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االفتتاحيةاالفتتاحية

عبداللطيف الفريحي
رئي�س التحرير

abdullateef.furaihi@tadawul.com.sa

�حتفلنا بذكرى �ليوم �لوطني، وكل �أيامنا للوطن، وكل يوم ن�سيف �سوًيا لبنة �إلى 

هذ� �لبناء �ل�سامخ، �لبناء �لذي حقق على كل �لأ�سعدة ثباًتا و��ستقر�ًر� ونمًو� يحق لنا 

قلًبا  �لم�سيرة  ومو��سلة  للأف�سل،  و�لطموح  بالمزيد،  �لحلم  لنا  ويحق  به،  �لمفاخرة 

و�حًد�، ينب�ض بحب وطن و�حد موحد هو و�حة �لأمان �لتي تنمو فيها غر��سنا.

�قت�سادًيا  نحن في مر�كز �أولى كثيرة، في �إنتاج �لبتروكيماويات في �لوطن �لعربي 

�أكبر  ور�ب��ع   ،%23 بن�سبة  للنفط  عالمي  �حتياطي  �أكبر  وف��ي  �لأو���س��ط،   �ل�سرق  ودول 

�حتياطي عالمي للغاز �لطبيعي، و�أول دولة عربية تاأخذ موقعها بجد�رة بين �أكبر 20 

�قت�ساًد� في �لعالم.

وعند �لنظر في �لتفا�سيل �لقت�سادية نجدنا �سناعًيا متقدمين قد بلغت قرو�ض 

ا، فاقت قيمتها 107 مليار�ت ريال، ما  �سندوق �لتنمية �ل�سناعية �ل�سعودي 2545 قر�سً

600 م�سنع منتج في  �أكثر من 4500 م�سنع، منها  �إلى  �لم�سانع  �رتفاع عدد  �إلى  �أدى 

�ألًفا   175 900 مليار ريال ويعمل فيها  مدينتي �لجبيل وينبع فقط، بلغت ��ستثمار�تها 

�لناتج  من  و%65  �لإجمالي  �لمحلي  ناتجنا  في   %12 بن�سبة  لت�ساهم  �لمو�طنين،  من 

�ل�سناعي �ل�سعودي و85% من �إجمالي �ل�سادر�ت �ل�سعودية غير �لنفطية.

�سنو�ت   10 خلل  مر�ت   3 ت�ساعفت  �ل�سعودية  م�سارفنا  موجود�ت  �أن  نجد  مالًيا 

ما  33 مرة،  �لتاأمين  �سركات  ت�ساعف عدد  كما  ري��ال،  تريليون   1٫7 لي�سبح مجموعها 

دولة  كاأكبر  �لثالثة  للمرتبة  �سعدنا  ا  و�أي�سً ممتاًز�،  ت�سنيًفا  �لمالية  لخدماتنا  حقق 

على م�ستوى �لعالم، بعد �ل�سين و�ليابان، في �إجمالي �لأ�سول �لحتياطية �لتي فاقت 

تريليوني ريال، مرتفعًة بن�سبة 21% عما كانت عليه في �لعام �لما�سي. 

في  و�ل�سين،  �ألمانيا  بعد  عالمًيا،  �لثالث  �لمركز  �ل�سعودي  �قت�سادنا  حقق  كما 

فائ�ض �لح�ساب �لجاري، ليحافظ �قت�سادنا على تفوقه �لمميز خلل �لأعو�م �لقادمة. 

�أمامنا كثير، ما بين تقليل �عتمادنا على  �أكثر، و�لعمل  �لأرقام كثيرة، وموؤ�سر�تها 

�لتو�زن  �لعمل،  �سوق  في  �لتو�زن  خلق  بين  وما  �لقت�سادية،  قاعدتنا  وتنويع  �لنفط 

�لتي  �ل�سارمة  �لإج��ر�ء�ت  �أكثر و�سوًحا مع  و�ستبدو  �لظهور  بد�أت ملمحه في  �لذي 

وت�سير  ن�سابها،  �لأم��ور في  لتو�سع  �لأو�ساع،  ت�سحيح  تتخذ حالًيا، ومع خطة ومهلة 

تنمية مو�ردنا �لب�سرية في م�سارها �ل�سحيح.

�ليوم،  ثمارها  نجني  �لتي  �لتنمية  هذه  �لإن�سان،  بتنمية  وحكومتنا  بلدنا  �هتمت 

فالإن�سان هو محور �لتنمية وهو �أ�سا�ض �لإنجاز، و�سيكون �لقادم باإذن �هلل �أف�سل و�أجمل، 

طالما عملنا �سوًيا على قلب رجل و�حد، رجل محب للوطن و�لإن�سان.

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

اإدارة الإعالن والت�سويق 

هاتف: 4197333-011  تحويلة:3580 

فـاك�س : 011-4197696

adv@rawnaa.com

اإدارة التوزيع وال�ستراكات 

هاتف: 4197333-011 تحويلة:3174 

فـاك�س مجاني: 8001242277

pro@rawnaa.com

اإدارة تطوير الأعمال

هاتف: 4197333-011  تحويلة:3544 

فـاك�س : 011-4608897

bsd@rawnaa.com

اإدارة التحرير المركزي

هاتف: 4197333-011 تحويلة:3540 

فـاك�س : 011-4192624

edit@rawnaa.com

اإدارة ال�سوؤون الفنية

هاتف: 4197333-011 تحويلة:3580 

فـاك�س : 011-4192624

art@rawnaa.com

�لمدير �لتنفيذي

ها�سم بن اإبراهيم العدواني

�س.ب 26450 ـ الريا�س 11486

 011/4192640 فاك�س:    011/4197333: هاتف 

www.rawnaa.com

�لنا�سر

روؤيتنا:

 اأن نكون رواد الحلول المتكاملة في الإعالم 

المتخ�س�س بالعالم العربي..

ر�سالتنا:

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

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

حلول متكاملة ومنتجات اإعالمية هادفة ومتميزة بم�سداقية 

ومهنية عالية تلبي احتياجات عمالئنا وتحقق ر�ساهم 

وتتجاوز توقعاتهم.

�لمدير �لعام لد�ر �ليوم للإعلم

�سالح بن علي الحميدان

اإحدى �سركات

الطباعة:

اأو�ساع  لت�سحيح  املمنوحة  املهلة  تو�سك 

العمالة يف اململكة على النتهاء، بعد اأن 

الهجري  العام  نهاية  اإىل  مدها  جــرى 

اجلاري 1434هـ، وت�سري املالمح الأولية 

بع�س  اإعـــــادة  يف  احلــمــلــة  جنـــاح  اإىل 

اإىل امليزان القت�سادي، والذي  التوازن 

نظًرا  املا�سية  الفرتة  خالل  كثرًيا  تاأثر 

من  لكثري  ال�سيئة  املالية  للممار�سات 

اأفراد العمالة ال�سائبة.
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املاضية  السنوات  السعودية يف  الشركات  الذي حققته  »التقدم االقتصادي 
وقت متزامن،  لتقريرين صدرا عن شركات عاملية يف  املشترك  القاسم  كان 
الرواتب  خريطة  عرض  استهدف  أحدهما  املاضية،  القليلة  األيام  خالل 
التي  التقنية  املخاطر  الثاني  استعرض  فيما  2014م،  عام  يف  املستقبلية 
ميكن أن تتعرض لها تلك الشركات مستقباًل نظًرا ملا حققته من مكاسب، 

وما ينتظرها من فرص استثمارية واعدة«.

تفاصيل املوضوع تقرؤونها داخل العدد.

كلمة التحرير

848484
مجلة شهرية مجانية تصدر عن شركة 

السوق المالية السعودية

المشرف العام  - رئيس التحرير
عبداللطيف الفريحي

abdullateef.furaihi@tadawul.com.sa

هيئة التحرير
بندر األيداء

bandar.aida@tadawul.com.sa



ُيقام  اأكتوبر   24 اإىل   20 مــن  الــفــرتة  خــالل 

»اأ�سبوع جيتك�س للتقنية«، والذي يعتربه مركز 

قطاع  يف  حــدث  اأكــرب  العاملي  التجاري  دبــي 

تنظيمه  يجري  والت�سالت  املعلومات  تقنية 

يف دول جمل�س التعاون اخلليجي.

اقتصاديات
»تداول« تبرم اتفاقية مع »ناسداك 

أومكس« لتطوير بنيتها التحتية والتقنية
السودان تتوقع االكتفاء ذاتيًا من 

اإلنتاج النفطي خالل عامين

الهند ترفع سعر الفائدة بشكل 
مفاجئ ربع نقطة بالمئة

»التعاونية للتأمين« تفتتح مركزًا 
جديدًا لتعويضات السيارات

االتحاد األوروبي يسعى لتعزيز 
المبادالت مع الصين

»بترورابغ« تطالب »راوك« بتعويضات 
تصل إلى 187 مليون ريال

التحذير  الكربى من  الدولية  املنظمات  ل متل 

تدرك  لأنها  رمبــا  املــنــاخ،  تغري  خلطر  املتكرر 

نظًرا لطبيعة عملها تاأثرياته الأكرث من خطرة 

اأن  من  وتيقنها  والعامل،  الأر�ــس  م�ستقبل  على 

لكل  الأر�ــس هم وحدهم من ميلك احلل  اأهل 

لفعل  يتحركوا  اأن  عليهم  واأن  املخاطر،  تلك 

ال�سيء ال�سح اليوم.. قبل الغد.

اهلل،  رحمه  �سعود،  اآل  عبدالعزيز  امللك  اآمــن 

-التي  احلديثة  ال�سعودية  الدولة  اقت�ساد  باأن 

ُيبنى  اأن  يجب  يــديــه-  على  م�سوارها  بـــداأت 

ويف  الأ�سعدة،  جميع  ت�سمل  قوية  �سيا�سة  على 

مقدمتها الأمن.



)تداول( تؤكد أهمية 
االطالع على النشرات 

التوعوية بحقوق األولوية

اأهابت ال�صوق املالية ال�صعودية )تداول( بعموم امل�صتفيدين االطالع على الن�صرات التوعوية اخلا�صة 

ال�صرق  �صركة  راأ�صمال  لزيادة  االإ�صدار  ن�صرة  وكذلك  ت��داول،  موقع  خالل  من  املتداولة  االأولوية  بحقوق 

االأو�صط للكابالت املتخ�ص�صة )م�صك(. 

وقالت »تداول« اإنه ميكن متابعة القيمة االإر�صادية ون�صبة تذبذب حقوق االولوية املتداولة يومًيا على 

موقعها االإلكرتوين، م�صرية اإىل اأن اأدنى ن�صبة للتذبذب حلقوق االولوية املتداولة هي 1% �صعوًدا اأو نزواًل. 

 %1 2013/09/05م، هي  التذبذب حلقوق م�صك املتداولة ليوم اخلمي�س  وبناء على ذلك فاإن ن�صب 

�صعوًدا و55% نزواًل.

»تداول« تبرم اتفاقية مع »ناسداك أومكس« 
لتطوير بنيتها التحتية والتقنية

 ،NASDAQ OMX و�صركة  )ت��داول(  ال�صعودية  املالية  ال�صوق  �صركة  قامت 

اإحدى ال�صركات الرائدة يف جمال بناء وتطوير االأنظمة االآلية للبور�صات واالأ�صواق 

املالية العاملية، باإبرام اتفاقية ال�صتبدال نظام التداول احلايل )SAXESS( بنظام 

اآخر ذي فعالية عالية )X-Stream INET( مع ا�صتمرارية ا�صتخدام االأنظمة االآلية 

للت�صوية والرقابة على ال�صوق، حيث �صيتم البدء بتنفيذ هذه االتفاقية يف يناير 2014.

واأثناء حفل توقيع االتفاقية يف املركز االإعالمي مبقر �صركة تداول بالريا�س، 

قال االأ�صتاذ عادل الغامدي املدير التنفيذي لل�صوق املالية ال�صعودية )تداول(، اإن 

ال�صراكة مع NASDAQ OMX تعد انطالقة ملرحلة تنموية جديدة اأعدتها ال�صوق 

املالية �صمن خطتها اال�صرتاتيجية التي تهدف اإىل تطوير البنية التحتية والتقنية 

لل�صوق املالية مما ميكنها من تطوير منتجاتها وخدماتها. 

 X-Stream( املالية  لل�صوق  اجلديد  النظام  اأن  الغامدي  االأ�صتاذ  بني  كما 

املالية، هو  االأ�صواق  تقنيات  العامل يف جمال  تقدًما يف  االأكرث  يعد  الذي   ،)INET
ا�صتثمار مل�صتقبل ال�صوق املالية ال�صعودية الذي ميكن امل�صتثمرين بال�صوق ال�صعودي 

حيث  من  التقنية  احللول  اأف�صل  على  احل�صول  من  مالية(  و�صركات  )اأف��راًدا 

ال�صرعة والطاقة اال�صتيعابية. 

ال�صوق  �صيمكن  اجلديد  النظام  وخ�صائ�س  قدرة  »اإن  الغامدي  واأ�صاف 

املالية من مواكبة االحتياجات احلالية وامل�صتقبلية«.

 NASDAQ OMX وختم الغامدي حديثه بقوله »اإننا �صعداء الختيار �صركة

االإ�صهام يف  �صاأنه  الذي من  ال�صعودية  املالية  لل�صوق  ا�صرتاتيجي  تقني  ك�صريك 

حتقيق االأهداف اال�صرتاتيجية امل�صتقبلية لل�صوق املالية«. 

ل�صركة  االأ�صواق  لتقنيات  التنفيذي  الرئي�س  نائب  �صرح  اأخ��رى  جهة  من 

كمطور  �صركته  الختيار  �صعيد  »ب��اأن��ه  اأوتر�صقارد  الر���س   NASDAQ OMX
تعزز  االتفاقية  اأن  موؤكًدا  )ت��داول(،  ال�صعودية  املالية  لل�صوق  التقنية  لالأنظمة 

العالقة بني �صركة NASDAQ OMX وال�صوق املالية، ما ُيعد تتويًجا للجهود التي 

بذلت خالل الفرتة املا�صية، م�صيًفا: »كما نتطلع لتكري�س اجلهود للعمل مع تداول 

يف الفرتة القادمة على تنفيذ خطتها التطويرية«.

 عادل الغامدي و لر�س اأوتر�سقارد اأثناء توقيع الإتفاقية.

اقتصاديات
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ق��راره  املالية  ال�صوق  هيئة  جمل�س  اأ���ص��در 

2013/9/8م  املوافق  1434/11/2ه���  املوؤرخ يف 

باعتماد الئحة اللجنة اال�صت�صارية للهيئة، وذلك 

ا من الهيئة على تفعيل التوا�صل بينها وبني  حر�صً

مبختلف  اململكة  يف  املالية  ال�صوق  يف  امل�صاركني 

�صبيل  يف  لذلك  منظمة  اآلية  واإيجاد  �صرائحهم 

تعزيز اأداء الهيئة ملهامها وحتقيق اأهدافها. 

وت��ع��م��ل ال��ل��ج��ن��ة ع��ل��ى ت��ق��دمي ال��ت��و���ص��ي��ات 

جمل�س  يطلب  قد  مو�صوعات  الأي  واملقرتحات 

ه��ي��ئ��ة ال�����ص��وق امل��ال��ي��ة درا���ص��ت��ه��ا، وم��ن��اق�����ص��ة 

امل�صاركون  يقدمها  التي  واملقرتحات  املو�صوعات 

اأي  ح���ول  اأف��ع��ال��ه��م  ردود  وتلم�س  ال�����ص��وق،  يف 

تبنيها،  الهيئة  تود  جديدة  �صيا�صات  اأو  تغيريات 

وكذلك اإبداء الراأي والتو�صية يف كل ما من �صاأنه 

امل�صاهمة يف تطوير ال�صوق وحماية امل�صتثمرين يف 

االأوراق املالية. 

جهة  ب�صفتها  اأعمالها  اللجنة  و�صتمار�س 

الهيئة، وهي ت�صم يف ع�صويتها  ا�صت�صارية ملجل�س 

امل�صاركني  من  املتفرغني  غري  االأع�صاء  من  عدًدا 

يف ال�صوق، واخلرباء، واملخت�صني واالأكادمييني من 

ذوي اخلربة والكفاءة وذلك على النحو التايل:

1. معايل الدكتور: حمد البازعي.

2. �صعادة الدكتور: �صعد مارق.

3. �صعادة االأ�صتاذ: عبدالعزيز احللي�صي.

4. �صعادة الدكتور: فهد اأبو حيمد.

5. �صعادة االأ�صتاذ: تركي املالك.

6. �صعادة االأ�صتاذ: خالد الكاف.

7. �صعادة الدكتور: ر�صيد العوين.

8. �صعادة االأ�صتاذ: ريان فايز.

9. �صعادة االأ�صتاذة: �صارة ال�صحيمي.

10. �صعادة الدكتور: �صامي باروم.

11. �صعادة االأ�صتاذ: عبدال�صالم العقيل.

12. �صعادة الدكتور: عبداهلل العبدالقادر.

13. �صعادة االأ�صتاذ: فهد ال�صيف.

14. �صعادة االأ�صتاذة: ملا غزاوي.

15. �صعادة االأ�صتاذ: حممد اجلدعان.

16. �صعادة االأ�صتاذ: حممد القويز.

موقع  على  ال��الئ��ح��ة  على  االط���الع  ومي��ك��ن 

.www.cma.org.sa :الهيئة االإلكرتوين

هيئة السوق تصدر الالئحة الخاصة باللجنة االستشارية
لتفعيل التوا�صل مع امل�صاركني يف ال�صوق املالية

اال�صتاذ  ال�صعودية  املالية  ال�صوق  هيئة  جمل�س  رئي�س  معايل  رعاية  حتت 

حممد بن عبدامللك اآل ال�صيخ اختتمت ال�صوق املالية ال�صعودية )تداول( فعاليات 

ملتقى حتول ال�صركات العائلية اإىل م�صاهمة بالتعاون مع غرفة ال�صرقية والذي 

عقد يوم االربعاء 5 ذو القعدة 1434ه� ) 11 �صبتمرب 2013م ( يف مقر غرفة 

من  وتنفيذيني  وم��الك  اإدارات  جمال�س  اأع�صاء  من  ع��دد  بح�صور  ال�شرقية، 

ال�صركات غري املدرجة. جرى خالل امللتقى ا�صتعرا�س جتارب بع�س ال�صركات 

العائلية، واآلية حتولها اإىل م�صاهمة وبع�س التحديات التي جتاوزتها واأهم مبادئ 

ال�صركات  العائلية من خالل عدد من ممثلي  ال�صركات  واأثرها على  احلوكمة، 

واخلرباء يف هذا املجال.

»ت��داول«  ال�صعودية  املالية  لل�صوق  التنفيذي  املدير  �صعادة  �صكر  جهته  من 

التجارية  الغرفة  اإدارة  الغامدي �صعادة رئي�س جمل�س  االأ�صتاذ عادل بن �صالح 

وكافة  الرا�صد  را�صد  بن  عبدالرحمن  اال�صتاذ  ال�صرقية  باملنطقة  ال�صناعية 

من�صوبيها على ا�صت�صافة هذا امللتقى وم�صاهمتهم الفعالة يف الرتتيب والتنظيم، 

موؤكًدا حر�س »تداول« على تنفيذ مثل هذه املبادرات والربامج التي جت�صد دورها 

التكاملي مع اجلهات االخرى يف دعم قطاع ال�صركات العائلية منها وامل�صاهمة 

يف م�صرية منوها وتطورها، وزيادة كفاءتها مبا ي�صمن دعم امل�صرية االقت�صادية 

وحتقيق اهداف التنمية ال�صاملة.

مبادرات  �صل�صلة  من  كجزء  ياأتي  امللتقى  هذا  عقد  اأن  الغامدي  واأ�صاف 

املن�صاآت  اأهمية  على  والتاأكيد  للمملكة  االقت�صادي  النمو  مع  التفاعل  تداول يف 

اخلا�صة والعائلية ودورها املهم يف املنظومة االقت�صادية الوطنية.

اختتام ملتقى تحول الشركات العائلية إلى مساهمة بالمنطقة الشرقية
�سعادة رئي�س جمل�س اإدارة »تداول« الأ�ستاذ طه القويز والأ�ستاذ عادل الغامدي املدير التنفيذي لـ»تداول« يتو�سطان من�سوبي ال�سركة خالل املعر�س امل�ساحب للملتقى.

اقتصاديات
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االتحاد األوروبي يسعى لتعزيز المبادالت مع الصين

ارتفاع عجز الميزان 
التجاري التونسي

اإجراء  على  اجل��اري  ال�صهر  االأوروب��ي  االحت��اد  دول  توافق  اأن  ُيتوقع 

القيام  ال�صهل  اتفاق يجعل من  اإىل  التو�صل  ب�صاأن  ال�صني  حمادثات مع 

باأعمال جتارية بني الطرفني.

ميهد  رمبا  االتفاق  هذا  مثل  اإن  بروك�صل  يف  اأوروب��ي  م�صوؤول  وق��ال 

الطريق للتو�صل اإىل اتفاق للتجارة احلرة بني الطرفني. وترغب بروك�صل 

ل�صوق  طرف  كل  لولوج  احلواجز  لك�صر  اتفاق  على  التفاو�س  يف  وبكني 

اجلديدة  لال�صتثمارات  اليوروات  من  املليارات  وت�صجيع  االآخر،  الطرف 

بينهما.

مثل  ال�صني،  يف  املعاملة  �صوء  م��ن  االأوروب��ي��ة  املوؤ�ص�صات  وت�صكو 

تقا�صم  على  واإجبارها  م�صرتكة،  م�صاريع  يف  الدخول  اإىل  اال�صطرار 

براءات الكفاءة للفوز واحل�صول على التمويل والعقود املحلية ال�صينية.

االأوروب��ي  االحت��اد  حكومات  اإن  بروك�صل  يف  اأوروبية  م�صادر  وقالت 

اتفاقية  على  التفاو�س  على  بالقدرة  االأوروبية  املفو�صية  �صتخول   28 ال� 

ا�صتثمار نيابة عنها يف اجتماع يف لوك�صمبورغ يف ال� 18 من �صهر اأكتوبر 

القادم.

اإنه ح�صل على دعم  االأوروبي كاريل ديغوت  التجاري  املفو�س  وقال 

م�صتعدان خلو�س  وال�صني  االأوروب��ي  االحت��اد  واأن  االأع�صاء،  ال��دول  من 

التفاو�س.

وقالت م�صادر اأوروبية اإنه �صيكون باالإمكان اإطالق املحادثات ر�صمًيا 

مع ال�صني خالل القمة ال�صينية االأوروبية املقبلة يف وقت الحق من هذا 

العام اأو اأوائل عام 2014م واالنتهاء منها يف غ�صون نحو عامني.

435 مليار  وارتفع حجم التجارة بني ال�صني واالحتاد االأوروبي اإىل 

يورو )580 مليار دوالر( العام املا�صي، مما جعل االحتاد االأوروبي اأكرب 

�صريك جتاري لل�صني.

ال�صهور  خالل  التون�صي  التجاري  امليزان  عجز  ارتفع 

املائة  يف   2.7 بن�صبة  احل��ايل  العام  من  االأوىل  الثمانية 

من  نف�صها  الفرتة  خ��الل  امل�صجلة  النتائج  مع  باملقارنة 

 4.6 )ح��وايل  دينار  مليار   7.6 اإىل  لي�صل  املا�صي  العام 

قيمة  اأن  التون�صي  االإح�صاء  معهد  واأو�صح  دوالر(.  مليار 

ال�صادرات التون�صية �صجلت منًوا بن�صبة 5.8 باملائة خالل 

مقارنة  احل��ايل  العام  من  االأوىل  الثمانية  ال�صهور 

املا�صي  العام  من  نف�صها  بالفرتة 

بن�صبة  ال��واردات  ارتفعت  كما 

الفرتة  خ��الل  باملائة   5.1

نف�صها.

هذا  املعهد  واأرج���ع 

ال�������ص���ادرات  يف  ال��ن��م��و 

والواردات اإىل ارتفاع اأ�صعار 

معظم ال�صلع وخا�صة املنتجات 

الزراعية والغذائية.

اإيطاليا، التي ما تزال  تراجعت العائدات ال�صناعية يف 

ترزح حتت وطاأة الركود، بن�صبة 3.6% يف يوليو املا�صي على 

اأ�صا�س �صنوي، م�صجلة االنخفا�س ال�صنوي التا�صع ع�صر من 

نوعه على التوايل.

الوطنية  الهيئة  االإيطالية عن  »اأن�صا«  اأنباء  وكالة  ونقلت 

االإيطالية  ال�صناعية  ال��ع��ائ��دات  اأن  »اإ���ص��ت��ات«  لالإح�صاء 

تراجعت بن�صبة 3.6% يف يوليو املا�صي، مقارنة بال�صهر عينه 

من العام املا�صي.

تراجع العائدات الصناعية اإليطالية 
بنسبة 3.6% في يوليو
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ارتفاع العرض النقدي 
في اليمن بنحو 

تريليونين و982.5 
مليار ريال

السودان تتوقع االكتفاء ذاتيًا من 
اإلنتاج النفطي خالل عامين

اليمن  يف  النقدي  العر�س  حقق 

تريليونني  نحو  بلغ  ملمو�ًصا  ارتفاًعا 

�صهر  يف  ميني  ري��ال  مليار  و982.5 

يوليو املن�صرم بارتفاع مقداره 92.2 

مليار ريال ميني بن�صبة 3.2 % مقارنة 

بانخفا�س لل�صهر ال�صابق الذي قدر ب� 

5.5 مليار ريال ميني ما ن�صبته %0.2، 

حيث ارتفع النقد مبقدار 71.8 مليار 

ريال ميني ل�صهر يوليو 2013م.

بنحو  النقدي  العر�س  حجم  وبلغ 

ميني  ريال  مليار  و511.8  تريليونني 

ل�صهر يوليو من العام املا�صي 2012م.

ويف تقرير �صادر عن البنك املركزي 

اليمني ن�صره موقع )الثورة نت( الر�صمي 

اخلارجية  االأ���ص��ول  �صايف  ارت��ف��ع  فقد 

يوليو  ل�صهر  اليمني  امل�صريف  للجهاز 

ريال  مليار  و446.4  برتيليون  املا�صي 

مليار  و437.8  برتيليون  مقارنة  ميني 

ريال ل�صهر يونيو ال�صابق، وذلك بارتفاع 

ريال  مليار   8.6 مقداره  يوليو  �صهر  يف 

بن�صبة %0.6.

الذاتي  االكتفاء  مرحلة  اإىل  البالد  ت�صل  اأن  ال�صودانية  النفط  وزارة  توقعت 

وجود  اأثبتت  التي  اجلديدة  لال�صتك�صافات  وذلك  عامني  خالل  النفطي  االإنتاج  من 

لدائرة  البالد بجانب دخول حقول جديدة  اأرا�صي  احتياطي نفطي كبري يف معظم 

االإنتاج.

وك�صف وزير الدولة بوزارة النفط ال�صودانية في�صل حماد عبداهلل اأن امل�صوحات 

اأثبتت وجود �صواهد �صخمة للنفط  اال�صتك�صافية التي اأجريت يف عدد من الواليات 

والبحر  النيل  ونهر  واخلرطوم  واجلزيرة  دارفور  و�صرق  كردفان  )غرب  واليات  يف 

االأحمر والق�صارف والنيل االأزرق و�صنار(.

واأ�صار اإىل اأن املربعات التي مت طرحها موؤخًرا جترى فيها عمليات اال�صتك�صاف 

ب�صورة كبرية، موؤكًدا اأن الوزارة ت�صعى اإىل زيادة االإنتاج النفطي عرب تطبيق احلزم 

التكنولوجية.

الهند ترفع سعر الفائدة 
بشكل مفاجئ ربع نقطة بالمئة

الفائدة  �صعر  امل��رك��زي(  )البنك  الهندي  االحتياطي  بنك  رف��ع 

الرئي�صية مبقدار ربع نقطة مئوية يف خطوة مفاجئة من �صاأنها اأن جتعل 

ا اأخرى اأكرث تكلفة. قرو�س االإ�صكان وال�صيارات وقرو�صً

ويف مراجعته ن�صف الف�صلية لل�صيا�صة النقدية للعام املايل 2013-

2014، رفع البنك املركزي �صعر اإعادة ال�صراء )الريبو( مبقدار 0.25 

باملئة لي�صل اإىل 7.5 باملئة.

وارتفع �صعر الريبو العك�صي اإىل 6.5 باملئة مقابل 6.25 باملئة.

اقتصاديات
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»بنك الرياض« يطلق خدمة الحواالت العالمية 
بالتعاون مع ويسترن يونيون

بلجيكا تخطط للتخلي عن حصتها 
في مصرف بي آن بي - فورتيس

�صركة  مع  اتفاقية  الريا�س،  بنك  اأب��رم 

يف  وامل��درج��ة  العاملية  ي��ون��ي��ون(  )وي�����ص��رتن 

خدماته  تقدمي  له  متيحًة  نيويورك،  بور�صة 

العاملية  الدفع  وخدمات  املالية  احل��واالت  يف 

يف اململكة.

وب�صفته وكياًل ل�صركة )وي�صرتن يونيون( 

بنك  �صيقدم  جم��ال��ه��ا،  يف  ع��امل��ًي��ا  ال��رائ��دة 

الريا�ض خدمات احلواالت املالية عرب مركز 

تد�صينه  املقرر  الذي من  تران�صفر(،  )اإيزي 

خطط  م��ع  ال��ق��ادم��ة،  القليلة  االأي���ام  خ��الل 

الإ�صافة مواقع اأخرى لتقدمي تلك اخلدمة.

الرئي�س  ن��ائ��ب  ال�صيخ  ب��ن  ع���ادل  وق���ال 

الريا�س:  بنك  يف  االأف��راد  لقطاع  التنفيذي 

»تعك�س هذه ال�صراكة اهتمام البنك بعمالئه 

م��ن امل��واط��ن��ني وال��واف��دي��ن، وح��ر���ص��ه على 

احتياجاتهم،  تلبي  التي  اخل��دم��ات  تقدمي 

مثل اخت�صار الوقت، وت�صريع ح�صول العميل 

اخلا�صة  يونيون(  )وي�صرتن  ح���واالت  على 

عن�صر  وتعزيز  العامل،  بلدان  كافة  من  به 

اأك��د ابن ال�صيخ اأن  االأم��ن واالأم��ان ل��ه«، كما 

ذلك ياأتي �صعًيا من البنك يف تقدمي منظومة 

البنكية. واخلدمات  املنتجات  من   متكاملة 

واحتلت اململكة املركز الثاين عاملًيا لتدفقات 

اإىل اخلارج، والرابعة  املالية منها  احلواالت 

مما  اإليها،  للوافدين  املف�صلة  الوجهات  بني 

متكنهم  متطورة  حلول  اإىل  حاجتهم  يوؤكد 

من اإر�صال وا�صتقبال االأموال بطريقة �صريعة 

واآمنة ومريحة.

النائب  ف��رح،  كلود  ج��ان  ق��ال  من جهته 

لل�صرق  ي��ون��ي��ون(  )وي�����ص��رتن  لرئي�س  االأول 

مع  ال�صراكة  »ت��ن��درج  واإف��ري��ق��ي��ا:  االأو���ص��ط 

الرامية  ا�صرتاتيجيتنا  �صمن  الريا�س  بنك 

باالإ�صافة  عمالئنا  �صبكة  جوانب  تعزيز  اإىل 

للعمالء  خدماتنا  تقدمي  يف  اال�صتمرار  اإىل 

اإليها،  الو�صول  وت�صهيل  واجل��دد،  احلاليني 

مما يعزز وجودنا وريادتنا يف ال�صوق«.

واأ�صاف: »تعد اململكة العربية ال�صعودية 

ل�)وي�صرتن  املهمة  االأ�صواق  اأكرب  من  واحدة 

الهائل  للحجم  نظًرا  املنطقة،  يف  يونيون( 

من  معظمها  واحل�����واالت،  امل��ع��ام��الت  م��ن 

 ال��ت��دف��ق��ات اخل��ارج��ي��ة وال��داخ��ل��ي��ة ك��ذل��ك.

ومع املاليني من العاملني يف اململكة، ت�صتمر 

وتتزايد احلاجة اإىل خدمات احلواالت املالية 

وكالئنا  �صبكة  تو�صيع  ويعد  واملوثوقة.  االآمنة 

اأمًرا جوهرًيا للحفاظ على مكانتنا يف ال�صوق 

اخلدمات  تقدمي  حيال  بالتزامنا  واالإي��ف��اء 

املميزة«.

وقال حامت �صليمان، نائب املدير االإقليمي 

ملنطقة ال�صرق االأدنى وم�صر واململكة العربية 

)وي�����ص��رتن  ل�صركة  وال�����ص��ودان  ال�����ص��ع��ودي��ة 

متتد  التي  خربتنا  »م��ع  العاملية:  ي��ون��ي��ون( 

ال�صعودية،  العربية  اململكة  يف  عدة  ل�صنوات 

اإىل ج��ن��ب م���ع خ��دم��ات��ن��ا وح��ل��ول��ن��ا  ج��ن��ًب��ا 

التكنولوجية املتطورة التي متكن العمالء من 

بطريقة  املالية  التحويالت  وا�صتقبال  اإر�صال 

مع  االتفاقية  هذه  ع��ززت  ومريحة،  �صريعة 

بنك الريا�س مكانتنا يف ال�صوق ال�صعودي من 

خالل تو�صيع �صبكة وكالئنا«.

تخطط احلكومة البلجيكية للتخلي عن ح�صتها يف راأ�س مال م�صرف 

)بي اآن بي -فورتي�س( ل�صالح ال�صريك الفرن�صي يف هذا امل�صرف، وذلك 

بهدف جني مبالغ مالية �صرورية ل�صد العجز العام يف موازنة الدولة.

وقالت �صحيفة )تايد( االقت�صادية اإن احلكومة البلجيكية تتعر�س 

العجز  جتاوز  اأن  بعد  االأوروبية  املفو�صية  قبل  من  مت�صاعدة  ل�صغوط 

العام 100% من الناجت الوطني لبلجيكا واأنها بحاجة ما�صة اإىل ما ال يقل 

عن ملياري يورو كخطوة اأوىل ل�صد هذا العجز.

اأن ات�صاالت جتري داخل احلكومة التخاذ قرار  واأكدت ال�صحيفة 

ع�صرة  زه��اء  وجني  بالكامل  بي  اآن  بي  م�صرف  يف  بلجيكا  ح�صة  بيع 

العجز  ل�صد  اأوىل  مرحلة  يف  فقط  جزء  ببيع  االكتفاء  اأو  يورو  مليارات 

احلايل.
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وزير التجارة المصري: تراجع صادرات مصر للسوق 
األمريكي بنسبة 45 بالمئة

أسمنت الجوف تعلن توقف خط إنتاج وتقدر تأثيره 
على نتائجها المالية بـ 18 مليون ريال

الكويت واليمن توقعان مذكرة تفاهم 
في مجال االستكشاف النفطي

تراجع  عن  عبدالنور  فخري  منري  امل�صري  وال�صناعة  التجارة  وزي��ر  ك�صف 

ال�صادرات امل�صرية لل�صوق االأمريكي بن�صبة 45 باملائة خالل الن�صف االأول من العام 

اجلاري مقارنة بنف�س الفرتة من العام املا�صي.

و�صدد فخري خالل االجتماع املو�صع الذي عقده مع اأع�صاء اجلانب امل�صري 

و�صع  �صرورة  على  القاهرة  يف  امل�صرتك  االأمريكي  امل�صري  االأعمال  مبجل�س 

اإىل  امل�صرية  ال�صادرات  لزيادة  متكاملة  روؤية  اإعداد  على  ترتكز  حترك  خطة 

ال�صوق االأمريكي اإىل جانب جذب املزيد من اال�صتثمارات االأمريكية اإىل ال�صوق 

امل�صري.

واأفاد رئي�س اجلانب امل�صري يف جمل�س االأعمال امل�صري االأمريكي عمر مهنا 

االأمريكية  امل�صرية  االقت�صادية  العالقات  لتح�صني  متكاملة  روؤية  لديه  املجل�س  اأن 

ترتكز على التن�صيق مع غرفة التجارة االأمريكية بالقاهرة لتنمية وتطوير العالقات 

امل�صرتكة مع اجلانب االأمريكي ف�صاًل عن االإعداد الإر�صال بعثات جتارية اإىل عدد من 

الواليات االأمريكية التي ميكن زيادة ال�صادرات امل�صرية اإليها.

اأعلنت �صركة اأ�صمنت اجلوف موؤخًرا توقف خط االإنتاج 

للفرن  جمدولة  غري  �صيانة  باأعمال  للقيام  م�صنعها  يف 

من  اخلام�ض  حتى  التوقف  ي�صتمر  اأن  متوقعة  والطواحني، 

�صهر اأكتوبر القادم.

ال�صوق  موقع  ن�صر على  بيان �صحفي  ال�صركة يف  وقالت 

يتما�صى  مبا  ال�صيانة  باأعمال  تقوم  اإنها  »ت���داول«:  املالية 

اأن  م��وؤك��دًة  واالإ���ص��الح��ات،  لل�صيانة  القيا�صية  املعايري  مع 

االأثر املايل للتوقف يقدر بنحو 18 مليون ريال تقريًبا، وهي 

التكلفة املتوقعة لل�صيانة اأثناء فرتة التوقف، و�صيظهر اأثره 

املايل  العام  من  والرابع  الثالث  للربع  املالية  النتائج  على 

2013م، واأنه لن يكون له اأثر على قدرة ال�صركة على الوفاء 

بالتزاماتها جتاه عمالئها.

وقعت الكويت واليمن مذكرة تفاهم للتعاون الفني بني هيئة ا�صتك�صاف واإنتاج النفط واملوؤ�ص�صة 

اليمنية للنفط والغاز، وموؤ�ص�صة البرتول الكويتية.

وقع املذكرة عن اجلانب اليمني رئي�س هيئة ا�صتك�صاف واإنتاج النفط، املهند�س ن�صر احلميدي، 

وعن اجلانب الكويتي الرئي�س التنفيذي ملوؤ�ص�صة البرتول الكويتية، نزار حممد العد�صاين.

وتق�صي مذكرة التفاهم بالعمل على تبادل خربات وجتارب اجلانبني يف جمال النفط والغاز، 

واإنتاج  والتعاون يف جمال الدرا�صات وامل�صوحات للقطاعات املتاحة التي حتتاجها هيئة ا�صتك�صاف 

النفط اليمنية، وت�صجيع اإن�صاء ال�صركات امل�صرتكة يف جمال ا�صتك�صاف واإنتاج النفط والغاز واملعادن، 

ويف جمال اخلدمات والعمليات البرتولية املطلوبة يف ال�صناعة النفطية.

اقتصاديات
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»بترورابغ« تطالب »راوك« بتعويضات تصل إلى 187 مليون ريال

»التعاونية للتأمين« تفتتح مركزًا جديدًا 
لتعويضات السيارات

اأعلنت �صركة رابغ للتكرير والبرتوكيماويات 

ل�صركة  اإخطار  توجيه خطاب  اأنه مت  »برتورابغ« 

رابغ العربية للمياه والكهرباء املحدودة »راوك« 

الطاقة  حتويل  اتفاقية  اإنهاء  عزمها  فيه  بينت 

بنود  وفق  الطرفني  بني  واملَُوقعة  )ويكا(  واملياه 

حمددة.

حلادثتي  نتيجة  ذل��ك  ال�صركة  ق��ررت  وق��د 

وال��ب��خ��ار وبقية  ال��ط��اق��ة  اإم������دادات  ان��ق��ط��اع 

عن جمّمع برتورابغ من �صركة راوك  اخلدمات 

�صبتمرب   11 وتاريخ  دي�صمرب 2012م   29 بتاريخ 

2013م. وين�س اخلطاب على �صرورة البدء يف 

عملية نقل ملكية اأ�صول �صركة راوك اإىل �صركة 

اإدارة  اإمكانية  لل�صركة  �صيتيح  م��ا  ب��رتوراب��غ، 

�صركة  مرافق  وبقية  والبخار  الطاقة  وح��دات 

راوك احلالية، وفق ما ذكرت »برتورابغ«، والتي 

اإيجاًبا على موثوقية  اأن ذلك �صينعك�س  اأ�صافت 

ونوعية تقدمي خدمات امَلراِفق من الطاقة واملياه 

اف��ت��ت��ح��ت ���ص��رك��ة ال��ت��ع��اون��ي��ة 

ل��ل��ت��اأم��ني ر���ص��م��ًي��ا م��رك��ًزا ج��دي��ًدا 

الريا�س  مدينة  يف  للتعوي�صات 

ح��وادث  مطالبات  ت�صوية  بهدف 

ال��رتك��ي��ز يف �صكل  ال�����ص��ي��ارات م��ع 

رئ��ي�����س ع��ل��ى م��ط��ال��ب��ات ال��ط��رف 

الثالث املت�صرر من حوادث مرورية 

ت��اأم��ني  وث��ائ��ق  ح��م��ل��ة  ب��ه��ا  ت�صبب 

ال�صيارات ال�صادرة عن ال�صركة.

احلجي  عبدالرحمن  ف��واز  ال�صركة  يف  ال�صيارات  لتاأمني  العام  املدير  واأو���ص��ح 

 5 اأكرث من  �صيعالج  الغربي،  بالدائري   28 يقع على خمرج  الذي  املركز اجلديد،  اأن 

اأن مت  اآالف مطالبة �صنوًيا االأمر الذي ي�صاعد على �صرعة ت�صوية هذه املطالبات بعد 

تعوي�صات  يتوىل مركز  بينما  ملعاجلتها،  التعوي�صات اجلديد  ن�صاط مركز  تخ�صي�س 

برامج  ال�صركة من حملة  ت�صوية مطالبات عمالء  الريا�س  االأول يف مدينة  ال�صيارات 

تاأمني املركبات االأخرى.

واأكد احلجي اأن تاأمني املركبات يحتل مركًزا متقدًما يف حمفظة التاأمني بال�صركة، اإذ 

ي�صكل ن�صبة 21 يف املئة بح�صب نتائج الن�صف االأول من العام احلايل 2013، كما �صددت 

ال�صركة خالل تلك الفرتة اأكرث من 500 مليون ريال كتعوي�صات لعمالء تاأمني ال�صيارات 

الن�صف  خالل  التعاونية  تكبدتها  التي  التعوي�صات  اإجمايل  من  املئة  يف   22 يعادل  ومبا 

االأول من العام احلايل والبالغة 2.2 بليون ريال.

والبخار اإىل جمّمع ال�صركة. 

و�صتقوم ال�صركة بتقييم االأثر املايل املرتتب 

اإنهاء االتفاقية واالإعالن عنه يف  اإج��راءات  عن 

وقت الحق عند اإنهاء التقييم.

ب��اإ���ص��دار  ��ا  اأي�����صً ب��رتوراب��غ  �صركة  وق��ام��ت 

للمطالبة  راوك  ل�����ص��رك��ة  اأخ�����رى  خ��ط��اب��ات 

االأ���ص��رار  ع��ن  املبا�صرة  امل��ادي��ة  بالتعوي�صات 

بحد  اأع��اله  املذكورتني  احلادثتني  عن  الناجمة 

اأق�صاه 187.5 مليون ريال �صعودي وذلك ح�صب 

اتفاقية حتويل الطاقة واملياه )ويكا(.

»الخضري« تعلن 
اكتمال إجراءات 
تأسيس فرع 

للشركة في البحرين
اأع���ل���ن���ت ���ص��رك��ة اأب����ن����اء ع��ب��داهلل 

ع��ب��دامل��ح�����ص��ن اخل�����ص��ري ع���ن اك��ت��م��ال 

مبملكة  ال�صركة  فرع  تاأ�صي�س  اإج��راءات 

�صهادة  البحرين، وذلك باحل�صول على 

وزارة  من  ال�صادرة  التجاري  الت�صجيل 

البحرين،  مبملكة  والتجارة  ال�صناعة 

نهاية  ال�صركة  مقر  اإىل  وردت  وال��ت��ي 

ال�صهر املن�صرم.

قد  ال�����ص��رك��ة  اإدارة  جم��ل�����س  وك����ان 

يف  فرع  تاأ�صي�س  املا�صي  فرباير  يف  اأق��ر 

البحرين، بهدف التو�صع خارج ال�صعودية 

واغتنام الفر�س املتاحة.
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تلبية متطلبات المجتمع.. 
وتثبيت أركان الدولة

سياسة اإلنفاق العام
يف عهد امللك عبدالعزيز

الدولة  اقتصاد  ب��أن  اهلل،  رحمه  س��ع��ود،  آل  عبدالعزيز  امللك  آم��ن 
ُيبنى  أن  يديه- يجب  ب��دأت مشوارها على  -التي  السعودية احلديثة 

على سياسة قوية تشمل جميع األصعدة، ويف مقدمتها األمن.
وي��ح��ف��ل ت��اري��خ اململكة ب��ع��دة دراس����ات ت��ن��اول��ت ت��ل��ك اجل��وان��ب من 
مختلف محاورها، ويف »ت��داول« سنركز أكثر على تتبع بذور السياسة 
لتكون  كبيًرا  وب���ذل ج��ه��ًدا  رح��م��ه اهلل،  امل��ؤس��س،  ال��ت��ي طرحها  املالية 
ثمارها عوًنا ألبنائه من بعده، حتى يظل التطور املالي ممتًدا، وتبقى 
امل��زي��د م��ن األف��ك��ار الداعمة  دائ��ًم��ا حلمل  سفينة االق��ت��ص��اد مستعدة 

خلير الوطن واملجتمع.
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امل�صروفات  �صملت  وق��د 

روات������ب امل���وظ���ف���ن، و����ص���داد 

ال������دي������ون، واالح����ت����ي����اط����ي، 

»فوق  املقررة  غري  وامل�صاريف 

العادة«.

ال����دخ����ل غ��ري  ����ص���رف   -

الثابت يف مو�صوعه، مثل دخل 

احلج.

ومبادئ  ال�صرع  تطبيق   -

جميع  يف  واالإن�����ص��اف  ال��ع��دل 

اأعمال امليزانية.

ك���ان���ت ه���ن���اك حم���اول���ة 

عام  يف  للدولة  ميزانية  لعمل 

1348ه�، ولكن امليزانية تقررت 

عام 1353ه�، فيما ت�صري بع�ض 

من  االأول  هو  ميزانية  اأول  تاريخ  اأن  اإىل  امل�صادر 

�صعبان عام 1350ه�. 

 14 ح���وايل  امل��وازن��ة  تلك  يف  النفقات  وبلغت 

مليون ريال، وقدرت الواردات مبثل ذلك. 

وكانت »اأوىل م�صادر اإيرادات الدولة ما يوؤخذ 

وزكاة  البادية،  من  والغنم  االإبل  كزكاة  الزكاة  من 

التمر واحلبوب من احلا�صرة. 

وثانيهما ما كان يغنم يف املعارك مع اخل�صوم، 

اأو الغارات على من رف�صوا الدخول يف الطاعة«.

�صريبة  ال�صابقن  امل�صدرين  اإىل  اأ�صيف  ثم 

»�صميت �صريبة اجلهاد اأو اجلهاد فقط«، وعندما ال 

تكفي هذه ال�صريبة ل�صد تلك االحتياجات كان يلجاأ 

لالقرتا�ض من اأغنياء البالد.

بنود امليزانية

�صعبان  )اأول  االأوىل،  امليزانية  ب��ن��ود  حملت 

1350ه� اإىل 30 رجب 1351ه� ( تاأكيًدا على اأهمية 

خ�ص�صت  نفقاتها  م��ن   %38 ي��ق��ارب  فما  االأم���ن، 

لالأمن، وما يتعلق به من ق�صاء ونيابة. 

لالأجهزة  تقريًبا   %24 تخ�صي�ض  ج��رى  كما 

وزارة  فيها  مبا  والت�صريعية،  والتنظيمية  االإداري��ة 

اأولويات  خاللها  من  وتت�صح  واقعية،  اأنها  مبعنى 

ال�صرف التي ت�صري اإىل حماولة ترقية هذا الواقع.

تنظيم النقد

اهتم امللك املوؤ�ص�ض، رحمه اهلل، بتنظيم النقد، 

اإثر  فاأن�صئت  املرحلة،  تلك  �صرورات  اأهم  باعتباره 

�صنة  العامة  للمالية  اإدارة  احلجاز  مملكة  تكوين 

املالية  ال�صوؤون  ت�صيري  بعهدتها  واأن��ي��ط  1344ه����، 

والنقدي���ة كافة.

كان  ومالية  نقدية  اأنظمة  ع��دة  ���ص��درت  كما 

بتاريخ  النجدية(  النقد احلجازية -  اأولها )اأنظمة 

13 رجب 1346ه�، وقد ت�صمنت اإدارة املالية مكتًبا 

ملراقبة النق����د.

وم���ع من��و ال��ن�����ص��اط االق��ت�����ص��ادي ق��ام��ت ع��دة 

موؤ�ص�صات بنكية، فكانت احلاجة ملحة الإن�صاء جهة 

اإجمايل  من   %1.5 بحوايل  التي حظيت  اخلارجية 

النفقات. 

وتقارب الن�صبة املخ�ص�صة للخدمات والرواتب 

الن�صبة  بلغت  الرتتيب. كما  املتنوعة 20% و1% على 

 %2 الديون  ول�صداد  ال�صريفن  املخ�ص�صة للحرمن 

و15% على التوايل.

والتنظيمية  االإداري������ة  االأج���ه���زة  ذل���ك  ي��ل��ي 

من   %24 ن�صبة  لها  خ�ص�ض  ال��ت��ي  والت�صريعية، 

النفقات العامة. 

ورغم اأنها ن�صبة كبرية على الرغم من اأن تلك 

اأن  اإىل  ال�صبب  يرجع  لكن  تكتمل،  مل  املوؤ�ص�صات 

كان  اقت�صادها  واأن  قليلة،  كانت  الدولة  اإي���رادات 

النفقات  ن�صبة  ا  اأي�صً تعك�صه  ال��ذي  االأم��ر  نا�صًئا، 

املخ�ص�صة للخدمات %20. 

لذا فقد كانت امليزانية دالة على واقع احلال، 

اإحدى  للملك عبدالعزيز  املالية  ال�صيا�صة  كانت 

الركائز واالأدوات املهمة للتنمية يف البالد، واأ�صا�ًصا 

حمتواها  يف  م�صتقبلي،  تطور  م��ن  عليها  ط��راأ  مل��ا 

واإجراءاتها.

فعند  ج��ام��دة،  املالية  ال�صيا�صة  تلك  تكن  ومل 

1929م  يف  العاملي  االقت�صادي  ال��رك��ود  ا�صتفحال 

 - العامل  دول  بقية  اململكة �صمن  به  تاأثرت  الذي   -

�صدرت تعليمات ب�صاأن امليزانية لتواكب ذلك الواقع، 

االعتمادات  بنود  بن  املناقلة  جواز  عدم  يف  متثلت 

املالية، باالإ�صافة اإىل تخفي�ض االعتمادات مبا يعادل 

50% من النفقات العامة، كما منع امللك عبدالعزيز 

خروج املعادن النفي�صة من اململكة.

�صبط م�صروفات الدولة

امل��ل��ك  اأ����ص���در  1931م  1350ه��������/  ع����ام  يف 

اأول  بو�صع  مبقت�صاه  اأم���ر  م��ن�����ص��وًرا،  عبدالعزيز 

ميزانية للدولة، وذلك بعد االأزمة املالية العاملية التي 

تاأثرت بها اململكة.

ون�ض املن�صور على املوجهات التالية:

- �صبط م�صروفات الدولة، لتتوازن واالإيرادات 

جاللة  م�صادقة  وف��ق  ذل��ك  ويكون  للدولة،  الثابتة 

امللك. 

السياسة المالية للملك المؤسس 
إحدى ركائز تنمية البالد، 

وأساس لكل تطور مستقبلي.

مؤسسة النقد تأسست عام 
1371هـ لإلشراف على 

المؤسسات البنكية، وتنظيمها، 
ومراقبتها.
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ت�صرف على اأعمالها وتنظمها، وتراقبها عرب خطط 

و�صيا�صات يتم تنفيذها، ولذا اأن�صئت موؤ�ص�صة النقد 

العربي ال�صعودي يف 1371ه�. 

فبعد توحيد اجلزيرة العربية وظهور البرتول، منا 

االقت�صاد يف البالد، وتو�صع نطاق التجارة اخلارجية، 

االحتياجات  وظهرت  التجارية،  املبادالت  حجم  وكرب 

اإىل  واخل��وا���ض  الدولة  حاجة  ف��ربزت  للدولة،  املالية 

هذا  باخلدمات يف  تقوم  البنوك حتى  من  وجود عدد 

للقيام  واملحفوظ  الكعكي  �صركة  فتاأ�ص�صت  امل��ج��ال، 

باأغلب االأعمال امل�صرفية احلكومية.

وتكون بنك الهند ال�صينية اإىل جانب اجلمعية 

اأ�صا�ًصا كل من هذين  التجارية الهولندية، واخت�ض 

االأجنبية،  بالعمالت  البنكن يف معامالت احلكومة 

كما فتحت عدة فروع لبنوك اأجنبية.

فقد حدد  ال�صعودي  العربي  النقد  موؤ�ص�صة  اأما 

ال�صعودية،  العملة  و�صع  وتوطيد  اإ�صدار  يف   دورها 

وتثبيت قيمتها الداخلية واخلارجية. 

البنكية  امل��ع��ام��الت  اإج����راء  اإل��ي��ه��ا  اأوك���ل  كما 

احلكومية. 

اأخ��رى  اخت�صا�صات  اإ�صافة  مت��ت  وق��د  ه��ذا، 

مراقبة  مثل  االأح��وال،  مقت�صيات  ح�صب  للموؤ�ص�صة 

البنوك التجارية وال�صيارفة. 

ال�صعودي  العربي  النقد  موؤ�ص�صة  تطورت  وقد 

كثرًيا مع تطور االقت�صاد ال�صعودي، فزادت مهامها 

االقت�صاد  يف  دوره���ا  وب��ال��ت��ايل  واخت�صا�صاتها، 

و�صع  يف  الرئي�ض  ال���دور  اأخ��ذ  خ��الل  م��ن  الوطني 

ال�صيا�صات النقدية والقيام بتنفيذها.

و�صع  امللك عبدالعزيز- من  به  قام  ما  ويعترب 

لبنة  ملوؤ�ص�صاتها-  واإر�صاء  النقدية  ال�صيا�صة  مالمح 

اأ�صا�صية قام عليها كل ما تالها يف هذا امل�صمار. 

و�صعها  ال��ت��ي  االأ���ص�����ض  بقية  م��ع  تتكامل  وه��ي 

التي  املرتكزات  جميعها  وت�صّكل  عبدالعزيز،  امللك 

اآفاق االإجناز  انطلق منها االقت�صاد ال�صعودي، اإىل 

والتقدم.

�صيا�صة خا�صة بالعمالت

عندما مت توحيد اململكة، وجد امللك عبدالعزيز 

عمالت خمتلفة يف االأقاليم املختلفة التي رمبا كانت 

غري قابلة للتحويل فيما بينها. 

وهو  االأقاليم،  بع�ض  يف  املجيدي  هناك  وك��ان 

هناك  وكان  اآن��ذاك،  �صيوًعا  العثمانية  النقود  اأكرث 

الريال الفرائ�صي، يف بع�ض االأقاليم االأخرى.

يف  خا�صة  الهندية  الروبية  هناك  كانت  كما 

اأن  اإىل  باالإ�صاف���ة  اجلزيرة،  من  ال�صرقي  االإقليم 

حملية  عمالت  ب�صك  تقوم  كانت  االأق��ال��ي��م  بع�ض 

با�صمها. 

قرو�ض  احل��ج��از  يف  �صكت  1916م  ع��ام  ففي 

الربونز ورياالت من الف�صة ودنانري من الذهب.

واإذا كان هذا الو�صع النقدي ينا�صب جمتمعات 

الأنه  التوحيد،  بعد  مالئًما  يعد  مل  فاإنه  متفرقة، 

يعني وجود مقايي�ض خمتلفة للقيمة، خا�صة اأن تلك 

فيما  للتحويل  قابلة  تكن  مل  بع�صها-  اأو  النقود- 

وا�صتغالل  واالإن��ت��اج  التجارة  ي�صعف  وه��ذا  بينها. 

املوارد، وبالتايل يعوق تطور االقت�صاد.

هو   عبدالعزيز  امللك  به  قام  ما  اأول  كان  وقد 
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مراجع:

عبداهلل  العتيبي،  عبدالرحمن   - الوطني  لالقت�صاد  االأوىل  اللبنات   -

احلقيل.

معهد  ال�صعودية،  العربية  اململكة  يف  البنكي  النظام  حممد،  عبداملجيد   -

االإدارة العامة.

- اقت�صاد اململكة العربية ال�صعودية - نظرة حتليلية - عبداهلل بن �صلمان، 

عبدالقادر حممد عبدالقادر، دار عامل الكتب للطباعة والن�صر والتوزيع.

منشور الملك عبدالعزيز الخاص بأول ميزانية للدولة
»من عبدالعزيز بن عبدالرحمن الفي�صل اإىل كافة املوظفن وكل فرد من 

اأهايل البالد.

ال�صالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته، وبعد.

وا�صتفتح  اأنبيائه،  على خري  واأ�صلي  هو،  اإال  اإله  ال  الذي  اإليكم  اأحمد  فاإين 

بالذي هو خري..

لتالفيها  فاهتم  امل�صكونة،  نواحي  العاملية عمت جميع  االأزمة  اأن  يعلم اجلميع 

يرتتب  مبا  نقوم  اأن  الواجب  علينا  ق�صى  وقد  طاقته،  قدر  على  كل  باأ�صره،  العامل 

علينا وعلى حكومتنا، يف احلجاز وجند وملحقاتها، من تخفيف اأ�صرار هذه االأزمة 

ومقاومتها قدر االإمكان وح�صب الو�صائط التي تتحملها طاقة البالد واحلكومة مًعا.

لذلك اأمرنا نائبنا العام باإعالمنا عن تف�صيالت احلالة جلها ودقها، وبيان 

ذلك وعر�صه علينا بوا�صطة وكيل املالية العامة ونائب رئي�ض جمل�ض ال�صورى، وقد 

تعاىل  وفق اهلل  وقد  املالية،  بالتف�صيل احلالة  اأيام، وعر�صا  قبل  اإىل هنا  و�صال 

الدخل  موازنة  ذلك  يف  وروع��ي  وامل�صروفات  ال��واردات  تنظيم  اإىل  الو�صول  اإىل 

)االإيرادات( باخلرج )النفقات( على الوجه االأقوم بحيث بوبت وق�صمت واردات 

االأول   ي�صتحق:  اأق�صام، كل ق�صم مبقدار ما  اأربعة  احلكومة وجعل جمموعها على 

لرواتب املوظفن، والثاين  للديون، والثالث  لالحتياط، والرابع  للم�صاريف فوق 

العادة )غري املقررة(. وقد نظم بذلك تعليمات، وو�صع ترتيب ال�صتيفاء الواردات 

املذكورة وحفظها لت�صرف على االأق�صام املخ�ص�صة لها، واأن تراعى الن�صبة املعينة 

بال�صرف �صمن النظم واالأوامر امل�صدقة من قبلنا، بحيث ال ميكن اأن يرجح اأي 

بالتعليمات  روعي  وقد  اخلزينة،  اأم��وال  من  وال�صرف  بالقب�ض  اآخر  على  اإن�صان 

املذكورة اأن يكون ت�صديد الرواتب والديون على وجه الت�صاوي بن اجلميع، و�صدرت 

يتجاوز يف  كل من  على  ال�صديدة  العقوبة  وباإيقاع  ذلك  امل�صددة مبراعاة  االأوامر 

كافية  اهلل،  �صاء  اإن  املوازنة  و�صتكون  والنظم.  واالأوام��ر  التعليمات  تلك  خمالفة 

حلفظ حقوق جميع املوظفن واالأهايل واأ�صحاب املطالب على اختالف طبقاتهم، 

حيث اأنق�صت بع�ض امل�صاريف، وزيدت بع�ض الواردات �صمن ن�صبة معقولة جًدا، 

واعتمد يف ذلك على دخل البالد االأ�صا�صي الذي ت�صعى احلكومة بتنميته وتزويده 

بكل قواها املادية واملعنوية ليكون ذلك االأ�صا�ض ملوارد احلكومة.

راحة  كتوفري  مو�صوعه  يف  ي�صرف  اأن  الثابت  غري  الدخل  اإىل  نظر  وقد 

احلجاج وتاأمن اأ�صفارهم، واإعداد الو�صائط ال�صحية وكل ما يعود عليهم وعلى 

�صائرة  االأهايل  تكون م�صالح جميع  اأن  والأجل  والهناء،  بالطماأنينة  البالد  اأهل 

�صمن ال�صرع ال�صريف والنظم املطابقة له، فقد اأمرنا نائبنا العام اأن يكون هو 

وجمل�ض الوكالء الذي يراأ�صه �صاهرين على تنفيذ اأوامرنا، من حيث دوام االأمن 

وال�صعيف،  القوي  بن  تفريق  غري  من  االأه��ايل  بن  واالإن�صاف  العدل  وتوزيع 

وتطبيق اأوامرنا اخلا�صة باإ�صالح املالية واإي�صال كل ذي حق اإىل حقه من غري 

اأن يحمل جميع التعليمات العائدة لذلك  توان وال اإهمال، واأمرنا يو�صف يا�صن 

الإي�صالها اإىل النائب العام يف احلجاز ليقوم بتبليغها وتطبيقها حرفًيا، واأمرنا 

ال�صوؤون  بع�ض  يف  للنظر  هنا  بالبقاء  ال�صورى  جمل�ض  رئي�ض  ونائب  املالية  وكيل 

املالية املتعلقة بنجد وتوابعها، و�صيعودان بعد ذلك اإىل اأعمالهما.

اأدنى  له  من  لكل  مفتوًحا  املراجعة  باب  جعلنا  قد   - هلل  واحلمد   - واإن��ا 

ظالمة حيث تبن للجميع اأننا ال نهمل حًقا ياأمر به ال�صرع ال�صريف. فاعتماًدا 

ال�صوي،  ال�صبيل  اتباع  اإىل  واملوظفن  احلكام  من  اجلميع  ندعو  اهلل،  على 

�صبحانه  اهلل  ون�صاأل  واحلكومة،  االأه��ايل  م�صالح  يف  لل�صري  القومي،  واملنهاج 

وتعاىل التوفيق للجميع اآمن.

الريا�ض- يف 28 جمادى الآخرة 1350هـ عبدالعزيز العبدالرحمن الفي�صل

اهتم الملك المؤسس بتنظيم 
النقد، باعتباره أهم ضرورات مرحلة 

التأسيس االقتصادي.
�صحب كل العمالت املحلية وحل حملها الريال املجيدي.

دون  ال��ع��م��الت  ك��ل  �صحب  الأن  �صحيح  ت��دب��ري  وه���و 

الن�صاط  يعطل  نقدي  فراغ  اإىل  �صيوؤدي  كان  بديل،  وجود 

االقت�صادي. 

وبعد فرتة قام ب�صك عملة حملية حتمل ا�صم �صلطان جند. 

1346ه� مت اإ�صدار الريال الف�صي ال�صعودي  ويف عام 

الذي كان مماثاًل للريال املجيدي. 

النقد  موؤ�ص�صة  اإن�صاء  مت  1952م  1371ه���/  عام  ويف 

للمملكة،  املركزي  البنك  مبثابة  لتكون  ال�صعودي  العربي 

كما �صبق احلديث عنها. 

وقامت املوؤ�ص�صة باإ�صدار جنيه الذهب ال�صعودي. 

عملة  ب�صك  عبدالعزيز  امللك  اهتمام  ذل��ك  وي��وؤك��د 

وطنية، لي�ض الأنها اإحدى عنا�صر ال�صيادة الوطنية فح�صب، 

اقت�صادي  نظام  بعملة  اقت�صادي  نظام  ارتباط  الأن  واإمنا 

اآخر، له ظروفه وتخطيطه و�صيا�صاته املختلفة، يوؤدي اإىل 

االرتباط بذلك االقت�صاد والتاأثر به، مما يربك التخطيط 

وال�صيا�صات واالأداء على حٍد �صواء.
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وامل��ع��ل��وم��ات يف  الإح�����ص��اءات  وق��ال��ت م�صلحة 

مع  باملقارنة  اإن��ه  الوطني  اليوم  مبنا�صبة  لها  تقرير 

اأداء  ك��ان  فقد  2012م  ع��ام  خ��ال  العامل  �صهده  ما 

من  اأف�����ص��ل  الت�صخم  م��ن  احل��د  جم��ال  يف  اململكة 

اأداء الدول النامية وجمموعة الع�صرين، كما حققت 

العاملي. املتو�صط  م��ن  اأق���ل  الت�صخم  م��ن   م�صتوى 

وقالت امل�صلحة اإن الناجت املحلي الإجمايل يعد اأكرث 

املوؤ�صرات القت�صادية ا�صتخداًما واأهمية لدى اأجهزة 

وم�صالح الإح�صاء يف العامل، وذلك لأنه يقي�س قيمة 

جميع ال�صلع واخلدمات النهائية املنتجة يف بلد ما يف 

بيانات  جمموعة  يوفر  وبالتايل  معينة،  زمنية  فرتة 

اأداء القت�صاد مما  ت�صاعد يف ر�صد وتقييم  موثوقة 

لأغرا�س  وا�صع  نطاق  على  ي�صتخدم  موؤ�صًرا  يجعله 

ور���ص��م  ال���ق���رارات  وات��خ��اذ  الق��ت�����ص��ادي  التحليل 

ال�صيا�صات، وكذلك لإجراء املقارنات الدولية.

املرتبة 19 عاملًيا

ور����ص���دت م�����ص��ل��ح��ة الإح�������ص���اءات ال��ع��ام��ة 

 19 املرتبة  اململكة  اقت�صاد  اح��ت��ال  وامل��ع��ل��وم��ات 

املحلي  الناجت  حيث  من  العامل  اقت�صادات  بني  من 

 22 املرتبة  اأن كان يف  بعد  الإجمايل يف عام 2012 

ال�صعودي  القت�صاد  حقق  فيما  2009م،  ع��ام  يف 

حيث  من  العامل  يف  مرتبته  يف  ا  اأي�صً كبرًيا  تقدًما 

الأمريكي  -بالدولر  للفرد  الإجمايل  املحلي  الناجت 

وارتفعت  الفرتة،  تلك  خ��ال  اجل��اري��ة-  بالأ�صعار 

املرتبة من 41 يف عام 2009 اإىل 30 يف عام 2012.

لبيانات  الوحيد  الر�صمي  امل�صدر  وب�صفتها 

م�صلحة  توفر  للمملكة  الإج��م��ايل  املحلي  ال��ن��اجت 

الإح�صائيات  هذه  واملعلومات  العامة  الإح�صاءات 

منذ عقود من الزمن مبا يتما�صى مع اأحدث املعايري 

والت�صنيفات الدولية.

املحلي  الناجت  اأن  الإح�صاءات  اآخ��ر  واأظهرت 

1949 مليار ريال يف  ارتفع من  ال�صعودي  الإجمايل 

2012م،  عام  ريال يف  مليار   2666 اإىل   2008 عام 

ال��ن��اجت  م��ن  ال��ف��رد  ن�صيب  متو�صط  ارت��ف��ع  فيما 

اإىل  ري��ال يف 2008  األ��ف   76 الإج��م��ايل من  املحلي 

 اأن و�صل اإىل اأكرث من 91 األف ريال يف عام 2012.

السياسات الحكيمة قللت التضخم.. وطورت سوق المال
يف عهد خادم الحرمني الشريفني

املالي يف  التضخم  التي سجلها  املعدالت  تراجًعا ملحوًظا يف  واملعلومات  العامة  اإلح��ص��اءات  رص��دت مصلحة 
اململكة نتيجة انخفاض أسعار الطاقة والغذاء، ونتيجة للسياسات احلكيمة املتبعة من قبل حكومة خادم احلرمني 
ملعدل  السنوي  املتوسط  وتراجع  السعودي.  االقتصاد  على  العاملي  التضخم  آث��ار  لتخفيف  اهلل  حفظه  الشريفني 

التضخم من 4.4% خالل الفترة من 2008 إلى 2011م ليصل إلى 2.9% يف عام 2012م.
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تكلفة وارداته من دون عائدات النفط.

وقد �صهدت هذه الن�صبة حت�صًنا خال ال�صنوات 

اخلم�س املا�صية وارتفعت من 28.2% يف عام 2008 

بو�صوح  يبني  ما  وهو  2012م،  عام  32.7% يف  اإىل 

اأكرب  بن�صبة  ارتفعت  النفطية  غري  ال�صادرات  اأن 

م��ن ال����واردات خ��ال تلك ال��ف��رتة، وذل��ك بالرغم 

يف  وا�صع  نطاق  على  اجلارية  الكربى  امل�صاريع  من 

ال���واردات. من  كبرية  كمية  تتطلب  والتي   اململكة 

وازدادت ال�صادرات غري النفطية من 121.6 مليار 

 2012 عام  ريال يف  مليار   191 اإىل   2008 ريال يف 

وهو ما ميثل زيادة بن�صبة 57.0%، يف حني ازدادت 

الواردات من 431.8 مليار ريال اإىل 583.5 مليار 

ريال بزيادة بن�صبة %35.1.

وتقوم م�صلحة الإح�صاءات العامة واملعلومات 

بقيا�س موؤ�صر الت�صخم املايل وذلك بناًء على بيانات 

الرقم القيا�صي لتكلفة املعي�صة الذي ميثل اأهم و�صيلة 

اإح�صائية لقيا�س التغريات يف اأ�صعار ال�صلع واخلدمات 

واأخ���رى. ف��رتة  ب��ني  امل�صتهلك  قبل  م��ن   امل��دف��وع��ة 

باأول  اأول  وحتديثه  تطويره  على  امل�صلحة  وحتر�س 

بر�صد  وتقوم  الدولية،  والتو�صيات  املعايري  وف��ق 

خال  من  وم�صتمر  دقيق  ب�صكل  الأ�صعار  حتركات 

فروعها ومكاتبها يف كافة مناطق اململكة.

منو ال�سوق املالية

تبووؤ  اإىل  تقارير  ع��دة  ت�صري  اأخ���رى  جهة  م��ن 

العام  خ��ال  متميزة  اقت�صادية  مكانة  اململكة 

ب��ورز  اآن��د  �صتاندرد  وك��ال��ة  اأعلنت  حيث  امل��ا���ص��ي، 

النظرة  رفعها  املا�صي،  مايو  يف  للت�صنيف  العاملية 

امل�صتقبلية للت�صنيف ال�صيادي لل�صعودية من م�صتقر 

اإىل اإيجابي عند درجة ائتمانية عالية )اإيه اإيه -(.

وكالة  اآخر مماثل من  بعد  الإع��ان  وجاء هذا 

من  املا�صي  مار�س  يف  للت�صنيف،  العاملية  فيت�س 

اأداًء  �صهد  القت�صادي  النمو  اإن  امل�صلحة  وقالت 

-2008( املا�صية  اخلم�س  ال�صنوات  خال  متميًزا 

2012( وحقق الناجت املحلي الإجمايل احلقيقي منًوا 

النمو  متو�صط  وبلغ  2012م  عام  يف   %5.1 بن�صبة 

6.3% خال تلك الفرتة.

التنوع االقت�سادي

الأهمية  بالغ  هدًفا  القت�صادي  التنوع  وي�صكل 

اقت�صادها  يعتمد  التي  النامية  للبلدان  بالن�صبة 

اأو  كالنفط  واح��دة  �صلعة  ت�صدير  على  كبري  ب�صكل 

�صلع حمدودة لأن التقلبات التي تطراأ على الأ�صعار 

�صلًبا على  توؤثر  قد  ال�صلع  لهذه  الطلب اخلارجي  اأو 

الدخل الإجمايل للبلد.

الإح�����ص��اءات  م�صلحة  ت��ق��وم  ال��ن��ط��اق  ه��ذا  ويف 

القت�صادي  التنوع  م�صتوى  بر�صد  واملعلومات  العامة 

يف اململكة عرب موؤ�صرين اأ�صا�صني هما م�صاهمة القطاع 

الإج��م��ايل،  املحلي  ال��ن��اجت  يف  النفطي  غ��ري  اخل��ا���س 

ون�صبة ال�صادرات ال�صلعية غري النفطية للواردات.

العامة  الإح�صاءات  م�صلحة  بيانات  واأب��رزت 

الناجت  يف  اخلا�س  القطاع  م�صاهمة  اأن  واملعلومات 

وبلغ  م��ل��ح��وظ  ب�صكل  حت�صنت  الإج���م���ايل  امل��ح��ل��ي 

متو�صط م�صاهمة القطاع يف الناجت املحلي الإجمايل 

الأخرية  اخلم�س  ال�صنوات  خال   %57.6 احلقيقي 

خ��ال   %48.9 م��ع  ب��امل��ق��ارن��ة   ،)2012-2008(

ال�صنوات اخلم�س التي قبلها 2007-2003.

من  انخف�صت  النفطي  القطاع  ح�صة  اأن  كما 

ي��دل  مم��ا  ال��ف��رتت��ني  خ���ال   %22.2 اإىل   %29.5

بو�صوح على اأن القت�صاد ال�صعودي ي�صهد م�صاهمة 

متزايدة للقطاع اخلا�س على ح�صاب بقية الأن�صطة 

القت�صادية.

وتعك�س ن�صبة ال�صادرات ال�صلعية غري النفطية 

للواردات مدى قدرة القت�صاد ال�صعودي على تغطية 

على  ب��ورز«  اآن��د  »�صتاندرد  واأث��ن��ت  اجل���اري.  العام 

جهود ال�صعودية يف تعزيز وتنويع اقت�صادها، ما اأدى 

لنمو »مت�صارع وحقيقي« ملتو�صط دخل الفرد، اإ�صافة 

اإىل »الإدارة احل�صيفة« لحتياطياتها املالية.

حتقق  ال��ذي  القت�صادي  بالنمو  يتعلق  وفيما 

تقارير  ت�صري  املا�صي،  العام  خ��ال  املالية  لل�صوق 

ال�صعودية  الأن��ب��اء  وك��ال��ة  ع��ن  ���ص��ادرة  اقت�صادية 

بن�صبة  ال�صعودية  الأ�صهم  �صوق  ارتفاع  اإىل  )وا�س( 

14 يف املئة يف عام، منذ اليوم الوطني للعام املا�صي 

يف  جل�صة  اآخ��ر  حتى   ،)2012 �صبتمرب   22 )جل�صة 

اأغلق  2013، حيث  19 �صبتمرب(  العام اجلاري يوم 

 7041 ب�  مقارنة  نقطة   8025 م�صتوى  عند  املوؤ�صر 

نقطة يف 2012.

كذلك اأحدث تغيري الإجازة الأ�صبوعية لت�صبح 

اجلمعة وال�صبت بدًل من اخلمي�س واجلمعة، تاأثرًيا 

�صوق  خا�صة  ال�صعودي،  امل��ايل  القطاع  على  كبرًيا 

ال�صدمات  ال�صعودية  الأ�صهم  ُيجّنب  كونه  الأ�صهم، 

العاملية؛ كونها كانت تغيب عن العمل يومي اخلمي�س 

يف  العاملية  الأ�صهم  اأ�صواق  ت�صتمر  بينما  واجلمعة، 

عملها، ما يعني اأنه اإذا تعر�صت الأ�صواق لهزة ما يف 

يومي اخلمي�س واجلمعة، فاإن ال�صوق ال�صعودية تاأتي 

لتعك�صها يف جل�صة تداول يوم ال�صبت، وهذا ما حدث 

كثرًيا يف ال�صنوات املا�صية خا�صة بعد الأزمة املالية 

الكبري  الرتابط  اأظهرت حجم  التي  العاملية 2008، 

بني القت�صادات العاملية.

وم��ن اأه���م م��زاي��ا ال��ق��رار ل�صوق الأ���ص��ه��م اأن��ه 

اإذا  ال�صوق  دخول  على  الأجانب  امل�صتثمرين  ي�صجع 

فجوة  لتقلي�س  نظًرا  الأجنبي،  لا�صتثمار  فتحت 

اإليها  ينتمي  التي  وال���دول  ال�صعودية  بني  الإج���ازة 

من  اأموالهم  ي�صهل حركة  ما  الأجانب،  امل�صتثمرون 

واإىل ال�صعودية، مبا ل يعوق هذه ال�صتثمارات، كما 

ي�صتفيد القطاع املايل مببالغ �صخمة من جراء هذا 

التعديل، نظًرا لتقلي�س فجوة الإجازة مع دول العامل 

الغربي اإىل ثاثة اأيام بدل من اأربعة.

هيئة  اأقرتها  التي  القرارات  اأهم  من  كان  كما 

ال�صوق املالية، حتديد ن�صبة التذبذب ب� 10 يف املائة 

لاأ�صهم املدرجة خال اليوم الأول لتداولها، وذلك 

اأول  يف  الأ�صهم  على  القوية  امل�صاربات  من  للحد 

يوم لاإدراج، مما كان ي�صر بال�صهم وحركة ال�صوق 

وامل�صاهمني يف ال�صركة على حد �صواء.

النقود  ع��ر���س  ح��ق��ق  امل���ايل  ال�صعيد  وع��ل��ى 

مبفهومه ال�صامل والوا�صع منًوا بن�صبة 12.5 يف املائة 

لي�صل اإىل 1.5 تريليون ريال يف نهاية يوليواملا�صي 

من العام اجلاري، مقارنة بنهاية �صبتمرب من العام 

املا�صي، حيث �صجل اآنذاك 1.3 تريليون ريال.

يف  امل�صارف  خ��ارج  املتداول  النقد  ارتفع  كما 

نهاية يوليو املا�صي من العام اجلاري مقارنة بنهاية 

املائة،  12.3 يف  بن�صبة  املا�صي،  العام  �صبتمرب من 

اإىل  لي�صل  ريال  مليار   130.2 م�صتويات  لينمو من 

146.2 مليار ريال.
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الشركات السعودية تزداد نموًا.. 
وتحقق أعلى الرواتب في 2014م

تقارير عاملية:

التقدم االقتصادي الذي حققته الشركات السعودية يف السنوات املاضية كان القاسم 
املشترك لتقريرين صدرا عن شركات عاملية يف وقت متزامن، خالل األيام القليلة املاضية، 
أحدهما استهدف عرض خريطة الرواتب املستقبلية يف عام 2014م، فيما استعرض الثاني 
املخاطر التقنية التي ميكن أن تتعرض لها تلك الشركات مستقباًل نظًرا ملا حققته من 

مكاسب، وما ينتظرها من فرص استثمارية واعدة.
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فتوّقعتا  وعمان  الكويت،  اأّم��ا  اال�ستقرار.  على 

عام  توّقعات  مثل   ،%5.6 بن�سبة  الرواتب  ارتفاع 

2013، بينما توّقعت ال�سركات يف البحرين زيادة 

العام   %4.7 ب�  مقارنًة   ،%5.2 بن�سبة  ال��روات��ب 

املا�سي.

دول جمل�س التعاون اخلليجي:

الدولة
 زيادة الرواتب املتوّقعة

لعام 2013

 زيادة الرواتب املتوّقعة

لعام 2014

5.2%4.7%البحرين

5.6%5.8%الكويت

5.6%5.6%عمان

5.6%5.6%قطر

 اململكة العربية

ال�سعودية
%5.8%6

 االإمارات

العربية املّتحدة
%5.1%5

5.5%5.4%املعّدل

وبالعودة اإىل عام 2012 وعند مقارنة التوّقعات 

الرواتب  زيادة  مع   ،)%5.4( 2013 عام  م�سح  من 

الفعلية يف وقت �سابق من العام اجلاري )%5.3(، 

هذا  ب��اأّن  املوّظفني  يطمئن  ما  جيد،  توافق  يت�سح 

االجتاه �سي�ستمّر عام 2014.

دول جمل�س التعاون اخلليجي:

الدولة
 زيادة الرواتب الفعلية

لعام 2013

 زيادة الرواتب املتوّقعة

لعام 2013

4.7%5.2%البحرين

5.8%5.4%الكويت

5.6%5.2%عمان

5.6%5.5%قطر

 اململكة العربية

ال�سعودية
%5.7%5.8

 االإمارات

العربية املّتحدة
%4.9%5.1

5.4%5.3%املعّدل

وهي  هيويت«،  »اأيون  اأ�سدرته  االأول  التقرير 

املوارد  ا�ست�سارات  جمال  يف  تعمل  عاملية  �سركة 

الب�سرية، واأ�سارت فيه اإىل اأن ال�سركات ال�سعودية 

واأّنها  اململكة،  اقت�ساد  يف  متزايدة  ثقة  لديها 

متفائلة حول النمو يف امل�ستقبل.

تتوّقع  ال�سعودية  ال�سركات  اإن  التقرير  وق��ال 

ن�سبة  وهي   ،2014 عام   %6 بن�سبة  الرواتب  ارتفاع 

حيث  الفائت،  العام  توّقعات  ال�سيء  بع�ض  تفوق 

بلغت تلك الن�سبة 5.8%، ما يدّل على ارتفاع الثقة 

بالتطلعات االقت�سادية للدولة وازدهار بيئة العمل. 

وتاأتي هذه الن�سبة يف وقت ي�سهد فيه اقت�ساد 

ي�سل  اأن  االقت�ساد  ويتوّقع خرباء  النمو،  اململكة 

معّدل النمو اإىل 5.3% لعام 2013.

 500 من  اأكرث  وّفرتها  التي  للمعطيات  وفًقا 

يف  �ساركت  االأو�سط  ال�سرق  اأنحاء  من  موؤ�س�سة 

امل�سح، منها 91 �سركة �سعودية، قّدم التقرير ملحة 

ت�سمح  التي  الرواتب،  زيادة  اجّتاهات  عن  جيدة 

يف  لتوّقعاتها  املعايري  بو�سع  للموؤ�س�سات  بدورها 

ال�سوق لتحافظ على التناف�سية.  

التعاون  جمل�ض  دول  يف  اإن��ه  التقرير  وق��ال 

اخلليجي، مّت توّقع زيادة يف الرواتب بن�سبة %5.5 

مّت  التي  تلك  من  قريبة  ن�سبة  وهي   ،2014 لعام 

توّقعها عامي 2012 و2013، اأي 5.4%، ما ي�سري 

اإىل اأّن املوؤ�س�سات ال تزال تبدي ثقة يف اال�ستقرار 

االقت�سادي يف املنطقة، واإىل بيئة اأعمال مرنة.

ومن بني املوؤ�ّس�سات امل�ساركة من دول جمل�ض 

ال��ت��ع��اون اخل��ل��ي��ج��ي، ق��ّدم��ت ال�����س��رك��ات 

القائمة يف االإمارات العربية املتحدة 

اأدنى توقعات زيادة الرواتب لعام 

ب�  مقارنة   ،%5 بن�سبة   ،2014

يدّل  ما  املا�سي،  للعام   %5.1

الشركات في المملكة بحاجة 
لتبني منهج جديد لمواجهة 

الجرائم الرقمية المتزايدة
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خماوف رقمية 

جمموعة  ع��ن  ف�سدر  ال��ث��اين  التقرير  اأم���ا 

اأك�ِس�ض داتا AccessData Group  وهي اإحدى 

الفح�ض  حلول  ابتكرت  التي  الرائدة  ال�سركات 

اجلنائي ودعم التقا�سي منذ اأكرث من 25 عاًما.

باتت  الرقمية  اجل��رائ��م  اإن  التقرير  وق��ال 

ت�سهد تزايًدا م�ستمًرا يف منطقة ال�سرق االأو�سط 

ويقول روبرت ريخرت، مدير م�سح التعوي�سات 

توّقعاتنا  اأح��دث  »ت�سري  قائًل:  هيويت  اأي��ون  يف 

ثقة  تبدي  ت��زال  ال  ال�سعودية  ال�سركات  اأّن  اإىل 

متفائلة حول  واأّنها  اململكة،  اقت�ساد  متزايدة يف 

النمو يف امل�ستقبل، ومن الواعد روؤية هذه االأرقام 

يدل  ما  االأخ��رية،  االأع��وام  توّقعات  مع  املتوافقة 

على اال�ستقرار والنمو الثابت. 

بني  وا���س��ًح��ا  ت��واف��ًق��ا  �سهدنا  »ل��ق��د  ويكمل: 

االأداء  رب��ط  اأّن  وم��ع  ال��روات��ب،  وزي���ادات  االأداء 

اأرب��اب  ونن�سح  طبيعي،  اأم��ر  بالراتب  ال��ف��ردي 

العمل با�ستخدام دفعات العلوة ال�سنوية كاجلزء 

االأكرب من مكافاأة املوّظفني الذين يقّدمون االأداء 

العايل«. 

زي���ادات  »ت��اأخ��ذ  ب��ق��ول��ه:  ت�سريحه  واأن��ه��ى 

الرواتب عادًة يف عني االعتبار عدًدا من العوامل 

والرتقيات  الت�سّخم  ومنها  االأداء،  جانب  اإىل 

واحلاجة اإىل احلر�ض على اأن يبقى املوّظفون يف 

الدرجة ذاتها �سمن نطاق راتب واحد«.

ري �سركة اأيون هيويت م�سح زيادة الرواتب  وجتجُ

كل �سنة يف اأنحاء العامل منذ 36 عاًما، واأطلقته يف 

ال�سرق االأو�سط للمرة االأوىل عام 2009. 

وي�سّكل هذا امل�سح جزًءا من درا�سات ت�سدرها 

اأدلة  على  وباالعتماد  معمقة  بحوث  بعد  ال�سركة 

دقيقة، مبا يف ذلك قدرات Qudurat™، واأف�سل 

رّب عمل يف ال�سرق االأو�سط BEME، وقيا�ض 

وموؤ�ّسر   ™TCM التعوي�سات  اإجمايل 

خماطر املوارد الب�سرية. 

»أكِسس داتا«
جمموعة اأك�ِس�ض داتا Access Data Group من ال�سركات الرائدة التي ابتكرت حلول 

و  ®FTK حلول  ابتكرت  حيث  عاًما،   25 من  اأك��رث  منذ  التقا�سي  ودع��م  اجلنائي  الفح�ض 

 .CIRTو Summationو SilentRunnerو +MPE

وخلل هذه الفرتة، تطورت ال�سركة لتقدم باقة وا�سعة من احللول املنف�سلة للموؤ�س�سات 

وال�سركات الكبرية التي تخدم جميع اأنواع التحقيقات الرقمية مبا يف ذلك الفح�ض اجلنائي 

للبيانات،  االإلكرتوين  والتبادل  للحوادث،  واال�ستجابة  اجلوالة،  واالأجهزة  احلا�سب  الأجهزة 

واملراجعة القانونية، و�سمان البيانات. 

القانون  تطبيق  وهيئات  احلكومية  الوكاالت  يف  م�ستخدم  األ��ف   130 من  اأكثثر  ويعتمد 

وال�سركات، و�سركات املحاماة والقانون حول العامل على حلول اأك�س�ض داتا الربجمية وخدماتها 

املتميزة من التحقيقات الرقمية والفح�ض امل�ست�ساف. 

دعم  تخ�س�ض  يف  التدريب  وبرامج  االعتماد  ل�سهادات  االأول  املقدم  املجموعة  وتعد 

الفح�ض اجلنائي الرقمي والتقا�سي.

أغلب الشركات ال تملك 
نظامًا متكامًل للتعامل مع 

حوادث االختراق
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ويف اإطار العمل يف هذا النموذج، يتوقع تزايد 

اأوقات اال�ستجابة مع تزايد عدد هذه االنتهاكات 

وتطور اأ�ساليبها.

العالج

يخل�ض التقرير اإىل اأن املفتاح لتح�سني اأوقات 

اال�ستجابة هو التحليل االآيل واملتكامل، باالإ�سافة 

اإىل التعاون اللحظي. 

وي��ن��ب��غ��ي ع��ل��ى ال�����س��رك��ات وامل��وؤ���س�����س��ات اأن 

االخرتاقات  مع  للتعامل  متكامًل  منهًجا  تطبق 

واالنتهاكات مبا يتيح لفرق املتخ�س�سني يف تاأمني 

اخلبيثة  وال��ربام��ج  اجلنائي  والفح�ض  ال�سبكة 

اخلا�سة  التحليل  مهام  تنفيذ  املعلومات  و�سمان 

كاأنها غرفة  بكل منهم عرب لوحة حتكم واح��دة، 

حرب افرتا�سية اإذا جاز القول. 

املعلومات متاحة يف  وعندما ت�سبح كل هذه 

حلظية،  ب�سورة  الفرق  وتتعاون  واح��دة،  من�سة 

واجهة  يف  واملهم  احليوي  التحليل  اإج��راء  ميكن 

واحدة، حيث يتم جتميع النتائج القابلة للتطبيق 

يف دقائق بداًل من �ساعات اأو اأيام اأو حتى �سهور.

تقدم  التي  االأدوات  هذه  اإن  التقرير  ويقول 

والتحليل  اللحظي  للتعاون  اأف�����س��ل  اإم��ك��ان��ي��ات 

�ستجهز  حيث  امل�ستقبل،  ط��ري��ق  ه��ي  املتكامل 

ال�سركات يف ال�سعودية وتوؤهلها حلماية جماالتها 

يف  واملتطورة  املتغرية  االأمنية  التهديدات  �سد 

الوقت احلايل.

وال  ال�سعودية،  العربية  واململكة 

التهديدات  ه��ذه  مواجهة  ت��زال 

ت�سكل  منها  واحل��م��اي��ة  ال��رق��م��ي��ة 

االإدارة  م�سوؤويل  اأمام  م�ستمًرا  حتدًيا 

يف ال�سركات باململكة. 

الذي  االأخ��ري  ال�سنوي  اال�ستبيان  اأك��د  وقد 

اأجرته �سركة جالف بيزن�ض ما�سينز اأن 45% تقريًبا 

جمل�ض  يف  املعلومات  تكنولوجيا  متخ�س�سي  م��ن 

التعاون اخلليجي يعرتفون باأن �سركاتهم قد تعر�ست 

حلادث انتهاك معلوماتي واحد على االأقل خلل فرتة 

عملهم يف ال�سهور االثنتي ع�سرة االأخرية. 

التقليدية  االأمن���اط  اأن  اإىل  التقرير  واأ���س��ار 

�سعف،  نقاط  ع��دة  من  تعاين  الرقمي  للتاأمني 

حلول  ظهور  نف�سه  ال��وق��ت  يف  االأ���س��واق  وت�سهد 

الرقمية  التحتية  فالبنية  وحم�����س��ن��ة،  ج��دي��دة 

احل��ال��ي��ة حت��ت��وي على ال��ع��دي��د م��ن ال��ث��غ��رات يف 

ويوا�سل  والعلج.  والتحليل  والر�سد  االكت�ساف 

يف  ال�����س��رك��ات  على  ينبغي  ل��ذا  ق��ول��ه:  التقرير 

ر�سد  �سيئني:  على  اهتمامها  تركز  اأن  ال�سعودية 

ومواجهة  املعروفة،  غري  التهديدات  واكت�ساف 

االنتهاكات االأمنية ب�سرعة وباأ�سلوب اأكرث �سمواًل. 

لكن اأغلب ال�سركات يف الوقت احلايل تركز 

التحذير  اأدوات  – للأ�سف - جل اهتمامها على 
الرئي�ض  نائب  ميكال،  جي�سون  وي��وؤك��د  وامل��ن��ع، 

اأن هذا هو  داتا،  اأك�س�ض  ب�سركة  الرقمي  للتاأمني 

االأمنية  االنتهاكات  اأغلبية  اكت�ساف  عدم  �سبب 

ل�سهور عديدة بعد حدوثها. 

وتعتمد اأغلب ال�سركات فيما يتعلق باالكت�ساف 

اأو  ب�سمة  على  املعتمدة  واملنع  التنبيه  حلول  على 

توقيع الفريو�ض مثل نظم اكت�ساف االخرتاق واأدوات 

اأدوات  على  كذلك  وتعتمد  الفريو�سات،  مكافحة 

وتر�سد  البيانات،  اخ���رتاق  لر�سد  الت�سرب  منع 

االأم��ر  عنه،  البحث  منها  يطلب  ما  املنتجات  ه��ذه 

والتحليل  االكت�ساف  ثغرات خطرية يف  الذي يرتك 

والعلج يف برنامج التاأمني الرقمي.

علوة على ذلك، حتى عندما يوؤدي االخرتاق 

حتديد  ال�����س��ع��ب  ف��م��ن  ال��ت��ن��ب��ي��ه،  اإ����س���دار  اإىل 

من  االآالف  ع�سرات  بني  احلقيقية  التهديدات 

فهناك  االأدوات.  هذه  ت�سدرها  التي  التنبيهات 

التقليدية  البنية  يف  االأدوات  بني  �سعيف  تكامل 

اأطنان  واأغلبها م�سمم ملعاجلة  الرقمي،  للتاأمني 

من املعلومات يف حا�سبك املحمول دون اأي وظائف 

للعلج اأو االإ�سلح. وتتمثل مهمة فريق تكنولوجيا 

املعلومات يف �سركتك هي فرز كل البيانات وربط 

البيانات يدوًيا ملعرفة حقيقة ما يحدث.

اأي  اك��ت�����س��اف  مت  اإذا  اإن����ه  ال��ت��ق��ري��ر  وق����ال 

ت�سكيل  ع��ادة  فيتم  اخ���رتاق،  اأو  انتهاك  ح��ادث��ة 

منف�سلة  فرق  عدة  من  عادة  لل�ستجابة،  فريق 

متخ�س�سة يف اأمن املعلومات مثل تاأمني ال�سبكة 

وف��رق  امل��ع��ل��وم��ات  و���س��م��ان  اجل��ن��ائ��ي  والفح�ض 

مقاومة الربامج اخلبيثة. 

وي��ق��وم ك��ل ف��ري��ق م��ن ه��ذه ال��ف��رق بتجهيز 

لتحديد  املهمة  البيانات  لتحليل  اأدوات��ه  جمموعة 

ال�سبكة  ات�����س��االت  ذل���ك  ويت�سمن  ال��ت��ه��دي��د، 

ذلك.  وغري  اخلبيثة  والربامج  احلا�سب  واأجهزة 

وهذا املنهج خطري للغاية عند حماولة التعامل مع 

تهديدات متطورة وم�ستمرة.

االخرتاق

ا اإىل اأن اأغلب ال�سركات ال  ي�سري التقرير اأي�سً

متلك نظاًما متكامًل للتعامل مع حوادث االخرتاق 

من اأجل تفعيل كل التحليلت املطلوبة عرب واجهة 

اإمكانيات  اإىل  ال�����س��رك��ات  تفتقر  كما  واح����دة، 

اأن  ال�سركات  هذه  على  ويجب  اللحظية،  التعاون 

تقوم بربط معلومات ال�سبكة وامل�سيف والربامج 

اخلبيثة يدوًيا وعادة ب�سورة �سخ�سية من خلل 

اجتماعات ت�سبه غرف احلرب. 

»أيون هيويت«
هي اإحدى ال�سركات الرائدة يف جمال ا�ست�سارات املوارد الب�سرية، وتعقد ال�سركة �سراكات 

باملزايا  يتعلق  فيما  تواجهها  التي  للتحديات  حلول  اإيجاد  على  للعمل  املوؤ�س�سات  من  غريها  مع 

واملهارات وما يتعلق من حتديات مالية، وحت�سني اأداء ال�سركات. 

تقوم »اأيون هيويت« بت�سميم وتنفيذ ون�سر جمموعة كبرية من اال�سرتاتيجيات املتعلقة براأ�ض 

املال الب�سري والتقاعد واإدارة اال�ستثمار والرعاية ال�سحية وامل�ستحقات واإدارة املهارات. 

وتعمل »اأيون هيويت« – من خلل اأكرث من 29.000 مهني ومتخ�س�ض يف اأكرث من 90 دولة 

حول العامل – لتجعل من العامل مكاًنا اأف�سل تعمل فيه ل�سالح عملئها وموظفيهم. 

.www.aonhewitt.com ملزيٍد من املعلومات عن اأيون هويت، ميكن زيارة

AON( فتعد  الرمز  نيويورك حتت  اأيون )واملدرجة على بور�سة  »اأيون« فهي موؤ�س�سة  اأما 

مزوًدا رائًدا خلدمات اإدارة املخاطر، والو�ساطة يف جمال التاأمني واإعادة التاأمني، وحلول املوارد 

الب�سرية. 

اأيون بتقدمي حلول وقيمة  موظف لها حول العامل، تلتزم   61.000 ومن خلل ما يزيد عن 

باإنتاجية  املتعلقة  ومن خلل احللول  والفعالة  املبتكرة  املخاطر  اإدارة  للعميل من خلل  مميزة 

قوة العمل.  وتقدم اأيون العاملية خدماتها وخرباتها الفنية املتطورة على نطاق حملي يف اأكرث من 

120 دولة. 

الشركات السعودية 
لديها ثقة متزايدة في 

اقتصاد المملكة
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فعاليات وجوائز.. 
وفرص استثمارية

اجلوائز  بهذه  امل�شاركة  يف  للراغبني  وميكن 

الإلكرتوين  الربيد  عرب  عليها  القائمني  خماطبة 

.gadgetawards@motivate.ae
احلما�س والإثارة

»�شَتف  جملة  حمرر  �شامبلر،  توما�س  واأّك��د 

يتمتع  التي  املرموقة  املكانة  اأن  الأو�شط«،  ال�شرق 

بها »اأ�شبوع جيتك�س للتقنية« كاأحد اأبرز فعاليات 

جتعله  العامل،  يف  والت�شالت  املعلومات  تقنية 

اإن  قائلاً  امل�شابقة،  ه��ذه  لإجن��اح  الأمثل  املكان 

حمبي  جميع  يع�شقها  منتجات  �شتتبّنى  امل�شابقة 

التحكيم  جل��ن��ة  واأن  ال���ش��ت��ه��لك��ي��ة،  التقنيات 

�شتختار فائزين حقيقيني.

اجلوائز  بهذه  املحيطة  الإث��ارة  فهم  وميكن 

ا للحما�س الهائل جتاه املنتجات الإلكرتونية  نظراً

ا  وفقاً املتوقع،  من  اإذ  املنطقة،  يف  ال�شتهلكية 

لتقرير »بيزن�س مونيتور العاملية« لتجارة التجزئة 

يف الربع الثاين يف دولة الإمارات لعام 2013، اأن 

بنحو  ال�شتهلكية  الإلكرتونيات  مبيعات  ترتفع 

اإىل  لت�شل  دولر  مليارات   4.06 من  باملائة   63

6.62 مليارات بحلول عام 2017.

تكرمي الطلبة املتميزين 

الأك��ر  للمنتجات  جيتك�س  »ج��وائ��ز  ولي�شت 

هدفها  فعاليات  ع��دة  م��ن  واح���دة  �شوى  اإث����ارة« 

على  ب��ّن��اء  تفاعلي  وُب��ع��د  تناف�شية  روح  اإ���ش��ف��اء 

تقام  ثانية،  جهة  فمن  للتقنية«،  جيتك�س  »اأ�شبوع 

م�شابقة  جيتك�س«  »�شلطة  ق�شم  فعاليات  �شمن 

أسبوع جيتكس للتقنية 

»�شَتف« Stuff، وت�شمل الهواتف الذكية والأجهزة 

ال�شمعية  والأنظمة  التلفزيون  واأجهزة  اللوحية 

الأك��ر  ال�شتهلكية  الإل��ك��رتون��ي��ة  باملنتجات   -

ا  حالياً املتاحة  تلك  �شواء  ا،  وابتكاراً واإث��ارة  ��ا  رواجاً

قريب،  وقت  يف  متاحة  �شتكون  التي  اأو  باملنطقة 

ا باأن امل�شاركة مفتوحة اأمام جميع العار�شني  علماً

العلمات  واأم��ام  للتقنية«،  جيتك�س  »اأ�شبوع  يف 

ب�شكل من  اأن حتظى  ب�شرط  التجارية احلري�شة 

اأ�شكال احل�شور يف احلدث. 

جلنة حتكيم من اأبرز خرباء التقنية 

عدد  تقلي�س  �شيتم  اإن���ه  دب��ي  م��رك��ز  وق���ال 

الأكر  للمنتجات  جيتك�س  »جوائز  يف  املُ�شاَركات 

فيما  تتناف�س  فقط،  م�شاركات  ع�شر  اإىل  اإث��ارة« 

بينها على الفوز باأ�شوات جلنة حتكيم موؤلفة من 

امل�شاركات  ن�شر  و�شيتّم  بارزين.  تقنيني  خ��رباء 

ويف   ،gitex.com للحدث  الإل��ك��رتوين  املوقع  يف 

عدد اأكتوبر من جملة »�شتف« وكذلك يف موقعها 

 .stuffmideast.com الإلكرتوين

مواقع  يف  بالعر�س  امل�شاركات  �شتحظى  كما 

بارزة مبن�شة العر�س اخلا�شة ب�»جوائز جيتك�س 

احل��دث  اأي���ام  ط���وال  اإث����ارة«  الأك���ر  للمنتجات 

اخلم�شة يف الفرتة من 20 اإىل 24 اأكتوبر يف قاعة 

التقنيات ال�شتهلكية باملعر�س.

بو�شع عامة اجلمهور وزوار احلدث  و�شيكون 

الت�شويت لأجهزتهم املف�شلة، ليفوز اجلهاز بقرار 

م�شرتك بني جلنة التحكيم وعامة اجلمهور. 

الثالثة  ال��ع��ام يف دورت���ه  امل��ع��ر���س ه��ذا  ُي��ق��ام 

ا بتقنيات جديدة«.  والثلثني حتت �شعار »لنبدع معاً

الأج��ه��زة  »ج��وائ��ز  ت��ك��ون  اأن  املنتظر  وم���ن 

الإلكرتونية« واحدة من اأهم العنا�شر البارزة يف 

الرئي�شية  املعر�س  اأق�شام  اأحد  جيتك�س«،  »�ُشلطة 

ال�شرق  يف  نوعها  من  اجل��وائ��ز  وُك��ربى  الثلثة، 

القائمون على مركز دبي  يوؤكد  الأو�شط، ح�شبما 

التجاري منظم الحتفالية.

واعتربت تريك�شي لوه، النائب الأول للرئي�س 

املنظمة  اجلهة  العاملي،  التجاري  دبي  مركز  يف 

لأ�شبوع جيتك�س للتقنية، اأن ق�شم »�ُشلطة جيتك�س« 

ا ل�شكل »اأ�شبوع جيتك�س  املبتكر ُي�شّكل تعديلاً وا�شعاً

�شواء  للمعنيني،  ا  واإلهاماً للروتني  ا  وك�شراً للتقنية« 

كانوا من امل�شاركني يف امل�شابقات التي يحت�شنها 

ت�شجعهم  اإذ  ا،  عموماً احلدث  زوار  من  اأو  الق�شم 

اجلوائز على ال�شتمرار يف الإبداع.

ال�شحف  على  وزع  ال��ذي  البيان  يف  وقالت 

ا وح�شلت »تداول« على ن�شخة منه: »ُقمنا،  موؤخراً

املعر�س  ُبنية  بتطوير  م�شى،  وقت  اأي  من  اأك��ر 

لتحقيق  والعار�شني  الزوار  بني  التوا�شل  لت�شهيل 

واإط��لق  احل��دث،  يف  امل�شاركة  من  عائد  اأف�شل 

وتقدمي  احلقيقي،  امل�شمون  ذات  امل��ح��ادث��ات 

الدعم الدائم للمواهب يف امل�شتقبل«.

جوائز جيتك�س

للمنتجات  جيتك�س  »جوائز  جوائز  وحتتفي 

الأكر اإثارة 2013«، -التي ُتنّظم بدعم من جملة 

خ���ال ال��ف��ت��رة م��ن 20 إل���ى 24 أك��ت��وب��ر ُي��ق��ام »أس��ب��وع 
التجاري  دب��ي  مركز  يعتبره  وال��ذي  للتقنية«،  جيتكس 
العاملي أكبر حدث يف قطاع تقنية املعلومات واالتصاالت 

يجري تنظيمه يف دول مجلس التعاون اخلليجي.

أسواق خليجية
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مبتكر سعودي في جيتكس
ال�شعودية،  العربية  باململكة  عبدالعزيز  امللك  جامعة  من  �شالح،  عمر  الطالب  ُيعترب 

ا اإىل نظام الإدخال القائم على الإح�شا�س باحلركة،  م م�شتنداً الذي ابتكر حلاً مل�شاعدة ال�شُّ

واملعروف با�شم »كينكت«، من امل�شاركني الذين ا�شتقطبوا مب�شاريعهم اهتمام جلنة التحكيم. 

التي  بال�شارقة،  الأمريكية  اجلامعة  من  اليو�شف  فاطمة  الطالبة  ا  اأي�شاً ه��وؤلء  وم��ن 

اآمنة  والطالبة  ال��دواء،  ل�شرف  اآيل  جهاز  ابتكار  يف  الآيل  ال�شراف  جهاز  فكرة  ا�شتلهمت 

الظاهري من جامعة الإمارات، التي ابتكرت لعبة اإلكرتونية لعدة اأجهزة تقوم فكرتها على 

املطبخ الإماراتي التقليدي، ومعاذ لهلبت من جامعة النجاح الوطنية بفل�شطني، الذي ابتكر 

ا على نظام الت�شغيل »اأندرويد«. ا للتحّكم الآيل باملنازل مبنياً نظاماً

الوعي  لرفع  ذهبية  فر�شة  للطلبة«  جيتك�س  »خمترب  م�شابقة  الظاهري  اآمنة  واعتربت 

جتاه البتكارات التقنية املثرية للهتمام ولإتاحة املجال اأمام املعنيني للتوا�شل والطلع من 

اأبرز الأ�شماء يف قطاع تقنية املعلومات والت�شالت على اجلديد واملفيد، ُمعربة عن �شعادتها 

بتمّكنها من التاأهل اإىل املرحلة النهائية من امل�شابقة بتطبيق »طبخ تامي«، وهو عبارة عن لعبة 

وم�شلية،  �شهلة  الإماراتية بطريقة  ال�شعبية  املاأكولت  لتعليم طبخ  املحلية  باللهجة  اإلكرتونية 

وقالت: »يهدف تطبيق »طبخ تامي« اإىل تعليم ال�شباب وال�شاّبات كيفية طهو الطعام التقليدي 

والرتفيه  التعليم  بني  واجلمع  ال�شوق،  يف  العربية  الألعاب  تطبيقات  عدد  وزيادة  الإماراتي، 

يعرفون  ل  فلماذا  »ال�شو�شي«  يعرفون  فاجلميع  بها،  ويحتفي  الإماراتية  للثقافة  ُيرّوج  ا  جمعاً

»البلليط« كذلك؟«.

م�شروع حللول البيانات الكبرية«، و»اأف�شل تنفيذ 

حكومي حلل حو�شبة �شحابية«. 

اجلوائز  بهذه  اخلا�شة  التحكيم  جلنة  اأم��ا 

التنفيذي  والرئي�س  الرئي�س  تيبودوا،  تود  فت�شّم 

اإيه« غري الربحية، املعنية  ملوؤ�ش�شة »كومب تي اآي 

بتطوير الهتمام العاملي بخرباء تقنية املعلومات 

احتفاءاً  اأك��ت��وب��ر،   21 ي��وم  ال�شحابية«  احلو�شبة 

بالتمّيز يف هذا القطاع احليوي واإ�شهاماته املهمة 

لقطاعات الأعمال. 

وت�شمل فئات اجلوائز »اأف�شل بنية حتتية ملركز 

لل�شحابة«،  اأمني  تنفيذ مل�شروع  و«اأف�شل  بيانات«، 

و»اأف�شل تنفيذ حلّل حماكاة افرتا�شية«، و»اأف�شل 

»خمترب جيتك�س للطلبة«، برعاية 

ب��دول��ة  ال��رئ��ا���ش��ة  ����ش���وؤون  وزارة 

»ج��وج��ل«،  م��ع  وبالتعاون  الإم����ارات، 

املتميزين  الطلبة  ت��ك��رمي  اإىل  وت��ه��دف 

املعلومات  تقنية  يف  لتخ�ش�شات  الدار�شني 

ال�شرق  منطقة  اأن��ح��اء  جميع  من  والت�����ش��الت 

الأو�شط واإفريقيا وجنوب اآ�شيا.

وقد اختارت جلنة حتكيم موؤلفة من عدد من 

للمرحلة  تاأهلوا  املتناف�شني  من  ع�شرة  اخل��رباء 

النهائية التي �شيعر�شون فيها اأفكارهم الإبداعية 

والت�شالت  املعلومات  تقنية  �شركات  اأبرز  اأمام 

يف العامل. 

وت�شّم جلنة التحكيم كلاً من اأحمد احل�شني، 

�شوؤون  وزارة  يف  والنظم  ال�شبكات  وح��دة  رئي�س 

ق�شم  رئي�س  دع��وة،  بن  وعبدالواحد  الرئا�شة، 

الأ�شواق النا�شئة مبنطقة اأوروبا وال�شرق الأو�شط 

واإفريقيا لدى »جوجل«، وماجد فاروق حنا، املدير 

العام جلمعية املهند�شني بالإمارات. 

و�شُت�شّوت جلنة التحكيم واجلهات امل�شاركة 

يف امل�شابقة للم�شاريع الثلثة الأوىل التي �شيتلّقى 

امل�شّي  على  ت�شاعدهم  مالية  مكافاآت  اأ�شحابها 

بها نحو الإجناز.

موؤمتر احلو�سبة 

ي��ع��ت��زم م��وؤمت��ر احلو�شبة  ث��ان��ي��ة،  م��ن ج��ه��ة 

»�شلطة  فعاليات  �شمن  يقام  ال��ذي  ال�شحابية، 

»ج��وائ��ز  م��ن  الأوىل  ال����دورة  ت��ق��دمي  جيتك�س«، 
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ودانييل  ال��ق��ط��اع،  ه��ذا  يف  العاملة  وال�����ش��رك��ات 

وال�شرق  اأوروب��ا  ملنطقة  التنفيذي  املدير  كاتيدو، 

احلو�شبة  اأم��ن  حتالف  ل��دى  واإفريقيا  الأو���ش��ط 

ال�شحابية، و�شام جو�شتون، مدير اإدارة احلو�شبة 

وال�شرق  اأوروبا  »اإكوينيك�س« ملنطقة  ال�شحابية يف 

م�شت�شار  باتنغر،  وكولديب  واإفريقيا،  الأو���ش��ط 

اأبوظبي.  البيئة يف حكومة  تقنية املعلومات بهيئة 

معايري  اإىل  ق��رارات��ه��م  يف  احل��ك��ام  و�شي�شتند 

والقابلية  والقيمة  والوظيفية  والتكامل  البتكار 

لل�شتخدام والقابلية للتطوير.

البنية التحتية املادية

وقال تود تيبودوا، الرئي�س والرئي�س التنفيذي 

املتحدثني  اأح���د  اإي���ه«،  اآي  ت��ي  »ك��وم��ب  ملوؤ�ش�شة 

جلنة  وع�����ش��و  ال�شحابية  احل��و���ش��ب��ة  م��وؤمت��ر  يف 

قطاع  اأن  ال�شحابية،  احلو�شبة  جلوائز  التحكيم 

ا باملنظمات واملوؤ�ش�شات اأكر  الأعمال بات مقرتناً

التحتية  البنية  من  ابتداء  م�شى،  وق��ت  اأي  من 

اأكر مرونة  اتباع مناهج عمل  اإىل  املادية و�شولاً 

امل�شرتك  التعاون  من  الكثري  حتقق  ودينامكية 

بينهما. 

ب�شكل  ال�شحابية  احلو�شبة  »تتمحور  وق��ال: 

رئي�شي حول اإثراء اإمكانات امل�شتخدمني ليتمكنوا 

دلئل  وهناك  ا،  �شابقاً عنه  عجزوا  ما  اإجناز  من 

وتنطلق  �شتتو�شع  اأنها  على  وا�شحة  وموؤ�شرات 

ب�شكل قوي يف اأنحاء املنطقة«.

احلو�شبة  ج��وائ��ز  اأن  ت��ي��ب��ودوا،  اأك����د  ك��م��ا 

اإ�شافة  لت�شكل  مثايل  وقت  يف  ج��اءت  ال�شحابية 

عن  واأع���رب  للتقنية،  جيتك�س  لأ���ش��ب��وع  مميزة 

والأ�شخا�س  ال�شركات  على  للتعرف  حما�شه 

اأن  على  وال��ق��ادري��ن  امل��ج��ال  ه��ذا  يف  املميزين 

مكافاأتهم  تتم  حتى  ��ا  اإي��ج��اب��ياً ��ا  ف��ارقاً ي�شنعوا 

والحتفال بهم. 

اأكرب من�سة جتارية على الإنرتنت

من جديد احلدث هذا العام منطقة »جي اإ�س 

 ،gsmexchange.com التجارية  اإك�شت�شينج«  اإم 

العامل  يف  الإنرتنت  على  جتارية  من�شة  اأكرب  وهي 

جتمع املوزعني العاملني يف قطاع الهواتف املتنقلة. 

ا من كبار املوزعني  و�شت�شت�شيف املنطقة عدداً

املحلية  ال�شركات  اأمام  الطريق  لتمهيد  املحليني 

املتطلعة اإىل تو�شعة �شبكاتها بالعمل مع جمموعة 

كبرية من املوردين وامل�شرتين من خلل التوا�شل 

املتوقع  ومن  الأعمال.  تطوير  فر�س  وا�شتك�شاف 

اإك�شت�شينج«  اإم  اإ���س  »ج��ي  منطقة  ت�شتقطب  اأن 

توزيع  قطاع  من  خمت�س  اآلف   10 عن  يزيد  ما 

الهواتف املتحركة، ول �شيما اأنها حتظى بح�شور 

يف ثلث فعاليات رئي�شية خلل عام 2013.

اجلل�سات الذكية

ومن ناحية اأخرى، من املنتظر اأن ي�شت�شيف 

ق�شم »�شلطة جيتك�س« فعالية »اجلل�شات الذكية«، 

ا لعر�س احللول والأفكار الإبداعية،  املكّر�شة جماناً

يف مبادرة من �شاأنها الرتقاء مب�شتويات التعارف 

والتبادل املعريف بني امل�شاركني.

جل�شات  منها  اأن�شطة  املبادرة  هذه  وت�شمل 

حوارية ُيديرها وي�شارك فيها خرباء، وحما�شرات 

تفاعلية تقام جميعها يف م�شرح متخ�ش�س. 

تلك  اإليها  �شتتطّرق  التي  املوا�شيع  بني  ومن 

تطبيقات  بحلول  اخلا�شة  التوّجهات  اجلل�شات 

ال��ه��وات��ف امل��ت��ن��ق��ل��ة، وال��ت��م��ي��ز يف احل��ك��وم��ات 

الإل���ك���رتون���ي���ة، وري������ادة امل�����ش��اري��ع ال�����ش��غ��رية 

وامل��ت��و���ش��ط��ة، وال��ت��ج��ارة الإل��ك��رتون��ي��ة والأم����ن 

املتنقلة،  الهواتف  عرب  والدفعات  الفرتا�شي، 

والتجارة عرب الهواتف املتنقلة.

ما هو أسبوع جيتكس للتقنية؟
منذ انطلقته عام 1981، ميثل »اأ�شبوع جيتك�س 

املعلومات  تقنيات  ���ش��رك��ات  ع��ب��ور  ب��واب��ة  للتقنية« 

ال�شرق  اأ�شواق  اإىل  والإقليمية  العاملية  والت�شالت 

الأو�شط و�شمال اإفريقيا وجنوب اآ�شيا. وُيعدُّ »اأ�شبوع 

ملواكبة  الأول  ال�شنوي  امللتقى  للتقنية«  جيتك�س 

امل�شتقبلية  وا�شت�شراف  الآنية  التقنية  البتكارات 

منها، وهو يحقق للعار�شني اأكرب عائد من ال�شتثمار 

اع  نَّ من خلل اللتقاء بكبار املديرين التنفيذيني و�شُ

القرار يف ال�شركات واملوؤ�ش�شات يف اأنحاء املنطقة. 

ملعرفة املزيد، ميكن زيارة موقع اأ�شبوع جيتك�س 

www.gitex.com :للتقنية

أسواق خليجية
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اأيام »اأ�شبوع  و�شُيدير »�شلطة جيتك�س« طوال 

وهو  املحتوى«،  »مركز   ،»2013 للتقنية  جيتك�س 

من�شة مثرية للهتمام �شت�شاعد العار�شني على 

ال�شتفادة من توجهات احلدث واإي�شال ر�شائلهم 

اإىل امل�شاركني فيه. 

وي��خ��ت�����سّ »م���رك���ز امل��ح��ت��وى« ب��ال��ت��غ��ذي��ات 

الإع��لم  و�شائل  واإ�شعارات  املبا�شرة  الإخبارية 

الجتماعي واملقابلت، والأخبار العاجلة وعر�س 

اأحدث التطورات من القطاعات ذات ال�شلة حتت 

من�شة واحدة. 

و�شي�شم »مركز املحتوى« مدّونني خُمت�شني، 

ك��م��ا ���ش��ي��ك��ون مب��ث��اب��ة حم��ط��ة واح�����دة ل��ل��ت��ع��اون 

ا للوقائع  ا قوياً الإعلمي متعدد املن�شات، وجممعاً

جيتك�س  »اأ�شبوع  يف  واآراء  اأخ��ب��ار  من  املبا�شرة 

للتقنية 2013«. 

»لينكولن«،  ب��رع��اي��ة  الفعالية  ه��ذه  وت��ق��ام 

الر�شمية  التقنية  لل�شيارة  التجارية  العلمة 

للحدث.

فورد ت�سارك

جديد  من  للم�شاركة  ف��ورد  �شركة  وت�شتعد 

الراعية  الر�شمية  ال�����ش��ي��ارات  �شركة  بو�شفها 

العام  هذا  تعر�س  التي  للتقنية،  جيتك�س  لأ�شبوع 

�شياراتها  اأح���دث  م��ن  جمموعة  املعر�س  ل���زوار 

التي حتمل العلمة التجارية الفخمة »لينكولن«. 

هي  زد«  كي  »اإم  ط��راز  لينكولن  �شيارة  و�شتكون 

ال�شركة  وحتر�س  للمعر�س.  الر�شمية  ال�شيارة 

العملقة على موا�شلة ريادتها يف جمال تطوير 

�شتتيح  كما  ب��ال�����ش��ي��ارات.  اخل��ا���ش��ة  التقنيات 

اأحدث  من  بواحدة  للفوز  ال��زوار  اأم��ام  الفر�شة 

�شياراتها الفخمة كجزء من برنامج »جواز �شفر 

جيتك�س التجريبي«.

لدى  الت�شويق  مدير  اأن��در���ش��ون،  ب��ول  وع��رب 

مب�شاركة  �شعادته  عن  الأو���ش��ط  ال�شرق  »ف��ورد« 

ال�شيارات  �شركة  بو�شفهم  باملعر�س  »ف���ورد« 

للعام  للتقنية  جيتك�س  لأ�شبوع  الراعية  الر�شمية 

ال�شاد�س على التوايل، وقال: »لطاملا كان اأ�شبوع 

لعر�س  ل�»فورد«  ا  منوذجياً ا  حدثاً للتقنية  جيتك�س 

يتعلق  ما  �شواء  بال�شيارات  اخلا�شة  تقنياتها 

اأي  اأو  الأم��ان،  ميزات  اأو  والرتفيه،  باملعلومات 

ابتكارات اأخرى من �شاأنها تعزيز قيادة ال�شيارة، 

و�شنحر�س كعادتنا على تقدمي اأحدث اإبداعاتنا 

التجارية  علمتنا  خ��لل  م��ن  امل��ع��ر���س  خ��لل 

ال�شيارة  بطرح  �شنقوم  اإذ  »لينكولن«،  الفخمة 

و�شن�شارك  زد«  كيه  اإم  »لينكولن  ا  كلياً اجلديدة 

زوار »جيتك�س« معلومات عن اأحدث تقنياتها.«

»تليفزيون جيتك�س« 

البتكارات  م��ن  جيتك�س«  »تليفزيون  وُي��ع��ّد 

»اأ�شبوع جيتك�س  يقّدمها  التي  الأخرى  الإعلمية 

للتقنية« للمرة الأوىل، و�شيعمل »تلفزيون جيتك�س« 

منها  ي�شتفيد  املتخ�ش�س  للبث  اإعلمية  كقناة 

العار�شون واملنظمون يف اإي�شال الأخبار العاجلة 

من اأر�س احلدث، وتغذيات مبا�شرة من »تويرت«، 

وم����وج����ز ب����اأب����رز ال��ف��ع��ال��ي��ات 

53 �شا�شة  اليومية عرب �شبكة من 

كبريتان  �شا�شتان  بينها  تلفزيونية 

و�شاحة  للحدث  الرئي�شي  املدخل  تخدمان 

البلزا اخلارجية.

للتقنية  جيتك�س  »اأ���ش��ب��وع  زوار  و�شي�شتفيد 

2013« مرة اأخرى من ق�شم »العلقات والتوا�شل«، 

باحلدث  ا  خا�شاً ا  افرتا�شياً ا  جمتمعاً ُيعترب  ال��ذي 

الإعلم  و�شائل  تطبيقات  واجهات  من  وم�شتوحىاً 

ت�شفح  للم�شتخدمني  مي��ك��ن  اإذ  الج��ت��م��اع��ي، 

امللفات ال�شخ�شية على الإنرتنت اخلا�شة بالزوار 

واإدارة  معهم،  امل��واع��ي��د  وحت��دي��د  وال��ع��ار���ش��ني، 

املفكرات ال�شخ�شية، واإحداث التوافيق بني اأف�شل 

اإىل  احل�شور  قبل  كله  وذل��ك  املحتملني،  العملء 

املعر�س. اأما على اأر�س املعر�س، ف�شتكون م�شاعدة 

منتجات  م��ن  مبتغاهم  اإىل  ال��و���ش��ول  يف  ال���زوار 

ترحيب  حمّل  وُي�شر،  ب�شهولة  وعار�شني  وخدمات 

موظفي اأك�شاك ق�شم »العلقات والتوا�شل«.

جمل�س جيتك�س« 

واملبتكرة  املهمة  ال��ت��وا���ش��ل  فعاليات  وم��ن 

يف  لي�شتمر  جيتك�س«  »جمل�س  يعود  احل��دث،  يف 

اإتاحة الفر�شة اأمام �شيوفه من كبار التنفيذيني 

واملديرين وروؤ�شاء املعلوماتية وامل�شوؤولني للتوا�شل 

فيما بينهم. 

اخلا�س  املنتدى  هذا  يوا�شل  اأن  املقرر  ومن 

التو�شع حتى العام املقبل 2014. 

خا�شة  زيارات  فتقّدم  جيتك�س«  »جولت  اأما 

قطاعات  على  م��وزع��ني  بعينهم  ع��ار���ش��ني  اإىل 

امل��ع��ر���س الث���ن���ي ع�����ش��ر، و���ش��ت��خ��دم ك���ل ج��ول��ة 

ا. جمموعات ي�شل عدد اأفرادها اإىل 20 �شخ�شاً

مركز دبي التجاري العالمي
ال��ع��امل��ي، منظم  ال��ت��ج��اري  دب��ي  م��رك��ز  يعد 

منظمي  اأكرب  من  ا  واحداً للتقنية،  جيتك�س  اأ�شبوع 

من  اأك��ر  م��ن  ميلكه  مب��ا  ال��ك��ربى،  الحتفاليات 

املعار�س  تنظيم  جمال  يف  اخل��ربة  من  ا  عاماً  34

العاملي  امل�شتوى  ذات  والفعاليات  وامل���وؤمت���رات 

املحليني  للعار�شني  ا  مقدماً الأو���ش��ط،  ال�شرق  يف 

اأ�شواق  يف  متعمقة  خربة  والدوليني  والإقليميني 

املنطقة.

تنظيم  ع��ن  امل�����ش��وؤول��ة  العمل  ف��رق  وُت��ن��ظ��م 

امل��ع��ار���س 16 م��ن اأك���رب امل��ع��ار���س واأه��م��ه��ا يف 

من�شة  فيها  امل�شاركة  لل�شركات  مقدمة  املنطقة، 

تتيح لها تنمية اأعمالها التجارية وتعزيزها.
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كل أبناء األرض شركاء
في الخطر

تغري املناخ

ال متل املنظمات الدولية الكبرى من 
رمبا  املناخ،  تغير  املتكرر خلطر  التحذير 
ألنها تدرك نظًرا لطبيعة عملها تأثيراته 
األرض  م��ن خطرة على مستقبل  األك��ث��ر 
وال���ع���ال���م، وت��ي��ق��ن��ه��ا م���ن أن أه����ل األرض 
ه��م وح��ده��م م��ن مي��ل��ك احل���ل ل��ك��ل تلك 
لفعل  يتحركوا  أن  عليهم  وأن  امل��خ��اط��ر، 

الشيء الصح اليوم.. قبل الغد.

أسواق عالمية
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على  ال�سيطرة  يف  اأخفقنا  اإذا  امل��ط��اف  نهاية 

اتخاذ  ال�سروري  وم��ن  الأر����ض..  ح��رارة  ارتفاع 

الحتبا�ض  غ��ازات  انبعاث  خلف�ض  عاجلة  تدابري 

احلراري، ومل�ساعدة البلدان على ال�ستعداد لعامل 

ي�سهد ظواهر مناخية وجوية متطرفة«. 

للبنك  اأع������ده  ال�����ذي  ال��ت��ق��ري��ر،  وي��ك�����س��ف 

امل��ن��اخ  اآث����ار  ل��ب��ح��وث  ب��وت�����س��دام  الدويل معهد 

درج��ات  ارت��ف��اع  اأن  كيف  املناخية،  والتحليالت 

ال�سكان  فئات  اأ�سد  �سيعر�ض �سحة  العامل  حرارة 

ويزيد  متزايدة  ملخاطر  رزق��ه��م  وم���وارد  �سعًفا 

بدرجة كبرية من امل�سكالت التي تكافح كل منطقة 

للتغلب عليها اليوم. 

وت�سمل النتائج الرئي�سية للتقرير: 

بحلول  ال�����س��ح��راء،  ج��ن��وب  اإف��ري��ق��ي��ا  يف   -

اجلفاف  نوبات  �ستوؤدي  القرن،  ه��ذا  ثالثينيات 

الأرا�سي  من  املئة  يف   40 اأن  اإىل  ال�سديد  واحلر 

�ساحلة  غ��ري  �ست�سبح  ب��ال��ذرة  الآن  ُت���زَرع  التي 

ارتفاع درجات  يت�سبب  لنمو ذلك املح�سول، وقد 

ب��اأرا���س��ي  ج�سيمة  خ�سائر  اإحل���اق  يف  احل����رارة 

القائمة  الرزق  �سبل  يهدد  مما  الع�سبية  ال�سافانا 

على الرعي. وبحلول خم�سينيات هذا القرن، من 

املتوقع اأن تزيد ن�سبة ال�سكان الذين يعانون نق�ض 

الوقت  يف  م�ستواها  عن  املئة  يف   90-25 التغذية 

احلايل. 

املحتمل  التغرُيرّ  ي��وؤدي  قد  اآ�سيا،  جنوب  يف   -

يف انتظام واآثار الأمطار املو�سمية البالغة الأهمية 

اإىل اأزمة خطرية يف املنطقة. 

باك�ستان  في�سانات  مثل  اأح��داث  ت�سيع  وق��د 

من  اأكرث  على  ��رت  اأثَّ التي   2010 عام  يف  رة  املُدمِّ

نوبات  يوؤدي ازدياد حدة  20 مليون �سخ�ض. وقد 

اأ�سدرت عدة تقارير  جمموعة البنك الدويل 

موؤخًرا حذرت عربها من اأن ارتفاع حرارة الأر�ض 

�سيوؤدي اإىل ن�سوء ظواهر مناخية حادة يف تطرفها 

ما  امل��دم��رة  والفي�سانات  ال�سديدة  كالأعا�سري 

يهدد ببقاء ماليني الب�سر يف دائرة الفقر.

»اأخف�سوا  عنوان  حتت  �سدر  تقرير  وبحث 

احل������رارة: ت��ق��ل��ب��ات امل��ن��اخ احل����ادة واآث���اره���ا 

الإق��ل��ي��م��ي��ة وم����ربرات امل���رون���ة« يف ال��ت��اأث��ريات 

درجتني  بني  الأر����ض  ح��رارة  لرت��ف��اع  املحتملة 

و4 درجات مئوية على الإنتاج الزراعي واملوارد 

املائية والنظم البيئية ال�ساحلية واملدن يف اأنحاء 

اإفريقيا جنوب ال�سحراء وجنوب اآ�سيا وجنوب 

�سرق اآ�سيا. 

ويبني التقرير اجلديد حتذيراته على تقرير 

العام  اأواخ���ر  يف  ال���دويل  البنك  ع��ن  �سدر  اآخ��ر 

 4 �ستزيد  الأر���ض  ح��رارة  اأن  اإىل  خل�ض  املا�سي 

درجات مئوية  )4 مئوية اأو 7.2 درجة فهرنهايت( 

بحلول  ال�سناعية  الثورة  قبل  ما  م�ستويات  عن 

نهاية هذا القرن اإذا مل تتخذ الآن تدابري من�سقة. 

نق�ص ال�سلع الغذائية

التي  ال��ت��اأث��ريات  م��ن  اأن  اإىل  التقرير  واأمل���ح 

درج��ت��ني  الأر������ض  ح����رارة  ارت���ف���اع  ع��ن  �ستنجم 

مئويتني يف العقود القليلة القادمة النق�ض املتكرر 

ال�سحراء،  جنوب  اإفريقيا  يف  الغذائية  ال�سلع  يف 

ي�سبب  م��ا  اآ�سيا  ج��ن��وب  امل��ط��ر يف  اأمن���اط  وت��غ��ريرّ 

اأج��زاء  وت��رك  الأج���زاء  بع�ض  تغرق  في�سانات 

اأو  ال��ري  اأو  الطاقة  لتوليد  كافية  مياه  بال  اأخ��رى 

املرجانية  ال�سعب  ت��ده��ور  ج��ان��ب  اإىل  ال�����س��رب، 

من  عنه  ين�ساأ  وما  اآ�سيا  �سرق  جنوب  يف  وموتها 

عر�سة  وزي���ادة  ال�سمكية،  الأر���س��دة  انخفا�ض 

على  عاتية  لعوا�سف  ال�ساحلية  واملدن  املجتمعات 

نحو متزايد. 

جيم  ال���دويل،  البنك  جمموعة  رئي�ض  وعلق 

ات  التغريرّ »ه��ذه  بقوله:  التقرير  على  كيم،  يونغ 

تظهر  ال�ستوائية  املناطق  يف  حدوثها  ع  ُيتوقَّ التي 

يف  املناطق  كافة  �ست�سيب  التي  ال�سعاب  م��دى 

الدول النامية األكثر تأثرًا.. 
وأزمات الغذاء تضرب الجميع 

تقرير عاملي يتناول الآثار النف�سية احلا�سلة جراء تغري املناخ
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نق�ض  اإىل  الهند  من  كبرية  اأج��زاء  يف  اجلفاف 

الغذاء واملعاناة على نطاق وا�سع.

- يف اأنحاء جنوب �سرق اآ�سيا، تتعر�ض موارد 

من  متزايدة  ل�سغوط  الريفية  املناطق  يف  ال��رزق 

�سدة  وازدي��اد  البحر  مياه  من�سوب  ارتفاع  ج��راء 

الُنُظم  به  تقوم  ما  و�سياع  ال�ستوائية  الأعا�سري 

اق��راب  مع  مهمة  خدمات  من  البحرية  البيئية 

الرتفاع يف حرارة العامل من 4 درجات مئوية. 

املحتمل  النزوح  ي��وؤدي  قد  املناطق،  كل  يف   -

املناطق  اإىل  املت�سررة  املحلية  املجتمعات  ل�سكان 

با�ستمرار  متنامية  اإع��داد  تعر�ض  اإىل  احل�سرية 

من �سكان امل�ستوطنات الع�سوائية ملخاطر موجات 

احلر، والفي�سانات، والأمرا�ض.

عوا�سف وجفاف

التي  املناطق  يف  الآث���ار  اإن  التقرير  وي��ق��ول 

ا�ستمر  واإذا  ��رة  ُم��دمِّ تكون  قد  الدرا�سة  �سملتها 

اإىل  مئويتني  درجتني  من  الأر���ض  ح��رارة  ارتفاع 

املتمثلة  العديدة  املخاطر  ف��اإن  مئوية،  درج��ات   4

من�سوب  وارت��ف��اع  احل��ر،  موجات  ح��دة  تزايد  يف 

م��ي��اه ال��ب��ح��ر، وه���ب���وب امل���زي���د م���ن ال��ع��وا���س��ف 

�سيكون  والفي�سانات  اجلفاف  وموجات  العاتية، 

اأ�سد  ه��م  م��ن  على  قا�سية  �سلبية  ت��داع��ي��ات  لها 

اأ�سواأ  كثرًيا من  اأن  التقرير  فقًرا و�سعًفا. ولحظ 

ا�ستطعنا  اإذا  تفاديها  العواقب قد ميكن مع ذلك 

درجتني  دون  احل��رارة  درجات  يف  الرتفاع  تقييد 

مئويتني.

مياه  من�سوب  ارت��ف��اع  ب���اأن  التقرير  ويفيد 

من  متوقًعا  كان  مما  اأكرب  ب�سرعة  يحدث  البحر 

 50 اإىل  ي�سل  مبا  املن�سوب  هذا  ارتفاع  واأن  قبل 

القرن رمبا  �سنتيمًرا بحلول خم�سينيات هذا 

النبعاثات  ب�سبب  تفاديه  يتعذر  بالفعل  اأ�سبح 

ال�سابقة. 

ويف بع�ض احل��الت، قد تتحقق الآث��ار يف 

مل  اإذا  املثال،  �سبيل  فعلى  كثرًيا،  اأق��رب  وقت 

تتخذ تدابري للتكُيرّف، فاإن ارتفاع من�سوب مياه 

البحر 15 �سنتيمًرا مع ازدياد حدة الأعا�سري 

بحلول  بانكوك  اأجزاء  من  كثري  باإغراق  ينذر 

ثالثينيات هذا القرن.

العامل  يف  املزدهرة  النامية  املدن  وتعترب 

يف  للخطر  عر�سة  الأماكن  اأ�سد  من  النامي 

العامل من جراء تغري املناخ. وي�سف التقرير 

جديدة  »جتمعات  باأنها  احل�سرية  املناطق 

احل�سر  �سكان  اأن  ويرى  للمخاطر«.  للتعر�ض 

خماطر  ي��واج��ه��ون  منهم  ال��ف��ق��راء  ول�سيما 

داهمة من جراء تغرُيرّ املناخ. 

مثل  م��دن  يف  ع�سوائية  م�ستوطنات  ويف 

بالهند،  وكلكتا  الفلبني  يف  و�سواحيها  مانيال 

تركز جمموعات كبرية من ال�سكان غالًبا ما 

الكهرباء  مثل  الأ�سا�سية  اخلدمات  اإىل  تفتقر 

وال�سرف ال�سحي والرعاية ال�سحية والبنية 

التحتية وامل�سكن الدائم. 

النا�ض معر�سني  الأماكن، يكون  ويف هذه 

ب�سدة للظواهر املناخية العاتية مثل العوا�سف 

ا اأ�سد  والفي�سانات. ويكون احلر ال�سديد اأي�سً

وطاأة منه يف املدن.

جنوب اآ�سيا

تقرير اآخر عن الو�سع �سادر من البنك 

بع�ض  يف  املياه  ن��درة  اأن  اإىل  ي�سري  ال��دويل 

اأخرى  مناطق  يف  الزائدة  ووفرتها  املناطق 

ميثالن �سمة رئي�سية لتغري املناخ يف جنوب 

اآ�سيا.

الرياح  موا�سم  ات�ساق  عدم  �سيوؤثر  كما 

املرتفعة  احل��ر  وموجات  املطرية  املو�سمية 

املحا�سيل وغلتها.  بدرجة غري معتادة على 

جبال  ب�سل�سلة  اجل��ل��ي��د  ذوب����ان  فتناق�ض 

وجريانها  املياه  تدفق  �سيقلل من  الهيماليا 

يف اأح����وا�����ض اأن���ه���ار الإن����دو�����ض وال��غ��اجن 

وبراهمابوترا. 

هذا  اإىل  نظرنا  ما  »اإذا  التقرير:  ويقول 

بحرمان  يهدد  فاإنه  كلية،  نظرة  النخفا�ض 

كفايتهم  م��ن  الأ�سخا�ض  م��ن  امل��الي��ني  مئات 

احل�سول  على  وال��ق��درة  وال��غ��ذاء،  املياه،  من 

بنغالدي�ض  و�ستواجه  بانتظام.  الكهرباء  على 

في�سانات  الهنديتان  ومومباي  كلكتا  ومدينتا 

من�سوب  يف  وارتفاع  عاتية،  واأعا�سري  غامرة، 

مياه البحر، ويف درجات احلرارة«.

اإفريقيا  يف  ال�ساحلية  امل��دن  تو�سع  وم��ع 

اإىل  �سكانها  من  فقًرا  الأ�سد  ي�سطر  واآ�سيا، 

واإىل  للعي�ض  القابلة  اأط��راف��ه��ا  اإىل  اللجوء 

املناطق املعر�سة لأ�سد اأخطار تغري املناخ. 

غري  الع�سوائية  م�ستوطناتهم  وت�سطف 

وت�سكل  الأنهار  �سواطئ  امتداد  على  الر�سمية 

ب�سوء  تت�سم  التي  الواطئة،  باملناطق  عناقيد 

العامة  اخل��دم��ات  وق��ل��ة  ال�سحي  ال�����س��رف 

وانعدام احلماية من هبوب العوا�سف وارتفاع 

من�سوب مياه البحر والفي�سانات.

من  املوؤلفة   - املحلية  املجتمعات  وه��ذه 

فقراء املدن ال�ساحلية واجلزر الواطئة - ُتعد 

الحل يكمن في تضافر 
جهود الجميع لتنظيف 

عالمهم من الملوثات 

حلول بسيطة لألزمة العاصفة
ماذا عن احللول؟

 : بقوله  ال�سوؤال  يونغ كيم على  الدويل، جيم  البنك  رئي�ض جمموعة  يجيب 

هناك اأكرث من حل للم�سكلة الكربى، فاأنا ل�ست ممن يوؤمنون باأن روؤية العلماء 

امل�ستقبلية الواردة يف هذا التقرير قدر حمتوم على الفقراء، بل اإنني يف حقيقة 

الأمر على اقتناع تام باأن يف ا�ستطاعتنا اأن نخف�ض اأعداد الفقراء حتى يف مثل 

ن�ستطيع  اإننا  املناخ.  تغري  جراء  من  قا�سية  حتديات  يواجه  الذي  العامل  هذا 

اأن ن�ساعد املدن يف اأن تنمو منًوا نظيًفا قادًرا على املرونة يف وجه تغري املناخ، 

مطوية �سادرة عن البنك الدويل لتوعية الأطفال بخطر التغري املناخي
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تغري  ملخاطر  ا  تعر�سً العامل  مناطق  اأ�سد  من 

املوارد الالزمة  تعبئة  واأقلها قدرة على  املناخ 

بازدياد  يت�سم  عاملًا  ه��وؤلء  ويواجه  للتكيف، 

الغذاء يف  لإم��دادات  املناخ  تغري  التهديد من 

واحلقول  ال�سحراء  جنوب  اإفريقيا  منطقة 

اآ�سيا  امل��ائ��ي��ة يف ج��ن��وب  وامل����وارد  ال��زراع��ي��ة 

الثالثة  العقود  اآ�سيا يف غ�سون  �سرق  وجنوب 

املقبلة، يف حني ت�سكل الظواهر اجلوية احلادة 

خطًرا على منازلهم وعلى حياتهم.

جنوب �سرق اآ�سيا

�سرق  جنوب  منطقة  يف  الو�سع  ويتكرر 

اآ�سيا، حيث �ستقع املدن ال�ساحلية حتت وطاأة 

اإجهاد �سديد نتيجة لتغري املناخ.

البحر  مياه  من�سوب  ارت��ف��اع  ���س��اأن  فمن 

اإذا  الأربعينيات  بحلول  رمبا  �سنتيمًرا،   30

ا�ستمرت الأمور يف �سريها كاملعتاد، اأن يت�سبب 

واإغ���راق  ب��امل��دن  عاتية  في�سانات  ح��دوث  يف 

املاحلة  باملياه  الواطئة  الزراعية  الأرا���س��ي 

امليكونغ  نهر  دلتا  وُتعد  باملحا�سيل.  ال�سارة 

اإنتاج الأرز  يف فييتنام، وهي من اأهم مناطق 

ملخاطر  خ��ا���ض  ب�سكل  معر�سة  ال��ع��امل،  يف 

لرتفاع  وميكن  البحر.  مياه  من�سوب  ارتفاع 

من�سوب مياه البحر 30 �سنتيمًرا اأن يوؤدي اإىل 

املئة.  يف   12 بنحو  املح�سول  اإنتاج  انخفا�ض 

اأن  العوا�سف  ل�سدة  ُيتوقع  نف�سه،  الوقت  ويف 

تزداد.

اإليه  �سيوؤدي  ما  ا  اأي�سً التقرير  وي�سف 

هالك  من  املحيطات  حمو�سة  درج��ة  ارتفاع 

موجات من الجفاف واألعاصير 
وازدياد حرارة األرض 

للمناخ، واأن جند �سباًل  اأ�ساليب زراعية ذكية مالئمة  واأن نبتكر 

اأن��واع  واأداء  الطاقة  ا�ستخدام  كفاءة  من  ك��ٍل  لتح�سني  مبتكرة 

الطاقة املتجددة. ومبقدورنا اأن نعمل بالتعاون مع البلدان املعنية 

و�سع  يف  ن�ساعد  واأن  الأحفوري  للوقود  ال�سار  الدعم  اإلغاء  على 

اإيجاد  اإىل  اأن توؤدي يف نهاية املطاف  ال�سيا�سات التي من �ساأنها 

�سعر م�ستقر للكربون.

مع  العمل  على  م�سممون  »نحن  ق��ائ��اًل  كالمه  كيم  وت��اب��ع 

البلدان املختلفة لإيجاد احللول، لكن العلم وا�سح جلي. ول بديل 

خف�ض  ع��بء  ويقع  وطموحة،  جريئة  وطنية  اأه���داف  و�سع  عن 

النبعاثات الكربونية اليوم على عاتق القليل من البلدان الكربى 

ذات القت�ساد القوي«. 

واليوم، ي�ساعد البنك الدويل 130 بلًدا على اتخاذ اإجراءات 

ملواجهة تغرُيرّ املناخ، ويف العام املا�سي، �ساعف اإقرا�سه التمويلي 

الذي ي�سهم يف اأن�سطة التكُيرّف. 

كما ي�ساند البنك على نحو متزايد اإجراءات على اأر�ض الواقع 

الفقراء على اخلروج من براثن  ت�ساعد  التي  امل�سروعات  لتمويل 

الفقر وزيادة مرونتهم يف مواجهة تغري املناخ وحتقيق تخفي�ض يف 

انبعاث الغازات ال�سارة.

لل�سعب املرجانية وما توؤديه من منافع كماأوى 

العوا�سف،  وج��ه  يف  واحل��م��اي��ة  ل��الأ���س��م��اك، 

وتناق�ض الدخل الناجم عن ال�سياحة. 

لرتفاع  ا  اأي�سً ميكن  اإن��ه  التقرير  ويقول 

درجة حرارة املياه ودمار املوائل الطبيعية اأن 

يوؤديا اإىل حدوث انخفا�ض ن�سبته 50 يف املئة 

يف ح�سيلة ال�سيد يف جنوب الفلبني.

اإفريقيا جنوب ال�سحراء

ال��دويل  البنك  رئي�ض  حل��دي��ث  وت��اأك��ي��ًدا 

عن الأزمة، تبني للباحثني يف منطقة اإفريقيا 

جنوب ال�سحراء اأن الأمن الغذائي �سيكون هو 

التحدي الأكرب والأو�سع نطاًقا، يف ظل خماطر 

معدلت  يف  والتحولت  والفي�سانات  اجلفاف 

واأماكن هطول الأمطار.

ارتفاع  ح��ال  يف  اأن��ه  للباحثني  تاأكد  كما 

2.0 درجة   - 1.5 ي��راوح بني  احل��رارة مبا 

يف  واجل��دب  اجلفاف  ي�سهم  ف�سوف  مئوية، 

املئة  يف   80 اإىل   40 م��ن  امل��زارع��ني  ف��ق��دان 

وال��ذرة  ال���ذرة  ل��زراع��ة  ال�ساحلة  الأرا���س��ي 

الثالثينيات  ب��ح��ل��ول  وال�����س��رغ��وم  ال��رف��ي��ع��ة 

والأربعينيات.

الذي  الأرب��ع درجات مئوية،  اأما يف عامل 

قد يحل يف حوايل الثمانينيات، فقد ينخف�ض 

ت�سل  بن�سبة  الأمطار  لهطول  ال�سنوي  املعدل 

الإف��ري��ق��ي، يف  امل��ئ��ة يف اجل��ن��وب  30 يف  اإىل 

حني �سي�سهد �سرق اإفريقيا مزيًدا من هطول 

الأمطار، وفًقا للعديد من الدرا�سات. وميكن 

اأن يراجع الغذاء املتاح ملا�سية املراعي نتيجة 

البيئية  ال��ُن��ظ��م  يف  ت��غ��ريات  م��ن  �سيطراأ  مل��ا 

ال�سافانا  مناطق  حتول  مثل  الرعي،  مبناطق 

من اأرا�ض ع�سبية اإىل اأرا�ض خ�سبية مع تزايد 

م�ستوى ثاين اأك�سيد الكربون.
مطوية �سادرة عن البنك الدويل لتوعية الأطفال بخطر التغري املناخي
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جراحة ناجحة لقلب االقتصاد والمجتمع
العمالة والتصحيح

توشك املهلة املمنوحة لتصحيح أوض��اع العمالة يف اململكة على االنتهاء، بعد أن جرى مدها إلى 
نهاية العام الهجري اجلاري 1434ه�، وتشير املالمح األولية إلى جناح احلملة يف إعادة بعض التوازن إلى 
امليزان االقتصادي، والذي تأثر كثيًرا خالل الفترة املاضية نظًرا للممارسات املالية السيئة لكثير من 
أفراد العمالة السائبة، فيما يؤكد تعاون املجتمع مع القائمني على احلملة بغية إجناحها، مدى رغبة 
اجلميع يف التخلص من التأثيرات االجتماعية واألمنية التي تخلفها تلك العمالة، فضاًل عن خطرها 

املتعاظم على الهوية الدينية والثقافية للمملكة.
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ت�صحيح  ملف  مبتابعة  املكلفتني  والداخلية  العمل 

و�صع العمالة.

من  ال�صديد  تخوفه  احل�صيني  ي��ب��دي  ك��ذل��ك 

احلكيمة  القرارات  العمال  ه��وؤالء  بع�ض  ا�صتخدام 

�صاوؤوا  ما  فريتكبوا  الت�صحيح،  مهلة  مبد  اخلا�صة 

الرقابة  م��ن  يفلتون  وق��د  امل�صترتة،  اجل��رائ��م  م��ن 

اأنهم  يوؤمنون  اأو  يعتقدون  كونهم  الآخ��ر،  اأو  ل�صبب 

بفعل  اأخ��رى  مرة  البالد  اإىل  العودة  ي�صتطيعوا  لن 

نظام  واأهمها  ال�صاأن،  االإج��راءات احلازمة يف هذا 

الب�صمة املعمول به يف اجلوازات واملطارات ومنافذ 

الدخول اإىل البالد كافة.

ويقول اإن هوؤالء قد ت�صول لهم نفو�صهم ارتكاب 

اأعمال �صرقة اأو ابتزاز اأو التعدي على البع�ض، اأو اأي 

�صيء اآخر، مدفوعني يف ذلك باحلقد اأو االنتقام من 

يف  اال�صتمرار  من  حرمتهم  كونها  نف�صها،  االأنظمة 

، اأو ق�صت على رغبتهم يف االإثراء  بث �صمومهم مثالاً

نقل  اأو  ال�صباب،  اإف�صاد  عرب  م�صروعة  غري  بطرق 

ال�صليمة  الرتبية  واأ�ص�ض  لقواعد  املخالفة  ثقافتهم 

اإىل اأبناء اململكة و�صبابها.

ر�تب متدن.. جودة �أقل 

علي  ب�ن  را�ص��د  د.  االقت�صادي  الكاتب  وي��رى 

ال��واف��دة،  العمالة  من  كثري  م�صكلة  اأن  الدو�ص�ري 

البقاء  اأو  للعمل  وا�صتعدادهم  رغبتهم  اأن  يف  تكمن 

يف اململكة والبحث عن فر�ض عمل حتقق لهم دخوالاً 

يدفعهم  دولهم  عليه يف  اأعلى مما ميكن احل�صول 

العمل  طبيعة  عن  النظر  بغ�ض  بالعمل  القبول  اإىل 

ا.  املتاح اأو االأجر املدفوع اأو كليهما معاً

ويف مقابل هذا تر�صى بع�ض املن�صاآت مب�صتوى 

العمل  تكاليف  اأجل خف�ض  االإنتاجية من  متدّن من 

امل�صتخدم يف اإنتاج �صلعة اأو تقدمي خدمة معينة، ما 

عادة  تعرف  والتي  املقنعة  البطالة  من  ا  نوعاً يوجد 

بتلك العمالة التي لو مت �صحبها من �صوق العمل فلن 

توؤثر على االإنتاج الكلي. 

يف  كثريين  لدى  الرغبة  �صبق  ما  مع  ويت�صافر 

تقليل فر�ض العمل املتاحة لل�صعوديني، فتزداد فر�ض 

ال�صعودي،  العمل  �صوق  يف  �صافرة  بطالة  ح��دوث 

عمالة  عنه  ينتج  ما  املواطنة،  العمالة  بني  خا�صة 

وطنية موؤهلة تبحث عن عمل وال جتده.

ت�أثري�ت مقلقة

يعدد الباحث د.�صهل بن رفاع بن �صهيل الروقي 

العمالة  ق�صية  خلفها  التي  ال��ت��اأث��ريات  م��ن  ا  ع���دداً

امل�صلم،  املجتمع  عقيدة  يف  التاأثري  منها  ال�صائبة، 

ب�صب ما حتمله من اأخالق واأفكار ومعتقدات وعادات 

حتى  ال�صليم،  النهج  ع��ن  بعيد  معظمها  وتقاليد 

الطقو�ض  منهم  يقيم  واملنطق، كمن  للعقل  بالن�صبة 

يف  وا���ص��ح  ب�صكل  ذل��ك  وي��وؤث��ر  جم�صم،  اأو  لتمثال 

�صلوك االأطفال الذين يرتبون على اأيدي اخلادمات 

باأمور  جهل  من  امل�صلمات  غري  وخا�صة  واملربيات 

املربية  اأو  واالأخالق؛ كون اخلادمة  والعقيدة  الدين 

ا وعادات وتقاليد  ا واأخالقاً تغر�ض يف نف�ض الطفل قيماً

تخالف االإ�صالم، اإ�صافة اإىل ن�صر املخدرات واملواد 

التحلل  فيحدث  وال�صباب،  املراهقني  بني  االإباحية 

االأخالقي والتفكك االأ�صري.

العمالة  ف���اإن  باالقت�صاد  يتعلق  فيما  اأم���ا 

ال�صائبة غري النظامية تكلف خزينة الدولة نفقات 

ي������رى االإع������الم������ي حم��م��د 

بجريدة  )ال�صحفي  احل�صيني 

احلكيمة  ال���ق���رارات  اأن  ال��ري��ا���ض( 

العمالة  اأو���ص��اع  ت�صحيح  ب�صاأن  املتخذة 

وتنفيذها  التعاطي  يف  قوة  اإىل  حتتاج  باململكة 

اأو من  اأر�ض الواقع، �صواء من اجلهات املعنية  على 

ت�صرفات  اأن  اإىل  ا  م�صرياً اأنف�صهم،  املجتمع  اأف��راد 

بع�ض من ي�صتقدمون تلك العمالة تثري االأ�صى، وت�صي 

بعدم مراعاتهم مل�صلحة الوطن.

الع�صرات  ي�صتقدم  البع�ض  اإن  احل�صيني  وقال 

من العمال، ثم يرتكهم يف ف�صاء اململكة، يفعلون ما 

مادي،  مقابل  على  منهم  احل�صول  مقابل  ي�صاوؤون 

فاإنه  عمل  ب��ال  ا  و���ص��ه��وراً ��ا  اأي��اماً يظل  اأغلبهم  والأن 

يرتكب ما يحلو له من اجلرائم كي يويف لكفيله مبا 

يطلبه منه من اأموال، ويحول الأ�صرته ما يحتاجونه 

ا لنظرية الغاية تربر  ا عملياً من نفقة، مبا يعد تطبيقاً

الو�صيلة، غري عابئ مبا اإذا كان ما يجنيه من مال 

حالل اأو حرام.

الوطن  على  يخافون  مب��ن  احل�صيني  ويهيب 

بالعمالة  املكد�صة  املناطق  اإىل  جولة  يف  يذهبوا  اأن 

البالد  تعي�صها  التي  املاأ�صاة  ليدركوا حجم  ال�صائبة 

تلك  ع��رب  ين�صرون  ف��ه��وؤالء  اأب��ن��ائ��ه��ا،  بع�ض  بفعل 

العمالة اجلرائم والقالقل والفنت يف املجتمع، الفتاًا 

اإىل اأهمية ال�صرب بيد من حديد على كل من يثبت 

بتو�صيح  يبادر  فوق، حتى  فما  لديه ع�صر عمال  اأن 

ال  من  بت�صفري  ويلتزم  القانوين،  موقفهم 

اململكة،  خ���ارج  منهم  اإل��ي��ه  ي��ح��ت��اج 

االأجهزة  تام مع  ب�صكل  ويتعاون 

امل��ع��ن��ي��ة خ��ا���ص��ة وزارت����ي 

تأثير الحملة 
املحاور،  من  كثري  ا يف  وا�صحاً والعمل  الداخلية  وزارتا  بها  ت�صطلع  التي  احلملة  تاأثري  يبدو 

املخالفة  العنا�صر  جميع  من  البالد  تخلي�ض  على  قدرتها  يف  املجتمع  بثقة  يتعلق  فيما  خا�صة 

للنظام، كما يت�صح تاأثريها يف �صوق االإ�صكان ب�صكل خا�ض، والذي كان يعاين من عمالة �صائبة 

تتعلم من خالله البناء، فتكون النتيجة ت�صوهات باملبنى، ورداءته كمنتج نهائي، كما اأن ا�صتمرار 

الباب  يفتح  نف�صه  الوقت  امل�صاكن، ويف  لت�صييد  لعمل موؤ�ص�صي جيد  اأن يكر�ض  �صاأنه  احلملة من 

ا اأمام ال�صباب ال�صعودي لتاأ�صي�ض واإدارة موؤ�ص�صات و�صركات متخ�ص�صة يف ت�صييد امل�صاكن. وا�صعاً
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 ، ع��ام��الاً  33.496 احل��م��ل��ة 

املنقولني  اإْجَمايل  بذلك  لي�صل 

ب���دء احلملة  ُم���ْن���ُذ  ال��ق��ط��اع  ل����ذات 

 13.642 نقل  حني  يف   ، عامالاً  113.578

ع���ام���الاً خ��دم��ات��ه��م ل��ق��ط��اع جت�����ارة اجل��م��ل��ة 

القطاع  لنف�ض  املنقولني  اإْجَمايل  ليبلغ  والتجزئة، 

 . ُمْنُذ بدء احلملة 49.057 عامالاً

اإىل  ال����وزارة  ن�صرتها  ال��ت��ي  البيانات  وت�صري 

نقل  ب��ع��د  اأو���ص��اع��ه��م  ع��ام��الاً   5.564 ت�صحيح 

والنظافة  ال�صيانة  م��ق��اوالت  لقطاع  خدماتهم 

عامالاً   13.153 اأ���ص��ل  م��ن  واالإع��ا���ص��ة  والت�صغيل 

و�صل عدد  ذات��ه، يف حني  للقطاع  بدء احلملة  منذ 

ال�صناعات  لقطاع  خدماتهم  نقلوا  الذين  ال  الُعمَّ

 12.151 اإْجَماليهم  ليبلغ  3.831 عامالاً  التحويلية 

ع��ام��الاً ل���ذات ال��ق��ط��اع م��ن ب��داي��ة احل��م��ل��ة، بينما 

من  التغذية  لقطاع  خدماتهم  عامالاً   3.811 ل  حوَّ

وال�صحة  التعليم  جم��ال  يف  ا  خ�صو�صاً متزايدة 

التحويالت  ت���وؤدي  فيما  االأخ����رى،  واخل��دم��ات 

االأموال  روؤو�ض  ت�صرب  يف  ا  دوراً العك�صية  النقدية 

وحتركها اإىل اخلارج.

اقت�صادية  التاأثريات م�صاكل  بتلك  ترتبط  كما 

اأخرى تكمن يف انت�صار جرمية الت�صرت على العمالة، 

من  كثري  عن  التغا�صي  �صبيل  يف  الر�صوة  وتف�صي 

ازدي��اد  اإىل  ي���وؤدي  م��ا  النظامية،  غ��ري  التعامالت 

امل�صالح  داخ��ل  وتغلغله  االإداري  الف�صاد  �صراهة 

احلثيثة  اجلهود  من  بالرغم  املختلفة  احلكومية 

واملتوا�صلة ال�صتئ�صاله.

وي��ع��ت��رب ك��ث��ري م��ن االق��ت�����ص��ادي��ني اأن ظ��اه��رة 

الت�صرت تعد اأحد اأهم اأ�صكال الت�صوهات االقت�صادية 

امل�صوؤولة  الرئي�صة  العوامل  اأحد  وكذلك  اململكة،  يف 

القطاع  واإب��ط��اء من��و  ال��ب��ط��ال��ة،  ن�صب  زي���ادة  ع��ن 

اإن�صاء  يف  الراغبني  لل�صعوديني  واملتو�صط  ال�صغري 

م�صاريعهم اخلا�صة.

ك��م��ا اأن ازدي����اد اأع����داد ت��ل��ك ال��ع��م��ال��ة دومن��ا 

بع�صهم  ال�صتغالل  الفر�صة  يتيح  رقابة  اأو  تنظيم 

التاأثري  اأو  اأمن البلد امل�صيف،  للقيام باأعمال مت�ض 

باجتاهات م�صادة للوطن الذي يقيمون فيه، وهذا 

من  االأجنبي،  بالعن�صر  تتعلق  عوامل  بعدة  يرتبط 

واالنتماء  والفكر  واجلن�صية  الديني  املعتقد  حيث 

ال�صيا�صي.

�أرق�م و�إح�ص�ئي�ت

عن  ال�صادرة  واالإح�صائيات  االأرق���ام  تو�صح 

451 األف عامل ا�صتفادوا  وزارة العمل اأن اأكرث من 

ِم��ْن  املخالفني  الأو���ص��اع  الت�صحيحية  املهلة  م��ن 

فرتة  بدء  منذ  وذلك  واالأف��راد،  والَعَمالة  املُْن�صاآت 

املهلة الت�صحيحية حتى االأ�صبوع ال�صابع منها، فيما 

ال تتوفر اأرقام موثقة حول الو�صع بعد هذا التاريخ، 

العام  نهاية  حتى  املمتدة  املهلة  انتهاء  انتظار  يف 

الهجري.

وبلغ عدد العمالة الذين مت نقل خدماتهم منذ 

 ، عامالاً  239.837 ال�صابع  االأ�صبوع  املهلة حتى  بدء 

يف  خدماتها  ُنِقَلْت  التي  العمالة  اإجمايل  بلغ  فيما 

املتو�صط  وو�صل   ، عامالاً  73.680 ال�صابع  االأ�صبوع 

ا.  االأ�صبوعي لطلبات نقل اخلدمة 34.262 طلباً

وا اأو���ص��اع��ه��م  ك��ذل��ك ب��ل��غ ع���دد ال��ذي��ن َغ�����ريَّ

ال�صابع  االأ���ص��ب��وع  يف  منهم  ع��ام��ال،   211.262

تغيري  لطلبات  اأ�صبوعي  مبتو�صط   ، عامالاً  83.573

ا. املهنة بلغ 30.180 طلباً

�لت�صييد و�لبن�ء يف �ملقدمة

والبناء وجتارة اجلملة  الت�صييد  اأن�صطة  جاءت 

والتجزئة يف مقدمة االأن�صطة االقت�صادية التي ُنِقَلْت 

لقطاع   %49 بواقع  وذل��ك  العمالة،  خدمات  اإليها 

البناء و20% لن�صاط اجلملة. 

ال  الُعمَّ عدد  بلغ  والبناء،  الت�صييد  قطاع  ويف 

ِمْن  ال�صابع  االأ�صبوع  يف  خدماتهم  نقلوا  الذين 

»اإت�ض  بنك  اأجراها  حديثة  درا�صة  ا  اقت�صادياً الالفتة  ال��ق��راءات  من 

اإ�ض بي �صي« اأفادت  اأن ثلث الرجال )31%( يف دولة االإمارات يفكرون يف 

اللجوء اإىل مدخرات التقاعد يف االأوقات ال�صعبة جراء اأحداث غري متوقعة 

تواجههم، مقارنةاً مع اأقل من ربع الن�صاء ) %21(.

واأكرث  ا،  �صوقاً  15 يف  م�صتهلك  األف   15 �صملت  التي  الدرا�صة  والحظت 

ا لدى املدخرين للجوء  ا كبرياً من األف �صخ�ض من دولة االإمارات، ا�صتعداداً

وجدت  اأنها  غري  املالية،  امل�صاكل  تعرت�صهم  عندما  التقاعد  مدخرات  اإىل 

بانتظام، فال  املال  يدخرون  االإم��ارات ال  االأ�صخا�ض يف  50% من  اأن  ا  اأي�صاً

يبقى للكثريين اأي خيار �صوى اللجوء اإىل اإجراءات متطرفة اأكرث عند املرور 

مب�صاعب مالية.

اقتناء  الدرا�صة هو جراء  اليوم وفق  يعانيه املدخر  الذي  املايل  العبء 

نار
م

ثمن المستقبل

محمد اليامي - كاتب اقت�صادي
mohamdalyami@gmail.com
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تنسيق.. وتوعية
حملة  الإجن���اح  الداخلية  وزارة  م��ع  التعاون  اإط���ار  يف  ك��ربى  ا  ج��ه��وداً العمل  وزارة  تبذل 

الت�صحيح، ومن ذلك توفري مبنى م�صتقل يف مكتب العمل مبدينة الريا�ض ومدينة اخلرب وبع�ض 

املدن االأخرى ال�صتقبال االأعداد الكبرية ِمْن الَعمالة التي ُتراجع مكاتب العمل خالل احلملة، 

ورفع الطاقة اال�صتيعابية ملراكز االت�صاالت التابعة للوزارة اإىل ثالثة اأ�صعاف، وذلك ملواجهة 

االت�صاالت الكثرية التي َتِرد اإىل مراكز االت�صاالت اأثناء احلملة الت�صحيحية.

كذلك عملت وزارة العمل على ت�صهيل اإجراءات ت�صحيح االأو�صاع، عرب التن�صيق مع وزارة 

َرة للَعمالة الإطالعهم على اآليات وتفا�صيل  اخلارجية بلقاء ممثلي بع�ض �صفارات الدول املُ�صدِّ

وتو�صيح  احلملة،  اأثناء  ال�صفارات  تواجه  التي  ال�صعوبات  ومناق�صة  الت�صحيحية،  احلملة 

وتوعيتهم  االأو�صاع  ت�صحيح  اإج��راءات  رعاياها  على  للت�صهيل  عمله  ال�صفارات  ِمْن  املطلوب 

ب�صوابط احلملة.

كما خاطبْت وزارة العمل �صفارات الدول املُ�صِدَرة للعمالة لرت�صيح مندوب لها يف مكاتب 

ال الذين يرغبون يف ت�صحيح اأو�صاعهم. العمل مل�صاعدة رعايا ُبلدانهم ِمْن الُعمَّ

حني  يف  احلملة،  بدء  ُمْنذ  عمال   11.206 اأجمايل 

وحمالت  ور���ض  اإىل  خدماتهم  عمال   3.105 نقل 

ال�صيانة لي�صل اإْجماليهم اإىل 9.103 عمال.

وج����اء يف امل��رك��ز ال��ث��ال��ث ن�����ص��اط اخل��دم��ات 

خدماتهم  ع��ام��الاً   1.511 نقل  حيث  ال�صخ�صية 

 ، ملُْن�صاآت اأخرى لي�صل اإجماليهم اإىل 4.338 عامالاً

نقل  لن�صاط  خدماتهم  عامالاً   1.411 نقل  حني  يف 

لنف�ض  املنقولني  ب��اإْج��م��ايل  امل���دن  خ���ارج  ال��رك��اب 

 . القطاع 4.096 عامالاً

اجلماعية  اخل��دم��ات  بن�صاط  يتعلق  وف��ي��م��ا 

 1.212 نقل  اإىل  االإح�صائيات  ت�صري  واالجتماعية، 

ِمْن  ال�صابع  االأ�صبوع  خالل  اإليه  خدماتهم  عامالاً 

هذا  اإىل  االإْج��َم��ايل  لي�صل  الت�صحيحية،  احلملة 

، يف الوقت الذي غري  القطاع 3.390 عامالاً

ن�صاط  اإىل  خدماتهم  عامالاً   968 فيه 

اإْجَمايل  ليبلغ  ال�صياحي  االإي��واء 

املنقولني لذات القطاع 2.702 عامل.

�أكرث �ملن�طق نقلاً للخدم�ت

رغم اأن منطقة مكة املكرمة تعد املركز االأكرث 

ال�صريف،  احلرم  الحت�صانها  ا  نظراً وحيوية  جتارة 

اإال اأن اإح�صائيات وزارة العمل جاءت بها يف املركز 

ا  ت�صحيحاً اململكة  مناطق  اأك��رث  حيث  م��ن  ال��ث��اين 

لو�صع العمالة، رمبا ملا متتاز به الريا�ض من كونها 

واالأن�صطة  امل�صالح  وتركز  للبالد،  االأوىل  العا�صمة 

ال�صخمة فيها.

الريا�ض  يف  خدماتهم  نقلوا  الذين  عدد  وبلغ 

25.802 عامالاً خالل االأ�صبوع ال�صابع من احلملة، 

فيما بلغ اإجمايل العمالة التي ُنِقَلْت خدماتها يف ذات 

. املنطقة منذ بدء احلملة 75.833 عامالاً

ويف مكة املكرمة وخالل الفرتة نف�صها بلغ عدد 

و�صل  بينما   ، عامالاً  15.957 خدماتهم  نقلوا  من 

احلملة  ب��دء  منذ  املنطقة  نف�ض  يف  العدد  اإجمايل 

املنورة  املدينة  العدد يف  بلغ  فيما   ، عامالاً  45.576

اإجماليهم  وو�صل  خدماتهم،  نقلوا  عامل   3.701

. 9.056 عامالاً

باقي  واملدينة  ومكة  الريا�ض  بعد  ج��اءت  ث��م 

املدن على النحو التايل :

نقلوا  مل���ن  ال���ع���دد  ب��ل��غ  ال��ق�����ص��ي��م  م��ن��ط��ق��ة  يف 

 ، عامالاً  3.189 ال�صابع  االأ�صبوع  خالل  خدماتهم 

 11.504 املنطقة  لنف�ض  املنقولني  ع��دد  باإْجَمايل 

عمال ُمْنُذ بدء احلملة.

الذين  العمالة  ع��دد  بلغ  ال�صرقية  املنطقة  يف 

نقلوا خدماتهم يف االأ�صبوع ال�صابع 16.164 عامالاً 

فيما و�صل اإْجَماليهم من بدء احلملة اإىل 32.320 

. عامالاً

ويف منطقة ع�صري بلغ عدد العمال الذين نقلوا 

وبلغ   ، عامالاً  2.247 ال�صابع  االأ�صبوع  يف  خدماتهم 

. االإْجمايل منذ بدء احلملة 11.747عامالاً

يف  خدماتهم  ع��ام��الاً   1.482 نقل  حائل  ويف 

 5.833 اإجمايل  من  احلملة،  ِمن  ال�صابع  االأ�صبوع 

 . عامالاً

ويف منطقة جازان بلغ 1.276 عامالاً من اأ�صل 

3.267 عامالاً منذ بدء الفرتة، ويف منطقة جنران 

بذلك  لي�صل   ، عامالاً  1.261 امل�صتفيدين  عدد  بلغ 

احلملة  بدء  ُمْنُذ  املنطقة  ل��ذات  املنقولني  اإْجَمايل 

. 5.876 عامالاً

تبوك  منطقة  يف  ذات��ه  االأ�صبوع  يف  العدد  وبلغ 

. 1.196 عامالاً من اإجمايل2.812 عامالاً

من  عامالاً   243 العدد  بلغ  الباحة  منطقة  ويف 

ا�صتفاد  فيما  خدماتهم،  نقلوا  عمال   2.104 اأ�صل 

املهلة  ِمْن  ال�صمالية  460 عامالاً يف منطقة احلدود 

الت�صحيحية، يف نقل خدماتهم اإىل ُمْن�صاآت واأفراد 

نقلوا  الذين  عامالاً   2.193 اإجمايل  من  اآخ��ري��ن، 

خدماتهم منذ بدء احلملة، و665 عامالاً يف منطقة 

. اجلوف من اإجمايل 3.141 عامالاً

منزل، اإذ ك�صف 45% من املجيبني اأن �صراء منزل اأو ت�صديد قر�ض �صكني اأثر 

ا على قدرتهم على االدخار للتقاعد. ا ملحوظاً تاأثرياً

باملقارنة  التقاعد  باملحافظة على مدخرات  اأكرث  تهتم  املراأة  اأن  ويبدو 

اإىل هذه  يلجاأ  اأن  منها  اأك��رث  للرجل  واأن��ه مرجح  االإم���ارات،  الرجل يف  مع 

املدخرات عند املرور بامل�صاعب املالية.

مواجهة  عند  امل���راأة  من  اأق��ل  ا�صتباقي  الرجل  اأن  ا  اأي�صاً امللفت  وم��ن 

الظروف غري املتوقعة، وقد ينمو هذا املوقف لي�صكل م�صكلة كبرية اإذ يزيد 

من ال�صغط عليه يف امل�صتقبل.

وغالبنا  للتقاعد،  لال�صتعداد  مبكر  وقت  منذ  البدء  اأهمية  يعرف  كلنا 

اأقول  اأو لعلي  يهمل ذلك، و�صعف ثقافة االدخار، وقلة طموحات اال�صتثمار 

تقاعدية  ادخارية  الأهداف  ال�صغرية  اال�صتثمارات  بتنمية  القناعة  اإن عدم 

�صاهما يف ذلك.

ا، واأمتنى مثلها عن ال�صعودية، بنف�ض التفا�صيل  الدرا�صة اأعاله مهمة جداً

االقت�صادي  واملنفذ  للمخطط  كثرية  موؤ�صرات  �صتعطي  الأنها  واالجتاهات، 

ا؟ ذلك  وللم�صتثمر وم�صمم املنتجات امل�صرفية والتاأمينية، فهل نراها قريباً

ما اأرجوه واأمتناه.

ا  امل�صكلة عاملية فالدرا�صات تبني اأن ن�صف االأ�صخا�ض املتقاعدين تقريباً

)46%( يف العامل يوؤمنون باأنهم مل يحققوا بعد اآمالهم وطموحاتهم للتقاعد، 

االأ�صخا�ض  وخم�صي   يتوقعون،  كانوا  مما  للعي�ض  اأقل  ماالاً  ميتلكون  الأنهم 

من  الفرتة  لهذه  املنا�صب  بال�صكل  يخططوا  مل   )%38( ا  عاملياً املتقاعدين 

حياتهم.

خططوا حلياتكم، لتقاعدكم، حلريتكم.
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كارمن راينهارت
خبيرة األزمات المالية

ت�صميم  ت��ه��وى  ك��ارم��ن  ك��ان��ت 

الت�صميم  من  ب��داًل  لكنها  االأزي���اء، 

الأزي����اء،  ت�سويق  درا���س��ة  اإىل  اجت��ه��ت 

الأقوال  اأكرث خبريات القت�ساد ذات  وهي 

اأنها �ساركت يف تاأليف  املاأثورة يف العامل، كما 

واحد من اأهم كتب القت�ساد يف العقد املا�سي.

الر�سم كذلك،  واأحب  كثرًيا،  الفن  اأحب  »اإنني 

وقلت لنف�سي يف ذلك الوقت اإنني بالفعل مل األتحق 

�ساأرى  اإًذا  اأزياء.  م�سممة  لأ�سبح  املنا�سبة  بالكلية 

ما اإذا كنت �ساأحب ت�سويق الأزياء«، ولكنها مل تفعل.

ت�سبح  كيف  تعلمك  الأزي��اء  ت�سويق  م��ادة  »اإن 

نوع  باأي  ُتذكر  الواقع عالقة  لها يف  ولي�س  م�سرتًيا، 

من اأنواع ت�سميم الأزياء.. اأي باجلانب الفني له«. 

وكانت على قناعة ب�سوء اختيارها.

ملادة  درا�ستها  ا�ستلزم  الت�سويق  منهج  ولكن 

م��ب��ادئ ع��ل��م الق��ت�����س��اد، وق���ام اأ���س��ت��اذه��ا، وه��و 

»مارك�سي قدمي �سديد احلما�س«، باجلمع بني مرجع 

الأمريكية  للراأ�سمالية  داود  دوغال�س  ونقد  عادي 

يف احللم امللتوي )The twisted Dream(. وتقول 

اأقرر وقتها اأن  »واجنذبت لهذه الفكرة كثرًيا.. ومل 

درا�سة  ق��ررت  واإمن��ا  القت�ساد،  يف  خبرية  اأ�سبح 

املزيد من م�ساقات علم القت�ساد لأرى ما اإذا كنت 

�ساأحب هذه املادة، وقد فعلت«.

راينهارت  كارمن  �سعود  رحلة  بداأت  هنا  ومن 

�سرتيت  وول  عملت خاللها يف  القت�ساد،  مهنة  يف 

و�سندوق النقد الدويل والدوائر الأكادميية - ومنها 

جامعة مرييالند وموطنها احلايل، كلية كينيدي يف 

جامعة هارفارد، حيث ت�سغل من�سب اأ�ستاذ كر�سي 

»مينو�س زومباناكي�س« يف النظام املايل الدويل.

مع  فيها  عملت  التي  �سنوات  الأرب��ع  وخ��الل 

له  يعد  مل  ال��ذي  �سترينز«،  »بري  ال�ستثمار  بنك 

�سادت  التي  بالق�سايا  اهتمامها  بداأ  الآن،  وجود 

واآثارها  واملالية  امل�سرفية  الأزمات  وهي  بحوثها 

الراأ�سمالية،  والتدفقات  )ال��ع��دوى(،  املتتابعة 

ْين  وموؤ�سرات الدورات القت�سادية يف العامل والدَّ

)ال�سيادي واخلا�س(. وبعد م�سي ما ل يزيد عن 

�ستة �سهور على التحاق كارمن راينهارت بالعمل 

املك�سيك  توقفت  1982م  عام  �سترينز«  »بري  يف 

عن �سداد ديونها اخلارجية ال�سخمة. »ويا لها من 

جتربة مفيدة، حيث كنت اأعمل يف الأ�سواق املالية 

والتاأثري  العدوى،  كانتقال  املتتابعة،  الآث��ار  واأرى 

الواقع على البنوك، والتقلب.. لقد تركت ب�سمة 

ه���ذه ال��س��ي��دة ل��م ت��ف��ز بجائزة 
نوبل يف االق��ت��ص��اد، لكنها واح��دة 
من أهم اخلبراء يف مجال األسواق 
امل���ال���ي���ة وم���ع���رف���ة ت��أث��ي��ر األزم�����ات 
ما  تفاديها،  وكيفية  بها  اخل��اص��ة 
أهلها لعدة مناصب مؤثرة يف وول 
س��ت��ري��ت وص��ن��دوق ال��ن��ق��د ال��دول��ي 
وع��دة دوائ���ر أك��ادمي��ي��ة، منها كلية 

كينيدي بجامعة هارفارد.
م�����ع ذل������ك ل�����م ت���س���ل���م ك���ارم���ن 
راينهارت من االنتقادات، رمبا ألن 
املهنة التي مارستها يهيمن عليها 
النماذج  وبناة  النظريات  أصحاب 
احل���ض���اري���ة ، وه������ؤالء ال ي��ح��ب��ون 
األض���واء  ام����رأة  منهم  تسحب  أن 
، ح��ت��ى ل���و ك���ان���ت ص��اح��ب��ة ت��اري��خ 

طويل يف اخلروج عن املألوف. 
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جذور  اأن  اإىل  تو�سلتا  فقد 

ال���ع���دوى مم��ت��دة يف ق��ن��وات 

اإل  حينئذ  حتظى  تكن  مل  مالية 

بقدر ي�سري من الدرا�سة.

يف  حالًيا  يعمل  ال��ذي  كالفو،  ق��ال  وكما 

وا�سعي  اأوائ����ل  م��ن  واح���د  وه��و  كولومبيا  جامعة 

»اإن كارمن ل ت�سري على  النظريات يف هذه املهنة، 

النهج التقليدي للخبري القت�سادي الأكادميي الذي 

غري  ام��ت��دادات  ا�ستك�ساف  يف  وقته  معظم  يق�سي 

اإنها مبدعة يدفعها يف  ال�سائد،  النموذج  مربرة يف 

املقام الأول والأخري حد�س قوي، تختربه بعد ذلك 

بالنتقال من البحث املتعمق عن الأدلة املتوافرة اإىل 

تطبيق اأحدث اأ�ساليب القت�ساد القيا�سي«.

اأب���ًدا ق���راًرا  اإن��ه��ا مل تتخذ  وت��ق��ول راي��ن��ه��ارت 

النظرية؛  على  التجريبية  الأدل��ة  لتلغيب  حم�سوًبا 

اإنها كذلك بطبيعتها، وت�سيف »اإن البيانات عن�سر 

جيد، وهي اأ�سا�سية بالن�سبة يل، ويف النهاية فالأمر 

كله يتعلق بحل الألغاز، اإنها م�ساألة ك�سف الغمو�س، 

)هي(  الغمو�س  ك�سف  يف  اأتبعها  التي  والطريقة 

�سرب اأغوار البيانات والبحث عن الأمناط التجريبية 

اأتعرف،  املتكررة..  الأمناط  على  للتعرف  املنتظمة 

اإنها كما يقول �سرلوك هوملز عبارته ال�سهرية »اللعب 

على اأ�سده«.

البيانات  عن  التنقيب  على  القدرة  تلك  كانت 

راينهارت  مكنت  التي  هي  وتنظيمها  القت�سادية 

 2009 ع���ام  مبيًعا  الأك����رث  كتابهما  يف  وروغ����وف 

املرة: ثمانية قرون من  »الأمر خمتلف هذه  بعنوان 

 This Time is Different: Eight( »احلماقة املالية

Centuries of Financial Folly( من تقدمي نظرة 
)اأزم��ات  القت�سادية  الأزم���ات  مئات  على  �ساملة 

بلًدا   66 يف  والت�سخم(  والعملة  وامل�سارف  الديون 

اليوم.  وحتى  الو�سطى  الع�سور  اإىل  تاريخها  يرجع 

وعلى العك�س من بحث راينهارت عام 2010، مل يكن 

هذا الكتاب مو�سع جدل مثله كمثل بحوثها الزاخرة 

القت�سادية  الأزم��ات  اأن  ويبني  عقدين،  مدى  على 

ن��ادًرا  اإل  حتدث  تكاد  ل  ولكنها  مدمرة،  اخلطرية 

اإىل درجة جتعلها على حد قول خبري القت�ساد اآلن 

تايلور العام املا�سي يف »جريدة الأدب القت�سادي« 

»اإن   )Journal of Economic Literature(

غري  اإر���س��ادات  تعطي  اأن  ميكن  الأخ��رية  التجارب 

دقيقة للعلماء ورجال الدولة على حد �سواء«، وكان 

هذا هو ال�سبب وراء اإغفال اإ�سارات التحذير ب�سكل 

منذ  ب���داأت  التي  العاملية  املالية  الأزم���ة  م��ن  كبري 

خم�سة اأعوام.

وك�سف بحث راينهارت وروغوف )ن�سف الكتاب 

عبارة عن بيانات، ُجمع معظمها من خالل عمليات 

اأوجه  عن  معروفة(  غري  م�سادر  يف  م�سنية  بحث 

الأزم��ات  تكوين  كيفية  يف  القرون  عرب  كبري  ت�سابه 

الك��رتاث  عدم  ولكن  زوالها.  وكيفية  القت�سادية 

اأو التغا�سي عنها  اأو اجلهل بها  بالناحية التاريخية 

مراًرا  ال�سيا�سات  و�سناع  القت�ساد  لرجال  ي�سمح 

اأطلق عليه  الأزم���ات، وه��ذا ما  ُن��ذر  وت��ك��راًرا بنفي 

خمتلف«  الزمن  هذا  »متالزمة  وروغوف  راينهارت 

والتي   ،)This Time is Different Syndrome(

باأن  القوي  العتقاد  يف  متاأ�سلة  »اإن��ه��ا  عنها  ق��ال 

بلدان  اآخ��رون يف  لها  يتعر�س  اأمور  املالية  الأزم��ات 

اأخرى واأزمنة اأخرى؛ ولكن نحن ل نتعر�س لأزمات 

يف هذا املكان وهذا الزمان، فنحن اأف�سل اأداء واأ�سد 

التقييم  اأخطاء املا�سي، وقواعد  ذكاء، وتعلمنا من 

القدمية مل تعد تنطبق علينا«.

اهتمامي  ا�سرتعت  التي  الق�سايا  كل  يف  حقيقية 

لحًقا«.

ماألوًفا  اأو  م��ط��روًق��ا  لي�س  راي��ن��ه��ارت  وم�سار 

خلرباء القت�ساد، ففي مهنة يهيمن عليها اأ�سحاب 

ال��ن��ظ��ري��ات وب��ن��اة ال��ن��م��اذج الق��ت�����س��ادي��ة، تركت 

و�سرب  البيانات  عن  بالبحث   ب�سماتها  راينهارت 

اأغوارها وتنظيمها.

ولكنها مل ت�سلم من عا�سفة انتقادات اأملت بها 

انتهجته هي و�سريكها  الذي  الأ�سلوب  موؤخًرا جراء 

تو�سال  بحث  يف  البيانات  تناول  يف  روغوف  كينيث 

فيه اإىل نتيجة تفيد باأن ن�سبة الدين احلكومي اإىل 

يف  تبداأ   ،٪90 جت��اوزت  اإذا  املحلي  الناجت  اإجمايل 

الأجل  القت�سادي يف  النمو  على  اإىل عبء  التحول 

الطويل، وكان خرباء القت�ساد قد ناق�سوا النتيجة 

مطلع  يف  البحث  فيها  ُق��دم  التي  الأوىل  امل��رة  منذ 

عام 2010م، ولكن بعد اأن قال عدة خرباء اقت�ساد 

اإىل  تو�سلوا  اإن��ه��م  ما�سات�سو�سيت�س  جامعة  م��ن 

�سهو  حالت  واإىل  ومنهجية  ح�سابية  اأخطاء  وجود 

»اختياري« عن البيانات، حتول اخلالف الأكادميي 

اإىل جدال عام.

بوجود خطاأ  روغوف  وكذلك  راينهارت  واأقرت 

النتائج  على  يوؤثر  مل  اإنه  قال  لكنهما  احل�ساب،  يف 

النتقادات  اأن  وذك��را  اإليها.  تو�سال  التي  الكلية 

ا�ستخل�ساها  التي  النتائج  واأن  دقيقة  غري  الأخرى 

را�سخة.

ت�صحيح �أفكار

ت��اري��خ ط��وي��ل يف  ك��ارم��ن راي��ن��ه��ارت �ساحبة 

اخلروج عن املاألوف، وجاء اأول اأبحاثها املعروفة يف 

عام 1993م مع اثنني من زمالئها خرباء القت�ساد 

يف �سندوق النقد الدويل )غيريمو كالفو وليوناردو 

ال�سائد يف �سندوق  العتقاد  ليدرمان(مت�سكًكا يف 

النقد ال��دويل واأماكن اأخ��رى ب��اأن راأ���س امل��ال كان 

يتدفق اإىل بلدان اأمريكا الالتينية ب�سبب �سيا�ساتها 

القت�سادية اجليدة، وبدًل من ذلك افرت�س هوؤلء 

البيئة  ومنها  وجود عوامل خارجية،  القت�ساديون 

العاملية املواتية وانخفا�س اأ�سعار الفائدة، هي التي 

حفزت تدفق ال�ستثمارات التي كان من �ساأنها اأن 

تتوقف ب�سرعة �سديدة اإذا تغريت الأو�ساع. وتقول 

راينهارت اإنهم لو كانوا قد نظروا اإىل اآ�سيا، لراأوا 

نف�س الق�سايا، وكان ثالثتهم على حق، فالأو�ساع 

ع��ام  يف  باملك�سيك  وب�����دًءا  ت��غ��ريت،  اخل��ارج��ي��ة 

ال�ساعدة  الأ���س��واق  اقت�سادات  �سهدت  1994م، 

 ،1998 1997م، ورو�سيا يف  اآ�سيا يف عام  مبا فيها 

والأرجنتني يف 2001، حالت من »التوقف املفاجئ« 

يف التدفقات الراأ�سمالية.

وب��ع��د م���رور ع���دة ���س��ن��وات اأع��رب��ت ك��ارم��ن 

غرا�سييال  القت�ساد  خبرية  وزميلتها  راينهارت 

ال�سائد  العتقاد  يف  �سكوكهما  عن  كامين�سكي 

بلد  من  الأزم���ات  لنت�سار  الرئي�سية  القناة  ب��اأن 

ذلك  من  وبدًل  التجارية،  الروابط  هي  اآخر  اإىل 
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�لهروب من كوبا

الأوىل  حياتها  م��راح��ل  ع��ن  راي��ن��ه��ارت  حت��دث��ت 

اإىل  مهاجر  لأي  املعتادة  »الق�سة  باأنها  اإياها  وا�سفة 

اأمريكا«. وكان ا�سمها قبل الزواج كارمن كا�ستيالنو�س، 

هربت مع اأبويها مما اعترباه موقًفا متزايد اخلطورة 

تنتمي  التي  اأ�سرتها  اإن  وتقول   .1966 ع��ام  كوبا  يف 

للطبقة املتو�سطة مل تكن ت�سعر يف البداية باأي تهديد 

مبا�سر من ثورة 1959 التي قادها فيدل كا�سرتو واأطاح 

بالدكتاتور فولغين�سيو باتي�ستا.

عمتها  التي  الفرتة  »ف��اإن  الوقت  م��رور  مع  ولكن 

من  وكان  تنظيًما؛  اأكرث  اأ�سبحت  البداية  يف  الفو�سى 

الوا�سح اأن القمع وزيادة التنظيم جاءا يًدا بيد«.

وكان اأخوها، الذي يكربها باأحد ع�سر عاًما، »قد 

معادية  اعتربت  بكلمات  تفوهه  ب�سبب  م�سكلة  يف  وقع 

واح��د،  بعام  الأ���س��رة  بقية  قبل  البالد  فغادر  للثورة« 

بولية  با�سادينا  مدينة  يف  املطاف  نهاية  يف  وا�ستقر 

كاليفورنيا حيث حلقت به هي واأبواهما.

لقد كانت بداية �سعبة على اأر�س جديدة، فتحول 

بال تردد من طبقة املوظفني اأ�سحاب الياقات البي�ساء 

فاأبوها  الزرقاء.  الياقات  اأ�سحاب  العمال  طبقة  اإىل 

كوبا  يف  جعة  م�سنع  يف  حما�سًبا  يعمل  ك��ان  ال���ذي 

ا�ستبدل بالطبقة امل�سرتيحة طبقة كادحة فعمل جناًرا. 

واأمها التي مل تكن قد مار�ست اأي عمل خارج املنزل، 

اأ�سبحت خياطة حتيك ال�ستائر  ولي�س املالب�س. وتقول 

بال�ستائر،  مولعة  هذا  يومنا  حتى  اأزال  ول  راينهارت 

اإلقاء نظرة على  اأي غرفة دون  اأدخل  اأن  فال ا�ستطيع 

�ستائرها.

على  وب��الأخ�����س  ال�سعوبة  بالغة  النقلة  وك��ان��ت 

وخالل  عمرها.  من  العا�سرة  يف  كانت  التي  الطفلة 

ك��ارم��ن باحلمى  اأ���س��ي��ب��ت  و���س��ول��ه��ا،  م��ن  ي��وًم��ا   60

الروماتيزمية، فتقول: »كان اجلزء الأي�سر من ج�سدي 

اإًذا  الي�سرى،  ي��دي  اأ�ستخدم  واأن��ا  بالكامل..  م�سلوًل 

اأنه  اأعني  م�سلوًل  كان  الأي�سر  اجلزء  اإن  اأق��ول  عندما 

تغلبت  حتى  وقًتا  الأم��ر  وا�ستغرق  هيًنا.  اأم��ًرا  يكن  مل 

بحق على هذه احلالة. فتاأخرت عاًما درا�سًيا، وما بني 

معرفتي  وعدم  كله  ذلك  من  اأ�سابتني  التي  ال�سدمة 

اإل باأقل القليل من الكلمات باللغة الإجنليزية، مل يكن 

التحول هيًنا«.

اأ�سدقاء،  لها  واأ�سبح  بعد ذلك،  ا�ستقرت  ولكنها 

وتعلمت اللغة الإجنليزية وبداأت حتقق »جناًحا حقيقًيا 

بعد  اأخرى  تقتلع من جذورها مرة  لكي  الدرا�سة«،  يف 

مدينة  من  اأ�سرتها  انتقلت  عندما  �سنوات  اأربع  م�سي 

مكان  يف  للعي�س  فلوريدا  ولي��ة  جنوب  اإىل  با�سادينا 

الذين هاجروا من كوبا يف  الأق��ارب  اإىل بع�س  اأق��رب 

بخو�س  النقلة  ه��ذه  لها  و�سمحت  الأخ����رية،  ال��ف��رتة 

معركتها يف كلية ميامي ديد التي حولت اهتمامها من 

الأزياء اإىل املالية والقت�ساد.

الدولية  ف��ل��وري��دا  جامعة  اإىل  ك��ارم��ن  وانتقلت 

حيث التقت مع بيرت مونتييل، املعلم الذي كان ب�سدد 

معهد  من  الدكتوراه  درجة  لنيل  الإع��داد  من  النتهاء 

ما�سات�سو�سيت�س للتكنولوجيا. ومونتييل الذي يعمل الآن 

يف  يوجهها  كان  ويليامز،  كلية  يف  لالقت�ساد  اأ�ستاًذا 

درا�ستها. وتقول راينهارت »اأ�سبح وا�سًحا بالن�سبة يل 

اأنني اأرغب حًقا يف موا�سلة الدرا�سة يف املرحلة العليا«.

اإنه عاد  ا من اأ�سل كوبي،  اأي�سً وقال مونتييل وهو 

ي�سعوا  مل  الذين  الكوبيني  الطالب  لتعليم  ميامي  اإىل 

للدرا�سة يف اأماكن بعيدة عن منازلهم لأ�سباب ثقافية 

جامعة  وك��ان��ت  باأ�سرهم.  ال��ع��ادة  يف  تتعلق  واأ���س��ب��اب 

اأولئك  باأمثال  مليئة  عامة  جامعة  الدولية  فلوريدا 

يف  الدرا�سة  و�سعهم  يف  كان  الذين  املتاألقني  الطالب 

كانت  التي  راينهارت  بينهم  ومن  وي�سيف،  مكان.  اأي 

»لديها  ك��ان  اأن��ه  مونتييل  ويتذكر  املتاألقة«.  »النجمة 

كانت  ال�ساق.  العمل  على  هائلة  وق��درة  ذهني  ف�سول 

تفعل كل ما حتتاج اإليه لكي تتعلم«.

وتخرجت كارمن من اجلامعة عام 1978 واجتهت 

بقلق  مدفوًعا  القرار  هذا  فجاء  كولومبيا،  جامعة  اإىل 

ومدفوًعا  املنزل  تغادر  متزوجة  غري  ابنة  على  اأمها 

بالقدر نف�سه بالجنذاب اإىل كلية كولومبيا التي كانت 

تعج بالنجوم. وتذكر »كانت تربيتي نوًعا ما من طراز 

القرن اخلام�س ع�سر يف اإ�سبانيا«. كان لدي اأبناء عمومة 

يف نيويورك »وكان يف ا�ستطاعتهم اأن يتابعوا اأحوايل«.

راينهارت،  فان�سنت  بزوجها  التقت  كولومبيا  ويف 

الح��ت��ي��اط��ي  جمل�س  يف  عليا  م��ن��ا���س��ب  �سغل  ال���ذي 

�سركة  يف  القت�ساديني  كبري  الآن  وه��و  ال��ف��ي��درايل 

وعمال  �ستانلي«.  »مورغان  العمالقة  املالية  اخلدمات 

مًعا يف اإعداد عدد من البحوث على مر ال�سنوات.

درجتي  على  ح�سولها  بعد  1982م،  ع��ام  ويف 

الخ��ت��ب��ارات  م��ن  والن��ت��ه��اء  القت�ساد  يف  ماج�ستري 

راينهارت  كارمن  تركت  الدكتوراه،  ملرحلة  ال�سرورية 

العمل الأكادميي لتعمل كخبري اقت�سادي يف بنك »بري 

متو�سطة احلجم  ال�ستثمار  بنوك  اأحد  وهو  �سترينز«، 

املالية  الأزم��ة  ق��رن من  رب��ع  وال��ذي ت�سرر بعد م��رور 

لتوها  تزوجت  قد  كانت  مراحلها.  اأوىل  يف  العاملية 

وترغب يف ك�سب م�ستوى لئق من العي�س، اإ�سافة اإىل 

غ�سون  ويف  املالية.  بالأ�سواق  طويلة  فرتة  منذ  ولعها 

ثالث �سنوات، تبواأت مركز كبري القت�ساديني.

ولكن بحلول عام 1986، كانت ت�سعر بالإحباط على 

حد قولها، واأدركت اأن العمل كخبري اقت�سادي يف بنك 

ا�ستثمار ل ينا�سبها. »الأمر الذي كان يروقني حًقا هو 

تبني فكرة ما، وامل�سطلح املتعارف عليه بني اأ�سحاب 

مهنتنا هو مو�سوع بحث، ثم اأحاول اأن اأحقق بها �سيًئا«. 

اأما يف وول �سرتيت »فلم يكن لديك وقت حقيقة للتعمق 

ثم  التايل  اليوم  مو�سوع  اإىل  النتقال  عليك  كان  لأن��ه 

مو�سوع اليوم الذي يليه وهكذا«. ومن ثم فقد عادت اإىل 

جامعة كولومبيا و�سرعان ما انتهت من ر�سالتها العلمية 

حتت اإ�سراف روبرت مانديل احلائز على جائزة نوبل.

المجهر
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كانت  ال��دويل.  النقد  �سندوق  يف  العمل  جاء  ثم 

اأزمة  اإىل »بري �سرتينز« مبا�سرة قبل بدء  قد ان�سمت 

بداأ  هنا  ومن  الالتينية،  اأمريكا  يف  ال�سيادية  الديون 

حل  حماولة  يف  ال��دويل  النقد  �سندوق  بدور  انبهارها 

جتربة  يف  اأرغ��ب  »كنت  ل�سنوات.  امتدت  التي  الأزم��ة 

ال�سيا�سة«. وكان هذا هو اأول املن�سبني اللذين �سغلتهما 

كخبري  العمل  ف��ب��داأت  ال��دول��ي��ة،  املالية  املوؤ�س�سة  يف 

اقت�سادي يف اإدارة البحوث.

م�ساألة  حتليل  منها  مهمة  ب��ح��وث  ع��دة  وكتبت 

املثرية  الالتينية  اأمريكا  اإىل  الراأ�سمالية  التدفقات 

 .1993 ع��ام  ول��ي��درم��ان  كالفو  م��ع  بالتعاون  للجدل 

اإح�ساءات  )وفق  املاأثورة  اأقوالها  اإىل  ننظر  وعندما 

اأكرث  كان   ،)Google Scholar( �سكولر  غوغل  موقع 

بحوثها تاأثرًيا على هذه املهنة هو الذي اأعدته لأول مرة 

1995 بالتعاون مع كامين�سكي، ون�سر يف �سحيفة  عام 

 .1999 ع��ام   »American Economic Review«

وتو�سل البحث بعنوان »الأزمات التواأم: اأ�سباب اأزمات 

 The Twin Crises: The( »البنوك وموازين املدفوعات

 Causes of Banking and Balance of Payments
بلد  يف  امل�سريف  القطاع  م�سكالت  اأن  اإىل   )Crises
كان  الذي  الأمر  عملة،  اأزمة  ت�سبق  ما  عادة  كانت  ما 

يوؤدي اإىل تفاقم الأزمة امل�سرفية. وكان كالهما ياأتي 

عقب فرتة طويلة من النتعا�س القت�سادي الذي »ن�ساأ 

الداخلة،  الأم��وال  روؤو���س  وتدفقات  الئتمان،  ب�سبب 

امل�سودة  واأع���دت  العملة«.  قيمة  يف  باملبالغة  واق��رتن 

الأوىل مبا�سرة بعد النهيار يف املك�سيك عام 1994م. 

عدة  هناك  ك��ان  البحث،  فيه  ُن�سر  ال��ذي  الوقت  ويف 

بلدان اآ�سيوية تعاين من اأزمات مالية حادة. وتذكر اأن 

البحث حدد ب�سفة اأ�سا�سية »الأ�سباب وراء ما تف�سي 

بتايالند )يف  التي حلقت  كتلك  اإليه م�سكلة م�سرفية 

اأزم��ة  وحت��ول  ال�سرف  ل�سعر  تقوي�س  م��ن  1997م( 

م�سرفية اإىل انهيار للعملة«.

العوامل  التواأم«  »الأزمات  ا�ستك�سف بحث  كذلك 

التي  املوؤ�سرات  اأي  انهيار،  اأي  ح��دوث  على  ال�سابقة 

تناولتها  وال��ت��ي  اأزم���ة،  توقع  اإىل  �سلوكها  اأدى  رمب��ا 

ف��ي��م��ا ب��ع��د ه���ي وروغ������وف مب��زي��د م���ن ال��ت��ع��م��ق يف 

 This Time( خمتلف«  الزمن  »ه��ذا  بعنوان  البحث 

كامين�سكي  اهتمام  اأث���ارت  اأن��ه��ا  كما   .)Different
الباحثني يف  العدوى، وكان معظم  بق�سية  وراينهارت 

اإىل  بلد  تنت�سر من  الأزم��ات  اأن  الوقت يعتقدون  ذلك 

البحث  يف  ولكن  التجارية،  الروابط  خالل  من  اآخ��ر 

 On Crises( »واللب�س الأزمات والعدوى  بعنوان »عن 

وغرا�سييال  اأنا  قلت   )Contagion and Confusion
الرئي�سي هنا،  العامل  املالية هي  الروابط  اأن  »اأعتقد 

يف  املقر�سني  نف�س  اأم��ام  النك�ساف  م�ساألة  وكذلك 

اجلهاز امل�سريف«. وقالت اإنها راأت تكرار مرحلة بداية 

1982م، عندما  اأمريكا الالتينية عام  اأزمة الدين يف 

اإقرا�س  لي�س عن  اأمريكي(  البنوك )معظمها  توقفت 

يف  املقرت�سني  جميع  ا  اأي�سً واإمن��ا  وحدها،  املك�سيك 

نف�سه  يعيد  التاريخ  »كان  واأ�سافت  الالتينية.  اأمريكا 

واحد  اأمر  با�ستثناء  تايلندا  يف  النهيار  اإثر  اآ�سيا«  يف 

وهو اأن البنوك كانت يابانية. »لقد بداأت تعيد التوازن 

كوريا،  من  وان�سحبت  حوافظها،  خماطر  مواجهة  يف 

وان�سحبت من اإندوني�سيا«.

يف  العمل  راي��ن��ه��ارت  ت��رك��ت  1996م،  ع��ام  ويف 

�سندوق النقد الدويل وان�سمت اإىل كالفو - يف جامعة 

مرييالند اآنذاك والتي �ستظل موطنها القت�سادي حتى 

عام 2010م، عندما ذهبت ب�سورة تعاقبية �سريعة اإىل 

معهد بيرت�سون لالقت�ساد الدويل ثم جامعة هارفارد.

يف  ال��دويل  النقد  �سندوق  اإىل  ع��ادت  قد  وكانت 

بعد  له  نائبة  لتعمل  روغوف  باإيحاء من  2001م،  عام 

فرتة ق�سرية من تعيينه يف وظيفة كبري القت�ساديني 

ومدير اإدارة البحوث. ويف �سندوق النقد الدويل تفتق 

ذهناهما عن فكرة »هذا الزمن خمتلف«. ومرت هذه 

الأطروحة مبرحلة تكوين طويلة - فرتجع اإىل بحث عام 

1993م مع كالفو وليدرمان، حينما واجهت راينهارت 

وافرت�س  خمتلف«.  الزمن  ه��ذا  »متالزمة  م��رة  لأول 

مل  الراأ�سمالية  التدفقات  اأن  الثالثة  القت�ساديون 

عوامل  عن  ناجتة  كانت  واإمن��ا  جديدة،  مظاهرة  تكن 

خارجية، ومن �ساأنها اأن تغري م�سارها ب�سرعة. »وكان 

الزمن  هذا  هو  تعلم،  كما  ياأتينا،  ال��ذي  املدافع  ال��رد 

ال�سبعينيات«.  اأواخر  يف  كالو�سع  لي�س  اإنه  خمتلف... 

�سنوات،  بعد م�سي عدة  اآ�سيا  نف�سه يف  الو�سع  وتكرر 

حينما �سخر كثريون من التحذير من �سخامة العجز 

وتقول  الداخلة.  الراأ�سمالية  والتدفقات  اخل��ارج��ي 

راينهارت �ساد اعتقاد عام يف اآ�سيا باأن الأزمات املالية 

»ل تقع هنا، واإمنا حتدث يف اأمريكا الالتينية«.

اأو�سح  ب�سورة  وروغ��وف  هي  اأفكارها  وتبلورت 

ل��ه��م��ا من  زم��ي��ل  م��ع  2003م  ع���ام  ك��ت��ب��اه  ب��ح��ث  يف 

�سندوق النقد الدويل هو ميغل �سافا�ستانو. وتو�سلوا 

 Debt( ال��دي��ن«  حتمل  »ع���دم  بعنوان  ال��درا���س��ة  يف 

اأنه على الرغم من العتقاد باأن  Intolerance( اإىل 
امل�سكالت وحالت عدم ال�سداد »جمالها هو الأ�سواق 

ال�ساعدة«، كان لالقت�سادات املتقدمة تاريخ م�سابه 

»يعود اإىل القرن اخلام�س ع�سر«. وقبل تركهما للعمل 

راينهارت  م��ن  ك��ل  ق��رر  ال���دويل،  النقد  �سندوق  يف 

وروغوف اأن هذا النوع من العمل ي�ستحق تاأليف كتاب 

العمل جدًيا  يبداآ يف  ولكنهما مل  بحث.  ولي�س جمرد 

البحوث  على  عملهما  يف  لي�ستندا  2006م  عام  حتى 

التي قاما بها على مر ال�سنوات. 

�ملر�جع:

- جيم�س رو جونيور باحث يف �سندوق النقد الدويل.

 Tayor، Alan M، 2012 Glabal Financial Stability and the Lessons of -

.History: A Review of Carmen M. Reinhart and Kenneth

جهود مضنية من أجل كتاب
ذكرت راينهارت اأن جهودها يف ا�ستق�ساء احلقائق كانت تقوم على ثالثة حماور، فكانت تقوم 

»يوًما بعد يوم« بالتنقيب »عن مراجع وم�سادر للبيانات يف �سبكة الإنرتنت«، و�سمل ذلك التو�سل 

اإىل باحث يف جمال الأ�سعار كان يجمع معلومات من �سجالت الأديرة. وكانت تبحث با�ستمرار يف 

موقع AbeBooks، وهو م�سدر على �سبكة الإنرتنت للكتب النادرة التي نفدت طبعاتها و�سدرت يف 

بيتي  ت�سلني يف  كانت  »على مدى فرتة طويلة  وتقول  وكندا.  العظمى  وبريطانيا  املتحدة  الوليات 

كان  حيث  الفيدرايل،  الحتياطي  مكتبة  على  ال��رتدد  دائمة  اأ�سبحت  ثم  يومية«.  ب�سفة  �سحنات 

زوجها مدير ق�سم ال�سوؤون النقدية اآنذاك، وكانت مكتبة الحتياطي الفيدرايل م�ستودًعا لكثري من 

الإح�ساءات القت�سادية املجهولة.

كل  من  �ساملة  تكوين جمموعة  من  متعددة  م�سادر  اإىل  وبالرجوع  »باأعجوبة«  زوجها  ومتكن 

البيانات القت�سادية التي كانت ع�سبة الأمم قد ن�سرتها، وكانت تلك هديته الكربى اإليها.

اأنها عملية  ا. »ولي�س ثمة �سك  اأي�سً �ساًقا، فتنظيمها �ساق  اأمًرا  بيانات  اإىل  التو�سل  واإذا كان 

تنطوي على كثري من امل�ساعب«. وتذكر اإحدى جتاربها املثرية ذات يوم يف الثالثة �سباًحا عندما 

كانت حتاول »اإح�ساء اأعداد الرقم �سفر« يف بلدان كانت تعاين من الت�سخم املفرط »اإنه كابو�س«.

على  ُعر�سا  اللذان  والبحثان  خمتلف«.  الزمن  »هذا  عنه  ونتج  ثماره،  اآتى  اجلاد  العمل  لكن 

اإىل حد جعل  الهتمام  الكثري من  اأثارا  و2009م   2008 الأمريكية يف عامي  القت�سادية  الرابطة 

�سدر  لذلك  ونتيجة  العمل.  هذا  من  النتهاء  اإىل  يدفعهما  برن�سنت،  جامعة  مطبعة  وهي  النا�سر، 

اإنه  2009م، ولكنه مل يت�سمن �سوى معاجلة وافية لأزمات البنوك والدين. وقالت  الكتاب يف عام 

مل يتح لهما الوقت الكايف لإجراء فح�س كامل فيما يخ�س »اأزمات الت�سخم وحالت انهيار العملة 

وال�سوابط على راأ�س املال«. ويخطط كل من راينهارت وروغوف لإجراء معاجلة كاملة لهذه الق�سايا 

وا�ستخدامها كمادة يف اإعداد كتاب اآخر.

ق�سوا  القت�ساد  اأ�سحاب مهنة  اأن  الأدلة على  يقدم مزيًدا من  اأن  املرجح  الكتاب من  وهذا 

ومل  للغاية،  وحديثة  للغاية  حمدودة  كانت  بيانات  على  بناء  نظريات  فيه  و�سعوا  جًدا  طوياًل  وقًتا 

يعطوا اهتماًما كافًيا للتاريخ والبيانات، مما حال دون اإدراكهم يف الوقت املنا�سب لأكرث الأزمات 

القت�سادية تدمرًيا يف 57 عاًما.
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التطورات  مواكبة  اأهمية  ال�سعودية  واأدرك��ت 

ال�سخمة يف جمال االت�ساالت على امل�ستوى العاملي، 

البيئة  يف  هيكلية  حت���والت  م��ن  ذل��ك  عليه  ان��ط��وى  وم��ا 

التطورات  تتطلبه  وما  القطاع،  لهذا  واال�ستثمارية  التناف�سية 

والتنظيمية  التحتية  البنية  يف  جوهرية  تغيريات  اإح��داث  من 

لقطاع االت�ساالت يف البالد.

خدمات  على  االإن��ف��اق  حجم  االت�����س��االت  هيئة  وق���درت 

عام  يف  ري��ال  مليار   94 بنحو  املعلومات  وتقنية  االت�����س��االت 

2012م، مقارنة ب�نحو 21 مليار ريال يف عام 2002م، مبتو�سط 

منو �سنوي يقدر بن�سبة %16.

كما بلغ عدد اال�سرتاكات يف خدمات االت�ساالت املتنقلة 53 

مليون ا�سرتاك بنهاية عام 2012م، ومتثل اال�سرتاكات م�سبقة 

ن�سبة  لتكون   %86 تتجاوز  بن�سبة  منها  العظمى  الغالبية  الدفع 

 انت�سار خدمات االت�ساالت املتنقلة على م�ستوى ال�سكان %181.6.

ن�سرتها  يف  امل��ع��ل��وم��ات  وتقنية  االت�����س��االت  هيئة  والح��ظ��ت 

االإلكرتونية الرابعة انخفا�ض عدد اال�سرتاكات بدًءا من الربع 

ال�سرائح  �سحن  ربط  قرار  تنفيذ  ب�سبب  2012م،  لعام  الثالث 

وقامت  البيانات،  حتديث  وعملية  الهوية  برقم  الدفع  م�سبقة 

ال�سركات على اإثره باإلغاء عدد من ال�سرائح التي مل يتم حتديث 

 بياناتها مما اأثر على اإجمايل عدد اال�سرتاكات ون�سبة االنت�سار.

ويف قطاع الهاتف الثابت بلغ عدد خطوطها العاملة بنهاية عام 

2012م، 4.8 ماليني خط منها حوايل 3.4 ماليني خط �سكني 

ن�سبة  لتبلغ  العاملة  اإجمايل اخلطوط  ما ميثل )70%( من  اأي 

انت�سار الهاتف الثابت بالن�سبة لل�سكان 16.4%، يف حني بلغت 

ن�سبة االنت�سار للم�ساكن بحدود %67.6.

ن�شاط الطلب اخلدمي

الطلب  ن�ساط  املعلومات  وتقنية  االت�ساالت  هيئة  وتوقعت 

تنامي  نتيجة  الرئي�سية  املدن  الثابتة خا�سة يف  على اخلدمات 

�سبكة  ال�سيما  الثابتة  العري�ض  النطاق  خدمات  على  الطلب 

.)FTTx( االألياف الب�سرية

90 مليار ريال إيرادات خالل 2012
قطاع االتصاالت ..

حقق قطاع االتصاالت وتقنية املعلومات السعودي منًوا كبيًرا يف إيراداته العام املاضي 
استخدام  فيه معدالت  زادت  ال��ذي  الوقت  ري��ال يف  مليار   90 ليبلغ   %12 بنسبة  2012م 
اإلنترنت يف اململكة التي حققت انتشاًرا واسًعا خالل السنوات املاضية، وقفز من 5% عام 
2001م إلى 54.1% يف نهاية العام 2012م، فيما قدرت هيئة االتصاالت وتقنية املعلومات 

عدد مستخدمي اإلنترنت بنهاية عام 2012م بنحو 15.8 مليون ُمستخدم.

الرياض: تداول
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قطاعات



باال�ستثمارات  م��دف��وع��ًة  2013م؛  ع��ام  يف   %10

 ال��ك��ب��رية م���ن ال��ق��ط��اع احل��ك��وم��ي واخل���ا����ض.

خدمات  �سوق  على  الطلب  من��و  الهيئة  وتوقعت 

املنتجات  الأح��دث  املعلومات  وتقنية  االت�ساالت 

واأم���ن  ب��احل��م��اي��ة  اخل��ا���س��ة  وال���رام���ج  التقنية، 

احلديثة  بالتقنيات  االهتمام  زيادة  مع  املعلومات 

التطورات  م��ع  مت�سًيا  التفاعلية،  والتطبيقات 

اجل���دي���دة يف ال��ت��ق��ن��ي��ة وامل��ع��ل��وم��ات و���س��ب��ك��ات 

 يف 
ٍ
ح اأن يوؤدي اإىل تنام االت�ساالت االأمر الذي ُيَرجَّ

وتقنية  االت�ساالت  خدمات  يف  املبا�سر  اال�ستثمار 

املعلومات واخلدمات امل�ساندة لها.

وتقنية  االت�����س��االت  خ��دم��ات  ���س��وق  وي��ع��د 

االت�ساالت  اأ�سواق  اأكر  من  اململكة  يف  املعلومات 

االأو���س��ط  ال�����س��رق  منطقة  يف  املعلومات  وتقنية 

م���ن ح��ي��ث ال��ق��ي��م��ة ال��راأ���س��م��ال��ي��ة وم����ن حيث 

على  تزيد  ن�سبة  على  وي�ستحوذ  االإن��ف��اق  حجم 

اخل��ل��ي��ج  اأ�����س����واق  ال��ق��ط��اع يف  ح��ج��م  م���ن   %70

ال��ع��رب��ي، ب��ا���س��ت��ث��م��ارات راأ���س��م��ال��ي��ة ت��زي��د عن 

املا�سية. الع�سر  ال�سنوات  يف  ري��ال  مليار   135 

اإي����رادات �سركات االت�����س��االت من  وي��وؤك��د ذل��ك 

تقدر  والتي  وخارجها،  اململكة  داخ��ل  عملياتها 

2012م، فيما  بنهاية عام  90 مليار ريال  بحوايل 

املتحققة من  املبا�سرة  االإجمالية  االإيرادات  بلغت 

مليار   71 بنحو  اململكة  داخ��ل  ال�سركات  عمليات 

�سنوًيا   %12 ب��ح��وايل  ي��ق��در  من��و  مبتو�سط  ري���ال 

خالل الع�سر �سنوات املا�سية، فيما متثل اإيرادات 

اإجمايل  م��ن   %78 املتنقلة  االت�����س��االت  خ��دم��ات 

االإيرادات يف حني متثل خدمات االت�ساالت الثابتة 

واملعطيات حوايل %22.

منو الإيرادات

كما اأدت ا�ستثمارات بع�ض �سركات االت�ساالت 

الوطنية يف اأ�سواق الدول االأخرى اإىل منو اإيرادات 

القطاع من اال�ستثمارات اخلارجية من 455 مليون 

ريال يف عام 2007م، اإىل ما يقارب 18.7 مليار 

ريال بنهاية عام 2012م .

وتو�سيع  اال���س��ت��ث��م��ارات  تنامي  اأدى  ك��ذل��ك 

م�ساهمة  زي��ادة  اإىل  االت�ساالت  �سبكات  وتطوير 

االإج��م��ايل  املحلي  ال��ن��اجت  يف  االت�����س��االت  ن�ساط 

االت�ساالت  قطاع  حترير  نتيجة  ملمو�ض  ب�سكل 

وفتح �سوقه للمناف�سة، االأمر الذي اأدى اإىل جذب 

فيه،  النمو  معدالت  وزي��ادة  للقطاع  اال�ستثمارات 

االإج��م��ايل  ال��ن��اجت  يف  املبا�سر  اإ�سهامه  وارت��ف��اع 

املبا�سرة  االإيجابية غري  اآثاره  اإىل  اإ�سافة  املحلي، 

يف  االأخ��رى  االإنتاجية  القطاعات  كفاءة  رف��ع  يف 

االقت�ساد.

وتقنية  االت�ساالت  هيئة  تقديرات  وبح�سب 

دعم  يف  االت�ساالت  قطاع  اأ�سهم  فقد  املعلومات 

 ،)%2.75( ب��ح��وايل  االإج��م��ايل  املحلي  ال��ن��اجت 

قطاع  م�ساهمة  ن�سبة  انخفا�ض  من  الرغم  وعلى 

االت�ساالت يف الناجت املحلي االإجمايل من %4.4 

لعام 2007م اإىل 2.75%  لعام2012م اإال اأن القيمة 

املا�سية. الثالثة  االأع��وام  خالل  ارتفعت   امل�سافة 

ويرجع �سبب انخفا�ض ن�سبة م�ساهمة القطاع اإىل 

ب�سبب  االإج��م��ايل  املحلي  الناجت  يف  الكبري  النمو 

اإال  اإنتاجه،  معدالت  وزيادة  النفط  اأ�سعار  ارتفاع 

يف  والتعدين  ال��ب��رتول  قطاع  حتييد  ح��ال  يف  اأن��ه 

مكون الناجت املحلي يقدر اأن تكون ن�سبة م�ساهمة 

ن�ساط االت�ساالت يف اإجمايل الناجت املحلي -غري 

النفطي- يف حدود 7% لعام 2012م.

البنى التحتية

ال�سخمة  اال�ستثمارات  قيم  ت�سهم  اأن  ويتوقع 

خدمات  يف  خا�سة  وال�سبكات  التحتية  البنى  يف 

ن�ساط  م�ساهمة  ت��ع��زي��ز  يف  ال��ع��ري�����ض  ال��ن��ط��اق 

وبّينت  املحلي،  ال��ن��اجت  اإج��م��ايل  يف  االت�����س��االت 

ن�سبة  ب��ني  ط��ردي��ة  عالقة  هناك  اأن  ال��درا���س��ات 

انت�سار خدمات النطاق العري�ض، ومعدل النمو يف 

اإجمايل الناجت املحلي؛ اإذ يوؤدي االرتفاع يف انت�سار 

منو  اإىل   %10 بن�سبة  العري�ض  النطاق  خدمات 

حقيقي يف حدود 1.3% يف اإجمايل الناجت املحلي.

ل��الأمم  االأخ���ري  القيا�ض  اأن  التقرير  واأف���اد 

2012م  لعام  االإلكرتونية  احلكومة  حول  املتحدة 

يف  اململكة  حققته  ال���ذي  التميز  ليعك�ض  ج���اء 

وق��ارة  واخلليج  العامل  م�ستوى  على  املجال  ه��ذا 

من   38 املرتبة  اإىل  اململكة  ترتيب  وقفز  اآ�سيا، 

للتعامالت  العام  املوؤ�سر  �سملها  دول��ة   193 بني 

االإلكرتونية احلكومية بفارق اأربع مراتب عن العام 

2003م. قيا�ض  عن  مرتبة   72 و   2011  املا�سي 

موؤ�سر  يف  عاملًيا  الثامنة  املرتبة  اململكة  واحتلت 

دولة   15 بني  من  وج��اءت  االإلكرتونية،  امل�ساركة 

دول  م�ستوى  على  االإل��ك��رتوين  التحول  يف  رائ��دة 

غرب اآ�سيا، ف�ساًل عن اأنها حلت �سمن اأف�سل 20 

دولة متثل القيادات ال�ساعدة على م�ستوى العامل 

كما  احلكومية،  االإلكرتونية  اخلدمات  تقدمي  يف 

حلَّت يف املرتبة الثانية خليجًيا فيما يتعلق بتقدمي 

اخلدمات االإلكرتونية احلكومية.

واأظ���ه���رت ت��ق��دي��رات ال��ه��ي��ئ��ة وامل�����س��وح��ات 

خدمات  يف  اال�سرتاكات  على  يغلب  اأن��ه  امليدانية 

الثابتة  االت�ساالت  �سبكات  عر  العري�ض  النطاق 

الثابت  للخط  امل�ستخدمني  م��ت��ع��ددة  ت��ك��ون  اأن 

وجتمعات  بامل�ساكن  الرت��ب��اط��ه��ا  ن��ظ��ًرا  ال��واح��د 

للخط  امل�ستخدمني  عدد  يقدر  وبذلك  االأع��م��ال، 

وم�ستخدم  م�ستخدمني،   3 بحدود  الثابت  الواحد 

النطاق  خدمات  يف  ا�سرتاك  لكل  اأك��ر  اأو  واح��د 

العري�ض عر �سبكات االت�ساالت املتنقلة، م�سرية 

بني  يجمعون  امل�ستخدمني  م��ن  ن�سبة  اأن  اإىل 

ا�سرتاك. من  باأكر  واملتنقلة  الثابتة   اخلدمتني 

خدمات  على  الطلب  ي�سهد  اأن  الهيئة  وتوقعت 

القليلة  ال�سنوات  يف  ملحوًظا  ارتفاًعا  االإن��رتن��ت 

الب�سرية  االألياف  �سبكات  توفر  نتيجة  القادمة 

خا�سة  عالية  �سرعات  من  تقدمه  وما   )FTTx(

العوامل  وتزايد  اأوىل  كمرحلة  الكبرية  امل��دن  يف 

وانت�سار  االإن��رتن��ت،  ملحتوى  والداعمة  امل�ساعدة 

برامج  من  حتتويه  وم��ا  الذكية  الكفية  االأج��ه��زة 

وتطبيقات معتمدة على االت�سال باالإنرتنت.

يف  اال���س��رتاك��ات  اإج��م��ايل  بلوغ  ع��ن  وك�سفت 

خدمات النطاق العري�ض عر �سبكات االت�ساالت 

املتنقلة بتعريفها ال�سامل اإىل حوايل 12.28 مليون 

اال�سرتاكات  �ساملًة  2012م  عام  بنهاية  ا�سرتاك 

واال�سرتاكات يف  »البيانات«  املعطيات  يف خدمات 

ن�سبة  تكون  وبذلك  ال�سوتية؛  االت�ساالت  باقات 

�سبكات  عر  العري�ض  النطاق  خدمات  انت�سار 

االت�ساالت املتنقلة على م�ستوى ال�سكان %42.1.

ووف����ًق����ا ل��ت��ق��ري��ر ال��ه��ي��ئ��ة ف���ق���د من����ا ع���دد 

عر  العري�ض  النطاق  خدمات  يف  اال���س��رتاك��ات 

خطوط  ت�سمل  التي  الثابتة  االت�ساالت  �سبكات 

ال��ت��و���س��ي��الت   ،)DSL( ال��رق��م��ي��ة  امل�����س��رتك��ني 

الب�سرية  االألياف  اإىل  اإ�سافة  الثابتة،  الال�سلكية 

 2.54 ح��وايل  اإىل  االأخ���رى  ال�سلكية  واخل��ط��وط 

بن�سبة  2012م  ع���ام  ب��ن��ه��اي��ة  ا����س���رتاك  م��ل��ي��ون 

امل�ساكن. م�ستوى  على  ب����%42.1  تقدر   انت�سار 

العري�ض  النطاق  خدمات  على  الطلب  زاد  كما 

املا�سية  بال�سنوات  مقارنة  كبري  ب�سكل  م��وؤخ��ًرا 

ت��ق��دم��ه احلكومة  ال���ذي  ال��ق��وي  ل��ل��دع��م  ن��ت��ي��ج��ًة 

بنية  تتطلب  ال��ت��ي  التقنية  عالية  للم�سروعات 

رقمية جيدة، اإ�سافة اإىل اأن كثرًيا من االإجراءات 

احل��ك��وم��ي��ة ب��ات��ت ت��ت��م ع���ن ط��ري��ق ال��ت��ع��ام��الت 

احلكومية االإلكرتونية.

تقنية املعلومات

وميثل االإنفاق على تقنية املعلومات نحو %30 

على  معظمه  يرتكز  االإن��ف��اق،  حجم  اإجمايل  من 

املعلومات  تقنية  وخدمات  االأجهزة  على  االإنفاق 

االإنفاق على خدمات  ينمو حجم  اأن  يتوقع  ، فيما 

على  تزيد  بن�سبة  املعلومات  وتقنية  االت�ساالت 

أسهم قطاع االتصاالت 
في دعم الناتج المحلي 

اإلجمالي بحوالي )%2.75(

يعد سوق خدمات االتصاالت 
وتقنية المعلومات بالمملكة 
األكبر في الشرق األوسط
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مؤشرات - أداء شركات الوساطة

اأداء �سركات الو�ساطة )جميع عمليات البيع وال�سراء ( �سبتمرب 2013م

Member Activity  - September,  2013

�سركة الو�ساطة

الرتتيبالن�سبةال�سفقاتالرتتيبالن�سبةكمية التداوالتالرتتيبالن�سبة قيمة التداول

 Member Name
VALUE %PositionVolume %PositionTrades %Position

3AlJazira Capital%1568,45012.75%11,884,517,981.0020.29%42,159,056,187.7518.36  اجلزيرة كابيتال

1Al Rajhi Capital%2878,80119.71%21,417,677,393.0015.26%34,957,132,892.7115.23الراجحي املالية 

    �سركة اإت�س اإ�س بي �سي العربية ال�سعودية 

املحدودة
24,851,891,577.5010.82%3946,621,089.0010.19%4345,1017.74%6HSBC Saudi Arabia Limited

2NCB Capital%3620,48813.91%41,005,934,201.0010.83%23,960,475,037.4210.44 الأهلي كابيتال

4Samba Capital%5498,53811.18%5838,414,136.009.03%20,742,005,928.699.03�سامبا كابيتال

7Saudi Fransi Capital%6336,4177.54%6643,626,032.006.93%16,231,817,409.297.07ال�سعودي الفرن�سي كابيتال

Riyad Capital 5%7371,0158.32%7579,135,546.006.24%14,832,177,216.416.46   الريا�س املالية    

8ANB Invest%8259,7615.83%8544,635,008.005.86%13,446,741,695.305.86العربي الوطني لال�ستثمار 

10AlIstithmar Capital%9103,1672.31%9315,315,685.003.39%8,152,030,381.183.55 الإ�ستثمار كابيتال 

9Derayah Financial%10112,7012.53%10211,246,948.002.27%5,560,904,157.762.42دراية املالية

12Falcom Investment Company%1164,8461.45%11165,372,709.001.78%4,428,851,000.521.93  فالكم للخدمات املالية

11Al Bilad Investment Company%1372,9791.64%12147,903,798.001.59%3,737,034,925.321.63�سركة البالد لالإ�ستثمار 

Saudi Hollandi Capital 13%1256,4021.26%13150,967,853.001.63%3,411,292,806.131.49ال�سعودي الهولندي املالية

14Alinma Investment Company%1447,8491.07%1493,763,236.001.01%2,468,486,948.011.08  �سركة الإمناء لال�ستثمار    

17Jadwa Investment%1814,6800.33%1545,531,646.000.49%1,756,233,484.100.76  جدوى لال�ستثمار  

15Al Nefaie Investment Group%1524,4650.55%1659,413,551.000.64%1,507,725,016.250.66جمموعة النفيعي لالإ�ستثمار

16Aloula Geojit%1715,6610.35%1747,371,724.000.51%1,188,754,670.150.52    الوىل جوجيت كابيتال

21EFG_Hermes KSA%166,8320.15%1848,836,582.000.53%1,005,858,334.850.44املجموعة املالية هريمي�س ال�سعودية

19Morgan Stanley Saudi Arabia%218,8040.20%1921,005,268.000.23%905,687,129.550.39 مورجان �ستانلي ال�سعودية

20Credit Suisse Saudi Arabia%228,3520.19%2016,151,784.000.17%867,279,787.350.38   كريديت �سوي�س العربية ال�سعودية

18Osool Capital%2013,4670.30%2125,390,498.000.27%840,439,398.250.37 اأ�سول املالية

Merrill Lynch Kingdom of 25%234,3380.10%2211,830,361.000.13%456,432,402.650.20   مرييل لين�س اململكة العربية ال�سعودية
Saudi Arabia

Middle East Financial 22%195,2670.12%2326,983,104.000.29%444,595,734.700.19 �سركة ال�سرق الأو�سط لال�ستثمار املايل
Investment Company

Deutsche Securities Saudi 24%254,3560.10%247,695,149.000.08%402,880,332.800.18    دويت�سه لالأوراق املالية
Arabia

26Muscat Capital%243,9760.09%2510,549,218.000.11%334,122,824.400.15  �سركة م�سقط املالية

23The Investor for Securities%265,2230.12%267,224,167.000.08%275,690,834.200.12  �سركة امل�ستثمر لالأوراق املالية

  الإمارات دبي الوطني كابيتال ال�سعودية 

املحدودة
257,484,692.720.11%275,656,998.000.06%282,3850.05%28Emirates NBD Capital KSA

29Audi Capital%272,2390.05%285,758,436.000.06%209,553,866.950.09 عودة كابيتال

27Arbah Capital%292,5920.06%293,017,842.000.03%178,046,383.200.08  اأرباح املالية   

30Al-Khair Capital Saudi Arabia%302220.00%30301,705.000.00%8,968,924.350.00  اخلري كابيتال ال�سعوديه 

229,579,651,980.469,287,849,648.004,459,374املجموع
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اأداء �سركات الو�ساطة )جميع عمليات البيع وال�سراء عن طريق االنرتنت( �سبتمرب  2013م

Internet Activity   -  September,   2013

�سركة الو�ساطة

 الرتتيبالن�سبةقيمة التداول
ن�سبة القيمة للع�سو 

من  االنرتنت
الرتتيبالن�سبةال�سفقاتالرتتيب الن�سبةكمية التداوالت

Company Name

Internet Value
 Internet

 Value
Ratio

 Value
Rank

 Internet
 Value

 Member
Ratio

 Internet
Volume

 Internet
 Volume

Ratio

 Volume
Rank

 Internet
Trades

 Internet
 Trades

Ratio

 Trades
Rank

Riyad Capital 6%8662,0357.31%872,143,7334.99%754.69%22,334,891,739.495.23 الريا�س املالية 

3NCB Capital%31,297,58614.34%1,864,388,34910.66%371.02%45,862,366,522.3010.75 الأهلي كابيتال  

1Al Rajhi Capital%21,636,67618.08%2,307,569,46813.20%259.04%56,736,184,060.2313.29 الراجحي املالية

Al Bilad Investment 11%12152,1471.68%254,002,2601.45%1263.31%6,144,029,002.171.44�سركة البالد لالإ�ستثمار   
Company

الإمارات دبي الوطني كابيتال 

ال�سعودية املحدودة
521,152,079.370.12%1973.67%9,756,8390.06%224,6730.05%20 Emirates NBD Capital

KSA

17Osool Capital%1730,8830.34%55,268,9330.32%1794.41%1,738,809,944.350.41اأ�سول املالية

2AlJazira Capital%11,302,21214.39%4,341,940,09224.84%185.34%95,883,705,091.0322.47 اجلزيرة كابيتال

Credit Suisse Saudi 26%2600.00%00.00%260.00%0.000.00 كريديت �سوي�س العربية ال�سعودية
Arabia

24EFG_Hermes KSA%242,1840.02%6,171,0290.04%244.60%127,587,542.400.03املجموعة املالية هريمي�س ال�سعودية

Falcom Investment 12%11141,3921.56%357,989,3112.05%1188.06%9,097,562,471.122.13     فالكم للخدمات املالية
Company

   �سركة ال�سرق الأو�سط لال�ستثمار 

املايل
158,381,120.250.04%2315.35%6,884,7570.04%232,8760.03%23 Middle East Financial

Investment Company

10AlIstithmar Capital%10160,8111.78%412,842,6282.36%1047.81%11,097,417,072.472.60  ال�ستثمار كابيتال 

21Jadwa Investment%214,2940.05%16,803,6440.10%209.16%486,412,147.850.11  جدوى لال�ستثمار

19Muscat Capital%196,7560.07%18,834,8460.11%2161.76%468,860,766.950.11�سركة م�سقط املالية

16Aloula Geojit%1547,7070.53%136,539,1170.78%1593.04%3,452,828,406.100.81  الوىل جوجيت كابيتال

Saudi Hollandi Capital 14%1481,1040.90%169,246,7790.97%1438.89%4,291,252,766.221.01  ال�سعودي الهولندي املالية

The Investor for 18%1813,4050.15%19,753,4900.11%1898.70%683,897,875.800.16  �سركة امل�ستثمر لالأوراق املالية
Securities

22Arbah Capital%253,1140.03%2,719,8240.02%2518.13%104,155,535.450.02 اأرباح املالية 

Alinma Investment 13%13100,7591.11%187,689,0441.07%1367.45%4,446,979,323.781.04  �سركة الإمناء لال�ستثمار
Company

Al Nefaie Investment 15%1653,3650.59%117,742,9970.67%1686.29%3,103,856,401.640.73    جمموعة النفيعي لالإ�ستثمار 
Group

9Derayah Financial%9296,2233.27%557,546,0933.19%995.12%14,630,159,154.803.43   دراية املالية

5Saudi Fransi Capital%6762,2568.42%1,331,216,3867.61%677.11%34,554,271,153.318.10  ال�سعودي الفرن�سي كابيتال

Al-Khair Capital Saudi 25%201,2660.01%17,233,5890.10%2280.64%182,518,200.450.04اخلري كابيتال ال�سعوديه
Arabia

�سركة اإت�س اإ�س بي �سي العربية 

ال�سعودية املحدودة
43,001,479,525.8210.08%561.88%1,696,406,8919.70%5657,4057.26%7 HSBC Saudi Arabia

Limited

8ANB Invest%7425,4534.70%923,621,8985.28%857.49%21,937,888,290.865.14العربي الوطني لال�ستثمار 

4Samba Capital%41,204,97113.31%1,797,376,92410.28%481.04%45,735,784,902.2210.72  �سامبا كابيتال

426,782,431,096.43174816889219,051,553املجموع
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مؤشرات - المستثمرون حسب الجنسية

بلغت القيمة الإجمالية لالأ�سهم املتداولة خالل �سهر �سبتمرب 2013م 

اأغ�سط�س  �سهر  تداولت  22.8% عن  قدره  باإرتفاع  ريال،  مليار   114.79

من العام 2013.

امل�ستثمر. • نوع 
�سعودي  ري��ال  مليار   100.92 »الأف���راد«   �سراء  عمليات  قيمة  بلغت   •
ريال  مليار   105.95 البيع   عمليات  قيمة  بلغت  فيما   ،)%87.92(

�سعودي )%92.30(.

• بلغت قيمة عمليات �سراء “املوؤ�س�سات” 12.72 مليار ريال �سعودي )%11.08(، 
فيما بلغت قيمة عمليات البيع 7.30 مليار ريال �سعودي )%6.36(.

عمليات �سراء “الأجانب – اإتفاقيات مبادلة” 1.15 مليار  قيمة  • بلغت 
مليار   1.54 البيع  عمليات  قيمة  بلغت  فيما  �سعودي )%1.00(،  ريال 

ريال �سعودي )%1.34(.

• اجلن�سية.
مليار ريال   109.81 ال�سعودي«  »امل�ستثمر  �سراء  عمليات  قيمة  بلغت   •
مليار   109.52 البيع  عمليات  قيمة  بلغت  فيما   ،)%95.66( �سعودي 

ريال �سعودي )%95.40(.

ريال  مليار   2.04 اخلليجي«   »امل�ستثمر  �سراء  عمليات  قيمة  بلغت   •
�سعودي )1.78 %(، فيما بلغت قيمة عمليات البيع  1.85 مليار ريال 

�سعودي )%1.61(.

واإتفاقيات  املقيم   – الأجنبي  »امل�ستثمر  �سراء  عمليات  قيمة  بلغت   •
املبادلة« 2.94 مليار ريال �سعودي )2.56 %(، فيما بلغت قيمة عمليات 

البيع 3.42 مليار ريال �سعودي )%2.98(.

إحصائيات التداول )تصنيف الجنسية و نوع المستثمر( - سبتمبر 2013

اإح�سائيات التداول ح�سب ت�سنيف اجلن�سية و نوع امل�ستثمر �سبتمرب 2013

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

اأجنبي

)اإتفاقية مبادلة(

1.2%

 موؤ�س�سات

8.7%
 اأفراد

90.1%

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

 �سعودي

95.5%

اأجنبي )مقيم و 

 اإتفاقية مبادلة(

2.8%

 خليجي

1.7%

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

ء
را

�س

�سعودي

4,185,516,9892,019,565%98,889,595,90586.15اأفراد

304,769,217117,373%10,921,312,5069.51موؤ�س�سات

خليجي

8,218,6404,753%246,956,7830.22اأفراد

53,066,69415,066%1,794,181,4711.56موؤ�س�سات

67,547,36461,270%1,784,322,9201.55اأفراداأجنبي )مقيم(

24,805,92011,660%1,153,456,4051.00اأجنبي )اإتفاقية مبادلة(

4,643,924,8242,229,687%114,789,825,990100.00اإجمايل ال�سراء

ع
ي
ب

�سعودي

4,342,456,2562,094,063%103,848,376,23590.47اأفراد

152,817,12244,852%5,666,794,7664.94موؤ�س�سات

خليجي

7,424,4184,280%222,756,8540.19اأفراد

41,699,04414,392%1,629,367,2911.42موؤ�س�سات

70,739,82457,946%1,883,710,9411.64اأفراداأجنبي )مقيم(

28,788,16014,154%1,538,819,9031.34اأجنبي )اإتفاقية مبادلة(

4,643,924,8242,229,687%114,789,825,989100.00اإجمايل البيع
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Sponsored by: 

اأغلق  م   2013 الأوىل  اأ�سهر  الت�سعة  نهاية  يف 

عند  )ت��داول(  ال�سعودية  املالية  لل�سوق  العام  املوؤ�سر 

نقطة   1،125.08 مرتفعًا  نقطة    7،964.91 م�ستوى 

العام  من  الفرتة  نف�س  باإغالق  مقارنة   )%16.45(

ال�سابق.

حتى  ال��ع��ام  ب��داي��ة  م��ن  امل��وؤ���س��ر  لأداء  وبالن�سبة 

تاريخه فقد حقق عائداأً ايجابيًا قدره 1،163.69 نقطة 

للموؤ�سر  اإغ��الق  نقطة  اأعلى  كانت  وقد   ،)%17.11(

خالل الفرتة 8،214.85 يف يوم 2013/08/21 م.

ال�سوقية لالأ�سهم امل�سدرة يف نهاية  القيمة  بلغت 

ريال  مليار   1،585.81 م   2013 الأوىل  اأ�سهر  الت�سعة 

م�سجلة  اأمريكي،  دولر  مليار   422.88 يعادل  ما  اأي 

اإرتفاعًا بلغت ن�س����بته15.49 % عن نهاية الت�سعة اأ�سهر 

الأوىل من العام ال�سابق.

خالل  املتداولة  لالأ�سهم  الإجمالية  القيمة  بلغت 

ريال  مليار   1،075.12 م   2013 الأوىل  اأ�سهر  الت�سعة 

وذلك  اأمريكي  دولر  مليار    286.70 يعادل     ما  اأي 

باإنخفا�س بلغت ن�س����بته 33.50% عن نف�س الفرتة من 

العام ال�سابق.

وب��ل��غ اإج��م��ايل ع���دد الأ���س��ه��م امل��ت��داول��ة* خ��الل 

�س����هم  مليار   41.50 م   2013 الأوىل  اأ�سهر  الت�سعة 

الت�سعة  خالل  تداولها  مت  �سهم  مليار   72.08 مقابل 

اأ�سهر الأوىل من العام ال�سابق، وذلك  باإنخفا�س بلغت 

ن�س����بته %2.424.

 اأما اإجمايل عدد ال�سفقات املنفذة خالل الت�سعة 

�سفقة  مليون   23.76 بلغ  فقد  م   2013 الأوىل  اأ�سهر 

مقاب���ل 34.37 مليون �سفقة مت تنفيذها خالل الت�سعة 

اأ�سهر الأوىل من العام ال�سابق ، وذلك باإنخفا�س بلغت 

ن�س����بته %30.85.

• معدلة جلميع اإجراءات ال�سركات خالل الفرتة.
خالل الت�سعة اأ�سهر الأوىل 2013،  التداول  اأيام  عدد  • بلغ 
187 يومًا مقابل 190 يومًا خالل نف�س الفرتة من العام 

ال�سابق.

القيمة املتداولة لألسهم تبلغ  1,075,12 مليار ريال  

 23.76 مليون صفقة تم تنفيذها خالل التسعة أشهر األولى 2013 م 

الشركات الجديدة المدرجة خالل  التسعة 
أشهر األولى  2013 م 

امل�����واف�����ق  ال������ث������الث������اء  ي��������وم  يف  مت 

2013/02/05م اإدراج �سركة اأ�سمنت املنطقة 

ريال  مليار   1.8 مقداره  براأ�سمال  ال�سمالية 

مق�سم اإىل 180 مليون �سهم حيث مت طرح 90 

 10 بقيمة  وذلك  العام  لالكتتاب  �سهم  مليون 

ريالت لل�سهم الواحد.

مت يف يوم الأربعاء املوافق 2013/03/13م 

الطبية  ل��ل��رع��اي��ة  ال��وط��ن��ي��ة  ال�����س��رك��ة  اإدراج 

مق�سم  ريال  مليون   448.5 مقداره  براأ�سمال 

اإىل 44.85 مليون �سهم حيث مت طرح 13.5 

 27 بقيمة  وذلك  العام  لالكتتاب  �سهم  مليون 

رياًل لل�سهم الواحد.

مت يف يوم الأحد املوافق 2013/07/21 م 

اإدراج �سركة اجلزيرة تكافل تعاوين براأ�سمال 

 35 اإىل  مق�سم  ري���ال  م��ل��ي��ون   350 م��ق��داره 

مليون �سهم حيث مت طرح 10.5 مليون �سهم 

لالكتتاب العام وذلك بقيمة 10 ريالت لل�سهم 

الواحد.

اأداء موؤ�سرات القطاعات 

Performance of Sectoral Indices

Sectoral Indices
ن�سبة التغري  للعام حتي تاريخه  اأغ�سط�س - 2013 م �سبتمرب - 2013 م

موؤ�سرات القطاعات

YTD Change % August - 2013 September - 2013

Banks & Financial Services 19.29% 0.62% 17,363.05 17,469.94 امل�سارف واخلدمات املالية

Petrochemical Industries 7.98% 2.79% 6,152.06 6,323.58 ال�سناعات البرتوكيماوية

Cement 18.69% -0.28% 7,216.44 7,196.15 الأ�سمنت

Retail 50.77% 6.17% 10,659.17 11,316.85 التجزئة

Energy & Utilities 1.60% 3.03% 4,723.97 4,866.93 الطاقة واملرافق اخلدمية

Agriculture & Food Indust. 30.19% 3.64% 8,279.10 8,580.19 الزراعة وال�سناعات الغذائية

Telecom. & Information  Tech. 15.63% 3.25% 2,424.41 2,503.11 الإت�سالت وتقنية املعلومات

Insurance -17.44% 6.76% 1,053.01 1,124.16 التاأمني

Multi-Investment -0.46% 9.36% 3,365.40 3,680.45 �سركات ال�ستثمار املتعدد

Industrial Investment 1.91% 3.31% 6,229.68 6,435.58 ال�ستثمار ال�سناعي

Building & Construction 22.87% 5.36% 3,288.67 3,464.94 الت�سييد والبناء

Real Estate Development 43.02% 5.69% 4,525.30 4,782.95 التطوير العقاري

Transport 8.36% 4.77% 5,032.60 5,272.50 النقل

Media & Publishing -14.52% 2.39% 2,428.90 2,486.99 العالم والن�سر

Hotel & Tourism 102.93% 4.26% 14,118.69 14,719.59 الفنادق والسياحة

ملخص السوق - التسعة أشهر األولى 2013 م
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ب�����رع�����اي�����ة

مقارنة معلومات التداول الت�سعة اأ�سهر االأوىل 2013 م مع  الت�سعة اأ�سهر االأوىل 2012 م

Comparing Trading Statistics 1st Nine Months 2013 with 1st Nine Months 2012

Trading Information
ن�سبة التغري الت�سعة اأ�سهر االأوىل 2012 الت�سعة اأ�سهر االأوىل 2013 Sep.  سبتمرب� Aug.  اأغ�سط�س  July  يوليو الن�سف االأول 2013

معلومات التداول

Change %  1st Nine Months
2012

 1st Nine Months
2013 2013 2013 2013 1st Half 2013

Transactions -30.85% 34,365,264 23,763,456 2,206,515 1,838,344 2,062,004 17,656,593 عدد ال�سفقات املنفذه

 Shares Traded -42.42% 72,084,570,941 41,504,315,622 4,574,180,555 3,849,713,904 4,094,928,981 28,985,492,182   عدد الأ�سهم املتداولة 

Value Traded (SR) -33.50% 1,616,642,920,603.00 1,075,116,773,348 114,399,098,686.60 93,469,480,328.65 106,434,184,049.10 760,814,010,283.75 قيمة الأ�سهم املتداولة )ريال(

Number of Trading Days - 190 187 20 16 23 128   عدد اأيام التداول    

Daily Average of 
Transactions -29.74% 180,870 127,077 110,326 114,897 89,652 137,942

املتو�سط اليومي لعدد ال�سفقات 

املنفذه

 Daily Average of 
Shares Traded -41.50% 379,392,479 221,948,212 228,709,028 240,607,119 178,040,390 226,449,158  املتو�سط اليومي لالأ�سهم املتداولة

Daily Average of 
Value (SR) -32.43% 8,508,646,951 5,749,287,558 5,719,954,934 5,841,842,521 4,627,573,220 5,943,859,455

املتو�سط اليومي لقيمة الأ�سهم 

املتداولة )ريال(

Market Capitalization 
(SR biln) 15.49% 1,373.13 1,585.81 1,585.81 1,543.44 1,564.02 1,497.11

القيمه ال�سوقيه لالأ�سهم امل�سدره 

)مليار ريال (

All Share Index (TASI) 16.45% 6,839.83 7,964.91 7,964.91 7,766.52 7,915.11 7,496.57 املوؤ�سر العام  )نقطة (

تداول االأ�سهم ح�سب القطاعات - الت�سعة اأ�سهر االأوىل 2013 م  

Sectoral Activities - 1st Nine Months 2013   

Sector
الن�سبة اىل االإجماىل قيمه االأ�سهم املتداولة الن�سبه اىل االإجماىل الن�سبه اىل االإجماىل االأ�سهم املتداولة ال�سفقات املنفذة

القطاعات

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

Banks & F. Services 8.96% 96,370,311,397.20 11.61% 4,820,037,209 4.43% 1,053,534 امل�سارف واخلدمات املالية

Petrochemical Indust. 12.61% 135,618,645,504.25 9.51% 3,947,206,420 7.59% 1,802,528 ال�سناعات البرتوكيماوية

Cement 6.72% 72,229,549,785.70 6.80% 2,823,513,202 8.86% 2,106,250 الأ�سمنت

Retail 7.86% 84,458,593,589.05 4.16% 1,726,115,849 9.53% 2,265,667 التجزئة

Energy & Utilities 0.66% 7,082,103,239.40 1.20% 496,533,329 0.44% 104,185 الطاقة واملرافق اخلدمية

Agri. & Food Indust. 7.03% 75,550,566,525.25 5.46% 2,265,291,356 7.96% 1,890,439 الزراعة وال�سناعات الغذائية

Telecom. & Info. 
Tech. 6.66% 71,643,577,820.70 12.03% 4,994,630,214 5.13% 1,218,856 الإت�سالت وتقنية املعلومات

Insurance 20.83% 223,973,891,905.15 12.38% 5,139,162,084 29.20% 6,939,906 التاأمني

Multi-Investment 2.29% 24,592,658,636.80 3.07% 1,274,500,956 2.70% 642,307 �سركات ال�ستثمار املتعدد

Industrial Investment 5.81% 62,440,303,918.90 3.72% 1,542,409,450 6.16% 1,462,718 ال�ستثمار ال�سناعي

Building & 
Construction 3.80% 40,887,245,686.40 4.08% 1,695,037,943 4.51% 1,071,907 الت�سييد والبناء

Real Estate 
Development 11.00% 118,213,554,368.75 22.15% 9,192,526,077 7.75% 1,842,196 التطوير العقاري

Transport 2.24% 24,101,896,898.70 2.20% 912,989,070 2.07% 492,132 النقل

Media & Publishing 1.03% 11,084,073,689.75 0.56% 231,123,929 1.32% 314,615 العالم والن�سر

Hotel & Tourism 2.50% 26,869,800,382.10 1.07% 443,238,534 2.34% 556,216 الفنادق وال�سياحة

Total 100.00% 1,075,116,773,348.10 100.00% 41,504,315,622 100.00% 23,763,456 الإجمايل

ملخص السوق - التسعة أشهر األولى 2013 م
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Sponsored by: 

Value )0،000( القيمه بالع�سرة اآالف Volume )00(  الكميه باملئات Transactions  ال�سفقات

امل�سارف 
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تداول االأ�سهم ح�سب القطاعات - الت�سعة اأ�سهر االأوىل 2013م  

Sectoral Activities - 1st Nine Months 2013
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ال�سركات اخلم�س االأكرث ن�ساطا - الت�سعة اأ�سهر االأوىل 2013 م

Top Five Active Stocks - 1st Nine Months 2013
By number of transactions من حيث عدد ال�سفقات

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

ال�سركة

% To Market % To Sector Transactions
Northern Cement 5.82% 65.63% 1,382,335 ا�سمنت ال�سمالية

Care 3.88% 40.71% 922,332 رعاية

SABIC 3.09% 40.67% 733,156 �سابك

Alinma 2.42% 54.50% 574,224 الإمناء

WAFA Insurance 2.32% 7.94% 550,709 وفا للتاأمني

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

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

ال�سركة

% To Market % To Sector Transactions
Dar Al Arkan 10.52% 47.50% 4,366,440,346 دار الركان

Alinma 9.07% 78.12% 3,765,461,053 الإمناء

ZAIN KSA 7.82% 64.97% 3,244,836,912 زين ال�سعودية

Emaar E.C 6.34% 28.63% 2,631,659,838 اإعمار 

Northern Cement 4.01% 58.90% 1,663,089,799 ا�سمنت ال�سمالية

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

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

ال�سركة

% To Market % To Sector Transactions
SABIC 7.21% 57.18% 77,543,775,143.25 �سابك

Alinma 4.84% 54.03% 52,066,950,924.55 الإمناء

Dar Al Arkan 3.78% 34.37% 40,625,137,283.65 دار الركان

Northern Cement 3.49% 51.94% 37,514,200,093.30 ا�سمنت ال�سمالية

ZAIN KSA 2.78% 41.69% 29,865,102,311.70 زين ال�سعودية

Market Summary -1st Nine Months 2013
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ب�����رع�����اي�����ة ملخص السوق - التسعة أشهر األولى 2013 م

 Market Activity - 1st Nine Months 2013    تداول الأ�شهم - الت�شعة اأ�شهر الأوىل 2013 م

Banks & Financial Services
ال�شهم املتداوله ال�شهم املتداوله   ال�شفقات املنفذه

امل�شارف واخلدمات املالية

Value Traded Volume Traded Transactions

Riyad 1,889,195,660.65 78,486,342 20,369 الريا�ض

AlJazira 4,772,263,431.90 168,996,472 88,825 اجلزيرة

Saudi Investment 781,958,073.00 36,993,477 12,050 ا�ستثمار

Saudi Hollandi 776,523,928.80 24,528,041 9,339 ال�سعودي الهولندي

Saudi Fransi 1,769,507,556.20 56,412,428 18,095 ال�سعودي الفرن�سي

SABB 1,190,290,065.70 32,940,099 12,139 �سـاب

Arab National 1,294,720,127.20 44,427,653 14,259 العربي الوطني

SAMBA 3,271,018,684.35 67,380,071 27,217 �سامبا

Al Rajhi 23,002,511,385.00 327,558,877 170,403 الراجحي

AL Bilad 5,555,371,559.85 216,852,696 106,614 البالد

Alinma 52,066,950,924.55 3,765,461,053 574,224 الإمناء

Total 96,370,311,397.20 4,820,037,209 1,053,534 اجمايل القطاع

Petrochemical Industries
ال�شهم املتداوله  ال�شهم املتداوله  ال�شفقات املنفذه

ال�شناعات البرتوكيماوية 

Value Traded Volume Traded Transactions

CHEMANOL 3,368,973,790.45 253,887,581 96,202 كيمانول

Petrochem 1,442,566,810.75 67,808,453 34,156 برتوكيم

SABIC 77,543,775,143.25 824,501,771 733,156 �سابك

SAFCO 4,782,076,886.75 31,818,200 44,290 �سافكو

Industrialization 7,476,001,762.80 270,854,255 91,653 الت�سنيع

Alujain 3,770,693,505.60 238,504,262 89,861 اللجني

Nama Chemicals 7,240,497,651.05 561,603,963 177,354 مناء للكيماويات

SIIG 2,561,178,070.50 103,128,736 33,377 املجموعة ال�سعودية

Sahara Petrochemical 5,105,528,527.35 343,529,903 90,980 ال�سحراء للبرتوكيماويات

YANSAB 4,794,902,635.15 88,217,827 57,522 ين�ساب

Sipchem 2,308,884,002.05 105,882,785 51,558 �سبكيم العاملية

Advanced 3,254,270,759.50 109,613,578 55,236 املتقدمة

Saudi Kayan 9,315,691,928.65 786,937,557 162,399 كيان ال�سعودية

Petro Rabigh 2,653,604,030.40 160,917,549 84,784 برتو رابغ

Total 135,618,645,504.25 3,947,206,420 1,802,528 اجمايل القطاع

Cement
ال�شهم املتداوله ال�شهم املتداوله   ال�شفقات املنفذه

ال�شمنت

Value Traded Volume Traded Transactions

HCC 3,269,576,119.05 161,263,767 86,733 اأ�سمنت حائل

Najran Cement 6,213,739,846.80 256,517,070 142,071 اأ�سمنت جنران

City Cement 4,641,226,082.70 219,933,796 177,097 ا�سمنت املدينة

Northern Cement 37,514,200,093.30 1,663,089,799 1,382,335 اأ�سمنت ال�سمالية

Arab Cement 3,566,313,659.45 55,148,722 49,058 اال�سمنت العربية

Yamamah Cement 2,334,807,828.75 46,935,005 31,150 ا�سمنت اليمامة

Saudi Cement 2,367,135,715.75 23,756,642 23,309 ا�سمنت ال�سعوديه

Qassim Cement 1,395,399,385.00 17,075,980 20,829 ا�سمنت الق�سيم

Southern Cement 739,996,173.25 7,214,443 9,936 ا�سمنت اجلنوبيه

Yanbu Cement 3,034,587,370.50 45,810,146 32,110 ا�سمنت ينبع

Eastern Cement 1,248,188,523.50 20,980,651 21,826 ا�سمنت ال�سرقية

Tabuk Cement 1,301,637,526.20 45,704,932 31,199 ا�سمنت تبوك

Jouf Cement 4,602,741,461.45 260,082,249 98,597 ا�سمنت اجلوف

Total 72,229,549,785.70 2,823,513,202 2,106,250 اجمايل القطاع

Retail
ال�شهم املتداوله ال�شهم املتداوله   ال�شفقات املنفذه

التجزئة

Value Traded Volume Traded Transactions

A. Othaim Market 2,356,599,760.00 23,118,572 44,825 اأ�سواق ع العثيم

Mouwasat 2,293,028,421.25 34,695,838 48,382 املوا�ساة

Extra 1,263,868,972.50 12,363,309 25,336 اإك�سرتا
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Dallah Health 20,628,114,750.25 289,603,786 359,871 دله ال�سحية

Care 26,063,878,566.65 334,734,883 922,332 رعاية

SASCO 6,952,563,935.80 308,505,396 192,100 �سا�سكو

Thim›ar 11,481,722,749.60 311,381,041 367,662 ثمار

Fitaihi Group 3,504,698,810.60 224,439,683 87,938 جمموعة فتيحي

Jarir 1,462,752,499.25 7,815,300 17,267 جرير

Aldrees 3,586,982,602.10 92,098,330 87,464 الدري�ض

AlHokair 2,714,421,812.25 26,062,181 51,481 احلكري

Alkhaleej Trng 2,149,960,708.80 61,297,530 61,009 اخلليج للتدريب

Total 84,458,593,589.05 1,726,115,849 2,265,667 اجمايل القطاع

Energy & Utilities
ال�شهم املتداوله ال�شهم املتداوله   ال�شفقات املنفذه

الطاقة واملرافق اخلدمية

Value Traded Volume Traded Transactions

Gas & Industrialization 1,268,207,799.10 60,134,339 38,373 الغاز والت�سنيع

Saudi Electricity 5,813,895,440.30 436,398,990 65,812 كهرباء ال�سعودية

Total 7,082,103,239.40 496,533,329 104,185 اجمايل القطاع

Agriculture & Food Industries
ال�شهم املتداوله ال�شهم املتداوله   ال�شفقات املنفذه

الزراعة وال�شناعات الغذائية

Value Traded Volume Traded Transactions

SAVOLA Group 3,111,129,951.20 65,212,812 45,024 جمموعة �سافوال

Food 11,459,695,182.00 354,412,435 326,480 الغذائية

SADAFCO 1,122,773,999.75 14,012,138 28,346 �سدافكو

Almarai 5,949,357,885.25 122,248,578 93,500 املراعي

Anaam Holding 6,807,597,333.10 173,829,245 179,138 اأنعام القاب�سة

H B 2,745,117,644.40 49,943,388 87,335 حلواين اإخوان

Herfy Foods 1,339,690,022.25 12,145,117 26,664 هريف للأغذية

Catering 2,044,737,637.75 18,610,529 37,289 التموين

NADEC 3,564,870,398.70 133,139,210 87,616 نادك

Qassim Agriculture 5,471,321,950.25 388,264,234 167,726 الق�سيم الزراعيه

Tabuk Agriculture 7,187,931,251.90 191,065,324 184,097 تبوك الزراعيه

Saudi Fisheries 8,734,603,520.20 272,416,419 255,793 االأ�سماك

Sharqiya Dev Co 9,921,846,348.95 156,298,251 232,096 ال�سرقية للتنمية

Jouff Agriculture 1,512,851,878.10 33,035,238 31,528 اجلوف الزراعيه

* Bishah Agriculture 0.00 0 0 * بي�سة الزراعيه

Jazan Development 4,577,041,521.45 280,658,438 107,807 جازان للتنمية

Total 75,550,566,525.25 2,265,291,356 1,890,439 اجمايل القطاع

 Telecomm. & Information
Technology

ال�شهم املتداوله ال�شهم املتداوله   ال�شفقات املنفذه

الت�شالت وتقنية املعلومات

Value Traded Volume Traded Transactions

STC 7,137,076,190.80 174,394,777 70,606 االت�ساالت

Etihad Etisalat 12,503,700,471.00 155,844,921 88,143 احتاد ات�ساالت

ZAIN KSA 29,865,102,311.70 3,244,836,912 463,993 زين ال�سعودية

 Atheeb Telecom 17,466,242,591.75 1,219,193,553 464,127 عذيب للت�ساالت

*Almutakamela 4,671,456,255.45 200,360,051 131,987 * املتكاملة

Total 71,643,577,820.70 4,994,630,214 1,218,856 اجمايل القطاع

Insurance
ال�شهم املتداوله ال�شهم املتداوله   ال�شفقات املنفذه

التاأمني

Value Traded Volume Traded Transactions

Tawuniya 1,922,387,602.20 60,167,231 48,640 التعاونية

JaziraTakaful 13,430,768,321.70 230,376,714 469,660 جزيرة تكافل

Malath Insurance 3,323,449,730.75 153,745,686 104,979 ملذ للتاأمني

MEDGULF 2,969,611,247.20 124,985,410 78,132 ميدغلف للتاأمني

ALLIANZ SF 11,231,544,742.85 157,218,563 312,609 األيانز اإ�س اإف

SALAMA 8,140,844,578.60 143,630,404 245,346 �سالمة

Walaa Insurance 5,703,920,407.30 187,687,829 184,765 والء للتاأمني

Arabian Shield 8,105,419,017.35 183,728,793 248,613 الدرع العربي
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SABB Takaful 6,462,460,807.80 167,447,286 202,862 �ساب تكافل

SANAD 7,443,832,007.65 251,328,334 241,525 �سند

SAICO 5,270,987,358.45 87,723,222 157,736 �سايكو

WAFA Insurance 17,641,019,686.50 174,285,589 550,709 وفاء للتاأمني

Gulf Union 7,112,533,449.65 252,769,477 210,582 احتاد اخلليج

ATC 3,463,099,072.15 56,316,579 102,540 االأهلي للتكافل

Al - Ahlia 7,556,078,136.70 135,186,602 217,494 االأهلية

ACIG 11,783,847,474.40 266,891,360 317,740 اأ�سيج

AICC 3,740,988,783.35 125,694,983 129,792 التاأمني العربية

Trade Union 3,067,733,293.30 126,496,882 90,378 االحتاد التجاري

Sagr Insurance 3,126,130,205.85 120,738,375 100,315 ال�سقر للتاأمني

U C A 2,024,058,349.65 81,840,837 69,160 املتحدة للتاأمني

Saudi Re 3,365,047,401.70 306,936,490 100,997 الإعادة ال�سعودية

Bupa Arabia 1,871,861,423.50 61,977,315 61,890 بوبا العربية

Weqaya Takaful 7,696,860,068.10 199,446,879 231,838 وقاية للتكافل

Al Rajhi Takaful 2,643,517,838.35 48,452,238 78,734 تكافل الراجحي

ACE 5,195,618,283.75 72,986,305 169,053 اي�ض

AXA - Cooperative 7,394,521,816.05 163,388,540 214,040 اك�سا - التعاونية

Gulf General 5,345,272,247.25 105,280,950 173,426 اخلليجية العامة

Buruj 4,812,127,205.10 91,694,157 149,798 بروج

Al Alamiya 8,029,620,678.25 125,469,437 237,762 العاملية

Solidarity 11,460,557,013.55 340,427,835 306,890 �سوليدرتي تكافل

Wataniya 6,722,797,704.25 62,264,641 229,996 الوطنية

Amana Insurance 13,084,328,318.35 221,949,827 504,791 امانة للتامني

 Enaya 7,845,107,183.30 184,965,911 248,852 عناية

 .Alinma Tokio M 4,985,940,450.25 65,661,403 148,262 االإمناء طوكيو م

Total 223,973,891,905.15 5,139,162,084 6,939,906 اجمايل القطاع

Multi- Investment
ال�شهم املتداوله ال�شهم املتداوله   ال�شفقات املنفذه

�شركات ال�شتثمار املتعدد

Value Traded Volume Traded Transactions

SARCO 5,716,286,259.00 90,761,369 139,832 امل�سايف

Saudi Advanced 3,239,713,943.10 199,510,334 92,422 املتطورة

.Al Ahsa for Dev 4,337,706,063.70 303,110,531 115,159 االح�ساء للتنميه

SISCO 3,830,282,278.85 266,555,312 88,939 �سي�سكو

Assir 2,999,411,989.10 168,298,624 64,161 ع�سري

Al Baha * 1,072,814,254.70 66,706,970 53,704 * الباحة

kingdom 3,396,443,848.35 179,557,816 88,090 اململكة

Total 24,592,658,636.80 1,274,500,956 642,307 اجمايل القطاع

Industrial Investment
ال�شهم املتداوله ال�شهم املتداوله   ال�شفقات املنفذه

ال�شتثمار ال�شناعي

Value Traded Volume Traded Transactions

 Takween 2,819,710,508.30 71,879,253 82,776 تكوين

BCI 3,490,496,174.80 105,447,697 96,359 بى �سى اآى

MA›ADEN 5,606,092,603.10 182,402,410 98,995 معادن

Astra Indust 2,447,866,532.95 55,874,750 65,944 اأ�سرتا ال�سناعية

ALSorayai 2,855,105,181.80 138,380,890 83,520 جمموعة ال�سريع

Shaker 1,965,684,207.75 24,956,337 30,502 �ساكر

 Pharmaceutical 2,745,795,912.65 55,642,248 45,419 الدوائية

Glass 2,317,298,707.00 87,247,722 64,767 زجاج

FIPCO 10,595,837,106.80 207,978,262 237,951 فيبكو

Maadaniyah 5,953,172,255.40 178,549,181 149,638 معدنية

Saudi Chemical 2,132,734,049.40 47,050,245 31,372 الكيميائيه ال�سعوديه

SPM 5,632,254,880.90 164,313,154 118,151 �سناعة الورق

AlAbdullatif 1,069,121,672.50 27,817,914 28,765 العبداللطيف
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Saudi Export 12,809,134,125.55 194,869,387 328,559 ال�سادرات

Total 62,440,303,918.90 1,542,409,450.00 1,462,718.00 اجمايل القطاع

Building & Construction
ال�شهم املتداوله ال�شهم املتداوله   ال�شفقات املنفذه

الت�شييد والبناء

Value Traded Volume Traded Transactions

ASLAK 2,305,963,845.80 63,361,326 54,940 اأ�سلك

MMG * 0.00 0 0 * جمموعة املعجل

SSP 1,775,711,848.65 66,077,513 48,936 االأنابيب ال�سعودية

ALKHODARI 3,601,786,037.00 112,593,794 97,299 اخل�سري

Ceramic 3,222,807,843.25 31,983,932 50,690 اخلزف

Gypsum 2,196,127,633.20 71,266,882 71,584 اجلب�ض

Cables 2,267,710,928.75 168,746,715 72,106 الكابالت

Saudi Industrial 4,750,337,120.05 278,897,454 138,256 �سدق

Amiantit 2,516,385,887.30 175,486,460 57,767 اميانتيت

Pipes 4,279,070,523.50 178,626,398 108,974 اأنابيب

Zamil Industrial 1,719,567,991.30 41,936,015 28,686 الزامل لل�سناعة

AL Babtain 3,309,777,982.90 116,868,138 85,004 البابطني

SVCP 1,596,857,040.75 21,853,133 39,303 الفخارية

MESC 4,708,041,339.35 298,424,083 141,871 م�سك

Red Sea 2,637,099,664.60 68,916,100 76,491 البحر االأحمر

Total 40,887,245,686.40 1,695,037,943 1,071,907 اجمايل القطاع

Real Estate Development
ال�شهم املتداوله ال�شهم املتداوله   ال�شفقات املنفذه

التطوير العقاري

Value Traded Volume Traded Transactions

Real Estate 4,192,656,424.10 132,528,212 107,678 العقارية

Taiba 5,376,187,528.05 156,412,716 126,053 طيبة لل�ستثمار

Makkah 3,305,314,329.40 55,882,202 73,392 مكة للن�ساء

Arriyadh Development 5,820,039,007.80 250,411,421 104,134 التعمري

Emaar E .C 26,727,232,217.45 2,631,659,838 407,107 اإعمار

Jabal Omar 18,782,415,336.10 675,806,528 273,120 جبل عمر

Dar Al Arkan 40,625,137,283.65 4,366,440,346 494,559 دار االأركان

KEC 13,384,572,242.20 923,384,814 256,153 مدينة املعرفة

Total 118,213,554,368.75 9,192,526,077 1,842,196 اجمايل القطاع

Transport
ال�شهم املتداوله ال�شهم املتداوله   ال�شفقات املنفذه

النقل

Value Traded Volume Traded Transactions

Bahri 4,409,022,376.60 215,974,858 69,426 البحري

SAPTCO 9,319,091,955.85 531,021,439 188,994 النقل اجلماعي

Mubarrad 8,627,195,382.15 134,855,273 192,096 مربد

Budget Saudi 1,746,587,184.10 31,137,500 41,616 بدجت ال�سعودية

Total 24,101,896,898.70 912,989,070 492,132 اجمايل القطاع

Media and Publishing
ال�شهم املتداوله ال�شهم املتداوله   ال�شفقات املنفذه

العالم والن�شر

Value Traded Volume Traded Transactions

Tihama 6,255,250,887 60,625,884 155,838 تهامه للعلن

SRMG 890,267,129 41,854,198 41,199 االأبحاث و الت�سويق

SPPC 3,938,555,674 128,643,847 117,578 طباعة وتغليف

Total 11,084,073,689.75 231,123,929 314,615 اجمايل القطاع

Hotel & Tourism
ال�شهم املتداوله ال�شهم املتداوله   ال�شفقات املنفذه

الفنادق وال�شياحة

Value Traded Volume Traded Transactions

ALTAYYAR 8,786,140,033.25 125,773,767 126,029 الطيار

Hotels 4,006,631,404.10 122,016,390 96,339 الفنادق

Shams 14,077,028,944.75 195,448,377 333,848 �سم�س

Total 26,869,800,382.10 443,238,534 556,216 اجمايل القطاع

Market 1,075,116,773,348.10 41,504,315,622 23,763,456 اجمايل ال�شوق

.Suspended * * معلقة من التداول.

53
العدد 84 - أكتوبر 2013م



ب�����رع�����اي�����ة ملخص السوق - التسعة أشهر األولى 2013 م

FINANCIAL INDICATORS - 30/09/2013 املوؤ�شرات املالية الرئي�شية - 30/09/2013 م

Company
Close  Price Book Value 

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

Market Cap. 
(mn)

Shareholders` 
Equity (mn)

Net Income 
(mn)

ال�شركة

�شعر الإغالق القيمه الدفرتيه
ال�شعر/القيمه 

الدفرتيه

العائد على 

ال�شهم
ال�شعر للعائد

الأ�شهم امل�شدره 

)مليون(

القيمه ال�شوقيه 

)مليون(

حقوق امل�شاهمني 

)مليون(

�شايف الدخل 

)مليون(

Riyad 26.30 21.08 1.25 2.38 11.05 1,500.000 39,450.00 31,625.76 3,569.02 الريا�ض

AlJazira 30.60 17.93 1.71 1.80 17.02 300.000 9,180.00 5,377.96 539.52 اجلزيرة

Saudi Investment 23.70 17.21 1.38 2.02 11.72 550.000 13,035.00 9,466.60 1,112.09 ا�ستثمار

Saudi Hollandi 36.40 21.64 1.68 3.41 10.69 396.900 14,447.16 8,589.03 1,351.69 ال�سعودي الهولندي

Saudi Fransi 34.20 25.44 1.34 3.23 10.60 904.018 30,917.41 22,994.41 2,915.88 ال�سعودي الفرن�سي

SABB 38.80 20.98 1.85 3.42 11.33 1,000.000 38,800.00 20,978.75 3,423.70 �سـاب

Arab National 30.40 21.45 1.42 2.82 10.79 850.000 25,840.00 18,228.25 2,394.35 العربي الوطني

SAMBA 52.25 36.77 1.42 4.85 10.78 900.000 47,025.00 33,093.35 4,361.66 �سامبا

Al Rajhi 77.25 24.92 3.10 5.30 14.57 1,500.000 115,875.00 37,387.14 7,955.09 الراجحي

AL Bilad 31.70 11.72 2.70 1.49 21.30 400.000 12,680.00 4,689.83 595.21 البالد

Alinma 14.05 11.42 1.23 0.58 24.35 1,500.000 21,075.00 17,126.94 865.67 الإمناء

Total Banks & Financial 
Services Sector - 21.38 1.76 2.97 12.66 9,800.918 368,324.57 209,558.01 29,083.88 اإجمايل قطاع امل�سارف واخلدمات املالية

CHEMANOL 12.95 12.66 1.02 0.45 28.68 120.600 1,561.77 1,526.22 54.46 كيمانول

Petrochem 21.00 8.74 2.40 -0.81 (M)  (س) 480.000 10,080.00 4,196.44 -389.43 برتوكيم

SABIC 96.25 49.81 1.93 8.25 11.67 3,000.000 288,750.00 149,444.62 24,749.55 �سابك

SAFCO 147.75 25.68 5.75 11.76 12.56 333.333 49,249.95 8,559.57 3,919.84 �سافكو

Industrialization 27.10 16.69 1.62 1.97 13.76 668.914 18,127.57 11,165.22 1,317.84 الت�سنيع

Alujain 18.30 9.39 1.95 0.67 27.20 69.200 1,266.36 649.62 46.56 اللجني

Nama Chemicals 12.15 10.70 1.14 -0.201 (M)  (س) 128.520 1,561.52 1,374.73 -25.90 مناء للكيماويات

SIIG 26.20 13.13 2.00 1.19 22.07 450.000 11,790.00 5,907.93 534.33 املجموعة ال�سعودية

Sahara Petrochemical 16.00 12.45 1.28 0.82 19.48 438.795 7,020.72 5,463.73 360.34 ال�سحراء للبرتوكيماويات

YANSAB 62.25 24.42 2.55 4.29 14.50 562.500 35,015.63 13,736.27 2,414.08 ين�ساب

Sipchem 24.95 15.31 1.63 1.51 16.57 366.667 9,148.33 5,612.25 551.96 �سبكيم العاملية

Advanced 33.40 11.96 2.79 2.877 11.61 163.995 5,477.43 1,962.15 471.88 املتقدمة

Saudi Kayan 12.00 9.36 1.28 -0.51 (M)  (س) 1,500.000 18,000.00 14,046.93 -765.93 كيان ال�سعودية

Petro Rabigh 15.15 8.75 1.73 -0.48 (M)  (س) 876.000 13,271.40 7,666.43 -417.39 برتو رابغ

Total Petrochemical Industries 
Sector - 25.26 2.03 3.58 12.42 9,158.524 470,320.68 231,312.12 32,822.18 اإجمايل قطاع ال�سناعات البرتوكيماوية

HCC 21.85 9.36 2.34 -0.07 (M)  (س) 97.900 2,139.12 915.90 -7.24 اأ�سمنت حائل

Najran Cement 26.40 11.05 2.39 1.45 18.23 170.000 4,488.00 1,877.67 246.23 اأ�سمنت جنران

City Cement 25.70 11.10 2.32 1.10 23.46 189.200 4,862.44 2,099.50 207.27 اأ�سمنت املدينة

Northern Cement 22.80 12.76 1.79 0.88 25.94 180.000 4,104.00 2,296.54 158.21 اأ�سمنت ال�سمالية

Arab Cement 69.75 38.10 1.83 5.59 12.47 80.000 5,580.00 3,047.99 447.50 اال�سمنت العربية

Yamamah Cement 53.00 17.49 3.03 4.32 12.27 202.500 10,732.50 3,542.72 874.88 ا�سمنت اليمامة

Saudi Cement 108.00 17.86 6.05 7.42 14.56 153.000 16,524.00 2,732.09 1,134.62 ا�سمنت ال�سعوديه

Qassim Cement 83.75 22.16 3.78 6.53 12.82 90.000 7,537.50 1,994.25 588.15 ا�سمنت الق�سيم

Southern Cement 106.75 19.60 5.45 7.29 14.65 140.000 14,945.00 2,743.40 1,020.11 ا�سمنت اجلنوبيه

Yanbu Cement 73.75 20.93 3.52 5.60 13.18 157.500 11,615.63 3,296.18 881.57 ا�سمنت ينبع

Eastern Cement 57.50 24.74 2.32 4.38 13.13 86.000 4,945.00 2,127.48 376.71 ا�سمنت ال�سرقية

Tabuk Cement 29.70 13.44 2.21 2.09 14.20 90.000 2,673.00 1,209.52 188.24 ا�سمنت تبوك

Jouf Cement 19.00 10.49 1.81 0.65 29.10 130.000 2,470.00 1,364.20 84.87 ا�سمنت اجلوف

Total Cement Sector - 16.56 3.17 3.51 14.57 1,766.100 92,616.18 29,247.43 6,201.10 اإجمايل قطاع االأ�سمنت

A. Othaim Market 131.00 30.82 4.25 8.08 16.22 22.500 2,947.50 693.47 181.69 ا�سواق ع العثيم

Mouwasat 82.00 15.91 5.15 3.69 22.20 50.000 4,100.00 795.40 184.67 املوا�ساة

Extra 119.50 16.34 7.31 5.53 21.60 30.000 3,585.00 490.24 165.96 اإك�سرتا
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Sponsored by: 
Market Summary -1st Nine Months 2013

Company
Close  Price Book Value 

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

Market Cap. 
(mn)

Shareholders` 
Equity (mn)

Net Income 
(mn)

ال�شركة

�شعر الإغالق القيمه الدفرتيه
ال�شعر/القيمه 

الدفرتيه

العائد على 

ال�شهم
ال�شعر للعائد

الأ�شهم امل�شدره 

)مليون(

القيمه ال�شوقيه 

)مليون(

حقوق امل�شاهمني 

)مليون(

�شايف الدخل 

)مليون(

Dallah Health 62.50 23.58 2.65 2.63 23.80 47.200 2,950.00 1,112.89 123.97 دله ال�سحية

Care 54.50 17.24 3.16 2.23 24.49 44.850 2,444.33 773.00 99.79 رعاية

SASCO 20.85 15.38 1.36 0.64 32.62 45.000 938.25 691.94 28.77 خدمات ال�سيارات

Thim›ar 31.40 4.70 6.68 0.69 45.84 10.000 314.00 46.99 6.85 ثمار

Fitaihi Group 15.50 11.65 1.33 0.90 17.29 55.000 852.50 640.97 49.29 جمموعة فتيحي

Jarir 231.25 17.97 12.87 10.09 22.91 60.000 13,875.00 1,078.46 605.68 جرير

Aldrees 45.50 15.58 2.92 3.21 14.17 30.000 1,365.00 467.30 96.35 الدري�ض

AlHokair 135.00 18.83 7.17 6.32 21.35 105.000 14,175.00 1,977.07 663.97  احلكري 

Alkhaleej Trng 38.40 12.64 3.04 2.21 17.38 30.000 1,152.00 379.27 66.28 اخلليج للتدريب

Total Retail Sector - 17.27 5.32 4.29 21.42 529.550 48,698.58 9,146.99 2,273.27 اإجمايل قطاع التجزئة

Gas & Industrialization 22.95 14.55 1.58 2.00 11.47 75.000 1,721.25 1,091.07 150.04 الغاز والت�سنيع

Saudi Electricity 13.30 13.04 1.02 0.63 21.07 4,166.594 55,415.70 54,327.62 2,630.61 كهرباء ال�سعودية

Total Energy & Utilities Sector - 13.07 1.03 0.66 20.55 4,241.594 57,136.95 55,418.69 2,780.65 اإجمايل قطاع الطاقة واملرافق اخلدمية

SAVOLA Group 53.50 16.21 3.30 3.00 17.81 500.000 26,750.00 8,104.31 1,501.55 جمموعة �سافوال

Food 30.40 10.81 2.81 0.29 106.31 20.000 608.00 216.19 5.72 الغذائية

SADAFCO 92.75 24.11 3.85 5.11 18.15 32.500 3,014.38 783.49 166.06  �سدافكو

Almarai 54.75 12.76 4.29 2.45 22.31 600.000 32,850.00 7,658.29 1,472.31 املراعي

Anaam Holding 32.00 10.70 2.99 -0.30 -107.27 19.600 627.20 209.67 -5.85 اأنعام القاب�سة

H B 64.00 18.91 3.38 3.46 18.48 28.571 1,828.57 540.37 98.95 حلواين اإخوان

Herfy Foods 120.00 17.12 7.01 5.73 20.96 33.000 3,960.00 564.85 188.94 هريف للأغذية

Catering 129.50 13.71 9.44 6.67 19.42 82.000 10,619.00 1,124.55 546.74 التموين

NADEC 28.90 18.41 1.57 1.66 17.46 60.000 1,734.00 1,104.58 99.33 نادك

Qassim Agriculture 14.10 7.08 1.99 -0.33 (M)  (س) 50.000 705.00 354.11 -16.74 الق�سيم الزراعيه

Tabuk Agriculture 37.10 18.54 2.00 0.49 75.76 20.000 742.00 370.88 9.79 تبوك الزراعيه

Saudi Fisheries 29.70 6.12 4.85 -0.87 (M)  (س) 53.538 1,590.06 327.83 -46.45 االأ�سماك

Sharqiya Dev Co 65.25 8.52 7.66 -0.89 (M)  (س) 7.500 489.38 63.87 -6.68 ال�سرقية للتنمية

Jouff Agriculture 54.50 25.15 2.17 4.25 12.83 25.000 1,362.50 628.83 106.21 اجلوف الزراعيه

Bishah Agriculture* 69.75 - - - - 5.000 348.75 - -  بي�سة الزراعيه *

Jazan Development 16.40 12.98 1.26 2.96 5.54 50.000 820.00 649.16 148.03 جازان للتنمية

Total Agriculture & Food 
Industries - 14.31 3.88 2.69 19.43 1,586.709 88,048.84 22,700.96 4,267.91 اإجمايل قطاع الزراعة وال�سناعات الغذائية

STC 43.20 25.99 1.66 2.70 16.00 2,000.000 86,400.00 51,971.96 5,400.55 االت�ساالت

Etihad Etisalat 84.75 28.68 2.95 8.23 10.29 770.000 65,257.50 22,085.46 6,339.63 احتاد ات�ساالت

Zain KSA 9.50 7.11 1.34 -1.58 (M)  (س) 1,080.100 10,260.95 7,683.51 -1,704.14 زين ال�سعودية 

Atheeb Telecom 14.20 - - -1.86 (M)  (س) 157.500 2,236.50 832.70 -292.48 عذيب للت�ساالت

Almutakamela* 24.30 - - - - 100.000 2,430.00 - - * املتكاملة

Total Telecomm. & Information 
Tech. Sector - 20.10 2.02 2.37 12.92 4,107.600 166,584.95 82,573.63 9,743.56 اإجمايل قطاع االت�ساالت وتقنية املعلومات

Tawuniya 33.30 20.75 1.61 1.68 19.78 100.000 3,330.00 2,074.50 168.32 التعاونية

Jazira Takaful 61.50 10.00 6.15 - - 35.000 2,152.50 350.00 - جزيرة تكافل

Malath Insurance 20.15 9.99 2.02 -0.53 (M)  (س) 30.000 604.50 299.83 -15.92 ملذ للتاأمني

MEDGULF 26.90 12.26 2.19 2.11 12.74 100.000 2,690.00 1,226.32 211.15 ميدغلف للتاأمني

ALLIANZE SF 77.00 8.47 9.09 0.64 120.23 20.000 1,540.00 169.50 12.81 األيانز اإ�س اإف

SALAMA 47.00 5.77 8.14 -1.72 (M)  (س) 10.000 470.00 57.73 -17.16 �سالمة

Walaa Insurance 25.90 9.39 2.76 0.814 31.83 20.000 518.00 187.76 16.28 والء للتاأمني

Arabian Shield 35.60 11.75 3.03 0.33 106.91 20.000 712.00 235.01 6.66 الدرع العربي

SABB Takaful 32.60 9.97 3.27 0.44 73.77 34.000 1,108.40 338.95 15.03 �ساب تكافل
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Company
Close  Price Book Value 

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

Market Cap. 
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Shareholders` 
Equity (mn)

Net Income 
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)مليون(
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)مليون(

SANAD 23.75 4.50 5.28 -0.29 (M)  (س) 20.000 475.00 89.95 -5.74 �سند

SAICO 50.75 7.03 7.22 0.01 3996.06 10.000 507.50 70.30 0.13 �سايكو

WAFA Insurance 85.25 3.62 23.52 -0.44 (M)  (س) 10.000 852.50 36.24 -4.41 وفا للتاأمني

Gulf Union 23.15 6.34 3.65 -0.153 (M)  (س) 22.000 509.30 139.58 -3.37 اإحتاد اخلليج

ATC 51.00 8.29 6.15 0.42 120.60 16.667 850.00 138.24 7.05 االأهلي للتكافل

Al - Ahlia 45.50 4.48 10.16 1.25 36.29 10.000 455.00 44.77 12.54 االأهلية

ACIG 28.50 4.67 6.10 -0.67 (M)  (س) 20.000 570.00 93.43 -13.42 اأ�سيج

AICC 25.60 5.06 5.06 -4.06 (M)  (س) 20.000 512.00 101.21 -81.28 التاأمني العربية

Trade Union 24.50 11.83 2.07 1.15 21.34 27.500 673.75 325.26 31.58 االحتاد التجاري

Sagr Insurnce 24.30 12.37 1.96 1.60 15.18 25.000 607.50 309.26 40.01 ال�سقر للتاأمني

U C A 23.35 12.17 1.92 2.03 11.52 28.000 653.80 340.63 56.77 املتحدة للتاأمني

Saudi Re 10.05 9.42 1.07 0.315 31.87 100.000 1,005.00 942.01 31.53 الإعادة ال�سعودية

Bupa Arabia 30.20 14.33 2.11 2.72 11.10 40.000 1,208.00 573.20 108.83 بوبا العربية

Weqaya Takaful 29.50 6.38 4.62 0.51 58.00 20.000 590.00 127.69 10.17 وقاية للتكافل

Al Rajhi Takaful 44.60 4.52 9.86 -0.68 (M)  (س) 20.000 892.00 90.45 -13.59 تكافل الراجحي 

ACE 65.50 16.97 3.86 2.39 27.37 10.000 655.00 169.73 23.93 اي�ض

AXA - Cooperative 38.70 9.23 4.19 0.52 74.20 20.000 774.00 184.67 10.43 اك�سا - التعاونية

Gulf General 41.20 8.85 4.66 0.51 80.66 20.000 824.00 176.91 10.22 اخلليجية العامة

Buruj 47.00 5.23 8.99 -0.94 (M)  (س) 13.000 611.00 68.00 -12.19 بروج للتامني

Al Alamiyah 49.50 6.53 7.58 -0.20 (M)  (س) 20.000 990.00 130.65 -3.98 العاملية

Solidarity 24.95 7.75 3.22 -0.52 (M)  (س) 55.500 1,384.73 430.04 -29.09 �سوليدرتي تكافل

Wataniya 91.50 8.62 10.62 0.21 434.47 10.000 915.00 86.17 2.11 الوطنية

Amana Insurance 32.90 6.64 4.95 -1.21 (M)  (س) 32.000 1,052.80 212.61 -38.58 امانة للتامني

Enaya 35.70 8.30 4.30 -0.94 (M)  (س) 40.000 1,428.00 331.97 -37.61 عناية

Alinma Tokio M 68.50 6.91 9.92 -1.68 (M)  (س) 20.000 1,370.00 138.13 -33.56 االإمناء طوكيو م

Total Insurance Sector - 10.30 3.25 0.47 25.30 998.667 33,491.28 10,290.69 465.64 اإجمايل قطاع التاأمني

SARCO 59.75 31.35 1.91 1.04 57.46 15.000 896.25 470.25 15.60  امل�سايف 

Saudi Advanced 16.65 18.80 0.89 -0.51 (M)  (س) 43.200 719.28 811.98 -22.14 املتطورة

Al Ahsa for Dev. 15.05 10.13 1.49 -0.019 (M)  (س) 49.000 737.45 496.15 -0.94 االح�ساء للتنميه

SISCO 15.05 11.79 1.28 0.92 16.35 68.000 1,023.40 801.92 53.15 �سي�سكو

Assir 19.10 18.92 1.01 0.96 19.87 126.389 2,414.03 2,391.73 121.47 ع�سري

Al Baha* 13.50 - - - - 15.000 202.50 - - *الباحة

Kingdom 19.00 8.05 2.36 0.19 97.98 3,705.882 70,411.76 29,844.40 718.65 اململكة

Total Multi-Investment Sector - 8.66 2.19 0.22 82.24 4,022.471 76,404.67 34,816.41 885.79 اإجمايل قطاع �سركات اال�ستثمار املتعدد

Takween 39.30 12.65 3.11 2.17 18.12 35.000 1,375.50 442.86 75.89 تكوين

BCI 32.80 16.54 1.98 2.38 13.80 27.500 902.00 454.91 65.37 بى �سى اآى

MA›ADEN 27.90 19.85 1.41 1.08 25.89 925.000 25,807.50 18,357.55 996.80 معادن

Astra Indust 45.60 24.74 1.84 3.24 14.08 74.118 3,379.76 1,833.87 240.11 اأ�سرتا ال�سناعية

ALSorayai 20.20 13.45 1.50 1.16 17.34 37.500 757.50 504.53 43.68 جمموعة ال�سريع

Shaker 81.00 18.66 4.34 5.41 14.97 35.000 2,835.00 653.15 189.37 �ساكر

Pharmaceutical 53.00 39.99 1.33 3.34 15.85 78.438 4,157.19 3,136.81 262.27 الدوائية

Glass 31.00 18.35 1.69 1.06 29.25 30.000 930.00 550.56 31.80 زجاج

FIPCO 49.50 14.14 3.50 2.11 23.50 11.500 569.25 162.62 24.22 فيبكو

Maadaniyah 30.20 12.98 2.33 0.25 118.82 28.112 848.99 364.77 7.15 معدنية

Saudi Chemical 47.60 23.84 2.00 4.46 10.67 63.240 3,010.22 1,507.80 282.07 الكيميائيه ال�سعوديه

SPM 36.70 17.47 2.10 1.61 22.77 37.500 1,376.25 655.26 60.43 �سناعة الورق
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AlAbdullatif 44.00 15.77 2.79 3.41 12.90 81.250 3,575.00 1,281.55 277.05 العبداللطيف

Saudi Export 45.90 11.15 4.12 0.62 74.04 10.800 495.72 120.44 6.70 ال�سادرات

Total Industrial Investment 
Sector - 20.36 1.67 1.74 19.52 1,474.957 50,019.88 30,026.68 2,562.91 اإجمايل قطاع اال�ستثمار ال�سناعي

ASLAK 38.600 12.292 3.140 3.252 11.868 39.000 1,505.400 479.377 126.847 اأ�سلك

MMG* 12.55 - - - - 125.000 1,568.75 - - * جمموعة املعجل

SSP 30.00 15.92 1.88 1.40 21.48 51.000 1,530.00 811.84 71.22 االأنابيب ال�سعودية

ALKHODARI 39.10 14.87 2.63 1.75 22.38 53.125 2,077.19 789.73 92.81 اخل�سري

Ceramic 118.25 36.68 3.22 7.63 15.51 37.500 4,434.38 1,375.67 285.94 اخلزف

Gypsum 29.80 14.74 2.02 0.55 54.41 31.667 943.67 466.70 17.34 اجلب�ض

Cables 12.25 8.71 1.41 -4.15 (M)  (س) 76.000 931.00 662.12 -315.28 الكابالت

Saudi Industrial 16.20 9.68 1.67 0.81 19.88 40.000 648.00 387.18 32.59 �سدق

Amiantit 14.10 12.91 1.09 0.92 15.25 115.500 1,628.55 1,491.21 106.77 اميانتيت

Pipes 20.90 16.95 1.23 -1.24 (M)  (س) 40.000 836.00 677.99 -49.49 اأنابيب

Zamil Industrial 47.50 25.26 1.88 3.91 12.16 60.000 2,850.00 1,515.35 234.47 الزامل لل�سناعة

AL Babtain 34.50 14.90 2.32 2.20 15.69 42.631 1,470.78 635.28 93.76 البابطني

SVCP 74.25 16.16 4.59 5.93 12.53 15.000 1,113.75 242.45 88.90 الفخارية

MESC 13.50 8.25 1.64 0.36 37.79 60.000 810.00 495.04 21.43 م�سك

Red Sea 44.80 20.81 2.15 3.07 14.57 40.000 1,792.00 832.54 122.99 البحر االأحمر

Total Building & Constructuion 
Sector - 13.14 2.22 1.13 16.06 826.423 24,139.46 10,862.47 930.29 اإجمايل قطاع الت�سييد والبناء

Real Estate 31.70 27.13 1.17 1.38 23.00 120.000 3,804.00 3,255.23 165.42 العقارية

Taiba 42.70 22.54 1.89 1.54 27.71 150.000 6,405.00 3,380.89 231.12 طيبة لل�ستثمار

Makkah 66.50 29.04 2.29 2.27 29.30 164.816 10,960.28 4,785.58 374.11  مكة للن�ساء 

Arriyadh Development 24.40 15.96 1.53 2.64 9.26 100.000 2,440.00 1,596.48 263.60 التعمري

Emaar E .C 11.60 8.95 1.30 0.10 114.59 850.000 9,860.00 7,604.49 86.05 اإعمار

Jabal Omar 30.60 9.61 3.18 -0.04 (M)  (س) 929.400 28,439.64 8,930.14 -32.78 جبل عمر

Dar Al Arkan 10.10 15.42 0.66 0.65 15.45 1,080.000 10,908.00 16,652.67 706.23 دار االأركان

KEC 14.85 9.35 1.59 -0.08 (M)  (س) 339.300 5,038.61 3,171.93 -28.49 مدينة املعرفة

Total Real Estate development 
Sector - 13.23 1.58 0.47 24.30 3,733.516 77,855.52 49,377.40 1,765.25 اإجمايل قطاع التطوير العقاري

Bahri 21.05 17.06 1.23 1.30 16.17 315.000 6,630.75 5,375.34 410.18 البحري

SAPTCO 21.20 11.59 1.83 0.85 24.97 125.000 2,650.00 1,448.82 106.15 النقل اجلماعي

Mubarrad 40.90 9.04 4.53 0.34 120.57 18.000 736.20 162.65 6.11 مربد

Budget Saudi 72.25 20.18 3.58 4.63 15.61 30.500 2,203.63 615.41 141.19 بدجت ال�سعودية

Total Transport Sector - 15.56 1.61 1.36 18.41 488.500 12,220.58 7,602.22 663.63 اإجمايل قطاع النقل

Tihama 94.25 14.86 6.34 -0.97 (M)  (س) 15.000 1,413.75 222.91 -14.55 تهامة للإعلن

SRMG 20.10 15.55 1.29 1.13 17.75 80.000 1,608.00 1,243.94 90.59 االأبحاث و الت�سويق

SPPC 23.00 14.17 1.62 2.11 10.88 60.000 1,380.00 850.01 126.86 طباعة وتغليف

Total Media & Publishing Sector - 14.95 1.90 1.31 13.74 155.000 4,401.75 2,316.86 202.90 اإجمايل قطاع االعلم والن�سر

ALTAYYAR 90.50 16.93 5.35 7.32 12.36 120.000 10,860.00 2,031.22 878.34 الطيار

Hotels 36.20 17.83 2.03 1.45 24.95 100.000 3,620.00 1,782.65 145.06 الفنادق

Shams 105.00 8.41 12.48 0.96 109.08 10.150 1,065.75 85.39 9.77 �سم�س

Total Hotel & Tourism Sector - 16.94 3.99 4.49 15.05 230.150 15,545.75 3,899.26 1,033.17 اإجمايل قطاع الفنادق وال�سياحة

Market - 18.30 2.01 2.22 14.66 43,120.679 1,585,809.630 789,149.82 95,682.12 اجمايل ال�سوق

ال�سركات التي مل ُتعلن �سايف الدخل، وال�سركات اخلا�سرة )اآخر اأربعة اأرباع(، غري م�سمولة يف ح�ساب ن�سبة ال�سعر للعائد 

للقطاعات ولل�سوق.

�ض :املوؤ�سر �سالب الن ال�سركة �سجلت خ�سائر وفقًا للبيانات املالية الآخر اأربعة اأرباع )تنتهي يف الربع الثاين 2013 م جلميع 

ال�سركات(.

* معلقة من التداول

Companies that have not announced a net income statement or have posted negative net income (recent 4 
Quarters), are not included in calculating P/E ratio for sectors and the market.
M: Minus ratio due to company losses according to recent 4 quarters financial data (2nd  Q 2013 as recent 
for all companies).
* Suspended
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At the end of the 1st nine months 
2013 TADAWUL All Share Index (TASI) 
closed at a level of 7,964.91 points, 
gained 1,125.08 points (16.45%) over 
the close of the same period of the 
previous year. 

On an YTD basis TASI gained 17.11% 
(1,163.69 points). Highest close level for 
the index during the period was at 
8,214.85 points on 21/08/2013.

Total equity market capitalization at 
the end of the 1st nine months 2013 
reached SR 1,585.81 billion (US$ 422.88 

billion), increasing by 15.49% over the 
end of the 1st nine months of the previ-
ous year.

The total value of shares traded for 
the 1st nine months 2013 reached SR 
1,075.12 billion (US$ 286.70 billion), 
decreased by 33.50% over the same 
period of the previous year.

The total number of shares traded* 
reached 41.50 billion shares for the 
1st nine months 2013 compared to 
72.08 billion shares traded during the 
1st nine months of the previous year, 

decreased by 42.42%.
The total number of transactions 

executed during the 1st nine months 
2013 reached 23.76 million compared to 
34.37 million trades during the 1st nine 
months of the previous year, decreased 
by 30.85%.

Value of Shares Traded Reached SR 1,075.12  billion
23.76 million Transactions Executed During 1st Nine Months 2013

* Adjusted to all corporate actions during the period.
Number of trading days during the 1st  nine  months  
2013  were 187,
against 190  trading days for the  same period of  the 
previous year.

ب�����رع�����اي�����ة

New Listing During  1st Nine Months 2013 
On Tuesday 05/02/2013 

Northern Region Cement Co. was 
listed (with a paid up capital of SR 
1.8 billion divided into 180 million 
shares). The company offered 90 
million shares at SR 10 per share.

On Wednesday 13/03/2013 
National Medical Care Co. was listed 
(with a paid up capital of SR 448.5 
million divided into 44.85 million 
shares). The company offered 13.5 
million shares at SR 27 per share.

On Sunday 21/07/2013 Aljazirz 
Takaful Taawuni Co. was listed (with 
a paid up capital of SR 350 million 
divided into 35 million shares). The 
company offered 10.5 million shares 
at SR 10 per share.

Market Summary -1st Nine Months 2013
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News

Saudi Stock Exchange 
(Tadawul) stresses the importance 
of referring to the prospectus for 
Middle East Specialized Cables Co. 
(MESC) Tradable Rights which is 
available on Tadawul website. In 
addition, the reference price and 
fluctuation limits for the Tradable 
Rights can be viewed on Tadawul 
website. 

It is important to note that 
the minimum fluctuation per-
centage for Tradable Rights is 1% 
up or down. Therefore the fluc-
tuation percentages for MESC 
Tradable Rights for Thursday 5th 
of September is 1% up and 55% 
down. 

Tadawul Bolsters Trading Technology, 
Extends Contract with NASDAQ OMX 

The largest exchange in the 
Arab world migrates to new trading 
engine, continues leveraging market 
surveillance and central securities 
depositories technology

September 25, 2013 - NEW YORK 
and RIYADH -- The NASDAQ OMX 
Group (Nasdaq: NDAQ) and the 
Saudi Stock Exchange (Tadawul) 
have today entered into an agree-
ment to upgrade Tadawul’s cur-
rent trading platform. As part of the 
agreement Tadawul will also con-
tinue to leverage the existing suite 
of market surveillance and CSD tech-
nologies that have been supported 
by NASDAQ OMX since 2006.

As part of its long-term strategic 
plan, Tadawul will replace its exist-
ing NASDAQ OMX platform (SAXESS) 
with one powered by the industry 
leading X-Stream INET technology. 
Migration to the new platform is 
expected to commence in January 
2014.

«The Saudi Stock Exchange is 
proud to engage in a new chap-
ter in its relationship with NASDAQ 
OMX as we continue our efforts 
to build the necessary infrastruc-
ture to expand into new products 
and services,” said Adel Al-Ghamdi, 
Chief Executive Officer, Tadawul, in 

his opening remarks at yesterday’s 
signing ceremony held in Tadawul’s 
headquarters in Riyadh. “Our invest-
ment in the X-stream INET trading 
platform, recognized as the most 
advanced securities trading technol-
ogy in the world, is an investment in 
the future of our capital markets. Its 
capacity and low latency will provide 
our members, and their clients, with 
enhanced performance and speed.»

“The platform’s scalability across 
asset classes also enables our mar-
ketplace to grow and adapt as our 
business environment and require-
ments change” Al-Ghamdi added. 
“We are delighted to have NASDAQ 
OMX as our technology partner as 
we continue to explore the many 
strategic opportunities that lie 
ahead.” 

«We are delighted that Tadawul 
has chosen to deepen its relation-
ship with NASDAQ OMX,” said Mr. Lars 
Ottersgård, Senior Vice President, 
Market Technology, NASDAQ OMX. 
“This is a culmination of our long-
term support to the Saudi market 
and based on our position as the 
leading global technology provider. 
We look forward to working closely 
with Tadawul through the next excit-
ing chapter in its development.”

The Saudi Stock Exchange 
(Tadawul) announces that the 
number of free floated shares for 
all companies has been revised for 
the 3rd quarter 2013(26/09/2013). 
The revised number of free floated 
shares per company is used in 
the calculation of Tadawul indices, 
replacing the previous number, 
and is effective Sunday 29/09/2013 
(23/11/1434 H).

(Tadawul) announces 
the quarterly update 
(3rd Quarter 2013) to 

the number of free 
floated shares for all 

companies

(Tadawul) encourages 
referring to the 

prospectus for Tradable 
Rights issuances and 
highlights the price 

fluctuation limits for 
Tradable Rights 
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For his part, Mohammed Al-Husseini, 
a journalist at Riyadh newspaper, believes 
that the wise decisions taken on correcting 
the labor situation in the Kingdom need 
force in the dealing and implementing 
them on the ground, either by stakehold-
ers or members of the community them-
selves. He pointed out that the actions of 
some of those who recruit these labors 
raise sorrow and show their indifference 
towards interests of the country.

Low Salary… Inferior Quality
The Economic writer Dr. Rashid bin 

Ali Al Dosari, argues that the problem of 
a lot of expats lies in that their desire and 
willingness to work or stay in the Kingdom 
and search for job opportunities that 
secure them higher incomes than what 
they can get in their countries pushes 
them to accept work regardless of the 
nature of the available work or remunera-
tion, or both.

In exchange for these, some establish-
ments get satisfied with a low level of 
productivity in order to reduce the cost 
of labor used in production of particular 
goods or provision of a certain service, 
which finds a kind of disguised unemploy-
ment usually defined as such labor that 
if withdrawn from the labor market it will 
not affect the entire production.

Disturbing Effects
Researcher Dr. Sahl bin Riffa bin Suhail 

Al Rouqi lists a number of effects left 
behind by the issue of free labors includ-
ing influence on doctrine of the Muslim 
community, because morals, ideas, beliefs, 
customs and traditions of most of them 
are far from the proper approach, even for 
the sound mind and logic like those who 
practice rituals to a statue.

This attitude affects significantly on 
behavior of children who are raised at 
the hands of maids and nannies and 
particularly the non-Muslims who are 
illiterate on matters of religion, belief and 
morality; due to the fact that the maid or 
nanny instill in the children’s souls values  
, morals, customs and traditions against 
Islam. In addition, drugs and pornographic 
materials are spread among adolescents 
and young people the matter which 
leads to degradation of morals and family 
disintegration.

With regard to the economy, the illegal 
labors cost the state’s treasury increasing 

expenses, especially in the field of educa-
tion, health and other services. Moreover, 
the reverse cash transfers play a role in 
leakage of capital and driving them to 
the outside.

Other economic problems are related 
to those influences that lie in the spread 
of the offense of covering up the illegal 
labor and prevalence of bribery in order to 
overlook many illegal transactions, leading 
to increased voracity of administrative cor-
ruption and its penetration of the various 
government agencies, in spite of the tire-
less and continued efforts to eradicate it.

Figures and Statistics
The figures and statistics issued by the 

Ministry of Labor indicate that more than 
451 thousand workers have benefited 
from the corrective deadline concerning 
conditions of violators among establish-
ments, labors and individuals since the 
start of the corrective timeout period 
until the seventh week. However, there 
are no available confirmed figures about 
the situation after that date, pending the 
end of the deadline which was extended 
until the end of the Hijri year.

The number of workers whose services 
have been transferred since the start of the 
deadline until the seventh week reached 
239,837 workers, while the total labors 
whose services were transferred in the 
seventh week reached 73,680. Hence, the 
weekly average of service transfer requests 
reached 34,262.

The number of those who have 
changed their status reached 211,262 
workers, including 83,573 workers in the 
seventh week, with an average weekly 
profession change requests amounted 
to 30,180 applications.

Construction and Building in the 
Foreground

The construction and building activi-
ties as well as wholesale and retail trade are 
in the forefront of the economic activities 
to which labor services were transferred 
by 49% for the construction sector and 
20% for the wholesale activity.

In the construction sector, the number 
of workers who transferred their services 
over the seventh week of the campaign 
reached 33,496 workers, bringing the total 
transferred labors to the same sector since 
the start of the campaign to 113,578. On 
the other hand, 13,642 labors transferred 

services to the wholesale and retail sec-
tor bringing the total transferred labors 
to the same sector since the start of the 
campaign to 49,057 workers.

The data published by the ministry 
highlight rectification of the status of 
5,564 labors after transfer of their services 
to the maintenance, cleaning, operation 
and accommodation contracting sector 
from original 13,153 labors since the start 
of the campaign in the same sector. 

The number of workers who trans-
ferred their services to the manufactur-
ing sector reached 3,831 labors, so they 
are totaled to 12,151 labors for the same 
sector as of the beginning of the cam-
paign. About 3,811 labors transferred 
their services to foods sector out of a total 
of 11,206 workers since the start of the 
campaign, while 3,105 workers transferred 
their services to maintenance workshops, 
bringing the total to 9,103 workers.

The Top Service Transfer Regions
Although Makkah is the most trade 

and vitality center due to embracing 
Haram, but the statistics of the Ministry of 
Labor put it in the second place in terms 
of most regions of the Kingdom in rectify-
ing labor situation, perhaps as Riyadh is 
characterized by being the first capital of 
the country, where huge institutions and 
activities are focused.

The number of those who transferred 
their services in Riyadh reached 25,802 
labors during the seventh week of the 
campaign, while the total labors who 
transferred their services in the region 
since the start of the campaign reached 
75,833 workers.

In Makkah during the same period, 
the number of those who transferred their 
services reached 15,957 labors, while the 
total number in the same region since 
the start of the campaign reached 45,576 
labors. The number of those who trans-
ferred their services in Madina reached 
3,701 workers, while the total reached 
9,056 labors.

Then, after Riyadh, Makkah and Madina 
, came the rest of the cities as follows:

In Qassim region, the total number 
of those who transferred their services 
during the seventh week reached 3,189 
labors, while the total number in the same 
region reached 11,504 workers since the 
start of the campaign.
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The deadline for correcting the labor position in the Kingdom is nearing its end, having been 
extended to the end of the current Hijri year 1434 H. The initial results suggest success of the 
campaign to restore some balance to the economic balance, which was greatly influenced during 
the last period, due to the bad financial practices by a lot of free individual labors. Furthermore, 
cooperation of the community with the campaign organizers with the purpose to make it a success 
underlines the extent of everyone’s desire to get rid of the social and security effects left behind by 
those workers, as well as the growing danger on the religious and cultural identity of the Kingdom.

Successful Surgery for 
the Heart of Economy and Society

Cover Story

Labor and Correction of Status
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international standards and classifications.
The latest statistics showed that Saudi 

GDP increased from 1949 billion Saudi 
riyals in 2008 to 2666 billion riyals, while 
the average per capita GDP rose from 76 
thousand riyals in 2008 to reach more 
than 91 thousand riyals in 2012.

The CDSI said that economic growth 
witnessed distinguished performance 
over the last five years (2008 – 2012) and 
the real GDP achieved 5.1% in growth in 
2012 and the average growth reached 
6.3% during that period.

Economic Diversity
Economic diversity is a crucial target 

for developing countries whose economy 
depends heavily on export of a single 
commodity such as oil or limited goods 
because fluctuations in prices or external 
demand for these commodities may have 
a negative impact on the gross income of 
the country.

In this context, CDSI monitors the level 
of economic diversity in the Kingdom 
across two basic indicators: contribution 
of the non oil private sector in GDP and 
the ratio of exported non oil commodities 
to imports.

Data of CDSI showed that contribu-
tion of the private sector in GDP sub-
stantially enhanced where the average 
contribution of the private sector in real 
GDP reached 57.6% over the last five 
years (2008 – 2012) compared to 48.9% 
over the previous five years (2003 – 2007).

The ratio of non oil commodity 
exports to imports reflects the extent of 
the Saudi economy’s ability to cover the 
cost of its imports away from oil revenues.

This ratio witnessed improvement 
over the last five years where it rose 

from 28.2% in 2008 to 32.7% in 2012 
which clearly shows that non oil exports 
increased by larger percentage than 
imports during that period despite the 
major ongoing projects in the Kingdom 
which require large quantity of imports.

The non-oil exports increased from 
121.6 billion riyals in 2008 to 191 bil-
lion riyals in 2012, which represents an 
increase of 57.0% while imports increased 
from 431.8 billion riyals to 583.5 billion 
riyals, an increase of 35.1%.

The CDSI measures financial inflation 
index based on the data of the record 
cost of living which represents the most 
important statistical way to measure 
changes in the prices of goods and ser-
vices paid by the consumer from time 
to time. 

The CDSI strives to develop and 
update this index regularly according to 
international standards and recommen-
dations. It also monitors price movements 
accurately and continuously through its 
branches and offices in all regions of the 
Kingdom.

Growth of Capital Market
On the other hand, several reports 

suggest that the Kingdom assumes an 
outstanding economic status over the 
past year, as Standard & Poor’s rating 
agency announced in May that it raised 
the outlook for the sovereign rating of 
Saudi Arabia from stable to positive at a 
high credit rate of (AA -).

With regard to the economic growth 
that has been made in the financial mar-
ket over the past year, economic reports 
issued by the Saudi Press Agency (SPA) 
indicate rise of the Saudi stock market 
by 14 percent in a year since the National 

Day of last year (session of 22 September 
2012), until the last session in the current 
year on 19 September 2013, where the 
index closed at 8025 points compared 
to 7041 points in 2012.

The change of weekend to become 
Friday and Saturday instead of Thursday 
and Friday caused a significant impact on 
financial sector in Saudi Arabia, especially 
the stock market. This change protects the 
Saudi stock from being affected by global 
shocks; as it was closed on Thursday and 
Friday, while global stock markets were 
continuing their work, which means that 
if markets undergo a shake on Thursday 
and Friday, the Saudi market will reflect 
it in the trading session on Saturday, and 
this happened a lot in the past years, 
especially after the 2008 global financial 
crisis, which showed a significant linkage 
between the global economies.

One of the key advantages of the 
decision for the stock market is that it 
encourages foreign investors to enter 
the market if it is opened to foreign 
investment, as this reduces the gap of 
weekend between Saudi Arabia and 
the countries of foreign investors, which 
facilitates the movement of money to 
and from Saudi Arabia, and does not 
hinder these investments. The financial 
sector also benefits by huge amounts 
as a result of this change in weekend, 
given the reduced gap of leave with the 
countries of the Western world to three 
days instead of four.

One of the most important decisions 
approved by the Capital Market Authority 
was determining the percentage of fluc-
tuation of listed shares by 10 percent 
during the first day of trading therein, so 
as to reduce strong speculation in stock 
on the first day of listing, which had hurt 
the share, movement of the market, and 
the shareholders alike.

At the financial level, the money sup-
ply at broad and comprehensive sense 
grew by 12.5 percent to reach 1.5 trillion 
riyals at the end of July last year, com-
pared to the end of September last year, 
where it then recorded 1.3 trillion riyals.

Also, the cash circulated outside banks 
at the end of July of this year rose com-
pared to the end of September of last year 
by 12.3 percent, to grow from 130.2 billion 
riyals levels to reach 146.2 billion riyals.
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In the Era of Custodian of the Two Holy Mosques

Wise policies reduced inflation... 
and developed capital market

The Central Department of Statistics and Information (CDSI) recorded noticeable decline in infla-
tion rates in the Kingdom due to lower energy and food prices as a result of the wise policies fol-
lowed by the government of the Custodian of the Two Holy Mosques to mitigate the effects of global 
inflation on the Saudi economy. The average annual inflation rate declined from 4.4% during the 
period from 2008 to 2011 to reach 2.9% in 2012.

The CDSI in a report on the occasion 
of the National Day said that compared 
to what the world has witnessed dur-
ing the year 2012, performance of the 
Kingdom in reduction of inflation was 
better than that of developing countries 
and the Group of Twenty. The Kingdom 
also achieved a less level of inflation than 
the global average.

The CDSI also said that GDP is one of 
the most important economic indicators 
used by world statistics agencies because 

it measures value of all finished goods and 
services produced in a certain country 
over specific period of time. Therefore, 
it provides a group of authenticated 
data that helps to monitor and evaluate 
economic performance which makes 
it a widely used indicator for purposes 
of economic analysis, decision making, 
and policy setting as well as for making 
international comparisons.

Rank 19 Globally
The CDSI noticed occupation by the 

Kingdom’s economy of rank 19 among 
world economies in terms of GDP in 2012 
up from 22nd rank in 2009. The Saudi 
economy achieved great progress in its 
rank also at the world level in terms of per 
capita GDP in US dollars according to cur-
rent prices over that period where its rank 
was rose from 41 in 2009 to 30 in 2013.

In its capacity as the only official 
source of data on gross domestic product 
for the Kingdom, CDSI provides such sta-
tistics since decades in line with the latest 

National Day
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Abdullateef Al-furaihi
Editor-in-Chief

Editorial

We celebrated the anniversary of the National Day, and all our days 
are dedicated to the nation. Every day, we add together a brick to this 
high building, the construction which achieved at all levels stability, 
fastness and growth that we are proud of. We have the right to dream 
of more, expect better progress, and continue the march at one-man 
heart that is pulsing with love to one unified homeland, a safety oasis 
where our plants grow.

Economically, we are in the first positions of many fields such as 
production of petrochemicals in the Arab world and the Middle East, 
the largest global reserve of oil by 23%, and the fourth largest global 
reserve of natural gas. Moreover, we are the first Arab country to take 
its deserved position among the top 20 economies in the world.

When considering the economic details; we find that industri-
ally the loans provided by Saudi Industrial Development Fund have 
reached 2545 loans, the value of which exceeded 107 billion riyals. This 
led to increasing the number of factories to more than 4,500 factories, 
including 600 producing factories located in the industrial cities of 
Jubail and Yanbu only. Investments in these factories amounted to 900 
billion riyals and they employ 175 thousand citizens. Therefore, they 
contribute 12% of our gross domestic product, 65% of Saudi Arabia’s 
industrial output and 85% of the total Saudi non-oil exports.

Financially, we find that the assets of our banks doubled 3 times in 
10 years to become 1.7 trillion riyals in aggregate. Also, the number of 
insurance companies doubled 33 times, which achieved excellent rate   
for our financial services. We also advanced to the third rank as largest 
country in the world, after China and Japan, in total reserve assets that 
exceeded two trillion riyals, 21% up from the last year.

The Saudi economy ranked third at the world level, after Germany 
and China, in the current account surplus, so that our economy will 
keep its distinctive superiority over the coming years.

Figures are multitude and their indicators are more. There is a lot 
of work ahead of us that ranges between reducing our dependence 
on oil, diversifying our economic base, and creating a balance in the 
labor market, the balance that the features of which began to emerge 
and will look more pronounced with the strict measures being taken 
at present with the plan and the time limit for correcting the situation, 
to put things in perspective, and our human resources development 
is going on the right track.

Our country and government focused on human development. 
We reap fruits of this development today. Humans are the pivotal ele-
ment of development and the basis of achievement. The future, God 
willing, will be better and more beautiful, as long as we work together 
at the heart of one man, a home-and-humans loving man.

The figures of homeland elevation

abdullateef.furaihi@tadawul.com.sa

64
العدد 84 - أكتوبر 2013م



SIB.pdf   1   9/5/13   7:15 AM



SAMBA.pdf   1   9/3/13   7:40 AM


