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تعد المملكة من �أهم الدول الفاعلة في المنطقة العربية على كل الأ�صعدة،
وه��ي على ال�صعيد االقت�صادي بحكم قوتها ومتانة مركزها المالي وميزاتها
الن�سبية لذلك تجتذب �إل��ى ل�ق��اءات �أو م��ؤت�م��رات تعقد على �أر�ضها نخب من
ال�سا�سة واالقت�صاديين ورجال الأعمال والإدارة في مختلف دول العالم لمناق�شة
العديد من الق�ضايا المهمة محل ًيا و�إقليم ًيا وعالم ًيا.
هذه الم�ؤتمرات تعد �آليات لتطوير وتر�سيخ مكانتها على الخريطة العالمية،
و�إبراز دورها الإيجابي ،ووزنها االقت�صادي كدولة تمتلك �أكبر احتياطي للنفط
في العالم ،وتمتلك ر�ؤو�س �أموال �ضخمة ولها ا�ستثماراتها في كل مكان ،كما �أنها
مركز جذب للأفكار والمعلومات الجديدة التي ت�ساعد متخذ القرار الحكومي� ،أو
القرار اال�ستثماري على الإحاطة بجوانب و�أبعاد ما يخطط لتنفيذه.
وتبدو �أهمية المنتديات والم�ؤتمرات االقت�صادية في �أنها تتخذ من الحوار
�أ�سلو ًبا لها ،يعر�ض المتخ�ص�ص �أو الم�سئول تجربته �أو �أفكاره وتخ�ضع لنقا�ش
نخبة من الح�ضور �أغلبهم �إما متخ�ص�ص �أو �صاحب قرار ،كما �أنها في الغالب
ت�صب في م�صلحة بناء الإن�سان ك��ون االقت�صاد و�سيلة ال��رف��اه الأ�سا�س ونحن
في المملكة نعد الإن�سان الركيزة الأ�سا�سية للتنمية االقت�صادية واالجتماعية،
فهو الم�ستفيد الأول من ثمارها ،لذا ف�إن التركيز على �إب��راز دوره في التنمية،
وحاجاته ليكون فاع ً
ال في هذه التنمية ي�شكالن االنطالقة الأولى وال�ضرورية
لتحقيق نمو متوازن في مختلف القطاعات االقت�صادية.
�إن وا�ضع ال�سيا�سات االقت�صادية الكفيلة باالرتقاء بم�ستوى معي�شة النا�س
ين�شد تحقيق الأه��داف التي ين�شدها المجتمع ،وكذا منفذ هذه ال�سيا�سات بعد
تحولها �إلى م�شاريع �أو �أنظمة تنظم حياة النا�س ويجب �أن نتعلم دوما ومن خالل
لقاء العقول والأفكار االقت�صادية في �أي منا�سبة كيفية �إحداث التغيير النوعي
في الأداء االقت�صادي الذي �سيعود دو ًما على الم�ستفيد من ثمار التنمية.
ولعل �أهم ما يجب االلتفات له لتحقيق الفائدة الق�صوى هو �ضرورة تفعيل
التو�صيات �إن وجدت ،ودرا�سة االقتراحات �إن قدمت فهي تنتج عن المناق�شات التي
تدور بين الم�شاركين والتي تعد المح�صلة النهائية لها لتجاربهم وخبراتهم.

مجلة شهرية مجانية تصدر عن شركة
السوق المالية السعودية
المشرف العام  -رئيس التحرير

عبداللطيف الفريحي
abdullateef.furaihi@tadawul.com.sa
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مسؤول التسويق

كلمة التحرير

عادل الغامدي
adel.saad@tadawul.com.sa

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

النا�شر

�ص.ب  26450ـ الريا�ض 11486
هاتف  01/4197333:فاك�س01/4192640 :

رغم اجلهود التي تبذلها وزارة العمل جتاه توطني الوظائف ،تبدو املسافة
بعيدة بعض الشيء ،ففرص العمل املطروحة من قبل القطاع اخلاص
تواجه أحيانًا بالرفض من جانب كثير من الشباب ممن ال يجدون فيها
مبتغاهم ،يف حني يذهب محللون إلى ضرورة متهيد التربة قبل الزراعة،
عبر نشر التوعية الصحيحة بني جيل الشباب بأهمية االنخراط يف القطاع
اخلاص ال احلكومي ،ويعتبرون املجتمع شريكً ا رئيسيً ا يف تلك املهمة ،إلى
جانب ما يطرحونه من آراء أخرى يعمل هذا امللف على عرضها ومناقشتها.
تفاصيل املوضوع تقرؤونها داخل العدد.

www.rawnaa.com

المدير التنفيذي

ها�شم بن �إبراهيم العدواني

ر�ؤيتنا:
�أن نكون رواد الحلول المتكاملة في الإعالم
المتخ�ص�ص بالعالم العربي..
ر�سالتنا:
نحن �أول �شركة للإعالم المتخ�ص�ص في المملكة العربية
ال�سعودية ن�سعى لتحقيق الريادة عربي ًا من خالل تقديم
حلول متكاملة ومنتجات �إعالمية هادفة ومتميزة بم�صداقية
ومهنية عالية تلبي احتياجات عمالئنا وتحقق ر�ضاهم
وتتجاوز توقعاتهم.
�إدارة ال�ش�ؤون الفنية
�إدارة التحرير المركزي
هاتف 01-4197333 :تحويلة 3540:هاتف 01-4197333 :تحويلة3580:
فـاك�س 01-4192624 :
فـاك�س 01-4192624 :
edit@rawnaa.com

art@rawnaa.com

�إدارة الإعالن والت�سويق
�إدارة تطوير الأعمال
هاتف 01-4197333 :تحويلة 3544:هاتف 01-4197333 :تحويلة3580:
فـاك�س 01-4197696 :
فـاك�س 01-4608897 :
bsd@rawnaa.com

adv@rawnaa.com

�إدارة التوزيع واال�شتراكات
هاتف 01-4197333 :تحويلة3174:
فـاك�س مجاني8001242277 :
pro@rawnaa.com

�إحدى �شركات
الطباعة:

المدير العام لدار اليوم للإعالم

�صالح بن علي الحميدان

نظمت ال�سوق املالية ال�سعودية (ت��داول)
بالتعاون مع جمعية عالقات امل�ستثمرين
ال�����ش��رق الأو���س��ط ور����ش عمل (ع�لاق��ات
امل�ستثمرين) يف املنطقة ال�شرقية مبدينة
ا ُ
خل�بر وذل��ك بتاريخ  7 - 6م��ن جمادى
الآخ��رة  1434هـ املوافق � 17 - 16أبريل
2013م ومتيزت بح�ضور ثالثني من ممثلي
ثمان وع�شرين من ال�شركات املدرجة.

تفتتح يف ال�سابع من مايو �أعمال الدورة الثامنة
من م�ؤمتر «يوروموين» ال�سعودية بح�ضور وزير
املالية ال��دك��ت��ور �إب��راه��ي��م الع�ساف ،والدكتور
حممد اجلا�سر وزي���ر االقت�صاد والتخطيط،
والدكتور توفيق الربيعة وزير التجارة وال�صناعة،
وال��دك��ت��ور �شوي�ش ال�ضويحي وزي���ر الإ���س��ك��ان،
واملهند�س عبداللطيف العثمان حمافظ ورئي�س
جمل�س �إدارة الهيئة العامة لال�ستثمار بال�سعودية
�إىل جانب خرباء وم�س�ؤولني من دول ومنظمات
عاملية يناق�شون على م��دار يومني ق�ضيا مالية
واقت�صادية مهمة.

ك�شفت درا�سة م�سحية قامت بها الغرفة التجارية
بالريا�ض م�ؤخ ًرا عن مدلوالت عدة ميكن يف حال
الأخذ بها تغيري كثري من املظاهر ال�سلبية باملن�ش�آت
والكيانات االقت�صادية باململكة ،بعد ما ر�صدت
�سمات ع��دة قطاعات خدمية ،وخ��رج��ت بنتائج
جيدة ،تتعلق بال�سعودة ،وتطوير تلك القطاعات.

ت��ن��ب��ع �أه��م��ي��ة ت��ت��ب��ع م�����س��ار ت��ط��ور ال��ع�لاق��ات
االقت�صادية بني دول جمل�س التعاون اخلليجي
واالحت��اد الأوروب���ي من املكانة التي يحتالنها
�إقليم ًيا وعرب ًيا ودول�� ًي��ا ،حيث �إن جن��اح هذه
منوذجا للعالقات الدولية
العالقات قد ي�شكل
ً
الناجحة واملثمرة التي ت�أخذ باالعتبار م�صالح
كافة الأط���راف ،وه��و املبد�أ ال��ذي �أكدته دول
املجل�س طوال مباحثاتها مع االحتاد الأوروبي.

اقتصاديات

إعالن بشأن تحديد فترة حظر تعامالت
أعضـاء مجالس اإلدارات وكبـار التنفيذيين

مجموعة العشرين ترفض وضع
أهداف صعبة لخفض الديون

نمو أرباح «أسواق العثيم» %21

السعودية في المركز الـ 15
بين أكبر المصَدّرين عالمياً

أرباح «موبايلي» ترتفع  %11في الربع
األول إلى  1.34مليار ريال

أسواق عالمية

سيدات األعمال ..والشباب
متى يدرك العالم مزايا مساندته لهم؟

اقتصاديات

تداول تختتم ورش عمل عالقات المستثمرين للعام الثاني
نظمت ال�سوق املالية ال�سعودية (ت��داول)
بالتعاون مع جمعية عالقات امل�ستثمرين ال�شرق
الأو�سط ور�ش عمل (عالقات امل�ستثمرين) يف
املنطقة ال�شرقية مبدينة ا ُ
خل�بر وذل��ك بتاريخ
 7 - 6من جمادى الآخ��رة  1434هـ املوافق 16
 � 17أبريل 2013م ومتيزت بح�ضور ثالثني منممثلي ثمان وع�شرين من ال�شركات املدرجة.
ت���أت��ي ور����ش ع��م��ل ع�لاق��ات امل�ستثمرين
التي ا�ستمرت للعام الثاين على التوايل �ضمن
مبادرة (ت��داول) التوعوية حيث تقوم بتنظيم
ور����ش ع��م��ل خ��ا���ص��ة با�سرتاتيجيات ع�لاق��ات
امل�ستثمرين و�أف�����ض��ل ممار�ساتهم .وق��د متت
مناق�شة ممار�سات عالقات امل�ستثمرين على
�أر����ض ال��واق��ع ،مم��ا �ساعد م�����س���ؤويل عالقات
امل�ستثمرين على القيام بدورهم بالإ�ضافة �إىل
ت�شجيع تطبيق �أف�ضل املمار�سات يف هذا املجال.
�صرح الأ�ستاذ عبداهلل ال�سويلمي  -املدير
التنفيذي لل�سوق املالية ال�سعودية بهذه املنا�سبة
قائ ًال:
«�ساهمت مبادرة (تداول) لتوعية عالقات
امل�ستثمرين التي ب��د�أت من  2011وا�ستمرت
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حتى  2013يف زيادة وعي ال�شركات املدرجة يف
ال�سوق ال�سعودية يف جمال عالقات امل�ستثمرين؛
ح��ي��ث �سجلت ت����داول ت���ط���و ًرا ن��وع�� ًي��ا وع��دد ًي��ا
م��ن خ�لال جت��اوب وح�ضور ممثلي ال�شركات

املدرجة وتزايد عدد ح�ضور م�س�ؤويل عالقات
امل�ستثمرين .ت�شكر ت��داول امل�شاركني يف ور�ش
العمل ون�أمل يف �أن نرى مزيدً ا من املمار�سات يف
هذا املجال».

في ثالث فترات مجدولة
هيئة السوق المالية تحظر تعامالت مجالس اإلدارات وكبار التنفيذيين
�أعلنت هيئة ال�سوق املالية �أن فرتات
حظر تعامالت �أع�ضاء جمال�س الإدارات
وك��ب��ار التنفيذيني ب��ن��اء على م��ا ورد يف
امل��ادة( )50من قواعد الت�سجيل والإدراج
هي كالآتي:
 .1ال�شركات التي تتبع التاريخ الهجري
يف �سنتها املالية وتنتهي فرتتها املالية
الأولية يف 1434/6/30هـ (ح�سب تقومي �أم

القرى) املوافق 2013/5/10م تبد�أ فرتة
احلظر من تاريخ 1434/6/16ه��ـ املوافق
2013/4/26م وتنتهي بتاريخ �إعالن ون�شر
القوائم املالية الأولية بعد فح�صها لل�شركة.
 .2ال�شركات التي تنتهي فرتتها املالية
الأولية يف 2013/6/30م تبد�أ فرتة احلظر
من تاريخ 2013/6/16م وتنتهي بتاريخ
�إع�لان ون�شر القوائم املالية الأول��ي��ة بعد

فح�صها لل�شركة.
 .3ال�شركات التي تتبع التاريخ الهجري
يف �سنتها املالية وتنتهي فرتتها املالية
الأولية يف 1434/7/30هـ (ح�سب تقومي �أم
القرى) املوافق 2013/6/09م تبد�أ فرتة
احلظر من تاريخ 1434/7/16ه��ـ املوافق
2013/5/26م وتنتهي بتاريخ �إعالن ون�شر
القوائم املالية الأولية بعد فح�صها لل�شركة.

..وتستفسر عن أسباب ارتفاع أسهم ثالث شركات
انطال ًقا من م�س�ؤوليات هيئة ال�سوق
املالية يف حماية املواطنني وامل�ستثمرين
يف الأوراق املالية م��ن امل��م��ار���س��ات غري
العادلة� ،أو غري ال�سليمة� ،أو التي تنطوي
ع��ل��ى اح��ت��ي��ال� ،أو غ�����ش� ،أو ت��دل��ي�����س� ،أو
ت�لاع��ب ،وال��ع��م��ل ع��ل��ى حتقيق ال��ع��دال��ة
والكفاية وال�شفافية يف معامالت الأوراق
املالية ،والقيام بالتحري والتحقيق يف
خم��ال��ف��ات �أح��ك��ام ن��ظ��ام ال�����س��وق املالية
ولوائحه التنفيذية ،وحيث الحظت الهيئة

وج���ود ع���دد م��ن ال��ت��ع��ام�لات ال��ت��ي متت
م�ؤخر ًا على �أ�سهم �شركة تهامة للإعالن
وال��ع�لاق��ات ال��ع��ام��ة ���ش��رك��ة امل�����ش��روع��ات
ال�سياحية (�شم�س) وال�شركة ال�سعودية
الهندية للت�أمني التعاوين (وف���ا) التي
ي�شتبه يف خمالفتها لأح���ك���ام ال��ن��ظ��ام
ولوائحه التنفيذية� ،أ�صدر جمل�س الهيئة
قراره املت�ضمن �إلزام ال�شركات املذكورة
الإف�����ص��اح ال��ف��وري ع��ن م���دى وج���ود �أي
ت��ط��ورات ج��وه��ري��ة والإع��ل��ان ع��ن ذل��ك

للجمهور ح�سب متطلبات قواعد الت�سجيل
والإدراج ،وتكليف الإدارات املخت�صة
يف الهيئة ب����إج���راء ال��ت��ح��ري والتحقيق
العاجلني يف ���ش���أن التعامالت امل��ذك��ورة
و�إك��م��ال ما يلزم يف ه��ذا ال�ش�أن وتطبيق
الأح��ك��ام النظامية ذات العالقة .وت��ود
الهيئة الت�أكيد يف هذا ال�صدد على �أهمية
التزام جميع املتعاملني وامل�ستثمرين يف
ال�سوق �أحكام نظام ال�سوق املالية ولوائحه
التنفيذية ال �سيما الئحة �سلوكيات ال�سوق.

السوق المالية السعودية (تداول) تعلن عن إيقاف تداول
وإلغاء اإلدراج لصكوك الشركة السعودية للصناعات
األساسية اإلصدار الثالث
�أعلنت ال�سوق املالية ال�سعودية (تداول) �أنه مت �إيقاف
التداول على �صكوك ال�شركة ال�سعودية لل�صناعات الأ�سا�سية
الإ���ص��دار الثالث وذل��ك اليوم االثنني 1434/06/05ه����ـ
امل��واف��ق 2013/04/15م وذل��ك بناء على موافقة هيئة

ال�سوق املالية على طلب ال�شركة ال�سعودية لل�صناعات
الأ�سا�سية �شراء (ا�سرتداد) ال�صكوك من جميع حملتها
للإ�صدار الثالث ،كما �أنه �سوف يتم �إلغاء الإدراج بتاريخ
الأربعاء 1434/07/05هـ املوافق 2013/5/15م.
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اقتصاديات

انخفاض أرباح «التصنيع»
 %32في الربع األول
بلغ �صايف الربح ل�شركة الت�صنيع الوطنية خالل الربع الأول
 355.4مليون ريال مقابل  524.4مليون ريال للربع املماثل من
العام ال�سابق بانخفا�ض  32.2يف املائة ومقابل  242مليون ريال
للربع ال�سابق بارتفاع  46.9يف املائة .كما بلغ �إجمايل الربح خالل
الربع الأول نحو  1.375مليار ريال مقابل  1.563مليار ريال للربع
املماثل من العام ال�سابق وذل��ك بانخفا�ض  12.1يف املائة.
وبلغت ربحية ال�سهم خالل ثالثة �أ�شهر  0.53ريال مقابل
 0.78ريال للفرتة املماثلة من العام ال�سابق.

نمو أرباح «أسواق العثيم» %21
�أعلنت �شركة �أ�سواق عبداهلل العثيم النتائج املالية الأولية
املوحدة للفرتة املنتهية يف � 31آذار (مار�س)  ،2013حيث بلغ �صايف
الربح خالل الربع الأول  40.8مليون ريال ،مقابل  33.9مليون
ريال للربع املماثل من العام ال�سابق وذلك بارتفاع قدره  20.5يف
املائة .ومقابل  60.5مليون ريال للربع ال�سابق وذلك بانخفا�ض
ق��دره  32.5يف املائة .كما بلغ �إجمايل الربح خالل الربع الأول
 82.8مليون ريال ،مقابل  71.9مليون ريال للربع املماثل من العام
ال�سابق ،وذلك بارتفاع قدره  15يف املائة .وبلغت ربحية ال�سهم
خالل ثالثة �أ�شهر  1.81ريال ،مقابل  1.5ريال للفرتة املماثلة من
العام ال�سابق.

«الفخارية» ترفع أرباحها
 %16في  3أشهر
أرباحا
حققت ال�شركة ال�سعودية لإنتاج الأنابيب الفخارية � ً
�صافية خ�لال ال��رب��ع الأول بلغت  22مليون ري��ال مقابل 19
مليون ريال للربع املماثل من العام ال�سابق وذلك بارتفاع قدره
 15.8يف املائة ومقابل  23.7مليون ريال للربع ال�سابق وذلك
بانخفا�ض قدره  7.2يف املائة .كما بلغ �إجمايل الربح خالل
الربع الأول  29.4مليون ريال مقابل  26.6مليون ريال للربع
املماثل من العام ال�سابق بارتفاع قدره  10.5يف املائة .وبلغت
ربحية ال�سهم خالل الثالثة �أ�شهر  1.47ري��ال مقابل 1.27
ريال للفرتة املماثلة من العام ال�سابق.
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ارتفاع أرباح
«أسمنت الشرقية» %5

�أعلنت �شركة �أ�سمنت املنطقة ال�شرقية النتائج املالية الأولية
للفرتة املنتهية يف � 31آذار (مار�س)  ،2013حيث بلغ �صايف الربح
خالل الربع الأول  109ماليني ريال ،مقابل  104ماليني ريال للربع
املماثل من العام ال�سابق بارتفاع ق��دره  4.8يف املائة ومقابل 106
ماليني ريال للربع ال�سابق ،وذلك بارتفاع قدره  2.8يف املائة .كما بلغ
�إجمايل الربح خالل الربع الأول  115مليون ريال ،مقابل  124مليون
ريال للربع املماثل من العام ال�سابق ،وذلك بانخفا�ض قدره  7.3يف
املائة .وبلغت ربحية ال�سهم خالل الثالثة �أ�شهر  1.27ريال ،مقابل
 1.21ريال للفرتة املماثلة من العام ال�سابق.

أرباح «موبايلي» ترتفع  %11في
الربع األول إلى  1.34مليار ريال

أرباحا �صافية خالل الربع
حققت �شركة احتاد ات�صاالت «موبايلي» � ً
الأول بلغت  1.34مليار ريال ،مقابل  1.207مليار ريال للربع املماثل من
العام ال�سابق ،وذلك بارتفاع قدره  11يف املائة ،ومقابل  1.87مليار ريال
للربع ال�سابق وذلك بانخفا�ض قدره  29يف املائة .وقد بلغت ربحية ال�سهم
خالل الأ�شهر الثالثة  1.74ريال ،مقابل  1.57ريال للفرتة املماثلة من
العام ال�سابق.
و�أع��ادت موبايلي �سبب االرتفاع يف �صايف الربح خالل الربع الأول
مقارنة بالربع املماثل من العام ال�سابق �إىل ارتفاع �إي��رادات البيانات
ب�شكل رئي�س وا�ستمرار ارتفاع �إيرادات قطاع الأعمال .كما عزت ال�شركة
�سبب انخفا�ض �صايف الربح خالل الربع الأول ،مقارنة بالربع ال�سابق �إىل
�أنه عادة ما تكون نتائج الربع الأخري من العام �أف�ضل من الربع الأول الذي
يليه ،نظ ًرا لتزامنها مع مو�سم احلج ومنا�سبات نهاية العام.
وقال املهند�س عبدالعزيز ال�صغري رئي�س جمل�س الإدارة� :إن ا�ستمرار
منو ال�شركة �سي�أتي من قطاعي ال�شركات والبيانات ،حيث �إن لدى ال�شركة
ر�ؤية وا�ضحة الحتياجات ومتطلبات قطاع الأعمال يف ال�سعودية� ،إىل جانب
امتالكها �شبكات وا�سعة للجيل الثالث والرابع يف منطقة ال�شرق الأو�سط
و�شمال �إفريقيا� ،إ�ضافة �إىل �أن منو قطاع االت�صاالت �سي�ستمر مدعوم
بقوة توقعات اقت�صاد ال�سعودية �إىل جانب تزايد النفقات احلكومية.
ويف هذا ال�سياق ،وقعت ال�شركة اتفاقية �شراكة ا�سرتاتيجية مع �شركة
 Virtustreamالعاملية لتقدمي خدمات احلو�سبة ال�سحابية والبنية
التحتية الالزمة لدعم قطاع الأع��م��ال لكل من الكيانات االقت�صادية
الكبرية ،وكذلك املن�ش�آت املتو�سطة وال�صغرية.
و�ستقدم ال�شركة �أي ً
�����ض��ا جميع اخل��دم��ات امل�ضافة مثل الن�سخ
االحتياطية وا�ستعادتها.
وتابع ال�صغري �أن ال�شركة وقعت � ً
أي�ضا اتفاقية مع �شركة Jasper
امل��زود العاملي حللول  ،M2Mمتكن «موبايلي» من رف��ع كفاءة الربط
الال�سلكي بني الأجهزة املتعددة وتوفري خدمات يف قطاع �أنظمة املالحة
الذكية و�أنظمة التحكم عن بعد.

تراجع أرباح «الخضري» %56

ربحا
حققت �شركة �أبناء عبداهلل عبداملح�سن اخل�ضري ً
�صاف ًيا خالل الربع الأول بلغ  18.28مليون ريال مقابل 41.80
مليون ري��ال للربع املماثل من العام ال�سابق ،وذل��ك بانخفا�ض
قدره  56.30يف املائة ،ومقابل  27.25مليون ريال للربع ال�سابق،
وذلك بانخفا�ض قدره  32.9يف املائة .كما بلغ �إجمايل الربح
خالل الربع الأول  45.76مليون ريال مقابل  68.31مليون ريال
للربع املماثل من العام ال�سابق ،وذل��ك بانخفا�ض ق��دره  33يف
املائة .وبلغت ربحية ال�سهم خالل ثالثة �أ�شهر  0.34ريال مقابل
 0.79ريال للفرتة املماثلة من العام ال�سابق.

ارتفاع أرباح «الزامل للصناعة» %67

بلغت الأرباح ال�صافية ل�شركة الزامل لال�ستثمار ال�صناعي
«الزامل لل�صناعة» خالل الربع الأول  62.7مليون ريال ،مقابل
 37.5مليون ريال للربع املماثل من عام  2012وذلك بارتفاع
ق��دره  67.1يف املائة ومقابل  61.4مليون ري��ال خ�لال الربع
ال�سابق وذلك بارتفاع قدره  2.1يف املائة .كما بلغ �إجمايل الربح
خالل الربع الأول  299.8مليون ريال ،مقابل  240.6مليون ريال
خالل الربع املماثل من عام  2012وذلك بارتفاع قدره 24.6
يف املائة .وبلغت ربحية ال�سهم الواحد خالل ثالثة �أ�شهر 1.04
ريال ،مقابل  0.63ريال للفرتة املماثلة من عام .2012
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اقتصاديات

ألمانيا تستبعد منح حزمة مساعدات أخرى لقبرص

ا�ستبعد وزي���ر امل��ال��ي��ة الأمل���اين
فولفجاجن �شويبله منح قرب�ص حزمة
م�ساعدات �إ�ضافية م��ن جمموعة
اليورو.
ويف مقابلة م��ع جملة فوكو�س
الأمل��ان��ي��ة ،ق��ال ال��وزي��ر املنتمي �إىل
ح���زب امل�ست�شارة �أجن��ي�لا مريكل
امل�سيحي الدميقراطي� :إنه لن يكون
هناك �أكرث من املليارات الع�شرة التي
مت �إقرارها لإنقاذ اقت�صاد اجلزيرة
املتو�سطية الع�ضو يف منطقة اليورو.
وا�ستطرد الوزير الأملاين قائ ًال:
�إن���ه ل��و زادت ال��ق��رو���ض املمنوحة
لقرب�ص ع��ن ه��ذا احل��د فلن يكون
ه��ن��اك �ضمان ل��ق��درة ق�بر���ص على
�سداد ديونها.
وك��ان��ت امل��ف��و���ض��ي��ة الأوروب���ي���ة
والبنك املركزي الأوروب���ي قد رفعا
من توقعاتهما اخلا�صة بحجم الأموال التي �ستحتاج
�إليها قرب�ص يف الفرتة املقبلة وحتى الربع الأول من
العام  2016من � 17إىل  23مليار يورو.
من ناحية �أخ��رى ،و�صف �شويبله عملية �إنقاذ
قرب�ص ب�أنها من��وذج لأزم���ات م�شابهة �أخ���رى يف
املنطقة ،م�ش ًريا �إىل �أن �إ�شراك �أ�صحاب ال�سندات
وامل��ودع�ين يجب �أن ي��ك��ون �أم���� ًرا طبيع ًيا يف حال
واجهت �أي م�ؤ�س�سة مالية �أزمة.
ودافع �شويبله عن رئي�س جمموعة اليورو يروين

دي�سلبلوم ال��ذي ك��ان قد تعر�ض النتقادات ب�سبب
ت�صريحات م�شابهة.
وح���ذر وزي���ر امل��ال��ي��ة الأمل����اين م��ن �أن الف�شل يف
م�ساعدة قرب�ص ميكن �أن يبعث مبوجات �صدمة يف
�أنحاء منطقة اليورو ،وق��ال مع بدء الربملان الأمل��اين
مناق�شة حزمة م�ساعدات �إنقاذ قرب�ص�« :إذا مل ن�ساعد
قرب�ص ،فحينئذ� ،ستتعر�ض البالد حت ًما للإفال�س».
وح���ذر م��ن �أن ذل��ك ي��ه��دد مبخاطر انتقال
العدوى �إىل دول �أخرى مت�أزمة يف املنطقة ،و�أو�ضح

لنواب الربملان �أن «امل�ساعدة بالن�سبة لقرب�ص
�ضرورية ل�ضمان اال�ستقرار والفعالية ملنطقة
اليورو ب�أ�سرها».
وط��ال��ب فولفجاجن �شويبله ال�برمل��ان الأمل���اين
باملوافقة على حزمة امل�ساعدات املقررة لقرب�ص،
كما ط��ال��ب ب��امل��واف��ق��ة على مت��دي��د �آج���ال قرو�ض
امل�ساعدات املمنوحة ل��دول مت�أزمة �أخ��رى
داخل منطقة اليورو وهي �أيرلندا
والربتغال.

تراجع الصادرات الجزائرية وارتفاع الواردات
تراجعت ال�صادرات اجلزائرية خالل الربع الأول من العام اجلاري بن�سبة
 2يف املئة باملقارنة مع الفرتة نف�سها من العام املا�ضي.
و�أو�ضحت �أرق��ام ن�شرتها اجلمارك اجلزائرية �أن قيمة هذه ال�صادرات
بلغت خالل الفرتة املذكورة  20.3مليار دوالر مقابل  20.7مليار خالل نف�س
الفرتة من العام املا�ضي.
وعزت اجلمارك هذا الرتاجع �إىل انخفا�ض �صادرات املحروقات ب�أكرث من
 3باملئة واملنتجات اخلام بـ  28.4باملئة و�سلع التجهيز ال�صناعية بـ  26باملئة.
ارتفاعا
و�أ�شارت البيانات الإح�صائية يف املقابل �إىل �أن الواردات �سجلت
ً
بن�سبة  18.8باملئة خالل الربع الأول من العام احلايل لت�صل �إىل  12.6مليار
دوالر مقابل  10.6مليار خالل نف�س الفرتة من العام املا�ضي.
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السعودية في المركز الـ  15بين أكبر المصدرين عالمياً

حققت اململكة املركز الـ  15بني �أكرب امل�صدّرين
يف العامل ،واملركز الـ  30بني �أكرب امل�ستوردين؛ من
بني �أقوى  30دولة يف الن�شاط التجاري ذكرت ذلك
منظمة التجارة العاملية يف تقريرها ال�سنوي عن
التجارة العاملية.
و�أظ��ه��ر التقرير الإح�����ص��ائ��ي للمنظمة لعام
2012م وتوقعاتها لعام 2013م� ،أن اململكة �صدّرت
يف العام املا�ضي مبا قيمته  386مليار دوالر ،بزيادة
قدرها  6يف املئة عن قيمة �صادراتها عام 2011م.
وهذه �أعلى زيادة يف ال�صادرات على الإطالق
يتم حتقيقها خ�لال ع��ام بعد ال�صني التي ارتفع
حجم جت��ارت��ه��ا مب��ق��دار  8يف امل��ئ��ة ،وم�� ّث��ل��ت قيمة
�صادرات اململكة ما ن�سبته  2.1يف املئة من احلجم
الكلي لل�صادرات العاملية.
وم��ن جانب ال����واردات ،ا���س��ت��وردت اململكة يف
العام املا�ضي �سل ًعا بقيمة  144مليار دوالر ،بزيادة
قدرها  9يف املئة عن 2011م ،وكانت هي الأخرى
�أعلى زيادة يف اال�سترياد خالل عام بعد �سنغافورة
التي �سجلت زيادة قدرها  11يف املئة ،ومثلت قيمة
ا�ستريادات اململكة ن�سبة  0.8يف املئة.
و�أ�صبحت ال�صني يف عام 2012م �أكرب م�صدر
لل�سلع ال��ت��ج��اري��ة يف ال��ع��امل ،بعد �أن بلغت قيمة
�صادراتها تريليوين و 49مليار دوالر ،ت�أتي بعدها
الواليات املتحدة مب�سافة بعيدة يف املركز الثاين
ب�صادرات بلغت قيمتها تريليوين و 547مليار دوالر.
وكانت ح�صة ال�صني من التجارة العاملية 11.2
يف املئة ،والواليات املتحدة  8.4يف املئة .وجاءت
�أملانيا يف املركز الثالث ب�صادرات بلغت قيمتها
تريليوين و 407مليارات دوالر.

وم��ن امل��رك��ز ال��راب��ع �إىل ال��ـ  14ج��اءت ح�سب
الرتتيب :اليابان ب�صادرات بلغت قيمتها  799مليار
دوالر ،وهولندا  656مليار دوالر ،وفرن�سا 569
مليار ،وكوريا اجلنوبية  ،548ورو�سيا  ،529و�إيطاليا
 500وهونك كونك  -ال�صني (املنطقة التجارية
لل�صادرات الداخلية و�إعادة ال�صادرات) يف املركز
العا�شر  ،493وبريطانيا  ،468وكندا  ،455وبلجيكا
 ،446و�سنغافورة (املنطقة التجارية لل�صادرات
الداخلية و�إع���ادة ال�����ص��ادرات) يف امل��رك��ز ال��ـ 14
(.)408
وبعد اململكة جاءت املك�سيك يف املركز الـ ،16
وم��ن ال��ـ � 17إىل ال��ـ  30ك��ل م��ن :تايبه ال�صينية،
والإمارات  300مليار ،والهند ،و�إ�سبانيا ،و�أ�سرتاليا،
وال��ب�رازي����ل ،وت��اي�لان��د ،وم��ال��ي��زي��ا ،و���س��وي�����س��را،
و�إندوني�سيا ،وبولندا ،وال�سويد ،والنم�سا ،والرنويج.
كما و�ضع التقرير اململكة يف املرتبة العا�شرة
بني �أكرب الدول امل�صدرة الـ  30يف العامل ،ويف املركز
الـ  22بني �أكرب امل�ستوردين بعد �أن احت�سب االحتاد
الأوروب���ي بدوله ال��ـ  27ككتلة اقت�صادية واح��دة،
م�ستثن ًيا بذلك التجارة الداخلية بني دوله.
وبخالف اململكة والإم��ارات ،مل تظهر �أي دولة
عربية �أو �شرق �أو�سطية �أخ��رى يف قائمة �أك�بر الـ
 30امل�صدّرين وامل�ستوردين يف العامل خالل العام
املا�ضي .ومن حيث القيمة املالية ،فقد بلغ املجموع
الكلي لل�صادرات العاملية للب�ضائع يف عام 2012م
نحو  18.325مليار دوالر  18تريليونا و 325مليار
دوالر ،واال���س��ت�يرادات  18تريليوين و 565مليار
دوالر .و�أو�ضحت منظمة التجارة �أن منو التجارة
العاملية انخف�ض �إىل  2يف املئة يف عام 2012م ،من

 5.2يف املئة عام 2011م .وتوقعت �أن تبقى جتارة
الب�ضائع العاملية «راك��دة» يف عام 2013م ،ب�سبب
«ا�ستمرار امل�صاعب االقت�صادية يف �أوروبا».
وق��ال��ت املنظمة يف �آخ���ر توقعاتها ع��ن ع��ام
2013م� :إن معدل منو العام اجل��اري لن يتجاوز
ن�سبة  3.3يف املئة ،وتقل ه��ذه الن�سبة عن معدل
النمو ال��ذي توقعته املنظمة �ساب ًقا البالغ  5.6يف
امل��ئ��ة(ت��وق��ع��ات ب��داي��ة ع��ام 2012م) ث��م  4.5يف
املئة(توقعات �سبتمرب املا�ضي).
ويبتعد معدل منو عام 2013م مب�سافة بعيدة
عن معدل النمو املتو�سط الذي مت حتقيقه خالل
ال�سنوات الـ  20املا�ضية (2012 - 1992م) الذي
بلغ  5.3يف املئة ،وهو �أدنى � ً
أي�ضا من املعدل العام
للنمو الذي مت ت�سجيله قبل اندالع الأزمة املالية
عام 2008م ،وال��ذي بلغ  6يف املئة �سنو ًيا .لكن
رغم ذلك فهو �أف�ضل من ن�سبة الـ  2يف املئة التي
مت ت�سجيلها عام 2012م.
وتوقع املدير العام ملنظمة التجارة با�سكال �أن
يبلغ منو التجارة العاملية يف 2014م ن�سبة  5يف
املئة« ،لتعود التجارة العاملية وت�صبح من جديد
حمر ًكا للنمو واالزدهار» ،و�أ�ضاف« :الطريق الذي
جدا ،ما علينا �إال �أن جند
ينبغي �أن ن�سلكه وا�ضح ً
الإرادة القوية».
وم���ن ح��ي��ث ال��ن��م��و امل��ت��ح��ق��ق ح�����س��ب امل��ن��اط��ق
اجلغرافية� ،سجلت �إفريقيا العام املا�ضي �أكرب منو
يف ال�صادرات ،بن�سبة  6.1يف املئة� ،أعقبتها �أمريكا
ال�شمالية (كندا ،الواليات املتحدة ،املك�سيك) التي
ارتفعت �صادراتها بن�سبة  4.5يف املئة بف�ضل منو
ال�صادرات الأمريكية بن�سبة  4.1يف املئة.
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اقتصاديات

مجموعة العشرين ترفض وضع أهداف
صعبة لخفض الديون

تراجع وزراء مالية جمموعة الع�شرين عن
م�ساع طويلة الأمد للتق�شف املايل لدى حكومات
الدول الغنية ،راف�ضني فكرة تبني �أهداف �صعبة
لتقلي�ص ال َّد ْين العام مما يعك�س املخاوف ب�ش�أن
تباط�ؤ التعايف العاملي.
وق��ال��ت جم��م��وع��ة ال��ع�����ش��ري��ن ،ال��ت��ي ت�ضم
اق��ت�����ص��ادات متقدمة ونا�شئة� :إن��ه��ا �سرتاقب
الآث��ار ال�سلبية املرتتبة على �سيا�سات التحفيز
النقدي ال�ضخم كالتحفيز الياباين .يف �إ�شارة
�إىل خم��اوف ال��دول النامية من �أن تهدد تلك
ال�سيا�سات ب����إغ���راق اق��ت�����ص��ادات��ه��ا ب��الأم��وال
ال�ساخنة ورفع قيمة عمالتها.
ونقلت «روي�ترز» عن وزي��ر املالية الرو�سي
�أنطون �سيلوانوف قوله خالل م�ؤمتر �صحايف:
�إن هناك م�س�ؤولون يف جمموعة الع�شرين يرون
�أن خف�ض ال َّد ْين ب�شكل عام �أهم من و�ضع �أرقام
حمددة.
و�أ����ض���اف« :اتفقنا على �أن ه��ذه �ستكون
ونوعا من الأهداف اال�سرتاتيجية
�ضوابط مرنة ً
التي قد يتم تعديلها �أو �ضبطها بناء على حالة
اقت�صاد كل دولة».
وعبرّ ت رو�سيا  -التي تتوىل رئا�سة جمموعة
الع�شرين ه��ذا العام  -عن �أملها يف التو�صل
التفاق حول حتديد �أهداف ثابتة خلف�ض ال َّد ْين
عندما يجتمع قادة املجموعة يف �سان بطر�سربج
يف �أيلول (�سبتمرب).
غري �أن الواليات املتحدة واليابان عار�ضتا
ب�شدة فكرة االل��ت��زام ب���أه��داف حم��ددة لن�سبة
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ال َّد ْين من الناجت املحلي الإجمايل حيث ت�سعى
وا�شنطن لإب��ق��اء تركيز جمموعة الع�شرين
من�ص ًبا على النمو.
وق��ال وزي��ر املالية الكندي جيم فالهرتي:
«ب�صراحة كان من املمكن �أن تكون اللهجة �أكرث
قدما �إىل الأمام».
قوة ولكنها كافية للم�ضي ً
وقالت جمموعة الع�شرين�« :إن��ه��ا �ستنتبه
�إىل الآثار اجلانبية التي قد ترتتب على فرتات
التحفيز النقدي الطويلة» ،وهي عبارة �أ�ضيفت
بعد ت�أكيد كوريا اجلنوبية �ضرورة �أخذ خماوف
الأ�سواق النا�شئة يف االعتبار.
وقال البيان« :يجب توجيه ال�سيا�سة النقدية
نحو ا�ستقرار الأ�سعار املحلية واال�ستمرار يف
دعم التعايف االقت�صادي».
وذك���ر وزي���ر مالية ال��ي��اب��ان ت���ارو �أ���س��و �أن
ال�سيا�سات االقت�صادية التي تبناها رئي�س وزراء
بالده �شينزو �آبي �أدت �إىل انخفا�ض قيمة الني
ولكن يف الوقت نف�سه �أدى التحفيز �إىل انت�شال
البالد من براثن االنكما�ش.
وق��ال �أ�سو ملركز الدرا�سات اال�سرتاتيجية
والدولية يف وا�شنطن« :من يقول �إن انخفا�ض
متاما».
قيمة الني هو هدفنا يخطئ الفهم ً
و�أ�ضاف« :معدل الت�ضخم الكبري يبلغ من
ال�صعوبة واال�ستمرارية حدً ا يتعذر معه التخل�ص
م��ن��ه .ويف النهاية �سي�ضر انكما�ش اقت�صاد
اليابان بالعامل �أجمع».
ومل يكن بنك ال��ي��اب��ان ه��و ال��وح��ي��د ال��ذي
يغرق اقت�صاد ب�لاده بتمويالت رخي�صة ،يف

م�سعى لتعزيز معدل
االق�ترا���ض والإن���ف���اق ،بل
كذلك يفعل جمل�س االحتياطي
االحت��ادي الأمريكي (البنك املركزي)
وبنك �إجن��ل�ترا �إىل حد م��ا ،ف�ضلاً عن البنك
املركزي الأوروبي.
وقال وزير املالية الهندي بي �شيدامبارام يف
معهد بيرت�سون يف وا�شنطن« :منو اليابان ي�صب
يف م�صلحة الهند .وركودها لي�س يف م�صلحة
الهند .ومن ثم نريد لليابان �أن تنمو».
وقال وزير املالية الربازيلي جيدو مانتيجا:
�إن اجلهود التحفيزية التي تبذلها اليابان ميكن
تفهمها ،نظ ًرا لتاريخها الطويل يف االنكما�ش.
لكنه �أ�ضاف �أن��ه ينبغي ملجموعة الع�شرين �أن
تظل متيقظة لأ�سعار ال�صرف.
وح��ث ق��ادة الع�شرين منطقة ال��ي��ورو على
���س��رع��ة ال��ت��ح��رك ن��ح��و �إق��ام��ة احت���اد م�صريف
للم�ساعدة على �إنعا�ش اقت�صاد املنطقة .ورغم
ذلك �أكدت �أملانيا موقفها ال�سابق ب�ضرورة تغيري
قوانني االحت��اد الأوروب���ي قبل ت�أ�سي�س االحتاد
امل�صريف الذي يهدف �إىل م�ساعدة امل�صارف
املتعرثة مما يرجح ت�أجيل العملية.
وقال بع�ض املندوبني� :إن م�شكالت منطقة
اليورو هيمنت على مناق�شات جمموعة الع�شرين
يف الوقت ال��ذي ف�شلت فيه �إج��راءات التق�شف
ال�����ص��ارم��ة يف ان��ت�����ش��ال املنطقة م��ن رك��وده��ا
االقت�صادي .وت�ستحث الواليات املتحدة �أوروبا
على تخفيف حدة التق�شف يف ميزانياتها.

المملكة تجدد التزامها بتعزيز
استقرار السوق النفطية
جدد الدكتور �إبراهيم الع�ساف وزير املالية التزام اململكة بتعزيز
ا�ستقرار ال�سوق النفطية ،مع العمل على حتقيق ا�ستقرارها لدعم منو
االقت�صاد العاملي.
و�أك���د الع�ساف خ�لال تر�ؤ�سه وف��د اململكة يف اجتماعات اللجنة
النقدية واملالية الدولية التابعة ل�صندوق النقد الدويل م�ؤخ ًرا ،ا�ستمرار
الأداء القوي لالقت�صاد ال�سعودي املتمثل يف ارتفاع النمو واعتدال معدل
مو�ضحا �أن الآفاق االقت�صادية متو�سطة املدى �إيجابية مع توقع
الت�ضخم،
ً
النمو القوي يف الناجت املحلي الإجمايل غري النفطي.
ووف ًقا لـ«وا�س»� ،أو�ضح وزير املالية �أن ميزانية  2013ا�ستمرت يف
الرتكيز على دعم التنمية االقت�صادية بهدف حتقيق منو قوي وم�ستدام،
�إ�ضافة �إىل �إيجاد فر�ص عمل مع اال�ستمرار يف �إعطاء الأولوية مل�شاريع
البنية التحتية ،والتعليم ،وال�صحة ،والتدريب ،واخلدمات االجتماعية.
وتطرق �إىل جمال القطاع امل�صريف ،حيث �أكد متانة و�سالمة القطاع،
الفتًا �إىل �أن العمل جا ٍر على تطبيق متطلبات بازل 3وف ًقا ملا �أقرته جلنة
ب��ازل .وفيما يتعلق بدعم املن�ش�آت ال�صغرية واملتو�سطة �أك��د الدكتور
الع�ساف �أن اململكة اتخذت العديد من الإجراءات لدعم هذه املن�ش�آت،
مبا يف ذلك ت�شجيع البنوك الوطنية على القيام بدور فعال يف تقدمي
اخلدمات امل�صرفية لقطاع املن�ش�آت ال�صغرية واملتو�سطة.
كما رحب الع�ساف بتوظيف  12موظ ًفا وموظفة �سعوديني يف �صندوق
النقد الدويل ،حا ًثا امل�س�ؤولني فيه على اال�ستمرار يف العمل على تعزيز
وجود �أبناء اململكة والدول العربية يف الكادر الوظيفي لل�صندوق.

دعوى قضائية
بريطانية ضد ضريبة
المعامالت المالية
األوروبية
رفعت احلكومة الربيطانية دعوى ق�ضائية �أمام املحكمة
الأوروبية �ضد �ضريبة املعامالت املالية املزمع تطبيقها يف 11
دولة تابعة لالحتاد الأوروبي.
وقال جورج �أو�سبورن وزير اخلزانة الربيطاين� :إن لندن
ت�سعى بهذه الدعوى �إىل �ضمان عدم تعر�ض جتارة الدول التي
مل تقر هذه ال�ضريبة خلطر ب�سبب هذا الإجراء.
و�أو�ضح وف ًقا ملا نقلته «الأملانية» �أن بالده ال تعتزم تطبيق
هذه ال�ضريبة ،لكنها تتخوف من احتمال �أن تت�سبب يف �إحلاق
�أ�ضرار بالتجارة بني ال�شركات الربيطانية و�شركات �أخرى،
يكون مقرها يف �إحدى الدول الـ .11
وتعترب �أوروب����ا �أوىل ال��ق��ارات ال��ت��ي تعتزم تطبيق هذه
ال�ضريبة املثرية للجدل ،التي �سيتم فر�ضها على التعامالت
امل�صرفية وتعامالت البور�صة ،وذلك ملكافحة امل�ضاربة.
وم��ن املنتظر �أن يتم تطبيق ال�ضريبة يف موعد �أق�صاه
كانون الثاين (يناير) من العام املقبل.
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(يوروموني السعودية) يناقش دور الصكوك
والسندات وأثرها في تطور أسواق رأس المال
تفتتح يف ال�سابع من مايو �أع��م��ال ال��دورة
الثامنة من م�ؤمتر «يوروموين» ال�سعودية بح�ضور
وزير املالية الدكتور �إبراهيم الع�ساف ،والدكتور
حممد اجلا�سر وزي��ر االقت�صاد والتخطيط،
والدكتور توفيق الربيعة وزير التجارة وال�صناعة،
وال��دك��ت��ور �شوي�ش ال�ضويحي وزي��ر الإ���س��ك��ان،
واملهند�س عبداللطيف العثمان حمافظ ورئي�س
جمل�س �إدارة الهيئة العامة لال�ستثمار بال�سعودية
�إىل جانب خرباء وم�س�ؤولني من دول ومنظمات
عاملية يناق�شون على م��دار يومني ق�ضيا مالية
واقت�صادية مهمة.
و�سريكز امل�ؤمتر يف دورت��ه هذا العام على
دور ال�صكوك وال�سندات يف تطور �أ�سواق ر�أ�س
امل���ال ،وذل��ك بعد �أن ت�سارعت وت�يرة �إ���ص��دار
ال�صكوك ب�شكل كبري خالل  2012وبداية 2013
مع دخول م�صدرين جدد لل�سوق لهذه ال�صكوك
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وال�سندات.
و�سيتم خالل اجلل�سات الرئي�سة يف امل�ؤمتر
حتليل ال�صكوك ال�سعودية وكيفية مالءمة
���س��وق ال�صكوك م��ع خطط احل��ك��وم��ة للتنمية
االقت�صادية يف اململكة مب�شاركة خرباء وقادة
ماليني من داخل اململكة �إ�ضافة �إىل ا�ستعرا�ض
منو ال�صكوك يف اململكة يف 2013م والأح��داث
والعائد املتوقع لها بنهاية العام اجلاري.
وقدّر بيت التمويل الكويتي ما �أ�صدرته اململكة
العربية ال�سعودية على هيئة �صكوك بنحو 10.5
مليارات دوالر متثل زيادة بن�سبة %278على قيمة
ال�صكوك التي �صدرت خالل الفرتة ذاتها من
العام ال�سابق مما يجعل اململكة ثاين �أكرب م�صدر
لل�صكوك يف العامل بعد ماليزيا.
وح�سب بيان �صادر عن امل�ؤمتر ف�إن املبالغ
املالية التي يتم جمعها نتيجة �إ�صدار �صكوك

ً
ملحوظا ،وارتفع �إجمايل قيمة
ارتفاعا
ت�شهد
ً
ال�صكوك امل�صدرة يف منطقة اخلليج العربي
�إىل  24مليار دوالر �أمريكي.
و�أ�شار مدير امل�ؤمتر ريت�شارد بانك�س �إىل �أن
امل�ؤمتر يركز على م�ستقبل اململكة؛ حيث يتناول
بالتحليل املع ّمق خلق ال��ك��ف��اءة امل�ستدامة يف
املالية العامة ،وتعزيز تناف�سية املنظومة املالية
بال�سعودية ،و�أكد �أن النتائج التي �سوف يتمخ�ض
عنها م�ؤمتر (ي��وروم��وين) ال�سعودية �ستحمل
ف��وائ��د حيوية بالن�سبة ل�صانعي ال�سيا�سات
وامل�ستثمرين على ال�سواء.
وك�شف بانك�س �أن امل�ؤمتر �سي�شهد م�شاركة
ن��خ��ب��ة م���ن امل��ت��ح��دث�ين م���ن ال��ق��ط��اع�ين ال��ع��ام
واخلا�ص ،و�سيتم طرح ق�ضايا متعددة �إىل جانب
اللقاءات احلية مع نخبة من اخل�براء املاليني
ال�سعوديني والعامليني وتنظيم عدد من احلوارات

البناءة والعرو�ض التحفيزية التي تربز مدى
ن�ضج االقت�صاد ال�سعودي والتحديات التي
يواجهها.
وي��ع��د م���ؤمت��ر ي��وروم��وين ال�سعودية من
امل����ؤمت���رات االق��ت�����ص��ادي��ة ال��ه��ام��ة ال��ت��ي يتاح
ف��ي��ه��ا ل��ل��م�����ش��ارك�ين ���س��م��اع ب��ع�����ض م���ن ك��ب��ار
�صانعي القرار يف اململكة العربية ال�سعودية
وه��م يناق�شون امل�����ش��اري��ع ومت��وي��ل امل�شاريع
يف وق��ت تخلق فيه الأزم���ة املالية يف �أوروب���ا
��ر���ص��ا لتو�سع ���س��وق ال�صكوك الإ�سالمية
ف ً
وا�ستخدامها من جانب املقر�ضني املحليني.
كما �سيتم فيه درا�سة ال�سبل املبا�شرة لتمويل
املعامالت وال�صفقات القادمة وال��دور الذي
ينبغي �أن تلعبه م�ؤ�س�سات ائتمان ال�صادرات
واملمولون ال�سعوديون الآن بعد تراجع العديد
م��ن ال��ب��ن��وك ال��ع��امل��ي��ة ع��ن ���س��وق امل�����ش��اري��ع.
ومناق�شة الهياكل القانونية للتمويل وال��دور
الذي يتوقع مل�شاريع ال�شركات العامة واخلا�صة
القيام ب��ه يف عملية تطوير البنية التحتية
للمملكة.
وتعد ي��وروم��وين �أك�بر ّ
منظم للم�ؤمترات
حول الأ�سواق املالية واال�ستثمارات اخلارجية،
وتقوم هذه ال�شركة بتنظيم �أكرث من خم�سني
م�ؤمت ًرا ولقا ًء عامل ًيا كل عام متت ّد من النم�سا
�إىل زمي��ب��اب��وي لأج��ل املحافظ اال�ستثمارية
وامل�ستثمرين املبا�شرين والو�سطاء املاليني
وال�شركات واحلكومات والبنوك وامل�ؤ�س�سات
املالية.
وق��د ت�أ�س�ست ي��وروم��وين ع��ام 1969م،
وه��ي مدرجة يف بور�صات الأ�سهم يف لندن
ولوك�سمبورغ ،وه��ي من ال�شركات ال��رائ��دة،

وتن�شر �أك�ثر من  100جملة ون�شرة �إخبارية
ودل��ي��ل وك��ت��اب ،وت�����ص��در ج��ري��دة �أ�سبوعية
متخ�ص�صة يف �أ���س��واق ر�أ����س امل���ال تت�ضمن
حتليالت و�أخ��ب��ار لأ���س��واق امل��ال ح��ول العامل.
ون�ش�أت وتطورت �أعمال م�ؤمترات يوروموين
من جملة «يوروموين» اال�سرتاتيجية العاملية
املتخ�ص�صة بالتمويل الدويل والأ�سواق املالية
التي يعتربها املجتمع امل�صريف واال�ستثماري
العاملي جملة رائدة يف جمال عملها.
وت��ت��ي��ح ي���وروم���وين ال��ف��ر���ص��ة للممولني
و�صانعي ال�سيا�سات الفر�صة لتبادل الأفكار
وت��ط��وي��ر ���س��ب��ل ت��وا���ص��ل ج��دي��دة وامل�����ش��ارك��ة
يف مناق�شات رائ���دة تت�سم ب�سعة االط�لاع
واحليادية.
ون��وه اخلبري االقت�صادي عمر الراجح
بانعقاد م�ؤمتر ي��وروم��وين ال�سعودية �سنو ًيا
حيث تتم فيه مناق�شة ق�ضايا اقت�صادية مهمة
وحيوية بح�ضور كبار امل�س�ؤولني املخت�صني يف
ق�ضايا امل��ال واالقت�صاد والتنمية �إىل جانب
م�ست�شارين م��ن امل�ؤ�س�سات الدولية املعنية
وممثلي القطاع اخلا�ص ال�سعودي ،حيث تركز
املناق�شات على ق�ضايا حم��ددة ويتم تناولها
م��ن خمتلف اجل��وان��ب .وبنظرة للم�ؤمترات
ال�سابقة التي عقدها يوروموين نالحظ تنوع
الق�ضايا التي �أثريت للنقا�ش وما وجدته من
�صدى واه��ت��م��ام .حيث نوق�شت ق�ضايا مثل
النمو والوظائف ،ودور الأزمة املالية العاملية يف
تغيري مفاهيم وواقع االقت�صاد العاملي ،وانتقال
م��راك��ز ال��ق��وى االق��ت�����ص��ادي��ة واالق��ت�����ص��ادات
النا�شئة ،وفر�ص التمويل احلكومي وكيفية
متويل م�شاريع التنمية وغريها من املحاور

التي يتم �إث��را�ؤه��ا ب��احل��وار والآراء من قبل
املخت�صني واملحللني واخلرباء و�صو ًال للخروج
بتو�صيات مهمة.
وزراء وخرباء
ي�����ش��ارك يف امل����ؤمت���ر ع���دد م��ن ال����وزراء
ومنهم:
 وزير املالية الدكتور �إبراهيم الع�ساف. الدكتور حممد اجلا�سر وزي��ر االقت�صادوالتخطيط.
 ال��دك��ت��ور ت��وف��ي��ق ال��رب��ي��ع��ة وزي���ر ال��ت��ج��ارةوال�صناعة.
 الدكتور �شوي�ش ال�ضويحي وزير الإ�سكان. املهند�س عبداللطيف العثمان حمافظالهيئة العامة لال�ستثمار.
 الأ�ستاذ حممد بن عبدامللك �آل ال�شيخ رئي�سجمل�س هيئة ال�سوق املالية.
كما ي�شارك عدد من ر�ؤو�ساء ال�شركات
واملتخ�ص�صني وال�ضيوف منهم:
 ال��رئ��ي�����س ال��ت��ن��ف��ي��ذي لل�شركة ال�سعوديةللكهرباء.
 الرئي�س التنفيذي ل�شركة �سابك. حمافظ حتلية املياه املاحلة. املدير املايل ل�شركة املراعي. املدير املايل ل�شركة معادن. رئ��ي�����س اجلمعية ال�����س��ع��ودي��ة للمحا�سبنيالقانويني.
 وزير مالية لوك�سمبورغ. مدير �إدارة العالقات وامل�ستثمرين بوزارةاملالية اليابانية.
 امل��دي��ر امل���ايل مل���ؤ���س�����س��ة ال��ره��ن ال��ع��ق��ارياملاليزية.
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تقرير

نجح يف توسيع دائرة مداخيله

االقتصاد السعودي..
ميزان االستقرار وعصب التنمية
تتمتع السعودية باقتصاد قوي متني وبأسواق مستقرة ،حيث
تتبع نظام آل�ي��ات ال�س��وق ال��ذي يقوم على ال�ع��رض والطلب وعلى
املنافسة ،وال توجد قيود على عمليات الصرف األجنبي ،كما ال يوجد
حظر أو قيود كمية على الواردات من السلع ،باستثناء عدد قليل من
السلع املمنوع استيرادها ألسباب شرعية أو تتعلق باألمن القومي
وحماية الصحة العامة للمواطنني ،وتتسم التعرفة اجلمركية على
ال��واردات باالنخفاض ،بل تعفى بعض السلع األساسية املستوردة
من الرسـوم اجلمركية.
وق����ام����ت ال�����س��ع��ودي��ة
ب�إن�شاء بنية حتتية تنظيمية
ومالية �سليمة ،على �أ�سا�س املعايري
املالية ونظم املدفوعات املماثلة لتلك النظم
املطبقة يف البلدان ال�صناعية الكربى ،وقد �أدى
ذلك �إىل ب��روز قطاع م�صريف قوي ي�ستفيد من
اخلربات الإدارية ومن �أحدث التقنيات املتطورة.
فيما ي��ق��دم ال��ق��ط��اع امل���ايل خ��دم��ات مالية
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متنوعة للقطاع التجاري املتنامي ،و�إن ما متتاز به
تلك البنية التحتية املالية من موثوقية وم�صداقية،
�إ�ضافة �إىل حجم ال�سوق ال�سعودي ،كفيل بجعل
اململكة وجهة ا�ستثمارية جذابة .ويتكون النظام
امل���ايل للمملكة م��ن البنك امل��رك��زي (م�ؤ�س�سة
النقد العربي ال�سعودي) ،وامل�صارف التجارية
وم�ؤ�س�سات الإقرا�ض املتخ�ص�صة ،و�سوق الأوراق
املالية ،وقد مت تنظيم القطاع امل�صريف وفق نظام

مراقبة امل�صارف ال�صادر باملر�سوم امللكي يف
عام 1966م ،يف حني �أنه تبلغ ح�صة احلكومة يف
البنوك التجارية �أقل من  ،%10فال�سيولة الكافية
متكن من التمويل ب�أ�سعار عادلة.
وتن�ص ال
�إت��اح��ة الفر�صة للأجانب لال�ستثمار يف �سوق
الأ�سهم من خالل �صناديق اال�ستثمار ،يف الوقت
الذي يعترب فيه �سوق الأ�سهم ال�سعودي الأكرب يف
املنطقة ،بينما قد حقق الريال ال�سعودي رق ًما
قيا�س ًيا قو ًيا من اال�ستقرار.
وت�شكل اململكة ال��ع��رب��ي��ة ال�����س��ع��ودي��ة �أك�بر
اقت�صاد لل�سوق احلرة يف منطقة ال�شرق الأو�سط
و�شمال �إفريقيا ،حيث حتتفظ بح�صة قدرها ٪25
من الناجت املحلي الإجمايل ،ال �سيما و�أن موقعها
اجلغرايف يوفر لها �سهولة الو�صول �إىل �أ�سواق
ال��ت�����ص��دي��ر يف ك����ل م��ن
�أوروبا و�آ�سيا و�إفريقيا.
وال ���ش��ك �أن النفط
مي��ث��ل الع�صب الرئي�سي
لالقت�صاد ال�سعودي حيث
حتتل اململكة املرتبة الأوىل

عامل ًيا يف احتياطي البرتول و�إنتاجه وت�صديره،
و %25من �إجمايل االحتياطي العاملي للبرتول.
ولل�سعودية م���وارد طبيعية �أخ���رى م��ن امل��واد
اخلام ال�صناعية واملعادن مثل البوك�سيت ،واحلجر
اجلريي واجلب�س ،والفو�سفات وخام احلديد� ،إال
�أنها تقوم بجهود حثيثة لتنويع اقت�صادها لي�شمل
ال�صناعة وال��ت��ج��ارة واخل��دم��ات وغ�يره��ا ،وقد
ا�ستطاعت �أن حتقق خ��ط��وات ملمو�سة يف هذا
ال�صدد حيث مت ت�صنيف اململكة كواحدة من �أكرب
 20اقت�صادًا يف العامل ،واملركز  9عامل ًيا من حيث
اال�ستقرار االقت�صادي ،كما احتلت املركز  11عامل ًيا
ك�أف�ضل بيئة جاذبة لال�ستثمار.
هذه املعطيات وامل�ؤ�شرات مل ت�أت من فراغ،
فقد حققت ميزانية الدولة العامة لعام 2011م
�إي���رادات تقدر بنحو  702مليار ري��ال حيث تعد
الأك�بر يف تاريخ اململكة باحتوائها على �أرق��ام
كبرية للإنفاق تقدر ب�أكرث من  690مليار ريال.
وعلى ال�صعيد ال��ت��ج��اري ،فقد ا�ستطاعت
ال�سعودية �أن تطور جتارتها من جتارة حمدودة

مو�سمية (تعتمد ب�شكل كبري على مو�سم احلج
مث ًال) �إىل جتارة تقوم على �أ�س�س اقت�صادية ثابتة
هي بالأ�صح ثمرة ملا و�صلت �إليه من تنمية �شاملة
يف �شتى املجاالت ال�صناعية والزراعية والب�شرية.
وت��ت��وزع ق���وة ال��ع��م��ل لل�سعوديني يف اململكة
ب�����ص��ف��ة رئ��ي�����س��ي��ة يف ث�لاث��ة ق��ط��اع��ات مهنية:
اخلدمات ،وهي الأعلى بن�سبة  ،%28.69ثم املهن
�يرا املهن
الفنية والعلمية بن�سبة  ،%27.98و�أخ ً
الإدارية ،وهي الأدنى بن�سبة � ،%3.56أما قوة العمل
غري ال�سعودية ،فترتكز يف قطاع الإنتاج والت�شييد
بن�سبة  ،%41.07ثم قطاع اخلدمات ،وت�أتي املهن
الإدارية يف احلد الأدنى بن�سبة .%1.14
ووف��قً��ا للن�شاط االق��ت�����ص��ادي ،ترتكز القوة
العاملة ال�سعودية يف الأن�شطة التالية تنازل ًيا :الإدارة
العامة ،والتعليم� ،أما القوة العاملة غري ال�سعودية
فتن�شط يف املجاالت التالية تنازل ًيا :جتارة اجلملة
والتجزئة ،العاملون مع الأ�سر ،و�صيد الأ�سماك.
وتبلغ القوى العاملة يف اململكة وفقًا لنتائج بحث
ال��ق��وى العاملة يف دورت���ه الأوىل ال���ذي �أج��رت��ه
م�صلحة الإح�����ص��اءات العامة واملعلومات حتى
2012م ح���واىل  10م�لاي�ين ف���رد م��ن �إج��م��ايل
عدد ال�سكان (� 15سنة ف�أكرث) منهم �أكرث من 8
ماليني فرد من الذكور� ،أما عدد امل�شتغلني منهم
يف اململكة فبلغ  8ماليني ف���ر ًدا ت�شكل ن�سبتها
 %94.6من �إجمايل قوة العمل ،ميثل الذكور منهم
..%86.8
و�أ�شارت نتائج البحث �إىل �أن �أكرث من ثلثي
ق��وة العمل ال�سعودية ترتكز بني الأف���راد الذين
�أعمارهم بني � 44 - 25سنة �أي مان�سبته ،%67.5
وللذكور �سجلت الن�سبة لنف�س فئة العمر ،%65.6
وللإناث .%77.0

و�أو�ضحت نتائج البحث �أن ن�سبة التعلم بني
ال�سكان ال�سعوديني داخل قوة العمل بلغت ،%96.5
و���س��ج��ل��ت ن�سبة ال��ت��ع��ل��م ب�ين ال���ذك���ور ،%96.1
ول�ل�إن��اث بلغت  ،%98.5وت�شري الإح�����ص��اءات
�إىل �أن املجتمع ال�سعودي ال ي��زال يف حاجة �إىل
م�شروعات ا�ستثمارية قادرة على توظيف الفئات
احلا�صلة على �شهادات عليا.
و�إذا ك���ان ال�����ش��ب��اب يعني ال��ق��وة الكامنة
املحتملة ،ف�إن لدى اململكة الكثري منها ،فالواقع
الدميوغرايف لل�شباب املثقف واملدرب �إىل جانب
تركيز احلكومة على تنمية املوارد الب�شرية ،من
�ش�أنه �أن يوفر �إمكانيات متميزة للم�ستثمرين
الأج��ان��ب� .إن امل�شاريع امل�شرتكة م��ع احلكومة
ال�سعودية والقطاع اخلا�ص انبثق عنها �إعداد جيل
من املديرين والفنيني املخت�صني ،و�إن الو�ضع
فر�صا هائلة يف جم��ايل التدريب
ال��ي��وم يقدم ً
والتطوير.
كان هناك ارتفاع يف عدد من املهنيني من
ال�شباب ال�سعودي املتخرجني م��ن اجلامعات
ال�سعودية .وقد قامت احلكومة ب�إن�شاء �صندوق
تنمية املوارد الب�شرية لتدريب ال�شباب ال�سعودي
على املهارات الوظيفية يف وقت ت�سمح فيه اململكة
لل�شركات بالتوظيف من اخلارج �إذا لزم الأمر.
ويف �سبيل تنويع م�صادر اقت�صادها ،فقد
�أول��ت حكومة اململكة القطاع ال�صناعي �أهمية
كبرية �أ�سهمت يف ازده���ار القطاع ال�صناعي،
حيث �شهد �إنتاج ال�صناعات التحويلية يف اململكة
تطو ًرا ّ
مطر ًدا خالل الفرتة املا�ضية ارتفع معه
�إجمايل الناجت املحلي لل�صناعات التحويلية من
 15بليون ريال يف عام 1975م �إىل �أكرث من 110
باليني ريال بنهاية عام 2010م ،كما �أن معدالت
منو قطاع ال�صناعات التحويلية ظلت يف اجتاه
ت�صاعدي طوال هذه الفرتة ،حيث بلغ معدل النمو
ال�سنوي للقطاع خالل هذه الفرتة  ،%10.2وهو
من �أعلى املعدالت بني القطاعات االقت�صادية.
ونتيجة للتطور الكبري ال��ذي �شهده الإن��ت��اج يف
ال�صناعات التحويلية خ�لال ذات الفرتة ،فقد
ارتفعت ن�سبة م�ساهمة القطاع يف الناجت املحلي
الإج��م��ايل للمملكة م��ن  %4٫1يف ع��ام 1975م
�إىل  %12٫6بنهاية ع���ام 2010م .وب�����ص��ورة
موازية ارتفعت ن�سبة م�ساهمة قطاع ال�صناعات
التحويلية يف الناجت املحلي الإجمايل غري النفطي
من  %7٫8يف عام 1975م �إىل  %17٫4يف عام
2010م .وت�شري ه��ذه الن�سب �إىل جن��اح خطط
التنمية يف دفع النه�ضة ال�صناعية والتعاون املثمر
الذي لقيته هذه اخلطط من قبل القطاع اخلا�ص.
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السعودة واإلمكانيات المحدودة ..
تحديات أمام القطاع الخاص
كشفت دراس��ة مسحية قامت بها الغرفة التجارية
ب��ال��ري��اض م��ؤخ� ً�را ع��ن م��دل��والت ع ��دة مي�ك��ن يف ح��ال
األخ��ذ بها تغيير كثير من املظاهر السلبية باملنشآت
والكيانات االقتصادية باململكة ،بعد ما رصدت سمات
ع��دة قطاعات خدمية ،وخرجت بنتائج جيدة ،تتعلق
بالسعودة ،وتطوير تلك القطاعات.

ج����اءت ال��ف��ن��ادق يف م��ق��دم��ة ال��ق��ط��اع��ات
اخلدمية ال��ت��ي تعر�ضت لها درا���س��ة الغرفة،
وات�ضح م��ن خ�لال م�سحها �أن ارت��ف��اع تكلفة
الكهرباء وامل��اء والهاتف ثم تكاليف ال�صيانة
واملناف�سة وحت�صيل امل�ستحقات متثل �أب��رز
التحديات �أمام الفنادق.
ور�أت الدرا�سة �أن العوامل التي حتد من
ال�سعودة يف هذا القطاع ال تقف بعيدً ا عن ذات
الأ���س��ب��اب يف القطاعات اخلدمية الأخ���رى..
ومنها ارتفاع رواتب ال�سعوديني وعدم االلتزام
بالدوام وانخفا�ض امل�ؤهل التعليمي.
وتت�سم من�ش�آت الفنادق باخلا�صية الفردية،
حيث ت��ع��ود ملكية  %63م��ن ال��ف��ن��ادق لأف���راد،
وال��ف��ن��ادق اململوكة بن�سبة  %100لأف���راد يبلغ
عددها  56فند ًقا ،و�أغلب الفنادق بالريا�ض
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م�صنفة �ضمن الدرجتني (�أ) ( +ب) بن�سبة
 ،%36م��ن جم��م��وع��ة ال��ف��ن��ادق و %35لفنادق
ال��درج��ة ال��ث��ان��ي��ة و %6ف��ق��ط ل��ف��ن��ادق ال��درج��ة
املمتازة.
وقد ب��د�أت  %29من فنادق الريا�ض عملها
عاما ،بينما هناك  16فند ًقا
منذ �أكرث من ً 25
يرتاوح عمرها من � 10 - 6سنوات بن�سبة .%23
والحظت الدرا�سة �أن الإدارة الذاتية من قبل
�أ�صحاب الفنادق هي ال�سائدة بن�سبة  ،%75يف
حني  %13فقط تدار بعقود مع �شركات ت�شغيلية،
وي�شكل املواطنون غالبية نزالء الفنادق ،يليهم
اخلليجيون والعرب ثم الأوربيون والآ�سيويون،
وال��غ��رف هي ال��وح��دات الأك�ثر طل ًبا يف فنادق
الريا�ض بكل ت�صنيفاتها من الدرجة املمتازة
�إىل الثالثة ،وتقع  %56من الفنادق يف و�سط

املدينة ،يليها ال�شمال  ،%32ثم ال�شرق .%4
وم��ن �أه��م عوامل ج��ذب النزالء يف فنادق
الريا�ض القرب من املجمعات التجارية ومن
و�سط املدينة ومنطقة الأعمال ،وهي بالتايل ال
تختلف عن عوامل جذب النزالء يف فنادق الدول
الأخ��رى ،وي�تراوح متو�سط الإيجار اليومي بني
ريال �إىل  1758اً
 680اً
ريال يف اليوم للأجنحة،
و� 258إىل  375للغرف ،ويرتاوح متو�سط ن�سبة
الإ���ش��غ��ال يف ف��ن��ادق ال��ري��ا���ض ب�ين  %81للفلل
الفندقية و %61للأجنحة ،ونحو  %69للغرف،
وت�صل ن�سبة الإ�شغال خالل عطلة نهاية الأ�سبوع
وعطلة الربيع �إىل  50و ،%75و�أقل من  %50يف
بقية �أيام العام� ،أما اخلدمات املتوفرة يف �أغلب
الفنادق فهي القنوات الف�ضائية واالت�صاالت
واملطاعم ،و�أه��م ال�سلوكيات غري املرغوبة من

النزالء هي عدم االلتزام بالنظافة وبالأنظمة
والتعليمات الفندقية.
و�أو�صت الدرا�سة ب�ضرورة �إخ�ضاع الفنادق
لت�صنيف واقعي طب ًقا مل�ستوى اخلدمات ،وتفعيل
دور الهيئة العامة لل�سياحة و�إ�شرافها ورقابتها
على الفنادق والت�شجيع على اال�ستثمار وبالأخ�ص
يف بناء الفنادق ذات الأربعة واخلم�سة جنوم،
وت�أهيل وتدريب العمالة املتخ�ص�صة ال�سعودية
ك�شرط لتوطني الوظائف ،بالإ�ضافة �إىل زيادة
دعم القطاع ال�سياحي والفندقي ب�صفة خا�صة
م��ن خ�ل�ال ت��وف�ير الت�سهيالت للم�ستثمرين
وخف�ض تعرفة الكهرباء وامل��اء ،وو�ضع ت�صور
دائ���م للفعاليات اجل��اذب��ة م��ث��ل امل��ه��رج��ان��ات
واملعار�ض وغريها.
الذهب واملجوهرات
ك��م��ا ت��ن��اول��ت ال���درا����س���ة ق���ط���اع ال��ذه��ب
واملجوهرات ،وخل�صت �إىل �أنه من القطاعات
اخلدمية التي تغلب عليها ال�سمات الفردية
بالن�سبة للت�أ�سي�س ،وبن�سبة ت�صل �إىل  ،%88يف
حني بلغت ن�سبة ال�شركات امل�ساهمة ،%9٫7
وترتكز هذه املن�ش�آت يف �شمال املدينة بن�سبة
 ،%32يليها اجلنوب  ،%26ثم �شرق املدينة ،%22
و�أخ ًريا غرب الريا�ض  .%15والحظت الدرا�سة
�أن  %90من مقرات املن�ش�آت قائمة يف مبان
م�ست�أجرة ،و %7فقط مملوكة للمن�ش�أة.
كما �أ�شارت الدرا�سة �إىل ندرة املن�ش�آت
التي حققت تراك ًما �أك�بر يف تقاليد املهنة،
حيث �إن املن�ش�آت التي يزيد عمرها عن 25
عاما ال تزيد عن  ،%3.3من جمموع املن�ش�آت
ً

احل��ال��ي��ة ،وغالبية امل��ن�����ش���آت ( )%35تعمل
بر�أ�سمال متوا�ضع يقل عن � 100ألف ريال ،يف
حني  %6فقط من املن�ش�آت يتعدى ر�أ�سمالها
 126مليون ريال.
وي�سيطر على قطاع الذهب يف الريا�ض 6
موردين يقومون بتوريد ال�سبائك وامل�شغوالت
الذهبية حيث تعد دولتا الإمارات والبحرين �أهم
ال��دول امل��وردة للذهب واملجوهرات �إىل ال�سوق
ال�سعودي بن�سبة  ،%26تليها الدول العربية ،%21
ثم الأوروب��ي��ة  ،%18والآ�سيوية  ،%15و�أمريكا
 ،%11وي�صل عدد العمالة يف القطاع �إىل 4600
منهم � 1692سعود ًيا بن�سبة  ،%37و� 2908أجانب
بن�سبة  ،%63وحددت الدرا�سة �أبرز التحديات
وامل��ع��وق��ات التي ت��واج��ه امل�ستثمرين يف قطاع
ال��ذه��ب وامل��ج��وه��رات ،ف�أو�ضحت �أن الر�سوم
اجلمركية املفرو�ضة على واردات اململكة من
امل�شغوالت الذهبية بن�سبة  %5تعيق حركة هذه
ال��ت��ج��ارة ،ك��ذل��ك ع��دم وج���ود ك���وادر وخ�برات
حملية ،و�صعوبة احل�����ص��ول على الت�أ�شريات
للعمالة املتخ�ص�صة ،و�صغر حجم املن�ش�آت
و�ضالة ر�ؤو���س �أموالها ،وهجرة عدد كبري من
جتار الذهب واملجوهرات �إىل الدول املجاورة،
ومن �أهم ال�صعوبات الت�شغيلية عدم ا�ستقرار
اليد العاملة ال�سعودية وانتقالها املفاجئ �إىل
املن�ش�آت املناف�سة ،وعدم التزام العامل ال�سعودي
بالدوام ونق�ص خربتهم يف ظل عدم وجود عقود
جزائية معهم.
و�أو���ص��ت ال��درا���س��ة بال�سماح لعمل خبري
�أجنبي واح��د يف كل معر�ض للذهب على �أن

تتسم منشآت معظم
القطاعات الخدمية بالفردية
واإلدارة الذاتية
تتوىل وزارة العمل حتديد م�ؤهالته و�سنوات
خربته ،و�إ���ص��دار ت�شريعات وق��رارات منظمة
ال�ستقدام العمالة املاهرة والر�سوم اجلمركية
و�إق���ام���ة امل��ع��ار���ض ال��ت��ي ت�ساعد ع��ل��ى تهيئة
مناخ ج��اذب لال�ستثمار ،والتو�سع يف �إن�شاء
املعاهد والكليات املتخ�ص�صة واال�ستفادة من
جت��ارب ال��دول الأخ���رى يف التدريب واعتماد
ا�سرتاتيجيات ت�سويقية فعالة وزي���ادة دعم
ال��دول��ة ل�����ص��ن��دوق تنمية امل����وارد الب�شرية،
وتخفي�ض ال��ر���س��وم اجلمركية على الذهب
م��ن � %5إىل  ،%1واالك��ت��ف��اء بدفعة امل�صنع
امل��ورد ب اً
��دل من تعدد الدفعات ،والعمل على
�إن�����ش��اء مركز جت��اري متخ�ص�ص يف الذهب
واملجوهرات م��زود بكافة اخلدمات ،و�إن�شاء
�شركة للتقييم تتوىل عمليات تقييم امل�شغوالت
الذهبية و�إن�����ش��اء مدينة �صناعية منوذجية
لهذه ال�صناعة ،وتغليظ العقوبات على الأفراد
واملحالت والور�ش غري املرخ�صة ،واال�ستفادة
من العن�صر الن�سائي كبائعات �أو �إداري���ات
وفنيات مع تنظيم برامج لتطوير مهاراتهن يف
هذا املجال.
املقاولون
يت�ضح م��ن خ�لال ال��درا���س��ة �أن  %75من
من�ش�آت هذا القطاع �أي�ض ًا مملوكة لأفراد تليها
ال�شركات ذات امل�س�ؤولية املحدودة ،ويبلغ عدد
املقاولني امل�سجلني يف اململكة � 187ألف مقاول
(عام 2005م) ،ويف الريا�ض وحدها � 59أل ًفا
بن�سبة  ،%31,8يف ح�ين يبلغ ع��دد املقاولني
امل�صنفني  367م��ق اً
��اول م��وزع�ين على 1529
اً
جمال.
وترتكز �أغلب من�ش�آت املقاولني يف و�سط
و�شمال الريا�ض ،وال يتعدى ر�أ�س املال لغالبية
املقاولني � 200أل��ف ري��ال ،ويعد ه��ذا القطاع
الأك�ب�ر م��ن حيث ت�شغيل العمالة ،حيث بلغ
جم��م��وع العاملني فيه  1.9مليون ع��ام��ل يف
عام 2005م ،وت�ستحوذ العمالة الوافدة على
الن�صيب الأكرب بن�سبة  %87من جمموع حجم
العمالة ،يف حني ميثل ال�سعوديون  ،%13ترتكز
يف الأن�شطة الإدارية.
و�أظ��ه��رت ال��درا���س��ة ع��دة حت��دي��ات تواجه
هذا القطاع منها :عدم وج��ود هيكلة ،ونق�ص
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أسواق سعودية
التدريب والت�أهيل ،وفقر يف الأبحاث التطويرية،
ونق�ص يف �أوعية التمويل ،واملناف�سة غري املهنية،
والتعرفة اجلمركية املفرو�ضة على املواد ،وبطء
الإج��راءات احلكومية يف ا�ستيفاء امل�ستحقات،
واملناف�سة الأجنبية غري املتكافئة ،و�صغر حجم
املن�ش�آت وق��درات��ه��ا ،و�صعوبة احل�صول على
العمالة ،و�صعوبات اال�ستقدام ،واملو�صفات
واملقايي�س ،والأنظمة وال��ق��رارات غري املفعلة،
ودخول من�ش�آت �أجنبية غري م�ؤهلة لل�سوق.
و�أو���ص��ت الدرا�سة بت�شجيع قيام من�ش�آت
م��ق��اول�ين ك��ب�يرة ومتخ�ص�صة لتعديل ميزان
امل��ن��اف�����س��ة م��ع الأج��ن��ب��ي ،وان���دم���اج امل��ن�����ش���آت
ال�صغرية لتكوين كيانات �أكرب ،و�إيجاد مرجعية
عليا للقطاع ،و�إع����ادة هيكلة وو���ض��ع معايري

 %90من مقرات المنشآت
في مبان مستأجرة ،و%7
فقط منها مملوكة.
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مهنية ،و�إي��ج��اد �آليات متويلية وتطوير قاعدة
البيانات وبناء ال�سيا�سات التي تقود لت�صدير
خ��دم��ات امل��ق��اول�ين ،و���ص��ن��دوق حكومي داع��م،
وت�أ�سي�س من�ش�آت متخ�ص�صة يف جماالت الغاز
والبرتول وحتلية املياه .
النقل الربي
م��ن �أب���رز نتائج ال��درا���س��ة امليدانية حول
ال�سمات العامة لهذا القطاع يف الريا�ض� ،أن
 %83من م�ؤ�س�ساتها مملوكة لأف��راد من حيث
طبيعة الكيان النظامي ،ويحتل �شرق الريا�ض
املرتبة الأوىل من حيث التوزيع اجلغرايف لن�شاط
النقل بن�سبة  %26.6يليه الو�سط  %24.8ثم
اجلنوب .%20.6
وي�شكل نقل الركاب ال��دويل ونقل الركاب
بني املدن ونقل الب�ضائع �أهم الأن�شطة املمار�سة،
حيث متثل حافالت نقل ال��رك��اب  %41.7من
�إجمايل و�سائل النقل ،تليها �سيارات و�سطحات
نقل ال�سيارات  %17.6ثم نقل املواد البرتولية
 ،%13.9وج��اءت اليابان يف املرتبة الأوىل من

غالبية منشآت قطاع الذهب
تعمل برأسمال يقل عن
 100ألف ريال.
حيث ب��ل��دان امل�صدرة لهذه الناقالت بن�سبة
 ,%40ث��م �أملانيا  ,%24٫5ث��م ك��وري��ا وال�صني
وال�سويد بن�سب متقاربة ،ووج��دت الدرا�سة �أن
نحو  %44.9من العمالة ال�سعودية تعمل لدى
�شركات النقل الكبرية التي لديها  51عام ًال
ف�أكرث ،ويف املقابل هناك  %77٫8من العمالة
غري ال�سعودية تعمل بال�شركات الكبرية احلجم.
و�أظهرت الدرا�سة �أن هذا القطاع يواجه
بع�ض التحديات التي تعود لأ�سباب اقت�صادية
�أو اجتماعية �أو ت�شغيلية يف مقدمتها �صعوبة
حت�صيل امل�ستحقات ل��دى الغري وع��دم الوفاء
بااللتزام وحوادث ال�سري.
ومتثل ال�سعودة والت�أ�شريات
�أهم املعوقات الإجرائية،

بينما متثل الرواتب والتغيب
امل��ف��اج��ئ وطبيعة العمل �أب��رز
التحديات الت�شغيلية.
ور�أت الدرا�سة �أن انتقال التجارة عرب
احلدود الربية بني الدول يعد �أم ًرا يف غاية التعقيد,
فترتتب عليها م�شكالت مرورية وظواهر تهريب
الب�ضائع املمنوعة واملحرمة ودخ���ول �أف���راد من
جن�سيات خمتلفة تعمل يف نقل الب�ضائع والأفراد.
و�أو�صت الدرا�سة باندماج كتلة املن�ش�آت ال�صغرية
( )%77يف كيانات �أكرب �أو العمل عن طريق �أ�سلوب
حق االمتياز مع ال�شركات املحلية الكبرية ،ويف حال
تطبيق وتنفيذ م�شاريع ال�سكك احلديدية وقطارات
الأنفاق املوعودة ينبغي التفكري يف مواءمة خدمات
النقل م��ع ه��ذه املعطيات .كما تو�صي الدرا�سة
ب�أن متنح ال�شركات املحلية الكربى حق االمتياز
للجهات الأجنبية اً
بدل من حدوث العك�س.
كذلك �أو�صت الدرا�سة ببذل جهد لت�شغيل
مزيد من ال�شباب ال�سعودي و�إيجاد �آلية لت�شجيع
متويل امل�ستثمرين منهم يف هذا املجال ,و�ضرورة
�إي��ج��اد و�سيلة نقل مالئمة للن�ساء يف املجتمع
ونقل الطالبات ,وتقرتح تنظيم نقل مدر�سي
تعاوين كبديل منا�سب ,والعمل على احلد من
احتكار �شركة النقل اجلماعي ,وال�سماح بقيام

 %75من منشآت قطاع
المقاولين مملوكة ألفراد.

�شركات �أخرى مناف�سة ،وخف�ض االعتماد على
ال�سيارات اخلا�صة ،وو�ضع ا�سرتاتيجية �شاملة
للنقل العام داخل املدن الرئي�سية بالرتكيز على
احلافالت املطورة.
القطاع الطبي
يف حني �أن غالبية املن�ش�آت يف هذا القطاع
تت�سم �أي�ض ًا بالفردية و�صغرية احلجم ،و�أن %6
م��ن جمموع امل�ؤ�س�سات الطبية ت�ستحوذ على
 %93٫5من ر�أ�س املال امل�ستثمر ،ون�سبة كبرية
من امل�ؤ�س�سات العالجية تعتمد على التمويل
الذاتي ،وطب ًقا للتوزيع النوعي متثل امل�ست�شفيات
 ،%4وع���دده���ا  20م�����س��ت�����ش��ف��ى ،و %52منها
م�ستو�صفات ،و %29عيادات خا�صة فيما حتتل
املراكز املتخ�ص�صة ن�سبة .%15
والح���ظ���ت ال���درا����س���ة ت��ف��اوتً��ا يف ال��ت��وزي��ع
اجلغرايف حيث ي�أتي �شمال الريا�ض يف املرتبة
الأوىل بن�سبة  %35يليها ال�����ش��رق  %21ثم
اجلنوب  .%21وم��ن حيث التخ�ص�صات حتتل
الأ�سنان  ،%40.2ثم الن�ساء والوالدة ،%12.9
ث��م ال��ب��اط��ن��ي��ة  ،%11.3ويف امل��ق��اب��ل �سجلت
تخ�ص�صات �أمرا�ض القلب واجلراحة والعيون
�أقل الن�سب.
ويف الأق�����س��ام امل�����س��ان��دة �سجلت الأ�شعة
واملختربات واملناظري �أعلى الن�سب ،ويف �أ�سفل
امل�ؤ�شر ي�أتي العالج الطبيعي بن�سبة .%3٫2
والح��ظ��ت ال��درا���س��ة ت��دين ن�سبة العمالة

الطبية ال�سعودية ،ف�أطباء وزارة ال�صحة
ال�سعوديني ميثلون � ،%19٫3أم��ا يف القطاع
اخل��ا���ص ف�لا تتعدى ن�سبتهم  %4٫5ون�سبة
اال�ست�شاريني ال�سعوديني يف القطاع اخلا�ص
 %36ويف الوظائف الإداري����ة  ،%34والفنية
 ،%18ك��ذل��ك ال�صيادلة ال�سعوديون تعترب
ن�سبتهم �ضئيلة ( )%1من �إجمايل �صيادلة
القطاع اخلا�ص ،وبلغ متو�سط ن�سبة املر�ضى
امل�ؤمن عليهم ( %36.4ع��ام  )2005وميثل
ال��ذك��ور يف هيكل املر�ضى ال�سعوديني %33
والن�ساء  %40والأطفال  ،%27يقابلهم %40
من الذكور غري ال�سعوديني و %33من الن�ساء،
و %27للأطفال ،ويعترب وجود كادر طبي متميز
�أهم العوامل امل�ؤثرة يف زيادة عدد املراجعني
بالإ�ضافة �إىل حداثة التقنيات الت�شخي�صية
ثم القرب من التجمعات ال�سكنية.
ومن �أبرز التحديات التي �أظهرتها الدرا�سة
ع��دم ال��ت��زام بع�ض املر�ضى بدفع م�ستحقات
العالج وعدم التزام البع�ض بالتعليمات الطبية.
وم��ن ب�ين امل��ع��وق��ات اال�ست�شارية ،التبدل
ال�سريع يف الأنظمة ،ودخ��ول القطاع احلكومي
كمناف�س قوي يف تقدمي الرعاية لغري م�ستحقيها،
وتوحيد ت�سعرية اخلدمات يعوق تقدمي اخلدمات
العالية ،وك�ثرة وط��ول م��دة �إج����راءات �إ���ص��دار
الرتاخي�ص ،وع��دم م�لاءم��ة ال��ل��وائ��ح و�أنظمة
اال�ستقدام ملتطلبات �سوق العمل ،وال�صعوبات
�أمام تطبيقات ال�سعودة ،وت�أخر تفعيل دور هيئة
الغذاء والدواء.
و�أو���ص��ت الدرا�سة بامل�سارعة نحو ت�شجيع
ان��دم��اج امل��ن�����ش���آت الطبية ال�صغرية ملواجهة
م��ا ي��ه��دد ا���س��ت��م��راره��ا �إذا دخ��ل��ت ال��ك��ي��ان��ات
اال�ستثمارية الأج��ن��ب��ي��ة ،وال��ع��م��ل على �إن�شاء
هيئة متويلية خا�صة ب�أ�صحاب ه��ذا الن�شاط،
وت�شجيع قيام م�ؤ�س�سات التعليم الطبي ل�سد
الفجوة يف العمالة ال�سعودية وتوجيهها ل�سد
النق�ص يف املجاالت الأكرث حاجة ،وتبني خطط
وبرامج للتدريب ال��دوري للأطباء وزي��ادة عدد
امل�ست�شفيات وتقدمي حوافز للم�ستثمرين يف هذه
املجاالت.
بقية املدن
ولفتت الدرا�سة �إىل �أنه على الرغم من �أن
نطاق التقرير ينح�صر يف مدينة الريا�ض ف�إن
من اجلائز اال�ستفادة من بع�ض امل�ؤ�شرات على
م�ستوى امل��دن الأخ���رى ،مع الأخ��ذ يف االعتبار
تباين العوامل الدميوغرافية واالجتماعية بني
املدن ال�سعودية.
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دول الخليج واالتحاد األوروبي

استثمارات ضخمة..

ونمو متصاعد للمصرفية اإلسالمية

ت �ن �ب��ع أه �م �ي��ة ت �ت �ب��ع م� �س ��ار ت� �ط ��ور ال �ع�ل�اق��ات
االقتصادية ب�ين دول مجلس التعاون اخلليجي
واالحت � ��اد األوروب� � ��ي م��ن امل �ك��ان��ة ال �ت��ي يحتالنها
إق �ل �ي �م� ً�ي��ا وع��رب� ً�ي��ا ودول� � ً�ي� ��ا ،ح �ي��ث إن جن� ��اح ه��ذه
�وذج��ا ل�ل�ع�لاق��ات ال��دول�ي��ة
ال�ع�لاق��ات ق��د يشكل من� ً
الناجحة واملثمرة التي تأخذ باالعتبار مصالح
كافة األطراف ،وهو املبدأ الذي أكدته دول املجلس
طوال مباحثاتها مع االحتاد األوروبي.
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�شهدت ال��ع�لاق��ات االق��ت�����ص��ادي��ة ب�ين جمل�س
التعاون ل��دول اخلليج العربية واالحت��اد الأوروب��ي
ت��ط��ورات مت�سارعة خ�لال العقود املا�ضية خا�صة
منذ توقيع االتفاقية الإطارية بني اجلانبني يف عام
 ،1988التي �أ�س�ست ملفاو�ضات ما زال��ت جارية
بينهما لإن�شاء منطقة جتارة حرة ت�ساعد على توثيق
خمتلف جم���االت ال��ت��ع��اون ب�ين اجل��ان��ب�ين ،خا�صة
اجلانب االقت�صادي.
وترتكز �أهمية االحتاد الأوروبي بالن�سبة لدول
اخلليج يف �أنه يحتل املرتبة الثانية من حيث الأهمية
بالن�سبة لل�صادرات البرتولية لدول جمل�س التعاون
اخلليجي.
�أما بالن�سبة لل�صادرات الأخرى ،ف�إن االحتاد
الأوروب���ي ي�ستوعب ن�صي ًبا رئي�س ًيا من �صادرات
املجل�س من املنتجات البرتولية املكررة واملنتجات
البرتوكيماوية والأملنيوم.
وت��ع��د ال���دول الأع�����ض��اء يف االحت���اد الأوروب����ي
ثاين �أكرب م�ستثمر �أجنبي يف اخلليج بعد الواليات
املتحدة.
وعلى امل�ستوى الأمني وال�سيا�سي ،تزداد �أهمية
االحتاد الأوروبي بالن�سبة لدول جمل�س التعاون ،حيث
يدعم االحت��اد الأوروب���ي دول املجل�س يف الق�ضايا
احل��ي��وي��ة ،مثل اح��ت�لال �إي���ران للجزر الإم��ارات��ي��ة
الثالث ،كذلك وقع العديد من دول اخلليج اتفاقيات
�أمنية مع دول �أوروبية هدفها حماية �أم��ن اخلليج
وتزويد دوله بالأ�سلحة.
و ُيعد النفط هو ال�سلعة الأ�سا�سية التي تربط دول
االحتاد الأوروبي بدول املجل�س ،حيث تعترب املجموعة
الأوروبية �أكرب م�ستورد للطاقة النفطية والغاز الطبيعي
من دول اخلليج العربي .وبني �أك�بر  15دول��ة ت�صدر
�إليها دول اخلليج العربية النفط ,جند �أن ك ً
�لا من
�إيطاليا وفرن�سا و�أملانيا و�إ�سبانيا وهولندا واململكة
املتحدة وبلجيكا من �أكرب امل�ستوردين لهذه ال�سلع على
امل�ستوى الأوروبي والدويل.
وتعترب اململكة العربية ال�سعودية هي الدولة
اخلليجية الوحيدة التي حتتفظ بفائ�ض جت��اري
(غري نفطي) مع االحت��اد الأوروب���ي بقيمة 8,742
مليون دوالر �أمريكي .يف حني حتتفظ الإم���ارات
العربية املتحدة ب���أك�بر ر�صيد عجز جت��اري غري
نفطي مع االحت��اد الأوروب���ي بقيمة  25,573مليار
دوالر.

العالقات االقتصادية بين دول
التعاون واالتحاد األوروبي تطورت
منذ توقيع االتفاقية اإلطارية بين
الجانبين عام 1988م.

تبادل جتاري
وتعد دول جمل�س ال��ت��ع��اون اخلليجي خام�س
�أكرب �سوق بالن�سبة لل�صادرات الأوروبية ،بينما تعد
دول االحتاد الأوروبي ال�شريك التجاري الأول لدول
املجل�س بح�صة قدرها  %18من �إجمايل املبادالت
التجارية لدول املجل�س عام .2006
�أم����ا م���ن ح��ي��ث ال��ه��ي��ك��ل ال�����س��ل��ع��ي ل���ل���واردات
وال�صادرات (مبا يف ذلك النفط) ،فيعترب الوقود هو
ال�سلعة اخلليجية الرئي�سية امل�صدرة لالحتاد الأوروبي
بن�سبة قدرها  %72.1من �إجمايل ال�صادرات ،يليه
الآالت و�أج��ه��زة االت�صاالت  %8.5ثم الكيماويات
بن�سبة  %8.3ثم املواد امل�صنعة بن�سبة  %6.2ثم مواد
منوعة بن�سبة  %2.2ثم الأغذية واحليوانات احلية
بن�سبة  %1ثم زيوت نباتية وحيوانية  .%0,6ونخرج
من هذه البيانات بنتيجة هامة وهي �إذا ما مت الأخذ
باالعتبار ال�صادرات النفطية لدول املجل�س لالحتاد
الأوروب��ي باالعتبار ،ف���إن ر�صيد احل�ساب التجاري
�سيكون ل�صالح الدول اخلليجية.

�أم��ا بالن�سبة لقائمة ال���واردات اخلليجية من
االحت���اد الأوروب�����ي ،فيت�صدرها الآالت و�أج��ه��زة
االت�����ص��االت بن�سبة  %54.8ث��م امل����واد امل�صنعة
 %15.4ثم امل��واد املنوعة  %10.6ثم الكيماويات
 %9.1ثم الأغذية واحليوانات احلية بن�سبة %4.7
ثم املواد اخلام بن�سبة .%1.6
جتارة اخلدمات
وت�ستفيد موازين املدفوعات الأوروبية من حجم
التجارة يف اخلدمات ال�ضخمة مع دول املجل�س مثل
ال�سياحة اخلليجية يف دول االحتاد الأوروبي وخدمات
اال�ستثمار وامل���ق���اوالت ال��ت��ي ت��وف��ره��ا امل�ؤ�س�سات
الأوروب���ي���ة ل���دول املجل�س واخل��دم��ات امل�صرفية
والعالج والتعليم وغري ذلك من ال�صادرات غري
املنظورة لدول االحتاد الأوروب��ي ،،كذلك حتويالت
القوى العاملة الأوروبية يف منطقة اخلليج من �أجور
ومرتبات .ومن جانب �آخر تتمتع امل�صارف اخلليجية
الكبرية ب��وج��ود ق��وى يف الأ���س��واق املالية لالحتاد
الأوروب��ي و�أهمها �أ�سواق لندن وباري�س مع ت�أ�سي�س
العدد  - 79مايو 2013م
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العديد من امل�شروعات االقت�صادية امل�شرتكة بني
م�ؤ�س�سات القطاع اخلا�ص.
ووف�� ًق��ا لبيانات االحت���اد الأوروب�����ي ،فقد بلغ
م�ؤخ ًرا �إجمايل قيمة التجارة يف اخلدمات بني دول
املجل�س واالحتاد الأوروبي  32مليار دوالر منها 12
مليار دوالر لواردات اخلدمات من دول املجل�س و20
مليار دوالر ل�صادرات اخلدمات �إىل دول املجل�س.
ال�صريفة الإ�سالمية
وعلى �صعيد مت�صل ،توجد حتركات قوية من قبل
ال��دول الأوروب��ي��ة نحو ال�صريفة الإ�سالمية والتمويل
الإ�سالمي للحد من حتركات الفائدة امل�س�ؤولة عن
ت�ضخم �أ�سعار املواد اال�ستهالكية يف العامل.
واجلدير بالذكر �أن «بنك بريطانيا الإ�سالمي»
هو �أول م�صرف يقدم خدمات مالية �إ�سالمية يف
�أوروب���ا ع��ام  ،2004ولديه � 35أل��ف عميل وثمانية
فروع يف بريطانيا.
كما ب���د�أ بنك اال�ستثمار الأوروب�����ي الإ���س�لام��ي
�أعماله عام  2006يف لندن � ً
أي�ضا .وقد اتخذت وزارة
املال الربيطانية عدة �إجراءات لت�سهيل عمل امل�صارف
الإ�سالمية �ضمن النظام امل�صريف الربيطاين ،وقررت
احل��ك��وم��ة �إدراج �إج�����راءات ت�ؤ�س�س لنظام قانوين
للخدمات املالية الإ�سالمية يف ميزانية .2007
كما �أع��ل��ن بنك «ل��وي��دز ت��ي �إ���س ب��ي» ع��ن بدء
تقدمي �أك�بر خدمة م�صرفية يف �أوروب���ا تتفق مع
�أحكام ال�شريعة الإ�سالمية وموجهة لل�شركات يف
حماولة جل��ذب ر�ؤو����س الأم���وال الإ�سالمية ،وقام
«بنك �أوف ا�سكتالند» بفتح نوافذ �إ�سالمية ليقدم
من خاللها خدماته امل�صرفية الإ�سالمية للمرة
الأوىل من خ�لال افتتاحه لأول فروعه يف منطقة
ال�شرق الأو�سط يف البحرين ،كذلك �سوف يتم فتح
�أول بنك �إ�سالمي يف �إيطاليا عام .2008
وع��ل��ى ال��رغ��م م��ن النمو ال���ذي ي�شهده قطاع
امل�صارف الإ�سالمية يف �أوروب��ا الذي ت�صل ن�سبته
�إىل � 10%سنو ًيا ،ف�إن هذا القطاع ال يزال غائ ًبا عن
ال�سوق الفرن�سية ـ التي يوجد بها �أك�ثر من �أربعة
ماليني م�سلم ي�شكلون �أكرب جالية م�سلمة يف �أوروبا
وال��غ��رب ـ فال يوجد �أي م�صرف يوفر اخلدمات
امل��ال��ي��ة الإ���س�لام��ي��ة وذل����ك يف ظ��ل ع���دم اق��ت��ن��اع
امل�صارف الفرن�سية بوجود �سوق لهذه اخلدمات يف
فرن�سا ،بالإ�ضافة �إىل عوائق النظام ال�ضريبي التي
تعقد هند�سة اخلدمات املالية الإ�سالمية وعملها.
اال�ستثمارات
يوجد ل��دول املجل�س ا�ستثمارات �ضخمة يف
دول االحت���اد الأوروب�����ي ،وع��ل��ى ال��رغ��م م��ن �ض�آلة
اال�ستثمارات الأوروبية يف دول املجل�س ،ف�إنها تتوزع
على قطاعات عدة� ،أبرزها التكنولوجيا واخلدمات
واملال وال�سياحة على عك�س اال�ستثمارات الأمريكية
متاما يف قطاع البرتوكيماويات.
التي ترتكز ً
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فر�ص تطوير اال�ستثمار امل�شرتك
مع ات�ساع حجم ال�سوق الأوروب��ي الذي �أ�صبح
ي�ضم  25دول���ة �أوروب���ي���ة وم���ع االه��ت��م��ام بالدعم
ال�سيا�سي والأمني والع�سكري الذي ميكن �أن يقدمه
االحت��اد الأوروب��ي بعد تنفيذ املنطقة احل��رة ،فمن
امل�ؤكد �أن تنفيذ ه��ذه املنطقة �سي�ؤدي �إىل تعزيز
التعاون بني الدول اخلليجية واالحتاد الأوروبي الذي
�أ�صبح يتجاوز املجالني االقت�صادي والتجاري وميتد
�إىل جماالت �أخرى يهتم بها الأوروبيون كال�شراكة
اال�سرتاتيجية ال�شاملة بني الطرفني التي تت�ضمن
التعاون يف التعليم والثقافة وحقوق الإن�سان والتعاون
يف جمال مكافحة الإرهاب واحلد من انت�شار �أ�سلحة
الدمار ال�شامل.
ولتحقيق كل ذلك من خالل مفاو�ضات االحتاد
الأوروبي مع دول املجل�س عمدت املفو�ضية الأوروبية
�إىل �إع��داد درا�سة عن الآث��ار امل�ستدامة التفاقيتها
التي تتفاو�ض حولها مع دول املجل�س.
وقد بينت هذه الدرا�سة جماالت تطوير التعاون
والعمل امل�شرتك التي �سوف تولدها اتفاقية التجارة
احلرة بني اجلانبني و�أهمها ما يلي:
القطاع ال�صناعي:
ت��ت��وق��ع ال��درا���س��ة �أن ت��ك��ون �أك��ث�ر ق��ط��اع��ات
ال��راب��ح��ة يف دول املجل�س ب��الإ���ض��اف��ة �إىل قطاع
البرتول هي القطاعات التي تتميز بكثافة العمالة
كقطاع املالب�س والن�سيج ,وكذلك القطاعات ذات
اال�ستخدام الكثيف للطاقة واحلاجة �إىل العمالة

االتحاد األوروبي يستوعب
نصيباً رئيسياً من صادرات
المجلس من المنتجات البترولية
المكررة واأللمنيوم.
املدربة كالبرتوكيماويات وال�صناعات املعدنية� ,أما
بالن�سبة لالحتاد الأوروب��ي ف�إن االتفاقية �ستنعك�س
ب�صورة �أ�سا�سية على القطاعات غري النفطية و
قطاع التقنية.
وبالن�سبة لقطاع الأملنيوم ،ف���إن دول املجل�س
ت�سعى م��ن خ�ل�ال االت��ف��اق��ي��ة �إىل حتقيق ه��دف
حمدد وهو تخفي�ض التعرفة الأوروبية على ا�سترياد
الأملنيوم الأويل من دول املجل�س من � %6إىل �صفر يف
املئة مما ي�ساهم يف زيادة �صادرات دول املجل�س �إىل
االحتاد الأوروبي من هذه املادة.
وعند مقارنة دورات الإن��ت��اج يف دول املجل�س
ودول االحت���اد الأوروب����ي – وف�� ًق��ا لتحليل درا���س��ة
االحت��اد الأوروب���ي – يالحظ �أن �شركات االحت��اد
الأوروبي فاعلة يف كل مراحل �إنتاج الأملنيوم ب�شقيه
املتمثلني يف تذويبه و�إنتاج ال�سلع �شبه النهائية منه,
يف حني �أن دول املجل�س تركز ب�صور �أ�سا�سية على
التذويب ،مع ت�صنيع حمدود لل�سلع �شبه النهائية,
وبالتايل مت الرتكيز على درا�سة الأثر املتوقع على
الإنتاج الأويل للأملنيوم ،حيث يتوقع ازدي��اد �أرباح
دول املجل�س يف املدى الق�صري من تخفي�ض التعرفة

تحرك أوروبي نحو الصيرفة
اإلسالمية للحد من تضخم أسعار
المواد في العالم.

اجلمركية نتيجة لالتفاقية (تتحول الـ � %6إىل �أرباح
لعدم توقع �أي ت�أثري على الأ�سعار).
قطاع البيئة:
وت�شري ال��درا���س��ة �إىل �أن التو�سع امل��ت��وق��ع يف
القطاعات ال��راب��ح��ة يف دول املجل�س �ستكون له
�آث��ار وم�شاكل تتعلق بالبيئة الأم��ر ال��ذي ي�ستدعي
ا�ستحداث ق��وان�ين و�أنظمة خا�صة للحفاظ على
البيئة وتطبيق تلك القوانني والأنظمة.
ومن �أم هذه امل�شاكل البيئية – ذات الأ�سبقية
ونوعا الذي
– النق�ص احلاد يف م�صادر املياه ك ًما ً
ي�ساهم يف تفاقمه التو�سع املتوقع وذلك لأهمية املياه
كمدخل �إنتاج للعديد من هذه ال�صناعات�،إ�ضافة
�إىل ا�ستخدامه يف تدفقات الف�ضالت والنفاية
ال�صناعية .كما يتوقع ازدياد حجم النقل البحري.
ومن املتوقع كذلك بع�ض الآثار ال�سلبية امل�ؤدية �إىل
تفاقم م�شكلة حمدودية الأرا�ضي وتدهورها� ،إذ �إن
زي��ادة التجارة والتو�سع ال�صناعي قد ت�ؤديان �إىل
زيادة املواد ال�ضارة من نفايات امل�صانع واحلاجة
�إىل زيادة حجم النقل مع ما يتطلبه ذلك من فتح
للطرق وا�ستخدام لو�سائل النقل ذات الأثر ال�سلبي
على البيئة.
ونظ ًرا لأهمية التح�سب لهذه امل�ؤثرات وامل�شاكل
ذات العالقة الوثيقة بالبيئة و���ض��رورة عمل دول
املجل�س للحد من �سلبياتها والتح�سب لها ,ت�شري

تعد دول مجلس التعاون
الخليجي خامس أكبر سوق
بالنسبة للصادرات األوروبية.

الدرا�سة �إىل �إمكانية ا�ستفادة دول املجل�س ،يف
ظل االتفاقية من اخل�برة العلمية والعملية الرثية
والعميقة ل��دول االحت��اد الأوروب��ي يف جمال حماية
و ت��ع��زي��ز ال��ب��ي��ئ��ة ,وت�شمل ه���ذه اخل�ب�رة جم��االت
ا�ست�صدار القوانني والأنظمة املقيدة ال�ستخدامات
البيئة ومتابعة تنفيذها ,والقوانني والإج���راءات
املتعلقة بعمليات الإن�������ش���اءات ,وتخطيط امل��دن
واملناطق احل�ضرية ,واخلدمات الهند�سية ,وقيا�س
ومراقبة اخلدمات ,وحتليل املخاطر البيئية ودرا�سة
�آثارها ,وعمليات الإدارة البيئية�...إلخ.
قطاع اخلدمات:
يقع حترير التجارة يف قطاع اخلدمات يف �صلب
�أه��داف االتفاقية ،بخا�صة �أن كلفة �آث��اره البيئية
ال�سلبية عند مقارنته بقطاعي �إنتاج ونقل ال�سلع �أقل
بكثري وذل��ك لأن الكثري من اخلدمات تعتمد على
كثافة املعرفة اً
بدل عن اال�ستخدام الكثيف لعوامل
الإن��ت��اج الأخ���رى� ,إ�ضافة �إىل �أن ه��ذا اال�ستخدام
للمعرفة يزيد من فر�ص االبتكار والتقنيات ذات
الفوائد البيئية املقدرة.
ومن املتوقع �أن ت�ؤدي االتفاقية – من خالل
حترير قطاع اخل��دم��ات يف دول املجل�س� -إىل
زي���ادة االزده����ار يف اخل��دم��ات املتعلقة بقطاع
الأعمال ,وخدمات االت�صاالت ,وخدمات الت�شييد
واخل��دم��ات الهند�سية املتعلقة ب��ه��ا ,وخ��دم��ات
التوزيع ,واخلدمات البيئية ,واخلدمات املالية,
وخدمات املوا�صالت ,وهي يف جمملها قطاعات
حتتاج �إىل عمالة متو�سطة وعالية املهارة مما
�سوف ي�ؤدي �إىل تنمية �سوق العمل الوطني يف هذه
القطاعات.

�سوق العمل:
ن�سبة �إىل طبيعة الأن�شطة االقت�صادية املولدة
ل��ل��وظ��ائ��ف م��ن ن��اح��ي��ة وال��ن�����س��ب��ة امل��رت��ف��ع��ة للنمو
ال�سكاين يف دول املجل�س م��ن الناحية الأخ���رى،
�أ�صبحت دول املجل�س – التي تتميز بكثافة العمالة
الأجنبية – تعاين من م�شكلة البطالة يف �أو�ساط
املواطنني .وتتوقع الدرا�سة �أن يكون لزيادة الت�صنيع
وال�صادرات يف قطاع املن�سوجات ت�أثري حمدود على
العمالة اخلليجية وذل��ك لأن ه��ذا القطاع يتميز
با�ستخدام العمالة ذات املهارة والأجور املنخف�ضة،
وبالتايل ف�إن تو�سعته �سي�ستقطب ،يف الغالب ،العمالة
الأجنبية� .إ�ضافة �إىل ذل��ك ،ينبغي ل��دول املجل�س
انتهاج ال�سيا�سات ال�صحية و �سيا�سات ال�سالمة
املالئمة وو�ضع النظم والقوانني االجتماعية الالزمة
لتحقيقها.
ويف اجلانب الآخ��ر ،ف�إن �أي تو�سع متوقع يف
ال�صناعات البرتوكيماوية �سيكون له �أثر �إيجابي
على العمالة الوطنية ،حيث �إن ه��ذا القطاع
يقع �ضمن القطاعات ذات الأج��ور املرتفعة يف
دول املجل�س .وين�سحب ذلك ب�صورة عامة على
القطاعات الأخ��رى التي يتوقع حت�سن ميزانها
التجاري ل�صالح دول املجل�س كقطاعات البرتول
واملناجم وا�ستخراج املعادن ,وعلى دول املجل�س
�أن تبذل جهودها لتهيئة املواطنني للعمل يف تلك
القطاعات من خالل برامج التعليم والتدريب
املنا�سبة.
�أما بالن�سبة �إىل بع�ض القطاعات ذات الأجور
املنخف�ضة ك��الأغ��ذي��ة ,وال�����ص��ن��اع��ات امل��ع��دن��ي��ة,
و�صناعات املاكينات والأدوات ,ف�إنها �سوف تواجه
ً
�ضغوطا لتخفي�ض عمالتها ,وبالتايل يبقى �إحالل
العمالة الوطنية مكان الأجنبية هو اخليار املتاح
يف هذه القطاعات لزيادة توظيفها ,وال يعترب هذا
خيا ًرا مثال ًيا يف ظل انخفا�ض الأجور فيها.
ك��م��ا ي��ت��وق��ع  -ك��م��ا �سبق �أن ذك��رن��ا  -زي���ادة
الطلب على العمالة الوطنية يف قطاعات اخلدمات
املرتبطة بزيادة واردات دول املجل�س من االحتاد
الأوروب��ي ،بخا�صة يف الوظائف التي تتطلب مهارة
متو�سطة .وب��ال��رغ��م م��ن �أن قطاع اخل��دم��ات يف
متقدما كنظريه يف دول االحتاد
دول املجل�س لي�س
ً
الأوروبي� ،إال �أنه ي�شكل القطاع الرائد يف ا�ستخدام
العمالة الوطنية وميكن توفري فر�ص عمل هائلة لها
يف الوظائف التي تتطلب مهارات متو�سطة وعالية
وهي الوظائف املنا�سبة للعمالة الوطنية.
العدد  - 79مايو 2013م

29

أسواق عالمية

سيدات األعمال ..والشباب

متى يدرك العالم مزايا
مساندته لهم؟
لم يعد احلديث عن الصعاب التي تواجه سيدات األعمال يقتصر
على بلد دون آخ��ر ،العالم يف معظمه بات يشترك يف هذا األم��ر ،كما
حتاول املنظمات العاملية إيجاد حلول مللفات ترتبط مع عمل سيدات
األعمال ،وتكمن يف إشكالية فرص العمل املتاحة عامل ًيا ،لرأب الصدع
ومكافحة البطالة ،والسعي إلى توفير وظائف جديدة ومبتكرة.
نعرض تلك املشاكل من خالل ثالثة تقارير ،نشرها البنك الدولي
مؤخرا على فترات متقاربة،خالل العام اجلاري 2013م.
ً
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في غواتيماال ،عدد سيدات
األعمال الحاصالت على االئتمان ال
يتجاوز نصف عدد رجال األعمال.
جمموعة البنك الدويل ن�شرت م�ؤخ ًرا درا�سة

للكاتبة االقت�صادية كاروالين �أن�ستي ()Caroline
 )Ansteyت�ساءلت من خاللها عما هو املطلوب

ليدرك العامل مزايا م�ساندة �سيدات الأعمال يف
الدول النامية ،عرب �إتاحة الفر�صة لتوظيف العمالة
الن�سائية يف امل�شاريع التي يدرنها ،خا�صة �أنه على
امل�ستوى العاملي ت�شكل الن�ساء نحو ن�صف القوى
العاملة ،ويف البلدان النامية هناك � 30إىل  40يف
املئة م��ن �صاحبات الأع��م��ال احل��رة ال��ذي��ن ي��درن
م�شروعات �صغرية ومتو�سطة.
وتر�صد الكاتبة ع��دة م�شاكل تواجه الن�ساء
يف البلدان النامية �إذ تقول( :هناك  9على الأقل
من كل  10م�شروعات مملوكة للن�ساء ال ميكنها
احل�صول على قرو�ض .لذا ،تخيل حجم الإحباط
الذي ي�صيب امر�أة من �إحدى البلدان النامية ،بد�أت
م�شروعا �صغ ًريا يجتذب عددًا جيدً ا من العمالء،
ً
ولديها خطة عمل لنمو م�شروعها ،لكن لي�س بو�سعها
احل�صول على قر�ض لتو�سيع �أن�شطتها .هذه لي�ست
ق�صة منفردة� .إنه �شعور بالإحباط ت�شرتك فيه كثري
من الن�ساء يف العامل النامي .ويبدو �إحباط ه�ؤالء
الن�ساء م�شاب ًها �إىل حد كبري خليبة الأم��ل التي ال
تزال عالقة يف �أ�صوات الن�ساء الأكرب �س ًنا يف البلدان
الغنية ،وهن ي�صفن كيف كانت البنوك ترف�ض منذ
ً
قرو�ضا عقارية ،بالرغم
نحو ثالثة عقود منحهن
من ح�صولهن على دخل م�ضمون).
وت�ضيف (اليوم يف العامل النامي ،نعرف �أنه �إذا
زاولت الن�ساء العمل احلر فمن املرجح �أن يعملن يف
�شركات �صغرية وقطاعات �أقل ربحية .ملاذا؟
يكمن ال�سبب بب�ساطة يف نق�ص احل�صول على
التمويل .انظر فقط يف حالة غواتيماال� ،إذ يبلغ
عدد �سيدات الأعمال الالتي يح�صلن على االئتمان
تقري ًبا ن�صف عدد رجال الأعمال الذين يح�صلون
على قرو�ض.
لذا رمبا يجب �أن يكون ال�س�ؤال � ً
أي�ضا :ملاذا تدير
هذه البنوك ظهرها للم�شروعات اململوكة للن�ساء؟
�أحيا ًنا ،ال ت�سمح القيود القانونية للن�ساء بال�سيطرة
على �أمورهن املالية ،فهو �شيء ال يت�أتى �إال لأرباب
الأ�سر من الذكور.
و�أح��ي��ا ًن��ا ي��ك��ون نق�ص ال�����ض��م��ان��ات الرهنية
التقليدية ،لأن الن�ساء ال ميتلكن الأر�ض �أو يتمتعن
بحقوق امللكية ،و�أح��ي��ا ًن��ا يكون جم��رد الإج��ح��اف.
والنتيجة هي �أن��ه يف �إفريقيا جنوب ال�صحراء،
ال تلقى طلبات الن�ساء للح�صول على قرو�ض �أي
ا�ستجابة يف �أكرث الأحيان .ويف �أمريكا الالتينية،
ميكن لعدد �أك�بر من امل�شروعات اململوكة لن�ساء

احل�صول على ق��رو���ض ،لكن ع��ادة ال يلبي حجم
القرو�ض احتياجاتهن.
الأمر ال ينطوي على �إجحاف وح�سب لكنه يت�سم
بق�صر النظر � ً
أي�ضا .يف الواليات املتحدة اليوم ،تنمو
ال�شركات اململوكة للن�ساء ب�أكرث من مثلي معدل منو
�سائر ال�شركات الأخرى .وت�شري التقديرات �إىل �أنهن
ي�سهمن بنحو ثالثة تريليونات دوالر يف االقت�صاد
الأمريكي ،ولهن الف�ضل املبا�شر يف توفري  23مليون
وظيفة .لذا ف�إن اال�ستثمار يف �سيدات الأعمال هو
اقت�صاد يت�سم باحلكمة والرباعة).
وحتى ال ترتك الكاتبة الأم ردون بذر التفا�ؤل
يف الثنايا تقول (:لكن هناك بارقة �أم��ل .فقد بد�أ
�أك�س�س بنك  Access Bankيف نيجرييا و�شركة
متويل التنمية الأوغندية ،وهما بلدان تنت�شر بهما
�شركات مملوكة للن�ساء تت�سم بالديناميكية و�آخذة
يف النمو ،قبل ب�ضع �سنوات ال�سيطرة على ما �أدركا
�أنه �سوق جديدة.
فقد دخ�لا يف ���ش��راك��ة م��ع م�ؤ�س�سة التمويل
الدولية ذراع جمموعة البنك الدويل املعنية بالعمل
مع القطاع اخلا�ص لتطوير قدرات ن�ساء بعينهن يف
برامج للأعمال .و�آت��ت هذه اجلهود ثمارها .فقد
زادت القرو�ض( .كان معدل القرو�ض املتعرثة �أقل
من  1.5يف املائة).
ويف نيجرييا ،ات�سم البنك باالبتكار يف اخلروج
ب�ضمانات رهنية بديلة ميكن للن�ساء ا�ستخدامها،
مثل رهن امل�صوغات واملعدات.
ويف �أوغ��ن��دا ،مت تطوير منتجات جديدة �أكرث
مت�ش ًيا مع حاجات �سيدات الأعمال ،مثل ال�سماح
للن�ساء الالتي يفتقرن ل�ل��أوراق املالية التقليدية
الالزمة للح�صول على قر�ض جتاري ،باالقرتا�ض
كمجموعة.
وال عجب �أن ك�لا البنكني ف���ازا ب��ج��وائ��ز من
التحالف امل�صريف العاملي للمر�أة.
وتوا�صل الكاتبة قولها( :نحن الآن نبني الأدلة
للم�ساعدة يف �إث��راء النقا�ش حول معاجلة �أ�شكال
التمييز �ضد املر�أة واحلواجز التي تعرت�ض �سبيلها.
وتقدم «مبادرة الن�ساء والأعمال والقانون» بيانات
من  142بلدً ا ح��ول املجاالت القانونية التي ت�ؤثر
على احلقوق االقت�صادية للن�ساء وح�صولهن على
الأ�صول.
ونحن نوا�صل امل�سري على ه��ذا ال���درب ،فقد
و�ضعت م�ؤ�س�سة التمويل الدولية لنف�سها هد ًفا يتمثل
يف �ضمان توجيه  25يف املئة م��ن القرو�ض التي
تقدمها م�ؤ�س�سات الو�ساطة املالية �إىل امل�شروعات
ال�صغرية واملتو�سطة �إىل م�شروعات مملوكة لن�ساء
خالل ال�سنوات املقبلة .ومبجرد �أن نبلغ ذاك الهدف
�سنحتاج �إىل تو�سيع نطاقه.
ولكن ينبغي فعل املزيد ،فقد حان الوقت كي
تخلع �سائر امل�ؤ�س�سات املالية الغمامة عن عيونها
وت�ساند �سيدات الأعمال يف العامل النامي).

فر�ص العمل
وبعيدً ا عن �سيدات الأعمال وما يعرت�ضهن من
م�شاكل ،لكن يف �سياق مت�صل� ،أ�صدر البنك الدويل
تقري ًرا جديدً ا قال فيه �إن توفري الوظائف وفر�ص
العمل ي�شكل ركيزة �أ�سا�سية للتنمية يف البلدان
النامية ،حيث يتجاوز مردودها كث ًريا ما تدره من
دخل ،م�ش ًريا يف الوقت نف�سه �إىل الأهمية الكبرية
للوظائف يف احلد من الفقر ،وازدهار املدن ،وتوفري
بدائل عن �أعمال العنف لل�شباب.
و���ش��دد «ت��ق��ري��ر ال��ت��ن��م��ي��ة يف ال��ع��امل :2013
الوظائف» على دور النمو القوي بقيادة القطاع
مو�ضحا �أن الوظائف
اخلا�ص يف خلق الوظائف،
ً
التي حتقق �أق�صى فائدة للتنمية ميكنها حفز دورة
قوية وفاعلة من النمو.
وانتهى التقرير اجلديد �إىل �أن معدالت الفقر
تنخف�ض كلما متكن النا�س ،من خالل العمل ،من
اخل��روج من براثن الفقر واملعاناة ،وكلما مكنت
الوظائف الن�ساء من زيادة اال�ستثمار يف �أطفالهن.
ويرى التقرير �أن م�ستوى الكفاءة ي��زداد كلما
�صار العمال �أكرث �إتقا ًنا لأعمالهم ،وكلما ظهر املزيد
من الوظائف املنتجة واختفت تلك الأقل �إنتاجية.
وت��زده��ر املجتمعات كلما ت�شجع الوظائف التنوع
االثني والثقايف للعمالة ،وتوفر بدائل عن ال�صراع.
ويف معر�ض حديثه عن التقرير ،قال رئي�س
جمموعة البنك ال��دويل جيم يونغ كيم« ،الوظيفة
اجليدة ميكنها تغيري حياة املرء ،وميكن للوظائف
املنا�سبة �أن تغري جمتمعات ب�أ�سرها.
والبد �أن ت�ضع احلكومات �إيجاد الوظائف يف
ب�ؤرة االهتمام لتحقيق الرخاء ومكافحة الفقر .ومن
الأهمية مبكان �أن حتافظ احلكومات على عالقة
طيبة مع القطاع اخلا�ص الذي يوفر  90يف املئة من
جميع الوظائف.
ولذلك ،ينبغي لنا �أن نعمل على تهيئة �أف�ضل
ال�سبل الالزمة مل�ساعدة ال�شركات واملزارع ال�صغرية
على النمو .فالوظائف تبعث الأمل يف احلياة ،وتن�شر
ال�سالم يف ربوع الأر���ض ،وميكنها جلب اال�ستقرار
�إىل البلدان اله�شة».
وي�ؤكد م�ؤلفو التقرير �أن الوظائف ذات املردود
الإمنائي الأك�بر هي تلك التي ترفع من م�ستويات
الدخل ،وت�ساعد امل��دن على اال�ضطالع بوظائفها
ب�شكل �أف�ضل ،وتربط االقت�صادات الوطنية بالأ�سواق
العاملية ،وحتافظ على �سالمة البيئة ،وجتعل للنا�س
م�صلحة يف احلفاظ على �سالمة جمتمعاتهم.
وت��ع��ل��ي�� ًق��ا ع��ل��ى ذل����ك ،ق��ال رئ��ي�����س اخل��ب�راء
االقت�صاديني والنائب الأول لرئي�س البنك الدويل،

توفير الوظائف وفرص العمل
يشكل ركيزة أساسية للتنمية
في البلدان النامية.
العدد  - 79مايو 2013م
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كو�شيك با�سو« ،الوظائف هي �أف�ضل �ضمانة �ضد
الفقر واملعاناة .وتلعب احلكومات دو ًرا حيو ًيا يف
تهيئة بيئة الأعمال املالئمة التي تعزز الطلب على
العمالة».
ُي�شار هنا �إىل �أن الأزم��ة االقت�صادية العاملية
والأحداث الأخرية الأخرى قد دفعت ق�ضايا العمالة
�إىل �صدارة احلوار الدائر ب�ش�أن التنمية.
ووف�� ًق��ا ل��ت��ق��دي��رات م���ؤل��ف��ي ال��ت��ق��ري��ر ،ال��ذي��ن
ا�ستعانوا ببيانات �أك�ث�ر م��ن  800ت��ع��داد وم�سح
ا�ستق�صائي للو�صول �إىل ا�ستنتاجاتهم ،يبلغ حجم
الأي��دي العاملة على م�ستوى العامل �أكرث من ثالثة
مليارات �شخ�ص ،يعمل ن�صفهم تقري ًبا بالزراعة �أو
مب�شاريع عائلية �صغرية� ،أو ي�شتغلون ب�أعمال يومية
م�ؤقتة �أو مو�سمية .ويعاين ه�ؤالء من �ضعف �شبكات
الأمان �أو غيابها يف بع�ض الأحيان ،وغال ًبا ما تكون
�أجورهم �ضئيلة.
من جانبه ،قال مدير فريق �إع���داد مطبوعة
«تقرير عن التنمية يف العامل» مارتني رام��ا« ،ثمة
حتديات هائلة �أمام ال�شباب ،فهناك �أكرث من 620
مليون �شاب و�شابة عاطلون عن العمل �أو ال يدر�سون.
ولكي يت�سنى احلفاظ على معدالت العمالة احلالية
بني ال�سكان يف �سن العمل� ،سيتعني خلق نحو 600
مليون وظيفة جديدة على م�ستوى العامل على مدى
عاما».
فرتة ً 15
لكن يف الكثري من البلدان النامية حيث ي�سود
فيها الن�شاط الزراعي والعمالة حل�ساب النف�س،
وت�ضعف �شبكات الأم��ان يف �أف�ضل احل��االت ،ميكن
�أن تنخف�ض معدالت البطالة .ويعمل معظم الفقراء
يف ه��ذه الأم��اك��ن ل�ساعات ط��وال ،لكنهم بب�ساطة
يعجزون عن تلبية احتياجاتهم ،ناهيك عن انتهاك
حقوقهم الأ�سا�سية .ولذلك ،ف�إن التقرير ي�شدد على
الأهمية البالغة جل��ودة الوظائف ،ولي�س عددها
فقط.
نهجا من ثالث مراحل مل�ساعدة
وير�سم التقرير ً
احلكومات يف حتقيق هذه الأهداف:
� اًأول ،و�ضع �أ�سا�سيات قوية  -مبا يف ذلك حتقيق
ا�ستقرار االقت�صاد الكلي ،و�إي��ج��اد بيئة مواتية
لأن�شطة الأعمال ،وبناء ر�أ�س املال الب�شري ،و�سيادة
القانون.
ثان ًيا ،يجب �أال ت�صبح �سيا�سات العمل عقبة
�أمام خلق الوظائف ،ويجب � ً
أي�ضا �أن تتيح ال�صوت
امل�سموع وتوفر احلماية االجتماعية للفئات الأ�شد
�ضع ًفا وحرما ًنا يف املجتمع.
ثال ًثا ،البد للحكومات �أن حتدد الوظائف التي
ميكن �أن تعود على التنمية ب�أق�صى فائدة يف ظل
الأو�ضاع اخلا�صة بكل بلد ،و�إزالة �أو موازنة املعوقات
التي متنع القطاع اخلا�ص من خلق املزيد من هذه
الوظائف.
وي�ؤكد م�ؤلفو التقرير �أن فهم التحدي اخلا�ص
بالوظائف يف منطقة �أو بلد ما ُيعترب �أم ًرا مه ًما.
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فاالختالفات يف هيكل العمالة فيما بني املناطق
وبني اجلن�سني والفئات العمرية الفتة للنظر .على
�سبيل املثال ،هناك �ستة من بني كل �سبعة عاملني
يف منطقة �أوروب��ا ال�شرقية و�آ�سيا الو�سطى يعملون
ب���أج��ر ،يف ح�ين ه��ن��اك �أرب��ع��ة م��ن ب�ين ك��ل خم�سة
ع��ام��ل�ين يف منطقة �إف��ري��ق��ي��ا ج��ن��وب ال�����ص��ح��راء
ي�شتغلون بالزراعة �أو حل�ساب �أنف�سهم .ويعمل عدد
�أكرب بكثري من الن�ساء ،مقارنة بالرجال ،بدون �أجر
يف البلدان املنخف�ضة الدخل وال�شريحة الدنيا من
البلدان املتو�سطة الدخل .ويف الوقت نف�سه ،تزيد
احتماالت عمل الن�ساء ب�أجر يف البلدان املتو�سطة
الدخل ،و�إن كن يح�صلن يف الغالب على دخل �أقل
من الرجال.
وتتباين �أول��وي��ات ال�سيا�سات يف املجتمعات
الزراعية والبلدان التي ت�شهد من ًوا عمران ًيا �سري ًعا.
وم��ن ال�ضروري يف احلالة الأوىل زي��ادة �إنتاجية
زراع��ة احليازات ال�صغرية ،يف حني يتطلب الأمر
يف احلالة الثانية حت�سني مرافق البنية التحتية
واالت�صاالت والإ�سكان وتخطيط امل��دن .وللعوامل
ال�سكانية �أهميتها � ً
أي�ضا .ففي منطقة �إفريقيا جنوب
ال�صحراء ،يدخل  10ماليني �شاب قوة العمل كل
عام ،لكن يف العديد من البلدان متو�سطة الدخل
تزداد �أعمار ال�سكان ،وتتناق�ص الأيدي العاملة يف
البع�ض الآخر .ومن ال�ضروري كي تتمكن املجتمعات
من الت�صدي مل�شكلة البطالة بني ال�شباب توفري
املهارات املالئمة الحتياجات �سوق العمل ،وحتقيق
تكاف�ؤ الفر�ص يف �إج��راءات الدخول �إىل الأ�سواق.
لكن ثمة حاجة لرفع �سن التقاعد وتوفري مزايا
حماية اجتماعية بتكلفة معقولة يف املجتمعات التي
ترتفع فيها �أعداد امل�سنني.
�أجندات الوظائف
ومي��ك��ن �أن ي�����س��اع��د ال�ترك��ي��ز ع��ل��ى ال�سمات
الأ�سا�سية للفئات املختلفة من البلدان يف زي��ادة
تو�ضيح �أنواع الوظائف التي ميكنها امل�ساهمة ب�أكرب
قدر يف التنمية يف كل حالة.
ويتيح هذا الرتكيز حتليل املفا�ضالت املمكنة

بني م�ستويات املعي�شة ،والإنتاجية ،ومتا�سك الن�سيج
االجتماعي يف �أي �سياق معني .كما �أنه يعطي � ً
أي�ضا
م���ؤ���ش��رات على العراقيل ال��ت��ي حت��ول دون توفري
الوظائف ،ويف نهاية املطاف على �أولويات وا�ضعي
ال�سيا�سات عندما يحددوا �أكرث القيود �أهمية �أمام
خلق الوظائف ،وكيفية تذليلها.
ويجب على وا�ضعي ال�سيا�سات الت�صدي لهذه
التحديات عن طريق الإجابة عن الأ�سئلة التالية:
هل ينبغي للبلدان �أن جتعل ا�سرتاتيجياتها الإمنائية
تتمحور ح��ول حتقيق النمو �أم تركز على �إيجاد
الوظائف؟ وهل ميكن ت�شجيع تنظيم م�شاريع العمل
احلر ،وال�سيما فيما بني م�شاريع الأعمال ال�صغرى
بالبلدان النامية� ،أم �أن �أ�صحاب م�شاريع العمل احلر
يولدون بهذه العقلية؟ وهل متثل زيادة اال�ستثمار يف
التعليم والتدريب ً
�شرطا م�سب ًقا لتعزيز �إمكانيات
العامل على احل�صول على العمل� ،أم هل ميكن بناء
املهارات من خالل العمل نف�سه؟ ويف خ�ضم الأزمات
والتغريات الهيكلية ،هل ينبغي حماية الوظائف،
ولي�س فقط العاملني؟
وترتبط �أجندات الوظائف على م�ستوى البلدان
بهجرة الأف���راد والوظائف .ول��ذل��ك ،فمن املمكن
�أن ميتد الت�أثري غري املبا�شر لل�سيا�سات الداعمة
لإيجاد الوظائف يف بلد ما �إىل غريه من البلدان،
�سواء ت�أثريها الإيجابي �أم ال�سلبي .ويبحث التقرير
فيما �إذا كان مبقدور �آليات التن�سيق الدولية ،مثل
اتفاقيات الهجرة الثنائية تعزيز الت�أثري الإيجابي
وتخفيف الت�أثري ال�سلبي.
و�أ�ضاف راما« ،كي نتمكن من و�ضع الوظائف
يف ب���ؤرة االهتمام ،نحتاج � ً
أي�ضا �إىل بيانات ميكن
التعويل عليها على م�ستوى البلدان تكون م�صنفة
ح�سب معايري حم��ددة ،وال تقت�صر تغطيتها على
الوظائف املوجودة يف املدن �أو االقت�صاد الر�سمي».
جتدر الإ�شارة �إىل �أن جمموعة البنك الدويل
ت�شجع على خلق الوظائف وتوفري فر�ص العمل من
خالل قناتني رئي�ستني لها مل�ساندة البلدان النامية
 -هما :البنك الدويل للإن�شاء والتعمري وامل�ؤ�س�سة

الدولية للتنمية  -بالإ�ضافة �إىل امل�ساندة التي
تقدمها من خالل م�ؤ�س�سة التمويل الدولية والوكالة
الدولية ل�ضمان اال�ستثمار .وت�أتي هذه امل�ساعدة
يف �شكل خ��دم��ات ا�ست�شارية ب�ش�أن ال�سيا�سات،
ودعم لتنمية القطاع اخلا�ص ،ف�ض ًال عن القرو�ض
والربامج املعززة للتو�سع العمراين وتطوير مرافق
البنية التحتية والتنمية الب�شرية (مب��ا يف ذلك
احلماية االجتماعية).
ال�شباب ..
خا�صا بال�شباب فيما
وي��ويل العامل
ً
اهتماما ً
يتعلق بتوفري الوظائف املنا�سبة لهم ،وم��ن ذلك
تقرير �آخر �أ�صدره البنك ال��دويل م�ؤخ ًرا قال فيه
�إنه ميكن حتويل ال�سكان من ال�شباب الذين يرتفع
م�ستوى تعليمهم �إىل م�صدر للرخاء يف ال�شرق
الأو�سط و�شمال �إفريقيا �إذا توفرت البيئة املواتية
للمناف�سة املفتوحة مب�ساعدة نظام تعليمي يعلم
املهارات ذات ال�صلة .وطرح «تقرير الوظائف يف
ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا» حتليلاً مف�ص ًال عن
العديد من العوامل التي �ساهمت يف واحد من �أعلى
معدالت البطالة بني ال�شباب يف العامل بالتوازي
مع واح��دة من �أق��ل معدالت امل�شاركة الن�سائية يف
قوى العمل ،كما اقرتح حزمة من الإ�صالحات يف
ال�سيا�سات وذلك بغر�ض �إطالق العنان للإمكانيات
الب�شرية الهائلة وال�ضخمة التي تتمتع بها املنطقة
ومل يتم اال�ستفادة منها.
ع��ن ه��ذا الو�ضع تقول� إنغر �أن��در���س��ن ،نائبة
رئ��ي�����س ال��ب��ن��ك ال����دويل لل�شرق الأو����س���ط و�شمال
�إفريقيا � إن املناف�سة املتنامية �ستكون عن�ص ًرا حيو ًيا
لتحويل القطاع اخلا�ص باملنطقة �إىل حمرك للنمو
االقت�صادي والوظائف اجليدة.

كي تتمكن المجتمعات من التصدي
للبطالة عليها توفير المهارات
المالئمة الحتياجات سوق العمل.

فالبيئة ال�سائدة مازالت توفر احلماية لعدد
حم��دود من ال�شركات التي تتمتع بامتيازات من
خ�ل�ال ل��وائ��ح م��ع��ق��دة وغ�ي�ر ع��ادل��ة يف تطبيقها،
ف�ض ًال ع��ن �صعوبة االق�ترا���ض .و�أ���س��ف��ر ه��ذا عن
من��وذج املناف�سة بني العاملني بال�شركة وم��ن هم
خارجها ،وهو منوذج ق ّيد من االبتكار والإبداع وهما
العن�صران اللذان لعبا دو ًرا مه ًما يف البلدان �سريعة
النمو يف �أوروبا ال�شرقية وجنوب �آ�سيا.
كما ر�صد التقرير ع��ددًا من التدابري لتي�سري
دخول �شركات جديدة .وت�شمل :التب�سيط ال�شديد
ل�ل�إج��راءات احلكومية املنظمة لأن�شطة الأعمال
بالتوازي مع حما�سبة امل�س�ؤولني عن تطبيقها وبناء
الهيكل املايل ال�لازم لتو�سيع نطاق احل�صول على
االئتمان.
وم���ن ���ش���أن تقلي�ص ال��ع��راق��ي��ل �أم����ام دخ��ول
ال�شركات �إىل الأ���س��واق وخروجها منها �أن ين�شئ
خا�صا يتميز بالن�شاط والقوة وهو ما ي�شجع
ً
قطاعا ً
اال�ستثمار واالبتكار ،ويف النهاية يزيد الطلب على
العمالة.
وقال التقرير �إنه بالإ�ضافة �إىل معاناتها من
بيئة خانقة للمناف�سة ،تواجه منطقة ال�شرق الأو�سط
و�شمال �إفريقيا � ً
أي�ضا حزمة من اللوائح واحلوافز
التي تزيد من �صعوبة التوظيف وت�شجع اال�ستثمار يف
املاكينة �أكرث من اال�ستثمار يف العمالة.
وبنف�س الأ���س��ل��وب ال���ذي حت��م��ي ب��ه ال��ق��واع��د
ال�سارية عددًا حمدودًا من ال�شركات ،تنتهي قوانني
العمل التي تكبل من ق��درة رب العمل على �إدارة
القوة العاملة �إىل حماية القلة املحظوظة بالوظائف
(بخا�صة الرجال الأقدمني).
ويو�صي التقرير بتعزيز مزايا البطالة و�شبكات
الأمان مع تي�سري الإجراءات احلكومية لزيادة حركة
العمالة والت�شجيع على زيادة التوظيف.
وينبغي �أن يقرتن ذلك ب�إلغاء دعم الطاقة الذي
يجعل �شراء املاكينات وت�شغيلها �أقل تكلفة ،ومن ثم
يغني عن توظيف املزيد من العمالة.
القطاع اخلا�ص
وح�ي�ن ي�����س��ت��ع��د ال��ق��ط��اع اخل��ا���ص
ل��ل��ت��وظ��ي��ف��� ،س��ت��ك��ون ه���ن���اك ح��اج��ة
لإ�صالحات ت�ضمن العثور على املهارات
ال��ل��ازم�����ة .وم������ازال
القطاع العام هو
امل��ه��ي��م��ن ع��ل��ى
ال���ت���وظ���ي���ف يف
املنطقة م��ع ما
يحمله م��ن وع��ود
ب����الأم����ان ال��وظ��ي��ف��ي
واملزايا الف�ضلى.
و�أدى ه������ذا �إىل
ظ��اه��رة انتظار العنا�صر

الأكرث موهبة ومهارة يف طابور ال�ساعني �إىل وظائف
القطاع العام التي تتيح عائدات مرتفعة للفرد لكنها
ال تقرتن بال�ضرورة ب�أعلى م�ستوى من الإنتاجية يف
املجتمع.
ويعتمد النجاح يف مثل هذه البيئة يف الغالب
على العالقات �أكرث منه على الكفاءة ،مما يق�صي
اجلميع مرة �أخرى �إال الفئات املحظوظة.
كما �أثر هذا على �أنظمة التعليم التي تركز على
تزويد الطالب باملهارات املطلوبة للقطاع العام على
ح�ساب تلك املطلوبة للقطاع اخلا�ص.
وت�����ض��م منطقة ال�����ش��رق الأو����س���ط و�شمال
�إف��ري��ق��ي��ا �أك�ب�ر ع���دد م��ن �أرب����اب ال��ع��م��ل ال��ذي��ن
ي�شكون من �صعوبة العثور على املوظفني امل�ؤهلني
باملهارات املطلوبة.
ويقرتح التقرير احلد من جاذبية القطاع العام
من خالل التقريب بني ما يقدمه من مرتبات ومزايا
وم��ا يقدمه القطاع اخل��ا���ص ،وم��ن خ�لال �إ�صالح
�أنظمة التعليم ل�ضمان ت�سليح الطالب باملهارات
املنا�سبة.
و���س��ت��ك��ون ه��ن��اك ح��اج��ة ل�����س��ي��ا���س��ات بعينها
لتذليل العقبات التي تواجهها املر�أة ب�ضمان توفري
بيئة العمل الآمنة وتعوي�ضها عن الأعباء املنزلية
الإ�ضافية امللقاة على كاهلها .و�سي�ضمن جممل هذه
الإ�صالحات تدفق �أمهر العمالة على �أكرث قطاعات
االقت�صاد �إنتاجية.
ول���ن ي������ؤدي ت��ع��زي��ز ال��ع�لاق��ات ال��وث��ي��ق��ة بني
اجل��ام��ع��ات وال��ق��ط��اع اخل��ا���ص �إىل و���ض��ع املناهج
الدرا�سية املالئمة فح�سب ،بل �سي�ساعد الطالب
� ً
أي�ضا على اتخاذ ق��رارات واعية ب�ش�أن خياراتهم
التعليمية.
و �أ و �ضح �ستني يو ر جن�سن  ،مد ير ا لتنمية
الب�شرية ملنطقة ال�شرق الأو�سط و�شمال� إفريقيا
بالبنك الدويل ،ذلك قائ ًال «يحتاج �شباب املنطقة
و�ضوحا يف االنتقال من املدر�سة �إىل
�إىل طريق �أكرث
ً
العمل.
ومع اال�ستثمار يف املكا�سب املبكرة امللحوظة
التي ميكن قيا�سها ،ب��ات بو�سع حكومات ال�شرق
الأو�سط و�شمال �إفريقيا تعزيز م�صداقيتها .وقد
يتخذ ذل��ك �شكل اال�ستثمار يف ب��رام��ج تدريبية
مل�ساعدة ال��ن��ا���س على اكت�ساب م��ه��ارات جديدة
وزي�����ادة ق��درت��ه��م ع��ل��ى ال��ت��وظ��ي��ف ،وك���ذا �إط�ل�اق
م�شاريع للأ�شغال العامة كثيفة العمالة لتطوير
البنية الأ�سا�سية املهمة ،واخلدمات االجتماعية،
با�ستخدام ع�لاق��ات ال�شراكة ب�ين القطاع العام
واخلا�ص.
ومن �ش�أن هذا �أن ميهد ال�ساحة للإ�صالحات
ال�لازم��ة بتغيري ق��واع��د اللعبة لت�شجيع املناف�سة
وال�سماح للإمكانيات الب�شرية الهائلة يف املنطقة
ب�أن تتحول �إىل م�صدر للنمو والرخاء.
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القطاع الخاص والمرأة والشباب
شراكة تزداد نمواً
رغم اجلهود التي تبذلها وزارة العمل جتاه توطني الوظائف ،تبدو املسافة بعيدة بعض الشيء،
ففرص العمل املطروحة م��ن قبل القطاع اخل��اص ت��واج��ه أحيانًا بالرفض م��ن جانب كثير من
الشباب ممن ال يجدون فيها مبتغاهم ،يف حني يذهب محللون إل��ى ض��رورة متهيد التربة قبل
الزراعة ،عبر نشر التوعية الصحيحة بني جيل الشباب بأهمية االنخراط يف القطاع اخلاص ال
ً
رئيسيا يف تلك املهمة ،إلى جانب ما يطرحونه من آراء أخرى
شريكا
احلكومي ،ويعتبرون املجتمع
ً
يعمل هذا امللف على عرضها ومناقشتها.
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يف عام 2008م ن�شر د.عبدالواحد بن خالد
احلميد (نائب وزير العمل وقتها ) ورقة عمل،
تناول فيها اجلذور التاريخية مل�شكلة البطالة يف
املجتمع ال�سعودي بطريقة علمية مل ي�سبقه �إليها
الكثريون ،بت�سل�سلها التاريخي الوا�ضح ،وذلك
يف معر�ض رده وقتها على االتهامات املوجهة �إىل
وزارة العمل بعدم �إيجاد حلول مل�شكلة البطالة.
ويف الورقة قال احلميد �إن ج��ذور امل�شكلة
تعود �إىل التغريات االقت�صادية واالجتماعية
التي مر بها املجتمع ال�سعودي منذ منت�صف
ال�سبعينيات امليالدية من القرن املا�ضي ،وميكن
فهم الأمر على النحو الآتي:
• �أدت الطفرة االقت�صادية التي اجتاحت
ال��ب�لاد يف ال�سبعينيات امل��ي�لادي��ة �إىل �إق��ام��ة
م�شروعات تنموية كربى مل تكن البالد متلك
من الناحية الكمية والنوعية الكوادر الب�شرية
التي ميكن �أن تقيم وت�شغل هذه امل�شروعات..
فا�ضطرت �إىل ا�ستقدام عمالة واف��دة للقيام
بهذه املهمة.
• كان االعتقاد هو �أن هذه العمالة �ستكون
م�ؤقتة ،ومبجرد �أن تقام امل�شروعات التنموية
تعود العمالة الوافدة �إىل بالدها ..لكن ذلك مل
يحدث.
• كانت احلكومة حتتاج �إىل املزيد من

ال��ك��وادر الب�شرية الوطنية للعمل يف القطاع
احلكومي اً
بدل من املوظفني العرب والأجانب.
وق��د ب��د�أ خريجو اجلامعات واملعاهد يف كافة
التخ�ص�صات بالتدفق �إىل الأجهزة احلكومية،
وا�ستوعبتهم ه��ذه الأج��ه��زة بغ�ض النظر عن
التخ�ص�ص ،وبذلك مت تكري�س االعتمادية على
العمل احلكومي.
• بد�أ القطاع اخلا�ص بالتو�سع ،وجل�أ �إىل
ا�ستقدام العمالة الوافدة الرخي�صة الأجر ل�سد
الفجوة بني العر�ض املتاح والطلب .وكنتيجة
ل��ذل��ك ق��ام��ت �أن�شطة اقت�صادية هام�شية ال
ت�ضيف قيمة حقيقية لالقت�صاد ،و�أن�شطة ال
متلك فيها البالد �أي ميزة ن�سبية.
• حدث ت�شوه كبري يف �سوق العمل ،وتعطلت
ق��وى العر�ض والطلب حيث �صار الطلب يتم
تلبيته بالعر�ض املتاح من اخل��ارج عن طريق
اال���س��ت��ق��دام .وكنتيجة ل��ذل��ك مل ي��ع��د الأج���ر
التعاديل يف �سوق العمل ال�سعودي يعك�س الندرة
االقت�صادية و�إمنا يعك�س حقيقة �أن �أرباب العمل
ي�ستقدمون كما ي�شا�ؤون من العمالة وب�أجور
زهيدة ..فقام املزيد من الأن�شطة االقت�صادية
التي مل تكن متتلك مقومات حقيقية من الناحية
االقت�صادية �سوى قدرة �أ�صحابها على ا�ستقدام
عمالة وافدة رخي�صة.

ما بين 2008م و2013م..
فرق شاسع في التفكير
ومحاربة التقاليد البالية.
• بد�أت الأن�شطة الطفيلية تتكاثر لدرجة
�أن بع�ض ال�سعوديني ممن ي�صنفون �أنف�سهم
على �أنهم رجال �أعمال مل يكن عملهم احلقيقي
�سوى ا�ستقدام عمالة �أجنبية تعمل حل�سابها
اخلا�ص ،وتعطي «رجل الأعمال» ال�سعودي مبل ًغا
متف ًقا عليه من املال على �شكل �إتاوة �شهرية.
• ن�ش�أت من جراء ذلك مفاهيم غريبة يف
العمل التجاري واالقت�صادي تقوم على الك�سب
ال�سريع دون جهد حقيقي ،و�أ�صبحت «التجارة»
لدى البع�ض �شطارة وفهلوة ولي�س عملاً
مدرو�سا
ً
وفق جدوى اقت�صادية و�إنتاجية.
• و�سط هذه الأجواء مل يكن بو�سع ال�شاب
ال�سعودي ال��راغ��ب يف العمل �أن يقبل بالعمل
بالقطاع اخلا�ص .فالأجر منخف�ض ،واجلهد
املطلوب كبري (بع�ض العمال الوافدين يعمل منذ
ال�صباح الباكر حتى منت�صف الليل �سبعة �أيام
يف الأ�سبوع !!).
• ولأن القطاع احلكومي قد ب��د�أ يت�شبع
باملوظفني ف�إنه فقد قدرته على ا�ستيعاب املزيد
من ال�سعوديني ..وبهذا �أ�صبح القطاع اخلا�ص
هو املر�شح ال�ستيعاب ال�سعوديني ..لكن القطاع
اخل��ا���ص بخ�صائ�صه القائمة وال��ت��ي �صارت
م�شوهة ال ميكنه اجتذاب ال�سعوديني.
• يف ه��ذه الأث��ن��اء ب���د�أت «ق��ي��م الطفرة»
تظهر بالتدريج ..فلم يعد اال�ستقدام مقت�ص ًرا
على املن�ش�آت والأعمال التجارية و�إمنا �أ�صبحت
الأ���س��ر � ً
أي�ضا ت�ستقدم العمالة ال��واف��دة ب�شكل
مفرط على هيئة خدم و�سائقني بغ�ض النظر عن
احلاجة الفعلية يف كثري من الأحيان.
• بد�أت الآثار ال�سلبية للحياة الناعمة يف
الظهور ..فوجود اخلدم يف جميع البيوت تقري ًبا..
ووجود ال�سائقني اخلا�صني �أفرزا � اً
أجيال تعودت
تخد ْم ،فاختفت قيم العمل
على �أن ُتخدَ م ال �أن ِ
الإيجابية ،وانخف�ضت �إنتاجية الفرد ال�سعودي
الذي تعود على العمل يف القطاع احلكومي الذي
ُينظر �إليه على �أنه مبثابة �ضمان اجتماعي �أكرث
مما هو بيئة �إنتاج حقيقية.
• بد�أت ترت�سخ النظرية الدونية �إىل الكثري
من املهن والأع��م��ال ..وطغت « ثقافة العيب»
وانت�شرت بني جميع الأو���س��اط ،ف�أ�صبح الفرد
ال�سعودي يف�ضل البطالة على العمل اليدوي حتى
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35

قضية العدد
لو كان ت�أهيله العلمي ال يتجاوز االبتدائية وحتى
لو كانت خربته العملية معدومة.
• �أ�صبح معظم ال�شباب الباحث عن العمل
ال يريد �إال وظيفة �إدارية وعم ًال مكتب ًيا حتى لو
كان تخ�ص�صه مهن ًيا �أو فن ًيا .فال�شهادة يف نظر
الكثريين لي�ست �إال جواز �سفر �إىل وظيفة مكتبية
بغ�ض النظر عن الدرا�سة ال�سابقة والتخ�ص�ص.
• �صارت «املرجعية» لدى القطاع اخلا�ص
يف حت��دي��د �أج����ر ال�����س��ع��ودي ه��و الأج����ر ال��ذي
يتقا�ضاه الأج��ن��ب��ي ..فاملقارنة ه��ي دائ�� ًم��ا بني
الأجر املنخف�ض الذي يقبل به الأجنبي ال�صبور
املنتج والأج���ر الباهظ ال��ذي يطلبه ال�سعودي
«امل��ت��ع��ج��ل ال��ك�����س��ول» ..وذل���ك م��ن وج��ه��ة نظر
القطاع اخلا�ص.
• بالن�سبة للكثري من ال�شباب ال�سعودي
ف�إن القطاع اخلا�ص هو قطاع ا�ستغاليل ،وبيئة
طاردة ..ويعتقد ه�ؤالء ال�شباب �أن وجودهم غري
مرحب به يف هذا القطاع ..و�أنهم مفرو�ضون
من قبل الدولة على القطاع اخلا�ص لي�س �أكرث،
وذلك من خالل �سيا�سة �إلزامية بال�سعودة.
• ي�ضاف �إىل هذا �أنه ثبت بالدليل القاطع
(�أي من خالل �سوق العمل) �أن جودة التعليم
لي�ست بامل�ستوى املطلوب ..فمخرجات التعليم
غري مالئمة الحتياجات �سوق العمل �سواء من
حيث الكيف �أو الكم.
و�أ�شار احلميد �إىل �أن وزارة العمل وجدت
نف�سها م�سئولة عن �إ�صالح كل هذا اخللل ..فهي
من وجهة نظر اجلميع م�سئولة عن «البطالة»..
حتى عندما تظهر �صورة يف �إح��دى ال�صحف
للمئات م��ن ال�شباب ال��ذي��ن يتجمهرون �أم��ام
جهاز حكومي ع�سكري مبلفاتهم اخل�ضراء للفوز
بوظيفة جندي ف�إن التعليق على ال�صورة يكون
موج ًها ل���وزارة العمل ،ولي�س لأي جهة �أخ��رى
مع �أن بع�ض حملة امللفات اخل�ضراء يكونون
موظفني يف القطاع اخلا�ص (�أي غري عاطلني)،
ولكنهم يريدون وظيفة حكومية حتى لو براتب
�أق��ل من الراتب ال��ذي يح�صل عليه حال ًيا من
وظيفته يف القطاع اخلا�ص!
وي�ضيف :وجدت الوزارة نف�سها م�سئولة عن
�ضعف النظام التعليمي وه�شا�شته ،وعن الرتهل
االجتماعي وال��ع��ادات والتقاليد التي حتتقر

ثقافة العيب تتراجع..
والقطاع الخاص يزيد من
طرح الفرص.
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الكثري من الأعمال واملهن.
واملعنى �أن مكافحة البطالة يف جميع �أنحاء
العامل هي م�سئولية اجلميع ولي�ست م�سئولية
وزارة العمل وحدها .فالبطالة يف الدول الأخرى
تتم مكافحتها ع��ن طريق ال�سيا�سات املالية
والنقدية للدولة ..وعن طريق �إ�صالح النظام
التعليمي ..وتكاتف فعاليات املجتمع لزيادة وعي
النا�س ب�أهمية قيم العمل الإيجابية ..و�أهمية �أن
منتجا.
يكون الإن�سان ً
درا�سة التوجهات
ويف ال��ع��ام نف�سه �أج���رى الباحث عبداهلل
منيف املنيف درا���س��ة ميدانية ع��ن اجتاهات
ال�شباب اجلامعي نحو العمل يف القطاع اخلا�ص،
واخ��ت��ار عينة البحث م��ن ط�لاب كلية الآداب
بجامعة امللك �سعود بالريا�ض ،وتو�صل �إىل عدة
نتائج �أهمها:
• غالبية ال�شباب اجلامعي يرون �أنه يجب
�أن تنظم اجلامعة للطالب زي���ارات ميدانية
مل�ؤ�س�سات و�شركات القطاع اخلا�ص ،كونهم ال
ميتلكون املعلومات الوا�ضحة واملفيدة عن فر�ص
العمل يف القطاع اخلا�ص ،وهم يرون �أنه مازالت
هناك بع�ض القيم االجتماعية ال�سائدة التي
تعار�ض العمل يف القطاع اخلا�ص.
• يت�أثر قرار ال�شباب اجلامعي بخ�صو�ص
امل�ستقبل العملي باملحيط االجتماعي ،وهم
يرف�ضون النقد االجتماعي ال��ذي يوجه للعمل

يف القطاع اخلا�ص ،ويرون �أن العمل فيه يحقق
لهم الدخل املادي املطلوب ،كون الدخل املادي
والت�شجيع املعنوي يف القطاع اخلا�ص �أف�ضل من
القطاع احلكومي ،كما يرون �أنه ميكن توظيف
العامل املادي يف توجيه اخلريجني نحو العمل يف
القطاع اخلا�ص.
�أم��ا العقبات التي يتوج�س منها ال�شباب
فتكمن يف �شعورهم ب���أن الأم��ان الوظيفي غري
متوفر يف القطاع اخل��ا���ص ،كما يخافون من
مناف�سة ال��ع��م��ال��ة ال���واف���دة ،و���س��اع��ات العمل
الطويلة ،وعدم ا�ستقرار �أوقات ال��دوام ،وكرثة
ال�سفر والتنقل ،وجميعها ت�شكل عوائق �أم��ام
التحاقهم بالعمل يف القطاع اخلا�ص.
كذلك ف�إن ا�شرتاط اخلربة واللغة والأجنبية
من �أهم العوائق التي تواجه من يريد العمل يف
القطاع اخلا�ص.
وخل�صت الدرا�سة �إىل �أن اجتاهات ال�شباب
اجلامعي نحو العمل يف القطاع اخل��ا���ص هي
اجت��اه��ات �إيجابية ،لكن تنق�صهم املعلومات
الكافية والوا�ضحة عن هذا القطاع ،للتغلب على
تلك العقبات التي ي�سمعون عنها من �أ�صدقائهم،
وت�شكل بدورها حائط �صد مينعهم� ،أو يعرقل
خطواتهم نحو العمل يف القطاع اخلا�ص.
تغري ..وتطور
يف تعليقه ع��ل��ى امل��ع��ل��وم��ات ال��ت��ي �أورده����ا
الدكتور احلميد ،وال��درا���س��ة اجلامعية ،يرى

ال�شهادات العلمية ب���د ًءا م��ن الثانوية العامة
فما يليها ،كما ينخف�ض �إىل درج��ة كبرية بني
احلا�صلني على تخ�ص�صات علمية عملية وفنية
باملقارنة ب���أع��داد املتعطلني من التخ�ص�صات
النظرية ،وهذا يحتاج فقط �إىل توفري الت�أهيل
�أو التدريب لهم املتوافق مع حاجة �سوق العمل.
وهو ما ي�سري على كثري من املتعطالت عن
العمل والراغبات فيه ،فن�سبة كبرية منهن من
حملة امل�ؤهالت العلمية ،ولكن ينق�صهن اخلربة
العملية �أو التوافق مع االحتياجات الوظيفية،
ولي�س رف�ض العمل بالقطاع اخلا�ص كما كان
�ساب ًقا.
كما �أ�شارت خطط التنمية �إىل مدى جناح
ما حتققه التنمية من �إجن��ازات يف امل�ستقبل،
وه��و م��ا يتوقف على م��ا حتققه م��ن جن��اح يف

الكاتب االقت�صادي فايز الفالح �أن البون �شا�سع
جدً ا بني ما كان عام  2007وبني 2013م ،فقد
ت��غ�يرت مفاهيم الكثري م��ن ال�شباب والأ���س��ر
نف�سها ،ك��م��ا ب����د�أ ال��ق��ط��اع اخل��ا���ص يجتذب
الكثريين �إىل �أعماله يف مهن كانت منذ فرتة
حك ًرا على العمالة الوافدة ،و�صار املجتمع يرى
ب��دون �أن ينتقد موظفات �سعوديات يعملن يف
الأ���س��واق الكربى مبهنة «كا�شرية» ،فيما تنمو
ال�شركات التي ي�ؤ�س�سها �شباب �صغري ال�سن
يطلق عليهم م�صطلح «رواد الأع��م��ال» ،وقد
تطور كثري منها وب��ات �صاحب عالمة م�سجلة
لدى ال�شباب �أنف�سهم.
كما ي�لاح��ظ �أن م��ع��دل البطالة ينخف�ض
بارتفاع م�ستوى التعليم حيث يقل ب�ين حملة

توظيف ال��ق��وى العاملة ال�سعودية وم��ا يوفره
القطاع اخلا�ص من فر�ص عمل لهم ،ولذلك
اجتهت �سيا�سات الت�شغيل يف اململكة يف ال�سنوات
ال�سابقة �إىل �إن��اط��ة امل�سئولية الرئي�سية يف
تدبري فر�ص العمل للعمالة ال�سعودية الباحثة
عن عمل �إىل القطاع اخلا�ص نظ ًرا ال�ستيعاب
القطاع اخل��ا���ص للن�سبة الغالبة م��ن �إجمايل
العمالة املدنية ،وب�سبب اكتفاء معظم القطاعات
الفرعية املكونة للقطاع احلكومي ،وال احتياجات
وظيفية لديها ،كما �أن معدل النمو يف حجم
العمالة بالقطاع اخلا�ص يزيد كث ًريا عن هذا
املعدل يف القطاع احلكومي.
��ام��ا
ك��م��ا ي����ويل ال���ق���ط���اع اخل���ا����ص اه��ت��م ً
خا�صا بتوطني ال��وظ��ائ��ف ،وت�سعى ال�شركات
ً

فرص المرأة ترتفع..
والمساهمات
االقتصادية تتنوع.
وامل�ؤ�س�سات الفردية �إىل زي��ادة ن�سب م�ساهمة
العمالة ال�سعودية يف القطاع اخلا�ص مت�ش ًيا مع
وحر�صا على
التوجهات ال�سامية يف هذا ال�ش�أن
ً
دعم التنمية االقت�صادية واالجتماعية ،وحتقيق
�أه���داف خطط التنمية التي توحي مب�ستقبل
م�ضيء للعمالة ال�سعودية يف القطاع اخلا�ص من
خ�لال �إتاحة فر�ص العمل اجلديدة والإح�لال
حمل العمالة الوافدة.
ويو�ضح الفالح �أن �إحالل العمالة ال�سعودية
حمل العمالة الوافدة ال يعني اال�ستغناء التام
عن العمالة الأجنبية يف �أي حال من الأحوال
ويف �أي وق��ت م��ن الأوق����ات ،ب��ل احل��اج��ة �إىل
اخلربة والأيدي العاملة الأجنبية املاهرة �سوف
ت�ستمر نظ ًرا للحاجة امللحة �إليها ،م�ش ًريا �إىل
�أن بع�ض امل�ؤ�س�سات يف القطاع اخلا�ص حققت
ن�سبة �سعودة بلغت �أكرث من  ،%90وقد راعت
الدولة ظروف القطاع اخلا�ص وحاجته لعمالة
واف��دة يف جماالت غري متوفرة حمل ًيا �أو غري
مرغوبة من العمالة ال�سعودية ،فدعمته يف هذا
االجتاه.
كما �أجن��زت وزارة العمل عدة برامج مثل
«نطاقات» و«حافز» �إ�ضافة �إىل القرار اخلا�ص
بتح�صيل  2400من العمالة ال��واف��دة ،لإرغ��ام
ال�شركات على زي��ادة رقعة الوظائف املتاحة
لل�شباب ال�����س��ع��ودي ،وم�ساعدته على دخ��ول
القطاع اخلا�ص من �أو�سع �أبوابه.
املر�أة والقطاع اخلا�ص
كذلك ت��رى ع��واط��ف بنت �سليمان املقبل
مدير عام مركز �أ�س�س لال�ست�شارات العقارية
�أن هناك ت��زاي��دً ا يف �إق��ب��ال امل���ر�أة على العمل
يف القطاع اخلا�ص منذ ما يزيد على عقد من
الزمن ب�سبب عدم توافر الوظائف احلكومية
�إىل جانب رغبة البع�ض يف الإب���داع بالعمل،
وذلك نظ ًرا لأن عمل املر�أة من خالل ا�ستثمارها
يف �إن�شاء امل�شاريع الإنتاجية والتجارية يعترب
م�ساهمة حقيقية وفعلية يف تنمية االقت�صاد
وحتقيق معدالت منو يف الناجت املحلي.
وهي ترى �أن الدولة تعمل جيدً ا على ت�شجيع
الن�ساء على العمل للح�ساب اخل��ا���ص وتوفري
الت�سهيالت لهن للح�صول على القرو�ض ،وكذلك
ت�سهيل الإج��راءات الكفيلة باالدخار واالئتمان
العدد  - 79مايو 2013م
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قضية العدد
وتقليل املخاطر لال�ستثمار والإن��ت��اج� ،إ�ضافة
�إىل فتح منافذ خا�صة لإقرا�ض الن�ساء ت�شجي ًعا
لال�ستثمار يف امل�شاريع ال�صغرية واملتو�سطة،
وكذلك تقدمي الدعم املايل للم�ؤ�س�سات املالية
ال��ت��ي ت��خ��دم امل�����ش��اري��ع ال�����ص��غ�يرة واملتو�سطة
للن�ساء.
ونتيجة لذلك لوحظ تزايد ن�سبة ال�سجالت
التجارية اململوكة لل�سيدات ،وتنوعت اجلهات
ال��ت��ي منحتها ال��ق��رو���ض ���س��واء م��ن �صناديق
التمويل احلكومية �أو ال�صناديق اخلا�صة �إىل
جانب م�ساهمة البنوك التجارية ال�سعودية يف
متويل عدد من امل�شاريع اال�ستثمارية الن�سائية.
ويف �سبيل تطوير م�شاركة املر�أة يف الن�شاط
اال�ستثماري قامت وزارة التجارة وال�صناعة
وال��ع��دي��د م��ن ال��غ��رف ال��ت��ج��اري��ة ال�صناعية
واجل���ه���ات الأخ������رى ذات ال��ع�لاق��ة ب���إن�����ش��اء
�أق�سام ن�سائية فيها ،مهمتها ت�سهيل ح�صول
امل��ر�أة امل�ستثمرة على كل ما من �ش�أنه تطوير
ا�ستثمارها.
�أن�شطة وفر�ص
وترى د�.أمينة بنت عبدالقادر ال�سوداين(
كلية الرتبية الأق�����س��ام الأدب��ي��ة بجامعة امللك
فر�صا عدة
خالد) �أن القطاع اخلا�ص يطرح ً
�أم��ام امل��ر�أة للم�شاركة من خاللها يف التنمية
ومن ذلك:
 �إن�شاء جممعات وم�ستو�صفات طبية. عيادات طبية متخ�ص�صة ،و�صيدليات. مدار�س ومعاهد تدريب خا�صة. م�ؤ�س�سات خلدمة احلا�سب الآيل. م�ؤ�س�سات مقاوالت و�صيانة. هند�سة الديكور ،وم�شاغل التنجيد. م�شاغل ت�صميم وخياطة املالب�س.� -صالونات جتميل ال�سيدات.

مسكن غبي
منار
محمد اليامي  -كاتب اقت�صادي
mohamdalyami@gmail.com

 م�ؤ�س�سات لت�أجري لوازم احلفالت. متاجر متنوعة. مطاعم ومطابخ وبوفيهات. خمابز وم�صانع. م�شاغل الذهب وت�صميم املجوهرات. ور�ش حدادة ،وم�شاغل زجاج ال�سيارات.كما ميكن للمر�أة �أن ت�ستثمر يف قطاع املال
من خالل:
 امل�شاركة يف ر�أ�س مال ال�شركات العائليةواملحدودة والت�ضامنية وال�شركات امل�ساهمة.
 تداول الأوراق املالية يف بور�صات الأ�سهماملحلية والعاملية.
 امل�ساهمة يف �صناديق اال�ستثمار املحليةوالإقليمية والعاملية.
 �شراء وبيع العقارات. اال�سترياد والت�صدير.وت�شري �أمينة �إىل �أن اقتناع القطاع اخلا�ص
بتوظيف ال�سعوديات ازداد � ً
أي�ضا خالل ال�سنوات
القليلة املا�ضية ،وذلك ملا مل�سه من رغبة �صادقة
من املر�أة ب�صفة خا�صة يف االن�ضمام �إىل هذا
املجال لإبراز قدرتها على العمل والإبداع.
وم��ن �أه��م املهن التي ت�شارك فيها امل��ر�أة
ال�سعودية يف القطاع اخلا�ص:
 -1جمال التعليم الأهلي:
ويعترب ه��ذا امل��ج��ال �أق���دم امل��ج��االت التي
عملت فيها املر�أة ال�سعودية يف القطاع اخلا�ص،
حيث ا�شتغلت معلمة و�إدارية يف املدار�س الأهلية
التي �أن�شئت منذ �سنة 1362ه����ـ1942/م ،قبل
ت�أ�سي�س املدار�س احلكومية لتعليم البنات.
 -2قطاع النفط والغاز:
فتحت «�أرامكو ال�سعودية» الباب �أمام املر�أة
ال�سعودية للعمل فيها من اخلريجات ال�سعوديات
من اجلامعات ال�سعودية والأجنبية ،حيث تعمل

الدولة تدعم القطاع الخاص
ليكون بديلاً للشباب عن القطاع
الحكومي بمزايا تنافسية.
القوى العاملة الن�سائية ال�سعودية يف الوظائف
التالية:
 الأعمال الكتابية والإدارية وال�سكرتارية. الوظائف الطبية. �أخ�صائية اجتماعية. الأعمال اخلا�صة باحلا�سب الآيل. العالقات العامة والن�شر. �أعمال التخطيط. بع�ض الأعمال الهند�سية. -3املجال ال�صحي بالقطاع اخلا�ص:
ارت��ادت امل��ر�أة ال�سعودية املجاالت املختلفة
املتاحة لها يف القطاع اخلا�ص ،ودخلت املجال
ال�صحي طبيبة ومم��ر���ض��ة وم�����س��اع��دة وفنية
و�إدارية ويف وظائف امل�ستخدمني.
 -4جمال امل�صارف والبنوك:
تب ًعا لتطور احلركة االقت�صادية يف اململكة
ودخ���ول امل���ر�أة جم��االت العمل ،قامت البنوك
بافتتاح فروع ن�سائية تديرها قوى عاملة ن�سائية
�سعودية.
 -5جمال الت�صميم الداخلي:
افتتحت ك��ل��ي��ات ال��ع��م��ارة والتخطيط يف
أق�ساما للتخ�ص�ص
بع�ض اجلامعات ال�سعودية � ً
يف هند�سة الت�صميم الداخلي ،ومتار�س بع�ض
اخل��ري��ج��ات تخ�ص�صهن يف ب��ع�����ض امل��ك��ات��ب
أق�ساما خا�صة
الهند�سية الأهلية التي افتتحت � ً
للن�ساء مم��ا يتيح فر�صة امل�شاركة ل�صاحبة
املنزل يف اختيار ما ينا�سبها دون و�سيط من
املحارم.

املنازل الذكية هي تلك التي يوجد فيها �شبكة يتحكم بها نظام هند�سي
مربمج طبقًا لرغبة �صاحب البيت ،بحيث ميكن التحكم ب�أنظمة البيت من
الداخل واخلارج ،وهو – �أي املنازل الذكية – مفهوم يهدف �إىل بناء منازل
ع�صرية م�ستقبلية تتفهم االحتياجات اخلا�صة ل�ساكنيها وتتناغم مع �أ�سلوب
حياتهم مبا يجعل املنزل الذكي �صديقًا ل�ساكنيه من خالل التوا�صل الدائم.
املنزل الذكي يجعلك تتحكم ب�أنظمة البيت� ،سينام �أطفالك وي�ستيقظون
مبكرين ،و�سيخف ا�ستهالك املياه ،و�سينتظم الزوار يف «�سرا» �شهري ،و�سيلبي
احتياجاتك اخلا�صة ،وهذه منطقة ملغومة ،فلي�س كل خا�صة ميكن احلديث
عنها على امللأ ،لكن لنفرت�ض ح�سن النية� ،أما التناغم ف�ست�سمع �سيمفونيات

 -6امل�ؤ�س�سات الن�سائية
بالقطاع اخلا�ص:
ب��رزت م�ؤ�س�سات �أع��م��ال ن�سائية
متلكها وتديرها املر�أة وت�شكل اً
جمال وا�س ًعا
لتوظيف املر�أة ال�سعودية.
 -7فر�ص عمل �أخرى للمر�أة ال�سعودية يف
القطاع اخلا�ص:
كذلك منت خالل الفرتة املا�ضية �أعمال الأ�سر
املنتجة ،ويق�صد بالأ�سر املنتجة الأن�شطة الإنتاجية
واخلدمية التي يتم �إدارتها وتنفيذها من املنزل
وت�سمى (اقت�صاد الظل).وقد منا هذا القطاع يف

الفرتة الأخرية حيث تقدر ن�سبته بحوايل  %10من
االقت�صاد ال�سعودي ،كما قدر �أن ال�سيدات ميتلكن
ثلثي املن�ش�آت العاملة يف الظل ،حيث يعد العمل من
املنزل بديلاً
مريحا للمر�أة.
ً
وحت��ظ��ى الأ����س���ر امل��ن��ت��ج��ة ب��ال��دع��م امل��ايل
والتدريب وخ��دم��ات الت�سويق من ع��دة جهات
�أهمها:
 ال�شركات والبنوك املحلية :ومنها برنامجعبداللطيف جميل خلدمة املجتمع ،حيث يقدم
ً
قرو�ضا للعامالت من املنزل �إىل جانب �إقامة
معار�ض يف عدد من امل��دن تتاح ب�أجور رمزية

من حرمكم امل�صون اً
بدل من «ال�سامريات» التي تطبل بها على ر�أ�سك
لت�أمني املعي�شة.
املنزل الذكي �سيغنيك عن مدر�س خ�صو�صي كان يعلم �أطفالك
الأغبياء نها ًرا ،الأذك��ي��اء م�ساء ،لأنهم ي�ستوعبون من نف�س املدر�س
يف امل�ساء� ،أو رمبا لأن مبنى مدر�ستهم لي�س ذك ًيا ،و�سيقوم ب�إ�صالح
ال�سباكة والكهرباء ذات ًيا ،مبعنى �أنه مبجرد تلف «الط�شا�ش» وهو يتلف
كل ثالثة �أ�شهر� ،ستجده تلقائ ًيا �أر�سل �إن���ذا ًرا �إىل ال�سباك املجاور
اً
مهرول م�صطح ًبا «اجللدة و�أبو
املرتبط �إلكرتون ًيا مبنزلك ،لي�أتيك
جلمبو» ،وعند انقطاع املاء �ستجد «الوايت» بعد ع�شر دقائق ولن يزعجك

لبيع منتجات الأ�سر.
 الغرف التجارية وال�صناعية :حيث تقدمللأ�سر املنتجة دورات تدريبية وم�سابقات وتعمل
بالتعاون مع الأمانة على �ضبط العملية التجارية
ل�ضمان �سالمة املنتج خا�ص ًة امل�أكوالت.
 اجلمعيات اخلريية :حيث تقدم التدريبوالدعم املايل ومعار�ض لت�سويق منتجات الأ�سر.
 ال�ضمان االجتماعي :حيث بد�أ يف االنتقالمن دوره يف �صرف م�ستحقات امل�ستفيدين من
الإع��ان��ات �إىل �إط�لاق م�شاريع الأ���س��ر املنتجة
بهدف حتويلها من معولة �إىل معيلة.

باملنبهات لأنه �سري�سل ر�سالة �إىل باب بيتك ليفتح له مبجرد و�صوله.
يف امل��ن��زل ال��ذك��ي �ست�ستغني ت��دري��ج�� ًي��ا ع��ن العاملة املنزلية،
أخ�ي�را الأط��ف��ال ،وتعي�ش يف �سالم وه��دوء
فال�سائق ،ثم ال��زوج��ة ،و� ً
دائمني ،و�إذا ا�شتقت لأطفالك فما عليك �سوى �إطالق تنهيدة و�ستفهم
جدران منزلك الذكي وتر�سل ر�سالة عاجلة �إىل جدهم ليح�ضرهم
لك على الفور.
رائعة هي املنازل الذكية ،لكنني نيابة عن ب�ضعة ماليني مواطن،
�أعلن تنازلهم عنها ،و�أنهم را�ضون بامتالك �أغبى منزل ميكن �إيجاده،
بل �إن بع�ضهم وقع خط ًيا على موافقة بامتالك منزل خمتل عقل ًيا.
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المجهر

املحاسبة الحكومية

الطريق األمثل لمكافحة
الفساد اإلداري
أثبتت الدراسات والوقائع املعرفية واملدونات التاريخية أن احملاسبة احلكومية هي
أول ف��روع احملاسبة التي مورست يف التاريخ اإلنساني ،وبرغم أن ذل��ك يعطيها حق
الريادة واألولوية يف عملية تطوير البناء الفكري احملاسبي ووضع املعايير احملاسبية،
إال أن ذلك لم يكن بنفس احلظوة التي ُمنحت لشقيقتها احملاسبة املالية وغيرها من
فروع احملاسبة األخرى.
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وميثل التخلي عن الأ�سا�س النقدي وتبني �أ�سا�س
اال�ستحقاق الكامل �أو �أحد �أ�شكال �أ�سا�س اال�ستحقاق
امل��ع��دل ،الوجه ال��ب��ارز لتلك الإ���ص�لاح��ات ،وبالتايل
ج��اءت ه��ذه الإ���ص�لاح��ات ك�����ض��رورة ملحة فر�ضتها
ال��ت��ط��ورات املت�سارعة يف خمتلف جم���االت املعرفة
الإن�����س��ان��ي��ة ،مم��ا �أوج����ب ع��ل��ى املعنيني باملحا�سبة
احلكومية اللحاق بركب تلك التطورات ،و�صو ًال �إىل
الت�أكيد والربهنة �أن ملهنة املحا�سبة احلكومية دو ًرا
�أ�سا�س ًيا يف خدمة امل�صلحة العامة ال ميكن جتاوزه �أو
اال�ستغناء عنه،خا�صة القطاع املايل.
تعريفها و�أهدافها

هي فرع من فروع املحا�سبة تقوم على جمموعة
م��ن امل��ب��ادئ والأ���س�����س العلمية اخلا�صة بت�سجيل
وتبويب وتلخي�ص العمليات املالية املتعلقة بالن�شاط
احلكومية بهدف فر�ض الرقابة املالية والقانونية
على �إي���رادات الدولة وم�صروفاتها وامل�ساعدة يف
اتخاذ القرار.
كما ميكن تعريف املحا�سبة احلكومية ب�أنها
جمموعة املبادئ والأ�س�س والقواعد التي تهدف �إىل
امل�ساعدة يف فر�ض الرقابة املالية و القانونية على
موارد احلكومة املالية ونفقاتها.
كما يتم تعريفها � ً
أي�ضا ب�أنها كافة عمليات �إثبات و
حت�صيل و�صرف املوارد احلكومية ثم تقدمي التقارير
الدورية عن تلك العمليات ونتائجها للجهات املختلفة
وتهدف املحا�سبة احلكومية �إىل �إمداد اجلهات املعنية
بالبيانات املالية احلكومية وهذه اجلهات هي:
• املوظفون الإداري��ون حيث �إن لهذه البيانات
�أهمية كبرية يف تن�سيق معامالتهم املالية اليومية
وال��ق��ي��ام ب��ال��واج��ب��ات امل��ل��ق��اة على عاتقهم ب�صورة
�صحيحة.
• ال�سلطة الت�شريعية ال��ت��ي ت��ق��وم ب��درا���س��ة
امل��ع��ل��وم��ات امل��ق��دم��ة للتعرف على م��دى دق��ة تنفيذ
املوازنة العامة.
• رج��ال الأعمال وامل�ستثمرون :حيث يهتمون
بدرا�سة الأحوال املالية للحكومة لل�سبب الوا�ضح وهو
�أن قيمة و�سالمة ا�ستثماراتهم تتوقف �إىل حد كبري
على هذه الأحوال املالية.
• علماء املالية العامة والعلوم ال�سيا�سية الذين
يحتاجون هذه البيانات ملتابعة درا�ساتهم.
• �أف��راد اجلمهور العام مبا لهم من اهتمامات
خا�صة بالأحوال املالية للدولة.

لمهنة المحاسبة دور أساسي
في خدمة المصلحة العامة،
خاصة القطاع المالي.

�أما بالن�سبة �إىل �أهداف املحا�سبة احلكومية فهي
تهدف �إىل حتقيق ما يلي:
• ف��ر���ض ال��رق��اب��ة امل��ال��ي��ة وال��ق��ان��ون��ي��ة على
�إي����رادات ال��دول��ة :وذل���ك بتتبع عمليات حت�صيل
الإيرادات والت�أكد من �أن جميع الإيرادات امل�ستحقة
للدولة قد مت حت�صيلها وفقا للقوانني والنظم.
• ف��ر���ض ال��رق��اب��ة امل��ال��ي��ة وال��ق��ان��ون��ي��ة على
م�صروفات الدولة :وذلك بت�سجيل عمليات الإنفاق
ج -نظرية الأموال املخ�ص�صة:
�أوال ب���أول بطريقة متكن من تتبع الإنفاق بحيث ال
تقوم هذه النظرية على �أ�سا�س �أن جانبا معينا من
تتجاوز امل�صروفات االعتمادات املخ�ص�صة من قبل
ال�سلطة�( .أي �أن الإنفاق مت يف الأوجه املخ�ص�صة املوارد يخ�ص�ص لت�أدية ن�شاط معني ويكون ا�ستخدام
امل��وارد مقيدا بتحقيق الغر�ض ال��ذي خ�ص�صت من
لها).
• امل�ساعدة يف اتخاذ القرار ،وذلك عن طريق �أجله.
و عليه تعترب نظرية الأم����وال املخ�ص�صة هي
توفري البيانات التحليلية الالزمة.
�أكرث هذه النظريات مالءمة لتف�سري الأ�سا�س العلمي
الأ�سا�س العلمي للمحا�سبة احلكومية
متخ�ض الفكر املحا�سبي ع��ن ث�لاث نظريات الذي تقوم عليه املحا�سبة يف الوحدات احلكومية ذات
ميكن ا�ستخدامها يف �إلقاء ال�ضوء على طبيعة الن�شاط الطابع الإداري.
�أدوار ووظائف املحا�سبة احلكومية
امل��ايل واالقت�صادي من حيث حتليل طبيعة الأ�صول
ترى الأبحاث والدرا�سات �أن للمحا�سبة احلكومية
واخل�صوم والإي��رادات وامل�صروفات والأرباح وكذلك
التكييف القانوين للوحدة املحا�سبية وهذه النظريات �أغرا�ضا ووظائف تخدمها ومنها:
�أو ًال� :أغرا�ض املراقبة املركزية ،ومنها:
هي:
�أ-ع��ل��ى النظام املحا�سبي احلكومي �أن يتقيد
�أ – ن�ظ��ري��ة �أ� �ص �ح��اب امل �� �ش��روع( .ن �ظ��ري��ة امللكية
بالقوانني والتعليمات ال�سارية.
امل�شرتكة):
ب�-أن يكون هناك ربط بني اعتمادات امليزانية
وظهرت ه��ذه النظرية يف امل�شروعات الفردية
و�شركات الأ�شخا�ص حيث مل يكن هناك فا�صل بني وبني احل�سابات املفتوحة والدفاتر.
ج-يجب �أن ت�صمم احل�سابات بطريقه ت�سمح
�شخ�صية امل�شروع و�شخ�صية مالك امل�شروع ف�صاحب
امل�شروع هو امل�سئول عن ديون وقرو�ض و�أرباح وخ�سائر بالتحقيق من كفاية االحتفاظ بالأموال العامة.
د�-أن يت�ضمن �إجراءات فعالة للمراقبة الداخلية.
امل�����ش��روع ،وعليه تقا�س نتيجة الأع��م��ال ع��ن طريق
ثان ًيا� :أغرا�ض �إدارية ،ومنها:
�إيجاد الفرق بني �أ�صول امل�شروع وخ�صومه �أول الفرتة
�أ-ي��ج��ب �أن ت�ساعد احل�����س��اب��ات يف ال��وح��دات
و�آخرها.
ب -نظرية ال�شخ�صية املعنوية:

وظهرت هذه النظرية عندما انف�صلت الإدارة
عن امللكية نظ ًرا لت�ضخم العمال الإداري��ة و�صعوبة
احل�صول على ر�ؤو���س الأم���وال ال�ضخمة ،و�أخ��ذت
امل�����ش��روع��ات �شكل ���ش��رك��ات م�ساهمة �أو تو�صية
بالأ�سهم لها ذمة مالية و�شخ�صية اعتبارية م�ستقلة.
وتتحدد نتيجة امل�شروع من ربح �أو خ�سارة بالفرق
بني �إيرادات امل�شروع �أو م�صروفاته.
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احلكومية ب�أن ت�ؤدي اخلدمات ب�أقل تكلفة.
ب-يجب �أن ت�ساعد احل�سابات امل�ستويات الإدارية
على التخطيط ال�سليم وتنفيذه.
ج-احل�سابات املن�شورة يجب �أن ت�ساعد اجلمهور
على ا�ستنتاج احلقائق عن مالية الدولة بكل �سهولة.
د-امل�����س��اع��دة يف �إع���ط���اء امل��ع��ل��وم��ات الكاملة
وال�ضرورية لأغرا�ض التحليل االقت�صادي.
�أ�س�س املحا�سبة احلكومية
الأ�سا�س النقدي:

اال�ستحقاق بالن�سبة للأبواب الهامة من الإي��رادات املالية امليزانية واحل�سابات اخلتامية� ,أما يف املحا�سبة
ولكنها تتبع الأ�سا�س النقدي بالن�سبة للأبواب الأخرى احلكومية فهي احل�ساب اخلتامي فقط.
ثال ًثا :وحدة القيا�س:
غري الهامة.
تتفق املحا�سبة املالية واحلكومية يف ا�ستخدام
وبع�ض الوحدات احلكومية التي ت�سري على �أ�سا�س
اال�ستحقاق بالن�سبة �إىل م�صروفاتها قد ميتنع عليها ال��ن��ق��ود ك��وح��دة للقيا�س وذل���ك ع��ن��د ال��ت��ع��ب�ير عن
تنفيذ ذلك بالن�سبة لبع�ض امل�صروفات التي ال يوجد الإيرادات وامل�صروفات والأ�صول واخل�صوم.
راب ًعا :امل�صطلحات املحا�سبية:
لها اعتماد مفتوح يف ال�سنة احلالية.
ت�ستخدم ك��ل م��ن املحا�سبة املالية واملحا�سبة
�أما ال�سجالت املم�سوكة على �أ�سا�س نقدي فقد
مت�سك �إىل جانبها �سجالت �أخ��رى م�ساعدة متكن احلكومية نف�س امل�صطلحات وامل�سميات املحا�سبية.
م��ن ع��ر���ض ون��ت��ائ��ج يف �شكل م��ق��ارب نتائج �أ�سا�س مثال :يوجد م�صطلح امل�صروفات وم�صطلح الإيرادات
يف كل من املحا�سبة احلكومية واملحا�سبة املالية.
اال�ستحقاق.

يعتمد هذا املبد�أ على حتميل احل�ساب اخلتامي
لأي �سنة مالية بالنفقات التي دفعت فعلاً خالل
ال�شبه بني املحا�سبة احلكومية واملحا�سبة املالية
تلك ال�سنة والإيرادات التي قب�ضت فع ًال خالل تلك
ً
ال�سنة بغ�ض النظر عما �إذا كانت ه��ذه النفقات
�أوال :ا�ستخدام نظرية القيد املزدوج:
تعتمد كل من املحا�سبة املالية واحلكومية على
والإيرادات تعود �إىل ال�سنة املالية نف�سها �أو ال�سابقة
نظرية القيد امل��زدوج عند �إثبات العمليات املالية يف
�أو الالحقة لها.
�أ�سا�س اال�ستحقاق:
الدفاتر ويعني ذلك �أن كل عملية مالية لها طرفان
يت�ضمن حتميل احل�ساب اخلتامي لأي �سنة مالية طرف مدين والآخر دائن بنف�س القيمة.
ثان ًيا :الأ�سلوب املنهجي:
بالنفقات �أو الإي��رادات التي ن�ش�أت خالل تلك ال�سنة
ت�سجل ك��ل م��ن امل��ح��ا���س��ب��ة امل��ال��ي��ة واملحا�سبة
بغ�ض النظر عما �إذا كانت النفقات �سددت �أو مل ت�سدد
احلكومية العمليات امل��ال��ي��ة م��ن واق���ع م�ستنداتها
بعد �أو دفعت مقدما عن �سنة مالية الحقة.
الأ�سا�س امل�شرتك بني الأ�سا�س النقدي واال�ستحقاق مبا�شرة �إىل دف�تر اليومية ث��م ترحيلها �إىل دفرت
الأ�ستاذ العام وتبويبها يف ج��داول ثم يتم ا�ستخراج
�أي ما ي�سمى بالأ�سا�س النقدي املعدل:
بع�ض الوحدات احلكومية قد ت�سري على �أ�سا�س النتائج عن طريق القوائم املالية وهي يف املحا�سبة
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خام�سا� :سنوية املحا�سبة:
ً

ي��ق��وم ك��ل م��ن النظامني على م��ب��د�أ ا�ستقالل
ال�����س��ن��وات املحا�سبية ,ففي املحا�سبة امل��ال��ي��ة يتم
قيا�س نتيجة الن�شاط االقت�صادي للوحدة يف نهاية
ال�سنة املالية وذلك مبقابلة الإي��رادات التي حتققت
خ�لال العام بامل�صروفات التي �ساهمت يف حتقيق
هذا الإيراد (بناء على �أ�سا�س اال�ستحقاق) وينطبق
ذل��ك على املحا�سبة احلكومية �إال �أنها تتبع �أ�سا�س
اال�ستحقاق املعدل �أو الأ�سا�س النقدي املعدل.
�ساد�سا :التبويب ال�سليم للح�سابات:
ً

تق�سم امل��ي��زان��ي��ة ال��ع��ام��ة ل��ل��دول��ة يف املحا�سبة
احلكومية �إىل �أبواب وبنود يعطى رقما لكل باب وبند

الفساد اإلداري يشوه الدور

• امل�صروفات الإيرادية والر�أ�سمالية:

املحا�سبة املالية :تفرق بني امل�صروفات االيرادية
التصحيحي للحكومة ويضعف
وامل�����ص��روف��ات ال��ر�أ���س��م��ال��ي��ة ح��ي��ث تختلف طريقة
معاجلتها فلكل منها معاجلة خا�صة.
كفاءة السوق االقتصادي.
املحا�سبة احلكومية :ال تفرق بني م�صروفاتها
لت�سهيل �إعداد امليزانية وتنفيذها ومتابعتها والرقابة الإيرادية وم�صروفاتها الر�أ�سمالية حيث �أنها تقفل
عليها.
جميعا يف احل�ساب اخلتامي.
ويف املحا�سبة املالية يوجد دليل ح�سابي لكل نوع
• الإهالك:
من الأ�صول واخل�صوم وامل�صروفات والإيرادات.
املحا�سبة املالية :حت�سب الإه�لاك��ات للأ�صول
االختالف بني املالية واحلكومية
الثابتة.
• من حيث الهدف:
املحا�سبة احلكومية :ال تتبع م��ب��د�أ ا�ستهالك
أ�سا�سا بني امل�صروفات
املحا�سبة املالية :تهتم ببيان النتيجة من ربح الأ�صول الثابتة لعدم تفريقها � ً
وخ�����س��ارة وحت��دي��د امل��رك��ز امل���ايل يف ن��ه��اي��ة ال��ف�ترة الإيرادية وامل�صروفات الر�أ�سمالية.
الزمنية.
• اجلرد والت�سويات اجلردية:
�أما املحا�سبة احلكومية :فتهدف �إىل فر�ض رقابة
املحا�سبة املالية :تركز على اجل��رد والت�سويات
مالية وقانونية على �إيرادات الدولة وم�صروفاتها.
اجلردية ملعرفة حقيقة املركز املايل يف حلظة معينة
• من حيث الوحدة املحا�سبية:
يف املن�ش�أة.
املحا�سبة املالية :ال��وح��دة املحا�سبية هنا هي
املحا�سبة احلكومية :لي�س للجرد والت�سويات
ال�شخ�صية املعنوية امل�ستقلة لل�شركة.
اجلردية معنى يف املحا�سبة احلكومية وي�صبح معناها
املحا�سبة احلكومية :الوحدة املحا�سبية للوحدات �إداريا وتنظيميا للتحقق من �سالمة الأ�صول.
احلكومية هي االعتماد امل��ايل (الأم��وال املخ�ص�صة
• ح�سابات النتيجة:
لكل وحدة حكومية).
املحا�سبة امل��ال��ي��ة :تتمثل يف ح�ساب املتاجرة
• من حيث �أ�س�س قيا�س النتائج:
وح�ساب الأرباح واخل�سائر.
املحا�سبة املالية :ت�ستخدم �أ�سا�س اال�ستحقاق عند
املحا�سبة احلكومية :يوجد بها ح�ساب نتيجة
ت�سجيل العمليات املالية (�أي ت�أخذ يف االعتبار جميع واحد فقط هو احل�ساب اخلتامي.
الإي����رادات وامل�صروفات اخلا�صة بالفرتة ب�صرف
• مبد�أ احليطة واحلذر:
النظر عن واقعة التح�صيل بالن�سبة ل�ل�إي��رادات �أو
املحا�سبة املالية :ت�أخذ مبد�أ احليطة واحل��ذر
واقعة الت�سديد بالن�سبة للم�صروفات).
ملقابلة اخل�سائر املتوقعة كهدف للمحافظة على ر�أ�س
املحا�سبة احلكومية :هناك طريقتان:
املال فتكون املخ�ص�صات واالحتياطيات واملجمعات.
�أ -الطريقة الفرن�سية:
املحا�سبة احلكومية :نظرا لعدم وجود ر�أ�س مال
يتم مبقت�ضاها اتباع �أ�سا�س اال�ستحقاق يف ح�ساب يف الوحدات احلكومية ,فلي�س لهذا املبد�أ وجود.
امل�صروفات والإي��رادات اخلا�صة بال�سنة (يعاب على
• �إعداد املوازنات:
هذه الطريقة �أن احل�سابات تظل مفتوحة مدة �إ�ضافية
تقوم املحا�سبة املالية بتحديد امل��وارد الالزمة
بعد نهاية ال�سنة املالية حتى يت�سنى ت�سوية املقدمات لتمويل ن�شاطها االقت�صادي (م�صادر الأم��وال) �أوال
وامل�ستحقات مما ي�ؤدي �إىل �إرب��اك احل�سابات وعدم ثم بعد ذلك حتدد �أوجه الن�شاط الذي تقوم به.
احل�صول على معلومات دقيقة عن احلالة املالية).
�أم��ا يف املحا�سبة احلكومية ف���إن ال��دول��ة تقوم
ب -الطريقة الإجنليزية:
بتقدير م�صروفاتها ثم تقوم بتقدير املوارد الالزمة
يتم مبقت�ضاها اتباع الأ�سا�س النقدي ومتتاز هذه لتمويل تلك امل�صروفات ،مبعنى �أنها حتدد نفقاتها ثم
الطريقة بب�ساطتها و�إمكانية احل�صول على نتائج بعد ذلك حتدد املوارد الالزمة لتغطية هذه النفقات.
�سريعة (ويعاب عليها ع��دم �صالحيتها ك�أ�سا�س يف
وال�سبب يرجع �إىل �أن ال��دول��ة �أك�ثر ق��درة على
جمال املقارنات بني ال�سنوات املتتالية ب�سبب تداخل ال��ت��ح��ك��م يف م���وارده���ا وذل����ك ع��ل��ى ع��ك�����س ال��وح��دة
ن�شاطها).
االقت�صادية.
ويف اململكة العربية ال�سعودية يتم تطبيق �أ�سا�س
• املحا�سبة ومكافحة الف�ساد
اال�ستحقاق املعدل (الأ�سا�س النقدي املعدل) حيث
تعترب مهنة املحا�سبة ب�أنواعها املختلفة �أح��د
ي�ستخدم �أ�سا�س اال�ستحقاق يف �إثبات امل�صروفات العنا�صر ال��ه��ام��ة ملكافحة ال��ف�����س��اد مل��ا متتلك من
والأ�سا�س النقدي يف �إثبات الإيرادات ،من حيث:
مقومات فنية  -م�ستندات ودفاتر وتقارير للقيا�س

والتقرير -ومعايري مهنية وقانونية ،وق��درات ب�شرية
و�إدارية ت�شمل �أنظمة رقابية وحما�سبية بالإ�ضافة �إىل
د�ستور وممار�سات �أخالقية يف البيئات الإن�سانية �أو
املعتمدة على احلا�سب.
وال��واق��ع �أن الف�ساد ي�شوه ال���دور الت�صحيحي
للحكومة وي�ضعف من الكفاءة يف ال�سوق �إىل جانب �أن
النظام الفا�سد �سوف يوزع عقود امل�شرتيات احلكومية
بطريقة ت���ؤدي �إىل التقليل من ج��ودة البنية التحتية
وم�شاريع اخلدمات العامة ،ونظ ًرا لأن اختيار مثل هذه
امل�شروعات يخ�ضع للفر�ص املحتملة للح�صول على
الر�شا ب��د ًال من الطاقة الإنتاجية للم�شروع من �أجل
ال�صالح العام ف�إن مثل ذلك ال�سلوك املتحيز يقلل من
الكفاءة يف تخ�صي�ص وتوزيع املوارد ويزيد من التكلفة
الكلية للخدمات احلكومية وب��ال��ت��ايل يتم ا�ستبعاد
م�شروعات اخل��دم��ات االجتماعية مثل م�شروعات
ال�صحة والتعليم من خطط احلكومة للتنمية مما ي�ؤدي
�إىل نتائج ع�سرية على املدى الطويل حيث يرتجم عدم
تكاف�ؤ الفر�ص يف التعليم �إىل عدم امل�ساواة يف توزيع
الدخل الأمر الذي يزيد الفجوة بني الطبقات املختلفة.
ومن كل ما تقدم يت�ضح �أن هناك عالقة عك�سية
بني الف�ساد ومهنة املحا�سبة خا�صة املحا�سبة احلكومية
حيث �إن املحا�سبة (املحا�سب امل��وظ��ف – املدقق
الداخلي) كوظيفة خدمية �سواء على م�ستوى الأفراد
(حما�سبة املن�ش�آت الفردية �أو �شركات الأ�شخا�ص)
�أو اجلماعات (ال�شركات امل�ساهمة) �أو على م�ستوى
الدولة (الوحدات احلكومية) فهي �أداة رقابية ،وكلما
مت ت�صميم وتنفيذ الدور الرقابي للمحا�سبة بكفاءة
وفعالية قل الف�ساد ،ف�ض ًال عن ذلك ف���إن املحا�سبة
باعتبارها �أداة حتليلية من �أدوات علم االقت�صاد،
وروح القانون ف�إنها تهتم بالرثوة وحركة الأم��وال،
فاملحا�سبة تهتم بالتوزيع ال��ع��ادل للرثوة من خالل
اختيار ال�سيا�سات املحا�سبية التي تهدف �إىل حتقيق
ال��ت��وازن يف توزيع ال�ثروة بني الأط���راف االجتماعية
(امل�ستهلكني) واالقت�صادية (امل�ستثمرين) وال�سيا�سية
(الدولة) ،كما �أنها تهتم بحركة الأموال بهدف بيان
نتائج الأعمال واملركز املايل على كافة امل�ستويات.
ويعني ما تقدم � ً
أي�ضا �أن املحا�سبة كمهنة رقابية
(مدقق خارجي -مدقق حكومي) لها دور يف خدمة
ال��ف��رد واملجتمع وال��دول��ة م��ن خ�لال منع (الرقابة
املانعة) واكت�شاف (ال��رق��اب��ة الوقائية) وت�صحيح
(الرقابة امل�صححة) م�سببات الف�ساد� ،إال �أن منطق
تربير الف�ساد خ��ادع يف حمتواه لأن الر�شوة امل�سبب
الرئي�سي للف�ساد ب�صورها املختلفة تتجاهل القواعد
وت�ضر بالأهداف االجتماعية والقومية التي تخدمها
تلك القواعد والقوانني ويف نهاية الأمر �إعاقة التنمية
االقت�صادية امل�ستدامة يف �أي مكان يف الكرة الأر�ضية.
العدد  - 79مايو 2013م
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مؤشرات  -أداء شركات الوساطة
اداء �شركات الو�ساطة (جميع عمليات البيع وال�شراء ) ابريل 2013م
Member Activity - April 2013

قيمة التداول

الن�سبة

الرتتيب

كمية التداوالت

الن�سبة

VALUE

%

Position

VOLUME

%

51,834,422,583.05

17.96%

1

1,861,466,880.00

18.63%

1

الراجحي املالية

46,681,905,379.90

16.18%

2

1,658,070,206.00

16.60%

2

1,274,157

الأهلي كابيتال

32,969,095,784.30

11.43%

3

1,078,833,333.00

10.80%

3

988,869

15.10%

�سامبا كابيتال

28,882,134,608.15

10.01%

4

986,929,629.00

9.88%

4

795,983

12.15%

�شركة الو�ساطة
اجلزيرة كابيتال

الرتتيب

الن�سبة

الرتتيب

ال�صفقات

%

Position

835,441

12.75%

3

AlJazira Capital

19.45%

1

Al Rajhi Capital

2

NCB Capital

4

Samba Capital

TRADES Position

Member Name

�شركة �إت�ش �إ�س بي �سي العربية
ال�سعودية املحدودة

24,268,347,679.80

8.41%

5

851,412,779.00

8.52%

5

434,025

6.63%

7

HSBC Saudi Arabia Limited

ال�سعودي الفرن�سي كابيتال

23,214,325,032.35

8.05%

6

752,298,922.00

7.53%

6

543,208

8.29%

5

Saudi Fransi Capital

18,258,980,206.10

6.33%

7

602,891,326.00

6.03%

8

517,537

7.90%

6

Riyad Capital

العربي الوطني لال�ستثمار

16,373,036,146.95

5.67%

8

615,028,026.00

6.16%

7

371,179

5.67%

8

ANB Invest

الإ�ستثمار كابيتال

10,251,189,810.20

3.55%

9

369,765,872.00

3.70%

9

156,518

2.39%

9

AlIstithmar Capital

دراية املالية

7,199,823,003.50

2.50%

10

222,735,937.00

2.23%

11

152,553

2.33%

10

Derayah Financial

ال�سعودي الهولندي املالية

5,997,949,520.65

2.08%

11

234,591,639.00

2.35%

10

108,820

1.66%

11

Saudi Hollandi Capital

�شركة البالد للإ�ستثمار

4,410,629,664.35

1.53%

12

163,375,178.00

1.64%

12

91,124

1.39%

12

فالكم للخدمات املالية

4,321,685,190.25

1.50%

13

151,216,505.00

1.51%

13

77,137

1.18%

13

�شركة الإمناء لال�ستثمار

2,494,339,774.55

0.86%

14

91,017,264.00

0.91%

14

56,440

0.86%

14

جمموعة النفيعي للإ�ستثمار

1,868,780,346.45

0.65%

15

63,486,999.00

0.64%

15

31,788

0.49%

15

Al Nefaie Investment Group

االوىل جوجيت كابيتال

1,162,447,530.30

0.40%

16

35,027,156.00

0.35%

17

20,645

0.32%

16

Aloula Geojit

جدوى لال�ستثمار

1,141,719,428.70

0.40%

17

36,655,592.00

0.37%

16

6,758

0.10%

23

Jadwa Investment

989,964,879.35

0.34%

18

28,014,179.00

0.28%

19

18,756

0.29%

17

Osool Capital

املجموعة املالية هريمي�س ال�سعودية

984,635,690.00

0.34%

19

26,558,420.00

0.27%

20

10,856

0.17%

18

EFG_Hermes KSA

مورجان �ستانلي ال�سعودية

814,801,142.60

0.28%

20

18,056,837.00

0.18%

22

5,893

0.09%

25

دويت�شه للأوراق املالية

770,456,034.35

0.27%

21

15,774,972.00

0.16%

24

5,377

0.08%

26

كريديت �سوي�س العربية ال�سعودية

657,638,536.20

0.23%

22

14,297,299.00

0.14%

25

7,677

0.12%

19

Credit Suisse Saudi Arabia

مرييل لين�ش اململكة العربية ال�سعودية

627,998,827.25

0.22%

23

17,158,567.00

0.17%

23

6,349

0.10%

24

Merrill Lynch Kingdom of
Saudi Arabia

�شركة م�سقط املالية

460,358,182.30

0.16%

24

13,862,575.00

0.14%

26

7,602

0.12%

20

Muscat Capital

عودة كابيتال

441,044,685.60

0.15%

25

12,837,224.00

0.13%

27

4,732

0.07%

27

Audi Capital

�شركة ال�شرق الأو�سط لال�ستثمار
املايل

425,092,441.60

0.15%

26

21,225,152.00

0.21%

21

7,274

0.11%

21

Middle East Financial
Investment Company

�شركة امل�ستثمر للأوراق املالية

336,694,477.60

0.12%

27

9,411,820.00

0.09%

28

7,211

0.11%

22

The Investor for Securities

الإمارات دبي الوطني كابيتال
ال�سعودية املحدودة

273,932,946.75

0.09%

28

5,461,026.00

0.05%

29

2,814

0.04%

28

Emirates NBD Capital KSA

اخلري كابيتال ال�سعوديه

263,594,497.15

0.09%

29

29,971,409.00

0.30%

18

1,452

0.02%

30

Al-Khair Capital Saudi
Arabia

160,554,602.80

0.06%

30

3,358,651.00

0.03%

30

2,789

0.04%

29

Arbah Capital

الريا�ض املالية

�أ�صول املالية

�أرباح املالية
املجموع
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288,537,578,633.10

العدد  - 79مايو 2013م

9,990,791,374.00

6,550,964

Al Bilad Investment
Company
Falcom Investment
Company
Alinma Investment
Company

Morgan Stanley Saudi
Arabia
Deutsche Securities Saudi
Arabia

Total

اداء �شركات الو�ساطة (جميع عمليات البيع وال�شراء عن طريق االنرتنت) ابريل 2013م
Internet Activity - April 2013

الرتتيب ن�سبة القيمة للع�ضو
من االنرتنت

قيمة التداول

الن�سبة

Internet Value

Internet Value
Ratio

Value
Rank

�شركة الو�ساطة

الرتتيب

ال�صفقات

كمية التداوالت

الن�سبة

Volume Internet
Internet Value
Internet Volume
Rank Volume Ratio
Member Ratio

Internet
Trades

الن�سبة

الرتتيب

Trades Internet
Rank Trades Ratio

Company Name

اجلزيرة كابيتال

44,780,172,240.55

21.50%

1

86.39%

1,584,930,961

22.59%

1

714,595

14.08%

4

AlJazira Capital

الراجحي املالية

29,420,723,175.50

14.12%

2

63.02%

1,000,442,133

14.26%

2

917,118

18.06%

1

Al Rajhi Capital

�سامبا كابيتال

25,504,648,866.50

12.24%

4

88.31%

830,392,154

11.83%

3

729,749

14.37%

3

Samba Capital

25,833,821,530.15

12.40%

3

78.36%

826,855,432

11.78%

4

803,243

15.82%

2

NCB Capital

ال�سعودي الفرن�سي كابيتال

19,127,477,442.75

9.18%

5

82.40%

593,469,634

8.46%

5

469,491

9.25%

5

Saudi Fransi Capital

�شركة �إت�ش �إ�س بي �سي العربية
ال�سعودية املحدودة

16,287,561,624.55

7.82%

6

67.11%

567,950,304

8.09%

6

311,931

6.14%

7

HSBC Saudi Arabia
Limited

العربي الوطني لال�ستثمار

9,872,239,659.95

4.74%

8

60.30%

367,611,000

5.24%

7

226,011

4.45%

8

ANB Invest

الريا�ض املالية

10,888,740,012.75

5.23%

7

59.63%

354,222,946

5.05%

8

355,605

7.00%

6

Riyad Capital

دراية املالية

6,637,314,305.85

3.19%

9

92.19%

199,421,147

2.84%

9

143,574

2.83%

9

Derayah Financial

الإ�ستثمار كابيتال

4,501,823,106.85

2.16%

10

43.92%

156,255,870

2.23%

10

86,995

1.71%

10

AlIstithmar Capital

فالكم للخدمات املالية

3,900,916,244.20

1.87%

11

90.26%

137,216,395

1.96%

11

71,167

1.40%

11

Falcom Investment
Company

�شركة البالد للإ�ستثمار

2,572,002,908.10

1.23%

13

58.31%

95,797,923

1.37%

12

67,047

1.32%

12

Al Bilad Investment
Company

ال�سعودي الهولندي املالية

2,853,604,373.55

1.37%

12

47.58%

86,340,212

1.23%

13

56,088

1.10%

13

Saudi Hollandi Capital

�شركة الإمناء لال�ستثمار

1,584,470,511.20

0.76%

14

63.52%

66,431,431

0.95%

14

43,017

0.85%

14

Alinma Investment
Company

جمموعة النفيعي للإ�ستثمار

1,316,403,421.10

0.63%

15

70.44%

44,299,977

0.63%

15

22,439

0.44%

15

Al Nefaie Investment
Group

االوىل جوجيت كابيتال

1,101,116,888.50

0.53%

16

94.72%

32,686,954

0.47%

16

19,493

0.38%

16

Aloula Geojit

�أ�صول املالية

936,080,738.95

0.45%

17

94.56%

25,500,947

0.36%

17

17,927

0.35%

17

Osool Capital

اخلري كابيتال ال�سعوديه

131,834,497.15

0.06%

20

50.01%

15,331,409

0.22%

18

1,440

0.03%

22

Al-Khair Capital Saudi
Arabia

�شركة م�سقط املالية

415,878,884.05

0.20%

18

90.34%

12,650,034

0.18%

19

7,072

0.14%

18

Muscat Capital

319,957,280.65

0.15%

19

95.03%

9,031,855

0.13%

20

6,837

0.13%

19

The Investor for
Securities

120,189,945.25

0.06%

21

28.27%

4,249,947

0.06%

21

2,758

0.05%

20

Middle East Financial
Investment Company

95,799,840.60

0.05%

22

8.39%

3,578,804

0.05%

22

1,482

0.03%

21

Jadwa Investment

56,437,694.55

0.03%

23

20.60%

1,386,291

0.02%

23

1,040

0.02%

23

Emirates NBD Capital
KSA

29,585,517.55

0.01%

24

3.00%

1,052,664

0.02%

24

642

0.01%

24

EFG_Hermes KSA

7,381,964.50

0.00%

25

4.60%

214,832

0.00%

25

290

0.01%

25

Arbah Capital

الأهلي كابيتال

�شركة امل�ستثمر للأوراق
املالية
�شركة ال�شرق الأو�سط
لال�ستثمار املايل
جدوى لال�ستثمار
الإمارات دبي الوطني كابيتال
ال�سعودية املحدودة
املجموعة املالية هريمي�س
ال�سعودية
�أرباح املالية
املجموع

208,296,182,675.30

7,017,321,256

Total

5,077,051

العدد  - 79مايو 2013م
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مؤشرات  -المستثمرون حسب الجنسية

إحصائيات التداول (تصنيف الجنسية و نوع المستثمر)  -أبريل 2013
 11.45مليار ري��ال �سعودي ( ،)%7.94فيما
بلغت قيمة عمليات البيع  6.65مليار ريال
�سعودي ()%4.46
بلغت قيمة عمليات ���ش��راء “الأجانب –
�إتفاقيات مبادلة”  1.74مليار ري��ال �سعودي
( ،)%1.21فيما بلغت قيمة عمليات البيع 1.38
مليار ريال �سعودي ()%0.96
اجلن�سية
ب��ل��غ��ت ق��ي��م��ة ع��م��ل��ي��ات ����ش���راء «امل�ستثمر
ال�����س��ع��ودي»  138.56م��ل��ي��ار ري����ال ���س��ع��ودي

بلغت القيمة الإجمالية للأ�سهم املتداولة
خ�لال �شهر م���أب��ري��ل 2013م  144.26مليار
ريال ،بارتفاع قدره  %18.21عن تداوالت �شهر
مار�س من العام .2013
نوع امل�ستثمر
ب��ل��غ��ت ق��ي��م��ة ع��م��ل��ي��ات ����ش���راء «الأف������راد»
 131.08مليار ريال �سعودي ( ،)%90.86فيما
بلغت قيمة عمليات البيع  136.23مليار ريال
�سعودي ()%94.43
بلغت قيمة عمليات �شراء “امل�ؤ�س�سات”

( ،)%96.04فيما بلغت قيمة عمليات البيع
 138.86مليار ريال �سعودي ()%96.25
ب��ل��غ��ت ق��ي��م��ة ع��م��ل��ي��ات ����ش���راء «امل�ستثمر
اخلليجي”  1.76مليار ريال �سعودي (1.22
 ،)%فيما بلغت قيمة عمليات البيع  1.69مليار
ريال �سعودي ()%1.17
بلغت قيمة عمليات �شراء “امل�ستثمر الأجنبي
– املقيم و�إتفاقيات املبادلة»  1.74مليار ريال
�سعودي ( ،)% 1.21فيما بلغت قيمة عمليات
البيع  1.38مليار ريال �سعودي ()%0.96

�إح�صائيات التداول ح�سب ت�صنيف اجلن�سية و نوع امل�ستثمر � -أبريل 2013

قيمة الأ�سهم املتداولة ( – )%اجلن�سية

قيمة الأ�سهم املتداولة ( - )%نوع امل�ستثمر
�أجنبي (مقيم و
�إتفاقية مبادلة)

�أجنبي (�إتفاقية
مبادلة)

خليجي

م�ؤ�س�سات

2.7%

1.2%

�سعودي

6.3%

�أفراد

92.6%

96.1%

اجلن�سية
�سعودي

�شراء

خليجي
�أجنبي (مقيم)

نوع امل�ستثمر
�أفراد

128,624,377,689

89.16%

4,509,371,400

9,936,733,412

6.89%

324,746,453

121,919

244,906,206

0.17%

7,938,681

5,499

م�ؤ�س�سات

1,512,997,144

1.05%

44,950,970

17,938

�أفراد

2,208,603,481

1.53%

71,422,396

82,670

1,741,171,385

1.21%

36,965,787

16,030

144,268,789,317

100.00%

4,995,395,687

3,275,482

133,665,128,468

92.65%

4,692,441,208

3,109,021

5,195,212,623

3.60%

151,662,159

52,887

230,959,568

0.16%

7,453,280

5,089

م�ؤ�س�سات

1,458,977,167

1.01%

34,854,322

14,466

�أفراد

2,338,435,082

1.62%

76,950,266

80,713

1,380,076,409

0.96%

32,034,452

13,306

144,268,789,317

100.00%

4,995,395,687

3,275,482

م�ؤ�س�سات
�أفراد

�إجمايل ال�شراء
�سعودي

بيع

خليجي
�أجنبي (مقيم)
�أجنبي (�إتفاقية مبادلة)
�إجمايل البيع

العدد  - 79مايو 2013م

قيمة الأ�سهم

%

كمية الأ�سهم

عدد ال�صفقات
3,031,426

�أجنبي (�إتفاقية مبادلة)
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1.1%

�أفراد
م�ؤ�س�سات
�أفراد

Sponsored by:

ملخص السوق  -الشهري

القيمة املتداولة لألسهم تبلغ  144.27مليار ريال

 3.28مليون صفقة تم تنفيذها خالل شهر أبريل  2013م
يف ن��ه��اي��ة �شهر �أب��ري��ل  2013م �أغ��ل��ق امل���ؤ���ش��ر
العام لل�سوق املالية ال�سعودية (ت��داول) عند م�ستوى
 7,179.80نقطة مرتفع ًا  54.07نقطة )(%0.76
مقارنة بال�شهر ال�سابق.
وبالن�سبة لأداء امل�ؤ�شر من بداية العام حتى تاريخه
فقد حقق عائد ًا ايجابي ًا قدره  378.58( %5.57نقطه)
وقد كانت �أعلى نقطة �إغالق للم�ؤ�شر خالل ال�شهر يف
يوم  2013/04/10م عند م�ستوى  7,237.82نقطة.
بلغت القيمة ال�سوقية للأ�سهم امل�صدرة يف نهاية

�شهر �أبريل  2013م 1,444.71 ،مليار ري��ال �أي ما
يعادل  385.26مليار دوالر �أمريكي ،م�سجلة �إنخفا�ض ًا
بلغت ن�سـ ــبته %0.53مقارنة بال�شهر ال�سابق.
بلغت القيمة الإجمالية للأ�سهم املتداولة ل�شهر
�أب��ري��ل  2013م 144.27 ،مليار ري��ال �أي م��ا يعادل
 38.47مليار دوالر �أمريكي وذلك ب�إرتفاع بلغت ن�سـ ــبته
 %18.21عن ال�شهر ال�سابق.
وبلغ �إجمايل عدد الأ�سهم املتداولة* ل�شهر �أبريل
 2013م 5.00 ،مليار �سـ ــهم مقابل  3.95مليار �سهم

إجراءات الشركات  -ابريل 2013

لي�صبح ع��دد �أ�سهمها امل�صدرة  35مليون �سه ـ ــم
وذلك بتاريخ  2013/04/08م.
• رفع بنك البالد ر�أ�سماله وذلك مبنح �سهم
جماين لكل � 3أ�سهم ،لي�صبح عدد �أ�سهمه امل�صدرة
 400مليون �سه ـ ــم وذلك بتاريخ  2013/04/09م.
• رف��ع��ت �شركة اخلليج للتدريب و التعليم
ر�أ�سمالها وذل��ك مبنح �سهم جماين لكل � 5أ�سهم،
لي�صبح ع��دد �أ�سهمها امل�صدرة  30مليون �سه ـ ــم
وذلك بتاريخ  2013/04/10م.
• رف��ع��ت ���ش��رك��ة �إحت����اد م�����ص��ان��ع الأ���س�لاك
ر�أ�سمالها وذل��ك مبنح �سهم جماين لكل � 5أ�سهم،
لي�صبح ع��دد �أ�سهمها امل�صدرة  39مليون �سه ـ ــم
وذلك بتاريخ  2013/04/10م.
• رفعت ال�شركة املتحدة الدولية للموا�صالت
ر�أ�سمالها وذل��ك مبنح �سهم جماين لكل � 4أ�سهم،
لي�صبح عدد �أ�سهمها امل�صدرة  30.5مليون �سه ـ ــم

• رف��ع��ت ���ش��رك��ة جم��م��وع��ة ال�����س��ري��ع التجارية
ال�صناعية ر�أ�سمالها وذلك مبنح �سهم جماين لكل
� 4أ�سهم ،لي�صبح عدد �أ�سهمها امل�صدرة  37.5مليون
�سه ـ ــم وذلك بتاريخ 2013/04/01م.
• رف��ع��ت ال�����ش��رك��ة امل��ت��ح��دة ل�ل�إل��ك�ترون��ي��ات
ر�أ�سمالها وذل��ك مبنح �سهم جماين لكل � 4أ�سهم،
لي�صبح ع��دد �أ�سهمها امل�صدرة  30مليون �سه ـ ــم
وذلك بتاريخ  2013/04/01م.
• رفعت �شركة جمموعة الطيار لل�سفر القاب�ضة
ر�أ�سمالها وذل��ك مبنح �سهم جم��اين لكل �سهمني،
لي�صبح عدد �أ�سهمها امل�صدرة  120مليون �سه ـ ــم
وذلك بتاريخ 2013/04/02م.
• رفعت �شركة تكوين املتطورة لل�صناعات
ر�أ�سمالها وذل��ك مبنح �سهم جماين لكل � 6أ�سهم،

مت تداولها خالل ال�شهر ال�سابق ،وذلك بارتفاع بلغت
ن�سـ ــبته .%26.48
�أم��ا �إجمايل عدد ال�صفقات املنفذة خالل �شهر
�أبريل  2013م ،فقد بلغ  3.28مليون �صفقة مقاب ــل
 3.18مليون �صفقة مت تنفيذها خ�لال �شهر مار�س
 2013م ،وذلك بارتفاع بلغت ن�سـ ــبته .%3.13
* معدلة جلميع �إجراءات ال�شركات خالل الفرتة.
• بلغ عدد �أيام التداول خالل �شهر �أبريل  2013،22يوم
مقابل  22يوم ًا �أي�ض ًا خالل �شهر مار�س  2013م

وذلك بتاريخ  2013/04/17م.
• رف��ع��ت ���ش��رك��ة ه���ريف ل��ل��خ��دم��ات ال��غ��ذائ��ي��ة
ر�أ�سمالها وذلك مبنح �سهم جماين لكل � 10أ�سهم،
لي�صبح ع��دد �أ�سهمها امل�صدرة  33مليون �سه ـ ــم
وذلك بتاريخ  2013/04/20م.
• رفعت �شركة التعاونية للت�أمني ر�أ�سمالها
وذلك مبنح �سهم جماين لكل � 3أ�سهم ،لي�صبح عدد
�أ�سهمها امل�صدرة  100مليون �سه ـ ــم وذلك بتاريخ
 2013/04/22م.

تعليق تداول أسهم

• �أ���ص��در جمل�س هيئة ال�سوق املالية ق���رار ًا
بتعليق تداول �سهم �شركة الباحة للإ�ستثمار والتنمية
يف ال�سوق املالية ال�سعودية (تداول) وذلك ابتدا ًء من
يوم ال�سبت  2013/04/06م.

�أداء م�ؤ�شرات القطاعات
Performance of Sectoral Indices

م�ؤ�شرات القطاعات
امل�صارف واخلدمات املالية
ال�صناعات البرتوكيماوية
الأ�سمنت
التجزئة
الطاقة واملرافق اخلدمية
الزراعة وال�صناعات الغذائية
الإت�صاالت وتقنية املعلومات
الت�أمني
�شركات اال�ستثمار املتعدد
اال�ستثمار ال�صناعي
الت�شييد والبناء
التطوير العقاري
النقل
االعالم والن�شر
الفنادق وال�سياحة

�أبريل  2013 -م

مار�س  2013 -م

ن�سبة التغري

للعام حتي تاريخه

April - 2013

March - 2013

Change %

YTD

Sectoral Indices

15,171.39

14,987.90

1.22%

3.59%

Banks & Financial Services

5,858.46

6,176.63

-5.15%

0.04%

Petrochemical Industries

6,767.99

6,141.15

10.21%

11.63%

Cement

8,774.73

8,270.07

6.10%

16.90%

Retail

4,680.21

5,076.25

-7.80%

-2.30%

Energy & Utilities

7,461.42

6,950.46

7.35%

13.22%

Agriculture & Food Indust.

2,330.42

2,351.61

-0.90%

7.65%

Telecom. & Information Tech.

1,344.99

1,326.47

1.40%

-1.22%

Insurance

3,408.37

3,434.04

-0.75%

-7.82%

Multi-Investment

6,463.31

6,605.37

-2.15%

2.34%

Industrial Investment

3,142.28

2,959.90

6.16%

11.43%

Building & Construction

3,914.16

3,823.17

2.38%

17.04%

Real Estate Development

4,831.59

4,957.75

-2.54%

-0.70%

Transport

3,052.35

2,810.08

8.62%

4.91%

Media & Publishing

11,977.58

10,056.65

19.10%

65.13%

Hotel & Tourism
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مقارنة معلومات التداول عن �شهر �أبريل  2013م مع �شهر مار�س  2013م
Comparing Trading Information for April 2013 with March 2013

�أبريل

April

معلومات التداول

March

2013

مار�س

2013

ن�سبة التغري

Trading Information

Change %

عدد ال�صفقات املنفذة

3,275,482

3,176,146

3.13%

Transactions

عدد الأ�سهم املتداولة *

5,000,444,482

3,953,489,389

26.48%

* Shares Traded

144,268,789,316.55

122,044,279,966.25

18.21%

)Value Traded (SR

22

22

-

قيمة الأ�سهم املتداولة (ريال)
عدد �أيام التداول
املتو�سط اليومي لعدد ال�صفقات املنفذة
املتو�سط اليومي للأ�سهم املتداولة *
املتو�سط اليومي لقيمة الأ�سهم املتداولة (ريال)
(القيمه ال�سوقيه للأ�سهم امل�صدرة (مليار ريال
(امل�ؤ�شر العام (نقطة

Number of Trading Days

148,886

144,370

3.13%

Daily Average of Transactions

227,292,931

179,704,063

26.48%

* Daily Average of Shares Traded

6,557,672,242

5,547,467,271

18.21%

)Daily Average of Value (SR

1,444.71

1,452.46

-0.53%

)Market Capitalization (SR biln

7,179.80

7,125.73

0.76%

)Tadawul All Share Index (TASI

معدلة جلميع اجراءات ال�شركات *

* Adjusted for all corporate actions

مقارنة معلومات التداول عن �شهر �أبريل  2013م مع �شهر �أبريل  2012م
Comparing Trading Information for April 2013 with April 2012
معلومات التداول

 Aprilأبريل

 Aprilأبريل

نسبة التغير

2013

2012

Change %

Trading Information

عدد ال�صفقات املنفذة

3,275,482

5,146,817

-36.36%

Transactions

عدد الأ�سهم املتداولة *

5,000,444,482

11,965,557,161

-58.21%

* Shares Traded

144,268,789,316.55

270,086,347,937.15

-46.58%

)Value Traded (SR

22

22

-

قيمة الأ�سهم املتداولة (ريال)
عدد �أيام التداول
املتو�سط اليومي لعدد ال�صفقات املنفذة
املتو�سط اليومي للأ�سهم املتداولة *
املتو�سط اليومي لقيمة الأ�سهم املتداولة (ريال)
(القيمه ال�سوقيه للأ�سهم امل�صدرة (مليار ريال
(امل�ؤ�شر العام (نقطة

Number of Trading Days

148,886

233,946

-36.36%

Daily Average of Transactions

227,292,931

543,888,962

-58.21%

* Daily Average of Shares Traded

6,557,672,242

12,276,652,179

-46.58%

)Daily Average of Value (SR

1,444.71

1,481.36

-2.47%

)Market Capitalization (SR biln

7,179.80

7,558.47

-5.01%

)Tadawul All Share Index (TASI

معدلة جلميع اجراءات ال�شركات *

* Adjusted for all corporate actions

تداول الأ�سهم ح�سب القطاعات � -أبريل  2013م
Sectoral Activities - April 2013

القطاعات

ال�صفقات املنفذة

الن�سبه اىل الإجماىل

الأ�سهم املتداولة

الن�سبه اىل الإجماىل

قيمه الأ�سهم املتداولة

الن�سبة اىل الإجماىل

Transactions

To Market %

Shares Traded

To Market %

)Value Traded (SR

To Market%

Sector

امل�صارف واخلدمات املالية

116,367

3.55%

481,344,037

9.63%

9,254,317,446.50

6.41%

Banks & F. Services

ال�صناعات البرتوكيماوية

211,694

6.46%

416,304,736

8.33%

14,894,055,537.05

10.32%

Petrochemical Indust.

الأ�سمنت

171,965

5.25%

302,460,745

6.05%

7,168,922,975.25

4.97%

Cement

التجزئة

336,059

10.26%

304,855,525

6.10%

13,568,347,269.70

9.40%

Retail

الطاقة واملرافق اخلدمية

13,219

0.40%

57,687,391

1.15%

815,080,650.35

0.56%

Energy & Utilities

الزراعة وال�صناعات الغذائية

322,153

9.84%

351,746,485

7.03%

13,001,808,295.90

9.01%

Agri. & Food Indust.

الإت�صاالت وتقنية املعلومات

114,637

3.50%

524,191,864

10.48%

6,792,621,559.45

4.71%

Telecom. & Info. Tech.

1,041,615

31.80%

775,596,269

15.51%

36,128,715,963.25

25.04%

Insurance

�شركات اال�ستثمار املتعدد

100,514

3.07%

170,310,007

3.41%

3,945,099,165.95

2.73%

Multi-Investment

اال�ستثمار ال�صناعي

294,012

8.98%

277,866,236

5.56%

12,648,574,325.70

8.77%

Industrial Investment

الت�شييد والبناء

158,170

4.83%

230,161,131

4.60%

5,882,027,569.45

4.08%

Building & Construction

التطوير العقاري

186,111

5.68%

918,513,694

18.37%

10,926,749,860.55

7.57%

Real Estate Development

النقل

65,293

1.99%

104,886,568

2.10%

3,043,075,884.85

2.11%

Transport

االعالم والن�شر

48,513

1.48%

28,757,791

0.58%

2,197,896,896.50

1.52%

Media & Publishing

الفنادق وال�سياحة

95,160

2.91%

55,762,003

1.12%

4,001,495,916.10

2.77%

Hotel & Tourism

3,275,482

100.00%

5,000,444,482

100.00%

144,268,789,316.55

100.00%

الت�أمني

الإجمايل
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Total

Sponsored by:

Market Summary - Monthly

Thousands

تداول الأ�سهم ح�سب القطاعات � -أبريل 2013م

10,000

Sectoral Activities - April 2013

9,000

8,000

7,000

6,000

5,000

4,000

3,000

2,000

1,000

0

الفنادق
وال�سياحة

الإعالم والن�شر

Media & Publishing

Hotel & Tourism

النقل

Transport

التطوير العقاري الت�شييد والبناء
Real Estate
Development

& Building
Construction

ال�صفقات

اال�ستثمار
ال�صناعي

Industrial
Investment

Transactions

�شركات
اال�ستثمار املتعدد
Multi-Invest

الت�أمني

Insurance

االت�صاالت وتقنية
املعلومات

Telecom & Info Tech

الزراعة
وال�صناعات
الغذائية

التجزئة

الطاقة واملرافق
اخلدمية

Retail

Energy & Utilities

الكميه باملئات

Cement

Petrochemical
Industry

Agri & Food Industry

(Volume )00

الأ�سمنت

ال�صناعات
البرتوكيماوية

امل�صارف
واخلدمات املالية
Banks & Financial
Services

القيمه بالع�شرة �آالف (Value )0،000

ال�شركات الأكرث �إرتفاعا يف �أ�سعارها (مقارنة �سعر �إغالق �أبريل  2013م مع مار�س  2013م)
)Top Gainers (Comparing Close Price of April 2013 with March 2013

ال�شركة

2013/04/30

2013/03/31

ن�سبة التغري
Change %

Company

الدرع العربي

48.30

33.80

42.90%

Arabian Shield

ا�سمنت املدينة

24.35

17.60

38.35%

City Cement

تهامه لالعالن

113.00

85.75

31.78%

Tihama

ثمار

42.00

33.50

25.37%

Thim›ar

�شم�س

96.50

77.50

24.52%

Shams

ال�شركات الأكرث �إنخفا�ضا يف �أ�سعارها (مقارنة �سعر �إغالق �أبريل  2013م مع مار�س  2013م)
)Top Losers (Comparing Close Price of April 2013 with March 2013

ال�شركة

2013/04/30

2013/03/31

ن�سبة التغري
Change %

Company

ال�صادرات

57.25

100.75

-43.18%

Saudi Export

الت�صنيع

26.10

30.70

-14.98%

Industrialization

رعاية

62.50

71.75

-12.89%

Care

االهلي للتكافل

65.75

74.25

-11.45%

ALAHLI TAKAFUL

انابيب

22.90

25.80

-11.24%

Pipes
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امل�صارف واخلدمات املالية
الريا�ض
اجلزيرة
ا�ستثمار
ال�سعودي الهولندي
ال�سعودي الفرن�سي
�سـاب
العربي الوطني
�سامبا
الراجحي
البالد
الإمناء
اجمايل القطاع
ال�صناعات البرتوكيماوية
كيمانول
برتوكيم
�سابك
�سافكو
الت�صنيع
اللجني
مناء للكيماويات
املجموعة ال�سعودية
ال�صحراء للبرتوكيماويات
ين�ساب
�سبكيم العاملية
املتقدمة
كيان ال�سعودية
برتو رابغ
اجمايل القطاع
اال�سمنت
�أ�سمنت حائل
�أ�سمنت جنران
ا�سمنت املدينة
�أ�سمنت ال�شمالية
اال�سمنت العربية
ا�سمنت اليمامة
ا�سمنت ال�سعوديه
ا�سمنت الق�صيم
ا�سمنت اجلنوبيه
ا�سمنت ينبع
ا�سمنت ال�شرقية
ا�سمنت تبوك
ا�سمنت اجلوف
اجمايل القطاع
التجزئة
�أ�سواق ع العثيم
املوا�ساة
�إك�سرتا
50
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Market Activity - April 2013

ال�صفقات املنفذة

الأ�سهم املتداولة

قيمة الأ�سهم املتداولة

Transactions

Volume Traded

Value Traded

2,002

12,276,532

285,185,336.20

Riyad

9,361

14,982,943

391,251,921.10

AlJazira

1,936

5,719,517

112,420,104.05

Saudi Investment

1,119

2,400,211

70,443,149.20

Saudi Hollandi

3,019

7,508,889

227,191,631.70

Saudi Fransi

1,397

4,326,015

151,230,019.50

SABB

1,197

4,297,911

118,606,241.30

Arab National

2,813

6,843,534

308,498,812.40

SAMBA

19,737

34,792,846

2,285,249,945.00

Al Rajhi

13,469

Banks & Financial Services

AL Bilad

18,231,057

423,384,184.50

60,317

369,964,582

4,880,856,101.55

Alinma

116,367

481,344,037

9,254,317,446.50

Total

ال�صفقات املنفذة

الأ�سهم املتداولة

قيمة الأ�سهم املتداولة

Transactions

Volume Traded

Value Traded

10,439

25,825,465

349,984,703.35

CHEMANOL

4,698

8,954,927

178,897,543.50

Petrochem

84,431

94,238,906

8,848,691,259.25

SABIC

5,817

3,814,166

577,355,286.50

SAFCO

13,161

32,897,424

909,114,455.70

Industrialization

7,346

16,677,371

237,357,601.65

Alujain

18,971

52,092,338

681,087,966.45

Nama Chemicals

5,763

15,602,729

348,624,569.75

SIIG

10,334

33,524,138

480,323,463.20

Sahara Petrochemical

6,656

8,952,154

463,563,631.75

YANSAB

5,414

11,941,151

226,525,500.05

Sipchem

Petrochemical Industries

5,783

8,657,988

242,113,735.80

Advanced

17,892

74,513,161

859,802,551.70

Saudi Kayan

14,989

28,612,818

490,613,268.40

211,694

416,304,736

14,894,055,537.05

ال�صفقات املنفذة

الأ�سهم املتداولة

قيمة الأ�سهم املتداولة

Transactions

Volume Traded

Value Traded

Petro Rabigh
Total
Cement

13,649

26,201,443

524,623,609.05

HCC

18,803

32,493,678

815,678,048.20

Najran Cement
City Cement

29,885

41,867,966

838,890,999.50

69,250

133,521,928

2,545,463,994.35

5,344

5,403,356

325,500,786.50

Arab Cement

3,907

5,492,576

264,197,801.65

Yamamah Cement

2,416

2,614,449

247,051,812.50

Saudi Cement

2,926

2,511,121

197,096,430.75

Qassim Cement

1,334

1,002,652

98,815,167.75

Southern Cement

4,817

6,189,303

384,222,464.75

Yanbu Cement

Northern Cement

2,399

2,164,721

123,203,227.25

Eastern Cement

3,298

6,959,800

182,027,514.40

Tabuk Cement

13,937

36,037,752

622,151,118.60

171,965

302,460,745

7,168,922,975.25

ال�صفقات املنفذة

الأ�سهم املتداولة

قيمة الأ�سهم املتداولة

Transactions

Volume Traded

Value Traded

Jouf Cement
Total
Retail

5,847

3,651,690

335,018,981.00

A. Othaim Market

3,849

3,159,126

205,036,301.25

Mouwasat

3,058

1,468,068

146,896,194.00

Extra

Sponsored by:
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دله ال�صحية
رعاية
�سا�سكو
ثمار
جمموعة فتيحي
جرير
الدري�س
احلكري
اخلليج للتدريب
اجمايل القطاع
الطاقة واملرافق اخلدمية
الغاز والت�صنيع
كهرباء ال�سعودية
اجمايل القطاع
الزراعة وال�صناعات الغذائية
جمموعة �صافوال
الغذائية
�سدافكو
املراعي
�أنعام القاب�ضة
حلواين �إخوان
هريف للأغذية
التموين
نادك
الق�صيم الزراعيه
تبوك الزراعيه
الأ�سماك
ال�شرقية للتنمية
اجلوف الزراعيه
بي�شة الزراعيه *
جازان للتنمية
اجمايل القطاع
االت�صاالت وتقنية املعلومات
االت�صاالت
احتاد ات�صاالت
زين ال�سعودية
عذيب لالت�صاالت
املتكاملة *
اجمايل القطاع
الت�أمني
التعاونية
مالذ للت�أمني
ميدغلف للت�أمني
�أليانز �إ�س �إف
�سالمة
والء للت�أمني
الدرع العربي
�ساب تكافل

Market Summary - Monthly
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27,585

20,909,153

1,308,132,723.50

Dallah Health

129,651

84,880,920

5,657,209,473.75

Care

42,141

63,734,676

1,587,602,173.25

SASCO
Thim›ar

82,871

64,541,812

2,567,506,824.90

15,394

38,185,796

611,365,440.85

Fitaihi Group

1,727

662,875

112,084,982.00

Jarir

11,159

13,338,216

487,420,935.60

Aldrees

4,417

2,032,378

267,557,989.00

AlHokair

8,360

8,290,815

282,515,250.60

Alkhaleej Trng

336,059

304,855,525

13,568,347,269.70

ال�صفقات املنفذة

الأ�سهم املتداولة

قيمة الأ�سهم املتداولة

Transactions

Volume Traded

Value Traded

Total
Energy & Utilities

3,018

4,649,319

92,646,544.75

Gas & Industrialization

10,201

53,038,072

722,434,105.60

Saudi Electricity

13,219

57,687,391

815,080,650.35

ال�صفقات املنفذة

الأ�سهم املتداولة

قيمة الأ�سهم املتداولة

Transactions

Volume Traded

Value Traded

Total
Agriculture & Food Industries
SAVOLA Group

4,784

8,095,189

363,126,957.50

55,467

49,269,357

1,821,487,435.90

2,699

1,530,103

106,037,070.00

SADAFCO

6,352

8,447,567

545,614,009.50

Almarai

37,114

37,581,122

1,550,376,321.10

14,501

9,755,302

498,231,863.55

HB

3,563

1,888,636

208,521,693.50

Herfy Foods

4,566

2,223,485

219,952,813.75

Catering

18,165

28,591,895

775,008,234.00

NADEC

23,227

48,949,393

689,702,588.55

Qassim Agriculture

23,994

Food

Anaam Holding

Tabuk Agriculture

25,397,921

920,071,012.80

45,112

47,605,696

1,589,986,575.20

Saudi Fisheries

66,680

45,057,207

3,041,044,681.50

Sharqiya Dev Co
Jouff Agriculture

2,378

2,401,965

99,968,386.30

0

0

0.00

* Bishah Agriculture

13551
322,153

34,951,647

572,678,652.75

Jazan Development

351,746,485

13,001,808,295.90

Total

ال�صفقات املنفذة

الأ�سهم املتداولة

قيمة الأ�سهم املتداولة

Transactions

Volume Traded

Value Traded

Telecomm. & Information
Technology

8,588

17,872,252

695,363,494.20

10,094

15,868,460

1,285,219,655.00

Etihad Etisalat

STC

54,013

363,131,845

3,150,513,145.65

ZAIN KSA

41,942

127,319,307

1,661,525,264.60

Atheeb Telecom

0

0

0.00

*Almutakamela

114,637

524,191,864

6,792,621,559.45

ال�صفقات املنفذة

الأ�سهم املتداولة

قيمة الأ�سهم املتداولة

Transactions

Volume Traded

Value Traded

Total
Insurance

7,850

10,455,732

329,606,894.70

Tawuniya

16,887

25,599,848

581,565,194.65

Malath Insurance
MEDGULF

6,276

6,991,026

198,578,677.10

56,889

25,989,166

2,050,185,343.00

ALLIANZ SF

34,672

17,463,012

1,165,058,128.50

SALAMA

28,257

31,106,885

1,003,412,070.40

Walaa Insurance

45,566

35,174,587

1,513,893,395.00

Arabian Shield

58,786

47,026,095

1,999,534,665.40

SABB Takaful
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�سند
�سايكو
وفاء للت�أمني
احتاد اخلليج
الأهلي للتكافل
الأهلية
�أ�سيج
الت�أمني العربية
االحتاد التجاري
ال�صقر للت�أمني
املتحدة للت�أمني
الإعادة ال�سعودية
بوبا العربية
وقاية للتكافل
تكافل الراجحي
اي�س
اك�سا  -التعاونية
اخلليجية العامة
بروج
العاملية
�سوليدرتي تكافل
الوطنية
امانة للتامني
عناية
الإمناء طوكيو م
اجمايل القطاع
�شركات اال�ستثمار املتعدد
امل�صايف
املتطورة
االح�ساء للتنميه
�سي�سكو
ع�سري
الباحة *
اململكة
اجمايل القطاع
اال�ستثمار ال�صناعي
تكوين
بى �سى �آى
معادن
�أ�سرتا ال�صناعية
جمموعة ال�سريع
�شاكر
الدوائية
زجاج
فيبكو
معدنية
الكيميائيه ال�سعوديه
�صناعة الورق
العبداللطيف
ال�صادرات
اجمايل القطاع
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75,774

78,121,079

2,549,931,452.30

SANAD

26,797

14,918,262

1,013,145,497.25

SAICO

79,511

20,498,044

2,734,063,970.00

WAFA Insurance

19,114

22,849,959

640,573,522.10

Gulf Union

18,657

9,974,116

683,252,809.75

ATC

48,299

28,114,076

1,888,073,941.00

Al - Ahlia

78,212

60,339,148

2,745,740,825.05

ACIG

18,706

18,616,218

580,135,519.30

AICC

17,223

25,016,152

695,663,234.60

Trade Union

11,516

10,810,843

369,030,980.60

Sagr Insurance

11,950

11,435,796

419,330,158.50

UCA

14,568

44,515,973

494,184,154.95

Saudi Re

7,600

6,706,089

213,765,894.10

Bupa Arabia

28,021

22,699,788

986,834,305.80

Weqaya Takaful

18,283

11,465,556

677,282,630.00

Al Rajhi Takaful

26,873

10,464,025

847,913,231.75

ACE
AXA - Cooperative

31,781

23,503,036

1,101,025,752.85

21,952

13,093,756

744,802,039.00

Gulf General

22,778

13,370,391

799,296,255.75

Buruj

27,268

15,172,969

1,015,690,697.75

Al Alamiya

30,821

32,558,915

1,104,917,178.10

Solidarity

44,739

12,025,491

1,475,818,335.25

Wataniya

35,604

22,092,970

961,945,172.40

47,320

36,836,132

1,655,131,349.60

23,065

10,591,134

889,332,686.75

1,041,615

775,596,269

36,128,715,963.25

Total

ال�صفقات املنفذة

الأ�سهم املتداولة

قيمة الأ�سهم املتداولة

Transactions

Volume Traded

Value Traded

Multi- Investment
SARCO

Amana Insurance
Enaya
Alinma Tokio M.

36,525

25,000,903

1,635,054,214.75

10,098

20,070,806

320,737,967.90

Saudi Advanced

16,184

41,495,094

615,140,867.05

Al Ahsa for Dev.

12,814

33,790,813

491,298,324.20

SISCO

8,487

24,415,907

430,002,999.40

Assir

658

734,430

9,921,974.35

* Al Baha

15,748

24,802,054

442,942,818.30

kingdom

100,514

170,310,007

3,945,099,165.95

Total

ال�صفقات املنفذة

الأ�سهم املتداولة

قيمة الأ�سهم املتداولة

Transactions

Volume Traded

Value Traded

Industrial Investment

10,432

9,042,375

348,826,572.80

Takween

13,628

14,689,541

486,963,040.10

BCI

9,560

14,872,420

485,822,099.20

MA›ADEN

4,005

2,205,236

93,790,993.90

Astra Indust

17,509

28,110,858

583,507,752.80

ALSorayai

2,831

2,572,902

200,356,513.25

Shaker

2,533

3,633,648

154,686,795.80

Pharmaceutical
Glass

6,573

8,080,624

207,187,142.95

74,362

66,344,931

3,692,864,321.65

24,478

24,595,373

902,380,923.50

Maadaniyah

2,796

3,888,330

166,941,894.70

Saudi Chemical

24,793

35,341,869

1,116,019,765.00

FIPCO

SPM

3,818

4,061,084

142,002,109.80

AlAbdullatif

96,694

60,427,045

4,067,224,400.25

Saudi Export

294,012.00

277,866,236.00

12,648,574,325.70

Total

Sponsored by:
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ال�صفقات املنفذة

الأ�سهم املتداولة

قيمة الأ�سهم املتداولة

Transactions

Volume Traded

Value Traded

6,438

8,063,801

274,404,921.80

ASLAK

جمموعة املعجل *

0

0

0.00

* MMG

الأنابيب ال�سعودية
اخل�ضري
اخلزف
اجلب�س
الكابالت
�صدق
اميانتيت
�أنابيب
الزامل لل�صناعة
البابطني
الفخارية
م�سك
البحر الأحمر
اجمايل القطاع

الت�شييد والبناء
�أ�سالك

التطوير العقاري
العقارية
طيبة لال�ستثمار
مكة لالن�شاء
التعمري
�إعمار
جبل عمر
دار الأركان
مدينة املعرفة
اجمايل القطاع
النقل
البحري
النقل اجلماعي
مربد
بدجت ال�سعودية
اجمايل القطاع
االعالم والن�شر
تهامه لالعالن
الأبحاث و الت�سويق
طباعة وتغليف
اجمايل القطاع
الفنادق وال�سياحة

Building & Construction

5,493

6,667,790

175,612,622.80

SSP

23,938

26,310,196

837,514,867.20

ALKHODARI

8,832

6,265,698

583,021,371.25

Ceramic

15,536

17,729,091

534,070,296.10

Gypsum

10,637

25,321,755

345,221,820.90

Cables

26,091

46,748,075

853,943,662.65

Saudi Industrial

6,898

17,728,190

248,828,803.70

Amiantit

16,307

25,325,427

624,627,319.95

Pipes

3,580

5,681,238

206,555,099.20

Zamil Industrial

6,634

8,064,541

197,444,747.20

AL Babtain

6,665

3,776,369

269,890,554.00

SVCP

12,333

24,513,149

444,104,174.40

MESC

8,788

7,965,811

286,787,308.30

Red Sea

158,170

230,161,131

5,882,027,569.45

ال�صفقات املنفذة

الأ�سهم املتداولة

قيمة الأ�سهم املتداولة

Transactions

Volume Traded

Value Traded

Total
Real Estate Development

9,536

8,267,690

267,001,333.00

Real Estate

10,864

14,093,837

425,524,812.60

Taiba

2,845

2,575,794

113,434,715.50

Makkah

14,792

35,517,639

806,356,966.70

Arriyadh Development

42,758

252,735,272

2,448,790,286.90

Emaar E .C

23,006

55,554,205

1,421,340,697.30

Jabal Omar

47,229

426,387,471

3,598,672,995.40

Dar Al Arkan

35,081

123,381,786

1,845,628,053.15

KEC

186,111

918,513,694

10,926,749,860.55

Total

ال�صفقات املنفذة

الأ�سهم املتداولة

قيمة الأ�سهم املتداولة

Transactions

Volume Traded

Value Traded

Transport

7,804

22,227,395

433,417,724.60

Bahri

19,524

59,269,423

976,939,723.15

SAPTCO

33,705

20,423,232

1,478,670,685.00

Mubarrad

4,260

2,966,518

154,047,752.10

65,293

104,886,568

3,043,075,884.85

ال�صفقات املنفذة

الأ�سهم املتداولة

قيمة الأ�سهم املتداولة

Transactions

Volume Traded

Value Traded

Budget Saudi
Total
Media and Publishing

35,265

16,179,123

1,822,813,238

Tihama

5,245

5,569,169

118,432,422

SRMG

8,003

7,009,499

256,651,237

SPPC

48,513

28,757,791

2,197,896,896.50

Total

ال�صفقات املنفذة

الأ�سهم املتداولة

قيمة الأ�سهم املتداولة

Transactions

Volume Traded

Value Traded

Hotel & Tourism

الطيار
الفنادق
�شم�س
اجمايل القطاع

14,047

11,388,202

779,464,482.75

ALTAYYAR

16,135

17,681,387

535,936,207.10

Hotels

64,978

26,692,414

2,686,095,226.25

Shams

95,160

55,762,003

4,001,495,916.10

Total

اجمايل ال�سوق

3,275,482

5,000,444,482

144,268,789,316.55

* معلقة من التداول.

Market
* Suspended.
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امل�ؤ�شرات املالية الرئي�سية  30/04/2013 -م

ال�شركة
الريا�ض
اجلزيرة
ا�ستثمار
ال�سعودي الهولندي
ال�سعودي الفرن�سي
�سـاب
العربي الوطني
�سامبا
الراجحي
البالد
الإمناء
�إجمايل قطاع امل�صارف واخلدمات
املالية
كيمانول
برتوكيم
�سابك
�سافكو
الت�صنيع
اللجني
مناء للكيماويات
املجموعة ال�سعودية
ال�صحراء للبرتوكيماويات
ين�ساب
�سبكيم العاملية
املتقدمة
كيان ال�سعودية
برتو رابغ
�إجمايل قطاع ال�صناعات
البرتوكيماوية
�أ�سمنت حائل
�أ�سمنت جنران
�أ�سمنت املدينة
�أ�سمنت ال�شمالية
اال�سمنت العربية
ا�سمنت اليمامة
ا�سمنت ال�سعوديه
ا�سمنت الق�صيم
ا�سمنت اجلنوبيه
ا�سمنت ينبع
ا�سمنت ال�شرقية
ا�سمنت تبوك
ا�سمنت اجلوف
�إجمايل قطاع الأ�سمنت
ا�سواق ع العثيم
املوا�ساة
�إك�سرتا
54

العدد  - 79مايو 2013م

Shareholders› Net Income
)Equity (mn
)(mn

P/E
Ratio

EPS
)(SR

P/B
Value

Book
)Value (SR

Close
Price

Market
)Cap. (mn

Issued
)Shares (mn

�صايف الدخل
(مليون)

حقوق امل�ساهمني
(مليون)

القيمه ال�سوقيه
(مليون)

الأ�سهم امل�صدره ال�سعر للعائد العائد على ال�سعر/القيمه القيمه
الدفرتيه �سعر الإغالق
الدفرتيه
ال�سهم
(مليون)

Company

3,515.45

31,831.43

34,875.00

1,500.000

9.92

2.34

1.10

21.22

23.25

Riyad

501.44

5,162.88

7,830.00

300.000

15.61

1.67

1.52

17.21

26.10

AlJazira

1,014.08

9,322.45

10,945.00

550.000

10.79

1.84

1.17

16.95

19.90

Saudi Investment

1,309.21

8,209.63

12,026.07

396.900

9.19

3.30

1.46

20.68

30.30

Saudi Hollandi

2,910.24

23,359.43

26,939.73

904.018

9.26

3.22

1.15

25.84

29.80

Saudi Fransi

3,333.99

20,022.81

35,600.00

1,000.000

10.68

3.33

1.78

20.02

35.60

SABB

2,394.37

17,652.38

23,630.00

850.000

9.87

2.82

1.34

20.77

27.80

Arab National

4,344.68

31,863.39

40,950.00

900.000

9.43

4.83

1.29

35.40

45.50

SAMBA

7,925.07

35,522.37

99,000.00

1,500.000

12.49

5.28

2.79

23.68

66.00

Al Rajhi

572.79

4,522.68

9,360.00

400.000

16.34

1.43

2.07

11.31

23.40

AL Bilad

803.68

16,893.86

19,950.00

1,500.000

24.82

0.54

1.18

11.26

13.30

Alinma

28,624.99

204,363.29

321,105.80

9,800.918

11.22

2.92

1.57

20.85

-

80.24

1,586.91

1,585.89

120.600

19.76

0.67

1.00

13.16

13.15

CHEMANOL

-436.06

4,185.61

9,600.00

480.000

(( )Mس)

-0.91

2.29

8.72

20.00

Petrochem

24,010.68

151,978.46

272,250.00

3,000.000

11.34

8.00

1.79

50.66

90.75

SABIC

4,010.90

9,840.60

50,083.28

333.333

12.49

12.03

5.09

29.52

150.25

SAFCO

1,594.89

12,440.67

17,458.66

668.914

10.95

2.38

1.40

18.60

26.10

Industrialization

25.98

607.77

954.96

69.200

36.76

0.38

1.57

8.78

13.80

Alujain

-44.62

1,356.51

1,632.20

128.520

(( )Mس)

-0.347

1.20

10.55

12.70

Nama Chemicals

404.97

6,129.52

10,260.00

450.000

25.34

0.90

1.67

13.62

22.80

SIIG

287.95

5,326.39

6,274.77

438.795

21.79

0.66

1.18

12.14

14.30

Sahara Petrochemical

2,393.17

13,628.25

28,828.13

562.500

12.05

4.25

2.12

24.23

51.25

YANSAB

514.01

5,426.07

7,150.00

366.667

13.91

1.40

1.32

14.80

19.50

Sipchem

389.09

1,993.29

4,559.06

163.995

11.72

2.373

2.29

12.15

27.80

Advanced

-856.02

14,285.17

16,950.00

1,500.000

(( )Mس)

-0.57

1.19

9.52

11.30

Saudi Kayan

-285.05

7,902.94

14,059.80

876.000

(( )Mس)

-0.33

1.78

9.02

16.05

Petro Rabigh

32,090.12

236,688.15

441,646.75

9,158.524

11.85

3.50

1.87

25.84

-

-34.39

897.35

2,129.33

97.900

(( )Mس)

-0.35

2.37

9.17

21.75

HCC

209.15

1,814.01

4,573.00

170.000

21.86

1.23

2.52

10.67

26.90

Najran Cement

179.11

2,026.56

4,607.02

189.200

25.72

0.95

2.27

10.71

24.35

City Cement

96.74

2,332.34

3,618.00

180.000

37.40

0.54

1.55

12.96

20.10

Northern Cement

394.78

3,077.32

5,340.00

80.000

13.53

4.93

1.74

38.47

66.75

Arab Cement

816.72

3,559.70

10,104.75

202.500

12.37

4.03

2.84

17.58

49.90

Yamamah Cement

1,117.72

2,960.45

15,147.00

153.000

13.55

7.31

5.12

19.35

99.00

Saudi Cement

570.98

1,828.10

7,222.50

90.000

12.65

6.34

3.95

20.31

80.25

Qassim Cement

984.62

2,445.19

13,930.00

140.000

14.15

7.03

5.70

17.47

99.50

Southern Cement

822.74

3,021.76

10,513.13

157.500

12.78

5.22

3.48

19.19

66.75

Yanbu Cement

402.47

2,034.79

5,095.50

86.000

12.66

4.68

2.50

23.66

59.25

Eastern Cement

194.05

1,221.84

2,565.00

90.000

13.22

2.16

2.10

13.58

28.50

Tabuk Cement

97.28

1,415.40

2,359.50

130.000

24.26

0.75

1.67

10.89

18.15

Jouf Cement

5,851.97

28,634.81

87,204.72

1,766.100

14.45

3.31

3.05

16.21

-

178.72

721.26

2,165.63

22.500

12.12

7.94

3.00

32.06

96.25

177.77

816.24

3,312.50

50.000

18.63

3.56

4.06

16.32

66.25

Mouwasat

161.03

498.72

3,067.50

30.000

19.05

5.37

6.15

16.62

102.25

Extra

Total Banks & Financial
Services Sector

Total Petrochemical
Industries Sector

Total Cement Sector
A. Othaim Market

Sponsored by:

ال�شركة
دله ال�صحية
رعاية
خدمات ال�سيارات
ثمار
جمموعة فتيحي
جرير
الدري�س
احلكري
اخلليج للتدريب

Shareholders› Net Income
)Equity (mn
)(mn

P/E
Ratio

Market Summary - Monthly

EPS
)(SR

P/B
Value

Book
)Value (SR

Close
Price

Market
)Cap. (mn

Issued
)Shares (mn

�صايف الدخل
(مليون)

حقوق امل�ساهمني
(مليون)

القيمه ال�سوقيه
(مليون)

الأ�سهم امل�صدره ال�سعر للعائد العائد على ال�سعر/القيمه القيمه
الدفرتيه �سعر الإغالق
الدفرتيه
ال�سهم
(مليون)

Company

137.42

1,154.92

2,902.80

47.200

21.12

2.91

2.51

24.47

61.50

Dallah Health

107.20

815.85

2,803.13

44.850

26.15

2.39

3.44

18.19

62.50

Care

27.89

695.37

1,089.00

45.000

39.05

0.62

1.57

15.45

24.20

SASCO

4.45

46.20

420.00

10.000

94.47

0.44

9.09

4.62

42.00

Thim›ar

35.67

632.29

869.00

55.000

24.36

0.65

1.37

11.50

15.80

Fitaihi Group

586.44

1,096.24

10,470.00

60.000

17.85

9.77

9.55

18.27

174.50

Jarir

95.39

439.90

1,095.00

30.000

11.48

3.18

2.49

14.66

36.50

Aldrees

619.69

2,021.89

9,152.50

70.000

14.77

8.85

4.53

28.88

130.75

AlHokair

66.18

375.52

1,017.00

30.000

15.37

2.21

2.71

12.52

33.90

Alkhaleej Trng

�إجمايل قطاع التجزئة

2,197.83

9,314.40

38,364.05

494.550

17.46

4.44

4.12

18.83

-

الغاز والت�صنيع
كهرباء ال�سعودية
�إجمايل قطاع الطاقة
واملرافق اخلدمية
جمموعة �صافوال
الغذائية
�سدافكو
املراعي
�أنعام القاب�ضة
حلواين �إخوان
هريف للأغذية
التموين
نادك
الق�صيم الزراعيه
تبوك الزراعيه
الأ�سماك
ال�شرقية للتنمية
اجلوف الزراعيه

145.96

1,053.17

1,485.00

75.000

10.17

1.95

1.41

14.04

19.80

Gas & Industrialization

2,488.66

53,306.52

53,957.39

4,166.594

21.68

0.60

1.01

12.79

12.95

Saudi Electricity

2,634.61

54,359.69

55,442.39

4,241.594

21.04

0.62

1.02

12.82

-

& Total Energy
Utilities Sector

1,455.11

7,971.21

23,950.00

500.000

16.46

2.91

3.00

15.94

47.90

SAVOLA Group

6.61

213.00

688.00

20.000

104.15

0.33

3.23

10.65

34.40

Food

164.72

850.45

2,413.13

32.500

14.65

5.07

2.84

26.17

74.25

SADAFCO

1,453.59

7,756.41

26,000.00

400.000

17.89

3.63

3.35

19.39

65.00

Almarai

3.76

217.58

793.80

19.600

211.06

0.19

3.65

11.10

40.50

Anaam Holding

99.83

521.46

1,464.29

28.571

14.67

3.49

2.81

18.25

51.25

HB

187.02

567.93

3,522.75

33.000

18.84

5.67

6.20

17.21

106.75

Herfy Foods

521.88

1,189.97

8,651.00

82.000

16.58

6.36

7.27

14.51

105.50

Catering

96.52

1,105.27

1,530.00

60.000

15.85

1.61

1.38

18.42

25.50

NADEC

-16.93

354.11

692.50

50.000

(( )Mس)

-0.34

1.96

7.08

13.85

Qassim Agriculture

14.24

368.45

734.00

20.000

51.56

0.71

1.99

18.42

36.70

Tabuk Agriculture

-40.85

341.87

1,718.55

53.538

(( )Mس)

-0.76

5.03

6.39

32.10

Saudi Fisheries

-7.72

65.22

496.88

7.500

(( )Mس)

-1.03

7.62

8.70

66.25

Sharqiya Dev Co

103.38

605.76

1,030.00

25.000

9.96

4.14

1.70

24.23

41.20

Jouff Agriculture

-

-

348.75

5.000

-

-

-

-

69.75

* Bishah Agriculture

7.59

515.19

840.00

50.000

110.73

0.15

1.63

10.30

16.80

Jazan Development

4,048.74

22,643.86

74,873.64

1,386.709

17.41

2.92

3.31

16.33

-

6,379.17

51,691.26

77,800.00

2,000.000

12.20

3.19

1.51

25.85

38.90

STC

6,149.84

21,359.91

61,600.00

770.000

10.02

7.99

2.88

27.74

80.00

Etihad Etisalat

-1,727.37

8,053.92

9,450.88

1,080.100

(( )Mس)

-1.60

1.17

7.46

8.75

Zain KSA

-304.36

900.68

2,055.38

157.500

(( )Mس)

-1.93

-

-

13.05

Atheeb Telecom

-

-

2,430.00

100.000

-

-

-

-

24.30

* Almutakamela

10,497.28

82,005.77

153,336.25

4,107.600

11.13

2.56

1.87

19.96

-

198.59

2,096.50

3,000.00

100.000

15.11

1.99

1.43

20.97

30.00

Tawuniya

12.04

311.27

670.50

30.000

55.69

0.40

2.15

10.38

22.35

Malath Insurance

182.41

1,211.05

2,184.00

80.000

11.97

2.28

1.80

15.14

27.30

MEDGULF

11.29

169.16

1,600.00

20.000

141.77

0.56

9.46

8.46

80.00

ALLIANZE SF

-11.58

66.20

635.00

10.000

(( )Mس)

-1.16

9.59

6.62

63.50

SALAMA

28.56

192.06

658.00

20.000

23.04

1.428

3.43

9.60

32.90

Walaa Insurance

5.42

234.84

966.00

20.000

178.16

0.27

4.11

11.74

48.30

Arabian Shield

14.62

335.82

1,509.60

34.000

103.27

0.43

4.50

9.88

44.40

SABB Takaful

بي�شة الزراعيه *

جازان للتنمية
�إجمايل قطاع الزراعة وال�صناعات
الغذائية
االت�صاالت
احتاد ات�صاالت
زين ال�سعودية
عذيب لالت�صاالت
املتكاملة *
�إجمايل قطاع االت�صاالت وتقنية
املعلومات
التعاونية
مالذ للت�أمني
ميدغلف للت�أمني
�أليانز �إ�س �إف
�سالمة
والء للت�أمني
الدرع العربي
�ساب تكافل

Total Retail Sector

Total Agriculture & Food
Industries

& Total Telecomm.
Information Tech. Sector
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ب�����رع�����اي�����ة

ملخص السوق  -الشهري
ال�شركة

Shareholders› Net Income
)Equity (mn
)(mn

P/E
Ratio

EPS
)(SR

P/B
Value

Book
)Value (SR

Close
Price

Market
)Cap. (mn

Issued
)Shares (mn

�صايف الدخل
(مليون)

حقوق امل�ساهمني
(مليون)

القيمه ال�سوقيه
(مليون)

الأ�سهم امل�صدره ال�سعر للعائد العائد على ال�سعر/القيمه القيمه
الدفرتيه �سعر الإغالق
الدفرتيه
ال�سهم
(مليون)

5.42

106.62

620.00

Company

�سند
�سايكو
وفا للت�أمني
�إحتاد اخلليج
الأهلي للتكافل
الأهلية
�أ�سيج
الت�أمني العربية
االحتاد التجاري
ال�صقر للت�أمني
املتحدة للت�أمني
الإعادة ال�سعودية
بوبا العربية
وقاية للتكافل
تكافل الراجحي
اي�س
اك�سا  -التعاونية
اخلليجية العامة
بروج للتامني
العاملية
�سوليدرتي تكافل
الوطنية
امانة للتامني
عناية
الإمناء طوكيو م

33.67

948.93

1,115.00

100.000

33.12

0.337

1.18

9.49

11.15

Saudi Re

128.52

627.57

1,220.00

40.000

9.49

3.21

1.94

15.69

30.50

Bupa Arabia

15.85

135.07

858.00

20.000

54.13

0.79

6.35

6.75

42.90

Weqaya Takaful

-7.92

102.24

1,170.00

20.000

(( )Mس)

-0.40

11.44

5.11

58.50

Al Rajhi Takaful

26.78

167.64

775.00

10.000

28.94

2.68

4.62

16.76

77.50

ACE

14.99

182.89

980.00

20.000

65.37

0.75

5.36

9.14

49.00

AXA - Cooperative

10.41

182.74

1,110.00

20.000

106.63

0.52

6.07

9.14

55.50

Gulf General

-13.17

68.77

793.00

13.000

(( )Mس)

-1.01

11.53

5.29

61.00

Buruj

4.82

139.18

1,310.00

20.000

272.07

0.24

9.41

6.96

65.50

Al Alamiyah

-37.87

438.84

1,853.70

55.500

(( )Mس)

-0.68

4.22

7.91

33.40

Solidarity

8.44

91.90

1,182.50

10.000

140.04

0.84

12.87

9.19

118.25

Wataniya

-40.06

220.21

1,424.00

32.000

(( )Mس)

-1.25

6.47

6.88

44.50

Amana Insurance

-33.02

346.45

1,888.00

40.000

(( )Mس)

-0.83

5.45

8.66

47.20

Enaya

-39.42

145.41

1,650.00

20.000

(( )Mس)

-1.97

11.35

7.27

82.50

Alinma Tokio M

�إجمايل قطاع الت�أمني

601.51

10,141.14

37,308.73

928.167

29.71

0.65

3.68

10.93

-

امل�صايف
املتطورة
االح�ساء للتنميه
�سي�سكو
ع�سري
*الباحة
اململكة

16.83

420.49

960.00

15.000

57.05

1.12

2.28

28.03

64.00

SARCO

-57.03

794.27

676.08

43.200

(( )Mس)

-1.32

0.85

18.39

15.65

Saudi Advanced

-0.03

485.89

708.05

49.000

(( )Mس)

-0.001

1.46

9.92

14.45

Al Ahsa for Dev.

44.52

775.95

962.20

68.000

15.38

0.92

1.24

11.41

14.15

SISCO

114.46

2,471.36

2,110.69

126.389

18.44

0.91

0.85

19.55

16.70

Assir

-

-

202.50

15.000

-

-

-

-

13.50

*Al Baha

716.36

29,198.30

62,814.70

3,705.882

87.69

0.19

2.15

7.88

16.95

Kingdom

�إجمايل قطاع �شركات اال�ستثمار املتعدد

835.12

34,146.25

68,434.23

4,022.471

74.93

0.21

2.00

8.49

-

تكوين
بى �سى �آى
معادن
�أ�سرتا ال�صناعية
جمموعة ال�سريع
�شاكر
الدوائية
زجاج
فيبكو
معدنية
الكيميائيه ال�سعوديه
�صناعة الورق
العبداللطيف
ال�صادرات

80.20

441.01

1,351.00

35.000

16.85

2.29

3.06

12.60

38.60

Takween

64.50

478.00

888.25

27.500

13.77

2.35

1.86

17.38

32.30

BCI

1,084.09

18,316.57

29,137.50

925.000

26.88

1.17

1.59

19.80

31.50

MA›ADEN

246.89

1,915.22

3,142.59

74.118

12.73

3.33

1.64

25.84

42.40

Astra Indust

52.64

511.81

759.38

37.500

14.43

1.40

1.48

13.65

20.25

ALSorayai

197.40

696.89

2,765.00

35.000

14.01

5.64

3.97

19.91

79.00

Shaker

239.33

3,261.13

3,459.09

78.438

14.45

3.05

1.06

41.58

44.10

Pharmaceutical

34.57

572.44

759.00

30.000

21.95

1.15

1.33

19.08

25.30

Glass

24.84

167.51

618.13

11.500

24.89

2.16

3.69

14.57

53.75

FIPCO

5.99

360.54

1,031.71

28.112

172.27

0.21

2.86

12.83

36.70

Maadaniyah

291.75

1,532.34

2,782.56

63.240

9.54

4.61

1.82

24.23

44.00

Saudi Chemical

77.39

644.19

1,207.50

37.500

15.60

2.06

1.87

17.18

32.20

SPM

286.46

1,312.44

2,868.13

81.250

10.01

3.53

2.19

16.15

35.30

AlAbdullatif

5.05

115.83

618.30

10.800

122.34

0.47

5.34

10.73

57.25

Saudi Export
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20.000

114.31

0.27

5.81

SANAD

5.33

31.00

12.09

77.51

672.50

10.000

55.61

1.21

8.68

7.75

67.25

SAICO

-7.24

39.09

1,332.50

10.000

(( )Mس)

-0.72

34.09

3.91

133.25

WAFA Insurance

0.77

142.93

611.60

22.000

795.32

0.035

4.28

6.50

27.80

Gulf Union

4.38

137.29

1,095.83

16.667

250.48

0.26

7.98

8.24

65.75

ATC

14.36

44.51

732.50

10.000

51.01

1.44

16.46

4.45

73.25

Al - Ahlia

-17.85

91.90

922.00

20.000

(( )Mس)

-0.89

10.03

4.60

46.10

ACIG

-32.26

142.85

628.00

20.000

(( )Mس)

-1.61

4.40

7.14

31.40

AICC

15.91

315.73

687.50

25.000

43.21

0.64

2.18

12.63

27.50

Trade Union

37.04

293.59

690.00

20.000

18.63

1.85

2.35

14.68

34.50

Sagr Insurnce

55.54

334.35

764.00

20.000

13.76

2.78

2.29

16.72

38.20

UCA

Total Insurance Sector

Total Multi-Investment
Sector

Sponsored by:

Market Summary - Monthly

Company
Total Industrial Investment
Sector

Close
Price

Book
Value (SR)

P/B
Value

EPS
(SR)

P/E
Ratio

Issued
Shares (mn)

Market
Cap. (mn)

Shareholders› Net Income
Equity (mn)
(mn)

القيمه القيمه/الأ�سهم امل�صدره ال�سعر للعائد العائد على ال�سعر
الدفرتيه �سعر الإغالق
الدفرتيه
ال�سهم
)(مليون

القيمه ال�سوقيه
)(مليون

حقوق امل�ساهمني
)(مليون

�صايف الدخل
)(مليون

ال�شركة

-

20.56

1.69

1.82

19.10

1,474.957

51,388.13

30,325.92

2,691.09

�إجمايل قطاع اال�ستثمار ال�صناعي

ASLAK

36.200

11.490

3.151

3.325

10.888

39.000

1,411.800

448.106

129.666

�أ�سالك

MMG *

12.55

-

-

-

-

125.000

1,568.75

-

-

* جمموعة املعجل

SSP

27.10

16.21

1.67

1.15

23.63

51.000

1,382.10

826.63

58.49

ALKHODARI

34.00

14.89

2.28

2.11

16.14

53.125

1,806.25

790.91

111.92

Ceramic

96.50

37.02

2.61

7.13

13.54

37.500

3,618.75

1,388.44

267.19

Gypsum

31.40

14.47

2.17

0.51

61.90

31.667

994.33

458.07

16.06

Cables

13.80

11.09

1.24

-2.15

)) (سM(

76.000

1,048.80

842.67

-163.35

Saudi Industrial

17.40

9.38

1.86

0.75

23.25

40.000

696.00

375.07

29.93

Amiantit

14.05

12.73

1.10

0.92

15.24

115.500

1,622.78

1,469.96

106.49

Pipes

22.90

17.08

1.34

-1.02

)) (سM(

40.000

916.00

683.31

-40.92

Zamil Industrial

38.40

25.12

1.53

3.78

10.17

60.000

2,304.00

1,507.40

226.64

AL Babtain

24.50

13.65

1.79

1.47

16.61

42.631

1,044.47

581.91

62.88

SVCP

71.50

16.33

4.38

6.03

11.86

15.000

1,072.50

245.01

90.46

MESC

18.20

7.38

2.47

0.89

20.37

40.000

728.00

295.03

35.74

Red Sea

36.30

21.39

1.70

3.01

12.04

40.000

1,452.00

855.61

120.59

الأنابيب ال�سعودية
اخل�ضري
اخلزف
اجلب�س
الكابالت
�صدق
اميانتيت
�أنابيب
الزامل لل�صناعة
البابطني
الفخارية
م�سك
البحر الأحمر

-

13.35

2.01

1.30

14.44

806.423

21,666.53

10,768.12

1,051.79

Real Estate

31.40

27.43

1.14

1.53

20.55

120.000

3,768.00

3,291.53

183.32

Taiba

31.00

22.50

1.38

1.41

21.98

150.000

4,650.00

3,375.66

211.59

Makkah

46.40

28.00

1.66

2.26

20.53

164.816

7,647.47

4,614.52

372.46

Arriyadh Development

22.95

16.49

1.39

2.51

9.16

100.000

2,295.00

1,649.27

250.61

Emaar E .C

9.50

8.94

1.06

0.21

45.98

850.000

8,075.00

7,601.28

175.63

Jabal Omar

25.60

9.70

2.64

-0.05

)) (سM(

929.400

23,792.64

9,012.16

-43.59

Dar Al Arkan

8.50

15.32

0.55

0.86

9.83

1,080.000

9,180.00

16,548.97

933.56

KEC

15.35

9.41

1.63

-0.08

)) (سM(

339.300

5,208.26

3,191.70

-26.25

-

13.20

1.31

0.55

16.74

3,733.516

64,616.37

49,285.09

2,057.34

Bahri

19.45

16.64

1.17

1.54

12.64

315.000

6,126.75

5,241.59

484.82

SAPTCO

16.60

11.82

1.40

0.70

23.87

125.000

2,075.00

1,476.91

86.92

Mubarrad

67.75

9.06

7.48

0.16

417.35

18.000

1,219.50

163.06

2.92

Budget Saudi

51.00

20.63

2.47

4.37

11.66

30.500

1,555.50

629.23

133.43

البحري
النقل اجلماعي
مربد
بدجت ال�سعودية

-

15.38

1.46

1.45

15.50

488.500

10,976.75

7,510.79

708.09

�إجمايل قطاع النقل

Tihama

113.00

15.78

7.16

0.06

1,782.33

15.000

1,695.00

236.76

0.95

SRMG

20.70

15.16

1.37

1.07

19.39

80.000

1,656.00

1,213.16

85.42

SPPC

36.10

13.82

2.61

1.95

18.50

60.000

2,166.00

829.39

117.06

تهامة للإعالن
الأبحاث و الت�سويق
طباعة وتغليف

-

14.71

2.42

1.31

27.12

155.000

5,517.00

2,279.31

203.42

�إجمايل قطاع االعالم والن�شر

ALTAYYAR

73.00

14.57

5.01

6.84

10.68

120.000

8,760.00

1,748.32

820.40

Hotels

30.90

17.45

1.77

1.44

21.41

100.000

3,090.00

1,744.80

144.32

Shams

الطيار
الفنادق
�شم�س

Total Building &
Constructuion Sector

Total Real Estate
development Sector

Total Transport Sector

Total Media & Publishing
Sector

96.50

8.26

11.68

0.94

102.79

10.150

979.48

83.86

9.53

Total Hotel & Tourism
Sector

-

15.54

3.59

4.23

13.17

230.150

12,829.48

3,576.98

974.25

Market

-

18.37

1.84

2.22

13.45

Companies that have not announced a net income statement or have posted negative net income (recent 4
Quarters), are not included in calculating P/E ratio for sectors and the market.
M: Minus ratio due to company losses according to recent 4 quarters financial data (1st Q 2013 as recent
for all companies).
* Suspended
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42,795.179 1,444,710.816 786,043.57

95,068.16

�إجمايل قطاع الت�شييد والبناء
العقارية
طيبة لال�ستثمار
مكة لالن�شاء
التعمري
�إعمار
جبل عمر
دار الأركان
مدينة املعرفة
�إجمايل قطاع التطوير العقاري

�إجمايل قطاع الفنادق وال�سياحة
اجمايل ال�سوق

 غري م�شمولة يف ح�ساب ن�سبة ال�سعر للعائد،) وال�شركات اخلا�سرة (�آخر �أربعة �أرباع،ال�شركات التي مل تُعلن �صايف الدخل
.للقطاعات ولل�سوق
 م جلميع2013  امل�ؤ�شر �سالب الن ال�شركة �سجلت خ�سائر وفق ًا للبيانات املالية لآخر �أربعة �أرباع (تنتهي يف الربع الأول:�س
.)ال�شركات
* معلقة من التداول

ب�����رع�����اي�����ة

Market Summary - Monthly

Value of Shares Traded Reached SR 144.27 billion

3.28 million Transactions Executed During April 2013
At the end of April 2013 TADAWUL
All Share Index (TASI) closed at a level
of 7,179.80 points, gained 54.07 points
(0.76%) over the close of the previous
month.
On an YTD basis TASI registered
a positive increase of 5.57% (378.58
points). Highest close level for the index
during the month was 7,237.82 as on
10/04/2013.
Total equity market capitalization

Corporate Actions - April 2013
• Al Sorayai Trading and Industrial
Group Co. increased its paid up capital by issuing one bonus share for
every 4 shares, raising its total number of issued shares to 37.5 million.
Effective 01/04/2013.
• United Electronics Co. increased its
paid up capital by issuing one bonus
share for every 4 shares, raising its
total number of issued shares to 30
million. Effective 01/04/2013.
• Al-Tayyar Travel Group Holding Co.
increased its paid up capital by issuing one bonus share for every two
shares, raising its total number of
issued shares to 120 million. Effective
02/04/2013.
• Takween Advanced Industries Co.
increased its paid up capital by issuing one bonus share for every 6

at the end of April 2013 reached SR
1,444.71 billion (US$ 385.26 billion),
decreased by 0.53% over the close of
the previous month.
The total value of shares traded
for the month of April 2013 reached
SR 144.27 billion (US$ 38.47 billion),
increased by 18.21% over the previous
month.
The total number of shares traded*
reached 5.00 billion shares during the

shares, raising its total number of
issued shares to 35 million. Effective
08/04/2013.
• BANK ALBILAD increased its paid up
capital by issuing one bonus share
for every 3 shares, raising its total
number of issued shares to 400 million. Effective 09/04/2013.
• Alkhaleej Training and Education
Co. increased its paid up capital by
issuing one bonus share for every
5 shares, raising its total number of
issued shares to 30 million. Effective
10/04/2013.
• United Wire Factories Co. increased
its paid up capital by issuing one
bonus share for every 5 shares, raising its total number of issued shares
to 39 million. Effective 10/04/2013.
• United International Transportation
Co. increased its paid up capital by
issuing one bonus share for every

month of April 2013 compared to 3.95
billion shares traded for the previous
month, increasing by 26.48%.
The total number of transactions
executed during April 2013 reached 3.28
million compared to 3.18 million trades
for the month of March 2013, increasing
by 3.13%.
* Adjusted to all corporate actions during the period.
• Number of trading days during April 2013 were 22,
against 22 trading days also during March 2013.

4 shares, raising its total number of
issued shares to 30.5 million. Effective
17/04/2013.
• Herfy Food Services Co. increased
its paid up capital by issuing one
bonus share for every 10 shares, raising its total number of issued shares
to 33 million. Effective 20/04/2013.
• The Company for Cooperative
Insurance increased its paid up capital by issuing one bonus share for
every 3 shares, raising its total number of issued shares to 100 million.
Effective 22/04/2013.

Shares Trading Suspension
• CMA Board issued a resolution to suspend trading on the shares of Al-Baha
Investment & Development Co. in
the Saudi Stock Exchange (Tadawul),
effective Saturday 06/04/2013
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Market News

Announcement of the Board of Directors and Senior Executives Trading Restriction Period

The Capital Market Authority announces the Board of Directors and
Senior Executives Trading Restriction
Periods according to Article (50) of
the Listing Rules as the following:
1. For companies that follow the
Hijri Calendar and which their fiscal
interim period ends on 30/6/1434H
corresponding 10/5/2013 (according to Umm Al-Qura Calendar), the
restriction period starts on 16/6/1434

H corresponding 26/4/2013 and ends
on the date of announcing and publishing the preliminary financial statements after assessing the company.
2. For companies which fiscal interim period ends on 30/6/2013, the
restriction period starts on 16/6/2013
and ends on the date of announcing
and publishing the preliminary financial statements after assessing the
company.

3. For companies that follow the
Hijri Calendar and which their fiscal
interim period ends on 30/7/1434H
corresponding 9/6/2013 (according
to Umm Al-Qura Calendar), the restriction period starts on 16/7/1434
H corresponding 26/5/2013 and ends
on the date of announcing and publishing the preliminary financial statements after assessing the company.

Tadawul Concluded the Investor Relations Workshops in its 2nd Year
The Saudi Stock Exchange
(Tadawul) jointly with The Middle
East Investor Relations Society (MEIR Society) organized the investor
relations workshops that was held
in Eastern Province city of Al-Khobar
on 16th and 17th April 2013 and
was attended by thirty representing twenty eight listed companies.
The investor relations workshops,
held on its second year, comes within

Tadawul initiative of conducting workshops on the investor relations strategy and best practices. The workshops
presented the practical role and practices of investor relations which enabled investor relations practitioner to
operate competently in their role. The
workshop encouraged active adaption
of best practices in Investor Relations.
Abdullah Alsuweilmy, Tadawul’s CEO,
commented “the investor relations ini-

tiative contributed, starting from 2011
into 2013, with raising listed companies awareness of investor relations
in the capital market were it acknowledged a quality and quantity improvement in the number of attendees and
the representation of investor relations
specialists among them. Tadawul appreciates the participation, and we
hope to see more investor relations
practiced”.

The Saudi Stock Exchange (Tadawul) Announces the Suspension and
Delisting of Saudi Basic Industries Corp Sukuk 3
The Saudi Stock Exchange (Tadawul) announces
that the suspension of Saudi Basic Industries Corp
Sukuk 3 took place today Monday 15/04/2013 based
upon the CMA approval of Saudi Basic Industries
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Corp. request to purchase (redeem) the SABIC SUKUK
3 issue. Accordingly, the SUKUK will be delisted from
the Saudi Stock Exchange (Tadawul) on Wednesday
15/05/2013.

to collecting 2400 Saudi riyals from expatriate workforce to force the companies
to increase the number of jobs offered to
Saudi youth and help them enter to the
wide doors of private sector.
Women and private sector
Awatif bint Suleiman Al-Meqbel,
General Manageress of Ousos Center
for Real Estate Consulting, sees that
there is increase in presence of women
in the private sector for more than a
decade due to non availability of government jobs besides the wish of some
to innovate in work. The work of women
through investment in creating productive and commercial projects is a real
and actual participation in development
of economy and achieving growth rates
in domestic product.
She sees that the state works well
to encourage women work for private
sector and provide them with facilities
to get loans. The state also facilitates
procedures that help make savings and
credits and reduce risks of investment
and production. In addition, special outlets are opened to give loans to women
in order to encourage them invest in
small and medium-sized enterprises.
Financial subsidies are also provided to
financial institutions that serve small
and medium-sized enterprises owned
by women.
Activities and opportunities
Dr. Aminah bint Abdulqader
Al-Sudani (Faculty of Education, literary
sections - King Khalid University) sees
that the private sector provides women
with various opportunities in order to
participate in the development such as:
• Establishment of medical centers and
dispensaries.
• Specialized medical clinics and pharmacies.
• Schools and special training institutes.
• Computer service institutions.
• Contracting and maintenance companies.
• Decoration engineering and upholstery workshops.
• Dressmaking and design workshops.
• Beauty salons for women.
• Institutions of concert supplies rental.
• Miscellaneous shops.
• Restaurants, kitchens, and buffets.
• Bakeries and factories.

• Gold making and jewelry design workshops.
• Blacksmith and auto glass workshop.
Women can also invest in financial
sector through:• Securities trading in the local and
global stock exchanges.
• Participation in local, regional, and
global investment funds.
• Sale and purchase of real estates.
• Export and import.
Among the key professions through
which Saudi women are involved in the
private sector:1. Private education field:This field is one of the oldest which
Saudi women held in the private sector where they worked as teachers
and administrators in private schools
established since 1362H / 1942 before
launching the government schools for
girls education.
2. Oil and gas field:“Saudi Aramco” Company has
opened the door for Saudi women to
work in it from among Saudi women
who graduated from Saudi and foreign
universities. Saudi women workforces
occupy the following professions:• Clerical, administrative and secretarial
jobs.

• Medical professions.
• Social worker.
• Some engineering jobs.
3. Health field in private sector:Saudi women involved in the different fields available in the private
sector and entered in health field as
physicians, nurses, assistants, technicians, administrators, and as employees.
4. Banking sector:Due to development of economic activities in the Kingdom and the
women’s entrance in work fields, the
banks have opened women branches
managed by Saudi women workforce.
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Cover Story

Private Sector, Women and Youth

Increasingly Growing Partnership
Despite the efforts exerted
by Ministry of Labor towards
localization of jobs, the
distance seems somewhat far.
The jobs offered by private sector
are sometimes rejected by many youth
who do not find them satisfactory.
However, analysts suggest that it
is necessary to pave the soil before
planting through dissemination of correct awareness among youth generation about importance to engage in
61
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the private sector not the government
and they consider the society as a major
partner in this mission.
This comes beside the other opinions proposed where this file reviews
and discusses them.
Change and Development
Economic writer Fayez Al-Faleh sees
that there is very big difference between
years 2007 and 2013 where perceptions
of many youth have been changed as
well as the families’ themselves. The
private sector started to attract many to

its businesses in professions that were
since a while considered exclusive for
expatriate workers. The society is seeing without criticizing Saudi women
employees working in the large markets
as “cashier”. Companies established by
young youth, called “entrepreneurs”, are
growing and many of these companies have developed and become trade
mark with the youth themselves.
The Ministry of Labor has achieved
many programs such as “Nitaqat” and
“Hafiz” in addition to the decision related

the incoming transactions and deals
as well as the role that should be
played by exports credit institutions
and Saudi financers now after retreat
of many banks from projects market.
The conference will also discuss
legal structures of finance and the role
that the projects of public and private
companies are expected to play in the
process of developing infrastructures
in the Kingdom.
“Euromoney” is one of the largest
organizers of conferences on financial
markets and foreign investments. This
company organizes more than fifty
international conferences and meetings every year extending from Austria
up to Zimbabwe for investment portfolios, direct investors, financial brokers, companies, governments, banks,
and financial institutions.
“Euromoney” was established in
1969, and it is listed on London and
Luxemburg stock exchanges. It is considered as one of the leading companies where it publishes more than 100
magazines, news bulletins, indices,
and books. It issues also weekly newspaper specialized in capital markets
which contains analyses and news
of capital markets around the world.
Business of “Euromoney” conferences
emerged from the international strategic “Euromoney” magazine which
is specialized in international finance
and financial markets. This magazine
is considered as pioneer in its busi-

ness field by international banking and
investment community.
“Euromoney” gives the chance
to financers and policy makers to
exchange ideas, development of new
communication methods, and participation in leading discussions characterized by erudition and impartiality.
The economic expert Omar
Al-Rajeh
hailed
holding
of
“Euromoney” Saudi Arabia conference
annually where important and vital
economic issues are discussed in the
presence of senior officials concerned
with money, economy, and development topics along with consultants
from relevant international institutions
as well as representatives of Saudi
private sector. Discussions focus on
specific issues and are dealt with from
various aspects. Looking at the previous conferences held by “Euromoney”,
we notice diversity of the raised issues
in discussions and the echo and interest that they received.
Many issues have been discussed
such as development, jobs, role of the
global crises in change of concepts,
reality of the international economy,
move of economic power houses,
emerging economies, chances of
government finance, how to finance
development projects and other
issues and subjects that are enriched
with speeches and opinions from specialists, analysts and experts in order to
reach important conclusions.

Ministers and experts
A number of ministers will participate in the conference including:
• Dr. Ibrahim Al-Assaf, Minister of
Finance.
• Dr. Mohamed Al-Jasser, Minister of
Economy and Planning.
• Dr. Tawfiq Al-Rabeah, Minister of
Commerce and Industry.
• Dr. Shuwaish Al-Duwaihi, Minister of
Housing.
• Eng. Abdullatif Al-Othman, Governor
and Chairman of the Board of
Directors of Saudi Arabian General
Investment Authority (SAGIA).
• Mr. Mohamed bin Abdul Malik Al
Al-Sheikh, Chairman of the Board of
Directors of Capital Market Authority
(CMA) in Saudi Arabia.
A number of CEO’s of companies
and guest specialists will participate in
the conference including:
• Chief Executive Officer of Saudi
Electricity Company.
• Chief Executive Officer of SABIC.
• Governor of Saline Water Conversion
Corporation (SWCC).
• Finance Manager of Al-Maraei
Company.
• Finance Manager of Maaden Company.
• Chairman of Saudi Organization for
Certified Public Accountants (SOCPA).
• Luxemburg’s Minister of Finance.
• Director of Relations and Investors at
Japan’s Ministry of Finance.
• Finance Manager of Malaysian Real
Estate Mortgage Corporation.
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Microscope

(EUROMONEY Saudi Arabia)

Discusses Role of Sukuk (Instruments) and Bonds
and their Impact on Development of Capital Markets
On the 7th of May, the eighth annual “Euromoney” Saudi Arabia conference will be inaugurated in the presence of Dr. Ibrahim Al-Assaf, Minister of Finance, Dr. Mohamed Al-Jasser,
Minister of Economy and Planning, Dr. Tawfiq Al-Rabeah, Minister of Commerce and Industry, Dr.
Shuwaish Al-Duwaihi, Minister of Housing, Eng. Abdullatif Al-Othman, Governor and Chairman
of the Board of Directors of Saudi Arabian General Investment Authority (SAGIA), as well as
experts and officials from international countries and organizations. Over two days, the attendants will discuss important financial and economic issues.
The conference will focus in its
session this year on the role of sukuk
(instruments) and bonds and their
impact on development of capital
markets after accelerating the pace
of issuing sukuk largely during 2012
and 2013. This comes also with the
entrance of new issuers of these sukuk
and bonds into the market.
During the main sessions of
the conference, Saudi sukuk will be
analyzed and how can Saudi sukuk
market align with the government
plans of economic development in
the Kingdom with participation of
financial experts and leaders from
inside the Kingdom. The sessions will
also review growth of sukuk in the
Kingdom in 2013 as well as the events
and return expected by the end of the
current year.
Kuwaiti Financing House estimated that the Kingdom has issued
approximately SR 10.5 billion in the
form of sukuk representing an increase
of 278% over sukuk value issued during the same period of the previous
year which made the Kingdom the
second largest issuer of sukuk in the
world after Malaysia.
According to a statement issued
from the conference, the amounts collected as a result of issuance of sukuk
witnessed considerable rise where the
total value of sukuk issued in GCC
regions increased to US $ 24 billion.
Mr. Richard Banks, Chairman of the
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Conference, noted that the conference will concentrate on the future of
the Kingdom. It will analyze in detail
creating sustainable efficiency in public finances and promoting competitiveness of financial system in Saudi
Arabia. He confirmed that conclusions
of “Euromoney” Saudi Arabia conference will bear vital benefits for policy
makers and investors on an equal footing.
Banks unveiled that the conference will witness participation of elite
of speakers from public and private
sectors. A number of various issues will
be discussed along with live meetings
with elite of Saudi and international
financial experts and a number of

constructive talks and incentive presentations will be organized that highlight extent of maturity of the Saudi
economy and the challenges it faces.
“Euromoney” Saudi Arabia conference is one of the important economic conferences in which participants can listen to some of senior
decision makers in the Kingdom of
Saudi Arabia. They also discuss projects and financing projects at a time
the financial crisis in Europe creates
opportunities to expand Islamic sukuk
market and using it by local creditors.
Exports credit agencies can also play
larger role in financing projects in the
Middle East. The conference will also
consider the direct ways of financing
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The Kingdom of Saudi Arabia is one of the active countries in
the Arab region due to its strength, durability of its financial position and comparative advantages. So, it attracts in meetings or
conferences held on its land elite of politicians, economists, businessmen and administration specialists from around the world to
discuss many local, regional and international important issues.
These conferences are necessary mechanisms for development
and establishment of the Kingdoms’ status on the global map and
highlight its positive role and economic weight as a country that
possesses the largest oil reserve in the world. It has also huge capitals and owns investment everywhere. The Kingdom represents
also a center of attracting new ideas and information that help
government decision maker or investment maker to know well
the sides and details of what they are planning for implementation.
The importance of economic forums and conferences lies in
that they utilize dialogue as their way where a specialist or an
official proposes their experience or ideas that are subjected to
discussion by elite of attendants who are mostly either specialists
or decision makers. They also often work for favor of building the
humans as the economy is the basic means of prosperity and we
in the Kingdom consider humans as the principle foundation for
economic and social development and humans are the first beneficiary of development results. Hence, focus on highlight humans’
role in development and their needs to become active in this
development constitute the initial and necessary start in order to
achieve balanced development in various economic sectors.
Maker of economic policies that ensure upgrading the living
standards of people seeks to achieve the objectives needed for
society as well as implementer of these policies after transforming them into projects or systems that organize life of people.
We should always learn and through convergence of minds and
economic ideas in whatever occasion how to introduce specific
change in economic performance which often returns to beneficiary of development outcomes.
Perhaps the most important thing that we must notice in
order to achieve the maximum benefit is the necessity to activate
recommendations if found and consider suggestions if presented
as they result from the discussions among participants and which
constitute the final conclusion thereof because of their experiences and experiments.
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