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تنشيط السياحة بني دول الخليج

استثمار الفرص الضائعة..
هل حان وقته؟

االفتتاحية

الخليج ..مركزاً للسياحة
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�أ�صبح قطاع ال�سياحة ي�سهم بن�سب وا�ضحة في الناتج المحلي لكثير من دول
العالم ،نتيجة حوافز وت�سهيالت وفرتها هذه ال��دول لقطاع ال�سياحة ومرافق
و�ضوحا في ال��دول الخليجية التي ت�سعى �إلى
ال�ضيافة ،وه��ذا الأم��ر ب��ات �أكثر
ً
تنويع المنتج ال�سياحي فيها من خالل �إقامة م�شاريع �سياحية �ضخمة لبع�ض
ال��دول� ،أو من خالل تطوير ا�ستغالل مكانة حا�ضرة مثلما تفعل المملكة مع
ال�سياحة الدينية.
توجه دول الخليج لمزيد من الإنفاق على هذا القطاع �سي�ساعدها في بناء
مراكز ومرافق �سياحية قادرة على جذب ال�سياح من مختلف دول العالم ،وهي و�إن
كانت تتمتع ب�سياحة بينية عالية نتيجة امتياز كل دولة بخ�صائ�ص معينة ،ونتيجة
للتقارب االجتماعي ،والثقافي ،ووجود ال�صالت الأ�سرية ،والعالقات اال�ستثمارية
واالقت�صادية بين مواطنيها ،فكثير منها ما زال��ت بحاجة للمزيد من الجهد
لتكون وجهة �سياحية ي�ضعها ال�سائح العالمي من بين خياراته.
تحتم ال��ر�ؤى االقت�صادية الجديدة على دول الخليج تنويع م�صادر الدخل،
واالبتعاد �شي ًئا ف�شي ًئا عن االقت�صاد الريعي القائم على الثروات الطبيعية ،وبع�ض
هذه الدول و�ضعت �أقدامها على طريق تقلي�ص االعتماد على النفط بعدة و�سائل
كانت ال�سياحة بمختلف �أنواعها �أهمها ،بخا�صة �أن الموقع الجغرافي المتو�سط
بين قارات العالم يجعلها في طريق الجميع عندما يتنقلون حول العالم.
�أمام الدول الخليجية والعربية على حد �سواء فر�صة لجذب مزيد من ال�سياح
و�إثراء االقت�صاديات المحلية بالعملة الأجنبية وتوفير فر�ص عمل في قطاعات
مختلفة تحقق النمو االقت�صادي العام.
لقد ب��د�أ االلتفات جد ًيا على �أعلي الم�ستويات لتذليل العقبات �أم��ام تطور
ال�سياحة ،وهناك عمل خليجي جاد تحت مظلة مجل�س التعاون الخليجي لتوحيد
الإجراءات بعد �أن توحدت الر�ؤية تجاه هذا القطاع االقت�صادي الهام.
نطرح ه��ذه الق�ضية �أم��ام المهتمين والمراقبين لعلمنا �أن ف��ي ثنايا هذا
القطاع الكثير من مجاالت العمل االقت�صادي واال�ستثماري المكملة والداعمة،
ن�ضعها بين �أيديكم متمنين �إثراءها بالأفكار واالقتراحات التي �سي�سعدنا طرحها
في المجلة م�ستقبلاً .

مجلة شهرية مجانية تصدر عن شركة
السوق المالية السعودية
المشرف العام  -رئيس التحرير
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اآلراء المنشورة في المجلة التعبر بالضرورة عن رأي
تداول وال تعتبر مشورة مالية التخاذ قرارات استثمارية

النا�شر

�ص.ب  26450ـ الريا�ض 11486
هاتف  01/4197333:فاك�س01/4192640 :

يف الدول العربية التي تعرضت ألحداث سياسية عصيبة ،تدنت معدالت
السياحة بشكل واضح ،وأضحى بعضها غير مؤهل الستقطاب السائحني،
ما يطرح سؤالاً قد يبدو غريبًا بعض الشيء :هل بوسع الدول اخلليجية أن
تنتهز هذه الفرصة ،وتسد النقص السياحي احلاصل ،بأن تطرح نفسها
بديل لتلك الدول املتضررة ،من األحداث التي متر بها ،وتنجح يف استقطاب
اً
السائحني إلى دولها املختلفة؟
تفاصيل املوضوع تقرؤونها داخل العدد.

www.rawnaa.com

المدير التنفيذي

ها�شم بن �إبراهيم العدواني

ر�ؤيتنا:
�أن نكون رواد الحلول المتكاملة في الإعالم
المتخ�ص�ص بالعالم العربي..
ر�سالتنا:
نحن �أول �شركة للإعالم المتخ�ص�ص في المملكة العربية
ال�سعودية ن�سعى لتحقيق الريادة عربي ًا من خالل تقديم
حلول متكاملة ومنتجات �إعالمية هادفة ومتميزة بم�صداقية
ومهنية عالية تلبي احتياجات عمالئنا وتحقق ر�ضاهم
وتتجاوز توقعاتهم.
�إدارة ال�ش�ؤون الفنية
�إدارة التحرير المركزي
هاتف 01-4197333 :تحويلة 3540:هاتف 01-4197333 :تحويلة3580:
فـاك�س 01-4192624 :
فـاك�س 01-4192624 :
edit@rawnaa.com

art@rawnaa.com

�إدارة الإعالن والت�سويق
�إدارة تطوير الأعمال
هاتف 01-4197333 :تحويلة 3544:هاتف 01-4197333 :تحويلة3580:
فـاك�س 01-4197696 :
فـاك�س 01-4608897 :
bsd@rawnaa.com

adv@rawnaa.com

�إدارة التوزيع واال�شتراكات
هاتف 01-4197333 :تحويلة3174:
فـاك�س مجاني8001242277 :
pro@rawnaa.com

�إحدى �شركات
الطباعة:

المدير العام لدار اليوم للإعالم

�صالح بن علي الحميدان

احتفلت ال�سوق املالية ال�سعودية (تداول)
وال�����ش��رك��ة ال��وط��ن��ي��ة ل��ل��رع��اي��ة الطبية
(رع��اي��ة) ي��وم الأرب���ع���اء 1434/5/1ه�����ـ
(2013/3/13م) ب���إدراج �سهم ال�شركة
�إىل قائمة ال�شركات املدرجة يف ال�سوق
املالية ال�سعودية ،وذل��ك بح�ضور املدير
ال��ت��ن��ف��ي��ذي ل���ت���داول الأ����س���ت���اذ ع��ب��داهلل
ب��ن �صالح ال�سويلمي و���س��ع��ادة الرئي�س
التنفيذي ل�شركة (رعاية) الأ�ستاذ عثمان
بن عبداهلل �أباح�سني ،ومب�شاركة الأ�ستاذ
علي القويز الرئي�س التنفيذي للريا�ض
املالية امل�ست�شار امل��ايل ومدير االكتتاب
ومتعهد التغطية ،بالإ�ضافة �إىل �أع�ضاء
جمل�س الإدارة ومديري العموم يف �شركة
(رعاية).

ال�شباب والإ���س��ك��ان  ..هما مفتاحا ومنتهى
ن��دوات منتدى جدة االقت�صادي الذي اختتم
�أعماله م�ؤخ ًرا و�سط اهتمام كبري على ال�صعيد
الإعالمي واحل�ضور ،كونه خ�ص�ص ندواته هذا
العام ليجيب على ال�س�ؤال احلائر :كيف تتملك
اً
منزل؟

حتظى ال��ع�لاق��ات االق��ت�����ص��ادي��ة ب�ين دول جمل�س
التعاون اخلليجي ورومانيا يف الوقت احلا�ضر مبزيد
من االهتمام من قبل اجلانبني اخلليجي والروماين،
لتقوية �أوا�صرها بخا�صة يف �شقها االقت�صادي كونها
تت�سم يف الوقت احلا�ضر بال�ضعف ،وتبدو �أقل من
طموحات اجلانبني.

تداولت بع�ض و�سائط الإعالم الدولية ،م�ؤخ ًرا
ما �أ�سمته ب�أزمة الغذاء املركبة ،وقال بع�ضها �إن
عام 2013م �سي�شهد وقائع تلك الأزمة� ،إما يف
منت�صفه �أو قبيل نهايته.

اقتصاديات

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

وكالة فيتش العالمية تغير التصنيف
السيادي للسعودية من مستقر إلى إيجابي

إضافة أسهم المنحة المجانية
وتعديل سعر سهم الطيار

« »STCتتيح برنامج
«نورتن» لمقاومة الفيروسات

إنشاء مجمع إلنتاج الفوسفات في رأس
الخير بـ  26مليار ريال

مجهر

الهيئة اإلسالمية العالمية لالقتصاد
حلول بديلة لمشاكل االقتصاد التقليدي

اقتصاديات

(تداول) تحتفل بإدراج الشركة الوطنية للرعاية الطبية (رعاية)
احتفلت ال�سوق املالية ال�سعودية (ت��داول)
وال�شركة الوطنية للرعاية الطبية (رعاية) يوم
الأربعاء 1434/5/1هـ (2013/3/13م) ب�إدراج
�سهم ال�شركة �إىل قائمة ال�شركات امل��درج��ة يف
ال�سوق املالية ال�سعودية ،وذل��ك بح�ضور املدير
التنفيذي ل��ت��داول الأ���س��ت��اذ ع��ب��داهلل ب��ن �صالح
ال�سويلمي و���س��ع��ادة الرئي�س التنفيذي ل�شركة
(رعاية) الأ�ستاذ عثمان بن عبداهلل �أباح�سني،
ومب�شاركة الأ�ستاذ علي القويز الرئي�س التنفيذي
للريا�ض املالية امل�ست�شار امل��ايل ومدير االكتتاب
ومتعهد التغطية ،بالإ�ضافة �إىل �أع�ضاء جمل�س
الإدارة ومديري العموم يف �شركة (رعاية).
وقد ا�ستهل احلفل الأ�ستاذ عبداهلل ال�سويلمي
كلمته مرح ًبا باجلميع مب��رك��ز ت���داول الإع�لام��ي
وم��ع�ب ًرا ع��ن �سعادته بان�ضمام ال�شركة الوطنية
للرعاية الطبية (رع��اي��ة) �إىل قائمة ال�شركات
املدرجة بال�سوق املالية ال�سعودية.
وقال ال�سويلمي  :تويل حكومة خادم احلرمني
ال�شريفني �أهمية ق�صوى للرعاية ال�صحية املقدمة
للمواطنني ..وقد �شهدت ال�سنوات الأخ�يرة زيادة
ملحوظة يف الإنفاق احلكومي على هذا القطاع ..
ورفع املعايري لتح�سني �أداء املن�ش�آت ال�صحية.
وب�شكل مواز ت�شجع الدولة القطاع اخلا�ص على
اال�ستثمار يف �إن�شاء امل�ست�شفيات ومراكز اخلدمة
ال�صحية ..وق��د ك��ان لتطبيق ال��ت���أم�ين ال�صحي
الإل��زام��ي على �أ���ص��ح��اب العمل دور ه��ام يف رفع
م�ستوى اخلدمات ال�صحية املقدمة وزيادة الطلب
على خ��دم��ات ال��ق��ط��اع ال�صحي اخل��ا���ص ..وك��ان
حمف ًزا للنمو واال�ستثمار يف اخل��دم��ات ال�صحية
املقرتحة من القطاع اخلا�ص.
و�أ���ش��ار �إىل �أن ال��درا���س��ات ت�شري �إىل فر�ص
كبرية للنمو يف قطاع الرعاية ال�صحية اخلا�صة..
وبالتايل زيادة املناف�سة بني مقدمي هذه اخلدمات
لرفع اجلودة والكوادر عالية الكفاءة وتطبيق �أف�ضل
املعايري العاملية مبا ينعك�س مل�صلحة املواطن واملقيم.
وق����ال �أي�����ض��ا :نحتفل م��ع��ك��م ال��ي��وم ب�����إدراج
�شركة رعاية كثالث �شركة خدمات �صحية تدرج
يف ال�سوق ..وث��اين �إدراج يف ال��ع��ام ..وه��ي �إح��دى
ال�شركات ال��رائ��دة يف ت��ق��دمي ال��رع��اي��ة ال�صحية
اخلا�صة ..حيث تدير �أح��د �أق��دم امل�ست�شفيات يف
مدينة الريا�ض ..وحظي اكتتابها يف ال�شهر املا�ضي
بتغطية جتاوزت ن�سبتها  %700وبلغ عدد املكتتبني
 2.6مليون مكتتب  ..وي�أتي ه��ذا النجاح ت�أكيدً ا
جلاذبية �سوق الطروحات الأولية يف اململكة.
واخ��ت��ت��م ال�����س��وي��ل��م��ي كلمته متمن ًيا ل�شركة
(رعاية) النجاح والتوفيق وكذلك لإدارة ال�شركة
وم�ساهميها.
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ويف كلمته قال �سعادة الرئي�س التنفيذي ل�شركة
(رعاية) الأ�ستاذ عثمان بن عبداهلل �أباح�سني:
ي�سعدين ال��ي��وم و نيابة ع��ن رئي�س و�أع�ضاء
جمل�س الإدارة و الزمالء يف �إدارة ال�شركة وجميع
من عمل معنا يف الو�صول �إىل هذا اليوم �أن �أقدم
ال�شكر و التهنئة للجميع علي هذا الإجناز.
و�أ�ضاف� :إن قطاع الرعاية ال�صحية يف اململكة
العربية ال�سعودية ي�شهد تغريات هائلة وم�ستوى
الطلب ينمو بوترية �أكرب من طاقة البنية التحتية
لقطاع الرعاية ال�صحية ال��ع��ام و ه��ذا م��ن �ش�أنه
�أن يحدث من�� ًوا هائلاً يف قطاع الرعاية ال�صحية
فر�صا كبرية للنمو.
اخلا�ص ويوفر ً
وطب ًقا لبيانات م�صلحة الإح�صاءات العامة
واملعلومات ،ف���إن ع��دد �سكان اململكة بلغ يف عام
2010م �أكرث من ( )27مليون ن�سمة منهم ()6.8
مليون يقطنون مدينة الريا�ض ،وبلغت ن�سبة منو
�إج��م��ايل التعداد ( )%3.8خ�لال الفرتة -2004
2010م ،يف حني ارتفع عدد حاالت التنومي مبعدل
( )%5.4ال��زي��ارات للعيادات واخلارجية مبعدل
( )%2.6لنف�س الفرتة.
ووف ًقا للدرا�سات امليدانية ،ف�إن البنية التحتية
احلالية غري كافية لتلبية احتياجات ال�سكان املتزايدة
وازدي��اد املطالب ال�صحية ب�شكل �أكرث تعقيدًا .فعدد
الأ���س��رة امل��ت��وف��رة باململكة (لكل � 1000شخ�ص يف
اململكة ه��و� 1.7 - 2.0سرير)� .أي ما ميثل �سري ًرا
واحدًا لكل (� 575شخ�ص) .وهذه الن�سبة تقل بكثري
عن املتو�سط ال��دويل ال��ذي يبلغ ع��دد الأ���س��رة (لكل
� 1000شخ�ص� 3.1 – 4.0سرير).
وق��ال �أي�ضا :يتمثل الن�شاط الرئي�سي ال��ذي
تقوم به ال�شركة حال ًيا يف ت�شغيل و�إدارة م�ست�شفيني
هما م�ست�شفى رعاية :وهو م�ست�شفى حا�صل على

االعتماد من الهيئة الدولية امل�شرتكة ،وي�ضم 320
�سري ًرا ويغطي � ً
أر�ضا م�ساحتها � 107آالف مرت مربع
تقري ًبا يف �شرق مدينة الريا�ض.
وامل�ست�شفى الوطني :وهو �أول م�ست�شفى خا�ص
يف مدينة ال��ري��ا���ض منذ ال��ع��ام 1386م (امل��واف��ق
1967م) وي�ضم � 100سرير ويغطي �أر�ض ًا م�ساحتها
(� 12أل��ف) مرت مربع تقري ًبا .وج��رى العمل على
تو�سعته لإ�ضافة � 200سرير ،و�سيتم ب��دء ت�شغيل
التو�سعة تدريج ًيا خ�لال ال��ع��ام احل��ايل 1434ه��ـ
املوافق 2013م.
وكذلك فرع «رعاية لتوزيع الأدوية وامل�ستلزمات
الطبية» ،وقد مت ت�أ�سي�سه يف العام 1432هـ (املوافق
لعام 2011م) حيث يهدف لتعزيز �أن�شطة اخلدمات
اللوج�ستية للمن�ش�آت الطبية التابعة لل�شركة،
بالإ�ضافة �إىل ممار�سة جتارة اجلملة والتجزئة يف
الأدوية واملعدات وامل�ستلزمات الطبية.
و�أفاد �سعادة الرئي�س التنفيذي« :بالن�سبة لنا يف
(رعاية) ف�إن الثقة التي �سيمنحنا �إياها امل�ساهمون
من خالل وجودنا يف ال�سوق� ،ستدفعنا جمي ًعا نحو
مزيد من العمل والتميز يف العمل وحتقيق �أهدافنا
الإ�سرتاتيجية يف التو�سع ومنو العوائد املالية .كما
�أن متح�صالت االكتتاب �سيتم توجيهها لتمويل
م�شاريع ال�شركة املتوقع االنتهاء منها مب�شيئة اهلل يف
منت�صف العام احلايل 2013م.
وال �شك �أن حتول ال�شركات اخلا�صة يف قطاع
الرعاية الطبية �إىل �شركات م�ساهمة �سيتيح التو�سع
يف قاعدة امل�ساهمني وامل�ستثمرين وعدم تقييدها
مب�ستثمرين معينني بالقطاع ،كما �أن التحول �إىل
ال�شركات امل�ساهمة ي�ساعد على ا�ستمرارية النمو
ل�شركات القطاع ب�شكل عام والعائلية ب�شكل خا�ص
من خالل تعزيز حكومة ال�شركات وال�شفافية».

إضافة أسهم المنحة المجانية
وتعديل سعر سهم الطيار
واف�����������ق�����������ت
اجل��م��ع��ي��ة ال��ع��ام��ة
غ���ي���ر ال�����ع�����ادي�����ة
مل��ج��م��وع��ة ال��ط��ي��ار
لل�سفر يوم الثالثاء
1434/05/21ه�������ـ
املوافق 2013/04/02م على زيادة ر�أ�س مال ال�شركة من خالل منح �أ�سهم
جمانية بواقع �سهم واحد جماين لكل �سهمني ،وعليه فقد مت �إ�ضافة �أ�سهم
املنحة املجانية �إىل حمافظ امل�ساهمني وتعديل �سعر �إغ�لاق ال�سهم ليوم
الثالثاء 1434/05/21هـ املوافق 2013/04/02م �إىل  62.5ريال.

هيئة السوق توافق على زيادة
رساميل «التعاونية» و«الصقر» للتأمين
واف��ق��ت هيئة ال�سوق
املالية على طلب �شركتي
التعاونية للت�أمني وال�صقر
ل��ل��ت���أم�ين ال��ت��ع��اوين زي���ادة
ر�أ�سمالهما عن طريق منح
�أ�سهم جمانية.
وت�ضمن ق��رار جمل�س
الهيئة املوافقة على طلب
ال�شركة التعاونية للت�أمني زيادة ر�أ�سمالها من  750مليون ريال �إىل مليار ريال ،وذلك مبنح
�سهم جماين مقابل كل ثالثة �أ�سهم قائمة ميلكها امل�ساهمون املقيدون ب�سجل امل�ساهمني
بنهاية تداول يوم انعقاد اجلمعية العامة غري العادية ،على �أن ت�سدد قيمة الزيادة يف ر�أ�س
املال عن طريق حتويل مبلغ  250مليون ريال من بند «الأرباح املبقاة» ،وبالتايل يزداد عدد
الأ�سهم من  75مليون �سهم �إىل  100مليون �سهم ،بزيادة قدرها  25مليون �سهم.
كما وافقت الهيئة على طلب �شركة ال�صقر للت�أمني التعاوين زيادة ر�أ�سمالها من 200
مليون ريال �إىل  250مليون ريال وذلك مبنح �سهم جماين مقابل كل �أربعة �أ�سهم قائمة ميلكها
امل�ساهمون املقيدون ب�سجل امل�ساهمني بنهاية تداول يوم انعقاد اجلمعية العامة غري العادية،
على �أن ت�سدد قيمة الزيادة يف ر�أ���س املال عن طريق حتويل مبلغ  50مليون ريال من بند
«الأرباح املبقاة» ،وبالتايل يزداد عدد الأ�سهم من  20مليون �سهم �إىل  25مليون �سهم ،بزيادة
قدرها خم�سة ماليني �سهم.
وتقت�صر املنحة على مالك الأ�سهم املقيدين يف نهاية تداول يوم انعقاد اجلمعية العامة
غري العادية الذي �سوف يحدده جمل�س �إدارة ال�شركتني يف وقت الحق ،على �أال يتجاوز تاريخ
انعقادها �ستة �أ�شهر من تاريخ هذه املوافقة ،وعلى �أن ت�ستكمل ال�شركتان الإجراءات املتعلقة
بذلك وف ًقا لنظام ال�شركات والأنظمة املعمول بها.

سوق الطائرات
المدنية من دون طيار
تزدهر في أمريكا
م��ا زال �سوق ال��ط��ائ��رات املدنية م��ن دون طيار
�صغ ًريا ج ًدا يف الواليات املتحدة ،لكنه قد يزدهر كث ًريا
يف ب�ضع �سنوات عندما تنفتح �أمامه نهائ ًيا الأج��واء
الأمريكية اعتبا ًرا من ت�شرين الأول (�أكتوبر) ،2015
كما يتوقع �صانعوها والوكالة الفيدرالية للطريان.
ووف ًقا للفرن�سية ،ال يجوز حال ًيا للطائرات من
دون طيار التحليق يف الأجواء الأمريكية �إال لأغرا�ض
خدمات عامة �أو للرتفيه ،ولذلك ال يتجاوز عددها
 300ط��ائ��رة ح�سب ال�تراخ��ي�����ص امل�سجلة على ما
�أح�صت �إجما ًال جمعية �صانعيها (�أ�سو�سياي�شن فور
�إمناند فيهيكل �سي�ستمز �إنرتنا�شونال).
لكن بعد  2015عندما تفتح الوكالة الفيدرالية
للطريان �أم��ام��ه��ا الأج����واء �ستتمكن  7500طائرة
�صغرية من دون طيار �أن حتلق يف الأج���واء ح�سب
الوكالة التي مل تعط املزيد من التفا�صيل.
ويتوقع �أن يقفز رقم �أعمال هذه الطائرات الذي
ميثل حال ًيا مليون دوالر ،عل ًما �أن �سعر طائرة مدنية
من دون طيار يراوح بني خم�سة و� 15ألف دوالر ،ح�سب
جمعية ال�صانعني� ،إىل خم�سة مليارات دوالر ،مما يعني
�أن هذا القطاع قد ي�ساهم يف �إن�شاء �أكرث من � 70ألف
وظيفة خالل ال�سنوات الثالث التي �ستلي  ،2015ثم
نحو � 104آالف وظيفة بحلول  ،2025كما تفيد اجلمعية
يف درا���س��ة ن�شرت يف � 12آذار(م���ار����س) بتفا�صيل
توقعاتها والية والية ،ويف مقدمتها واليات كاليفورنيا
(غرب) ووا�شنطن (�شرق) وتك�سا�س (جنوب).
و�ست�سمح هذه الطفرة ب�ضخ  13.6مليار دوالر
(مبا فيها املوارد ال�ضريبية) يف االقت�صاد الأمريكي،
حتى  82.1مليار بني  2015و ،2025لكن كل ت�أخري
�سيكلف االقت�صاد الأمريكي يف ال�سنة ع�شرة مليارات
دوالر ح�سب اجلمعية.
�يرا لتلك ال��ط��ائ��رات من
وال��ق��ط��اع ال��واع��د ك��ث ً
دون طيار هو الزراعة ،حيث �ست�ساعد على مراقبة
املحا�صيل ور�ش مبيدات احل�شرات «الأم��ر الذي قد
ي�ساهم �أي�ضا يف احل��د من كمية امل��واد امل�ستعملة»
ح�سب اجلمعية.
ويتوقع �صانعو الطائرات من دون طيار �أن تبادر
قطاعات �أخرى �أي�ضا مثل الأمن املتمثل فى ال�شرطة
والإط��ف��اء با�ستعمالها ،و�ستنتج الطائرات من دون
طيار ال�شركات ال�صغرية واملتو�سطة وكذلك كربيات
�شركات الطريان �أو الدفاع مثل نورثروب جرومن،
و�ستبلغ مدة ا�ستعمالها � 11سنة.
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وكالة فيتش العالمية تغير التصنيف السيادي
للسعودية من مستقر إلى إيجابي
و�أو���ض��ح وزي��ر املالية الدكتور �إبراهيم بن عبدالعزيز الع�ساف �أن هذا
التقييم الإيجابي ال�صادر من �إحدى كربيات وكاالت الت�صنيف العاملية يعزز
الثقة يف متانة االقت�صاد ال�سعودي وا�ستدامة منوه وتنوع قطاعاته ،وهو نتاج
لل�سيا�سات املالية واالقت�صادية الناجحة التي تتبعها اململكة بتوجيهات خادم
احلرمني ال�شريفني امللك عبداهلل بن عبدالعزيز ،وتخ�صي�صها لن�سبة عالية من
الإنفاق احلكومي لدعم م�شاريع البنية التحتية والتنموية يف عدة قطاعات مهمة
مثل الإ�سكان وو�سائل النقل العام مما �سيعزز الطاقة اال�ستيعابية والإنتاجية
لالقت�صاد املحلي� ،إ�ضافة �إىل اال�ستمرار يف خف�ض الدين العام لي�صل �إىل �أدنى
م�ستوياته التاريخية.
من جهته عرب حمافظ م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي الدكتور فهد بن
عبداهلل املبارك عن �سعادته بهذه النظرة الإيجابية لوكالة الت�صنيف االئتماين
( )Fitchالتي تواكب التطور االقت�صادي للمملكة وتعك�س جهود حكومة خادم
احلرمني ال�شريفني حفظه اهلل يف النه�ضة ال�شاملة مبا يحقق رفاهية املواطن.
�أعلنت وكالة فيت�ش ( )Fitchالعاملية للت�صنيف االئتماين عن تغيريها
يذكر �أن هذا التقييم ي�ؤكد جناح اململكة يف اتباع �سيا�سات نقدية ح�صيفة
للنظرة امل�ستقبلية للت�صنيف ال�سيادي للمملكة العربية ال�سعودية من م�ستقر ومنهج �إ�شرايف متميز على امل�ؤ�س�سات املالية �أ�سهم يف تعزيز ا�ستقرار وتطور
(� )Stableإىل �إيجابي ( )Positiveعند درجة عالية ( ،)-AAليكون هذا قطاعها املايل ،وا�ستمرار اململكة يف تعزيز احتياطاتها املالية مما
الإعالن ت�أكيدً ا ملتانة اقت�صاد اململكة وقوة مركزها املايل.
جعلها يف من�أى عن التحديات التي تواجه االقت�صاد العاملي.

..و«فيتش» تؤكد :التوظيف والتمويل العقاري
والقطاع الخاص رفعت تصنيف السعودية
ب��ررت وك��ال��ة «فيت�ش» العاملية للت�صنيف االئتماين رف��ع نظرتها
امل�ستقبلية للت�صنيف ال�سيادي لل�سعودية من م�ستقر �إىل �إيجابي مبجموعة
م��ن ال��ع��وام��ل �أه��م��ه��ا ،معاجلة امل�����ص��ادر املحتملة للتوتر االجتماعي
والتوظيف وت�سهيل احل�صول على التمويل الإ�سكاين.
وك��ذل��ك �أي ً
�����ض��ا ق��وة امل��رك��ز امل���ايل حمل ًيا وخ��ارج�� ًي��ا م��ن فوائ�ض
واحتياطيات .كذلك احلفاظ على الإنفاق احلكومي املرتفع ،ومنو القطاع
اخلا�ص غري النفطي كم�ؤ�شر لتنويع م�صادر الدخل.
�إال �أن «فيت�ش» �أملحت �إىل �أن اعتماد اقت�صاد ال�سعودية بن�سبة  90يف
املائة على النفط يعد �أكرب التحديات .ولفتت �إىل �أن م�ستوى الإف�صاح
وال�شفافية للحكومة ،ف�ضال عن املخاطر اجليو�سيا�سية تبقى نقاط
ال�ضعف الن�سبية �أمام رفع ت�صنيف ال�سعودية �إىل «.»AA
و�أو�ضحت «فيت�ش» �أن �ضمن العوامل ،جن��اح ال�سعودية يف تنويع
م�صادر الدخل الذي انعك�س من خالل منو القطاع اخلا�ص غري النفطي
بن�سبة  7.5يف املائة يف .2012
كذلك بررت الوكالة الدولية رفعها لنظرتها امل�ستقبلية بالتعامل
مع التغيريات يف منا�صب رئي�سة يف الأ�سرة املالكة ب�سال�سة� ،إ�ضافة �إىل
اال�ستقرار الذي ت�شهده الدولة وعدم ت�أثرها باال�ضطرابات الإقليمية.
�أم��ا القطاع امل�صريف ،فذكرت «فيت�ش» �أن��ه م��رن ،ويتمتع بر�سملة
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جيدة ومنظمة تنظي ًما جيدً ا ،كما �أن القرو�ض املتعرثة منخف�ضة ،وتغطية
القرو�ض امل�شكوك يف حت�صيلها مرتفعة.
وقالت الوكالة� :إن م�ستوى الإف�صاح وال�شفافية للحكومة ،مبا يف
ذلك ما يتعلق ب�إدارة املالية والأ�صول ،ف�ضال عن املخاطر اجليو�سيا�سية
تبقى نقاط ال�ضعف الن�سبية �أمام رفع ت�صنيف ال�سعودية �إىل «.»AA

الركود يطارد فرنسا مع تراجع النشاط
االقتصادي إلى مستويات األزمة

«التركية» تقل
ألفا من
ً 750
المملكة خالل عامين
�أظهر م�سح �أن الن�شاط االقت�صادي الفرن�سي انكم�ش يف مار�س
2013م ب�أ�سرع وترية يف �أربع �سنوات ،وهو ما يخالف التوقعات ،ورمبا يدفع
ثاين �أكرب اقت�صاد يف منطقة اليورو �إىل هوة الركود.
وقالت م�ؤ�س�سة ماركت� ،إن م�ؤ�شرها ملديري امل�شرتيات الذي يغطي ن�شاط ال�صناعات
التحويلية واخلدمات �سجل  42.1مرتاج ًعا من  43.1يف �شباط (فرباير).
ودفع الرتاجع امل�ؤ�شر لأدنى م�ستوياته منذ �آذار (مار�س)  2009حينما انزلقت فرن�سا وكثري
من الدول املتقدمة �إىل الركود ب�سبب الأزمة املالية.
و�أظ��ه��رت بيانات منف�صلة من قطاعي ال�صناعات التحويلية واخل��دم��ات �أن الن�شاط
االقت�صادي يرتاجع بوترية �أ�سرع مما توقع اقت�صاديون يف ا�ستطالع �أجرته «رويرتز».
تنم عن �أن االقت�صاد
وقال كري�س ويليام�سون كبري االقت�صاديني يف ماركت� ،إن البيانات ّ
الفرن�سي الذي يبلغ حجمه تريليوين يورو تقريبا قد ينكم�ش بنحو  0.7يف املائة هذا الربع بعد
تراجعه  0.3يف املائة يف الأ�شهر الثالثة ال�سابقة.
ويعني هذا �أن فرن�سا التي تخلت بالفعل عن م�ستوى الت�ضخم امل�ستهدف ب�سبب نق�ص النمو
انزلقت للركود للمرة الثالثة منذ بدء الأزمة املالية.
وب��دد تراجع حاد يف م�ؤ�شر رئي�س عن املعنويات االقت�صادية يف منطقة اليورو يف �آذار
(مار�س) الآمال بنهاية مبكرة للركود الذي يعم تكتل العملة الأوروبية املوحدة.
وقالت جمموعة ماركت للأبحاث االقت�صادية� ،إن م�ؤ�شر مديري امل�شرتيات الذي يغطي
ن�شاط ال�صناعات التحويلية واخلدمات يف املنطقة �سجل ً
هبوطا مفاج ًئا ليهوي من  47.9نقطة
يف �شباط (فرباير) �إىل �أدنى م�ستوياته يف �أربعة �أ�شهر عند  46.5نقطة هذا ال�شهر.
وت�شري قراءة امل�ؤ�شر دون م�ستوى  50نقطة �إىل ركود ،وكان حمللون يتوقعون �أن يرتفع امل�ؤ�شر
�إىل  48.2نقطة يف �آذار (مار�س).
ونقلت «الأملانية» عن كبري االقت�صاديني لدى املجموعة كري�س ويليام�سون قوله� ،إنه «بد ًال
من ا�ستقرار اقت�صاد منطقة اليورو يف الربع الثاين ،كما كان الكثريون مبا فيهم البنك املركزي
الأوروبي ي�أملون ر�ؤيته ،ميكن �أن ي�شتد التباط�ؤ يف الأ�شهر القادمة».
و�أ���ض��اف �أن «ت��ده��ور الو�ضع يف قرب�ص يزيد � ً
أي�ضا التوقعات ب�تراج��ع ثقة ال�شركات
وامل�ستهلكني ب�شكل �أكرب يف �أنحاء منطقة العملة املوحدة ،ورمبا ي�سحب �أرقام م�ؤ�شر مديري
امل�شرتيات للرتاجع ب�شكل �أكرب يف ني�سان (�أبريل)».

ك�شف م��دي��ر ع��ام �شركة «اخل��ط��وط اجلوية
الرتكية» يف جدة عثمان حاجي حممود �أوغلو �أن
ن�سبة عدد الركاب امل�سافرين املنطلقني من جدة
على منت اخلطوط الرتكية خالل العامني املا�ضيني
بلغ ما يقارب  ،%47مبا يعادل � 350أل ًفا من �أ�صل
� 750ألف م�سافر ،با�ستثناء احلجاج واملعتمرين.
والن�سبة ال��ت��ي �أعلنت عنها «اخل��ط��وط الرتكية»
بح�ضور م�س�ؤولني رفيعي امل�ستوى من هيئة الطريان
امل���دين ب��ج��دة ،ق��د ت�ضاعفت منذ مطلع ،2010
وبخا�صة من جدة.
ورك��ز �أوغلو على الإع�لان عن خطط التو�سع
ال�سريع ،التي تعتزم �شركته تنفيذها العام اجلاري
يف جدة التي تعد الأكرث حركة يف ت�سيري الرحالت
ب��واق��ع  21رح��ل��ة �أ�سبوعية ،م�ضي ًفا �أن الأرق���ام
التي حللتها «الرتكية» ،ت�ؤكد «ال��وت�يرة ال�سريعة»
املت�صاعدة ،يف حركة امل�سافرين املت�صاعدة يف
عموما ،وال�سعودية على وجه
منطقة ال�شرق الأو�سط ً
اخل�صو�ص .وقال �أوغلو« :نحن على ثق ٍة تامة ب�أننا
�سنوا�صل حتقيق مزيد من النمو بف�ضل ما ن�شهده
من ت�صاعد يف وترية حركة امل�سافرين الوافدين من
و�إىل جدة ،على منت خطوطنا� ،إ�ضاف ًة �إىل زيادة
عدد حجوزات املقاعد على منت رحالتنا �إىل تركيا
والوجهات الأخرى التي نوفرها ب�أ�سعار تناف�سية».
وحول زيادة �أعداد امل�سافرين ال�سعوديني ،ع ّد �أوغلو
ذلك دليلاً
وا�ضحا على الأهمية املتنامية لرتكيا
ً
«كوجه ٍة �سياحية وترفيهية رئي�سة يف املنطقة»،
�إ�ضاف ًة �إىل االلتزام مبعايري «جودة ال�سالمة الدولية
يف ال��ط�يران» ،م��ع تقدير امل�سافرين يف اخلدمة
وااللتزام مبواعيد املغادرة والو�صول.
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اتفاق نهائي لفرض قيود على مكافآت المصرفيين في االتحاد األوروبي
تو�صلت دول االحت���اد وال�برمل��ان الأوروب��ي�ين
�إىل اتفاق نهائي ب�ش�أن و�ضع قيود على مكاف�آت
امل�صرفيني يف ال���دول الأع�����ض��اء ب��داي��ة م��ن العام
املقبل.
وق���ال م��ت��ح��دث ب��ا���س��م ال��رئ��ا���س��ة الإي��رل��ن��دي��ة
لالحتاد الأوروب���ي« :تو�صلت الرئا�سة الإيرلندية
ب�شكل نهائي م�ساء �أم�س �إىل اتفاق تف�صيلي مع
الربملان الأوروب��ي حول القواعد اجلديدة لر�سملة
امل�صارف».
يذكر �أن �إيرلندا التي تتوىل الرئا�سة الدورية
احلالية للتكتل تفاو�ضت نيابة ع��ن دول االحت��اد
مع الربملان الأوروب��ي من �أجل االتفاق على قواعد
مكاف�آت امل�صرفيني.
ونقلت «الأمل��ان��ي��ة» ع��ن �أومت���ار ك��ارا���س رئي�س
فريق ال�برمل��ان الأوروب���ي يف املفاو�ضات قوله «�إن
القواعد الأ�شمل لتنظيم ال�صناعة امل�صرفية يف
تاريخ االحتاد الأوروبي و�أق�صاها �أ�صبحت جاهزة
للت�صويت يف الربملان».
وما زال االتفاق يحتاج �إىل ت�صديق احلكومات
الأع�ضاء يف االحتاد ،وكذلك الربملان الأوروبي وهي
اخلطوة املنتظر �إمتامها ال�شهر املقبل.
وكانت رئا�سة االحتاد الأوروبي قد �أعلنت �أواخر
ال�شهر املا�ضي اتفاق كبار م�س�ؤويل االحتاد على مبادئ
للحد من مكاف�آت كبار امل�صرفيني بحيث ال تتجاوز

قيمتها �إجمايل الأجر الأ�سا�سي ال�سنوي للموظف �أو
�ضعف هذا الأجر يف حالة موافقة حملة الأ�سهم.
وبح�سب مايكل ن��ون��ان وزي��ر مالية �إي��رل��ن��دا،
�سي�ضمن هذا �أال ت�صبح املكاف�آت واحلوافز التي
يح�صل عليها امل�صرفيون م�شجعة على اتخاذ
ق��رارات تنطوي على خماطر كبرية لتحقيق �أرباح
ق�صرية املدى.

وي�أتي االتفاق على و�ضع قيود على مكاف�آت
ال��ع��ام��ل�ين يف ال��ق��ط��اع امل�����ص��ريف يف ظ��ل ت��زاي��د
االنتقادات للمكاف�آت الكبرية التي يح�صل عليها
كبار املوظفني يف امل�صارف رغم حتميلهم جز ًءا
من امل�س�ؤولية عن الأزمة املالية التي تفجرت يف
العامل ع��ام  2008وم��ا زال��ت تعاين منها
منطقة اليورو حتى الآن.

مبيعات السيارات األوروبية تتراجع  %10.2في شهر
تقل�صت �سوق ال�سيارات الأوروبية بن�سبة  10.2يف املائة خالل �شهر
�شباط (فرباير) املا�ضي ،حيث تراجعت مبيعات ال�سيارات اجلديدة
�إىل � 829أل ًفا و 359وف ًقا لبيانات الحتاد م�صنعي ال�سيارات الأوروبيني.
عاما يف
وبح�سب رويرتز فقد بلغت املبيعات �أدنى م�ستوياتها يف ً 17
عاما �صع ًبا � ً
أي�ضا على كبار
 ،2012ومن املتوقع �أن يكون العام احلايل ً
م�صنعي ال�سيارات� ،إذ يوا�صل امل�ستهلكون يف االقت�صادات الأوروبية
التي تعاين الركود ت�أجيل م�شرتياتهم.
وانخف�ضت مبيعات �شركة ف��ورد مبثلي معدل هبوط ال�سوق ككل
لل�شهر الثالث على التوايل ،حيث انخف�ضت مبيعاتها  20.8يف املائة �إىل
� 53أل ًفا و� 660سيارة ،وخف�ضت فورد طاقتها الإنتاجية يف �أوروبا ب�إغالق
ثالثة م�صانع للحد من اخل�سائر يف املنطقة ،وكانت �أكرب ال�شركات
املرتاجعة بعد «فورد» «جرنال موتورز» بن�سبة  20.1يف املائة« ،فيات»
بن�سبة  15.7يف املائة.
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«الفيدرالي األمريكي»:
إجراءات التقشف ستظهر
آثارها المؤلمة خالل أشهر

تراجع عجز الميزانية
البريطانية في فبراير
�أظ���ه���رت ب��ي��ان��ات �أن ال��ع��ج��ز يف امل��ي��زان��ي��ة
الربيطانية ج��اء �أق��ل كث ًريا من املتوقع يف �شباط
(فرباير) ،و�أ�شارت �إىل ارتفاع مبيعات التجزئة ،يف
دفع لوزير املالية جورج �أوزبورن بعد يوم من �إعالنه
توقعات اقت�صادية قامتة  -بح�سب «رويرتز».
ومي���ث���ل خ��ف�����ض ال���ع���ج���ز حم�����ور ال�����س��ي��ا���س��ة
االق��ت�����ص��ادي��ة للحكومة االئ��ت�لاف��ي��ة ال��ت��ي يقودها
املحافظون يف بريطانيا ،والتي تولت ال�سلطة يف �أيار
(مايو) .2010
وت�أثرت خطط املوازنة احلكومية ب�ضعف النمو،
لكن بيانات مبيعات التجزئة التي �أعلنت يف توقيت
بيانات االقرتا�ض نف�سه ،ت�شري �إىل انفراجة م�ؤقتة
على الأق��ل بعد بيانات قامتة لقطاع التجزئة يف
كانون الثاين (يناير).
وذكر املكتب الوطني للإح�صاءات� ،أن م�ؤ�شر
احلكومة لالقرتا�ض ال��ع��ام� ،أظهر �أن العجز بلغ
 2.756مليار جنيه ا�سرتليني يف �شباط (فرباير).
ومي��ث��ل ه��ذا تقري ًبا  25يف امل��ائ��ة م��ن العجز
امل�سجل يف �شباط (فرباير)  2012عند 11.756
مليار جنيه ا�سرتليني ،وهو يقل كث ًريا عن توقعات
املحللني ب�أن يبلغ  8.45مليار.
ومل يحول مكتب الإح�صاءات هذه البيانات �إىل
ن�سبة مئوية من الناجت املحلي الإجمايل ،فيما كان
وزير املالية �أوزبورن �أعلن الأربعاء املا�ضي �أن الناجت
املحلي الإجمايل �سينمو  0.6يف املائة هذا العام،
وه��و م��ا ي�شكل ن�صف التوقعات ال�سابقة ،وتقف
بريطانيا على �شفا ثالث ركود يف �أربع �سنوات ،وهو
ما ميكن �أن ت�ساعد بيانات اليوم على جتنبه.
12
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�أكد رئي�س البنك املركزي
الأم��ري��ك��ي ب��ن برنانكي� ،أن
التق�شف يف امليزانية ال��ذي
ف��ر���ض��ت��ه ال���والي���ات امل��ت��ح��دة
على نف�سها منذ كانون الثاين
(يناير) بزيادة ال�ضرائب،
�سيظهر �أثره ب�شكل م�ؤمل على
«النمو االقت�صادي و�إي��ج��اد
ف���ر����ص ال��ع��م��ل يف الأ���ش��ه��ر
القادمة».
و�أعلن البنك دعمه التام النتعا�ش االقت�صاد الأمريكي ،حم��ذ ًرا من �أن هذا
االنتعا�ش تتجاذبه خماطر كبرية �أهمها التباط�ؤ ال�سريع ،فيما قالت جلنة ال�سيا�سة
النقدية يف البنك التي تتمثل �أولوياتها يف الت�صدي للبطالة� ،إن ن�سبة البطالة ال تزال
«مرتفعة» وتبلغ  7.7يف املائة بح�سب �آخر الأرقام الر�سمية.
ً
وقال رئي�س البنك املركزي بن برنانكي «نحن نرى حت�سنا» لكن اللجنة تريد الت�أكد
من �أن الأمر لي�س ظاهرة «م�ؤقتة».
يف املقابل ،ف�إن اللجنة ال ترى «خط ًرا كب ًريا على النظام املايل واقت�صاد الواليات
املتحدة» ،مما تعر�ض له حال ًيا اجلزيرة القرب�صية.
ودون مفاج�أة� ،أكد البنك املركزي موا�صلة عمليات �ضخ ال�سيولة يف النظام املايل
بوترية  85مليار دوالر يف ال�شهر ،و�ست�ستمر عمليات ال�ضخ هذه يف �شكل �شراء �سندات
خزانة والديون امل�ضمونة مل�ستثمرين عقاريني «حتى ح�صول حت�سن وا�ضح يف �آفاق
�سوق العمل يف مناخ �أ�سعار م�ستقرة».
واعترب اخلبري جويل ناروف �أن ذلك يعني �أن «االحتياطي الفيدرايل �سي�ستمر يف
�إغراق االقت�صاد بال�سيولة باحلد الأدنى خالل الأ�شهر الـ 12القادمة» .وي�ؤكد جيم �أو
�سوليفان «ما من هدنة يف عملية الدعم النقدي يف الأفق ،والأمر يتطلب حت�سنا كب ًريا
يف الظرف االقت�صادي».
جلنة ال�سيا�سة النقدية يف االحتياطي الفيدرايل جددت التزامها بالإبقاء على
معدل الفائدة الرئي�سة للبنك عند م�ستواها بني � 0إىل  0.25يف املائة كما هو احلال
منذ كانون الأول (دي�سمرب) « 2008على الأقل طاملا بقيت ن�سبة البطالة فوق  6.5يف
املائة» �إذا كان هذا الأمر ال ي�ؤثر يف هدف البنك املركزي الأمريكي يف جمال الت�ضخم
على الأمد املتو�سط ( 2.0يف املائة وفق الوترية ال�سنوية).
وتهدف كل هذه الإج��راءات �إىل الإبقاء على �أكرب قدر من ال�ضغط على جممل
معدالت الفوائد ،من الأم��د الق�صري �إىل الأم��د الطويل ،بهدف ت�شجيع اال�ستثمار
واال�ستهالك و�سوق ال�سكن ،وا�ستعجال حت�سن �سوق العمل.
واعترب االحتياطي الفيدرايل �أن زيادة الناجت الإجمايل الأمريكي �ستكون بني 2.3
و 2.8يف املائة بالقيا�س ال�سنوي خالل الربع الأخري من العام ولي�س بني  2.3و 3فى
املائة وف ًقا لتقدير كانون الأول (دي�سمرب) .2012
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إنشاء مجمع إلنتاج
الفوسفات في رأس الخير
بـ  26مليار ريال

وقعت �شركة التعدين العربية ال�سعودية «معادن» اتفاقية م�شرتكة
مع �شركة موزاييك وال�شركة ال�سعودية لل�صناعات الأ�سا�سية «�سابك»
لإن�شاء جممع متكامل مبوا�صفات عاملية لإنتاج الفو�سفات يف ال�سعودية.
وتبلغ التكلفة التقديرية للم�شروع نحو  26مليار ري��ال (�سبعة
مليارات دوالر) .ومبوجب هذه االتفاقية متتلك �شركة معادن ح�صة
 60يف املائة ،يف حني متتلك «موزاييك» ح�صة  25يف املائة و«�سابك»
ح�صة  15يف املائة .و ُيعد هذا املجمع اجلديد واحدًا من �أكرب املرافق
املتكاملة لإنتاج الفو�سفات يف العامل ،و�سوف ُي�ضاعف تقري ًبا حجم
الإنتاج احلايل ل�شركة معادن من الفو�سفات ،وي�ضيف يف الوقت ذاته
منتجات جديدة ومهمة لقدرات «معادن» الإنتاجية.
ووفقا لبيان «معادن» ف�إن امل�شروع يت�ضمن �إقامة عدد من وحدات
التعدين والت�صنيع يف مدينة وعد ال�شمال لل�صناعات التعدينية ،ف�ضلاً
عن �إن�شاء عدد من املرافق الت�صنيعية يف مدينة ر�أ�س اخلري لل�صناعات
التعدينية .و�سيتم ربط املوقعني عن طريق ال�سكة احلديدية التي تربط
بني ال�شمال واجلنوب ،ومن املتوقع �أن يبد�أ الإنتاج يف املرافق اجلديدة
بنهاية عام  ،2016بطاق ٍة �إنتاجية تبلغ  16مليون طن �سنو ًيا.
و�أ�ضافت ال�شركة يف بيانها� ،أن امل�شروع �سوف ينتج نحو ثالثة
ماليني طن من منتجات الأ�سمدة النهائية مثل فو�سفات الأمونيوم
الثنائي والأح��ادي  DAP / MAPومركبات الأ�سمدة ،NP / NPK
ف�ضلاً ع��ن نحو � 440أل��ف ط��ن م��ن املنتجات املوجهة لل�صناعات
التحويلية مبا يف ذلك حام�ض الفو�سفوريك النقي  PPAامل�ستخدم
يف ال�صناعات الغذائية ،وثالثي بويل فو�سفات ال�صوديوم STPP
امل�ستخدم يف ت�صنيع املنظفات ،وفو�سفات ثنائي الكال�سيوم ،وفو�سفات
�أح���ادي الكال�سيوم  DCP / MCPامل�ستخدم يف ت�صنيع الأع�لاف
احليوانية.
وق��ال املهند�س خالد املديفر الرئي�س التنفيذي ل�شركة معادن:
ميثل هذا امل�شروع �إ�ضافة مهمة يف م�سرية منو ال�شركة� ،إ�ضافة �إىل �أنه
�سي�سهم ب�صورة فعلية يف تطوير املنطقة ال�شمالية للمملكة ،لأنه ي�شتمل
على �أول م�شروع �صناعي كبري ي�شيد فيها.
و�أ�ضاف �أن ال�شراكة مع «موزاييك» و«�سابك» �ستعزز من قيمة
امل�شروع بف�ضل الإمكانات الت�شغيلية والتقنية واخلربة الت�سويقية التي
تتمتع بها هاتان ال�شركتان.
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« »STCتتيح برنامج
«نورتن» لمقاومة الفيروسات
وقعت االت�صاالت ال�سعودية « »STCاتفاقية مع �شركة
«�سيمانتيك» املخت�صة بتطوير احل��ل��ول الأم��ن��ي��ة؛ لتقدمي
خ��دم��ات ح��م��اي��ة م��ن ال��ف�يرو���س��ات مل�شرتكي «ال�برودب��ان��د
واجل����وال» ع�بر ب��واب��ة معكم الإل��ك�ترون��ي��ة m3com.com.
 ،saوذلك بالتعاون مع �شركة  ،IAXCESSاملوزع الإقليمي
حللول وخدمات �أمن املعلومات ،حيث تتيح االتفاقية لـ«»STC
�إط�لاق ن�سخة خم�ص�صة من برنامج Norton Internet
" Securityمل�شرتكي الربودباند �أو لعمالء اجل��وال املفوتر.
و�سيتمكن عمالء « »STCمن امل�شرتكني يف باقات الربودباند
(ج���ود ،2ج��ود ،3ج���ود ،)4واجل���وال املفوتر ،من احل�صول
جما ًنا على رخ�صة برنامج ،Norton Internet Security
ملدة عام ،وذلك من خالل الت�سجيل يف بوابة معكم الإلكرتونية
وربط ح�سابهم بح�ساب الربودباند �أو برقم اجلوال املفوتر،
حيث �سيتمكن العمالء من تنزيل الربنامج مبا�شرة ،حلماية
�صورهم ،ومكتباتهم ال�صوتية واملرئية وغريها من امللفات
والوثائق الهامة الأخرى واملخزنة على �أجهزتهم.
ويوفر «ن��ورت��ن» العديد من املزايا للم�ستخدمني ،التي
ت�شتمل على حماية �أجهزة الكمبيوتر ،من �أحدث الفريو�سات
وب��رام��ج التعقب وغ�يره��ا ،وك��ذل��ك حماية الأج��ه��زة �أثناء
ا���س��ت��خ��دام �شبكة الإن�ترن��ت �ضد �أي حم���اوالت لل�سيطرة
عليها .كما �أنه مي ّكن العمالء من ا�ستخدام برامج التوا�صل
االجتماعي والدرد�شة والربيد الإلكرتوين وبرامج م�شاركة
امللفات بطرق �أكرث �أم ًنا ،فيما يجري الربنامج حتديثات
دورية لأنظمته تلقائ ًيا .كما ي�سهل ا�ستخدامه والتعامل
معه ،خا�صة مع الدعم الفني الذي يح�صل عليه
امل�ستخدم �أثناء فرتة اال�شرتاك يف اخلدمة.

أسواق سعودية

منتدى جدة االقتصادي:

استراتيجية وطنية لإلسكان ..
وانتقاد لغياب التنسيق
ال �ش �ب��اب واإلس� �ك ��ان  ..ك��ان��ا م�ح��ور
ن � � � ��دوات م� �ن� �ت ��دى ج� � ��دة االق� �ت� �ص ��ادي
ال� ��ذي اخ �ت �ت��م أع �م��ال��ه م ��ؤخ � ً�را وس��ط
اهتمام كبير على الصعيد اإلعالمي
واحل �ض��ور ،ك��ون��ه خصص ن��دوات��ه هذا
ال �ع��ام ليجيب ع�ل��ى ال �س��ؤال احل��ائ��ر:
كيف تتملك منزلاً ؟
16
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والالفت �أن �أمري منطقة مكة املكرمة الأمري
خالد الفي�صل �أدار دف��ة املنتدى برباعة� ،إذ دعا
يف ختام منتدى جدة االقت�صادي يف دورت��ه الـ13
ممثلي ال�شباب امل�شاركني يف جل�سة احلوار اخلتامية
يف املنتدى �إىل جمع مقرتحاتهم يف ملف ،واع��دً ا
بتبنيها والعمل على تنفيذها.
و�أبلغ الفي�صل ال�شباب الثمانية الذين عر�ضوا
مبادراتهم املتعلقة بالإ�سكان وحلولهم لهذه امل�شكلة

وطموحاتهم جتاهها برغبته يف االج��ت��م��اع بهم
من الغد ،للعمل م ًعا لتحقيق حلم كل مواطن يف
احل�صول على �سكن.
ويف بداية املنتدى قال كلمته املعربة�« :أنتم �أبناء
هذه اململكة العربية ال�سعودية قد قررمت منذ �إعالن
الوحدة باململكة �أن تغريوا احللم �إىل حقيقة ،و�أن
تظلوا الأمل بف�ضل اهلل ثم �إرادتكم � ..إرادة الإن�سان
ال�سعودي قيادة وحكومة و�شع ًبا».

وزير االقتصاد :هناك حاجة
ماسة إلى قاعدة بيانات دقيقة
لعدد المساكن.

وا�ستحق منتدى هذا العام �أن ُيو�صف باملنتدى
ال�شبابي ،بعد �أن كان يخ�ص�ص ع��ادة للنخبة من
املخت�صني� ،إذ �شارك فيه جمع كبري من الطلبة
والطالبات يف التعليم العام واجلامعات.
املدينة العاملية اجلذابة
وعقد املنتدى حتت عنوان «الإ�سكان والنمو
ُ
ال�سكاين» ،مب�شاركة  10وزراء من داخ��ل اململكة
وخارجها و�شخ�صيات اقت�صادية معروفة ،وناق�ش
يف يومه الأول مق ّومات املدينة العاملية اجلذابة
والديناميكية التناف�سية والأداء االقت�صادي ملدن
املنطقة وبناء املدن اجلديدة وجتديد املدن القائمة
واالبتكار التكنولوجي يف البنية التحتية احل�ضرية
وق��درة املنازل قليلة اال�ستهالك للطاقة وامل�ساكن
امل�صنوعة م�سب ًقا كخيارات للمنطقة ودرا�سة الإطار

استحق منتدى هذا العام أن
يوصف بالمنتدى الشبابي

القانوين للتجارة والعمل
والعقارات وامللكية الفكرية.
وط��رح املنتدى ع��دة �أ�سئلة
�أهمها :ما املطلوب عمله لتقدمي �إ�سكان
ك ّمي ونوعي ب�أ�سعار يف متناول املواطنني؟
ودور احلكومة يف حتقيق ذلك ،وكيفية اال�ستفادة
من م�شاركات احلكومات والقطاع اخلا�ص لتحريك
جانب العر�ض من حيث الفر�ص للمطورين و�ص ّناع
البناء ،وما هي الأفكار التكنولوجية اخلالقة للبنية
التحتية للتمكن من �إيجاد م�ساكن تت�سم بالطاقة
البديلة ذات الكفاءة العالية وامل��ب��اين اجلاهزة
كخيار حلل مع�ضلة الإ�سكان� ،إ�ضافة �إىل مناق�شة
الإطار القانوين املتعلق بالإ�سكان والعقارات وامللكية
الفكرية.
و�شهدت جل�سات اليوم الثاين مناق�شة الآليات
الواجبة بغية تقدمي النوعية والكمية الكافيتني
املرتبطتني بالإ�سكان عند حدود الأ�سعار التي ميكن
لل�سكان حت ّملها.
وك��ذل��ك التطلع �إىل دور احل��ك��وم��ة يف منح

الإ�سكان ب�أ�سعار معقولة ،وكيفية دجمها للقطاع
اخلا�ص من جانب عر�ض فر�ص للمط ِّورين و�صناعة
البناء ،ومن جانب الطلب فر�ص امل�شاركة من قبل
القطاع املايل.
ك��م��ا ج���رى ال�ترك��ي��ز ع��ل��ى امل����دن التناف�سية
كمحركات للنمو ،والرتكيز على مو�ضوع الإ�سكان
داخل املدن من خالل الرتكيز على الت�أ�سي�س القوي
للت�سكني الناجح.
كذلك تناولت املناق�شات �إن�شاء مدن تناف�سية
بو�صفها بيئة ج��اذب��ة لل�سكان وامل���دن امل�ستقبل ّية
امل�ستدامة واال�ستفادة من التقنية �إىل �أق�صى حد،
وتطوير �إط��ار العمل القانوين من �أج��ل بناء مدن
مثالية يف منطقة ال�شرق الأو�سط و�شمال �إفريقيا.
والتطرق للمدن التناف�سية كمحرك للتنمية،
وحتديات توفري امل�ساكن ب�أ�سعار معقولة وال��دور
احلكومي يف توفري امل�ساكن وتطوير ال�صناعة،
الأ�س�س الرا�سخة لإ�شراك القطاع اخلا�ص بطرق
ف�� ّع��ال��ة ،وال��ق��ط��اع امل���ايل متكني م��ب��ادرات وحلول
مبتكرة للقطاع اخلا�ص يف جمال متويل الإ�سكان
والأجيال املقبلة.
وزير االقت�صاد
ويف كلمته �أمام املنتدى ك�شف الدكتور حممد
بن �سليمان اجلا�سر ،وزير االقت�صاد والتخطيط،
عن تخ�صي�ص  275مليار ريال من فائ�ض املوازنة
لإن�شاء وح��دات �سكنية ،وتوفري م�ساكن مكتملة
اخلدمات و�صاحلة لل�سكن ،بح�سب �صحيفة ال�شرق
الأو�سط.
وا�ستعر�ض اجلا�سر حركة النمو ال�سكاين يف
اململكة ،م�ش ًريا �إىل �أن عدد امل�ساكن حتى عام
 2010بلغ  4٫6ماليني م�سكن ،وهذا متوافق مع
النمو ال�سكاين يف اململكة ،م�ؤكدً ا يف هذا ال�ش�أن
احلاجة املا�سة �إىل توفري قاعدة بيانات دقيقة
لعدد امل�ساكن.
وب��ي نّ �أن هناك تغي ًريا يف الرتكيبة ال�سكانية
للمدن والأرياف جعلت �أ�سعار امل�ساكن ترتفع� ،إىل
جانب �أن م�شروع «�إيجار» ال��ذي تعمل عليه وزارة
الإ�سكان ي�سد ثغرة كبرية يف توفري البيانات و�أنظمة
التقيد ب�أ�سعار �إيجارات امل�ساكن واال�ستثمار الالزم
للوحدات ال�سكنية املعدة للإيجار.
حمافظ م�ؤ�س�سة النقد العربي
فيما تناول حمافظ م�ؤ�س�سة النقد العربي
ال�����س��ع��ودي ال��دك��ت��ور ف��ه��د ب��ن ع��ب��داهلل امل��ب��ارك
اللوائح التنفيذية لنظام التمويل العقاري ونظام
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أسواق سعودية
الإيجار التمويلي ونظام مراقبة �شركات التمويل
لتلقي املالحظات واملرئيات عليها من العموم قبل
�إقرارها.
ول��ف��ت امل��ح��اف��ظ �إىل �أن م�����ش��روع الالئحة
التنفيذية لنظام التمويل العقاري ت�ضمن القواعد
التي حتكم ن�شاط التمويل العقاري ومعايري عقد
التمويل ال��ع��ق��اري م��ع ا���ش�تراط احل�صول على
موافقة امل�ؤ�س�سة على منتجات التمويل العقاري
قبل طرحها للت�أكد من حتقيقها احلماية الواجبة
للم�ستهلك وامل�ستفيد.
وقال �إن م�شروع الالئحة و�ضع �إطا ًرا تنظيم ًيا
لإعادة التمويل العقاري و�آلية جمع ون�شر البيانات
املتعلقة بن�شاط ال�سوق العقارية ،مبا ي�ؤ�س�س لقيام
�سوق ثانوية ت�سهم يف توفري ال�سيولة الالزمة
وتخفي�ض كلفة التمويل على امل�ستهلك يف نهاية
املطاف� ،أما م�شروع الالئحة التنفيذية لنظام
أحكاما تنظم حقوق
الإيجار التمويلي ،فت�ضمن � ً
امل�ست�أجر وامل���ؤج��ر ،وت�سهم يف معاجلة جوانب
ال�ضعف القائمة يف ه��ذا الن�شاط التمويلي ،ال
�سيما منع حظر ال�سداد املبكر وو�ضع القواعد
املحددة ملا ي�ستحقه كل ط��رف عند ف�سخ عقد
الإيجار التمويلي �أو انف�ساخه �أثـناء مدة العقد.
و�أ���ض��اف �أن م�����ش��روع ال�لائ��ح��ة التنفيذية
لنظام مراقبة �شركات التمويل يت�ضمن متطلبات
ال�ترخ��ي�����ص لتلك ال�����ش��رك��ات و�آل��ي��ة الإ���ش��راف
عليها� ،آخ ً
����ذا يف االع��ت��ب��ار ال��ت��ج��ارب ال��دول��ي��ة
و�أف�ضل املمار�سات املتعارف عليها مبا يحقق
�أهداف النظام وي�سهم يف املحافظة على �سالمة
وا�ستقرار النظام املايل وعدالة التعامالت فيه.
ومن �أبرز مالمح م�شروع الالئحة التنفيذية
لنظام مراقبة �شركات التمويل �إي�ضاح احلقوق
الأ�سا�سية للم�ستفيد من خدمات التمويل وو�ضع
ال�ضوابط الالزمة حلمايتها واالرتقاء مب�ستوى
احلوكمة وال�شفافية و�إدارة املخاطر يف قطاع
التمويل ،وتنظيم التزامات �شركات التمويل يف
توطني املوارد الب�شرية وتدريبها.
واع��ت�بر املحافظ �إق���رار منظومة التمويل
العقاري التي تت�ضمن اللوائح التنفيذية لأنظمة
(التمويل العقاري ،الت�أجري التمويلي ،ومراقبة
�شركات التمويل) متثل املرحلة الأوىل للتنظيم
الفعلي لل�سوق العقاري ،ويتوقع �أن ت�ؤدي لطفرة
كبرية بال�سوق من خالل تنظيم العالقة بني كافة
الأط��راف ،و�إيجاد �صيغ متويل تلبي احتياجات

محافظ مؤسسة النقد :إقرار
منظومة التمويل العقاري
تنظيم فعلي للسوق العقاري
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شراكة شبابية
يف ختام املنتدى عر�ض �أم�ير منطقة مكة املكرمة �شراكة ثنائية جتمعه مع
ال�شباب حلل م�شكلة الإ�سكان يف ال�سعودية ،داع ًيا ممثليهم امل�شاركني يف جل�سة
واعدا بتبنيها والعمل
احلوار اخلتامية يف املنتدى �إىل جمع مقرتحاتهم يف ملفً ،
على تنفيذها.
وق��ال الفي�صل« :ال توجد بالد ال تواجه م�شكالت يف م�شاريع التنمية» .ودعا
ال�شباب �إىل االهتمام بتح�صيل العلم واملعرفة املوجودين اليوم يف «�أيدي اجلميع»
وتطبيقهما على �أر�ض الواقع ،منب ًها �إىل �أن ح�ضارات العامل كافة مل تتحقق �إال بالعمل
امل�شرتك ،م�شد ًدا على ال�شراكة مع القطاع اخلا�ص لتحقيق الأهداف اال�سرتاتيجية
امل�أمولة ،م�ضيفًا« :اليوم ن�صنع امل�ستقبل بال�شراكة مع ال�شباب».
ون��وه �أم�ير مكة ب���أن التحديات واملعوقات التي تواجههم واجهت املجتمعات
واحل�ضارات من قبل ،م�ضيفًا« :نحن م�س�ؤولون عن م�ستقبل البالد ،وجتاه ديننا
ووطننا ،وقبل ذلك جتاه �أبنائنا وبناتنا ،ولي�س فينا �أحد غري م�سئول حتى املنتقدين
يف الإعالم التقليدي �أو اجلديد».
وتابع« :علينا م�س�ؤولية ،ولذلك طرحنا �شعار ال�شعور بامل�س�ؤولية واحرتام النظام،
وطلبت من جميع امل�ؤ�س�سات يف منطقة مكة املكرمة �أن تعمل على ن�شر هذه الثقافة
يف املجتمع».
كافة �شرائح املجتمع من طالبي ال�سكن .وبني �أن
هذه الأنظمة �ست�ساعد يف �إيجاد �آليات منظمة
لتمويل الإ�سكان يف اململكة ب�أ�سلوب يحفظ حقوق
جميع الأطراف ،ويحد من تكلفة التمويل العقاري،
وذلك من خالل الت�سهيالت التي �ستوفرها هذه
الأنظمة للمواطنني للح�صول على متويل متوافق
م��ع ال�شريعة الإ���س�لام��ي��ة يلبي احتياجاتهم،
متوق ًعا �أن ت�سهم �شركات التمويل وال�صناديق
العقارية املتخ�ص�صة يف دعم تلبية الطلب وتوفري
اخليارات �أمام املواطنني باال�ستفادة من قنوات
وق��درات اململكة االقت�صادية بتحريك ال�سيولة
النقدية نحو امل�شاريع الإ�سكانية.
وك�شف �أن هناك � 100شركة متويل باململكة،
وبلغ حجم التمويل  50مليار ريال ،ون�سبة التمويل
 %4من حجم التمويل ل��دى البنوك ،ومتثل %3
من حجم االقت�صاد %25 ،من حجم منو قطاع
الإ���س��ك��ان يف امل��م��ل��ك��ة خ�ل�ال اخل��م�����س ���س��ن��وات
املا�ضية.
بيع الوحدات العقار ّية
�أما وزير التجارة وال�صناعة الدكتور توفيق
الربيعة فتناول الالئحة التنظيم ّية لبيع الوحدات
العقار ّية على اخلريطة وموادها التنظيمية التي
ت�شرتط احل�����ص��ول على ال�تراخ��ي�����ص اخلا�صة
مبزاولة الن�شاط ،والنظر يف الطلبات املقدمة
من املط ّورين للح�صول على الرتخي�ص الالزم
وتقدمي بيان بعدد ال��وح��دات امل��راد بيعها على

اخلريطة ،مع حتديد كود
ث��اب��ت ل��ك��ل وح���دة ب��ن��ا ًء على
عمل ّية الفرز من جهة االخت�صا�ص
التي تكون ثابتة يف كافة العقود واالرتباطات
خت�صة.
والأوراق الر�سم ّية لدى اجلهات املُ ّ
كما �أك��د وزي��ر التجارة ال�سعودي الدكتور
توفيق الربيعة �أن البيئة اال�ستثمارية يف اململكة
نالت �إ�شادة كبرية من قبل بيوت خربة عاملية،
حيث �أثنى �صندوق النقد الدويل يف تقريره لعام
2012م على ال�سيا�سات االقت�صادية للملكة يف
ا�ستخدام الإي��رادات النفطية لتعجيل التقدم يف
�أهداف التنمية املحلية ،وقال�« :إن الدور املتعاظم
للنظام التجاري الدويل �أ�سهم يف �إعادة �صياغة
العالقات بني الدول النامية واملتقدمة ،كما حتتاج
ال��دول النامية ومنها اململكة على نقل التنمية
لتحقيق الأه����داف االقت�صادية واالجتماعية
املرجوة».
و�أ�ضاف�« :إن ال�سعودية مثل غريها من الدول
النامية ت�أخذ مببد�أ اقت�صاد ال�سوق واالهتمام
بالقطاع اخلا�ص وتعظيم دوره لتعزيز اقت�صاده».
ريا من املبادرات
وبني �أن وزارت��ه قدمت كث ً
لتح�سني التناف�سية من خالل عدد من الأنظمة
وال�سيا�سات ،وه��و م��ا �أ�سهم يف حت�سني البيئة
�يرا من
اال���س��ت��ث��م��اري��ة يف امل��م��ل��ك��ة ،وج����ذب ك��ث ً
اال�ستثمارات و�أ�سهم يف تعزيز الو�ضع التناف�سي
لالقت�صاد ال�سعودي.

غياب التن�سيق
فيما انتقد �أمني حمافظة جدة الدكتور هاين
�أبو را�س غياب التن�سيق بني اجلهات احلكومية
املعنية مبلف الإ���س��ك��ان ،وك�شف ع��ن ال��وح��دات
ال�سكنية التي يجري تنفيذها خالل الفرتة املقبلة
يف جدة التي ت�صل �إىل  4534وحدة �سكنية ،الفتًا
�إىل �أن حجم الع�شوائيات يف �أحياء حمافظة جدة
ي�صل �إىل  56كيلو مرتًا مرب ًعا.
و�أ���ش��ار �إىل ق��ي��ام ف��ري��ق عمل م��ن الأم��ان��ة
بالتوا�صل واالجتماع مع �أغلب اجلهات الر�سمية
التي ترتبط بتطبيق النظام والالئحة التنفيذية
مثل ال�شرطة واملحكمة وكتابة ع��دل وال�ش�ؤون
االجتماعية ،واالجتماع مع اجلهات اخلا�صة من
املطورين العقاريني و�أ�صحاب وح��دات عقارية
متميزة ومتو�سطة.
اال�سرتاتيجية الوطنية للإ�سكان
ويف كلمته �أك��د ال��دك��ت��ور �شوي�ش ب��ن �سعود
ال�ضويحي وزير الإ�سكان �أن الدعم الذي يحظى
به جمال الإ�سكان يف اململكة يدفع وزارة الإ�سكان
واجل��ه��ات الأخ���رى ذات العالقة �إىل م�ضاعفة
اجلهود �سع ًيا �إىل حتقيق الطموحات والآمال.
و�أ����ض���اف ال��دك��ت��ور ال�����ض��وي��ح��ي �أن حتديد
الأ�س�س وال�ضوابط يف قطاع الإ�سكان ي�أتي
�ضمن خطة �إع��داد اال�سرتاتيجية
الوطنية للإ�سكان ،مبي ًنا �أن
اال�سرتاتيجية تهدف

المنتدى ركز على المدن
التنافسية كمحركات للنمو
�إىل حتديد جمموعة م��ن اخلطط والو�سائل
والإجراءات املو�صى بها لتوفري الإ�سكان املالئم
جلميع ال�سكان والتقريب بني املتطلبات واملوارد
املتاحة للو�صول �إىل �سيا�سات �إ�سكان موحدة
ومتكاملة و�شاملة.
 1.4تريليون ريال
من جانبه �أكد الدكتور عبداهلل بن �صادق
دحالن ع�ضو جمل�س �إدارة غرفة جدة واللجنة
املنظمة للمنتدى �أن م�شكلة الإ�سكان �أ�صبحت
م��ن �أب����رز امل�����ش��اك��ل يف اململكة ودول اخلليج
ال��ع��رب��ي ،وم��ع ال��ب��دائ��ل ال��ت��ي ب���د�أت ال��دول��ة يف
طرحها ،واللوائح والت�شريعات التي �ست�ساهم
يف حل جانب من الأزمة� ،ستخرج حلو ًال �إيجابية
وتو�صيات لتقدمي مناذج تطوير عمراين ب�أقل
تكلفة و�أ�سرع وقت ،حيث حتتاج اململكة �إىل 1.4
تريليون ريال لبناء مليوين وحدة �سكنية ,لتكون
قادرة على ا�ستيعاب �أ�سر جديدة من ال�شباب
ربا �أن �أزمة ال�سكن
منف�صلة عن �أ�سرهم ،معت ً
ميكن �أن حت��ل م��ن خ�لال ت�شكيل تكتالت بني
املقاولني ,لتتمكن من �إن�شاء املزيد من الوحدات
ال�سكنية� ,إ�ضافة �إىل تهيئة م�صانع ذات قدرة
عالية على �إن��ت��اج ال��ط��وب والأ�سمنت لتغطية
الطلب املحلي.

هدايا فاخرة من إنتاج األسر السعودية
خالل املنتدى �أعلنت اللجنة املنظمة عن تقدمي هدايا كبار ال�شخ�صيات العاملية
وزوار احلدث الدويل الكبري من �إنتاج الأ�سر املنتجة ال�سعودية ،يف بادرة هي الأوىل
منذ انطالق الفعاليات عام  2000بهدف تعزيز عمل هذه الأ�سر التي متثل �شريحة
مهمة من املجتمع والت�أكيد على دورها الفاعل يف التنمية ال�شاملة وم�شاركتها يف
املنا�سبات الوطنية الكربى.
وك�شفت نائب رئي�س اللجنة ال�صناعية بغرفة جدة �ألفت قباين عن جتهيز 71
هدية فاخرة من ال�صناعات اليدوية للأ�سر املنتجة بجدة لل�ضيوف العامليني للمنتدى،
م�شددة على �ضرورة العمل لتوجيه طاقات املجتمع املدين للإنتاج احلريف واليدوي
للم�ساهمة يف زيادة الناجت القومي ،وتنظيم عمل الأ�سر املنتجة ب�شكل م�ؤ�س�ساتي
وتوفري كافة اخلدمات لتطوير �إنتاجهم والو�صول به �إىل م�ستوى التناف�سية املحلية
والدولية ،و�إ�شراك كافة �أفراد الأ�سرة يف ن�شاطها الإنتاجي.
وقالت :ب��ادرة �أم�ير منطقة مكة املكرمة �ست�ساهم يف التعريف ب�شكل �أكرب
بالإبداعات التي تقدمها الأ�سر املنتجة ال�سعودية ،وتعزز م�ساهمة الإنتاج الأ�سري
الوطني يف التنمية امل�ستدامة والو�صول به للعاملية ،عالوة على �أنها ترتجم �شعار
غرفة جدة «كلنا منتجون» ،متمنية �أن يركز الإع�لام ال��دويل الذي يهتم بتغطية
فعاليات منتدى جدة االقت�صادي لهذه الفئة و�إعطائها حقها.

ظاهرة �سكانية غري م�سبوقة
يف املقابل قال الدكتور �أحمد ر�ضا ممثل �شركة
�إرن�ست ويونغ العاملية ،ال�شريك املعريف للمنتدى :لقد
�شهد عام  2010ظاهرة �سكانية غري م�سبوقة حيث
مت انتقال الرتكيبة ال�سكانية من املراكز الريفية �إىل
املراكز احل�ضرية ،و�سيزداد هذا االنتقال تدريج ًيا
لي�سكن  %70من �سكان العامل يف املراكز احل�ضرية
بحلول عام 2050م.
وقد كان الفهم ال�شائع �أن املدن الكربى هي
التي تتحكم يف النمو العاملي للدول يف العقود
الأخ�يرة «ويف حقيقة الأم��ر �أن معظم امل��دن قد
منت بنف�س معدل منو اقت�صاد دولها ،وباملقابل
ف�إن املدن متو�سطة احلجم التي ي�سكنها ما بني
� 150ألف �إىل  10ماليني ن�سمة هي التي �ست�ساهم
ب�أكرث من ن�صف النمو العاملي بحلول عام 2025
م�ستحوذة على ح�صة املدن الكربى احلالية».
مطالبات
وعلى هام�ش املنتدى طالب بع�ض امل�شاركني
ب�أهمية �إن�شاء الهيئة العليا للعقار ،التي انتهت
اللجنة الوطنية العقارية مبجل�س الغرف ال�سعودية
من درا�ستها ،حتى تتوىل مهمة تنظيم عمل هذا
القطاع وتكون مرجعية لكل �ش�ؤونه ،ف�ضلاً عن
الفوائد االقت�صادية والتنظيمية التي �ستتحقق
من �إن�شائها ،ويف مقدمتها زيادة �إ�سهام القطاع
العقاري يف م�ستوى الدخل القومي ورفع تناف�سية
وجودة من�ش�آت القطاع ،وتوطني اال�ستثمارات فيه
ورفع ن�سبة ال�سعودة� ،إ�ضافة للدور املتوقع لها يف
تهيئة البيئة التنظيمية للقطاع العقاري وتعزيز
الثقة اال�ستثمارية وتوفري �آليات التمويل وزيادة
فر�ص متلك ال�سعوديني للم�ساكن.
كما يعول القطاع العقاري على هذه الهيئة يف
تذليل العقبات و�سن الأنظمة التي تتعلق بال�سوق
العقاري ،ليندرج حتت مظلتها طائفة العقار ،وكل
ما يتعلق بال�سوق العقاري ومن�سوبيه.
وت�شري �إح�صاءات اللجنة الوطنية العقارية
مبجل�س ال��غ��رف ال�����س��ع��ودي��ة �إىل جت���اوز حجم
اال�ستثمارات العقارية يف اململكة الرتيليوين ريال،
ما يجعل اململكة حتتل املرتبة الثانية ك�أكرب �سوق
عقارية يف العامل يف حني تقدر الأو�ساط العقارية
حاجة اململكة من الوحدات ال�سكنية بنحو 4.5
مليون وحدة �سكنية بحلول العام  ،2020وحجم
التمويل الإ�سكاين بحوايل  117مليار ريال �سنو ًيا
ال�ستغالل م�ساحة  110مليون م�تر م��رب��ع من
الأرا���ض��ي ال�صاحلة لال�ستثمار ،ملواجهة النمو
ال�سكاين املتزايد ،حيث �أن جدة وحدها بحاجة
�إىل � 100ألف وحدة �سكنية �سنو ًيا واحتياجاتها
من الوحدات ال�سكنية حتى عام  2020تقدر بنحو
مليون وحدة.
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رومانيا ودول الخليج

عالقات اقتصادية
أقل من المأمول
حتظى ال�ع�لاق��ات االق�ت�ص��ادي��ة ب�ين دول مجلس التعاون
اخلليجي ورومانيا يف الوقت احلاضر مبزيد من االهتمام من
قبل اجلانبني اخلليجي والروماني ،لتقوية أواصرها بخاصة
يف شقها االقتصادي كونها تتسم يف الوقت احلاضر بالضعف،
وتبدو أقل من طموحات اجلانبني.
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ويعود �ضعف التبادل التجاري واال�ستثماري بني
دول جمل�س التعاون ورومانيا �إىل �أ�سباب �أهمها:
انتقال رومانيا يف بداية الت�سعينيات من نظام �سوق
يعتمد املركزية املطلقة �إىل نظام ال�سوق احلر مما
تتطلب وقتًا للت�أقلم.
كما �أن اال�ستثمارات القادمة من دول املنطقة
كانت تتجه بالدرجة الأوىل �إىل دول �أوروبا الغربية،
�إال �أن ان�ضمام رومانيا �إىل االحت��اد الأوروب���ي قد
غري الو�ضع و�صار االقت�صاد الروماين �أكرث جاذبية
لال�ستثمارات الأجنبية.
مميزات م�شرتكة
ومتتلك كل من دول جمل�س التعاون ورومانيا
فر�صا لال�ستثمار
الكثري م��ن امل��زاي��ا ال��ت��ي ت��وف��ر ً
والتعاون امل�شرتك ،بخا�صة من ناحية موقعهما
اجليو�سيا�سية ،وم��ن هنا تكمن خ�صو�صية هذه
العالقات التي تهدف �إىل م�شاركة الدول املتو�سطة
وال�صغرية يف الق�ضايا الدولية و�إقامة العالقات
املتزنة فيما بينها.
ك��م��ا �أن ت��ط��وي��ر ال��ع�لاق��ات بينهما ج���زء من
تطوير العالقات بني دول جمل�س التعاون واالحتاد
الأوروبي.
فر�صا
كما متتلك رومانيا خربات مميزة وتوفر ً
ا�ستثمارية و�إمكانيات متعددة يف تلك القطاعات ،ال
�سيما قطاع الزراعة والإنتاج احليواين حيث ميكن
للقطاع اخلا�ص اخلليجي اال�ستفادة من الأرا�ضي
الوا�سعة وال�صاحلة للزراعة يف �إقامة م�شروعات
�إنتاج زراع��ي وحيواين وت�أ�سي�س �شركات م�شرتكة
لال�ستثمار يف هذا القطاع وغريه من القطاعات
الأخرى مثل �صناعة النفط والغاز ومتيزها
يف جانب التدريب والت�أهيل يف هذا
ال���ق���ط���اع ،ح��ي��ث ت��وج��د ال��ع��دي��د
م��ن امل���ؤ���س�����س��ات التدريبية
املرموقة املتخ�ص�صة يف

هذه ال�صناعة.
كما تبدي رومانيا رغبة ال�ستقطاب البنوك
وامل�ؤ�س�سات امل�صرفية اخلليجية لال�ستثمار يف
رومانيا واال�ستفادة من خربتها املتميزة لتطوير
القطاع املايل وامل�صريف هناك.
فر�ص زراعية و�صناعية
وتعد الزراعة من القطاعات الهامة يف رومانيا،
ومتثل م�ساحة الأرا���ض��ي الزراعية ح��وايل 14.7
مليون هكتار  36.5باملئة منها �أرا����ض مزروعة،
و 23باملئة م��راع ,والباقي ما بني حقول وب�ساتني،
�أما الغابات ،فتبلغ م�ساحاتها حوايل  6.22مليون
هكتار� ،أي ما يوازي  26باملئة من �إجمايل م�ساحة
رومانيا.
وتعد احلبوب من املحا�صيل الأك�ثر �أهمية يف
رومانيا وم��ن �أهمها (ال���ذرة ,القمح ,ال�شعري)،
حيث �صنفت رومانيا يف ال�سنوات ال�سابقة كدولة
م�صدرة للحبوب ,كذلك الفاكهة واخل�ضروات ومن
�أهمها (العنب ,البطاط�س)� ،أم��ا بالن�سبة للرثوة
احليوانية ،فتتمثل يف (الدواجن ,الغنم ,املا�شية).
وكذلك تتميز رومانيا ب���أن لديها �أك�بر م�ساحات
من الغابات يف �أوروب��ا ،حيث ت�ستخدم �أ�شجار هذه
الغابات يف �صناعة الورق والأخ�شاب و�صناعة الأثاث
التي ت�ساهم بن�سبة كبرية يف ال�صادرات الرومانية.
ك��م��ا تت�سم ال�����ص��ن��اع��ة يف روم��ان��ي��ا بالتنوع
الن�سبي ،حيث تتميز بكثافة العمالة يف قطاع مثل
قطاع املالب�س واملن�سوجات ،وكثافة ر�أ���س املال يف
قطاع مثل قطاع احلديد وال�صلب ،بالإ�ضافة �إىل
�أنه يف الآون��ة الأخ�يرة كان هناك منو ب�شكل �سريع
يف بع�ض ال�صناعات ك�صناعة ال�سيارات واملعدات
الكهربائية .وي�ساهم القطاع ال�صناعي بن�سبة
 33باملئة يف ال��ن��اجت املحلي الإج��م��ايل ،ويعمل يف
هذا القطاع حوايل  30باملئة من القوى العاملة يف
رومانيا.

الموقع  ..والتحوالت
تقع رومانيا جنوب �شرق �أوروب��ا بجوار البحر الأ�سود ،بني بلغاريا و�أوكرانيا ،ويتميز
مناخها باعتداله �أغلب املوا�سم ،كما تتمتع بعدة م��وارد طبيعية �أهمها النفط ،واخل�شب،
والغاز الطبيعي ،والفحم ،واحلديد اخلام ،وامللح� ،إ�ضافة �إىل الأرا�ضي ال�صاحلة للزراعة
واملياه الالزمة لها ،حيت تبلغ تلك الأرا�ضي  40.82باملئة من امل�ساحة الكلية للدولة ويبلغ
عدد �سكانها  22,329,977ن�سمة ،م�صنفني ما بني �أعراق خمتلفة.وقد بد�أت رومانيا االنتقال
من ال�شيوعية منذ عام  ،1989وخالل هذه الفرتة كانت رومانيا تواجه عدم كفاءة القاعدة
ال�صناعية بها ،وعدم منا�سبة الناجت ال�صناعي الحتياجات البالد الفعلية ،ومنذ عام 2000
ب��د�أت رومانيا تعاين من حالة ك�ساد اقت�صادي كبرية مما دفعها �إىل االهتمام بالت�صدير
�إىل �أ�سواق االحتاد الأوروب��ي ،وخالل عامي  2002 - 2001بد�أت رومانيا يف تطوير القطاع
الزراعي ،كما وقعت اتفاقية مع �صندوق النقد الدويل عام  ،2001وب��د�أت تظهر �آثار هذه
االتفاقية وا�ضحة من خالل ما اتبعته احلكومة الرومانية من برامج اخل�صخ�صة وتخفي�ض
العجز يف ميزان املدفوعات ،وال�سيطرة على الت�ضخم يف البالد.

يمكن للمستثمرين األجانب
المشاركة في األنشطة التجارية
في رومانيا بعدة طرق
وتقدر �صادرات القطاع ال�صناعي بحوايل 82
باملئة من �إجمايل ال�صادرات الرومانية �إىل العامل
 ،ومتثل ن�سبة ال�����ص��ادرات ال�صناعية من الآالت
وم��ع��دات النقل  29باملئة ،ومتثل ال�����ص��ادرات من
املالب�س واملن�سوجات  27.4باملئة.
كما تبلغ واردات القطاع ال�صناعي  77.8باملئة
من �إجمايل ال��واردات الرومانية من العامل ،التي
ت�ستخدم ك�سلع و�سيطة يف ال�صناعات الرومانية
مثل �صناعة (الآالت وم��ع��دات النقل  42باملئة،
الكيماويات  13.2باملئة ).
ورومانيا من البالد الغنية بالرثوات املعدنية،
حيث تتمتع ب�إنتاج كميات كبرية من النفط اخلام
وال��غ��از الطبيعي ،وع�لاوة على ذل��ك ،ف�إنها حتتل
املركز اخلام�س على م�ستوى القارة الأوروب��ي��ة يف
�إنتاج البوك�سايت ،والتا�سع يف �إنتاج الأملنيوم.
اال�ستثمار الأجنبي يف رومانيا
ت�سعى روم��ان��ي��ا ب��ن�����ش��اط جل���ذب اال�ستثمار
الأجنبي املبا�شر .ويف عام � ،2004أن�ش�أت احلكومة
وك��ال��ة لال�ستثمار الأج��ن��ب��ي ،وات��خ��ذت �إج���راءات
�أخ���رى ل�ل�إع�لان ع��ن ال��ب�لاد كوجهة ا�ستثمارية
جذابة وحت�سني جوانب مناخ الأع��م��ال .وبلغ عدد
�سكان رومانيا  21.6مليون ن�سمة ،والقوى العاملة
معلمة تعلي ًما ج��ي��دً ا ،وامل��وق��ع اجل��غ��رايف وامل���وارد
الطبيعية الوفرية جعلها وجهة جذابة لال�ستثمار
على نحو متزايد .وحتى الآن ،تف�ضل اال�ستثمار
الأجنبي تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت ال�سلكية
والال�سلكية ،واخل��دم��ات ،وال�صناعة التحويلية،
واملنتجات اال�ستهالكية.
وقد اتخذت رومانيا خطوات لتعزيز الإدارة
ال�ضريبية ،وت��ع��زي��ز ال�شفافية ،وخ��ل��ق الو�سائل
القانونية حلل النزاعات املتعلقة بالعقود على وجه
ال�سرعة .وقد �ساعد ان�ضمام رومانيا �إىل االحتاد
الأوروب����ي يف  1يناير  2007يف تر�سيخ الإ���ص�لاح
امل�ؤ�س�سي .ومع ذلك ،ف�إن عدم القدرة على التنب�ؤ
بالق�ضائية والت�شريعية ما زال��ت ت�ؤثر على مناخ
اال�ستثمار.
كما �أ�صبحت رومانيا ع�ض ًوا يف االحتاد الأوروبي
يف  1يناير  .2007وعملت رومانيا على �إن�شاء �إطار
قانوين يتفق مع اقت�صاد ال�سوق وت�شجيع اال�ستثمار،
وخل�صت جهودها الرامية �إىل �سن ت�شريعات تتوافق
مع متطلبات االحتاد الأوروبي �إىل التوافق مع هذه
املتطلبات �إىل حد كبري.
وي�شمل الإطار القانوين لال�ستثمار الأجنبي
جمموعة كبرية من القوانني ،وهي توفر املعاملة
الوطنية للم�ستثمرين الأجانب ،و�ضمانات حرية
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ال��و���ص��ول �إىل الأ�����س����واق امل��ح��ل��ي��ة،
وي�سمح للم�ستثمرين الأجانب امل�شاركة
يف عمليات اخل�صخ�صة .وال يوجد حد على
امل�شاركة الأجنبية يف ال�شركات التجارية .ويحق
للم�ستثمرين الأجانب التملك الكلي لل�شركات،
على الرغم من �أن امل�شاريع امل�شرتكة هي �أكرث
جاذبية .وي�سمح لهم بتحويل  ٪100من الأرباح
بعد خ�صم ال�ضرائب.
ومي��ك��ن للم�ستثمرين الأج��ان��ب امل�����ش��ارك��ة يف
الأن�شطة التجارية يف رومانيا من قبل �أي من الطرق
التالية� :إن�شاء �شركات جتارية جديدة و�شركات
تابعة �أو ف��روع� ،إم��ا مملوكة بالكامل �أو بال�شراكة
مع الروماين الأ�شخا�ص الطبيعيني �أو االعتباريني،
وامل�����ش��ارك��ة يف زي���ادة ر�أ����س م��ال �شركة قائمة �أو
�شراء للأ�سهم وال�سندات� ،أو غريها من الأوراق
املالية لهذه ال�شركات ،واحل�صول على تنازالت ،
و�إيجارات �أو اتفاقات لإدارة الأن�شطة االقت�صادية
واخل��دم��ات العامة� ،أو ت�أ�سي�س ال�شركات التابعة
املنتمية �إىل ال�شركات التجارية �أو امل�ؤ�س�سات العامة
اململوكة للدولة ،واحل�صول على حقوق ملكية غري
�سكنية حت�سينات العقارات مبا يف ذلك الأرا�ضي،
عن طريق �إن�شاء �شركة رومانية ،واكت�ساب احلقوق
ال�صناعية �أو غريها م��ن حقوق امللكية الفكرية
وغريها من الطرق.
احلوافز
• توفر رومانيا احلوافز ال�ضريبية للم�ستثمرين
يف �ست مناطق للتجارة احلرة و�ست وثالثني من
املناطق اخلا�ضعة للتنمية .وميكن لل�شركات الكبرية
احل�صول على ما يعادل من امل�ساعدات ملا ي�صل اىل
 ٪50من تكاليفها امل�ؤهلة ،يف حني �أن امل�ؤ�س�سات
ال�صغرية واملتو�سطة احلجم (امل�شاريع ال�صغرية
واملتو�سطة) قد تتلقى م�ساعدات ت�صل �إىل  ٪65من
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انضمام رومانيا إلى االتحاد
األوروبي جعلها أكثر جاذبية
لالستثمارات األجنبية.
تكاليفها امل�ؤهلة.
• يف عام  2007اعتمدت رومانيا لوائح االحتاد
الأوروبي فيما يخ�ص تقدمي امل�ساعدات لال�ستثمار
يف مناطق معينة .وميكن لل�شركات التي ت�ستثمر
على الأقل ما يعادل  30مليون يورو وخلق ما ال يقل
عن  300وظيفة جديدة احل�صول على م�ساعدات
الدولة يف �إطار هذا الربنامج .وميكن للم�ستثمرين
احل�صول على ما ي�صل �إىل  22.5مليون ي��ورو يف
تقدمي امل�ساعدة لال�ستثمارات يف املنطقة بوخار�ست
 ،Ilfovوت�صل �إىل  28.1مليون يورو يف بقية البالد.
وذك���رت وك��ال��ة اال�ستثمار الأجنبي الرومانية �أن
هناك  40منطقة �صناعية يف جميع �أنحاء رومانيا
بد ًءا من �أكتوبر .2007
النظام ال�ضريبي
م��ن��ذ ع���ام  ،1999ع��دل��ت روم��ان��ي��ا نظامها
ال�ضريبي جلعله �أقرب �إىل كل من االحتاد الأوروبي
وتو�صيات البنك الدويل و�صندوق النقد الدويل.
ويف عام  ،2004اعتمدت رومانيا �ضريبة ثابتة
بن�سبة  ٪16على الدخل ال�شخ�صي و�أرباح ال�شركات.
و�أ�صلحت احلكومة � ً
أي�ضا قانون ال�ضرائب لت�شجيع
النمو االقت�صادي واال�ستثمار الأجنبي.
اال�ستثمارات اخلليجية يف رومانيا
دعا م�س�ؤولون يف رومانيا دول اخلليج العربية
�إىل زي��ادة ا�ستثماراتها يف اقت�صادها .وقالوا �إن
روم��ان��ي��ا التي ت�شارك بقوة يف االحت���اد الأوروب���ي
للو�صول �إىل اتفاقية جت��ارة ح��رة مع دول اخلليج
العربية ت��رغ��ب يف تقوية عالقاتها االقت�صادية

و�إر�سال فرق اقت�صادية �إىل املنطقة و�إجراء املزيد
من املباحثات الثنائية ،بالإ�ضافة �إىل امل�شاركة يف
املعار�ض الدولية التي يتم تنظيمها يف املنطقة .كما
ترغب رومانيا يف مزيد من اال�ستثمارات اخلليجية
يف م�شروعات البنية التحتية والطاقة واملوا�صالت
وال�سياحة والعقارات.
وه��ن��اك ن��ح��و � 127شركة م�شرتكة تعمل يف
رومانيا مب�ساهمة جيدة من ر�ؤو�س �أموال �سعودية.
وق��ام��ت جمموعة ال��زام��ل ب�إن�شاء م�صنع يف
رومانيا للمنتجات ال�صناعية احلديد بطاقة �إنتاجية
ت�صل �إىل � 60ألف طن .كما ت�صدر املجموعة �إىل
رومانيا � 12ألف طن �سنو ًيا من منتجات احلديد.
كما يوجد يف روم��ان��ي��ا �أك�ثر م��ن � 146شركة
كويتية ت�ستثمر وتعمل هناك �إما ب�صورة مبا�شرة �أو
ب�صورة غري مبا�شرة ،حيث ت�شكل ن�سبة  9يف املئة
من �إجمايل ال�شركات العاملة يف رومانيا.
ويبلغ حجم اال�ستثمارات الكويتية التي متت
عرب �شركات �أجنبية نحو  21مليون دوالر مقارنة مع
مليون دوالر فقط ا�ستثمارات مبا�شرة.
كما �أن هناك الكثري من ال�شركات الرومانية
التي قامت بتنفيذ م�شاريع عمالقة و�ضخمة يف
الكويت �أو �شاركت يف تنفيذها يف قطاعات حيوية
منها قطاع الكهرباء واملياه واالت�صاالت ب�شقيها
الأر�ضي واخللوي �إىل جانب امل�شاريع التي نفذتها يف
قطاعي النفط والغاز.
ك��م��ا ت�سعى ال�����ش��رك��ة الإم���ارات���ي���ة «ج��اف��زا»
ال�ستثمار مليار دوالر يف م�شاريع البنية التحتية
يف رومانيا ،بعد النجاح الذي حققته موانئ دبي
العاملية من خالل ا�ستثمارها يف ميناء كو�ستانزا
ال��روم��اين ،وه��و امليناء الرئي�سي لرومانيا على
البحر الأ���س��ود حيث كانت قد ف��ازت موانئ دبي
العاملية ب���إدارة وت�شغيل امليناء يف عام  2003ويف

ع��ام  2004ب��د�أت موانئ دب��ي العاملية يف ت�شغيل
و�إدارة امليناء ،حيث ق��درت حركة احل��اوي��ات يف
ذلك العام بحوايل � 250ألف وحدة منطية لت�صل
خالل العام املا�ضي � 2006إىل � 900أل��ف وحدة
منطية جاء كح�صيلة لنجاح موانئ دبي العاملية
يف �إدارة وت�شغيل ميناء كو�ستانزا الروماين ليت�سع
امليناء اليوم �إىل مليون حاوية.
كما يوجد نحو � 10شركات رومانية يف دبي وكلها
م�سجلة يف غرفة جتارة و�صناعة دبي ،كما يوجد يف
دبي مركز متثيل جت��اري روم��اين واح��د يعمل على
دمج امل�ستثمرين الرومان يف جمتمع الأعمال املحلي
وعلى ا�ستقطاب املزيد من اال�ستثمارات الرومانية،
وقد �سبق لغرفة دبي �أن وقعت اتفاقية تعاون مع
الغرفة التجارية وال�صناعية الرومانية عام .1991
ويف قطر افتتح بنك الدوحة مكت ًبا متثيل ًيا له
يف بوخار�ست برومانيا ويعمل على متويل املبادالت
التجارية بني دول املنطقة ورمانيا.
ت �ط��وي��ر ال �ت �ع��اون اال� �س �ت �ث �م��اري وامل �� �ش��اري��ع
امل�شرتكة
وذلك من خالل:
• اال�ستثمار يف القطاعات ال�صناعية:
دع����وة اجل��ان��ب ال���روم���اين ل�����ض��خ امل��زي��د من
اال�ستثمارات يف جمال الأبحاث التكنولوجية و�صناعة
االت�����ص��االت واملعلومات والتقنية املتخ�ص�صة يف
�إنتاج الطاقة والغاز ونقل التكنولوجيا لدول جمل�س
التعاون اخلليجي عن طريق امل�شروعات امل�شرتكة،
وكذلك من خالل ت�شجيع �إقامة امل�شاريع ال�صناعية
امل�شرتكة يف جمال �صناعة التقنيات وال�صناعات
التحويلية وغريها من جماالت ال�صناعة التي تتميز
بها تركيا على م�ستوى العامل.
كما تهتم رومانيا بجذب اال�ستثمارات يف جمال
قطاع الطاقة �سواء من ناحية الإنتاج والت�صدير
واخل���دم���ات ،و�إ���ض��اف��ة �إىل ذل���ك ت��ق��وم روم��ان��ي��ا
باال�ستثمار يف قطاع خدمات االت�صاالت املتنقلة
والال�سلكية وخدمات الإنرتنت والتجارة الإلكرتونية
واحل��ك��وم��ات الإل��ك�ترون��ي��ة .ك��ذل��ك اال���س��ت��ث��م��ار يف
م�شاريع الطاقة البديلة وال�صناعات التكنولوجية
املتطورة ،وبع�ض القطاعات التي تفتح رومانيا باب
اخل�صخ�صة فيها.
• القطاعات ال�سياحية:
�إتاحة املزيد من فر�ص ا�ستفادة امل�ستثمرين
اخلليجيني يف عملية متلك حمافظ العقارات يف
رومانيا التي ت�شكل �سوقـًا جذابـًا  ،والتي ت�شكل
�سو ًقا �ضخ ًما للعقارات واال�ستثمارات ال�سياحية،

تحتل رومانيا المركز الخامس
أوروبياً في إنتاج البوكسايت،
والتاسع في األلمنيوم.

تبدي رومانيا رغبة الستقطاب
المؤسسات المصرفية الخليجية
لالستثمار في البالد.
وك��ذل��ك تعزيز �أف���ق وجم���االت ال�سياحة بينهما
وا�ستغالل امل�ساحات وال�سواحل البحرية املفتوحة
يف اخلليج لإقامة امل�شاريع الفندقية واملنتجعات
الرتويحية ،بالإ�ضافة �إىل ت�شجيع املكاتب ال�سياحية
و�شركات ال�سفر يف اجلانبني بالعمل على ا�ستقطاب
ال�سياح للطرف الآخر وو�ضع خطط وبرامج متكاملة
وتنظيم املزيد من الرحالت ال�سياحية املتبادلة.
فر�صا �سياحية
كما يوفر قطاع ال�سياحة الروماين ً
واع���دة على البحر الأ���س��ود وال��دل��ت��ا وغ�يره��ا من
املناطق الرومانية.
• القطاعات الزراعية:
ف��ت��ح امل���ج���ال �أم�����ام اال���س��ت��ث��م��ارات اخلليجية
لال�ستثمار داخل رومانيا يف قطاع ال�صناعات الزراعية
الغذائية و�إق��ام��ة امل�شاريع امل�شرتكة ،خ�صو�صـًا �أن
رومانيا تتوافر على قدرة هائلة يف قطاع ال�صناعات
الغذائية التحويلية ،حيث هناك  10ماليني هكتار من
الأرا�ضي ال�صاحلة للزراعة يف رومانيا وهو الأمر الذي
من �ش�أنه �أن ي�ساهم يف توفري ن�سبة هامة من الأمن
الغذائي لدول جمل�س التعاون اخلليجي.
• م�شاريع تخزين ال�سلع و�إعادة ت�صديرها:
مي��ك��ن �أن تلعب دول جمل�س ال��ت��ع��اون ل��دول
هاما يف تن�شيط جتارة �إعادة
اخلليج العربية دو ًرا ً
الت�صدير والرتانزيت فيما يتعلق بال�سلع املختلفة
التي ت�ستوردها دول جمل�س التعاون والدول العربية
وال�شرق الأو�سط من رومانيا ،حيث ميكن لل�شركات
الرومانية �أن ت�ستفيد يف هذا اخل�صو�ص من طبيعة
العالقات االقت�صادية املتميزة بني رومانيا ودول
ال��ت��ع��اون اخلليجي ،وم��ن الإم��ك��ان��ي��ات وال��ط��اق��ات
التخزينية املتوفرة يف املوانئ اخلليجية ،وكذلك من
املوقع املتميز لدول اخلليج بني قارتي �آ�سيا و�إفريقيا
بحيث تقوم ال�شركات الرومانية باتخاذ دول اخلليج
كمحطة رئي�سية لتن�شيط �إعادة ت�صدير منتجاتها
لدول املنطقة و�إقامة خمازن ا�سرتاتيجية ملنتجاتها
يف دول التعاون اخلليجي ،بالإ�ضافة �إىل �إمكانية
ت�أ�سي�س مراكز جتارية رومانية يف دول التعاون
لرتويج وت�سويق املنتجات الرومانية.
• قطاع املال والبنوك:
كما تهتم رومانية بجذب املزيد من اال�ستثمارات
اخلليجية نحو قطاع اخلدمات املالية حيث وجود
البنوك اخلليجية يف رومانيا ال يزال �ضعي ًفا.
امل�صادر:
 بت�صرف من درا�سة ملجل�س التعاون اخلليجيبعنوان «العالقات اخلليجية الرومانية».

القطاعات الرئيسية
لالستثمار األجنبي
في رومانيا

• ال�سيارات ومكونات ال�سيارات (رينو
و�شركة داميلر بنز ،فورد� ،سيمنز ،القاري،
�أل��ك��وا ،ب��اك��ارد دل��ف��ي ،جون�سون كونرتولز،
هانيويل غاريت ،مي�شالن  ،برييللي).
• اخلدمات امل�صرفية واملالية (�سيتي
بنك و�سو�سيتيه جرنال وبنك �إيه بي �إن �أمرو،
جي ،جي بارينجز ،بالنم�سا،Volksbank ،
رايفايزن  ،بنكا دي روم��ا ،والبنك ،Erste
يونيكريديت ،والبنك الأهلي اليوناين).
• تكنولوجيا املعلومات (هيوليت باكارد
ومايكرو�سوفت و�أوراكل � ،آي بي �إم).
• االت�����ص��االت ال�سلكية والال�سلكية
(فران�س تيليكوم Telesystem ،اخلدمات
الال�سلكية الدولية - Airtouch ،فودافون).
• ف��ن��ادق هيلتون ،م��اري��وت ،و�أف�ضل
ال��ف��ن��ادق ال��غ��رب��ي��ة م��ث��ل ه����وارد ج��ون�����س��ون،
�سوفيتيل ،فندق كراون بالزا� ،أك��ور ،رمادا،
�إنرتكونتيننتال).
• الت�صنيع (تيمكني ،جرنال الكرتيك،
 ،LNMفليك�سرتونيك�س ،هول�سيم ،الفارج ،
هايدلربغ).
• امل��ن��ت��ج��ات اال���س��ت��ه�لاك��ي��ة (ب��روك�تر
وغامبل ،و�شركة يونيليفر ،هنكل ،كوجليت
ب��امل��ول��ي��ف ،ك���راف���ت ،ك��وك��ا ك����وال ،و���ش��رك��ة
بارماالت ،دانون).
• �سال�سل ال��ب��ي��ع بالتجزئة (م�ت�رو،
 ،Delhaizeكارفور ،كورا ،بيال.)Selgros ،
وتعترب هولندا والنم�سا وفرن�سا و�أملانيا
و�إي��ط��ال��ي��ا وال��والي��ات امل��ت��ح��دة على ال��ت��وايل
ال�شركاء الرئي�سيني م��ن حيث اال�ستثمار
الأجنبي يف رومانيا.
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عام 2015

هل يتنازل العالم
عن الغذاء األحمر؟

مؤخرا ما أسمته بأزمة الغذاء املركبة ،وقال بعضها
تداولت بعض وسائط اإلعالم الدولية،
ً
إن عام 2013م سيشهد وقائع تلك األزمة ،إما يف منتصفه أو قبيل نهايته.
الستقصاء األمر اطلعت «تداول» على عدة تقارير ،اتضح من خاللها أن حتديد عام 2013م
مؤكدا ،وأن األعوام الثالثة املمتدة من العام احلالي 2013م
كمجال زمني لوقوع األزمة ليس
ً
حتى عام 2015م ،مشتركة يف هذا األم��ر ،وأن املنظمات العاملية املختلفة تسعى إلى إحداث
وعي قوي ،مبا ميكن أن يكون عليه العالم ،لو سارت األمور يف مسيرتها احلالية جتاه مستنقع
األزمة املركبة ،كما حتاول إيجاد بدائل غذائية إلطعام ماليني األفواه اجلائعة.
التقرير التالي يستعرض محاور األزمة وتفاعالتها املستقبلية ،واجتاه العالم للبحث عن
نظرا ملا تسببه من
بديل لألغذية احلمراء(اللحوم) ،والتي باتت تشكل
ً
اقتصادا ً
قائما بذاته ً
ارتفاعات متزايدة يف أزمة الغذاء العاملية.
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الأمم املتحدة هي �صاحبة التحذير الأول من
ن�شوب الأزم��ة الدولية الغذائية عام 2013م ،من
خ�لال منظمة الأغ��ذي��ة وال��زراع��ة(ال��ف��او) التابعة
لها ،حيث ن�شرت م�ؤخ ًرا على ل�سان كبري اخلرباء
االقت�صاديني يف املنظمة عبدالر�ضا عبا�سيان
ت�صريحا ق��ال فيه �إن معدل احتياطي الواليات
ً
املتحدة م��ن ال���ذرة انخف�ض ب�شكل تاريخي �إىل
 ،%6.5و�أنه يتوقع �أن ت�ستهلك �أمريكا هذا املخزون
يف العام املقبل ،م�ضي ًفا �أن �أ�سباب هذا االنخفا�ض
يف �إنتاج ال��ذرة تعود �إىل موجات الطق�س احلار
واجلفاف التي ع�صفت بالبالد يف .2012
ك��م��ا �أن ان��خ��ف��ا���ض م�ستوى �إن��ت��اج احل��ب��وب
يف ال���والي���ات امل��ت��ح��دة و�أوك���ران���ي���ا وغ�يره��م��ا من
بلدان العامل العام اجل��اري �أدى �إىل ت�آكل معدل
احتياطياتها وانخفا�ضها �إىل �أدنى م�ستوى لها منذ
.1974
وم��ع انخفا�ض احتياطيات احلبوب العاملية
ب�شكل خطري ،ف�إن الأمر ينذر ب�أزمة اجلوع الكربى
يف جميع �أنحاء العامل يف 2013م.
وق��ال��ت منظمة ال��ف��او �إن ال��ع��امل ق��د �شهد
ا�ضطرابات لأ�سباب تعود لنق�ص الغذاء ،والعدوان
امل�سلح مل يعد التهديد الرئي�سي مل�ستقبل ال�شعوب،
ولكن التهديدات امللحة لهذا القرن باتت تتمثل يف
تغري املناخ والنمو ال�سكاين ونق�ص املياه وارتفاع
�أ�سعار املواد الغذائية.
كما �أ�شارت املنظمة �إىل �أن العامل ال ينتج بقدر
ما ي�ستهلك ،و�إن هذا هو ال�سبب الذي يكمن وراء
انخفا�ض احتياطيات العامل من احلبوب وامل��واد
مو�ضحا �أن ا�ستهالك العامل من الغذاء
الغذائية،
ً
تزايد ب�شكل كبري.
وت�شري بيانات منظمة الأغذية والزراعة التي
ن�شرتها م�ؤخ ًرا �إىل �أن  870مليون ن�سمة يعانون من
�سوء التغذية ،و�أن �أزم��ة الغذاء �آخ��ذة بالتفاقم يف
منطقة ال�شرق الأو�سط و�إفريقيا.
 9مليارات ن�سمة بحاجة �إىل طعام
وق��د �سبق ه��ذا التحذير ال�����ص��ادر م��ن الأمم
املتحدة ،حتذيرات �أخرى مماثلة ،جرت مناق�شتها
على طاولة م�ؤمتر نظمته م�ؤ�س�سة ت�شاتام هاو�س
البحثية يف لندن ،ح�ضره خرباء يف جمال الزراعة
وعلماء ورج��ال �أعمال وجماعات �ضغط ووا�ضعو
�سيا�سات ،ملناق�شة كيفية �إط��ع��ام �سكان الكوكب
الآخذين يف التزايد دون ا�ستنفاد موارد الأر�ض -
�إذا كان هذا ممك ًنا يف املقام الأول.
وقال عدد من املجتمعني �إن امل�ستويات احلالية
للإنتاج الغذائي � -إذا ما �أديرت على نحو �أف�ضل -
ميكن �أن تكفي اجلميع.
واعرتفوا � ً
أي�ضا ب�أن الكثري من النا�س يف جميع
�أنحاء العامل يعانون بالفعل من اجلوع ،لكنهم �أكدوا

 12مليون نسمة بحاجة
إلى مساعدات في القرن اإلفريقي
تذهب تقديرات �إىل �أن �أك�ثر من  12مليون
ن�سمة يف حاجة �إىل م�ساعدات �إن�سانية يف منطقة
القرن الإفريقي ،وذلك ح�سبما �أورده تقرير ملكتب
الأمم املتحدة لتن�سيق ال�ش�ؤون الإن�سانية.
وق���د ت����أث���رت ك���ل ب���ل���دان ال���ق���رن الإف��ري��ق��ي
(ال�صومال و�إثيوبيا وكينيا وجيبوتي) و�إن كان
ال�صومال �أ�شدها ت�ضر ًرا� ،إذ ت�شري التقديرات �إىل
�أن عدد الذين ت�ضرروا ب�شدة و�صل �إىل  4.8ماليني
يف �إث��ي��وب��ي��ا ،و 3.7م�لاي�ين يف ك��ل م��ن ال�صومال
وكينيا ،و� 165أل�� ًف��ا يف جيبوتي .ويف ال�صومال،
�أعلنت الأمم املتحدة حالة املجاعة يف  29يوليو
 2011يف منطقتني من جنوب البالد ،وذلك ب�سبب
الرتاجع احلاد يف �إمكانيات احل�صول على الغذاء
و�سوء التغذية احلاد ومعدالت الوفيات ،واملنطقتان هما باكول (تعتمد على الإنتاج الزراعي الرعوي)
وكل �أجزاء �شابيلي ال�سفلى.
و�أعلنت حالة املجاعة يف ثالث مناطق �أخرى يف �أوائل �أغ�سط�س :مقاطعتي بلكاد وكدايل يف �شابيلي
الو�سطى وم�ستوطنات النازحني وامل�شردين داخل ًيا يف ممر �أفجوي ومقدي�شو .وفاق املعدل العاملي ل�سوء
التغذية احلاد يف بع�ض املناطق  40يف املائة بني الأطفال يف �أعمار من �ستة �أ�شهر �إىل خم�سة �أعوام.
و�أ�صبحت كل املناطق اجلنوبية الأخرى حال ًيا يف حالة طوارئ �إن�سانية ،وهي املرحلة التي ت�سبق
املجاعة ،وهي معر�ضة خلطر ال�سقوط يف براثن املجاعة بالنظر �إىل توقع انخفا�ض الأمطار دون املعتاد
يف املو�سم الرئي�سي للأمطار و�ضعف �إمكانيات و�صول املنظمات الإن�سانية.
وت�شتمل املناطق الأخرى التي تبعث على بالغ القلق يف القرن الإفريقي ،على �شمال �إثيوبيا وجنوبها
وجنوبها ال�شرقي و�شمال �شرق كينيا وجنوبها ال�شرقي وخميمات الالجئني يف جيبوتي و�إثيوبيا وكينيا.
�أن هذه الق�ضية ال تتعلق بنق�ص الغذاء ،و�أ�شاروا
ب���د ًال م��ن ذل��ك �إىل ا�ستخدام كميات ك��ب�يرة من
املنتجات ال�صاحلة للأكل لتغذية احليوانات �أو �إنتاج
الوقود احليوي� ،أو تركها حتى تف�سد �أثناء التخزين
�أو تذهب �سدى.
وقال رئي�س ال�صندوق الدويل للتنمية الزراعية
(�إي���غ���اد) ك��ان��اي��و ن��وان��زي ،خ�لال اج��ت��م��اع مائدة
م�ستديرة مع �صحفيني يف لندن� :إن «هناك ما يكفي
من الغذاء يف العامل لإطعام كل رجل وامر�أة وطفل،
مع ذلك ف���إن ثلث الغذاء ال��ذي يتم �إنتاجه يذهب
���س��دى ،و 57باملائة م��ن ال��غ��ذاء املنتج ال ي�ستهلك
كطعام .هناك ما يكفي من الغذاء لإطعام كل فم،
لكن الق�ضية تكمن يف الو�صول �إىل الغذاء».
ويف ن��واح كثرية ،يعتمد توافر الغذاء وفر�ص
الو�صول �إليه على �أمن��اط اال�ستهالك .فاملعروف
�أن الوجبات الغذائية التي حتتوي على الكثري من
اللحوم ت�ستنفد امل��وارد ،نظ ًرا لتخ�صي�ص كميات
كبرية من احلبوب وامل��زارع لرتبية املوا�شي ،بد ًال

من ا�ستغاللها لزراعة املحا�صيل
الغذائية.
ب��ل �إن �أح��د املتحدثني يف ت�شاتام
هاو�س ذهب �إىل حد و�صف الأبقار والأغنام
ب�أنها «تقنيات غري فعالة وبائدة» لتحويل الغذاء �إىل
حلوم.
لكن عندما ت�صبح املجتمعات �أك�ث�ر ث���را ًء،
ف�إنها متيل �إىل تناول املزيد من اللحوم .وت�ستخدم
ال�صني ،على وجه اخل�صو�ص املزيد من احلبوب
وفول ال�صويا ك�أعالف لتلبية طلب ال�سكان املتزايد
على اللحوم ومنتجات الألبان.
تناول اخل�ضراوات
بطبيعة احل��ال ،ميكن �أن ي�أكل النا�س كميات
�أقل من اللحوم.
وك��ان معهد اال�ستهالك امل�ستدام يف جامعة
مان�ش�سرت قد ن�شر درا�سة حول �أنواع النظم الغذائية
ال�لازم��ة لكي تلبي اململكة املتحدة ح�صتها من
الهدف العاملي للحد من ظاهرة االحتبا�س احلراري
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أسواق عالمية
بحيث ال تتعدى درجتني مئويتني بحلول عام .2100
وقد وجدت الدرا�سة �أن النظم الغذائية الوحيدة
التي تقرتب من احلد من انبعاثات غازات الدفيئة
ب��ق��در ك��اف ت�شمل م�ضاعفة كمية اخل�����ض��راوات
امل�ستهلكة ح��ال�� ًي��ا يف اململكة امل��ت��ح��دة ،ويف نف�س
ال���وق���ت احل���د ب�����ش��دة م���ن ا���س��ت��ه�لاك ال��ل��ح��وم.
وق���ال���ت �أل���ي�������س ب����وز �إح������دى م����ؤل���ف���ي ال���درا����س���ة
ل�شبكة الأن��ب��اء الإن�سانية (�إي��ري��ن)� :إن املطلوب
�أك���ث��ر م����ن جم�����رد الإق�����ن�����اع ب��احل�����س��ن��ى جل��ع��ل
ال��ن��ا���س ي��ق��دم��ون ع��ل��ى ه���ذا ال��ن��وع م��ن التغيري.
و�أ���ض��اف��ت �أن «ه���دف ال��درج��ت�ين املئويتني �صعب
امل���ن���ال ج����دً ا م���ن ح��ي��ث احل���د م���ن االن��ب��ع��اث��ات،
وب��ال��ت��ايل ل��ن ن��ك��ون ق��ادري��ن على حتقيقه مبجرد
الإيعاز �إىل النا�س بال�سري يف االجتاه ال�صحيح .بل
�سيتطلب ذل��ك جمموعات كاملة من ال�سيا�سات،
م���ن الإن���ت���اج �إىل اال���س��ت��ه�لاك ،ال��ت��ي ي��ج��ب �أن
تت�ضمن التنظيم ال��ق��ان��وين وامل��ع��اي�ير �أي�ض ًا».
وميكن للمرء ،من الناحية النظرية� ،إقناع النا�س
ب�أن ي�صبحوا نباتيني ،والق�ضاء على �إهدار و�إ�ضاعة
الغذاء� ،أو �إعادة توزيع الأطعمة املوجودة ،ولكن كل
واحد من هذه اخليارات �سيواجه عقبات كبرية.
و�أ���ش��ار متحدثون �آخ����رون �إىل �أن التكثيف
امل�ستدام للزراعة �سيكون �أك�ثر فعالية وحتقيقه
�أ�سهل على �أر�ض الواقع.
التكثيف امل�ستدام
ويريد دعاة تكثيف
الزراعة على نحو
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م�ستدام حل هذه امل�شكلة من خالل تطبيق العلم
 على �سبيل املثال ،من خالل تربية املا�شية الأكرثكفاءة من حيث حتويل املوارد �إىل حلوم �أو �ألبان.
وهناك بالفعل دجاج ميكن �أن ينمو حتى ي�صل
كيلوغراما
كيلوغراما �إذا �أكل 2.9
وزنه �إىل 1.8
ً
ً
من الأع�لاف  -بن�سبة حتويل تبلغ  - 1.6بينما
كان �إنتاج طيور بنف�س احلجم يحتاج �إىل 7.2
كيلوغرامات يف املا�ضي .ويتوقع العلماء خف�ض
ن�سبة التحويل �إىل  1.2يف غ�ضون ال�سنوات
القليلة املقبلة.
وق��د تخطى علماء �آخ���رون ه��ذه املرحلة ،يف
حماولة للتخل�ص من «التقنيات البائدة» املتمثلة
��ام��ا ،و�إن���ت���اج ال��ل��ح��وم يف
يف ح��ي��وان��ات امل����زارع مت ً
املختربات با�ستخدام اخلاليا اجلذعية الع�ضلية.
وقد �أنتج فريق يف هولندا ما يكفي من هذه «اللحوم»
ل�صنع همربغر ي�صل ق��ط��ره �إىل �سنتيمرتين.
ويقولون �إن منتجهم ال يتطلب �إال ج��ز ًءا �صغ ًريا
من الأر���ض واملياه والطاقة الالزمة لإنتاج اللحوم
التقليدية .ولكن الأ�سئلة املتبقية هي كم �ستكلف
هذه العملية ،وما �إذا كان من املمكن �إقناع النا�س
ب�أكله.
ومل تكن جميع الأفكار املطروحة قائمة على
التكنولوجيا الفائقة ،بل ميكن تطبيق بع�ضها على
املزارع ال�صغرية.
ومي��ك��ن ا���س��ت��خ��دام ال���زراع���ة ب���دون ح��راث��ة
لزيادة الغلة وتقليل املدخالت.
ك��م��ا ت�����س��ت��خ��دم «ج���رع���ات»
ال�����س��م��اد امل�ستهدفة ل��زراع��ة
ن����ب����ات����ات ف�����ردي�����ة ك��م��ي��ة
�أ����س���م���دة �أق������ل م����ن ت��ل��ك
امل�ستخدمة ل���زرع حقول
ب�أكملها ،وبالتايل

حت��د م��ن التكاليف وا���س��ت��خ��دام الطاقة وال�ضرر
البيئي .كما �أن ر���ش املبيدات على ال��ب��ذور ،بد ًال
من ر�ش املحا�صيل ب�أكملها �أ�سلوب �أك�ثر كفاءة.
ويعمل املتخ�ص�صون يف الزراعة �أي�ض ًا على �إنتاج
�أ���ص��ن��اف �أف�ضل م��ن النباتات ،مب��ا يف ذل��ك تلك
الأكرث مقاومة للجفاف� ،أو الأكرث حتم ًال للملوحة،
�أو الأف�ضل من حيث القيمة الغذائية .ورغ��م �أن
بع�ض هذه الأ�صناف تخرج من ال�شركات الزراعية
الكربى ويجري تطويرها بغر�ض حتقيق �أرباح ،ف�إن
البع�ض الآخر نتاج عمل امل�ؤ�س�سات البحثية العامة،
�سوا ًء يف البلدان املتقدمة �أو النامية.
وميكن حتقيق بع�ض هذه التح�سينات من خالل
الرتبية التقليدية دون تعديل وراثي ،على الرغم من
اعرتافنا ب�أن هذا ال ينطبق عليها جمي ًعا.
كما �أن التعديل ال��وراث��ي �سيكون ���ض��رور ًي��ا
لإدخ���ال ما يعترب التح�سني الأه��م على الإط�لاق،
وهو املحا�صيل امل�صممة ال�ستخدام كميات �أقل من
الأ�سمدة.
وقال بع�ض احلا�ضرين بامل�ؤمتر �إن «الأ�سمدة
غري الع�ضوية �أ�صبحت مكلفة على نحو متزايد،
كما �أنها تنتج ال��غ��ازات الدفيئة ،ولكن الأ�سمدة
الطبيعية � ً
أي�ضا تنتج هذه ال��غ��ازات .لذا ف���إذا كنا
�سننتج املزيد من الغذاء يف امل�ستقبل ،يجب �أن جند
ال�سبل ال�ستخال�ص النيرتوجني من الغالف اجلوي
بوا�سطة النباتات نف�سها ،ونرتكها تثبت النيرتوجني
وت�ستهلك ما حتتاج �إليه ،وهذا هو الأمل املن�شود.
ال �أ�ستطيع �أن �أ�صدق �أنه بالإمكان حتقيق ذلك عن
طريق الرتبية االنتقائية ،بل عليك �أن جتد و�سيلة
لإدخ����ال البكترييا املثبتة للنيرتوجني يف ج��ذور
احل��ب��وب ...وه��ذه �ستكون عملية معقدة ج��دً ا من
عاما قبل �أن
الناحية الوراثية ،ورمبا ت�ستغرق ً 20
نتمكن من القيام بذلك».
وخ��رج امل���ؤمت��ر بتو�صية مفادها �أن��ه ال يوجد
حل �سحري� ،أو حل واحد مل�شكلة �إطعام العامل يف
امل�ستقبل .ب��ل �سيتطلب الأم���ر م��زي��ج�� ًا من
الأف���ك���ار  -بع�ضها تقليدي،
وبع�ضها م�ستقبلي ،وبع�ضها
على ن��ط��اق وا���س��ع ،وبع�ضها
على نطاق �ضيق  -ف�ض ًال عن
البحوث ون�شر املعرفة ،وتطوير
�سال�سل ال��ت��وري��د ،وم�ؤ�س�سات
التمويل من �أج��ل ال�سماح جلميع
املزارعني ب���إدارة �أعمالهم ب�أف�ضل
الطرق املربحة واملنتجة.
االجتاه امل�ضاد
م��ن جانبها تقول تقارير ملنظمة
الأغ��ذي��ة العاملية(فاو) �إن هناك عدة

البرامج االجتماعية يمكنها المساعدة
يف �أو�ضاع �أقل خطورة من املجاعة ،تتباين �آثار زيادة �أ�سعار الغذاء على خمتلف قطاعات
ال�سكان داخل البلد الواحد.
ففي الربازيل ،تذهب تقديرات درا�سة حديثة العهد للبنك �إىل �أن الفقراء يف املناطق الريفية
 مبا فيهم العاملون ب�أجر خ�سروا ب�سبب ارتفاع الأ�سعار يف عام � 2008أقل مما خ�سرته املجموعاتاملتو�سطة الدخل التي تكون عادة م�ستهل ًكا �صاف ًيا للغذاء يف املناطق الريفية .وكانت خ�سائر
الأغنياء �ضئيلة لأنهم ال ينفقون �سوى جزء �صغري من دخولهم على الغذاء .وتذهب تقديرات �إىل
�أن ما ي�صل �إىل ربع الزيادة الأولية يف �أعداد من ي�سقطون يف براثن الفقر املدقع ب�سبب زيادة
�أ�سعار الغذاء رمبا خفف من حدتها ارتفاع الأجور الذي يعزى �إىل زيادة �أ�سعار الغذاء.
وميكن �أن ت�ساعد ال�برام��ج االجتماعية على تخفيف بع�ض الآث���ار ال�سلبية على الفئات
الأ�ش ّد فق ًرا .ففي الربازيل ،يبدو �أن زيادة التحويالت للأطفال من خالل برنامج املنح العائلية
(التحويالت النقدية امل�شروطة) وللمنتفعني من برنامج معا�شات التقاعد غري الت�شاركية و�إعانات
العجز ملن ثبت عوزهم ،قد قلل من حجم �آثار زيادات �أ�سعار الغذاء على من يعانون الفقر املدقع.
�أ���س��ب��اب ل��ع��دم اليقني تدفع
�أ�سعار الغذاء يف االجتاه امل�ضاد،
منها على �سبيل املثال:
 ال ي��زال م�ستوى املخزونات العامليةً
منخف�ضا بدرجة تبعث على القلق.
ً
فن�سبة املخزونات مثال �إىل اال�ستهالك للذرة
تبلغ حال ًيا نحو  13يف املائة ،وهو �أقل م�ستوى لها
منذ �أوائل ال�سبعينيات ،وال تزال خمزونات القمح
والأرز (امل�ضروب) � ً
أي�ضا �أقل كث ًريا من م�ستوياتها
امل�سجلة يف �أواخر الت�سعينيات و�أوائ��ل العقد الأول
من القرن احلايل.
ومل��ا ك��ان حتقيق الغالل املتوقعة يف حد ذاته
يتو َّقف على الأح���وال اجلوية املعتدلة يف البلدان
امل�صدرة الرئي�سية ،فقد خلق انخفا�ض املخزون
يف الوقت الراهن و�ض ًعا ميكن �أن ي���ؤدي فيه �أي
انخفا�ض يف غالل املحا�صيل حتى ولو كان طفي ًفا
�إىل �آثار بالغة على الأ�سعار.
 وثمة عامل �آخر يزيد من ال�ضغوط الرافعةامل��ح��ت��م��ل��ة ع��ل��ى �أ���س��ع��ار ال����ذرة يتمثل يف حتويل
ا�ستخدامات الأرا�ضي الزراعية ومنتجاتها ل�صالح
�إنتاج الوقود احليوي.
ففي الأربعة الأ�شهر الأوىل من العام احلايل،
زاد الطلب على الذرة امل�ستخدمة يف �إنتاج الإيثانول
يف ال��والي��ات املتحدة  8يف امل��ائ��ة مقارنة بالفرتة
نف�سها من العام املا�ضي ،وقد ي�ستمر هذا االجتاه
بالنظر �إىل حالة عدم اليقني ال�سائدة يف �أ�سواق
الطاقة.
 كذلك ف�إن �أ�سعار بع�ض ال�سلع الأ�سا�سية مثلمنتجات النفط والأرز وال�سكر �سيكون لها �أي�ض ًا
�أثر كبري على التحركات العامة لأ�سعار الغذاء يف
الأ�شهر القادمة.
ويف يوليو املا�ضي ،زاد متو�سط �أ�سعار النفط

اخل���ام (ب��رن��ت)  10يف امل��ائ��ة ع��ن م�ستوياتها يف
فرباير.
ومن املرجح �أن تبقى �أ�سعار النفط م�ضطربة
يف الأجل الق�صري من جراء حالة عدم اليقني ب�ش�أن
االقت�صاد العاملي ،مقرتنة ب��الأو���ض��اع ال�سيا�سية
امل�ضطربة يف ال�شرق الأو�سط و�شمال �إفريقيا.
وق���د �أ َدّت امل��خ��اوف ب�����ش���أن ان��خ��ف��ا���ض غ�لال
حم�صول ق�صب ال�سكر عن املتوقع يف الربازيل �إىل
زيادة �أ�سعار ال�سكر  29يف املئة ،وبالنظر لأن ال�سكر
والزيوت النباتية ت�شكل نحو  50يف املائة من م�ؤ�شر
البنك الدويل لأ�سعار الغذاء ،من املمكن �أن تكون
لتقلب هذه الأ�سعار �آث��ار غري متوقعة على �أ�سعار
الأغذية يف الأ�شهر القادمة.
وف�ض ًال عن ذلك ،ف�إن الزيادة التي طر�أت يف
الآون��ة الأخ�يرة على �أ�سعار الأرز التي زادت  11يف
املئة يف الربع الأخري من العام املا�ضي ت ِّ
ُ�شكل حتو ًال
عن االنخفا�ض العام منذ فرباير ،وقد يكون لها �أثر
على م�ؤ�شرات �أ�سعار الغذاء يف الأ�شهر القادمة.
ويختلف انتقال �أث��ر تغريات الأ�سعار العاملية
�إىل الأ�سعار املحلية من �سلعة �أ�سا�سية لأخ��رى،
ويعتمد على عدة عوامل خا�صة بكل بلد على حدة،
مثل درجة تكامل الأ�سواق املحلية والدولية وظروف
النقل وال�سيا�سات الوطنية مثل �أ�سعار ال�ضريبة.
وب�سبب ه��ذه العوامل ،ف���إن تغريات الأ�سعار
املحلية تتفاوت تفاوت ًا وا�سع ًا فيما بني البلدان.
وق��د ت��راوح��ت تغريات الأ�سعار ال�سنوية للذرة يف
االثني ع�شر �شه ًرا الأخرية من زيادات تبلغ  100يف
املائة �أو �أكرث يف �أ�سواق كمباال ومقدي�شو وكيغايل،
�إىل انخفا�ضات تبلغ  19يف املائة يف بورت �أوبرن�س
ومدينة مك�سيكو �سيتي.
و�شهدت الأ�سعار املحلية للذرة الرفيعة زيادات
�سنوية ت�صل �إىل  180يف امل��ائ��ة يف ال�صومال

وانخفا�ضات قدرها  37يف املائة يف اخلرطوم خالل
العام املن�صرم.
ويف الفرتة نف�سها ،تراوحت تغريات الأ�سعار
للفا�صوليا احلمراء من زيادة قدرها  130يف املائة
يف هندورا�س �إىل انخفا�ض ق��دره  11يف املائة يف
غوادااليارا باملك�سيك.
كما تقلبت �أ�سعار الأرز من زيادة ن�سبتها  25يف
املائة يف كولومبيا �إىل انخفا�ض ن�سبته  16يف املائة
يف �أ�سواق الربازيل.
ارتفاع الأ�سعار املحلية
كما �أ�شارت منظمة الأغذية العاملية �إىل ارتفاع
الأ�سعار املحلية لبع�ض ال�سلع الغذائية الأ�سا�سية
ارتفاعا حادًا يف �أمريكا الو�سطى واجلنوبية و�شرق
ً
�أفريقيا.
فقد زادت �أ�سعار الذرة يف كثري م��ن بلدان
�أم��ري��ك��ا ال��و���س��ط��ى واجل��ن��وب��ي��ة خ�ل�ال ال��ف�ترة بني
�أبريل ويونيو  ،2011مما يعك�س انتقال �أثر ارتفاع
الأ�سعار العاملية يف الفرتات ربع ال�سنوية ال�سابقة
واالنخفا�ض املعتاد يف الإمدادات املحلية بني موا�سم
احل�صاد ،وكذلك زيادة الطلب على الذرة البي�ضاء
املنتجة حمليا ال��ت��ي ُت�ستخدَ م ب��دي�لا ع��ن ال��ذرة
ال�صفراء امل�ستوردة يف الأعالف.
وكانت �أكرب زيادة يف اجلمهورية الدومينيكية
( 82يف املائة) وكولومبيا ( 25يف املائة) وغواتيماال
( 23يف املائة) وبنما ( 22يف امل��ائ��ة) .وباملقارنة
مب�ستوياتها قبل عام يف يونيو املا�ضي.
ك��م��ا زادت �أ���س��ع��ار ال����ذرة زي����ادة ك��ب�يرة يف
اجلمهورية الدومينيكية ( 92يف املائة) وهندورا�س
( 88يف املائة) والربازيل ( 78يف املائة) وغواتيماال
( 77يف املائة) وكو�ستاريكا ( 29يف املائة).
ويف حماولة خلف�ض الأ�سعار ،ر�صدت غواتيماال
على �سبيل امل��ث��ال ،خم�ص�صات ال�سترياد ال��ذرة
البي�ضاء معفاة من ال�ضرائب يف الفرتة من يونيو
�إىل دي�سمرب من عام .2011
ويف هندورا�س وبنما ،زاد �سعر الفا�صوليا -
وهي مكون مهم �آخر يف النظام الغذائي املحلي-
 130يف املائة و 60يف املائة على التوايل بني �أبريل
ويوليو .2011
ويف مناطق و�سط �آ�سيا وجنوبها و�شرقها،
ا�ستقرت الأ�سعار املحلية للأرز والقمح �أو تراجعت
يف �أ�سواق كثرية خالل ربع العام املنتهي يف يونيو.
غ�ير �أن���ه يف بع�ض ال��ب��ل��دان ،ظلت م�ستويات
الأ�سعار �أعلى كث ًريا باملقارنة مبا كانت عليه يف
الوقت نف�سه من العام املا�ضي ،فقد ارتفعت �أ�سعار
الأرز يف باك�ستان ( 23يف املائة) ،وقفزت �أ�سعار
القمح يف جمهورية قرغيز ( 81يف املائة) وجورجيا
( 38يف املائة) و�سري النكا ( 36يف املائة) ومنغوليا
( 32يف املائة).
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تنشيط السياحة بني دول الخليج

استثمار الفرص الضائعة..
هل حان وقته؟
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يف الدول العربية التي تعرضت ألحداث سياسية عصيبة،
تدنت معدالت السياحة بشكل واضح ،وأضحى بعضها غير
مؤهل الستقطاب السائحني ،ما يطرح سؤالاً قد يبدو غري ًبا
بعض ال �ش��يء :ه��ل ب��وس��ع ال ��دول اخلليجية أن تنتهز هذه
الفرصة ،وتسد النقص السياحي احلاصل ،بأن تطرح نفسها
اً
بديل لتلك الدول املتضررة ،من األحداث التي متر بها ،وتنجح
يف استقطاب السائحني إلى دولها املختلفة؟
السطور التالية حت��اول اإلج��اب��ة على ه��ذا ال�س��ؤال ،وما
يتبعه من أسئلة تتعلق بطبيعة دول اخلليج ،والعالقات البينية
التي جتمعها يف هذا املجال ،ومدى ما متتاز به من مقومات
سياحية ،وغيرها من محاور أخرى.
يرى باحثون �أكادمييون منهم علي بن ها�شم القحطاين �أنه حتى �أوائل
الت�سعينيات  -وبا�ستثناء دبي والبحرين  -مل تكن احلكومات يف اخلليج تويل اهتما ًما
لقطاع ال�سياحة العتبارات عديدة منها ال�سيا�سية ومنها االجتماعية واالقت�صادية ،ومنها
املتعلق باملنتج ال�سياحي اخلليجي ذاته.
ويقول �إن تلك االعتبارات جعلت من ال�صعب �أن تو�ضع منطقة اخلليج على خارطة ال�سياحة
العاملية ،كون اخلليج مل يكن معرو ًفا لدى ال�سائحني �إال �أنه منطقة حمفوفة باملخاطر؛ حيث كان اخلليج
م�سرح حرب نتيجة حرب اخلليج الأوىل طوال عقد الثمانينيات ،ثم حرب اخلليج الثانية ،والتي جعلت من
ال�صعب على كافة احلكومات يف دول اخلليج ال�ست �أن تعطي اهتما ًما لل�سياحة ،ف�ضلاً
عن �أن جميع الدول املعروفة بت�صدير ال�سائحني مثل �أمريكا ودول �أوروبا واليابان
كانت على الدوام طوال �أيام حرب اخلليج الأوىل والثانية حتذر �سائحيها من
الذهاب �إىل اخلليج ،بل �إن دوال بعيدة عن �أر�ض ال�صراع وعريقة يف
ال�سياحة مثل م�صر ت�أثرت �سياحتها مبا كان يجري يف اخلليج.
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ثم هناك �أ�سباب اجتماعية � ً
أي�ضا لعدم االهتمام
خليج ًيا بال�سياحة يف ال�سنوات املا�ضية ،فاملعروف
عن الدول اخلليجية �أن جمتمعاتها من املجتمعات
املحافظة التي تتم�سك بعاداتها وتقاليدها ،والتي
خ�صو�صا
ترى يف ال�سياحة ما قد يخد�ش حياءها
ً
بع�ض نوعيات من ال�سائحني؛ لذلك عمدت معظم
دول اخلليج �إىل و���ض��ع ال��ق��ي��ود على ال��ت���أ���ش�يرات
ال�سياحية؛ ومنها اململكة التي مل تكن ت�صدر �أية
ت���أ���ش�يرات بغر�ض ال�سياحة،
وي��ق��ت�����ص��ر الأم�����ر ف��ق��ط على
ت�أ�شريات احلج والعمرة التي
ت�صدر للم�سلمني فقط.
�أم����������ا ع����ل����ى اجل����ان����ب
االق��ت�����ص��ادي ،ف�����إن ال��ط��ف��رة
ال��ن��ف��ط��ي��ة وارت���ف���اع ع��ائ��دات
النفط التي تراكمت لدى دول
اخلليج ط��وال الثمانينيات مل
تكن حتفزها �إىل فتح �أ�سواقها
�أم��ام ال�سائحني ،فهي مل تكن بحاجة �إىل م�صادر
دخل �إ�ضافية من ال�سياحة.
لكن مع بداية عام 1992م  -وبعد انتهاء حرب
اخلليج الثانية  -ب��د�أت تتعاىل الأ���ص��وات ب�ضرورة
االه��ت��م��ام بال�سياحة ،و�أن مب��ق��دور دول اخلليج
�أن حتقق نتائج اقت�صادية ج��ي��دة م��ن وراء هذا
القطاع،وذلك بعد �أن تعر�ضت بع�ض دول اخلليج
ملعاناة اقت�صادية ج��راء ت�أثري احل��روب ،يف الوقت
الذي بد�أت انهيارات �أ�سعار النفط وبالتايل تراجع
العائدات النفطية �إىل حد كبري.
من هنا ظهرت الإم���ارات والبحرين كتجارب
�سياحية نامية خا�صة دبي التي متكنت منذ �إن�شاء
جمل�س ترويج ال�سياحة عام 1989م من حتقيق نتائج
جيدة �سياح ًّيا؛ حيث بد�أت ُت ِع ُّد برامج �سياحية وتن�شئ
العديد من الفنادق وال�شقق املفرو�شة ،وخالل ع�شر
�سنوات متكنت دبي من �أن ت�صبح مدينة �سياحية
رائدة يف اخلليج،وح�سب الإح�صاءات املتوفرة ف�إن
عائدات ال�سياحة يف دبي جتاوزت  4مليارات درهم
وجتاوز عدد ال�سائحني  3ماليني �سائح.
وي�شري القحطاين �إىل تقرير ���ص��در م���ؤخ�� ًرا
عن «جمل�س ال�سفر وال�سياحة العاملي»� ،أ�شار �إىل
�أن قطاع ال�سفر وال�سياحة �ساهم بن�سبة  %14يف
االقت�صاد الإم��ارات��ي خ�لال العام املا�ضي ،2012
متجاو ًزا املتو�سط العاملي وقدره .%9
و�أن �أن�شطة القطاع حققت عوائد مبا�شرة وغري
مبا�شرة بلغت  193.6مليار درهم لإجمايل الناجت
املحلي لدولة الإم��ارات يف العام  ،2012ويتوقع �أن
ترتفع هذه امل�ساهمة بن�سبة  %3.2يف العام اجلاري.

أزمة السياحة العالمية
الحالية فرصة سانحة لدول
الخليج لتصبح مراكز سياحية
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دول الخليج تمتاز بعوامل جاذبة
أهمها إغراء السائحين بتجارب
مغايرة لما ألفوه

ا�ستثمار الفر�ص
كذلك ترى الكاتبة االقت�صادية منال بنت عامر
املنجومي �أن الأزمة احلالية التي متر بها ال�سياحة
العاملية خا�صة يف البلدان العربية ،ت�شبه �إىل حد كبري
ما حدث عام 2008م �إب��ان الأزم��ة املالية العاملية،
حيث ت�ضررت وج��ه��ات �سياحية يف و�سط و�شرق
و�شمال �أوروب��ا ب�شكل خا�ص ،فيما �سجلت �إفريقيا
من ًوا بن�سبة � .%5أما يف الأمريكيتني ،حيث انخف�ضت
ن�سبة ال�سياح  ،%5فقد عادت منطقة الكاريبي �إىل
النمو يف الأ�شهر الأخرية من عام 2011م،لتوا�صل
ما بد�أته من منو عام 2009م
وتعتقد املنجومي �أن هناك ج��وان��ب �إيجابية
يف الأزم��ة الراهنة التي متر بها �صناعة ال�سياحة,
فاالنتعا�ش الكبري الذي حدث خالل ال�سنوات القليلة
املا�ضية نتج عنه عمليات بناء و�إقامة م�شروعات
ب�شكل مفرط, كما نتج عنه م�����ض��ارب��ات �ضخمة
بالن�سبة لأ�سعار العقارات ولذلك قد تكون هناك
عودة لنوع من االعتدال والر�شاد.
كما �أن الوقت الراهن فر�صة كبرية للتفكري يف
تنويع املنتج ال�سياحي �أو البحث عن �أ�سواق جديدة
�أو التفكري ب�شكل ا�سرتاتيجي طويل املدى يف خطط
امل�ستقبل.

كما �أن الأزم���ة �أدت � ً
أي�ضا �إىل الرتكيز على
�أه��م��ي��ة دور احل��ك��وم��ات وك��م��ث��ال ع��ل��ى ذل���ك ف���إن
اال�ستثمار الفندقي انخف�ض ب�شكل حاد للغاية عما
ك��ان عليه الأم���ر قبل ع��ام م�ضى, وكنتيجة لذلك
�أ�صبحت التنمية ال�سياحية معتمدة �أك�ث�ر على
التمويل احلكومي وكذلك احل�صول على �ضمانات
من احلكومة.
وقالت املنجومي �إن �صناعة ال�سياحة وال�سفر
ميكن �أن تكون ج���ز ًءا م��ن احل��ل بالن�سبة للأزمة
العاملية والعربية � ً
أي�ضا ،وميكنها �أن تدعم خطط
التحفيز املالية ق�صرية امل��دى وب�شكل خا�ص تلك
الهادفة �إىل �إيجاد وظائف كما تقوم اخلطط طويلة
امل��دى بتحويل االقت�صاد �إىل �صديق للبيئة �أو ما
ي�سمى االقت�صاد الأخ�ضر.
وميكن لدول اخلليج ا�ستثمار تلك الفر�صة من
خالل الدعوة �إىل اتخاذ �إج��راءات �سريعة ملواجهة
الأزم���ة الراهنة مثل ال�تروي��ج ال�سياحي وتب�سيط
الإجراءات واللوائح و�إقامة البنية الأ�سا�سية وتر�شيد
ال�ضرائب لت�شجيع ال�شركات على اال�ستثمارات ،كما
�أن للحكومات دو ًرا كب ًريا يف هذه الإجراءات.
مميزات �سياحية
م��ن جانبها ت��رى الكاتبة االقت�صادية فائزة
البلو�شي �أن كث ًريا من الدول اخلليجية متتاز بالعديد
م��ن ال��ع��وام��ل ال��ت��ي جت��ع��ل منها م��ن��اط��ق �سياحية
يق�صدها الكثري م��ن ال���دول العاملية ،وم��ن ذلك

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

امتالكها مقومات �سياحية عديدة ،فاململكة مثلاً
ت�ضم الكثري من الأماكن الدينية التي ت�ستقطب �أكرث
من مليوين حاج يف مو�سم احلج والآالف على مدار
العام لأداء العمرة ،بالإ�ضافة �إىل مناطق طبيعية
عديدة يف �أَ ْبها وع�سري ،كما متتلك «�سلطنة عمان»
مقومات هائلة تتوفر يف القالع واحل�صون التاريخية،
وكذلك احلال يف «الإمارات» حيث احلداثة والعمران
وال�شواطئ ،والأم���ر ذات��ه يتوفر يف الكويت وقطر
وتظل جتربة البحرين يف االنفتاح مبك ًرا على العامل
جديرة ب�أن يدفعها �سياح ًّيا �إىل الأمام.
كذلك ب�إمكان دول اخلليج اال�ستفادة من النمو
امل��ط��رد بحجم ال�سياحة العاملية ،حيث يتوقع �أن
يرتفع �إجمايل �إنفاق �سياح العامل بحلول عام 2020
�إىل  1300مليار دوالر .حيث ت�ؤكد توقعات منظمة
ال�سياحة العاملية ب�أن منطقة ال�شرق الأو�سط �ستكون
ثاين �أ�سرع معدل منو �سياحي بعد �شرق �أ�سيا.
� ً
أي�ضا مع تو�سع وتنوع املفهوم ال�سياحي ،مل تعد
ال�سياحة تقت�صر على اجلانب الرتفيهي ،فهناك
ال�سياحة الريا�ضية ،الت�سويقية ،ال�صحية ،البحرية،
الدينية والتثقيفية و�سياحة الأعمال.
كما متتاز دول اخلليج بتنوع يف الأماكن الأثرية
التاريخية اخلليجية والدينية ،والتي ت�شكل بحد
ذاتها ح�ضارة مغايرة عما �سواها من احل�ضارات
املتعارف عليها.
اخ��ت�لاف البيئة اخلليجية ع��م��ا ���س��واه��ا من
البيئات التي ج��رى العرف على زيارتها من قبل
ال�سائحني ُيعد ميزة � ً
أي�ضا لل�سياحة اخلليجية،
فمعظم ال�سائحني خ�لال ال�سنوات ملا�ضية كانوا
يركزون يف بحثهم عن امل�ساحة اخل�ضراء وبرودة
ال��ه��واء ،ف��غ��دت البيئة ال�صحراوية حم��ط �أن��ظ��ار
الأجانب منهم ،حيث دفئ �شواطئ اخلليج ووجود
م�صائد الأ���س��م��اك وط��ول ال�شواطئ وام��ت��داده��ا،
وات�ساع الرقعة ال�سهلية والرملية واجلبلية � ً
أي�ضا،
كلها متثل عنا�صر بيئة جاذبة للغري.
كذلك ميتاز اخلليج بزيادة املنتجعات والأماكن
ال�سياحية اجل��اذب��ة لل�سائحني ،وت��وف��ر اخلدمات

ال�����س��ي��اح��ي��ة وت��ن��وع��ه��ا من
حيث ت��ن��وع ال��ف��ن��ادق واملطاعم
والأ�سواق واملتاجر و�أماكن الرتفيه واللهو
الربيء�....إلخ.
�إ�ضافة �إىل تنوع وزي��ادة الفعاليات اخلليجية
م��ن م��ه��رج��ان��ات ت�سوق وت��رف��ي��ه و�أن�����ش��ط��ة �أ�سرية
وثقافية وت��راث��ي��ة ،و�إق��ام��ت��ه��ا على م���دار ال��ع��ام يف
خمتلف عوا�صم ومدن دول جمل�س التعاون ،وت�سهيل
الإج���راءات الأمنية ملنح الفيز وت�أ�شريات الدخول
يف معظم دول املجل�س ،وع��دم وج��ود �ضرائب على
املبيعات واخلدمات املقدمة ،الأمر الذي ي�ؤثر �إيجا ًبا
على اعتدال �أ�سعار ال�سلع واملنتجات واخلدمات التي
يحتاج �إليها ال�سائح.
ي�ضاف �إىل ما �سبق اال�ستقرار ال�سيا�سي والأمني
الذي تتمتع به دول املجل�س ،الأمر الذي ي�شيع
ج�� ًوا من االطمئنان وال�شعور بال�سالم
عند زيارة دول املنطقة�،إىل جانب

االنتعا�ش االقت�صادي الذي تعي�شه دول املجل�س الأمر
الذي ي�شكل عامل جذب لر�ؤو�س الأموال �سواء �أموال
امل�ستثمرين �أو الزائرين ممن ين�شدون رفاه العي�ش
وجودة اخلدمة املقدمة.
جهود للتطوير
يف درا�سته التاريخية لواقع ال�سياحة البينية
اخلليجية ،وجد الباحث علي القحطاين �أن هناك
جهودًا ك�برى ُبذلت لإيجاد �سياحة بينية متطورة
وكبرية ،و�إن كان ذلك ال ينفي �أن الو�ضع امل�ؤ�س�ساتي
لل�سياحة البينية اخلليجية �ضعيف ،ويفتقد للكثري
من �أ�شكال التن�سيق املتعارف عليها ،يف �أن�شطة
القطاع اخلا�ص ،با�ستثناء جلنة التن�سيق ال�سياحي
التابعة الحتاد الغرف اخلليجية.
وي�شري �إىل �أن دول املجل�س بادرت للتن�سيق يف
العديد من املجاالت التي متثل البنية التحتية لت�سهيل
ال�سياحة البينية فيما بينها ،وعلى �سبيل املثال:
• ت�سهيل التنقل ب�ين دول جمل�س التعاون
اخلليجي :حيث يحظى ت�سهيل تنقل مواطني دول
املجل�س بني الدول الأع�ضاء وان�سياب ال�سلع باهتمام
دول جمل�س التعاون ،منذ االجتماع الأول لأ�صحاب
ال�سمو وامل��ع��ايل وزراء الداخلية ،ن��ظ�� ًرا الرتباطه
امل��ب��ا���ش��ر وال��وث��ي��ق مب�صالح امل��واط��ن�ين ،ولتعزيز
الرتابط االجتماعي بينهم ،ودعم التجارة البينية،
كما �أن��ه �أح��د املقدمات الأ�سا�سية لتحقيق ال�سوق
اخلليجية امل�شرتكة ،وق��د اتخذ �أ���ص��ح��اب ال�سمو
واملعايل وزراء الداخلية العديد من القرارات يف هذا
املجال احليوي� ،أبرزها:

استثمار المهرجانات الصيفية
تو�صلت درا�سة قام بها م�ؤخ ًرا احتاد الغرف اخلليجية �إىل �أن املو�سم ال�سياحي يف
اخلليج يرتكز يف ال�شتاء ،وتقل ال�سياحة �إىل حد كبري يف بع�ض دول اخلليج ،بل وتكاد تنعدم
متاما يف ف�صل ال�صيف ب�سبب االرتفاع الكبري يف درجات احلرارة التي ت�صل �إىل  50درجة
ً
مئوية الأمر الذي يتعذر معه جميء ال�سياح ،بل �إن اخلليجيني �أنف�سهم يهربون �إىل اخلارج
يف ال�صيف يف جوالت �سياحية.
من هنا يعترب ف�صل ال�شتاء هو املو�سم الذي تكرث فيه املعار�ض وامل�ؤمترات ،فمن بني
ً 353
معر�ضا يف دول اخلليج خالل العام املا�ضي تقام  103منها يف الربع الأخري من العام وال
يقام �أي منها يف �شهري يوليو �أو �أغ�سط�س ،وهو ما ي�ؤثر على احلركة ال�سياحية يف اخلليج.
كما �أن معظم دول املجل�س تقيم مهرجانات يف ال�صيف يف نف�س الفرتة تقري ًبا يف
حماولة للحد من هجرة اخلليجيني والوافدين من ال�سفر �إىل اخل��ارج يف ال�صيف ،وقد
جنحت دبي وعمان وال�سعودية �إىل حد كبري يف ذلك من خالل مهرجانات ال�صيف التي
�أبقت �إىل حد كبري على الزخم ال�سياحي.
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قضية العدد
• االت��ف��اق على م��ب��د�أ تنقل امل��واط��ن�ين بني
ال��دول الأع�ضاء بالبطاقة ال�شخ�صية ،وذل��ك من
خالل التوقيع على اتفاقيات ثنائية ،يتنقل املواطنون
مبوجبها بالبطاقة الذكية.
• االتفاق على �إ�صدار الدول الأع�ضاء اجلواز
املقروء �آل ًيا ملواطنيها.
• رفع كفاءة العاملني يف املنافذ ،واحلر�ص
ع��ل��ى �أن ي��ك��ون��وا ع��ل��ى م�ستوى ج��ي��د م��ن التعامل
والت�أهيل ،وذل��ك من خ�لال التدريب امل�ستمر ،مع
توفري اخلدمات الالزمة يف املنافذ لتهيئة الظروف
املالئمة حل�سن الأداء والتعامل.
• زي��ادة عدد م�سارات و�سائط نقل الركاب،
للقدوم واملغادرة يف مراكز احلدود ،بحيث ت�ستوعب
ع��ددًا �أك�بر من و�سائط النقل يف وقت واح��د ،مما
ي�ساعد على ان�سياب حركة دخولها وخروجها.
• منح املرافقني ملواطني دول املجل�س ت�أ�شريات
الدخول من املنافذ بعد الت�أكد من �سريان �صالحية
جواز ال�سفر والإقامة.
• منح ت�أ�شريات دخ��ول للزيارة من املنافذ
للزوجات الأجنبيات القادمات برفقة �أزواج��ه��ن
من مواطني دول املجل�س� ،شريطة �أن يكون لديهن
�إقامات �سارية املفعول يف الدول املقيمات بها.
• تخ�صي�ص مم��رات ملواطني دول املجل�س
م���زودة بلوحات يف جميع املنافذ وذل���ك لت�سهيل
�إجراءات دخولهم ومغادرتهم.
* التعاون يف جمال املوا�صـالت:
• ال�سماح للناقالت الوطنية بالبيع املبا�شر
لتذاكر ال�سفر دون احلاجة �إىل وكيل عام �أو كفيل
حملي يف دول املجل�س.
• �إن�شاء مكتب م�شرتك ل��دول املجل�س لدى
منظمة الطريان املدين الدولية.
• تكثيف الرحالت اجلوية بني املدن الرئي�سية
بدول املجل�س.
• الدخول يف بولي�صة ت�أمني م�شرتكة لطائرات
الناقالت الوطنية مما مكن من توفري الكثري من
الأموال.
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• ال�شراء امل�شرتك لوقود الطائرات يف عدد
من املحطات يف �أنحاء العامل.
• �إعداد دليل تدريب و�إجراءات �أمنية موحدة
للناقالت الوطنية.
• التوقيع على عقد �إج���راء درا���س��ة اجل��دوى
االقت�صادية مل�شروع �إن�شاء �سكة حديد دول املجل�س
مع اال�ست�شاري الذي تقدر تكلفته بنحو  5.5مليار
دوالر.
• ال�سماح ملواطني دول املجل�س الطبيعيني
واالع��ت��ب��اري�ين مب��م��ار���س��ة ن�����ش��اط خ��دم��ات النقل
ب�أنواعه بدول املجل�س ومعاملتهم على قدم امل�ساواة
مع مواطني الدولة.
* يف جمال العمل الثقايف امل�شرتك
خا�صا
�أول���ت دول جمل�س ال��ت��ع��اون اه��ت��م��ا ًم��ا ً
بالعمل الثقايف امل�شرتك بني الدول الأع�ضاء نظرا
لأهميته يف تقوية الروابط االجتماعية وحققت يف
هذا املجال العديد من الإجن��ازات من بينها �إقرار
خطة التنمية الثقافية .كذلك مت �إ�صدار دليل موحد
للأدباء ،ون�شرة �إخبارية دورية عن الآثار واملتاحف
يف دول املجل�س و�إع��داد دليل للمخت�صني يف جمال
الآثار و�إق ــرار النظام املوحد حلماية حقوق امل�ؤلف
كنظام ا�سرت�شادي ،و�إقرار االتفاق املوحد بني الدول
الأع�ضاء والهيئات العاملة يف جمال التنقيب عن
الآث��ار ك�صيغة ا�سرت�شادية و�إع��داد نظام منوذجي
للآثار يف دول املجل�س.
كما مت �إقامة العديد من الفعاليات �ضمن العمل
الثقايف امل�شرتك يف عدد من جماالت الفن والأدب
وال�شعر وامل�سرح بالإ�ضافة �إىل املهرجانات واملعار�ض
اخلارجية ،وت�شكيل فرق م�شرتكة للتنقيب وامل�سح يف
جمال الآث��ار ،و�إقامة معر�ض دوري م�شرتك للآثار،
وتنظيم معار�ض الكتب والتن�سيق بني مواعيد �إقامتها
يف الدول الأع�ضاء ،وتكرمي الأدباء والكتاب والفنانني
واملخت�صني يف جمال الآثار يف دول املجل�س.
* ال�ع�م��ل امل��ؤ��س���س��ات��ي وال�ب�رام ��ج ال�سياحية
امل�شرتكة
يالحظ �أن كافة دول اخلليج �أن�ش�أت �إدارات

�أو هيئات حكومية معنية
بالن�شاط ال�سياحي وامل�شاركة
يف املعار�ض الدولية ال�سياحية يف
اخلارج،لكن تظل هناك عقبات تعرت�ض
اجل���ذب ال�سياحي اخلليجي �أب��رزه��ا ان��ع��دام
التن�سيق ال�سياحي بني دول اخلليج ،فكل دولة تروج
منفردة ملقوماتها ال�سياحية ،غري �أن ذلك ال يفيد
كث ًريا بعك�س لو جرى الرتويج ال�سياحي لدول اخلليج
ككل باعتبار اخلليج �إقلي ًما �سياح ًّيا واحدً ا.
فال�سائح الذي ي�أتي مثلاً من اليابان قاط ًعا �آالف
الأميال ال ميكنه �أن ي�أتي لزيارة دولة خليجية واحدة
ليومني �أو ثالثة ،وهنا ت�أتي العقبة الثانية التي تواجه
ال�سياحة اخلليجية وهي ق�ضية الت�أ�شرية ال�سياحية؛
فحتى الآن لي�س هناك ت�أ�شرية �سياحية واحدة بني
دول اخلليج ،وهو ما ي�ضع �صعوبة �أمام ال�سائح الذي
ي�أتي �إىل زيارة الإمارات مثلاً  ،ويريد الذهاب خالل
رحلته يف اخلليج �إىل البحرين �أو الكويت.
وقد �أدرك��ت دبي مبك ًرا مع �سلطنة عمان هذه
العقبة؛ ل��ذا ات��ف��ق ال��ط��رف��ان على منح ت�سهيالت
لل�سائحني للتنقل بني اجلانبني ب�سهولة ،ويبدو �أن
جلنة ال�سياحة اخلليجية التي ت�شكلت يف �إطار احتاد
غرف التجارة وال�صناعة اخلليجية بد�أت ت�ضع ذلك

ميكن اعتبار تد�شني برنامج التمويل الإ�ضايف الذي يطبقه �صندوق التنمية
العقارية مع البنوك ال�سعودية و�شركات التمويل والتطوير العقاري لتقدمي متويل
�إ�ضايف ملن يرغب يف ذلك ممن �صدرت املوافقة على �إقرا�ضهم خطوة �إ�سرتاتيجية
من خطوات ال�صندوق التي نهجها لتطوير �أ�ساليب الإقرا�ض وفتح الكثري من
الفر�ص �أمام املواطنني لتمكينهم من اال�ستفادة من قرو�ض ال�صندوق.
ومنذ بد�أ ال�صندوق يف �إطالق برامج هادفة من بينها نظام ال�ضامن الذي
قطاعا كب ًريا من املواطنني �أح�س�ست �أنه بد�أ يفكر خارج
جنح ب�شكل كبري وخدم ً
قيا�سا مبا اعتدناه من «الرمت» احلكومي
معقولة
ب�سرعة
ال�صندوق ،ثم بد�أ يطبق
ً
الذي �أنتج يف املحكيات العربية املثل ال�شهري «يوم احلكومة �سنة».

المهرجانات الصيفية  ..أفضل
فرصة لترويج دول الخليج سياحياً

يف �أبرز اهتماماتها درا�سة �إمكانية �إ�صدار ت�أ�شرية
�سياحية موحدة بني دول اخلليج وكذلك و�ضع �أول
دليل �سياحي موحد ،وت�صميم موقع للجنة ال�سياحة
اخلليجية ع��ل��ى �شبكة الإن�ت�رن���ت ،وامل�����ش��ارك��ة يف
املعار�ض ال�سياحية الدولية لت�سويق منطقة اخلليج
ككل كوجهة �سياحية واح��دة ،وتن�سيق التعاون مع
اجلهات التعليمية ب��دول املجل�س لتنظيم رحالت
�سياحية للطالب �إىل املعامل ال�سياحية اخلليجية،
وو�ضع خطط لتذليل كافة العقبات التي تعرت�ض
�صناعة ال�سياحة يف اخلليج.
مطالبات للتطوير
بالنظر �إىل حجم النمو االقت�صادي املتوقع
لل�سياحة اخلليجية يف حال ا�ستثمارها اجليد للو�ضع
العاملي والعربي ،تبقى هناك عدة مطالبات للنهو�ض

ب��واق��ع ال�����س��ي��اح��ة اخلليجية حتى
ميكنها حتقيق هذا الهدف.
وق���د ���ض��م��ت درا����س���ة ���ص��درت
م�ؤخ ًرا عن احتاد الغرف اخلليجية
عدة تو�صيات خا�صة بتطوير القطاع
ال�سياحي اخلليجي من �أهمها:
• ������ض�����رورة وج������ود خ��ط��ط
وا���س�ترات��ي��ج��ي��ات وط��ن��ي��ة و�أج��ه��زة
ر�سمية عالية امل�ستوى تهتم بتطوير القطاع ال�سياحي
وف ًقا لر�ؤية ع�صرية حديثة تقوم على ا�ستثمار املزايا
الن�سبية.
• على دول املنطقة وقطاعاتها اخلا�صة �إقناع
امل�ستثمرين اخلارجيني وم�شغلي الفنادق العامليني
و�صناديق �أو م�صارف التمويل دخول املنطقة وف ًقا
للمعطيات ال�سيا�سية والأمنية القائمة حال ًيا والآخذة
بالتح�سن ،عل ًما ب�أن امل�ستثمر الأجنبي يطلب �ضمان
ن�سبة ثبات يف منو ال�سوق ت�ستمر مل��دة ت�تراوح بني
 10و� 15سنة بغ�ض النظر عن �أي قلق قد يطر�أ يف
املنطقة.
• مراجعة قانون ملكية الأرا�ضي الذي يحظر
على الأجانب التملك ،حيث �إن هذا الواقع ي�شكل
عائ ًقا �أ�سا�س ًيا يف طريق النمو حيث يتوجب على

�إن خ��روج ال�صندوق من منطية الأنظمة املكتوبة ومعرفته ب�أن
ريا ،هذا اخلروج هو
الواقع املعا�ش يف �أ�سعار الأرا�ضي والبناء اختلف كث ً
البداية احلقيقية حلل م�شكلة الإ�سكان� ،أو لرفع ن�سبة املواطنني الذين
يتملكون م�ساكنهم.
�أمتنى �أن يحقق نظام التمويل الإ�ضايف الفائدة لكثري من املواطنني
الذين حالت ظروفهم املادية دون متكنهم من اال�ستفادة من قرو�ضهم
التي وافق عليها ال�صندوق منذ مدة ،و�أمتنى �أن تبادر بقية البنوك
باتباع البنكني اللذين انطلق بهما الربنامج حتى تعم الفائدة.
ال�صندوق يعدنا بالعديد من الربامج امل�ستقبلية التي �ست�ساعد
النا�س على ت�أمني امل�سكن� ،أقول ت�أمينه لأن امتالكه �سي�أتي الحقا بعد

احلكومات يف املنطقة �أن تكون �أكرث ليونة يف قوانينها
لأن م�ستقبل ال�صناعة الفندقية يتوقف � ً
أي�ضا على
درجة االنفتاح على اال�ستثمارات الأجنبية ،فكلما
ارتفعت تلك الدرجة حت�سن االنطباع و بالتايل يزيد
الإقبال.
• �إيجاد ت�أ�شرية دخول موحدة �صاحلة لت�سهيل
مهمة التنقل بني كافة دول املجل�س.
• االهتمام ب�صورة �أكرب بال�سياحة العائلية
وتطوير املرافق والفعاليات امل�صاحبة لها.
• االه��ت��م��ام ب��الأي��دي العاملة املتخ�ص�صة
وامل���درب���ة م��ن امل��واط��ن�ين اخلليجيني ع��ل��ى �أع��م��ال
اخلدمات ال�سياحية ب�شتى �أفرعها وتنوع جماالتها.
وذلك ملواجهة متطلبات التو�سع ب�صناعة ال�سياحة
اخلليجية ،واحل��اج��ة املا�سة لتوطني الوظائف يف
قطاع ال�سياحة اخلليجية.
• تقليل القيود املفرو�ضة على تنقل احلافالت
ال�سياحية بني دول املجل�س ،وكذلك القيود املفرو�ضة
على حتديد �أع��داد رحالت الطريان بني مدن دول
املجل�س ،والأمر ينطبق � ً
أي�ضا على الرحالت البحرية.
• زي���ادة مكاتب الهجرة يف نقاط العبور،
ومنحها ال�صالحيات الالزمة ،لت�سهيل عملية مرور
الأجانب.

خ�صو�صا
جدا
�سداد القرو�ض وفك الرهن ،لكنه ت�أمني دائم ،وهو مهم ً
ً
ملحدودي الدخل ،ومن يف حكمهم لأننا بحاجة �إىل �أن ن�ضمن للمواطن
�سكنا يق�ضي حاجته حتى ي�صبح ق��اد ًرا على الإن��ت��اج� ،أو ق��اد ًرا على
التملك ،والهدف هو تنمية ثقافة ال�سلوك االدخ��اري ،و�إيجاد حافز
يجعل املواطن يعمل �أكرث� ،أو يتعلم �أكرث ،وبالتايل ينتج �أكرث ،لينتقل
�إىل �سكن �أف�ضل.
�أقول تنمية ال�سلوك االدخاري لأن ارتباط املواطن ب�أق�ساط الربامج
اجلديدة مل�ؤ�س�سات التمويل هو مبثابة ادخ��ار ،فهو كمن يقتطع مبلغًا
�شهر ًيا لإكمال قيمة منزل ،وهاهو يح�صل على املنزل �شريطة �أن يقتطع
مبلغًا �شهر ًيا ثابتًا من دخله.
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الهيئة اإلسالمية العاملية لالقتصاد

حلول بديلة لمشاكل االقتصاد التقليدي
تأسست «الهيئة اإلسالمية العاملية لالقتصاد والتمويل» ،كإحدى الهيئات التابعة لرابطة العالم اإلسالمي
وذلك بقرار من املجلس التأسيسي للرابطة يف دورته ( )38املنعقدة خالل شهر شعبان لعام 1425هـ وفق مشروع
نظام الهيئة املرفق باألسفل.
ً
مرشدا يف
نظرية وتطبيقً ا ليكون
ورسالة الهيئة السعي نحو بلورة الفكر االقتصادي اإلسالمي الشامل
ً
بناء النظرية االقتصادية اإلسالمية باملفهوم التنموي الشامل من خالل تكوين شراكات مع ذوي املالءة املادية
والفكرية من الفقهاء واالقتصاديني واملوسرين ،وذلك عبر دعم وتنسيق البحوث األساسية والتطبيقية بني
مؤسسات البحث العلمي املعنية.
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�أهداف الهيئة
وتهدف الهيئة اىل:
• دعم التن�سيق والتكامل بني م�ؤ�س�سات البحث
العلمي يف جمال االقت�صاد الإ�سالمي.
• �إي��ج��اد هيئة علمية توظف ل�صالح النظرية
االقت�صادية الإ�سالمية.
• ا���س��ت�����ش��راف م�����س��ت��ق��ب��ل ت��ط��ب��ي��ق��ات ال��ن��ظ��ري��ة
االقت�صادية الإ�سالمية.
• بلورة النموذج الإ�سالمي االقت�صادي ال�شامل.
• �إيجاد الو�سائل والنماذج واملنتجات املعينة على
تطبيق النظرية االقت�صادية الإ�سالمية.
• امل�ساهمة يف �إيجاد حلول بديلة مل�شاكل النظام
االقت�صادي التقليدي.
وت�ستهدف الهيئة �صناع ال��ق��رار والدار�سني
والباحثني واملهتمني ب�ش�ؤون االقت�صاد والتمويل
الإ���س�لام��ي وم�ؤ�س�سات البحث العلمي يف ال�ش�أن
االقت�صادي والتمويل الإ�سالمي.
وتتنوع �أعمال ومهام الهيئة وت�شمل يف �إط��ار
البحوث والدرا�سات القيام بالبحوث والدرا�سات
النظرية حيث تناق�ش �أدبيات الفكر االقت�صادي
الإ���س�لام��ي ،وت�سعى �إىل ح�صر ونقد الدرا�سات
احل��ال��ي��ة وب��ل��ورة ن��ظ��ري��ة �شاملة مبفاهيم قابلة
للتطبيق.
ويف جم��ال البحوث وال��درا���س��ات التطبيقية:
تبحث �سبل حتويل البحوث النظرية �إىل منتجات
و�آليات عمل قابلة للتطبيق بحيث يتم طرحها ودعم
تطبيقها مع امل�ؤ�س�سات املالية والر�سمية ب�أ�سلوب
التدرج.
ويف جمال بحث احللول والبدائل للم�شكالت
القائمة :تعمل على تقييم التجارب االقت�صادية
والبحث عن حلول وبدائل ت�سهم يف بلورة النظام
ال�شمويل االقت�صادي م�ستقب ًال.وتتوىل الهيئة
�إ�صدار البحوث والدرا�سات التي قامت ب�إعدادها
�أو دعمها بغر�ض ن�شرها لرفع م�ستوى الوعي
املعريف بق�ضايا التمويل واالقت�صاد الإ�سالمي.
كما تن�شر التقارير اال�سرتاتيجية بهدف ر�سم
خريطة عمل ا�سرتاتيجية تدعم كافة املراكز
والهيئات االقت�صادية بحيث تراعي التخ�ص�ص
االقت�صادي الدقيق لكلٍ منها ،وذلك بغر�ض بلورة

تسعى الهيئة لبلورة الفكر
االقتصادي اإلسالمي الشامل
وتطبيقا ليكون مرشداً
ً
نظري ًة
في بناء النظرية االقتصادية
اإلسالمية

ال��ن��ظ��ام االق��ت�����ص��ادي
والتمويلي ال�شامل �ضمن
�إطار زمني قد ي�صل �إىل ع�شرين

عاما.
ً
ويتم �إ�صدار تقرير �سنوي ملراجعة منجزات
العام املن�صرم ،وا�ست�شراف م�ستقبلها يف �ضوء
املتغريات اجلارية ،يكتبه املخت�صون وفق الر�ؤية
الإ���س�لام��ي��ة جت���اه ق�ضية ال��ن��ظ��ري��ة االقت�صادية
ال�شاملة ،بحيث يكون موج ًها بالفكر االقت�صادي
املو�ضوعي ومدع ًما بالر�أي الفقهي.
وتقيم الهيئة املحا�ضرات وال��ن��دوات ،وذلك
بهدف رف��ع امل�ستوى الثقايف بق�ضايا االقت�صاد
الإ�سالمي والتعريف بالنموذج االقت�صادي الأمثل
يف كافة املناحي االقت�صادية والتمويلية وال��ذي
�ست�سعى الهيئة يف ت�أ�صيله ومن ثم التعريف به .ومن
جانب �آخ��ر ،ف�إن الفعاليات �أحد �أهم رواف��د تلقي
املقرتحات والر�ؤى حول طروحات الهيئة وما يجب
تبنيه من ق�ضايا و�أولويات.
وتنظم امللتقيات املحلية والإقليمية وذل��ك
ب��غ��ر���ض ال��ت��وا���ص��ل م��ع ال��ع��امل اخل���ارج���ي ور���ص��د
املتغريات الإقليمية والدولية حيال ق�ضايا االقت�صاد
الإ�سالمي ،وحتليل املوقف ال�سليم جتاهها ،وطرح
النموذج الإ�سالمي البديل.
وتعمل الهيئة على عدد من امل�شاريع منها:
م�شروع درا�سات فقه الزكاة ،وم�شروع درا�سات
اال�ستثمار والتمويل وم�شروع درا�سات الأ�سواق
امل��ال��ي��ة ،وم�����ش��روع درا���س��ات ال��ت���أم�ين ،وم�شروع
درا�سات النظرية النقدية ،ومو�سوعة االقت�صاد

والتمويل الإ�سالمي.
درا�سات فقه الزكاة
تتبنى الهيئة الإ�سالمية العاملية لالقت�صاد
والتمويل م�شروع درا�سات فقه الزكاة ،وهو عبارة
عن م�شروع متكامل يف �إعداد الدرا�سات والبحوث
العلمية و�إق���ام���ة ال���ن���دوات وح��ل��ق��ات النقا�ش
وال���دورات التدريبية و�إ���ص��دار الأدل��ة التعريفية
والربامج احلا�سوبية امل�ساعدة على �إجناح هذا
امل�شروع.
وتتمثل �أهمية امل�شروع يف عدة جوانب من �أهمها
�أن الزكاة هي الركن الثالث من �أرك��ان الإ�سالم،
وه��ي قرينة ال�صالة ،وه��ذه ال�شعرية حتتاج �إىل
عناية فائقة خا�صة مع كرثة امل�سائل امل�ستجدة يف
الع�صر احلا�ضر .كما �أن الناظر يف عامل االقت�صاد
يف الع�صر احلا�ضر ويف ميزانيات ال�شركات يالحظ
�أن املخرج من الزكاة �أقل بكثري من الواجب �إخراجه
ح�سب ما تفيده الإح�صائيات العلمية مما ي�ؤثر على
حق الفقراء و�أهل الزكاة .كما ي�ؤثر يف بركة املال
و�آفات املجتمع .و�إن كث ًريا من النا�س �أفرادًا وهيئات
لديهم �إ�شكاليات كثرية يف ح�ساب زك��اة �أموالهم
ويف الأن�شطة املتنوعة وما يعر�ض عليها من �أمور
كالديون والتعرث والك�ساد وغري ذلك.
ويهدف امل�شروع �إىل:
ت��وع��ي��ة ال��ن��ا���س وح��ث��ه��م ع��ل��ى �إخ����راج ال��زك��اة
ال��واج��ب��ة .وم�����س��اع��دة ال��ن��ا���س ع��ل��ى ح�����س��اب زك��اة
�أموالهم .وم�ساعدة ال�شركات وامل�ؤ�س�سات واجلهات
اال�ستثمارية على كيفية ح�ساب زك��اة من�ش�آتهم
بالطريقة ال�صحيحة التي حت��دد الوعاء الزكوي
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ب�شكل �صحيح .و�إيجاد حلول علمية وعملية مل�شكالت
الزكاة .وبحث امل�سائل امل�ستجدة يف الزكاة.وبحث
امل�سائل اخل�لاف��ي��ة يف جم��ال ال��زك��اة وال��ت��ي يكرث
ال�س�ؤال عنها.
ويت�ضمن امل�شروع:
• �إقامة الندوات الفقهية واالقت�صادية يف مو�ضوع
امل�ستجدات يف فقه الزكاة يدعى لها املخت�صون يف
الفقه واالقت�صاد واخلرباء املمار�سون يف البنوك
وال�شركات واملهتمون ورجال الأعمال.
• �إق��ام��ة حلقات نقا�ش للمتخ�ص�صني يف الفقه
واالقت�صاد يح�ضرها املخت�صون واملمار�سون
ملناق�شة امل�سائل امل�شكلة يف مو�ضوع الزكاة ،وتكون
مبثابة التح�ضري للندوات.
• �إقامة ال��دورات التدريبية التي ت�ساعد التاجر
وعموم النا�س على كيفية ح�ساب زكاتهم الواجبة
بدقة.
• �إقامة لقاءات علمية لعامة النا�س لتوعية النا�س
و�إر�شادهم.
• �إ���ص��دار ( )CDي�شتمل على ما كتب من بحوث
ودرا�سات يف فقه الزكاة ،ون�شر البحوث املتميزة
والإ�شراف على طباعتها ون�شرها لعموم النا�س،
ون�شر ملخ�صات الر�سائل العلمية املتخ�ص�صة
يف الزكاة وتعميمها على الأف��راد واجلهات ذات
العالقة.
• �إ���ص��دار (دل��ي��ل ال��زك��اة) وه��و دليل خمت�صر
ي�ساعد امل�سلمني يف �أن��ح��اء ال��ع��امل على كيفية
ح�ساب الزكاة الواجبة.
• �إعداد برنامج حا�سوبي ي�ساعد الأفراد وال�شركات
على ح�ساب زك��اة �أموالهم ،وي�شمل جميع �أن��واع
الأم���وال الزكوية وميكن ا�ستخدامه عن طريق
( )CDوالإنرتنت واجلوال.
• �إن�شاء موقع يعنى بفقه الزكاة والإجابة على
�أ�سئلتها.
• �إيجاد خطوط هاتفية �ساخنة للإجابة على
�أ�سئلة الزكاة.
• اق�ت�راح امل�����ص��ارف ال��زك��وي��ة امل�ستقبلية
والنوعية لإفادة املجتمع.
• ت�صحيح تعامالت اجلهات اخلريية ذات
العالقة يف �ش�أن الزكاة.
• ال�سعي لإن�شاء مركز
زك�����وي ال���س��ت��ق��ب��ال
وتوزيع الزكاة.
وت����ق����وم ع��ل��ى
امل���������ش����روع جل��ن��ة
ع���ل���م���ي���ة م��ك��ون��ة
م���ن جم��م��وع��ة من
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إيجاد الوسائل والنماذج والمنتجات
المعينة على تطبيق النظرية
االقتصادية اإلسالمية
املتخ�ص�صني واخلرباء يف الفقه واملحا�سبة واملالية
وال�شركات وم�صلحة الزكاة.
م�شروع درا�سات اال�ستثمار والتمويل
تتبنى الهيئة الإ�سالمية العاملية لالقت�صاد
والتمويل م�شروع درا�سات اال�ستثمار والتمويل ،وهو
عبارة عن م�شروع متكامل يف �إع���داد الدرا�سات
والبحوث العلمية و�إقامة الندوات وحلقات النقا�ش
وال����دورات التدريبية و�إ���ص��دار الأدل���ة التعريفية
امل�ساعدة على �إجناح هذا امل�شروع.
وتهدف �إىل حتديد مفهوم اال�ستثمار والتمويل
يف ال�شريعة الإ�سالمية.
و�إي��ج��اد منظومة معايري لتطوير اال�ستثمار
والتمويل الإ�سالمي.
وحتفيز املبدعني البتكار �آليات و�أدوات ا�ستثمار
ومتويل متوافقة مع �أحكام ال�شريعة الإ�سالمية.
و�إيجاد حلول عملية مل�شاكل التمويل واال�ستثمار.
و�إي��ج��اد م�ؤ�س�سة ربحية متفرعة ع��ن الهيئة
لإ���ص��دار «���ش��ه��ادات االع��ت��م��اد» للمعامالت املالية
الإ�سالمية وتقدميها لل�سوق كجهة موثوقة.
وتوعية �أف���راد املجتمع باملفاهيم ال�شرعية
ال�صحيحة لال�ستثمار والتمويل امل��واف��ق لأحكام
ال�شريعة الإ�سالمية.
ويت�ضمن برنامج امل�����ش��روع �إق��ام��ة ال��ن��دوات
الفقهية واالقت�صادية يف م�ستجدات اال�ستثمار

والتمويل ،يدعى لها املخت�صون يف الفقه واالقت�صاد
واخلرباء املمار�سون يف اال�ستثمار والتمويل و�شركات
ال�سم�سرة واال�ست�شارات املالية والتجار.
و�إقامة حلقات نقا�ش حول اال�ستثمار والتمويل
يف ال��ف��ق��ه واالق��ت�����ص��اد ي��ح�����ض��ره��ا الأك��ادمي��ي��ون
واملمار�سون.
و�إق��ام��ة حما�ضرات عامة �إر�شادية يف جمال
اال�ستثمار والتمويل.
ون�شر البحوث املتميزة وملخ�صات الر�سائل
العلمية املتخ�ص�صة يف اال�ستثمار والتمويل وتعميمها
على اجلهات ذات العالقة.
و�إن�شاء قاعدة بيانات بامل�ؤ�س�سات واملراكز
والباحثني املهتمني بدرا�سات اال�ستثمار والتمويل
الإ�سالمي.
والتوا�صل والتعاون مع اجلهات العلمية ذات
ال�صلة خلدمة �أهداف امل�شروع.
والإ����ش���راف على ج��ائ��زة الهيئة يف التمويل
واال�ستثمار.
وتكوين فريق يعمل على �إن�شاء «منظمة اعتماد
املعامالت».
وتطوير بوابة الإنرتنت اخلا�صة باللجنة وتبني
م�شاريع علمية حل�صر امل�شكالت العملية للتمويل
واال�ستثمار و�إيجاد احللول املالئمة لها.
وت��دي��ر م�����ش��روع اال���س��ت��ث��م��ار وال��ت��م��وي��ل جلنة
مكونة م��ن جمموعة م��ن املتخ�ص�صني واخل�براء
يف فقه امل��ع��ام�لات امل��ال��ي��ة واال�ستثمار والتمويل
تتوىل الإ���ش��راف ال��ع��ام على ال�برام��ج والأن�شطة،
واق�تراح مو�ضوعات الندوات واللقاءات العلمية،
و�إعداد حماورها ،والإ�شراف العلمي على البحوث
وال��درا���س��ات وتر�شيح الباحثني والتوا�صل معهم
ودرا�سة املهام الأخرى املتعلقة بامل�شروع.
م�شروع درا�سات الأ�سواق املالية
تتبنى الهيئة الإ�سالمية العاملية لالقت�صاد
وال��ت��م��وي��ل م�����ش��روع درا����س���ات الأ����س���واق امل��ال��ي��ة،
وه���و ع��ب��ارة ع��ن م�شروع م��ت��ك��ام��ل يف �إع���داد
الدرا�سات والبحوث العلمية و�إقامة الندوات
وح��ل��ق��ات ال��ن��ق��ا���ش وال��������دورات ال��ت��دري��ب��ي��ة
و�إ������ص�����دار الأدل�������ة ال��ت��ع��ري��ف��ي��ة امل�����س��اع��دة
ع��ل��ى �إجن������اح ه����ذا امل�������ش���روع .وي���ه���دف اىل
ب��ح��ث امل�����س��ائ��ل امل�����س��ت��ج��دة
يف الأ�������س������واق امل���ال���ي���ة
وتكوين ق��اع��دة بيانات
بالدرا�سات والبحوث
ذات ال�صلة.
والإ�سهام يف �إيجاد
ح��ل��ول عملية للم�شكالت

ال��ت��ي ت��ع��اين م��ن��ه��ا الأ����س���واق
املالية يف الدول الإ�سالمية.
وت��وع��ي��ة ال��ن��ا���س مب��زاي��ا وخماطر
التداول يف الأ�سواق املالية.
وتت�ضمن برامج امل�شروع �إقامة الندوات الفقهية
واالقت�صادية يف م�ستجدات الأ�سواق املالية ،يدعى
ل��ه��ا املخت�صون يف ال��ف��ق��ه واالق��ت�����ص��اد واخل�ب�راء
املمار�سون يف الأ���س��واق املالية و�شركات ال�سم�سرة
واال�ست�شارات املالية وكبار جتار الأ�سهم .و�إقامة
حلقات نقا�ش للمتخ�ص�صني يف الفقه واالقت�صاد
يح�ضرها املخت�صون واملمار�سون ملناق�شة امل�سائل
امل�شكلة يف مو�ضوع الأ���س��واق املالية ،وتكون مبثابة
التح�ضري للندوات.
و�إق��ام��ة ال����دورات التدريبية ال��ه��ادف��ة لتوعية
امل�ستثمرين ب�أف�ضل �أ�ساليب اال�ستثمار يف الأ�سواق
املالية .و�إق��ام��ة حما�ضرات لعامة النا�س لتوعية
النا�س و�إر�شادهم مبزايا وخماطر الأ�سواق املالية.
و�إ�صدار ( )CDي�شتمل على ما كتب من بحوث
ودرا�سات يف الأ�سواق املالية من وجهة نظر �إ�سالمية.
ون�شر البحوث املتميزة والإ�شراف على طباعتها
ون�شرها لعموم النا�س .ون�شر ملخ�صات الر�سائل

العلمية املتخ�ص�صة يف الأ���س��واق املالية وتعميمها
على اجلهات ذات العالقة.
م�شروع درا�سات الت�أمني
تتبنى الهيئة الإ�سالمية العاملية لالقت�صاد
والتمويل م�شروع درا�سات الت�أمني ،وتهدف �إىل:
حتديد مفهوم الت�أمني يف ال�شريعة الإ�سالمية.
و�إي���ج���اد م��ن��ظ��وم��ة م��ع��اي�ير ل��ت��ط��وي��ر �صناعة
الت�أمني.
واقرتاح �صيغ ت�أمني عملية ذات كفاءة ومالئمة
ميكن تطبيقها يف الواقع املعا�صر.
وحتفيز املبدعني البتكار �آليات و�أدوات ت�أمني
متوافقة مع �أحكام ال�شريعة الإ�سالمية.
و�إيجاد حلول عملية مل�شاكل الت�أمني ،وذلك من
خالل برامج متعددة منها:
اق��ت�راح م�����ش��اري��ع بحثية وحت��دي��د الباحثني
املنا�سبني والإ�شراف العلمي عليها ،وتفعيل برامج

تعمل الهيئة على عدة
مشاريع بحثية تتعلق بالزكاة
وأسواق المال والتأمين

امل��ن��ح البحثية وب���رام���ج ال��دك��ت��وراه واملاج�ستري
والتوا�صل مع الباحثني.
و�إق��ام��ة ال��ن��دوات الفقهية واالق��ت�����ص��ادي��ة يف
الت�أمني ،يدعى لها املخت�صون يف الفقه واالقت�صاد
واخل�براء املمار�سون يف الت�أمني و�شركات الت�أمني
واال�ست�شارات املالية والتجار و�إقامة حلقات نقا�ش
حول الت�أمني يح�ضرها الأكادمييون واملمار�سون.
و�إقامة الدورات التدريبية املتخ�ص�صة و �إقامة
حما�ضرات عامة �إر�شادية يف جمال الت�أمني.
ون�شر البحوث املتميزة وملخ�صات الر�سائل
العلمية املتخ�ص�صة يف ال��ت���أم�ين وتعميمها على
اجل��ه��ات ذات ال��ع�لاق��ة ،و�إن�����ش��اء ق��اع��دة بيانات
بامل�ؤ�س�سات واملراكز والباحثني املهتمني بدرا�سات
الت�أمني والتوا�صل والتعاون مع اجلهات العلمية
ذات ال�صلة خلدمة �أهداف امل�شروع والإ�شراف على
جائزة الهيئة يف الت�أمني وتطوير بوابة الإنرتنت
اخلا�صة باللجنة ،وتبني م�شاريع علمية حل�صر
امل�شكالت العملية للت�أمني و�إيجاد احللول املالئمة
لها .وتدير امل�شروع جلنة مكونة من جمموعة من
املتخ�ص�صني واخل�براء يف فقه املعامالت املالية
والت�أمني.
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تقرير

اإلعالن يف شبكات التواصل االجتماعي

أسواق الشرق األوسط..
األكثر نمواً
أطلقت «إي ماركتر» ( ،)eMarketerوبالتعاون مع مجموعة «ستاركوم ميديافيست»
( ،)Starcom MediaVest Groupال�ت�ق��ري��ر ال�ع��امل��ي ال�س�ن��وي ل��ذك��اء اإلع�ل�ان ح��ول
اتاهات اإلعالنات يف األس��واق الرئيسية يف جميع أنحاء العالم ،وذل��ك يف الوقت
جّ
الذي يخطط فيه العمالء الستراتيجيات وميزانيات اإلعالنات للعام .2013
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ووف�� ًق��ا للتقرير ،ف����إن ق��ط��اع �شبكات التوا�صل
االجتماعي يف منطقة ال�شرق الأو�سط و�شمال �إفريقيا
يعرف من ًوا �أ�سرع مقارن ًة ب�أي منطقة �أخرى ،حيث يعود
الف�ضل جزئ ًيا يف ذلك �إىل الدور املحوري الذي تلعبه
املواقع االجتماع ّية يف الوقت ال��ذي يقوم فيه الربيع
العربي .وبح�سب تو ّقعات «�إي ماركرت» ،ف���إن حوايل
 %70.2من م�ستخدمي الإنرتنت يف ال�شرق الأو�سط
و�شمال �إفريقيا �سي�ستعملون مواقع التوا�صل االجتماعي
خ�لال العام احل��ايل؛ �إال �أن ه��ذه املجموعة لن مت ّثل
�إال  %11فقط م��ن املجموع ال��ع��ام لل�سكان املنطقة.
كما تتو ّقع «�إي ماركرت» �أن ت�صل ن�سبة الإنفاق على
الإعالنات يف منطقة ال�شرق الأو�سط و�شمال �إفريقيا
�إىل  17.8مليار دوالر يف العام  ،2012وهو �سيقارب
ن�سبة  23مليار دوالر يف العام � .2016إال �أن الإنفاق
ال��ف��ردي على الإع�لان��ات يف املنطقة �سيبقى نف�سه،
مع َتبرَ ً ا الأقل يف العامل مقارن ًة مع املقايي�س العاملية،
مما يرتك جما ًال وا�س ًعا لنمو ميزانية الإعالنات.
و�أورد التقرير م���ؤ���ش��رات ح��ول واق���ع الإع�ل�ان
وو�سائل الإعالم االجتماعية تتمثل يف:
• �سوف حتتل ال�صني ،بعد ال��والي��ات املتّحدة
الأمريك ّية ،مركز ثاين �أك�بر �سوق �إع�لاين يف العامل
مع حلول العام  ،2013بالإ�ضافة �إىل مركز ثاين �أكرب
�سوق �إعالين رقمي خالل العام التايل .وكنتيجة ،ف�إنه
من املتو َّقع �أن تتف ّوق �آ�سيا واملحيط الهادئ على �أمريكا
ال�شمال ّية من حيث �إجمايل الإنفاق الإع�لاين للعام
2015؛ ويعود الف�ضل يف ذلك �إىل املعدّالت اال�ستثنائ ّية
لنمو الإنرتنت وا�ستخدام الإنرتنت املحمول ،ف�ض ًال
عن النمو ال�سريع ال��ذي عرفه الإنفاق على الإع�لان
الرقمي.
• �سوف يرتفع الإنفاق العاملي على الإعالنات
من  538.75مليار دوالر يف العام � 2012إىل 676.17
مليار يف العام 2016؛ ذل��ك لأن ه��ذا القطاع �أثبت
مرونة كبرية على الرغم من العقبات االقت�صادية
املنت�شرة يف العامل �أجمع.
• ت�أتي ن�سبة كبرية من النمو من �آ�سيا واملحيط
الهادئ ،حيث تو ّقعت «�إي ماركرت» �أن ي�ستخدم �أكرث من
مليار �شخ�ص �شبكة الإنرتنت على الأقل م ّرة واحدة يف
ال�شهر يف العام � ،2012أي ما يقارب  %47من املجموع
الإجمايل العاملي؛ و�سوف يتفاقم عدد ه�ؤالء الأ�شخا�ص
يف العام  2016لي�صل �إىل  1.4مليار .ويف هذا العام،
�سوف ت�صبح منطقة �آ�سيا واملحيط الهادئ موط ًنا
لعدد  2.15مليار م�ستخدم للهاتف املحمول؛ حيث
�سي�صل عدد ه�ؤالء �إىل مليار يف ال�صني وحدها بحلول
العام .2014
• تعترب �آ�سيا واملحيط الهادئ اليوم رائدًا عامل ًيا
يف قطاع �إعالنات الهواتف املحمولة ،مع �أنه من املتو ّقع
�أن ي�صل �إنفاقها عليها �إىل  2.56مليار دوالر� .إال �أنه
�سرعان ما حت ّولت �أمريكا ال�شمالية �إىل رائ��د عاملي
مو�سع ًة م ّرتني �أكرث من �آ�سيا واملحيط الهادئ.
بارزّ ،
وخالل الأربع �سنوات القادمة� ،سوف يتح ّول الإنفاق

 %70.2من مستخدمي
اإلنترنت في منطقة الشرق
األوسط يستخدمون شبكات
التواصل االجتماعي
العاملي على �إع�لان��ات ال��ه��وات��ف املحمولة م��ن 6.6
مليارات دوالر �إىل  25.3مليار دوالر.
رئي�سا متط ّو ًرا
• لطاملا كانت اململكة املتّحدة �سو ًقا ً
ل�ل�إع�لان والت�سويق ع�بر �شبكة الإن�ترن��ت .و�أ���ش��ارت
وكالة «زينيث �أوبتيميديا» ()ZenithOptimedia
�إىل �أن ن�سبة الإنفاق على الإع�لان��ات على الإنرتنت
جت��اوزت يف العام  2011تلك اخلا�صة بالإنفاق على
الإعالنات التلفزيون ّية ،ذلك لت�صبح الفئة الرائدة يف
هذا القطاع .و�سوف تتّ�سع هذه الفجوة على الرغم من
�أن الإنفاق على الإعالنات التلفزيونية �سيعرف حت�س ًنا
ب�سيط ًا يف الفرتة ما بني العامني  2012و .2016وتتو ّقع
«�إي ماركرت» �أن الإنفاق على الإعالنات الرقم ّية �سيم ّثل
 %35,7من �إجمايل ال�سوق الإعالين يف اململكة املتّحدة
يف العام  ،2012ف�ض ًال عن �أنه �سي�ستم ّر يف احل�صول
ح�صته ط��وال الفرتة املتو ّقعة .ومع حلول العام
على ّ
 ،2016من املتو ّقع �أن ت�ش ّكل املن�صات الرقم ّية  %44من
املجموع العام للإنفاق على الإعالنات.
• وعلى ال�صعيد االقت�صادي ،فقد برزت �أمريكا
الالتين ّية ب�شكل كبري؛ �إال �أن��ه وبالرغم م��ن من ّوها
ال�سريع �إال �أن ن�سبة الإنفاق على الإعالنات ال تزال
�ضئيلة يف هذه املنطقة مقارن ًة مبناطق �أخرى �ضخمة.
ومتا�ش ًيا مع تو ّقعات «�إي ماركرت» ،فقد ت�صدّر الإنفاق
على الإعالنات يف �أمريكا الالتينية باقي الن�سب حيث
و�صل �إىل  30مليار دوالر يف العام 2011؛ وهو �سي�صل
�إىل ما يقارب  35مليار دوالر يف العام � ،2012أي
بزيادة قدرها .%12
• ويف ما يخ�ص �أوروبا ال�شرق ّية ،فهي قد ت�أ ّثرت
باال�ضطرابات املال ّية التي تعاين منها العديد من

الدول املجاورة لها يف �أوروب��ا الغرب ّية .فجاء ذلك يف
وقت �سيئ بالن�سبة لقطاع الإعالن ،وللإعالن الرقمي
على وجه اخل�صو�ص الذي ميكن القول ب�أنه مل يحقق
الكثري يف العديد من البلدان.
وتقول ليزا ت�شريت�ش ،رئي�سة �شركة «�إي ماركرت»،
حول الإ�صدار الأخ�ير للتقرير« :يعترب هذا الإ�صدار
تقرير ذك��اء الإع�ل�ان العاملي الأك�ث�ر �شمول ّية ال��ذي
�أنتجته «�إي ماركرت».
ويت�ض ّمن «تقرير ذكاء الإعالن العاملي »2012
(� )Global Media Intelligence 2012أكرث من
� 270صفحة ،مع ما يقارب  700تخطيط ّ
تغطي
جميعها اتجّ���اه���ات الإع�ل�ان���ات يف ���س��ت مناطق
رئي�سية يف جميع �أنحاء العامل ،وهي �آ�سيا واملحيط
ال��ه��ادئ ،و�أوروب����ا ال�شرقية ،و�أم�يرك��ا الالتين ّية،
ال�شرق الأو�سط و�شمال �إفريقيا ،و�أمريكا ال�شمالية،
و�أوروبا الغربية .كما �أنه يقدّم ً
عر�ضا لأربعني دولة
مت و�صفها ب�أنها �أ�سواق رئي�س ّية .ويت�ض ّمن الإ�صدار
الأخ�ير للتقرير تغطية خم�ص�صة ل�سبعة �أ�سواق
�إ�ضاف ّية عن الإ�صدار اخلا�ص بالعام  ،2011ف�ض ًال
عن تو ّقعات حول ا�ستخدام الو�سائط والإنفاق على
الإعالن ل�سبعة ع�شرة �سوق �إ�ضاف ّية.
وم����ن ج��ان��ب��ه��ا ،ق��ال��ت ك��اي��ت ���س�يرك��ن ،ن��ائ��ب
الرئي�س التنفيذي للأبحاث يف جمموعة «�ستاركوم
ميديافي�ست» :من ال��رائ��ع �أن ن�ستمر يف تعاوننا مع
«�إي ماركرت» بهدف �أن نو ّفر لعمالئنا ر�ؤى �أعمق حول
املزيد من الأ�سواق ،وم�ساعدتهم على معرفة كيفية
تخ�صي�ص �أموالهم اخلا�صة ب��الإع�لان��ات على نحو
ف ّعال ،على ال�صعيد العاملي وعرب جميع القنوات».
وقد �ساهمت جمموعة «�ستاركوم ميديافي�ست»
يف حتديد وجمع البيانات من �أ�سواق رئي�س ّية عاملية
وحمل ّية مت �إدراجها يف التقرير.
يعترب «تقرير ذك��اء الإع�ل�ان ال��ع��امل��ي» التقرير
ال�سنوي الأك�ثر �شعبية ال��ذي ت�صدره «�إي ماركرت».
وتتو ّقع ال�شركة ،بعد ر�ؤيتها اهتمام امل�س ّوقني القيا�سي
لتقرير ذكاء الإع�لان العاملي للعامني  2012و،2011
�أن الإ�صدار اجلديد منه للعام � 2012سيكون الأ�شهر،
ذل��ك لأن الكثري من عمالء «�إي ماركرت» وجمموعة
«�ستاركوم ميديافي�ست» يقومون حال ًيا بعمل ّية �إنهاء
ا�سرتاتيجياتهم الإعالن ّية للعام .2013
وت�ضيف ليزا ت�شريت�ش« :يعترب طلب املعلومات
حول االجتاهات يف الأ�سواق العاملية النا�شئة يف �أعلى
م�ستوياته على الإط�لاق .وملن دواعي �سرورنا �أن «�إي
ماركرت» وجمموعة «�ستاركوم ميديافي�ست» مت ّكنتا
من العمل م ًعا مر ًة �أخ��رى لتلبية احتياجات عمالئنا
املتنامية».
وق��د �سعت «�إي ماركرت» يف العام املن�صرم �إىل
تو�سيع تغطيتها العاملية ب�شكل ملحوظ ،حيث �ضاعفت
عدد تو ّقعاتها ال�سنو ّية وع��دد �أف��راد فريقها اخلا�ص
بالبحث .وجتدر الإ�شارة �إىل �أن ال�شركة افتتحت يف
العام املا�ضي فرعً ا جديدًا لها يف اململكة املتّحدة.
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مؤشرات  -أداء شركات الوساطة
اداء �شركات الو�ساطة (جميع عمليات البيع وال�شراء ) الربع الأول 2013م
Member Activity - 1st Quarter 2013
قيمة التداول

النسبة

الترتيب

كمية التداوالت

النسبة

VALUE

%

Position

VOLUME

%

اجلزيرة كابيتال

141,175,570,947.35

19.16%

1

5,307,638,102.00

20.02%

1

الراجحي املالية

123,713,621,258.40

16.79%

2

4,394,342,118.00

16.58%

2

3,779,067

الأهلي كابيتال

92,774,444,344.30

12.59%

3

3,241,352,914.00

12.23%

3

2,992,012

16.32%

�سامبا كابيتال

72,715,303,165.70

9.87%

4

2,581,733,330.00

9.74%

4

2,170,356

11.84%

�شركة الو�ساطة

الترتيب

النسبة

الترتيب

الصفقات

%

Position

2,402,378

13.10%

3

AlJazira Capital

20.61%

1

Al Rajhi Capital

2

NCB Capital

4

Samba Capital

TRADES Position

Member Name

�شركة �إت�ش �إ�س بي �سي العربية
ال�سعودية املحدودة

59,354,491,369.05

8.05%

5

2,102,787,987.00

7.93%

5

1,121,962

6.12%

7

HSBC Saudi Arabia Limited

ال�سعودي الفرن�سي كابيتال

57,895,619,542.25

7.86%

6

2,047,854,061.00

7.73%

6

1,463,884

7.98%

5

Saudi Fransi Capital

الريا�ض املالية

41,098,011,481.60

5.58%

7

1,424,427,061.00

5.37%

8

1,405,823

7.67%

6

Riyad Capital

العربي الوطني لال�ستثمار

40,336,568,870.75

5.47%

8

1,578,522,167.00

5.95%

7

960,732

5.24%

8

ANB Invest

الإ�ستثمار كابيتال

22,121,092,967.90

3.00%

9

832,336,586.00

3.14%

9

387,215

2.11%

10

AlIstithmar Capital

دراية املالية

19,531,097,354.70

2.65%

10

638,371,551.00

2.41%

10

415,967

2.27%

9

Derayah Financial

فالكم للخدمات املالية

12,404,018,682.85

1.68%

11

386,127,205.00

1.46%

13

230,754

1.26%

13

Falcom Investment
Company

ال�سعودي الهولندي املالية

11,793,410,782.35

1.60%

12

467,859,464.00

1.76%

11

240,428

1.31%

12

Saudi Hollandi Capital

�شركة البالد للإ�ستثمار

11,523,545,238.00

1.56%

13

418,357,085.00

1.58%

12

265,116

1.45%

11

�شركة الإمناء لال�ستثمار

6,055,874,311.55

0.82%

14

229,110,980.00

0.86%

14

131,550

0.72%

14

جمموعة النفيعي للإ�ستثمار

4,085,570,600.85

0.55%

15

139,649,302.00

0.53%

15

74,323

0.41%

15

Al Nefaie Investment Group

االوىل جوجيت كابيتال

3,168,891,894.75

0.43%

16

108,323,222.00

0.41%

16

61,602

0.34%

16

Aloula Geojit

�أ�صول املالية

2,371,774,935.60

0.32%

17

70,845,479.00

0.27%

20

55,672

0.30%

17

Osool Capital

مورجان �ستانلي ال�سعودية

1,936,823,264.80

0.26%

18

42,450,013.00

0.16%

23

17,021

0.09%

22

مرييل لين�ش اململكة العربية ال�سعودية

1,905,086,852.35

0.26%

19

52,632,900.00

0.20%

21

16,775

0.09%

24

كريديت �سوي�س العربية ال�سعودية

1,859,111,068.55

0.25%

20

80,408,903.00

0.30%

18

20,470

0.11%

19

Credit Suisse Saudi Arabia

�شركة ال�شرق الأو�سط لال�ستثمار
املايل

1,598,276,557.80

0.22%

21

103,503,703.00

0.39%

17

25,051

0.14%

18

Middle East Financial
Investment Company

املجموعة املالية هريمي�س ال�سعودية

1,398,400,051.30

0.19%

22

34,875,984.00

0.13%

24

18,123

0.10%

20

EFG_Hermes KSA

جدوى لال�ستثمار

1,169,158,425.00

0.16%

23

42,928,296.00

0.16%

22

16,912

0.09%

23

Jadwa Investment

دويت�شه للأوراق املالية

1,149,519,755.50

0.16%

24

21,311,323.00

0.08%

26

10,859

0.06%

25

Deutsche Securities Saudi
Arabia

�شركة م�سقط املالية

1,004,878,480.90

0.14%

25

31,658,156.00

0.12%

25

17,038

0.09%

21

Muscat Capital

الإمارات دبي الوطني كابيتال
ال�سعودية املحدودة

860,649,471.30

0.12%

26

18,970,992.00

0.07%

27

8,654

0.05%

27

Emirates NBD Capital KSA

اخلري كابيتال ال�سعوديه

651,016,882.80

0.09%

27

76,736,669.00

0.29%

19

4,882

0.03%

30

Al-Khair Capital Saudi
Arabia

�أرباح املالية

478,643,038.20

0.06%

28

9,004,829.00

0.03%

30

7,634

0.04%

28

Arbah Capital

عودة كابيتال

457,851,125.55

0.06%

29

14,780,258.00

0.06%

28

5,346

0.03%

29

Audi Capital

�شركة امل�ستثمر للأوراق املالية

401,026,473.20

0.05%

30

10,528,424.00

0.04%

29

8,910

0.05%

26

The Investor for Securities

املجموع

40

736,989,349,195.20
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26,509,429,064.00

18,336,516

Al Bilad Investment
Company
Alinma Investment
Company

Morgan Stanley Saudi
Arabia
Merrill Lynch Kingdom of
Saudi Arabia

Total

اداء �شركات الو�ساطة (جميع عمليات البيع وال�شراء عن طريق االنرتنت) الربع االول 2013م
Internet Activity - 1st Quarter 2013

قيمة التداول
�شركة الو�ساطة
Internet Value

الن�سبة

الرتتيب ن�سبة القيمة للع�ضو
من االنرتنت

Value Internet
Rank Value Ratio

الرتتيب

ال�صفقات

كمية التداوالت

الن�سبة

Volume Internet
Internet Value
Internet Volume
Rank Volume Ratio
Member Ratio

Internet
Trades

الن�سبة

الرتتيب

Trades Internet
Rank Trades Ratio

Company Name

اجلزيرة كابيتال

23.80% 123,824,270,523.20

1

87.71%

4,596,436,783

24.71%

1

2,107,798

15.56%

2

AlJazira Capital

الراجحي املالية

14.04% 73,061,696,073.70

2

59.06%

2,667,403,046

14.34%

2

2,456,681

18.13%

1

Al Rajhi Capital

الأهلي كابيتال

11.98% 62,305,167,327.70

3

67.16%

2,157,564,971

11.60%

3

2,098,455

15.49%

3

NCB Capital

�سامبا كابيتال

11.51% 59,856,559,443.05

4

82.32%

2,071,495,921

11.14%

4

1,914,352

14.13%

4

Samba Capital

ال�سعودي الفرن�سي كابيتال

46,888,969,520.60

9.01%

5

80.99%

1,633,053,732

8.78%

5

1,277,639

9.43%

5

Saudi Fransi Capital

�شركة �إت�ش �إ�س بي �سي العربية
ال�سعودية املحدودة

40,141,662,658.45

7.72%

6

67.63%

1,413,729,816

7.60%

6

795,067

5.87%

7

HSBC Saudi Arabia
Limited

الريا�ض املالية

24,125,361,632.85

4.64%

7

58.70%

810,318,830

4.36%

8

874,726

6.46%

6

Riyad Capital

العربي الوطني لال�ستثمار

23,428,561,308.45

4.50%

8

58.08%

930,286,170

5.00%

7

571,339

4.22%

8

ANB Invest

دراية املالية

17,682,676,906.75

3.40%

9

90.54%

569,735,296

3.06%

9

385,701

2.85%

9

Derayah Financial

فالكم للخدمات املالية

11,460,672,050.20

2.20%

10

92.39%

355,361,648

1.91%

11

216,914

1.60%

11

Falcom Investment
Company

الإ�ستثمار كابيتال

10,988,828,527.60

2.11%

11

49.68%

413,255,023

2.22%

10

234,732

1.73%

10

AlIstithmar Capital

�شركة البالد للإ�ستثمار

7,440,619,592.70

1.43%

12

64.57%

285,646,686

1.54%

12

205,208

1.51%

12

Al Bilad Investment
Company

ال�سعودي الهولندي املالية

4,801,127,817.25

0.92%

13

40.71%

145,700,094

0.78%

14

107,808

0.80%

13

Saudi Hollandi Capital

�شركة الإمناء لال�ستثمار

3,738,507,246.40

0.72%

14

61.73%

171,627,473

0.92%

13

99,611

0.74%

14

Alinma Investment
Company

االوىل جوجيت كابيتال

2,946,530,883.50

0.57%

15

92.98%

100,190,388

0.54%

15

56,300

0.42%

15

Aloula Geojit

جمموعة النفيعي للإ�ستثمار

2,783,688,614.30

0.54%

16

68.13%

94,466,198

0.51%

16

49,962

0.37%

17

Al Nefaie Investment
Group

�أ�صول املالية

2,200,377,486.75

0.42%

17

92.77%

61,571,657

0.33%

17

52,313

0.39%

16

Osool Capital

�شركة م�سقط املالية

832,866,335.85

0.16%

18

82.88%

27,295,565

0.15%

19

14,443

0.11%

18

Muscat Capital

اخلري كابيتال ال�سعوديه

415,190,540.40

0.08%

19

63.78%

48,733,533

0.26%

18

4,866

0.04%

21

Al-Khair Capital Saudi
Arabia

جدوى لال�ستثمار

377,137,305.90

0.07%

20

32.26%

15,073,144

0.08%

20

4,697

0.03%

22

Jadwa Investment

�شركة امل�ستثمر للأوراق املالية

344,139,841.85

0.07%

21

85.81%

9,468,529

0.05%

22

7,783

0.06%

19

The Investor for
Securities

302,827,997.40

0.06%

22

18.95%

14,336,122

0.08%

21

6,532

0.05%

20

Middle East Financial
Investment Company

158,743,796.40

0.03%

23

18.44%

4,768,547

0.03%

23

3,384

0.02%

23

Emirates NBD Capital
KSA

�أرباح املالية

65,685,658.25

0.01%

24

13.72%

1,172,842

0.01%

25

1,840

0.01%

24

Arbah Capital

املجموعة املالية هريمي�س
ال�سعودية

33,268,524.75

0.01%

25

2.38%

1,340,892

0.01%

24

1,049

0.01%

25

EFG_Hermes KSA

�شركة ال�شرق الأو�سط
لال�ستثمار املايل
الإمارات دبي الوطني كابيتال
ال�سعودية املحدودة

املجموع

520,205,137,614.25

18,600,032,906

Total

13,549,200
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مؤشرات  -المستثمرون حسب الجنسية

إحصائيات التداول (تصنيف الجنسية و نوع المستثمر)  -مارس 2013
بلغت القيمة الإجمالية للأ�سهم املتداولة
خالل �شهر مار�س 2013م  122.04مليار ريال،
بارتفاع قدره  %3.15عن تداوالت �شهر فرباير من
العام .2013
نوع امل�ستثمر
• بلغت قيمة عمليات ���ش��راء «الأف�����راد»
 107.95مليار ري��ال �سعودي ( ،)%88.45فيما
بلغت قيمة عمليات البيع  114.11مليار ريال
�سعودي ()%93.50
• بلغت قيمة عمليات �شراء “امل�ؤ�س�سات”

( ،)%95.46فيما بلغت قيمة عمليات البيع
 117.44مليار ريال �سعودي ()%96.22
• بلغت قيمة عمليات ���ش��راء «امل�ستثمر
اخلليجي”  1.66مليار ريال �سعودي (،)% 1.36
فيما بلغت قيمة عمليات البيع  1.34مليار ريال
�سعودي ()%1.10
• بلغت قيمة عمليات ���ش��راء “امل�ستثمر
الأجنبي – املقيم و�إتفاقيات املبادلة»  3.88مليار
ريال �سعودي ( ،)% 3.18فيما بلغت قيمة عمليات
البيع  3.27مليار ريال �سعودي ()%2.68

 12.05مليار ريال �سعودي ( ،)%9.87فيما بلغت
قيمة عمليات البيع  6.60مليار ري��ال �سعودي
()%5.60
• بلغت قيمة عمليات �شراء “الأجانب –
�إت��ف��اق��ي��ات مبادلة”  2.04مليار ري���ال �سعودي
( ،)%1.67فيما بلغت قيمة عمليات البيع 1.34
مليار ريال �سعودي ()%1.09
اجلن�سية
• بلغت قيمة عمليات ���ش��راء «امل�ستثمر
ال�������س���ع���ودي»  116.51م��ل��ي��ار ري�����ال ���س��ع��ودي

�إح�صائيات التداول ح�سب ت�صنيف اجلن�سية و نوع امل�ستثمر  -مار�س 2013

قيمة الأ�سهم املتداولة ( – )%اجلن�سية

قيمة الأ�سهم املتداولة ( - )%نوع امل�ستثمر

�أجنبي (مقيم و
�إتفاقية مبادلة)

�أجنبي (�إتفاقية مبادلة)
1.4%

2.9%

م�ؤ�س�سات

خليجي

7.6%

�أفراد

�سعودي

91.0%

95.8%

اجلن�سية
�سعودي

�شراء

خليجي
�أجنبي (مقيم)

نوع امل�ستثمر
�أفراد

105,929,002,141

86.80%

3,488,427,653

10,579,454,386

8.67%

310,100,311

144,259

187,154,733

0.15%

6,203,415

4,743

م�ؤ�س�سات

1,472,314,472

1.21%

37,171,915

16,274

�أفراد

1,834,039,167

1.50%

60,288,803

76,739

2,042,315,067

1.67%

37,335,072

19,287

122,044,279,966

100.00%

3,939,527,169

3,176,146

111,966,934,520

91.74%

3,658,728,785

3,027,374

5,469,406,410

4.48%

151,010,475

55,278

209,636,493

0.17%

7,255,068

4,227

م�ؤ�س�سات

1,133,092,745

0.93%

30,451,451

10,888

�أفراد

1,929,713,594

1.58%

61,361,902

68,145

1,335,496,204

1.09%

30,719,488

10,234

122,044,279,966

100.00%

3,939,527,169

3,176,146

م�ؤ�س�سات
�أفراد

�إجمايل ال�شراء
�سعودي

بيع

خليجي
�أجنبي (مقيم)
�أجنبي (�إتفاقية مبادلة)
�إجمايل البيع
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قيمة الأ�سهم

%

كمية الأ�سهم

عدد ال�صفقات
2,914,844

�أجنبي (�إتفاقية مبادلة)
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1.2%

�أفراد
م�ؤ�س�سات
�أفراد

Sponsored by:

ملخص السوق  -الربع األول  2013م

القيمة املتداولة لألسهم تتجاوز  368.49مليار ريال

 9.17مليون صفقة تم تنفيذها خالل الربع األول  2013م
يف نهاية ال��رب��ع الأول  2013م �أغ��ل��ق امل�ؤ�شر
العام لل�سوق املالية ال�سعودية (تداول) عند م�ستوى
 7,125.73منخف�ض ًا  709.42نقطة ()%9.05
مقارنة ب�إغالق نف�س الفرتة من العام ال�سابق.
وبالن�سبة لأداء امل�ؤ�شر من بداية العام حتى
تاريخه فقد حقق ع��ائ��د ًا ايجابي ًا ق��دره %4.77
( 324.51نقطة).
وق��د كانت �أعلى نقطة �إغ�لاق للم�ؤ�شر خالل
ال��ف�ترة يف ي���وم  2013/03/27م ع��ن��د م�ستوى
7.177.62نقطة.

بلغت القيمة ال�سوقية للأ�سهم امل�صدرة يف نهاية
الربع الأول  2013م  1,452.46مليار ريال �أي ما يعادل
 387.32مليار دوالر �أمريكي ،م�سجلة �إنخفا�ض ًا بلغت
ن�سـ ــبته  %5.66عن نف�س الفرتة من العام ال�سابق.
بلغت القيمة الإجمالية للأ�سهم املتداولة خالل
الربع الأول  2013م  368.49مليار ريال �أي ما يعادل
 98.26مليار دوالر �أمريكي وذل��ك ب�إنخفا�ض بلغت
ن�سـ ــبته  %46.18عن نف�س الفرتة من العام ال�سابق.
وبلغ �إج��م��ايل ع��دد الأ�سهم املتداولة* خالل
الربع الأول  2013م  13.26مليار �سـ ــهم مقابل

الشركات الجديدة المدرجة خالل الربع األول  2013م

• مت يف يوم الثالثاء املوافق  2013/02/05م �إدراج �شركة �أ�سمنت املنطقة
ال�شمالية بر�أ�سمال مقداره  1.8مليار ريال مق�سم �إىل  180مليون �سهم حيث مت طرح
 90مليون �سهم لالكتتاب العام وذلك بقيمة  10رياالت لل�سهم الواحد.
• مت يف يوم الأربعاء املوافق  2013/03/13م �إدراج ال�شركة الوطنية للرعاية
الطبية بر�أ�سمال مقداره  448.5مليون ريال مق�سم �إىل  44.85مليون �سهم حيث مت
طرح  13.5مليون �سهم لالكتتاب العام وذلك بقيمة  27ريا ًال لل�سهم الواحد.

إجراءات الشركات

• رفعت �شركة �إحت��اد ات�صاالت (موبايلي) ر�أ�سمالها وذل��ك مبنح �سهم
جماين لكل � 10أ�سهم ،لي�صبح عدد �أ�سهمها امل�صدرة  770مليون �سه ـ ــم وذلك
بتاريخ  2013/01/12م.
• رفعت �شركة �أ�سمنت ينبع ر�أ�سمالها وذلك مبنح �سهم جماين لكل لكل �سهمني،
لي�صبح عدد �أ�سهمها امل�صدرة  157.5مليون �سه ـ ــم وذلك بتاريخ  2013/03/24م.

االكتتابات األولية
�شركة �أ�سمنت املنطقة ال�شمالية
• ر�أ�سمال ال�شركة 1,800 :مليون ريال مق�سم �إىل  180مليون �سهم.
• �أ�سهم االكتتاب 90 :مليون �سهم متثل  %50من �أ�سهم ال�شركة.
• �سعر الطرح 10 :رياالت لل�سهم الواحد.
• فرتة االكتتاب :من  2013/01/08م �إىل  2013/01/14م.
ال�شركة الوطنية للرعاية الطبية
• ر�أ�سمال ال�شركة 448.5 :مليون ريال مق�سم �إىل  44.85مليون �سهم.
• �أ�سهم االكتتاب 13.5 :مليون �سهم متثل  %30.1من �أ�سهم ال�شركة.
• �سعر الطرح 27 :رياال لل�سهم الواحد.
• فرتة االكتتاب :من  2013/02/04م �إىل  2013/02/10م.

 30.16مليار �سهم مت تداولها خالل الربع الأول
 2012م  ،وذلك ب�إنخفا�ض بلغت ن�سـ ــبته .%56.03
�أما �إجمايل عدد ال�صفقات املنفذة خالل الربع
الأول  2013م فقد بلغ  9.17مليون �صفقة مقاب ــل
 13.48مليون �صفقة مت تنفيذها خالل الربع الأول
 2012م ،وذلك ب�إنخفا�ض بلغت ن�سـ ــبته .%31.96
* معدلة جلميع �إجراءات ال�شركات خالل الفرتة.
• بلغ عدد �أيام التداول خالل الربع الأول  64 ،2013يوم ًا مقابل
 65يوم ًا خالل الربع الأول  2012م.

تعليق تداول أسهم

• �أ���ص��در جمل�س هيئة ال�سوق املالية ق��رار ًا
بتعليق ت��داول �سهم ال�شركة ال�سعودية لالت�صاالت
املتكاملة يف ال�سوق املالية ال�سعودية (تداول) وذلك
ابتدا ًء من يوم الأربعاء  2013/02/06م.
• �أ���ص��در جمل�س هيئة ال�سوق املالية ق��رار ًا
بتعليق تداول �سهم ال�شركة املتحدة للت�أمني التعاوين
يف ال�سوق املالية ال�سعودية (تداول) وذلك ابتدا ًء من
يوم الثالثاء  2013/02/26م.

رفع تعليق تداول سهم
الشركة المتحدة للتأمين التعاوني
�أ����ص���در جمل�س هيئة ال�����س��وق امل��ال��ي��ة ق���رار ًا
برفع تعليق ت��داول �أ�سهم ال�شركة املتحدة للت�أمني
التعاوين� ،إبتدا ًء من يوم الثالثاء  2013/03/05م.

صيانة مؤشرات تداول الربع
األول  2013م

مت �إ�ضافة �أ�سهم ال�شركات وال�صكوك التالية
�إىل م�ؤ�شرات ال�سوق (ت���داول) وذل��ك ح�سب �سعر
�إق��ف��ال الأ���س��ه��م وال�صكوك ليوم الأرب��ع��اء املوافق
 2013/03/27م:
� .1شركة �أ�سمنت املنطقة ال�شمالية.
� .2شركة دلة للخدمات ال�صحية القاب�ضة.
� .3صكوك �أورك�س ال�سعودية.
و�إ�ستبعاد �أ�سهم ال�شركة ال�سعودية للإت�صاالت
املتكاملة من م�ؤ�شرات ال�سوق (تداول) وذلك ح�سب
�سعر �إقفال ال�سهم قبل تعليقه من التداول.
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ال�شركات اخلم�س الأكرث ن�شاطا  -الربع الأول  2013م
Top Five Active Stocks - 1st Quarter 2013

من حيث عدد ال�صفقات

By number of transactions

ال�شركة
ا�سمنت ال�شمالية
رعاية
�أمانة للت�أمني
�سابك
دله ال�صحية

عدد ال�صفقات

ن�سبة ال�شركة من القطاع

ن�سبة ال�شركة من اجمايل ال�سوق

Transactions

To Sector %

To Market %

1,111,950

82.72%

12.13%

Northern Cement

659,861

53.13%

7.20%

Care

392,847

15.56%

4.28%

Amana Insurance

285,746

45.30%

3.12%

SABIC

281,781

22.69%

3.07%

Dallah Health

اال�سهم املتداولة

ن�سبة ال�شركة من القطاع

ن�سبة ال�شركة من اجمايل ال�سوق

Shares Traded

To Sector %

To Market %

1,287,329,501

50.59%

9.71%

Dar Al Arkan

1,125,728,392

77.08%

8.49%

Northern Cement

1,113,400,998

77.33%

8.40%

Alinma

824,017,808

57.37%

6.21%

ZAIN KSA

604,123,615

23.74%

4.56%

Emaar E.C

من حيث عدد الأ�سهم املتداولة

Company

By number of shares traded

ال�شركة
دار الأركان
ا�سمنت ال�شمالية
الإمناء
زين ال�سعودية
�إعمار
من حيث قيمة الأ�سهم املتداولة

Company

By value of shares traded

ال�شركه
�سابك
ا�سمنت ال�شمالية
دله ال�صحية
الإمناء
رعاية

قيمة اال�سهم املتداولة

ن�سبة ال�شركة من القطاع

ن�سبة ال�شركة من اجمايل ال�سوق

Value Traded -SAR

To Sector%

To Market%

29,804,305,000.00

64.17%

8.09%

SABIC

26,204,461,215.60

74.46%

7.11%

Northern Cement

16,608,110,499.00

39.61%

4.51%

Dallah Health

14,956,738,967.85

51.28%

4.06%

Alinma

14,495,842,326.25

34.58%

3.93%

Care

Company

تداول الأ�سهم ح�سب القطاعات  -الربع الأول  2013م
Sectoral Activities - First Quarter 2013

ال�صفقات املنفذة

الن�سبه اىل الإجماىل

الأ�سهم املتداولة

الن�سبه اىل الإجماىل

قيمه الأ�سهم املتداولة

الن�سبة اىل الإجماىل

Transactions

% To Market

Shares Traded

% To Market

)Value Traded (SR

%To Market

امل�صارف واخلدمات املالية

355,502

3.88%

1,439,803,993.00

10.86%

29,164,619,295.95

7.91%

Banks & F. Services

ال�صناعات البرتوكيماوية

630,781

6.88%

1,208,647,850.00

9.11%

46,443,458,126.70

12.60%

Petrochemical Indust.

1,344,168

14.66%

1,460,535,738.00

11.01%

35,190,757,177.45

9.55%

Cement

1,242,085

13.55%

723,022,747.00

5.45%

41,923,960,439.60

11.38%

Retail

الطاقة واملرافق اخلدمية

27,183

0.30%

121,891,376.00

0.92%

1,744,389,870.50

0.47%

Energy & Utilities

الزراعة وال�صناعات الغذائية

647,680

7.06%

803,306,638.00

6.06%

24,696,708,944.05

6.70%

Agri. & Food Indust.

الإت�صاالت وتقنية املعلومات

446,770

4.87%

1,436,284,333.00

10.83%

21,365,989,561.40

5.80%

Telecom. & Info. Tech.

2,525,203

27.54%

1,781,039,831.00

13.43%

83,575,101,194.60

22.68%

Insurance

�شركات اال�ستثمار املتعدد

275,068

3.00%

478,617,885.00

3.61%

9,244,417,481.30

2.51%

Multi-Investment

اال�ستثمار ال�صناعي

460,234

5.02%

422,992,370.00

3.19%

18,390,035,750.35

4.99%

Industrial Investment

الت�شييد والبناء

273,480

2.98%

418,028,560.00

3.15%

9,202,016,328.90

2.50%

Building & Construction

التطوير العقاري

523,385

5.71%

2,544,588,163.00

19.19%

29,014,079,140.20

7.87%

Real Estate Development

النقل

129,157

1.41%

205,970,896.00

1.55%

6,269,121,315.80

1.70%

Transport

االعالم والن�شر

103,251

1.13%

62,315,347.00

0.47%

3,471,785,238.60

0.94%

Media & Publishing

الفنادق وال�سياحة

184,311

2.01%

152,947,666.00

1.15%

8,798,234,732.20

2.39%

Hotel & Tourism

9,168,258

100.00%

13,259,993,393.00

100.00%

368,494,674,597.60

100.00%

القطاعات

الأ�سمنت
التجزئة

الت�أمني

الإجمايل
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Sector

Total

Sponsored by:

Market Summary - First Quarter 2013

Thousands

تداول الأ�سهم ح�سب القطاعات  -الربع الأول  2013م

30,000

Sectoral Activities - First Quarter 2013

25,000

20,000

15,000

10,000

5,000

0

الفنادق
وال�سياحة

الإعالم والن�شر

Media & Publishing

النقل

Transport

Hotel & Tourism

التطوير العقاري الت�شييد والبناء
Real Estate
Development

& Building
Construction

ال�صفقات

اال�ستثمار
ال�صناعي

Industrial
Investment

Transactions

�شركات
اال�ستثمار املتعدد
Multi-Invest

الت�أمني

Insurance

االت�صاالت وتقنية
املعلومات

Telecom & Info Tech

الزراعة
وال�صناعات
الغذائية

التجزئة

الطاقة واملرافق
اخلدمية

Retail

Energy & Utilities

الكميه باملئات

Cement

Petrochemical
Industry

Agri & Food Industry

(Volume )00

الأ�سمنت

ال�صناعات
البرتوكيماوية

امل�صارف
واخلدمات املالية
Banks & Financial
Services

القيمه بالع�شرة �آالف (Value )0،000

ال�شركات الأكرث �إرتفاعا يف �أ�سعارها (مقارنة �سعر �إغالق مار�س  2013م مع فرباير  2013م)
)Top Gainers (Comparing Close Price of March 2013 with Feb.2013

ال�شركة

2013/03/31

2013/02/27

ن�سبة التغري
Change %

Company

*رعاية

71.75

27.00

165.74%

*Care

وفاء للتامني

139.00

64.00

117.19%

WAFA Insurance

�سا�سكو

25.50

17.60

44.89%

SISCO

�أليانز �إ�س �إف

74.25

52.50

41.43%

ALLIANZ SF

�سالمة

65.50

49.30

32.86%

SALAMA
) * Listed during the month (March 2013

* ادرجت خالل ال�شهر (مار�س  2013م)

ال�شركات الأكرث �إنخفا�ضا يف �أ�سعارها (مقارنة �سعر �إغالق مار�س  2013م مع فرباير  2013م)
)Top Losers (Comparing Close Price of March 2013 with Feb. 2013

ال�شركة

2013/03/31

2013/02/27

ن�سبة التغري
Change %

Company

العاملية

67.75

85.00

-20.29%

Al Alamiya

اململكة القاب�ضة

16.80

20.15

-16.63%

Kingdom

ا�سمنت ال�شمالية

18.85

22.40

-15.85%

Northern Cement

الباحة

13.55

15.55

-12.86%

Al Baha

دله ال�صحية

60.75

68.25

-10.99%

Dallah Health
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امل�صارف واخلدمات املالية
الريا�ض
اجلزيرة
ا�ستثمار
ال�سعودي الهولندي
ال�سعودي الفرن�سي
�سـاب
العربي الوطني
�سامبا
الراجحي
البالد
الإمناء
اجمايل القطاع
ال�صناعات البرتوكيماوية
كيمانول
برتوكيم
�سابك
�سافكو
الت�صنيع
اللجني
مناء للكيماويات
املجموعة ال�سعودية
ال�صحراء للبرتوكيماويات
ين�ساب
�سبكيم العاملية
املتقدمة
كيان ال�سعودية
برتو رابغ
اجمايل القطاع
اال�سمنت
�أ�سمنت حائل
�أ�سمنت جنران
ا�سمنت املدينة
�أ�سمنت ال�شمالية
اال�سمنت العربية
ا�سمنت اليمامة
ا�سمنت ال�سعوديه
ا�سمنت الق�صيم
ا�سمنت اجلنوبيه
ا�سمنت ينبع
ا�سمنت ال�شرقية
ا�سمنت تبوك
ا�سمنت اجلوف
اجمايل القطاع
التجزئة
�أ�سواق ع العثيم
املوا�ساة
�إك�سرتا
46
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Market Activity - First Quarter 2013

ال�صفقات املنفذه

اال�سهم املتداوله

قيمة اال�سهم املتداوله

Transactions

Volume Traded

Value Traded

Banks & Financial Services
Riyad

6,840

26,824,433

618,545,422.25

36,637

60,724,327

1,661,514,084.80

3,757

10,558,162

204,932,627.45

Saudi Investment

3,046

7,534,530

209,380,003.00

Saudi Hollandi

4,763

13,254,489

403,967,922.10

Saudi Fransi

3,645

9,587,045

305,494,996.60

SABB

4,573

13,697,159

370,042,616.80

Arab National

8,155

17,367,247

785,263,385.40

SAMBA

64,162

120,884,978

8,183,790,588.50

Al Rajhi

AlJazira

38,187

45,970,625

1,464,948,681.20

AL Bilad

181,737

1,113,400,998

14,956,738,967.85

Alinma

355,502

1,439,803,993

29,164,619,295.95

Total

ال�صفقات املنفذه

اال�سهم املتداوله

قيمة اال�سهم املتداوله

Transactions

Volume Traded

Value Traded

Petrochemical Industries
CHEMANOL

37,304

97,805,888

1,339,254,516.55

10,079

16,903,100

337,234,408.80

285,746

318,775,092

29,804,305,000.00

SABIC

11,348

7,768,791

1,207,228,512.50

SAFCO

35,279

89,965,505

2,644,182,681.20

Industrialization

Petrochem

Alujain

19,758

41,531,178

615,155,819.00

72,226

220,228,737

2,985,955,958.70

7,472

21,750,606

490,265,705.80

21,364

74,770,361

1,020,477,612.05

Sahara Petrochemical

21,215

32,932,427

1,685,436,028.40

YANSAB

15,685

24,491,482

466,531,390.35

Sipchem

15,891

31,172,283

860,647,195.20

Advanced

51,445

190,437,241

2,279,361,388.80

Saudi Kayan

25,969

40,115,159

707,421,909.35

Petro Rabigh

630,781

1,208,647,850

46,443,458,126.70

ال�صفقات املنفذه

اال�سهم املتداوله

قيمة اال�سهم املتداوله

Transactions

Volume Traded

Value Traded

Nama Chemicals
SIIG

Total
Cement

29,093

57,695,808

1,091,320,777.65

HCC

53,025

94,843,443

1,940,623,591.60

Najran Cement

69,850

76,957,916

1,353,341,308.95

City Cement

1,111,950

1,125,728,392

26,204,461,215.60

Northern Cement

11,932

14,328,808

741,723,367.20

Arab Cement

8,828

11,736,277

548,125,615.30

Yamamah Cement

7,059

6,462,470

620,534,178.75

Saudi Cement

5,965

4,136,910

331,399,502.75

Qassim Cement

3,198

1,969,200

202,063,529.50

Southern Cement

11,586

15,009,994

903,437,083.00

Yanbu Cement

9,510

8,152,110

496,033,113.75

Eastern Cement

3,837

4,866,094

121,239,053.00

Tabuk Cement

18,335

38,648,316

636,454,840.40

1,344,168

1,460,535,738

35,190,757,177.45

ال�صفقات املنفذه

اال�سهم املتداوله

قيمة اال�سهم املتداوله

Transactions

Volume Traded

Value Traded

Jouf Cement
Total
Retail

11,804

6,584,147

545,040,139.25

A. Othaim Market

15,181

12,943,958

733,624,784.75

Mouwasat

6,853

2,808,222

324,241,062.50

Extra

Sponsored by:
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دله ال�صحية
رعاية
�سا�سكو
ثمار
جمموعة فتيحي
جرير
الدري�س
احلكري
اخلليج للتدريب
اجمايل القطاع
الطاقة واملرافق اخلدمية
الغاز والت�صنيع
كهرباء ال�سعودية
اجمايل القطاع
الزراعة وال�صناعات الغذائية
جمموعة �صافوال
الغذائية
�سدافكو
املراعي
�أنعام القاب�ضة
حلواين �إخوان
هريف للأغذية
التموين
نادك
الق�صيم الزراعيه
تبوك الزراعيه
الأ�سماك
ال�شرقية للتنمية
اجلوف الزراعيه
بي�شة الزراعيه *
جازان للتنمية
اجمايل القطاع
االت�صاالت وتقنية املعلومات
االت�صاالت
احتاد ات�صاالت
زين ال�سعودية
عذيب لالت�صاالت
املتكاملة *
اجمايل القطاع
الت�أمني
التعاونية
مالذ للت�أمني
ميدغلف للت�أمني
�أليانز �إ�س �إف
�سالمة
والء للت�أمني
الدرع العربي
�ساب تكافل
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281,781

225,994,082

16,608,110,499.00

Dallah Health

659,861

151,571,180

14,495,842,326.25

Care

63,887

102,473,264

2,223,083,931.60

SASCO

118,960

106,227,222

3,701,056,946.10

Thim›ar

29,727

Fitaihi Group

69,683,436

1,077,798,614.60

3,724

2,081,468

326,497,615.25

Jarir

22,616

22,694,246

810,240,735.40

Aldrees

10,640

4,163,034

474,898,777.50

AlHokair

17,051

15,798,488

603,525,007.40

1,242,085

723,022,747

41,923,960,439.60

ال�صفقات املنفذه

اال�سهم املتداوله

قيمة اال�سهم املتداوله

Transactions

Volume Traded

Value Traded

Alkhaleej Trng
Total
Energy & Utilities

8,547

10,441,193

208,984,728.55

18,636

111,450,183

1,535,405,141.95

Saudi Electricity

27,183

121,891,376

1,744,389,870.50

Total

ال�صفقات املنفذه

اال�سهم املتداوله

قيمة اال�سهم املتداوله

Transactions

Volume Traded

Value Traded

10,750

18,003,708

713,933,323.40

136,042

161,154,453

5,058,340,634.00

Gas & Industrialization

Agriculture & Food Industries
SAVOLA Group
Food

6,162

3,772,080

248,400,301.25

SADAFCO

16,510

14,250,661

932,742,460.00

Almarai
Anaam Holding

86,873

89,395,822

3,547,646,292.50

17,606

9,242,488

415,361,288.70

HB

5,593

2,394,349

256,787,487.75

Herfy Foods

10,384

4,822,175

408,957,803.50

Catering

21,523

27,481,526

720,924,831.85

NADEC

70,490

158,181,497

2,273,341,571.50

Qassim Agriculture

53,551

57,577,525

1,954,673,828.10

Tabuk Agriculture

93,327

93,951,381

3,041,776,327.10

Saudi Fisheries

73,089

49,081,452

3,153,057,705.25

Sharqiya Dev Co

6,884

6,564,119

286,969,537.70

Jouff Agriculture

0

0

0.00

38896

107,433,402

1,683,795,551.45

Jazan Development

647,680

803,306,638

24,696,708,944.05

Total

ال�صفقات املنفذه

اال�سهم املتداوله

قيمة اال�سهم املتداوله

Transactions

Volume Traded

Value Traded

Telecomm. & Information
Technology

* Bishah Agriculture

25,304

55,377,133

2,289,302,536.20

STC

27,288

44,193,815

3,320,635,930.25

Etihad Etisalat

139,746

824,017,808

6,952,794,109.20

ZAIN KSA

122,445

312,335,526

4,131,800,730.30

Atheeb Telecom

131,987

200,360,051

4,671,456,255.45

*Almutakamela

446,770

1,436,284,333

21,365,989,561.40

Total

ال�صفقات املنفذه

اال�سهم املتداوله

قيمة اال�سهم املتداوله

Transactions

Volume Traded

Value Traded

Insurance

12,762

14,381,214

633,330,539.80

Tawuniya

33,559

40,585,012

913,171,405.35

Malath Insurance
MEDGULF

17,576

20,949,507

577,740,200.50

84,564

54,480,576

3,207,643,467.10

ALLIANZ SF

90,681

52,161,710

3,028,227,316.45

SALAMA

82,559

76,775,337

2,447,114,437.50

Walaa Insurance

52,928

43,284,929

1,616,280,437.40

Arabian Shield

60,302

50,582,334

1,900,416,720.80

SABB Takaful
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�سند
�سايكو
وفاء للت�أمني
احتاد اخلليج
الأهلي للتكافل
الأهلية
�أ�سيج
الت�أمني العربية
االحتاد التجاري
ال�صقر للت�أمني
املتحدة للت�أمني
الإعادة ال�سعودية
بوبا العربية
وقاية للتكافل
تكافل الراجحي
اي�س
اك�سا  -التعاونية
اخلليجية العامة
بروج
العاملية
�سوليدرتي تكافل
الوطنية
امانة للتامني
عناية
الإمناء طوكيو م
اجمايل القطاع
�شركات اال�ستثمار املتعدد
امل�صايف
املتطورة
االح�ساء للتنميه
�سي�سكو
ع�سري
الباحة
اململكة
اجمايل القطاع
اال�ستثمار ال�صناعي
تكوين
بى �سى �آى
معادن
�أ�سرتا ال�صناعية
جمموعة ال�سريع
�شاكر
الدوائية
زجاج
فيبكو
معدنية
الكيميائيه ال�سعوديه
�صناعة الورق
العبداللطيف
ال�صادرات
اجمايل القطاع
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50,679,007

1,396,338,853.90

SANAD

46,212
59,163

29,904,945

1,959,280,280.00

SAICO

209,634

83,910,020

7,659,810,981.00

WAFA Insurance

57,185

78,983,598

2,250,922,544.40

Gulf Union

35,355

19,502,480

1,266,674,895.00

ATC

57,421

35,263,984

2,034,517,395.00

Al - Ahlia

115,039

97,070,965

4,993,605,473.85

ACIG

43,938

41,974,859

1,272,564,082.50

AICC

27,054

35,048,251

977,129,609.90

48,541

46,005,125

1,524,014,030.60

23,244

19,032,271

642,681,193.50

36,789

107,579,527

1,236,888,125.50

Saudi Re

31,102

33,755,005

1,017,064,893.60

Bupa Arabia

92,653

67,654,211

2,897,465,616.10

Weqaya Takaful

25,602

15,427,838

879,342,126.25

Al Rajhi Takaful

84,826

33,974,483

2,491,934,834.25

ACE

50,125

37,611,818

1,562,167,965.30

AXA - Cooperative

67,257

38,390,185

2,203,039,591.75

Gulf General

Trade Union
Sagr Insurance
UCA

40,505

24,760,027

1,418,281,382.00

Buruj

121,916

58,899,816

4,139,166,341.75

Al Alamiya

191,113

212,853,584

7,801,281,337.20

Solidarity

89,801

22,421,775

2,559,958,090.00

Wataniya

392,847

152,170,363

10,355,598,652.45

Amana Insurance

86,479

62,298,720

2,814,230,864.90

Enaya

56,471

22,666,355

1,897,217,509.00

Alinma Tokio M.

2,525,203

1,781,039,831

83,575,101,194.60

Total

ال�صفقات املنفذه

اال�سهم املتداوله

قيمة اال�سهم املتداوله

Transactions

Volume Traded

Value Traded

Multi- Investment

52,917

32,156,349

2,025,647,835.75

28,816

55,297,310

857,096,246.55

Saudi Advanced

SARCO

48,125

110,880,558

1,625,642,079.00

Al Ahsa for Dev.

34,467

87,392,636

1,256,176,386.05

SISCO

16,488

41,582,691

711,998,791.45

53,046

65,972,540

1,062,892,280.35

Al Baha

Assir

41,209

85,335,801

1,704,963,862.15

kingdom

275,068

478,617,885

9,244,417,481.30

Total

ال�صفقات املنفذه

اال�سهم املتداوله

قيمة اال�سهم املتداوله

Transactions

Volume Traded

Value Traded

Industrial Investment

31,689

21,369,555

965,631,977.20

45,845

51,700,560

1,745,880,116.60

BCI

Takween

29,373

45,161,256

1,529,632,933.00

MA›ADEN

11,811

7,660,449

293,892,606.50

Astra Indust

31,904

46,653,216

1,233,311,556.30

ALSorayai

6,106

5,663,329

377,825,735.00

Shaker

8,891

8,944,210

375,584,273.30

Pharmaceutical

11,433

11,997,642

308,753,855.45

83,756

73,477,825

3,647,052,682.85

FIPCO

Glass

58,956

Maadaniyah

66,714,240

2,094,559,248.40

8,520

11,531,942

500,723,665.70

Saudi Chemical

16,549

20,483,794

606,278,479.00

SPM

5,649

5,465,007

179,061,145.30

AlAbdullatif

109,752

46,169,345

4,531,847,475.75

Saudi Export

460,234.00

422,992,370.00

18,390,035,750.35

Total

Sponsored by:
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ال�صفقات املنفذه

اال�سهم املتداوله

قيمة اال�سهم املتداوله

Transactions

Volume Traded

Value Traded

13,809

13,101,548

502,980,648.00

ASLAK

جمموعة املعجل *

0

0

0.00

* MMG

الأنابيب ال�سعودية
اخل�ضري
اخلزف
اجلب�س
الكابالت
�صدق
اميانتيت
�أنابيب
الزامل لل�صناعة
البابطني
الفخارية
م�سك
البحر الأحمر
اجمايل القطاع

14,719

16,003,545

413,136,845.95

SSP

19,393

23,627,592

618,930,331.40

ALKHODARI

10,022

6,140,463

492,961,007.75

Ceramic

10,913

9,959,608

279,148,344.90

Gypsum

الت�شييد والبناء
�أ�سالك

التطوير العقاري
العقارية
طيبة لال�ستثمار
مكة لالن�شاء
التعمري
�إعمار
جبل عمر
دار الأركان
مدينة املعرفة
اجمايل القطاع
النقل
البحري
النقل اجلماعي
مربد
بدجت ال�سعودية
اجمايل القطاع
االعالم والن�شر
تهامه لالعالن
الأبحاث و الت�سويق
طباعة وتغليف
اجمايل القطاع
الفنادق وال�سياحة

Building & Construction

Cables

26,369

61,698,458

844,846,656.70

50,717

96,349,014

1,689,912,100.35

23,562

54,734,738

815,490,160.85

31,345

46,457,633

1,345,107,578.40

4,502

8,241,841

273,431,283.70

Zamil Industrial

13,484

12,553,056

302,400,954.45

AL Babtain

5,571

3,190,539

214,917,790.25

SVCP

31,603

52,151,251

941,965,062.10

MESC

Saudi Industrial
Amiantit
Pipes

Red Sea

17,471

13,819,274

466,787,564.10

273,480

418,028,560

9,202,016,328.90

ال�صفقات املنفذه

اال�سهم املتداوله

قيمة اال�سهم املتداوله

Transactions

Volume Traded

Value Traded

26,248

23,780,462

758,564,073.70

Real Estate

19,798

26,969,147

767,709,496.25

Taiba

5,837

12,685,612

492,195,667.40

Makkah

33,549

68,289,537

1,515,176,321.35

Arriyadh Development

117,418

604,123,615

5,768,581,624.90

Emaar E .C

62,703

174,006,865

3,949,282,476.50

Jabal Omar

156,083

1,287,329,501

11,003,248,003.60

Dar Al Arkan

101,749

Total
Real Estate Development

347,403,424

4,759,321,476.50

KEC

523,385

2,544,588,163

29,014,079,140.20

Total

ال�صفقات املنفذه

اال�سهم املتداوله

قيمة اال�سهم املتداوله

Transactions

Volume Traded

Value Traded

Transport

23,240

69,502,069

1,427,514,655.05

Bahri

39,532

93,437,103

1,550,426,931.50

SAPTCO

55,328

35,795,217

2,873,585,957.50

Mubarrad

11,057

7,236,507

417,593,771.75

129,157

205,970,896

6,269,121,315.80

ال�صفقات املنفذه

اال�سهم املتداوله

قيمة اال�سهم املتداوله

Transactions

Volume Traded

Value Traded

Budget Saudi
Total
Media and Publishing

58,772

23,215,803

2,242,575,541

Tihama

17,569

16,499,162

374,620,016

SRMG

26,910

22,600,382

854,589,682

SPPC

103,251

62,315,347

3,471,785,238.60

Total

ال�صفقات املنفذه

اال�سهم املتداوله

قيمة اال�سهم املتداوله

Transactions

Volume Traded

Value Traded

34,511

23,369,561

1,852,263,865.00

Hotel & Tourism

الطيار
الفنادق
�شم�س
اجمايل القطاع

5,879

6,586,001

179,864,085.70

Hotels

143,921

122,992,104

6,766,106,781.50

Shams

184,311

152,947,666

8,798,234,732.20

Total

اجمايل ال�سوق

9,168,258

13,259,993,393

368,494,674,597.60

* معلقة من التداول.

ALTAYYAR

Market
* Suspended.
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FINANCIAL INDICATORS - 31/03/2013

امل�ؤ�شرات املالية الرئي�سية  31/03/2013 -م
Shareholders› Net Income
)Equity (mn
)(mn

ال�شركة
الريا�ض
اجلزيرة
ا�ستثمار
ال�سعودي الهولندي
ال�سعودي الفرن�سي
�سـاب
العربي الوطني
�سامبا
الراجحي
البالد
الإمناء
�إجمايل قطاع امل�صارف
واخلدمات املالية
كيمانول
برتوكيم
�سابك
�سافكو
الت�صنيع
اللجني
مناء للكيماويات
املجموعة ال�سعودية
ال�صحراء للبرتوكيماويات
ين�ساب
�سبكيم العاملية
املتقدمة
كيان ال�سعودية
برتو رابغ
�إجمايل قطاع ال�صناعات
البرتوكيماوية
�أ�سمنت حائل
�أ�سمنت جنران
�أ�سمنت املدينة
�أ�سمنت ال�شمالية
اال�سمنت العربية
ا�سمنت اليمامة
ا�سمنت ال�سعوديه
ا�سمنت الق�صيم
ا�سمنت اجلنوبيه
ا�سمنت ينبع
ا�سمنت ال�شرقية
ا�سمنت تبوك
ا�سمنت اجلوف
�إجمايل قطاع الأ�سمنت
ا�سواق ع العثيم
املوا�ساة
�إك�سرتا
50
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Book Value
)(SR

Close
Price

P/E
Ratio

EPS
)(SR

P/B
Value

Market
)Cap. (mn

Issued
)Shares (mn

القيمه
الدفرتيه

�سعر الإغالق

�صايف الدخل
(مليون)

حقوق امل�ساهمني
(مليون)

القيمه ال�سوقيه
(مليون)

الأ�سهم امل�صدره ال�سعر للعائد العائد على ال�سعر/القيمه
الدفرتيه
ال�سهم
(مليون)
9.91

2.31

1.07

21.31

22.90

Riyad

16.06

1.67

1.60

16.71

26.80

AlJazira

3,466.05

31,963.51

34,350.00

1,500.000

500.48

5,011.85

8,040.00

300.000

Company

912.04

9,378.83

9,790.00

550.000

10.73

1.66

1.04

17.05

17.80

Saudi Investment

1,252.98

8,305.98

10,954.44

396.900

8.74

3.16

1.32

20.93

27.60

Saudi Hollandi

3,015.14

22,686.82

27,572.55

904.018

9.14

3.34

1.22

25.10

30.50

Saudi Fransi

3,240.32

20,065.51

33,300.00

1,000.000

10.28

3.24

1.66

20.07

33.30

SABB

2,371.18

17,804.28

22,695.00

850.000

9.57

2.79

1.27

20.95

26.70

Arab National

4,330.19

31,636.87

40,050.00

900.000

9.25

4.81

1.27

35.15

44.50

SAMBA

7,884.71

36,468.74

98,625.00

1,500.000

12.51

5.26

2.70

24.31

65.75

Al Rajhi

941.80

4,370.82

9,990.00

300.000

10.61

3.14

2.29

14.57

33.30

AL Bilad

733.16

16,664.20

19,800.00

1,500.000

27.01

0.49

1.19

11.11

13.20

Alinma

28,648.04

204,357.39

315,166.99

9,700.918

11.00

2.95

1.54

21.07

-

91.43

1,573.24

1,664.28

120.600

18.20

0.76

1.06

13.05

13.80

CHEMANOL

-463.54

4,186.94

9,768.00

480.000

(( )Mس)

-0.97

2.33

8.72

20.35

Petrochem

24,780.26

147,801.27

288,000.00

3,000.000

11.62

8.26

1.95

49.27

96.00

SABIC

3,866.22

8,857.29

52,916.61

333.333

13.69

11.60

5.97

26.57

158.75

SAFCO

1,763.84

12,067.38

20,535.66

668.914

11.64

2.64

1.70

18.04

30.70

Industrialization

19.48

0.75

51.68

621.12

1,006.86

69.200

-23.65

1,368.51

1,696.46

128.520

538.67

6,069.63

10,305.00

450.000

(( )Mس) -0.184
19.13

1.20

Total Banks & Financial
Services Sector

1.62

8.98

14.55

Alujain

1.24

10.65

13.20

Nama Chemicals

1.70

13.49

22.90

SIIG

204.45

5,418.25

5,989.55

438.795

29.30

0.47

1.11

12.35

13.65

Sahara Petrochemical

2,446.36

12,961.18

29,671.88

562.500

12.13

4.35

2.29

23.04

52.75

YANSAB

601.17

5,625.83

7,003.33

366.667

11.65

1.64

1.24

15.34

19.10

Sipchem

328.24

2,042.63

4,788.65

163.995

14.59

2.002

2.34

12.46

29.20

Advanced

-772.27

14,440.04

17,325.00

1,500.000

(( )Mس)

-0.51

1.20

9.63

11.55

Saudi Kayan

488.86

8,560.94

15,373.80

876.000

31.45

0.56

1.80

9.77

17.55

Petro Rabigh

33,901.72

231,594.25

466,045.10

9,158.524

12.44

3.70

2.01

25.29

-

-26.78

911.28

1,869.89

97.900

(( )Mس)

-0.27

2.05

9.31

19.10

HCC

202.24

1,819.97

3,884.50

170.000

19.21

1.19

2.13

10.71

22.85

Najran Cement

242.90

1,974.78

3,329.92

189.200

13.71

1.28

1.69

10.44

17.60

City Cement

93.42

1,417.55

3,393.00

180.000

36.32

0.52

2.39

7.88

18.85

Northern Cement

387.42

2,951.20

4,520.00

80.000

11.67

4.84

1.53

36.89

56.50

Arab Cement

817.56

3,599.03

9,375.75

202.500

11.47

4.04

2.61

17.77

46.30

Yamamah Cement

1,101.79

3,157.85

13,770.00

153.000

12.50

7.20

4.36

20.64

90.00

Saudi Cement

560.97

1,976.24

7,042.50

90.000

12.55

6.23

3.56

21.96

78.25

Qassim Cement

1,000.20

2,736.44

14,070.00

140.000

14.07

7.14

5.14

19.55

100.50

Southern Cement

720.48

3,301.94

9,174.38

157.500

12.73

4.57

2.78

20.96

58.25

Yanbu Cement

392.94

2,267.98

4,837.50

86.000

12.31

4.57

2.13

26.37

56.25

Eastern Cement

188.95

1,165.78

2,277.00

90.000

12.05

2.10

1.95

12.95

25.30

Tabuk Cement

107.10

1,390.40

2,125.50

130.000

19.85

0.82

1.53

10.70

16.35

Jouf Cement

5,789.19

28,670.43

79,669.94

1,766.100

13.38

3.28

2.78

16.23

-

171.77

680.45

1,873.13

22.500

10.91

7.63

2.75

30.24

83.25

171.59

763.73

3,200.00

50.000

18.65

3.43

4.19

15.27

64.00

Mouwasat

158.59

472.51

2,922.00

24.000

18.42

6.61

6.18

19.69

121.75

Extra

Total Petrochemical
Industries Sector

Total Cement Sector
A. Othaim Market

Sponsored by:

Market Summary - First Quarter 2013

Company

Close
Price

Book Value
(SR)

�سعر الإغالق

القيمه
الدفرتيه

P/B
Value

EPS
(SR)

P/E
Ratio

Issued
Shares (mn)

Market
Cap. (mn)

Shareholders› Net Income
Equity (mn)
(mn)

القيمه/الأ�سهم امل�صدره ال�سعر للعائد العائد على ال�سعر
الدفرتيه
ال�سهم
)(مليون

القيمه ال�سوقيه
)(مليون

حقوق امل�ساهمني
)(مليون

�صايف الدخل
)(مليون

Dallah Health

60.75

23.70

2.56

2.89

21.03

47.200

2,867.40

1,118.57

136.34

Care

71.75

10.85

6.61

2.34

30.66

44.850

3,217.99

486.61

104.96

SASCO

25.50

15.42

1.65

1.00

25.47

45.000

1,147.50

693.95

45.06

Thim›ar

33.50

3.72

9.00

0.10

331.03

10.000

335.00

37.23

1.01

Fitaihi Group

15.50

12.03

1.29

0.62

25.01

55.000

852.50

661.80

34.08
569.82

Jarir

163.50

17.11

9.56

9.50

17.22

60.000

9,810.00

1,026.40

Aldrees

34.00

15.93

2.13

3.18

10.68

30.000

1,020.00

477.94

95.55

AlHokair

123.75

26.94

4.59

8.16

15.17

70.000

8,662.50

1,886.03

571.14

Alkhaleej Trng

38.90

14.61

2.66

2.70

14.42

25.000

972.50

365.19

67.45

-

17.93

4.25

4.40

17.34

483.550

36,880.51

8,670.40

2,127.37

Gas & Industrialization

20.00

14.56

1.37

1.86

10.76

75.000

1,500.00

1,091.78

139.39

Saudi Electricity

14.15

12.95

1.09

0.61

23.02

4,166.594

58,957.30

53,969.30

2,561.07

-

12.98

1.10

0.64

22.39

4,241.594

60,457.30

55,061.08

2,700.45

SAVOLA Group

41.50

16.57

2.50

2.80

14.80

500.000

20,750.00

8,286.67

1,402.21

Food

36.60

10.56

3.47

0.29

125.36

20.000

732.00

211.20

5.84

SADAFCO

65.25

24.57

2.66

4.79

13.61

32.500

2,120.63

798.50

155.83

Almarai

67.25

18.87

3.56

3.60

18.67

400.000

26,900.00

7,549.44

1,440.63

Anaam Holding

39.20

11.39

3.44

0.48

82.21

19.600

768.32

223.16

9.35

HB

47.50

19.64

2.42

3.05

15.60

28.571

1,357.14

561.08

87.00

Herfy Foods

114.75

17.38

6.60

6.04

19.00

30.000

3,442.50

521.47

181.16

Catering

90.50

12.95

6.99

5.94

15.24

82.000

7,421.00

1,061.70

487.05

NADEC

27.10

18.05

1.50

1.59

17.00

60.000

1,626.00

1,082.93

95.66

Qassim Agriculture

14.25

7.15

1.99

-0.15

)) (سM(

50.000

712.50

357.47

-7.52

Tabuk Agriculture

34.90

18.56

1.88

0.78

44.70

20.000

698.00

371.24

15.62
-39.89

Total Retail Sector

Total Energy & Utilities
Sector

Saudi Fisheries

31.10

6.55

4.75

-0.75

)) (سM(

53.538

1,665.02

350.60

Sharqiya Dev Co

56.00

8.93

6.27

-0.45

)) (سM(

7.500

420.00

66.98

-3.37

Jouff Agriculture

41.40

25.98

1.59

4.07

10.18

25.000

1,035.00

649.43

101.68

Bishah Agriculture*

69.75

-

-

-

-

5.000

348.75

-

-

Jazan Development

16.10

10.14

1.59

-0.37

)) (سM(

50.000

805.00

506.93

-18.33

-

16.33

3.13

2.83

16.79

1,383.709

70,801.85

22,598.79

3,912.90

STC

39.20

29.45

1.33

3.64

10.78

2,000.000

78,400.00

58,895.35

7,275.96

Etihad Etisalat

81.75

27.15

3.01

7.82

10.46

770.000

62,947.50

20,905.78

6,017.65

Zain KSA

8.15

7.83

1.04

-1.78

)) (سM(

1,080.100

8,802.82

8,451.86

-1,925.20

Atheeb Telecom

12.45

-

-

-1.97

)) (سM(

157.500

1,960.88

931.63

-309.79

Almutakamela*

24.30

VALUE# VALUE# VALUE# )) (سM(

100.000

2,430.00

-

-

Total Agriculture & Food
Industries

Total Telecomm. &
Information Tech. Sector

-

21.71

1.73

2.69

10.36

4,107.600

154,541.19

89,184.62

11,058.63

Tawuniya

43.60

28.57

1.53

4.26

10.23

75.000

3,270.00

2,142.94

319.72

Malath Insurance

22.30

10.75

2.07

1.02

21.96

30.000

669.00

322.54

30.47

MEDGULF

29.50

14.83

1.99

2.52

11.72

80.000

2,360.00

1,186.16

201.33

ALLIANZE SF

74.25

8.34

8.90

0.51

144.46

20.000

1,485.00

166.90

10.28

SALAMA

65.50

6.90

9.50

-1.30

)) (سM(

10.000

655.00

68.95

-12.96

Walaa Insurance

31.90

8.76

3.64

0.938

34.01

20.000

638.00

175.14

18.76

Arabian Shield

33.80

11.73

2.88

0.20

166.79

20.000

676.00

234.63

4.05

SABB Takaful

40.00

9.83

4.07

0.41

98.66

34.000

1,360.00

334.38

13.79
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ال�شركة
دله ال�صحية
رعاية
خدمات ال�سيارات
ثمار
جمموعة فتيحي
جرير
الدري�س
احلكري
اخلليج للتدريب
�إجمايل قطاع التجزئة
الغاز والت�صنيع
كهرباء ال�سعودية
�إجمايل قطاع الطاقة
واملرافق اخلدمية
جمموعة �صافوال
الغذائية
�سدافكو
املراعي
�أنعام القاب�ضة
حلواين �إخوان
هريف للأغذية
التموين
نادك
الق�صيم الزراعيه
تبوك الزراعيه
الأ�سماك
ال�شرقية للتنمية
اجلوف الزراعيه
* بي�شة الزراعيه
جازان للتنمية
�إجمايل قطاع الزراعة
وال�صناعات الغذائية
االت�صاالت
احتاد ات�صاالت
زين ال�سعودية
عذيب لالت�صاالت
*املتكاملة
�إجمايل قطاع االت�صاالت
وتقنية املعلومات
التعاونية
مالذ للت�أمني
ميدغلف للت�أمني
�أليانز �إ�س �إف
�سالمة
والء للت�أمني
الدرع العربي
�ساب تكافل

ملخص السوق  -الربع األول  2013م
Shareholders› Net Income
)Equity (mn
)(mn

ال�شركة

Market
)Cap. (mn

Issued
)Shares (mn

حقوق امل�ساهمني
(مليون)

القيمه ال�سوقيه
(مليون)

الأ�سهم امل�صدره ال�سعر للعائد العائد على ال�سعر/القيمه
الدفرتيه
ال�سهم
(مليون)

-4.74

106.10

560.00

20.000

14.30

78.69

692.50

10.000

-14.00

35.39

1,390.00

10.000

(( )Mس)

8.05

156.51

616.00

22.000

76.55

�صايف الدخل
(مليون)

�سند
�سايكو
وفا للت�أمني
�إحتاد اخلليج
الأهلي للتكافل
الأهلية
�أ�سيج
الت�أمني العربية
االحتاد التجاري
ال�صقر للت�أمني
املتحدة للت�أمني
الإعادة ال�سعودية
بوبا العربية
وقاية للتكافل
تكافل الراجحي
اي�س
اك�سا  -التعاونية
اخلليجية العامة
بروج للتامني
العاملية
�سوليدرتي تكافل
الوطنية
امانة للتامني
عناية
الإمناء طوكيو م

ب�����رع�����اي�����ة
Book Value
)(SR

Close
Price

P/E
Ratio

EPS
)(SR

P/B
Value

القيمه
الدفرتيه

�سعر الإغالق

(( )Mس)

-0.24

5.28

5.31

28.00

SANAD

48.44

1.43

8.80

7.87

69.25

SAICO

-1.40

39.27

3.54

139.00

WAFA Insurance

0.366

3.94

7.11

28.00

Gulf Union

Company

1.03

134.36

1,237.50

16.667

1200.29

0.06

9.21

8.06

74.25

ATC

13.50

44.49

600.00

10.000

44.45

1.35

13.49

4.45

60.00

Al - Ahlia

-23.47

89.91

938.00

20.000

(( )Mس)

-1.17

10.43

4.50

46.90

ACIG

-2.86

167.12

592.00

20.000

(( )Mس)

-0.14

3.54

8.36

29.60

AICC

21.68

312.35

672.50

25.000

31.02

0.87

2.15

12.49

26.90

Trade Union

28.12

283.04

688.00

20.000

24.46

1.41

2.43

14.15

34.40

Sagr Insurnce

30.14

319.95

700.00

20.000

23.22

1.51

2.19

16.00

35.00

UCA

28.95

938.75

1,095.00

100.000

37.82

0.290

1.17

9.39

10.95

Saudi Re

134.41

634.21

1,300.00

40.000

9.67

3.36

2.05

15.86

32.50

Bupa Arabia

12.61

134.59

862.00

20.000

68.35

0.63

6.40

6.73

43.10

Weqaya Takaful

-0.58

108.76

1,225.00

20.000

(( )Mس)

-0.03

11.26

5.44

61.25

Al Rajhi Takaful

25.95

162.46

790.00

10.000

30.44

2.60

4.86

16.25

79.00

ACE

7.58

180.75

846.00

20.000

111.57

0.38

4.68

9.04

42.30

AXA - Cooperative

10.74

179.61

1,140.00

20.000

106.13

0.54

6.35

8.98

57.00

Gulf General

-19.00

67.22

744.25

13.000

(( )Mس)

-1.46

11.07

5.17

57.25

Buruj

3.76

137.42

1,355.00

20.000

360.18

0.19

9.86

6.87

67.75

Al Alamiyah

-37.82

432.90

1,892.55

55.500

(( )Mس)

-0.68

4.37

7.80

34.10

Solidarity

10.90

91.91

1,160.00

10.000

106.43

1.09

12.62

9.19

116.00

Wataniya

-38.43

218.04

1,356.80

32.000

(( )Mس)

-1.20

6.22

6.81

42.40

Amana Insurance

-33.02

356.08

1,672.00

40.000

(( )Mس)

-0.83

4.70

8.90

41.80

Enaya

-

151.98

1,650.00

20.000

-

-

10.86

7.60

82.50

Alinma Tokio M

�إجمايل قطاع الت�أمني

763.24

10,154.21

36,888.10

903.167

25.48

0.85

3.63

11.24

-

امل�صايف
املتطورة
االح�ساء للتنميه
�سي�سكو
ع�سري
الباحة
اململكة
�إجمايل قطاع �شركات
اال�ستثمار املتعدد
تكوين
بى �سى �آى
معادن
�أ�سرتا ال�صناعية
جمموعة ال�سريع
�شاكر
الدوائية
زجاج
فيبكو
معدنية
الكيميائيه ال�سعوديه
�صناعة الورق
العبداللطيف

16.81

415.82

930.00

15.000

55.32

1.12

2.24

27.72

62.00

SARCO

-62.11

773.21

678.24

43.200

(( )Mس)

-1.44

0.88

17.90

15.70

Saudi Advanced

2.67

483.66

737.45

49.000

276.41

0.05

1.52

9.87

15.05

Al Ahsa for Dev.

38.23

766.19

1,009.80

68.000

16.14

0.92

1.32

11.27

14.85

SISCO

111.07

2,411.86

2,192.85

126.389

19.74

0.88

0.91

19.08

17.35

Assir

-5.46

83.02

203.25

15.000

(( )Mس)

-0.36

2.45

5.53

13.55

Al Baha

707.07

28,190.36

62,258.82

3,705.882

88.05

0.19

2.21

7.61

16.80

Kingdom

808.28

33,124.13

68,010.41

4,022.471

76.64

0.20

2.05

8.23

-
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Total Insurance Sector

Total Multi-Investment
Sector

75.32

422.77

1,326.00

30.000

17.61

2.51

3.14

14.09

44.20

Takween

64.45

461.76

926.75

27.500

14.38

2.34

2.01

16.79

33.70

BCI

1,090.94

18,077.38

31,450.00

925.000

28.83

1.18

1.74

19.54

34.00

MA›ADEN

242.67

1,842.33

3,009.18

74.118

12.40

3.27

1.63

24.86

40.60

Astra Indust

52.57

501.26

783.00

30.000

14.89

1.75

1.56

16.71

26.10

ALSorayai

187.64

633.08

2,467.50

35.000

13.15

5.36

3.90

18.09

70.50

Shaker

232.63

3,035.66

3,255.16

78.438

13.99

2.97

1.07

38.70

41.50

Pharmaceutical

43.66

564.34

786.00

30.000

18.00

1.46

1.39

18.81

26.20

Glass

25.15

162.15

550.85

11.500

21.91

2.19

3.40

14.10

47.90

FIPCO

5.88

357.58

955.81

28.112

162.61

0.21

2.67

12.72

34.00

Maadaniyah

291.28

1,443.66

2,681.38

63.240

9.21

4.61

1.86

22.83

42.40

Saudi Chemical

100.41

700.98

1,042.50

37.500

10.38

2.68

1.49

18.69

27.80

SPM

263.68

1,244.52

2,624.38

81.250

9.95

3.25

2.11

15.32

32.30

AlAbdullatif

Sponsored by:

Market Summary - First Quarter 2013

Company

Saudi Export

Close
Price

Book Value
(SR)

�سعر الإغالق

القيمه
الدفرتيه

P/B
Value

EPS
(SR)

P/E
Ratio

Issued
Shares (mn)

Market
Cap. (mn)

القيمه/الأ�سهم امل�صدره ال�سعر للعائد العائد على ال�سعر
الدفرتيه
ال�سهم
)(مليون

القيمه ال�سوقيه
)(مليون

Shareholders› Net Income
Equity (mn)
(mn)

حقوق امل�ساهمني
)(مليون

�صايف الدخل
)(مليون

ال�شركة
ال�صادرات

100.75

10.61

9.50

0.26

388.88

10.800

1,088.10

114.58

2.80

-

20.21

1.79

1.83

19.76

1,462.457

52,946.59

29,562.04

2,679.08

�إجمايل قطاع اال�ستثمار ال�صناعي

ASLAK

38.900

12.658

3.073

3.266

11.909

32.500

1,264.250

411.398

106.156

MMG*

12.55

-

-

-

-

125.000

1,568.75

-

-

SSP

25.80

15.69

1.64

1.05

24.50

51.000

1,315.80

800.05

53.70

ALKHODARI

28.00

14.54

1.93

2.54

11.02

53.125

1,487.50

772.63

135.00

Ceramic

83.25

34.82

2.39

6.60

12.61

37.500

3,121.88

1,305.83

247.59

Gypsum

28.80

14.25

2.02

0.63

45.44

31.667

912.00

451.34

20.07

Cables

13.55

12.40

1.09

-2.06

)) (سM(

76.000

1,029.80

942.69

-156.41

Saudi Industrial

18.70

9.26

2.02

0.83

22.56

40.000

748.00

370.50

33.16

Amiantit

14.00

13.57

1.03

0.96

14.52

115.500

1,617.00

1,567.91

111.34

Pipes

25.80

17.53

1.47

-0.63

)) (سM(

40.000

1,032.00

701.24

-25.38

Zamil Industrial

33.50

24.15

1.39

3.36

9.98

60.000

2,010.00

1,449.18

201.45

AL Babtain

23.95

13.58

1.76

1.84

13.03

42.631

1,021.02

578.93

78.34

SVCP

68.50

14.93

4.59

5.66

12.09

15.000

1,027.50

223.93

84.96

MESC

18.50

7.09

2.61

0.78

23.79

40.000

740.00

283.53

31.10

Red Sea

35.40

20.56

1.72

3.02

11.74

40.000

1,416.00

822.33

120.62

�أ�سالك
* جمموعة املعجل
الأنابيب ال�سعودية
اخل�ضري
اخلزف
اجلب�س
الكابالت
�صدق
اميانتيت
�أنابيب
الزامل لل�صناعة
البابطني
الفخارية
م�سك
البحر الأحمر

-

13.35

1.90

1.30

13.63

799.923

20,311.49

10,681.47

1,041.72

Real Estate

34.10

27.04

1.26

1.50

22.80

120.000

4,092.00

3,244.89

179.51

Taiba

30.40

22.45

1.35

2.71

11.22

150.000

4,560.00

3,367.30

406.44

Makkah

42.00

25.14

1.67

2.19

19.22

164.816

6,922.28

4,144.30

360.21

Arriyadh Development

21.90

15.34

1.43

2.29

9.57

100.000

2,190.00

1,534.21

228.94

Emaar E .C

9.50

8.91

1.07

0.22

42.68

850.000

8,075.00

7,569.62

189.20

Jabal Omar

25.60

9.70

2.64

-0.06

)) (سM(

929.400

23,792.64

9,017.42

-51.39

Dar Al Arkan

8.25

15.10

0.55

0.92

9.01

1,080.000

8,910.00

16,311.36

988.54

KEC

14.55

9.43

1.54

-0.08

)) (سM(

339.300

4,936.82

3,199.76

-26.05

-

12.96

1.31

0.61

14.77

3,733.516

63,478.74

48,388.86

2,275.38

Bahri

20.05

17.18

1.17

1.60

12.53

315.000

6,315.75

5,410.91

503.99

SAPTCO

16.10

11.66

1.38

0.59

27.26

125.000

2,012.50

1,456.94

73.83

Mubarrad

75.25

8.67

8.68

0.13

597.49

18.000

1,354.50

156.07

2.27

Budget Saudi

63.75

24.32

2.62

5.15

12.37

24.400

1,555.50

593.45

125.78

البحري
النقل اجلماعي
مربد
بدجت ال�سعودية

-

15.79

1.48

1.46

15.92

482.400

11,238.25

7,617.37

705.86

�إجمايل قطاع النقل

85.75

15.93

5.38

1.00

85.62

15.000

1,286.25

239.02

15.02

Total Industrial Investment
Sector

Total Building &
Constructuion Sector

Total Real Estate
Development Sector

Total Transport Sector

�إجمايل قطاع الت�شييد والبناء
العقارية
طيبة لال�ستثمار
مكة لالن�شاء
التعمري
�إعمار
جبل عمر
دار الأركان
مدينة املعرفة
�إجمايل قطاع التطوير العقاري

SRMG

22.00

16.52

1.33

1.48

14.88

80.000

1,760.00

1,321.74

118.24

SPPC

36.00

14.13

2.55

2.08

17.34

60.000

2,160.00

847.57

124.56

تهامة للإعالن
الأبحاث و الت�سويق
طباعة وتغليف

-

15.54

2.16

1.66

20.19

155.000

5,206.25

2,408.33

257.82

�إجمايل قطاع االعالم والن�شر

ALTAYYAR

90.50

21.72

4.17

9.44

9.58

80.000

7,240.00

1,737.42

755.37

Hotels

27.90

17.89

1.56

1.99

14.03

100.000

2,790.00

1,789.06

198.87

Shams

77.50

7.71

10.05

0.42

185.26

10.150

786.63

78.24

4.25

الطيار
الفنادق
�شم�س

Total Hotel & Tourism Sector

-

18.96

3.00

5.04

11.29

190.150

10,816.63

3,604.72

958.49

Market

-

18.45

1.85

2.29

13.36

Tihama

Total Media & Publishing
Sector

Companies that have not announced a net income statement or have posted negative net income (recent 4
Quarters), are not included in calculating P/E ratio for sectors and the market.
M: Minus ratio due to company losses according to recent 4 quarters financial data (4th Q 2012 as recent
for all companies).
* Suspended
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42,591.079 1,452,459.338 785,678.07

97,628.15

�إجمايل قطاع الفنادق وال�سياحة
اجمايل ال�سوق

 غري م�شمولة يف ح�ساب ن�سبة ال�سعر للعائد،) وال�شركات اخلا�سرة (�آخر �أربعة �أرباع،ال�شركات التي مل تُعلن �صايف الدخل
.للقطاعات ولل�سوق
 م جلميع2012  امل�ؤ�شر �سالب الن ال�شركة �سجلت خ�سائر وفق ًا للبيانات املالية لآخر �أربعة �أرباع (تنتهي يف الربع الرابع:�س
.)ال�شركات
* معلقة من التداول

ب�����رع�����اي�����ة

ملخص السوق  -الربع األول  2013م
القيمه ال�سوقيه للأ�سهم امل�صدرة كما يف  31/03/2013م
امل�صارف واخلدمات املالية
الريا�ض
اجلزيرة
ا�ستثمار
ال�سعودي الهولندي
ال�سعودي الفرن�سي
�سـاب
العربي الوطني
�سامبا
الراجحي
البالد
الإمناء
اجمايل القطاع
ال�صناعات البرتوكيماوية
كيمانول
برتوكيم
�سابك
�سافكو
الت�صنيع
اللجني
مناء للكيماويات
املجموعة ال�سعودية
ال�صحراء للبرتوكيماويات
ين�ساب
�سبكيم العاملية
املتقدمة
كيان ال�سعودية
برتو رابغ
اجمايل القطاع
اال�سمنت
�أ�سمنت حائل
�أ�سمنت جنران
�أ�سمنت املدينة
�أ�سمنت ال�شمالية
اال�سمنت العربية
ا�سمنت اليمامة
ا�سمنت ال�سعوديه
ا�سمنت الق�صيم
ا�سمنت اجلنوبيه
ا�سمنت ينبع
ا�سمنت ال�شرقية
ا�سمنت تبوك
ا�سمنت اجلوف
اجمايل القطاع
التجزئة
�أ�سواق ع العثيم
املوا�ساة
�إك�سرتا
دله ال�صحية
54
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Market Capitalisation as on 31/03/2013

عدد اال�سهم امل�صدرة

�سعر االغالق

القيمه ال�سوقيه بالريال

الن�سبه للقطاع

الن�سبة لل�سوق

Issued Shares

Close Price

Market Capitalization

%to Sector

%To Market

1,500,000,000

22.90

34,350,000,000.00

10.90

2.36

Riyad

300,000,000

26.80

8,040,000,000.00

2.55

0.55

AlJazira

550,000,000

17.80

9,790,000,000.00

3.11

0.67

Saudi Investment

396,900,000

27.60

10,954,440,000.00

3.48

0.75

Saudi Hollandi

904,017,875

30.50

27,572,545,187.50

8.75

1.90

Saudi Fransi

1,000,000,000

33.30

33,300,000,000.00

10.57

2.29

SABB

850,000,000

26.70

22,695,000,000.00

7.20

1.56

Arab National

900,000,000

44.50

40,050,000,000.00

12.71

2.76

SAMBA

1,500,000,000

65.75

98,625,000,000.00

31.29

6.79

Al Rajhi

300,000,000

33.30

9,990,000,000.00

3.17

0.69

AL Bilad

1,500,000,000

13.20

19,800,000,000.00

6.28

1.36

Alinma

9,700,917,875

-

315,166,985,187.50

-

21.70

عدد اال�سهم امل�صدرة

�سعر االغالق

القيمه ال�سوقيه بالريال

الن�سبه للقطاع

الن�سبة لل�سوق

Issued Shares

Close Price

Market Capitalization

%to Sector

%To Market

Banks & Financial Services

Total
Petrochemical Industries

120,600,000

13.80

1,664,280,000.00

0.36

0.11

CHEMANOL

480,000,000

20.35

9,768,000,000.00

2.10

0.67

Petrochem

3,000,000,000

96.00

288,000,000,000.00

61.80

19.83

SABIC

333,333,333

158.75

52,916,666,613.75

11.35

3.64

SAFCO

668,914,166

30.70

20,535,664,896.20

4.41

1.41

Industrialization

69,200,000

14.55

1,006,860,000.00

0.22

0.07

Alujain

128,520,000

13.20

1,696,464,000.00

0.36

0.12

Nama Chemicals

450,000,000

22.90

10,305,000,000.00

2.21

0.71

SIIG

438,795,000

13.65

5,989,551,750.00

1.29

0.41

Sahara Petrochemical

562,500,000

52.75

29,671,875,000.00

6.37

2.04

YANSAB

366,666,666

19.10

7,003,333,320.60

1.50

0.48

Sipchem

163,995,000

29.20

4,788,654,000.00

1.03

0.33

Advanced

1,500,000,000

11.55

17,325,000,000.00

3.72

1.19

Saudi Kayan

876,000,000

17.55

15,373,800,000.00

3.30

1.06

Petro Rabigh

9,158,524,165

-

466,045,149,580.55

-

32.09

Total

عدد اال�سهم امل�صدرة

�سعر االغالق

القيمه ال�سوقيه بالريال

الن�سبه للقطاع

الن�سبة لل�سوق

Issued Shares

Close Price

Market Capitalization

%to Sector

%To Market

97,900,000

19.10

1,869,890,000.00

2.35

0.13

HCC

170,000,000

22.85

3,884,500,000.00

4.88

0.27

Najran Cement

189,200,000

17.60

3,329,920,000.00

4.18

0.23

City Cement

180,000,000

18.85

3,393,000,000.00

4.26

0.23

Northern Cement

80,000,000

56.50

4,520,000,000.00

5.67

0.31

Arab Cement

202,500,000

46.30

9,375,750,000.00

11.77

0.65

Yamamah Cement

153,000,000

90.00

13,770,000,000.00

17.28

0.95

Saudi Cement

90,000,000

78.25

7,042,500,000.00

8.84

0.48

Qassim Cement

140,000,000

100.50

14,070,000,000.00

17.66

0.97

Southern Cement

157,500,000

58.25

9,174,375,000.00

11.52

0.63

Yanbu Cement

86,000,000

56.25

4,837,500,000.00

6.07

0.33

Eastern Cement

90,000,000

25.30

2,277,000,000.00

2.86

0.16

Tabuk Cement

130,000,000

16.35

2,125,500,000.00

2.67

0.15

Jouf Cement

1,766,100,000

Cement

Total

79,669,935,000.00

-

5.49

عدد اال�سهم امل�صدرة

�سعر االغالق

القيمه ال�سوقيه بالريال

الن�سبه للقطاع

الن�سبة لل�سوق

Issued Shares

Close Price

Market Capitalization

%to Sector

%To Market

22,500,000

83.25

1,873,125,000.00

5.08

0.13

A. Othaim Market

50,000,000

64.00

3,200,000,000.00

8.68

0.22

Mouwasat

24,000,000

121.75

2,922,000,000.00

7.92

0.20

Extra

47,200,000

60.75

2,867,400,000.00

7.77

0.20

Dallah Health

Retail

Sponsored by:

القيمه ال�سوقيه للأ�سهم امل�صدرة كما يف  31/03/2013م
رعاية
�سا�سكو
45,000,000
ثمار
10,000,000
جمموعة فتيحي
55,000,000
جرير
60,000,000
الدري�س
30,000,000
احلكري
70,000,000
اخلليج للتدريب
25,000,000
اجمايل القطاع
483,550,000
44,850,000

الطاقة واملرافق اخلدمية
الغاز والت�صنيع
كهرباء ال�سعودية
اجمايل القطاع
الزراعة وال�صناعات الغذائية
جمموعة �صافوال
الغذائية
�سدافكو
املراعي
�أنعام القاب�ضة
حلواين �إخوان
هريف للأغذية
التموين
نادك
الق�صيم الزراعيه
تبوك الزراعيه
الأ�سماك
ال�شرقية للتنمية
اجلوف الزراعيه
بي�شة الزراعيه *
جازان للتنمية
اجمايل القطاع
االت�صاالت وتقنية املعلومات
االت�صاالت
احتاد ات�صاالت
زين ال�سعودية
عذيب لالت�صاالت
املتكاملة *
اجمايل القطاع
الت�أمني
التعاونية
مالذ للت�أمني
ميدغلف للت�أمني
�أليانز �إ�س �إف
�سالمة
والء للت�أمني
الدرع العربي
�ساب تكافل
�سند
�سايكو

Market Summary - First Quarter 2013
Market Capitalisation as on 31/03/2013
0.22

Care

3,217,987,500.00

8.73

71.75

SASCO
Thim›ar

25.50

1,147,500,000.00

3.11

0.08

33.50

335,000,000.00

0.91

0.02

15.50

852,500,000.00

2.31

0.06

Fitaihi Group

163.50

9,810,000,000.00

26.60

0.68

Jarir

34.00

1,020,000,000.00

2.77

0.07

Aldrees

123.75

8,662,500,000.00

23.49

0.60

AlHokair

38.90

972,500,000.00

2.64

0.07

Alkhaleej Trng

-

36,880,512,500.00

-

2.54

Total

عدد اال�سهم امل�صدرة

�سعر االغالق

القيمه ال�سوقيه بالريال

الن�سبه للقطاع

الن�سبة لل�سوق

Issued Shares

Close Price

Market Capitalization

%to Sector

%To Market

Energy & Utilities

75,000,000

20.00

1,500,000,000.00

2.48

0.10

Gas & Industrialization

4,166,593,815

14.15

58,957,302,482.25

97.52

4.06

Saudi Electricity

4,241,593,815

Total

-

60,457,302,482.25

-

4.16

عدد اال�سهم امل�صدرة

�سعر االغالق

القيمه ال�سوقيه بالريال

الن�سبه للقطاع

الن�سبة لل�سوق

Issued Shares

Close Price

Market Capitalization

%to Sector

%To Market

500,000,000

41.50

20,750,000,000.00

29.31

1.43

SAVOLA Group

20,000,000

36.60

732,000,000.00

1.03

0.05

Food

32,500,000

65.25

2,120,625,000.00

3.00

0.15

SADAFCO

400,000,000

67.25

26,900,000,000.00

37.99

1.85

Almarai

19,600,000.00

39.20

768,320,000.00

1.09

0.05

Anaam Holding

28,571,430.00

47.50

1,357,142,925.00

1.92

0.09

HB

30,000,000.00

114.75

3,442,500,000.00

4.86

0.24

Herfy Foods

82,000,000.00

Agriculture & Food
Industries

90.50

7,421,000,000.00

10.48

0.51

Catering

60,000,000

27.10

1,626,000,000.00

2.30

0.11

NADEC

50,000,000

14.25

712,500,000.00

1.01

0.05

Qassim Agriculture

20,000,000

34.90

698,000,000.00

0.99

0.05

Tabuk Agriculture

53,537,500

31.10

1,665,016,250.00

2.35

0.11

Saudi Fisheries

7,500,000

56.00

420,000,000.00

0.59

0.03

Sharqiya Dev Co

25,000,000

41.40

1,035,000,000.00

1.46

0.07

Jouff Agriculture

5,000,000.00

69.75

348,750,000.00

0.49

0.02

* Bishah Agriculture

50,000,000

16.10

805,000,000.00

1.14

0.06

Jazan Development

1,383,708,930

-

70,801,854,175.00

-

4.87

Total

عدد اال�سهم امل�صدرة

�سعر االغالق

القيمه ال�سوقيه بالريال

الن�سبه للقطاع

الن�سبة لل�سوق

Issued Shares

Close Price

Market Capitalization

%to Sector

%To Market

2,000,000,000

39.20

78,400,000,000.00

50.73

5.40

STC

770,000,000

81.75

62,947,500,000.00

40.73

4.33

Etihad Etisalat

1,080,100,000

8.15

8,802,815,000.00

5.70

0.61

ZAIN KSA

157,500,000

12.45

1,960,875,000.00

1.27

0.14

Atheeb Telecom

100,000,000

24.30

2,430,000,000.00

1.57

0.17

*Almutakamela

4,107,600,000

-

154,541,190,000.00

-

10.64

Total

Telecomm. & Information
Technology

عدد اال�سهم امل�صدرة

�سعر االغالق

القيمه ال�سوقيه بالريال

الن�سبه للقطاع

الن�سبة لل�سوق

Issued Shares

Close Price

Market Capitalization

%to Sector

%To Market

75,000,000

43.60

3,270,000,000.00

8.86

0.23

Tawuniya

30,000,000

22.30

669,000,000.00

1.81

0.05

Malath Insurance

80,000,000

29.50

2,360,000,000.00

6.40

0.16

MEDGULF

20,000,000

74.25

1,485,000,000.00

4.03

0.10

ALLIANZ SF

10,000,000

65.50

655,000,000.00

1.78

0.05

SALAMA

20,000,000

31.90

638,000,000.00

1.73

0.04

Walaa Insurance

20,000,000

33.80

676,000,000.00

1.83

0.05

Arabian Shield

34,000,000

40.00

1,360,000,000.00

4.30

0.09

SABB Takaful

20,000,000

28.00

560,000,000.00

1.52

0.04

SANAD

10,000,000

69.25

692,500,000.00

1.88

0.05

SAICO

Insurance
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ملخص السوق  -الربع األول  2013م
القيمه ال�سوقيه للأ�سهم امل�صدرة كما يف  31/03/2013م
وفاء للت�أمني
احتاد اخلليج
22,000,000
الأهلي للتكافل
16,666,667
الأهلية
10,000,000
�أ�سيج
20,000,000
الت�أمني العربية
20,000,000
االحتاد التجاري
25,000,000
ال�صقر للت�أمني
20,000,000
املتحدة للت�أمني
20,000,000
الإعادة ال�سعودية
100,000,000
بوبا العربية
40,000,000
وقاية للتكافل
20,000,000
تكافل الراجحي
20,000,000
اي�س
10,000,000
اك�سا  -التعاونية
20,000,000
اخلليجية العامة
20,000,000
بروج للت�أمني
13,000,000
العاملية
20,000,000
�سوليدرتي تكافل
55,500,000
الوطنية
10,000,000
امانة للتامني
32,000,000
عناية
40,000,000
الإمناء طوكيو م
20,000,000
اجمايل القطاع
903,166,667
10,000,000

�شركات اال�ستثمار املتعدد
امل�صايف
املتطورة
االح�ساء للتنميه
�سي�سكو
ع�سري
الباحة
اململكة
اجمايل القطاع
اال�ستثمار ال�صناعي
تكوين
بى �سى �آى
معادن
�أ�سرتا ال�صناعية
جمموعة ال�سريع
�شاكر
الدوائية
زجاج
فيبكو
معدنية
الكيميائيه ال�سعوديه
�صناعة الورق
العبداللطيف
ال�صادرات
اجمايل القطاع
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Market Capitalisation as on 31/03/2013
3.77

0.10

WAFA Insurance

139.00

1,390,000,000.00

0.04

Gulf Union

0.09

ATC

28.00

616,000,000.00

1.67

74.25

1,237,500,024.75

3.35

0.04

Al - Ahlia

60.00

600,000,000.00

1.63

46.90

938,000,000.00

2.54

0.06

ACIG

29.60

592,000,000.00

1.60

0.04

AICC

26.90

672,500,000.00

1.82

0.05

Trade Union

34.40

688,000,000.00

1.87

0.05

Sagr Insurance

35.00

700,000,000.00

1.90

0.05

UCA

10.95

1,095,000,000.00

2.97

0.08

Saudi Re

32.50

1,300,000,000.00

3.52

0.09

Bupa Arabia

43.10

862,000,000.00

2.34

0.06

Weqaya Takaful

61.25

1,225,000,000.00

3.32

0.08

Al Rajhi Takaful

79.00

790,000,000.00

2.14

0.05

ACE

42.30

846,000,000.00

2.29

0.06

AXA - Cooperative

57.00

1,140,000,000.00

3.09

0.08

Gulf General

57.25

744,250,000.00

2.02

0.05

Buruj

67.75

1,355,000,000.00

3.67

0.09

Al Alamiya

34.10

1,892,550,000.00

5.13

0.13

Solidarity

116.00

1,160,000,000.00

3.14

0.08

Wataniya

42.40

1,356,800,000.00

3.68

0.09

Amana Insurance

41.80

1,672,000,000.00

4.53

0.12

Enaya

82.50

1,650,000,000.00

4.47

0.11

Alinma Tokio M.

-

36,888,100,024.75

-

2.54

Total

عدد اال�سهم امل�صدرة

�سعر االغالق

القيمه ال�سوقيه بالريال

الن�سبه للقطاع

الن�سبة لل�سوق

Issued Shares

Close Price

Market Capitalization

%to Sector

%To Market

15,000,000

62.00

930,000,000.00

1.37

0.06

SARCO

43,200,000

15.70

678,240,000.00

1.00

0.05

Saudi Advanced

49,000,000

15.05

737,450,000.00

1.08

0.05

Al Ahsa for Dev.

68,000,000

14.85

1,009,800,000.00

1.48

0.07

SISCO

126,388,889

17.35

2,192,847,224.15

3.22

0.15

Assir

15,000,000

13.55

203,250,000.00

0.30

0.01

Al Baha

3,705,882,300

16.80

62,258,822,640.00

91.54

4.29

kingdom

4,022,471,189

Multi- Investment

Total

-

68,010,409,864.15

-

4.68

عدد اال�سهم امل�صدرة

�سعر االغالق

القيمه ال�سوقيه بالريال

الن�سبه للقطاع

الن�سبة لل�سوق

Issued Shares

Close Price

Market Capitalization

%to Sector

%To Market

30,000,000

44.20

1,326,000,000.00

2.50

0.09

Takween

27,500,000

33.70

926,750,000.00

1.75

0.06

BCI

925,000,000

34.00

31,450,000,000.00

59.40

2.17

MA›ADEN

74,117,647

40.60

3,009,176,468.20

5.68

0.21

Astra Indust

30,000,000

26.10

783,000,000.00

1.48

0.05

ALSorayai

35,000,000

Industrial Investment

70.50

2,467,500,000.00

4.66

0.17

Shaker

78,437,500

41.50

3,255,156,250.00

6.15

0.22

Pharmaceutical

30,000,000

26.20

786,000,000.00

1.48

0.05

Glass

11,500,000

47.90

550,850,000.00

1.04

0.04

FIPCO

28,112,089

34.00

955,811,026.00

1.81

0.07

Maadaniyah

63,240,000

42.40

2,681,376,000.00

5.06

0.18

Saudi Chemical

37,500,000

27.80

1,042,500,000.00

1.97

0.07

SPM

81,250,000

32.30

2,624,375,000.00

4.96

0.18

AlAbdullatif

10,800,000

100.75

1,088,100,000.00

2.06

0.07

Saudi Export

1,462,457,236

-

52,946,594,744.20

-

3.65

Total

Sponsored by:

Market Summary - First Quarter 2013

القيمه ال�سوقيه للأ�سهم امل�صدرة كما يف  31/03/2013م
الت�شييد والبناء
�أ�سالك
جمموعة املعجل *
الأنابيب ال�سعودية
اخل�ضري
اخلزف
اجلب�س
الكابالت
�صدق
اميانتيت
�أنابيب
الزامل لل�صناعة
البابطني
الفخارية
م�سك
البحر الأحمر
اجمايل القطاع
التطوير العقاري
العقارية
طيبة لال�ستثمار
مكة لالن�شاء
التعمري
�إعمار
جبل عمر
دار الأركان
مدينة املعرفة
اجمايل القطاع
النقل
البحري
النقل اجلماعي
مربد
بدجت ال�سعودية
اجمايل القطاع
االعالم والن�شر
تهامه لالعالن
الأبحاث و الت�سويق
طباعة وتغليف
اجمايل القطاع

Market Capitalisation as on 31/03/2013

عدد اال�سهم امل�صدرة

�سعر االغالق

القيمه ال�سوقيه بالريال

الن�سبه للقطاع

الن�سبة لل�سوق

Issued Shares

Close Price

Market Capitalization

%to Sector

%To Market

32,500,000

38.90

1,264,250,000.00

6.22

0.09

Building & Construction
ASLAK

125,000,000

12.55

1,568,750,000.00

7.72

0.11

* MMG

51,000,000

25.80

1,315,800,000.00

6.48

0.09

SSP

53,125,000

28.00

1,487,500,000.00

7.32

0.10

ALKHODARI

37,500,000

83.25

3,121,875,000.00

15.37

0.21

Ceramic

31,666,667

28.80

912,000,009.60

4.49

0.06

Gypsum

76,000,000

13.55

1,029,800,000.00

5.07

0.07

Cables

40,000,000

18.70

748,000,000.00

3.68

0.05

Saudi Industrial

115,500,000

14.00

1,617,000,000.00

7.96

0.11

Amiantit

40,000,000

25.80

1,032,000,000.00

5.08

0.07

Pipes

60,000,000

33.50

2,010,000,000.00

9.90

0.14

Zamil Industrial

42,631,312

23.95

1,021,019,922.40

5.03

0.07

AL Babtain

15,000,000

68.50

1,027,500,000.00

5.06

0.07

SVCP

40,000,000

18.50

740,000,000.00

3.64

0.05

MESC

40,000,000

35.40

1,416,000,000.00

6.97

0.10

Red Sea

799,922,979

-

20,311,494,932.00

-

1.40

Total

عدد اال�سهم امل�صدرة

�سعر االغالق

القيمه ال�سوقيه بالريال

الن�سبه للقطاع

الن�سبة لل�سوق

Issued Shares

Close Price

Market Capitalization

%to Sector

%To Market

120,000,000

34.10

4,092,000,000.00

6.45

0.28

Real Estate

150,000,000

30.40

4,560,000,000.00

7.18

0.31

Taiba

164,816,240

42.00

6,922,282,080.00

10.90

0.48

Makkah

100,000,000

21.90

2,190,000,000.00

3.45

0.15

Arriyadh Development

850,000,000

9.50

8,075,000,000.00

12.72

0.56

Emaar E .C

929,400,000

25.60

23,792,640,000.00

37.48

1.64

Jabal Omar

1,080,000,000

8.25

8,910,000,000.00

14.04

0.61

Dar Al Arkan

339,300,000

14.55

4,936,815,000.00

7.78

0.34

KEC

3,733,516,240

-

63,478,737,080.00

-

4.37

Total

Real Estate Development

عدد اال�سهم امل�صدرة

�سعر االغالق

القيمه ال�سوقيه بالريال

الن�سبه للقطاع

الن�سبة لل�سوق

Issued Shares

Close Price

Market Capitalization

%to Sector

%To Market

315,000,000

20.05

6,315,750,000.00

56.20

0.43

Bahri

125,000,000

16.10

2,012,500,000.00

17.91

0.14

SAPTCO

18,000,000

75.25

1,354,500,000.00

12.05

0.09

Mubarrad

24,400,000

63.75

1,555,500,000.00

13.84

0.11

Budget Saudi

482,400,000

-

11,238,250,000.00

-

0.77

Total

Transport

عدد اال�سهم امل�صدرة

�سعر االغالق

القيمه ال�سوقيه بالريال

الن�سبه للقطاع

الن�سبة لل�سوق

Issued Shares

Close Price

Market Capitalization

%to Sector

%To Market

15,000,000

85.75

1,286,250,000.00

24.71

0.09

Tihama

80,000,000

22.00

1,760,000,000.00

33.81

0.12

SRMG

60,000,000

36.00

2,160,000,000.00

41.49

0.15

SPPC

155,000,000

-

5,206,250,000.00

-

0.36

Total

Media and Publishing

عدد اال�سهم امل�صدرة

�سعر االغالق

القيمه ال�سوقيه بالريال

الن�سبه للقطاع

الن�سبة لل�سوق

Issued Shares

Close Price

Market Capitalization

%to Sector

%To Market

الطيار
الفنادق
�شم�س
اجمايل القطاع

80,000,000

90.50

7,240,000,000.00

66.93

0.50

ALTAYYAR

100,000,000

27.90

2,790,000,000.00

25.79

0.19

Hotels

10,150,000

77.50

786,625,000.00

7.27

0.05

Shams

190,150,000

-

10,816,625,000.00

-

0.74

Total

اجمايل ال�سوق

42,591,079,096.00

-

1,452,459,390,570.40

-

100.00

الفنادق وال�سياحة

* معلقة من التداول.

Hotel & Tourism

Market
* Suspended.
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Value of Shares Traded Reached SR 368.49 Billion

9.17 million Transactions Executed During 1st Quarter 2013
At the end of the 1st quarter 2013
TADAWUL All Share Index (TASI) closed
at a level of 7,125.73 points, lost 709.42
points (9.05%) over the close of the same
period of the previous year.
On an YTD basis TASI registered a
positive increase of 4.77% (324.51 points).
Highest close level for the index during the period was 7,177.62 points as on
27/03/2013.
Total equity market capitalization at

the end of the 1st quarter 2013 reached
SR 1,452.46 billion (US$ 387.32 billion),
decreasing by 5.66% over the same
period of the previous year.
The total value of shares traded for
the 1st quarter 2013 reached SR 368.49
billion (US$ 98.26 billion), decreasing
by 46.18% over the same period of the
previous year.
The total number of shares traded*
reached 13.26 billion shares for the 1st

quarter 2013 compared to 30.16 billion
shares traded during the 1st quarter
2012, decreasing by 56.03%.
The total number of transactions
executed during the 1st quarter 2013
reached 9.17 million compared to 13.48
million trades during the 1st quarter
2012, decreasing by 31.96%.
* Adjusted to all corporate actions during the period.
• Number of trading days during 1st Q 2013 were 64,
against 65 trading days during 1st Q 2012.

New Listing During 1st Quarter 2013

Shares Trading Suspension

• On Tuesday 05/02/2013 Northern Region Cement Co. was
listed (with a paid up capital of SR 1.8 billion divided into 180
million shares). The company offered 90 million shares at SR 10
per share.
• On Wednesday 13/03/2013 National Medical Care Co. was
listed (with a paid up capital of SR 448.5 million divided into 44.85
million shares). The company offered 13.5 million shares at SR 27
per share.

• CMA Board issued a resolution to
suspend trading on the shares of Saudi
Integrated Telecom Company in the
Saudi Stock Exchange (Tadawul), effective
Wednesday 06/02/2013
• CMA Board issued a resolution to
suspend trading on the shares of United
Cooperative Assurance Company in the
Saudi Stock Exchange (Tadawul), effective
Tuesday 26/02/2013

Corporate Actions
• Etihad Etisalat Co. increased its paid up capital by issuing one
bonus share for every 10 shares, raising its total number of issued
shares to 770 million. Effective 12/01/2013.
• Yanbu Cement Co. increased its paid up capital by issuing
one bonus share for every two shares, raising its total number of
issued shares to 157.5 million. Effective 24/03/2013.

Initial Public Offerings (IPOs)
Northern Region Cement Co.
Share Capital: SR 1,800 million divided into 180 million shares.
Offer Shares: 90 million shares (50% of its issued shares).
Offer Price: SR 10 per share.
Offer Period: From 08/01/2013 to 14/01/2013.
National Medical Care Company
Share Capital: SR 448.5 million divided into 44.85 million shares.
Offer Shares: 13.5 million shares (30.1% of its issued shares).
Offer Price: SR 27 per share.
Offer Period: From 04/02/2013 to 10/02/2013.

Lift the Suspension of Shares Trading
United Cooperative Assurance Co.
• CMA Board issued a resolution to
lift the suspension of shares trading of
United Cooperative Assurance Co., effective
Tuesday 05/03/2013.

Tadawul Indices Maintenance
1st Q 2013
The following companies have been included to Tadawul Indices as the stock close
prices on Wednesday 27/03/2013:
1- Northern Region Cement Company.
2- Dallh Healthcare Holding Company.
3- Saudi ORIX Sukuk.
And exclusion of shares of Saudi Integrated
Telecom Company from Tadawul Indices as
the stock close price prior to its suspension.
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Market News

The Capital Market Authority approves the capital increase request for the
Company for Cooperative Insurance through Issuance of Bonus Shares

The CMA Board has issued its resolution approving the Company for Cooperative Insurance’s request
to increase its capital from SAR (750,000,000) to SAR
(1,000,000,000) through issuing one bonus share for
every (3) existing shares owned by the shareholders
who are registered in the shareholders registry at the
closing of trading on the day of the extraordinary general assembly. Such increase will be paid by transfer-

ring an amount of SAR (250,000,000) from its “Retained
Earnings” Account to the Company’s capital. Consequently, increasing the Company’s outstanding shares
from (75,000,000) shares to (100,000,000) shares, by an
increase of (25,000,000) shares. The bonus shares eligibility is limited to the shareholders who are registered
in the shareholders registry at the close of trading on
the day of the extraordinary general assembly, which
will be determined later by the Company’s board, and
should be held within six months from the approval
date. This approval is conditional on the Company satisfying the regulatory requirements of Companies Law
and any other applicable laws.

The Capital Market Authority approves the capital increase request for
Al Sagr Cooperative Insurance Company through Inssuance of Bunos Shares

The CMA Board has issued its resolution approving Al Sagr Cooperative Insurance Company’s request
to increase its capital from SAR (200,000,000) to SAR
(250,000,000) through issuing one bonus share for every (4) 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 (50,000,000) from its “Retained Earnings” Account to the Company’s capital. Consequently,
increasing the Company’s outstanding shares from
(20,000,000) shares to (25,000,000) shares, by an increase of (5,000,000) shares. The bonus shares eligibility
is limited to the shareholders who are registered in the
shareholders registry at the close of trading on the day
of the extraordinary general assembly, which will be
determined later by the Company’s board, and should
be held within six months from the approval date. This
approval is conditional on the Company satisfying the
regulatory requirements of Companies Law and any
other applicable laws.

Saudi Stock Exchange (Tadawul) Announces the Addition of the
Bonus Shares and Adjustment of the Share Price of Al Tayyar Travel Group
The extraordinary general assembly of ALTAYYAR TRAVEL GROUP approved on Tuesday 02/04/2013 the capital
increase through Bonus Shares (one bonus share for every
two shares held). Thus, the addition shares have been deposited into the investor’s portfolios and The share closing
price of Tuesday 02/04/2013 was adjusted to SR 62.5
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in private sector activities expect for the
tourism coordination commission affiliated to Gulf chambers union.
He indicated that GCC countries took
the lead in coordination of many fields
which represent infrastructure for facilitating intra-tourism among them such
as for example:
* Facilitate travel between GCC countries. Travel of GCC countries citizens
and flow of goods between member
states has received attention of these
countries since the first meeting of their
Highness and Excellency ministers of
interior as it directly and closely relates
to the interests of citizens. It also promotes social communication between
citizens and supports intra-commerce.
It is also one of the basic introductions
to establish the Gulf Common Market.
Their Highness and Excellency ministers
of interior have issued many decisions
in this vital area, the most important of
which are:
• Agree on the principle of citizens’
travel between GCC member states by
ID through singing bilateral conventions
based on which citizens travel using the
smart card.
• Agree that GCC member states
issue machine-readable passports to
their citizens.
• Raise efficiency of employees working in the inlets and take care that they
achieve good level of treatment and
qualification through continuous train-

ing. Also provide necessary services in
the inlets to create the appropriate conditions for enhanced performance and
treatment.
• Increase number of paths for
modes of passenger transport for arrivals and departures on border centers so
that they accommodate larger number
of transport modes simultaneously. This
will help streamline of incoming and
outgoing flow.
• Grant entry visas to those accompanying GCC countries’ citizens from inlets
after checking validity of passport and
residence.
• Grant entry visas from inlets to
foreign wives who come with their husbands from GCC countries’ citizens provided that they have valid residence in
the countries where they live in.
• Allocate paths for GCC countries’ citizens equipped with boards in all inlets
to facilitate their arrival and departure
procedures.
Investment of Summer Festivals
A study conducted recently by Gulf
chambers union concluded that tourism
season in the Gulf is concentrated in winter. On the other hand, tourism considerably decreases in some Gulf countries

and it almost disappears in summer season as a result of the very high temperatures that reach 50 degrees which makes
it difficult for tourists to come. Even Gulf
residents themselves are fleeing abroad
in summer to make tourist tours.
Thus, winter season is the time
which sees increased number of exhibitions and conferences. From within 353
exhibitions in Gulf countries over the last
year, 103 were held in the last quarter of
the year while no exhibitions are held in
July and August which affects tourism
activity in the Gulf region.
Most GCC countries hold festivals
in summer around the same period
in an attempt to reduce travel of Gulf
residents and expatriates to abroad in
the summer. Dubai, Oman and Saudi
Arabia to a large extent have succeeded
through summer festivals that largely
kept momentum of tourism.
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Cover Story

Stimulating Tourism among Gulf States

Investment of Lost
Opportunities…
Is that Its High Time?

In Arab countries that underwent difficult political events, tourism rates
decreased significantly. Some of these countries become unqualified to attract
tourists the matter which raises a question that may be seen somewhat
peculiar: Can Gulf states take this opportunity to fill the existent tourism
gap by proposing themselves as an alternative to such harmed countries
that are currently suffering from the events they witnessing and can they
succeed in attracting tourists to their different countries?
The following lines attempt to
answer this question. There are other
relevant questions concerning nature of
Gulf states, interrelations that are common among them in this field and the
extent of their tourism potentials and
other topics.
Tourism advantages
For her part, economics writer Faizah
Al-Beloushi sees that many Gulf states
are characterized by several factors that
make them as tourism destinations
that are visited be tourists from many
world countries. Gulf states possess several tourist potentials; the Kingdom for
example contains a lot of religious places which attract more than two million
pilgrims in Hajj season and thousands
around the year who perform Umrah.
Additionally, it also contains many natural places in Abha and Asir. Sultanate of
Oman also possesses formidable potentials represented in historic castles and
forts. The same is found in Emirates
where modernity, urbanism and beaches exist. You can find the same in Kuwait
and Qatar. The Bahrain’s experience in
opening early to the world will advance
the country forward in the field of tourism.
Gulf states can also benefit from the
constant growth of world tourism. It is
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expected that total spending by world
tourists will rise by 2020 to approximately US $ 1300 billion. Expectations of
the World Tourism Organization confirm
that Middle East region will achieve the
second fastest tourism growth rate after
East Asia.
Also, with the expansion and diversity of tourism concept, tourism is no
longer limited to entertainment; there
is as well sport, shopping, health, sea,
religious, cultural, and business tourism.
Gulf states are characterized by diversity of monumental historic Gulf and
religious places which constitute per
se different civilization than the other
known civilizations.
Distinction of Gulf environment
among the other environments which
were customarily being visited by tourists is also an advantage for Gulf tourism.
Most tourists over the last years have
focused in their search for green spaces
and air chillness and hence desert environment became focus of attention of
foreign tourists. Warmness of breaches,
expansion of plain, sand, and mountainous spaces also represent environment
elements attracting the others.
Gulf is also featured by increased
resorts and tourist destinations which
attract tourists, availability and diver-

sity of tourism services
such as hotels, restaurants,
markets, shops, and means of
entertainment etc…
Additionally, there is variety and
increase of Gulf events such as shopping and entertainment festivals, family,
cultural, and heritage activities. These
events are held all the year round in
different capitals and cities of GCC countries. Facilitating security procedures for
granting visas and entry permits in most
GCC countries and non imposition of
taxes on sales and services provided
positively affect moderation of prices of
goods, products, and services needed
by tourists.
Furthermore, the political and security stability that GCC countries enjoy
promotes an atmosphere of comfort
and feeling of peace when visiting countries of the region. The economic prosperity witnessed by the GCC countries
constitutes attracting factor of capitals
whether funds of investors or visitors
who search for welfare of life and quality
of provided service.
Efforts of Development
In his historic study of internal tourism
reality among GCC countries, researcher
Ali Al-Qahtani found that there are big
efforts exerted to find advanced and
intensive tourism. However, this does
not negate that the institutional status
of intra-Gulf tourism is weak and missing a lot of known coordination forms

lection and publishing data regarding
real estate market which paves the
way for establishing secondary market
that participates in providing necessary cash flow and reducing cost of
funding for consumer at the end. As for
draft regulation of financial lease law, it
included provisions that organize rights
of Lessor and Lessee and participates in
treating the existent weakness aspects
in this financing activity especially stop
prohibiting early payment and setting
rules which specify dues of each party
on expiry of financial lease contract or
its termination during its term.
Sale of Real Estate Units
Dr. Tawfiq Al-Rabieah, Minister of
Commerce and Industry, addressed
regulatory rules of the off-plan sale
and its organizing articles. These articles stipulate getting licenses related
to practice of the activity and studying
requests submitted from developers
to get the necessary license and providing list of unites needed to be sold
off plan. They also require identifying
constant code for each unit based on
screening process by the competent
agency. This code should be constant
in all contracts, attachments and official
documents with the relevant agencies.
Saudi Minister of Commerce and
Industry, Dr. Tawfiq Al-Rabieah, assured
that investment environment in the
Kingdom has got great tribute from
international experience houses.
International Monetary Fund (IMF) in
its report for 2012 praised economic

policy of the Kingdom in using oil revenues to accelerate advance in objectives of local development. He said:
“The increasing role of international
trade system participated in reformulating relations between developing
and developed countries. The developing countries including the Kingdom
need transfer development in order
to achieve the desired economic and
social objectives”.
National Housing Strategy
In his speech, Dr. Shuwaish bin Saud
Al-Duwaihi, Minister of Housing, underscored that the support which the
housing sector obtains in the Kingdom
encourages Ministry of Housing and
the other relevant agencies to double
efforts in order to achieve hopes and
expectations.
Dr. Al-Duwaihi also added that identifying principles and controls in housing sector comes as part of preparing
the national housing strategy. He indicated that the strategy aims at identifying a range of recommended plans,
means, and procedures in order to provide affordable housing for all residents
and close the gap between demands
and the available resources to reach
unified integrated and comprehensive
housing policies.
Demands
On sidelines of the forum, demands
were submitted from participants for
the importance to establish the Higher
Commission of Real Estates the study
of which was completed by National

Committee of Real Estates in Saudi
Chambers Board. The said Commission
will be charged with organizing the
work of this sector and will be a reference of all its affairs. In addition, economic and regulatory advantages will
be achieved from establishing this
Commission at the top of which are
increasing participation of real estate
sector in the national income, raising competitiveness and quality of
the sector’s real estates, localization of
investments in the sector, and raising
Saudization percentage, in addition to
the expected role of the Commission
in creating the regulatory environment
for real estate sector, bolster investment
confidence, provision of funding mechanisms and increasing opportunities for
Saudis to own houses.
Statistics of the National Committee
of Real Estates in Saudi Chambers
Board indicate that real estate investment in the Kingdom exceeded two
trillion Saudi riyals which makes the
Kingdom rank second as the largest real
estate market in the world. However,
real estate circles estimate the need of
the Kingdom of housing units at about
4.5 million by 2020 and the volume of
housing finance at about SR 117 billion
annually to utilize an area of 110 million
square meters of investible lands to
face the increasing population growth.
Jeddah alone needs 100 thousand
housing units annually and its needs of
housing units up to 2020 estimated by
one million units.
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Microscope
Saudi Market

Jeddah Economic Forum

National Strategy for Housing..
Criticism for Absence of Coordination
Youth and housing... are keys and goal of seminars of Jeddah Economic Forum which concluded its sessions
lately amid large attention at mass media level and attendance because it has allocated its sessions this year to
answer the bewildered question: How can you own a house?
Remarkably, Prince Khalid Al-Faisal,
Governor of Makkah region, brilliantly
managed the forum. He invited, at the
end of Jeddah Economic Forum in its
13th session, representatives of youth
who participated in the closing dialogue
session to collect their suggestions in a
file promising to adopt these suggestions and work to implement them.
Al-Faisal told the eight youth, who
proposed their initiative concerning
housing, solutions to this problem and
their aspirations regarding it, about
his interest to meet with them tomorrow to work hand in hand in order to
achieve dream of every citizen in getting a house.
At the outset of the forum, Al-Faisal
said: “You, sons of this Kingdom of Saudi
Arabia have decided since declaring
unity of the Kingdom to transform the
dream into reality and to be the hope
by virtue of Allah then through your
will, the will of Saudi citizens represented in the leadership, government
and people”.
The Forum of this year worth being
described as youth forum after it has
been usually allocated for the elite of
specialists. Lager number of students
participated in this year’s forum.
The forum was held under the
title: ”Housing and Population Growth”
with participation of 10 ministers from
inside and outside the Kingdom as well
as known economic personalities. It
discussed in the first day constituents
of the attractive dynamic competitive
international city, economic performance of the region’s cities, building
new cities, renovation of the existent
cities, technological innovation in urban
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infrastructure, ability of low energy consumption houses, prefabricated houses
as options for the region, study of legal
framework of business and work, real
estates and intellectual property rights.
Sessions of the second day witnessed discussion of the required
mechanisms for the purpose of providing enough quality and quantity related
to housing within affordable prices that
residents can afford.
Participants also looked forward
to the government role in providing
houses in affordable prices and how
to merge that for private sector from
the side of supply of opportunities for
developers and building industry and
from the side of demand of opportunities from financial sector.
Focus was particularly on competitive cities as motivations for growth.
There was concentration on the topic
of housing inside cities through focus
on strong establishment of successful
housing.
Deliberations have also addressed
establishment of competitive cities as
attractive environment for residents
and future sustainable cities, taking
advantage of technology to the fullest
limit, and development of legal framework in order to build ideal cities in
Middle East and North African region.
Minister of Economy
In his speech to the forum, Dr.
Mohamed bin Suleiman Al-Jasser,
Minister of Economy and Planning,
revealed allocation of SR 275 billion
from budget surplus for establishment
of housing units and provision of fully
serviced habitable houses according to
Middle East Newspaper.

Al-Jasser reviewed population
growth trend in the Kingdom pointing
out that the number of houses until
2010 reached 4,6 million. He indicated
that this number goes in line with population growth in the Kingdom assuring in this regard the pressing need for
providing accurate database of housing
unit numbers.
Al-Jasser has also highlighted that
there is a change of population structure underway in cities and rural areas
which raised prices of housing units.
Additionally, the project of “Ijar” which
is implemented by Ministry of Housing
fills big gap in providing data and systems of adherence to housing rent
prices and investment necessary for
housing units prepared for rent.
Governor of Saudi Arabian
Monetary Agency
Dr. Fahd bin Abdullah Al-Mubarak,
Governor of Saudi Arabian Monetary
Agency, addressed executive regulations related to real estate funding law,
financial lease law, and the law of control over funding companies to receive
remarks and views on these laws from
the public before adopting them.
SAMA Governor noted that the
draft executive regulation of real estate
funding law included rules governing
real estate funding activity and criteria
of real estate funding contract which
require getting approval of SAMA on
real estate funding products before
launching them to ensure that they
meet necessary protection for consumer and beneficiary.
He said that the draft regulation
has set regulatory framework for real
estate refinance and mechanism of col-
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Gulf… A Center for Tourism
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Tourism sector participate significant ratios in Gross Domestic
Product in many countries of the world as a result of the incentives
and facilities made available by these countries for tourism sector
and hospitality facilities.
This matter became more obvious in gulf countries which seek
to diversify tourism product therein through establishment of
huge tourism projects in some countries or through developing
utilization of the current status as what is done by the Kingdom
with religious tourism.
Gulf countries trend to make more spending on this sector will
help building tourism centers and utilities capable of attracting
tourists from various countries of the world.
Although gulf countries enjoy high internal tourism among
them due to the specific characteristics found in each country,
social and cultural closeness, presence of family ties, and the
investment and economic relations between their citizens, however, a lot of these countries still need more efforts to become tourist
destination that put by international tourists among their choices.
The new economic view obliges gulf countries to diversify
income sources and gradually abandon rentier economy that is
based on natural resources. Some of these countries have put
their feet on the way of reducing their reliance on oil with several
methods the most important of which was all types of tourism
especially that the intermediate geographic location between
world continents makes them on the road of all when they move
around the world.
The gulf and Arab countries on an equal footing have an
opportunity to attract more tourists and enrich local economies
with foreign currencies and create jobs in different sectors that
achieve general economic growth.
Attention was drawn seriously at the highest levels to overcome obstacles standing in front of tourism development. There
are also serious efforts under umbrella of Gulf Cooperation Council
to unify procedures after unification of view towards this important economic sector.
We propose this issue to those interested and observers as we
are aware that within this sector there are many complementary
and supporting economic and investment fields. We put these
issues between your hands wishing to enrich them with ideas and
suggestions that we will be pleased to propose in the Magazine
in the future.
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