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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:

ما الذي ينتظر االقتصاد العاملي عام 2020 ؟.. سؤال بات يتكرر كثيًرا خالل 
األيام القليلة املاضية، بعد أن تكرر سابًقا منذ عشرة أعوام أو يزيد.. ورمبا 
يرجع السبب إلى أن اخلطط االستراتيجية ملعظم دول العالم تعول كثيًرا 
على هذا العام يف حتسن منوها، وارتفاع أرباح مدخوالتها، وتعاظم دورها 
عاملًيا.. وإضافة إلى ذلك قد يحمل عام 2020 مفاجآت لبعض الدول قد تغير 

كثيًرا من دورها االقتصادي حسبما تتوقع العديد من املنظمات الدولية.

تفاصيل املوضوع تقرؤونها داخل العدد

كلمة التحرير

969696
 مجلة شهرية مجانية تصدر عن
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هيئة  قـــررت  وجـــذب،  �سد  بعد 
ملف  حتويل  ال�سعودية  العلماء  كبار 
ر�سوم الأرا�سي البي�ساء اإلى املجل�س 
القت�سادي الأعلى يف البالد، بهدف 
ــس هــذه  ــر� ـــة مـــدى جــــدوى ف درا�ـــس
قبل  الفنية،  الناحية  مــن  الــر�ــســوم 
راأيها  العلماء  كبار  هيئة  تعطي  اأن 

النهائي من الناحية ال�سرعية.



الــذي  ـــدور  ال اأحـــد  على  يخفى  ل 
وترية  ت�سريع  يف  البينية  التجارة  تلعبه 
ــادة  وزي للبلدان  القت�سادية  التنمية 
معدلت منو نواجتها الإجمالية، خا�سة 
التجارة  حترير  نحو  العامل  اجتــاه  مع 
ال�سلع  خمتلف  اأمام  وفتحها  والأ�سواق 
العاملية  التجارية  لالتفاقيات  نتيجة 
الق�ساء  اأهمية  يعني  ما  والإقليمية، 
على املعوقات التي حتد من هذا 
الدور، وتنفيذ ا�سرتاتيجية 
ــر  ــطــوي ــت ـــة ب خـــا�ـــس

العمل ككل.

اقتصاديات
»تادكو« تزيد رأس مالها عبر 

طرح أسهم حقوق أولوية
60% من العاملين بالقطاع المالي 
يؤمنون بوجود تمييز بين الجنسين 

في الرواتب والبدالت

منتدى االستثمار لدول غرب إفريقيا :
دول التعاون استثمرت 30 مليار دوالر في 

البنية التحتية اإلفريقية خالل العقد الماضي

طرح أسهم شركة الصناعات 
الكهربائية لالكتتاب العام

تتذكر  اأن  ال�سني  على  ينبغي  ملــاذا 
دنغ �سياو بنغ؟.. حتت هذا العنوان ومثله 
الأخبار  ووكــالت  ال�سحف  احتفت  كثري 
ال�سينية بالزعيم القت�سادي الذي جنح 
يف ت�سكيل م�ستقبل بالده، خا�سة اأن هذا 
العا�سرة  الــذكــرى  يوافق  2014م  العام 
فعله  ما  اأبرز  ومن  مولده،  املئة على  بعد 
قبل موته اأن و�سع عام 1978 خطة الـ50 
ال�سني  ت�سبح  اأن  منها  والهدف  عاًما، 
عام 2028م الدولة العظمى الأولى عاملًيا 
واملــوؤكــد  ـــدويل،  ال القت�ساد  قــاطــرة  يف 

اأنهم جنحوا يف حتقيق الكثري منها.

رغم تراجع اأ�سعار النفط اإلى م�ستويات 
96 دولًرا للربميل خالل ال�سهر املا�سي، اإل 
اقت�سادي  ماأمن  يف  زالــت  ل  ال�سعودية  اأن 
ومــايل مــن هــذه الــرتاجــعــات، حيث قــّدرت 
برميل  ــايل  احل للعام  موازنتها  يف  اململكة 
النفط عند م�ستويات 90 دولًرا، وهو الأمر 
الذي يعني اأن امليزانية ال�سعودية لهذا العام 
ا جديًدا يف حال بقاء الأ�سعار  قد ت�سهد فائ�سً

فوق م�ستويات 90 دولًرا للربميل.

اتفاقية بين »المركزي األردني« 
و»النقد الفلسطينية« إلحكام الرقابة 

على المُؤسسات المصرفية

دراسة عالمية..تطبيق نظم الحوكمة 
في الشركات العائلية يساعد في 

استقطاب رؤوس األموال



االفتتاحية

عبداللطيف الفريحي
رئي�س التحرير

abdullateef.furaihi@tadawul.com.sa

كيف حال االقت�شاد العاملي يف 2020م ..؟ هو اأحد موا�شيع هذا العدد 
الذي يجعل اأول �شوؤال يتبادر للذهن: كيف �شنكون نحن؟ واأين �شنكون على 
اأبرز اقت�شادات العامل، و�شجلنا  اأننا بتنا من  اخلريطة العاملية، وخا�شة 

ح�شورنا القوي والدائم.
رمبا يكون اأهم حتدياتنا احلالية وامل�شتقبلية هو تقليل االعتماد على 
الرثوة الطبيعية، اأي اخلروج من دوائر االقت�شاد الريعي اإلى دوائر اأو�شع 

من اقت�شادات االإنتاج وال�شناعة واملعرفة.
وتو�شع  وعمالقة،  متكاملة  �شناعية  جممعات  وتبني  بنت  بالدنا  اإن 
باأحجام  ال�شمال،  وراأ�س اخلري وجازان ووعد  اأخرى يف اجلبيل  جممعات 
ب�شري  ومبورد  ال�شماء،  عنان  تالم�س  وبطموحات  م�شبوقة،  غري  اإنفاق 
ي�شتمر برنامج تاأهيله يف الداخل واخلارج حتى ي�شتمر يف اإدارة وت�شغيل 
من  كثرًيا  و�شت�شنع  الفرق،  بع�س  �شنعت  التي  العمالقة  املجمعات  هذه 

الفرق يف امل�شتقبل.
بتطوير  فقامت   الطبيعية  ال���رثوة  م��ن  اململكة  ا�شتفادت  لقد 
يف  ا�شتخدامها  ميكن  م��وادَّ  اإنتاج  اأجل  من  البرتوكيماوية  ال�شناعات 
قيمة  �شكلت  واالأهمية  احلجم  ومتفاوتة  خمتلفة  �شناعية  جماالت 
م�شافة حقيقية، وهي اليوم تبدي اهتماًما متزايًدا لتحقيق اأكرب عائد 

ممكن من ثرواتها املعدنية.
واالقت�شاد  العلمي،  البحث  جماالت  يف  املزيد  ن�شهد  اأن  االأم��ل  ولعل 
املعريف، حتى تكتمل ال�شورة، ونبلغ بهذه امل�شاريع، وامل�شاريع التي �شتاأتي 
وكذلك  فقط،  الطبيعية  الرثوة  على  االعتماد  عن  اال�شتقالل  يحقق  ما 
ا�شتمرار عجلة االقت�شاد ال�شعودي بالوترية نف�شها ليزداد توفري الفر�س 

الوظيفية ل�شكان اململكة، وي�شتمر فتح اآفاق جديدة للم�شتثمرين.
�شنكون باإذن اهلل يف موقع اأف�شل اإذا ا�شتمر الرتكيز على بناء االإن�شان، 
واإذا تفاعل هذا االإن�شان مع كل هذه اخلطط والطموحات، واأ�شبح جزًءا 
اأ�شا�شًيا من �شورة االإبداع، واالإنتاج، واملناف�شة، فامل�شتقبل ملن ميلك املعرفة، 
ويجيد ا�شتثمارها لتحويلها اإلى منتجات وخدمات جتعل جزًءا كبرًيا من 

العامل يعتمد عليه، فيظل جزًءا ال يتجزاأ من �شورة االقت�شاد العاملي.
ت�شعى قيادتنا با�شتمرار اإلى اال�شتقرار والرخاء والبناء على كافة 
للجميع  دائًما  هدًفا  قوي  اقت�شاد  بناء  و�شيكون  وامل�شتويات،  االأ�شعدة 
وا�شحة  وبروؤية  باإخال�س،  العمل  �شوى  وما على اجلميع  و�شعًبا،  قيادة 
ال�شعادة  من  مبزيد  ياأتي  اأن  دوًم��ا  اهلل  ن�شاأل  الذي  امل�شتقبل  هذا  نحو 

والتقدم والنجاح.

أين سنكون؟ 
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اقتصاديات

برعاية ولي عهد مملكة البحرين

السوق المالية السعودية »تداول« تشارك في احتفال 
بورصة البحرين باليوبيل الفضي

�ساركت ال�سوق املالية ال�سعودية )تداول( 
بور�سة  اأقامته  ــذي  ال الحتفال  يف  مــوؤخــًرا 
وع�سرين  خم�سة  مــرور  مبنا�سبة  البحرين 
عاًما على بدء التداول الر�سمي فيها، وذلك 
�سلمان  الأمري  امللكي  ال�سمو  �ساحب  برعاية 
القائد  نائب  العهد  ويل  خليفة  اآل  حمد  بن 
الأعلى النائب الأول لرئي�س جمل�س الوزراء، 
واملعايل  ال�سمو  اأ�سحاب  من  عدد  وبح�سور 
اآل  حممد  بن  اأحمد  ال�سيخ  معايل  يتقدمهم 
جمل�س  واأع�ساء  ورئي�س  املالية  وزير  خليفة 

اإدارة بور�سة البحرين. 
الــعــهــد  ويل  �ــســمــو  اأعـــــرب  كــلــمــتــه  ويف 
البور�سة  اإدارة  ملجل�س  تهانيه  البحريني عن 
واجلهاز التنفيذي بهذه املنا�سبة قائاًل: »اإننا 
اإجنازه خالل هذه املرحلة، وما  نعتز مبا مت 
�سبيل  يف  م�سريتها  طــوال  البور�سة  قدمته 
م�ساندة الأن�سطة املرتبطة باملال وال�ستثمار 
وتعزيز مركز البحرين املايل يف املنطقة وفًقا 

لال�سرتاتيجيات واخلطط املو�سوعة«. 
التي  واملـــبـــادرات  بــالــربامــج  �سموه  ونـــوه 
تــتــخــذهــا الــبــور�ــســة مــن اأهــمــهــا الــتــو�ــســع يف 
املتعلقة  العمليات  خمتلف  ت�سهيل  اإجـــراءات 
م�ستوى  ورفــع  الأ�سا�سية  البور�سة  بعمليات 
يف  وال�ستمرار  بن�ساطاتها  ال�ستثماري  الوعي 

اأهــدافــهــا  لتحقيق  بــرنــاجمــهــا 
ال�سرتاتيجية الرامية اإلى تعزيز 

القدرة التناف�سية للبور�سة. 
خليفة  ال�سيخ  األــقــى  كما 
الرئي�س  خليفة  اآل  اإبراهيم  بن 
البحرين  لبور�سة  التنفيذي 
ــمــة تـــوجـــه فــيــهــا بــالــ�ــســكــر  كــل
لــ�ــســاحــب الــ�ــســمــو املــلــكــي ويل 
ــى  ــائــب الــقــائــد الأعــل الــعــهــد ن
جمل�س  لرئي�س  الأول  النائب 

باليوبيل  البور�سة  حفل  رعايته  على  الــوزراء 
الف�سي على بدء التداول الر�سمي. 

القانوين  الهيكل  ا�ستكمال  عن  واأعــلــن 
البحرين  »�سوق  با�سم  جديد  ــداول  ت ل�سوق 
�سريحة  ا�ستقطاب  بــهــدف  ال�ــســتــثــمــاري« 
وا�سعة من ال�سركات املحلية وغريها الراغبة 
يف ال�ستفادة من فر�س التمويل والنمو التي 

�سيوفرها هذا ال�سوق.
ال�ــســرتاتــيــجــيــات  اإلـــى  كلمته  يف  ونـــوه 
القدرات  تعزيز  ومنها  البور�سة  تبنتها  التي 
الت�سريعية والفنية والإدارية لتلبية احتياجات 
املعايري  مــع  يتما�سى  مبــا  املـــال  راأ�ـــس  �ــســوق 
وتنويع  وتوفري  امل�ستثمرين  وحماية  الدولية 

البدائل ال�ستثمارية. 

ثم األقى ال�سيد اإدوارد نايت نائب الرئي�س 
اأ�ساد  كلمة  اأومك�س  نازدك  ل�سركة  التنفيذي 
بناء  لأهمية  البحرين  مملكة  بتفهم  فيها 
الداعم  اخلدمات  قطاع  على  قائم  اقت�ساد 
لتنويع م�سادره، منوًها مبا تتميز به اململكة 
تبوئها  القت�سادية  البنية  خ�سائ�س  من 
لقيادة املرحلة القادمة من النمو القت�سادي 

يف املنطقة. 
تناول  وثائقي  لفيلم  عر�س  ذلك  تلى 
منذ  البحرين  بور�سة  يف  التطور  مراحل 
من  مت  الــيــوم  اإلــى  عــاًمــا   25 قبل  ن�ساأتها 
البحرين  بور�سة  م�ساهمة  تو�سيح  خالله 
اإقليمي  اإلى مركز  يف م�سرية حتول اململكة 
اإطار  و�سع  يف  البحرين  وجهود  لالأعمال، 
تنظيمي للتداول ح�سب املعايري 

الدولية.
ــدم  ق احلـــفـــل  خـــتـــام  ويف 
�سليمان  بــن  عــايــد  الأ�ــســتــاذ 
الــعــايــد مـــن الــ�ــســوق املــالــيــة 
ــة »تـــــــداول« هــديــة  ــودي ــع ــس ــ� ال
رئي�س  �ــســعــادة  ـــى  اإل تــذكــاريــة 
البحرين  بور�سة  اإدارة  جمل�س 
حمود  عبداهلل  يو�سف  الأ�ستاذ 
ــا عن  ــرًب ــع بــهــذه املــنــا�ــســبــة م
احلفل  يف  بامل�ساركة  �سعادته 
البحرين  لــبــور�ــســة  ومــتــمــنــًيــا 

مزيًدا من التقدم والزدهار.

الأ�ستاذ يو�سف عبداهلل حمود  يت�سلم هدية تذكارية من الأ�ستاذ عايد العايد

جانب من احلفل
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اقتصاديات

»تادكو«  الزراعية  للتنمية  تبوك  �سركة  تقدمت 
زيادة  على  املوافقة  بطلب  املالية  ال�سوق  هيئة  اإلى 
اأولوية  حقوق  اأ�سهم  طــرح  خــالل  من  مالها  راأ�ــس 
بقيمة )250٫000٫000( ريال. على اأن ُيحدد �سعر 
خالل  لالكتتاب  املطروحة  الأ�سهم  وعــدد  الطرح 

جمل�س  يحدد  الــذي  العادية  غري  العامة  اجلمعية 
اإدارة ال�سركة تاريخها يف وقت لحق، على األ يتجاوز 

تاريخ انعقادها �ستة اأ�سهر من تاريخ هذه املوافقة. 
الــهــيــئــة ويف �سوء  الــطــلــب مــن  وبــعــد درا�ـــســـة 
والنوعية  الكمية  واملــعــايــري  النظامية  املتطلبات 

بطلب  تتقدم  التي  ال�سركات  جميع  على  املطبقة 
قــراره  الهيئة  جمل�س  اأ�ــســدر  مالها،  راأ�ـــس  زيـــادة 

املت�سمن املوافقة على طلب »تادكو«، على اأن 
يتم الكتتاب وفًقا لآلية اإدراج وتداول 

حقوق الأولوية املتداولة. 

هيئة  اإلى  )معادن(  ال�سعودية  العربية  التعدين  �سركة  تقدمت 
ال�سوق املالية بطلب املوافقة على زيادة راأ�س مالها من خالل طرح 

اأ�سهم حقوق اأولوية بقيمة )5٫600٫000٫000(  ريال. 
و�سُيحدد �سعر الطرح وعدد الأ�سهم املطروحة لالكتتاب خالل 
اجلمعية العامة غري العادية الذي �سوف يحدد جمل�س اإدارة ال�سركة 
تاريخها يف وقت لحق، على األ يتجاوز تاريخ انعقادها �ستة اأ�سهر 

من تاريخ هذه املوافقة. 
النظامية  املتطلبات  �سوء  ويف  الهيئة  من  الطلب  درا�سة  وبعد 
واملعايري الكمية والنوعية املطبقة على جميع ال�سركات التي تتقدم 
املت�سمن  قــراره  الهيئة  جمل�س  اأ�سدر  مالها،  راأ�ــس  ــادة  زي بطلب 
اإدراج  لآلية  وفًقا  الكتتاب  يتم  اأن  املوافقة على طلب معادن، على 

وتداول حقوق الأولوية املتداولة. 

»تادكو« تزيد رأس مالها عبر طرح أسهم حقوق أولوية

زيادة رأس مال »شركة التعدين العربية السعودية«

بعد ان�سمامها كع�سو  منت�سب يف املنظمة الدولية لهيئات الأ�سواق املالية، 
�ساركت ال�سوق املالية ال�سعودية )تداول( يف املوؤمتر ال�سنوي للمنظمة الذي اأقيم 
يف مدينة ريو دي جنريو الربازيلية يف 28 �سبتمرب 2014م، وقد ح�سر املوؤمتر 
وفد من ال�سوق املالية ال�سعودية برئا�سة املدير التنفيذي الأ�ستاذ عادل الغامدي. 
اإلى  تهدف  التي  املنت�سبني  لالأع�ساء  ال�ست�سارية  اللجنة  اجتماع  وخالل 
للمنظمة،  ا�ست�سارية  كلجنة  دورها  تطوير  يف  اأع�سائها  خربات  من  ال�ستفادة 
رحب ال�سيد هو�سيه كارلو�س دوريتي، رئي�س اللجنة ال�ست�سارية بان�سمام ال�سوق 

املالية ال�سعودية للمنظمة الدولية لهيئات الأ�سواق املالية. 
ال�ست�سارية  اللجنة  اأمــام  األقاها  كلمة  اأول  يف  الغامدي،  عرب  وقــد  هــذا 
لالأع�ساء املنت�سبني، عن �سكره ملنظمة الـ)IOSCO( لقبول طلب ال�سوق املالية 

للمنظمة  لالن�سمام  ال�سعودية 
قدمته  منوًها مبا  منت�سب،  كع�سو 
من  ال�سعودية  املالية  ال�سوق  هيئة 

دعم لطلبها. 
اإلى عزم  كلمته  اأ�سار يف  كما 

ال�سوق املالية ال�سعودية على امل�ساركة بفعالية يف جميع املوا�سيع املطروحة اأمام 
اللجنة ذات ال�سلة باأعمال الأ�سواق املالية يف احلا�سر وامل�ستقبل. 

اجلدير بالذكر اأن ال�سوق املالية ال�سعودية ح�سلت على ع�سوية منظمة الـ 
اإلى 62  بذلك  لتن�سم  مايو 2014م  ابتداء من 20  )IOSCO( كع�سو منت�سب 

ع�سًوا منت�سًبا اإلى املنظمة.

السوق المالية السعودية تشارك في المؤتمر السنوي 
)IOSCO( للمنظمة الدولية لهيئات األسواق المالية
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قرار  �سدور  عن  املالية  ال�سوق  هيئة  اأعلنت 
طــرح  عــلــى  املــوافــقــة  املت�سمن  الــهــيــئــة  جمــلــ�ــس 
متثل  الــعــام  لالكتتاب  �سهم   )13٫500٫000(
الكهربائية  ال�سناعات  �سركة  اأ�سهم  من   )%30(
لل�سناديق ال�ستثمارية  ، و�سيخ�س�س جزء منها 

والأ�سخا�س املرخ�س لهم.
من  الفرتة  خــالل  ال�سركة  اأ�سهم  و�سُتطرح 
اإلى  2014/11/11م  املوافق  1436/01/18هـــــ 
وذلك  املوافق 2014/11/17م  1436/01/24هـــ 
بعد اإمتام عملية بناء �سجل الأوامر، و�ستعلن ن�سرة 
الإ�سدار قبل وقت كاف من موعد بداية الكتتاب. 
وقالت الهيئة بوجوب اأن حتتوي ن�سرة الإ�سدار 
امل�ستثمر  يحتاج  التي  والبيانات  املعلومات  على 
اأو  ال�ستثمار  قرار  اتخاذ  قبل  عليها  الطالع  اإلى 
املالية  والبيانات  ال�سهم  �سعر  ول�سيما  عدمه، 

لل�سركة ومعلومات وافية عن ن�ساطها واإدارتها. 
دون  مــن  الكــتــتــاب  قـــرار  اأن  اأو�ــســحــت  كما 
حمتواها،  ودرا�سة  الإ�سدار  ن�سرة  على  الطــالع 
قد ينطوي على خماطر عالية، لذا فاإنه يجب على 
امل�ستثمر الطالع على ن�سرة الإ�سدار، التي حتتوي 
وعوامل  والطرح  ال�سركة  عن  تف�سيلية  معلومات 
تقدير  من  للتمكن  بعناية  ودرا�ستها  املخاطرة، 
مدى جدوى ال�ستثمار يف الطرح اأو عدمه يف ظل 
املخاطر امل�ساحبة، ويف حال تعذر فهم حمتويات 
م�ست�سار  ا�ست�سارة  يف�سل  فاإنه  الإ�ــســدار،  ن�سرة 

مايل مرخ�س له. 
ينظر  األ  يجب  اأنه  اإلى  الهيئة  اأ�سارت  كذلك 
اأنها  على  الطرح  على  الهيئة  جمل�س  موافقة  اإلى 
يف  اأو  الطرح  يف  ال�ستثمار  جدوى  على  م�سادقة 
اأ�سهم ال�سركة املعنية، حيث اإن قرار جمل�س الهيئة 
اللتزام  مت  قد  اأنــه  يعني  الطرح  على  باملوافقة 
املالية  ال�سوق  نظام  بح�سب  النظامية  باملتطلبات 

ولوائحه التنفيذية.

املت�سمن  الهيئة  جمل�س  قرار  �سدور  املالية  ال�سوق  هيئة  اأعلنت 
ل�سندوق  مملوكة  �سهم   )500٫000٫000( طــرح  على  املــوافــقــة 
التجاري  الأهلي  البنك  اأ�سهم  العامة، متثل )25%( من  ال�ستثمارات 
من  �سهم   )300٫000٫000( منها  و�سيخ�س�س  لالكتتاب،  »البنك« 
مال  راأ�ــس  من   )%15( تعادل  ال�سعوديني،  لــالأفــراد  الكتتاب  اأ�سهم 
�سهم   )200٫000٫000( مليون  مئتي  تخ�سي�س  �سيتم  فيما  البنك، 
من اأ�سهم الكتتاب، تعادل 10% من راأ�س مال البنك، لالكتتاب بها من 

قبل املوؤ�س�سة العامة للتقاعد. 
و�سُتطرح اأ�سهم ال�سركة خالل الفرتة من 1435/12/25هـ املوافق 2014/10/19م اإلى 1436/1/9هـ 

املوافق 2014/11/02م.

اأعلنت هيئة ال�سوق املالية اأن فرتات حظر تعامالت اأع�ساء جمال�س الإدارات وكبار التنفيذيني بناء 
على ما ورد يف املادة )50( من قواعد الت�سجيل والإدراج هي كالآتي: 

يف  ال�سنوية  املالية  فرتتها  وتنتهي  املالية  �سنتها  يف  الهجري  التاريخ  تتبع  التي  1-الــ�ــســركــات 
تاريخ  من  احلظر  فــرتة  تبداأ  2014/10/24م  املــوافــق  الــقــرى(  اأم  تقومي  )ح�سب  1435/12/30هـــــ 

1435/12/1هـ املوافق 2014/9/25م وتنتهي بتاريخ اإعالن القوائم املالية ال�سنوية لل�سركة. 
2-ال�سركات التي تتبع التاريخ الهجري يف �سنتها املالية وتنتهي فرتتها املالية الأولية يف 1436/1/29هـ 
)ح�سب تقومي اأم القرى( املوافق 2014/11/22م تبداأ فرتة احلظر من تاريخ 1436/01/15هـ املوافق 

2014/11/8م وتنتهي بتاريخ اإعالن ون�سر القوائم املالية الأولية بعد فح�سها لل�سركة. 
تاريخ  من  احلظر  فرتة  تبداأ  2014/12/31م  يف  الأولية  املالية  فرتتها  تنتهي  التي  3-ال�سركات 

2014/12/17م وتنتهي بتاريخ اإعالن و ن�سر القوائم املالية الأولية بعد فح�سها لل�سركة. 
تاريخ  من  احلظر  فرتة  تبداأ  2014/12/31م  يف  ال�سنوية  املالية  فرتتها  تنتهي  التي  ال�سركات   -4

2014/12/2م وتنتهي بتاريخ اإعالن القوائم املالية ال�سنوية لل�سركة.

اأ�سدر جمل�س هيئة ال�سوق املالية قراره رقم )3-52-2014( وتاريخ 1435/11/13هـ املوافق 
2014/9/8م باملوافقة على اإجراءات التعامل يف اأ�سهم ال�سركات املُعلق تداولها اأو املُلغى اإدراجها، 
اإدراجها مبوجب  املُلغى  اأو  املُعلق تداولها  ال�سركات  اأ�سهم  التعامل يف  اآلية  اإلى حتديد  التي تهدف 
الإجراءات والتعليمات اخلا�سة بال�سركات املدرجة اأ�سهمها يف ال�سوق التي بلغت خ�سائرها املرتاكمة 
50%  فاأكرث من راأ�س مالها، ال�سادرة عن جمل�س هيئة ال�سوق املالية مبوجب القرار رقم )48-4-

2013( وتاريخ 1435/1/15هـ املوافق 2013/11/18م. 
ال�سركات  من  الطلبات  با�ستقبال  �ستبداأ  )تــداول(  ال�سعودية  املالية  ال�سوق  اإن  الهيئة  وقالت 

املدرجة والتي ترغب يف اإتاحة التعامل يف اأ�سهمها خارج من�سة التداول من تاريخ هذا الإعالن.

طرح أسهم شركة 
الصناعات الكهربائية 

لالكتتاب العام

تحديد فترة حـظر تعامالت أعضاء مجالس 
اإلدارات وكبار التنفيذيين

الموافقة على إجراءات التعامل في أسهم الشركات 
المُعّلق تداول أسهمها أو المُلغى إدراجها

و.. طرح أسهم البنك األهلي 
التجاري لالكتتاب
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اقتصاديات

يف  العاملية  جي  اإم  بي  كي  �سركة  ك�سفت  
تقرير لها ن�سرته موؤخًرا اأن 58% من ال�سركات 
خارجي  متويل  على  للح�سول  ت�سعى  العائلية 
اأنه  اإلــى  م�سرية  ال�ستثمارية،  خططها  لتنفيذ 
على الرغم من اأن ال�سركات العائلية ت�سّكل اأكرث 
من 70% من اإجمايل ناجت الدخل القومي عاملًيا، 
املتاحة  التمويل  خيارات  جتد  منها  الكثري  فاإن 

لها حمدودة.
العائلية مدى  ال�سركات  الكثري من  وتدرك 
يوؤدي يف  ما  وهو  اإلى عن�سر خارجي،  احلاجة 
الغالب اإلى اإ�سراك اأع�ساء من خارج العائلة يف 
احل�سول  م�سكلة  ولكن  ال�سركة،  اإدارة  جمل�س 
الأثرياء ل  الأفــراد  من  اخلارجي  التمويل  على 

تزال قائمة.
 14 حــوايل  هناك  اأن  التقديرات  وتظهر 
ــــرثوات حــول  ال اأ�ــســحــاب  مــلــيــون �سخ�س مــن 
العامل، يبلغ جمموع ثرواتهم 53 تريليون دولر 
منطقة  يف  منهم  كبري  عدد  – ويقيم  اأمريكي 

ال�سرق الأو�سط.
بحثي  تــقــريــر  كــ�ــســف  مت�سل  �ــســيــاق  ويف 
ال�سركات  الر�سيدة يف  جديد بعنوان »احلوكمة 
العائلية«، نتائج الدرا�سة املعمقة لإطار احلوكمة 
العائلية  ال�سركات  اأبرز  من  خم�س  تتبناه  الذي 
ــاول،  ت جــي  دبليو  جمموعة  وهـــي:  املنطقة  يف 
وجمموعة �ساب�س التعليمية، وجمموعة العي�سى، 

وجمموعة الزامل وجمموعة ماجد الفطيم.
اأُجريت مع كل من  التي  الدرا�سة  واأظهرت 
اأ�سحاب والهيئة الإدارية لل�سركات اخلم�س عن 
حوكمة  اأن  مفادها  جامعة  حقيقة  اإلى  التو�سل 
حماية  لتوفري  اأ�سا�سًيا  عاماًل  تعترب  ال�سركات 

طويلة الأمد مل�ستقبل ال�سركات. 
معهم  اأجــريــت  ــذيــن  ال معظم  اتــفــق  كــمــا 
اأن تــطــبــيــق نــظــم احلــوكــمــة  ــالت عــلــى  ــاب ــق امل
ا�ستدامة  �ــســمــان  عــلــى  ي�ساعد  ل  الــر�ــســيــدة 
حت�سني  يف  ــا  اأيــ�ــسً ي�ساعد  بــل  فقط،  الأعــمــال 
واملواهب  الأموال  روؤو�س  وا�ستقطاب  ال�سفافية 

الواعدة. 
حول  الآراء  يف  تــوافــق  البحث  اأظــهــر  كما 
�سرورة تكيف اأف�سل املمار�سات مع حالة الفرد 

والأ�سرة واحلالة ب�سكل عام. 
ـــدا جــلــًيــا حجم  ب ويف كــل مــن احلـــــالت، 
اجلهود املبذولة لتطوير نظم حوكمة ال�سركات 
تعك�س  اأن  �ساأنها  من  التي  العائلية  وال�سركات 
لتحقيق  العائلة و�سمان موا�سلة اجلهود  ثقافة 

روؤيتها وقيمها الأخالقية. 
كما اأكدت النتائج التي اأفرزها التقرير اأن 
اأفراد  موافقة  على  يعتمد  العمل  �سيا�سة  جناح 
من  الأع�ساء  مع  ال�سفاف  والتوا�سل  الأ�ــســرة 

خارج العائلة.
وهي  مبادرة بريل،  كل من  البحث  واأجرى 
اخلا�س،  القطاع  يقودها  ربحية  غري  منظمة 
وال�سفافية  احلوكمة  اأ�س�س  تعزيز  اإلــى  تهدف 
ــات الأعـــمـــال يف الــعــامل  ــس ــار� لــلــ�ــســركــات ومم
العربي؛ بالتعاون مع ثروات، وهي موؤ�س�سة غري 
ال�سركات  من  �سبكة  اإدارة  على  تعمل  ربحية 
اململوكة لعائالت يف العامل العربي بح�سب بيان 

�سحفي و�سل اأريبيان بزن�س.

على  تعليقها  مــعــر�ــس  ويف 
اإمييلدا  قالت  التقرير،  هذا  اأهمية 

بــريل:   ملــبــادرة  التنفيذي  املــديــر  دنــلــوب، 
فــريــًدا  منــوذًجــا  العائلية  الــ�ــســركــات  »تــعــتــرب 
اأطر  تبني  ال�سروري  من  فاإنه  لــذا  نوعه،  من 
ولــكــن هناك  بــاملــرونــة،  تت�سم  الــتــي  احلــوكــمــة 
اجلوهر  يف  املت�سابهة  التحديات  من  العديد 
والتي تواجهها هذه ال�سركات، ويبقى تبني اأطر 
احلوكمة القوية هو ال�سمان ل�ستمرارية وجناح 

ال�سركات على املدى الطويل«. 
وتابعت: »وخالل ال�سنوات القليلة املا�سية، 
اإلــى  العائلية  ال�سركات  مــن  العديد  عــمــدت 
احلوكمة  ممار�سات  اأف�سل  ت�سمني  بل  تقبل، 
هذا  خــالل  من  وناأمل  الداخلي.  ن�سيجها  يف 
تــقــدمي  قـــد جنــحــنــا يف  ــكــون  ن اأن  الــتــقــريــر، 
لالآخرين  ميكن  التي  البحوث  مــن  جمموعة 
ملــبــادرات  التخطيط  عــنــد  منها  ال�ــســتــفــادة 

احلوكمة اخلا�سة بهم«.

دراسة عاملية:

تطبيق نظم الحوكمة في الشركات العائلية يساعد 
في استقطاب رؤوس األموال
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دبي  و�سناعة  جتــارة  لغرفة  تقرير  توقع 
املالب�س  قطاع  على  العاملي  الإنفاق  ي�سل  اأن 
بحلول  دولر  تريليون   2٫9 اإلــى  ــة  والأحــذي
على  امل�سلمني  اإنــفــاق  يرتفع  واأن  2018م، 
بحلول   دولر  مليار   322 اإلــى  نف�سه،  القطاع 
2018، مبا يعادل 11٫2% من الإنفاق العاملي.
والأزياء  املالب�س  قطاع  التقرير   وو�سف 
والت�سميم الإ�سالمي بال�سناعة النا�سئة التي 
اأحد  ال�سوق  يعد  اإمكانات هائلة، حيث  حتمل 
الإ�سالمي  لالقت�ساد  الأ�سا�سية  القطاعات 

والذي يقدم فر�س واعدة لل�سوق. 
بــالــتــزامــن  التقرير   اإ�ــــســــدار  ـــي  ـــاأت وي
املنتدى  ومــوؤ�ــســ�ــســة  دبـــي  غــرفــة  تنظيم  مــع 
ملنتدى  العا�سرة  الدروة  العاملي،  القت�سادي 
ينطلق  ــذي  ال العاملي  الإ�ــســالمــي  القت�ساد 

بتاريخ 28 حتى 30 اأكتوبر اجلاري يف دبي. 
ــعــد �ـــســـوق املــالبــ�ــس  ـــا لــلــتــقــريــر ي ـــًق ووف
هو  العاملي،  والت�سميم  والأزيــاء  الإ�سالمية 
مثل:  العاملية  املالب�س  اأ�سواق  اأهم  من  اأكرب 

عمالئه  اإنفاق  حجم  يبلغ  الذي  ال�سني  �سوق 
الذي  اليابان  و�سوق  دولر،  مليار   221 اإلــى 
دولر،  مليار   111 عمالئه  اإنفاق  حجم  يبلغ 
و�سوق رو�سيا الذي ي�سل حجم اإنفاق عمالئه 
الذي  اأملانيا  و�سوق  دولر،  مليارات   106 اإلى 
مليار   101 اإلــى  عمالئه  اإنــفــاق  حجم  ي�سل 
ترجع  اإح�سائية  لبيانات  وفًقا  وذلك  دولر، 

اإلى عام2012. 
الأمريكية  املتحدة  الوليات  �سوق  وي�سكل 
من  �سوق  اأكرب  يعد  حيث  الوحيد،  ال�ستثناء 
بحجم  والأحذية  املالب�س  على  الإنفاق  حيث 

ي�سل اإلى 494 مليار دولر.
على  اإنـــفـــاق  ــى  اأعــل تــركــيــا  �سجلت  كــمــا 
املالب�س يف عام 2012 بني الدول ذات الأغلبية 
امل�سلمة، بحجم و�سل اإلى 24٫9 مليار دولر، 
اإنفاق 20٫5 مليار دولر.  اإيران بحجم  تلتها 
اإلى جانب جمموعة من الدول البارزة الأخرى 
مثل: اإندوني�سيا التي و�سل حجم الإنفاق فيها 
اإنفاق  اإلى 16٫8 مليار دولر، وم�سر بحجم 

اإنفاق  بحجم  وال�سعودية  دولر،  مليار   16٫2
اإنفاق  بحجم  وباك�ستان  دولر،  مليار   15٫3
اإنفاق  بحجم  والإمــارات  دولر،  مليار   14٫4

10٫2 مليارات دولر. 
جامعة  عن  �سادرة  اأخــرى  درا�سة  وتفيد 
اأن  دبـــي،  يف  لــالأزيــاء  الفرن�سية  »اأ�ــســمــود« 
دوًرا  تلعب  التي  العوامل  من  العديد  هناك 
الأزيــاء يف  تعزيز منو قطاع �سناعة  هاًما يف 
يعرف  ما  انت�سار  ذلك  يف  مبا  العربي  العامل 
بـ»ثقافة املولت« على امل�ستوى الإقليمي الذي 
املراكز  من  كبري  عدد  افتتاح  يف  جلًيا  يبدو 

التجارية يف خمتلف اأنحاء املنطقة.
البيع  �ــســركــات  م�ساهمة  ــو  من ــك  ــذل وك
وازديــاد  ــاء  الأزي �سناعة  قطاع  يف  بالتجزئة 
العامليني  الأزيـــــاء  م�سممي  اأبــــرز  اهــتــمــام 
باملنطقة بالإ�سافة اإلى ارتفاع �سعبية وح�سور 

امل�سممني العرب عاملًيا. 
الأزيـــاء  قطاع  ي�سجل  اأن  املحتمل  ومــن 
جميع  يف  احلـــايل  الــعــام  خــالل  جــيــًدا  اأداًء 
حيث  العامل،  اأنحاء 
يتوقع اأن ت�سل قيمة 
جتــــــارة الأقــمــ�ــســة 
ــــى ما  واملــالبــ�ــس اإل
مليار    655 يقارب 
اأمــــريــــكــــي  دولر 
العام  نهاية  بحلول 

اجلاري. 
وت�سكل الأقم�سة 
من    %6 واملــالبــ�ــس 
ال�سادرات  جمموع 
الــعــامل، يف حني  يف 
املالب�س  قطاع  ميثل 
مـــا جمــمــوعــه %57 
الأقم�سة  جتارة  من 

واملالب�س الدولية. 
اأن  املتوقع  ومــن 
العمل  فــر�ــس  تنمو 
قــطــاع  يف  املـــتـــاحـــة 
ن�سبته  مبــا  ــــاء  الأزي
10% خالل ال�سنوات 

اخلم�س املقبلة.

قطاع األزياء العالمي يتجاوز 2 تريليون 
دوالر بحلول  2018
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اقتصاديات

قررت احلكومة املوريتانية اإن�ساء جلنة جديدة 
ال�سرتاتيجية  مبتابعة  مكلفة  الف�ساد  ملكافحة 
الوطنية ملحاربة الف�ساد، ومتلك اللجنة اجلديدة 
الف�ساد واتخاذ  �سلطات وا�سعة يف جمال حماربة 
ا�سرتاتيجية  لتطبيق  الــ�ــســروريــة  الإجــــــراءات 

احلكومة يف هذا املجال.
دح�س  ـــى  اإل املــوريــتــانــيــة  احلــكــومــة  وت�سعى 
اتهامات الف�ساد التي طالت موؤخًرا عدة قطاعات 
تتهم  التي  املعار�سة  اأمام  الطريق  وقطع  حكومية 
عمليات  عن  بالتغا�سي  احلكومة  لآخــر  حني  من 

ف�ساد وا�سعة ت�ست�سري يف موؤ�س�سات الدولة.
وتعاين موريتانيا من تاأثري عهود من الف�ساد 
اجلهود  ورغم  النفوذ،  وا�ستغالل  الت�سيري  و�سوء 
الف�ساد  ملحاربة  �سدرت  التي  امل�سددة  والقوانني 
ولد  معاوية  ال�سابق  الرئي�س  حكم  مرحلة  اأن  اإل 
ثقافة  على  كــثــرًيا  ـــرت  اأث الــطــايــع  اأحــمــد  �سيدي 
وا�ستغالل  الف�ساد  ممار�سات  ور�سخت  املجتمع 
املوظفني  كــبــار  اختال�سات  فاأ�سبحت  الــنــفــوذ، 

وا�ستغل  والإداري  املايل  الف�ساد  وانت�سر  مقبولة، 
امليزانيات  على  لل�سيطرة  نفوذهم  الــوزراء  بع�س 
واختال�س اأموالها وت�سخيم الفواتري وتقدمي لوائح 
الو�ساطة  اأ�ساليب  اإلى  اإ�سافة  املوظفني،  لأ�سباح 

وممار�سات �سوء ت�سيري والتهرب من ال�سرائب.
�سفافية  وعدم  املايل  الف�ساد  م�ستوى  وب�سبب 
عدة  دعـــوات  املــراقــبــون  وجــه  احلــكــومــي  الأداء 

ملكافحة الف�ساد املايل والختال�س والر�سوة. 
ووجدت هذه النداءات بع�س الهتمام موؤخًرا 
ملكافحة  للدولة  العامة  املفت�سية  ان�ساء  مت  حيث 
بتهم  ومــدراء  وزراء  حماكمة  متت  كما  الف�ساد، 

»اختال�س وتبديد اأموال عمومية«.
وتتكون اللجنة التي مت ت�سكيلها من 15 ع�سًوا 
القطاع اخلا�س،  اأع�ساء من  من �سمنهم خم�سة 
جمال  يف  الــعــامــل  املـــدين  املجتمع  مــن  وخم�سة 
اإلى  بالإ�سافة  الر�سيد،  واحلكم  الف�ساد  مكافحة 

خم�سة من الإدارة.
�سنوي  تــقــريــر  رفـــع  عــلــى  الــلــجــنــة  و�ستعمل 
تطبيق  على  �ستعمل  كما  والربملان  احلكومة  اإلــى 
اخلطة ال�سرتاتيجية ملكافحة الف�ساد باملوؤ�س�سات 
الر�سوة  مكافحة  خاليا  مع  بالتعاون  العمومية، 

والف�ساد املايل التي ا�ستحدثت داخل كل وزارة.

لجنة جديدة في موريتانيا لمواجهة الفساد.. والمرتشين

وزيــرة  الها�سمي،  اإبراهيم  بنت  رمي  اأكــدت 
الإمارات  بني  التجارة  حجم  اأن  بالإمارات،  دولة 
خالل   %700 بن�سبة  ارتــفــع  الإفــريــقــيــة  ــقــارة  وال
حجم  ارتفع  بينما   ،2011 اإلى   2002 من  الفرتة 
القت�سادي  الحتاد  ودول  الإمــارات  بني  التجارة 
الفرتة  خالل   %42 اإفريقيا  غرب  لدول  والنقدي 

النمو  من  املزيد  متوقعة  اإلى 2011   2006 من 
خالل ال�سنوات املقبلة.

»منتدى  اأعمال  اأثناء  يف  الها�سمي  وقالت 
ال�ستثمار لدول غرب اإفريقيا« الذي عقد موؤخًرا 
يف دبي اإن هناك عالقة تاريخية واقت�سادية بني 
اإفريقيا ودول �سبه اجلزيرة العربية، م�سرية اإلى 
اأن الهجرة تاريخًيا كانت تتم من اإفريقيا اإلى اآ�سيا 
عرب بوابة دبي والآن هناك جيل جديد من التجار 
نحو  العبور  بوابة  الإمــارات  يتخذون من  الأفارقة 

الأ�سواق العاملية.
التعاون  جمل�س  دول  اأن  الها�سمي  واأو�سحت 

تعزيز  يف  التحتية  البنية  اأهمية  اأكــدت  كما 
اأن  اإلــى  م�سرية  ــة،  دول اأي  يف  القت�سادي  النمو 
البنية التحتية ال�سعيفة تعترب من اأهم التحديات 
العامل،  دولة يف  اأي  اقت�ساد  اأمــام منو  تقف  التي 
م�سرية اإلى اأن هناك جهوًدا كبرية لتعزيز التعاون 

القت�سادي بني الإمارات والدول الإفريقية.
دبي  وفــالي  الإمـــارات  طــريان  اأن  واأو�سحت 
و�سلتا حتى الآن اإلى 20 وجهة يف القارة الإفريقية 
التجارية  العالقات  تعزيز  يف  اأ�سهم  الذي  الأمــر 

والقت�سادية بني دبي وهذه الدول.
ال�سرتاتيجية  الأهــمــيــة  الها�سمي  واأكــــدت 
بني  و�سل  حلقة  تعترب  حيث  اجلغرايف  دبي  ملوقع 
اجلغرايف  املوقع  اأن  اإلــى  م�سرية  واإفريقيا،  اآ�سيا 
املــمــرات  قــلــب  يف  جعلها  دبـــي  ــه  ب تتميز  الـــذي 
التجارية العاملية ما مكنها من تعزيز عالقتها يف 
القارة  مع  وحتديًدا  العامل  دول  مع  املجالت  كل 

الإفريقية.

منتدى االستثمار لدول غرب إفريقيا :

دول التعاون استثمرت 30 مليار دوالر في البنية 
التحتية اإلفريقية خالل العقد الماضي

مليار  ا�ستثمرت 30 
الــبــنــيــة  يف  دولر 
الــقــارة  يف  التحتية 
العقد  يف  الإفريقية 
على  مــوؤكــدة  املا�سي، 

قد جهودهم يف  التي  العقبات  تذليل 
توؤخر النمو القت�سادي. 
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ـــة  ـــس اأكـــــــدت درا�
ـــــا �ـــســـركـــة  ـــــه اأجـــــرت
 financial Careers
حـــوايل  اأن  ــة  ــي ــامل ــع ال
يف  العاملني  من   %60
يوؤمنون  املايل  القطاع 
ــــوجــــود متــيــيــز بــني  ب
اجلــنــ�ــســني يف جمــال 
اخلــــدمــــات املـــالـــيـــة، 
الن�سبة  هـــذه  وتــعــتــرب 

�سغرية  باملقارنة مع الأ�سواق املالية الأخرى يف جميع اأنحاء العامل.
�سيا�سات  لديها  يكون  اأن  لل�سركات  جــًدا  املهم  من  اإن  الدرا�سة  وقالت 
ا مع الختالف والتنوع يف مكان العمل، ملعاجلة التمييز  وممار�سات وخ�سو�سً

وخلق ثقافة �ساملة. 
ا  ومع ذلك، يقول كثري ممن �سملتهم الدرا�سة اإنهم تعر�سوا اأو �سهدوا بع�سً
واجلن�س  والعرق  اجلن�سية  ذلك  وي�سمل  العمل،  مكان  يف  التمييز  اأ�سكال  من 

والعمر.
ووجدت الدرا�سة اأن 21% من امل�ستطلعني يعتقدون اأن الن�ساء اأف�سل من 
يقرب  من )86%( من  ما  اأن  كما  والرتقيات،  الرواتب  زيــادات  يفاو�س على 
املتخ�س�سني يف القطاع املايل يف ال�سرق الأو�سط يدعون باأنهم   جزء من قوة 

عمل متنوعة.
SEI )املدرجة  اآي«  اإي  »اإ�س  ياأتي هذا يف الوقت الذي ك�سفت فيه �سركة 
الذي  الثاين  ال�سنوي  ال�ستطالع  نتائج  نا�سداك(  بور�سة  يف   SEIC بالرمز 
ال�سرق  نهاية اخلدمة يف  تعوي�سات  واإدارة  التوظيف  »توجهات  بعنوان  ن�سرته 
ملو�سوع  كبرًيا  اهتماًما  تــويل  تــزال  ما  ال�سركات  اأن  عن  وك�سف  الأو�ــســط«، 
خم�س�سات تعوي�سات نهاية اخلدمة )EoSB(  التي ترتاكم يف ميزانياتها، 
واأنها حري�سة على البحث عن و�سائل بديلة لتوظيف هذه املخ�س�سات لدعم 
املدراء املاليني ومدراء املوارد الب�سرية يف حتقيق اأهدافهم املتمثلة يف حت�سني 

اأداء املوظفني واإنتاجيتهم.
على  مهمة  تاأثريات  ال�ستطالع  عنها  ك�سف  التي  التوظيف  لتوجهات  وكان 
م�ستحقات تعوي�سات نهاية خدمة املوظفني املرتاكمة، حيث اإن زيادة عدد املوظفني 

ورفع الرواتب يعني زيادة مبا�سرة يف خم�س�سات تعوي�سات نهاية اخلدمة. 
لفرتة  وظائفهم  يف  املوظفني  بقاء  نحو  م�ستمًرا  توجًها  التقرير  ويظهر 
اخلدمة  نهاية  لتعوي�سات  امل�ستحقني  املوظفني  ن�سبة  زيــادة  يعني  ما  اأطــول، 

وارتفاع مقدار هذه التعوي�سات. 
ال�سكن  بدل  مثل  التكاليف،  يف  الأخــرى  الزيادات  ذلك  اإلى  اأ�سيف  واإذا 
واملدار�س اإلخ، فاإن املدراء املاليني يقعون حتت �ضغوط كبرية لإدارة التكاليف 
بحيث يحافظون على الربحية. وبالتايل يتحول هذا ال�سغط اإلى مدراء املوارد 

وا�ستبقاء  لتوظيف  مبتكرة  طرق  اإيجاد  حتدي  يواجهون  الذين  الب�سرية 
الرواتب  بزيادة  املتمثل  القدمي  الأ�سلوب  من  بــدل  املميزة،  الكفاءات 

الأ�سا�سية واملكافاآت النقدية. 
ويت�سح ذلك لدى 63 باملئة من امل�ساركني الذين اختاروا اأداء 

واإنتاجية املوظفني من اأولويات مدراء املوارد الب�سرية.

البنك  ـــع  وق
الأردين  املركزي 
ـــرة تــفــاهــم  ـــذك ُم
النقد  �سلطة  مــع 
ــيــة  ــن ــ�ــســطــي ــفــل ال
ت�سهيل  بـــهـــدف 
ــني  ـــــعـــــاون ب ـــــت ال
ـــــني يف  ـــــب اجلـــــان
ــة  ــاب ــرق جمــــال ال

يف  العاملة  والفل�سطينية  الأردنية  امل�سرفية  املُوؤ�س�سات  على  ال�ساملة 
البلدين، ومبا يتفق مع تو�سيات ومقررات جلنة بازل للرقابة امل�سرفية 
اأو�ــســاع  ومتانة  �سالمة  �سمان  يف  بدورهما  الطرفني  قيام  لت�سهيل 

املوؤ�س�سات امل�سرفية.
نظام   ، الفل�سطينية  النقد  �سلطة  اإطالق  اأعقاب  يف  ذلك  جاء 
نظام  جانب  اإلــى  ي�سكل  الــذي   )Perago Clear( الآيل  التقا�س 
الآيل  التحويل  لنظام  الآخــر  املكون  الفورية  الإجمالية  الت�سويات 
والبنك  الــدويل  البنك  مع  الفني  التعاون  خالل  من  وذلــك   ،ATS
املركزي الإيطايل وبتمويل مايل من �سندوق النقد العربي  وبالتعاون 

مع اجلهاز امل�سريف يف فل�سطني.
اأنظمة  توفر  �سمان  اإلــى  النظام  هذا  واإطــالق  تنفيذ  ويهدف 
اآمنة وفعالة لتنفيذ عمليات تقا�س ال�سيكات واأدوات الدفع بالتجزئة 

الأخرى خلدمة ال�سوق الفل�سطيني. 
ال�سيكات  تقا�س  عمليات  تنفيذ  الآيل  املقا�سة  نظام  وي�سمن 
واأكرث  و�سريع  وع�سري  اآيل  ب�سكل  الأخرى  بالتجزئة  الدفع  واأدوات 

اأماًنا. 
تطوير  ركائز  من  الثالثة  الركيزة  تنفيذ  اإطــار  يف  ذلك  وجــاء 
يف  �سرعت  قد  النقد  �سلطة  كانت  التي  الوطني،  املدفوعات  نظام 
وحتديث  لتطوير  عمل  وثيقة  تبني  عرب  الأخــرية،  اخلم�س  الأعــوام 
البنك  مع  الفني  بالتعاون  فل�سطني  لدولة  الوطني  املدفوعات  نظام 
والت�سوية  الدفع  نظم  تطور جذري يف عمل  اإحداث  بهدف  الدويل، 
يف فل�سطني لتتما�سى مع اأف�سل املعايري الدولية يف جمال عمل نظم 

الدفع والت�سوية.  
العاملة يف فل�سطني  الأردنية  البنوك  يبلغ عدد  اأخرى  من جهة 
ويبلغ  مكتًبا،  و)18(  فرًعا   )86( خالل  من  وتعمل  بنوك،  ثمانية 
حجم موجوداتها حوايل )4٫4( مليارات دينار ت�سكل حوايل )%53( 
من حجم موجودات البنوك العاملة يف فل�سطني وحوايل )10%( من 

حجم موجودات البنوك يف الأردن.
كما يبلغ حجم ودائع العمالء لديها )3٫2( مليارات دينار ت�سكل 
حوايل )53%(  من ودائع العمالء لدى البنوك العاملة يف فل�سطني، 
من   )%48( حوايل  ت�سكل  دينار  مليار    )1٫6( الت�سهيالت  وحجم 

اإجمايل الت�سهيالت املبا�سرة لدى البنوك العاملة يف فل�سطني.

60% من العاملين بالقطاع 
المالي يؤمنون بوجود تمييز بين 

الجنسين في الرواتب والبدالت

اتفاقية بين »المركزي األردني« 
و»النقد الفلسطينية« إلحكام 

الرقابة على المُؤسسات المصرفية
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على طاولة المجلس االقتصادي األعلى
رسوم األراضي البيضاء.. 

ــر  وزي اإلـــى  الــعــلــمــاء  كــبــار  ووجــهــت هيئة 
الإ�سكان الدكتور �سوي�س ال�سويحي نحو ثالثني 
�سوؤاًل خالل اجتماع عقد يف الريا�س منت�سف 
ال�سهر املا�سي، جاء ذلك قبل اأن حتّول الهيئة 
الناحية  من  الر�سوم  فر�س  جدوى  مدى  ملف 
القت�سادي  املجل�س  اإلى  »القت�سادية«،  الفنية 

الأعلى يف البالد.
املا�سية  القليلة  الأ�سابيع  خــالل  وظهرت 
ال�سعوديني  قبل  مــن  كــربى  اهتمام  عــالمــات 
موؤيد  بني  البي�ساء،  الأرا�ــســي  ر�سوم  ملف  يف 
نهاية  يف  ينعك�س  الــذي  الأمــر  وهــو  ومعار�س، 

املـــطـــاف عــلــى مــ�ــســتــويــات متــلــك املــواطــنــني 
ال�سعوديني للم�ساكن، يف وقت بداأت تقرتب فيه 
وزارة الإ�سكان من اخلط النهائي لبدء ت�سليم 

الوحدات ال�سكنية مل�ستحقيها.
النقد  �سندوق  ك�سف  ال�سياق،  هــذا  ويف 

ال�سادر  تقريره  يف  الـــدويل 
تــاأيــيــده  املــا�ــســي  ال�سهر  نــهــايــة 

البي�ساء  الأرا�سي  على  ر�سوم  لفر�س 
يظهر  الــــذي  الأمــــر  وهـــو  الــ�ــســعــوديــة،  يف 

العقاري  ال�ساأن  يف  يدور  مبا  الدويل  الهتمام 
ال�سعودي خالل الفرتة احلالية.

ال�سهر  مــنــتــ�ــســف  عــقــد  ــاع  ــم اجــت وبــعــد 
العلماء  كبار  وهيئة  الإ�سكان  وزير  بني  املا�سي 
العامة  الأمــانــة  قالت  الريا�س،  العا�سمة  يف 
مل  اإنها  �سحايف،  بيان  يف  العلماء  كبار  لهيئة 
الأرا�سي  على  زكاة  فر�س  م�ساألة  بعد  حت�سم 

صندوق النقد الدولي 
ينصح السعوديين 

بفرض الرسوم.

الرياض: تداول
بعد شد وجذب، قررت هيئة كبار العلماء السعودية حتويل ملف رسوم األراضي البيضاء إلى املجلس 
االقتصادي األعلى يف البالد، بهدف دراسة مدى جدوى فرض هذه الرسوم من الناحية الفنية، قبل أن 

تعطي هيئة كبار العلماء رأيها النهائي من الناحية الشرعية.
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امل�ساريع  اأمام  الأهم  العقبة  املطورة  الأرا�سي 
الإ�سكانية يف البالد.

ويف هذا امللف، راأى �سندوق النقد الدويل 
تر�سيد  يف  البدء  ال�سعودية  احلكومة  على  اأن 
نفقاتها حلماية القت�ساد من اأي تراجع طويل 

الأمد يف اأ�سعار النفط.
)ال�سادر  تقريره  يف  ال�سندوق  ون�سح 
املــمــلــكــة بفر�س  املــنــ�ــســرم(  الــ�ــســهــر  اأواخــــر 
والأرا�ــســي  الفاخرة  العقارات  على  �سرائب 
على  الــر�ــســوم  زيـــادة  اإلـــى  اإ�ــســافــة  البي�ساء، 

اأ�سعار  ورفـــع  احلكومية  اخلــدمــات 
اإيراداتها  لــزيــادة  الطاقة  منتجات 
واحلد من نفقاتها يف املرحلة املقبلة.

اجلدير بالذكر، وبح�سب تقارير 
اقت�سادية، اأن اململكة ت�سعى اإلى رفع 
للم�ساكن  املواطنني  متلك  معدلت 
خالل  و%30   25 بني  تــرتاوح  بن�سب 
اأمر  وهــو  املقبلة،  الثالث  ال�سنوات 
اإعــالن  ظــل  يف  حتقيقه  املتوقع  مــن 
عن  موؤخًرا  البالد  يف  الإ�سكان  وزارة 
و�سعيها  ال�ستحقاق،  اآلية  برنامج 
ــر مـــزيـــد من  ــطــوي ــحــو ت ــث ن ــي احلــث

الأرا�سي اخلام.
باتت  »الإ�ــســكــان«  وزارة  اأن  كما 
ــا مــنــهــجــيــة وا�ــســحــة تــعــتــزم  ــه ــدي ل
الــثــالث  الــ�ــســنــوات  خـــالل  تنفيذها 
ــتــي من  املــقــبــلــة، وهـــي املــنــهــجــيــة ال
املوؤمل اأن ترفع ن�سبة متلك املواطنني 
باتت  ـــذي  ال ــوقــت  ال يف  للم�ساكن، 
ـــي واإيـــجـــارات  ــعــار الأرا�ـــس فــيــه اأ�ــس
لكثري  كبرًيا  هاج�ًسا  ت�سكل  امل�ساكن 
الــراغــبــني يف متلك  املــواطــنــني  مــن 

امل�ساكن.
»الإ�ــــســــكــــان«  وزارة  ــى  ــع ــس ــ� وت
القريبة  ــفــرتة  ال خـــالل  الــ�ــســعــوديــة 
اإيجابية  معدلت  حتقيق  اإلى  املقبلة 

من متلك املواطنني للم�ساكن.
ــي ذلـــك يف ظــل دعـــم حــكــومــي كبري  ــاأت وي
تقدمه قيادة البالد لهذا امللف احليوي، و�سط 
اإدارة  يف  الإ�سكان  وزارة  تنجح  بــاأن  توقعات 
نحو  بوجود  اإح�ساءات  ت�سري  فيما  امللف،  هذا 

مليوين طلب �سكني يف قوائم الوزارة.
ي�ستهدف  ال�سكني  الدعم  تنظيم  اأن  كما 
م�سكًنا  متتلك  ل  الــتــي  الــ�ــســعــوديــة  الأ�ـــســـرة 
برنامج  من  ال�ستفادة  لها  ي�سبق  ومل  منا�سًبا، 
يف  �سيكون  التوزيع  اأن  كما  �سابق،  �سكني  دعم 

مكان اإقامة الأ�سرة وعلى �سبيل التمليك.

تمثل قيمة األرض 
في السعودية حاليًا 

نحو 70 إلى 80% من 
قيمة المسكن.

البي�ساء، وحتويل هذا امللف اإلى املجل�س 
القت�سادي الأعلى لأخذ مرئياته.
30 �سوؤالاً لوزارة الإ�سكان

ال�سيخ  ذكـــر  ــاق،  ــي ــس ــ� ال هـــذا  ويف 
العام لهيئة  الدكتور فهد املاجد، الأمني 
اأ�سيع  مــا  اأن  باململكة،  الــعــلــمــاء  كــبــار 
للر�سوم  العلماء  كبار  هيئة  رف�س  حول 
النطاق  داخــل  ال�سكنية  الأرا�ــســي  على 
يف  الهيئة  على  واملــعــرو�ــس  الــعــمــراين، 
ول  �سحيح  غري  حالًيا،  املنعقدة  دورتها 
اأ�سا�س له من ال�سحة، ومل ي�سوت على 
توجهات  ُتعرف  ول  الآن،  حتى  املو�سوع 

الأع�ساء جتاهه.
»املفتي  املــاجــد:  الــدكــتــور  واأ�ــســاف 
العلماء  كبار  هيئة  رئي�س  للبالد  العام 

ا�ــســتــمــع لــ�ــســرح مــفــ�ــســل مـــن وزيـــر 
الإ�ــســكــان ومــرافــقــيــه، وقــد ُوجــه 
املفتي  قبل  من  الإ�سكان  لوزير 
ــة اأكـــــرث مــن  ــئ ــي ــه واأعـــ�ـــســـاء ال

متعددة  بنواح  تتعلق  �ــســوؤاًل  ثالثني 
الهيئة  هّم  كان  حيث  املو�سوع،  عن 
ال�سرعي  الــراأي  تقرير  على  من�سًبا 
ي�سيب  واأل  جهة،  مــن  املو�سوع  يف 

املواطن �سرر من جهة اأخرى«.
»ارتـــاأت  املــاجــد:  الــدكــتــور  وزاد 
اخلربة  ا�ستطالع  العلماء  كبار  هيئة 
القــتــ�ــســادي  املجل�س  لـــدى  الفنية 
لدرا�سة  الخت�سا�س  بحكم  الأعلى 
اأبعاده وتاأثرياته يف امل�ستقبل ومن ثم 

معاودة الراأي فيه من قبل الهيئة«.
قيمة  متثل  ذلــك،  على  وعطًفا 
 70 نحو  حالًيا  ال�سعودية  يف  الأر�ــس 
وهي  امل�سكن،  قيمة  مــن   %  80 ــى  اإل
»الإ�سكان«  وزارة  ترى  مرتفعة  ن�سبة 
ــة خــفــ�ــســهــا، يـــاأتـــي ذلــــك يف  ــي اأهــم
ــــوزارة  ــــداأت فــيــه ال الــوقــت الــــذي ب

مناطق  جميع  يف  ال�سكنية  م�سروعاتها  بناء 
ال�سعودية، وهو الأمر الذي من املتوقع اأن يزيد 

ن�سبة متلك املواطنني للم�ساكن.
500 األف وحدة �سكنية

وتــاأتــي هــذه الــتــطــورات، يف الــوقــت الــذي 
ر�سدت فيه اململكة نحو 250 مليار ريال لبناء 
بخالف  الــبــالد،  يف  �سكنية  ــدة  وح ــف  األ  500
�سندوق  يقدمها  الــتــي  الإ�سكانية  الــقــرو�ــس 
التنمية العقارية للمواطنني الراغبني يف متلك 
فيه  ت�سّكل  الذي  الوقت  يف  ذلك  ياأتي  ال�سكن، 

وزير الإ�سكان الدكتور �سوي�س ال�سويحي
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الحل األمثل لعالقات اقتصادية 
أقوى مع »الخليج«

االتحاد الجمركي بني الدول العربية.. 

ال يخفى على أحد الدور الذي تلعبه التجارة البينية يف تسريع وتيرة التنمية االقتصادية للبلدان 
وزيادة معدالت منو نواجتها اإلجمالية، خاصة مع اجتاه العالم نحو حترير التجارة واألسواق وفتحها 
أمام مختلف السلع نتيجة لالتفاقيات التجارية العاملية واإلقليمية، ما يعني أهمية القضاء على 

املعوقات التي حتد من هذا الدور، وتنفيذ استراتيجية خاصة بتطوير العمل ككل.

أسواق خليجية
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الأمــور  يف  معظمها  يف  ترتكز  لكنها  املجل�س، 
ميكن  التي  احلدودية  الطبيعة  وذات  الإجرائية 
اإجنازها �سريًعا ويف وقت قريب لتعزيز الوحدة 

القت�سادية اخلليجية. 
اإن�ساء  الــتــعــاون  جمل�س  م�سرية  وتت�سمن 
املجل�س النقدي اخلليجي ودخول اتفاقية الحتاد 
النقدي والنظام الأ�سا�سي للمجل�س النقدي حيز 
التنفيذ يف 27 مار�س 2010 يف الدول الأع�ساء 
قيام  اإعــالن  مت   2007 دي�سمرب  ويف  الأطـــراف، 
ا�ستكمال  بــعــد  املــ�ــســرتكــة  اخلليجية  الــ�ــســوق 
متطلباتها الرئي�سة وذلك اعتبارا من الأول من 

يناير 2008.
ويالحظ اأن هناك ت�سجيًعا للتبادل التجاري 
بني  حرة  جتارة  منطقة  اإقامة  مرحلتني:  �سمن 
الأمــر   ،1983 مار�س  من  اعتبارا  املجل�س  دول 
بني  الوطنية  ال�سلع  انتقال  اإلى حرية  اأدى  الذي 
ومعاملتها  جمركية  ر�ــســوم  دون  املجل�س  دول 
معينة،  �سوابط  �سمن  الوطنية  ال�سلع  معاملة 
واإقامة الحتاد اجلمركي لـدول املجلـ�س اعتباًرا 
الذي يق�سي بتوحيد  يناير2003،  الأول من  من 
التعرفة اجلمركية وحرية انتقال ال�سلع بني دول 

املجل�س دون قيود جمركية اأو غري جمركية.

العالقات العربية البينية
البينية  العربية  بالعالقات  يتعلق  فيما  اأما 
احلرة  العربية  التجارة  منطقة  اتفاقية  فتمثل 
الكربى التي دخلت حيز التنفيذ ابتداًء من �سنة 
والر�سوم  لل�سرائب  تدريجي  بتخفي�س  1998م 
اجلمركية ذات الأثر املماثل على ال�سلع العربية 
القت�سادي  التكامل  نحو  الطريق  بداية  املن�ساأ، 

العربي.
احلرة  العربية  التجارة  منطقة  فم�سروع 
القت�سادي  املجل�س  مــــداولت  اإطـــار  يف  قــدم 
العربية،  التجارة  كفاءة  رفع  حول  والجتماعي، 
برنامج  م�سروع  على  العمل  اعتماد  مت  حيث 
تنفيذي لتفاقية تي�سري وتنمية التبادل التجاري، 
احلرة  العربية  التجارة  منطقة  اإلــى  يــوؤدي  مبا 
وين�سجم  العربية  الدول  اأو�ساع  ويراعي  الكربى 

مع متطلبات التجارة العاملية.
التجارة  منطقة  جتربة  تعترب  عام،  وب�سكل 
العربية احلرة الكربى من اأهم الإجنازات على 
امل�سرتك  القت�سادي  العربي  العمل  م�ستوى 
�سوق  لإقــامــة  املــبــذولــة  اجلــهــود  يف  لإ�سهامها 
اإلــى  التفاقية  و�سلت  حيث  م�سرتكة،  عربية 
يف  ال�سلع  يف  للتجارة  الكامل  التحرير  مرحلة 

القيود غير الجمركية.. 
ما زالت تشكل صعوبات 

للمستثمرين والتجار.

ــظــر اإلــــــى الـــتـــجـــارة  ــن ــال ب
يت�سح  اخلليج  دول  بني  البينية 

خالل  متقدمة  مــراكــز  بلغت  اأنــهــا 
ال�سنوات املا�سية، اإذ يبلغ حجم التجارة 

البينية بني دول جمل�س التعاون لدول اخلليج 
تزايد  مــع  �سنوًيا  دولر  مليار   88 العربية 
الطموحات بتخطيها عتبة الرتيليون دولر يف 

امل�ستقبل املنظور.
غرفة  عــن  �ــســادرة  لإح�سائيات  ووفــًقــا 
جتارة و�سناعة البحرين فقد �سكلت التبادلت 
ودول اخلليج 7% من  ال�سعودية  التجارية بني 
مع  لل�سعودية  التجارية  الــتــبــادلت  اإجــمــايل 
ريال،  تريليوين  فاقت  التي   ،2013 يف  العامل 
ب�سادرات قدرها 1٫41 تريليون ريال، مقابل 

واردات 630٫7 مليار ريال.
 46٫8 قــدره  ا  فائ�سً ال�سعودية  و�سجلت 
الدول  مع  التجارية  تعامالتها  يف  ريال  مليار 
تلك  اإلــى  �سدرت  حيث   ،2013 يف  اخلليجية 
مقابل  ريــال  مليار   95٫3 بقيمة  �سلًعا  الــدول 
ريال،  مليار   48٫5 بنحو  اخلليج  من  واردات 
تبادلتها  ثــلــث  الــ�ــســعــوديــة  فــائــ�ــس  ويــعــادل 

التجارية مع دول اخلليج. 
ترتيبها  على  اخلليج  دول  حافظت  وقــد 
ال�سعودية،  مع  التجارية  التعامالت  يف  نف�سه 
ب�سدارة الإمارات ثم البحرين، تلتها �سلطنة 

عمان ثم قطر، واأخرًيا الكويت.
ـــد �ــســاهــمــت الــ�ــســيــا�ــســات الــتــجــاريــة  وق
 30 طــوال  املجل�س  اأقرها  التي  والقت�سادية 
الــدول  بــني  البينية  التجارة  تنمية  يف  عــاًمــا 

اخلليجية.
كما اأن التطور احلا�سل يف م�سار التكامل 
املعوقات  بكثري  يفوق  اخلليجي،  القت�سادي 
والتحديات، وهو الأمر الذي يدعو اإلى �سرعة 
والتقدم خطوات  تبقى من عقبات،  ما  اإزالــة 
اأكرب واأ�سرع لإقامة ال�سوق امل�سرتكة وا�ستكمال 
العمل  وتعزيز  القت�سادي،  التكامل  م�سرية 
منطقة  اإقــامــة  فيها  مبا  امل�سرتك  الحتـــادي 

العملة اخلليجية املوحدة.
عراقيل  وجـــود  عــدم  �سبق  مــا  ينفي  ول 
قـــد حتــــول دون حتــقــيــق احلــد  وحتــــديــــات 
دول  بــني  القــتــ�ــســادي  التكامل  مــن  ــل  الأمــث
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من  الكامل  الإعــفــاء  خــالل  مــن  2005/1/1م 
الر�سوم اجلمركية وال�سرائب ذات الأثر املماثل 

منطقة  الأع�ساء يف  العربية  الدول  بني جميع 
التجارة العربية احلرة الكربى. 

وقــــد مــنــحــت التـــفـــاقـــيـــة مــعــامــلــة 
يف  منــًوا  الأقـــل  العربية  لــلــدول  خا�سة 
دولة  وتعفى  اجلمركية،  التخفي�سات 
على  اجلمركية  الر�سوم  من  فل�سطني 
العربية مبوجب  اإلى الدول  �سادراتها 
ـــرار الــقــمــة الــعــربــيــة غــري الــعــاديــة  ق
مبوجبه  والذي   2000/10/22 بتاريخ 

الى  املن�ساأ  الفل�سطينية  ال�سلع  تدخل 
معفاة  الأردن  فيها  مبا  العربية  الأ�سواق 

من الر�سوم اجلمركية.
كما ُتعامل ال�سلع التي يتم تبادلها يف اإطار 

معاملة  الكربى  العربية  احلرة  التجارة  منطقة 
فيما  الأطراف  العربية  الدول  الوطنية يف  ال�سلع 
واملقايي�س  واملــوا�ــســفــات  املن�ساأ  بقواعد  يتعلق 
والر�سوم  والأمنية  ال�سحية  الوقاية  وا�سرتاطات 

وال�سرائب املحلية. 
العربية  ال�سلع  تخ�سع  ل  لالتفاقية  ووفــًقــا 
قيود  اأية  اإلى  املنطقة  اإطار  يف  تبادلها  يتم  التي 
وتتولى  كـــان،  م�سمى  اأي  حتــت  جمركية  غــري 
املجل�س  اأن�ساأها  التي  التجارية  املفاو�سات  جلنة 
يف  ذلك  تطبيق  متابعة  والجتماعي  القت�سادي 

الدول الأطراف.
حجم متوا�سع ل يعك�س الطموحات

املــتــاأمــل يف واقــع  ولكن مــع كــل ذلــك، يقف 
البينية  العربية  اخلليجية  التجارية  املــبــادلت 
ح�سة  تزيد  ل  اإذ  املتوا�سع،  احلجم  على  اليوم 
اأح�سن  يف  الإجمالية  العربية  البينية  التجارة 
الت�ساوؤل  اإلى  يدعو  ما  ن�سبة %10،  الأحــوال على 
التام  التحرير  رغم  التوا�سع  هذا  اأ�سباب  حول 
ف�ساًل   ،2005 �سنة  من  ابتداًء  البينية  للتجارة 
عن اتخاذ الدول العربية ملجموعة من ال�سيا�سات 
والإجراءات لتفعيل وزيادة حجم التبادل العربي 

البيني.
يف هذا الإطار، اأ�سارت درا�سة حديثة بعنوان: 
»التجارة العربية البينية يف ظل منطقة التجارة 
العربية احلرة الكربى، الأداء واملعوقات«، اأعدها 
الباحثان بورحلة ميلود، ود. بوثلجة عبد النا�سر 
اأكرث من عقد  وبعد مرور  اإنه  اإلى  من اجلزائر، 
ونيف على التفاقية، وبالرغم من انعدام الر�سوم 
اجلمركية وال�سرائب ذات الأثر املماثل ما زالت 
ن�سبة التجارة العربية البينية اإلى التجارة العربية 
الإجمالية �سعيفة مقارنة بالتكتالت القت�سادية 

الدول  تتفاوت   ،)%10( حدود  يف  وتقع  العاملية، 
العربية من حيث اأدائها يف التجارة البينية ب�سكل 
البينية  ال�سادرات  ارتفاع  عدم  وكذلك  وا�سح، 
اأن  ذلك  اإلى  اأ�سف  اخلارجية،  ال�سادرات  اإلى 
غالبيته  يف  يتم  يــزال  ل  التجاري  التبادل  حجم 
اأن  كما  املتجاورة،  العربية  الــدول  بني  بالرتكيز 
بقيت  البينية  التجارة  لتحرير  املبذولة  اجلهود 

حم�سورة يف جتارة ال�سلع.
التجارة  لتحرير  اتفاقيات  وجــود  فــاإن  اإذن 
بني  ال�سفر  اإلى  اجلمركية  التعريفات  وتخفي�س 
الدول املنظمة اإلى منطقة التجارة العربية احلرة 
بال�سرورة  يعني  ول  ذاته  بحد  يكفي  ل  الكربى، 
زيادة تلقائية يف التجارة العربية البينية، فهناك 
جانب من املعوقات ما زالت تقف يف �سبيل اإجناح 
م�ستويات  زيادة  دون  حائاًل  وقفت  كما  املنطقة، 
على  تــوؤثــر  وبــالــتــايل  البينية  العربية  الــتــجــارة 

التطبيق والتنفيذ الفعلي لالتفاقية.
معوقات تنمية التجارة العربية البينية

وت�سمل تلك املعوقات يف اأبرزها:
واملعلومات: حول التعامل  ال�سفافية  • غياب 
الأع�ساء، خا�سة  الدول  التجاري بني  التبادل  اأو 
الإجــــراءات  كافة  عــن  بالإف�ساح  يخ�س  فيما 
التي  املختلفة  القت�سادية  وال�سيا�سات  الإداريــة 
اأ�سا�سًيا يف عملية تنفيذ املنطقة،  ت�سكل عن�سًرا 

جمرى  على  يوؤثر  �سلبي  انعكا�س  عنه  ينجم  ما 
التطبيق الفعلي للمنطقة.

الــ�ــســريــبــيــة:  املــعــامــلــة  الــتــمــيــيــز يف   •
وتــتــلــخــ�ــس عــمــلــيــة الــتــمــيــيــز يف فــر�ــس 
التي  امل�ستوردة  ال�سلع  على  ال�سريبة 
املفرو�سة  الن�سبة  عن  ن�سبتها  تختلف 
عــلــى املــنــتــج املــحــلــي مــثــل �ــســرائــب 
ــعــات، �ــســريــبــة ال�ــســتــهــالك،  ــي ــب امل
القيمة  �سريبة  اأو  ــاج  ــت الإن �سريبة 
يتم  حــالت  هناك  اأن  كما  امل�سافة، 
هو  مثلما  خمتلفة  ر�سوم  فر�س  فيها 
مطابقة  ر�سوم  فر�س  حالة  يف  ال�ساأن 
لــلــمــوا�ــســفــات، ممــا يــقــلــل مــن فــر �س 
اأن  العادلة مع املنتج املحلي، كما  املناف�سة 
فر�س ر�سوم اخلدمات على �سكل ن�سب مئوية 
من قيمة ال�سلعة امل�ستوردة ينتج عنه تاأثري مماثل 
معاملة  اإلى  يــوؤدي  وبالتايل  اجلمركية،  للر�سوم 

متييزية للمنتج املحلي.  
ت�سكل  زالــت  ما  اجلمركية:  غري  القيود   •
الــواقــع  ويف  والــتــجــار،  للم�ستثمرين  �سعوبات 
اإلى  اجلمركية  التعريفة  تخفي�س  من  بالرغم 
التجارية،  التدفقات  يف  زيادة  حتقق  مل  ال�سفر 
القيود  كافة  بــاإزالــة  الــدول  الــتــزام  لعدم  نظًرا 
ال�سلع  بجانب حترير  والكمية  والنقدية  الإداريــة 
الأثــر  ذات  والــ�ــســرائــب  الــر�ــســوم  مــن  العربية 

املماثل.
وغري  الكمية  القيود  هــذه  اأهـــم  وتتلخ�س 

اجلمركية يف: 
اأ- القيود الفنية: وهي خا�سة بال�سرتاطات 
لنف�س  املوا�سفات  تعددية  اأي  العربية،  الدول  يف 
الإداريــة يف  الجتهادات  وت�سارب  وتعدد  املنتج، 
على  والال�سقات  العالمات  و�سع  مثل  تطبيقها، 
وغريها،  العبوات  اأنـــواع  املن�ساأ،  ودللــة  املنتج 
املوا�سفات  يف  بتغيري  العربية  الــدول  تقوم  كما 
واملقايي�س دون اإ�سعار م�سبق، اأ�سف اإلى ذلك منع 
ا�سترياد �سلع معينة بحجة حماية ال�سلعة الوطنية 

دون احل�سول على ا�ستثناء. 
مبو�سوع  خا�سة  قيود  وهــي  الإداريــــة:  ب- 
الوثائق  كرثة  وكذلك  اجلمركي،  التثمني  اإعــادة 
ــي ُتــطــلــب مع  ــت ــة ال ــروري ــ�ــس ــة غــري ال ــافــي الإ�ــس
وكذلك  بــالــعــبــور،  النقل  وم�ساكل  الب�ساعة، 
ا  اإجراءات التخلي�س اجلمركي وتكاليفها، واأي�سً
والتخلي�س  العينات  لفح�س  املعقدة  الإجــراءات 

عند املعابر احلدودية.
العربية  الدول  فبع�س  واملالية:  النقدية  ج-  
ما زال لديها قيود على اإجراءات التحويل، وتعدد 

االتحاد الجمركي يمثل 
مستوى أكثر تطورًا ضمن 
التكامل االقتصادي العربي.
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اأ�سعار ال�سرف وخم�س�سات النقد الأجنبي، كما 
ت�سدد يف اإجراءات الئتمان )ما عدا دول جمل�س 
تفر�س  التي  والأردن  ولبنان  اخلليجي،  التعاون 

قيوًدا نقدية(. 
حيث  ال�ــســتــثــنــاءات:  طــلــب  يف  املــغــالة   •
خمتلف  الــدول  طلبتها  التي  ال�ستثناءات  �سملت 
والر�سوم  القيود اجلمركية وغري اجلمركية  اأنواع 
وعـــدم تطبيق  املــمــاثــل،  ـــر  الأث والــ�ــســرائــب ذات 
من  ال�سلعية  الــواردات  على  التدريجي  التخفي�س 
تطلب  التي  الــدول  اأن  ات�سح  كما  العربية،  الــدول 

ال�ستثناء تبالغ فيها.
• فر�س احلظر على ا�سترياد بع�س املنتجات 
فر�س  اإلى  العربية  الدول  بع�س  جلوء  الزراعية:  
احلظر على ا�سترياد بع�س املنتجات الزراعية من 
الدول الأع�ساء، اإذ اأثبتت التجربة العملية �سعوبة 
الزراعية،  ال�سلع  لتجارة  ال�سامل  التحرير  تطبيق 
ما دام اأن الإنتاج الزراعي يف جميع الدول العربية 

ميثل ن�سبة هامة يف اقت�سادها.
• �سعف بع�س املقومات: يف مقدمتها و�سائل 
اإذا  خا�سة  والت�سالت،  والبحري  الــربي  النقل 
امل�سرق  تكاد معدومة بني  الو�سائل  اأن هذه  علمنا 
الوطن  جناحي  بني  التجارة  يجعل  مما  واملغرب 
ارتكاز  وينح�سر  ومتدنية،  �سعيفة  تكون  العربي 
املتقاربة  الـــدول  على  العربي  التجاري  التبادل 

جغرافًيا فقط.  
فالتاأخري  املن�ساأ:  قــواعــد  حتــديــد  عــدم   •
رغم  املن�ساأ  قــواعــد  على  ــفــاق  الت يف  احلــا�ــســل 
يرتك  لها،  العامة  الأحكام  �سياغة  من  النتهاء 
وبالأخ�س  املنطقة  تطبيق  على  �سلبية  انعكا�سات 
الإ�سراع  يتطلب  الذي  الأمر  ال�ستثناءات،  ق�سية 
التف�سيلية  املن�ساأ  قواعد  حتديد  من  بالنتهاء 
القطاع  ي�ستطيع  حتى  وذلـــك  دقــيــًقــا،  ــًدا  حتــدي
اخلا�س ال�ستفادة الق�سوى من م�سروع املنطقة، 
حيث اإن التفاق على قواعد من�ساأ تف�سيلية يعترب 
اإطــار  يف  الــدولــة  متار�سها  التي  ال�سيا�سات  مــن 
ت�سجيع ال�ستثمارات البينية والعمل على توظيفها 

توظيًفا يف خدمة التكامل القت�سادي العربي.
عملياتها  يف  العربية  الدول  اأغلب  • اعتماد 
العربية  ال�سناعة  اإن  اإذ  اخلــارج:  على  التجارية 
�سعيفة باملقارنة مع باقي دول العامل، فهي حت�سل 
املتقدمة،  الــدول  من  ال�سناعية  املنتجات  على 

المملكة تمتلك اإلطار 
الضريبي والتنظيمي 

األقوى بين دول العشرين.

متلك دول  اأمريكا اجلنوبية  فر�سًا عدة يف ال�ستثمار الزراعي

ال�سريبي  الإطــار  متتلك  اململكة  اأن  مــوؤخــًرا،  �سدر  عاملي  اقت�سادي  تقرير  اأكــد 
الع�سرين، متقّدمًة بذلك على كلٍّ من كندا  الأقوى بني كافة دول جمموعة  والتنظيمي 

واململكة املتحدة واليابان واأملانيا والحتاد الأوروبي.
على  )يعتمد  الع�سرين«  جمموعة  اأعمال  رّواد  يقوله  بـ»ما  املعنون  التقرير  وك�سف 
اأبرز رّواد الأعمال، وبيانات نوعية حول ظروف  اآراء ما يزيد عن 1500 من  ا�ستطالع 
 )EY( ريادة الأعمال يف دول جمموعة الع�سرين، بالإ�سافة اإلى بحث �سركة اإرن�ست ويونغ
اخلا�س حول ما يزيد عن 200 برنامج حكومي رائد(، اأن اململكة تعترب من القت�سادات 
�سريعة النمو التي تتمتع باأف�سل اأداء، وذلك بف�سل اجلهود احلثيثة لإ�سالح بيئة الأعمال 

خالل الأعوام املا�سية. 
يف  ال�سرتاتيجية  النمو  اأ�سواق  رئي�س  �سرخ،  اأبو  اأ�سرف  اأو�سح  الإطــار،  هذا  ويف 
)EY(  يف ال�سرق الأو�سط و�سمال اإفريقيا اأن  ت�سنيف ال�سعودية على م�ستوى ال�سرائب 
اململكة، وعلى حر�س  املنّظم يف  ال�سريبي  النظام  يعد دلياًل على  التنظيمية  والقوانني 
احلكومة على تنويع اأعمالها بعيًدا عن النفط، مبيًنا اأن النظام ال�سريبي يف ال�سعودية 

يفر�س عبًئا اإدارًيا خمفًفا على رّواد الأعمال.
ويف ال�سياق نف�سه، فاإن الوقت الذي ت�ستهلكه ال�سركات يف اململكة العربية ال�سعودية 
دول  جميع  بني  الأدنــى  املعدل  وهو  �ساعة،   77 عن  يزيد  ل  ال�سريبية  اأمورها  لرتتيب 
جمموعة الع�سرين )املعدل بني عامي 2010 و2012(. وبالإ�سافة اإلى ذلك، تقل تكلفة 
تاأ�سي�س �سركة بحوايل الثلث عن املعدل ال�سائد يف دول جمموعة الع�سرين )املعدل بني 
عامي 2010 و2012(. اأما بالن�سبة لقوانني التوظيف، فاإن �سرائب العمالة تعد من بني 

الأدنى يف دول جمموعة الع�سرين.
ُي�سار اإلى اأن تقرير »ما يقوله رّواد اأعمال جمموعة الع�سرين« جرى اإطالقه يف قمة 
طريقًة  ويعد  موؤخًرا،  بطر�سربغ  �سان  مدينة  يف  عقدت  التي  الع�سرين  جمموعة  قادة 
ريادة  نظام  من  »ركائز«  خم�س  وفق  الع�سرين  جمموعة  دول  جميع  لت�سنيف  جديدًة 
والتعليم  والقوانني،  وال�سرائب  الأعمال،  ريادة  وثقافة  التمويل،  توفر  وهي:  الأعمال 

والتدريب، والدعم املن�ّسق.

تقرير عاملي:
السعودية األكثر جاذبية بين دول العشرين 

في مجال الضرائب والقوانين التنظيمية
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مواد  فهي  العربية  الــدول  �سادرات  ت�سابه  وكــذا 
يتعذر  منتجات  وهــي  واحلــديــد،  كالنفط  اأولــيــة 
ما  الأخــرى،  العربية  الدول  اإلى  �سادراتها  زيادة 

يف�سر رمبا �سعف ن�سبة التجارة البينية العربية.
�سعف  برز  القت�سادية:  الهياكل  �سعف   •
وت�سابهها  جهة  من  العربية  القت�سادية  الهياكل 
تــخــوف مــن فتح  اإلـــى  اأدى  اأخـــرى، مــا  مــن جهة 
وا�ستمرار  بع�س،  على  بع�سها  العربية  الأ�ــســواق 
التجاري  النظام  العربية على هام�س  الدول  بقاء 
التجارة  حجم  من  جًدا  متوا�سعة  بن�سبة  الدويل 

العاملية لل�سلع واخلدمات.
رغم  املنطقة:  يف  اخلدمات  قطاع  غياب   •
الــدول  والجتماعي  القت�سادي  املجل�س  دعــوة 
التجارة يف قطاع  اإلى مفاو�سات لتحرير  العربية 
اخلدمات، اإلى اأنها ما زالت مقت�سرة على بع�س 
الدول، ولتجارة اخلدمات اأهمية بالغة يف الن�ضاط 
حتريرها  يوؤدي  حيث  وال�ستثماري،  القت�سادي 
وزيــادة  واخلدمات  ال�سلع  يف  التجارة  زيــادة  اإلــى 

النمو القت�سادي وفر�س العمل.
الإرادة والتخطيط ال�سليم

منطقة  جنــاح  اأن  اإلـــى  الــدرا�ــســة  وتخل�س 
التبادل  اأداء  من  والرفع  الكربى  احلرة  التجارة 
ممكنة،  ن�سبة  بــاأكــرب  البيني  العربي  الــتــجــاري 
الحتاد  مرحلة  اإلى  �سل�س  لنتقال  متهيًدا  ي�سكل 
اجلمركي الذي ميثل م�ستوى اأكرث تطوًرا يف اإطار 

التكامل القت�سادي العربي، كون منطقة التجارة 
احلرة )رغم اأهميتها( ل متنح الدول العربية اأي 
ثقل جتاه التكتالت القت�سادية الأخرى، باعتبار 
اأن ذلك مرهون اإلى حد كبري با�ستمرارية القرار 
هذا  يف  قــدًمــا  للم�سي  والقــتــ�ــســادي  ال�سيا�سي 
الجتاه، وبالقدرة العربية على التخطيط ال�سليم 

لإر�ساء قواعد التقارب القت�سادي العربي.
خطوات  تفعيل  يف  النظر  اأن  الدرا�سة  وتــرى 
العربية،  الـــدول  بــني  اجلمركي  الحتـــاد  اإقــامـــــة 
الدول  لكـل  موحدة  تعريفــة  هناك  يكـون  بحيـث 
العالــم  مــع  احلــرة  التجــارة  ملنطقــة  املنظمــة 
واحلاًحا من  اأهمية  اأكرث  اأمًرا  اأ�سبح  اخلارجــي، 

بــل رمبـــا ميــثــل مرتبة  قــبــل،  ذي 
�سموًل  اأكــرث  ومفهوًما  ن�سًجا  اأعلى 

لتاأ�سي�س موقع موحد و�سيا�سات واإجراءات 
عربية موحدة يف مواجهة املبادلت التجارية مع 

بقية دول العامل.
ول�سك اأن اإقامـة الحتاد اجلمركي بني الدول 
العربية من �ساأنه اأن يزيد من حجم التجارة املتبادلة 
بني الدول العربية واخلليجية، ويوؤدي اإلى ات�ساعها، 

وزيادة اآلياتها وتعدد م�سادرها واأرباحها.
تنمية ن�صاط ال�صادرات ال�سعودية 

يف ت�سريحات �سابقة لوزير التجارة وال�سناعة 
تت�سح  الربيعة،  ــوزان  ف بن  توفيق  الدكتور  معايل 

قراءة ال�سفحات القت�سادية مربكة اأحياًنا لغري املتخ�س�س، ومعها قراءة 
ت�سريحات م�سوؤويل القت�ساد حول العامل، فمعظمهم يتحدث عن الأرقام التي 
بني يديه، بينما الرجل العادي، اأو فلن�سمه املواطن اإجماًل ل يرى اإل ما يعي�سه 

على اأر�س الواقع.
اإن الدولة الفالنية جنحت يف خطة ما ورفعت  لو قال البنك الدويل مثاًل 
دخل الفرد، اأو قل�ست ديونها، اأو اأًيا من عبارات التعايف والتح�سن القت�سادي، 
فاإن مواطن تلك الدولة يعنيه �سعر امل�سكن والعالج واخلبز والتعليم، فاإذا مل 
من  الأ�سياء  اأ�سعار  تنخف�س  اأو  دخله،  يتح�سن  مل  اأو  حت�سن،  اأي  عليها  يطراأ 
لت�سليل  اأو  لت�سليله،  بالده  م�سوؤويل  مع  تواطاأ  البنك  اأن  �سيعتقد  فهو  حوله، 

القيادة ال�سيا�سية على �سبيل املثال.
وزير  حول  املواطنني  بني  �ساخًنا  �سعودًيا  نقا�ًسا  �سهدنا  املا�سي  ال�سهر 

نار
م

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

معيارنا الخاص

حجم التجارة البينية بين دول 
مجلس التعاون لدول الخليج 
يبلغ 88 مليار دوالر سنويًا.

أسواق خليجية

18
العدد 96 - أكتوبر 2014م



اعتمد  رمبا  الذي  ت�سريحه  ال�سهري،  وت�سريحه  والتخطيط  القت�ساد 
وم�ستويات  جــًدا،  كبرية  البالد  دخل  فم�ستويات  والأرقــام،  الــورق  على 
الوزير  يدي  بني  التي  التقارير  ويف  الــورق،  وعلى  جًدا،  �سخمة  اإنفاقها 
النا�س  راآه  رفــاه  عن  فتحدث  الواقع،  من  اإ�سراًقا  اأكــرث  ال�سورة  تبدو 
حولهم  من  اخلدمات  بتطور  الواقع  يقي�سون  الذين  النا�س  مزعوًما، 

وارتفاع م�ستويات معي�ستهم.
الع�سرين  جمموعة  يف  ع�سًوا  نكون  لأن  توؤهلنا  التي  امللفات  يف 
القت�سادية، اأو نادي النخبة العاملي كما ي�سمى، اأرقام تقول مبا يقول به 
الوزير، ويف الواقع املعا�س �سحًيا ومتوينًيا وتعليمًيا وعقارًيا ما يناق�س 

الرفاه ل�سريحة لي�ست �سغرية من املواطنني.
يف التقارير التي ُتناق�س مع �سندوق النقد الدويل، معلومات تقول مبا 

اأو ال�سهري لغذاء الأ�سرة  يقول به الوزير، لكن يف عربة الت�سوق الأ�سبوعي 
متو�سطة احلال اأرقام تقول مبا يقول به النا�س من ت�سخم غري طبيعي. 

نهار  ليل  فيه  ربهم  النا�س  ي�سكر  احلمد،  اآمن مطمئن وهلل  بلد  يف 
على نعمة الأمن، ومن قبلها على نعمة الإ�سالم، وعلى نعمة ويل الأمر 
ا  الذي ي�سعى لرفاه ال�سعب وتقدم البالد على كل امل�ستويات، لكنهم اأي�سً

ي�سعرون بال�سيق من ت�ساريح ت�سعهم يف �سورة لي�سوا داخل اإطارها.
اإلى  يرقى  ل  ومعي�سًيا  خدمًيا  اإدارتها  ولكن  كثرية،  خــريات  لدينا 
يف  الب�سري  املــورد  هو  امل�سكلة  من  جــزًءا  اأن  يل  ويبدو  املن�سود،  الرفاه 
معايري  على  التقارير  اعتماد  هو  منها  ــزًءا  وج التنفيذية،  امل�ستويات 
جاهزة ومعممة دولًيا، فلماذا ل يكون لدينا معيارنا اخلا�س، الذي يت�سق 

مع طبيعة وتكوين اقت�سادنا ومواطنينا؟

ينادي  التي  التي�سريات  اأهمية 
التجارة  لتن�سيط  الكثريون  بها 

اإذا  والعربية،  اخلليجية  الــدول  بني 
اأكد اأن التفاق التاريخي للدول الأع�ساء 

بتي�سري  ويتعلق  العاملية،  التجارة  منظمة  يف 
التقنية،  وا�ستخدام  الــدول،  بني  البينية  التجارة 

ال�سعوديني،  املــ�ــســدريــن  على  ــا  اإيــجــاًب �سينعك�س 
الأ�ــســواق  ــى  اإل ب�سائعهم  اإي�سال  مــن  و�سيمكنهم 
امل�ستهدفة باأقل وقت وتكلفة، كما �سيزيد من القدرة 
التناف�سية لهذه املنتجات يف الأ�سواق امل�ستهدفة يف 
اململكة  حر�س  ظل  يف  ياأتي  ذلك  اأن  مبيًنا  العامل، 
على تنمية ن�ضاط �ضادرتها، واإطالقها هيئة خمت�ضة 

يف هذا املجال.
اأن:  وال�سناعة  التجارة  ــر  وزي معايل  وبــني 
اإجــــراءات  »املــمــلــكــة حتــر�ــس دائــًمــا عــلــى تبني 
التقنية  توظيف  خاللها  من  يتّم  حديثة  جمركية 
ب�سكل كبري، وبالتايل فاإّن الآثار الإيجابية املتوقعة 
املنظمة لالإجراءات  الأع�ساء يف  الدول  تبني  من 
اجلمركية املتطورة املن�سو�س عليها يف التفاقية 
الأخرية �ست�سهم ب�سكل كبري يف توفري وخلق املزيد 
نفاذ  حركة  وتعجيل  وت�سهيل  العمل  فر�س  مــن 
الب�سائع واملنتجات ال�سعودية امل�سدرة اإلى اأ�سواق 

الدول الأع�ساء الأخرى يف املنظمة«..
تعترب  التي  التجارة  تي�سري  اتفاقية  وتهدف 
املوافقة عليها  تتّم  الأطراف  اتفاقية متعددة  اأول 
اإلى  1995م  عــام  املنظمة  اإن�ساء  منذ  بالإجماع 
على  اجلمارك  اإجـــراءات  اإنهاء  وت�سريع  ت�سهيل 
تكثيف  وكذلك  والبحرية واجلوية،  الربية  املنافذ 
مثل:  الإجــراءات اجلمركية  التقنية يف  ا�ستخدام 
طريق  عــن  الــر�ــســوم  و�ــســداد  الف�سح  اإجـــــراءات 

تطبيق  اأّن  اإلى  الدرا�سات  ت�سري  حيث  الإنرتنت، 
اأحكام هذه التفاقية فيما بني الدول الأع�ساء يف 
املنافذ  يف  الب�سائع  ف�سح  وقت  �سيقل�س  املنظمة 
اإلى خف�س  بن�سبة ل تقل عن )20%(، مّما يوؤدي 
تكاليف ال�سترياد والت�سدير يف الدول الأع�ساء، 
الأمر  الأ�سواق  يف  النهائية  ال�سلع  اأ�سعار  ثّم  ومن 
التجاري  التبادل  حركة  زيادة  يف  �سي�ساهم  الذي 

والتجارة الدولية ب�سكل عام.

كما ت�سمنت التفاقية يف �سقها الثاين الن�سو�س 
املتعلقة باأحكام املعاملة اخلا�سة والتف�سيلية للدول 
النامية والأقل منًوا، مبا يف ذلك تقدمي امل�ساعدات 
لتمكني  القدرات  بناء  وبرامج  الفني  والدعم  املالية 
الــواردة يف  التفاقية  اأحكام  تطبيق  الدول من  تلك 
التحتية  البنية  بتح�سني  املتعلق  منها  الأول  ال�سق 
وتطبيق  اجلمركية،  اإجراءاتها  وحتديث  ملنافذها، 

التقنية احلديثة يف هذه الإجراءات.

متلك دول  اأمريكا اجلنوبية  فر�سًا عدة يف ال�ستثمار الزراعي

من  تتكون  كلمة  وهي  »جافتا«  با�سم  الكربى  احلــرة  العربية  التجارة  منطقة  ُتعرف 
الدول  اقت�سادي بني  ا حلف  اأي�سً املنطقة، وهي  مل�سمى  الإجنليزية  باللغة  الأولى  الأحرف 

العربية للتكامل القت�سادي والتبادل التجاري منخف�س الر�سوم اجلمركية.
ن�ساأت التفاقية برعاية جامعة الدول العربية يف القمة العربية يف عمان عام 1997م، 
بتوقيع 17 دولة عليها لإيجاد �سوق عربية م�سرتكة لتواجه التكتالت العاملية، ودخلت منطقة 
التجارة احلّرة العربية الكربى حيز التنفيز ابتداًء من اأول يناير 2005، حيث كان التفاق 
على تخفي�س الر�سوم على املنتجات ذات املن�ساأ العربي واإن�ساء منطقة جتارة حرة عربية 

لال�سترياد والت�سدير.
وكانت مناق�سة اجلوانب التنظيمية لهذه املنطقة قد بداأت خالل دورات انعقاد املجل�س 
القت�سادي والجتماعي جلامعة الدول العربية يف عامي 1995م و1996م، بهدف �سياغة 
م�سروع برنامج تنفيذي يحدد خطوات ومراحل التاأ�سي�س والنفاذ، وجرى هذا العمل اإلى اأن 
اأقّر املجل�س يف 19 فرباير 1997، الربنامج التنفيذي واجلدول الزمني لإقامة منطقة جتارة 
حرة عربية كربى خالل ع�سر �سنوات اعتباًرا من اأول يناير عام 1998م، تكون وفًقا لأحكام 
اتفاقية تي�سري وتنمية التبادل التجاري بني الدول العربية، وتتما�سى مع اأو�ساع واحتياجات 
اأحكام منظمة التجارة العاملية وقواعدها العامة  الدول العربية جميعها، كما تتما�سى مع 

املنظمة للتجارة الدولية. دخلت حيز التنفيذ عام 2005م اأي قبل املوعد املحدد بعامني.

اتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى
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ما الذي ينتظر االقتصاد العاملي عام 2020 ؟.. سؤال بات يتكرر كثيًرا خالل األيام القليلة املاضية، 
أن اخلطط االستراتيجية  إل��ى  السبب  ي��زي��د.. ورمب��ا يرجع  أو  أع��وام  أن تكرر سابًقا منذ عشرة  بعد 
أرب��اح مدخوالتها، وتعاظم  وارت��ف��اع  العام يف حتسن منوها،  العالم تعول كثيًرا على ه��ذا  ملعظم دول 
دورها عاملًيا.. وإضافة إلى ذلك قد يحمل عام 2020 مفاجآت لبعض الدول قد تغير كثيًرا من دورها 

االقتصادي حسبما تتوقع العديد من املنظمات الدولية.



تبدو امل�سرفية الإ�سالمية يف طليعة التحولت 
من  يعزز  اأن  2020م  لعام  يتوقع  التي  ال�سريعة 
العاملي  ـــايل  امل الــنــظــام  ي�سهد  حــيــث  وتــريتــهــا، 
التقليدي حتول جذرًيا باجتاه التمويل الإ�سالمي، 
الإ�سالمية  امل�سرفية  الأ�ــســول  �سجلت  اأن  بعد 
يف   16 بن�سبة  �سنوي  تراكمي  منو  معدل  العاملية 

املئة خالل الفرتة من 2012-2008.
جتــارة  غــرفــة  ن�سرته  الـــذي  التقرير  وقـــال 
»اأرن�ست  �سركة  اأرقام  اإلى  ا�ستناًدا  دبي  و�سناعة 
التمويل  يفقد  اأن  املرجح  غري  من  اإنــه  يونغ«  اند 
الإ�سالمي هذا الزخم الكبري عام 2020، خا�سة 
ال�سنوي  النمو  معدل  ي�سل  اأن  يتوقع  حتليلها  اأن 
املركب لالأ�سول امل�سرفية الإ�سالمية يف الإمارات 
اإلى نحو 17 يف املئة خالل الفرتة من 2013 وحتى 

.2018
 وقد اأدى تركيز قطاع التمويل الإ�سالمي على 
اإلى بقائه يف مناأى عن  بدائل منخف�سة املخاطر 

الأزمات املالية.  
امل�سرفية  واخلـــدمـــات  املــنــتــجــات  ومتــكــنــت 
يف  ح�ستها  منو  ن�سبة  رفــع  من  الإ�سالمية 
مت�سارع،  ب�سكل  املالية  اخلــدمــات  �سوق 
وبن�سبة تزيد عن 50 يف املئة، مقارنه 
مع منو القطاع امل�سريف التقليدي يف 

بع�س الأ�سواق.
عدد  اأن  اإلــى  التقرير  ولفت 
امل�سارف  عمالء 
الإ�ــســالمــيــة 

لرو�سيا  ت�سمح  اأنها  جانب  اإلــى  ال�سندات،  مثل 
العقوبات  بوجه  للتحرك  ميدان  على  باحل�سول 
الدولية التي تواجهها على خلفية امللف الأوكراين.

ــي اأن  ــس ويف هـــذا الــ�ــســيــاق، نــقــل تــقــريــر رو�
م�سرف »اآك  بار�س«، امل�سرف الوحيد يف رو�سيا 
الذي يعمل وفق اأحكام ال�سريعة الإ�سالمية، ويقع 
تقرير  بن�سر  قام  تتار�ستان،  جمهورية  يف  مقره 
مايل، ات�سح من خالله اأن  اجتذاب الأموال وفق 

هذا النموذج »اأرخ�س من ال�سندات الأوروبية«.
غــازيــتــا«  »رو�ــســيــ�ــســكــايــا  �سحيفة  وذكــــرت 
الرو�سية الر�سمية اأن ن�سر التقرير ياأتي »يف الوقت 
الرو�سية  املال  �سوق  من  ق�سم  فيه  يتعر�س  الذي 
اأموال  اأن  م�سيًفا  الغربية«،  القطاعية  للعقوبات 
الإ�سالمية »قد ت�سبح بدياًل عن �سوق  امل�سارف 

روؤو�س الأموال الأوروبية«.
ووفق البيانات الواردة يف تقرير هذا امل�سرف 
عن الن�سف الأول من عام 2014، فاإن الأموال التي 
 100 وقيمتها  »املرابحة«  عمليات  عرب  ا�ستثمرها 
بربح  واحدة  �سنة  عليه خالل  دولر، عادت  مليون 
اإلى 5٫37 يف املئة، ما يعك�س تزايد  و�سلت ن�سبته 
وبنوكها  لرو�سيا  الإ�سالمية  التمويل  �سوق  اأهمية 
روؤو�ـــس  ــواق  ــس اأ� يف  الفر�س  تــراجــع  خلفية  »عــلــى 
الأموال التقليدية ب�سبب العقوبات القت�سادية من 

جانب اأوروبا والوليات املتحدة الأمريكية«.
يــوديــنــكــوف،  ـــوري  ي عــن  ال�سحيفة  ونــقــلــت 
والــ�ــســوؤون  املــالــيــة  الــعــلــوم  كلية  الــربوفــيــ�ــســور يف 
امل�سرفية يف اأكادميية القت�ساد الوطني واخلدمة 
»للمبداأ  قوله:  الرو�سي،  الرئي�س  لدى  احلكومية 
الذي ينتهجه م�سرف »اآك بار�س« جلذب املوارد 
اآفــاق واعــدة جــًدا، فمثل هذا النهج ميكن  املالية 
ي�سّكل  التي  الأخرى  الرو�سية  املناطق  يف  تطبيقه 

امل�سلمون فيها الغالبية العظمى من ال�سكان«.
ولفتت ال�سحيفة اإلى وجود بع�س التحديات، 
مثل �سرورة اأن يلبي امل�سرف الراغب باحل�سول 
ــالمــي بــعــ�ــس املــعــايــري قبل  ــس عــلــى الــتــمــويــل الإ�
احل�سول على قر�س من امل�ستثمرين الإ�سالميني، 
ومنها اأنه ل ي�ستطيع متويل قطاع اإنتاج الكحول اأو 
بناء مزارع  امل�ساركة يف  اأو  القمار،  األعاب 
اأن  م�سيفة  اخلـــنـــازيـــر،  لــرتبــيــة 
م�سرف »اآك بار�س« اأم�سى ثالث 

اقتصاد الصين ينتزع 
مركز أكبر اقتصاد عالمي 

من غريمه األمريكي.

القطاع المصرفي 
اإلسالمي يحقق أرباحًا 
تتجاوز 30 مليار دوالر. 

يوجد  عميل،  مليون   38 بنحو  يُقدر  العامل  حــول 
واإندوني�سيا،  قــطــر،  هــي:  دول  �ستة  يف  ثلثاهم 

وال�سعودية، وماليزيا، والإمارات، وتركيا. 
الــواعــدة تعد  ومــن بني هــذه الأ�ــســواق ال�ستة 
اأ�سول  حلجم  بالن�سبة  الأكــرب  ال�سوق  ال�سعودية 
امل�سارف الإ�سالمية، بقيمة تقدر بنحو 285 مليار 
مليار   245 مع  مقارنة   ،2013 يف  اأمريكي  دولر 

دولر اأمريكي يف 2012.
ال�سعودية  ت�ستحوذ  البحث،  ملخرجات  ووفًقا 
امل�سرفية  الأ�سول  اإجمايل  من   %43 حوايل  على 
ت�سكل  التي  املذكورة،  ال�ست  الدول  يف  الإ�سالمية 
حوايل 53% من اإجمايل الأ�سول امل�سرفية املحلية 

يف اململكة العربية ال�سعودية.
يحقق  اأن  البحث  توقع  العاملي  ال�سعيد  على 
بـ30٫5  تقّدر  اأرباًحا  الإ�سالمي  امل�سريف  القطاع 
من  رئي�سي  ب�سكل  مدفوعة  اأمريكي،  دولر  مليار 
الرتكيز على جمال اخلدمات امل�سرفية لالأفراد. 
اإلى  اأخرى ي�سري حتليل غرفة دبي  ومن جهة 
اخلا�سة  الإ�سالمية  املــ�ــســارف  مــن  العديد  اأن 
ربحية  من  تعاين  لالأفراد  امل�سرفية  باخلدمات 
ب�سكل  ذلــك  ويرجع  التقليدية،  البنوك  من  اأقــل 
اأ�سا�سي اإلى ارتفاع نفقات املنتجات املركبة، وطول 

الإجراءات.
اأ�سول  ا منو حجم  اأي�سً لالهتمام  املثري  ومن 
ال�سمالية  اأمريكا  مناطق  يف  الإ�سالمي  التمويل 
امل�سرفية  الأ�ــســول  قيمة  ت�سل  حيث  ــــا،  واأوروب
قــدرت  فيما  اأمــريــكــي،  دولر  مليار   59٫8 اإلـــى 
دولر  مليار   71٫6 بنحو  الإجمالية  الأ�سول  قيمة 
اأمريكي عام 2013، ما يعك�س جناح هذا القطاع 
اأكرب وجمالت اقت�سادية  يف ك�سب ح�سة �سوقية 

جديدة وخمتلفة.
تاأكيد من امل�سارف الرو�سية

م�ستقبل  عــن  دبــي  غــرفــة  اأعلنته  مــا  ويــعــزز 
ر�سمية  اإعالمية  تقارير  الإ�سالمية  امل�سرفية 
اإلى  اأغلبها  يف  تطرقت  رو�سيا،  يف  موؤخًرا  ن�سرت 
اإ�سالمية  متويل  و�سائل  اعتماد  خيار 
بـــاعـــتـــبـــارهـــا  ـــــبـــــالد،  ال يف 
الأدوات  مــن  اأرخــ�ــس 
املــالــيــة الأوروبــيــة، 
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جميع  تلبية  اأجــل  من  �سنوات 
ال�����ض��روط لج��ت��ذاب الأم���وال 

الإ�سالمية.
كذلك ثمة تقارير �سحفية رو�سية 

املا�سي  اأغ�سط�س  اأ�سارت يف مطلع  اأخرى 
2014م اإلى اأن امل�سارف املحلية اقرتحت على 

خا�س  قانون  اإ�سدار  على  العمل  املركزي  البنك 
و�سط  تاأتي  خطوة  يف  وذلك  الإ�سالمي،  بالتمويل 
خارج  من  اأمـــوال  روؤو�ـــس  لجــتــذاب  رو�سيا  �سعي 
الغربية  العقوبات  بعد  واأوروبــا،  املتحدة  الوليات 

التي فر�ست عليها.
تخوف اأمريكي من تقدم ال�سني

الأمريكي  القت�ساد  يبدو  العاملية  قوته  رغم 
يف  عليه  ال�سيني  القت�ساد  تقدم  من  متوج�ًسا 
تقرير  املــخــاوف  تلك  مــن  ويــزيــد  202م،  �سباق 
�سادر عن بيت اخلربة واملحا�سبة الدويل »براي�س 
ووتر هاو�س كوبرز« توقع اأن ينتزع اقت�ساد ال�سني 
مركز اأكرب اقت�ساد عاملي من القت�ساد الأمريكي 

يف وقت مبكر ي�سل اإلى عام 2018م.
اأنــــه بــقــيــا�ــس الــنــاجت املحلي  وذكــــر الــتــقــريــر 
اأ�سا�س القوة ال�سرائية وهو ما ياأخذ  الإجمايل على 
الدول  يف  نف�سها  املنتجات  اأ�سعار  فروق  اعتباره  يف 
النامية  لالقت�سادات  الإجمايل  املحلي  الناجت  فاإن 
ال�سبعة الأكرب �سيتجاوز مثيله يف دول جمموعة الـ7، 
ما �سيجعلها اأكرب القت�سادات ال�سناعية يف العامل 
قبل عام 2020، و�ستكون ال�سني والهند قائدتي هذه 
ا رو�سيا  املجموعة »ال�سبعة البازغة« التي ت�سم اأي�سً

والربازيل واملك�سيك واإندوني�سيا وتركيا. 
اأن يبداأ القت�ساد ال�سيني  وتوقعت املوؤ�س�سة 
القوى  ق�سور  نتيجة   2020 عام  بعد  الإبطاء  يف 
ومع  الواحد،  الطفل  �سيا�سة  عن  الناجم  العاملة 
مع  هائلة  ت�سديرية  قــوة  ال�سني  �ستظل  ــك  ذل
ارتقاء امل�سدرين ال�سينيني اإلى درجات اأعلى من 
القيمة امل�سافة لل�سلع املنتجة لكي تتناف�س بفعالية 

على اأ�سا�س النوعية واجلودة ولي�س ال�سعر.
موؤخًرا  الــدويل  النقد  �سندوق  توقع  كذلك 
الوليات  نظريه  ال�سيني  القت�ساد  يتخطى  اأن 

املتحدة بحلول عام 2016م.
وكــانــت الــهــيــئــات واملــنــظــمــات الأخـــــرى يف 
الأمريكية  ييل  وجامعة  الدويل  البنك  مثل  العامل 
قد  الجتماعية  للعلوم  ال�سينية  ــة  والأكــادميــي
اأعوام  التجاوز يف  هذا  ال�سابق حتقيق  توقعت يف 

2020 و2027 و2030 على التوايل.

تقرير  يف  ــدويل  ال النقد  �سندوق  اأعلن  كما 
الــقــوة  تــعــادل  عــلــى  يعتمد  الــعــاملــي،  لالقت�ساد 
ال�سيني  الإجمايل  املحلي  الناجت  اأن  ال�سرائية، 
 ،2016 عام  يف  اأمريكي  دولر  تريليون   19 �سيبلغ 
اإلى 18٫8  بينما �سيزداد الرقم للوليات املتحدة 

تريليون دولر.
وقيا�ًسا اإلى القت�سادات ال�ساعدة يف العامل، 
من  املتحدة  الــوليــات  اقت�ساد  ن�سيب  انخف�س 
الأخرية،  ال�سنوات  يف  العاملي  القت�ساد  اإجمايل 
وتعر�س لتباطوؤ يف النمو ب�سبب جلوئه اإلى �سل�سلة 
مثل  اخلــاطــئــة،  ال�سرتاتيجية  ال�سيا�سات  مــن 
تو�سيع  والإف��راط يف  العايل  املايل  العجز  �ضيا�ضة 
اإلى  اإ�سافة  الحتكارية،  املالية  الأ�ــســول  هيمنة 
القت�ساد  وا�سمحالل  ال�ضتهالك  يف  الإف���راط 

الوطني و�سيا�سة التي�سري الكمي وغريها.
الإجمايل  املحلي  الناجت  اأن  من  الرغم  وعلى 
للوليات املتحدة �سهد ارتفاًعا ملحوًظا مبعدل 21 
باملئة خالل الفرتة بني عام 2000 وعام 2010، اإل 
اأن ن�سيبها من القت�ساد العاملي انخف�س، وعلى 
�سبيل املثال، كان الناجت املحلي الإجمايل للوليات 
املتحدة ي�سكل 61% قيا�ًسا اإلى جممل الناجت املحلي 
الإجمايل لـ19 دولة الأخرى يف جمموعة الع�سرين 
يف عام 2000، غري اأن ن�سيبها انخف�س اإلى %42 

يف عام 2010م.
توقعات بريطانية.. تطمح للأقوى

العاملية  كوبرز«  هاو�س  ووتــر  »براي�س  �سركة 
تقريًرا  اأ�سدرت  القت�سادية  الأبحاث  جمال  يف 

توقعت من خالله اأن ي�سبح القت�ساد الربيطاين 
 ،2020 عــام  يف  العامل  يف  اقت�ساد  اأكــرب  خام�س 

مقارنة باملركز ال�ساد�س العام املا�سي.
القت�سادي  النتعا�س  اأن  ال�سركة،  واأو�سحت 
قالت  لكنها  فرن�سا،  يف  الــو�ــســع  على  �سيتفوق 
ت�سري  حيث  للكثريين،  مفاجاأة  ميثل  ل  ذلــك  اإن 
خالل  خمتلفة  مــ�ــســارات  يف  وفرن�سا  بريطانيا 

الأعوام القليلة املا�سية.
وقال جون هوك�سورث، كبري القت�ساديني يف 
»براي�س ووترهاو�س كوبرز« اإن »من بني التوجهات 
الكبرية التي نتوقعها يف العقود املقبلة هو التحول 
اإلــى  الــغــرب  مــن  القت�سادية  للقوة  التدريجي 
املتوقع  من  اأنــه  حتليلنا  يظهر  ذلك  ومع  ال�سرق، 
النخبة  يف  ومهًما  كبرًيا  ع�سًوا  بريطانيا  تظل  اأن 

القت�سادية العاملية على الأقل حتى عام 2030«.
بريطانيا  اأمـــام  اأن  الإحــ�ــســائــيــات،  واأكـــدت 
اقت�ساد  اأملانيا-اأقوى  مع  الفجوة  ت�سييق  حتدي 
يف  ال�سكانية  الرتكيبة  ميزة  م�ستغلة  اأوروبــا-  يف 
بريطانيا الأكرث مالءمة مع تراجع عدد املواطنني 
م�ساركة  معدلت  ووجــود  عاًما،  �ستني  من  الأكــرب 

قوية للقوى العاملة.

االقتصاد البريطاني يصبح 
خامس أكبر اقتصاد في العالم.

روسيا تحارب نفسها 
للوصول إلى مصافِّ أكبر 
خمسة اقتصادات عالمية.
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ثورة النفط 
الصخري األميركي، التي 

تعيشها أميركا.. تتراجع.

ويرى بع�سهم اأّن التحدي يتمثَّل يف حتديث 
عــلــى ت�سدير  اعــتــمــاده  وتــخــفــيــف  القــتــ�ــســاد 
اخلـــامـــات بـــزيـــادة دعـــم البـــتـــكـــارات، حلفز 
الو�سع  اإهــمــال  دون  التقنية،  عالية  املنتجات 

م، وتاأثرياته القت�سادية. الدميوغرايف املتاأزِّ
الناجت  من  الفرد  ن�سيب  برفع  يتعلَّق  وفيما 
املحلي، فاإّن املطلوب من اأجل بلوغ 35 األف دولر، 
لت منو  األًفا حالًيا، هو حتقيق معدَّ من نحو 20 

ما بني 5 و6 يف املئة �سنوًيا حتى عام 2020.
النفط ال�صخري.. يرتنح

على العك�س مما �سبق ل يحمل 2020 م خرًبا 
�ساًرا ملا يتعلق بالنفط ال�سخري الذي تعلق عليه 
الآمــال،  من  كثرًيا  الأمريكية  املتحدة  الوليات 
يف  الــدويل  التمويل  معهد  �سكك  اأن  بعد  خا�سة 
ال�سخري الأمريكي،  النفط  ثــورة  ا�ستمرارية 
التي تعي�سها اأمريكا حالًيا، فيما بعد عام 2020.

وقال املعهد من مقره يف وا�سنطن، اإن ثورة 
تتباطاأ  اأن  ميكن  اأمــريكــا  يف  النفط ال�سخري 
ال�ستخراج،  كلف  ارتفاع  ب�سبب  تتوقف  حتى  اأو 
ومعدل الن�سوب ال�سريع لحتياطات اآبار النفط 
يف  املياه  ون�سوب  البيئية،  واملخاطر  ال�سخري، 

بع�س الوليات.
التك�سري  تقنية  اأن  ــى  اإل املعهد  اأ�ــســار  كما 
حيث  بيئية،  خمــاوف  تكتنفها  الهايدرولكي 
كميات  جهة،  التقنية من  هــذه  ت�ستهلك 
�سخمة من املياه يف عمليات تك�سري 

النفط  ا�ستخراج  يتم  حتى  وتفتيتها  ال�سخور 
املحبو�س داخل جزيئاتها. 

ومن جهة اأخرى فهي تخلط مواد كيماوية يف 
ومياه  البيئية  يهدد احلياة  ما  التفتيت،  عمليات 

ال�سرب.
النفط  ا�ــســتــخــراج  كلفة  اإن  املــعــهــد  وقـــال 
اأن  كما  الرتفاع،  توا�سل  اأمريكا  يف  ال�سخري 

معدل الإنتاج من الآبار يتدهور مبعدل كبري.
واأ�سار اإلى اأن اإنتاج النفط ال�سخري ي�ستفيد 
النفط فوق  �سعر  ارتفاع  من  الراهن  الوقت  يف 
100 دولر لربميل اخلام من نوعية برنت، و90 

دولًرا خلام غرب تك�سا�س اخلفيف. 
الــفــائــدة  مــعــدل  مــن  كــذلــك  ي�ستفيد  كــمــا 
وهذه   .%0٫25 البالغة  الــدولر  على  املنخف�سة 
النفطية  ال�سركات  جتعل  املنخف�سة  الفائدة 
الــعــامــلــة يف حــقــول الــنــفــط الــ�ــســخــري قـــادرة 
يف  لال�ستثمار  منخف�سة  بكلفة  ال�ستدانة  على 

الك�سوفات وال�ستخراج.
النفط  برميل  ا�ستخراج  كلفة  املعهد  وقــّدر 
اإلى   60 بني  تــراوح  اأمريكا مببالغ  ال�سخري يف 
80 دولًرا للربميل، فيما تراوح كلفة اإنتاج النفط 

التقليدي الأمريكي بحوايل 45 دولًرا للربميل. 
نظرياتها يف  مــع  الــكــلــفــة  هـــذه  ــة  ومبــقــارن
ال�سعودية واخلليج فاإنها تكون مرتفعة جًدا، ولن 
تقديرات  ح�سب  وذلــك  املناف�سة،  من  متكنها 

وكالة الطاقة الدولية.

يف  الو�سع  اأن  الإح�سائيات  توؤكد  كذلك 
املري�س«،  اأوروبـــا  »رجــل  حالة  ي�سبه  فرن�سا 
اأ�سرع  العمل هناك يف  حيث تدهورت ظروف 

معدل لها هذا العام.
الدب الر��صي.. تفا�ؤل حذر

د  �سدَّ الثقة  عــدم  مــن  حالة  ي�سبه  فيما 
اأّن  على  بوتني  فــالدميــري  الــرو�ــســي  الرئي�س 
عداد  يف  يكون  اأن  يجب  الرو�سي  القت�ساد 
عام  يف  عــاملــًيــا  الأكـــرب  اخلم�سة  القــتــ�ــســاد 
املحلِّي  الناجت  من  الفرد  ة  ح�سّ واأّن   ،2020

الإجمايل يجب اأن ت�سل اإلى 35 األف دولر.
واأ�سار بوتني اإلى اأّن حكومته يف عام 2010م 
رو�سيا  وحماية  للمهمات،  الت�سدي  ا�ستطاعت 
بعد  الأزمــة،  من  ثانية  موجة  اإلى  �س  التعرُّ من 

التوقعات املت�سائمة مل�سري القت�ساد الرو�سي.
املرتبة  حالًيا  الرو�سي  القت�ساد  ويحتلُّ 
رات القدرة ال�سرائية،  ال�ساد�سة عاملًيا يف موؤ�سِّ
املحلية  للعمالت  الوزن احلقيقي  تراعي  التي 

يف اأ�سواقها.
الدويل  البنك  ر  قــدَّ ر  املوؤ�سِّ هذا  وح�سب 
مليار   2260 بنحو  الرو�سي  القت�ساد  حجم 
اقــتــ�ــســاد  و�ــســبــقــه   ،2008 عـــام  يف  دولر  
وال�سني  ملياًرا،   14260 املتحدة  الــوليــات 
والهند  ملياًرا،  واليابان 4350  ملياًرا،   7920
م  3290 ملياًرا، واأملانيا 2910 مليارات، وتقدَّ

على فرن�سا والربازيل واإيطاليا.
وفق  كــثــرًيا  تــرتاجــع  رو�سيا  مرتبة  لكن 
البنك  بيانات  فح�سب  الفرد،  دخــل  مقيا�س 
الـــدويل حتــتــلُّ املــركــز 51 عــاملــًيــا، بــدخــل ل 
ن�سيب  و�سل  حني  يف  دولر،   15800 يتجاوز 
رت  الفرد من الناجت املحلي يف قطر التي ت�سدَّ

القائمة اإلى اأكرث من 88 األف دولر. 
على  رو�سيا  قدرة  ك اخلرباء يف  ي�سكِّ ول 
الو�سول اإلى م�سافِّ اأكرب خم�سة اقت�سادات 
ذلك  يربطون  لكّنهم   ،2020 عــام  يف  عاملية 
ببقاء اأ�سعار النفط مرتفعة حتى ذلك العام، 
معدلت  ق  حتقِّ التي  الــربازيــل  مع  وتتناف�س 
منا  املا�سي  العام  ففي  رو�سيا،  من  اأكرب  منوٍّ 
العام  ويف  املــئــة،  يف   7٫5 بنحو  اقت�سادها 
ى حجم اقت�سادها من  احلايل ميكن اأن يتخطَّ

حيث القدرة ال�سرائية فرن�سا وبريطانيا.
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ال�ستثمارات يف  تــبــلــغ  اأن  املــعــهــد،  ــع  ــوق وت
مليار   137 حوالى  الأمريكية  النفطية  ال�سناعة 
دولر يف العام اجلاري، واأن ترتفع اإلى 142 مليار 

دولر يف العام املقبل 2015. 
حــال  يف  �ستتناق�س  ال�ــســتــثــمــارات  وهــــذه 
وارد  اأمــر  وهــو  الأمريكية،  الفائدة  ارتفاع �سعر 
التمويل  كلفة  لأن  2015م،  املقبل  الــعــام  خــالل 
ال�ستثماري �سرتتفع، ما �سيجعل ال�سركات حتجم 
عن املخاطرة يف حفر اآبار جديدة ب�سبب انخفا�س 

هام�س الربحية، ورمبا تعر�سها للخ�سارة.
ويالحظ اأن الفجوة ال�سعرية بني خام برنت، 
مزيج اخلامات القيا�سية للنفط اخلفيف ببور�سة 
لندن، وخام غرب تك�سا�س، خام القيا�س الأمريكي 

تت�سع، لت�سل اإلى 12 دولًرا يف بع�س الأحيان. 
ت�ستطيع  للت�سدير،  املــجــال  فتح  حــال  ويف 
�ــســركــات الــنــفــط الأمـــريكـــيـــة مـــن بــيــع خــامــات 
اخلامات  نوعية  من  ومعظمها  ال�سخري،  النفط 

اخلفيفة، باأ�سعار اأعلى يف الأ�سواق العاملية.
اأمريكا،  ومنذ بداية ثورة الغاز ال�سخري يف 
مليون  النفطية من 13  اأمريكا  واردات  انخف�ست 
برميل يومًيا يف عام 2005، اإلى 5 ماليني برميل 

يومًيا خالل العام اجلاري 2014م. 
بالرفع  الأمــريكــيــة  الإدارة  املــعــهــد  ونــ�ــســح 
الأمــريكــي،  النفط  ت�سدير  حظر  مــن  اجلــزئــي 
والإ�سراع يف بناء من�ساآت ت�سييل الغاز ال�سخري، 
حجم  ال�سادرات  ترفع  حتى  الت�سدير،  وموانئ 
عوائد  حتقيق  من  ال�سركات  ومتكن  الأمريكية، 

اأكرب من ا�ستثماراتها.
تركيا.. تعد �سعبها بالرفاهية

احلركة  اأن  الــرتكــي  القــتــ�ــســاد  وزارة  تــوؤكــد 
الت�سديرية لرتكيا تعد القوة املوجهة خالل املرحلة 
وتراجعه  العاملي  القت�ساد  �سعف  ظل  يف  املقبلة، 
نتيجة ما ي�سهده العامل من توترات �سيا�سية، وانهيار 
تقدمي  الدولة  اأنه على  اقت�سادية، مو�سحة  كيانات 
احتدام  ب�سبب  الت�سهيالت جلميع م�سدريها،  كافة 

ال�سراع على الأ�سواق اخلارجية.
اإحدى  من  �ستكون  تركيا  اأن  الــوزارة  واأكــدت 
 ،2020 عام  بحلول  دول  ع�سر  اقت�ساديات  اأقــوى 
التكلفة  تخفي�س  حتـــاول  الــدولــة  اأن  اإلـــى  لفــتــة 
الإنتاجية، وحت�سني جودة املنتج، بجانب تخفي�س 
�سعر الفائدة، وهو ما يحفز امل�سنعني وامل�سدرين 
على زيادة الإنتاج، وفتح اأ�سواق جديدة للمنتجات 

الرتكية يف دول العامل املختلفة.
اخلليج.. قفزة اأكرث ات�صاًعا نحو الأمام

اأ�سدرته  الذي  �سنوي  الن�سف  تقريرها  عرب 
جمل�س  دول  غرف  لحتاد  العامة  الأمانة  موؤخًرا 

التعاون  جمل�س  دول  اأن  اأكدت  اخلليجي،  التعاون 
اإلى  ال�سناعي  القطاع  م�ساهمة  رفــع  ت�ستهدف 
يف   %10 بنحو  مقارنة   2020 عــام  بحلول   %25
املتوا�سل  النمو  مــن  م�ستفيدة  احلـــايل،  الــوقــت 
واخلا�سة  احلكومية  ال�ستثمارات  وحجم  للقطاع 

املتدفقة يف امل�ساريع ال�سناعية.
دول  غــرف  ــاد  لحت العامة  الأمــانــة  وتوقعت 
جمل�س التعاون اخلليجي اأن يبلغ حجم ال�ستثمار 
بحلول  دولر  تريليون  قرابة  اخلليجي  ال�سناعي 
عام 2020، مقارنة بنحو 323 مليار دولر حالًيا، 
املدن  جتهيز  من  املجل�س  دول  انتهاء  بعد  وذلــك 
الوقت  يف  فيها  العمل  يجري  التي  ال�سناعية، 

الراهن.
كما اأو�سح اأن دول املجل�س لديها خطط لدعم 
وم�ساندة ال�سناعات ال�سغرية واملتو�سطة، موؤكًدا 
اأن هذه املوؤ�س�سات ت�سكل اأكرث من 86% من جملة 
حجم  اأن  اإل  املجل�س،  بــدول  ال�سناعية  املن�ساآت 
ا�ستثماراتها ل يتجاوز 22% من جملة ال�ستثمارات 
يف القطاع ال�سناعي اخلليجي، لذلك فاإنه يتوقع 
واملتو�سطة  ال�سغرية  املوؤ�س�سات  قطاع  يحظى  اأن 
حمدودية  ظل  يف  حكومية  ا�ستثمارية  بتوجهات 
فر�س التمويل من ال�سوق املالية والبنوك، رغم ما 
فر�س  من  واملتو�سطة  ال�سغرية  املوؤ�س�سات  توفره 

عمل للمواطنني.

اخلليجي  اخلا�س  القطاع  اأن  التقرير  واأكــد 
من  اخلليجي  القت�ساد  يف  حمورًيا  دوًرا  �سيلعب 
التقنية  لنقل  عاملية  �سركات  مع  حتالفات  خالل 
وت�سهيل  الإنــتــاجــيــة،  ال�سراكة  مــن  وال�ــســتــفــادة 
ال�سناعة  مــدخــالت  على  احلــ�ــســول  اإجــــراءات 
يف  ال�ستثمار  مــن  ميكنه  مبــا  اخلــا�ــس  للقطاع 
ت�سجيع  اأهــمــيــة  مبيًنا  التحويلية،  ال�سناعات 
ال�سراكات الوطنية بني القطاع اخلا�س، و�سركات 
وتوطني  املعدنية،  وال�سناعات  البرتوكيماويات، 
البحث  الإنفاق على  وزيادة  املعرفية،  ال�سناعات 
التكنولوجي  الــبــحــث  ــع  م ــوحــيــده  وت والــتــطــويــر 

للقطاعات ال�سناعية امل�ستهدفة.
القطاع  تــعــزيــز  عــلــى  املــجــلــ�ــس  دول  وتــعــمــل 
القائمة  الوطنية  ا�سرتاتيجياتها  ال�سناعي �سمن 
على تنويع م�سادر الدخل واإيجاد فر�س ا�ستثمارية 
يف قطاعات غري النفط والغاز، وذلك على الرغم 
تواجه  التي  التحديات  من  الكثري  هناك  اأن  من 
قطاع  م�ساهمة  حجم  انخفا�س  واأبرزها  القطاع 
اإجــمــايل  يف  واملتو�سطة  ال�سغرية  ال�سناعات 
يف  اأهميته  من  الرغم  على  ال�ضناعي  الن�ضاط 

توفري الوظائف وحتقيق النمو القت�سادي.
التعاون  ونوه تقرير احتاد غرف دول جمل�س 
اخلليجي مبوا�سلة اجلهود اخلا�سة بتهيئة البيئة 
اخلليجي،  اخلا�س  القطاع  اأداء  لتطوير  املنا�سبة 
الغرف  بني  والتن�سيق  التناف�سية،  قدراته  وتعزيز 

دول  يف  واحتــاداتــهــا  وال�سناعية  التجارية 
ــاون اخلــلــيــجــي ودعــمــهــا  ــع ــت جمــلــ�ــس ال

كممثل للقطاع اخلا�س يف بالدها.
متثيل  اأهمية  اأكـــد  كما 

إفريقيا..
نيجيريا تخطو نحو القمة

باأن  تفاوؤلها  النيجريية عن  الفيدرالية  املا�سي 2014م عربت احلكومة  اأغ�سط�س  يف 
القارة  اقت�ساد يف  اأكرب  املايل لإفريقيا ولكنها �ست�سبح  املركز  نيجرييا لن ت�سبح فقط 

بحلول عام 2020.
التزاًما  هناك  اأن  واأ�ساف  الوطني  التخطيط  وزير  عثمان  الدين  �سم�س  ذلك  اأعلن 

كافًيا من قطاعات القت�ساد املتعددة ل�سمان جناح روؤية 2020.
واأ�ساف عثمان اأن م�ستوى التنمية يف البالد خالل الع�سرة اأعوام املا�سية �سهد حت�سًنا 
يف  التنمية  م�ستوى  اإن  وقال  تتحقق،   2020 روؤية  اأن  واأكد  القت�سادية  اجلبهة  يف  هائاًل 
الع�سرة  خالل  اإجنازه  مت  عما  املا�سية  اأعوام  الع�سرة  خالل  �سيت�ساعف  البالد  اقت�ساد 

اأعوام املا�سية.

حجم االستثمار الصناعي 
الخليجي يرتفع إلى قرابة 

تريليون دوالر.
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الفنية واملتخ�س�سة، مبيًنا اأن هناك  جلنة ال�سوق 
اجلمركي،  الحتــاد  وجلنة  امل�سرتكة،  اخلليجية 
تعميق  بهدف  وذلــك  اخلليجية،  ال�سياحة  وجلنة 
دور القطاع اخلا�س اخلليجي واإبداء مرئياته فيما 

يتعلق بتطوير اأداء هذه القطاعات احليوية.
185 مليوًنا.. حجم القوى العاملة 

يف ال�صرق الأو�سط
ومواجهة  بالتوظيف  اخلا�س  ال�سعيد  على 
اأن  على  ا  اأي�سً الكثريون  يعول  البطالة،  م�سكلة 
ي�سهد عام 2020م طفرة يف عدد امل�ستغلني بدول 
ع �سندوق النقد الدويل اأن  ال�سرق الأو�سط، اإذ توقَّ
يبلغ عدد القوى العاملة يف منطقة ال�سرق الأو�سط 
185 مليون ن�سمة عام 2020 بارتفاع ن�سبته 80 % 

عن عام 2000. 
املنطقة  يف  الــبــطــالــة  اأعـــــداد  ارتـــفـــاع  ومـــع 
واملخاوف من تفاقمها م�ستقباًل بداأ �سندوق النقد 
الدويل �سل�سلة من اللقاءات مع طالب اجلامعات 
لإ�سراك �سباب املنطقة يف اإيجاد احللول للخروج 

من نفق البطالة. 
وعقد خرباء ال�سندوق جل�سات مع جيل القادة 
القادم من املغرب اإلى م�سر ومن الإمارات العربية 
الالزمة  ال�سيا�سات  ملناق�سة  باك�ستان؛  اإلى  املتحدة 

اأن  ميكن  لال�ستمرار  قابل  اقت�سادي  منو  ل�سمان 
ي�ساهم بدوره يف اإيجاد فر�س عمل جديدة. 

على  موقعه  على  بــيــان  يف  ال�سندوق  وقـــال 
ــادرة احلـــوار مع  الإنـــرتنـــت: اإن الــهــدف مــن مــب
اإ�سراك  العام  هــذا  اأوائـــل  اأطلقت  التي  ال�سباب 
روؤيتهم  على  ف  للتعرُّ النقا�س  يف  املنطقة  �سباب 
عمرية  مرحلة  يف  وحثهم  القت�سادي  مل�ستقبلهم 
مطلوبة  �ستكون  تدابري  يف  التفكري  على  مبكرة 
لــال�ــســتــمــرار يف  قــابــل  اقــتــ�ــســادي  لتحقيق منــو 

املنطقة. 
اإلى  اأتطلع  »اإنني  �سرتاو�س:  دومينيك  وقــال 
اإجراء نقا�س مع �سباب املنطقة حول كيفية بلورة 
بعد  ما  عــامل  يف  القت�سادي  م�ستقبلهم  ت�سكيل 
املناق�سات  اأ�ساروا يف  الطالب  من  فكثري  الأزمة. 
اإلى �سرورة تخفي�س البطالة واحلد من  ال�سابقة 
القت�سادية  ال�سيا�سة  اأولويات  باعتبارهما  الفقر 

يف بلدانهم«. 
يهتم  ال�سندوق  اأن  اإلـــى  �ــســرتاو�ــس  ــار  ــس واأ�
الربامج  من  ولديه  بالًغا،  اهتماًما  الق�سايا  بتلك 
القت�سادية  البيئة  هذه  يف  احلكومات  مل�ساعدة 
ن ال�سندوق من حماية اإنفاقها  ال�سعبة لكي يتمكَّ

الجتماعي.

القوى العاملة في الشرق 
األوسط تكسر حاجز الـ 

180 مليونًا

ـــاع اخلـــا�ـــس  ـــط ـــق ال
اجلهات  اأمام  اخلليجي 
الر�سمية اخلليجية من خالل 
والتوجهات  ال�سيا�سات  �سياغة 
القت�سادية مبا يوؤدي لإحداث توافق بن 
هذه ال�سيا�سات والتوجهات واملتطلبات الفعلية 
للقطاع اخلا�س اخلليجي يف �سوء امل�ستجدات 
وامل�ستقبلية  احلالية  العاملية  القت�سادية 
ــقــطــاع اخلــا�ــس  وتــعــمــيــق درجــــة انـــدمـــاج ال
يف  وامل�ساهمة  العاملي  القت�ساد  يف  اخلليجي 
عربًيا  ومتثيله  اخلليجي  املحلي  الناجت  زيادة 

واإقليًما ودولًيا.
ولــفــت يف هـــذا الــ�ــســدد اإلــــى تــوجــهــات 
وتفعيل  تــطــويــر  يف  الحتــــاد  اإدارة  جمل�س 
مع  ان�سجاًما  دورهــا  لأداء  القطاعية  اللجان 
2011م،  عــام  يف  اأقــرت  التي  ال�سرتاتيجية 
باللجان  وربــطــهــا  الــلــجــان  ت�سكيل  واإعـــــادة 
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الرياض: »تداول«
رغم تراجع أسعار النفط إلى مستويات 96 دوالًرا للبرميل خالل الشهر املاضي، إال أن السعودية ال زالت يف 
النفط عند  برميل  للعام احلالي  اململكة يف موازنتها  ق��ّدرت  التراجعات، حيث  ومالي من هذه  اقتصادي  مأمن 
مستويات 90 دوالًرا، وهو األمر الذي يعني أن امليزانية السعودية لهذا العام قد تشهد فائًضا جديًدا يف حال بقاء 

األسعار فوق مستويات 90 دوالًرا للبرميل.

رغم تراجع أسعار النفط..  
ُ َ االقتصاد السعودي مستقر ومطمئن

قضية العدد
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بقاء األسعار فوق 90 دوالرًا 
يضمن عدم وجود عجز في 

الميزانية.

لم تسجل السعودية منذ 
2010 حتى 2013 أي عجز 

في ميزانيتها السنوية.

خالل  النفط  اأ�ــســعــار  متو�سط  زال  ول 
الــعــام احلــايل  مــن  الأولــــى  الت�سعة  الأ�ــســهــر 
اأن  يعني  مما  دولرات،   106 �سعر  عند  يقبع 
الربميل  يف  دولًرا   16 قدرها  زيــادة  هنالك 
عن تقديرات املوازنة ال�سعودية للعام احلايل، 
خالل  الأ�سعار  انخف�ست  واإن  حتى  وبالتايل 
الربع الأخري من هذا العام اإلى م�ستويات 85 
دولًرا للربميل، فاإنه �ستبقى املوازنة ال�سعودية 

يف ماأمن من هذه الرتاجعات.
خمت�سني  بــحــ�ــســب  للمملكة  ويــحــ�ــســب 
حتدثوا لـ»تداول« قدرتها العالية على التكيف 
خالل  الــعــامل  يف  القت�سادية  التغريات  مــع 
ت�سجل  مل  حيث  املا�سية،  اخلم�س  ال�سنوات 
ال�سعودية خالل الأعوام 2010 و2011 و2012 
و2013 اأي عجز يذكر يف ميزانيتها ال�سنوية، 

وهو الأمر ذاته املتوقع مليزانية هذا العام.
اأ�بك .. �خف�ض �صقف الإنتاج

يف  الطاقة  وزيــر  اأكــد  ال�سياق،  هــذا  ويف 
وهي  املــزروعــي،  حممد  بن  �سهيل  الإمـــارات 
ال�سهر  اأواخر  »اأوبــك«،  دولة ع�سو يف منظمة 
قرار  اأخــذ  ــه  لأوان ال�سابق  من  اأنــه  املن�سرم، 
�سقف  لأوبك خف�س  ينبغي  كان  اإذا  ما  ب�ساأن 
اأواخــر  يف  جتتمع  عندما  امل�ستهدف  الإنــتــاج 

نوفمرب )ت�سرين الثاين(.
على  لل�سحافيني  املـــزروعـــي  واأو�ـــســـح 
هام�س موؤمتر عن �سناعة الأملنيوم يف اأبوظبي 
�سخ�س  قــرار  »لي�س  الإنتاج  خف�س  قــرار  اأن 
واحد« واأن اأوبك لي�ست مهتمة بالأ�سعار بقدر 
واأن  توازن،  حالة  يف  ال�سوق  باإبقاء  اهتمامها 

تكون الإمدادات كافية.
اأنـــه »ل يـــزال هناك  ــبــدري،  ــاف ال واأ�ــس
جنتمع  اأن  ومبجرد  املــوقــف،  ملتابعة  �سهران 

�سنعمل على اأن تلبي اإمداداتنا الطلب«.
اأوبك بخف�س  وزادت التكهنات باأن تقوم 
ت�سريحات  »رويـــرتز«  نقلت  اأن  بعد  الإنــتــاج 
قال  البدري  عبداهلل  للمنظمة  العام  لالأمني 
فيها اإنه يتوقع اأن تخف�س اأوبك �سقف الإنتاج.
مع  اجتماع  عقب  يتحدث  البدري  وكــان 
بعد  نوفاك  األك�سندر  الرو�سي  الطاقة  وزيــر 
لأوبك  املف�سل  امل�ستوى  عن  برنت  �سعر  نزول 

وهو 100 دولر للربميل.
ولكن البدري اأو�سح يف ت�سريحات اأخرى 
يكن  مل  اأنه  املتخ�س�سة  بالت�س  ن�سرة  نقلتها 
كان  بل  الإنــتــاج،  �سقف  عن  احلديث  يق�سد 
نفط  على  الطلب  حجم  عن  احلديث  يق�سد 
�ستكون  الأ�سعار  اأن  يرى  اأنه  خا�سة  املنظمة 

مدعومة يف العام القادم مع النخفا�س يف اإنتاج 
نفطها  على  الطلب  يف  النخفا�س  نتيجة  اأوبــك 
خارج  من  الإنــتــاج  فيه  يتزايد  الــذي  الوقت  يف 

املنظمة.
ال�سعودية وال�سني

بها  ـــى  اأدل الــتــي  الت�سريحات  هــذه  واأمـــام 
ع�سو مهم يف منظمة »اأوبك«، اأكد الدكتور غامن 
بقاء  اأن  لـــ»تــداول«  القت�سادي  اخلبري  ال�سليم 
للربميل  دولًرا   90 م�ستويات  فوق  النفط  اأ�سعار 
العجز،  من  ماأمن  يف  ال�سعودية  املــوازنــة  يجعل 
بحدوث  ــدويل  ال النقد  �سندوق  »توقعات  وقــال 
ــعــام غــري منطقية،  ال هـــذا  مــيــزانــيــة  عــجــز يف 
الواقع يقول اإن اململكة يف ماأمن ب�سبب �سيا�ستها 
املالية احلكيمة وقدرتها العالية على التكيف مع 

التغريات القت�سادية يف العامل«.
النفط  اأ�سعار  اأن متو�سط  اإلى  ال�سليم  ولفت 
العام  هــذا  مــن  ـــى  الأول الت�سعة  الأ�ــســهــر  خــالل 
م�سيًفا  دولرات،   106 م�ستويات  عند  �سيبقى 
 107 م�ستويات  بني  طويلة  فرتة  ثبتت  »الأ�سعار 
 100 حاجز  دون  وانخفا�سها  دولرات،  و110 
�سبب  املــا�ــســيــة  الــقــريــبــة  ــفــرتة  ال خـــالل  دولر 
ال�سخري  للنفط  املنتجة  للدول  القلق  من  نوًعا 
ارتــفــاع  ب�سبب  الأمــريــكــيــة  املــتــحــدة  كــالــوليــات 

تكاليف الإنتاج«.
ال�سني  واردات  ارتفاع  رغم  اأخرى،  من جهة 
العماين  النفط  من  )اآب(  اأغ�سط�س  �سهر  خالل 
متفوقة على وارداتها، من اأي بلد اآخر، واأكرث كذلك 
وثاين  اأول  واأجنــول،  ال�سعودية  من  ا�ستوردته  مما 
اأكرث البلدان ت�سديًرا للنفط اإلى ال�سوق ال�سينية، 
اإلى  للنفط  م�سدر  اأكرب  تزال  ل  ال�سعودية  اأن  اإل 
ال�سني على اأ�سا�س �سنوي، يف الوقت الذي هبطت 

فيه وارداتها من النفط الإيراين ب�سكل كبري.
النفط  من  ال�سهرية  ال�سني  واردات  وبلغت 
برميل  األــف   687٫4 نحو  اأغ�سط�س  يف  العماين 
يومًيا  برميل  األف   218٫8 قدرها  بزيادة  يومًيا 
الذي  )متــوز(  يوليو  �سهر  يف  ا�ستوردته  ما  عن 
للجمارك  بيانات  اأظــهــرتــه  مــا  بح�سب  �سبقه، 

ال�سينية �سدرت يف 25 اأغ�سط�س املا�سي.
ورغم اأن ال�سني مل تزد وارداتها من النفط 
يومًيا  برميل  األــف   17٫6 مبقدار  اإل  ال�سعودي 
خالل اأغ�سط�س عن م�ستوى وارداتها يف يوليو، اإل 
اأن ال�سعودية ل تزال هي اأكرب م�سدر للنفط اإلى 
ال�سني، اإذ ا�ستوردت الأخرية منها 932٫6 األف 
الواردات  ال�سهر، فيما بلغت  برميل يومًيا خالل 
بزيادة  يومًيا  برميل  األــف   760٫6 اأجنــول  من 

قدرها 95٫6 األف برميل يومًيا عن يوليو.

حتى على اأ�سا�س �سنوي تفوقت واردات عمان 
بن�سبة  ارتفعت  اأن  بعد  واأنــغــول  ال�سعودية  على 
فيما   2013 اأغ�سط�س  يف  م�ستواها  عن   %102
ارتفعت واردات النفط ال�سعودي بن�سبة 4٫2 يف 

املائة واأجنول بن�سبة 5٫1 يف املائة.
وجـــاءت رو�ــســيــا يف املــرتــبــة الــرابــعــة خلف 
الكمية،  ناحية  من  وعمان  واأجنـــول  ال�سعودية 
وارداتها  زادت  ال�سني  اأن  البيانات  اأظهرت  اإذ 
اإلى  لت�سل  اأغ�سط�س  خالل  الرو�سي  النفط  من 
العراق  جاءت  فيما  يومًيا،  برميل  األف   657٫6
اأعلى  وهو  يومًيا،  برميل  األف  بنحو 639  خام�ًسا 
اإيــران  من  ال�سني  ا�ستوردته  مما  �سعف  بنحو 

والتي جاءت �ساد�ًسا خالل اأغ�سط�س.
وهبطت واردات ال�سني من النفط الإيراين 
مقارنة  ــة،  ــائ امل يف   28٫6 بنحو  اأغ�سط�س  يف 
برميل  األف   312 اإلى  لت�سل  عام  قبل  مب�ستواها 
واردات  انخف�ست  �سهري  اأ�سا�س  وعلى  يومًيا. 
اأغ�سط�س 44٫2 يف املائة عن يوليو، يف حني زادت 
ال�سني من وارداتها النفطية خالل اأغ�سط�س من 
الربازيل  ومن  كذلك  املتحدة  العربية  الإمــارات 
اليمن  ومــن  الــ�ــســودان  وجــنــوب  كولومبيا  ومــن 
وارداتها  ذاته  الوقت  يف  وقل�ست  وكازاخ�ستان، 

من الكويت والكونغو.
ال�صعودية من اأكرب د�ل العامل املنتجة للنفط اخلام

ويف هذا ال�سياق، اأكد في�سل العقاب اخلبري 
»ال�سني«  اأن  لــــ»تـــداول«،  واملـــايل  القــتــ�ــســادي 
العامل  للبرتول يف  ا�سترياًدا  الأكرث  البلد  �ستبقى 
»ال�سني  وقــال  املقبلة،  اخلم�س  ال�سنوات  خالل 
ت�سعى اإلى بناء خمزون عال جًدا من النفط، رمبا 
هي ترى اأن الأ�سعار قد ي�سوبها بع�س الرتفاعات 

يف ظل تاأزم الأو�ساع اجليو�سيا�سية«.
»الهند«، حتتل مركًزا  اأن  اإلى  العقاب  ولفت 
متقدًما يف ا�سترياد النفط، م�سرًيا اإلى اأن ارتفاع 
والهند،  ال�سني  مــن  كــل  يف  ال�سناعات  حجم 
وتزايد النمو ال�سكاين، بات �سبًبا مهًما يف زيادة 
وارداتهما من النفط، ياأتي ذلك يف الوقت الذي 
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السعودية ال تزال أكبر 
مصدر للنفط إلى الصين على 

أساس سنوي.

دول »أوبك« ستتكفل بـ 
50% من الزيادة الجديدة في 

استهالك النفط العالمي 
عام 2035

العامل  دول  اأكـــرب  مــن  ال�سعودية  فيه  تعترب 
املنتجة للنفط اخلام.

توقعات بارتفاع معدل ال�صادرات
ــاأتــي هــذه الــتــطــورات يف الــوقــت الــذي  وت
بيويان  باتريك  عن  »رويــرتز«  وكالة  فيه  نقلت 
نهاية  »توتال«  يف  والكيماويات  التكرير  رئي�س 
ال�سهر املا�سي خالل وجوده يف موؤمتر للتكرير 
مدينة  يف  »�ساتورب«  م�سفاة  اأن  بروك�سل،  يف 
ال�سرقي  ال�ساحل  على  ال�سناعية  اجلبيل 
للمملكة، بداأت منذ 1 اأغ�سط�س )اآب( يف اأخذ 

النفط بكامل طاقتها التكريرية.
امل�سرتكة  »يا�سرف«  م�سفاة  دخلت  فيما 
مدينة  يف  ال�سينية  و»�سينوبك«  »اأرامكو«  بني 
ينبع على �ساحل البحر الأحمر مرحل الت�سغيل 
ت�سريحات  بح�سب  ال�سهر  هــذا  التجريبي 
خالد  »اأرامــكــو«،  ل�سركة  التنفيذي  للرئي�س 
وجوده  خالل  احلايل  ال�سهر  منت�سف  الفالح 
فعاليات  حل�سور  ال�سينية  تيانغني  مدينة  يف 

املنتدى القت�سادي العاملي.
التي  الــنــفــط  كمية  ــام  ــع ال هـــذا  وارتــفــعــت 
الكمية  اإلى  اإ�سافة  املحلية  امل�سايف  ا�ستخدمتها 
الــتــي حــرقــتــهــا حمــطــات الــكــهــربــاء عــن الــعــام 
فانخف�ست  ال�سعودية  ال�سادرات  اأمــا  املا�سي، 
موؤخًرا نتيجة ل�سعف هوام�س تكرير خام النفط 
الطلب على  وانخفا�س  اآ�سيا  العربي اخلفيف يف 

النفط ال�سعودي يف الوليات املتحدة.
التخفي�سات  ت�ساهم  اأن  املــتــوقــع  ومـــن 
ال�سعودية  »اأرامـــكـــو«  قدمتها  الــتــي  الــكــبــرية 
و�سبتمرب  الأول(  )ت�سرين  اأكــتــوبــر  ملبيعات 
)اأيــلــول( يف رفــع الــ�ــســادرات رغــم اأن بع�س 
الثالث  الربع  يف  لل�سيانة  �ستدخل  امل�سايف 

ا�ستعداًدا لل�ستاء.
ويراقب ال�سوق العاملية عن كثب بيانات اإنتاج 
ال�سعودية منذ اأن هبطت اأ�سعار النفط اخلام اإلى 
ما دون 100 دولر بداية ال�سهر املا�سي؛ خوًفا من 

اأن يت�سبب زيادة اإنتاجها يف هبوط اآخر لالأ�ضعار.
ال�سعودية  فيها  مبا  اأوبــك  دول  اأن  اإلــى  ي�سار 
تنتج نحو 30٫3 مليون برميل يومًيا حالًيا ، لكنها 
قدرها  اأقل  كمية  تنتج  اأن  اقت�سادًيا  الواجب  من 
حتى  الرابع  الربع  يف  يومًيا  برميل  مليون   29٫5
ل يكون هناك فائ�س يف ال�سوق بح�سب تقديرات 

منظمة اأوبك ذاتها.
بنحو  »اأوبــــك«  دول  تتكفل  اأن  املتوقع  ومــن 
النفط  ا�ستهالك  يف  اجلديدة  الزيادة  من   %50
العاملي مع حلول عام 2035، على اأن تتكفل الدول 
ال�ستهالك،  من  املتبقية  بالن�سبة  الأع�ساء  غري 
اإحــدى  الأمريكية  املتحدة  الــوليــات  باتت  حيث 
النفط  تلعب دوًرا مهًما يف �سوق  التي  الدول  اأهم 
العاملي، وذلك بزيادة معدلت اإنتاجها من النفط 

ال�سخري.
موؤ�صرات قوة القت�صاد ال�صعودي

النمو  حالة  ارتــفــاع  تثبت  تقارير  عــدة  ثمة 
وما   ، اجلــاري  العام  خالل  ال�سعودي  لالقت�ساد 
�سندوق  توقع  2014م  املا�سي  اإبريل  ففي   ، قبله 
النقد الدويل اأن ي�ستمر وهج القت�ساد ال�سعودي 
القادمة  �سنوات  اخلم�س  خــالل  املميز  واأداوؤه 
على  للمملكة  الإجــمــايل  املحلي  الــنــاجت  لي�سجل 
يف  م�ستوى  اأعلى  ال�سرائية  القوة  تعادل  اأ�سا�س 
بنهاية  اإفريقيا  و�سمال  ــط  ــس الأو� ال�سرق  دول 
بالقيمة  دولر  تريليون   1٫26 بنحو  2018م  عام 
يعادل  ما  اأي  الأمريكي،  للدولر  العاملية  احلالية 

4٫73 تريليون ريال.
وقبل ذلك ب�سهر واحد اأي يف مار�س 2014م 
عربًيا  والأول  عاملًيا  الثامن  املركز  اململكة  احتلت 

الأع�ساء  ــدول  ال بني  من  عاملي  اقت�ساد  كــاأقــوى 
الأكرث تاأثرًيا يف قرارات �سندوق النقد الدويل. 

اأن حجم  ُن�سر وقتها  واأ�سار تقرير لل�سندوق 
النقد  �سندوق  يف  بلغ  للمملكة  الت�سويتية  القوة 
م   2014 مار�س   21 حتى  نقطة   70592 ــدويل  ال
متثل ما ن�سبته 2٫8% من اإجمايل القوة الت�سويتية 

للدول الأع�ساء يف ال�سندوق. 
ومتثل ح�سة اململكة نحو 2٫93% من اإجمايل 
ح�س�س الدول الأع�ساء يف �سندوق النقد الدويل 

البالغ عددها نحو 188 دولة. 
من  الثامنة  املرتبة  يف  اململكة  جــاءت  كما 
الدويل  النقد  �سندوق  يف  الت�سويتية  القوة  حيث 
بعد الوليات املتحدة، واليابان، واأملانيا، وفرن�سا، 

واململكة املتحدة، وال�سني، واإيطاليا.
الــدول  هــي  ال�سبع  الـــدول  هــذه  مــع  واململكة 
يف  م�ستقل  ب�سكل  نف�سها  متثل  الــتــي  الــوحــيــدة 
القرار  يتخذ  حيث  الــدويل،  النقد  �سندوق  اإدارة 
يف الــ�ــســنــدوق مـــن خـــالل جمــلــ�ــس املــحــافــظــني 
مديًرا   24( التنفيذي  واملجل�س  حمافًظا(   24(
املحافظني  جمل�س  يف  اأع�ساء  وثمانية  تنفيذًيا(. 
ميثلون  م�ستقلني  التنفيذيني  املديرين  وجمل�س 
واملديرين  املحافظني  بقية  اأمـــا  دول،  الثماين 
الدول  من  جمموعة  ميثل  منهم  فكل  التنفيذيني 

الأع�ساء يف �سندوق النقد الدويل. 
الدويل  النقد  �سندوق  اأكد  2013م  عام  ويف 
اأن القت�ساد ال�سعودي حقق املركز الثالث كاأكرب 
اقت�ساد عاملي يف اإجمايل الأ�سول الحتياطية يف 
نهاية يوليه 2013، حيث بلغ اإجمايل الحتياطيات 
 688٫4( ريــال  تريليون   2٫58 الذهب  فيها  مبا 

قضية العدد
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مليار دولر( مرتفعًة بن�سبة 13٫7% عما كانت عليه 
يف نهاية يوليه من عام 2012م. 

اإجــمــايل  فـــاإن  النقد  �ــســنــدوق  تقرير  وح�سب 
يزيد  كان  للمملكة عام 2013م  الحتياطية  الأ�سول 
الحتياطية  الأ�سول  اإجمايل  اأ�سعاف   9 من  باأكرث 

ملنطقة اليورو.
الأ�ـــســـول  اإجـــمـــايل  مـــن  نــحــو %88٫1  ــل  وميــث
الحتياطية لدول الحتاد الأوروبي حتى نهاية يوليه 

2013م. 
ت�سكل  للمملكة  الحتياطية  الأ�سول  كانت  كما 
لدول  الحتياطية  الأ�سول  اإجمايل  من  نحو %62٫3 

الحتاد الأوروبي يف نهاية عام 2011. 
يف  عاملًيا  الثالثة  املرتبة  اململكة  احتلت  وقــد 
فائ�س احل�ساب اجلاري يف عام 2012 بعد القت�ساد 
ال�سيني والأملاين، حيث بلغ فائ�س احل�ساب اجلاري 
للمملكة  664٫6  مليار ريال )177٫2 مليار دولر(. 
وبناًء على ما �سبق توقع �سندوق النقد الدويل 

عام  خالل  ا  فائ�سً ال�سعودي  القت�ساد  يحقق  اأن 
 143٫1( ريال  مليار   536٫8 بنحو  يقدر  2013م 
مركزها  على  اململكة  حتافظ  واأن  دولر(،  مليار 
احل�ساب  فائ�س  يف  عاملي  اقت�ساد  اأكــرب  كثالث 

اجلاري حتى عام 2018م.
اأف�صل اأداء �صمن جمموعة الع�صرين

كذلك اأ�سار تقرير �سندوق النقد الدويل اإلى اأن 
والهند  ال�سني  بعد  الثالثة  املرتبة  اململكة جاءت يف 
 G20 الع�سرين  جمموعة  دول  �سمن  اأداء  كاأف�سل 
منو  معدل  متو�سط  بلغ  حيث  الأخــرية،  ال�سنوات  يف 
اإجمايل الناجت املحلي احلقيقي 6٫25% �سنوًيا خالل 
القطاع  �سجل  بينما   .2012 اإلى  2008م  من  الفرتة 
 %7٫75 بلغ  اأ�سرع  منو  معدل  متو�سط  النفطي  غري 

خالل نف�س الفرتة. 
وقد �ساهم ارتفاع اأ�سعار النفط خالل ال�سنوات 
الأخرية يف تعزيز الأداء املتميز لالقت�ساد ال�سعودي 
خالل عامي 2011 و2012، حيث بلغ فائ�س امليزانية 

للعام املايل 1433/1432هـ )2011(  للدولة  العامة 
مليار   250 حتــويــل  ومت  ريـــال،  مليار   291٫1 نحو 
منها اإلى ح�ساب يف موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي 

لإن�ساء 500 األف وحدة �سكنية. 
كما �سجل فائ�س امليزانية العامة للدولة للعام 
املايل 1434/1433هـ )2012م( اأعلى م�ستوى له 

يف تاريخه عند 374٫1 مليار ريال. 
اأن  املتوقع  مــن  اإنـــه  وقتها  ال�سندوق  وقـــال 
فوائ�س  للدولة يف حتقيق  العامة  امليزانية  ت�ستمر 

حتى نهاية عام 2018م. 
فائ�س  اإجمايل  يتجاوز  اأن  املرجح  من  كما 
2013م  من  الفرتة  خالل  للدولة  العامة  امليزانية 
من  بالرغم  ريـــال  مليار   800 عــن  2018م  اإلـــى 
اإلى  لت�سل  للدولة  العامة  النفقات  منو  ا�ستمرار 

نحو 1٫2 تريليون ريال بنهاية عام 2018م. 
اآند  �ستاندرد  وكالة  اأعلنت  نف�سه  ال�سياق  ويف 
عن  الئتماين  للت�سنيف  العاملية   )S&P( بــورز 
ال�سيادي  للت�سنيف  امل�ستقبلية  للنظرة  رفعها 
اإيجابي  ــى  اإل  )Stable( م�ستقر  مــن  لل�سعودية 
 .)AA -( عند درجة ائتمانية عالية )Positive(

وذلك يف مار�س 2013م.  
اأعلنت  2013م  نف�سه  الــعــام  مــن  �سبتمرب  ويف 
عن  )فيت�س(  العاملية  الئتماين  الت�سنيف  وكالة 
 )AA للمملكة عند )-  الئتماين  للت�سنيف  تثبيتها 

مع نظرة م�ستقبلية موجبة.
الحتياطيات  اأن  اإلـــى  الــوكــالــة  تقرير  ــار  واأ�ــس
الناجت  اإجمايل  تخطى  للمملكة  اخلارجية  ال�سيادية 
املحلي يف يوليه 2013م، وتوقعت ا�ستمرار منوه حتى 
يف  املالية  الفوائ�س  ا�ستمرار  نتيجة  2015م  عــام 

ميزان املدفوعات.
الرابعة عاملًيا يف ال�صتثمار الد�يل عام 2011

كما قد حقق القت�ساد ال�سعودي املرتبة الرابعة 
نهاية  يف  ــدويل  ال ال�ستثمار  و�سع  حيث  من  عاملًيا 
عام 2011م وفًقا لبيانات �سادرة عن �سندوق النقد 
الــدويل  ال�ستثمار  و�سع  �سايف  بلغ  حيث   ، ــدويل  ال
اخل�سوم  ا  ناق�سً اخلــارجــيــة  )الأ�ـــســـول  للمملكة 
اخلارجية( 2٫53 تريليون ريال )674 مليار دولر(. 
بينما جاءت اليابان يف املرتبة الأولى بر�سيد 
الثانية  املرتبة  يف  واأملــانــيــا  دولر،  مليار   3255
بر�سيد  ال�سني  ثم  دولر،  مليار   1074 بر�سيد 

704 مليارات دولر.
واأثــبــت القــتــ�ــســاد الــ�ــســعــودي طـــوال تلكك 
حققها  تنموية  مكت�سبات  على  حفاظه  الأعـــوام 
يف  عاملًيا  ال�ساد�سة  املرتبة  احتل  حيث  بجدارة، 
الــدويل  ال�ستثمار  و�سع  حيث  من  2008م  عــام 

بر�سيد 464 مليار دولر.

النعيمي يتساءل: لماذا تقلقون على سوق النفط؟

هون وزير البرتول والرثوة املعدنية املهند�س علي النعيمي ال�سهر املا�سي من املخاوف 
العامل،  النفط يف  ت�سدير  دولة يف  اأكرب  اإنتاج  على  اخلام  النفط  اأ�سعار  تراجع  اأثر  ب�ساأن 
حيث رد على �سوؤال ما اإن كان ي�سعر بالقلق من تراجع الأ�سعار يف الآونة الأخرية قائاًل »ملاذا 

تقلقون على �سوق النفط«.
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على أكتافه بنت الصين نهضتها
دنغ شياو بنغ

ب��ن��غ؟..  ال��ص��ن أن تتذكر دن��غ ش��ي��او  مل���اذا ينبغي على 
حتت هذا العنوان ومثله كثير احتفت الصحف ووكاالت 
األخ���ب���ار ال��ص��ي��ن��ي��ة ب��ال��زع��ي��م االق��ت��ص��ادي ال����ذي جن��ح يف 
تشكيل مستقبل بالده، خاصة أن هذا العام 2014م يوافق 
الذكرى العاشرة بعد املئة على مولده، ومن أبرز ما فعله 
ال���50 عاًما، والهدف  قبل موته أن وض��ع ع��ام 1978 خطة 
منها أن تصبح الصن عام 2028م الدولة العظمى األولى 
عاملًيا يف قاطرة االقتصاد الدولي، واملؤكد أنهم جنحوا يف 

حتقيق الكثير منها.
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بتلك املنا�سبة ن�سرت وكالة �سينخو 
ال�سينية عدة تقارير ومقالت لالحتفاء 

اإن دنغ كان �سغري  بـبنغ، قالت من خاللها 
باأغلب  عمالًقا  زعيًما  كــان  لكنه  احلجم 

املقايي�س. 
لإنقاذ  ال�سهرية  عودته  بداأ  فعندما 
على  ال�سني  كــانــت   ،1978 يف  الــبــالد 
حــافــة النــهــيــار القــتــ�ــســادي والــدمــار 
الثقافية  الــثــورة  اأعــقــاب  يف  ال�سيا�سي 

الكارثية. 
ــدة  وبــانــفــتــاحــه عــلــى الفـــكـــار اجلــدي

الإ�ــســالح  م�سرية  دنــغ  قــدم  التغيري،  يف  وب�سريته 
والنفتاح التي جعلت ال�سني على ما هي عليه اليوم. 

وعاملًا  دولــة  وراءه  خلف   ،1997 يف  رحيله  وعند 
بال�سعب  بــاإميــانــه  تغيريهما  على  �ساعد  متغريين، 
وبروؤيته  البتكار  يف  ال�سيا�سية  وب�سجاعته  واحلــزب 

ال�سرتاتيجية. 
ال�سني  فــاإن  عقود،  ثالثة  من  اأكــرث  مــرور  وبعد 
اليوم خمتلفة يف العديد من ال�سكال عن اليوم الذي 
والروؤية  ال�سجاعة  ولكن  القيادة،  ع�سا  دنغ  فيه  مرر 

لالإ�سالح مازالتا كما هما اإلى حد كبري.
يف  اقت�ساد  اأكــرب  ثاين  اليوم  ال�سني  كانت  واإذا 
لت�سبح  به  للقيام  الكثري  هناك  مــازال  لكن  العامل، 
الإ�سالح  من  اجلديدة  فاجلولة  اأف�سل،  دولة  ال�سني 

والنفتاح اجلريئني اأكرث من �سرورية. 
والإ�سالحات اجلديدة على و�سك دعم 
اأمة من 1٫3 مليار ن�سمة على عدة جبهات: 

اقت�سادية وق�سائية واجتماعية وبيئية. 
�سخ�س  مــلــيــون   100 مــــازال  وبــيــنــمــا 
تركب  الآن  ال�سني  فــاإن  فقر،  يف  يعي�سون 
يف  حدث  كما  متاًما  عالية،  توقعات  موجة 
النفتاح  م�سرية  دنــغ  فيها  بــداأ  التي  ــام  الأي
والإ�سالح. ورمبا يكون »عزرا فوجل« موؤلف 
كتاب »دنغ �سياو بنغ وحتول ال�سني«، اأف�سل 
كان  لــو  الــرجــل  ت�سرف  كيفية  �ــســور  مــن 
فاإن  لدنغ:  »بالن�سبة  يقول:  اإذ  اليوم  هنا 
�سيتحرك  م�ستمرة...فكان  عملية  الإ�سالح 
من  ال�سلوك،  ذلــك  لــالأمــام.  بــجــراأة  دائما 
ما  بال�سبط  هو  لدنغ،  اأخــرى  موروثات  بني 

حتتاجه ال�سني لتجديد �سباب اأمتها الآن«.
قائد �م�صلح اقت�صادي

حمنك،  �سيا�سي  قائد  بينغ  �سياو  دنــغ 
وم�سلح اقت�سادي قاد ال�سني خالل زعامته 
اإلى اقت�ساد ال�سوق، ومنذ تربعه على قيادة 
البالد من 1978 اإلى 1992 يعترب لب اجليل 
الثاين بعد ماو ت�سي تونغ حيث در�س وعمل 
الع�سرين،  القرن  ع�سرينيات  يف  فرن�سا  يف 
ما  يف  و�سارك   1923 عــام  للحزب  وان�سم 

يف  للحزب  ا  مفو�سً عمل  كما   ،Long March ي�سمى 
منطقة التبت واملناطق اجلنوبية لتعزيز ال�سيوعية. 

يعترب دنغ م�ساهًما فّعاًل يف اإعادة بناء القت�ساد 
بعد اخفاق القفزة العظمى اإلى الأمام، كانت �سيا�ساته 
ال�سيا�سية،  رئي�سه  معتقدات  خالف  على  القت�سادية 
ونتيجة لذلك مت نفيه مرتني خالل الثورة الثقافية اإل 

عام  ال�سدارة  ا�ستعاد  اأنــه 
1978 باإبعاد خليفة ماو. 

ورث دنغ دولة م�سحونة 
والباليا  واملــحــن  بــالــويــالت 
ــة  ــي ــس ــ� ــس ــوؤ� الجـــتـــمـــاعـــيـــة وامل
املاوية  الثقافية  الــثــورة  نتيجة 

واحلركات ال�سيا�سية العديدة.
الن�سخة  مهند�س  يعترب  ولذلك 
اجلديدة من ال�سرتاكية بخ�سائ�س �سينية، 
توليف  مــن  ال�سيني  القت�ساد  اإ�ــســالح  قــاد  فقد 
ال�سوق  اقت�ساد  »نظرية  عرفت  نظريات  وتركيب 
الأجنبي  لال�ستثمار  ال�سني  فتح  كما  ال�سرتاكي« 

ومناف�سة ال�سوق العاملية.
العقود  خالل  للتنمية  املخطط  دنغ  يعد  وعموًما 
ملاليني  املعي�سي  املــ�ــســتــوى  رفـــع  ـــه  اأن كــمــا  املــا�ــســيــة، 

ال�سينيني. 
وعذب  ابنه  �سجن  حيث  لال�سطهاد  دنغ  تعر�س 
واألقي من الطابق الرابع حتى اأ�سيب بال�سلل، اأما الأب 
اأربع  العمل يف م�سنع اجلــرارات ملدة  اأجرب على  فقد 

�سنوات اأم�ساها يف الكتابة.
تخطيط،  هو  ما  بقدر  م�سادفة  لي�ست  امل�ساألة 
حيث يرجع هذا النمو ال�سريع يف القت�ساد وال�سناعة 
يف ال�سني ال�سعبية اإلى �سيا�سات دنغ �سياو بينغ حيث 
من  الثمانينيات  وبداية  ال�سبعينيات  اأواخــر  يف  كّثف 
البالد  اإلى  البعثات  اإر�سال  املا�سي  القرن 
الغربية لتعلم الهند�سة والقت�ساد وطرق 
الإدارة احلديثة بغر�س تطوير القت�ساد، 
واعتمد على من ي�ضمون تكنوقراط يف حل 
التكنوقرط  فكان  وتنميته،  البلد  م�ضاكل 
م�ساكل  حــل  يف  عليها  يعتمد  نخبة  خــري 
من  والنتقال  العملي  والتطوير  ال�سناعة 
جمتمع زراعي بحت اإلى جمتمع �سناعي. 
املركزية  واللجنة   1985 عام  منذ 
ال�سيوعي  احلـــزب  يف  هيئة  اأعــلــى  هــي 
ي�سم   - مليون ع�سو  ي�سم 70  الــذي   -

التكنوقراط من النواب. 
الآن  احلـــاكـــمـــة  املــجــمــوعــة  وتـــعـــد 
على  ال�سيا�سيني  ـــرث  اأك مــن  الــ�ــســني  يف 
الهند�سية  العلوم  نبوًغا يف  العامل  م�ستوى 
كان  وتعليمهم  والإدارة،  والقت�سادية 
ول  الــغــربــي،  الــعــامل  يف  رئي�سية  ب�سفة 
اإلى  الطالبية  بعثاتهم  ير�سلون  يــزالــون 
اأف�سل كليات القت�ساد والعلوم والهند�سة 
يف الـــــدول الــغــربــيــة لكــتــ�ــســاب املــعــرفــة 

واإدخالها اإلى ال�سني ال�سعبية. 
ـــوم طــــالب الــ�ــســني هـــم اأكـــرث  ـــي وال
الدار�سني الأجانب يف اجلامعات الغربية، 
بعناية  واخــتــريوا  نزهة،  يذهبوا  مل  وهــم 

شهدت مسيرة حياة دنغ 
شياو بينغ السياسية التي 

بدأت سنة 1930م صعودًا 
وهبوًطا ثالث مرات.
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فائقة، اإ�سافة لختيار اجلامعات والتخ�س�سات 
له  كي يعودوا لقيادة بلدهم لي�سبح كما خطط 
و�سع  عندما   1978 عــام  وفريقه  دنــغ  قبل  من 
الدولة  ال�سني  ت�سبح  كــي  عاما   50 ـــ  ال خطة 

العظمى الأولى عاملًيا وذلك عام 2028م.
مراحل التاأ�صي�ض

بعد تاأ�سي�س جمهورية ال�سني ال�سعبية عام 
اأ�سلوب  ورثت  ا�سرتاكية،  دولة  وب�سفتها   ،1949
ال�سوفياتي  الحتـــاد  عــن  القــتــ�ــســادي  الــبــنــاء 
ال�سابق حيث اتخذت القت�ساد املخطط كاأ�سا�س 

واأدارت اقت�ساد الدولة ب�سكل مركزي. 
تاأ�سي�سها،  بــعــد  الأولـــيـــة  املــرحــلــة  ويف 
لتوزيع  املخطط  القت�ساد  نظام  ا�ستخدمت 

اقت�ساد  تطور  دفع  مما  فعال  ب�سكل  البالد  مــوارد 
ال�سني. 

بناء القت�ساد  اأخطاء يف  لكن بعد ذلك، ظهرت 
وجتاهل  بالتخطيط  املفرط  الهتمام  ب�ضبب  ال�ضيني 

دور ال�سوق يف تن�سيق القت�ساد.
الثاين  نواة اجليل  بينغ  �سياو  اأ�سبح دنغ  اأن  وبعد 
القرن  ال�سبعينيات من  القيادة ال�سينية يف نهاية  من 
املا�سي، قام بعد مناق�سات معمقة ودرا�سات لالأو�ساع 
»اإذا  مفادها:  فكرة  بطرح  وخارجها  ال�سني  داخــل 
الن�سبي،  التخلف  حالة  من  اخلــروج  ال�سني  اأرادت 
فمن ال�سروري اأن ت�سمح بتطبيق نظام اقت�ساد ال�سوق 
العوائق  وكانت  الوقائع«.  اإلى  وت�ستند  عقليتها  وحترر 
التنمية القت�سادية  اأمام تغيري �سيغة  يف ذلك احلني 
التاريخية،  ال�سينية كبرية جًدا يف ظل تلك الظروف 

ويحتاج تغيريها اإلى �سجاعة �سيا�سية وا�سحة. 
الباحث مبركز درا�سة  يان  الدكتور جو  وا�ستذكر 
ال�سيوعي  للحزب  املركزية  للجنة  التابع  النظريات 
ال�سيني الذي يعمل يف درا�سة تاريخ احلزب ال�سيوعي 

ال�سيني قائاًل:
»طرح دنغ �سياو بينغ ب�سجاعة خالل حمادثاته 
عـــام1979  نوفمرب  مــن   26 يف  اأجــانــب  �سيوف  مــع 
تطبيق  اأنه ميكن لال�سرتاكية  تتمثل يف  فكرة هامة 
اقت�ساد  وجــود  فكرة  اأن  مــوؤكــًدا  ال�سوق،  اقت�ساد 
�سحيحة  غري  فقط  الراأ�سمايل  املجتمع  يف  ال�سوق 
اقت�ساد  تطبيق  عــدم  �سبب  عــن  مت�سائاًل  متــاًمــا 

ال�سوق يف املجتمع ال�سرتاكي؟«
التطبيق العملي

ال�سني  اأن�ساأت  بينغ  �سياو  دينغ  فكرة  �سوء  على 
عام 1980 اأربع مناطق اقت�سادية خا�سة يف اأربع مدن 
�ساحلية جنوبية فيها مدينة �سنت�سن كمناطق جتريبية 

لإ�سالح النظام القت�سادي. 
بهدف  م�ستمر  ب�سكل  املناطق  هذه  تو�سيع  ومت 
ت�سعينيات  اأوائل  حتى  ال�سوق  اقت�ساد  نظام  اإقامة 
املناطق  هــذه  يف  القت�ساد  حظي  املا�سي،  القرن 
واملجتمع  مزدهرة  الأ�سواق  واأ�سبحت  �سريع،  بنمو 

املواطنني حت�سًنا ملحوًظا  متقدًما، وحققت معي�سة 
يف هذه املدن. 

هناك  كــانــت  الإجنــــــازات،  تــلــك  حتقيق  ورغـــم 
اإمــكــانــيــة تطبيق  خــالفــات وا�ــســعــة يف الــ�ــســني حـــول 
بع�س  وكانت  ال�سرتاكي،  املجتمع  يف  ال�سوق  اقت�ساد 

الأفكار القدمية تعيق التطور العميق لالإ�سالح.
�سياو  دنغ  ا�ستقبال  عن  م�سوؤوًل  يل  لوه  يل  وكــان 
اذ   ،1992 عام  يف  �سنت�سن  مدينة  تفقده  خالل  بينغ 
الأ�سواق موجودة  اإن  بالقول  بينغ  �سياو  دنغ  »بداأ  قال: 
ا يف املجتمع ال�سرتاكي واخلطط موجودة كذلك  اأي�سً
يف املجتمع الراأ�سمايل، ويتعني على املجتمع ال�سرتاكي 
تطبيق اقت�ساد ال�سوق، واإل �سيدخل يف طريق م�سدود.. 

اإن التنمية اأمر ل مفر منه«.
الأ�سا�س  هــذا  بينغ  �سياو  دنــغ  كلمات  وطــدت 
ثم  ومن  ال�ضيني،  املجتمع  اأو�ضاط  خمتلف  لأفكار 
ال�سرتاتيجي  القرار  وا�سح  ب�سكل  ال�سني  اتخذت 
بناء  واأ�سبح  ال�ــســرتاكــي،  ال�سوق  اقت�ساد  لبناء 
هدًفا  ال�ــســرتاكــي  ال�سوق  اقت�ساد  نظام  واإكــمــال 

لإ�سالح القت�ساد ال�سيني. 
النبوءة

ال�سني  اأن  مفادها  نبوءة  بينغ  �سياو  لدينغ  كانت 
التحديث  عملية  ل�ستكمال  قــرن  ن�سف  ــى  اإل حتتاج 

وال�سيطرة ال�سيا�سية والقت�سادية.
كانت  عندما   1978 عــام  يف  النبوءة  هــذه  كانت 
ال�سني دولة غري متقدمة يف اأي �سيء.. وبعدها �سهدت 

ال�سني عدة مراحل تطورية. 
وقد �سهدت ال�سني منًوا اقت�سادًيا �سريًعا منذ 
قيام جمهورية ال�سني ال�سعبية عام 1949. وخا�سة 

الإ�ــســالح  �ــســيــا�ــســة  تطبيق  ـــدء  ب مــنــذ 
والنفتاح على اخلارج عام 1978، حيث 
ب�سورة  ينمو  ال�سيني  القت�ساد  ظــل 
منوه  معدل  بلغ  اإذ  و�سليمة،  م�ستقرة 

ال�سنوي اكرث من %9. 
الناجت  اإجمايل  بلغ   ،2003 عــام  ويف 
دولر  تــريــلــيــون   1٫4 الــ�ــســيــنــي  املــحــلــي 
العامل  ال�ساد�س يف  املركز  اأمريكي حمتاًل 
واملانيا  والــيــابــان  املتحدة  ــوليــات  ال بعد 

وبريطانيا وفرن�سا.
جتـــاوز   ،2003 عـــام  نــهــايــة  ــى  وحــت
ن�سيب الفرد ال�سيني من اإجمايل الناجت 

املحلي للبالد 1000 دولر.
عــاًمــا  الــثــالثــني  يف  ال�سيني  القــتــ�ــســاد  متــكــن 
وا�ستطاع  مطرد  اقت�سادي  منو  حتقيق  من  املا�سية 
التحول من املركزية املحلية لي�سبح اأكرث انفتاًحا على 

العامل ويعتمد على التجارة الدولية.
ال�ستثمارات  حجم  بلغ   2007 عــام  نهاية  فعند 
بلغت  حني  يف  دولر،  مليار   84 ال�سني  يف  الأجنبية 

ال�ستثمارات ال�سينية يف اخلارج 118 مليار دولر. 
اإلــى  ال�سيني  القت�ساد  تــطــور  تق�سيم  وميــكــن 

مرحلتني هامتني:
 :)1976-1949( ال�سرتاكي  البناء  مرحلة   •
على  والعــتــمــاد  الــفــالحــة  تنظيم  بـــاإعـــادة  ومتــيــزت 
الق�ساء  اإلى  اإ�سافة  والتجهيزية  الأ�سا�سية  ال�سناعة 

على النظام الإقطاعي.
منذ 1978  الراأ�سمالية:  على  النفتاح  مرحلة   •
بــاإدخــال  الراأ�سمالية  على  النــفــتــاح  مرحلة  متيزت 
بال�سماح  ــك  وذل القت�ساد  على  جــذريــة  اإ�ــســالحــات 
وال�سماح  ال�سناعة  وحتديث  خا�سة  مقاولت  باإن�ساء 
بامللكية اخلا�سة لالأرا�سي وجلب التكنولوجيا الغربية.

ال�ستثمارات  قيمة  اإجمايل  بلغ   ،2003 �سنة  يف 
ال�سينية يف الأ�سول الثابتة اأكرث من 5٫5 تريليون يوان 
بالتجزئة  ال�ستهالكية  املــواد  مبيعات  وحجم  �سيني، 
التجارة  وحجم  �سيني،  يــوان  تريليون   4٫6 قــرابــة 
دولر حمتاًل  مليار  اأكرث من 850  ال�سينية  اخلارجية 
واليابان  واأملانيا  املتحدة  الوليات  بعد  الرابعة  املرتبة 
وقبل بريطانيا وفرن�سا. وفى نهاية عام 2003، جتاوز 
الحتياطي ال�سيني من العمالت الأجنبية 400 مليار 

دولر حمتاًل املركز الثاين بعد اليابان فقط.
حجم  مــن   %18 يبلغ  الآن  ال�سيني  القت�ساد 
يبلغ %76  اأنه  اإل  بالدولر،  الأمريكي قيا�ًسا  القت�ساد 

من القت�ساد الأمريكي قيا�ًسا اإلى القدرة ال�سرائية.
حياته ال�سيا�سية

ال�سيا�سية  بينغ  �سياو  دنــغ  حياة  م�سرية  �سهدت 
�سعوًدا وهبوًطا ثالث مرات، بداأت �سنة 1930، عندما 
اأزيح من من�سبه ب�سبب دعمه وتاأييده ملاو ت�سي تونغ. 
ولكن دينغ �سياو بينغ نه�س بعد ذلك واأدى دوًرا مرموقا 

في 1978 كانت الصين على 
حافة االنهيار االقتصادي 

والدمار السياسي في أعقاب 
الثورة الثقافية الكارثية.

المجهر
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اتهامات  ب�سبب  القيادية  الثالثة، من جميع منا�سبه 
لفقتها له »ع�سابة الأربعة«.

دنغ  ا�ضتعادة  الأرب��ع��ة«،  »ع�ضابة  �ضقوط  بعد 
اأغ�سط�س  ويف   ،1977 عام  يوليو  يف  منا�سبه  جميع 
انتخب نائبا لرئي�س اللجنة املركزية للحزب ال�سيوعي 
الع�سكرية  اللجنة  رئي�س  من�سب  تولى  ثم  ال�سيني، 
للموؤمتر  اخلام�س  الوطني  املجل�س  ورئي�س  املركزية 

ال�ست�ساري ال�سيا�سي لل�سعب ال�سيني.
يف دي�سمرب �سنة 1978، عقدت الدورة الكاملة 
للحزب  ع�سرة  احلــاديــة  املركزية  للجنة  الثالثة 
لالإ�سالح  البداية  مثلت  التي  ال�سيني،  ال�سيوعي 
والنفتاح وبناء التحديثات ال�سرتاكية يف ال�سني. 
التحول  هذا  يف  حا�سًما  دوًرا  بينغ  �سياو  دنغ  لعب 

التاريخي. 
بعد هذا املوؤمتر، ت�سكل اجليل الثاين للمجموعة 

القيادية التي كان دينغ حمورها.
ودنغ �سياو بينغ هو مهند�س �سيا�سة الإ�سالح 
وهو  بينغ،  �سياو  ــغ  دن نظرية  ومــبــدع  والنــفــتــاح 
�ساحب فكرة »دولة واحدة ونظامان« التي طرحها 
على  والــتــي  املو�سوعية،  الــظــروف  ــى  اإل ا�ستناًدا 
اأ�سا�سها ا�ستعادت ال�سني هونغ كونغ �سنة 1997، 

وماكاو �سنة 1999م.
وارث ماو

ي�سري التاريخ ال�سيني اإلى اأنه بعد وفاة الزعيم 
اأجل  من  ال�سلطة  على  ال�سراع  بــداأ  تونغ  ت�سي  مــاو 

ال�سيطرة على ال�سني. 
الي�ساري بقيادة ع�سابة  اجلهة الأولى: اجلناح 
الأربعة، الذين كانوا يريدون موا�سلة �سيا�سة التعبئة 

اجلماهريية الثورية.
هذه  يعار�س  اليميني  اجلناح  كــان  املقابل:  يف 
بقيادة  اليمني  ا�ستعاد  املجموعتني  وبني  ال�سيا�سات، 

الداعي  فنغ«  غــوه  »هــوا  رئي�سه 
اإلى التخطيط املركزي  اإلى العودة 

حني  يف  ال�سوفياتي،  النموذج  غرار  على 
�سياو  دنــغ  بقيادة  اليمينيني  الإ�سالحيني  اأن 

بالعتماد  ال�سيني  القت�ساد  اإ�سالح  يريدون  بينغ، 
واإلى  ال�سوق  اقت�ساد  نحو  املوجهة  ال�سيا�سات  على 
التقليل من اأهمية دور الأيديولوجية املاوية يف حتديد 
ال�سيا�سات القت�سادية وال�سيا�سية. يف نهاية املطاف 
فاز الإ�سالحيون و�سيطروا على احلكومة، وهزم دنغ 
على  �سراعه  يف  فنغ«  غــوه  »هــوا  خ�سمه  بينغ  �سياو 

ال�سلطة لكن هذه املرة بدون دماء. 
بالدماء  ملطخ  تاريخ  عظيمة،  ماو  تركة  كانت 
 Sidney بالإجنليزية  ماو  �سرية  مرتجم  كتب  حتى 
 The Man Who Stayed يف مذكرته Rittenberg
behind: »كان ماو قائًدا عظيًما يف التاريخ كما اأنه 
كان جمرًما كبرًيا لي�س لأنه مل يكن ينوي القتل، لكن 
مقتل  اإلى  اأدى  املتوح�س  وخياله  همه  فاإن  الواقع  يف 

ع�سرات املاليني«.
اإلى   Li Rui اخلا�س  مــاو  �سكرتري  يذهب  بل   
ا للمعاناة  اأبعد من ذلك حيث يزعم اأن ماو كان راف�سً
والوفيات الناجمة عن �سيا�ساته حيث يقول: طريقة 
تفكري ماو وحكمه خميفه، فهو ل يقيم اأي وزن حلياة 

النا�س، وموت الآخرين ل يعني له �سيء«. 
وقد ُي�ستهجن هذا الكالم، لكن التاريخ يقول اإن 
كما  باهظة  كلفتها  زلزل  هي  الجتماعية  التحولت 
حدث لأوروبا بعد حرب الثالثني عاًما 1618 اإلى 1648 
حيث خ�سرت اأوروبا 40% �سكانها، حتى اأن اأملانيا كان 
عدد �سكانها 20 مليون ن�سمة لت�سبح بعد احلرب 13 
مليون ن�سمة، فكان اأن فر�سوا التعدد بزوجتني واأجربوا 
هذه  حلل  ُير�ّسموا  مل  ممن  الـــزواج  على  الق�ساو�سة 

املع�سلة البيولوجية.

عند رحيله في 1997، 
خلف دنغ وراءه دولة وعالمًا 

متغيرين، ساعد على تغييرهما 
باالبتكار وبرؤيته االستراتيجية.

يعد دنغ المخطط للتنمية 
خالل العقود الماضية كما 

أنه رفع المستوى المعيشي 
لماليين الصينيين.

عظيمة  م�ساهمات  وقــدم  امل�سلحة،  الــقــوات  يف 
حلرب مقاومة العدوان الياباين وحرب التحرير. 

ال�سعبية،  ال�سني  جمهورية  تاأ�سي�س  بعد 
غربي  جــنــوب  منطقة  يف  قــيــاديــا  من�سًبا  تــولــى 
ال�سني، فبذل جهوًدا كبرية لإعادة بناء القت�ساد 

وال�ستقرار الجتماعي يف املنطقة. 
يف �سنة 1952، ُنقل اإلى احلكومة املركزية، 
وبعد اأربع �سنني انتخب ع�سًوا باللجنة الدائمة 
للحزب  املــركــزيــة  للجنة  ال�سيا�سي  للمكتب 
ال�سيوعي ال�سيني والأمني العام للجنة املركزية 
ــح من  ــب لــلــحــزب الــ�ــســيــوعــي الــ�ــســيــنــي، واأ�ــس
الأع�ساء املهمني للجيل الأول للقيادة ال�سينية 

التي حمورها ماو ت�سي تونغ.
الــثــورة  نـــريان  انــدلــعــت   ،1966 �سنة  يف 
الثقافية وُجرد دنغ �سياو بينغ من جميع منا�سبه 
مقاطعة  ريف  للجرارات يف  اإلى م�سنع  واأر�سل 

جيانغ�سي كعامل عادي.
نائبا  بينغ  �سياو  دنــغ  ُعــني   ،1973 �سنة  يف 
لرئي�س جمل�س الدولة ال�سيني، ويف ال�سنة التالية 
للجمعية  ال�ساد�سة  ال�ستثنائية  الدورة  دنغ  ح�سر 
العامة لالأمم املتحدة نيابة عن احلكومة ال�سينية، 
حيث �سرح بطريقة منهجية نظرية ماو ت�سي تونغ 

حول العوامل الثالث. 
رئي�س  نائب  من�سب  تولى   ،1975 �سنة  يف 
اللجنة املركزية للحزب ال�سيوعي ال�سيني ونائب 
رئي�س جمل�س الدولة ال�سيني ونائب رئي�س اللجنة 
العامة جلي�س  الأركان  املركزية ورئي�س  الع�سكرية 

التحرير ال�سعبي ال�سيني. 
وبعد ا�ستداد مر�س �سو اآن لي، رئي�س جمل�س 
تونغ، هو  ت�سي  مــاو  كــان دنــغ، بدعم من  الــدولــة، 
الذي ي�ّسريرْ ال�سوؤون اليومية للجنة املركزية للحزب 
وجمل�س الدولة وجي�س التحرير ال�سعبي، وقد �سعى 
دنغ اإلى مواجهة الفو�سى التي جنمت عن »الثورة 
للمرة  دنغ،  اأزيح   1976 �سنة  اإبريل  يف  الثقافية«. 
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مؤشرات - أداء شركات الوساطة

اداء �صركات الو�صاطة )جميع عمليات البيع �ال�صراء ( �صبتمرب 2014م

Member Activity  - September 2014

�صركة الو�صاطة
الرتتيبالن�سبةال�صفقاتالرتتيبالن�سبةكمية التداولتالرتتيبالن�سبة قيمة التداول

Member Name
VALUE %PositionVOLUME %PositionTRADES %Position

3AlJazira Capital%1727,87812.13%12,454,535,642.0020.15%69,629,668,819.5017.27  اجلزيرة كابيتال

1Al Rajhi Capital%21,195,17619.92%21,747,346,082.0014.35%59,023,873,223.3514.64الراجحي املالية 

2NCB Capital%3777,84212.97%31,244,970,270.0010.22%41,062,295,923.1510.18 الأهلي كابيتال  

4Samba Capital%4693,50011.56%41,166,112,140.009.57%38,565,184,653.259.56�سامبا كابيتال 

  اإت�س اإ�س بي �سي العربية ال�سعودية 
7%5423,6547.06%51,073,344,211.008.81%36,994,207,435.659.17املحدودة  

 HSBC Saudi Arabia
Limited

6Saudi Fransi Capital%6457,9717.63%6833,582,173.006.84%28,962,389,300.407.18ال�سعودي الفرن�سي كابيتال

Riyad Capital 5%8473,1517.89%7639,464,521.005.25%22,936,782,585.805.69   الريا�س املالية   

10AlIstithmar Capital%7200,0903.34%8698,291,423.005.73%22,848,540,527.405.67 الإ�ستثمار كابيتال

8ANB Invest%9283,7524.73%9550,629,717.004.52%19,863,814,275.354.93  العربي لالإ�ستثمار 

9Derayah Financial%10213,0543.55%10387,882,442.003.18%14,159,696,971.553.51دراية املالية

Saudi Hollandi Capital 12%1198,6591.64%11244,772,735.002.01%9,302,360,551.302.31 ال�سعودي الهولندي املالية

11%13103,4471.72%12217,349,070.001.78%7,592,907,074.901.88   البالد لالإ�ستثمار
 Al Bilad Investment
Company

13%1291,0151.52%13223,895,195.001.84%7,465,515,842.151.85  فالكم للخدمات املالية
 Falcom Investment
Company

14%1465,2181.09%14118,304,072.000.97%4,355,469,009.701.08  الإمناء لال�ستثمار    
 Alinma Investment
Company

15Aloula Geojit%1547,7520.80%15103,731,921.000.85%3,725,929,237.550.92 الولى جوجيت للو�ساطة املالية

16%1732,1830.54%1676,414,365.000.63%2,672,034,184.300.66  جمموعة النفيعي لالإ�ستثمار 
 Al Nefaie Investment
Group

17EFG_Hermes KSA%1914,6690.24%1750,961,104.000.42%2,034,178,778.650.50  املجموعة املالية هريمي�س ال�سعودية

23%169,7510.16%18103,359,778.000.85%1,726,718,862.500.43اخلري كابيتال ال�سعوديه  
 Al-Khair Capital Saudi
Arabia

19Muscat Capital%1810,8800.18%1951,377,061.000.42%1,517,617,330.000.38م�سقط املالية 

21Jadwa Investment%2110,5040.18%2027,922,873.000.23%1,403,631,803.850.35جدوى لال�ستثمار 

22%2310,0190.17%2125,720,753.000.21%1,293,443,241.100.32   مرييل لين�س اململكة العربية ال�سعودية   
 Merrill Lynch Kingdom of
Saudi Arabia

20%2010,5290.18%2238,106,809.000.31%1,195,217,758.650.30 ال�سرق الأو�سط لال�ستثمار املايل  
 Middle East Financial
Investment Company

25%268,5230.14%2316,503,475.000.14%1,056,625,561.850.26 مورغان �ستانلي ال�سعودية   
 Morgan Stanley Saudi
Arabia

24Arbah Capital%249,5470.16%2421,944,629.000.18%1,021,574,438.500.25   اأرباح املالية   

18Osool Capital%2212,9130.22%2525,783,897.000.21%993,296,896.750.25  اأ�سول املالية

26Audi Capital%256,9590.12%2621,932,634.000.18%944,192,330.700.23   عودة العربية ال�سعودية

27Credit Suisse Saudi Arabia%284,8250.08%275,590,224.000.05%411,361,171.450.10   كريديت �سوي�س العربية ال�سعودية   

28%273,4230.06%286,294,493.000.05%346,037,850.700.09  دويت�سه لالأوراق املالية  
 Deutsche Securities Saudi
Arabia

الإمارات دبي الوطني كابيتال ال�سعودية 
29Emirates NBD Capital KSA%291,6450.03%293,293,420.000.03%166,023,777.000.04املحدودة

30The Investor for Securities%302910.00%30387,399.000.00%20,798,477.400.01 امل�ستثمر لالأوراق املالية    

403,291,387,894.4012,179,804,528.005,998,820املجموع
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اداء �صركات الو�صاطة )جميع عمليات البيع �ال�صراء عن طريق النرتنت( �صبتمرب 2014م

Internet Activity   -September 2014

�صركة الو�صاطة

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

Company Name
Internet Value

 Internet
 Value
Ratio

 Value
Rank

Internet Volume
 Internet
 Volume

Ratio

 Volume
Rank

 Internet
Trades

 Internet
 Trades

Ratio

 Trades
Rank

3AlJazira Capital%1642,13213.80%12,226,149,05625.71%62,293,729,811.6522.08  اجلزيرة كابيتال

1Al Rajhi Capital%2865,31718.60%21,147,699,36013.25%38,219,109,969.3013.55الراجحي املالية 

2NCB Capital%3686,44214.75%3907,677,61610.48%29,892,987,027.6010.60 الأهلي كابيتال  

4Samba Capital%4609,45113.10%4855,738,2559.88%29,872,687,910.4010.59�سامبا كابيتال 

  اإت�س اإ�س بي �سي العربية ال�سعودية 
7%5297,1436.39%5694,523,3048.02%24,247,320,780.758.60املحدودة  

 HSBC Saudi Arabia
Limited

5Saudi Fransi Capital%6385,4048.28%6635,721,8447.34%22,357,409,251.007.93ال�سعودي الفرن�سي كابيتال

Riyad Capital 6%7335,3267.21%7384,440,6274.44%14,076,926,670.704.99   الريا�س املالية   

8Derayah Financial%8197,5374.24%8355,586,8414.11%12,978,354,382.504.60دراية املالية

9ANB Invest%10153,6963.30%9290,505,0683.35%10,457,920,160.053.71  العربي لالإ�ستثمار 

10AlIstithmar Capital%9111,5562.40%10313,093,6003.62%10,222,221,321.203.62 الإ�ستثمار كابيتال 

11%1185,7621.84%11212,698,5712.46%6,970,628,745.102.47 فالكم للخدمات املالية 
 Falcom Investment
Company

12%1276,9821.65%12114,061,2821.32%4,087,746,166.351.45   البالد لالإ�ستثمار
 Al Bilad Investment
Company

14Aloula Geojit%1346,5621.00%1398,583,3851.14%3,602,156,188.001.28  الولى جوجيت للو�ساطة املالية

Saudi Hollandi Capital 15%1443,0770.93%1490,887,4441.05%3,290,668,349.751.17   ال�سعودي الهولندي املالية 

16Al Nefaie Investment Group%1728,9030.62%1567,710,5410.78%2,394,992,434.900.85 جمموعة النفيعي لالإ�ستثمار

13%1647,4821.02%1676,968,8290.89%2,373,729,203.650.84   الإمناء لال�ستثمار   
 Alinma Investment
Company

20%157,3820.16%1789,079,9401.03%1,370,687,811.250.49اخلري كابيتال ال�سعوديه  
 Al-Khair Capital Saudi
Arabia

18Muscat Capital%189,5170.20%1848,171,4720.56%1,360,678,914.700.48 م�سقط املالية 

17Osool Capital%1911,8860.26%1923,621,8560.27%893,688,353.650.32  اأ�سول املالية

19Arbah Capital%207,6410.16%2018,965,2070.22%817,193,746.100.29  اأرباح املالية    

21%211,8730.04%212,966,7370.03%109,252,468.050.04    ال�سرق الأو�سط لال�ستثمار املايل  
 Middle East Financial
Investment Company

22Jadwa Investment%227340.02%221,489,3480.02%63,739,569.750.02 جدوى لال�ستثمار 

 الإمارات دبي الوطني كابيتال ال�سعودية 
23Emirates NBD Capital KSA%246910.01%231,089,1660.01%60,588,488.650.02املحدودة

24EFG_Hermes KSA%236510.01%241,247,8390.01%47,436,275.800.02  املجموعة املالية هريمي�س ال�سعودية

25The Investor for Securities%252720.01%25375,9680.00%20,248,752.850.01 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 العربية ال�سعودية 

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

282,082,102,753.708,659,053,1564,653,419
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مؤشرات - المستثمرون حسب الجنسية

اإح�صائيات التدا�ل ح�صب ت�صنيف اجلن�صية � نوع امل�صتثمر �صبتمرب 2014.

قيمة الأ�صهم املتدا�لة )%( – اجلن�صية 

اأجنبي
)اإتفاقية مبادلة(

1.2%

 موؤ�س�سات
02.8%  اأفراد

07.91%

 قيمة الأ�صهم املتدا�لة )%( - نوع امل�صتثمر

 �سعودي
96.28%

اأجنبي )مقيم و 
 اإتفاقية مبادلة(

2.45%

 خليجي
1.27%

إحصائيات التداول )تصنيف الجنسية و نوع المستثمر( - سبتمبر 2014
املتداولة  القيمة الإجمالية لالأ�سهم  بلغت 
مليار   201٫6 2014م  �سبتمرب  �سهر  خــالل 
تــداولت  عن   %3٫2 قــدره  بانخفا�س  ريــال، 

�سهر اأغ�سط�س من العام 2014 
امل�صتثمر • نوع 

»الأفـــــراد«   �ــســراء  عمليات  قيمة  بلغت 
 ،)%90٫65( �سعودي  ريــال  مليار   182٫79
 184٫48 البيع   عمليات  قيمة  بلغت  فيما 

مليار ريال �سعودي )%91٫49( 
»املوؤ�س�سات«   �سراء  عمليات  قيمة  بلغت 

17٫15 مليار ريال �سعودي )8٫51%(، فيما 
بلغت قيمة عمليات البيع   15٫18 مليار ريال 

�سعودي )%7٫53( 
 – »الأجــانــب  �سراء  عمليات  قيمة  بلغت 
�سعودي  ريال  مليار   1٫70 مبادلة«  اإتفاقيات 
البيع  عمليات  قيمة  بلغت  فيما   ،)%0٫84(

1٫98 مليار ريال �سعودي )%0٫98( 
• اجلن�صية

»امل�ستثمر  �ــســراء  عمليات  قيمة  بلغت 
�سعودي  ريـــال  مــلــيــار   194٫57 الــ�ــســعــودي« 

البيع  عمليات  قيمة  بلغت  فيما   ،)%96٫49(
193٫72 مليار ريال �سعودي )%96٫07( 

»امل�ستثمر  �ــســراء  عمليات  قيمة  بلغت 
�ــســعــودي  ريـــــال  ــار  ــي مــل  2٫34 ــجــي«  ــي اخلــل
البيع    عمليات  قيمة  بلغت  فيما   ،)%1٫16(

2٫78 مليار ريال �سعودي )%1٫38( 
بلغت قيمة عمليات �سراء »امل�ستثمر الأجنبي 
ريال  مليار  املبادلة« 4٫74  واإتفاقيات  – املقيم 
عمليات  قيمة  بلغت  فيما   ،)%2٫35( �سعودي 

البيع 5٫15 مليار ريال �سعودي )%2٫55(.

ب�����رع�����اي�����ة

عدد ال�صفقاتكمية الأ�سهم%قيمة الأ�سهمنوع امل�صتثمراجلن�صية

راء
�س

�سعودي
5,588,337,4712,734,728%179,407,795,58688.97اأفراد

325,992,468149,380%15,164,134,8427.52موؤ�س�سات

خليجي
9,197,8685,903%347,653,1410.17اأفراد

45,314,71416,152%1,988,575,3510.99موؤ�س�سات

90,657,10878,062%3,039,386,9901.51اأفراداأجنبي )مقيم(

30,402,63515,185%1,698,148,0380.84اأجنبي )اإتفاقية مبادلة(

6,089,902,2642,999,410%201,645,693,947.20100.00اإجمايل ال�سراء

بيع

�سعودي
5,601,982,4152,805,405%180,978,337,79289.75اأفراد

302,244,65176,679%12,738,160,9646.32موؤ�س�سات

خليجي
9,158,3955,483%339,104,8790.17اأفراد

52,936,81720,778%2,444,859,6191.21موؤ�س�سات

91,448,95574,278%3,161,349,1471.57اأفراداأجنبي )مقيم(

32,131,03116,787%1,983,881,5470.98اأجنبي )اإتفاقية مبادلة(

6,089,902,2642,999,410%201,645,693,947.20100.00اإجمايل البيع
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اأغلق  الأولى 2014 م  اأ�سهر  الت�سعة  نهاية  يف 
املوؤ�سر العام لل�سوق املالية ال�سعودية )تداول( عند 
م�ستوى  10،854٫79  نقطة مرتفعًا 2،889٫88 
الفرتة  نف�س  باإغالق  مقارنة   )%36٫28( نقطة 

من العام ال�سابق.
حتى  العام  بداية  من  املوؤ�سر  لأداء  وبالن�سبة 
تاريخه فقد حقق عائداأً ايجابيًا قدره 2،319٫19 
نقطة )%27٫17(، وقد كانت اأعلى نقطة اإغالق 
يــوم  يف   11،149٫36 ــفــرتة  ال خـــالل  لــلــمــوؤ�ــســر 

2014/09/09 م.
يف  امل�سدرة  لالأ�سهم  ال�سوقية  القيمة  بلغت 
 2،213٫41 م   2014 الأولــى  اأ�سهر  الت�سعة  نهاية 

دولر  مليار   590٫24 يعادل  ما  اأي  ريــال  مليار 
اأمريكي، م�سجلة اإرتفاعًا بلغت ن�ســــبته39٫58 % 

عن نهاية الت�سعة اأ�سهر الأولى من العام ال�سابق.
املتداولة  لالأ�سهم  الإجمالية  القيمة  بلغت 
 1،655٫92 م   2014 الأولى  اأ�سهر  الت�سعة  خالل 
دولر  مليار     441٫58 يعادل  ما  اأي  ريــال  مليار 
 %54٫02 ن�ســــبته   بلغت  باإرتفاع  وذلك  اأمريكي 

عن نف�س الفرتة من العام ال�سابق.
خالل  املتداولة  الأ�سهم  عــدد  اإجــمــايل  وبلغ 
الت�سعة اأ�سهر الأولى 2014 م 54٫33 مليار �ســــهم 
خالل  تــداولــهــا  مت  �سهم  مليار   42٫27 مقابل 
وذلك   ال�سابق،  العام  من  ــى  الأول اأ�سهر  الت�سعة 

باإرتفاع بلغت ن�ســــبته %28٫54.
خالل  املنفذة  ال�سفقات  عدد  اإجمايل  اأمــا   
 27٫22 بلغ  فقد  م   2014 ــى  الأول اأ�سهر  الت�سعة 
مت  �سفقة  مليون   23٫76 مقابـــل  �سفقة  مليون 
العام  من  الأولــى  اأ�سهر  الت�سعة  خــالل  تنفيذها 

ال�سابق ، وذلك باإرتفاع بلغت ن�ســــبته %14٫54.

خالل  ال�سركات  اإجــــراءات  جلميع  معدلة   •
الفرتة.

اأ�سهر  الت�سعة  خــالل  الــتــداول  اأيـــام  عــدد  بلغ 
خالل  يومًا   187 مقابل  يومًا   189  ،2014 الأولــى 

نف�س الفرتة من العام ال�سابق.

القيمة املتداولة لألسهم تبلغ  1,655,92 مليار ريال 

 27.22 مليون صفقة تم تنفيذها خالل التسعة أشهر األولى 2014 م  

Sponsored by: 
Market Summary - Nine Months

الشركات الجديدة المدرجة خالل 
التسعة أشهر األولى 2014 م 

ال�سعودية  ال�سركة  اإدراج  م   2014/02/16 املوافق  الأحــد  يوم  يف  مت 
�سهم  مليون   25 اإلى  مق�سم  ريال  مليون    250 مقداره  براأ�سمال  للت�سويق  
ريالت  بقيمة 36  العام وذلك  �سهم لالكتتاب  مليون  حيث مت طرح 7٫50 

لل�سهم الواحد.
 مت يف يوم اخلمي�س املوافق 2014/06/12 م اإدراج �سركة اأ�سمنت اأم القرى  
�سهم حيث مت طرح  مليون  اإلى 55  ريال مق�سم  مليون   براأ�سمال مقداره 550 

27٫50 مليون �سهم لالكتتاب العام وذلك بقيمة 10 ريالت لل�سهم الواحد.
جمموعة  �سركة  اإدراج  م   2014/06/26 املوافق  اخلمي�س  يوم  يف  مت 
لل�سياحة والتنمية براأ�سمال مقداره 550 مليون  ريال  عبداملح�سن احلكري 
مق�سم اإلى 55 مليون �سهم حيث مت طرح 16٫50 مليون �سهم لالكتتاب العام 

وذلك بقيمة 50 رياًل لل�سهم الواحد.
احلمادي  �سركة  اإدراج  م   2014/07/15 املوافق  الثالثاء  يوم  يف  مت 
للتنمية وال�ستثمار براأ�سمال مقداره 750 مليون  ريال مق�سم اإلى 75 مليون 
 28 بقيمة  وذلك  العام  لالكتتاب  �سهم  مليون  �سهم حيث مت طرح 22٫50 

رياًل لل�سهم الواحد.

االكتتابات األولية
  ال�سركة ال�سعودية للت�سويق 

راأ�سمال ال�سركة:  250 مليون ريال مق�سم اإلى 25 مليون �سهم.
اأ�سهم الكتتاب: 7٫50  مليون �سهم متثل 30 % من اأ�سهم ال�سركة. 

�سعر الطرح: 36 رياًل لل�سهم الواحد.
فرتة الكتتاب: من 2014/01/22م اإلى2014/01/28 م.

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

اأ�سهم الكتتاب: 27٫50 مليون �سهم متثل 50% من اأ�سهم ال�سركة. 
�سعر الطرح: 10 ريالت لل�سهم الواحد.

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

راأ�سمال ال�سركة:  550 مليون ريال مق�سم اإلى 55 مليون �سهم.
اأ�سهم الكتتاب:  16٫5 مليون �سهم متثل 30% من اأ�سهم ال�سركة. 

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

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

اأ�سهم الكتتاب:22٫50  مليون �سهم متثل 30% من اأ�سهم ال�سركة. 
�سعر الطرح: 28رياًل لل�سهم الواحد.

فرتة الكتتاب: من 2014/06/11م اإلى2014/06/17م.

تعليق تداول أسهم 
ال�سركة  �سهم  تداول  بتعليق  قرارًا  املالية  ال�سوق  هيئة  جمل�س  اأ�سدر 
املالية  ال�سوق  يف  للتاأمني(  )وفــا  التعاوين  للتاأمني  الهندية  ال�سعودية 

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

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

ابتداًء من يوم الأربعاء 2014/06/04م.
احتاد  �سركة  تــداول  بتعليق  قــرارًا  املالية  ال�سوق  هيئة  جمل�س  اأ�سدر 
ابتداًء من  ال�سعودية )تداول( وذلك  املالية  ال�سوق  عذيب لالت�سالت يف 

يوم اخلمي�س 2014/06/05م.
�سند  �سركة  تــداول  بتعليق  قــرارًا  املالية  ال�سوق  هيئة  جمل�س  اأ�سدر 
للتاأمني و اإعادة التاأمني التعاوين يف ال�سوق املالية ال�سعودية )تداول( وذلك 

ابتداًء من يوم الحد 2014/09/07م.

شركة مجموعة عبدالمحسن 
الحكير للسياحة والتنمية

37
العدد 96 - أكتوبر 2014م



إجراءات الشركات 
البرتولية  للخدمات  الــدريــ�ــس  �سركة  رفــعــت 
والنقليات راأ�سمالها  وذلك مبنح �سهم جماين لكل 
اأ�سهمها امل�سدرة 40 مليون  اأ�سهم، لي�سبح عدد   3

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

2014/03/17 م.
رفع البنك ال�سعودي الهولندي راأ�سماله  وذلك 
عدد  لي�سبح   ، اأ�سهم   5 لكل  جمــاين  �سهم  مبنح 
وذلك  �سهـــــم  مليون   476٫28 امل�سدرة  اأ�سهمه 

بتاريخ 2014/03/18 م.
الــزراعــيــة  للتنمية  الــوطــنــيــة  الــ�ــســركــة  رفــعــت 
لكل  جماين  �سهم  مبنح  وذلك  راأ�سمالها   )نــادك( 
اأ�سهمها امل�سدرة 70 مليون  اأ�سهم، لي�سبح عدد   6

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

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

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

2014/03/24 م. 
رفعت �سركة الأ�سمنت العربية راأ�سمالها  وذلك 
عدد  لي�سبح  اأ�ــســهــم،   4 لكل  ــاين  جم �سهم  مبنح 
بتاريخ  وذلك  �سهـــــم  مليون   100 امل�سدرة  اأ�سهمها 

2014/04/01 م.
رفع البنك ال�سعودي لال�ستثمار راأ�سماله  وذلك 
عدد  لي�سبح  اأ�سهم،   11 لكل  جمــاين  �سهم  مبنح 

بتاريخ  وذلك  �سهـــــم  مليون   600 امل�سدرة  اأ�سهمه 
2014/04/01 م.

راأ�سمالها   العثيم  عبداهلل  اأ�سواق  رفعت �سركة 
عدد  لي�سبح  �سهم،  لكل  جماين  �سهم  مبنح  وذلــك 
بتاريخ  وذلك  �سهـــــم  مليون   45 امل�سدرة  اأ�سهمها 

2014/04/06 م.
رفعت �سركة اإحتاد م�سانع الأ�سالك راأ�سمالها  
وذلك مبنح �سهم جماين لكل 8 اأ�سهم ، لي�سبح عدد 
وذلك  �سهـــــم  43٫875مــلــيــون  امل�سدرة   اأ�سهمها 

بتاريخ 2014/04/06 م.
رفعت �سركة الريا�س للتعمري راأ�سمالها  وذلك 
عدد  لي�سبح  اأ�ــســهــم،   3 لكل  ــاين  جم �سهم  مبنح 
وذلك  �سهـــــم  مليون   133٫33 امل�سدرة  اأ�سهمه 

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

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

وذلك بتاريخ 2014/04/15 م.
رفع البنك ال�سعودي الفرن�سي  راأ�سماله  وذلك 
عدد  لي�سبح  اأ�ــســهــم،   3 لكل  ــاين  جم �سهم  مبنح 
اأ�سهمها امل�سدرة 1،205 مليون �سهـــــم وذلك بتاريخ 

2014/04/16 م.
للموا�سالت  الدولية  املتحدة  ال�سركة  رفعت 
اأ�سهم،   3 لكل  �سهم جماين  وذلك مبنح  راأ�سمالها  
مليون   40٫667 امل�سدرة  اأ�سهمها  عــدد  لي�سبح 

�سهـــــم وذلك بتاريخ 2014/04/17 م.
الدوائية  لل�سناعات  ال�سعودية  ال�سركة  رفعت 
وامل�ستلزمات الطبية راأ�سمالها  وذلك مبنح  9 �سهم 
جماين لكل 17 �سهم، لي�سبح عدد اأ�سهمها امل�سدرة 

120 مليون �سهـــــم وذلك بتاريخ 2014/04/17 م.

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

وذلك بتاريخ 2014/04/24 م.
الـــورق  ل�سناعة  الــ�ــســعــوديــة  الــ�ــســركــة  رفــعــت 
اأ�سهم،   5 لكل  �سهم جماين  وذلك مبنح  راأ�سمالها  
�سهـــــم  مليون   45 امل�سدرة  اأ�سهمها  عدد  لي�سبح 

وذلك بتاريخ 2014/05/04 م.
راأ�سماله  وذلك مبنح �سهم  رفع بنك اجلزيرة 
جماين لكل 3 اأ�سهم، لي�سبح عدد اأ�سهمه امل�سدرة 

400 مليون �سهـــــم وذلك بتاريخ 2014/05/20 م.
رفــع بنك الــريــا�ــس راأ�ــســمــالــه  وذلـــك مبنح 
اأ�سهمه  عــدد  لي�سبح   ، �سهم  لكل  جمــاين  �سهم 
بتاريخ  ــك  وذل �سهـــــم  مليون   3،000 امل�سدرة 

2014/05/26 م.
رفعت ال�سركة الوطنية ال�سعودية للنقل البحري 
اإلــى   �سعودي  ريـــــال  مليون   3،150 مــن  راأ�سمالها 
ا�سدار  طريق  عن  وذلــك  ريــال  مليون   3،937٫50
ا�ــســول  كــامــل  ودمـــج  جــديــد  �سهم   78،750،000
وعمليات �سركة فيال مع البحري وذلك يف يوم الحد  

.2014/06/22
ــة لــلــتــاأمــني الــتــعــاوين   ــي رفــعــت الــ�ــســركــة الأهــل
�سهمًا  مليون   22 طرح  طريق  عن  وذلك  راأ�سمالها 
لل�سهم  ريــالت   10 ب�سعر  اأولوية”  “حقوق  جديدًا 
مليون   32 امل�سدرة  اأ�سهمها  عدد  لي�سبح  الواحد 

�سهـــــم وذلك بتاريخ 2014/07/01 م.
الــغــذائــيــة  ــلــخــدمــات  ل هــــريف  رفــعــت  �سركة 
راأ�سمالها  وذلك مبنح �سهمني جمانية لكل 5 اأ�سهم، 
مليون   46٫20 املــ�ــســدرة  اأ�سهمها  عــدد  لي�سبح 

�سهـــــم وذلك بتاريخ 2014/07/06 م.
و�سركاه  احلكري  عبدالعزيز  فواز  �سركة  رفعت 
 ، �سهم  لكل  جمــاين  �سهم  مبنح  وذلــك  راأ�سمالها  
�سهـــــم  مليون   210 امل�سدرة  اأ�سهمها  عدد  لي�سبح 

وذلك بتاريخ 2014/07/14.

رفع تعليق تداول سهم 
اأ�سدر جمل�س هيئة ال�سوق املالية قرارًا برفع تعليق تداول 
اإبتداًء من  التعاوين،  للتاأمني  ال�سعودية الهندية  اأ�سهم  ال�سركة 

يوم الثنني 2014/02/10 م. 
اأ�سدر جمل�س هيئة ال�سوق املالية قرارًا برفع تعليق تداول 
اأ�سهم   �سركة وقاية للتاأمني و اإعادة التاأمني التكافلي، اإبتداًء من 

يوم الربعاء 2014/04/09 م.
اأ�سدر جمل�س هيئة ال�سوق املالية قرارًا برفع تعليق تداول 
اأ�سهم   �سركة احتاد عذيب لالت�سالت ، اإبتداًء من يوم الحد 

2014/06/08 م.

صيانة مؤشرات تداول الربع األول 2014 م
اإلى موؤ�سرات ال�سوق )تداول( وذلك  اأ�سهم ال�سركات وال�سكوك التالية  اإ�سافة  مت 

ح�سب �سعر اإقفال الأ�سهم وال�سكوك ليوم اخلمي�س املوافق 2014/03/27 م:
�سركة بوان

ال�صركة ال�صعودية للت�صويق 
 �صكوك كهرباء ال�صعودية 4.

وا�ستبعاد اأ�سهم �سركة وقاية للتاأمني و اإعادة التاأمني التكافلي  من ح�ساب املوؤ�سر 
العام وموؤ�سر قطاع التاأمني وذلك ح�سب �سعر اإقفال ال�سهم قبل تعليقه من التداول.

ملخص السوق - التسعة أشهر
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إلغاء إدراج صكوك 
مت الغاء ادراج  �سكوك ال�سركة ال�سعودية للكهرباء )الإ�سدار الثاين(  

وذلك يوم الأحد املوافق 2014/07/06 م.

صيانة مؤشرات تداول
الربع الثاني 2014 م

ل�سوق  تداول  موؤ�سر  من   2 للكهرباء  ال�سعودية  ال�سركة  �سكوك  ا�ستبعاد   مت 
ال�سكوك وال�سندات وذلك ح�سب �سعر اإقفال ال�سكوك قبل تعليقه من التداول .

صيانة مؤشرات تداول
الربع الثالث 2014 م

مت اإ�سافة اأ�سهم ال�سركات التالية اإلى موؤ�سرات ال�سوق )تداول( وذلك 
ح�سب �سعر اإقفال الأ�سهم ليوم اخلمي�س املوافق 2014/09/25 م:

�سركة اأ�سمنت ام القرى. 
�سركة جمموعة عبداملح�سن احلكري لل�سياحة والتنمية .

 �سركة احلمادي للتنمية وال�ستثمار.
من  التعاوين   التاأمني  اإعــادة  و  للتاأمني  �سند  �سركة  اأ�سهم  وا�ستبعاد 
ح�ساب املوؤ�سر العام وموؤ�سر قطاع التاأمني وذلك ح�سب �سعر اإقفال ال�سهم 

قبل تعليقه من التداول.

مقارنة معلومات التدا�ل الت�صعة اأ�صهر الأ�لى 2014 م مع  الت�سعة اأ�سهر الأولى 2013 م

Comparing Trading Statistics 1st Nine Months 2014 with 1st Nine Months 2013

 Trading
Information

ن�صبة التغري الت�سعة اأ�سهر الأولى 2013 الت�سعة اأ�سهر الأولى 2014 Sep.  صبتمرب� Aug.  اأغ�سط�س  July  يوليو الن�سف الأول 2014

معلومات التداول

Change %
 1st Nine Months

2013
 1st Nine Months

2014
2014 2014 2014 1st Half 2014

Transactions 14.54% 23,763,456 27,218,546 2,999,410 3,298,837 2,411,876 18,508,423 عدد ال�سفقات املنفذه

 Shares Traded 28.54% 42,269,850,157 54,332,557,918 6,089,902,264 6,010,519,187 3,530,962,102 38,701,174,365   عدد الأ�سهم املتداولة 

Value Traded 
(SAR)

54.02% 1,075,116,773,348 1,655,916,897,856 201,645,693,947 208,389,621,005 122,638,852,300 1,123,242,730,604
قيمة الأ�سهم املتداولة 

)ريال(

Number of 
Trading Days

- 187 189 21 21 18 129   عدد اأيام التداول    

Daily Average of 
Transactions

13.33% 127,077 144,013 142,829 157,087 133,993 143,476
املتو�سط اليومي لعدد 

ال�سفقات املنفذه

 Daily Average of 
Shares Traded

27.18% 226,041,979 287,473,851 289,995,346 286,215,199 196,164,561 300,009,104
 املتو�سط اليومي لالأ�سهم 

املتداولة

Daily Average of 
Value (SAR)

52.39% 5,749,287,558 8,761,465,068 9,602,175,902 9,923,315,286 6,813,269,572 8,707,307,989
املتو�سط اليومي لقيمة 

الأ�سهم املتداولة )ريال(

Market 
Capitalization 
(SAR biln)

39.58% 1,585.81 2,213.41 2,213.41 2,258.42 2,100.25 1,945.15
القيمه ال�سوقيه لالأ�سهم 

امل�سدره )مليار ريال(

All Share Index 
(TASI)

36.28% 7,964.91 10,854.79 10,854.79 11,112.12 10,214.73 9,513.02 املوؤ�سر العام  )نقطة (

Market Summary - Nine Months
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 اأداء موؤ�صرات القطاعات

Performance of Sectoral Indices

Sectoral Indices
ن�صبة التغري  للعام حتي تاريخه  اأغ�صط�ض - 2014 م �صبتمرب - 2014 م

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

Banks & Financial Services 28.06% -5.50% 24,211.70 22,879.41 امل�سارف واخلدمات املالية

Petrochemical Industries 17.09% -1.97% 9,012.44 8,834.79 ال�سناعات البرتوكيماوية

Cement 20.23% -0.55% 8,490.38 8,443.47 الأ�سمنت

Retail 50.99% 0.54% 17,568.31 17,663.53 التجزئة

Energy & Utilities 19.87% -1.54% 6,524.43 6,423.71 الطاقة واملرافق اخلدمية

Agriculture & Food Indust. 38.84% -1.21% 12,920.13 12,764.19 الزراعة وال�سناعات الغذائية

Telecom. & Information  Tech. 15.12% -1.58% 3,108.04 3,058.88 الإت�سالت وتقنية املعلومات

Insurance 37.86% 9.37% 1,521.57 1,664.19 التاأمني

Multi-Investment 18.56% -0.52% 5,185.31 5,158.09 �سركات ال�ستثمار املتعدد

Industrial Investment 26.75% -1.95% 9,163.70 8,984.75 ال�ستثمار ال�سناعي

Building & Construction 37.02% -1.38% 4,867.13 4,799.80 الت�سييد والبناء

Real Estate Development 47.78% -3.43% 7,288.30 7,038.48 التطوير العقاري

Transport 39.85% -3.29% 9,366.26 9,057.85 النقل

Media & Publishing -1.79% -1.67% 2,732.53 2,686.80 العالم والن�سر

Hotel & Tourism 54.61% 10.58% 22,613.31 25,005.63 الفنادق وال�سياحة

تدا�ل الأ�صهم ح�صب القطاعات - الت�صعة اأ�صهر الأ�لى 2014 م 

Sectoral Activities - 1st Nine Months 2014   

Sector
الن�صبة الى الإجمالى قيمه الأ�سهم املتداولة الن�صبه الى الإجمالى الن�صبه الى الإجمالى الأ�سهم املتداولة ال�صفقات املنفذة

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

Banks & F. Services 11.13% 184,258,451,066.69 12.82% 6,967,704,036 6.61% 1,798,426 امل�سارف واخلدمات املالية

Petrochemical Indust. 15.82% 261,955,204,526.10 15.93% 8,655,859,702 9.72% 2,646,670 ال�سناعات البرتوكيماوية

Cement 3.87% 64,136,200,590.50 3.43% 1,864,036,686 5.12% 1,394,759 الأ�سمنت

Retail 6.54% 108,230,181,585.70 3.12% 1,692,844,394 8.27% 2,251,385 التجزئة

Energy & Utilities 0.82% 13,595,495,015.90 1.51% 818,059,716 0.58% 158,626 الطاقة واملرافق اخلدمية

Agri. & Food Indust. 8.85% 146,562,508,248.65 6.10% 3,314,126,614 10.51% 2,861,119 الزراعة وال�سناعات الغذائية

Telecom. & Info. Tech. 6.50% 107,573,689,421.20 11.52% 6,261,562,555 4.43% 1,205,232 الإت�سالت وتقنية املعلومات

Insurance 13.99% 231,634,228,955.90 11.09% 6,023,605,500 22.57% 6,142,719 التاأمني

Multi-Investment 3.12% 51,638,321,187.25 3.41% 1,852,821,922 3.43% 932,284 �سركات ال�ستثمار املتعدد

Industrial Investment 7.89% 130,650,880,160.80 5.44% 2,957,107,477 7.73% 2,105,053 ال�ستثمار ال�سناعي

Building & Construction 5.80% 95,981,046,387.65 5.52% 2,999,469,048 6.97% 1,898,027 الت�سييد والبناء

Real Estate Development 10.06% 166,513,142,822.90 16.81% 9,133,757,434 7.07% 1,925,394 التطوير العقاري

Transport 2.29% 37,865,651,999.95 1.77% 963,466,337 2.40% 653,322 النقل

Media & Publishing 0.99% 16,402,743,040.10 0.58% 316,845,317 1.51% 411,918 العالم والن�سر

Hotel & Tourism 2.35% 38,919,152,846.55 0.94% 511,291,180 3.06% 833,612 الفنادق وال�سياحة

Total 100.00% 1,655,916,897,855.84 100.00% 54,332,557,918 100.00% 27,218,546 الإجمايل
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Top Five Active Stocks - 1st Nine Months  2014

By number of transactions من حيث عدد ال�سفقات

Company
ن�صبة ال�صركة من اجمايل ال�صوق ن�صبة ال�صركة من القطاع عدد ال�صفقات 

ال�صركة
% To Market % To Sector Transactions

Alinma 3.69% 55.90% 1,005,291.00 الإمناء

Dar Al Arkan 2.51% 35.46% 682,713.00 دار الأركان

SABIC 2.32% 23.88% 632,117.00 �سابك

UACC 2.24% 43.75% 610,152.00 ا�سمنت ام القرى

WAFRAH 2.20% 20.90% 597,885.00 وفرة 

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

Company
ن�صبة ال�صركة من اجمايل ال�صوق ن�صبة ال�صركة من القطاع  ال�سهم املتداولة

ال�صركة
% To Market % To Sector Shares Traded

Dar Al Arkan 11.00% 65.44% 5,976,695,159.00 دار الأركان

Alinma 8.94% 69.72% 4,857,802,528.00 الإمناء

ZAIN KSA 7.28% 63.18% 3,955,787,520.00 زين ال�سعودية

Saudi Kayan 6.59% 41.36% 3,579,642,283.00 كيان ال�سعودية

Atheeb Telecom 3.34% 28.96% 1,813,253,873.00 عذيب لالت�سالت

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

Company
ن�صبة ال�صركة من اجمايل ال�صوق ن�صبة ال�صركة من القطاع قيمة ال�سهم املتداولة

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

Alinma 5.67% 50.92% 93,823,503,218.89 الإمناء

SABIC 5.26% 33.27% 87,164,056,831.50 �سابك

Dar Al Arkan 4.65% 46.24% 76,998,628,243.30 دار الأركان

Saudi Kayan 3.51% 22.18% 58,109,975,811.30 كيان ال�سعودية

Al Rajhi 2.66% 23.89% 44,021,140,715.00 الراجحي

90,000

50,000

Market Summary - Nine Months
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Banks & Financial Services
قيمة ال�سهم املتداوله ال�صفقات املنفذه  ال�سهم املتداوله

امل�صارف �اخلدمات املالية
Value Traded Volume Traded Transactions

Riyad 730,998,567.65 33,468,957.00 11,101.00 الريا�س

AlJazira 1,645,846,579.00 45,245,502.00 17,730.00 اجلزيرة

Saudi Investment 147,803,478.60 4,777,643.00 1,665.00 ا�ستثمار

Saudi Hollandi 208,142,910.15 4,034,125.00 1,858.00 ال�سعودي الهولندي

Saudi Fransi 211,300,490.00 5,446,322.00 2,713.00 ال�سعودي الفرن�سي

SABB 269,553,387.25 4,381,401.00 2,497.00 �سـاب

Arab National 313,797,773.20 9,039,677.00 2,126.00 العربي الوطني

SAMBA 1,003,988,990.15 20,517,460.00 7,005.00 �سامبا

Al Rajhi 6,362,572,854.00 85,782,435.00 29,406.00 الراجحي

AL Bilad 925,116,053.75 17,057,902.00 14,437.00 البالد

Alinma 11,459,667,453.00 466,630,981.00 142,366.00 الإمناء

Total 23,278,788,536.75 696,382,405.00 232,904.00 اجمايل القطاع

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

 ال�سناعات البرتوكيماوية
Value Traded Volume Traded Transactions

CHEMANOL 1,341,928,113.55 74,712,970.00 22,018.00 كيمانول

Petrochem 511,734,036.70 14,564,444.00 5,426.00 برتوكيم

SABIC 9,319,145,755.75 69,781,465.00 64,013.00 �سابك

SAFCO 557,502,969.00 3,348,490.00 3,806.00 �سافكو

Industrialization 1,464,068,686.40 37,486,842.00 11,105.00 الت�سنيع

Alujain 1,036,985,602.00 37,133,535.00 16,882.00 اللجني

Nama Chemicals 1,358,028,951.50 78,048,050.00 23,750.00 مناء للكيماويات

SIIG 542,597,130.00 13,812,027.00 5,946.00 املجموعة ال�سعودية

Sahara Petrochemical 2,276,577,774.00 85,127,442.00 23,003.00 ال�سحراء للبرتوكيماويات

YANSAB 791,778,390.00 10,746,686.00 7,129.00 ين�ساب

Sipchem 571,824,875.80 13,773,156.00 7,615.00 �سبكيم العاملية

Advanced 1,152,885,762.75 19,776,564.00 13,217.00 املتقدمة

Saudi Kayan 10,456,078,083.10 598,029,252.00 67,752.00 كيان ال�سعودية

Petro Rabigh 996,662,659.50 28,695,158.00 13,383.00 برتو رابغ

Total 32,377,798,790.05 1,085,036,081.00 285,045.00 اجمايل القطاع

Cement
قيمة ال�سهم املتداوله ال�صفقات املنفذه  ال�سهم املتداوله

ال�سمنت
Value Traded Volume Traded Transactions

HCC 358,274,864.70 12,060,769.00 6,109.00 اأ�سمنت حائل

Najran Cement 461,795,335.90 13,193,935.00 7,369.00 اأ�سمنت جنران

City Cement 686,680,238.00 22,893,045.00 11,843.00 ا�سمنت املدينة

Northern Cement 1,737,655,147.70 62,009,489.00 24,855.00 اأ�سمنت ال�سمالية

UACC 457,827,910.40 9,567,739.00 35,931.00 ا�سمنت ام القرى

Arab Cement 503,220,915.75 5,923,381.00 4,066.00 ال�سمنت العربية

Yamamah Cement 376,846,724.50 5,629,363.00 3,964.00 ا�سمنت اليمامة

Saudi Cement 264,730,767.75 2,209,598.00 2,364.00 ا�سمنت ال�سعوديه

Qassim Cement 128,463,239.50 1,239,660.00 1,655.00 ا�سمنت الق�سيم

Southern Cement 132,767,634.75 1,137,231.00 1,467.00 ا�سمنت اجلنوبيه

Yanbu Cement 292,416,513.00 3,737,678.00 2,435.00 ا�سمنت ينبع

Eastern Cement 437,376,709.75 6,813,103.00 4,467.00 ا�سمنت ال�سرقية

Tabuk Cement 208,552,778.90 6,385,913.00 3,847.00 ا�سمنت تبوك

Jouf Cement 652,804,365.50 27,076,459.00 11,400.00 ا�سمنت اجلوف

Total 6,699,413,146.10 179,877,363.00 121,772.00 اجمايل القطاع

Retail
قيمة ال�سهم املتداوله ال�صفقات املنفذه  ال�سهم املتداوله

التجزئة
Value Traded Volume Traded Transactions

A. Othaim Market 544,427,826.00 4,902,712.00 8,513.00 اأ�سواق ع العثيم

Mouwasat 289,885,734.75 2,388,255.00 3,744.00 املوا�ساة

Extra 233,681,493.75 1,939,269.00 3,453.00 اإك�سرتا

Dallah Health 419,053,147.25 3,472,943.00 6,234.00 دله ال�سحية
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Retail
قيمة ال�سهم املتداوله ال�صفقات املنفذه  ال�سهم املتداوله

التجزئة
Value Traded Volume Traded Transactions

Care 681,355,365.50 8,780,187.00 11,488.00 رعاية

Farm Superstore 214,977,282.00 1,591,602.00 7,119.00 اأ�سواق املزرعة

Al Hammadi 3,268,253,077.50 34,168,607.00 53,336.00 احلمادي

SASCO 930,942,988.80 28,613,880.00 15,781.00 �سا�سكو

Thim›ar 731,337,616.75 7,992,200.00 13,577.00 ثمار

Fitaihi Group 435,915,523.35 16,723,872.00 8,958.00 جمموعة فتيحي

Jarir 303,824,962.75 1,488,825.00 2,696.00 جرير

Aldrees 946,888,546.25 15,656,880.00 14,032.00 الدري�س

AlHokair 570,118,933.50 4,697,740.00 9,114.00 احلكري

Alkhaleej Trng 366,770,851.75 5,034,653.00 5,836.00 اخلليج للتدريب

Total 9,937,433,349.90 137,451,625.00 163,881.00 اجمايل القطاع

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

الطاقة واملرافق اخلدمية
Value Traded Volume Traded Transactions

Gas & Industrialization 209,235,181.10 6,103,188.00 4,605.00 الغاز والت�سنيع

Saudi Electricity 1,406,893,557.70 78,798,014.00 15,230.00 كهرباء ال�سعودية

Total 1,616,128,738.80 84,901,202.00 19,835.00 اجمايل القطاع

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

الزراعة وال�سناعات الغذائية
Value Traded Volume Traded Transactions

SAVOLA Group 819,402,109.50 9,740,136.00 8,149.00 جمموعة �سافول

WAFRAH 1,527,071,378.50 25,337,491.00 29,429.00  وفرة

SADAFCO 131,488,871.50 1,036,127.00 3,083.00 �سدافكو

Almarai 1,332,871,022.00 16,920,581.00 13,783.00 املراعي

Anaam Holding 807,139,930.00 18,520,137.00 18,826.00 اأنعام القاب�سة

H B 102,492,391.50 1,160,167.00 3,756.00 حلواين اإخوان

Herfy Foods 131,136,045.25 1,258,599.00 2,880.00 هريف لالأغذية

Catering 330,550,903.25 1,701,831.00 3,518.00 التموين

NADEC 727,715,581.90 15,148,107.00 15,485.00 نادك

Qassim Agriculture 1,040,910,896.25 58,248,898.00 23,213.00 الق�سيم الزراعيه

Tabuk Agriculture 1,295,970,997.10 28,738,688.00 26,986.00 تبوك الزراعيه

Saudi Fisheries 1,515,421,483.30 34,722,533.00 32,896.00 الأ�سماك

Sharqiya Dev Co 5,463,962,376.00 45,202,049.00 101,278.00 ال�سرقية للتنمية

Jouff Agriculture 290,411,543.25 5,300,227.00 6,625.00 اجلوف الزراعيه

Bishah Agriculture * 0.00 0.00 0.00 * بي�سة الزراعية

Jazan Development 735,185,612.30 33,135,012.00 15,147.00 جازان للتنمية

Total 16,251,731,141.60 296,170,583.00 305,054.00 اجمايل القطاع

Telecomm. & Information 
Technology

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

Value Traded Volume Traded Transactions

STC 987,429,750.50 13,213,327.00 5,622.00 الت�سالت

Etihad Etisalat 3,228,223,277.75 35,054,134.00 15,282.00 احتاد ات�سالت

ZAIN KSA 6,349,357,386.70 568,169,250.00 54,712.00 زين ال�سعودية

Atheeb Telecom 1,056,283,598.15 88,943,201.00 24,144.00 عذيب لالت�سالت

 Almutakamela * 0.00 0.00 0.00 * املتكاملة

Total 11,621,294,013.10 705,379,912.00 99,760.00 اجمايل القطاع

Insurance
قيمة ال�سهم املتداوله ال�صفقات املنفذه  ال�سهم املتداوله

التاأمني
Value Traded Volume Traded Transactions

Tawuniya 1,488,253,125.00 23,178,820.00 23,030.00 التعاونية

ANB Insurance 784,417,946.50 10,440,656.00 14,924.00 العربي للتاأمني

JaziraTakaful 1,272,647,478.00 15,975,607.00 23,654.00 جزيرة تكافل

Malath Insurance 1,469,209,487.75 57,538,984.00 33,628.00 مالذ للتاأمني

MEDGULF 1,478,157,843.40 25,952,841.00 28,853.00 ميدغلف للتاأمني

ALLIANZ SF 652,701,931.50 11,095,765.00 13,963.00 األيانز اإ�س اإف

SALAMA 835,956,463.10 21,049,298.00 28,277.00 �سالمة
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Insurance
قيمة ال�سهم املتداوله ال�صفقات املنفذه  ال�سهم املتداوله

التاأمني
Value Traded Volume Traded Transactions

Walaa Insurance 1,162,822,353.20 34,580,376.00 24,371.00 ولء للتاأمني
Arabian Shield 896,479,940.55 16,168,123.00 15,371.00 الدرع العربي
SABB Takaful 1,534,459,408.80 30,330,878.00 30,082.00 �ساب تكافل
SANAD * 57,742,024.50 3,751,658.00 3,261.00 * �سند
SAICO 705,921,445.50 12,839,384.00 14,167.00 �سايكو
 WAFA Insurance 934,929,389.40 22,106,577.00 39,244.00 وفاء للتاأمني 
Gulf Union 478,910,020.10 16,845,129.00 12,342.00 احتاد اخلليج
ATC 798,910,381.50 11,550,035.00 16,045.00 الأهلي للتكافل
Al - Ahlia 865,502,395.75 40,452,372.00 24,687.00 الأهلية
ACIG 740,993,079.60 25,714,532.00 21,235.00 اأ�سيج
AICC 1,091,049,132.45 48,579,670.00 43,672.00 التاأمني العربية
Trade Union 970,952,945.60 28,375,169.00 18,893.00 الحتاد التجاري
Sagr Insurance 1,253,765,398.05 25,884,124.00 24,344.00 ال�سقر للتاأمني
U C A 782,547,074.50 27,261,792.00 17,198.00 املتحدة للتاأمني
Saudi Re 755,271,984.25 57,665,492.00 13,148.00 الإعادة ال�سعودية
Bupa Arabia 987,340,501.50 6,930,087.00 25,736.00 بوبا العربية
 Weqaya Takaful * 0.00 0.00 0.00 وقاية للتكافل *
Al Rajhi Takaful 581,927,481.75 10,672,302.00 14,463.00 تكافل الراجحي
ACE 1,113,285,055.75 13,646,336.00 25,575.00 اي�س
AXA - Cooperative 2,769,186,336.85 46,406,170.00 58,977.00 اك�سا - التعاونية
Gulf General 1,439,265,016.40 30,708,046.00 32,918.00 اخلليجية العامة
Buruj 799,144,095.75 14,189,086.00 17,780.00 بروج
Al Alamiya 784,773,875.50 6,949,406.00 30,650.00 العاملية
Solidarity 3,407,089,640.50 129,810,389.00 69,508.00 �سوليدرتي تكافل
Wataniya 506,108,031.25 5,299,984.00 12,799.00 الوطنية
Amana Insurance 909,140,332.10 27,952,161.00 24,033.00 امانة للتامني
Enaya 1,042,118,393.40 23,736,348.00 27,208.00 عناية
Alinma Tokio M. 577,228,551.25 8,581,883.00 12,088.00 الإمناء طوكيو م
Total 35,928,208,561.00 892,219,480.00 836,124.00 اجمايل القطاع

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

�سركات ال�ستثمار املتعدد
Value Traded Volume Traded Transactions

SARCO 1,791,920,818.25 20,343,120.00 27,875.00 امل�سايف

Saudi Advanced 639,443,663.00 22,150,505.00 13,956.00 املتطورة

Al Ahsa for Dev. 885,620,131.15 46,014,392.00 14,921.00 الح�ساء للتنميه

SISCO 850,385,005.90 42,411,784.00 13,384.00 �سي�سكو

Assir 509,036,059.60 14,570,015.00 8,583.00 ع�سري

Al Baha * 0.00 0.00 0.00 * الباحة

kingdom 450,882,800.15 19,254,883.00 6,433.00 اململكة

Total 5,127,288,478.05 164,744,699.00 85,152.00 اجمايل القطاع

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

ال�ستثمار ال�سناعي
Value Traded Volume Traded Transactions

Takween 564,031,340.75 9,861,473.00 10,669.00 تكوين

BCI 1,775,941,465.40 39,258,966.00 26,589.00 بى �سى اآى

MA›ADEN 3,724,654,231.90 88,180,326.00 32,489.00 معادن

Astra Indust 332,713,366.15 6,235,205.00 7,642.00 اأ�سرتا ال�سناعية

ALSorayai 515,074,234.40 19,432,314.00 11,938.00 جمموعة ال�سريع

Shaker 382,174,267.75 4,363,440.00 6,817.00 �ساكر

Pharmaceutical 1,162,080,669.25 22,258,871.00 11,678.00 الدوائية

Glass 822,816,990.10 18,080,151.00 18,720.00 زجاج

FIPCO 2,202,201,207.00 31,165,864.00 38,924.00 فيبكو

Maadaniyah 4,022,018,243.90 76,441,838.00 57,497.00 معدنية

Saudi Chemical 370,552,509.50 4,900,266.00 3,468.00 الكيميائيه ال�سعوديه

SPM 1,092,273,463.00 25,533,260.00 19,571.00 �سناعة الورق

AlAbdullatif 484,899,973.50 9,838,888.00 9,841.00 العبداللطيف
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Industrial Investment
قيمة ال�سهم املتداوله ال�صفقات املنفذه  ال�سهم املتداوله

ال�ستثمار ال�سناعي
Value Traded Volume Traded Transactions

Saudi Export 1,391,974,837.50 19,900,641.00 21,717.00 ال�سادرات

Total 18,843,406,800.10 375,451,503.00 277,560.00 اجمايل القطاع

Building & Construction
قيمة ال�سهم املتداوله ال�صفقات املنفذه  ال�سهم املتداوله

الت�سييد والبناء
Value Traded Volume Traded Transactions

ASLAK 248,202,587.50 4,796,424.00 4,968.00 اأ�سالك
Bawan 592,655,691.75 7,485,515.00 10,953.00  بوان
MMG * 0.00 0.00 0.00 * جمموعة املعجل
SSP 479,695,176.50 12,423,482.00 10,029.00 الأنابيب ال�سعودية
ALKHODARI 1,673,918,573.00 25,588,115.00 25,368.00 اخل�سري
Ceramic 197,445,859.50 1,354,797.00 2,492.00 اخلزف
Gypsum 2,536,990,290.00 63,628,562.00 32,666.00 اجلب�س
Cables 517,300,009.75 37,565,937.00 12,790.00 الكابالت
Saudi Industrial 1,124,020,226.90 47,892,297.00 23,027.00 �سدق
Amiantit 942,822,968.25 48,252,393.00 13,301.00 اميانتيت
Pipes 1,325,773,835.60 43,771,328.00 22,093.00 اأنابيب
Zamil Industrial 204,952,380.50 3,028,435.00 3,002.00 الزامل لل�سناعة
AL Babtain 956,283,590.20 20,594,321.00 17,745.00 البابطني
SVCP 593,062,358.00 5,381,223.00 9,783.00 الفخارية
MESC 1,168,899,344.00 59,862,585.00 22,070.00 م�سك
Red Sea 464,832,185.25 7,267,844.00 8,729.00 البحر الأحمر
Total 13,026,855,076.70 388,893,258.00 219,016.00 اجمايل القطاع

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

التطوير العقاري
Value Traded Volume Traded Transactions

Real Estate 1,042,719,922.60 20,581,826.00 18,834.00 العقارية
Taiba 659,280,827.50 13,955,369.00 9,043.00 طيبة لال�ستثمار
Makkah 268,402,515.00 3,165,047.00 4,322.00 مكة لالن�ساء
Arriyadh Development 908,421,581.60 36,203,794.00 11,175.00 التعمري
Emaar E .C 979,096,322.90 54,030,163.00 17,546.00 اإعمار
Jabal Omar 2,030,753,954.35 38,559,792.00 18,003.00 جبل عمر
Dar Al Arkan 10,257,869,933.60 705,187,097.00 93,273.00 دار الأركان
KEC 897,097,511.40 35,802,314.00 14,967.00 مدينة املعرفة
Total 17,043,642,568.95 907,485,402.00 187,163.00 اجمايل القطاع

Transport
قيمة ال�سهم املتداوله ال�صفقات املنفذه  ال�سهم املتداوله

النقل
Value Traded Volume Traded Transactions

Bahri 1,672,605,778.30 42,149,628.00 20,186.00 البحري
SAPTCO 578,209,777.50 14,702,556.00 8,847.00 النقل اجلماعي
Mubarrad 1,936,718,498.80 37,874,056.00 33,829.00 مربد
Budget Saudi 460,838,453.00 5,954,141.00 6,928.00 بدجت ال�سعودية
Total 4,648,372,507.60 100,680,381.00 69,790.00 اجمايل القطاع

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

العالم والن�سر
Value Traded Volume Traded Transactions

Tihama 947,639,969.75 9,422,121.00 18,871.00 تهامه لالعالن

SRMG 139,742,438.10 6,523,859.00 4,310.00 الأبحاث و الت�سويق

SPPC 270,358,278.70 9,831,177.00 5,875.00 طباعة وتغليف

Total 1,357,740,686.55 25,777,157.00 29,056.00 اجمايل القطاع

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

الفنادق وال�سياحة
Value Traded Volume Traded Transactions

ALTAYYAR 1,104,161,061.75 7,990,021.00 9,777.00 الطيار

Al Hokair Group 1,332,103,749.75 14,436,789.00 33,106.00 جمموعة احلكري

Hotels 657,884,802.70 15,596,203.00 10,738.00 الفنادق

Shams 793,441,937.75 11,428,200.00 13,677.00 �سم�س

Total 3,887,591,551.95 49,451,213.00 67,298.00 اجمايل القطاع

 Market 201,645,693,947.20 6,089,902,264.00 2,999,410.00 اجمايل ال�سوق

* Suspended. .معلقة من التداول *

45
العدد 96 - أكتوبر 2014م



ب�����رع�����اي�����ة ملخص السوق - الشهري

  FINANCIAL INDICATORS -30/09/2014  املوؤ�صرات املالية الرئي�صية - 2014/09/30 م

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�صركة
�سعر الإغالق

 القيمه
الدفرتيه

 ال�سعر/القيمه
الدفرتيه

 العائد على
ال�سهم

ال�صعر للعائد
 الأ�سهم امل�سدره

))مليون
 القيمه ال�سوقيه

))مليون
 حقوق امل�ساهمني

))مليون
 �صايف الدخل

))مليون

Riyad 21.11 11.27 1.87 1.41 14.92 3,000.00 63,330.00 33,803.76 4,243.92 الريا�س

AlJazira 35.87 14.95 2.40 1.66 21.57 400.00 14,348.00 5,978.40 665.04 اجلزيرة

Saudi Investment 30.80 18.25 1.69 2.24 13.76 600.00 18,480.00 10,947.41 1,342.60 ا�ستثمار

Saudi Hollandi 52.75 20.64 2.56 3.52 14.97 476.28 25,123.77 9,829.26 1,677.77 ال�سعودي الهولندي

Saudi Fransi 38.28 20.92 1.83 2.24 17.09 1,205.36 46,141.07 25,219.76 2,699.10 ال�سعودي الفرن�سي

SABB 61.25 24.15 2.54 4.06 15.09 1,000.00 61,250.00 24,149.83 4,059.04 �سـاب

Arab National 34.00 20.27 1.68 2.62 12.96 1,000.00 34,000.00 20,273.65 2,624.10 العربي الوطني

SAMBA 48.04 29.88 1.61 3.90 12.33 1,200.00 57,648.00 35,851.59 4,674.01 �سامبا

Al Rajhi 71.30 25.02 2.85 4.26 16.75 1,625.00 115,862.50 40,665.37 6,918.34 الراجحي

AL Bilad 55.26 13.67 4.04 1.97 28.02 400.00 22,104.00 5,469.54 788.83 البالد

Alinma 24.56 11.64 2.11 0.76 32.25 1,500.00 36,840.00 17,457.69 1,142.46 الإمناء

Total Banks & Financial 
Services Sector

- 18.51 2.16 2.49 16.06 12,406.64 495,127.34 229,646.24 30,835.21 اإجمايل قطاع امل�سارف واخلدمات املالية

CHEMANOL 17.28 12.85 1.34 0.81 21.25 120.60 2,083.97 1,550.04 98.08 كيمانول

Petrochem 35.70 9.29 3.84 0.55 65.30 480.00 17,136.00 4,458.86 262.42 برتوكيم

SABIC 131.22 53.19 2.47 8.51 15.43 3,000.00 393,660.00 159,557.88 25,520.76 �سابك

SAFCO 163.75 19.17 8.54 9.05 18.09 333.33 54,583.33 6,389.90 3,017.50 �سافكو

Industrialization 38.72 17.86 2.17 1.88 20.63 668.91 25,900.36 11,946.96 1,255.58 الت�سنيع

Alujain 27.52 11.78 2.34 2.28 12.04 69.20 1,904.38 815.44 158.12 اللجني

Nama Chemicals 16.61 10.48 1.58 -0.56 (M)  (س) 128.52 2,134.72 1,347.03 -71.58 مناء للكيماويات

SIIG 39.88 14.11 2.83 1.99 20.06 450.00 17,946.00 6,350.88 894.75 املجموعة ال�سعودية

Sahara Petrochemical 26.12 13.01 2.01 1.39 18.74 438.80 11,461.33 5,707.86 611.46 ال�سحراء للبرتوكيماويات

YANSAB 72.01 25.32 2.84 4.40 16.36 562.50 40,505.63 14,243.29 2,475.77 ين�ساب

Sipchem 42.95 15.45 2.78 1.90 22.65 366.67 15,748.33 5,663.37 695.24 �سبكيم العاملية

Advanced 59.78 13.17 4.54 3.81 15.70 164.00 9,803.62 2,159.34 624.34 املتقدمة

Saudi Kayan 16.64 9.31 1.79 -0.05 (M)  (س) 1,500.00 24,960.00 13,970.48 -76.46 كيان ال�سعودية

Petro Rabigh 33.01 10.83 3.05 2.06 16.03 876.00 28,916.76 9,487.14 1,804.32 برتو رابغ

Total Petrochemical 
Industries Sector

- 26.60 2.65 4.07 16.56 9,158.52 646,744.42 243,648.45 37,270.31 اإجمايل قطاع ال�سناعات البرتوكيماوية

HCC 29.32 10.65 2.75 1.30 22.61 97.90 2,870.43 1,042.85 126.95 اأ�سمنت حائل

Najran Cement 38.04 11.52 3.30 1.09 34.95 170.00 6,466.80 1,958.62 185.02 اأ�سمنت جنران

City Cement 29.64 11.01 2.69 1.17 25.35 189.20 5,607.89 2,082.99 221.19 اأ�سمنت املدينة

Northern Cement 27.02 11.48 2.35 1.25 21.67 180.00 4,863.60 2,065.83 224.47 اأ�سمنت ال�سمالية
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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�صركة
�سعر الإغالق

 القيمه
الدفرتيه

 ال�سعر/القيمه
الدفرتيه

 العائد على
ال�سهم

ال�صعر للعائد
 الأ�سهم امل�سدره

))مليون
 القيمه ال�سوقيه

))مليون
 حقوق امل�ساهمني

))مليون
 �صايف الدخل

))مليون

UACC 46.29 9.59 4.83 -0.12 (M)  (س) 55.00 2,545.95 527.46 -6.86 ا�سمنت ام القرى

Arab Cement 85.00 31.03 2.74 2.75 30.90 100.00 8,500.00 3,102.51 275.07 ال�سمنت العربية

Yamamah Cement 65.00 19.69 3.30 3.50 18.60 202.50 13,162.50 3,986.28 707.80 ا�سمنت اليمامة

Saudi Cement 114.22 17.71 6.45 6.92 16.50 153.00 17,475.66 2,709.59 1,059.32 ا�سمنت ال�سعوديه

Qassim Cement 102.50 22.22 4.61 6.34 16.18 90.00 9,225.00 1,999.39 570.16 ا�سمنت الق�سيم

Southern Cement 113.73 19.41 5.86 6.82 16.67 140.00 15,922.20 2,717.33 955.34 ا�سمنت اجلنوبيه

Yanbu Cement 77.49 21.65 3.58 4.73 16.37 157.50 12,204.68 3,409.61 745.67 ا�سمنت ينبع

Eastern Cement 63.41 25.04 2.53 4.19 15.12 86.00 5,453.26 2,153.25 360.65 ا�سمنت ال�سرقية

Tabuk Cement 31.70 13.33 2.38 1.71 18.58 90.00 2,853.00 1,199.94 153.52 ا�سمنت تبوك

Jouf Cement 24.06 10.87 2.21 0.34 70.19 130.00 3,127.80 1,412.73 44.56 ا�سمنت اجلوف

Total Cement Sector - 16.49 3.63 3.05 19.14 1,841.10 110,278.76 30,368.36 5,622.85 اإجمايل قطاع الأ�سمنت

A. Othaim Market 114.85 18.58 6.18 4.67 24.59 45.00 5,168.25 836.23 210.22 ا�سواق ع العثيم

Mouwasat 125.70 18.12 6.94 4.24 29.66 50.00 6,285.00 905.91 211.91 املوا�ساة

Extra 118.00 17.98 6.56 5.69 20.72 30.00 3,540.00 539.26 170.83 اإك�سرتا

Dallah Health 126.91 25.48 4.98 3.12 40.73 47.20 5,990.15 1,202.83 147.07 دله ال�سحية

Care 75.91 17.97 4.22 2.29 33.17 44.85 3,404.56 806.13 102.65 رعاية

Farm Superstore 132.43 17.95 7.38 4.21 31.43 25.00 3,310.75 448.87 105.34 اأ�سواق املزرعة

Al Hammadi 88.10 16.81 5.24 1.62 54.41 75.00 6,607.50 1,260.68 121.43 احلمادي

SASCO 32.23 16.58 1.94 1.22 26.53 45.00 1,450.35 746.04 54.68 خدمات ال�سيارات

Thim›ar 91.96 5.81 15.83 1.77 51.88 10.00 919.60 58.11 17.73 ثمار

Fitaihi Group 25.17 13.62 1.85 0.73 34.38 55.00 1,384.35 749.15 40.26 جمموعة فتيحي

Jarir 201.47 13.57 14.85 7.59 26.56 90.00 18,132.30 1,221.22 682.76 جرير

Aldrees 58.96 13.06 4.51 2.92 20.22 40.00 2,358.40 522.51 116.61 الدري�س

AlHokair 125.51 10.96 11.45 3.80 33.05 210.00 26,357.10 2,302.02 797.45  احلكري 

Alkhaleej Trng 69.04 12.44 5.55 2.49 27.75 35.00 2,416.40 435.56 87.07 اخلليج للتدريب

Total Retail Sector - 15.00 7.26 3.57 30.47 802.05 87,324.72 12,034.51 2,866.00 اإجمايل قطاع التجزئة

Gas & Industrialization 34.44 13.47 2.56 1.49 23.18 75.00 2,583.00 1,010.60 111.43 الغاز والت�سنيع

Saudi Electricity 17.25 14.08 1.23 1.18 14.56 4,166.59 71,873.74 58,659.84 4,935.98 كهرباء ال�سعودية

Total Energy & Utilities 
Sector

- 14.07 1.25 1.19 14.75 4,241.59 74,456.74 59,670.44 5,047.42 اإجمايل قطاع الطاقة واملرافق اخلدمية

SAVOLA Group 83.16 18.52 4.49 3.67 22.68 533.98 44,405.83 9,888.72 1,958.05 جمموعة �سافول

WAFRAH 57.96 11.25 5.15 0.28 210.38 20.00 1,159.20 225.06 5.51 وفرة

SADAFCO 124.04 25.94 4.78 5.30 23.39 32.50 4,031.30 843.19 172.34 �سدافكو 
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Company

Close  
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(SAR)
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Almarai 80.58 17.05 4.73 2.59 31.08 600.00 48,348.00 10,230.55 1,555.76 املراعي

Anaam Holding 41.04 9.25 4.44 -1.45 (M)  (س) 19.60 804.38 181.25 -28.35 اأنعام القاب�سة

H B 83.40 19.82 4.21 3.02 27.58 28.57 2,382.86 566.32 86.39 حلواين اإخوان

Herfy Foods 102.57 13.89 7.38 4.20 24.41 46.20 4,738.73 641.70 194.14 هريف لالأغذية

Catering 189.98 14.65 12.97 7.16 26.55 82.00 15,578.36 1,201.05 586.75 التموين

NADEC 45.30 17.21 2.63 1.44 31.52 70.00 3,171.00 1,204.47 100.59 نادك

Qassim Agriculture 17.22 6.80 2.53 -0.27 (M)  (س) 50.00 861.00 339.81 -13.74 الق�سيم الزراعيه

Tabuk Agriculture 43.48 17.50 2.48 0.08 567.25 20.00 869.60 350.05 1.53 تبوك الزراعيه

Saudi Fisheries 40.89 5.18 7.89 -0.89 (M)  (س) 53.54 2,189.15 277.53 -47.49 الأ�سماك

Sharqiya Dev Co 109.92 7.85 13.99 -0.66 (M)  (س) 7.50 824.40 58.91 -4.95 ال�سرقية للتنمية

Jouff Agriculture 53.58 23.53 2.28 3.50 15.31 30.00 1,607.40 705.84 105.02 اجلوف الزراعيه

Bishah Agriculture* 69.75 - - - - 5.00 348.75 - - * بي�سة الزراعيه 

Jazan Development 20.75 11.90 1.74 -0.68 (M)  (س) 50.00 1,037.50 595.06 -33.85 جازان للتنمية

Total Agriculture & Food 
Industries

- 16.56 4.85 2.81 26.50 1,648.89 132,357.47 27,309.50 4,637.70
 اإجمايل قطاع الزراعة وال�سناعات

الغذائية

STC 74.35 29.36 2.53 6.10 12.19 2,000.00 148,700.00 58,713.98 12,202.56 الت�سالت

Etihad Etisalat 90.20 32.14 2.81 8.36 10.79 770.00 69,454.00 24,751.35 6,437.39 احتاد ات�سالت

Zain KSA 10.66 5.63 1.89 -1.42 (M)  (س) 1,080.10 11,513.87 6,077.08 -1,530.41  زين ال�سعودية

Atheeb Telecom 11.22 4.74 2.37 -0.74 (M)  (س) 157.50 1,767.15 747.17 -116.54 عذيب لالت�سالت

Almutakamela * 24.30 - - - - 100.00 2,430.00 - - املتكاملة *

Total Telecomm. & 
Information Tech. Sector

- 21.98 2.59 4.14 11.70 4,107.60 233,865.02 90,289.58 16,993.00 اإجمايل قطاع الت�سالت وتقنية املعلومات

Tawuniya 69.29 18.21 3.81 -3.05 (M)  (س) 100.00 6,929.00 1,821.01 -304.92 التعاونية

ANB Insurance 74.63 7.77 9.60 -1.03 (M)  (س) 17.50 1,306.03 136.05 -18.10 العربي للتاأمني

Jazira Takaful 79.95 9.97 8.02 0.08 981.15 35.00 2,798.25 349.07 2.85 جزيرة تكافل

Malath Insurance 27.08 9.26 2.93 -1.36 (M)  (س) 30.00 812.40 277.66 -40.88 مالذ للتاأمني

MEDGULF 64.05 10.91 5.87 -1.38 (M)  (س) 100.00 6,405.00 1,091.44 -138.19 ميدغلف للتاأمني

ALLIANZE SF 58.79 8.49 6.93 0.13 443.53 20.00 1,175.80 169.75 2.65 األيانز اإ�س اإف

SALAMA 38.93 3.13 12.44 -2.69 (M)  (س) 10.00 389.30 31.29 -26.95 �سالمة

Walaa Insurance 34.73 9.26 3.75 -0.41 (M)  (س) 20.00 694.60 185.10 -8.22 ولء للتاأمني

Arabian Shield 52.36 11.92 4.39 0.40 132.41 20.00 1,047.20 238.34 7.91 الدرع العربي

SABB Takaful 51.83 10.27 5.04 0.47 109.56 34.00 1,762.22 349.32 16.08 �ساب تكافل

SANAD * 15.23 - - - - 20.00 304.60 - - * �سند
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SAICO 54.60 5.88 9.29 -1.15 (M)  (س) 10.00 546.00 58.77 -11.53 �سايكو

WAFA Insurance 39.25 2.72 14.43 -1.08 (M)  (س) 10.00 392.50 27.20 -10.79 وفا للتاأمني

Gulf Union 28.33 5.36 5.29 -0.74 (M)  (س) 22.00 623.26 117.83 -16.28 اإحتاد اخلليج

ATC 68.80 8.98 7.67 0.88 78.46 16.67 1,146.67 149.60 14.61 الأهلي للتكافل

Al - Ahlia 20.74 0.80 25.91 -0.59 (M)  (س) 32.00 663.68 25.62 -18.90 الأهلية

ACIG 28.10 5.32 5.28 0.69 40.67 20.00 562.00 106.38 13.82 اأ�سيج

AICC 21.32 2.63 8.12 -2.21 (M)  (س) 20.00 426.40 52.53 -44.17 التاأمني العربية

Trade Union 34.74 9.41 3.69 -2.30 (M)  (س) 27.50 955.35 258.89 -63.24 الحتاد التجاري

Sagr Insurnce 48.76 13.07 3.73 1.22 40.10 25.00 1,219.00 326.84 30.40 ال�سقر للتاأمني

U C A 29.34 7.83 3.75 -4.22 (M)  (س) 28.00 821.52 219.16 -118.11 املتحدة للتاأمني

Saudi Re 12.65 8.30 1.52 -0.98 (M)  (س) 100.00 1,265.00 829.93 -97.93 الإعادة ال�سعودية

Bupa Arabia 143.06 18.70 7.65 4.56 31.34 40.00 5,722.40 747.89 182.59 بوبا العربية

* Weqaya Takaful 19.39 - - - - 20.00 387.80 - - وقاية للتكافل *

Al Rajhi Takaful 55.12 5.10 10.81 0.58 95.35 20.00 1,102.40 102.01 11.56  تكافل الراجحي

ACE 80.61 17.38 4.64 0.80 100.59 10.00 806.10 173.81 8.01 اي�س

AXA - Cooperative 68.22 10.08 6.77 0.56 121.70 20.00 1,364.40 201.61 11.21 اك�سا - التعاونية

Gulf General 44.98 9.43 4.77 0.55 81.70 20.00 899.60 188.59 11.01 اخلليجية العامة

Buruj 55.96 5.66 9.88 0.31 179.80 13.00 727.48 73.64 4.05 بروج للتامني

Al Alamiyah 106.61 4.31 24.71 -2.14 (M)  (س) 20.00 2,132.20 86.29 -42.73 العاملية

Solidarity 26.28 5.35 4.91 -2.40 (M)  (س) 55.50 1,458.54 296.91 -133.13 �سوليدرتي تكافل

Wataniya 93.14 5.64 16.50 -2.66 (M)  (س) 10.00 931.40 56.44 -26.62 الوطنية

Amana Insurance 31.60 5.44 5.81 -0.60 (M)  (س) 32.00 1,011.20 174.13 -19.16 امانة للتامني

Enaya 42.24 6.87 6.15 -1.39 (M)  (س) 40.00 1,689.60 274.85 -55.63 عناية

Alinma Tokio M 65.68 5.10 12.88 -1.78 (M)  (س) 20.00 1,313.60 102.00 -35.54 الإمناء طوكيو م

Total Insurance Sector - 8.96 5.57 -0.88 64.19 1,038.17 51,792.49 9,299.90 -914.23 اإجمايل قطاع التاأمني

SARCO 84.77 42.44 2.00 1.18 71.64 15.00 1,271.55 636.66 17.75  امل�سايف 

Saudi Advanced 27.59 20.25 1.36 0.28 97.69 43.20 1,191.89 874.75 12.20 املتطورة

Al Ahsa for Dev. 19.15 10.76 1.78 0.16 120.30 49.00 938.35 527.42 7.80 الح�ساء للتنميه

SISCO 19.52 12.63 1.55 0.84 23.25 68.00 1,327.36 859.13 57.10 �سي�سكو

Assir 35.22 21.10 1.67 1.47 23.90 126.39 4,451.42 2,666.28 186.23 ع�سري

Al Baha * 13.50 - - - - 15.00 202.50 - - الباحة*
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ب�����رع�����اي�����ة ملخص السوق - الشهري

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�صركة
�سعر الإغالق

 القيمه
الدفرتيه

 ال�سعر/القيمه
الدفرتيه

 العائد على
ال�سهم

ال�صعر للعائد
 الأ�سهم امل�سدره

))مليون
 القيمه ال�سوقيه

))مليون
 حقوق امل�ساهمني

))مليون
 �صايف الدخل

))مليون

Kingdom 23.81 8.55 2.78 0.21 111.80 3,705.88 88,237.06 31,703.03 789.25 اململكة

Total Multi-Investment 
Sector

- 9.26 2.62 0.27 91.02 4,022.47 97,620.12 37,267.26 1,070.33 اإجمايل قطاع �سركات ال�ستثمار املتعدد

Takween 55.92 13.43 4.17 1.39 40.25 35.00 1,957.20 469.89 48.62 تكوين

BCI 42.45 16.48 2.58 0.94 44.99 27.50 1,167.38 453.30 25.95 بى �سى اآى

MA›ADEN 40.65 21.90 1.86 2.05 19.81 925.00 37,601.25 20,255.73 1,898.18 معادن

Astra Indust 51.33 23.82 2.16 2.55 20.12 74.12 3,804.46 1,765.12 189.13 اأ�سرتا ال�سناعية

ALSorayai 25.34 12.85 1.97 -0.10 (M)  (س) 37.50 950.25 481.90 -3.88 جمموعة ال�سريع

Shaker 87.38 27.69 3.16 11.53 7.58 35.00 3,058.30 969.08 403.43 �ساكر

Pharmaceutical 50.41 31.84 1.58 2.33 21.65 120.00 6,049.20 3,820.68 279.47 الدوائية

Glass 45.84 19.49 2.35 1.74 26.38 30.00 1,375.20 584.74 52.14 زجاج

FIPCO 68.51 15.17 4.52 2.21 30.99 11.50 787.87 174.48 25.42 فيبكو

Maadaniyah 57.13 13.69 4.17 0.71 80.02 28.11 1,606.04 384.84 20.07 معدنية

Saudi Chemical 76.00 24.76 3.07 4.94 15.37 63.24 4,806.24 1,565.86 312.71 الكيميائيه ال�سعوديه

SPM 40.72 15.42 2.64 0.93 43.81 45.00 1,832.40 693.98 41.83 �سناعة الورق

AlAbdullatif 47.85 15.87 3.01 3.10 15.43 81.25 3,887.81 1,289.84 252.00 العبداللطيف

Saudi Export 68.97 12.00 5.75 0.41 166.45 10.80 744.88 129.58 4.48 ال�سادرات

Total Industrial Investment 
Sector

- 21.68 2.11 2.33 19.93 1,524.02 69,628.47 33,039.02 3,549.55 اإجمايل قطاع ال�ستثمار ال�سناعي

ASLAK 49.90 12.04 4.15 2.48 20.15 43.88 2,189.36 528.18 108.66 اأ�سالك

Bawan 78.55 14.62 5.37 3.55 22.10 50.00 3,927.50 731.06 177.69  بوان

MMG * 12.55 - - - - 125.00 1,568.75 - - جمموعة املعجل *

SSP 38.01 15.66 2.43 0.94 40.58 51.00 1,938.51 798.84 47.77 الأنابيب ال�سعودية

ALKHODARI 63.10 15.54 4.06 1.15 54.78 53.13 3,352.19 825.56 61.20 اخل�سري

Ceramic 145.89 42.10 3.47 8.44 17.28 37.50 5,470.88 1,578.60 316.56 اخلزف

Gypsum 37.61 14.78 2.54 0.45 84.10 31.67 1,190.98 468.06 14.16 اجلب�س

Cables 13.25 7.52 1.76 -2.29 (M)  (س) 76.00 1,007.00 571.38 -174.40 الكابالت

Saudi Industrial 22.30 10.71 2.08 1.03 21.64 40.00 892.00 428.55 41.22 �سدق

Amiantit 18.85 12.85 1.47 0.84 22.50 115.50 2,177.18 1,484.17 96.77 اميانتيت

Pipes 32.97 17.25 1.91 0.30 109.43 40.00 1,318.80 690.04 12.05 اأنابيب

Zamil Industrial 68.00 28.10 2.42 4.13 16.45 60.00 4,080.00 1,686.05 248.09 الزامل لل�سناعة

AL Babtain 44.72 16.33 2.74 2.28 19.59 42.63 1,906.47 695.97 97.30 البابطني

SVCP 106.03 16.20 6.55 6.17 17.17 15.00 1,590.45 242.97 92.62 الفخارية
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Sponsored by: 
Market Summary - Monthly

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
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(SAR)

P/B Value
EPS 

(SAR)
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Issued Shares 
(mn)

Market Cap. 
(mn)

Shareholders› 
Equity (mn)

Net Income 
(mn)

ال�صركة
�سعر الإغالق

 القيمه
الدفرتيه

 ال�سعر/القيمه
الدفرتيه

 العائد على
ال�سهم

ال�صعر للعائد
 الأ�سهم امل�سدره

))مليون
 القيمه ال�سوقيه

))مليون
 حقوق امل�ساهمني

))مليون
 �صايف الدخل

))مليون

MESC 19.09 8.44 2.26 0.33 58.42 60.00 1,145.40 506.64 19.61 م�سك

Red Sea 60.47 15.07 4.01 2.87 21.07 60.00 3,628.20 904.13 172.23 البحر الأحمر

Total Building & 
Constructuion Sector

- 13.47 3.08 1.48 23.11 901.30 37,383.67 12,140.19 1,331.52 اإجمايل قطاع الت�سييد والبناء

Real Estate 47.66 27.98 1.70 1.53 31.16 120.00 5,719.20 3,357.27 183.54 العقارية

Taiba 46.29 23.15 2.00 1.64 28.22 150.00 6,943.50 3,471.84 246.08 طيبة لال�ستثمار

Makkah 84.43 42.94 1.97 1.85 45.57 164.82 13,915.44 7,077.26 305.37  مكة لالن�ساء 

Arriyadh Development 24.69 12.22 2.02 1.38 17.85 133.33 3,292.00 1,629.21 184.45 التعمري

Emaar E .C 17.42 9.53 1.83 0.59 29.55 850.00 14,807.00 8,098.97 501.03 اإعمار

Jabal Omar 52.65 9.57 5.50 -0.02 (M)  (س) 929.40 48,932.91 8,896.97 -22.20 جبل عمر

Dar Al Arkan 13.92 16.08 0.87 0.66 21.19 1,080.00 15,033.60 17,362.02 709.35 دار الأركان

KEC 24.00 9.42 2.55 0.09 274.06 339.30 8,143.20 3,195.75 29.71 مدينة املعرفة

Total Real Estate 
development Sector

- 14.09 2.20 0.57 31.42 3,766.85 116,786.85 53,089.28 2,137.34 اإجمايل قطاع التطوير العقاري

Bahri 38.22 14.87 2.57 1.90 20.13 393.75 15,049.13 5,854.50 747.76 البحري

SAPTCO 38.93 11.59 3.36 0.52 75.07 125.00 4,866.25 1,449.34 64.83 النقل اجلماعي

Mubarrad 50.46 13.23 3.81 5.38 9.37 18.00 908.28 238.13 96.92 مربد

Budget Saudi 79.62 17.24 4.62 3.89 20.48 40.67 3,237.88 701.17 158.11 بدجت ال�سعودية

Total Transport Sector - 14.28 2.92 1.85 22.54 577.42 24,061.54 8,243.14 1,067.61 اإجمايل قطاع النقل

Tihama 99.58 11.23 8.87 -3.54 (M)  (س) 15.00 1,493.70 168.43 -53.05 تهامة لالإعالن

SRMG 21.06 14.37 1.47 -0.65 (M)  (س) 80.00 1,684.80 1,149.76 -51.72 الأبحاث و الت�سويق

SPPC 26.39 14.80 1.78 0.67 39.62 60.00 1,583.40 887.86 39.97 طباعة وتغليف

Total Media & Publishing 
Sector

- 14.23 2.16 -0.42 39.62 155.00 4,761.90 2,206.05 -64.80 اإجمايل قطاع العالم والن�سر

ALTAYYAR 144.34 17.67 8.17 7.11 20.29 150.00 21,651.00 2,649.99 1,067.18 الطيار

Al Hokair Group 87.20 13.18 6.62 3.58 24.33 55.00 4,796.00 724.72 197.14 جمموعة احلكري

Hotels 40.73 18.26 2.23 1.56 26.06 100.00 4,073.00 1,826.27 156.30 الفنادق

Shams 68.75 8.95 7.68 0.49 139.23 10.15 697.81 90.89 5.01 �سم�س

Total Hotel & Tourism 
Sector

- 16.79 5.90 4.52 21.90 315.15 31,217.81 5,291.86 1,425.63 اإجمايل قطاع الفنادق وال�سياحة

Market - 18.35 2.59 2.43 17.83 46,506.77 2,213,407.31 853,543.78 112,875.43 اجمايل ال�سوق
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Corporate Actions
•	 Aldrees	 Petroleum	 &	 Transport	

Services	Co.	 increased	 its	paid	up	
capital	by	issuing	one	bonus	share	
for	every	3	shares,	 raising	 its	 total	
number	of	issued	shares	to	40	mil-
lion.	Effective	05/03/2014.

•	 Arab	National	 Bank	 	 increased	 its	
paid	 up	 capital	 by	 issuing	 three	
bonus	 shares	 for	 every	 17	 shares,	
raising	 its	 total	 number	 of	 issued	
shares	 to	 1,000	 million.	 Effective	
17/03/2014.

•	 Saudi	 Hollandi	 Bank	 increased	 its	
paid	 up	 capital	 by	 issuing	 one	
bonus	 share	 for	 every	 5	 shares,	
raising	 its	 total	 number	 of	 issued	
shares	 to	 476.28	million.	 Effective	
18/03/2014.

•	 	National	Agriculture	Development	
Co	)NADEC).	increased	its	paid	up	
capital	by	issuing	one	bonus	share	
for	every	6	shares,	 raising	 its	 total	
number	of	issued	shares	to	70	mil-
lion.	Effective	19/03/2014.

•	 Samba	 Financial	 Group	 increased	
its	paid	up	capital	by	 issuing	one	
bonus	 share	 for	 every	 3	 shares,	
raising	 its	 total	 number	 of	 issued	
shares	 to	 1,200	 million.	 Effective	
20/03/2014.

•	 Al-Tayyar	Travel	Group	Holding	Co.	
increased	 its	 paid	 up	 capital	 by	
issuing	one	bonus	share	for	every	
4	 shares,	 raising	 its	 total	 number	
of	 issued	 shares	 to	 150	 million.	
Effective	20/03/2014.

•	 Al-Jouf	 Agriculture	 Development	
Co.	 increased	 its	 paid	 up	 capital	
by	 issuing	 one	 bonus	 share	 for	
every	5	shares,	raising	its	total	num-
ber	of	 issued	shares	to	30	million.	
Effective	24/03/2014.

•	 Arabian	 Cement	 Co.	 increased	
its	paid	up	capital	by	 issuing	one	
bonus	 share	 for	 every	 4	 shares,	
raising	 its	 total	 number	 of	 issued	
shares	 to	 100	 million.	 Effective	
01/04/2014.

•	 The	 Saudi	 Investment	 Bank.	
increased	 its	 paid	 up	 capital	 by	

issuing	one	bonus	share	for	every	
11	shares,	raising	its	total	number	
of	 issued	 shares	 to	 600	 million.	
Effective	01/04/2014.

•	 	Abdullah	 Al	 Othaim	 Markets	
Company	 increased	 its	 paid	 up	
capital	by	issuing	one	bonus	share	
for	every	one	share,	raising	its	total	
number	of	issued	shares	to	45	mil-
lion.	Effective	06/04/2014.

•	 United	 Wire	 Factories	 Company.	
increased	 its	 paid	 up	 capital	 by	
issuing	one	bonus	share	for	every	
8	 shares,	 raising	 its	 total	 number	
of	issued	shares	to	43.875	million.	
Effective	06/04/2014.

•	 Arriyadh	 Development	 Co.	
increased	 its	 paid	 up	 capital	 by	
issuing	one	bonus	share	for	every	
3	 shares,	 raising	 its	 total	 number	
of	issued	shares	to	133.33	million.	
Effective	14/04/2014.

•	 Al	Rajhi	Bank.	increased	its	paid	up	
capital	by	issuing	one	bonus	share	
for	every	12	shares,	raising	its	total	
number	of	 issued	 shares	 to	1,625	
million.	Effective	14/04/2014.

•	 Alkhaleej	 Training	 and	 Education	
Co.	 increased	 its	 paid	 up	 capital	
by	 issuing	 one	 bonus	 share	 for	
every	6	shares,	raising	its	total	num-
ber	of	 issued	shares	to	35	million.	
Effective	15/04/2014.

•	 Banque	 Saudi	 Fransi.	 increased	
its	paid	up	capital	by	 issuing	one	
bonus	 share	 for	 every	 3	 shares,	
raising	 its	 total	 number	 of	 issued	
shares	 to	 1,205	 million.	 Effective	
16/04/2014.

•	 United	International	Transportation	
Co.	increased	its	paid	up	capital	by	
issuing	one	bonus	share	for	every	
3	 shares,	 raising	 its	 total	 number	
of	issued	shares	to	40.667	million.	
Effective	17/04/2014.

•	 Saudi	 Pharmaceutical	 Indust.&	
Med.	Appliances	Corp.	increased	its	
paid	up	capital	by	issuing	9	bonus	
shares	 for	every	17	shares,	 raising	
its	total	number	of	issued	shares	to	

120	million.	Effective	17/04/2014.
•	 Red	Sea	Housing	Services	Company	

increased	 its	 paid	 up	 capital	 by	
issuing	one	bonus	share	for	every	
2	 shares,	 raising	 its	 total	 number	
of	 issued	 shares	 to	 60	 million.	
Effective	24/04/2014.

•	 Saudi	 Paper	 Manufacturing	 Co.	
increased	 its	 paid	 up	 capital	 by	
issuing	one	bonus	share	for	every	
5	 shares,	 raising	 its	 total	 number	
of	 issued	 shares	 to	 45	 million.	
Effective	04/05/2014.

•	 Bank	AlJazira	increased	its	paid	up	
capital	by	issuing	one	bonus	share	
for	every	3	shares,	 raising	 its	 total	
number	 of	 issued	 shares	 to	 400	
million.	Effective	20/05/2014.

•	 Riyad	 Bank	 increased	 its	 paid	 up	
capital	by	issuing	one	bonus	share	
for	every	one	share,	raising	its	total	
number	of	 issued	 shares	 to	3,000	
million.	Effective	26/05/2014.

•	 The	National	Shipping	Co.	of	Saudi	
Arabia	 increased	 its	paid	up	capi-
tal	 from	SAR	3,150	million	 to	SAR	
3,937.50	 million	 through	 issuing	
78,750,000		new	shares	and	merger	
of	 the	 entire	 Vela	 company	 fleet	
and	operations	with	Bahri.	Effective	
Sunday	22/06/2014.

•	 Al-Ahlia	 Insurance	 Company		
increased	 its	 paid	 up	 capital	 by	
offering	 22	 million	 new	 shares	
“Rights	 Issue”	at	a	price	of	SAR	10	
per	 share,	 raising	 its	 total	 num-
ber	of	 issued	shares	to	32	million.	
Effective	01/07/2014.

•	 Herfy	Food	Services	Co	 increased	
its	paid	up	capital	by	 issuing	Two	
bonus	 shares	 for	 every	 5	 shares,	
raising	 its	 total	 number	 of	 issued	
shares	 to	 46.20	 million.	 Effective	
06/07/2014.

•	 Fawaz	Abdulaziz	AlHokair	Company	
increased	 its	 paid	 up	 capital	 by	
issuing	one	bonus	share	for	every	
share,	 raising	 its	 total	 number	
of	 issued	 shares	 to	 210	 million.	
Effective	14/07/2014.
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At	 the	end	of	 the	1st	nine	months	
2014	 TADAWUL	 All	 Share	 Index	 (TASI)	
closed	 at	 a	 level	 of	 10,854.79	 points,	
gained	 2,889.88	 points	 (36.28%)	 over	
the	 close	 of	 the	 same	 period	 of	 the	
previous	year.	

On	an	YTD	basis	TASI	gained	27.17%	
(2,319.19	 points).	 Highest	 close	 level	
for	the	 index	during	the	period	was	at	
11,149.36	points	on	09/09/2014.

Total	equity	market	capitalization	at	
the	 end	 of	 the	 1st	 nine	months	 2014	

reached	SAR	2,213.41	billion	(US$	590.24	
billion),	 increased	by	39.58	%	over	 the	
end	of	the	1st	nine	months	of	the	previ-
ous	year.	The	total	value	of	shares	traded	
for	 the	1st	nine	months	2014	 reached	
SAR	1,655.92	billion	 	 	 	 (US$	441.58	bil-
lion),	increased	by	54.02%	over	the	same	
period	of	the	previous	year.

The	total	number	of	shares	traded*	
reached	54.33	billion	shares	for	the	1st	
nine	months	 2014	 compared	 to	 42.27	
billion	shares	traded	during	the	1st	nine	

months	of	the	previous	year,	increased	
by	 28.54%.	The	 total	 number	 of	 trans-
actions	 executed	 during	 the	 1st	 nine	
months	 2014	 reached	 27.22	 million	
compared	 to	 23.76	million	 trades	dur-
ing	the	1st	nine	months	of	the	previous	
year,		increased	by	14.54%.

*	Adjusted	to	all	corporate	actions	during	
the	period.

Number	of	 trading	days	during	the	1st		
nine		months		2014		were	189,	against	187		
trading	 days	 for	 the	 	 same	 period	 of	 	 the	
previous	year.

Value of Shares Traded Reached SAR 1,655.92  billion
27.22 million Transactions Executed during 1st Nine Months 2014

New Listing during 
1st Nine Months 2014 

On	 Sunday	 16/02/2014	 Saudi	 Marketing	
Company.	was	listed	(with	a	paid	up	capital	of	SAR	
250	million	divided	into	25	million	shares).	The	com-
pany	offered	7.50	million	shares	at	SAR	36	per	share.

On	Thursday	12/06/2014	Umm	Al-Qura	Cement	
Company.	was	listed	(with	a	paid	up	capital	of	SAR	
550	million	divided	into	55	million	shares).	The	com-
pany	offered	27.50	million	shares	at	SAR	10	per	share.

On	Thursday	26/06/2014	Abdulmohsen	Alhokair	
group	for	Tourism	and	Development	Co.	was	listed	
(with	a	paid	up	capital	of	SAR	550	million	divided	
into	55	million	shares).	The	company	offered	16.50	
million	shares	at	SAR	50	per	share.

On	Tuesday	15/07/2014	Al	Hammadi	Company	
For	Development	and	Investment.	was	listed	(with	
a	paid	up	capital	of	SAR	750	million	divided	into	75	
million	 shares).	 The	 company	 offered	 22.50	million	
shares	at	SAR	28	per	share.

Initial Public Offerings (IPOs)
Saudi Marketing Company
Share	Capital:	SAR	250		million	divided	into	25	million	shares.
Offer	Shares:	7.50	million	shares	(30%	of	its	issued	shares).
Offer	Price:		SAR	36	per	share.
Offer	Period:	From	22/01/2014	to	28/01/2014.

Umm Al-Qura Cement Company
Share	Capital:	SAR	550		million	divided	into	55	million	shares.
Offer	Shares:	27.50		million	shares	(50%	of	its	issued	shares).
Offer	Price:		SAR	10	per	share.
Offer	Period:	From	29/04/2014	to	05/05/2014.

Abdulmohsen Alhokair group for 
Tourism and Development Co

Share	Capital:	SAR	550		million	divided	into	55	million	shares.
Offer	Shares:	16.	50		million	shares	(30%	of	its	issued	shares).
Offer	Price:		SAR	50	per	share.
Offer	Period:	From	28/05/2014	to	03/06/2014.

Al Hammadi Company for 
Development & Investment

Share	Capital:	SAR	750		million	divided	into	75	million	shares.
Offer	Shares:	22.50		million	shares	(30%	of	its	issued	shares).
Offer	Price:		SAR	28	per	share.
Offer	Period:	From	11/06/2014	to	17/06/2014.

Shares Trading Suspension
CMA	Board	issued	a	resolution	to	suspend	trading	on	the	

shares	of	Saudi	 Indian	Company	for	Co-	operative	 Insurance	
(WAFA)	 in	 the	 Saudi	 Stock	 Exchange	 (Tadawul),	 effective	
Wednesday	22/01/2014

CMA	Board	issued	a	resolution	to	suspend	trading	on	the	
shares	of		Weqaya	Takaful	insurance	and	reinsurance	company	
in	the	Saudi	Stock	Exchange	(Tadawul),	effective	Wednesday	
26/02/2014.

CMA	Board	issued	a	resolution	to	suspend	trading	on	the	
shares	of		Weqaya	Takaful	insurance	and	reinsurance	company	
in	the	Saudi	Stock	Exchange	(Tadawul),	effective	Wednesday	
04/06/2014.

CMA	 Board	 issued	 a	 resolution	 to	 suspend	 trading	 on	
the	shares	of		Etihad	Atheeb	Telecom.	Co.	in	the	Saudi	Stock	
Exchange	(Tadawul),	effective	Thursday	05/06/2014.

CMA	 Board	 issued	 a	 resolution	 to	 suspend	 trading	 on	
the	shares	of		Sanad	Insurance	and	Reinsurance	Cooperative	
Company	 in	 the	 Saudi	 Stock	 Exchange	 (Tadawul),	 effective	
Sunday	07/09/2014.

Sponsored by: 
Market Summary - Nine Months
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Tabuk	Agriculture	Development	Company	("Tadco")	sub-
mitted	a	request	to	the	CMA	to	approve	its	SAR	250,000,000	
capital	increase	by	way	of	rights	issue.	The	price	and	number	
of	the	new	shares	to	be	offered	will	be	determined	through	
the	 company's	 extraordinary	 general	 assembly	 meeting,	
which	will	be	determined	by	the	Company’s	board	of	direc-
tors	at	a	later	date	and	must	be	held	within	six	months	from	
this	approval	date.	

After	reviewing	the	Company’s	application	in	light	of	the	
governing	 regulatory	 requirements,	 and	 the	 quantitative	
and	qualitative	criteria	applicable	to	all	companies	request-
ing	 a	 capital	 increase,	 the	CMA's	 Board	of	Commissioners	
has	issued	its	resolution	approving	Tadco's	capital	increase	
request,	which	is	to	be	conducted	in	accordance	with	the	
tradable	rights	framework.	The	rights	issue	prospectus	will	
be	posted	and	made	available	to	the	public	at	a	later	time.

An	 investment	 decision	 based	 any	 company’s	 board	
recommendation	to	increase	its	capital	or	the	CMA’s	approval	
without	carefully	reading	the	rights	issue	prospectus	or	fully	
reviewing	its	content	may	involve	high	risk.	Therefore,	inves-
tors	 should	 carefully	 read	 the	 prospectus,	which	 includes	
detailed	information	on	the	company,	the	offering	and	risk	
factors.	Thus,	providing	investors	the	ability	to	evaluate	the	
viability	of	 investing	 in	the	offer,	 taking	 into	consideration	
the	 associated	 risks.	 If	 the	 prospectus	 proves	 difficult	 to	
understand,	it	is	recommended	to	consult	with	an	authorized	
financial	advisor	prior	to	any	investment	decision.

The	CMA’s	Board	approval	of	 the	offer	 should	never	be	
considered	as	a	recommendation	to	invest	in	the	company.	
The	 Board's	 approval	 of	 the	 offer	 merely	 means	 that	 the	
legal	 requirements	 as	 per	 the	 Capital	 Market	 Law	 and	 its	
Implementing	Regulations	have	been	met.

The CMA Approves Tabuk Agriculture 
Development Company's (Tadco) 

request to increase its capital by way 
of rights issue

The	CMA's	Board	has	issued	its	resolution	approv-
ing	The	 offering	 of	 (500,000,000)	 shares	 owned	 by	
Public	 Investment	 Fund,	 representing	 (25%)	 of	 the	
National	Commercial	Bank's	(the	"Bank")	share	capital.	
(300,000,000)	shares,	representing	(15%)	of	the	Bank’s	
share	 capital,	 will	 be	 allocated	 to	 Saudi	 Individual	
Investors,	while	 the	 remaining	 (200,000,000)	 shares,	
representing	 (10%)	 of	 the	 Bank’s	 share	 capital,	 will	
be	 allocated	 to	 The	 Public	 Pension	 Agency.	 The	
Bank's	shares	will	be	offered	during	the	period	from	
25/12/1435H	to	09/01/1436H,	which	corresponds	to	
the	period	from	19/10/2014G	to	02/11/2014G.	

The	 Bank's	 prospectus	will	 be	 published	within	
sufficient	 time	prior	 to	 the	start	of	 the	subscription	
period.	 The	 prospectus	 must	 include	 all	 relevant	
information	that	the	investor	needs	to	know	before	
making	an	investment	decision,	including	the	share	
price,	Bank's	financial	statements,	activities	and	man-
agement.	

A	subscription	decision	without	reading	the	pro-
spectus	carefully	or	 fully	 reviewing	 its	content	may	
involve	high	risk.	Therefore,	investors	should	carefully	
read	the	prospectus,	which	includes	detailed	informa-
tion	on	the	bank,	the	offering	and	risk	factors.	Thus,	
providing	potential	 investors	 the	ability	 to	evaluate	
the	viability	of	 investing	 in	 the	offering,	 taking	 into	
consideration	the	associated	risks.	 If	the	prospectus	
proves	difficult	to	understand,	it	is	recommended	to	
consult	with	an	authorized	financial	advisor	prior	to	
making	any	investment	decision.	

The	 CMA’s	 Board	 approval	 of	 the	 offer	 should	
never	be	considered	as	a	 recommendation	 to	sub-
scribe	 in	 the	offering	of	 any	 specific	 company.	The	
Board's	approval	of	the	offer	merely	means	that	the	
legal	requirements	as	per	the	Capital	Market	Law	and	
its	Implementing	Regulations	have	been	met.

The CMA announces the Initial 
Public Offering of 

The National Commercial Bank
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News

Saudi	Arabian	Mining	Company	("Ma’aden")	submitted	
a	 request	 to	 the	CMA	to	approve	 its	SAR	5,600,000,000	
capital	increase	by	way	of	rights	issue.	The	price	and	num-
ber	of	the	new	shares	to	be	offered	will	be	determined	
through	the	company's	extraordinary	general	assembly	
meeting,	 which	will	 be	 determined	 by	 the	 Company’s	
board	of	directors	at	a	later	date	and	must	be	held	within	
six	months	from	this	approval	date.	

After	reviewing	the	Company’s	application	in	light	of	

the	 governing	 regulatory	 requirements,	 and	 the	 quan-
titative	 and	 qualitative	 criteria	 applicable	 to	 all	 com-
panies	 requesting	 a	 capital	 increase,	 the	 CMA's	 Board	
of	 Commissioners	 has	 issued	 its	 resolution	 approving	
Ma’aden’s	 capital	 increase	 request,	which	 is	 to	be	 con-
ducted	in	accordance	with	the	tradable	rights	framework.	
The	 rights	 issue	 prospectus	 will	 be	 posted	 and	 made	
available	to	the	public	at	a	later	time.

The CMA Approves Saudi Arabian Mining Company's Request to 
Increase its Capital by way of Rights Issue

The	CMA	Board	 has	 issued	 its	 reso-
lution	 approving	 Electrical	 Industries	
Company's	 initial	 public	 offering	 of	
(13,500,000)	 shares	 representing	 (30%)	
of	the	Company’s	share	capital.	A	portion	
of	the	offered	shares	will	be	allocated	to	
mutual	 funds	 and	 authorized	 persons.	
The	 Company's	 shares	 will	 be	 offered	
during	 the	 period	 from	 18/01/1436H	
to	 24/01/1436H,	 which	 corresponds	 to	 the	 period	 from	
11/11/2014G	to	17/11/2014G,	once	the	book-building	process	
is	complete.	

The	 Company’s	 prospectus	 will	 be	 published	 within	
sufficient	time	prior	 to	the	start	of	 the	subscription	period.	
The	 prospectus	must	 include	 all	 relevant	 information	 that	
the	 investor	 needs	 to	 know	before	making	 an	 investment	
decision,	including	the	share	price,	Company's	financial	state-
ments,	activities	and	management.	

A	subscription	decision	without	reading	the	prospectus	

The CMA announces the Initial Public Offering of 
Electrical Industries Company

carefully	 or	 fully	 reviewing	 its	 con-
tent	may	involve	high	risk.	Therefore,	
investors	 should	 carefully	 read	 the	
prospectus,	which	 includes	detailed	
information	 on	 the	 company,	 the	
offering	 and	 risk	 factors.	 Thus,	 pro-
viding	potential	 investors	the	ability	
to	evaluate	the	viability	of	 investing	
in	 the	 offering,	 taking	 into	 consid-

eration	 the	 associated	 risks.	 If	 the	 prospectus	 proves	 dif-
ficult	to	understand,	it	is	recommended	to	consult	with	an	
authorized	financial	advisor	prior	to	making	any	investment	
decision. 

The	CMA’s	Board	approval	of	 the	offer	should	never	be	
considered	as	a	recommendation	to	subscribe	in	the	offer-
ing	of	any	specific	company.	The	Board's	approval	of	the	
offer	merely	means	that	the	legal	requirements	as	per	
the	 Capital	 Market	 Law	 and	 its	 Implementing	
Regulations	have	been	met.
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The	average	oil	prices	in	the	first	nine	
months	of	2014	still	stand	at	USD106	per	
barrel.	So	there	is	an	increase	of	USD	16	
per	 barrel	 than	what	 the	 KSA	 has	 esti-
mated.	Thus,	even	if	oil	prices	fell	 in	the	
last	quarter	of	this	year	standing	at	USD	
85	 per	 barrel,	 the	 KSA's	 budget	 would	
remain	secure.

Due	to	 its	high	ability,	 the	Kingdom	
could	 adapt	 to	 the	 economic	 changes	
over	 the	 past	 five	 years.	 As	 a	 result,	 its	
budgets	of	 2010,	 2011,	 2012,	 and	2013	
had	 not	 experienced	 any	 deficit.	 It	 is	
expected	 that	 the	 budget	 of	 2014	 will	
not	 also	 see	 a	 deficit,	 Tadawul	 quoted	
economists	as	saying.

Indicators of Saudi economy 
growth 

Several	 reports	 demonstrate	 that	
Saudi	economic	growth	is	experiencing	
high	 rates	 in	 2014	 and	 in	 the	previous	
year.

Last	 April,	 International	 Monetary	
Fund	(MF)	expected	that	Saudi	economy	
would	 remain	 strong	 and	 would	 have	
remarkable	 performance	 in	 the	 next	
five	years.

According	to	the	IMF,	Saudi	GDP	on	
the	basis	 of	 purchasing	power	parity	 is	
expected	to	be	the	highest	level	among	
the	 countries	 of	 the	 Middle	 East	 and	
North	Africa	regions	by	the	end	of	2018,	
standing	at	1.26	trillion	at	the	USD	current	
value,	equivalent	to	SR4.73	trillion.

Last	March,	the	Kingdom's	economy	
has	 become	 the	 8th	 strongest	 globally	
and	the	first	one	among	Arab	countries	
in	 terms	 most	 influential	 role,	 among	
member	 states,	 on	 the	 decisions	 taken	
by	the	IMF.

At	the	same	time,	an	IMF	report	dem-
onstrated	 that	 the	 KSA's	 voting	 power	
reached	 70,592	 points	 until	 March	 21,	
2014,	making	up	2.8	percent	of	the	total	
voting	power	of	the	IMF	member	states.

Saudi	Arabia's	 share	 hits	 about	 2.93	
percent	 of	 shares	 of	 the	 IMF	 member	
states,	amounting	to	188	countries

Also	 the	 KSA	won	 the	 8th	 place	 in	
terms	of	voting	power	in	the	IMF	after	the	
United	 States,	 Japan,	 Germany,	 France,	
United	Kingdom,	China,	and	Italy.

Saudi	Arabia,	along	with	these	seven	
countries,	 is	 the	only	one	 represent-
ing	 itself	 independently	 in	 the	
IMF	 whose	 decision	 is	 taken	

by	 the	 Board	 of	 Governors,	 24,	 and	
the	Executive	Board	which	 includes	24	
executive	directors.

Eight	 members	 in	 the	 Board	 of	
Governors	 and	 Board	 of	 Executive	
Directors,	 representing	 the	 eight	 coun-
tries,	are	independent.	While,	each	one	of	
governors	and	executive	directors	repre-
sents	a	group	of	the	IMF	member	states.

In	2013,	 the	 IMF	confirmed	that	 the	
Saudi	 economy	 has	 become	 the	 third	
biggest	globally	in	terms	of	reserve	gross	
assets	 at	 the	 end	 of	 July,	 2013.	 Total	
reserves,	 including	 gold	 deposits,	 hit	
SR	 2.58	 trillion	 (USD	 688.4	 billion),	 an	
increase	of	13.7	percent	compared	with	
the	reserves	in	the	same	month	of	2012.

According	 to	 the	 IMF	 report,	 Saudi	
Arabia's	gross	reserves	are	9	times	larger	
than	Europe,	making	up	89.3	percent	of	
gross	 receipts	 of	 the	 European	 Union	
countries	 at	 the	 end	 of	 June	 2013	 and	
62.3	percent	in	2011.

The	 Kingdom	 ranked	 third	 in	 the	
world	 in	 the	current	account	 surplus	 in	
2013,	after	China	and	Germany,	standing	
at	SR	664.4	billion	(UDS	177.2	billion).

In	 2013,	 the	 IMF	 expected	 that	 the	
Saudi	economy	realized	a	surplus	stand-
ing	at	SR	536.8	billion	(USD143.1	billion),	
and	its	economy	would	maintain	its	posi-
tion	as	the	third	largest	globally	in	terms	
of	the	current	account	surplus	until	 the	
end	of	2018.

The best performance among G20
The	IMF	report	also	indicated	that	the	

Kingdom	came	third	after	China	and	India,	
as	the	best	performer	among	the	coun-

tries	of	G20	over	the	past	years.	Average	
GDP	 growth	 reached	 6.25	 percent	 per	
annum	between	 2008	 and	 2012,	while	
the	average	growth	of	the	non-oil	sector	
stood	at	7.75	percent	in	the	same	period.	
The	rise	 in	oil	prices	over	the	past	years	
has	contributed	to	strengthening	the	out-
standing	performance	of	Saudi	economy	
between	 2011	 and	 2012.	 The	 budget	
surplus	of	 the	 fiscal	 year	1432/1433	AH	
(2011)	hit	about	SR291.1	billion,	of	which	
250	billion	was	 transferred	 to	 the	Saudi	
Arabian	 Monetary	 Agency's	 account	
(SAMA)	to	build	500,000	housing	units.		

The	budget	surplus	of	the	fiscal	year	
1433/1434	AH	(2012	AD),	was	the	high-
est	level	ever,	standing	at	SR374.1	billion.

The	IMF	said	at	that	time	that	the	fol-
lowing	budgets	are	expected	to	continue	
achieving	surplus	until	the	end	of	2018

The	 budget	 surplus	 between	 2013	
and	2018	have	been	likely	to	exceed	SR	
bout	800	billion	in	spite	of	the	continued	
rise	 of	 the	 state's	 expenditure,	which	 is	
expected	to	reach	about	SR1.2	trillion	by	
the	end	of	2018.

In	the	same	context,	Standard	&	Poor’s	
has	 upgraded	 Saudi	 Arabia’s	 long-term	
sovereign	rating	outlook	from	(stable)	to	
(positive),	posting	(AA-)	in	March,	2013.

In	September,	2013,	Fitch	has	upgrad-
ed	 Saudi	 rating	 to	 a	 positive	 outlook	
posting	(AA-).

The	report	pointed	out	Saudi	foreign	
reserves	 exceeded	 the	GDP	 in	 the	 July,	
2013,	and	are	expected	to	realize	a	growth	
until	2015	due	to	the	continued	surplus	
in	the	balance	of	payments.
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Case of the Issue

Saudi Arabia's economy is safe, 
despite decline in oil prices

Despite decline in oil prices standing at USD 96 per barrel over the past month, Saudi Arabia's economy 
remains safe.

The Kingdom of Saudi Arabia (KSA) estimated a barrel of oil at USD 90 in its budget this year. It means 
that Saudi Arabia's budget in 2014 could experience a new surplus if oil prices remain above USD 90 per 
barrel.

Riyadh: «Tadawul»
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Islamic	banking	tops	the	speedy	shifts	
that	will	have	been	reinforced	by	2020,	as	
the	traditional	finance	order	would	witness	
a	 radical	 change	 toward	 Islamic	 finance,	
after	 Islamic	 banking	 assets	 realized	 an	
accumulative	growth	rate	of	16	per	cent	
over	the	period	2008-2012.

	“Islamic	 finance	 is	 not	 likely	 to	 lose	
such	 huge	momentum	 by	 2020,”	 said	 a	
report	published	by	the	Dubai	Chamber	of	
Commerce	and	Industry,	based	on	figures	
by	the	company	“Ernst	and	Young”,	whose	
analysis	 expects	 the	 compound	 annual	
growth	 rate	of	 Islamic	banking	assets	 in	
the	UAE	would	hit	17	per	cent	over	 the	
period	2013-2017.

	Focusing	on	low-risk	alternatives	has	
held	the	Islamic	finance	sector	at	bay	from	
financial	crises.	

The Gulf … broader jump forward
According	to	a	recent	biannual	report	

by	the	secretariat	general	of	the	Federation	
of	the	Gulf	Cooperation	Council	Chambers	
(FGCCC),	the	GCC	member	states	are	seek-
ing	to	raise	contribution	of	the	industrial	
sector	to	25	per	cent	of	the	bloc’s	GDP	by	
2020,	from	10	per	cent	at	present,	through	
sustainable	growth	of	the	sector	and	the	
flow	 of	 government	 and	 private	 invest-
ments	into	industrial	projects.

The	FGCCC	 report	expected	 the	vol-
ume	of	industrial	investments	in	the	GCC	
to	hit	USD	one	trillion	by	2020,	compared	
to	USD	323	billion	at	present,	as	the	indus-
trial	cities	being	constructed	at	present	will	
be	completed.

According	to	the	report,	The	GCC	has	
plans	to	support	small	and	medium-sized	
enterprises,	which	constitute	up	to	86	per	
cent	of	the	total	industrial	facilities	in	the	
six-member	 bloc.	 However,	 they	 do	not	
exceed	22	percent	of	 the	overall	 invest-
ments	in	the	GCC	industrial	sector.

Therefore,	 small	 and	 medium-sized	
industrial	 enterprises	 institutions	 are	
expected	 to	 receive	government	 invest-
ments,	 for	 the	 limited	 financing	 from	
finance	market	and	banks,	despite	the	job	
opportunities	the	sector	offers	to	citizens,	
the	report	said.

It	noted	that	the	industrial	sector	would	
play	 a	 key	 role	 in	 the	 GCC	 economy	
through	alliances	with	leading	global	firms,	
to	 transfer	 technology	 and	 benefits	 of	
production	partnerships,	as	well	as	stream-
lining	procedures	 for	obtaining	 industrial	

input	for	the	private	sector	to	enable	
it	to	invest	in	transformational	industries.

			The	report	also	stressed	the	impor-
tance	 of	 encouraging	 national	 partner-
ships	with	 the	private	 sector,	 the	petro-
chemical	companies	and	metal	industrial,	
localizing	 knowledge-based	 industries	
and	increasing	spending	on	research	and	
development,	linking	it	to	the	technologi-
cal	research	of	the	target	industrial	sectors.

			The	GCC	member	states	are	enhanc-
ing	 their	 industrial	 sector	 in	 line	 with	
national	strategies	based	on	varying	sourc-
es	 of	 income	 and	 creating	 fresh	 invest-
ment	opportunities,	in	sectors	other	than	
oil	 and	 gas.	This	 comes	 as	 several	 chal-
lenges	face	the	 industrial	sector,	 topped	
with	the	low	contribution	of	the	small	and	
medium	enterprises	 in	 the	 total	volume	
of	 industrial	activities,	despite	 its	 leading	
role	for	achieving	economic	growth	and	
providing	new	jobs.

	 	 	The	 FGCCC	 report	 referred	 to	 the	
continuous	 efforts	 to	 create	 a	 favour-
able	environment	 for	promoting	perfor-
mance	of	the	GCC	private	sector,	enhance	
competitiveness,	as	well	as	coordination	
among	the	chambers	of	commerce	and	
industry	and	their	unions	in	the	member	
states,	supporting	them	as	a	representa-
tive	of	the	private	sector	at	home.

It	 also	 stressed	 the	 importance	 of	
representing	the	private	sector	before	the	
GCC	 official	 bodies	 through	 formulating	
economic	policies	and	orientations	condu-
cive	to	consistence	with	the	actual	require-
ments	of	the	private	sector	in	the	GCC.

This	 will	 consider	 developments	 on	
the	global	economic	arena,	 future	pros-
pects,	as	well	as	booting	the	merger	of	the	
GCC	private	sector	in	the	global	economy,	
and	enhancing	its	share	in	the	Gulf	GDP.

In	this	regard,	the	report	pointed	to	the	
directives	of	the	FGCCC	board	of	directors	
on	activating	the	sectoral	committees	so	
that	they	could	play	due	role,	in	line	with	
the	relevant	strategy	approved	in	2011.

These	 committees	 have	 also	 to	 be	
reformed	 and	 linked	 to	 other	 special-
ized	 and	 technical	 ones,	 such	 as	 the	
Committee	of	the	GCC	Common	Market,	
the	Committee	of	the	Customs	Union,	the	
GCC	Tourism	Committee,	 for	the	sake	of	
enhancing	the	role	of	the	private	sector,	
revealing	 it	 views	 on	 developing	 these	
vital	sectors.

 185 million the Middle East workforce
Regarding	employment	and	combat-

ing	joblessness,	many	expect	the	year	2020	
to	witness	a	boom	in	the	number	of	the	
employed	people	in	the	Mideast	countries.	
The	 IMF	 expects	 the	 workforce	 in	 the	
region	to	hit	185	million	by	2020,	marking	
a	rise	of	80	per	cent	compared	to	2000.

				Amid	the	rising	unemployment	in	
the	region	and	fears	of	aggravation	in	the	
future,	the	IMF	started	in	2010	a	series	of	
meetings	 with	 university	 students.	 The	
step	 then	 aimed	 at	 getting	 the	Mideast	
youth	involved	in	seeking	solutions	to	the	
problem,	and	getting	out	of	the	tunnel	of	
unemployment.

The	 Fund’s	 experts	 held	 roundtable	
discussions	with	 the	 next	 generation	 of	
leaders	 at	 universities	 in	 Egypt,	 Jordan,	
Lebanon,	Morocco,	Pakistan,	Saudi	Arabia,	
Tunisia,	 on	 the	 ways	 to	 address	 policy	
challenges	 facing	 the	 economies	 of	 the	
region	and	its	youth,	for	a	viable	economic	
growth	that	can	contribute	to	finding	new	
job	opportunities.

The	objective	of	the	IMF	Middle	East	
Youth	 Dialog	 initiative,	 launched	 earlier	
this	 year	 (2010),	 is	 to	 engage	 with	 the	
youth	of	the	region	to	get	their	perspec-
tives	 on	 their	 economic	 future	 and	 to	
motivate	 their	 thinking	at	an	early	stage	
on	policy	measures	 that	will	be	needed	
to	secure	sustainable	economic	growth	in	
the	region.	the	IMF	said	in	a	press	release	
on	its	website.

"I	 look	 forward	 to	 discussing	 with	
the	 young	 people	 of	 the	 region	 ways	
to	 shape	 their	 economic	 future	 in	 a	
post-crisis	world.	At	 the	 roundtable	dis-
cussions,	 many	 students	 identified	 the	
need	to	reduce	unemployment	and	pov-
erty	as	economic	policy	priorities	for	their	
countries,”	Dominique	Strauss-Kahn,	 IMF	
Managing	Director	then	said.
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Global  economy in 2020

What will the year 2020 
bear for the global economy? 

Global Market

This question has been repeatedly asked these days, just as it was a decade or more before. The reason 
for it might be the fact that the strategic plans for most of the world countries count considerably on this year 
for achieving higher growth rates, more profits and a bigger role on the global arena.

International organizations predict that 2020 may carry surprises for some countries, which could consider-
ably change their economic role.
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			Obstacles	impeding	this	have	to	be	
removed,	within	an	overall	strategy.

The	 pan-GCC	 (Gulf	 Cooperation	
Council)	 trade	 has	 achieved	 remarkable	
advance	over	the	past	years,	rising	to	USD	
88	billion,	amid	expectation	to	hit	USD	1	
trillion	in	the	foreseeable	future.

	 	 	 According	 to	 statistics	 issued	 by	
the	Bahrain	Chamber	of	Commerce	and	
Industry,	trade	exchange	between	Saudi	
Arabia	and	the	other	GCC	member	states,	
hit	7	per	cent	of	the	Kingdom’s	trade	with	
the	world	in	2013,	which	slightly	exceeded	
SAR	2	trillion,	SAR	1.41	trillion	for	exports	
and	SAR	630.7	billion	SAR	for	imports.

Saudi	Arabia	posted	SAR	46.8	billion	
in	trade	with	the	Gulf	countries	 in	2013.	
Exports	hit	SAR	95.3	billion,	and	imports	
SAR	48.5	billion.	The	 surplus	 equals	one	
third	 of	 the	 Kingdom’s	 trade	 exchange	
with	these	countries.

			The	other	five	members	of	the	GCC	
also	 maintained	 their	 ranks	 regarding	
trade	with	Saudi	Arabia,	the	UAE	on	top,	
followed	by	Bahrain,	then	the	Sultanate	of	
Oman,	Qatar	and	Kuwait.

			The	economic	policies	the	GCC	has	
adopted	over	30	years	have	contributed	to	
developing	trade	among	the	six	member	
countries.

			In	addition,	the	advance	realized	on	
the	path	of	the	GCC	economic	integration	
exceeds	all	obstacles	and	challenges,	but	
still	 more	 needs	 to	 be	 done	 to	 abolish	
what	 barriers	 remain,	 as	 well	 as	 taking	
larger	steps	towards	establishing	the	GCC	
common	 market,	 for	 completing	 eco-
nomic	 integration	 and	 fostering	 unified	
federal	 work,	 including	 establishing	 the	
GCC	single	currency.

However,	 this	 all	 does	 not	 suggest	
there	 are	no	hindrances	 and	challenges	
that	could	prevent	achieving	the	optimum	
limit	of	economic	integration	among	the	
GCC	member	states;	most	of	them	lies	in	
procedural	issues	related	to	the	nature	of	
the	borders,	but	it	can	be	soon	overcome	
to	cement	Gulf	economic	unity.		

The	march	of	the	GCC	includes	estab-
lishing	the	GCC	Monetary	Council,	whose	
founding	statute	was	put	into	effect	on	27	
March	2010.	Previously,	in	December	2007,	
the	GCC	Common	Market	was	announced	
after	 the	major	 requirements	 had	 been	
fulfilled.	It	started	as	of	1	January	2008.

Encouraging	 the	 pan-GCC	 trade	
exchange	took	two	phases:	the	first	was	

establishing	a	 free	 trade	zone	of	
March	1983,	which	led	to	free	flow	
of	national	goods	among	the	member	
states,	treated	the	same	as	national	items,	
in	line	with	certain	regulations.

The	 second	 phase	 was	 establishing	
the	GCC	Customs	Union	as	of	1	January	
2014,	providing	for	unifying	tariffs	and	the	
free	 move	 of	 goods	 among	 the	 mem-
ber	states,	with	no	customs	or	non-tariff	
restrictions.

Pan-Arab ties
As	 for	 the	pan-Arab	 ties,	 the	Greater	

Arab	 Free	 Trade	 Zone	 that	 came	 into	
existence	in	1998	with	gradual	reduction	
of	taxes	and	customs	tariffs	of	similar	effect	
on	goods,	was	 the	beginning	of	 a	 long	
road	to	the	Arab	economic	integration.

			The	draft	of	the	Arab	free	trade	zone	
was	 introduced	within	 the	 proceedings	
of	the	Arab	League	Economic	and	Social	
Council	 for	 enhancing	 the	 efficiency	 of	
the	Arab	trade.	An	executive	programme	
was	then	endorsed	for	promoting	trade	
exchange	among	the	Arab	states,	to	pave	
the	way	 for	 the	Greater	Arab	Free	Trade	
Zone,	in	line	with	the	requirements	of	the	
international	trade	and	in	the	meantime	
considering	the	conditions	of	the	involved	
countries.

	 	 	 In	 general,	 the	 Greater	 Arab	 Free	
Trade	 Zone	 is	 a	major	 achievement	 on	
the	 joint	 Arab	 joint	 economic	 action,	
within	 the	 framework	 of	 the	 efforts	 to	
establish	 an	Arab	 common	market.	The	
accord	reached	full	liberalization	of	trade	
on	goods	on	1	January	2005	through	the	
thorough	exemption	of	 taxes	and	tariffs	
of	similar	effect	among	all	 the	countries	
members	of	the	Great	Free	Trade	Zone.

	 	 	 The	 accord	 offered	 goods	 of	 less-
developing	 Arab	 countries	 a	 preferential	
treatment	regarding	customs	reductions,	in	
addition	to	excluding	Palestine	from	the	full	
exemption	of	customs	tariffs	on	exports	to	
the	Arab	countries,	in	line	with	a	resolution	
by	the	extraordinary	Arab	Summit	held	on	
22/10/2000.	It	granted	goods	of	Palestinian	
origin	duty-	and	quota-free	access	to	Arab	
markets,	including	Jordan.

In	 addition,	 the	 goods	 covered	 by	
the	Greater	Arab	Free	Trade	Zone	will	be	
treated	the	same	like	national	products	in	
other	member	countries	regarding	rules	
of	 origin,	 standard	 specifications,	 health	
and	 security	 conditions	 and	 the	 local	
taxes	and	fees.

According	 to	 the	 accord,	 the	 goods	
exchanged	 within	 the	 framework	 of	 the	
Free	Trade	Zone	are	subject	to	no	non-tariff	
restrictions	 under	 any	 name	 whatsoever.	
The	trade	negotiations	commission	formed	
by	 the	 Economic	 and	 Social	 Council	 will	
follow	up	the	implementation	of	this	in	the	
signatory	countries.

Modest volume falls short
 of expectations

Despite	all	of	 this,	 the	pan-Gulf	 and	
pan-Arab	trade	exchange	is	of	a	modest	
volume;	 the	 pan-Arab	 trade	 does	 not	
exceed	 10	 per	 cent	 in	 best	 cases.	 This	
low	volume	raises	questions	given	the	full	
liberalization	of	trade	as	of	the	beginning	
of	2005,	and	the	policies	and	procedures	
taken	by	some	Arab	states	to	boost	the	
pan-Arab	trade.

A	recent	study	was	prepared	in	that	
context	 by	 two	 Algerian	 researchers,	
BuRehla	 Miloud	 and	 Bouthalja	 Abdul-
Nasser,	 entitled	 "The	 pan-Arab	 trade	
under	the	Greater	Arab	Free	Trade	Zone,	
performance	and	obstacles."

			The	study	stated	that	after	more	than	
a	decade	on	the	accord,	and	despite	the	
zero	taxes	and	tariffs	of	similar	effect,	still	
the	rate	of	the	pan-Arab	trade	to	the	Arab	
total	trade	volume	is	so	low	compared	to	
the	world	economic	blocs,	about	10	per	
cent.	It	also	pointed	out	clear	discrepancy	
among	 the	 Arab	 countries	 in	 terms	 of	
their	performance	in	the	pan-Arab	trade.

The	 study	 noted	 that	 the	 pan-Arab	
exports	 have	 not	 increased,	 compared	
to	the	world.	Moreover,	most	of	the	trade	
exchange	is	carried	out	among	the	Arab	
contiguous	 countries,	 and	 the	 efforts	
seeking	 promotion	 of	 liberalizing	 pan-
Arab	trade	are	still	confined	to	goods.
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The best solution for stronger 
economic ties with the “Gulf”

Saudi Markets

Arab Customs Union..

Intra-regional trade plays a major role in speeding up the pace of economic development 
as well as increasing the growth rate of GDP, as the world is making for liberalizing trade and 
markets, opening them up for all goods as provided for by regional and international accords.

Gulf Market
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Dr.	Majid	said	the	Kingdom's	General	
Mufti	 and	 the	head	of	 the	CSS	 listened	
to	 a	 detailed	 explanation	 by	 Housing	
Minister	and	his	entourage.

"The	 Mufti	 and	 the	 CSS	 members	
asked	the	minister	at	least	30	questions	
relating	to	many	aspects	of	the	topic,"	he	
said.	The	CSS	was	paying	more	attention	
to	the	legal	opinion	on	that	matter	and	
at	the	same	timewas	keen	not	to	harm	
citizens,	he	pointed	out.

Dr.	Majid	said	that	the	CSS	referred	the	
file	to	the	SEC	as	a	specialized	body	to	get	
acquainted	with	 all	 aspects	 and	 effects	
on	citizens	in	case	of	 imposing	taxes	or	
fees	on	the	white	 lands	 in	the	future	 in	
order	 to	give	 its	 final	 fatwa	based	on	a	
scientific	study.

In	 addition,	 the	 value	 of	 a	 plot	 of	
land	in	the	kingdom	is	between	70	and	

80	percent	of	the	value	of	housing.	 It	 is	
a	high	percentage,	so	the	Ministry	wants	
to	reduce	it.	This	comes	at	a	time	when	
the	Ministry	of	Housing	started	building	
its	housing	projects	across	the	kingdom.	
This	move	is	expected	to	increase	the	per-
centage	of	home	owners	in	the	county.

500,000 housing units are planned 
to be built across the kingdom
These	developments	come	at	a	time	

when	Saudi	Arabia	allocated	about	SR	250	
billion	for	building	500,000	housing	units	
nationwide,	in	addition	to	loans	provided	

by	 Real	 Estate	 Development	
Fund	for	citizens	who	want	to	
own	 homes.	 This	 coincides	
with	 the	 problems	 of	 the	
developed	lands	which	poses	
the	most	important	obstacle	
in	 the	 face	 of	 the	 country's	
housing	projects.

In	 this	 file,	 the	 IMF	 urged	
the	Saudi	government	to	begin	

rationalizing	expenditures	to	fortify	
the	country's	economy	against	any	

long-term	decline	in	oil	prices.
In	 its	 report	 issued	 late	 last	month,	

the	IMF	recommended	the	Kingdom	to	
impose	 taxes	 on	 luxurious	 real	 estates	
and	white	 lands,	 in	addition	 to	 increas-
ing	 fees	 onamusing	 services	 provided	
by	the	government	 to	citizens.	The	 IMF	
also	urged	the	Saudi	government	to	raise	
the	prices	of	energy	products	to	increase	
revenue	and	reduce	expenditures	in	the	
next	period.

According	 to	economic	 reports,	 the	
Kingdom	seeks	to	raise	the	rates	of	home	
owners	up	to	30	percent	in	the	next	three	
years.	It	could	be	achieved	especially	after	
the	Ministry	had	earlier	announced	 the	
program	of	distributing	lands	to	citizens	

and	revealed	a	policy	towards	developing	
further	raw	lands.

The	 reports	 said	 that	 the	 Ministry	
has	 a	 clear	 methodology	 and	 plans	 to	
implement	 it	 in	 the	 next	 three	 years.	 It	
is	the	methodology	that	hopefully	leads	
to	raise	the	percentage	of	home	owners	
at	 a	 time	when	 prices	 of	 plots	 of	 land	
and	housing	rents	have	become	a	major	
concern	 for	many	 citizens	 interested	 in	
owning	houses.

The	Ministry	seeks	in	the	coming	peri-
od	to	achieve	high	rates	of	home	owners.

This	 coincides	 with	 a	 big	 support	
provided	by	the	government	to	the	issue	
of	home	owners	upon	the	instructions	of	
the	country's	 leadership,	 amid	expecta-
tions	 that	 the	 Ministry	 could	 manage	
successfully	it.	Statistics	indicate	that	the	
ministry	received	about	two	million	resi-
dential	 demands	 submitted	 by	 citizens	
asking	for	homes.

The	 government's	 support	 for	 resi-
dence	targets	Saudi	peoplewho	do	not	
have	 an	 appropriate	 dwelling	 and	 did	
not	previously	take	an	advantage	of	that	
support.	Distribution	of	housing	would	be	
carried	out	in	the	area	where	the	family	
lives	and	on	the	basis	of	home	ownership.								
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Imposing taxes on "white lands"
would be tackled in the meeting
of Supreme Economic Council 

After much debate, Saudi Council of Senior Scholars (CSS) decided to refer the file of imposing taxes on 
the "white lands", which are plots of land on which no houses or industrial facilities are built or planned 
to be built in the near future, to the Supreme Economic Council (SEC) to consider technically the benefits of 
imposing such fees before issuing a final fatwa on this matter.

Saudi Market

Before	referring	the	file	to	the	SEC,	the	CSS	members	
asked	Minister	of	Housing	Dr.	Shuwaish	Al-Duwaihi	about	
30	questions	in	a	meeting	held	in	Riyadh	last	month	on	
all	aspects	relating	to	this	topic.

Over	the	past	few	weeks,	many	Saudis,	who	agree	or	
disagree	on	that	matter,	paid	more	attention	to	the	topic.	
It	 reflects	eventually	on	 the	 levels	of	home	owners	 in	
Saudi	Arabia	at	a	time	when	Ministry	of	Housing	is	about	
to	deliver	housing	units	to	the	beneficiaries.

In	this	context,	the	report	of	International	Monetary	
Fund	(IMF)	issued	by	the	end	of	last	month	supported	
the	idea	of	imposing	taxes	on	the	white	lands	across	the	
kingdom,	showing	an	international	interest	in	Saudi	real	
estate	in	the	current	period.

After	a	meeting	held	last	month	attended	by	Minister	
Al-Duwaihi	 and	 the	 CSS	 in	 Riyadh,	 the	 CSS	 General	
Secretariat	said	in	a	press	statement	that	it	has	not	been	
settled	the	issue	of	imposing	Zakat	on	these	lands	yet.	
It	added	it	referred	the	file	to	the	SEC,	calling	for	more	
details	relating	to	the	topic.
Minister Al-Duwaihi was asked about 30 questions 

on the issue of white lands
Meanwhile,	 Dr	 Sheikh	 Fahad	 Al-Majid,	 the	 CSS	

Secretary	General,	dismissed	reports	that	the	CSS	rejected	
imposing	 fees	 on	 the	 residential	 lands	 in	 the	 urban	
boundary,	saying	such	reports	are	"untrue	and	baseless".	
The	issue	has	not	been	settled	so	far	and	the	CSS	mem-
bers'	orientations	are	unknown,	he	added.

Riyadh: «Tadawul»
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Abdullateef Al-furaihi
Editor-in-Chief

Editorial

How	will	global	economy	be	like	in	2020?	The	question	that	came	to	my	mind	
is:	How	will	we	be?	Where	will	our	economy	be	on	the	world's	map,	especially	we	
are	at	present	one	of	the	world's	leading	economies,	making	strong	and	everlast-
ing	presence?

Perhaps	depending	not	only	on	natural	wealth	but	also	on	other	 sources	of	
economies	is	one	of	the	most	important	challenges	we	face	now	and	in	the	future.	
This	means	we	should	target	economies	of	production,	 industry	and	knowledge	
instead	of	focusing	only	on	rentier	economy.

Our	country	has	been	building	and	expanding	intergraded	and	giant	industrial	
complexes	in	areas	of	Jubail,	Ras	Al	Khair	and	Jizan.	Much	money	has	been	spent	
on	these	complexes	in	order	to	meet	our	aspirations	and	ambitions.

Skilled	 human	 resources	 contributed	 to	 establishing	 such	 compounds	 and	
would	 continue	 achieving	 the	 planned	 program	 to	 manage	 and	 operate	 con-
stantly	these	giant	complexes	that	have	been	adding	a	new	value	to	the	country	
at	present	and	in	the	future.

Saudi	 Arabia	 has	 exploited	 its	 natural	 wealth.	 It	 developed	 petrochemical	
industries	to	produce	materials	 that	can	be	used	 in	various	and	varied	 industrial	
fields.	This	move	added	a	new	value	to	the	country.

The	 kingdom	 nowadays	 is	 paying	 an	 increasing	 attention	 to	 achieve	 the	
utmost	possible	revenue	from	its	mineral	wealth.

Perhaps	our	hope	is	to	see	more	progress	in	the	fields	of	scientific	research	and	
knowledge-based	economy	to	complete	the	kingdom's	vision.

This	will	 create	more	projects	by	which	 the	country	 could	depend	on	other	
sources	not	only	on	natural	wealth	and	at	the	same	time	Saudi	economy	continues	
working	at	 the	 same	pace	 for	 increasing	opportunities	 inside	 the	Kingdom	and	
opening	constantly	new	horizons	for	investors.

Gold	willing,	we	would	get	a	better	economy	if	Saudi	policy	continues	focusing	
on	building	Man.

If	this	Man	interacts	with	all	these	plans	and	aspirations	-	which	will	become	an	
essential	part	of	the	image	of	creation,	production	and	competition	–	it	would	be	
a	better	future	to	those	who	have	knowledge	and	invested	it	well	in	products	and	
services	on	which	a	large	part	of	the	world	depends.

Thus	it	remains	part	and	parcel	of	the	image	of	the	global	economy.
Our	leadership	seeks	constantly	to	achieve	stability,	prosperity	and	progress	at	

all	levels.	All	of	us	are	eyeing	a	strong	economy,	so	everyone	should	work	faithfully	
through	a	plan	depending	on	a	clear	vision	in	the	future.	We	always	pray	to	God	to	
give	us	more	happiness,	progress	and	success.	

Where will we be in the future?

abdullateef.furaihi@tadawul.com.sa

64
العدد 96 - أكتوبر 2014م





Samba-1.pdf   1   4/10/14   7:15 AM


