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االفتتاحية

عبداللطيف الفريحي
رئي�س التحرير

abdullateef.furaihi@tadawul.com.sa

اأ�ضبح قطاع ال�ضياحة ي�ضهم بن�ضب وا�ضحة في الناتج المحلي لكثير من دول 

ومرافق  ال�ضياحة  لقطاع  ال��دول  هذه  وفرتها  وت�ضهيالت  حوافز  نتيجة  العالم، 

اإلى  ت�ضعى  التي  الخليجية  ال��دول  في  و�ضوًحا  اأكثر  ب��ات  الأم��ر  وه��ذا  ال�ضيافة، 

لبع�ض  �ضخمة  �ضياحية  م�ضاريع  اإقامة  خالل  من  فيها  ال�ضياحي  المنتج  تنويع 

مع  المملكة  تفعل  مثلما  حا�ضرة  مكانة  ا�ضتغالل  تطوير  خالل  من  اأو  ال��دول، 

ال�ضياحة الدينية. 

بناء  �ضي�ضاعدها في  القطاع  الإنفاق على هذا  لمزيد من  الخليج  دول  توجه 

مراكز ومرافق �ضياحية قادرة على جذب ال�ضياح من مختلف دول العالم، وهي واإن 

كانت تتمتع ب�ضياحة بينية عالية نتيجة امتياز كل دولة بخ�ضائ�ض معينة، ونتيجة 

للتقارب الجتماعي، والثقافي، ووجود ال�ضالت الأ�ضرية، والعالقات ال�ضتثمارية 

الجهد  من  للمزيد  بحاجة  زال��ت  ما  منها  فكثير  مواطنيها،  بين  والقت�ضادية 

لتكون وجهة �ضياحية ي�ضعها ال�ضائح العالمي من بين خياراته.

الدخل،  م�ضادر  تنويع  الخليج  دول  على  الجديدة  القت�ضادية  ال��روؤى  تحتم 

والبتعاد �ضيًئا ف�ضيًئا عن القت�ضاد الريعي القائم على الثروات الطبيعية، وبع�ض 

هذه الدول و�ضعت اأقدامها على طريق تقلي�ض العتماد على النفط بعدة و�ضائل 

اأن الموقع الجغرافي المتو�ضط  اأهمها، بخا�ضة  اأنواعها  كانت ال�ضياحة بمختلف 

بين قارات العالم يجعلها في طريق الجميع عندما يتنقلون حول العالم.

اأمام الدول الخليجية والعربية على حد �ضواء فر�ضة لجذب مزيد من ال�ضياح 

واإثراء القت�ضاديات المحلية بالعملة الأجنبية وتوفير فر�ض عمل في قطاعات 

مختلفة تحقق النمو القت�ضادي العام.

تطور  اأم��ام  العقبات  لتذليل  الم�ضتويات  اأعلي  على  جدًيا  اللتفات  ب��داأ  لقد   

ال�ضياحة، وهناك عمل خليجي جاد تحت مظلة مجل�ض التعاون الخليجي لتوحيد 

الإجراءات بعد اأن توحدت الروؤية تجاه هذا القطاع القت�ضادي الهام.

هذا  ثنايا  ف��ي  اأن  لعلمنا  والمراقبين  المهتمين  اأم���ام  الق�ضية  ه��ذه  نطرح 

والداعمة،  المكملة  وال�ضتثماري  القت�ضادي  العمل  الكثير من مجالت  القطاع 

ن�ضعها بين اأيديكم متمنين اإثراءها بالأفكار والقتراحات التي �ضي�ضعدنا طرحها 

في المجلة م�ضتقباًل.

الخليج.. مركزًا للسياحة
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مجلة شهرية مجانية تصدر عن شركة 
السوق المالية السعودية

المشرف العام  - رئيس التحرير

عبداللطيف الفريحي
abdullateef.furaihi@tadawul.com.sa

مسؤول التسويق

عادل الغامدي
adel.saad@tadawul.com.sa

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

اإدارة الإعالن والت�سويق 

هاتف: 4197333-01  تحويلة:3580 

فـاك�س : 01-4197696

adv@rawnaa.com

اإدارة التوزيع وال�ستراكات 

هاتف: 4197333-01 تحويلة:3174 

فـاك�س مجاني: 8001242277

pro@rawnaa.com

اإدارة تطوير الأعمال

هاتف: 4197333-01  تحويلة:3544 

فـاك�س : 01-4608897

bsd@rawnaa.com

اإدارة التحرير المركزي

هاتف: 4197333-01 تحويلة:3540 

فـاك�س : 01-4192624

edit@rawnaa.com

اإدارة ال�سوؤون الفنية

هاتف: 4197333-01 تحويلة:3580 

فـاك�س : 01-4192624

art@rawnaa.com

المدير التنفيذي

ها�سم بن اإبراهيم العدواني

�س.ب 26450 ـ الريا�س 11486

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

www.rawnaa.com

النا�ضر

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:

ال�سعودية )تداول(  املالية  ال�سوق  احتفلت 

الطبية  ــلــرعــايــة  ل الــوطــنــيــة  ــة  ــرك ــس ــ� وال

)رعــايــة( يــوم الأربـــعـــاء 1434/5/1هــــــ 

ال�سركة  �سهم  ــاإدراج  ب )2013/3/13م( 

ال�سوق  يف  املدرجة  ال�سركات  قائمة  اإىل 

املدير  بح�سور  وذلــك  ال�سعودية،  املالية 

ـــداول الأ�ـــســـتـــاذ عــبــداهلل  ـــت الــتــنــفــيــذي ل

الرئي�س  و�ــســعــادة  ال�سويلمي  �سالح  بــن 

التنفيذي ل�سركة )رعاية( الأ�ستاذ عثمان 

بن عبداهلل اأباح�سني، ومب�ساركة  الأ�ستاذ 

للريا�س  التنفيذي  الرئي�س  القويز  علي 

الكتتاب  ومدير  املــايل  امل�ست�سار  املالية 

اأع�ساء  اإىل  بالإ�سافة  التغطية،   ومتعهد 

�سركة  يف  العموم  ومديري  الإدارة  جمل�س 

)رعاية(.

معدالت  تدنت  عصيبة،  سياسية  ألحداث  تعرضت  التي  العربية  الدول  يف 
السياحة بشكل واضح، وأضحى بعضها غير مؤهل الستقطاب السائحني، 
ما يطرح سؤااًل قد يبدو غريًبا بعض الشيء: هل بوسع الدول اخلليجية أن 
نفسها  تطرح  بأن  احلاصل،  السياحي  النقص  وتسد  الفرصة،  هذه  تنتهز 
بديًل لتلك الدول املتضررة، من األحداث التي متر بها، وتنجح يف استقطاب 

السائحني إلى دولها املختلفة؟
تفاصيل املوضوع تقرؤونها داخل العدد.

كلمة التحرير

787878



تداولت بع�س و�سائط الإعالم الدولية، موؤخًرا 

ما اأ�سمته باأزمة الغذاء املركبة، وقال بع�سها اإن 

عام 2013م �سي�سهد وقائع تلك الأزمة، اإما يف 

منت�سفه اأو قبيل نهايته.

اقتصاديات
هيئة السوق توافق على زيادة رساميل 

»التعاونية« و»الصقر« للتأمين
وكالة فيتش العالمية تغير التصنيف 

السيادي للسعودية من مستقر إلى إيجابي

»STC« تتيح برنامج
»نورتن« لمقاومة الفيروسات

إضافة أسهم المنحة المجانية 
وتعديل سعر سهم الطيار

إنشاء مجمع إلنتاج الفوسفات في رأس 
الخير بـ 26 مليار ريال

جمل�س  دول  بــني  القــتــ�ــســاديــة  الــعــالقــات  حتظى 

التعاون اخلليجي ورومانيا يف الوقت احلا�سر مبزيد 

من الهتمام من قبل اجلانبني اخلليجي والروماين، 

لتقوية اأوا�سرها بخا�سة يف �سقها القت�سادي كونها 

اأقل من  وتبدو  بال�سعف،  الوقت احلا�سر  تت�سم يف 

طموحات اجلانبني.

ومنتهى  مفتاحا  هما   .. والإ�ــســكــان  ال�سباب 

اختتم  الذي  القت�سادي  جدة  منتدى  نــدوات 

اأعماله موؤخًرا و�سط اهتمام كبري على ال�سعيد 

الإعالمي واحل�سور، كونه خ�س�س ندواته هذا 

العام ليجيب على ال�سوؤال احلائر: كيف تتملك 

منزًل؟

مجهر
الهيئة اإلسالمية العالمية لالقتصاد

حلول بديلة لمشاكل االقتصاد التقليدي



)تــداول(  ال�سعودية  املالية  ال�سوق  احتفلت 

يوم  )رعاية(  الطبية  للرعاية  الوطنية  وال�سركة 

باإدراج  )2013/3/13م(  1434/5/1هـ  الأربعاء 

يف  املــدرجــة  ال�سركات  قائمة  اإىل  ال�سركة  �سهم 

املدير  بح�سور  وذلــك  ال�سعودية،  املالية  ال�سوق 

�سالح  بــن  عــبــداهلل  الأ�ــســتــاذ  ــتــداول  ل التنفيذي 

ل�سركة  التنفيذي  الرئي�س  و�ــســعــادة  ال�سويلمي 

اأباح�سني،  عبداهلل  بن  عثمان  الأ�ستاذ  )رعاية( 

ومب�ساركة  الأ�ستاذ علي القويز الرئي�س التنفيذي 

الكتتاب  ومدير  املــايل  امل�ست�سار  املالية  للريا�س 

جمل�س  اأع�ساء  اإىل  بالإ�سافة  التغطية،   ومتعهد 

الإدارة ومديري العموم يف �سركة )رعاية(.

ال�سويلمي  عبداهلل  الأ�ستاذ  احلفل  ا�ستهل  وقد 

الإعــالمــي  تـــداول  مبــركــز  باجلميع  مرحًبا  كلمته 

الوطنية  ال�سركة  بان�سمام  �سعادته  عــن  ومــعــًرا 

ال�سركات  قائمة  اإىل  )رعــايــة(  الطبية  للرعاية 

املدرجة بال�سوق املالية ال�سعودية.

: تويل حكومة خادم احلرمني  ال�سويلمي  وقال 

املقدمة  ال�سحية  للرعاية  ق�سوى  اأهمية  ال�سريفني 

زيادة  الأخــرية  ال�سنوات  �سهدت  وقد  للمواطنني.. 

 .. القطاع  هذا  على  احلكومي  الإنفاق  يف  ملحوظة 

ورفع املعايري لتح�سني اأداء املن�ساآت ال�سحية.

وب�سكل مواز ت�سجع الدولة القطاع اخلا�س على 

اخلدمة  ومراكز  امل�ست�سفيات  اإن�ساء  يف  ال�ستثمار 

ال�سحي  الــتــاأمــني  لتطبيق  كــان  وقــد  ال�سحية.. 

رفع  يف  هــام  دور  العمل  اأ�ــســحــاب  على  ــي  ــزام الإل

الطلب  وزيادة  املقدمة  ال�سحية  اخلدمات  م�ستوى 

وكــان  اخلــا�ــس..  ال�سحي  الــقــطــاع  خــدمــات  على 

ال�سحية  اخلــدمــات  يف  وال�ستثمار  للنمو  حمفًزا 

املقرتحة من القطاع اخلا�س.

فر�س  اإىل  ت�سري  الــدرا�ــســات  اأن  اإىل  ــار  ــس واأ�

اخلا�سة..  ال�سحية  الرعاية  قطاع  يف  للنمو  كبرية 

وبالتايل زيادة املناف�سة بني مقدمي هذه اخلدمات 

لرفع اجلودة والكوادر عالية الكفاءة وتطبيق اأف�سل 

املعايري العاملية مبا ينعك�س مل�سلحة املواطن واملقيم. 

ــــاإدراج  ب ــوم  ــي ال مــعــكــم  نحتفل  ــا:  ــ�ــس اأي وقــــال 

تدرج  �سحية  خدمات  �سركة  كثالث  رعاية  �سركة 

اإحــدى  وهــي  الــعــام..  يف  اإدراج  وثــاين  ال�سوق..  يف 

ال�سحية  الــرعــايــة  تــقــدمي  يف  ــدة  ــرائ ال ال�سركات 

يف  امل�ست�سفيات  اأقــدم  اأحــد  تدير  حيث  اخلا�سة.. 

مدينة الريا�س.. وحظي اكتتابها يف ال�سهر املا�سي 

املكتتبني  عدد  وبلغ   %700 ن�سبتها  جتاوزت  بتغطية 

تاأكيًدا  النجاح  هــذا  وياأتي   .. مكتتب  مليون   2.6

جلاذبية �سوق الطروحات الأولية يف اململكة.

ل�سركة  متمنًيا  كلمته  الــ�ــســويــلــمــي  واخــتــتــم 

ال�سركة  لإدارة  وكذلك  والتوفيق  النجاح  )رعاية( 

وم�ساهميها.

ويف كلمته قال �سعادة الرئي�س التنفيذي ل�سركة 

)رعاية( الأ�ستاذ عثمان بن عبداهلل اأباح�سني:

واأع�ساء   رئي�س  عــن  نيابة  و  الــيــوم  ي�سعدين 

وجميع  ال�سركة  اإدارة  الزمالء يف  و  الإدارة  جمل�س 

اأقدم  اأن  اليوم  اإىل هذا  الو�سول  معنا يف  من عمل 

ال�سكر و التهنئة للجميع علي هذا الإجناز.

واأ�ساف: اإن قطاع الرعاية ال�سحية يف اململكة 

وم�ستوى  هائلة  تغريات  ي�سهد  ال�سعودية  العربية 

التحتية  البنية  طاقة  من  اأكر  بوترية  ينمو  الطلب 

�ساأنه  مــن  هــذا  و  الــعــام  ال�سحية  الرعاية  لقطاع 

ال�سحية  الرعاية  قطاع  يف  هائاًل  منــًوا  يحدث  اأن 

ا كبرية للنمو. اخلا�س ويوفر فر�سً

العامة  الإح�ساءات  م�سلحة  لبيانات  وطبًقا 

عام  يف  بلغ  اململكة  �سكان  عــدد  ــاإن  ف واملعلومات، 

2010م اأكرث من )27( مليون ن�سمة منهم )6.8( 

منو  ن�سبة  وبلغت  الريا�س،  مدينة  يقطنون  مليون 

-2004 الفرتة  خــالل   )%3.8( التعداد  اإجــمــايل 

التنومي مبعدل  ارتفع عدد حالت  2010م، يف حني 

مبعدل  واخلارجية  للعيادات  الــزيــارات   )%5.4(

)2.6%( لنف�س الفرتة.

التحتية  البنية  فاإن  امليدانية،  للدرا�سات  ووفًقا 

احلالية غري كافية لتلبية احتياجات ال�سكان املتزايدة 

فعدد  تعقيًدا.  اأكرث  ب�سكل  ال�سحية  املطالب  وازديــاد 

يف  �سخ�س   1000 )لكل  باململكة  املــتــوفــرة  الأ�ــســرة 

�سريًرا  ميثل  ما  اأي  �سرير(.   1.7  - هــو2.0  اململكة 

بكثري  تقل  الن�سبة  لكل )575 �سخ�س(. وهذه  واحًدا 

)لكل  الأ�ــســرة  عــدد  يبلغ  الــذي  ــدويل  ال املتو�سط  عن 

1000 �سخ�س4.0 – 3.1 �سرير(.

الــذي  الرئي�سي  الن�ساط  يتمثل  اأي�سا:  ــال  وق

تقوم به ال�سركة حالًيا يف ت�سغيل واإدارة م�ست�سفيني 

على  حا�سل  م�ست�سفى  وهو  رعاية:  م�ست�سفى  هما 

 320 وي�سم  امل�سرتكة،  الدولية  الهيئة  من  العتماد 

ا م�ساحتها 107 اآلف مرت مربع  �سريًرا ويغطي اأر�سً

تقريًبا يف �سرق مدينة الريا�س.

م�ست�سفى خا�س  اأول  وهو  الوطني:  وامل�ست�سفى 

)املــوافــق  1386م  الــعــام  منذ  الــريــا�ــس  مدينة  يف 

1967م( وي�سم 100 �سرير ويغطي اأر�سًا م�ساحتها 

على  العمل  وجــرى  تقريًبا.  مربع  مرت  األــف(   12(

ت�سغيل  بــدء  و�سيتم  �سرير،   200 لإ�سافة  تو�سعته 

1434هـــ  احلــايل  الــعــام  خــالل  تدريجًيا  التو�سعة 

املوافق 2013م.

وكذلك فرع »رعاية لتوزيع الأدوية وامل�ستلزمات 

الطبية«، وقد مت تاأ�سي�سه يف العام 1432هـ )املوافق 

لعام 2011م( حيث يهدف لتعزيز اأن�سطة اخلدمات 

لل�سركة،  التابعة  الطبية  للمن�ساآت  اللوج�ستية 

والتجزئة يف  اإىل ممار�سة جتارة اجلملة  بالإ�سافة 

الأدوية واملعدات وامل�ستلزمات الطبية.

واأفاد �سعادة الرئي�س التنفيذي: »بالن�سبة لنا يف 

)رعاية( فاإن الثقة التي �سيمنحنا اإياها امل�ساهمون 

نحو  �ستدفعنا جميًعا  ال�سوق،  وجودنا يف  من خالل 

مزيد من العمل والتميز يف العمل وحتقيق اأهدافنا 

املالية. كما  العوائد  التو�سع ومنو  الإ�سرتاتيجية  يف 

لتمويل  توجيهها  �سيتم  الكتتاب  متح�سالت  اأن 

م�ساريع ال�سركة املتوقع النتهاء منها مب�سيئة اهلل يف 

منت�سف العام احلايل 2013م.

ول �سك اأن حتول ال�سركات اخلا�سة  يف قطاع 

الرعاية الطبية اإىل �سركات م�ساهمة �سيتيح التو�سع 

تقييدها  وعدم  وامل�ستثمرين  امل�ساهمني  قاعدة  يف 

اإىل  التحول  اأن  كما  بالقطاع،  معينني  مب�ستثمرين 

النمو  ا�ستمرارية  على  ي�ساعد  امل�ساهمة  ال�سركات 

ب�سكل خا�س  والعائلية  ب�سكل عام  القطاع  ل�سركات 

من خالل تعزيز حكومة ال�سركات وال�سفافية«.

)تداول( تحتفل بإدراج الشركة الوطنية للرعاية الطبية )رعاية(
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ـــــــــــت  ـــــــــــق واف

اجلــمــعــيــة الــعــامــة 

غـــــــري الـــــعـــــاديـــــة 

ملــجــمــوعــة الــطــيــار 

الثالثاء  يوم  لل�سفر 

1434/05/21هــــــــ 

املوافق 2013/04/02م على زيادة راأ�س مال ال�سركة من خالل منح اأ�سهم 

جمانية بواقع �سهم واحد جماين لكل �سهمني، وعليه فقد مت اإ�سافة اأ�سهم 

ليوم  ال�سهم  اإغــالق  �سعر  وتعديل  امل�ساهمني  حمافظ  اإىل  املجانية  املنحة 

الثالثاء 1434/05/21هـ املوافق 2013/04/02م اإىل 62.5 ريال.

إضافة أسهم المنحة المجانية 
وتعديل سعر سهم الطيار

ال�سوق  هيئة  وافــقــت 

�سركتي  طلب  على  املالية 

وال�سقر  للتاأمني  التعاونية 

لــلــتــاأمــني الــتــعــاوين زيـــادة 

راأ�سمالهما عن طريق منح 

اأ�سهم جمانية.

جمل�س  قــرار  وت�سمن 

طلب  على  املوافقة  الهيئة 

750 مليون ريال اإىل مليار ريال، وذلك مبنح  ال�سركة التعاونية للتاأمني زيادة راأ�سمالها من 

امل�ساهمني  ب�سجل  املقيدون  امل�ساهمون  ميلكها  قائمة  اأ�سهم  ثالثة  كل  مقابل  جماين  �سهم 

اأن ت�سدد قيمة الزيادة يف راأ�س  بنهاية تداول يوم انعقاد اجلمعية العامة غري العادية، على 

املال عن طريق حتويل مبلغ 250 مليون ريال من بند »الأرباح املبقاة«، وبالتايل يزداد عدد 

الأ�سهم من 75 مليون �سهم اإىل 100 مليون �سهم، بزيادة قدرها 25 مليون �سهم.

 200 راأ�سمالها من  زيادة  التعاوين  للتاأمني  ال�سقر  �سركة  الهيئة على طلب  وافقت  كما 

مليون ريال اإىل 250 مليون ريال وذلك مبنح �سهم جماين مقابل كل اأربعة اأ�سهم قائمة ميلكها 

امل�ساهمون املقيدون ب�سجل امل�ساهمني بنهاية تداول يوم انعقاد اجلمعية العامة غري العادية، 

بند  من  ريال  مليون   50 مبلغ  حتويل  طريق  عن  املال  راأ�ــس  يف  الزيادة  قيمة  ت�سدد  اأن  على 

»الأرباح املبقاة«، وبالتايل يزداد عدد الأ�سهم من 20 مليون �سهم اإىل 25 مليون �سهم، بزيادة 

قدرها خم�سة ماليني �سهم.

وتقت�سر املنحة على مالك الأ�سهم املقيدين يف نهاية تداول يوم انعقاد اجلمعية العامة 

غري العادية الذي �سوف يحدده جمل�س اإدارة ال�سركتني يف وقت لحق، على األ يتجاوز تاريخ 

انعقادها �ستة اأ�سهر من تاريخ هذه املوافقة، وعلى اأن ت�ستكمل ال�سركتان الإجراءات املتعلقة 

بذلك وفًقا لنظام ال�سركات والأنظمة املعمول بها.

هيئة السوق توافق على زيادة 
رساميل »التعاونية« و»الصقر« للتأمين

طيار  دون  مــن  املدنية  الــطــائــرات  �سوق  زال  مــا 

�سغرًيا جًدا يف الوليات املتحدة، لكنه قد يزدهر كثرًيا 

الأجــواء  نهائًيا  اأمامه  تنفتح  عندما  �سنوات  ب�سع  يف 

 ،2015 )اأكتوبر(  الأول  ت�سرين  اعتباًرا من  الأمريكية 

كما يتوقع �سانعوها والوكالة الفيدرالية للطريان.

من  للطائرات  حالًيا  يجوز  ل  للفرن�سية،  ووفًقا 

دون طيار التحليق يف الأجواء الأمريكية اإل لأغرا�س 

عددها  يتجاوز  ل  ولذلك  للرتفيه،  اأو  عامة  خدمات 

ما  على  امل�سجلة  الــرتاخــيــ�ــس  ح�سب  طــائــرة   300

فور  )اأ�سو�سياي�سن  �سانعيها  جمعية  اإجماًل  اأح�ست 

اإمناند فيهيكل �سي�ستمز اإنرتنا�سونال(.

الفيدرالية  الوكالة  تفتح  عندما   2015 بعد  لكن 

طائرة   7500 �ستتمكن  الأجــــواء  اأمــامــهــا  للطريان 

ح�سب  الأجـــواء  يف  حتلق  اأن  طيار  دون  من  �سغرية 

الوكالة التي مل تعط املزيد من التفا�سيل.

اأعمال هذه الطائرات الذي  اأن يقفز رقم  ويتوقع 

مدنية  طائرة  �سعر  اأن  علًما  دولر،  مليون  حالًيا  ميثل 

من دون طيار يراوح بني خم�سة و15 األف دولر، ح�سب 

جمعية ال�سانعني، اإىل خم�سة مليارات دولر، مما يعني 

اأن هذا القطاع قد ي�ساهم يف اإن�ساء اأكرث من 70 األف 

ثم   ،2015 �ستلي  التي  الثالث  ال�سنوات  خالل  وظيفة 

نحو 104 اآلف وظيفة بحلول 2025، كما تفيد اجلمعية 

بتفا�سيل  اآذار)مـــار�ـــس(   12 يف  ن�سرت  ــة  درا�ــس يف 

كاليفورنيا  وليات  مقدمتها  ويف  ولية،  ولية  توقعاتها 

)غرب( ووا�سنطن )�سرق( وتك�سا�س )جنوب(.

دولر  مليار   13.6 ب�سخ  الطفرة  هذه  و�ست�سمح 

)مبا فيها املوارد ال�سريبية( يف القت�ساد الأمريكي، 

تاأخري  لكن كل  و2025،   2015 82.1 مليار بني  حتى 

�سيكلف القت�ساد الأمريكي يف ال�سنة ع�سرة مليارات 

دولر ح�سب اجلمعية.

الــطــائــرات من  لتلك  كــثــرًيا  ــواعــد  ال والــقــطــاع 

مراقبة  على  �ست�ساعد  حيث  الزراعة،  هو  طيار  دون 

قد  الذي  »الأمــر  احل�سرات  مبيدات  ور�س  املحا�سيل 

امل�ستعملة«  املــواد  كمية  من  احلــد  يف  اأي�سا  ي�ساهم 

ح�سب اجلمعية. 

ويتوقع �سانعو الطائرات من دون طيار اأن تبادر 

قطاعات اأخرى اأي�سا مثل الأمن املتمثل فى ال�سرطة 

دون  من  الطائرات  و�ستنتج  با�ستعمالها،  والإطــفــاء 

واملتو�سطة وكذلك كريات  ال�سغرية  ال�سركات  طيار 

جرومن،  نورثروب  مثل  الدفاع  اأو  الطريان  �سركات 

و�ستبلغ مدة ا�ستعمالها 11 �سنة.

سوق الطائرات 
المدنية من دون طيار 

تزدهر في أمريكا
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تغيريها  عن  الئتماين  للت�سنيف  العاملية   )Fitch( فيت�س  وكالة  اأعلنت 

م�ستقر  من  ال�سعودية  العربية  للمملكة  ال�سيادي  للت�سنيف  امل�ستقبلية  للنظرة 

هذا  ليكون   ،)-AA( عالية  درجة  عند   )Positive( اإيجابي  اإىل   )Stable(

الإعالن تاأكيًدا ملتانة اقت�ساد اململكة وقوة مركزها املايل.

هذا  اأن  الع�ساف  عبدالعزيز  بن  اإبراهيم  الدكتور  املالية  وزيــر  واأو�ــســح 

يعزز  العاملية  الت�سنيف  وكالت  كريات  اإحدى  من  ال�سادر  الإيجابي  التقييم 

نتاج  وهو  قطاعاته،  وتنوع  منوه  وا�ستدامة  ال�سعودي  القت�ساد  متانة  يف  الثقة 

خادم  بتوجيهات  اململكة  تتبعها  التي  الناجحة  والقت�سادية  املالية  لل�سيا�سات 

احلرمني ال�سريفني امللك عبداهلل بن عبدالعزيز، وتخ�سي�سها لن�سبة عالية من 

الإنفاق احلكومي لدعم م�ساريع البنية التحتية والتنموية يف عدة قطاعات مهمة 

والإنتاجية  ال�ستيعابية  الطاقة  �سيعزز  مما  العام  النقل  وو�سائل  الإ�سكان  مثل 

لالقت�ساد املحلي، اإ�سافة اإىل ال�ستمرار يف خف�س الدين العام لي�سل اإىل اأدنى 

م�ستوياته التاريخية.

بن  فهد  الدكتور  ال�سعودي  العربي  النقد  موؤ�س�سة  حمافظ  عر  جهته  من 

عبداهلل املبارك عن �سعادته بهذه النظرة الإيجابية لوكالة الت�سنيف الئتماين 

)Fitch( التي تواكب التطور القت�سادي للمملكة وتعك�س جهود حكومة خادم 

احلرمني ال�سريفني حفظه اهلل يف النه�سة ال�ساملة مبا يحقق رفاهية املواطن.

يذكر اأن هذا التقييم يوؤكد جناح اململكة يف اتباع �سيا�سات نقدية ح�سيفة 

ومنهج اإ�سرايف متميز على املوؤ�س�سات املالية اأ�سهم يف تعزيز ا�ستقرار وتطور 

قطاعها املايل، وا�ستمرار اململكة يف تعزيز احتياطاتها املالية مما 

جعلها يف مناأى عن التحديات التي تواجه القت�ساد العاملي.

وكالة فيتش العالمية تغير التصنيف السيادي
للسعودية من مستقر إلى إيجابي

نظرتها  رفــع  الئتماين  للت�سنيف  العاملية  »فيت�س«  وكــالــة  ــررت  ب

امل�ستقبلية للت�سنيف ال�سيادي لل�سعودية من م�ستقر اإىل اإيجابي مبجموعة 

الجتماعي  للتوتر  املحتملة  املــ�ــســادر  معاجلة  اأهــمــهــا،  الــعــوامــل  مــن 

والتوظيف وت�سهيل احل�سول على التمويل الإ�سكاين.

املـــايل حملًيا وخــارجــًيــا مــن فوائ�س  املــركــز  ــوة  ق ــا  اأيــ�ــسً وكــذلــك 

واحتياطيات. كذلك احلفاظ على الإنفاق احلكومي املرتفع، ومنو القطاع 

اخلا�س غري النفطي كموؤ�سر لتنويع م�سادر الدخل.

اإل اأن »فيت�س« اأملحت اإىل اأن اعتماد اقت�ساد ال�سعودية بن�سبة 90 يف 

الإف�ساح  اأن م�ستوى  اإىل  التحديات. ولفتت  اأكر  النفط يعد  املائة على 

نقاط  تبقى  اجليو�سيا�سية  املخاطر  عن  ف�سال  للحكومة،  وال�سفافية 

.»AA« ال�سعف الن�سبية اأمام رفع ت�سنيف ال�سعودية اإىل

تنويع  يف  ال�سعودية  جنــاح  العوامل،  �سمن  اأن  »فيت�س«  واأو�سحت 

م�سادر الدخل الذي انعك�س من خالل منو القطاع اخلا�س غري النفطي 

بن�سبة 7.5 يف املائة يف 2012.

بالتعامل  امل�ستقبلية  لنظرتها  رفعها  الدولية  الوكالة  بررت  كذلك 

مع التغيريات يف منا�سب رئي�سة يف الأ�سرة املالكة ب�سال�سة، اإ�سافة اإىل 

ال�ستقرار الذي ت�سهده الدولة وعدم تاأثرها بال�سطرابات الإقليمية.

بر�سملة  ويتمتع  مــرن،  اأنــه  »فيت�س«  فذكرت  امل�سريف،  القطاع  اأمــا 

جيدة ومنظمة تنظيًما جيًدا، كما اأن القرو�س املتعرثة منخف�سة، وتغطية 

القرو�س امل�سكوك يف حت�سيلها مرتفعة.

يف  مبا  للحكومة،  وال�سفافية  الإف�ساح  م�ستوى  اإن  الوكالة:  وقالت 

ذلك ما يتعلق باإدارة املالية والأ�سول، ف�سال عن املخاطر اجليو�سيا�سية 

.»AA« تبقى نقاط ال�سعف الن�سبية اأمام رفع ت�سنيف ال�سعودية اإىل

..و»فيتش« تؤكد: التوظيف والتمويل العقاري
والقطاع الخاص رفعت تصنيف السعودية

اقتصاديات
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مار�س  يف  انكم�س  الفرن�سي  القت�سادي  الن�ساط  اأن  م�سح  اأظهر 

2013م باأ�سرع وترية يف اأربع �سنوات، وهو ما يخالف التوقعات، ورمبا يدفع 

ثاين اأكر اقت�ساد يف منطقة اليورو اإىل هوة الركود.

وقالت موؤ�س�سة ماركت، اإن موؤ�سرها ملديري امل�سرتيات الذي يغطي ن�ساط ال�سناعات 

التحويلية واخلدمات �سجل 42.1 مرتاجًعا من 43.1 يف �سباط )فراير(.

ودفع الرتاجع املوؤ�سر لأدنى م�ستوياته منذ اآذار )مار�س( 2009 حينما انزلقت فرن�سا وكثري 

من الدول املتقدمة اإىل الركود ب�سبب الأزمة املالية.

الن�ساط  اأن  واخلــدمــات  التحويلية  ال�سناعات  قطاعي  من  منف�سلة  بيانات  واأظــهــرت 

القت�سادي يرتاجع بوترية اأ�سرع مما توقع اقت�ساديون يف ا�ستطالع اأجرته »رويرتز«.

اأن القت�ساد  اإن البيانات تنّم عن  وقال كري�س ويليام�سون كبري القت�ساديني يف ماركت، 

الفرن�سي الذي يبلغ حجمه تريليوين يورو تقريبا قد ينكم�س بنحو 0.7 يف املائة هذا الربع بعد 

تراجعه 0.3 يف املائة يف الأ�سهر الثالثة ال�سابقة.

ويعني هذا اأن فرن�سا التي تخلت بالفعل عن م�ستوى الت�سخم امل�ستهدف ب�سبب نق�س النمو 

انزلقت للركود للمرة الثالثة منذ بدء الأزمة املالية.

اآذار  يف  اليورو  منطقة  يف  القت�سادية  املعنويات  عن  رئي�س  موؤ�سر  يف  حاد  تراجع  وبــدد 

)مار�س( الآمال بنهاية مبكرة للركود الذي يعم تكتل العملة الأوروبية املوحدة.

يغطي  الذي  امل�سرتيات  مديري  موؤ�سر  اإن  القت�سادية،  لالأبحاث  ماركت  وقالت جمموعة 

ن�ساط ال�سناعات التحويلية واخلدمات يف املنطقة �سجل هبوًطا مفاجًئا ليهوي من 47.9 نقطة 

يف �سباط )فراير( اإىل اأدنى م�ستوياته يف اأربعة اأ�سهر عند 46.5 نقطة هذا ال�سهر.

وت�سري قراءة املوؤ�سر دون م�ستوى 50 نقطة اإىل ركود، وكان حمللون يتوقعون اأن يرتفع املوؤ�سر 

اإىل 48.2 نقطة يف اآذار )مار�س(.

اإنه »بدًل  ونقلت »الأملانية« عن كبري القت�ساديني لدى املجموعة كري�س ويليام�سون قوله، 

من ا�ستقرار اقت�ساد منطقة اليورو يف الربع الثاين، كما كان الكثريون مبا فيهم البنك املركزي 

الأوروبي ياأملون روؤيته، ميكن اأن ي�ستد التباطوؤ يف الأ�سهر القادمة«.

ال�سركات  ثقة  بــرتاجــع  التوقعات  ا  اأي�سً يزيد  قر�س  يف  الو�سع  »تــدهــور  اأن  واأ�ــســاف 

مديري  موؤ�سر  اأرقام  ي�سحب  ورمبا  املوحدة،  العملة  منطقة  اأنحاء  يف  اأكر  ب�سكل  وامل�ستهلكني 

امل�سرتيات للرتاجع ب�سكل اأكر يف ني�سان )اأبريل(«.

الركود يطارد فرنسا مع تراجع النشاط 
االقتصادي إلى مستويات األزمة

اجلوية  »اخلــطــوط  �سركة  ــام  ع مــديــر  ك�سف 

اأن  اأوغلو  حممود  حاجي  عثمان  جدة  يف  الرتكية« 

جدة  من  املنطلقني  امل�سافرين  الركاب  عدد  ن�سبة 

على منت اخلطوط الرتكية خالل العامني املا�سيني 

اأ�سل  من  األًفا   350 يعادل  مبا   ،%47 يقارب  ما  بلغ 

واملعتمرين. احلجاج  با�ستثناء  م�سافر،  األف   750 

الرتكية«  »اخلــطــوط  عنها  اأعلنت  الــتــي  والن�سبة 

بح�سور م�سوؤولني رفيعي امل�ستوى من هيئة الطريان 

 ،2010 مطلع  منذ  ت�ساعفت  قــد  بــجــدة،  املـــدين 

وبخا�سة من جدة.

التو�سع  خطط  عن  ــالن  الإع على  اأوغلو  وركــز 

ال�سريع، التي تعتزم �سركته تنفيذها العام اجلاري 

يف جدة التي تعد الأكرث حركة يف ت�سيري الرحالت 

ـــام  الأرق اأن  م�سيًفا  اأ�سبوعية،  رحــلــة   21 بــواقــع 

ال�سريعة«  »الــوتــرية  توؤكد  »الرتكية«،  حللتها  التي 

يف  املت�ساعدة  امل�سافرين  حركة  يف  املت�ساعدة، 

منطقة ال�سرق الأو�سط عموًما، وال�سعودية على وجه 

اأوغلو: »نحن على ثقٍة تامة باأننا  اخل�سو�س. وقال 

ن�سهده  ما  بف�سل  النمو  �سنوا�سل حتقيق مزيد من 

من ت�ساعد يف وترية حركة امل�سافرين الوافدين من 

زيادة  اإىل  اإ�سافًة  خطوطنا،  منت  على  جدة،  واإىل 

عدد حجوزات املقاعد على منت رحالتنا اإىل تركيا 

تناف�سية«.  باأ�سعار  نوفرها  التي  الأخرى  والوجهات 

وحول زيادة اأعداد امل�سافرين ال�سعوديني، عّد اأوغلو 

لرتكيا  املتنامية  الأهمية  على  وا�سًحا  دلياًل  ذلك 

املنطقة«،  يف  رئي�سة  وترفيهية  �سياحية  »كوجهٍة 

اإ�سافًة اإىل اللتزام مبعايري »جودة ال�سالمة الدولية 

اخلدمة  يف  امل�سافرين  تقدير  مــع  ــطــريان«،  ال يف 

واللتزام مبواعيد املغادرة والو�سول.

»التركية« تقل 
750 ألًفا من 

المملكة خالل عامين
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الأوروبــيــني  والــرملــان  الحتـــاد  دول  تو�سلت 

مكافاآت  على  قيود  و�سع  ب�ساأن  نهائي  اتفاق  اإىل 

العام  مــن  بــدايــة  الأعــ�ــســاء  الـــدول  يف  امل�سرفيني 

املقبل.

ـــال مــتــحــدث بــا�ــســم الــرئــا�ــســة الإيــرلــنــديــة  وق

الإيرلندية  الرئا�سة  »تو�سلت  ـــي:  الأوروب لالحتاد 

مع  تف�سيلي  اتفاق  اإىل  اأم�س  م�ساء  نهائي  ب�سكل 

لر�سملة  اجلديدة  القواعد  حول  الأوروبــي  الرملان 

امل�سارف«.

الدورية  الرئا�سة  تتوىل  التي  اإيرلندا  اأن  يذكر 

الحتــاد  دول  عــن  نيابة  تفاو�ست  للتكتل  احلالية 

قواعد  على  التفاق  اأجل  من  الأوروبــي  الرملان  مع 

مكافاآت امل�سرفيني.

رئي�س  كــارا�ــس  اأومتـــار  عــن  »الأملــانــيــة«  ونقلت 

»اإن  قوله  املفاو�سات  يف  ـــي  الأوروب الــرملــان  فريق 

يف  امل�سرفية  ال�سناعة  لتنظيم  الأ�سمل  القواعد 

جاهزة  اأ�سبحت  واأق�ساها  الأوروبي  الحتاد  تاريخ 

للت�سويت يف الرملان«.

وما زال التفاق يحتاج اإىل ت�سديق احلكومات 

الأع�ساء يف الحتاد، وكذلك الرملان الأوروبي وهي 

اخلطوة املنتظر اإمتامها ال�سهر املقبل.

اأواخر  اأعلنت  قد  الأوروبي  رئا�سة الحتاد  وكانت 

ال�سهر املا�سي اتفاق كبار م�سوؤويل الحتاد على مبادئ 

تتجاوز  ل  بحيث  امل�سرفيني  كبار  مكافاآت  من  للحد 

اتفاق نهائي لفرض قيود على مكافآت المصرفيين في االتحاد األوروبي

اأو  للموظف  ال�سنوي  الأ�سا�سي  الأجر  اإجمايل  قيمتها 

�سعف هذا الأجر يف حالة موافقة حملة الأ�سهم.

اإيــرلــنــدا،  مالية  وزيــر  نــونــان  مايكل  وبح�سب 

التي  واحلوافز  املكافاآت  ت�سبح  األ  هذا  �سي�سمن 

اتخاذ  على  م�سجعة  امل�سرفيون  عليها  يح�سل 

اأرباح  لتحقيق  كبرية  خماطر  على  تنطوي  قــرارات 

ق�سرية املدى.

مكافاآت  على  قيود  و�سع  على  التفاق  وياأتي 

الــعــامــلــني يف الــقــطــاع املــ�ــســريف يف ظــل تــزايــد 

النتقادات للمكافاآت الكبرية التي يح�سل عليها 

كبار املوظفني يف امل�سارف رغم حتميلهم جزًءا 

التي تفجرت يف  املالية  الأزمة  امل�سوؤولية عن  من 

منها  تعاين  زالــت  ومــا   2008 عــام  العامل 

منطقة اليورو حتى الآن.

تقل�ست �سوق ال�سيارات الأوروبية بن�سبة 10.2 يف املائة خالل �سهر 

اجلديدة  ال�سيارات  مبيعات  تراجعت  حيث  املا�سي،  )فراير(  �سباط 

اإىل 829 األًفا و359 وفًقا لبيانات لحتاد م�سنعي ال�سيارات الأوروبيني.

وبح�سب رويرتز فقد بلغت املبيعات اأدنى م�ستوياتها يف 17 عاًما يف 

ا على كبار  2012، ومن املتوقع اأن يكون العام احلايل عاًما �سعًبا اأي�سً

الأوروبية  القت�سادات  يف  امل�ستهلكون  يوا�سل  اإذ  ال�سيارات،  م�سنعي 

التي تعاين الركود تاأجيل م�سرتياتهم.

ككل  ال�سوق  هبوط  معدل  مبثلي  فــورد  �سركة  مبيعات  وانخف�ست 

لل�سهر الثالث على التوايل، حيث انخف�ست مبيعاتها 20.8 يف املائة اإىل 

53 األًفا و660 �سيارة، وخف�ست فورد طاقتها الإنتاجية يف اأوروبا باإغالق 

ال�سركات  اأكر  وكانت  املنطقة،  يف  اخل�سائر  من  للحد  م�سانع  ثالثة 

20.1 يف املائة، »فيات«  املرتاجعة بعد »فورد« »جرنال موتورز« بن�سبة 

بن�سبة 15.7 يف املائة.

مبيعات السيارات األوروبية تتراجع 10.2% في شهر

اقتصاديات
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املــيــزانــيــة  يف  الــعــجــز  اأن  ــات  ــان ــي ب اأظـــهـــرت 

�سباط  يف  املتوقع  من  كثرًيا  اأقــل  جــاء  الريطانية 

)فراير(، واأ�سارت اإىل ارتفاع مبيعات التجزئة، يف 

دفع لوزير املالية جورج اأوزبورن بعد يوم من اإعالنه 

توقعات اقت�سادية قامتة - بح�سب »رويرتز«.

ـــل خــفــ�ــس الـــعـــجـــز حمـــــور الــ�ــســيــا�ــســة  وميـــث

يقودها  الــتــي  الئــتــالفــيــة  للحكومة  القــتــ�ــســاديــة 

املحافظون يف بريطانيا، والتي تولت ال�سلطة يف اأيار 

)مايو( 2010.

وتاأثرت خطط املوازنة احلكومية ب�سعف النمو، 

لكن بيانات مبيعات التجزئة التي اأعلنت يف توقيت 

انفراجة موؤقتة  اإىل  ت�سري  نف�سه،  بيانات القرتا�س 

يف  التجزئة  لقطاع  قامتة  بيانات  بعد  الأقــل  على 

كانون الثاين )يناير(.

موؤ�سر  اأن  لالإح�ساءات،  الوطني  املكتب  وذكر 

بلغ  العجز  اأن  اأظهر  الــعــام،  لالقرتا�س  احلكومة 

2.756 مليار جنيه ا�سرتليني يف �سباط )فراير(.

العجز  مــن  املــائــة  يف   25 تقريًبا  هــذا  وميــثــل 

 11.756 عند   2012 )فراير(  �سباط  يف  امل�سجل 

توقعات  كثرًيا عن  يقل  وهو  ا�سرتليني،  مليار جنيه 

املحللني باأن يبلغ 8.45 مليار.

ومل يحول مكتب الإح�ساءات هذه البيانات اإىل 

كان  فيما  الإجمايل،  املحلي  الناجت  مئوية من  ن�سبة 

وزير املالية اأوزبورن اأعلن الأربعاء املا�سي اأن الناجت 

العام،  هذا  املائة  يف   0.6 �سينمو  الإجمايل  املحلي 

وتقف  ال�سابقة،  التوقعات  ن�سف  ي�سكل  مــا  وهــو 

بريطانيا على �سفا ثالث ركود يف اأربع �سنوات، وهو 

ما ميكن اأن ت�ساعد بيانات اليوم على جتنبه.

تراجع عجز الميزانية 
البريطانية في فبراير

اأكد رئي�س البنك املركزي 

اأن  برنانكي،  بــن  الأمــريــكــي 

الــذي  امليزانية  يف  التق�سف 

فــر�ــســتــه الـــوليـــات املــتــحــدة 

على نف�سها منذ كانون الثاين 

ال�سرائب،  بزيادة  )يناير( 

�سيظهر اأثره ب�سكل موؤمل على 

واإيــجــاد  القت�سادي  »النمو 

ــهــر  ــس ــعــمــل يف الأ� ال فـــر�ـــس 

القادمة«.

هذا  اأن  من  حمــذًرا  الأمريكي،  القت�ساد  لنتعا�س  التام  دعمه  البنك  واأعلن 

ال�سيا�سة  قالت جلنة  فيما  ال�سريع،  التباطوؤ  اأهمها  تتجاذبه خماطر كبرية  النتعا�س 

النقدية يف البنك التي تتمثل اأولوياتها يف الت�سدي للبطالة، اإن ن�سبة البطالة ل تزال 

»مرتفعة« وتبلغ 7.7 يف املائة بح�سب اآخر الأرقام الر�سمية.

وقال رئي�س البنك املركزي بن برنانكي »نحن نرى حت�سًنا« لكن اللجنة تريد التاأكد 

من اأن الأمر لي�س ظاهرة »موؤقتة«.

يف املقابل، فاإن اللجنة ل ترى »خطًرا كبرًيا على النظام املايل واقت�ساد الوليات 

املتحدة«، مما تعر�س له حالًيا اجلزيرة القر�سية.

ودون مفاجاأة، اأكد البنك املركزي موا�سلة عمليات �سخ ال�سيولة يف النظام املايل 

بوترية 85 مليار دولر يف ال�سهر، و�ست�ستمر عمليات ال�سخ هذه يف �سكل �سراء �سندات 

اآفاق  يف  وا�سح  حت�سن  ح�سول  »حتى  عقاريني  مل�ستثمرين  امل�سمونة  والديون  خزانة 

�سوق العمل يف مناخ اأ�سعار م�ستقرة«.

واعتر اخلبري جويل ناروف اأن ذلك يعني اأن »الحتياطي الفيدرايل �سي�ستمر يف 

اإغراق القت�ساد بال�سيولة باحلد الأدنى خالل الأ�سهر الـ12 القادمة«. ويوؤكد جيم اأو 

�سوليفان »ما من هدنة يف عملية الدعم النقدي يف الأفق، والأمر يتطلب حت�سنا كبرًيا 

يف الظرف القت�سادي«.

على  بالإبقاء  التزامها  جددت  الفيدرايل  الحتياطي  يف  النقدية  ال�سيا�سة  جلنة 

معدل الفائدة الرئي�سة للبنك عند م�ستواها بني 0 اإىل 0.25 يف املائة كما هو احلال 

منذ كانون الأول )دي�سمر( 2008 »على الأقل طاملا بقيت ن�سبة البطالة فوق 6.5 يف 

املائة« اإذا كان هذا الأمر ل يوؤثر يف هدف البنك املركزي الأمريكي يف جمال الت�سخم 

على الأمد املتو�سط )2.0 يف املائة وفق الوترية ال�سنوية(.

ال�سغط على جممل  اأكر قدر من  الإبقاء على  اإىل  الإجــراءات  وتهدف كل هذه 

ال�ستثمار  ت�سجيع  بهدف  الطويل،  الأمــد  اإىل  الق�سري  الأمــد  من  الفوائد،  معدلت 

وال�ستهالك و�سوق ال�سكن، وا�ستعجال حت�سن �سوق العمل.

واعتر الحتياطي الفيدرايل اأن زيادة الناجت الإجمايل الأمريكي �ستكون بني 2.3 

و2.8 يف املائة بالقيا�س ال�سنوي خالل الربع الأخري من العام ولي�س بني 2.3 و3 فى 

املائة وفًقا لتقدير كانون الأول )دي�سمر( 2012.

»الفيدرالي األمريكي«: 
إجراءات التقشف ستظهر 
آثارها المؤلمة خالل أشهر

اقتصاديات
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وقعت �سركة التعدين العربية ال�سعودية »معادن« اتفاقية م�سرتكة 

مع �سركة موزاييك وال�سركة ال�سعودية لل�سناعات الأ�سا�سية »�سابك« 

لإن�ساء جممع متكامل مبوا�سفات عاملية لإنتاج الفو�سفات يف ال�سعودية.

)�سبعة  ريــال  مليار   26 نحو  للم�سروع  التقديرية  التكلفة  وتبلغ 

ح�سة  معادن  �سركة  متتلك  التفاقية  هذه  ومبوجب  دولر(.  مليارات 

25 يف املائة و»�سابك«  60 يف املائة، يف حني متتلك »موزاييك« ح�سة 

ح�سة 15 يف املائة. وُيعد هذا املجمع اجلديد واحًدا من اأكر املرافق 

حجم  تقريًبا  ُي�ساعف  و�سوف  العامل،  يف  الفو�سفات  لإنتاج  املتكاملة 

الإنتاج احلايل ل�سركة معادن من الفو�سفات، وي�سيف يف الوقت ذاته 

منتجات جديدة ومهمة لقدرات »معادن« الإنتاجية. 

ووفقا لبيان »معادن« فاإن امل�سروع يت�سمن اإقامة عدد من وحدات 

التعدين والت�سنيع يف مدينة وعد ال�سمال لل�سناعات التعدينية، ف�ساًل 

عن اإن�ساء عدد من املرافق الت�سنيعية يف مدينة راأ�س اخلري لل�سناعات 

التعدينية. و�سيتم ربط املوقعني عن طريق ال�سكة احلديدية التي تربط 

بني ال�سمال واجلنوب، ومن املتوقع اأن يبداأ الإنتاج يف املرافق اجلديدة 

بنهاية عام 2016، بطاقٍة اإنتاجية تبلغ 16 مليون طن �سنوًيا.

ثالثة  نحو  ينتج  �سوف  امل�سروع  اأن  بيانها،  يف  ال�سركة  واأ�سافت 

الأمونيوم  فو�سفات  مثل  النهائية  الأ�سمدة  منتجات  من  طن  ماليني 

 ،NP / NPK الأ�سمدة  ومركبات   DAP / MAP والأحــادي  الثنائي 

لل�سناعات  املوجهة  املنتجات  مــن  طــن  األــف   440 نحو  عــن  ف�ساًل 

امل�ستخدم   PPA النقي  الفو�سفوريك  حام�س  ذلك  يف  مبا  التحويلية 

 STPP ال�سوديوم  فو�سفات  بويل  وثالثي  الغذائية،  ال�سناعات  يف 

امل�ستخدم يف ت�سنيع املنظفات، وفو�سفات ثنائي الكال�سيوم، وفو�سفات 

الأعــالف  ت�سنيع  يف  امل�ستخدم   DCP / MCP الكال�سيوم  اأحـــادي 

احليوانية.

معادن:  ل�سركة  التنفيذي  الرئي�س  املديفر  خالد  املهند�س  وقــال 

ميثل هذا امل�سروع اإ�سافة مهمة يف م�سرية منو ال�سركة، اإ�سافة اإىل اأنه 

�سي�سهم ب�سورة فعلية يف تطوير املنطقة ال�سمالية للمملكة، لأنه ي�ستمل 

على اأول م�سروع �سناعي كبري ي�سيد فيها. 

قيمة  من  �ستعزز  و»�سابك«  »موزاييك«  مع  ال�سراكة  اأن  واأ�ساف 

امل�سروع بف�سل الإمكانات الت�سغيلية والتقنية واخلرة الت�سويقية التي 

تتمتع بها هاتان ال�سركتان.

إنشاء مجمع إلنتاج 
الفوسفات في رأس الخير 

بـ 26 مليار ريال

�سركة  مع  اتفاقية   »STC« ال�سعودية  الت�سالت  وقعت 

لتقدمي  الأمــنــيــة؛  احلــلــول  بتطوير  املخت�سة  »�سيمانتيك« 

ــانــد  »الــرودب مل�سرتكي  الــفــريو�ــســات  مــن  حــمــايــة  خــدمــات 

m3com.com. الإلــكــرتونــيــة  معكم  بــوابــة  عــر  واجلــــوال« 

الإقليمي  املوزع   ،IAXCESS �سركة  مع  بالتعاون  وذلك   ،sa
 »STC«حللول وخدمات اأمن املعلومات، حيث تتيح التفاقية لـ

 Norton Internet برنامج  من  خم�س�سة  ن�سخة  اإطــالق 

املفوتر. اجلــوال  لعمالء  اأو  الرودباند  مل�سرتكي   Security"
و�سيتمكن عمالء »STC« من امل�سرتكني يف باقات الرودباند 

املفوتر، من احل�سول  واجلـــوال  جـــود4(،  جــود3،  )جـــود2، 

 ،Norton Internet Security برنامج  رخ�سة  على  جماًنا 

ملدة عام، وذلك من خالل الت�سجيل يف بوابة معكم الإلكرتونية 

وربط ح�سابهم بح�ساب الرودباند اأو برقم اجلوال املفوتر، 

حيث �سيتمكن العمالء من تنزيل الرنامج مبا�سرة، حلماية 

امللفات  من  وغريها  واملرئية  ال�سوتية  ومكتباتهم  �سورهم، 

والوثائق الهامة الأخرى واملخزنة على اأجهزتهم.

التي  للم�ستخدمني،  املزايا  من  العديد  »نــورتــن«  ويوفر 

ت�ستمل على حماية اأجهزة الكمبيوتر، من اأحدث الفريو�سات 

اأثناء  الأجــهــزة  حماية  وكــذلــك  وغــريهــا،  التعقب  وبــرامــج 

لل�سيطرة  حمـــاولت  اأي  �سد  الإنــرتنــت  �سبكة  ا�ــســتــخــدام 

اأنه ميّكن العمالء من ا�ستخدام برامج التوا�سل  عليها. كما 

الجتماعي والدرد�سة والريد الإلكرتوين وبرامج م�ساركة 

امللفات بطرق اأكرث اأمًنا، فيما يجري الرنامج حتديثات 

دورية لأنظمته تلقائًيا. كما ي�سهل ا�ستخدامه والتعامل 

عليه  يح�سل  الذي  الفني  الدعم  مع  خا�سة  معه، 

امل�ستخدم اأثناء فرتة ال�سرتاك يف اخلدمة.

»STC« تتيح برنامج
»نورتن« لمقاومة الفيروسات
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استراتيجية وطنية لإلسكان .. 
وانتقاد لغياب التنسيق

منتدى جدة االقتصادي:

ال��ش��ب��اب واإلس���ك���ان .. ك��ان��ا م��ح��ور 
ن���������دوات م���ن���ت���دى ج������دة االق����ت����ص����ادي 
ال����ذي اخ��ت��ت��م أع��م��ال��ه م���ؤخ���ًرا وس��ط 
اإلعلمي  الصعيد  على  كبير  اهتمام 
واحل��ض��ور، ك��ون��ه خصص ن��دوات��ه هذا 
ال���س���ؤال احل��ائ��ر:  ال��ع��ام ليجيب ع��ل��ى 

كيف تتملك منزاًل؟

الأمري  املكرمة  مكة  منطقة  اأمري  اأن  والالفت 

دعا  اإذ  براعة،  املنتدى  دفــة  اأدار  الفي�سل  خالد 

الـ13   دورتــه  يف  القت�سادي  جدة  منتدى  ختام  يف 

ممثلي ال�سباب امل�ساركني يف جل�سة احلوار اخلتامية 

واعــًدا  ملف،  يف  مقرتحاتهم  جمع  اإىل  املنتدى  يف 

بتبنيها والعمل على تنفيذها.

الذين عر�سوا  الثمانية  ال�سباب  الفي�سل  واأبلغ 

مبادراتهم املتعلقة بالإ�سكان وحلولهم لهذه امل�سكلة 

بهم  الجــتــمــاع  يف  برغبته  جتاهها  وطموحاتهم 

يف  مواطن  كل  حلم  لتحقيق  مًعا  للعمل  الغد،  من 

احل�سول على �سكن.

ويف بداية املنتدى قال كلمته املعرة: »اأنتم اأبناء 

هذه اململكة العربية ال�سعودية قد قررمت منذ اإعالن 

واأن  حقيقة،  اإىل  احللم  تغريوا  اأن  باململكة  الوحدة 

تظلوا الأمل بف�سل اهلل ثم اإرادتكم .. اإرادة الإن�سان 

ال�سعودي قيادة وحكومة و�سعًبا«.
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وا�ستحق منتدى هذا العام اأن ُيو�سف باملنتدى 

من  للنخبة  عــادة  يخ�س�س  كان  اأن  بعد  ال�سبابي، 

الطلبة  من  كبري  جمع  فيه  �سارك  اإذ  املخت�سني، 

والطالبات يف التعليم العام واجلامعات.   

املدينة العاملية اجلذابة

والنمو  »الإ�سكان  عنوان  حتت  املنتدى  وُعقد 

اململكة  داخــل  من  وزراء   10 مب�ساركة  ال�سكاين«، 

وناق�س  معروفة،  اقت�سادية  و�سخ�سيات  وخارجها 

اجلذابة  العاملية  املدينة  مقّومات  الأول  يومه  يف 

ملدن  القت�سادي  والأداء  التناف�سية  والديناميكية 

املنطقة وبناء املدن اجلديدة وجتديد املدن القائمة 

احل�سرية  التحتية  البنية  يف  التكنولوجي  والبتكار 

وامل�ساكن  للطاقة  ال�ستهالك  قليلة  املنازل  وقــدرة 

امل�سنوعة م�سبًقا كخيارات للمنطقة ودرا�سة الإطار 

والعمل  للتجارة  القانوين 

والعقارات وامللكية الفكرية.

اأ�سئلة  عــدة  املنتدى  وطــرح 

اأهمها: ما املطلوب عمله لتقدمي اإ�سكان 

املواطنني؟  متناول  يف  باأ�سعار  ونوعي  كّمي 

ودور احلكومة يف حتقيق ذلك، وكيفية ال�ستفادة 

من م�ساركات احلكومات والقطاع اخلا�س لتحريك 

جانب العر�س من حيث الفر�س للمطورين و�سّناع 

البناء، وما هي الأفكار التكنولوجية اخلالقة للبنية 

بالطاقة  تت�سم  م�ساكن  اإيجاد  من  للتمكن  التحتية 

اجلاهزة  واملــبــاين  العالية  الكفاءة  ذات  البديلة 

مناق�سة  اإىل  اإ�سافة  الإ�سكان،  مع�سلة  حلل  كخيار 

الإطار القانوين املتعلق بالإ�سكان والعقارات وامللكية 

الفكرية.

الآليات  مناق�سة  الثاين  اليوم  و�سهدت جل�سات 

الكافيتني  والكمية  النوعية  تقدمي  بغية  الواجبة 

املرتبطتني بالإ�سكان عند حدود الأ�سعار التي ميكن 

لل�سكان حتّملها.

منح  يف  احلــكــومــة  دور  اإىل  التطلع  وكــذلــك 

للقطاع  دجمها  وكيفية  معقولة،  باأ�سعار  الإ�سكان 

رين و�سناعة  اخلا�س من جانب عر�س فر�س للمطوِّ

امل�ساركة من قبل  البناء، ومن جانب الطلب فر�س 

القطاع املايل.

التناف�سية  املــــدن  عــلــى  الــرتكــيــز  جـــرى  كــمــا 

الإ�سكان  مو�سوع  على  والرتكيز  للنمو،  كمحركات 

داخل املدن من خالل الرتكيز على التاأ�سي�س القوي 

للت�سكني الناجح.

تناف�سية  مدن  اإن�ساء  املناق�سات  تناولت  كذلك 

امل�ستقبلّية  واملـــدن  لل�سكان  جــاذبــة  بيئة  بو�سفها 

اأق�سى حد،  اإىل  التقنية  وال�ستفادة من  امل�ستدامة 

مدن  بناء  اأجــل  من  القانوين  العمل  اإطــار  وتطوير 

مثالية يف منطقة ال�سرق الأو�سط و�سمال اإفريقيا.

للتنمية،  كمحرك  التناف�سية  للمدن  والتطرق 

والــدور  معقولة  باأ�سعار  امل�ساكن  توفري  وحتديات 

ال�سناعة،  وتطوير  امل�ساكن  توفري  يف  احلكومي 

بطرق  اخلا�س  القطاع  لإ�سراك  الرا�سخة  الأ�س�س 

وحلول  مــبــادرات  املـــايل متكني  والــقــطــاع  فــّعــالــة، 

الإ�سكان  متويل  جمال  يف  اخلا�س  للقطاع  مبتكرة 

والأجيال املقبلة.

وزير القت�ضاد

الدكتور حممد  املنتدى ك�سف  اأمام  كلمته  ويف 

والتخطيط،  القت�ساد  وزير  اجلا�سر،  �سليمان  بن 

عن تخ�سي�س 275 مليار ريال من فائ�س املوازنة 

مكتملة  م�ساكن  وتوفري  �سكنية،  ــدات  وح لإن�ساء 

اخلدمات و�ساحلة لل�سكن، بح�سب �سحيفة ال�سرق 

الأو�سط.

وا�ستعر�س اجلا�سر حركة النمو ال�سكاين يف 

عام  حتى  امل�ساكن  عدد  اأن  اإىل  م�سرًيا  اململكة، 

مع  متوافق  وهذا  م�سكن،  ماليني   4.6 بلغ   2010

ال�ساأن  هذا  يف  موؤكًدا  اململكة،  يف  ال�سكاين  النمو 

دقيقة  بيانات  قاعدة  توفري  اإىل  املا�سة  احلاجة 

لعدد امل�ساكن.

ال�سكانية  الرتكيبة  يف  تغيرًيا  هناك  اأن   ّ وبــ

اإىل  ترتفع،  امل�ساكن  اأ�سعار  والأرياف جعلت  للمدن 

وزارة  عليه  تعمل  الــذي  »اإيجار«  م�سروع  اأن  جانب 

الإ�سكان ي�سد ثغرة كبرية يف توفري البيانات واأنظمة 

التقيد باأ�سعار اإيجارات امل�ساكن وال�ستثمار الالزم 

للوحدات ال�سكنية املعدة لالإيجار.

حمافظ موؤ�ض�ضة النقد العربي

العربي  النقد  موؤ�س�سة  حمافظ  تناول  فيما 

الــ�ــســعــودي الــدكــتــور فــهــد بــن عــبــداهلل املــبــارك 

اللوائح التنفيذية لنظام التمويل العقاري ونظام 

استحق منتدى هذا العام أن 
يوصف بالمنتدى الشبابي 

وزير االقتصاد: هناك حاجة 
ماسة إلى قاعدة بيانات دقيقة 

لعدد المساكن.
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الإيجار التمويلي ونظام مراقبة �سركات التمويل 

لتلقي املالحظات واملرئيات عليها من العموم قبل 

اإقرارها.

الالئحة  مــ�ــســروع  اأن  اإىل  املــحــافــظ  ولــفــت 

التنفيذية لنظام التمويل العقاري ت�سمن القواعد 

التي حتكم ن�ساط التمويل العقاري ومعايري عقد 

على  احل�سول  ا�ــســرتاط  مــع  الــعــقــاري  التمويل 

العقاري  التمويل  منتجات  على  املوؤ�س�سة  موافقة 

قبل طرحها للتاأكد من حتقيقها احلماية الواجبة 

للم�ستهلك وامل�ستفيد.

وقال اإن م�سروع الالئحة و�سع اإطاًرا تنظيمًيا 

لإعادة التمويل العقاري واآلية جمع ون�سر البيانات 

املتعلقة بن�ساط ال�سوق العقارية، مبا يوؤ�س�س لقيام 

الالزمة  ال�سيولة  توفري  يف  ت�سهم  ثانوية  �سوق 

نهاية  يف  امل�ستهلك  على  التمويل  كلفة  وتخفي�س 

لنظام  التنفيذية  الالئحة  م�سروع  اأما  املطاف، 

حقوق  تنظم  اأحكاًما  فت�سمن  التمويلي،  الإيجار 

جوانب  معاجلة  يف  وت�سهم  واملــوؤجــر،  امل�ستاأجر 

ل  التمويلي،  الن�ساط  هــذا  يف  القائمة  ال�سعف 

القواعد  وو�سع  املبكر  ال�سداد  حظر  منع  �سيما 

عقد  ف�سخ  عند  طــرف  كل  ي�ستحقه  ملا  املحددة 

الإيجار التمويلي اأو انف�ساخه اأثـناء مدة العقد.

التنفيذية  الــالئــحــة  مــ�ــســروع  اأن  واأ�ــســاف 

لنظام مراقبة �سركات التمويل يت�سمن متطلبات 

ــراف  ــس الإ� ــة  ــي واآل الــ�ــســركــات  لتلك  الــرتخــيــ�ــس 

الــدولــيــة  الــتــجــارب  العــتــبــار  يف  اآخــــًذا  عليها، 

يحقق  مبا  عليها  املتعارف  املمار�سات  واأف�سل 

اأهداف النظام وي�سهم يف املحافظة على �سالمة 

وا�ستقرار النظام املايل وعدالة التعامالت فيه. 

ومن اأبرز مالمح م�سروع الالئحة التنفيذية 

احلقوق  اإي�ساح  التمويل  �سركات  مراقبة  لنظام 

وو�سع  التمويل  خدمات  من  للم�ستفيد  الأ�سا�سية 

مب�ستوى  والرتقاء  حلمايتها  الالزمة  ال�سوابط 

قطاع  يف  املخاطر  واإدارة  وال�سفافية  احلوكمة 

يف  التمويل  �سركات  التزامات  وتنظيم  التمويل، 

توطني املوارد الب�سرية وتدريبها.

التمويل  منظومة  اإقـــرار  املحافظ  واعــتــر 

لأنظمة  التنفيذية  اللوائح  تت�سمن  التي  العقاري 

ومراقبة  التمويلي،  التاأجري  العقاري،  )التمويل 

للتنظيم  الأوىل  املرحلة  متثل  التمويل(  �سركات 

لطفرة  توؤدي  اأن  ويتوقع  العقاري،  لل�سوق  الفعلي 

كبرية بال�سوق من خالل تنظيم العالقة بني كافة 

احتياجات  تلبي  متويل  �سيغ  واإيجاد  الأطــراف، 

كافة �سرائح املجتمع من طالبي ال�سكن. وبني اأن 

منظمة  اآليات  اإيجاد  يف  �ست�ساعد  الأنظمة  هذه 

لتمويل الإ�سكان يف اململكة باأ�سلوب يحفظ حقوق 

جميع الأطراف، ويحد من تكلفة التمويل العقاري، 

�ستوفرها هذه  التي  الت�سهيالت  وذلك من خالل 

للح�سول على متويل متوافق  للمواطنني  الأنظمة 

احتياجاتهم،  يلبي  الإ�ــســالمــيــة  ال�سريعة  مــع 

وال�سناديق  التمويل  �سركات  ت�سهم  اأن  متوقًعا 

العقارية املتخ�س�سة يف دعم تلبية الطلب وتوفري 

قنوات  من  بال�ستفادة  املواطنني  اأمام  اخليارات 

ال�سيولة  بتحريك  القت�سادية  اململكة  وقــدرات 

النقدية نحو امل�ساريع الإ�سكانية.

وك�سف اأن هناك 100 �سركة متويل باململكة، 

وبلغ حجم التمويل 50 مليار ريال، ون�سبة التمويل 

 %3 ومتثل  البنوك،  لــدى  التمويل  حجم  من   %4

قطاع  منو  حجم  من   %25 القت�ساد،  حجم  من 

ــان يف املــمــلــكــة خـــالل اخلــمــ�ــس �ــســنــوات  ــك ــس الإ�

املا�سية.

بيع الوحدات العقارّية

توفيق  الدكتور  وال�سناعة  التجارة  وزير  اأما 

الربيعة فتناول الالئحة التنظيمّية لبيع الوحدات 

التي  التنظيمية  وموادها  العقارّية على اخلريطة 

اخلا�سة  الــرتاخــيــ�ــس  على  احلــ�ــســول  ت�سرتط 

املقدمة  الطلبات  يف  والنظر  الن�ساط،  مبزاولة 

الالزم  الرتخي�س  على  للح�سول  املطّورين  من 

على  بيعها  املــراد  الــوحــدات  بعدد  بيان  وتقدمي 

كود  مع حتديد  اخلريطة، 

ــنــاًء على  ثــابــت لــكــل وحـــدة ب

الخت�سا�س  جهة  من  الفرز  عملّية 

تكون ثابتة يف كافة العقود والرتباطات  التي 

ة. والأوراق الر�سمّية لدى اجلهات املُخت�سّ

الدكتور  ال�سعودي  التجارة  ــر  وزي اأكــد  كما 

اململكة  يف  ال�ستثمارية  البيئة  اأن  الربيعة  توفيق 

عاملية،  خرة  بيوت  قبل  من  كبرية  اإ�سادة  نالت 

حيث اأثنى �سندوق النقد الدويل يف تقريره لعام 

يف  للملكة  القت�سادية  ال�سيا�سات  على  2012م 

التقدم يف  لتعجيل  النفطية  الإيــرادات  ا�ستخدام 

اأهداف التنمية املحلية، وقال: »اإن الدور املتعاظم 

اإعادة �سياغة  اأ�سهم يف  التجاري الدويل  للنظام 

العالقات بني الدول النامية واملتقدمة، كما حتتاج 

التنمية  نقل  على  اململكة  ومنها  النامية  ــدول  ال

والجتماعية  القت�سادية  الأهــــداف  لتحقيق 

املرجوة«.

واأ�ساف: »اإن ال�سعودية مثل غريها من الدول 

والهتمام  ال�سوق  اقت�ساد  مببداأ  تاأخذ  النامية 

بالقطاع اخلا�س وتعظيم دوره لتعزيز اقت�ساده«.

املبادرات  من  كثرًيا  قدمت  وزارتــه  اأن  وبني 

الأنظمة  من  عدد  خالل  من  التناف�سية  لتح�سني 

البيئة  حت�سني  يف  اأ�سهم  مــا  وهــو  وال�سيا�سات، 

ال�ــســتــثــمــاريــة يف املــمــلــكــة، وجــــذب كــثــرًيا من 

التناف�سي  الو�سع  تعزيز  يف  واأ�سهم  ال�ستثمارات 

لالقت�ساد ال�سعودي.

محافظ مؤسسة النقد: إقرار 
منظومة التمويل العقاري 

تنظيم فعلي للسوق العقاري

شراكة شبابية
مع  جتمعه  ثنائية  �سراكة  املكرمة  مكة  منطقة  اأمــري  عر�س  املنتدى  ختام  يف 

جل�سة  يف  امل�ساركني  ممثليهم  داعًيا  ال�سعودية،  يف  الإ�سكان  م�سكلة  حلل  ال�سباب 

والعمل  بتبنيها  واعًدا  ملف،  اإىل جمع مقرتحاتهم يف  املنتدى  اخلتامية يف  احلوار 

على تنفيذها.

ودعا  التنمية«.  م�ساريع  يف  م�سكالت  تواجه  ل  بالد  توجد  »ل  الفي�سل:  وقــال 

»اأيدي اجلميع«  اليوم يف  العلم واملعرفة املوجودين  اإىل الهتمام بتح�سيل  ال�سباب 

وتطبيقهما على اأر�س الواقع، منبًها اإىل اأن ح�سارات العامل كافة مل تتحقق اإل بالعمل 

امل�سرتك، م�سدًدا على ال�سراكة مع القطاع اخلا�س لتحقيق الأهداف ال�سرتاتيجية 

املاأمولة، م�سيًفا: »اليوم ن�سنع امل�ستقبل بال�سراكة مع ال�سباب«.

املجتمعات  واجهت  تواجههم  التي  واملعوقات  التحديات  بــاأن  مكة  اأمــري  ونــوه 

ديننا  وجتاه  البالد،  م�ستقبل  عن  م�سوؤولون  »نحن  م�سيًفا:  قبل،  من  واحل�سارات 

ووطننا، وقبل ذلك جتاه اأبنائنا وبناتنا، ولي�س فينا اأحد غري م�سئول حتى املنتقدين 

يف الإعالم التقليدي اأو اجلديد«.

وتابع: »علينا م�سوؤولية، ولذلك طرحنا �سعار ال�سعور بامل�سوؤولية واحرتام النظام، 

وطلبت من جميع املوؤ�س�سات يف منطقة مكة املكرمة اأن تعمل على ن�سر هذه الثقافة 

يف املجتمع«.
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غياب التن�ضيق

فيما انتقد اأمني حمافظة جدة الدكتور هاين 

احلكومية  اجلهات  بني  التن�سيق  غياب  را�س  اأبو 

الــوحــدات  عــن  وك�سف  الإ�ــســكــان،  مبلف  املعنية 

ال�سكنية التي يجري تنفيذها خالل الفرتة املقبلة 

يف جدة التي ت�سل اإىل 4534 وحدة �سكنية، لفًتا 

اإىل اأن حجم الع�سوائيات يف اأحياء حمافظة جدة 

ي�سل اإىل 56 كيلو مرًتا مربًعا.

الأمــانــة  فــريــق عمل مــن  قــيــام  اإىل  واأ�ــســار 

الر�سمية  اأغلب اجلهات  مع  والجتماع  بالتوا�سل 

التنفيذية  والالئحة  النظام  بتطبيق  ترتبط  التي 

وال�سوؤون  عــدل  وكتابة  واملحكمة  ال�سرطة  مثل 

الجتماعية، والجتماع مع اجلهات اخلا�سة من 

عقارية  وحــدات  واأ�سحاب  العقاريني  املطورين 

متميزة ومتو�سطة.

ال�ضرتاتيجية الوطنية لالإ�ضكان

�سعود  بــن  �سوي�س  الــدكــتــور  اأكــد  كلمته  ويف 

اأن الدعم الذي يحظى  ال�سويحي وزير الإ�سكان 

به جمال الإ�سكان يف اململكة يدفع وزارة الإ�سكان 

م�ساعفة  اإىل  العالقة  ذات  الأخـــرى  واجلــهــات 

اجلهود �سعًيا اإىل حتقيق الطموحات والآمال.

حتديد  اأن  الــ�ــســويــحــي  الــدكــتــور  واأ�ـــســـاف 

ياأتي  الأ�س�س وال�سوابط يف قطاع الإ�سكان 

ال�سرتاتيجية  اإعــداد  خطة  �سمن 

الوطنية لالإ�سكان، مبيًنا اأن 

تهدف  ال�سرتاتيجية 

والو�سائل  اخلطط  مــن  جمموعة  حتديد  اإىل 

والإجراءات املو�سى بها لتوفري الإ�سكان املالئم 

جلميع ال�سكان والتقريب بني املتطلبات واملوارد 

موحدة  اإ�سكان  �سيا�سات  اإىل  للو�سول  املتاحة 

ومتكاملة و�ساملة.

1.4 تريليون ريال

بن �سادق  الدكتور عبداهلل  اأكد  من جانبه 

اإدارة غرفة جدة واللجنة  دحالن ع�سو جمل�س 

اأ�سبحت  الإ�سكان  م�سكلة  اأن  للمنتدى  املنظمة 

اخلليج  ودول  اململكة  يف  املــ�ــســاكــل  اأبــــرز  مــن 

الــعــربــي، ومــع الــبــدائــل الــتــي بـــداأت الــدولــة يف 

�ست�ساهم  التي  والت�سريعات  واللوائح  طرحها، 

يف حل جانب من الأزمة، �ستخرج حلوًل اإيجابية 

باأقل  عمراين  تطوير  مناذج  لتقدمي  وتو�سيات 

تكلفة واأ�سرع وقت، حيث حتتاج اململكة اإىل 1.4 

تريليون ريال لبناء مليوين وحدة �سكنية، لتكون 

ال�سباب  من  جديدة  اأ�سر  ا�ستيعاب  على  قادرة 

ال�سكن  اأزمة  اأن  معتًرا  اأ�سرهم،  عن  منف�سلة 

بني  تكتالت  ت�سكيل  خــالل  مــن  حتــل  اأن  ميكن 

املقاولني، لتتمكن من اإن�ساء املزيد من الوحدات 

قدرة  ذات  م�سانع  تهيئة  اإىل  اإ�سافة  ال�سكنية، 

لتغطية  والأ�سمنت  الــطــوب  اإنــتــاج  على  عالية 

الطلب املحلي. 

ظاهرة �ضكانية غري م�ضبوقة

يف املقابل قال الدكتور اأحمد ر�سا ممثل �سركة 

اإرن�ست ويونغ العاملية، ال�سريك املعريف للمنتدى: لقد 

�سهد عام 2010 ظاهرة �سكانية غري م�سبوقة حيث 

مت انتقال الرتكيبة ال�سكانية من املراكز الريفية اإىل 

املراكز احل�سرية، و�سيزداد هذا النتقال تدريجًيا 

لي�سكن 70% من �سكان العامل يف املراكز احل�سرية 

بحلول عام 2050م.

وقد كان الفهم ال�سائع اأن املدن الكرى هي 

العقود  يف  للدول  العاملي  النمو  يف  تتحكم  التي 

املــدن قد  اأن معظم  الأمــر  الأخــرية »ويف حقيقة 

وباملقابل  دولها،  اقت�ساد  منو  معدل  بنف�س  منت 

بني  ما  ي�سكنها  التي  متو�سطة احلجم  املدن  فاإن 

150 األف اإىل 10 ماليني ن�سمة هي التي �ست�ساهم 

 2025 باأكرث من ن�سف النمو العاملي بحلول عام 

م�ستحوذة على ح�سة املدن الكرى احلالية«. 

مطالبات

وعلى هام�س املنتدى طالب بع�س امل�ساركني 

انتهت  التي  للعقار،  العليا  الهيئة  اإن�ساء  باأهمية 

اللجنة الوطنية العقارية مبجل�س الغرف ال�سعودية 

من درا�ستها، حتى تتوىل مهمة تنظيم عمل هذا 

عن  ف�ساًل  �سوؤونه،  لكل  مرجعية  وتكون  القطاع 

�ستتحقق  التي  والتنظيمية  القت�سادية  الفوائد 

القطاع  اإ�سهام  زيادة  اإن�سائها، ويف مقدمتها  من 

العقاري يف م�ستوى الدخل القومي ورفع تناف�سية 

وجودة من�ساآت القطاع، وتوطني ال�ستثمارات فيه 

ورفع ن�سبة ال�سعودة، اإ�سافة للدور املتوقع لها يف 

وتعزيز  العقاري  للقطاع  التنظيمية  البيئة  تهيئة 

وزيادة  التمويل  اآليات  وتوفري  ال�ستثمارية  الثقة 

فر�س متلك ال�سعوديني للم�ساكن.

كما يعول القطاع العقاري على هذه الهيئة يف 

تذليل العقبات و�سن الأنظمة التي تتعلق بال�سوق 

العقاري، ليندرج حتت مظلتها طائفة العقار، وكل 

ما يتعلق بال�سوق العقاري ومن�سوبيه.

العقارية  الوطنية  اللجنة  اإح�ساءات  وت�سري 

حجم  جتـــاوز  اإىل  الــ�ــســعــوديــة  ــغــرف  ال مبجل�س 

ال�ستثمارات العقارية يف اململكة الرتيليوين ريال، 

ما يجعل اململكة حتتل املرتبة الثانية كاأكر �سوق 

عقارية يف العامل يف حني تقدر الأو�ساط العقارية 

 4.5 بنحو  ال�سكنية  الوحدات  من  اململكة  حاجة 

وحجم   ،2020 العام  بحلول  �سكنية  وحدة  مليون 

التمويل الإ�سكاين بحوايل 117 مليار ريال �سنوًيا 

من  مــربــع  مــرت  مليون   110 م�ساحة  ل�ستغالل 

النمو  ملواجهة  لال�ستثمار،  ال�ساحلة  الأرا�ــســي 

بحاجة  وحدها  جدة  اأن  حيث  املتزايد،  ال�سكاين 

واحتياجاتها  �سنوًيا  �سكنية  وحدة  األف   100 اإىل 

من الوحدات ال�سكنية حتى عام 2020 تقدر بنحو 

مليون وحدة.

المنتدى ركز على المدن 
التنافسية كمحركات للنمو

هدايا فاخرة من إنتاج األسر السعودية
خالل املنتدى اأعلنت اللجنة املنظمة عن تقدمي هدايا كبار ال�سخ�سيات العاملية 

وزوار احلدث الدويل الكبري من اإنتاج الأ�سر املنتجة ال�سعودية، يف بادرة هي الأوىل 

منذ انطالق الفعاليات عام 2000 بهدف تعزيز عمل هذه الأ�سر التي متثل �سريحة 

يف  وم�ساركتها  ال�ساملة  التنمية  يف  الفاعل  دورها  على  والتاأكيد  املجتمع  من  مهمة 

املنا�سبات الوطنية الكرى.

 71 األفت قباين عن جتهيز  وك�سفت نائب رئي�س اللجنة ال�سناعية بغرفة جدة 

هدية فاخرة من ال�سناعات اليدوية لالأ�سر املنتجة بجدة لل�سيوف العامليني للمنتدى، 

م�سددة على �سرورة العمل لتوجيه طاقات املجتمع املدين لالإنتاج احلريف واليدوي 

موؤ�س�ساتي  ب�سكل  املنتجة  الأ�سر  عمل  وتنظيم  القومي،  الناجت  زيادة  يف  للم�ساهمة 

وتوفري كافة اخلدمات لتطوير اإنتاجهم والو�سول به اإىل م�ستوى التناف�سية املحلية 

والدولية، واإ�سراك كافة اأفراد الأ�سرة يف ن�ساطها الإنتاجي. 

اأكر  ب�سكل  التعريف  يف  �ست�ساهم  املكرمة  مكة  منطقة  اأمــري  ــادرة  ب وقالت: 

الأ�سري  الإنتاج  وتعزز م�ساهمة  ال�سعودية،  املنتجة  الأ�سر  التي تقدمها  بالإبداعات 

�سعار  ترتجم  اأنها  على  عالوة  للعاملية،  به  والو�سول  امل�ستدامة  التنمية  يف  الوطني 

بتغطية  يهتم  الذي  الــدويل  الإعــالم  يركز  اأن  متمنية  منتجون«،  »كلنا  جدة  غرفة 

فعاليات منتدى جدة القت�سادي لهذه الفئة واإعطائها حقها.
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عالقات اقتصادية 
أقل من المأمول

رومانيا ودول الخليج

التعاون  دول مجلس  ب��ني  االق��ت��ص��ادي��ة  ال��ع��لق��ات  حتظى 
اخلليجي ورومانيا يف الوقت احلاضر مبزيد من االهتمام من 
قبل اجلانبني اخلليجي والروماني، لتقوية أواصرها بخاصة 
يف شقها االقتصادي كونها تتسم يف الوقت احلاضر بالضعف، 

وتبدو أقل من طموحات اجلانبني.
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ويعود �سعف التبادل التجاري وال�ستثماري بني 

اأهمها:  اأ�سباب  اإىل  ورومانيا  التعاون  جمل�س  دول 

انتقال رومانيا يف بداية الت�سعينيات من نظام �سوق 

يعتمد املركزية املطلقة اإىل نظام ال�سوق احلر مما 

تتطلب وقًتا للتاأقلم.

املنطقة  القادمة من دول  ال�ستثمارات  اأن  كما 

كانت تتجه بالدرجة الأوىل اإىل دول اأوروبا الغربية، 

قد  الأوروبـــي  الحتــاد  اإىل  رومانيا  ان�سمام  اأن  اإل 

غري الو�سع و�سار القت�ساد الروماين اأكرث جاذبية 

لال�ستثمارات الأجنبية. 

مميزات م�ضرتكة

ورومانيا  التعاون  جمل�س  دول  من  كل  ومتتلك 

لال�ستثمار  ا  فر�سً تــوفــر  الــتــي  املــزايــا  مــن  الكثري 

موقعهما  ناحية  من  بخا�سة  امل�سرتك،  والتعاون 

هذه  خ�سو�سية  تكمن  هنا  ومــن  اجليو�سيا�سية، 

العالقات التي تهدف اإىل م�ساركة الدول املتو�سطة 

العالقات  واإقامة  الدولية  الق�سايا  يف  وال�سغرية 

املتزنة فيما بينها. 

من  جـــزء  بينهما  الــعــالقــات  تــطــويــر  اأن  كــمــا 

والحتاد  التعاون  دول جمل�س  بني  العالقات  تطوير 

الأوروبي.

ا  كما متتلك رومانيا خرات مميزة وتوفر فر�سً

ا�ستثمارية واإمكانيات متعددة يف تلك القطاعات، ل 

�سيما قطاع الزراعة والإنتاج احليواين حيث ميكن 

الأرا�سي  من  ال�ستفادة  اخلليجي  اخلا�س  للقطاع 

م�سروعات  اإقامة  يف  للزراعة  وال�ساحلة  الوا�سعة 

م�سرتكة  �سركات  وتاأ�سي�س  وحيواين  زراعــي  اإنتاج 

القطاعات  من  وغريه  القطاع  هذا  يف  لال�ستثمار 

والغاز ومتيزها  النفط  الأخرى مثل �سناعة 

هذا  يف  والتاأهيل  التدريب  جانب  يف 

الـــقـــطـــاع، حــيــث تــوجــد الــعــديــد 

التدريبية  املــوؤ�ــســ�ــســات  مــن 

يف  املتخ�س�سة  املرموقة 

هذه ال�سناعة.

البنوك  ل�ستقطاب  رغبة  رومانيا  تبدي  كما 

يف  لال�ستثمار  اخلليجية  امل�سرفية  واملوؤ�س�سات 

لتطوير  املتميزة  خرتها  من  وال�ستفادة  رومانيا 

القطاع املايل وامل�سريف هناك.

فر�ض زراعية و�ضناعية

وتعد الزراعة من القطاعات الهامة يف رومانيا، 

 14.7 حــوايل  الزراعية  الأرا�ــســي  م�ساحة  ومتثل 

مزروعة،  اأرا�ـــس  منها  باملئة   36.5 هكتار  مليون 

وب�ساتني،  حقول  بني  ما  والباقي  مــراع،  باملئة  و23 

مليون   6.22 حوايل  م�ساحاتها  فتبلغ  الغابات،  اأما 

اإجمايل م�ساحة  26 باملئة من  اأي ما يوازي  هكتار، 

رومانيا. 

يف  اأهمية  الأكــرث  املحا�سيل  من  احلبوب  وتعد 

ال�سعري(،  القمح،  ـــذرة،  )ال اأهمها  ومــن  رومانيا 

كدولة  ال�سابقة  ال�سنوات  يف  رومانيا  �سنفت  حيث 

م�سدرة للحبوب، كذلك الفاكهة واخل�سروات ومن 

للرثوة  بالن�سبة  اأمــا  البطاط�س(،  )العنب،  اأهمها 

احليوانية، فتتمثل يف )الدواجن، الغنم، املا�سية(. 

م�ساحات  اأكــر  لديها  بــاأن  رومانيا  تتميز  وكذلك 

اأ�سجار هذه  اأوروبــا، حيث ت�ستخدم  من الغابات يف 

الغابات يف �سناعة الورق والأخ�ساب و�سناعة الأثاث 

التي ت�ساهم بن�سبة كبرية يف ال�سادرات الرومانية. 

بالتنوع  ــا  ــي رومــان يف  الــ�ــســنــاعــة  تت�سم  كــمــا 

مثل  قطاع  يف  العمالة  بكثافة  تتميز  حيث  الن�سبي، 

يف  املال  راأ�ــس  وكثافة  واملن�سوجات،  املالب�س  قطاع 

اإىل  بالإ�سافة  وال�سلب،  احلديد  قطاع  مثل  قطاع 

الأخــرية كان هناك منو ب�سكل �سريع  الآونــة  اأنه يف 

واملعدات  ال�سيارات  ك�سناعة  ال�سناعات  بع�س  يف 

بن�سبة  ال�سناعي  القطاع  وي�ساهم  الكهربائية. 

يف  ويعمل  الإجــمــايل،  املحلي  الــنــاجت  يف  باملئة   33

العاملة يف  القوى  باملئة من   30 القطاع حوايل  هذا 

رومانيا. 

 82 ال�سناعي بحوايل  القطاع  وتقدر �سادرات 

العامل  اإىل  الرومانية  ال�سادرات  اإجمايل  باملئة من 

الآلت  من  ال�سناعية  الــ�ــســادرات  ن�سبة  ومتثل   ،

من  الــ�ــســادرات  ومتثل  باملئة،   29 النقل  ومــعــدات 

املالب�س واملن�سوجات 27.4 باملئة.

كما تبلغ واردات القطاع ال�سناعي 77.8 باملئة 

التي  العامل،  من  الرومانية  الــواردات  اإجمايل  من 

الرومانية  ال�سناعات  يف  و�سيطة  ك�سلع  ت�ستخدم 

باملئة،   42 النقل  ومــعــدات  )الآلت  �سناعة  مثل 

الكيماويات 13.2 باملئة (. 

املعدنية،  بالرثوات  الغنية  البالد  من  ورومانيا 

اخلام  النفط  من  كبرية  كميات  باإنتاج  تتمتع  حيث 

حتتل  فاإنها  ذلــك،  على  وعــالوة  الطبيعي،  والــغــاز 

يف  الأوروبــيــة  القارة  م�ستوى  على  اخلام�س  املركز 

اإنتاج البوك�سايت، والتا�سع يف اإنتاج الأملنيوم. 

ال�ضتثمار الأجنبي يف رومانيا

ال�ستثمار  جلـــذب  بــنــ�ــســاط  ــا  ــي رومــان ت�سعى 

اأن�ساأت احلكومة   ،2004 الأجنبي املبا�سر. ويف عام 

اإجـــراءات  واتــخــذت  الأجــنــبــي،  لال�ستثمار  وكــالــة 

ا�ستثمارية  كوجهة  الــبــالد  عــن  ــالإعــالن  ل اأخـــرى 

عدد  وبلغ  الأعــمــال.  مناخ  جوانب  وحت�سني  جذابة 

العاملة  والقوى  ن�سمة،  مليون   21.6 رومانيا  �سكان 

واملـــوارد  اجلــغــرايف  واملــوقــع  جــيــًدا،  تعليًما  معلمة 

لال�ستثمار  جذابة  وجهة  جعلها  الوفرية  الطبيعية 

ال�ستثمار  تف�سل  الآن،  وحتى  متزايد.  نحو  على 

ال�سلكية  والت�سالت  املعلومات  تكنولوجيا  الأجنبي 

التحويلية،  وال�سناعة  واخلــدمــات،  والال�سلكية، 

واملنتجات ال�ستهالكية. 

الإدارة  لتعزيز  خطوات  رومانيا  اتخذت  وقد 

الو�سائل  وخــلــق  ال�سفافية،  وتــعــزيــز  ال�سريبية، 

بالعقود على وجه  املتعلقة  النزاعات  القانونية حلل 

الحتاد  اإىل  رومانيا  ان�سمام  �ساعد  وقد  ال�سرعة. 

الإ�ــســالح  تر�سيخ  يف   2007 يناير   1 يف  الأوروبــــي 

التنبوؤ  على  القدرة  عدم  فاإن  ذلك،  ومع  املوؤ�س�سي. 

مناخ  على  توؤثر  زالــت  ما  والت�سريعية  بالق�سائية 

ال�ستثمار.  

كما اأ�سبحت رومانيا ع�سًوا يف الحتاد الأوروبي 

يف 1 يناير 2007. وعملت رومانيا على اإن�ساء اإطار 

قانوين يتفق مع اقت�ساد ال�سوق وت�سجيع ال�ستثمار، 

وخل�ست جهودها الرامية اإىل �سن ت�سريعات تتوافق 

اإىل التوافق مع هذه  مع متطلبات الحتاد الأوروبي 

املتطلبات اإىل حد كبري.  

الأجنبي  لال�ستثمار  القانوين  الإطار  وي�سمل 

املعاملة  توفر  القوانني، وهي  جمموعة كبرية من 

حرية  و�سمانات  الأجانب،  للم�ستثمرين  الوطنية 

يمكن للمستثمرين األجانب 
المشاركة في األنشطة التجارية 

في رومانيا بعدة طرق

الموقع .. والتحوالت
ويتميز  واأوكرانيا،  بلغاريا  بني  الأ�سود،  البحر  بجوار  ــا  اأوروب �سرق  جنوب  رومانيا  تقع 

واخل�سب،  النفط،  اأهمها  طبيعية  مــوارد  بعدة  تتمتع  كما  املوا�سم،  اأغلب  باعتداله  مناخها 

للزراعة  ال�ساحلة  الأرا�سي  اإىل  اإ�سافة  وامللح،  اخلام،  واحلديد  والفحم،  الطبيعي،  والغاز 

ويبلغ  للدولة  الكلية  امل�ساحة  من  باملئة   40.82 الأرا�سي  تلك  تبلغ  حيت  لها،  الالزمة  واملياه 

عدد �سكانها 22،329،977 ن�سمة، م�سنفني ما بني اأعراق خمتلفة.وقد بداأت رومانيا النتقال 

من ال�سيوعية منذ عام 1989، وخالل هذه الفرتة كانت رومانيا تواجه عدم كفاءة القاعدة 

ال�سناعية بها، وعدم منا�سبة الناجت ال�سناعي لحتياجات البالد الفعلية، ومنذ عام 2000 

بالت�سدير  الهتمام  اإىل  دفعها  مما  كبرية  اقت�سادي  ك�ساد  حالة  من  تعاين  رومانيا  بــداأت 

2001 - 2002 بداأت رومانيا يف تطوير القطاع  اأ�سواق الحتاد الأوروبــي، وخالل عامي  اإىل 

هذه  اآثار  تظهر  وبــداأت   ،2001 عام  الدويل  النقد  �سندوق  مع  اتفاقية  وقعت  كما  الزراعي، 

التفاقية وا�سحة من خالل ما اتبعته احلكومة الرومانية من برامج اخل�سخ�سة وتخفي�س 

العجز يف ميزان املدفوعات، وال�سيطرة على الت�سخم يف البالد.
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املــحــلــيــة،  الأ�ــــســــواق  اإىل  الــو�ــســول 

امل�ساركة  الأجانب  للم�ستثمرين  وي�سمح 

يوجد حد على  ول  يف عمليات اخل�سخ�سة. 

ويحق  التجارية.  ال�سركات  الأجنبية يف  امل�ساركة 

لل�سركات،  الكلي  التملك  الأجانب  للم�ستثمرين 

اأكرث  هي  امل�سرتكة  امل�ساريع  اأن  من  الرغم  على 

100% من الأرباح  جاذبية. وي�سمح لهم بتحويل  

بعد خ�سم ال�سرائب. 

يف  املــ�ــســاركــة  ــب  الأجــان للم�ستثمرين  وميــكــن 

الأن�سطة التجارية يف رومانيا من قبل اأي من الطرق 

و�سركات  جديدة  جتارية  �سركات  اإن�ساء  التالية: 

بال�سراكة  اأو  بالكامل  مملوكة  اإمــا  فــروع،  اأو  تابعة 

اأو العتباريني،  الأ�سخا�س الطبيعيني  الروماين  مع 

اأو  قائمة  �سركة  مــال  راأ�ـــس  ـــادة  زي يف  واملــ�ــســاركــة 

الأوراق  من  غريها  اأو  وال�سندات،  لالأ�سهم  �سراء 

 ، تنازلت  على  واحل�سول  ال�سركات،  لهذه  املالية 

القت�سادية  الأن�سطة  لإدارة  اتفاقات  اأو  واإيجارات 

التابعة  ال�سركات  تاأ�سي�س  اأو  العامة،  واخلــدمــات 

املنتمية اإىل ال�سركات التجارية اأو املوؤ�س�سات العامة 

غري  ملكية  حقوق  على  واحل�سول  للدولة،  اململوكة 

الأرا�سي،  ذلك  يف  مبا  العقارات  حت�سينات  �سكنية 

عن طريق اإن�ساء �سركة رومانية، واكت�ساب احلقوق 

الفكرية  امللكية  حقوق  مــن  غريها  اأو  ال�سناعية 

وغريها من الطرق.

احلوافز 

• توفر رومانيا احلوافز ال�سريبية للم�ستثمرين 
من  وثالثني  و�ست   احلرة  للتجارة  مناطق  �ست  يف 

املناطق اخلا�سعة للتنمية. وميكن لل�سركات الكبرية 

احل�سول على ما يعادل من امل�ساعدات ملا ي�سل اىل 

املوؤ�س�سات  اأن  حني  يف  املوؤهلة،  تكاليفها  من   %50

ال�سغرية  )امل�ساريع  احلجم  واملتو�سطة  ال�سغرية 

واملتو�سطة( قد تتلقى م�ساعدات ت�سل اإىل 65% من 

تكاليفها املوؤهلة. 

• يف عام 2007 اعتمدت رومانيا لوائح الحتاد 
لال�ستثمار  امل�ساعدات  تقدمي  فيما يخ�س  الأوروبي 

ت�ستثمر  التي  لل�سركات  وميكن  معينة.  مناطق  يف 

على الأقل ما يعادل 30 مليون يورو وخلق ما ل يقل 

م�ساعدات  على  احل�سول  جديدة  وظيفة   300 عن 

الدولة يف اإطار هذا الرنامج. وميكن للم�ستثمرين 

يف  يــورو  مليون   22.5 اإىل  ي�سل  ما  على  احل�سول 

تقدمي امل�ساعدة لال�ستثمارات يف املنطقة بوخار�ست 

Ilfov، وت�سل اإىل 28.1 مليون يورو يف بقية البالد. 
اأن  الرومانية  الأجنبي  ال�ستثمار  وكــالــة  وذكـــرت 

اأنحاء رومانيا  40 منطقة �سناعية يف جميع  هناك 

بدًءا من اأكتوبر 2007. 

النظام ال�ضريبي 

نظامها  ــا  ــي رومــان عــدلــت   ،1999 عـــام  مــنــذ 

ال�سريبي جلعله اأقرب اإىل كل من الحتاد الأوروبي 

وتو�سيات البنك الدويل و�سندوق النقد الدويل. 

ويف عام 2004، اعتمدت رومانيا �سريبة ثابتة 

بن�سبة 16% على الدخل ال�سخ�سي واأرباح ال�سركات. 

لت�سجيع  ال�سرائب  قانون  ا  اأي�سً احلكومة  واأ�سلحت 

النمو القت�سادي وال�ستثمار الأجنبي. 

ال�ضتثمارات اخلليجية يف رومانيا 

العربية  اخلليج  دول  رومانيا  يف  م�سوؤولون  دعا 

اإن  وقالوا  اقت�سادها.  يف  ا�ستثماراتها  زيــادة  اإىل 

ـــي  الأوروب الحتـــاد  يف  بقوة  ت�سارك  التي  رومــانــيــا 

اخلليج  دول  مع  حــرة  جتــارة  اتفاقية  اإىل  للو�سول 

القت�سادية  عالقاتها  تقوية  يف  تــرغــب  العربية 

واإر�سال فرق اقت�سادية اإىل املنطقة واإجراء املزيد 

يف  امل�ساركة  اإىل  بالإ�سافة  الثنائية،  املباحثات  من 

املعار�س الدولية التي يتم تنظيمها يف املنطقة. كما 

ترغب رومانيا  يف مزيد من ال�ستثمارات اخلليجية 

واملوا�سالت  والطاقة  التحتية  البنية  م�سروعات  يف 

وال�سياحة والعقارات. 

يف  تعمل  م�سرتكة  �سركة   127 نــحــو   وهــنــاك 

رومانيا مب�ساهمة جيدة من روؤو�س اأموال �سعودية.

يف  م�سنع  باإن�ساء  الــزامــل  جمموعة  وقــامــت 

رومانيا للمنتجات ال�سناعية احلديد بطاقة اإنتاجية 

اإىل  املجموعة  ت�سدر  كما  طن.  األف   60 اإىل  ت�سل 

رومانيا  12 األف طن �سنوًيا من منتجات احلديد.

�سركة   146 مــن  اأكــرث  رومــانــيــا  يف  يوجد  كما 

كويتية ت�ستثمر وتعمل هناك  اإما ب�سورة مبا�سرة اأو 

املئة  يف   9 ن�سبة  ت�سكل  مبا�سرة، حيث  ب�سورة غري 

من اإجمايل ال�سركات العاملة يف رومانيا. 

متت  التي  الكويتية  ال�ستثمارات  حجم  ويبلغ 

عر �سركات اأجنبية نحو 21 مليون دولر مقارنة مع 

مليون دولر فقط ا�ستثمارات مبا�سرة. 

الرومانية  ال�سركات  من  الكثري  هناك  اأن  كما 

يف  و�سخمة  عمالقة  م�ساريع  بتنفيذ  قامت  التي 

حيوية  قطاعات  يف  تنفيذها  يف  �ساركت  اأو  الكويت 

ب�سقيها  والت�سالت  واملياه  الكهرباء  قطاع  منها 

الأر�سي واخللوي اإىل جانب امل�ساريع التي نفذتها يف 

قطاعي النفط والغاز.

»جــافــزا«  الإمـــاراتـــيـــة  الــ�ــســركــة  ت�سعى  كــمــا 

التحتية  البنية  م�ساريع  يف  دولر  مليار  ل�ستثمار 

دبي  موانئ  حققته  الذي  النجاح  بعد  رومانيا،  يف 

كو�ستانزا  ميناء  يف  ا�ستثمارها  خالل  من  العاملية 

على  لرومانيا  الرئي�سي  امليناء  وهــو  الــرومــاين، 

دبي  موانئ  فــازت  قد  كانت  حيث  الأ�ــســود  البحر 

ويف   2003 عام  امليناء يف  وت�سغيل  بــاإدارة  العاملية 

انضمام رومانيا إلى االتحاد 
األوروبي جعلها أكثر جاذبية 

لالستثمارات األجنبية.

أسواق خليجية
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ت�سغيل  يف  العاملية  دبــي  موانئ  بــداأت   2004 عــام 

يف  احلــاويــات  حركة  قــدرت  حيث  امليناء،  واإدارة 

ذلك العام بحوايل 250 األف وحدة منطية لت�سل 

وحدة  األــف   900 اإىل   2006 املا�سي  العام  خالل 

العاملية  دبي  موانئ  لنجاح  كح�سيلة  جاء  منطية 

يف اإدارة وت�سغيل ميناء كو�ستانزا الروماين ليت�سع 

امليناء اليوم اإىل مليون حاوية. 

كما يوجد  نحو 10 �سركات رومانية يف دبي وكلها 

م�سجلة يف غرفة جتارة و�سناعة دبي، كما يوجد يف 

واحــد يعمل على  دبي مركز متثيل جتــاري رومــاين 

دمج امل�ستثمرين الرومان يف جمتمع الأعمال املحلي 

وعلى ا�ستقطاب املزيد من ال�ستثمارات الرومانية، 

مع  تعاون  اتفاقية  وقعت  اأن  دبي  لغرفة  �سبق  وقد 

الغرفة التجارية وال�سناعية الرومانية عام 1991. 

له  متثيلًيا  مكتًبا  الدوحة  بنك  افتتح  قطر  ويف 

املبادلت  يف بوخار�ست برومانيا ويعمل على متويل 

التجارية بني دول املنطقة ورمانيا.

ت��ط��وي��ر ال���ت���ع���اون ال����ض���ت���ث���م���اري وامل�����ض��اري��ع 

امل�ضرتكة

وذلك من خالل:

ال�ضناعية: القطاعات  يف  • ال�ضتثمار 
ــد من  ــزي ــب الـــرومـــاين لــ�ــســخ امل ــان دعــــوة اجل

ال�ستثمارات يف جمال الأبحاث التكنولوجية و�سناعة 

يف  املتخ�س�سة  والتقنية  واملعلومات  التــ�ــســالت 

اإنتاج الطاقة والغاز ونقل التكنولوجيا لدول جمل�س 

امل�سرتكة،  امل�سروعات  اخلليجي عن طريق  التعاون 

وكذلك من خالل ت�سجيع اإقامة امل�ساريع ال�سناعية 

وال�سناعات  التقنيات  �سناعة  جمال  يف  امل�سرتكة 

التحويلية وغريها من جمالت ال�سناعة التي تتميز 

بها تركيا على م�ستوى العامل. 

كما تهتم رومانيا بجذب ال�ستثمارات يف جمال 

والت�سدير  الإنتاج  ناحية  من  �سواء  الطاقة  قطاع 

ــة اإىل ذلـــك تــقــوم رومــانــيــا   ــاف واخلـــدمـــات، واإ�ــس

املتنقلة  الت�سالت  خدمات  قطاع  يف  بال�ستثمار 

والال�سلكية وخدمات الإنرتنت والتجارة الإلكرتونية 

واحلــكــومــات الإلــكــرتونــيــة. كــذلــك ال�ــســتــثــمــار يف 

التكنولوجية  وال�سناعات  البديلة  الطاقة  م�ساريع 

املتطورة، وبع�س القطاعات التي تفتح رومانيا  باب 

اخل�سخ�سة فيها.

ال�ضياحية: • القطاعات 
امل�ستثمرين  ا�ستفادة  فر�س  من  املزيد  اإتاحة 

يف  العقارات  حمافظ  متلك  عملية  يف  اخلليجيني 

ت�سكل   والتي   ، جذابـًا  �سوقـًا  ت�سكل  التي  رومانيا  

ال�سياحية،  وال�ستثمارات  للعقارات  �سخًما  �سوًقا 

بينهما  ال�سياحة  وجمـــالت  اأفـــق  تعزيز  وكــذلــك 

املفتوحة  البحرية  وال�سواحل  امل�ساحات  وا�ستغالل 

واملنتجعات  الفندقية  امل�ساريع  لإقامة  اخلليج  يف 

الرتويحية، بالإ�سافة اإىل ت�سجيع املكاتب ال�سياحية 

و�سركات ال�سفر يف اجلانبني بالعمل على ا�ستقطاب 

ال�سياح للطرف الآخر وو�سع خطط وبرامج متكاملة 

املتبادلة.  ال�سياحية  الرحالت  من  املزيد  وتنظيم 

�سياحية  ا  فر�سً الروماين  ال�سياحة  قطاع  يوفر  كما 

من  وغــريهــا  والــدلــتــا  ــود  ــس الأ� البحر  على  واعـــدة 

املناطق الرومانية.

الزراعية: • القطاعات 
اخلليجية  ــمــارات  ــث ــت ــس ال� اأمـــــام  املـــجـــال  فــتــح 

لال�ستثمار داخل رومانيا يف قطاع ال�سناعات الزراعية 

اأن  خ�سو�سـًا  امل�سرتكة،  امل�ساريع  واإقــامــة  الغذائية 

رومانيا  تتوافر على قدرة هائلة يف قطاع ال�سناعات 

الغذائية التحويلية، حيث هناك 10 ماليني هكتار من 

الأرا�سي ال�ساحلة للزراعة يف رومانيا وهو الأمر الذي 

الأمن  من  هامة  ن�سبة  توفري  يف  ي�ساهم  اأن  �ساأنه  من 

الغذائي لدول جمل�س التعاون اخلليجي. 

ت�ضديرها: واإعادة  ال�ضلع  تخزين  • م�ضاريع 
لــدول  الــتــعــاون  جمل�س  دول  تلعب  اأن  ميــكــن 

اإعادة  تن�سيط جتارة  دوًرا هاًما يف  العربية  اخلليج 

املختلفة  بال�سلع  يتعلق  فيما  والرتانزيت  الت�سدير 

التي ت�ستوردها دول جمل�س التعاون والدول العربية 

وال�سرق الأو�سط من رومانيا، حيث ميكن لل�سركات 

الرومانية اأن ت�ستفيد يف هذا اخل�سو�س من طبيعة 

ودول  رومانيا  بني  املتميزة  القت�سادية  العالقات 

والــطــاقــات  الإمــكــانــيــات  ومــن  اخلليجي،  الــتــعــاون 

التخزينية املتوفرة يف املوانئ اخلليجية، وكذلك من 

املوقع املتميز لدول اخلليج بني قارتي اآ�سيا واإفريقيا 

بحيث تقوم ال�سركات الرومانية  باتخاذ دول اخلليج 

منتجاتها  ت�سدير  اإعادة  لتن�سيط  رئي�سية  كمحطة 

لدول املنطقة واإقامة خمازن ا�سرتاتيجية ملنتجاتها 

اإمكانية  اإىل  بالإ�سافة  اخلليجي،  التعاون  دول  يف 

التعاون  دول  يف  رومانية  جتارية  مراكز  تاأ�سي�س 

لرتويج وت�سويق املنتجات الرومانية. 

والبنوك: املال  • قطاع 
كما تهتم رومانية بجذب املزيد من ال�ستثمارات 

وجود  حيث  املالية  اخلدمات  قطاع  نحو  اخلليجية 

البنوك اخلليجية يف رومانيا ل يزال �سعيًفا. 

امل�ضادر:

- بت�سرف من درا�سة ملجل�س التعاون اخلليجي 

بعنوان »العالقات اخلليجية الرومانية«.

تبدي رومانيا رغبة الستقطاب 
المؤسسات المصرفية الخليجية 

لالستثمار في البالد. 

تحتل رومانيا المركز الخامس 
أوروبيًا في إنتاج البوكسايت، 

والتاسع في األلمنيوم.

القطاعات الرئيسية 
لالستثمار األجنبي 

في رومانيا
)رينو  ال�سيارات  ومكونات  ال�سيارات   •
القاري،  �سيمنز،  فورد،  بنز،  داميلر  و�سركة 

كونرتولز،  جون�سون  دلــفــي،  بــاكــارد  األــكــوا، 

هانيويل غاريت، مي�سالن ، برييللي(.

)�سيتي  واملالية  امل�سرفية  اخلدمات   •
بنك و�سو�سيتيه جرنال وبنك اإيه بي اإن اأمرو، 

 ،Volksbank جي، جي بارينجز، بالنم�سا، 

 ،Erste والبنك  رومــا،  دي  بنكا   ، رايفايزن 

يونيكريديت، والبنك الأهلي اليوناين(. 

باكارد  املعلومات )هيوليت  • تكنولوجيا 
ومايكرو�سوفت واأوراكل ، اآي بي اإم(.

والال�سلكية  ال�سلكية  التــ�ــســالت   •
اخلدمات   Telesystem تيليكوم،  )فران�س 

الال�سلكية الدولية، Airtouch - فودافون(. 

واأف�سل  ــوت،  مــاري هيلتون،  فــنــادق   •
ــفــنــادق الــغــربــيــة مــثــل هــــوارد جــونــ�ــســون،  ال

رمادا،  اأكــور،  بالزا،  كراون  فندق  �سوفيتيل، 

اإنرتكونتيننتال(. 

الكرتيك،  جرنال  )تيمكني،  • الت�سنيع 
 ، لفارج  هول�سيم،  فليك�سرتونيك�س،   ،LNM

هايدلرغ(. 

)بــروكــرت  ال�ــســتــهــالكــيــة  • املــنــتــجــات 
كوجليت  هنكل،  يونيليفر،  و�سركة  وغامبل، 

ــا كــــول، و�ــســركــة  ــوك ــيــف، كـــرافـــت، ك ــاملــول ب

بارمالت، دانون(.  

)مـــرتو،  بالتجزئة  الــبــيــع  �سال�سل   •
 .)Selgros ،كارفور، كورا، بيال ،Delhaize
واأملانيا  وفرن�سا  والنم�سا  هولندا  وتعتر 

واإيــطــالــيــا والــوليــات املــتــحــدة على الــتــوايل 

ال�ستثمار  حيث  مــن  الرئي�سيني  ال�سركاء 

الأجنبي يف رومانيا. 
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هل يتنازل العالم
عن الغذاء األحمر؟

عام 2015

تداولت بعض وسائط اإلعلم الدولية، مؤخًرا ما أسمته بأزمة الغذاء املركبة، وقال بعضها 
إن عام 2013م سيشهد وقائع تلك األزمة، إما يف منتصفه أو قبيل نهايته.

الستقصاء األمر اطلعت »تداول« على عدة تقارير، اتضح من خللها أن حتديد عام 2013م 
كمجال زمني لوقوع األزمة ليس مؤكًدا، وأن األعوام الثلثة املمتدة من العام احلالي 2013م 
إلى إحداث  املختلفة تسعى  العاملية  املنظمات  وأن  حتى عام 2015م، مشتركة يف هذا األم��ر، 
وعي قوي، مبا ميكن أن يكون عليه العالم، لو سارت األمور يف مسيرتها احلالية جتاه مستنقع 

األزمة املركبة، كما حتاول إيجاد بدائل غذائية إلطعام مليني األفواه اجلائعة.
التقرير التالي يستعرض محاور األزمة وتفاعلتها املستقبلية، واجتاه العالم للبحث عن 
بديل لألغذية احلمراء)اللحوم(، والتي باتت تشكل اقتصاًدا قائًما بذاته نظًرا ملا تسببه من 

ارتفاعات متزايدة يف أزمة الغذاء العاملية.

أسواق عالمية
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واأ�ساروا  الغذاء،  بنق�س  تتعلق  ل  الق�سية  هذه  اأن 

من  كــبــرية  كميات  ا�ستخدام  اإىل  ــك  ذل مــن  بـــدًل 

املنتجات ال�ساحلة لالأكل لتغذية احليوانات اأو اإنتاج 

الوقود احليوي، اأو تركها حتى تف�سد اأثناء التخزين 

اأو تذهب �سدى. 

وقال رئي�س ال�سندوق الدويل للتنمية الزراعية 

)اإيـــغـــاد( كــانــايــو نــوانــزي، خــالل اجــتــمــاع مائدة 

م�ستديرة مع �سحفيني يف لندن: اإن »هناك ما يكفي 

من الغذاء يف العامل لإطعام كل رجل وامراأة وطفل، 

يذهب  اإنتاجه  يتم  الــذي  الغذاء  ثلث  فــاإن  ذلك  مع 

ي�ستهلك  ل  املنتج  الــغــذاء  مــن  باملائة  و57  �ــســدى، 

كطعام. هناك ما يكفي من الغذاء لإطعام كل فم، 

لكن الق�سية تكمن يف الو�سول اإىل الغذاء«.

وفر�س  الغذاء  توافر  يعتمد  كثرية،  نــواح  ويف 

فاملعروف  ال�ستهالك.  اأمنــاط  على  اإليه  الو�سول 

من  الكثري  على  حتتوي  التي  الغذائية  الوجبات  اأن 

كميات  لتخ�سي�س  نظًرا  املــوارد،  ت�ستنفد  اللحوم 

بدًل  املوا�سي،  لرتبية  واملــزارع  احلبوب  من  كبرية 

من  الأول  التحذير  �ساحبة  هي  املتحدة  الأمم 

من  2013م،  عام  الغذائية  الدولية  الأزمــة  ن�سوب 

التابعة  والــزراعــة)الــفــاو(  الأغــذيــة  منظمة  خــالل 

اخلراء  كبري  ل�سان  على  موؤخًرا  ن�سرت  حيث  لها، 

عبا�سيان  عبدالر�سا  املنظمة  يف  القت�ساديني 

الوليات  احتياطي  معدل  اإن  فيه  قــال  ت�سريًحا 

اإىل  تاريخي  ب�سكل  انخف�س  الـــذرة  مــن  املتحدة 

6.5%، واأنه يتوقع اأن ت�ستهلك اأمريكا هذا املخزون 

يف العام املقبل، م�سيًفا اأن اأ�سباب هذا النخفا�س 

احلار  الطق�س  موجات  اإىل  تعود  ــذرة  ال اإنتاج  يف 

واجلفاف التي ع�سفت بالبالد يف 2012.

احلــبــوب  اإنــتــاج  م�ستوى  انــخــفــا�ــس  اأن  كــمــا 

يف الـــوليـــات املــتــحــدة واأوكـــرانـــيـــا وغــريهــمــا من 

معدل  تاآكل  اإىل  اأدى  اجلــاري  العام  العامل  بلدان 

احتياطياتها وانخفا�سها اإىل اأدنى م�ستوى لها منذ 

.1974

العاملية  احلبوب  احتياطيات  انخفا�س  ومــع 

ب�سكل خطري، فاإن الأمر ينذر باأزمة اجلوع الكرى 

يف جميع اأنحاء العامل يف 2013م.

�سهد  قــد  الــعــامل  اإن  الــفــاو  منظمة  وقــالــت 

الغذاء، والعدوان  ا�سطرابات لأ�سباب تعود لنق�س 

ال�سعوب،  مل�ستقبل  الرئي�سي  التهديد  يعد  مل  امل�سلح 

تتمثل يف  باتت  القرن  لهذا  امللحة  التهديدات  ولكن 

وارتفاع  املياه  ونق�س  ال�سكاين  والنمو  املناخ  تغري 

اأ�سعار املواد الغذائية.

كما اأ�سارت املنظمة اإىل اأن العامل ل ينتج بقدر 

وراء  يكمن  الذي  ال�سبب  هو  هذا  واإن  ي�ستهلك،  ما 

واملــواد  احلبوب  من  العامل  احتياطيات  انخفا�س 

الغذاء  من  العامل  ا�ستهالك  اأن  مو�سًحا  الغذائية، 

تزايد ب�سكل كبري.

التي  والزراعة  الأغذية  منظمة  بيانات  وت�سري 

ن�سرتها موؤخًرا اإىل اأن 870 مليون ن�سمة يعانون من 

يف  بالتفاقم  اآخــذة  الغذاء  اأزمــة  واأن  التغذية،  �سوء 

منطقة ال�سرق الأو�سط واإفريقيا.

9 مليارات ن�ضمة بحاجة اإىل طعام

الأمم  مــن  الــ�ــســادر  التحذير  هــذا  �سبق  وقــد 

اأخرى مماثلة، جرت مناق�ستها  املتحدة، حتذيرات 

هاو�س  ت�ساتام  موؤ�س�سة  نظمته  موؤمتر  طاولة  على 

البحثية يف لندن، ح�سره خراء يف جمال الزراعة 

ووا�سعو  �سغط  وجماعات  اأعمال  ورجــال  وعلماء 

الكوكب  �سكان  اإطــعــام  كيفية  ملناق�سة  �سيا�سات، 

 - الأر�س  موارد  ا�ستنفاد  دون  التزايد  الآخذين يف 

اإذا كان هذا ممكًنا يف املقام الأول. 

وقال عدد من املجتمعني اإن امل�ستويات احلالية 

لالإنتاج الغذائي - اإذا ما اأديرت على نحو اأف�سل - 

ميكن اأن تكفي اجلميع. 

ا باأن الكثري من النا�س يف جميع  واعرتفوا اأي�سً

اأنحاء العامل يعانون بالفعل من اجلوع، لكنهم اأكدوا 

املحا�سيل  لزراعة  ا�ستغاللها  من 

الغذائية. 

ت�ساتام  يف  املتحدثني  اأحــد  اإن  بــل 

هاو�س ذهب اإىل حد و�سف الأبقار والأغنام 

باأنها »تقنيات غري فعالة وبائدة« لتحويل الغذاء اإىل 

حلوم. 

ثـــراًء،  اأكـــرث  املجتمعات  ت�سبح  عندما  لكن 

فاإنها متيل اإىل تناول املزيد من اللحوم. وت�ستخدم 

احلبوب  من  املزيد  اخل�سو�س  وجه  على  ال�سني، 

وفول ال�سويا كاأعالف لتلبية طلب ال�سكان املتزايد 

على اللحوم ومنتجات الألبان. 

تناول اخل�ضراوات

كميات  النا�س  ياأكل  اأن  ميكن  احلــال،  بطبيعة 

اأقل من اللحوم. 

يف جامعة  امل�ستدام  ال�ستهالك  معهد  وكــان 

مان�س�سرت قد ن�سر درا�سة حول اأنواع النظم الغذائية 

من  ح�ستها  املتحدة  اململكة  تلبي  لكي  الــالزمــة 

الهدف العاملي للحد من ظاهرة الحتبا�س احلراري 

12 مليون نسمة بحاجة
إلى مساعدات في القرن اإلفريقي

مليون   12 من  اأكــرث  اأن  اإىل  تقديرات  تذهب 

منطقة  اإن�سانية يف  م�ساعدات  اإىل  ن�سمة يف حاجة 

ملكتب  تقرير  اأورده  ح�سبما  الإفريقي، وذلك  القرن 

الأمم املتحدة لتن�سيق ال�سوؤون الإن�سانية. 

ــقــي  ــري ـــرت كـــل بـــلـــدان الـــقـــرن الإف ـــاأث وقـــد ت

كان  واإن  وجيبوتي(  وكينيا  واإثيوبيا  )ال�سومال 

اإىل  اإذ ت�سري التقديرات  اأ�سدها ت�سرًرا،  ال�سومال 

اأن عدد الذين ت�سرروا ب�سدة و�سل اإىل 4.8 ماليني 

ال�سومال  مــن  كــل  يف  مــاليــني  و3.7  اإثــيــوبــيــا،  يف 

ال�سومال،  ويف  جيبوتي.  يف  األــًفــا  و165  وكينيا، 

يوليو   29 يف  املجاعة  حالة  املتحدة  الأمم  اأعلنت 

2011 يف منطقتني من جنوب البالد، وذلك ب�سبب 

الغذاء  على  احل�سول  اإمكانيات  يف  احلاد  الرتاجع 

و�سوء التغذية احلاد ومعدلت الوفيات، واملنطقتان هما باكول )تعتمد على الإنتاج الزراعي الرعوي( 

وكل اأجزاء �سابيلي ال�سفلى. 

واأعلنت حالة املجاعة يف ثالث مناطق اأخرى يف اأوائل اأغ�سط�س: مقاطعتي بلكاد وكدايل يف �سابيلي 

الو�سطى وم�ستوطنات النازحني وامل�سردين داخلًيا يف ممر اأفجوي ومقدي�سو. وفاق املعدل العاملي ل�سوء 

التغذية احلاد يف بع�س املناطق 40 يف املائة بني الأطفال يف اأعمار من �ستة اأ�سهر اإىل خم�سة اأعوام.

واأ�سبحت كل املناطق اجلنوبية الأخرى حالًيا يف حالة طوارئ اإن�سانية، وهي املرحلة التي ت�سبق 

املجاعة، وهي معر�سة خلطر ال�سقوط يف براثن املجاعة بالنظر اإىل توقع انخفا�س الأمطار دون املعتاد 

يف املو�سم الرئي�سي لالأمطار و�سعف اإمكانيات و�سول املنظمات الإن�سانية. 

وت�ستمل املناطق الأخرى التي تبعث على بالغ القلق يف القرن الإفريقي، على �سمال اإثيوبيا وجنوبها 

وجنوبها ال�سرقي و�سمال �سرق كينيا وجنوبها ال�سرقي وخميمات الالجئني يف جيبوتي واإثيوبيا وكينيا. 
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 بحيث ل تتعدى درجتني مئويتني بحلول عام 2100. 

الوحيدة  الغذائية  النظم  اأن  الدرا�سة  وجدت  وقد 

التي تقرتب من احلد من انبعاثات غازات الدفيئة 

اخلــ�ــســراوات  كمية  م�ساعفة  ت�سمل  كــاف  بــقــدر 

نف�س  ويف  املــتــحــدة،  اململكة  يف  حــالــًيــا  امل�ستهلكة 

ــحــوم.  ــل  الـــوقـــت احلـــد بــ�ــســدة مـــن ا�ــســتــهــالك ال

ـــت األـــيـــ�ـــس بــــوز اإحــــــدى مـــوؤلـــفـــي الـــدرا�ـــســـة  وقـــال

املطلوب  اإن  )اإيــريــن(:  الإن�سانية  الأنــبــاء  ل�سبكة 

ــنــى جلــعــل  ــس ــاحلــ� اأكــــــرث مــــن جمـــــرد الإقـــــنـــــاع ب

التغيري. ــوع مــن  ــن ال يــقــدمــون عــلــى هـــذا   الــنــا�ــس 

�سعب  املئويتني  الــدرجــتــني  »هـــدف  اأن  واأ�ــســافــت 

ــات،  ــعــاث ــب املـــنـــال جــــًدا مـــن حــيــث احلـــد مـــن الن

مبجرد  حتقيقه  على  قــادريــن  نــكــون  لــن  وبــالــتــايل 

الإيعاز اإىل النا�س بال�سري يف الجتاه ال�سحيح. بل 

ال�سيا�سات،  من  كاملة  جمموعات  ذلــك  �سيتطلب 

اأن  يــجــب  ــي  ــت ال ــهــالك،  ــت ــس ال� اإىل  الإنـــتـــاج  مـــن 

اأي�سًا«.  واملــعــايــري  الــقــانــوين  التنظيم   تت�سمن 

النا�س  اإقناع  النظرية،  الناحية  من  للمرء،  وميكن 

باأن ي�سبحوا نباتيني، والق�ساء على اإهدار واإ�ساعة 

الغذاء، اأو اإعادة توزيع الأطعمة املوجودة، ولكن كل 

واحد من هذه اخليارات �سيواجه عقبات كبرية. 

التكثيف  اأن  اإىل  اآخــــرون  متحدثون  واأ�ــســار 

وحتقيقه  فعالية  اأكــرث  �سيكون  للزراعة  امل�ستدام 

اأ�سهل على اأر�س الواقع. 

التكثيف امل�ضتدام 

ويريد دعاة تكثيف 

الزراعة على نحو 

م�ستدام حل هذه امل�سكلة من خالل تطبيق العلم 

- على �سبيل املثال، من خالل تربية املا�سية الأكرث 

 كفاءة من حيث حتويل املوارد اإىل حلوم اأو األبان. 

ي�سل  حتى  ينمو  اأن  ميكن  دجاج  بالفعل  وهناك 

وزنه اإىل 1.8 كيلوغراًما اإذا اأكل 2.9 كيلوغراًما 

1.6 - بينما  من الأعــالف - بن�سبة حتويل تبلغ 

 7.2 اإىل  يحتاج  احلجم  بنف�س  طيور  اإنتاج  كان 

خف�س  العلماء  ويتوقع  املا�سي.  يف  كيلوغرامات 

ال�سنوات  غ�سون  يف   1.2 اإىل  التحويل  ن�سبة 

القليلة املقبلة. 

يف  املرحلة،  هــذه  اآخـــرون  علماء  تخطى  وقــد 

املتمثلة  البائدة«  »التقنيات  من  للتخل�س  حماولة 

ــا، واإنـــتـــاج الــلــحــوم يف  يف حــيــوانــات املــــزارع متــاًم

الع�سلية.  اجلذعية  اخلاليا  با�ستخدام   املخترات 

وقد اأنتج فريق يف هولندا ما يكفي من هذه »اللحوم« 

�سنتيمرتين.  اإىل  قــطــره  ي�سل  همرغر  ل�سنع 

�سغرًيا  ــزًءا  ج اإل  يتطلب  ل  منتجهم  اإن  ويقولون 

اللحوم  لإنتاج  الالزمة  والطاقة  واملياه  الأر�ــس  من 

�ستكلف  كم  هي  املتبقية  الأ�سئلة  ولكن  التقليدية. 

النا�س  اإقناع  املمكن  اإذا كان من  وما  العملية،  هذه 

باأكله. 

على  قائمة  املطروحة  الأفكار  جميع  تكن  ومل 

على  بع�سها  تطبيق  ميكن  بل  الفائقة،  التكنولوجيا 

املزارع ال�سغرية. 

ـــدون حــراثــة  وميــكــن ا�ــســتــخــدام الـــزراعـــة ب

لزيادة الغلة وتقليل املدخالت. 

كــمــا تــ�ــســتــخــدم »جـــرعـــات« 

لــزراعــة  امل�ستهدفة  الــ�ــســمــاد 

نــــبــــاتــــات فـــــرديـــــة كــمــيــة 

ـــمـــدة اأقــــــل مــــن تــلــك  ـــس اأ�

حقول  لـــزرع  امل�ستخدمة 

وبالتايل  باأكملها، 

وال�سرر  الطاقة  وا�ــســتــخــدام  التكاليف  مــن  حتــد 

بدًل  الــبــذور،  على  املبيدات  ر�ــس  اأن  كما  البيئي. 

كفاءة.  اأكــرث  اأ�سلوب  باأكملها  املحا�سيل  ر�س   من 

اإنتاج  على  اأي�سًا  الزراعة  يف  املتخ�س�سون  ويعمل 

تلك  ذلــك  يف  مبــا  النباتات،  مــن  اأف�سل  اأ�ــســنــاف 

الأكرث مقاومة  للجفاف، اأو الأكرث حتماًل للملوحة، 

اأن  ورغــم  الغذائية.  القيمة  حيث  من  الأف�سل  اأو 

بع�س هذه الأ�سناف تخرج من ال�سركات الزراعية 

الكرى ويجري تطويرها بغر�س حتقيق اأرباح، فاإن 

البع�س الآخر نتاج عمل املوؤ�س�سات البحثية العامة، 

�سواًء يف البلدان املتقدمة اأو النامية. 

وميكن حتقيق بع�س هذه التح�سينات من خالل 

الرتبية التقليدية دون تعديل وراثي، على الرغم من 

اعرتافنا باأن هذا ل ينطبق عليها جميًعا. 

�ــســرورًيــا  �سيكون  الــوراثــي  التعديل  اأن  كما 

الإطــالق،  على  الأهــم  التح�سني  يعتر  ما  لإدخـــال 

وهو املحا�سيل امل�سممة ل�ستخدام كميات اأقل من 

الأ�سمدة. 

»الأ�سمدة  اإن  باملوؤمتر  احلا�سرين  بع�س  وقال 

متزايد،  نحو  على  مكلفة  اأ�سبحت  الع�سوية  غري 

الأ�سمدة  ولكن  الدفيئة،  الــغــازات  تنتج  اأنها  كما 

كنا  فــاإذا  لذا  الــغــازات.  هذه  تنتج  ا  اأي�سً الطبيعية 

�سننتج املزيد من الغذاء يف امل�ستقبل، يجب اأن جند 

ال�سبل ل�ستخال�س النيرتوجني من الغالف اجلوي 

بوا�سطة النباتات نف�سها، ونرتكها تثبت النيرتوجني 

املن�سود. الأمل  هو  وهذا  اإليه،  حتتاج  ما  وت�ستهلك 

ل اأ�ستطيع اأن اأ�سدق اأنه بالإمكان حتقيق ذلك عن 

و�سيلة  جتد  اأن  عليك  بل  النتقائية،  الرتبية  طريق 

جــذور  يف  للنيرتوجني  املثبتة  البكترييا  لإدخــــال 

من  جــًدا  معقدة  عملية  �ستكون  وهــذه  احلــبــوب... 

اأن  قبل  عاًما   20 ت�ستغرق  ورمبا  الوراثية،  الناحية 

نتمكن من القيام بذلك«. 

يوجد  ل  ــه  اأن مفادها  بتو�سية  املــوؤمتــر  وخــرج 

يف  العامل  اإطعام  مل�سكلة  واحد  حل  اأو  �سحري،  حل 

من  مــزيــجــًا  الأمـــر  �سيتطلب  بــل  امل�ستقبل. 

تقليدي،  بع�سها   - الأفـــكـــار 

وبع�سها  م�ستقبلي،  وبع�سها 

وبع�سها  ــع،  ــس وا� نــطــاق  على 

عن  ف�ساًل   - �سيق  نطاق  على 

وتطوير  املعرفة،  ون�سر  البحوث 

وموؤ�س�سات  ــد،  ــوري ــت ال �سال�سل 

جلميع  ال�سماح  اأجــل  من  التمويل 

باأف�سل  اأعمالهم  بــاإدارة  املزارعني 

الطرق املربحة واملنتجة.

الجتاه امل�ضاد

ملنظمة  تقارير  تقول  جانبها  مــن 

عدة  هناك  اإن  العاملية)فاو(  الأغــذيــة 

أسواق عالمية
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تدفع  اليقني  لــعــدم  اأ�ــســبــاب 

اأ�سعار الغذاء يف الجتاه امل�ساد، 

منها على �سبيل املثال:

العاملية  املخزونات  م�ستوى  يــزال  ل   -

ا بدرجة تبعث على القلق.  منخف�سً

للذرة  ال�ستهالك  اإىل  مثاًل  املخزونات  فن�سبة 

لها  م�ستوى  اأقل  وهو  املائة،  يف   13 نحو  حالًيا  تبلغ 

القمح  خمزونات  تزال  ول  ال�سبعينيات،  اأوائل  منذ 

اأقل كثرًيا من م�ستوياتها  ا  اأي�سً والأرز )امل�سروب( 

الأول  العقد  واأوائــل  الت�سعينيات  اأواخر  يف  امل�سجلة 

من القرن احلايل. 

ذاته  حد  يف  املتوقعة  الغالل  حتقيق  كــان  وملــا 

البلدان  يف  املعتدلة  اجلوية  الأحـــوال  على  ف  يتوَقّ

املخزون  انخفا�س  خلق  فقد  الرئي�سية،  امل�سدرة 

اأي  فيه  يــوؤدي  اأن  ميكن  الراهن و�سًعا  الوقت  يف 

انخفا�س  يف غالل املحا�سيل حتى ولو كان طفيًفا 

اإىل اآثار بالغة على الأ�سعار.

الرافعة  ال�سغوط  يزيد من  اآخر  وثمة عامل   -

حتويل  يف  يتمثل  ــــذرة  ال ــار  ــع ــس اأ� عــلــى  املــحــتــمــلــة 

الزراعية ومنتجاتها ل�سالح  الأرا�سي  ا�ستخدامات 

اإنتاج الوقود احليوي. 

العام احلايل،  الأوىل من  الأ�سهر  الأربعة  ففي 

زاد الطلب على الذرة امل�ستخدمة يف اإنتاج الإيثانول 

بالفرتة  مقارنة  املــائــة  يف   8 املتحدة  الــوليــات  يف 

الجتاه  هذا  ي�ستمر  وقد  املا�سي،  العام  من  نف�سها 

اأ�سواق  يف  ال�سائدة  اليقني  عدم  حالة  اإىل  بالنظر 

الطاقة.

- كذلك فاإن اأ�سعار بع�س ال�سلع الأ�سا�سية مثل 

اأي�سًا  لها  �سيكون  وال�سكر  والأرز  النفط  منتجات 

يف  الغذاء  لأ�سعار  العامة  التحركات  على  كبري  اأثر 

الأ�سهر القادمة. 

النفط  اأ�سعار  متو�سط  زاد  املا�سي،  يوليو  ويف 

يف  م�ستوياتها  عــن  املــائــة  يف   10 )بــرنــت(  اخلـــام 

فراير. 

م�سطربة  النفط  اأ�سعار  تبقى  اأن  املرجح  ومن 

يف الأجل الق�سري من جراء حالة عدم اليقني ب�ساأن 

ال�سيا�سية  بــالأو�ــســاع  مقرتنة  العاملي،  القت�ساد 

امل�سطربة يف ال�سرق الأو�سط و�سمال اإفريقيا. 

انــخــفــا�ــس غــالل  بــ�ــســاأن  ــخــاوف  امل ت  اأَدّ وقـــد 

حم�سول ق�سب ال�سكر عن املتوقع يف الرازيل اإىل 

زيادة اأ�سعار ال�سكر 29 يف املئة، وبالنظر لأن ال�سكر 

والزيوت النباتية ت�سكل نحو 50 يف املائة من موؤ�سر 

تكون  اأن  املمكن  من  الغذاء،  لأ�سعار  الدويل  البنك 

اأ�سعار  على  متوقعة  غري  اآثــار  الأ�سعار  هذه  لتقلب 

الأغذية يف الأ�سهر القادمة. 

التي طراأت يف  الزيادة  فاإن  وف�ساًل عن ذلك، 

11 يف  اأ�سعار الأرز التي زادت  الآونــة الأخــرية على 

ل حتوًل  املئة يف الربع الأخري من العام املا�سي ُت�سِكّ

عن النخفا�س العام منذ فراير،  وقد يكون لها اأثر 

على موؤ�سرات اأ�سعار الغذاء يف الأ�سهر القادمة.

العاملية  الأ�سعار  تغريات  اأثــر  انتقال  ويختلف 

لأخــرى،  اأ�سا�سية  �سلعة  من  املحلية  الأ�سعار  اإىل 

ويعتمد على عدة عوامل خا�سة بكل بلد على حدة، 

مثل درجة تكامل الأ�سواق املحلية والدولية وظروف 

النقل وال�سيا�سات الوطنية مثل اأ�سعار ال�سريبة.

الأ�سعار  تغريات  فــاإن  العوامل،  هــذه  وب�سبب   

البلدان.  بني  فيما  وا�سعًا  تفاوتًا  تتفاوت  املحلية 

يف  للذرة  ال�سنوية  الأ�سعار  تغريات  تــراوحــت  وقــد 

الثني ع�سر �سهًرا الأخرية من زيادات تبلغ 100 يف 

وكيغايل،  ومقدي�سو  كمبال  اأ�سواق  اأكرث يف  اأو  املائة 

اإىل انخفا�سات تبلغ 19 يف املائة يف بورت اأوبرن�س 

ومدينة مك�سيكو �سيتي. 

و�سهدت الأ�سعار املحلية للذرة الرفيعة  زيادات 

ال�سومال  يف  املــائــة  يف   180 اإىل  ت�سل  �سنوية 

وانخفا�سات قدرها 37 يف املائة يف اخلرطوم خالل 

العام املن�سرم. 

الأ�سعار  تغريات  تراوحت  نف�سها،  الفرتة  ويف 

للفا�سوليا احلمراء من زيادة قدرها 130 يف املائة 

يف  املائة  يف   11 قــدره  انخفا�س  اإىل  هندورا�س  يف 

غواداليارا باملك�سيك. 

كما تقلبت اأ�سعار الأرز من زيادة ن�سبتها 25 يف 

املائة يف كولومبيا اإىل انخفا�س ن�سبته 16 يف املائة 

يف اأ�سواق الرازيل.

ارتفاع الأ�ضعار املحلية

كما اأ�سارت منظمة الأغذية العاملية اإىل ارتفاع 

الأ�سا�سية  الغذائية  ال�سلع  لبع�س  املحلية  الأ�سعار 

ارتفاًعا حاًدا يف اأمريكا الو�سطى واجلنوبية و�سرق 

اأفريقيا. 

بلدان  مــن  كثري  اأ�سعار الذرة يف  زادت  فقد 

اأمــريــكــا الــو�ــســطــى واجلــنــوبــيــة خـــالل الــفــرتة بني 

ارتفاع  اأثر  انتقال  يعك�س  مما   ،2011 ويونيو  اأبريل 

ال�سابقة  ال�سنوية  ربع  الفرتات  يف  العاملية  الأ�سعار 

والنخفا�س املعتاد يف الإمدادات املحلية بني موا�سم 

احل�ساد، وكذلك زيادة الطلب على الذرة البي�ساء 

ــذرة  ال عــن  بــديــال  ُت�ستخَدم  الــتــي  حمليا  املنتجة 

ال�سفراء امل�ستوردة يف الأعالف. 

الدومينيكية  اجلمهورية  يف  زيادة  اأكر  وكانت 

)82 يف املائة( وكولومبيا )25 يف املائة( وغواتيمال 

وباملقارنة  املــائــة(.  يف   22( وبنما  املائة(  يف   23(

مب�ستوياتها قبل عام يف يونيو املا�سي.

ــــادة كــبــرية يف  ــــذرة زي ال ــار  ــع ــس اأ� كــمــا زادت 

اجلمهورية الدومينيكية )92 يف املائة( وهندورا�س 

)88 يف املائة( والرازيل )78 يف املائة( وغواتيمال 

)77 يف املائة( وكو�ستاريكا )29 يف املائة(.

ويف حماولة خلف�س الأ�سعار، ر�سدت غواتيمال 

الــذرة  ل�سترياد  خم�س�سات  املــثــال،  �سبيل  على 

يونيو  من  الفرتة  يف  ال�سرائب  من  معفاة  البي�ساء 

اإىل دي�سمر من عام 2011. 

�سعر الفا�سوليا -  زاد  وبنما،  هندورا�س  ويف 

املحلي-  الغذائي  النظام  يف  اآخر  مهم  مكون  وهي 

اأبريل  التوايل بني  130 يف املائة و60 يف املائة على 

ويوليو 2011. 

و�سرقها،  وجنوبها  اآ�سيا   و�سط  مناطق  ويف 

اأو تراجعت  والقمح  الأ�سعار املحلية لالأرز  ا�ستقرت 

يف اأ�سواق كثرية خالل ربع العام املنتهي يف يونيو. 

م�ستويات  ظلت  الــبــلــدان،  بع�س  يف  اأنـــه  غــري 

يف  عليه  كانت  مبا  باملقارنة  كثرًيا  اأعلى  الأ�سعار 

الوقت نف�سه من العام املا�سي، فقد ارتفعت اأ�سعار 

اأ�سعار  وقفزت  املائة(،  يف   23( باك�ستان  يف  الأرز 

القمح يف جمهورية قرغيز )81 يف املائة( وجورجيا 

)38 يف املائة( و�سري لنكا )36 يف املائة( ومنغوليا 

)32 يف املائة(. 

البرامج االجتماعية يمكنها المساعدة
الغذاء على خمتلف قطاعات  اأ�سعار  زيادة  اآثار  تتباين  املجاعة،  اأقل خطورة من  اأو�ساع  يف 

ال�سكان داخل البلد الواحد.

ففي الرازيل، تذهب تقديرات درا�سة حديثة العهد للبنك اإىل اأن الفقراء يف املناطق الريفية 

- مبا فيهم العاملون باأجر خ�سروا ب�سبب ارتفاع الأ�سعار يف عام 2008 اأقل مما خ�سرته املجموعات 

خ�سائر  وكانت  الريفية.  املناطق  يف  للغذاء  �سافًيا  م�ستهلًكا  عادة  تكون  التي  الدخل  املتو�سطة 

الأغنياء �سئيلة لأنهم ل ينفقون �سوى جزء �سغري من دخولهم على الغذاء. وتذهب تقديرات اإىل 

ب�سبب زيادة  الفقر املدقع  اأعداد من ي�سقطون يف براثن  الأولية يف  الزيادة  اإىل ربع  اأن ما ي�سل 

اأ�سعار الغذاء رمبا خفف من حدتها ارتفاع الأجور الذي يعزى اإىل زيادة اأ�سعار الغذاء. 

الفئات  على  ال�سلبية  الآثـــار  بع�س  تخفيف  على  الجتماعية  الــرامــج  ت�ساعد  اأن  وميكن 

اأن زيادة التحويالت لالأطفال من خالل برنامج املنح العائلية  الأ�سّد فقًرا. ففي الرازيل، يبدو 

)التحويالت النقدية امل�سروطة( وللمنتفعني من برنامج معا�سات التقاعد غري الت�ساركية واإعانات 

العجز ملن ثبت عوزهم، قد قلل من حجم اآثار زيادات اأ�سعار الغذاء على من يعانون الفقر املدقع.
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استثمار الفرص الضائعة.. 
هل حان وقته؟  

تنشيط السياحة بني دول الخليج
قضية العدد
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اأوائل  حتى  اأنه  القحطاين  ها�سم  بن  علي  منهم  اأكادمييون  باحثون  يرى 

الت�سعينيات - وبا�ستثناء دبي والبحرين - مل تكن احلكومات يف اخلليج تويل اهتماًما 

لقطاع ال�سياحة لعتبارات عديدة منها ال�سيا�سية ومنها الجتماعية والقت�سادية، ومنها 

املتعلق باملنتج ال�سياحي اخلليجي ذاته.

ال�سياحة  خارطة  على  اخلليج  منطقة  تو�سع  اأن  ال�سعب  من  جعلت  العتبارات  تلك  اإن  ويقول 

العاملية، كون اخلليج مل يكن معروًفا لدى ال�سائحني اإل اأنه منطقة حمفوفة باملخاطر؛ حيث كان اخلليج 

م�سرح حرب نتيجة حرب اخلليج الأوىل طوال عقد الثمانينيات، ثم حرب اخلليج الثانية، والتي جعلت من 

ال�سعب على كافة احلكومات يف دول اخلليج ال�ست اأن تعطي اهتماًما لل�سياحة، ف�ساًل 

عن اأن جميع الدول املعروفة بت�سدير ال�سائحني مثل اأمريكا ودول اأوروبا واليابان 

كانت على الدوام طوال اأيام حرب اخلليج الأوىل والثانية حتذر �سائحيها من 

اأر�س ال�سراع وعريقة يف  اإن دول بعيدة عن  اإىل اخلليج، بل  الذهاب 

ال�سياحة مثل م�سر تاأثرت �سياحتها مبا كان يجري يف اخلليج. 

يف الدول العربية التي تعرضت ألحداث سياسية عصيبة، 
تدنت معدالت السياحة بشكل واضح، وأضحى بعضها غير 
مؤهل الستقطاب السائحني، ما يطرح سؤااًل قد يبدو غريًبا 
هذه  تنتهز  أن  اخلليجية  ال���دول  ب��وس��ع  ه��ل  ال��ش��يء:  بعض 
الفرصة، وتسد النقص السياحي احلاصل، بأن تطرح نفسها 
بديًل لتلك الدول املتضررة، من األحداث التي متر بها، وتنجح 

يف استقطاب السائحني إلى دولها املختلفة؟
ال��س��ؤال، وما  اإلج��اب��ة على ه��ذا  التالية حت��اول  السطور 
يتبعه من أسئلة تتعلق بطبيعة دول اخلليج، والعلقات البينية 
التي جتمعها يف هذا املجال، ومدى ما متتاز به من مقومات 

سياحية، وغيرها من محاور أخرى.
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ا لعدم الهتمام  ثم هناك اأ�سباب اجتماعية اأي�سً

فاملعروف  املا�سية،  ال�سنوات  يف  بال�سياحة  خليجًيا 

املجتمعات  من  جمتمعاتها  اأن  اخلليجية  الدول  عن 

والتي  وتقاليدها،  بعاداتها  تتم�سك  التي  املحافظة 

ا  خ�سو�سً حياءها  يخد�س  قد  ما  ال�سياحة  يف  ترى 

معظم  عمدت  لذلك  ال�سائحني؛  من  نوعيات  بع�س 

الــتــاأ�ــســريات  على  الــقــيــود  و�ــســع  اإىل  اخلليج  دول 

اأية  ت�سدر  تكن  مل  التي  اململكة  ومنها  ال�سياحية؛ 

ال�سياحة،  بغر�س  تــاأ�ــســريات 

ويــقــتــ�ــســر الأمـــــر فــقــط على 

التي  والعمرة  احلج  تاأ�سريات 

ت�سدر للم�سلمني فقط.

ــــب  ــــى اجلــــان اأمــــــــــا عــــل

ــادي، فــــاإن الــطــفــرة  ــ�ــس ــت الق

ـــفـــاع عــائــدات  الــنــفــطــيــة وارت

النفط التي تراكمت لدى دول 

مل  الثمانينيات  طــوال  اخلليج 

تكن حتفزها اإىل فتح اأ�سواقها 

م�سادر  اإىل  بحاجة  تكن  مل  فهي  ال�سائحني،  اأمــام 

دخل اإ�سافية من ال�سياحة.

لكن مع بداية عام 1992م - وبعد انتهاء حرب 

ب�سرورة  الأ�ــســوات  تتعاىل  بــداأت   - الثانية  اخلليج 

اخلليج  دول  مبــقــدور  واأن  بال�سياحة،  الهــتــمــام 

هذا  وراء  مــن  جــيــدة  اقت�سادية  نتائج  حتقق  اأن 

اخلليج  دول  بع�س  تعر�ست  اأن  بعد  القطاع،وذلك 

الوقت  يف  احلــروب،  تاأثري  جــراء  اقت�سادية  ملعاناة 

تراجع  وبالتايل  النفط  اأ�سعار  انهيارات  بداأت  الذي 

العائدات النفطية اإىل حد كبري.

كتجارب  والبحرين  الإمـــارات  ظهرت  هنا  من 

اإن�ساء  منذ  متكنت  التي  دبي  خا�سة  نامية  �سياحية 

جمل�س ترويج ال�سياحة عام 1989م من حتقيق نتائج 

جيدة �سياحيًّا؛ حيث بداأت ُتِعدُّ برامج �سياحية وتن�سئ 

العديد من الفنادق وال�سقق املفرو�سة، وخالل ع�سر 

�سياحية  مدينة  ت�سبح  اأن  من  دبي  متكنت  �سنوات 

فاإن  املتوفرة  الإح�ساءات  اخلليج،وح�سب  يف  رائدة 

عائدات ال�سياحة يف دبي جتاوزت 4 مليارات درهم 

وجتاوز عدد ال�سائحني 3 ماليني �سائح.

مــوؤخــًرا  �ــســدر  تقرير  اإىل  القحطاين  وي�سري 

اإىل  اأ�سار  العاملي«،  وال�سياحة  ال�سفر  »جمل�س  عن 

يف   %14 بن�سبة  �ساهم  وال�سياحة  ال�سفر  قطاع  اأن 

 ،2012 املا�سي  العام  خــالل  الإمــاراتــي  القت�ساد 

متجاوًزا املتو�سط العاملي وقدره %9.

واأن اأن�سطة القطاع حققت عوائد مبا�سرة وغري 

الناجت  لإجمايل  درهم  مليار   193.6 بلغت  مبا�سرة 

اأن  ويتوقع   ،2012 العام  يف  الإمــارات  لدولة  املحلي 

ترتفع هذه امل�ساهمة بن�سبة 3.2% يف العام اجلاري.

ا�ضتثمار الفر�ض

كذلك ترى الكاتبة القت�سادية منال بنت عامر 

ال�سياحة  بها  التي متر  الأزمة احلالية  اأن  املنجومي 

العاملية خا�سة يف البلدان العربية، ت�سبه اإىل حد كبري 

العاملية،  املالية  الأزمــة  اإبــان  2008م  عام  حدث  ما 

و�سرق  و�سط  يف  �سياحية  وجــهــات  ت�سررت  حيث 

اإفريقيا  �سجلت  فيما  خا�س،  ب�سكل  ــا  اأوروب و�سمال 

منًوا بن�سبة 5%. اأما يف الأمريكيتني، حيث انخف�ست 

اإىل  الكاريبي  منطقة  عادت  فقد   ،%5 ال�سياح  ن�سبة 

2011م،لتوا�سل  عام  من  الأخرية  الأ�سهر  يف  النمو 

ما بداأته من منو عام 2009م

اإيجابية  جــوانــب  هناك  اأن  املنجومي  وتعتقد 

ال�سياحة ،   �سناعة  بها  متر  التي  الراهنة  الأزمــة  يف 

فالنتعا�س الكبري الذي حدث خالل ال�سنوات القليلة 

م�سروعات  واإقامة  بناء  عمليات  عنه  نتج  املا�سية 

�سخمة  مــ�ــســاربــات  عنه  نتج  كما  مفرط ،   ب�سكل 

هناك  تكون  قد  ولذلك  العقارات  لأ�سعار  بالن�سبة 

عودة لنوع من العتدال والر�ساد . 

كما اأن الوقت الراهن فر�سة كبرية للتفكري يف 

اأ�سواق جديدة  البحث عن  اأو  ال�سياحي  املنتج  تنويع 

اأو التفكري ب�سكل ا�سرتاتيجي طويل املدى يف خطط 

امل�ستقبل . 

على  الرتكيز  اإىل  ا  اأي�سً اأدت  الأزمـــة  اأن  كما 

ــاإن  اأهــمــيــة دور احلــكــومــات وكــمــثــال عــلــى ذلـــك ف

عما  للغاية  حاد  ب�سكل  انخف�س  الفندقي  ال�ستثمار 

لذلك  وكنتيجة  م�سى ،   عــام  قبل  الأمـــر  عليه  كــان 

على  اأكـــرث  معتمدة  ال�سياحية  التنمية  اأ�سبحت 

�سمانات  على  احل�سول  وكذلك  احلكومي  التمويل 

من احلكومة . 

وال�سفر  ال�سياحة  �سناعة  اإن  املنجومي  وقالت 

لالأزمة  بالن�سبة  احلــل  مــن  جـــزًءا  تكون  اأن  ميكن 

خطط  تدعم  اأن  وميكنها  ا،  اأي�سً والعربية  العاملية 

تلك  خا�س  وب�سكل  املــدى  ق�سرية  املالية  التحفيز 

الهادفة اإىل اإيجاد وظائف كما تقوم اخلطط طويلة 

ما  اأو  للبيئة  �سديق  اإىل  القت�ساد  بتحويل  املــدى 

ي�سمى القت�ساد الأخ�سر . 

وميكن لدول اخلليج ا�ستثمار تلك الفر�سة من 

ملواجهة  �سريعة  اإجــراءات  اتخاذ  اإىل  الدعوة  خالل 

وتب�سيط  ال�سياحي  الــرتويــج  مثل  الراهنة  الأزمـــة 

الإجراءات واللوائح واإقامة البنية الأ�سا�سية وتر�سيد 

ال�سرائب لت�سجيع ال�سركات على ال�ستثمارات ، كما 

اأن للحكومات دوًرا كبرًيا يف هذه الإجراءات.

مميزات �ضياحية

فائزة  القت�سادية  الكاتبة  تــرى  جانبها  مــن 

البلو�سي اأن كثرًيا من الدول اخلليجية متتاز بالعديد 

�سياحية  مــنــاطــق  منها  جتــعــل  الــتــي  الــعــوامــل  مــن 

ذلك  ومــن  العاملية،  ـــدول  ال مــن  الكثري  يق�سدها 

دول الخليج تمتاز بعوامل جاذبة 
أهمها إغراء السائحين بتجارب 

مغايرة لما ألفوه

أزمة السياحة العالمية
الحالية فرصة سانحة لدول 

الخليج لتصبح مراكز سياحية

قضية العدد
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مثاًل  فاململكة  عديدة،  �سياحية  مقومات  امتالكها 

ت�سم الكثري من الأماكن الدينية التي ت�ستقطب اأكرث 

من مليوين حاج يف مو�سم احلج والآلف على مدار 

طبيعية  مناطق  اإىل  بالإ�سافة  العمرة،  لأداء  العام 

»�سلطنة عمان«  كما متتلك  وع�سري،  ْبها 
َ
اأ عديدة يف 

مقومات هائلة تتوفر يف القالع واحل�سون التاريخية، 

وكذلك احلال يف »الإمارات« حيث احلداثة والعمران 

وقطر  الكويت  يف  يتوفر  ذاتــه  والأمـــر  وال�سواطئ، 

وتظل جتربة البحرين يف النفتاح مبكًرا على العامل 

ا اإىل الأمام. جديرة باأن يدفعها �سياحيًّ

كذلك باإمكان دول اخلليج ال�ستفادة من النمو 

اأن  يتوقع  حيث  العاملية،  ال�سياحة  بحجم  املــطــرد 

يرتفع اإجمايل اإنفاق �سياح العامل بحلول عام 2020 

منظمة  توقعات  توؤكد  حيث  دولر.  مليار   1300 اإىل 

ال�سياحة العاملية باأن منطقة ال�سرق الأو�سط �ستكون 

ثاين اأ�سرع معدل منو �سياحي بعد �سرق اأ�سيا. 

ا مع تو�سع وتنوع املفهوم ال�سياحي، مل تعد  اأي�سً

فهناك  الرتفيهي،  اجلانب  على  تقت�سر  ال�سياحة 

ال�سياحة الريا�سية، الت�سويقية، ال�سحية، البحرية، 

الدينية والتثقيفية و�سياحة الأعمال. 

كما متتاز دول اخلليج بتنوع يف الأماكن الأثرية 

بحد  ت�سكل  والتي  والدينية،  اخلليجية  التاريخية 

احل�سارات  من  �سواها  عما  مغايرة  ح�سارة  ذاتها 

املتعارف عليها. 

من  �ــســواهــا  عــمــا  اخلليجية  البيئة  اخــتــالف 

قبل  من  زيارتها  على  العرف  جــرى  التي  البيئات 

اخلليجية،  لل�سياحة  ا  اأي�سً ميزة  ُيعد  ال�سائحني 

كانوا  ملا�سية  ال�سنوات  خــالل  ال�سائحني  فمعظم 

وبرودة  اخل�سراء  امل�ساحة  عن  بحثهم  يف  يركزون 

اأنــظــار  حمــط  ال�سحراوية  البيئة  فــغــدت  ــهــواء،  ال

ووجود  اخلليج  �سواطئ  دفئ  حيث  منهم،  الأجانب 

وامــتــدادهــا،  ال�سواطئ  وطــول  الأ�ــســمــاك  م�سائد 

ا،  اأي�سً واجلبلية  والرملية  ال�سهلية  الرقعة  وات�ساع 

كلها متثل عنا�سر بيئة جاذبة للغري.

كذلك ميتاز اخلليج بزيادة املنتجعات والأماكن 

اخلدمات  وتــوفــر  لل�سائحني،  اجلــاذبــة  ال�سياحية 

الــ�ــســيــاحــيــة وتــنــوعــهــا من 

واملطاعم  الــفــنــادق  تــنــوع  حيث 

والأ�سواق واملتاجر واأماكن الرتفيه واللهو 

الريء....اإلخ.

اخلليجية  الفعاليات  ــادة  وزي تنوع  اإىل  اإ�سافة 

اأ�سرية  واأنــ�ــســطــة  وتــرفــيــه  ت�سوق  مــهــرجــانــات  مــن 

يف  الــعــام  مـــدار  على  واإقــامــتــهــا  وتــراثــيــة،  وثقافية 

خمتلف عوا�سم ومدن دول جمل�س التعاون، وت�سهيل 

الدخول  وتاأ�سريات  الفيز  ملنح  الأمنية  الإجـــراءات 

على  �سرائب  وجــود  وعــدم  املجل�س،  دول  معظم  يف 

املبيعات واخلدمات املقدمة، الأمر الذي يوؤثر اإيجاًبا 

على اعتدال اأ�سعار ال�سلع واملنتجات واخلدمات التي 

يحتاج اإليها ال�سائح. 

ي�ساف اإىل ما �سبق ال�ستقرار ال�سيا�سي والأمني 

الذي تتمتع به دول املجل�س، الأمر الذي ي�سيع 

بال�سالم  وال�سعور  الطمئنان  من  جــًوا 

عند زيارة دول املنطقة،اإىل جانب 

النتعا�س القت�سادي الذي تعي�سه دول املجل�س الأمر 

الذي ي�سكل عامل جذب لروؤو�س الأموال �سواء اأموال 

العي�س  رفاه  ين�سدون  الزائرين ممن  اأو  امل�ستثمرين 

وجودة اخلدمة املقدمة. 

جهود للتطوير

البينية  ال�سياحة  لواقع  التاريخية  درا�سته  يف 

هناك  اأن  القحطاين  علي  الباحث  وجد  اخلليجية، 

متطورة  بينية  �سياحة  لإيجاد  ُبذلت  كــرى  جهوًدا 

وكبرية، واإن كان ذلك ل ينفي اأن الو�سع املوؤ�س�ساتي 

للكثري  ويفتقد  �سعيف،  اخلليجية  البينية  لل�سياحة 

اأن�سطة  يف  عليها،  املتعارف  التن�سيق  اأ�سكال  من 

ال�سياحي  التن�سيق  جلنة  با�ستثناء  اخلا�س،  القطاع 

التابعة لحتاد الغرف اخلليجية.

يف  للتن�سيق  بادرت  املجل�س  دول  اأن  اإىل  وي�سري 

العديد من املجالت التي متثل البنية التحتية لت�سهيل 

ال�سياحة البينية فيما بينها، وعلى �سبيل املثال:

التعاون  جمل�س  دول  بــني  التنقل  ت�سهيل   •
دول  مواطني  تنقل  ت�سهيل  يحظى  حيث  اخلليجي: 

املجل�س بني الدول الأع�ساء وان�سياب ال�سلع باهتمام 

لأ�سحاب  الأول  الجتماع  منذ  التعاون،  دول جمل�س 

لرتباطه  نــظــًرا  الداخلية،  وزراء  واملــعــايل  ال�سمو 

ولتعزيز  املــواطــنــني،  مب�سالح  والــوثــيــق  املــبــا�ــســر 

البينية،  التجارة  ودعم  بينهم،  الجتماعي  الرتابط 

ال�سوق  لتحقيق  الأ�سا�سية  املقدمات  اأحــد  اأنــه  كما 

ال�سمو  اأ�ــســحــاب  اتخذ  وقــد  امل�سرتكة،  اخلليجية 

واملعايل وزراء الداخلية العديد من القرارات يف هذا 

املجال احليوي، اأبرزها:

لم تعد السياحة ترفيهًا 
فقط، هناك السياحة الرياضية 
والتسويقية والصحية، وغيرها

يف  ال�سياحي  املو�سم  اأن  اإىل  اخلليجية  الغرف  احتاد  موؤخًرا  بها  قام  درا�سة  تو�سلت 

اخلليج يرتكز يف ال�ستاء، وتقل ال�سياحة اإىل حد كبري يف بع�س دول اخلليج، بل وتكاد تنعدم 

متاًما يف ف�سل ال�سيف ب�سبب الرتفاع الكبري يف درجات احلرارة التي ت�سل اإىل 50 درجة 

مئوية الأمر الذي يتعذر معه جميء ال�سياح، بل اإن اخلليجيني اأنف�سهم يهربون اإىل اخلارج 

يف ال�سيف يف جولت �سياحية.

من هنا يعتر ف�سل ال�ستاء هو املو�سم الذي تكرث فيه املعار�س واملوؤمترات، فمن بني 

ا يف دول اخلليج خالل العام املا�سي تقام 103 منها يف الربع الأخري من العام ول  353 معر�سً

يقام اأي منها يف �سهري يوليو اأو اأغ�سط�س، وهو ما يوؤثر على احلركة ال�سياحية يف اخلليج. 

يف  تقريًبا  الفرتة  نف�س  يف  ال�سيف  يف  مهرجانات  تقيم  املجل�س  دول  معظم  اأن  كما 

وقد  ال�سيف،  يف  اخلــارج  اإىل  ال�سفر  من  والوافدين  اخلليجيني  هجرة  من  للحد  حماولة 

التي  ال�سيف  اإىل حد كبري يف ذلك من خالل مهرجانات  وال�سعودية  جنحت دبي وعمان 

اأبقت اإىل حد كبري على الزخم ال�سياحي.

استثمار المهرجانات الصيفية
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بني  املــواطــنــني  تنقل  مــبــداأ  على  ــفــاق  الت  •
من  وذلــك  ال�سخ�سية،  بالبطاقة  الأع�ساء  ــدول  ال

خالل التوقيع على اتفاقيات ثنائية، يتنقل املواطنون 

مبوجبها بالبطاقة الذكية.

الأع�ساء اجلواز  الدول  اإ�سدار  على  • التفاق 
املقروء اآلًيا ملواطنيها.

واحلر�س  املنافذ،  يف  العاملني  كفاءة  رفع   •
التعامل  مــن  جــيــد  م�ستوى  عــلــى  يــكــونــوا  اأن  عــلــى 

مع  امل�ستمر،  التدريب  خــالل  من  وذلــك  والتاأهيل، 

توفري اخلدمات الالزمة يف املنافذ لتهيئة الظروف 

املالئمة حل�سن الأداء والتعامل.

الركاب،  نقل  و�سائط  م�سارات  عدد  زيــادة   •
للقدوم واملغادرة يف مراكز احلدود، بحيث ت�ستوعب 

واحــد، مما  النقل يف وقت  و�سائط  اأكــر من  عــدًدا 

ي�ساعد على ان�سياب حركة دخولها وخروجها.

• منح املرافقني ملواطني دول املجل�س تاأ�سريات 
الدخول من املنافذ بعد التاأكد من �سريان �سالحية 

جواز ال�سفر والإقامة.

املنافذ  من  للزيارة  دخــول  تاأ�سريات  منح   •
اأزواجــهــن  برفقة  القادمات  الأجنبيات  للزوجات 

لديهن  يكون  اأن  �سريطة  املجل�س،  دول  مواطني  من 

اإقامات �سارية املفعول يف الدول املقيمات بها.

املجل�س  دول  ملواطني  ممــرات  تخ�سي�س   •
لت�سهيل  وذلـــك  املنافذ  جميع  يف  بلوحات  مـــزودة 

اإجراءات دخولهم ومغادرتهم.

* التعاون يف جمال املوا�ض�الت:
املبا�سر  بالبيع  الوطنية  للناقالت  ال�سماح   •
كفيل  اأو  عام  وكيل  اإىل  احلاجة  دون  ال�سفر  لتذاكر 

حملي يف دول املجل�س. 

لدى  املجل�س  لــدول  م�سرتك  مكتب  اإن�ساء   •
منظمة الطريان املدين الدولية.

• تكثيف الرحالت اجلوية بني املدن الرئي�سية 
بدول املجل�س.

• الدخول يف بولي�سة تاأمني م�سرتكة لطائرات 
من  الكثري  توفري  من  مكن  مما  الوطنية  الناقالت 

الأموال.

عدد  يف  الطائرات  لوقود  امل�سرتك  ال�سراء   •
من املحطات يف اأنحاء العامل.

دليل تدريب واإجراءات اأمنية موحدة  • اإعداد 
للناقالت الوطنية.

اجلــدوى  درا�ــســة  اإجـــراء  عقد  على  التوقيع   •
املجل�س  دول  �سكة حديد  اإن�ساء  مل�سروع  القت�سادية 

مليار   5.5 بنحو  تكلفته  تقدر  الذي  ال�ست�ساري  مع 

دولر. 

الطبيعيني  املجل�س  دول  ملواطني  ال�سماح   •
النقل  نــ�ــســاط خــدمــات  ــاريــني مبــمــار�ــســة  ــب والعــت

باأنواعه بدول املجل�س ومعاملتهم على قدم امل�ساواة 

مع مواطني الدولة.

* يف جمال العمل الثقايف امل�ضرتك
ا  خا�سً اهــتــمــاًمــا  الــتــعــاون  جمل�س  دول  ـــت  اأول

نظرا  الأع�ساء  الدول  بني  امل�سرتك  الثقايف  بالعمل 

يف  وحققت  الجتماعية  الروابط  تقوية  يف  لأهميته 

اإقرار  بينها  الإجنــازات من  العديد من  املجال  هذا 

خطة التنمية الثقافية. كذلك مت اإ�سدار دليل موحد 

اإخبارية دورية عن الآثار واملتاحف  لالأدباء، ون�سرة 

للمخت�سني يف جمال  دليل  واإعــداد  املجل�س  دول  يف 

املوؤلف  املوحد حلماية حقوق  النظام  واإقـــرار  الآثار 

كنظام ا�سرت�سادي، واإقرار التفاق املوحد بني الدول 

عن  التنقيب  جمال  يف  العاملة  والهيئات  الأع�ساء 

منوذجي  نظام  واإعــداد  ا�سرت�سادية  ك�سيغة  الآثــار 

لالآثار يف دول املجل�س. 

كما مت اإقامة العديد من الفعاليات �سمن العمل 

والأدب  الفن  جمالت  من  عدد  يف  امل�سرتك  الثقايف 

وال�سعر وامل�سرح بالإ�سافة اإىل املهرجانات واملعار�س 

اخلارجية، وت�سكيل فرق م�سرتكة للتنقيب وامل�سح يف 

لالآثار،  م�سرتك  دوري  معر�س  واإقامة  الآثــار،  جمال 

وتنظيم معار�س الكتب والتن�سيق بني مواعيد اإقامتها 

يف الدول الأع�ساء، وتكرمي الأدباء والكتاب والفنانني 

واملخت�سني يف جمال الآثار يف دول املجل�س. 

ال�ضياحية  وال���رام���ج  امل��وؤ���ض�����ض��ات��ي  ال��ع��م��ل   *
امل�ضرتكة

اإدارات  اأن�ساأت  اخلليج   دول  كافة  اأن  يالحظ 

معنية  حكومية  هيئات  اأو 

بالن�ساط ال�سياحي وامل�ساركة 

يف  ال�سياحية  الدولية  املعار�س  يف 

تعرت�س  عقبات  هناك  تظل  اخلارج،لكن 

انــعــدام  ــرزهــا  اأب اخلليجي  ال�سياحي  اجلـــذب 

التن�سيق ال�سياحي بني دول اخلليج، فكل دولة تروج 

يفيد  ل  ذلك  اأن  غري  ال�سياحية،  ملقوماتها  منفردة 

كثرًيا بعك�س لو جرى الرتويج ال�سياحي لدول اخلليج 

ككل باعتبار اخلليج اإقليًما �سياحيًّا واحًدا.

فال�سائح الذي ياأتي مثاًل من اليابان قاطًعا اآلف 

الأميال ل ميكنه اأن ياأتي لزيارة دولة خليجية واحدة 

ليومني اأو ثالثة، وهنا تاأتي العقبة الثانية التي تواجه 

ال�سياحة اخلليجية وهي ق�سية التاأ�سرية ال�سياحية؛ 

بني  واحدة  �سياحية  تاأ�سرية  لي�س هناك  الآن  فحتى 

دول اخلليج، وهو ما ي�سع �سعوبة اأمام ال�سائح الذي 

ياأتي اإىل زيارة الإمارات مثاًل، ويريد الذهاب خالل 

رحلته يف اخلليج اإىل البحرين اأو الكويت.

عمان هذه  �سلطنة  مع  مبكًرا  دبي  اأدركــت  وقد 

ت�سهيالت  منح  على  الــطــرفــان  اتــفــق  ــذا  ل العقبة؛ 

اأن  ويبدو  ب�سهولة،  اجلانبني  بني  للتنقل  لل�سائحني 

جلنة ال�سياحة اخلليجية التي ت�سكلت يف اإطار احتاد 

غرف التجارة وال�سناعة اخلليجية بداأت ت�سع ذلك 

التنمية  �سندوق  يطبقه  الذي  الإ�سايف  التمويل  برنامج  تد�سني  اعتبار  ميكن 

لتقدمي متويل  العقاري  والتطوير  التمويل  و�سركات  ال�سعودية  البنوك  العقارية مع 

اإ�سايف ملن يرغب يف ذلك ممن �سدرت املوافقة على اإقرا�سهم خطوة اإ�سرتاتيجية 

من  الكثري  وفتح  الإقرا�س  اأ�ساليب  لتطوير  نهجها  التي  ال�سندوق  خطوات  من 

الفر�س اأمام املواطنني لتمكينهم من ال�ستفادة من قرو�س ال�سندوق. 

الذي  ال�سامن  نظام  بينها  برامج هادفة من  اإطالق  ال�سندوق يف  بداأ  ومنذ 

اأنه بداأ يفكر خارج  اأح�س�ست  جنح ب�سكل كبري وخدم قطاًعا كبرًيا من املواطنني 

ال�سندوق، ثم بداأ يطبق ب�سرعة معقولة قيا�ًسا مبا اعتدناه من »الرمت« احلكومي 

الذي اأنتج يف املحكيات العربية املثل ال�سهري »يوم احلكومة �سنة«.

نار
م

الصندوق خارج 
»الصندوق«

محمد اليامي - كاتب اقت�سادي
mohamdalyami@gmail.com
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تاأ�سرية  اإ�سدار  اإمكانية  درا�سة  اهتماماتها  اأبرز  يف 

اأول  و�سع  وكذلك  اخلليج  دول  بني  موحدة  �سياحية 

دليل �سياحي موحد، وت�سميم موقع للجنة ال�سياحة 

يف  واملــ�ــســاركــة  الإنـــرتنـــت،  �سبكة  عــلــى  اخلليجية 

اخلليج  منطقة  لت�سويق  الدولية  ال�سياحية  املعار�س 

مع  التعاون  وتن�سيق  واحــدة،  �سياحية  كوجهة  ككل 

رحالت  لتنظيم  املجل�س  بــدول  التعليمية  اجلهات 

اخلليجية،  ال�سياحية  املعامل  اإىل  للطالب  �سياحية 

تعرت�س  التي  العقبات  كافة  لتذليل  خطط  وو�سع 

�سناعة ال�سياحة يف اخلليج.

مطالبات للتطوير

املتوقع  القت�سادي  النمو  حجم  اإىل  بالنظر 

لل�سياحة اخلليجية يف حال ا�ستثمارها اجليد للو�سع 

العاملي والعربي، تبقى هناك عدة مطالبات للنهو�س 

حتى  اخلليجية  الــ�ــســيــاحــة  ــع  ــواق ب

ميكنها حتقيق هذا الهدف.

وقـــد �ــســمــت درا�ـــســـة �ــســدرت 

موؤخًرا عن احتاد الغرف اخلليجية 

عدة تو�سيات خا�سة بتطوير القطاع 

ال�سياحي اخلليجي من اأهمها: 

خــطــط  وجــــــود  �ـــــســـــرورة   •
وا�ــســرتاتــيــجــيــات وطــنــيــة واأجــهــزة 

ر�سمية عالية امل�ستوى تهتم بتطوير القطاع ال�سياحي 

وفًقا لروؤية ع�سرية حديثة تقوم على ا�ستثمار املزايا 

الن�سبية.

اإقناع  وقطاعاتها اخلا�سة  املنطقة  دول  • على 
العامليني  الفنادق  وم�سغلي  اخلارجيني  امل�ستثمرين 

وفًقا  املنطقة  دخول  التمويل  م�سارف  اأو  و�سناديق 

للمعطيات ال�سيا�سية والأمنية القائمة حالًيا والآخذة 

بالتح�سن، علًما باأن امل�ستثمر الأجنبي يطلب �سمان 

بني  تــرتاوح  ملــدة  ت�ستمر  ال�سوق  منو  يف  ثبات  ن�سبة 

قلق قد يطراأ يف  اأي  النظر عن  بغ�س  �سنة  و15   10

املنطقة.

ملكية الأرا�سي الذي يحظر  قانون  • مراجعة 
ي�سكل  الواقع  هذا  اإن  حيث  التملك،  الأجانب  على 

على  يتوجب  حيث  النمو  طريق  يف  اأ�سا�سًيا  عائًقا 

احلكومات يف املنطقة اأن تكون اأكرث ليونة يف قوانينها 

على  ا  اأي�سً يتوقف  الفندقية  ال�سناعة  م�ستقبل  لأن 

فكلما  الأجنبية،  ال�ستثمارات  على  النفتاح  درجة 

ارتفعت تلك الدرجة حت�سن النطباع و بالتايل يزيد 

الإقبال.

• اإيجاد تاأ�سرية دخول موحدة �ساحلة لت�سهيل 
مهمة التنقل بني كافة دول املجل�س.

العائلية  بال�سياحة  اأكر  ب�سورة  الهتمام   •
وتطوير املرافق والفعاليات امل�ساحبة لها.

املتخ�س�سة  العاملة  بــالأيــدي  الهــتــمــام   •
اأعــمــال  عــلــى  اخلليجيني  املــواطــنــني  مــن  واملـــدربـــة 

وتنوع جمالتها. اأفرعها  ب�ستى  ال�سياحية  اخلدمات 

ال�سياحة  ب�سناعة  التو�سع  متطلبات  ملواجهة  وذلك 

يف  الوظائف  لتوطني  املا�سة  واحلــاجــة  اخلليجية، 

قطاع ال�سياحة اخلليجية.

على تنقل احلافالت  املفرو�سة  القيود  • تقليل 
ال�سياحية بني دول املجل�س، وكذلك القيود املفرو�سة 

دول  مدن  بني  الطريان  اأعــداد رحالت  على حتديد 

ا على الرحالت البحرية.  املجل�س، والأمر ينطبق اأي�سً

العبور،  نقاط  يف  الهجرة  مكاتب  زيـــادة   •
ومنحها ال�سالحيات الالزمة، لت�سهيل عملية مرور 

الأجانب. 

باأن  ومعرفته  املكتوبة  الأنظمة  منطية  من  ال�سندوق  خــروج  اإن 

الواقع املعا�س يف اأ�سعار الأرا�سي والبناء اختلف كثرًيا، هذا اخلروج هو 

البداية احلقيقية حلل م�سكلة الإ�سكان، اأو لرفع ن�سبة املواطنني الذين 

يتملكون م�ساكنهم.

اأمتنى اأن يحقق نظام التمويل الإ�سايف الفائدة لكثري من املواطنني 

الذين حالت ظروفهم املادية دون متكنهم من ال�ستفادة من قرو�سهم 

البنوك  بقية  تبادر  اأن  واأمتنى  مدة،  منذ  ال�سندوق  عليها  وافق  التي 

باتباع البنكني اللذين انطلق بهما الرنامج حتى تعم الفائدة.

�ست�ساعد  التي  امل�ستقبلية  الرامج  من  بالعديد  يعدنا  ال�سندوق 

النا�س على تاأمني امل�سكن، اأقول تاأمينه لأن امتالكه �سياأتي لحقا بعد 

ا  �سداد القرو�س وفك الرهن، لكنه تاأمني دائم، وهو مهم جًدا خ�سو�سً

ملحدودي الدخل، ومن يف حكمهم لأننا بحاجة اإىل اأن ن�سمن للمواطن 

على  قــادًرا  اأو  الإنــتــاج،  على  قــادًرا  ي�سبح  حتى  حاجته  يق�سي  �سكنا 

حافز  واإيجاد  ــاري،  الدخ ال�سلوك  ثقافة  تنمية  هو  والهدف  التملك، 

لينتقل  اأكرث،  ينتج  وبالتايل  اأكرث،  يتعلم  اأو  اأكرث،  يعمل  املواطن  يجعل 

اإىل �سكن اأف�سل.

اأقول تنمية ال�سلوك الدخاري لأن ارتباط املواطن باأق�ساط الرامج 

مبلًغا  يقتطع  كمن  فهو  ادخــار،  مبثابة  هو  التمويل  ملوؤ�س�سات  اجلديدة 

�سهرًيا لإكمال قيمة منزل، وهاهو يح�سل على املنزل �سريطة اأن يقتطع 

مبلًغا �سهرًيا ثابًتا من دخله.

 المهرجانات الصيفية .. أفضل 
فرصة لترويج دول الخليج سياحيًا
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الهيئة اإلسالمية العاملية لالقتصاد

حلول بديلة لمشاكل االقتصاد التقليدي
 تأسست  »الهيئة اإلسلمية العاملية للقتصاد والتمويل«، كإحدى الهيئات التابعة لرابطة العالم اإلسلمي 
وذلك بقرار من املجلس التأسيسي للرابطة يف دورته )38( املنعقدة خلل شهر شعبان لعام 1425ه� وفق مشروع 

نظام الهيئة املرفق باألسفل.
 ورسالة الهيئة السعي نحو بلورة الفكر االقتصادي اإلسلمي الشامل نظريًة وتطبيًقا ليكون مرشًدا يف 
بناء النظرية االقتصادية اإلسلمية باملفهوم التنموي الشامل من خلل تكوين شراكات مع ذوي امللءة املادية 
والفكرية من الفقهاء واالقتصاديني واملوسرين، وذلك عبر دعم وتنسيق البحوث األساسية والتطبيقية بني 

مؤسسات البحث العلمي املعنية.
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اأهداف الهيئة

وتهدف الهيئة اىل:

البحث  موؤ�س�سات  بني  والتكامل  التن�سيق  دعم   •
العلمي يف جمال القت�ساد الإ�سالمي.

النظرية  ل�سالح  توظف  علمية  هيئة  اإيــجــاد   •
القت�سادية الإ�سالمية.

ــراف مــ�ــســتــقــبــل تــطــبــيــقــات الــنــظــريــة  ــس ــ� ــت ــس • ا�
القت�سادية الإ�سالمية.

ال�سامل. القت�سادي  الإ�سالمي  النموذج  • بلورة 
على  املعينة  واملنتجات  والنماذج  الو�سائل  • اإيجاد 

تطبيق النظرية القت�سادية الإ�سالمية.

النظام  مل�ساكل  بديلة  حلول  اإيجاد  يف  • امل�ساهمة 
القت�سادي التقليدي.

والدار�سني  الــقــرار  �سناع  الهيئة  وت�ستهدف 

والتمويل  القت�ساد  ب�سوؤون  واملهتمني  والباحثني 

ال�ساأن  يف  العلمي  البحث  وموؤ�س�سات  الإ�ــســالمــي 

القت�سادي والتمويل الإ�سالمي.

اإطــار  يف  وت�سمل  الهيئة  ومهام  اأعمال  وتتنوع 

والدرا�سات  بالبحوث  القيام  والدرا�سات   البحوث 

القت�سادي  الفكر  اأدبيات  تناق�س   حيث  النظرية 

الدرا�سات  ونقد  ح�سر  اإىل  وت�سعى  الإ�ــســالمــي، 

قابلة  مبفاهيم  �ساملة  نــظــريــة  وبــلــورة  احلــالــيــة 

للتطبيق.

التطبيقية:  والــدرا�ــســات  البحوث  جمــال   ويف 

منتجات  اإىل  النظرية  البحوث  �سبل حتويل   تبحث 

واآليات عمل قابلة للتطبيق بحيث يتم طرحها ودعم 

باأ�سلوب  والر�سمية  املالية  املوؤ�س�سات  مع  تطبيقها 

التدرج.

ويف جمال  بحث احللول والبدائل للم�سكالت 

القائمة:  تعمل على تقييم التجارب القت�سادية 

والبحث عن حلول وبدائل ت�سهم يف بلورة النظام 

الهيئة  م�ستقباًل.وتتوىل  القت�سادي  ال�سمويل 

اإ�سدار البحوث والدرا�سات التي قامت باإعدادها 

الوعي  م�ستوى  لرفع  ن�سرها  بغر�س  دعمها  اأو 

الإ�سالمي. والقت�ساد  التمويل  بق�سايا   املعريف 

التقارير ال�سرتاتيجية  بهدف  ر�سم  كما تن�سر  

املراكز  كافة  تدعم  ا�سرتاتيجية  عمل  خريطة 

التخ�س�س  تراعي  بحيث  القت�سادية  والهيئات 

القت�سادي الدقيق لكٍل منها، وذلك بغر�س بلورة 

الــنــظــام القــتــ�ــســادي 

�سمن  ال�سامل  والتمويلي 

اإطار زمني قد ي�سل اإىل ع�سرين 

عاًما.

ويتم اإ�سدار تقرير �سنوي ملراجعة منجزات 

�سوء  يف  م�ستقبلها  وا�ست�سراف  املن�سرم،  العام 

الروؤية  وفق  املخت�سون  يكتبه  اجلارية،  املتغريات 

القت�سادية  الــنــظــريــة  ق�سية  جتـــاه  الإ�ــســالمــيــة 

القت�سادي  بالفكر  موجًها  يكون  بحيث  ال�ساملة، 

املو�سوعي ومدعًما بالراأي الفقهي.

وذلك  والــنــدوات،   املحا�سرات  الهيئة   وتقيم 

القت�ساد  بق�سايا  الثقايف  امل�ستوى  رفــع  بهدف 

الأمثل  القت�سادي  بالنموذج  والتعريف  الإ�سالمي  

والــذي  والتمويلية  القت�سادية  املناحي  كافة  يف 

�ست�سعى الهيئة يف تاأ�سيله ومن ثم التعريف به. ومن 

تلقي  روافــد  اأهم  اأحد  الفعاليات  فاإن  اآخــر،  جانب 

الهيئة وما يجب  املقرتحات والروؤى حول طروحات 

تبنيه من ق�سايا واأولويات.

وذلــك  والإقليمية  املحلية  امللتقيات  وتنظم  

ــامل اخلـــارجـــي ور�ــســد  ــع ــع ال بــغــر�ــس الــتــوا�ــســل م

املتغريات الإقليمية والدولية حيال ق�سايا القت�ساد 

وطرح  جتاهها،  ال�سليم  املوقف  وحتليل  الإ�سالمي، 

النموذج الإ�سالمي البديل.

منها:  امل�ساريع  من  عدد  على  الهيئة  وتعمل 

درا�سات  وم�سروع  الزكاة،  فقه  درا�سات  م�سروع 

الأ�سواق  درا�سات  وم�سروع  والتمويل  ال�ستثمار 

الــتــاأمــني، وم�سروع  ــات  املــالــيــة، ومــ�ــســروع درا�ــس

القت�ساد  ومو�سوعة  النقدية،  النظرية  درا�سات 

والتمويل الإ�سالمي.

درا�ضات فقه الزكاة

لالقت�ساد  العاملية  الإ�سالمية  الهيئة  تتبنى 

والتمويل م�سروع درا�سات فقه الزكاة، وهو عبارة 

عن م�سروع متكامل يف اإعداد الدرا�سات والبحوث 

النقا�س  وحــلــقــات  الـــنـــدوات  واإقـــامـــة  العلمية 

التعريفية  ــة  الأدل واإ�ــســدار  التدريبية  والـــدورات 

هذا  اإجناح  على  امل�ساعدة  احلا�سوبية  والرامج 

امل�سروع.

 وتتمثل اأهمية امل�سروع يف عدة جوانب من اأهمها 

الإ�سالم،  اأركــان  من  الثالث  الركن  الزكاة هي  اأن  

اإىل  حتتاج  ال�سعرية  وهــذه  ال�سالة،  قرينة  وهــي 

يف  امل�ستجدة  امل�سائل  كرثة  مع  خا�سة  فائقة  عناية 

الع�سر احلا�سر. كما اأن الناظر يف عامل القت�ساد 

يف الع�سر احلا�سر ويف ميزانيات ال�سركات يالحظ 

اأن املخرج من الزكاة اأقل بكثري من الواجب اإخراجه 

ح�سب ما تفيده الإح�سائيات العلمية مما يوؤثر على 

املال  بركة  يف  يوؤثر  كما  الزكاة.  واأهل  الفقراء  حق 

واآفات املجتمع. واإن كثرًيا من النا�س اأفراًدا وهيئات 

اأموالهم  زكــاة  ح�ساب  يف  كثرية  اإ�سكاليات  لديهم 

اأمور  من  عليها  يعر�س  وما  املتنوعة  الأن�سطة  ويف 

كالديون والتعرث والك�ساد وغري ذلك.

ويهدف امل�سروع  اإىل:

تــوعــيــة الــنــا�ــس وحــثــهــم عــلــى اإخــــراج الــزكــاة 

ــواجــبــة. ومــ�ــســاعــدة الــنــا�ــس عــلــى حــ�ــســاب زكــاة  ال

اأموالهم. وم�ساعدة ال�سركات واملوؤ�س�سات واجلهات 

من�ساآتهم  ــاة  زك ح�ساب  كيفية  على  ال�ستثمارية 

الزكوي  الوعاء  حتــدد  التي  ال�سحيحة  بالطريقة 

تسعى الهيئة لبلورة الفكر 
االقتصادي اإلسالمي الشامل 
نظريًة وتطبيًقا ليكون مرشدًا 

في بناء النظرية االقتصادية 
اإلسالمية
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ب�سكل �سحيح. واإيجاد حلول علمية وعملية مل�سكالت 

الزكاة.وبحث  يف  امل�ستجدة  امل�سائل  وبحث  الزكاة. 

يكرث  والــتــي  الــزكــاة  جمــال  يف  اخلــالفــيــة  امل�سائل 

ال�سوؤال عنها.

ويت�سمن امل�سروع:

الفقهية والقت�سادية يف مو�سوع  الندوات  • اإقامة 
امل�ستجدات يف فقه الزكاة يدعى لها املخت�سون يف 

الفقه والقت�ساد واخلراء املمار�سون يف البنوك 

وال�سركات واملهتمون ورجال الأعمال.

الفقه  يف  للمتخ�س�سني  نقا�س  حلقات  اإقــامــة   •
واملمار�سون  املخت�سون  يح�سرها  والقت�ساد 

ملناق�سة امل�سائل امل�سكلة يف مو�سوع الزكاة، وتكون 

مبثابة التح�سري للندوات.

التاجر  ت�ساعد  التي  التدريبية  الــدورات  اإقامة   •
وعموم النا�س على كيفية ح�ساب زكاتهم الواجبة 

بدقة.

النا�س لتوعية النا�س  لعامة  علمية  لقاءات  • اإقامة 
واإر�سادهم.

بحوث  من  كتب  ما  على  ي�ستمل   )CD( اإ�ــســدار   •
املتميزة  البحوث  ون�سر  الزكاة،  فقه  يف  ودرا�سات 

النا�س،  لعموم  ون�سرها  طباعتها  على  والإ�سراف 

املتخ�س�سة  العلمية  الر�سائل  ملخ�سات  ون�سر 

ذات  واجلهات  ــراد  الأف على  وتعميمها  الزكاة  يف 

العالقة.

خمت�سر  دليل  وهــو  الــزكــاة(  )دلــيــل  اإ�ــســدار   •
كيفية  على  الــعــامل  اأنــحــاء  يف  امل�سلمني  ي�ساعد 

ح�ساب الزكاة الواجبة.

• اإعداد برنامج حا�سوبي ي�ساعد الأفراد وال�سركات 
اأنــواع  جميع  وي�سمل  اأموالهم،  زكــاة  ح�ساب  على 

طريق  عن  ا�ستخدامه  وميكن  الزكوية  الأمـــوال 

)CD( والإنرتنت واجلوال.

على  والإجابة  الزكاة  بفقه  يعنى  موقع  اإن�ساء   •
اأ�سئلتها.

اإيجاد خطوط هاتفية �ساخنة لالإجابة على   •
اأ�سئلة الزكاة.

امل�ستقبلية  الــزكــويــة  املــ�ــســارف  اقـــرتاح   •
والنوعية لإفادة املجتمع.

ذات  تعامالت اجلهات اخلريية  • ت�سحيح 
العالقة يف �ساأن الزكاة.

مركز  لإن�ساء  ال�سعي   •
زكـــــوي ل�ــســتــقــبــال 

وتوزيع الزكاة.

ــــقــــوم عــلــى  وت

ــــروع جلــنــة  ــــس ــــ� امل

ـــمـــيـــة  مــكــونــة  عـــل

مـــن جمــمــوعــة من 

املتخ�س�سني واخلراء يف الفقه واملحا�سبة واملالية 

وال�سركات وم�سلحة الزكاة.

م�ضروع درا�ضات ال�ضتثمار والتمويل

لالقت�ساد  العاملية  الإ�سالمية  الهيئة  تتبنى 

والتمويل م�سروع درا�سات ال�ستثمار والتمويل، وهو 

الدرا�سات  اإعـــداد  يف  متكامل  م�سروع  عن  عبارة 

النقا�س  وحلقات  الندوات  واإقامة  العلمية  والبحوث 

التعريفية  ـــة  الأدل ــدار  واإ�ــس التدريبية  ــــدورات  وال

امل�ساعدة على اإجناح هذا امل�سروع.

وتهدف اإىل حتديد مفهوم ال�ستثمار والتمويل 

يف ال�سريعة الإ�سالمية.

ال�ستثمار  لتطوير  معايري  منظومة  واإيــجــاد 

والتمويل الإ�سالمي.

وحتفيز املبدعني لبتكار اآليات واأدوات ا�ستثمار 

ومتويل متوافقة مع اأحكام ال�سريعة الإ�سالمية.

واإيجاد حلول عملية مل�ساكل التمويل وال�ستثمار.

الهيئة  عــن  متفرعة  ربحية  موؤ�س�سة  واإيــجــاد 

املالية  للمعامالت  العــتــمــاد«  »�ــســهــادات  لإ�ــســدار 

الإ�سالمية وتقدميها لل�سوق كجهة موثوقة.

ال�سرعية  باملفاهيم  املجتمع  اأفـــراد  وتوعية 

لأحكام  املــوافــق  والتمويل  لال�ستثمار  ال�سحيحة 

ال�سريعة الإ�سالمية.

الــنــدوات  اإقــامــة  املــ�ــســروع   برنامج  ويت�سمن 

ال�ستثمار  م�ستجدات  يف  والقت�سادية  الفقهية 

والتمويل، يدعى لها املخت�سون يف الفقه والقت�ساد 

واخلراء املمار�سون يف ال�ستثمار والتمويل و�سركات 

ال�سم�سرة وال�ست�سارات املالية والتجار.

والتمويل  نقا�س حول ال�ستثمار  واإقامة حلقات 

ــاد يــحــ�ــســرهــا الأكــادميــيــون  يف الــفــقــه والقــتــ�ــس

واملمار�سون.

جمال  يف  اإر�سادية  عامة  حما�سرات  واإقــامــة 

ال�ستثمار والتمويل.

الر�سائل  وملخ�سات  املتميزة  البحوث  ون�سر 

العلمية املتخ�س�سة يف ال�ستثمار والتمويل وتعميمها 

على اجلهات ذات العالقة.

واملراكز  باملوؤ�س�سات  بيانات  قاعدة  واإن�ساء 

والتمويل  ال�ستثمار  بدرا�سات  املهتمني  والباحثني 

الإ�سالمي.

ذات  العلمية  اجلهات  مع  والتعاون  والتوا�سل 

ال�سلة خلدمة اأهداف امل�سروع.

التمويل  يف  الهيئة  جــائــزة  على  والإ�ـــســـراف 

وال�ستثمار.

وتكوين فريق يعمل على اإن�ساء »منظمة اعتماد 

املعامالت«.

وتطوير بوابة الإنرتنت اخلا�سة باللجنة وتبني 

للتمويل  العملية  امل�سكالت  حل�سر  علمية  م�ساريع 

وال�ستثمار واإيجاد احللول املالئمة لها.

ــر مــ�ــســروع ال�ــســتــثــمــار والــتــمــويــل جلنة  ــدي وت

واخلــراء  املتخ�س�سني  مــن  جمموعة  مــن  مكونة 

والتمويل وال�ستثمار  املــالــيــة  املــعــامــالت  فقه   يف 

والأن�سطة،  الــرامــج  على  الــعــام  الإ�ــســراف  تتوىل 

العلمية،  واللقاءات  الندوات  مو�سوعات  واقــرتاح 

البحوث  على  العلمي  والإ�سراف  حماورها،  واإعداد 

معهم  والتوا�سل  الباحثني  وتر�سيح  والــدرا�ــســات 

ودرا�سة املهام الأخرى املتعلقة بامل�سروع.

م�ضروع درا�ضات الأ�ضواق املالية

لالقت�ساد  العاملية  الإ�سالمية  الهيئة  تتبنى 

ـــواق املــالــيــة،  والــتــمــويــل مــ�ــســروع درا�ـــســـات الأ�ـــس

اإعـــداد  يف  مــتــكــامــل  م�سروع   عــن  ــارة  عــب وهـــو 

الندوات  واإقامة  العلمية  والبحوث  الدرا�سات 

ــــــــدورات الــتــدريــبــيــة  ــا�ــس وال ــق ــن وحــلــقــات ال

ــاعــدة  ــس ــ� ــة امل ــفــي ــعــري ــت واإ�ـــــســـــدار الأدلـــــــة ال

ـــهـــدف اىل   ـــروع. وي ــى اإجنــــــاح هــــذا املـــ�ـــس  عــل

بــحــث املــ�ــســائــل املــ�ــســتــجــدة 

املـــالـــيـــة  الأ�ــــــســــــواق  يف 

بيانات  قــاعــدة  وتكوين 

والبحوث  بالدرا�سات 

ذات ال�سلة.

اإيجاد  يف  والإ�سهام 

للم�سكالت  عملية  حــلــول 

إيجاد الوسائل والنماذج والمنتجات 
المعينة على تطبيق النظرية 

االقتصادية اإلسالمية

المجهر
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ــتــي تــعــاين مــنــهــا الأ�ـــســـواق  ال

املالية يف الدول الإ�سالمية.

الــنــا�ــس مبــزايــا وخماطر  وتــوعــيــة 

التداول يف الأ�سواق املالية.

وتت�سمن برامج امل�سروع اإقامة الندوات الفقهية 

يدعى  املالية،  الأ�سواق  م�ستجدات  يف  والقت�سادية 

واخلـــراء  والقــتــ�ــســاد  الــفــقــه  يف  املخت�سون  لــهــا 

ال�سم�سرة  و�سركات  املالية  الأ�ــســواق  يف  املمار�سون 

واإقامة  الأ�سهم.  جتار  وكبار  املالية  وال�ست�سارات 

والقت�ساد  الفقه  يف  للمتخ�س�سني  نقا�س  حلقات 

امل�سائل  ملناق�سة  واملمار�سون  املخت�سون  يح�سرها 

مبثابة  وتكون  املالية،  الأ�ــســواق  مو�سوع  يف  امل�سكلة 

التح�سري للندوات.

لتوعية  الــهــادفــة  التدريبية  الــــدورات  واإقــامــة 

الأ�سواق  يف  ال�ستثمار  اأ�ساليب  باأف�سل  امل�ستثمرين 

لتوعية  النا�س  لعامة  حما�سرات  واإقــامــة  املالية. 

النا�س واإر�سادهم مبزايا وخماطر الأ�سواق املالية.

واإ�سدار )CD( ي�ستمل على ما كتب من بحوث 

ودرا�سات يف الأ�سواق املالية من وجهة نظر اإ�سالمية.

ون�سر البحوث املتميزة والإ�سراف على طباعتها 

الر�سائل  ملخ�سات  ون�سر  النا�س.  لعموم  ون�سرها 

وتعميمها  املالية  الأ�ــســواق  يف  املتخ�س�سة  العلمية 

على اجلهات ذات العالقة.

م�ضروع درا�ضات التاأمني

لالقت�ساد  العاملية  الإ�سالمية  الهيئة  تتبنى 

والتمويل م�سروع درا�سات التاأمني، وتهدف اإىل:

حتديد مفهوم التاأمني يف ال�سريعة الإ�سالمية.

�سناعة  لــتــطــويــر  مــعــايــري  مــنــظــومــة  واإيـــجـــاد 

التاأمني.

واقرتاح �سيغ تاأمني عملية ذات كفاءة ومالئمة 

ميكن تطبيقها يف الواقع املعا�سر.

تاأمني  واأدوات  اآليات  لبتكار  املبدعني  وحتفيز 

متوافقة مع اأحكام ال�سريعة الإ�سالمية.

واإيجاد حلول عملية مل�ساكل التاأمني، وذلك من 

خالل برامج متعددة منها:

الباحثني  ــد  وحتــدي بحثية  مــ�ــســاريــع  اقــــرتاح 

برامج  وتفعيل  عليها،  العلمي  والإ�سراف  املنا�سبني 

واملاج�ستري  الــدكــتــوراه  وبـــرامـــج  البحثية  املــنــح 

والتوا�سل مع الباحثني.

يف  والقــتــ�ــســاديــة  الفقهية  ــدوات  ــن ال ــة  ــام واإق

التاأمني، يدعى لها املخت�سون يف الفقه والقت�ساد 

التاأمني  و�سركات  التاأمني  يف  املمار�سون  واخلــراء 

وال�ست�سارات املالية والتجار  واإقامة حلقات نقا�س 

حول التاأمني يح�سرها الأكادمييون واملمار�سون.

واإقامة الدورات التدريبية املتخ�س�سة و اإقامة 

حما�سرات عامة اإر�سادية يف جمال التاأمني.

الر�سائل  وملخ�سات  املتميزة  البحوث  ون�سر 

على  وتعميمها  الــتــاأمــني  يف  املتخ�س�سة  العلمية 

بيانات  قــاعــدة  واإنــ�ــســاء  الــعــالقــة،  ذات  اجلــهــات 

بدرا�سات  املهتمني  والباحثني  واملراكز  باملوؤ�س�سات 

العلمية  اجلهات  مع  والتعاون  والتوا�سل  التاأمني 

ذات ال�سلة خلدمة اأهداف امل�سروع والإ�سراف على 

الإنرتنت  بوابة  وتطوير  التاأمني  يف  الهيئة  جائزة 

حل�سر  علمية  م�ساريع  وتبني  باللجنة،  اخلا�سة 

املالئمة  احللول  واإيجاد  للتاأمني  العملية  امل�سكالت 

امل�سروع  جلنة مكونة من جمموعة من  وتدير  لها. 

املالية  املعامالت  فقه  يف  واخلــراء  املتخ�س�سني 

والتاأمني.

تعمل الهيئة على عدة 
مشاريع بحثية تتعلق بالزكاة 

وأسواق المال والتأمين
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اإلعالن يف شبكات التواصل االجتماعي

أسواق الشرق األوسط.. 
 األكثر نموًا

أطلقت »إي ماركتر« )eMarketer(، وبالتعاون مع مجموعة »ستاركوم ميديافيست« 
ح��ول  اإلع����لن  ل��ذك��اء  ال��س��ن��وي  ال��ع��امل��ي  ال��ت��ق��ري��ر   ،)Starcom MediaVest Group(
اهات اإلعلنات يف األس��واق الرئيسية يف جميع أنحاء العالم، وذل��ك يف الوقت  اجتجّ

الذي يخطط فيه العملء الستراتيجيات وميزانيات اإلعلنات للعام 2013. 
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70.2% من مستخدمي 
اإلنترنت في منطقة الشرق 

األوسط يستخدمون شبكات 
التواصل االجتماعي

التوا�سل  �سبكات  قــطــاع  فـــاإن  للتقرير،  ــا  ووفــًق

الجتماعي يف منطقة ال�سرق الأو�سط و�سمال اإفريقيا 

يعرف منًوا اأ�سرع مقارنًة باأي منطقة اأخرى، حيث يعود 

الف�سل جزئًيا يف ذلك اإىل الدور املحوري الذي تلعبه 

الربيع  فيه  يقوم  الــذي  الوقت  يف  الجتماعّية  املواقع 

حوايل  فــاإن  ماركرت«،  »اإي  توّقعات  وبح�سب  العربي. 

الأو�سط  ال�سرق  يف  الإنرتنت  م�ستخدمي  من   %70.2

و�سمال اإفريقيا �سي�ستعملون مواقع التوا�سل الجتماعي 

متّثل  لن  املجموعة  هــذه  اأن  اإل  احلــايل؛  العام  خــالل 

املنطقة.  لل�سكان  الــعــام  املجموع  مــن  فقط   %11 اإل 

على  الإنفاق  ن�سبة  ت�سل  اأن  ماركرت«  »اإي  تتوّقع  كما 

اإفريقيا  الأو�سط و�سمال  ال�سرق  الإعالنات يف منطقة 

�سيقارب  2012، وهو  العام  مليار دولر يف   17.8 اإىل 

الإنفاق  اأن  اإل   .2016 العام  يف  دولر  مليار   23 ن�سبة 

نف�سه،  �سيبقى  املنطقة  يف  الإعــالنــات  على  الــفــردي 

العاملية،  املقايي�س  مع  مقارنًة  العامل  يف  الأقل  ا  معَتَرً

مما يرتك جماًل وا�سًعا لنمو ميزانية الإعالنات. 

الإعـــالن  واقـــع  حــول  مــوؤ�ــســرات  التقرير  واأورد 

وو�سائل الإعالم الجتماعية تتمثل يف:  

املّتحدة  الــوليــات  بعد  ال�سني،  حتتل  �سوف   •
العامل  يف  اإعــالين  �سوق  اأكــر  ثاين  مركز  الأمريكّية، 

مع حلول العام 2013، بالإ�سافة اإىل مركز ثاين اأكر 

�سوق اإعالين رقمي خالل العام التايل. وكنتيجة، فاإنه 

ع اأن تتفّوق اآ�سيا واملحيط الهادئ على اأمريكا  من املتوقَّ

للعام  الإعــالين  الإنفاق  اإجمايل  حيث  من  ال�سمالّية 

2015؛ ويعود الف�سل يف ذلك اإىل املعّدلت ال�ستثنائّية 

ف�ساًل  املحمول،  الإنرتنت  وا�ستخدام  الإنرتنت  لنمو 

الإعــالن  على  الإنفاق  عرفه  الــذي  ال�سريع  النمو  عن 

الرقمي.

الإعالنات  على  العاملي  الإنفاق  يرتفع  �سوف   •
من 538.75 مليار دولر يف العام 2012 اإىل 676.17 

اأثبت  القطاع  هــذا  لأن  ذلــك  2016؛  العام  يف  مليار 

القت�سادية  العقبات  من  الرغم  على  كبرية  مرونة 

املنت�سرة يف العامل اأجمع. 

من النمو من اآ�سيا واملحيط  كبرية  ن�سبة  • تاأتي 
الهادئ، حيث توّقعت »اإي ماركرت« اأن ي�ستخدم اأكرث من 

مليار �سخ�س �سبكة الإنرتنت على الأقل مّرة واحدة يف 

ال�سهر يف العام 2012، اأي ما يقارب 47% من املجموع 

الإجمايل العاملي؛ و�سوف يتفاقم عدد هوؤلء الأ�سخا�س 

يف العام 2016 لي�سل اإىل 1.4 مليار. ويف هذا العام، 

موطًنا  الهادئ  واملحيط  اآ�سيا  منطقة  ت�سبح  �سوف 

حيث  املحمول؛  للهاتف  م�ستخدم  مليار   2.15 لعدد 

�سي�سل عدد هوؤلء اإىل مليار يف ال�سني وحدها بحلول 

العام 2014. 

اآ�سيا واملحيط الهادئ اليوم رائًدا عاملًيا  • تعتر 
يف قطاع اإعالنات الهواتف املحمولة، مع اأنه من املتوّقع 

اأن ي�سل اإنفاقها عليها اإىل 2.56 مليار دولر. اإل اأنه 

عاملي  رائــد  اإىل  ال�سمالية  اأمريكا  حتّولت  ما  �سرعان 

الهادئ.  واملحيط  اآ�سيا  من  اأكرث  مّرتني  مو�ّسعًة  بارز، 

الإنفاق  يتحّول  �سوف  القادمة،  �سنوات  الأربع  وخالل 

 6.6 مــن  املحمولة  الــهــواتــف  اإعــالنــات  على  العاملي 

مليارات دولر اإىل 25.3 مليار دولر. 

• لطاملا كانت اململكة املّتحدة �سوًقا رئي�ًسا متطّوًرا 
واأ�ــســارت  الإنــرتنــت.  �سبكة  عــر  والت�سويق  لــالإعــالن 

 )ZenithOptimedia( اأوبتيميديا«  »زينيث  وكالة 

الإنرتنت  على  الإعــالنــات  على  الإنفاق  ن�سبة  اأن  اإىل 

على  بالإنفاق  اخلا�سة  تلك   2011 العام  يف  جتــاوزت 

الإعالنات التلفزيونّية، ذلك لت�سبح الفئة الرائدة يف 

هذا القطاع. و�سوف تّت�سع هذه الفجوة على الرغم من 

اأن الإنفاق على الإعالنات التلفزيونية �سيعرف حت�سًنا 

ب�سيطًا يف الفرتة ما بني العامني 2012 و2016. وتتوّقع 

»اإي ماركرت« اأن الإنفاق على الإعالنات الرقمّية �سيمّثل 

35،7% من اإجمايل ال�سوق الإعالين يف اململكة املّتحدة 

اأنه �سي�ستمّر يف احل�سول  2012، ف�ساًل عن  يف العام 

العام  حلول  ومع  املتوّقعة.  الفرتة  طــوال  ته  ح�سّ على 

2016، من املتوّقع اأن ت�سّكل املن�سات الرقمّية 44% من 

املجموع العام لالإنفاق على الإعالنات.  

اأمريكا  • وعلى ال�سعيد القت�سادي، فقد برزت 
منّوها  مــن  وبالرغم  ــه  اأن اإل  كبري؛  ب�سكل  الالتينّية 

تزال  ل  الإعالنات  على  الإنفاق  ن�سبة  اأن  اإل  ال�سريع 

�سئيلة يف هذه املنطقة مقارنًة مبناطق اأخرى �سخمة. 

ومتا�سًيا مع توّقعات »اإي ماركرت«، فقد ت�سّدر الإنفاق 

على الإعالنات يف اأمريكا الالتينية باقي الن�سب حيث 

و�سل اإىل 30 مليار دولر يف العام 2011؛ وهو �سي�سل 

اأي   ،2012 العام  يف  دولر  مليار   35 يقارب  ما  اإىل 

بزيادة قدرها %12.

اأوروبا ال�سرقّية، فهي قد تاأّثرت  يخ�س  ما  • ويف 
من  العديد  منها  تعاين  التي  املالّية  بال�سطرابات 

الغربّية. فجاء ذلك يف  اأوروبــا  لها يف  املجاورة  الدول 

وقت �سيئ بالن�سبة لقطاع الإعالن، ولالإعالن الرقمي 

على وجه اخل�سو�س الذي ميكن القول باأنه مل يحقق 

الكثري يف العديد من البلدان.

وتقول ليزا ت�سريت�س، رئي�سة �سركة »اإي ماركرت«، 

الإ�سدار  هذا  »يعتر  للتقرير:  الأخــري  الإ�سدار  حول 

الــذي  �سمولّية  الأكـــرث  العاملي  الإعـــالن  ــاء  ذك تقرير 

اأنتجته »اإي ماركرت«. 

 »2012 العاملي  الإعالن  ذكاء  »تقرير  ويت�سّمن 

من  اأكرث   )Global Media Intelligence  2012(

تغّطي  تخطيط   700 يقارب  ما  مع  �سفحة،   270

مناطق  �ــســت  يف  ـــات  الإعـــالن اجّتـــاهـــات  جميعها 

اآ�سيا واملحيط  اأنحاء العامل، وهي  رئي�سية يف جميع 

الالتينّية،  واأمــريكــا  ال�سرقية،  واأوروبــــا  الــهــادئ، 

ال�سرق الأو�سط و�سمال اإفريقيا، واأمريكا ال�سمالية، 

ا لأربعني دولة  اأنه يقّدم عر�سً واأوروبا الغربية. كما 

اأ�سواق رئي�سّية. ويت�سّمن الإ�سدار  باأنها  مت و�سفها 

اأ�سواق  ل�سبعة  خم�س�سة  تغطية  للتقرير  الأخــري 

اإ�سافّية عن الإ�سدار اخلا�س بالعام 2011، ف�ساًل 

عن توّقعات حول ا�ستخدام الو�سائط والإنفاق على 

الإعالن ل�سبعة ع�سرة �سوق اإ�سافّية. 

ــن، نــائــب  ــريك ــس ــبــهــا، قــالــت كــايــت � ومــــن جــان

»�ستاركوم  جمموعة  يف  لالأبحاث  التنفيذي  الرئي�س 

مع  تعاوننا  يف  ن�ستمر  اأن  الــرائــع  من  ميديافي�ست«: 

»اإي ماركرت« بهدف اأن نوّفر لعمالئنا روؤى اأعمق حول 

كيفية  معرفة  على  وم�ساعدتهم  الأ�سواق،  من  املزيد 

نحو  على  بــالإعــالنــات  اخلا�سة  اأموالهم  تخ�سي�س 

فّعال، على ال�سعيد العاملي وعر جميع القنوات«.

ميديافي�ست«  »�ستاركوم  جمموعة  �ساهمت  وقد 

عاملية  رئي�سّية  اأ�سواق  من  البيانات  وجمع  حتديد  يف 

وحملّية مت اإدراجها يف التقرير.    

التقرير  الــعــاملــي«  الإعـــالن  ذكــاء  »تقرير  يعتر 

ماركرت«.  »اإي  ت�سدره  الــذي  �سعبية  الأكــرث  ال�سنوي 

وتتوّقع ال�سركة، بعد روؤيتها اهتمام امل�سّوقني القيا�سي 

و2011،   2012 للعامني  العاملي  الإعــالن  ذكاء  لتقرير 

اأن الإ�سدار اجلديد منه للعام 2012 �سيكون الأ�سهر، 

وجمموعة  ماركرت«  »اإي  عمالء  من  الكثري  لأن  ذلــك 

اإنهاء  بعملّية  حالًيا  يقومون  ميديافي�ست«  »�ستاركوم 

ا�سرتاتيجياتهم الإعالنّية للعام 2013.  

املعلومات  طلب  »يعتر  ت�سريت�س:  ليزا  وت�سيف 

اأعلى  النا�سئة يف  العاملية  الأ�سواق  حول الجتاهات يف 

»اإي  اأن  �سرورنا  دواعي  وملن  الإطــالق.  م�ستوياته على 

متّكنتا  ميديافي�ست«  »�ستاركوم  وجمموعة  ماركرت« 

عمالئنا  احتياجات  لتلبية  اأخــرى  مرًة  مًعا  العمل  من 

املتنامية«. 

اإىل  املن�سرم  العام  يف  ماركرت«  »اإي  �سعت  وقــد 

تو�سيع تغطيتها العاملية ب�سكل ملحوظ، حيث �ساعفت 

اخلا�س  فريقها  اأفــراد  وعــدد  ال�سنوّية  توّقعاتها  عدد 

يف  افتتحت  ال�سركة  اأن  اإىل  الإ�سارة  وجتدر  بالبحث. 

العام املا�سي فرًعا جديًدا لها يف اململكة املّتحدة.
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مؤشرات - أداء شركات الوساطة

اداء �ضركات الو�ضاطة )جميع عمليات البيع وال�ضراء ( الربع الأول  2013م

Member Activity  -  1st Quarter  2013

�سركة الو�ساطة

الترتيبالنسبةالصفقاتالترتيبالنسبةكمية التداوالتالترتيبالنسبة قيمة التداول

Member Name
VALUE %PositionVOLUME %PositionTRADES %Position

3AlJazira Capital%12,402,37813.10%15,307,638,102.0020.02%141,175,570,947.3519.16اجلزيرة كابيتال

1Al Rajhi Capital%23,779,06720.61%24,394,342,118.0016.58%123,713,621,258.4016.79الراجحي املالية 

2NCB Capital%32,992,01216.32%33,241,352,914.0012.23%92,774,444,344.3012.59الأهلي كابيتال  

4Samba Capital%42,170,35611.84%42,581,733,330.009.74%72,715,303,165.709.87�سامبا كابيتال 

�سركة اإت�س اإ�س بي �سي العربية 

ال�سعودية املحدودة
59,354,491,369.058.05%52,102,787,987.007.93%51,121,9626.12%7HSBC Saudi Arabia Limited

5Saudi Fransi Capital%61,463,8847.98%62,047,854,061.007.73%57,895,619,542.257.86ال�سعودي الفرن�سي كابيتال

Riyad Capital 6%81,405,8237.67%71,424,427,061.005.37%41,098,011,481.605.58الريا�س املالية    

8ANB Invest%7960,7325.24%81,578,522,167.005.95%40,336,568,870.755.47العربي الوطني لال�ستثمار 

10AlIstithmar Capital%9387,2152.11%9832,336,586.003.14%22,121,092,967.903.00الإ�ستثمار كابيتال 

9Derayah Financial%10415,9672.27%10638,371,551.002.41%19,531,097,354.702.65دراية املالية

13%13230,7541.26%11386,127,205.001.46%12,404,018,682.851.68فالكم للخدمات املالية 
 Falcom Investment
Company

Saudi Hollandi Capital 12%11240,4281.31%12467,859,464.001.76%11,793,410,782.351.60ال�سعودي الهولندي املالية

11%12265,1161.45%13418,357,085.001.58%11,523,545,238.001.56�سركة البالد لالإ�ستثمار  
 Al Bilad Investment
Company

14%14131,5500.72%14229,110,980.000.86%6,055,874,311.550.82�سركة الإمناء لال�ستثمار    
 Alinma Investment
Company

15Al Nefaie Investment Group%1574,3230.41%15139,649,302.000.53%4,085,570,600.850.55جمموعة النفيعي لالإ�ستثمار 

16Aloula Geojit%1661,6020.34%16108,323,222.000.41%3,168,891,894.750.43الوىل جوجيت كابيتال

17Osool Capital%2055,6720.30%1770,845,479.000.27%2,371,774,935.600.32اأ�سول املالية  

22%2317,0210.09%1842,450,013.000.16%1,936,823,264.800.26مورجان �ستانلي ال�سعودية
 Morgan Stanley Saudi
Arabia

24%2116,7750.09%1952,632,900.000.20%1,905,086,852.350.26مرييل لين�س اململكة العربية ال�سعودية 
 Merrill Lynch Kingdom of
Saudi Arabia

19Credit Suisse Saudi Arabia%1820,4700.11%2080,408,903.000.30%1,859,111,068.550.25كريديت �سوي�س العربية ال�سعودية 

 �سركة ال�سرق الأو�سط لال�ستثمار 

املايل 
1,598,276,557.800.22%21103,503,703.000.39%1725,0510.14%18

 Middle East Financial
Investment Company

20EFG_Hermes KSA%2418,1230.10%2234,875,984.000.13%1,398,400,051.300.19املجموعة املالية هريمي�س ال�سعودية 

23Jadwa Investment%2216,9120.09%2342,928,296.000.16%1,169,158,425.000.16جدوى لال�ستثمار  

25%2610,8590.06%2421,311,323.000.08%1,149,519,755.500.16دويت�سه لالأوراق املالية  
 Deutsche Securities Saudi
Arabia

21Muscat Capital%2517,0380.09%2531,658,156.000.12%1,004,878,480.900.14�سركة م�سقط املالية 

الإمارات دبي الوطني كابيتال 

ال�سعودية املحدودة 
860,649,471.300.12%2618,970,992.000.07%278,6540.05%27Emirates NBD Capital KSA

30%194,8820.03%2776,736,669.000.29%651,016,882.800.09اخلري كابيتال ال�سعوديه 
 Al-Khair Capital Saudi
Arabia

28Arbah Capital%307,6340.04%289,004,829.000.03%478,643,038.200.06اأرباح املالية    

29Audi Capital%285,3460.03%2914,780,258.000.06%457,851,125.550.06عودة كابيتال 

26The Investor for Securities%298,9100.05%3010,528,424.000.04%401,026,473.200.05 �سركة امل�ستثمر لالأوراق املالية 

736,989,349,195.2026,509,429,064.0018,336,516Totalاملجموع
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اداء �ضركات الو�ضاطة )جميع عمليات البيع وال�ضراء عن طريق النرتنت( الربع الول 2013م

Internet Activity   - 1st Quarter   2013

�ضركة الو�ضاطة

 الرتتيبالن�ضبةقيمة التداول
ن�ضبة القيمة للع�ضو 

من  النرتنت
الرتتيبالن�ضبةال�ضفقاتالرتتيب الن�ضبةكمية التداولت

Company Name

Internet Value
 Internet

Value Ratio
 Value
Rank

 Internet Value
Member Ratio

Internet Volume
 Internet

Volume Ratio
 Volume

Rank
 Internet

Trades
 Internet

Trades Ratio
 Trades

Rank

2AlJazira Capital%12,107,79815.56%4,596,436,78324.71%187.71%123,824,270,523.2023.80اجلزيرة كابيتال

1Al Rajhi Capital%22,456,68118.13%2,667,403,04614.34%259.06%73,061,696,073.7014.04الراجحي املالية 

3NCB Capital%32,098,45515.49%2,157,564,97111.60%367.16%62,305,167,327.7011.98الأهلي كابيتال  

4Samba Capital%41,914,35214.13%2,071,495,92111.14%482.32%59,856,559,443.0511.51�سامبا كابيتال  

5Saudi Fransi Capital%51,277,6399.43%1,633,053,7328.78%580.99%46,888,969,520.609.01ال�سعودي الفرن�سي كابيتال

�سركة اإت�س اإ�س بي �سي العربية 

ال�سعودية املحدودة
40,141,662,658.457.72%667.63%1,413,729,8167.60%6795,0675.87%7

 HSBC Saudi Arabia
Limited

Riyad Capital 6%8874,7266.46%810,318,8304.36%758.70%24,125,361,632.854.64الريا�س املالية  

8ANB Invest%7571,3394.22%930,286,1705.00%858.08%23,428,561,308.454.50العربي الوطني لال�ستثمار 

9Derayah Financial%9385,7012.85%569,735,2963.06%990.54%17,682,676,906.753.40دراية املالية

11%11216,9141.60%355,361,6481.91%1092.39%11,460,672,050.202.20فالكم للخدمات املالية 
 Falcom Investment
Company

10AlIstithmar Capital%10234,7321.73%413,255,0232.22%1149.68%10,988,828,527.602.11الإ�ستثمار كابيتال 

12%12205,2081.51%285,646,6861.54%1264.57%7,440,619,592.701.43�سركة البالد لالإ�ستثمار  
 Al Bilad Investment
Company

Saudi Hollandi Capital 13%14107,8080.80%145,700,0940.78%1340.71%4,801,127,817.250.92ال�سعودي الهولندي املالية  

14%1399,6110.74%171,627,4730.92%1461.73%3,738,507,246.400.72�سركة الإمناء لال�ستثمار   
 Alinma Investment
Company

15Aloula Geojit%1556,3000.42%100,190,3880.54%1592.98%2,946,530,883.500.57الوىل جوجيت كابيتال

17%1649,9620.37%94,466,1980.51%1668.13%2,783,688,614.300.54جمموعة النفيعي لالإ�ستثمار 
 Al Nefaie Investment
Group

16Osool Capital%1752,3130.39%61,571,6570.33%1792.77%2,200,377,486.750.42اأ�سول املالية  

18Muscat Capital%1914,4430.11%27,295,5650.15%1882.88%832,866,335.850.16�سركة م�سقط املالية 

21%184,8660.04%48,733,5330.26%1963.78%415,190,540.400.08اخلري كابيتال ال�سعوديه 
 Al-Khair Capital Saudi
Arabia

22Jadwa Investment%204,6970.03%15,073,1440.08%2032.26%377,137,305.900.07جدوى لال�ستثمار   

19%227,7830.06%9,468,5290.05%2185.81%344,139,841.850.07�سركة امل�ستثمر لالأوراق املالية  
 The Investor for
Securities

�سركة ال�سرق الأو�سط 

لال�ستثمار املايل  
302,827,997.400.06%2218.95%14,336,1220.08%216,5320.05%20

 Middle East Financial
Investment Company

الإمارات دبي الوطني كابيتال 

ال�سعودية املحدودة
158,743,796.400.03%2318.44%4,768,5470.03%233,3840.02%23

 Emirates NBD Capital
KSA

24Arbah Capital%251,8400.01%1,172,8420.01%2413.72%65,685,658.250.01اأرباح املالية 

املجموعة املالية هريمي�س 

ال�سعودية 
33,268,524.750.01%252.38%1,340,8920.01%241,0490.01%25EFG_Hermes KSA

520,205,137,614.2518,600,032,90613,549,200Totalاملجموع 
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مؤشرات - المستثمرون حسب الجنسية

املتداولة  لالأ�سهم  الإجمالية  القيمة  بلغت 

ريال،  مليار   122.04 2013م  مار�س  �سهر  خالل 

بارتفاع قدره 3.15% عن تداولت �سهر فراير من 

العام 2013.

نوع امل�ضتثمر

»الأفـــــراد«   ــراء  ــس � عمليات  قيمة  بلغت   •
فيما   ،)%88.45( �سعودي  ريــال  مليار   107.95

ريال  مليار   114.11 البيع   عمليات  قيمة  بلغت 

�سعودي )%93.50( 

“املوؤ�س�سات”   �سراء  عمليات  قيمة  بلغت   •

12.05 مليار ريال �سعودي )9.87%(، فيما بلغت 

�سعودي  ريــال  مليار   6.60 البيع    عمليات  قيمة 

 )%5.60(

 – “الأجانب  �سراء  عمليات  قيمة  بلغت   •
�سعودي  ريـــال  مليار   2.04 مبادلة”  اإتــفــاقــيــات 

 1.34 البيع  عمليات  قيمة  بلغت  فيما   ،)%1.67(

مليار ريال �سعودي )%1.09( 

 اجلن�ضية

»امل�ستثمر  �ــســراء  عمليات  قيمة  بلغت   •
�ــســعــودي  ريـــــال  ــار  ــي ــل م  116.51 الـــ�ـــســـعـــودي« 

البيع  عمليات  قيمة  بلغت  فيما   ،)%95.46(

117.44 مليار ريال �سعودي )%96.22( 

»امل�ستثمر  �ــســراء  عمليات  قيمة  بلغت   •
اخلليجي”  1.66 مليار ريال �سعودي )1.36 %(، 

ريال  مليار   1.34 البيع   عمليات  قيمة  بلغت  فيما 

�سعودي )%1.10( 

“امل�ستثمر  ــراء  �ــس عمليات  قيمة  بلغت   •
الأجنبي – املقيم واإتفاقيات املبادلة« 3.88 مليار 

ريال �سعودي )3.18 %(، فيما بلغت قيمة عمليات 

البيع 3.27 مليار ريال �سعودي )%2.68( 

إحصائيات التداول )تصنيف الجنسية و نوع المستثمر( - مارس 2013

اإح�ضائيات التداول ح�ضب ت�ضنيف اجلن�ضية و نوع امل�ضتثمر - مار�ض 2013

قيمة الأ�ضهم املتداولة )%( – اجلن�ضيةقيمة الأ�ضهم املتداولة )%( - نوع امل�ضتثمر

عدد ال�ضفقاتكمية الأ�ضهم%قيمة الأ�ضهمنوع امل�ضتثمراجلن�ضية

ء
را

�ض

�سعودي

3,488,427,6532,914,844%105,929,002,14186.80اأفراد

310,100,311144,259%10,579,454,3868.67موؤ�س�سات

خليجي

6,203,4154,743%187,154,7330.15اأفراد

37,171,91516,274%1,472,314,4721.21موؤ�س�سات

60,288,80376,739%1,834,039,1671.50اأفراداأجنبي )مقيم(

37,335,07219,287%2,042,315,0671.67اأجنبي )اإتفاقية مبادلة(

3,939,527,1693,176,146%122,044,279,966100.00اإجمايل ال�سراء

ع
ي
ب

�سعودي

3,658,728,7853,027,374%111,966,934,52091.74اأفراد

151,010,47555,278%5,469,406,4104.48موؤ�س�سات

خليجي

7,255,0684,227%209,636,4930.17اأفراد

30,451,45110,888%1,133,092,7450.93موؤ�س�سات

61,361,90268,145%1,929,713,5941.58اأفراداأجنبي )مقيم(

30,719,48810,234%1,335,496,2041.09اأجنبي )اإتفاقية مبادلة(

3,939,527,1693,176,146%122,044,279,966100.00اإجمايل البيع

اأجنبي )مقيم و 

 اإتفاقية مبادلة(

2.9%

 خليجي

1.2%
 �سعودي

95.8%

 اأجنبي )اإتفاقية مبادلة(

1.4%

 موؤ�س�سات

7.6%
 اأفراد

91.0%
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ملخص السوق - الربع األول 2013 م

املوؤ�سر  اأغــلــق  م   2013 الأول  الــربــع  نهاية  يف 

العام لل�سوق املالية ال�سعودية )تداول( عند م�ستوى 

 )%9.05( نقطة   709.42 منخف�سًا   7،125.73

مقارنة باإغالق نف�س الفرتة من العام ال�سابق.

حتى  العام  بداية  من  املوؤ�سر  لأداء  وبالن�سبة 

 %4.77 قــدره  ايجابيًا  عــائــدًا  حقق  فقد  تاريخه 

)324.51 نقطة(.

خالل  للموؤ�سر  اإغــالق  نقطة  اأعلى  كانت  وقــد 

م�ستوى   عــنــد  م   2013/03/27 يـــوم  يف  ــفــرتة  ال

7.177.62نقطة. 

نهاية  امل�سدرة يف  لالأ�سهم  ال�سوقية  القيمة  بلغت 

الربع الأول 2013 م 1،452.46 مليار ريال اأي ما يعادل 

اإنخفا�سًا بلغت  387.32 مليار دولر اأمريكي، م�سجلة 

ن�ســــبته 5.66% عن نف�س الفرتة من العام ال�سابق.

خالل  املتداولة  لالأ�سهم  الإجمالية  القيمة  بلغت 

الربع الأول 2013 م 368.49 مليار ريال اأي ما يعادل 

بلغت  باإنخفا�س  وذلــك  اأمريكي  دولر  مليار   98.26

ن�ســــبته 46.18% عن نف�س الفرتة من العام ال�سابق.

خالل   
*

املتداولة الأ�سهم  عــدد  اإجــمــايل  وبلغ 

مقابل  �ســــهم  مليار   13.26 م   2013 الأول  الربع 

الأول  الربع  خالل  تداولها  مت  �سهم  مليار   30.16

2012 م ، وذلك باإنخفا�س بلغت ن�ســــبته %56.03.

 اأما اإجمايل عدد ال�سفقات املنفذة خالل الربع 

الأول 2013 م فقد بلغ 9.17 مليون �سفقة مقابـــل 

13.48 مليون �سفقة مت تنفيذها خالل الربع الأول 

2012 م، وذلك باإنخفا�س بلغت ن�ســــبته %31.96.

* معدلة جلميع اإجراءات ال�سركات خالل الفرتة.
يومًا مقابل  64  ،2013 الأول  الربع  خالل  التداول  اأيام  عدد  • بلغ 

65 يومًا خالل الربع الأول 2012 م.

Sponsored by: 

القيمة املتداولة لألسهم تتجاوز 368.49 مليار ريال 

9.17 مليون صفقة تم تنفيذها  خالل الربع األول 2013 م

الشركات الجديدة المدرجة خالل  الربع األول 2013 م

إجراءات الشركات

املنطقة  اأ�سمنت  �سركة  اإدراج  م   2013/02/05 املوافق  الثالثاء  يوم  يف  مت   •
ال�سمالية براأ�سمال مقداره 1.8 مليار ريال مق�سم اإىل 180 مليون �سهم حيث مت طرح 

90 مليون �سهم لالكتتاب العام وذلك بقيمة 10 ريالت لل�سهم الواحد.

ال�سركة الوطنية للرعاية  اإدراج  م   2013/03/13 املوافق  الأربعاء  يوم  • مت يف 
الطبية براأ�سمال مقداره 448.5 مليون ريال مق�سم اإىل 44.85 مليون �سهم حيث مت 

طرح 13.5 مليون �سهم لالكتتاب العام وذلك بقيمة 27 رياًل لل�سهم الواحد.

�سهم  مبنح  وذلــك  راأ�سمالها   )موبايلي(  ات�سالت  اإحتــاد  �سركة  رفعت   •
وذلك  �سهـــــم  مليون   770 امل�سدرة  اأ�سهمها  عدد  لي�سبح  اأ�سهم،   10 لكل  جماين 

بتاريخ 2013/01/12 م.

• رفعت �سركة اأ�سمنت ينبع راأ�سمالها  وذلك مبنح �سهم جماين لكل لكل �سهمني، 
لي�سبح عدد اأ�سهمها امل�سدرة 157.5 مليون �سهـــــم وذلك بتاريخ 2013/03/24 م.

�ضركة اأ�ضمنت املنطقة ال�ضمالية

• راأ�ضمال ال�ضركة: 1،800 مليون ريال مق�سم اإىل 180 مليون �سهم.
• اأ�ضهم الكتتاب:  90  مليون �سهم متثل 50% من اأ�سهم ال�سركة. 

• �ضعر الطرح: 10 ريالت لل�سهم الواحد.
• فرتة الكتتاب: من 2013/01/08 م اإىل 2013/01/14 م.

ال�ضركة الوطنية للرعاية الطبية

• راأ�ضمال ال�ضركة: 448.5 مليون ريال مق�سم اإىل 44.85 مليون �سهم.
• اأ�ضهم الكتتاب:  13.5  مليون �سهم متثل 30.1% من اأ�سهم ال�سركة. 

• �ضعر الطرح: 27 ريال لل�سهم الواحد.
• فرتة الكتتاب: من 2013/02/04 م اإىل 2013/02/10 م.

قــرارًا  املالية  ال�سوق  هيئة  جمل�س  اأ�ــســدر   •
لالت�سالت  ال�سعودية  ال�سركة  �سهم  تــداول  بتعليق 

املتكاملة يف ال�سوق املالية ال�سعودية )تداول( وذلك 

ابتداًء من يوم الأربعاء 2013/02/06 م.

قــرارًا  املالية  ال�سوق  هيئة  جمل�س  اأ�ــســدر   •
بتعليق تداول �سهم ال�سركة املتحدة للتاأمني التعاوين 

يف ال�سوق املالية ال�سعودية )تداول( وذلك ابتداًء من 

يوم الثالثاء 2013/02/26 م.

التالية  وال�سكوك  ال�سركات  اأ�سهم  اإ�سافة  مت 

�سعر  ح�سب  وذلــك  )تـــداول(  ال�سوق  موؤ�سرات  اإىل 

املوافق  ــاء  ــع الأرب ليوم  وال�سكوك  الأ�ــســهــم  اإقــفــال 

2013/03/27 م:

1. �سركة اأ�سمنت املنطقة ال�سمالية.

2. �سركة دلة للخدمات ال�سحية القاب�سة.

3. �سكوك اأورك�س ال�سعودية.

لالإت�سالت  ال�سعودية  ال�سركة  اأ�سهم  واإ�ستبعاد 

املتكاملة من موؤ�سرات ال�سوق )تداول( وذلك ح�سب 

�سعر اإقفال ال�سهم قبل تعليقه من التداول.

قـــرارًا  املــالــيــة  الــ�ــســوق  هيئة  جمل�س  اأ�ـــســـدر 

للتاأمني  املتحدة  ال�سركة  اأ�سهم  تــداول  تعليق  برفع 

التعاوين، اإبتداًء من يوم الثالثاء 2013/03/05 م. 

تعليق تداول أسهم

صيانة مؤشرات تداول الربع 
األول 2013 م

االكتتابات األولية

رفع تعليق تداول سهم
الشركة المتحدة للتأمين التعاوني
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ال�ضركات اخلم�ض الأكرث ن�ضاطا - الربع الأول 2013 م

Top Five Active Stocks - 1st Quarter 2013

By number of transactions من حيث عدد ال�سفقات

Company
ن�ضبة ال�ضركة من اجمايل ال�ضوق ن�ضبة ال�ضركة من القطاع عدد ال�ضفقات 

ال�ضركة

To Market % To Sector % Transactions

Northern Cement 12.13% 82.72% 1,111,950 ا�سمنت ال�سمالية

Care 7.20% 53.13% 659,861 رعاية

Amana Insurance 4.28% 15.56% 392,847 اأمانة للتاأمني

SABIC 3.12% 45.30% 285,746 �سابك

Dallah Health 3.07% 22.69% 281,781 دله ال�سحية

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

Company
ن�ضبة ال�ضركة من اجمايل ال�ضوق ن�ضبة ال�ضركة من القطاع  ال�ضهم املتداولة

ال�ضركة

To Market % To Sector % Shares Traded

Dar Al Arkan 9.71% 50.59% 1,287,329,501 دار الأركان

Northern Cement 8.49% 77.08% 1,125,728,392 ا�سمنت ال�سمالية

Alinma 8.40% 77.33% 1,113,400,998 الإمناء

ZAIN KSA 6.21% 57.37% 824,017,808 زين ال�سعودية

Emaar E.C 4.56% 23.74% 604,123,615 اإعمار

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

Company
ن�ضبة ال�ضركة من اجمايل ال�ضوق ن�ضبة ال�ضركة من القطاع قيمة ال�ضهم املتداولة

ال�ضركه

To Market% To Sector% Value Traded -SAR

SABIC 8.09% 64.17% 29,804,305,000.00 �سابك

Northern Cement 7.11% 74.46% 26,204,461,215.60 ا�سمنت ال�سمالية

Dallah Health 4.51% 39.61% 16,608,110,499.00 دله ال�سحية

Alinma 4.06% 51.28% 14,956,738,967.85 الإمناء

Care 3.93% 34.58% 14,495,842,326.25 رعاية

تداول الأ�ضهم ح�ضب القطاعات - الربع الأول 2013 م

Sectoral Activities - First Quarter 2013   

Sector
الن�ضبة اىل الإجماىل قيمه الأ�ضهم املتداولة الن�ضبه اىل الإجماىل الن�ضبه اىل الإجماىل الأ�ضهم املتداولة ال�ضفقات املنفذة

القطاعات

%To Market Value Traded (SR) % To Market Shares Traded % To Market Transactions

Banks & F. Services 7.91% 29,164,619,295.95 10.86% 1,439,803,993.00 3.88% 355,502 امل�ضارف واخلدمات املالية

Petrochemical Indust. 12.60% 46,443,458,126.70 9.11% 1,208,647,850.00 6.88% 630,781 ال�ضناعات البرتوكيماوية

Cement 9.55% 35,190,757,177.45 11.01% 1,460,535,738.00 14.66% 1,344,168 الأ�ضمنت

Retail 11.38% 41,923,960,439.60 5.45% 723,022,747.00 13.55% 1,242,085 التجزئة

Energy & Utilities 0.47% 1,744,389,870.50 0.92% 121,891,376.00 0.30% 27,183 الطاقة واملرافق اخلدمية

Agri. & Food Indust. 6.70% 24,696,708,944.05 6.06% 803,306,638.00 7.06% 647,680 الزراعة وال�ضناعات الغذائية

Telecom. & Info. Tech. 5.80% 21,365,989,561.40 10.83% 1,436,284,333.00 4.87% 446,770 الإت�ضالت وتقنية املعلومات

Insurance 22.68% 83,575,101,194.60 13.43% 1,781,039,831.00 27.54% 2,525,203 التاأمني

Multi-Investment 2.51% 9,244,417,481.30 3.61% 478,617,885.00 3.00% 275,068 �ضركات ال�ضتثمار املتعدد

Industrial Investment 4.99% 18,390,035,750.35 3.19% 422,992,370.00 5.02% 460,234 ال�ضتثمار ال�ضناعي

Building & Construction 2.50% 9,202,016,328.90 3.15% 418,028,560.00 2.98% 273,480 الت�ضييد والبناء

Real Estate Development 7.87% 29,014,079,140.20 19.19% 2,544,588,163.00 5.71% 523,385 التطوير العقاري

Transport 1.70% 6,269,121,315.80 1.55% 205,970,896.00 1.41% 129,157 النقل

Media & Publishing 0.94% 3,471,785,238.60 0.47% 62,315,347.00 1.13% 103,251 العالم والن�ضر

Hotel & Tourism 2.39% 8,798,234,732.20 1.15% 152,947,666.00 2.01% 184,311 الفنادق وال�ضياحة

Total 100.00% 368,494,674,597.60 100.00% 13,259,993,393.00 100.00% 9,168,258 الإجمايل
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Market Summary - First Quarter 2013
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Sectoral Activities - First Quarter 2013
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ال�ضركات الأكرث اإرتفاعا يف اأ�ضعارها )مقارنة �ضعر اإغالق مار�ض 2013 م مع فراير 2013 م(

Top Gainers (Comparing Close Price of March 2013 with Feb.2013)

Company
ن�ضبة التغري

2013/02/27 2013/03/31 ال�ضركة

Change %

Care* 165.74% 27.00 71.75 *رعاية

WAFA Insurance 117.19% 64.00 139.00 وفاء للتامني

SISCO 44.89% 17.60 25.50 �سا�سكو

ALLIANZ SF 41.43% 52.50 74.25 األيانز اإ�س اإف

SALAMA 32.86% 49.30 65.50 �سالمة

* Listed during the month (March 2013 )
* ادرجت خالل ال�سهر )مار�س 2013 م(

ال�ضركات الأكرث اإنخفا�ضا يف اأ�ضعارها )مقارنة �ضعر اإغالق مار�ض 2013 م مع فراير 2013 م(

Top Losers (Comparing Close Price of March 2013 with Feb. 2013)

Company
ن�ضبة التغري

2013/02/27 2013/03/31 ال�ضركة

Change %

Al Alamiya -20.29% 85.00 67.75 العاملية

Kingdom -16.63% 20.15 16.80 اململكة القاب�سة

Northern Cement -15.85% 22.40 18.85 ا�سمنت ال�سمالية

Al Baha -12.86% 15.55 13.55 الباحة

Dallah Health -10.99% 68.25 60.75 دله ال�سحية
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 Market Activity - First Quarter 2013    تداول الأ�ضهم - الربع الأول 2013 م

Banks & Financial Services
قيمة ال�ضهم املتداوله ال�ضهم املتداوله   ال�ضفقات املنفذه

امل�ضارف واخلدمات املالية

Value Traded Volume Traded Transactions

Riyad 618,545,422.25 26,824,433 6,840 الريا�س

AlJazira 1,661,514,084.80 60,724,327 36,637 اجلزيرة

Saudi Investment 204,932,627.45 10,558,162 3,757 ا�ستثمار

Saudi Hollandi 209,380,003.00 7,534,530 3,046 ال�سعودي الهولندي

Saudi Fransi 403,967,922.10 13,254,489 4,763 ال�سعودي الفرن�سي

SABB 305,494,996.60 9,587,045 3,645 �سـاب

Arab National 370,042,616.80 13,697,159 4,573 العربي الوطني

SAMBA 785,263,385.40 17,367,247 8,155 �سامبا

Al Rajhi 8,183,790,588.50 120,884,978 64,162 الراجحي

AL Bilad 1,464,948,681.20 45,970,625 38,187 البالد

Alinma 14,956,738,967.85 1,113,400,998 181,737 الإمناء

Total 29,164,619,295.95 1,439,803,993 355,502 اجمايل القطاع

Petrochemical Industries
قيمة ال�ضهم املتداوله ال�ضهم املتداوله   ال�ضفقات املنفذه

ال�ضناعات البرتوكيماوية 

Value Traded Volume Traded Transactions

CHEMANOL 1,339,254,516.55 97,805,888 37,304 كيمانول

Petrochem 337,234,408.80 16,903,100 10,079 برتوكيم

SABIC 29,804,305,000.00 318,775,092 285,746 �سابك

SAFCO 1,207,228,512.50 7,768,791 11,348 �سافكو

Industrialization 2,644,182,681.20 89,965,505 35,279 الت�سنيع

Alujain 615,155,819.00 41,531,178 19,758 اللجني

Nama Chemicals 2,985,955,958.70 220,228,737 72,226 مناء للكيماويات

SIIG 490,265,705.80 21,750,606 7,472 املجموعة ال�سعودية

Sahara Petrochemical 1,020,477,612.05 74,770,361 21,364 ال�سحراء للبرتوكيماويات

YANSAB 1,685,436,028.40 32,932,427 21,215 ين�ساب

Sipchem 466,531,390.35 24,491,482 15,685 �سبكيم العاملية

Advanced 860,647,195.20 31,172,283 15,891 املتقدمة

Saudi Kayan 2,279,361,388.80 190,437,241 51,445 كيان ال�سعودية

Petro Rabigh 707,421,909.35 40,115,159 25,969 برتو رابغ

Total 46,443,458,126.70 1,208,647,850 630,781 اجمايل القطاع

Cement
قيمة ال�ضهم املتداوله ال�ضهم املتداوله   ال�ضفقات املنفذه

ال�ضمنت

Value Traded Volume Traded Transactions

HCC 1,091,320,777.65 57,695,808 29,093 اأ�سمنت حائل

Najran Cement 1,940,623,591.60 94,843,443 53,025 اأ�سمنت جنران

City Cement 1,353,341,308.95 76,957,916 69,850 ا�سمنت املدينة

Northern Cement 26,204,461,215.60 1,125,728,392 1,111,950 اأ�سمنت ال�سمالية

Arab Cement 741,723,367.20 14,328,808 11,932 ال�سمنت العربية

Yamamah Cement 548,125,615.30 11,736,277 8,828 ا�سمنت اليمامة

Saudi Cement 620,534,178.75 6,462,470 7,059 ا�سمنت ال�سعوديه

Qassim Cement 331,399,502.75 4,136,910 5,965 ا�سمنت الق�سيم

Southern Cement 202,063,529.50 1,969,200 3,198 ا�سمنت اجلنوبيه

Yanbu Cement 903,437,083.00 15,009,994 11,586 ا�سمنت ينبع

Eastern Cement 496,033,113.75 8,152,110 9,510 ا�سمنت ال�سرقية

Tabuk Cement 121,239,053.00 4,866,094 3,837 ا�سمنت تبوك

Jouf Cement 636,454,840.40 38,648,316 18,335 ا�سمنت اجلوف

Total 35,190,757,177.45 1,460,535,738 1,344,168 اجمايل القطاع

Retail
قيمة ال�ضهم املتداوله ال�ضهم املتداوله   ال�ضفقات املنفذه

التجزئة

Value Traded Volume Traded Transactions

A. Othaim Market 545,040,139.25 6,584,147 11,804 اأ�سواق ع العثيم

Mouwasat 733,624,784.75 12,943,958 15,181 املوا�ساة

Extra 324,241,062.50 2,808,222 6,853 اإك�سرتا
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 Market Activity - First Quarter 2013    تداول الأ�ضهم - الربع الأول 2013 م

Dallah Health 16,608,110,499.00 225,994,082 281,781 دله ال�سحية

Care 14,495,842,326.25 151,571,180 659,861 رعاية

SASCO 2,223,083,931.60 102,473,264 63,887 �سا�سكو

Thim›ar 3,701,056,946.10 106,227,222 118,960 ثمار

Fitaihi Group 1,077,798,614.60 69,683,436 29,727 جمموعة فتيحي

Jarir 326,497,615.25 2,081,468 3,724 جرير

Aldrees 810,240,735.40 22,694,246 22,616 الدري�س

AlHokair 474,898,777.50 4,163,034 10,640 احلكري

Alkhaleej Trng 603,525,007.40 15,798,488 17,051 اخلليج للتدريب

Total 41,923,960,439.60 723,022,747 1,242,085 اجمايل القطاع

Energy & Utilities
قيمة ال�ضهم املتداوله ال�ضهم املتداوله   ال�ضفقات املنفذه

الطاقة واملرافق اخلدمية

Value Traded Volume Traded Transactions

Gas & Industrialization 208,984,728.55 10,441,193 8,547 الغاز والت�سنيع

Saudi Electricity 1,535,405,141.95 111,450,183 18,636 كهرباء ال�سعودية

Total 1,744,389,870.50 121,891,376 27,183 اجمايل القطاع

Agriculture & Food Industries
قيمة ال�ضهم املتداوله ال�ضهم املتداوله   ال�ضفقات املنفذه

الزراعة وال�ضناعات الغذائية

Value Traded Volume Traded Transactions

SAVOLA Group 713,933,323.40 18,003,708 10,750 جمموعة �سافول

Food 5,058,340,634.00 161,154,453 136,042 الغذائية

SADAFCO 248,400,301.25 3,772,080 6,162 �سدافكو

Almarai 932,742,460.00 14,250,661 16,510 املراعي

Anaam Holding 3,547,646,292.50 89,395,822 86,873 اأنعام القاب�سة

H B 415,361,288.70 9,242,488 17,606 حلواين اإخوان

Herfy Foods 256,787,487.75 2,394,349 5,593 هريف لالأغذية

Catering 408,957,803.50 4,822,175 10,384 التموين

NADEC 720,924,831.85 27,481,526 21,523 نادك

Qassim Agriculture 2,273,341,571.50 158,181,497 70,490 الق�سيم الزراعيه

Tabuk Agriculture 1,954,673,828.10 57,577,525 53,551 تبوك الزراعيه

Saudi Fisheries 3,041,776,327.10 93,951,381 93,327 الأ�سماك

Sharqiya Dev Co 3,153,057,705.25 49,081,452 73,089 ال�سرقية للتنمية

Jouff Agriculture 286,969,537.70 6,564,119 6,884 اجلوف الزراعيه

Bishah Agriculture * 0.00 0 0 بي�سة الزراعيه *

Jazan Development 1,683,795,551.45 107,433,402 38896 جازان للتنمية

Total 24,696,708,944.05 803,306,638 647,680 اجمايل القطاع

 Telecomm. & Information
Technology

قيمة ال�ضهم املتداوله ال�ضهم املتداوله   ال�ضفقات املنفذه

الت�ضالت وتقنية املعلومات

Value Traded Volume Traded Transactions

STC 2,289,302,536.20 55,377,133 25,304 الت�سالت

Etihad Etisalat 3,320,635,930.25 44,193,815 27,288 احتاد ات�سالت

ZAIN KSA 6,952,794,109.20 824,017,808 139,746 زين ال�سعودية

 Atheeb Telecom 4,131,800,730.30 312,335,526 122,445 عذيب لالت�سالت

 Almutakamela* 4,671,456,255.45 200,360,051 131,987 املتكاملة *

Total 21,365,989,561.40 1,436,284,333 446,770 اجمايل القطاع

Insurance
قيمة ال�ضهم املتداوله ال�ضهم املتداوله   ال�ضفقات املنفذه

التاأمني

Value Traded Volume Traded Transactions

Tawuniya 633,330,539.80 14,381,214 12,762 التعاونية

Malath Insurance 913,171,405.35 40,585,012 33,559 مالذ للتاأمني

MEDGULF 577,740,200.50 20,949,507 17,576 ميدغلف للتاأمني

ALLIANZ SF 3,207,643,467.10 54,480,576 84,564 األيانز اإ�س اإف

SALAMA 3,028,227,316.45 52,161,710 90,681 �سالمة

Walaa Insurance 2,447,114,437.50 76,775,337 82,559 ولء للتاأمني

Arabian Shield 1,616,280,437.40 43,284,929 52,928 الدرع العربي

SABB Takaful 1,900,416,720.80 50,582,334 60,302 �ساب تكافل
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SANAD 1,396,338,853.90 50,679,007 46,212 �سند

SAICO 1,959,280,280.00 29,904,945 59,163 �سايكو

WAFA Insurance 7,659,810,981.00 83,910,020 209,634 وفاء للتاأمني

Gulf Union 2,250,922,544.40 78,983,598 57,185 احتاد اخلليج

ATC 1,266,674,895.00 19,502,480 35,355 الأهلي للتكافل

Al - Ahlia 2,034,517,395.00 35,263,984 57,421 الأهلية

 ACIG 4,993,605,473.85 97,070,965 115,039 اأ�سيج

AICC 1,272,564,082.50 41,974,859 43,938 التاأمني العربية

Trade Union 977,129,609.90 35,048,251 27,054 الحتاد التجاري

Sagr Insurance 1,524,014,030.60 46,005,125 48,541 ال�سقر للتاأمني

U C A 642,681,193.50 19,032,271 23,244 املتحدة للتاأمني

Saudi Re 1,236,888,125.50 107,579,527 36,789 الإعادة ال�سعودية

Bupa Arabia 1,017,064,893.60 33,755,005 31,102 بوبا العربية

Weqaya Takaful 2,897,465,616.10 67,654,211 92,653 وقاية للتكافل

Al Rajhi Takaful 879,342,126.25 15,427,838 25,602 تكافل الراجحي

ACE 2,491,934,834.25 33,974,483 84,826 اي�س

AXA - Cooperative 1,562,167,965.30 37,611,818 50,125 اك�سا - التعاونية

Gulf General 2,203,039,591.75 38,390,185 67,257 اخلليجية العامة

Buruj 1,418,281,382.00 24,760,027 40,505 بروج

Al Alamiya 4,139,166,341.75 58,899,816 121,916 العاملية

Solidarity 7,801,281,337.20 212,853,584 191,113 �سوليدرتي تكافل

Wataniya 2,559,958,090.00 22,421,775 89,801 الوطنية

Amana Insurance 10,355,598,652.45 152,170,363 392,847 امانة للتامني

 Enaya 2,814,230,864.90 62,298,720 86,479 عناية

 Alinma Tokio M. 1,897,217,509.00 22,666,355 56,471 الإمناء طوكيو م

Total 83,575,101,194.60 1,781,039,831 2,525,203 اجمايل القطاع

Multi- Investment
قيمة ال�ضهم املتداوله ال�ضهم املتداوله   ال�ضفقات املنفذه

�ضركات ال�ضتثمار املتعدد

Value Traded Volume Traded Transactions

SARCO 2,025,647,835.75 32,156,349 52,917 امل�سايف

Saudi Advanced 857,096,246.55 55,297,310 28,816 املتطورة

Al Ahsa for Dev. 1,625,642,079.00 110,880,558 48,125 الح�ساء للتنميه

SISCO 1,256,176,386.05 87,392,636 34,467 �سي�سكو

Assir 711,998,791.45 41,582,691 16,488 ع�سري

Al Baha 1,062,892,280.35 65,972,540 53,046 الباحة

kingdom 1,704,963,862.15 85,335,801 41,209 اململكة

Total 9,244,417,481.30 478,617,885 275,068 اجمايل القطاع

Industrial Investment
قيمة ال�ضهم املتداوله ال�ضهم املتداوله   ال�ضفقات املنفذه

ال�ضتثمار ال�ضناعي

Value Traded Volume Traded Transactions

 Takween 965,631,977.20 21,369,555 31,689 تكوين

BCI 1,745,880,116.60 51,700,560 45,845 بى �سى اآى

MA›ADEN 1,529,632,933.00 45,161,256 29,373 معادن

Astra Indust 293,892,606.50 7,660,449 11,811 اأ�سرتا ال�سناعية

ALSorayai 1,233,311,556.30 46,653,216 31,904 جمموعة ال�سريع

Shaker 377,825,735.00 5,663,329 6,106 �ساكر

 Pharmaceutical 375,584,273.30 8,944,210 8,891 الدوائية

Glass 308,753,855.45 11,997,642 11,433 زجاج

FIPCO 3,647,052,682.85 73,477,825 83,756 فيبكو

Maadaniyah 2,094,559,248.40 66,714,240 58,956 معدنية

Saudi Chemical 500,723,665.70 11,531,942 8,520 الكيميائيه ال�سعوديه

SPM 606,278,479.00 20,483,794 16,549 �سناعة الورق

AlAbdullatif 179,061,145.30 5,465,007 5,649 العبداللطيف

Saudi Export 4,531,847,475.75 46,169,345 109,752 ال�سادرات

Total 18,390,035,750.35 422,992,370.00 460,234.00 اجمايل القطاع
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 Market Activity - First Quarter 2013    تداول الأ�ضهم - الربع الأول 2013 م

Building & Construction
قيمة ال�ضهم املتداوله ال�ضهم املتداوله   ال�ضفقات املنفذه

الت�ضييد والبناء

Value Traded Volume Traded Transactions

ASLAK 502,980,648.00 13,101,548 13,809 اأ�سالك

* MMG 0.00 0 0 جمموعة املعجل *

SSP 413,136,845.95 16,003,545 14,719 الأنابيب ال�سعودية

ALKHODARI 618,930,331.40 23,627,592 19,393 اخل�سري

Ceramic 492,961,007.75 6,140,463 10,022 اخلزف

Gypsum 279,148,344.90 9,959,608 10,913 اجلب�س

Cables 844,846,656.70 61,698,458 26,369 الكابالت

Saudi Industrial 1,689,912,100.35 96,349,014 50,717 �سدق

Amiantit 815,490,160.85 54,734,738 23,562 اميانتيت

Pipes 1,345,107,578.40 46,457,633 31,345 اأنابيب

Zamil Industrial 273,431,283.70 8,241,841 4,502 الزامل لل�سناعة

AL Babtain 302,400,954.45 12,553,056 13,484 البابطني

SVCP 214,917,790.25 3,190,539 5,571 الفخارية

MESC 941,965,062.10 52,151,251 31,603 م�سك

Red Sea 466,787,564.10 13,819,274 17,471 البحر الأحمر

Total 9,202,016,328.90 418,028,560 273,480 اجمايل القطاع

Real Estate Development
قيمة ال�ضهم املتداوله ال�ضهم املتداوله   ال�ضفقات املنفذه

التطوير العقاري

Value Traded Volume Traded Transactions

Real Estate 758,564,073.70 23,780,462 26,248 العقارية

Taiba 767,709,496.25 26,969,147 19,798 طيبة لال�ستثمار

Makkah 492,195,667.40 12,685,612 5,837 مكة لالن�ساء

Arriyadh Development 1,515,176,321.35 68,289,537 33,549 التعمري

Emaar E .C 5,768,581,624.90 604,123,615 117,418 اإعمار

Jabal Omar 3,949,282,476.50 174,006,865 62,703 جبل عمر

Dar Al Arkan 11,003,248,003.60 1,287,329,501 156,083 دار الأركان

KEC 4,759,321,476.50 347,403,424 101,749 مدينة املعرفة

Total 29,014,079,140.20 2,544,588,163 523,385 اجمايل القطاع

Transport
قيمة ال�ضهم املتداوله ال�ضهم املتداوله   ال�ضفقات املنفذه

النقل

Value Traded Volume Traded Transactions

Bahri 1,427,514,655.05 69,502,069 23,240 البحري

SAPTCO 1,550,426,931.50 93,437,103 39,532 النقل اجلماعي

Mubarrad 2,873,585,957.50 35,795,217 55,328 مرد

Budget Saudi 417,593,771.75 7,236,507 11,057 بدجت ال�سعودية

Total 6,269,121,315.80 205,970,896 129,157 اجمايل القطاع

Media and Publishing
قيمة ال�ضهم املتداوله ال�ضهم املتداوله   ال�ضفقات املنفذه

العالم والن�ضر

Value Traded Volume Traded Transactions

Tihama 2,242,575,541 23,215,803 58,772 تهامه لالعالن

SRMG 374,620,016 16,499,162 17,569 الأبحاث و الت�سويق

SPPC 854,589,682 22,600,382 26,910 طباعة وتغليف

Total 3,471,785,238.60 62,315,347 103,251 اجمايل القطاع

Hotel & Tourism
قيمة ال�ضهم املتداوله ال�ضهم املتداوله   ال�ضفقات املنفذه

الفنادق وال�ضياحة

Value Traded Volume Traded Transactions

ALTAYYAR 1,852,263,865.00 23,369,561 34,511 الطيار

Hotels 179,864,085.70 6,586,001 5,879 الفنادق

Shams 6,766,106,781.50 122,992,104 143,921 �سم�س

Total 8,798,234,732.20 152,947,666 184,311 اجمايل القطاع

 Market 368,494,674,597.60 13,259,993,393 9,168,258 اجمايل ال�ضوق

* Suspended. * معلقة من التداول.
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FINANCIAL INDICATORS - 31/03/2013  املوؤ�ضرات املالية الرئي�ضية - 31/03/2013 م  

Company

Close  
Price

Book Value 
(SR)

P/B
Value

EPS
(SR)

P/E
Ratio

Issued
Shares (mn)

Market 
Cap. (mn)

Shareholders› 
Equity (mn)

Net Income 
(mn)

ال�ضركة

�ضعر الإغالق
القيمه 

الدفرتيه

ال�ضعر/القيمه 

الدفرتيه

العائد على 

ال�ضهم
ال�ضعر للعائد

الأ�ضهم امل�ضدره 

)مليون(

القيمه ال�ضوقيه 

)مليون(

حقوق امل�ضاهمني 

)مليون(

�ضايف الدخل 

)مليون(

Riyad 22.90 21.31 1.07 2.31 9.91 1,500.000 34,350.00 31,963.51 3,466.05 الريا�س

AlJazira 26.80 16.71 1.60 1.67 16.06 300.000 8,040.00 5,011.85 500.48 اجلزيرة

Saudi Investment 17.80 17.05 1.04 1.66 10.73 550.000 9,790.00 9,378.83 912.04 ا�ستثمار

Saudi Hollandi 27.60 20.93 1.32 3.16 8.74 396.900 10,954.44 8,305.98 1,252.98 ال�سعودي الهولندي

Saudi Fransi 30.50 25.10 1.22 3.34 9.14 904.018 27,572.55 22,686.82 3,015.14 ال�سعودي الفرن�سي

SABB 33.30 20.07 1.66 3.24 10.28 1,000.000 33,300.00 20,065.51 3,240.32 �سـاب

Arab National 26.70 20.95 1.27 2.79 9.57 850.000 22,695.00 17,804.28 2,371.18 العربي الوطني

SAMBA 44.50 35.15 1.27 4.81 9.25 900.000 40,050.00 31,636.87 4,330.19 �سامبا

Al Rajhi 65.75 24.31 2.70 5.26 12.51 1,500.000 98,625.00 36,468.74 7,884.71 الراجحي

AL Bilad 33.30 14.57 2.29 3.14 10.61 300.000 9,990.00 4,370.82 941.80 البالد

Alinma 13.20 11.11 1.19 0.49 27.01 1,500.000 19,800.00 16,664.20 733.16 الإمناء

 Total Banks & Financial
Services Sector

- 21.07 1.54 2.95 11.00 9,700.918 315,166.99 204,357.39 28,648.04
اإجمايل قطاع امل�ضارف

واخلدمات املالية

CHEMANOL 13.80 13.05 1.06 0.76 18.20 120.600 1,664.28 1,573.24 91.43 كيمانول

Petrochem 20.35 8.72 2.33 -0.97 (M)  (س) 480.000 9,768.00 4,186.94 -463.54 برتوكيم

SABIC 96.00 49.27 1.95 8.26 11.62 3,000.000 288,000.00 147,801.27 24,780.26 �سابك

SAFCO 158.75 26.57 5.97 11.60 13.69 333.333 52,916.61 8,857.29 3,866.22 �سافكو

Industrialization 30.70 18.04 1.70 2.64 11.64 668.914 20,535.66 12,067.38 1,763.84 الت�سنيع

Alujain 14.55 8.98 1.62 0.75 19.48 69.200 1,006.86 621.12 51.68 اللجني

Nama Chemicals 13.20 10.65 1.24 -0.184 (M)  (س) 128.520 1,696.46 1,368.51 -23.65 مناء للكيماويات

SIIG 22.90 13.49 1.70 1.20 19.13 450.000 10,305.00 6,069.63 538.67 املجموعة ال�سعودية

Sahara Petrochemical 13.65 12.35 1.11 0.47 29.30 438.795 5,989.55 5,418.25 204.45 ال�سحراء للبرتوكيماويات

YANSAB 52.75 23.04 2.29 4.35 12.13 562.500 29,671.88 12,961.18 2,446.36 ين�ساب

Sipchem 19.10 15.34 1.24 1.64 11.65 366.667 7,003.33 5,625.83 601.17 �سبكيم العاملية

Advanced 29.20 12.46 2.34 2.002 14.59 163.995 4,788.65 2,042.63 328.24 املتقدمة

Saudi Kayan 11.55 9.63 1.20 -0.51 (M)  (س) 1,500.000 17,325.00 14,440.04 -772.27 كيان ال�سعودية

Petro Rabigh 17.55 9.77 1.80 0.56 31.45 876.000 15,373.80 8,560.94 488.86 برتو رابغ

 Total Petrochemical
Industries Sector

- 25.29 2.01 3.70 12.44 9,158.524 466,045.10 231,594.25 33,901.72
اإجمايل قطاع ال�ضناعات

البرتوكيماوية

HCC 19.10 9.31 2.05 -0.27 (M)  (س) 97.900 1,869.89 911.28 -26.78 اأ�سمنت حائل

Najran Cement 22.85 10.71 2.13 1.19 19.21 170.000 3,884.50 1,819.97 202.24 اأ�سمنت جنران

City Cement 17.60 10.44 1.69 1.28 13.71 189.200 3,329.92 1,974.78 242.90 اأ�سمنت املدينة

 Northern Cement 18.85 7.88 2.39 0.52 36.32 180.000 3,393.00 1,417.55 93.42 اأ�سمنت ال�سمالية

Arab Cement 56.50 36.89 1.53 4.84 11.67 80.000 4,520.00 2,951.20 387.42 ال�سمنت العربية

Yamamah Cement 46.30 17.77 2.61 4.04 11.47 202.500 9,375.75 3,599.03 817.56 ا�سمنت اليمامة

Saudi Cement 90.00 20.64 4.36 7.20 12.50 153.000 13,770.00 3,157.85 1,101.79 ا�سمنت ال�سعوديه

Qassim Cement 78.25 21.96 3.56 6.23 12.55 90.000 7,042.50 1,976.24 560.97 ا�سمنت الق�سيم

Southern Cement 100.50 19.55 5.14 7.14 14.07 140.000 14,070.00 2,736.44 1,000.20 ا�سمنت اجلنوبيه

Yanbu Cement 58.25 20.96 2.78 4.57 12.73 157.500 9,174.38 3,301.94 720.48 ا�سمنت ينبع

Eastern Cement 56.25 26.37 2.13 4.57 12.31 86.000 4,837.50 2,267.98 392.94 ا�سمنت ال�سرقية

Tabuk Cement 25.30 12.95 1.95 2.10 12.05 90.000 2,277.00 1,165.78 188.95 ا�سمنت تبوك

Jouf Cement 16.35 10.70 1.53 0.82 19.85 130.000 2,125.50 1,390.40 107.10 ا�سمنت اجلوف

Total Cement Sector - 16.23 2.78 3.28 13.38 1,766.100 79,669.94 28,670.43 5,789.19 اإجمايل قطاع الأ�ضمنت

A. Othaim Market 83.25 30.24 2.75 7.63 10.91 22.500 1,873.13 680.45 171.77 ا�سواق ع العثيم

Mouwasat 64.00 15.27 4.19 3.43 18.65 50.000 3,200.00 763.73 171.59 املوا�ساة

Extra 121.75 19.69 6.18 6.61 18.42 24.000 2,922.00 472.51 158.59 اإك�سرتا
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Company

Close  
Price

Book Value 
(SR)

P/B
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EPS
(SR)

P/E
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ال�ضركة
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القيمه ال�ضوقيه 

)مليون(

حقوق امل�ضاهمني 

)مليون(

�ضايف الدخل 

)مليون(

 Dallah Health 60.75 23.70 2.56 2.89 21.03 47.200 2,867.40 1,118.57 136.34 دله ال�سحية

Care 71.75 10.85 6.61 2.34 30.66 44.850 3,217.99 486.61 104.96 رعاية

SASCO 25.50 15.42 1.65 1.00 25.47 45.000 1,147.50 693.95 45.06 خدمات ال�سيارات

Thim›ar 33.50 3.72 9.00 0.10 331.03 10.000 335.00 37.23 1.01 ثمار

Fitaihi Group 15.50 12.03 1.29 0.62 25.01 55.000 852.50 661.80 34.08 جمموعة فتيحي

Jarir 163.50 17.11 9.56 9.50 17.22 60.000 9,810.00 1,026.40 569.82 جرير

Aldrees 34.00 15.93 2.13 3.18 10.68 30.000 1,020.00 477.94 95.55 الدري�س

AlHokair 123.75 26.94 4.59 8.16 15.17 70.000 8,662.50 1,886.03 571.14  احلكري 

Alkhaleej Trng 38.90 14.61 2.66 2.70 14.42 25.000 972.50 365.19 67.45 اخلليج للتدريب

Total Retail Sector - 17.93 4.25 4.40 17.34 483.550 36,880.51 8,670.40 2,127.37 اإجمايل قطاع التجزئة

Gas & Industrialization 20.00 14.56 1.37 1.86 10.76 75.000 1,500.00 1,091.78 139.39 الغاز والت�سنيع

Saudi Electricity 14.15 12.95 1.09 0.61 23.02 4,166.594 58,957.30 53,969.30 2,561.07 كهرباء ال�سعودية

 Total Energy & Utilities
Sector

- 12.98 1.10 0.64 22.39 4,241.594 60,457.30 55,061.08 2,700.45
اإجمايل قطاع الطاقة

واملرافق اخلدمية

SAVOLA Group 41.50 16.57 2.50 2.80 14.80 500.000 20,750.00 8,286.67 1,402.21 جمموعة �سافول

Food 36.60 10.56 3.47 0.29 125.36 20.000 732.00 211.20 5.84 الغذائية

SADAFCO 65.25 24.57 2.66 4.79 13.61 32.500 2,120.63 798.50 155.83  �سدافكو

Almarai 67.25 18.87 3.56 3.60 18.67 400.000 26,900.00 7,549.44 1,440.63 املراعي

Anaam Holding 39.20 11.39 3.44 0.48 82.21 19.600 768.32 223.16 9.35 اأنعام القاب�سة

 H B 47.50 19.64 2.42 3.05 15.60 28.571 1,357.14 561.08 87.00 حلواين اإخوان

Herfy Foods 114.75 17.38 6.60 6.04 19.00 30.000 3,442.50 521.47 181.16 هريف لالأغذية

Catering 90.50 12.95 6.99 5.94 15.24 82.000 7,421.00 1,061.70 487.05 التموين

NADEC 27.10 18.05 1.50 1.59 17.00 60.000 1,626.00 1,082.93 95.66 نادك

Qassim Agriculture 14.25 7.15 1.99 -0.15 (M)  (س) 50.000 712.50 357.47 -7.52 الق�سيم الزراعيه

Tabuk Agriculture 34.90 18.56 1.88 0.78 44.70 20.000 698.00 371.24 15.62 تبوك الزراعيه

Saudi Fisheries 31.10 6.55 4.75 -0.75 (M)  (س) 53.538 1,665.02 350.60 -39.89 الأ�سماك

Sharqiya Dev Co 56.00 8.93 6.27 -0.45 (M)  (س) 7.500 420.00 66.98 -3.37 ال�سرقية للتنمية

Jouff Agriculture 41.40 25.98 1.59 4.07 10.18 25.000 1,035.00 649.43 101.68 اجلوف الزراعيه

Bishah Agriculture* 69.75 - - - - 5.000 348.75 - -  بي�سة الزراعيه *

Jazan Development 16.10 10.14 1.59 -0.37 (M)  (س) 50.000 805.00 506.93 -18.33 جازان للتنمية

 Total Agriculture & Food
Industries

- 16.33 3.13 2.83 16.79 1,383.709 70,801.85 22,598.79 3,912.90
اإجمايل قطاع الزراعة

وال�ضناعات الغذائية

STC 39.20 29.45 1.33 3.64 10.78 2,000.000 78,400.00 58,895.35 7,275.96 الت�سالت

Etihad Etisalat 81.75 27.15 3.01 7.82 10.46 770.000 62,947.50 20,905.78 6,017.65 احتاد ات�سالت

Zain KSA 8.15 7.83 1.04 -1.78 (M)  (س) 1,080.100 8,802.82 8,451.86 -1,925.20 زين ال�سعودية 

Atheeb Telecom 12.45 - - -1.97 (M)  (س) 157.500 1,960.88 931.63 -309.79 عذيب لالت�سالت

Almutakamela* 24.30 VALUE# VALUE# VALUE# (M)  (س) 100.000 2,430.00 - - *املتكاملة

 Total Telecomm. &
Information Tech. Sector

- 21.71 1.73 2.69 10.36 4,107.600 154,541.19 89,184.62 11,058.63
اإجمايل قطاع الت�ضالت

وتقنية املعلومات

Tawuniya 43.60 28.57 1.53 4.26 10.23 75.000 3,270.00 2,142.94 319.72 التعاونية

Malath Insurance 22.30 10.75 2.07 1.02 21.96 30.000 669.00 322.54 30.47 مالذ للتاأمني

MEDGULF 29.50 14.83 1.99 2.52 11.72 80.000 2,360.00 1,186.16 201.33 ميدغلف للتاأمني

ALLIANZE SF 74.25 8.34 8.90 0.51 144.46 20.000 1,485.00 166.90 10.28 األيانز اإ�س اإف

SALAMA 65.50 6.90 9.50 -1.30 (M)  (س) 10.000 655.00 68.95 -12.96 �سالمة

Walaa Insurance 31.90 8.76 3.64 0.938 34.01 20.000 638.00 175.14 18.76 ولء للتاأمني

Arabian Shield 33.80 11.73 2.88 0.20 166.79 20.000 676.00 234.63 4.05 الدرع العربي

SABB Takaful 40.00 9.83 4.07 0.41 98.66 34.000 1,360.00 334.38 13.79 �ساب تكافل
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SANAD 28.00 5.31 5.28 -0.24 (M)  (س) 20.000 560.00 106.10 -4.74 �سند

SAICO 69.25 7.87 8.80 1.43 48.44 10.000 692.50 78.69 14.30 �سايكو

WAFA Insurance 139.00 3.54 39.27 -1.40 (M)  (س) 10.000 1,390.00 35.39 -14.00 وفا للتاأمني

 Gulf Union 28.00 7.11 3.94 0.366 76.55 22.000 616.00 156.51 8.05 اإحتاد اخلليج

ATC 74.25 8.06 9.21 0.06 1200.29 16.667 1,237.50 134.36 1.03 الأهلي للتكافل

Al - Ahlia 60.00 4.45 13.49 1.35 44.45 10.000 600.00 44.49 13.50 الأهلية

ACIG 46.90 4.50 10.43 -1.17 (M)  (س) 20.000 938.00 89.91 -23.47 اأ�سيج

AICC 29.60 8.36 3.54 -0.14 (M)  (س) 20.000 592.00 167.12 -2.86 التاأمني العربية

Trade Union 26.90 12.49 2.15 0.87 31.02 25.000 672.50 312.35 21.68 الحتاد التجاري

Sagr Insurnce 34.40 14.15 2.43 1.41 24.46 20.000 688.00 283.04 28.12 ال�سقر للتاأمني

U C A 35.00 16.00 2.19 1.51 23.22 20.000 700.00 319.95 30.14 املتحدة للتاأمني

Saudi Re 10.95 9.39 1.17 0.290 37.82 100.000 1,095.00 938.75 28.95 الإعادة ال�سعودية

Bupa Arabia 32.50 15.86 2.05 3.36 9.67 40.000 1,300.00 634.21 134.41 بوبا العربية

Weqaya Takaful 43.10 6.73 6.40 0.63 68.35 20.000 862.00 134.59 12.61 وقاية للتكافل

Al Rajhi Takaful 61.25 5.44 11.26 -0.03 (M)  (س) 20.000 1,225.00 108.76 -0.58 تكافل الراجحي 

ACE 79.00 16.25 4.86 2.60 30.44 10.000 790.00 162.46 25.95 اي�س

AXA - Cooperative 42.30 9.04 4.68 0.38 111.57 20.000 846.00 180.75 7.58 اك�سا - التعاونية

Gulf General 57.00 8.98 6.35 0.54 106.13 20.000 1,140.00 179.61 10.74 اخلليجية العامة

Buruj 57.25 5.17 11.07 -1.46 (M)  (س) 13.000 744.25 67.22 -19.00 بروج للتامني

Al Alamiyah 67.75 6.87 9.86 0.19 360.18 20.000 1,355.00 137.42 3.76 العاملية

Solidarity 34.10 7.80 4.37 -0.68 (M)  (س) 55.500 1,892.55 432.90 -37.82 �سوليدرتي تكافل

Wataniya 116.00 9.19 12.62 1.09 106.43 10.000 1,160.00 91.91 10.90 الوطنية

Amana Insurance 42.40 6.81 6.22 -1.20 (M)  (س) 32.000 1,356.80 218.04 -38.43 امانة للتامني

Enaya 41.80 8.90 4.70 -0.83 (M)  (س) 40.000 1,672.00 356.08 -33.02 عناية

Alinma Tokio M 82.50 7.60 10.86 - - 20.000 1,650.00 151.98 - الإمناء طوكيو م

Total Insurance Sector - 11.24 3.63 0.85 25.48 903.167 36,888.10 10,154.21 763.24 اإجمايل قطاع التاأمني

SARCO 62.00 27.72 2.24 1.12 55.32 15.000 930.00 415.82 16.81  امل�سايف 

Saudi Advanced 15.70 17.90 0.88 -1.44 (M)  (س) 43.200 678.24 773.21 -62.11 املتطورة

Al Ahsa for Dev. 15.05 9.87 1.52 0.05 276.41 49.000 737.45 483.66 2.67 الح�ساء للتنميه

SISCO 14.85 11.27 1.32 0.92 16.14 68.000 1,009.80 766.19 38.23 �سي�سكو

Assir 17.35 19.08 0.91 0.88 19.74 126.389 2,192.85 2,411.86 111.07 ع�سري

Al Baha 13.55 5.53 2.45 -0.36 (M)  (س) 15.000 203.25 83.02 -5.46 الباحة

Kingdom 16.80 7.61 2.21 0.19 88.05 3,705.882 62,258.82 28,190.36 707.07 اململكة

 Total Multi-Investment
Sector

- 8.23 2.05 0.20 76.64 4,022.471 68,010.41 33,124.13 808.28
اإجمايل قطاع �ضركات

ال�ضتثمار املتعدد

Takween 44.20 14.09 3.14 2.51 17.61 30.000 1,326.00 422.77 75.32 تكوين

BCI 33.70 16.79 2.01 2.34 14.38 27.500 926.75 461.76 64.45 بى �سى اآى

MA›ADEN 34.00 19.54 1.74 1.18 28.83 925.000 31,450.00 18,077.38 1,090.94 معادن

Astra Indust 40.60 24.86 1.63 3.27 12.40 74.118 3,009.18 1,842.33 242.67 اأ�سرتا ال�سناعية

ALSorayai 26.10 16.71 1.56 1.75 14.89 30.000 783.00 501.26 52.57 جمموعة ال�سريع

Shaker 70.50 18.09 3.90 5.36 13.15 35.000 2,467.50 633.08 187.64 �ساكر

Pharmaceutical 41.50 38.70 1.07 2.97 13.99 78.438 3,255.16 3,035.66 232.63 الدوائية

Glass 26.20 18.81 1.39 1.46 18.00 30.000 786.00 564.34 43.66 زجاج

FIPCO 47.90 14.10 3.40 2.19 21.91 11.500 550.85 162.15 25.15 فيبكو

Maadaniyah 34.00 12.72 2.67 0.21 162.61 28.112 955.81 357.58 5.88 معدنية

Saudi Chemical 42.40 22.83 1.86 4.61 9.21 63.240 2,681.38 1,443.66 291.28 الكيميائيه ال�سعوديه

SPM 27.80 18.69 1.49 2.68 10.38 37.500 1,042.50 700.98 100.41 �سناعة الورق

AlAbdullatif 32.30 15.32 2.11 3.25 9.95 81.250 2,624.38 1,244.52 263.68 العبداللطيف
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Company

Close  
Price

Book Value 
(SR)

P/B
Value

EPS
(SR)

P/E
Ratio

Issued
Shares (mn)

Market 
Cap. (mn)

Shareholders› 
Equity (mn)

Net Income 
(mn)

ال�ضركة

�ضعر الإغالق
القيمه 

الدفرتيه

ال�ضعر/القيمه 

الدفرتيه

العائد على 

ال�ضهم
ال�ضعر للعائد

الأ�ضهم امل�ضدره 

)مليون(

القيمه ال�ضوقيه 

)مليون(

حقوق امل�ضاهمني 

)مليون(

�ضايف الدخل 

)مليون(

Saudi Export 100.75 10.61 9.50 0.26 388.88 10.800 1,088.10 114.58 2.80 ال�سادرات

 Total Industrial Investment
Sector

- 20.21 1.79 1.83 19.76 1,462.457 52,946.59 29,562.04 2,679.08 اإجمايل قطاع ال�ضتثمار ال�ضناعي

ASLAK 38.900 12.658 3.073 3.266 11.909 32.500 1,264.250 411.398 106.156 اأ�سالك

MMG* 12.55 - - - - 125.000 1,568.75 - - * جمموعة املعجل

SSP 25.80 15.69 1.64 1.05 24.50 51.000 1,315.80 800.05 53.70 الأنابيب ال�سعودية

ALKHODARI 28.00 14.54 1.93 2.54 11.02 53.125 1,487.50 772.63 135.00 اخل�سري

Ceramic 83.25 34.82 2.39 6.60 12.61 37.500 3,121.88 1,305.83 247.59 اخلزف

Gypsum 28.80 14.25 2.02 0.63 45.44 31.667 912.00 451.34 20.07 اجلب�س

Cables 13.55 12.40 1.09 -2.06 (M)  (س) 76.000 1,029.80 942.69 -156.41 الكابالت

Saudi Industrial 18.70 9.26 2.02 0.83 22.56 40.000 748.00 370.50 33.16 �سدق

Amiantit 14.00 13.57 1.03 0.96 14.52 115.500 1,617.00 1,567.91 111.34 اميانتيت

Pipes 25.80 17.53 1.47 -0.63 (M)  (س) 40.000 1,032.00 701.24 -25.38 اأنابيب

Zamil Industrial 33.50 24.15 1.39 3.36 9.98 60.000 2,010.00 1,449.18 201.45 الزامل لل�سناعة

AL Babtain 23.95 13.58 1.76 1.84 13.03 42.631 1,021.02 578.93 78.34 البابطني

SVCP 68.50 14.93 4.59 5.66 12.09 15.000 1,027.50 223.93 84.96 الفخارية

MESC 18.50 7.09 2.61 0.78 23.79 40.000 740.00 283.53 31.10 م�سك

Red Sea 35.40 20.56 1.72 3.02 11.74 40.000 1,416.00 822.33 120.62 البحر الأحمر

 Total Building &
Constructuion Sector

- 13.35 1.90 1.30 13.63 799.923 20,311.49 10,681.47 1,041.72 اإجمايل قطاع الت�ضييد والبناء

Real Estate 34.10 27.04 1.26 1.50 22.80 120.000 4,092.00 3,244.89 179.51 العقارية

Taiba 30.40 22.45 1.35 2.71 11.22 150.000 4,560.00 3,367.30 406.44 طيبة لال�ستثمار

Makkah 42.00 25.14 1.67 2.19 19.22 164.816 6,922.28 4,144.30 360.21  مكة لالن�ساء 

Arriyadh Development 21.90 15.34 1.43 2.29 9.57 100.000 2,190.00 1,534.21 228.94 التعمري

Emaar E .C 9.50 8.91 1.07 0.22 42.68 850.000 8,075.00 7,569.62 189.20 اإعمار

Jabal Omar 25.60 9.70 2.64 -0.06 (M)  (س) 929.400 23,792.64 9,017.42 -51.39 جبل عمر

Dar Al Arkan 8.25 15.10 0.55 0.92 9.01 1,080.000 8,910.00 16,311.36 988.54 دار الأركان

KEC 14.55 9.43 1.54 -0.08 (M)  (س) 339.300 4,936.82 3,199.76 -26.05 مدينة املعرفة

 Total Real Estate
Development Sector

- 12.96 1.31 0.61 14.77 3,733.516 63,478.74 48,388.86 2,275.38 اإجمايل قطاع التطوير العقاري

Bahri 20.05 17.18 1.17 1.60 12.53 315.000 6,315.75 5,410.91 503.99 البحري

SAPTCO 16.10 11.66 1.38 0.59 27.26 125.000 2,012.50 1,456.94 73.83 النقل اجلماعي

Mubarrad 75.25 8.67 8.68 0.13 597.49 18.000 1,354.50 156.07 2.27 مرد

Budget Saudi 63.75 24.32 2.62 5.15 12.37 24.400 1,555.50 593.45 125.78 بدجت ال�سعودية

Total Transport Sector - 15.79 1.48 1.46 15.92 482.400 11,238.25 7,617.37 705.86 اإجمايل قطاع النقل

Tihama 85.75 15.93 5.38 1.00 85.62 15.000 1,286.25 239.02 15.02 تهامة لالإعالن

SRMG 22.00 16.52 1.33 1.48 14.88 80.000 1,760.00 1,321.74 118.24 الأبحاث و الت�سويق

SPPC 36.00 14.13 2.55 2.08 17.34 60.000 2,160.00 847.57 124.56 طباعة وتغليف

 Total Media & Publishing
Sector

- 15.54 2.16 1.66 20.19 155.000 5,206.25 2,408.33 257.82 اإجمايل قطاع العالم والن�ضر

ALTAYYAR 90.50 21.72 4.17 9.44 9.58 80.000 7,240.00 1,737.42 755.37 الطيار

Hotels 27.90 17.89 1.56 1.99 14.03 100.000 2,790.00 1,789.06 198.87 الفنادق

Shams 77.50 7.71 10.05 0.42 185.26 10.150 786.63 78.24 4.25 �سم�س

Total Hotel & Tourism Sector - 18.96 3.00 5.04 11.29 190.150 10,816.63 3,604.72 958.49 اإجمايل قطاع الفنادق وال�ضياحة

Market - 18.45 1.85 2.29 13.36 42,591.079 1,452,459.338 785,678.07 97,628.15 اجمايل ال�ضوق

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 الرابع 2012 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 (4th Q 2012 as recent 
for all companies).
* Suspended
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Market Capitalisation as on 31/03/2013 القيمه ال�ضوقيه لالأ�ضهم امل�ضدرة كما يف 31/03/2013 م

Banks & Financial Services
الن�ضبة  لل�ضوق الن�ضبه  للقطاع القيمه ال�ضوقيه  بالريال �ضعر الغالق عدد ال�ضهم امل�ضدرة 

امل�ضارف واخلدمات املالية

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

Riyad 2.36 10.90 34,350,000,000.00 22.90 1,500,000,000 الريا�س

AlJazira 0.55 2.55 8,040,000,000.00 26.80 300,000,000 اجلزيرة

Saudi Investment 0.67 3.11 9,790,000,000.00 17.80 550,000,000 ا�ستثمار

Saudi Hollandi 0.75 3.48 10,954,440,000.00 27.60 396,900,000 ال�سعودي الهولندي

Saudi Fransi 1.90 8.75 27,572,545,187.50 30.50 904,017,875 ال�سعودي الفرن�سي

SABB 2.29 10.57 33,300,000,000.00 33.30 1,000,000,000 �سـاب

Arab National 1.56 7.20 22,695,000,000.00 26.70 850,000,000 العربي الوطني

SAMBA 2.76 12.71 40,050,000,000.00 44.50 900,000,000 �سامبا

Al Rajhi 6.79 31.29 98,625,000,000.00 65.75 1,500,000,000 الراجحي

AL Bilad 0.69 3.17 9,990,000,000.00 33.30 300,000,000 البالد

Alinma 1.36 6.28 19,800,000,000.00 13.20 1,500,000,000 الإمناء

Total 21.70 - 315,166,985,187.50 - 9,700,917,875 اجمايل القطاع

Petrochemical Industries
الن�ضبة  لل�ضوق الن�ضبه  للقطاع القيمه ال�ضوقيه  بالريال �ضعر الغالق عدد ال�ضهم امل�ضدرة 

ال�ضناعات البرتوكيماوية 

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

CHEMANOL 0.11 0.36 1,664,280,000.00 13.80 120,600,000 كيمانول

Petrochem 0.67 2.10 9,768,000,000.00 20.35 480,000,000 برتوكيم

SABIC 19.83 61.80 288,000,000,000.00 96.00 3,000,000,000 �سابك

SAFCO 3.64 11.35 52,916,666,613.75 158.75 333,333,333 �سافكو

Industrialization 1.41 4.41 20,535,664,896.20 30.70 668,914,166 الت�سنيع

Alujain 0.07 0.22 1,006,860,000.00 14.55 69,200,000 اللجني

Nama Chemicals 0.12 0.36 1,696,464,000.00 13.20 128,520,000 مناء للكيماويات

SIIG 0.71 2.21 10,305,000,000.00 22.90 450,000,000 املجموعة ال�سعودية

Sahara Petrochemical 0.41 1.29 5,989,551,750.00 13.65 438,795,000 ال�سحراء للبرتوكيماويات

YANSAB 2.04 6.37 29,671,875,000.00 52.75 562,500,000 ين�ساب

Sipchem 0.48 1.50 7,003,333,320.60 19.10 366,666,666 �سبكيم العاملية

Advanced 0.33 1.03 4,788,654,000.00 29.20 163,995,000 املتقدمة

Saudi Kayan 1.19 3.72 17,325,000,000.00 11.55 1,500,000,000 كيان ال�سعودية

Petro Rabigh 1.06 3.30 15,373,800,000.00 17.55 876,000,000 برتو رابغ

Total 32.09 - 466,045,149,580.55 - 9,158,524,165 اجمايل القطاع

Cement
الن�ضبة  لل�ضوق الن�ضبه  للقطاع القيمه ال�ضوقيه  بالريال �ضعر الغالق عدد ال�ضهم امل�ضدرة 

ال�ضمنت

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

HCC 0.13 2.35 1,869,890,000.00 19.10 97,900,000 اأ�سمنت حائل

Najran Cement 0.27 4.88 3,884,500,000.00 22.85 170,000,000 اأ�سمنت جنران

City Cement 0.23 4.18 3,329,920,000.00 17.60 189,200,000 اأ�سمنت املدينة

Northern Cement 0.23 4.26 3,393,000,000.00 18.85 180,000,000 اأ�سمنت ال�سمالية

Arab Cement 0.31 5.67 4,520,000,000.00 56.50 80,000,000 ال�سمنت العربية

Yamamah Cement 0.65 11.77 9,375,750,000.00 46.30 202,500,000 ا�سمنت اليمامة

Saudi Cement 0.95 17.28 13,770,000,000.00 90.00 153,000,000 ا�سمنت ال�سعوديه

Qassim Cement 0.48 8.84 7,042,500,000.00 78.25 90,000,000 ا�سمنت الق�سيم

Southern Cement 0.97 17.66 14,070,000,000.00 100.50 140,000,000 ا�سمنت اجلنوبيه

Yanbu Cement 0.63 11.52 9,174,375,000.00 58.25 157,500,000 ا�سمنت ينبع

Eastern Cement 0.33 6.07 4,837,500,000.00 56.25 86,000,000 ا�سمنت ال�سرقية

Tabuk Cement 0.16 2.86 2,277,000,000.00 25.30 90,000,000 ا�سمنت تبوك

Jouf Cement 0.15 2.67 2,125,500,000.00 16.35 130,000,000 ا�سمنت اجلوف

Total 5.49 - 79,669,935,000.00 1,766,100,000 اجمايل القطاع

Retail
الن�ضبة  لل�ضوق الن�ضبه  للقطاع القيمه ال�ضوقيه  بالريال �ضعر الغالق عدد ال�ضهم امل�ضدرة 

التجزئة

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

A. Othaim Market 0.13 5.08 1,873,125,000.00 83.25 22,500,000 اأ�سواق ع العثيم

Mouwasat 0.22 8.68 3,200,000,000.00 64.00 50,000,000 املوا�ساة

Extra 0.20 7.92 2,922,000,000.00 121.75 24,000,000 اإك�سرتا

Dallah Health 0.20 7.77 2,867,400,000.00 60.75 47,200,000 دله ال�سحية
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Market Capitalisation as on 31/03/2013 القيمه ال�ضوقيه لالأ�ضهم امل�ضدرة كما يف 31/03/2013 م

Care 0.22 8.73 3,217,987,500.00 71.75 44,850,000 رعاية

SASCO 0.08 3.11 1,147,500,000.00 25.50 45,000,000 �سا�سكو

Thim›ar 0.02 0.91 335,000,000.00 33.50 10,000,000 ثمار

Fitaihi Group 0.06 2.31 852,500,000.00 15.50 55,000,000 جمموعة فتيحي

Jarir 0.68 26.60 9,810,000,000.00 163.50 60,000,000 جرير

Aldrees 0.07 2.77 1,020,000,000.00 34.00 30,000,000 الدري�س

AlHokair 0.60 23.49 8,662,500,000.00 123.75 70,000,000 احلكري

Alkhaleej Trng 0.07 2.64 972,500,000.00 38.90 25,000,000 اخلليج للتدريب

Total 2.54 - 36,880,512,500.00 - 483,550,000 اجمايل القطاع

Energy & Utilities
الن�ضبة  لل�ضوق الن�ضبه  للقطاع القيمه ال�ضوقيه  بالريال �ضعر الغالق عدد ال�ضهم امل�ضدرة 

الطاقة واملرافق اخلدمية

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

Gas & Industrialization 0.10 2.48 1,500,000,000.00 20.00 75,000,000 الغاز والت�سنيع

Saudi Electricity 4.06 97.52 58,957,302,482.25 14.15 4,166,593,815 كهرباء ال�سعودية

Total 4.16 - 60,457,302,482.25 - 4,241,593,815 اجمايل القطاع

 Agriculture & Food
Industries

الن�ضبة  لل�ضوق الن�ضبه  للقطاع القيمه ال�ضوقيه  بالريال �ضعر الغالق عدد ال�ضهم امل�ضدرة 

الزراعة وال�ضناعات الغذائية

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

SAVOLA Group 1.43 29.31 20,750,000,000.00 41.50 500,000,000 جمموعة �سافول

Food 0.05 1.03 732,000,000.00 36.60 20,000,000 الغذائية

SADAFCO 0.15 3.00 2,120,625,000.00 65.25 32,500,000 �سدافكو

Almarai 1.85 37.99 26,900,000,000.00 67.25 400,000,000 املراعي

Anaam Holding 0.05 1.09 768,320,000.00 39.20 19,600,000.00 اأنعام القاب�سة

H B 0.09 1.92 1,357,142,925.00 47.50 28,571,430.00 حلواين اإخوان

Herfy Foods 0.24 4.86 3,442,500,000.00 114.75 30,000,000.00 هريف لالأغذية

Catering 0.51 10.48 7,421,000,000.00 90.50 82,000,000.00 التموين

NADEC 0.11 2.30 1,626,000,000.00 27.10 60,000,000 نادك

Qassim Agriculture 0.05 1.01 712,500,000.00 14.25 50,000,000 الق�سيم الزراعيه

Tabuk Agriculture 0.05 0.99 698,000,000.00 34.90 20,000,000 تبوك الزراعيه

Saudi Fisheries 0.11 2.35 1,665,016,250.00 31.10 53,537,500 الأ�سماك

Sharqiya Dev Co 0.03 0.59 420,000,000.00 56.00 7,500,000 ال�سرقية للتنمية

Jouff Agriculture 0.07 1.46 1,035,000,000.00 41.40 25,000,000 اجلوف الزراعيه

Bishah Agriculture * 0.02 0.49 348,750,000.00 69.75 5,000,000.00 بي�سة الزراعيه *

Jazan Development 0.06 1.14 805,000,000.00 16.10 50,000,000 جازان للتنمية

Total 4.87 - 70,801,854,175.00 - 1,383,708,930 اجمايل القطاع

 Telecomm. & Information
Technology

الن�ضبة  لل�ضوق الن�ضبه  للقطاع القيمه ال�ضوقيه  بالريال �ضعر الغالق عدد ال�ضهم امل�ضدرة 

الت�ضالت وتقنية املعلومات

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

STC 5.40 50.73 78,400,000,000.00 39.20 2,000,000,000 الت�سالت

Etihad Etisalat 4.33 40.73 62,947,500,000.00 81.75 770,000,000 احتاد ات�سالت

ZAIN KSA 0.61 5.70 8,802,815,000.00 8.15 1,080,100,000 زين ال�سعودية

 Atheeb Telecom 0.14 1.27 1,960,875,000.00 12.45 157,500,000 عذيب لالت�سالت

 Almutakamela* 0.17 1.57 2,430,000,000.00 24.30 100,000,000 املتكاملة *

Total 10.64 - 154,541,190,000.00 - 4,107,600,000 اجمايل القطاع

Insurance
الن�ضبة  لل�ضوق الن�ضبه  للقطاع القيمه ال�ضوقيه  بالريال �ضعر الغالق عدد ال�ضهم امل�ضدرة 

التاأمني

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

Tawuniya 0.23 8.86 3,270,000,000.00 43.60 75,000,000 التعاونية

Malath Insurance 0.05 1.81 669,000,000.00 22.30 30,000,000 مالذ للتاأمني

MEDGULF 0.16 6.40 2,360,000,000.00 29.50 80,000,000 ميدغلف للتاأمني

ALLIANZ SF 0.10 4.03 1,485,000,000.00 74.25 20,000,000 األيانز اإ�س اإف

SALAMA 0.05 1.78 655,000,000.00 65.50 10,000,000 �سالمة

Walaa Insurance 0.04 1.73 638,000,000.00 31.90 20,000,000 ولء للتاأمني

Arabian Shield 0.05 1.83 676,000,000.00 33.80 20,000,000 الدرع العربي

SABB Takaful 0.09 4.30 1,360,000,000.00 40.00 34,000,000 �ساب تكافل

SANAD 0.04 1.52 560,000,000.00 28.00 20,000,000 �سند

SAICO 0.05 1.88 692,500,000.00 69.25 10,000,000 �سايكو
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ب�����رع�����اي�����ة ملخص السوق - الربع األول 2013 م

Market Capitalisation as on 31/03/2013 القيمه ال�ضوقيه لالأ�ضهم امل�ضدرة كما يف 31/03/2013 م

WAFA Insurance 0.10 3.77 1,390,000,000.00 139.00 10,000,000 وفاء للتاأمني

Gulf Union 0.04 1.67 616,000,000.00 28.00 22,000,000 احتاد اخلليج

ATC 0.09 3.35 1,237,500,024.75 74.25 16,666,667 الأهلي للتكافل

Al - Ahlia 0.04 1.63 600,000,000.00 60.00 10,000,000 الأهلية

 ACIG 0.06 2.54 938,000,000.00 46.90 20,000,000  اأ�سيج

AICC 0.04 1.60 592,000,000.00 29.60 20,000,000 التاأمني العربية

Trade Union 0.05 1.82 672,500,000.00 26.90 25,000,000 الحتاد التجاري

Sagr Insurance 0.05 1.87 688,000,000.00 34.40 20,000,000 ال�سقر للتاأمني

U C A 0.05 1.90 700,000,000.00 35.00 20,000,000 املتحدة للتاأمني

Saudi Re 0.08 2.97 1,095,000,000.00 10.95 100,000,000 الإعادة ال�سعودية

Bupa Arabia 0.09 3.52 1,300,000,000.00 32.50 40,000,000 بوبا العربية

Weqaya Takaful 0.06 2.34 862,000,000.00 43.10 20,000,000 وقاية للتكافل

Al Rajhi Takaful 0.08 3.32 1,225,000,000.00 61.25 20,000,000 تكافل الراجحي 

ACE 0.05 2.14 790,000,000.00 79.00 10,000,000 اي�س

AXA - Cooperative 0.06 2.29 846,000,000.00 42.30 20,000,000 اك�سا - التعاونية

Gulf General 0.08 3.09 1,140,000,000.00 57.00 20,000,000 اخلليجية العامة

Buruj 0.05 2.02 744,250,000.00 57.25 13,000,000 بروج للتاأمني

Al Alamiya 0.09 3.67 1,355,000,000.00 67.75 20,000,000 العاملية

Solidarity 0.13 5.13 1,892,550,000.00 34.10 55,500,000 �سوليدرتي تكافل

Wataniya 0.08 3.14 1,160,000,000.00 116.00 10,000,000 الوطنية

Amana Insurance 0.09 3.68 1,356,800,000.00 42.40 32,000,000 امانة للتامني

Enaya 0.12 4.53 1,672,000,000.00 41.80 40,000,000 عناية

Alinma Tokio M. 0.11 4.47 1,650,000,000.00 82.50 20,000,000 الإمناء طوكيو م

Total 2.54 - 36,888,100,024.75 - 903,166,667 اجمايل القطاع

Multi- Investment
الن�ضبة  لل�ضوق الن�ضبه  للقطاع القيمه ال�ضوقيه  بالريال �ضعر الغالق عدد ال�ضهم امل�ضدرة 

�ضركات ال�ضتثمار املتعدد

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

SARCO 0.06 1.37 930,000,000.00 62.00 15,000,000 امل�سايف

Saudi Advanced 0.05 1.00 678,240,000.00 15.70 43,200,000 املتطورة

Al Ahsa for Dev. 0.05 1.08 737,450,000.00 15.05 49,000,000 الح�ساء للتنميه

SISCO 0.07 1.48 1,009,800,000.00 14.85 68,000,000 �سي�سكو

Assir 0.15 3.22 2,192,847,224.15 17.35 126,388,889 ع�سري

Al Baha 0.01 0.30 203,250,000.00 13.55 15,000,000 الباحة

kingdom 4.29 91.54 62,258,822,640.00 16.80 3,705,882,300 اململكة

Total 4.68 - 68,010,409,864.15 - 4,022,471,189 اجمايل القطاع

Industrial Investment
الن�ضبة  لل�ضوق الن�ضبه  للقطاع القيمه ال�ضوقيه  بالريال �ضعر الغالق عدد ال�ضهم امل�ضدرة 

ال�ضتثمار ال�ضناعي

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

Takween 0.09 2.50 1,326,000,000.00 44.20 30,000,000 تكوين

BCI 0.06 1.75 926,750,000.00 33.70 27,500,000 بى �سى اآى

MA›ADEN 2.17 59.40 31,450,000,000.00 34.00 925,000,000 معادن

Astra Indust 0.21 5.68 3,009,176,468.20 40.60 74,117,647 اأ�سرتا ال�سناعية

ALSorayai 0.05 1.48 783,000,000.00 26.10 30,000,000 جمموعة ال�سريع

Shaker 0.17 4.66 2,467,500,000.00 70.50 35,000,000 �ساكر

 Pharmaceutical 0.22 6.15 3,255,156,250.00 41.50 78,437,500 الدوائية

Glass 0.05 1.48 786,000,000.00 26.20 30,000,000 زجاج

FIPCO 0.04 1.04 550,850,000.00 47.90 11,500,000 فيبكو

Maadaniyah 0.07 1.81 955,811,026.00 34.00 28,112,089 معدنية

Saudi Chemical 0.18 5.06 2,681,376,000.00 42.40 63,240,000 الكيميائيه ال�سعوديه

SPM 0.07 1.97 1,042,500,000.00 27.80 37,500,000 �سناعة الورق

AlAbdullatif 0.18 4.96 2,624,375,000.00 32.30 81,250,000 العبداللطيف

Saudi Export 0.07 2.06 1,088,100,000.00 100.75 10,800,000 ال�سادرات

Total 3.65 - 52,946,594,744.20 - 1,462,457,236 اجمايل القطاع
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Sponsored by: 
Market Summary - First Quarter 2013

Market Capitalisation as on 31/03/2013 القيمه ال�ضوقيه لالأ�ضهم امل�ضدرة كما يف 31/03/2013 م

Building & Construction
الن�ضبة  لل�ضوق الن�ضبه  للقطاع القيمه ال�ضوقيه  بالريال �ضعر الغالق عدد ال�ضهم امل�ضدرة 

الت�ضييد والبناء

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

ASLAK 0.09 6.22 1,264,250,000.00 38.90 32,500,000 اأ�سالك

* MMG 0.11 7.72 1,568,750,000.00 12.55 125,000,000 جمموعة املعجل *

SSP 0.09 6.48 1,315,800,000.00 25.80 51,000,000 الأنابيب ال�سعودية

ALKHODARI 0.10 7.32 1,487,500,000.00 28.00 53,125,000 اخل�سري

Ceramic 0.21 15.37 3,121,875,000.00 83.25 37,500,000 اخلزف

Gypsum 0.06 4.49 912,000,009.60 28.80 31,666,667 اجلب�س

Cables 0.07 5.07 1,029,800,000.00 13.55 76,000,000 الكابالت

Saudi Industrial 0.05 3.68 748,000,000.00 18.70 40,000,000 �سدق

Amiantit 0.11 7.96 1,617,000,000.00 14.00 115,500,000 اميانتيت

Pipes 0.07 5.08 1,032,000,000.00 25.80 40,000,000 اأنابيب

Zamil Industrial 0.14 9.90 2,010,000,000.00 33.50 60,000,000 الزامل لل�سناعة

AL Babtain 0.07 5.03 1,021,019,922.40 23.95 42,631,312 البابطني

SVCP 0.07 5.06 1,027,500,000.00 68.50 15,000,000 الفخارية

MESC 0.05 3.64 740,000,000.00 18.50 40,000,000 م�سك

Red Sea 0.10 6.97 1,416,000,000.00 35.40 40,000,000 البحر الأحمر

Total 1.40 - 20,311,494,932.00 - 799,922,979 اجمايل القطاع

Real Estate Development
الن�ضبة  لل�ضوق الن�ضبه  للقطاع القيمه ال�ضوقيه  بالريال �ضعر الغالق عدد ال�ضهم امل�ضدرة 

التطوير العقاري

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

Real Estate 0.28 6.45 4,092,000,000.00 34.10 120,000,000 العقارية

Taiba 0.31 7.18 4,560,000,000.00 30.40 150,000,000 طيبة لال�ستثمار

Makkah 0.48 10.90 6,922,282,080.00 42.00 164,816,240 مكة لالن�ساء

Arriyadh Development 0.15 3.45 2,190,000,000.00 21.90 100,000,000 التعمري

Emaar E .C 0.56 12.72 8,075,000,000.00 9.50 850,000,000 اإعمار

Jabal Omar 1.64 37.48 23,792,640,000.00 25.60 929,400,000 جبل عمر

Dar Al Arkan 0.61 14.04 8,910,000,000.00 8.25 1,080,000,000 دار الأركان

KEC 0.34 7.78 4,936,815,000.00 14.55 339,300,000 مدينة املعرفة

Total 4.37 - 63,478,737,080.00 - 3,733,516,240 اجمايل القطاع

Transport
الن�ضبة  لل�ضوق الن�ضبه  للقطاع القيمه ال�ضوقيه  بالريال �ضعر الغالق عدد ال�ضهم امل�ضدرة 

النقل

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

Bahri 0.43 56.20 6,315,750,000.00 20.05 315,000,000 البحري

SAPTCO 0.14 17.91 2,012,500,000.00 16.10 125,000,000 النقل اجلماعي

Mubarrad 0.09 12.05 1,354,500,000.00 75.25 18,000,000 مرد

Budget Saudi 0.11 13.84 1,555,500,000.00 63.75 24,400,000 بدجت ال�سعودية

Total 0.77 - 11,238,250,000.00 - 482,400,000 اجمايل القطاع

Media and Publishing
الن�ضبة  لل�ضوق الن�ضبه  للقطاع القيمه ال�ضوقيه  بالريال �ضعر الغالق عدد ال�ضهم امل�ضدرة 

العالم والن�ضر

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

Tihama 0.09 24.71 1,286,250,000.00 85.75 15,000,000 تهامه لالعالن

SRMG 0.12 33.81 1,760,000,000.00 22.00 80,000,000 الأبحاث و الت�سويق

SPPC 0.15 41.49 2,160,000,000.00 36.00 60,000,000 طباعة وتغليف

Total 0.36 - 5,206,250,000.00 - 155,000,000 اجمايل القطاع

Hotel & Tourism
الن�ضبة  لل�ضوق الن�ضبه  للقطاع القيمه ال�ضوقيه  بالريال �ضعر الغالق عدد ال�ضهم امل�ضدرة 

الفنادق وال�ضياحة

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

ALTAYYAR 0.50 66.93 7,240,000,000.00 90.50 80,000,000 الطيار

Hotels 0.19 25.79 2,790,000,000.00 27.90 100,000,000 الفنادق

Shams 0.05 7.27 786,625,000.00 77.50 10,150,000 �سم�س

Total 0.74 - 10,816,625,000.00 - 190,150,000 اجمايل القطاع

 Market 100.00 - 1,452,459,390,570.40 - 42,591,079,096.00 اجمايل ال�ضوق

* Suspended. * معلقة من التداول.

57
العدد 78 - إبريل 2013م



• On Tuesday 05/02/2013 Northern Region Cement Co. was 
listed (with a paid up capital of SR 1.8 billion divided into 180 
million shares). The company offered 90 million shares at SR 10 
per share.

• On Wednesday 13/03/2013 National Medical Care Co. was 
listed (with a paid up capital of SR 448.5 million divided into 44.85 
million shares). The company offered 13.5 million shares at SR 27 
per share.

New Listing During 1st Quarter 2013 

Northern Region Cement Co.
Share Capital: SR 1,800 million divided into 180 million shares.
Offer Shares: 90 million shares (50% of its issued shares).
Offer Price:  SR 10 per share.
Offer Period: From 08/01/2013 to 14/01/2013.

National Medical Care Company
Share Capital: SR 448.5 million divided into 44.85 million shares.
Offer Shares: 13.5 million shares (30.1% of its issued shares).
Offer Price:  SR 27 per share.
Offer Period: From 04/02/2013 to 10/02/2013.

Initial Public Offerings (IPOs)

Market Summary - First Quarter 2013
ب�����رع�����اي�����ة

At the end of the 1st quarter 2013 
TADAWUL All Share Index (TASI) closed 
at a level of 7,125.73 points, lost 709.42 
points (9.05%) over the close of the same 
period of the previous year. 

On an YTD basis TASI registered a 
positive increase of 4.77% (324.51 points). 

Highest close level for the index dur-
ing the period was 7,177.62 points as on 
27/03/2013.

Total equity market capitalization at 

the end of the 1st quarter 2013 reached 
SR 1,452.46 billion (US$ 387.32 billion), 
decreasing by 5.66% over the same 
period of the previous year.

The total value of shares traded for 
the 1st quarter 2013 reached SR 368.49 
billion (US$ 98.26 billion), decreasing 
by 46.18% over the same period of the 
previous year.

The total number of shares traded* 
reached 13.26 billion shares for the 1st 

quarter 2013 compared to 30.16 billion 
shares traded during the 1st quarter 
2012, decreasing by 56.03%.

The total number of transactions 
executed during the 1st quarter 2013 
reached 9.17 million compared to 13.48 
million trades during the 1st quarter 
2012, decreasing  by 31.96%.

* Adjusted to all corporate actions during the period.
• Number of trading days during 1st Q  2013 were 64, 

    against 65  trading days during 1st Q  2012.

Value of Shares Traded Reached SR 368.49 Billion
9.17 million Transactions Executed During 1st Quarter 2013

• Etihad Etisalat Co. increased its paid up capital by issuing one 
bonus share for every 10 shares, raising its total number of issued 
shares to 770 million. Effective 12/01/2013.

• Yanbu Cement Co. increased its paid up capital by issuing 
one bonus share for every two shares, raising its total number of 
issued shares to 157.5 million. Effective 24/03/2013.

Corporate Actions

Shares Trading Suspension
• CMA Board issued a resolution to 

suspend trading on the shares of Saudi 
Integrated Telecom Company in the 
Saudi Stock Exchange (Tadawul), effective 
Wednesday 06/02/2013

• CMA Board issued a resolution to 
suspend trading on the shares of United 
Cooperative Assurance Company in the 
Saudi Stock Exchange (Tadawul), effective 
Tuesday 26/02/2013

• CMA Board issued a resolution to 
lift the suspension of shares trading of 
United Cooperative Assurance Co., effective 
Tuesday 05/03/2013.

The following companies have been includ-
ed to Tadawul Indices as the stock close 
prices on Wednesday 27/03/2013: 
1- Northern Region Cement Company.  
2- Dallh Healthcare Holding Company.
3- Saudi ORIX Sukuk.
And exclusion of shares of Saudi Integrated 
Telecom Company from Tadawul Indices as 
the stock close price prior to its suspension.

Lift the Suspension of Shares Trading 
United Cooperative Assurance Co.

Tadawul Indices Maintenance
 1st Q 2013
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Market News

The CMA Board has issued its resolution approv-
ing Al Sagr Cooperative Insurance Company’s request 
to increase its capital from SAR (200,000,000) to SAR 
(250,000,000) through issuing one bonus share for ev-
ery (4) existing shares owned by the shareholders who 
are registered in the shareholders registry at the clos-
ing of trading on the day of the extraordinary general 

assembly. Such increase will be paid by transferring an 
amount of SAR (50,000,000) from its “Retained Earn-
ings” Account to the Company’s capital. Consequently, 
increasing the Company’s outstanding shares from 
(20,000,000) shares to (25,000,000) shares, by an in-
crease of (5,000,000) shares. The bonus shares eligibility 
is limited to the shareholders who are registered in the 
shareholders registry at the close of trading on the day 
of the extraordinary general assembly, which will be 
determined later by the Company’s board, and should 
be held within six months from the approval date. This 
approval is conditional on the Company satisfying the 
regulatory requirements of Companies Law and any 
other applicable laws.

The Capital Market Authority approves the capital increase request for the 
Company for Cooperative Insurance through Issuance of Bonus Shares

The Capital Market Authority approves the capital increase request for 
Al Sagr Cooperative Insurance Company through Inssuance of Bunos Shares

Saudi Stock Exchange (Tadawul) Announces the Addition of the
Bonus Shares and Adjustment of the Share Price of Al Tayyar Travel Group

The CMA Board has issued its resolution approv-
ing the Company for Cooperative Insurance’s request 
to increase its capital from SAR (750,000,000) to SAR 
(1,000,000,000) through issuing one bonus share for 
every (3) existing shares owned by the shareholders 
who are registered in the shareholders registry at the 
closing of trading on the day of the extraordinary gen-
eral assembly. Such increase will be paid by transfer-

ring an amount of SAR (250,000,000) from its “Retained 
Earnings” Account to the Company’s capital. Conse-
quently, increasing the Company’s outstanding shares 
from (75,000,000) shares to (100,000,000) shares, by an 
increase of (25,000,000) shares. The bonus shares eligi-
bility is limited to the shareholders who are registered 
in the shareholders registry at the close of trading on 
the day of the extraordinary general assembly, which 
will be determined later by the Company’s board, and 
should be held within six months from the approval 
date. This approval is conditional on the Company sat-
isfying the regulatory requirements of Companies Law 
and any other applicable laws.

The extraordinary general assembly of ALTAYYAR TRAV-
EL GROUP approved on Tuesday 02/04/2013 the capital 
increase through Bonus Shares (one bonus share for every 
two shares held). Thus, the addition shares have been de-
posited into the investor’s portfolios and The share closing 
price of Tuesday 02/04/2013 was adjusted to SR 62.5
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in private sector activities expect for the 
tourism coordination commission affili-
ated to Gulf chambers union.

He indicated that GCC countries took 
the lead in coordination of many fields 
which represent infrastructure for facili-
tating intra-tourism among them such 
as for example:

* Facilitate travel between GCC coun-
tries. Travel of GCC countries citizens 
and flow of goods between member 
states has received attention of these 
countries since the first meeting of their 
Highness and Excellency ministers of 
interior as it directly and closely relates 
to the interests of citizens. It also pro-
motes social communication between 
citizens and supports intra-commerce. 
It is also one of the basic introductions 
to establish the Gulf Common Market.  
Their Highness and Excellency ministers 
of interior have issued many decisions 
in this vital area, the most important of 
which are:

• Agree on the principle of citizens’ 
travel between GCC member states by 
ID through singing bilateral conventions 
based on which citizens travel using the 
smart card.

• Agree that GCC member states 
issue machine-readable passports to 
their citizens.

• Raise efficiency of employees work-
ing in the inlets and take care that they 
achieve good level of treatment and 
qualification through continuous train-

ing. Also provide necessary services in 
the inlets to create the appropriate con-
ditions for enhanced performance and 
treatment.

• Increase number of paths for 
modes of passenger transport for arriv-
als and departures on border centers so 
that they accommodate larger number 
of transport modes simultaneously. This 
will help streamline of incoming and 
outgoing flow.

• Grant entry visas to those accompa-
nying GCC countries’ citizens from inlets 
after checking validity of passport and 
residence.

• Grant entry visas from inlets to 
foreign wives who come with their hus-
bands from GCC countries’ citizens pro-
vided that they have valid residence in 
the countries where they live in.

• Allocate paths for GCC countries’ cit-
izens equipped with boards in all inlets 
to facilitate their arrival and departure 
procedures.

Investment of Summer Festivals
A study conducted recently by Gulf 

chambers union concluded that tourism 
season in the Gulf is concentrated in win-
ter. On the other hand, tourism consider-
ably decreases in some Gulf countries 

and it almost disappears in summer sea-
son as a result of the very high tempera-
tures that reach 50 degrees which makes 
it difficult for tourists to come. Even Gulf 
residents themselves are fleeing abroad 
in summer to make tourist tours. 

Thus, winter season is the time 
which sees increased number of exhibi-
tions and conferences. From within 353 
exhibitions in Gulf countries over the last 
year, 103 were held in the last quarter of 
the year while no exhibitions are held in 
July and August which affects tourism 
activity in the Gulf region.

Most GCC countries hold festivals 
in summer around the same period 
in an attempt to reduce travel of Gulf 
residents and expatriates to abroad in 
the summer. Dubai, Oman and Saudi 
Arabia to a large extent have succeeded 
through summer festivals that largely 
kept momentum of tourism.
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Cover Story

Stimulating Tourism among Gulf States

Investment of Lost 
Opportunities…
Is that Its High Time?
In Arab countries that underwent difficult political events, tourism rates 
decreased significantly. Some of these countries become unqualified to attract 
tourists the matter which raises a question that may be seen somewhat 
peculiar: Can Gulf states take this opportunity to fill the existent tourism 
gap by proposing themselves as an alternative to such harmed countries 
that are currently suffering from the events they witnessing and can they 
succeed in attracting tourists to their different countries?

The following lines attempt to 
answer this question. There are other 
relevant questions concerning nature of 
Gulf states, interrelations that are com-
mon among them in this field and the 
extent of their tourism potentials and 
other topics.

Tourism advantages
For her part, economics writer Faizah 

Al-Beloushi sees that many Gulf states 
are characterized by several factors that 
make them as tourism destinations 
that are visited be tourists from many 
world countries. Gulf states possess sev-
eral tourist potentials; the Kingdom for 
example contains a lot of religious plac-
es which attract more than two million 
pilgrims in Hajj season and thousands 
around the year who perform Umrah. 
Additionally, it also contains many natu-
ral places in Abha and Asir. Sultanate of 
Oman also possesses formidable poten-
tials represented in historic castles and 
forts. The same is found in Emirates 
where modernity, urbanism and beach-
es exist. You can find the same in Kuwait 
and Qatar. The Bahrain’s experience in 
opening early to the world will advance 
the country forward in the field of tour-
ism.

Gulf states can also benefit from the 
constant growth of world tourism. It is 

expected that total spending by world 
tourists will rise by 2020 to approxi-
mately US $ 1300 billion. Expectations of 
the World Tourism Organization confirm 
that Middle East region will achieve the 
second fastest tourism growth rate after 
East Asia.

Also, with the expansion and diver-
sity of tourism concept, tourism is no 
longer limited to entertainment; there 
is as well sport, shopping, health, sea, 
religious, cultural, and business tourism.

Gulf states are characterized by diver-
sity of monumental historic Gulf and 
religious places which constitute per 
se different civilization than the other 
known civilizations.

Distinction of Gulf environment 
among the other environments which 
were customarily being visited by tour-
ists is also an advantage for Gulf tourism. 
Most tourists over the last years have 
focused in their search for green spaces 
and air chillness and hence desert envi-
ronment became focus of attention of 
foreign tourists. Warmness of breaches, 
expansion of plain, sand, and mountain-
ous spaces also represent environment 
elements attracting the others.

Gulf is also featured by increased 
resorts and tourist destinations which 
attract tourists, availability and diver-

sity of tourism services 
such as hotels, restaurants, 

markets, shops, and means of 
entertainment etc…

Additionally, there is variety and 
increase of Gulf events such as shop-
ping and entertainment festivals, family, 
cultural, and heritage activities. These 
events are held all the year round in 
different capitals and cities of GCC coun-
tries. Facilitating security procedures for 
granting visas and entry permits in most 
GCC countries and non imposition of 
taxes on sales and services provided 
positively affect moderation of prices of 
goods, products, and services needed 
by tourists.

Furthermore, the political and secu-
rity stability that GCC countries enjoy 
promotes an atmosphere of comfort 
and feeling of peace when visiting coun-
tries of the region. The economic pros-
perity witnessed by the GCC countries 
constitutes attracting factor of capitals 
whether funds of investors or visitors 
who search for welfare of life and quality 
of provided service.

Efforts of Development
In his historic study of internal tourism 

reality among GCC countries, researcher 
Ali Al-Qahtani found that there are big 
efforts exerted to find advanced and 
intensive tourism. However, this does 
not negate that the institutional status 
of intra-Gulf tourism is weak and miss-
ing a lot of known coordination forms 
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lection and publishing data regarding 
real estate market which paves the 
way for establishing secondary market 
that participates in providing neces-
sary cash flow and reducing cost of 
funding for consumer at the end. As for 
draft regulation of financial lease law, it 
included provisions that organize rights 
of Lessor and Lessee and participates in 
treating the existent weakness aspects 
in this financing activity especially stop 
prohibiting early payment and setting 
rules which specify dues of each party 
on expiry of financial lease contract or 
its termination during its term. 

Sale of Real Estate Units
Dr. Tawfiq Al-Rabieah, Minister of 

Commerce and Industry, addressed 
regulatory rules of the off-plan sale 
and its organizing articles. These arti-
cles stipulate getting licenses related 
to practice of the activity and studying 
requests submitted from developers 
to get the necessary license and pro-
viding list of unites needed to be sold 
off plan. They also require identifying 
constant code for each unit based on 
screening process by the competent 
agency. This code should be constant 
in all contracts, attachments and official 
documents with the relevant agencies.

Saudi Minister of Commerce and 
Industry, Dr. Tawfiq Al-Rabieah, assured 
that investment environment in the 
Kingdom has got great tribute from 
international experience houses. 
International Monetary Fund (IMF) in 
its report for 2012 praised economic 

policy of the Kingdom in using oil rev-
enues to accelerate advance in objec-
tives of local development. He said: 
“The increasing role of international 
trade system participated in reformu-
lating relations between developing 
and developed countries. The develop-
ing countries including the Kingdom 
need transfer development in order 
to achieve the desired economic and 
social objectives”.

National Housing Strategy
In his speech, Dr. Shuwaish bin Saud 

Al-Duwaihi, Minister of Housing, under-
scored that the support which the 
housing sector obtains in the Kingdom 
encourages Ministry of Housing and 
the other relevant agencies to double 
efforts in order to achieve hopes and 
expectations.

Dr. Al-Duwaihi also added that iden-
tifying principles and controls in hous-
ing sector comes as part of preparing 
the national housing strategy. He indi-
cated that the strategy aims at identi-
fying a range of recommended plans, 
means, and procedures in order to pro-
vide affordable housing for all residents 
and close the gap between demands 
and the available resources to reach 
unified integrated and comprehensive 
housing policies.

Demands
On sidelines of the forum, demands 

were submitted from participants for 
the importance to establish the Higher 
Commission of Real Estates the study 
of which was completed by National 

Committee of Real Estates in Saudi 
Chambers Board. The said Commission 
will be charged with organizing the 
work of this sector and will be a refer-
ence of all its affairs. In addition, eco-
nomic and regulatory advantages will 
be achieved from establishing this 
Commission at the top of which are 
increasing participation of real estate 
sector in the national income, rais-
ing competitiveness and quality of 
the sector’s real estates, localization of 
investments in the sector, and raising 
Saudization percentage, in addition to 
the expected role of the Commission 
in creating the regulatory environment 
for real estate sector, bolster investment 
confidence, provision of funding mech-
anisms and increasing opportunities for 
Saudis to own houses.

Statistics of the National Committee 
of Real Estates in Saudi Chambers 
Board indicate that real estate invest-
ment in the Kingdom exceeded two 
trillion Saudi riyals which makes the 
Kingdom rank second as the largest real 
estate market in the world. However, 
real estate circles estimate the need of 
the Kingdom of housing units at about 
4.5 million by 2020 and the volume of 
housing finance at about SR 117 billion 
annually to utilize an area of 110 million 
square meters of investible lands to 
face the increasing population growth. 
Jeddah alone needs 100 thousand 
housing units annually and its needs of 
housing units up to 2020 estimated by 
one million units.
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Microscope

Jeddah Economic Forum
National Strategy for Housing..

Criticism for Absence of Coordination

Remarkably, Prince Khalid Al-Faisal, 
Governor of Makkah region, brilliantly 
managed the forum. He invited, at the 
end of Jeddah Economic Forum in its 
13th session, representatives of youth 
who participated in the closing dialogue 
session to collect their suggestions in a 
file promising to adopt these sugges-
tions and work to implement them.

Al-Faisal told the eight youth, who 
proposed their initiative concerning 
housing, solutions to this problem and 
their aspirations regarding it, about 
his interest to meet with them tomor-
row to work hand in hand in order to 
achieve dream of every citizen in get-
ting a house.

At the outset of the forum, Al-Faisal 
said: “You, sons of this Kingdom of Saudi 
Arabia have decided since declaring 
unity of the Kingdom to transform the 
dream into reality and to be the hope 
by virtue of Allah then through your 
will, the will of Saudi citizens repre-
sented in the leadership, government 
and people”.

The Forum of this year worth being 
described as youth forum after it has 
been usually allocated for the elite of 
specialists. Lager number of students 
participated in this year’s forum.

The forum was held under the 
title: ”Housing and Population Growth” 
with participation of 10 ministers from 
inside and outside the Kingdom as well 
as known economic personalities. It 
discussed in the first day constituents 
of the attractive dynamic competitive 
international city, economic perfor-
mance of the region’s cities, building 
new cities, renovation of the existent 
cities, technological innovation in urban 

infrastructure, ability of low energy con-
sumption houses, prefabricated houses 
as options for the region, study of legal 
framework of business and work, real 
estates and intellectual property rights.

Sessions of the second day wit-
nessed discussion of the required 
mechanisms for the purpose of provid-
ing enough quality and quantity related 
to housing within affordable prices that 
residents can afford.

Participants also looked forward 
to the government role in providing 
houses in affordable prices and how 
to merge that for private sector from 
the side of supply of opportunities for 
developers and building industry and 
from the side of demand of opportuni-
ties from financial sector.

Focus was particularly on competi-
tive cities as motivations for growth. 
There was concentration on the topic 
of housing inside cities through focus 
on strong establishment of successful 
housing.

Deliberations have also addressed 
establishment of competitive cities as 
attractive environment for residents 
and future sustainable cities, taking 
advantage of technology to the fullest 
limit, and development of legal frame-
work in order to build ideal cities in 
Middle East and North African region.

Minister of Economy
In his speech to the forum, Dr. 

Mohamed bin Suleiman Al-Jasser, 
Minister of Economy and Planning, 
revealed allocation of SR 275 billion 
from budget surplus for establishment 
of housing units and provision of fully 
serviced habitable houses according to 
Middle East Newspaper.

Al-Jasser reviewed population 
growth trend in the Kingdom pointing 
out that the number of houses until 
2010 reached 4,6 million. He indicated 
that this number goes in line with pop-
ulation growth in the Kingdom assur-
ing in this regard the pressing need for 
providing accurate database of housing 
unit numbers.

Al-Jasser has also highlighted that 
there is a change of population struc-
ture underway in cities and rural areas 
which raised prices of housing units. 
Additionally, the project of “Ijar” which 
is implemented by Ministry of Housing 
fills big gap in providing data and sys-
tems of adherence to housing rent 
prices and investment necessary for 
housing units prepared for rent.

Governor of Saudi Arabian 
Monetary Agency

Dr. Fahd bin Abdullah Al-Mubarak, 
Governor of Saudi Arabian Monetary 
Agency, addressed executive regula-
tions related to real estate funding law, 
financial lease law, and the law of con-
trol over funding companies to receive 
remarks and views on these laws from 
the public before adopting them.

SAMA Governor noted that the 
draft executive regulation of real estate 
funding law included rules governing 
real estate funding activity and criteria 
of real estate funding contract which 
require getting approval of SAMA on 
real estate funding products before 
launching them to ensure that they 
meet necessary protection for consum-
er and beneficiary.

He said that the draft regulation 
has set regulatory framework for real 
estate refinance and mechanism of col-

Saudi Market

Youth and housing... are keys and goal of seminars of Jeddah Economic Forum which concluded its sessions 
lately amid large attention at mass media level and attendance because it has allocated its sessions this year to 
answer the bewildered question: How can you own a house?
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Abdullateef Al-furaihi
Editor-in-Chief

Editorial

Gulf… A Center for Tourism
Tourism sector participate significant ratios in Gross Domestic 

Product in many countries of the world as a result of the incentives 
and facilities made available by these countries for tourism sector 
and hospitality facilities. 

This matter became more obvious in gulf countries which seek 
to diversify tourism product therein through establishment of 
huge tourism projects in some countries or through developing 
utilization of the current status as what is done by the Kingdom 
with religious tourism.

Gulf countries trend to make more spending on this sector will 
help building tourism centers and utilities capable of attracting 
tourists from various countries of the world. 

Although gulf countries enjoy high internal tourism among 
them due to the specific characteristics found in each country, 
social and cultural closeness, presence of family ties, and the 
investment and economic relations between their citizens, howev-
er, a lot of these countries still need more efforts to become tourist 
destination that put by international tourists among their choices.

The new economic view obliges gulf countries to diversify 
income sources and gradually abandon rentier economy that is 
based on natural resources. Some of these countries have put 
their feet on the way of reducing their reliance on oil with several 
methods the most important of which was all types of tourism 
especially that the intermediate geographic location between 
world continents makes them on the road of all when they move 
around the world.

The gulf and Arab countries on an equal footing have an 
opportunity to attract more tourists and enrich local economies 
with foreign currencies and create jobs in different sectors that 
achieve general economic growth.

Attention was drawn seriously at the highest levels to over-
come obstacles standing in front of tourism development. There 
are also serious efforts under umbrella of Gulf Cooperation Council 
to unify procedures after unification of view towards this impor-
tant economic sector.

We propose this issue to those interested and observers as we 
are aware that within this sector there are many complementary 
and supporting economic and investment fields. We put these 
issues between your hands wishing to enrich them with ideas and 
suggestions that we will be pleased to propose in the Magazine 
in the future.

abdullateef.furaihi@tadawul.com.sa
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