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تداول وال تعتبر مشورة مالية التخاذ قرارات استثمارية

اإدارة الإعالن والت�سويق 
هاتف: 4197333-011  تحويلة:3580 

فـاك�س : 011-4197696
adv@rawnaa.com

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

فـاك�س مجاني: 8001242277
pro@rawnaa.com

اإدارة تطوير الأعمال
هاتف: 4197333-011  تحويلة:3544 

فـاك�س : 011-4608897
bsd@rawnaa.com

اإدارة التحرير المركزي
هاتف: 4197333-011 تحويلة:3540 

فـاك�س : 011-4192624
edit@rawnaa.com

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

فـاك�س : 011-4192624
art@rawnaa.com

المدير التنفيذي
ها�سم بن اإبراهيم العدواني

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

www.rawnaa.com

النا�شر

روؤيتنا:
 اأن نكون رواد الحلول المتكاملة في الإعالم 

المتخ�س�س بالعالم العربي..

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

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

وتتجاوز توقعاتهم.

المدير العام لدار اليوم لالإعالم
�سالح بن علي الحميدان

اإحدى �سركات

الطباعة:

جاءت تصريحات األمني العام الحتاد غرف دول مجلس التعاون اخلليجي 
بني  االقتصادية  العالقات  تطور  مؤخًرا  فيها  تناول  التي  نقي  عبدالرحيم 
اخلليج واليابان لتؤكد االجتاه االقتصادي املستقبلي نحو تكامل العالقات 
كاستراتيجية  عدة سنوات  منذ  التعاون  دول  تنتهجه  باتت  الذي  التجارية 
من  املزيد  إلحراز  العاملي  االقتصاد  على  اخلارجي  لالنفتاح  األثر  ممتدة 

اخلطوات الداعمة القتصادها احمللي وتطوير آلياته املختلفة.

تفاصيل املوضوع تقرؤونها داخل العدد

كلمة التحرير

979797
 مجلة شهرية مجانية تصدر عن

شركة السوق المالية السعودية

المشرف العام  - رئيس التحرير
عبداللطيف الفريحي

abdullateef.furaihi@tadawul.com.sa

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

الــعــزل احلـــراري  اأ�ــســبــح ملف 
�سخونة  الأكــر  امللف  ال�سعودية،  يف 
البالد  يف  املباين  قطاع  �سعيد  على 
)وزارة  حكومية  وزارات  اأربـــع  بــن 
والــ�ــســوؤون  البلدية  وزارة  ــرول،  ــب ال
وال�سناعة،  التجارة  وزارة  القروية، 
بيانات  اأظهرت  املالية(، حيث  وزارة 
ما  ي�ستهلك  القطاع  هذا  اأن  ر�سمية 
ا�ستهالك  اإجــمــايل  من   %75 ن�سبته 
الطاقة الكهربائية املنتجة يف اململكة، 
مما يدل على غياب العزل احلراري 

لدى كثري من املباين.



القــتــ�ــســادي  الــتــاأثــري  اأن  ـــم  رغ
يكون  لأن  الآن  يرق حتى  لـ»الإيبول« مل 
لالقت�ساد  كبرية  اقت�سادية  �سدمة 
كثرًيا  اأن  ينفي  ل  ذلك  اأن  اإل  العاملي، 
من الدول ت�سررت من الفريو�س مالًيا 
بن  اخل�سائر  حدة  وتتفاوت  وجتــارًيــا، 
دولة واأخرى وفًقا لقدراتها القت�سادية 
اإ�سافة  مـــوارد،  مــن  متلكه  مــا  ومــدى 
مبدى  تتعلق  اأخــرى  عنا�سر  اإلى 
عن  ابــتــعــادهــا  اأو  قــربــهــا 
التي دهمها  املناطق 

الفريو�س.

اقتصاديات
الموافقة على إتاحة التعامل 

بأسهم»الباحة لالستثمار« 
المعلقة خارج منصة التداول

380 مليار دوالر للمشروعات 
السياحية بالخليج حتى عام 2018

مجموعة العشرين تقر مبادرة عالمية 
لتعزيز البنية التحتية

المركزي الياباني يحافظ على السياسة 
النقدية المرنة لمكافحة الكساد

ح�سل  من  اأ�سغر  اأرو  كينيث  ُيعد 
حدث  القت�ساد،  يف  نوبل  جــائــزة  على 
وقتها  عــمــره  وكـــان  1972م  عـــام  ذلـــك 
مل  اأنـــه  ق�سته  يف  والــغــريــب  ــا،  عــاًم  51
كانت  فقد  كاقت�سادي،  احلياة  يود  يكن 
حبه  الريا�سي  والإح�ساء  الريا�سيات 
اأن  بعد  اإل  عنه  يتنازل  مل  ــذي  ال الأول 
فــرغــت جــيــوبــه مــن املــــال وهـــو يــدر�ــس 
الريا�سيات بجامعة كولومبيا فقدمت له 

كلية القت�ساد معونة مالية!!

الفرة احلالية يف  اململكة خالل  ت�سرع 
ي�سهدها  الإطالق  على  تو�سعة  باأكرب  القيام 
احلـــرمـــان الــ�ــســريــفــان، لـــذا اأ�ــســبــح اأمـــام 
التو�سعة  هــذه  مل�ساريع  املنفذة  ال�سركات 
ال�سوق،  كعكة  على  للتناف�س  كبرية  فر�سة 
اأن  اإلــى  اقت�سادية  اآراء  فيه  ت�سري  وقــت  يف 
تدر  اأن  املتوقع  من  التو�سعة  هــذه  م�ساريع 
اأرباًحا ت�سل قيمتها اإلى ع�سرة مليارات ريال 

لل�سركات املنفذة خالل العام اجلاري.

أهالي أبوظبي يولدون الطاقة 
الكهربائية في منازلهم

460 مليار ريال استثمارات رأسمالية 
لمشاريع الكهرباء في المملكة



االفتتاحية

عبداللطيف الفريحي
رئي�س التحرير

abdullateef.furaihi@tadawul.com.sa

من  تنفذه  وم��ا  الرحمن  ل�شيوف  خ��دم��ات  م��ن  اململكة  تقدمه  م��ا 
التي  الغالية  بالدنا  اهتمامات  مقدمة  يف  ياأتي  الغر�ض  لهذا  م�شروعات 
تعمل  اأن  والغاية  وقا�شديهما،  ال�شريفني  احلرمني  بخدمة  اهلل  �شرفها 
ت�شبني  محُ ال�شاأن  هذا  يف  طاقاتهم  بكل  ومواطنوها  وقيادتها  اململكة 

الأجر والثواب من عند اهلل.
نت�شرف بهذا الأمر الذي ياأتي من منطلق ديني، والذي �شجل تاريخنا 
وهلل احلمد م�شاريع عمالقة يف كافة العهود الزاهرة، تتوج يف اأيامنا هذه 
بامل�شاريع الأكرب على الإطالق لتو�شعة احلرمني مبا ت�شمله من التو�شعات 
اإ�شافة  والزائرين،  واملعتمرين  للحجاج  ال�شتيعاب  من  ملزيد  الكبرية 

عترب اإحدى اأهم املرافق امل�شاندة. لتطوير منطقة اخلدمات التي تحُ
والكهرباء  التحتية  والبنى  الإن�شائية  املجالت  كافة  يف  عمل  ور�ض 
الهند�شية  والأع��م��ال  احل��رم��ني،  ح��ول  ملا  والإزال���ة  وال��ه��دم  والتكييف 
التي  املجالت  وع�شرات  والنقل،  وال�شوارع  الفريد  واملعمار  وامليكانيكية 

ل حت�شر.
اأداء  �شوى  منه  اململكة  ترجو  ل  ال��ذي  املعنوي  الديني  اخل��ري  ه��ذا 
الواجب، ينعك�ض خريات كثرية على جميع ال�شركات يف خمتلف القطاعات 
اآلف  وحتتهم  خلفهم  ومن  امل�شاريع،  بهذه  بالفوز  وت�شرفت  كلفت  التي 
ال�شالم  اأر�ض  والرزق احلالل يف  العمل،  واآلف فر�ض  واملوردين،  املقاولني 

والطماأنينة، اأر�ض احلرمني وامل�شاعر املقد�شة.
خدماته  اأو  جتارته  اأو  �شناعته  من  كل  على  ينعك�ض  ا  اأي�شً واخل��ري 

مرتبطة باحلج والعمرة، فا�شبح اخلري يطال اجلميع.
توؤكد اململكة ويوؤكد م�شوؤولوها اأنها ل تهدف اإلى ال�شتفادة القت�شادية 
من هذه امل�شاريع، لكنها لن متنع اخلري عن النا�ض، فمن يفوزون بامل�شاريع 
لو  الآخ��رة  خري  على  و�شيح�شلون  الدنيا،  خري  على  اململكة  ت�شاعدهم 

ا�شت�شعروا عظم املهمة واأخل�شوا واأدركوا اأنهم يبنون لالأمة جمعاء.
ومن ي�شتفيد من احلجاج والزوار من الراحة والي�شر يف اأداء �شعريته 
ذلك،  حتقيق  على  الأ�شا�ض  مق�شدها  وهذا  اململكة،  ت�شاعده  عبادته  اأو 

فيحظى بالأجر باإذن اهلل.
اإنه اخلري يف اأر�ض اخلري، واإنه مللمح اقت�شادي نت�شرف اأن ن�شلط ال�شوء 
عليه من عدة زوايا متمنني من قبل ومن بعد لبالدنا التوفيق يف م�شاعيها 

العظيمة.

أرض الخير
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اقتصاديات

الموافقة على إتاحة التعامل 
بأسهم»الباحة لالستثمار« 
المعلقة خارج منصة التداول

تقدمت �سركة الباحة لال�ستثمار والتنمية اإلى �سركة ال�سوق املالية 
ال�سعودية )تداول( بتاريخ 1435/12/26هـ املوافق 2014/10/20م 

بطلب اإتاحة التعامل يف اأ�سهم ال�سركة املعلق تداولها. 
اأ�سهم  يف  التعامل  واإجــــراءات  املــقــدم  الطلب  درا�ــســة  وبعد 
من  عليها  املوافق   - اإدراجها  امللغى  اأو  تداولها  املُعلق  ال�سركات 
 )2014-52-3( رقم  القرار  مبوجب  املالية  ال�سوق  هيئة  جمل�س 
اأ�سدرت  فقد   - 2014/9/8م  املوافق  1435/11/13هــــ  وتاريخ 
والتنمية،  لال�ستثمار  الباحة  �سركة  طلب  على  موافقتها  )تداول( 

بتاريخ 1436/1/9هــ املوافق 2014/11/2م. 
من  املن�سة  خارج  ال�سركة  اأ�سهم  يف  التعامل  بدء  يتم  اأن  على 
املوافق  1436/1/16هـــــ  تاريخ  من  اعتباًرا  ال�سوق  اأع�ساء  خــالل 

2014/11/9م.
اإدراجها  املعلق  الأ�سهم  ال�ستثمار يف  قرار  اإن  )تداول(  وقالت 
امل�ستثمر تقييم  فاإنه يجب على  قد ينطوي على خماطر عالية، لذا 
املخاطرة، ودرا�ستها بعناية ويف�سل ا�ست�سارة م�ست�سار مايل مرخ�س 

له قبل اتخاذ قرار ال�ستثمار. 
كما اأكدت اأنه يجب األ تعد موافقة )تداول( على اأنها م�سادقة 
على جدوى ال�ستثمار يف الأ�سهم املعنية، حيث اإن قرار املوافقة يعني 
املالية  ال�سوق  نظام  بح�سب  النظامية  باملتطلبات  اللتزام  جمرد 

ولوائحه التنفيذية.

إضافة أسهم المنحة 
المجانية لسهم الشركة 

السعودية للتسويق
لل�سركة  الــعــاديــة  غـــري  ــامــة  ــع ال اجلــمــعــيــة  وافـــقـــت 
املوافق  للت�سويق يوم اخلمي�س 1435/12/22هـــ  ال�سعودية 
خالل  من  ال�سركة  مال  راأ�س  زيادة  على  2014/10/16م 
املنحة  اأ�سهم  اإ�سافة  مت  فقد  وعليه  جمانية؛  اأ�سهم  منح 
التذبذب  ن�سبة  واحت�ساب  امل�ساهمن  حمافظ  يف  املجانية 
يوم  لهذا  ريــاًل   84.81 �سعر  اأ�سا�س  على  ال�سركة  ل�سهم 

الأحد 1435/12/25هـ املوافق 2014/10/19م.

غرامات مالية ضد مخالفين 
ألنظمة السوق المالية

بها يف  املعمول  الأنظمة  املالية عدة �سركات خالفت  ال�سوق  غرمت هيئة 
ال�سوق املالية كالتايل:

ثمانون األف ريال، على �سركة   )80.000( مقدارها  مالية  غرامة  • فر�س 
والثالثن  الرابعة  املادة  من  )اأ(  الفقرة  ملخالفتها  ال�سعودية،  الت�سالت 
الإف�ساح  منــوذج  يف  ــواردة  ال والتعليمات  والإدراج،  الت�سجيل  قواعد  من 
-39-1( رقم  الهيئة  جمل�س  قرار  مبوجب  املعتمد   )6( رقم  الإلكروين 

حتديثها  لعدم  2012/12/23م،  املوافق  1434/2/10هـــ  وتاريخ   )2012
لنموذج الإف�ساح الإلكروين رقم )6( فور حدوث التغيري.

• فر�س غرامة مالية مقدارها )10.000( ع�سرة اآلف ريال، على �سركة اأبناء 
عبداهلل عبداملح�سن اخل�سري، ملخالفتها الفقرة )ب( من املادة الأربعن 
من قواعد الت�سجيل والإدراج، لتاأخرها يف الإف�ساح للجمهور عن نتائجها 
املالية الأولية للفرة املنتهية يف 2013/12/31م، اإذ مل تعلن عن ذلك اإل 

قبل اأقل من �ساعتن من بداية فرة التداول بتاريخ 2014/01/21م.
• فر�س غرامة مالية مقدارها )10.000( ع�سرة اآلف ريال، على ال�سركة 
املــادة  من  )اأ(  الفقرة  ملخالفتها  »�سابتكو«،  اجلماعي  للنقل  ال�سعودية 
الأربعن من قواعد الت�سجيل والإدراج، لإف�ساح ال�سركة عن معلومة غري 
الأولية  املالية  نتائجها  عن  2014/01/19م  بتاريخ  اإعالنها  يف  �سحيحة 
للفرة املنتهية يف 2013/12/31م تتعلق ب�سبب الرتفاع يف �سايف الربح، 
حيث ذكرت اأن �سبب الرتفاع يف �سايف الربح خالل الربع احلايل مقارنة 
اإيرادات الت�سغيل ومعدلت  اإلى زيادة  بالربع ال�سابق من نف�س العام يعود 
تكاليف  انخفا�س  اإلى  يعود  الرتفاع  �سبب  اأن  ال�سحيح  بينما  الإركــاب، 

الن�ساط وم�ساريف البيع والت�سويق.
اآلف  وع�سرة  مئة   )110.000( قدره  باإجمايل  ماليتن  غرامتن  فر�س   •
ريال على البنك العربي الوطني، ملخالفته الفقرة الفرعية )3( من الفقرة 
)ب( من الفقرة )1( من التعليمات اخلا�سة باإعالنات ال�سركات املتعلقة 
املدرجة  ال�سركات  باإعالنات  اخلا�سة  التعليمات  من  العامة  باجلمعيات 
اأ�سهمها يف ال�سوق املالية ال�سعودية، والفقرة )ب( من املادة الأربعن من 
اإعالنه  الت�سجيل والإدراج، لعدم ذكره تاريخ ا�ستحقاق الأرباح يف  قواعد 
املن�سور يف موقع ال�سوق املالية تداول بتاريخ 2014/02/18م، وتاأخره يف 
اإلى ما  الإف�ساح للجمهور عن نتائج اجتماع اجلمعية العامة غري العادية 

قبل اأقل من �ساعتن من بداية فرة التداول بتاريخ 2014/03/18م.
• فر�س غرامة مالية مقدارها )10.000( ع�سرة اآلف ريال، على ال�سركة 
الوطنية للرعاية الطبية »رعاية«، ملخالفتها الفقرة )ب( من املادة الأربعن 
من قواعد الت�سجيل والإدراج، لتاأخرها يف الإف�ساح للجمهور عن ا�ستقالة 
الدكتور غازي  ال�سيف، وتعين  الإدارة عبدالعزيز بن �سيف  ع�سو جمل�س 
اأقل من  اإل قبل  اإذ مل تعلن عن ذلك  بن عبدالرحمن الراوي بدياًل عنه، 

�ساعتن من بداية فرة التداول بتاريخ 2014/04/30م.
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المركزي الياباني يحافظ على السياسة النقدية 
المرنة لمكافحة الكساد

الــيــابــاين  املـــركـــزي  الــبــنــك  ك�سف حمــافــظ 
ال�سيا�سة  على  اأبقى  البنك  اأن  كــوردا  هاروهيكو 
النقدية املرنة ملكافحة الك�ساد وحتفيز القت�ساد.
يوا�سل  اليابان  اقت�ساد  اأن  كــوردا  واأو�ــســح 
اإلى  م�سرًيا  عام،  كاجتاه  �سعيفة  ب�سورة  التعايف 
بع�س  اأخرًيا  اأظهر  الياباين  ال�سناعي  الناجت  اأن 

ال�سعف، ب�سبب التغيريات يف املخزون جزئًيا.
املبيعات قد زادت من خم�سة  وكانت �سريبة 
املقرر  ومــن  املا�سي،  اأبريل  املئة  يف  ثمانية  اإلــى 

زيادتها اإلى ع�سرة يف املئة اأكتوبر 2015.
وكان البنك قد قرر يف اأبريل 2013 تبني �سيا�سة 

اإلى  الت�سخم  معدل  لزيادة  املرونة  فائقة  نقدية 
اثنن يف املئة يف عامن، لإنهاء الك�ساد الذي 

يعانيه القت�ساد منذ ع�سر �سنوات.
وحدت زيادة �سريبة املبيعات يف اليابان 

الذي  ال�سناعي  والناجت  ال�ستهالكي  الإنفاق  من 
مقارنة  املا�سي،  اأغ�سط�س  املئة  يف   1.5 تراجع 
بال�سهر ال�سابق، يف الوقت الذي وا�سل فيه الإنفاق 

ال�ستهالكي تراجعه لل�سهر اخلام�س على التوايل، 
حيث انخف�س يف اأغ�سط�س4.7 يف املئة.

بالتزامن مع االحتفال الدولي بالشهر العاملي للتوعية بسرطان الثدي

السوق المالية السعودية تستضيف »جمعية زهرة لسرطان الثدي«
ال�سعودية  املالية  ال�سوق  �سركة  ا�ست�سافت 
حما�سرة  مـــوؤخـــًرا  الن�سائي  بق�سمها  »تـــــداول« 
توعوية جلمعية »زهرة ل�سرطان الثدي« عن اأهمية 
لدى  الثدي  �سرطان  اكت�ساف  يف  املبكر  الفح�س 
املر�س  من  العالج  مراحل  اأولــى  باعتباره  الن�ساء 
الع�سال الذي ُيعد ال�سبب الثاين للوفاة عند الن�ساء 

يف الدول املتقدمة وال�سبب الأول يف اململكة.
اخلري  اأم  الدكتورة  ك�سفت  املحا�سرة  وخــالل 
اأبو اخلري عن ارتفاع ن�سبة الإ�سابة مبر�س �سرطان 
الثدي، واأنها يف تزايد م�ستمر بجميع دول العامل منذ 
عام 1980م، م�سرية اإلى اأن جميع الن�ساء معر�سات 
ن�ساء،   »8« لكل  واحـــدة«  »امــــراأة  بن�سبة  لالإ�سابة 

ا مع تقدم العمر اأي بعد �سن اخلم�سن. خ�سو�سً
وقالت : اإن اأهمية الك�سف املبكر عن الإ�سابة 
باملر�س  امل�سابة  اأن 50% من احلالت  تت�سح يف 
الطبيب يف مراحل متاأخرة  اإلى  اململكة ت�سل  يف 
يف   % ـــ30  ب مقارنة  عالجها  ي�سعب  ــذا  ول جــًدا، 
البالد املتقدمة، وذلك لعدم وجود نظام الك�سف 

الدوري.

كما اأن معظم اأنواع ال�سرطانات قد تاأخذ فرة 
يف  ولكن  �سم(،   1( حجم  اإلى  تنمو  حتى  �سنوات 
غ�سون �سنة ون�سف اأخرى تنمو اإلى)3.5 �سم(، 

ا اأهمية الفح�س الدوري. ومن هنا تاأتي اأي�سً
فيه  تتولد  مر�س  بــاأنــه:  ال�سرطان  وُيــعــرف 
خاليا غري طبيعية، وتخرج عن ال�سيطرة وتتكاثر 
اخلا�س  ال�سرطان  ــا  اأم فو�سوي،  ب�سكل  وتنمو 
للخاليا  وانق�سام  تكاثر  فيه  فيحدث  بــالــثــدي 
منتظم  غــري  باأ�سلوب  للثدي  املكونة  الطبيعية 

وخارج عن ال�سيطرة في�سبح ورًما.
يكون حميًدا:  اأن  اإما  الورم  اإن هذا   : وقالت 
اأي ي�سل اإلى حد معن ويتوقف عنده ل ينت�سر ول 
ينتقل اإلى اأجزاء اأخرى من اجل�سم، واإما اأن يكون 
يغزو  اأن  وميكنه  النمو  عن  يتوقف  ل  اأي  خبيًثا: 
عرب  ينتقل  اأن  ميكن  كما  به،  املحيطة  الأن�سجة 
القنوات الليمفاوية اأو الأوعية الدموية اإلى اأجزاء 

اأخرى من اجل�سم.
تكون  فقد  الثدي،  �سرطان  اأعرا�س  وتختلف 
ذات  اإفــرازات  اأو  كتلة،  اأو  ورم  وجــود  عبارة عن 

تغري  يحدث  اأو  الثدي،  حلمة  من  خا�سة  طبيعة 
الغدد  تــورم  اأو  اجللد،  اأو  احللمة  ولــون  �سكل  يف 
اأو اأمل مو�سعي يف الثدي،  الليمفاوية حتت الإبط 
اآلم  ت�ساحبها  ل  الأورام  معظم  اأن  والــالفــت 
الكت�ساف  عدم  اإلــى  الغالب  يف  يــوؤدي  ما  قا�سية 
اأنــه  بــه  امل�سابات  تعتقد  حيث  للمر�س،  املبكر 

جمرد عر�س زائل.
اإجراء  ب�سرورة  اأم اخلري  الدكتورة  ون�سحت 
كل  واحــدة  مرة  الأ�سعة مبعدل  عمل فح�س عرب 
املبا�سر  بنوعيه  التدخن  وجتنب  �سنتن،  اأو  �سنة 
وغري املبا�سر، واختيار نوعيات الأطعمة منخف�سة 
الألــيــاف،  على  حتتوي  التي  والأغــذيــة  الــدهــون، 
اتباع  املــثــايل مــن خــالل  ـــوزن  ال واحلــفــاظ على 

متارين ريا�سية ب�سكل منظم.
اجلمعية  نظمتها  التي  املحا�سرة  وجـــاءت 
ملن�سوبات »تداول« يف اإطار احلملة التوعوية التي 
اأطلقتها اجلمعية العام احلايل حتت �سعار »احمي 
الدويل  الحتفال  مع  بالتزامن  بنف�سك«  نف�سك 

بال�سهر العاملي للتوعية ب�سرطان الثدي.
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اقتصاديات

السوق المالية السعودية 
تشارك في المؤتمر 

السنوي الـ54 لالتحاد 
العالمي للبورصات

كع�سو يف الحتاد العاملي للبور�سات، �ساركت ال�سوق 
التنفيذي  املدير  برئا�سة  )تـــداول(  ال�سعودية  املالية 
اجتماعات  يف  الــغــامــدي  �سالح  بــن  عـــادل  الأ�ــســتــاذ 
اجلمعية العمومية واملوؤمتر ال�سنوي الـ54 لالحتاد الذي 
بن  ما  اجلنوبية  كوريا  عا�سمة  �سيول  مدينة  يف  اأقيم 
27 و29 من اأكتوبر 2014م ب�سيافة ال�سيد كيوجن ت�سوي 
 رئي�س جمل�س الإدارة واملدير التنفيذي لبور�سة كوريا. 
املجال�س  ــاء  روؤ�ــس مــن  كــبــرًيا  حــ�ــســوًرا  املــوؤمتــر  و�سهد 
واملدراء التنفيذين لأكر من 50 من البور�سات العاملية 
تخ�س  التي  والقرارات  املوا�سيع  من  العديد  ملناق�سة 

م�ستقبل الحتاد. 
لعدد  الت�سويت  العمومية  اجلمعية  خالل  مت  وقد 
انتخاب  اأهمها  من  الحتــاد،  جمل�س  يف  املنا�سب  من 
بابلو  خـــوان  ال�سيد  اجلــديــد  الحتـــاد  جمل�س  رئي�س 
لل�سيد  كبديل  الكولومبية  البور�سة  رئي�س  كــوردوبــا، 
من  والــذي  ال�سابق،  املجل�س  رئي�س  بريو�س  اأندريا�س 
تخ�س  التي  للموا�سيع  اأكــرب  اأهمية  مينح  اأن  املتوقع 

الأ�سواق النا�سئة من �سمن اهتمامات الحتاد. 
علي  بن  را�سـد  ال�سيد  انتخاب  ا  اأي�سً جــرى  كما 
اإدارة  بور�سة قطر كع�سو يف جمل�س  رئي�س  املن�سوري 
الحتاد ملدة 3 �سنوات، كما رحب الحتاد بعدة اأع�ساء 
ال�سيخ خليفة بن  البحرين برئا�سة  بور�سة  جدد منهم 
لالأ�سواق  وبات�س  النيجر  وبور�سة  اخلليفة  اإبراهيم 

العاملية و�سركة يورونك�ست. 
املجل�س  رئي�س  املنا�سبة  بهذه  الغامدي  هناأ  وقــد 
عزم  عــن  وعــرب  تعييناتهم،  على  اجلـــدد  والأعــ�ــســاء 
ال�سوق املالية ال�سعودية على امل�ساركة بفعالية يف جميع 
املالية  الأ�سواق  اأعمال  تخ�س  التي  امل�سركة  املوا�سيع 

حول العامل. 
اجلدير بالذكر اأن ال�سوق املالية ال�سعودية ح�سلت 
على ع�سوية الحتاد العاملي للبور�سات يف عام 2009م 
البور�سات  مــن  ع�سًوا   60 مــن  لأكــر  بذلك  لتن�سم 

العاملية.

المنتدى السعودي لألبنية الخضراء 
يدعو إلى استخدام الطاقة المتجددة

ت�ست�سيف الريا�س يف الفرة من 23 اإلى 25 حمرم اجلاري املوافق 16 اإلى 18 نوفمرب اأعمال 
املوؤمتر الذي �سيبحث 4 حماور لتحقيق الأهداف املن�سودة من خالل ال�سركاء ال�سراتيجين 
وامل�ستقبلية. القائمة  املــبــادرات  لتعزيز  املخت�سة  واجلــهــات  واملنظمات   واملوؤ�س�سات 

الأبنية  بتقنيات  اخلا�سة  وامل�سادر  وامل�ساريع  والتعليم  املــوؤمتــرات  املحاور  هــذه  وت�سمل 
اخل�سراء ومن خاللها ت�سجيع الت�سجيل والتوثيق لالأبنية اخل�سراء باململكة.

وكذلك التعليم من خالل الدورات املتخ�س�سة حول مفاهيم وتطبيقات وتقنيات الأبنية 
تتما�سى مع املنظومة  التي  التي ت�ستخدم يف املباين اخل�سراء  اخل�سراء، وامل�سادر واملواد 
العاملية يف هذا املجال، وزيادة الأثر القت�سادي والبيئي جراء تعزيز ا�ستخدام تقنيات البناء 
الأخ�سر على م�ستوى خف�س ا�ستهالك الطاقة وتوفري بيئة �سحية يف �سياق حتقيق متطلبات 

التنمية امل�ستدامة.
وتربز القيمة القت�سادية وال�ستثمارية لالأبنية اخل�سراء وما تتيحه من فر�س ا�ستثمارية 
واملهند�سن،  ال�ست�سارين  من  املجال  هذا  يف  وللمتعاملن  للمجتمع  فوائد  من  حتققه  وما 
اأثبتت عدم تاأثري ا�ستخدام تقنيات الأبنية اخل�سراء على رفع التكلفة الكلية، بل حتقق  اإذ 
وحت�سن  املــوارد  على  واحلفاظ  الطاقة  ا�ستهالك  وخف�س  بتوفري  عالية  اقت�سادية  جدوى 

البيئة كاأهداف ا�سراتيجية. 
العمل  فر�س  على  ال�سوء  ت�سليط  اإلــى  اخل�سراء  لالأبنية  ال�سعودي  املنتدى  ويهدف 
الإ�ساءة  يف  العام  املوقع  من  ال�ستفادة  وطرق  اخل�سراء،  املباين  م�ساريع  يف  وال�ستثمار 
وتدويرها  عليها  واحلفاظ  املياه  وتنقية  النظيفة،  املتجددة  الطاقة  وا�ستخدام  والتهوية، 
وال�سالمة  الأمن  توفر  التي  املباين  واإن�ساء  للبيئة يف ت�سميم  بناء �سديقة  وا�ستخدام مواد 

وال�سحة لالإن�سان والبيئة.
كما ت�سمل العديد من التطبيقات املطلوبة لكفاءة املباين اخل�سراء وت�ساميم البيئة التي 
ت�ساهم يف جودة الت�سميم وخدمة القت�ساد املحلي والقدرة على التخل�س من نفايات البناء 

وتدويرها وخف�سها.
واملنتدى ال�سعودي لالأبنية اخل�سراء منظمة غري حكومية ويحظى بالإ�سراف على مبادرة 

خادم احلرمن ال�سريفن لالأبنية اخل�سراء برعاية من وزارة ال�سوؤون البلدية والقروية.
ويحر�س املنتدى على عقد اجتماع �سنوي برعاية ا�سراتيجية من وزارة املياه والكهرباء 
املنظمات  من  العديد  قبل  من  وبدعم  ال�سعودية،  الغرف  وجمل�س  �سعود  امللك  وموؤ�س�سة 
املبادرات  حتقيق  نحو  اخلا�س  القطاع  من  وبتمويل  للربح  الهادفة  غري  والدولية  الوطنية 

والغايات املن�سودة بهدف خدمة الإن�سان والبيئة والقت�ساد لل�سالح العام.
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100 مستثمر وتاجر في ملتقى التبادل التجاري 
بين المملكة والدول اإلسالمية

رئي�س  والزراعة  وال�سناعة  للتجارة  الإ�سالمية  الغرفة  رئي�س  اأبان 
جمل�س اإدارة الغرفة التجارية وال�سناعية بجدة �سالح بن عبداهلل كامل، 
ا�سراتيجية  لديها  والزراعة  وال�سناعة  للتجارة  الإ�سالمية  الغرفة  اأن 
الإ�سالمي،  التعاون  التجاري بن دول منظمة  التبادل  اإلى زيادة  تهدف 

الذي ي�سل الآن اإلى %4.
ونوه �سالح كامل يف كلمته اأمام ملتقى التبادل التجاري الغذائي بن 
الغرفة بجدة،  الذي اختتم موؤخًرا مبقر  الإ�سالمي  العامل  اململكة ودول 
امللتقيات  هذه  مثل  واإقامة  التجاري،  التبادل  دعم  يف  جدة  غرفة  بدور 
التي يتم خاللها التعرف على الفر�س ال�ستثمارية، وبناء ال�سراكات يف 

خمتلف املجالت.
من جانبه توقع ع�سو جمل�س اإدارة غرفة جدة ورئي�س جمل�س اإدارة 
ال�سلمي،  �سيبان  بن  فهد  الزراعية  والتنمية  للتجارة  ال�سلمي  جمموعة 
الغذائية مئة مليار ريال  املواد  ال�سعودية من  الواردات  تتجاوز قيمة  اأن 
ا حجم �سوق املواد الغذائية يف اململكة  �سعودي خالل العام اجلاري، عادًّ

الأكرب يف ال�سرق الأو�سط.
من جهته اأ�سار قن�سل عام جمهورية اجلزائر بجدة وعميد القنا�سل 

العامن ال�سفري �سالح عطية، اإلى دور حكومات الدول الإ�سالمية يف دعم 
التجارة البينية، وتعزيز التبادل التجاري بينها، مثنًيا على جهود اململكة 
املنطقة،  ا�ستقرار  تكفل  التي  ال�سبل  عن  احلثيث  البحث  اإلى  الرامية 
الغرفة  به  تقوم  ما  اأهمية  موؤكًدا  والتجاري،  القت�سادي  ودعم موقفها 
التجارية،  بالتنمية  الرقي  من  والزراعة  وال�سناعة  للتجارة  الإ�سالمية 
وبناء ج�سور التوا�سل بن موؤ�س�سات القطاع اخلا�س يف منظومة الدول 
الإ�سالمية، و�سط اجلهود املبذولة من ال�سلك القن�سلي الذي يعزز من 
روح هذا التعاون عرب تذليله ال�سعاب التي تواجه اأ�سحاب الأعمال يف 

هذه الدول يف اإطار دعم التبادل التجاري يف خمتلف املجالت.
بدوره ا�ستعر�س مدير عام جمرك ميناء جدة الإ�سالمي حممد بن 
التجارية  احلركة  ت�سهيل  يف  ال�سعودية  اجلمارك  جهود  الغامدي،  علي 
ال�سعودي  القت�ساد  باعتبار  ال�ستثمارات  وجذب  ال�سناعات  وتوطن 
من القت�ساديات املتحررة من القيود التعريفية وغري التعريفية، ومما 
يعزز هذا التوجه ان�سمام اململكة ملنظمة التجارة العاملية، منوًها ب�سعي 
اجلمارك من خالل حزمة من الت�سهيالت التي ت�ساعد يف ف�سح الواردات 
حيث  و�سهولة،  بي�سر  خا�سة  ب�سفة  الغذائية  والـــواردات  عامة  ب�سفة 
وامل�ستجدات  التغريات  ملواكبة  م�ستمرة  ب�سورة  التحديث  تبنت مفهوم 
يف  يتم  اجلمركي  العمل  اأن  باعتبار  والدولية  الإقليمية  ال�ساحة  على 
ت�سهم يف  التي  الإجــراءات  متناوًل  والتطور،  التغري  ب�سرعة  تت�سم  بيئة 
ت�سهيالت احلركة التجارية بن اململكة و�سركائها التجارين من الدول 
الغذائية  املواد  ا  وخ�سو�سً بينهم،  فيما  املتبادلة  للب�سائع  الإ�سالمية 
مقدًما �سكره للمنظمن لهذا امللتقى داعًيا اأن يحقق اأهدافه ور�سالته يف 
 دعم التبادل التجاري بن الدول الإ�سالمية واململكة العربية ال�سعودية.

للغذاء  العامة  بالهيئة  امل�ستورد  الغذاء  التفتي�س على  اإدارة  واأكد مدير 
جميع  يف  اإن�سائها  منذ  الهيئة  دور  ال�سيخ  فار�س  بن  ح�سن  والـــدواء 
املهمات الإجرائية والتنفيذية والرقابية التي تقوم بها اجلهات القائمة 
و�سالمة  واحلــيــوان  لالإن�سان  والـــدواء  الــغــذاء  �سالمة  ل�سمان  حالًيا 
لفًتا  الإن�سان،  �سحة  مت�س  التي  والكيميائية  احليوية  امل�ستح�سرات 
وماأمونية  �سالمة  يف  املتمثلة  للهيئة  الرئي�سية  الأهــداف  اإلــى  النتباه 
الأجهزة  معايري  ودقــة  واحلــيــوان،  لالإن�سان  والـــدواء  الغذاء  وفاعلية 
الطبية وو�سع ال�سيا�سات والإجراءات الوا�سحة للغذاء والدواء، واإجراء 
ال�سحية  امل�سكالت  على  للتعرف  التطبيقية،  والــدرا�ــســات  البحوث 
واأ�سبابها وحتديد اآثارها واملراقبة والإ�سراف على الإجراءات اخلا�سة 
بالراخي�س مل�سانع الغذاء والدواء والأجهزة الطبية، اإلى جانب تبادل 
والعاملية  املحلية  والقانونية  العلمية  اجلهات  مع  ون�سرها  املعلومات 

واإعداد قاعدة معلومات عن هذا القطاع الهام.
ُيذكر اأن امللتقى �سهد ح�سور ما يزيد عن 100 م�ستثمر وتاجر ميثلون 
معر�س  هام�سه  على  واأقيم  اإ�سالمية،  دول   6 من  �سركة   50 وفــود 

للمنتجات الغذائية، واحت�سن اأكر من 50 �سركة عار�سة.
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اقتصاديات

460 مليار ريال استثمارات رأسمالية 
لمشاريع الكهرباء في المملكة

ل�سوؤون  والكهرباء  املياه  وزارة  وكيل  اأعلن 
العواجي يف  بن ح�سن  الدكتور �سالح  الكهرباء، 
موؤمتر �سحايف عقده موؤخًرا بالريا�س، اأن قدرات 
توليد الكهرباء ت�ساعفت خالل الـ14 عاًما، واأن 
�سهر  بنهاية  املتاحة  التوليد  قـــدرات  اإجــمــايل 
اأغ�سط�س املا�سي بلغ 64.750 ميغاوات، كما بلغ 

عدد امل�سركن 7.4 مالين م�سرك.
املايل  الإنفاق  اإلى  احلاجة  اأن  العواجي  واأكد 
تواكب  حتى  املنظومة  هذه  قدرات  لتعزيز  تتزايد 
الكهربائية،  الطاقة  على  الطلب  يف  العايل  النمو 
والتجمعات  والــقــرى  املــدن  عــدد  اأن  ــى  اإل م�سرًيا 
ال�سكانية التي مت اإي�سال اخلدمة لها بلغ 12.703، 
خطتها  للكهرباء  ال�سعودية  ال�سركة  وا�سلت  كما 
ب�سبكة نقل وطنية مرابطة  اململكة  لربط مناطق 

ت�سل ن�سبتها اإلى 96 يف املئة من �سبكات النقل.
واأو�سح اأن وزارة املياه والكهرباء �ستنظم 
نوفمرب  و6   5 يــومــي  الــريــا�ــس  مدينة  يف 

اجلاري الندوة الثالثة خلرباء ال�سالمة الكهربائية 
حتت عنوان »ال�سالمة يف منظومة الإمداد بالطاقة 
الكهربائية.. التحديات واحللول«، و�سيتم خاللها 
وتو�سيح  والت�سريعات  املــوا�ــســفــات  ا�ستعرا�س 
دورها يف حتقيق ال�سالمة يف من�ساآت توليد ونقل 
ومتطلبات  اأ�س�س  اإلى  والتعرف  الكهرباء  وتوزيع 

وتطبيقات ال�سالمة الكهربائية فيها.
تو�سيات  اإلى  الندوة  تتو�سل  اأن  املتوقع  ومن 
الكهربائية  ـــوادث  واحل املخاطر  ملواجهة  مهمة 
املحتملة يف منظومة الإمداد بالكهرباء ومرافقها 
وحماية العاملن فيها من تلك املخاطر واملحافظة 

على البنية التحتية لتلك املرافق.
وقال العواجي اإن ال�ستثمارات الراأ�سمالية التي 
مل�سروعاتها  للكهرباء  ال�سعودية  ال�سركة  خ�س�ستها 
بلغت   ،2014 نهاية  حتى   2000 عام  تاأ�سي�سها  منذ 
يجري  جديدة  م�سروعات  منها  ــال،  ري مليار   460

تنفيذها حالًيا تتجاوز تكاليفها 150 مليار ريال.

 استعادة النمو
في تونس بحاجة إلى 

3 سنوات صارمة
جمعة  مهدي  التون�سي،  ـــوزراء  ال رئي�س  �سدد 
على اأن ا�ستعادة ن�سق منو م�ستقر يف تون�س لن يتم 
لل�سيا�سات  منتظمة  اإ�سالحات  �سل�سلة  اإجراء  دون 
القت�سادية التي بداأت حكومته بالفعل يف تنفيذها.
وخارجية  داخلية  عوامل  »ب�سبب  جمعة  وقــال 
لنمو  وتوقعاتنا  حمافظن،  نــكــون  اأن  نــريــد  نحن 

اقت�ساد تون�س يف 2015 هي تقريًبا 3 باملئة.
اإلــى   الأقـــل  بــالده حتتاج على  اأن  اإلــى  ــار  واأ�ــس
املوؤملة  القت�سادية  الإ�سالحات  من  �سنوات  ثالث 
التي تتطلب جراأة كافية، ومن بينها خف�س الدعم 
القت�ساد  منو  اإنعا�س  اأجل  من  ال�سريبي  والتغيري 

العليل منذ انتفا�سة 2011.
العام  تون�س هذا  اأن ينمو اقت�ساد  املتوقع  ومن 

بن�سبة تراوح بن 2.3 و2.5 باملئة.

الواليات المتحدة تطالب زعماء العالم 
بتعزيز الطلب في االقتصاد العالمي

زعماء  املتحدة  الوليات  حثت 
ــب يف  ــطــل ــز ال ــزي ــع ــى ت ــل ـــامل ع ـــع ال
ــدول  ال ودعـــت  الــعــاملــي،  القت�ساد 
وميزانيات  اقت�سادات  لديها  التي 
قوية اإلى عمل املزيد مل�ساعدة النمو. 
ــر اخلزانة  وزي ليو  وقــال جــاك 
الأمريكي، اإن النمو ال�سعيف للطلب 

لل�سعف  الأ�سا�سي  ال�سبب  هو 
املزمن لالأداء القت�سادي 
ويتوجب  كــثــرية،  دول  يف 

اأن تعزز  العامة  التي لديها فوائ�س خارجية ومرونة يف امليزانية  ب�سكل خا�س على الدول 
دعمها للتعديل العاملي يف اإ�سارة فيما يبدو اإلى اأملانيا اأكرب اقت�ساد يتمتع بفوائ�س يف اأوروبا.
وحتث وا�سنطن اأملانيا على عمل املزيد مل�ساعدة منطقة اليورو على اخلروج من اأزمتها 

القت�سادية احلادة، لكن برلن تقاوم دعوات اإلى اأن تب�سط يدها يف الإنفاق. 
اقت�ساداتها، وهو  الإنتاجية يف  اإلى تعزيز  الأوروبية حتتاج  الدول  اأن  اإلى  ليو  واأ�سار 
خيار تف�سله برلن على التحفيز النقدي، م�سيًفا اأن اإ�سالح هياكل الطلب والعر�س ينبغي 
اأن يكون متزامًنا مع الركيز على منو اأقوى، ودعا ليو القت�سادات الأكرب يف العامل 

اإلى التقيد بتعهداتها لتفادي تخفي�سات تناف�سية يف قيم عمالتها.
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مجموعة العشرين تقر مبادرة 
عالمية لتعزيز البنية التحتية

اأعلن جو هوكي وزير اخلزانة الأ�سرايل، اأن اأع�ساء دول جمموعة 
التي �ست�ساعد على  التحتية  للبنية  اتفقوا على مبادرة عاملية  الع�سرين 
ويف  الع�سرين  جمموعة  يف  التحتية  البنية  تعزيز  يف  اأعــوام  عدة  مدى 

ا وكيًفا.  غريها كمًّ
اعتربت جمموعة الدول الع�سرين التي ت�سم القت�سادات املتقدمة 
وال�ساعدة يف العامل اأن ال�ستثمار يف البنية التحتية »حيوي« لتعزيز منو 

القت�ساد العاملي.
الع�سرين،  الدول  البنوك املركزية يف  وقال وزراء مالية وحمافظو 
الآخر  البع�س  يواجه  الرئي�سة  القت�سادات  بع�س  تتعافى  حن  يف  اإنه 
النتائج  حتقيق  على  وم�سرون  بالتفاوؤل،  ن�سعر  لكننا  متجدًدا،  �سعًفا 

التي تعزز التعايف.
وت�ستهدف خطة جمموعة الع�سرين زيادة الناجت املحلي الإجمايل 
ما  وهــو  املقبلة،  اخلم�س  ال�سنوات  خــالل  املئة  يف   1.8 بن�سبة  للعامل 

ي�سيف نحو تريليوين دولر ومالين الوظائف اإلى القت�ساد العاملي.
التحتية،  البنية  اإلى  هناك حاجة  �سك«  »بال  اأنه  هوكي  واأ�ساف 
العقد  خالل  دولر  تريليون  بـــ80  يقدر  ما  اإلــى  احلاجة  اإلــى  م�سرًيا 
والإنرنت  واملطارات  ال�سحي  وال�سرف  الطرق  مل�سروعات  املقبل 

فائقة ال�سرعة.
ومن املمكن اأن ت�ساعد اأ�سعار الفائدة احلالية املنخف�سة احلكومات 
الوقت  اأنــه  هوكي  ويعتقد  العمومية،  ميزانياتها  على  القرا�س  على 
التي  اخلا�سة  الأمــوال  من  هائاًل  قــدًرا  هناك  لأن  للتحرك،  املنا�سب 

تبحث عن ا�ستثمارات، وكل وزراء املالية يعرفون ذلك. 
معظم  يف  املرتفع  العجز  مع  النــفــاق  ب�سبب  ــه  اأن هوكي  واأو�ــســح 
القت�سادات الكبرية منذ الأزمة املالية عام 2008، ت�ستطيع حكومات 
قليلة �سد الفجوة يف البنية الأ�سا�سية مبفردها، و»لذلك نحن بحاجة اإلى 
تدخل القطاع اخلا�س، لأن القطاع اخلا�س هو الغني بروؤو�س الأموال«. 
و�ساعًدا يف  متقدًما  اقت�ساًدا   20 اأكرب  الع�سرين  وت�سم جمموعة 
العامل، من بينها الوليات املتحدة وبريطانيا وفرن�سا واأملانيا واإيطاليا 
واملك�سيك ورو�سيا وال�سن والهند وال�سعودية واأ�سراليا وكندا واليابان 

وكوريا اجلنوبية.

بنك ماليزي يؤسس برنامجًا 
للسندات اإلسالمية

اأعلن بنك اإ�سالم املاليزي اأنه �سي�ستخدم نظام املرابحة يف �سكوكه 
املقرر ت�سنيفها كراأ�س مال م�ساند من الفئة الثانية يف ميزانية البنك.

مليار  قيمته  الثانوية  الإ�سالمية  لل�سندات  برناجًما  البنك  واأ�س�س 
البنوك  م�ساف  اإلى  لين�سم  دولر،  مالين   307 يعادل  ما  اأو  رجنيت 

الآ�سيوية التي ت�ستخدم هذه الآلية لزيادة روؤو�س اأموالها.
وكان البنك قد اأعلن اأنه يخطط لهذا الربنامج بهدف جمع 400 
اإندوني�سيا  مليون رجنيت يف 2015 لتمويل عملية ا�ستحواذ حمتملة يف 

وجمع 300 مليون رجنيت اأخرى يف 2016 لدعم النمو الذاتي.
يف  اخلال�سة  الإ�سالمية  البنوك  ــرب  واأك ــدم  اأق هو  اإ�ــســالم  وبنك 
ماليزيا، وي�ستحوذ على ح�سة ن�سبتها 16%، من حجم الودائع الإ�سالمية 

يف البالد، وهو مملوك بالكامل ل�سركة بي.اآي.اإم.بي هولدجنز.

الصين تمنح االستثمارات 
الخارجية مزيدًا من التسهيالت

قررت ال�سن اإعفاء كافة ال�ستثمارات اخلارجية من اإجراءات 
املراجعة طاملا اأنها مل تخ�سع لأي حظر تنظيمي، اأما بالن�سبة اإلى 
اأن تنتظر  ال�سلطات بدًل من  للت�سجيل لدى  ال�سركات فاإنها حتتاج 

ال�سوء الأخ�سر من قبل احلكومة.
وحمطات  املــطــارات  ت�سمل  قطاًعا   23 املوافقة  حــق  وي�سمل 
الطاقة املحلية من ال�سلطات املركزية اإلى احلكومات املحلية، وقد 
حالًيا  املركزية  املوافقة  اإلــى  حتتاج  التي  ال�ستثمارات  اأنــواع  قّلت 

بن�سبة 40 يف املئة.
ولفت رئي�س الوزراء ال�سيني يل كه ت�سيانغ اإلى �ستة قطاعات 
الهتمام  اإلــى  وحتتاج  الــدولــة،  جمل�س  �سيا�سات  اإطــار  حتت  تقع 
الإ�سالح  ال�ستهالك،  زيــادة  والبيئة،  املياه  حماية  وهي  اخلا�س، 
والأعمال  ال�سغرية  ال�سركات  للزراعة،  الدعم  زيادة  مع  الهيكلي 

التجارية النا�سئة، ال�سيا�سات املالية والنقدية والنفتاح.
وقال »ينبغي اأن نكون واثقن باأ�سا�س النمو ال�سيني على املدى 
اأن  موؤكًدا  والتحديات«،  ال�سعوبات  العتبار  بعن  وناأخذ  الطويل، 
ال�سن �ست�ستمر يف زيادة فر�س العمل ورفع الدخل الفردي وحت�سن 

البيئة وتعزيز اجلودة والكفاءة.
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اقتصاديات

380 مليار دوالر للمشروعات السياحية بالخليج حتى عام 2018
الكويتي  الــدبــلــومــا�ــســي  لــلــمــركــز  تــقــريــر  اأكـــد 
بالتاأ�سرية  العمل  اأن  ال�سراتيجية  لــلــدرا�ــســات 
اخلليجية املوحدة �سيعزز من اجلاذبية ال�ستثمارية 
زيادة  ب�سبب  التعاون  جمل�س  بدول  ال�سياحة  لقطاع 
ما  ا�ستثمارًيا،  اأو  ا�ستهالكًيا  �سواء  عليه،  الطلب 
املختلفة،  مل�سروعاته  الربحية  مكررات  من  �سريفع 
روؤو�ــس  وتدفقات  ال�ستثمارية  جاذبيته  من  ويزيد 
احلكومات  اعتزام  ظل  يف  ا  خ�سو�سً اإليه،  الأمــوال 
دولر  ــار  ــي مــل  380 نــحــو  تــخــ�ــســيــ�ــس  اخلــلــيــجــيــة 
يعني  ما   ،2018 عــام  حتى  ال�سياحية  للم�سروعات 
بالنهاية دخول كثري من النقد الأجنبي لدول املجل�س.
وقال التقرير اإن دول جمل�س التعاون اخلليجي 
اإحـــدى  لــتــكــون  تــوؤهــلــهــا  تناف�سية  ــا  مــزاي متتلك 

اأهمها:  من  العامل،  يف  ال�سياحة  مناطق  اأهــم 
ي�سمح  الــذي  القوي  املجل�س  دول  اقت�ساد 

ال�سياحية  املنتجات  يف  بال�ستثمار  لها 
اإلــى  اإ�ــســافــة  ال�سياح،  ا�ستقطاب  على  الــقــادرة 
ا�ستيعاب  على  قــادرة  �سخمة  مطارات  امتالكها 
اأعداد كبرية من الزوار وات�سالها مب�سارات جوية 
ال�سائحن،  من  عدد  اأكرب  منها  يفد  التي  بالدول 

بح�سب �سحيفة »اخلليج« الإماراتية.
ا  اأي�سً املزايا  تلك  من  اأن  اإلى  التقرير  واأ�سار 
مهم  وقت  بطق�س جيد يف  اخلليجية  الــدول  متتع 

ال�سياحة  اأ�سواق  كربى  تكون  عندما  ال�سنة،  من 
البحر  دول  مثل  الرفيهية  ال�ساطئية  لالأن�سطة 
الطلب،  انخفا�س  من  تعاين  املتو�سط  الأبي�س 
لال�ستمتاع  وجهة  اخلليجية  الــدول  من  يجعل  ما 
ــواق  ــس الأ� تــعــاين  عــنــدمــا  والــ�ــســواطــئ  بال�سم�س 

املناف�سة انخفا�س ن�ساطها ال�سياحي.
التي  الإيجابية  الآثـــار  اإلــى  التقرير  ولفت 

ال�سياحية  ــاأ�ــســرية  ــت ال اإقـــــرار  عــلــى  �ــســتــرتــب 
اإجمايل  زيــادة  اأهمها  ومن  املوحدة،  اخلليجية 
الناجت املحلي اخلليجي، مبيًنا اأن قطاع ال�سياحة 
يف  الإجــمــايل  املحلي  للناجت  مكون  قطاع  اأكــرب 
الدول  بع�س  بل  النفطية،  غري  الــدول  من  كثري 
كربى  اأهمية  ال�سياحة  اأولــى  للبرول  امل�سدرة 

بو�سفها قطاًعا رئي�سًيا.

توقيع اتفاقية التجارة الحرة بين الواليات المتحدة وأوروبا 2016م المقبل
ك�سف رئي�س وزراء اإيطاليا ماتيو رينزي اأن 
ال�سراكة  اتفاقية  اإلى  التو�سل  دون  يوم مير  كل 
الأطل�سي  املحيط  عرب  وال�ستثمارية  التجارية 

الأمــريــكــي  للجانبن  بالن�سبة  �سائع  ــوم  ي هــو 
والأوروبي.

اتفاق  توقيع  اقرحت  بــالده  اإن  ماتيو  وقــال 
النقاط  يت�سمن  ج��زئ��ي 
اإذا  للجدل  اإثــــارة  الأقـــل 
من  اجلــانــبــان  يتمكن  مل 
ــقــدم يف اجتــاه  حتــقــيــق ت

التفاق ال�سامل.
وكـــانـــت اأوروبـــــــا قد 
اإنعا�س  ب�سرورة  طالبت 
املفاو�سات البطيئة ب�ساأن 
احلــرة  الــتــجــارة  اتفاقية 
بـــن الــــوليــــات املــتــحــدة 
والحتـــاد الأوروبــــي حتى 
ـــل اإلــــى  ـــو�ـــس ـــت ميـــكـــن ال
.2015 نــهــايــة   اتــفــاقــيــة 

وتتولى اإيطاليا الرئا�سة الدورية لالحتاد الأوروبي.
مي�سيل  الأمريكي  التفاو�س  وفد  رئي�س  واأفاد 
ـــي،  ــاأن بــالده ترف�س القـــراح الأوروب فــرومــان ب
واأنــه  وا�سًحا،  يبدو  ل  القـــراح  اأن  ــى  اإل م�سرًيا 
ميكن التو�سل اإلى اتفاق �سغري ب�سورة اأ�سهل من 

الو�سول لتفاق �سامل.
املــ�ــســوؤولــن الأمــريــكــيــن  اأن  ـــّن فــرومــان  وب
حترير  اتفاقية  اأن  مــن  مــتــاأكــدون  ـــيـــن  والأوروب
ب�سدة  القت�سادي  النمو  �ستزيد  املطلوبة  التجارة 
وتخلق الكثري من الوظائف اجلديدة على جانبي 
اأنها  املعار�سون  يــرى  بينما  الأطل�سي،  املحيط 
ال�سركات  وتفيد  والــعــمــال  امل�ستهلكن  �ست�سر 

الكربى فقط.
ويتوقع مراقبون جناح املفاو�سن يف الو�سول 
معركة  انــطــالق  قــبــل   2016 ــــل  اأوائ ــفــاق  ات ـــى  اإل

انتخابات الرئا�سة الأمريكية.
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هيئة أسواق المال الكويتية تؤكد 
أهمية تكامل األسواق المالية الخليجية
الأ�سواق  تكامل  اأن  نايف احلجرف،  الكويتية  املال  اأ�سواق  رئي�س جمل�س مفو�سي هيئة  اأكد 
املالية من اأهم املو�سوعات التي تناولتها التفاقية القت�سادية لدول جمل�س التعاون اخلليجي، 

مبا ي�سمل و�سع الآليات الالزمة لتفعيل املادة اخلام�سة من التفاقية.
ال�سيا�سات  وتوحيد  اخلليجية،  املالية  الأ�ــســواق  تكامل  على  اخلليجية  الــدول  اتفقت  وقد 
والأنظمة املتعلقة بها، بهدف تنمية ال�ستثمارات املحلية واخلارجية، وتوفري بنية ا�ستثمارية تت�سم 

بال�سفافية وال�ستقرار، بح�سب التفاقية القت�سادية لدول جمل�س التعاون اخلليجي.
وتابع احلجرف: »جلنة روؤ�ساء هيئات الأ�سواق املالية اأو�ست يف اجتماعها الـ11 يف �سبتمرب 
من  النتهاء  حن  اإلى  ا�سر�سادية  ب�سفة  املوحدة  واملبادئ  بالقواعد  العمل  با�ستمرار  املا�سي، 
اإعداد منظومة القواعد املوحدة لتكامل الأ�سواق املالية بدول املجل�س ب�سكل كامل، وبعد التاأكد 

من مواءمتها وتوافق بع�سها مع بع�س«.
املجل�س، عن  بدول  املالية  الأ�سواق  لتكامل  املوحدة  واملبادئ  القواعد  اعتماد  »ومت  واأ�ساف 

طريق توحيد العديد من قواعد اإدراج الأ�سهم وال�سندات وال�سكوك.
وقواعد  ال�ستثمار  �سناديق  وحــدات  عرب  ا  اأي�سً �سيتم  الأ�سواق  تكامل  اأن  احلجرف  وذكر 

الإف�ساح لالأوراق املالية املدرجة، ومبادئ احلوكمة لل�سركات املدرجة، وقواعد طرح الأ�سهم، 
واإ�سدار وطرح ال�سندات وال�سكوك، واإ�سدار وطرح �سناديق ال�ستثمار.

أهالي أبوظبي يولدون الطاقة الكهربائية في منازلهم
ال�سم�سية  للطاقة  حمطة  اأكرب  اإطالقها  بعد 
اأبوظبي  اإمـــارة  منحت  اآ�ــســيــا،  قــارة  يف  ــزة  املــرّك
تراخي�س لـ46 منزًل ل�ستخدام الألواح ال�سم�سية 
الطاقة  لتوليد  املباين  اأ�سطح  على  الكهرو�سوئية 

الكهربائية.
واأعلنت الإمارة اأن منح الراخي�س لأ�سحاب 
الكهربائية  الطاقة  توليد  يف  الراغبن  العقارات 
عرب ا�ستخدام الألواح ال�سم�سية جاء بهدف درا�سة 
الركيب  وال�سيانة ومتطلبات  العمل  اآليات  وفهم 

بغر�س تقييم اأدائها يف بيئة اأبوظبي املحلية.
توليد  لتجربة  اإيــجــابــيــة  مــوؤ�ــســرات  وهــنــاك 
اأبــوظــبــي،  يف  ال�سم�سية  الــطــاقــة  مــن  الــكــهــربــاء 
اإحــداث  على  حري�سة  اأبوظبي  اأن  اإلــى  ي�سري  ما 
جانب  اإل��ى  اال�ستهالك  اأمن��اط  يف  ج��ذري  تغيري 
�سمان  بهدف  الطاقة  على  املتزايد  الطلب  تلبية 

ا�ستدامة املوارد لالأجيال املقبلة.
اجلهة  وال��رق��اب��ة  التنظيم  مكتب  وي�سرتط 
املياه وال�سرف ال�سحي  امل�سوؤولة املنظمة لقطاع 
اأبوظبي  يف  والكهرباء 
ــــول عـــلـــى  ــــس ــــ� ــــح ــــل ل
يلتزم  اأن  الــرخــيــ�ــس 
ــــب الـــرخـــيـــ�ـــس  طــــال
واملتطلبات  بال�سروط 
�سمن  الــــواردة  الفنية 
الــتــمــديــدات  تعليمات 

الكهربائية.
كـــمـــا يـــجـــب عــلــى 
ــــب الـــرخـــيـــ�ـــس  طــــال
تفيد  اإثــبــاتــات  تــقــدمي 
ــــواد  ـــتـــزام امل بـــال
مة  مل�ستخد ا

�سبيل  على  ومنها  الــتــوزيــع،  �سركات  بتعليمات 
املثال الوحدات الكهرو�سوئية، املحولت، وموازنة 
حيث  املوافقة،  على  احل�سول  اأجــل  من  النظم، 
تعمل �سركتا اأبوظبي للتوزيع والعن للتوزيع حالًيا 

على و�سع قائمة بالتجهيزات املعتمدة.
جهات  مع  فقط  التعامل  العميل  على  ويجب 
ال�سم�سية  النظم  لركيب  ومــرّخــ�ــســة  م�سجلة 
للمتعهدين  �سوى  ي�سمح  ل  حيث  الكهرو�سوئية، 
احلا�سلن على الراخي�س بالعمل على الركيب.

الرخي�س  ا�ــســتــ�ــســدار  معاملة  وت�ستغرق 
فرة  هــنــاك  العملية،  وخـــالل  تقريًبا،  �سهرين 
املكتب  اأثنائها  يف  ين�سر  يــوًمــا   28 مــن  اإلــزامــيــة 
على  اعــرا�ــســات  بــاأيــة  لل�سماح  عــاًمــا  اإخـــطـــاًرا 
التوليد  من�ساآت  مع  احلــال  هو  كما  الرخي�س، 

الأكرب التي تتقدم بطلب هذا الرخي�س.
املنتجة  الكهرباء  كميات  تتفوق  اأن  ويتوقع 
على  م�ستقباًل  اأنف�سهم  العمالء  قبل  من  ذاتــًيــا 
للكهرباء  دة  املزوِّ ال�سركات  تنتجها  التي  الكميات 
الطاقة  اأن  يوؤكد  ما  العامل،  دول  من  العديد  يف 
يف  واملباين  املنازل  اأ�سطح  من  �ستجعل  ال�سم�سية 
املتجددة  الطاقة  لإنتاج  ثميًنا  م�سدًرا  الإمـــارة 

بجودة عالية وتكلفة مقبولة.
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الملف الساخن بين 4 وزارات سعودية
العزل الحراري.. 

الرياض: تداول
أصبح ملف العزل احل��راري يف السعودية، امللف األكثر سخونة على صعيد قطاع املباني يف البالد بني أربع 
حيث  املالية(،  وزارة  والصناعة،  التجارة  وزارة  القروية،  والشؤون  البلدية  وزارة  البترول،  )وزارة  حكومية  وزارات 
أظهرت بيانات رسمية أن هذا القطاع يستهلك ما نسبته 75% من إجمالي استهالك الطاقة الكهربائية املنتجة يف 

اململكة، مما يدل على غياب العزل احلراري لدى كثير من املباني.

وت�سعى وزارة البرول والروة املعدنية بالتعاون مع وزارة 
العزل  ا�ستخدام  معدلت  رفع  اإلى  والقروية،  البلدية  ال�سوؤون 

احلراري يف اململكة بهدف التقليل من هدر الطاقة.
ياأتي ذلك يف وقت بداأت فيه وزارة التجارة وال�سناعة هي الأخرى 
بالتاأكيد على �سرورة ا�ستخدام اأجهزة التكييف ذات اجلودة العالية، يف 
وقت اأ�سدرت فيه وزارة املالية تعميًما ين�س على �سرورة مراعاة رفع 

معدلت اجلودة يف املباين احلكومية.
ويف ال�سياق نف�سه، ا�ستهلكت اململكة بح�سب اأرقام خا�سة ح�سلت 
عليها »تداول«، نحو 3 مالين برميل يومًيا من النفط يف �سوقها املحلية، 
اأهمية  على  يدل  مما  اجلــاري،  العام  من  الثالث  الربع  خالل  وذلــك 
تكثيف اخلطوات الرامية اإلى التقليل من معدلت ا�ستهالك الطاقة يف 

ال�سوق املحلية.
اال�شتهالك املت�شارع يك�شف عدم الكفاءة

بن  متعب  بــن  من�سور  الدكتور  الأمـــري  افتتح  الإطـــار،  هــذا  ويف 
املن�سرم،  ال�سهر  اأواخــر  والقروية  البلدية  ال�سوؤون  وزير  عبدالعزيز، 
احلراري  العزل  عن  اململكة  نوعه يف  من  ومعر�س  منتدى  اأول  اأعمال 
امللك  الطاقة مبدينة  لكفاءة  ال�سعودي  املركز  نظمه  الذي  املباين،  يف 
عبدالعزيز للعلوم والتقنية، بالتعاون مع عدد من اجلهات احلكومية، 

وذلك يف مركز الريا�س الدويل للموؤمترات واملعار�س.
بن  �سلمان  بــن  عبدالعزيز  الأمـــري  قــال  املــعــر�ــس،  هــذا  وخـــالل 
البرول،  ل�سوؤون  املعدنية  والــروة  البرول  وزيــر  م�ساعد  عبدالعزيز 
الطاقة  لكفاءة  ال�سعودي  الربنامج  لإعـــداد  الفرعية  اللجنة  رئي�س 
»�سهدت اململكة خالل العقود املا�سية، منًوا اقت�سادًيا و�سناعًيا لفًتا، 
ال�ستهالك  هذا  اأن  اإل  للطاقة،  املحلي  ال�ستهالك  من  املزيد  تطلَّب 
اإلى  اأدى  مما  الطاقة  ا�ستهالك  يف  الكفاءة  عدم  عن  ك�سف  املت�سارع 
هدرها، حيث من املتوقع ا�ستمرار منو هذا ال�ستهالك مبعدل يراوح 
بن 4-5% �سنوًيا، حتى عام 2030م، ما مل ُتتخذ اإجراءات حيال تغيري 

االأمناط احلالية ال�ستهالك الطاقة«.
واأ�ساف الأمري عبد العزيز: »من هنا جاء اإن�ساء املركز ال�سعودي 
لكفاءة الطاقة، معرًبا عن اهتمام الدولة باإيجاد حلول عملية ملواجهة 
ع برنامج وطني لر�سيد  هدر الطاقة، وت�سّدر قائمة مهام املركز و�سْ
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بالتن�سيق مع اجلهات  الطاقة واخلطط الالزمة لذلك،  ا�ستهالك  ورفع كفاءة 
احلكومية وغري احلكومية، على األ يوؤثر ذلك على ا�ستمرار النمو القت�سادي 

وال�سناعي للمملكة، وعلى امل�ستوى املعي�سي للمواطن ورفاهيته«.
اأهم قنوات الهدر الرئي�شة

اأن الربنامج  البرول،  ل�سوؤون  البرول والروة املعدنية  وبن م�ساعد وزير 
الوطني قام بدرا�سة و�سع ا�ستهالك الطاقة يف اململكة.

قنوات  كاأهم  وال�سناعة،  الــربي  والنقل  املباين  قطاعات  حتديد  مت  وقد 
الهدر الرئي�سة ل�ستهالكها جمتمعًة اأكر من 90% من الطاقة يف اململكة.

كما مت حتديد ا�ستهالك قطاع املباين من اإجمايل الطاقة الكهربائية املنتجة 
يف اململكة باأكر من 75%، ومبعدل منو �سنوي ي�سل اإلى نحو 7%«، مو�سًحا اأن 
يف  الطاقة  ا�ستهالك  كفاءة  انخفا�س  الأول  رئي�سن:  �سببن  اإلــى  يعزى  ذلك 

الأجهزة الكهربائية امل�ستخدمة، والثاين افتقار اأغلب املباين للعزل احلراري.
لكفاءة  ال�سعودي  الربنامج  �سمن  فرعية  برامج  جمموعة  اإعــداد  مت  لذا 

الطاقة لر�سيد ا�ستهالك الكهرباء يف املباين.
موا�شفات قيا�شية لالإنارة املنزلية

املوا�سفة  حتديث  الربامج  هــذه  �سملت  »لقد  عبدالعزيز:  الأمــري  وقــال 
القيا�سية لأجهزة التكييف، والأجهزة املنزلية الأخرى.

واأجهزة  املنزلية،  لالإنارة  قيا�سية  موا�سفات  اإعداد  على  العمل  ويجري 
املوا�سفة  من  الأولـــى  املرحلة  تطبيق  مت  وقــد  ال�سعة،  كبرية  التكييف 

القيا�سية لأجهزة التكييف قبل عام من الآن.
و�سيتم تطبيق املرحلة الثانية منها، وكذلك املوا�سفات القيا�سية لالأجهزة 
�سهر  يف  املحلية  الأ�سواق  مراقبة  و�ستبداأ  القادم،  يناير  يف  الأخــرى  املنزلية 

مار�س 2015«.
:»كما  البرول  ل�سوؤون  املعدنية  والــروة  البرول  وزيــر  م�ساعد  واأ�ساف 
ال�سكنية  املباين  من   %70 من  اأكر  افتقار  واقع  معاجلة  الربامج  هذه  �سملت 
ا�ستهالك  زيــادة  من  الواقع  هذا  اإليه  اأدى  وما  احلــراري،  العزل  اإلى  القائمة 
تقريًبا  مكافئ  برميل  مليون   25 بنحو  التربيد  اأجهزة  يف  امل�ستخدمة  الطاقة 

خالل اخلم�س �سنوات املا�سية«.
تطبيق العزل احلراري ب�شكٍل اإلزامي

خف�س  يف  احلــراري  العزل  مل�ساهمة  نظًرا  اأنه  العزيز،  عبد  الأمــري  وبن 
ا�ستهالك الطاقة يف املباين بن�سبٍة تراوح بن 30-40%، فقد َعِمل الربنامج 
العزل  بتطبيق  1431هـــ،  عام  يف  ال�سادر  ال�سامي،  الأمــر  تنفيذ  ت�سريع  على 
اإلزامي على جميع املباين اجلديدة، عرب حتديث املوا�سفات  احلراري ب�سكٍل 

القيا�سية ملواد العزل احلراري
كفاءة  ورفــع  تر�سيد  بــربامــج  امل�ستهلك  توعية  اأهمية  يخفى  »ل  وقـــال: 
لديه،  وال�سلوكيات  املفاهيم  من  العديد  تغيري  اأجــل  من  الطاقة،  ا�ستهالك 
اأهم  من  وكونها  الــربامــج،  تلك  اإجنــاح  يف  رئي�س  دور  من  التوعية  لهذه  وملــا 
انطلقت  فقد  اأهدافها،  وحتقيق  الطاقة  كفاءة  برامج  لتنفيذ  املَُمّكنة  العوامل 
حملة توعوية بهذا اخل�سو�س، ملدة اأربعة اأ�سابيع، لتعريف امل�ستهلك واملكاتب 
الهند�سية واملقاولن واملطورين العقارين وكل من يرغب يف بناء مبنى جديد، 

باأهمية العزل احلراري يف املباين وفوائده«.
لكفاءة  ال�سعودي  الربنامج  لإعــداد  الفرعية  اللجنة  رئي�س  �سمو  واأو�سح 
�سمن  ياأتي  املباين،  يف  احلــراري  العزل  ومعر�س  املنتدى  انعقاد  اأن  الطاقة، 
خالل  عمل  ور�سة   18 �سُتعقد  اأنــه  �سموه  مبيًنا  املو�سعة،  احلملة  هذه  منا�سط 
فيها  مت  التي  اململكة  مدن  جميع  ن�ساطاتها  تغطي  والقادم،  احلايل  ال�سهرين 
واملقاولن  واملــطــوريــن  الهند�سية  املكاتب  لتوعية  احلــــراري،  الــعــزل  تطبيق 

اإلزامية  بدورهم احليوي يف تطبيق  والتعمري،  الإن�ساء  وامل�سوؤولن يف قطاعات 
العزل احلراري يف املباين.

البلدية  ال�سوؤون  وزارة  من  كٍل  مع  بال�سراكة  الور�س  هذه  عقد  و�سيتم 
واملقايي�س  للموا�سفات  ال�سعودية  والهيئة  لها،  التابعة  واجلهات  والقروية 
للكهرباء  ال�سعودية  وال�سركة  الطاقة  لكفاءة  ال�سعودي  واملــركــز  واجلـــودة 
وجمل�س الغرف ال�سعودية والغرف التجارية ال�سناعية يف املدن التي �سُينفذ 

فيها العزل احلراري كمرحلة اأولى.
معار�ض توعوية

العمل  ور�ــس  مع  بالتزامن  �سيتم  اأنــه  �سلمان،  بن  عبدالعزيز  الأمــري  وبن 
ا توعوًيا يف خمتلف املناطق، ت�ستهدف �سريحة  املنعقدة، تنظيم ع�سرين معر�سً

ح لهم الفوائد الناجتة عن اللتزام بتطبيق العزل احلراري. امل�ستهلكن، وتو�سّ
الريادة احلكومية،  »تاأكيًدا لأهمية العزل احلراري، وتفعياًل ملبداأ  وقال: 
مراعاة  وجــوب  احلــايل،  املــايل  للعام  الدولة  ميزانية  بيانات  ت�سمنت  فقد 
و�سبه  احلكومية  واملرافق  املباين  ت�سميم  عند  احلرارية  العوازل  ا�ستخدام 
احلكومية، و�سدر تعميم وزارة املالية للمراقبن املالين يف اجلهات احلكومية 

املختلفة بالتاأكيد على ذلك.
كما �سدر تعميم وزير املالية جلميع اجلهات احلكومية يوؤكد على اللتزام 
باملوا�سفات القيا�سية املعتمدة من جمل�س اإدارة الهيئة ال�سعودية للموا�سفات 
للم�سوؤولن  الطاقة  لكفاءة  الأول  امللتقى  لتو�سية  تنفيًذا  واجلودة،  واملقايي�س 
ت على ا�ستخدام القطاع احلكومي  واملخت�سن يف القطاع احلكومي، حيث ن�سّ
لأعلى املوا�سفات القيا�سية املحققة للحد من ا�ستهالك الطاقة الكهربائية يف 

املباين احلكومية«.
اأنه  حديثة،  خالل  املعدنية  والــروة  البرول  وزير  م�ساعد  �سمو  واأو�سح 
الكهربائي  ال�ستهالك  بر�سيد  التقّيد  يوؤّكد  ن�ّس  اإدراج  على  العمل  يجري 
بيانات  يف  كفاءة  الأعلى  الكهربائية  والأجهزة  احلرارية  العوازل  با�ستخدام 

ميزانية الدولة للعام املايل القادم.
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عالقات استراتيجية.. وتعاون 
اقتصادي مثمر

دول الخليج واليابان

التي  التعاون اخلليجي عبدالرحيم نقي  العام الحت��اد غ��رف دول مجلس  ج��اءت تصريحات األم��ني 
تناول فيها مؤخًرا تطور العالقات االقتصادية بني اخلليج واليابان لتؤكد االجتاه االقتصادي املستقبلي 
التعاون منذ عدة سنوات كاستراتيجية ممتدة  نحو تكامل العالقات التجارية الذي باتت تنتهجه دول 
األثر لالنفتاح اخلارجي على االقتصاد العاملي إلحراز املزيد من اخلطوات الداعمة القتصادها احمللي 

وتطوير آلياته املختلفة.

أسواق خليجية
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ارتفعت قيمة المبادالت التجارية 
بين دول مجلس التعاون واليابان 

بنسبة 12.3% عام 2012م.

ويف الت�سريحات التي تناقلتها و�سائل الإعالم، 
قال الأمن العام لحتاد غرف دول جمل�س التعاون 
اإن 17% من �سادرات دول اخلليج تذهب  اخلليجي 
اإلى اليابان، اأي ما يعادل نحو 10% من الناجت املحلي 
الإجمايل اخلليجي ما يوؤكد عمق العالقات اليابانية 
اخلليجية، ويو�سح الإمكانيات والطاقات التخزينية 
املوقع  اأن  اإلى  املوانئ اخلليجية، م�سرًيا  املتوفرة يف 
املتميز لدول اخلليج بن قارتي اآ�سيا واإفريقيا �ساعد 
اخلليج  دول  باتخاذ  اليابانية  ال�سركات  قيام  يف 
منتجاتها  ت�سدير  اإعــادة  لتن�سيط  رئي�سية  كمحطة 

لدول املنطقة واإفريقيا واأوروبا واأمريكا الالتينية.
ملنتجاتها  ا�سراتيجية  خمــازن  اإقامة  ا  واأي�سً
اإمكانية  اإلــى  بالإ�سافة  اخلليجي،  التعاون  دول  يف 
التعاون  دول  يف  يابانية  جتــاريــة  مــراكــز  تاأ�سي�س 

للرويج لت�سويق املنتجات اليابانية. 
اخلليج.. اأكرث ا�شتفادة

اأن  اإلـــى  اقت�سادية  تقارير  عــدة  وت�سري 
من  بالعديد  قامت  اليابانية  ال�سركات 
التعاون  جمل�س  دول  يف  الكبرية  امل�ساريع 

والغاز  النفط  �سملت �سناعة  العربية،  لدول اخلليج 
والبروكيماويات والأملنيوم والت�سالت والإن�ساءات.

ويــتــمــثــل املــ�ــســار اجلــديــد خلـــيـــارات الــيــابــان 
القت�سادية يف اخلليج يف تغليب الطابع ال�ستثماري 
وتاأ�سي�س امل�ساريع امل�سركة، حيث متكنت من تنفيذ 

مئات امل�ساريع يف دول املنطقة.
دول  بن  التجارية  املبادلت  قيمة  ارتفعت  كما 
بن�سبة 12.3% عام 2012  واليابان  التعاون  جمل�س 
لتبلغ 182 مليار دولر، وذلك باملقارنة مع 162 مليار 
ارتفاع  اإلــى  الرتفاع  هذا  ويعود   .2011 عام  دولر 

�سادرات الأجهزة وال�سيارات ومعدات البناء.
اإلــى  اخلليج  دول  ــادرات  �ــس كــذلــك  وارتــفــعــت 
عام  دولر  مليار   157 لتبلغ   %10.2 بن�سبة  اليابان 
2012 باملقارنة مع 143 مليار دولر عام 2011. يف 
حن ارتفعت الواردات اخلليجية من اليابان بن�سبة 
27.1% لتبلغ 25 مليار دولر عام 2012 باملقارنة مع 

19 مليار دولر عام 2011.
ل�سالح  هو  التجاري  الر�سيد  اأن  ذلك  ويعني 
مليار   132 بقيمة  اخلليجي  التعاون  جمل�س  دول 
العربية  اململكة  حتتل  حيث   ،2012 عام  منذ  دولر 
 %34.6 قدرها  بح�سة  الأولـــى  املرتبة  ال�سعودية 
قدرها  الإمارات بح�سة  تليها  التجارة  اإجمايل  من 
29.1% ثم قطر بح�سة قدرها 20.5% ثم الكويت 
بح�سة  عــمــان  �سلطنة  ثــم   %9.4 قــدرهــا  بح�سة 

5.7% ثم البحرين %0.7.
اليابان.. وال�شعودية

هيئة  عــام  مــديــر  زار  2013م  املا�سي  الــعــام 

ــة الــيــابــانــيــة جـــرو يــا�ــســوكــي  ــي ــارج ــارة اخل ــج ــت ال
تعزيز  بهدف  جــاء  اإنــه  وقــال  اململكة  موراها�سي، 
العالقة التاريخية املتينة بن بالده واململكة، ذواتي 
وما  الــعــاملــيــة،  اخلــريــطــة  على  القــتــ�ــســادي  الثقل 
ي�سهده البلدان من انطالقة تنموية كبرية، وم�ساريع 
عمالقة ميكن امل�ساهمة يف تنفيذها، حيث متتد هذه 
العالقة القوية ملا يزيد عن 50 عاًما، موؤكًدا �سرورة 
يح�سل  التي  املتبادلة،  الزيارات  هذه  مثل  تكثيف 
من خاللها ا�ست�سراف فر�س العمل اجلديدة، وبناء 

�سراكات فاعلة يف امل�ستقبل.
ــهــا اأنـــــه ميــكــن تــوظــيــف  ــت ــوكــي وق ــس ــا� وبــــن ي
ــادة مــنــهــا يف  ــف ــت ــس الــتــكــنــولــوجــيــا الــيــابــانــيــة، وال�
ال�سعودية، وذلك لوجود �سركات كبرية متخ�س�سة 
اإجــراء  يف  يابانية  رغبة  و�سط  الطاقة،  جمــال  يف 
�سراكة وم�ساريع اقت�سادية و�سناعية بن الطرفن 
يف ال�سنوات املقبلة، حيث ترحب احلكومة اليابانية 
ال�سعودية،  راأ�سها  وعلى  الأجنبية  بال�ستثمارات 
ولهذا الغر�س اأن�ساأت مكتب هيئة التجارة اخلارجية 
امل�ستثمرين  ملــ�ــســاعــدة  الــريــا�ــس،  يف  الــيــابــانــيــة 
ال�سعودين من خالل تزويدهم باملعلومات الإر�سادية 

املهمة وال�سرورية.
ومن بن الروابط الهامة بن البلدين امل�ساركة 
اليابانية يف تعزيز �سعي حكومة اململكة نحو تطبيق 
اأ�سهمت  حيث  اخلا�س،  القطاع  يف  ال�سعودة  نظام 
مبا  الــبــالد،  يف  املهني  التدريب  جمــال  يف  اليابان 
يتما�سى مع نظام ال�سعودة، ومن ذلك املعهد العايل 

ال�سعودي - الياباين لل�سيارات.

خرباء  قام  الأخــرية،  ال�سنوات  الع�سر  وخــالل 
ال�سباب  مــن  كــبــرية  جمموعة  بــتــدريــب  يــابــانــيــون 
ال�سيارات،  �سيانة  ومهارات  تقنيات  على  ال�سعودي 

وفق مبادئ العمل اليابانية. 
وقـــد تــخــرج يف هـــذا املــعــهــد اأكـــر مــن 1800 
 �ساب، نالوا تقديًرا رائًعا يف �سوق العمل ال�سعودية.
اأما على ال�سعيد التجاري فقد بلغ قيمة ما ا�ستوردته 
اليابان من ال�سعودية من مواد برولية يف عام 2011 
قرابة 48 مليار دولر، مقابل 8 مليارات دولر قيمة 

ما ا�ستوردته ال�سعودية من اليابان يف العام ذاته.
التجارة احلالل

الآ�سيوية  الــدول  بن  من  باتت  ا  اأي�سً اليابان 
الأكر ا�ستهداًفا للمنتوجات احلالل التي تروجها 
دول اخلليج م�ستهدفة من خاللها امل�سلمن الذين 
يعي�سون بالدول الآ�سيوية، وقد توقع جمل�س التعاون 
احلــالل  املنتجات  جتـــارة  توا�سل  اأن  اخلليجي 
�سنوًيا  املئة  منوها مبعدلت ل تقل عن خم�سة يف 
 2020 عــام  يف  دولر  تريليون   6.4 نحو  لت�سل 
ا�ستثمارية بنحو 2.9  ا  اأن هناك فر�سً يعني  مما 
املنتجات  الدخول يف جمال  تنتظر  دولر  تريليون 
احلالل خالل الأعوام القادمة �ستولد فر�س عمل 

يف خمتلف دول العامل.
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اأ�ــســواًقــا  ت�ستهدف  بــاتــت جتـــارة احلـــالل  وقــد 
جديدة يف دول غري اإ�سالمية خا�سة الأوروبية لوجود 
ا  فر�سً تعطي  كبرية  باأعداد  فيها  اإ�سالمية  جاليات 
اأكرب للدول الإ�سالمية اأن تكون هي املن�ساأ الرئي�سي 
تطبيق  على  الأقـــدر  اأنــهــا  باعتبار  املنتجات  لهذه 

معايري و�سروط املنتج احلالل.
للتجارة  الإ�ــســالمــيــة  الــغــرفــة  لبيانات  ــا  ووفــًق
ت�ستهلك من جتارة  الآ�سيوية  الدول  فاإن  وال�سناعة 
احلالل العاملية نحو 63.3% والدول الإفريقية نحو 
23.8%، وت�ستهلك الدول الأوروبية نحو 10.2%، من 
نحو  الأمريكية  الــدول  ت�ستهلك  فيما  التجارة،  هذه 

2.5% من جتارة احلالل يف العامل.
التي  الفر�س  مــن  ال�ستفادة  لليابان  وميكن 
وهي  الثالثة  جوانبها  يف  احلـــالل  جتـــارة  تتيحها 
التجميل  وم�ستح�سرات  الأطعمة  احلالل:  منتجات 
حقيقية  �سراكة  اإيجاد  خالل  من  الطبية  والأدويـــة 
ــا عــلــى دعــم  ــاء خــريــطــة طــريــق تــقــوم اأ�ــســا�ــسً ــن وب
يف  للم�سانع  واملتو�سطة  ال�سغرية  املن�ساآت  تاأ�سي�س 
القطاعات الثالثة م�ستفيدين من ذلك من التقنية 
توفريه من جمموعة  الذي ميكن  والتمويل  اليابانية 

البنك الإ�سالمي للتنمية ومن املوؤ�س�سات التمويلية.
اأبحاث  مركز  تاأ�سي�س  ميكن  ذلــك  جانب  اإلــى 
احلالل،  بالتجارة  اخلا�سة  املوؤ�سرات  اإعداد  يتولى 
م�سروع  جانب  اإلــى  والــدرا�ــســات،  املعلومات  ويوفر 
اآخر هو عبارة عن تاأ�سي�س مركز تدريب يهدف اإلى 

تاأهيل املواطنن امل�سلمن وغريهم من اأجل تهيئتهم 
ال�سريعة الإ�سالمية وال�ستفادة من  وتوظيفهم وفق 

برامج التمويل املتوفرة يف هذا ال�ساأن.
تطور العالقات االقت�شادية بني اخلليج واليابان

بداأت العالقات بن اليابان ودول اخلليج تن�سط 
منذ عام 2006 حن اأبدت اليابان رغبتها يف تطوير 
مع  وال�ستثمارية  والتجارية  القت�سادية  عالقاتها 
دول جمل�س التعاون اخلليجي واإقامة منطقة جتارة 
حرة معها، ومت التفاق وقتها على النظر يف اإمكانية 
بــن اجلــانــبــن، وعقد  اتفاقية جتــارة حــرة  ـــرام  اإب

املفاو�سات  يف  البدء  اآلية  لبحث  للخرباء  اجتماع 
للو�سول اإلى هذه التفاقية.

واليابان  املجل�س  دول  بن  املفاو�سات  ــداأت  وب
من  عدد  بعقد  احلرة  للتجارة  اتفاقية  اإلى  للتو�سل 
يف  طوكيو  يف  اأولها  الفنية  والجتماعات  اجلــولت 
يف  الريا�س  يف  واآخــرهــا   2006 عــام  �سبتمرب  �سهر 
املو�سوعات  مناق�سة  فيها  مت   2009 مار�س  �سهر 
مــذكــرة  تــوقــيــع  مت  كــمــا  التــفــاقــيــة،  بــهــذه  املتعلقة 
اخلارجية  وزارة  مقر  يف  ا�سراتيجي  وحوار  تعاون 

ال�سعودية يف الريا�س خالل يناير 2012.
ال�سراتيجي  واحلوار  التعاون  مذكرة  وهدفت 
واليابان  التعاون  جمل�س  بن  العالقات  تعزيز  اإلى 
والتجارية  والقت�سادية  ال�سيا�سية  املــجــالت  يف 
والثقافة  وال�سحة  البيئة،  الطاقة،  وال�ستثمارية: 

والتعليم والبحث العلمي.
ملجل�س  الــعــامــة  ــة  ــان الأم قــامــت  جانبها  ومــن 
العمل  خطة  مــ�ــســودة  ــاإعــداد  ب اخلليجي  الــتــعــاون 
املجل�س  دول  بن  ال�سراتيجي  للحوار  امل�سرك 
التعاون  �سوء جمالت  2015 يف   -  2012 واليابان 

الواردة يف املذكرة املوقعة بن اجلانبن.
امل�سوؤولن يف 23  لكبار  وعقد اجتماع م�سرك 
العامة  الأمانة  مقر  يف   2012 عام  يونيو  �سهر  من 
العمل  خلطة  العري�سة  اخل��ط��وط  على  فيه  اتفق 
التفاق  مت  كما  2015م،   -  2012 للفرة  امل�سرك 
ب�سيغتها  امل�سرك  العمل  خطة  على  اجلانبن  بن 

النهائية ودخلت خطة العمل حيز التنفيذ.
وقد اأكد املجل�س توحيد املعاملة ال�سريبية بن 
اإقامة  وت�سجيع  ال�سريبي  الزدواج  ملنع  اجلانبن 
القطاع  قبل  مــن  خا�سة  امل�سركة  امل�سروعات 
اأو اخلــلــيــجــي مع  ــابــاين  ــي ال ــواء  ــس � اخلــا�ــس 
جماعي  ا�سراتيجي  ت�سور  وجود  �سرورة 

مجلس التعاون.. ووصايا خاصة 
لتطوير العالقات

والآليات  الربامج  و�سع  اإلى  به  الأع�ساء  الــدول  موؤخًرا  اخلليجي  التعاون  جمل�س  دعا 
الت�سهيالت  �ستى  تقدمي  جتاه  اخلليج  ودول  اليابان  بن  امل�سرك  العمل  ل�ستمرار  املطلوبة 

املمكنة التي ت�سهم يف رفع معدلت حجم التبادل التجاري وتنمية ال�سادرات بينهما.
كما طالب املجل�س بالعمل على زيادة وتو�سيع اأعداد ال�سركات اليابانية للعمل يف املجالت 
�سناديق  واإن�ساء  املتخ�س�س  والتقني  ال�سناعي  القطاع  يف  ا  خ�سو�سً املختلفة  القت�سادية 
واملوؤ�س�سات  ال�سباب  الأعمال  الأعمال ورواد  يابانية خليجية م�سركة موجهة لدعم �سيدات 
مثل  فيها  رائــدة  جتربة  اليابان  متتلك  التي  القطاعات  يف  وخا�سة  واملتو�سطة  ال�سغرية 

قطاعات اخلدمات وال�سناعة.
كما دعا املجل�س اجلانب الياباين ل�ستغالل روؤو�س الأموال اخلليجية مبا يف ذلك روؤو�س 
ال�ستثمار  دائرة  وتو�سيع  القت�سادية  ال�سفقات  من  املزيد  لعقد  الإ�سالمية  البنوك  اأموال 
والت�سالت  والأدوية  النظيفة  الطاقة  ا قطاعات  القت�سادية خ�سو�سً املجالت  يف خمتلف 
القت�سادي  الــتــعــاون  عــالقــات  م�ستوى  يف  تـــوازن  خلق  نحو  و�ــســوًل  وغــريهــا  والــعــقــارات 

وال�سراتيجي بن اجلانبن.

أسواق خليجية
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أرقام
لدى كل طرف حول عالقته بالطرف الآخر، بحيث 
ي�سمل هذا الت�سور حتديد موقع كل طرف واأهميته 
والفر�س  الآخـــر  للطرف  اخلارجية  العالقات  يف 
حتويل  و�سبل  التعاون  بهذا  املرتبطة  والتحديات 
اخلطط والربامج اإلى واقع فعلي، واجلهات امل�سئولة 

عن هذا التعاون وغري ذلك.
الآليات  من  العديد  تبني  اإلى  املجل�س  دعا  كما 
والربامج لتطوير العالقات القت�سادية بن اخلليج 
الأ�سا�سية  البنية  هيكل  تفعيل  خــالل  من  واليابان 
جمال  يف  ا  وخ�سو�سً القت�سادي  التعاون  لتفعيل 
بت�سريع  وذلـــك  واملــوا�ــســالت  والــنــقــل  الت�سريعات 
التعاون  دول  بن  احلــرة  التجارة  لتفاقية  الو�سول 

واليابان.
كيف تنظر اليابان لدول اخلليج؟

ــاز  متــت ـــان  ـــاب ـــي ال اأن  ــــالحــــظ  وُي
مبواقفها املعتدلة والهادئة، و�سيا�ستها 

اخلارجية م�ساندة وداعمة لدول اخلليج يف املحافل 
الدولية.

كما ُيالحظ اأن اليابان تنظر اإلى منطقة اخلليج 
العربي على اأنها �سوق ا�ستهالكية على درجة عالية 
للمنتجات اليابانية يف خمتلف ال�سناعات اخلفيفة 
اقت�سادية  �سمعة  من  اليابان  به  تتمتع  ملا  والثقيلة، 

و�سناعية وتكنولوجية عالية امل�ستوى عاملًيا.
العالقة  عــن  الــيــابــان  ت�ستغني  ل  املقابل  ويف 
املتميزة التي تربطها بدول جمل�س التعاون، خا�سة 
من  والغاز  النفط  من  حاجتها  معظم  ت�ستورد  اأنها 
اخلليج، خا�سة اململكة، ومن ثم فهي حري�سة على 

تعزيز عالقاتها ال�سراتيجية مع دول املنطقة.
ودول  اليابان  بن  العالقات  تقوية  اأن  �سك  ول 
الناحية  مــن  ا�سراتيجًيا  بــعــًدا  ت�سكل  اخلــلــيــج، 
املجالت  خمتلف  يف  والتكنولوجية  القت�سادية 
ال�سناعية والع�سكرية، حيث متتاز اليابان بالتطور 

التقني يف ال�سناعة املتقدمة.
كما اأن دول اخلليج تعد مناطق جذب ا�ستثماري 
لل�سركات اليابانية يف جمالت النفط والغاز وغريها 

من ال�ستثمارات يف املجالت ال�سناعية امل�سركة.
ملاذا التجارة احلالل؟

ــة الــتــي  ــواب ــب ــجــارة احلــــالل ال ــت ــعــد ال ُت
لتوريد  عربها  للنفاذ  اخلليج  دول  ت�ستعد 
م�ستفيدة  النفط  على  تعتمد  منتجات 

ــك مــن الــدرا�ــســات التي  يف ذل
الآ�سيوية  الــدول  اأن  توؤكد 
الأول  امل�ستهلك  مازالت 

للمنتجات احلالل يف حن 
واأمــريكــا  اأوروبـــا  اأ�ــســواق  تعترب 

اأ�سواًقا نا�سئة.

ارتفعت قيمة املبادلت التجارية بن دول جمل�س التعاون واليابان بن�سبة 12.3% عام 
2012 لتبلغ 182 مليار دولر مقارنة بـ 162 مليار دولر عام 2011 ويعود هذا الرتفاع اإلى 

زيادة �سادرات الأجهزة وال�سيارات ومعدات البناء.
وارتفعت �سادرات دول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية لليابان بن�سبة 10.2 لتبلغ 
157 مليار دولر عام 2012 مقارنة بـ 143 مليار دولر عام 2011، فيما ارتفعت الواردات 
مليار   19 بـ  مقارنة  دولر عام 2012  مليار   25 لتبلغ  بن�سبة %27.1  اليابان  اخلليجية من 

دولر عام 2011.
وتتكون واردات دول اخلليج من اليابان من ال�سيارات واملعدات ومنتجات احلديد والغاز 

امل�سال وال�سلب واإطارات ال�سيارات واملعدات الكهربائية.
والأملــنــيــوم  ــبــرول  ال ومنتجات  ــبــرول  ال مــن  الــيــابــان  اإلـــى  �ــســادراتــهــا  تتكون  بينما 

والبروكيماويات ومنتجات البال�ستيك.

احلالل  جتــارة  وجــه  يف  تقف  عوائق  ثمة  لكن 
اأبرزها  ومن  املا�سية  عاًما   30 خالل  بــرزت  التي 
عدم وعي امل�ستهلكن مبفهوم املنتج احلالل نتيجة 
املواد  مكونات  حول  املن�ساأ  من  املعلومات  غمو�س 

اخلام امل�ستخدمة يف املنتج.
الإ�ــســالمــيــة  الــــدول  حــكــومــات  معظم  اأن  كــمــا 
احلالل  �سناعة  يف  جادين  غري  فيها  وامل�ستهلكن 
الغربية مبعايري  املن�ساآت  ف�ساًل عن جهل  وخدماته 
املتعلقة  الإ�سالمية  الفتاوي  و�سوح  وعــدم  احلــالل 
باملنتج احلالل بالن�سبة للم�ستهلك وال�سانع والتاجر.

امل�سدرة  البلدان  بع�س  رف�س  اأن  اإلى  اإ�سافة 
لإ�سراف  اإ�سالمية  غري  واأغلبها  احلــالل  ملنتجات 
املراكز الإ�سالمية على ت�سنيع املنتج وحتويل الأمر 

اإلى ق�سية �سيا�سية يعترب اأحد هذه العوائق.
منظومة  بو�سع  يتعلق  اآخــر  مهم  جانب  ويــربز 
املنتجات  ومــعــايــري  ملتطلبات  مــوحــدة  ت�سريعية 
واملوا�سفات  املقايي�س  هيئة  ت�سعى  ما  وهو  احلالل، 
اخلليجية لالنتهاء منه يف الوقت احلا�سر يف اأ�سواق 
اخلليج حيث �ست�سهم هذه املنظومة يف زيادة تنظيم 
موحدة  معايري  وفق  من�سبطة  وجعلها  ال�سوق 

لعتماد �سهادات احلالل.

الــتــعــاون  ويـــبـــذل احتــــاد غـــرف دول جمــلــ�ــس 
الأع�ساء يف الحتاد  الغرف  بالتن�سيق مع  اخلليجي 
يف  اخلــا�ــس  القطاع  دور  وتو�سيع  لت�سجيع  جــهــوًدا 
الغرف  من  العديد  قيام  خالل  من  احلــالل  جتــارة 
مع  تــعــاون  اتفاقيات  بتوقيع  الحتـــاد  يف  الأعــ�ــســاء 
اإ�سدار  جمال  يف  الإ�سالمية  الغرفة  اإدارة  جمل�س 
لــالأ�ــســواق  الــــــواردة  للمنتجات  احلــــالل  �ــســهــادة 
الإ�سالمية  ال�سريعة  مع  تطابقها  ومدى  الإ�سالمية 
و�سرورة دعم الغرفة الإ�سالمية للتجارة وال�سناعة 
يف  اخلا�س  للقطاع  الرئي�س  املمثل  ب�سفتها  لذلك 

الدول الأع�ساء مبنظمة التعاون الإ�سالمي.
كما ت�سمل هذه التفاقيات ن�سر الوعي باحلالل 
لتجارة  التجاري  التبادل  وزيادة  وت�سجيع  ومنتجاته 
وتطوير  الإ�سالمية  الـــدول  بــن  احلــالل  و�سناعة 
ودفع اأف�سل املمار�سات ل�سمان تاأكيد مبداأ احلالل 
خمتلف  يف  احلالل  بتجارة  والقبول  الفهم  وتعزيز 
وخدماته  احلــالل  منتجات  وتــوفــري  الــعــامل  اأنــحــاء 

بكميات كبرية يف الأ�سواق.
فتت�سمن  اخلليجي  اخلا�س  القطاع  جهود  اأما 
الدولية  ال�سراتيجية  والتحالفات  ال�سراكات  عقد 
يف جمال جتارة احلالل مبا يف ذلك عقد اتفاقيات 
ال�ستثمار  جمال  يف  ال�سريعة  مع  متوافقة  ا�ستثمار 
يف م�ساريع الأمن الغذائي وال�ستثمارات ال�سناعية 
والزراعية والعقارية وغريها مع الكثري من البلدان 

يف اآ�سيا واإفريقيا واأمريكا الالتينية.

دول الخليج تعد مناطق جذب 
استثماري للشركات اليابانية 

في مجاالت النفط والغاز 
وغيرها.
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مخاطر اقتصادية.. ومستقبل غامض
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رغم أن التأثير االقتصادي ل�»اإليبوال« لم يرق حتى اآلن ألن يكون صدمة اقتصادية كبيرة لالقتصاد 
ال��دول تضررت من الفيروس مالًيا وجتارًيا، وتتفاوت حدة  العاملي، إال أن ذلك ال ينفي أن كثيًرا من 
اخلسائر بني دولة وأخ��رى وفًقا لقدراتها االقتصادية ومدى ما متلكه من م��وارد، إضافة إلى عناصر 

أخرى تتعلق مبدى قربها أو ابتعادها عن املناطق التي دهمها الفيروس.



قطاع السياحة في المغرب 
هو اآلخر لم يسلم من األضرار 

االقتصادية التي يخلفها وباء إيبوال

التاأثريات ال�سلبية التي رافقت ظهور وتطور 
فريو�س »الإيبول« كثرية ومت�سعبة، ولذا �سنحاول 
ر�سد معظمها قبل الولوج اإلى حماولت العالج 
بتلك  املهتمة  العاملية  املنظمات  تنتهجها  التي 
الــتــي ت�سررت  ــــدول  ال ــــرز  اأب ـــكـــوارث، ومـــن  ال
عاملًيا  و�سفها  ب�سبب  وغينيا  وليبرييا  �سرياليون 
بدول فريو�س اإيبول كونها كانت اأولى الدول التي 

اأعلن عن اكت�ساف الفريو�س بها.
اإغالق احلدود

مع ال�ساعات الأولى للك�سف عن احلالت 
مع  احلدود  اإغالق  جرى  بالفريو�س  امل�سابة 
اإفريقية  دول  �ست  اأن  كما  املــوبــوءة،  الـــدول 
العاج  و�ساحل  فا�سو  وبوركينا  )بنن  وهــي: 
وغينيا بي�ساو ومايل وال�سنغال( حظروا دخول 
تف�سي  منطقة  مــن  اأ�سخا�س  اأو  ب�سائع  اأي 

الفريو�س.
اتخذته  الذي  للقرار  كان  عالوة على ذلك 
لدول  رحالتها  جميع  باإلغاء  الطريان  خطوط 
بينها  من  اقت�سادها  على  كارثية  اآثــار  املنطقة 
احلجوزات  جميع  واإلغاء  ال�سياحة  قطاع  انهيار 
على  فــقــط  يقت�سر  مل  ـــذي  ال الأمــــر  ــة؛  املــربم
ا اإلى دول اإفريقية  املنطقة املوبوءة بل امتد اأي�سً
املنطقة  عــن  الكيلومرات  اآلف  تبعد  اأخـــرى 

املوبوءة مثل كينيا وجنوب اإفريقيا.
اإفريقيا تبيع اأذون اخلزانة

من اأولى التاأثريات ا�سطرار دول �سرياليون 
لتمويل  خزانة  اأذون  بيع  اإلــى  وغينيا  وليبرييا 
الفريو�س، حيث عر�ست  برامج مكافحتها �سد 
�سرياليون اأذون خزانة بقيمة 87.1 مليار ليون، 

املــزاد  يف  للبيع  دولر  مليون   20 يعادل  ما  اأي 
العلني، يوم 31 يوليو املا�سي 2014م.

بقيمة  خزانة  اأذون  ليبرييا  اأ�ــســدرت  كما 
144.6 مليون دولر ليبريي، اأي ما يعادل 1.8 
خزانة  اأذون  غينيا  باعت  فيما  دولر،  مليون 
 14.5 يعادل  ما  اأي  فرنك،  مليار   100 بقيمة 

مليار دولر.
لــوري،  �سارليز  قــال  ذلــك  على  تعليقه  ويف 
�سركة  يف  اإفريقيا  خماطر  حتليل  ق�سم  رئي�س 
هذه  حكومات  اإن  ال�ست�سارية،  »مايلكروفت« 
وخــربات  امل�ساعدات  على  كلًيا  تعتمد  الـــدول 
ومتويل  تن�سيق  يف  الدولية  ال�سحية  الرعاية 
ا�سراتيجية احتواء الفريو�س، ول يزال بيع الديون 
خياًرا �سعيًفا جًدا لبلدان غرب اإفريقيا الفقرية 
املر�س. �سد  كفاحها  متويل  ــى  اإل ت�سعى   التي 

الئتمان  م�سئويل  كبري  روبين�سون،  مات  وقــال 
لدى موديز، اإن تعطل النقل والأعمال التجارية 
رمبا  ال�سحة،  على  الإنفاق  مع  جنب  اإلى  جنًبا 
ت�سغط على امليزانيات وتعر�س النمو يف الدول 

الثالث خلطر �سديد.
لليبرييا  الإجمايل  املحلى  الناجت  ويبلغ 
دولر،  مليار   13 نحو  وغينيا  و�ــســريالــيــون 
وذلك وفًقا لتقديرات �سندوق النقد الدويل 

لعام 2013.

مزارع الكاكاو خاوية 
يف  ال�سحي  للعزل  اخلا�سعة  املناطق  يف 
�سرياليون وليبرييا، اأخليت مزارع الكاكاو والنب، 
اإذ يخ�سى املزارعون البقاء بعيًدا عن منازلهم. 
ا  نق�سً ال�سوق  �سهدت  نف�سه،  الوقت  ويف 
ا  وخ�سو�سً الأ�سا�سية،  الغذائية  املـــواد  يف 
الأرز، اإذ توقف التجار عن التزود به ب�سبب 

م�ساكل التنقل.
تعليق االأعمال

العمالقة  العاملية  ال�سركة  اأعلنت  كذلك 
ل�سناعة ال�سلب اأر�سيلور - ميتال يف الثامن من 
اأغ�سط�س 2014م تعليق تو�سيع منجم للحديد يف 
يكيبا ومرفاأ بوكانان يف ليبرييا؛ اإذ اإن ال�سركات 
املتعاقدة معها قامت باإجالء موظفيها خوًفا من 

تف�سي الفريو�س بينهم.
كذلك مل تعد �سوى ثالث �سركات طريان 
دولية توؤمن رحالت اإلى �سرياليون وخم�س اإلى 

غينيا.
اأ�شواق املال.. ترتنح

ا للك�سف عن احلالت  يف الأ�سبوع الأول اأي�سً
امل�سابة بالفريو�س بات الإيبول العدو لالأ�سواق 
دفع  اأنــه  حتى  املختلفة  الــعــامل  دول  يف  املالية 
قلقهم  عن  قلياًل  للتخلي  العاملين  امل�ستثمرين 
وتوقيت  العاملي  القت�سادي  النمو  �سعف  من 
الفائدة  اأ�ــســعــار  لــرفــع  الــفــيــدرايل  الحتياطي 

واللتفات اإلى خطره جيًدا.
حملها  حتــذيــرات  يف  وا�سًحا  ذلــك  وظهر 
اأنه يف حال  باركليز من  بنك  تقرير �سادر عن 
�سيكون  وا�سع،  نطاق  على  اإيبول  فريو�س  انت�سر 
تهديده على القت�ساد والأ�سواق يف العامل اأكرب 
الــرئــوي احلــاد  اللــتــهــاب  انت�سار فــريو�ــس  مــن 

)�سار�س( يف عام 2003.
اإيبول  ب�ساأن فريو�س  وقد تفاقمت املخاوف 
لكن  املرتفع،  الوفيات  معدل  ب�سبب  فقط  لي�س 
على  الر�سمي  الرد  يف  الوا�سح  التباطوؤ  ب�سبب 

م�ستوى العامل. 
كذلك حّذر تقييم اأ�سدره البنك الدويل يف 
ب�ساأن  الفريو�س  عن  الك�سف  من  الأول  الأ�سبوع 
الأثر القت�سادي، من اأن املر�س قد ُيكّلف غرب 
اإفريقيا 32.6 مليار دولر على مدى عامن اإن 

مل يتم احتواوؤه. 
عن  �سينُتج  ال�سرر  معظم  اإن  البنك  وقال 
التكاليف العالية ملمار�سة الأعمال، لأن املخاوف 
ال�سركات  تركت  اإيبول  بفريو�س  الإ�سابة  من 
وقيدت  النقل،  اأنظمة  وعطلت  عمال،  بــدون 

ال�سفر عرب احلدود.
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قلق يف تك�شا�ض
كذلك اأدى موت رجل يبلغ من العمر 42 عاًما 
اأُ�سيب بفريو�س  يف ولية تك�سا�س الأمريكية بعدما 
اإيبول خالل زيارة اإلى ليبرييا، ف�ساًل عن اأنباء عن 
حالة اإ�سابة بالفريو�س يف اإ�سبانيا – و�سائعات عن 
حــالت يف اأماكن اأخــرى يف اأوروبــا – اإلــى تراجع 

اأ�سعار اأ�سهم �سركات الطريان.
 10 بن�سبة  اإيزيجيت  �سركة  اأ�سهم  وانخف�ست 
ال�سركة   ،IAG اأ�سهم  انخف�ست  حن  يف  املئة،  يف 
االأم للخطوط اجلوية الربيطانية وطريان اإيبرييا، 

بن�سبة 12 يف املئة. 
كما انخف�ست الأ�سهم يف توما�س كوك بن�سبة 11 
يف املئة، على الرغم من اأن ال�سركة ال�سياحية قالت 
املنطقة  داخل  لأنها  جوهرًيا،  تاأثرًيا  ت�سهد  مل  اإنها 

امل�سابة قامت فقط بنقل م�سافرين اإلى جامبيا.
اأملانيا تخ�شر ن�شاطها االقت�شادي يف اإفريقيا

التي  الأوربية  الــدول  اأكر  بن  من  اأملانيا  كانت 
الن�ساط  توقف  اإذ  امل��وؤمل��ة،  االأح���داث  م��ن  ت�سررت 
امل�سابة  ــــدول  ال يف  ــا  متــاًم الأملـــــاين  القــتــ�ــســادي 
اأيــة  هناك  يعد  ومل  اإفريقيا،  غــرب  يف  بالفريو�س 
اأن�سطة ل�سركات اأملانية يف ليبرييا وغينيا و�سرياليون.

االأغذية العاملية.. و�شرر الت�شويق
�سريع  تقييم  ي�سري  بليبرييا،  مونروفيا،  ويف 
الغذائية  املـــواد  بع�س  اأ�ــســعــار  اأن  اإلـــى  لــالأ�ــســواق 
يف  املــثــال،  �سبيل  على   - كبرية  ب�سرعة  ارتفعت 
�سعر  �سجل  حيث  الأحمر«  ال�سوء  »مونروفيا  �سوق 
بع�س املواد الغذائية زيادة مقدارها 150 % خالل 

الأ�سابيع الأولى من اأغ�سط�س املا�سي 2014م. 
كذلك يتعر�س اثنان من املحا�سيل الرئي�سية - 
وهما الأرز والذرة – خلطر ت�سويقي �سديد، نظًرا 
املفرو�سة  القيود  ب�سبب  املزارع  العمالة يف  لنق�س 
ما  اأخــــرى،  مناطق  اإلـــى  والــهــجــرة  احلــركــة  على 
ويهدد  الزراعي،  بالإنتاج  خطري  نحو  على  �سي�سر 
الأمن الغذائي اأعداًدا كبرية ح�سبما ك�سف حتذير 

منظمة الأغذية والزراعة العاملية)الفاو(.
زيت  مثل  النقدية  املحا�سيل  اإنــتــاج  اأن  كما 
ُتعيل �سبل املعي�سة  النخيل والكاكاو واملطاط، التي 
من  الأ�ــســر،  مــن  للعديد  ال�سرائية  الــقــوة  وت�سكل 

املتوقع اأن تتاأثر ب�سكل خطري. 
نكبة �شياحة املغرب

قطاع ال�سياحة يف املغرب هو الآخر مل ي�سلم من 
الأ�سرار القت�سادية التي يخلفها وباء اإيبول، حيث 
ن�سبة  اأن  فرن�سا  يف  الأ�سفار  وكالت  نقابة  �سرحت 

تراوحت  املغرب  نحو  ال�سياحية  الرحالت  اإلغاء 
بن 15 و50 يف املئة يف ظل التهديد ال�سحي 

لوباء اإيبول.

ونقلت وكالة الأنباء الفرن�سية عن روين مارك 
اإلغاء  يريدون  الذين  اأغلب  باأن  ت�سريحه  �سيكلي 
رحالتهم نحو املغرب اأو تون�س يربرون الأمر باأنهم 
يهم  الــراجــع  هــذا  اأن  ي�سيف  اأن  قبل  خــائــفــون، 
الوجهتان  وهما  واملغرب  تون�س  من  كاًل  بالأ�سا�س 

التقليديتان لل�سياح الفرن�سين.
ال�سياحة  مكاتب  كانت  العادية  الأوقـــات  ويف 
ت�سجل اأكر من 170 األف رحلة منها 100 األف رحلة 

�سياحية نحو املغرب وتون�س.
الــذي  الــبــالغ  بعد  تــغــريت  الو�سعية  اأن  غــري 
تطالب  الذي  الفرن�سية  اخلارجية  وزارة  اأ�سدرته 
فيه جميع الفرن�سين باتخاذ اأق�سى درجات احلذر 

يف اأربعن بلًدا من بينها املغرب وتون�س.
األف   20 بن  ما  فقدان  وتون�س  املغرب  وتتوقع 

و25 األف �سائح خالل الفرة املقبلة.
خماطر طويلة االأمد

ا املخاطر،  على املدى البعيد يثري الإيبول اأي�سً
الوباء يف  تف�سي  اأن  من  الــدويل  البنك  فقد حذر 

خ�سائر  اإلـــى  يـــوؤدي  اأن  ميكن  اإفريقيا  غــرب 
اقت�سادية لتلك املنطقة تقدر بنحو 6ر32 مليار 
دولر على مدار الأ�سهر الـ 15 املقبلة وذلك اإذا 
مل يتم احتواء هذا الفريو�س يف البلدان الثالثة 

الأكر ت�سرًرا.
وقال البنك اإن هذه التقديرات التي اأعدها 
ال�سنوي  اجتماعه  قبل  بالبنك  القت�ساديون 
للخ�سائر  الآن  حتى  ال�سارخة  ال�سورة  متثل 
املر�س  تف�سي  ب�سبب  املتنامية  القت�سادية 
 3400 مــن  اأكــر  بحياة  بالفعل  اأودى  والـــذي 

�سخ�س يف غرب اإفريقيا.
بالبنك  القت�ساد  خلرباء  توقعات  وتربر 
اجل  من  الـــدولرات  مليارات  العامل  ينفق  اأن 
احتواء هذا املر�س الذي انت�سر دون ردع ب�سكل 
ب�سبب  و�سرياليون  وليبرييا  غينيا  يف  اأ�سا�سي 

�سوء البنية التحتية ال�سحية يف تلك البلدان. 
ويف ظل »اأدنى �سيناريو لالإيبول« الذي يتم 
الثالث  البلدان  يف  الفريو�س  احتواء  مبقت�ساه 
يف  اخل�سائر  �ستبلغ  العام،  هــذا  نهاية  بحلول 
دولر  مليار   3.8 نحو  املحلي  الناجت  اإجمايل 

بنهاية عام 2015.
والــذي  لــالإيــبــول«  �سيناريو  »اأخــطــر  اأمـــا 
املجاورة  البلدان  اإلى  الفريو�س  تف�سي  يفر�س 
يف غرب اإفريقيا مثل غانا ونيجرييا وال�سنغال، 
لقت�ساديات  �سربة  ال�سيناريو  ذلك  ف�سيمثل 

نجاح احتواء اإليبوال في 
نيجيريا والسنغال حتى 
اآلن دليل على إمكانية 

تحقيق هذا  في إفريقيا.
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دولر  مليار   7.4 بنحو  تقدر  بخ�سائر  املنطقة 
تقدر  عام 2015  اأخرى يف  وخ�سائر  العام  هذا 
اأي ما يعادل 3.3 يف  بنحو 25.2 مليار دولر، 

املائة من الناجت املحلي الإجمايل الإقليمي. 
فقط  لي�س  هــائــلــة  تــعــد  اخلــ�ــســائــر  هـــذه 
ا  اأي�سً لكن  ت�سرًرا  الأكــر  للبلدان  بالن�سبة 
اخل�سائر  لهذه  تكون  ورمبــا  ككل،  للمنطقة 
كبري  ب�سكل  لــال�ــســتــقــرار  مقو�سة  تـــاأثـــريات 

ويتطلب ذلك ا�ستجابة فورية.
الــذي ي�سرب  اإيــبــول  وبــاء  اأن  والأخــطــر 
الأمد على  اآثارا طويلة  اإفريقيا �سيرك  غرب 
القت�سادات ال�سعيفة اأ�سال للدول التي ينت�سر 
اإي�ساحه( يف  �سبق  ت�سبب )كما  اأن  بعد  فيها، 
جعل اأ�سواقها مقفرة ووقف الن�ساط الزراعي 
وا�سطراب العمل يف املناجم واإلغاء الرحالت 

اجلوية.
وقد حذر خرباء، كما جاء يف تقرير الوكالة 
على  توؤثر  النف�سية  العوامل  اأن  من  الفرن�سية، 

ا مع ازدياد �سدة الوباء. القت�ساد، وخ�سو�سً
ــيــب اأوغــــــــون مـــديـــر الــبــحــث  واأكـــــــد فــيــل
الدولية  الــعــالقــات  معهد  يف  اإفريقيا  املكلف 
اأن »مبداأ الوقاية )من املر�س(  وال�سراتيجية 
ا يف الإنتاج لأن اقت�سادات  �سيكون نتيجته خف�سً
ال�سركات  على  كــثــرًيا  تعتمد  اإفــريــقــيــا  غــرب 

الكربى لت�سدير منتجاتها«. 
واأ�ساف اأن »كل �سيء مرتبط ببقاء الو�سع 
م�سرًيا  املر�س«،  انت�سار  ا�ستمرار  اأو  حاله  على 
اإلى اأن »ال�سركات الأجنبية الكربى املوجودة يف 

املنطقة ت�سعر بقلق كبري«.
حتذيرات متوا�شلة

الأمــرا�ــس  ملكافحة  الأمــريــكــيــة  املــراكــز 
ا حذرت من اأنه اإذا ُترك هذا  والوقاية منها اأي�سً
اأن  ميكن  انت�ساره  فــاإن  احتواء،  دون  الفريو�س 
يوؤدي اإلى اإ�سابة ما ي�سل اإلى 1.4 مليون حالة 
نهاية  األف حالة وفاة بحلول  وحدوث نحو 700 

يناير من العام املقبل يف تلك الدول الثالث.
ال�سخم  الــتــقــديــري  الــرقــم  هــذا  اأن  كما 
ال�سخا�س  عــدد  يعادل  والوفيات  لالإ�سابات 
الــبــلــدان خــالل ثالث  يــتــوفــون يف تلك  الــذيــن 
�سنوات اأو اأكر، وقد يرقى اإلى حدث كارثي مل 
ي�سهده كوكب الأر�س منذ تف�سي وباء الإنفلونزا 

يف عام 1918.
قالوا  ـــدويل  ال بالبنك  القت�ساد  خـــرباء 
الإيبول،  لحتواء  ال�سريع  الــدويل  التحرك  اإن 
احلد  اإلى  ا  اأي�سً و�سيوؤدي  الأرواح  اآلف  �سينقذ 
م�سريين  للمنطقة،  القت�سادية  اخل�سائر  من 

 ا�سم 
الدولة

الأثر على املدى 
الق�سري 2014

الأثر على املدى املتو�سط
)انت�سار منخف�س لالإيبول(

الأثر على املدى املتو�سط
)انت�سار وا�سع لالإيبول(

 130مليون دولرغينيا
) 2.1نقطة مئوية(

 43 مليون دولر
) 1.0نقطة مئوية(

 142مليون دولر
) 2.3يف املئة(

66 مليون دولرليربيا
) 3.4نقطة مئوية(

82 مليون دولر
) 4.2نقطة مئوية(

228 مليون دولر
) 11.7يف املائة(

 163مليون دولر�سرياليون
) 3.3نقطة مئوية(

 59مليون دولر
) 1.2نقطة مئوية(

 439مليون دولر
) 8.9يف املائة(

جدول يوضح تأثير اإليبوال اقتصاديًا حتى عام 2015م

هذا  انت�سار  تف�سي  احــتــواء  يتم  مل  اإذا  ــه  اأن ــى  اإل
اإلى  القت�سادية  اخل�سائر  ت�سل  قد  الفريو�س، 

مليارات الدولرات.
لن  ال�سريع  »التحرك  اأن  اخلــرباء  واأ�ــســاف 
تقديراتنا  ت�سري  بل  الغالية  الأرواح  فقط  ينقذ 
اإلى اأن اإنفاق مليارات الدولرات من اأجل احتواء 
حيث  مــن  فعالية  اأكـــر  �سيكون  املــر�ــس  انت�سار 
اخل�سائر يف حالة الف�سل يف احتواء تف�سي املر�س«.

العالج ال�شريع
ويــقــول الــبــنــك الــــدويل يف اأحــــدث تــقــاريــره 
الإقليمي  املنظور  من  اإنــه  ال�ساأن  بهذا  املتعلقة 
حمــدودة  القت�سادية  الآثـــار  تكون  قد  الأو�ــســع، 
منع  والــدولــيــة  الوطنية  اجلــهــود  ا�ستطاعت  اإذا 
اأو  النفور«  »�سلوك  من  والتخفيف  الوباء،  انت�سار 
تغلق  املجاورة  البلدان  يجعل  الذي  اخلوف  عامل 
حدودها، و�سركات الطريان وغريها من ال�سركات 
يف  التجارية  اأن�سطتها  توقف  والدولية  الإقليمية 

البلدان الثالثة الأكر ت�سرًرا. 
وال�سنغال  نيجرييا  الإيبول يف  احتواء  وجناح 
حتى الآن دليل على اإمكانية حتقيق هذا، بالنظر 
احلالية  ال�سحية  الــنــظــم  قــــدرات  بع�س  ـــى  اإل

وال�ستجابة احلا�سمة على م�ستوى ال�سيا�سات.
وقال رئي�س جمموعة البنك الدويل كيم »يجب 
على املجتمع الدويل اأن يت�سرف من منطلق معرفة 
اأن �سعف مرافق البنية التحتية واملوؤ�س�سات والأنظمة 
يف جمال ال�سحة العامة بالكثري من البلدان اله�سة 
ا على  هو خطر ل على مواطنيها فح�سب، ولكن اأي�سً

�سركائها التجارين، والعامل باأ�سره. 
و..»كـــــــان مـــن املــمــكــن تـــفـــادي الــتــكــالــيــف 
البلدان  للتف�سي احلايل على  الهائلة  القت�سادية 

املنكوبة وعلى العامل باتباع �سيا�سات ح�سيفة من 
الرعاية  نظم  تقوية  يف  املتوا�سلة  ال�ستثمارات 

ال�سحية«.
ومن جانبها ح�سدت جمموعة البنك الدويل 
للبلدان  دولر  مليون   230 قدرها  متويلية  حزمة 
اأن  يتوقع  الإيــبــول،  باأزمة  ت�سرًرا  الأ�سد  الثالثة 

ت�ساعد على احتواء انت�سار العدوى والإ�سابة.
كما ت�ساعد املجموعة املجتمعات على التعامل 
ــة، وحت�سن نظم  ــالأزم ل القــتــ�ــســادي  ـــر  الأث مــع 

ال�سحة العامة يف جميع اأنحاء غرب اإفريقيا.  
وكذلك ت�ساند ال�ستجابات القطرية مبا يتفق 
ال�سحة  منظمة  و�سعتها  التي  العمل  خطة  مــع 
وثيق  ب�سكل  امل�ساعدات  بتن�سيق  وتقوم  العاملية، 
امل�ستوى  على  اآخرين  و�سركاء  املتحدة  الأمــم  مع 

الدويل وم�ستوى البلدان. 
 ،2014 �سبتمرب  �سهر  منت�سف  من  واعتباًرا 
مليون دولر  الدويل 117  البنك  جمعت جمموعة 
لال�ستجابة  عنها  العالن  مت  التي  التعهدات  من 

حلالت الطوارئ من اإجمايل 230 مليون دولر.
الدولية  املوؤ�س�سة  منح  املبلغ  ذلــك  وي�سمل 
للتنمية مبلغ 58 مليون دولر لليبرييا، و34 مليون 

دولر ل�سرياليون، و25 مليون دولر لغينيا. 
الأ�سا�سية  الإمــــدادات  الأمـــوال  هــذه  ومتــول 
ومــواد  ال�سخ�سية،  الوقاية  ومــعــدات  والأدويــــة، 
العاملن  وتــدريــب  ــعــدوى،  ال ومكافحة  الــوقــايــة 
الوفاة  وا�ستحقاقات  املخاطر،  وبدل  ال�سحين، 
جمال  يف  للعمل  واملتطوعن  ال�سحين  للعاملن 
مكافحة الإيبول، وتتبع الأثر، واملركبات، ومعدات 
للتوعية  الأبــواب  طرق  وحمالت  البيانات،  اإدارة 

ب�ساأن ال�سحة العامة. 
و�ستعمل م�ساعدة اإ�سافية على تعزيز النظم 
اخلــدمــات  تــقــدمي  وقــــدرات  لــلــبــلــدان  ال�سحية 
ر�سد  �سبكات  جانب  اإلــى  الأ�سا�سية،  ال�سحية 
املر�س  تف�سي  من  للوقاية  واملختربات  الأمرا�س 

يف امل�ستقبل.

حشد البنك الدولي 230 
مليون دوالر للبلدان الثالثة 

األشد تضررًا بأزمة اإليبوال.
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الرياض: »تداول«
لذا  الشريفان،  اإلط��الق يشهدها احلرمان  توسعة على  بأكبر  القيام  الفترة احلالية يف  اململكة خالل  تشرع 
أصبح أمام الشركات املنفذة ملشاريع هذه التوسعة فرصة كبيرة للتنافس على كعكة السوق، يف وقت تشير فيه آراء 
اقتصادية إلى أن مشاريع هذه التوسعة من املتوقع أن تدر أرباًحا تصل قيمتها إلى عشرة مليارات ريال للشركات 

املنفذة خالل العام اجلاري.

تنفيذ مشروعات توسعة الحرمني..  

ال شيء يعادل المكان والمكانة

قضية العدد
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على  الراهن  الوقت  خالل  ال�سعودية  وتعمل 
ال�سعي اإلى اإحداث نقلة نوعية جديدة على م�ستوى 
البنية التحتية للحرمن ال�سريفن، حيث ت�ستهدف 
اململكة خالل عام 2017 الو�سول اإلى بنية حتتية 
من  ممكن  قــدر  اأكــرب  ا�ستيعاب  خاللها  من  يتم 
الذي  الأمر  وهو  وزواره،  بيت اهلل احلرام  حجاج 
يجعل هنالك اأهمية بالغة لختيار ال�سركات ذات 

الكفاءة العالية من خالل القدرة التنفيذية.
فاإن  ـــ»تــداول«،  ل حتدثوا  خمت�سن  وبح�سب 
احلرمن  تو�سعة  مل�ساريع  املنفذة  ال�سركات  عدد 
جمالت  يف  تعمل  �سركة   100 يتجاوز  ال�سريفن 
فر�سة  هنالك  اأن  يعني  ممــا  والــبــنــاء،  الت�سييد 
ال�سركات،  لهذه  عالية  ربحية  م�ستويات  لتحقيق 
�سركات  حتققها  اأخـــرى  اأربــــاح  اإلـــى  بــالإ�ــســافــة 

الإ�سمنت واحلديد ومواد البناء املختلفة.

واأمام هذه الأرقام، طبقت ال�سعودية موؤخًرا 
ــاري  ــود الــبــنــاء على املــ�ــســاريــع اجلــديــدة اجل ك
�سمان  بهدف  املقد�سة،  امل�ساعر  يف  تنفيذها 
ا�ستمرارية هذه امل�سروعات وعدم توقفها، حيث 
يعمل هذا الكود على تغيري قيمة العقود املربمة 
يف حال تغري اأو�ساع ال�سوق، من اأ�سعار مواد بناء 

اأو تكاليف اأيٍد عاملة.
167 األف مرت مربع

الرئي�س  اأكد  التطورات،  هذه  على  وعطًفا 
النبوي  وامل�سجد  احلرام  امل�سجد  ل�سوؤون  العام 
اأن  ال�سدي�س  عبدالرحمن  الــدكــتــور  ال�سيخ 
اإجمايل امل�ساحات الإ�سافية امل�ستخدمة خالل 
مو�سم احلج لهذا العام بلغ 167 األف مر مربع 
ال�سريفن  احلرمن  خادم  تو�سعة  مبنى  داخل 
امللك عبداهلل، فيما ت�سل امل�ساحة يف ال�ساحات 
منها هذا  ال�ستفادة  والتي مت  باملبنى  املحيطة 

العام اإلى 118 األف مر مربع.
ال�سهر  اأدلى به  ال�سدي�س يف ت�سريح  وقال 
املن�سرم: »من اأبرز امل�ساريع املنفذة يف امل�سجد 
مو�سم  خالل  منها  ال�ستفادة  مت  التي  احلــرام 
امللك  ال�سريفن  احلرمن  خادم  م�سروع  احلج 
عبداهلل بن عبدالعزيز لتو�سعة امل�سجد احلرام 
ال�سمالية، وم�سروع خادم احلرمن  وال�ساحات 
لرفع  عبدالعزيز  بن  عبداهلل  امللك  ال�سريفن 

الطاقة ال�ستيعابية ل�سحن املطاف«.
كود البناء املوحد

فهد  اأكــد  امل�ستجدات،  هــذه  على  وتعليًقا 
الغرفة  يف  املــقــاولــن  جلنة  رئي�س  احلــمــادي 
اأن  لـــ»تــداول«،  بالريا�س  وال�سناعة  التجارية 
ال�سعودية خالل  املنفذة يف  امل�ساريع احلكومية 
»تاريخية«،  مرحلة  تعي�س  احلالية  ال�سنوات 
وقال »اململكة تنفق مئات املليارات على م�ساريع 
احلرمن  تو�سعة  م�سروع  وما  التحتية،  البنية 
ال�سريفن اإل واحد من اأهم هذه امل�ساريع التي 
يتم العمل على تنفيذها خالل الفرة احلالية«.
اأن تنجح  ال�سياق ذاته،  ومتنى احلمادي يف 
يف  املوحد  البناء  كود  بتفعيل  امل�سّرعة  اجلهات 
اأن  املقبلة، مبيًنا  الفرة  ال�سعودية خالل  ال�سوق 
اجلــاري  امل�ساريع  بع�س  على  الكود  هــذا  تفعيل 
منا�سبة  فر�سة  يعترب  املكرمة،  مكة  يف  تنفيذها 
اململكة،  م�ساريع  بقية  على  القرار  هذا  لتعميم 
حتى يكون هنالك جودة اأكرب يف معدلت التنفيذ.
ولفت احلمادي خالل حديثة لـ»تداول«، اإلى 
مل�سروعات  املنفذة  ال�سركات  تنجح  اأن  اأهمية 
تو�سعة احلرمن ال�سريفن يف اإمتام عملها وفق 
اأن  اإلى  م�سرًيا  واجلــودة،  الدقة  معدلت  اأعلى 

ال�سركات الوطنية قادرة ب�سكل كبري يف جمال 
املقاولت على مناف�سة كربى ال�سركات العاملية 

التي ت�ستهدف ال�سوق ال�سعودية.
املدينة املنورة

وتاأتي هذه الت�سريحات يف الوقت الذي تعد 
فيه منطقة املدينة املنورة خالل الفرة احلالية، 
يف  ال�ستثمار  اأر�ــس  على  الأهمية  بالغة  من�سة 
تقّدم  يجعل عوامل  الذي  الأمر  وهو  ال�سعودية، 
بيئة ال�ستثمار فيها بعد خطوات حثيثة من اإمارة 
املنطقة بالتعاون مع الغرف التجارية والوزارات 

احلكومية يف هذا ال�ساأن، اأمًرا متوقًعا.
املنورة  املدينة  منطقة  خطوات  تتوقف  ومل 
الـــوزارات  عند  ال�ستثمارية  بيئتها  لتح�سن 
امتدت  اإنها  بل  البالد،  يف  التجارية  والغرف 
الدويل  البنك  دعوة  اإلى  تو�سًعا  اأكر  خطوة  يف 
لزيارة املنطقة ودرا�سة مناخ ال�ستثمار فيها، يف 
خطوة جديدة من املتوقع اأن حتدث نقلة نوعية 

يف بيئة ال�ستثمار لدى منطقة املدينة املنورة.
10 مليارات ريال.. اأرباح

من جهة اأخرى، اأكد الدكتور غامن ال�سليم 
ال�سركات  اأن  لـــ»تــداول«،  القت�سادي  اخلبري 
املنفذة مل�ساريع تو�سعة احلرمن ال�سريفن من 
ع�سرة  قدرها  �سافية  اأرباًحا  حتقق  اأن  املتوقع 
مليارات ريال خالل العام اجلاري 2014، مبيًنا 
على  وبقوة  تتناف�س  باتت  ال�سركات  هــذه  اأن 

ك�سب اأكرب قدر ممكن من كعكة ال�سوق.
امل�ساريع  اأن  حديثة،  خــالل  ال�سليم  وبــّن 
املقد�سة  امل�ساعر  يف  تنفيذها  اجلــاري  الكربى 
التنفيذ  دقــة  مــن  عالية  م�ستويات  على  تعتمد 
و�سرعة الإجناز، مبيًنا اأن اململكة قد ت�سهد خالل 
عام 2017 زيادة ملحوظة يف اأعداد حجاج بيت 
الذي  الوقت  ذلك يف  ياأتي  وزواره،  احلــرام  اهلل 
مو�سم  خــالل  الأعـــداد  هــذه  من  التقليل  فيه  مت 
تنفيذ  ب�سبب  1436هـــ،  حج  ومو�سم   1435 حج 

م�سروعات التو�سعة الكربى خالل هذه الفرة.

السعودية قررت تفعيل كود 
البناء.. وأرباح الشركات 10 

مليارات.

عدد الشركات المنفذة لمشاريع 
توسعة الحرمين الشريفين 

يتجاوز 100 شركة.
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وقف املنورة
فاإنه  املــنــورة،  املدينة  منطقة  �سعيد  وعلى 
الذراع  املنورة«،  موؤ�س�سة »مناء  اأعمال  بدء  ياأتي 
التنفيذية لـ»وقف املنورة«، لدعم قطاع املن�ساآت 
مهمة  خطوة  املنطقة؛  يف  واملتو�سطة  ال�سغرية 

لقت�ساد املنطقة خالل الفرة املقبلة.
ــذي اأكــد فيه اأمــري  يــاأتــي ذلــك يف الــوقــت ال
احلراك  هذا  ظل  يف  اأنه  املنورة  املدينة  منطقة 
ال�سعودية، خا�سة  تعي�سه  الذي  الراهن  التنموي 
ــتــي اأمــــر بــهــا خــــادم احلــرمــن  املــ�ــســروعــات ال
لتو�سعة  بن عبدالعزيز  امللك عبداهلل  ال�سريفن 
به؛  املحيطة  املناطق  وتطوير  النبوي  امل�سجد 
يف  الفاعلة  الأداة  ليكون  املــنــورة«  »وقــف  اأن�سئ 
انبثقت  والذي  باملنطقة،  التنموي  العمل  تعزيز 

منه موؤ�س�سة »مناء املنورة«.
ويف هذا الإطار، تعد موؤ�س�سة »مناء املدينة« 
املبادرات  من  الكثري  تطلق  ربحية  غري  موؤ�س�سة 
وال�سغرية،  املتو�سطة  املن�ساآت  منظومة  لدعم 
من  اأكر  ي�سكل  احليوي  القطاع  هذا  اأن  خا�سة 
�سجالت  يف  امل�سجلة  املن�ساآت  من  املائة  يف   90
تنمية  حتقيق  اأجــل  من  وذلــك  التجارة،  وزارة 
اقت�سادية واجتماعية م�ستدامة، اإمياًنا باأن دعم 
على  اإيجابي  اأثــر  له  �سيكون  ومنــوه  القطاع  هذا 

القت�ساد املحلي وتنميته.
ولتو�سيح اأهمية الوقف خالل الفرة املقبلة 
اأكد �ساحب ال�سمو امللكي الأمري في�سل بن �سلمان 
بن عبدالعزيز اأمري املدينة املنورة اأنه يف ظل هذا 
اململكة،  تعي�سه  الذي  الراهن  التنموي  احلــراك 
بها خادم  اأمر  التي  املباركة  امل�سروعات  وخا�سة 
احلرمن ال�سريفن امللك عبداهلل بن عبدالعزيز 
لتو�سعة امل�سجد النبوي وتطوير املناطق املحيطة 
به، فقد اأن�سئ »وقف املنورة« ليكون الأداة الفاعلة 
يف تعزيز العمل التنموي يف املنطقة، الذي انبثقت 
غري  موؤ�س�سة  وهي  املنورة«،  »مناء  موؤ�س�سة  منه 
ربحية، لتطلق كثرًيا من املبادرات لدعم منظومة 

املن�ساآت املتو�سطة وال�سغرية.
ـــورة« يف  ـــن وتــكــمــن اأهــمــيــة روؤيــــة »منــــاء امل
ال�ستفادة من احلراك التنموي الراهن وتفعيله 
وامل�ساهمة  م�ستدامة،  اقت�سادية  تنمية  لتحقيق 

والقــتــ�ــســادي  الجــتــمــاعــي  النمو  تعزيز  يف 
قطاع  بيئة  ودعم  تطوير  خالل  من  للمواطن 

املن�ساآت املتو�سطة وال�سغرية.
ــورة عن  ــن ـــرب اأمـــري املــديــنــة امل وقــد اأع
لـ»مناء  الرئي�سي  املركز  ي�سبح  باأن  تفاوؤله 
من�سات  كــربيــات  اإحـــدى  مبثابة  ــورة«،  ــن امل
لكونه  الأو�سط،  ال�سرق  يف  الأعمال  ت�سريع 
التي  احليوية  املبادرات  من  عــدًدا  يحت�سن 
املتعددة  اخلــدمــات  من  متميزة  باقة  توفر 

لرواد ورائدات اأعمال املنطقة.
الرئي�سي  املــنــورة«  »منـــاء  مــركــز  وي�سم 
اأر�س م�ساحتها 20750 مًرا  الذي يوجد على 
الرئي�سي،  ال�ساملة  اخلــدمــة  مــركــز  مــربــًعــا، 
الأعمال،  لأ�سحاب  م�سركة  عمل  وم�ساحات 
تفاعلية، و�سالة  وموؤمترات  وقاعة حما�سرات 
عر�س ومبيعات دائمة ملنتجات »�سنع املدينة«، 
ومكاتب �سركاء النجاح، ومكاتب للهيئة العـامة 
مرتبًطا  ــا  ــًم دائ فنًيا  ا  ومعر�سً لال�ستثمار، 

باأ�سالة وتاريخ املدينة القدمي واحلديث.
ت�سهم  التي  املدينة«  »�سنع  مــبــادرة  وتعد 
م�سروًعا  واإدارتــهــا،  تفعيلها  يف  املنورة«  »منــاء 
ذات  ال�سناعات  ت�سجيع  اإلـــى  يــهــدف  حيوًيا 

عرب  امل�سافة،  قيمتها  وتطوير  املعتمدة  اجلودة 
توعية امل�ستهلك مبيزتها واأ�سالتها، وحمايته من 

املنتجات التي ل تعك�س اأ�سالة املدينة املنورة.
برناجًما  املدينة«  »واحــات  مبادرة  وتعد 
التاريخ  يف  م�سهورة  مواقع  يف  بالتجزئة  للبيع 
خا�سة  املدينة«،  نع  »�سُ مبنظومة  الإ�سالمي 
املهمة،  ال�سراتيجية  امل�سروعات  اأحــد  اأنها 
املجال  و�ستوفر  احليوية،  املــبــادرات  و�سمن 
والأ�ــســر  الأعــمــال  لـــرواد  احلــيــوي  الت�سويقي 
وامل�سانع املدينية املنتجة، من خالل متكينهم 
متتاز  قنوات  عرب  منتجاتهم  وبيع  عر�س  من 
باملدينة  وتاريخية  حيوية  مواقع  يف  بوجودها 
املنورة، ناهيك عن متيز تلك املنافذ الت�سويقية 
يعك�س  الـــذي  ت�سميمها  بجاذبية  والبيعية 
الطابع املديني والإ�سالمي واقرانها بتقنيات 

عاملية ومعايري البناء احلديثة والع�سرية.
ال�ساملة«  اخلدمة  »مركز  مبادرة  وترتكز 
على تقدمي اخلدمات احلكومية وال�ست�سارية 
ال�سركات  واأ�سحاب  الأعمال  ورائــدات  لرواد 
واملوؤ�س�سات ال�سغرية واملتو�سطة، عرب من�سة 
الــعــالقــة حتت  ذات  اجلــهــات  مــوحــدة جتمع 

�سقف واحد، توفرًيا للوقت واجلهد.

المدينة المنورة أصبحت 
منصة بالغة األهمية 

على أرض االستثمار في 
المملكة.

قضية العدد
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ــعــديــد مـــن اجلــهــات  ويــتــ�ــســمــن املـــركـــز ال
احلكومية يف املرحلة الأولى، وهي: اأمانة املدينة 
منطقة  يف  وال�سناعة  التجارة  وزارة  املنورة، 
املدينة  منطقة  العمل يف  وزارة  املنورة،  املدينة 
منطقة  يف  للجوازات  العامة  الإدارة  املــنــورة، 
املدين  للدفاع  العامة  الإدارة  املنورة،  املدينة 
التجارية  الغرفة  املــنــورة،  املدينة  منطقة  يف 
الزكاة  م�سلحة  املنورة،  املدينة  يف  ال�سناعية 
والدخل مبنطقة املدينة املنورة، املوؤ�س�سة العامة 

للتاأمينات الجتماعية مبنطقة املدينة املنورة.
ــري مـــن اجلــهــات  وتــ�ــســافــرت جـــهـــود كــث
يف  امل�سروعات  اأ�سخم  اأحد  لإجناح  احلكومية 
املن�ساآت  لقطاع  املخ�س�سة  الأو�سط،  ال�سرق 
الت�سليف  بنك  قدم  فقد  واملتو�سطة،  ال�سغرية 
كمحفظة  ـــال  ري مــلــيــون   700 نــحــو  والدخـــــار 
متــويــلــيــة لــلــمــ�ــســروع، يف حــن تــعــهــدت اأمــانــة 
املدينة املنورة بت�سليم 100 موقع ل�سل�سلة البيع 
 12 غ�سون  يف  ــورة(  ــن امل )واحــــات  بالتجزئة 
 500 اإلى  املواقع  اأعــداد  ترتفع  اأن  على  �سهًرا، 
بناء  اكتمال  مع  تزامًنا   ،2020 بحلول  موقع 
وفق  الإبــداع،  معامل  ملوقع  الداخلي  الت�سميم 

اخلطة الزمنية املعتمدة يف امل�سروع.

التفاعل ال�شريع
ويف ال�سياق ذاته، اأو�سح فهد امل�ساري اخلبري 
قادرة  اململكة  اأن  لـ»تداول«،  واملايل  القت�سادي 
ال�سريفن  احلرمن  تو�سعة  م�ساريع  اإجناز  على 
من  جمموعة  »دخــول  وقال  املحدد،  موعدها  يف 
كربى ال�سركات العاملية يف حتالفات قائمة لإمتام 
اإجناز  اململكة يف  على جدية  دليل  امل�ساريع  هذه 
م�ساريعها يف الوقت املحدد، والدقة امل�ستهدفة«.

اإلى  لـ»تداول«،  امل�ساري خالل حديثة  ولفت 
اجلديدة  امل�ساريع  على  البناء  كــود  تطبيق  اأن 
يفتح  املقد�سة،  امل�ساعر  يف  تنفيذها  اجلـــاري 
التفاعل  نحو  املنفذة  ال�سركات  اأمـــام  املــجــال 
ال�سريع من تغريات الأ�سواق واأ�سعار مواد البناء، 
مما ينهي متاًما م�سكلة تعر امل�ساريع اأو توقفها 

لأي �سبب كان.
احلكومة  اأن  ذاتــه،  الوقت  امل�ساري يف  واأكــد 
الــبــنــاء على  كـــود  تفعيل  مــن خـــالل  الــ�ــســعــوديــة 
توؤكد  املقد�سة،  امل�ساعر  يف  اجلــديــدة  امل�ساريع 
دون  م�سروعاتها  تنفيذ  نحو  �سعيها  اأجمع  للعامل 
توقف، ياأتي ذلك يف الوقت الذي عانت فيه اأ�سعار 
مواد البناء والأيدي العاملة من تقلبات كربى يف 

ال�سوق ال�سعودية خالل الأعوام القليلة املا�سية.

حت�شني بيئة اأداء االأعمال
ويف ال�سياق ذاته، زارت خبرية البنك الدويل 
الدكتورة رانيا زايد، الغرفة التجارية ال�سناعية 
بهدف  وذلك  املن�سرم،  ال�سهر  املنورة  باملدينة 
املنورة،  باملدينة  ال�ستثمار  واآفــاق  مناخ  درا�سة 
تلبية لرغبة وتوجيهات الأمري في�سل بن �سلمان، 

اأمري منطقة املدينة املنورة.
واأو�سح علي عواري، اأمن عام غرفة املدينة، 
اآليات  اأنه بحث خالل الزيارة التي متت موؤخًرا 
الأعمال  اأداء  بيئة  لتح�سن  التعاون  واإمكانيات 

ومناخ ال�ستثمار يف منطقة املدينة املنورة.
وبن اأن الزيارة جاءت �سمن اإطار الربنامج 
اخلا�س باجلهات ذات العالقة بال�ستثمار وبيئة 
اإلى حت�سن  اأداء الأعمال باملنطقة الذي يهدف 
باملنطقة  ال�ستثمار  ومناخ  الأعــمــال  اأداء  بيئة 
عرب تبادل الأفكار والروؤى والعمل 
كــفــريــق مــوحــد مــع الــبــنــك الـــدويل 
ن�سطة  ا�ستثمارية  بيئة  اإلـــى  للو�سول 
وجاذبة للم�ستثمرين من داخل وخارج منطقة 

املدينة املنورة.
بطبيعة احلــال، اجلهة  الــدويل  البنك  ويعد 
وتعزيز  الأعــمــال  بيئة  حت�سن  عــن  املــ�ــســوؤولــة 
م�ستوى  وقيا�س  املختلفة  العامل  بلدان  يف  النمو 
التعاون  هذا  وياأتي  وت�سنيفها،  فيها  التناف�سية 
يف  ــدويل  ال والبنك  املــنــورة  املدينة  منطقة  بن 
الفرة  خــالل  مر�سحة  املنطقة  فيه  باتت  وقــت 
يف  فــارقــة  عــالمــة  ت�سّكل  لأن  املقبلة  القريبة 

القت�ساد ال�سعودي.
مركز تاريخي للتنوير 

وتاأتي هذه امل�ستجدات يف الوقت الذي ك�سف 
فيه تقرير دويل عن اأن املدينة املنورة مثال فريد 
مركًزا  متثل  كونها  العاملية،  املدن  تناف�سية  على 
م�ست�سهًدا  والفكري،  الروحي  للتنوير  تاريخًيا 
كان  حينما   - �سابق  وقــت  يف   - املدينة  بتاريخ 
طالب العلم يجتمعون بعد ال�سالة حول اأعمدة 
على  درو�سهم  ليتلقوا  ال�سريف  النبوي  امل�سجد 
املدينة  لتكون  الــعــامل،  حــول  من  العلماء  ــدي  اأي
الإنرنت يف  الوقت - ك�سبكة  املنورة - يف ذلك 

ع�سرنا احلايل.

المملكة قد تشهد 
خالل عام 2017 زيادة 

ملحوظة في أعداد حجاج 
البيت الحرام.
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جمل�س  من  ال�سادر  التقرير  وبــّن 
الأجندة العاملية للتناف�سية التابع للمنتدى 

تناف�سية  اأن  »دافــو�ــس«،  العاملي  القت�سادي 
ــة خـــادم احلرمن  ــروؤي املــديــنــة املــنــورة وفــًقــا ل
يف  عبدالعزيز  بــن  عــبــداهلل  املــلــك  ال�سريفن 
اأنه ل توجد مدينة يف  منو وتطوير املدينة، هي 
يف  املكانة  هــذه  مثل  حتتل  اأن  ت�ستطيع  العامل 
عامل حديث مرابط، يف ظل اقت�ساد املعرفة يف 

القرن الواحد والع�سرين.
املنورة  املدينة  اإلــى  يفد  اأنــه  التقرير  وذكــر 
فقط  لي�س  العام،  مدار  على  الزائرين  مالين 
العمرة،  اأثناء  ا  اأي�سً ياأتون  بل  احلج،  مو�سم  يف 
الزوار  ا�ستقطاب  يف  مهًما  مركًزا  بذلك  لتكون 

من كل اأنحاء العامل.
جامعات  حتت�سن  فهي  ذلك،  اإلى  واإ�سافة 
تناق�س  ــوؤمتــرات  م اإقــامــة  مــن  متكنها  حديثة 
ما  احلــايل،  الع�سر  يف  وفكرية  رئي�سة  ق�سايا 
ويقود  العلوم،  كل  من  خرباء  ح�سور  اإلى  يدعو 
�سكنية  م�ساريع  يف  �سخمة  ا�ستثمارات  اإلـــى 

وجتارية ذات ن�ساط فكري.
تاريخ التو�شعة.. وامللك عبدالعزيز

ُيذكر اأن تاريخ التو�سعة يعود اإلى عهد امللك 
اأمر  اأخذ  �سعود رحمه اهلل، فقد  اآل  عبدالعزيز 
تو�سعة امل�سجد النبوي ال�سريف يجول يف خاطر 
املنـورة  للمدينة  زيارته  منذ  عبدالعزيز  امللك 

اأرا�سي م�ساكنهم ومرافقهم، لأنها  النا�س،  اأهم �سجون  الأرا�سي من  باتت 
اهتمام،  حمل  يخ�سها  �سيء  كل  وبــات  لهم،  املقدمة  اخلدمات  مالمح  اإحــدى 
اخلدمات  م�س  و�سحها  ميلكونها،  منازل  يف  ا�ستقرارهم  م�س  اأ�سعارها  فارتفاع 
الأرا�سي  �سح  م�ساكلها  اإحدى  اإن  الــوزارات  من  كثري  تقول  حيث  اإليهم  املقدمة 

لإقامة املرافق.
نقراأ اأحياًنا عن تنازل البلديات عن اأرا�س ُخ�س�ست للمرافق، اأو ما ي�سمى 
فتح باب التنازل، ول اأعرف هل يفتح الباب للعقارين الذين ميلكون هذه الوحدات 
�سمن خمططات معتمدة؟ اأم اأنه لوزارات ال�سحة والتعليم وبقية املرافق لبيع ما 

ل حتتاج اإليه؟
خمدوم  خمطط  مر  كل  ــى  اإل بحاجة  ا�ستثناء  بال  اململكة  مناطق  جميع 
بالبنية التحتية ب�سهادة وزارة الإ�سكان، واأ�سعار الأرا�سي، ومدار�س وم�ستو�سفات 

نار
م

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

أراضي المستقبل 

المملكة قادرة على إنجاز مشاريع 
توسعة الحرمين الشريفين في 

موعدها المحدد.

قضية العدد
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�سيق  اأن حلــظ  بــعــد  عـــام 1345هـــــــــ/1927م 
امل�سجد بامل�سلن الذين اأخذت اأعدادهم تزداد 
اللذين  والأمن  ال�ستقرار  بف�سل  اآخر  بعد  يوًما 
وفرتهما الدولة للحجاج واملعتمرين والزائرين، 
اإلى مقامه من مالحظة  رفع  ما  اإليهما  م�ساًفا 
ظهور بع�س الت�سققات يف بع�س جدره ال�سمالية، 
وخيف على بع�س اأ�ساطن امل�سجد وبع�س ماآذنه 

من ت�سرب اخللل اإليها. 
ــك كـــثـــرًيا، وعــلــى  ــل الأمـــــر الــــذي اأقـــلـــق امل
لعام  �سعبان  �سهر  من  ع�سر  الثاين  ويف  الفور 
اآل  عبدالعزيز  امللك  اأذاع  ــــــ/1949م  1368ه
لــالأمــة  بــيــاًنــا وجــهــه  يــرحــمــه اهلل -  �ــســعــود - 
فيه  يب�سرها  العامل  اأنحاء  جميع  يف  الإ�سالمية 
عن عزمه ال�سروع يف تو�سعة احلرمن ال�سريفن 

بدًءا باحلرم النبوي ال�سريف.
ويف احلال اتخذت الإجراءات لتنفيذ اأمر امللك 
عبدالعزيز الذي اأ�سدره اإلى ال�سيخ حممد عو�س بن 
امل�سروع  يحتاجه  ما  و�سرف  التو�سعة،  لتنفيذ  لدن 

من نفقات دون قيد اأو �سرط، مع تو�سيع الطرق 
التي حول امل�سجد.

لــعــام  �ــــســــوال  مــــن  اخلـــامـــ�ـــس  ويف 
1370هـ/1951م بداأ العمل يف اإزالة املباين 

املحيطة بامل�سجد النبـوي ال�سريف بعد نزع ملكيتها 
وتعوي�س اأ�سحابها، كما بدئ بحفر الأ�سا�س.

قد   - اهلل  رحمه   - عبدالعزيز  امللك  وكان 
املجيدية  العمارة  من  ق�سم  على  بالإبقاء  اأمــر 
اأف�سل  يبقى  واأن  ال�سريف،  النبوي  للم�سجد 
للم�سجد على ما هو  البناء القدمي  واأروع ما يف 
الراث  علــى  حفاًظا  تبديل  اأو  تغيري  دون  عليه 
املــعــمــاري والــفــن الإ�ــســالمــي، األ وهــو الـــرواق 

مباٍن  يف  اجتماعية  رعــايــة  ودور  وحمــاكــم  و�سرطة  اإطــفــاء  ومــراكــز 
هذه  احلكومة يف  تدفعها  التي  الريالت  مليارات  وب�سهادة  م�ستاأجرة، 

املقار امل�ستاأجرة.
تعليمية  ت�سمى مرافق  ن�ساهد يف كل خمطط �سكني جديد مواقع 
ومرافق من كل نوع، ثم ن�ساهد تباًعا يف ال�سحف اإعالنات بيع اأرا�سي 
املبوبة  الإعالنات  ن�ساهد يف  الظاهرة  ولكرة  اأنواعها،  بجميع  مرافق 

طلبات ملرافق تعليمية.
عدة  وعلى  كبرية،  م�ساحة  ذو  املرفق  يكون  ما  عادة  وباملنا�سبة، 
على اخلريطة  و�سعه  بعد  لبيعه  النية  يبيتون  البع�س  اأن  ومبا  �سوارع، 
يحبها  مواقع  يف  اأحياًنا  ي�سعونه  فهم  واعتماده،  املخطط  لرخي�س 

القلب ومتالأ العن.

معي�سة  وعلى  التنمية،  على  تاأثريها  ولها  مزمنة  الق�سية  هــذه 
يظل  اأن  يجب  البداية  منذ  للمرافق  خ�س�س  وما  النا�س،  واقت�ساد 

للمرافق.
اإلى  الزمن  مع  حتولت  ثم  اأكــر،  عقارية  الق�سة  كانت  البدء  يف 
وتخطيط،  تقدير  ل�سوء  اإمــا  فرطت  التي  املعنية  ـــوزارات  ال اأح�سان 
التعليم  م�ساريع  يف  امللحوظ  التح�سن  ورغم  فيها،  ما  اأحد  لف�ساد  اأو 
وال�سحة، لكن طاملا هناك مبنى م�ستاأجر، فهناك م�سكلة وراءها مرفق 

مت التفريط فيه والتنازل عنه.
يجب اأن نحافظ على اأرا�سي املرافق حتى لو مل نكن نحتاج اإليها 
اليوم، لأنه بالتاأكيد �سنحتاج اإليها يف امل�ستقبل، ولو كانت بع�س اجلهات 

ح�سيفة ا�ستثمارًيا، لقامت با�ستثمارها اإلى حن حاجتها اليها.

القبلي مبا يف ذلك الرو�سة املطهرة الوارد فيها 
بن  »ما  و�سلم:  عليه  اهلل  �سلى  اهلل  ر�سول  قول 

بيتي ومنربي رو�سة من ريا�س اجلنة«.
من  الأول  ربيع  �سهر  من  ع�سر  الثالث  ويف 
املدينة  امللك �سعود  عام 1372هـــ/1953م زار 
املنورة، وكان اآن ذاك ولًيا للعهد، وو�سع حجر 
زوايا  اإحــدى  يف  اأحجار  اأربعة  وبنى  الأ�سا�س، 
وقال  الرحمة،  بــاب  يلي  مما  الغربي  اجلــدار 
ــه مــن ح�سن  ــاأن حــن و�ــســع تلك الأحـــجـــار: »ب

توفيق اهلل يل اأن �سرفني مولي والدي �ساحب 
اجلاللة بالنيابة عنه يف و�سع احلجر الأ�سا�س 
لهذا العمل اجلليل، وها اأنا - با�سم اهلل وعلى 
عن  بالنيابة  الأ�سا�س  احلجر  اأ�سع   - بركته 
اليوم  هــذا  يف  نف�سي  عــن  وبالأ�سالة  جاللته 
اأن يوفق لإمتامه  املبارك )الثنن( داعًيا اهلل 
على خري ما نتمناه وال�سالم« وقد ح�سر احلفل 
ممثلون عن الدول الإ�سالمية و�سفراوؤها وعدد 

كبري من املواطنن.

شبكة مواصالت سريعة 
في المدينة المنورة

احلراك  ي�سبح  اأن  املمكن  من  اأنه  موؤخًرا  الدويل  البنك  ن�سره  الذي  التقرير  يوؤكد 
جذب  عن�سر  ال�سريف،  النبوي  امل�سجد  زوار  من  الكبري  والعدد  باملوؤمترات  املرتبط 
ا اأن املدينة املنورة ت�ستطيع  للم�ستثمرين وال�سركات العاملية الباحثة عن ال�ستقرار، خ�سو�سً
اأن تقيم ندوات غري ر�سمية، مثل دعوة الفيزيائين وعلماء الفلك والأطباء، وغريها من 
ا اأنه ميكن اأن ي�ساف التحفيز الفكري اإلى اجلانب الروحي،  املوؤمترات العلمية، خ�سو�سً
لت�ستعيد املدينة دورها القيادي الفكري باإ�سهامها يف جيل املعرفة والن�سر واحلفاظ على 

دورها التاريخي والديني.
التحتية  البنية  يف  ال�سعودية  احلكومة  اأعلنتها  التي  ال�ستثمارات  اأن  التقرير  ويذكر 
ُتعد من اأهم واأكرب امل�ساريع، والتي تتمثل يف �سبكة موا�سالت �سريعة تربط بن املنطقة 
معرفة  مميزات  متتلك  التي  ال�سركات  لتجد  دقائق،  ت�ستغرق  رحلة  يف  النبوي  وامل�سجد 
قوية ت�سجيًعا على التمركز يف املدينة، يف ظل عقد موؤمترات عامة جتمع العقول العاملية 

العظيمة التي �ستجد حافًزا على املكوث يف املدينة املنورة.
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أصغر فائز بجائزة نوبل في االقتصاد
كينيث أرو..

وك��ان عمره وقتها 51 عاًما،  ع��ام 1972م  ذل��ك  أرو أصغر من حصل على جائزة نوبل يف االقتصاد، ح��دث  ُيعد كينيث 
والغريب يف قصته أنه لم يكن يود احلياة كاقتصادي، فقد كانت الرياضيات واإلحصاء الرياضي حبه األول الذي لم يتنازل 

عنه إال بعد أن فرغت جيوبه من املال وهو يدرس الرياضيات بجامعة كولومبيا فقدمت له كلية االقتصاد معونة مالية!!

لكن يف جميع م�ساعيه تقريًبا اأدخل اأرو احل�سابات 
الريا�سية ال�سارمة وكان له تاأثري رئي�سي يف التوجه نحو 

الريا�سيات الذي تت�سم به النظرية القت�سادية الآن.
واأرو ابن ملهاجر من رومانيا، وولد يف مدينة نيويورك 
يف عام 1921. و�ساأنه �ساأن العديد من اأبناء جيله، فقد 
اأثناء  يكرب  وهــو  حدثت  التي  بالختاللت  ب�سدة  تاأثر 
كم�سريف  الكرمية  والده  حياة  وانقلبت  الكبري.  الك�ساد 
والده.  دخل  وانخفا�س  زيادة  مع  كثرًيا  الأ�سرة  وتنقلت 

ويتذكر »انتهى بي الأمر اإلى اأن اأذهب اإلى 
ولكن  خمتلفة«.  عديدة  اأماكن  يف  مدار�س 

نيويورك  يف  اأخرى  مرة  الأ�سرة  ا�ستقرت  اأخــرًيا 
ثالث  ملــدة  هاري�س  تاون�سيند  مبدر�سة  التحق  حيث 

�سنوات لإكمال درا�سته باملدار�س الثانوية العامة )كنت 
�ساعة  ملــدة  الف�سل  يف  البقاء  طريق  عن  بذلك  اأقــوم 
بالريا�سيات يف هذه  وبداأ اهتمامه  اليوم(.  اإ�سافية يف 
عام  يف  الثانوية  املدر�سة  من  تخرج  وعندما  املدر�سة 
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ال�سمالية  اأمريكا  من 
ولكنه  ـــــــا،  اأوروب ــــى  اإل
كـــــان مـــهـــًمـــا لــتــوفــري 
اإنه  اأرو  وقــال  الــوقــود، 
ــل اإلـــــى طــريــقــة  ــو�ــس ت
ــهــالك  ــت ــس خلــفــ�ــس ا�
 ،%20 بن�سبة  ــوقــود  ال
اأبًدا  اجلي�س  يقنع  ومل 
تقنيته  ــخــدام  ــت ــس ــا� ب
ـــــه  ولـــكـــنـــه يـــقـــول »اإن
ا�ستخدمت  اأنها  يعتقد 
مــنــذ ذلـــك احلـــن يف 
ــجــاري«  ــت ـــطـــريان ال ال
وبــالإ�ــســافــة اإلــى ذلك 
فـــقـــد كـــانـــت بــحــوثــه 

يف  للريا�س  الأمــثــل  ال�ــســتــخــدام  ب�ساأن  ــا  اأ�ــســا�ــسً
عام  يف  ن�سرت  والتي  اجلوية«  الرحالت  تخطيط 

.1949
جامعة  اإلى  اأرو  عاد  احلرب،  انتهت  وعندما 
كولومبيا مبنحة درا�سية احُتفظ بها من اأجله اأثناء 
اأقوم  اأن  »كان يل  يعتقد  وكان  اجلي�س  خدمته يف 
ب�سيء مهم جًدا. فقد كنت اأ�سعر اأنني طالب جمد 

للغاية، ولكن بدون اأفكار جديدة«.
واأثناء البحث عن مو�سوع لدرا�سة الدكتوراه 
للبحوث  كولز  جلنة  اإلى  اأرو  1947ان�سم  عام  يف 
يف جمال علم القت�ساد بجامعة �سيكاغو  كباحث 
اللجنة  هــذه  وتــقــوم  التدري�س.  هيئة  يف  وع�سو 
عام  يف  كولز  األفريد  الأعمال  رجل  اأ�س�سها  التي 
القت�سادية  النظرية  بن  ال�سلة  بدرا�سة   ،1932
والريا�سيات والإح�ساء ويف جلنة كولز التقى اأرو 
ومل  هناك  تدر�س  كانت  التي  �سفايتزر،  ب�سلمى 
عرفته  ولكنها  فح�سب،  العام  ذلــك  يف  يتزوجها 
اأرو  ــذي دعــا  بخبري الإحــ�ــســاء م.اأ.غــري�ــســيــك ال
وهي  رانــد،  موؤ�س�سة  يف  التايل  ال�سيف  لق�ساء 
وقال  ال�سيا�سات،  تفكري عاملية يف جمال  موؤ�س�سة 

اأرو »اإن �سيف 1948، كان عام انطالقي«.

وبالتايل  جًدا..  فقراء  نزال  ل  »كنا  يقول   ،1936
األتحق  لكي  الوحيدة  احلقيقية  الفر�سة  كانت 

بالكلية تتمثل يف كلية مدينة نيويورك املجانية«.
من  عانوا  الذين  ال�سباب  من  العديد  ومثل 
عدم  مــن  بالقلق  اأ�سعر  »كــنــت  الك�ساد،  ويـــالت 
ــان الــ�ــســوؤال هــو كيف ميكن  اإيــجــاد وظــيــفــة... وك
حل  هناك  وكــان  اآمــنــة؟  وظيفة  على  اأح�سل  اأن 
املدار�س  يف  ريا�سيات  كمدر�س  العمل  وهو  واحد 
جمايل  يف  اأرو  تخ�س�س  لذلك،  ونتيجة  الثانوية« 
اأن  اأنه وجد  الريا�سيات والتعليم على الرغم من 

دورات التعليم »مل تكن ملهمة للغاية«.
قر�ض ل�شداد امل�شاريف:

جامعة  يف  �سنوات  عــدة  بعد  حــدث  ومثلما 
اأرو تدري�س الريا�سيات وقد  كولومبيا، مل ي�ستطع 
املتقدمن  عــدد  قبول  يف  كبري  تاأخر  هناك  كــان 
كمدر�سن  للعمل  الالزم  الختبار  اجتازوا  الذين 
مدينة  اأن  لــدرجــة   1933 عــام  يف  للريا�سيات 
ــبــارات مــنــذ ذلـــك احلــن  نــيــويــورك مل جتــر اخــت
الأف�سل  »اأنه من  قرر  اإنه  اأرو  قال  لذلك،  ونتيجة 
الوظيفة.  هذه  اأجل  من  �سيء  بكل  يخاطر  األ  له 
ولذلك تعلمت اأن اأقوم ب�سيء ا�سمه الإح�ساء وبداأ 
كولومبيا  جامعة  كانت  اأن  وحدث  به...  اهتمامي 
اأن  لــلــدرا�ــســة«. وبــعــد  ــظ هــي املــكــان  حل�سن احل
اقر�س   ،1940 عام  يف  نيويورك  كلية  من  تخرج 
والده نقوًدا ل�سداد م�ساريفه يف جامعة كولومبيا 
ولكنني  الريا�سيات...  بق�سم  ب�سهولة  و»التحقت 
اأن  حياتي  بقية  طـــوال  تعلمت  ومثلما  اأدركــــت، 
الباحثن يف جمال الريا�سيات ينظرون با�ستعالء 

اإلى الباحثن يف جمال الإح�ساء«.
القت�ساد.  علم  لتعلم  دوؤوًبـــا  عماًل  اأرو  عمل 
الختبار  واجــتــاز  املوؤهلة  ـــدورات  ال جميع  واأكــمــل 
عام  نهاية  يف  الدكتوراه  لدرا�سة  املطلوب  ال�سفوي 
اأمامه  عائًقا  العاملية  احلرب  وقفت  ولكن   .1941
مما اأدى اإلى توقفه عن الدرا�سة موؤقًتا. ويقول »كان 
من الوا�سح اأنني �ساأن�سم ل�سفوف اجلي�س« ولذلك 
بدًل من انتظار ال�ستدعاء قرر اأن يبحث عن �سيء 
ميكن اأن يكون مهتًما به. »واأقرب �سيء وجدته هو 
اجلوية  للقوات  حيوي  ن�ساط  وهو  بالطق�س«  التنبوؤ 

التي كانت اآنذاك جزًءا من اجلي�س الأمريكي.
ودر�س اأرو الأر�ساد اجلوية يف جامعة نيويورك 
جزء  كان  حيث  بحوث  مركز  يف  بالعمل  كلف  ثم 
التنبوؤات  جــودة  من  »التحقق  يف  يتمثل  عمله  من 
حقيقية:  »م�سكلة  ا  اأي�سً وجــد  ولكنه  بالطق�س« 
كيف ت�ستخدم التنبوؤات بالريا�س لتوجيه الطائرة 
بحيث ميكن اأن ت�ستفيد الطائرة من الرياح؟« ومل 
اأكرب  ب�سرعة  الطائرات  لو�سول  مهًما  ذلك  يكن 

ويف املحادثات يف موؤ�س�سة راند مع الفيل�سوف 
هيلمر،  اأولف  الأملــــاين  امل�ستقبل  علم  وبــاحــث 
نظرية  حــول  ر�سالته  اإعـــداد  فكرة  اأرو  ا�ستلهم 
الختيار الجتماعي. وكان املفهوم جديًدا لدرجة 
يعلم  يكن  مل  هارت  األــربت  درا�سته،  م�ست�سار  اأن 
اأرو »لكن ثقة  اأرو ي�ستك�سفه. وقال  �سيًئا عما كان 
هــارت بي كانت كــبــرية... وقــال اأنــا ل اأعــرف ما 

الذي يدور يف هذا املو�سوع ولكنني اأثق بك«.
الختيار  بعنوان  وكتاب  الدكتوراه  ر�سالة  ويف 
عام 1951،  ن�سر يف  الفردية،  والقيم  الجتماعي 
وهو العام الذي ح�سل فيه على درجة الدكتوراه، 
و�سع اأرو اأ�س�ًسا ملجال نظرية الختيار الجتماعي، 
مثل  ق�سايا  الريا�سيات  با�ستخدام  تبحث  التي 
الناخبن عن  الآراء املختلفة لأفراد  كيف تنعك�س 
وفيما  النتخابات.  نتائج  يف  والق�سايا  املر�سحن 
الآن نظرية ال�ستحالة )اأو ما هو ممكن(  ي�سمى 
ال�سروط  بع�س  تفر�س  عندما  اإن���ه  ق��ال  الأرو، 
املعقولة ب�ساأن العدالة، فاإنه من امل�ستحيل اأن يعرب 
نظام الت�سويت بدقة عن التف�سيالت املجتمعية.

�سروط.. للأ�سعار
مفتاح  الــدكــتــوراه  لر�سالة  اأرو  اإكــمــال  كــان 
ر�سالة  من  انتهيت  اأنني  »مبجرد  ويقول  جناحه 
الدكتوراه ب�ساأن الختيار الجتماعي، بداأت اأنطلق 

نوًعا ما«.
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نظرية  على  املتقدمة  الريا�سيات  اأرو  وطبق 
ـــى الباحث  الـــتـــوازن الــعــام، وهـــي فــكــرة تــرجــع اإل
ــت  ــرا�ــس يف عــام 1874وكــان القــتــ�ــســادي لــيــون وال
اآدم �سميث كان على حق  اأن  اإلى حد ما على  دلياًل 
ول توؤدي الأعداد التي حت�سى من اجلهات الفاعلة 
اأغرا�سها  حتقيق  اإلـــى  ت�سعى  الــتــي  القت�سادية 
الذاتية اإلى حد اإحداث فو�سى ولكنها تكون موجهة 
عن طريق »يد خفية« ينتج عنها نظام لإنتاج ال�سلع 
وتقدم اخلدمات وا�ستحداث الوظائف منظم ن�سبًيا 

على نطاق القت�ساد باأكمله.
ي�سري  ال�سوق  ــوازن  ت فــاإن  القت�ساد،  علم  ويف 
الطلب  عندها  يت�ساوى  الأ�سعار  من  جمموعة  اإلــى 
حتليل  ويــتــنــاول  ال�سلع  جلميع  بالن�سبة  والــعــر�ــس 
التوازن اجلزئي الطلب على �سلعة ما )اأو املعرو�س 
الأ�سعار  جميع  تثبيت  مع  ل�سعرها،  كدالة  منها( 
جميع  ــى  اإل العام  الــتــوازن  حتليل  وينظر  الأخـــرى. 
مع  يت�ساوى  الطلب  واأن  متغرية  ب�سفتها  الأ�سعار 
قد  املثال،  �سبيل  وعلى  الأ�سواق.  جميع  يف  العر�س 
الأ�ــســواق  يف  الطبيعي  الغاز  على  الطلب  يعتمد  ل 
النفط  اأ�سعار  على  ولكن  فقط  �سعره  على  العاملية 
والوقود الأحفوري وال�سلع واخلدمات التي قد تكون 
الطاقة  باأ�سواق  القدر  بنف�س  فورية  غري  عالقة  لها 

ا على الأجور واأ�سعار الفائدة. واأي�سً
ويف عام 1954 و�سع اأرو وهو يعمل مع الباحث 
االقت�سادي الفرن�سي جريارد ديربو، ال�سروط العام 
لالأ�سعار التي يت�ساوى عندها العر�س الكلي والطلب 
با�سم  الآن  )واملعروفة  القت�ساد  يف  بند  لكل  الكلي 
ليونيل  وتو�سل  العام(.  للتوازن  اأرو-ديـــربو  منــوذج 
ماكنزي، وهو يعمل مبفرده اإلى نتيجة مماثلة ولكن 
وديــربو  اأرو  وا�ستند  مــا  حــد  ــى  اإل خمتلفة  بطريقة 
اإلى   )1983 عام  يف  نوبل  جائزة  على  )احلا�سالن 
املباريات،  نظرية  يف  اأعدها  التي  نا�س  جون  اأفكار 
والتي كانت يف ذلك الوقت جماًل جديًدا للدرا�سة يف 
الريا�سيات وتتناول بالتحليل ا�سراتيجيات املناف�سة 
على  امل�ساركن  اأحد  اأعمال  نتيجة  فيها  تعتمد  التي 
اأعمال الآخرين والتي ح�سل ب�ساأنها نا�س على جائزة 

نوبل يف عام 1994.
ليونيد  ويف عمل لحق مبا يف ذلك ما كتبه مع 
وكيف  الأ�سواق  ا�ستقرار  مو�سوع  اأرو  بحث  هيوروز، 
ت�سبط الأ�سعار لتحقيق التوازن بن العر�س والطلب.

اإلى تطوير مناذج  العام  التوازن  اأدى فكر  وقد 
بن  التفاعالت  �سراحة  تــدرج  وجتريبية  نظرية 
جانبي  مًعا  تربط  التي  تلك  مثل  القت�ساد  اأجــزاء 

ال�ستهالك والإنتاج.
وت�ستخدم مناذج التوازن العام هذه يف العديد 

من جمالت علم القت�ساد. ففي املالية العامة 

النماذج  هذه  ا�ستخدام  ميكن  الدولية،  والتجارة 
لتقييم ما اإذا كانت البلدان يف و�سع اأف�سل اأو اأ�سواأ 
نتيجة تغيريات يف ال�سرائب والتعريفات، ويف اأوائل 
قدمي  زميل  وهو  �سوفن،  جون  و�سع  ال�سبعينيات 
لأرو يف جامعة �ستانفورد، بال�سراك مع الباحث 
منوذج  اأول  وايل،  جــون  الربيطاين  القت�سادي 
توازن عام تطبيقي لالقت�ساد الأمريكي لتقييم اأثر 
التغيريات ال�سريبية. وعندما تطبق هذه النماذج 
على التنمية القت�سادية ميكنها اأن تقيم كيف يوؤثر 

منو قطاع الت�سدير على الأجور.
اقت�شاد الرفاهية

نظرية  اأرو  اأدخـــل  اأن  وبعد   ،1951 عــام  يف 
الريا�سيات  طبق  مبا�سرة،  الجتماعي  الختيار 
املعني  الرفاهية  اقت�ساد  جمــال  على  املتقدمة 
من  و�سع  وهو  للمثالية،  باريتو  نظرية  ي�سمى  مبا 
حاًل  اأح�سن  واحــد  �سخ�س  جعل  فيه  امل�ستحيل 
نظرية  ومتثل  حاًل.  اأ�سواأ  اآخر  �سخ�س  دون جعل 
باريتو للمثالية معياًرا لقيا�س ما اإذا كان اقت�ساد 
ــى  الأول النظرية  وت�سف  جيد.  ب�سكل  يعمل  مــا 
فيها  يـــوؤدي  التي  الــظــروف  الرفاهية  لقت�ساد 
للموارد  اأمثل  تخ�سي�س  اإلى  تناف�سي  عام  توازن 
الثانية  النظرية  وت�سف  باريتو،  لنظرية  وفًقا 
الظروف التي ميكن مبوجبها حتقيق نتيجة باريتو 
املثلى لقت�ساد ما بتوازن تناف�سي ونوع من اإعادة 
اأرو هاتن  التوزيع للموارد. وقد عممت معاجلات 
النظريتن بحيث ميكن تطبيقهما عندما ل يكون 
اأو  اخلــدمــات  اأو  ال�سلع  بع�س  على  طلب  هناك 

ي�سري  وما  كثرًيا،  يحدث  ما  وهو  منها،  معرو�س 
اإليه القت�ساديون با�سم »حل الزاوية«.

الأ�سل  يف  العام  التوازن  نظرية  تت�سمن  ومل 
ونظًرا  املخاطر.  اأو  اليقن  عدم  من  عن�سر  اأي 
اأدخل  الأ�سواق  املخاطر يف  �سد  التاأمن  ل�سعوبة 
جتمع  �سلعة  وهي  »الطارئة«،  ال�سلعة  مفهوم  اأرو 
بن اخل�سائ�س املادية ل�سلعة ما وبن ما يدور يف 
العامل الذي ت�سلم فيه )القمح املنتج خالل فرة 
ي�سهد  عــام  يف  املنتج  القمح  عن  يختلف  جفاف 
اأرو بعد ذلك ورقة مالية حتقق  وفرة(. وافر�س 
عائًدا يعتمد على حالة العامل. وهذه الورقة املالية 
اأ�سا�س  هــي  املالية  اأرو  ورقــة  با�سم  تعرف  التي 
يف  للم�ساركن  وت�سمح  املعا�سرة.  التمويل  نظرية 
التي  ال�سلع  ال�سوق بتحقيق وفورات على عدد من 
يحتاجون اإليها للتجارة. وعلى �سبيل املثال، ميكن 
امل�ستقبل  لبيع قمحهم يف  اإبرام عقود  للمزارعن 
ب�سعر حمدد للتاأمن �سد خماطر انخفا�س ال�سعر 
ا كبرًيا. وميكن تداول هذه العقود الآجلة  انخفا�سً
توقعات  فيها  للم�ساركن  تكون  �سوق  بعد ذلك يف 

خمتلفة ب�ساأن الأ�سعار.
ب�ساأن   1963 لــعــام  اأرو  ــة  درا�ــس واأو�ــســحــت 
الطبية  للرعاية  الرفاهية  واقت�ساد  اليقن  عدم 
ال�سعوبات التي تواجه ت�سميم �سوق تعمل ب�سكل 
جيد يف جمال الرعاية الطبية لأن بع�س امل�ساركن 
لديهم معلومات اأكر من غريهم، مثل الفجوة يف 
ل  ولأنه  ومر�ساهم،  الأطباء  بن  الطبية  املعرفة 
ال�سوق.  الأ�سعار يف هذه  توجد مناف�سة من حيث 

المجهر
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وقد اأثبت اأرو الأهمية املركزية للمخاطر الأخالقية 
على  الطلب  ــادة  زي مثل  الطبية،  الرعاية  �سوق  يف 
الرعاية الطبية من قبل املر�سى الذين لديهم تاأمن. 
اإن  الــبــارزيــن  القت�ساد  خــرباء  مــن  جلنة  وقــالــت 
تاأثرًيا  الأكر  الع�سرين  املقالت  املقالة كانت �سمن 
يف جملة American Economic Review، وهي 

املن�سور الرئي�سي للرابطة القت�سادية الأمريكية.
حياة جديدة يف ا�شتانفورد

لعلم  التجريبية  امل�ساكل  اإزاء  اأرو  قلق  واأدى 
القت�ساد والق�سايا الجتماعية وال�سيا�سية اإلى تنقله 
دعم  على  والعمل  املناخ  تغري  جمــال  يف  العمل  بن 
من  اأرو  كــان  وقــد  النامية.  القت�سادات  يف  ــدواء  ال
اأوائل امل�ساهمن يف الهيئة احلكومية الدولية املعنية 

بتغري املناخ، التي توفر تقديرات موثوقة عن تاأثريه.
وركز جزء كبري من عمله يف جمال تغري املناخ 
يف  يحدث  اأن  ميكن  ملا  الأفـــراد  تقييم  طريقه  على 
امل�ستقبل. ويف مقالة حديثة ن�سرت موؤخًرا يف جملة 
العمل  يف  امل�ساركون  واملوؤلفون  اأرو  يدعي   ،Nature
اأن احلكومة الأمريكية قدرت تكلفة الكربون باأقل من 
كاأ�سا�س خلطتها  اأوباما  اإدارة  وت�ستخدمها  حجمها، 

للحد من انبعاثات الكربون من حمطات الطاقة.
املعهد  جلنة  اأرو  تراأ�س  الأخــرية،  ال�سنوات  ويف 
امل�سادة  العالجات  دعــم  فكرة  اأيـــدت  التي  الطبي 
البلدان  يف  معقولة  باأ�سعار  تتوافر  لكي  للمالريا 
ا من املوؤ�س�سن الأو�سياء  منخف�سة الدخل. وهو اأي�سً
ملنظمة »القت�ساديون من اأجل ال�سالم والأمن« التي 
تلتزم بدعم احللول غري الع�سكرية للتحديات العاملية.

جامعة  يف  اأرو  ق�ساها  �سنة   11 وبا�ستثناء 
اإلــى عــام 1979،  هــارفــارد من عــام 1968 

ذكريات
يتذكر الطالب ح�سور اأرو املميز يف حلقات نقا�س الكلية، وعلى �سبيل املثال، فقد 
يبدو يف بداية حلقة النقا�س م�سغوًل اأو حتى نائًما قلياًل. ولكنه يحول انتباهه فجاأة اإلى 
ال�سبورة، ويفكر ملًيا لب�سع دقائق فيما كتبه املتحدث، ثم ي�سري اإليه باأدب اإلى خطاأ فادح 
اإلى الطالب ولكنه توقف عن  اأرو، الذي ل يزال يقدم امل�سورة  يف خط التفكري. ويقلل 
التدري�س بعد تقاعده يف عام 1991، من حجم مهاراته داخل الف�سل. ويتذكره بع�س 
ال�سبورة،  ال�سابقن وهو يطرح الكثري من الأفكار يف نف�س الوقت تقريًبا على  الطالب 
وهو يقذف الطبا�سري �سعوًدا وهبوًطا دون اإ�سقاطها، ويتذكرون اأن جماراته يف الف�سل 

كانت متثل حتدًيا.

فقد ق�سى اأرو م�سريته املهنية يف جامعة �ستانفورد. 
اأ�سبح  ما  و�سرعان  اإليها يف عام 1949،  فقد و�سل 
العمليات  وبــحــوث  والإحــ�ــســاء  لقت�ساد  ا�ــســتــاًذا 
مركًزا  ت�سبح  اأن  على  �ستانفورد  جامعة  و�ساعد 
القيا�سي  والقت�ساد  القت�سادية  النظرية  لدرا�سة 

والريا�سيات التطبيقية.
وح�سل اأربعة من طالبه من جامعتي �ستانفورد 
وهارفارد على جائزة نوبل، وهم جون هار�ساين يف 
عام 1994، ومايكل �سبن�س يف عام 2001، واإيريك 
واأ�سار   .2007 عام  يف  ماير�سون  وروجــر  ما�سكن، 
�سبن�س يف �سريته الذاتية عن جائزة نوبل اإلى املركز 
الرهيب الذي يتمتع به اأرو بن طالبه. حيث قال »اإن 
القت�ساد  اأرو يف جمال علم  و�سف م�ساهمات كن 
يف الن�سف الثاين من القرن الع�سرين يقرب كثرًيا 

خالل  القت�ساد  علم  تطور  و�سف  جمرد  من  جًدا 
تلك الفرة«. وي�سري طالب جامعة �ستانفورد ال�سابق 
رو�س �ستار، الذي و�سع جمال تطبيق نظرية التوازن 
العام، اإلى املودة التي األهمها اأرو للجميع. وقال �ستار 
حًبا  يحبونه  اأرو  اإن »طالب  الهاتف  مقابلة عرب  يف 

جًما. وقال اإنه ي�ساطر ذكاءه وب�سريته معنا«.
ا من اأفراد اأ�سرة اأكادميية بارزة.  واأرو هو اأي�سً
بجامعة  متقاعد  اأ�ستاذ  �سمرز،  اأنيتا  ف�سقيقته، 
بن�سلفانيا، حيث كان زوجها الراحل، روبرت، يعمل 
وا�سمه  اأرو  �سقيقة  وابن  القت�ساد.  اأ�ستاًذا يف علم 
جامعة  يف  �سهري  اقت�سادي  خبري  �سمرز  لوران�س 
بول  الراحل  وكان  للجامعة.  �سابق  ورئي�س  هارفارد 
�سامويل�سون الذي اأ�سبح يف عام 1970 اأول مواطن 
اأمريكي يح�سل على جائزة نوبل يف علم القت�ساد، 

�سيقيق روبرت �سمرز.
وحتى ال�سنوات الأخرية، كان اأرو ي�ستقل 
اجلامعي،  احلــرم  اإلــى  للو�سول  دراجته 
يدخل  وهو  ال�سابقون  الطالب  ويتذكره 
وبروز  راأ�سه،  على  الدراجة  خوذة  مرتدًيا  الف�سل 

م�سخة هواء من حقيبته. 
وقال اأرو البالغ من العمر 93 عاًما اإن حل امل�ساكل 
اأن يحل  واإنــه مبجرد  الذي كان دائًما ما يحفزه  هو 
الهتمام  اأفقد  باأنني كنت  »اأعــرف  امل�ساكل  اإحــدى 
نوًعا ما«. ولهذا ال�سبب على الرغم من اأنه ح�سل على 
فهو  العام،  التوازن  نظرية  ب�ساأن  لعمله  نوبل  جائزة 

اأكر فخًرا بعمله على نظرية الختيار الجتماعي.

مقال  على  الرئي�سية  مادته  يف  املو�سوع  اعتمد 
جمالت  يف  م�ست�سارة  �ستوت�سكي  جانيت  للباحثة 
للتنمية  الكلي  والقت�ساد  واملراأة  املالية  ال�سيا�سات 

و�سندوق النقد الدويل
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مؤشرات - أداء شركات الوساطة

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

Member Activity  - October 2014

�سركة الو�ساطة
الرتتيبالن�شبةال�شفقاتالرتتيبالن�شبةكمية التداوالتالرتتيبالن�شبة قيمة التداول

Member Name
VALUE %PositionVOLUME %PositionTRADES %Position

3AlJazira Capital%1488,50311.50%11,494,859,946.0018.39%43,428,350,797.0016.34  اجلزيرة كابيتال

1Al Rajhi Capital%2862,26220.30%21,219,467,680.0015.00%38,722,155,037.2014.57الراجحي املالية 

6HSBC Saudi Arabia Limited%4326,7607.69%3772,382,981.009.50%27,607,432,381.5510.39اإت�س اإ�س بي �سي العربية ال�سعودية املحدودة

2NCB Capital%3521,80712.28%4826,245,480.0010.16%25,895,429,842.309.74 الأهلي كابيتال

4Samba Capital%5477,29911.24%5758,078,700.009.32%24,512,241,176.809.22    �سامبا كابيتال   

5Saudi Fransi Capital%6334,6837.88%6599,875,943.007.38%20,145,034,362.257.58ال�سعودي الفرن�سي كابيتال

Riyad Capital 7%7322,2237.59%7431,691,216.005.31%14,415,020,502.005.42 الريا�س املالية   

10AlIstithmar Capital%8129,1753.04%8379,514,178.004.67%13,596,984,183.755.12الإ�ستثمار لالأوراق املالية والو�ساطة 

8ANB Invest%9199,0534.69%9373,265,348.004.59%12,686,716,323.854.77  العربي لالإ�ستثمار 

9Derayah Financial%10165,5613.90%10274,818,858.003.38%9,626,313,364.503.62دراية املالية

Saudi Hollandi Capital 12%1269,8171.64%11155,290,951.001.91%5,614,814,524.852.11 ال�سعودي الهولندي املالية

13Falcom Investment Company%1168,6481.62%12174,461,603.002.15%5,114,392,643.001.92 فالكم للخدمات املالية  

11Al Bilad Investment Company%1371,5011.68%13141,598,109.001.74%4,783,438,629.601.80  البالد لالإ�ستثمار

14Alinma Investment Company%1448,4831.14%1491,038,977.001.12%2,865,456,058.751.08  الإمناء لال�ستثمار    

15Aloula Geojit%1531,2980.74%1580,622,146.000.99%2,269,199,783.900.85الولى جوجيت كابيتال 

16Al Nefaie Investment Group%1723,8490.56%1648,465,699.000.60%1,745,604,359.850.66  جمموعة النفيعي لالإ�ستثمار 

18Muscat Capital%1612,4130.29%1749,790,145.000.61%1,697,389,447.800.64 م�سقط املالية 

17EFG_Hermes KSA%2013,8190.33%1832,810,936.000.40%1,572,165,109.300.59املجموعة املالية هريمي�س ال�سعودية

20Jadwa Investment%219,9000.23%1925,339,850.000.31%1,363,561,568.800.51جدوى لال�ستثمار 

22%228,3520.20%2020,899,051.000.26%1,115,828,236.150.42مرييل لين�س اململكة العربية ال�سعودية 
 Merrill Lynch Kingdom of
Saudi Arabia

19Morgan Stanley Saudi Arabia%2410,1030.24%2117,647,756.000.22%1,064,866,103.800.40      مورغان �ستانلي ال�سعودية   

21%198,5580.20%2232,940,894.000.41%924,416,869.150.35 ال�سرق الأو�سط لال�ستثمار املايل  
 Middle East Financial
Investment Company

25Audi Capital%237,2410.17%2319,594,875.000.24%908,499,353.250.34عودة كابيتال 

28Al-Khair Capital Saudi Arabia%185,1230.12%2447,105,465.000.58%818,763,156.950.31اخلري كابيتال ال�سعوديه        

27%285,3400.13%2511,323,269.000.14%812,755,884.000.31   دويت�سه لالأوراق املالية  
 Deutsche Securities Saudi
Arabia

23Arbah Capital%258,2840.20%2616,382,927.000.20%765,554,357.200.29    اأرباح املالية 

26Credit Suisse Saudi Arabia%276,9260.16%2712,214,035.000.15%757,573,589.550.29   كريديت �سوي�س العربية ال�سعودية   

24Osool Capital%267,6740.18%2813,986,436.000.17%558,445,730.850.21اأ�سول املالية 

الإمارات دبي الوطني كابيتال ال�سعودية 
29Emirates NBD Capital KSA%292,0660.05%296,530,414.000.08%280,587,286.250.11املحدودة

30The Investor for Securities%301,2690.03%302,592,848.000.03%101,294,537.400.04 امل�ستثمر لالأوراق املالية    

265,770,285,201.608,130,836,716.004,247,990املجموع
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اداء �سركات الو�ساطة )جميع عمليات البيع وال�سراء عن طريق االنرتنت( اكتوبر 2014م

Internet Activity - October  2014

�سركة الو�ساطة
الرتتيبالن�شبةال�شفقاتالرتتيب الن�شبةكمية التداوالت الرتتيبالن�شبةقيمة التداول

Company Name
Internet Value

 Internet
Value Ratio

 Value
Rank

 Internet
Volume

 Internet
Volume Ratio

 Volume
Rank

 Internet
Trades

 Internet
Trades Ratio

 Trades
Rank

2AlJazira Capital%1435,42913.30%11,365,747,43723.23%39,233,630,941.8521.23  اجلزيرة كابيتال

1Al Rajhi Capital%2627,47719.17%2818,086,32113.91%25,151,183,823.7013.61الراجحي املالية 

3Samba Capital%3425,91913.01%3601,034,30710.22%19,459,152,117.1510.53 �سامبا كابيتال 

7HSBC Saudi Arabia Limited%5231,5397.07%4490,375,4318.34%17,457,728,379.759.45  اإت�س اإ�س بي �سي العربية ال�سعودية املحدودة  

4NCB Capital%4420,12012.83%5577,294,2609.82%17,409,642,048.309.42 الأهلي كابيتال 

5Saudi Fransi Capital%6283,8448.67%6487,203,2108.29%16,055,518,361.658.69ال�سعودي الفرن�سي كابيتال

8Derayah Financial%8154,8004.73%7256,666,5374.37%8,966,017,118.454.85  دراية املالية

Riyad Capital 6%7235,4297.19%8270,985,9734.61%8,833,520,909.804.78  الريا�س املالية  

9ANB Invest%9106,7003.26%9187,341,6073.19%6,372,123,433.153.45  العربي لالإ�ستثمار 

10AlIstithmar Capital%1071,4182.18%10186,166,9493.17%6,158,355,799.603.33الإ�ستثمار لالأوراق املالية والو�ساطة 

11%1165,2571.99%11167,418,2392.85%4,848,848,033.952.62 فالكم للخدمات املالية 
 Falcom Investment
Company

12%1256,7031.73%1293,548,9791.59%3,177,499,192.501.72   البالد لالإ�ستثمار
 Al Bilad Investment
Company

Saudi Hollandi Capital 14%1536,6031.12%1365,995,9441.12%2,449,115,367.801.33 ال�سعودي الهولندي املالية 

15Aloula Geojit%1330,2200.92%1477,868,7981.32%2,182,963,172.601.18الولى جوجيت كابيتال   

13%1439,4721.21%1571,454,3751.22%2,041,200,103.401.10  الإمناء لال�ستثمار   
 Alinma Investment
Company

16Al Nefaie Investment Group%1621,6680.66%1643,635,8660.74%1,591,194,174.950.86جمموعة النفيعي لالإ�ستثمار  

17Muscat Capital%179,9520.30%1743,383,9930.74%1,388,042,162.950.75م�سقط املالية 

20%183,6990.11%1842,898,4170.73%694,700,345.550.38اخلري كابيتال ال�سعوديه
 Al-Khair Capital Saudi
Arabia

19Arbah Capital%196,8260.21%1914,456,7780.25%621,882,703.200.34اأرباح املالية    

18Osool Capital%207,2710.22%2012,906,0920.22%508,157,347.150.27  اأ�سول املالية  

21%211,8170.06%212,565,5720.04%84,338,595.100.05    ال�سرق الأو�سط لال�ستثمار املايل  
 Middle East Financial
Investment Company

23Jadwa Investment%225520.02%221,609,5590.03%71,654,174.300.04 جدوى لال�ستثمار 

22EFG_Hermes KSA%236330.02%23917,2150.02%36,141,624.200.02 املجموعة املالية هريمي�س ال�سعودية

24Emirates NBD Capital KSA%241710.01%24152,2750.00%8,116,973.050.00 الإمارات دبي الوطني كابيتال ال�سعودية املحدودة  

25The Investor for Securities%251300.00%25128,6600.00%6,599,956.750.00 امل�ستثمر لالأوراق املالية  

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

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

26Audi Capital%2600.00%2600.00%0.000.00 عودة كابيتال 

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

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

184,807,326,860.855,879,842,7943,273,649
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مؤشرات - المستثمرون حسب الجنسية

اإح�شائيات التداول ح�شب ت�شنيف اجلن�شية و نوع امل�شتثمر �شبتمرب 2014

قيمة االأ�شهم املتداولة )%( – اجلن�شية 

اأجنبي
)اإتفاقية مبادلة(

1.73%

 موؤ�س�سات
9.64%  اأفراد

88.64%

 قيمة االأ�شهم املتداولة )%( - نوع امل�شتثمر

 �سعودي
94.49%

اأجنبي )مقيم و 
 اإتفاقية مبادلة(

3.43%

 خليجي
2.08%

إحصائيات التداول )تصنيف الجنسية و نوع المستثمر( - أكتوبر 2014
املتداولة  لالأ�سهم  الإجمالية  القيمة  بلغت 
خالل �سهر اأكتوبر 2014م 132.8 مليار ريال، 
�سهر  تـــداولت  عن   %34.1 قــدره  بانخفا�س 

�سبتمرب من العام 2014.
امل�ستثمر. • نوع 

»الأفـــراد«   �سراء  عمليات  قيمة  بلغت   •
 ،)%87.58( �سعودي  ريــال  مليار   116.37
 119.20 الــبــيــع   عمليات  قيمة  بلغت  فيما 

مليار ريال �سعودي )%89.70(.
»املوؤ�س�سات«   �سراء  عمليات  قيمة  بلغت   •
 ،)%11.15( �سعودي  ريال  مليار   14.82

 10.80 البيع    عمليات  قيمة  بلغت  فيما 
مليار ريال �سعودي )%8.13(. 

 – »الأجــانــب  �سراء  عمليات  قيمة  بلغت   •
ريــال  مــلــيــار  ــة« 1.69  ــادل مــب ــفــاقــيــات  اإت
قيمة  بــلــغــت  فــيــمــا   ،)%1.27( �ــســعــودي 
�سعودي  ريــال  مليار   2.89 البيع  عمليات 

.)%2.18(
اجلن�سية.  •

»امل�ستثمر  �ــســراء  عمليات  قيمة  بلغت   •
�سعودي  ريــال  مليار   126.36 ال�سعودي« 
عمليات  قيمة  بلغت  فيما   ،)%95.09(

�ــســعــودي  ريــــال  ــيــار  مــل  124.76 ــبــيــع  ال
.)%93.88(

»امل�ستثمر  ــراء  �ــس عمليات  قيمة  بلغت   •
�سعودي  ـــال  ري مــلــيــار   2.60 اخلــلــيــجــي«  
البيع   بلغت قيمة عمليات  )1.95%(، فيما 

2.94 مليار ريال �سعودي )%2.21(.
»امل�ستثمر  ــراء  �ــس عمليات  قيمة  بلغت   •
املــبــادلــة«  واإتــفــاقــيــات  – املقيم  الأجــنــبــي 
 ،)%2.96( �ــســعــودي  ريـــال  مليار   3.93
فيما بلغت قيمة عمليات البيع 5.19 مليار 

ريال �سعودي )%3.90(.

ب�����رع�����اي�����ة

عدد ال�شفقاتكمية االأ�شهم*%قيمة االأ�شهمنوع امل�شتثمراجلن�شية

راء
�س

�سعودي
3,644,850,2551,902,557%113,904,594,15085.72اأفراد

264,266,830118,121%12,454,334,0109.37موؤ�س�سات

خليجي
7,649,2294,204%234,687,0540.18اأفراد

50,304,82819,484%2,363,189,2631.78موؤ�س�سات

69,793,66964,144%2,235,640,3621.68اأفراداأجنبي )مقيم(

28,553,54715,485%1,692,697,7621.27اأجنبي )اإتفاقية مبادلة(

4,065,418,3582,123,995%132,885,142,600.80100.00اإجمايل ال�سراء

يع
ب

�سعودي
3,694,126,5421,958,027%116,630,055,59287.77اأفراد

186,514,56153,753%8,125,829,1766.11موؤ�س�سات

خليجي
8,275,8494,591%268,747,5470.20اأفراد

60,330,05422,873%2,671,565,3382.01موؤ�س�سات

69,512,40659,469%2,296,703,8531.73اأفراداأجنبي )مقيم(

46,658,94625,282%2,892,241,0952.18اأجنبي )اإتفاقية مبادلة(

4,065,418,3582,123,995%132,885,142,600.80100.00اإجمايل البيع
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املوؤ�سر  اأغلق  م   2014 اأكتوبر  �سهر  نهاية  يف 
عند  )تــــداول(  ال�سعودية  املالية  لل�سوق  الــعــام 
 819.87 منخف�سًا  نقطة،   10،034.92 م�ستوى 

نقطة 7.55(%) مقارنة بال�سهر ال�سابق. 
حتى  العام  بداية  من  املوؤ�سر  لأداء  وبالن�سبة 
 %17.57 قدره  ايجابيًا  عائدًا  حقق  فقد  تاريخه 
)1،499.32 نقطة(. وقد كانت اأعلى نقطة اإغالق 
م   2014/10/02 يوم  يف  ال�سهر  خالل  للموؤ�سر 

عند م�ستوى 10،851.48 نقطة.
يف  امل�سدرة  لالأ�سهم  ال�سوقية  القيمة  بلغت 
مليار   2،044.36 م،   2014 اأكتوبر  �سهر  نهاية 

ريال اأي ما يعادل 545.16 مليار دولر اأمريكي، 
مقارنة   %7.64 ن�ســــبته  بلغت  اإنخفا�سًا  م�سجلة 

بال�سهر ال�سابق.
املتداولة  لالأ�سهم  الإجمالية  القيمة  بلغت 
ريــال  مليار   132.89 م،   2014 اأكــتــوبــر  ل�سهر 
وذلك  اأمريكي  دولر  35.43مليار  يعادل  ما  اأي 
ال�سهر  عن   %34.10 ن�ســــبته  بلغت  باإنخفا�س 

ال�سابق.
ل�سهر  املتداولة*  الأ�سهم  عدد  اإجمايل  وبلغ 
اأكتوبر 2014 م، 4.07 مليار �ســــهم مقابل 6.09 
ال�سابق،  ال�سهر  خــالل  تداولها  مت  �سهم  مليار 

وذلك باإنخفا�س بلغت ن�ســــبته %33.24.
خالل  املنفذة  ال�سفقات  عــدد  اإجمايل  اأمــا 
�سهر اأكتوبر 2014 م، فقد بلغ 2.12 مليون �سفقة 
�سهر  خالل  تنفيذها  مت  �سفقة  مليون   3 مقابـــل 
�سبتمرب 2014 م، وذلك  باإنخفا�س بلغت ن�ســــبته 

.%29.19

• معدلة جلميع اإجراءات ال�سركات خالل الفرة.
اأكتوبر  �سهر  الــتــداول خــالل  ــام  اأي بلغ عــدد   
2014،71 يومًا مقابل 21 يومًا خالل �سهر �سبتمرب 

2014 م.

القيمة املتداولة لألسهم تبلغ  132.89 مليار ريال 

2.12 مليون صفقة تم تنفيذها خالل شهر أكتوبر 2014 م

Sponsored by: 

املزرعة(  )اأ�ــســواق  للت�سويق  ال�سعودية  رفعت  ال�سركة 
اأ�سهم، لي�سبح  راأ�سمالها  وذلك مبنح �سهمن جمانية لكل 5 
بتاريخ  وذلـــك  �سهـــــم  مليون   35 املــ�ــســدرة  اأ�سهمها  عــدد 

2014/10/16 م.

إجراءات الشركات  االكتتابات األولية
البنك االهلي التجاري

راأ�سمال ال�سركة:  20 مليار ريال مق�سم اإلى 2 مليار �سهم.
اأ�سهم الكتتاب: 500 مليون �سهم متثل 25 % من اأ�سهم ال�سركة. 

�سعر الطرح: 45 ريالت لل�سهم الواحد.
فرة الكتتاب: من 2014/10/19م  اإلى02 /2014/11 م.

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

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

 Trading
Information

ن�شبة التغري الن�شف االأول 2013  الن�شف االأول 2014   June  يونيو  May مايو  April  ابريل الربع االأول 2014 

معلومات التداول
 %

Change
1st Half - 2013 1st Half - 2014 2014 2014 2014 1st Q - 2014

Transactions 4.82% 17,656,593.00 18,508,423.00 3,118,622.00 3,704,780.00 3,902,498.00 7,782,523.00 عدد ال�سفقات املنفذه

 Shares Traded 31.23% 29,351,238,560.00 38,516,930,379.00 5,352,361,259.00 8,041,373,833.00 7,600,144,773.00 17,523,050,514.00   عدد الأ�سهم املتداولة 

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

)ريال(

Number of Trading 
Days

_ 128.00 129.00 22.00 21.00 22.00 64.00   عدد اأيام التداول    

Daily Average of 
Transactions

4.01% 137,942.13 143,476.15 141,755.55 176,418.10 177,386.27 121,601.92
املتو�سط اليومي لعدد 

ال�سفقات املنفذه

 Daily Average of 
Shares Traded

30.21% 229,306,551.25 298,580,855.65 243,289,148.14 382,922,563.48 345,461,126.05 273,797,664.28
 املتو�سط اليومي لالأ�سهم 

املتداولة

Daily Average of 
Value (SR)

46.49% 5,943,859,455.34 8,707,307,989.18 8,183,334,741.89 11,549,115,400.86 10,559,103,293.54 7,318,401,100.10
املتو�سط اليومي لقيمة 

الأ�سهم املتداولة )ريال(

Market Capitalization 
(SR biln)

29.93% 1,497.11 1,945.15 1,945.15 1,989.64 1,952.48 1,925.05
القيمه ال�سوقيه لالأ�سهم 

امل�سدره )مليار ريال (

All Share Index 
(TASI)

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

Market Summary - Monthly

37
العدد 97 - نوفمبر 2014م



ب�����رع�����اي�����ة

تداول االأ�شهم ح�شب القطاعات - اأكتوبر 2014 م 

Sectoral Activities - October 2014   

Sector
الن�شبة الى االإجمالى قيمه االأ�شهم املتداولة الن�شبه الى االإجمالى الن�شبه الى االإجمالى االأ�شهم املتداولة ال�شفقات املنفذة

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

Banks & F. Services 15.30% 20,334,562,378.70 17.01% 691,650,397 9.73% 206,748 امل�سارف واخلدمات املالية

Petrochemical Indust. 18.71% 24,858,252,173.35 17.75% 721,804,932 11.17% 237,165 ال�سناعات البروكيماوية

Cement 3.60% 4,782,420,126.45 3.45% 140,405,038 4.35% 92,294 الأ�سمنت

Retail 5.69% 7,565,627,043.55 2.36% 95,759,173 6.20% 131,615 التجزئة

Energy & Utilities 0.64% 845,776,333.35 1.16% 47,128,799 0.63% 13,387 الطاقة واملرافق اخلدمية

Agri. & Food Indust. 6.63% 8,804,883,390.65 4.30% 174,955,544 8.28% 175,815 الزراعة وال�سناعات الغذائية

Telecom. & Info. Tech. 5.88% 7,814,043,085.45 10.27% 417,699,274 3.72% 79,025 الإت�سالت وتقنية املعلومات

Insurance 17.60% 23,386,011,300.10 14.76% 599,911,969 28.47% 604,605 التاأمن

Multi-Investment 1.97% 2,620,253,286.90 2.57% 104,342,398 2.48% 52,672 �سركات ال�ستثمار املتعدد

Industrial Investment 7.15% 9,506,339,826.60 5.31% 215,920,187 7.58% 161,023 ال�ستثمار ال�سناعي

Building & Construction 5.28% 7,017,870,297.85 4.93% 200,552,753 6.77% 143,873 الت�سييد والبناء

Real Estate Development 7.10% 9,441,362,810.60 13.11% 532,979,767 5.50% 116,823 التطوير العقاري

Transport 2.40% 3,189,540,941.10 2.02% 82,255,820 2.50% 53,048 النقل

Media & Publishing 0.38% 509,011,312.20 0.27% 10,951,819 0.72% 15,351 العالم والن�سر

Hotel & Tourism 1.66% 2,209,188,293.95 0.72% 29,422,316 1.91% 40,551 الفنادق وال�سياحة

Total 100.00% 132,885,142,600.80 100.00% 4,065,740,186 100.00% 2,123,995 الإجمايل

 اأداء موؤ�سرات القطاعات

Performance of Sectoral Indices

Sectoral Indices
ن�شبة التغري  للعام حتي تاريخه  �شبتمرب - 2014 م اأكتوبر - 2014 م

موؤ�سرات القطاعات
YTD  % Change September  - 2014 October  - 2014

Banks & Financial Services 20.16% -6.17% 22,879.41 21,466.72 امل�سارف واخلدمات املالية

Petrochemical Industries 0.93% -13.80% 8,834.79 7,615.63 ال�سناعات البروكيماوية

Cement 12.39% -6.52% 8,443.47 7,893.25 الأ�سمنت

Retail 43.10% -5.22% 17,663.53 16,740.89 التجزئة

Energy & Utilities 17.53% -1.95% 6,423.71 6,298.21 الطاقة واملرافق اخلدمية

Agriculture & Food Indust. 38.18% -0.48% 12,764.19 12,703.05 الزراعة وال�سناعات الغذائية

Telecom. & Information  Tech. 6.72% -7.30% 3,058.88 2,835.72 الإت�سالت وتقنية املعلومات

Insurance 34.30% -2.58% 1,664.19 1,621.19 التاأمن

Multi-Investment 6.03% -10.57% 5,158.09 4,613.09 �سركات ال�ستثمار املتعدد

Industrial Investment 14.82% -9.42% 8,984.75 8,138.72 ال�ستثمار ال�سناعي

Building & Construction 25.35% -8.52% 4,799.80 4,390.94 الت�سييد والبناء

Real Estate Development 41.80% -4.04% 7,038.48 6,753.96 التطوير العقاري

Transport 22.41% -12.47% 9,057.85 7,928.09 النقل

Media & Publishing -8.54% -6.87% 2,686.80 2,502.16 العالم والن�سر

Hotel & Tourism 44.33% -6.64% 25,005.63 23,344.05 الفنادق وال�سياحة

ملخص السوق - الشهري

38
العدد 97 - نوفمبر 2014م



Value )0،000( القيمه بالع�شرة اآالف Volume )00(  الكميه باملئات Transactions  ال�شفقات

امل�سارف 
واخلدمات املالية
Banks & Financial 

Services

ال�سناعات 
البروكيماوية
Petrochemical

Industry

الأ�سمنت
Cement

التجزئة
Retail

الطاقة واملرافق
اخلدمية

Energy & Utilities

الزراعة 
وال�سناعات 

الغذائية
Agri & Food Industry

الت�سالت وتقنية
املعلومات

Telecom & Info Tech

التاأمن
Insurance

�سركات 
ال�ستثمار املتعدد

Multi-Invest

ال�ستثمار 
ال�سناعي
Industrial 

Investment

الت�سييد والبناء
Building & 

Construction

التطوير العقاري
Real Estate

Development

النقل
Transport

الإعالم  والن�سر
Media & Publishing

الفنادق 
وال�سياحة

Hotel & Tourism

0

تداول االأ�شهم ح�شب القطاعات - اأكتوبر 2014م  
Sectoral Activities - October 2014Thousands

60,000

70,000

80,000

40,000

Sponsored by: 

30,000

20,000

10,000

50,000

ال�شركات اخلم�ض االأكرث ن�شاطا - اأكتوبر 2014 م

Top Five Active Stocks - October 2014

By number of transactions من حيث عدد ال�شفقات

Company
ن�شبة ال�شركة من اجمايل ال�شوق ن�شبة ال�شركة من القطاع  عدد ال�شفقات

ال�شركة
% To Market % To Sector Transactions

Alinma 5.63% 57.83% 119,553 الإمناء

SABIC 3.31% 29.64% 70,295 �سابك

AXA - Cooperative 2.48% 8.72% 52,716 اك�سا - التعاونية

Dar Al Arkan 2.39% 43.47% 50,788 دار الأركان

Solidarity 2.02% 7.08% 42,833 �سوليدرتي تكافل

By number of shares traded من حيث عدد االأ�شهم املتداولة

Company
ن�شبة ال�شركة من اجمايل ال�شوق ن�شبة ال�شركة من القطاع اال�شهم املتداولة 

ال�شركة
% To Market % To Sector Shares Traded

Alinma 11.56% 67.98% 470,173,232 الإمناء

Dar Al Arkan 9.46% 72.16% 384,584,990 دار الأركان

Saudi Kayan 7.73% 43.52% 314,113,844 كيان ال�سعودية

ZAIN KSA 7.57% 73.69% 307,808,732 زين ال�سعودية

SABIC 2.36% 13.29% 95,931,705 �سابك

By value of shares traded من حيث قيمة االأ�شهم املتداولة

Company
ن�شبة ال�شركة من اجمايل ال�شوق ن�شبة ال�شركة من القطاع قيمة اال�شهم املتداولة

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

SABIC 8.28% 44.24% 10,996,534,199.75 �سابك

Alinma 8.18% 53.44% 10,867,426,505.00 الإمناء

Dar Al Arkan 3.81% 53.57% 5,057,799,392.10 دار الأركان

Saudi Kayan 3.55% 18.99% 4,719,975,891.05 كيان ال�سعودية

Al Rajhi 3.09% 20.21% 4,109,110,767.75 الراجحي

Market Summary - Monthly
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ب�����رع�����اي�����ة ملخص السوق - الشهري

 Market Activity - October 2014    تداول االأ�شهم - اأكتوبر  2014 م

Banks & Financial Services
قيمة اال�شهم املتداوله اال�شهم املتداوله   ال�شفقات املنفذه

امل�شارف واخلدمات املالية
Value Traded Volume Traded Transactions

Riyad 536,931,477.85 27,245,284 8,078 الريا�س

AlJazira 2,210,705,924.00 71,917,634 27,427 اجلزيرة

Saudi Investment 157,180,997.10 5,479,187 2,109 ا�ستثمار

Saudi Hollandi 99,462,837.60 2,043,723 1,615 ال�سعودي الهولندي

Saudi Fransi 221,806,779.90 6,128,880 2,105 ال�سعودي الفرن�سي

SABB 183,911,914.25 3,158,312 1,561 �سـاب

Arab National 300,659,393.60 9,464,516 3,028 العربي الوطني

SAMBA 891,596,541.40 19,893,431 6,639 �سامبا

Al Rajhi 4,109,110,767.75 61,915,661 25,003 الراجحي

AL Bilad 755,769,240.25 14,230,537 9,630 البالد

Alinma 10,867,426,505.00 470,173,232 119,553 الإمناء

Total 20,334,562,378.70 691,650,397 206,748 اجمايل القطاع

Petrochemical Industries
قيمة اال�شهم املتداوله اال�شهم املتداوله   ال�شفقات املنفذه

ال�شناعات البرتوكيماوية 
Value Traded Volume Traded Transactions

CHEMANOL 351,452,865.75 21,693,540 9,561 كيمانول

Petrochem 276,784,078.40 8,359,576 3,549 بروكيم

SABIC 10,996,534,199.75 95,931,705 70,295 �سابك

SAFCO 405,268,801.50 2,545,367 3,676 �سافكو

Industrialization 1,293,392,546.70 39,056,798 13,225 الت�سنيع

Alujain 275,900,325.25 11,048,636 6,970 اللجن

Nama Chemicals 562,984,457.30 38,324,347 14,007 مناء للكيماويات

SIIG 714,121,877.40 19,943,958 6,763 املجموعة ال�سعودية

Sahara Petrochemical 1,786,761,194.00 82,065,182 22,541 ال�سحراء للبروكيماويات

YANSAB 741,134,547.25 11,595,096 7,199 ين�ساب

Sipchem 665,558,618.80 17,809,748 6,035 �سبكيم العاملية

Advanced 732,721,711.25 13,142,278 9,909 املتقدمة

Saudi Kayan 4,719,975,891.05 314,113,844 41,049 كيان ال�سعودية

Petro Rabigh 1,335,661,058.95 46,174,857 22,386 برو رابغ

Total 24,858,252,173.35 721,804,932 237,165 اجمايل القطاع

Cement
قيمة اال�شهم املتداوله اال�شهم املتداوله   ال�شفقات املنفذه

اال�شمنت
Value Traded Volume Traded Transactions

HCC 261,783,295.65 9,831,831 5,456 اأ�سمنت حائل

Najran Cement 220,575,074.80 6,380,189 4,860 اأ�سمنت جنران

City Cement 800,769,130.10 30,587,902 13,539 ا�سمنت املدينة

Northern Cement 728,596,396.25 29,476,001 15,648 اأ�سمنت ال�سمالية

UACC 189,615,341.10 4,435,909 17,325 ا�سمنت ام القرى

Arab Cement 521,093,737.00 6,530,851 4,208 ال�سمنت العربية

Yamamah Cement 261,722,928.25 4,170,154 2,470 ا�سمنت اليمامة

Saudi Cement 218,296,776.50 1,940,217 2,246 ا�سمنت ال�سعوديه

Qassim Cement 122,955,008.25 1,253,300 1,757 ا�سمنت الق�سيم

Southern Cement 90,409,414.25 821,341 1,377 ا�سمنت اجلنوبيه

Yanbu Cement 417,102,290.50 5,770,456 3,802 ا�سمنت ينبع

Eastern Cement 151,543,622.00 2,479,836 2,469 ا�سمنت ال�سرقية

Tabuk Cement 124,376,806.00 4,214,344 2,811 ا�سمنت تبوك

Jouf Cement 673,580,305.80 32,512,707 14,326 ا�سمنت اجلوف

Total 4,782,420,126.45 140,405,038 92,294 اجمايل القطاع

Retail
قيمة اال�شهم املتداوله اال�شهم املتداوله   ال�شفقات املنفذه

التجزئة
Value Traded Volume Traded Transactions

A. Othaim Market 410,897,934.75 3,760,665 6,796 اأ�سواق ع العثيم

Mouwasat 493,299,839.00 4,026,665 6,460 املوا�ساة

Extra 174,670,999.75 1,573,984 3,071 اإك�سرا

Dallah Health 871,364,218.00 6,407,345 14,426 دله ال�سحية

Care 685,733,361.50 9,748,265 12,121 رعاية
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Sponsored by: 
Market Summary - Monthly

Retail
قيمة اال�شهم املتداوله اال�شهم املتداوله   ال�شفقات املنفذه

التجزئة
Value Traded Volume Traded Transactions

Farm Superstore 366,016,069.50 4,098,944 10,872 اأ�سواق املزرعة

Al Hammadi 1,770,747,763.75 21,320,758 28,902 احلمادي

SASCO 354,048,579.40 11,595,452 7,788 �سا�سكو

Thim›ar 363,229,844.00 3,989,575 7,006 ثمار

Fitaihi Group 168,954,119.15 7,290,268 4,526 جمموعة فتيحي

Jarir 305,388,165.75 1,595,439 4,423 جرير

Aldrees 604,833,803.25 10,745,633 9,798 الدري�س

AlHokair 807,717,729.75 6,841,214 11,785 احلكري

Alkhaleej Trng 188,724,616.00 2,764,966 3,641 اخلليج للتدريب

Total 7,565,627,043.55 95,759,173 131,615 اجمايل القطاع

Energy & Utilities
قيمة اال�شهم املتداوله اال�شهم املتداوله   ال�شفقات املنفذه

الطاقة واملرافق اخلدمية
Value Traded Volume Traded Transactions

Gas & Industrialization 78,301,914.00 2,380,587 1,957 الغاز والت�سنيع

Saudi Electricity 767,474,419.35 44,748,212 11,430 كهرباء ال�سعودية

Total 845,776,333.35 47,128,799 13,387 اجمايل القطاع

Agriculture & Food Industries
قيمة اال�شهم املتداوله اال�شهم املتداوله   ال�شفقات املنفذه

الزراعة وال�شناعات الغذائية
Value Traded Volume Traded Transactions

SAVOLA Group 1,151,101,161.75 13,970,372 10,125 جمموعة �سافول

WAFRAH 1,166,713,117.50 22,777,752 26,669 وفرة 

SADAFCO 139,880,430.00 1,146,775 3,596 �سدافكو

Almarai 1,437,414,581.25 18,394,559 12,352 املراعي

Anaam Holding 396,681,477.20 11,188,901 10,180 اأنعام القاب�سة

H B 92,769,664.50 1,146,719 2,666 حلواين اإخوان

Herfy Foods 118,148,206.00 1,151,660 2,502 هريف لالأغذية

Catering 308,600,876.00 1,658,194 2,924 التموين

NADEC 301,682,196.70 7,532,817 8,400 نادك

Qassim Agriculture 364,188,136.70 24,162,054 12,340 الق�سيم الزراعيه

Tabuk Agriculture 484,753,706.50 12,829,389 12,837 تبوك الزراعيه

Saudi Fisheries 572,046,047.00 16,109,364 16,846 الأ�سماك

Sharqiya Dev Co 1,719,892,958.50 17,524,997 40,425 ال�سرقية للتنمية

Jouff Agriculture 147,554,645.85 2,872,130 3,501 اجلوف الزراعيه

Bishah Agriculture * 0.00 0 0 بي�سة الزراعية *

Jazan Development 403,456,185.20 22,489,861 10,452 جازان للتنمية

Total 8,804,883,390.65 174,955,544 175,815 اجمايل القطاع

Telecomm. & Information 
Technology

قيمة اال�شهم املتداوله اال�شهم املتداوله   ال�شفقات املنفذه
االت�شاالت وتقنية املعلومات

Value Traded Volume Traded Transactions

STC 1,441,732,871.50 20,144,138 8,317 الت�سالت

Etihad Etisalat 2,737,573,592.50 32,263,033 17,225 احتاد ات�سالت

ZAIN KSA 3,062,584,141.95 307,808,732 37,516 زين ال�سعودية

Atheeb Telecom 572,152,479.50 57,483,371 15,967 عذيب لالت�سالت

 Almutakamela * 0.00 0 0 املتكاملة *

Total 7,814,043,085.45 417,699,274 79,025 اجمايل القطاع

Insurance
قيمة اال�شهم املتداوله اال�شهم املتداوله   ال�شفقات املنفذه

التاأمني
Value Traded Volume Traded Transactions

Tawuniya 1,191,832,305.75 17,771,801 17,884 التعاونية

ANB Insurance 396,736,349.25 5,836,536 9,326 العربي للتاأمن

JaziraTakaful 824,656,673.00 10,436,900 16,688 جزيرة تكافل

Malath Insurance 1,343,554,393.40 52,564,278 34,822 مالذ للتاأمن

MEDGULF 1,580,445,596.75 23,713,631 34,804 ميدغلف للتاأمن

ALLIANZ SF 1,020,117,145.50 17,258,807 20,975 األيانز اإ�س اإف

SALAMA 337,364,957.30 9,287,910 13,688 �سالمة

Walaa Insurance 764,445,078.00 24,389,521 17,786 ولء للتاأمن

Arabian Shield 384,050,342.90 8,036,282 10,588 الدرع العربي

SABB Takaful 1,215,102,101.75 26,700,991 27,689 �ساب تكافل
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Insurance
قيمة اال�شهم املتداوله اال�شهم املتداوله   ال�شفقات املنفذه

التاأمني
Value Traded Volume Traded Transactions

SANAD * 0.00 0 0 �سند *

SAICO 617,002,599.05 11,600,117 15,335 �سايكو

 WAFA Insurance 408,105,238.90 11,358,043 19,100  وفاء للتاأمن

Gulf Union 349,055,807.55 13,419,913 10,475 احتاد اخلليج

ATC 447,950,366.75 7,280,319 10,754 الأهلي للتكافل

Al - Ahlia 483,919,271.35 25,053,373 16,882 الأهلية

ACIG 195,423,858.35 7,450,308 7,264 اأ�سيج

AICC 539,463,935.95 25,666,171 25,138 التاأمن العربية

Trade Union 954,507,131.20 26,647,786 17,470 الحتاد التجاري

Sagr Insurance 345,862,946.70 8,061,501 8,931 ال�سقر للتاأمن

U C A 1,184,415,011.80 39,865,207 29,327 املتحدة للتاأمن

Saudi Re 419,672,794.90 36,793,033 8,641 الإعادة ال�سعودية

Bupa Arabia 843,751,405.75 5,587,256 22,796 بوبا العربية

 Weqaya Takaful * 0.00 0 0 * وقاية للتكافل

Al Rajhi Takaful 495,759,182.50 10,022,593 12,683 تكافل الراجحي

ACE 381,857,976.00 5,395,402 9,515 اي�س

AXA - Cooperative 2,141,730,942.75 36,736,423 52,716 اك�سا - التعاونية

Gulf General 659,183,034.60 15,565,904 19,917 اخلليجية العامة

Buruj 302,511,659.95 5,861,221 9,672 بروج

Al Alamiya 410,152,165.50 3,718,247 12,734 العاملية

Solidarity 1,616,127,169.50 69,704,576 42,833 �سوليدرتي تكافل

Wataniya 247,587,099.75 2,890,239 7,907 الوطنية

Amana Insurance 483,683,384.00 17,180,826 15,522 امانة للتامن

Enaya 503,639,394.20 13,104,308 16,097 عناية

Alinma Tokio M. 296,343,979.50 4,952,546 8,646 الإمناء طوكيو م

Total 23,386,011,300.10 599,911,969 604,605 اجمايل القطاع

Multi- Investment
قيمة اال�شهم املتداوله اال�شهم املتداوله   ال�شفقات املنفذه

�سركات اال�ستثمار املتعدد
Value Traded Volume Traded Transactions

SARCO 503,509,908.00 6,785,709 10,630 امل�سايف

Saudi Advanced 335,725,444.25 13,822,276 8,687 املتطورة

Al Ahsa for Dev. 425,740,320.50 25,537,606 9,349 الح�ساء للتنميه

SISCO 487,121,216.80 27,563,510 8,397 �سي�سكو

Assir 615,631,728.10 19,647,035 11,705 ع�سري

Al Baha * 0.00 0 0 الباحة *

kingdom 252,524,669.25 10,986,262 3,904 اململكة

Total 2,620,253,286.90 104,342,398 52,672 اجمايل القطاع

Industrial Investment
قيمة اال�شهم املتداوله اال�شهم املتداوله   ال�شفقات املنفذه

اال�شتثمار ال�شناعي
Value Traded Volume Traded Transactions

Takween 325,372,120.10 6,461,899 7,535 تكوين

BCI 472,779,060.00 12,302,327 10,569 بى �سى اآى

MA›ADEN 2,765,273,694.10 73,149,527 23,645 معادن

Astra Indust 213,903,440.35 4,615,767 5,723 اأ�سرا ال�سناعية

ALSorayai 232,684,303.75 10,501,301 7,198 جمموعة ال�سريع

Shaker 198,020,816.75 2,359,948 3,536 �ساكر

Pharmaceutical 507,727,845.60 10,904,835 8,140 الدوائية

Glass 365,612,927.90 8,465,003 8,983 زجاج

FIPCO 809,824,487.50 13,740,031 17,151 فيبكو

Maadaniyah 1,670,312,642.60 32,895,531 29,347 معدنية

Saudi Chemical 284,335,993.25 4,017,634 3,631 الكيميائيه ال�سعوديه

SPM 569,758,605.80 16,208,005 13,417 �سناعة الورق

AlAbdullatif 274,595,859.40 6,387,426 6,327 العبداللطيف

Saudi Export 816,138,029.50 13,910,953 15,821 ال�سادرات

Total 9,506,339,826.60 215,920,187 161,023 اجمايل القطاع
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Building & Construction
قيمة اال�شهم املتداوله اال�شهم املتداوله   ال�شفقات املنفذه

الت�شييد والبناء
Value Traded Volume Traded Transactions

ASLAK 108,544,088.80 2,407,334 3,145 اأ�سالك

Bawan 445,879,605.25 6,366,506 9,160 بوان 

MMG * 0.00 0 0 جمموعة املعجل *

SSP 225,439,016.10 6,626,097 5,654 الأنابيب ال�سعودية

ALKHODARI 1,903,210,360.25 29,912,388 29,730 اخل�سري

Ceramic 225,398,700.00 1,621,124 2,922 اخلزف

Gypsum 439,694,256.90 12,982,111 9,879 اجلب�س

Cables 187,139,492.05 15,608,640 7,503 الكابالت

Saudi Industrial 410,233,571.50 20,843,305 12,151 �سدق

Amiantit 318,979,930.55 18,748,055 6,947 اميانتيت

Pipes 1,157,876,747.65 41,707,303 22,199 اأنابيب

Zamil Industrial 166,273,698.50 2,704,956 2,553 الزامل لل�سناعة

AL Babtain 569,617,638.00 13,605,873 12,154 البابطن

SVCP 249,565,399.25 2,490,310 4,944 الفخارية

MESC 405,743,512.85 21,154,813 9,765 م�سك

Red Sea 204,274,280.20 3,773,938 5,167 البحر الأحمر

Total 7,017,870,297.85 200,552,753 143,873 اجمايل القطاع

Real Estate Development
قيمة اال�شهم املتداوله اال�شهم املتداوله   ال�شفقات املنفذه

التطوير العقاري
Value Traded Volume Traded Transactions

Real Estate 253,985,284.80 5,970,072 5,734 العقارية

Taiba 447,733,079.70 10,031,701 8,279 طيبة لال�ستثمار

Makkah 97,499,409.75 1,189,003 1,848 مكة لالن�ساء

Arriyadh Development 552,074,653.50 24,560,323 8,232 التعمري

Emaar E .C 684,362,088.75 40,830,899 13,700 اإعمار

Jabal Omar 1,636,240,057.00 31,863,105 13,737 جبل عمر

Dar Al Arkan 5,057,799,392.10 384,584,990 50,788 دار الأركان

KEC 711,668,845.00 33,949,674 14,505 مدينة املعرفة

Total 9,441,362,810.60 532,979,767 116,823 اجمايل القطاع

Transport
قيمة اال�شهم املتداوله اال�شهم املتداوله   ال�شفقات املنفذه

النقل
Value Traded Volume Traded Transactions

Bahri 1,517,496,480.10 42,947,057 18,664 البحري

SAPTCO 640,886,559.10 19,980,411 11,885 النقل اجلماعي

Mubarrad 660,223,005.40 14,516,346 17,088 مربد

Budget Saudi 370,934,896.50 4,812,006 5,411 بدجت ال�سعودية

Total 3,189,540,941.10 82,255,820 53,048 اجمايل القطاع

Media and Publishing
قيمة اال�شهم املتداوله اال�شهم املتداوله   ال�شفقات املنفذه

االعالم والن�شر
Value Traded Volume Traded Transactions

Tihama 334,586,719.50 3,454,037 8,916 تهامه لالعالن

SRMG 32,277,407.70 1,632,183 1,935 الأبحاث و الت�سويق

SPPC 142,147,185.00 5,865,599 4,500 طباعة وتغليف

Total 509,011,312.20 10,951,819 15,351 اجمايل القطاع

Hotel & Tourism
قيمة اال�شهم املتداوله اال�شهم املتداوله   ال�شفقات املنفذه

الفنادق وال�شياحة
Value Traded Volume Traded Transactions

ALTAYYAR 705,167,893.00 5,166,418 6,237 الطيار

Al Hokair Group 869,147,728.25 10,942,869 19,310 جمموعة احلكري

Hotels 290,929,676.70 7,954,945 6,560 الفنادق

Shams 343,942,996.00 5,358,084 8,444 �سم�س

Total 2,209,188,293.95 29,422,316 40,551 اجمايل القطاع

 Market 132,885,142,600.80 4,065,740,186 2,123,995 اجمايل ال�سوق

• Suspended. التداول. من  • معلقة 
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Market Capitalisation as on 30/10/2014 القيمه ال�شوقيه لالأ�شهم امل�شدرة كما يف  2014/10/30م

Banks & Financial 
Services

الن�شبة  لل�شوق الن�شبه  للقطاع القيمه ال�شوقيه  بالريال �شعر االغالق عدد اال�شهم امل�شدرة 
امل�شارف واخلدمات املالية

%To Market %to Sector Market Capitalization Close Price Issued Shares

Riyad 2.89 12.72 59,100,000,000.00 19.70 3,000,000,000 الريا�س

AlJazira 0.61 2.69 12,504,000,000.00 31.26 400,000,000 اجلزيرة

Saudi Investment 0.85 3.73 17,316,000,000.00 28.86 600,000,000 ا�ستثمار

Saudi Hollandi 1.14 5.02 23,328,194,400.00 48.98 476,280,000 ال�سعودي الهولندي

Saudi Fransi 2.17 9.53 44,284,822,315.58 36.74 1,205,357,167 ال�سعودي الفرن�سي

SABB 2.82 12.43 57,750,000,000.00 57.75 1,000,000,000 �سـاب

Arab National 1.54 6.80 31,580,000,000.00 31.58 1,000,000,000 العربي الوطني

SAMBA 2.69 11.83 54,960,000,000.00 45.80 1,200,000,000 �سامبا

Al Rajhi 5.20 22.88 106,275,000,000.00 65.40 1,625,000,000 الراجحي

AL Bilad 1.06 4.67 21,688,000,000.00 54.22 400,000,000 البالد

Alinma 1.75 7.70 35,790,000,000.00 23.86 1,500,000,000 الإمناء

Total 22.72 - 464,576,016,715.58 - 12,406,637,167 اجمايل القطاع

Petrochemical 
Industries

الن�شبة  لل�شوق الن�شبه  للقطاع القيمه ال�شوقيه  بالريال �شعر االغالق عدد اال�شهم امل�شدرة 
ال�شناعات البرتوكيماوية 

%To Market %to Sector Market Capitalization Close Price Issued Shares

CHEMANOL 0.09 0.34 1,906,686,000.00 15.81 120,600,000 كيمانول

Petrochem 0.78 2.86 15,950,400,000.00 33.23 480,000,000 بروكيم

SABIC 16.27 59.67 332,700,000,000.00 110.90 3,000,000,000 �سابك

SAFCO 2.61 9.58 53,399,999,946.60 160.20 333,333,333 �سافكو

Industrialization 1.00 3.67 20,488,840,904.58 30.63 668,914,166 الت�سنيع

Alujain 0.08 0.31 1,701,628,000.00 24.59 69,200,000 اللجن

Nama Chemicals 0.09 0.33 1,822,413,600.00 14.18 128,520,000 مناء للكيماويات

SIIG 0.79 2.91 16,204,500,000.00 36.01 450,000,000 املجموعة ال�سعودية

Sahara Petrochemical 0.44 1.60 8,920,702,350.00 20.33 438,795,000 ال�سحراء للبروكيماويات

YANSAB 1.76 6.46 36,022,500,000.00 64.04 562,500,000 ين�ساب

Sipchem 0.65 2.37 13,240,333,309.26 36.11 366,666,666 �سبكيم العاملية

Advanced 0.43 1.58 8,832,770,700.00 53.86 163,995,000 املتقدمة

Saudi Kayan 1.06 3.90 21,735,000,000.00 14.49 1,500,000,000 كيان ال�سعودية

Petro Rabigh 1.20 4.42 24,615,600,000.00 28.10 876,000,000 برو رابغ

Total 27.27 - 557,541,374,810 - 9,158,524,165 اجمايل القطاع

Cement
الن�شبة  لل�شوق الن�شبه  للقطاع القيمه ال�شوقيه  بالريال �شعر االغالق عدد اال�شهم امل�شدرة 

اال�شمنت
%To Market %to Sector Market Capitalization Close Price Issued Shares

HCC 0.13 2.48 2,567,917,000.00 26.23 97,900,000 اأ�سمنت حائل

Najran Cement 0.28 5.44 5,625,300,000.00 33.09 170,000,000 اأ�سمنت جنران

City Cement 0.26 5.13 5,308,952,000.00 28.06 189,200,000 اأ�سمنت املدينة

Northern Cement 0.22 4.29 4,437,000,000.00 24.65 180,000,000 اأ�سمنت ال�سمالية

UACC 0.12 2.29 2,362,800,000.00 42.96 55,000,000 ا�سمنت ام القرى

Arab Cement 0.39 7.76 8,022,000,000.00 80.22 100,000,000 ال�سمنت العربية

Yamamah Cement 0.61 12.05 12,453,750,000.00 61.50 202,500,000 ا�سمنت اليمامة

Saudi Cement 0.83 16.40 16,955,460,000.00 110.82 153,000,000 ا�سمنت ال�سعوديه

Qassim Cement 0.42 8.33 8,616,600,000.00 95.74 90,000,000 ا�سمنت الق�سيم

Southern Cement 0.76 14.96 15,470,000,000.00 110.50 140,000,000 ا�سمنت اجلنوبيه

Yanbu Cement 0.54 10.66 11,021,850,000.00 69.98 157,500,000 ا�سمنت ينبع

Eastern Cement 0.25 4.99 5,160,000,000.00 60.00 86,000,000 ا�سمنت ال�سرقية

Tabuk Cement 0.12 2.44 2,520,000,000.00 28.00 90,000,000 ا�سمنت تبوك

Jouf Cement 0.14 2.77 2,866,500,000.00 22.05 130,000,000 ا�سمنت اجلوف

Total 5.06 - 103,388,129,000 1,841,100,000 اجمايل القطاع

Retail
الن�شبة  لل�شوق الن�شبه  للقطاع القيمه ال�شوقيه  بالريال �شعر االغالق عدد اال�شهم امل�شدرة 

التجزئة
%To Market %to Sector Market Capitalization Close Price Issued Shares

A. Othaim Market 0.24 5.91 4,895,100,000.00 108.78 45,000,000 اأ�سواق ع العثيم

Mouwasat 0.31 7.76 6,423,500,000.00 128.47 50,000,000 املوا�ساة

Extra 0.16 3.95 3,269,400,000.00 108.98 30,000,000 اإك�سرا

Dallah Health 0.30 7.34 6,082,664,000.00 128.87 47,200,000 دله ال�سحية

Care 0.16 3.85 3,187,041,000.00 71.06 44,850,000 رعاية
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Market Capitalisation as on 30/10/2014 القيمه ال�شوقيه لالأ�شهم امل�شدرة كما يف  2014/10/30م

Retail
الن�شبة  لل�شوق الن�شبه  للقطاع القيمه ال�شوقيه  بالريال �شعر االغالق عدد اال�شهم امل�شدرة 

التجزئة
%To Market %to Sector Market Capitalization Close Price Issued Shares

Farm Superstore 0.15 3.77 3,119,900,000.00 89.14 35,000,000 اأ�سواق املزرعة

Al Hammadi 0.31 7.60 6,291,000,000.00 83.88 75,000,000 احلمادي

SASCO 0.06 1.57 1,298,250,000.00 28.85 45,000,000 �سا�سكو

Thim›ar 0.05 1.11 922,800,000.00 92.28 10,000,000 ثمار

Fitaihi Group 0.06 1.51 1,252,900,000.00 22.78 55,000,000 جمموعة فتيحي

Jarir 0.83 20.56 17,024,400,000.00 189.16 90,000,000 جرير

Aldrees 0.11 2.61 2,161,600,000.00 54.04 40,000,000 الدري�س

AlHokair 1.20 29.63 24,542,700,000.00 116.87 210,000,000 احلكري

Alkhaleej Trng 0.11 2.83 2,346,750,000.00 67.05 35,000,000 اخلليج للتدريب

Total 4.05 - 82,818,005,000 - 812,050,000 اجمايل القطاع

Energy & Utilities
الن�شبة  لل�شوق الن�شبه  للقطاع القيمه ال�شوقيه  بالريال �شعر االغالق عدد اال�شهم امل�شدرة 

الطاقة واملرافق اخلدمية
%To Market %to Sector Market Capitalization Close Price Issued Shares

Gas & Industrialization 0.12 3.42 2,497,500,000.00 33.30 75,000,000 الغاز والت�سنيع

Saudi Electricity 3.45 96.58 70,623,765,164.25 16.95 4,166,593,815 كهرباء ال�سعودية

Total 3.58 - 73,121,265,164 - 4,241,593,815 اجمايل القطاع

Agriculture & Food 
Industries

الن�شبة  لل�شوق الن�شبه  للقطاع القيمه ال�شوقيه  بالريال �شعر االغالق عدد اال�شهم امل�شدرة 
الزراعة وال�شناعات الغذائية

%To Market %to Sector Market Capitalization Close Price Issued Shares

SAVOLA Group 2.23 34.73 45,607,290,220.44 85.41 533,980,684 جمموعة �سافول

WAFRAH 0.05 0.75 988,000,000.00 49.40 20,000,000 وفرة

SADAFCO 0.19 3.02 3,965,000,000.00 122.00 32,500,000 �سدافكو

Almarai 2.35 36.55 48,006,000,000.00 80.01 600,000,000 املراعي

Anaam Holding 0.03 0.51 669,340,000.00 34.15 19,600,000 اأنعام القاب�سة

H B 0.11 1.71 2,250,000,112.50 78.75 28,571,430 حلواين اإخوان

Herfy Foods 0.24 3.68 4,835,754,000.00 104.67 46,200,000 هريف لالأغذية

Catering 0.76 11.76 15,441,420,000.00 188.31 82,000,000 التموين

NADEC 0.14 2.10 2,764,300,000.00 39.49 70,000,000 نادك

Qassim Agriculture 0.04 0.57 750,000,000.00 15.00 50,000,000 الق�سيم الزراعيه

Tabuk Agriculture 0.04 0.55 723,800,000.00 36.19 20,000,000 تبوك الزراعيه

Saudi Fisheries 0.09 1.37 1,794,041,625.00 33.51 53,537,500 الأ�سماك

Sharqiya Dev Co 0.04 0.57 750,150,000.00 100.02 7,500,000 ال�سرقية للتنمية

Jouff Agriculture 0.07 1.16 1,529,100,000.00 50.97 30,000,000 اجلوف الزراعيه

Bishah Agriculture * 0.02 0.27 348,750,000.00 69.75 5,000,000 بي�سة الزراعية *

Jazan Development 0.04 0.70 915,000,000.00 18.30 50,000,000 جازان للتنمية

Total 6.42 - 131,337,945,958 - 1,648,889,614 اجمايل القطاع

Telecomm. & 
Information Technology

الن�شبة  لل�شوق الن�شبه  للقطاع القيمه ال�شوقيه  بالريال �شعر االغالق عدد اال�شهم امل�شدرة 
االت�شاالت وتقنية املعلومات

%To Market %to Sector Market Capitalization Close Price Issued Shares

STC 7.27 66.13 148,680,000,000.00 74.34 2,000,000,000 الت�سالت

Etihad Etisalat 3.01 27.38 61,561,500,000.00 79.95 770,000,000 احتاد ات�سالت

ZAIN KSA 0.52 4.72 10,606,582,000.00 9.82 1,080,100,000 زين ال�سعودية

Atheeb Telecom 0.08 0.69 1,548,225,000.00 9.83 157,500,000 عذيب لالت�سالت

 Almutakamela* 0.12 1.08 2,430,000,000.00 24.30 100,000,000 املتكاملة *

Total 11.00 - 224,826,307,000 - 4,107,600,000 اجمايل القطاع

Insurance
الن�شبة  لل�شوق الن�شبه  للقطاع القيمه ال�شوقيه  بالريال �شعر االغالق عدد اال�شهم امل�شدرة 

التاأمني
%To Market %to Sector Market Capitalization Close Price Issued Shares

Tawuniya 0.37 14.76 7,528,000,000.00 75.28 100,000,000 التعاونية

ANB Insurance 0.06 2.29 1,167,425,000.00 66.71 17,500,000 العربي للتاأمن

Jazira Takaful 0.14 5.46 2,782,850,000.00 79.51 35,000,000 جزيرة تكافل

Malath Insurance 0.04 1.44 735,300,000.00 24.51 30,000,000 مالذ للتاأمن

MEDGULF 0.35 14.14 7,212,000,000.00 72.12 100,000,000 ميدغلف للتاأمن

ALLIANZ SF 0.06 2.21 1,124,800,000.00 56.24 20,000,000 األيانز اإ�س اإف

SALAMA 0.02 0.70 357,400,000.00 35.74 10,000,000 �سالمة

Walaa Insurance 0.03 1.26 643,000,000.00 32.15 20,000,000 ولء للتاأمن

Arabian Shield 0.05 1.85 942,400,000.00 47.12 20,000,000 الدرع العربي
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Market Capitalisation as on 30/10/2014 القيمه ال�شوقيه لالأ�شهم امل�شدرة كما يف  2014/10/30م

Insurance
الن�شبة  لل�شوق الن�شبه  للقطاع القيمه ال�شوقيه  بالريال �شعر االغالق عدد اال�شهم امل�شدرة 

التاأمني
%To Market %to Sector Market Capitalization Close Price Issued Shares

SABB Takaful 0.07 4.30 1,472,540,000.00 43.31 34,000,000 �ساب تكافل
* SANAD 0.01 0.60 304,600,000.00 15.23 20,000,000 �سند *
SAICO 0.03 1.02 521,000,000.00 52.10 10,000,000 �سايكو
 WAFA Insurance 0.02 0.68 344,900,000.00 34.49 10,000,000 وفاء للتاأمن
Gulf Union 0.03 1.07 544,720,000.00 24.76 22,000,000 احتاد اخلليج
ATC 0.05 1.95 996,333,353.26 59.78 16,666,667 الأهلي للتكافل
Al - Ahlia 0.03 1.20 612,800,000.00 19.15 32,000,000 الأهلية
 ACIG 0.02 0.99 506,000,000.00 25.30 20,000,000  اأ�سيج
AICC 0.02 0.90 458,600,000.00 22.93 20,000,000 التاأمن العربية
Trade Union 0.05 1.99 1,014,200,000.00 36.88 27,500,000 الحتاد التجاري
Sagr Insurance 0.05 2.03 1,035,250,000.00 41.41 25,000,000 ال�سقر للتاأمن
U C A 0.04 1.65 841,960,000.00 30.07 28,000,000 املتحدة للتاأمن
Saudi Re 0.06 2.26 1,151,000,000.00 11.51 100,000,000 الإعادة ال�سعودية
Bupa Arabia 0.30 12.04 6,140,000,000.00 153.50 40,000,000 بوبا العربية
*  Weqaya Takaful 0.02 0.76 387,800,000.00 19.39 20,000,000 وقاية للتكافل *
Al Rajhi Takaful 0.05 1.98 1,010,600,000.00 50.53 20,000,000 تكافل الراجحي 
ACE 0.03 1.35 687,700,000.00 68.77 10,000,000 اي�س
AXA - Cooperative 0.05 1.91 975,600,000.00 48.78 20,000,000 اك�سا - التعاونية
Gulf General 0.04 1.64 836,800,000.00 41.84 20,000,000 اخلليجية العامة
Buruj 0.03 1.29 660,010,000.00 50.77 13,000,000 بروج للتاأمن
Al Alamiya 0.11 4.47 2,279,600,000.00 113.98 20,000,000 العاملية
Solidarity 0.07 2.61 1,329,225,000.00 23.95 55,500,000 �سوليدرتي تكافل
Wataniya 0.04 1.67 852,100,000.00 85.21 10,000,000 الوطنية
Amana Insurance 0.04 1.71 871,680,000.00 27.24 32,000,000 امانة للتامن
Enaya 0.07 2.93 1,496,000,000.00 37.40 40,000,000 عناية
Alinma Tokio M. 0.06 2.30 1,172,200,000.00 58.61 20,000,000 الإمناء طوكيو م
Total 2.49 - 50,996,393,353 - 1,038,166,667 اجمايل القطاع

Multi- Investment
الن�شبة  لل�شوق الن�شبه  للقطاع القيمه ال�شوقيه  بالريال �شعر االغالق عدد اال�شهم امل�شدرة 

�سركات اال�ستثمار املتعدد
%To Market %to Sector Market Capitalization Close Price Issued Shares

SARCO 0.05 1.17 1,067,250,000.00 71.15 15,000,000 امل�سايف
Saudi Advanced 0.05 1.16 1,058,400,000.00 24.50 43,200,000 املتطورة
Al Ahsa for Dev. 0.04 0.90 822,710,000.00 16.79 49,000,000 الح�ساء للتنميه
SISCO 0.06 1.35 1,227,400,000.00 18.05 68,000,000 �سي�سكو
Assir 0.18 4.08 3,715,833,336.60 29.40 126,388,889 ع�سري
Al Baha* 0.01 0.22 202,500,000.00 13.50 15,000,000 الباحة *
kingdom 4.06 91.11 82,937,645,874.00 22.38 3,705,882,300 اململكة
Total 4.45 - 91,031,739,211 - 4,022,471,189 اجمايل القطاع

Industrial Investment
الن�شبة  لل�شوق الن�شبه  للقطاع القيمه ال�شوقيه  بالريال �شعر االغالق عدد اال�شهم امل�شدرة 

اال�شتثمار ال�شناعي
%To Market %to Sector Market Capitalization Close Price Issued Shares

Takween 0.08 2.69 1,718,150,000.00 49.09 35,000,000 تكوين
BCI 0.05 1.75 1,119,250,000.00 40.70 27,500,000 بى �سى اآى
MA›ADEN 1.74 55.75 35,557,000,000.00 38.44 925,000,000 معادن
Astra Indust 0.16 5.05 3,224,117,644.50 43.50 74,117,647 اأ�سرا ال�سناعية
ALSorayai 0.04 1.26 802,125,000.00 21.39 37,500,000 جمموعة ال�سريع
Shaker 0.15 4.79 3,054,450,000.00 87.27 35,000,000 �ساكر
Pharmaceutical 0.26 8.41 5,364,000,000.00 44.70 120,000,000 الدوائية
Glass 0.06 2.00 1,275,300,000.00 42.51 30,000,000 زجاج
FIPCO 0.03 1.06 677,580,000.00 58.92 11,500,000 فيبكو
Maadaniyah 0.07 2.08 1,328,858,447.03 47.27 28,112,089 معدنية
Saudi Chemical 0.20 6.55 4,180,796,400.00 66.11 63,240,000 الكيميائيه ال�سعوديه
SPM 0.08 2.44 1,555,200,000.00 34.56 45,000,000 �سناعة الورق
AlAbdullatif 0.16 5.18 3,301,187,500.00 40.63 81,250,000 العبداللطيف
Saudi Export 0.03 0.98 625,752,000.00 57.94 10,800,000 ال�سادرات

Total 3.12 - 63,783,766,992 - 1,524,019,736 اجمايل القطاع
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Sponsored by: 
Market Summary - Monthly

Market Capitalisation as on 30/10/2014 القيمه ال�شوقيه لالأ�شهم امل�شدرة كما يف  2014/10/30م

Building & 
Construction

الن�شبة  لل�شوق الن�شبه  للقطاع القيمه ال�شوقيه  بالريال �شعر االغالق عدد اال�شهم امل�شدرة 
الت�شييد والبناء

%To Market %to Sector Market Capitalization Close Price Issued Shares

ASLAK 0.09 5.51 1,901,542,500.00 43.34 43,875,000 اأ�سالك

Bawan 0.17 9.99 3,451,500,000.00 69.03 50,000,000 بوان

* MMG 0.08 4.54 1,568,750,000.00 12.55 125,000,000 جمموعة املعجل *

SSP 0.08 4.71 1,628,430,000.00 31.93 51,000,000 الأنابيب ال�سعودية

ALKHODARI 0.19 11.24 3,882,906,250.00 73.09 53,125,000 اخل�سري

Ceramic 0.25 15.04 5,195,625,000.00 138.55 37,500,000 اخلزف

Gypsum 0.05 3.00 1,035,183,344.23 32.69 31,666,667 اجلب�س

Cables 0.04 2.57 887,680,000.00 11.68 76,000,000 الكابالت

Saudi Industrial 0.04 2.30 795,200,000.00 19.88 40,000,000 �سدق

Amiantit 0.09 5.44 1,879,185,000.00 16.27 115,500,000 اميانتيت

Pipes 0.05 2.85 983,200,000.00 24.58 40,000,000 اأنابيب

Zamil Industrial 0.18 10.59 3,658,800,000.00 60.98 60,000,000 الزامل لل�سناعة

AL Babtain 0.09 5.32 1,839,114,799.68 43.14 42,631,312 البابطن

SVCP 0.08 4.53 1,565,850,000.00 104.39 15,000,000 الفخارية

MESC 0.06 3.26 1,125,600,000.00 18.76 60,000,000 م�سك

Red Sea 0.15 9.10 3,141,600,000.00 52.36 60,000,000 البحر الأحمر

Total 1.69 - 34,540,166,894 - 901,297,979 اجمايل القطاع

Real Estate 
Development

الن�شبة  لل�شوق الن�شبه  للقطاع القيمه ال�شوقيه  بالريال �شعر االغالق عدد اال�شهم امل�شدرة 
التطوير العقاري

%To Market %to Sector Market Capitalization Close Price Issued Shares

Real Estate 0.26 4.72 5,289,600,000.00 44.08 120,000,000 العقارية

Taiba 0.32 5.79 6,489,000,000.00 43.26 150,000,000 طيبة لال�ستثمار

Makkah 0.66 12.03 13,475,375,782.40 81.76 164,816,240 مكة لالن�ساء

Arriyadh Development 0.15 2.67 2,991,999,992.52 22.44 133,333,333 التعمري

Emaar E .C 0.73 13.31 14,909,000,000.00 17.54 850,000,000 اإعمار

Jabal Omar 2.34 42.66 47,789,748,000.00 51.42 929,400,000 جبل عمر

Dar Al Arkan 0.68 12.44 13,932,000,000.00 12.90 1,080,000,000 دار الأركان

KEC 0.35 6.37 7,135,479,000.00 21.03 339,300,000 مدينة املعرفة

Total 5.48 - 112,012,202,775 - 3,766,849,573 اجمايل القطاع

Transport
الن�شبة  لل�شوق الن�شبه  للقطاع القيمه ال�شوقيه  بالريال �شعر االغالق عدد اال�شهم امل�شدرة 

النقل
%To Market %to Sector Market Capitalization Close Price Issued Shares

Bahri 0.64 62.35 13,155,187,500.00 33.41 393,750,000 البحري

SAPTCO 0.20 19.59 4,132,500,000.00 33.06 125,000,000 النقل اجلماعي

Mubarrad 0.04 3.79 799,920,000.00 44.44 18,000,000 مربد

Budget Saudi 0.15 14.27 3,010,146,691.34 74.02 40,666,667 بدجت ال�سعودية

Total 1.03 - 21,097,754,191 - 577,416,667 اجمايل القطاع

Media and Publishing
الن�شبة  لل�شوق الن�شبه  للقطاع القيمه ال�شوقيه  بالريال �شعر االغالق عدد اال�شهم امل�شدرة 

االعالم والن�شر
%To Market %to Sector Market Capitalization Close Price Issued Shares

Tihama 0.07 32.33 1,428,000,000.00 95.20 15,000,000 تهامه لالعالن

SRMG 0.07 34.32 1,516,000,000.00 18.95 80,000,000 الأبحاث و الت�سويق

SPPC 0.07 33.35 1,473,000,000.00 24.55 60,000,000 طباعة وتغليف

Total 0.22 - 4,417,000,000 - 155,000,000 اجمايل القطاع

Hotel & Tourism
الن�شبة  لل�شوق الن�شبه  للقطاع القيمه ال�شوقيه  بالريال �شعر االغالق عدد اال�شهم امل�شدرة 

الفنادق وال�شياحة
%To Market %to Sector Market Capitalization Close Price Issued Shares

ALTAYYAR 1.00 70.87 20,463,000,000.00 136.42 150,000,000 الطيار

Al Hokair Group 0.21 14.60 4,216,300,000.00 76.66 55,000,000 جمموعة احلكري

Hotels 0.17 12.28 3,546,000,000.00 35.46 100,000,000 الفنادق

Shams 0.03 2.24 648,179,000.00 63.86 10,150,000 �سم�س

Total 1.41 - 28,873,479,000 - 315,150,000 اجمايل القطاع

 Market 100.00 - 2,044,361,546,064 - 46,516,766,572 اجمايل ال�سوق

• Suspended. التداول. من  • معلقة 
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  FINANCIAL INDICATORS -30/10/2014  املوؤ�سرات املالية الرئي�سية - 2014/10/30م

Company

Close  
Price

Book Value 
(SAR)

P/B Value EPS (SAR) P/E Ratio
Issued Shares 

(mn)
Market Cap. 

(mn)
Shareholders' 
Equity (mn)

Net Income 
(mn)

ال�شركة
�شعر االإغالق

القيمه 
الدفرتيه

ال�شعر/القيمه 
الدفرتيه

العائد على 
ال�شهم

ال�شعر للعائد
االأ�شهم امل�شدره 

)مليون(
القيمه ال�شوقيه 

)مليون(
حقوق امل�شاهمني 

)مليون(
�شايف الدخل 

)مليون(

Riyad 19.70 11.27 1.75 1.41 13.93 3,000.00 59,100.00 33,803.76 4,243.92 الريا�س

AlJazira 31.26 14.95 2.09 1.66 18.80 400.00 12,504.00 5,978.40 665.04 اجلزيرة

Saudi Investment 28.86 18.25 1.58 2.24 12.90 600.00 17,316.00 10,947.41 1,342.60 ا�ستثمار

Saudi Hollandi 48.98 20.64 2.37 3.52 13.90 476.28 23,328.19 9,829.26 1,677.77 ال�سعودي الهولندي

Saudi Fransi 36.74 20.92 1.76 2.24 16.41 1,205.36 44,284.82 25,219.76 2,699.10 ال�سعودي الفرن�سي

SABB 57.75 24.15 2.39 4.06 14.23 1,000.00 57,750.00 24,149.83 4,059.04 �سـاب

Arab National 31.58 20.27 1.56 2.62 12.03 1,000.00 31,580.00 20,273.65 2,624.10 العربي الوطني

SAMBA 45.80 29.88 1.53 3.90 11.76 1,200.00 54,960.00 35,851.59 4,674.01 �سامبا

Al Rajhi 65.40 25.02 2.61 4.26 15.36 1,625.00 106,275.00 40,665.37 6,918.34 الراجحي

AL Bilad 54.22 13.67 3.97 1.97 27.49 400.00 21,688.00 5,469.54 788.83 البالد

Alinma 23.86 11.64 2.05 0.76 31.33 1,500.00 35,790.00 17,457.69 1,142.46 الإمناء

Total Banks & Financial 
Services Sector

- 18.51 2.02 2.49 15.07 12,406.64 464,576.02 229,646.24 30,835.21 اإجمايل قطاع امل�سارف واخلدمات املالية

CHEMANOL 15.81 12.85 1.23 0.81 19.44 120.60 1,906.69 1,550.04 98.08 كيمانول

Petrochem 33.23 9.29 3.58 0.55 60.78 480.00 15,950.40 4,458.86 262.42 بروكيم

SABIC 110.90 53.19 2.09 8.51 13.04 3,000.00 332,700.00 159,557.88 25,520.76 �سابك

SAFCO 160.20 19.17 8.36 9.05 17.70 333.33 53,400.00 6,389.90 3,017.50 �سافكو

Industrialization 30.63 17.86 1.71 1.88 16.32 668.91 20,488.84 11,946.96 1,255.58 الت�سنيع

Alujain 24.59 11.78 2.09 2.28 10.76 69.20 1,701.63 815.44 158.12 اللجن

Nama Chemicals 14.18 10.48 1.35 -0.56 (M)  (س) 128.52 1,822.41 1,347.03 -71.58 مناء للكيماويات

SIIG 36.01 14.11 2.55 1.99 18.11 450.00 16,204.50 6,350.88 894.75 املجموعة ال�سعودية

Sahara Petrochemical 20.33 13.01 1.56 1.39 14.59 438.80 8,920.70 5,707.86 611.46 ال�سحراء للبروكيماويات

YANSAB 64.04 25.32 2.53 4.40 14.55 562.50 36,022.50 14,243.29 2,475.77 ين�ساب

Sipchem 36.11 15.45 2.34 1.90 19.04 366.67 13,240.33 5,663.37 695.24 �سبكيم العاملية

Advanced 53.86 13.17 4.09 3.81 14.15 164.00 8,832.77 2,159.34 624.34 املتقدمة

Saudi Kayan 14.49 9.31 1.56 -0.05 (M)  (س) 1,500.00 21,735.00 13,970.48 -76.46 كيان ال�سعودية

Petro Rabigh 28.10 10.83 2.59 2.06 13.64 876.00 24,615.60 9,487.14 1,804.32 برو رابغ

Total Petrochemical 
Industries Sector

- 26.60 2.29 4.07 14.27 9,158.52 557,541.37 243,648.45 37,270.31 اإجمايل قطاع ال�سناعات البروكيماوية

HCC 26.23 10.65 2.46 1.30 20.23 97.90 2,567.92 1,042.85 126.95 اأ�سمنت حائل

Najran Cement 33.09 11.52 2.87 1.09 30.40 170.00 5,625.30 1,958.62 185.02 اأ�سمنت جنران

City Cement 28.06 11.01 2.55 1.17 24.00 189.20 5,308.95 2,082.99 221.19 اأ�سمنت املدينة
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Sponsored by: 
Market Summary - Monthly

Company

Close  
Price

Book Value 
(SAR)

P/B Value EPS (SAR) P/E Ratio
Issued Shares 

(mn)
Market Cap. 

(mn)
Shareholders' 
Equity (mn)

Net Income 
(mn)

ال�شركة
�شعر االإغالق

القيمه 
الدفرتيه

ال�شعر/القيمه 
الدفرتيه

العائد على 
ال�شهم

ال�شعر للعائد
االأ�شهم امل�شدره 

)مليون(
القيمه ال�شوقيه 

)مليون(
حقوق امل�شاهمني 

)مليون(
�شايف الدخل 

)مليون(

Northern Cement 24.65 11.48 2.15 1.25 19.77 180.00 4,437.00 2,065.83 224.47 اأ�سمنت ال�سمالية

UACC 42.96 9.59 4.48 -0.12 (M)  (س) 55.00 2,362.80 527.46 -6.86 ا�سمنت ام القرى

Arab Cement 80.22 31.03 2.59 2.75 29.16 100.00 8,022.00 3,102.51 275.07 ال�سمنت العربية

Yamamah Cement 61.50 19.69 3.12 3.50 17.59 202.50 12,453.75 3,986.28 707.80 ا�سمنت اليمامة

Saudi Cement 110.82 17.71 6.26 6.92 16.01 153.00 16,955.46 2,709.59 1,059.32 ا�سمنت ال�سعوديه

Qassim Cement 95.74 22.22 4.31 6.34 15.11 90.00 8,616.60 1,999.39 570.16 ا�سمنت الق�سيم

Southern Cement 110.50 19.41 5.69 6.82 16.19 140.00 15,470.00 2,717.33 955.34 ا�سمنت اجلنوبيه

Yanbu Cement 69.98 21.65 3.23 4.73 14.78 157.50 11,021.85 3,409.61 745.67 ا�سمنت ينبع

Eastern Cement 60.00 25.04 2.40 4.19 14.31 86.00 5,160.00 2,153.25 360.65 ا�سمنت ال�سرقية

Tabuk Cement 28.00 13.33 2.10 1.71 16.41 90.00 2,520.00 1,199.94 153.52 ا�سمنت تبوك

Jouf Cement 22.05 10.87 2.03 0.34 64.32 130.00 2,866.50 1,412.73 44.56 ا�سمنت اجلوف

Total Cement Sector - 16.49 3.40 3.05 17.95 1,841.10 103,388.13 30,368.36 5,622.85 اإجمايل قطاع الأ�سمنت

A. Othaim Market 108.78 18.58 5.85 4.67 23.29 45.00 4,895.10 836.23 210.22 ا�سواق ع العثيم

Mouwasat 128.47 18.12 7.09 4.24 30.31 50.00 6,423.50 905.91 211.91 املوا�ساة

Extra 108.98 17.98 6.06 5.69 19.14 30.00 3,269.40 539.26 170.83 اإك�سرا

Dallah Health 128.87 25.48 5.06 3.12 41.36 47.20 6,082.66 1,202.83 147.07 دله ال�سحية

Care 71.06 17.97 3.95 2.29 31.05 44.85 3,187.04 806.13 102.65 رعاية

Farm Superstore 89.14 12.82 6.95 3.01 29.62 35.00 3,119.90 448.87 105.34 اأ�سواق املزرعة

Al Hammadi 83.88 16.81 4.99 1.62 51.81 75.00 6,291.00 1,260.68 121.43 احلمادي

SASCO 28.85 16.58 1.74 1.22 23.74 45.00 1,298.25 746.04 54.68 خدمات ال�سيارات

Thim›ar 92.28 5.81 15.88 1.77 52.06 10.00 922.80 58.11 17.73 ثمار

Fitaihi Group 22.78 13.62 1.67 0.73 31.12 55.00 1,252.90 749.15 40.26 جمموعة فتيحي

Jarir 189.16 13.57 13.94 7.59 24.93 90.00 17,024.40 1,221.22 682.76 جرير

Aldrees 54.04 13.06 4.14 2.92 18.54 40.00 2,161.60 522.51 116.61 الدري�س

AlHokair 116.87 10.96 10.66 3.80 30.78 210.00 24,542.70 2,302.02 797.45  احلكري 

Alkhaleej Trng 67.05 12.44 5.39 2.49 26.95 35.00 2,346.75 435.56 87.07 اخلليج للتدريب

Total Retail Sector - 14.82 6.88 3.53 28.90 812.05 82,818.01 12,034.51 2,866.00 اإجمايل قطاع التجزئة

Gas & Industrialization 33.30 13.47 2.47 1.49 22.41 75.00 2,497.50 1,010.60 111.43 الغاز والت�سنيع

Saudi Electricity 16.95 14.08 1.20 1.18 14.31 4,166.59 70,623.77 58,659.84 4,935.98 كهرباء ال�سعودية

Total Energy & Utilities 
Sector

- 14.07 1.23 1.19 14.49 4,241.59 73,121.27 59,670.44 5,047.42 اإجمايل قطاع الطاقة واملرافق اخلدمية
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Company

Close  
Price

Book Value 
(SAR)

P/B Value EPS (SAR) P/E Ratio
Issued Shares 

(mn)
Market Cap. 

(mn)
Shareholders' 
Equity (mn)

Net Income 
(mn)

ال�شركة
�شعر االإغالق

القيمه 
الدفرتيه

ال�شعر/القيمه 
الدفرتيه

العائد على 
ال�شهم

ال�شعر للعائد
االأ�شهم امل�شدره 

)مليون(
القيمه ال�شوقيه 

)مليون(
حقوق امل�شاهمني 

)مليون(
�شايف الدخل 

)مليون(

SAVOLA Group 85.41 18.52 4.61 3.67 23.29 533.98 45,607.29 9,888.72 1,958.05 جمموعة �سافول

WAFRAH 49.40 11.25 4.39 0.28 179.31 20.00 988.00 225.06 5.51 وفرة

SADAFCO 122.00 25.94 4.70 5.30 23.01 32.50 3,965.00 843.19 172.34  �سدافكو

Almarai 80.01 17.05 4.69 2.59 30.86 600.00 48,006.00 10,230.55 1,555.76 املراعي

Anaam Holding 34.15 9.25 3.69 -1.45 (M)  (س) 19.60 669.34 181.25 -28.35 اأنعام القاب�سة

H B 78.75 19.82 3.97 3.02 26.04 28.57 2,250.00 566.32 86.39 حلواين اإخوان

Herfy Foods 104.67 13.89 7.54 4.20 24.91 46.20 4,835.75 641.70 194.14 هريف لالأغذية

Catering 188.31 14.65 12.86 7.16 26.32 82.00 15,441.42 1,201.05 586.75 التموين

NADEC 39.49 17.21 2.30 1.44 27.48 70.00 2,764.30 1,204.47 100.59 نادك

Qassim Agriculture 15.00 6.80 2.21 -0.27 (M)  (س) 50.00 750.00 339.81 -13.74 الق�سيم الزراعيه

Tabuk Agriculture 36.19 17.50 2.07 0.08 472.15 20.00 723.80 350.05 1.53 تبوك الزراعيه

Saudi Fisheries 33.51 5.18 6.46 -0.89 (M)  (س) 53.54 1,794.04 277.53 -47.49 الأ�سماك

Sharqiya Dev Co 100.02 7.85 12.73 -0.66 (M)  (س) 7.50 750.15 58.91 -4.95 ال�سرقية للتنمية

Jouff Agriculture 50.97 23.53 2.17 3.50 14.56 30.00 1,529.10 705.84 105.02 اجلوف الزراعيه

Bishah Agriculture* 69.75 - - - - 5.00 348.75 - -  بي�سة الزراعيه *

Jazan Development 18.30 11.90 1.54 -0.68 (M)  (س) 50.00 915.00 595.06 -33.85 جازان للتنمية

Total Agriculture & Food 
Industries

- 16.56 4.81 2.81 26.46 1,648.89 131,337.95 27,309.50 4,637.70
اإجمايل قطاع الزراعة وال�سناعات 

الغذائية

STC 74.34 29.36 2.53 6.10 12.18 2,000.00 148,680.00 58,713.98 12,202.56 الت�سالت

Etihad Etisalat 79.95 32.14 2.49 8.36 9.56 770.00 61,561.50 24,751.35 6,437.39 احتاد ات�سالت

Zain KSA 9.82 5.63 1.75 -1.42 (M)  (س) 1,080.10 10,606.58 6,077.08 -1,530.41 زين ال�سعودية 

Atheeb Telecom 9.83 4.74 2.07 -0.74 (M)  (س) 157.50 1,548.23 747.17 -116.54 عذيب لالت�سالت

Almutakamela * 24.30 - - - - 100.00 2,430.00 - - * املتكاملة

Total Telecomm. & 
Information Tech. Sector

- 21.98 2.49 4.14 11.28 4,107.60 224,826.31 90,289.58 16,993.00 اإجمايل قطاع الت�سالت وتقنية املعلومات

Tawuniya 75.28 18.21 4.13 -3.05 (M)  (س) 100.00 7,528.00 1,821.01 -304.92 التعاونية

ANB Insurance 66.71 7.77 8.58 -1.03 (M)  (س) 17.50 1,167.43 136.05 -18.10 العربي للتاأمن

Jazira Takaful 79.51 9.97 7.97 0.08 975.75 35.00 2,782.85 349.07 2.85 جزيرة تكافل

Malath Insurance 24.51 9.26 2.65 -1.36 (M)  (س) 30.00 735.30 277.66 -40.88 مالذ للتاأمن

MEDGULF 72.12 10.91 6.61 -1.38 (M)  (س) 100.00 7,212.00 1,091.44 -138.19 ميدغلف للتاأمن

ALLIANZE SF 56.24 8.49 6.63 0.13 424.29 20.00 1,124.80 169.75 2.65 األيانز اإ�س اإف

SALAMA 35.74 3.13 11.42 -2.69 (M)  (س) 10.00 357.40 31.29 -26.95 �سالمة

Walaa Insurance 32.15 9.26 3.47 -0.41 (M)  (س) 20.00 643.00 185.10 -8.22 ولء للتاأمن

Arabian Shield 47.12 11.92 3.95 0.40 119.16 20.00 942.40 238.34 7.91 الدرع العربي
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Company

Close  
Price

Book Value 
(SAR)

P/B Value EPS (SAR) P/E Ratio
Issued Shares 

(mn)
Market Cap. 

(mn)
Shareholders' 
Equity (mn)

Net Income 
(mn)

ال�شركة
�شعر االإغالق

القيمه 
الدفرتيه

ال�شعر/القيمه 
الدفرتيه

العائد على 
ال�شهم

ال�شعر للعائد
االأ�شهم امل�شدره 

)مليون(
القيمه ال�شوقيه 

)مليون(
حقوق امل�شاهمني 

)مليون(
�شايف الدخل 

)مليون(

SABB Takaful 43.31 10.27 4.22 0.47 91.55 34.00 1,472.54 349.32 16.08 �ساب تكافل

SANAD * 15.23 - - - - 20.00 304.60 - - �سند *

SAICO 52.10 5.88 8.86 -1.15 (M)  (س) 10.00 521.00 58.77 -11.53 �سايكو

WAFA Insurance 34.49 2.72 12.68 -1.08 (M)  (س) 10.00 344.90 27.20 -10.79 وفا للتاأمن

Gulf Union 24.76 5.36 4.62 -0.74 (M)  (س) 22.00 544.72 117.83 -16.28 اإحتاد اخلليج

ATC 59.78 8.98 6.66 0.88 68.18 16.67 996.33 149.60 14.61 الأهلي للتكافل

Al - Ahlia 19.15 0.80 23.92 -0.59 (M)  (س) 32.00 612.80 25.62 -18.90 الأهلية

ACIG 25.30 5.32 4.76 0.69 36.62 20.00 506.00 106.38 13.82 اأ�سيج

AICC 22.93 2.63 8.73 -2.21 (M)  (س) 20.00 458.60 52.53 -44.17 التاأمن العربية

Trade Union 36.88 9.41 3.92 -2.30 (M)  (س) 27.50 1,014.20 258.89 -63.24 الحتاد التجاري

Sagr Insurnce 41.41 13.07 3.17 1.22 34.05 25.00 1,035.25 326.84 30.40 ال�سقر للتاأمن

U C A 30.07 7.83 3.84 -4.22 (M)  (س) 28.00 841.96 219.16 -118.11 املتحدة للتاأمن

Saudi Re 11.51 8.30 1.39 -0.98 (M)  (س) 100.00 1,151.00 829.93 -97.93 الإعادة ال�سعودية

Bupa Arabia 153.50 18.70 8.21 4.56 33.63 40.00 6,140.00 747.89 182.59 بوبا العربية

* Weqaya Takaful 19.39 - - - - 20.00 387.80 - - * وقاية للتكافل

Al Rajhi Takaful 50.53 5.10 9.91 0.58 87.41 20.00 1,010.60 102.01 11.56 تكافل الراجحي 

ACE 68.77 17.38 3.96 0.80 85.81 10.00 687.70 173.81 8.01 اي�س

AXA - Cooperative 48.78 10.08 4.84 0.56 87.02 20.00 975.60 201.61 11.21 اك�سا - التعاونية

Gulf General 41.84 9.43 4.44 0.55 76.00 20.00 836.80 188.59 11.01 اخلليجية العامة

Buruj 50.77 5.66 8.96 0.31 163.13 13.00 660.01 73.64 4.05 بروج للتامن

Al Alamiyah 113.98 4.31 26.42 -2.14 (M)  (س) 20.00 2,279.60 86.29 -42.73 العاملية

Solidarity 23.95 5.35 4.48 -2.40 (M)  (س) 55.50 1,329.23 296.91 -133.13 �سوليدرتي تكافل

Wataniya 85.21 5.64 15.10 -2.66 (M)  (س) 10.00 852.10 56.44 -26.62 الوطنية

Amana Insurance 27.24 5.44 5.01 -0.60 (M)  (س) 32.00 871.68 174.13 -19.16 امانة للتامن

Enaya 37.40 6.87 5.44 -1.39 (M)  (س) 40.00 1,496.00 274.85 -55.63 عناية

Alinma Tokio M 58.61 5.10 11.49 -1.78 (M)  (س) 20.00 1,172.20 102.00 -35.54 الإمناء طوكيو م

Total Insurance Sector - 8.96 5.48 -0.88 60.52 1,038.17 50,996.39 9,299.90 -914.23 اإجمايل قطاع التاأمن

SARCO 71.15 42.44 1.68 1.18 60.13 15.00 1,067.25 636.66 17.75  امل�سايف 

Saudi Advanced 24.50 20.25 1.21 0.28 86.75 43.20 1,058.40 874.75 12.20 املتطورة

Al Ahsa for Dev. 16.79 10.76 1.56 0.16 105.48 49.00 822.71 527.42 7.80 الح�ساء للتنميه

SISCO 18.05 12.63 1.43 0.84 21.50 68.00 1,227.40 859.13 57.10 �سي�سكو

Assir 29.40 21.10 1.39 1.47 19.95 126.39 3,715.83 2,666.28 186.23 ع�سري
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Company

Close  
Price

Book Value 
(SAR)

P/B Value EPS (SAR) P/E Ratio
Issued Shares 

(mn)
Market Cap. 

(mn)
Shareholders' 
Equity (mn)

Net Income 
(mn)

ال�شركة
�شعر االإغالق

القيمه 
الدفرتيه

ال�شعر/القيمه 
الدفرتيه

العائد على 
ال�شهم

ال�شعر للعائد
االأ�شهم امل�شدره 

)مليون(
القيمه ال�شوقيه 

)مليون(
حقوق امل�شاهمني 

)مليون(
�شايف الدخل 

)مليون(

Al Baha * 13.50 - - - - 15.00 202.50 - - *الباحة

Kingdom 22.38 8.55 2.62 0.21 105.08 3,705.88 82,937.65 31,703.03 789.25 اململكة

Total Multi-Investment 
Sector

- 9.26 2.44 0.27 84.86 4,022.47 91,031.74 37,267.26 1,070.33 اإجمايل قطاع �سركات ال�ستثمار املتعدد

Takween 49.09 13.43 3.66 1.39 35.34 35.00 1,718.15 469.89 48.62 تكوين

BCI 40.70 16.48 2.47 0.94 43.14 27.50 1,119.25 453.30 25.95 بى �سى اآى

MA›ADEN 38.44 21.90 1.76 2.05 18.73 925.00 35,557.00 20,255.73 1,898.18 معادن

Astra Indust 43.50 23.82 1.83 2.55 17.05 74.12 3,224.12 1,765.12 189.13 اأ�سرا ال�سناعية

ALSorayai 21.39 12.85 1.66 -0.10 (M)  (س) 37.50 802.13 481.90 -3.88 جمموعة ال�سريع

Shaker 87.27 27.69 3.15 11.53 7.57 35.00 3,054.45 969.08 403.43 �ساكر

Pharmaceutical 44.70 31.84 1.40 2.33 19.19 120.00 5,364.00 3,820.68 279.47 الدوائية

Glass 42.51 19.49 2.18 1.74 24.46 30.00 1,275.30 584.74 52.14 زجاج

FIPCO 58.92 15.17 3.88 2.21 26.65 11.50 677.58 174.48 25.42 فيبكو

Maadaniyah 47.27 13.69 3.45 0.71 66.21 28.11 1,328.86 384.84 20.07 معدنية

Saudi Chemical 66.11 24.76 2.67 4.94 13.37 63.24 4,180.80 1,565.86 312.71 الكيميائيه ال�سعوديه

SPM 34.56 15.42 2.24 0.93 37.18 45.00 1,555.20 693.98 41.83 �سناعة الورق

AlAbdullatif 40.63 15.87 2.56 3.10 13.10 81.25 3,301.19 1,289.84 252.00 العبداللطيف

Saudi Export 57.94 12.00 4.83 0.41 139.83 10.80 625.75 129.58 4.48 ال�سادرات

Total Industrial Investment 
Sector

- 21.68 1.93 2.33 17.72 1,524.02 63,783.77 33,039.02 3,549.55 اإجمايل قطاع ال�ستثمار ال�سناعي

ASLAK 43.34 12.04 3.60 2.48 17.50 43.88 1,901.54 528.18 108.66 اأ�سالك

Bawan 69.03 14.62 4.72 3.55 19.42 50.00 3,451.50 731.06 177.69 بوان 

MMG * 12.55 - - - - 125.00 1,568.75 - - * جمموعة املعجل

SSP 31.93 15.66 2.04 0.94 34.09 51.00 1,628.43 798.84 47.77 الأنابيب ال�سعودية

ALKHODARI 73.09 15.54 4.70 1.15 63.45 53.13 3,882.91 825.56 61.20 اخل�سري

Ceramic 138.55 42.10 3.29 8.44 16.41 37.50 5,195.63 1,578.60 316.56 اخلزف

Gypsum 32.69 14.78 2.21 0.45 73.10 31.67 1,035.18 468.06 14.16 اجلب�س

Cables 11.68 7.52 1.55 -2.29 (M)  (س) 76.00 887.68 571.38 -174.40 الكابالت

Saudi Industrial 19.88 10.71 1.86 1.03 19.29 40.00 795.20 428.55 41.22 �سدق

Amiantit 16.27 12.85 1.27 0.84 19.42 115.50 1,879.19 1,484.17 96.77 اميانتيت

Pipes 24.58 17.25 1.42 0.30 81.59 40.00 983.20 690.04 12.05 اأنابيب

Zamil Industrial 60.98 28.10 2.17 4.13 14.75 60.00 3,658.80 1,686.05 248.09 الزامل لل�سناعة

AL Babtain 43.14 16.33 2.64 2.28 18.90 42.63 1,839.11 695.97 97.30 البابطن
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ال�سركات التي مل ُتعلن �سايف الدخل، وال�سركات اخلا�سرة )اآخر اأربعة اأرباع(، غري م�سمولة يف 
ح�ساب ن�سبة ال�سعر للعائد للقطاعات ولل�سوق.

�س :املوؤ�سر �سالب لن ال�سركة �سجلت خ�سائر وفقًا للبيانات املالية لآخر اأربعة اأرباع )تنتهي يف 
الربع الثاين  2014 م جلميع ال�سركات(.

* معلقة من التداول

Companies that have not announced a net income statement or have posted negative net income 
(recent 4 Quarters), are not included in calculating P/E ratio for sectors and the market.
M: Minus ratio due to company losses according to recent 4 quarters financial data  
(2nd  Q 2014 as recent for all companies).
* Suspended

Company

Close  
Price

Book Value 
(SAR)

P/B Value EPS (SAR) P/E Ratio
Issued Shares 

(mn)
Market Cap. 

(mn)
Shareholders' 
Equity (mn)

Net Income 
(mn)

ال�شركة
�شعر االإغالق

القيمه 
الدفرتيه

ال�شعر/القيمه 
الدفرتيه

العائد على 
ال�شهم

ال�شعر للعائد
االأ�شهم امل�شدره 

)مليون(
القيمه ال�شوقيه 

)مليون(
حقوق امل�شاهمني 

)مليون(
�شايف الدخل 

)مليون(

SVCP 104.39 16.20 6.44 6.17 16.91 15.00 1,565.85 242.97 92.62 الفخارية

MESC 18.76 8.44 2.22 0.33 57.41 60.00 1,125.60 506.64 19.61 م�سك

Red Sea 52.36 15.07 3.47 2.87 18.24 60.00 3,141.60 904.13 172.23 البحر الأحمر

Total Building & 
Constructuion Sector

- 13.47 2.85 1.48 21.31 901.30 34,540.17 12,140.19 1,331.52 اإجمايل قطاع الت�سييد والبناء

Real Estate 44.08 27.98 1.58 1.53 28.82 120.00 5,289.60 3,357.27 183.54 العقارية

Taiba 43.26 23.15 1.87 1.64 26.37 150.00 6,489.00 3,471.84 246.08 طيبة لال�ستثمار

Makkah 81.76 42.94 1.90 1.85 44.13 164.82 13,475.38 7,077.26 305.37  مكة لالن�ساء 

Arriyadh Development 22.44 12.22 1.84 1.38 16.22 133.33 2,992.00 1,629.21 184.45 التعمري

Emaar E .C 17.54 9.53 1.84 0.59 29.76 850.00 14,909.00 8,098.97 501.03 اإعمار

Jabal Omar 51.42 9.57 5.37 -0.02 (M)  (س) 929.40 47,789.75 8,896.97 -22.20 جبل عمر

Dar Al Arkan 12.90 16.08 0.80 0.66 19.64 1,080.00 13,932.00 17,362.02 709.35 دار الأركان

KEC 21.03 9.42 2.23 0.09 240.15 339.30 7,135.48 3,195.75 29.71 مدينة املعرفة

Total Real Estate 
development Sector

- 14.09 2.11 0.57 29.74 3,766.85 112,012.20 53,089.28 2,137.34 اإجمايل قطاع التطوير العقاري

Bahri 33.41 14.87 2.25 1.90 17.59 393.75 13,155.19 5,854.50 747.76 البحري

SAPTCO 33.06 11.59 2.85 0.52 63.75 125.00 4,132.50 1,449.34 64.83 النقل اجلماعي

Mubarrad 44.44 13.23 3.36 5.38 8.25 18.00 799.92 238.13 96.92 مربد

Budget Saudi 74.02 17.24 4.29 3.89 19.04 40.67 3,010.15 701.17 158.11 بدجت ال�سعودية

Total Transport Sector - 14.28 2.56 1.85 19.76 577.42 21,097.75 8,243.14 1,067.61 اإجمايل قطاع النقل

Tihama 95.20 11.23 8.48 -3.54 (M)  (س) 15.00 1,428.00 168.43 -53.05 تهامة لالإعالن

SRMG 18.95 14.37 1.32 -0.65 (M)  (س) 80.00 1,516.00 1,149.76 -51.72 الأبحاث و الت�سويق

SPPC 24.55 14.80 1.66 0.67 36.86 60.00 1,473.00 887.86 39.97 طباعة وتغليف

Total Media & Publishing 
Sector

- 14.23 2.00 -0.42 36.86 155.00 4,417.00 2,206.05 -64.80 اإجمايل قطاع العالم والن�سر

ALTAYYAR 136.42 17.67 7.72 7.11 19.17 150.00 20,463.00 2,649.99 1,067.18 الطيار

Al Hokair Group 76.66 13.18 5.82 3.58 21.39 55.00 4,216.30 724.72 197.14 جمموعة احلكري

Hotels 35.46 18.26 1.94 1.56 22.69 100.00 3,546.00 1,826.27 156.30 الفنادق

Shams 63.86 8.95 7.13 0.49 129.33 10.15 648.18 90.89 5.01 �سم�س

Total Hotel & Tourism 
Sector

- 16.79 5.46 4.52 20.25 315.15 28,873.48 5,291.86 1,425.63 اإجمايل قطاع الفنادق وال�سياحة

Market - 18.35 2.40 2.43 16.44 46,516.77 2,044,361.55 853,543.78 112,875.43 اجمايل ال�سوق
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 Initial Public Offerings (IPOs)
 National Commercial Bank
Share Capital: SAR 20  billion divided into 2 billion shares.
Offer Shares: 500 million shares (25 % of its issued shares).
Offer Price:  SAR 45 per share.
Offer Period: From 19/10/2014  to  02/11/2014.

 Corporate Actions
Saudi Marketing Company increased its 

paid up capital by issuing Two bonus shares for 
every 5 shares, raising its total number of issued 
shares to 35 million. Effective 16/10/2014.

At the end of October 2014 TADAWUL 
All Share Index (TASI) closed at a level of 
10,034.92 lost 819.87 points (7.55%) over 
the close of the previous month. 

On an YTD basis TASI registered a 
positive increase of 17.57 % (1,499.32 
points). Highest close level for the index 
during the month was 10,851.48 as on 
02/10/2014.

Total equity market capitalization 
at the end of October 2014 reached 
SAR 2,044.36 billion (US$ 545.16 billion), 

decreased by 7.64% over the close of the 
previous month.

The total value of shares traded for 
the month of October 2014 reached 
SAR 132.89 billion (US$ 35.43 billion), 
decreased by 34.10% over the previous 
month.

The total number of shares traded* 
reached 4.07 billion shares during the 
month of October 2014 compared to 
6.09 billion shares traded for the previous 
month, decreased by 33.24%.

The total number of transactions 
executed during October 2014 reached 
2.12 million compared to 3 million trades 
for the month of September 2014, 
decreased by 29.19%.

* Adjusted to all corporate actions 
during the period.

Number of trading days during  
October 2014 were 17, 

 against 21  trading days during  
September 2014.

Value of Shares Traded Reached SAR 132.89 billion 
2.12 million Transactions Executed During October  2014

54
العدد 97 - نوفمبر 2014م



AlBaha Investment & Development Co. has submit-
ted a request to the Saudi Stock Exchange “Tadawul” in 
26/12/1435H (corresponding to 20/10/2014G) to permit 
Over the Counter Dealing of its suspend shares . 

After reviewing the AlBaha Investment & Development 
Co. request in light of the Procedures for Dealing in 
Suspended and Delisted Shares approved by the Board 
of the Capital Market Authority pursuant to its resolution 
Number. (3-52-2014) dated 13/11/1435H (correspond-
ing to 08/09/2014G), Tadawul has approved the request 
on 9/1/1436H (corresponding to 2/11/2014G) and the 
Dealing shall commence thereof on 16/1/1436H (cor-
responding to 9/11/2014G).

An investment decision in a suspended share may 
involve high risk. Therefore, investors should carefully 
consider their decision. It is also recommended to consult 
with an authorized financial advisor prior to any invest-
ment decision. The above approval should never be con-
sidered as a recommendation to invest in the company. 
The approval merely means that the legal requirements 
as per the Capital Market Law and its Implementing 
Regulations have been met.

The Saudi Stock Exchange 
approves the AlBaha Investment 

& Development Co. request to 
permit Over The Counter (OTC) 

Dealing of its suspended shares

Saudi Marketing Company’s EGM held on 
Thursday 16/10/2014 has approved the capital 
increase via bonus shares .Thus, the addition shares 
have been deposited into the investor’s portfolios 
and The fluctuation limits on Sunday 19/10/2014 
for Saudi Marketing Company will be based on a 
share price of 84.81 SAR

Saudi Stock Exchange (Tadawul) 
announces that The Addition 
of The Bonus Shares for Saudi 

Marketing Company

Based on the instructions and procedures related to listed 
companies with accumulated losses reaching 50% or more of its 
capital, issued by the board of the Capital Market Authority (CMA) 
pursuant to its resolution number 4-48-2013 dated 15/1/1435H 
corresponding to 18/11/2013G, and as a result to the announce-
ment of Saudi Fisheries Co. dated 30/10/2014 that its accumulated 
losses reached (50.15%) of its capital, and since this percentage of 
accumulated losses represents 50% or more and less than 75% of 
its capital, the Saudi Stock Exchange Company (Tadawul) under the 
aforementioned instructions and procedures will do the following: 
1.  Suspend trading of the company’s shares for two hours from 

session opening on Sunday the 02/11/2014. While orders main-
tenance will start from 12:30. 

2.  Put a yellow flag next to the company’s name on Tadawul 
website.

Saudi Stock Exchange (Tadawul) announces that 
the accumulated losses of Saudi Fisheries Co

News

Seoul, 29th October 2014; as a member of the World 
Federation of Exchanges (WFE), the Saudi Stock Exchange 
(Tadawul), led by CEO Adel Al-Ghamdi, participated in the 
WFE’s 54th General Assembly and Annual Meeting graciously 
hosted in Seoul by Mr. Kyungsoo Choi, Chairman and CEO of 
the Korean Stock Exchange. 

Chairmen and Chief Executives from more than 50 of the 
world’s leading exchanges gathered to make a number of deci-
sions shaping the organization and its direction. The General 
Assembly voted in a new Chairman and appointed a number 
of WFE board members. The appointment of new Chairman 
Juan Pablo Cordoba, CEO of Bolsa de Valores de Colombia, 
who replaces departing Chairman Andreas Preuss, is expected 
to bring more visibility to prominent emerging market issues in 
the WFE agenda. Rashed bin Ali Al-Mansoori, CEO of the Qatar 
Stock Exchange, another emerging market, also won a seat at 
the WFE board for a period of 3 years. The General Assembly 
also welcomed Bahrain Bourse as a new WFE member exchange, 
represented by a delegation led by CEO, Sheikh Khalifa bin 
Ebrahim Al-Khalifa. Nigeria Stock Exchange, BATS Global Markets 
and Euronext also gained WFE member exchange status. 

Al-Ghamdi congratulated the new WFE Chairman and 
elected board members on their appointments and pledged 
the Saudi Stock Exchange’s commitment to take an active role 
on the common issues affecting exchanges around the world. 

The Saudi Stock Exchange became a member of the WFE 
in 2009 to join more than 60 other global member exchanges.

The Saudi Stock Exchange participates in 
the World Federation of Exchanges 

54th General Assembly and Annual meeting
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Custodian of the Two Holy Mosques King 
Abdullah bin Abdulaziz.

 "Spaces surrounding the expansion 
building used this year in Hajj reached 
about 118,000 square meters."

 In his remarks last month, Al-Sudais 
said: "The expansion projects of the 
Custodian of the Two Holy Mosques 
King Abdullah bin Abdulaziz in the Grand 
Mosque and the northern squares as 
well as Mataf is one of the most promi-
nent projects implemented in the Grand 
Mosque." 

 He noted that all these projects were 
used in Hajj this year.

 Unified building code
 Commenting on these develop-

ments, Fahd Al-Hammadi, chairman of 

the national contracting committee, in 
Riyadh told Tawadul that the projects 
being implemented in Saudi Arabia 
are "historic".

 "The Kingdom of Saudi Arabia 
spends SAR hundreds of billions on 
the projects of infrastructure," he added, 
noting that the expansion of the Two 
Holy Mosques is one of the most impor-
tant projects in this period.

 He at the same time hopes that 
the legislative bodies could succeed in 
reactivating the unified building code 
in the Saudi markets in the upcoming 
period.

 He noted that implementing this 
code on some of current schemes in 
Makkah is considered a proper chance 
to be carried on the entire projects 
across the kingdom. "This move ensures 
high quality in implementing projects."

 Al-Hammadi told Tadawul that it is 
important the companies could carry 
out successfully the expansion projects 
of the Two Holy Mosques according to 
high quality and accuracy.

 He pointed out that the construct-
ing national firms are able to get into 
competition with the major global 
companies target Saudi market.

  Madinah
 These statements come at a time 

when the Madinah Province is consid-
ered in this period a very important 
platform in investment field in Saudi 
Arabia. 

 Thus the progress made in invest-
ment in this province was expected 
especially after making strenuous steps 
by Madinah in cooperation with the 
chambers of commerce and ministries 
in this regard. 

 Investments in Madinah are not 
carried out only in cooperation with 
ministers, but Madinah is targeting 
also the World Bank to invest in it after 
studying procedures and regulations 
of investment. This is a new move that 
could make another progress in the 
field of investment.

 Making profits of SAR 10 billion
 For his part, Dr. Ghanem Al-Salim, an 

economic expert, told Tawadul that the 
companies implementing the expan-
sion of the Two Holy Mosques are 
expected to realize a net profit of SAR 

10 billion this year. He pointed out that 
these companies are competing to win 
the largest part of these projects.

 He added that the major projects in 
the holy sites are being implemented 
according to accuracy and deadline.

 He noted that the Kingdom would 
have been witnessing by 2017 a signifi-
cant increase in the number of pilgrims 
and visitors.

 This move came at a time when 
the number of pilgrims decreased in 
Hajj season of 1435/1436 due to the 
implementation of current major expan-
sion projects.

 Waqf Al-Munawara 
 On the level of Madinah Province, 

the beginning of Nama Al-Medinah, 
a main arm of Waqf Al-Munawara for 
supporting small and medium-sized 
enterprises (SMEs, is an important 
step to the province's economy in the 
upcoming period.

 This came at a time when Emir 
of Madinah stressed that, during this 
current development in Saudi Arabia, 
especially those projects ordered by the 
Custodian of the Two Holy Mosques 
King Abdullah bin Abdul Aziz to expand 
the Prophet's Mosque and the develop-
ment of the surrounding areas, Waqf 
Al-Munawara was established to be 
an effective tool in strengthening the 
developmental work in the province. 

 Waqf Al-Munawara was emerged 
from Namaa Al-Munawara.

 In this framework, Namaa 
Al-Munawara is a non-profitable insti-
tution which launches many initiatives 
to support the SMEs, especially as this 
vital sector makes up 90 percent out of 
the facilities registered in the Ministry 
of Trade. 

 The aim of this move is to achieve 
sustainable economic and social 
development. It is believed that sup-
porting and developing this sector 
will lead to positive impacts on local 
economy.

 To show the importance of Waqf 
Al-Munawara in the upcoming period, 
Prince Faisal bin Salman bin Abdelaziz, 
Emir of Madinah, emphasized that 
Waqf Al-Munawara was founded to 
launch many initiatives to support the 
SMEs. 
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Case of the Issue

 Implementing the expansion of 
the Two Holy Mosques

 At a time when the Kingdom of Saudi Arabia started carrying out the largest expansion projects of the 
Two Holy Mosques at all, the global companies implementing such projects have a great opportunity to 
compete in taking the largest part of the schemes. 

 This happens at a time when economic views indicate that the expansion process is expected to make 
profits up to ten SAR billion for the firms working in the projects this year.

Riyadh: «Tadawul»

 Saudi Arabia at present has been 
working on making a quantum leap to the 
infrastructure of the Two Holy Mosques 
by 2017 to accommodate the growing 
number of pilgrims and visitors to the 
Two Holy Mosques during recent years. 

 Thus it was important to choose the 
high-efficiency firms to implement such 
huge projects. 

 "At least 100 major companies are 
implementing the expansion projects," 
specialists were quoted by Tadawul as 
saying.

 "It means such companies and other 
firms trading in building materials have 
big opportunity to make many profits."

 Due to the large number of such 
companies, Saudi Arabia has recently 
applied the building code on the new 
projects being implemented in the holy 
sites to ensure that the expansion process 
is going on. This code could change the 
value of contracts in case of the condi-
tions of markets, including the prices of 
building materials or in wages of labor, 
are changed.

 167, 000 square meters used 
in Hajj this year

 In addition to these developments, 
Sheikh Dr Abdul Rahman Al-Sudais, 
head of the Presidency of the Two Holy 
Mosques, said that the total additional 
area used in the Hajj season of this year 
amounted to 167,000 square meters 
including the expansion projects of the 
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There are many negative and ramified effects caused by 
the emergence and development of Ebola virus. So we will try 
to mention most of them before referring to efforts made by 
the global organizations, interested in disasters, used in treat-
ment. Guinea, Liberia, and Sierra are the three most affected 
countries of the virus, where the situation has been continu-
ously deteriorating.

They were the countries where the virus was discovered 
first so they were deemed as "the countries of Ebola.

Borders closing to avoid Ebola outbreak
Borders with the Ebola-affected countries – Guinea, Sierra 

Leone and Liberia - were closed since the early discoveries of 
the virus. Other African countries, namely Benin, Burkina Faso, 
Ivory Coast, Guinea-Bissau, Mali and Senegal imposed a travel 
ban on flights and commodities to and from the three African 
countries.

Moreover, such travel ban on flights made by airlines to 
and from the Ebola-affected countries caused a decline in 
tourism as all bookings were canceled. This decision is not 
only implemented on areas ravaged by Ebola, but extended 
also to other African countries, thousands of kilometers 
from the countries affected by the virus, such as Kenya and 
South Africa.

African countries ravaged by Ebola sell 
Treasury Bills (T-bills) 

Since the early impacts of Ebola, Sierra Leone, Liberia and 
Guinea had to sell treasury bills to finance the fight against the 
virus. Sierra Leone auctioned 87.1 billion leones (about USD 20 
million) of T-bills on July 31, 2014. 

Liberia also issued treasury bills worth US $ 144.6 million 
Liberian dollars, equivalent to USD 1.8 million, while Guinea 
sold treasury bills worth 100 billion francs (about USD14.5 
billion). 

“The governments are almost totally reliant on interna-
tional aid and healthcare expertise to coordinate and fund 
the containment strategy,” Charles Laurie, head of Africa risk 
analysis at Bath, England-based consultancy Maplecroft, said. 

He added the selling of debt remains a poor option 
for impoverished West African countries seeking to fund 
the fight.

Matt Robinson, a senior credit officer at Moody’s Investors 
Service, said that business and transport disruptions, as well 
as increased health expenditure, may pressure budgets and 
jeopardize growth in the three countries ravaged by the virus. 

The Gross Domestic Production (GDP) of Liberia, Sierra 
Leone and Guinea hit about USD13 billion, according to esti-
mates by the International Monetary Fund in 2013.
Farmers were evacuated from Cocoa farms due to Ebola 

Farmers fled the cocoa and coffee farms in areas that have 
been quarantined due to Ebola in Sierra Leone and Liberia. 
They are afraid of staying away from their homes. So the farms 
have become empty. 

At the same time, markets have experienced a short-
age in basic foodstuffs, especially rice, as traders stopped to 
pump enough quantity in the markets due to the problems 
of transport. 

Businesses are suspended 
ArcelorMittal, the world's largest steelmaking com-

pany, also announced on August 8, 2014 the suspension 
of expanding iron mine in Yekepa and at the port of 
Buchanan in Liberia as companies carrying out projects 
evacuated their staff for fear of the spread of the virus 
among them. 

There are only three international airlines operating 
flights to Sierra Leone and five others to Guinea. 

Capital markets are reeling 
Since the early detection of cases infected with 

of Ebola, the virus has become an enemy of financial 
markets in all countries across the globe. The virus even 
pushed international investors to give up a little bit their 
concern over the weak global economic growth, and the 
timing of the Federal Reserve to raise interest rates and to 
pay more attention to Ebola's risks. 

This was clearly mentioned in a report by Barclays 
Bank that in the case of the Ebola outbreak, its impacts 
on the economy and markets in the world will be bigger 
than the impacts of Severe Acute Respiratory Syndrome 
(SARS) appeared in 2003. 

Fears on Ebola outbreak have been exacerbated not 
only because of the high death rates, but due to the 
world's slow response. 

In the first week of the virus outbreak, an evaluation 
by the World Bank on the economic impact also warned 
that the fight against the virus in the West Africa coun-
tries could cost about USD 32.6 billion within two years, 
if the virus could not be controlled. 

The bank said most of the damage would result from 
the high costs of doing business as fears of infection with 
Ebola affected companies' business, disrupted transport 
systems and restricted travelling via borders. 

Concern in Texas 
A decline in airlines' stocks price occurred due to the 

death of a 42-year-old man in Texas of the virus while he 
was visiting Liberia as well another case was confirmed 
in Spain and rumors of detection of others in several 
countries in Europe. 

EasyJet company's shares fell by 10 percent, while 
shares of IAG, the parent company of British Airways and 
Iberia airline, dropped by 12 percent. 

Thomas Cooks' share also declined by 11 percent, 
despite the company said it has not been affected by 
the virus because, in the Ebola-affected countries, it was 
serving passengers traveling to Gambia only. 

Germany loses economic 
activity in Africa 

Germany was among the most European countries 
that have been affected by the virus. German economic 
activity was completely suspended in the West Africa's 
countries ravaged by the virus. There are no longer 
any activities of German companies in Liberia, Guinea 
and Sierra Leon, the most three countries ravaged by 
the Ebola.
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Ebola virus has economic impacts 
and mysterious future  

Global Market

Even though economic impacts caused by Ebola virus have not so far posed a major shock to the global 
economy, it has economic and commercial impacts on many countries. 

Losses caused by Ebola virus differ in a country to another according to the economic capabilities and 
resources of each country, in addition to its location from the Ebola-affected countries. 
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the GCC countries, in addition to the pos-
sibility of establishing Japanese shopping 
centers to promote its products.
The GCC countries make more benefits

According to several economic 
reports, Japanese companies carry out 
a large number of projects in the GCC 
countries, including the industries of oil, 
gas, petrochemicals, aluminum as well as 
other projects such as telecommunica-
tion and construction.

Japan gave priority to investmentand 
set up joint ventures in the GCC countries 
and managed to carry out hundreds of 
projects in the Gulf region.

The trade exchange between 
Japan and the GCC countries real-
ized by 12.3 percent in 2012, reach-
ing about USD182 billion, compared with 
USD 162 billion in 2011.

Such increase took place because of 
the rise in exports of appliances, automo-
biles and construction equipment.

In return, the GCC countries' exports 
to Japan increased by 10.2 percent, reach-
ing USD 157 billion in 2012, compared 
with USD 143 billion in 2011. Yet, their 
imports from Japan rose by 27.1 percent, 
realizing USD 25 billion in 2012, compared 
with USD 19 billion in 2011.

This means the trade balance esti-
mated at USD 132 billion since 2012 is in 
favor of the GCC countries.

The Kingdom of Saudi Arabia comes 
first getting 34.6 percent in total of trade 
exchange. The United Arab Emirates (UAE) 
comes second achieving 29.1 percent.

Qatar is ranked the third realizing20.5 
percent, followed by Kuwait which gets 
9.4 percent. Oman and Bahrain achieve 
5.7 and 0.7 percent respectively.

 Japan and Saudi Arabia
Last year, Director General of Japan 

External Trade Organization (JETRO) 
Yasuyuki Murahashi paid a visit to Saudi 
Arabia. He said the visit aimed at strength-
ening the strong historical relations 
between his country and Saudi Arabia 
which have been establishing for more 
than 50 years.

He stressed that these relations have 
economic impacts on the global map, 
saying the two countries have been expe-
riencing major breakthrough in develop-
ingand setting up giant projects between 
the two countries.

He stressed the necessity of increasing 
such mutual visits in which new business 
opportunities are discussed and effective 
partnerships in the future are built.

Yasuyuki also said that Saudi Arabia 
could benefit from the Japanese tech-
nology as there are major companies 
working in energy. Japan, he noted, wants 
to create partnerships and carry out eco-
nomic and industrial projects with Saudi 
Arabia in the upcoming years.

“The Japanese government welcomes 
foreign investments, notably with Saudi 
Arabia. For this purpose, Japan estab-
lished the Office of the JETRO in Saudi 
Arabia's Riyadhto provide Saudi investors 
with required and necessary information," 
he said during his visit.

"Japan has been supporting the 
Saudi Arabia’s government to implement 
Saudization system in the private sector. 
Japan also has been contributing to voca-
tional training sessions to be in line with 
the Saudization, including Saudi Japanese 
Automobile Higher Institute (SJAHI).

Over the last ten years, Japanese 
experts have been training several num-
ber of Saudi young people on the tech-
niques and skills of auto maintenance 
according to principles of the Japanese 
work.

More than 1,800 trainees of those 
people have graduated from the SJAHI 
andmade progress in Saudi labor market.

On the commercial level, Japan 
imported petroleum products, worth USD 
48 billion, from Saudi Arabia in 2011, while 
Japan exported products, worth USD 8 

billion, to Saudi Arabia in the same year.
Halal trade

Japan has also been one of the most 
important markets in the Asian countries 
where Muslims consume the GCC halal 
products. The GCC countries expect that 
the rate of halal products will increase up 
to five percent annually, reaching nearly 
USD 6.4 billion by2020. 

It means that there are investment 
opportunities worth USD 2.9 billion in 
the field of halal products in the upcom-
ing years. This will create opportunities in 
various countries across the globe.

Also, hala trade has been targeted for 
many years in the European countries 
where Muslim communities are living. 
This also gives many opportunities for 
Islamic countries, who abide by terms and 
standards of halal products, to increase 
their products in such countries.

According to data of the Islamic 
Chamber of Commerce and Industry 
(ICCI), the average consumption of the 
global halal products in Asian countries 
is 63.3 percent, in African countries 23.8 
percent, in European countries10.2 per-
cent and in American States 2.5 percent.

Japan can take advantage of the 
opportunities caused by the three hala 
products: Foods, cosmetics and medi-
cines through creating real partnership 
and building a road map based main-
ly on supporting small and medium-
sized enterprises. They can benefit from 
Japanese technology and fund provided 
by Islamic Development Bank Group and 
financial institutions.
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The GCC countries and Japan

Strategic relations and fruitful 
economic cooperation

Remarks made by Secretary General of the Federation of the GCC ChambersAbdul Rahim Naqi 
highlight the future economic trend toward the integration of trade relations. 

These remarks focused on developing economic relations between the Gulf Cooperation Council’s 
(GCC) countries and Japan. 

Gulf Market

This trend has been adopted by the 
GCC countries for several years as a pro-
longed strategy to the global economy 
to take further steps aimed at support-
ing the economy of GCC countriesand 
developing their different mechanisms.

In his remarks to media, Naqi said 
that about 17 percent of the GCC 

countries' exports go to Japan, making 
up about 10 percent of the their GDP. 

This underscores the depth of rela-
tions between Japan and the GCC 
countries and also shows the capabili-
ties and storage capacities available at 
the Gulf ports.

He pointed out that the GCC coun-

tries' strategic location in the conti-
nents of Asia and Africa is attracted by 
Japanese companies to take it as a main 
station to re-export its products to the 
GCC countries and other states in Africa, 
Europe and Latin America.

This move also helped Japan set up 
strategic storehouses for its products in 
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"Hence, SCEE was established, 
embodying the Kingdom’s interest in 
seeking practical solutions to counter 
waste of energy. On top of the SCEE 
tasks is todraw up a national program 
for power rationalization and in the 
meantime enhancing the efficiency of 
energy consumption. This must be done 
in a way that does negatively impact 
the ongoing economic and industrial 
growth in the Kingdom, or the citi-
zens’ standard of living or welfare," Prince 
Abdulazizsaid.
The Major channel for loss of power

The Assistant Minister of Petroleum 
and Mineral Resourcesfor Petroleum 
Affairssaid that the national program has 
studied the conditions of energy con-
sumption in the Kingdom. The sectors 
of buildings, ground transportation, and 
industryhave been identified as the major 
channels for the waste of energy as they 
consume together more than 90 percent.

According to the program, the sector 
of buildings consumes up to 75 percent 
of the power produced in the Kingdom, 
rising annuallyby 7 per cent, Prince 
Abdulaziz said, attributing this to two 
main reasons: the low rate of energy 
efficiency of the home applianc-
esand the lack of thermal insula-
tion in most buildings in the 
Kingdomwide.

Standard specifications 
for house lighting

Prince Abdulaziz also said: "Sub-
programs include modernization of the 
standard specifications of air conditioners 
and other home appliances."

He added that work is underway 
for setting the standard specifications 
of house lighting, and huge air condi-
tioners.The first phase of the standard 
specifications for air conditioners was 
applied a year ago. The second phase will 
be appliednext January, together with 
the standard specifications for the other 
household appliances. Monitoring local 
market to check the application of these 
steps will start in March 2015.

"These programs have also included 
handling the reality that up to 10 per 
cent of the existing residential buildings 
in the Kingdom lack thermal insulation, 
which has led to a rise in the amount 
of energy used for air conditioners, by 

up to 25 million barrel of oil equivalent 
(BOE) over the past five years," Prince 
Abdulaziz noted.

Mandatory thermal insulation
Due to the fact that thermal insulation 

lessens energy consumption by 30-40 per 
cent, the programs include speeding up 
the enforcement of a Royal Decree issued 
in 1413 Hijri making thermal insulation 
mandatory in all new buildings, through 
amending the relevant standard specifi-
cations, Chairman of the Subcommittee 
for the Preparation of the Saudi Program 
for Energy Efficiency said.

Prince Abdulaziz added that it is of 
prior importance to "educate people on 
the programs of energy rationalization 
and raising energy efficiency, in a bid to 
change several concepts and behaviors. 
This education has a quantum role for 
guaranteeing success for the programs 
which are among the major possible 

factors to implement energy efficiency 
plans and help achieve their targets.

The Prince said that a four-week 
awareness campaign has been launched 
to inform people, engineering offices, 
contractors and real estate developers 
as well as any one posed to havea new 
construction built of the importance  
and benefits of their vital role in the appli-
cation of  mandatory thermal insulation 
in buildings.

A workshop will be held for this pur-
pose in partnership with the Ministry of 
Municipal and Rural Affairs and affiliated 
bodies, the Saudi Standards, Qualityand 
Metrology Organization (SASO), the Saudi 
Center for Energy Efficiency (SCEE) and 
the Saudi Electricity Company, the 
Council of Saudi Chambers and the trade 
and industrial chambers in cities where 
thermal insulation will be applied in the 
first stage.
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A burning issue involving 4 Saudi Ministries

  Thermal insulation in the building sector has come to constitute a major issue in Saudi Arabia, involv-
ing four Ministries, the Ministry of Petroleum and Mineral Resources, the Ministry of Municipal and Rural 
Affairs, the Ministry of Commerce and Industry, and the Ministry of Finance.

Official data shows that the sector consumes up to 75 per cent of the total electricity produced in the 
Kingdom, as thermal insulation is lacked in most buildings.

Saudi Market

Riyadh: «Tadawul»

Thermal Insulation..

The Ministry of Petroleum and Mineral Resources, 
in cooperation with the Ministry of Municipal and 
Rural Affairs, is seeking to increase the use of thermal 
insulation to bring down the waste of energy in the 
Kingdom.

In the meantime, the Ministry of Commerce and 
Industry started to underline the necessity of using 
high-quality air conditioners in government offices, in 
a bid to rationalize power.

Within this context, the domestic market in the 
Kingdom has used up to three million barrels of oil 
daily over the 3rd quarter of the year 2014, according to 
figures obtained by Tadawul. This prompts intensifying 
efforts to reduce the consumption of energy at home.

Growing consumption reveals 
energy inefficiency

Minister of Municipal and Rural Affairs Dr. Prince 
Mansour bin Mutaib bin Abdulaziz opened last month 
the first forum and exhibition on thermal insulation in 
the Kingdom organized by the Saudi Center for Energy 
Efficiency (SCEE) of King Abdulaziz City for Science 
and Technology (KACST), in cooperation with the rel-
evant government bodies, at the Riyadh International 
Convention and Exhibition Centre.

Addressing the event, Prince Abdulaziz bin Salman 
bin Abdulaziz, Assistant Minister of Petroleum and 
Mineral Resources for Petroleum Affairs and Chairman 
of the Subcommittee for the Preparation of the 
Saudi Program for Energy Efficiency, said: "Over the 
past decades, the Kingdom has experienced a rapid 
economic and industrial growth that resulted in 
increased domestic consumption of energy, at high 
rates. This growing consumption revealed energy inef-
ficiency. The consumption rate is expected to rise by 
4-5 per cent annually till the year 2030, unless measures 
are taken to change the current models of energy 
consumption.”
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Abdullateef Al-furaihi
Editor-in-Chief

Editorial

 Services provided by the Kingdom to pilgrims are a main concern of our coun-
try which was granted by God the honor of serving the Two Holy Mosques and 
their visitors.

 The kingdom, its leader and citizens do their best to provide such services to 
pilgrims for the sake of God. 

 It is honorable for us to carry out these largest projects of expansion of the Two 
Holy Mosques, which come as a religious perspective, to accommodate the grow-
ing pilgrims and visitors. The kingdom has been implementing such giant schemes 
for many years to offer better services to the gusts of God. Authorities have been 
working on developing the area of services as well. 

 There are workshops conducting on many aspects: Constructing, infrastruc-
ture, electricity, air conditioning, removal of buildings surrounding the Two Holy 
Mosques, engineering, architecture, transportation in addition to many other 
aspects that are in favor of the expansion process. 

 Many companies working in different fields could benefit from such giant 
projects carrying out for the sake of God. The benefit was not given only to firms, 
but many employees and other companies can make financial gains from the 
expansion. 

 Many opportunities are provided to thousands of contractors and suppliers as 
well as thousands of people who search for jobs in the Kingdom, the land of peace 
and the Two Holy Mosques. 

 And also the goodness is extended to anyone who has an industry or trade that 
can serve Hajj and Umrah. The welfare is extended to all people. 

 The Kingdom – as well as its officials - confirms that it does not aim to take 
advantage of these economic projects, saying it will provide support to all compa-
nies carrying out the projects. 

 The Kingdom added people participating in such projects will get gains in life 
and be rewarded by God in hereafter if they faithfully achieve the mission, which 
will be for the nation as a whole. 

 The only aim of the Kingdom from these projects is to make Hajj easier to 
pilgrims and visitors. It aims, for the sake of God, at providing the best services for 
anyone comes to visit the Two Holy Mosques.

 It is welfare in a land of goodness. It is an economic aspect that we want to 
shed light on from several angles.

 We hope success to our homeland to carry out such giant projects that will be 
in favor of pilgrims.

 Land of Goodness 

abdullateef.furaihi@tadawul.com.sa
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