected 
to be the source of the virus.

According to a study published in 
“New England Journal of Medicine”, the 
virus was found in camels and their 
owners, while the official information 
from around the world point out that 
the exact source of the infection is 
not known yet.

The study cited a deceased person 
who had received treatment at 

King Abdul Aziz University 
Hospital in Jeddah, 

and who had nine 
camels that were 

sick shortly before 
his infection, 

pointing out 
in its medical 
observations 
that he was 
treating his 
camels by 
p u t t i n g 
drops in 
the camels’ 
nose.

T h e 
analysis of 

viral samples 
of the camels 

and the patient 
showed that the entire 

genome sequence of the various 
samples was identical, accord-

ing to the hospital report. 
“These data imply that 

the deadly factors 
of MERS have 

transmitted via close contact with 
infected camels”, the reports states.

Jonathan Pal, a professor of virol-
ogy at the University of Nottingham, 
finds that the evidence indicates 
that camels are the source of virus, 
because of the conformity of the virus 
sequence, while the researcher Paul 
Kellam of the Wellcome Trust Sanger 
Institute did not prove whether the 
infection transmitted through breath-
ing or not, despite making sure that 
the deceased person had put drops 
into the nose of the camels.  The 
behavior of putting drops into the 
nose of the camels strongly supports 
the hypothesis that the camels are 
the source of MERS, Sanger says.

In a related context, President 
of the Saudi Red Crescent Authority 
(SRCA) Prince Faisal bin Abdullah 
adopted recently the plan of the 
SRCA’s branch in Medina. The plan 
involves the creation of the center 
of human and automated commis-
sioning and increasing the number 

of health care teams from two 

Case of the Issue
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The hotels occupancy rates in 
Mecca are increasing during the last 
three weeks of the holy month of 
Ramadan, where the occupancy rate 
in the past five years reached 90 to 100 
per cent, amid increasing numbers 
of pilgrims during this month hitting 
about 5 million pilgrims from various 
countries of the world.

The occupancy rate of hotels in 
Mecca during the holy month of 
Ramadan will not pose an obstacle 
to the pilgrims, the economic expert 
Dr. Ghanem Al-Salim said to “Tadawul”, 
adding that “in the past year 2013 
and until the end of the first half of 
this year Mecca has seen new hotel 
investments up to SAR 100 billions, 
and therefore these new investments 
increase the volume of supply in the 
hotel sector, which offers the con-
venience of pilgrims in Umrah 
and Hajj seasons”.

Dr. Al-Salim pointed out 
that “Corona” virus is currently 
a prominent source of concern 
to pilgrims, noting that it is important 
that Saudi Ministry of Health seeks 
in collaboration with other relevant 
authorities to avoid the spread of the 
virus among pilgrims, expecting that 
relevant authorities will succeed in the 
implementation of this step.

He predicted that the average rate 
of hotels occupancy in Mecca during 
the holy month of Ramadan this year 
will be 80 per cent, attributing the 
expected low rate compared to the 
past few years to the worries of some 
countries about the emergence of the 
«Corona» virus in Saudi Arabia during 
the last period.

On the other hand, Mohammed 
Al-Othman, an expert in the tour-
ism and hospitality sector, affirmed 
to «tadawul» that Mecca hotels can 
accommodate most of the pilgrims 
during the holy month of Ramadan. 
«There is a notable increase in the 
number of hotels and hotel rooms, 
and of course, this increase is in the 
interest of the pilgrims.»

Al-Othman pointed out that the 

Umrah season achieved during last 
year unexpected revenues for hotels 
in Holy City of Mecca which exceeded 
SAR 3.6 billions, expecting at the same 
time that the total revenues of the 
current year will amount to SAR 3.2 
billions, attributing the reason for the 
decline in the size of projected revenues 
compared to last year to the fears of 
some pilgrims and countries of the 
«Corona virus».

In the same course, despite warn-
ings from some Islamic countries to 
their citizens requesting them to post-
pone the performance of Umrah and 
Hajj because of fears of the Corona 
virus, Mecca continues to receive large 
numbers of pilgrims, while the offices 
of Islamic Affairs distribute religious 
and medical manuals brochures and 
instructions to pilgrims in the outside 
plazas of the Grand Mosque, but some 
pilgrims do not adhere to medical 
guidelines, according to a report by AFP.

Malaysia also has announced ear-
lier its commitment to the decision 
of the Saudi government to reduce 
quotas of Umrah visas in their efforts to 

contain the spread of Corona, while 
Corona virus, that causes Middle East 
Respiratory Syndrome (MERS), led 
to the death of about 300 people in 
Saudi Arabia, since its emergence in 
September 2012.

Concerned parties in the season 
of Hajj and Umrah said that the influx 
of pilgrims before Ramadan is running 
normally, although some countries 
asked their citizens to postpone 
Umrah because of fears of Corona 
virus, according to a recent economic 
report.

Saad al-Qurashi, a board member 
of Mecca Chamber of Commerce and 
Industry and investor in the Hajj and 
Umrah sector, said “There is no impact 
on the demand for Umrah before 
Ramadan”, adding “I went on tour 
recently in the Maghreb region and 
some other Islamic countries, where 
I noticed that demand for Umrah has 
not been affected by Corona at all”.

The World Health Organization 
declared that they do not recom-
mend cancelling the Hajj (pilgrimage) 
season, and it is not necessary to 
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Case of the Issue

Hotel revenue expected to reach about SAR 3.2 billions 
during the current month of Ramadan

Umrah Season Witnesses Precautionary 
Measures for the Prevention of “Corona”

Riyadh: “Tadawul” 

Mecca opens its doors to guests of Allah (pilgrims) wishing to perform Umrah during the current month 
of Ramadan, amid high precautionary measures to prevent the risk of the “Corona” virus, in order to avoid 
the spread of the virus among pilgrims, while the information revealed exclusively to “Tadawul” indicated 
that the hotels occupancy rate in the first week of the holy month of Ramadan in Mecca is expected to range 
between 50 to 60 per cent.
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With the start of world cup, the 
World Bank issued a report about 
the rights of the players lost in Brazil. 
The report said that players face more 
difficulties in practicing their labor 
rights.

One of such rights is insurance 
against unemployment which repre-
sents fundamental right in relation to 
sport activity. 80 percent of Brazilian 
players do not play more than six 
months per annum when no national 
tournaments are held.

The report cited statement of the 
former goal keeper Rinaldo Martorelli 
who became today a lawyer and presi-
dent of the national union of succor 
professionals. He said that time sched-
ule pursued by playgrounds makes 
players sign a lot of short term con-
tracts and whenever a contract term is 
over, they are fired taking into account 
that there is no insurance against 
unemployment.

The World Bank said that market 
value of Brazilian players participating 
in world cup 2014 was estimated at 
more than 700 million dollars. It also 
said that success stories such as Dany 
Alvis, Nimar Jr. and others who were 
born poor and became rich in suc-
cor playground represent a source of 
inspire for millions of Brazilian youth 
who try to walk in their footsteps. 
However, there is a problem facing 
those who are talented and have good 
luck. Although football represents of 
course a way out of poorness, but few 
people only succeed in that endeavor.

Effects on Capital Markets
Capital markets were present also 

in discussions related to world cup. 
Financial analyst Goldman Sacks issued 
a report entitled “World cup and econ-
omy in 2014”. He said in his report 
that winning in the world cup sup-
ports markets in the country hosting 
its activities over next months after 
that event at a time where the next 
team suffers recession.

Goldman Sacks also said that there 
is a clear pattern of excessive perfor-
mance for the winning team over the 
weeks following the final game of the 
championship. Experts estimate that 
financial markets achieve increase in 

their indices by 3.5% over performance 
of global markets.

Sacks said that one month before 
Brazil’s winning of world cup in 1994 
when games have been played in the 
United States of America, Brazilian 
financial market performance recorded 
an increase by 21% on Stanly combined 
index to reach 38% three months later.

In contrast, seven out of nine mar-
kets were to be declined in terms of 
financial performance after the games 
ended to decrease by 5.6% in average 
over the three months following that 
event.

Non-promising History
Dario Perkins, an expert at Lombard 

Street Research Company, said that his-
tory is full of bad events. The first world 
cup was held in 1930 coinciding with 
the Great Depression.

In 1990, the United States of 
America passed through the stage 
of Great Depression. Four years later, 
global bond markets received devas-
tating blow and a great disturbance. 
In 1998, Russia defaulted in repay of its 
debts, while the largest hedge funds in 
the world collapsed.

The financial analyst says that coin-
cidence of these events led him to 
contemplate about what can be hap-
pened over this year. He supported 
his opinion citing a lot of expecta-
tions including currency war between 
USA and European Union as well as 
un unknown decline in repercussions 
of Ukrainian Russian crisis as expected 
probabilities.

Vector Mathison, the sport econ-
omy expert, expressed his worry as a 
result of financial events following the 
world cup. He said: “Currently, I will 
not put all my money in Brazilian stock 
markets but to the contrary these 
markets may be more risky in par-
ticular especially if we took in account 
the debts that should be paid after 
hosting the world cup in 2014 and 
Olympic games in 2016. They should 
expect that there will be continuous 
headache in Brazil represented in pay-
ment of all debts accumulated as a 
result of preparations for champion-
ships. Brazil has spent up to 6.3 billion 
dollars to build stadiums only. This 
amount exceeds the amounts spent 
on the last two world cup champions 
together at a time where all the other 
infrastructure projects froze such as 
airports, roads, and the other sectors.

Julian Jessup, senior internation-
al economist at Capital Economist 
Company, shares his view where he 
said that it is reasonable that suc-
cess and football victory can provide 
temporary support for economy and 
financial markets. He cited as a proof 
of that the increased consumer trust 
as being one of the important fac-
tors, however, this boom will not 
last for long.

As for beneficiaries of all that, 
they include: contracting sector 
and the companies working in that 
sector. Hotels in the cities hosting 
such events will likely achieve very 
high profits.
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World Cup

Billions in Profit..
and Billions in Loss Too

Global Market

Perhaps it is the first time in the history of world cup that it finds itself hated by people of the host coun-
try. While the President of Brazil tried to resist the assaults that attempted to spoil joy of millions who came 
from around the world, talk increased about the opposite side concerning economic problems suffered by 
Brazilian players themselves besides the tremendous economic problems that Brazilian media said Brazil 
would wake up at the end of world cup on a harmful fact and might spend years to cure.
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The study also suggested that pro-
tecting intellectual property rights is 
considered as one of the main pil-
lars that lead investors to risk their 
resources.

The study explained and analyzed 
effect of TRIPS Agreement in particular 
on all economic aspects in GCC coun-
tries assuring that intellectual property 
rights can constitute an important fac-
tor in the decision taken by the compa-
nies concerning investment in relation 
to some industries. When technologies 
are advanced and at the same time 
they are relatively easy to copy then 
intellectual property rights become 
important factor in investment deci-
sions especially if the concerned coun-
try has the scientific ability to copy and 
a large market enough to justify costs 
of getting patents.

However, investment decision 
depends on other various factors. 
Provision of intellectual property rights 
does not provide alone the necessary 
or sufficient motivations for companies 
to invest in the country.

Moreover, for countries possess-
ing advanced technological abilities, 
owners of the technology may choose 
to license their technology protected 
under intellectual property systems 
instead of directly invest in produc-
tion. Thus, the strong rights may facili-
tate technology transfer according to 
licenses rather than investment.

As for low technology industries, 
of the type which may probably be 
attracted by less advanced technology 
developing country, intellectual prop-
erty rights are unlikely to constitute 
important factor in the investment 
decision.

TRIPS Agreement and Industry
There is a strong link between 

various types of intellectual properties 
included in TRIPS Agreement under 
which GCC countries and various 
industrial activities are included. Often 
intellectual property rights are trans-
lated into industrial products.

TRIPS Agreement is an international 
convention arranged by World Trade 
Organization (WTO) which sets stan-
dards for many forms of intellectual 
property. It also applies to citizens of 

the other member states in the WTO 
which runs it.

The agreement guarantees rights 
of author which covers content pro-
ducers including performance, pro-
ducers of audio records, radio agencies 
as well as geographic indicators includ-
ing names of establishments, industrial 
designs, patents, new plant species, 
trademarks, and undisclosed or secret 
information.

The Agreement also specifies 
implementation procedures and rem-
edies, as well as dispute settlement 
procedures.

Article 28 of TRIPS Agreement 
states that “manufacture or usage” of 
the patented product regarding there-
of or in relation to the process that it 
is produced therefrom without con-
sent of the patent owner is considered 
infringement. Article 26 states similar 
provision in relation to industrial mod-
els. This also applies to the remaining 
types of intellectual property.

Advantages of these provisions 
appear on industry in organizing 
investment in producing products 

related to one of the intellectual prop-
erty types.

Oil and petrochemical sectors are 
of the most important industrial sec-
tors that directly touch economies of 
GCC countries. The large national and 
foreign companies compete on pos-
sessing technologies related to these 
two sectors in the region.

History and Impact
Historically, most laws of intellec-

tual property in GCC countries were 
issued to comply with the global 
trends even before appearance of 
TRIPS Agreement. However, this has 
not permitted to build policies and 
establish industries and investments 
therein based on noncompliance with 
such rights. This situation facilitated 
for GCC countries to amend their laws 
in line with TRIPS Agreement with-
out major problems that should be 
handled and remedied. Also, the GCC 
countries included establishment of 
cooperation and coordination in rela-
tion to intellectual property in article 
20 of the economic agreement con-
cluded between them.
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Gulf Market

Protecting them leads 
investors to risk their resources

A study issued from GCC Economic Cooperation Council called for the importance of increasing coor-
dination regarding intellectual property in GCC countries at the national and regional levels as well as 
raising awareness in this field. It also called for including the provisions in local and regional laws to 
benefit from Gulf cooperation in this regard to stop hacking, protect patents and create safe environment 
for economic investment.

Intellectual Property Rights 
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The Saudi market is one of the big-
gest markets in the region consuming 
infant formula, where population growth 
rate is increasing in the country by up to 
3 per cent annually, a rate that exceeds 
the average of global population growth 
rates, amid government diligent work to 
support the main supply commodities.

In this context, the Saudi Ministry of 
Commerce and Industry included infant 
formula under the provisions of the rules 
governing supply commodities in the 
unusual circumstances, which propelled 
MCI to determine a higher price for 
the infant formula, amid large steps by 
many of food retailers and pharmacies 
during the few days preceding the date 
of implementation of the resolution, to 
stop buying infant formula at the previ-
ous prices, fearing of its accumulation 
and inability to sell them as required, 
following the resolution to cut prices.

MCI fixed the sale price of 400 g 
package at SAR 29 (USD 7.7) and 700 g 
package at a price of SAR 49 (USD 13) 
and 800 g package at a price of SAR 56 
(USD14.9) and 900 g package at a price 
of SAR 63 (USD 16.8).

MCI explained that the resolution 
was taken pursuant to the provisions of 
supply commodities regulatory laws and 
based on what the Ministry monitored 
in its supervisory and inspection visits 
as it observed unjustified increase in 
the prices of those products compared 
to neighboring countries, noting that 
these irregularities come as a result of 
marketing practices and agreements 

in violation of laws, which means that 
the subsidy provided by the State is not 
reflected on the prices of these products.

The ministry said that it, under the 
supply commodities regulatory laws, 
communicated with the manufacturers 
and importers of infant formula in order 
to review violations of each company 
with it executives who prepared for 
the meeting with the ministry, and 
look at the plans of the companies to 
correct their positions based on the 
grace given to them. MCI added that as 
a result of failure to achieve objectives 
of the corrective grace, and due to the 
persistence of violations that have been 
observed, the ministry issued it decision 
to subject infant formula to the provi-
sions of the supply commodities regu-
latory laws in unusual circumstances.

On the first day of implementation of 
the resolution to reduce prices of infant 
formula in Saudi Arabia, MCI started its 
supervisory intensive visits to shops and 
pharmacies in all regions of the Kingdom 
to verify the application of the ministe-
rial decree related to the new pricing of 
infant formula.

The supervisory teams of the 
branches of the ministry observed 
more than 100 violations of the new 
pricing following visits to more than 
600 sites included supermarkets, shops 
and pharmacies, while a number of 
shops were closed and regulatory sanc-
tions have been applied to them. MCI 
also noted that most of shops and phar-
macies in most regions of the Kingdom 

complied to the new pricing of the 
infant formula, indicating that it will 
continue it supervisory tours to make 
sure that there are no violations in the 
pricing of infant formula, as well as 
investigating the complains submitted 
by consumers to curb any manipula-
tion in prices.

It should be noted that MCI has 
announced earlier that the ministe-
rial decree subjecting infant formula 
to the provisions of the supply com-
modities regulatory laws in the unusual 
circumstances and determining the 
upper limit will go into effect as of 
Wednesday, 14th of last June. In the 
same context, the ministry showed that 
the prices of foodstuffs normally subject 
to free competition between dealers 
while following-up the local and global 
prices to identify factors that affect price 
movements, including the conditions 
of shortage of supply in such goods 
or monopoly or unjustified rise and 
working to take the necessary actions 
towards these phenomena.

The ministry called the general con-
sumers to report on points of sale that 
sell at prices higher than those specified 
or violate the regulations by not putting 
the price tag, or any violations related 
to refrain from selling or impose restric-
tions on the sale or storing the goods 
in order to raise prices. The consumers 
can submit their complaints via the 
number of Complaints Center (1900), 
through its Web site or through smart 
phone applications.

62
العدد 93 - يوليو 2014م



MCI Regulates the 
Price of Infant Formula

Saudi Markets

The Final Price Decreasd by 27%

Since Wednesday, 11th of last “June”, Saudi Ministry of Commerce and Industry (MCI) reduced prices 
of infant formula in the final points of sale by up to 27 per cent, in a move that will reduce the rates of 
inflation in the country on one hand, and reorganize the market of supply commodities supported by the 
State on the other hand.

Riyadh: «Tadawul»
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Abdullateef Al-furaihi
Editor-in-Chief

Editorial

The revenues about which the experts and observers of Umrah season 
this year are talking are encouraging figures. These revenues constitute the 
beginning of a renaissance for the investors but their significance is that 
there is a prior renaissance which will be followed by a renaissance including 
giant projects resulting in the convenience and increasing numbers of visi-
tors as well as the provision of opportunities for the investors in their service.

When the projects of King Abdullah bin Abdulaziz, the Custodian of the 
Two Holy Mosques (May Allah support him) to expand the Mataf and the 
Makkah Sanctuary complete in the coming years, no doubt the capacity 
will increase which in turn will raise the revenues of Umrah and Hajj on the 
national economy.  

The completion of all expansion projects of the Kingdom, especially 
those in relation with the two seasons of Hajj and Umrah including the 
completion of the new project of King Abdulaziz airport and the project of 
Al Haramain (The Two Holy Mosques) Train as well as transportation net-
works, in addition to the projects of Al Haram will raise the capacity of the 
Ummrah season to 50 million pilgrims annually according to preliminary 
estimates which means that many improvement and development projects 
are not only for the benefit of the citizens but also they are for the public 
interest of all Muslims who will find more opportunities to visit, facilities and 
projects that make their visit more accessible, easier and consequently of a 
deeper benefit. 

The Saudi renaissance in projects is everywhere. However, the projects of 
Al Haramain (The Two Holy Mosques) and what is associated to them have 
a different character in the minds of Muslims all over the world. The wise 
leadership which dedicated itself and the wealth of our country to serve the 
Two Custodian understands the responsibility we all have as Allah granted 
us to serve his sanctuaries and pilgrims every year. 

The areas which surround the Two Holy Mosques will also witness giant 
projects adopted by the government with the assistance of the private sec-
tor in accordance with an obvious strategy which helps the pilgrim and the 
visitor achieve their objectives with maximum possible benefit and most 
ease and enjoyment available.

These are seasons for profit in the country of good and as we are in the 
month of goodness, we shall congratulate you for the Holy Ramadan wish-
ing you a blessing spiritual worship and acceptance by the Ever Merciful. We 
continue with you our journey towards issues of concern for the economy 
and renaissance of our country.

Best wishes for your year

The Resources of the Seasons

abdullateef.furaihi@tadawul.com.sa
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