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فـاك�س مجاني: 8001242277
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اإدارة تطوير الأعمال

هاتف: 4197333-011  تحويلة:3544 

فـاك�س : 011-4608897

bsd@rawnaa.com

اإدارة التحرير المركزي

هاتف: 4197333-011 تحويلة:3540 

فـاك�س : 011-4192624

edit@rawnaa.com

اإدارة ال�سوؤون الفنية

هاتف: 4197333-011 تحويلة:3580 

فـاك�س : 011-4192624

art@rawnaa.com

المدير التنفيذي

ها�سم بن اإبراهيم العدواني

�ص.ب 26450 ـ الريا�س 11486

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

www.rawnaa.com

النا�شر

روؤيتنا:

 اأن نكون رواد الحلول المتكاملة في الإعالم 

المتخ�س�س بالعالم العربي..

ر�سالتنا:

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

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

حلول متكاملة ومنتجات اإعالمية هادفة ومتميزة بم�سداقية 

ومهنية عالية تلبي احتياجات عمالئنا وتحقق ر�ساهم 

وتتجاوز توقعاتهم.

المدير العام لدار اليوم لالإعالم

�سالح بن علي الحميدان

اإحدى �سركات

الطباعة:
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»مبطالعة تاريخ اجلزيرة العربية يتضح مدى اهتمام امللك املؤسس رحمه اهلل 
باالقتصاد الوطني والشئون املالية للدولة، كما يظهر حرصه على إيرادات 
املالية يف  السياسة  من خاللها مالمح  تتبني  كما  ونفقاتها،  املالية  الدولة 
عهده حيث كانت غاية امللك عبدالعزيز رحمه اهلل حتقيق األمن االقتصادي 
بذلك  ليضمن  للمواطنني،  االجتماعي  األمن  وكذلك  السعودية،  للدولة 

استمرار العمل والبناء والنهضة املباركة الشاملة يف أنحاء البالد.«

تفاصيل املوضوع تقرؤونها داخل العدد

كلمة التحرير

959595
مجلة شهرية مجانية تصدر عن شركة 

السوق المالية السعودية

المشرف العام  - رئيس التحرير
عبداللطيف الفريحي

abdullateef.furaihi@tadawul.com.sa

هيئة التحرير
بندر األيداء

bandar.aida@tadawul.com.sa

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

ــن �ــســاأنــهــا اإعــــادة  يف خــطــوة م

الــ�ــســعــودي،  ــاأمــن  ــت ال �ــســوق  تنظيم 

وحفظ  القطاع  هــذا  عمالء  وحماية 

النقد  موؤ�س�سة  �سرعت  حقوقهم، 

مطلع  منذ  »�ساما«  ال�سعودي  العربي 

تطبيق  على  اجلاري  »�سبتمرب«  �سهر 

بــحــمــايــة عمالء  املــتــعــلــقــة  لئــحــتــهــا 

اأن  وذلـــك عقب  الــتــاأمــن،  �ــســركــات 

ــامــا« �ــســركــات الــتــاأمــن  ــس مــنــحــت »�

القليلة  الأ�سابيع  خــالل  وعمالءها 

حيال  الـــراأي  اإبـــداء  فر�سة  املا�سية 

هذه الالئحة ال�سادرة.



اخلليج  دول  بن  العالقة  تختلف 

)اجلنوبية(  الالتينية  اأمريكا  ودول 

املختلفة،  الــعــامل  بــدول  مثيالتها  عــن 

ــث تـــبـــدو اأكـــــر تــبــادلــيــة، ويــكــر  حــي

ذلــك يف جمــال الأمـــن الــغــذائــي حيث 

اأمريكا  يف  ال�سا�سعة  امل�ساحات  ت�سكل 

لبلدان  وا�سًحا  جذب  عامل  الالتينية 

اخلليج، فيما يت�سارك الثنان الهتمام 

والتعاون  جديدة  تكنولوجيا  بتطوير 

الأكــادميــي يف جمــالت هامة 

املتجددة  الــطــاقــة  مثل 

وحماية البيئة.

اقتصاديات
)تداول( تقدم خدمات الحفظ 

والتسجيل للشركة العالمية 
لأللمنيوم »الينكو«

اتفاقية شراكة جديدة بين صندوق النقد 
العربي والوكالة اليابانية للتعاون الدولي 

»االحتياط األمريكي« يحذر 
»المركزي« من التسرع برفع 

نسبة الفائدة على القروض 

تسويق أول إصدار لصكوك 
إسالمية في هونغ كونغ

الجتــاه  عك�س  ال�سري  يكون  اأحياًنا 

 .. الهدف  اإىل  للو�سول  الأ�سرع  الطريق 

اأ�ستاذ  كالفو  جويلرمو  انتهجه  ما  وهــو 

الــذي  املــطــورة  القت�سادية  النظريات 

خــالــف زمـــالءه ومــ�ــســوؤولــن نــافــذيــن يف 

�سندوق  ومنها  العاملية  املنظمات  كربى 

النقد الدويل يف ما يتعلق باأ�سباب انهيار 

النت�سار  وا�ستطاع  النامية،  الأ�ــســواق 

حتى  معهم،  معركة  من  اأكــر  يف  لــراأيــه 

�سلموا بالنهاية بحكمته ودقة نظرياته.

ــة الــ�ــســعــودي  ــجــزئ ــت اأ�ــســبــح �ـــســـوق ال

 7 بن�سبة  العام احلايل  للنمو خالل  مر�سًحا 

العامن  يف  عليه  كــان  مبا  مقارنة  املئة،  يف 

فيه  بـــداأت  وقــت  ذلــك يف  ويــاأتــي  املا�سين، 

باأخذ  الــقــطــاع  هــذا  يف  التناف�س  مــعــدلت 

يف  احلالية،  الفرتة  خالل  مت�ساعدة  وترية 

ال�سوق  كعكة  مناف�سن جدد على  ظل دخول 

ن�ساط  م�ستويات  بالتايل  يزيد  مما  املحلية، 

هذه ال�سوق.

أكثر من 100 دولة تشارك في 
جائزة زايد لطاقة المستقبل

أكثر من 200 مليون دوالر لتونس 
من البنك الدولي



االفتتاحية

عبداللطيف الفريحي
رئي�س التحرير

abdullateef.furaihi@tadawul.com.sa

على عك�س ا�سمه فاإن كل ما يتعلق بنمو قطاع التجزئة ال�سعودي يتم باجلملة، 

وهو منو يت�سق مع منو حجم قطاع التجزئة يف دول جمل�س التعاون اخلليجي ب�سكل 

�سوق  بحجم  الأول  املركز  على  ال�سعودية  وا�ستحواذ  الأخرية  الفرتة  يف  ملحوظ 

يتفاوت املحللون يف تقديره، لكن املوؤكد اأنه بع�سرات مليارات الدولرات.

ينمو قطاع التجزئة باجلملة يف حجمه، ويف عدد الالعبني فيه، ويف معدلت 

انت�ساره وتوظيفه، وموؤخًرا بات هذا القطاع بعد عقود من الزمن من اأهم حمطات 

توطني الوظائف، بل توطني الفر�س التي يتيحها لل�سباب لتعلم التجارة موظفني، 

ثم ممار�ستها جتاًرا و�سركاء.

وا�ستمرار  ال�سنوي  الدخل  كارتفاع  القطاع  يف  املوؤثرة  العوامل  من  عدد  هناك 

التو�سع باإن�ساء مراكز الت�سوق واملحالت التجارية، وا�ستمرار منو المتياز التجاري 

»الفرن�سايز«، ورغبة كثري من املاركات والأ�سماء العاملية يف العامل يف الدخول اإىل 

ال�سوق ال�سعودية، �ساحبة النمو ال�سكاين الأعلى، وامل�ساحة اجلغرافية ال�سا�سعة، 

والقبال الكبري على ال�ستهالك ملختلف ال�سلع واخلدمات.

قطاع  وتنمية  املنطقة  يف  الأ�سواق  تطوير  نحو  والرتكيز  الهتمام  يتزايد 

قطاعات  كل  يف  العاملة  ال�سركات  اأكرب  جذب  اإىل  بالإ�سافة  والتوزيع  التجزئة 

الإنتاج.

وقد اأ�سبحت �سناعة الت�سوق، بتداخلها مع �سناعتي ال�سياحة والرتفيه جزًءا 

التي  ال�سعودية  يف  كذلك  �ست�سبح  وبالطبع  اخلليجية،  القت�سادية  املنظومة  من 

يعترب �سكانها من املواطنني واملقيمني هم املحرك الأكرب لقطاع التجزئة يف عموم 

اخلليج العربي.

نتطلع اأن ي�ستمر �ساحب القرار يف زيادة ن�سب التوطني يف هذا القطاع، والتطلع 

اأكرب اإىل اأن يكون هناك تطوير اأفقي وراأ�سي للمن�ساآت ال�سغرية واملتو�سطة اململوكة 

من �سباب ميكنهم بناء خرباتهم عرب العمل يف �سركات التجزئة التي بات بع�سها 

وظيفية  ومزايا  العمل  �ساعات  يف  مرونة  من  توفره  مبا  جاذب  عمل  مكان  اليوم 

تهدف اإىل احلفاظ على املوهوبني، ور�سم م�ستقبلهم الوظيفي معها.

اأغواره، واأخذ  القطاع احليوي عرب �سرب  العدد على هذا  ال�سوء يف هذا  ن�سلط 

بالأرقام  مدعمة  مو�سوعية  فكرة  والقارئ  امل�ستثمر  لإعطاء  املخت�سني،  مرئيات 

حول قطاع لفت لكل مراقب.

فقبل عدة �سنوات كان عدد �سركات قطاع التجزئة املدرجة يف ال�سوق ال�سعودية 

ل يكاد يذكر، وتاأثريها ل يبدو للعيان.

القطاعات  فيه  املدرجة  ال�سركات  وعدد  بحجمه  القطاع  هذا  يزاحم  واليوم 

احليوية الكربى، وهو حمط اأنظار امل�ستثمرين وامل�ستهلكني، و�سيزداد عدد �سركاته 

بوترية اأ�سرع من بقية القطاعات.

نوا�سل اللقاء القت�سادي ال�ستثماري معكم، ونتمنى دوًما اأن توا�سلوا نقدكم 

وتفاعلكم بحًثا عن التميز الدائم الذي ل يتم اإل بكم.

نمو بالجملة في »التجزئة«
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اإعدادها م�سروع  املالية عن  ال�سوق  اأعلنت هيئة 

القواعد املنظمة ل�ستثمار املوؤ�س�سات املالية الأجنبية 

و�سع  اإىل  التي  تهدف  املدرجة،  الأ�سهم  يف  املوؤهلة 

لت�سجيل  الالزمة  وال�سروط  واملتطلبات  الإجــراءات 

الهيئة لال�ستثمار  املوؤهلن لدى  الأجانب  امل�ستثمرين 

الأ�سخا�س  التزامات  وحتديد  املدرجة،  الأ�سهم  يف 

املرخ�س لهم يف ذلك ال�ساأن.

ـــوزراء  ال قـــرار جمل�س  بــنــاًء على  ــك  وجـــاء ذل

املوقر رقم )388( وتاريخ 1435/9/24هـ القا�سي 

وفًقا   - املالية  ال�سوق  هيئة  قيام  على  باملوافقة 

للتوقيت املالئم الذي تراه - بفتح املجال للموؤ�س�سات 

يف  املدرجة  الأ�سهم  وبيع  ل�سراء  الأجنبية  املالية 

ال�سوق املالية ال�سعودية، وذلك بح�سب ما ت�سعه من قواعد يف هذا ال�ساأن. 

رقم  امللكي  باملر�سوم  ال�سادر  املالية  ال�سوق  نظام  على  ا  اأي�سً وبناًء 

)م/30( بتاريخ 1424/6/2هـ

اإثر ذلك قراره املوؤرخ  اأ�سدر  جمل�س الهيئة  وقد 

يف 1435/10/25هـ املوافق 2014/8/21م املت�سمن 

املوؤ�س�سات  ل�ستثمار  املنظمة  القواعد  م�سروع  ن�سر 

املالية الأجنبية املوؤهلة يف الأ�سهم املدرجة على موقع 

ا�ستطالع  اأجــل  من  اأدنــاه  املبن  الرابط  على  الهيئة 

 اآراء ومالحظات املعنين واملهتمن. 

اآرائــهــم  ـــــداء  اإب ودعــــت الــهــيــئــة املــهــتــمــن اإىل 

الإلـــكـــرتوين  الــربيــد  عــلــى  �ـــســـواًء   ومالحظاتهم، 

)Rules.Regulations@cma.org.sa( اأو الفاك�س 

)�س.ب  الربيدي  العنوان  اأو   )966114906460(

العامة  الإدارة  عناية   ،11642 الــريــا�ــس   87171  

يوم  اأق�ساه  موعد  يف  ــك  وذل القانونية(،  لل�سوؤون 

اخلمي�س 1436/1/27هـ املوافق 2014/11/20م. 

العناية  حمــل  �ستكون  واملــالحــظــات  الآراء  جميع  اأن  الهيئة  واأكـــدت 

والدرا�سة لغر�س اعتماد  ال�سيغة النهائية للقواعد. 

ــة الــ�ــســعــوديــة  ــي ــال ــوق امل ــس ــ� ــت ال ــع وق

لالأملنيوم – ال�سركة العاملية  مع  »تداول« 

احلفظ  خدمات  لتقدمي  اتفاقية  الينكو  

غري  املــ�ــســاهــمــة  لــلــ�ــســركــات  والت�سجيل 

بتقدمي  ــداول«  »ت لتقوم  بال�سوق  املدرجة 

م�ساهمي  ملكيات  وت�سجيل  اإدارة  خدمة 

ال�سركة.

�سجل  و�سيانة  حفظ  ذلــك  وي�سمل 

امل�ساهمن، نقل امللكيات بن امل�ساهمن، 

ا�ستثمارية،  حمافظ  يف  الأ�سهم  اإيـــداع 

اإجراءات  تنفيذ  الرهن،  ت�سجيل عمليات 

راأ�ــس  خف�س  اأو  زيـــادة  مثل  الــ�ــســركــات 

العامة  اجلمعيات  اإدارة  خدمات  املــال، 

على  احل�سول  الإلــكــرتوين،  والت�سويت 

عن  اآلًيا  ال�ستعالم  وكذلك  اإلكرتونًيا،  امل�ساهمن  �سجل  تقارير 

ملكيات امل�ساهمن.

 ووقع التفاقية عن »تداول« الأ�ستاذ خالد احل�سان مدير عام 

اإبراهيم  الأ�ستاذ  الينكو  �سركة  وعن  والإيــداع،  الأ�سول  خدمات 

عالري الرئي�س التنفيذي لل�سركة.

ــل هــذه  ــكــمــن اأهــمــيــة تـــقـــدمي مــث وت

اخلـــدمـــات لــلــ�ــســركــات املــ�ــســاهــمــة غري 

ال�سركة  م�ساعدة  يف  بال�سوق  املــدرجــة 

لإدارة  املــمــار�ــســات  اأف�سل  تطبيق  على 

�سوؤون م�ساهميها وحفظ حقوق م�ساهمي 

ال�سركة من خالل اإيداعها لدى »تداول«. 

جتدر الإ�سارة اإىل اأن ال�سركة العاملية 

لإنــتــاج   2002 عــام  تاأ�س�ست  لــالأملــنــيــوم 

ثالثة  حتتها  ويندرج  الأملنيوم  قطاعات 

كفروع  تابعة  الن�ساطات  متعددة  م�سانع 

لها وهي �سركة اخلليج لفتحات التكييف 

عام  تاأ�س�ست  �سي(  جي  )جــي  املــركــزي 

ال�سحراء  فالتر  م�سنع  و�سركة   ،1984

)داف( وتاأ�س�ست يف عام 1995 واأخرًيا �سركة �سناعة احلاويات 

حتولت   2012 عام  ويف   ،2004 عام  تاأ�س�ست  )ريفكون(  املربدة 

ال�سركة العاملية لالأملنيوم من �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة اإىل 

�سركة م�ساهمة مقفلة.

هيئة السوق تستطلع اآلراء تجاه القواعد المنظمة 
الستثمار المؤسسات المالية األجنبية في المملكة 

)تداول( تقدم خدمات الحفظ والتسجيل 
للشركة العالمية لأللمنيوم »الينكو«

معايل رئي�س  هيئة ال�سوق املالية حممد بن عبدامللك اآل ال�سيخ

اقتصاديات

5
العدد 95 - سبتمبر 2014م



اقتصاديات

اخلا�سة  والتعليمات  الإجراءات  لئحة  على  بناًء 

بلغت  التي  ال�سوق  يف  اأ�سهمها  املــدرجــة  بال�سركات 

مالها،  راأ�ـــس  مــن  فــاأكــر   %50 املرتاكمة  خ�سائرها 

مبوجب  املالية  ال�سوق  هيئة  جمل�س  عــن  الــ�ــســادرة 

1435/1/15هـــــ  وتــاريــخ   2013-48-4 رقــم  الــقــرار 

ال�سركة  لقيام  ونتيجة   2013/11/18م،  املــوافــق 

الأهلية للتاأمن التعاوين بالإعالن يوم الثنن بتاريخ 

1435/10/29 هـ املوافق 2014/08/25م عن تعديل 

 %50 عن  املرتاكمة  خ�سائرها  وانخفا�س  اأو�ساعها 

من راأ�س مالها، قامت �سركة ال�سوق املالية ال�سعودية 

)تداول( ومبقت�سى الالئحة املذكورة بالتايل: 

�ساعتن  ملــدة  ال�سركة  اأ�سهم  تـــداول  تعليق   -1

تاريخ  الثالثاء  ليوم  التداول  جل�سة  افتتاح  وقت  من 

1435/10/30هـ املوافق 2014/08/26م.

املرتاكمة  باخل�سائر  املتعلقة  العالمة  حذف   -2

من املوقع الإلكرتوين لل�سوق املالية ال�سعودية.

تغيير وضع الشركة األهلية للتأمين التعاوني

توقعات باستمرار انخفاض التضخم في االقتصاد السعودي
النمو   ارتفاع  الــدويل  النقد  �سندوق  توقع 

لي�سل  ال�سعودية  العربية  للمملكة  القت�سادي 

اإىل 4.6 يف املئة خالل العام اجلاري 2014م، 

ي�سهد  واأل  قوًيا  اخلا�س  القطاع  منو  يظل  واأن 

اإنتاج النفط تغرًيا يذكر عن عام 2013م.

جاء ذلك يف ختام م�ساورات املادة الرابعة 

مع ال�سعودية للمجل�س التنفيذي ل�سندوق النقد 

الدويل. 

تاأ�سي�س  اتفاقية  من  الرابعة  املــادة  وتن�س 

ال�سندوق على اإجراء مناق�سات ثنائية مع البلدان 

الأع�ساء، تتم يف العادة على اأ�سا�س �سنوي.

بزيارة  ال�سندوق  خــرباء  مــن  فريق  ويــقــوم 

القت�سادية  املــعــلــومــات  وجــمــع  الــعــ�ــســو،  الــبــلــد 

امل�سوؤولن  مع  مناق�سات  واإجراء  الالزمة،  واملالية 

الر�سمين حول التطورات وال�سيا�سات القت�سادية 

يف البلد، ثم اإعداد تقرير ي�سكل اأ�سا�ًسا ملناق�سات 

املجل�س التنفيذي يف هذا اخل�سو�س.

وقال ال�سندوق  يف بيان له مبنا�سبة اختتام 

م�ساورات املادة الرابعة يف اململكة: اإن القت�ساد 

ال�سعودي حقق معدل منو قوي بلغ 4 يف املئة يف 

غري  اخلا�س  القطاع  منو  قوة  بف�سل  2013م، 

خالل  املواطنن  بطالة  معدل  وتراجع  النفطي 

العام املا�سي، ل �سيما بن الن�ساء.

اإىل  تراجع  الت�سخم  معدل  اأن  واأ�ــســاف، 

2.7 يف املئة يف اأيار )مايو( 2014م، ما يرجع 

املواد  اأ�سعار  ت�سخم  انخفا�س  اإىل  معظمه  يف 

الغذائية ات�ساًقا مع الجتاهات العامة الدولية.

عند  ظــل  لكنه  الئــتــمــان  تــراجــع منــو  كما 

بتقلب  القت�ساد  يتاأثر  ومل  قــويــة،  م�ستويات 

الأ�سواق املالية العاملية. وقال ال�سندوق: »يتمتع 

املال  راأ�ــس  من  جيد  مب�ستوى  امل�سريف  اجلهاز 

وزيــادة  النفط  اأ�سعار  ارتفاع  واأدى  والربحية، 

املالية  يف  كبرية  فوائ�س  حتقيق  اإىل  اإنتاجه 

ارتفعت  كــمــا  واحلــ�ــســاب اخلـــارجـــي،  الــعــامــة 

الحتياطات الدولية.

املحققة  النفط  اأ�ــســعــار  ارتفعت  هــذا،  ومــع 

لتعادل ر�سيد املالية العامة نتيجة لقوة منو الإنفاق 

العام وات�ساًقا مع نظام ربط �سعر ال�سرف ظلت 

اأو�ساع ال�سيا�سة النقدية دون تغيري.

و�سيظل منو القطاع غري النفطي يلقى دعًما 

التحتية  البنية  جمال  يف  الكبرية  امل�ساريع  من 

اأن  ال�سندوق  وتوقع  الإ�سكان،  على  والإنــفــاق 

يظل الت�سخم مكبوًحا.

وي�سكل �سغار ال�سن ن�سبة كبرية من �سكان 

التعليم،  من  متزايًدا  ق�سًطا  وينالون  اململكة، 

وموا�سلة  النمو  لدعم  هائلة  فر�سة  و�ستتوافر 

من  اأعـــداد  تــزايــد  مــع  املعي�سة  م�ستويات  رفــع 

يبلغون �سن العمل.

النقد:  �سندوق  قــال  اخللفية   هــذه  وعلى 

»تركز ال�سيا�سات احلكومية على زيادة توظيف 

احلاجة  وتلبية  اخلا�س،  القطاع  يف  املواطنن 

اإىل ال�سكن وحت�سن البنية التحية للنقل، وتنويع 

الن�ساط القت�سادي«.

ـــرون الــتــنــفــيــذيــون بـــــالأداء  ـــدي ورحــــب امل

على  يركز  الذي  لل�سعودية،  القوي  القت�سادي 

اإيجابية  النمو  اآفــاق  تزال  ول  قوية،  اأ�سا�سيات 

على  اأ�سا�سية  ب�سفة  وترتكز  متوازية  واملخاطر 

�سوق النفط العاملية.

يف  املوؤثر  ال�سعودية  بــدور  املديرون  واأ�ساد 

النفط  �سوق  يف  لال�ستقرار  واملحقق  النظام 

العاملية ومب�ساعداتها املالية ال�سخية للبلدان يف 

املنطقة وخارجها.

قــوي،  لل�سعودية  ــايل  امل املــركــز  اأن  ـــروا،  وذك

اإىل  يــن  الــدَّ ن�سب  اأدنــى  من  واحـــًدا  ت�سجل  حيث 

املالية  يف  فوائ�س  واأكــرب  املحلي  الناجت  اإجمايل 

العامة على م�ستوى العامل. وقالوا: اإن اإبطاء وترية 

ــرادات  الإي وزيــادة  الوقت  مبــرور  احلكومة  اإنفاق 

على  احلــفــاظ  يف  مفيًدا  �سيكون  النفطية؛  غــري 

الحتياطات الوقائية على م�ستوى املالية العامة.
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طلب  على  املوافقة  املت�سمن  الهيئة  جمل�س  قــرار  �سدور  املالية  ال�سوق  هيئة  اأعلنت 

 )250.000.000( من  مالها  راأ�س  زيادة  املزرعة(  )اأ�سواق  للت�سويق  ال�سعودية  ال�سركة 

ريال اإىل )350.000.000( ريال وذلك مبنح �سهمن جمانين مقابل كل )5( اأ�سهم قائمة 

ميلكها امل�ساهمون املقيدون ب�سجل امل�ساهمن بنهاية تداول يوم انعقاد اجلمعية العامة غري 

العادية، على اأن ت�سدد قيمة الزيادة يف راأ�س املال عن طريق حتويل مبلغ )100.000.000( 

ريال من بند »الرباح املبقاة«، وبالتايل يزداد عدد الأ�سهم من )25.000.000( �سهم اإىل 

)35.000.000( �سهم، بزيادة قدرها )10.000.000( �سهم.

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

غري العادية.

فر�ست هيئة ال�سوق املالية عدة غرامات 

املعمول  الأنظمة  خالفت  �سركات  على  مالية 

النحو  على  وذلــك  ال�سعودية  ال�سوق  يف  بها 

التايل:

مـــقـــدارهـــا  مـــالـــيـــة  غــــرامــــة  ـــر�ـــس  ف  •
ال�سركة  على  ــال،  ري اآلف  ع�سرة   )10.000(

»�سايكو«،  التعاوين  للتاأمن  ال�سعودية  العربية 

من  الأربــعــن  املــادة  من  )اأ(  الفقرة  ملخالفتها 

من   )8( والفقرة  والإدراج،  الت�سجيل  قواعد 

التعليمات اخلا�سة باإعالنات ال�سركات نتائجها 

بــاإعــالنــات  اخلــا�ــســة  التعليمات  مــن  املــالــيــة، 

ال�سوق  اأ�سهمها يف  املدرجة  امل�ساهمة  ال�سركات 

اإعالنها  يف  ذكــرهــا  لــعــدم  ال�سعودية،  املــالــيــة 

يف  املنتهية  للفرتة  الأولــيــة  املالية  نتائجها  عن 

يف  املــوؤثــرة  الأ�ــســبــاب  جميع  2013/12/31م، 

حتقيقها خ�سائر للربع الرابع من العام 2013م 

مقارنًة بتحقيقها اأرباًحا للفرتة املماثلة من العام ال�سابق.

�سركة  على  ريــال،  اآلف  ع�سرة   )10.000( مقدارها  مالية  غرامة   •
املــادة  من  )ب(  الفقرة  ملخالفتها  والت�سويق،  لالأبحاث  ال�سعودية  املجموعة 

الأربعن من قواعد الت�سجيل والإدراج، لتاأخرها يف الإف�ساح للجمهور عن دعوة 

م�ساهميها حل�سور اجتماع اجلمعية العامة العادية، اإذ مل تعلن عن ذلك اإل قبل 

اأقل من �ساعتن من بداية فرتة التداول بتاريخ 2014/03/30م.

�سركة  على  ريــال،  اآلف  ع�سرة   )10.000( مقدارها  مالية  غرامة   •
اأك�سا للتاأمن التعاوين، ملخالفتها الفقرة )اأ( من املادة الأربعن من قواعد 

التعليمات  من  )اأ(  الفقرة  من   )5( الفرعية  والفقرة  والإدراج،  الت�سجيل 

العامة التي يجب على ال�سركات مراعاتها عند ن�سر اإعالناتها من التعليمات 

ــات  ــرك ــس ــ� اخلـــا�ـــســـة بــــاإعــــالنــــات ال

ال�سوق  يف  اأ�سهمها  املدرجة  امل�ساهمة 

ال�سركة  لإفــ�ــســاح  الــ�ــســعــوديــة،  املــالــيــة 

مببالغ  تتعلق  �سحيحة  غري  معلومات  عن 

التعامالت مع اأطراف ذات عالقة يف اإعالنها 

يف موقع ال�سوق املالية ال�سعودية »تداول« بتاريخ 

بت�سحيحه  قامت  والـــذي  2014/03/13م، 

املالية  ال�سوق  موقع  يف  ت�سحيحي  اإعــالن  يف 

ال�سعودية »تداول« يف تاريخ 2014/03/16م.

 )10.000( مــقــدارهــا  مــالــيــة  غــرامــة   •
املدينة  اإعــمــار  �سركة  على  ريـــال،  اآلف  ع�سرة 

املادة  من  )ب(  الفقرة  ملخالفتها  القت�سادية، 

الأربعن من قواعد الت�سجيل والإدراج، لتاأخرها 

م�ساهميها  دعـــوة  عــن  للجمهور  الإفــ�ــســاح  يف 

مل  اإذ  العادية،  العامة  اجلمعية  اجتماع  حل�سور 

تعلن عن ذلك اإل قبل اأقل من �ساعتن من بداية 

فرتة التداول بتاريخ 2014/05/01م.

البنك  على  ريــال،  األــف  �ستون   )60.000( مقدارها  مالية  غرامة   •
ال�سعودي لال�ستثمار، لرتكابه خمالفتن للفقرة )ب( من املادة الأربعن من 

اجتماع  نتائج  عن  للجمهور  الإف�ساح  يف  لتاأخره  والإدراج،  الت�سجيل  قواعد 

اجلمعية العامة غري العادية التي ت�سمنت املوافقة على زيادة راأ�س ماله من 

اآلف  اإىل )6.000( �ستة  اآلف وخم�س مائة مليون ريال  )5.500( خم�سة 

0.80( ريال لل�سهم  اأرباح نقدية بواقع )  مليون ريال، واملوافقة على توزيع 

للفرتة  الأولــيــة  املالية  نتائجه  عن  للجمهور  الإف�ساح  يف  وتــاأخــره  الــواحــد، 

اأقل من �ساعتن  اإل قبل  يعلن عن ذلك  اإذ مل  2014/03/31م،  املنتهية يف 

بتاريخ 2014/04/02م، وتاريخ 2014/04/03م.

زيادة رأس مال )أسواق المزرعة( 
عبر منح أسهم مجانية

غرامات مالية بحق شركات خالفت أنظمة السوق المالية
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اقتصاديات

إنشاء ثالثة مصارف إسالمية في تركيا بحلول 2015

تسويق أول إصدار لصكوك إسالمية في هونغ كونغ
عن  كــونــغ  هــونــغ  يف  املــالــيــة  دائــــرة  ك�سفت 

اإ�سالمية  ل�سكوك  الأول  اإ�سدارها  ت�سويق  نيتها 

هذه  على  املتزايد  الــدويل  الإقــبــال  مع  للتما�سي 

ل  دول  يف  ال�سريعة  مع  املتوافقة  املالية  الأدوات 

ي�سكل امل�سلمون غالبية بن �سكانها.

�سيتيح  الإ�ـــســـدار  هـــذا  اأن  حمــلــلــون  ـــرى  وي

مبا  م�ستقباًل،  الإ�ــســدارات  من  للمزيد  الفر�سة 

الأ�سواق  بن  املناف�سة  على  القدرة  البالد  مينح 

يف  متويل  وتوفري  الإ�سالمية  لل�سكوك  الدولية 

الوقت نف�سه.

التي  الأوىل  الغربية  الدولة  بريطانيا  وكانت 

يونيو  يف  وذلك  اإ�سالمية،  �سكوك  اإ�سدار  اأعلنت 

املا�سي، لتجتذب طلبات باأكر من ثالثة مليارات 

قيمتها  تــتــجــاوز  مل  الــتــي  ال�سكوك  على  دولر 

لحًقا  لوك�سمبورغ  واأ�سدرت  دولر،  مليون   200

اأرا�سيها،  على  ال�سكوك  تلك  تنظيم  ت�سريعات 

يف حن اأعربت جنوب اإفريقيا عن اهتمامها بها.

قانوًنا  اأقـــرت  قــد  فكانت  كــونــغ،  هــونــغ  اأمـــا 

الإ�سالمية  ال�سكوك  باإ�سدار  حلكومتها  ي�سمح 

يف مار�س املا�سي، وقامت احلكومة يف امل�ستعمرة 

الربيطانية ال�سابقة التي عادت لل�سيادة ال�سينية 

لت�سهيل  ال�سريبي  قانونها  �سنوات  بتعديل  قبل 

الإ�سدارات املماثلة.

تن�سيق  مهمة  كونغ  هونغ  حكومة  اأوكلت  وقد 

 »HSBC« الإ�سدار لعدد من امل�سارف من بينها

ت�سعري  يــتــم  اأن  عــلــى  ــارتــرد«،  ــس ــ� ت ــانــدرد  ــت و»�ــس

ال�سكوك بالدولر.

احلكومي  الــرتكــي  ــزراعــة«  ال »بنك  افتتح 

امل�سرفية،  لعملياته  اإ�ــســالمــيــة  ذراًعــــا 

لتاأ�سي�س  احلــكــومــة  خطة  �سمن 

تعمل  ر�سمية  مــ�ــســارف  ثــالثــة 

وفًقا لل�سريعة.

الــزراعــة«  »بنك  وتــقــدم 

-اأكرب م�سرف مقر�س يف 

تركيا- ر�سمًيا بطلب اإن�ساء 

امل�سرفية  لــالأعــمــال  فـــرع 

املتوافقة مع ال�سريعة الإ�سالمية، 

م�سارف  ثالثة  لتاأ�سي�س  احلكومة  خطط  مع  بالتزامن 

اإ�سالمية كبرية بحلول نهاية عام 2015، يف تطور ياأتي بعد اأيام على 

اإعالن امل�سرف انهيار مفاو�ساته لال�ستحواذ على »بنك اآ�سيا« اأحد 

اأكرب امل�سارف الإ�سالمية برتكيا.

بعد  بداأت  قد  امل�سرفن  بن  الر�سمية  غري  املفاو�سات  وكانت 

انهيار مفاو�سات مماثلة مع »م�سرف قطر الإ�سالمي«.

وتقول احلكومة الرتكية اإن �سبب اإن�ساء ثالثة م�سارف اإ�سالمية 

حكومية قريًبا يكمن يف اأنها �ستعمل كنوافذ متوافقة مع ال�سريعة اإىل 

جانب امل�سارف التقليدية التي متتلكها، وهي »بنك الزراعة« و«بنك 

هلك« و«بنك فاكيف«، علًما اأن هناك اأربعة م�سارف اإ�سالمية تعمل 

حالًيا برتكيا بينها »بنك الربكة« و«بنك اآ�سيا« و»بنك تركيا فينن�س«.
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اأكد حممد عي�سى وزير ال�سوؤون الدينية والأوقاف اجلزائري، اأن وزارته ب�سدد 

ال�سباب  منح  لت�سهيل  والفتاوى  الرخ�س  عن  البحث  هدفه  فقهي  جممع  اإن�ساء 

القرو�س البنكية يف اإطار ال�سريعة الإ�سالمية.

اآراءه وتوجيهاته  اأن الوزارة تهيئ لإن�ساء املجمع الفقهي الذي �سي�سدر  وذكر الوزير 

الذي يريد  ال�سباب  املجتمع وبخا�سة  واإحباط معنويات  الت�سوي�س  الكف عن  اأجل  وفتاواه من 

العمل وال�ستثمار مراعًيا اأحكام ال�سريعة الإ�سالمية.

و�سدد الوزير على �سرورة الكف عن تقدمي بدائل ت�سجع على ال�ستثمار يف ال�سوق املوازية 

التي تنهك القت�ساد الوطني، داعًيا اإىل ا�ستعمال اخلربة والعقل والذكاء الب�سري امل�سريف من 

اأجل اأن تعمل البنوك يف اإطار اأحكام الدين الإ�سالمي. 

ال�ساحة  على  الفاعلن  كل  اجلزائرية،  الأنباء  وكالة  اأوردتــه  ملا  وفًقا  عي�سى،  حممد  ودعا 

الوطنية واخلرباء من خارج اجلزائر اإىل توحيد جهودهم داخل هذه الهيئة التي تهدف كذلك 

اإىل البحث عن احللول يف فتاوى ال�سرع التي توؤ�س�س وتبني ول تهدم من اأجل جعل امل�سلم يعي�س 

ع�سره وهو يحرتم دينه.

واأو�سح الوزير اجلزائري اأن بالده كغريها من البلدان تعي�س ظروًفا بالنكفاء على البحث 

بكنف ال�سريعة الإ�سالمية عن حلول يندمج من خاللها ال�سباب واملجتمع يف الإنتاج والعمل وبث 

الرفاه يف املجتمع. 

املاأمون  حممد  ال�سيخ  اجلــزائــري،  الربكة  لبنك  ال�سرعية  الهيئة  رئي�س  اأكــد  جانبه  ومن 

القا�سمي احل�سني، اأن ال�سريعة الإ�سالمية »ل ت�سكل عائًقا للنمو القت�سادي« واأن مبادئها مطبقة 

حالًيا يف اجلزائر وكل امل�ساكل الذي يعرفها هذا املجال ميكن اأن حتل بالجتهاد الفقهي.

يف الجزائر..
إنشاء مجمع فقهي لمنح قروض بنكية تتوافق والشريعة اإلسالمية

تقدمي  على  الـــدويل  النقد  �سندوق  وافـــق 

دولر  مليون   217.5 بقيمة  ائتمانية  �سريحة 

لتون�س، التي تقيدت بجميع �سروط برنامج املنح 

الرغم  على  الهيكلية  الإ�سالحات  ذلك  يف  مبا 

من و�سعها القت�سادي ال�سعب وارتفاع معدلت 

البطالة.

اإجمايل  يرتفع  بذلك  اإنــه  ال�سندوق  وقــال 

مبقت�سى  لتون�س  قدمها  الــتــي  الأمــــوال  حجم 

برنامج الإقرا�س اإىل حوايل 1.1 مليار دولر.

على  املا�سي  العام  النقد  �سندوق  ووافــق 

مدته  اإقــرا�ــس  برنامج  خــالل  مــن  تون�س  دعــم 

عامان وقيمته حوايل 1.74 مليار دولر. 

ويف املقابل وافقت تون�س على اتباع �سيا�سات 

اقت�سادية معينة مثل اإبقاء عجز امليزانية حتت 

اأكر  الأجنبي  ال�سرف  �سوق  وجعل  ال�سيطرة 

مرونة.

أكثر من 200 مليون دوالر لتونس من البنك الدولي
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اقتصاديات

الحتــادي  الحتياط  بنك  رئي�سة  يلن  جانيت  اأكــدت 

الأمريكي )امل�سرف املركزي( اأن اأ�سواق العمل يف البالد 

ل زالت تعاين اآثار الأزمة املالية الأخرية، م�سيفة اأنه يجب 

على البنك اأن يتحرك بحذر عند حتديد موعد رفع ن�سبة 

الفائدة على القرو�س.

درا�ستها  تتم  اأن  ينبغي  الآثـــار  هــذه  اأن  يلن  واأكـــدت 

والتدقيق فيها ملعرفة اآثارها امل�ستقبلية.

ويف كلمة لها خالل املوؤمتر الحتادي ال�سنوي يف ولية 

اأن معدل البطالة  اأ�سباب اعتقادها  اأو�سحت يلن  وايومنغ 

وحده ل يكفي لتقييم قوة �سوق الوظائف الأمريكية، م�سرية 

املا�سية  اخلم�س  ال�سنوات  خالل  القت�ساد  تعر  اأن  اإىل 

ترك مالين العمال يف وظائف موؤقتة وهو ما ل يظهر اأثره 

على معدل البطالة.

قرب  القيا�سية  الفائدة  اأ�سعار  املركزي  البنك  واأبقى 

رفع  قبل  �سينتظر  اإنــه  وقــال   2008 دي�سمرب  منذ  ال�سفر 

الفائدة كثرًيا من الوقت بعد اإنهاء برنامج التي�سري النقدي 

التحفيزي يف اأكتوبر املقبل.

تراجع  اأو�سحت  قد  الأخــرية  الإح�ساءات  وكانت 

بلغ  التوقعات، حيث  من  اأ�سرع  بوترية  البطالة  معدل 

معدل البطالة بن الأمريكين نحو 6 يف املئة.

»االحتياط األمريكي« 
يحذر »المركزي« من 
التسرع برفع نسبة 

الفائدة على القروض 

»بيميكس« المكسيكية تعمل 
ألول مرة مع شركات نفط أجنبية

بعد 75 عامًا من االحتكار الحكومي

يبلغ  اأن  للدولة  اململوكة  املك�سيكية  النفطية  بيميك�س  �سركة  توقعت 

متو�سط اإنتاجها من النفط اخلام 2.4 مليون برميل يومًيا يف 2015 فيما 

�ستكون اأول زيادة يف اإنتاج ال�سركة يف اأكر من ع�سر �سنوات.

كما توقعت ال�سركة اأن يهبط اإنتاجها من الغاز الطبيعي باأكر من %12 

يف العام القادم.

يف  والإنــتــاج  ال�ستك�ساف  عمليات  رئي�س  هرنانديز  جو�ستافو  وقــال 

بيميك�س اإن من املتوقع اأن يبلع اإنتاج الغاز الطبيعي 5.7 مليار قدم مكعبة 

يومًيا يف 2015. 

6.5 مليار قدم مكعبة  الإنتاج  بلغ متو�سط  العام احلايل  ومنذ بداية 

يومًيا وفًقا لبيانات بيميك�س.

يت�سمن  ال�سهر  هذا  قانوًنا  نيتو  بينا  انريكي  املك�سيكي  الرئي�س  ووقع 

العنا�سر النهائية لإ�سالح �سامل لقطاع الطاقة بهدف وقف تراجع اإنتاج 

اخلام واجتذاب مليارات الدولرات من ال�ستثمارات اخلا�سة اإىل القطاع. 

و�سيكون  لبيميك�س  عاًما   75 عليه  م�سى  احتكاًرا  الإ�ــســالح  وينهي 

مبقدورها الآن الدخول لأول مرة يف م�ساريع م�سرتكة مع �سركات نفطية 

اأجنبية.

وخف�ست بيميك�س اأخرًيا توقعاتها لإنتاج النفط لعام 2014 مع �سعيها 

اإىل تقديرات اأكر دقة لإنتاجها.

امل�سرف املركزي الأمريكي
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املــواد  من  املعرو�س  تقل�س  على  لل�سيطرة  حماولة  يف 

جديد  نظام  تطبيق  فنزويال  اأعلنت  وتهريبها،  الغذائية 

يفر�س احل�سول على ب�سمات الأ�سابع يف املتاجر وذلك ملنع 

كبرية من  كميات  �سراء  الأ�سرة من  اأو  ال�سخ�س  نف�س  قيام 

نف�س ال�سلعة ملنع تخزينها اأو تهريبها اإىل ال�سوق ال�سوداء.

وتقول احلكومة الفنزويلية اإن اأكر من 40 باملئة من 

الب�سائع وال�سلع الغذائية التي تباع يف ال�سوق املحلية يتم 

تهريبها اإىل كولومبيا املجاورة حيث يت�ساعف �سعرها عدة 

مرات.

يتم  التي  الب�سائع  »حجم  اإن  ع�سكري  متحدث  وقال 

تهريبها اإىل كولومبيا تكفي مللء اأرفف املتاجر يف فنزويال«.

وال�سلع ال�ستهالكية  الغذائية  الإمدادات  وكان نق�س 

قد اأدى لندلع مظاهرات كربى يف الوليات الواقعة غرب 

فنزويال يف مطلع العام اجلاري.

ود�سنت احلكومة الفنزويلية حملة �سد املهربن على 

ن�سرت  حيث  املا�سي،  ال�سهر  مطلع  كولومبيا  مع  احلدود 

األــف جندي على طــول خــط احلـــدود، كما   17 اأكــر مــن 

اأغلقت املعابر احلدودية خالل �ساعات امل�ساء.

للنظام اجلديد  رف�سها  املعار�سة  اأعلنت  من جانبها 

موؤكدة اأنه يك�سف اأن احلكومة تتعامل مع ال�سعب على اأنه 

حفنة من الل�سو�س.

للحرية  انتهاًكا  ميثل  ــه  اإن للقرار  منتقدون  ويــقــول 

يف  خ�سو�سياتهم  ملعرفة  وو�سيلة  للمواطنن  ال�سخ�سية 

ال�سراء والطعام.

نظام جديد لمنع 
تهريب األغذية إلى 

كولمبيا.. أو تهريبها 
إلى السوق السوداء

تغريم 12 شركة قطع غيار 200 
مليون دوالر لتالعبها باألسعار 

فنزويال..
الصني..

�سد  حملة  �سمن 

ــات مــتــعــددة  ــرك ــس ــ� ال

اجلـــنـــ�ـــســـيـــات الـــتـــي 

ــــت الـــقـــوانـــن  خــــرق

الـــ�ـــســـيـــنـــيـــة �ــســد 

تعر�ست  الحــتــكــار، 

قطع  �ــســركــات  عــــدة 

يابانية  �سيارات  غيار 

مالية  لغرامات  كربى 

ــخــمــة لــتــالعــبــهــا  �ــس

بالأ�سعار، وبلغت الغرامات 1.24 مليار يوان، )حوايل 202 مليون دولر(.

وكانتا �سركتا �سوميتومو اإلكرتيك، وميت�سوبي�سي اإلكرتيك اليابانيتن من 

بن ال�سركات التي فر�ست عليها غرامات كبرية.

التي  اليابانية  ال�سركات  اإن  والإ�سالح  للتنمية  الوطنية  اللجنة  وقالت 

ال�سيارات،  قطع  باأ�سعار  مقبول  غري  ب�سكل  تالعبت  �سركة   12 عددها  بلغ 

واملركبات الكاملة، وقطع الغيار.

وقالت وكالة »�سي �سي تي يف« احلكومية اإن هذه الغرامات هي الأكرب يف 

تاريخ ال�سن منذ تطبيق قانون مكافحة الحتكار.

وبح�سب قانون مكافحة الحتكار، الذي �سدر عام 2008، يحق لل�سلطات 

عائداتها  من  املئة  يف  ع�سرة  اإىل  ي�سل  قد  مبا  ال�سركات  تغرمي  ال�سينية 

ال�سنوية.

م�سنعو  وخ�سع  وقد  العامل،  يف  لل�سيارات  الأكــرب  ال�سوق  ال�سن  وتعد 

ال�سيارات لرقابة �سديدة بعد ظهور اتهامات بتحقيق اأرباح كبرية عن طريق 

زيادة الأ�سعار على امل�ستهلكن.

اأدينت  وقالت وكالة �سينخوا ال�سينية لالأنباء اإن �سركة مر�سيد�س-بنز 

بالتالعب باأ�سعار تكلفة قطع الغيار.

دبليو،  اإم  بي  بينها  من  كربى،  �سيارات  �سركات  التهامات  طالت  كما 

واأودي، وكري�سلر. ومل يعلن عن فر�س غرامات على اأي منها حتى الآن.

ال�سركات  اأداء  ب�ساأن  حتقيقات  اأجــرت  اإنها  ال�سينية  احلكومة  وقالت 

الأجنبية، كجزء من خطتها العامة للق�ساء على الف�ساد.

متعددة اجلن�سيات يف جمالت  �سركات  املا�سي، خ�سعت  العام  وخالل 

الأدوية، والتكنولوجيا، والأغذية، لأ�سكال حمددة من املراقبة.

من  اأجنبية  �سركات  �ست  على  غرامات  فر�ست  املا�سي،  اأغ�سط�س  ويف 

م�سنعي لنب الأطفال ب�سبب التالعب بالأ�سعار.

من  الأجنبية  ال�سركات  خمـــاوف  زادت  الــغــرامــات،  لتكرار  ونتيجة 

ا�ستهداف ال�سلطات ال�سينية لها، لكن ال�سلطات ال�سينية قالت اإنها ل متيز 

بن ال�سركات املحلية والأجنبية.
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اقتصاديات

والوكالة  العربي  النقد  �سندوق  اأبرم 

تفاهم  مذكرة  الــدويل  للتعاون  اليابانية 

بن  امل�سرتك  للتعاون  عمل  اإطــار  لتحديد 

املوؤ�س�ستن يف املنطقة العربية.

بن  الــتــعــاون  مــن  املــزيــد  و�سي�سمح 

بتعظيم  العربية،  املنطقة  يف  املوؤ�س�ستن 

اخلربات  بن  والتكامل  ال�ستفادة  فر�س 

خلدمة  منهما،  لــكــل  الن�سبية  واملـــزايـــا 

املنطقة،  يف  التنمية  واأغرا�س  احتياجات 

توفري  املــوؤ�ــســ�ــســتــان يف  �ــســتــتــعــاون  حــيــث 

يف  القدرات  وبناء  الفني  الدعم  خدمات 

الأن�سطة واملجالت ذات الهتمام امل�سرتك للدول العربية الأع�ساء ل�سندوق 

النقد العربي، وذلك بال�ستفادة من خربة �سندوق النقد العربي الطويلة يف 

متعددة  الفنية يف جمالت  الدويل  للتعاون  اليابانية  الوكالة  املنطقة وخربة 

من الأن�سطة امل�سرتكة.

 وقال اكيهيكو تاناكا، رئي�س الوكالة اليابانية للتعاون الدويل: »اإن مذكرة 

بن  حمــددة  عمل  برامج  ملناق�سة  طيبة  بداية  نقطة  �ستكون  هذه  التفاهم 

املوؤ�س�ستن لتعزيز امل�ساعدة يف بناء القدرات وتطوير القطاع املايل العربي«.

املدير  احلميدي،  عبداهلل  بن  عبدالرحمن  الدكتور  اأ�سار  جانبه   ومن 

العام رئي�س جمل�س اإدارة �سندوق النقد العربي، اإىل اأن تطوير القطاع املايل 

وامل�سريف واأ�سواق املال وتوفري فر�س التدريب وبناء القدرات هي من �سلب 

�سندوق  واأولــويــات  اهتمامات 

التنمية  لــدعــم  الــعــربــي  النقد 

تطلعه  موؤكًدا  العربية،  املنطقة  يف 

املوؤ�س�سات  مع  التعاون  وتكثيف  لتعميق 

الدولية مل�ساعدة الدول العربية على تلبية 

الحتياجات املتزايدة للتنمية لديها، واأن 

التعاون مع الوكالة اليابانية »جايكا« ياأتي 

يف هذا ال�سياق، منوًها باخلربة واجلهود 

يف  العربية  املنطقة  يف  للوكالة  الكبرية 

جمالت التنمية املتعددة.

ــاون بـــن املــوؤ�ــســ�ــســتــن  ــع ــت ويــ�ــســمــل ال

امل�ساركة يف بعثات م�سرتكة للم�سورة الفنية واإطالق برامج م�سرتكة للتدريب، 

وتعزيز تبادل املعلومات وتن�سيق ال�سيا�سات، بهدف امل�ساهمة يف دعم التنمية 

القت�سادية وال�ستقرار املايل يف املنطقة.

النقدي  التكامل  اأ�س�س  تعزيز  على  العربي  النقد  �سندوق  ويعمل  هذا 

لالقت�سادات العربية، ويقدم الدعم املايل والفني لالإ�سالحات القت�سادية 

النمو.  فر�س  وحت�سن  التنمية  لدعم  العربية  الــدول  بها  تقوم  التي  واملالية 

اأكر وكالت  الدويل، واحدة من  للتعاون  اليابانية  الوكالة  تعترب  املقابل  ويف 

التنمية الدولية ن�ساًطا يف املنطقة العربية تعمل على تلبية احتياجات التنمية 

الراهنة  القت�سادية  التحديات  �سوء  يف  وبخا�سة  العربية،  للدول  املتزايدة 

التي تواجهها دول املنطقة.

اتفاقية شراكة جديدة بين صندوق النقد العربي والوكالة اليابانية للتعاون الدولي 

أكثر من 100 دولة 
تشارك في جائزة زايد 

لطاقة المستقبل
اأعلنت جائزة زايد لطاقة امل�ستقبل، عن ا�ستالم اللجنة 

جلائزة  تر�سيًحا  و514  للم�ساركة  طلًبا   597 لها  املنظمة 

106 دول حول العامل،  »اأف�سل اإجناز �سخ�سي لالأفراد« من 

وهــو الــرقــم الأكـــرب على الإطـــالق يف تــاريــخ اجلــائــزة منذ 

انطالقها قبل �سبعة اأعوام. 

وي�سري حتليل اأويل لطلبات امل�ساركة لدورة عام 2015 من 

اجلائزة، عند مقارنتها بدورة عام 2014، اإىل ارتفاعها على 

امل�ستوى العاملي بن�سبة 26%، ومت ا�ستالم 120 طلًبا من دول 

اأمريكا الالتينية وحدها. 

الثانوية  »املدار�س  فئة  �سمن  الطلبات  حجم  ارتفع  كما 

العاملية« بن�سبة 17%، مع زيادة بن�سبة 75% لطلبات امل�ساركة 

يف هذه الفئة من دول جزر املحيط الهادئ واأ�سرتاليا. 
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اتساع الفجوة بين رواتب مديري الشركات والموظفين مئات المرات
بورصة لندن..

ارتفاًعا  الربيطانية  �سنرت«  باي  »هاي  جمعية  عن  �سادر  تقرير  اأظهر 

هائاًل يف رواتب مديري ال�سركات املطروحة اأ�سهمها يف بور�سة لندن باملقارنة 

مع غالبية املوظفن الربيطانين خالل العقود الثالثة الأخرية، مو�سحة اأن 

الفارق يف الأجور يف عام 1998 كان »1 اإىل 47«.

مطروحة  �سركة  كل  يف  اجلمعية  قارنت  النتيجة  هــذه  اإىل  وللتو�سل 

اأ�سهمها يف البور�سة الأجر الكامل املعلن للمدير العام )مع العنا�سر املتقلبة( 

مع متو�سط اأجر موظف ال�سركة نف�سها.

كان  للمطاعم  »كومبا�س«  ملجموعة  العام  املدير  راتب  اإن  قالت  وكمثال 

حواىل 5.5 مليون جنيه ا�سرتليني )6.85 مليون يورو( يف عام 2013، اأي 

418 مرة متو�سط اأجر موظف يف املجموعة.

اأما املدير العام ل�سركة امل�سروبات الكحولية »�ساب ميللر«، األن كالرك 

مرة   360 اأي  يورو(  مليون  ا�سرتليني )8.1  مليون جنيه   6.5 تقا�سى  فقد 

متو�سط موظف حتت اإدارته.

الر�سمية  »الأرقــام  ديبورا هارغريفز،  �سنرت«،  باي  »هاي  وقالت مديرة 

تظهر اأن اأجور العمال العادين ترتاجع اإل اأن املعاناة ل تطال اجلميع«.

واأ�سافت هارغريفز »يربز �سعور عميق بالظلم عندما يتقا�سى املديرون 

مئات املرات اأكر من اليد العاملة« داعية احلكومة الربيطانية اإىل »اتخاذ 

اإجراءات جذرية لبناء اقت�ساد عادل ميكن للنا�س العادين الثقة به«.

وت�سرح ال�سركات املطروحة اأ�سهمها يف البور�سة عن اأجور مديريها التي 

تت�سمن الراتب والعالوات وبع�س العنا�سر الأخرى املتقلبة.

ياأتي ذلك يف وقت  ل تزال فيه اململكة املتحدة حتتفظ مبكانتها كمقر 

عام،  ب�سكل  الأجنبية  لال�ستثمارات  اأوىل  وكوجهة  الأعمال  وتداول  لتاأ�سي�س 

واخلليجية ب�سكل خا�س، بح�سب اأحد التقارير القت�سادية.

للتجارة  الربيطانية  الهيئة  يف  ال�ستثمار  جمموعة  تقرير  وبح�سب 

العامل  18% يف  بن�سبة  ال�ستثمارات  انخف�ست هذه  اأنه يف حن  وال�ستثمار، 

يف عام 2013، �سهدت ارتفاًعا ملحوًظا يف اململكة املتحدة بن�سبة 22% لنف�س 

العام.

العامل،  اأقطار  خمتلف  من  الأعمال  رواد  ا�ستقطاب  اأن  التقرير  واأكــد 

ومن بينها دول اخلليج، اإىل اململكة املتحدة يندرج �سمن ا�سرتاتيجية الهيئة 

واجتذاب  العمل،  فر�س  خلق  يف  ت�سهم  اإذ  وال�ستثمار،  للتجارة  الربيطانية 

ال�ستثمارات الأجنبية واإحداث تاأثري تراكمي كبري على القت�ساد ككل.

ويف هذا ال�سياق تبنت احلكومة الربيطانية خطوات تناف�سية متثلت يف 

 ،2015 اأبريل  بحلول   %20 اإىل  لت�سل  التجارية  لل�سريبة  تدريجي  تخفي�س 

ا جمموعة  لت�سبح الأدنى يف الدول ال�سناعية ال�سبع الكربى، كما توفر اأي�سً

من الربامج ال�ستثمارية لل�سركات بر�سوم �سرائبية خمف�سة.

والرقمية  التقنية  املجالت  يف  والتطوير  الأبحاث  �سركات  حتظى  كما 

تقوم  ا�سرتليني  جنيه  كل  مقابل  اإن  حيث  �سريبية،  بخ�سومات  املتطورة 

باإنفاقه، يتم خ�سم 2.25 جنيه من م�ستحقاتها ال�سريبية.

وازدادت الطلبات �سمن فئة »املوؤ�س�سات 

اإىل  34% لت�سل  بن�سبة  واملتو�سطة«  ال�سغرية 

الطلبات  هــذه  مــن   %35 وكــانــت  طلًبا،   331

واأمريكا  ال�سمالية  اأمريكا  دول  من  اأتــت  قد 

غري  »املنظمات  فئة  �سهدت  بينما  الالتينية. 

احلكومية« ارتفاًعا بن�سبة 39% على الطلبات 

من  بخا�سة  طلًبا،   139 اإىل  لت�سل  امل�ساركة 

اأوروبا والأمريكيتن. وكانت الغالبية العظمى 

»ال�سركات  فئة  يف  امل�ساركة  الطلبات  مــن 

وبخا�سة  اآ�سيا،  قــارة  من  اأتــت  قد  الكبرية« 

اليابان وال�سن. 

ن�سبة  يف  امللحوظة  الزيادة  هذه  وتعك�س 

الرتكيز  اجلــائــزة  فــئــات  كــافــة  يف  الطلبات 

املتجددة،  الطاقة  قطاع  على  الكبري  الــدويل 

الــطــاقــة اجلــديــدة من  لتقرير  وفــًقــا  وذلـــك 

ال�ستثمارات  حجم  اأن  ذكــر  الــذي  بلومربج 

يف قطاع الطاقة النظيفة على م�ستوى العامل 

عام  من  الثاين  الربع  يف   %33 بن�سبة  ارتفع 

2014، مقارنة بالربع الأول من العام نف�سه. 

لعام  العاملية  التوعية  حملة  اإطـــار  ويف 

من  الــعــديــد  يف  اجلـــائـــزة  �ــســاركــت   ،2015

العاملية  والــفــعــالــيــات  احلـــواريـــة  اجلــلــ�ــســات 

مثل  املتجددة،  الطاقة  قطاع  حــول  الــبــارزة 

 2014 كــيــوتــو  الــذكــيــة يف  املــديــنــة  مــعــر�ــس 

الطاقة  لتمويل  بلومربج  وقمة  الــيــابــان،  يف 

للجميع  امل�ستدامة  الطاقة  ومنتدى  اجلديدة، 

يف مدينة نيويورك. 

اجلائزة  من  امل�ستوى  رفيع  وفد  وح�سر 

الفعاليات والجتماعات مع هيئات  عدًدا من 

الالتينية  اأمريكا  دول  يف  رئي�سية  ومنظمات 

العاملية  التوعية  حملة  حظيت  وقد  واإفريقيا. 

ا�ستقطاب  بــهــدف  اجلــائــزة  اأطلقتها  الــتــي 

�سركائها  مــن  بدعم  امل�ساركات  مــن  املــزيــد 

وموؤ�س�سة  الدويل  البنك  مثل  ال�سرتاتيجين 

جل�سات  ا�ست�سافة  عــرب  الــدولــيــة  التمويل 

القطاع  قادة  اأبرز  مع  والجتماعات  النقا�س 

يف الأمريكيتن. 

اأحمد  �سلطان  الدكتور  قال  جانبه  ومن 

اجلــابــر، املــديــر الــعــام جلــائــزة زايــد لطاقة 

امل�ستقبل: »تتو�سع جائزة زايد لطاقة امل�ستقبل 

بف�سل  وذلــك  عــام،  كل  اأكــرب  لت�سل جمهوًرا 

الرتفاع املتنامي يف حجم طلبات امل�ساركة من 

الأ�سواق النا�سئة واخلطوات التي يتم اتخاذها 

ومعاجلة  امل�ستدامة  احللول  لتطبيق  عاملًيا 

املنقطع  الإقبال  واإن  الطاقة.  قطاع  حتديات 

النظري على امل�ساركة يف دورة عام 2015 من 

اجلائزة يعك�س التحول امللمو�س على امل�ستوى 

ا  العاملي يف قطاع الطاقة املتجددة. وهو اأي�سً

قيادتنا  قبل  من  املتوا�سل  لاللتزام  انعكا�س 

احلكيمة يف دولة الإمارات بتمكن املجتمعات 

الإمــارات  يف  ال�ستدامة  ممار�سات  وتطبيق 

وحول العامل«. 

و�سيتم الإعالن عن الفائزين بدورة عام 

يف  امل�ستقبل  لطاقة  زايــد  جائزة  من   2015

حفل توزيع اجلوائز الذي �سُيقام يف 19 يناير 

املقبل بعد انعقاد الحتفال الفتتاحي لأ�سبوع 

اأبوظبي لال�ستدامة.
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شركات التأمين المسؤول األول 
عن حماية مصالح عمالئها

الرياض: »تداول«

يف خطوة من شأنها إعادة تنظيم سوق التأمني السعودي، وحماية عمالء هذا القطاع وحفظ حقوقهم، 
شرعت مؤسسة النقد العربي السعودي »ساما« منذ مطلع شهر »سبتمبر« اجلاري على تطبيق الئحتها 
املتعلقة بحماية عمالء شركات التأمني، وذلك عقب أن منحت »ساما« شركات التأمني وعمالءها خالل 

األسابيع القليلة املاضية فرصة إبداء الرأي حيال هذه الالئحة الصادرة.

»ساما«:

14

أسواق سعودية
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تطبيق الئحة حماية عمالء 
شركات التأمين بدأ منذ مطلع 

»سبتمبر«2014م.

و�سعت موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي على 

الالئحة  بنود  تطبيق  متابعة  م�سوؤولية  عاتقها 

اخلا�سة بحماية عمالء �سركات التاأمن وحفظ 

حقوقهم، ياأتي ذلك يف وقت �سهدت فيه فاتورة 

املركبات  على  والــتــاأمــن  ال�سحي،  الــتــاأمــن 

ارتفاعات ملحوظة خالل ال�سهرين املا�سين.

»�ساما«  لئحة  وبح�سب  ال�سياق،  هذا  ويف 

التي اأ�سدرتها حلماية عمالء �سركات التاأمن، 

التاأمن  �سركات  النقد،  موؤ�س�سة  األزمت  فقد 

املوؤ�س�سة،  املقدمة من  الت�سعري  بتطبيق طريقة 

واإي�ساح حقوق العمالء وم�سوؤولياتها وواجباتها 

جتاههم، وتفا�سيل الأق�ساط والعمولت واأنواع 

املخاطر، واآلية اإنهاء العالقة التاأمينية اأو اإلغاء 

تعامل  على  »�ساما«  ركزت  كما  التاأمن،  وثيقة 

ال�سركات مع عمالئها وفق �سلوكيات حمددة.

ال�سياق:  هــذا  يف  النقد  موؤ�س�سة  وقــالــت 

عن  الأول  املــ�ــســوؤول  تعترب  الــتــاأمــن  »�ــســركــات 

وعــدم  التاأمينية،  عمالئها  م�سالح  حماية 

التمييز بينهم يف حالت تقدمي التعوي�سات على 

اأ�سا�س تف�سيل عرقي اأو ديني اأو جن�س، وحماية 

معلومات  اأي  تقدمي  وعدم  خ�سو�سية عمالئها 

عن اأي عميل دون اأخذ موافقة املوؤ�س�سة«.

تقدمي معلومات �صحيحة

وركزت »�ساما«، يف املبداأ الـ12 من الالئحة 

املالية  املوارد  �سركة  كل  توفري  على  ال�سادرة، 

لتنفيذ  والالزمة  الكافية  والت�سغيلية  والب�سرية 

فيها  املوجودة  املناطق  يف  وخدمتهم  اأعمالها 

الوقت  يف  العمالء  املوؤ�س�سة  طالبت  كما  كافة، 

لل�سركات،  �سحيحة  معلومات  بتقدمي  ــه  ذات

يت�سنى  حتى  لهم  املقدمة  ال�سروط  كل  وقراءة 

تعر�سوا  لــو  بعد  فيما  ال�سكاوى  تــقــدمي  لهم 

لعراقيل من ال�سركة يف تقدمي التعوي�سات.

و�ــســمــلــت املـــبـــادئ جمــمــوعــة اأخـــــرى من 

املنتجات  ت�سويق  بطريقة  تتعلق  الــقــوانــن، 

ونوعية املوظفن املقدمن للخدمات، واآلية بيع 

دون  من  التعوي�سات  تقدمي  وطرق  املنتجات، 

تاأخري للعمالء، والو�سائل التي يتخذها العمالء 

لتقدمي ال�سكاوى.

العمالء،  حماية  مبادئ  لئحة  �سملت  كما 

وامل�ستفيدين  الــعــمــالء  حماية  مــبــادئ  اأبـــرز 

ت�ستهدف  ــتــي  وال الــتــاأمــيــنــيــة،  اخلــدمــات  مــن 

بهم  امل�ستعان  الأطـــراف  جميع  على  تطبيقها 

وامل�ستفيدين،  والــعــمــالء  ال�سركات  قبل  مــن 

وامل�ستفيدين  الأفراد  ال�سركات  عمالء  وت�سمل 

وامل�ستقبلين«. »احلالين 

واأو�سحت »�ساما«، اأنه ينبغي على ال�سركات 

يف  املبادئ  هذه  من  جمانية  ورقية  ن�سخ  توفري 

اأو  التعامل  بداية  يف  للعمالء  وت�سليمها  الفروع 

عند ح�سولهم على منتج اأو خدمة جديدة، كما 

ينبغي اإدراجها على موقع ال�سركة الإلكرتوين.

وبينت الالئحة التي اأ�سدرتها »�ساما«، اأنه 

التاأمن  اإعــادة  اأو  التاأمن  و�سطاء  على  ينبغي 

من  عليه  يح�سلون  عما  لهم  للموؤمن  الإف�ساح 

اخلدمات  مقابل  واأتــعــاب  عمولة  من  ال�سركة 

وثيقة  ــغــاء  اإل حــال  يف  ـــه  واأن يقدمونها،  الــتــي 

ال�سركة  على  فاإن  مدتها  انق�ساء  قبل  التاأمن 

رد جزء ن�سبي من قيمة ال�سرتاك املدفوع عن 

املدة غري املنق�سية من وثيقة التاأمن ح�سب ما 

تن�س عليه الوثيقة.

منو �صوق التاأمني ال�صعودية

يف ال�سياق ذاته، ت�سيطر حمفظة »التاأمن 

التاأمن  �سوق  من  املائة  يف   53 على  ال�سحي« 

»التاأمن  حمفظة  ت�سيطر  حن  يف  ال�سعودية، 

املائة  يف   23 ن�سبته  ما  على  املــركــبــات«،  على 

ــاأمــن يف الـــبـــالد، حــ�ــســب اآخــر  ــت ــن �ــســوق ال م

الإح�ساءات عام 2013.

التطورات  هذه  تاأتي  اأنه  بالذكر،  اجلدير 

عن  ــادرة  �ــس تــقــاريــر  ك�سفته  مــا  خلفية  على 

عن   )AM Best( الئتماين  الت�سنيف  هيئة 

ا�ستمرار �سوق التاأمن واإعادة التاأمن التكافلي 

و�سمال  الأو�سط  ال�سرق  منطقة  يف  والتعاوين 

التباطوؤ  رغــم  النمو،  فر�س  بتقدمي  اإفريقيا 

ال�ستقرار  وعــدم  املالية،  الأ�ــســواق  يف  العاملي 

بتثبيط  يــهــدد  ممــا  املــنــطــقــة،  يف  ال�سيا�سي 

الفر�س بالن�سبة لبع�س ال�سركات.

�سابق  وقت  يف  �سدر  الذي  التقرير  واأ�سار 

ال�سعودية  ال�سوق  اأن  اإىل  املا�سي،  العام  من 

ال�سرق  منطقة  على  الثانية  املرتبة  يف  تــاأتــي 

من  الإمــاراتــيــة  الــتــاأمــن  �سوق  بعد  ــط،  ــس الأو�

ناحية حجم اأق�ساط التاأمن، الذي اقرتب من 

م�ستوى خم�سة مليارات دولر.

الــتــقــريــر اأن حتــافــظ الــ�ــســوق  كــمــا تــوقــع 

الرئي�سة  الأ�سواق  بن  موقعها  على  ال�سعودية 

التقرير  ونوه  املتو�سط،  املدى  على  املنطقة  يف 

اإىل  بالإ�سافة  الت�سريعية،  الأنظمة  تطوير  باأن 

تطبيق التاأمينات الإلزامية، كان له اأثر يف منو 

ال�سوق ال�سعودية.

اأ�سواق التاأمن يف ال�سرق  اأن  وبن التقرير 

منو  قيمة  �سهدت  اإفريقيا  و�سمال  الأو�ــســط 

تباطاأت  حن  يف  الأخــرية،  ال�سنوات  يف  كبرية 

وترية النمو خالل عامي 2011 و2012، ب�سبب 

يف  زيــــادات  حتقق  اأن  الأ�ـــســـواق  معظم  تــوقــع 

باأقل  املكتوبة  التاأمن  اأق�ساط  اإجمايل  جمموع 

كانت  بينما  العام،  لهذا  املائة  يف  خم�سة  من 

املكتوبة  التاأمن  اأق�ساط  اإجمايل  التحركات يف 

»جي بي دبليو« اأكر و�سوًحا يف البلدان املتاأثرة 

عام  النمو  انخف�س  حيث  الــعــربــي،  بالربيع 

2011م مع ظروف جتارية �سعبة عام 2012م.
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عالقات هادئة.. 
ومستقبل اقتصادي واعد

أمريكا الالتينية والخليج..

العالم  ب��دول  الالتينية )اجلنوبية( عن مثيالتها  أمريكا  العالقة بني دول اخلليج ودول  تختلف 
املختلفة، حيث تبدو أكثر تبادلية، ويكثر ذلك يف مجال األمن الغذائي حيث تشكل املساحات الشاسعة 
بتطوير  االهتمام  االثنان  يتشارك  فيما  اخلليج،  لبلدان  واضًحا  ج��ذب  عامل  الالتينية  أمريكا  يف 

تكنولوجيا جديدة والتعاون األكادميي يف مجاالت هامة مثل الطاقة املتجددة وحماية البيئة.

أسواق خليجية
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الدولية  ال�ساحة  يف  مميزة  مكانة  وحتتل  مهمة، 

�سريًكا  لتكون  توؤهلها  كــبــرية  اإمــكــانــات  ومتتلك 

ــا وا�ــســتــثــمــارًيــا لـــدول جمل�س  اقــتــ�ــســادًيــا وجتــاري

عالقات  ت�سهد  اأن  اإىل  تطلعه  عن  معرًبا  التعاون، 

من  املزيد  �سيالك  جمموعة  مع  التعاون  جمل�س 

النمو والتطور مبا يخدم م�سالح اجلانبن.

دول  �سعوب  اإن  التعاون،  جمل�س  اأمــن  وقــال 

اإىل  حاجة  يف  الكاريبي  والبحر  الالتينية  اأمريكا 

توزيع عادل للروة وم�ستوى عال من التعليم وفر�س 

للجميع  �سحي  ونــظــام  غــذائــي  واأمـــن  جيدة  عمل 

وم�ساكن لئقة ومياه �ساحلة لل�سرب.

الإمارات.. واملطالبة بتطوير العالقات

القت�سادية  العالقة  تنامي  اأهمية  وتت�سح 

بن دول اخلليج واأمريكا اجلنوبية يف ت�سريحات 

جاءت موؤخًرا على ل�سان ال�سيخ عبداهلل بن زايد 

اآل نهيان، وزير خارجية الإمارات، اأ�سار عربها 

اإىل اأن ما يربط بن الإمارات والدول العربية من 

جهة وبن دول اأمريكا الالتينية من جهة اأخرى 

هي عالقة دم وتاريخ وثقافة م�سرتكة، وقبل كل 

�سيء عالقة اإن�سانية، جتذرت منذ �سنوات طويلة 

منطقة  اإىل  العربية  لالأ�سر  الأوىل  الهجرات  يف 

ولبنان  و�سوريا  فل�سطن  من  الالتينية  اأمريكا 

واملغرب وغريها من الدول.

الرتكيز  اأهــمــيــة  اإىل  اخلــارجــيــة  وزيـــر  ودعـــا 

العلمي  البحث  يف  التعاون  وتطوير  تكثيف  على 

الالتينية  اأمريكا  ومنطقة  العربية  املنطقة  بن 

املنطقتن،  �سعوب  م�سلحة  فيه  ملــا  والــكــاريــبــي، 

التعاون  تطوير  اإمكانية  البحث يف  »علينا  م�سيًفا: 

يف البحث العلمي وعدم القت�سار يف هذا التعاون 

والتاريخية  والثقافية  القت�سادية  اجلوانب  على 

وال�سيا�سية فقط«.

دول  لبع�س  زيارته  خالل  مل�س  اأنــه  واأو�سح 

ــدة يف  ـــود فــر�ــس عــدي اأمــريــكــا الــالتــيــنــيــة، وج

لدول  لي�س  وغريها  والقت�ساد  التعليم  جمالت 

جمل�س التعاون اخلليجي فقط واإمنا للوطن 

احتياجات  هناك  اأن  موؤكًدا  العربي، 

م�سرتكة  ــرية  ــث ك ــات  ــام ــم ــت واه

يف  املنطقتن  �سكان  بــن 

مطالبات بتكثيف التعاون 
في البحث العلمي بين 

المنطقة العربية ومنطقة 
أمريكا الالتينية والكاريبي.

دول مجلس التعاون حريصة 
على تعزيز التعاون مع 

منظومة أمريكا الالتينية 
ومنطقة البحر الكاريبي.

يف اأواخر ال�سهر املا�سي اأغ�سط�س 2014م، 

العربية  اخلــلــيــج  لـــدول  الــتــعــاون  جمل�س  ن�سر 

ت�سريحات لأمينه العام الدكتور عبداللطيف بن 

را�سد الزياين، اأكد خاللها اهتمام دول جمل�س 

التعاون  عالقات  تعزيز  على  وحر�سها  التعاون 

الالتينية  اأمــريــكــا  منظمة  دول  مــع  املــ�ــســرتك 

ومنطقة البحر الكاريبي.

القائمة  العالقات  اأن  اإىل  الزياين،  واأ�سار 

قطعت  �سيالك  وجمموعة  التعاون  جمل�س  بن 

توطيد  اإىل  ي�سعيان  الطرفن  واأن  بعيًدا،  �سوًطا 

خمتلف  يف  بينهما  والتعاون  ال�سداقة  عالقات 

املجالت.

اإقليمية  لكتلة  املوؤقت  ال�سم  هو  و�سيالك 

اأن�سئت  والكاريبي،  الالتينية  اأمريكا  دول  جتمع 

يف عام 2010م.

�سيالك  دول جمموعة  بــاأن  الــزيــاين،  ونــوه 
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اإىل  املثال  �سبيل  على  م�سرًيا  املجالت،  خمتلف 

املتجددة  للطاقة  م�سدر  م�سروع  دعــم  اأهمية 

بالن�سبة لالإمارات.

وقد لحظ اأنه رغم تطور العالقات الثنائية 

والكاريبي  الالتينية  اأمريكا  ودول  الإمــارات  بن 

التبادل  حجم  اأن  اإل  املا�سين،  العقدين  خالل 

حدود  يف  فهو  املطلوب،  دون  يــزال  ل  التجاري 

اأن  اإىل  مــ�ــســرًيا  فــقــط،  دولر  مــلــيــارات  ــة  ــع اأرب

الهتمام بتح�سن هذا الو�سع، ل ينبغي اأن ياأتي 

من روؤ�ساء الدول واحلكومات العربية، واإمنا من 

موؤ�س�سات القطاع اخلا�س واملوؤ�س�سات الأكادميية 

اإىل رفع  اأبناء العروبة، و�سوًل  لن�سر املعرفة بن 

م�ستوى هذه العالقات.

يعرفون  الــعــرب  ال�سباب  مــن  كــثــرًيا  اإن  ــال  وق

مما  اأكــر  الالتينية  اأمريكا  يف  الريا�سين  اأ�سماء 

دائــرة  تو�سيع  املطلوب  واأن  ريا�سييهم،  يعرفون 

خمتلف  يف  املنطقتن  دول  بــن  والتالقي  املعرفة 

بالن�سبة  اأمــا  اجلميع،  م�سوؤولية  وهــذه  املــجــالت، 

مع  ومميزة  جيدة  بعالقات  تتمتع  فهي  لــالإمــارات 

لها  توجد  حيث  الالتينية،  اأمريكا  دول  من  عــدد 

البريو  يف  وقريًبا  واملك�سيك،  الربازيل  يف  �سفارات 

اإىل جانب بع�س القن�سليات العاملة هناك.

فر�ص التعاون العلمي والتبادل الأكادميي 

اآفــاق  منتدى  انعقاد  كــان  اأخـــرى  جهة  مــن 

ودول  العربي  العامل  بن  امل�ستقبلية  العالقات 

اأقيم  الذي  الكاريبي  ومنطقة  الالتينية  اأمريكا 

يف اأبو ظبي اأواخر 2012م دلياًل على مدى اأهمية 

دول  مع  العالقات  تنمية  يف  اخلليجي  التفكري 

اأمريكا الالتينية. 

العنا�سر  اأحـــد  اأن  عــلــى  املــنــتــدى  ركـــز  وقـــد 

من  كل  حاجة  هو  اجلديدة  ال�سراكة  يف  ال�سرورية 

عالقات  لبناء  الالتينية  واأمريكا  العربي  العامل 

اأكادميية وتعليمية وثقافية اأقوى، حيث يعد التوا�سل 

املوؤ�س�سات  بــن  والــتــعــاون  واملفكرين  العلماء  بــن 

التعليمية ج�سًرا  املوؤ�س�سات  الأكادميية وغريها من 

الالتينية،  العربية  التطوير  �سراكة  لتعزيز  مهًما 

وثقافات  هــويــات  لــدرا�ــســة  ما�سة  حــاجــة  فهناك 

ا  بع�سً بع�سهم  لغات  كله  هذا  وفوق  ا  بع�سً بع�سهم 

حتى يت�سنى لهم التوا�سل وتعزيز التفاهم.

اإليه  دعــا  كما  العالقات  تطوير  اأن  واملالحظ 

الــنــواحــي  عــلــى  يقت�سر  مل  بــاملــنــتــدى  املجتمعون 

الثنائي  العمل  كيفية  ناق�سوا  حيث  القت�سادية، 

لدعم الأهداف امل�سرتكة بن العامل العربي واأمريكا 

الالتينية على امل�ستويات الدولية املختلفة.

كما ناق�سوا التن�سيق الدبلوما�سي بن العامل 

لتقوية  اأداة  باعتباره  الالتينية  واأمريكا  العربي 

للم�ساكل  واإيــجــاد احلــلــول  الــدولــيــة،  الــعــالقــات 

العاملية، وجرى التاأكيد على اأن جمتمعات الدول 

العربية والالتينية متتلك خربة ممتدة يف التعامل 

مع رحلة البحث عن ال�سالم وال�ستقرار القليمي 

التطوير القت�سادي  اإن حتديات  والدويل، حيث 

واملوؤ�س�سي عادة ما تتوازى مع احلاجة اإىل تطوير 

خطط جديدة ل�سمان الأمن وال�ستقرار.

كما اأن كال املنطقتن لديها اهتمام م�سرتك 

يف تطوير مناخ دويل للتعاون مبني على الو�سول 

اإىل حلول �سلمية لل�سراعات.

كال  تــ�ــســدت  ــاريــخــي،  ــت ال ال�سعيد  فــعــلــى 

املنطقتن لتحديات على الرغم من اختالفها اإل 

بال�سالم  تتعلق  حيث  امل�سمون  يف  مت�سابهة  اأنها 

والأمن واإيجاد حلول مبتكرة لها.

الدويل  املجتمع  ثلث  تقريبا  ي�سكل  وكالهما 

وميكنهما  النامية،  الــدول  من  اأكــرب  ون�سبة  ككل 

العاملية  املن�سة  يف  �سوتيهما  حت�سن  �ــســوًيــا 

واملوؤ�س�سات الدولية متعددة الأطراف.

اأن ترجمة  املنتدى  امل�ساركون يف  اأكد  كذلك 

تعد  الثقافتن  كال  بن  والعلمية  الأدبية  الأعمال 

الأمور، وهي تتطلب اهتماًما عاجاًل،  اأب�سط  من 

جذب  الالتينية  واأمريكا  العربي  للعامل  وميكن 

اأجل  من  �سبكة  وتطوير  ال�سبان  من  كبرية  ن�سبة 

خلق �سراكة وا�سعة بن املنطقتن يف امل�ستقبل.

كما بحث املنتدى كيفية تطوير تفاعل ثقايف 

بن العامل العربي واأمريكا الالتينية يف جمالت 

التعليم واملنح العلمية والثقافة والفن، ومت ت�سليط 

ال�سوء على التعاون الأكادميي والعلمي والتعليمي 

وامل�ساريع امل�سرتكة والتفاعل.

ال�صعودية والإمارات وقطر والربازيل

التجارية  الغرفة  عــن  �ــســادر  تقرير  ي�سري 

ال�سادرات  حجم  ارتفاع  اإىل  الربازيلية  العربية 

التعاون  جمل�س  دول  اإىل  ــدواء  ال من  الربازيلية 

اخلليجي بن�سبة 73 يف املئة يف عام 2012 لتتجاوز 

بذلك 7.48 مالين دولر بعد اأن �سجلت 4.31 

مالين دولر يف العام ال�سابق له.

الإمــارات  ودولة  ال�سعودية  اإن  التقرير  وقال 

ـــة  الأدوي مــن  ـــرب  الأك احل�سة  على  ت�ستحوذان 

 57.02 الربازيلية امل�سّدرة اإىل اخلليج بن�سبتي 

يف املئة و41.61 يف املئة على التوايل، موؤكًدا اأن 

واردات  حجم  يف  كبرية  قفزة  حققت  ال�سعودية 

يف  دولر  مليون   2.18 مــن  الربازيلية  ـــة  الأدوي

2011 اإىل 4.26 مالين دولر يف 2012 يف حن 

�سجلت الإمارات ارتفاًعا يف حجم واردات الأدوية 

مالين   3.11 اإىل  قيمتها  لت�سل  الربازيل  من 

1.99 مليون دولر يف عام  اأن �سجلت  دولر بعد 

 .2011

واأ�سارت الغرفة التجارية العربية الربازيلية يف 

اأن ت�سنيف اخلليج العربي يف املركز  تقريرها اإىل 

44 من حيث اأف�سل الوجهات امل�ستوردة لالأدوية من 

الربازيل.

امل�سدرة  الربازيلية  الأدويـــة  قائمة  وتنطوي 

اإىل منطقة اخلليج العربي على امل�سادات احليوية 

ــان والــلــقــاحــات  ــن ــس واملــنــتــجــات املــعــنــيــة بــطــب الأ�

البيطرية. 

مي�سيل  الــدكــتــور  ك�سف  نف�سه  الــ�ــســيــاق  ويف 

حلبي، الرئي�س التنفيذي اأمن عام »غرفة التجارة 

التجاري  التبادل  حجم  اأن  عن  الربازيلية«  العربية 

املا�سي  العام  خالل  العربية  والــدول  الربازيل  بن 

قطر  اأن  اإىل  م�سرًيا  دولر،  مليار   25.4 اإىل  و�سل 

ا�ستحوذت على 3.6 باملئة من هذا احلجم، وهو ما 

يعادل 915.2 مليون دولر.

التي  املنتجات  اأغــلــب  اأن  اإىل  حلبي  ولفت 

كانت   2013 عام  خالل  قطر  اإىل  ت�سديرها  مت 

الربازيل  اأن  موؤكًدا  وحيوانية،  زراعية  منتجات 

بن  تعد  حيث  بقطر  عالقتها  تعزيز  اإىل  تتطلع 

اأول الدول اخلليجية التي حّققت نتائج قوية على 

ال�سنوات  خالل  الربازيل  مع  التجاري  امل�ستوى 

احلركة  ت�سّجل  اأن  متوقًعا  الأخــــرية،  الــثــالث 

الــتــجــاريــة وال�ــســتــثــمــاريــة بــن الــربازيــل وقطر 

م�ستويات منو لفتة خالل الفرتات القادمة. 

واأعرب عن اأمله يف اأن تبذل اجلهات احلكومية 

املعنّية والغرف التجارية يف كل من قطر والربازيل 

مزيًدا من اجلهود امل�سرتكة خالل ال�سنوات القادمة 

لزيادة تدّفق املعلومات بن الطرفن وتعزيز اأوا�سر 

العالقات بن التجار يف كل البلدين.

وقال اإنه ل توجد اأي ا�ستثمارات برازيلية يف 

اأواخــر عام  والت�سييد يف قطر حتى  البناء  قطاع 

ال�سادرات  قيمة  بلغت  فيما  املا�سي،  2013م 

لت�سوية  �سة  املخ�سّ اجلــرافــات  من  الربازيلية 

ما  اأي  دولر،  مالين   5.394 قطر  اإىل  الطرق 

الــ�ــســادرات  اإجــمــايل  مــن  باملائة   89.7 يــعــادل 

الربازيلية من الآلت اإىل قطر.

حماور مت�صابكة

متثل الربازيل �سوًقا كبريًة ت�سم 200 مليون 

العالية،  ال�سرائية  ــقــدرة  ال ذوي  مــن  �سخ�س 

التنسيق الدبلوماسي بين 
العرب وأمريكا الالتينية أداة 

لتقوية العالقات الدولية، 
وحل المشاكل العالمية.

أسواق خليجية
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الفر�س  مــن  الــعــديــد  تــوفــريهــا  اإىل  بــالإ�ــســافــة 

اأهمها  عـــّدة  جمـــالت  يف  ــواعــدة  ال ال�ستثمارية 

والــغــاز  والــنــفــط  وال�سياحة  الــزراعــيــة  ــال  الأعــم

والبنية التحتية. 

كما تقوم الربازيل ب�سخ مبالغ طائلة يف م�ساريع 

واملوانئ  واملطارات  احلديدية  ال�سكك  �سبكة  تو�سعة 

البحرية. 

ا تعد واحدًة من اأكرب الدول امل�سّدرة  وهي اأي�سً

جتاري  �سريك  واأف�سل  العامل  يف  الغذائية  للمواد 

للدول العربية يف هذا املجال. 

ا  اأي�سً اخلليج  دول  فاإن  الآخر  اجلانب  على  اأما 

ب�سكل  للم�ستثمرين  كبرية  حمفزات  وتقدم  مليئة، 

عام حيث ميكن للم�ستثمرين الأجانب يف بع�س دول 

جمل�س التعاون متّلك ن�سبة 100 باملئة من امل�ساريع يف 

قطاعات وجمالت حمّددة هي الزراعة، وال�سناعة، 

والــرعــايــة الــ�ــســحــيــة، والــتــعــلــيــم، والــ�ــســيــاحــة، 

والطاقة  الطبيعية،  املـــوارد  وا�ستغالل  وتطوير 

واخلدمات  ال�ست�سارية،  واخلدمات  والتعدين، 

املعلومات  تكنولوجيا  وخدمات  والتقنية،  الفنية 

واخلدمات الثقافية.

من  العديد  اخلليج  دول  من  عدد  يقّدم  كما 

خف�س  اأهمها:  اجلــاذبــة،  ال�ستثمارية  احلوافز 

ا�ستهالك  عــلــى  املــرتتــبــة  ــوم  ــس ــر� وال الــتــكــالــيــف 

اأرا�ـــسٍ  وتخ�سي�س  والــغــاز؛  ــاه  ــي وامل الــكــهــربــاء 

لالأغرا�س ال�سناعية وتاأجريها باأ�سعار جيدة.

املفرو�سة  الــ�ــســرائــب  مــن  الإعـــفـــاء  ــا  اأيــ�ــسً

وقطع  ــدات  ــع وامل الثقيلة  الآلت  ا�ــســتــرياد  على 

املفرو�سة  والــ�ــســرائــب  الأولــيــة؛  واملــــواد  الــغــيــار 

الفرد؛  دخــل  على  وال�سرائب  ال�سادرات؛  على 

يتم  التي  الواردات  الكمية على  واإلغاء احل�س�س 

ا�ستريادها من اخلارج.

قيود مفرو�سة  اأي  اإىل عدم وجود  بالإ�سافة 

على �سرف العمالت الأجنبية وحتويل الأرباح اإىل 

اخلارج؛ وو�سع قوانن هجرة واإقامة مرنة للعمالة 

اإىل  ال�سهل  الو�سول  و�سمان  املهرة؛  وغري  املهرة 

اجلوّية  ال�سحن  �سبكات  عــرب  العاملية  الأ�ــســواق 

دول  ب�سائر  اخلليج  دول  تربط  التي  والبحرّية 

العامل.

كذلك �سمان احل�سول ال�سهل على ت�ساريح 

الإقامة للم�ستثمر واأفراد عائلته؛ واإمكانية متّلك 

امل�ساريع  يف  فاخرة  �سكنّية  ووحـــدات  عــقــارات 

لبناء  اأر�ــس  قطع  تخ�سي�س  واإمكانية  احلــرة، 

ل  للتجديد  قابلة  مــدة  �سمن  جديدة  م�ساريع 

تتجاوز 50 عاًما.

وهذه كلها عوامل مهمة وحمفزة تعمل على 

خمتلف  من  الأعمال  ورجــال  امل�ستثمرين  جذب 

الالتينية  اأمريكا  ودول  عــامــة،  الــعــامل  اأمــاكــن 

ب�سفة خا�سة.

مميزات اقت�صاد اأمريكا اجلنوبية

ب�سخامة  اخلــارجــيــة  ــهــا  جتــارت تــتــ�ــســف 

اإنتاجها  بغزارة  ا  اأي�سً ذلــك  ويرتبط  حجمها: 

وال�سناعي،  واملــعــدين  واحلـــيـــواين  الـــزراعـــي 

معي�سة  م�ستوى  وارتفاع  م�ساحتها  حجم  وات�ساع 

الداخلية،  ال�سوق  ات�ساع حجم  وبالتايل  ال�سكان 

امليادين،  كافة  يف  التقني  تطورها  اإىل  اإ�سافة 

وتوفر  اخلــارج،  يف  ا�ستثمارها  حجم  و�سخامة 

ت�سهيالت جتارية عدة.

السعودية واإلمارات 
تستحوذان على الحصة 

األكبر من األدوية البرازيلية 
المصدّرة إلى الخليج.

متلك دول  اأمريكا اجلنوبية  فر�سًا عدة يف ال�ستثمار الزراعي
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بتنوعها  التجارة اخلارجية فيها  كما تت�سف 

تتاألف  اإذ  ــــواردات،  وال الــ�ــســادرات  مــن  الكبري: 

وال�سيارات  ال�سناعية  املــعــدات  من  �سادراتها 

ال�سلب  واحلديد  الكهربائية  والأدوات  والآلت 

املنتجات  مــن  وغــريهــا  واملنتوجات  والــطــائــرات 

ـــان  ـــب ــة والأل ــي ــذائ ــغ ــجــات ال ــت ــن الــ�ــســنــاعــيــة وامل

والفواكه... الخ.

النيكل  مثل  ا  اأي�سً متنوعة  فهي  وارداتــهــا  اأمــا 

كذلك  والبوك�سايت،  والق�سدير  والبرتول  والفحم 

فهي ت�ستورد الفواكه من جنوب �سرق اآ�سيا والبرتول 

من دول اخلليج العربي.

الربازيل.. منوذج لالنفتاح القت�صادي على 

العامل اخلارجي

الربازيل  يف  القت�ساد  اأوجه  درا�سة  خالل  من 

ترحيًبا  اجلنوبية  اأمــريــكــا  دول  اأكـــر  اأنــهــا  يت�سح 

بالقت�ساد اخلارجي، حيث تثبت الدرا�سات البحثية 

ال�سركات  خمتلف  على  اأبوابها  فتحت  الربازيل  اأن 

املتعددة اجلن�سيات كو�سيلة لنمو اقت�ساداتها. 

ــي جعلت  ــت ــعــديــد مـــن احلـــوافـــز ال وهـــنـــاك ال

روؤو�ــس  ا�ستثمار  على  ُتــقــدم  اخلارجية  ال�سركات 

اأموالها بالربازيل ومن هذه احلوافز:

ال�سوق  ات�ساع  بف�سل  املبيعات  ورواج  �سمان   •
الداخلية.

القابلة للت�سدير. الأرباح  • وفرة 

والنقل. النتاج  تكاليف  • انخفا�س 
العاملة. الأيدي  • رخ�س 

• انتهاج احلكومة ل�سيا�سة عدم الحرتاث.
الربازيلية. الوطنية  ال�سركات  • �سعف 

انتهجتها  التي  القت�سادية  لل�سيا�سة  وكنتيجة 

اجلن�سيات  املتعددة  ال�سركات  اأ�سبحت  الــربازيــل 

ت�ساهم بـ50% يف �سناعة الفولذ، 70% يف الكهرباء، 

العاملية  ــورد«  ف »�سركة  مثل  واحــدة  �سركة  اأن   كما 

متــلــك مــــزارع املــطــاط يف الأمــــــازون اإ�ــســافــة اإىل 

�سناعة ال�سيارات، و�سناعة املن�سوجات وغريها من 

ال�سناعات الأخرى.

اإذ  جيد،  جغرايف  مبوقع  الربازيل  تتميز  كذلك 

ولها  اأمريكا اجلنوبية،  من  ال�سرقي  ال�سمال  تقع يف 

ماعدا  اجلنوبية  اأمريكا  دول  كل  مع  �سيا�سية  حدود 

�سيلي واأكوادور اإذ حتدها من ال�سمال كل من غويانا 

وفنزويال،  غويانا  جمهورية  �سورينام،  الفرن�سية، 

ومن الغرب كولومبيا، البريو، بوليفيا، ومن اجلنوب 

والأورغــواي،  الأرجنتن  الباراغواي،  يحدها كل من 

نعي�س اليوم طفرة اإ�سالحية يف جمال جناح احلكومة ممثلة يف وزارة العدل 

الريالت(  مليارات  مئات  )قيمتها  املربعة  الأمتار  مالين  مئات  ا�سرتجاع  يف 

وكتاب عدل  بالتعاون مع ق�ساة  بعدة طرق متت  بغري وجه حق  اأخذوها  ممن 

خالفوا الأنظمة، وكانت وزارة العدل �سارمة و�سجاعة يف الإعالن عن ق�ساياهم 

ببع�س التفا�سيل.

هي  احلكومة  تكون  اأن  اأقــرتح  وامل�ساحات؟  الأرا�سي  هذه  بكل  نفعل  ماذا 

»العار�س املرجح« يف �سوق العقارات، كما تقوم وبنجاح ومنذ عقود من الزمن 

بدور »املنتج املرجح« يف �سوق النفط العاملي، وهو الدور ال�سرتاتيجي الذي اأثبت 

�سموًدا وكفاءة يف ظروف اقت�سادية و�سيا�سية خمتلفة و�سعبة.

بالدنا ت�سعى دوًما للتوفيق بن هدفن اأ�سا�سين يف �سيا�ستها النفطية: احل�سول 

على العائدات املالية من خالل مبيعاتها النفطية التي متّكنها من مقابلة التزاماتها 

الداخلية واخلارجية الهائلة، ويف الوقت نف�سه األ يكون �سعر الربميل مرتفًعا لدرجة 

نار
م

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

الحكومة 
مستثمر عقاري

تمثل البرازيل سوًقا كبيرًة 
ذات قدرة شرائية عالية 

وتوفر العديد من الفرص 
االستثمارية.
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توؤثر �سلًبا على فر�س حدوث انتعا�س اقت�سادي يف الدول امل�ستهلكة.

يرتفع  الــذي  ــح«  املــرِجّ »املنتج  بــدور  قيامها  يف  ال�سعودية  وجنحت 

وينخف�س باإنتاجه ح�سب حاجة ال�سوق، وبرز جناحها ب�سورة جلية عدة 

ا عند وقوع اأحداث يف دولة  مرات يف تاريخ ال�سناعة النفطية، خ�سو�سً

منتجة للنفط.

النا�س،  تــوؤرقــان  الإ�سكان  وق�سية  الأرا�ــســي،  غــالء  ملف  بــات  لقد 

داخلي  عقاري  بدور  القيام  عليها  اأقرتح  التي  احلكومة  توؤرق  وبالتاأكيد 

الأرا�سي  هذه  ببيع  تقوم  اأن  والفكرة  خارجًيا،  النفطي  دورهــا  ي�سبه 

جمزاأة بالقطعة يف ال�سوق، لرتفع العر�س اإىل م�ستويات جترب الأ�سعار 

على الرتاجع.

واأقول جمزاأة بالقطعة حتى ل يتجه البيع اإىل العقارين الكبار الذين 

الفردي  ال�ستثمار  راغبي  على  ح�سًرا  ويكون  باجلملة،  اإل  ي�سرتون  ل 

ال�سخ�سي، اأو طالبي ال�سكن.

على  للمواطنن  منحها  تقرتح  ل  ملاذا  الت�ساوؤل  للذهن  يتبادر  وقد 

قوائم النتظار؟ فاأقول اإن املنح على ما فيه خري اأثبت ف�سله يف حل م�سكلة 

ا اأن املنح تقدم بدون خدمات ويف اأماكن بعيدة. الإ�سكان، خ�سو�سً

تبيع احلكومة هذه الأرا�سي وتخ�س�س جزًءا من مدخولها ال�سخم 

العقارية  التنمية  اإىل �سندوق  الآخر  لإن�ساء بنى حتتية، ويذهب اجلزء 

ليزيد من طاقته الإقرا�سية، ورمبا جزء ي�سري ثالث لبنك الت�سليف.

متار�س  ملــاذا  ال�سوؤال:  القارئ  عزيز  ذهنك  اإىل  يتبادر  قد  ا  اأي�سً

احلكومة فعاًل ا�ستثمارًيا، وهو لي�س دورها؟ 

والإجابة: لأنها بالفعل ممثلة يف عدة جهات هي امل�ستثمر الأكرب يف 

حتقيق  بهدف  العقاري  القطاع  ن�سيف  اأن  ي�سري  فلن  خمتلفة،  اأ�سواق 

ال�سالح العام.

ولــهــا واجــهــة بــحــريــة وا�ــســعــة �ــســرًقــا عــلــى املحيط 

الأطل�سي.

ا مبناخ متعدد الأطياف، وي�سمل  كما تتميز اأي�سً

املناطق  على  يهيمن  وهــو  ال�ستوائي:  املــنــاخ  ذلــك 

ال�سديدة  بــاحلــرارة  ويتميز  الــبــالد  مــن  ال�سمالية 

و�سقوط الأمطار طول اأيام ال�سنة والرطوبة املرتفعة.

معظم  وي�سمل  اجلــاف:  املــداري  املناخ  وهناك 

متباينن  بف�سلن  ويتميز  الربازيل  ه�سبة  مناطق 

اإىل  نوفمرب  من  ميتد  الــذي  املمطر  الف�سل  وهما 

اإىل  مايو  مــن  ميتد  ــذي  ال اجلــاف  والف�سل  اأبــريــل 

اأكتوبر.

وي�سود  الــرطــب:  املـــداري  املناخ  ا  اأي�سً وهناك 

يف  احلــال  هو  كما  ال�سرقية  وال�سواحل  املرتفعات 

منطقة »�ساو باولو« و»ريودي جانريو«

جنوب  اأقــ�ــســى  في�سود  املــعــتــدل:  ــاخ  ــن امل اأمـــا 

الربازيل، ومن مميزاته هطول الأمطار طول ال�سنة 

خا�سة ف�سل ال�ستاء واحلرارة املعتدلة.

الــربازيــل  عــرفــت  القــتــ�ــســادي  ال�سعيد  على 

تطورات عدة �سواء يف امليدان الزراعي اأو ال�سناعي 

بلدان  اأكــرب  اإحــدى  اأ�سبحت  اأنها  حتى  التجاري  اأو 

العامل الثالث اقت�سادًيا.

ومتتلك الربازيل جمموعة كبرية من الإمكانيات 

منها:

من   % بـــ5  تقدر  والتي  الزراعية  امل�ساحة  وفــرة   •
امل�ساحة الجمالية.

كل  يف  الأمــطــار  وكــرة  املناخية  الأقاليم  تنوع   •
ف�سول ال�سنة.

تنوع  يف  �ساهم  مما  وتنوعها  الرتبة  خ�سوبة   •
املح�سول.

وروافده(. الأمازون  )نهر  هائلة  نهرية  • �سبكة 

الأموال خا�سة الأجنبية منها. روؤو�س  • وفرة 
% من جمموع اليد  بـ42  • وفرة اليد العاملة املقدرة 

العاملة الن�سيطة.

التقنية احلديثة يف هذا  والطرق  الو�سائل  وفرة   •
امليدان.

باأن  للربازيل  ال�سابقة  المكانيات  �سمحت  وقد 

حتتل مراكز جيدة يف اإنتاج بع�س املحا�سيل، فباتت 

تنتج عدة حما�سيل زراعية مثل القمح، ال�سـاي.

واملالحظ اأن الزراعة الربازيلية ترتكز بال�سهول 

ه�سبة  وجنوب  ال�سرقية  اجلنوبية  خا�سة  ال�ساحلية 

حو�س  �سهول  خا�سة  املناطق  بقية  اأمــا  الــربازيــل، 

الأمازون فت�سودها الروة اخل�سبية، وهي ذات اأهمية 

اقت�سادية كربى ت�ساهم بـ6 % من النتاج العاملي.

كما اأن وجود املراعي الوا�سعة والغذاء اأدى اإىل 

تربية اأعداد جيدة من احليوانات اإذ تعترب من اأهم 

ال�سرقي  اجلنوب  يف  تربيتها  ويتم  اإنتاًجا،  ــدول  ال

وقرب املدن الكربى، ولذا ُتعد الزراعة يف الربازيل 

اأحد اأوجه الفر�س ال�ستثمارية الأجنبية الواعدة.

ثقافات  ت�ست�سيف  كونها  وعرقي،  ثقايف  تنوع  ذات  باأنها  اجلنوبية  اأمريكا  دول  متتاز 

ن�ساأت يف ظل تقاليد ال�سعوب الأ�سلية لالأمريكيتن، وكذلك مهاجرين معظمهم من اأوروبا، 

اأمريكا  جارتها  مع  الثقايف  والتوا�سل  بها  اخلا�سة  البتكارات  عن  ف�ساًل  واآ�سيا،  اإفريقيا 

ال�سمالية، ومعظم الأمريكان اجلنوبين يتحدثون الربتغالية اأو الإ�سبانية.

بينما  للقارة،  ال�سرقية  اأو  الغربية  ال�سواحل  من  بالقرب  القارة  �سكان  معظم  ويعي�س 

تعترب املناطق الداخلية والواقعة اأق�سى اجلنوب ذات كثافة �سكانية منخف�سة. 

واأمريكا اجلنوبية هي قارة تقع يف ن�سف الكرة الغربي، معظمها يقع يف ن�سف الكرة 

�سبه  ا  اأي�سً اعتبارها  ال�سمايل. وميكن  الكرة  ن�سبًيا يف ن�سف  اجلنوبي، ويقع جزء �سغري 

قارة يف الأمريكيتن..

وهي ت�سم 12 دولة: الأرجنتن، بوليڤيا، الربازيل، ت�سيلي، كولومبيا، الإكوادور، غويانا، 

باراجواي، پريو، �سورينام، اأوروجواي، وفنزويال.

ا جزًءا من اأمريكا  بالإ�سافة لهذا، جزر اإيه بي �سي التابعة لهولندا ميكن اعتبارها اأي�سً

اجلنوبية. 

أمريكا الجنوبية..
تنوع ثقافي.. وكثافة سكانية منخفضة
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ليست دائمًا الشبح الذي يخافه الجميع
الشيخوخة..
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أسواق عالمية

بحلول عام 2050م سيكون هناك واحد من كبار السن بني كل خمسة أشخاص،ومن املتوقع أن 
يبلغ ثلث سكان العالم يف العام نفسه ستني سنة من العمر أو أكثر، ويدفع ذلك باجتاه حتديات 
ومع  التنمية  م��ع  تتعامل  أن  عليها  إذ سيتعني  امل���وارد،  م��ن حيث  النامية  البلدان  ت��واج��ه  كبرى 
شيخوخة السكان يف وقت واح��د، لكن على اجلانب املقابل ترى منظمة األم املتحدة أنه عندما 
تطول حياة السكان، وإذا ما أصبحوا يف صحة أفضل وعاشوا حياة أكثر نشاًطا، فمن شأن هؤالء 

أن يتيحوا لدولهم فرًصا ينبغي اإلفادة منها.



التابعة  لل�سيخوخة  الثانية  العاملية  اجلمعية 

لالأمم املتحدة اأكدت يف تقرير لها اأنه يف اخلم�سن 

اأربعة  نحو  ال�سن  كبار  عدد  �سيزداد  القادمة،  �سنة 

اإىل  ن�سمة  مليون   600 نحو  مــن  فريتفع  اأ�سعاف 

بليوين ن�سمة تقريًبا. 

بتاأثري  الهــتــمــام  اأن  اإىل  اجلمعية  واأ�ــســارت 

بــال  ي�سغل  الــعــاملــي  القــتــ�ــســاد  عــلــى  ال�سيخوخة 

العاملية  اأن اجلمعية  اإىل  العاملية، م�سرية  املنظمات 

 ،1982 عــام  فيينا  يف  املعقودة  لل�سيخوخة  الأوىل 

التي  لل�سيخوخة«  الدولية  العمل  »خطة  اعتمدت 

جرى و�سعها بعد درا�سات م�ستفي�سة متت يف عدد 

متنوعة  مبجموعة  اخلطة  اأو�ست  وقد  الــدول،  من 

الدخل  واأمــن  التوظيف  املــبــادرات يف جمــالت  من 

وال�سحة والإ�سكان والتعليم والرعاية الجتماعية.

لل�سيخوخة  الثانية  العامة  اجلمعية  جــاءت  ثم 

ملــ�ــســاعــدة احلــكــومــات واملــجــتــمــعــات عــلــى تخطيط 

يوا�سل  اأن  اإمــكــانــيــة  �ست�سمن  الــتــي  ال�سيا�سات 

املجتمع  يف  الإ�ــســهــام  ال�سن  كــبــار  مــن  الأ�ــســخــا�ــس 

بطريقة ُيعتد بها وباأف�سل ما ي�ستطيعون من اإمكانات. 

ــتــي مت  ومـــن �ــســاأن خــطــة الــعــمــل املــنــقــحــة، ال

ال�سرتاتيجية  بو�سفها  م�سروع  �سكل  على  اإعدادها 

اأداة  تكون  اأن  ال�سيخوخة،  ب�ساأن  للعمل  الدولية 

�سياغة  على  ال�سيا�سات  �سانعي  مل�ساعدة  عملية 

ال�ستجابات اإزاء التغريات الدميغرافية التي حتدث 

يف جمتمعاتهم. 

ل�سمان  احلاجة  على  ال�سرتاتيجية  تركز  كما 

على  اأ�سا�سية  مكانة  ال�سيخوخة  م�ساألة  حتتل  اأن 

والدولية  املحلية  ال�سيا�سية  الأعمال  جــداول  جميع 

ويف جميع الوثائق الأخرى الرئي�سية املتعلقة بالتنمية 

الجتماعية والقت�سادية وبحقوق الإن�سان.

الأخرى  هي  اأ�سدرت  ال�سينية  �سينخوا  وكالة 

خالله  من  اأبــدت  ق�سرية  زمنية  فرتة  منذ  تقريًرا 

الأخرى  الدول  من  وعدد  ال�سن  يف  ال�سلطات  قلق 

اقت�سادها  على  ال�سيخوخة  تــاأثــري  تداعيات  مــن 

القومي، وقالت اإنه وفًقا لدرا�سة �سادرة عن �سندوق 

ن�سبة  تناق�س  يوؤدي  اأن  املتوقع  فمن  الدويل،  النقد 

البلدان  هــذه  يف  امل�سنن  اإعــالــة 

القت�سادي  النمو  انخفا�س  اإىل 

خالل  ال�سنة  يف  نقطة   0.7 مبتو�سط 

العقود الأربعة التالية.

امل�سنن  اإعالة  ن�سبة  تناق�س  �ُسي�سبب  كما 

ا يف ال�سن، ولكن يف وقت متاأخر بع�س  م�سكلة اأي�سً

�سهدت  الواحد،  الطفل  �سيا�سة  فبموجب  ال�سيء، 

ال�سن تدنًيا كبرًيا يف متو�سط معدل اخل�سوبة بن 

ال�سنوات من 1979 اإىل 2009. 

يف  امل�سنن  اإعالة  ن�سبة  بــداأت  لذلك،  ونتيجة 

حدة  اأ�سّد  م�سكلة  �ست�سبح  لكنها  موؤخًرا،  الرتاجع 

مع تقاعد ال�سكان الذين ولدوا قبل عام 1979.

يقّدر  الدويل  النقد  �سندوق  اإن  الوكالة  وقالت 

القت�ساد  على  لذلك  الإجمايل  التاأثري  ينعك�س  اأن 

ال�سيني يف �سكل انخفا�س يف متو�سط النمو مبقدار 

0.4 نقطة يف ال�سنة حتى عام 2050. 

ي�سيخ  اأن  فاملتوقع  املتحدة  الــوليــات  يف  اأمــا 

ال�سكان مبعدل اأبطاأ كثرًيا، ب�سبب اأن ن�سبة اأكرب من 

ال�سكان تاأتي من املهاجرين من بلدان اأخرى، ويقّدر 

يف  الرتاجع  تاأثري  يكون  باأن  الدويل  النقد  �سندوق 

 0.3 القت�سادي  النمو  على  امل�سنن  اإعالة  ن�سبة 

نقطة خالل الفرتة نف�سها.

التحديات

ويرى التقرير اأن التحدي الأكرب الذي يفر�سه 

تناق�س ن�سب اإعالة امل�سنن هو كيفية مقابلة نفقات 

كبار ال�سن. 

ويف الدول التي تتمتع ب�سبكات متطورة من نظم 

احلكومات  تخ�س�س  الجتماعي،  والأمان  التقاعد 

لكبار  املعا�س  لفوائد  نفقاتها  من  اأكــرب  ا  ح�س�سً

ال�سن. 

التحدي األكبر الذي 
يفرضه تناقص نسب إعالة 

المسنين هو كيفية 
مقابلة نفقات كبار السن. 
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لماذا أصبحت الشيخوخة مشكلة؟
ذات  والــبــلــدان  املتقدمة  البلدان  بع�س  يف  وا�سحة  ال�سيخوخة  م�سكلة  تبدو 

انتقالية، حيث انخف�ست فيها معدلت املواليد دون  القت�سادات التي جتتاز مرحلة 

م�ستويات الإحالل خالل ال�سنوات القليلة املا�سية.

العقود  ويف  الأطفال،  عدد  الآن  يفوق  �سًنا  الأكــرب  الأ�سخا�س  عدد  اأ�سبح  ولــذا 

البلدان  يف  نوعها  من  الأكرب  هي  �ستكون  ال�سن  كبار  عدد  يف  الزيادة  فاإن  القادمة، 

املتقدمة، حيث من املتوقع اأن يت�ساعف عدد ال�سكان الأكرب �سنا اأربع مرات على مدار 

ال�سنوات اخلم�سن القادمة.

وتعد �سيخوخة �سكان العامل مدعاة للقلق لدى كل فرد، ولدى جميع الأجيال يف 

�ستى البلدان ي�ستوي يف ذلك البلدان النامية والبلدان املتقدمة، حيث تتوقع العديد من 

املنظمات الدولية اأن ينجم عن هذا التحول يف تركيبة ال�سكان نتائج عميقة لكل جانب 

من جوانب احلياة �سواء بالن�سبة لالأفراد اأو املجتمعات.



على  العام  الإنــفــاق  ارتفع   ،1990 عــام  ومنذ 

معا�سات التقاعد يف القت�ساديات املتقدمة بن�سبة 

يتم  واإذا مل  الإجمايل،  الناجت املحلي  1.25% من 

فاإن  املعا�سات،  مزايا  خف�س  اأو  التقاعد  �سن  رفع 

العامة  املاليات  تعر�س  قد  التوجهات  هــذه  مثل 

ي�سعب  عامة  ديــون  تراكم  اإىل  وتقود  للمخاطر 

الوفاء بها. 

كما اأن لفر�س ال�سرائب يف عدد من الدول على 

�سغار ال�سن ملقابلة نفقات امل�سنن له حدوده، فكما 

ال�سرائب  فــاإن  واإيطاليا،  اليونان  يف  احلا�سل  هو 

الباهظة توؤدي اإىل هجرة �سغار ال�سن، وتقود بذلك 

اإىل تفاقم النخفا�س يف ن�سبة اإعالة امل�سنن. 

املــتــاحــة  ت�سهيل قــدوم  بــن اخلـــيـــارات  ومـــن 

املــهــاجــريــن لــلــبــالد، كما هــي احلـــال يف الــوليــات 

املتحدة، من اأجل زيادة عدد ال�سكان العاملن.

�سبكات  متلك  ل  الــتــي  الـــدول  اإىل  وبالن�سبة 

ال�سن  ل�سغار  املهمة  ــرتك  ُت الجتماعي،  لــالأمــان 

لإعالة اآبائهم من خالل التحويالت املالية العائلية. 

ا - تاأثرًيا يف املالية  اأي�سً ولكن لهذه الو�سيلة - 

ال�سابة  الأجيال  تتطلب من  لأنها  والعامة،  اخلا�سة 

اأن تعمل بجهد م�ساعف لإعالة ذويهم من امل�سنن، 

على  قــادريــن  غــري  ال�سباب  هـــوؤلء  يجعل  مــا  وهــو 

الدخار لأنف�سهم مبا يكفي. 

لكبار  ال�سباب  باإعالة  التقاليد  تق�سي  وحيثما 

يف  العائلية  املالية  التحويالت  جنــاح  فــاإن  ال�سن، 

الأو�ساع  على  كبرية  بدرجة  يتوقف  امل�سنن  اإعالة 

القت�سادية الراهنة. 

وتــو�ــســح جتـــارب هــذه الــبــلــدان خــالل فــرتات 

الثمن  يدفعون  الذين  هم  ال�سن  كبار  اأن  الك�ساد 

القت�سادي الأكرب عندما ت�سوء اأحوال القت�ساد.

ويذهب التقرير اإىل اأن الطريقة الأخرية ملقابلة 

نفقات امل�سنن هي اأن يبيع كبار ال�سن اأ�سولهم. 

ففي القت�سادات املتقدمة، يتمثل اأكرب الأ�سول 

التي تــرتاكــم عــادة خــالل فــرتة حياة الإنــ�ــســان يف 

اإعالة امل�سنن، قد  العقارات، وحينما ترتاجع ن�سبة 

يلجاأ املتقاعدون ل�ستخدام راأ�س املال الذي يرتاكم 

يف منازلهم لتمويل نفقاتهم. 

اأو  بالكلية،  املنزل  بيع  ذلــك  على  يرتتب  وقــد 

كما بداأ يحدث اأخرًيا يف الوليات املتحدة، قد يلجاأ 

املالك للدخول يف عملية رهن معكو�س يح�سل مالك 

املنزل مبوجبها على دفعات �سهرية من البنك مقابل 

التنازل عن ح�سة كبرية من راأ�سمال املنزل. 

ويف هذا ال�سياق، فقد يكون تناق�س ن�سب اإعالة 

امل�سنن موؤ�سًرا رئي�سًيا لنخفا�س اأ�سعار العقارات.

تاأثريات مالية 

ا اآثار مهمة يف القطاع املايل،  ولل�سيخوخة اأي�سً

ففي البلدان التي بها ن�سب عالية من امل�سنن، يرجح 

التقاعدية،  املعا�سات  اأق�ساط  على  الطلب  ارتفاع 

�سد  والتاأمن  اخلا�س  والتاأمن  املعكو�س،  والرهن 

الإعاقة. 

اإدارة  ن�ساط  اأهمية  تـــزداد  لــذلــك،  واإ�ــســافــة 

الأ�سول اخلا�سة مع تراجع قدرة الربامج التقاعدية 

العامة على متويل نفقات امل�سنن. 

مهًما يف  دوًرا  املايل  القطاع  يتحمل  وباملجمل، 

الفئات  خمتلف  عرب  ال�ستهالك  وتنظيم  ت�سهيل 

مرور  مع  اأهمية  ليزداد  مر�سح  دور  وهو  العمرية، 

الوقت.

ا�صتنزاف موارد امليزانيات العامة

وي�سري تقرير للبنك الدويل ل�سوؤون التنمية، اإىل 

اأن تنامي ظاهرة »ال�سيخوخة« يف عديد من البلدان، 

منها بريطانيا، اأ�سبحت عن�سًرا �ساغًطا ي�ستنزف 

العلمية  املوؤ�سرات  اأن  العامة، ومع  موارد امليزانيات 

اأكر  ل�سنوات  �سيحيا  الفرد  اأن  اإىل  ت�سري  املتاحة 

تعقيًدا،  �سيزداد  الأمر  اأن  اإل  املقبلة،  العقود  خالل 

فعلى �سبيل املثال �سناديق املعا�سات وروؤو�س اأموالها 

حالًيا تقدر باملليارات وعلى الرغم من ذلك ل تكفي 

وتعاين دائًما عجًزا مالًيا.

ومن املرجح اأن تواجه تلك ال�سناديق اأو�ساًعا 

مربكة وحتديات اأكر اإرباًكا يف امل�ستقبل، وقد ت�سل 

من  مزيد  اإىل  حاجاتها  جــراء  من  الإفــال�ــس  حلد 

الأموال لتمويل رواتب املتقاعدين ل�سنوات اأطول.

ال�سيادية  الــروات  �سناديق  على  يجب  كذلك 

و�سركات  ا�ستثماراتها،  �سكل  يف  النظر  اإعــــادة 

احلكومات،  لدى  الع�سكرية  وامليزانيات  التاأمن، 

�سياغة  و�سياغته  ت�سكيله  اإعــادة  يتطلب  هذا  وكل 

جديدة للت�سدي للتحديات الناجمة عن زيادة عمر 

الإن�سان.

اأزمة �صناديق املعا�صات

وتربز خطورة الو�سع يف حتذيرات منظمات 

ـــاأن نــظــام املــعــا�ــســات الــعــامــة والــنــظــام  ــة ب ــي دول

على  تقدًما  العامل  دول  اأكــر  بع�س  يف  ال�سحي 

التعاون  منظمة  اأ�ــســدرت  فقد  النــهــيــار،  حافة 

اإىل  فيه  اأ�سارت  لها  تقريًرا  والتنمية  القت�سادي 

املعا�سات  ونظام  الربيطاين  ال�سحي  النظام  اأن 

التام من جراء تزايد ظاهرة  معر�سننْ لالنهيار 

ال�سيخوخة يف املجتمع.

التوقعات  ال�سن وتنامي  اأعداد كبار  ومع تزايد 

�سناديق  ــاإن  ف اأطـــول،  �سنوات  الإنــ�ــســان  يحيا  ــاأن  ب

النقد  ف�سندوق  �سعًبا،  مــاأزًقــا  تــواجــه  املعا�سات 

من  كن�سبة  العامة  املعا�سات  تنمو  اأن  يتوقع  الدويل 

كثير من الدول يعتبر 
»الشيخوخة« عنصرًا 

ضاغًطا يستنزف موارد 
ميزانياتها العامة.

من العسير للغاية ضمان 
»شيخوخة آمنة« بالمجتمعات 

الريفية، دون أن يسبق ذلك 
استعداد وتخطيط جادين. 
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8.5 يف املئة عام  القت�ساد القومي يف اأمريكا اإىل 

2050، وكوريا اجلنوبية اإىل 12.5 يف املئة، واأملانيا 

اإىل 13.1 يف املئة خالل العام نف�سه.

م�صاكل اأكرب.. يف الريف

املناطق  حيث  الــعــامل  مــن  البعيد  اجلــانــب  يف 

تقارير  ت�سري  ح�سبما  لل�سيخوخة  يتوقع  الريفية 

حمركة  قوة  ت�سكل  اأن  اإىل  الــدويل  البنك  ملجموعة 

تدفع عجلة التغيري اإىل الأمام، و�سيكون لها تداعيات 

�سخمة تلقي بظاللها على عمليات الإنتاج الزراعي، 

واأ�ــســواق  ال�سحية،  واخلــدمــات  الــغــذائــي،  والأمـــن 

�سيكون  ما  ذاتها،  حد  يف  التنمية  و�سري  العمالة، 

الجتماعي  التنظيم  على  تاأثري  �سك-  -بــدون  لها 

واأمناط الإنتاج. 

الأ�سا�سية  الوحدة  وهــي  الأ�ــســر،  �ست�سهد  كما 

دميوغرافية  تغريات  الريفية،  املجتمعات  لبنيان 

�سخمة ومتالحقة، مما �سيوؤدي يف كثري من الأحوال 

اإىل تراجع الدعم الذي تقدمه الأ�سرة لكبار ال�سن. 

كرب  عملية  بها  تتم  اأن  يتوقع  التي  ال�سرعة  وب�سبب 

ال�سن يف املناطق الريفية، فهناك حاجة ما�سة لأن 

تتخذ البلدان النامية القرارات، وت�سوغ ال�سيا�سات، 

وتتخذ اخلطوات املحددة لال�ستعداد.

من  و�سوًحا  اأكــر  التغريات  بع�س  تبدو  وقــد 

غريها ويظهر ذلك يف:

اأن يتحول املزارعون الأكرب  جًدا  املرجح  • من 
�سًنا، اإن اأمكن، اإىل زراعة املحا�سيل الأقل كثافة من 

حيث العمالة التي تتطلبها.

ت�سبح ا�سرتاتيجيات ك�سب  اأن  اجلائز  من   •
الرزق اخلا�سة بالأ�سر )من ادخار وا�ستثمار( اأكر 

حتفًظا ومياًل نحو البقاء على حد الكفاف.

ال�سن،  كــبــار  املــزارعــن  على  يتع�سر  قــد   •
الــتــكــيــف مـــع التغري  الــفــقــراء مــنــهــم،  ول�ــســيــمــا 

التكنولوجي، ويكونون يف املعتاد اأقل رغبة يف جتربة 

يبطئ  اأن  ميكنه  مما  لالإنتاج،  اجلديدة  الأ�ساليب 

بدوره من عملية التحديث الزراعي.

املرجح اأن يتوقف املزارعون الأكرب �سًنا  • من 
عن الزراعة يف اأي وقت ب�سبب التقاعد، اأو اعتالل 

ال�سحة اأو الوفاة.

التي ترتفع فيها اأعمار املزارعن  املناطق  • يف 
من مالك الأرا�سي، هناك احتمال كبري اأن يتم بيع 

الأرا�سي الزراعية، اأو حتويلها، اأو �سحبها من خط 

يف  يت�سبب  اأن  الو�سع  هذا  مثل  �ساأن  ومن  الإنتاج. 

اإدماج املزارع اأو تغيري املحا�سيل املزروعة.

عدم  يـــوؤدي  اأن  ميكن  كما   •
ــــي اإىل  ــتــغــالل بــعــ�ــس الأرا�ــــس ا�ــس

تــعــر�ــســهــا لــلــتــدهــور الــبــيــئــي ومـــن ثم 

انخفا�س معدلت الإنتاج.

واإذا ما ا�ستمرت تلك ال�سيناريوهات غري 

لها  الكايف  ال�ستعداد  دون  منوالها  على  املواتية 

الكثري  طرح  �سيتم  فاإنه  الجتماعي،  ال�سعيد  على 

من الأ�سئلة ال�سعبة على الدول وعلى كبار ال�سن. 

ورمبا يكون من الع�سري للغاية �سمان »�سيخوخة 

ذلك  ي�سبق  اأن  دون  الريفية،  باملجتمعات  اآمــنــة« 

ا�ستعداد وتخطيط جادين. 

يتاح  قد  فاإنه  ثــراء،  الأكــر  املجتمعات  اأمــا يف 

ال�سغرية  املــدن  اإىل  النــتــقــال  خيار  ال�سن  لكبار 

التي ميكنهم فيها تلقي الدعم الأ�سري، على عك�س 

يتوافر فيها مثل  التي قد ل  ثراء،  الأقل  املجتمعات 

هذا البديل. 

اأن  تــذكــر  ال�سدد  ــا يف هــذا  اأيــ�ــسً املــهــم  ومــن 

الفقر يف العديد من تلك املناطق يكون هو القاعدة 

ال�سائدة.

ن�صف الكوب

هناك  لي�ست  ــه  اأن يعني  ل  مــر  مــا  كــل  اأن  على 

اآ�سيا  ففي  ال�سكان  ل�سيخوخة  اإيجابية  تــاأثــريات 

واأمريكا الالتينية، يتوقع اأن يخفف النحدار الكبري 

املنظور يف اأعداد ال�سباب، ف�ساًل عن تثبيت اأعداد 

الدميوغرافية احلالية على  ال�سغوط  البالغن، من 

الأرا�سي.

التي  الآ�سيوية  البلدان  بع�س  هناك  اأن  كما 

ت�سهد بالفعل ارتفاًعا ملحوًظا يف �سيخوخة ال�سكان 

يف الريف، بيد اأن الإنتاج الزراعي مل يتاأثر فيها، بل 

على العك�س، فاإنه ب�سبب كرب حجم املزرعة ووفورات 

احلجم، فاإن الإنتاج قد حت�سن.

كما اأنه يف بع�س الأو�ساع، فقد يوفر هذا الو�سع 

ا ل تقدر بثمن لإحداث تغيريات اإيجابية، مثل  فر�سً

تغيري الهياكل القت�سادية الجتماعية بالريف اإىل 

هياكل جديدة اأكر تدعيًما للتنمية امل�ستدامة. 

وف�ساًل عن ذلك، فاإن الفكرة النمطية ال�سائدة 

ينوء  قيد  اأو  عــبء  مبثابة  ال�سن  كبار  تعترب  التي 

بحمله منوذج التنمية اإمنا هي فكرة قا�سرة، وتفتقر 

اإىل الدقة، ولبد من اإعادة النظر فيها. 

فهناك منافع عديدة لل�سيخوخة عادة ما ل يتم 

واملهارات  اخلربات  من  الهائل  الكم  مثل  اإدراكها، 

واحلياة  العمل،  موقع  اإىل  ال�سن  كبار  يجلبها  التي 

العامة، والأ�سرة. 

ــفــادة مــن اأوجــــه الــتــقــدم  ــت ومـــن املــمــكــن ال�ــس

من  املجتمع  لتنظيم  اجلديدة  وال�سبل  التكنولوجي 

زيادة  اإىل  تهدف  التي  املثلى  ال�ستفادة  اأجل حتقيق 

التغريات  واإحـــداث  العمل،  يف  ال�سن  كبار  م�ساركة 

الجتماعية القت�سادية املالئمة يف املناطق الريفية.

لماذا أصبحت 
الشيخوخة مشكلة؟

كبار  اأعـــداد  تت�ساعف  اأن  املزمع  من   •
باإفريقيا،  الريفية  املــنــاطــق  يف  ال�سن 

بحلول  وذلك  الالتينية،  واأمريكا  واآ�سيا، 

عام 2025.

اأعداد  ترتفع  اأن  املتوقع  من  اإفريقيا،  • يف 
ويف  مليون،   50 اإىل  لت�سل  ال�سن  كبار 

اآ�سيا اإىل 337 مليون.

• يف ع�سرة بلدان، اأغلبها من دول اإفريقيا 
ن�سبة  ت�سل  الكربى،  ال�سحراء  جنوب 

ما  اإىل  الريفية  املناطق  يف  ال�سن  كبار 

املناطق  يف  ن�سبتهم  �سعف  على  يقل  ل 

احل�سرية.

تفوق اأعداد الن�ساء  الريفية،  املناطق  • يف 
بالن�سبة  مثيالتها  ال�سن  يف  املتقدمات 

للمتقدمن يف ال�سن من الرجال.

من  ال�سن  كبار  ن�سبة  تكون  بلًدا،   40 • يف 
الن�ساء يف املناطق الريفية اأعلى، بل ويف 

اأعلى  الن�سب  هــذه  تكون  الأحــيــان  بع�س 

بكثري، عن ن�سبة كبار ال�سن من الرجال.

عاًما،   115 الأمــر  ا�ستغرق  فرن�سا،  يف   •
 ،1980 وحــتــى   1865 مــن  وبــالــتــحــديــد 

ال�سن،  ن�سبة كبار  تقريًبا  حتى ت�ساعفت 

لرتتفع من 7 % اإىل 17 %.

الأمــر  ي�ستغرق  األ  يتوقع  ال�سن،  يف   •
�سوى 27 عاًما، من عام 2000 وحتى عام 

يف  ال�سكان  ن�سبة  تت�ساعف  حتى   ،2027

�سن ال�ستن وما فوق، من 10 يف املئة اإىل 

20 يف املئة.

وماليزيا  ككولومبيا  النامية،  البلدان  • يف 
تكون  اأن  يتوقع  وغانا،  وتايالند  وكينيا 

يف  ال�سن  كبار  اأعـــداد  يف  الــزيــادة  ن�سبة 

من  و2025   1990 عامي  بن  ما  الفرتة 

يف  ن�سبتها  اأ�ــســعــاف  ثمانية  اإىل  �سبعة 

اململكة املتحدة وال�سويد.

زيــادة  النامية  البلدان  ت�سهد  اأن  يتوقع   •
كبار  ن�سبة  يف   % و300   200 بن  تــرتاوح 

الـــ35  تتجاوز  ل  فــرتة  خــالل  بها  ال�سن 

عاًما.

اأن تعزى ثالثة  ُيتوقع   ،2020 • بحلول عام 
النامية  البلدان  يف  الوفيات  جميع  اأربــاع 

اإىل اأ�سباب تتعلق بكرب ال�سن.

بعض البلدان اآلسيوية التي 
تشهد ارتفاعًا في شيخوخة 
السكان، لم يتأثر فيها اإلنتاج 

الزراعي بل ازدادت وتيرته.
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سوق التجزئة السعودي..  
الملف االستثماري األكثر نشاًطا

الرياض: »تداول«
ك��ان عليه يف  املئة، مقارنة مبا  العام احلالي بنسبة 7 يف  السعودي مرشًحا للنمو خ��الل  التجزئة  أصبح س��وق 
العامني املاضيني، ويأتي ذلك يف وقت بدأت فيه معدالت التنافس يف هذا القطاع بأخذ وتيرة متصاعدة خالل الفترة 

احلالية، يف ظل دخول منافسني جدد على كعكة السوق احمللية، مما يزيد بالتالي مستويات نشاط هذه السوق.

26
العدد 95 - سبتمبر 2014م

قضية العدد



توقعات بتحقيق معدالت نمو 
تبلغ 7% خالل هذا العام.

يمتاز سوق التجزئة بقدرته 
الفائقة على تحقيق معدالت 

نمو مرتفعة.

واأف�سحت تقارير دولية يف ال�سياق ذاته، 

يف  التجزئة  قطاع  حجم  ببلوغ  توقعاتها  عن 

ما  احلـــايل  الــعــام  خــالل  ال�سعودية  الــ�ــســوق 

مقداره 267 مليار ريال )73.6 مليار دولر(، 

لـ»تداول«،  حتدثوا  ملخت�سن  تاأكيدات  و�سط 

القطاع  يعد  ال�سعودي  التجزئة  �ــســوق  بـــاأن 

النقدية  ال�سيولة  مــعــدلت  حيث  مــن  الأول 

ال�ستثمارية.

بقدرته  ال�سعودي  التجزئة  �سوق  وميتاز 

مرتفعة  منــو  مــعــدلت  حتقيق  على  الفائقة 

خالل الفرتة الراهنة، يف ظل ارتفاع معدلت 

ال�سخ احلكومي على م�ساريع البنية التحتية، 

ــــادة مــعــدلت فــر�ــس الــعــمــل يف ظــل منو  وزي

القت�ساد املحلي يف البالد، ويف ظل الفر�س 

وزارتي  كٍل من  تبتكرها  بداأت  التي  الوظيفية 

»اخلدمة املدنية«، و»العمل«.

يف  والــ�ــســنــاعــة«  ــجــارة  ــت »ال وزارة  وتــعــمــل 

واحلد  التجزئة،  قطاع  اأداء  �سبط  على  اململكة 

حقوق  وحفظ  والتالعب،  الغ�س  م�ستويات  من 

مــعــدلت  زيــــادة  اإىل  �سيقود  ممــا  امل�ستهلك، 

وبحث  جهة،  من  املحلية  ال�سوق  يف  ال�سفافية 

ظل  يف  املتاحة  الفر�س  عــن  جــدد  م�ستثمرين 

ال�سوق من  اأداء  التجارة عن �سبط  وزارة  �سعي 

املناف�سة غري ال�سريفة من جهة اأخرى.

�صيولة امل�صتثمرين الأفراد ترتفع

في�سل  اأكــد  الــتــطــورات،  هــذه  على  وتعليًقا 

املو�سى وهو م�ستثمر يف �سوق التجزئة ال�سعودي، 

اأن الهوام�س الربحية التي يتم حتقيقها يف هذا 

القطاع ترتاوح بن ما ن�سبته 7 اإىل 11 يف املائة 

�سهرًيا، وقال »قد تنخف�س هذه الن�سبة يف بع�س 

املنتجات التي ل جتد طلًبا كبرًيا، ولكن متو�سط 

الهوام�س الربحية يقع بن هذه امل�ستويات«.

اإىل  لـ»تداول«،  املو�سى خالل حديثة  ولفت 

ال�سعودية  يف  الأفـــراد  امل�ستثمرين  �سيولة  اأن 

اأن  التجزئة، مبيًنا  ترتفع ب�سكل كبري  يف �سوق 

التي  الرخ�س  عدد  يف  ملحوظ  ارتفاع  هنالك 

للم�ستثمرين  التجارة وال�سناعة  متنحها وزارة 

التجزئة  �ــســوق  يف  ال�ــســتــثــمــار  يف  الــراغــبــن 

�سركات  اأو  جتارية  حمــالت  افتتاح  خــالل  من 

ا�ستثمارية يف هذا القطاع.

التناف�س  معدلت  ترتفع  اأن  املو�سى  وتوقع 

يف قــطــاع الــتــجــزئــة الــ�ــســعــودي خـــالل الــفــرتة 

القادمة، وقال »وزارة التجارة وال�سناعة ت�سعى 

اأو  الغ�س  عمليات  من  ال�سوق  هــذه  حماية  اإىل 

التالعب وهي عمليات �سلبية تولد مناف�سة غري 

�سريفة، لكن احلد من هذه املمار�سات �سي�سجع 

هذه  يف  ا�ستثماراتهم  ــادة  زي على  امل�ستثمرين 

ــداأت  ب الــ�ــســوق، يف ظــل مــعــدلت منــو ملحوظة 

اململكة،  يف  الفرد  دخــل  م�ستويات  على  تظهر 

وارتفاع معدلت الفر�س الوظيفية«.

منو القطاع

اأن  دويل  تقرير  رجــح  الــ�ــســيــاق،  هــذا  ويف 

منًوا  ال�سعودية  يف  بالتجزئة  البيع  �سوق  ت�سجل 

نتيجة عامل   2014 العام اجلاري  مطرًدا خالل 

منو حركة ال�ستهالك العامة مع ت�ساعد اأعداد 

رئي�سة  عنا�سر  اإىل  بالإ�سافة  امل�ستمر،  ال�سكان 

تتعلق بالقت�ساد الكلي، ومنو دخل الفرد. 

ووفق التقرير ال�سادر عن جمموعة اأعمال 

بخدمات  املهتمة  العاملية  املوؤ�س�سة  اأك�سفورد، 

�سوق  فـــاإن  وال�ــســتــ�ــســارات،  والــبــحــوث  الن�سر 

خالل  للتنامي  مر�سحة  ال�سعودية  يف  التجزئة 

 267 قــوامــهــا  تقديرية  بقيمة  اجلـــاري  الــعــام 

 ،2014 مليار ريال )73.6 مليار دولر( بنهاية 

مليار   66.7( ريـــال  مليار   250 مــن  مرتفعة 

دولر( يف عام 2012. 

التقديرات  هــذه  اأن  التقرير  مــعــدو  ويـــرى 

يك�سفها  التي  ال�سرائية  القوة  ارتفاع  نتيجة  تاأتي 

مناطق  يف  التجزئة  بيع  ملنافذ  املتنامي  التو�سع 

ال�سعودية املختلفة مما جعلها اأكرب �سوق للتجزئة 

 250 قوامه  بحجم  الأو�ــســط  ال�سرق  منطقة  يف 

مليار ريال )66.7 مليار دولر(. 

التجزئة  ل�سوق  توقعاته  يف  التقرير  وا�ستند 

عامة  موؤ�سرات  اإىل   2014 عام  خالل  ال�سعودية 

حيث يرى اأن ن�سبة ال�سكان ال�سباب وتزايد اأعداد 

امل�ستهلكن يدفع ال�سركات واملوؤ�س�سات وامل�سانع 

للمحال  با�ستمرار  جديدة  ومنافذ  فروع  لفتتاح 

واملتاجر واملجمعات املغلقة والأ�سواق املفتوحة يف 

مناطق وحمافظات ال�سعودية. 

الغذائية  غري  املنتجات  اأن  التقرير  واأو�سح 

�سوق  مــن  العظمى  الن�سبة  ت�سكل  والــزراعــيــة 

الــتــجــزئــة الــ�ــســعــوديــة بـــواقـــع �ــســتــن يف املــائــة 

امل�سنعة  الأدوات  ت�سكل  حيث  الن�ساط،  مــن 

 38.5 الإن�سان  لحتياجات  املبا�سر  لال�ستعمال 

ت�سل  قد  فيما  ال�سوقية،  احل�سة  من  املائة  يف 

يف   27.3 اإىل  الإلكرتونية  والأجــهــزة  املــعــدات 

املائة، وكذلك الب�سائع للمنازل مر�سحة اإىل اأن 

ت�سل يف بع�س الأحيان اإىل 26.8 يف املائة. 

امللبو�سات  �سريحة  فـــاإن  للتقرير،  ــا  ووفــًق

 23.3 اإىل  والأقم�سة وما يدخل فيها رمبا ت�سل 

يف املائة من حجم بيع �سوق التجزئة، فيما ت�سكل 

يف   17.9 والتجميلية  ال�سحية  الأدوات  �سريحة 

املائة من قطاع التجزئة ال�سعودي.

الفرد  اإنفاق  يرتفع معدل  اأن  التقرير  وتوقع 

اأ�سواق  من  الب�سائع  �سراء  على  ال�سعودية  يف 

اآلف  ــعــة  )اأرب ريـــال  األـــف   15.2 اإىل  التجزئة 

بن�سبة  ارتفاًعا  متثل   ،2015 عام  بحلول  دولر( 

خم�سن يف املائة عن عام 2010، م�سرًيا اإىل اأن 

قطاع التجزئة يلعب يف الوقت الراهن دوًرا مهًما 
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الهوامش الربحية المتحققة 
في هذا القطاع تتراوح بين 

7 إلى 11% شهريًا.

السلع المغشوشة تمثل 
أحد تحديات سوق التجزئة 

السعودي.

يف   21.5 ن�سبة  ما  ي�سكل  بحيث  التوظيف  يف 

املائة من وظائف القطاع اخلا�س.

ورقــة  ثمة  ال�سابق  التقرير  اإىل  اإ�ــســافــة 

عمل توؤكد ما ذهب اإليه من نتائج، وقد توقعت 

عام  منذ  مماثلة  بن�سب  القطاع  منو  ارتــفــاع 

2012م املا�سي.

ل�سركة  التنفيذي  الرئي�س  اأعدها  الورقة 

اأمــام  وعر�سها  القا�سم،  فرا�س  موجة«  »دار 

ور�سة العمل التي نظمتها غرفة الريا�س لبحث 

الفر�س ال�ستثمارية يف قطاع التجزئة وقتها.

التقرير  اأن  اإىل  العمل  ورقـــة  واأ�ـــســـارت 

القت�سادي ال�سادر عن اآلنب كابيتال، توقع اأن 

ي�سل حجم قطاع التجزئة ال�سعودي اإىل 276 

حجم  اأن  عن  كا�سًفا   ،2014 عام  ريــال  مليار 

قطاع التجزئة يف اململكة بلغ عام 2011م 160 

مليار ريال �سنوًيا.

على  ت�سيطر  ال�سركات  كربى  اأن  واأو�سح 

�سعودة  ن�سبة  حمققة  التجزئة  قطاع  من   %30

ال�سركات  ت�سيطر  بينما   ،%16 اإىل  ت�سل 

بن�سبة   ،%70 ن�سبة  على  واملتو�سطة  ال�سغرية 

منو تقدر بـ 9.4% لعام 2011م.

التجزئة  قــطــاع  اأن  اإىل  القا�سم  ــار  ــس واأ�

األف  2012م مليوًنا ومائتي  ا�ستوعب حتى عام 

وظيفة، ويبلغ عدد ال�سعودين العاملن فيه %16 

مقابل  �سعودي  األــف   195 يتجاوز  ل  اأي  فقط 

مليون وخم�سة اآلف وظيفة للوافدين.

اإىل  ت�سل  التجارية  املــحــالت  اأن  واأبــــان 

املنتجات  وت�سيطر  جتــاري،  حمل  األــف  مائتي 

من   %50 على  الت�سريف  �سريعة  ال�ستهالكية 

حجم �سوق التجزئة يف اململكة مبا يعادل ثمانن 

مليار ريال �سنوًيا. 

اخلا�س  التجزئة  بقطاع  يتعلق  فيما  ــا  اأم

فاأو�سح  املحمولة،  والأجــهــزة  بــالإلــكــرتونــيــات 

ترتاوح  مبيعات  حقق  القطاع  هذا  اأن  القا�سم 

بن 19 – 21 مليار ريال مبعدل منو 25% بعك�س 

معدل النمو يف قطاع التجزئة ب�سكل عام، لفًتا 

اإىل اأن بع�س �سركات الإلكرتونيات �سجلت عام 

عدد  بلغ  فيما   ،%68 اإىل  و�ــســل  منـــًوا  2011م 

املت�سوقن لقطاع التجزئة اخلا�س بالإلكرتونيات 

والأجهزة املحمولة ثمانية مالين مت�سوق.

التجزئة  مبيعات  ارتــفــاع  القا�سم  وتــوقــع 

عام  بحلول  ريـــال  مليار   400 مــن  اأكـــر  اإىل 

2015، وارتفاع مبيعات قطاع التجزئة اخلا�س 

بالإلكرتونيات من 19 مليار ريال يف 2011  اإىل 

التقرير  ح�سب    2015 عام  ريال  مليار  اأربعن 

واملفو�سة  العاملية   iMRg �سركة  من  ال�سادر 

من قبل فيزا.

ــتــجــارة الإلــكــرتونــيــة  ــرب الــقــا�ــســم ال واعــت

ال�سبكة  طريق  عن  الت�سوق  حلول  واأهــم  اأقــوى 

يف  كبرية  طفرة  اأحــدثــت  ما  بعد  العنكبوتية، 

التجزئة،  ب�سوق  اخلا�سة  الأعــمــال  قطاعات 

اململكة  يف  الإلكرتوين  التداول  حجم  اأن  مبيًنا 

بلغ اأربعة مليارات ريال �سنوًيا مقارنة بنظريتها 

ريــال  مليار   1.6 املتحدة  العربية  الإمــــارات 

�سنوًيا، بينما بلغ 2.1 مليار �سنوًيا يف م�سر.

املــركــز  ــيــات  ــكــرتون الإل مبيعات  واحــتــلــت 

الإلكرتوين عن طريق  البيع  تعامالت  الأول يف 

الإنرتنت، اإذ اأو�سحت الخت�سا�سيات اأن %39 

الإلكرتونيات  �سراء  يف�سلون  امل�ستهلكن  من 

الطريان  خــدمــات  احتلت  بينما  غــريهــا،  عــن 

وحجوزات الفنادق املركز الثاين.

تزايد معدلت الفر�ص الوظيفية

من جانب اآخر، اأكد الدكتور �سامل باعجاجة 

�سوق  اأن  لـ»تداول«،  واملايل  القت�سادي  اخلبري 

معدلت  لتحقيق  مر�سح  الــ�ــســعــودي  التجزئة 

اأن هذه  العام احلايل، مبيًنا  منو جديدة خالل 

ال�سيولة  معدلت  ارتــفــاع  على  تبنى  التوقعات 

وتــزايــد  الــ�ــســوق،  ــذه  ه يف  امل�ستثمرة  النقدية 

معدلت الفر�س الوظيفية يف ال�سوق املحلية.

املغ�سو�سة  ال�سلع  اأن  اإىل  باعجاجة  ولفت 

قضية العدد
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الفيس وتويتر يرفعان معدالت نمو 
سوق التجزئة السعودي

اأكد تقرير اقت�سادي �سادر عن �سركة اجلزيرة كابيتال توافر حمفزات عديدة توؤدي اإىل 

الدخول،  معدل  وارتفاع  والوعي،  ال�سرائية،  القوة  زيادة  ومنها:  التجزئة  �سوق  منو  ا�ستمرار 

ف�ساًل عن الدعم احلكومي .

املتعلمن  ن�سبة  زيادة  منها:  القطاع  يف  واعدة  اأ�سا�سية  حمفزات  اأربعة  التقرير  وتناول 

وال�سباب، ونقل التقنيات احلديثة، ف�ساًل عن منو ال�سياحة الداخلية واخلارجية. 

واأ�سار اإىل اأن تقدمي التقنيات الذكية يف اأ�سواق التجزئة من �ساأنه اأن يرفع من اإمكانية 

ال�ستفادة منها، لفًتا اإىل اأن �سركات الت�سويق على الإنرتنت مل ت�سل بعد اإىل مواقع ال�سدارة 

لدى الكثري من املت�سوقن يف اململكة؛ وذلك على الرغم من النت�سار الوا�سع للفي�س بوك وتويرت. 

وتوقع التقرير ارتفاع حجم �سوق التجزئة يف اململكة اإىل 468 ملياًرا يف عام 2016م. لفًتا 

اإىل اأن اأف�سل فر�س ال�ستثمار يف جمال التجزئة تكمن يف قطاع التقنية؛ وذلك لعدة اأ�سباب 

رئي�سية من بينها انخفا�س معدل التجارة الإلكرتونية ب�سورة لفتة يف اململكة، وارتفاع تغطية 

�سبكة الإنرتنت اإىل قرابة 50 يف املئة، وزيادة ن�سبة انت�سار الأجهزة الذكية بن�سبة 200 يف املئة 

يف ال�سنوات القليلة املا�سية، ف�ساًل عن انح�سار الفارق العمري بن الأجيال. 

ا ومنها تف�سيل امل�ستهلكن ال�سراء عن طريق  ولفت التقرير اإىل املزيد من الأ�سباب اأي�سً

املواقع الإلكرتونية، وزيادة الرتويج عن طريق ال�سبكات الجتماعية بدًل من الطرق التقليدية 

لالإعالن ، م�سرًيا اإىل حتول قطاع التجزئة ال�سعودي من ال�سكل التقليدي اإىل اأ�سواق مركزية 

متعددة مب�ستويات عاملية.

متثل اأحد حتديات �سوق التجزئة ال�سعودي، وقال 

»وزارة التجارة بداأت يف احلد من هذه املمار�سات 

لإنهاء  جــًدا  طويل  طريق  اأمامها  اأن  وباعتقادي 

وهذه  املحلية،  ال�سوق  يف  املغ�سو�سة  ال�سلع  وجــود 

التجزئة،  قطاع  على  توؤثر  احلــال  بطبيعة  ال�سلع 

من خالل �سرب الأ�سعار، مما قد يقود املنتجات 

اجليدة اإىل اجلمود وعدم القدرة على بيعها«.

التجارة  وزارة  متنح  اأن  باعجاجة  ومتــنــى 

وال�سناعة ال�سعودية، وهيئة ال�ستثمار يف البالد، 

التجزئة  لقطاع  جــدد  مناف�سن  دخـــول  فر�سة 

القت�ساد  اأن  ذاتــه  الوقت  يف  مــوؤكــًدا  ال�سعودي، 

ال�سعودي بات ميثل عالمة فارقة بن اقت�ساديات 

دول املنطقة الأخرى، يف وقت ت�سهد فيه بع�س هذه 

الدول تطورات �سلبية غري م�سبوقة من الناحيتن 

الأمنية، والقت�سادية.

ـــر زيــــادة مــعــدلت الــتــوظــيــف على  وحـــول اأث

لالأعمال«،  »اأك�سفورد  تقرير  اأكد  التجزئة،  قطاع 

والتي  القطاع  يف  موؤخًرا  احلا�سلة  التطورات  اأن 

ت�سكل  العاملن  رواتــب  معدلت  ارتفاع  ت�سمنت 

م�سرًيا  املحلية،  التجزئة  �سوق  لنمو  دافًعا جديًدا 

اإىل اأن �سريحة ال�سباب، التي ت�سكل اجلزء الأكرب 

من تركيبة ال�سكان، تتجه بقوة نحو ال�ستفادة من 

انت�سار الأجهزة الذكية وو�سائل الت�سال الرقمية 

يف  ال�سعودية  تــاأتــي  اإذ  بحيوية،  معها  والتفاعل 

التقنية  مع  تفاعلها  من حيث  املنطقة  دول  قائمة 

وا�ستخدام التطبيقات احلديثة. 

وتوقع التقرير اأن توا�سل �سوق التجزئة منوها يف 

عدد من الأن�سطة التجارية خا�سة ما يتعلق باملنتجات 

التحديد  وجــه  على  املــتــطــورة  واخلــدمــات 

بالإ�سافة  والتاأثيث،  واملالب�س  الإلكرتونيات 

اإىل وجود فر�سة لنمو الطلب على الب�سائع الفاخرة 

مع تو�سع املجمعات التجارية املركزية.

التجزئة  �سوق  تنامي  توجه  يدعم  ذلك،  اأمام 

عليه  تقوم  الــذي  امل�ستهلك  ثقة  موؤ�سر  ال�سعودي، 

�سركة ما�سرتكارد العاملية من خالل قيا�س معدل 

التفاوؤل حيال م�ستوى الدخل والتوظيف والقت�ساد 

يف  لفتت  حيث  احلياة،  ورفاهية  املالية  والأ�سواق 

اآخر تقاريرها اإىل اأن ال�سعودين يبقون التفاوؤل يف 

روؤيتهم العامة حول تلك العنا�سر.

اأكد  الــذي  الــتــطــورات، يف الوقت  وتــاأتــي هــذه 

فيه رئي�س الغرفة التجارية ال�سناعية بجدة رئي�س 

�سالح  القت�سادي  جــدة  ملنتدى  املنظمة  اللجنة 

البطالة  اأن  املا�سي،  »مار�س«  �سهر  منت�سف  كامل 

التي يعاين منها املجتمع ال�سعودي يف الوقت الراهن 

 600 هي بطالة نوعية ولي�ست كمية، وقال: »هناك 

األف فر�سة عمل يف قطاع التجزئة، كما اأن اأعداًدا 

كبرية من العمالة الوافدة تعمل يف هذا القطاع«.

حديثة  خالل  كامل  اأ�سار  ال�سياق  ذات  ويف 

حينها، اإىل اأن ما يدعم التوجه لتوطن الوظائف 

بقطاع التجزئة هو اأن 75 يف املائة من الباحثن 

عن عمل ل تتجاوز موؤهالتهم الثانوية العامة.

التجزئة  �سوق  اأ�سبح  املعلومات،  هذه  واأمام 

�سيولة  جلذب  كبرية  ب�سورة  مر�سًحا  ال�سعودي 

يف  ذلك  ياأتي  املقبلة،  الفرتة  خالل  اأكرب  نقدية 

منو  معدلت  ت�سهد  ال�سوق  هذه  فيه  بــداأت  وقت 

املا�سية،  القليلة  ال�سنوات  خــالل  متزايدة 

هذه  ت�سهده  ــداأت  ب ملحوظ  ن�ساط  و�سط 

ال�سوق خالل الفرتة احلالية.
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اهتمام  م��دى  يتضح  العربية  اجل��زي��رة  ت��اري��خ  مبطالعة 
امل���ل���ك امل���ؤس���س رح���م���ه اهلل ب��االق��ت��ص��اد ال��وط��ن��ي وال��ش��ئ��ون 
امل��ال��ي��ة ل��ل��دول��ة، ك��م��ا ي��ظ��ه��ر ح��رص��ه ع��ل��ى إي������رادات ال��دول��ة 
السياسة  م��الم��ح  خاللها  م��ن  تتبني  كما  ونفقاتها،  امل��ال��ي��ة 
املالية يف عهده حيث كانت غاية امللك عبدالعزيز رحمه اهلل 
حتقيق األمن االقتصادي للدولة السعودية، وكذلك األمن 
ب��ذل��ك اس��ت��م��رار العمل  ل��ل��م��واط��ن��ني، ليضمن  االج��ت��م��اع��ي 

والبناء والنهضة املباركة الشاملة يف أنحاء البالد.



مـــن بـــن الأمــــــور الــتــي 

اهتم بها امللك عبدالعزيز تاأتي 

و�سائل الت�سال احلديثة، حيث كان 

يف مقدمة ما ّوجه امللك عبدالعزيز رحمه 

خا�سة  حكومية  م�سلحة  اإن�ساء  جهده  اإليه  اهلل 

ب�سئون الت�سالت، واأمر رحمه اهلل باإعداد الإدارات 

احلكومية التي حتتاجها تلك امل�سلحة يف كافة اأنحاء 

اململكة العربية ال�سعودية.

الهاتفية  باخلدمة  عبدالعزيز  امللك  اهتم  وقد 

واملــنــازل  احلكومية،  الإدارات  اإىل  اإي�سالها  فتم 

واملدينة  املكرمة  مكة  كل من  التجارية يف  واملحالت 

املنورة والريا�س وجدة والطائف وع�سري والأح�ساء.

اأف�سل اخلدمات للم�ستفيدين من هذه  ولتقدمي 

من  كبري  عــدد  ابتعاث  مت  الهامة  احليوية  اخلدمة 

والوليات  وبريطانيا  م�سر  من  كل  اإىل  الدار�سن 

بعد  البلدان  تلك  مــن  فــعــادوا  الأمريكية،  املتحدة 

اإتقانهم ل�سئون الهاتف الفنية.

اأربع مدار�س  باإن�ساء  امللك عبدالعزيز  اأمر  وقد 

والال�سلكي  الهاتف  اأعمال  على  والتدريب  للتعليم 

والريا�س،  املنورة  واملدينة  املكرمة  مكة  من  كل  يف 

والهاتف  الال�سلكي  اأ�سبح جميع مدر�سي  وبعد فرتة 

جميع  وكذلك  ال�سعودين،  املواطنن  من  اململكة  يف 

اأعمال املراكز الهاتفية كلها يف اأيدي ال�سعودين.

الــذي  الهتمام  هــذا  نتائج  بو�سوح  ظهر  وقــد 

اأبداه امللك عبدالعزيز رحمه اهلل بو�سائل الت�سالت 

ال�سعودية  البالد  اأطراف  تغطية  خالل  من  احلديثة 

والــال�ــســلــكــيــة  الــ�ــســلــكــيــة  التـــ�ـــســـالت  مـــن  ب�سبكة 

والت�سالت الهاتفية واخلدمات الربقية والربيدية، 

املختلفة  احلكومية  الإدارات  ربــط  اإىل  بالإ�سافة 

بوا�سطة تلك اخلدمات الهامة، وقد �ساعدت و�سائل 

ال�سعودية  البالد  ونه�سة  الأمن  على حفظ  الت�سال 

التجارية،  احلركة  وازدهــار  العمرانية  الناحية  من 

ف�ساًل عن التوا�سل عرب تلك الو�سائل بن املواطنن 

مما اأدى اإىل تقوية الروابط الجتماعية فيما بينهم.

القطاع البحري

كذلك اهتم امللك عبدالعزيز رحمه اهلل باملوانئ 

ال�سعودية على �ساحل البحر الأحمر، و�ساحل اخلليج 

املوانئ، وربط  واأبدى رغبته يف تطوير هذه  العربي، 

اأمر  التي  البخارية  ال�سفن  بوا�سطة  ببع�س  بع�سها 

بحرية  زوارق  اإىل  بالإ�سافة  منها،  اأعـــداد  ب�سراء 

اأعــداد  ب�سراء  ال�سفن  هــذه  عــدد  زاد  وقــد  �سغرية، 

جديدة منها لتحقيق رغبته.

وقد اعتنى امللك عبدالعزيز رحمه اهلل مبيناء 

احلجاج  و�ــســول  حمطة  اإنــه  حيث  لأهميته،  جــدة 

وطريقهم اإىل بيت اهلل احلرام مبكة، وليخفف مما 

كان يجده احلجاج عند و�سولهم اإىل ميناء جدة من 

م�ساق.

ال�سفن  ا�ستقبال  عن  امليناء  عجز  ب�سبب  وذلك 

ركوب  اإىل  احلجاج  وا�سطرار  الكبرية،  البخارية 

قوارب �سغرية حتى ي�سلوا اإىل ميناء جدة، ويف ذلك 

م�سقة عليهم لتعر�سهم حلرارة ال�سم�س، وتعري�سهم 

للخطر يف نزولهم و�سعودهم.

بتطوير  1366هــــ  �سنة  اأمــر يف حمــرم  ولــذلــك 

ميناء جدة، وبعد �سنوات قالئل من العمل امل�ستمر 

1369هــــ،  املــيــنــاء يف جــمــادى الآخــــرة  افتتح هــذا 

وبعد  الــهــام،  امل�سروع  هــذا  جنــاح  ظهر  وبافتتاحه 

الذي  امليناء  بهذا  باهتمامه  عبدالعزيز  امللك  نظر 

يف  للب�سائع  واأخــرى  للركاب  باخرة  ي�ستقبل  اأ�سبح 

اخلا�سة  املباين  امل�سروع  بهذا  واأحلــق  واحــد،  وقت 

الب�سائع،  بنقل  العالقة  ذات  احلكومية  ــالإدارات  ب

وخدمة حجاج بيت اهلل احلرام.

مبيناء  اهلل  رحمه  عبدالعزيز  امللك  اهتم  وقد 

يطلق  واأ�سبح  العربي،  اخلليج  �ساحل  على  الدمام 

املوانئ  من  وهــو  عبدالعزيز(،  امللك  )ميناء  عليه 

التجارية الهامة، ومت ربط هذا امليناء بخط ال�سكك 

ف�سهلت  الريا�س،  مدينة  اإىل  ي�سل  الذي  احلديدية 

املدينتن،  بن  التجارية  النقل  حركة  الت�سال  بهذا 

بالإ�سافة اإىل اأن ميناء الدمام اأ�سبح الطريق الوحيد 

لنقل وت�سدير البرتول بعد اكت�سافه.

متهيد الطرق

كانت اأقاليم البالد ال�سعودية منف�سلة ل يربط 

واخليل،  الإبل  غري  املوا�سالت  و�سائل  من  اأجزاءها 

لل�سري،  �ساحلة  وغــري  مّعبدة  غــري  الــطــرق  وكــانــت 

العقبات  من  كثرًيا  طريقه  يف  يالقي  امل�سافر  فكان 

وامل�ساعب.

الــطــرق  لأهــمــيــة  عــبــدالــعــزيــز  املــلــك  ولإدراك 

العربية  اململكة  تنمية  يف  ــر  اأث مــن  لها  ملــا  احلديثة 

اهتماًما  باملوا�سالت  اهتم  وتطويرها  ال�سعودية، 

كبرًيا، مما �ساعد على ازدهار البالد وزيادة احلركة 

التجارية، وا�ستتاب الأمن فيها وا�ستقرار اأو�ساعها.

با�سم  عــرفــت  م�سلحة  بــتــاأ�ــســيــ�ــس  اأمــــر  ثــم 

وجعلها  الال�سلكية(  واملخابرات  الطرق  )م�سلحة 

بالعمل  امل�سلحة  هذه  وكلف  املالية،  ــوزارة  ل تابعة 

من  ال�سفر  وحركة  التنقالت،  م�ساعب  تذليل  على 

النقل  و�سائل  واإدخال  وتعبيدها،  الطرق  �سق  خالل 

واملوا�سالت احلديثة، وربط اأجزاء البالد ال�سعودية 

بع�سها ببع�س.

اإلــيــهــا،  عــهــد  امل�سلحة مبــا  هـــذه  قــامــت  وقـــد 

عبدالعزيز  امللك  رغبة  حتقيق  �سبيل  يف  وبــذلــت 

طائرة روزفلت أهداها  
لشعبه فمهدت الطريق 

الزدهار الطيران والنقل الجوي.

اعتنى  عبدالعزيز بميناء 
جدة ألهميته حيث إنه محطة 
وصول الحجاج وطريقهم إلى 

بيت اهلل الحرام.
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متعددة  م�ساريع  ونفذت  يرحمه اهلل جهوًدا كبرية، 

اململكة. اأنــحــاء  يف  والتنقل  النقل  حركة   لت�سهيل 

عبدالعزيز  امللك  اأولهـــا  التي  الــطــرق  اأهــم  ومــن 

بيت  حجاج  ي�سلكها  التي  الطرق  واهتمامه  عنايته 

وجدة،  واملدينة  مكة  بن  تنقلهم  اأثناء  احلرام  اهلل 

جدة  بــن  ممهدة  الــطــرق  يــرى  اأن  اأمنيته  فكانت 

بيت اهلل احلرام  تخفيًفا عن حجاج  ومكة  واملدينة 

وغريهم مما كانوا يالقونه من م�ساق يف �سفرهم، 

وتنقلهم بن تلك املدن.

وقد اأمر باإن�ساء ذلك الطريق بالتفاق مع �سركة 

عاملية تقوم بتعبيد الطريق وفر�سه بالإ�سفلت، ون�س 

1373هـ،  �سنة  الطريق يف  اإجناز ذلك  امل�سروع على 

وتويف امللك عبدالعزيز قبل ذلك املوعد الذي اأجنز 

اإن�ساء  يف  املتبعة  الأ�ساليب  اأح�سن  وفق  امل�سروع  فيه 

الطرق يف ذلك الوقت.

الطريق  هــذا  بها  مر  التي  القرى  حظيت  وقــد 

بالعناية والهتمام، حيث مت ربط بع�سها ببع�س مما 

حقق لها التقدم والزدهار، ومواكبة النه�سة ال�ساملة 

التي تعي�سها البالد ال�سعودية.

وتزايد  واملوا�سالت  النقل  حركة  ات�ساع  وبعد 

)وزارة  اإىل  الطرق(  )م�سلحة  حتويل  مت  اأعمالها 

العمل  الـــــوزارة يف  هـــذه  فــاأخــذت  املـــوا�ـــســـالت(، 

املــتــوا�ــســل واإجنـــــاز املــ�ــســاريــع الــهــامــة يف جمــال 

طريق  ومنها:  اململكة  مدن  بن  الربية  املوا�سالت 

مكة - منى - عرفات، طريق مكة - جدة، وطريق 

مكة - الطائف، وطريق جدة - املدينة، وطريق مكة 

- الريا�س. وغريها من الطرق الربية احلديثة التي 

هياأت للم�سافرين التنقل املريح، وخففت عن حجاج 

بيت اهلل احلرام ما كانوا يجدونه من امل�ساق اأثناء 

تنقلهم بن امل�ساعر املقد�سة.

القت�صاد.. وموؤ�ص�صة النقد

الدولة  توحيد  بداية  يف  املالية  لل�سوؤون  تكن  مل 

ال�سعودية اإدارة منظمة خا�سة بها، واإمنا اأن�سئت يف 

كل مدينة اإدارة جلباية الزكاة يتوىل الأ�سراف عليها 

احلاكم الإداري ومرجعه امللك عبدالعزيز.

وتبع ذلك �سدور اأمر امللك عبدالعزيز القا�سي 

يف  اململكة  مدن  يف  املتفرقة  املالية  الإدارات  بربط 

1346هـــ  الآخــر  ربيع   17 يف  فاأن�سئت  واحــدة،  اإدارة 

)مديرية املالية العامة( ومقرها مكة املكرمة.

وخالل فرتة ق�سرية من حكم امللك عبدالعزيز 

دولة  فاأ�سبحت  ال�سعودية،  الــدولــة  مالمح  ظهرت 

اأ�س�س ال�سريعة الإ�سالمية، وبداأ  اإ�سالمية بنيت على 

بالعتماد  لدولته  املالية  ال�سئون  بتنظيم  اهلل  رحمه 

عــلــى اأن مــديــريــة املــالــيــة وفــروعــهــا هــي بــيــت مــال 

امل�سلمن حتفظ فيها الزكاة والر�سوم املتح�سلة التي 

يف  ال�سعودية  للدولة  املالية  املــوارد  اأهم  تعترب  كانت 

بداية حكم امللك عبدالعزيز يرحمه اهلل.

هذه  جعلت  1348هـــ  الآخــرة  جمادى  �سهر  ويف 

املديرية )وكالة املالية العامة(، ثم بعد فرتة زمنية 

لل�سئون  تكون  اأن  اهلل  يرحمه  عبدالعزيز  امللك  راأى 

نظام  ذات  النطاق  وا�سعة  وزارة  دولــتــه  يف  املالية 

و�سدر  1351هــــ،  �سنة  املالية  وزارة  فاأن�ساأ  خا�س، 

بات�ساع  تت�سع  الـــوزارة  هــذه  ومــازالــت  املالية،  نظام 

فروعها  وانت�سار  املالية،  مهامها  ــادة  وزي اأعمالها، 

الإدارية يف مدن اململكة.

امللك عبدالعزيز يرحمه اهلل يف  وظهرت خربة 

لت�سريف  املالية  �سيا�سته  خالل  من  املالية  ال�سئون 

ال�سيا�سة  هــذه  ومتــيــزت  ال�سعودية،  الــدولــة  اأمـــور 

باجتاهن هما:

للدولة. املالية  امل�سادر  • حتديد 
اإجراءات الإنفاق للدولة. • تنظيم 

واإدراًكا من امللك عبدالعزيز يرحمه اهلل لأهمية 

الأوراق  تدقيق  مهمته  جمل�ًسا  اأن�ساأ  الأول  الجتــاه 

الر�سمية، واملعامالت املالية والإدارية للدولة.

وملا زادت الواردات املالية للدولة ال�سعودية بعد 

العربية  اململكة  بن  التعامل  وكر  النفط،  اكت�ساف 

الداخل  يف  القت�سادية  املوؤ�س�سات  وبن  ال�سعودية 

حماية  املالية  ال�سئون  يف  اخلـــرباء  راأى  واخلـــارج 

تقلبات  من  التجارية  والأ�سواق  احلكومي  ال�سندوق 

حركة النقد العاملية واأثرها يف النقد ال�سعودي.

اأمر  عبدالعزيز  امللك  على  الـــراأي  عر�س  وملــا 

مبوجب  ال�سعودي،  العربي  النقد  موؤ�س�سة  باإن�ساء 

الأمر امللكي ال�سادر يف 25 رجب 1371هـ.

هذه  اإن�ساء  اأهمية  اإىل  امللكي  الأمــر  اأ�سار  وقد 

املوؤ�س�سة خلدمة النقد الر�سمي للدولة، وملا تقت�سيه 

املوؤ�س�سة  هــذه  نظام  ــالن  اإع ومت  العامة،  امل�سلحة 

واملهام املالية املوكلة اإليها، وختم نظام موؤ�س�سة النقد 

اأنه ل يحق لهذه املوؤ�س�سة اأن  باملادة التي تن�س على 

تاأتي باأي عمل يتعار�س مع قواعد ال�سرع احلنيف.

ال�صفر بالطائرة.. وتطوير التنقل

ــق بــو�ــســائــل  ــائ ــمــام ف ـــدى املــوؤ�ــســ�ــس اهــت ـــان ل ك

ال�ستفادة  وحماولته  عهده،  يف  املختلفة  املوا�سالت 

منها  تتاألف  التي  ال�سا�سعة  امل�ساحات  خلدمة  منها 

احلاجة  ظهرت  وعندما  ال�سعودية،  العربية  اململكة 

اململكة  مــدن  بــن  الــركــاب  لنقل  الــطــائــرات  لتاأمن 

التربعات  جمع  الفكرة  لهذه  املتحم�سون  واقـــرتح 

عبدالعزيز  امللك  كــان  الــالزمــة  الــطــائــرات  ل�سراء 

يرحمه اهلل يف مقدمة املتربعن لهذا امل�سروع املهم، 

ونائبه  �سعود  الأمــري  عهده  ويل  التربع  يف  و�ــســارك 

التربعات  وو�ــســلــت  اهلل،  رحمهما  في�سل  الأمـــري 

ثالث  �سراء  فتم  ريــال،  مالين  ثالثة  من  اأكــر  اإىل 

طائرات اأطلقت عليها اأ�سماء املدن الرئي�سة باململكة 

وهي: مكة -املدينة -الريا�س.

اأهديت  التي  به  اخلا�سة  الطائرة  و�سع  كذلك 

عام  يف  )روزفـــلـــت(  الأمــريــكــي  الرئي�س  مــن  اإلــيــه 

1365هـ يف خدمة املواطنن مل�ساعدتهم على التنقل 

بوا�سطتها، وبذلك بداأ ع�سر ازدهار الطريان والنقل 

اجلوي يف اململكة العربية ال�سعودية.

واعتماده  اجلــوي  للنقل  احلــاجــة  تــزايــدت  وملــا 

اململكة  مناطق  بن  الت�سال  تاأمن  يف  اأولية  و�سيلة 

المؤسس أمر بإنشاء مؤسسة 
النقد العربي السعودي، بموجب 

األمر الملكي الصادر في 25 
رجب 1371هـ.
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امللك  اأمــر  ال�سعودية،  العربية 

طائرتن،  بــ�ــســراء  عبدالعزيز 

هي  ال�ست  الــطــائــرات  هــذه  فكانت 

الــذي  اجلــوي  لالأ�سطول  الأوىل  الــنــواة 

متلكه اخلطوط اجلوية العربية ال�سعودية يف 

الوقت احلا�سر، ومت ا�ستخدام هذه الطائرات يف 

الو�سطى  املناطق  الربيد بن  امل�سافرين، وحمل  نقل 

وال�سرقية والغربية من اململكة.

كذلك اعتنى امللك عبدالعزيز ب�سراء املزيد من 

�ساعد  مما  والآخــر،  احلن  بن  املختلفة  الطائرات 

وبالعامل  داخلًيا  ال�سعودية  العربية  اململكة  ربط  على 

كانت  التي  اجلوية  الــرحــالت  عرب  خارجًيا  حولها 

وجدة  الريا�س  يف  ال�سعودية  املــطــارات  من  تنطلق 

والظهران.

عبدالعزيز  امللك  ــداه  اأب الــذي  الهتمام  وبهذا 

اأ�سبحت  اجلــــوي  والــنــقــل  ــطــريان  ــال ب اهلل  رحــمــه 

موؤ�س�سات  اأقــدم  اإحــدى  ال�سعودية  اجلوية  اخلطوط 

الطريان يف العامل العربي.

ق�صة اكت�صاف النفط

من  مبكر  وقـــت  يف  عــبــدالــعــزيــز  املــلــك  اأدرك 

اأهمية  احلديثة،  ال�سعودية  الــدولــة  تاأ�سي�س  تاريخ 

الوحدة  تكري�س  اأجــل  من  اقت�سادي  م�سدر  وجــود 

وتهيئة  املحلي،  الأمــن  على  واملحافظة  ال�سيا�سية، 

لال�ستقرار  املنا�سبة  الــظــروف 

يف  والجــتــمــاعــي  ال�سيا�سي 

البالد ال�سعودية املرتامية 

ا  خ�سو�سً الأطـــــراف، 

اململكة  اقت�ساد  اأن 

يعتمد  اآنــذاك كان 

الأول  املـــقـــام  يف 

ـــى الـــــزراعـــــة  عـــل

ــة املــــحــــدودة يف  ــدي ــي ــقــل ــت ال

املا�سية،  تربية  وعلى  اخل�سبة  املناطق 

وعلى ما تدره ر�سوم احلج والعمرة. 

كثرًيا  عليها  التعويل  ميكن  ل  مــ�ــســادر  وهــي 

وبناء  العامة  اخلدمات  يف  التو�سع  الأول  ل�سببن: 

والثاين  التحتية.  والبنية  ال�سعودي  اجلي�س 

الزيادة امل�سطردة يف عدد ال�سكان.

املعدنية  الروة  وكانت 

امللك  اأجندة  اأولويات  يف 

اقت�سادي  م�سدر  عن  البحث  اأجل  من  عبدالعزيز 

ثري، من هنا برز النفط و�سناعته كخيار اقت�سادي، 

بل وا�سرتاتيجي واعد. وقد متت املحاولة الأوىل من 

1923م   / 1342هـــ  عام  النفط يف  البحث عن  اأجل 

ل�ستثمار  اململكة  بها  قــامــت  الــتــي  املــحــاولــة  وهــي 

املعادن.

فقد مت منح اأحد ممثلي النقابة ال�سرقية العامـة

 Eastern and general Syndicate Limited
امتياز التنقيب عن البرتول يف مناطق �سرق اململكة 

العربية ال�سعودية.

�سركة  عــجــزت  وقـــد 

العامة  ال�سرقية  النقابة 

ــهــا  عـــــن تـــنـــفـــيـــذ مــهــمــت

مل  ذلك  ورغم  وا�ستمرارها، 

املحاولة،  عــن  اململكة  تتوقف 

قــد مت  الـــبـــرتول  اأن  ــا  خــ�ــســو�ــسً

من  املقابلة  اجلهة  يف  ا�ستخراجه 

اخلليج يف البحرين.

ثالثة  وملدة  املتاأنية  الدرا�سة  وبعد 

ال�سركات  مــن  املقدمة  للعرو�س  اأ�ــســهــر، 

منح  اململكة  ـــررت  ق املتناف�سة  الــبــرتولــيــة 

كاليفورنيا  اأوف  اأويل  �ستاندرد  ل�سركة  المتياز 

 Standard Oil of California الأمــريــكــيــة 

للتنقيب  )�ـــســـوكـــال(  بــاملــخــتــ�ــســر  املــعــروفــة 

ـــبـــالد الــ�ــســعــوديــة  عـــن الــــبــــرتول يف ال

وا�ستخراجه. 

وقــــد وقــــع اتــفــاقــيــة 

المتياز يف جدة وزير 

املالية يف اململكة العربية ال�سعودية عبداهلل ال�سليمان 

 L. Hamilton هاملتون  لويد  واملحامي  احلمدان 

نيابة عن ال�سركة وذلك يف 5 �سفر 1352هـ / 29مايو 

1933م يف ق�سر خزام بجدة.

�سركة  مــزاولــة  مــن  اأ�ــســهــر  عـــدة  م�سي  وبــعــد 

)�سوكال( حلق المتياز، كونت �سركة اأخرى ل�ستثمار 

اأريبيان  هذا المتياز عرفت با�سم �سركة كاليفورنيا 

 California Arabian كومباين  اأويـــل  �ستاندرد 

.) CASOC كا�سوك( Standard Oil Company
عدة  اندماج  وبعد  1944م   / 1364هـــ  عام  ويف 

�سركات تغري ا�سم كا�سوك اإىل �سركة الزيت العربية 

 Arabian American Oil( اأرامكـو  الأمريكية 

.)Company ARAMCO
وبداأ امللك عبدالعزيز يرى بنف�سه نتائج ملمو�سة 

النفط  من  ت�سدير  �سحنة  اأول  مع  بــالده  نفط  من 

1358هـ  الأول عام  11 ربيع  ال�سعودي اخلام يف يوم 

/ الأول من مايو 1939م عندما اأدار �سمام التحميل 

 D.g. Scfield �سكوفيلد  جي  دي  الناقلة  ظهر  على 

اأول �سحنة من  من ميناء راأ�س تنورة، مد�سًنا بذلك 

النفط ال�سعودي اإىل الأ�سواق العاملية.

مراجع:

اأهم  يف  درا�سة  علية،  اأبــو  ح�سن  عبدالفتاح   -

واملعا�سر،  احلديث  العربية  اجلزيرة  تاريخ  م�سادر 

دار املريخ، الريا�س 2002م.

املنطقة  �سخ�سية  الــ�ــســرفــا،  عــلــى  حمــمــد   -

التاريخ  يف  ال�سعودية  العربية  اململكة  من  ال�سرقية 

واجلغرافيا.

- ويليام موليغان واآخرون، الزيارة امللكية، زيارة 

ترجمة  اأرامكو،  ل�سركة  التفقدية  عبدالعزيز  امللك 

فهد ال�سماري، الريا�س، دارة امللك عبدالعزيز.

كيف نشأت السكك الحديدية في المملكة؟
بعد زيادة الن�ساط التجاري وتطور حركة النقل بن الريا�س والدمام خا�سة بعد ظهور النفط، 

و�سعوبة الطريق الربي بن املدينتن تطلع امللك عبدالعزيز رحمه اهلل اإىل و�سيلة اأخرى تقطع تلك 

املفاوز، وت�ساءل ملاذا ل يكون بن ميناء الدمام وبن الريا�س العا�سمة قطار حديدي؟

وبداأ امللك عبدالعزيز بدرا�سة تنفيذ الفكرة فعلًيا، ومت يف �سهر �سعبان 1365هـ عقد لقاء بينه 

ال�سرقي  ال�سعودي  الثغر  من  حديدية  �سكة  اإن�ساء  بدرا�سة  واأمرهم  ال�سركات،  بع�س  روؤ�ساء  وبن 

مدينة الدمام اإىل قلب اجلزيرة العربية مدينة الريا�س.

احليوي  امل�سروع  هذا  جتاه  قوية  ورغبة  �سديد  حما�س  من  عبدالعزيز  امللك  اأبــداه  ملا  ونظًرا 

الهام، فقد بداأ العمل يف اإن�ساء ذلك اخلط احلديدي الذي ي�سل بن اخلليج ومدينة الريا�س.

وبتاريخ 19 حمرم 1371هـ و�سلت عربات هذا القطار اإىل النقطة املحددة له مبدينة الريا�س، 

واأقيم احتفال كبري بهذه املنا�سبة ح�سره امللك عبدالعزيز والأمراء والوزراء والأعيان وغريهم.
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مبتكر النظريات االقتصادية .. 
المثير للجدل

جويلرمو كالفو ..

أحياًنا يكون السير عكس االجتاه الطريق األسرع للوصول إلى الهدف .. وهو ما انتهجه جويلرمو كالفو أستاذ 
النظريات االقتصادية املطورة الذي خالف زمالءه ومسؤولني نافذين يف كبرى املنظمات العاملية ومنها صندوق النقد 
الدولي يف ما يتعلق بأسباب انهيار األسواق النامية، واستطاع االنتصار لرأيه يف أكثر من معركة معهم، حتى سلموا 

بالنهاية بحكمته ودقة نظرياته.
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التحدي الذي واجه كالفو هو 
شرح التطورات التي ال تنسجم مع 

النظرية السائدة عن التوازن العام

يف  �ــســاًبــا  طــالــًبــا  كالفو  جويلرمو  ــان  ك عندما 

القرن  من  اخلم�سينيات  اأواخــر  يف  اآير�س  بيوني�س 

املا�سي، كان ي�سعر بالياأ�س من اأن با�ستطاعته فهم 

القت�ساد مطلًقا. وكان يدور قدر كبري من احلديث 

عن القت�ساد يف البيت لأن والده كان يعمل يف البنك 

املركزي، ولكنه بقدر ما حاول فهمه، فاإنه مل ي�ستطع 

يفوق  القت�ساد  اأن  اإىل  ما  وقــت  يف  وخل�س  ذلــك، 

قدراته، ومع ذلك فقد ثابر، وقال اإنه خالل ح�سوره 

دورة متهيدية يف القت�ساد »بداأ فجاأة يفهمه ويدرك 

كم هو جميل«. وفيما بعد وبتوجيه من خليو اأوليفريا، 

الذي كان حينذاك رئي�ًسا للبحوث يف البنك املركزي 

حيث ظفر كالفو بالتعين من خالل م�سابقة، ذهب 

اإىل مكتبة البنك، واأح�سر قامو�ًسا اإجنليزًيا بجانبه، 

واأخذ يقراأ ويقراأ ب�سورة مكثفة الأبحاث القت�سادية 

والريا�سية املكتوبة بلغة يعرفها بالكاد.

من  واحًدا  كالفو  واأ�سبح  مثابرته  اأثمرت  ولقد 

الكلي  القت�ساد  نظرية  من  كل  يف  الباحثن  اأبــرز 

يف  خا�سة  الناه�سة،  الأ�ــســواق  واقت�ساد  احلديثة 

اأمريكا الالتينية.

وقد كان العمل النظري املبكر لكالفو يف �سميم 

التطورات الثالثة التي حددها القت�ساديان ف.ف. 

ت�ساري وباتريك ج. كيهوي اأخرًيا باعتبارها مفاتيح 

الثالثن  الكلية املطورة خالل  للنظرية القت�سادية 

النا�س  توقعات  يج�سد  الــذي  النقد  املا�سية:  عاًما 

عدم  ب�ساأن  املتب�سرة  والــــروؤى  ال�سيا�سة،  ب�ساأن 

الت�ساق الزمني وق�سايا امل�سداقية املرتبطة بذلك، 

وو�سع النماذج الأف�سل لالقت�ساد لتف�سري ت�سوهات 

مثل »الأ�سعار اجلامدة«.

وقد كانت ر�سائل كالفو ال�سيا�سية الالحقة تنذر 

زمالئه،  من  كثري  مع  خالفات  عادة  وتثري  بال�سوء 

الت�سعينيات من  اأوائل  خا�سة يف فرتة الزدهــار يف 

 - القت�سادين  معظم  كان  عندما  املا�سي،  القرن 

الدويل،  النقد  �سندوق  يعملون يف  مبا يف ذلك من 

جودة  مــدى  اأن  يعتقدون   - كالفو  يعمل  كــان  حيث 

اإدارة بلد ما ل�سيا�ساته القت�سادية اأمر يحدده مدى 

جودة معاملته امل�ستثمرين الأجانب، وقد ذكر كالفو 

هي  كانت  حينذاك  ال�سائدة  التقليدية  احلكمة  اأن 

املال  راأ�س  اأ�سواق  فاإن  املنزيل،  واجبك  اأديت  »اإذا 

�ستقف اإىل جانبك دائًما«.

ولكنه اختلف مع ذلك، هو وكثريون من زمالئه 

يف �سندوق النقد الدويل مبن فيهم كارمن رينهارت 

وليوناردو ليدرمان، فقد حاجوا باأن البلدان مل يكن 

�سيا�سات  تتبع  لأنها  الأجنبي  التمويل  عليها  يتدفق 

نقدية ومالية �سليمة، ولكن لأن عوامل خارجية، مثل 

املناخ العاملي احلميد واأ�سعار الفائدة املنخف�سة يف 

الوليات املتحدة، كانت تدفع راأ�س املال للبحث عن 

اأعلى، وقد افرت�سوا يف بحث مثري للجدل يف  عائد 

عام 1993، اأنه اإذا تغريت تلك العوامل اخلارجية، 

الناه�سة - �سواء  فاإن ال�ستثمار يف بلدان الأ�سواق 

كان معتدًل اأو زائًدا - ميكن اأن يويل الأدبار فجاأة.

ومل مي�س وقت طويل بعد ذلك حتى تغري املناخ 

اإىل  اأنهم على حق  وزمــالوؤه  كالفو  واأثبت  الدويل، 

حد كبري فبدًءا من املك�سيك يف 1994 وانتهاء 

من  �سل�سلة  اهتزت   ،2001 يف  بالأرجنتن 

يف  منها  كثري  الناه�سة  ــواق  ــس الأ� بــلــدان 

اآ�سيا، من جراء لطمة ما و�سف باأنه »توقف مفاجئ« 

- انقطاع كبري، غري متوقع، ووا�سع النطاق يف تدفق 

بالأ�سا�سيات  غالًبا  يرتبط  يكن  مل  الأمـــوال،  روؤو�ــس 

ال�سيا�سة  وا�سعو  تعلم  لذلك،  ونتيجة  القت�سادية، 

�سيف�سلون  اأنهم  هو:  موؤملًا  در�ًسا  النامية  البلدان  يف 

اإذا  الأجنبي،  ال�ستثمار  جــذب  يف  تقريًبا  بالتاأكيد 

اتبعوا �سيا�سات �سيئة، ولكن ال�سمان كان قلياًل باأنهم 

لن يواجهوا امل�سري نف�سه اإذا انتهجوا �سيا�سات جيدة.

الأجور اجلامدة

هو  كالفو  واجــه  الــذي  الأ�سا�سي  التحدي  كــان 

�سرح التطورات التي ل تن�سجم مع النظرية ال�سائدة 

التوازن العام، التي ت�ستخدم معادلت ريا�سية  عن 

لتبن كيف يعمل القت�ساد باأ�سره مًعا، وقد خف�ست 

الأرجنتن - التي ظلت اأزماتها القت�سادية العديدة 

مسيرة علم
ذات  واملنظمات  الأكادميي  العمل  بن  كالفو  تنقل  املهنية،  م�سريته  من  عاًما   30 خالل 

اأخــرى،  مرة  ال�سيا�سي  ال�سجار  �ساحة  يرتك  اأن  اختار   ،2006 نهاية  ويف  لل�سيا�سة.  التوجه 

للبلدان  التنمية  بنك  يف  القت�سادين  للخرباء  كرئي�س  العمل  من  �سنوات  �ست  بعد  م�ستقياًل 

الأمريكية، ليعود - مع زوجته �سارة، اخلبرية القت�سادية - اإىل جامعة كولومبيا يف نيويورك، 

حيث بداأ م�سريته املهنية منذ ثالثة عقود خلت، وكان قد ح�سل اأخرًيا على درجة الدكتوراه من 

ا اأ�ستاًذا يف جامعتي بن�سلفانيا ومريالند، كما �سغل يف  جامعة ييل، وعلى مر ال�سنن، عمل اأي�سً

هذه الفرتة منا�سب الباحث والأ�ستاذ الزائر.
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قيمة   - الأ�سيل  لبنها  اإلهام  م�سدر  با�ستمرار 

1981، وكان ينبغي  البيزو ب�سورة حادة يف عام 

مل  ولكنها  لذلك،  ا�ستجابة  الأ�سعار  تتغري  اأن  

ال�سبب  فهم  يــحــاول  وهــو  كالفو  واجتـــه  تتغري، 

جامعة  يف  زمياله،  ا�ستحدثها  التي  النماذج  اإىل 

كولومبيا اإدموند فيلب�س وجون تيلور، فقد حاولت 

التي كان كالفو قد رف�سها من قبل،  مناذجهما، 

التي  اجلامدة  والأجــور  بالأ�سعار  �سمي  ما  اإدراج 

تقاوم التغري حتى لو تغريت الظروف الأ�سا�سية. 

»معقدة  النماذج  اأن  البداية  يف  كالفو  وجد  وقد 

للغاية« ولكنه فيما بعد »ب�سطها بطريقة اأ�سبحت 

يف  اجلامدة  الأ�سعار  لتف�سري  اأطفال«  لعبة  معها 

منوذج توازن عام. وكما يقول فقد ا�ستغرق بحث 

ظلوا  زمــالءه  لأن  جـــذوره،  لرت�سيخ  وقًتا   1983

النموذج  با�ستخدام  التطورات  تف�سري  يحاولون 

بحلول  ولكن  املرنة،  والأجــور  بالأ�سعار  املعياري 

الت�سعينيات من القرن املا�سي، كما ذكر روبرتو 

للتكولنوجيا،  ما�سا�سو�ست�س  معهد  من  ريجوبون 

اأ�سبح منوذج كالفو هو »ح�سان ال�سغل« بالن�سبة 

لالقت�ساد الكلي.

الزمني  الت�ساق  عــدم  مفهوم  ميثل  ورمبــا 

الــتــوزان  نظرية  يف  اجلــامــدة  الأ�ــســعــار  واإدراج 

العام، اأبرز اإ�سهامات كالفو يف نظرية القت�ساد 

و»جتــول  وا�سعة  كانت  اهتماماته  ولكن  الكلي، 

قال  كما  القت�سادي«،  امل�سهد  اأنحاء  كافة  عرب 

كارلو�س رودريجز، زميله يف جامعة كولومبيا يف 

ال�سبعينيات من القرن املا�سي ورئي�س جامعة دل 

�سيما يف بوين�س اأير�س حالًيا.

النتقال اإىل �صندوق النقد الدويل

كولومبيا  يف  عاًما   13 وبعد   ،1986 عام  يف 

ذلك  ولكن  بن�سلفانيا،  جامعة  اإىل  كالفو  انتقل 

اأغرى  فقد  امل�سهد،  يف  الأمد  ق�سري  تغيرًيا  كان 

مــديــًرا  حــيــنــذاك  كـــان  ـــذي  ال فرينكل  جــاكــوب 

على  كالفو  الـــدويل،  النقد  ب�سندوق  للبحوث 

النتقال لل�سندوق، حيث كتب بن 1988 و1994، 

ــحــاث عــن اأ�ــســعــار الــ�ــســرف والأ�ـــســـواق  عـــدة اأب

ال�سوفييتي  العهد  بعد  فيما  والنتقال  الناه�سة، 

املوجهة  القت�سادات  مــن  ال�سرقية  اأوروبـــا  يف 

ويف  ال�سوق.  نحو  توجًها  الأكر  القت�سادات  اإىل 

بالق�سايا  كالفو  اهتمام  انطالق  كان  ال�سندوق 

ولكنه  يقول كثريون من زمالئه،  ال�سيا�سية، كما 

مني  الأمـــر  ا�ستغرق  »لقد  ويــذكــر  قلياًل.  ــردد  ت

وقًتا طوياًل لأجد �سوتي اخلا�س، لقد كنت على 

الدوام من�سغاًل بهذه الق�سايا ال�سيا�سية، ولكن مل 

وقد  بنف�سي.  بذلك  القيام  يتطلبه  ما  يتوافر يل 

مناخ  يف  للعمل  الفر�سة  ال�سندوق  يل  اأتاح 

مناخ  لأنه  اأكرب،  نحو  على  التعاون  اإىل  فيه  تنزع 

وقد جئت  اأ�سا�سي،  اأمر  التعاون  اإن  بريوقراطي، 

ال�سعار،  هي  املناف�سة  اأكادميية، حيث  دوائر  من 

وحيث تذهب اجلوائز للتفرد والأ�سالة«.

الباحثن  من  عدد  مع  تعاون  ال�سندوق  ويف 

ال�سبان اأ�سا�ًسا - من بينهم كارلو�س فيغ، وانريك 

مــنــدرزا، وجــويــدوتــي، ولــيــدرمــان، ورايــنــهــارت. 

العام، مما  الدين  وعمل مع جويدوتي يف ق�سايا 

اخل�سوم.  ـــرة  دول عــن  الــالحــق  عمله  اإىل  اأدى 

مع  وعمل  اجلامد.  ال�سعر  فيغ منوذج  مع  واأجنز 

مندوزا يف ق�سايا التجارة. وكما قال تالفي، وهو 

معاون اأحدث له ومل يكن زمياًل له يف ال�سندوق 

فقد كانوا »يعرفون باأنهم اأولد وبنات كالفو«.

اأمريكا  بلدان  باأن  ال�سائد  العتقاد  وقد فند 

من  كبرية  وافــدة  تدفقات  تتلقى  كانت  الالتينية 

راأ�س املال بف�سل اإ�سالحاتها الهيكلية و�سيا�ساتها 

النقدية واملالية ال�سليمة.

»لقد ذهبت اإىل اأمريكا الالتينية وكان اجلميع 

يرددون ال�سيء نف�سه - وهو اأن النقود تتدفق اإليها 

لأن )البلدان( تفعل ال�سيء ال�سحيح. ولكن بريو 

كانت حت�سل على قدر كبري من النقود وكان بها 

)مترد( الدرب امل�سيء، وكان لدى بع�س البلدان 

الأ�سعار  هذه  كانت  حن  يف  ثابتة،  �سرف  اأ�سعار 

معومة يف البع�س الآخر، ومن ثم فقد نظرت حويل 

فاجلميع  هنا،  مريب  �سيء  يوجد  اأنــه  يف  وفكرت 

يح�سلون على النقود ويفعلون اأ�سياء خمتلفة، ول 

تقولوا يل اأنها لي�ست جميعها على ما يرام«.

1994م  عــام  يف  املك�سيك  اأزمــة  دفعت  وقــد 

ما  و�سرعان  لالأبحاث،  حمموم  اإنتاج  اإىل  كالفو 

خل�س اإىل اأنه على الرغم من اأن م�ساكل املك�سيك 

تكن  مل  فاإنها  العملة،  قيمة  تخفي�س  اأ�سعلها  قد 

اأزمــة يف �سوق راأ�س  اأزمــة عملة بل من  تعاين من 

اأمــواًل  واحلكومات  ال�سركات  جتمع  حيث  املــال، 

بعنوان  التايل  بحثه  يف  اأكــد  وقــد  الأجـــل.  طويلة 

ب�سورة  املــال«  راأ�ــس  �سوق  اأزمــات  من  »ت�سكيالت 

جوهرية اأن املك�سيك لي�ست ظاهرة منعزلة. وقال 

بطرق  معر�سة  الناه�سة  الأ�ــســواق  من  كثرًيا  اإن 

خمتلفة ملخاطر اأهواء امل�ستثمرين الدولين ب�سبب 

القطاع  وتعر�س  املالية،  القطاعات  تطور  عــدم 

امل�سريف با�ستمرار خلطر ذعر املودعن، وظاهرة 

بن  امل�ستثمرين  فيها  مييز  ل  التي   - »الــعــدوى« 

الأ�سواق الناه�سة، ولكنهم ي�سحبون الأموال دون 

اعتبار للظروف ال�سائدة يف البلدان فرادى.

وقد ركزت نظريات كالفو على القطاع املايل 

اإدخــال  وعند  ال�ستقرار،  عدم  م�سدر  باعتباره 

نظرية  طرق  تتوافر  النموذج،  يف  املــايل  القطاع 

كثرية ميكن بها مهاجمة بلد ما، كما قال ميجويل 

تلميًذا  كــان  اأرجنتيني  اقت�سادي  وهــو  كيجويل، 

الثمانينيات.  لكالفو يف جامعة كولومبيا يف مطلع 

وقد تكون البنوك اأكر اأهمية »من عجز امليزانية 

كالفو  افرت�سه  وما  اجلــاري«.  احل�ساب  عجز  اأو 

اأ�سبح الآن حكمة �سائعة كما يقول ريجوبون، ولكن 

ذلك كان حينذاك اأمًرا راديكالًيا. وقال »اإن ذلك 

ي�سبه فيلًما لألفريد هت�سكوك. وقد ل تبدو املوؤثرات 

الآن«، ولكنها كانت  اخلا�سة �سبيهة مبا هي عليه 

رائدة مل�سرية عندما ظهرت. وقال اإن اأبناء املهنة، 

بطيئن  كانوا   ،1983 كالفو يف  مثلهم مثل منوذج 

اإىل حد ما يف تقدير روؤاه املتب�سرة التي طرحها 

يف 1996. وقد اأدى ن�سوب الأزمات املالية الآ�سيوية 

ال�سرقية  ــا  اأوروب الالحقة يف  والأزمــات   1997 يف 

المجهر
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مصطلحات مبتكرة
التي  العبارات  بع�س  ترويج  اأو  �سياغة  �سديدة يف  براعة  وزمــالوؤه  كالفو  اأظهر جويلرمو 

ي�ستخدمها القت�ساديون وحتى غري املتخ�س�سن ومنها:

التوقف املفاجئ: انهيار كبري، غري متوقع، ووا�سع املدى يف تدفقات راأ�س املال، وغالًبا ل 

وتخت�سر هذه  كبرية.  بدرجة  يكون مدمًرا  وعادة  ما،  لبلد  القت�سادية  بالأ�سا�سيات  يرتبط 

لتاأكيد   )Systemic sudden stop( اأي التوقف املفاجئ للنظام  ،)3S(اأحياًنا بـ الظاهرة 

الطبيعة وا�سعة املدى للم�سكلة اأثناء الأزمات.

خوف التعومي: حتا�سي بلد ما ال�سماح لل�سوق بتحديد قيمة عملتها )التعومي احلر( لأن 

كثرًيا من ال�سركات والأفراد لها اأ�سول وخ�سوم مقومة بالدولرات بحيث يوؤدي اأي خف�س يف 

قيمة العملة اإىل الإ�سرار ب�سكل خطري بهوؤلء الذين مل يقوموا بتغطية اأو�ساعهم. وقد ن�ساأ هذا 

امل�سطلح يف بحث يحمل نف�س ال�سم كتبه كالفو ورينهارت عام 2002.

توقف  حدوث  ب�سبب  الإنتاج  يف  انهيار  رماد«  بن  من  »ينه�س  اقت�ساد  العنقاء:  معجزة 

مفاجئ وب�سفة عامة ي�ستعيد القت�ساد م�ستوى اإنتاجه قبل النهيار خالل عامن ولكنه ل يعود 

اإىل م�سار منوه طويل الأمد، وهذا امل�سطلح ماأخوذ من ا�سم الطائر الأ�سطوري الذي التهمته 

النريان ثم انبعث من جديد من بن الرماد.

اإقناع كثري من القت�سادين  اإىل  واأمريكا الالتينية 

من  خا�سة  جمموعة  تواجه  الناه�سة  الأ�سواق  باأن 

امل�سكالت التي تر�سخت جذورها يف النظام املايل.

على  �سنوات  مدى  على  ظل  اأنــه  كالفو  ويعرتف 

خالف يف التحليل مع �سندوق النقد الــدويل، ولكنه 

خالل الوقت الذي اأم�ساه يف املوؤ�س�سة توفر له الدعم 

والوقت الالزمان للقيام باأبحاثه. ويقول »تاأمل عدد 

الأبحاث التي كتبتها. اإنني مل اأتوقف مطلًقا عن كتابة 

الأبحاث«. ول يزال م�ستمًرا يف كتابتها بوترية مذهلة. 

وقد قال �سديقه وزميله رودريجيز »اإنه ل يزال يفكر 

يف الأمور ويعاجلها من خالل الأبحاث، فعندما تراوده 

فكرة، يكتب بحًثا. ومعظم النا�س يتحدثون عنها اأثناء 

الغداء، يف حن يكتب جويلرمو بحًثا«.

عندما   ،1994 عــام  املنا�سب يف  من  كــان  ولــذا 

كرم ال�سندوق كالفو رغم اخلالف املوؤ�س�سي طويل 

الأمد يف املا�سي، اأن قام بدعوة العديد من زمالئه 

لالإ�سهام باأبحاث يف ندوة ا�ستمرت يومن لالحتفاء 

املــال،  ــس  راأ� تدفقات  جمــالت  يف  الفكرية  بقيادته 

واآجال ا�ستحقاق الديون، وتثبيت الت�سخم، وذلك من 

كار�ستنز،  اأوج�ستن  اأو�سح  وقد  اأخــرى.  ق�سايا  بن 

املك�سيك  مالية  ووزيــر  حينذاك،  العام  املدير  نائب 

امل�ساكل  اخــتــزال  على  جويلرمو  قــدرة  »اأن  حالًيا، 

النماذج  اأن  علمنا  الأولــيــة  عنا�سرها  اإىل  املعقدة 

املعقدة هي للعقول الأقل �ساأًنا.. فعلى يدي جويلرمو 

اأفرزت فو�سى الواقع دائًما مناذج ب�سيطة وم�سيئة«.

ملء الفراغات النظرية

كان املناخ اخلارجي هادًئا يف معظم هذا العقد، 

ولكن  جــديــد،  مــن  تنمو  النامية  الــبــلــدان  وطفقت 

قائًما،  يــزال  ل  الأزمـــة  خطر  فــاإن  كالفو  يقول  كما 

ولي�س لدى النظرية القت�سادية الكلية �سوى القليل 

لتقدميه ل�سناع ال�سيا�سة اإذا عاد التوقف املفاجئ. 

»اإن النظرية الكلية املعيارية التي ندر�سها يف الكليات 

الك�ساد  بها  اأوحــى  التي  النظرية  هي  لي�ست  حالًيا 

الكبري. لقد اأوحى بها ال�ستقرار الكبري الذي اأبدته 

الوليات املتحدة عرب هذا العدد الكبري من ال�سنن«.

ازكويردو  اليخاندرو  وزمياله  كالفو  وجد  وقد 

وتالفي انعكا�سات مذهلة للك�ساد الكبري الذي حدث 

يف الثالثينيات عند اإجراء بحوثهم ب�ساأن الورقة التي 

اأعدوها يف 2006 حول ما و�سفوه »معجزة العنقاء« 

يبدو  ما  على  مقاومتها  يتعذر  التي  الــقــدرة  اأي   -

لالقت�سادات املتخلفة على »النهو�س من بن رماد 

انهيار مثري يف الإنتاج ب�سبب حدوث توقف مفاجئ. 

وقد وجدوا اأوجه متاثل قوية بن الظروف املحيطة 

والك�ساد  الناه�سة  الأ�سواق  يف  احلديثة  بالأزمات 

الكبري. فقد عادت القت�سادات املدمرة اإىل م�ستوى 

اإنتاجها قبل النهيار يف ب�سع �سنن، ولكنها مل تعد 

مل�سار النمو الذي كانت عليه قبل الأزمة.

م�صكلة املركزية

لقت�سادات  بالن�سبة  مهمة  م�سكلة  وهــنــاك 

املركزية عاجزة  بنوكها  اأن  الناه�سة، هي  الأ�سواق 

غالًبا عن امل�ساعدة كثرًيا، وجتعل التقلبات الكبرية 

عادة  ال�سطراب  ت�سحب  التي  الفائدة  اأ�سعار  يف 

غري  النقدية  لل�سيا�سة  التدريجية  املعيارية  الأدوات 

ت�سطر  املتخلفة  املالية  الأ�سواق  لأن  ونظًرا  فعالة. 

بكثافة  القـــرتا�ـــس  اإىل  واحلــكــومــات  الــ�ــســركــات 

قدرة  فــاإن  الأخـــرى،  الأجنبية  والعمالت  بــالــدولر 

على  قـــادرة  النظم  اإبــقــاء  على  املــركــزيــة  الــبــنــوك 

الأزمات عن طريق حتولها  اإبان  بالتزاماتها  الوفاء 

قـــدرة حمـــدودة.  ـــري، هــي  الأخ املـــالذ  اإىل مقر�س 

تعومي«  من  جدي  »خــوف  عــادة  البلدان  ينتاب  كما 

كبرية  ب�سورة  العملة  قيمة  تخفي�س  لأن  عمالتها، 

التي تدين بالدولرات لكنها حتقق  ال�سركات  يدمر 

الكبري  الك�ساد  كان  واإذا  املحلية.  بالعملة  مكا�سبها 

كما  املركزية،  البنوك  كفاءة  لعدم  نتيجة  قد حدث 

الأزمــات يف  فاإن جذور  اقت�ساديون كثريون،  يعتقد 

الأ�سواق الناه�سة تكمن يف عجز البنوك املركزية.

املراجع:

الدويل. النقد  �سندوق  يف  العاملن  اأحد  رو  ل.  • جمي�س 
•  Chari، V.V، and pattrick J. Kehoe، 2006، Modern 

Macroeconomics in Practice: How Theory is Shaping Policy، 

Journal of Economic Perpectives، Vol 20 )Fall(، pp. 328-.

•  Mendoza، Enrique، 2005، Toward an Economic Theory 

of Reality: An interview with guillermo A. Calvo، 

Macroeconomic Dynamics، Vol. 9 )February(، pp. 123- 45.

ركزت نظريات كالفو على 
القطاع المالي باعتباره مصدر 

عدم االستقرار
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مؤشرات - أداء شركات الوساطة

اأداء �صركات الو�صاطة )جميع عمليات البيع وال�صراء ( اأغ�صط�ص2014م

Member Activity  - August  2014

�صركة الو�صاطة

الرتتيبالن�صبةال�صفقاتالرتتيبالن�صبةكمية التداولتالرتتيبالن�صبة قيمة التداول

 Member Name
VALUE %PositionVOLUME %PositionTRADES %Position

3AlJazira Capital%1767,97811.64%12,310,763,300.0019.22%71,305,771,562.2517.11اجلزيرة كابيتال

1Al Rajhi Capital%21,345,23720.39%21,750,839,246.0014.56%61,501,674,757.6014.76الراجحي املالية 

2NCB Capital%3995,81215.09%31,425,123,815.0011.86%48,338,118,162.5511.60الأهلي كابيتال

�سركة اإت�س اإ�س بي �سي العربية 

ال�سعودية املحدودة 
38,547,440,049.909.25%41,046,029,324.008.70%5453,2186.87%7 HSBC Saudi Arabia

Limited

4Samba Capital%4720,16810.92%51,100,901,332.009.16%38,206,098,750.659.17�سامبا كابيتال 

6Saudi Fransi Capital%6476,5937.22%6854,513,658.007.11%30,507,617,991.957.32ال�سعودي الفرن�سي كابيتال

Riyad Capital 5%7541,0928.20%7656,222,748.005.46%24,046,482,516.355.77الريا�س املالية

10AlIstithmar Capital%8208,2163.16%8620,466,050.005.16%21,714,135,664.255.21الإ�ستثمار كابيتال

8ANB Invest%9294,8264.47%9618,156,200.005.14%20,929,891,877.505.02العربي الوطني لال�ستثمار

9Derayah Financial%10211,7963.21%10348,180,525.002.90%13,377,609,568.203.21دراية املالية

Falcom Investment 12%11102,5471.55%11226,575,879.001.88%8,515,077,802.902.04فالكم للخدمات املالية
Company

Saudi Hollandi Capital 13%1294,0491.43%12223,746,003.001.86%8,015,353,695.201.92ال�سعودي الهولندي املالية

Al Bilad Investment 11%13111,1761.69%13198,428,944.001.65%7,259,760,903.801.74�سركة البالد لال�ستثمار 
Company

Alinma Investment 14%1471,9491.09%14122,342,933.001.02%4,406,684,638.651.06�سركة الإمناء لال�ستثمار  
Company

15Aloula Geojit%1551,9370.79%15100,275,633.000.83%3,812,024,038.500.91الوىل جوجيت كابيتال 

Al Nefaie Investment 16%1633,0410.50%1672,246,443.000.60%2,612,836,458.150.63جمموعة النفيعي لال�ستثمار 
Group

17EFG_Hermes KSA%1917,9090.27%1740,311,717.000.34%1,835,443,047.600.44املجموعة املالية هريمي�س ال�سعودية

Morgan Stanley Saudi 20%2211,3040.17%1828,418,179.000.24%1,484,682,234.200.36مورجان �ستانلي ال�سعودية 
Arabia

24Jadwa Investment%248,9890.14%1924,710,691.000.21%1,436,785,230.100.34جدوى لال�ستثمار 

Merrill Lynch Kingdom 22%2310,6560.16%2025,047,222.000.21%1,304,473,782.000.31مريلن�س اململكة العربية ال�سعودية
of Saudi Arabia

23Muscat Capital%189,5360.14%2142,535,119.000.35%1,279,942,883.500.31�سركة م�سقط املالية

Al-Khair Capital Saudi 25%177,3750.11%2268,843,461.000.57%1,229,630,948.750.30اخلري كابيتال ال�سعوديه
Arabia

�سركة ال�سرق الأو�سط لال�ستثمار 

املايل
1,164,518,997.400.28%2330,774,682.000.26%2011,0830.17%21 Middle East Financial

Investment Company

19Arbah Capital%2112,2930.19%2428,815,363.000.24%1,136,117,987.150.27ارباح املالية 

18Osool Capital%2514,1590.21%2522,498,276.000.19%993,190,845.950.24ا�سول املالية 

27Audi Capital%263,4740.05%2612,829,550.000.11%573,652,791.250.14عودة كابيتال

Credit Suisse Saudi 26%276,1230.09%278,809,606.000.07%564,091,298.300.14كريديت �سوي�س ال�سعودية
Arabia

Deutsche Securities 28%292,8570.04%285,486,988.000.05%349,711,191.300.08دويت�سه لالأوراق املالية 
Saudi Arabia

الإمارات دبي الوطني كابيتال 

ال�سعودية
325,253,513.850.08%297,031,461.000.06%282,1250.03%29 Emirates NBD Capital

KSA

The Investor for 30%301560.00%30114,026.000.00%5,168,819.750.00�سركة امل�ستثمر لالأوراق املالية
Securities

12,021,038,374.006,597,674Total%416,779,242,009.500.01املجموع
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اداء �صركات الو�صاطة )جميع عمليات البيع وال�صراء عن طريق النرتنت( اغ�صط�ص 2014م

Internet Activity   - August  2014

�صركة الو�صاطة

الرتتيبالن�صبةال�صفقاتالرتتيب الن�صبةكمية التداولت الرتتيبالن�صبةقيمة التداول

Company Name
Internet Value Internet

Value Ratio
 Value
RankInternet Volume Internet

Volume Ratio
 Volume

Rank
 Internet

Trades
 Internet

Trades Ratio
 Trades

Rank

3AlJazira Capital%1681,82513.49%12,041,009,559.0023.50%62,672,007,61720.91اجلزيرة كابيتال

1Al Rajhi Capital%2965,89319.11%21,204,075,199.0013.86%42,627,563,34914.23الراجحي املالية

2NCB Capital%3799,02715.81%31,033,438,029.0011.90%35,612,241,20511.88الهلي كابيتال

4Samba Capital%4643,59312.73%4868,016,157.0010.00%31,167,872,45510.40�سامبا كابيتال

�سركة اإت�س اإ�س بي �سي العربية 

ال�سعودية املحدودة
25,213,103,1488.41%5676,830,276.007.79%5315,1356.23%7 HSBC Saudi Arabia

Limited

5Saudi Fransi Capital%6402,1047.96%6662,676,774.007.63%23,885,302,2207.97ال�سعودي الفرن�سي كابيتال

Riyad Capital 6%7364,8847.22%7408,168,754.004.70%15,396,845,1905.14الريا�س املالية

8Derayah Financial%10195,6883.87%8315,471,297.003.63%12,170,456,6794.06دراية املالية

10AlIstithmar Capital%8126,3682.50%9337,180,048.003.88%11,865,602,2383.96ال�ستثمار كابيتال 

9ANB Invest%9162,1973.21%10329,073,177.003.79%11,280,279,9433.76العربي الوطني لال�ستثمار

Falcom Investment 11%1195,1271.88%11205,437,224.002.37%7,626,240,5552.54فالكم للخدمات املالية
Company

Al Bilad Investment 12%1286,9811.72%12124,843,107.001.44%4,536,718,1691.51�سركة البالد لال�ستثمار
Company

14Aloula Geojit%1350,4691.00%1395,728,013.001.10%3,679,033,8681.23الوىل جوجيت كابيتال

Saudi Hollandi Capital 15%1539,8770.79%1480,777,240.000.93%2,750,651,8980.92ال�سعودي الهولندي املالية

Alinma Investment 13%1454,2941.07%1586,545,494.001.00%2,679,189,8460.89�سركة الإمناء لال�ستثمار
Company

Al Nefaie Investment 16%1729,4770.58%1661,017,809.000.70%2,255,465,8090.75 جمموعة النفيعي لالإ�ستثمار 
Group

19Muscat Capital%187,7630.15%1737,170,963.000.43%1,054,705,9750.35�سركة م�سقط املالية 

Al-Khair Capital Saudi 20%165,6240.11%1861,309,442.000.71%984,859,3090.33اخلري كابيتال ال�سعوديه
Arabia

17Osool Capital%2013,5550.27%1921,629,595.000.25%956,914,9990.32اأ�سول املالية

18Arbah Capital%1910,2800.20%2024,900,618.000.29%913,537,7520.30ارباح املالية 

الإمارات دبي الوطني كابيتال 

ال�سعودية املحدودة
103,988,2450.03%212,957,760.000.03%217490.01%23 Emirates NBD Capital

KSA
�سركة ال�سرق الأو�سط لال�ستثمار 

املايل 
100,811,2180.03%222,777,878.000.03%221,7290.03%21 Middle East Financial

Investment Company

22EFG_Hermes KSA%231,0610.02%231,886,169.000.02%73,740,4000.02املجموعة املالية هريم�س ال�سعودية  

24Jadwa Investment%245470.01%241,307,384.000.02%49,688,5480.02جدوى لال�ستثمار

The Investor for 25%251000.00%2590,884.000.00%4,102,4870.00�سركة امل�ستثمر لالأوراق املالية
Securities

Deutsche Securities 26%2600.00%260.000.00%00.00دويت�سه لالأوراق املالية
Saudi Arabia

Credit Suisse Saudi 26%2600.00%260.000.00%00.00كريديت �سوي�س ال�سعودية
Arabia

26Audi Capital%2600.00%260.000.00%00.00عودة كابيتال

Morgan Stanley Saudi 26%2600.00%260.000.00%00.00مورجان �ستانلي ال�سعودية
Arabia

مرييل لين�س اململكة العربية 

ال�سعودية
00.00%260.000.00%2600.00%26 Merrill Lynch Kingdom

of Saudi Arabia

299,660,923,121.658,684,318,8505,054,347Totalاملجموع
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مؤشرات - المستثمرون حسب الجنسية

اإح�صائيات التداول ح�صب ت�صنيف اجلن�صية و نوع امل�صتثمر اأغ�صط�ص 2014

قيمة الأ�صهم املتداولة )%( – اجلن�صية 

اأجنبي

)اإتفاقية مبادلة(

1.0%

 موؤ�س�سات

7.12%
 اأفراد

91.88%

 قيمة الأ�صهم املتداولة )%( - نوع امل�صتثمر

 �سعودي

96.06%

اأجنبي )مقيم و 

 اإتفاقية مبادلة(

2.36%

 خليجي

1.58%

إحصائيات التداول )تصنيف الجنسية و نوع المستثمر( - أغسطس 2014
املتداولة  لالأ�سهم  الإجمالية  القيمة  بلغت 

مليار   208.3 2014م  اأغ�سط�س  �سهر  خــالل 

69.8% عن تداولت �سهر  ريال، بارتفاع قدره 

يوليو من العام 2014 )قيم تداولت �سهر يوليو 

ت�سمل حقوق الولوية لل�سركة الهلية للتاأمن(. 

* نوع امل�ستثمر
• بلغت قيمة عمليات �سراء »الأفراد«  189.29 
مليار ريال �سعودي )90.83%(، فيما بلغت 

ريال  مليار   193.64 البيع   عمليات  قيمة 

�سعودي )%92.93(.

“املوؤ�س�سات”   �سراء  عمليات  قيمة  بلغت   •

فيما   ،)%8( �سعودي  ريــال  مليار   16.66

ريال  مليار   13 البيع    عمليات  قيمة  بلغت 

�سعودي )%6.24(.

 – »الأجـــانـــب  �ــســراء  عمليات  قيمة  بلغت   •
اإتفاقيات مبادلة” 2.44 مليار ريال �سعودي 

البيع  عمليات  قيمة  بلغت  فيما   ،)%1.17(

1.74 مليار ريال �سعودي )%0.83(.

* اجلن�سية
»امل�ستثمر  ــراء  ــس � عــمــلــيــات  قــيــمــة  بــلــغــت   •
�سعودي  ريــال  مليار   199.40 ال�سعودي« 

)95.69%(، فيما بلغت قيمة عمليات البيع 

200.95 مليار ريال �سعودي )%96.43(.

»امل�ستثمر  ــراء  ــس � عــمــلــيــات  قــيــمــة  بــلــغــت   •
�سعودي  ـــال  ري مــلــيــار   3.78 اخلليجي”  

البيع   عمليات  قيمة  بلغت  فيما   ،)%1.82(

2.79 مليار ريال �سعودي )%1.34(.

• بلغت قيمة عمليات �سراء “امل�ستثمر الأجنبي 
مليار   5.21 املبادلة«  واإتفاقيات  املقيم   –
قيمة  بلغت  فيما   ،)%2.50( �سعودي  ريال 

�سعودي  ــال  ري مليار   4.64 البيع  عمليات 

.)%2.23(

ب�����رع�����اي�����ة

عدد ال�صفقاتكمية الأ�صهم%قيمة الأ�صهمنوع امل�صتثمراجلن�صية

ء
را

�ص

�سعودي

5,487,643,3013,031,167%186,020,281,94089.27اأفراد

312,491,893138,266%13,379,208,7946.42موؤ�س�سات

خليجي

12,930,6587,776%497,294,2580.24اأفراد

72,066,96825,384%3,285,086,8541.58موؤ�س�سات

79,717,54176,170%2,772,612,7381.33اأفراد)اأجنبي )مقيم

45,668,82620,074%2,435,136,4211.17)اأجنبي )اإتفاقية مبادلة

6,010,519,1873,298,837%208,389,621,004.75100.00اإجمايل ال�سراء

ع
ي
ب

�سعودي

5,566,350,1503,117,218%190,329,707,23291.33اأفراد

258,339,10169,977%10,621,950,3395.10موؤ�س�سات

خليجي

11,275,8145,879%412,431,0220.20اأفراد

59,430,20219,528%2,382,311,2321.14موؤ�س�سات

85,702,59971,009%2,907,116,8261.40اأفراد)اأجنبي )مقيم

29,421,32115,226%1,736,104,3540.83)اأجنبي )اإتفاقية مبادلة

6,010,519,1873,298,837%208,389,621,004.75100.00اإجمايل البيع
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يف نهاية �سهر اأغ�سط�س 2014 م اأغلق املوؤ�سر 

عند  )تــــداول(  ال�سعودية  املــالــيــة  لل�سوق  الــعــام 

م�ستوى 11،112.12 نقطة مرتفعًا 897.39 نقطة 

(8.79%) مقارنة بال�سهر ال�سابق. 

حتى  العام  بداية  من  املوؤ�سر  لأداء  وبالن�سبة 

 %30.19 قدره  ايجابيًا  عائدًا  حقق  فقد  تاريخه 

)2،576.52 نقطة( وقد كانت اأعلى نقطة اإغالق 

للموؤ�سر خالل ال�سهر يف يوم 2014/08/31 م عند 

م�ستوى 11،112.12 نقطة.

يف  امل�سدرة  لالأ�سهم  ال�سوقية  القيمة  بلغت 

مليار   2،258.42 م،   2014 اأغ�سط�س  �سهر  نهاية 

اأمريكي،  602.25 مليار دولر  يعادل  اأي ما  ريال 

مقارنة   %7.53 ن�ســــبته  بلغت  اإرتفاعًا  م�سجلة 

بال�سهر ال�سابق.

املتداولة  لالأ�سهم  الإجمالية  القيمة  بلغت 

ريال  مليار   208.39 م،   2014 اأغ�سط�س  ل�سهر 

وذلك  اأمريكي  دولر  مليار   55.57 يعادل  ما  اأي 

بارتفاع بلغت ن�ســــبته 69.92% عن ال�سهر ال�سابق.

ل�سهر  املتداولة*  الأ�سهم  عدد  اإجمايل  وبلغ 

مقابل  �ســــهم  مليار   6.01 م،   2014 اأغ�سط�س 

3.53 مليار �سهم مت تداولها خالل ال�سهر ال�سابق، 

وذلك بارتفاع بلغت ن�ســــبته %70.22.

خالل  املنفذة  ال�سفقات  عــدد  اإجــمــايل  اأمــا 

مليون   3.30 بلغ  فقد  م،   2014 اأغ�سط�س  �سهر 

تنفيذها  مت  �سفقة  مليون   2.41 مقابـــل  �سفقة 

بلغت  بارتفاع  وذلــك   م،   2014 يوليو  �سهر  خالل 

ن�ســــبته %36.77.

خالل  ال�سركات  اإجـــراءات  جلميع  معدلة   •
الفرتة.

اأغ�سط�س  �سهر  خالل  التداول  اأيــام  عدد  بلغ 

2014،21 يومًا 

مقابل 18  يوماً خالل �سهر يوليو 2014 م.

القيمة املتداولة لألسهم تبلغ  208.39 مليار ريال 

 3.30 مليون صفقة تم تنفيذها خالل شهر أغسطس 2014 م 

Sponsored by: 
Market Summary - Monthly

مقارنة معلومات التداول عن �صهر اأغ�صط�ص 2014 م مع �صهر يوليو 2014 م

Comparing Trading Information for August 2014 with July 2014

Trading Information
ن�صبة التغري July   يوليو August   اأغ�صط�ص

معلومات التداول

% Change 2014 2014

Transactions 36.77% 2,411,876 3,298,837.00 عدد ال�صفقات املنفذة

Shares Traded * 70.22% 3,530,962,102 6,010,519,187.00 عدد الأ�صهم املتداولة *

Value Traded (SR) 69.92% 122,638,852,300 208,389,621,004.75 قيمة الأ�صهم املتداولة )ريال(

Number of Trading Days - 18 21 عدد اأيام التداول    

Daily Average of Transactions 17.24% 133,993 157,087.48 املتو�صط اليومي لعدد ال�صفقات املنفذة

 Daily Average of Shares Traded * 45.91% 196,164,561 286,215,199.38 املتو�صط اليومي لالأ�صهم املتداولة *

Daily Average of Value (SR) 45.65% 6,813,269,572 9,923,315,285.94 املتو�صط اليومي لقيمة الأ�صهم املتداولة )ريال(

Market Capitalization (SR biln) 7.53% 2,100.25 2,258.42 )القيمه ال�صوقيه لالأ�صهم امل�صدرة )مليار ريال  

Tadawul All Share Index (TASI) 8.79% 10,214.73 11,112.12  )املوؤ�صر العام  )نقطة 

 *Adjusted for all corporate actions معدلة جلميع اجراءات ال�صركات * 

مقارنة معلومات التداول عن �صهر  اأغ�صط�ص 2014 م مع �صهر  اأغ�صط�ص 2013 م

Comparing Trading Information for August 2014 with August 2013

Trading Information
ن�صبة التغري August   اأغ�صط�ص August   اأغ�صط�ص

معلومات التداول

Change % 2013 2014

Transactions 79.45% 1,838,344 3,298,837.00 عدد ال�سفقات املنفذة

Shares Traded * 53.53% 3,914,877,440 6,010,519,187.00 عدد الأ�سهم املتداولة *

Value Traded (SR) 122.95% 93,469,480,329 208,389,621,004.75 قيمة الأ�سهم املتداولة )ريال(

Number of Trading Days - 16 21   عدد اأيام التداول    

Daily Average of Transactions 36.72% 114,897 157,087.48 املتو�سط اليومي لعدد ال�سفقات املنفذة

 Daily Average of Shares Traded * 16.98% 244,679,840 286,215,199.38 املتو�سط اليومي لالأ�سهم املتداولة *

Daily Average of Value (SR) 69.87% 5,841,842,521 9,923,315,285.94 املتو�سط اليومي لقيمة الأ�سهم املتداولة )ريال(

Market Capitalization (SR biln) 46.32% 1,543.44 2,258.42 )القيمه ال�سوقيه لالأ�سهم امل�سدرة )مليار ريال  

Tadawul All Share Index (TASI) 43.08% 7,766.52 11,112.12  )املوؤ�سر العام  )نقطة 

 * Adjusted for all corporate actions  معدلة جلميع اجراءات ال�سركات *
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اأداء موؤ�صرات القطاعات

Performance of Sectoral Indices

Sectoral Indices
ن�صبة التغري  للعام حتي تاريخه  يوليو - 2014 م اأغ�صط�ص - 2014 م

موؤ�صرات القطاعات

YTD Change % July  - 2014 August  - 2014

Banks & Financial Services 35.52% 16.28% 20,822.12 24,211.70 امل�سارف واخلدمات املالية

Petrochemical Industries 19.44% 5.84% 8,515.01 9,012.44 ال�سناعات البرتوكيماوية

Cement 20.89% 6.04% 8,006.78 8,490.38 الأ�سمنت

Retail 50.18% 6.15% 16,550.59 17,568.31 التجزئة

Energy & Utilities 21.75% 2.55% 6,361.90 6,524.43 الطاقة واملرافق اخلدمية

Agriculture & Food Indust. 40.54% 5.90% 12,200.62 12,920.13 الزراعة وال�سناعات الغذائية

  Telecom. & Information
Tech. 16.97% 3.67% 2,997.90 3,108.04 الإت�سالت وتقنية املعلومات

Insurance 26.04% 10.58% 1,375.97 1,521.57 التاأمن

Multi-Investment 19.18% 5.48% 4,915.83 5,185.31 �سركات ال�ستثمار املتعدد

Industrial Investment 29.28% 8.96% 8,410.43 9,163.70 ال�ستثمار ال�سناعي

Building & Construction 38.95% 10.53% 4,403.39 4,867.13 الت�سييد والبناء

Real Estate Development 53.02% 6.45% 6,846.76 7,288.30 التطوير العقاري

Transport 44.61% 8.73% 8,614.25 9,366.26 النقل

Media & Publishing -0.12% 3.76% 2,633.56 2,732.53 العالم والن�سر

Hotel & Tourism 39.81% -1.43% 22,941.72 22,613.31 الفنادق وال�سياحة

تداول الأ�صهم ح�صب القطاعات - اأغ�صط�ص 2014 م

Sectoral Activities - August 2014   

Sector
الن�سبة اىل الإجماىل قيمه الأ�سهم املتداولة الن�سبه اىل الإجماىل الن�سبه اىل الإجماىل الأ�سهم املتداولة ال�سفقات املنفذة

 القطاعات

%To Market Value Traded (SR) % To Market Shares Traded % To Market Transactions

Banks & F. Services 13.55% 28,230,460,120.10 15.53% 933,610,675 8.84% 291,522 امل�سارف واخلدمات املالية

Petrochemical Indust. 13.44% 28,003,603,911.45 14.71% 884,264,388 8.08% 266,490 ال�سناعات البرتوكيماوية

Cement 4.21% 8,783,173,681.05 3.76% 225,979,804 6.07% 200,110 الأ�سمنت

Retail 10.46% 21,794,761,062.05 4.59% 275,746,016 13.75% 453,445 التجزئة

Energy & Utilities 0.80% 1,670,170,241.05 1.54% 92,431,401 0.55% 18,253 الطاقة واملرافق اخلدمية

Agri. & Food Indust. 10.22% 21,296,160,945.70 7.39% 444,100,918 11.95% 394,245 الزراعة وال�سناعات الغذائية

Telecom. & Info. Tech. 5.45% 11,349,579,989.20 11.61% 697,707,690 3.07% 101,276 الإت�سالت وتقنية املعلومات

Insurance 11.47% 23,903,103,743.95 9.49% 570,253,367 17.97% 592,786 التاأمن

Multi-Investment 2.72% 5,666,477,383.60 2.89% 173,857,357 2.96% 97,583 �سركات ال�ستثمار املتعدد

Industrial Investment 8.15% 16,977,450,480.15 6.00% 360,496,785 7.81% 257,588 ال�ستثمار ال�سناعي

 Building &
Construction 6.19% 12,906,366,032.05 6.19% 372,179,956 6.65% 219,327 الت�سييد والبناء

 Real Estate
Development 7.69% 16,026,379,294.45 13.05% 784,604,397 5.49% 181,010 التطوير العقاري

Transport 1.68% 3,505,398,922.10 1.32% 79,390,671 1.69% 55,779 النقل

Media & Publishing 0.67% 1,391,247,812.25 0.51% 30,545,035 0.99% 32,525 العالم والن�سر

Hotel & Tourism 3.30% 6,885,287,385.60 1.42% 85,350,727 4.15% 136,898 الفنادق وال�سياحة

Total 100.00% 208,389,621,004.75 100.00% 6,010,519,187 100.00% 3,298,837 الإجمايل
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Sectoral Activities - August 2014
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Sponsored by: 
Market Summary - Monthly
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ال�صركات اخلم�ص الأكرث ن�صاطا - اأغ�صط�ص 2014 م

Top Five Active Stocks - August 2014

By number of transactions من حيث عدد ال�صفقات

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

ال�صركة

% To Market % To Sector Transactions

Al Hammadi 8.65% 62.90% 285,218.00 احلمادي

Alinma 5.67% 64.15% 187,006.00 الإمناء

UACC 3.47% 57.24% 114,540.00 ا�سمنت ام القرى

Al Hokair Group 2.63% 63.37% 86,757.00 جمموعة احلكري

Sharqiya Dev Co 2.34% 19.56% 77,129.00 ال�سرقية للتنمية

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

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

ال�صركة

% To Market % To Sector Shares Traded

Alinma 11.11% 71.56% 668,052,363.00 الإمناء

ZAIN KSA 9.51% 81.93% 571,661,712.00 زين ال�سعودية

Dar Al Arkan 8.49% 65.04% 510,329,155.00 دار الأركان

Saudi Kayan 6.30% 42.83% 378,732,791.00 كيان ال�سعودية

Al Hammadi 2.30% 50.23% 138,497,257.00 احلمادي

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

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

ال�صركة

%To Market %To Sector Value Traded -SAR

Alinma 7.51% 55.45% 15,655,127,628.65 الإمناء

Al Hammadi 5.89% 56.33% 12,277,999,176.25 احلمادي

SABIC 4.46% 33.16% 9,284,839,813.50 �سابك

Dar Al Arkan 3.62% 47.13% 7,553,771,588.90 دار الأركان

Saudi Kayan 2.95% 21.94% 6,144,653,937.10 كيان ال�سعودية
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 Market Activity - August 2014    تداول الأ�صهم - اأغ�صط�ص  2014 م

Banks & Financial Services
قيمة ال�صهم املتداوله ال�صهم املتداوله   ال�صفقات املنفذه

امل�صارف واخلدمات املالية

Value Traded Volume Traded Transactions

Riyad 1,114,908,489.85 51,864,632.00 15,342.00 الريا�س

AlJazira 1,290,395,104.60 35,782,310.00 15,258.00 اجلزيرة

Saudi Investment 305,580,646.30 10,139,580.00 3,447.00 ا�ستثمار

Saudi Hollandi 282,496,470.40 5,525,677.00 2,533.00 ال�سعودي الهولندي

Saudi Fransi 278,565,395.20 7,234,705.00 3,503.00 ال�سعودي الفرن�سي

SABB 291,266,627.00 4,836,926.00 3,035.00 �سـاب

Arab National 596,087,566.40 17,912,146.00 4,211.00 العربي الوطني

SAMBA 1,599,710,478.10 32,847,212.00 11,621.00 �سامبا

Al Rajhi 5,890,174,256.50 80,972,315.00 29,997.00 الراجحي

AL Bilad 926,147,457.10 18,442,809.00 15,569.00 البالد

Alinma 15,655,127,628.65 668,052,363.00 187,006.00 الإمناء

Total 28,230,460,120.10 933,610,675.00 291,522.00 اجمايل القطاع

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

ال�صناعات البرتوكيماوية 

Value Traded Volume Traded Transactions

CHEMANOL 1,511,403,824.30 88,712,436.00 24,602.00 كيمانول

Petrochem 563,895,048.70 16,479,206.00 7,469.00 برتوكيم

SABIC 9,284,839,813.50 71,503,597.00 64,552.00 �سابك

SAFCO 762,575,532.50 4,667,852.00 4,777.00 �سافكو

Industrialization 1,774,405,292.60 48,343,790.00 14,972.00 الت�سنيع

Alujain 567,123,456.15 22,188,504.00 10,809.00 اللجن

Nama Chemicals 1,427,328,894.40 86,952,167.00 24,024.00 مناء للكيماويات

SIIG 424,927,585.00 10,731,575.00 4,492.00 املجموعة ال�سعودية

Sahara Petrochemical 2,048,465,905.50 79,902,239.00 17,720.00 ال�سحراء للبرتوكيماويات

YANSAB 918,704,614.25 12,365,821.00 8,833.00 ين�ساب

Sipchem 602,019,370.50 15,121,689.00 9,488.00 �سبكيم العاملية

Advanced 787,957,911.75 14,477,346.00 8,941.00 املتقدمة

Saudi Kayan 6,144,653,937.10 378,732,791.00 49,251.00 كيان ال�سعودية

Petro Rabigh 1,185,302,725.20 34,085,375.00 16,560.00 برتو رابغ

Total 28,003,603,911.45 884,264,388.00 266,490.00 اجمايل القطاع

Cement
قيمة ال�صهم املتداوله ال�صهم املتداوله   ال�صفقات املنفذه

ال�صمنت

Value Traded Volume Traded Transactions

HCC 487,315,512.20 17,470,692.00 9,608.00 اأ�سمنت حائل

Najran Cement 305,413,025.10 9,110,827.00 5,595.00 اأ�سمنت جنران

City Cement 461,398,610.00 15,407,049.00 9,689.00 ا�سمنت املدينة

Northern Cement 1,292,033,772.70 48,219,181.00 18,969.00 اأ�سمنت ال�سمالية

UACC 2,710,437,090.50 59,584,372.00 114,540.00 ا�سمنت ام القرى

Arab Cement 495,131,038.25 6,196,104.00 4,444.00 ال�سمنت العربية

Yamamah Cement 464,474,356.25 7,161,024.00 4,777.00 ا�سمنت اليمامة

Saudi Cement 381,327,578.25 3,325,151.00 2,857.00 ا�سمنت ال�سعوديه

Qassim Cement 122,066,649.75 1,193,951.00 1,797.00 ا�سمنت الق�سيم

Southern Cement 158,352,279.25 1,369,442.00 1,816.00 ا�سمنت اجلنوبيه

Yanbu Cement 416,271,145.00 5,566,116.00 3,638.00 ا�سمنت ينبع

Eastern Cement 447,202,651.25 7,185,687.00 4,583.00 ا�سمنت ال�سرقية

Tabuk Cement 196,890,573.10 6,305,345.00 3,806.00 ا�سمنت تبوك

Jouf Cement 844,859,399.45 37,884,863.00 13,991.00 ا�سمنت اجلوف

Total 8,783,173,681.05 225,979,804.00 200,110.00 اجمايل القطاع

Retail
قيمة ال�صهم املتداوله ال�صهم املتداوله   ال�صفقات املنفذه

التجزئة

Value Traded Volume Traded Transactions

A. Othaim Market 642,446,145.75 5,720,016.00 11,101.00 اأ�سواق ع العثيم

Mouwasat 438,097,150.25 3,707,847.00 8,286.00 املوا�ساة

Extra 302,121,048.75 2,468,651.00 5,452.00 اإك�سرتا
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Dallah Health 571,811,503.50 4,943,655.00 9,299.00 دله ال�سحية

Care 2,383,505,109.25 29,999,518.00 32,636.00 رعاية

Farm Superstore 837,725,100.00 6,037,598.00 18,968.00 اأ�سواق املزرعة

Al Hammadi 12,277,999,176.25 138,497,257.00 285,218.00 احلمادي

SASCO 905,294,977.00 28,483,971.00 16,811.00 �سا�سكو

Thim›ar 741,131,345.50 8,461,604.00 14,549.00 ثمار

Fitaihi Group 599,061,452.80 22,834,085.00 12,287.00 جمموعة فتيحي

Jarir 253,326,115.25 1,232,400.00 3,031.00 جرير

Aldrees 697,298,458.50 11,597,836.00 13,107.00 الدري�س

AlHokair 744,732,401.00 6,248,725.00 14,371.00 احلكري

Alkhaleej Trng 400,211,078.25 5,512,853.00 8,329.00 اخلليج للتدريب

Total 21,794,761,062.05 275,746,016.00 453,445.00 اجمايل القطاع

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

الطاقة واملرافق اخلدمية

Value Traded Volume Traded Transactions

Gas & Industrialization 173,017,864.70 5,402,276.00 4,082.00 الغاز والت�سنيع

Saudi Electricity 1,497,152,376.35 87,029,125.00 14,171.00 كهرباء ال�سعودية

Total 1,670,170,241.05 92,431,401.00 18,253.00 اجمايل القطاع

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

الزراعة وال�صناعات الغذائية

Value Traded Volume Traded Transactions

SAVOLA Group 767,663,630.25 9,213,460.00 9,696.00 جمموعة �سافول

WAFRAH 3,777,540,157.75 60,960,264.00 66,445.00 وفرة 

SADAFCO 295,270,650.25 2,328,001.00 8,098.00 �سدافكو

Almarai 823,645,219.50 10,822,126.00 10,364.00 املراعي

Anaam Holding 775,700,745.90 18,391,014.00 17,846.00 اأنعام القاب�سة

H B 314,219,819.00 3,446,153.00 9,707.00 حلواين اإخوان

Herfy Foods 265,948,934.50 2,505,363.00 5,392.00 هريف لالأغذية

Catering 284,662,583.25 1,408,710.00 3,141.00 التموين

NADEC 1,187,978,509.30 26,076,369.00 24,585.00 نادك

Qassim Agriculture 1,775,647,412.10 100,160,537.00 38,506.00 الق�سيم الزراعيه

Tabuk Agriculture 1,317,633,104.50 29,839,747.00 25,929.00 تبوك الزراعيه

Saudi Fisheries 3,059,151,060.50 70,910,767.00 64,047.00 الأ�سماك

Sharqiya Dev Co 4,944,953,928.50 47,679,511.00 77,129.00 ال�سرقية للتنمية

Jouff Agriculture 603,343,517.75 10,774,998.00 12,214.00 اجلوف الزراعيه

Bishah Agriculture * 0.00 0.00 0.00 بي�سة الزراعية *

Jazan Development 1,102,801,672.65 49,583,898.00 21,146.00 جازان للتنمية

Total 21,296,160,945.70 444,100,918.00 394,245.00 اجمايل القطاع

 Telecomm. & Information
Technology

قيمة ال�صهم املتداوله ال�صهم املتداوله   ال�صفقات املنفذه

الت�صالت وتقنية املعلومات

Value Traded Volume Traded Transactions

STC 1,458,257,964.00 19,863,269.00 7,555.00 الت�سالت

Etihad Etisalat 2,920,432,617.50 32,699,228.00 13,936.00 احتاد ات�سالت

ZAIN KSA 6,106,079,024.60 571,661,712.00 56,865.00 زين ال�سعودية

 Atheeb Telecom 864,810,383.10 73,483,481.00 22,920.00 عذيب لالت�سالت

 Almutakamela * 0.00 0.00 0.00 *
املتكاملة 

Total 11,349,579,989.20 697,707,690.00 101,276.00 اجمايل القطاع

Insurance
قيمة ال�صهم املتداوله ال�صهم املتداوله   ال�صفقات املنفذه

التاأمني

Value Traded Volume Traded Transactions

Tawuniya 656,612,814.50 12,508,130.00 9,441.00 التعاونية

ANB Insurance 1,185,247,531.50 15,771,260.00 25,612.00 العربي للتاأمن

JaziraTakaful 2,982,221,251.50 35,468,881.00 58,019.00 جزيرة تكافل

Malath Insurance 455,009,346.50 20,352,964.00 11,465.00 مالذ للتاأمن

MEDGULF 783,295,530.15 17,037,408.00 18,571.00 ميدغلف للتاأمن

ALLIANZ SF 499,441,457.75 8,870,572.00 11,826.00 األيانز اإ�س اإف

SALAMA 142,293,913.10 4,307,297.00 6,261.00 �سالمة
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Walaa Insurance 617,231,699.70 19,811,066.00 15,421.00 ولء للتاأمن

Arabian Shield 823,419,975.50 14,955,489.00 14,936.00 الدرع العربي

SABB Takaful 949,993,894.60 20,121,942.00 20,504.00 �ساب تكافل

SANAD 64,911,887.75 5,327,989.00 5,488.00 �سند

SAICO 294,348,813.10 5,814,267.00 8,149.00 �سايكو

 WAFA Insurance 152,667,235.55 5,472,078.00 8,113.00  وفاء للتاأمن

Gulf Union 674,370,248.30 24,683,844.00 17,636.00 احتاد اخلليج

ATC 1,136,518,327.00 17,023,565.00 24,345.00 الأهلي للتكافل

Al - Ahlia 879,060,254.60 42,568,597.00 28,039.00 الأهلية

ACIG 283,329,706.60 10,678,057.00 8,877.00 اأ�سيج

AICC 95,161,145.90 5,749,165.00 5,358.00 التاأمن العربية

Trade Union 749,924,853.60 20,618,719.00 16,904.00 الحتاد التجاري

Sagr Insurance 451,295,107.10 10,844,582.00 10,938.00 ال�سقر للتاأمن

U C A 563,146,374.90 20,337,134.00 13,325.00 املتحدة للتاأمن

Saudi Re 649,022,370.10 52,207,474.00 11,701.00 الإعادة ال�سعودية

Bupa Arabia 1,042,787,990.25 8,695,399.00 29,480.00 بوبا العربية

 Weqaya Takaful * 0.00 0.00 0.00  
*

 وقاية للتكافل

Al Rajhi Takaful 658,857,467.25 12,776,786.00 16,608.00 تكافل الراجحي

ACE 501,247,649.00 7,109,958.00 9,909.00 اي�س

AXA - Cooperative 844,050,195.45 18,392,869.00 19,027.00 اك�سا - التعاونية

Gulf General 725,083,462.00 16,299,669.00 19,036.00 اخلليجية العامة

Buruj 544,143,891.00 9,929,268.00 17,491.00 بروج

Al Alamiya 894,122,652.00 7,520,634.00 32,782.00 العاملية

Solidarity 906,713,789.80 39,517,211.00 23,462.00 �سوليدرتي تكافل

Wataniya 468,317,004.75 5,007,981.00 13,476.00 الوطنية

Amana Insurance 731,879,994.00 23,672,221.00 20,900.00 امانة للتامن

 Enaya 998,508,170.90 23,331,578.00 27,922.00 عناية

 Alinma Tokio M. 498,867,738.25 7,469,313.00 11,764.00 الإمناء طوكيو م

Total 23,903,103,743.95 570,253,367.00 592,786.00 اجمايل القطاع

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

�صركات ال�صتثمار املتعدد

Value Traded Volume Traded Transactions

SARCO 2,139,441,907.00 26,137,885.00 33,432.00 امل�سايف

Saudi Advanced 717,320,572.80 25,437,078.00 15,167.00 املتطورة

Al Ahsa for Dev. 847,633,431.35 46,024,236.00 15,599.00 الح�ساء للتنميه

SISCO 623,374,980.65 32,427,591.00 10,798.00 �سي�سكو

Assir 998,795,389.90 29,383,574.00 15,277.00 ع�سري

Al Baha * 0.00 0.00 0.00 *
الباحة

kingdom 339,911,101.90 14,446,993.00 7,310.00 اململكة

Total 5,666,477,383.60 173,857,357.00 97,583.00 اجمايل القطاع

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

ال�صتثمار ال�صناعي

Value Traded Volume Traded Transactions

 Takween 660,208,987.75 11,571,245.00 12,091.00 تكوين

BCI 736,684,211.90 17,394,946.00 15,723.00 بى �سى اآى

MA›ADEN 4,259,320,270.30 106,326,027.00 34,014.00 معادن

Astra Indust 689,724,686.75 13,122,238.00 15,040.00 اأ�سرتا ال�سناعية

ALSorayai 777,326,471.85 29,905,956.00 18,251.00 جمموعة ال�سريع

Shaker 445,061,977.75 5,095,239.00 7,868.00 �ساكر

 Pharmaceutical 1,188,262,479.50 23,996,334.00 13,783.00 الدوائية

Glass 745,058,196.60 17,292,124.00 17,193.00 زجاج

FIPCO 2,515,918,663.75 37,323,351.00 39,445.00 فيبكو

Maadaniyah 1,512,365,669.10 34,752,244.00 27,939.00 معدنية

Saudi Chemical 501,501,593.75 6,767,091.00 5,321.00 الكيميائيه ال�سعوديه

SPM 841,898,265.30 19,180,930.00 13,970.00 �سناعة الورق

AlAbdullatif 1,011,682,797.10 21,213,307.00 16,900.00 العبداللطيف
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Saudi Export 1,092,436,208.75 16,555,753.00 20,050.00 ال�سادرات

Total 16,977,450,480.15 360,496,785.00 257,588.00 اجمايل القطاع

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

الت�صييد والبناء

Value Traded Volume Traded Transactions

ASLAK 416,101,851.85 7,689,430.00 8,279.00 اأ�سالك

Bawan 828,590,368.50 10,214,194.00 15,215.00 بوان 

MMG * 0.00 0.00 0.00 جمموعة املعجل *

SSP 499,746,136.30 13,416,746.00 10,012.00 الأنابيب ال�سعودية

ALKHODARI 1,685,288,436.60 28,357,075.00 29,064.00 اخل�سري

Ceramic 520,309,932.00 3,554,224.00 5,386.00 اخلزف

Gypsum 985,675,609.40 26,678,000.00 13,926.00 اجلب�س

Cables 424,823,507.70 32,163,031.00 11,151.00 الكابالت

Saudi Industrial 1,057,270,613.65 46,661,915.00 20,473.00 �سدق

Amiantit 1,530,946,557.10 82,536,532.00 20,559.00 اميانتيت

Pipes 662,765,739.80 24,323,192.00 12,219.00 اأنابيب

Zamil Industrial 356,303,819.00 5,458,365.00 4,912.00 الزامل لل�سناعة

AL Babtain 1,642,147,561.40 38,969,224.00 26,374.00 البابطن

SVCP 1,056,367,842.25 10,020,970.00 17,919.00 الفخارية

MESC 515,435,017.25 30,561,209.00 11,202.00 م�سك

Red Sea 724,593,039.25 11,575,849.00 12,636.00 البحر الأحمر

Total 12,906,366,032.05 372,179,956.00 219,327.00 اجمايل القطاع

Real Estate Development
قيمة ال�صهم املتداوله ال�صهم املتداوله   ال�صفقات املنفذه

التطوير العقاري

Value Traded Volume Traded Transactions

Real Estate 438,250,913.50 9,276,663.00 9,237.00 العقارية

Taiba 1,174,717,221.50 25,000,236.00 15,119.00 طيبة لال�ستثمار

Makkah 229,880,080.75 2,694,331.00 4,173.00 مكة لالن�ساء

Arriyadh Development 1,213,260,502.70 49,048,894.00 16,490.00 التعمري

Emaar E .C 1,554,544,540.50 84,488,231.00 23,979.00 اإعمار

Jabal Omar 2,265,455,675.75 42,214,902.00 21,467.00 جبل عمر

Dar Al Arkan 7,553,771,588.90 510,329,155.00 64,274.00 دار الأركان

KEC 1,596,498,770.85 61,551,985.00 26,271.00 مدينة املعرفة

Total 16,026,379,294.45 784,604,397.00 181,010.00 اجمايل القطاع

Transport
قيمة ال�صهم املتداوله ال�صهم املتداوله   ال�صفقات املنفذه

النقل

Value Traded Volume Traded Transactions

Bahri 1,689,945,473.70 43,607,744.00 19,028.00 البحري

SAPTCO 392,911,509.10 10,229,857.00 7,460.00 النقل اجلماعي

Mubarrad 981,529,795.05 20,092,483.00 20,922.00 مربد

Budget Saudi 441,012,144.25 5,460,587.00 8,369.00 بدجت ال�سعودية

Total 3,505,398,922.10 79,390,671.00 55,779.00 اجمايل القطاع

Media and Publishing
قيمة ال�صهم املتداوله ال�صهم املتداوله   ال�صفقات املنفذه

العالم والن�صر

Value Traded Volume Traded Transactions

Tihama 841,990,452.50 8,320,238.00 17,908.00 تهامه لالعالن

SRMG 179,828,277.55 8,536,312.00 5,956.00 الأبحاث و الت�سويق

SPPC 369,429,082.20 13,688,485.00 8,661.00 طباعة وتغليف

Total 1,391,247,812.25 30,545,035.00 32,525.00 اجمايل القطاع

Hotel & Tourism
قيمة ال�صهم املتداوله ال�صهم املتداوله   ال�صفقات املنفذه

الفنادق وال�صياحة

Value Traded Volume Traded Transactions

ALTAYYAR 828,087,058.75 6,283,539.00 9,246.00 الطيار

Al Hokair Group 4,039,033,169.00 41,945,088.00 86,757.00 جمموعة احلكري

Hotels 769,755,869.60 18,605,391.00 14,372.00 الفنادق

Shams 1,248,411,288.25 18,516,709.00 26,523.00 �سم�س

Total 6,885,287,385.60 85,350,727.00 136,898.00 اجمايل القطاع

 Market 208,389,621,004.75 6,010,519,187.00 3,298,837.00 اجمايل ال�صوق

* Suspended.  معلقة من التداول.
*
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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�صركة

�صعر الإغالق القيمه الدفرتيه
ال�صعر/القيمه 

الدفرتيه

العائد على 

ال�صهم
ال�صعر للعائد

الأ�صهم امل�صدره 

)مليون(

القيمه ال�صوقيه 

)مليون(

حقوق امل�صاهمني 

)مليون(

�صايف الدخل 

)مليون(

Riyad 23.34 11.27 2.07 1.41 16.50 3,000.00 70,020.00 33,803.76 4,243.92 الريا�س

AlJazira 37.23 14.95 2.49 1.66 22.39 400.00 14,892.00 5,978.40 665.04 اجلزيرة

Saudi Investment 31.70 18.25 1.74 2.24 14.17 600.00 19,020.00 10,947.41 1,342.60 ا�ستثمار

Saudi Hollandi 51.25 20.64 2.48 3.52 14.55 476.28 24,409.35 9,829.26 1,677.77 ال�سعودي الهولندي

Saudi Fransi 40.71 20.92 1.95 2.24 18.18 1,205.36 49,070.09 25,219.76 2,699.10 ال�سعودي الفرن�سي

SABB 63.71 24.15 2.64 4.06 15.70 1,000.00 63,710.00 24,149.83 4,059.04 �سـاب

Arab National 36.10 20.27 1.78 2.62 13.76 1,000.00 36,100.00 20,273.65 2,624.10 العربي الوطني

SAMBA 51.00 29.88 1.71 3.90 13.09 1,200.00 61,200.00 35,851.59 4,674.01 �سامبا

Al Rajhi 77.65 25.02 3.10 4.26 18.24 1,625.00 126,181.25 40,665.37 6,918.34 الراجحي

AL Bilad 50.90 13.67 3.72 1.97 25.81 400.00 20,360.00 5,469.54 788.83 البالد

Alinma 25.14 11.64 2.16 0.76 33.01 1,500.00 37,710.00 17,457.69 1,142.46 الإمناء

 Total Banks & Financial
Services Sector - 18.51 2.28 2.49 16.95 12,406.64 522,672.69 229,646.24 30,835.21

اإجمايل قطاع امل�صارف

واخلدمات املالية

CHEMANOL 17.80 12.85 1.38 0.81 21.89 120.60 2,146.68 1,550.04 98.08 كيمانول

Petrochem 35.14 9.29 3.78 0.55 64.28 480.00 16,867.20 4,458.86 262.42 برتوكيم

SABIC 133.07 53.19 2.50 8.51 15.64 3,000.00 399,210.00 159,557.88 25,520.76 �سابك

SAFCO 166.61 19.17 8.69 9.05 18.40 333.33 55,536.67 6,389.90 3,017.50 �سافكو

Industrialization 38.99 17.86 2.18 1.88 20.77 668.91 26,080.96 11,946.96 1,255.58 الت�سنيع

Alujain 26.28 11.78 2.23 2.28 11.50 69.20 1,818.58 815.44 158.12 اللجن

Nama Chemicals 17.44 10.48 1.66 -0.56 (M(  )س( 128.52 2,241.39 1,347.03 -71.58 مناء للكيماويات

SIIG 42.36 14.11 3.00 1.99 21.30 450.00 19,062.00 6,350.88 894.75 املجموعة ال�سعودية

Sahara Petrochemical 26.90 13.01 2.07 1.39 19.30 438.80 11,803.59 5,707.86 611.46 ال�سحراء للبرتوكيماويات

YANSAB 77.47 25.32 3.06 4.40 17.60 562.50 43,576.88 14,243.29 2,475.77 ين�ساب

Sipchem 43.00 15.45 2.78 1.90 22.68 366.67 15,766.67 5,663.37 695.24 �سبكيم العاملية

Advanced 54.52 13.17 4.14 3.81 14.32 164.00 8,941.01 2,159.34 624.34 املتقدمة

Saudi Kayan 17.32 9.31 1.86 -0.05 (M(  )س( 1,500.00 25,980.00 13,970.48 -76.46 كيان ال�سعودية

Petro Rabigh 34.93 10.83 3.23 2.06 16.96 876.00 30,598.68 9,487.14 1,804.32 برتو رابغ

 Total Petrochemical
Industries Sector - 26.60 2.71 4.07 16.87 9,158.52 659,630.29 243,648.45 37,270.31

اإجمايل قطاع ال�صناعات 

البرتوكيماوية

HCC 29.78 10.65 2.80 1.30 22.97 97.90 2,915.46 1,042.85 126.95 اأ�سمنت حائل

Najran Cement 34.01 11.52 2.95 1.09 31.25 170.00 5,781.70 1,958.62 185.02 اأ�سمنت جنران

City Cement 31.54 11.01 2.86 1.17 26.98 189.20 5,967.37 2,082.99 221.19 اأ�سمنت املدينة
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�صايف الدخل 
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 Northern Cement 27.69 11.48 2.41 1.25 22.20 180.00 4,984.20 2,065.83 224.47 اأ�سمنت ال�سمالية

UACC 49.24 9.59 5.13 -0.12 (M(  )س( 55.00 2,708.20 527.46 -6.86 ا�سمنت ام القرى

Arab Cement 81.26 31.03 2.62 2.75 29.54 100.00 8,126.00 3,102.51 275.07 ال�سمنت العربية

Yamamah Cement 66.50 19.69 3.38 3.50 19.03 202.50 13,466.25 3,986.28 707.80 ا�سمنت اليمامة

Saudi Cement 117.92 17.71 6.66 6.92 17.03 153.00 18,041.76 2,709.59 1,059.32 ا�سمنت ال�سعوديه

Qassim Cement 105.00 22.22 4.73 6.34 16.57 90.00 9,450.00 1,999.39 570.16 ا�سمنت الق�سيم

Southern Cement 117.30 19.41 6.04 6.82 17.19 140.00 16,422.00 2,717.33 955.34 ا�سمنت اجلنوبيه

Yanbu Cement 77.75 21.65 3.59 4.73 16.42 157.50 12,245.63 3,409.61 745.67 ا�سمنت ينبع

Eastern Cement 63.41 25.04 2.53 4.19 15.12 86.00 5,453.26 2,153.25 360.65 ا�سمنت ال�سرقية

Tabuk Cement 32.67 13.33 2.45 1.71 19.15 90.00 2,940.30 1,199.94 153.52 ا�سمنت تبوك

Jouf Cement 23.14 10.87 2.13 0.34 67.50 130.00 3,008.20 1,412.73 44.56 ا�سمنت اجلوف

Total Cement Sector - 16.49 3.67 3.05 19.33 1,841.10 111,510.33 30,368.36 5,622.85 اإجمايل قطاع الأ�صمنت

A. Othaim Market 111.90 18.58 6.02 4.67 23.95 45.00 5,035.50 836.23 210.22 ا�سواق ع العثيم

Mouwasat 119.09 18.12 6.57 4.24 28.10 50.00 5,954.50 905.91 211.91 املوا�ساة

Extra 121.21 17.98 6.74 5.69 21.29 30.00 3,636.30 539.26 170.83 اإك�سرتا

 Dallah Health 118.72 25.48 4.66 3.12 38.10 47.20 5,603.58 1,202.83 147.07 دله ال�سحية

Care 80.02 17.97 4.45 2.29 34.96 44.85 3,588.90 806.13 102.65 رعاية

 Farm Superstore 137.66 17.95 7.67 4.21 32.67 25.00 3,441.50 448.87 105.34 اأ�سواق املزرعة

Al Hammadi 95.81 16.81 5.70 1.62 59.17 75.00 7,185.75 1,260.68 121.43 احلمادي

SASCO 32.32 16.58 1.95 1.22 26.60 45.00 1,454.40 746.04 54.68 خدمات ال�سيارات

Thim›ar 89.74 5.81 15.44 1.77 50.63 10.00 897.40 58.11 17.73 ثمار

Fitaihi Group 26.25 13.62 1.93 0.73 35.86 55.00 1,443.75 749.15 40.26 جمموعة فتيحي

Jarir 206.27 13.57 15.20 7.59 27.19 90.00 18,564.30 1,221.22 682.76 جرير

Aldrees 59.35 13.06 4.54 2.92 20.36 40.00 2,374.00 522.51 116.61 الدري�س

AlHokair 118.37 10.96 10.80 3.80 31.17 210.00 24,857.70 2,302.02 797.45  احلكري 

Alkhaleej Trng 73.95 12.44 5.94 2.49 29.73 35.00 2,588.25 435.56 87.07 اخلليج للتدريب

Total Retail Sector - 15.00 7.20 3.57 30.23 802.05 86,625.83 12,034.51 2,866.00 اإجمايل قطاع التجزئة

Gas & Industrialization 32.60 13.47 2.42 1.49 21.94 75.00 2,445.00 1,010.60 111.43 الغاز والت�سنيع

Saudi Electricity 17.69 14.08 1.26 1.18 14.93 4,166.59 73,707.04 58,659.84 4,935.98 كهرباء ال�سعودية

 Total Energy & Utilities
Sector - 14.07 1.28 1.19 15.09 4,241.59 76,152.04 59,670.44 5,047.42

اإجمايل قطاع الطاقة

واملرافق اخلدمية

SAVOLA Group 84.39 18.52 4.56 3.67 23.01 533.98 45,062.63 9,888.72 1,958.05 جمموعة �سافول
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WAFRAH 60.72 11.25 5.40 0.28 220.40 20.00 1,214.40 225.06 5.51 وفرة

SADAFCO 127.18 25.94 4.90 5.30 23.98 32.50 4,133.35 843.19 172.34  �سدافكو

Almarai 78.01 17.05 4.58 2.59 30.09 600.00 46,806.00 10,230.55 1,555.76 املراعي

Anaam Holding 41.89 9.25 4.53 -1.45 (M(  )س( 19.60 821.04 181.25 -28.35 اأنعام القاب�سة

 H B 91.94 19.82 4.64 3.02 30.41 28.57 2,626.86 566.32 86.39 حلواين اإخوان

Herfy Foods 105.40 13.89 7.59 4.20 25.08 46.20 4,869.48 641.70 194.14 هريف لالأغذية

Catering 196.00 14.65 13.38 7.16 27.39 82.00 16,072.00 1,201.05 586.75 التموين

NADEC 48.45 17.21 2.82 1.44 33.72 70.00 3,391.50 1,204.47 100.59 نادك

Qassim Agriculture 17.60 6.80 2.59 -0.27 (M(  )س( 50.00 880.00 339.81 -13.74 الق�سيم الزراعيه

Tabuk Agriculture 43.70 17.50 2.50 0.08 570.12 20.00 874.00 350.05 1.53 تبوك الزراعيه

Saudi Fisheries 43.59 5.18 8.41 -0.89 (M(  )س( 53.54 2,333.70 277.53 -47.49 الأ�سماك

Sharqiya Dev Co 113.70 7.85 14.48 -0.66 (M(  )س( 7.50 852.75 58.91 -4.95 ال�سرقية للتنمية

Jouff Agriculture 55.91 23.53 2.38 3.50 15.97 30.00 1,677.30 705.84 105.02 اجلوف الزراعيه

Bishah Agriculture* 69.75 - - - - 5.00 348.75 - - *
 بي�سة الزراعيه 

Jazan Development 21.94 11.90 1.84 -0.68 (M(  )س( 50.00 1,097.00 595.06 -33.85 جازان للتنمية

Total Agriculture
& Food Industries - 16.56 4.87 2.81 26.59 1,648.89 133,060.76 27,309.50 4,637.70

اإجمايل قطاع الزراعة

وال�سناعات الغذائية

STC 75.51 29.36 2.57 6.10 12.38 2,000.00 151,020.00 58,713.98 12,202.56 الت�سالت

Etihad Etisalat 90.85 32.14 2.83 8.36 10.87 770.00 69,954.50 24,751.35 6,437.39 احتاد ات�سالت

Zain KSA 11.16 5.63 1.98 -1.42 (M(  )س( 1,080.10 12,053.92 6,077.08 -1,530.41 زين ال�سعودية 

Atheeb Telecom 11.79 4.74 2.49 -0.74 (M(  )س( 157.50 1,856.93 747.17 -116.54 عذيب لالت�سالت

Almutakamela * 24.30 - - - - 100.00 2,430.00 - - *
املتكاملة 

 Total Telecomm. &
Information Tech. Sector - 21.98 2.63 4.14 11.85 4,107.60 237,315.34 90,289.58 16,993.00

اإجمايل قطاع الت�صالت وتقنية 

املعلومات

Tawuniya 54.66 18.21 3.00 -3.05 (M(  )س( 100.00 5,466.00 1,821.01 -304.92 التعاونية

ANB Insurance 73.94 7.77 9.51 -1.03 (M(  )س( 17.50 1,293.95 136.05 -18.10 العربي للتاأمن

Jazira Takaful 77.04 9.97 7.72 0.08 945.44 35.00 2,696.40 349.07 2.85 جزيرة تكافل

Malath Insurance 22.98 9.26 2.48 -1.36 (M(  )س( 30.00 689.40 277.66 -40.88 مالذ للتاأمن

MEDGULF 49.93 10.91 4.57 -1.38 (M(  )س( 100.00 4,993.00 1,091.44 -138.19 ميدغلف للتاأمن

ALLIANZE SF 56.32 8.49 6.64 0.13 424.90 20.00 1,126.40 169.75 2.65 األيانز اإ�س اإف

SALAMA 35.40 3.13 11.31 -2.69 (M(  )س( 10.00 354.00 31.29 -26.95 �سالمة

Walaa Insurance 31.03 9.26 3.35 -0.41 (M(  )س( 20.00 620.60 185.10 -8.22 ولء للتاأمن

Arabian Shield 57.14 11.92 4.79 0.40 144.49 20.00 1,142.80 238.34 7.91 الدرع العربي
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SABB Takaful 48.38 10.27 4.71 0.47 102.27 34.00 1,644.92 349.32 16.08 �ساب تكافل

SANAD 12.25 2.33 5.26 -2.22 (M(  )س( 20.00 245.00 46.57 -44.48 �سند

SAICO 53.01 5.88 9.02 -1.15 (M(  )س( 10.00 530.10 58.77 -11.53 �سايكو

WAFA Insurance 34.10 2.72 12.54 -1.08 (M(  )س( 10.00 341.00 27.20 -10.79 وفا للتاأمن

 Gulf Union 27.48 5.36 5.13 -0.74 (M(  )س( 22.00 604.56 117.83 -16.28 اإحتاد اخلليج

ATC 68.53 8.98 7.64 0.88 78.16 16.67 1,142.17 149.60 14.61 الأهلي للتكافل

Al - Ahlia 20.99 0.80 26.22 -0.59 (M(  )س( 32.00 671.68 25.62 -18.90 الأهلية

ACIG 26.52 5.32 4.99 0.69 38.38 20.00 530.40 106.38 13.82 اأ�سيج

AICC 18.20 2.63 6.93 -2.21 (M(  )س( 20.00 364.00 52.53 -44.17 التاأمن العربية

Trade Union 34.99 9.41 3.72 -2.30 (M(  )س( 27.50 962.23 258.89 -63.24 الحتاد التجاري

Sagr Insurnce 43.23 13.07 3.31 1.22 35.55 25.00 1,080.75 326.84 30.40 ال�سقر للتاأمن

U C A 27.54 7.83 3.52 -4.22 (M(  )س( 28.00 771.12 219.16 -118.11 املتحدة للتاأمن

Saudi Re 12.83 8.30 1.55 -0.98 (M(  )س( 100.00 1,283.00 829.93 -97.93 الإعادة ال�سعودية

Bupa Arabia 129.56 18.70 6.93 4.56 28.38 40.00 5,182.40 747.89 182.59 بوبا العربية

Weqaya Takaful * 19.39 - - - - 20.00 387.80 - - *
وقاية للتكافل 

Al Rajhi Takaful 53.26 5.10 10.44 0.58 92.13 20.00 1,065.20 102.01 11.56 تكافل الراجحي 

ACE 73.40 17.38 4.22 0.80 91.59 10.00 734.00 173.81 8.01 اي�س

AXA - Cooperative 51.75 10.08 5.13 0.56 92.32 20.00 1,035.00 201.61 11.21 اك�سا - التعاونية

Gulf General 46.03 9.43 4.88 0.55 83.61 20.00 920.60 188.59 11.01 اخلليجية العامة

Buruj 54.55 5.66 9.63 0.31 175.27 13.00 709.15 73.64 4.05 بروج للتامن

Al Alamiyah 121.44 4.31 28.15 -2.14 (M(  )س( 20.00 2,428.80 86.29 -42.73 العاملية

Solidarity 24.08 5.35 4.50 -2.40 (M(  )س( 55.50 1,336.44 296.91 -133.13 �سوليدرتي تكافل

Wataniya 93.92 5.64 16.64 -2.66 (M(  )س( 10.00 939.20 56.44 -26.62 الوطنية

Amana Insurance 32.12 5.44 5.90 -0.60 (M(  )س( 32.00 1,027.84 174.13 -19.16 امانة للتامن

Enaya 43.29 6.87 6.30 -1.39 (M(  )س( 40.00 1,731.60 274.85 -55.63 عناية

Alinma Tokio M 66.51 5.10 13.04 -1.78 (M(  )س( 20.00 1,330.20 102.00 -35.54 الإمناء طوكيو م

Total Insurance Sector - 9.00 5.07 -0.92 60.01 1,038.17 47,381.70 9,346.47 -958.72 اإجمايل قطاع التاأمني

SARCO 84.03 42.44 1.98 1.18 71.01 15.00 1,260.45 636.66 17.75  امل�سايف 

Saudi Advanced 28.32 20.25 1.40 0.28 100.27 43.20 1,223.42 874.75 12.20 املتطورة

Al Ahsa for Dev. 18.80 10.76 1.75 0.16 118.10 49.00 921.20 527.42 7.80 الح�ساء للتنميه

SISCO 19.90 12.63 1.58 0.84 23.70 68.00 1,353.20 859.13 57.10 �سي�سكو
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Assir 36.01 21.10 1.71 1.47 24.44 126.39 4,551.26 2,666.28 186.23 ع�سري

Al Baha * 13.50 - - - - 15.00 202.50 - - *
الباحة 

Kingdom 23.80 8.55 2.78 0.21 111.75 3,705.88 88,200.00 31,703.03 789.25 اململكة

 Total Multi-Investment
Sector - 9.26 2.62 0.27 91.10 4,022.47 97,712.04 37,267.26 1,070.33 اإجمايل قطاع �سركات ال�ستثمار املتعدد

Takween 56.12 13.43 4.18 1.39 40.40 35.00 1,964.20 469.89 48.62 تكوين

BCI 43.27 16.48 2.63 0.94 45.86 27.50 1,189.93 453.30 25.95 بى �سى اآى

MA›ADEN 42.91 21.90 1.96 2.05 20.91 925.00 39,691.75 20,255.73 1,898.18 معادن

Astra Indust 54.65 23.82 2.29 2.55 21.42 74.12 4,050.53 1,765.12 189.13 اأ�سرتا ال�سناعية

ALSorayai 27.00 12.85 2.10 -0.10 (M(  )س( 37.50 1,012.50 481.90 -3.88 جمموعة ال�سريع

Shaker 90.39 27.69 3.26 11.53 7.84 35.00 3,163.65 969.08 403.43 �ساكر

Pharmaceutical 50.76 31.84 1.59 2.33 21.80 120.00 6,091.20 3,820.68 279.47 الدوائية

Glass 43.91 19.49 2.25 1.74 25.27 30.00 1,317.30 584.74 52.14 زجاج

FIPCO 66.97 15.17 4.41 2.21 30.29 11.50 770.16 174.48 25.42 فيبكو

Maadaniyah 43.78 13.69 3.20 0.71 61.32 28.11 1,230.75 384.84 20.07 معدنية

Saudi Chemical 74.21 24.76 3.00 4.94 15.01 63.24 4,693.04 1,565.86 312.71 الكيميائيه ال�سعوديه

SPM 44.06 15.42 2.86 0.93 47.40 45.00 1,982.70 693.98 41.83 �سناعة الورق

AlAbdullatif 48.82 15.87 3.08 3.10 15.74 81.25 3,966.63 1,289.84 252.00 العبداللطيف

Saudi Export 66.25 12.00 5.52 0.41 159.89 10.80 715.50 129.58 4.48 ال�سادرات

 Total Industrial Investment
Sector - 21.68 2.17 2.33 19.93 1,524.02 71,839.82 33,039.02 3,549.55 اإجمايل قطاع ال�ستثمار ال�سناعي

ASLAK 52.81 12.04 4.39 2.48 21.32 43.88 2,317.04 528.18 108.66 اأ�سالك

 Bawan 81.50 14.62 5.57 3.55 22.93 50.00 4,075.00 731.06 177.69 بوان 

MMG * 12.55 - - - - 125.00 1,568.75 - - *
جمموعة املعجل 

SSP 38.50 15.66 2.46 0.94 41.11 51.00 1,963.50 798.84 47.77 الأنابيب ال�سعودية

ALKHODARI 67.50 15.54 4.34 1.15 58.60 53.13 3,585.94 825.56 61.20 اخل�سري

Ceramic 148.76 42.10 3.53 8.44 17.62 37.50 5,578.50 1,578.60 316.56 اخلزف

Gypsum 38.46 14.78 2.60 0.45 86.00 31.67 1,217.90 468.06 14.16 اجلب�س

Cables 13.82 7.52 1.84 -2.29 (M(  )س( 76.00 1,050.32 571.38 -174.40 الكابالت

Saudi Industrial 23.06 10.71 2.15 1.03 22.38 40.00 922.40 428.55 41.22 �سدق

Amiantit 19.22 12.85 1.50 0.84 22.94 115.50 2,219.91 1,484.17 96.77 اميانتيت

Pipes 27.90 17.25 1.62 0.30 92.61 40.00 1,116.00 690.04 12.05 اأنابيب

Zamil Industrial 67.94 28.10 2.42 4.13 16.43 60.00 4,076.40 1,686.05 248.09 الزامل لل�سناعة
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ال�سركات التي مل ُتعلن �سايف الدخل، وال�سركات اخلا�سرة )اآخر اأربعة اأرباع(، غري م�سمولة يف 

ح�ساب ن�سبة ال�سعر للعائد للقطاعات ولل�سوق.

�س: املوؤ�سر �سالب لأن ال�سركة �سجلت خ�سائر وفقًا للبيانات املالية لآخر اأربعة اأرباع )تنتهي يف 

الربع الثاين  2014 م جلميع ال�سركات(.

* معلقة من التداول

Companies that have not announced a net income statement or have posted negative net income 
(recent 4 Quarters), are not included in calculating P/E ratio for sectors and the market.
M: Minus ratio due to company losses according to recent 4 quarters financial data (2nd  Q 
2014 as recent for all companies).
* Suspended
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AL Babtain 44.88 16.33 2.75 2.28 19.66 42.63 1,913.29 695.97 97.30 البابطن

SVCP 107.35 16.20 6.63 6.17 17.39 15.00 1,610.25 242.97 92.62 الفخارية

MESC 17.68 8.44 2.09 0.33 54.11 60.00 1,060.80 506.64 19.61 م�سك

Red Sea 63.60 15.07 4.22 2.87 22.16 60.00 3,816.00 904.13 172.23 البحر الأحمر

 Total Building &
Constructuion Sector - 13.47 3.14 1.48 23.56 901.30 38,092.00 12,140.19 1,331.52 اإجمايل قطاع الت�سييد والبناء

Real Estate 48.15 27.98 1.72 1.53 31.48 120.00 5,778.00 3,357.27 183.54 العقارية

Taiba 47.99 23.15 2.07 1.64 29.25 150.00 7,198.50 3,471.84 246.08 طيبة لال�ستثمار

Makkah 84.25 44.54 1.89 1.94 43.52 164.82 13,885.77 7,340.78 319.08  مكة لالن�ساء 

Arriyadh Development 25.14 12.22 2.06 1.38 18.17 133.33 3,352.00 1,629.21 184.45 التعمري

Emaar E .C 18.61 9.53 1.95 0.59 31.57 850.00 15,818.50 8,098.97 501.03 اإعمار

Jabal Omar 52.51 9.60 5.47 -0.03 (M(  )س( 929.40 48,802.79 8,919.95 -23.94 جبل عمر

Dar Al Arkan 15.69 16.08 0.98 0.66 23.89 1,080.00 16,945.20 17,362.02 709.35 دار الأركان

KEC 25.53 9.42 2.71 0.09 291.53 339.30 8,662.33 3,195.75 29.71 مدينة املعرفة

 Total Real Estate
development Sector - 14.17 2.26 0.57 32.96 3,766.85 120,443.09 53,375.78 2,149.31 اإجمايل قطاع التطوير العقاري

Bahri 41.12 18.59 2.21 2.37 17.32 315.00 12,952.80 5,854.50 747.76 البحري

SAPTCO 38.28 11.59 3.30 0.52 73.81 125.00 4,785.00 1,449.34 64.83 النقل اجلماعي

Mubarrad 49.18 13.23 3.72 5.38 9.13 18.00 885.24 238.13 96.92 مربد

Budget Saudi 78.98 17.24 4.58 3.89 20.31 40.67 3,211.85 701.17 158.11 بدجت ال�سعودية

Total Transport Sector - 16.53 2.65 2.14 20.45 498.67 21,834.89 8,243.14 1,067.61 اإجمايل قطاع النقل

Tihama 101.18 11.23 9.01 -3.54 (M(  )س( 15.00 1,517.70 168.43 -53.05 تهامة لالإعالن

SRMG 21.09 14.37 1.47 -0.65 (M(  )س( 80.00 1,687.20 1,149.76 -51.72 الأبحاث و الت�سويق

SPPC 27.48 14.80 1.86 0.67 41.26 60.00 1,648.80 887.86 39.97 طباعة وتغليف

 Total Media & Publishing
Sector - 14.23 2.20 -0.42 41.26 155.00 4,853.70 2,206.05 -64.80 اإجمايل قطاع العالم والن�سر

ALTAYYAR 127.74 17.67 7.23 7.11 17.95 150.00 19,161.00 2,649.99 1,067.18 الطيار

Al Hokair Group 95.27 13.18 7.23 3.58 26.58 55.00 5,239.85 724.72 197.14 جمموعة احلكري

Hotels 42.28 18.26 2.32 1.56 27.05 100.00 4,228.00 1,826.27 156.30 الفنادق

Shams 66.16 8.95 7.39 0.49 133.98 10.15 671.52 90.89 5.01 �سم�س

 Total Hotel & Tourism
Sector - 16.79 5.54 4.52 20.55 315.15 29,300.37 5,291.86 1,425.63 اإجمايل قطاع الفنادق وال�سياحة

Market - 18.39 2.64 2.43 18.23 46,428.02 2,258,424.90 853,876.85 112,842.92 اجمايل ال�سوق
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Market Summary - Monthly

At the end of August 2014 
TADAWUL All Share Index (TASI) 
closed at a level of 11,112.12 points, 
gained 897.39 points (8.79%) over 
the close of the previous month. 

On an YTD basis TASI reg-
istered a positive increase of 
30.19% (2,576.52 points). Highest 
close level for the index during 
the month was 11,112.12 as on 
31/08/2014.

Total equity market capitaliza-
tion at the end of August 2014 

reached SR 2,258.42 billion (US$ 
602.25 billion), increased by 7.53% 
over the close of the previous 
month.

The total value of shares traded 
for the month of August 2014 
reached SR 208.39 billion (US$ 
55.57 billion), increased by 69.92% 
over the previous month.

The total number of shares 
traded* reached 6.01 billion shares 
during the month of August 2014 
compared to 3.53 billion shares 

traded for the previous month, 
increased by 70.22%.

The total number of transac-
tions executed during August 2014 
reached 3.30 million compared to 
2.41 million trades for the month 
of July 2014,  increased by 36.77%.

* Adjusted to all corporate 
actions during the period.

Number of trading days during 
August 2014 were 21, against 18  
trading days during  July 2014.

Value of Shares Traded Reached SR 208.39 billion 
3.30 million Transactions Executed During August 2014
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News

The Saudi Stock Exchange (Tadawul) announces changing 
the status of Al-Ahlia Insurance Company as a result of its 

announcement of reducing its accumulated losses below 50%

The Capital Market Authority approves the capital 
increase request for Saudi Marketing Company (Farm 

Superstores) through issuance of bonus shares 

Announcement regarding the publication for public 
consultation of the draft Rules for Qualified Foreign Financial 

Institutions Investment in Listed Shares 

Based on the instructions and procedures related to listed companies with accu-
mulated losses reaching 50% or more of its capital, issued by the board of the 
Capital Market Authority (CMA) pursuant to its resolution number 4-48-2013 dated 
15/1/1435H corresponding to 18/11/2013G, and as a result to the announcement of 
Al-Ahlia Insurance Company dated 25/08/2014 that its accumulated losses has been 
reduced below (50%) of its capital, the Saudi Stock Exchange Company (Tadawul) 
under the aforementioned instructions and procedures will do the following:  
1. Suspend trading of the company’s shares for two hours from session open-
ing of Tuesday 26/08/2014 , while orders maintenance will start from 12:30.  
2. Remove the accumulated losses flag mark from the exchange website.

The CMA Board has issued its resolution approving Saudi Marketing company’s (Farm 
Superstores) request to increase its capital from SAR (250,000,000) to SAR (350,000,000) through 
issuing two bonus shares for every (5) existing shares owned by the shareholders who are 
registered in the shareholders registry at the closing of trading on the day of the extraordinary 
general assembly. Such increase will be paid by transferring an amount of SAR (100,000,000) 
from the “Retained Earnings” account to the Company’s capital. Consequently, increasing the 
Company’s outstanding shares from (25,000,000) shares to (35,000,000) shares, by an increase 
of (10,000,000) 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. 

Pursuant to the Council of Ministers’ Resolution No. (388) dated 24/9/1435H (cor-
responding to 21/7/2014G) which permitted the Capital Market Authority (CMA) to 
allow Qualified Foreign Financial Institutions to trade listed shares -according to the 
time it deems appropriate and pursuant to the regulations issued by it- and based on 
the Capital Market Law issued by Royal Decree Number (M/30) Dated 2/6/1424 H, the 
CMA has prepared the draft Rules for Qualified Foreign Financial Institutions Investment 
in Listed Shares that sets out the procedures, requirements and conditions for register-
ing the qualified foreign investors with the CMA to trade listed shares, and to specify 
the authorised persons’ obligations in their dealings with the qualified foreign investors. 
The CMA Board has issued its resolution Dated 25/10/1435H (corresponding to 21/8/2014G), 
which includes publishing the draft Rules for Qualified Foreign Financial Institutions 
Investment In Listed Shares on the CMA’s website (indicated below) to enable concerned and 
interested parties to provide their comments and observations. The CMA would be pleased 
to receive such comments and observations at the following email (Rules.Regulations@cma.
org.sa), Fax number ( 966114906460) or mail address (P.O. Box 87171 Riyadh 11642, Legal 
Affairs Division) no later than Thursday 27/01/1436H (corresponding to 20/11/2014G). All 
comments and observations will be considered for the purpose of issuing the final rules. 

The Capital Market Authority 
announces the issuance of a 
CMA Board resolution to impose 
a penalty of SR 10.000 (Ten 
Thousand Saudi Riyals) on Saudi 
Arabian Cooperative Insurance 
Company (SAICO) due to its 
violation of clause (A) of Article 
(40) of the Listing Rules and 
clause (8) of the Instructions 
for companies’ Announcements 
regarding their financial results 
from the Instructions for the 
Announcements of Listed 
Companies in the Saudi Stock 
Exchange. The company did 
not mention in its preliminary 
financial results announce-
ment for the period ending on 
31/12/2013 all the reasons for 
its losses in the fourth quarter 
of 2013 compared to the same 
period of last year. 

The Capital Market Authority 
announces the issuance of a 
CMA Board resolution to 
impose a penalty of SR 10,000 
(Ten Thousand Saudi Riyals) on 
Saudi Research and Marketing 
Group due to its violation of 
clause (B) of Article (40) of the 
Listing Rules. The company 
was late to inform the public 
about inviting its shareholders 
to attend the ordinary general 
assembly’s meeting. It was later 
announced only less than two 
hours before the market opens 
on 30/03/2014. 

Imposition of a Penalty 
on Saudi Arabian 

Cooperative Insurance 
Company (SAICO)

Imposition of a penalty 
on Saudi Research and 

Marketing Group
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In the same context, international 
reports revealed its expectations that the 
size of the retail sector in the Saudi market 
during the current year will reach SAR 267 
billion (73.6 billion dollars), amid emphasizes 
of specialists who talked to «Tadawul» that 
the Saudi retail market comes in the first 
place in terms of the rates of investment 
cash liquidity.

The Saudi retail market is characterized 
by its superior ability to achieve high growth 
rates during the current period, in light of 
the high rates of government investment in 
infrastructure projects, and increasing rates 
of employment opportunities due to the 
growth of the local economy in the country 
and in the light of the career opportunities 
that are being created by “Ministry of Civil 
Service” and “Ministry of Labor”.

The Ministry of «Commerce and 
Industry» in KSA is working to organize the 
performance of the retail sector, reduce lev-
els of fraud and manipulation and preserve 
the rights of the consumer, which will lead 
to increased transparency in the domestic 
market on the one hand, and the search 
of new investors for available opportuni-
ties in line with the efforts of the Ministry 
of Commerce and Industry to regulate 
performance of market and protect it from 
unfair competition from the other hand.

Individual Investors Liquidity Rises
Commenting on these developments, 

Faisal Al-Mousa, an investor in the Saudi retail 
market, confirmed that the profit margins 
achieved in this sector are ranging from 7 
to 11 per cent per month. «This Percentage 
may go down in some products that do not 
find great demand, but the profit margins 
average is between these levels», he said.

He pointed out in his statement to 
«Tadawul» that the liquidity of individual 
investors in Saudi Arabia is rising dramatically 

in the retail market, noting that there is a 
significant increase in the number of licenses 
granted by the Ministry of Commerce and 
Industry for investors wishing to invest in 
the retail market through opening shops 
or investment companies in this sector.

Al-Mousa predicted that competition 
rates will increase in the Saudi retail sector 
during the coming period. «The Ministry of 
Commerce and Industry seeks to protect this 
market from fraud or manipulation which 
are considered negative processes that lead 
to unfair competition, but the reduction of 
these practices will encourage investors to 
increase their investments in this market, in 
the light of the remarkable growth rates that 
began to appear on the per capita income 
levels in the Kingdom in addition to high 
rates of job opportunities», he added.

Sector Growth
In this context, an international report 

revealed that retail market in Saudi Arabia 
will likely grow steadily during the current 
year 2014 as a result of growth of public 
consumption movement with constant 
increase in numbers of the population, in 
addition to the key elements of macroeco-
nomic and increase of per capita income.

According to the report issued by Oxford 
Business Group, the world foundation inter-
ested in publishing, research and consulting 
services, the retail market in Saudi Arabia is 
likely to rise during the current year at esti-
mated value of SAR 267 billion (73.6 billion 
dollars) by the end of 2014, compared to 
SAR 250 billion (66.7 billion dollars) in 2012.

The report›s authors believe that these 
estimates are the result of rising purchasing 
power, which is reflected in the growing 
expansion of retail outlets in various parts 
of Saudi Arabia, making it the largest retail 
market in the Middle East region with value 
of SAR 250 billion (66.7 billion dollars). 

The report’s expectations of the Saudi 
retail market during 2014 based on general 
indicators where it sees that the proportion 
of young population and the growing 
number of consumers push the companies, 
institutions and factories to open new 
branches and outlets for shops, stores, 
commercial complexes and open markets 
in the regions and the provinces of Saudi 
Arabia continuously.

The report showed that non-food agri-
culture products constitute a majority of the 
Saudi retail market with sixty per cent of 
the activity, where the tools manufactured 
for direct use for human needs constitute 
38.5 per cent of market share, while the 
percentage of equipment and electronic 
devices may reached up to 27.3 per cent, 
as well as goods for homes are candidate 
reach sometimes up to 26.8 per cent.

According to the report, the section of 
clothing and fabrics and its related items 
perhaps reaches up to 23.3 per cent of the 
size of the sale of the retail market, while 
the sections of sanitary and cosmetic tools 
constitute 17.9 per cent of the retail sector 
in Saudi Arabia.

The report predicted that the rate of 
per capita spending on the purchase of 
goods from retail markets in Saudi Arabia 
will rise to 15.2 thousand riyals (four 
thousand dollars) by 2015, representing 
an increase of fifty per cent compared to 
2010, pointing out that the retail sector is 
playing at the moment an important role 
in employment with ratio of 21.5 per cent 
of private sector jobs.

In addition to the previous report, there 
is a working paper confirming its results, and 
it has predicted high growth rates of the 
sector with similar rates since 2012.

The paper had been prepared by the 
Chief Executive Officer of «Dar Moja», Firas 
al-Qasim, and he displayed it in front of the 
workshop organized by the Riyadh Chamber 
of Commerce to discuss investment oppor-
tunities in the retail sector at the time.

The paper pointed out that economic 
report issued by Alpen Capital, predicted 
that the volume of retail sector will reach 
276 billion Saudi riyals in 2014, revealing that 
the size of the retail sector in the Kingdom 
in 2011 amounted to 160 billion Saudi riyals 
per annum.

The report revealed that the major 
companies control 30% of the retail sector 
achieving Saudization ratio up to 16%, while 
the SMEs control 70%, with a growth rate 
estimated at 9.4% for 2011.
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Case of the Issue

Saudi Retail Market

The Most Active Investment Portfolio
The Saudi retail market is expected to grow during the current year by 7 percent, 

compared to its average in the past two years. This comes at a time when competition 
rates in this sector began to accelerate during the current period, in the light of the 
entry of new competitors on the cake of the local market, thereby increasing the level 
of activity of this market.  

Riyadh: «Tadawul»
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The United Nations Second World 
Assembly on Ageing confirmed in a report 
that in the next fifty years, the number of 
older persons will increase nearly four-fold 
rises from about 600 million to almost two 
billion people. 

The Assembly noted that the concern 
over the impact of aging on the global 
economy preoccupies global organizations, 
pointing out that the First World Assembly 
on Ageing, held in Vienna in 1982, adopted 
the «International Plan of Action on Ageing», 
which was developed after extensive studies 
carried out in a number of countries, and the 
plan has recommended a variety of initiatives 
in the areas of employment, income security, 
health, housing, education and social welfare. 

Then came the Second World Assembly 
on Ageing to help governments and com-
munities on developing policies that will 
ensure that older persons will continue their 
contributions to society in a way that reliable 
and with their best potentials. 

The revised Plan of Action, which 
had been prepared in a draft form as 
the International Strategy for Action on 
Ageing, would be a practical tool to assist 
policy makers to formulate responses to the 
demographic changes that occur in their 
communities. 

The strategy focuses on the need to 
ensure that the issue of aging occupies an 
essential position on all political agendas 
of local and international and all other 
documents relating to the major social and 
economic development and human rights.

Chinese Xinhua News Agency also issued 
report recently in which it expressed concern 
of the authorities in China and a number of 
other countries over the repercussions of the 
effect of aging on the national economy, and 
said that according to a study issued by the 
International Monetary Fund, it is expected 
that the decreasing dependency ratio of 
the elderly in this countries will lead to lower 
economic growth averaging 0.7 points per 
year over the next four decades.

The decline in the old-age dependency 
ratio will also cause a problem in China, but 
in a later time a little bit. Under the one-child 
policy, China has seen a significant decline in 
the average fertility rate between the years of 
1979 and 2009.

As a consequence, the old-age depen-
dency ratio started to decline recently, but 
the problem will become more difficult with 
the retirement of the population who were 
born before 1979.

The International Monetary Fund esti-

mated that the overall impact will be reflect-
ed on the Chinese economy in the form of a 
decrease in the average growth by 0.4 point 
per year until 2050, the agency said.

In the United States, it is expected that 
the population is aging at a rate much 
slower, because of the greater proportion 
of the population comes from immigrants 
from other countries, and the IMF estimates 
that the effect of the decline in the old-age 
dependency ratio on economic growth to be 
0.3 points during the same period.

Challenges
The report finds that the biggest chal-

lenge posed by the decreasing of the 
elderly dependency ratios is how to meet 
the expenses of the older persons.

In countries with well-developed net-
works of pension systems and social insur-
ance, governments allocate larger shares of 
their expenditures for pension benefits for 
the older persons.

Since 1990, public spending on pensions 
in developed economies increased by 1.25% 
of GDP, and if they are not raising the retire-
ment age or cut benefits of pensions, such 
trends may expose public finances to risks 
and lead to the accumulation of public debt 
that would be difficult to fulfill.

The taxation in a number of countries on 
the young to meet the expenses of the older 
persons has its limits, and as is happening in 
Greece and Italy, the high taxes lead to the 
migration of young people, and thus lead to 
the exacerbation of the decline in the old age 
dependency ratio.

Among the available options is to facili-
tate the arrival of immigrants to the country, 
as is the case in the United States, in order to 
increase the number of the employed popu-
lation. As for the countries that do not have 
social insurance networks, young people 
assume the responsibility of supporting their 
parents through family remittances.

But this means – as well – has a finan-
cial impact on private and public budget, 
because it requires from the younger genera-
tions to work doubly hard to provide for the 
older persons in their families, which makes 

these young people unable to save enough 
money for themselves.

While traditions require that young 
people have to support the older persons, 
the success of family remittances in old-age 
dependency depends largely on the current 
economic conditions. 

The experiences of these countries dur-
ing periods of recession show that the older 
persons are the ones who pay the biggest 
economic price when economic conditions 
get worse. The report argues that the last way 
to meet the expenses of the older persons is 
that older persons sell their assets. 

In the advanced economies, the largest 
assets that usually accumulate during the 
period of human life are real estate, and 
when the old-age dependency ratio decline, 
retirees may resort to the use of capital that 
accumulates in their homes to finance their 
expenses. The consequent result may be the 
sale of the house altogether, or as recently 
happens in the United States, the owner may 
seek to enter into a reverse mortgage under 
which the owner of the house gets monthly 
payments from the bank in exchange for 
ceding a large share of the capital of the 
house. In this context, the decreasing old-age 
dependency ratios may be a key indicator of 
the decline in real estate prices.

Financial Effects 
Ageing has also important effects in the 

financial sector. In countries that have high 
percentages of older persons, the demand 
on premiums pensions, reverse mortgage, 
private insurance and disability insurance is 
likely to increase. In addition to this, the asset 
management activity is becoming increas-
ingly important with the decline in the ability 
of public pension programs to finance the 
expenses of the elderly. In total, the financial 
sector plays an important role in facilitating 
and organizing consumption across different 
age groups, a role that is likely to grow with 
the passage of time.

Depletion of Public Budgets 
Resources 

A report issued by the World Bank points 
out that the growing phenomenon of “age-
ing” in many countries, including Britain, has 
become an element of pressure that depletes 
the resources of public budgets, and though 
the available scientific indicators indicate 
that the individual will live for years more in 
the coming decades, however, the situation 
will become more complex, for example, 
pension funds and their capital are currently 
estimated at billions but they are not always 
enough and suffer financial deficit.
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Global Markets

Ageing.. 

Is Not Always the Ghost 
that Everyone Fears

By 2050 there will be one older person out of five people, and it is expected 
that one-third of the world›s population in the same year will reach sixty years of 
age or older. This pushes the situation towards major challenges faced by devel-
oping countries in terms of the resources as it will have to deal with development 
and with aging of the population at one time. But on the opposite side United 
Nations thinks that when people›s lives lasts for a long time, and if they are in 
better health and live a more active life, those elder persons would provide their 
countries with opportunity that should be utilized.

59
العدد 95 - سبتمبر 2014م



In late last month, 
in August 2014, the 
Cooperation Council for 
the Arab States of the Gulf 
published statements of 
its Secretary General, Dr. 
Abdul Latif bin Rashid Al 
Zayani, in which he emphasized GCC’s 
interest and keenness on enhancing 
joint cooperation relations with the 
countries of the Community of Latin 
American and Caribbean States (CELAC).

Al-Zayani pointed out that the exist-
ing relations between the GCC and 
CELAC had gone too far, and the two 
sides are seeking to consolidate the 
relations of friendship and cooperation 
between them in various fields.

CELAC is the provisional name for the 
regional bloc that combines countries of 
Latin America and the Caribbean region, 
established in 2010.

Al-Zayani noted that CELAC coun-
tries are important and have a special 
position in the international arena and 
have great potentials that qualify them 
to be an economic, commercial and 
investment partner with GCC countries, 
expressing his aspirations that GCC’s 
relationships with CELAC see further 
growth and development in order to 
serve the interests of both sides.

GCC Secretary General said that 
the peoples of Latin America and the 
Caribbean region are in need of a fair 
distribution of wealth, high level of edu-
cation, good jobs, food security, health 
system for all, decent housing and safe 
potable water.

UAE … And Calling for Developing 
of Relationships

The importance of the growing eco-
nomic relationship between countries 
of GCC and South America is reflect-
ed in the statements that were made 
recently by Sheikh Abdullah bin Zayed Al 
Nahyan, UAE Foreign Minister, in which 
he pointed out what connects between 
the UAE and the Arab countries on the 
one hand and the countries of Latin 
America on the other hand is a rela-
tionship of blood and joint history and 
culture, and foremost, a human relation-
ship, that is rooted long years ago, since 
the first migrations of Arab families from 
Palestine, Syria, Lebanon, Morocco and 

for UAE, it has good and 
distinctive relations with a 
number of Latin American 
countries, where it has 
embassies in Brazil and 
Mexico, and soon in Peru 
as well as some consulates 

there, he added.
Chances for Scientific Cooperation 

and Academic Exchanges
On the other hand, “Prospects of 

Future Relations between the Arab World 
and the Countries of Latin America and 
the Caribbean” forum, which was held 
in Abu Dhabi in late 2012, was a sign of 
how important is the GCC thinking in 
the development of relations with the 
countries of Latin America.

The forum focused on one of the 
essential elements in the new partner-
ship, i.e., the need of both the Arab 
world and Latin America to build stron-
ger academic, educational and cultural 
relationships, where the communica-
tion between scientists and thinkers and 
cooperation between academic institu-
tions and other educational institutions 
is an important bridge to strengthen the 
Arab-Latin partnership development, 
and there is an urgent need to study the 
identities and cultures of each other and, 
above all, the languages of each other   
so that they can communicate and pro-
mote understanding.

It is noticeable that the development 
of relations as called for by the forum 
attendees was not confined to the eco-
nomic aspects, as the forum discussed 
the mutual work required to support the 
common goals between the Arab world 
and Latin America at various interna-
tional levels.

The forum also discussed the diplo-
matic coordination between the Arab 
world and Latin America as a tool for 
strengthening international relations 
and finding solutions to global prob-
lems. Also, it was emphasized that the 
communities of Arab and Latin countries 
possess extensive experience in dealing 
with regional and international peace 
and stability, as the challenges of eco-
nomic and institutional development 
usually come in parallel with the need 
to develop new plans to ensure security 
and stability.

other countries to Latin America.
The foreign minister pointed to the 

importance of focusing on intensifying 
and developing cooperation in scientific 
research between the Arab region and 
Latin America and the Caribbean, for 
the benefit of the peoples of the two 
regions, adding: «we have to look at the 
possibility of developing cooperation 
in scientific research and not limiting 
this this cooperation to the economic, 
cultural, historical and political aspects 
only».

He explained that he sensed dur-
ing his visit to some countries in Latin 
America that there are many opportuni-
ties in the areas of education, economy 
and other areas not only for GCC coun-
tries, but also for the Arab world, stress-
ing that there many common needs and 
concerns among the peoples of the two 
regions in various fields, pointing out for 
example to the importance of support-
ing the project of renewable energy for 
the UAE.

He noted that despite the develop-
ment of bilateral relations between the 
UAE and the countries of Latin America 
and the Caribbean during the past two 
decades, the volume of trade is still 
below the required rate as it is in the 
range of four billion dollars only, point-
ing out that the interest in improving 
this situation, should not come from the 
Presidents and Governments of Arab 
States, but from the private sector and 
academic institutions to disseminate 
knowledge among the sons of Arab 
world, and raising the level of these 
relations.

He said that many young Arabs 
know the names of the athletes in Latin 
America more than they know their 
own athletes, and what is needed is the 
expansion of the circle of knowledge 
and communication between the coun-
tries of the two regions in various fields, 
and this is everyone›s responsibility. As 
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Global Market

The relationship between the GCC countries and the countries of Latin America (South 
America) is different from their relationships with various world countries, where it looks 
more interactive, specifically in the area of   food security because the vast areas in Latin 
America are attractive to the GCC countries. Further, the two sides share interest in the devel-
opment of new technology and academic cooperation in important areas such as renewable 
energy and environmental protection.

Quiet Relationships
and Promising Economic Future

Latin America and GCC ... 
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According to information obtained by 
«Tadawul», the Saudi Arabian Monetary 
Agency assumed the responsibility of moni-
toring implementation of the terms of 
the regulation of the protecting insurance 
companies’ customers and preserving their 
rights, and this comes while health insur-
ance and vehicle insurance saw notable 
increases during the past two months.

In this context, according to SAMA 
regulation issued to protect the customers 
of insurance companies, SAMA has obliged 
insurance companies to apply the pricing 
model provided by SAMA and to clarify the 
rights of customers and their responsibilities 
and duties towards them and the details of 
premiums, commissions and types of risks, 
and the mechanism for ending the insur-
ance relationship or cancelling the insurance 
policy. SAMA also focused on the companies 
dealings with their customers according to 
specific behaviors.

In this context SAMA said: «Insurance 
companies are considered first responsible 
for protecting the insurance interests of 
their customers, and non-discrimination 
in cases of compensation based on ethnic, 
religious or race preference, and protecting 
the privacy of their customers and not to 
provide any information about any customer 
without obtaining the approval of SAMA».

Providing Correct Information
SAMA focused in principle 12 of the 

regulation on providing sufficient and nec-
essary financial, human and operational 
resources by companies for the implemen-
tation of its work and service in all areas of 

operation. SAMA also asked customers at the 
same time to provide accurate information 
to companies, and to read all the conditions 
presented to them so that they can submit 
complaints later on if exposed to hindrance 
from the company concerning providing 
compensation.

The principles included another set 
of laws in connection with the marketing 
of products, the level of employees who 
provide services, the mechanism of the sale 
of products, the ways to provide compen-
sation without delay to customers and the 
means taken by the customer in submitting 
complaints.

The regulation of customers protection 
principles also included the most prominent 
principles of protecting customers and 
beneficiaries of insurance services, which are 
designed to be applied to all parties hired by 
the companies, customers and beneficiaries, 
and include “current and future” individual 
customers and beneficiaries.

SAMA explained that companies should 
provide free hard copies of these principles 
in branches and deliver it to customers at the 
beginning of the deal or when they obtain 
new product or service, and they should 
also be included on the company›s website.

The regulation issued by “SAMA” showed 
that insurance or reinsurance brokers should 
disclose to the insured the commission and 
fees they get from the company fees for the 
services they provide, and in the event of 
termination of the insurance policy before 
the expiration period, the company should 
return relative portion of the subscription 

valued paid for the unexpired term of 
the insurance policy as stipulated in the 
insurance policy.

The Growth of Saudi Insurance 
Market

In the same context, «health insur-
ance» portfolio has 53 per cent of the 
Saudi insurance market, while «vehicle 
insurance» portfolio has a rate of 23 
per cent of the insurance market in the 
country, according to the latest statistics 
published in 2013.

It is worth mentioning that these 
developments come in the light of what 
the reports issued by the credit rating 
company (AM Best) revealed.  The reports 
pointed out that the insurance market 
and the Takaful and Cooperative insur-
ance in the Middle East and North Africa 
continued to provide opportunities for 
growth, despite the global downturn 
in financial markets and lack of political 
instability in region, which threatens 
to inhibit the opportunities for some 
companies.

The report, which was released earlier 
last year, pointed out that the Saudi mar-
ket comes in second place in the Middle 
East region, after the UAE insurance 
market in terms of volume of insurance 
premiums, which approached the level 
of five billion dollars.

The report also predicted that the 
Saudi market will maintain its position 
among the major markets in the region in 
the medium term. The report noted that 
the development of legislative regula-
tions, in addition to the application of the 
mandatory insurance, had an impact on 
the growth of the Saudi market.

The report indicated that insurance 
markets in the Middle East and North 
Africa have seen the value of significant 
growth in recent years, while they wit-
nessed slow pace of growth during 2011 
and 2012, because of the expectations 
of most markets to achieve increases in 
total gross of written premiums by less 
than five per cent this year, while the 
movements in gross premiums written 
«GPW» have been more visible in coun-
tries affected by the Arab Spring, where 
growth fell in 2011 with the difficult trad-
ing conditions in 2012.
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“SAMA” Starts Applying Regulation 
of Protecting Customers of 
Insurance Companies

Saudi Markets

In a move that would reorganize the Saudi insurance market and protect the customers of this sector 
and preserve their rights, Saudi Arabian Monetary Agency “SAMA” started since the beginning of the 
current month of “September” applying its regulation concerning the protection of insurance compa-
nies customers, after giving the insurance companies and their customers an opportunity during the 
past few weeks to express their opinion about this regulation.

Riyadh: «Tadawul»
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Abdullateef Al-furaihi
Editor-in-Chief

Editorial

Contrary to its name, the growth of Saudi retail sector is a wholesale growth in 
all aspects, a growth which is consistent to a great extent with the growth of the 
retail sector in the GCC countries in the recent period, and Saudi Arabia comes on 
the first place with a market size that analysts vary in estimating it but certainly it 
is estimated at tens of billions of dollars.

Retail sector grows in a wholesale way in its size, the number of its players and 
in its prevalence and employment rates. Recently, and after decades, this sector 
became one of the most important sectors for employment Saudization, and even 
for Saudization of opportunities offered to young people to learn the trade as 
employees then exercising it as merchants and partners.

There are a number of factors affecting the retail sector such as high annual 
income and the continued expansion of the establishment of shopping malls and 
shops, and the continued growth of the franchise business, “Franchise”, and the 
desire of many brands and global names in the world to access the Saudi market, 
that is ranked as having the highest population growth and vast geographical area 
and the large consumption of various goods and services.

There is an increasing attention and focus on the development of markets in 
the region and the development of the retail and distribution sector in addition to 
attracting the largest companies operating in all sectors of production. The shop-
ping industry, with its interrelationship with tourism and entertainment industries, 
has become part of the GCC economic system, and, of course, will become so in 
Saudi Arabia, which population of citizens and residents are the largest engine for 
the retail sector in the whole of the GCC countries.

We look forward to continue in increasing the rates of Saudization in this sector, 
and look forward more that there will be horizontal and vertical development for 
small and medium enterprises owned by young people who can build their exper-
tise by working in retail companies that some of them became today an attractive 
workplace as they provide flexibility in working hours and employment benefits 
aimed at maintaining talented persons, and draw their future career with them.

In this issue, we highlight this vital sector through sounding it and seeking 
opinions of specialists, to give the investor and the reader an objective idea sup-
ported by figures about a sector that is impressive for each observer. Several years 
ago, the number of retail sector companies listed in the Saudi market was negligi-
ble, and their impact was not visible, but today, this this sector competes, in terms 
of size and number of listed companies, other major vital sectors, and it is the focus 
of the attention of investors and consumers, and the number of its companies will 
increase at a faster rate than the other sectors.

We will continue our economic and investment meeting with you, and we 
hope that you always continue in your criticism and interaction to reach perma-
nent excellence, which is achieved only by you.

Wholesale Growth in “Retail Sector”

abdullateef.furaihi@tadawul.com.sa
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