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االفتتاحية

عبداللطيف الفريحي
رئي�س التحرير

abdullateef.furaihi@tadawul.com.sa

ت�صهل البنية التحتية الم�صممة جيًدا التطور االقت�صادي, وهي تعد عن�صًرا 

محورًيا في التخ�ص�ص واالإنتاج الفعال وا�صتهالك الب�صائع والخدمات. كما اأنها 

عن�صر حيوي في النمو االقت�صادي والتنمية اللذين يمثالن الخطوة االأولى في 

رفع معدالت المعي�صة.    

الأية  االقت�صادي  النجاح  في  الرئي�صية  المقومات  اأحد  التحتية  البنية  وتعد 

بهذا  المتعلقة  النقاط  اأه��م  اأن  على  والمتخ�ص�صون  المراقبون  ويجمع  دول��ة, 

الجانب هي عوائد البنية التحتية, ودور القطاع الخا�ص, وتقييم البنية التحتية 

واالعتبارات  واللوائح  والت�صعير  ال�صبكية,  ال�صناعات  وطبيعة  عملًيا,  وتنفيذها 

ال�صيا�صية االقت�صادية لتوفير البنى التحتية.

اإن االأنواع المختلفة من البنى التحتية - االإنترنت والهاتف )الخط الثابت 

والبرية والطاقة  والبحرية  الجوية  والموا�صالت  الحديدية  وال�صكك  والجوال( 

ا به, وال تزال الدول النامية تبحث فعلًيا عن  والماء- يفر�ص كل منها تحدًيا خا�صً

مدى اأهمية البنية التحتية لالقت�صاد. 

الجديدة؟  التقنيات  تبني  يتم  كيف  دقيق؟  نحو  على  ذلك  قيا�ص  يمكن  هل 

وهل يمكن اأن ت�صبح خدمات البنية التحتية اأكثر كفاءة؟ ولعل هذه االأ�صئلة تزيد 

ا في بالدنا التي ت�صهد موؤخًرا  في حال االإجابة عليها من االأثر المتوقع خ�صو�صً

اإنفاًقا �صخًيا وكريًما من الحكومة في �صتى المجاالت.

لقد و�صعت الحكومة ومن خالل خطط التنمية هذه االأفكار ن�صب عينيها, 

الخا�ص,  القطاع  على  ال��دور  ياأتي  ال��دول,  كل  ح��ال  هو  كما  لكن  الكثير,  وبذلت 

ليكون �صريًكا في ذلك, موؤ�ص�ًصا وم�صغاًل ليحقق اأداء اأف�صل, وربحية ت�صاعده على 

اال�صتمرار وتطوير النوعية, ليكون كما هو متوقع الم�صتفيد االأول من ذلك.

نخ�ص�ص مو�صوًعا عن البنية التحتية في هذا العدد اإيماًنا بعالقتها الوثيقة 

من  كجزء  واأهميتها  االقت�صادية,  الفائدة  تتجاوز  التي  وتاأثيراتها  باالقت�صاد, 

منظومة النماء ورفاه االإن�صان الذي يرومه والة االأمر.

ناأتيكم بعد عيدكم الذي �صهدنا خالله نجاًحا كبيًرا في مو�صم الحج, ونتمنى 

لكم كل عام وكل عيد التقدم والنجاح.

الشراكة في البناء

2
العدد 73 - نوفمبر 2012م



3
العدد 73 - نوفمبر 2012م



مجلة شهرية مجانية تصدر عن شركة 
السوق المالية السعودية

المشرف العام  - رئيس التحرير

عبداللطيف الفريحي
abdullateef.furaihi@tadawul.com.sa

مسؤول التسويق

عادل الغامدي
adel.saad@tadawul.com.sa

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

اإدارة الإعالن والت�سويق 

هاتف: 4197333-01  تحويلة:3580 

فـاك�س : 01-4197696

adv@rawnaa.com

اإدارة التوزيع وال�ستراكات 

هاتف: 4197333-01 تحويلة:3174 

فـاك�س مجاني: 8001242277

pro@rawnaa.com

اإدارة تطوير الأعمال

هاتف: 4197333-01  تحويلة:3544 

فـاك�س : 01-4608897

bsd@rawnaa.com

اإدارة التحرير المركزي

هاتف: 4197333-01 تحويلة:3540 

فـاك�س : 01-4192624

edit@rawnaa.com

اإدارة ال�سوؤون الفنية

هاتف: 4197333-01 تحويلة:3580 

فـاك�س : 01-4192624

art@rawnaa.com

المدير التنفيذي

�سعد بن محمد القرني

�س.ب 26450 ـ الريا�س 11486

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

www.rawnaa.com

النا�صر

روؤيتنا:

 اأن نكون رواد الحلول المتكاملة في الإعالم 

المتخ�س�س بالعالم العربي..

ر�سالتنا:

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

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

حلول متكاملة ومنتجات اإعالمية هادفة ومتميزة بم�سداقية 

ومهنية عالية تلبي احتياجات عمالئنا وتحقق ر�ساهم 

وتتجاوز توقعاتهم.

المدير العام لدار اليوم لالإعالم

�سالح بن علي الحميدان

اإحدى �سركات

الطباعة:

التي طراأت على  التغريات  تبدو ق�سة 

الب�سرية  باملوارد  ال�ستعانة  �سيا�سة 

ال�سعودية يف �سركة اأرامكو خمتلفة عن 

كثري من ال�سركات الأخرى، فال�سركة 

التي بداأت عام 1933م رحلة التنقيب 

اأويل  »�ستاندرد  ا�سم  النفط حتت  عن 

و�سعت  )�سوكال(«  كاليفورنيا  اأوف 

خمطًطا  عاًما  خم�سني  من  اأكرث  منذ 

ومل  ال�سعودية،  بالكوادر  لال�ستعانة 

يكن هناك حديث وقتها عن ال�سعودة.

واتصاالت  وسكك  طرق  من  تضمه  مبا  اململكة  يف  التحتية  البنية  حتظى 
وقد  اهلل،  الدولة حفظها  من  واالهتمام   بالدعم  وغيرها  ومدارس  وموانئ 
أدى ذلك إلى جعل احملاور املرتبطة باالقتصاد السعودي تبدو كشريان حيوي 
لالقتصاد  دفع  وقاطرة  املجاالت،  كافة  يف  لالستثمار  مالئمة  بيئة  لتوفير 
املشروعات  كبرى  يف  اخلاص  القطاع  استثمارات  جذب  خالل  من  الوطني 

إليجاد املزيد من فرص العمل.
تفاصيل املوضوع، تقرؤونها كاملة داخل العدد.

كلمة التحرير

737373



لالحتيال  بونزي  خمطط  يعد 

على  �سهرة  الأمثلة  اأكرث  امل�سريف 

�ساحبه  �سبق  فقد  التاريخ،  مر 

خالله  من  وا�ستطاع  مبراحل،  زمنه 

تكوين ثروة هائلة مل يت�سن له الوقت 

عليه  قب�س  حيث  بها،  لال�ستمتاع 

و�سجن ثم تويف يف م�ست�سفى خريي، 

لعل  عرب  من  فيها  مبا  ق�سته  تارًكا 

اأحًدا ي�ستفيد منها فال يجري 

وراء الربح ال�سريع.

أخبار السوق
تحويل بعض أسهم صالح 

الراجحي إلى ورثته

أخبار الشركات
ارتفاع أرباح المملكة القابضة 

بنسبة %10

تقرير
معدالت التوظيف بين 2008 و2012

العالم بات يتعلم من أزماته

أخبار عالمية
تراجع االستثمار 

األجنبي بالصين

أخبار عربية
المملكة الثامنة عالميًا بقائمة 

صندوق النقد للدول األكثر نموًا

من  مفًرا  اأمامه  الدويل  النقد  �سندوق  يجد  مل 

�سابت  التي  النتكا�سة  من  العامل  دول  حتذير 

2008م،  عام  العاملية  املالية  الأزمة  من  التعايف 

الذي  املايل«  »الرا�سد  تقرير  يف  ال�سندوق  ووجد 

ن�سره موؤخًرا اأن العديد من تلك الدول بداأت تفقد 

حما�سها للخروج من براثن تلك الأزمة التي مازالت 

لقت�سادات  العام  الو�سع  على  ما  حد  اإىل  موؤثرة 

حتى  اليورو  اأزمة  حل  اأهمية  اإىل  لفًتا  عدة،  دول 

تعوق  بطريقة  امل�ستثمرين  على  بظاللها  تلقي  ل 

ال�ستثمار الأجنبي نف�سه.

عابًرا  ولو  حديًثا  جتد  ل  �سنوات  عدة  منذ 

متعلًقا  منه  جزًءا  وجتد  اإل  القت�ساد  عن 

خا�س  ب�سكل  اخلليجي  القت�ساد  بارتباط 

عاجاًل  الرتباط  هذا  فك  و�سرورة  بالدولر، 

املداخالت  تلك  تطرح  ل  فيما  اآجاًل،  ولي�س 

وجتيب  بالأمر،  املتعلقة  واخل�سائر  املكا�سب 

على الت�ساوؤل احلائر: اأيهما اأف�سل لالقت�ساد: 

قراءة  املهتمني  متنح  اأو  الفك؟،  اأم  الرتباط 

الأطر  درا�سة  خالل  من  الأمر  لذاك  �ساملة 

املت�سابكة به املحيطة به.

وجوه
لقاء مع المدير العام للبنك السعودي 

لالستثمار مساعد المنيفي



�سرف املدير التنفيذي لل�سوق املالية ال�سعودية )تداول( الأ�ستاذ 

ملن�سوبيها  )تــداول(    اأقامته  الذي  املعايدة  حفل  ال�سويلمي  عبداهلل 

لعام  املــبــارك  الأ�سحى  عيد  مبنا�سبة  لل�سركة  الإعــالمــي  باملركز 

والأق�سام  الإدارات  ومــدراء  العموم  مــدراء  بح�سور  وذلك  1433هـــ، 

وكافة من�سوبي )تداول(، حيث تبادلوا التهاين والتربيكات.

وخالل احلفل األقى ال�سويلمي كلمة ترحيبية بهذه املنا�سبة متمنًيا 

�سالح  اجلميع  من  اهلل  يتقبل  واأن  الوطن،  لهذا  التقدم  من  املزيد 

الأعمال، واأن يعيده اهلل عليهم باخلري والربكات.

اأعــلــنــت هــيــئــة الــ�ــســوق املــالــيــة عن 

بــدء حتــويــل بع�س الأ�ــســهــم املــودعــة يف 

حمافظ �سالح بن عبدالعزيز بن �سالح 

حمافظ  اإىل  اهلل(  )رحــمــه  الــراجــحــي 

املــقــررة  الق�سمة  ح�سب  وذلـــك  ورثــتــه 

�سرًعا من املحكمة املخت�سة، و�سي�ستمر 

على  بناًء  الأ�سهم  من  تبقى  ما  حتويل 

ذلك خالل الفرتة القادمة.

جمال�س  اأع�ساء  تعامالت  حظر  فرتات  اأن  املالية  ال�سوق  هيئة  اأعلنت 

قواعد  من   )50( املــادة  يف  ورد  ما  على  بناًء  التنفيذيني  وكبار  الإدارات 

الت�سجيل والإدراج هي كالآتي:

1- ال�سركات التي تتبع التاريخ الهجري يف �سنتها املالية وتنتهي فرتتها 

املوافق  الــقــرى(  اأم  تقومي  )ح�سب  1433/12/29هـــــ  يف  ال�سنوية  املالية 

املوافق  ــــ  1433/11/30ه تاريخ  من  احلظر  فرتة  تبداأ  2012/11/14م، 

2012/10/16م وتنتهي بتاريخ اإعالن ون�سر القوائم املالية ال�سنوية لل�سركة. 

وتنتهي  املالية  �سنتها  يف  الهجري  التاريخ  تتبع  التي  ال�سركات   -2

اأم القرى( املوافق  1434/1/29هـــ )ح�سب تقومي  فرتتها املالية الأولية يف 

املوافق  1433/12/29هـــــ  تاريخ  من  احلظر  فــرتة  تبداأ  2012/12/13م 

بعد  الأولية  املالية  القوائم  ون�سر  اإعــالن  بتاريخ  وتنتهي  2012/11/14م 

فح�سها لل�سركة. 

3- ال�سركات التي تنتهي فرتتها املالية الأولية يف 2012/12/31م تبداأ 

فرتة احلظر من تاريخ 2012/12/2م وتنتهي بتاريخ اإعالن ون�سر القوائم 

املالية الأولية بعد فح�سها لل�سركة.

)تداول( تقيم حفل معايدة لمنسوبيها

تحويل بعض
أسهم صالح 

الراجحي إلى ورثته

تحـديد فترة حظر تعامالت 
أعضاء مجالس اإلدارات

وكبار التنفيذيين

�صالح بن عبدالعزيز الراجحي )رحمه اهلل(

جانب من املعايدة �صعادة املدير التنفيذي اأثناء املعايدة
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�سهم   )14.200.000( طــرح  على  املالية  ال�سوق  هيئة  اإدارة  جمل�س  وافــق 

القاب�سة  ال�سحية  للخدمات  دله  �سركة  مال  راأ�ــس  لزيادة  العام  لالكتتاب  جديد 

الأ�سهم  متثل  بحيث  ريــال،   )472.000.000( اإىل  ريال   )330.000.000( من 

املطروحة )30.1%( من اأ�سهم �سركة دله للخدمات ال�سحية القاب�سة بعد الزيادة، 

و�سيخ�س�س جزء منها للم�ستثمرين من املوؤ�س�سات، و�سُتطرح اأ�سهم ال�سركة خالل 

املوافق  1434/1/11هـــ  اإىل  2012/11/19م  املوافق  1434/01/05هـــ  الفرتة من 

2012/11/25م وذلك بعد اإمتام عملية بناء �سجل الأوامر.

غرامات  املالية  ال�سوق  هيئة  فر�ست 

يف  العاملة  الــ�ــســركــات  بع�س  بحق  مالية 

نظم  ملخالفتها  ال�سعودية  املالية  ال�سوق 

الهيئة وذلك كالتايل:

 )75.000( مقدارها  مالية  غرامة   -

خم�سة و�سبعون األف ريال على �سركة الباحة 

ملخالفتها  »الباحة«،  والتنمية  لال�ستثمار 

لئحة  من  التا�سعة  املــادة  من  )اأ(  الفقرة 

حوكمة ال�سركات.

ــا  ــه اإدارت جمل�س  تــقــريــر  يــحــتــِو  مل  اإذ 

لل�سركة  ال�سنوية  املالية  بالقوائم  املرفق 

2011/12/31م  يف  املنتهي  املايل  للعام 

لئحة  من  تطبق  مل  التي  الأحــكــام  على 

واأ�سباب ذلك ب�ساأن كٍل  ال�سركات  حوكمة 

من الفقرة )ب( من املادة ال�ساد�سة، 

و)2(   )1( الفرعية  والــفــقــرات 

)هـ(  الفقرة  من  و)5(  و)3( 

والفقرة  العا�سرة،  املــادة  من 

ــعــة  ــراب ال املـــــادة  مـــن  )ب( 

والــفــقــرة )ب( من  عــ�ــســرة، 

من  ع�سرة  اخلام�سة  املـــادة 

لئحة حوكمة ال�سركات. 

- غــرامــة مــالــيــة مــقــدارهــا 

)50.000( خم�سون األف ريال على 

و�سركاه  احلكري  عبدالعزيز  فــواز  �سركة 

الثانية  املــادة  من  )هـــ(  الفقرة  ملخالفتها 

ع�سرة من لئحة حوكمة ال�سركات.

املطلوب  بالعدد  ال�سركة  تلتزم  مل  اإذ 

من الأع�ساء امل�ستقلني عند تكوين جمل�س 

تــقــريــر جمل�س  ــه يف  ــي اإل ـــهـــا املــ�ــســار  اإدارت

املنتهي  املايل  للعام  يف الإدارة 

2012/03/31م.

 )50.000( مقدارها  مالية  -غرامة 

ال�سعودية  ال�سركة  على  ريال  األف  خم�سون 

لل�سناعات املتطورة ملخالفتها الفقرة )هـ( 

الثانية ع�سرة من لئحة حوكمة  املادة  من 

ال�سركات.

املطلوب  بالعدد  ال�سركة  تلتزم  مل  اإذ 

من الأع�ساء امل�ستقلني عند تكوين جمل�س 

اإدارتها امل�سار اإليه يف تقرير جمل�س الإدارة 

للعام املايل املنتهي يف 2011/12/31م.

طرح أسهم شركة دله للخدمات 
الصحية القابضة لالكتتاب العام

175 ألف ريال غرامات مالية 
ضد شركات خالفت نظم هيئة السوق المالية
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ارتفاع أرباح المملكة القابضة بنسبة %10 

توصية بتفويض مجلس إدارة صافوال بإصدار صكوك

مليون   217.8 الثالث  الربع  القاب�سة خالل  اململكة  �سركة  ربح  �سايف  بلغ 

قدره  بارتفاع   2011 العام  من  املماثل  للربع  ريال  مليون   197.7 مقابل  ريال، 

 %21.7 بارتفاع  الثاين  للربع  ريال  178.9 مليون  10.2%، ومقابل �سايف ربح 

الربح  �سايف  بلغ  اجلــاري  العام  من  الأوىل  اأ�سهر  الت�سعة  نتائج  �سعيد  وعلى 

497.5 مليون ريال، مقابل 451.8 مليون ريال للفرتة املماثلة من العام 2011 

بارتفاع قدره %10.1.

بن  الوليد  الأمري  امللكي  ال�سمو  �ساحب  ال�سركة  اإدارة  رئي�س جمل�س  وقال 

طالل يف بيان �سحفي: »ت�ستمر �سركة اململكة القاب�سة بتحقيق زيادة يف الأرباح 

وفًقا خلطط اإ�سرتاتيجية حمكمة«.

الأ�سهم  اأ�سواق  يف  ال�ستثمارية  ال�سركة  حمفظة  اأن  ال�سركة  واأو�سحت 

العام  مع  باملقارنة  ريال  مليار  بـ2.5  يقدر  ارتفاًعا  �سهدت  والإقليمية  الدولية 

املا�سي، بالإ�سافة اإىل حتقيق عوائد من ا�ستثمارات ال�سركة العقارية. 

دخل  من  ال�سركة  اأربــاح  ارتفاع  اإىل  يعود  الربح  �سايف  ارتفاع  اأن  وذكرت 

ال�ستثمارات العقارية وكذلك توزيعات الأرباح من ا�ستثمارات ال�سركة يف اأ�سواق 

املال وحت�سن اأداء ال�سركات الزميلة.

وكذلك عك�س خ�سارة النخفا�س الدائم يف القيمة على الرغم من انخفا�س 

اأداء �سركات اإدارة الفنادق العاملية نتيجة لالأحداث احلالية يف ال�سرق الأو�سط. 

مقابل  ريــال،  285.1مليون  الثالث  الربع  خــالل  الربح  اإجمايل  وبلغ 

359.4 مليون ريال للربع املماثل من العام ال�سابق بانخفا�س قدره %20.7. 

ريال  مليون   304.5 مقابل  ريال،  مليون   317.8 الت�سغيلي  الربح  بلغ  فيما 

بارتفاع قدره %4.4.

0.12 ريال  0.13 ريال، مقابل  اأ�سهر  الت�سعة  وبلغت ربحية ال�سهم خالل 

ال�سهم  ربحية  احت�ساب  مت  اأنه  مالحظة  مع  ال�سابق  العام  من  املماثلة  للفرتة 

للفرتتني على عدد الأ�سهم امل�سدرة احلالية البالغة 3.706 مليون �سهم.

مقابل  ريــال،  مليون   798.2 اأ�سهر  الت�سعة  خالل  الربح  اإجمايل  وبلغ 

870.7 مليون ريال للفرتة املماثلة من العام ال�سابق بانخفا�س قدره %8.3. 

ريال  791.2مليون  مقابل  ريــال،  مليون   826.8 الت�سغيلي  الربح  بلغ  كما 

بارتفاع قدره %4.5. 

واإجمايل  الإيـــرادات  اإجــمــايل  يف  التغري  �سبب  اأن  اإىل  ال�سركة  واأ�ــســارت 

التكاليف وامل�ساريف اإىل تغري طريقة املحا�سبة لال�ستثمارات يف �سركة املركز 

التجاري املحدودة خالل الربع الثاين من العام 2011 من طريقة توحيد القوائم 

املالية اإىل طريقة املحا�سبة وفق طريقة حقوق امللكية.

يذكر اأنه مت الإعالن موؤخًرا عن بدء اإن�ساء اأطول برج يف العامل مبدينة جدة 

مببلغ 4.6 مليار ريال �سمن م�سروع جدة العمالق بارتفاع يزيد عن 1000 مرت 

وبداأت �سركة جدة القت�سادية العمل يف بناء الربج �سمن املرحلة الأوىل ملدينة 

اململكة التي تقع �سمال مدينة جدة وحتتل م�ساحة 5.3 مليون مرت مربع وتطل 

على البحر الأحمر وخليج اأُبحر. 

�سرق  اململكة  م�سروع  اأر�ــس  من  جزء  بيع  اتفاقية  اململكة  �سركة  واأبرمت 

العا�سمة الريا�س بقيمة 250 مليون ريال.

النظام  بتعديل  العادية  غري  العامة  للجمعية  اإدارتــهــا  جمل�س  تو�سية  عن  �سافول  جمموعة  اأعلنت 

اأن جمل�س الإدارة دعا  واأوراق مالية، واأو�سحت  باإ�سدار �سكوك  الأ�سا�سي واملوافقة على تفوي�س املجل�س 

لل�سركة  الأ�سا�سي  النظام  تعديل  لبحث  العادية  غري  العامة  اجلمعية  اجتماع  حل�سور  ال�سركة  م�ساهمي 

بتعديل الفقرة )1( من املادة اخلام�سة ع�سرة واملتعلقة بال�سندات بحيث يحق لل�سركة اإ�سدار �سكوك اأو اأي 

اأوراق مالية اأخرى �سواء يف جزء اأو عدة اأجزاء اأو من خالل �سل�سلة من الإ�سدارات مبوجب برنامج اأو اأكرث 

تن�سُئه ال�سركة من وقت لآخر ووفًقا لل�سروط وباملبالغ التي يقررها ويحددها جمل�س الإدارة، مع حق املجل�س 

يف اتخاذ كافة الإجراءات الالزمة لإ�سدارها.

كما قرر املجل�س اأن تبحث اجلمعية املوافقة على قيام ال�سركة باإ�سدار �سكوك واأية اأوراق مالية اأخرى 

�سواء يف جزء اأو عدة اأجزاء، اأو من خالل �سل�سلة من الإ�سدارات مبوجب برنامج اأو اأكرث يف الأوقات وباملبالغ 

وال�سروط التي يقررها جمل�س اإدارة ال�سركة دون احلاجة للرجوع للجمعية العامة العادية اأو غري العادية، على األ تزيد قيمة ال�سكوك والأوراق 

املالية التي ت�سدرها ال�سركة يف اأي وقت من الأوقات على راأ�س مال ال�سركة املدفوع وتفوي�س املجل�س للقيام بكافة الت�سرفات والإجراءات 

الالزمة لإ�سدارها وا�ست�سدار املوافقات الالزمة لذلك من اجلهات املخت�سة، ومنح املجل�س حق تفوي�س اأي اأو كل من ال�سالحيات املمنوحة 

له لأي �سخ�س اأو اأ�سخا�س اآخرين.
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الوطنية  ال�سركة  اأعلنت 

الــ�ــســعــوديــة لــلــنــقــل الــبــحــري 

املالية  النتائج  عن  »البحري« 

الأولية املوحدة للفرتة املنتهية 

املـــا�ـــســـي،  30�ــســبــتــمــرب  يف 

الــربــح  ــايف  �ــس اأن  مــو�ــســحــة 

خالل الربع الثالث بلغ 60.2 مليون ريال، مقابل 23.4 مليون ريال للربع 

املماثل من العام ال�سابق، وذلك بارتفاع قدره 157.3%، ومقابل 207.1 

مليون ريال للربع ال�سابق بانخفا�س قدره %71. 

ريـال،  مليون   427.4 اأ�سهر  الت�سعة  الربح خالل  بلغ �سايف  كما 

وذلك  ال�سابق،  العام  املماثلة من  للفرتة  ريال  مليون   174.5 مقابل 

بارتفاع قدره %145.

وقال الرئي�س التنفيذي لل�سركة املهند�س �سالح اجلا�سر اأن الرتفاع 

يف اأرباح فرتة الت�سعة اأ�سهر من عام 2012م مبثيلتها من العام ال�سابق 

اأ�سعار  العامة وارتفاع معدل  يعود اإىل حت�سن نتائج قطاع نقل الب�سائع 

نقل النفط اخلام يف ال�سوق الفورية خالل الن�سف الأول من هذا العام، 

وكذلك منو اأرباح �سركة برتديك، اململوكة للبحري بن�سبة %30.3.

ـــر �ـــســـركـــة  ـــائ ـــس بــــلــــغ �ـــــســـــايف خـــ�

ـــال لــلــتــكــريــر  ـــوت ــة ت ــودي ــع ــس ــ� اأرامــــكــــو ال

والبيرتوكيماويات »�ساتورب« خالل الربع 

مليون   98.09 اجلاري  العام  من  الثالث 

للربع  ريــال  مليون   96.94 مقابل  ريــال 

بزيادة  وذلــك   ،2011 عــام  مــن  املماثل 

مليون   72.86 ومقابل  1.2%؛  مقدارها 

ريال للربع ال�سابق، بزيادة %34.6.

غري  اخل�سائر  يف  ــفــاع  الرت �سحفي  بــيــان  يف  ال�سركة  واأرجــعــت 

الت�سغيلية خالل الربع الثالث مقارنة بالربع الثاين من 2012 اإىل زيادة 

وزيــادة  املبذول  العمل  لتوا�سل  نظًرا  والعمومية  الإداريـــة  امل�ساريف 

اجلهد لال�ستعداد لت�سغيل امل�سروع، م�سرية اإىل اأن امل�سروع ل يزال حتت 

الإن�ساء، ويتم الرتكيز حالًيا على الأعمال الإن�سائية فيه. 

وعلى �سعيد نتائج الت�سعة اأ�سهر الأوىل من العام اجلاري بلغ �سايف 

اخل�سارة 264.46 مليون ريال، مقارنة بـخ�سارة بلغت 239.64 مليون 

ريال للفرتة املماثلة من عام 2011، بزيادة %10.4.

 0.85 فيما بلغ معدل املتو�سط خل�سارة ال�سهم يف الأ�سهر الت�سعة 

ريال مقابل 1.21 ريال للفرتة املماثلة من عام 2011م.

لعدم  نظرا  اأنه  للخدمات  العربية  توتال  اأرامكو  �سركة  واأو�سحت   

لإ�سدار  اأن�سئت  اإنها  حيث  لل�سركة،  تف�سيلية  جوهرية  بيانات  وجــود 

اإل  كبرية  عمليات  اأو  التزامات  اأية  عليها  ترتتب  ولن  فقط؛  ال�سكوك 

للفرتة  الأولية  املالية  النتائج  اأعلنت عن  لذلك  بال�سكوك؛  يتعلق  فيما 

املنتهية يف 30 �سبتمرب لل�سركة الأم »�ساتورب«.

صعود أرباح »البحري« للربع الثالث

98 مليون خسائر »ساتورب«
الربع  خالل  خ�سارة  �سايف  الزراعية  للتنمية  بي�سة  �سركة  �سجلت 

الثالث من العام اجلاري بلغت 167 األف ريـال مقابل �سايف خ�سارة 515 

األف ريـال للربع املماثل من العام ال�سابق بتح�سن 68%، ومقارنة ب�سايف 

خ�سارة 127 األف ريـال للربع الثاين 2012، بزيادة %32.

وعزت ال�سركة انخفا�س اخل�سارة خالل الربع الثالث مقارنة بالربع 

املماثل من العام 2011 اإىل التخل�س من م�سروع الأغنام وخ�سائره. فيما 

اإىل  الثاين  بالربع  مقارنة  الثالث  الربع  خالل  اخل�سارة  ارتفاع  اأرجعت 

عدم وجود اأية مبيعات.

وعلى �سعيد نتائج الت�سعة اأ�سهر الأوىل من العام اجلاري بلغ �سايف 

اخل�سارة 459 األف ريال مقابل �سايف خ�سارة 1.73 مليون ريال للفرتة 

املماثلة من العام ال�سابق بتح�سن %74.

واأفادت ال�سركة اأنه مت بيع معدات م�سنع العلف لأعلى طلب بقيمة 

870 األف ريـال وبخ�سارة راأ�سمالية 144 األف ريـال، كما مت بيع بع�س 

املوجودات امل�ستهلكة باأرباح راأ�سمالية 127 األف ريـال وبذلك احتوت 

 قائمة الدخل للت�سعة اأ�سهر على خ�سارة راأ�سمالية قدرها 17 األف ريـال. 

ريـال،  16.5 مليون  ال�سركة  لأرا�سي  الدفرتية  القيمة  اأن  واأو�سحت 

مبلغ  احلالية  بالقيمة  التقييم  اإعــادة  مبوجب  العادلة  القيمة  بينما 

31.2 مليون ريـال.

ولفتت اإىل اأن القيمة العادلة لبند الأرا�سي تغطي الر�سيد ال�سالب 

ل�سايف اأ�سول ال�سركة كما يف 30 �سبتمرب وتزيد عليه باأكرث من 9 ماليني 

ريـال.

ريـال  األف   70 الثالث  الربع  خالل  اخل�سارة  اإجمايل  بلغ  ذلك  اإىل 

ال�سابق  العام  من  املماثل  الربع  خالل  ريـال  األــف   426 خ�سارة  مقابل 

بتح�سن %84.

كما بلغت اخل�سائر الت�سغيلية 164 األف ريال مقابل خ�سائر 528 األف 

ريـال بتح�سن %69.

ريـال   0.09 اأ�سهر  ت�سعة  خالل  ال�سهم  خ�سارة  �سايف  بلغ  حني  يف 

مقابل خ�سارة 0.35 ريـال للفرتة املماثلة من العام ال�سابق.

األف ريـال مقابل خ�سارة   44 اأ�سهر   9 وبلغ اإجمايل اخل�سارة خالل 

1.3مليون ريال بتح�سن 97%. كما بلغت خ�سائر الت�سغيل 498 األف ريال 

مقابل خ�سائر 1.74 مليون ريال بتح�سن 71%. وذكرت ال�سركة اأن الأرباح 

غري املحققة عن ال�ستثمار بوحدات متاحة للبيع باأحد ال�سناديق املحلية 

وحمفظة اأ�سهم حملية )م�سنفة اأ�سهم متاحة للبيع( خالل الفرتة بلغت 

2.65 مليون ريـال ظهرت جميعها �سمن حقوق امل�ساهمني بقائمة املركز 

قائمة  ت�سمنتها  متنوعة  ــرادات  اإي ريال  األف   56 اإىل  بالإ�سافة  املــايل، 

الدخل عن الفرتة.

»بيشة« تقلص خسائرها %68
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المملكة الثامنة عالميًا بقائمة صندوق النقد للدول األكثر نموًا
تنموية  خطط  ثماين  خالل  ال�سعودي  القت�ساد  حقق 

موقع  احتالل  من  اململكة  مكنت  عمالقة  تنموية  منجزات 

متقدم بني دول جمموعة الع�سرين بف�سل ال�سيا�سات املالية 

والقت�سادية ال�سعودية احلكيمة. 

ال�سرق  منطقة  يف  اقت�ساد  اأكــرب  تدير  اأ�سبحت  فيما 

ال�سناعية  املجالت  خمتلف  يف  التنوع  على  قائم  الأو�سط، 

والزراعية واخلدمية.

قائمة  �سمن  عاملًيا  الثامنة  املرتبة  ال�سعودية  وتبواأت 

اقت�ساديا  منوا  الأكرث  الع�سر  للدول  الدويل  النقد  �سندوق 

يف العامل للعام احلايل 2012، ويتوقع اأن يبلغ معدل النمو يف 

الناجت املحلي الإجمايل احلقيقي بنحو 6% وهو �سهادة عاملية 

جديدة توؤكد ما ميثله اقت�ساد اململكة من 

اأهمية يف خارطة القت�ساد العاملي ويوؤكد 

جناح ال�سيا�سات القت�سادية واملالية التي 

تتبعها حكومة اململكة. 

اإىل  ـــدويل  ال النقد  �ــســنــدوق  ــار  ــس واأ�

املحلي  لــلــنــاجت  الأولـــيـــة  الــتــقــديــرات  اأن 

يف  الـــعـــام  مـــن  الأول  لــلــربــع  ـــايل  الإجـــم

املحلي  الـــنـــاجت  قــيــمــة  يف  الــنــمــو  ــدل  ــع م

ارتفاع  اأثر  ا�ستبعاد  بعد  املتني  الإجمايل 

 2012 عــام  من  الأول  الربع  يف  الأ�سعار 

املــا�ــســي. ــعــام  ال مــن  الأول  الــربــع  يف  مبــ�ــســتــواه  مــقــارنــة   %5،94  بنحو 

ال�سناعية  القاعدة  اإن�ساء  يف  بارز  بدور  احلكومية  ال�سناديق  و�ساهمت 

والتنموية يف اململكة بحيث حر�ست على تقدمي القرو�س والدعم واحلوافز 

من  وم�ساعدته  املحلي  الناجت  يف  اخلا�س  القطاع  م�ساركة  مبداأ  واإر�ساء 

الــدول  خمتلف  مع  وا�سعة  م�ساركة  اإقــامــة  يف  الدولية  عالقاتها  خــالل 

املتقدمة �سناعًيا.

و�سهد املجال ال�سناعي ال�سعودي تو�سًعا هائاًل وبلغ العدد الإجمايل 

اأن�سطتها ال�سناعية يف خمتلف املناطق الإدارية  للم�سانع املنتجة ح�سب 

 5830 نحو   2012 احلــايل  العام  من  الثالث  الربع  نهاية  حتى  باململكة 

م�سنعا تبلغ روؤو�س اأموالها نحو 359.5 مليار ريال ويعمل بها نحو 749.3 

األف عامل  ح�سلت على متويل اإجمايل قارب 640.7مليار ريال، يف حني 

بعد  الإنتاج  تبداأ  ن�ساطا �سناعيا جديدا مل   1816 لنحو  الوزارة  رّخ�ست 

بقيمة متويل اإجمالية بلغت 222.5 مليار ريال. 

�سهر  منت�سف  حتى  اإن�سائه  منذ  ال�سناعي  التنمية  �سندوق  وقــدم 

ريال  مليار   102.5 جتاوزت  اإجمالية  بقيمة  قر�سا   3430 املا�سي  �سوال 

اأ�سهمت يف اإن�ساء 2431 م�سروًعا �سناعًيا يف خُمتلف اأنحاء اململكة.

برنامج  البنوك  مع  بالتعاون  املالية  وزارة  خالل  من  الدولة  وتبنت 

الكفالت  عدد  وبلغ  »كفالة«  واملتو�سطة  ال�سغرية  املن�ساآت  لتمويل  خا�سا 

التي قدمت منذ انطالق الربنامج يف العام 2006وحتى نهاية الربع الثالث 

بلغت  بقيمة  2637 من�ساأة  ا�ستفادت منها  4286 كفالة  العام احلايل  من 

2022 مليون ريال مقابل اعتماد للتمويل بلغ قيمته 4334 مليون ريال.

الربع  خالل  البرتولية  غري  ال�سلعية  اململكة  �سادرات  قيمة  وارتفعت 

بلغت  فيما   .%11 بن�سبة  بارتفاع  ريـال  44.1مليار  اإىل   2012 لعام  الأول 

128.65 مليار  العام احلايل  واإرادات اململكة حتى الربع الأول من  قيمة 

ريال بن�سبة ارتفاع %18.

ــة  ــطــاق ــــاج ال ــــت ومنـــــت مـــ�ـــســـروعـــات اإن

الفعلية  التوليد  قــدرات  بلغت  اإذ  الكهربائية 

يف  الكهرباء  وم�سروعات  �سركات  لإجمايل 

 54298 نحو   2012 يوليو  �سهر  حتى  اململكة 

ميجا واط بن�سبة منو بلغت 125% مقارنة مبا 

كانت عليه يف العام 2000.

ت�سعة  وت�سغيل  واإدارة  تطوير  مهام  للموانئ  العامة  املوؤ�س�سة  وتتوىل 

يتم  الذي  الوقت  اأر�سفة، يف   206 موانئ جتارية و�سناعية رئي�سية ت�سم 

النفط  املوانئ )عدا  اململكة عرب  وواردات  95% من �سادرات  فيه مناولة 

اخلام (.

دولية  اأربعة مطارات  منها  27 مطاًرا  باململكة  املطارات  وو�سل عدد 

قادرة على ا�ستقبال اأحدث اأنواع الطائرات فيما بلغ عدد الركاب القادمني 

واملغادرين عرب مطارات اململكة اأكرث من 42.2مليون راكب عام 2008 مت 

نقلهم بوا�سطة حوايل 350 األف رحلة.

كما و�سل اإجمايل اأطوال خطوط النقل بني مناطق اململكة حتى يوليو 

بزيادة  دائــري  كلم   29.166 بـنحو  مقارنة  دائــري  كلم   50424 املا�سي 

ال�سكانية  والتجمعات  والقرى  املدن  عدد  اإجمايل  بلغ  فيما   ،%73 بن�سبة 

مقارنة  وهجرة  وقرية  مدينة   12368 اإىل  الكهربائية  بالطاقة  املخدومة 

بـنحو 7406 عند تاأ�سي�س يف عام 2008م بزيادة بن�سبة %67.

و�سهد القطاع الزراعي حتقيق نه�سة متزايدة نتيجة ل�سيا�سة الدعم 

التي اأدت اإىل ارتفاع الناجت املحلي الزراعي من 990مليون ريال عام 1970 

تلك  11%خالل  بلغ  �سنوي  2011م مبعدل منو  ريال عام  مليار  اإىل 44،1 

بلغ  فيما   %2 نحو  الإجمايل  املحلي  الناجت  يف  م�ساهمته  لت�سبح  الفرتة 

ن�سيب الفرد من الناجت املحلي الزراعي 1632 ريال ما يعادل 435 دولر 

عام2011.

اململكة  املنتجة يف  ال�سرب  مياه  كمية  بلغت  املياه  �سعيد حتلية  وعلى 

2.35 مليار مرت مكعب يوميا متثل املياه املحالة من حمطات التحلية يف 

اخلليج العربي والبحر الأحمر 55% ومياه الآبار اجلوفية %45. 

املياه  لتحلية  العامة  املوؤ�س�سة  قبل  من  املنتجة  املحالة  املياه  ومثلت 

املاحلة 1.30 مليار مرت مكعب يوما متثل 68% من املياه املحالة و32% من 

اإنتاج 6حمطات حتلية م�ستقلة تابعة للقطاع اخلا�س.
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لتو�سعة  دولر  مليون   450 ا�ستثمار  عن  عمان  �سلطنة  ك�سفت 

ــذاب مــزيــد من  ــحــاء الــبــالد لجــت مــنــاطــق الــتــجــارة احلـــرة يف اأن

ال�ستثمارات الأجنبية وتنويع موارد اقت�سادها املعتمد على النفط.

وحتتاج  املا�سي  العام  املبا�سر  الأجنبي  ال�ستثمار  وهــوى 

لع�سرات  عمل  فر�س  لتوفري  للنفط  ال�سغري  املنتج  ال�سلطنة 

الآلف �سنوًيا ملواكبة النمو ال�سريع ل�سكانها البالغ عددهم نحو 

مليوين ن�سمة.

وتاأمل احلكومة اأن تت�سدى للم�سكلتني يف اآن واحد من خالل 

التو�سع يف مناطق التجارة احلرة.

ب�سدد  اإنها  بيان  يف  العمانية  احلــرة  املناطق  هيئة  وقالت 

ا�ستثمار 450 مليون دولر لتو�سعة من�ساآت جميع مناطق التجارة 

احلرة لجتذاب مزيد من امل�سروعات الأجنبية.

وطــرق  ومكاتب  خمــازن  بناء  ت�سمل  اخلطة  اأن  واأ�ــســافــت 

وم�ساكن لإقامة العاملني وم�ستودعات.

ويوجد يف عمان اأربع مناطق للتجارة احلرة يف مدينة �سحار 

باجلنوب  ال�ساحلية  �ساللة  ومدينة  البالد  �سمال  ال�سناعية 

ومدينة الدقم بو�سط البالد واملزيونة قرب احلدود مع اليمن.

اأكرب  التجارة احلرة يف �سحار  وحتى الآن اجتذبت منطقة 

�سركة   14 نحو  املنطقة  لإح�ساءات  وفقا  ت�سم  حيث  اهتمام 

اأجنبية ت�ستثمر يف املعادن واخلدمات اللوج�ستية.

 788 اإىل   %31 عمان  يف  املبا�سر  الأجنبي  ال�ستثمار  وهبط 

وظائف  بتوفري  حمتجون  طالب  حينما   2011 يف  دولر  مليون 

والق�ساء على الف�ساد.

الأمم  موؤمتر  بيانات  بح�سب   2004 منذ  م�ستوى  اأدنى  وبلغ 

املتحدة للتجارة والتنمية.

الكاملة  امللكية  الأجانب  للم�ستثمرين  احلرة  املناطق  وتتيح 

للن�ساط واإعفاء من �سريبة الدخل واإجراءات مي�سرة للح�سول 

على الرتاخي�س التجارية. لكن ال�سركات الراغبة يف العمل بتلك 

املناطق احلرة تلتزم بتعيني عمانيني بن�سبة 10% على الأقل من 

عمالتها.

اأنها طريقة  للمناطق احلرة على  العمانية  وتنظر احلكومة 

من   %77 نحو  والغاز  النفط  ي�سكل  اإذ  الدخل  م�سادر  لتنويع 

اإيرادات امليزانية.

اأحــدث  على  بناء  ــدويل  ال النقد  �سندوق  تقديرات  وتفيد 

 .2010 24% يف  اأن البطالة بني العمانيني بلغت  اإح�ساء �سكاين 

ول تن�سر احلكومة بيانات عن البطالة.

واأظهر تقرير للبنك املركزي اأن العمانيني �سكلوا 14% فقط 

من العاملني بالقطاع اخلا�س البالغ عددهم 1.3 مليون �سخ�س 

يف 2011.

عمان توسع مناطق التجارة 
مصر تعيد طرح 100 ألف فدان الحرة لجذب استثمارات

في توشكى لالستثمار
فيما اأكد وزير الزراعة امل�سري �سالح عبداملوؤمن اأن �سركات �سعودية واإماراتية 

وقطرية بحثت مع الوزارة فر�س ال�ستثمار املتاحة باملجال الزراعي يف م�سر، اأعلن 

اأن وزارته �ستعيد قريًبا طرح 100 األف فدان لال�ستثمار الزراعي يف م�سروع تو�سكى 

جنوب م�سر وذلك بعد انق�ساء الطرح الأول دون تلقي اأي طلبات.

واإماراتية  �سعودية  �سركات  مع  مقابالت  »عقدنا  ت�سريح  يف  عبداملوؤمن  وقــال 

وقطرية تبحث ال�ستثمار يف املجال الزراعي منذ اأقل من �سهر«.

جنيه  مليار   267 باإجمايل  واأجنبية  حملية  ا�ستثمارات  جلــذب  م�سر  وت�سعى 

تن�سيط  يف  امل�ساعدة  بهدف   2013-2012 املالية  ال�سنة  يف  دولر(  مليار   45.24(

الإنتاج وخف�س عجز املوازنة وتوفري فر�س عمل جديدة. 

تو�سعة م�سروعاتها يف  ال�سعودية طلبت  اأن �سركة املراعي  الزراعة  واأو�سح وزير 

وادي  مثل  بديلة  اأماكن  عليهم  عر�سنا  »لكننا  الدلتا  غرب  ب�سمال  النوبارية  منطقة 

النطرون والوادي اجلديد«.

الغذائية  للمنتجات  امل�سرية  بيتي  �سركة  على  ا�ستحوذت  املراعي  �سركة  وكانت 

مقابل 645 مليون جنيه يف عام 2009يف اإطار م�ساعيها لتنويع م�سادر الدخل. 

العوينات  �سرق  اأر�س يف  لها  اإماراتية  �سركة  اأي�سا  اأن »هناك  اإىل  الوزير  واأ�سار 

تطلب تو�سعات لها«، لكنه مل يك�سف عن ا�سم ال�سركة الإماراتية. 

ويقع م�سروع �سرق العوينات يف اجلزء اجلنوبي الغربي من ال�سحراء الغربية وهو 

من اأكرب م�سروعات التنمية الزراعية يف م�سر ملد التنمية اإىل خارج الوادي والدلتا.

القطرية  الغذائية  �سركة ح�ساد  اإىل  اأر�سلت متخ�س�سني  الوزارة  اأن  اإىل  ولفت 

»ل�سرح كل الأماكن املتاحة لال�ستثمار الزراعي يف م�سر.

وكان رئي�س الوزراء امل�سري ه�سام قنديل التقى مب�سوؤويل �سركة ح�ساد القطرية 

يف القاهرة يف �سبتمرب لبحث فر�س ال�ستثمار يف قطاعي الإنتاج الزراعي واحليواين.

وقال عبداملوؤمن »جميع ال�سركات مازالت تدر�س ال�ستثمار والتو�سع ونحن ل نريد 

اأن نتعجلهم«.

واأ�ساف دون اخلو�س يف تفا�سيل اأن »الزراعة يف تو�سكى حتتاج اإىل ا�ستثمارات 

كبرية لذا �سيطرح للم�ستثمرين للم�ساهمة«.

ويقع م�سروع تو�سكى يف اأق�سى جنوب الوادي ويهدف اإىل اإ�سافة 540 األف فدان 

اإىل الرقعة الزراعية يف م�سر.

ويقوم امل�سروع على �سخ املياه من خزان بحرية نا�سر خلف ال�سد العايل ونقلها 

عرب قناة طولها 50 كيلومرتا لال�ست�سالح الزراعي.

وقال الوزير »تو�سكى اأحد امل�سروعات التي ندعمها وقد يكون لها م�ستقبل يف بع�س 

املحا�سيل التي جتود بها مثل احلبوب الزيتية والذرة ال�سفراء وبع�س اأنواع اخل�سر 

والفاكهة«.

على  يقوم  الغذائية  الفجوة  لتقلي�س  قوميا  م�سروعا  تعد  الــوزارة  اأن  اإىل  ولفت 

تظل  اأن  على  دولر(  مليار   1.97( جنيه  مليار   12 با�ستثمارات  فدان  مليون  زراعة 

الأر�س ملك الدولة مع توزيع الناجت على امل�ساركني فيه.

والفول  والـــذرة  القمح  مبحا�سيل  ــدان  ف مليون  لــزراعــة  م�سروع  »لدينا  ــال  وق

واملحا�سيل الزيتية بالإ�سافة لالإنتاج احليواين والت�سنيع الزراعي«.

اإنتاج  امل�ساركني يف  كل  على  يوزع  والناجت  الدولة  ملك  �ستكون  »الأر�ــس  واأ�ساف 

اأنه  قال  ولكن  امل�سروع  تنفيذ  بدء  موعد  عبداملوؤمن  يحدد  ومل  الزراعية«.  املحا�سيل 

»�سيطرح قريًبا«.

واأو�سح اأن »امل�سروع يحتاج متويل 12 مليار جنيه والوزارة لي�س لديها متويل ولذا 

�سيطرح للمجتمع املدين وامل�ستثمرين وال�سباب للم�ساهمة فيه بالإ�سافة للتربعات«.

»الفرافرة«  العوينات  غرب  و�سمال  تو�سكى  يف  زراعته  �سيتم  امل�سروع  اأن  وذكر 

وجنوب �سرق القنطرة ووادي النطرون وو�سط �سيناء.
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سامسونج تفوز بعقد سعودي
ـــركـــة  ـــــنـــــت �ـــس اأعـــــل

اإجننيريجن«  »�سام�سوجن 

اأكرب �سركة لبناء امل�سانع 

فوزها  اجلنوبية  كوريا  يف 

مليون   870 قيمته  بعقد 

الــطــاقــة  لـــزيـــادة  دولر 

م�سانع  لأحــد  الإنتاجية 

الــــبــــرتوكــــيــــمــــاويــــات يف 

ال�سعودية.

اأن العقد الذي وقعته  وذكرت وكالة يونهاب الكورية اجلنوبية لالأنباء 

ال�سركة الكورية مع �سركة اأرامكو لتكرير زيوت الت�سحيم )لوبريف( التابعة 

الطاقة  مب�ساعفة  يق�سي  للنفط  العمالقة  ال�سعودية  اآرامــكــو  ملجموعة 

الإنتاجية مل�سنع تكرير زيوت الت�سحيم يف مدينة ينبع ال�سعودية بحلول يوليو 

اإىل  الت�سحيم  الإنتاجية مل�سنع تكرير زيوت  الطاقة  2015م، فيما �ست�سل 

710 اآلف طن �سنوًيا بعد النتهاء من اأعمال التو�سعات.

باك�ستان  اأكدت 

اأنـــــــهـــــــا تــــوا�ــــســــل 

عدد  مع  املحادثات 

للدخول  الـــدول  مــن 

اتفاقيات  يف  معها 

التجارية  الأف�سلية 

ـــرة  ـــارة احل ـــج ـــت وال

لــتــعــزيــز الـــتـــبـــادل 

الــــتــــجــــاري ودعــــم 

القت�ساد الوطني.

ـــح وزيـــر  واأو�ـــس

يف  الأعمال  برجال  اجتماعه  خالل  فهيم  اأمني  الباك�ستاين  التجارة 

غرفة التجارة وال�سناعة يف لهور، اأنه يجري العمل لإعداد م�سودة 

اتفاقيات جتارية خمتلفة مع عدد من الدول يف هذا ال�ساأن.

ا العمل على تطبيع العالقات التجارية مع  واأ�ساف اأنه يجري اأي�سً

الهند ملنح رجال الأعمال الباك�ستانيني حجما اأكرب من الو�سول اإىل 

اأ�سواق اآ�سيا اجلنوبية.

قالت احلكومة ال�سينية اإن ال�ستثمار الأجنبي املبا�سر يف البالد 

تراجع بن�سبة 3.8% على اأ�سا�س �سنوي يف الأ�سهر الت�سعة الأوىل من 

اأكرب اقت�ساد  النمو يف ثاين  اأحدث موؤ�سر على تباطوؤ  العام يف  هذا 

يف العامل.

تدفقات  اإن  التجارة  وزارة  با�سم  املتحدث  دامينج  �سني  وقــال 

ب�سكل  وقوية«  »اإيجابية  كانت  ال�سني  املبا�سر يف  الأجنبي  ال�ستثمار 

عام برغم التباطوؤ.

واأ�ساف اأن »الهيكل واجلودة وم�ستوى ال�ستثمار الأجنبي املبا�سر 

يظهر بع�س املوؤ�سرات امل�سجعة«، م�سرًيا اإىل زيادة ن�سبتها 1.6% يف 

ال�ستثمار الأجنبي يف �سناعات اخلدمات يف الف�سول الثالثة الأوىل 

من هذا العام.

ووفًقا للوزارة، بلغ اإجمايل ال�ستثمار الأجنبي املبا�سرة بني يناير 

يف   %6.8 ن�سبته  تراجع  مع  دولر  مليار   83.42 و�سبتمرب 

�سبتمرب اإىل 8.43 مليارات دولر.

نخف�ست  ا ا�ستثمارات الحتاد الأوروبي و

 4.83 اإىل   %6.3 بن�سبة 

يف  دولر  مـــلـــيـــارات 

ــول الــثــالثــة  ــفــ�ــس ال

يف  ــعــام  ال مــن  الأوىل 

اأبطاأ وترية منذ اأكرث من 

3 اأعوام.

باكستان تطمح لـ»التجارة الحرة«

تراجع االستثمار األجنبي بالصين

ارتفاع ديون االتحاد األوروبي
بيانات  اأظــهــرت 

متو�سط  اأن  �ــســدرت 

ـــــة يف  ـــــوازن عـــجـــز امل

تراجع  اليورو  منطقة 

ــن  م  %4.1 اإىل 

اإجمايل الناجت املحلى 

عام 2011 بانخفا�س 

6.2% عام  عن ن�سبة 

2010 على الرغم من 

العام  الــديــن  ارتــفــاع 

يف الحتاد الأوروبي.

وقــــال  مــــكــــتــــب 

الإح�ساءات الأوروبية يورو�ستات اإن معدل الديون بني دول منطقة اليورو 

الـ17 ارتفع اإىل 87.3% من اإجمايل الناجت املحلى يف نهاية 2011 مقارنة 

بـ 85.4% عام 2010.

ارتفع  الديون  فاإن متو�سط  الـ27  الأوروبــي  بدول الحتاد  يتعلق  وفيما 

اإىل 82.5% من اإجمايل الناجت املحلى مقارنة بـ80 % عام 2010. يف حني 

تراجع عجز امليزانية اإىل 4.4% مقارنة بـ%6.5.

متكنت  الأوروبــي  الحتــاد  يف  فقط  دول  ع�سر  اأن  يورو�ستات  واأ�ساف 

من  الإبقاء على ن�سبة عجز املوازنة اأقل من امل�ستوى الذي حدده الحتاد 

وهي 3% من اإجمايل الناجت املحلي.

الــدول  اأ�سدرتها  معدلة  بيانات  على  الــيــوم  اإحــ�ــســاءات  وا�ستندت 

الأع�ساء كما اأخذت يف احل�سبان برامج اإعادة هيكلة البنوك والتاأميم يف 

اأيرلندا وبريطانيا.
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تراجع صادرات اليابان %10
تراجعت ال�سادرات اليابانية يف �سبتمرب بن�سبة 

تراجع  اإىل  اأدى  �سيئ  عاملي  ظــرف  نتيجة   %10.3

من  وزادت  اليابانية  وال�سيارات  الآلت  على  الطلب 

حدته اأ�سرار جانبية ناجمة عن اأزمة دبلوما�سية مع 

ال�سني.

4.1% جنمت  بن�سبة  زيادة  الواردات  و�سهدت 

باخل�سو�س عن ارتفاع كلفة �سراء املحروقات التي 

التوقف  بعد  ا�ستريادها  اإىل  بحاجة  اليابان  باتت 

مفاعل  حـــادث  منذ  الــنــووي  لــالإنــتــاج  الكلي  �سبه 

فوكو�سيما.

لثالث  الــتــجــاري  املــيــزان  �سجل  املح�سلة  ويف 

مليارات   5.5 قارب  كبرًيا  العامل عجًزا  اقت�ساد يف 

يورو الأمر الذي مل ي�سبق اأن �سجل يف �سهر �سبتمرب 

املالية  وزارة  ن�سرتها  ـــام  اأرق بح�سب   ،1979 منذ 

اليابانية.

اأ�سواق  اأكرب  ال�سني،  اإىل  ال�سادرات  وتراجعت 

املنتجات اليابانية، ب�سكل كبري بن�سبة بلغت %14،1.

واإزاء تباطوؤ النمو القت�سادي ال�سيني، قل�ست 

التجهيزات  يف  ا�ستثماراتها  ال�سينية  ال�سركات 

امل�سنعة يف اليابان وو�سل هذا التقلي�س حد الن�سف 

البناء  ور�س  ومعدات  الكهربائية  للمولدات  بالن�سبة 

والآليات.

اإىل  اليابانية  ال�سيارات  �ــســادرات  �سهدت  كما 

التوتر  خ�سم  يف   %50 قــارب  حــادا  تراجعا  ال�سني 

ا�سرتتها  جزر  على  ال�سيادة  ب�ساأن  الياباين  ال�سيني 

طوكيو يف �سبتمرب لكن بكني تطالب بال�سيادة عليها.

الوليات  اإىل  اليابانية  الــ�ــســادرات  ترتفع  ومل 

 %0،9 بن�سبة  اإل  اليابان،  اأ�سواق  اأهم  ثاين  املتحدة، 

الأ�سهر  ن�سب  من  بكثري  اأقــل  ن�سبة  وهي  �سبتمرب  يف 

ال�سيارات.  �ــســادرات  تراجع  ذلــك  ومــرد  ال�سابقة، 

الحتاد  اإىل  ال�سادرات  هذه  يف  حاد  تراجع  و�سجل 

و�سهدت  تاريخية.  ديون  اأزمــة  ي�سهد  الذي  الأوروبــي 

اإجماًل  الأوروبـــي  الحتــاد  اإىل  اليابانية  ال�سادرات 

تراجًعا بن�سبة %21.1.

القت�سادي  اخلبري  كوها�سيموتو  ما�ساهي  وقال 

ال�سادرات  كانت  الآن  »حتى  للبحوث  دايوا  معهد  يف 

تراجع  تعوي�س  تتيح  املتحدة  الــوليــات  اإىل  القوية 

القت�سادي  و�سعها  يوؤثر  التي  اأوروبــا  اإىل  املبيعات 

املبيعات  املرة  هذه  لكن  اآ�سيا.  يف  النمو  على  ال�سيئ 

اإىل الوليات املتحدة كانت �سعيفة«.

وحذر من اأنه �سيكون على اليابان اأن تنتظر حتى 

بداية العام القادم لروؤية ال�سوء يف اآخر النفق وذلك 

لأن جتارتها اخلارجية تتعر�س لتاأثريات �سلبية ذات 

حدين: تنامي الواردات مع تراجع ال�سادرات.

اليابانية  الواردات  قيمة  ت�ساعفت  فقد  وبالفعل 

من املحروقات منذ حادث فوكو�سيما يف مار�س 2011 

الذي اأدى يف غ�سون اأ�سهر قليلة اإىل توقف �سبه تام 

لإنتاج الطاقة النووية يف اليابان.

ولتعوي�س هذا النق�س اأ�سبح يتعني على �سركات 

بكامل  احلرارية  حمطاتها  ت�سغيل  املحلية  الكهرباء 

طاقتها وزيادة م�سرتياتها من املحروقات.

وا�سرتت هذه ال�سركات يف �سبتمرب كميات اأكرب 

ال�سنوي(  بالقيا�س  بن�سبة %22،5  النفط )زيادة  من 

والغاز   )  %23،6 بن�سبة  )زيـــادة  احلجري  والفحم 

الطبيعي امل�سال )زيادة بن�سبة %6،3(.

الــواردات  زيادة كبرية يف حجم  اإىل  واأدى ذلك 

اململكة  مــثــل  الــطــاقــة  منتجي  اأبــــرز  مــن  الــيــابــانــيــة 

)زيادة  وماليزيا   )%37،9 بن�سبة  )زيــادة  ال�سعودية 

بن�سبة %20(.

مونتي يتوقع تعافي اقتصاد إيطاليا
قال رئي�س الوزراء الإيطايل ماريو مونتي اإنه يتوقع اأن يبداأ اقت�ساد 

 بالده الذي يعاين ركودا يف اإظهار بوادر على التعايف يف غ�سون اأ�سهر قليلة.

واأ�ساف مونتي »اأمتنى اأن يكون اأمامنا اأ�سهر قليلة فقط قبل اأن نبداأ 

يف روؤية بوادر وا�سحة على التعايف«.

وتعاين اإيطاليا ركوًدا منذ منت�سف العام املا�سي ويثقل كاهلها 

التي �سادقت عليها حكومة مونتي خلف�س ديون  التق�سف  اإجــراءات 

البالد مبا يف ذلك رفع ال�سرائب وخف�س الإنفاق واإ�سالح يف نظام 

املعا�سات.

اأعلى م�ستوى له منذ بدء  اإيطاليا اإىل  وارتفع معدل البطالة يف 

الحتفاظ ب�سجالت �سهرية يف 2004 فيما تخو�س النقابات نزاعات 

متزايدة مع ال�سركات ب�سبب اإغالق م�سانع وت�سريح العاملني.

ودافع مونتي عن اإجراءات التق�سف قائال اإنه يعتقد اأنه �سيذكر 

حلكومته م�ساعدتها اإيطاليا على انت�سال نف�سها من اأزمة اقت�سادية 

وجــاءت  اخلارجية.  للم�ساعدة  اللجوء  اإىل  احلاجة  دون  �سديدة 

ت�سريحات مونتي يف نف�س الوقت الذي نظم فيه اآلف النقابيني م�سرية يف روما احتجاجا على خف�س نفقات احلكومة وارتفاع معدل البطالة والتي 

قالت فيها الزعيمة النقابية �سوزانا كامو�سو اإن �سيا�ساته التق�سفية باءت بالف�سل.
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تبدو قصة التغيرات التي طرأت على سياسة االستعانة باملوارد البشرية السعودية يف شركة أرامكو مختلفة عن كثير 
من الشركات األخرى، فالشركة التي بدأت عام 1933م رحلة التنقيب عن النفط حتت اسم »ستاندرد أويل أوف كاليفورنيا 
)سوكال(« وضعت منذ أكثر من خمسني عاًما مخطًطا لالستعانة بالكوادر السعودية، ولم يكن هناك حديث وقتها عن 
واإلنتاج  العمل  البلد على  بقدرة أصحاب  املطلق  اإلمي��ان  يقوم على  إنشاء مجتمع جديد  الرغبة يف  لكنها  السعودة، 
أكثر من غيرهم، ويف ثنايا تلك التغيرات تفاصيل صغيرة قد ال يدركها الكثيرون كشفت عنها الشركة مؤخًرا وهي تؤرخ 

ملسيرتها الوطنية داخل اململكة يف كتاب وثائقي.

املوارد البشرية السعودية يف أرامكو

من التعليم األساسي.. إلى اإلدارة
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بالرغم من قلة موظفي 
أرامكو السعوديين في مطلع 
الستينيات، إال أنهم كانوا أكثر 

استقرارًا وأفضل تدريبًا

الزيت  اإمــــدادات  يف  الكبرية  لــلــزيــادة  نتيجة 

واإجنــــاز معظم  الــعــامل  ــحــاء  اأن اخلـــام يف خمتلف 

امل�سروعات الإن�سائية الرئي�سة التي كانت قد بداأت 

التق�سف،  �سيا�سة  اأرامكو  بــداأت  اخلم�سينيات،  يف 

 25.000 نحو  كان  الذي  موظفيها  عدد  فانخف�س 

مّطرد  ب�سكل  اخلم�سينيات،  اأوا�ــســط  يف  مــوظــف 

1960م،  عـــام  ويف  الــعــقــد.  ذلـــك  مــن  تبقى  فيما 

بنحو  ــرى  اأخ مــرة  موظفيها  عــدد  اأرامــكــو  خف�ست 

10% هــذه املـــرة، اأي مــــــــن                     16.257 

 400 من  اأكرث  وكان  موظًفا.   14.834 اإىل  موظًفا 

 1.505 وعددهم  وظائفهم،  فقدوا  ممن  موظف 

)اأي  الأمريكيني،  اأو  ال�سعوديني  غري  من  موظفني، 

واجلن�سيات  والفل�سطينيني  والإيطاليني  الهنود  من 

ال�سركة  اأغلقت  اآخر،  م�سابه  اإجراء  ويف  الأخرى(. 

مكتبي التوظيف يف باك�ستان وعدن، وخف�ست عدد 

ا بنحو 12%، اأما الوظائف  املوظفني الأمريكيني اأي�سً

وبــذلــك  فــقــط،   %5 بن�سبة  فخف�ست  الــ�ــســعــوديــة 

نهاية  يف  ال�سعوديني  اأرامكو  موظفي  عدد  انخف�س 

عام 1960م اإىل 11.140 موظًفا.

ال�سعوديني  اأرامــكــو  موظفي  قلة  من  وبالرغم 

ا�ستقراًرا  اأكرث  كانوا  اأنهم  اإل  ال�ستينيات،  يف مطلع 

واأف�سل تدريًبا، واأعلى اأجًرا عما كانوا عليه من قبل. 

قد خدموا  منهم   %46 نحو  كان  1960م،  عام  ففي 

ال�سركة.  مع  مت�سلة  ع�سر  �سنوات  عن  تقل  ل  مدة 

اأربـــاع الأيــدي  وعــالوة على ذلــك، كــان نحو ثالثة 

العقد  ذلك  مطلع  يف  ال�سركة  يف  ال�سعودية  العاملة 

والإ�سرافية،  واملاهرة  املاهرة  �سبه  الوظائف  ت�سغل 

للموظفني  ال�سنوي  الــدخــل  متو�سط  زاد  حــني  يف 

ال�سعوديني منذ عام 1955م بن�سبة 86% لي�سل اإىل 

7.830 رياًل �سعودًيا.

النخفا�س  با�ستمرار  ال�ستينيات  فرتة  ات�سمت 

اأ�سبحت مرافق تكرير  التوظيف، حيث  يف معدلت 

الزيت اآلية وزاد اإنتاجها. وبحلول عام 1970م، كان 

عدد موظفي اأرامكو قد انخف�س بن�سبة 28% لي�سل 

 %80 مــوظــفــني،   10.606 اإىل 

هــوؤلء  اأن  غري  �سعوديون.  منهم 

من  اإنتاًجا،  اأكرث  كانوا  املوظفني 

لكل  الزيت  عائدات  معدل  حيث 

مدفوعات  اإجمايل  وزاد  موظف. 

وقد  بنت«.  اآلف  ثالثة  من  باأكرث  ال�سرقية  املنطقة 

ظلت تلميذات اإحدى تلك املدار�س يتلقني دور�سهن 

والــدة رجــل قّدر  ل�سنوات عــدة يف منزل  اخُلــرب  يف 

التنفيذيني  لالإداريني  كبرًيا  ذلك  بعد  يكون  اأن  له 

لأرامكو، وهو عبداهلل �سالح جمعة.

ويف اأكتوبر من عام 1959م، اأعلن امللك �سعود 

م�ساندته  مكة  اإذاعــة  موجات  عرب  عبدالعزيز  بن 

اململكة،  اأنحاء  خمتلف  يف  للبنات  مدار�س  لإن�ساء 

انتهت  اخلطوات  من  �سل�سلة  بــداأت  الإعــالن  وبهذا 

نطاق  تو�سيع  على  1961م  عام  يف  اأرامكو  مبوافقة 

ال�سعوديني  موظفيها  لأبناء  مدار�س  ببناء  التزامها 

ببناء  ال�سركة  والــتــزمــت  ــا.  اأيــ�ــسً الــبــنــات  لي�سمل 

مدار�س ابتدائية للبنات يف املنطقة ال�سرقية مبعدل 

 300 بلغت  ا�ستيعابية  بطاقة  �سنة،  كل  مدر�ستني 

تلميذة يف كل مدر�سة. ويف ظل التقدم الذي حتقق 

القليلة  ال�سنوات  يف  احلكومية  اجلهات  خمتلف  مع 

مباين  1962م  عــام  يف  اأرامــكــو  قّدمت  تلت.  التي 

ريثما  متنقلة  كمدار�س  ت�ستخدم 

يتم اإن�ساء املباين الدائمة. ويف 15 

اأرامــكــو  �سلَّمت  1964م،  �سبتمرب 

اخلرب  يف  للبنات  مدر�ستني  اأول 

على  ال�سركة  وافقت  كما  ورحيمة، 

دفع رواتب املعلمات وتدريبهن.

ال�سركة  كانت  الوقت  ذلك  يف 

قد بداأت يف بناء مدار�س متو�سطة 

للبنني، غري اأن برنامج اأرامكو لبناء 

ال�ستينيات،  خــالل  العقبات  بع�س  واجــه  املــدار�ــس 

التعليم  نظام  يف  املــدار�ــس  هــذه  دمــج  يف  وبخا�سة 

الربنامج  اعتبار  اآنذاك. ومع ذلك ميكن  احلكومي 

على وجه العموم ناجًحا. فقد ورد يف تقرير داخلي 

خا�س بال�سركة يف عام 1967م اأن اأرامكو اأن�ساأت 30 

14 عاًما فقط،  ال�سرقية خالل  املنطقة  مدر�سة يف 

لي�ستفيد من فر�سة التعليم 5700 فتى و2400 فتاة. 

10.5 ماليني دولر. كما  الإن�ساء فبلغت  تكلفة  اأما 

قدرت تكاليف الت�سغيل ال�سنوية بحوايل 2.5 مليون 

دولر، وكلها نفقات حتملتها اأرامكو مبوجب اتفاقها 

تكاليف  ال�سركة  ودفعت  ال�سعودية،  احلكومة  مع 

 139 بناء  ومت  و�سيانتها،  وت�سغيلها  املدار�س  اإن�ساء 

اثنتان  منها  للبنات  و65  للبنني   74 منها  مدر�سة، 

التي  ال�سنة  2005م،  للبنات يف عام  واثنتان  للبنني 

اأعمال  تــزال  ل  حني  يف  املدار�س،  بناء  فيها  توقف 

ال�سيانة والت�سغيل م�ستمرة حتى الآن.

كلية البرتول واملعادن

البرتول  وزارة  زكــي ميــاين  اأحــمــد  تــوىل  حــني 

والرثوة املعدنية اإثر التغيري الوزاري يف عام 1962م، 

ورث خطًطا لإقامة جامعة لتدريب ال�سعوديني على 

الأويل  الهدف  وكــان  والتعدين.  الزيت  �سناعات 

لكن  فنًيا.  معهًدا  تكون  اأن  التعليمية  املوؤ�س�سة  لهذه 

يرغب  كان  اإذ  طموًحا،  اأكــرث  خطٌط  ليماين  كانت 

يف اأن ُتّدر�س هذه اجلامعة منهًجا تعليًما اأكرب. واأن 

 383 من  ال�سعودية  احلكومة  اإىل  ال�سنوية  اأرامكو 

مليون دولر متثل �سرائب وعائدات ور�سوًما حكومية 

ذلك  اأ�سعاف  ثالثة  من  اأكــرث  اإىل  1962م  عام  يف 

1970م  عام  يف  املدفوعات  تلك  بلغت  حيث  املبلغ، 

نحو 1159 مليون دولر.

مبادرات جديدة الإثراء التعليم ال�صعودي

يف فرتة ال�ستينيات ازدادت فر�س التعليم داخل 

مبدار�س  بـــدًءا  التقدم  ــرية  وت وت�سارعت  اململكة، 

يف  متخ�س�سة  كلية  اإىل  للبنات  التمهيدي  التعليم 

تدري�س علوم البرتول والتعدين لل�سعوديني.

ويف اأواخر اخلم�سينيات تزايد عدد ال�سعوديني 

املوؤيدين للتعليم التمهيدي احلكومي للبنات وللبنني، 

املنطقة  يف  التعليم  مدير  قــّدر  1958م،  عــام  ففي 

يف  بالفعل  يدر�سن  الالئي  البنات  عــدد  ال�سرقية 

»ف�سول مدر�سية غري ر�سمية منت�سرة يف �ستى اأنحاء 
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ر  قدِّ الذين  ال�سعوديني  املوظفني  ب غالبية جيل  تدرَّ

لهم يف نهاية املطاف اأن يتولوا اإدارة اأرامكو. وكان 

هذا واحًدا من الأ�سباب التي اأبقت هذه الكلية تابعة 

املعدنية  والــرثوة  البرتول  لــوزارة  الإداري  للجناح 

ال�سبعينيات،  منت�سف  حتى  التعليم  لــوزارة  ولي�س 

حني انتقل الإ�سراف عليها اإىل وزارة التعليم العايل 

اجلديدة.

ونظًرا ل�سرورة اأن تكون كلية البرتول واملعادن 

التي تاأ�س�ست مبر�سوم ملكي يف 23 �سبتمرب 1963م 

ال�سنة  اأرامكو يف  قّدمت  الظهران،  على مقربة من 

على  ا�ستملت  الكلية،  لإقامة  اأر�ــس  قطعة  التالية 

ال�سكني  الأ�سل جزًءا من احلي  50 مبنى كانت يف 

اخلا�س باأرامكو، لتكون �سكًنا للطالب. وبعد �سنوات 

املعدنية،  البرتول والرثوة  املفاو�سات مع وزارة  من 

الكلية  منح  على  1970م  عــام  يف  ال�سركة  وافقت 

مبلغ 11 مليون دولر يدفع على ثالثة اأق�ساط ما بني 

اأبريل 1970م ويناير 1972م.

ــــون واملــوظــفــون، مبــن فيهم  بــذل الإداري ولقد 

م�سنية  جهوًدا  اأمبه،  �سالح  وهو  للكلية  عميد  اأول 

اليوم  وهو  1964م،  �سبتمرب   22 قبل  ال�ستعداد  يف 

الكلية.  يف  درا�سي  ف�سل  اأول  طلبة  لو�سول  ال�سابق 

اإىل جامعة  الكلية  ا�سم هذه  تغريَّ  1975م  عام  ويف 

ا�سمها  ُمنحت  1986م  عام  ويف  واملعادن،  البرتول 

احلايل »جامعة امللك فهد للبرتول واملعادن«. وت�سم 

اأكرث من 10 اآلف طالب.

عامل اأرامكو

اإىل  ال�ستينيات  منت�سف  مــن  الــفــرتة  خــالل 

اأواخرها، ن�ساأ جيل جديد من املواطنني ال�سعوديني 

ميكن  ما  اإطــار  يف  وتــرعــرع  ال�سرقية،  املنطقة  يف 

ت�سميته من نواح عدة »عامل اأرامكو«. فخالد الفالح، 

التنفيذيني،  اإدارييها  كبري  ال�سعودية  اأرامكو  رئي�س 

ابن  وهــو  الــدمــام،  يف  العمال  مدينة  حي  يف  تربى 

عبدالعزيز الفالح، اأحد امل�سوؤولني يف اأرامكو، الذي 

اخل�سمينيات.  اأوائــل  يف  ال�سركة  يف  بالعمل  التحق 

برنامج  �سمن  احلــي  هــذا  بنت  قد  اأرامــكــو  وكانت 

يف  وزمــالوؤه  الفالح  خالد  در�س  وقد  البيوت.  مّتلك 

مدار�س بنتها اأرامكو، وكان يف اأوقات راحته ي�ستمع 

اإىل اإذاعة اأرامكو اأو ي�ساهد براجمها التلفزيونية.

البكالوريو�س  �سهادة  نال  الذي  الفالح،  اأ�سبح 

يف الهند�سة امليكانيكية من تك�سا�س A&M و�سهادة 

فهد  امللك  جامعة  من  الأعمال  اإدارة  يف  املاج�ستري 

اإدارييها  وكبري  ال�سركة  رئي�س  واملــعــادن،  للبرتول 

التنفيذيني يف نوفمرب 2008م، وتوىل مهام من�سبه 

يتذكره  وممــا  2009م.  عــام  يناير  مــن  الأول  يف 

خالد الفالح عن تلك الفرتة التزام موظفي اأرامكو 

وي�ستطرد  بذلك،  وافتخارهم  العمل،  باأخالقيات 

قائاًل:

»كان كل َمن يف احلي الذي ع�ست فيه موظفني 

لدى اأرامكو ويتحلون باجلد والتفاين يف العمل، اإذا 

كانوا يخرجون من بيوتهم فجًرا ويعودون مع مغيب 

اآنذاك  العمل  �ساعات  وكانت  بعد ذلك.  اأو  ال�سم�س 

اأطول، وكان الرجال يق�سون يومهم كّله يف العمل«.

وكان لدى كل موظف من موظفي اأرامكو بطاقة 

كل  من  وال�ستفادة  اأرامكو  لدى  فالعمل  �سخ�سية، 

يقول  للفخر.  مدعاة  ذاتــه  حد  يف  كــان  مه  تقدِّ ما 

�سداد احل�سيني، الذي تقاعد من من�سبه يف اأرامكو 

عن  ذكرياته  عن  ال�سركة،  لرئي�س  تنفيذي  كنائب 

ذلك الأمر:

وبيوتهم  بوظائفهم  جــًدا  �سعداء  النا�س  »كــان 

والفر�س املتاحة لهم، مثلما كان العمل لدى اأرامكو 

باعًثا على الفخر والعتزاز، لي�س للموظفني وح�سب، 

ا، فقد كان العمل يف ال�سركة ميزة  بل لأقاربهم اأي�سً

حقيقية لالأ�سرة واملجتمع«.

اأدت طفرة الزيت يف ال�سعبينيات اإىل التّو�سع يف 

بناء البيوت وال�سركات اجلديدة يف منطقة الدمام. 

املالك  وهــم  املوظفني  من  العديد  تقاعد  وعندما 

بيوتهم  باعوا  العمال،  مدينة  حي  لبيوت  الأ�سليون 

لكن  جديدة،  اأ�سر  تاأ�سي�س  اإىل  ي�سعون  جدد  ملالك 

ا�سم احلي ظل كما هو يّذكر بذلك اجليل الرائد من 

مالك البيوت يف اأرامكو.

الأجانب،  املوظفني  ن�ساأ بني  اأخرى  ناحية  ومن 

ــني واجلــنــ�ــســيــات الأخـــــرى الــذيــن  ــي ــك مـــن الأمــري

م�ساندة  نظام  ال�سكنية  اأرامكو  اأحياء  يف  يعي�سون 

الإح�سا�س  كان  منهم،  العديد  اإىل  فبالن�سبة  قوي، 

الأجانب  بني  العالقات  من  ــوى  اأق »اأ�ــســرة«  بوجود 

فرانك  هــوؤلء  ومن  الأخــرى،  الغربية  ال�سركات  يف 

راأ�س  اإىل  �سافر  الــذي  البــن،  تري�سي  »بيل«  ويليام 

من  ع�سرة  احلادية  يف  وهو  1946م  عام  يف  تنورة 

بيل  اأبيهم،  مع  ليعي�سوا  واأخته  واأخيه  اأمه  مع  عمره 

التكاليف يف  يعمل يف حما�سبة  الذي  الأب،  تري�سي 

امل�سفاة. ويف عام 1967م، التحق بيل ب�سركة تابعة 

»اأرامكو  جملة  يف  وحمرر  كاتب  وظيفة  يف  لأرامكو 

يتقاعد  اأن  قبل  Aramco World« وغريعا،  وورلد 

يف عام 2000م. ولدى بيل ذكريات عزيزة على قلبه 

حول ذلك الإح�سا�س بالرتابط الجتماعي الذي كان 

يغلب على موظفي اأرامكو، ويعربِّ عنها قائاًل:

و�سعوبة  وطنهم،  عن  الأمريكيني  ابتعاد  اإن 

من  فــرد  بــاأنــك  حت�س  يجعلك  الهاتفية،  املكاملات 

اأ�سرة.

ديًكا  تطهو  كيف  اأمــي  تعرف  مل  اإذا  وهــكــذا، 

اأو  باأمها  الت�سال  با�ستطاعتها  يكن  مل  ــا،  رومــًي

بو�سعها  يكن  لذا مل  �سًنا،  الأكرب  اأخواتها  اأو  عمتها 

هذه  ن�ساأت  هنا  ومــن  جارتها.  اإىل  التحدث  �سوى 

العالقة الأ�سرية التي ل جتدها يف املواقف العادية. 

لهم  �سبقت  الكثري ممن  اإىل ذلك، كان  وبالإ�سافة 

لقد  »نعم،  يقولون:  املتحدة  الوليات  خارج  احلياة 

كان والدي يف اجلي�س الأمريكي، اأو كان يعمل لدى 

هنا  ثالًثا  �سنوات  ع�سنا  وقد  هاليربتون،  اأو  بكتل 

ياأتون  كانوا  اأرامكو  موظفي  لكن  هناك»،  و�سنتني 

ويعي�سون ع�سرين �سنة، وهذا �سيء غري ماألوف لكنه 

اأ�سبح جزًءا من هذا الإح�سا�س الأ�سري العظيم.

�سمات  يحملون  الأجانب  كان  احلال  وبطبيعة 

املكان الذي قدموا منه لدى و�سولهم للمرة الأوىل، 

غالبية  اأن  غــري  اإلــيــه،  قــدمــوا  الــذي  املــكــان  ولي�س 

فرتة  بعد  كانوا  ال�سركة  مع  عملوا  الذين  املوظفني 

هناك  كان  فقد  اأهلها.  من  اأنف�سهم  يعدون  وجيزة 

ظافر الحسيني
أول مدير سعودي في تاريخ الشركة

طريقهم  ي�سقون  املوهوبني  ال�سعوديني  من  عدد  هناك  كان  ال�ستينيات  بحلول 

يتوىل  �سعودي  اأول  كان  النعيمي  علي  اأن  ومع  العليا.  الإدارة  مراتب  عرب  ب�سرعة 

اأول �سعودي ي�سل اإىل  اأنه مل يكن  اإل  من�سب الرئي�س وكبري الإداريني التنفيذيني 

عام  يف  ال�سركة  يف  بالعمل  التحق  الذي  احل�سيني  ظافر  �سبقه  فقد  مدير  مرتبة 

يف  املنتجات  توزيع  اإدارة  يتوىل  �سعودي  اأول  1965م  عام  يف  اأ�سبح  ثم  1952م، 

اأي قبل  1944م  ال�سركة عام  اإىل  ان�سم  الذي  اأحمد،  اأبو  اأما م�سطفى  الظهران. 

النعيمي بثالثة اأعوام، فقد اأ�سبح ثاين �سعودي ي�سغل من�سب مدير حني ُعني عام 

1969م مديًرا لإدارة العالقات العامة.

خالد الفالح، رئيس أرامكو 
السعودية كبير إدارييها 

التنفيذيين، تربى في حي 
مدينة العمال في الدمام

16

أسواق سعودية

العدد 57 - يوليو 2011مالعدد 73 - نوفمبر 2012م



اأن  وهــو  ال�سركة،  هوية  عنا�سر  من  مهم  عن�سر 

الأحيان  من  كثري  يف  كانوا  العليا  الإدارة  اأع�ساء 

جرياًنا ملوظفني من م�ستويات اأقل، وكثرًيا ما كانت 

الــعــالقــات الجــتــمــاعــيــة تــخــرتق حــواجــز الــدرجــة 

ال�سابقة  ال�سركات  اإىل  النتماء  وم�ساعر  الوظيفية 

فكلما  قبل.  من  فيها  يعملون  املوظفون  كــان  التي 

اأم�سى املوظفون يف اململكة فرتة اأطول، زاد لديهم 

من  موظفون  ل  ــون«،  ــوي »اأرامــك باأنهم  الإح�سا�س 

لورن�س  هــوؤلء  ومن  جري�سي.  اأو  تك�ساكو  اأو  �سوكال 

يف  بالعمل  التحق  الذي   ،Lawrence Tanner تانر 

ال�سركة يف عام 1958م يف وظيفة مهند�س �سيانة، 

فرتة  معظم  وهــي  عــاًمــا  وع�سرين  خم�سة  وق�سى 

منا�سب  يف  ال�سركة  لــدى  العمل  يف  املهنية  حياته 

وي�سرتجع  وبقيق.  تنورة  ــس  راأ� يف  خمتلفة  اإداريـــة 

و�سلت  »حني  قائاًل:  الفرتة  هذه  عن  ذكرياته  تانر 

الــدوائــر  مــن  العديد  اأن  لحظت  تــنــورة  راأ�ـــس  اإىل 

على  منغلقة  الأوىل  ال�سنوات  يف  كانت  الجتماعية 

يف  لكننا  الغرباء،  تقبل  ول  كبري  حد  اإىل  نف�سها، 

ال�سنوات الأخرية اأ�سبحنا جميًعا )اأرامكويني(«.

مدار�ص لتعليم اللغات

ولزيادة الكفاءة، افتتحت ال�سركة مدار�س لتعليم 

وقواعد  والريا�سيات  الإجنليزية  اللغة  ال�سعوديني 

ال�سالمة والأمن ال�سناعي. وافتتحت املدار�س الثالث 

واحدة  كل  وكانت  و1941م،  1940م  عامي  يف  الأوىل 

منها ذات طابع ب�سيط عبارة عن غرفة درا�سة واحدة 

الأعــمــدة  مــن  هيكل  على  النخيل  �سعف  مــن  اأن�سئت 

يف  بدائية  كانت  املــدار�ــس  تلك  اأن  ورغــم  اخل�سبية. 

اإجنــاز  لتحقيق  البداية  نقطة  كانت  اأنها  اإل  بنائها، 

�سخم، حيث �سكلت هذه املدار�س نواة برنامج تدريب 

من  برنامج  اأكرب  لي�سبح  ال�سنني  مبرور  جماله  ات�سع 

نوعه للتدريب ال�سناعي يف العامل.

ال�سركة،  يف  التدريب  اإدارات  اأوىل  وت�سكلت 

عام  ويف  1943م،  عــام  يف  التعليم،  اإدارة  وهــي 

1944م افتتحت مدر�سة جديدة هي مدر�سة اجلبل 

لل�سباب ال�سعودي الذين تقل اأعمارهم عن 18 �سنة. 

ولت�سجيع التعلم كان معظم الطالب يدر�سون ن�سف 

يوم العمل ويعملون يف الن�سف 

اأجًرا عن  ويتلقون  منه،  الآخر 

يوم عمل كامل. وقد ذاع �سيت 

اإىل  وحتــولــت  اجلــبــل  مدر�سة 

الــذي  املــكــان  باعتبارها  رمــز 

التعليم  م�سرية  منه  انطلقت 

من  للعديد  بالن�سبة  والتدريب 

املوظفني الذين اأ�سبحوا فيما بعد من كبار مديري 

ال�سركة وقيادييها.

ال�سركة،  يف  الإنتاج  على  التدريب  برنامج  وكان 

اإىل  يهدف  برنامج  اأول  1949م،  عــام  يف  بــداأ  الــذي 

تاأهيل اأعداد كبرية من املوظفني ال�سعوديني للوظائف 

التي كان يحتلها الأجانب. كما كان اأول برنامج يهدف 

اإىل التن�سق بني التدريب على راأ�س العمل وتعليم اللغة 

الإجنليزية وغريها من املواد يف الف�سول الدرا�سية. 

ات�سع  التي  ال�سعودة  جلهود  الــبــدايــة  نقطة  واعــتــرب 

يقوم  فكان  الربنامج  هذا  لب  اأما  ذلك.  بعد  نطاقها 

لُثمن  »التدريب  ت�سمية  حتت  �ساع  الذي  املفهوم  على 

الوقت«، ويعني تخ�سي�س �ساعة واحدة من كل ثماين 

ويف  العمل.  مهارات  واكت�ساب  للتدريب  عمل  �ساعات 

اأدى ذلك الربنامج اإىل تطوير  غ�سون �سنوات خم�س 

تتطلب  وظائف  يف  �سعودي  موظف   12.000 قــدرات 

م�ستويات خمتلفة من املهارات.

ويف عام 1953م اأ�سدرت ال�سركة �سيا�سة عامة 

اإعداد  �سرورة  على  فيها  �سددت  بالتدريب،  تتعلق 

ال�سعوديني وتدريبهم التدريب الكايف لتويل الوظائف 

»على جميع امل�ستويات.. ويف جميع جمالت العمل«. 

يف  التدريب  لدائرة  الأ�سا�س  الهدف  هو  هذا  وظل 

ال�سركة حتى الآن.

منحها  ال�سركة  قدمت  اخلم�سينيات  وخــالل 

جامعية  درجــات  على  للح�سول  الأوىل  الدرا�سية 

ملوظفني �سعوديني، واأن�ساأت معاهد حديثة للتدريب، 

يف  ال�سناعي،  التدريب  مراكز  ا�سم  عليها  اأطلق 

والظهران  بقيق  الثالثة يف  الرئي�سية  العمل  مناطق 

وراأ�س تنورة. ويف عام 1956م اأن�ساأت اإدارة التدريب 

لتويل  ال�سعوديني  املوظفني  كفاءات  تطوير  برنامج 

املنا�سب املهنية والقيادية يف ال�سركة.

التدريبة،  الربامج  خريجو  بداأ  ال�ستينيات  ويف 

اأبناء الوطن، يف تويل منا�سب املوظفني املهرة  من 

التي كانت فيما �سبق حكًرا على املوظفني الأجانب. 

بالكامل،  �سعودية  طواقم  قامت  1962م،  عام  ويف 

للمرة الأوىل، باأعمال فنية معقدة متثلت يف ت�سغيل 

يف  التكرير  معمل  يف  الهيدروجيني  التهذيب  وحدة 

راأ�س تنورة ومعمل غاز البرتول امل�سال يف بقيق.

اإنتاجها  وت�ساعف  ال�سركة  موظفي  عدد  وزاد 

فيها  العامل  �سهد  التي  الفرتة  خالل  �سريع  مبعدل 

ا يف اإمدادات البرتول خالل عقد ال�سبعينيات،  نق�سً

فالتحق ما يزيد على 22.000 موظف جديد بالعمل 

موظف  كــل  وكــان  العقد.  ذلــك  خــالل  ال�سركة  يف 

�سعودي جديد بحاجة للتدريب. ولذلك ارتفع معدل 

اللتحاق بربامج التدريب ب�سورة هائلة من اأقل من 

موظف   13.000 على  يزيد  ما  اإىل  موظف   1000

من  ال�ستفادة  الثمانينيات  خــالل  ومت  ال�سنة.  يف 

حديثة  تدريب  مراكز  فاأن�سئت  ال�سبعينيات،  درو�س 

ف�ساًل   57 نحو  اإىل  ي�سل  ما  منها  كل  ي�سم  جــًدا، 

درا�سًيا و41 ور�سة، ومب�ساحة تغطي حوايل 27.400 

مرت مربع )295.000 قدم مربعة( يف كل من بقيق 

ز وراأ�س تنورة. والظهران واملربَّ

يف  الوظيفية  الكفاءات  تطوير  اإدارة  واأن�سئت 

اإىل  التطوير  فر�س  اإتــاحــة  ل�سمان  1980م  عــام 

ال�سعوديني.  املوظفني  جلميع  ممكن  حــد  اأق�سى 

واإدارة  الوظيفية  الكفاءات  تطوير  اإدارة  واندجمت 

التدريب  ــرة  دائ لت�سكال  1982م  عــام  يف  التدريب 

وتطوير الكفاءات الوظيفية.

من  كبري  عــدد  ارتــقــاء  الثمانينيات  و�سهدت 

العليا  الإدارة  م�ستويات  اإىل  ال�سعوديني  املوظفني 

اإبراهيم  بن  علي  الأ�ستاذ  فاأ�سبح  الأوىل.  للمرة 

النعيمي يف عام 1984م اأول رئي�س �سعودي لل�سركة، 

الإداريـــني  كبري  من�سب  ذلــك  جانب  اإىل  �سغل  ثم 

التنفذيني يف عام 1988م. ولذا، رمبا تكون اأرامكو 

تلقى  التي   العامل  يف  الوحيدة  ال�سركة  ال�سعودية 

من  بــدًءا  تعليمه،  مراحل  جميع  فيها  موظف  اأعلى 

اأحرف الهجاء وحتى الدرجات اجلامعية العليا، من 

خالل برامج التدريب والبتعاث يف ال�سركة ذاتها.

ال�سعودية،  اأرامكو  1993م دجمت يف  عام  ويف 

معظم مرافق التكرير والتوزيع يف اململكة. وتو�سعت 

خارج  الوظيفية  الكفاءات  وتطوير  التدريب  دائــرة 

املنطقة  يف  تــوجــد  كــانــت  الــتــي  اخلم�سة  مواقعها 

ال�سرقية، لي�سبح لديها ت�سعة مواقع رئي�سة و�سبعة 

اململكة.  اأنــحــاء  يف  تنت�سر  فرعية  تــدريــب  مــراكــز 

و�سمت اإدارة جديدة هي اإدارة التدريب للمنطقتني 

الو�سطى والغربية اللتني ت�سمان معظم املرافق التي 

مت دجمها.

نبذة  لكنه  ــيء،  ــس � كــل  لي�س  هـــذا  بــالــطــبــع.. 

خمت�سرة عن واقع عمل الكوادر ال�سعودية يف تلك 

ال�سركة الوطنية العمالقة.

جمموعة من الرعيل االأول ملوظفي اأرامكو ال�صعوديني املبتعثني اإىل اخلارج
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منذ ع��دة س��ن��وات ال جت��د حديًثا ول��و ع��اب��ًرا ع��ن االق��ت��ص��اد إال وجت��د ج���زًءا منه متعلًقا ب��ارت��ب��اط االقتصاد 
اخلليجي بشكل خاص بالدوالر، وض��رورة فك هذا االرتباط عاجلًا وليس آجلًا، فيما ال تطرح تلك املداخالت 
املكاسب واخلسائر املتعلقة باألمر، وجتيب على التساؤل احلائر: أيهما أفضل لالقتصاد: االرتباط أم الفك؟، 
أو متنح املهتمني ق��راءة شاملة لذاك األمر من خالل دراس��ة األطر املتشابكة به احمليطة به.. ورقة العمل التي 
نعرضها من خالل هذا التقرير جتيب على تلك األسئلة بشيء من التفصيل، وتضع بعض النقاط التي يجب 

األخذ بها بعني االعتبار.

فك ارتباط العمالت الخليجية بالدوالر
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منْ يكسب؟.. ومنْ يخسر؟



�سريان  بــداأ  نف�سه،  التاريخ  ويف  النقدي،  الحتــاد 

التعاون  جمل�س  اأنحاء  جميع  يف  اجلمركي  الحتــاد 

جمل�س  عمالت  كانت  فعلية  وبــ�ــســورة  اخلليجي. 

التعاون اخلليجي مرتبطة بالدولر الأمريكي.

ال�سرف  اأ�ــســعــار  مــن  نــوًعــا  ــاط  ــب الرت ويعترب 

اتفاقية  اإقــرار  مت  وعندما  دولــًيــا،  عليها  املتعارف 

مبوجبها  مت  والتي   ،1944 عــام  يف  وودز«  »بريتون 

اإن�ساء �سندوق النقد الدويل كان الدولر الأمريكي 

كل  وكــان  العاملي،  النقد  لنظام  الرتكاز  حمور  هو 

35 دولًرا توازي »اأون�سة« ذهب، ويف عام 1981 مت 

هناك  واأ�سبح  والــدولر،  الذهب  بني  الرتباط  فك 

قيمة  حتديد  وهــو  العملة«  »تعومي  با�سم  يعرف  ما 

العملة على اأ�سا�س �سعر الدولر ووفق ما حتدده قوى 

العر�س والطلب، وبالن�سبة للدول العربية كافة فاإن 

ارتباط عملتها بالدولر ياأخذ اأحد �سكلني:

ر�سمًيا. ارتباًطا  يكون  اأن  • اإما 
عمليًا. • اأو 

اخلليجي  التعاون  جمل�س  دول  اإىل  وبالنظر 

فاإن هناك اأربع دول ترتبط عملتها بحقوق ال�سحب 

وتتحرك  الـــدولر،  لها  الرئي�سي  واملكون  اخلا�سة 

هي:  ـــدول  ال وتــلــك   %70 بن�سبة  وهــبــوًطــا  �ــســعــوًدا 

ال�سعودية، قطر، الإمارات و�سلطنة عمان. وترتبط 

ل�سعر  تثبيًتا  هناك  اأن  اأي  بالدولر  وعملًيا  ر�سمًيا 

ال�سرف. اأما الكويت فقد تعهدت مبقت�سى اتفاقية 

الأمريكي  بالدولر  عملتها  بربط   2002 يف  م�سقط 

لت�سهيل  امل�سرتك  املثبت  نظام  لتبني  اأوىل  كخطوة 

بعدما  املــوحــدة،  اخلليجية  العملة  اإطـــالق  عملية 

 2003/1/5 ويف  العمالت.  من  ب�سلة  ترتبط  كانت 

نظام �صعر ال�صرف لدول جمل�ص التعاون

ـــات  ـــي هــنــاك الــعــديــد مــن الـــدرا�ـــســـات والأدب

ال�سرف  اأنظمة  وعيوب  مزايا  حــول  القت�سادية 

ومـــدى قـــوة اأ�ــســعــار الــ�ــســرف الــثــابــتــة واملــرنــة يف 

النظم  هذه  اأحــد  تتبنى  التي  القت�سادات  جتنيب 

لها  تتعر�س  التي  واخلارجية  الداخلية  لل�سدمات 

اإجماع  هناك  لي�س  الآن  وحتى  الــدول.  من  العديد 

عن  الـــدويل  التمويل  جمــال  يف  املتخ�س�سني  بــني 

�سرف  نظام  اأف�سلية  مدى  مقنع عن  تقدمي جواب 

نظام  اختيار  يعتمد  عموًما  ولكن  اآخــر.  نظام  عن 

وم�سدر  القت�سادية  الأهداف  على  ال�سرف  �سعر 

كما  لالقت�ساد.  الهيكلية  واخل�سائ�س  ال�سدمات 

بني  ال�سرف  اأ�سعار  لتقلبات  املف�سرة  العوامل  اأن 

عمالت دول العامل تختلف باختالف املدى الزمني 

هنا  ومــن  والطويل(.  املتو�سط  الق�سري،  )الأجـــل 

كمية  ملتغريات  دالة  ال�سرف  �سعر  اإن  القول  ميكن 

باأهمية  ومت�سابكة ل ميكن اجلزم  متداخلة  وكيفية 

اأحدها دون الآخر على الإطالق.

ومـــع تــطــور قــائــمــة نــظــم اأ�ــســعــار الــ�ــســرف على 

منذ  الدول  من  العديد  غريت  املا�سي،  القرن  امتداد 

من  بالتحول  وذلك  فيها  ال�سرف  اأنظمة  ال�سبعينيات 

نظام �سعر �سرف مربوط بعملة واحدة عموًما الدولر 

اأو  العمالت  مــن  ب�سلة  عملتها  ربــط  اإىل  الأمــريــكــي، 

التحول  هذا  ويهدف  مرن.  �سرف  نظام  نحو  التوجه 

تقلب  عن  الناجمة  ال�سلبية  ــار  الآث من  التخفيف  اإىل 

ما  حالًيا  وهناك  الكربى.  ال�سناعية  الــدول  عمالت 

يقارب ت�سعة اأو ع�سرة اأنظمة �سرف تتفاوت بني اأعلى 

كما  التثبيت،  من  درجــة  اأعلى  اإىل  التعومي  من  درجــة 

من  العديد  وت�سري  اخلليج.  دول  بع�س  يف  الو�سع  هو 

ميكن  التي  القت�سادية  املتغريات  اأن  اإىل  الدرا�سات 

التجارة اخلارجية  الربط هي: حدا  ب�سيا�سة  تتاأثر  اأن 

احل�ساب  اأو  الــتــجــاري  واملــيــزان  املحلي،  لالقت�ساد 

ال�سلع  اإىل  املتداولة  لل�سلع  الن�سبية  والأ�سعار  اجلاري، 

غــري املــتــداولــة، واملــ�ــســتــوى الــعــام لــالأ�ــســعــار والــدخــل 

احلقيقي لعنا�سر القت�ساد املحلي.

ومن املعروف اأن دول جمل�س التعاون اخلليجي 

تثبيت  على  قائمة  نقدية  �سيا�سة  �سنني  منذ  تتبع 

جمموعة  اأو  بعملة  ال�سرف،  ل�سعر  �سارم   Fixing
النقدية  �سيا�ساتها  تت�سف  اأخـــرى  دول  عــمــالت 

بال�ستقرار. ولقد �سرعت ابتداًء من 1/يناير 2003 

نحو  اأوىل  كخطوة  بالدولر  عمالتها  بربط  ر�سمًيا 

بالدولر  الدينار  بربط معدل �سرف  العمل  بدء  مت 

وعادت  الرتباط  هذا  فكت  فرتة  وبعد  الأمريكي، 

كما   .2007 مايو   20 العمالت يف  ل�سلة  اأخــرى  مرة 

اإىل  ـــدولر  ال مــعــدل �ــســرف  بتخفي�س  قــامــت  اأنــهــا 

للدينار  ارتفاًعا  ميثل  ما  وهــو  ك،  د   0.288806

بحوايل %0.37.

اإجماًل من  املركزية اخلليجية  البنوك  وتهدف 

اأهــداف  عــدة  حتقيق  اإىل  النقدية  ال�سيا�سة  وراء 

تتمثل يف:

تعزيز  خالل  من  ال�سرف  �سعر  ا�ستقرار   •
مواجهة  يف  اخلليجية  للعمالت  الن�سبي  ال�ستقرار 

العمالت الأخرى ب�سفة خا�سة الدولر الأمريكي.

حــمــايــة  الأ�ـــســـعـــار  ــوى  ــت ــس مــ� • ا�ـــســـتـــقـــرار 
لالقت�ساديات املحلية �سد اآثار الت�سخم امل�ستورد.

روؤو�س  حركات  يف  العنيفة  التقلبات  جتنب   •
م�ساندة  �سيا�سة  اتباع  �سمًنا  )يقت�سي  الأمـــوال، 

ملعدل الفائدة(.

م�سادر  وتنويع  القت�سادي  النمو  حتقيق   •
الدخل.

تكلفة  له  املذكورة  الأهــداف  هذه  من  اأي  حتقيق 

مثاًل،  مًعا،  الأهــداف  اأنه ل ميكن حتقيق  كما  معينة، 

ال�سمي  ال�سرف  �سعر  ا�ستقرار  بني  اجلميع  ميكن  ل 

�سيا�سة  تت�سبب  فحالًيا،  الأ�سعار  م�ستوى  وا�ستقرار 

ا�ستقرار اأ�سعار ال�سرف اإزاء عملة متدهورة )الدولر( 

املركزية  البنوك  الت�سخيم، وقدرة  اإىل جلب قدر من 

الت�سخم  من  للحد  نقدية  �سيا�سات  ا�ستخدام  على 

حمدودة جًدا حتت �سيا�سة التثبيت ال�سارمة.

اأحياًنا  ي�سمى  مــا  اأو  التثبيت  هــذا  مكن  وقــد 

 تتعرض أسعار النفط للعديد 
من التذبذبات، ما يلغي فائدة 
المطابقة، فالتثبيت ال يساعد 
على تخفيف تذبذب اإليرادات 

من النفط، بل العكس
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فباإمكانها اأن ت�ستلم القيمة من بع�س اأو كل عمالئها 

غري املحليني بعمالت غري العمالت املحلية.

احلكومة  تتدخل  مل  اإذا  مــاذا  حالة  يف  )ج( 

ي�ستمر  اأن  فيتوقع  الدولر،  تدهور  لوقف  الأمريكية 

يف  العجز  م�ستوى  ينخف�س  اأن  اإىل  التدهور  هــذا 

الخــتــالل  الأمــريــكــي، م�سدر  احلــ�ــســاب اجلـــاري 

الأكرب، اإىل م�ستويات حتت التحكم.

ـــذي مني  ـــر النــخــفــا�ــس املــلــحــوظ ال وعــلــى اأث

على  �سلبية  ــار  اآث من  له  ومــا  الأمريكي  الـــدولر  به 

املقرتحات  جاءت  به،  املرتبطة  اخلليجية  العمالت 

ربطها  اأو  اخلليجية  العمالت  تعومي  حول  العديدة 

مع  بالدولر  الرتباط  اإبقاء  اأو   ،)V( ب�سلة عمالت

النقا�س  حــدة  من  زاد  وممــا  ال�سرف.  ن�سبة  رفــع 

اخلليجية  املــوحــدة  العملة  م�ستقبل  مــن  واخلـــوف 

املربجمة، ما قامت به الكويت يف 20 مايو 2007 من 

فك ارتباط عملتها النقدية بالدولر، وربطها ب�سلة 

اأمام  عمالت. وذلك يف حماولة لرفع قيمة الدينار 

الدولر، وجتنب النخفا�س الذي ي�سهده الدولر يف 

ال�سرائية  القوة  على  �سلًبا  اأثر  والذي  الأعــوام  هذه 

وعدم  ـــواردات،  ال اأ�سعار  ارتفاع  ثم  ومــن  للدينار، 

ال�ستقرار على �سعيد التجارة اخلارجية.

وتتمثل عملية تبني �سلة العمالت يف:

عمالت  بــاخــتــيــار  املــركــزي  الــبــنــك  قــيــام   •
جمموعة من العمالت لت�سكل ال�سلة.

التجارة  كثافة  هو  عــادة  الختيار  اأ�سا�س   •
البينية مع تلك الدول.

معدل  حتديد  يف  وزًنا  دولة  كل  عملة  • تعطى 
ال�سرف داخل ال�سلة )يعتمد على ن�سبة ال�سادرات 

اإجمايل  اإىل  الرئي�سيني  ال�سركاء  مــع  والــــواردات 

التجارة: جمموع الأول - 100(.

دول  مع  التجارة  كثافة  تتغري  الوقت  • مبرور 
ال�سلة،  يف  العمالت  اأوزان  تتغري  ثم  ومــن  ال�سلة، 

يحافظ  حتى  ذاتــهــا،  ال�سلة  مكونات  تتغري  قد  اأو 

بالربط )Peg( وغالًبا بالدولر، اقت�ساديات اخلليج 

امل�ستقرة  لأمريكا  النقدية  ال�سيا�سة  ا�سترياد  من 

تغري  مــع  اأنـــه  اإل  ــزمــن.  ال مــن  طويلة  فــرتة  ن�سبًيا 

الظروف با�ستمرار انخفا�س الدولر، وارتفاع دخول 

دول املجل�س نتيجة ارتفاع النفط، ومرور دول املجل�س 

مبوجة من ازدهار اقت�سادي قوي، م�سحوبة مبوجة 

ترتفع  ال�سعبينيات،  طفرة  منذ  ت�سهدها  مل  ت�سخم 

احلايل،  ال�سرف  ونظام  �سيا�سة  لتعديل  الأ�سوات 

على نحو ي�ساعد على كبح جماح الت�سخم.

لعمالت  ال�سارم  التثبيت  �سلبيات  اأن  ويبدو 

التثبيت  ويحمل  اإيجابياته،  على  تطغى  دول اخلليج 

مفارقة اأن الدول امل�سدرة للنفط ت�ستورد ال�سيا�سات 

النقدية للدولة امل�ستوردة له.

الوطنية  عمالتها  الـــدول  مــن  العديد  وتــربــط 

العمالت.  مــن  �سلة  اأو  الأمــريــكــي  الــــدولر  بعملة 

والهدف من وراء هذا الربط هو العتماد على عملة 

اأقوى كالدولر الأمريكي ل�سمان نوع من ال�ستقرار 

الوطنية.  العملة  �سرف  �سعر  وتثبيت  اخلــارجــي 

كالدولر  الربط  عملة  يف  حاد  انخفا�س  اأي  ولكن 

يف  مماثل  انخفا�س  اإىل  �سيوؤدي  مثاًل،  الأمريكي 

ال�سلع  و�ستكون  بــالــدولر،  املرتبطة  العمالت  �سعر 

غري الأمريكية غالية ال�سعر مما ينعك�س على ارتفاع 

ال�سلع امل�ستوردة بالن�سبة لهذه الدول.

املجل�س  دول  عمالت  بتثبيت  يتعلق  فيما  اأمــا 

اإىل الدولر اأو اإىل عملة اأخرى، فاإن جمل�س التعاون 

اخلليجي اأ�سدر قراًرا يف قمة البحرين التي انعقدت 

الــدولر  تبني  �ــســرورة  على  ين�س   2000 عــام  يف 

كمثبت م�سرتك لعمالت الدول اخلليجية. ويف هذا 

جمل�س  دول  ا�ستقرار  تدعم  حجة  اأكرب  فاإن  املجال 

بــالــدولر  عمالتها  تثبيت  يف  اخلليجي  الــتــعــاون 

�سلعة  اأهم  اأن  هي  املوؤيدون  عليها  ي�ستند  الأمريكي 

ت�سعر  اخلليجية  ــدول  ال طــرف  من  ت�سدريها  يتم 

ومعظم  الدولية،  الأ�ــســواق  م�ستوى  على  بــالــدولر 

الواردات ُت�سدد بالواردات، كما اأن جزًءا كبرًيا من 

ال�ستثمارات اخلارجية مقوم بالدولر. هذا التثبيت 

املواءمة بني  ي�سهل  النظر هذه،  بالدولر من وجهة 

والعملة  بالدولر،  غالبها  املقوم  احلكومة  اإيــرادات 

املحلية للدول اخلليجية.

وم���ن ب��ني االن��ت��ق��ادات ال��ت��ي مي��ك��ن توجيهها 

لهذه احلجة:

)اأ( تتعر�س اأ�سعار النفط با�ستمرار للعديد من 

التذبذبات، مما يلغي عملًيا فائدة املطابقة، مبعنى 

اأن التثبيت ل ي�ساعد على تخفيف تذبذب الإيرادات 

اإىل  يــوؤدي  ل  العك�س، حيث  يح�سل  بل  النفط،  من 

العامة  املالية  وم�سكالت  احلكومة  اإيرادات  تذبذب 

وخف�س الإنفاق احلكومي على م�ستوى اقت�ساديات 

جمل�س التعاون اخلليجي.

النقود  وظــائــف  مــن  اأن  اأ�ــســا�ــس  عــلــى  )ب( 

بالدولر  الت�سعري  فاإن  قيا�س،  كوحدة  ا�ستخدامها 

بــالــدولر،  عائداتها  ا�ستالم  على  الـــدول  يجرب  ل 

للعملة مبا ل  القيمة احلقيقية  املركزي على  البنك 

ي�سر باملوقف التجاري للدولة، اأو ل�سركاء التجارة.

وا���ص��ت��ن��دت ال��ك��وي��ت يف تبني ه��ذا ال��ن��ظ��ام اإىل 

توفر املزايا التالية:

يف  احلقيقي  ال�سرف  معدل  على  احلفاظ   •
مواجهة �سركاء التجارة.

الــ�ــســرف  ــدل  مــع يف  مـــغـــالة  اأي  جتــنــب   •
العملة  قــيــمــة  يف  بــخــ�ــس  اأو   Overvaluation

.Undercaluation
اإذ  العملة،  �سرف  ملعدل  الن�سبي  • ال�ستقرار 
يعني  ال�سلة،  داخــل  معينة  عملة  قيمة  ارتــفــاع  اإن 

العملة  لتلك  بالن�سبة  الأخــرى  العمالت  انخفا�س 

والعك�س.

�سلة  اإىل  ا�ستناًدا  ال�سرف  معدل  حتديد  ويتم 

لها  التي  ــدول  ال عمالت  من  معلنة(  )غــري  مــوزونــة 

الكويت.  دولــة  مع  جوهرية  ومالية  جتارية  عالقات 

اأن  العمالت  �سلة  نظام  معايري  من  انطالًقا  ويت�سح 

عمليةالختيار ترتكز اإىل العمالت التجارية واملالية. 

ال�سلة  مكونات  عن  يعلن  ل  املركزي  البنك  اأن  كما 

وتطوراتها اأو تطورات اأوزانها من اأجل حماية الدينار 

املجال  واإف�ساح  عليه  امل�ساربة  عمليات  من  الكويتي 

للبنك املركزي للتدخل ب�سكل مبا�سر يف عملية حتديد 

مبا  ال�سرف  معدل  اإيــقــاع  ل�سبط  ال�سرف  معدل 

الكويت،  بدولة  النقدية  ال�سيا�سة  اأهداف  مع  يتوافق 

واأن اإدراج املعامالت املالية يجعل من ال�سعب التكهن 

اأو التعرف على مكونات ال�سلة بدقة.

واإذا كان مربر فك ربط عملتها بالدولر �سيحد 

الذي  املــدى  على  �سيكون  ذلك  فــاإن  الت�سخم،  من 

العمالت  من  ب�سلة  الدينار  ربط  اإعادة  فيه  �سيعمل 

كما  الــطــويــل.  املـــدى  يف  الت�سخم  مــن  احلــد  على 

يف  طبيعي  ا�ستقرار  عدم  اإىل  القرار  هذا  �سيوؤدي 

العملة  اإطالق  �سعوبة  من  ويزيد  املحلية،  الأ�سواق 

املوحدة، ف�ساًل عن اأن هذا القرار يخالف التفاقية 
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مما اأدى اإىل اهتزاز ثقة امل�ستهلكني بواحد من اأكرب 

القت�ساديات على م�ستوى العامل.

اأن قــــرار بــنــك الحــتــيــاطــي الــفــيــدرايل  كــمــا 

الأمريكي بتخفي�س اأ�سعار الفائدة على القرتا�س، 

اأ�سابت  الــتــي  النكما�س  حــالــة  معاجلة  اأجـــل  مــن 

املا�سية،  القليلة  الفرتة  خالل  التمويل  موؤ�س�سات 

الـــدولر مقابل  اأ�ــســعــار  تــراجــع  مــن  �ساهم مبــزيــد 

العمالت الرئي�سية الأخرى، خا�سة اليورو.

عن  الأمــريــكــي  الــفــيــدرايل  البنك  يعجز  ــاذا  مل

من  بالعديد  اأ�سر  الذي  الــدولر  انخفا�س  مواجهة 

القت�ساديات العاملية مبا فيها القت�ساد الأمريكي 

هذا  ـــي يف  الأوروب لالحتاد  دور  هناك  وهــل  ــه؟  ذات

مقابل  �سعوده  يوا�سل  اليورو  واأن  خا�سة  الرتاجع، 

العملة الأمريكية؟:

الحتياطي  بنك  جانب  من  التدخل  عدم   •
النقدية  ال�سيا�سات  وا�سعي  اأن  يوؤكد  الفيدرايل 

مزيد  منح  بغر�س  والطلب،  العر�س  قوى  يدعمون 

عما  النظر  بغ�س  الأمريكي،  بالقت�ساد  الثقة  من 

تعانيه بقية الدول، خا�سة الحتاد الأوروبي.

الأمريكي  القت�ساد  اأن  اإىل  ن�سري  اأن  • يجب 
املــيــزان  تــراجــع  ب�سبب  �سخمة  ــاء  ــاأعــب ب حمــمــل 

الحتــاد  دول  خا�سة  الأخـــرى،  الــدول  مع  التجاري 

البطالة،  مــعــدلت  زيـــادة  عــن  ف�ساًل  الأوروبـــــي، 

وارتفاع عجز املوازنة ب�سبب زيادة معدلت الإنفاق 

على احلرب العراقية، ومن هنا فقد وجدت الإدارة 

الأمريكية البحث عن و�سائل غري تقليدية للتخفيف 

من وطاأة كل هذه الأزمات، وكان الختيار ال�سعب 

العمالت  اأمــام  ــدولر  ال قيمة  خف�س  على  بالتفاق 

الرئي�سية.

مثل  املهمة  العوامل  من  جمموعة  اإىل  ونظًرا 

دول  عمالت  معظم  وربــط  بالدولر  النفط  ت�سعري 

اخلليج به و�سخامة حجم احتياطياتها من العمالت 

تاأثري  مــدى  على  الــتــعــرف  مهًما  يــبــدو  الأجــنــبــيــة. 

النخفا�س احلايل يف �سعر الدولر على اقت�ساديات 

الدول اخلليجية، مع الإ�سارة اإىل اأن هناك اختالفات 

تاأثرها  مدى  يف  اخلليجي  التعاون  جمل�س  دول  بني 

من انخفا�س الدولر، ويف اعتماد اقت�سادياتها على 

اإيرادات �سادرات النفط )النفط والغاز(. وكلما قل 

هذا العتماد خفت مواجهة الدولة اخلليجية ملع�سلة 

اأ�سعار ال�سرف يف القت�ساد النفطي:

اأواًل - اأ�صعار �صرف العمالت:

جمل�س  دول  عــمــالت  كــل  احلـــايل  ــوقــت  ال يف 

حتولت  التي  الكويت  )با�ستثناء  اخلليجي  التعاون 

عمالت(  �سلة  اإىل  الربط  من   2007 مايو   19 يف 

الــربــط اإىل  اأدى هــذا  ــكــي. وقــد  بــالــدولر الأمــري

انخفا�س قيمة عمالت دول املجل�س مقابل العمالت 

الــدولر  قيمة  انخفا�س  ب�سبب  الأخــرى  الرئي�سية 

النقد  اأفاد �سندوق  الرئي�سية، وقد  مقابل العمالت 

الدويل اأن قيم عمالت جمل�س التعاون اخلليجي قد 

با�ستثناء   ،%8 بن�سبة  اليورو  مقابل  فعلًيا  انخف�ست 

الــتــعــاون  جمل�س  دول  ــني  ب املــوقــعــة  القــتــ�ــســاديــة 

بــالحتــاد  واخلــا�ــس  الــثــالــث  ف�سلها  يف  اخلليجي 

النقدية  ال�سيا�سة  تخالف  بهذا  والكويت  النقدي. 

لبقية دول املجل�س الذين يربطون عملتهم بالدولر، 

وذلك بدًل من اأن تقوم اإحداث التقارب املطلوب بني 

دول  لبقية  النقدية  وال�سيا�سات  النقدية  �سيا�ستها 

والقت�سادي  النقدي  الحتــاد  يعوق  مما  املجل�س، 

اأن  عن  ف�ساًل  ال�سيا�سات،  تنا�سق  وعدم  لختالف 

الدول  تخلي  ترف�س  املوحدة  العمالت  م�سروعات 

املعنية عن حرية اإجراء اأي تغيري يف اأ�سعار ال�سرف 

مبفردها.

اأثر انخفا�ص الدوالر على اقت�صاديات اخلليج

يعترب الدولر عملة الحتياطيات الدولية بحوايل 

املالية،  والأوراق  الأجنبي  النقد  احتياطيات  ثلثي 

املركزية  البنوك  ت�سدرها  التي  ال�سندات  خا�سة 

ي�سدرها  التي  تلك  اأو  بالدولر  العامل  م�ستوى  على 

من  و%80  الأمــريــكــي،  الــفــيــدرايل  الحتياطي  بنك 

معامالت  وت�سوية  الأجنبي،  ال�سرف  �سعر  مبادلت 

ــادرات الــعــامل تدفع  الــتــجــارة بــحــوايل 50% مــن �ــس

الأمريكية  اخلزانة  اأن  عن  ف�ساًل  بالدولر،  قيمتها 

هي الأكرب على م�ستوى العامل من حيث حجم اإ�سدار 

التي  واملكانة  الأهمية  هذه  من  وبالرغم  ال�سندات. 

يحظى بها الدولر عاملًيا، اإل اأنه ي�سجل من حني لآخر 

الرئي�سية  العمالت  جتاه   2002 عام  منذ  ا  انخفا�سً

ال�سرتليني  واجلنيه  الياباين  والني  كاليورو  الأخرى 

واقت�ساديات  الأمــريــكــي  القت�ساد  على  اآثـــاره  لــه  

الدول الأخرى. ويظهر اجلدول التايل متو�سط �سعر 

ال�سرف املتبادل ما بني الدولر واليورو للفرتة 1999 

- 2007، بينما ا�ستقر الدولر خالل �سهر يناير من 

غري  لليورو،  دولر   1.48 حدود  يف  مثاًل   2008 عام 

منت�سف  حتى  ذلــك  بعد  النخفا�س  يف  ت�سارع  اأنــه 

2008، حيث بلغ قيمة 1.5990 يف يوم 15 جويلية من 

نف�س ال�سنة، ويرجع ذلك اأ�سا�ًسا لعدم حت�سن الو�سع 

القت�سادي للوليات املتحدة الأمريكية.

اأ�سباب تراجع الدولر؟ وهل هناك  اإًذا  ما هي 

هذا  يف  دوًرا  لعبت  واقت�سادية  �سيا�سية  عــوامــل 

الفيدرايل  الحتياطي  بك  اتبعها  �سيا�سة  اأنها  اأم 

الأمريكي؟

عند حتليل العوامل التي اأدت اإىل تراجع الدولر 

خالل الفرتة  املا�سية فاإن هناك اأ�سباًبا اقت�سادية 

التي  الأخــرى  ال�سيا�سية  العوامل  بع�س  جانب  اإىل 

لعبت الدور الأكرب يف تراجع العملة الأمريكية مقابل 

والأفغانية  العراقية  احلــرب  الرئي�سية،  العمالت 

اأزمة الرهن العقاري،  اإىل  اإ�سافة  وامللف الإيراين، 

الدولر خالل  مع  الربط  اأنهت عالقة  التي  الكويت 

�سرف  اأ�ــســعــار  لــتــحــركــات  بالن�سبة  ـــا  اأم  .2007

ال�سحب اخلا�سة،  العمالت اخلليجية مقابل حقوق 

فقد �سجلت دول جمل�س التعاون اخلليجي )با�ستثناء 

ا قدر بحوايل %3.93. الكويت( انخفا�سً

خالل  ــدولر  ال مقابل  ال�سرف  �سعر  تغري  اأمــا 

جمل�س  دول  �سهدت  فقد   ،2007  -  2003 الفرتة 

عمالتها  قيمة  انخفا�س  الكويت  با�ستثناء  التعاون 

مقابل  انخفا�س  اإىل  ذلــك  ويرجع   ،%20 بحوايل 

انخفا�س  الدينار  �سهد  فقد  الكويت  اأما يف  اليورو، 

ال�سلطات  قــيــام  بعد  تقريًبا   %15 بن�سبة  قيمته 

من  �سلة  مقابل  ال�سرف  �سعر  بتحديد  الر�سمية 

العمالت خالل الربع الثاين من عام 2007، والذي 

اأدى اإىل ارتفاع قيمة الدينار مقابل الدولر بحوايل 

5% خالل الفرتة 2003 - 2007 وذلك وفًقا لبيانات 

�سندوق النقد العربي، 2008.

القت�ساديون  اخلـــرباء  ــقــروؤه  ي كما  والــواقــع 

من  ا�ستفادت  اأنها  يظن  التي  اخلليجية  الــدول  اأن 

الـــزيـــادات املــتــ�ــســاعــدة يف اأ�ــســعــار الــنــفــط خــالل 

جانب  يف  الزيادة  هذه  تكن  مل  املا�سيتني  ال�سنتني 

منها اإل خ�سارة، مبعنى اآخر اأن الدولر - ال�سعر به 

التي  نف�سها  الفرتة  قيمته خالل  ربع  فقد   - النفط 

�سهدت الت�ساعد ال�سعري مما يعني ب�سورة اأخرى 

اأن اقت�ساديات اخلليج مل حتقق جميع املكا�سب من 

انخفا�س  نتيجة  ذهبت  التي  النفط  اأ�سعار  ارتفاع 

اأ�سعار الدولر.

جمل�س  عمالت  مقارنة  عند  اأنــه  يالحظ  كما 

اأخـــذت  قيمتها  ـــاإن  ف بــالــيــورو  اخلليجي  الــتــعــاون 

م�سكلة  وتلك  )النخفا�س(  الـــدولر  اجتــاه  نف�س 

اإن  حيث  اخلليجي،  للم�ستهلك  بالن�سبة  حقيقية 

الحتاد الأوروبي هو ال�سريك التجاري الأول للدول 

الدولر  اأمام  اليورو  ارتفاع  فاإن  اخلليجية، ومن ثم 

اأدى اإىل ارتفاع الأ�سعار يف الأ�سواق، وهو ما يعرف 

على  امل�سكلة  هــذه  وملواجهة  امل�ستورد،  بالت�سخم 

الــواردات  حتل  اأن  على  تعمل  اأن  اخلليجية  الــدول 

الأمريكية حمل وارداتها الأوروبية لال�ستفادة بفارق 

�سعر ال�سرف بني اليورو والدولر.

تقلب  باأثر  تتعلق  اأخــرى  م�سكلة  هناك  اأن  كما 

فاإ�سافة  ال�سرف.  اأ�سعار  اإدارة  على  النفط  اأ�سعار 

اإىل الطابع الريعي لقت�ساديات دول جمل�س التعاون 

بها  يتميز  التي  التقلبات  فهناك خا�سية  اخلليجي، 

لالإيرادات  املتجدد  وغري  الأ�سا�سي  امل�سدر  النفط 

التي  التذبذبات  هــذه  املنطقة.  هــذه  يف  احلكومية 

العديد من  تت�سبب يف  الأ�سعار  م�ستوى  على  حتدث 

امل�ساكل املتعلقة باإدارة �سعر ال�سرف وخا�سة �سعر 

البعيد،  ــدى  امل على  وخا�سة  احلقيقي،  ال�سرف 

حموري  دور  له  احلقيقي  ال�سرف  �سعر  وا�ستقرار 

يف ا�ستقرار القت�ساد ويف النمو القت�سادي، نظًرا 

لتعلقه بحركة راأ�س املال مع العامل اخلارجي واملزايا 

املدى  على  وخا�سة  الدولية،  التجارة  يف  الن�سبية 

دعا الباحث براد ستر، دول 
مجلس التعاون إلى اتخاذ سعر 

صرف يتسم بقدر من المرونة
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الناجت  اخلــارجــي:  اأو  امل�ستورد  الت�سخم   •
ـــواد اخلــام  مــن ارتــفــاع مــعــدلت اأ�ــســعــار ال�سلع وامل

ال�سلع  من  وغريها  الغذائية  واملــواد  البناء  ــوازم  ول

منها  ت�ستورد  التي  الــدول  يف  امل�ستوردة  واخلدمات 

و/ الإنتاج  كلفة  ارتفاع  ب�سبب  التعاون  جمل�س  دول 

دول  بعمالت  مقارنة  الدول  هذه  عمالت  ارتفاع  اأو 

تتعر�س  ما  اإىل  اإ�سافة  بالدولر،  املرتبطة  املجل�س 

اأ�سواق  م�ستوى  على  الرتاجع  من  ــدولر  ال قيمة  له 

لتعك�س  ال�سكن  اأجــور  وارتــفــاع  الدولية،  العمالت 

املنطقة،  لدول  العقارية  الأ�سواق  يف  الطلب  فائ�س 

والختناقات التي بداأت تظهر يف الكثري من مرافق 

اأي  ربط  فــاإن  الأ�سا�س  هذا  وعلى  التحتية.  البنية 

الت�سخم  معدلت  ربط  يعني  بالدولر  وطنية  عملة 

املتحدة.  الوليات  بالتي يف  الفائدة  واأ�سعار  املحلية 

عن  الناجمة  الت�سخمية  الآثـــار  تتفاقم  وبالتايل 

تعني  والتي  العاملية  الغذائية  املــواد  اأ�سعار  ارتفاع 

مزيًدا من التداعيات ال�سلبية على التنمية، وتقل�س 

املدخرات و�سعف ال�ستثمارات.

اأن  القول  ميكن  التق�سيم،  هــذا  اأ�سا�س  وعلى 

الرتفاع يف معدلت الت�سخم يف دول جمل�س التعاون 

وت�سكيلة  لطبيعة  تبًعا  اأخــرى  اإىل  دولــة  من  يختلف 

وارداتها. ويظهر هذا الختالف على م�ستوى وترية 

الزيادة يف الإنفاق العام وحجم ال�ستثمار، ياأتي من 

اأنه يعك�س  اأو كليهما، كما  اأ�سا�سيني  اأحد م�سدرين 

الطلب  ـــادة  زي عــن  الناجتة  ال�سغوط  معظمه  يف 

املحلي، مبا يف ذلك الزيادات يف الأجور يف القطاع 

العام والقيود التي تعانيها عمليات العر�س.

ثالًثا - التجارة اخلارجية:

• الواردات: 
يرتتب على هبوط قيمة الدولر، انخفا�س قيمة 

للعمالت  بالن�سبة  به  املرتبطة  اخلليجية  العمالت 

الــواردات  اأ�سعار  ارتفاع  الأخــرى، مما يرتتب عليه 

من خارج الوليات املتحدة، وخا�سة من دول الحتاد 

الأوروبي، والتي ت�ستورد منها دول املجل�س ما يعادل 

30 - 35 يف املائة من جمموع وارداتها. والواردات 

تنق�سم اإىل ق�سمني. النوع الأول: واردات املواد اخلام 

اأ�سعارها يف ارتفاع  وال�سلع الو�سيطة، وهذه تنعك�س 

اأ�سعار ال�سلع املحلية التي يتم اإنتاجها اعتماًدا على 

توؤثر  ثم  ومن  الو�سيطة،  وال�سلعة  اخلام  املواد  تلك 

امل�ستوردة،  الت�سخم  اأو  الأ�سعار،  ارتفاع  يف  ا  اأي�سً

زيــادة  تاأثري  تقدير  يف  الأبــحــاث  وتتفاوت  البعيد. 

النفط على اأ�سعار ال�سرف احلقيقية، لكن من املهم 

الإ�سارة اإىل اأن انخفا�س الدولر قد �ساهم يف كبح 

جماح ارتفاع �سعر احلقيقي خالل الطفرة احلالية 

اأن  البع�س  راأى  رمبا  بل  �سابًقا،  بارتفاعه  مقارنة 

املح�سلة اأن �سعر ال�سرف احلقيقي لبع�س العمالت 

اخلليجية كالريال مثاًل قد انخف�س.

ثانًيا - معدالت الت�صخم:

تاريخًيا  اخلليجي  التعاون  جمل�س  دول  عرفت 

مــدى  وعــلــى  ن�سبًيا.  منخف�سة  ت�سخم  مــعــدلت 

ن�سبة  جتــــاوزت  مــا  ــــادًرا  ن املن�سرمني  الــعــقــديــن 

الت�سخم يف كل دولة ع�سو مبجل�س التعاون اخلليجي 

ولكن  اخلليج.  درا�ــســات  مركز  يو�سح  ح�سبما   %5

التي  الطفرة  مع  اإذ  طوياًل،  ي�ستمر  مل  الو�سع  هذا 

وال�سغوط  الت�سخم  اأ�سبح  النفط،  اأ�سعار  �سهدتها 

اأكرب  من  احلــايل  الوقت  يف  له  املوازية  الت�سخمية 

التحديات القت�سادية التي تواجه اقت�ساديات دول 

الت�سخم  م�ستوى  اأ�سبح  ولقد  اخلليجي.  التعاون 

الــدول  جميع  يف  املتو�سط  املعدل  من  بكثري  اأعلى 

تراجع  ومــع  الــ�ــســاعــدة.  الأ�ـــســـواق  ودول  النامية 

الفائدة على  اأ�سعار  مع  تتما�سى  الفائدة كي  اأ�سعار 

الدولر، اأ�سبحت معدلت الت�سخم يف دول املجل�س 

العمالت  على  الفائدة  مــعــدلت  مــن  اأعــلــى  ال�ست 

على  الطلب  يف  كبرية  زيادة  اإىل  اأدى  مما  املحلية، 

الفرتا�س )ازدادت معدلت القرو�س ال�ستهالكية 

بينما  املا�سي،  العام  40% مثاًل  بن�سبة  الإمارات  يف 

املنطقة  لدول  الودائع  اإىل  القرو�س  ن�سبة  تراوحت 

ما بني 82% يف ال�سعودية و130% يف قطر(. وتختلف 

هذه املعدلت بني دول جمل�س التعاون اخلليجي كما 

يظهرها اجلدول املوايل:

ت�سخم  مبعدلت  تتميز  التي  الدول  • جمموعة 
حيث  املتحدة،  العربية  والإمـــارات  كقطر  مرتفعة، 

ولعلى  و%14.   11 بــني  الت�سخم  ن�سبة  تــراوحــت 

ارتفاع اأ�سعار ا�ستئجار العقارات والوحدات ال�سكنية 

دولة  الت�سخم يف  الزيادة يف معدلت  تتحمل ن�سف 

اإ�سافة اإىل وجود عالقة وثيقة بني عملية  الإمارات. 

التو�سع يف املعرو�س النقدي الناجت عن معدلت كبرية 

يف جمال التو�سع املايل والإنفاق العام.

التعاون  جمل�س  اقت�ساديات  اأن  القول  وميكن 

اخلليجي تعرف نوعني من الت�سخم:

ــبــط بــالأو�ــســاع  ــي: املــرت املــحــل • الــتــ�ــســخــم 
النفقات  حجم  ارتــفــاع  مثل  املحلية  القت�سادية 

هو  مــا  تفوق  نفطية  بعوائد  واملــدعــومــة  احلكومية 

متوقع ويتجاوز الطاقة ال�ستيعابية لالقت�ساد املحلي 

على  الأ�سعار  ارتفاع  اأثر  حدة  لتخفيف  حماولة  يف 

املواطن اخلليجي، وعندئذ تتفاقم معدلت الت�سخم 

ال�سيولة  وفائ�س كبري يف  ال�سرائية،  القوة  وترتاجع 

املحلية، ومنو يف معدلت الكتلة النقدية ب�سبب زيادة 

حجم الإقرا�س من قبل البنوك، اإ�سافة اإىل اأ�سعار 

الأرا�سي واخلدمات.

امل�ستورد على  الت�سخم  تاأثري  اأقل من  ولكن بدرجة 

الواردات من ال�سلع النهائية.

اإن انخفا�س قيمة الدولر �سيوؤدي اإىل انخفا�س 

الأوروبية  نظريتها  اأمام  الأمريكية  املنتجات  اأ�سعار 

يف  عليها  الطلب  زيــادة  �ستتم  ثم  ومن  والآ�سيوية، 

امل�ستهلكني  عــزوف  عــن  ف�ساًل  العاملية،  الأ�ــســواق 

ملنتجاتهم  املناف�سة  ال�سلع  �سراء  عن  الأمريكيني 

�سالح  يف  ي�سب  ذلــك  وكــل  منها،  املـــوارد  وتقليل 

القت�ساد الأمريكي ب�سكل عام.

هبوط  اأن  القت�ساديني  املحللني  بع�س  ويــرى 

الدولر رفع من تكاليف ال�سترياد للدول اخلليجية 

 ،%35 ن�سبة  جتــاوزت  بن�سب  املتحدة  الوليات  من 

حني  يف  تكاليفها،  زادت  الأوروبــيــة  ال�سلع  وحتى 

للمواطنني  العام  للدخل  امل�سافة  القيم  ترتفع  مل 

والعمال باخلليج اإل مبقدار 9% فقط.

واإذا كان من املعروف اأن انخفا�س قيمة العملة 

اأ�سعارها  يرفع  لأنــه  ـــواردات  ال منو  يف  �سلًبا   يوؤثر 

الطلب  يقل�س  ما  املحلية،  ال�سلع  باأ�سعار  مقارنة 

عليها مل�سلحة ال�سلع املنتجة حملًيا، اإل اأن هذا املبداأ 

ل ينطبق على دول املجل�س، فاعتماد الأخرية الكبري 

القاعدة  �سعف  اإىل  جهة  من  يعود  الـــواردات  على 

الإنتاجية، ومن جهة اأخرى اإىل ارتفاع امليل احلدي 

لذلك  الدخل،  م�ستويات  ارتفاع  ب�سبب  لال�سترياد 

فاإن انخفا�س قيمة العملة اخلليجية نتيجة انخفا�س 

الدولر �سبب ارتفاًعا يف اأ�سعار ال�سلع امل�ستوردة.

• ال�صادرات:
 - الرئي�سية  اخلليجية  ال�سادرات  ت�سعري  يتم 

والتي تتمثل يف النفط اخلام والغاز والبرتوكيماويات 

وتتحرك  ــدولر،  ــال ب عـــادة   - النفطية  واملنتجات 

حني  ويف  الـــدولر،  اأ�سعار  تقلب  بح�سب  اأ�سعارها 

من  املجل�س  دول  ت�ستفيد  اأن  الــكــثــريون  يتوقع  ل 

الــدولر،  انخفا�س  ب�سبب  عمالتها  قيم  انخفا�س 

النفطية على نطاق وا�سع،  لإنعا�س ال�سادرات غري 

اإل اأن هذا ل مينع من اأن ت�ستفيد بع�س ال�سناعات 

من  املجل�س  دول  من  الكثري  يف  املــوجــودة  الــواعــدة 

انخفا�س اأ�سعار عمالت هذه الدول.

ونظًرا لأن جتارة النفط الدولية مقومة بالدولر 

اإىل حد كبري، فقد اأفاد الربط بالدولر بلدان جمل�س 

التعاون اخلليجي فائدة كبرية، واأثبت ا�ستقراره يف 

مواجهة التقلبات الكبرية يف اأ�سعار النفط، وتخل�س 

اإىل  واأدى  ال�سرف  �سعر  خماطر  من  الأقــل  على 

ا  اأي�سً املقومة  املالية  الرثوة  التذبذبات يف  ا�ستقرار 

ي�سكل  النفط  اإن  وحيث  كبري.  حــد  اإىل  بــالــدولر 

اجلزء الأكرب من �سادرات جمل�س التعاون اخلليجي 

النفطية  غري  لل�سادرات  الإجمايل  الن�سيب  واإن 

وم�سداقية  اخلارجي  ال�ستقرار  ظل  فقد  �سغري، 

الو�سع النقدي اأكرب م�سدري قلق، مقارنة بالقدرة 

التناف�سية.

يف  ب���ال���دوالر  االرت���ب���اط  ف��ك  �صيكون  ه��ل   •
�صالح الدول اخلليجية؟

يترتب على هبوط قيمة 
الدوالر، انخفاض قيمة العمالت 

الخليجية المرتبطة به بالنسبة 
للعمالت األخرى، مما يترتب 

عليه ارتفاع أسعار الواردات من 
خارج الواليات المتحدة
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اخلليجية  القومية  لــالإيــرادات  الرئي�س  امل�سدر  وهــو 

م�سعر بالدولر كما اأن كثرًيا من العقود مبا فيها عقود 

ال�سترياد مرتبطة مبنطقة الدولر ومنطقة الدولر ل 

تعني بال�سبط الوليات املتحدة الأمريكية بل كل الدول 

�سرق  دول  غالبية  يف  بالدولر  �سادراتها  ت�سعر  التي 

الب�سيط على  التعديل  اليوان ال�سيني رغم  اآ�سيا حتى 

قيمته اإل اأنه ل يزال مرتبًطا بالدولر.

جمل�س  لــدول  بالن�سبة  اأنــه  ا  اأي�سً املحللني  ويــرى 

يف  اأخـــرى  عامة  اعــتــبــارات  هناك  اخلليجي  التعاون 

التناف�سية  الــقــدرة  اإىل  اإ�سافة  الربط  عملة  اختيار 

وال�ستقرار اخلارجي، تت�سمن م�سداقية موقف �سعر 

ال�سرف على  وتاأثريات تذبذب �سعر  والنقد  ال�سرف 

وما  التعامالت.  وتكلفة  املالية  والرثوة  املالية  الأ�سواق 

مل يتم حتقيق مكا�سب ملمو�سة من التحول من الربط 

العتبارات  ت�سيطر هذه  فقد  اآخر،  ربط  اإىل  بالدولر 

وتوؤيد قرار موا�سلة الربط بالدولر.

كما دعا الباحث براد �سرت، دول جمل�س التعاون 

اإىل اتخاذ �سعر �سرف يت�سم بقدر من املرونة، بعد 

اأن ناق�س عيوب النظام املايل. وقد �سبقه الربوف�سور 

�سمي  �سعر �سرف جديد،  نظام  الذي طور  فرانكل 

الت�سديري  ال�سعر  رابط  اأو  ال�سادرات  �سعر  ربط 

)Peg export p rice PEP(. وهذا القرتاح موجه 

اإنتاج  على  كثرًيا  اقت�سادياتها  تعتمد  التي  للدول 

بتثبيت  وذلك  زراعية.  اأو  معدنية  �سواء  اأولية  �سلعة 

التي  فــالــدول  ال�سلعة.  ب�سعر  املحلية  العملة  قيمة 

عمليتها  تربط  اأن  ميكنها  النفط  اإنتاج  على  تعتمد 

يكون  اأن  التثبيت ميكن  وهذا  وهكذا.  النفط  ب�سعر 

كلًيا اأو جزئًيا، عرب �سلة تتكون من النفط وعمالت 

حلركة  تبعًا  العملة  قيمة  وتنخف�س  ترتفع  اأخــرى، 

�سعر النفط بالدولر.

غري  نتائج  اإىل  قيا�سية  درا�ــســة  تو�سلت  كما 

موحدة بالن�سبة لدول جمل�س التعاون اخلليجي فيما 

العمالت،  من  ب�سلة  اأو  بعملة  الربط  م�ساألة  يخ�س 

التثبيت  بني  فرق  ل  اأنــه  اإىل   2008 عام  يف  ن�سرت 

بالدولر اأو اليورو للكويت اأو البحرين، بينما التثبيت 

بالدولر اأ�سواأ من التثبيت باليورو بالن�سبة لل�سعودية 

اأن  اإىل  ا  اأي�سً الدرا�سة  وتو�سلت  وعما.  والإمــارات 

�سلة  اأو  عملة  اأية  يف  لي�ست  �سالتعاون  جمل  م�سكلة 

عمالت يجري التثبيت، ولكن عن ترتيبات التثبيت. 

دول  م�سكلة  اأن  اإىل  ا  اأي�سً الدرا�سة  نف�س  وتو�سلت 

عمالت  �سلة  اأو  عملة  اأية  يف  لي�ست  التعاون  جمل�س 

يجري التثبيت، ولكن عن ترتيبات التثبيت.

النظرية  النتائج  بع�س  ا�ستعرا�س  خــالل  مــن 

العمالت  ارتباط  لفك  واملعار�سة  املوؤيدة  والقيا�سية 

اخلليجية بالدولر لي�س بالقرار ال�سهل واأنه يحتاج اإىل 

درا�سة معمقة لكيال تظهر تاأثريات �سلبية يف اقت�ساد 

املــنــطــقــة. فــاقــتــ�ــســاديــات اخلــلــيــج ارتــبــطــت وخــالل 

ع�سرات ال�سنني بالدولر الأمريكي الذي ي�سكل العملة 

النفط  بيع  عن  الناجم  ــدول  ال هــذه  لدخل  الرئي�سية 

ا�ستثمارات  معظم  اأن  اإىل  اإ�سافة  بــالــدولر،  امل�سعر 

الدول اخلليجية يف اخلارج مقيمة بالدولر.

املحور الثاين: ميثل التيار املوؤيد لفك الرتباط، 

م�ستعينني بتجربة الكويت يف هذا املجال.

اأما املحور الثالث: فهو تيار و�سط بني الجتاهني 

فيدعو اإىل اإيجاد بدائل اأخرى، وعدم الجنرار وراء 

البنك املركزي الأمريكي يف اأ�سعار الفائدة والنظر 

مقابل  اخلليجية  العمالت  اأ�سعار  تقييم  اإعــادة  يف 

الدولر لتاليف التداعيات املتعلقة بالدولر نف�سه.

مع  بلد  تكامل  ازداد  كلما  اأنــه  الوا�سح،  ومــن 

التنوع  وازداد  التجارة،  الربط عن طريق  بلد عملة 

احلقيقية  ال�سدمات  وت�سابهت  للت�سخم  املتوافق 

وزيادة  للناجت  املتوافق  التحرك  يظهرها مدى  التي 

اأو  العملة  احتاد  مزايا  ازدادت  الت�سخم،  تخفي�س 

ا�ستعمال عملة ذات ت�سخم منخف�س.

الأجانب  املحللني  بع�س  يرى  اأخــرى،  جهة  من 

عمالت  من  عملة  كل  ربــط  �ساأن  من  كــان  اإذا  اأنــه 

جمل�س التعاون  اخلليجي على حدة بوحدات ال�سحب 

يح�سن  اأن  ــالــدولر  ب الــربــط  عــن  ا  عو�سً اخلا�سة 

بالن�سبة  اأنه  النتيجة  وكانت  اخلارجي.  ال�ستقرار 

ال�ستقرار  فـــاإن  اخلليجي  الــتــعــاون  جمل�س  لـــدول 

الربط  نتيجة  بــالــ�ــســرورة  يتح�سن  اأن  اخلــارجــي 

معظم  اأن  اإىل  وخل�سو  اخلا�سة.  ال�سحب  بوحدات 

ملعظم  وبالن�سبة  اخلليجي  التعاون  جمل�س  بلدان 

التجارة اخلارجية )الواردات وال�سادرات  مكونات 

تفوق  التجاري(،  وامليزان  النفطية  وغري  النفطية 

يف  ال�ــســتــمــرار  عــن  الناجمة  ال�ــســتــقــرار  مكا�سب 

عن  الناجمة  ال�ستقرار  مكا�سب  بــالــدولر  الربط 

اخلا�سة،  ال�سحب  بــوحــدات  الــربــط  اإىل  التحول 

ونتيجة لذلك، لي�س هناك ما يدعو اإىل التحول اإىل 

الربط اإىل وحدات ال�سحب اخلا�سة.

اإدارة  اأن  فنالحظ  ال�سعودية،  حالة  اأخذنا  فلو 

اإذا ربطت بعملة رئي�سية واحدة، ويعزى  اأ�سهل  العملة 

على  اقت�سادية  وحقائق  اأو�ساع  اإىل  ال�ستمرار  هذا 

م�ستوى العامل واأ�سباب مو�سوعية بحتة مثل اأن النفط 

تطرح ورقة العمل بع�س الدرو�س وال�ستنتاجات املفيدة 

لدول جمل�س التعاون اخلليجي تتمثل يف:

اختيار نظم  اأكـــرب يف  الــ�ــســروري وجـــود حــريــة  مــن   -

من  للعديد  تتعر�س  فاملنطقة  الــ�ــســرف.  �سعر  وترتيبات 

املتذبذبة  النفط  اأ�ــســعــار  قبيل  مــن  احلقيقية  ال�سدمات 

والــغــاز  النفط  دخــل  على  الكبري  القــتــ�ــســادي  والعــتــمــاد 

اأ�سعار  مرونة  من  اأكــرب  ــدًرا  ق ي�ستدعي  مما  والــ�ــســادرات، 

ل  ربــط  ترتيبات  عن  ا  عو�سً واحلقيقية  ال�سمية  ال�سرف 

ت�ستند اإىل معايري اقت�سادية ومالية �سليمة.

اإيجاد  اإىل  اخلليجية  الدول  �سعي  اأهمية  على  التاأكد   -

ـــة  والأدل القــتــ�ــســادي  التحليل  يــوؤكــد  حيث  ارتــكــاز،  عملة 

�سيكون  ــدولر(  وال )اليورو  العمالت  من  �سلة  اأن  التجريبية 

اأف�سل ملعظم دول جمل�س التعاون اخلليجي.

- على دول جمل�س التعاون اخلليجي اأن تعزز ا�ستقالل 

بنوكها املــركــزيــة مــن خــالل قــوانــني جــديــدة واإ�ــســالحــات 

موؤ�س�سية توؤدي اإىل تكوينات نقدية تف�سل ا�ستقرار الأ�سعار.

البنوك  بــني  ــط  ــرواب ال تعزيز  ت�ستهدف  اأن  ينبغي   -

لتكامل  لها  خمطط  عملية  طريق  عن  املنطقة  يف  املركزية 

جميع  ت�سمل  لكي  اليورو  منطقة  رقعة  وتو�سيع  الدفع  نظم 

الدول العربية.

- اإعطاء اأولوية اإىل تطوير الأ�سواق املالية.

- �سرورة توجيه جزء من النفقات احلكومية املخ�س�سة 

الأخرى  القت�سادية  الأن�سطة  ودعم  التحتية  البنية  مل�ساريع 

الت�سخمية نحو رفع م�ستوى  ال�سغوط  ت�سهم حالًيا يف  والتي 

اختناقات  تخفيف  مع  جنب  اإىل  جنًبا  املواطنني  اإنتاجية 

العر�س. 

اأ�سعار  ظــل  يف  الت�سخم  مــن  للحد  طــريــق  اأفــ�ــســل   -

النفتاح  ـــدول هــو  ال املــربــوطــة يف كثري مــن هــذه  الــ�ــســرف 

الطاقة  تو�سيع  جانب  اإىل  والعمل،  ال�سلع  اأ�سواق  يف  واملرونة 

ال�ستيعابية.

- تاأتي ق�سية اإ�سالح املالية العامة من الأولويات يف هذه 

الدول املعر�سة لتناق�س الإيرادات النفطية.

- من بني اأهم التحديات اإدارة تدفقات النقد الأجنبي 

العامة  املالية  ا�ستمرارية  وتر�سيخ  اإليها،  الوافدة  الكبرية 

واحل�سابات اخلارجية يف بع�س هذه الدول، وتطوير القطاع 

املايل، وت�سجيع التنوع القت�سادي، وخا�سة عن طريق تهيئة 

الظروف لقيام قطاع خا�س ديناميكي.

- مع زيادة ن�سيب ال�سادرات غري النفطية والتنوع يف 

الأ�سول غري الدولرية عرب الوقت، قد يكون من امل�ست�سوب 

لحتاد عملة جمل�س التعاون اخلليجي التحرك �سوب �سيا�سة 

�سعر �سرف اأكرث مرونة.

ترتيًبا  واليورو  الدولر  من  �سلة  اإىل  الربط  ي�سبح  وقد 

موؤقًتا �سوب �سيا�سة �سعر �سرف اأكرث مرونة يف امل�ستقبل.

حتقيق  ا  واأي�سً اخلارجي  ال�ستقرار  �سمان  ميكن  ل   -

األ  واحـــدة،  اأداة  با�ستخدام  اخلارجية  التناف�سية  الــقــدرة 

الأهــداف  تلك  فتحقيق  ال�سرف.  ل�سعر  نظام  اختيار  وهي 

كبري  قدر  وعلى  اإ�سافية.  اأدوات  ا�ستخدام  يتطلب  لل�سيا�سة 

ا احلاجة اإىل توظيف قوة عاملة  من الأهمية. وقد تتطلب اأي�سً

الأجنبية.  العمالة  مناف�سة  ت�ستطيع  املواطنني  ال�سكان  من 

اإىل جانب  الأجــور  تتطلب ذلك درجة كبرية من مرونة  وقد 

القدرة  �سمان  بغية  الإنتاجية،  تدعم  ا�ستثمار  ا�سرتاتيجية 

التناف�سية لل�سادرات غري النفطية يف الأ�سواق الدولية.

امل�صادر:

للدكتور  املكا�سب(  املخاطر،  بالدولر:  العمالت اخلليجية  ارتباط  بعنوان: )فك  الرئي�سة على ورقة عمل  املو�سوع يف مادته  اعتمد   

زايري بلقا�سم الأ�ستاذ بكلية العلوم القت�سادية بجامعة وهران باجلزائر اإ�سافة اإىل:

بع�س  اخلليجي:  التعاون  جمل�س  لدول  النقدي  الحتاد   ،)2002( غويرامي.  بهروز  ود.  اربا�س  نوري  �س.  ود.  عابد  ت.  جورج  · د. 
العتبارات ب�ساأن نظام �سعر ال�سرف، يف �سندوق النقد العربي، معهد ال�سيا�سات القت�سادية، نظم و�سيا�سات اأ�سعار ال�سرف.

· نا�سر ال�سعيدي. )2002(. خيارات نظم �سعر ال�سرف من املنظور التاريخي ودرو�س للبلدان العربية، يف �سندوق النقد العربي، 
معهد ال�سيا�سات القت�سادية، نظم و�سيا�سات اأ�سعار ال�سرف.

اأكتوبر. الو�سطى،  واآ�سيا  الأو�سط  ال�سرق  منطقة  الإقليمي:  القت�ساد  اآفاق   .)2008( الدويل.  النقد  · �سندوق 

استنتاجات مفيدة
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صندوق النقد الدولي:

أزمة اليورو تحد من التعافي
لم يجد صندوق النقد الدولي أمامه مفًرا من حتذير دول العالم 
من االنتكاسة التي شابت التعايف من األزمة املالية العاملية عام 2008م، 
ووجد الصندوق يف تقرير »الراصد املالي« الذي نشره مؤخًرا أن العديد 
من تلك الدول بدأت تفقد حماسها للخروج من براثن تلك األزمة التي 
مازالت مؤثرة إلى حد ما على الوضع العام القتصادات دول عدة، الفًتا 
املستثمرين  تلقي بظاللها على  ال��ي��ورو حتى ال  أزم��ة  ح��ل  أهمية  إل��ى 

بطريقة تعوق االستثمار األجنبي نفسه.

أسواق خليجية

24
العدد 73 - نوفمبر 2012م



منخف�سة1. ويف الواقع، تبدو م�ساعر عدم اليقني اأكرث 

انت�ساًرا، وتت�سم بطابع مييل اأكرث نحو ما ورد يف تعريف 

ب�ساأن   فاملخاوف  نايت«.  »فرانك  القت�سادي  العامل 

ال�سيطرة على  ال�سيا�سات الأوروبيني على  قدرة �سناع 

ال�سيا�سات  �سناع  اإخفاق  ب�ساأن  واملخاوف  اليورو  اأزمة 

الأمريكيني حتى الآن يف التفاق على خطة مالية هي 

اخل�سو�س،  هــذا  يف  احليوية  العوامل  من  بالتاأكيد 

لكنها عوامل ي�سعب اتخاذ قرار ب�ساأنها.

ــدلت الــنــمــو والــ�ــســعــور  ــع ول يــــزال انــخــفــا�ــس م

على  يــوؤثــران  املتقدمة  القت�سادات  يف  اليقني  بعدم 

اقت�سادات الأ�سواق ال�ساعدة والقت�سادات النامية، 

�سواء،  حد  على  واملالية  التجارية  القنوات  خالل  من 

الأمر الذي يزيد من مواطن ال�سعف الداخلية. وعلى 

غرار الو�سع يف عام 2009، جند اأن القنوات التجارية 

ي�سهم  حيث  للده�سة،  مثري  نحو  على  بالقوة  تت�سم 

النخفا�س  معظم  يف  مثاًل،  الــ�ــســادرات،  انخفا�س 

تقلب  ويرجع  ال�سني.  يف  النمو  معدلت  يف  امل�ساهد 

بني  املتبادلة  املــوجــات  اإىل  الراأ�سمالية  التدفقات 

العزوف عن املخاطر تارة والإقبال عليها تارة اأخرى، 

نتيجة التقدم والرتاجع يف تنفيذ اإجراءات ال�سيا�سات، 

ل �سيما يف منطقة اليورو.

اخلطر  م�سدر  هي  املنطقة  تلك  اأزمــة  تــزال  ول 

البنك  اأن�ساأ  وقد  العاملي.  القت�ساد  اآفاق  على  الأكرب 

انخفا�س  اأثر  انتقال  لتح�سني  اآلية  الأوروبــي  املركزي 

يف  القرتا�س  تكاليف  اإىل  الأ�سا�سية  الفائدة  اأ�سعار 

البلدان الهام�سية، حيث اأدت خماوف امل�ستثمرين اإزاء 

الفائدة  اأ�سعار  ارتفاع  اإىل  اليورو  منطقة  ا�ستمرارية 

ال�سوقية اإىل م�ستويات هائلة. ومن ثم، يتعني على هذه 

القت�سادات الهام�سية موا�سلة ت�سحيح اأو�ساعها. ول 

بد اأن تويف احلكومات بالتزاماتها حتى جتعل اجلدار 

اأكـــرث مــرونــة. وعــلــى وجه  الــيــورو  الــواقــي يف منطقة 

الأوروبية«  ال�ستقرار  »اآلية  تتدخل  اأن  يجب  التحديد، 

يف النظم امل�سرفية وتقدم الدعم للكيانات ال�سيادية، 

اإقامة  على  العمل  الوطنيني  القادة  على  يتعني  بينما 

يتطلب ذلك  و�سوف  ونقدي حقيقي.  اقت�سادي  احتاد 

اإقامة احتاد م�سريف باإطار موحد لتحقيق ال�ستقرار 

وذلك  املــايل،  الندماج  لتحقيق  تدابري  وتنفيذ  املايل 

م�ستوى  على  التاأمني  زيادة  باأن  القائل  املبداأ  باعتماد 

على  الرقابة  بزيادة  يقرتن  اأن  بد  ل  باأكملها  املنطقة 

اإجـــراءات  تتخذ  مل  ومــا  باأكملها.  املنطقة  م�ستوى 

اإ�سافية يف اأقرب وقت، فاإن التح�سينات الأخرية التي 

وعندئذ  �سرًيعا.  تتال�سى  قد  املالية  الأ�سواق  �سهدتها 

خميبة  العاملي  القت�ساد  اآفــاق  تقرير  تنبوؤات  �ستاأتي 

لالآمال مرة اأخرى، وتتزلق منطقة اليورو نحو �سيناريو 

ال�سيا�سات ال�سعيفة امل�سار اإليه يف عدد اأكتوبر 2012 

ما  اإذا  اأنــه  غري  العاملي.  املــايل  ال�ستقرار  تقرير  من 

يف  اإليه  امل�سار  امل�ستوى  ال�سيا�سات  اإجـــراءات  فاقت 

اإذا  اأي   - العاملي  القت�ساد  اآفــاق  تقرير  افرتا�سات 

من  الــيــورو  منطقة  يف  ال�سيا�سات  �سناع  مثاًل  متكن 

حتقيق اإجنازات كبرية م�سبًقا نحو الندماج، كاإن�ساء 

املنطقة  م�ستوى  على  البنوك  اأو�ــســاع  لت�سوية  اآلــيــة 

من  م�سرتكة  احتياطية  مـــوارد  اإىل  ت�ستند  باأ�سرها 

معدل  يزيد  اأن  عندئذ  املمكن  فمن   - العامة  املالية 

وهو  املتوقع،  عن  احلقيقي  املحلي  الناجت  اإجمايل  منو 

ما يت�سق مع �سيناريو ال�سيا�سات الكاملة امل�سار اإليه يف 

عدد اأكتوبر 2012 من تقرير ال�ستقرار املايل العاملي.

التي  املــدى  متو�سطة  ــاق  الآف خماطر  من  وللحد 

وردت يف التنبوؤات نتيجة فرط املديونية العامة يف كربى 

�سيا�سات  اعتماد  يتعني  �سوف  املتقدمة،  القت�سادات 

عن  ف�ساًل  مالئمة،  هيكلية  واإ�سالحات  داعمة  نقدية 

حتقق  وقد  العامة.  للمالية  حري�سة  �سيا�سات  اعتماد 

مت  كما  اخل�سو�س،  هذا  يف  التقدم  من  جيد  م�ستوى 

على  املقررة  املالية  اأو�ــســاع  �سبط  اإجـــراءات  تكثيف 

2012 من  اأكتوبر  املدى القريب، وفًقا ملا ورد يف عدد 

تقرير الرا�سد املايل. ويتعني على �سناع ال�سيا�سات يف 

يف بداية التقرير ثمة اإ�سارة موؤكدة اإىل اأن التعايف 

كان  واإن  م�ستمًرا،  يزال  ل  العاملية  املالية  الأزمــة  من 

القت�سادات  يف  النمو  فاأ�سبح  بال�سعف،  اأ�سيب  قد 

على  قـــادًرا  يعد  مل  حتى  النخفا�س  بــالــغ  املتقدمة 

وانخف�س  البطالة.  معدلت  يف  ملحوظ  تغيري  اإحداث 

اأن  بعد  ال�ساعدة،  القت�سادات  ا يف كربى  اأي�سً النمو 

للنمو  تنبوؤاتنا  تعديل  ومت  �سابقة.  فرتة  يف  قوًيا  كان 

اأبريل  يف  ال�سادرة  بالتنبوؤات  مقارنة   2013 عام  يف 

بالن�سبة   %1.5 اإىل   %2 2012 حيث مت تخفي�سها من 

بالن�سبة   %5.6 اإىل   %6 ومن  املتقدمة،  لالقت�سادات 

لقت�سادات الأ�سواق ال�ساعدة والقت�سادات النامية.

غري اأن القوى املوؤثرة تبدو يف معظمها ماألوفة.

القت�سادات  يف  للنمو  اخلاف�سة  القوى  وتتمثل 

النظام  �سعف  وا�ستمرار  املايل  التق�سف  يف  املتقدمة 

التق�سف  اإجــراءات  مت�سي  البلدان  معظم  ويف  املايل. 

التق�سف  اأن هذا  ورغم  لها.  املحدد  امل�سار  وفق  املايل 

املايل مطلوب، فاإنه بال �سك يفر�س عبًئا على الطلب، 

م�ساعفات  ازديــاد  على  متزايدة  اأدلــة  هناك  اأن  كما 

املالية العامة يف املناخ احلايل. اأما النظام املايل فال 

�سعيفة  البنوك  تزال  ول  الأداء،  لكفاءة  مفتقًرا  يزال 

اأو�ساعها تزداد �سوًءا  اأن  البلدان، كما  العديد من  يف 

العديد من  يعاين  لذلك،  ونتيجة  النمو.  ب�سبب �سعف 

املقرت�سني من �سيق اأو�ساع القرتا�س.

ال�سيا�سة  فهي  للنمو  الــرافــعــة  الــقــوى  اأهـــم  اأمـــا 

النقدية التي�سريية. فالبنوك املركزية ل يقت�سر دورها 

على موا�سلة تطبيق اأ�سعار الفائدة الأ�سا�سية املنخف�سة 

للغاية فح�سب، بل اإنها تطبق من حني اإىل اآخر برامج 

معينة،  اأ�سواق  يف  الفائدة  اأ�سعار  تخفي�س  اإىل  تهدف 

ودعــم  املقرت�سني،  مــن  معينة  فئات  م�ساعدة  واإىل 

عمليات الو�ساطة املالية عموًما.

غري اأن هناك عاماًل اآخر من العوامل املوؤثرة التي 

العام  ال�سعور  وهو   - امليكانيكية  القوى  هذه  تتجاوز 

ــاره  واآث طبيعته  تقييم  ال�سروري  ومــن  اليقني.  بعدم 

بدقة، اإل اأنه اأمر ل ي�ستهان به. وهو اأمر �سروري؛ لأن 

تقليل ال�سعور بعدم اليقني، �سيجعل التعايف القت�سادي 

ل  اأمــر  ولكنه  احلالية.  التنبوؤات  يف  يتوقع  مما  اأقــوى 

عدم  مل�ساعر  ال�سريحة  املوؤ�سرات  لأن  بــه؛  ي�ستهان 

اأو  املتحدة  الــوليــات  يف   »VIX« موؤ�سر  مثل  اليقني، 

ت�سجل م�ستويات  اأوروبا، ل تزال  »VStoxx« يف  موؤ�سر 

هناك الكثري من البلدان يف اأوروبا الو�سطى وال�سرقية تبدو الأكرث عر�سة للمخاطر نتيجة لنك�سافها 

اليورو.  الهام�سية يف منطقة  البلدان  بينها وبني  اأوجه �سبه معينة  اليورو، ولوجود  اأمام منطقة  املبا�سر 

الإقليمية  القت�سادات  من  العديد  كان  واإن  عــام،  ب�سكل  �سالبة  اأكــرث  الالتينية  واأمريكا  اآ�سيا  وتبدو 

ا للمخاطر املرتبطة مبرورها باآخر مراحل دورة الئتمان التي �سهدت فرتة مطولة من  الرئي�سية معر�سً

ارتفاع اأ�سعار العقارات والديون. ويف نف�س الوقت، يواجه العديد من القت�سادات قيوًدا يف تقدمي دفعة 

تن�سيطية جديدة من خالل ال�سيا�سة، مما يوؤكد �سرورة مواجهة التحديات الُقطرية برباعة.

آسيا.. أكثر صالبة
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الوليات املتحدة التحرك �سريًعا للق�ساء على خماطر 

واإذا   - للدين  الأقــ�ــســى  احلــد  ورفـــع  املـــايل  املنحدر 

�سيكون  الأمريكي  القت�ساد  فــاإن  ذلــك،  عليهم  تعذر 

التداعيات  انتقال  اأخرى، مع  ا لنوبة ركود مرة  معر�سً

على  يتعني  كذلك،  الــعــامل.  اأنــحــاء  بقية  اإىل  ال�سارة 

�سناع ال�سيا�سات يف الوليات املتحدة التعجيل بتحديد 

اخلطط القوية الالزمة لت�سحيح اأو�ساع املالية العامة 

على املدى املتو�سط. اأما �سناع ال�سيا�سات يف اليابان، 

الت�سحيح  خطط  تنفيذ  يف  املــثــابــرة  عليهم  فيتعني 

املــقــررة وحتــديــد الــتــدابــري اجلــديــدة الــالزمــة لوقف 

الزيادة يف ن�سبة الدين العام اإىل اإجمايل الناجت املحلي 

و�سرعة تبديل هذا الو�سع.

حتديد االأهداف

ال�سيا�سات  �سناع  على  يتعني  اأعـــم،  وب�سكل 

ــة وو�ـــســـع خطط  ــد اأهـــــداف مــالــيــة واقــعــي حتــدي

اأهــداف  اعتماد  هــو  بذلك  واملق�سود  لــلــطــوارئ، 

اأو  الــدوريــة،  العوامل  ل�ستبعاد  معدلة  اأو  هيكلية 

وعائداتها  التدابري  على  املالية  اخلطط  ارتــكــاز 

وينبغي  ال�سمية.  الأهداف  على  ولي�س  التقديرية، 

بحرية.  بالعمل  التلقائي  ال�سبط  لأدوات  ال�سماح 

ملحوًظا  ا  انخفا�سً النمو  انخف�س  ما  اإذا  كذلك 

القت�ساد  اآفــاق  تقرير  يف  الـــواردة  التوقعات  عن 

تتوفر  التي  البلدان  على  يتعني  ف�سوف  العاملي، 

اإجراءاتها  من  تخفف  اأن  للت�سرف  م�ساحة  لديها 

الت�سحيحية املقررة عام 2013 والأعوام الالحقة. 

الت�سخيم  معدلت  تراجع  فــاإن  الوقت،  نف�س  ويف 

وتزايد التباطوؤ القت�سادي والت�سحيحات الكبرية 

املتقدمة  القت�سادات  يف  العامة  املالية  اأو�ساع  يف 

بالغة  الــنــقــديــة  الأو�ـــســـاع  عــلــى  احلــفــاظ  تتطلب 

لأن  التقليدية  غري  التدابري  ذلك  يف  مبا  التي�سري، 

اأ�سعار الفائدة قريبة من احلد الأدنى ال�سفري.

وحتى الآن، تتباين م�ستويات اأداء �سناع ال�سيا�سات 

بذل  يتعني  ثم  ومن  الهيكلية؛  التحديات  مواجهة  يف 

مزيد من اجلهود يف هذا ال�ساأن. فالربامج امل�سممة 

لتخفيف اأعباء املديونية املزمنة يف قطاع الأ�سر، اأينما 

امل�سكلة.  حجم  مع  متما�سية  تكن  مل  اختبارها،  مت 

التنظيمي يف  الإطار  لتقوية  املبذولة  وتباينت اجلهود 

املوؤ�س�سات والأ�سواق املالية، مع حتقيق قدر من النجاح 

اأقل  اإعــادة بناء راأ�ــس املــال، ولكن مع حتقيق قدر  يف 

من النجاح يف تخفي�س العتماد على التمويل باجلملة 

واحتواء احلوافز التي ت�سجع على حتمل خماطر زائدة 

�سهدت  ذلك،  اإىل  وبالإ�سافة  التنظيمية.  واملراجحة 

هيكلة  اإعــادة  عمليات  يف  بطيًئا  تقدًما  اليورو  منطقة 

املوؤ�س�سات املالية اأو ت�سوية اأو�ساعها، وهو ما مل يتحقق 

ثم  ومــن   - ال�سوق  من  كبرية  ل�سغوط  ا�ستجابة  اإل 

هناك حاجة ملحة لعتماد منهج اأكرث ا�ستباقية وعلى 

التقاعد  �سن  زيادة  اأدت  وقد  اليوور.  منطقة  م�ستوى 

القانوين يف املنطقة اإىل احلد من م�سروفات التقاعد 

على املدى الطويل، لكن مع ا�ستمرار الزيادة ال�سريعة 

يف الإنفاق على الرعاية ال�سحية، �سوف يتعني اتخاذ 

عند  ال�ستحقاقات  منو  لحتواء  التدابري  من  مزيد 

معدل قابل لال�ستمرار. وقد ا�ستحدث بع�س البلدان، 

ل �سيما اقت�سادات منطقة اليورو الهام�سية، جمموعة 

اأنه  غري  العمل.  �سوق  مرونة  لزيادة  الإ�سالحات  من 

اإجراءات  اتخاذ  القت�سادات  من  العديد  على  يتعني 

بعدة  وذلك  طويلة،  لفرتة  العاطلني  مل�ساعدة  حازمة 

�سبل منها حت�سني دعم �سبل البحث عن العمل وفر�س 

التدريب.

وتباطاأ الن�ساط يف اقت�سادات الأ�سواق ال�ساعدة 

يف  ال�سيا�سات  ت�سديد  نتيجة  النامية  والقت�سادات 

من  الطلب  و�سعف  الإنتاجية،  الطاقة  قيود  مواجهة 

اخل�سو�سية  ذات  والعوامل  املتقدمة،  القت�سادات 

الُقطرية. وقد اأدت التعديالت يف ال�سيا�سات اإىل زيادة 

قدرتها على ال�سمود يف مواجهة ال�سدمات. فقد اأدت 

 2008 ال�سيا�سات التو�سعية منذ اندلع الأزمة يف عام 

اإىل توفري الوقاية من الآثار ال�سلبية ملواطن ال�سعف يف 

اأ�سواق القت�سادات املتقدمة؛ فقد كان عجز املوازنة يف 

العادة اأعلى من م�ستويات ما قبل الأزمة، بينما كانت 

اأ�سعار الفائدة احلقيقية منخف�سة. وقد �سجل الئتمان 

على  ال�سيا�سات  ل�سناع  وينبغي  �سريًعا.  منًوا  املحلي 

املدى املتو�سط التاأكد من قدرتهم على التحرك مبرونة 

مراكز  على  املحافظة  طريق  عن  ال�سدمات  ملواجهة 

الئتماين  والنمو  الت�سخم  على  والإبقاء  �سليمة  مالية 

ال�سدد، كان من  يف حدود معدلت معتدلة. ويف هذا 

املالئم ت�سديد ال�سيا�سات يف عام 2011. ونظًرا لتنامي 

خماطر التطورات ال�سلبية املحيطة بالطلب اخلارجي، 

فقد اأ�سابت البنوك املركزية حني اأوقفت موؤقًتا بع�س 

اإجرءات ت�سديد ال�سيا�سة النقدية اأو عك�ست م�سارها. 

واملجال متاح اأمام العديد منها لبذل مزيد من اجلهود 

ال�سلبية  التطورات  خماطر  كانت  اإذا  الطلب  لدعم 

اخلارجية تنذر بتحققها.

اإجراءات حا�صمة

وقد ت�ساءلت الختاللت العاملية، وما ي�ساحبها 

من مواطن �سعف، لكن احلاجة ل تزال قائمة لتخاذ 

املزيد من الإجراءات احلا�سمة على م�ستوى ال�سيا�سات 

منطقة  اقت�سادات  م�ستوى  فعلى  معاجلتها.  بهدف 

اليورو يتعني ت�سحيح اختاللت احل�سابات اجلارية - 

اأي الفوائ�س الكبرية يف اأملانيا وهولندا والعجوزات يف 

معظم القت�سادات الهام�سية. وعلى امل�ستوى العاملي، 

الوليات  من  كل  يف  اجلــاري  احل�ساب  اأو�ــســاع  تت�سم 

اأكرث  املتحدة، ومنطقة اليورو ككل، واليابان بال�سعف 

مما ميكن اأن يكون عليه حالها يف ظل تطبيق �سيا�سات 

اأ�سعار  مالية اأكرث قدرة على ال�ستمرار - بينما تت�سم 

ال�سرف الفعلية احلقيقية للدولر واليورو والني مبزيد 

ــاع احل�ساب  اأو�ــس اأن  املــقــابــل، جنــد  الــقــوة. ويف  مــن 

قوية  الآ�سيوية  القت�سادات  من  العديد  يف  اجلــاري 

ولكنه  ال�ستهالك.  تعيق  التي  امل�ستوى  تتجاوز  بدرجة 

الأجنبي  النقد  احتياطيات  تراكم  لأثــر  ا  اأي�سً يرجع 

الر�سمية على نطاق وا�سع.

الــالزمــة  ال�سيا�سات  فـــاإن  الــعــمــوم،  وجــه  وعــلــى 

لتخفي�س اختاللت احل�سابات اجلارية وما ي�ساحبها 

مل�سالح  مالئمة  �سيا�سات  هــي  �سعف  مــواطــن  مــن 

اإجـــراء مــزيــد من  �ــســاأن  القــتــ�ــســادات املعنية. ومــن 

اخلــارجــي  العجز  ذات  القــتــ�ــســادات  يف  الت�سحيح 

وزيادة الطلب الداخلي يف القت�سادات ذات الفوائ�س 

اأكــرث  عــاملــي  اقت�ساد  بــنــاء  يف  امل�ساهمة  اخلــارجــيــة 

من  فالعديد  اجلميع.  ي�سمل  اأقــوى  منو  وحتقيق  اأماًنا 

العجز  من  عالية  م�ستويات  ت�سجل  التي  القت�سادات 

اخلارجي بحاجة اإىل اإجراء مزيد من الت�سحيح املايل 

وينبغي  املايل.  القطاع  يف  والتنظيم  الرقابة  وت�سديد 

تفا�سيلها  تختلف  بتدابري هيكلية،  تكملة هذه اجلهود 

العجز  ذات  القت�سادات  خمتلف  يف  كبري  حــد  اإىل 

اقت�سادات  اأو  املتقدمة  القت�سادات  �سواء  اخلارجي 

الأ�سواق ال�ساعدة، لكنها تنطوي على تدابري لإ�سالح 

اأ�سواق العمل واملنتجات، وحت�سينات يف نظم احلوكمة 

اخلا�سة  املدخرات  لزيادة  وتدابري  الأعــمــال،  ومناخ 

أسواق خليجية
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يف  الالزمة  الهيكلية  التدابري  اأمــا  التقاعد،  اأجــل  من 

م  تقوِّ والتي  اخلارجية  الفوائ�س  ذات  القت�سادات 

فهي  احلقيقية  قيمتها  مــن  بــاأقــل  الــ�ــســرف  اأ�ــســعــار 

على  تنطوي  لكنها  البلدان،  باختالف  كذلك  تختلف 

�سبكة  واإ�ــســالح  اأملانيا،  يف  ال�ستثمار  لتعزيز  تدابري 

ال�ستهالك،  لت�سجيع  ال�سني  يف  الجتماعي  الأمــان 

وتخفي�س تراكم الحتياطيات الر�سمية يف العديد من 

اقت�سادات الأ�سواق ال�ساعدة، مما ي�ساعد على كبح 

معدلت النمو املرتفعة يف الئتمان واأ�سعار الأ�سول.

اخلال�صة

اأنحاء  من  العديد  يف  النمو  �سعف  ا�ستمرار  مع 

تزال  ل  ال�سلبية،  التطورات  خماطر  وت�ساعد  العامل 

غري  العامة.  املالية  اأو�ساع  ب�سبط  حتيط  التحديات 

املا�سيني  العامني  تقدم كبري على مدار  اإحراز  اأنه مت 

تدهورها  اأعقاب  العامة يف  املالية  ح�سابات  تعزيز  يف 

احلاد يف 2008 - 2009، ومن املقرر اإحراز مزيد من 

التقدم يف هذا ال�ساأن. وي�ستعر�س هذا العدد من تقرير 

الرا�سد املايل التقدم املحرز، مع الرتكيز على حجمه 

والعدالة  العمالة  توظيف  على  وانعكا�ساته  وعنا�سره 

الجتماعية. وهنا تربز عدة ا�ستنتاجات:

يف  ملحوًظا  تقدًما  الــبــلــدان  معظم  اأحـــرز   •
تقلي�س عجز املالية العامة. فمن املتوقع اأن ينخف�س 

هذا  �سملها  التي  تقريًبا  البلدان  ن�سف  يف  العجز 

اأو  الأزمـــة  قبل  مــا  م�ستويات  اإىل  لي�سل  التقرير 

يف  التح�سن  ويــبــدو  ــادم.  ــق ال الــعــام  يف  منها  اأقـــل 

اأر�سدة املالية العامة اأكرث و�سوًحا يف القت�سادات 

اأ�سد  العامة  املالية  �سدمة  كانت  حيث  املتقدمة، 

حدة، تليها اقت�سادات الأ�سواق ال�ساعدة، وبدرجة 

اأقل يف البلدان منخف�سة الدخل.

الدين  اأر�سدة  على  ال�سيطرة  جهود  ت�ستغرق   •
الدين  ن�سب  بلغت  فقد  النتائج.  لتحقيق  اأطــول  وقًتا 

الأ�ــســواق  اقــتــ�ــســادات  يف  مبكرة  مرحلة  يف  ذروتــهــا 

يف  ت�ستقر  اأن  املتوقع  غــري  مــن  كــان  واإن  ال�ساعدة، 

العديد من القت�سادات املتقدمة قبل 2014 - 2015. 

املتقدمة  القت�سادات  يف  التقدم  وترية  تباطوؤ  ويرجع 

كان  واإن  بعدها،  من  التعايف  وتباطوؤ  ال�سدمة  حلجم 

اأ�سعار  ارتــفــاع  اإىل  ــا  اأيــ�ــسً احلـــالت  بع�س  يف  يــرجــع 

الفائدة، التي تتاأثر �سلًبا باأجواء عدم اليقني املحيطة 

امل�سريف.  القطاع  يف  اله�سا�سة  ومواطن  بال�سيا�سات 

العامة  املالية  اأو�ــســاع  �سبط  جهود  موا�سلة  ويتعني 

املتقدمة  القت�سادات  من  العديد  يف  طويلة  ل�سنوات 

قبل  ما  م�ستويات  اإىل  الدين  ن�سب  اإعــادة  ميكن  حتى 

الأزمة.

• اعتمدت البلدان التي تواجه احتياجات كبرية 
ل�سبط اأو�ساع املالية العامة يف العادة على مزيج من 

القت�سادات  اأن  غري  والنفقات.  الإيرادات  �سيا�سات 

املتقدمة اعتمدت بوجه عام على تقلي�س الإنفاق اأكرث 

الدخل.  منخف�سة  والبلدان  ال�ساعدة  الأ�سواق  من 

وقد حاول معظم البلدان الرتكيز على التدابري التي 

مثل  النمو،  على  �سلبي  تاأثري  اأقــل  ـــِدث  حُتْ اأن  ميكن 

اإ�سالحات برامج امل�ستحقات والزيادات يف ال�سرائب 

الأقل اإحداًثا للت�سوهات، كر�سوم املمتلكات على �سبيل 

املثال. وعلى وجه الإجمال، يفرت�س يف عنا�سر عملية 

اأن  املتوخى  ح�سب  العامة  املالية  اأو�ــســاع  ت�سحيح 

بعد مرحلة  وفعالة  للنمو  داعمة  العامة  املوارد  جتعل 

التق�سف، رغم اأن بع�س البلدان - وخا�سة التي تنفذ 

اإىل  بحاجة  ظلت   - املــايل  للت�سحيح  كبرية  خطًطا 

ال�ستثمارات  تخفي�س  مثل  تدابري  العملية  ت�سمني 

وتو�سيع نطاق الزيادات ال�سريبية التي قد متثل عبًئا 

على النمو طويل الأجل.

الإنــفــاق  لــتــدابــري  مهمة  انــعــكــا�ــســات  هــنــاك   •
والإيرادات على توظيف العمالة والعدالة الجتماعية، 

اجلارية  اجلهود  ا�ستمرارية  ل�سمان  مراعاتها  ويتعني 

مراعاة  ال�سروري  ومن  العامة.  املالية  اأو�ساع  ل�سبط 

فر�س  يف  الــتــ�ــســاعــديــة  مــن  مــالئــمــة  درجــــة  تنفيذ 

حتى  الجتماعية  املــزايــا  على  واحل�سول  ال�سرائب 

ال�سلبية ملجموعات  الجتماعية  الآثار  ميكن احلد من 

�سيا�سات  اعتماد  �ساأن  ومن  املايل.  الت�سحيح  تدابري 

ب�سورة  م�سممة  الجتماعية  للمزايا  واأخرى  �سريبية 

اأن  الن�سطة،  العمل  �سوق  بربامج  وم�سحوبة  اأف�سل، 

ت�ساهم يف اإعطاء دفعة للعر�س والطلب على العمالة، 

العامل  هــي  تـــزال  ل  الهيكلية  الإ�ــســالحــات  اأن  غــري 

الرئي�سي لتح�سني اآفاق النمو وتوظيف العمالة.

ورغم التقدم الكبري نحو اإعادة املوارد العامة اإىل 

م�سار قابل لال�ستمرار، فال تزال مواطن �سعف املالية 

العام  الدين  متديد  متطلبات  تزال  ول  كبرية.  العامة 

عالية امل�ستوى، وجتعل البلدان عر�سة لتقلبات الأ�سواق 

احلــالت  معظم  يف  الأ�ــســواق  ا�ستوعبت  وقــد  املالية. 

دون  العام  الدين  على  طــراأت  التي  الكبرية  الزيادات 

ال�سيولة  اإىل  جزئًيا  يرجع  ما  وهو  توازنها،  تفقد  اأن 

الن�ساط  لدعم  املركزية  البنوك  اأتاحتها  التي  الوفرية 

يف  املــالءة  ب�ساأن  كبرية  املخاوف  وظلت  القت�سادي، 

اليورو.  بلدان منطقة  حالة جمموعة فرعية فقط من 

اإىل  ت�ستند  الأ�سواق  الإيجابية يف  التحركات  لكن هذه 

ا�ستمرار الت�سحيح املايل ومناخ النمو املواتي.

التي  ال�سلبية  الــتــطــورات  خماطر  ت�ساعد  ومــع 

�سناع  ي�سلك  اأن  بــد  ل  الــعــاملــي،  القــتــ�ــســاد  تــواجــه 

الــذي  ال�سيق  املــ�ــســار  ــك  ذل اأخـــرى  مــرة  ال�سيا�سات 

�سي�سمح لهم مبوا�سلة تعزيز املوارد العامة، مع جتنب 

املبالغة يف �سحب الدعم املايل من التعايف القت�سادي 

الأ�ــســواق  ملعظم  ميكن  وبينما  ه�ًسا.  يـــزال  ل  الـــذي 

جهود  توقف  اأن  الدخل  منخف�سة  والبلدان  ال�ساعدة 

اآفــاق  حت�سن  حلني  الوطني  امل�ستوى  على  الت�سحيح 

يتاح  ل  املتقدمة  القت�سادات  من  كثرًيا  فــاإن  النمو، 

ظروف  �سمحت  وكلما  الختيار.  يف  الــرتف  هــذا  لها 

مع  تتوافق  بوترية  الت�سحيح  اإجــراء  ينبغي  التمويل، 

ال�سيا�سات  �سناع  يتمكن  وحــتــى  القــتــ�ــســاد.  حــالــة 

ب�سورة  القت�سادية  الـــدورة  اعتبارات  مــراعــاة  من 

اأو  الهيكلية  الأهداف  الرتكيز على  لهم  ينبغي  اأف�سل، 

النمو  جاء  اإذا  اأما  الدورية.  العوامل  ل�ستبعاد  املعدلة 

الأول  الدفاع  خط  يكون   اأن  فينبغي  لالآمال،  خميًبا 

املايل  ال�سبط  لأدوات  وال�سماح  النقدية  ال�سيا�سة  هو 

التلقائي بالعمل دون قيود. واإذا انخف�س النمو اإىل اأقل 

بكثري من م�ستوى التوقعات يف العدد احلايل من تقرير 

اآفاق القت�ساد العاملي، ف�سوف يتعني على البلدان التي 

تعمل  اأن  للت�سرف  الكايف  املايل  احليز  لديها  يتوافر 

عام  نهاية  حتي  املقرر  الت�سحيح  وتــرية  اإبطاء  على 

2013 وما بعده. لكن دواعي احلذر على املدى الق�سري 

الو�سول  تاأخري جهود  اأو  لإبطاء  تكون عذًرا  األ  ينبغي 

املتو�سط،  املدى  على  اأقوى  مراكز  اإىل  العامة  باملوارد 

النمو  لتحقيق  الهدف مطلًبا جوهرًيا  يزال هذا  ل  اإذ 

باأو�ساع  تتمتع  التي  البلدان  وحتى  لال�ستمرار.  القابل 

املالئم  بالقدر  حتتفظ  اأن  ينبغي  ن�سبًيا  مواتية  مالية 

من الحتياطيات الوقائية حتى تتمكن من مواجهة اأي 

�سدمات يف امل�ستقبل.

اإىل مناطق اخت�سا�س  اآمن  الباحثة عن مالذ  الأمــوال  روؤو�س  تدفق  اإىل  اليورو  اأزمة منطقة  اأدت 

اأخرى، ل �سيما الوليات املتحدة واليابان. ورغم اأن هذه التدفقات قد دفعت تكاليف التمويل احلكومي 

املالية  البلدان يواجهان حتديات ج�سيمة على م�ستوى  اإىل م�ستويات منخف�سة تاريخية، ل يزال هذان 

العامة، واأبرز التحديات املبا�سرة التي تواجه الوليات املتحدة هي املنحدر املايل الو�سيك، وحلول املوعد 

ل  التي  الديون  دينمايكية  تزال  ول  ال�سلة.  ذات  اليقني  عدم  واأجــواء  للديون،  الأق�سى  للحد  النهائي 

ميكن ال�ستمرار يف حتملها هي حمور القلق على املدى املتو�سط. وتواجه اليابان معدلت عجز مرتفعة 

وم�ستويات مديونية قيا�سية، كما اأن العتماد املتبادل بني البنوك والكيانات ال�سيادية اآخذ يف التزايد. 

ويتعني على هذين البلدين حتديد الإجراءات الالزمة لت�سحيح اأو�ساع املالية العامة يف الأجل املتو�سط 

هو  املا�سية  القليلة  ال�سنوات  من  امل�ستخل�سة  الدرو�س  واأهم  التاأخري.  من  مزيد  دون  مبوجبها  والعمل 

�سرورة معاجلة الختاللت متاًما قبل اأن تظهر ُنُذر املخاوف الئتمانية يف الأ�سواق.

أمريكا واليابان.. تحديات صعبة

الهوام�ص:

VIX = موؤ�سر تقلب بور�سة �سيكاغو لعقود اخليار؛  1- موؤ�سر 

 Euro موؤ�سر  يف  للتقلبات  بلومربغ  مقيا�س  وهو   =  VStoxx وموؤ�سر 

Stoxx لأ�سهم منطقة اليورو.
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البنية التحتية ركيزة المستقبل
حتظى البنية التحتية يف اململكة مبا ت�صمه من طرق وات�صاالت وموانئ ومدار�س وغريها بالدعم واالهتمام  

من الدولة حفظها اهلل، وقد اأدى ذلك اإىل جعل املحاور املرتبطة باالقت�صاد ال�صعودي تبدو ك�صريان حيوي لتوفري 

القطاع  ا�صتثمارات  جذب  خالل  من  الوطني  لالقت�صاد  دفع  وقاطرة  املجاالت،  كافة  يف  لال�صتثمار  مالئمة  بيئة 

اخلا�س يف كربى امل�صروعات الإيجاد املزيد من فر�س العمل.

وت�صري توقعات حمللني اقت�صاديني اإىل اأن اململكة �صتكون اأكرث اأ�صواق البناء ن�صاًطا على ال�صعيد العاملي العام 

ي�صكل  الذي  ال�صعودي  البناء  قطاع  مقدمتها  يف  ياأتي  حمورية  قطاعات  عدة  يف  بارًزا  منّوا  �صت�صهد  واأنها  القادم، 

اأ�صخم �صوق يف اخلليج العربي من ناحية الكثافة ال�صكانية واإجمايل الدخل العام، خا�صة بعد اأن ارتفعت عقود 

م�صاريع البناء والبنية التحتية يف ال�صعودية اإىل 119 مليار دوالر خالل العام احلايل 2012م.
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يف  ــاءات  ــس ــ� والإن البناء  م�ساريع  و�سهدت 

اقت�سادية  تقارير  لعدة  وفًقا  اخلليج  منطقة 

منًوا بن�سبة 13%، حيث و�سلت قيمتها اإىل 65.5 

اململكة  ن�سبة  كانت   ،2012 عام  يف  دولر  مليار 

منها %33 .

م�ساريع  ا�ستكمال   2011 عــام  �سهد  كما 

دولر  مليار   46.52 قيمتها  بلغت  وتعمري  بناء 

يف املنطقة، ومن املتوّقع وفًقا لتقرير اقت�سادي 

ال�سرق  »�سينيبوجني«  ل�سركة  مــوؤخــًرا  ن�سرته 

اأن يزداد ب�سكل ا�ستثنائي  الأو�سط  لهذا الرقم 

اإىل 79.75 مليار دولر يف عام 2012.

توقع تقرير  العقارية  بامل�ساريع  يتعلق  وفيما 

قيمة  تت�ساعف  اأن  الأو�ــســط،  ال�سرق  فينت�سرز 

امل�ساريع العقارية التجارية التي مت ا�ستكمالها يف 

2011، لت�سل اإىل 15.3 مليار دولر يف 2012، 

اخلليجي  التعاون  جمل�س  منطقة  دول  اأن  مبيًنا 

الت�سميم  مــقــاولت  على  طائلة  مبالغ  تنفق 

يف  مثيالتها  عــن  تزيد  والتجهيزات  الداخلي 

الوليات املّتحدة والحتاد الأوروبي واليابان.

2011م  اأنه مّت خالل عام  اإىل  التقرير  واأ�سار 

منح م�ساريع بناء بقيمة تزيد عن 57.8 مليار دولر 

البناء  قطاعات  كافة  يف  العاملني  املقاولني  اإىل 

»ال�سكني والتجاري وال�سيافة وبيع التجزئة«، ومن 

املرجح اأن ينمو القطاع ككل بن�سبة 13% اإىل 65.5 

مليار دولر مع نهاية عام 2012. 

الأو�سط  ال�سرق  ديلويت  تقرير  ي�سري  كما 

اأكرث  لتكون  ال�سعودية  تر�ّسح  التوقعات  اأن  اإىل 

واأن  العاملي،  ن�ساًطا على ال�سعيد  البناء  اأ�سواق 

ت�سهد منّوا بارًزا يف قطاع البناء ال�سعودي الذي 

ي�سكل اأ�سخم �سوق يف اخلليج العربي من ناحية 

الكثافة ال�سكانية واإجمايل الدخل العام.

اململكة  تواجهه  الذي  املبا�سر  التحدي  اأما 

الأ�سا�سية  ال�ستثمار  بــرامــج  تطبيق  فكيفية 

احتواء  مــع  الفعال  الت�سليم  وتــاأمــني  املختلفة 

حتــّدًيــا  ت�سكل  الــتــي  الت�سخمية  ال�سغوطات 

املتدين يف  العاملي  الطلب  اأّن  اإّل  ككل.  للمنطقة 

جانب  اإىل  البناء،  منتجات  على  املواقع  بع�س 

حتول ال�سركات الأجنبية نحو بلدان مثل اململكة، 

قد ي�سكل حاجًزا بني ال�سغوطات الت�سخمية.

ا اإنفاق 400 مليار  كذلك تعتزم اململكة اأي�سً

خالل  الأ�سا�سية  البنية  م�سروعات  على  دولر 

2013م، ما يجعلها تت�سدر  خم�س �سنوات حتى 

لها  املخطط  امل�سروعات  قيمة  يف  اخلليج  دول 

واجلاري تنفيذها.

بن  حممد  القت�سادي  الكاتب  يــرى  ــذا  ول

نقلة  على  مقبلة  اململكة  اأن  بكر  عبدالكرمي 

القت�ساد  مفا�سل  جميع  يف  و�ساملة  جــديــدة 

الوطني. 

ويقول اإن تلك النقلة لها ا�ستحقاقات مالية 

ال�ستعداد  يف  املبادرة  احلكمة  من  واجتماعية 

تلك  مــن  البع�س  يــكــون  قــد  اإذ  الآن،  مــن  لها 

للجيل  ماألوفة  غري  ومفرداتها  ال�ستحقاقات 

البنى  على  احلــفــاظ  يف  كامل�ساركة  ــراهــن،  ال

عامة  ثروة  بح�سبانها  العامة  واملرافق  التحتية 

لكل الوطن.

ويف مقارنته لو�سع البنية التحتية وما ينفق 

عليها يف اململكة والدول الأجنبية يقول:

ملعظم  الــزائــر  انتباه  ي�سرتعي  ما  بني  من 

البنية  �سبكات  اأداء  م�ستوى  ــة  ــي الأوروب الــدول 

بت�سريف  تعنى  التي  تلك  منها  �سواء  التحتية 

املياه  توزيع  ال�سحي،  ال�سرف  الأمطار،  مياه 

اإطالقه  ميكن  القول  ونف�س  غريها.  اأو  النقية 

على �سبكات الطرق، الكباري، والأنفاق. 

يكمن  ل  املرافق  بتلك  الإعجاب  وجه  ولعل 

اأو قلة اأعطالها  يف فعاليتها وجاهزيتها الدائمة 

على  بع�سها  يزيد  التي  اأعمارها  يف  بل  فح�سب 

اأكرث من الزمن، وكذلك يف انت�سارها  اأو  قرنني 

يف كل مكان تقريًبا �سواء كان ذلك املكان على 

قمم اجلبال اأو يف قرية نائية مل ي�سمع بها اأحد 

من قبل �سوى �سكانها.

تــلــك املــ�ــســتــويــات الــعــالــيــة مــن الــكــفــايــة يف 

�ساهم  وانت�سارها  العامة  اخلــدمــات  �سبكات 

حتقيق  من  املجتمعات  تلك  اقت�ساد  متكني  يف 

معي�سة  م�ستوى  رفع  ما  اإنتاجية مميزة  معدلت 

اأفرادها وبالتايل قدرتهم على الإبداع وامل�ساركة 

يف م�سرية احل�سارة الإن�سانية.

ت�سافرت  عـــدة  عــنــا�ــســر  هــنــاك  بــالــطــبــع 

ال�سبكات،  من  املنظومة  تلك  بناء  يف  وتناغمت 

على  جيدة  ت�سغيلية  حالة  يف  عليها  واحلــفــاظ 

مدى عقود من الزمن. 

تلك  توليه  ما  العنا�سر  تلك  اأهــم  بني  ومن 

والتنفيذية  الت�سريعية  وموؤ�س�ساتها  املجتمعات 

لواجب  مطلقة  اأولــويــة  من  امل�ستويات  كل  على 

الــوقــائــيــة  الــ�ــســيــانــة  متطلبات  عــلــى  الإنـــفـــاق 

نفتقده،  �سلوك  وهو  العامة،  للمرافق  وال�ساملة 

بكل اأ�سف، يف بيئتنا العربية.

ت�ستحق  جتــربــة  لدينا  املحلي  امل�سهد  يف 

�سمن  عــاًمــا،   30 نحو  قبل  اإذ  اإليها.  الإ�ــســارة 

االلتفات إلى الصيانة وإيالئها 
األهمية الكبرى يجب أن 
يوازي حزمة المشروعات 

العمالقة التي أمر بها خادم 
الحرمين الشريفين 
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اأنفقت  والثالثة،  الثانية  التنمية  خطتي  برامج 

عمالقة  م�ساريع  بناء  على  طائلة  مبالغ  اململكة 

النمو  مواكبة  على  قــادرة  حتتية  بنية  لتاأ�سي�س 

الــهــائــل واملــفــاجــئ يف القــتــ�ــســاد الــوطــنــي اإثــر 

الزيادة الكبرية يف اأ�سعار النفط اآنذاك. 

تلك امل�ساريع حققت جناحات نالت اإعجاب 

املراقبني يف الداخل واخلارج، وهو ما ي�سهد به 

تاريخ  من  القريبة  احلقبة  تلك  عا�سر  من  كل 

اململكة. غري اأننا عندما نلتفت اليوم اإىل الوراء، 

ل بد اأن يخالج البع�س منا �سعور بالأ�سف للدور 

�سمن  ال�سيانة  لــربامــج  اأُ�سند  ــذي  ال الثانوي 

تهمي�س  من  ح�سل  ما  اأن  ذلــك  النفقات.  تلك 

اأدى  اآلياتها  ال�سيانة وعدم تطوير  ملخ�س�سات 

اإىل خ�سائر راأ�سمالية، ل ي�ستهان بها، متثلت يف 

والبنية  العامة  املرافق  من  كبرية  ن�سبة  هالك 

التحتية قبل اأوانها. 

املن�ساآت  تلك  مــن  الآخـــر  البع�س  اأن  كما 

ما جعلها عدمية  �سريع  باإيقاع  حالتها  تدهورت 

تبلغ  اأن  قبل  لال�ستعمال  �ساحلة  وغري  الفائدة 

عمرها الفرتا�سي، وهو ما فوت على القت�ساد 

الوطني عددًا ل باأ�س به من الفر�س ال�ستثمارية 

م�س�س  على  اأ�سحابها  بها  ذهب  التي  الواعدة 

اإىل اأ�سواق جماورة.

احلفاظ على احل�صاد

اللتفات  اأن  عبدالكرمي  بــن  حممد  ويــرى 

اإىل ال�سيانة واإيالئها الأهمية الكربى يجب اأن 

يف  العمالقة  امل�سروعات  حلزمة  مــوازًيــا  يكون 

ال�سريفني  بها خادم احلرمني  اأمر  التي  اململكة 

امللك عبداهلل بن عبدالعزيز لإعادة بناء البنية 

التحتية وتو�سعتها على نحو غري م�سبوق.

احلكومة  عليها  تنفق  املــ�ــســروعــات  وتــلــك 

من  املــلــيــارات  لها  خ�س�ست  عندما  ب�سخاء 

الريالت وهي فر�سة قد ل تتكرر. 

لذا بات من ال�سروري احلفاظ على ما نبنيه 

اليوم يف حالة ت�سغيلية جيدة لأطول مدة ممكنة 

كي نرتك لالأجيال القادمة مدًنا جديرة بالعي�س 

فيها. ولعل اخلطوة الأوىل على تلك الطريق ر�سد 

مبالغ كافية لل�سيانة ترتاوح يف العادة بني 2 اإىل 

3 يف املائة من تكلفة امل�سروع �سنوًيا.

لكن العتماد على اخلزينة العامة لتدبري 

خياًرا  يكون  ل  قد  م�ستدام  ب�سكل  املبالغ  تلك 

متاًحا يف امل�ستقبل، ومن ثم ل بد من التمهيد 

يف  جــديــدة  روؤيـــة  تبني  وهــي  الثانية  للخطوة 

العامة  املــنــ�ــســاآت  �سيانة  ملف  مــع  التعامل 

تراعي املتغريات املحتملة يف م�سادر التمويل، 

جديدة  عمل  فــر�ــس  لتوفري  امللحة  احلــاجــة 

يف  املت�سارع  والتطوير  للمواطنني،  وم�ستقرة 

احلظ  ح�سن  ومــن  املــ�ــســروعــات.  تلك  تقنية 

يف  جنحت  قائمة  متعددة  جتــارب  هناك  اأن 

التعامل مع ذلك امللف قد جند فيها �سالتنا، 

ل �سيما يف بع�س الدول الأوروبية.

زيادة االإنفاق

من وجهة نظر الكاتب والباحث القت�سادي 

د. �سامي بن عبدالعزيز النوي�سر يكمن التحدي 

القت�سادي الذي تواجهه م�ساريع البنية التحتية  

التطور  م�سرية  لأن  نظًرا  ــة،  الإداري الناحية  يف 

وجتاوز  ال�سعود،  يف  اأخذت  القت�سادي  والنمو 

العام  ريــال  تريليوين  الوطني  القت�ساد  حجم 

وهي  املائة،  يف   7 جتــاوزت  منو  بن�سبة  املا�سي 

متغريات  �سهد  الــذي   ،1981 عــام  منذ  الأعلى 

القوة  موازين  بتغري  واقت�سادية  �سيا�سية  عاملية 

النظام  بــزلــزال  بــدايــة  ـــدول  ال مــن  العديد  يف 

الأنظمة  بع�س  ب�سقوط  ونهاية  الغربي  املــايل 

املمولة  املالية  القوة  يف  وحتــول  عربية  دول  يف 

من  بــدًل  ال�سني  خا�سة  ال�سرق،  دول  مل�سلحة 

البحث  اإىل  الغربي  النظام  الغرب، وكذا حاجة 

الهيكلية  النكبات  من  للخروج  مالية  حلول  عن 

اأزمة  اإىل  عقار  اأزمة  من  بها  مير  التي  املتتالية 

وبقيت  �سيادية«،  »ديون  دول  واأزمــة  مايل  نظام 

املــايل  النظام  لهذا  ال�سليمة  الأخـــرية  الــورقــة 

�سيد  يزال  ل  الذي  الأمريكي  الدولر  متمثلة يف 

املوقف حتى تاريخه، حيث اإن غالبية املعامالت 

التجارية الدولية تتم به )اأكرث من 60 يف املائة 

من معامالت العامل التجارية( ول اأحد ي�ستطيع 

التنبوؤ بال�ستمرار يف ذلك يف امل�ستقبل البعيد.

القيام  هــو  الــراهــنــة  املرحلة  يف  والــواجــب 

ال�ساملة، خا�سة لال�ستثمارات  املالية  باملراجعة 

الغربي،  بالنظام  املــوجــودة  ال�سعودية  املالية 

النقد  �سندوق  تقرير  جزئًيا  اإليها  اأ�سار  والذي 

يوليو  يف  ال�سادر   2012 لعام  الأخـــري  الـــدويل 

املا�سي، والذي جاء فيه »اإن احلكومة ال�سعودية 

تنفق اأكرث مما ينبغي لها اإذا كانت تريد احلفاظ 

القادمة«،  لالأجيال  للبالد  النفطية  الرثوة  على 

ونختلف  الدعــــاء  هــذا  �سكلية  مــع  نتفق  فهنا 

الدويل  النقد  �سندوق  اأن  ذلك  اقت�سادًيا،  معه 

الزدواجية  و�سيا�سة  اقت�سادية  يعاين م�سكالت 

من  نزيد  اأن  يجب  ــه  اإن نــقــول:  بــل  املعايري،  يف 

الإنفاق احلكومي النزيه والفعلي وال�سفاف على 

واخلدمات  الب�سري  والعن�سر  التحتية  البنية 

اأورد  حيث  اململكة،  يف  ال�سرورية  الجتماعية 

زاد على املخطط  الإنفاق احلكومي  اأن  التقرير 

له بن�سبة 38 يف املائة، وبزيادة عن العام املا�سي 

بن�سبة 23 يف املائة يف عام 2011، حيث بلغ 804 

باحتياجاتنا  الأدرى  اأننا  ومبــا  ريــال،  مليارات 

فيمكننا  غرينا،  من  اأكــرث  واملالية  القت�سادية 

احلكومي  الإنفاق  زيادة  اإىل  نحتاج  اإننا  القول: 

على  والرتكيز  باأ�سعاف  عليه  كــان  ممــا  اأكــرث 

بناء واإعادة تاأهيل البنية التحتية )اإنفاق �سخي 

�سحي  ت�سريف  و�سبكات  كهرباء  من  كل  على 

�سكنية  واأحياء  و�سوارع  طرق  خطوط  و�سبكات 

وتطوير  تنمية  ــذا  وك وغــريهــا(،  واإنـــارة  ومــيــاه 

العن�سر الب�سري والجتماعي، لأن اململكة مرت 

وفًقا لبيانات اقت�سادية �سادرة عن هيئة ال�ستثمار ال�سعودية فاإن اململكة اعتمدت خطة �ساملة على  

100 مليار دولر يف ا�ستثمارات حت�سني البنية التحتية لقطاع النقل  مدى الع�سر �سنوات القادمة ل�سخ 

باململكة، وتاأمينها �سد اأي تقلبات م�ستقبلية.

الأكرب  تكون  اأن  املتوقع  التي من  القت�سادية  املدن  ال�ستثمارات مرافق خمتلفة يف  وتت�سمن هذه 

 ،)KAEC( والأكرث تقدًما يف املنطقة، ومنها على �سبيل املثال:ميناء مدينة امللك عبداهلل القت�سادية

والذي من املتوقع اأن يكون الأكرب يف املنطقة.

وتوّفر اململكة للم�ستثمرين بنية اأ�سا�سية ذات �سعة وجودة عاليتني ت�ساعد على قيام  الأعمال ومنوها.

وتقوم �سبكة الطرق املعبدة يف اململكة ب�سمان حركة نقل املوارد الطبيعية واملواد الأولّية والب�سائع 

والأ�سخا�س، ومتتد هذه ال�سبكة مل�سافة 55.000 كيلومرت لرتبط جميع اأنحاء اململكة بع�سها ببع�س.

كما تنتج حمطات التحلية املائية يف اململكة كمّيات من املاء املحّلى اأكرث من اأي مكان اآخر يف العامل، 

الوفري من  اململكة  احتياطي  العتماد عليها يف ظل  التي ميكن  الكهربائية  الطاقة  وفرة  اإىل  بالإ�سافة 

النفط والغاز. 

ال�سم�سية  الطاقة  الأخذ يف احل�سبان جتمع  بدون  العامل،  للطاقة يف  اأكرب منتج  رابع  اململكة  وتعد 

الذي مل يبداأ بعد بتزويد ال�سبكة العامة بالكهرباء.

100 مليار دوالر لتحسين البنية التحتية بقطاع النقل

30
العدد 73 - نوفمبر 2012م

قضية العدد



ركود  بفرتة  الطفرة  لتلك  ال�سابقة  الفرتة  يف 

اقت�سادي وانخفا�س يف اأ�سعار النفط لأكرث من 

ع�سر �سنوات، خا�سة يف امل�ساريع التنموية، ومع 

3.2 يف املائة،  ذلك �ساحبه منو �سكاين جتاوز 

 60 من  اأكرث  وبلوغ  عاملًيا،  الأعلى  من  يعد  وهو 

ما  �سنة،   30 لعمر  الوطن  �سكان  من  املائة  يف 

والحتياجات  الطلب  هذا  اإىل  احلاجة  �ساعف 

الأ�سا�سية لبناء التنمية.

اأن اململكة متر بطفرة  اأن اجلميع يرى  كما 

اقت�سادية غري م�سبوقة قد تكون الأكرب والأطول، 

�سملت  حيث  اململكة،  �سهدتها  طفرة  اأف�سل  بل 

مراجعة كاملة لتاأهيل البنية التحتية مب�ساريع يف 

خمتلف مناطق اململكة، كما �سملت هذه الطفرة 

املعمارية،  اجلوانب  متكاملني يف  نوعني  املميزة 

الأنظمة  يف  لتلك  موازية  فكر«  »طفرة  واأخــرى 

واأخرًيا  والتعليم  الق�ساء  نظام  تطوير  كم�سروع 

الأنظمة  بع�س  عن  ف�ساًل  العقارية،  الأنظمة 

ال�ستثمارية الأخرى.

والهدف من كل ذلك هو تلم�س هذه الطفرة 

من  الأ�سا�سية  املــواطــن  احتياجات  ب�سقيها: 

التحتية  »البنية  كافة  جوانبها  يف  �سليمة  بيئة 

فر�س  على  للح�سول  والجتماعية  والب�سرية« 

»التوظيف«، عالوة على ق�سايا ال�سكن والتعليم، 

التا�سعة  اخلم�سية  اخلــطــة  عليها  ن�ست  كما 

يف  ال�سحية  امل�سائل  وكذا  املعريف«،  »القت�ساد 

والعناية  الرعاية  على  املواطن  ح�سول  �سبيل 

ال�سحية املطلوبة.

مدينة المعرفة االقتصادية بالمدينة المنورة
نموذج حديث لبنية تحتية ذكية

باململكة،  التحتية  البنى  وتقدم  لع�سرنة  منوذًجا  القت�سادية  املعرفة  تعد  مدينة 

باعتبارها اأحد امل�ساريع العمالقة خارج دائرة عا�سمة اململكة مدينة الريا�س.

امللك  ال�سريفني  احلرمني  من  خادم  �سام  باأمر  2006م  عام  املدينة  انطالقة  بــداأت 

عبداهلل بن عبدالعزيز لتكون بوابة ملا يزيد على 20 األف فر�سة عمل، وت�ستوعب 150 األف 

الثقافات �سواء داخل اململكة وخارجها، على  اأبوابها جلميع  األف زائر، فاحتة  �ساكن و30 

م�ساحة من الأر�س متتد اإىل 4.8 ماليني مرت مربع.

ولتح�سني بنيتها التحتية ا�ستمل م�سروع املدينة على قيام �سراكة ا�سرتاتيجية مع �سركة 

�سي�سكو العاملية املتخ�س�سة يف تكنولوجيا املعلومات واأنظمة الت�سالت بهدف تطوير البنية 

التحتية مل�سروع املدينة الذكية. 

موقع  يف  الإن�سائية  الأعمال  بدء  عقد  توقيع  منذ  املدينة  يف  العملية  اخلطوات  وبداأت 

املدينة بهدف ت�سوية وتنظيم م�ستويات الأر�س، وذلك من خالل اإحدى ال�سركات الوطنية 

التحتية  البنية  العاملية لت�سميم  ال�سركات  اإحدى  املخت�سة يف هذا املجال، كما مت اختيار 

التحتية  البنية  لت�سميم  العاملية  ال�سركات  اإحدى  اختيار  ومت  املدينة  تتطلبها  التي  الذكية 

الذكية التي تتطلبها املدينة، وو�سع اخلطة ال�سرتاتيجية للتطوير.

معلم ح�ساري

و�سرًحا  املنورة  املدينة  وزوار  �سكان  خلدمة  ح�سارًيا  معلًما  املدينة  هذه  اإن�ساء  ويعد 

امل�سروع على  ل�سمولية  املعرفية  ال�سناعات  املبنية على  القت�سادية  للتنمية  وعاملًيا  وطنًيا 

ومتنزه  واإدارية  تقنية  وكلية  املعريف  والقت�ساد  للتقنية  ت�سمل جممع طيبة  رئي�سة  عنا�سر 

ومركًزا  ال�سحية  واخلدمات  احليوية  والعلوم  الطبية  للدرا�سات  وجممًعا  ال�سرية  اأر�ــس 

متكاماًل لالأعمال ومناطق �سكنية.

الطبية  للعلوم  ومــركــًزا  ـــا  واإدارًي فنًيا  معهًدا  ت�سمل  تعليمية  منطقة  امل�سروع  وي�سم 

والتكنولوجيا احليوية وحديقة للتكنولوجيا املتقدمة لل�سناعات القائمة على املعرفة ومراكز 

الأبحاث والتطوير، ومنطقة جتارية حتتوي على 1200 حمل جتاري مب�ستوى عاملي خلدمة 

لن�ساطات  كبرًيا  وجممًعا  املدينة  منطقة 

الــتــجــزئــة يــحــاكــي الأ�ـــســـواق الــقــدميــة يف 

املدينة املنورة، حيث ي�ستفيد مركز العلوم 

البنية  من  احليوية  والتكنولوجيا  الطبية 

مثل  املدينة  يف  املــوجــودة  الذكية  التحتية 

العالج  وتقنيات  الطبية  املحاكاة  تقنيات 

عن بعد. 

ويقدم املركز اخلدمات الطبية للقاطنني 

ي�ستمل  كما  ولــزوارهــا،  املــنــورة  املدينة  يف 

ببنية  مـــزودة  جتــاريــة  حمطة  على  امل�سروع 

وترفيهية  تكنولوجية  وحــدائــق  ذكية  حتتية 

بوا�سطة  تعمل  خا�سة  وحــديــقــة  وتعليمية 

والليزر  املتعددة  الو�سائط  تقنيات  اأحــدث 

باحل�سارة  للتعريف  الرقمية  والتكنولوجيا 

احل�سارة  اإ�سهام  تعك�س  بحيث  الإ�سالمية 

اإىل  اإ�سافة  العاملية،  املعرفة  يف  الإ�سالمية 

�سكنية  فلل  مــن  مكونة  منها  كــل  جممعات 

الرتفاع  ومتو�سطة  �ساهقة  �سكنية  واأبـــراج 

و�سقق مفرو�سة وم�ساحات خ�سراء وا�سعة.
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128 شركة مساهمة تحقق نحو 27.76 مليار ريال أرباحًا صافية
157 �سركة(  اأ�سفرْت نتائج )155 �سركة م�ساهمة من 

عن  ال�سعودية  املالية  لل�سوق  2012م  عام  من  الثالث  للربع 

 24.32 بنحو  مقارنة  ــال،  ري مليار   26.84 اإىل  ارتفاعها 

مليار ريال عن الربع الثاين، م�سجلًة بذلك ن�سبة ارتفاع بلغت 

10.7 يف املئة، كما �سّجلت معدل منو �سنوي اإيجابي مقارنًة 

بالربع املماثل من عام 2011م بلغت ن�سبته 1.3 يف املئة. 

اأ�سهٍر  الت�سعة  لفرتة  الأربــاح  لجتاه  العام  املنظور  ويف 

للمكا�سب  الأداء  اإيجابية  ا�ستمّرت  فقد  العام  من  الأوىل 

معدل  حققت  حيث  ال�سوق،  يف  املدرجة  لل�سركات  املتحققة 

منو للفرتة باملقارنة مع مثيلتها من العام ال�سابق بلغت 2.3 

76.70 مليار ريال عن الت�سعة اأ�سهٍر  يف املئة، لت�ستقر عند 

الأوىل من عام 2012م، مقارنًة بنحو 74.99 مليار ريال عن 

يف  املدرجة  امل�ساهمة  ال�سركات  عدد  وو�سل  2011م.  عام 

ال�سوق التي اأعلنت عن نتائجها املالية للربع الثالث من العام 

من  منها  �سركات   128 متكنت  م�ساهمة،  �سركة   155 اإىل 

حتقيق اأرباح �سافية عن اأعمالها خالل الربع؛ بلغت قيمتها 

الثالث،  الربع  عن  كاأرباح  ريال  مليار   27.76 نحو  املجمعة 

قيمتها  بلغت  �سنوية؛  ربــع  خ�سائر  �سركة   27 كابدت  فيما 

املجمعة نحو -0.92 مليار ريال كخ�سائر عن الربع الثالث.

�ساهمْت هذه الأرباح ال�سافية لل�سوق املالية ال�سعودية 

بعد خ�سم توزيعاتها النقدية خالل الفرتة يف زيادة حقوق 

امل�ساهمني من 734.38 مليار ريال اإىل نحو 759.95 مليار 

ريال، ومن ثم فقد ارتفع املتو�سط املعدل للقيمة الدفرتية 

ببقية  يتعلق  وفيما  لل�سهم.  ــاًل  ري  18.1 نحو  اإىل  لل�سوق 

حت�سنها  على  حافظت  فقد  لل�سوق  الأ�سا�سية  املوؤ�سرات 

لل�سهم،  ريــال   2.3 نحو  اإىل  ال�سهم  على  العائد  بارتفاع 

وو�سل معدل الربح املوزع لل�سهم يف املتو�سط ملجمل ال�سوق 

العائد  اإىل  ال�سعر  وانخف�س مكرر  املئة،  4.1 يف  نحو  اإىل 

12.5 مرة عند تاريخ اإعداد هذا التقرير ح�سب  اإىل نحو 

زيادة  جممله  يف  يعني  ما  2011م،  نوفمرب   5 يوم  اإغــالق 

تلك  وفق  ال�سعودية  املالية  لل�سوق  ال�ستثمارية  اجلاذبية 

هذا  على  ال�سوق  حتافظ  اأن  وُيتوقع  الإيجابية،  املعطيات 

تقف  التي  ال�سلبة  الأر�سية  اإىل  ا�ستناًدا  الجتاه م�ستقباًل 

الرغم من  الوطني، على  القت�ساد  عليها ممثلة يف متانة 

اأ�سقطت  التي  العاملية  املالية  الأزمــة  تداعيات  ا�ستمرار 

منها  الرئي�سة  والأ�سواق  القت�سادات  اأغلب  على  بظاللها 

بها  متــرُّ  التي  امل�ستقرة  غري  الــظــروف  ورغــم  والنا�سئة، 

اأّثــرت  والتي  الراهن،  الوقت  يف  الأو�سط  ال�سرق  منطقة 

�سلبًا على ت�سنيفها با�ستثناء القت�ساد ال�سعودي املدعوم 

با�ستقراره املتني على كاّفة امل�ستويات.

االأداء الربع �صنوي ح�صب القطاعات

جاء قطاع ال�سناعات البرتوكيماوية كاأكرب القطاعات 

امل�ساهمة يف �سايف اأرباح ال�سوق املالية ال�سعودية عن الربع 

مّثلت  ريــال،  مليار   9.1 من  باأكرث  2012م  عام  من  الثالث 

لل�سوق.  ال�سافية  الأربــاح  جمموع  من  املئة  يف   33.8 نحو 

املالية  واخلدمات  امل�سارف  قطاع  الثانية  املرتبة  يف  وحل 

من  املئة  يف   25.8 ن�سبته  ما  اأي  ريــال،  مليار   6.75 بنحو 

جمموع الأرباح ال�سافية لل�سوق. فيما حل يف املرتبة الثالثة 

2.9 مليار ريال، مبا  قطاع الطاقة واملرافق اخلدمية بنحو 

لل�سوق.  ال�سافية  الأربــاح  جمموع  من  املئة  يف   10.8 ميثل 

واأظهرت كل من قطاعات التاأمني والطاقة واملرافق اخلدمية 

ال�ستثمار  و�سركات  البرتوكيماوية  وال�سناعات  والتجزئة 

يف  ملمو�ًسا  متيًزا  الغذائية  وال�سناعات  والزراعة  املتعدد 

حققت  حيث  ال�سابق،  بالربع  مقارنًة  اأرباحها  هوام�س  منو 

و�سلت ح�سب  لبع�سها،  بالن�سبة  قيا�سية  كانت  معدلت منو 

 993.5 نحو  اإىل  قطاعات  ثــالث  لأف�سل  اأعــاله  الرتتيب 

الطاقة  لقطاع  املئة  108.3 يف  ثم  التاأمني،  لقطاع  املئة  يف 

واملرافق اخلدمية، ثم 32.6 يف املئة لقطاع التجزئة.

هوام�س  يف  ا  انخفا�سً الأكـــرث  للقطاعات  وبالن�سبة 

اأرباحها الربع �سنوية، فقد جاء قطاع النقل كاأكرث القطاعات 

املئة،  يف   57.3- بنحو  لالنخفا�س  مكا�سـبه  تعّر�ست  التي 

تاله قطاع الإعالم والن�سر بنحو -40.6 يف املئة، ويف املرتبة 

الثالثة جاء قطاع الإ�سمنت بنحو -23.3 يف املئة. 

اأمـــا يف مــنــظــور املــقــارنــة الــ�ــســنــويــة لــ�ــســايف اأربـــاح 

انفرد  فقد  2011م،  عام  من  املماثل  الربع  مع  القطاعات 

يف   256.3 فــاق  قيا�سي  منو  معدل  باأعلى  التاأمني  قطاع 

اأرباحه  منْت  الــذي  ال�سناعي  ال�ستثمار  قطاع  ثم  املئة، 

بنحو 91.7 يف املئة، ثم قطاع النقل يف املرتبة الثالثة بنمو 

اأرباحه �سنويًا بنحو 45.3 يف املئة، وحل يف املرتبة الرابعة 

قطاع الطاقة واملرافق اخلدمية بنمو مكا�سبه بنحو 31.9 

ا يف هوام�س  املئة. وبالن�سبة للقطاعات الأكرث انخفا�سً يف 

اأرباحها لنف�س فرتة القيا�س اأعاله، فقد جاء قطاع الت�سييد 

ا لالنخفا�س بنحو -20.5  والبناء كاأكرث القطاعات تعّر�سً

يف املئة، تاله قطاع ال�سناعات البرتوكيماوية بنحو -19.1 

وال�سياحة  الفنادق  قطاع  الثالثة جاء  املرتبة  ويف  املئة،  يف 

بنحو  -13.5 يف املئة، فقطاع الإعالم والن�سر يف املرتبة 

الرابعة بنحو -5.9 يف املئة.

اأداء القطاعات للت�صعة اأ�صهٍر االأوىل من عام 2012م

انفرد قطاع النقل باملرتبة الأوىل �سمن �سّلم املقارنة 

2012م،  عام  من  الأوىل  اأ�سهٍر  للت�سعة  الأداء  منظور  يف 

282.7 يف املئة، حمققًا  حيث �سّجل معدل منو للفرتة بلغ 

 0.7( ريــال  مليون   560.3 جتــاوزت  للفرتة  ــاح  اأرب �سايف 

 146.4 يف املئة من اإجمايل اأرباح ال�سوق للفرتة(، مقابل 

مليون ريال )0.2 يف املئة من اإجمايل اأرباح ال�سوق للفرتة 

الثانية  املرتبة  يف  التاأمني  قطاع  وجاء  2011م(.  عام  من 

مبعدل منو بلغ 155.9 يف املئة، حمقًقا �سايف اأرباح للفرتة 

بلغت 551.2 مليون ريال )0.7 يف املئة من اإجمايل اأرباح 

ال�سوق للفرتة(، مقابل 215.3 مليون ريال )0.3 يف املئة 

2011م(. وجاء  اأرباح ال�سوق للفرتة من عام  اإجمايل  من 

قطاع ال�ستثمار ال�سناعي يف املرتبة الثالثة مبعدل منو بلغ 

54.4 يف املئة، حمقًقا �سايف اأرباح للفرتة بلغت 1.9 مليار 

للفرتة(،  ال�سوق  ــاح  اأرب اإجمايل  من  املئة  يف   2.5( ريــال 

اأرباح  اإجمايل  من  املئة  يف   1.7( ريال  مليار   1.3 مقابل 

ال�سوق للفرتة من عام 2011م(. 

اأما على م�ستوى القطاعات الأكرث تراجًعا لنف�س الفرتة، 

فقد جاء قطاع الت�سييد والبناء كاأكرث القطاعات تراجًعا بنحو 

-59.4 يف املئة، لت�ستقر عند 393.2 مليون ريال )0.2 يف 

املئة من اإجمايل اأرباح ال�سوق للفرتة(، مقابل 968.2 مليون 

ريال )0.7 يف املئة من اإجمايل اأرباح ال�سوق للفرتة من عام 

قطاع  الرتاجع  حيث  من  الثانية  املرتبة  يف  وحل  2011م(، 

ال�سناعات البرتوكيماوية بن�سبة تراجع للفرتة بلغت -20.9 

يف املئة، لت�ستقر هوام�س اأرباح الفرتة عند 26.1 مليار ريال  

مقارنًة  للفرتة(،  ال�سوق  اأرباح  اإجمايل  من  املئة  )34.0 يف 

اأرباح  اإجمايل  من  املئة  يف   44.0( ريال  مليار   33.0 بنحو 

ال�سوق للفرتة من عام 2011م(. وحل يف املرتبة الثالثة من 

للفرتة  تراجع  بن�سبة  والن�سر  الإعــالم  قطاع  الرتاجع  حيث 

عند  الفرتة  اأربـــاح  هوام�س  لت�ستقر  املئة،  يف   8.3- بلغت 

ال�سوق  اأرباح  اإجمايل  املئة من  ريال )0.7 يف  مليون   85.7

للفرتة(، مقارنًة بنحو 93.5 مليون ريال )0.3 يف املئة من 

اإجمايل اأرباح ال�سوق للفرتة من عام 2011م(.

اأف�صل ال�صركات امل�صاهمة اأداًء خالل الربع الثالث

ال�سناعات  قطاع  يف  املدرجة  �سابك  �سركة  انفردْت 

الأكرب  ال�سركات  مقيا�س  يف  الأوىل  باملرتبة  البرتوكيمياوية 

2012م،  عــام  مــن  الثالث  الــربــع  الــدخــل خــالل  �ــســايف  يف 

ما  �سّكلت  ريال،  مليارات   6.3 ناهزت  للربع  اأرباح  ب�سايف 

ن�سبته 69.5 يف املئة من اإجمايل اأرباح القطاع، فيما و�سلت 

اإىل  الثالث  للربع  ال�سوق  اأربــاح  �سايف  يف  م�ساهمتها  ن�سبة 

كهرباء  �سركة  وجــاءت  الإجــمــايل.  من  املئة  يف   23.5 نحو 

يف  اخلدمية  واملرافق  الطاقة  قطاع  يف  املدرجة  ال�سعودية 

ن�سبته  ما  �سّكلت  ريــال،  مليار   2.9 بنحو  الثانية  املرتبة 

99.0 يف املئة من اإجمايل اأرباح القطاع، فيما و�سلت ن�سبة 

نحو  اإىل  الثالث  للربع  ال�سوق  ــاح  اأرب �سايف  يف  م�ساهمتها 

10.7 يف املئة من الإجمايل. واأخرًيا حلت �سركة الت�سالت 

املعلومات  وتقنية  الت�سالت  قطاع  يف  املدرجة  ال�سعودية 

ن�سبته  1.95 مليار ريال، �سّكلت ما  الثالثة بنحو  يف املرتبة 

67.9 يف املئة من اإجمايل اأرباح القطاع، فيما و�سلت ن�سبة 

م�ساهمتها يف �سايف اأرباح ال�سوق للربع الثالث اإىل نحو 7.3 

يف املئة من الإجمايل. 

خالل  منــًوا  الأكــرث  امل�ساهمة  ال�سركات  منظور  ويف 

برتو  �سركة  2012م، جاءت  عام  من  الأوىل  اأ�سهٍر  الت�سعة 

من  البرتوكيمياوية  ال�سناعات  قطاع  يف  املــدرجــة  رابــغ 

املئة،  يف   2602 بنحو  للفرتة  الأعلى  النمو  معدل  حتقيق 

و�سلت من خالله �سايف اأرباحها لفرتة الت�سعة اأ�سهٍر الأوىل 

بوبا  420.8 مليون ريال، تالها �سركة  اإىل نحو  العام  من 

بلغ  للفرتة  منو  مبعدل  التاأمني  قطاع  يف  املدرجة  العربية 

اأ�سهٍر  اأرباح لفرتة الت�سعة  689.2 يف املئة، حمققًة �سايف 

املرتبة  ويف  ريال.  مليون   87.3 نحو  اإىل  العام  من  الأوىل 

ال�ستثمار  قطاع  يف  املدرجة  معادن  �سركة  حلت  الثالثة 

ال�سناعي مبعدل منو للفرتة بلغ 413.6 يف املئة، وحتقيقها 

العام  الأوىل من  اأ�سهٍر  الت�سعة  لفرتة  اأرباح  مل�ستوى �سايف 

بلغ 685.4 مليون ريال.

نتائج الربع الثالث لعام 2012م
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 Shareholders›
Equity (mn)EPS (SR)P/E Ratio Book
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 P/B V
Ratio%20122011 Quarterly

change
 Annual
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6,491,498 7,571,775 6,754,700 %4.1%10.8-19,568,370 21,989,712 %2.911.220.41.612.4 198,080.7 امل�سارف واخلدمات املالية

11,225,394 7,224,593 9,083,327 %19.1-%33,029,96425.7 26,115,680 %20.9-3.711.624.91.9 225,611.8 ال�سناعات البرتوكيماوية

1,103,699 1,479,001 1,134,049 %2.7%23.3-3,695,693 4,295,421 %3.612.516.82.816.2 25,815.6 ال�سمنت

494,733 426,356 565,364 %14.3%1,194,24332.6 1,424,329 %4.414.816.94.119.3 6,633.5 التجزئة

2,201,495 1,394,139 2,904,554 %31.9%2,807,952108.3 3,750,312 %0.817.313.21.033.6 56,042.9 الطاقة واملرافق اخلدمية 

989,304 1,010,742 1,159,063 %17.2%2,400,18814.7 2,891,763 %2.816.916.03.220.5 21,965.7 الزراعة وال�سناعات الغذائية

2,217,044 3,346,638 2,876,766 %29.8%14.0-7,008,008 9,455,848 %3.39.120.41.834.9 82,289.8 الت�سالت وتقنية املعلومات

100,874 32,870 359,449 %256.3%215,343993.5 551,157 %0.922.911.24.3155.9 10,093.7 التاأمني

222,576 204,298 248,082 %11.5%554,02121.4 589,205 %0.275.18.02.06.4 32,027.4 �سركات الأ�ستثمار املتعدد

346,644 644,877 664,392 %91.7%1,259,4373.0 1,943,942 %1.720.220.11.854.4 29,383.3 الأ�ستثمار ال�سناعي

252,113 177,546- 200,412 %20.5--968,243 393,159 %59.4-1.414.413.41.9 10,744.5 الت�سييد والبناء

498,980 585,312 518,439 %3.9%11.4-1,432,632 1,886,893 %0.613.012.91.231.7 48,134.6 التطوير العقاري

75,234 255,889 109,298 %45.3%57.3-146,382 560,270 %1.612.515.51.4282.7 7,472.0 النقل

23,264 36,857 21,900 %5.9-%40.6-93,487 85,723 %8.3-0.938.214.42.3 2,235.1 العالم والن�سر

217,124 280,962 238,473 %13.5-%615,4350.4 770,009 %5.18.618.02.425.1 3,415.7 الفنادق وال�سياحة

26,459,977 24,316,763 26,838,268 %1.3%74,989,39910.7 76,703,422 %759,946.22.412.518.11.82.3ال�سوق

794,276 914,412 840,033 %5.8%8.1-2,371,504 2,655,914 %2.2910.020.71.112.0 31,048.7 الريا�س1

66,015 129,169 130,463 %97.6%192,5041.0 402,670 %1.7114.816.41.5109.2 4,926.9 اجلزيرة2

144,015 222,388 232,000 %61.1%560,1864.3 666,623 %1.4811.416.51.019.0 9,073.4 ا�ستثمار3

299,368 332,274 317,221 %6.0%4.5-800,701 939,568 %2.959.220.11.317.3 7,986.6 ال�سعودي الهولندي4

759,830 757,212 661,528 %12.9-%12.6-2,250,013 2,207,636 %1.9-3.179.524.51.2 22,191.2 ال�سعودي الفرن�سي5

630,156 914,987 655,742 %4.1%28.3-2,233,152 2,424,915 %3.089.619.21.58.6 19,199.1 �سـاب6

519,176 717,983 572,701 %10.3%20.2-1,803,256 1,946,196 %2.729.720.91.37.9 17,767.6 العربي الوطني7

1,135,089 1,157,502 1,159,611 %2.2%3,360,2790.2 3,461,617 %4.909.234.01.33.0 30,596.3 �سامبا8

1,935,803 2,092,978 1,869,301 %3.4-%10.7-5,479,152 5,973,606 %5.2513.323.13.09.0 34,638.7 الراجحي9

85,470 153,454 120,100 %40.5%21.7-222,596 785,067 %2.979.114.01.9252.7 4,211.8 البالد10

122,300 179,416 196,000 %60.3%295,0279.2 525,900 %0.4429.611.01.278.3 16,440.5 الإمناء11

6,491,498 7,571,775 6,754,700 %4.1%10.8-19,568,370 21,989,712 %2.8911.220.41.612.4 198,080.7 امل�سارف واخلدمات املالية

26,645 25,829 25,162 %5.6-%2.6-46,897 76,243 %0.8316.812.91.162.6 1,558.5 كيمانول12

0.18M9.62.3- -57,548 -35,475-- -125 -35,792 -12,587- 4,592.9 برتوكيم13

8,185,288 5,303,274 6,312,413 %22.9-%23,975,33319.0 18,886,701 %21.2-8.0411.147.31.9 141,907.7 �سابك14

1,210,575 783,927 1,148,995 %5.1-%2,833,13246.6 2,719,833 %4.0-15.9912.330.76.4 7,686.2 �سافكو15

725,007 580,143 417,316 %42.4-%28.1-1,899,207 1,521,816 %19.9-3.098.717.61.5 11,771.2 الت�سنيع16

22,802 14,359 10,605 %53.5-%26.1-14,865 34,559 %0.14109.18.61.8132.5 596.6 اللجني17

0.67M10.61.3- -26,838 -16,779-- -13,201 -9,184 -29,266- 1,359.8 مناء للكيماويات18

143,153 100,851 215,684 %50.7%523,756113.9 517,630 %1.2-1.1620.513.41.8 6,048.6 املجموعة ال�سعودية19

97,635 54,320 43,712 %55.2-%19.5-406,581 139,958 %65.6-0.3338.113.21.0 5,807.3 ال�سحراء للبرتوكيماويات20

827,941 649,605 435,727 %47.4-%32.9-2,509,452 1,805,598 %28.0-4.3910.021.92.0 12,320.4 ين�ساب21

208,445 136,066 155,845 %25.2-%494,71714.5 443,523 %10.3-1.7910.618.81.0 6,892.5 �سبكيم العاملية22

135,493 53,881 100,263 %26.0-%422,20786.1 211,232 %50.0-1.8413.011.82.0 1,928.3 املتقدمة23

0.51M9.81.3- -577,815 -59,500-- -178,374 -328,324 -35,158- 14,634.5 كيان ال�سعودية24

280,579- 104,362- 409,305 --15,571 420,788 %0.5435.29.72.02602.4 8,507.4 برتو رابغ25

11,225,394 7,224,593 9,083,327 %19.1-%33,029,96425.7 26,115,680 %20.9-3.7411.624.91.9 225,611.8 ال�سناعات البرتوكيماوية

0.25M9.41.9- -18,309-- -3,389 -8,596- 919.8 اأ�سمنت حائل26

83,321 26,580 36,199 %56.6-%229,67636.2 143,404 %37.6-1.1316.910.41.8 1,762.5 اأ�سمنت جنران27

38,179 76,980 39,033 %2.2%49.3-101,673 199,450 %1.1814.910.21.796.2 1,931.3 اأ�سمنت املدينة28

104,920 71,928 87,026 %17.1-%332,69021.0 305,096 %8.3-4.7710.135.41.4 2,835.3 ال�سمنت العربية29

148,569 209,464 156,647 %5.4%25.2-548,712 644,749 %4.1210.816.92.617.5 3,419.8 ا�سمنت اليمامة30

195,255 290,239 209,453 %7.3%27.8-619,858 825,251 %6.7812.818.84.633.1 2,881.3 ا�سمنت ال�سعودية31

114,973 148,982 110,514 %3.9-%25.8-406,800 417,937 %6.2712.420.43.82.7 1,831.9 ا�سمنت الق�سيم32

179,781 261,725 200,388 %11.5%23.4-644,762 746,442 %7.1313.317.75.415.8 2,484.0 ا�سمنت اجلنوبية33

124,881 215,587 156,710 %25.5%27.3-375,880 517,060 %6.3911.329.52.437.6 3,098.5 ا�سمنت ينبع34

74,713 103,183 83,780 %12.1%18.8-258,313 291,023 %4.6211.425.22.112.7 2,169.3 ا�سمنت ال�سرقية35

24,717 56,714 35,760 %44.7%36.9-108,847 141,682 %1.8912.012.41.830.2 1,116.9 ا�سمنت تبوك36

14,390 26,215 21,928 %52.4%16.4-68,482 81,636 %0.7023.810.51.619.2 1,365.0 اإ�سمنت اجلوف37

1,103,699 1,479,001 1,134,049 %2.7%23.3-3,695,693 4,295,421 %3.6112.516.82.816.2 25,815.6 ال�سمنت

35,992 36,759 40,700 %13.1%113,59910.7 111,317 %2.0-6.5713.128.63.0 642.5 اأ�سواق ع العثيم38

33,713 47,261 35,400 %5.0%25.1-113,340 128,996 %3.2815.614.53.513.8 722.6 املوا�ساة 39

26,361 48,367 28,400 %7.7%41.3-90,871 100,546 %5.9115.917.35.410.6 414.4 اإك�سرتا40

6,688 9,390 2,390 %64.3-%74.5-22,493 37,559 %1.1715.612.31.567.0 554.4 خدمات ال�سيارات41

1,054- 363 603- --6,168- 1,110- -1.2425.73.68.9 35.7 ثمار42

0.70M12.01.426.5% 35,851 28,331-44.9%20.7% 6,440 11,679 5,337- 657.5 فتيحي43
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152,881 106,980 160,700 %5.1%388,17450.2 431,908 %9.2816.817.19.111.3 1,026.5 جرير44

22,025 26,434 22,600 %2.6%14.5-68,596 71,801 %3.1811.515.12.44.7 454.2 الدري�س45

201,886 120,896 252,400 %25.0%338,938108.8 460,613 %7.6713.125.44.035.9 1,775.5 احلكري46

10,904 18,226 16,937 %55.3%7.1-36,069 46,848 %2.6013.914.02.629.9 350.3 اخلليج للتدريب47

494,733 426,356 565,364 %14.3%1,194,24332.6 1,424,329 %4.4314.816.94.119.3 6,633.5 التجزئة

26,953 33,814 29,160 %8.2%13.8-72,313 97,947 %1.9710.014.01.435.4 1,051.9 الغاز والت�سنيع48

2,174,542 1,360,325 2,875,394 %32.2%2,735,639111.4 3,652,365 %0.7517.713.21.033.5 54,991.0 كهرباء ال�سعودية49

2,201,495 1,394,139 2,904,554 %31.9%2,807,952108.3 3,750,312 %0.7817.313.21.033.6 56,042.9 الطاقة واملرافق اخلدمية 

307,885 341,321 405,224 %31.6%703,77918.7 988,852 %2.9814.016.32.540.5 8,145.1 جمموعة �سافول50

2,013 3,520 1,595 %20.8-%54.7-8,811 5,609 %36.3-0.3671.610.52.4 210.9 الغذائية51

40,080 31,968 46,100 %15.0%100,17544.2 120,193 %5.0112.323.52.620.0 763.3 �سدافكو52

429,703 379,515 449,969 %4.7%1,014,20718.6 1,071,603 %3.3920.418.23.85.7 7,260.7 املراعي53

4,607 1,701 7,000 %51.9%7,925311.5 9,027 %1.2361.513.25.713.9 143.9 اأنعام القاب�سة54

19,634 22,789 20,700 %5.4%9.2-64,683 61,583 %4.8-2.7114.718.82.1 538.3 حلواين اإخوان55

34,463 49,307 42,400 %23.0%14.0-106,367 132,311 %5.7518.315.86.724.4 472.6 هريف لالأغذية56

121,122 143,123 134,180 %10.8%6.2-311,309 383,225 %5.1315.412.86.223.1 1,050.6 التموين57

30,078 27,201 32,700 %8.7%70,08220.2 81,381 %1.7117.617.81.716.1 1,068.6 نادك58

0.03M7.42.0- 4,794 -9,472-- -2,300 -138 -5,896- 370.6 الق�سيم الزراعيه59

18,001 6,942 8,500 %52.8-%36,23322.4 18,996 %47.6-0.804219.31.7 385.0 تبوك الزراعيه60

0.65M7.04.4- -25,768 -21,751-- -10,100 -7,900 -12,210- 372.4 الأ�سماك61

1.01M9.25.8- -1,655 -3,260-- -1,854 -2,390 -2,460- 68.7 ال�سرقية الزراعيه62

29,308 20,237 34,810 %18.8%50,48472.0 62,140 %3.8811.224.41.823.1 609.9 اجلوف الزراعيه63

515- 127- 167- --1,232- 459- %0.0-----بي�سة الزراعيه64

1.01M10.11.5- -20,069 -38,153-- -9,694 -6,327 -26,510- 505.3 جازان للتنمية65

989,304 1,010,742 1,159,063 %17.2%2,400,18814.7 2,891,763 %2.7816.916.03.220.5 21,965.7 الزراعة وال�سناعات الغذائية

1,562,477 2,407,573 1,953,795 %25.0%18.8-5,391,967 6,882,523 %4.589.025.91.627.6 51,723.7 الت�سالت66

1,223,768 1,421,258 1,511,408 %23.5%3,386,0716.3 4,140,115 %8.349.128.22.722.3 19,728.2 احتاد ات�سالت67

1.64M8.21.1- -1,306,627 -1,463,736-- -493,000 -393,639 -483,814- 8,899.8 زين ال�سعودية68

0.12M6.52.0- -225,371 -306,294-- -78,900 -79,420 -85,387- 1,016.0 عذيب لالت�سالت69

0.46M9.22.6- -34,792 0-- -16,537 -9,134 0- 921.9 املتكاملة70

2,217,044 3,346,638 2,876,766 %29.8%14.0-7,008,008 9,455,848 %3.269.120.41.834.9 82,289.8 الت�سالت وتقنية املعلومات

76,149 28,032 189,097 %148.3%247,043574.6 269,852 %6.167.127.71.69.2 2,076.1 التعاونية71

6,257 20,152 5,574 %10.9-%72.3-9,289 30,120 %1.1619.810.82.1224.3 322.9 مالذ للتاأمني72

46,839 10,940- 30,725 %34.4--97,152 69,389 %28.6-2.3810.513.41.9 1,070.3 ميدغلف للتاأمني73

1,317 2,136 2,380 %80.7%55011.4- 7,025 -0.45131.98.27.1 164.8 األيانز اإ�س اإف74

0.64M7.56.6- -6,219 2,496-- 214 -3,179 -1,788- 75.5 �سالمة75

178 3,898 4,574 %2469.7%9,35217.3- 11,205 -1.22278.43.9 168.1 ولء للتاأمني76

1,139 130 1,490 %30.8%6,1631046.2 2,709 %56.0-0.39150.511.75.0 233.3 الدرع العربي77

1,137 4,772 3,361 %195.6%29.6-4,632 9,990 %0.4296.99.84.2115.7 331.8 �ساب تكافل78

0.50M5.05.6- -10,087 -33,945-- -2,670 -6,812 -7,631- 100.7 �سند79

2,657 4,759 6,671 %151.1%13,95440.2- 12,450 -1.7940.57.79.4 76.8 �سايكو80

0.62M4.410.3- -5,926 -3,266--45.4% 1,132 -4,931 2,073- 43.8 ال�سعودية الهندية )وفا(81

2.88M6.65.0- -2,010 -33,08924.2%- 1,422 1,145 -32,120- 145.0 اإحتاد اخلليج82

2,400- 1,057- 891 --4,392- 239 -0.061119.88.18.0 134.3 الأهلي للتكافل83

723 2,370 5,224 %622.5%6,201120.4- 7,051 -0.8080.33.916.7 38.6 الأهلية84

0.91M4.98.6- -14,925 481-- -8,804 -2,904 449- 98.4 اأ�سيج85

2,299 5,558 3,952- --11,624 6,246 %46.3-0.5264.48.93.7 178.7 التاأمني العربية86

13,795- 5,939- 5,615 --13,713 8,922 %34.9-0.7437.212.12.3 303.0 الحتاد التجاري87

11,412 12,701 6,721 %41-%47.1-21,844 22,001 %1.6121.513.82.50.7 276.9 ال�سقر للتاأمني88

5,800 7,220 10,299 %77.6%28,87842.6 31,163 %2.5214.516.32.27.9 326.1 املتحدة للتاأمني89

15,442- 4,864- 9,723 --26,888- 15,855 -0.14879.41.3 940.7 اإعادة90

63,517 5,505 79,915 %25.8%11,0601351.7 87,289 %2.899.316.31.7689.2 650.4 بوبا العربية91

1.98M6.07.0- 5,349 -25,839223.0%- 2,800 867 -6,991- 120.2 وقاية للتكافل92

18,364- 6,141- 3,294 --38,029- 2,053- -0.15377.95.410.8 107.3 الراجحي للتاأمني93

3,455 6,218 7,977 %130.9%12,48228.3 19,601 %2.3199.515.714.757.0 156.8 اي�س94

0.44M8.85.5- 5,044 -8,194-99.8%-82.6% 20 9,054 115- 175.8 اك�سا- التعاونية95

7,424- 6,020- 12,958 --12,664- 9,857 -0.23291.28.97.4 178.5 ال�سركة اخلليجية96

0.72M6.39.9- -4,505 -8,411-- -1,626 1,158 -3,684- 81.9 بروج للتاأمني97

0.09M6.98.6- 1,711 -5,046-- -50 405 -4,377- 137.8 العاملية 98

0.47M8.14.3- -19,961 -19,738-- -11,076 -17,579 -10,412- 450.7 �سوليدرتي تكافل99

1,418 79- 4,441 %213.2-9,316 7,241 %22.3-0.93149.89.015.5 90.3 الوطنية100

0.74M7.428.4- -23,466 -11,272-- -8,891 -12,765 -1,632- 238.1 اأمانة للتاأمني101

100,874 32,870 359,449 %256.3%215,343993.5 551,157 %0.9322.911.24.3155.9 10,093.7 التاأمني
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5-Nov-2012 حقوق م�صاهمني

)مليون(

عائد على 

ال�صهم -ريال

ال�صعر 

للعائد

القيمة 

الدفرتية

�صعر/قيمة 

دفرتية
Q3/2012Q2/2012Q3/2011تغري �صنويتغري ربعي�صايف دخل ت�صعة اأ�صهر )باالألف ريال(

 Shareholders›
Equity (mn)EPS (SR)P/E Ratio Book

Value
 P/B V
Ratio%20122011 Quarterly

change
 Annual
change

455 15,469 573 %25.8%96.3-9,399 16,681 %1.1360.428.12.477.5 420.8 امل�سايف102

0.65M18.41.0- -33,710 4,090-- -4,336 -26,170 -273- 793.1 املتطورة103

0.03M9.91.5-30.4% 6,337 9,101-- -1,400 4,444 1,430- 482.9 الح�ساء للتنميه104

6,994 10,967 11,920 %70.4%11,5578.7 29,372 %0.4234.511.01.3154.2 751.3 �سي�سكو105

20,246 22,132 25,100 %24.0%75,49313.4 77,225 %0.8020.918.80.92.3 2,379.0 ع�سري106

0.38M5.63.2- -4,174 -7,416-- -1,536 -1,457 -3,955- 84.3 الباحة107

197,679 178,913 217,760 %10.2%451,79721.7 497,474 %0.1985.27.32.210.1 27,116.1 اململكة108

222,576 204,298 248,082 %11.5%554,02121.4 589,205 %0.2075.18.02.06.4 32,027.4 �سركات الأ�ستثمار املتعدد

18,108 21,151 19,000 %4.9%10.2-53,290 53,510 %2.3822.613.44.00.4 402.3 تكوين109

13,833 17,288 14,700 %6.3%15.0-47,483 49,563 %2.2113.016.21.84.4 446.9 بي �سي اآي110

27,186 128,264 311,124 %1044.4%133,457142.6 685,439 %1.0431.219.11.7413.6 17,671.9 معادن111

58,495 68,496 46,700 %20.2-%31.8-187,819 179,271 %4.6-3.2712.024.41.6 1,810.1 اأ�سرتا ال�سناعية112

8,120 16,676 16,343 %101.3%2.0-33,663 43,507 %1.5116.816.41.529.2 492.2 جمموعة ال�سريع113

54,977 82,958 58,400 %6.2%29.6-162,220 181,388 %5.7012.922.03.311.8 770.0 �ســاكر114

29,743 90,140 32,348 %8.8%64.1-136,208 178,938 %3.2213.240.11.131.4 3,148.4 الدوائية115

21,146 15,855 11,700 %44.7-%26.2-75,810 45,261 %40.3-1.6816.118.51.5 555.2 زجاج116

421 7,224 5,280 %1154.2%26.9-10,850 19,724 %2.1719.113.63.081.8 156.7 فيبكو117

1,158 3,074 1,840 %58.9%40.1-4,777 7,762 %0.22123.012.82.162.5 359.5 معدنية118

46,747 86,865 50,700 %8.5%41.6-208,958 225,443 %4.499.423.81.87.9 1,505.0 الكيميائيه ال�سعوديه119

24,116 26,288 24,050 %0.3-%8.5-77,474 75,754 %2.2-2.7511.418.01.7 673.9 �سناعة الورق120

40,970 80,090 70,950 %73.2%11.4-118,322 196,173 %2.8811.615.72.165.80 1,278.6 العبداللطيف121

1,624 508 1,257 %22.6-%9,107147.4 2,209 %75.74-0.25250.010.46.0 112.8 ال�سادرات122

346,644 644,877 664,392 %91.7%1,259,4373.0 1,943,942 %1.7420.220.11.854.4 29,383.3 الأ�ستثمار ال�سناعي

21,542 30,135 21,200 %1.6-%29.6-87,114 84,273 %3.3-3.1111.613.02.8 423.6 اأ�سالك123

10,889 540,800- 33,800- --75,240 552,072- ----- - جمموعة املعجل124

9,401 12,381 8,920 %5.1-%28.0-51,755 39,621 %23.4-1.0424.415.41.6 787.5 النابيب ال�سعودية125

21,788 44,487 21,890 %0.5%50.8-103,662 108,181 %3.069.114.12.04.4 747.0 اخل�سري126

54,155 63,428 55,500 %2.5%12.5-179,472 181,534 %6.2413.133.12.51.1 1,239.6 اخلزف127

4,304 6,617 3,590 %16.6-%45.7-25,435 19,595 %23.0-0.7536.114.91.8 470.3 اجلب�س128

14,771- 20,177 13,680- --28,053 31,656 %0.12120.915.01.012.8 1,137.7 الكابالت129

18,539 9,618 9,400 %49.3-%2.3-21,929 27,089 %0.7522.69.21.823.5 368.9 �سدق130

43,589 30,389 16,219 %62.8-%46.6-116,774 81,787 %30.0-1.0114.513.31.1 1,533.8 اميانتيت131

0.20M18.11.4- -1,364 968-- -7,007 3,249 604- 725.3 اأنابيب132

33,554 55,767 46,800 %39.5%16.1-118,237 140,076 %2.9310.223.21.318.5 1,394.8 الزامل لل�سناعة133

22,846 20,114 14,100 %38.3-%29.9-56,710 47,275 %16.6-1.4717.613.81.9 588.4 البابطني134

19,440 21,841 22,800 %17.3%62,6744.4 63,702 %5.5912.117.24.01.6 257.3 الفخارية135

1.44M7.12.9- 34,248 -26,147-35.8%- 9,200 14,329 -6,518- 284.7 م�سك136

12,751 30,722 25,280 %98.3%17.7-66,367 87,558 %2.4613.319.61.731.9 785.8 البحر الأحمر137

252,113 177,546- 200,412 %20.5--968,243 393,159 %59.4-1.3614.413.41.9 10,744.5 الت�سييد والبناء

33,802 37,164 47,242 %39.8%89,09227.1 122,580 %1.5316.427.20.937.6 3,262.0 العقارية138

90,393 44,028 52,121 %42.3-%161,53618.4 364,013 %2.948.022.01.1125.3 3,301.2 طيبة لال�ستثمار139

128,412 62,328 127,159 %1.0-%236,163104.0 256,924 %1.9919.725.01.68.8 4,124.9 مكة لالن�ساء140

32,244 35,744 28,700 %11.0-%19.7-93,679 157,745 %1.9410.914.61.468.4 1,463.0 التعمري141

6,180 92,730 44,500 %620.1%52.0-80,164 182,404 %0.2240.58.91.0127.5 7,562.9 اإعمار142

0.06M9.72.1- -41,777 -27,285-- -11,783 -16,930 -9,569- 9,027.0 جبل عمر143

227,474 331,025 220,900 %2.9-%33.3-798,330 844,514 %1.058.315.00.65.8 16,167.3 دار الأركان144

0.03M9.51.50.0% 490 953-- 9,600 -777 -9,956- 3,226.4 مدينة املعرفة 145

498,980 585,312 518,439 %3.9%11.4-1,432,632 1,886,893 %0.6413.012.91.231.7 48,134.6 التطوير العقاري

23,403 207,093 60,200 %157.2%70.9-174,461 427,381 %1.7211.016.91.1145.0 5,333.9 النقل البحري146

26,262 16,989 16,830 %35.9-%0.9-15,110 40,542 %0.7323.111.41.5168.3 1,421.3 النقل اجلماعي147

0.06M8.78.7- 2,445 -115,902-21.4%- 1,180 1,501 -232- 156.3 مربد148

25,801 30,306 31,088 %20.5%72,7132.6 89,902 %4.8311.323.02.423.6 560.4 بدجت ال�سعودية149

75,234 255,889 109,298 %45.3%57.3-146,382 560,270 %1.5512.515.51.4282.7 7,472.0 النقل

8,295 1,647 2,900 %65.0-%9,70076.1 17,510 %1.0579.416.15.280.5 241.5 تهامه لالعالن150

8,765 24,830 12,100 %38.0%51.3-57,422 42,802 %25.5-1.0722.315.61.5 1,245.1 الأبحاث والت�سويق151

6,204 10,380 6,900 %11.2%33.5-26,365 25,411 %3.6-0.5958.512.52.7 748.6 طباعة وتغليف152

23,264 36,857 21,900 %5.9-%40.6-93,487 85,723 %8.3-0.8838.214.42.3 2,235.1 العالم والن�سر

174,200 243,957 201,336 %15.6%17.5-498,872 598,161 %9.396.919.83.319.9 1,582.4 الطيار153

41,080 35,736 35,100 %14.6-%1.8-113,583 168,189 %2.0812.717.61.548.1 1,755.6 الفنادق154

1,844 1,269 2,037 %10.4%2,98060.6 3,659 %0.3995.67.74.922.8 77.7 �سم�س155

217,124 280,962 238,473 %13.5-%615,4350.4 770,009 %5.078.618.02.425.1 3,415.7 الفنادق وال�سياحة

26,459,977 24,316,763 26,838,268 %1.3%74,989,39910.7 76,703,422 %759,946.22.412.518.11.82.3ال�سوق
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ي��ع��د م��خ��ط��ط ب���ون���زي ل��الح��ت��ي��ال امل���ص���ريف أك��ث��ر 
صاحبه  سبق  فقد  التاريخ،  مر  على  شهرة  األمثلة 
زمنه مبراحل، واستطاع من خالله تكوين ثروة هائلة 
لم يتسن له الوقت لالستمتاع بها، حيث قبض عليه 
وسجن ثم تويف يف مستشفى خيري، تارًكا قصته مبا 
فيها من عبر لعل أحًدا يستفيد منها فال يجري وراء 

الربح السريع.

»بونزي«  بطريقة  الحتمالية  ال�ستثمار  م�سروعات  تزدهر 

التي تغري امل�ستثمرين بدفع عوائد اأعلى ما تغله اأموال غريهم من 

املحكم  التنظيمي  فالإطار  املتقدمة.  البلدان  يف  حتى  امل�ستثمرين، 

ل�سركة  ال�سريعني  النمو والنهيار  يُحل دون  املتحدة مل  الوليات  يف 

»برينارد مادوف« الوهمية لتوظيف الأموال التي بلغت تعامالتها 65 

م�سروعات  انهيار  من  تاله  وما   ،2008 عام  اأواخــر  يف  دولر  مليار 

عديدة اأخرى اإبان الأزمة املالية العاملية.

بيد اأن امل�سروعات الحتمالية لتوظيف الأموال بطريقة »بونزي« 

التنظيمية ب�سعف  اأطرها  تت�سم  التي  البلدان  اأ�سد يف  لها وقع  كان 

عام  يف  األبانيا  يف  حدث  فيما  املوؤ�سف  النمط  هذا  ويتجلى  اأكــرب. 

1996، عندما اأ�سفرت اأعمال ال�سغب عن �سقوط احلكومة، بل عن 

حالت وفاة، ومثلما يتجلى يف حالت اأحدث عهًدا. فقد ت�سببت هذه 

امل�سروعات الوهمية يف جامايكا، على �سبيل املثال، يف خ�سائر و�سلت 

من  عدد  اإىل  انت�سرت  ثم  املحلي،  الناجت  اإجمايل  من   %12.5 اإىل 

بلدان الكاريبي الأخرى. وعقب انهيار مثل هذه امل�سروعات الوهمية 

مخطط بونزي
قصة محتال مات معدمًا

المجهر
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التي  املــوتــى(،  لدفن  اإم  كيه  اإم  )جمعية  لي�سوتو 

تقدم خدمات دفن املوتى املدفوعة مقدًما، يف طرح 

منتجات ا�ستثمارية؛ وكان اأحد امل�سروعات الوهمية 

بطاقات  يبيع  اإم جي(  دبي  كولومبيا )جمموعة  يف 

خطط  ت�ستهدف  ما  وغالًبا  مقدًما.  مدفوعة  ح�سم 

اأفــراًدا  اخل�سو�س  وجه  على  الحتيايل  ال�ستثمار 

من جماعة اأو جمتمع جتمعهم �سلة قرابة م�سرتكة 

ا�ستغالل  يف  اأمــاًل  املهنة،  اأو  الديانة،  اأو  كالعرق، 

اأوا�سر الثقة املتبادلة. وقد اأغرت خطط ال�ستثمار 

الدخل  م�ستويات  جميع  على  م�ستثمرين  الحتيايل 

والرثوة.

ال�ستثمار  خــطــط  منظمي  مــن  كــثــري  متــكــن 

خــالل  مــن  عملياتهم  نــطــاق  ــد  م مــن  ــيــايل  الحــت

التربعات اخلريية املظهرية، والإ�سهامات ال�سيا�سية 

ذات ال�ساأن، واملبالغة يف اإظهار ثروتهم اخلا�سة اأو 

املثال  �سبيل  فعلى  الوهمية.  م�سروعاتهم  ــروات  ث

قامت اإحدى خطط »بونزي« لال�ستثمار الحتيايل يف 

الوطني  الدوري  برعاية  بَل�َس(  كا�س  جامايكا )هي 

�ستانفورد  ــن  األ وقــام   ،2007 عــام  يف  القدم  لكرة 

برعاية دورة دولية يف لعبة الكريكيت، وكان موؤ�س�س 

جمموعة دي اإم جي يف كولومبيا ميتلك طائرة نفاثة 

خا�سة واأ�سطوًل من ال�سيارات. وقبل �سقوطهم، قد 

يعترب منظمو هذه امل�سروعات اأعمدة ملجتمعاتهم - 

فموؤ�س�س �سركة اأولينت يف جامايكا اختارته �سحيفة 

اأعمال ليكون �سخ�سية العام يف جمال الأعمال.

ال�صرر االقت�صادي واملايل

الحتيايل  لال�ستثمار  »بــونــزي«  خطط  تلحق 

وجهة  وتغري  م�ستثمريها  مبعظم  مالًيا  �سرًرا  حتًما 

م�سار املدخرات عن ال�ستثمار املنتج. ولو تركت بال 

وحتدث  ي،  �سِّ
ُ
اأ مبعدل  تنمو  فقد  رابــط،  ول  �سابط 

ا �سرًرا اقت�سادًيا وموؤ�س�سًيا اأو�سع، مع تقوي�س  اأي�سً

الثقة باملوؤ�س�سات املالية وال�سلطات التنظمية، وتلقي 

لو جرت عمليات كفالة  العامة  املالية  بالأعباء على 

ا اإىل عدم ا�ستقرار  لهذه امل�سروعات. وقد توؤدي اأي�سً

�سيا�سي واجتماعي عند انهيارها.

األبانيا.  يف  تــاأثــرًيا  احلـــالت  اأكــرث  وقعت  وقــد 

لال�ستثمار  مــ�ــســروعــات  عـــدة  انـــهـــارت  فــعــنــدمــا 

اأحـــداث  1996، وقــعــت  الحــتــيــايل هــنــاك يف عــام 

�سغب ا�ستع�ست على الحتواء، و�سقطت احلكومة، 

وغرقت البالد يف الفو�سى، وقتل نحو 2000 �سخ�س 

ح�سب بع�س التقديرات.

وقد تباينت امل�سروعات الوهمية الأخرية تبايًنا 

وا�سًعا من حيث احلجم. وهو ما قد يعك�س ت�سكيلة 

وفاعليته  التنظيمي  الرد  �سرعة  لكن  العوامل،  من 

ما  الــواردة  والبيانات  حا�سًما.  اأمــًرا  بو�سوح  تعترب 

هي اإل تقديرات تقريبية نظًرا ل�سعوبة حتديد حتى 

ال�سائعة،  اأو  امل�ستثمرة  كاملبالغ  الأ�سا�سية  احلقائق 

انطوى  التي  احل�سابات  اأو  امل�ستثمرين،  اأعــداد  اأو 

اأو  املالية  البيانات  دقــة  عــدم  �سوء  يف  ذلــك  عليها 

الأموال،  واختفاء  التنظيم،  وغياب  توافرها.  عدم 

اأن  الوا�سح  من  لكن  املبالغ.  واأ�سول  وال�سجالت، 

خمتلفة  ظـــروف  لها  الــبــلــدان  مــن  وا�ــســعــة  طائفة 

�سهدت ا�ستثمارات احتيالية كبرية.

مليار  مببلغ  يقدر  مبا  ع�سفت  التي  كولومبيا،  يف 

واحتجاجات  �سغب  اأعــمــال  وقعت  اأمريكي،  دولر 

عنيفة يف 13 مدينة، وا�سطرت احلكومة اإىل اإعالن 

حالة الطوارئ. وت�سبب م�سروع يف لي�سوتو يف خ�سارة 

100 األف م�ستثمر، كثري منهم  اأموال ما يقرب من 

ويتطلب  للغاية.  ال�سعيفة  ال�سرائح  ومــن  فــقــراء 

�سرر،  مــن  الوهمية  املــ�ــســروعــات  هــذه  توقعه  مــا 

مبكرة،  مرحلة  يف  باإغالقها  حا�سًما  تنظيمًيا  رًدا 

التنظيمية  اجلهات  وتزعم  زخًما.  تكت�سب  اأن  قبل 

وجهات تلقي ال�سكاوى اأن هذه العمليات وغريها من 

احتيالية  م�سروعات  تعترب  اأدناه  املذكورة  العمليات 

بطريقة »بونزي«، رغم اأن 

الق�سايا املرفوعة يف كثري 

من هذه احلالت، ل تزال 

منظورة اأمام املحاكم.

م�����������ا ه�����������ي خ����ط����ط 

»ب������ون������زي« ل��ال���ص��ت��ث��م��ار 

االحتيايل؟

ـــــزي«  ـــــون خــــطــــط »ب

ــيــايل  لــال�ــســتــثــمــار الحــت

عــلــى  ــت  ــي ــم ــس � الــــتــــي   -

ا�ــســم تــ�ــســارلــز بــونــزي، 

مدينة  مــن  وهـــو حمــتــال 

انهار  احتياليًا  ا�ستثمارًيا  م�سروًعا  اأقــام  بو�سطون 

والحتيال  الن�سب  مــن  نــوع  هــي   -  1920 عــام  يف 

من  للم�ستثمرين  العوائد  دفع  فيه  يتم  ال�ستثماري 

ولي�س  لحــقــون،  م�ستثمرون  يودعها  التي  الأمـــوال 

اأو  ا�ستثماري  ن�ساط  من  تتولد  حقيقية  ــاح  اأرب من 

عموًما  الوهمية  امل�سروعات  وهــذه  جتارية  اأعمال 

تغري امل�ستثمرين بعر�س عوائد اأعلى مما ميكن اأن 

يتحمله على نحو م�ستمر اأي ن�ساط م�سروع لالأعمال 

ب�سورة ي�ست�سيغها العقل ويتعني على خطط »بونزي« 

ا�ــســتــثــمــارات  جتــتــذب  اأن  الحــتــيــايل  لال�ستثمار 

الدفع  يف  ت�ستمر  حتى  ــي  ــسِّ �
ُ
اأ منــو  مبــعــدل  جــديــدة 

للم�ستثمرين املوجودين، وتنهار حتًما عندما تتجاوز 

اإغراء  على  قدرتها  املطلوبة  اجلديدة  ال�ستثمارات 

م�ساهمني اآخرين. وعند هذه النقطة يخ�سر معظم 

امل�ستثمرين اأموالهم، رغم اأن امل�ستثمرين الأوائل - 

يكونون  الوهمي - رمبا  امل�سروع  مبن فيهم موؤ�س�سو 

قد حققوا عوائد مرتفعة، اأو انتزعوا ريًعا من حيث 

ل يحت�سبون، لو �سحبوا اأموالهم نقًدا ب�سرعة كافية.

عنها  املعلن  التجارية«  »الفر�سة  تتابني  وقــد 

طبيعتها. يف  �سا�سًعا  تبايًنا  امل�ستثمرين  لإغـــراء 

توظيف  م�سروعات  اأحــد  ادعــى  املثال،  �سبيل  فعلى 

بالتداول  يقوم  اأنه  )اأولينت(  جامايكا  يف  الأمــوال 

يف  ال�سركات  اإحـــدى  وبـــداأت  الأجــنــبــي؛  النقد  يف 
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وتبني مثل هذه النماذج اأهمية الرد ال�سريع من 

خالل ال�سيا�سات بيد اأن ال�سلطات واجهت �سعوبات 

التي  الحتيايل  ال�ستثمار  خطط  مــع  التعامل  يف 

من  عدد  ويف  وليوتو،  كولومبيا،  يف  موؤخًرا  ظهرت 

واأنتيغو  وغرينادا،  - وهي جاميكا،  الكاريبي  بلدان 

وغالًبا  وجزر غرينادين  فين�ست،  و�سانت  وباربودا، 

ما يكون من ال�سعب ال�سيطرة على هذه امل�سروعات 

حالت  ففي  متنوعة.  لأ�سباب  واإغالقها  الوهمية 

اأو  الوهمية  املــ�ــســروعــات  منظمو  ميلك  ل  كــثــرية، 

ا للعمل ول حتى يخ�سعون  امل�سروعات ذاتها ترخي�سً

تفتقر  البلدان،  من  كثري  ويف  التنظيمية.  للوائح 

لإنفاذ  املالئمة  الأدوات  اإىل  التنظيمية  اجلهات 

اإغالق  اأو  الأ�سول،  جتميد  على  كالقدرة  القانون، 

بع�س  جنحت  وقــد  مبكرة.  مرحلة  يف  امل�سروعات 

ا يف تاأجيل اإنفاذ القانون من  ال�سركات الوهمية اأي�سً

خالل الطعون اأمام املحاكم.

ومبجرد اأن يت�سخم امل�سروع، قد يزداد عزوف 

انهيارها،  فتيل  اإ�سعال  عن  احلكومية  ال�سلطات 

لو حدت من  اأي  لو  فعلت ذلك -  اأنها  لعتقادها 

 - النقدي  التدفق  التزامات  تلبية  على  قدرتها 

فقد يلقي امل�ساهمون باللوم على تدخل احلكومة، 

ولي�س على العيوب الل�سيقة بامل�سروع ذاته. وعلى 

عندما  اأنــه  التجارب  اأثبتت  ذلــك،  من  النقي�س 

قد  نف�سها،  تلقاء  من  الوهمية  امل�سروعات  تنهار 

الت�سرف  عن  لعجزها  النتقاد  احلكومات  تواجه 

ب�سرعة اأكرب.

اأهم االإجراءات التنظيمية

�سريع  تنظيمي  اإجـــراء  اتــخــاذ  الأمـــر  يقت�سي 

اأعمال خطط »بونزي«  للحيلولة دون توطد  وحا�سم 

اجلهات  وعلى  وانت�سارها.  الحتيايل  لال�ستثمار 

التنظيمية اأن تكون م�ستعدة للعمل على عدة جهات.

لي�س  الحــتــيــالــيــة:  املــ�ــســروعــات  يف  التحقيق 

»بونزي«  خطط  عن  الك�سف  العادة  يف  ال�سهل  من 

من  تنظم  التي  تلك  خا�سة  الحتيايل،  لال�ستثمار 

لأن  التنظيمية؛  للوائح  خا�سعة  غري  كيانات  خالل 

كثرًيا منها يعمل ب�سكل م�سترت - بل حتى يف �سرية - 

ويطلب من امل�ستثمرين احلفاظ على ال�سرية. وعلى 

للك�سف  جهودها  من  تزيد  اأن  التنظيمية  الوكالت 

عن خطط »بونزي« لال�ستثمار الحتيايل با�ستنباط 

اأجرا�س  دق  ذلك  يف  مبا  فعالة،  ا�ستق�ساء  اأدوات 

اخلطر التي ت�سري اإىل ال�ستثمار الحتيايل، وتوفري 

من  وغريها  الإنرتنت،  عرب  البحث  لتي�سري  و�سائل 

لتلقي  اآليات  واإن�ساء  اجلماهريي،  الإعــالم  و�سائل 

ال�سكاوى من اجلمهور واتخاذ اإجراءات حيالها.

ي�ستغرق  ــد  ق ــة:  ــطــارئ ال املــ�ــســاعــدة  الــتــمــا�ــس 

اأو  مدنية،  اتهامات  لتوجيه  الكامل  التحقيق  اإمتام 

ذلك  غ�سون  ويف  طوياًل،  وقًتا  جنائية  اأو  اإداريـــة، 

اأو  الوهمية  املــ�ــســروعــات  منظمو  اإمـــا  يختفي  قــد 

اجلهة  لدى  يتوافر  اأن  ومبجرد  امل�ستثمرين.  اأموال 

واحتيال  ن�سب  وجود  على  معقولة  اأدلة  التنظيمية 

لال�ستثمار  »بونزي«  خطط  اأحــد  خالل  من  ارتكب 

تقييد  اأوامــر  فــوًرا  ت�ست�سدر  اأن  عليها  الحتيايل، 

طارئة مثل جتميد الأ�سول، من اأجل حماية م�سالح 

امل�ستثمرين اأثناء ا�ستمرار التحقيق.

التنظيمية  اجلــهــات  على  التــهــامــات:  توجيه 

من  ت�سرفها  حتــت  يوجد  مــا  ت�ستخدم  اأن  املالية 

ملفات  تقدمي  مع  اإداريــة  اأو  مدنية  عالجية  تدابري 

الدعاوى اإىل ال�سلطات اجلنائية. ففي جامايكا، مل 

�سركة  �سد  ال�سادرة  والمتناع  التوقف  اأوامر  تتبع 

اأولينت باتهامات جنائية، وهو ما اأخر غلق امل�سروع 

على  تقف  اأن  التنظيمية  اجلهات  وعلى  الوهمي. 

اأركان  ال�سلطات يف بناء  اأهمية ال�ستعداد مل�ساعدة 

لها بذاتها �سالحية توجيه  اأو تكون  ق�سية جنائية، 

اأو  املدنية  العالجية  التدابري  وتختلف  التهامات. 

الإدارية عن التدابري العالجية اجلنائية فيما يتعلق 

ق�سائًيا  مالحقتها  عن  امل�سوؤولة  ال�سلطات  من  بكل 

وفر�سها وعبء الإثبات الالزم  وج�سامة العقوبة.

بونزي  م�سروع  ي�سكل  قد  والتعاون:  التن�سيق 

العديد  مبوجب  خمالفة  الحتيايل  لال�ستثمار 

من القوانني املالية، وهو اأمر قد تتعقبه اأكرث من 

مع  الوثيق  للحوار  وميكن  واحــدة.  تنظيمية  جهة 

فاعلية  زيــادة  اإىل  يــوؤدي  اأن  اجلنائية  ال�سلطات 

اإىل  التنظيمية  اجلهات  وحتتاج  القانون  اإنفاذ 

اآليات ناجحة لتبادل املعلومات والتعاون يف احلد 

للوائح  اخلا�سعة  غري  الوهمية  امل�سروعات  من 

متعددة  التفاهم  مذكرة  �سارت  وقد  التنظيمية. 

للجان  الدولية  املنظمة  عن  ال�سادرة  الأطــراف 

الأوراق املالية اإحدى هذه الو�سائل املهمة.

برامج  ت�ساعد  قد  بــاأول:  اأوًل  اجلمهور  اإطــالع 

امل�سروعات  وقــف  الــعــامــة يف  املــالــيــة  الأمــيــة  حمــو 

ي�ساف  التنظيمية.  للوائح  اخلا�سعة  غري  الوهمية 

اإىل ذلك اأن اإطالع اجلمهور اأوًل باأول اأمر حا�سم، 

الطرق  ب�ساأن  العامة  التحذيرات  خالل  من  وذلك 

و�ــســرورة  امل�ستثمرين،  على  للن�سب  امل�ستخدمة 

املحتملة  ال�ستثمارات  قــدرة  مدى  عن  ال�ستف�سار 

من  اإل  ال�ستثمار  يتم  واأل  مالًيا،  ال�ستمرار  على 

الإعـــالن  خــالل  ومــن  املــرخــ�ــســة؛  الهيئات  خــالل 

حتوز  ل  اأو  حتــوز  التي  والهيئات  الأفـــراد  وقــوائــم 

ا للقيام بالأن�سطة املالية، ومن خالل قاعدة  ترخي�سً

وهيئات  اأفـــراد  �سد  املتخذة  ــالإجــراءات  ب بيانات 

الإنرتنت  �سبكة  على  ن�سر  اإعالًنا  اأن  ويبدو  بعينها. 

ونيفي�س  كيت�س  ل�سانت  التنظيمية  الهيئة  مبعرفة 

يوؤكد اأن م�سروع اأولينت لال�ستثمار الحتيايل مل يكن 

ا له بالعمل هناك، هو الذي حال دون توطد  مرخ�سً

اأعمال م�سروع ال�ستثمار الحتيايل.

�صروط م�صبقة للرد املبكر

اأثبتت التجارب القطرية اأن اجلهات التنظيمية 

ا�ستباقية  بطريقة  التحرك  اإىل  نزوًعا  اأكــرث  تكون 

ال�سروط  تتوافر  عندما  وح�سم  ب�سرعة  والت�سرف 

يف  التنظيمي،  الرد  ياأتي  غيابها  يف  والتي  التالية: 

اأف�سل حالته، بعد تاأخري كبري.

اأن  النامية  الــبــلــدان  مــن  كثري  جتـــارب  وتــبــني 

التنظيمي  الإطــار  ويف  اللوائح  يف  القائمة  الثغرات 

ما  املالية،  القوانني  اإنفاذ  يحكم  الــذي  والقانوين 

من  الكايف  غري  الت�سدي  يف  رئي�ًسا  عاماًل  زالــت 

ال�ستثمار  املالية خلطط  التنظيمية  جانب اجلهات 

هذا  يف  مهمة  عنا�سر  اأربــعــة  وهــنــاك  الحــتــيــايل. 

امل�سروعات  التي تالحق  الوا�سحة  الأحكام  ال�سدد 

الوا�سعة،  وال�ستق�ساء  التحري  و�سلطة  الوهمية، 

الأمــوال« عن طريق الطالع على  تتبع  وخا�سة »يف 

توقيع  اأو  التما�س  و�سلطة  امل�سرفية؛  املعلومات 

كالعقوبات  ــة،  الإداري اأو  املدنية  العالجية  التدابري 

اأو �ــســحــب الــرتخــيــ�ــس بــالــعــمــل، وكــذلــك  املــالــيــة 

العقوبات اجلنائية؛ و�سلطة اتخاذ اإجراءات طارئة 

مناذج خمتارة من خطط لال�صتثمار االحتيايل

ت�سررت البلدان النامية ب�سدة من خطط »بونزي« لال�ستثمار الحتيايل

امل�سادر: تقارير �سحفية، وتقديرات خرباء �سندوق النقد الدويل 

قيمة اال�صتثمار/اخل�صارة

�صنة اال�صم/االأ�صماءالبلد

االنهيار

)٪ من اإجمايل دوالر اأمريكي

الناجت املحلي

8 ملياراتStanford Financial Group2009اأنتيغواوباربودا
 
غري متاح

305 مليوًناSGL Holdings2008غرينادا

112.5 مليارOLINT, Cash Plus, World Wise, LewFam, for example 2008جامايكا

650.5 ملياًراMadoff Investment Securities2008 الوليات املتحدة

10.4 مليارDRFE, DMG, for example2008كولومبيا

423 مليوًناMKM Burial Society2007لي�سوتو

1.779 مليارVEFA, Gjallica, Kamberi. for example1997األبانيا

المجهر
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ولد ت�سارلز بونزي يف لوجو يف اإيطاليا يف عام 1882 

وهاجر اإىل اأمريكا.

عمل يف بداية حياته كنادل يف اأحد املطاعم قبل اأن 

انتقل  ثم  الزبائن،  بع�س  يطرد منه لحتياله على 

اإىل كندا، ليعمل عند اأحد الإيطاليني الذي ميتلك 

بنًكا لال�ستثمار العقاري.

املراجع:

- مقال لهانرت مونرو واآنا كارفاهال، وكاثرين باتيلو )�سندوق النقد الدويل(.

 Investigating Informal Investment Schemes in Jamaica««  2008  ،)Caribbean Policy Research Institute )CaPPR1  -

.))Kingston، Jamaica: Caribbean Policy Research Institute

 Ponzi Schemes in the Caribbean،« IMF« ،2009 ،Carvajal، Ana، Hunter Monroe. Catherine Pattillo، and Brian Wynter -

.)Washington: International Monetary Fund(  0995  Working Paper

مثل جتميد الأ�سول.

كثري  املالية: يف  التنظيمية  اجلهات  ا�ستقاللية 

هناك  يكن  مل  درا�ستها،  متــت  التي  احلـــالت  مــن 

التنظيمي  لــالإجــراء  �سعبي  حتى  اأو  �سيا�سي  دعــم 

بوقف امل�سروعات الوهمية. فعلى �سبيل املثال و�سف 

مداهمة  جامايكا  حكومة  يف  الـــوزراء  �سغار  اأحــد 

اجل�ستابو«  طريقة  على  »غزو  باأنها  اأولينت  �سركة 

الدولة«  ل�سلطة  �سافر  ا�ستخدام  »�سوء  �سكلت  واأنها 

وحتتاج الهيئات التنظيمية املالية اإىل ا�ستقالل كاف 

اإ�سافية من احلكومة، حتى  موافقة  دون  للت�سرف 

�سمني  بدعم  حتظى  الوهمية  امل�سروعات  كانت  لو 

الإطــار  يحمي  اأن  وينبغي  احلكومة.  اأع�ساء  مــن 

التنظيمي املوظفني واملقو�سني �سد ما يرفع �سدهم 

من ق�سايا نتيجة لأدائهم واجباتهم.

املعلومات  وتــبــادل  التعاون  يف  وا�سعة  �سلطة 

خطط  تعمل  قد  اأخــرى:  مالية  تنظيمية  هيئات  مع 

ق�سائية  وليات  الحتيايل عرب  لال�ستثمار  »بونزي« 

كثرية؛ ف�سركة اأولينت كان لها مكاتب يف جامايكا، 

الرئي�سي يف بنما، وبعد ذلك يف جزر  وكان مقرها 

يف  م�ستثمرين  وا�ــســتــدرجــت  وكــايــكــو�ــس،  تريك�س 

الوليات املتحدة، ثم يف غرينادا ودومينيكا و�سانت 

وقد  فرعية.  وهمية  م�سروعات  خــالل  من  لوت�سيا 

معلومات  تبادل  عملية  ال�سلطة  اإىل  الفتقار  عرقل 

تقدمي  ويف  امل�سرفية،  املعلومات  �سيما  ول  �سرية، 

الأجنبية،  التنظيمية  الهيئات  اإىل  املــ�ــســاعــدات 

الوهمية  الحتيايل  ال�ستثمار  خطط  يف  والتحقيق 

ق�سائيًا.  ومالحقتها  النامية  البلدان  من  كثري  يف 

ا  كذلك جند اأن بع�س الهيئات التنظيمية تواجه اأي�سً

هيئات  مع  ال�سرية  املعلومات  تبادل  يف  م�سكالت 

تنظيمية اأخرى حملية.

التي  البلدان  يف  القانون  لإنفاذ  كافية  مــوارد 

ال�ستثمار  خطط  م�سكلة  معاجلة  يف  لتوها  ــداأت  ب

الحتيايل، فاإن نق�س العاملني ذوي اخلربة يعرقل 

�سد  يف  التدريب  ي�ساعد  وقد  �سريع.  اإجــراء  اتخاذ 

هذه الفجوة، مثلما قد ي�ساعد و�سع اأدلة عمل داخلية 

لإجراء التطبيقات، واإن�ساء هيكل تنظيمي قادر على 

التعامل مع التحقيق يف الق�سايا ومعاجلتها.

لأن  نــظــًرا  ف�سلها:  و�سرعة  املحاكم  تخ�س�س 

تنظيمية  هيئة  اأية  تتخذها  التي  القرارات  من  كثرًيا 

لوقف خطة ا�ستثمار احتيايل تخ�سع ملوافقة اأو مراجعة 

لدى  تتوافر  اأن  حا�سم  ب�سكل  املهم  فمن  ق�سائية، 

اإيــالء  على  والــقــدرة  الالزمة  الفنية  اخلــربة  الق�ساة 

الأولوية للم�سائل املالية، ل �سيما امل�سائل التي تت�سمن 

متكنت  املثال،  �سبيل  فعلى  طارئة.  اإجـــراءات  اتخاذ 

كانت  بينما  �سنوات  عدة  العمل  موا�سلة  من  اأولينت 

والمتناع  التوقف  اأمــر  �سد  الطعون  يف  تبت  املحاكم 

البنوك  اأحد  وحماولة  التنظيمية،  الهيئة  من  ال�سادر 

التجارية غلق احل�سابات امل�سرفية للم�سروع الوهمي. 

وقد جرى الطعن يف اإجراء البنك حتى م�ستوى جمل�س 

�سورى امللك يف اململكة املتحدة، وهو الذي ميثل حمكمة 

ال�ستئناف النهائية يف جامايكا.

البلدان النامية اأكرث عر�صة للخطر

خطط  اأن  التاريخية  احلـــالت  �سجالت  تبني 

مالية،  �سوق  اأيــة  يف  تقوم  قد  الحتيايل  ال�ستثمار 

تدعيه  ما  تنوع  وبرغم  نامية.  اأم  كانت  �سناعية 

لالأعمال  ا  فر�سً توفر  اأنــهــا  مــن  امل�سروعات  هــذه 

وتباين هياكل ت�سغيلها القانونية، فاإن املروجني لها 

لب�ساعتها،  للرتويج  متماثلة  تقنيات  ي�ستخدمون 

لنف�سها،  والدعاية  امل�ستهدفة،  اجلماعات  وحتديد 

وبناء م�سداقيتها.

البلدان  معظم  يف  التنظيمية  للهيئات  وتتوافر 

القانون  اإنفاذ  اأدوات  من  وا�سعة  طائفة  ال�سناعية 

جتميد  على  الــقــدرة  ذلــك  يف  مبا  ت�سرفها،  حتت 

الأ�سول مبجرد اكت�ساف اأحد م�سروعات ال�ستثمار 

التدابري  هــذه  مثل  الق�ساء  اأيــد  وقــد  الحــتــيــايل، 

اإمكانية ظهور م�سروعات  فاإنه رغم  لذلك،  ونتيجة 

ال�سناعية،  البلدان  يف  طوياًل  تــدوم  كبرية  وهمية 

كما تذكرنا ق�سية مادوف، فالأكرث ترجيًحا اأن يتم 

اإيقافها يف مثل هذه البلدان فوًرا بعد اكت�سافها.

ومل يكن ذلك هو احلال بالن�سبة لبع�س البلدان 

التنظيمي،  الــتــحــرك  �سعف  اأدى  فقد  الــنــامــيــة. 

بالإ�سافة اإىل وجود موؤ�س�سات مالية ر�سمية 

الحتيايل  ال�ستثمار  خطط  منو  اإىل  متطورة،  غري 

وا�ستمرارها يف العمل، حتى بعد دق اأجرا�س اإنذار 

وهي  اأو�ــســع:  مل�سكلة  انعكا�ًسا  يعد  ما  وهــو  كثرية، 

بامل�سداقية  حتظى  برامج  بو�سع  املتعلق  التحدي 

يف  التنظيمية  الهيئات  من  فكثري  القانون.  لإنفاذ 

البلدان النامية يفتقر اإىل الأدوات واملوارد الالزمة 

ال�سيا�سي  لال�ستقالل   - واأحياًنا   - القانون  لإنفاذ 

يف  مبــا  املـــايل،  ال�سلوك  ل�سوء  للت�سدي  الـــالزم 

ظل  ويف  الحتيايل.  ال�ستثمار  خطط  ت�سغيل  ذلك 

الهيئات  لدى  تتوافر  اأن  ينبغي  عاملية،  مالية  �سوق 

التنظيمية القدرة على تبادل املعلومات والتعاون مع 

بع�سها البع�س. وقد تبينت الأهمية احلا�سمة لذلك 

اخلا�سعة  غــري  الوهمية  امل�سروعات  مكافحة  يف 

على  قــدرة  من  اأبدته  ملا  نظًرا  التنظيمية،  للوائح 

النتقال من ولية ق�سائية اإىل اأخرى. بيد اأن القيود 

القانونية بالن�سبة لكثري من البلدان النامية تعني اأن 

مثل هذا التعاون ل يزال بعيًدا عن متناولها.

قلق  م�سدر  الحتيايل  ال�ستثمار  خطط  متثل 

التي قد  البلدان  العامل، خا�سة يف  اأنحاء  يف جميع 

من  تقدًما  الأقــل  التنظيمية  الأطــر  فيها  تتمكن  ل 

احتواء منوها الأ�سي. والدر�س الرئي�سي امل�ستفاد هو 

الت�سرف مبكًرا قبل اأن تكت�سب امل�سروعات الوهمية 

زخًما وتعر�س امل�ستثمرين الأغرار للخطر.

من هو تشارلز بونزي؟
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العالم بات يتعلم من أزماته
معدالت التوظيف بني 2008 و2012

التقارير ال�سادرة عن جمموعة البنك الدويل تقول اإن النمو يف معدلت 

الرغم من �سعف  على  الدخل  متو�سطة  البلدان  بع�س  يتوا�سل يف  التوظيف 

يف  �سعوبات  تواجه  بــداأت  البلدان  تلك  باأن  علًما  الإنتاج،  معدلت  يف  النمو 

اإعادة ا�ستيعاب العمال الذين يعودون اإىل القوى العاملة بعد الأزمة.

تعافيها  ا  اأي�سً توا�سل  الو�سطى  واآ�سيا  اأوروبــا  يف  العمل  اأ�سواق  اأن  كما 

املطرد من الأزمة املالية لعام 2009، واأن اأربعة بلدان يف �سرق اآ�سيا ت�سهد منًوا 

يف �سوق العمل وارتفاًعا يف اأجور العمال، لفتة اإىل اأن التباطوؤ القت�سادي يف 

بلدان اأمريكا الالتينية مل مينع من حت�سن اأ�سواق العمل فيها، يف حني ت�سبب 

باآثار متباينة على �سوق العمل يف جنوب اإفريقيا.

وقالت التقارير اإن منو اإجمايل الناجت املحلي ا�ستمر بوترية يعتد بها عند 

م�ستوى 4.6 يف املائة يف الربع الأول من عام 2012، وذلك على الرغم من 

خطر تدهور الأو�ساع املالية وال�سريبية يف بع�س اأجزاء الحتاد الأوروبي. 

و�ساعد ا�ستمرار هذا النمو القت�سادي يف احلفاظ على منو ن�سبته 2.9 

يف املائة يف معدلت التوظيف يف الربع الأول من عام 2012، اإىل جانب منو 

معتدل لالأجور، غري اأن جزًءا من الهبوط الذي طراأ يف الآونة الأخرية على 

6.2 يف املائة،  5.8 اإىل  متو�سط معدل البطالة تبدد، لريتفع املتو�سط من 

البلدان  باأن  التوظيف  زيادة  البطالة مع  الزيادة يف معدلت  وتنبئ هذه 

اإىل  يعودون  الذين  العمال  ا�ستيعاب  اإعادة  �سعوبات يف  تواجه  بداأت 

القوى العاملة بعد الأزمة. 

مكاتب  عن  �صادرة  تقارير  عدة  اأظهرت 

النقد  ب�صندوق  الوطنية  االإح�����ص��اءات 

الدويل، ومنظمة العمل الدولية وجمموعة 

يف  التوظيف  معدالت  اجتاه  الدويل  البنك 

التدريجي،  التعايف  اإىل  النامية  البلدان 

عا�صته  ال���ذي  املظلم  امل�صري  ب��ني  وق��ارن��ت 

االأم��ل  وب��ني   ، 2008م  يف  العاملة  االأي���دي 

الذي منا خالل االأعوام املا�صية، كما اأكدت 

اأن منو م�صتوى الدخل ورخاء البلدان يتوقف 

اأعداد  ت��وافر  مدى  على  الطويل  املدى  على 

يدي العاملة املتمتعةمبجموعة  كبيرة من االأ

متنوعة من امل�صتويات املهارية، والقدرة على 

التكيف مع االحتياجات املتغيرة للمجتمعات 

التي تعمل فيها.

40

تقرير

العدد 73 - نوفمبر 2012م



ال�صني ترتاجع

معدل  وتــرية  يف  طفيًفا  تراجًعا  ال�سني  و�سهدت 

 1.6 املحلي  الناجت  اإجمايل  منو  انخف�س  اإذ  منوها، 

نقطة مئوية، غري اأن التباطوؤ مل ي�سب بعد �سوق العمل 

التوظيف  معدل  منو  زاد  فقد  احل�سرية،  املناطق  يف 

زادت  وكذلك  املائة،  يف   9.9 اإىل  مئوية  نقطة   6.2

الأجور بن�سبة �سريعة.

لكن هذا النمو القوي للتوظيف مل يفعل �سيًئا يذكر 

حدود  يف  ا  منخف�سً معدلها  ظل  التي  البطالة  خلف�س 

غري  العمال  �سجع  ــور  الأج ارتفاع  اإن  اإذ  املائة،  يف   4

اإىل  الن�سمام  على  املهاجرين  من  واملزيد  الن�سطني 

قوة العمل يف املناطق احل�سرية. 

منو  ى  اأَدّ ال�سني،  يف  الو�سع  من  النقي�س  وعلى 

معدلت  انخفا�س  اإىل  والفلبني  اإندوني�سيا  يف  قــوي 

ب�سدة  النمو  ت�سرر  حيث  تايلند،  يف  وحتى  البطالة، 

من جراء الفي�سانات يف عام 2011، فاإن معدلت منو 

الأجور والتوظيف ت�سارعت وتريتها.

اأمريكا الالتينية

وبعد التعايف ال�سريع من الأزمة يف العام ال�سابق، 

ب�سبب   2011 عــام  يف  الــربازيــل  يف  النمو  معدل  ركــد 

ا�ستمرار ال�سطراب يف الأ�سواق الأوروبية وتباطوؤ اأكرب 

نف�سها  العوامل  ــرت  واأَثّ ال�سني.  يف  للنمو  املتوقع  من 

من  الرغم  على  النمو،  معدل  هبط  حيث  �سيلي،  على 

10 اإىل 6 يف املائة ، غري  قوة الطلب املحلي، من نحو 

العمل  اأ�ــســواق  فــاإن  النمو  تباطوؤ  من  الرغم  على  اأنــه 

وهبط  كبري،  حد  اإىل  هــوادة  دومنــا  تعافيها  وا�سلت 

معدل البطالة 0.8 نقطة مئوية يف �سيلي و0.5 نقطة 

تراجع  التوظيف  معدل  يف  النمو  اأن  مع  الربازيل،  يف 

قلياًل يف البلدين كليهما. 

ا  اأي�سً كبرية  بدرجة  البطالة  معدل  تراجع  كذلك 

يرجع  فيما  واإكــوادور  لكولومبيا  املناطق احل�سرية  يف 

ال�سناعات  منــو  ا�ــســتــمــرار  منها  اأ�ــســبــاب  عــدة  اإىل 

الالتينية  اأمريكا  منطقة  اأنحاء  معظم  يف  التحويلية 

يف  التدريجي  التعايف  ا  اأي�سً وا�ستمر   .2011 عــام  يف 

املك�سيك، ومع اأن معدل منو اإجمايل الناجت املحلي ظل 

معدل  يف  النمو  فاإن  املائة،  يف   4.5 عند  تقريًبا  ثابًتا 

الأجــور  و�سجلت  املــائــة  يف   4 نحو  اإىل  زاد  التوظيف 

احلقيقية زيادة طفيفة.

اأوروبا واآ�صيا الو�صطى

ا كان الرتاجع يف معدل البطالة لفًتا للنظر  اأي�سً

والحتاد  ورومانيا  ومولدوفا  ليتوانيا  كبرية يف  بدرجة 

الرو�سي ففي هذه البلدان التي ت�سررت جميعا ب�سدة 

من الأزمة هبط معدل البطالة يف املتو�سط اإىل  1.2 

يف املئة، اأما تركيا التي تغَلّب فيها �سوق العمل اإىل حد 

تراجع  ت�سجيل  يف  ا�ستمرت  فاإنها  الأزمــة  على  كبري 

التوظيف  ملعدل  اإيجابي  منو  وحتقيق  البطالة  معدل 

املائة.  6.1 يف  بن�سبة  الأجور  وكذلك منو  )الت�سغيل( 

ومع ذلك، فاإن القت�ساد الرتكي مير بتباطوؤ حاد، اإذ 

اإىل   9.3 من  املحلي  الناجت  اإجمايل  منو  معدل  هبط 

3.2 يف املائة. 

االأخبار ال�صيئة 

خالل  من  التدريجي  التعايف  ذاك  على  وللدللة 

الدولية  املنظمات  ن�سرت  �سار  وما  كان  مبا  املقارنة 

املالية  الأزمة  اأفرزته  الذي  الواقع  تتحدث عن  تقارير 

العاملي عام 2008م ، ففي هذا العام زاد عدد العاطلني 

التي  الوظائف  8.4 ماليني، وو�سل جمموع  العامل  يف 

عام  يف  مليون   50.4 اإىل  العامل  م�ستوى  على  فقدت 

الدولية،  العمل  اأوردتــه منظمة  ما  وفق  وذلك  2009م 

 45 دخــول  مع  اأنــه  اإىل  اأي�سا  تقديراتها  ذهبت  والتي 

مليوًنا من القادمني اجلدد �سوق العمل �سنوًيا، �سيتعني 

العامل  م�ستوى  على  جديدة  وظيفة  مليون   300 اإيجاد 

خالل الأعوام القادمة للعودة اإىل م�ستويات التوظيف 

قبل الأزمة.

وتظهر ال�سواهد امل�ستقاة من درا�سات ا�ستق�سائية 

يف  املتو�سط  يف  اأنــه  الو�سطى  واآ�سيا  ــا  اأوروب �سرق  من 

واآ�سيا  اأوروبا  �سرق  ملنطقة  والع�سرين  ال�سبعة  البلدان 

الأزمة  لوقع  كان  بيانات،  عنها  اأتيحت  التي  الو�سطى 

 20 زاد  امل�سجلني  العاطلني  فعدد  كبري،  تاأثري  العاملية 

يف املئة تقريًبا يف الفرتة من مار�س 2008 اإىل مار�س 

البلطيق ت�سررت  اأن رو�سيا وتركيا ودول  2009م غري 

ب�سدة اأكرث من غريها اإذ بلغت الزيادة اأكرث من 200 

يف املائة يف لتفيا وليتوانيا، و300 يف املائة يف ا�ستونيا 

واأكرث من 60 يف املائة يف تركيا. 

العاطلني  عــدد  هبط  ــك،  ذل مــن  النقي�س  وعلى 

امل�سجلني يف بيالرو�س وطاجيك�ستان وكو�سوفو و�سربيا 

وب�سعة بلدان اأخرى يف �سرق اأوروبا واآ�سيا الو�سطى.. 

وباملثل، فاإنه كانت هناك اختالفات كبرية بني البلدان 

يف اأمريكا الالتينية، فهناك اأثرت الأزمة اأكرث ما اأثرت 

و�سيلي،  الربازيل  يف  ر�سمية  وظائف  يف  العاملني  يف 

�سايف  يف  هبوط  يف  كولومبيا  يف  التاأثري  متثل  بينما 

فر�س العمل اجلديدة يف وظائف لي�س لها راتب )مثل 

اأرباب الأعمال، واأ�سحاب الأعمال احلرة، والعمال بال 

اأجر(. ويف النهاية، فاإن اأثرها ال�سديد كان ملحوًظا يف 

القطاعات الر�سمية وغري الر�سمية يف املك�سيك. 

يف  الوظائف  فقدان  فــاإن  العاملي  ال�سعيد  وعلى 

املرونة  زيــادة  خالل  من  احتواوؤه  اأمكن  الأجــور  قطاع 

العمال  اإىل  والتحول  الإداريــة  العطالت  مثل  الداخلية 

تكاليف  خلف�س  العمل  باأعباء  للقيام  املتفرغني  غري 

املــال  ـــس  راأ� اأقـــل خــ�ــســارة مــرتاكــمــة يف  مــع  التوظيف 

الب�سري، ويف رو�سيا، على �سبيل املثال، فاإن نحو مليوين 

اأو ي�ستغلون يف  اإداريــة  فرد كانوا مدرجني يف عطالت 

وظائف بتفرغ جزئي يف اأوائل عام 2009، اأو ما يزيد 

ع�سرة اأمثال عما كان عليه احلال عام 2008م. 

اأبرز مظاهر االأزمة

املوجهة  القطاعات  اأن  متفرقة  �سواهد  وتظهر 

لــلــتــ�ــســديــر مــثــل الــتــعــديــن واملــالبــ�ــس واملــجــتــمــعــات 

فقد  بالك�ساد،  تاأثًرا  القطاعات  اأكرث  كانت  احل�سرية 

الوظائف  فقدان  يف  وامل�ساهر  املناجم  اإغالق  ت�سبب 

األـــف(،   100( الدميقراطية  الكونغو  جمهورية  يف 

من  املائة  يف   10 نحو  اأو  األــًفــا   40( اإفريقيا  وجنوب 

 ،)2000( و�سيلي   ،)3000( وزامبيا  العاملة(،  القوة 

ومنغوليا )1700(. 
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و�سهدت �سناعة املالب�س ت�سريح 30 األف عامل يف 

كمبوديا )10 يف املائة من القوة العاملة(. 

ويف الهند، ت�سري وزارة العمل اإىل اأن اأكرث من 500 

الأخرية من  الثالثة  الأ�سهر  األف وظيفة فقدت خالل 

وحدها،  للت�سدير  املوجهة  القطاعات  يف   2008 عام 

وال�سيارات،  واحلــلــي،  الكرمية  الأحــجــار  بينها  ومــن 

واملن�سوجات.

ويف ال�سني، تقول اأكادميية العلوم الجتماعية اإن 

670 األف �سركة �سغرية ومتو�سطة من ال�سركات كثيفة 

العمالة اأغلقت اأبوابها قبل ال�سنة القمرية اجلديدة يف 

مدن جوانزو ودوجنوان و�سنجني. وحتى اأبريل  2009، 

مت ت�سريح 25 مليون عامل مهاجر اآخرين واأعيدوا اإىل 

الأجزاء الريفية من ال�سني منذ بدء الأزمة املالية. 

 2008 دي�سمرب  اإح�ساءات  اإندوني�سيا، تظهر  ويف 

من وزارة القوى العاملة اأن نحو 40 األف عامل فقدوا 

وظائفهم. 

القطاعات  يف  الــهــبــوط  ت�سبب  مدغ�سقر،  ويف 

يف  واملن�سوجات  ال�سياحة  مثل  العمالة  كثيفة  احليوية 

فقدان 35 األف وظيفة يف املناطق احل�سرية منذ يناير 

عام 2009م.

توجهات املوظفني

اإنتاجية،  الأعلى  القطاعات  الأزمــة  اأ�سابت  كما 

مثل �سركات الت�سدير يف املناطق احل�سرية، و�سناعة 

الوظائف  تراجع  ومع  التحويلية،  وال�سناعات  البناء، 

انتقلوا  امل�سَرحني  العمال  ــاإن  ف القطاعات،  هــذه  يف 

غري  والأن�سطة  الإنتاجية  املنخف�سة  القطاعات  اإىل 

على  للح�سول  احلر  والعمل  الزراعة،  مثل  الر�سمية 

الكفاف، وامل�سروعات ال�سغرية واملتو�سطة، التي تقوم 

بدور »امت�سا�س ال�سدمة«. 

ويوؤدي تدفق مزيد من العمال اإىل زيادة هبوط 

القطاعات  يف  بالفعل  املنخف�سة  العمال  عوائد 

واإىل  الر�سمية،  وغري  املنخف�سة  الإنتاجية  ذات 

الأمــر  القت�ساد،  يف  ــور  الأج متو�سط  انخفا�س 

القت�ساد  قطاعات  �ستى  يف  املعاناة  ين�سر  الذي 

، ففي اإندوني�سيا، على �سبيل املثال، حتمل قطاع 

الإن�ساءات يف بادئ الأمر وطاأة الأزمة، اإذ انكم�س 

انخف�س  الأزمة  بنهاية  لكن  املائة،  37 يف  بن�سبة 

مبا  كله  القت�ساد  م�ستوى  على  الدخول  متو�سط 

يقدر بنحو 40 يف املائة، ومل ينج من هذا الهبوط 

�سوى اأرباب الأعمال احلرة. 

وباملثل، فاإن الأ�سر يف املناطق احل�سرية التي لها 

حتملت  والإن�ساءات  املالية  اخلدمات  جمال  يف  عمال 

اأكرب انخفا�س يف الدخول )48 يف املائة و35 يف املائة 

يؤدي تدفق مزيد من العمال إلى 
زيادة هبوط عوائد العمال المنخفضة 

بالفعل في القطاعات ذات اإلنتاجية 
المنخفضة وغير الرسمية
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عامي  املك�سيك  يف  البيزو  اأزمــة  خالل  التوايل(  على 

1994-1995، وحتى عمال املزارع يف املناطق الريفية 

�سهدوا هبوط دخولهم بن�سبة 17 يف املائة. 

درو�ص م�صتفادة من االأزمات

املالية وما فعلته يف املوظفني  ورغم ق�سوة الأزمة 

على امتداد العامل اإل اأن تلك الأزمة وغريها اأ�سافت 

للعامل خربات مهنية متعددة، منها على �سبيل املثال:

اأن الدخول والوظائف تهبط عادة هبوًطا �سريًعا 

النتعا�س  يكون  ول  النمو،  وتــرية  انخفا�س  جــراء  من 

عادة اإل تدريجًيا. 

وبالإ�سافة اإىل هذا، فاإن ال�سركات ال�سغرية التي 

اإنتاجية  اأقل  عادة  تكون  الأزمــة،  اأوقات  اأن�سئت خالل 

وربحية من ال�سركات القائمة من قبل. 

 وزيادة على ذلك، فاإن ال�سواهد من �ستى البلدان 

بن�سبة  انخفا�س  ي�ساحبه  الذي  الركود  اأن  اإىل  ت�سري 

ال�سناعات  يف  الــوظــائــف  ح�سة  يف  املــائــة  يف  واحــد 

التحويلية قد يزيد من اأعداد الفقراء بن�سبة ت�سل اإىل 

خم�سة يف املائة. 

وتت�سدى البلدان لهذا اخلطر مبزيج من الربامج 

بالفر�س  والحتفاظ  العمل  فر�س  خلق  اإىل  الرامية 

احلالية، وتعزيز الوظائف والدخول يف القطاعات ذات 

الإنتاجية العالية، وزيادة برامج الأمان الجتماعي. 

وقد و�سعت الربازيل وال�سني وتايلند والهند، على 

�سبيل املثال، يف الآونة الأخرية �سيا�سات تعطي الأولوية 

العالية  للقطاعات  احلكومي  والدعم  الئتمان  لتقدمي 

الإنتاجية وموؤ�س�سات الأعمال ال�سغرية واملتو�سطة. 

 14.6 بنغالد�س  خ�س�ست  ذلــك،  على  وعــالوة 

مــلــيــون دولر لــتــوفــري الئــتــمــان ملــوؤ�ــســ�ــســات الأعــمــال 

بنوك جتارية خا�سة،  واملتو�سطة من خالل  ال�سغرية 

فيما ت�سهد الأرجنتني و�سيلي وباك�ستان وزامبيا تو�سًعا 

اأو  جديدة  برامج  اإن�ساء  اأو  العامة  الأ�سغال  برامج  يف 

كليهما. 

كولومبي  دولر  مليار   250 كولومبيا  وخ�س�ست 

)0.7 يف املائة من ناجتها املحلي الإجمايل( لتدريب 

250 األًفا من املحرومني ترتاوح اأعمارهم بني 18 و30 

عاًما، ويف كمبوديا قدمت احلكومة اإعفاًء �سريبًيا حتى 

لأ�سحاب  ال�سركات  �سرائب  دفع  على  اجلــاري  العام 

ال�ستثمارات الأجنبية املبا�سرة، كما خ�س�ست ال�سني 

القت�ساد  لتحفيز  برناجمها  مــن  دولر  مليار   14

للعمال  عــمــل  فــر�ــس  ــاحــة  لإت الــريــفــيــة  للم�سروعات 

وباملثل،  قراهم.  اإىل  العائدين  امل�سَرحني  املهاجرين 

على  لالإنفاق  دولر  مليارات   4.4 املك�سيك  خ�س�ست 

واعتمدت  2009م  عام  يف  التحتية  البنية  م�سروعات 

بقيمة  عامة  اأ�سغال  برنامج  الدومينيكية  اجلمهورية 

و�سعت  الفلبني  ويف   ، 2009م  لعام  دولر  مليون   400

التحويالت  برنامج  نــطــاق  كــبــرية  بــدرجــة  احلكومة 

النقدية امل�سروطة من 20 األف م�سرتك يف عام 2007 

اإىل 360 األًفا يف بداية عام 2009م.

مؤشرات أسواق العمل لبلدان نامية
البلداناملنطقة

منو االأجورمعدل البطالةمنو التوظيفمنو اإجمايل الناجت املحلي

الربع 2012/1الربع 2011/1الربع 2012/1الربع 2011/1الربع 2012/1الربع 2011/1الربع 2012/1الربع 2011/1

9.78.13.79.94.14.111.614.6ال�سني�سرق اآ�سيا واملحيط الهادئ

6.56.33.61.46.86.35.60.9اأندوني�سيا�سرق اآ�سيا واملحيط الهادئ

4.66.40.83.07.47.21.52.5الفلبني�سرق اآ�سيا واملحيط الهادئ

3.20.30.51.20.80.74.49.4تايلند�سرق اآ�سيا واملحيط الهادئ

5.51.6-8.117.816.5-0.7-1.94.7اأرمينيا�سرق اأوروبا واآ�سيا الو�سطى

0.34.6غري متاحغري متاح1.60.50.41.2اأذربيجان�سرق اأوروبا واآ�سيا الو�سطى

1.7-1.70.70.625.1-10.93.00.5بيالرو�س�سرق اأوروبا واآ�سيا الو�سطى

7.37.52.71.75.65.39.112.7كازاخ�ستان�سرق اأوروبا واآ�سيا الو�سطى

3.332.4-1.03.72.62.5-6.4-3.2جمهورية قرغيز�ستان�سرق اأوروبا واآ�سيا الو�سطى

1.20.917.113.91.12.1-5.93.9ليتوانيا�سرق اأوروبا واآ�سيا الو�سطى

4.86.97.56.23.43.5-8.41.0مولدوفا�سرق اأوروبا واآ�سيا الو�سطى

7.30.8-0.30.31.53.56.55.2رومانيا�سرق اأوروبا واآ�سيا الو�سطى

4.04.92.10.77.56.51.610.3الحتاد الرو�سي�سرق اأوروبا واآ�سيا الو�سطى

2.32.68.518.7غري متاحغري متاح6.57.2طاجيك�ستان�سرق اأوروبا واآ�سيا الو�سطى

9.33.26.52.911.410.210.56.1تركيا�سرق اأوروبا واآ�سيا الو�سطى

0.38.78.410.914.4-3.74.70.1اأوكرانيا�سرق اأوروبا واآ�سيا الو�سطى

4.20.82.31.86.35.86.54.6الربازيلاأمريكا الالتينية والبحر الكاريبي

9.95.66.22.87.36.52.92.3�سيلياأمريكا الالتينية والبحر الكاريبي

5.04.73.15.212.711.80.60.1كولومبيااأمريكا الالتينية والبحر الكاريبي

0.13.76.15.16.44.7-7.06.1اإكوادوراأمريكا الالتينية والبحر الكاريبي

0.90.1-4.54.61.03.85.15.0املك�سيكاأمريكا الالتينية والبحر الكاريبي

5.49.2غري متاحغري متاحغري متاحغري متاح8.86.0بريواأمريكا الالتينية والبحر الكاريبي

7.511.3-0.58.98.2-4.85.60.3فنزويالاأمريكا الالتينية والبحر الكاريبي

0.7-3.42.10.32.325.025.21.5جنوب اأفريقيااإفريقيا جنوب ال�سحراء

6.05.32.23.94.84.65.88.8متو�سط املنطقة�سرق اآ�سيا واملحيط الهادئ

6.15.50.61.08.07.14.58.8متو�سط املنطقة�سرق اأوروبا واآ�سيا الو�سطى

6.34.82.12.87.87.11.94.6متو�سط املنطقةاأمريكا الالتينية والبحر الكاريبي

امل�صدر: �صركة CEIC للبيانات ومكاتب االإح�صاءات الوطنية و�صندوق النقد الدويل.
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إصدار البنك لتقرير للتنمية المستدامة 
يؤكد التزامه بتطوير األداء وزيادة عوائد  

استثمارات المساهمين

العام  البنك خالل هذا  لكم ح�صول  يعني  م��اذا 

اإي�صت(  ميدل  )بانكرز  جائزة  مثل  جوائز  عدة  على 

وجائزة )اأف�صل بنك جتاري( من وورلد فاينان�ص؟

ح�سول البنك على هذه اجلوائز يعني لنا الكثري 

البنك  العمل يف  ياأتي ذلك تقديًرا جلهود فريق  حيث 

على تقدمي اأف�سل احللول امل�سرفية املبتكرة التي تلبي 

بكافة فئاتهم، ويدفعنا  املتنوعة لعمالئنا  الحتياجات 

ذلك اإىل بذل املزيد من اجلهود لتعزيز موقعنا الريادي 

وال�ستمرار بتقدمي املزيد من اخلدمات املميزة.

�صريحة االأفراد

ي����الح����ظ م�����وؤخ�����ًرا اجت�������اه ال���ب���ن���ك ال�������ص���ع���ودي 

ل��ال���ص��ت��ث��م��ار ن��ح��و ا���ص��ت��ه��داف ���ص��ري��ح��ة االأف������راد من 

العمالء. 

التي  الفئة؟ وما هي اخلدمات  تلك  اأهمية  فما 

يقدمها لهم؟

من  مهمة  ركيزة  الأفــراد  العمالء  �سريحة  متثل 

الكثري  ينجز  اأن  البنك  ا�ستطاع  البنوك،وقد  اأعمال 

خلدمة هذه ال�سريحة حيث ارتفع عدد فروع البنك من 

16 اإىل 49 فرًعا رجاليًا بالإ�سافة اإىل 11 فرًعا ن�سائًيا 

تنت�سر يف اأغلب مناطق اململكة ومدنها الرئي�سية.

التمويل  ــرامــج  ب مــن  الــعــديــد  تــقــدمي  كــذلــك مت 

ال�سخ�سي املتوافقة مع املتطلبات ال�سرعية، ومنتجات 

حالًيا  يجري  كما  ــالأفــراد،  ل املخ�س�سة  ال�ستثمار 

الإعداد لإطالق البطاقات الئتمانية اخلا�سة بالبنك 

مع  ا  اأي�سً ومتوافقة  تناف�سية  مبيزات  �ستكون  والتي 

املتطلبات ال�سرعية.

يت�سم  الــذي  العمالء  �سرائح  برنامج  تقدمي  ومت 

ال�سرائح  اإىل  واملنافع  املميزات  من  العديد  باإ�سافة 

الذهبية والبالتينية من عمالء البنك ويجري ب�سورة 

م�ستمرة مراجعة واإ�سافة العديد من تلك املنافع.

اأداء القطاع امل�صريف

بعد  اململكة  امل�صريف يف  القطاع  اأداء  ت��رون  كيف 

االأزمة العاملية عام 2008؟

يتجاوز  اأن  ال�سعودي  امل�سريف  القطاع  ا�ستطاع 

نتيجة  وذلك  العاملية  املالية  الأزمة  الناجتة عن  الآثار 

احتياجات  وتراعي  متحفظة  ائتمانية  �سيا�سات  اتباع 

البنوك  ـــاح  اأرب معظم  اأن  جنــد  حيث  املحلي  ال�سوق 

ال�سعودية تاأتي من م�سادر عملياتها يف الداخل.

من  عاملًيا  الأف�سل  ال�سعودية  البنوك  تعترب  كما 

املدير العام للبنك السعودي لالستثمار مساعد املنيفي:

لال�صتثمار  ال�صعودي  للبنك  العام  املدير  اأعلن 

اإطالق  البنك  عزم  عن  املنيفي   حممد  بن  م�صاعد 

خالل  امل�صرفية  واملنتجات  اخلدمات  من  العديد 

العام القادم، والتي ت�صمل بع�س منتجات التمويل 

بع�س  هيكلة  اإع��ادة  اإىل  اإ�صافة  ال�صخ�صي، 

املنتجات امل�صرفية لل�صركات ب�صكل متوافق 

مع املتطلبات ال�صرعية.

وقال املنيفي يف حواره مع »تداول« 

الإطالق  االإع��داد  حالًيا  يجري  اإنه 

ن�����ص��خ��ة ج����دي����دة م����ن امل���وق���ع 

حتتوي  ل��ل��ب��ن��ك،  االإل���ك���روين 

االإمكانيات،  م��ن  الكثري  على 

�صهولة  من  تتيحه  عما  ف�صاًل 

ذلك  اأن  موؤكًدا  اال�صتعمال، 

اخلدمة  معايري  مع  يتما�صى 

املتميزة املقدمة من البنك.

حوار: أحمد السيد علي
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ور�سالته  البنك  ـــة  روؤي ويت�سمن   2012 �سبتمرب 

التحول  يف  جهوده  وتوثيق  املجتمع  وخدمة  للتنمية 

املحاور  مــع  اإيجابيًا  تتعامل  اأعــمــال  موؤ�س�سة  اإىل 

القت�سادي  املحور  وهي  امل�ستدامة  للتنمية  الثالثة 

والجتماعي والبيئي.

التنمية امل�صتدامة

اأ���ص��در  لال�صتثمار  ال�����ص��ع��ودي  البنك  اإن  قلتم 

للعام  امل�صتدامة  للتنمية  االأول  ال�صنوي  التقرير 

اأول  يعد  لال�صتثمار  ال�صعودي  البنك  واأن  2011م, 

بنك �صعودي مدرج يقوم باإ�صدار هذا التقرير, فما 

ال�صعودي  البنك  قام  ومل��اذا  امل�صتدامة؟  التنمية  هي 

لال�صتثمار باإ�صدار هذا القرار؟ 

بتحقيق  البنك  التزام  يوؤكد  للتقرير  اإ�سدارنا 

هدفه لتطوير كفاءة وفاعلية اأداء البنك وزيادة عوائد  

ا�ستثمارات امل�ساهمني، بالإ�سافة لتعزيز مكانة البنك 

ليكون مثال يحتذى به  يف جمال ال�ستدامة.

يعك�س  ال�ستدامة  تقرير  مفهوم  تطبيق  اأن  كما 

اأ�سحاب  مع  التوا�سل  باأهمية  املبا�سر  البنك  اإميــان 

مع  وان�سجاًما  معهم،  والتفاعل  واملجتمع  امل�سلحة 

واحرتام  العمالء  وامل�سداقية جتاه  ال�سفافية  مبادئ 

البيئة  يف  بالبنك  الــعــالقــة  ذات  الأطـــــراف  كــافــة 

الداخلية اأو اخلارجية.

حمطات هامة

البنك  م�صرية  يف  املهمة  املحطات  اأب��رز  هي  ما 

كما  االآن  حتى  تاأ�صي�صه  منذ  لال�صتثمار  ال�صعودي 

ترونها من واقع العمل؟

ك�سركة  لال�ستثمار  ال�سعودي  البنك  تاأ�س�س 

يف  اأعماله  وبــداأ  1976م  يونيو  يف  �سعودية  م�ساهمة 

مار�س 1977م.

من  الــعــديــد  البنك  �سهد  الــفــرتة  ــذه  ه وخـــالل 

يو�سع  اأن  خاللها  من  ا�ستطاع  التي  املهمة  املحطات 

يقدم  واأن  امل�سرفية  القطاعات  جميع  يف  اأعماله 

واأ�سبح  املتكاملة  واملنتجات  اخلــدمــات  من  العديد 

املوؤ�س�سة املالية املف�سلة للكثري من قطاعات الأعمال 

من ال�سركات واملوؤ�س�سات التجارية وال�سناعية.

ال�سخ�سية  امل�سرفية  اخلــدمــات  جانب  ويف 

اأ�سبحت منتجات البنك وخدماته هي الأكرث متيًزا 

اأو  ال�ستثمار  جــانــب  يف  �ــســواء  املحلي  الــ�ــســوق  يف 

التمويل.

و�سول  �ساأنه  من  ما  لكل  �سباًقا  البنك  كان  كما 

وخلق  وي�سر  ب�سهولة  عمالئه  اإىل  املتميزة  اخلدمة 

تعامل مهني و�سفاف مع جميع العمالء وعلى اختالف 

�سرائحهم وقطاعاتهم.

االهتمام باملوظفني

ملوظفيه  البنك  يقدمها  ال��ت��ي  امل��ي��زات  ه��ي  م��ا 

لزيادة االإنتاجية وحت�صني بيئة العمل؟

ميثل املوظف اأهمية ق�سوى وركيزة اأ�سا�سية من 

بيئة  توفري  اإىل  دائًما  ن�سعى  حيث  البنك  اهتمامات 

لتح�سني  وال�سفافية  باملهنية  تت�سف  منا�سبة  عمل 

اإنتاجية املوظف وزيادة ولئه يف نف�س الوقت. 

يوفرها  التي  التدريبية  الربامج  اإىل  فبالإ�سافة 

يتعدى  حر�سنا  ــاإن  ف اململكة،  وخـــارج  داخــل  البنك 

ا فقد كان البنك من اأوائل  املوظف لي�سمل عائلته اأي�سً

بدل  ا�ستحدثت  التي  اململكة  يف  الأعــمــال  قطاعات 

برامج  �سنوات، وو�سع   6 اأكرث من  املعي�سة قبل  غالء 

لتكرمي املتفوقني من اأبناء املوظفني ت�سمل زيارة املقر 

الرئي�سي وبع�س الفروع. 

الأ�سهم«  »منحة  برنامج  البنك  ا�ستحدث  كما 

الذي يقوم على منح عدد معني من اأ�سهم البنك اإىل 

املوظفني املتميزين.

حيث مالءة راأ�س املال وم�ستوى الحتياطيات ملواجهة 

القرو�س غري العاملة.

اتبعتها  الــتــي  ال�سيا�سات  اأن  بالذكر  واجلــديــر 

العربي  النقد  وموؤ�س�سة  املالية  ــوزارة  ب ممثلة  الدولة 

اآثار  ال�سعودي قد ا�ستطاعت جتنيب القت�ساد املحلي 

قيا�سية  م�ستويات  وحتقيق  العاملي  القت�سادي  الركود 

على  ذلك  �ساعد  حيث  الإجمايل،  املحلي  الناجت  لنمو 

تفوق نظريتها  نتائج  بتحقيق  املحلية  البنوك  ا�ستمرار 

يف كثري من دول العامل.

امل�صوؤولية االجتماعية

ال�صعودي  البنك  يبذلها  ال��ت��ي  اجل��ه��ود  ه��ي  م��ا 

لال�صتثمار يف اإطار امل�صوؤولية االجتماعية؟

ال�سعودي  البنك  حققها  التي  النجاحات  رغــم 

جتاه  بواجباته  ــزام  ــت الل يغفل  مل  فــاإنــه  لال�ستثمار 

امل�ساركة  ــه  ــات ــوي اأول مــن  الــبــنــك  جــعــل  املجتمع،فقد 

تعزز  متنوعة  بــرامــج  تقدمي  خــالل  مــن  الجتماعية 

وترتكز  الجتماعية  امل�سوؤولية 

حيث  مــن  علمية  اأ�ــســ�ــس  على 

ــار الـــربنـــامـــج وحتــديــد  ــي اخــت

ويجري  امل�ستهدفة،  ال�سريحة 

الربامج  تلك  وتطوير  حتديث 

ب�سفة م�ستمرة.

ــا  ـــل الـــبـــنـــك جــنــًب وعـــم

مــن  عـــــدد  مــــع  جـــنـــب  اإىل 

والتطوعية  اخلريية  اجلهات 

الإ�سهام  خــالل  مــن  املحلية 

الجــتــمــاعــيــة  اأنــ�ــســطــتــهــا  يف 

داون  متالزمة  جمعية  مثل 

)حركية(،  جمعية  )د�سكا(، 

وجمعية  )وطـــــن(،  جمعية 

)كــالنــا( و)مــركــز الأبــحــاث 

والإعــــــاقــــــة( وقــــيــــام عـــدد 

مـــن مــوظــفــي الــبــنــك بــعــدد 

ـــن الـــــزيـــــارات لــالأطــفــال  م

املــر�ــســى املــنــومــني يف عــدد 

اململكة  يف  امل�ست�سفيات  من 

وزيارة  والأعياد،  رم�سان  مثل  املختلفة  باملنا�سبات 

الــربامــج  ومــن  بــالــريــا�ــس.  امل�سنات  لــرعــايــة  دار 

الهادفة التي قدمها البنك ال�سعودي لال�ستثمار كان 

خدمة  يف  متخ�س�س  �سيفي  تدريب  برنامج  هناك 

الذي  اإىل برنامج بنك الأطفال  بالإ�سافة  املجتمع، 

اأطفال  با�ست�سافة عدد من  البنك من خالله  يقوم 

املدار�س يف  اأحد الفروع وذلك �سمن برنامج حافل 

ت�سميم  مت  وقد  والرتفيهية،  التعليمية  بالن�ساطات 

اأكرب قدر من املعلومات املب�سطة  الربنامج لتو�سيل 

عن مفهوم العمل امل�سريف.

اأ�سبح  املجتمع  خلدمة  ال�ساملة  روؤيته  و�سمن 

ال�سركات  اأوائـــل  من  لال�ستثمار  ال�سعودي  البنك 

للتنمية  تــقــريــر  بــاإ�ــســدار  تــلــتــزم  الــتــي  الــ�ــســعــوديــة 

يف  الأول  تقريره  البنك  اأ�ــســدر  حيث  امل�ستدامة 
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مؤشرات - أداء شركات الوساطة

اداء �صركات الو�صاطة )جميع عمليات البيع وال�صراء ( اكتوبر 2012م

Member Activity  - October 2012

�صركة الو�صاطة

الرتتيبالن�صبةال�صفقاتالرتتيبالن�صبةكمية التداوالتالرتتيبالن�صبة قيمة التداول

 Member Name
VALUE %PositionVOLUME %PositionTRADES %Position

3AlJazira Capital%1679,24613.75%11,279,244,539.0019.77%33,785,078,831.2018.76اجلزيرة كابيتال

1Al Rajhi Capital%21,010,18520.45%21,154,716,669.0017.84%29,918,641,678.9516.62 �سركة الراجحي للخدمات املالية  

2NCB Capital%3820,52816.61%3801,609,163.0012.39%23,333,720,495.1512.96 الأهلي كابيتال  

4Samba Capital%4571,86511.58%4646,898,028.0010.00%19,821,110,626.3511.01�سامبا كابيتال 

�سركة اإت�س اإ�س بي �سي العربية 

ال�سعودية املحدودة  
13,733,847,419.057.63%5490,192,059.007.57%5310,9496.30%7

HSBC Saudi Arabia
Limited

6Saudi Fransi Capital%6351,8217.12%6437,975,281.006.77%12,805,439,025.757.11ال�سعودي الفرن�سي كابيتال

Riyad Capital 5%7416,0918.42%7400,331,121.006.19%11,828,886,994.456.57الريا�س املالية  

8ANB Invest%8257,6405.22%8389,902,162.006.02%10,177,729,716.905.65العربي لالإ�ستثمار   

10AlIstithmar Capital%989,6841.82%9166,336,063.002.57%4,120,075,918.252.29الإ�ستثمار كابيتال 

9Derayah Financial%1091,0061.84%10135,805,321.002.10%4,059,278,226.152.25دراية املالية

11%1167,2891.36%11111,548,630.001.72%3,464,749,089.351.92فالكم للخدمات املالية 
 Falcom Investment
Company

Saudi Hollandi Capital 13%1358,9271.19%1295,007,268.001.47%2,546,265,956.301.41  ال�سعودي الهولندي املالية 

12%1261,0311.24%1396,625,687.001.49%2,370,803,297.051.32�سركة البالد لالإ�ستثمار
 Al Bilad Investment
Company

14Aloula Geojit%1443,9660.89%1459,595,878.000.92%1,733,758,375.650.96الوىل جوجيت للو�ساطة املالية

15%1528,8590.58%1545,967,439.000.71%1,138,921,248.100.63 �سركة الإمناء لال�ستثمار 
 Alinma Investment
Company

17Al Nefaie Investment Group%1615,6770.32%1628,240,646.000.44%846,294,698.800.47جمموعة النفيعي لالإ�ستثمار 

27%212,1400.04%1710,913,443.000.17%718,975,571.950.40دويت�سه لالأوراق املالية  
 Deutsche Securities Saudi
Arabia

16Osool Capital%1717,3400.35%1823,037,317.000.36%613,980,577.150.34اأ�سول املالية     

�سركة ال�سرق الأو�سط لال�ستثمار 

املايل 
489,250,453.350.27%1921,826,379.000.34%189,2930.19%18

 Middle East Financial
Investment Company

20Credit Suisse Saudi Arabia%235,1330.10%209,653,311.000.15%439,945,866.450.24كريديت �سوي�س العربية ال�سعودية  

22%194,6270.09%2111,769,553.000.18%393,710,932.800.22مورغان �ستانلي ال�سعودية    
 Morgan Stanley Saudi
Arabia

21Muscat Capital%254,7010.10%228,412,407.000.13%294,907,753.250.16 بيت م�سقط لالأوراق املالية 

19Jadwa Investment%205,1570.10%2311,081,590.000.17%294,845,007.800.16جدوى لال�ستثمار   

23EFG_Hermes KSA%244,0190.08%248,789,466.000.14%277,296,219.750.15هريمي�س ال�سعودية  

24Audi Capital%222,9030.06%259,782,339.000.15%251,039,020.150.14عودة العربية ال�سعودية   

 مرييل لين�س اململكة العربية 

ال�سعودية
203,408,696.900.11%266,076,289.000.09%262,8040.06%25

 Merrill Lynch Kingdom of
Saudi Arabia

26Arbah Capital%292,5840.05%272,917,413.000.05%151,466,745.000.08اأرباح املالية    

الإمارات دبي الوطني كابيتال 

ال�سعودية املحدودة 
134,326,557.050.07%284,261,493.000.07%271,9810.04%29Emirates NBD Capital KSA

28The Investor for Securities%282,0990.04%293,327,326.000.05%99,058,219.050.06 �سركة امل�ستثمر لالأوراق املالية

30%3030.00%307,160.000.00%72,450.000.00 اخلري كابيتال ال�سعوديه 
 Al-Khair Capital Saudi
Arabia

180,046,885,668.106,471,851,440.004,939,548املجموع
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اداء �صركات الو�صاطة )جميع عمليات البيع وال�صراء عن طريق االنرتنت( اكتوبر 2012م

Internet Activity - October  2012

�صركة الو�صاطة

 الرتتيبالن�صبةقيمة التداول
ن�صبة القيمة للع�صو 

من  االنرتنت
الرتتيبالن�صبةال�صفقاتالرتتيب الن�صبةكمية التداوالت

Company Name

Internet Value
 Internet

Value Ratio
 Value
Rank

 Internet Value
Member Ratio

Internet Volume
 Internet Vol.

Ratio
 Volume

Rank
 Internet

Trades
 Internet

Trades Ratio
 Trades

Rank

3AlJazira Capital%1575,29116.18%1,072,564,39423.67%185.50%28,886,264,045.9023.35اجلزيرة كابيتال

�سركة الراجحي 

للخدمات املالية 
17,167,731,252.5513.88%257.38%714,476,10215.77%2613,75717.27%1Al Rajhi Capital

2NCB Capital%3592,98216.68%579,872,15712.80%371.86%16,766,960,566.1013.55 الأهلي كابيتال  

4Samba Capital%4503,34714.16%514,624,73311.36%475.30%14,924,481,307.6012.06 �سامبا كابيتال  

ال�سعودي الفرن�سي 

كابيتال
10,364,856,816.858.38%580.94%353,327,8127.80%5296,0738.33%5

 Saudi Fransi
Capital

�سركة اإت�س اإ�س بي 

�سي العربية ال�سعودية 

املحدودة 

8,112,934,728.406.56%659.07%302,154,7456.67%6194,6485.48%7
 HSBC Saudi
Arabia Limited

Riyad Capital 6%8247,7786.97%218,799,2304.83%754.99%6,504,406,831.505.26الريا�س املالية  

8ANB Invest%7155,3904.37%221,250,5614.88%856.05%5,704,634,691.854.61العربي لالإ�ستثمار 

9Derayah Financial%979,9532.25%111,858,9532.47%982.51%3,349,236,648.352.71دراية املالية  

10%1062,8641.77%102,505,6632.26%1091.16%3,158,485,610.302.55فالكم للخدمات املالية 
 Falcom Investment
Company

11AlIstithmar Capital%1154,6391.54%80,677,1191.78%1149.95%2,057,943,552.501.66الإ�ستثمار كابيتال

 الوىل جوجيت للو�ساطة 

املالية   
1,707,589,939.951.38%1298.49%58,208,8851.28%1343,1551.21%13Aloula Geojit

12%1247,9551.35%67,679,7951.49%1364.11%1,519,881,184.301.23�سركة البالد لالإ�ستثمار  
 Al Bilad Investment
Company

14%1524,9510.70%35,517,0600.78%1439.82%1,013,822,872.200.82ال�سعودي الهولندي املالية  
 Saudi Hollandi
 Capital

15%1422,3410.63%35,851,0880.79%1560.59%690,052,672.400.56�سركة الإمناء لال�ستثمار   
 Alinma Investment
Company

جمموعة النفيعي 

لالإ�ستثمار 
631,784,561.950.51%1674.65%20,383,8520.45%1711,7340.33%17

 Al Nefaie
Investment Group

16Osool Capital%1616,8610.47%21,524,8800.48%1796.15%590,364,195.450.48اأ�سول املالية   

بيت م�سقط لالأوراق 

املالية 
237,854,901.400.19%1880.65%6,286,7080.14%183,7280.10%18Muscat Capital

�سركة ال�سرق الأو�سط 

لال�ستثمار املايل  
146,512,413.000.12%1929.95%4,852,1760.11%193,0880.09%19

 Middle East
 Financial Investment
Company

�سركة امل�ستثمر لالأوراق 

املالية
79,346,489.050.06%2080.10%2,937,1010.06%201,7990.05%20

 The Investor for
Securities

21Jadwa Investment%211,0130.03%2,756,1540.06%2113.21%38,953,869.850.03جدوى لال�ستثمار 

الإمارات دبي الوطني 

كابيتال ال�سعودية 

املحدودة  

26,564,894.400.02%2219.78%1,549,5750.03%226930.02%22
 Emirates NBD
Capital KSA

23Arbah Capital%234670.01%575,1390.01%2310.80%16,359,149.200.01اأرباح املالية  

24EFG_Hermes KSA%242550.01%314,2580.01%242.94%8,154,506.950.01هريمي�س ال�سعودية 

25%2520.00%1600.00%2515.46%11,200.000.00اخلري كابيتال ال�سعوديه 
 Al-Khair Capital
Saudi Arabia

123,705,188,902.004,530,548,3003,554,764 املجموع 
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مؤشرات - المستثمرون حسب الجنسية

ــمــة  الإجـــمـــالـــيـــة لــالأ�ــســهــم  ــقــي بــلــغــت ال

خالل  ال�سعودية  املالية  ال�سوق  يف  املتداولة 

ــال،  ري مليار   90.02 ــر2012م  ــوب ــت اك �سهر 

ــداولت  ت عــن   )%29.70( قــدره  بانخفا�س 

ـــام 2012،والـــــتـــــي  ـــع �ــســهــر �ــســبــتــمــربمــن ال

كــانــت 128.05مــــلــــيــــار ريــــال، نــفــذت من 

خالل2.47مليون �سفقة. 

ـــــــــــراد  وقــــــــد بــــلــــغــــت مــــبــــيــــعــــات الأف

من   )%92( بن�سبة  اأي  ــال  ــارري ــي 82.81مــل

ال�سراء  عمليات  اأمــا  ال�سوق  عمليات  جميع 

بن�سبة  اأي  ريـــال  بلغت   77.18مليار  فقد 

بينما  ال�سوق.  عمليات  جميع  من   )%85.7(

بلغت مبيعات ال�سركات ال�سعودية  1.99مليار 

ريال اأي ما ت�سكل ن�سبته )2.2%( اأما عمليات 

ما  اأي  ريــال  بلغت   7.11مليار  فقد  ال�سراء 

ن�سبته )%7.9(.

فقد  ال�ستثمارية  لل�سناديق  بالن�سبة  اأما 

بلغ اإجمايل مبيعاتها  1.83مليار ريال اأي ما 

ن�سبته )2%( اأما عمليات ال�سراء فقد بلغت   

2.25مليار ريال اأي ما ت�سكل ن�سبته )%2.5(

يف حني بلغت مبيعات امل�ستثمرين اخلليجيني 

اأما  بن�سبة )%0.7(  اأي  ريال  641.68مليون 

ريال  مليون   782.17 بلغت  فقد  للم�سرتيات 

اأي ما ن�سبته)%0.9(.

العرب  امل�ستثمرين  مبيعات  بلغت  وقــد 

املــقــيــمــني )غـــري اخلــلــيــجــيــني(1.50مــلــيــار 

حني  يف   )%1.7( ن�سبته  ت�سكل  ما  اأي  ريــال 

بن�سبة  اأي  ريال  م�سرتياتهم1.45مليار  بلغت 

امل الأجانب  مبيعات  )1.6%(اأمــا 

 )%0.2( ن�سبته  ما  اأي  بلغت183.83مليون 

ما  اأي  م�سرتياتهم139.54مليون  بلغت  وقد 

عرب  الأجــانــب  مبيعات  )0.2%(اأمــــا  ن�سبته 

اتفاقيات املبادلة فقد بلغت 1.06مليار ريال 

فقد  امل�سرتيات  )1.2%(اأمــــا  ن�سبته  ما  اأي 

ن�سبته  ت�سكل  ما  وهو  ريال  1.11مليار  بلغت 

.)%1.2(

تقرير التداول اإلحصائي التفصيلي حسب الجنسية 
ونوع المستثمر – اكتوبر2012

 اإح�صائيات التداول ح�صب ت�صنيف اجلن�صية ونوع امل�صتثمر  - اأكتوبر 2012م

 اجلن�صية  نوع امل�صتثمر  نوع العملية  الكمية  %  عدد ال�صفقات  %  قيمة االأ�صهم املتداولة  % 

92% 82,813,450,562 95.4% 2,356,566 93.8% 3,034,427,395 بيع

 فرد 

 ال�سعوديني 

86% 77,179,483,775 91.8% 2,268,141 89.8% 2,905,541,942 �سراء

2% 1,993,906,481 0.9% 21,453 1.5% 49,048,709 بيع

 �سركة 

8% 7,109,409,275 3.2% 78,867 4.8% 156,784,582 �سراء

2% 1,832,016,777 0.6% 13,924 1.5% 47,762,283 بيع

  �سندوق ا�ستثماري 

3% 2,254,640,453 1.4% 35,579 2.1% 66,427,380 �سراء

1% 641,679,960 0.4% 10,586 0.7% 21,512,235 بيع

 اخلليجيني 

1% 782,166,327 0.5% 12,420 0.8% 24,512,538 �سراء

2% 1,500,778,120 2.1% 52,539 1.7% 53,648,067 بيع

العرب املقيمني )غري اخلليجيني(

2% 1,446,273,374 2.4% 58,694 1.6% 52,871,901 �سراء

0% 183,829,594 0.2% 5,692 0.2% 5,614,557 بيع

الأجانب املقيمني )غري العرب واخلليجيني(

0% 139,542,470 0.2% 5,658 0.1% 4,509,810 �سراء

1% 1,057,781,340 0.4% 9,014 0.7% 23,912,474 بيع

الأجانب )عرب اتفاقيات املبادلة(

1% 1,111,927,160 0.4% 10,415 0.8% 25,277,567 �سراء

100% 90,023,442,834 100.0% 2,469,774 100.0% 3,235,925,720 اإجماليات البيع

100% 90,023,442,834 100.0% 2,469,774 100.0% 3,235,925,720 اإجماليات ال�صراء

48
العدد 73 - نوفمبر 2012م



Sponsored by: ملخص السوق - الشهري

القيمة املتداولة لألسهم تبلغ  90.02 مليار ريال 

 2.47 مليون صفقة تم تنفيذها خالل شهر أكتوبر 2012 م 
املوؤ�سر  اأغلق  م   2012 اأكتوبر  �سهر  نهاية  يف 

عند  ــــداول(  )ت ال�سعودية  املــالــيــة  لل�سوق  الــعــام 

م�ستوى 6،791.04 نقطة، منخف�سًا  48.79 نقطة 

0.71(%) مقارنة بال�سهر ال�سابق. 

حتى  العام  بداية  من  املوؤ�سر  لأداء  وبالن�سبة 

 %5.82 قــدره  ايجابيًا  عــائــدًا  حقق  فقد  تاريخه 

اإغالق  نقطة  اأعلى  كانت  وقد  نقطه(.   373.31(

للموؤ�سر خالل ال�سهر يف يوم 2012/10/02 م عند 

م�ستوى 6،896.10 نقطة.

يف  امل�سدرة  لالأ�سهم  ال�سوقية  القيمة  بلغت 

نهاية �سهر اأكتوبر 2012 م، 1،375.50 مليار ريال 

اأي ما يعادل 366.80 مليار دولر اأمريكي، م�سجلة 

بال�سهر  مقارنة   %0.17 ن�ســــبته  بلغت  اإرتفاعًا 

ال�سابق.

بلغت القيمة الإجمالية لالأ�سهم املتداولة ل�سهر 

يعادل  ما  اأي  ريال  مليار   90.02 م،   2012 اأكتوبر 

24.00 مليار دولر اأمريكي وذلك بانخفا�س بلغت 

ن�ســــبته 29.70% عن ال�سهر ال�سابق.

ل�سهر  املتداولة*  الأ�سهم  عدد  اإجمايل  وبلغ 

اأكتوبر 2012 م، 3.24 مليار �ســــهم مقابل 4.65 

مليار �سهم مت تداولها خالل ال�سهر ال�سابق، وذلك 

بانخفا�س بلغت ن�ســــبته %30.38.

خالل  املنفذة  ال�سفقات  عــدد  اإجــمــايل  اأمــا 

�سهر اأكتوبر 2012 م، فقد بلغ 2.47 مليون �سفقة 

مقابـــل 2.80 مليون �سفقة مت تنفيذها خالل �سهر 

�سبتمرب 2012 م، وذلك  بانخفا�س بلغت ن�ســــبته 

.%11.94

يومًا   2012،17 اأكتوبر  �سهر  خالل  التداول  اأيام  عدد  • بلغ 
مقابل 21 يومًا خالل �سهر �سبتمرب 2012 م.

* معدلة جلميع اإجراءات ال�سركات خالل الفرتة.

الشركات الجديدة المدرجة خالل - شهر أكتوبر 2012 م
2012/10/13 م اإدراج اأ�سهم �سركة اأ�سمنت املدينة براأ�سمال  مت يف يوم ال�سبت املوافق 

مقداره 1،892  مليون ريال مق�سم اإىل 189.20 مليون �سهم حيث مت طرح 94.60 مليون �سهم 

لالكتتاب العام وذلك بقيمة 10 ريالت لل�سهم الواحد.

اأداء موؤ�صرات القطاعات

Performance of Sectoral Indices

Sectoral Indices
ن�صبة التغري  للعام حتي تاريخه  �صبتمرب - 2012 م اأكتوبر - 2012 م

موؤ�صرات القطاعات

YTD Change % September  - 2012 October  - 2012

Banks & Financial Services 2.38% -1.32% 15,129.50 14,929.41 امل�سارف واخلدمات املالية

Petrochemical Industries -7.39% -2.80% 5,939.00 5,772.46 ال�سناعات البرتوكيماوية

Cement 7.87% -1.11% 5,820.76 5,756.24 الأ�سمنت

Retail 15.53% 2.16% 7,322.62 7,480.76 التجزئة

Energy & Utilities -1.24% 3.26% 4,759.15 4,914.33 الطاقة واملرافق اخلدمية

Agriculture & Food Indust. 17.82% 1.55% 6,743.93 6,848.59 الزراعة وال�سناعات الغذائية

Telecom. & Information  Tech. 25.77% 3.30% 2,031.63 2,098.60 الإت�سالت وتقنية املعلومات

Insurance 44.68% -1.14% 1,458.58 1,441.94 التاأمني

Multi-Investment 20.39% -0.55% 3,336.66 3,318.35 �سركات ال�ستثمار املتعدد

Industrial Investment 13.25% 0.60% 6,209.86 6,247.03 ال�ستثمار ال�سناعي

Building & Construction -11.49% -4.17% 3,014.75 2,889.03 الت�سييد والبناء

Real Estate Development 26.91% 0.97% 3,400.16 3,433.26 التطوير العقاري

Transport 56.66% 1.58% 4,445.26 4,515.35 النقل

Media & Publishing 29.77% -0.29% 2,796.86 2,788.64 العالم والن�سر

Hotel & Tourism 19.95% -1.30% 7,299.02 7,204.31 الفنادق وال�سياحة
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ب�����رع�����اي�����ة ملخص السوق - الشهري

مقارنة معلومات التداول عن �صهر اأكتوبر 2012 م مع �صهر �صبتمرب 2012 م    

Comparing Trading Information for October 2012 with September 2012

Trading Information
ن�صبة التغري September   صبتمرب� October   اأكتوبر

معلومات التداول

Change % 2012 2012

Transactions -11.94% 2,804,669 2,469,774 عدد ال�سفقات املنفذة

* Shares Traded -30.38% 4,648,040,182 3,235,925,720 * عدد الأ�سهم املتداولة

Value Traded (SR) -29.70% 128,054,751,147.25 90,023,442,834.05 قيمة الأ�سهم املتداولة )ريال(

Number of Trading Days - 21 17   عدد اأيام التداول    

Daily Average of Transactions 8.78% 133,556 145,281 املتو�سط اليومي لعدد ال�سفقات املنفذة

* Daily Average of Shares Traded -14.00% 221,335,247 190,348,572 * املتو�سط اليومي لالأ�سهم املتداولة

Daily Average of Value (SR) -13.16% 6,097,845,293 5,295,496,637 املتو�سط اليومي لقيمة الأ�سهم املتداولة )ريال(

Market Capitalization (SR biln) 0.17% 1,373.13 1,375.50 )القيمه ال�سوقيه لالأ�سهم امل�سدرة )مليار ريال  

Tadawul All Share Index (TASI) -0.71% 6,839.83 6,791.04  )املوؤ�سر العام  )نقطة 

* Adjusted for all corporate actions معدلة جلميع اجراءات ال�سركات *

 مقارنة معلومات التداول عن �صهر اأكتوبر 2012 م مع �صهر اأكتوبر 2011 م  

Comparing Trading Information for October 2012 with October 2011

Trading Information
نسبة التغير October   أكتوبر October   أكتوبر

معلومات التداول
Change % 2011 2012

Transactions -16.80% 2,968,618 2,469,774 عدد ال�سفقات املنفذة

* Shares Traded -31.47% 4,722,028,863 3,235,925,720 * عدد الأ�سهم املتداولة

Value Traded (SR) -24.21% 118,786,870,826.70 90,023,442,834.05 قيمة الأ�سهم املتداولة )ريال(

Number of Trading Days - 23 17   عدد اأيام التداول    

Daily Average of Transactions 12.56% 129,070 145,281 املتو�سط اليومي لعدد ال�سفقات املنفذة

* Daily Average of Shares Traded -7.29% 205,305,603 190,348,572 * املتو�سط اليومي لالأ�سهم املتداولة

Daily Average of Value (SR) 2.53% 5,164,646,558 5,295,496,637 املتو�سط اليومي لقيمة الأ�سهم املتداولة )ريال(

Market Capitalization (SR biln) 11.07% 1,238.42 1,375.50 )القيمه ال�سوقيه لالأ�سهم امل�سدرة )مليار ريال  

Tadawul All Share Index (TASI) 9.11% 6,224.30 6,791.04  )املوؤ�سر العام  )نقطة 

* Adjusted for all corporate actions * معدلة جلميع اجراءات ال�سركات

تداول االأ�صهم ح�صب القطاعات - اأكتوبر 2012 م

Sectoral Activities - October 2012

Sector
الن�صبة اىل االإجماىل قيمه االأ�صهم املتداولة الن�صبه اىل االإجماىل الن�صبه اىل االإجماىل االأ�صهم املتداولة ال�صفقات املنفذة

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

Banks & F. Services 6.98% 6,284,150,236.65 9.78% 316,616,855 3.40% 84,049 امل�سارف واخلدمات املالية

Petrochemical Indust. 14.33% 12,900,827,119.40 10.42% 337,297,626 7.81% 192,894 ال�سناعات البرتوكيماوية

Cement 5.96% 5,363,131,392.95 8.51% 275,351,084 19.53% 482,468 الأ�سمنت

Retail 1.77% 1,589,386,994.40 1.78% 57,619,002 1.87% 46,226 التجزئة

Energy & Utilities 0.58% 522,225,315.10 1.19% 38,592,756 0.29% 7,063 الطاقة واملرافق اخلدمية

Agri. & Food Indust. 7.23% 6,512,409,918.85 5.58% 180,640,311 5.37% 132,596 الزراعة وال�سناعات الغذائية

Telecom. & Info. Tech. 8.13% 7,316,668,507.60 11.99% 388,133,311 6.49% 160,335 الإت�سالت وتقنية املعلومات

Insurance 35.62% 32,070,347,389.75 22.13% 716,103,143 36.91% 911,491 التاأمني

Multi-Investment 2.69% 2,423,517,485.45 3.76% 121,705,874 3.10% 76,565 �سركات ال�ستثمار املتعدد

Industrial Investment 4.81% 4,332,797,068.70 3.58% 115,910,291 4.50% 111,156 ال�ستثمار ال�سناعي

Building & Construction 2.60% 2,340,086,987.95 3.25% 105,192,511 3.02% 74,565 الت�سييد والبناء

Real Estate Development 5.66% 5,091,161,236.90 14.88% 481,403,005 4.30% 106,124 التطوير العقاري

Transport 2.02% 1,819,190,582.70 2.21% 71,371,156 1.55% 38,298 النقل

Media & Publishing 0.88% 790,241,686.55 0.43% 13,930,258 0.98% 24,146 العالم والن�سر

Hotel & Tourism 0.74% 667,300,911.10 0.50% 16,058,537 0.88% 21,798 الفنادق وال�سياحة

Total 100.00% 90,023,442,834.05 100.00% 3,235,925,720 100.00% 2,469,774 الإجمايل
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Sponsored by: 
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Market Summary - Monthly

ال�صركات االأكرث اإرتفاعا يف اأ�صعارها )مقارنة �صعر اإغالق اكتوبر 2012 م مع �صبتمرب 2012 م(

Top Gainers (Comparing Close Price of October  2012 with September 2012)

Company
ن�صبة التغري

2012/09/30 2012/10/24 ال�صركة

Change %

* City Cement 77.00% 10.00 17.70 * ا�سمنت املدينة

Arabian Shield 37.03% 37.40 51.25 الدرع العربي

Wataniya 31.23% 95.25 125.00 الوطنية

Gulf Union 26.08% 24.35 30.70 احتاد اخلليج

ACE 20.83% 157.25 190.00 اي�س

* Listed during the month (October 2012 ) * ادرجت خالل ال�سهر ) اكتوبر 2012 م(

ال�صركات االأكرث اإنخفا�صا يف اأ�صعارها )مقارنة �صعر اإغالق اكتوبر 2012 م مع �صبتمرب 2012 م(

Top Losers (Comparing Close Price of October  2012 with September 2012)

Company
ن�صبة التغري

2012/09/30 2012/10/24 ال�صركة

Change %

ALLIANZ SF -22.49% 72.25 56.00 اليانز اإ�س اإف

ALSorayai -18.50% 31.90 26.00 جمموعة ال�سريع

Gulf General -18.12% 77.25 63.25 اخلليجية العامة

Anaam Holding -15.92% 83.25 70.00 اأنعام القاب�سة

Amana Insurance -15.65% 254.00 214.25 امانة للتامني
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Banks & Financial Services
قيمة االأ�صهم املتداولة االأ�صهم املتداولة   ال�صفقات املنفذة

امل�صارف واخلدمات املالية

Value Traded Volume Traded Transactions

Riyad 143,594,477.75 6,280,057 1,403 الريا�س

AlJazira 170,192,496.55 6,776,822 4,615 اجلزيرة

Saudi Investment 51,108,513.75 3,176,199 1,433 ا�ستثمار

Saudi Hollandi 19,541,390.20 745,954 583 ال�سعودي الهولندي

Saudi Fransi 147,994,573.00 4,887,105 1,618 ال�سعودي الفرن�سي

SABB 94,853,141.10 3,232,047 1,435 �سـاب

Arab National 92,412,935.80 3,574,258 1,661 العربي الوطني

SAMBA 177,129,683.80 4,012,174 2,492 �سامبا

Al Rajhi 2,003,724,703.00 28,744,263 17,869 الراجحي

AL Bilad 113,041,457.30 4,046,269 4,226 البالد

Alinma 3,270,556,864.40 251,141,707 46,714 الإمناء

Total 6,284,150,236.65 316,616,855 84,049 اجمايل القطاع

Petrochemical Industries
قيمة االأ�صهم املتداولة االأ�صهم املتداولة   ال�صفقات املنفذة

ال�صناعات البرتوكيماوية 

Value Traded Volume Traded Transactions

CHEMANOL 226,416,063.20 16,307,760 7,753 كيمانول

Petrochem 183,756,845.40 8,518,651 4,092 برتوكيم

SABIC 8,418,203,040.75 93,848,458 89,273 �سابك

SAFCO 342,696,329.25 1,819,304 3,209 �سافكو

Industrialization 523,390,219.10 18,028,628 7,848 الت�سنيع

Alujain 152,759,577.65 9,549,668 5,310 اللجني

Nama Chemicals 973,412,530.85 69,784,061 27,201 مناء للكيماويات

SIIG 116,886,739.20 5,113,063 2,058 املجموعة ال�سعودية

Sahara Petrochemical 251,088,335.95 19,674,016 7,337 ال�سحراء للبرتوكيماويات

YANSAB 374,122,844.40 8,501,949 5,188 ين�ساب

Sipchem 105,749,930.50 5,545,666 3,775 �سبكيم العاملية

Advanced 187,205,809.85 7,618,865 5,067 املتقدمة

Saudi Kayan 647,993,846.95 51,904,138 14,342 كيان ال�سعودية

Petro Rabigh 397,145,006.35 21,083,399 10,441 برتو رابغ

Total 12,900,827,119.40 337,297,626 192,894 اجمايل القطاع

Cement
قيمة االأ�صهم املتداولة االأ�صهم املتداولة   ال�صفقات املنفذة

اال�صمنت

Value Traded Volume Traded Transactions

HCC 89,153,820.85 4,767,172 4,827 اأ�سمنت حائل

Najran Cement 557,270,416.75 28,707,751 19,517 اأ�سمنت جنران

City Cement 3,950,673,699.10 223,326,725 443,181 ا�سمنت املدينة

Arab Cement 88,569,315.15 1,768,707 1,382 ال�سمنت العربية

Yamamah Cement 191,873,231.30 4,328,847 2,603 ا�سمنت اليمامة

Saudi Cement 104,463,561.75 1,173,666 1,175 ا�سمنت ال�سعوديه

Qassim Cement 54,332,222.50 710,954 924 ا�سمنت الق�سيم

Southern Cement 56,423,465.00 587,921 836 ا�سمنت اجلنوبيه

Yanbu Cement 76,778,951.50 1,044,405 853 ا�سمنت ينبع

Eastern Cement 50,123,019.25 972,209 877 ا�سمنت ال�سرقية

Tabuk Cement 30,375,849.95 1,308,817 1,163 ا�سمنت تبوك

Jouf Cement 113,093,839.85 6,653,910 5,130 ا�سمنت اجلوف

Total 5,363,131,392.95 275,351,084 482,468 اجمايل القطاع

Retail
قيمة االأ�صهم املتداولة االأ�صهم املتداولة   ال�صفقات املنفذة

التجزئة

Value Traded Volume Traded Transactions

A. Othaim Market 43,909,143.25 516,255 1,787 اأ�سواق ع العثيم

Mouwasat 87,512,595.25 1,641,173 2,384 املوا�ساة

Extra 156,157,957.00 1,693,380 1,843 اإك�سرتا
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SASCO 236,034,420.75 12,758,191 7,169 خدمات ال�سيارات

Thim›ar 240,292,262.40 8,475,743 9,076 ثمار

Fitaihi Group 414,939,791.50 25,402,996 13,102 جمموعة فتيحي

Jarir 99,238,455.00 630,822 1,333 جرير

Aldrees 102,055,188.40 2,680,536 2,759 الدري�س

AlHokair 104,144,632.75 1,077,492 2,442 احلكري

Alkhaleej Trng 105,102,548.10 2,742,414 4,331 اخلليج للتدريب

Total 1,589,386,994.40 57,619,002 46,226 اجمايل القطاع

Energy & Utilities
قيمة االأ�صهم املتداولة االأ�صهم املتداولة   ال�صفقات املنفذة

الطاقة واملرافق اخلدمية

Value Traded Volume Traded Transactions

Gas & Industrialization 30,150,304.30 1,460,654 1,380 الغاز والت�سنيع

Saudi Electricity 492,075,010.80 37,132,102 5,683 كهرباء ال�سعودية

Total 522,225,315.10 38,592,756 7,063 اجمايل القطاع

Agriculture & Food Industries
قيمة االأ�صهم املتداولة االأ�صهم املتداولة   ال�صفقات املنفذة

الزراعة وال�صناعات الغذائية

Value Traded Volume Traded Transactions

SAVOLA Group 172,910,337.00 4,451,652 3,428 جمموعة �سافول

Food 198,653,336.30 7,983,988 7,687 الغذائية

SADAFCO 58,242,354.75 981,854 1,421 �سدافكو

Almarai 2,450,078,206.00 33,257,456 8,251 املراعي

Anaam Holding 974,386,065.00 12,624,355 22,323 اأنعام القاب�سة

H B 76,935,244.60 1,918,165 3,890 حلواين اإخوان

Herfy Foods 49,497,690.00 470,614 1,354 هريف لالأغذية

Catering 195,439,257.75 2,574,027 5,848 التموين

NADEC 75,305,924.00 2,420,608 2,353 نادك

Qassim Agriculture 1,143,273,920.00 73,804,280 36,715 الق�سيم الزراعيه

Tabuk Agriculture 295,086,602.40 9,443,510 9,712 تبوك الزراعيه

Saudi Fisheries 256,451,798.30 8,453,241 10,164 الأ�سماك

Sharqiya Dev Co 274,737,053.25 5,387,641 8,874 ال�سرقية للتنمية

Jouff Agriculture 44,170,486.50 1,022,364 1,102 اجلوف الزراعيه

* Bishah Agriculture 0 0 0 * بي�سة الزراعيه

Jazan Development 247,241,643.00 15,846,556.00 9,474.00 جازان للتنمية

Total 6,512,409,918.85 180,640,311 132,596 اجمايل القطاع

 Telecomm. & Information
Technology

قيمة االأ�صهم املتداولة االأ�صهم املتداولة   ال�صفقات املنفذة

االت�صاالت وتقنية املعلومات

Value Traded Volume Traded Transactions

STC 1,152,691,622.20 27,349,385 10,536 الت�سالت

Etihad Etisalat 1,441,641,456.00 20,591,714 8,548 احتاد ات�سالت

ZAIN KSA 1,769,973,810.95 193,129,454 47,940 زين ال�سعودية

 Atheeb Telecom 644,783,191.00 50,736,013 25,598 عذيب لالت�سالت

 Almutakamela 2,307,578,427.45 96,326,745 67,713  املتكاملة

Total 7,316,668,507.60 388,133,311 160,335 اجمايل القطاع

Insurance
قيمة االأ�صهم املتداولة االأ�صهم املتداولة   ال�صفقات املنفذة

التاأمني

Value Traded Volume Traded Transactions

Tawuniya 335,592,450.10 7,825,051 7,824 التعاونية

Malath Insurance 381,850,254.30 16,324,935 14,202 مالذ للتاأمني

MEDGULF 123,067,948.20 4,986,799 4,592 ميدغلف للتاأمني

ALLIANZ SF 1,996,286,864.50 32,610,840 56,229 األيانز اإ�س اإف

SALAMA 405,345,949.30 8,256,481 13,607 �سالمة

Walaa Insurance 1,270,881,154.60 38,196,498 35,392 ولء للتاأمني

Arabian Shield 2,608,475,464.15 56,499,451 65,640 الدرع العربي

SABB Takaful 1,127,132,394.80 27,994,807 31,402 �ساب تكافل

SANAD 820,768,429.75 31,117,622 24,765 �سند

53
العدد 73 - نوفمبر 2012م



ب�����رع�����اي�����ة ملخص السوق - الشهري

 Market Activity - October 2012    تداول االأ�صهم - اأكتوبر 2012 م

SAICO 1,126,464,382.50 15,049,143 29,992 �سايكو

WAFA Insurance 398,307,161.90 9,101,947 13,339 وفاء للتاأمني

Gulf Union 1,536,179,371.60 52,392,144 39,442 احتاد اخلليج

ATC 222,535,421.25 3,606,823 7,609 الأهلي للتكافل

Al - Ahlia 929,857,876.00 16,646,278 24,941 الأهلية

 ACIG 1,806,097,862.70 47,179,832 44,165 اأ�سيج

AICC 534,369,158.50 15,475,652 17,229 التاأمني العربية

Trade Union 371,349,861.20 13,200,639 10,696 الحتاد التجاري

Sagr Insurance 1,149,345,591.40 33,686,176 28,321 ال�سقر للتاأمني

U C A 315,514,657.30 8,504,033 10,428 املتحدة للتاأمني

Saudi Re 616,748,997.50 53,834,903 17,301 الإعادة ال�سعودية

Bupa Arabia 459,145,557.40 17,651,035 13,486 بوبا العربية

Weqaya Takaful 440,315,902.60 10,732,713 14,799 وقاية للتكافل

Al Rajhi Takaful 147,827,255.75 2,670,104 5,003 تكافل الراجحي

ACE 1,066,058,274.00 6,063,553 35,437 اي�س

AXA - Cooperative 957,089,637.10 20,168,425 28,198 اك�سا - التعاونية

Gulf General 2,947,214,223.75 40,961,433 69,891 اخلليجية العامة

Buruj 778,431,001.00 12,301,588 22,355 بروج

Al Alamiya 661,349,805.75 11,362,621 19,737 العاملية

Solidarity 1,171,503,000.10 42,149,859 30,348 �سوليدرتي تكافل

Wataniya 1,048,999,306.00 10,126,371 28,454 الوطنية

Amana Insurance 1,711,505,375.00 7,472,373 71,888 امانة للتامني

 Enaya 1,543,996,443.00 29,966,986 43,913 عناية

 Alinma Tokio M. 1,060,740,356.75 11,986,028 30,866 الإمناء طوكيو م

Total 32,070,347,389.75 716,103,143 911,491 اجمايل القطاع

Multi- Investment
قيمة االأ�صهم املتداولة االأ�صهم املتداولة   ال�صفقات املنفذة

�صركات اال�صتثمار املتعدد

Value Traded Volume Traded Transactions

SARCO 663,349,496.50 10,028,183 17,473 امل�سايف

Saudi Advanced 244,288,949.75 13,756,565 7,923 املتطورة

Al Ahsa for Dev. 377,452,679.90 25,886,389 10,768 الح�ساء للتنميه

SISCO 263,607,004.40 18,018,217 8,431 �سي�سكو

Assir 79,762,567.65 4,930,375 2,720 ع�سري

Al Baha 330,684,327.65 17,832,572 15,546 الباحة

kingdom 464,372,459.60 31,253,573 13,704 اململكة

Total 2,423,517,485.45 121,705,874 76,565 اجمايل القطاع

Industrial Investment
قيمة االأ�صهم املتداولة االأ�صهم املتداولة   ال�صفقات املنفذة

اال�صتثمار ال�صناعي

Value Traded Volume Traded Transactions

 Takween 422,378,356.10 8,039,577.00 12,537.00 تكوين

BCI 203,181,992.00 7,387,256.00 7,013.00 بى �سى اآى

MA›ADEN 438,602,543.60 13,847,752 9,418 معادن

Astra Indust 59,008,938.80 1,475,634 2,297 اأ�سرتا ال�سناعية

ALSorayai 981,352,998.30 32,679,184 24,052 جمموعة ال�سريع

Shaker 83,101,564.50 1,174,226 1,511 �ساكر

 Pharmaceutical 39,831,934.30 931,923 940 الدوائية

Glass 41,478,311.60 1,507,522 1,730 زجاج

FIPCO 337,576,119.40 8,357,008 10,640 فيبكو

Maadaniyah 173,265,124.10 6,527,168 6,016 معدنية

Saudi Chemical 170,118,677.30 4,285,443 2,669 الكيميائيه ال�سعوديه

SPM 98,834,600.90 3,038,714 3,172 �سناعة الورق

AlAbdullatif 273,517,938.00 8,766,210 6,364 العبداللطيف

Saudi Export 1,010,547,969.80 17,892,674 22,797 ال�سادرات

Total 4,332,797,068.70 115,910,291.00 111,156.00 اجمايل القطاع
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Building & Construction
قيمة االأ�صهم املتداولة االأ�صهم املتداولة   ال�صفقات املنفذة

الت�صييد والبناء

Value Traded Volume Traded Transactions

ASLAK 161,166,201.30 4,329,022 4,829 اأ�سالك

** MMG 0 0 0 ** جمموعة املعجل

SSP 101,084,015.75 4,071,605 3,569 الأنابيب ال�سعودية

ALKHODARI 88,905,282.20 2,945,680 3,041 اخل�سري

Ceramic 122,917,070.25 1,482,703 2,643 اخلزف

Gypsum 33,457,558.10 1,217,348 1,622 اجلب�س

Cables 247,833,900.30 16,225,746 8,265 الكابالت

Saudi Industrial 436,026,010.05 26,255,566 14,585 �سدق

Amiantit 98,101,563.75 6,512,624 3,411 اميانتيت

Pipes 347,489,516.70 13,191,633 8,571 اأنابيب

Zamil Industrial 34,450,859.20 1,184,088 1,059 الزامل لل�سناعة

AL Babtain 42,318,139.40 1,596,341 2,034 البابطني

SVCP 59,332,170.75 901,891 1,362 الفخارية

MESC 485,880,809.40 22,696,782 15,632 م�سك

Red Sea 81,123,890.80 2,581,482 3,942 البحر الأحمر

Total 2,340,086,987.95 105,192,511 74,565 اجمايل القطاع

Real Estate Development
قيمة االأ�صهم املتداولة االأ�صهم املتداولة   ال�صفقات املنفذة

التطوير العقاري

Value Traded Volume Traded Transactions

Real Estate 65,758,150.45 2,589,384 1,443 العقارية

Taiba 63,703,689.45 2,734,373 1,760 طيبة لال�ستثمار

Makkah 41,010,028.50 1,035,934 1,357 مكة لالن�ساء

Arriyadh Development 144,840,144.95 6,467,352 3,417 التعمري

Emaar E .C 620,104,029.45 70,224,963 21,199 اإعمار

Jabal Omar 636,770,425.05 32,698,900 11,234 جبل عمر

Dar Al Arkan 2,670,542,060.90 305,092,342 43,645 دار الأركان

KEC 848,432,708.15 60,559,757 22,069 مدينة املعرفة

Total 5,091,161,236.90 481,403,005 106,124 اجمايل القطاع

Transport
قيمة االأ�صهم املتداولة االأ�صهم املتداولة   ال�صفقات املنفذة

النقل

Value Traded Volume Traded Transactions

Bahri 744,855,854.40 41,170,691 13,399 البحري

SAPTCO 295,073,464.65 18,858,149 8,115 النقل اجلماعي

Mubarrad 726,403,382.75 10,312,422 15,155 مربد

Budget Saudi 52,857,880.90 1,029,894 1,629 بدجت ال�سعودية

Total 1,819,190,582.70 71,371,156 38,298 اجمايل القطاع

Media and Publishing
قيمة االأ�صهم املتداولة االأ�صهم املتداولة   ال�صفقات املنفذة

االعالم والن�صر

Value Traded Volume Traded Transactions

Tihama 586,201,406 6,659,194 15,412 تهامه لالعالن

SRMG 109,076,656 4,590,638 4,805 الأبحاث و الت�سويق

SPPC 94,963,625 2,680,426 3,929 طباعة وتغليف

Total 790,241,686.55 13,930,258 24,146 اجمايل القطاع

Hotel & Tourism
قيمة االأ�صهم املتداولة االأ�صهم املتداولة   ال�صفقات املنفذة

الفنادق وال�صياحة

Value Traded Volume Traded Transactions

ALTAYYAR 227,158,473.50 3,513,221 6,138 الطيار

Hotels 29,492,795.20 1,105,933 1,115 الفنادق

Shams 410,649,642.40 11,439,383 14,545 �سم�س

Total 667,300,911.10 16,058,537 21,798 اجمايل القطاع

 Market 90,023,442,834.05 3,235,925,720 2,469,774 اجمايل ال�صوق

* Suspended since 13/01/2007
** Suspended since 22/07/2012

* معلقة من التداول منذ 13/01/2007
** معلقة من التداول منذ 22/07/2012
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FINANCIAL INDICATORS -24/10/2012  املوؤ�صرات املالية الرئي�صية - 24/10/2012 م

Company

Close  
Price

Book 
Value (SR)

P/B
Value

EPS
(SR)

P/E
Ratio

Issued
Shares (mn)

Market 
Cap. (mn)

Shareholders› 
Equity (mn)

Net Income 
(mn)

ال�صركة

�صعر االإغالق
القيمه 

الدفرتيه

ال�صعر/القيمه 

الدفرتيه

العائد على 

ال�صهم
ال�صعر للعائد

االأ�صهم امل�صدره 

)مليون(

القيمه ال�صوقيه 

)مليون(

حقوق امل�صاهمني 

)مليون(

�صايف الدخل 

)مليون(

Riyad 23.05 20.70 1.11 2.29 10.07 1,500.000 34,575.00 31,048.68 3,433.88 الريا�س

AlJazira 25.10 16.42 1.53 1.71 14.69 300.000 7,530.00 4,926.95 512.56 اجلزيرة

Saudi Investment 16.25 16.50 0.99 1.48 10.98 550.000 8,937.50 9,073.42 814.04 ا�ستثمار

Saudi Hollandi 26.40 20.12 1.31 2.95 8.95 396.900 10,478.16 7,986.57 1,170.77 ال�سعودي الهولندي

Saudi Fransi 29.70 24.55 1.21 3.17 9.36 904.018 26,849.33 22,191.23 2,869.04 ال�سعودي الفرن�سي

SABB 29.60 19.20 1.54 3.08 9.61 1,000.000 29,600.00 19,199.07 3,080.46 �سـاب

Arab National 26.20 20.90 1.25 2.72 9.62 850.000 22,270.00 17,767.61 2,314.06 العربي الوطني

SAMBA 44.00 34.00 1.29 4.90 8.99 900.000 39,600.00 30,596.26 4,406.00 �سامبا

Al Rajhi 70.25 23.09 3.04 5.25 13.39 1,500.000 105,375.00 34,638.71 7,872.42 الراجحي

AL Bilad 27.00 14.04 1.92 2.97 9.08 300.000 8,100.00 4,211.79 892.10 البالد

Alinma 13.00 10.96 1.19 0.44 29.45 1,500.000 19,500.00 16,440.50 662.21 الإمناء

 Total Banks & Financial
Services Sector

- 20.42 1.58 2.89 11.16 9,700.918 312,814.99 198,080.78 28,027.52
اإجمايل قطاع امل�سارف 

واخلدمات املالية

CHEMANOL 13.95 12.92 1.08 0.83 16.90 120.600 1,682.37 1,558.45 99.56 كيمانول

Petrochem 22.25 9.57 2.33 -0.18 (M)  (س) 480.000 10,680.00 4,592.93 -86.54 برتوكيم

SABIC 88.50 47.30 1.87 8.04 11.01 3,000.000 265,500.00 141,907.71 24,124.08 �سابك

SAFCO 194.25 30.74 6.32 15.99 12.15 250.000 48,562.50 7,686.23 3,996.47 �سافكو

Industrialization 27.20 17.60 1.55 3.09 8.81 668.914 18,194.47 11,771.16 2,065.96 الت�سنيع

Alujain 15.25 8.62 1.77 0.14 108.32 69.200 1,055.30 596.56 9.74 اللجني

Nama Chemicals 13.70 10.58 1.29 -0.670 (M)  (س) 128.520 1,760.72 1,359.78 -86.06 مناء للكيماويات

SIIG 23.65 13.44 1.76 1.16 20.38 450.000 10,642.50 6,048.60 522.33 املجموعة ال�سعودية

Sahara Petrochemical 12.55 13.23 0.95 0.33 37.99 438.795 5,506.88 5,807.32 144.96 ال�سحراء للبرتوكيماويات

YANSAB 43.70 21.90 2.00 4.39 9.95 562.500 24,581.25 12,320.42 2,470.47 ين�ساب

Sipchem 19.10 18.80 1.02 1.79 10.70 366.667 7,003.33 6,892.53 654.71 �سبكيم العاملية

Advanced 23.45 11.76 1.99 1.840 12.74 163.995 3,845.68 1,928.29 301.83 املتقدمة

Saudi Kayan 12.40 9.76 1.27 -0.51 (M)  (س) 1,500.000 18,600.00 14,634.49 -768.57 كيان ال�سعودية

Petro Rabigh 19.20 9.71 1.98 0.54 35.70 876.000 16,819.20 8,507.37 471.11 برتو رابغ

 Total Petrochemical
Industries Sector

- 24.86 1.93 3.74 11.57 9,075.191 434,434.20 225,611.83 33,920.04 اإجمايل قطاع ال�سناعات البرتوكيماوية

HCC 18.05 9.39 1.92 -0.25 (M)  (س) 97.900 1,767.10 919.75 -24.41 اأ�سمنت حائل

Najran Cement 18.90 10.37 1.82 1.12 16.80 170.000 3,213.00 1,762.53 191.21 اأ�سمنت جنران

City Cement 17.70 10.21 1.73 1.18 15.04 189.200 3,348.84 1,931.32 222.66 اأ�سمنت املدينة

Arab Cement 48.00 35.44 1.35 4.77 10.06 80.000 3,840.00 2,835.32 381.77 ال�سمنت العربية

Yamamah Cement 44.50 16.89 2.63 4.12 10.79 202.500 9,011.25 3,419.84 834.80 ا�سمنت اليمامة

Saudi Cement 90.00 18.83 4.78 6.78 13.27 153.000 13,770.00 2,881.32 1,037.55 ا�سمنت ال�سعوديه

Qassim Cement 78.50 20.35 3.86 6.26 12.53 90.000 7,065.00 1,831.90 563.83 ا�سمنت الق�سيم

Southern Cement 96.00 17.74 5.41 7.12 13.47 140.000 13,440.00 2,483.99 997.44 ا�سمنت اجلنوبيه

Yanbu Cement 72.25 29.51 2.45 6.39 11.32 105.000 7,586.25 3,098.52 670.46 ا�سمنت ينبع

Eastern Cement 51.75 25.22 2.05 4.61 11.21 86.000 4,450.50 2,169.30 396.87 ا�سمنت ال�سرقية

Tabuk Cement 22.60 12.41 1.82 1.89 11.98 90.000 2,034.00 1,116.91 169.73 ا�سمنت تبوك

Jouf Cement 16.95 10.50 1.61 0.70 24.08 130.000 2,203.50 1,364.96 91.51 ا�سمنت اجلوف

Total Cement Sector - 16.83 2.78 3.61 12.59 1,533.600 71,729.44 25,815.65 5,533.40 اإجمايل قطاع الأ�سمنت

A. Othaim Market 87.00 28.56 3.05 6.57 13.25 22.500 1,957.50 642.49 147.78 ا�سواق ع العثيم

Mouwasat 51.75 14.45 3.58 3.27 15.80 50.000 2,587.50 722.56 163.75 املوا�ساة

Extra 93.75 17.27 5.43 5.91 15.88 24.000 2,250.00 414.44 141.72 اإك�سرتا
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Market Summary - Monthly
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SASCO 18.20 12.32 1.48 1.17 15.51 45.000 819.00 554.41 52.82 خدمات ال�سيارات

Thim›ar 28.60 3.57 8.02 1.24 23.02 10.000 286.00 35.68 12.42 ثمار

Fitaihi Group 16.10 11.95 1.35 -0.70 (M)  (س) 55.000 885.50 657.47 -38.75 جمموعة فتيحي

Jarir 157.00 17.11 9.18 9.28 16.92 60.000 9,420.00 1,026.49 556.74 جرير

Aldrees 36.20 15.14 2.39 3.18 11.38 30.000 1,086.00 454.23 95.40 الدري�س

AlHokair 98.00 25.36 3.86 7.67 12.77 70.000 6,860.00 1,775.53 537.14  احلكري 

Alkhaleej Trng 34.90 14.01 2.49 2.60 13.40 25.000 872.50 350.25 65.11 اخلليج للتدريب

Total Retail Sector - 16.94 4.07 4.43 14.74 391.500 27,024.00 6,633.55 1,734.13 اإجمايل قطاع التجزئة

Gas & Industrialization 20.05 14.03 1.43 1.97 10.18 75.000 1,503.75 1,051.91 147.76 الغاز والت�سنيع

Saudi Electricity 13.65 13.20 1.03 0.75 18.12 4,166.594 56,874.01 54,991.00 3,138.03 كهرباء ال�سعودية

 Total Energy & Utilities
Sector

- 13.21 1.04 0.77 17.77 4,241.594 58,377.76 56,042.91 3,285.78
اإجمايل قطاع الطاقة

 واملرافق اخلدمية

SAVOLA Group 41.00 16.29 2.52 2.97 13.78 500.000 20,500.00 8,145.10 1,487.45 جمموعة �سافول

Food 24.45 10.54 2.32 0.36 67.80 20.000 489.00 210.87 7.21 الغذائية

SADAFCO 60.50 23.49 2.58 5.01 12.07 32.500 1,966.25 763.27 162.92  �سدافكو

Almarai 69.25 18.15 3.82 3.39 20.41 400.000 27,700.00 7,260.72 1,357.15 املراعي

Anaam Holding 70.00 13.20 5.30 1.23 56.83 10.900 763.00 143.87 13.43 اأنعام القاب�سة

 H B 38.60 18.84 2.05 2.71 14.24 28.571 1,102.86 538.31 77.42 حلواين اإخوان

Herfy Foods 105.50 15.75 6.70 5.75 18.34 30.000 3,165.00 472.60 172.58 هريف لالأغذية

Catering 80.00 12.81 6.24 5.13 15.60 82.000 6,560.00 1,050.61 420.56 التموين

NADEC 30.40 17.81 1.71 1.71 17.79 60.000 1,824.00 1,068.63 102.55 نادك

Qassim Agriculture 14.25 7.41 1.92 -0.03 (M)  (س) 50.000 712.50 370.60 -1.63 الق�سيم الزراعيه

Tabuk Agriculture 31.40 19.25 1.63 0.80 39.48 20.000 628.00 385.01 15.91 تبوك الزراعيه

Saudi Fisheries 29.40 7.14 4.12 -0.69 (M)  (س) 53.538 1,574.00 382.42 -36.88 الأ�سماك

Sharqiya Dev Co 49.60 9.16 5.42 -1.01 (M)  (س) 7.500 372.00 68.69 -7.61 ال�سرقية للتنمية

Jouff Agriculture 43.10 24.40 1.77 3.88 11.12 25.000 1,077.50 609.89 96.91 اجلوف الزراعيه

*Bishah Agriculture 69.75 - - - - 5.000 348.75 - -  بي�سة الزراعيه *

Jazan Development 14.75 10.11 1.46 -1.01 (M)  (س) 50.000 737.50 505.26 -50.49 جازان للتنمية

 Total Agriculture & Food
Industries

- 15.98 3.16 2.78 16.80 1,375.009 69,520.36 21,975.84 3,817.47
اإجمايل قطاع الزراعة

وال�سناعات الغذائية

STC 41.70 25.86 1.61 4.58 9.10 2,000.000 83,400.00 51,723.71 9,160.68 الت�سالت

Etihad Etisalat 72.50 28.18 2.57 8.34 8.69 700.000 50,750.00 19,728.24 5,837.50 احتاد ات�سالت

Zain KSA 8.70 8.24 1.06 -1.64 (M)  (س) 1,080.100 9,396.87 8,899.84 -1,768.09 زين ال�سعودية 

Atheeb Telecom 12.40 - - -0.16 (M)  (س) 157.500 1,953.00 1,094.94 -25.90 عذيب لالت�سالت

Almutakamela 23.55 9.22 2.55 -0.46 (M)  (س) 100.000 2,355.00 921.95 -46.39 املتكاملة

 Total Telecomm. &
Information Tech. Sector

- 20.40 1.80 3.26 8.94 4,037.600 147,854.87 82,368.68 13,157.81
اإجمايل قطاع الت�سالت 

وتقنية املعلومات

Tawuniya 43.60 24.61 1.77 4.65 9.37 75.000 3,270.00 1,845.72 348.93 التعاونية

Malath Insurance 23.30 10.76 2.16 1.16 20.02 30.000 699.00 322.93 34.92 مالذ للتاأمني

MEDGULF 25.20 13.38 1.88 2.37 10.61 80.000 2,016.00 1,070.34 189.99 ميدغلف للتاأمني

ALLIANZE SF 56.00 8.24 6.80 0.45 125.62 20.000 1,120.00 164.76 8.92 األيانز اإ�س اإف

SALAMA 47.00 7.55 6.23 -0.64 (M)  (س) 10.000 470.00 75.49 -6.44 �سالمة

Walaa Insurance 31.10 8.40 3.70 1.221 25.48 20.000 622.00 168.06 24.42 ولء للتاأمني

Arabian Shield 51.25 11.66 4.39 0.39 132.94 20.000 1,025.00 233.29 7.71 الدرع العربي

SABB Takaful 37.90 9.76 3.88 0.42 90.02 34.000 1,288.60 331.78 14.32 �ساب تكافل

SANAD 27.20 5.14 5.29 -0.42 (M)  (س) 20.000 544.00 102.80 -8.31 �سند

SAICO 72.00 7.68 9.37 1.79 40.17 10.000 720.00 76.85 17.93 �سايكو
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WAFA Insurance 41.60 4.38 9.50 -0.62 (M)  (س) 10.000 416.00 43.81 -6.21 وفا للتاأمني

 Gulf Union 30.70 6.59 4.66 -2.880 (M)  (س) 22.000 675.40 145.01 -63.35 اإحتاد اخلليج

ATC 60.00 8.06 7.45 -0.03 (M)  (س) 16.667 1,000.00 134.28 -0.49 الأهلي للتكافل

Al - Ahlia 56.75 3.41 16.65 0.35 160.76 10.000 567.50 34.09 3.53 الأهلية

ACIG 41.30 4.92 8.39 -0.91 (M)  (س) 20.000 826.00 98.45 -18.28 اأ�سيج

AICC 32.40 8.94 3.63 0.52 62.23 20.000 648.00 178.70 10.41 التاأمني العربية

Trade Union 26.50 12.12 2.19 0.74 35.70 25.000 662.50 302.99 18.56 الحتاد التجاري

Sagr Insurnce 33.10 13.85 2.39 1.61 20.57 20.000 662.00 276.92 32.19 ال�سقر للتاأمني

U C A 35.00 16.31 2.15 2.52 13.91 20.000 700.00 326.14 50.31 املتحدة للتاأمني

Saudi Re 11.50 9.41 1.22 0.139 82.98 100.000 1,150.00 940.74 13.86 الإعادة ال�سعودية

Bupa Arabia 26.40 16.26 1.62 2.89 9.13 40.000 1,056.00 650.42 115.64 بوبا العربية

Weqaya Takaful 38.90 6.01 6.47 -1.98 (M)  (س) 20.000 778.00 120.23 -39.54 وقاية للتكافل

Al Rajhi Takaful 53.25 5.36 9.93 0.15 346.68 20.000 1,065.00 107.28 3.07 تكافل الراجحي 

ACE 190.00 15.68 12.12 2.31 82.23 10.000 1,900.00 156.81 23.11 اي�س

AXA - Cooperative 43.70 8.79 4.97 -0.46 (M)  (س) 20.000 874.00 175.76 -9.19 اك�سا - التعاونية

Gulf General 63.25 8.93 7.09 0.23 277.90 20.000 1,265.00 178.54 4.55 اخلليجية العامة

Buruj 61.25 6.30 9.72 -0.72 (M)  (س) 13.000 796.25 81.95 -9.33 بروج للتامني

Al Alamiyah 53.75 6.89 7.80 -0.09 (M)  (س) 20.000 1,075.00 137.76 -1.71 العاملية

Solidarity 28.90 8.12 3.56 -0.47 (M)  (س) 55.500 1,603.95 450.72 -26.27 �سوليدرتي تكافل

Wataniya 125.00 9.03 13.85 0.93 133.93 10.000 1,250.00 90.26 9.33 الوطنية

Amana Insurance 214.25 7.44 28.80 -0.74 (M)  (س) 32.000 6,856.00 238.06 -23.64 امانة للتامني

Enaya 48.30 10.00 4.83 - - 40.000 1,932.00 400.00 - عناية

Alinma Tokio M 89.75 10.00 8.98 - - 20.000 1,795.00 200.00 - الإمناء طوكيو م

Total Insurance Sector - 10.73 4.19 0.80 23.28 903.167 41,328.20 9,860.92 718.93 اإجمايل قطاع التاأمني

SARCO 64.25 28.05 2.29 1.13 56.66 15.000 963.75 420.79 17.01  امل�سايف 

Saudi Advanced 17.05 18.36 0.93 -0.65 (M)  (س) 43.200 736.56 793.11 -28.01 املتطورة

.Al Ahsa for Dev 14.10 9.86 1.43 -0.03 (M)  (س) 49.000 690.90 482.92 -1.67 الح�ساء للتنميه

SISCO 14.55 11.05 1.32 0.92 15.81 68.000 989.40 751.27 28.80 �سي�سكو

Assir 16.05 18.82 0.85 0.80 20.18 126.389 2,028.54 2,379.00 100.50 ع�سري

Al Baha 17.40 5.62 3.10 -0.38 (M)  (س) 15.000 261.00 84.31 -5.73 الباحة

Kingdom 15.50 7.32 2.12 0.18 83.82 3,705.882 57,441.18 27,116.07 685.29 اململكة

 Total Multi-Investment
Sector

- 7.96 1.97 0.20 73.86 4,022.471 63,111.33 32,027.46 796.21 اإجمايل قطاع �سركات ال�ستثمار املتعدد

Takween 51.00 13.41 3.80 2.38 21.45 30.000 1,530.00 402.34 71.31 تكوين

BCI 27.30 16.25 1.68 2.21 12.38 27.500 750.75 446.86 60.65 بى �سى اآى

MA›ADEN 31.90 19.10 1.67 1.04 30.58 925.000 29,507.50 17,671.88 965.07 معادن

Astra Indust 39.30 24.42 1.61 3.27 12.03 74.118 2,912.82 1,810.09 242.10 اأ�سرتا ال�سناعية

ALSorayai 26.00 16.41 1.58 1.51 17.17 30.000 780.00 492.20 45.43 جمموعة ال�سريع

Shaker 72.50 22.00 3.30 5.70 12.73 35.000 2,537.50 769.97 199.40 �ساكر

Pharmaceutical 42.50 40.14 1.06 3.22 13.20 78.438 3,333.59 3,148.39 252.46 الدوائية

Glass 26.70 18.51 1.44 1.68 15.85 30.000 801.00 555.25 50.54 زجاج

FIPCO 40.10 13.63 2.94 2.17 18.50 11.500 461.15 156.73 24.93 فيبكو

Maadaniyah 26.10 12.79 2.04 0.22 118.92 28.112 733.73 359.46 6.17 معدنية

Saudi Chemical 41.40 23.80 1.74 4.49 9.22 63.240 2,618.14 1,504.97 283.94 الكيميائيه ال�سعوديه

SPM 31.70 17.97 1.76 2.75 11.51 37.500 1,188.75 673.87 103.28 �سناعة الورق

AlAbdullatif 32.50 15.74 2.07 2.88 11.29 81.250 2,640.63 1,278.58 233.99 العبداللطيف

Saudi Export 58.50 10.44 5.60 0.25 233.31 10.800 631.80 112.75 2.71 ال�سادرات
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Sponsored by: 
Market Summary - Monthly

Company

Close  
Price

Book 
Value (SR)

P/B
Value

EPS
(SR)

P/E
Ratio

Issued
Shares (mn)

Market 
Cap. (mn)

Shareholders› 
Equity (mn)

Net Income 
(mn)

ال�صركة

�صعر االإغالق
القيمه 

الدفرتيه

ال�صعر/القيمه 

الدفرتيه

العائد على 

ال�صهم
ال�صعر للعائد

االأ�صهم امل�صدره 

)مليون(

القيمه ال�صوقيه 

)مليون(

حقوق امل�صاهمني 

)مليون(

�صايف الدخل 

)مليون(

 Total Industrial Investment
Sector

- 20.09 1.72 1.74 19.84 1,462.457 50,427.35 29,383.32 2,541.98 اإجمايل قطاع ال�ستثمار ال�سناعي

ASLAK 35.900 13.033 2.755 3.108 11.553 32.500 1,166.750 423.558 100.994 اأ�سالك

**MMG 12.55 - - - - 125.000 1,568.75 - - * جمموعة املعجل

SSP 25.90 15.44 1.68 1.04 24.93 51.000 1,320.90 787.49 52.98 الأنابيب ال�سعودية

ALKHODARI 27.40 14.06 1.95 3.06 8.95 53.125 1,455.63 747.01 162.64 اخل�سري

Ceramic 82.25 33.06 2.49 6.24 13.18 37.500 3,084.38 1,239.59 234.07 اخلزف

Gypsum 27.00 14.85 1.82 0.75 35.98 31.667 855.00 470.29 23.76 اجلب�س

Cables 14.55 15.23 0.96 0.12 119.20 76.000 1,105.80 1,157.35 9.28 الكابالت

Saudi Industrial 16.30 9.22 1.77 0.75 21.76 40.000 652.00 368.87 29.96 �سدق

Amiantit 14.35 13.28 1.08 1.01 14.26 115.500 1,657.43 1,533.84 116.26 اميانتيت

Pipes 25.70 18.13 1.42 -0.20 (M)  (س) 40.000 1,028.00 725.26 -7.85 اأنابيب

Zamil Industrial 29.20 23.25 1.26 2.93 9.95 60.000 1,752.00 1,394.85 176.02 الزامل لل�سناعة

AL Babtain 25.70 13.80 1.86 1.47 17.44 42.631 1,095.62 588.40 62.84 البابطني

SVCP 67.75 17.15 3.95 5.59 12.13 15.000 1,016.25 257.26 83.79 الفخارية

MESC 20.25 7.12 2.85 -1.44 (M)  (س) 40.000 810.00 284.69 -57.44 م�سك

Red Sea 31.60 19.64 1.61 2.46 12.84 40.000 1,264.00 785.75 98.45 البحر الأحمر

 Total Building &
Constructuion Sector

- 13.46 1.84 1.36 14.27 799.923 19,832.50 10,764.20 1,085.74 اإجمايل قطاع الت�سييد والبناء

Real Estate 25.10 27.18 0.92 1.53 16.44 120.000 3,012.00 3,261.96 183.20 العقارية

Taiba 23.25 22.01 1.06 2.94 7.91 150.000 3,487.50 3,301.16 440.97 طيبة لال�ستثمار

Makkah 39.10 25.03 1.56 1.99 19.67 164.816 6,444.31 4,124.92 327.61  مكة لالن�ساء 

Arriyadh Development 21.35 14.63 1.46 1.94 10.99 100.000 2,135.00 1,462.99 194.23 التعمري

Emaar E .C 8.80 8.90 0.99 0.22 40.46 850.000 7,480.00 7,562.91 184.88 اإعمار

Jabal Omar 20.30 9.71 2.09 -0.06 (M)  (س) 929.400 18,866.82 9,027.04 -51.25 جبل عمر

Dar Al Arkan 8.80 14.97 0.59 1.05 8.38 1,080.000 9,504.00 16,167.32 1,134.10 دار الأركان

KEC 13.75 9.51 1.45 -0.03 (M)  (س) 339.300 4,665.38 3,226.37 -9.50 مدينة املعرفة

 Total Real Estate
Development Sector

- 12.89 1.15 0.64 13.01 3,733.516 55,595.01 48,134.66 2,404.24 اإجمايل قطاع التطوير العقاري

Bahri 18.00 16.93 1.06 1.72 10.48 315.000 5,670.00 5,333.92 540.98 البحري

SAPTCO 15.65 11.37 1.38 0.73 21.58 125.000 1,956.25 1,421.31 90.67 النقل اجلماعي

Mubarrad 68.75 8.68 7.92 -0.06 (M)  (س) 18.000 1,237.50 156.33 -1.05 مربد

Budget Saudi 54.50 22.97 2.37 4.83 11.28 24.400 1,329.80 560.45 117.92 بدجت ال�سعودية

Total Transport Sector - 15.49 1.36 1.55 11.95 482.400 10,193.55 7,472.00 748.51 اإجمايل قطاع النقل

Tihama 82.00 16.10 5.09 1.05 78.23 15.000 1,230.00 241.46 15.72 تهامة لالإعالن

SRMG 23.80 15.56 1.53 1.07 22.22 80.000 1,904.00 1,245.13 85.68 الأبحاث و الت�سويق

SPPC 33.70 12.48 2.70 0.58 57.62 60.000 2,022.00 748.56 35.10 طباعة وتغليف

 Total Media & Publishing
Sector

- 14.42 2.31 0.88 37.78 155.000 5,156.00 2,235.15 136.49 اإجمايل قطاع العالم والن�سر

ALTAYYAR 64.25 19.71 3.26 8.79 7.31 80.000 5,140.00 1,577.12 702.81 الطيار

Hotels 26.00 17.56 1.48 2.08 12.48 100.000 2,600.00 1,755.62 208.28 الفنادق

Shams 35.60 7.65 4.65 0.39 90.77 10.150 361.34 77.65 3.98 �سم�س

 Total Hotel & Tourism
Sector

- 17.94 2.38 4.81 8.85 190.150 8,101.34 3,410.40 915.07 اإجمايل قطاع الفنادق وال�سياحة

Market - 18.05 1.81 2.35 12.48 42,104.496 1,375,500.895 759,817.36 98,823.33 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 الثالث 2012 م(.

* 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 (3rd Q 2012 as recent).
* Suspended
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Market Summary - Monthly
ب�����رع�����اي�����ة

At the end of October 2012 TADAWUL All Share Index (TASI) 
closed at a level of 6,791.04 points, lost 48.79 points (0.71%) 
over the close of the previous month. 

On an YTD basis TASI registered a positive increase of 5.82% 
(373.31 points). Highest close level for the index during the 
month was 6,896.10 as on 02/10/2012.

Total equity market capitalization at the end of October 
2012 reached SR 1,375.50 billion (US$ 366.80 billion), increased 
by 0.17% over the close of the previous month.

The total value of shares traded for the month of October 
2012 reached SR 90.02 billion (US$ 24.00 billion), decreasing 

by 29.70% over the previous month.
The total number of shares traded* reached 3.24 billion 

shares during the month of Octobert 2012 compared to 4.65 
billion shares traded for the previous month, decreasing by 
30.38%.

The total number of transactions executed during October 
2012 reached 2.47 million compared to 2.80 million trades for 
the month of September 2012, decreasing by 11.94%.

Value of Shares Traded Reached SR 90.02 Billion 
2.47 million Transactions Executed During October 2012

 * Adjusted to all corporate actions during the period.

• Number of trading days during October 2012 were 17, 
against 21 trading days during  September 2012.

On Saturday 13/10/2012 City Cement Co. was listed (with a paid up capital of SR 1,892 million divided into 189.20 
million shares). The company offered 94.60 million shares at SR 10 per share.

New Listing October 2012 
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News

  The CMA announces issuance of CMA 
Board regarding application of a penalty of 
SR (75,000) on Al Baha for Development 
and Investment Company (ABDICO) for vio-
lation of clause (a) of Article (9) of Corporate 
Governance Regulations. No mentioning is 
made in the Board of Directors decision at-
tached with the annual financial statements 
for the fiscal year ending on 31/12/2011 as 
to the corporate rules and regulations not 
observed by the company and the reasons 
thereof, with respect to clause (b) of Article 
(6) and items (1), (2), (3) and (5) of clause (e) 
of Article (10) and clause (b) of Article (14) 
and clause (b) of Article (15) of the Corpo-
rate Governance Regulations. 

  The CMA announces application of 
a penalty of SR (50,000) on Fawaz Abdu-
laziz Al Hokair and Company for violation 
of clause (e) of Article (12) of the Corporate 
Governance Regulations. The company 
failed to abide by the independent mem-
bers requirement on formation of its Board 
of Directors reflected in the Board of Di-
rectors report for the fiscal year closing on 
31/3/2012. 

  The CMA announces application of a 
penalty of SR (50,000) on Saudi Advanced 
Industries Company for violation of clause 
(e) of Article (12) of the Corporate Gover-
nance Regulations. The company failed 
to abide by the independent members 
requirement on formation of it’s Board of 
Directors reflected in the Board of Direc-
tors report for the fiscal year closing on 
31/12/2011.

Application of 
Penalty by CMA

The CMA Board has 
issued its resolution ap-
proving Dallah Health-
care Holding Company’s 
initial public offering of 
(14,200,000) new shares 
to increase its capital 
from (330,000,000) Saudi 
Riyals to (472,000,000) 
Saudi Riyals. The offered 
shares represent (30.1%) 
of the Company’s total 
shares after the capital 
increase. A portion of the 
offered shares will be al-
located to institutional 
investors. 

The Compa-
ny’s shares will be offered during the period from 
05/01/1434H to 11/01/1434H, which corresponds to 
the period from 19/11/2012G to 25/11/2012G, once the 
book-building process is complete. 

The Company’s prospectus will be posted to the 
public prior to the subscription period by a sufficient 
time. The prospectus includes all relevant information 
that investors need to know before making an invest-
ment decision, including the share price, Company’s 
financial statements, activities and management. 

The CMA announces initiation of 
transferring of some of the shares de-
posited in the portfolios of the late Saleh 
Bin Abdulaziz Bin Saleh to the portfolios 
of his heirs, according to the partition of 
the estate determined by the compe-
tent court. Accordingly, transfer of the 
remaining shares shall continue for the 
next period. 

The Capital Market Authority 
Announces the Initial Public Offering of 

Dallah Healthcare Holding Company

Announcement by CMA

61
العدد 73 - نوفمبر 2012م



omies, where financial shock of pub-
lic finances is most severe, followed by 
emerging market economies, and to a 
lesser extent in low-income countries.

Efforts to control debt balances take 
longer time to achieve results. The debt 
ratios peaked at an early stage in the 
emerging market economies although 
they are not expected to stabilize in many 
advanced economies before 2014 - 2015. 

The slow pace of progress in the 
advanced economies is due to the size of 
the shock and slow recovery thereafter, 
though in some cases it is due also to 
higher interest rates, which are adversely 
affected by the climate of uncertainty 
surrounding policy and fragility places in 
the banking sector. Efforts should be con-
tinued for fiscal consolidation for long 
years in many advanced economies so 
that debt ratios can be returned to the 
pre-crisis levels.

Countries facing significant needs 
for fiscal consolidation usually adopted 
a combination of income and expen-
diture policies. However, the advanced 
economies generally relied on spending 
cuts more than emerging markets and 
low-income countries. Most countries 
have tried to focus on measures that can 
create less negative impact on growth, 
such as benefits program reforms and 
tax increases that have least impacts of 

strong plans for adjustment of public 
finances over the medium term. However, 
policy makers in Japan must be persis-
tent in implementation of the planned 
correction plans and identifying the new 
measures needed to halt the increase in 
the ratio of public debt to GDP and speed 
up change of this situation.

Conclusion
With the continued weak growth in 

many parts of the world and rising risk 
of negative developments, challenges 
remain surrounding to adjustment of 
public finances. However, significant 
progress has been made over the past 
two years in strengthening public financ-
es accounts in the wake of the sharp 
decline in 2008 – 2009. It is scheduled 
to make further progress in this regard. 
The present issue of the report of finan-
cial observer reviews progress achieved, 
with a focus on its size, components, and 
its impact on employment and social 
justice. Here are highlights of several 
conclusions:

• Most countries have made remark-
able progress in reducing the fiscal defi-
cit of public finances. It is expected to 
reduce the deficit in almost half of the 
countries covered by this report to reach 
pre-crisis levels, or less, in the next year. 
Improvement in fiscal balances seems 
more pronounced in developed econ-

malformations, such as property fees, for 
example.

On the whole, it is assumed as envis-
aged in the elements of the fiscal adjust-
ment process that they make public 
resources available in support of the 
growth and become post-austerity effec-
tive, although some countries - especially 
those implemented big plans for finan-
cial correction - remained in need to 
include practical measures such as reduc-
ing investment and expand tax increases 
that may represent a burden on the long-
term growth.

There are important implications 
for spending and revenue measures on 
employment and social justice and they 
should be observed to ensure continuity 
of the ongoing efforts to adjust public 
finances position. 

It is necessary to take into account 
implementation of appropriate degree of 
progressive taxation and provide access 
to social benefits in order to reduce the 
negative social effects of fiscal adjust-
ment packages. 

The adoption of tax policies and 
other better designed social benefits, 
and a group of active labor market pro-
grams will contribute in giving a boost 
to the supply and demand for labor. But 
the structural reforms are still the major 
factor for improving prospects for growth 
and employment.

Despite the significant progress 
towards restoring the public resource to 
a viable path, there are still large weak-
nesses in public finances. The require-
ments to extend public debt are still at 
high level and make countries vulnerable 
to vagaries of the financial markets. 

The markets in most cases digested 
the large increases in public debt with-
out losing their balance, which is partly 
due to the abundant liquidity provided 
by central banks to support economic 
activity. 

However, significant concerns about 
solvency remained in the case of only a 
subset of the euro-zone countries. But 
these positive moves in the market are 
based on the continuation of financial 
correction and a favorable growth envi-
ronment.
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Global Market

International Monetary Fund:
Euro Crisis Limits Recovery

In the beginning of the report there is 
a certain indication that recovery from the 
global financial crisis continues, although 
it has suffered weakness, bringing growth 
in developed economies very low so it 
is no longer able to make a significant 
change in the unemployment rate. The 
growth also fell in the major emerging 
economies after it was strong in the 
previous period. Our forecasts for growth 
in 2013 have been adjusted compared 
to forecasts issued in April 2012 where 
they have been reduced from 2% to 1.5% 
for advanced economies, and from 6% 
to 5.6% for the economies of emerging 
markets and developing economies.

However, the acting forces are mostly 
familiar.

The lowering forces of growth in the 
advanced economies are represented in 
fiscal austerity and the continued weak-
ness of financial system. 

In most countries, fiscal austerity 
measures proceed in accordance with 
the specified path. Although this fis-
cal austerity is required, it undoubtedly 
imposes a burden on demand, as there 
is growing evidence of increased public 
finances complications in the current 
climate.

The financial system is still lacking 
efficient performance. Banks are still weak 
in many countries, and the conditions 
are getting worse because of the weak 
growth. As a result, many borrowers suf-
fer from tight borrowing conditions.

The most important strengths for 
growth are monetary easiness policy. 
Central banks do not limit themselves 
only to continue to apply the very low 
basic interest rates, but they apply from 
time to programs aimed at reducing 
interest rates in certain markets, helping 
certain categories of borrowers, and sup-
porting financial brokerage operations in 
general.

To reduce the risk of medium-term 
prospects contained in the forecast as 
a result of excessive public debt in the 
major advanced economies, supportive 
monetary policies and appropriate struc-
tural reforms will be adopted, in addition 
to adoption of prudent public finances 

policies. 
A good level of progress has been 

achieved in this regard, and fiscal control 
measures planned in the near term have 
been intensified, as stated in October 
2012 issue of the financial observer 
report. 

Policy makers in the United States 
need to move quickly to eliminate the 
risk of financial downturn and raise the 
debt limit - and if they are unable to do 
so, the U.S. economy will be exposed 
to recession again, with the transfer of 
harmful consequences to the rest of the 
world. 

Also, policy makers in the United 
States should accelerate specifying of 

International Monetary Fund (IMF) did not find choice but to warn the world of the setback that marred 
recovery from the global financial crisis occurred in 2008. IMF has found in the recently published 
report of «financial observer» that many of these countries began to lose their enthusiasm to get out 
of the clutches of the crisis, which is still impressive to some extent on the general situation of the 
economies of several countries. It has also pointed to the importance of resolving euro crisis so as not 
to overshadow investors in a way that hinders foreign investment itself.
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Abdullateef Al-furaihi
Editor-in-Chief

Editorial

Partnership in Construction
Well-designed infrastructure facilitates economic develop-

ment and it is a central element in the specialization, efficient 
production and consumption of goods and services. It is also 
vital component in economic growth and development, which 
represent the first step in raising the standards of living.

Infrastructure is a key ingredient in economic success of any 
country. Observers and specialists agree that the most impor-
tant points related to this aspect are the return of infrastructure, 
the role of the private sector, evaluation and implementation 
of infrastructure in practice, the nature of network industries, 
pricing, regulations, political and economic considerations to 
provide the infrastructure.

The different types of infrastructure - internet and telephone 
(land lines and mobile), railway, air, sea and land transport, 
energy and water - each imposes challenge of its own. The 
developing countries are still actually looking into how impor-
tant is infrastructure for the economy?

Can we measure this accurately? How are new technologies 
adopted and can infrastructure services become more efficient? 
Perhaps these questions may increase in case the answers of 
them come from the expected impact, especially in our country 
which has recently seen generous spending from the govern-
ment in various fields.

Through the development plans, the government has put 
these ideas in mind. It made a lot, but, as is the case with all 
countries, comes the role of the private sector, to be a partner in 
this, as a founder and operator, to achieve better performance, 
and profitability to help it to continue and develop quality. So, 
the private sector becomes as expected the first beneficiary of 
that.

We dedicate a subject about infrastructure in this issue as we 
believe in its close relationship to the economy, and its effects 
that exceed the economic benefit, and its importance as part 
of the development and human well-being system sought after 
by our rulers.

Here we are coming after Eid during which we have seen 
great success in the pilgrimage season, and we wish you prog-
ress and success every year, and every festival.

abdullateef.furaihi@tadawul.com.sa
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