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االفتتاحيةاالفتتاحية

عبداللطيف الفريحي
رئي�س التحرير

abdullateef.furaihi@tadawul.com.sa

اأحياًنا تقوم بع�ض الدول بت�سجيع القرو�ض ال�ستهالكية بغر�ض حتفيز الإنتاج 
تقدمي  على  املمولني  ت�سجيع  على  احلكومة  فتعمل  العمل،  فر�ض  وزي���ادة  املحلي 
ما  ���س��راء  املقرت�ض  ي�ستطيع  بذلك  منخف�سة،  ف��ائ��دة  باأ�سعار  للجمهور  القرو�ض 

يحتاجه.
ولدينا لي�ض هناك ت�سجيع، رمبا لأن معظم ما ي�سرتى بالقرو�ض ال�ستهالكية 
اأه��داف��ه��ا امل��رغ��وب��ة،  اإل���ى الت�سجيع لن��ت��ف��اء  ه��و م�����س��ت��ورد، وب��ال��ت��ايل تنتفي احل��اج��ة 
اخل��ارج،  من  اململكة  ا�سترياد  يزيد  ال�ستهالكية  القرو�ض  يف  التو�سع  اأن  واملح�سلة 

فتنتع�ض اقت�ساديات دول اأخرى اأكرث من القت�ساد املحلي.
يف كل مرة يظهر تقرير ر�سمي اأو خا�ض عن حجم القرو�ض ال�ستهالكية  تتعالى 
كبري  ب�سكل  ارتفعت  التي  ال�ستهالكية  القرو�ض  يف  التو�سع  من  محذرة  الأ���س��وات 
خالل ال�سنوات القليلة املا�سية، ومطالبة بالتوجه نحو الإقرا�ض ال�ستثماري الذي 
الدورة  اإ�سافة مهمة يف  ت�سكله من  ملا  الإنتاجية،  نوع من  اأي  اإلى  يفرت�ض توجيهه 
ولكن  املحلي،  القت�ساد  امل�سافة يف  والقيمة  الإنتاج  زيادة  وامل�ساهمة يف  القت�سادية 

هذا قلما يحدث؟ فما هي الأ�سباب؟ 
يعتقد بع�ض املراقبني اأن هناك �سعوبة اختيار نوع ال�ستثمار، فال يجد املوظف 
وقًتا للبحث عن فر�ض ا�ستثمارية حلماية مدخراته من التاآكل مع الزمن، ويعتمد 

غالًبا على جتارب الآخرين، اأو يدخل يف مغامرات غري مح�سوبة فت�سيع مدخراته.
املبادرات يف اجت��اه ت�سجيع �سغار  الوا�سح لدعم بع�ض  ورغ��م الجت��اه احلكومي 
امل�ستثمرين، وا�ستجابة املوؤ�س�سات املالية عرب برامج محددة، لكن تظل احلاجة اأكرب 
اإلى مزيد من الوعي اأوًل واملعرفة باأ�ساليب الدخار، ثم التعرف على اأف�سل و�سائل 
القرتا�ض لأهداف ا�ستثمارية اإنتاجية، وهذا يتطلب معرفة اأكرث بالربامج واملبادرات 
اخلا�سة التي ل تزال اأقل من املطلوب قيا�ًسا بحجم القت�ساد ال�سعودي ومنو �سكانه.
ل �سك اأن القرو�ض ال�ستهالكية ت�سكل حماًل على كاهل الأ�سرة، وت�سبح عائًقا 
يحد من تنمية مدخرات الأ�سرة لتاأمني م�ستوى معي�سي م�ستقر خالل امل�ستقبل، فال 
بد اإًذا من زيادة الدرا�سات وتو�سيع الربامج وتكثيف التوعية عرب دورات وور�ض عمل 
جمانية متخ�س�سة يف درا�سات اجلدوى وتفعيل املبادرات ال�سخ�سية، اإلى جانب بذل 

اجلهود لتنمية مهارات اإدارة امل�سروعات ال�سغرية لدى ال�سباب.

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

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

فـاك�س : 011-4197696
adv@rawnaa.com

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

فـاك�س مجاني: 8001242277
pro@rawnaa.com

اإدارة تطوير الأعمال
هاتف: 4197333-011  تحويلة:3544 

فـاك�س : 011-4608897
bsd@rawnaa.com

اإدارة التحرير المركزي
هاتف: 4197333-011 تحويلة:3540 

فـاك�س : 011-4192624
edit@rawnaa.com

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

فـاك�س : 011-4192624
art@rawnaa.com

المدير التنفيذي
ها�سم بن اإبراهيم العدواني

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

www.rawnaa.com

النا�سر

روؤيتنا:
 اأن نكون رواد الحلول المتكاملة في الإعالم 

المتخ�س�س بالعالم العربي..

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

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

وتتجاوز توقعاتهم.

المدير العام لدار اليوم لالإعالم
�سالح بن علي الحميدان

اإحدى �سركات

الطباعة:

�ساأنها  مــن  ــدة  جــدي خــطــوة  يف 
جمال  يف  العلمية  البحوث  دور  تعزيز 
تكرير البرتول وزيادة اإنتاجه، نظمت 
ال�سهر  نــهــايــة  والــ�ــســن  الــ�ــســعــوديــة 
ــي يف الــعــا�ــســمــة »الــريــا�ــس«  املــا�ــس
ال�سيني  ال�سعودي  املنتدى  فعاليات 

الأول لتكرير البرتول 2013م.
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»يشكل قطاع التأمني يف السوق السعودية املستقبل األكثر طموًحا بالنسبة 
للمستثمرين يف البالد، يأتي ذلك يف الوقت الذي بدأت فيه مؤسسة النقد 
لبدء  اإلصدار  تراخيص  من  كبير  عدد   بإصدار  »ساما«  السعودي  العربي 
أكثر  من  احمللية  السوق  يف  التأمني  قطاع  جعل  الذي  األمر  وهو  العمل، 
القطاعات حيوية من حيث اإلدراج والطرح يف السوق املالية خالل السنوات 

القليلة املاضية«.

تفاصيل املوضوع تقرؤونها داخل العدد.

كلمة التحرير

858585
مجلة شهرية مجانية تصدر عن شركة 

السوق المالية السعودية

المشرف العام  - رئيس التحرير
عبداللطيف الفريحي

abdullateef.furaihi@tadawul.com.sa

هيئة التحرير
بندر األيداء

bandar.aida@tadawul.com.sa

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



و�سف  ميكن  ب�سيطة  مب�سطلحات 
ـــدول جمل�س  ل الــتــحــركــات القــتــ�ــســاديــة 
التعاون اخلليجي خالل العامن املا�سين 
اأ�سا�سن،  مبلفن  اهتمامًا  تـــزداد  باأنها 
ــكــامــل والنـــدمـــاج  ــت اأولـــهـــمـــا: زيـــــادة ال
وثانيهما  املجل�س،  دول  بن  القت�سادي 
وذلك  اخلــارج  اإلــى  التعاون  ج�سور  مد   :
لدعم م�ساريع التنمية الداخلية، وللتقليل 
كروؤية  النفط،  على  العتماد  من 
ت�سعى  مهمة  ا�ــســرتاتــيــجــيــة 
منذ  اخلليج  دول  اإليها 

فرتة طويلة.

اقتصاديات
دشنه األمير عبدالعزيز بن عبداهلل.. مقره الرياض 

تأسيس اتحاد خليجي لريادة األعمال 
الستثمار طاقات الشباب

النعدام الوعي بتقنية المعلومات
سيسكو: 65% من الموظفين يعرضون 

شركاتهم لالختراق

نمو االقتصاد الصيني بنسبة %7.8 
في الربع الثالث

تحـديد فترة حـظر تعامـالت أعضـاء 
مجالس اإلدارات وكبــار التنفيذيين

وتراجع الودائع تحت الطلب عند 825.8 مليار ريال
ارتفاع االحتياطيات السعودية ألعلى 

معدل في تاريخها بـ 2.64 ترليون

1.7 مليار أرباح »الراجحي« 
بالربع الثالث

اإن  ـــال:  ق عــنــدمــا  اأحـــد  ي�سدقه  مل 
اأزمة مالية  العامل يو�سك على الدخول يف 
كربى، ثم ا�ستيقظ القت�ساد الدويل على 
اأن  لــيــدرك  2008م  يف  الطاحنة  الأزمـــة 
ما  كل  يف  متاًما  محًقا  كان  روبيني  نوريل 
ذهب اإليه من نبوءات اقت�سادية، وتخوف 

تام من الرهون العقارية.

يعي�سوا  كــي  ــون  ــاأكــل ي اأنـــا�ـــس  هــنــاك 
كذلك  لــيــاأكــل..  فقط  يعي�س  مــن  وهــنــاك 
هناك من يعي�س فقط كي ينفق املال مييًنا 
اأيـــام..  بعد  يحدث  مــا  يهمه  ول  ويــ�ــســاًرا 
وهوؤلء الأ�سرع لالقرتا�س من اأي �سخ�س 
باتت  اأعــداد هــوؤلء  اأن  امل�سكلة  اآخــر، لكن 
اإلى  القت�ساد  ثقافة  ترتاجع  فيما  تتزايد 
املوؤخرة يف ظل زخم اإعالين متدافع ي�سجع 

على جتربة اأي �سيء.. وكل �سيء.



ارتفاع االحتياطيات السعودية ألعلى معدل في تاريخها بـ 2.64 ترليون
وتراجع الودائع تحت الطلب عند 825.8 مليار ريال

النقد  ملوؤ�س�سة  الحتياطية  الأ�سول  �سجلت 
ارتفاع  م�ستوى  اأعلى  )�ساما(  ال�سعودي  العربي 
على  الثالث  لل�سهر  الإطـــالق  على  تاريخها  يف 
التوايل، خالل �سهر �سبتمربمن العام اجلاري، 

م�سجلة 2.64 تريليون ريال.
�سجلت  قد  ال�سعودية  الحتياطيات  وكانت 
املا�سي،  يوليو  خالل  تاريخها  يف  م�ستوى  اأعلى 
جتاوزت  ثم  ريــال،  تريليون   2.58 بلغت  حينما 
هذا امل�ستوى يف اأغ�سط�س بـ2.62 تريليون ريال.

بن�سبة  الحتياطية  الأ�ــســول  ارتفعت  كما 
اأيلول )�سبتمرب(  املئة عن م�ستوياتها يف  13 يف 
2012مـ عندما �سجلت 2.33 تريليون ريال. كما 
ارتفعت بن�سبة 0.6 يف املئة مقارنة مب�ستوياتها 

يف �سهر اأغ�سط�س من العام نف�سه.
ت�سجيل  القت�سادية  التحاليل  اأحد  واأظهر 
القاعدة النقدية تراجًعا طفيًفا قاربت ن�سبته 1 
مليار   2.4 مبقدار  �سهري  اأ�سا�س  على  املئة  يف 
ريال لت�سل اإلى 305.3 مليار ريال بنهاية �سهر 

�سبتمرب من العام اجلاري.
امل�سارف  خــارج  املــتــداول  النقد  وتــراجــع 

�سهري،  اأ�سا�س  على  ريــال  مليار   2.5 مبقدار 
لتبلغ 139.1 مليار  املئة،  ن�سبته 1.8 يف  اأي ما 

ريال. يف حن �سجلت احتياطيات امل�سارف منًوا 
لت�سل  ريال  مليون   113 مبقدار  طفيًفا  �سهرًيا 
منــًوا  حققت  بينما  ريـــال.  مليار   166.2 اإلـــى 

نف�سها من  بالفرتة  املئة مقارنة  بن�سبة 5.4 يف 
العام املا�سي.

الحتياطيات  لنمو  الرئي�س  الــدعــم  وجـــاء 
اأ�سا�س �سنوي، من منو  خالل �سهر �سبتمرب على 
ال�ستثمارات يف اأوراق مالية يف اخلارج اإلى 1.93 
تريليون ريال، حيث اأ�سهم بن�سبة 96 يف املئة من 
الرتفاع يف الحتياطيات، بن�سبة منو 18 يف املئة.
كذلك ارتفع بند »النقد الأجنبي والودائع يف 
اخلارج« بن�سبة 2 يف املئة، اإلى 647.6 مليار ريال 
)�سبتمرب(  اأيلول  يف  ريــال  مليار   633.6 مقابل 

.2012
على اجلانب الآخر، تراجع »الحتياطي لدى 
اإلى  املئة  يف   1 بن�سبة  الـــدويل«،  النقد  �سندوق 
ال�سحب  »حقوق  وتراجعت  ريــال،  مليار   20.2

اخلا�سة« بن�سبة 4 يف املئة اإلى 36 مليار ريال.
الحتياطية  الأ�ــســول  اإجمايل  اأن  اإلــى  ي�سار 
ال�سحب  وحقوق  الذهب،  ي�سمل،  النقد  ملوؤ�س�سة 
اخلا�سة، والحتياطي لدى �سندوق النقد الدويل، 
والنقد الأجنبي والودائع يف اخلارج، اإ�سافة اإلى 

ال�ستثمارات يف اأوراق مالية يف اخلارج.

الإحتياطيات يف �سبتمرب 2013 مقارنة بال�سهر ال�سابق 
واملقارن )تريليون ريال(

�سبتمرب 2013اغ�سط�ض 2013�سبتمرب 2012

2,331

2,6242,639

دشنه األمري عبدالعزيز بن عبداهلل.. مقره الرياض 
تأسيس اتحاد خليجي لريادة األعمال الستثمار طاقات الشباب

عبداهلل،  بن  عبدالعزيز  الأمــر  د�سن 
اأمناء  نائب وزير اخلارجية ورئي�س جمل�س 
الأعــمــال،  املــئــويــة، احتـــاد رواد  �ــســنــدوق 
وا�ستثمار  اخلليج  دول  يف  ال�سباب  لتحفيز 
اقت�سادية  م�ساريع  اإلى  طاقاتهم وحتويلها 
القت�سادية  التنمية  عجلة  دفع  يف  ت�سهم 
اأ�سماء  ــالن  اإع حفل  خــالل  والجتماعية، 
بن  عبدالعزيز  ــر  الأم بجائزة  الفائزين 
م  عبداهلل العاملية لريادة الأعمال، التي ُكرِّ

من دولين. فيها الفائزون بعد مبادراتهم املر�سحة للجائزة من محكِّ
ال�سركاء يف  الأعمال يف ع�سويته عدًدا من  رواد  وي�سم احتاد 
دول اخلليج من رواد الأعمال لتوفر نظام بيئي متكامل اخلدمات 

لريادة الأعمال.
واأو�سح الأمر عبدالعزيز اأنه جت�سيًدا لنجاحات �سندوق املئوية 
يف ريادة الأعمال ودورها الكبر يف تقدم املجتمعات، بادر باإطالق 

اأ�سحاب  من  الأعمال  لرواد  عاملية  جائزة 
املــ�ــســاريــع املــتــمــيــزة والأفــــكــــار اخلــالقــة 
واملر�سدين املتميزين، الذين كان لهم دور 
وجناحهم،  الأعــمــال  رواد  دعــم  يف  رائــد 
النظم  من  جمموعة  عرب  تر�سيحهم  ومت 
تطبيقها  يــتــم  الــتــي  املـــطـــورة،  ـــيـــات  والآل
جميعها  ت�سب  العاملية،  املعاير  باأف�سل 
خدمة  وهــو  للجائزة،  الأ�سمى  الهدف  يف 

املجتمع املحلي والعاملي والنهو�س بهما.
ل�سندوق  الــعــام  املــديــر  املــطــري  عبدالعزيز  الدكتور  ــال  وق
امل�ساريع  لدعم  يــاأتــي  الأعــمــال  رواد  احتــاد  تاأ�سي�س  اإن  املئوية، 
الأعمال يف  رواد  وال�سابات من  ال�سباب  لدى  واملتو�سطة  ال�سغرة 
الوظائف  توفر  يف  �سي�سهم  الحتــاد  هذا  اأن  مبيًنا  اخلليج،  دول 
ويعّزز التنمية امل�ستدامة يف دول اخلليج، و�سيكون مقره يف �سندوق 

املئوية يف الريا�س.

اقتصاديات
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النعدام الوعي بتقنية املعلومات
سيسكو: 65% من الموظفين 
يعرضون شركاتهم لالختراق

املوظفن  من  املئة  65 يف  اأن  الربعي  تقريرها  »�سي�سكو« يف  عنها  اأعلنت  درا�سة  ك�سفت 
با�ستخدام  املرتبطة  الأمنية  املخاطر  فهمهم  عــدم  ب�سبب  للخطر،  �سركاتهم  يعر�سون 
موؤ�س�سات  لدى  الأمنية  املخاوف  يزيد من  الذي  الأمر  العمل،  بيئة  ال�سخ�سية يف  اأجهزتهم 

ال�سرق الأو�سط.
ووفًقا لنتائج الدرا�سة فاإن املوؤ�س�سات يف ال�سرق الأو�سط ت�سعر بالتاأثر املتنامي لجتاه 
»ا�ستخدام الأجهزة ال�سخ�سية لأغرا�س العمل«، حيث ت�سطر اأق�سام واإدارات تقنية املعلومات 

اإلى ن�سر اأنظمة متنقلة للتعامل مع الزيادة احلادة يف عدد الأجهزة التي ميلكها موظفون.
ويتوقع اأن ي�سل عدد م�ستخدمي الهواتف املتحركة يف منطقة ال�سرق الأو�سط و�سمال 
اإفريقيا نحو 850 مليون م�ستخدم بحلول عام 2017م، بح�سب تقديرات موؤ�سر �سبكة �سي�سكو 
املرئية عن حركة البيانات املتنقلة عاملًيا، ويف �سوء ذلك تعتقد الدرا�سة اأن املنطقة ت�سر 
بخطى �سريعة نحو الع�سر الذي ت�سبح فيه جميع التجارب ال�سبكية تقريًبا جتارب متنقلة. 
وت�سر الدرا�سة البحثية اإلى اأن 85 يف املئة من امل�ساركن قالوا اإنهم ح�سلوا على الإذن 
با�ستخدام احلوا�سيب التي خ�س�ستها لهم ال�سركة لأغرا�س �سخ�سية، فيما تبّن اأن ن�سف 
واأو�سحت  اأجهزتها  اأمنية خا�سة على  الدرا�سة فقط طبقت قيوًدا  التي �سملتها  ال�سركات 

ملوظفيها الأهمية التي يحتلها اأمن تقنية املعلومات والت�سالت اليوم. 
ل�سغوط  يتعر�س  الأو�سط  ال�سرق  موؤ�س�سات  يف  املوؤ�س�سي  الأمــن  اأن  الدرا�سة  وتبن 

متزايدة ب�سبب انت�سار الأجهزة التي يح�سرها املوظفون اإلى بيئة العمل.
كما ك�سفت الدرا�سة اأن نحو ن�سف املوظفن »ما يعادل 46 يف املئة منهم يف املنطقة« 
يح�سرون على الأقل جهاًزا واحًدا غر موؤّمن اإلى العمل، بل اإن ما يزيد من القلق هو اأن 55 
يف املئة فقط من ال�سركات التي �سملتها الدرا�سة لديها خطة محددة لإدارة ا�ستخدام هذه 

الأجهزة عندما يتّم ا�ستخدامها لأغرا�س العمل.
املتنقلة  الأجهزة  ا�ستخدام  و�سلوكياتهم حيال  املوظفن  مواقف  الدرا�سة  وا�ستعر�ست 

وكيف تتعامل ال�سركات يف املنطقة مع تاأثر ذلك على اأمن �سبكاتها.
الأجهزة  »ا�ستخدام  اجتاه  تاأثر   »2013 »جيتك�س  معر�س  خالل  »�سي�سكو«  وناق�ست   
وكيف  املوؤ�س�سات،  يف  والت�سالت  املعلومات  تقنية  اأمن  على  العمل«  لأغرا�س  ال�سخ�سية 
التي  الأجهزة  عدد  ازدياد  لإدارة  محددة  خطة  و�سع  على  احلر�س  الأعمال  لقادة  ينبغي 

ميكنها الو�سول اإلى �سبكة املوؤ�س�سة. 
تقنية  اأمــن  اأمــام  التهديدات  ت�ساعد  مع  اأنــه  الدرا�سة  يف  امل�ساركون  اخلــرباء  وذكــر 
تغير  اأهمية  تــزداد  املوؤّمنة،  غر  الأجهزة  ب�سبب  املوؤ�س�سات  يف  والت�سالت  املعلومات 
ال�سركات لنظرتها من اأجل �سمان ال�ستمرار يف حماية �سبكاتها واملعلومات احليوية فيها.

النا�س  من  املزيد  الإنرتنت  مع  �سيت�سل  �سيء«،  لكل  »الإنرتنت  مفهوم  ت�ساعد  ومع   
والأ�سياء والأجهزة، و�سيتّم الو�سول اإلى املزيد من البيانات على ال�سبكات املوؤ�س�سية عرب 
اأجهزة خارجية، وهذا يخلق ب�سورة حتمية نقاط �سعف جديدة اأمام ال�سركات ويجعلها يف 

حاجة اإلى تبني اأ�ساليب اأكرث تطوًرا للتعامل مع اأمن الأجهزة املتنقلة.

بدد مخاوف تجار الشرق األوسط
إعفاء واردات وقود 

الطائرات بأوروبا من الرسوم
قدمت املفو�سية الأوروبية مقرتًحا ملوا�سلة اإعفاء 
يف  �ساهم  مما  الر�سوم،  من  الطائرات  وقود  واردات 
ال�سرق  الــوقــود يف منطقة  مــخــاوف جتــار  مــن  احلــد 
الحتــاد  قاله  مــا  خلفية  على  ذلــك  وجــاء  ــط،  ــس الأو�
اعتزامه فر�س  املا�سي حول  يونيو  �سهر  الأوروبــي يف 
ر�سوم على وارداته من دول جمل�س التعاون اخلليجي 
يف الأول يناير 2014م بعد رفع املجل�س من قائمة متنح 

مزايا جتارية لالقت�سادات النامية. 
الوقود  الأوروبــي وجّتار  النقل اجلوي  وكان قطاع 
اأن  من  يخ�سون  الأو�ــســط  ال�سرق  يف  النفط  ومنتجو 
يوؤدي تغير نظام اجلمارك يف الحتاد الأوروبي العام 
املقبل اإلى فر�س ر�سوم 4.7 يف املئة على واردات وقود 
الطائرات، واأن ُيلغي ُمقرَتح الذراع التنفيذية لالحتاد، 
الأع�ساء،  الـــدول  عليه  تــوافــق  اأن  املتوقع  مــن  ــذي  ال
ر�سوًما كانت �ستفر�س يف الأول من �سهر يناير املقبل. 
وقالت املفو�سية يف بيان اإنها قررت »اقرتاح اإعفاء 
اجلمركية  الر�سوم  من  الطائرات  وقــود  واردات  كل 

بغ�س النظر عن بلد املن�ساأ«. 
�سهور  منذ  الأوروبــيــة  الطران  �سركات  وطالبت 
بح�سب  اأوجــدت  التي  املزمعة  الر�سوم  عن  بالرتاجع 
2014م  تعاقدات  يف  التيقن  عدم  من  حالة  متعاملن 

مع املنتجن يف ال�سرق الأو�سط والهند. 
الأوروبي  الطلب  اإن  الدولية  الطاقة  وكالة  وتقول 
على وقود الطائرات بلغ 1.2 مليون برميل يومًيا العام 

املا�سي ثلثها م�ستورد وبخا�سة من ال�سرق الأو�سط.
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»إعمار المدينة االقتصادية« توقع عقودًا بـ 300 مليون ريال 
لربط المدينة االقتصادية بشبكة الكهرباء الوطنية

اأنهت �سركة »اإعمار املدينة القت�سادية« اإجراءات اعتماد 
ريال  مليون   300 بلغت  اإجمالية  بقيمة  متالزمة  عقود  ثالثة 
لتنفيذ ربط مدينة امللك عبداهلل القت�سادية ب�سبكة الكهرباء 

الوطنية.
واأو�سحت ال�سركة يف بيان لها على »تداول«، اأنها اعتمدت 
محطة  تو�سعة  م�سروع  تكلفة  من  ح�ستها  ريــال  مليون   175
التحويل املركزية جهد 380 كيلو فولت لإ�سافة محولت جهد 
اأمبر  فولت.  ميجا.   500 اآمنة  ب�سعة  فولت  كيلو   110/380

مخ�س�سة للمدينة القت�سادية، حيث اأقدمت �سركة الكهرباء ال�سعودية على 
التعاقد مع �سركة )ABB( لهذا امل�سروع، و�ستقوم ال�سركة ال�سعودية للكهرباء 

بالإ�سراف الكامل على �سر وعمل امل�سروع الذي ميتد ملدة 28 �سهًرا.
 )ABB( �سركة  مع  عقد  بتوقيع  القت�سادية«  املدينة  »اإعمار  وقامت 
جهد  رئي�سية  حتــويــل  محطة  وتنفيذ  لت�سميم  ـــال،  ري مليون   85 بقيمة 
املنطقة  داخل  ميجا.فولت.اأمبر   134 اآمنة  وب�سعة  فولت  كيلو   13.8/110

ال�سناعية يف مدينة امللك عبداهلل القت�سادية، وتبلغ مدة هذا 
العقد 28 �سهًرا.

مليون   35 بقيمة  ال�سريف  جمموعة  مع  عقًدا  وقعت  كما 
ريال، لبناء خطوط نقل الكهرباء على جهد 110 كيلو فولت بن 
ومحطة  فولت  كيلو   110/380 جهد  املركزية  التحويل  محطة 
العقد  مدة  وتبلغ  ال�سناعية،  املنطقة  داخل  الرئي�سية  التحويل 

28 �سهًرا.
واعتمدت »اإعمار املدينة القت�سادية« مبلغ 5 مالين ريال 
تكاليف الإ�سراف على تنفيذ هذه امل�ساريع، ح�سب املوا�سفات املعتمدة من 
اإلى  ت�سليمها  اإجــراءات  على  والإ�سراف  للكهرباء،  ال�سعودية  ال�سركة  قبل 

ال�سركة ال�سعودية للكهرباء عند النتهاء من اأعمال البناء.
وكانت �سركة اإعمار املدينة القت�سادية وقعت العام املا�سي اتفاقية مع 
ب�سبكة  القت�سادية  امللك عبداهلل  لربط مدينة  للكهرباء  ال�سعودية  ال�سركة 

الكهرباء الوطنية.

ارتفاع أرباح شركة »أسالك« 
إلى 96.7 مليون ريال

التي  »اأ�سالك«،  الأ�سالك  م�سانع  احتاد  �سركة  اأربــاح  ارتفعت 
احلديدية،  الأ�سالك  من  متنوعة  جمموعة  واإنتاج  �سناعة  يف  تعمل 
اأ�سهر  الت�سعة  بنهاية  لل�سهم(  ريال   2.48( ريال  مليون   96.7 اإلى 
ريال مت حتقيقها  باأرباح قدرها 84.3 مليون  الأولى 2013، مقارنة 
الرتفاع  �سبب  ال�سركة  وعزت   ،2012 عام  من  نف�سها  الفرتة  خالل 
يف الأرباح خالل الربع احلايل والت�سعة اأ�سهر الأولى 2013، مقارنة 
 بنف�س الفرتة من العام ال�سابق اإلى انخفا�س بع�س عنا�سر التكاليف.
الربع احلايل  الأربــاح خالل  ال�سركة �سبب النخفا�س يف  كما عزت 
رم�سان  �سهر  دخــول  اإلــى  احلــايل  العام  من  ال�سابق  بالربع  مقارنة 

الكرمي وعيد الفطر املبارك مع انخفا�س اأ�سعار بيع بع�س املنتجات.

1.7 مليار أرباح »الراجحي« بالربع الثالث
اأعلن الرئي�س التنفيذي مل�سرف الراجحي �سليمان بن عبدالعزيز 
الزبن اأن امل�سرف حقق اأرباًحا �سافية خالل الربع الثالث من العام 

اجلاري بلغت 1.71 مليار ريال.
حقق  امل�سرف  اأن  �سحفي،  بيان  يف  التنفيذي  الرئي�س  واأفـــاد 
اأ�سهر من العام اجلاري بلغ  اإجمايل دخل من العمليات خالل ت�سعة 

10.51 مليارات ريال. 
كما ارتفع �سايف اأرباح التمويل وال�ستثمارات اإلى 7.18 مليارات 

ريال بزيادة ن�سبتها %3. 
�سيا�سته  وذلــك من خــالل  وا�سل منــوه  امل�سرف  اأن  اإلــى  واأ�ــســار 
ال�ستثمارية وامل�سرفية الناجحة؛ حيث بلغ اإجمايل حقوق امل�ساهمن 
املماثلة من  الفرتة  ريال يف  مليار  ريال يف مقابل 34.6  مليار   36.9
العام املا�سي بن�سبة زيادة بلغت 7%، كما ارتفع اإجمايل املوجودات اإلى 
273 مليار ريال يف مقابل 247 مليار ريال بن�سبة زيادة قدرها 11%، يف 
حن بلغت الأ�سول التمويلية للم�سرف 185 مليار ريال بن�سبة ارتفاع 
بلغت 12%، كما بلغت اأر�سدة العمالء 225 مليار ريال يف مقابل 201 
على  امل�سرف  حافظ  وقد  هذا   .%12 بلغت  زيــادة  بن�سبة  ريال  مليار 
ت�سدره من خالل حتقيق عائد على معدل املوجودات بلغ 3%، وعائد 
على حقوق امل�ساهمن بلغ 22%، وبلغ ربح ال�سهم الواحد 3.93 ريالت.
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نمو االقتصاد الصيني بنسبة 7.8% في الربع الثالث
الثالث  الربع  �سنوي يف  اأ�سا�س  ال�سيني منًوا على  االقت�ساد  �سجل 

قدر بـ 7.8%، بعد اأن تباطاأ معدل النمو اإلى 7.5% يف الربع الثاين.
اأن مبيعات التجزئة  اإلى  واأ�سار مكتب االإح�ساء الوطني ال�سيني، 
من  االأولــى  �سهور  الت�سعة  يف   %12.9 اإلــى  �سنوي  اأ�سا�س  على  ارتفعت 

العام.
اأكرب  ثاين  ال�سيني،  االقت�ساد  منو  معدل  كان  املا�سي  العام  ويف 
اقت�ساد يف العامل، قد تراجع اإلى 7.7% ، وهو اأقل معدل منذ 1999، 

وبعد معدل منو بلغ 9.3% يف عام 2011.
وجاء تراجع منو االقت�ساد ال�سيني على خلفية اأزمة ديون منطقة 
اليورو، وحالة الغمو�س التي حتيط بتعايف االقت�ساد االأمريكي، عالوة 

على ارتفاع االأجور وغريها من تكاليف االإنتاج يف ال�سني.
وكانت احلكومة اأطلقت جمموعة من االإجراءات الرامية اإلى تعديل 
النموذج االقت�سادي لل�سني، بهدف زيادة دور االإنفاق اال�ستهالكي يف 

النمو وتقليل االعتماد على الت�سدير واال�ستثمار يف البنية التحتية.

مدير صندوق األوبك للتنمية الدولية يوقع اتفاقيات قروض 
جديدة قيمتها 80 مليون دوالر

للتنمية  االأوبك  وقع مدير عام �سندوق 
احلرب�س  جا�سر  �سليمان  )اأوفيد(  الدولية 
عــلــى هــامــ�ــس مــ�ــســاركــتــه يف االجــتــمــاعــات 
النقد  و�ــســنــدوق  ـــدويل  ال للبنك  ال�سنوية 
اتفاقيات  اأقيم يف وا�سنطن،  الذي  الدويل، 
مليون   80 قيمتها  تبلغ  ــدة  جــدي قــرو�ــس 
البلدان  من  وزراء  اأربعة  مع  اأمريكي  دوالر 
ومنطقة  ــا  ــي ــس واآ� اإفــريــقــيــا  يف  الــ�ــســريــكــة 
وموزمبيق  ال�سنغال  وهي  الكاريبي،  البحر 

وباك�ستان وجرينادا.
القرو�س  اتفاقيات  اأن  احلرب�س  واأّكــد 
طريق  يف  كبرًيا  �سوًطا  �ستقطع  ُوقعت  التي 
التقدم نحو التخفيف من حدة الفقر ورفع 
اأن  مبيًنا  النا�س،  ملاليني  املعي�سة  م�ستوى 
قطاعات  تعزيز  يف  �ست�ساعد  امل�ساريع  هذه 

النقل والطاقة يف البلدان امل�ستفيدة.
�سليمان  برئا�سة  )اأوفــيــد(  وفــد  وكــان 
احلرب�س قد �سارك موؤخًرا يف االجتماعات 
االهتمام  مو�سع  الق�سايا  مناق�سة  بغية 
العاملي، ويف مقدمتها ق�سايا احلد من الفقر 
للبلدان  الـــالزم  الــدعــم  وتــوفــري  ومظاهره 
امل�ساعدات  فعالية  مــدى  ودرا�ــســة  النامية 

على  الرتكيز  عن  ف�ساًل  املقدمة  واملعونات 
االقت�ساد العاملي والتنمية الدولية والنظام 
اال�ستقرار  حتقيق  اأجــل  من  العاملي  املــايل 

املايل واالقت�سادي.
مالية  وزراء  اجــتــمــاع  يف  �ــســارك  كما 
جلنة  ــاء  روؤ�ــس واجــتــمــاع  24؛  ـــ  ال جمموعة 
�سراكة  مالية  وزراء  واجــتــمــاع  التنمية؛ 

املحافظني  اجــتــمــاع  عــن  فــ�ــســاًل  دوفــيــل؛ 
العرب مع مدير البنك الدويل الدكتور جيم 
اللجنة  اجتماع  اإلــى  باالإ�سافة  كيم،  يــوجن 
بفعالية  املعنية  بــو�ــســان  لعملية  املــوجــهــة 

امل�ساعدات واملعونات املالية.
نــتــائــج حلقتي  االجــتــمــاع  وا�ــســتــعــر�ــس 
العمل اللتني عقدتا يف فيينا يف نهاية �سهر 
بني  اأكتوبر  �سهر  وبداية  املن�سرم  �سبتمرب 
ــني،  ــي واالأوروب العربية  التنمية  موؤ�س�سات 
يف  العربية  التنمية  موؤ�س�سات  وم�ساركة 
املقبل  امل�ستوى  العايل  الـــوزاري  االجتماع 
2014م. اأبــريــل/نــيــ�ــســان  يف  املك�سيك   يف 
ال�سرق  ملنطقة  الرئي�س  نائبة  لدعوة  وتلبية 
الدويل  البنك  يف  اإفريقيا  و�سمال  االأو�سط 
اإنغار اأندر�سون، �سارك احلرب�س يف اجتماع 
مت خالله ا�ستعرا�س االآثار الوخيمة لالأزمة 
الالجئني  تدفق  جراء  لبنان  على  ال�سورية 
ملواجهة  املمكنة  احللول  وطــرح  ال�سوريني 

التحديات التي فر�ستها االأزمة.
والتقى �سليمان احلرب�س والوفد املرافق 
رئي�س  قطر  مالية  وزيـــر  مــعــايل  مــن  بكل 
جمل�س اأوفيد الوزاري علي �سريف العمادي، 
ومعايل وزير مالية اإيران علي طّيبنيا، حيث 
ا�ستمعا اإلى �سرح عن اأوفيد ور�سالته واأبرز 
اأن�سطته املختلفة على ال�سعيد االإمنائي يف 

جميع اأنحاء العامل.
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نمو أرباح »أسمنت الجنوبية«

»stc« ترفع سعات 
شبكات المدينة 

المنورة %40

اأعلن رئي�س جمل�س الإدارة والع�سو املنتدب 
ملــجــمــوعــة التـــ�ـــســـالت الــ�ــســعــوديــة املــهــنــد�ــس 
الت�سالت  خطة  جنــاح  ال�سقر،  عبدالعزيز 
العام  هــذا  ال�سركة  �سجلت  اأن  بعد  ال�سعودية 
ارتفاًعا وا�سًحا يف الإقبال على خدمات النطاق 
العري�س املتنقل بن مكة املكرمة واملدينة املنورة 
احلركة  ت�ساعفت  حيث  املقد�سة،  وامل�ساعر 
بالعام  مقارنة   %100 لتتجاوز  البيانات  نقل  يف 

املا�سي.
وكانت ال�سركة قد رفعت التغطية ل�سبكاتها 
املا�سي  الــعــام  عــن  املــنــورة  املدينة  منطقة  يف 
40%، ومت تدعيم اجليلن الثالث والرابع، وجرت 
اإ�سافة 255 موقًعا جديًدا خلدمة اجليل الرابع 
فقط، مما ي�سهل التوا�سل عرب �سبكة الإنرتنت، 

وتقدمي اأف�سل ال�سرعات لباقات البيانات.

حققت �سركة اأ�سمنت اجلنوبية �سايف ربح بلغ 753 مليون ريال يف الأ�سهر الت�سعة 
 ،2012 عام  من  املماثلة  الفرتة  ريال عن  مليون   746 مقابل  العام احلايل  من  الأولــى 

بارتفاع طفيف بلغ %0.94.
واأو�سحت ال�سركة يف بيان على موقع ال�سوق املالية »تداول« اأنها حققت �سايف ربح 
للربع الثالث بلغ 187 مليون ريال مقابل 200 مليون ريال بانخفا�س بن�سبة 6.5%، ومقابل 
297 مليون ريال عن الربع ال�سابق بانخفا�س بن�سبة 37.04% لتبلغ ربحية ال�سهم خالل 

الأ�سهر الت�سعة الأولى من العام احلايل 5.38 ريالت مقابل 5.33 ريالت.
واأرجعت ال�سركة النتائج املحققة يف الربع الثالث والأ�سهر الت�سعة الأولى من العام 
احلايل اإلى زيادة تكلفة املبيعات نتيجة ما مت ا�ستخدامه من الكلنكر امل�ستورد وتعديل 
زيادة  نتيجة  الأ�سمنت  مبيعات  زيــادة  اإلى  اإ�سافة  امل�سروفات،  بع�س  حتميل  �سيا�سة 

الطلب املحلي.

تحـديد فترة حـظر تعامـالت 
أعضـاء مجالس اإلدارات 

وكبــار التنفيذيين
جمال�س  اأع�ساء  تعامالت  حظر  فــرتات  اأن  املالية  ال�سوق  هيئة  اأعلنت 
الإدارات وكبار التنفيذين بناء على ما ورد يف املادة)50( من قواعد الت�سجيل 

والإدراج هي كالآتي: 
فرتتها  وتنتهي  املالية،  �سنتها  يف  الهجري  التاريخ  تتبع  التي  1-ال�سركات 
املوافق  الــقــرى(  اأم  تقومي  )ح�سب  1434/12/29هــــــ  يف  ال�سنوية  املالية 
املوافق  1434/11/29هـــــ  تاريخ  من  احلظر  فــرتة  تبداأ  2013/11/03م 

2013/10/05م وتنتهي بتاريخ اإعالن القوائم املالية ال�سنوية لل�سركة. 
2-ال�سركات التي تتبع التاريخ الهجري يف �سنتها املالية وتنتهي فرتتها املالية 
الأولية يف 1435/1/30هـ )ح�سب تقومي اأم القرى( املوافق 2013/12/03م 
2013/11/19م  املوافق  1435/01/16هـــــ  تاريخ  من  احلظر  فــرتة  تبداأ 

وتنتهي بتاريخ اإعالن و ن�سر القوائم املالية الأولية بعد فح�سها لل�سركة. 
تبداأ فرتة  الأولية يف 2013/12/31م  املالية  تنتهي فرتتها  التي  ال�سركات   -3
احلظر من تاريخ 2013/12/17م وتنتهي بتاريخ اإعالن ون�سر القوائم املالية 

الأولية بعد فح�سها لل�سركة. 
4- ال�سركات التي تنتهي فرتتها املالية ال�سنوية يف 2013/12/31م تبداأ فرتة 
املالية  القوائم  اإعــالن  بتاريخ  وتنتهي  2013/12/2م  تاريخ  من  احلظر 

ال�سنوية لل�سركة.

اقتصاديات
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140 ألف ريال غرامات مالية ضد شركات خالفت أنظمة السوق
غــرامــات  املـــال  �ــســوق  هيئة  فر�ست 
ملخالفتها  ال�سركات  من  عدد  �سد  مالية 
ال�سعودي،  ال�سوق  الأنظمة املعمول بها يف 

وذلك على النحو التايل:
 )10.000( مقدارها  مالية  غرامة   •
الــ�ــســركــة  عــلــى  ريـــــال،  اآلف  عــ�ــســرة 
الفقرة  ملخالفتها  ال�سعودية،  العقارية 
من  والأربعن  الثالثة  املادة  من   )16(
يحتِو  اإذ مل  والإدراج،  الت�سجيل  قواعد 
املرفق  ال�سركة  اإدارة  جمل�س  تقرير 
املايل  للعام  ال�سنوية  املالية  بالقوائم 
املنتهي يف 2012/12/31م على �سجل 
اجتماعات  مــن  اجــتــمــاع  كــل  حــ�ــســور 
خــالل  ــدت  عــُق الــتــي  الإدارة  جمل�س 
فيه  مو�سًحا  2012م  املــالــيــة  ال�سنة 
اأع�ساء جمل�س  اأ�سماء احلا�سرين من 

الإدارة.
 )10.000( مــقــدارهــا  مالية  غــرامــة   •
رابــغ  �سركة  على  ريـــال  اآلف  ع�سرة 
ملخالفتها  والبرتوكيماويات،  للتكرير 
الــ�ــســاد�ــســة  املـــــادة  مـــن  )اأ(  ــفــقــرة  ال
املالية،  ال�سوق  نــظــام  مــن  والأربــعــن 
ــعــن،  ـــادة الأرب والــفــقــرة )ب( مــن امل
ــة  احلــادي املـــــادة  مـــن  )اأ(  والــفــقــرة 
ـــواعـــد الــتــ�ــســجــيــل  والأربـــــعـــــن مـــن ق
والإدراج، لعدم اإبالغ الهيئة واجلمهور 
يف 2012/11/28م عن موعد ال�سيانة 

الدورية املجدولة ملجمع ال�سركة.
 )10.000( مــقــدارهــا  مالية  •غرامة 
الــ�ــســركــة  ــى  عــل ريـــــال  اآلف  ــرة  ــس عــ�
ال�سعودية للفنادق واملناطق ال�سياحية، 
ـــادة  امل مـــن  )اأ(  ــفــقــرة  ال ملــخــالــفــتــهــا 
ال�سركات،  حوكمة  لئحة  من  التا�سعة 
اإذ مل يحتِو تقرير جمل�س اإدارة ال�سركة 
للعام  ال�سنوية  املالية  بالقوائم  املرفق 
املايل املنتهي يف 2012/12/31م على 
لئحة  اأحــكــام  مــن  تطبيقه  يتم  مل  مــا 

حوكمة ال�سركات واأ�سباب ذلك.
 )100.000( مقدارها  مالية  غرامة   •
امل�سروعات  األف ريال، على �سركة  مئة 
الفقرة  ملخالفتها  »�سم�س«،  ال�سياحية 
)ج( من املادة اخلام�سة والأربعن من 
نظام ال�سوق املالية، لت�سرب خرب زيادة 
راأ�س مال ال�سركة، قبل الإعالن عنه يف 
موقع ال�سوق املالية ال�سعودية )تداول(.

• غرامة مالية مقدارها )10.000( ع�سرة 
اآلف ريال، على ال�سركة الوطنية للتنمية 
الزراعية »نادك«، ملخالفتها الفقرة )اأ( 
حوكمة  لئحة  مــن  التا�سعة  املـــادة  مــن 
�سركات، اإذ مل يحتِو تقرير جمل�س اإدارة 
ال�سنوية  املالية  بالقوائم  املرفق  ال�سركة 
للعام املايل املنتهي يف 12/31/ 2012م 
على ما مل يتم تطبيقه من اأحكام لئحة 

حوكمة ال�سركات واأ�سباب ذلك.

زيادة رأس مال »مجموعة صافوال«
ــة  ــي ــة الـــ�ـــســـوق املــال ــئ ــ�ــس هــي اأ�ــــســــدر جمــل
الــذي  الطلب  على  املــوافــقــة  املت�سمن  قـــراره 
ــه جمــمــوعــة �ــســافــول لـــزيـــادة راأ�ـــس  تــقــدمــت ب
اإلـــى  ــــال  ري  5.000.000.000 مـــن  مــالــهــا 

ريـــال    5.339.806.840
ـــحـــواذ عــلــى  ـــت بـــغـــر�ـــس ال�ـــس
كــامــل احلــ�ــســ�ــس والأ�ــســهــم 
وغر  مبا�سر  ب�سكل  اململوكة 

القاب�سة  املــهــيــدب  �ــســركــة  قــبــل  مــن  مــبــا�ــســر 
لالأغذية  �سافول  �سركة  مــن  كــٍل  يف  املــحــدودة 
الــعــزيــزيــة  املـــحـــدودة والــبــالــغــة 10% و�ــســركــة 

ا�ستوفت  حيث   ،%18.6 والبالغة  املتحدة  بنده 
ــات الــنــظــامــيــة  ــب ــطــل ــت جمــمــوعــة �ـــســـافـــول امل
والإدراج.  الت�سجيل  لقواعد  طبًقا   لالإف�ساح 
و�ستقوم جمموعة �سافول بن�سر عر�س اإي�ساحي 
يــتــم الإفـــ�ـــســـاح فــيــه عن 
املال  راأ�ــس  زيــادة  اأ�سباب 
واأهـــــدافـــــهـــــا قـــبـــل وقـــت 
كـــاف مــن تــاريــخ انــعــقــاد 
لحًقا  واإعالنه  حتديده  �سيتم  الــذي  اجلمعية، 
من قبل جمل�س اإدارة جمموعة �سافول، لتمكن 

م�ساهميها من الت�سويت على هذا القرار.

 الترخيص
لـ »مشاركة المالية« 
لتقديم خدمات أعمال 

األوراق المالية
اأ�سدر جمل�س الهيئة قراره باملوافقة 
املالية«  ل�سركة »م�ساركة  على الرتخي�س 
يف ممار�سة اأن�سطة التعامل ب�سفة اأ�سيل 
واإدارة �سناديق ال�ستثمار وتقدمي امل�سورة 

واحلفظ يف اأعمال الأوراق املالية.
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نشاط قطاع التصنيع الياباني ينمو بأسرع وتيرة في 3 سنوات
قطاع  ن�ساط  اأن  حديثة،  بيانات  اأظــهــرت 
الــ�ــســنــاعــات الــتــحــويــلــيــة يف الــيــابــان منـــا يف 
اأكــرث  يف  وتـــرة  بــاأ�ــســرع  الأول  ت�سرين  اأكــتــوبــر 
ــوات، كــمــا اأظـــهـــرت الــبــيــانــات  ــن ــس مــن ثـــالث �
منو  اأ�ــســرع  �سجل  املــ�ــســانــع  اإنــتــاج  اأن  ــا  ــه ذات
ــة اأعــــوام تــقــريــًبــا، وهــو مــا ي�سر اإلــى  ــع يف اأرب
اأن الــطــلــب املــحــلــي يــبــقــى قـــوًيـــا قــبــل زيـــادة 
»اأبريل«. يف  �سريانها  �سيبداأ  املبيعات   ل�سريبة 

امل�سرتيات  ملديري  »جما«  ماركت  موؤ�سر  وارتفع 
معدل  م�ستوى  ــى  اإل الياباين  الت�سنيع  بقطاع 

 52.5 مــن  اأكــتــوبــر  يف   54.2 بــلــغ  مو�سمي 
فــوق  املــوؤ�ــســر  وظـــل  اأيـــلـــول،  �سبتمرب،  يف 

النمو  بن  يف�سل  الــذي   -  50 م�ستوى 
والنكما�س- لل�سهر الثامن على التوايل 

 وو�سل اإلى اأعلى م�ستوى منذ مايو، اأيار 2010.
وارتفع مكون الإنتاج يف موؤ�سر مديري امل�سرتيات 

البنك المركزي األميركي يبقي أسعار الفائدة المنخفضة دون تغيير
»البنك  الفيدرايل  الحتياطي  جمل�س  اأكد 
الأمريكي  القت�ساد  اأن  الأمــريــكــي«  املــركــزي 
مازال يف حاجة اإلى دعم من �سيا�سات املجل�س 
لأن  املنخف�سة  ــدة  ــائ ــف ال بــاأ�ــســعــار  اخلــا�ــســة 

القت�ساد الأمريكي ينمو حالًيا ب�سكل متوا�سع.
اجتماع  بعد  اأ�سدره  بيان  يف  املجل�س  وقــال 
ا�ستمر يومن للجنة �سنع ال�سيا�سات، اإنه �سيبقى 
دولر  بليون   85 مببلغ  �سندات  برناجمه  على 

اإلى 57.7 من 53.8 يف �سبتمرب م�سجاًل اأ�سرع 
منو يف اأربعة اأعوام تقريًبا.

اجلديدة  الت�سدير  طلبيات  موؤ�سر  وتــراجــع 

يف   53.3 من  اأكتوبر  يف   53.1 اإلى  طفيف  ب�سكل 
�سريبة  احلكومة  �سرتفع  فيما  ال�سابق،  ال�سهر 
املبيعات يف اليابان من 5% اإلى 8% يف اأبريل القادم.

منخف�سة  فائدة  اأ�سعار  على  للحفاظ  �سهرًيا، 
الإقرا�س  البعيد وت�سجيع املزيد من  على املدى 

والإنفاق.
الإبقاء  يعتزم  اأنه  بيانه  املجل�س يف  واأو�سح 
على �سعر فائدته الرئي�سي لالأجل الق�سر عند 
طاملا  الأقـــل  على  ال�سفر  مــن  يقرتب  م�ستوى 
توقعات  وبقيت   %6.5 فوق  البطالة  معدل  ظل 

الت�سخم معتدلة.
جمــدًدا  الأمريكي  املــركــزي  البنك  واأ�ــســار 
تعوق  وا�سنطن  يف  امليزانية  �سيا�سات  اأن  اإلــى 
النمو، ولكنه مل ياأت على ذكر الإغالق اجلزئي 
ــه مل  اأن اإل  يــوًمــا،   16 ملــدة  الحتــاديــة  للحكومة 
يــعــد يــعــرب عــن الــقــلــق بــ�ــســاأن ارتــفــاع مــعــدلت 
ـــان قـــد اأعـــرب  ــاري وهـــو اأمــــر ك ــق ــع الـــرهـــن ال
املا�سي. �سبتمرب  �سهر  يف  ب�ساأنه  القلق   عــن 
املجل�س  يف  ال�سيا�سات  �سنع  جلنة  قــرار  وجــاء 
ع�سو  اعرتا�س  مقابل  اأع�ساء  ت�سعة  مبوافقة 
جمل�س  فرع  رئي�سة  جــورج(  )ا�ستر  هو  واحــد 
�سيتي،  كان�سا�س  يف  الفيدرايل  الحتياطي 
كل  يف  اتخذته  الذي  نف�سه  املوقف  وهو 
الجتماعات ال�سبع للجنة هذا العام.

اقتصاديات
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البنك اإلفريقي يدعو تونس 
إلى وضع نموذج تنموي شامل

منوذج  و�سع  اإلــى  له  تقرير  يف  تون�س  للتنمية  الإفريقي  البنك  دعا 
تنموي �سامل وم�ستدمي ي�سمن لها القدرة على جمابهة الأزمات، م�سًرا 

اإلى ه�سا�سة هيكلية يعاين منها القت�ساد التون�سي.
واأظهر تقرير البنك الإفريقي للتنمية اخلا�س ببلدان �سمال اإفريقيا 
2013م  ــــعــــام  ل
الــــــذي اأوردتــــــــه 
ـــة الأنـــبـــاء  ـــال »وك
الــــتــــونــــ�ــــســــيــــة« 
مــحــدوديــة قــدرة 
القـــــتـــــ�ـــــســـــاد 
ــي عــلــى  ــس ــ� ــون ــت ال
عجز  ارتفاع  يف  خا�سة  ذلك  جت�سد  وقد  الطارئة  املتغرات  مع  التاأقلم 

ميزانية الدولة وامليزان التجاري وتراجع احتياطي العملة ال�سعبة.
من جهته �سدد محافظ البنك املركزي التون�سي ال�ساذيل العياري يف 
حلقة نقا�س تركزت حول تقرير البنك الإفريقي على �سرورة و�سع خطة 
حلكومة  القادمة  النتقالية  املرحلة  خالل  املتو�سط  املــدى  على  للتنمية 

بالده، داعًيا اإلى حتديد اآفاق النمو للمرحلة 2015ـ 2020م.

»المجر« تبحث التعاون »زراعيًا« 
مع قطاع األعمال السعودي

بحث وزير الدولة لالإدارة العامة بوزارة التنمية الريفية املجرية جيزا 
ال�سعودية  الغرف  الزراعية مبجل�س  الوطنية  اللجنة  رئي�س  مع  ادي،  بوبر 
املهند�س عيد املعارك موؤخًرا، اآفاق التعاون بن قطاعي الأعمال ال�سعودي 
ال�سفر  بح�سور  وذلــك  تفعيلها،  و�سبل  الزراعية  املجالت  يف  واملجري 
الوطنية  للجان  العام  الأمــن  وم�ساعد  كــالي،  مكلو�س  باململكة  املجري 

مبجل�س الغرف ال�سعودية م�سبب اآل �سعد.
ذات  املو�سوعات  من  عــدًدا  ناق�س  اللقاء  اأن  املعارك  املهند�س  وبن 

الــزراعــي  باملجال  العالقة 
خادم  مبادرة  من  انطالقا 
امللك  ال�سريفن  احلــرمــن 
عـــبـــداهلل بـــن عــبــدالــعــزيــز 
لــال�ــســتــثــمــار  �ـــســـعـــود  اآل 
الــزراعــي يف اخلـــارج، اإلــى 
الفر�س  ا�ستعرا�س  جانب 
ــة الــزراعــيــة  ــمــاري ــث ــت ــس ال�
ملــا متلكه  ـــك  املــجــر وذل يف 
ـــات كـــبـــرة يف  مـــن اإمـــكـــان

املياه. وتوفر  للزراعة  القابلة  الكبرة  امل�ساحات  يف  تتمثل  القطاع   هذا 
واأ�ساف اأن اجلانب املجري اأبدى رغبته يف اإيجاد �سراكات مع م�ستثمرين 
لتنفيذ م�ساريع زراعية م�سرتكة، وذلك لال�ستفادة من امليزات  �سعودين 
العديدة التي تت�سمنها قوانن ال�ستثمار يف املجر للم�ستثمرين الأجانب، 
للعديد  اإلى ما تتميز به املجر من موقع جغرايف ي�سكل مدخاًل  بالإ�سافة 
من الأ�سواق الأوروبية مما يعد فر�سة كبرة للم�سدرين ال�سعودين لزيادة 

فر�س نفاذ ال�سادرات ال�سعودية لالأ�سواق الأوروبية.

اإلقراض العقاري في بريطانيا 
يسجل أعلى مستوياته منذ 2008
�سجل معدل الإقرا�س العقاري يف اململكة املتحدة اأعلى م�ستوى له 
منذ اندلع الأزمة املالية عام 2008م، وذلك وفًقا لالأرقام ال�سادرة عن 

البنك املركزي الإجنليزي.
التي  املوافقات  اأرقـــام  اأن  اإلــى  بريطانية  اإعــالم  و�سائل  واأ�ــســارت 
ــى طــلــبــات  اأعـــطـــيـــت عــل
التي  العقارية  القرو�س 
بلغت بدورها 66.7 األف 
�سبتمرب  �سهر  موافقة يف 
املـــا�ـــســـي، تــعــد الأعــلــى 
عام  فــربايــر  �سهر  منذ 

2008م.
واأو�سحت اأنه على رغم من ذلك فاإن هذا الرقم ل يزال اأقل بكثر 
الأرقــام تبلغ يف  املالية عندما كانت  انــدلع الأزمــة  مما كان عليه قبل 

ال�سهر حوايل 100 األف موافقة.
ا بالن�سبة لعملية اإقرا�س  واأفادت باأنه كان هناك قفزة كبرة اأي�سً
ال�سركات منذ �سهر يناير هذا العام، حيث ارتفعت القرو�س لل�سركات 
لل�سركات  القرو�س  لكن  اإ�سرتليني  جنيه  مليون   720 مبعدل  الكبرة 

ال�سغرة انخف�ست يف الواقع مبعدل 383 مليون جنيه اإ�سرتليني.

 »باكستان« تعتزم بناء
شراكة قوية مع »روسيا«

والطاقة  للمياه  الدولة  وزير  قال 
ــد �ــســر عــلــي اإن  الــبــاكــ�ــســتــاين عــاب
باك�ستان عازمة على بناء �سراكة قوية 
مع رو�سيا يف جميع املجالت، ل�سيما 

ال�سيا�سية والقت�سادية والثقافية.
يف  له  اجتماعه  خــالل  واأ�ــســاف 

مو�سكو مع نائب وزير الطاقة الرو�سي يوري برتوفيت�س: »اإن باك�ستان تتطلع 
اإلى تعزيز التعاون مع رو�سيا يف جمالت النفط والغاز واإنتاج الكهرباء«.

اأن  مو�سكو  الباك�ستانية يف  ال�سفارة  �سادر عن  بيان �سحفي  وجاء يف 
اجلانبن بحثا خالل الجتماع �سبل تعزيز العالقات الثنائية يف مختلف 
يف  لباك�ستان  تقدمه  اأن  رو�سيا  باإمكان  الــذي  والــدعــم  املــجــالت، 

قطاعات الطاقة.
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التعاون المشترك يحفظ التوازن 
ألسواق النفط العالمية

املنتدى السعودي الصيني األول لتكرير البرتول 2013م :

يف خطوة جديدة من شأنها تعزيز دور البحوث العلمية يف مجال تكرير البترول وزيادة إنتاجه، نظمت السعودية 
والصني نهاية الشهر املاضي يف العاصمة »الرياض« فعاليات املنتدى السعودي الصيني األول لتكرير البترول 2013م، 
وهو املنتدى الذي افتتحه الدكتور محمد السويل رئيس مدينة امللك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، وبحضور األمير 
الدكتور تركي بن سعود بن محمد نائب رئيس مدينة امللك عبدالعزيز للعلوم والتقنية ملعاهد البحوث، باإلضافة 

إلى عدد من اخلبراء واملختصني.

الرياض: »تداول«

وتوؤدي ال�سعودية دوًرا هاًما يف حفظ التوازن 
يجعلها  الذي  الأم��ر  وهو  العاملية،  النفط  لأ�سواق 
اأكرث قدرة على تكرير البرتول، يف ظل ا�ستفادتها 
 5 خ��ال  م��ن  ذل��ك  ي��اأت��ي  العاملية،  التجارب  م��ن 
ومعاهد  جامعات  م��ع  ع��ق��دت  ثنائية  اتفاقيات 
�سينية متخ�س�سة خال الفرتة القريبة املا�سية.

ال�سويل  اإب��راه��ي��م  ب��ن  محمد  الدكتور  وق��ال 
والتقنية  للعلوم  عبدالعزيز  امللك  مدينة  رئي�س 
ال�سعودية  العربية  اململكة  »تعد  ال�سياق:  هذا  يف 
اإنتاج البرتول، بينما تعد ال�سني حالًيا  الأولى يف 
على  الطلب  ناحية  من  بالعامل  دول��ة  اأك��ر  ث��اين 
البحوث  من  العديد  لإقامة  يحفز  مما  الطاقة، 

جمال  يف  ا  خ�سو�سً امل�سرتكة  والتطبيقية  العلمية 
وبع�س  املتجددة  الطاقة  وم�سادر  البرتول  تكرير 
املجالت ذات الهتمام امل�سرتك يف جمال التقنية 
املتقدمة والتطوير العلمي، وهو ما اأ�سهم يف اإر�ساء 

قواعد �سراكة قوية بني اململكة وال�سني«.
بحث  املنتدى  هذا  اأن  ال�سويل  الدكتور  وب��نينّ 
الفر�س والتحديات والتطورات احلديثة يف جمال 
احلديثة  البتكارات  اإلى  اإ�سافة  البرتول،  تكرير 
والوقود  البرتول  لتكرير  املحفزة  املواد  جمال  يف 
تقنية  تنمية  تعزيز  على  �ست�ساعد  التي  النظيف 
امل�ستوى  اأو  املحلي  امل�ستوى  على  �سواء  التكرير 
ثمرات  كاإحدى  ج��اء  املنتدى  اأن  مفيًدا  ال��دويل، 

تربطها  التي  للبرتول  ال�سني  جامعة  مع  التعاون 
م�سروعات  على  مبنية  متينة  عاقة  املدينة  مع 
املدينة  اأن  اإل���ى  النظر  لف��ًت��ا  م�سرتكة،  بحثية 
م�سروعات  بخم�سة  ال�سني  جمهورية  مع  تتعاون 
بحثية ا�سرتاتيجية يف جمال تكرير البرتول، منها 
جمال  يف  للبرتول  ال�سني  جامعة  مع  م�سروعان 

اإزالة الكريت من الوقود اخلام.
ال�صناعة احلديثة

ال�سني  رئي�س جامعة  قالت  اأخرى،  جهة  من 
للبرتول الرفي�سور �سان هوجن هوجن: »البرتول هو 
عماد ال�سناعة احلديثة ول ميكن اأن تكون هناك 
�سغًطا  اليوم  نواجه  لهذا  ب��رتول  ب��دون  �سناعة 
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المنتدى بحث الفرص 
والتحديات والتطورات 

في قطاع التكرير

البرتول  تكرير  برنامج  اأن  املقرن  الدكتور حامد 
وتقنيات البرتوكيماويات يف اململكة �سمم لرفع 
م�سًرا  وتقنياته،  البرتول  تكرير  �سناعة  تنمية 
م�سروعات  خم�س  موؤخًرا  وقعت  املدينة  اأن  اإلــى 
ال�سن  جامعة  هي  �سينية  موؤ�س�سات  ــع  اأرب مع 
وجامعة  للعلوم،  ال�سينية  والأكادميية  للبرتول، 
التقنية،  و�سندوق  الكيماوية،  للتقنيات  بكن 
مبيًنا اأن هذه امل�سروعات تركز على تنفيذ اأبحاث 

م�سرتكة يف عمليات تكرير البرتول وتقنياتها.
على  العامل  يف  الطلب  تزايد  املقرن  واأكــد 
مما  اخلـــام،  الــبــرتول  وتنقية  الكربيت  اإزالـــة 
املنا�سبة  اجلديدة  التقنيات  من  مزيًدا  يتطلب 

للتطبيق يف اململكة وال�سن.
البتكار

للخدمات  التنفيذي  املدير  اأو�سح  جهته  من 
املهند�س  ال�سعودية  اأرامكو  �سركة  يف  الهند�سية 
اأ�سبحت  النفط  تكرير  �سناعة  اأن  بازهر،  عمر 
للنفط  بئر  اأول  اكت�ساف  قوة دافعة لالبتكار منذ 
قبل اأكرث من 150 عاًما، مبيًنا اأن هذه ال�سناعة 
لعبت دوًرا فعاًل يف تطوير عمليات وتقينات حتفيز 
جديدة بدًءا من طرق تقطر البرتول الأولية التي 
مكونات  لف�سل  بالأنابيب  التقطر  على  تقوم 
النفط اخلام وامتداًدا بالعمليات احلديثة والأكرث 
العمليات  من  قدر  اأق�سى  حققت  والتي  تقدًما، 

التحويلية للنفط واإنتاج البرتوكيماويات.
املتزايد  الرتكيز  ظــل  يف  اأنــه  بــازهــر  واأكـــد 
ُملًحا  مطلًبا  النظيف  الوقود  اأ�سبح  البيئة  على 
للم�ستثمرين الذين يرغبون يف ال�ستمرار ب�سناعة 
النفط، م�سًرا اإلى اأن ا�ستثمار اململكة يف ال�سنوات 
العمل  فر�س  من  املزيد  �سيوفر  القادمة  اخلم�س 
للم�ستثمرين  وت�سويقه  النفط  تكرير  �سناعات  يف 

الذين يرغبون بامل�ساركة يف هذه الرثوة.

البرتول  وزيــر  النعيمي  علي  املهند�س  وكــان 
والرثوة املعدنية ال�سعودي قد اأكد �سابًقا ا�ستعداد 
اأي زيادات يف الطلب على الطاقة،  لتلبية  اململكة 
الــعــوامــل  »اإن  �ــســابــق:  وقـــت  يف  النعيمي  وقـــال 
اجليو�سيا�سية اإلى جانب امل�ساربات املتعلقة بتلك 
العوامل، تلعبان دوًرا محورًيا يف التاأثر على اأ�سعار 
البرتول«، م�ستطرًدا »لكن تبقى اأ�سا�سيات ال�سوق 
متوازنة  فالأ�سواق  كبر؛  حدٍّ  اإلى  مثالية  النفطية 
التجارية يف  البرتولية  واملخزونات  بعيد،  اإلى حدٍّ 

و�سع منا�سب«. 
اجتماع  األــقــاهــا يف  كلمة  خــالل  ذلـــك،  جــاء 
املـــائـــدة املــ�ــســتــديــرة اخلــامــ�ــس لـــــوزراء الــطــاقــة 
اجلنوبية،  كوريا  عا�سمة  �سيوؤول  يف  الآ�سيوين 
والتي �سهدت م�ساركة 21 دولة اآ�سيوية، م�ستهلكة 
للبرتول  وثالث منظمات عاملية  للبرتول،  ومنتجة 
والطاقة )اأوبك، والوكالة الدولية للطاقة، والأمانة 

العامة ملنتدى الطاقة(. 
اقت�سادات  كثًرا من  اأن  اإلى  النعيمي  واأ�سار 
القارة الآ�سيوية »ل تزال حتمل موؤ�سرات اإيجابية 
ــادي يف  ــ�ــس ــت ــتــمــرار عــجــلــة الــنــمــو الق عــلــى ا�ــس
حيوية  فر�سة  حينها  الجتماع  ــّد  وَع امل�ستقبل«، 
بن  احلـــوار  تعزيز  على  للعمل  الآ�سيوية  لــلــدول 
القارة  امل�ستهلكة يف  والدول  للنفط  املنتجة  الدول 

املرتامية الأطراف. 
ولفت وزير البرتول والرثوة املعدنية ال�سعودي 
مع  الطاقة  جمال  يف  عالقاتها  بــالده  توثيق  اإلــى 
»م�ستندة  املا�سية:  العقود  خالل  الآ�سيوية  الدول 
يف ذلك على قيم الثقة وال�سداقة التي جتمع بينها 
اأو  التجاري  الدول، �سواء على ال�سعيد  وبن هذه 

على ال�سعيد ال�سخ�سي«. 
ــزوغ جنم  ب عــن  النعيمي  الــوزيــر  كما حتــدث 
عنهما  الناجم  والتاأثر  ال�سخري  والغاز  النفط 
الــوليــات  فيه  تت�سدر  الـــذي  الــوقــت  »يف  قــائــاًل: 
اأن  اإل  امل�سهد؛  هــذا  يف  ال�سائرين  ركــب  املتحدة 
هذا  يف  واعدة  حقيقية  اإمكانيات  اآ�سيا  قارة  لدى 
املجال«، جمدًدا تاأكيده على اأن هذه الحتياطيات 
وال�ستقرار  التوازن  من  مزيًدا  ت�سيف  اجلديدة 
على  املتزايد  »الطلب  وقــال  العاملية؛  الأ�سواق  يف 
الطاقة من قارة اآ�سيا يتطلب اإمدادات متزايدة من 
و�سيبقى  كانت،  جهة  اأي  ومن  احليوي  املورد  هذا 

التزام ال�سعودية نحو قارة اآ�سيا ثابًتا ل يتزعزع«.

البرتوكيماوية  التقنيات  تطوير  يف  م�سبوق  غر 
الثقيل  الــبــرتول  بت�سنيع  يتعلق  فيما  املتقدمة 

املنت�سرة يف جميع اأنحاء العامل«.
ملناق�سة  مهم  »املنتدى  هوجن:  �سان  واأ�سافت 
والــبــرتوكــيــمــاويــات  الـــبـــرتول  �ــســنــاعــة  م�ستقبل 
�سناعة  عمليات  ت�سميم  لإعــــادة  وتقنياتهما 
البرتول والتقنيات اخلا�سة به بطريقة اأكرث كفاءة 
متطلبات  نحقق  اأن  ميكن  وبهذه  للبيئة،  و�سديقة 
التحدي لهذه ال�سناعة«، مبينة اأن املنتدى �سيعمل 

على تعزيز التعاون بن اململكة وال�سن. 
من جهته، اأو�سح امل�سرف على معهد بحوث 
للموؤمتر  العلمية  اللجنة  رئي�س  البرتوكيماويات 
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شهادة دولية بقوة االقتصاد الخليجي.. 
ودعوات للتعاون المثمر

اجتماعات دول الخليج بهياكل االقتصاد العاملي.. 

مبصطلحات بسيطة ميكن وصف التحركات االقتصادية لدول مجلس التعاون اخلليجي خالل العامني 
املاضيني بأنها تزداد اهتمامًا مبلفني أساسني، أولهما: زيادة التكامل واالندماج االقتصادي بني دول املجلس، 
وثانيهما : مد جسور التعاون إلى اخلارج وذلك لدعم مشاريع التنمية الداخلية، وللتقليل من االعتماد على 

النفط، كرؤية استراتيجية مهمة تسعى إليها دول اخلليج منذ فترة طويلة.

أسواق خليجية
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للجنة  الـ97  الجتماع  تنظيم  اأيام جرى  منذ 
التعاون املايل والقت�سادي والجتماع امل�سرتك مع 
وذلك  الــدويل،  النقد  و�سندوق  املحافظن  جلنة 
بن  اأحمد  ال�سيخ  برئا�سة  بالريا�س  الأمانة  مبقر 
البحرين،  مبملكة  املالية  وزيــر  خليفة  اآل  محمد 
الدكتور  املــالــيــة  وزيـــر  اململكة  وفــد  راأ�ـــس  فيما 

اإبراهيم بن عبدالعزيز الع�ساف.
كذلك �سارك فيه الأمن العام ملجل�س التعاون 
لدول اخلليج العربية الدكتور عبداللطيف الزياين 
ال�سعودي  العربي  النقد  موؤ�س�سة  محافظ  ومعايل 
�سندوق  عام  مدير  ونائب  املبارك  فهد  الدكتور 

النقد الدويل نعمت �سفيق.
مناق�ستها  جرى  التي  الق�سايا  بن  من  وكان 
ــة الحتـــــاد اجلــمــركــي  ــئ الحتـــــاد الــنــقــدي وهــي
املجل�س  دول  حــديــد  �سكة  م�سروع  وم�ستجدات 
بو�سع  املكلف  العمل  اإليه فريق  تو�سل  ومتابعة ما 
النظام ال�سريبي املوحد والنظام الأ�سا�سي للهيئة 

الق�سائية القت�سادية.
حلماية  املــوحــد  النظام  مناق�سة  مت  كذلك 
يف  ــى  الأعــل للمجل�س  لرفعه  متــهــيــًدا  امل�ستهلك 
الزامية،  ب�سفة  به  والعمل  لعتماده  الـ34  دورته 
جدول  على  املدرجة  املو�سوعات  ا�ستهدفت  فيما 
الجتماع تعزيز م�سرة جمل�س التعاون ملا لها من 
دور فعال يف زيادة التكامل والندماج القت�سادي 

بن دول املجل�س.

خليفة  اآل  اأحــمــد  ال�سيخ  اأ�ــســاد  اخلــتــام  ويف 
بفعالياته، كونه جمع بن وزراء املالية ومحافظي 
الدويل،  النقد  �سندوق  وممثلة  املركزية  البنوك 
يف  والتحديات  العاملي  القت�ساد  تطورات  وبحث 

مختلف الدول.
بينها،  فيما  تناق�ست  املجل�س  دول  »اإن  وقال 
وكذلك مع �سندوق النقد الدويل ملعرفة التحديات 
كان  الجتماع  اأن  معترًبا  العامل،  دول  تواجه  التي 
ما  اخلليجي  املجل�س  دول  لتتذكر  جيدة  فر�سة 
من  التعاون  دول جمل�س  به يف  القيام  جنحت يف 
التي  الفر�س  مــع  والتعامل  القت�سادي،  النمو 
املواطنن يف دول اخلليج«،  اإيجابا على  �ستنعك�س 
اأكد  املالية  لــوزراء  الثاين  الجتماع  اأن  اإلى  لفًتا 
اأهمية املوا�سيع املدرجة على جدول اأعمال اللجنة 
الحتــاد   - �سبق  كما   - مقدمتها  ويف  امل�سرتكة، 
وم�ستجدات  اجلمركي،  الحتــاد  وهيئة  النقدي، 
ال�سريبي  والــنــظــام  احلــديــدي،  الــربــط  م�سروع 
الق�سائية  للهيئة  الأ�ــســا�ــســي  والــنــظــام  املــوحــد، 

القت�سادية.
توحيد العملة اخلليجية

من جانبه قال الدكتور فهد املبارك، محافظ 
هام�س  على  ال�سعودي  العربي  النقد  موؤ�س�سة 
الفعالية: اإن توحيد العملة اخلليجية ل يزال حتت 
الدرا�سات،  اكتمال  رهن  اإقــراره  واإن  الدرا�سة، 
د لالنتهاء  ُمحدَّ اأنه ل يوجد جدول زمني  م�سيفا 

موؤ�س�سات  محافظي  اجتماع  اأن  اإلــى  لفًتا  منه، 
النقد والبنوك املركزية اخلليجية بحث املوا�سيع 
التعاون  جمل�س  دول  بها  تهتم  الــتــي  امل�سرتكة 
وتطورات  القت�سادية  الأو�ساع  اخلليجي، خا�سة 

ال�سيا�سة املالية والنقدية.
�سندوق  م�سوؤولة  �سفيق  نعمت  وامــتــدحــت 
التعاون  جمل�س  دول  م�ساهمات  الـــدويل  النقد 
اقت�ساد  اأن  ــى  اإل م�سرة  العاملي،  القت�ساد  يف 
تقلبات  مع  تتاأقلم  لكي  و�سع جيد  الــدول يف  هذه 

الأو�ساع القت�سادية العاملية.
كذلك قالت �سفيق اإن ن�سبة النمو القت�سادي 
يف   4.4 بحدود  �ستكون  الإقليمي  التكتل  هذا  يف 
التعاون  اأن دول جمل�س  املقبل، موؤكدة  العام  املئة 

دول الخليج تتغلب على 
مشاكلها وتشارك العالم 

مسارات التنمية

العملة الخليجية واإلعفاء 
الجمركي.. خطوات على 

طريق الوحدة الشاملة

19
العدد 85 - نوفمبر 2013م



اخلليجي ما تزال بن الذين يحققون اأف�سل اأداء 
يف املجال القت�سادي.

متابعات
النقد  موؤ�س�سات  محافظي  اجتماع  اأن  ويبدو 
النتائج  ليتابع  جاء  اخلليجية  املركزية  والبنوك 
تنظيمه  جــرى  اآخــر  اجتماع  عنها  متخ�س  التي 
املالية  وزراء  بــن  للمناق�سة  2012م  اأكتوبر  يف 
النقد  �سندوق  مع  ا  اأي�سً اخلليج  يف  والقت�ساد 

الدويل.
من  مقدمتان  ورقــتــان  خالله  طرحت  وقــد 
العاملي  القت�ساد  حول  الــدويل  النقد  �سندوق 
التعاون اخلليجي، مت  واقت�ساديات دول جمل�س 
من خاللها التاأكيد على اأن القت�ساد العاملي ل 
يزال يف مرحلة حرجة من عمره، واأن الأزمات يف 
عدد من مناطق العامل ميكن اأن توؤثر يف مناطق 

اأخرى من العامل يف �سورة اأ�سكال متعددة.
واأو�سح الدكتور اإبراهيم الع�ساف وزير املالية 
اأن الجتماع يعقد يف ظروف اقت�سادية و�سيا�سية 
ي�ستوجب  املنطقة، ما  تعي�سها بع�س دول  ح�سا�سة 
اأكرث  والتالحم  التكاتف  من  مبزيد  معها  التعامل 
خــادم  اقـــرتاح  اإلــى  م�سًرا  م�سى،  وقــت  اأي  مــن 
امللك عبداهلل بن عبدالعزيز  ال�سريفن  احلرمن 
عام  يف  بالريا�س  عــقــدت  الــتــي  الــــ32  القمة  يف 
2012م والرامية اإلى النتقال من مرحلة التعاون 

احلالية اإلى مرحلة الحتاد يف كيان واحد.
جميًعا  »ندرك  وقتها:  الع�ساف  الدكتور  وقال 
اأن القت�ساد العاملي ل يزال يواجه حتديات رئي�سة 

االنفتاح على العالم 
الخارجي.. البحث عن مصادر 

ربحية بعيدًا عن النفط.

المشاكل العالمية لم تعد 
تقلق الخليج.. سيتغلب 

عليها كما قهر غيرها.

اآثــار  من  والتخل�س  لالأ�سواق  الثقة  ا�ستعادة  يف 
الأزمات التي مرت به وبناء الأ�س�س القوية لتحقيق 
مت  حن  وعلى  الوظائف،  واإيجاد  امل�ستدام  النمو 
هذه  مع  للتعامل  الإجـــراءات  من  العديد  اتخاذ 
النقد  �سندوق  دعوات  مع  نتفق  فاإننا  التحديات، 
الدويل للدول املتقدمة ببذل جهودها للتعامل مع 

اأ�سباب الأزمات والتخل�س من اآثارها«.
الجتماع  يف  ا  اأي�سً تكرر  ما  هــذا  كــان  ورمبــا 
اأزمة  اأيام، حيث كانت  الذي انتهت فعالياته منذ 
وزراء  كان  واإن  فيه،  حا�سرة  الأمريكية  الديون 
حيث  تقلقهم  ل  اأنــهــا  اأعــلــنــوا  قــد  اخلليج  مالية 

تعر�سوا ملثلها من قبل وتغلبوا عليها.
تزامن.. وت�سابق

واأكتوبر  2012م  اأكتوبر  اجتماعي  بن  ومــا 
والقت�ساد اخلليجيون  املالية  وزراء  2013م عقد 
املوا�سيع، ت�سمن  اآخر ملناق�سة عدد من  اجتماًعا 
املالية  وزارات  وكــالء  مــن  املرفوعة  التو�سيات 
والقت�ساد، وكذلك التو�سيات املرفوعة من جلنة 
يف  املركزية  والبنوك  النقد  موؤ�س�سات  محافظي 
للجمارك،  العامن  املديرين  جلنة  املجل�س،  دول 
ال�سوق اخلليجية  جلنة الحتاد اجلمركي، وجلنة 
ب�ساأن  املجل�س  دول  مرئيات  جانب  اإلى  امل�سرتكة، 

نظام الهيئة الق�سائية القت�سادية.
املالية  اللجنة  اجتماع  نتائج  الــوزراء  وبحث 
التف�سيلية  الدرا�سات  با�ستكمال  املكلفة  والفنية 
مل�سروع �سكة حديد دول جمل�س التعاون، والجتماع 
ملناق�سة  وال�سعودية  البحرين  بن  الأول  امل�سرتك 

الربط بينهما مب�سروع �سكة احلديد. 
ــــرز املــو�ــســوعــات الــتــي جــرى  ــن اأب وكــــان م
والقت�سادي  املايل  التعاون  جلنة  من  مناق�ستها 
املالية  )وزراء  اخلليجي  التعاون  جمل�س  دول  يف 
درا�سة  يف  العمل  �سر  عن  تقرير  والقت�ساد( 
بعد  وذلــك  للمفاو�سات،  القت�سادية  اجلــدوى 
اأن اأنهت اللجان الفنية يف الأمانة العامة ملجل�س 
ــراأي  ال اإبـــداء  مــن  التفاو�سي  والفريق  التعاون 
واإعداد امل�سودة الثانية من الدرا�سة على �سوء ما 
اأبدته بع�س الدول الأع�ساء من مالحظات حيال 

امل�سودة الأولى.
وكــانــت الــنــتــائــج الأولـــيـــة لــدرا�ــســة اجلـــدوى 
دول  بن  احلــرة  التجارة  ملفاو�سات  القت�سادية 
القت�سادية  واملجموعات  والدول  التعاون  جمل�س 
الأخرى، قد اأثبتت تغر املوازين القت�سادية بعد 

جانب من اإجتماع  جلنة التعاون املايل برئا�سة وزير مالية البحرين 2013م.

أسواق خليجية
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البحرين وقطر تقترحان 
إنشاء صندوق لدعم 

االستقرار وبنًكا استثماريًا
ـــى جمل�س  مــن بــن القـــرتاحـــات املــقــدمــة اإل
�سندوق  تاأ�سي�س  ب�ساأن:  مقرتح  اخلليجي  التعاون 
م�سرتك خا�س لدعم ال�ستقرار املايل القت�سادي 
للدول الأع�ساء، واإن�ساء بنك ا�ستثماري ي�ستهدف 

متويل امل�ساريع التنموية امل�سرتكة. 
وياأتي مقرتح تاأ�سي�س �سندوق م�سرتك لدعم 
ـــدول الأعــ�ــســاء يف مــواجــهــة تــداعــيــات الأزمـــة  ال
واملقرتحات  الأفــكــار  العاملية  �سمن  القت�سادية 
لتطوير  القت�سادية  الـــواردة  باجلوانب  املتعلقة 
وهو مقدم من  امل�سرتك،  اخلليجي  العمل  وتعزيز 

دولة البحرين.
ال�ستثماري  البنك  مــقــرتح  بخ�سو�س  اأمـــا 
التنموية  التنموي، الذي ي�ستهدف متويل امل�ساريع 
تنظيم  جانب  اإلــى  املجل�س،  دول  بــن  امل�سرتكة 
امل�ساعدات الإمنائية والإن�سانية التي تقدمها الدول 
فقد  والعاملي،  الإقليمي  ال�سعيدين  على  الأع�ساء 
جاء �سمن الأفكار واملقرتحات املتعلقة باجلوانب 
دور  لتفعيل  قطر  دولــة  من  الـــواردة  القت�سادية 

جمل�س التعاون.

الأزمة املالية العاملية ب�سكل اإيجابي ل�سالح 
املوقف  يــعــزز  الـــذي  الأمـــر  املجل�س،  دول 
التفاو�سي اخلليجي نحو ال�ستفادة من هذا 
احل�سبان  يف  ذلك  واأخــذ  اجلديد،  الو�سع 

عند اإعادة هيكلة هذه املفاو�سات.
القت�سادية  اجلدوى  درا�سة  وركزت 
ــتــجــارة احلـــرة عــلــى عــدد  ملــفــاو�ــســات ال
جميع  اأو�ساع  حتليل  اأبرزها  املحاور  من 
لــدول  الــعــامل  حــول  التجارين  ال�سركاء 
املالية  الأزمــة  وقــوع  قبل  التعاون  جمل�س 
ا�ستهدفت  خطوة  يف  بعدها  ومــا  العاملية 
ــغــرات الــتــي اأحــدثــتــهــا هــذه  ــت مــعــرفــة ال
الأزمة على املوازين القت�سادية بن دول 
وبالتايل كيفية  العامل،  اخلليج وبقية دول 
عملية  يف  املتغرات  هــذه  من  ال�ستفادة 

املفاو�سات واإعادة هيكلتها.
العالقات  ا  اأي�سً الـــوزراء  تناول  كما 
يف  التنمية  م�ساريع  ودعــم  القت�سادية 
اإلــى  واملـــغـــرب،  والأردن  الــيــمــن  مــن  كــل 
درا�سة  وتو�سيات  نتائج  ا�ستعرا�س  جانب 
دول  يف  املــ�ــســرتكــة  اخلليجية  املــ�ــســاريــع 
و�سبل  ومــعــوقــاتــهــا  اأو�ــســاعــهــا  املــجــلــ�ــس: 

تطويرها.
الإعفاءات اجلمركية

وعلى �سعيد مناق�سة الأمور اأو املحاور 
بن  التجارية  الوحدة  حتقيق  ميكنها  التي 
دول اخلليج، قدمت الكويت اقرتاًحا مبلف 

التعاون  جمل�س  اإلى  اجلمركية  الإعفاءات 
ت�ستهدف  حلول  �سمن  وذلــك  اخلليجي، 
الأ�سمنت  اأو�ساع �سوق  الإ�سراع يف معاجلة 
اأكرب،  ب�سكل  الأ�سعار  وا�ستقرار  واحلديد 
وامل�ساهمة يف تعزيز املعرو�س يف اأ�سواق دول 
املجل�س، التي �سهدت خالل الفرتة الأخرة 
اأ�سعارها،  على  طـــراأت  مفاجئة  زيـــادات 
وتعر�ست لتجاذبات ظروف محلية وعاملية 

يف ظل الزيادة يف الطلب عليها. 
ــدت  واأب املــقــرتح،  املجل�س  بحث  وقــد 
الدول الأع�ساء دون ا�ستثناء املوافقة على 
توجد  ل  املــبــداأ، حيث  مــن حيث  املــقــرتح 
معار�سة، فيما ف�سلت بع�س الدول الرتيث 

والرغبة يف درا�سة امللف ب�سكل اأعمق.
اتفاقيات جتارة حرة

وفيما يتعلق بالبعد الثاين يف احلراك 
التعاون  جمل�س  دول  لتوجهات  املنظور 
يف  اخلليج  دول  رغــبــة  يت�سح  اخلليجي 
اإبرام اتفاقيات جتارة حرة، ومن بن هذه 
الهند،  اجلنوبية،  كوريا  اليابان،  الــدول: 
اجلنوبية  اأمريكا  دول  رو�سيا،  باك�ستان، 
ــيــوزيــالنــدا، اأ�ــســرتالــيــا،  ــور«، ن »مــركــ�ــس

وتايالند. 
كما تباحثت دول اخلليج خالل الفرتة 
اأخرى منها دول الحتاد  املا�سية مع دول 
دول  جمموعة  تركيا،  ال�سن،  الأوروبــي، 

الفتا، نيوزيلندا، وكندا.

�سورة جتمع امل�ساركني بلجنة التعاون املايل ونعمت �سفيق م�سوؤولة �سندوق النقدالدويل.
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رسالة البنك الدولي للدول املضطربة:

بعد موجة االضطرابات االقتصادية التي تشهدها عدة دول عربية لم يجد البنك الدولي أمامه سوى أن 
يحذر حكومات تلك الدول من مغبة التمادي يف سياستها غير الواضحة، وعدم إشراكها ملواطنيها يف معرفة 
أحوال دولهم بوضوح، داعًيا إلى أهمية حرص الدول على بناء مزيد من الشفافية واملساءلة من خالل نشر 
ميزانيات مبسطة وسهلة القراءة للشخص العادي، إلطالع اجلمهور على مخصصات امليزانية، وإشراكه فعلًيا 

يف محاسبة احلكومة نفسها عند حدوث تقصير أًيا كان نوعه.

اهتموا كثيرًا بالشفافية المالية

أسواق عالمية
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الدول العربية التي تتعرض الضطرابات 
اقتصادية بحاجة إلى مكاشفة واضحة بين 

الحكومة والمجتمع.

شفافية الميزانية يمكنها تعزيز االحتواء 
وتطوير البرامج الحكومية المقدمة إلى 

الجمهور.

»ال�سيا�سة  عن  موؤخًرا  اأ�سدره  الذي  تقريره  يف  الدويل  البنك  ولفت 
املالية العربية واإدارة الأزمات« اإلى اأن التحولت ال�سيا�سية والقت�سادية 
الأخرة، التي تعي�سها مختلف بلدان املنطقة، اإلى جانب احلاجة املتزايدة 
العاملي، ت�سكل �سغًطا  واأف�سل يف ظل بطء القت�ساد  اأكرث  خللق وظائف 
كبًرا على احلكومات العربية، كون تلك احلكومات تعطي اأولوية لتقدمي 

منافع اقت�سادية ملواطنيها.
فاإن  الأف�سل،  القت�سادية  الفر�س  على  الطلب  جانب  اإلــى  ولكن، 
يف  فاعل  بــدور  والقيام  ال�سفافية  من  مبزيد  يطالبون  العرب  املواطنن 
اجتاحت  التي  الحتجاجات  وخــالل  ذاتها.  حد  يف  القرار  �سنع  عملية 
املنطقة، كان الف�ساد و�سوء ا�ستخدام الأموال العامة مو�سع �سكوى كبرة، 
ثمار  يف  املواطنن  م�ساركة  املقبلة  احلكومات  ت�سمن  بــاأن  مطالب  مع 

الزدهار بالت�ساوي.
الحتواء  تعزز  اأن  ميكن  امليزانية  �سفافية  اإن  ا  اأي�سً التقرير  وقــال 
وكفاءة الربامج احلكومية على حد �سواء. وعالوة على ذلك، فاإنها ميكن 
املــوارد  من  املثلى  ال�ستفادة  حتقيق  على  احلكومات  ا  اأي�سً ت�ساعد  اأن 
املحدودة والعامة من اأجل حتقيق اأق�سى قدر من نتائج التنمية وحتقيق 

فوائد ملمو�سة ملواطنيها.
ويف هذا ال�سياق، فاإن دور املوؤ�س�سات العليا ملراجعة احل�سابات، التي 
تقوم بالتدقيق اخلارجي على الإنفاق احلكومي، اإلى جانب هيئات الرقابة 
املوؤ�س�سات  اأن هذه  باعتبار  اأي مخالفات مالية،  املالية، �سرورية لإظهار 
وفًقا  العامة  الأمــوال  ا�ستخدام  اأولويات  وحتديد  اإدارة  من  اأ�سيل  جزء 

ملمار�سات نظام الإدارة العامة ال�سليم.
الإعالم.. واملواطنون

وفيما يتعلق بالدور الذي ميكن للمواطنن ومنظمات املجتمع املدين 
وو�سائل الإعالم القيام به، قال البنك: اإن تلك الكيانات ميكنها الرقابة 
اأوجه الق�سور احلكومية من خالل  اإلى  على ال�سيا�سات العامة والإ�سارة 

عملها يف جمال الدعوة والتوعية والرقابة والتقييم.
وو�سائل  املدين  املجتمع  منظمات  تقوم  اأن  اأجل  من  فاإنه  ذلك،  ومع 
الكايف  والإملـــام  املعرفة  اإلــى  يحتاج  الأمــر  فــاإن  كاماًل،  بدورها  الإعــالم 
وحتى  املعقدة  املالية  فالتقارير  العامة.  املالية  لالإدارة  التقنية  باملفاهيم 
املعقدة غر املبا�سرة التي حتتوي على بيانات غر وا�سحة وغر مربرة 

تقف حجر عرثة يف طريق حتقيق ال�سفافية وامل�ساءلة بامليزانية.
اأ�سحاب  تدريب  ودعــم  عامة  ا�ستماع  جل�سات  تنظيم  فــاإن  ولذلك، 
اإدارة املالية العامة والرقابة عليها  امل�سلحة يف املجتمع املدين يف جمال 
لتح�سن  مواتية  تكون  اأن  ميكن  بداية  وهي  جيدة؛  بداية  يوفر  اأن  ميكن 

العالقة وبناء الثقة بن احلكومة واملجتمع املدين.
اأهمية معرفة امليزانية

ولفت التقرير اإلى اأن بناء و�سمان قدر اأكرب من ال�سفافية وامل�ساءلة 
يف امليزانية ينطوي على اثنن من العنا�سر الهامة، وهما: اإرادة �سيا�سية 
التعليم  من  كبر  وقــدر  اجلمهور،  لإ�سراك  احلكومات  جانب  من  قوية 

والوعي من قبل منظمات املجتمع املدين وو�سائل الإعالم.
حيث  للجانبن،  مربحة  �سراكة  باعتباره  ذلــك  اإلــى  النظر  وينبغي 
�ست�سرك احلكومات اجلمهور يف عملية �سنع القرار من خالل ن�سر بيانات 
امليزانية وتقارير الإنفاق العام بطريقة �سفافة، ويف نف�س الوقت �ست�ستفيد 

من التو�سيات والتعليقات التي ميكن اأن تقدمها الهيئات غر احلكومية.
العلني عن  الك�سف  اإلى  تاأتي احلاجة  الأهمية  القدر من  نف�س  وعلى 

بوابات  ن�سرها من خالل  يتم  والتي غالًبا ما  املالية احلكومية،  البيانات 
احلكومة الإلكرتونية. 

وقال التقرير اإنه يف جميع اأنحاء منطقة ال�سرق الأو�سط، كان الك�سف 
لكن  ل�سنوات طويلة،  املحرمات  يعترب من  العامة  الأموال  عن تخ�سي�س 
يف  ذلــك  فــاإن  احلكومية  وامل�ساءلة  لل�سفافية  اجلمهور  طلب  ــادة  زي مع 
حاجة اإلى اأن يتغر، ويجب الآن اأن يتم النظر اإلى املواطنن باعتبارهم 
لعبن فاعلن ميثلون جزًءا ل يتجزاأ من الإ�سراف على ال�سيا�سات العامة 

والرقابة عليها وتقييمها.
وُتعد اإدارة امليزانية اأمر حيوي يف هذا املجال، وي�سرب التقرير مثاًل 
لتاأكيد ذلك بالإ�سارة اإلى ما حدث مع �سوماي كيدامبي، وهي من �سراكة 
املوازنة الدولية، فبينما كانت ت�سارك يف جل�سة ا�ستماع علنية مت تنظيمها 
موؤخًرا )�سمن »مبادرة اإي�سال اأ�سوات مواطني منطقة ال�سرق الأو�سط 
و�سمال اإفريقيا اإلى العامل«( يف قرية نائية يف الهند، �ساأل ممثلو الهيئات 
العامة �سيدة م�سنة كانت يف الغرفة عن �سبب اأهمية ح�سورها لالجتماع. 
ل�سراء  املال  من  مبلًغا محدًدا  ابنها  تعطي  باأنها عندما  ال�سيدة  واأجابت 
لها  يقدم  اأن  ال�سوق  من  يعود  عندما  منه  تطلب  فاإنها  البقالة،  اأ�سناف 

ك�سًفا تف�سيلًيا عن كيفية اإنفاق هذا املبلغ.
نف�س  يــريــدون  الــدول  كافة  يف  املواطنن  جميع  اإن  ال�سيدة  وقالت 
الأمــوال  اإنفاق  بها  يتم  التي  الطريقة  ب�ساأن  الفعالة  وامل�ساركة  امل�ساءلة 

العامة يف بالدهم.
اأما عن املبادرة نف�سها فقد اأطلقها البنك الدويل موؤخًرا لبدء محادثة 
بن املهنين يف جمال الإدارة املالية حول اأف�سل ال�سبل لتعزيز املمار�سات 

املالية اجليدة يف بلدان املنطقة
وح�سر الجتماعات اخلا�سة بتلك املبادرة اأكرث من 150 من ممثلي 
ومنظمات  واملحاكم  احل�سابات  ملراجعة  العليا  واملوؤ�س�سات  احلكومات 
املجتمع املدين وو�سائل الإعالم من مختلف اأنحاء املنطقة، حيث مت بحث 
العديد من الق�سايا امل�سرتكة بن عدة قطاعات بهدف بناء اأنظمة اإدارة 

مالية عامة اأكرث كفاءة و�سفافية.
عن  احلديث  جمــرد  لي�س  املــبــادرة  من  الهدف  اإن  البنك  وقــال 
خالل  مــن  ومــدويــة  وا�سحة  ر�سالة  ظــهــرت  بــل  الأ�ــســوات،  تو�سيل 
اإدارة  يف  ال�سفافية  من  اأكرب  قدر  »حتقيق  اأن:   يف  تكمن  املناق�سات 
ا �سرورة للحكومات  امليزانية لي�س فقط جمرد مطلب عام، ولكنه اأي�سً

من اأجل اأداء اأف�سل«.
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 كيف تتفادى البنوك الوقوع
في األزمات المالية الحادة؟

صندوق النقد يملك اإلجابة..

ما الذي يجب على املصارف يف أية دولة أن تفعله لتفادي وقوع أزمة مصرفية تربك اقتصاد الدولة كلها؟
هيروكو أورا وليليانا شوماخر باحثان يف إدارة األسواق النقدية والرأسمالية بصندوق النقد الدولي أصدرا مؤخًرا 
بحًثا مشترًكا عن معايير احلكم التي ميكن من خاللها معرفة مدى قدرة البنوك على حتمل الضغوط، وذلك للمساعدة 

يف حتديد املصارف التي تعاني من مشكالت للعمل على إصالحها، بغية احلد من احتماالت حدوث أزمة مصرفية.

أسواق عالمية
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وقال الباحثان اإن اختبارات القدرة على حتمل 
و�سع  مــن  جانبن  بتقييم  غالًبا  ُتعنى  ال�سغوط 
البنك، هما املالءة وال�سيولة، لأن وجود م�سكالت يف 
اأحدهما ميكن اأن يت�سبب يف خ�سائر �سخمة ويوؤدي 
وتقا�س  اأزمة م�سرفية.  وقوع  اإلى  املطاف  نهاية  يف 
فاإذا  وديونها.  اأ�سولها  بن  بالفرق  املوؤ�س�سة  مالءة 
كانت قيمة اأ�سولها تتجاوز ديونها، فاإنها تكون ذات 
موجب.  �سهمي  راأ�سمال  لديها  يكون  اأي   - مــالءة 
واخل�سوم  الأ�ــســول  من  كل  قيمة  ا�ستمرار  اأن  اإل 
التي  امل�ستقبلية،  النقدية  التدفقات  على  يعتمد 
واملالية  القت�سادية  الأو�ــســاع  على  بدورها  تعتمد 
اأن  يتعن  للموؤ�س�سة مالءة،  تكون  وحتى  امل�ستقبلية. 
املوجب  ال�سهمي  املال  راأ�ــس  اأدنــى من  حتتفظ بحد 

وقعت  مــا  اإذا  اخل�سائر  ا�ستيعاب  ميكنه  الـــذي 
عجز  يف  تت�سبب  ركــود،  حــدوث  مثل  �سدمة، 

العمالء عن �سداد قرو�سهم. ورمبا يلزم 
املوؤ�س�سة اأن حتتفظ براأ�سمال يزيد حتى 

على هذا احلد الأدنى ل�سمان ا�ستمرار ثقة م�سادر 
اأو م�ستثمري اجلملة(  املودعن  البنك )مثل  متويل 

واحل�سول على التمويل بتكلفة معقولة.
القدرة  اختبارات  من  املــالءة  اختبار  ويعنى 
على حتمل ال�سغوط بتقييم ما اإذا كان لدى املن�ساأة 
بيئة  يف  مالءتها  ل�ستمرار  كــاف  راأ�سمال  املعنية 
مفرت�سة من التحديات القت�سادية الكلية واملالية، 
التي  والتغرات  وخ�سائره  البنك  اأربــاح  يقدر  وهو 
املعاك�س،  ال�سيناريو  ظل  يف  اأ�سوله  قيمة  يف  تطراأ 
محتملة  خ�سائر  الغالب  يف  املخاطر  عوامل  وتكون 
نتيجة لعدم قدرة املقرت�سن عن ال�سداد )مخاطر 
نتيجة  املــالــيــة  الأوراق  مــن  وخ�سائر  الئــتــمــان(؛ 
الفائدة  اأ�سعار  مثل  ال�سوق،  اأ�سعار  يف  لتغيرات 
واأ�سعار ال�سرف واأ�سعار امللكيات العقارية )مخاطر 
نق�س  نتيجة  التمويل  تكاليف  وارتــفــاع  الــ�ــســوق(؛ 
)مخاطر  البنك  اأ�سول  جــودة  يف  امل�ستثمرين  ثقة 

ال�سيولة(.
وتقا�س املالءة بن�سب راأ�س املال املختلفة، التي 
اإن  ويقال  تنظيمية.  متطلبات  اإلى  ت�ستند  ما  غالًبا 
فرادى املوؤ�س�سات، اأو النظام ككل، اجتازت الختبار 
املال  راأ�ــس  ن�سبة  كانت  اإذا  ملا  تبًعا  فيه  اأخفقت  اأو 
ي�سمى  �سلًفا،  مقرر  حــدي  م�ستوى  من  اأعلى  تظل 
احلد الأدنى ملعدل العائد، اأثناء �سيناريو ال�سغوط. 
احلد  م�ستوى  عند  املعدلت  هذه  تتقرر  ما  وغالًبا 
من  كــان  واإن  التنظيمي،  للمتطلب  احلــايل  ــى  الأدن
الظروف  بررت  اإذا  مختلفة  بقيم  حتديدها  املمكن 
احلد  يكون  اأن  ميكن  املــثــال،  �سبيل  )وعلى  ذلــك. 
الأدنى ملعدل العائد لبنك ما هو احلد الأدنى لراأ�س 
املال الإلزامي الذي لبد اأن يحتفظ به حتى يحتفظ 

بت�سنيفه الئتماين احلايل وبقدرته على النفاذ 
اإلى التمويل؛ وي�سمى احلد الأدنى للعائد القائم 

على ال�سوق(.
اختبار ال�سيولة

وُيعنى اختبار ال�سيولة من اختبارات القدرة 
لدى  كانت  اإذا  ما  بتقييم  ال�سغوط  حتمل  على 
ظل  يف  مدفوعاتها  اأداء  على  القدرة  املوؤ�س�سة 
النقد  با�ستخدام  �سواء  لل�سوق  معاك�سة  اأو�ساع 
التزاماتها.  اإعادة متويل  اأو  اأ�سول �سائلة  بيع  اأو 
القدرة  بعدم  املعاك�سة  ال�سوق  اأو�ــســاع  وتت�سم 
ال�سائلة ب�سعر معقول وب�سرعة  على بيع الأ�سول 
معقولة )م�سكالت ال�سيولة ال�سوقية( اأو الخفاق 
على  احل�سول  اأو  اللتزامات  متويل  اإعــادة  يف 
ما  وغــالــًبــا  التمويل(.  )�سيولة  اإ�ــســايف  متويل 
باأ�سول  التعهد  �سرعة  على  البنك  قــدرة  تكون 
على  قدرته  ل�ستمرار  حا�سًما  عاماًل  ك�سمانات 
الحتفاظ بال�سيولة يف اأوقات ال�سدة. ويكون لدى 
البنوك بحكم  املالية، ل�سيما  الو�ساطة  �سركات 
يف  ال�ستحقاق  اآجــال  يف  تباين  عملها،  طبيعة 
اأن معظم خ�سومها  العمومية. ذلك  ميزانياتها 
مثل الودائع اأو القرتا�س من اأ�سواق املال، تكون 
اآجــال  مــن  بكثر  اأق�سر  ا�ستحقاق  اآجـــال  لها 
يقوم  التي  القرو�س  مثل  الأ�ــســول،  ا�ستحقاق 
البنك بتمويلها بتلك اخل�سوم. ويف حالة �سحب 
اأو عدم جتديده فجاأة،  الودائع  مقدار كبر من 
اأ�سواق  يف  اأمـــوال  على  البنك  ح�سول  تعذر  اأو 
ا يف  التمويل باجلملة، فرمبا يواجه البنك نق�سً
ال�سيولة حتى واإن كان يتمتع مبالءة يف الظروف 
الأخرى. ويكون امل�ستهلك الذي ميلك بيًتا بقيمة 

200.000 دولر مثاًل، ولكن ل ميلك �سوى نقدية 
محدودة، يف و�سع مماثل اإذا طولب بدفع فاتورة 

كبرة على وجه ال�سرعة.
وغالًبا ما تكون هناك �سلة وثيقة بن �سغوط 
ال�سيولة و�سغوط املالءة، وي�سعب ف�س الت�سابك 
بينهما. فعلى �سبيل املثال ميكن اأن يتحول نق�س 
ال�سيولة اإلى م�سكلة مالءة اإذا تعذر بيع الأ�سول 
اأو ا�ستحال بيعها اإل بخ�سارة - وهو ما ي�سمى بيًعا 
الأ�سول  قيمة  اإلى خف�س  رمبا  يوؤدي  بخ�ًسا، مبا 
ارتفاع  يرتجم  اأن  وميكن  اخل�سوم.  قيمة  عن 
تكاليف التمويل خالل التعر�س ل�سغوط ال�سيولة 
اإلى �سغوط مالءة برفع تكلفة اخل�سوم. ونتيجة 
ب�ساأن  ال�سوقية  الت�سورات  توؤدي  اأن  لذلك ميكن 
نظًرا  ال�سيولة  يف  نق�س  اإلــى  املــالءة  م�سكالت 
قيامهم  اأو  امل�ستثمرين  اأو  املودعن  ثقة  لفقدان 

بطلب اأ�سعار فائدة اأعلى من البنك.
القدرة  لختبار  الأ�سا�سية  اجلوانب  واأحــد 
كانت  اإذا  مــا  تقييم  هــو  ال�سغوط  حتمل  على 
م�سكالت املالءة اأو ال�سيولة يف موؤ�س�سة ما ميكن 
اأزمــة م�سرفية  اإلــى  املطاف  نهاية  تــوؤدي يف  اأن 
الــنــظــام. ويــتــحــدد ذلـــك بتعريف  عــلــى نــطــاق 

لفتت األزمة المالية العالمية 
انتباه الجمهور إلى اختبارات 
القدرة على تحمل الضغوط 

التي تجرى للمؤسسات المالية
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املوؤ�س�سات املوؤثرة على النظام املايل )اأي املوؤ�س�سات 
التي ميكن اأن ين�سئ اإخفاقها اأو نق�س ال�سيولة لديها 
الأخـــرى(  املوؤ�س�سات  مــن  كبر  عــدد  يف  م�سكالت 
وبتكرار قنوات املخاطر كجزء من عملية اختبارات 
الأخرة  املهمة  وتت�سم  ال�سغوط.  القدرة على حتمل 
بقدر كبر من التعقيد، ول يزال املزيد من البحوث 

ب�ساأنها جارًيا و�سرورًيا.
رقابة

واأ�سار البحث اإلى اأن �سندوق النقد الدويل بداأ 
على  الــقــدرة  اختبارات  ا�ستخدام  1999م  عــام  يف 
حتمل ال�سغوط باعتبارها اأداة من اأدوات الرقابة اإل 
اأن هذه الختبارات مل تكن معروفة لدى اجلمهور اإل 
على نطاق �سيق اإلى اأن وقعت الأزمة املالية العاملية 
وا�ستخدمت فيها الختبارات ل�ستعادة ثقة الأ�سواق.

وقد بداأت البنوك ت�ستخدم اختبارات القدرة على 
باعتبارها  الت�سعينيات  منت�سف  يف  ال�سغوط  حتمل 
اأداة داخلية لإدارة املخاطر، واإن كانت الآن اأداة اأكرث 
�سموًل لتقييم املخاطر. وكانت اإحدى املوؤ�س�سات التي 
اعتمدت هذه الختبارات يف مرحلة مبكرة بنك جي بي 
مورغان ت�سي�س و�سركاه، حيث ا�ستخدم طريقة القيمة 
ال�سوق، وتقي�س هذه  املعر�سة للخطر لقيا�س مخاطر 
الطريقة التغرات التي ميكن اأن تطراأ يومًيا يف قيمة 
حافظة الأوراق املالية اإذا ما تعر�ست اأ�سعار الأ�سول 
حتدث  اأن  ميكن  ل  احلــدوث  ــادرة  ون �سالبة  ل�سدمة 
ال�سيناريوهات  جميع  من  فقط  اأقــل(  )اأو   %1 يف  اإل 
للقدرة  املبكرة  الخــتــبــارات  هــذه  وكــانــت  املحتملة. 
على حتمل ال�سغوط تغطي عدًدا محدوًدا من عوامل 
مخاطر النك�سافات، ومل تكن مدجمة ب�سورة جيدة 

مع الأطر الكلية لإدارة املخاطر وتخطيط العمل 
وراأ�س املال لدى املن�ساآت.

عدد  بــداأ  املا�سين،  العقدين  مــدى  وعلى 
ا�ستخدام  يف  الــُقــطــريــة  ال�سلطات  مــن  كــبــر 
لتحقيق  ال�سغوط  حتمل  على  القدرة  اختبارات 
بتحليل  تعنى  التي  الكلية  الحرتازية  ال�سالمة 
املخاطر  اإلى جانب  النظام  املخاطر على نطاق 
ما  )وهـــو  حــدة  على  موؤ�س�سة  كــل  تخ�س  الــتــي 
املعر�سة  القيمة  لطريقة  الأوحــد  الغر�س  كــان 
تقييم  تقارير  يف  غالًبا  النتائج  وتبلغ  للخطر(. 
ال�سندوق  قام  وقد  للبلدان.  املــايل  ال�ستقرار 
بــــاإدراج اخــتــبــارات الــقــدرة على حتمل  ــا  اأيــ�ــسً
الكلية  الحــرتازيــة  ال�سالمة  لتحقيق  ال�سغوط 
املايل  القطاع  تقييم  برامج  اإطــار  يف  بانتظام 

لديه منذ ن�ساأتها يف عام 1999م.
انتباه  الــعــاملــيــة  املــالــيــة  ــــة  الأزم لفتت  وقـــد 
ــارات الـــقـــدرة عــلــى حتمل  ــب اجلــمــهــور اإلـــى اخــت
وكان  املالية،  للموؤ�س�سات  جتــرى  التي  ال�سغوط 
انتقدت  ناحية  فمن  ا�ستقبالها،  يف  تباين  هناك 
لكثر من مواطن  لعدم ر�سدها  هذه الختبارات 
ال�سعف التي اأف�ست اإلى الأزمة، ومن ناحية اأخرى 
بعد وقوع الأزمة، اأُ�سند اإليها دور جديد باعتبارها 

ر�سملة  اإعادة  لتوجيه عملية  الأزمة  لإدارة  اأدوات 
البنوك وامل�ساعدة على ا�ستعادة الثقة.

حتمل  على  القدرة  اختبارات  اأتاحت  وقــد 
اإدارة  اأدوات  مــن  اأداة  بو�سفها  الــ�ــســغــوط، 
املخاطر، للبلدان اأن تقيم مدى حاجة املوؤ�س�سات 
اإلى راأ�سمال اإ�سايف، رمبا  املالية الرئي�سية فيها 
الــعــامــة. وعــلــى وجــه اخل�سو�س  ــــوال  مــن الأم
الرقابي  املــال  راأ�ــس  تقييم  برنامج  عملية  اأدت 
نظمتها  التي  والعمليات  املتحدة  الــوليــات  يف 
الأوروبية وهيئة  الرقابة امل�سرفية  جلنة هيئات 
اإلى  و2011   2010 عامي  يف  الأوروبــيــة  البنوك 
جذب النتباه لأنها ا�ستخدمت هذه الختبارات 
ــى  اإل ــا اإذا كــانــت الــبــنــوك بــحــاجــة  لــتــحــديــد م
املف�سلة  املنهجية  ن�سر  وجــرى  ر�سملة،  اإعــادة 
البنوك ل�ستعادة ثقة  امل�ستخدمة ونتائج فرادى 

اجلمهور يف النظام املايل.
مبادئ

جمال  يف  الــراهــنــة  املــمــار�ــســات  ت�ستند  ل 
اإلــى  ال�سغوط  حتمل  على  الــقــدرة  اخــتــبــارات 
ولكنها  املبادئ،  من  و�ساملة  منتظمة  جمموعة 
ما  وغالًبا  واخلطاأ،  التجريب  طريق  عن  ن�ساأت 
الب�سرية  القدرات  يف  ق�سور  اأوجــه  عن  تك�سف 
تنفيذ  ولتح�سن  الــبــيــانــات.  وقـــدرات  والفنية 
�سبعة  ال�سندوق موؤخًرا  هذه الختبارات اقرتح 
القدرة  لختبار  املمار�سات«  »لأف�سل  مــبــادئ 
وقــدم  الإطــــار(،  )راجـــع  ال�سغوط  حتمل  على 
تنفيذها. وميكن  ب�ساأن طرق  ت�سغيلية  توجيهات 
خــرباء  التوجيهية  املــبــادئ  هــذه  ي�ستخدم  اأن 
ال�سندوق اأو اأي �سلطات معنية بال�ستقرار املايل 

يف اأي منطقة يف العامل.
امتالك  اأهمية  ال�سوء على  املبادئ  وت�سلط 
معرفة جيدة باملخاطر، ومناذج العمل، وقنوات 
انت�سار املخاطر التي تواجهها املوؤ�س�سة اأو النظام 
القدرة  اختبارات  بدء  قبل  للمراجعة  اخلا�سع 
على حتمل ال�سغوط. وتقت�سي هذه املبادئ اإدراج 
اإخفاقها  يوؤدي  اأن  ميكن  التي  املوؤ�س�سات  جميع 
)املوؤ�س�سات  بالقت�ساد  كبر  �سرر  اإحلــاق  اإلى 
التي تطلق عليها عبارة املوؤ�س�سات املالية املوؤثرة 
على النظام املايل( يف عمليات الختبار، وتكرار 
الآثار النت�سارية املحتملة واآليات التغذية املرتدة 
الأولية.  ال�سدمة  تزيد من حدة  اأن  التي ميكن 
اقت�سادية  منــاذج  با�ستخدام  التكرار  ويتحقق 
املخاطر  عــوامــل  مختلف  بــن  التفاعل  حتاكي 
اأ�سعار  مخاطر  اأو  الئتمان،  مخاطر  )مثل 
بن  اأو  ال�سيولة(  مخاطر  اأو  ال�سرف، 

البنوك املختلفة.

تسلط المبادئ الضوء على 
أهمية امتالك معرفة جيدة 

بالمخاطر، ونماذج العمل.

أسواق عالمية
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ما يأتي بسهولة.. يذهب بسهولة
القروض االستهالكية 

هناك أناس يأكلون كي يعيشوا وهناك من يعيش فقط ليأكل.. كذلك هناك من يعيش فقط كي ينفق 
املال مييًنا ويساًرا وال يهمه ما يحدث بعد أيام.. وهؤالء األسرع لالقتراض من أي شخص آخر، لكن املشكلة 
أن أعداد هؤالء باتت تتزايد فيما تتراجع ثقافة االقتصاد إلى املؤخرة يف ظل زخم إعالني متدافع يشجع 

على جتربة أي شيء.. وكل شيء.

م�ؤ�س�سة  ع��ن  ���س��ادر  ح��دي��ث  لتقرير  وف��ًق��ا 
القرو�ض  بلغت  ال�سع�دي )�ساما(  العربي  النقد 
لل�سع�ديني  البن�ك  قدمتها  التي  اال�ستهالكية 
خالل الربع الثاين من العام احلايل 321 مليار 

ريال. 
بنهاية  اال�ستهالكية  ال��ق��رو���ض  و���س��ه��دت 

الربع الثاين 2013م ارتفاًعا بن�سبة 22 يف املئة، 
لت�سل  2012م،  عام  من  الفرتة  بنف�ض  مقارنة 
قرو�ض  تراجعت  فيما  ري���ال،  مليار   321 اإل��ى 
البطاقات االئتمانية بنهاية الربع الثاين 2013م 
ريال،  اإلى 7.7 مليارات  لت�سل  املئة  بنح� 2 يف 
حيث  املا�سي  العام  من  الفرتة  بنف�ض  مقارنة 

بلغت اآنذاك 7.88 مليار ريال.
ال��ق��رو���ض  اأن  ال��ت��ق��ري��ر  واأو�����س����ح 

اال�ستهالكية ت�سم التم�يل العقاري، وقرو�ض 
ال�سيارات واملعدات، اإ�سافة اإلى قرو�ض اأخرى. 

تزايد املتعرثين
���س��امل �سعيد  ال��ك��ات��ب االق��ت�����س��ادي  وي���رى 

قضية العدد
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للبنوك  الأفـــراد  مديونيات  ارتفاع  اأن  باعجاجة 
من  كبر  لعدد  الدخل  م�ستويات  يتجاوز  ب�سكل 
املتعرثين  ق�سايا  جعل  ــة،  ــدول ال يف  املقرت�سن 
ت�ستحوذ على نحو 70% من الق�سايا التي ي�ستقبلها 
ومتخ�س�سن  خــرباء  دفع  الــذي  الأمــر  محامون، 
وباء  باأنه  القرتا�س  اإلى  الأفــراد  ميل  و�سف  اإلى 
املقرت�سن  عــلــى  وخــيــمــة  نــتــائــج  ــه  ل اجــتــمــاعــي، 

واأ�سرهم واملجتمع والقت�ساد الوطني عامة. 
القرو�س  قيمة  باأن  ذلك  باعجاجة  ويعلل 
احلــدود  جتـــاوزت  املجتمع  يف  ال�سخ�سية 
تتغذى  القرو�س  واأن  لالقرتا�س،  ال�سحية 
من  بدعم  وتنمو  ال�ستهالكية،  الثقافة  على 
توافر ال�سيولة ال�سهلة من البنوك، والإعالنات 
والــعــرو�ــس الــرتويــجــيــة، وتـــدين الــوعــي املــايل 
ا�ستهالكية  ثقافة  ذلــك  وراء  ويقف  لــالأفــراد، 
ب�سهولة  مــدعــومــة  تنمو  املــجــتــمــع،  يف  متف�سية 

القرتا�س.
حــركــة  اأن  ـــرون  ـــث وك بــاعــجــاجــة  ويـــالحـــظ 
القرتا�س يف البنوك تن�سط خالل ال�سيف لغر�س 
ال�سفر ل�سيما اأن العرو�س الرتويجية ترتفع خالل 

هذه املوا�سم.
ويقول اإن البنوك اأ�سبحت تعلن عن قرو�سها 
اإلى  الو�سول  خاللها  من  ت�سمن  بطرق  املي�سرة 
لفتح  ال�سيف  فرتة  مكان خا�سة يف  اأي  الفرد يف 
الطريق اأمام �سراء ال�سيارات وال�سلع ال�ستهالكية 

حتت مربر تلبية متطلبات احلياة العامة.
ــاح  اأرب ارتــفــاع  ــى  اإل القرو�س  تلك  منــو  واأدى 
هذا  فــاإن  ذلك  ورغــم  التمويل،  و�سركات  البنوك 
اأحجام  يف  تزايد  الأخــرى  اجلهة  يف  يقابله  النمو 
القرو�س  ب�سبب  واملقيمن  املواطنن  على  الديون 
الو�سع  على  ال�سلبية  اآثارها  لها  التي  ال�سخ�سية، 

عــدد  زاد  مــا  اإذا  والجــتــمــاعــي  القــتــ�ــســادي 
الت�سخم  نتيجة  الــ�ــســداد  عــن  املــتــعــرثيــن 

وغالء املعي�سة احلا�سل.
باعجاجة  نــظــر  وجــهــة  مــن  احلـــل 

اأفــراد  بن  الدخـــار  ثقافة  ن�سر  اأهمية  يف  يكمن 
املجتمع ال�سعودي، وهو يرى اأن موؤ�س�سات املجتمع 
املدين مطالبة بالقيام بدور اأكرث فاعلية يف توعية 
وفر�س  فيه،  املبالغ  القرتا�س  مبخاطر  الأفــراد 
قطاع  مبثابة  تعترب  الــتــي  الــبــنــوك،  على  رقــابــة 
عليها  يقع  والتي  لــالأفــراد،  امل�سرفية  اخلدمات 
ا م�سوؤولية اجتماعية تتمثل يف توعية عمالئها  اأي�سً
مالًيا وم�ساعدتهم يف اتخاذ قرارات مالية �سائبة. 

خارج ال�سندوق
محمد  القت�سادي  الكاتب  ي�سر  جانبه  من 
مالحظة  اأو  ح�ساب  اأن  اإلـــى  العنقري  �سليمان 

ارتفاع القرو�س ال�ستهالكية ل يكمن فقط 
املمنوحة  ال�سخ�سية  القرو�س  متابعة  يف 
اإلى الأفراد من البنوك التقليدية واملعروفة 
للجميع، فهناك عمليات اإقرا�س تتم خارج 
الت�سليف  كبنك  الــتــجــاريــة  الــبــنــوك  تلك 
التق�سيط،  �سركات  خالل  من  اأو  احلكومي 
كبرة،  �سوقية  ح�سة  لها  الأخـــرة  وهــذه 
اأ�سف اإلى ذلك بع�س حالت الإقرا�س التي 
اأفراد بطرق غر منظمة ولي�ست  يقوم بها 
بالطرقات  تنت�سر  لها  والدعاية  نظامية، 
موؤ�س�سة  وتعمل  معروفة،  ظاهرة  واأ�سبحت 
لأ�سرارها  نظًرا  عليها  الق�ساء  على  النقد 

الكبرة على القت�ساد.
لي�ست  اخلطورة  اأن  العنقري  ويو�سح 
يف القرو�س بحد ذاتها، واإمنا يف ا�ستمرار 
منوها مبعدلت مت�سارعة كبرة تفوق النمو 

بالناجت املحلي، فاملعاجلة املبكرة لتوجهات 
ــة و�ــســحــيــة  ــي ــجــاب الإقــــرا�ــــس �ــســتــكــون اإي

وللمجتمع. لالقت�ساد 
اعتبار  اأنه ل ميكن  اإلى  الكاتب  ويلفت 
زيادة حجم النقد بالقت�ساد والودائع لدى 
اإذا  اإل  الكبر  البنوك مربًرا لهذا الرتفاع 
كانت توجه جل القرو�س لل�سق ال�ستثماري 
العقاري ولي�س ال�ستهالكي الذي  وحتديًدا 
من  اأكــرث  بــاخلــارج  املنتجون  منه  ي�ستفيد 
الداخل، ويعد عاماًل م�ساعًدا على ت�سدير 
ومن  الأخــرى  للعوامل  بالإ�سافة  الأمـــوال 

اأبرزها ا�ستراد ال�سلع لتلبية الطلب املحلي 
الكبر.

ما  القرو�س  تلك  العنقري يف  يرى  ول 
قائاًل  مطلًقا،  ال�سعودي  القت�ساد  يفيد 
للقرو�س  الكبر  ال�ستهالكي  اجلانب  اإن 
ينعك�س ب�سكل موؤثر بارتفاع حجم الواردات 
من �سيارات واأجهزة كهربائية اأو اإلكرتونية 
اأو الأثــــاث، واأنـــه لــو كــان جــزء ممــا ينفق 

محلية  منتجات  ل�سراء  القرو�س  هذه  من 
بزيادة  ي�ساهم  لأنه  �سحًيا  يعد  ذلك  فاإن 
�سخ  من  الإيجابية  واآثـــاره  املحلي  الإنــتــاج 
اأو توظيف ورفع مل�ستوى الدخل  ا�ستثمارات 
الإنــتــاجــيــة  بــالــقــطــاعــات  للعاملن  عــامــة 

وتقليل لال�ستراد املتزايد.
معرفة  اأهمية  على  العنقري  وي�سدد 
اأ�سباب جلوء الأفراد للقرو�س ال�ستهالكية 
ومعاجلتها اإذا كانت ترتبط ب�سعف الدخل 
املعي�سية  اللتزامات  وزيــادة  البع�س  لدى 
توفر  وكذلك  فيه،  املــوؤثــرة  اجلوانب  بكل 

شهدت القروض 
االستهالكية بنهاية الربع 

الثاني 2013م ارتفاعًا 
بنسبة 22 في المئة 

بالمملكة
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وغرها  والنقل  والتعليمية  ال�سحية  اخلدمات 
لالأ�سر  ومتطلبات احلياة  اأ�سا�سيات  من جممل 
بل  عليهم  املعي�سة  تكاليف  ــادة  زي اأثــر  لتقليل 
وامل�ساعدة على رفع قدرتهم الدخارية، وكذلك 
بو�سلة  واجتــاه  ال�سكن  مل�سكلة  بحلول  الإ�سراع 
القرو�س  ح�ساب  على  ال�سكن  لتملك  الإقرا�س 

ال�ستهالكية.
الأبواب اخللفية

الــبــنــوك عن  امــتــنــعــت  اإذا  يــحــدث  مــــاذا 
على  تعويدهم  عــدم  بــدعــوى  النا�س  اإقــرا�ــس 

�سهولة احل�سول على املال؟ 
اأمن  زكي حافظ  يراه طلعت  ل  هذا احلل 
عام جلنة الإعالم والتوعية امل�سرفية بالبنوك 
ال�سعودية، منطقًيا كون هذا المتناع قد يلجئ 
القرتا�س من جهات غر نظامية  اإلى  الأفراد 
كــاأ�ــســحــاب املــلــ�ــســقــات الــداعــيــة اإلـــى �ــســداد 
امل�ساريع،  ومتويل  القرو�س  ومنح  املديونيات 
املــتــاعــب  اأنـــــواع  �ــســتــى  اإلـــى  يعر�سهم  ــد  ق ــا  م
ــا يف ذلـــك �ــســيــاع احلــقــوق  والــ�ــســعــوبــات، مب

واللتزامات.
يف  التو�سع  على  ي�سجع  ل  ــان  ك واإن  وهــو 
اخلــيــار  اأن  بــاعــتــبــار  ال�ستهالكية  الــقــرو�ــس 
القرو�س  يف  التو�سع  نحو  التوجه  هو  الأف�سل 
�سوابط  هنالك  كــان  طاملا  اأنــه  اإل  الإنتاجية، 
ال�سعودي  العربي  النقد  موؤ�س�سة  جيدة و�سعتها 
ال�ستهالكية،  القرو�س  يف  التو�سع  من  للحد 

مُيكن  للعميل  ائتماين  �سجل  وجود  اإلى  اإ�سافة 
البنك من اتخاذ القرار الئتماين ال�سليم، فال 
اأن �سوابط  اإلى  للقلق، م�سًرا  داع  يكون هناك 
موؤ�س�سة  اأ�سدرتها  التي  ال�ستهالكي،  التمويل 
النقد العربي ال�سعودي »�ساما« منذ عام 2005، 
الأقــ�ــســى  احلـــد  بتحديد  املــرتــبــطــة  وبـــالـــذات 
ال�ستحقاق،  ملــدة  الأقــ�ــســى  واحلـــد  للتمويل 
معدلت  �سبط  يف  كبر  حــد  ــى  اإل اأ�سهمت  قــد 
بال�سكل  ال�ستهالكية،  القرو�س  منــو  ووتـــرة 
الذي ل يلحق ال�سرر �سواء بالبنوك الدائنة اأم 
فر�ست  ال�سوابط  تلك  اأن  باملقرت�سن، خا�سة 
ال�سهرية  املدفوعات  جتــاوز  عدم  البنوك  على 
قرو�سه  اإجمايل  مقابل  للمقرت�س  الإجمالية 
مبا يف ذلك بطاقات الئتمان، ثلث �سايف راتبه 
ال�سهري، وبالن�سبة لالأ�سخا�س املتقاعدين فقد 
الراتب  املائة من  25 يف  بـ  الن�سبة  تلك  حددت 
احلــد  يــتــجــاوز  اأن  ينبغي  ل  كــمــا  الــتــقــاعــدي، 
ا�ستهالكي  متويل  اأي  ا�ستحقاق  ملدة  الأق�سى 

مدة خم�س �سنوات.
القرو�س  حجم  اإن  حافظ  طلعت  ويــقــول 
ال�ستهالكية يف جممله ل يزال يعترب يف املعدل 
املحلي  القت�ساد  حجم  ــى  اإل ن�سبة  الطبيعي 
عدد  اإجمايل  اإلى  ال�سخ�سية  القرو�س  ومعدل 
�سكان اململكة يف احلدود املعقولة مقارنة بدول 

جمل�س التعاون الأخرى.
اأن  فــرى  الجــتــمــاعــي  امل�ستوى  على  اأمـــا 
املجتمع  يف  ال�ستهالكية  الــقــرو�ــس  تر�سيد 
بن  م�سرتكة  وم�سوؤولية  مهمة  يعد  ال�سعودي، 
الأخرى  التمويل  وموؤ�س�سات  املقر�سة  البنوك 
الأمر الذي يتطلب تو�سع  والعمالء املقرت�سن، 
بقيمة  تعود  التي  القرو�س  منح  يف  امل�سارف 
اإلى  تدفعه  ول  العميل،  على  م�سافة  اقت�سادية 
العقارية  القرو�س  ومنها  املوؤقت،  ال�ستهالك 

الــتــي تــ�ــســاهــم يف امــتــالك مــنــزل يــظــل مع 
الن�سان عمره كله.

 اأما تر�سيد حجم القرو�س ال�ستهالكية، 
الأول  املــقــام  يف  فيتطلب  حــافــظ  يـــراه  كما 
عند  العمالء  لــدى  والإدراك  الــوعــي  زيـــادة 
حيث  ال�سخ�سي،  التمويل  على  احل�سول 
ذلك  من  التامة  ال�ستفادة  يف  الرغبة  تكون 
عليهم،  والفائدة  بالنفع  يعود  ومبا  التمويل 
ت�سكل  التي  الــقــرو�ــس،  نحو  التوجه  وعــدم 
عليهم التزامات مالية تثقل كاهلهم وتت�سبب 
الأ�سرة دون وجود جدوى  اإرهاق ميزانية  يف 
الن�سيحة  وهــي  جمــد،  اقت�سادي  عائد  اأو 
التي ي�سرتك معه فيها كل خرباء القت�ساد.

م�سكلة خليجية
ـــى الــواقــع اخلــارجــي  بــالــنــظــر عــامــة اإل
ل  ال�ستهالكية  القرو�س  م�سكلة  اأن  يت�سح 
تقف عند حدود اململكة، فقد ن�سرت �سحيفة 
مطوًل  �سحفًيا  مو�سوًعا  الإماراتية  الحتاد 
و�سف  07 يوليو 2013م  بتاريخ  عددها  يف 
اجتماعي  وبــاء  باأنها  ال�سخ�سية  القرو�س 
اإنتاجية  ويقل�س  ــري  ــس الأ� الــرتابــط  يــهــدد 
واأن  احلكومية،  الإنفاق  �سيا�سة  ويقّيد  الفرد 
الثقافة  اإلــى  يرجع  الرئي�س  تفاقمه  �سبب 

ال�ستهالكية و�سهولة القرتا�س.
اإن  ال�سحيفة  يف  املن�سور  التحقيق  وقال 
مديونيات الأفراد يف الإمارات ارتفعت ب�سكل 
لعدد  الدخل  م�ستويات  متجاوزة  ملحوظ، 
جعل  ب�سكل  الدولة،  يف  املقرت�سن  من  كبر 
ق�سايا املتعرثين ت�ستحوذ على نحو 70% من 

الق�سايا التي ي�ستقبلها املحامون. 
اإلــى  واأ�ــســار خــرباء مــن خــالل املو�سوع 
والقرتا�س  التمويل  يف  الإفــراط  ظاهرة  اأن 
الثقافة  طــغــيــان  ـــى  اإل تــرجــع  الأفـــــراد  لـــدى 
من  الإمـــاراتـــي  املجتمع  على  ال�ستهالكية 
ال�سيولة  من  مرتفعة  م�ستويات  وتوافر  جهة، 
تكلفة  وانــخــفــا�ــس  ــة  ــدول ــال ب الــبــنــوك  لـــدى 

الإقرا�س من جهة اأخرى. 
العالية  ال�سيولة  م�ستويات  توافر  اأن  كما 
ويزيد  لالأفراد،  القرتا�س  �سهولة  من  يزيد 
اإلى م�ستويات تتجاوز حدود  �سقف الإقرا�س 
قدراتهم على اللتزام والوفاء بخدمة الديون 

التي ترتاكم عليهم.
»الــ�ــســرق«  �سحيفة  نــ�ــســرت  قــطــر  ويف 
يف  يفرطون  »القطريون  بعنوان:  مو�سوًعا 
القرتا�س مع �سيادة ثقافة الإ�سراف«، اأكدت 
من خالله اأن 75% من الأ�سر القطرية مدينة 

الخطورة في استمرار نمو 
القروض بمعدالت تفوق 

النمو بالناتج المحلي.

قضية العدد
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تتجاوز  العائالت  ومعظم  بقرو�س،  ومطلوبة 
ديونها 68600 دولر.

القطرية  ال�سلطات  اإن  ال�سحيفة  وقــالــت 
امل�سكلة، من  ب�ساأن عمق  الوعي  اأن تزيد  حاولت 
التربعات  فيها  جمعت  حلملة  اإطالقها  خــالل 
يف  املحتجزين  املدينن  ديــون  ت�سديد  مل�ساعدة 
تهم جنائية،  تتهددهم  اأو غرهم ممن  ال�سجن 
عند  ال�سخ�سية  القرو�س  �سقف  حتديد  مت  كما 
�ست  مدتها  �سداد  بفرتة  قطري  ريــال  مليون   2
�سابق  وقت  يف  الإمــارات  فعلته  ما  وهو  �سنوات، 
عندما اأعلنت عن �سندوق بقيمة تزيد على 500 
مليون دولر للم�ساعدة يف ت�سديد ديون حوايل 7 

اآلف مواطن من ذوي الدخل املحدود.
ح�سبما  قطر  يف  �ــســوًءا  الــو�ــســع  يــزيــد  ومــا 
فقط  ُيطلب  عادة  اأنه  »ال�سرق«  �سحيفة  ذكرت 
�سمان ب�سيط اأو من دون �سمان مقابل القر�س، 
مرة   72 قيمته  ما  يقرت�س  اأن  للمواطن  وميكن 

اأكرث من راتبه الأ�سا�سي.
حواًرا  »الوطن«  جريدة  ن�سرت  الكويت  ويف 
بجامعة  القت�ساد  اأ�ستاذ  الفر�س  د.ريا�س  مع 
الكويت، اأ�سار من خالله اإلى ات�ساع حدة الإفراط 
الدخــار  ح�ساب  على  ال�ستهالكي  النــفــاق  يف 
وال�ستثمار، م�سًرا اإلى اأن الكثرين ينفقون كل 

ترشيد القروض 
االستهالكية مسؤولية 

مشتركة بين البنوك 
ومؤسسات التمويل والعمالء

االدخار يحافظ على اتزان الحياة
وال�سنوات  الأيام  ال�سيئة طيلة  املالية  تتقاعد �ستدرك جيًدا فداحة ت�سرفاتك  »عندما 
املا�سية، وعدم ادخارك ولو للقليل من م�سروفاتك،التي كان اأغلبها كدخان تبخر يف الهواء.«
ين�سح الكاتب واملحا�سر واملدرب الكندي ال�سهر براين تري�سي النا�س عادة باأن عليهم 

مقاومة الرغبة الداخلية يف اإنفاق الزيادة، العالوة، املنحة املالية القادمة.
اأقل من معدل الزيادة يف الدخل املايل،  اأن يجعلوا النفقات تتزايد مبعدل  كما عليهم 
ويقول اإن الفرق الذي يتحقق وقتها يجب اأن يذهب يف ال�ستثمار والدخار، ما يعني اأهمية اأن 

ي�سعوا حاجًزا كبًرا بن الزيادة يف الدخل وبن زيادة نفقاتهم.
كما اأن النا�س بحاجة لتوفر مخ�س�س مايل يكفيهم من �سهرين اإلى �ستة يف حال فقدوا 
وظائفهم، وهذا يجب اأن يكون هدفهم املايل الأول، وهذا املخ�س�س يتم و�سعه يف ا�ستثمار 

م�سمون ميكن ت�سييله ب�سهولة.
وعندما يفعل النا�س ذلك ح�سبما يقول تري�سي، �سي�سعرون باأمان اأكرث، ويقل قلقهم، ما 
يجعلهم قادرين على التفكر ب�سكل اأف�سل، يف م�ستقبلهم وا�ستثماراتهم، بدًل من ت�سييع هذه 

القدرة التفكرية يف القلق من تاأخر الراتب املقبل اأو من �سيدفع فاتورة الطعام وال�سراب.

ال�سيارات  ا�ستبدال  ذلك  على  ومثال  �سريع، 
والهواتف النقالة واأجهزة الكمبيوتر والأجهزة 
مبالغة  اإلى ذلك هناك  بالإ�سافة  الكهربائية. 
ــي يتم  ــت نــوعــيــة مــن خـــالل نــوعــيــة الــ�ــســلــع ال
�سراوؤها، فهناك مبالغة كبرة يف �سراء ال�سلع 
جتارية  عالمات  حتمل  والتي  الثمن  الغالية 
عاملية والتي تباع باأ�سعار تفوق كثًرا مثيالتها 
املمكن  من  والتي  �سهرة  الأقل  العالمات  ذات 

اأن توؤدي نف�س الغر�س.
الفر�س  د.ريـــا�ـــس  فــقــال  ــاب  ــب ــس الأ� ـــا  اأم
الثقافة  مقدمتها  يف  ياأتي  لكن  متعددة،  اإنها 
كثًرا  تختلف  والــتــي  للمجتمع  ال�ستهالكية 
تكون  قد  املثال  �سبيل  فعلى  اآخر،  اإلى  بلد  من 
�سلعة معينة كمالية يف جمتمع ما ولكنها تعترب 

�سرورية يف جمتمع اآخر. 
كذلك قال اإن التطور الكبر واملت�سارع يف 
وانت�سار  الإعــالم  وو�سائل  التكنولوجيا  جمال 
مــراكــز الــتــ�ــســوق احلــديــثــة الــتــي تــتــوفــر فيها 
العديد من و�سائل الرتفيه يوؤدي دوًرا كبًرا يف 

حتفيز ال�سلوك ال�ستهالكي.

واخلدمات،  ال�سلع  ا�ستهالك  على  رواتبهم 
تفوق  ال�سلع  من  كبرة  كميات  ي�سرتون  حيث 
تغير  ــى  اإل بالإ�سافة  احلياتية  حاجياتهم 
ب�سكل  �سخ�سية  مقتنيات  مــن  ميلكونه  مــا 
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قطاع »التأمين« السعودي.. 
مستقبل يترقبه المستثمرون

ي����ش����ك����ل ق������ط������اع ال�����ت�����أم�����ني يف 
األكثر  املستقبل  السعودية  السوق 
يف  للمستثمرين  بالنسبة  طموًحا 
الذي  الوقت  ذل��ك يف  البالد، يأتي 
العربي  النقد  مؤسسة  فيه  ب���دأت 
ال���س���ع���ودي »س����ام����ا« ب����إص����دار ع��دد  
لبدء  تراخيص اإلص���دار  كبير من 
ال���ع���م���ل، وه�����و األم������ر ال������ذي ج��ع��ل 
ق��ط��اع ال��ت��أم��ني يف ال��س��وق احمللية 
م���ن أك��ث��ر ال��ق��ط��اع��ات ح��ي��وي��ة من 
ال��س��وق  وال���ط���رح يف  اإلدراج  ح��ي��ث 
امل���ال���ي���ة خ����الل ال���س���ن���وات ال��ق��ل��ي��ل��ة 

املاضية.

الرياض: »تداول«
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التاأمن بح�سب موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي »�ساما«،  ويعترب قطاع 
اأحد دعائم قطاع اخلدمات املالية يف اململكة، وذلك من خالل توفر اآليات 
اأهم  من  يجعله  مما  املدى  طويل  الدخــار  على  والت�سجيع  املخاطر  حتويل 

العوامل امل�ساعدة على النهو�س بالقت�ساد الوطني.
جولة  فــاإن  ال�سعودي،  التاأمن  قطاع  يف  احلالية  للم�ستجدات  ووفًقا 
ميدانية قامت بها جملة »تداول« على عدد من مكاتب خدمات تقدمي التاأمن 
التابعة لل�سركات املحلية يف نهاية �سهر »اأكتوبر« املا�سي، ك�سفت عن تزايد 
اأعداد طلبات التاأمن ال�سحي خالل الأ�سهر القليلة املا�سية، يف ظل احلملة 

الكربى التي اأطلقتها حكومة البالد لت�سحيح اأو�ساع العمالة املخالفة.
�سركات  مراقبة  نظام  �سدر  فقد  الأ�سا�سية،  الأنظمة  اإلــى  وبالعودة 
اإ�سدار  ذلك  وتال  �سنوات،   10 نحو  قبل  ملكي  مبر�سوم  التعاوين  التاأمن 
النظام  هذا  من  الأ�سا�سي  الهدف  يعترب  فيما  للنظام،  التنفيذية  الالئحة 
ولئحته التنفيذية هو تنظيم قطاع التاأمن يف اململكة، ياأتي ذلك يف الوقت 
اإلى موؤ�س�سة النقد  اأ�سند فيه نظام مراقبة �سركات التاأمن التعاوين  الذي 
يف  التاأمن  قطاع  على  والرقابة  الإ�سراف  مهام  »�ساما«،  ال�سعودي  العربي 

اململكة، وفور �سدور هذا النظام ولئحته التنفيذية، �سكلت املوؤ�س�سة فريًقا 
من امل�سرفن لأداء مهام الإ�سراف والرقابة على قطاع التاأمن.

»�ساما«،  النقد  ملوؤ�س�سة  التابعة  التاأمن  مراقبة  اإدارة  اأهــداف  وتنبع 
التنفيذية  ولئحته  التعاوين  التاأمن  �سركات  مراقبة  نظام  اأهــداف  من 
ت�سجيع املناف�سة  و  وامل�ستثمرين،  لهم  ــن  املــوؤمَّ يف:  حماية حقوق  املتمثلة 
باأ�سعار وتغطيات مناف�سة،  اأف�سل  تاأمينية  العادلة والفعالة وتوفر خدمات 
وتوطيد ا�ستقرار �سوق التاأمن، وتطوير قطاع التاأمن يف اململكة مبا يف ذلك 

التدريب وتوطن الوظائف.
فيما عّد تقرير اقت�سادي منو قطاع التاأمن ال�سعودي من الأ�سرع منًوا 
جمالت  ودخــول  املحلية،  القت�سادية  التطورات  من  م�ستفيًدا  العامل،  يف 
�سد  ال�سيارات  وتاأمن  ال�سحي  التاأمن  مقدمتها  ياأتي يف  للقطاع  اإلزامية 

الغر والتاأمن املهني.

وحقق قطاع التاأمن ال�سعودي بح�سب التقرير، منًوا بلغ 21.5% خالل 
 %52 على  ال�سحي  التاأمن  �سريحة  وت�سيطر  املا�سية،  الأربــع  ال�سنوات 
من عملياته، فيما اأتت �سريحة احلماية واملدخرات كاأ�سرع �سرائح قطاع 

ا بن�سبة بلغ متو�سطها 35% عن نف�س الفرتة. التاأمن منوًّ
�سركة   31 اأ�سل  من  تاأمينية  �سركات   3 هيمنة  اإلــى  التقرير  واأ�سار 
للقطاع،  ال�سوقية  من احل�سة  على %50  ال�سعودي  املال  �سوق  مدرجة يف 
وارتفاع حمى املناف�سة على احل�سة املتبقية بن ال�سركات ال�سغرة، و�سط 
مما  ومنتجاته،  القطاع  عمليات  على  واإ�سراف  النقد  موؤ�س�سة  من  دعم 

اعتربها التقرير اأموًرا »م�ساعدة« على زيادة الربحية واملحافظة عليها.
واأ�ساف التقرير ال�سادر عن »كابيتال-�ستاندردز«: »تنبئ التطورات 
للقطاع  احلــايل  العايل  الأداء  وكذلك  التنظيمية  البيئة  ت�سهدها  التي 

مب�ستقبل واعد لقطاع التاأمن يف اململكة على املدى الطويل«.
�سنوات  اخلم�س  خالل  اخلليجي  التاأمن  قطاع  لنمو  التقرير  واأ�سار 
التكافلي  التاأمن  �سريحة  تغلب  عن  كا�سًفا   ،%16.6 بن�سبة  الأخــرة 
ال�سريحة  هذه  ت�سهم  حيث  العاملية،  التكافل  التاأمن  �سوق  يف  اخلليجية 
التاأمن  �سوق  مــن   %51.8 بن�سبة  وحــدهــا  ال�سعودية  يف 
التكافلي يف العامل، والذي بلغت قيمته 8.3 مليارات دولر 

يف عام 2010م.
لتقبل  ال�سعودية  التاأمن  �سركات  ا�ستعداد  التقرير  واأكــد 
اأن  كما  ال�سيارات،  تاأمن  وثائق  خالل  من  الأجل  ق�سرة  املخاطر 
حققت  احلرائق  �سد  والتاأمن  املمتلكات  على  التاأثر  �سريحة  ربحية 
قطاع  ويحتفظ  للمطالبات،  الكبر  للحجم  نتيجة  عالية  خ�سائر  ن�سب 
متوقعة  زيادة غر  اأية  مع  للتعامل  كافية  باحتياطيات  ال�سعودي  التاأمن 
ثالث  اأكرب  تتمتع  حيث  املتو�سط،  اإلى  القريب  املدى  على  املطالبات  يف 
�سركات تاأمينية يف اململكة مب�ستويات كافية من الحتياطيات على الرغم 

من اأن احتياطياتها لي�ست اأعلى من متو�سط القطاع.
فيما كانت قد اأظهرت درا�سة اأجرتها »اأرقـام« على �سركات التاأمن 
ال�سعودية خالل عام 2012، اأن الأرباح املجمعة لـ 31 �سركة تاأمن مدرجة 
بال�سوق ال�سعودي ارتفعت بن�سبة 52% اإلى 698 مليون ريال قيا�ًسا باأرباح 

قدرها 459 مليون ريال �سجلتها خالل نف�س الفرتة من عام 2011.
بع�س  ــاح  اأرب ارتفاع  نتيجة  املجمعة  ــاح  الأرب يف  الرتفاع  هذا  وجــاء 
و»املتحدة«   ،%284 بنحو  »بوبا«  مقدمتها  ويف  الكبرة  التاأمن  �سركات 
للتاأمن«  و»ولء  »اإليانز«  كل من  ت�سدرت  فيما  بـ %116،  و»مــالذ«  بـ %5 
يف  منــًوا  الأكــرث  التاأمن  �سركات  و»وقاية«  و»بوبا«  و»�سايكو«  و»الأهلية« 

الأرباح خالل هذا العام.
 21 نحو   ،2012 عام  خالل  الرابحة  ال�سركات  عدد  بلغ  ذلك،  اأمــام 
�سركة منها 6 �سركات فقط حققت منًوا خالل الفرتة، يف املقابل �سجلت 
10 �سركات من ال�سركات محل الدرا�سة خ�سائر، ت�سدرتها �سركة »اأمانة« 
بخ�سائر قدرها 44.8 مليون ريال، تلتها »�سوليدرتي« بخ�سائر بلغت 35.3 

مليون ريال ثم �سركة »اأ�سيج« بخ�سائر بلغت 23.2 مليون ريال.
وارتفع اإجمايل اأق�ساط التاأمن املكتتبة خالل عام 2012 وبن�سبة بلغت 
11% لت�سل اإلى 20.9 مليار ريال قيا�ًسا بـ 18.7 مليار ريال لنف�س الفرتة 
من عام 2011، كما حققت 19 �سركة من اأ�سل 31  �سركة محل الدرا�سة 
)بعد ا�ستثناء ال�سركات التي مل تبداأ اأعمالها الت�سغلية( منًوا يف اإجمايل 
اأق�ساط التاأمن املكتتبة خالل عام 2012، ويف املقابل �سجلت 12 �سركات 

تراجًعا يف اإجمايل تلك الأق�ساط خالل عام 2012.
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االقتصادي الذي تنبأ باألزمة المالية.. 
وحذر من االنهيار العقاري

نوريل روبيني

لم يصدقه أحد عندما قال: إن العالم يوشك على الدخول 
يف أزم���ة م��ال��ي��ة ك��ب��رى، ث��م استيقظ االق��ت��ص��اد ال��دول��ي على 
األزمة الطاحنة يف 2008م ليدرك أن نوريل روبيني كان محًقا 
متاًما يف كل ما ذهب إليه من نبوءات اقتصادية، وتخوف تام 

من الرهون العقارية.

درا�سة  يف  الأول  باملقام  روبيني  القت�سادي  عمل  يرتكز 
النتائج القت�سادية، ومل تكن  ال�سيا�سية على  تاأثر الظروف 
النهيار  اأن  يوؤكد  اأن  التاأثرات  تلك  يحا�سر عن  وهو  �سدفة 
اإخفاق  يف  �سيت�سبب  المريكية  املتحدة  الوليات  يف  العقاري 

البنوك، وكذلك يف ن�سوب ك�ساد عميق.
البدوي اجلوال

من  فهو  اجلــــوال«  ــدوي  ــب »ال نف�سه  روبــيــنــي  يــدعــو 

المجهر
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يتركز عمل االقتصادي 
روبيني بالمقام األول في 

دراسة تأثير الظروف 
السياسية على النتائج 

االقتصادية

وتــرعــرع يف  اإ�سطنبول،  ــد يف  وول اإيـــراين،  اأ�ــســل 
من  البكالوريو�س  �سهادة  على  وح�سل  اإيطاليا 
ال�سبعينيات.  اأواخر  ميالنو يف  بوكوين يف  جامعة 
الجتماعي  ال�سطراب  قدر كبر من  كان هناك 
ويقول  الــوقــت.  ذلــك  يف  اإيطاليا  يف  وال�سيا�سي 
التي  �سنواتهم  يف  حتى  اأمثايل  من  كثرون  »كان 
كانت دون الع�سرين، واعن اجتماعًيا ويبالون مبا 
لفهم  �سبياًل  يوفر  القت�ساد  وكان علم  يحدث... 
ا لالأف�سل، من خالل  العامل، ومن ثم تغيره اأي�سً

ال�سيا�سات اجليدة كما هو ماأمول«.
للمرء  ينبغي  الـــذي  لــلــدور  لــه منـــوذج  وكـــان 
يف  القت�ساد  اأ�ستاذ  مونتي  ماريو  هو  به،  القيام 
جم  نفوذ  �ساحب  لي�سبح  م�سى  الــذي  بوكوين، 

مونتي  وكان  ــا.  اأوروب ال�سيا�سة يف  دوائــر �سنع  يف 
الذي تعلم يف ييل »قائًدا ومعلًما له كاريزما« كما 
يقول روبيني. »كان اأكادميًيا جاًدا لكنه كان يهتم 

بال�سيا�سة«.
وعندما جاء الوقت لختيار مدر�سة للدرا�سات 
جامعة  بن  هو  واجهه  الذي  الختيار  كان  العليا، 
الذي  الختيار  وهــو  ومعهدكامربدج،  كــامــربدج  

واجــه كــثــًرا مــن الــطــالب الــواعــديــن. فقد كان 
اأن  هناك تقليد �سائع بن الطالب الإيطالين هو 
يذهبوا اإلى كامربدج حيث يجتذبهم وجود العامل 
القت�سادي البارز برو �سرافا هناك. ولكن بحلول 
الثمانينيات كان الأرجح هو اأن يتجه الطالب اإلى 

كامربدج، ما�سا�سو�ست�س، حيث كان عامل اقت�ساد 
اإيطايل كبر اآخر، هو فرانكو موديلياين، م�ستكًنا 

يف معهد ما�سا�سو�ست�س للتكنولوجيا.
واختار روبيني كامربدج ما�سا�سو�ست�س، لكنه 
ما�سا�سو�ست�س  معهد  بدًل من  هارفارد  اإلى  ذهب 
مبعهد  اقــتــنــع  »مل  يــقــول  ملــــاذا؟  للتكنولوجيا. 
بذلك  اأق�سد  ل  لكن  للتكنولوجيا،  ما�سا�سو�ست�س 

اأنه  والــواقــع،  اأمــور حتــدث«.  اإهــانــة، فهذه  توجيه 
الأعظم  النجوم  من  كل  مع  التفاعل  من  ا�ستفاد 
�ــســومــرز،  ولري  �ــســاكــ�ــس،  جــيــف  كـــان  »فــقــد   -
وروبرت بارو، وجريج مانيكو يف الأنحاء - وجنوم 
ما�سا�سو�ست�س للتكنولوجيا. يقول: »كان من عادتي 
اأن اأح�سر ف�سوًل يف املعهد يلقيها رودي دورنبو�س، 
و�ستان في�سر، واأوليفيه بالن�سارد«. وكانت وظيفته 
الأولى يف ييل بعد التخرج يف هارفارد يف 1988م.

ت�ستت القوى
البطولة  بق�سة  تاأثر  الــذي  روبيني  اجنــذب 
امليزانية  عجز  مــع  اإيطاليا  �ــســراع  عــن  الطويلة 
 - املالية  ال�سيا�سة  درا�سة  اإلــى  وامل�ستمر  الكبر 
كيف تقرر احلكومة القدر الذي تنفقه وكيف تدفع 

ول  احلكومات  فيه  تنفق  وقت  ذلك  كان  مقابله. 
تدفع مقاباًل على الأقل يف التو واللحظة.

للنظر متاًما،  ملفًتا  »كان ذلك  روبيني:  يقول 
كان  الثمانينيات،  واأوائل  ال�سبعينيات  اأواخر  ففي 
يف   4 نحو  يبلغ  عجز  اأوروبــا  يف  كثرة  بلدان  لدى 
العجز  وكــان  الإجــمــايل،  املحلي  الناجت  من  املائة 
واإيطاليا  واليونان  بلجيكا  مثل  البلدان  بع�س  يف 
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املحلي  الناجت  من  املائة  يف   10 حتى  ي�سل  عالًيا 
احلكومي  الدين  زاد  لذلك  ونتيجة  الإجــمــايل«. 
زيادة جمة: فديون البلدان التي �سكلت فيما بعد 
منطقة اليورو »ت�ساعفت تقريًبا، من نحو 30 يف 
املائة اإلى 60 يف املائة« من دخلها املجمع. كذلك 
تعر�ست الوليات املتحدة واليابان لعجز م�ستمر.

الأكادميية  ال�ساحة  يف  نظر  وجهتا  و�سادت  
حول ما ت�سبب يف هذا العجز احلكومي، وكم ينبغي 
النظر،  ب�ساأنه. كانت واحدة من وجهتي  نقلق  اأن 
احلا�سل  بوكانان  جيم�س  قدمها  التي  تلك  هي 
اجتاه  هناك  كان  باأنه  وتقول  نوبل،  جائزة  على 
مزمن نحو عجز امليزانية ب�سبب تقاتل ال�سيا�سين 
الذين يتناف�سون على اأ�سوات جمموعات م�سالح 
خا�سة بتقدمي وعود لها با�ستمرار تقطر الإنفاق 

احلكومي يف الأوردة.
وكانت وجهة النظر الأخرى التي كان الداعية 
الرئي�سي لها هو روبرت بارو، تقول باأن حكومات 
اإلى القيام مبا هو �سحيح  الإنفاق بالعجز نزعت 
اأوقات  فقد حققت عجًزا يف  الطويل:  املدى  على 
احلاجة، مثل احلروب والك�ساد، و�سددت الدين - 
واإن كان ببطء مبعنى الكلمة - يف اأوقات الهدوء. 
وقـــد دعـــم وجــهــة الــنــظــر هـــذه �ــســلــوك حكومتي 

الطريقة  بهذه  ت�سرفتا  اللتن  املتحدة  الوليات 
ب�سورة �سارمة عرب مدى طويل من التاريخ.

روبيني يف عمل مت يف منت�سف  اإ�سهام  وكان 
�ساك�س،  وجيفري  الي�سينا  الربتو  مع  الثمانينيات 
هاتن.  النظر  وجهتي  بن  متو�سط  ممر  �سق  هو 
بلدان  يف  ال�سيا�سي  الو�سع  بحر�س  فح�س  فقد 
كثرة لكي يفهم متى كان من الأرجح اأن ت�ستحوذ 
قيمة  يبخ�س  مل  لكنه  احلكومات،  على  امل�سالح 
ا يف العجز. العوامل القت�سادية التي اأ�سهمت اأي�سً

ويف �سل�سلة البحوث اأو�سح روبيني اأنه عندما 
تت�ستت القوة، مثاًل عرب �سركاء �سيا�سين كثرين 
نحو  اأكرب  نزوع  هناك  يكون  ائتالفية،  حكومة  يف 
قلت  وكلما  ال�سيطرة،  اخلارج عن  امليزانية  عجز 
مدة الولية املتوقعة للحكومة الئتالفية، زاد هذا 
املعاك�سة  القت�سادية  الظروف  وزادت  الجتــاه، 
من احتمال ن�سوب املعارك بن اأطراف الئتالف، 

مما يزيد من تفاقم فقد ال�سيطرة املالية.

والقت�ساد  ال�سيا�سة  بن  التزاوج  هذا  ويتيح 
من  طائفة  عــرب  العجز  حكومات  �سلوك  تف�سر 
وقد  اأف�سل،  تف�سًرا  ال�سناعية  الدميقراطيات 
من  بعقود  مرت  التي  اإيطاليا  اأن  يف  ال�سبب  ف�سر 
احلكومات الئتالفية ق�سرة الأجل، وجدت اأنه من 
ف�سر  لكنه  امليزانية،  عجز  على  ال�سيطرة  ال�سعب 
ال�ستمرار  ا�ستطاعت  اليابان  اأن  يف  ال�سبب  ا  اأي�سً
يف خطتها لتخفي�س عجز امليزانية يف الثمانينيات، 
هناك،  احلاكم  للحزب  التامة  الأغلبية  ف�سيطرة 
منحاها  ال�سلطة،  يف  املتوقع  بقائها  اأجــل  وطــول 

جماًل �سيا�سًيا لتباع مثل هذه ال�سيا�سة.
كبح جماح احلكومات

اأوائــل من حتركوا يف اجتاه  اليابان من  كانت 
ي�سم  كـــان  ـــذي  ال املـــايل  الت�سحيح  نــحــو  مي�سي 
الثمانينيات.  منت�سف  يف  ال�سناعية  القت�سادات 
اأن ذلك رمبا كان رد فعل من قبل  ويعتقد روبيني 
الناخبن جتاه التو�سع احلكومي ال�سخم يف القطاع 
نحو  »يف  ــه  اأن ــى  اإل وي�سر  ال�سبعينيات،  يف  الــعــام 
جمموعة  حكومات  من  حكومة  كل  كانت   ،1985
وكــان  الــو�ــســط«،  ليمن  حــزب  يــراأ�ــســهــا  الثمانية 
ال�سائد  العتقاد  وكان  الغالب.  هو  املايل  التقييد 
املبا�سرة(  الأداء  )مقايي�س  املالية  القواعد  اأن  هو 

 أصبحت »صفحة روبيني«
أول بوابة يلجأ إليها المهتمون 

بمتابعة األزمة ومحاربتها
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مطلوبة لكبح نزوع احلكومات نحو عجز طليق 
العنان.

وكانت النماذج الأ�سد بروًزا لهذه القواعد 
الواردة يف معاهدة ما�سرتيخت لعام  هي تلك 
التي  امل�سبقة  ال�سروط  حــددت  التي   ،1992
اإلى  الن�سمام  يف  الراغبة  البلدان  بها  تلتزم 
الحتاد النقدي الأوروبي. ويف جمال ال�سيا�سة 
املالية، كان ما �سمي معاير ما�سرتيخت تق�سي 
باأل يتجاوز عجز امليزانية 3 يف املائة من الناجت 
املحلي الإجمايل، واأل يتخطى الدين احلكومي 

60 يف املائة من الناجت املحلي الإجمايل.
�سهًرا  واأ�سبح   1993 يف  اأعــد  بحث  ويف 
حالًيا، العجز املفرط: الر�سد وعدم الر�سد يف 
معاهدة »ما�سرتيخت« )كتبه مع زميل يف ييل 
كان  الذي  كور�سيتي  وجيانكارلو  بويرت،  ويليم 
املعاير  هذه  روبيني  انتقد  حينذاك(،  طالًبا 
التدمر  يف  خطر  »اإ�سراف  مربر  باعتبارها 
املايل«. وكانت امل�سكلة يف معاير ما�سرتيخت 
هــي اأنــهــا ل تــراعــي حــالــة القــتــ�ــســاد. فحتى 
ت�ستمر  اأن  تتوقع  كانت  الك�ساد،  مواجهة  يف 
والدين  العجز  لتقليل  خطتها  يف  احلكومات 

حتى يتم الوفاد باملعاير.
الإنفاق  بع�س  بــاأن  املعاير  ُت�سلم  مل  كما 

يعرتف روبيني اأن هناك اآخرين قرعوا جر�س الإنذار بالأزمة قبل اأن يفعل هو ذلك، وبنف�س 
العلو عادة. ويقول: »لقد األقى راجو راجان محا�سرة قوية جًدا يف 2005« عن املخاطرة اجلمة 
التي يتم حتملها يف الأ�سواق املالية، واحتمال حدوث انفجار مايل وا�سع النطاق، خا�سة لأنه 
كان ما يزال يحتل من�سًبا ر�سمًيا« كخبر اقت�سادي رئي�سي لدى �سندوق النقد الدويل، ورد 
راجان على املجاملة، نا�سًبا لروبيني الف�سل يف العمل مبقت�سى قناعاته، ولحظ اأن الأكادميين 
يعملون عادة يف ظل قيود خا�سة بهم: »اإن معظم الأكادميين.. يخافون من احلديث عن اأ�سياء 

حينما ل يكون كل �سيء مثبًتا يف مكانه يف النموذج ب�سورة تامة«.
وكان بنك الت�سويات كا�سًفا اآخر لالأ�ستار، فقد حذر يف تقريره ال�سنوي يف يوليو 2007 من 
ا خلطر ك�ساد كبر؛ وخل�ست �سحيفة الديلي تلجراف التقرير  اأن القت�ساد العاملي كان معر�سً
الإ�سراف يف  الدولية يحذر من مخاطر ك�ساد كبر من جراء  الت�سويات  بعنوان رئي�سي »بنك 
اآرائه  يف  له  الدولية  الت�سويات  بنك  مثل  ر�سمية  دوائــر  م�ساركة  اإن  روبيني  ويقول  الئتمان«. 
�ساعده على اأن »مي�سي يف طريقه«. ويقول اإنه كان يعرف »اأن املعركة قد ك�سبت« عندما اعرتف 

كثرون من محللي وول �سرتيت واملعلقون يف و�سائل الإعالم باأنه كان على �سواب.
يقول اآبي جوزيف كوهن من جولدمان �ساك�س اإن »روبيني كان من بن اأول من قرعوا جر�س 
اأنها  على  اآراءه  يعاملون  يعودوا  مل  الأ�سواق  يف  امل�ساركن  واإن  املالية،  اله�سا�سة  عن  الإنــذار« 

»�سيناريوهات الحتمالت القليلة التي تهم يف املحل الأول القت�سادين الأكادميين«.

مجامالت متبادلة

احلكومي يتخذ �سكل ا�ستثمارات، مثاًل يف البنية 
الأ�سا�سية، ميكن اأن تولد اإيرادات يف امل�ستقبل. 
اإلى  معه  امل�ساركون  واملوؤلفون  روبيني  وخل�س 
من  مفرطة  درجــة  »يقت�سي  املعاير  تنفيذ  اأن 
تــاأثــًرا  يــوؤثــر  اأن  ــد  لب الـــذي  املـــايل  النكما�س 
القت�سادي«.  الن�ساط  م�ستوى  على  عك�سًيا 
واأو�سوا باأنه »ينبغي اإهمال املعاير اأو تطبيقها 

ب�سورة ف�سفا�سة متاًما«.
البلدان  بع�س  وجد  فقد  حــال،  اأيــة  وعلى 
باملعاير  الــوفــاء  ال�سعب  مــن  ــه  اأن ــة  ــي الأوروب
يف  بها  التلويح  مت  فقد  ذلــك  ومــع  املــذكــورة، 
القواعد  تخفيف  جــرى   ،2005 ويف  الحتـــاد. 
لرتك  للبلدان  اأكــرب  جمــاًل  وفــر  مما  نف�سها، 
العجز يزداد يف مواجهة الظروف القت�سادية 
املعاك�سة. ويوؤيد روبيني هذه التغيرات ويعتقد 
اأن لها ما يربرها: »اأعتقد اأن التعديالت مت�سي 
يف اجتاه ما كنا نقرتحه منذ البداية يف 1993، 
لقد ا�ستغرق الأمر وقًتا، لكن ما مت القيام به يف 

النهاية كان ر�سيًدا«.
�سفحة على الإنرتنت

دورة  ــن  ع بعمله  ي�سبح  روبــيــنــي  اأخــــذ 
م�سهوًرا  املالية،  والقواعد  ال�سيا�سية  الأعمال 
العرتاف  لكن  الأكادميية،  الدوائر  يف  متاًما 

با�سمه ت�ساعد مبا ل يقا�س خالل الأزمة الآ�سيوية 
يف 97-1999م نتيجة لعمل من اأعمال الكرم غر 
ال�سائع بن الأكادميين. فقد بداأ يف اإن�ساء �سفحة 
على الإنرتنت، جعلها متاحة جماًنا للجميع، وو�سع 
تقارير  لها،  كتالوج  مع  الأزمـــة  عن  مــواد  عليها 
مقالت  اأخــرى،  ووكــالت  الدويل  النقد  ل�سندوق 
القطاع  عــن  حتليالت  واملــجــالت،  ال�سحف  يف 

اخلا�س، واأبحاث تقنية لأكادميين.
و�ــســرعــان مــا اأ�ــســبــحــت »�ــســفــحــة روبــيــنــي« 
الأزمــة  مبتابعة  املهتمون  اإليها  يلجاأ  بــوابــة  اأول 
ومحاربتها. ويف يناير 1998م، اعرتفت النيويورك 
روبيني  »الربوف�سور  اأن  واأبــرزت  بتاأثرها،  تاميز 
غر  الــنــا�ــس  حــتــى  �ــســيــجــده  مبـــوقـــع...  يحتفظ 
اأمــور  تعلم  يف  مفيًدا  عليا،  �سهادات  احلا�سلن 
الت�سميم  املوقع يف  اإليه  الأزمة. وما يفتقر  ب�ساأن 
املمتدة  ــروابــط  وال التحليل،  يف  يعو�س  املتقن، 
روبيني  ي�سحك  وحالًيا،  التف�سيلي«.  والتقومي 
بــاأن  محًقا  كــان  ال�سحفي  املــرا�ــســل  »اإن  قــائــاًل 
اإنها  بنف�سي،  ال�سفحة  اأعــد  وحالًيا،  الت�سميم. 

جمرد حائط من الروابط غر متقنة متاًما«.
روبيني جمرد  يكن  الآ�سيوية مل  الأزمة  وخالل 
ن�سيًطا.  محلاًل  ا  اأي�سً كــان  بل  للمعلومات،  جُممع 
وباولوبيزنتي،  كور�سيتي  تلميذيه  مع  روبيني  وقدم 
اأ�سمل حتليل لالأزمة الآ�سيوية. وباملعاير الأكادميية 
كان قريًبا من احلقيقة، ويف بحث �سدر يف نوفمرب 
اأن  معه  امل�ساركون  واملوؤلفون  روبيني  كتب   ،1993
»التقاليد  يف  تكمن  كانت  الآ�سيوية  الأزمـــة  جــذور 
الطويلة من ال�سمانات العامة املقدمة للم�سروعات 
مبا�سرة  وعــود  وجــود  عدم  ظل  يف  وحتى  اخلا�سة. 
بالكفالة... جتاهل قطاع ال�سركات حلد كبر تكاليف 

م�سروعات ال�ستثمار الأ�سا�سية ومخاطرها«.
باتباع  الآ�سيوية  احلــكــومــات  روبيني  واتــهــم 
�سيا�سات »مت�سابكة مع �سبكة وا�سعة لقطاع الأعمال 
تت�سم باملحاباة ال�سخ�سية وال�سيا�سية« والتدخالت 
مناخ  ويف  متاعب.  تعاين  التي  ال�سركات  ل�سالح 
يقول  افرتا�س  تعمل مبوجب  الأ�سواق  كهذا، كانت 
الآثــار  �سد  مكفولة  ال�ستثمار  على  عوائدها  اإن 
الأموال  »ووجهت  ذلك،  البنوك  �سايرت  املعاك�سة. 
�سوب امل�سروعات التي كانت حدية اإن مل تكن غر 

مربحة كلية من وجهة النظر الجتماعية«.
مثرة  ــة  الأزم عن  هــذه  النظر  وجهة  وكانت 
ال�سحية  تلوم  كانت  لأنها  الوقت  ذلك  يف  للجدل 
ثابًتا على حتليله،  على ما يبدو. لكن روبيني ظل 
معنوي«.  ق�سية خطر  اعترب ذلك  »مازلت  فيقول 
وكان العامل القت�سادي، بول كاوفمان على حق يف 
القول اإن هذا لعبة »الروؤو�س التي اأك�سبها، والذيول 
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ت�سبح  »كيف  طريقة  على  التي  هي  املال  عن  الباحثون  يطلبها  التي  الكتب  اأكرث  من 
مليونًرا«، اأو ثرًيا اأو رجل اأعمال، يقدمها اخلرباء يف كل اأنحاء العامل مبا يت�سق مع ثقافتهم، 
بع�سهم يتحدث نظرًيا بدليل اأنه نف�سه مل ي�ستطع، وبع�سهم ي�سرد جتربته وجناحه اإذا كان 

ممن حقق �سيًئا، وكثرون يروون عن اآخرين جنحوا.
ت�سميته  الراجحي ما ميكنني  �سليمان  ال�سيخ  يف كتابه اجلديد »منظومة حياة« يقدم 
منظومة جناح، فهو واإن كانت ق�سته الع�سامية معروفة، اأ�ساف هذه املرة اأبعاًدا اجتماعية 
مهمة يف عالقاته، وتعمق اأكرث يف اأفكاره ال�سخ�سية حول العمل واحلياة، وحول قناعاته وما 

يوؤمن به من مثل ثقافية واأخالقية ياأتي يف مقدمها تعاليم الدين احلنيف.
وجناًحا  وعــرًبا  ــا  ودرو�ــسً متغرات  التجارب  يف  اأن  �سك  »ل  يقول  الكتاب  مطلع  يف 
التجربة  لأن  للنقد  غرهم  من  اأكرث  معر�سون  التجارب  على  والقائمون  واأخطاء،  وف�ساًل 

نار
م

منظومة نجاح

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

التي يخ�سرها دافعو ال�سرائب«. كان ذلك ب�سبب 
اأن احلكومات لبد  اأن امل�ستثمرين كانوا يعتقدون 
عن  الناجمة  اخل�سائر  معظم  من  حتميهم  واأن 
الإفراط يف ال�ستثمار، والقرتا�س املغالى فيه من 

اخلارج، وعجز احل�ساب اجلاري«.
ــون املــ�ــســاركــون معه  ــف ــوؤل ـــدم روبــيــنــي وامل وق
ن�سيحة �سيا�سية مختلفة ب�ساأن ما يقت�سيه التغلب 
على الأزمة. وقد حاجوا باأنه على املدى املتو�سط، 
لبد اأن تتح�سن املوازين املالية ل�ستيعاب تكاليف 
كفالة القطاع املايل وقطاع ال�سركات. ولكن نظًرا 
اإلــى هبوط  الق�سر  الأجــل  اأدت يف  »الأزمـــة  لأن 
الآ�سيوية،  املنطقة  يف  والناجت  ال�ستثمار  يف  حاد 
يتوقف،  ــاأن  ب قمن  الت�سحيح  هــذا  تطبيق  ــاإن  ف
لعجز مايل  موؤقًتا  التعر�س  تتمثل يف  بتكلفة  حتى 
الدولية  الإنقاذ  خطط  اإن  يقولون  وكتبوا  كبر«. 
الدويل،  النقد  �سندوق  يقودها  التي  تلك  مثل   -
ميكن اأن »تلعب دوًرا حا�سًما بامل�ساعدة يف تخفيف 
يف  حــدة  اأكــرث  نق�س  حــدوث  وجتنب  الن�سحاق 

ال�ستثمار وال�ستهالك«.
كثرين،  اأكــادميــيــن  مــن  ــرث  اأك روبيني  ــان  وك
باأن  يوؤمن  وهو  الــدويل،  النقد  ل�سندوق  منا�سًرا 
هذا يرجع جزئًيا اإلى اأنه »يتيح له معرفة املوؤ�س�سة 
من الداخل« يف مرحلة مبكرة، ففي 1985م وكان 
العليا،  الــدرا�ــســات  مــن  الثانية  ال�سنة  يف  طالًبا 
مرات  لل�سندوق  وعــاد  ال�سندوق،  داخــل  تــدرب 
م�ست�ساًرا  وعــمــل  الــالحــقــة،  ال�سنوات  يف  كــثــرة 
وعمل   ،2001 حتى   1999 من  الأمريكية  للخزانة 
خالل الفرتة 2001 - 2002م مع موظفي �سندوق 
اأوجه  لكت�ساف  لنهج  التو�سل  حول  الــدويل  النقد 
ال�سركات،  وقطاع  املــايل  القطاع  يف  املنعة  عــدم 
جمل�س  يف  حالًيا  ويعمل  �ست�سر،  بــراد  )مــع  وكتب 
معيارًيا  اأ�سبح مرجًعا  كتاًبا  العالقات اخلارجية( 
اأزمـــة  اإزاء  املــالئــمــة  ال�سيا�سة  ا�ــســتــجــابــات  عــن 

الأ�سواق النا�سئة، عنوانه »كفالة اأم �سحب للكفالة؟ 
ا�ستجابات لالأزمة املالية يف القت�سادات النا�سئة«.

امل�ساكل النا�سئة
رغم اأن عمله ب�ساأن الأزمة الآ�سيوية واأزمات 
يف  م�سهوًرا  جعله  قد  الأخــرى  النا�سئة  الأ�ــســواق 
و�سائل  اأق�سام  بع�س  وبن  ال�سيا�سة  �سنع  دوائــر 
الإعالم، فاإن �سعود روبيني اإلى م�ساف ال�سهرة 
من  الإنــذار  جر�س  دق  يف  �سرع  عندما  حًقا  بــداأ 

 آراء روبيني ساعدت في 
إقناع صندوق النقد مبكرًا 

بتبني وجهة نظر متشائمة 
بشأن اآلفاق العالمية.

المجهر
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ل ت�ستهدي بقانون قدمي اأو عرف �سابق، واإمنا ت�ستهدي باأمل �سجاع متوجه 
نحو امل�ستقبل«.

ويف منت�سفه يبوح بالقول »اإن خال�سي من الفقر يف ح�سد الطاقات نحو 
املزيد من العمل، فالريا�س اأر�س الفر�س وكلنا مت�ساوون يف امتالك الوقت، 

ومل يكن اأمامي �سوى اللجوء اإلى العمل امل�ستمر«. 
اإذ يقول »ا�ستخدامنا  اآخر قاعدة اقت�سادية ذهبية  ثم ي�سيف يف جزء 
ثم  ومن  والإخفاق،  الإجنــاز  بن  الفرق  لنا  يبن  الذي  هو  للوقت  ال�سحيح 

الربح واخل�سارة«. 
وباعتداد حميد تاأتي جملته »اأنا اأثق عادة بغرائزي، وبتوقعاتي واأفكاري 
لأنها يف الغالب تتجه – وهلل احلمد – اإلى كل ما هو �سائب و�سروري« لتو�سح 

باإ�سرار  لكن  واملغامرة،  بالإقدام  ات�سمت  التي  �سخ�سيته  ا من جوانب  بع�سً
وتفان واإعطاء الأمور حقها من العمل والوقت وبالطبع املال الذي ينطلق به.

اعتقد اأن هذا الكتاب هو دليل اقت�سادي اجتماعي لكل من يبحث عن 
كل  لبدايات  �سرده  نوعه، ويف  كان  اأًيا  القت�سادي  العمل  النجاح يف  معادلة 
مدار�س  يف  يدر�س  اأن  ميكن  ما  عليها  التغلب  مت  وكيف  وم�ساعبه،  م�سروع 
الأعمال الكربى، ويوؤ�س�س لنظريات لو �ساغها الأكادمييون كما يجب لتغرت 
اأفكار وممار�سات الكثرين يف قطاع العمال، �سواء كانوا مالًكا، م�ستثمرين، 

اأو عاملن فيه.
اإر�ــســادات  �ساعات  يف  لك  تقدم  العمل  من  عقود  �سبعة  جتربة  قــراءة 

تف�سيلية جمربة للنجاح.

زخم إلكتروني
املالية  الأزمــة  عن  لروبيني  الإلكرتونية  ال�سفحة  ت�سعبت  املا�سية  ال�سنوات  عرب 
ا  �سخ�سً  40 يعدها  عملية  اإلى  واحد  �سخ�س  يعدها  كان  والتي  الإنرتنت  على  الآ�سيوية 
الق�سايا  بكل  اخلا�سة  املعلومات  يجمع  والذي  العاملي،  لالقت�ساد  روبيني  مر�سد  ت�سمى 
اإن كونه منظم م�سروع منحه روؤية ثاقبة يف  القت�سادية الدولية ويحللها. ويقول روبيني 
وهو  القت�ساد.  املتخ�س�س يف علم  الأكادميي  لالأ�ستاذ  تتوافر مطلًقا  ل  الأعمال  جمال 
اأعمال  ال�سابق يف ييل، روبرت �سيللر. ويقول �سيللر وهو رجل  اعتقاد ي�ساركه فيه زميله 

ا »اإنه اأمر جيد لعامل اقت�ساد اأكادميي اأن يدير م�سروع اأعمال«. ناجح اأي�سً

بدًءا  اإنه  روبيني  ويقول  للدار.  اأقــرب  اأزمــة  وقوع 
جعله   ،2006 يف  متزايد  نحو  وعلى   ،2005 من 
الرتفاع يف اأ�سعار الأ�سول، وممار�سات الإقرا�س 
ال�سركات،  وقــطــاع  املــايل  القطاع  يف  املرتاخية 
والعجز الكبر يف احل�ساب اجلاري، يفكر: »هاي، 
نا�سئة  �سوق  مثل  تبدو  الوليات  اإن  حلظة  انتظر 

ملاذا مل تنتفخ بطنها«.
املراقبن  من  من حفنة  واحــًدا  روبيني  وكان 

الذين اأطلقوا حتذيراتهم يف وجه جمهور �سكاك، 
 ،2006 ويف  الأحيان،  من  كثر  يف  �سراحة  معاد 
اأ�سرع فرتة خم�س  بالكاد  العاملي  �سجل القت�ساد 
�سنوات له من النمو خالل 30 عاًما، وكان اقت�ساد 
الوليات املتحدة ي�سر �سًرا ح�سًنا، فقد تخل�س 
الإرهابية.   9/11 وهجمات  النت  فقاعة  اآثار  من 
م�سهوًرا  اأ�سبح  خطاب  ويف   ،2006 �سبتمرب  ويف 
موظفي  من  اإليه  امل�ستمعن  جمهور  روبيني  اأخرب 
تربو  خــطــًرا  هــنــاك  اأن  ـــدويل  ال النقد  �ــســنــدوق 
ن�سبته على 50 يف املائة بحدوث ك�ساد يف الوليات 
املتحدة يف العام التايل. فخالل ال�سنوات العديدة 
املتحدة  الوليات  يف  امل�ستهلكون  م�سى  املا�سية، 
ملكية  كثرون  وا�ستخدم  الإنفاقي،  �سخبهم  يف 
اأن  مــن  وحــذر  ــا،  اآلــًي �سراًفا  باعتبارها  بيوتهم 
»ا�ستنفاد قوى امل�ستهلكن« اأ�سبح و�سيًكا حينذاك.
و2001   2006 بــن  مقارنة  روبيني  واأجـــرى 
انــزلق  اآخــر  الأمــريــكــي  القت�ساد  واجــه  عندما 
بدًل  اأنه  هو  اليوم  يحدث  ما  »اإن  الك�ساد:  اإلى  له 
لدينا  ــاإن  ف التقنية  ال�سلع  يف  تخمة  ــدوث  ح مــن 
تخمة يف ر�سيد امل�ساكن، وكذلك تخمة يف ال�سلع 

البنك  جمل�س  ي�ستطع  ومل  املعمرة«.  ال�ستهالكية 
الك�ساد،  يدراأ  اأن  الأمريكي  الحتادي  الحتياطي 
كما قال »لنف�س ال�سبب الذي جعل تطمينات هذا 
البنك ل تنجح يف 2001«. فاإذا ما واجهت تخمة، 
واأ�سعار  لت�سريفها،  تعمل  اأن  عليك  »يتعن  فاإنه 
الفائدة ل تهم عملًيا«. كما تنباأ روبيني باأن باقي 
يف  اجلارية  التطورات  عن  »ينف�سل«  لن  العامل 

الوليات املتحدة.
دائــرة  مدير  نائب  كولينز،  ت�سارل�س  ويقول 
البحث يف �سندوق النقد الدويل، اإنه بحلول الوقت 
بعد  ال�سندوق  للحديث يف  الذي عاد فيه روبيني 
عام، ثبت اإنه كان على �سواب حلد كبر. والواقع 
رمبا  »نوريل  اإن   2007 يف  مازًحا  قال  كولينز  اأن 
يف  حديثه  يف  الــكــايف«  بالقدر  مت�سائًما  يكن  مل 
اآراء روبيني  اإن  العام املا�سي. كذلك قال كولينز 
وجهة  بتبني  مبكًرا  ال�سندوق  اإقناع  يف  �ساعدت 

نظر مت�سائمة ب�ساأن الآفاق العاملية.

اعتمدت كتابة هذا التقرير ب�سكل رئي�س على مقال للباحث باراكا�س 
لوجناين )م�ست�سار يف دائرة البحوث يف �سندوق النقد الدويل(.
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مؤشرات - أداء شركات الوساطة

اأداء �سركات الو�ساطة )جميع عمليات البيع وال�سراء ( اأكتوبر 2013م

Member Activity  - October,  2013

�سركة الو�ساطة
الرتتيبالن�سبةال�سفقاتالرتتيبالن�سبةكمية التداولتالرتتيبالن�سبة قيمة التداول

Member Name
VALUE %PositionVOLUME %PositionTRADES %Position

3AlJazira Capital%1380,44112.65%11,265,174,733.0019.60%30,149,435,810.5018.00  اجلزيرة كابيتال

1Al Rajhi Capital%2610,97720.32%2977,268,125.0015.14%25,478,566,226.3515.21الراجحي املالية 

    �سركة اإت�س اإ�س بي �سي العربية ال�سعودية 
5HSBC Saudi Arabia Limited%3244,1548.12%3658,008,850.0010.19%19,036,125,429.5011.36املحدودة

2NCB Capital%4391,99013.04%4627,796,238.009.72%15,674,083,552.259.36 الأهلي كابيتال

4Samba Capital%5323,85510.77%5564,415,975.008.74%14,383,611,343.508.59�سامبا كابيتال

6Saudi Fransi Capital%6230,0497.65%6439,889,091.006.81%11,951,939,459.707.14ال�سعودي الفرن�سي كابيتال

 7Riyad Capital%8226,7797.54%7371,658,262.005.76%9,858,267,735.505.89   الريا�س املالية    

8ANB Invest%7171,9645.72%8378,056,390.005.86%9,489,887,895.205.67العربي الوطني لال�ستثمار 

10AlIstithmar Capital%976,8072.55%9268,738,475.004.16%6,943,892,314.604.15 الإ�ستثمار كابيتال 

9Derayah Financial%1079,2802.64%10152,330,010.002.36%3,863,408,374.252.31دراية املالية

11Al Bilad Investment Company%1351,6831.72%1197,556,878.001.51%3,321,990,856.551.98 �سركة البالد لالإ�ستثمار

12Falcom Investment Company%1145,2541.51%12134,457,401.002.08%3,228,907,853.301.93  فالكم للخدمات املالية

 13Saudi Hollandi Capital%1244,2251.47%13131,880,692.002.04%3,200,635,598.601.91ال�سعودي الهولندي املالية

14Alinma Investment Company%1532,6791.09%1461,624,661.000.95%1,754,711,702.251.05  �سركة الإمناء لال�ستثمار    

20EFG_Hermes KSA%146,9370.23%1593,828,326.001.45%1,378,992,604.100.82    املجموعة املالية هرمي�س ال�سعودية

15Aloula Geojit%1615,8340.53%1637,353,517.000.58%1,189,534,978.150.71  الولى جوجيت كابيتال

17Credit Suisse Saudi Arabia%2011,0310.37%1721,490,938.000.33%1,050,234,409.550.63  كريديت �سوي�س العربية ال�سعودية

18Morgan Stanley Saudi Arabia%228,9520.30%1818,104,768.000.28%1,007,138,218.850.60مورجان �ستانلي ال�سعودية

16Al Nefaie Investment Group%1715,3060.51%1937,094,646.000.57%978,335,395.800.58جمموعة النفيعي لالإ�ستثمار

 21Merrill Lynch Kingdom of%235,3040.18%2012,371,183.000.19%602,744,137.200.36 مريل لين�س اململكة العربية ال�سعودية
Saudi Arabia

19Osool Capital%198,6710.29%2122,629,657.000.35%593,610,851.250.35     اأ�سول املالية

 22Deutsche Securities Saudi%264,8740.16%227,759,359.000.12%504,031,244.850.30 دويت�سه لالأوراق املالية 
Arabia

25Jadwa Investment%243,2400.11%239,593,760.000.15%334,939,133.150.20جدوى لال�ستثمار 

 23Middle East Financial%214,1510.14%2420,267,022.000.31%329,908,799.150.20  �سركة ال�سرق الأو�سط لال�ستثمار املايل
Investment Company

30Al-Khair Capital Saudi Arabia%18700.00%2524,543,375.000.38%259,172,660.050.15   اخلر كابيتال ال�سعوديه

24Muscat Capital%253,4220.11%268,073,895.000.13%242,730,393.700.14  �سركة م�سقط املالية

   الإمارات دبي الوطني كابيتال ال�سعودية 
28Emirates NBD Capital KSA%281,5280.05%273,842,896.000.06%222,619,863.000.13املحدودة

27Arbah Capital%292,5930.09%283,232,764.000.05%197,789,535.400.12  اأرباح املالية

26The Investor for Securities%273,1060.10%294,663,475.000.07%160,209,197.000.10     �سركة امل�ستثمر لالأوراق املالية

29Audi Capital%301,2120.04%302,677,920.000.04%116,752,251.250.07 عودة كابيتال

167,504,207,824.506,456,383,282.003,006,368املجموع

40
العدد 85 - نوفمبر 2013م



اأداء �سركات الو�ساطة )جميع عمليات البيع وال�سراء عن طريق النرتنت( اأكتوبر 2013م

Internet Activity   - October,   2013

�سركة الو�ساطة
 

الرتتيب الن�سبةقيمة التداول
 ن�سبة القيمة
  للع�سو من
النرتنت

الرتتيبالن�سبةال�سفقات الرتتيبالن�سبةكمية التداولت

Company Name

Internet Value
Internet 

Value 
Ratio

Value 
Rank

Internet 
Value 

Member 
Ratio

Internet 
Volume

Internet 
Volume 
Ratio

Volume 
Rank

Internet 
Trades

Internet 
Trades 
Ratio

Trades 
Rank

 7Riyad Capital%8150,2296.82%197,179,2604.55%854.44%5,367,213,136.054.83 الريا�س املالية 

3NCB Capital%5301,67113.69%428,825,0339.90%569.01%10,817,351,389.509.74 الأهلي كابيتال  

1Al Rajhi Capital%2396,11817.98%538,588,50112.44%255.48%14,134,866,323.0012.73 الراجحي املالية

 12Al Bilad Investment%1235,8741.63%59,655,3991.38%1248.65%1,616,183,882.451.46�سركة البالد لالإ�ستثمار   
Company

الإمارات دبي الوطني كابيتال ال�سعودية 
22Emirates NBD Capital KSA%218280.04%2,246,4000.05%2053.11%118,227,259.800.11املحدودة

17Osool Capital%178,3750.38%21,376,7690.49%1795.50%566,877,299.300.51 اأ�سول املالية

2AlJazira Capital%1317,73514.42%1,085,527,49325.07%185.11%25,658,985,982.2523.10اجلزيرة كابيتال

23EFG_Hermes KSA%228010.04%1,924,1320.04%232.35%32,472,767.450.03   املجموعة املالية هرمي�س ال�سعودية

10Falcom Investment Company%1140,5841.84%118,113,9822.73%1186.18%2,782,608,190.602.51  فالكم للخدمات املالية 

 20Middle East Financial%231,2380.06%1,896,5330.04%2224.02%79,240,339.150.07�سركة ال�سرق الأو�سط لال�ستثمار املايل 
Investment Company

11AlIstithmar Capital%1039,8521.81%125,396,7012.90%1043.87%3,046,123,235.352.74 الإ�ستثمار كابيتال 

21Jadwa Investment%191,1800.05%4,797,3610.11%2134.76%116,422,330.850.10  جدوى لال�ستثمار

19Muscat Capital%182,1270.10%5,191,8030.12%1957.66%139,946,539.800.13   �سركة م�سقط املالية

15Aloula Geojit%1414,6920.67%35,095,4570.81%1492.80%1,103,849,497.550.99  الولى جوجيت كابيتال

 14Saudi Hollandi Capital%1516,2860.74%32,692,5380.75%1527.98%895,506,938.300.81 ال�سعودي الهولندي املالية

18The Investor for Securities%203,1000.14%4,643,9750.11%1899.63%159,612,497.000.14 �سركة امل�ستثمر لالأوراق املالية

24Arbah Capital%246820.03%1,034,4680.02%2415.52%30,687,725.750.03    اأرباح املالية 

13Alinma Investment Company%1324,8731.13%48,002,2541.11%1364.15%1,125,614,115.951.01 �سركة الإمناء لال�ستثمار 

16Al Nefaie Investment Group%1612,8620.58%30,131,3890.70%1681.20%794,453,594.600.72  جمموعة النفيعي لالإ�ستثمار 

9Derayah Financial%974,2993.37%139,945,7713.23%991.69%3,542,341,245.403.19   دراية املالية

5Saudi Fransi Capital%6195,8508.89%350,637,1988.10%679.99%9,560,364,043.108.61    ال�سعودي الفرن�سي كابيتال

 25Al-Khair Capital Saudi%25230.00%22,5000.00%250.61%1,584,637.500.00   اخلر كابيتال ال�سعوديه
Arabia

�سركة اإت�س اإ�س بي �سي العربية ال�سعودية 
6HSBC Saudi Arabia Limited%3174,2187.91%435,186,89110.05%366.55%12,667,670,009.0011.41املحدودة

8ANB Invest%7102,9344.67%230,873,9225.33%757.78%5,483,588,528.204.94العربي الوطني لال�ستثمار 

4Samba Capital%4286,38613.00%431,306,5219.96%478.01%11,220,556,710.2510.10�سامبا كابيتال

111,062,348,218.154,330,292,2512,202,817املجموع

اأداء �سركات الو�ساطة )جميع عمليات البيع وال�سراء ( اأكتوبر 2013م

Member Activity  - October,  2013

�سركة الو�ساطة
الرتتيبالن�سبةال�سفقاتالرتتيبالن�سبةكمية التداولتالرتتيبالن�سبة قيمة التداول

Member Name
VALUE %PositionVOLUME %PositionTRADES %Position

3AlJazira Capital%1380,44112.65%11,265,174,733.0019.60%30,149,435,810.5018.00  اجلزيرة كابيتال

1Al Rajhi Capital%2610,97720.32%2977,268,125.0015.14%25,478,566,226.3515.21الراجحي املالية 

    �سركة اإت�س اإ�س بي �سي العربية ال�سعودية 
5HSBC Saudi Arabia Limited%3244,1548.12%3658,008,850.0010.19%19,036,125,429.5011.36املحدودة

2NCB Capital%4391,99013.04%4627,796,238.009.72%15,674,083,552.259.36 الأهلي كابيتال

4Samba Capital%5323,85510.77%5564,415,975.008.74%14,383,611,343.508.59�سامبا كابيتال

6Saudi Fransi Capital%6230,0497.65%6439,889,091.006.81%11,951,939,459.707.14ال�سعودي الفرن�سي كابيتال

 7Riyad Capital%8226,7797.54%7371,658,262.005.76%9,858,267,735.505.89   الريا�س املالية    

8ANB Invest%7171,9645.72%8378,056,390.005.86%9,489,887,895.205.67العربي الوطني لال�ستثمار 

10AlIstithmar Capital%976,8072.55%9268,738,475.004.16%6,943,892,314.604.15 الإ�ستثمار كابيتال 

9Derayah Financial%1079,2802.64%10152,330,010.002.36%3,863,408,374.252.31دراية املالية

11Al Bilad Investment Company%1351,6831.72%1197,556,878.001.51%3,321,990,856.551.98 �سركة البالد لالإ�ستثمار

12Falcom Investment Company%1145,2541.51%12134,457,401.002.08%3,228,907,853.301.93  فالكم للخدمات املالية

 13Saudi Hollandi Capital%1244,2251.47%13131,880,692.002.04%3,200,635,598.601.91ال�سعودي الهولندي املالية

14Alinma Investment Company%1532,6791.09%1461,624,661.000.95%1,754,711,702.251.05  �سركة الإمناء لال�ستثمار    

20EFG_Hermes KSA%146,9370.23%1593,828,326.001.45%1,378,992,604.100.82    املجموعة املالية هرمي�س ال�سعودية

15Aloula Geojit%1615,8340.53%1637,353,517.000.58%1,189,534,978.150.71  الولى جوجيت كابيتال

17Credit Suisse Saudi Arabia%2011,0310.37%1721,490,938.000.33%1,050,234,409.550.63  كريديت �سوي�س العربية ال�سعودية

18Morgan Stanley Saudi Arabia%228,9520.30%1818,104,768.000.28%1,007,138,218.850.60مورجان �ستانلي ال�سعودية

16Al Nefaie Investment Group%1715,3060.51%1937,094,646.000.57%978,335,395.800.58جمموعة النفيعي لالإ�ستثمار

 21Merrill Lynch Kingdom of%235,3040.18%2012,371,183.000.19%602,744,137.200.36 مريل لين�س اململكة العربية ال�سعودية
Saudi Arabia

19Osool Capital%198,6710.29%2122,629,657.000.35%593,610,851.250.35     اأ�سول املالية

 22Deutsche Securities Saudi%264,8740.16%227,759,359.000.12%504,031,244.850.30 دويت�سه لالأوراق املالية 
Arabia

25Jadwa Investment%243,2400.11%239,593,760.000.15%334,939,133.150.20جدوى لال�ستثمار 

 23Middle East Financial%214,1510.14%2420,267,022.000.31%329,908,799.150.20  �سركة ال�سرق الأو�سط لال�ستثمار املايل
Investment Company

30Al-Khair Capital Saudi Arabia%18700.00%2524,543,375.000.38%259,172,660.050.15   اخلر كابيتال ال�سعوديه

24Muscat Capital%253,4220.11%268,073,895.000.13%242,730,393.700.14  �سركة م�سقط املالية

   الإمارات دبي الوطني كابيتال ال�سعودية 
28Emirates NBD Capital KSA%281,5280.05%273,842,896.000.06%222,619,863.000.13املحدودة

27Arbah Capital%292,5930.09%283,232,764.000.05%197,789,535.400.12  اأرباح املالية

26The Investor for Securities%273,1060.10%294,663,475.000.07%160,209,197.000.10     �سركة امل�ستثمر لالأوراق املالية

29Audi Capital%301,2120.04%302,677,920.000.04%116,752,251.250.07 عودة كابيتال

167,504,207,824.506,456,383,282.003,006,368املجموع
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مؤشرات - المستثمرون حسب الجنسية

املتداولة  لالأ�سهم  الإجمالية  القيمة  بلغت 
اأكتوبر 2013م 83.75 مليار ريال،  خالل �سهر 
�سهر  تــــداولت  عــن   %27- ـــدره  ق بــاإنــخــفــا�ــس 

�سبتمرب من العام 2013.
امل�ستثمر • نوع 

»الأفراد«  71.10  �سراء  قيمة عمليات  • بلغت 
بلغت  فيما   ،)%84.90( �سعودي  ريال  مليار 
ريــال  مليار   74.79 الــبــيــع   عمليات  قيمة 

�سعودي )%89.30( 
»املوؤ�س�سات«   �ــســراء  عمليات  قيمة  بلغت   •

 ،)%12.62( �سعودي  ــال  ري مليار   10.57
فيما بلغت قيمة عمليات البيع   7.07 مليار 

ريال �سعودي )%8.44( 
 – »الأجــانــب  �ــســراء  عمليات  قيمة  بلغت   •
�سعودي  ريال  مليار   2.08 مبادلة«  اإتفاقيات 
البيع  عمليات  قيمة  بلغت  فيما   ،)%2.48(

1.89 مليار ريال �سعودي )%2.25( 
•  اجلن�سية

• بلغت قيمة عمليات �سراء »امل�ستثمر ال�سعودي« 
 ،)%94.07( �سعودي  ريــال  ــيــار  78.79مــل

فيما بلغت قيمة عمليات البيع 78.86 مليار 
ريال �سعودي )%94.16( 

• بلغت قيمة عمليات �سراء »امل�ستثمر اخلليجي«  
1.80 مليار ريال �سعودي )2.15 %(، فيما 
ريال  مليار  البيع  1.80  قيمة عمليات  بلغت 

�سعودي )%2.15( 
الأجنبي  »امل�ستثمر  �سراء  عمليات  قيمة  بلغت   •
– املقيم واإتفاقيات املبادلة« 3.16 مليار ريال 
عمليات  قيمة  بلغت  فيما   ،)%  3.78( �سعودي 

البيع 3.10 مليار ريال �سعودي )%3.70(.

إحصائيات التداول )تصنيف الجنسية و نوع المستثمر( - أكتوبر 2013

اإح�سائيات التداول ح�سب ت�سنيف اجلن�سية و نوع امل�ستثمر اأكتوبر 2013

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

اأجنبي
)اإتفاقية مبادلة(

2.4%

 موؤ�س�سات
10.5%  اأفراد

87.1%

قيمة الأ�سهم املتداولة )%( – اجلن�سية 

 �سعودي
94.1%

اأجنبي )مقيم و 
 اإتفاقية مبادلة(

3.7%

 خليجي
2.1%

عدد ال�سفقاتكمية الأ�سهم%قيمة الأ�سهمنوع امل�ستثمراجلن�سية

راء
�س

�سعودي
2,837,830,7091,339,871%69,866,987,72983.42اأفراد

239,857,31392,138%8,922,221,36410.65موؤ�س�سات

خليجي
5,987,0803,242%152,087,6340.18اأفراد

68,626,57710,811%1,647,064,5261.97موؤ�س�سات

40,624,79538,802%1,085,136,1271.30اأفراداأجنبي )مقيم(

35,265,16718,320%2,078,606,5322.48اأجنبي )اإتفاقية مبادلة(

3,228,191,6411,503,184%83,752,103,913100.00اإجمايل ال�سراء

يع
ب

�سعودي
2,969,200,7191,389,715%73,454,778,48787.70اأفراد

138,314,63042,565%5,404,703,1726.45موؤ�س�سات

خليجي
5,035,5222,790%129,883,5170.16اأفراد

38,714,12712,440%1,667,229,7501.99موؤ�س�سات

44,753,78537,671%1,207,674,3281.44اأفراداأجنبي )مقيم(

32,172,85818,003%1,887,834,6582.25اأجنبي )اإتفاقية مبادلة(

3,228,191,6411,503,184%83,752,103,911100.00اإجمايل البيع
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Sponsored by: 

اأداء موؤ�سرات القطاعات 

Performance of Sectoral Indices

Sectoral Indices

ن�سبة التغري  للعام حتي تاريخه  �سبتمرب - 2013 م اكتوبر - 2013 م

موؤ�سرات القطاعات

YTD Change % September - 2013 October - 2013

Banks & Financial Services 16.80% -2.08% 17,469.94 17,106.52 امل�سارف واخلدمات املالية

Petrochemical Industries 13.80% 5.39% 6,323.58 6,664.65 ال�سناعات البرتوكيماوية

Cement 18.05% -0.54% 7,196.15 7,157.18 الأ�سمنت

Retail 48.53% -1.49% 11,316.85 11,148.41 التجزئة

Energy & Utilities 2.72% 1.10% 4,866.93 4,920.28 الطاقة واملرافق اخلدمية

Agriculture & Food Indust. 32.36% 1.67% 8,580.19 8,723.25 الزراعة وال�سناعات الغذائية

Telecom. & Information  Tech. 18.39% 2.38% 2,503.11 2,562.77 الإت�سالت وتقنية املعلومات

Insurance -18.78% -1.63% 1,124.16 1,105.88 التاأمن

Multi-Investment 5.45% 5.94% 3,680.45 3,898.97 �سركات ال�ستثمار املتعدد

Industrial Investment 1.09% -0.80% 6,435.58 6,384.09 ال�ستثمار ال�سناعي

Building & Construction 23.44% 0.47% 3,464.94 3,481.18 الت�سييد والبناء

Real Estate Development 47.25% 2.95% 4,782.95 4,924.21 التطوير العقاري

Transport 8.40% 0.03% 5,272.50 5,274.04 النقل

Media & Publishing -15.20% -0.79% 2,486.99 2,467.44 العالم والن�سر

Hotel & Tourism 102.89% -0.02% 14,719.59 14,716.82 الفنادق وال�سياحة

املــوؤ�ــســر  ــق  اأغــل م   2013 اأكــتــوبــر  �سهر  نــهــايــة  يف 
م�ستوى  عند  )تـــداول(  ال�سعودية  املالية  لل�سوق  العام 
8،044.47 نقطة، مرتفعًا 79.56 نقطة 1(%) مقارنة 

بال�سهر ال�سابق. 
وبالن�سبة لأداء املوؤ�سر من بداية العام حتى تاريخه 
 1،243.25(  %18.28 قدره  ايجابيًا  عائدًا  حقق  فقد 
خالل  للموؤ�سر  اإغــالق  نقطة  اأعلى  كانت  وقــد  نقطة(. 
ال�سهر يف يوم 2013/10/24 م عند م�ستوى 8،170.75 

نقطة.
نهاية  يف  امل�سدرة  لالأ�سهم  ال�سوقية  القيمة  بلغت 

ما  اأي  ريــال  مليار   1،620.37 م،   2013 اأكتوبر  �سهر 
اإرتفاعًا  م�سجلة  اأمريكي،  دولر  مليار   432.09 يعادل 

بلغت ن�ســــبته 2.18% مقارنة بال�سهر ال�سابق.
ل�سهر  املتداولة  لالأ�سهم  الإجمالية  القيمة  بلغت 
اأكتوبر 2013 م، 83.75 مليار ريال اأي ما يعادل 22.33 
ن�ســــبته  بلغت  باإنخفا�س  وذلــك  اأمريكي  دولر  مليار 

26.79% عن ال�سهر ال�سابق.
اأكتوبر  ل�سهر  املتداولة*  الأ�سهم  اإجمايل عدد  وبلغ 
�سهم  مليار  �ســــهم مقابل 4.57  مليار  2013 م، 3.23 
مت تداولها خالل ال�سهر ال�سابق، وذلك باإنخفا�س بلغت 

ن�ســــبته %29.43.
�سهر  خــالل  املنفذة  ال�سفقات  عــدد  اإجمايل  اأمــا 
مقابـــل  �سفقة  مليون   1.50 بلغ  فقد  م،   2013 اأكتوبر 
�سبتمرب  �سهر  خــالل  تنفيذها  مت  �سفقة  مليون   2.21

2013 م، وذلك  باإنخفا�س بلغت ن�ســــبته %31.88.
اأكتوبر2013،18  اأيام التداول خالل �سهر  بلغ عدد 

يومًا 
 مقابل 20 يومًا خالل �سهر �سبتمرب 2013 م.

الفرتة. خالل  ال�سركات  اإجراءات  جلميع  • معدلة 

القيمة املتداولة لألسهم تبلغ   83.75مليار ريال 

 1.50 مليون صفقة تم تنفيذها خالل شهر أكتوبر 2013 م

Market Summary - Monthly
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تداول األسهم حسب القطاعات - أكتوبر 2013 م  

Sectoral Activities - October 2013

Sector
الن�سبة الى الإجمالى قيمه الأ�سهم املتداولة الن�سبه الى الإجمالى الن�سبه الى الإجمالى الأ�سهم املتداولة ال�سفقات املنفذة

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

Banks & F. Services 12.22% 10,235,817,467.15 14.66% 473,368,179 6.75% 101,457 امل�سارف واخلدمات املالية

Petrochemical Indust. 21.30% 17,837,950,228.65 18.36% 592,762,963 12.97% 194,917 ال�سناعات البرتوكيماوية

Cement 3.50% 2,929,308,404.15 2.61% 84,255,987 3.87% 58,238 الأ�سمنت

Retail 4.64% 3,889,225,423.05 2.37% 76,373,159 6.08% 91,362 التجزئة

Energy & Utilities 0.81% 679,978,213.00 1.47% 47,522,625 0.56% 8,451 الطاقة واملرافق اخلدمية

Agri. & Food Indust. 5.50% 4,610,514,610.70 3.80% 122,653,266 7.42% 111,538 الزراعة وال�سناعات الغذائية

Telecom. & Info. Tech. 6.47% 5,417,596,418.65 9.04% 291,857,815 4.02% 60,357 الإت�سالت وتقنية املعلومات

Insurance 12.96% 10,854,670,859.90 9.58% 309,248,381 24.01% 360,974 التاأمني

Multi-Investment 2.86% 2,392,303,621.80 4.17% 134,595,695 3.14% 47,191 �سركات ال�ستثمار املتعدد

Industrial Investment 6.29% 5,268,336,168.45 4.42% 142,698,171 7.27% 109,330 ال�ستثمار ال�سناعي

Building & Construction 4.54% 3,802,502,256.10 4.72% 152,384,050 6.00% 90,230 الت�سييد والبناء

Real Estate Development 12.22% 10,238,238,367.25 20.23% 653,184,557 9.69% 145,676 التطوير العقاري

Transport 3.24% 2,712,254,754.15 3.06% 98,708,417 4.13% 62,081 النقل

Media & Publishing 0.42% 347,625,135.05 0.29% 9,383,702 0.73% 10,938 العالم والن�سر

Hotel & Tourism 3.03% 2,535,781,984.20 1.21% 39,194,674 3.36% 50,444 الفنادق وال�سياحة

Total 100.00% 83,752,103,912.25 100.00% 3,228,191,641 100.00% 1,503,184 الإجمايل

مقارنة معلومات التداول عن �سهر اأكتوبر 2013 م مع �سهر �سبتمرب 2013 م                                                  

Comparing Trading Information for October 2013 with September 2013

Trading Information
ن�سبة التغري October   اأكتوبر October   اأكتوبر

معلومات التداول
% Change 2012 2013

Transactions -31.88% 2,206,515 1,503,184 عدد ال�سفقات املنفذة

* Shares Traded -29.43% 4,574,180,555 3,228,191,641 * عدد الأ�سهم املتداولة

Value Traded (SR) -26.79% 114,399,098,686.60 83,752,103,912.25 قيمة الأ�سهم املتداولة )ريال(

Number of Trading Days - 20 18   عدد اأيام التداول    

Daily Average of Transactions -24.31% 110,326 83,510 املتو�سط اليومي لعدد ال�سفقات املنفذة

* Daily Average of Shares Traded -21.58% 228,709,028 179,343,980 * املتو�سط اليومي لالأ�سهم املتداولة

Daily Average of Value (SR) -18.66% 5,719,954,934 4,652,894,662 املتو�سط اليومي لقيمة الأ�سهم املتداولة )ريال(

Market Capitalization (SR biln) 2.18% 1,585.81 1,620.37 القيمه ال�سوقيه لالأ�سهم امل�سدرة )مليار ريال (

Tadawul All Share Index (TASI) 1.00% 7,964.91 8,044.47 املوؤ�سر العام  )نقطة(

* Adjusted for all corporate actions معدلة جلميع اجراءات ال�سركات * 

مقارنة معلومات التداول عن �سهر اأكتوبر 2013 م مع �سهر اأكتوبر 2012 م

Comparing Trading Information for October 2013 with October 2012

Trading Information
ن�سبة التغري October   اأكتوبر October   اأكتوبر

معلومات التداول
% Change 2012 2013

Transactions -39.14% 2,469,774 1,503,184 عدد ال�سفقات املنفذة

* Shares Traded -2.16% 3,299,549,941 3,228,191,641 * عدد الأ�سهم املتداولة

Value Traded (SR) -6.97% 90,023,442,834.05 83,752,103,912.25 قيمة الأ�سهم املتداولة )ريال(

Number of Trading Days - 18 18   عدد اأيام التداول    

Daily Average of Transactions -39.14% 137,210 83,510 املتو�سط اليومي لعدد ال�سفقات املنفذة

* Daily Average of Shares Traded -2.16% 183,308,330 179,343,980 * املتو�سط اليومي لالأ�سهم املتداولة

Daily Average of Value (SR) -6.97% 5,001,302,380 4,652,894,662 املتو�سط اليومي لقيمة الأ�سهم املتداولة )ريال(

Market Capitalization (SR biln) 17.80% 1,375.50 1,620.37 القيمه ال�سوقيه لالأ�سهم امل�سدرة )مليار ريال (

Tadawul All Share Index (TASI) 18.46% 6,791.04 8,044.47 املوؤ�سر العام  )نقطة (

* Adjusted for all corporate actions معدلة جلميع اجراءات ال�سركات *

ملخص السوق - الشهري
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Top Five Active Stocks - October 2013

By number of transactions من حيث عدد ال�سفقات

Company
ن�سبة ال�سركة من اجمايل ال�سوق ن�سبة ال�سركة من القطاع  عدد ال�سفقات

ال�سركة
% To Market % To Sector Transactions

SABIC 4.44% 34.22% 66,710 �سابك

Alinma 3.57% 52.92% 53,687 الإمناء

JaziraTakaful 3.27% 13.62% 49,178 جزيرة تكافل

Mubarrad 2.48% 59.97% 37,229 مربد

WAFA Insurance 2.42% 10.07% 36,357 وفا للتاأمن

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

Company
ن�سبة ال�سركة من اجمايل ال�سوق ن�سبة ال�سركة من القطاع ال�سهم املتداولة 

ال�سركة
% To Market % To Sector Shares Traded

Alinma 11.55% 78.77% 372,857,325 الإمناء

Dar Al Arkan 7.49% 37.01% 241,729,656 دار الركان

Saudi Kayan 6.90% 37.58% 222,737,292 كيان ال�سعودية

ZAIN KSA 6.79% 75.10% 219,178,927 زين ال�سعودية

Emaar E .C 6.09% 30.09% 196,543,397 اإعمار

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

Company
ن�سبة ال�سركة من اجمايل ال�سوق ن�سبة ال�سركة من القطاع قيمة ال�سهم املتداولة

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

SABIC 10.07% 47.27% 8,431,508,633 �سابك

Alinma 6.32% 51.67% 5,289,242,238 الإمناء

Saudi Kayan 3.48% 16.36% 2,918,216,753 كيان ال�سعودية

Al Rajhi 3.29% 26.92% 2,755,209,448 الراجحي

Dar Al Arkan 2.86% 23.40% 2,395,778,630 دار الأركان

Market Summary - Monthly
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 Market Activity - October 2013    تداول الأ�سهم - اأكتوبر 2013 م

Banks & Financial Services
قيمة ال�سهم املتداوله ال�سهم املتداوله   ال�سفقات املنفذه

امل�سارف واخلدمات املالية
Value Traded Volume Traded Transactions

Riyad 240,565,853.90 8,644,132 2,383 الريا�س

AlJazira 553,834,273.30 17,218,296 7,529 اجلزيرة

Saudi Investment 57,477,261.55 2,345,672 1,014 ا�ستثمار

Saudi Hollandi 127,275,880.50 3,262,509 1,041 ال�سعودي الهولندي

Saudi Fransi 242,560,125.10 7,106,613 1,795 ال�سعودي الفرن�سي

SABB 138,236,244.50 3,511,248 1,486 �سـاب

Arab National 120,799,627.80 3,992,385 1,875 العربي الوطني

SAMBA 373,579,013.75 7,296,528 2,930 �سامبا

Al Rajhi 2,755,209,448.00 36,498,810 20,794 الراجحي

AL Bilad 337,037,500.60 10,634,661 6,923 البالد

Alinma 5,289,242,238.15 372,857,325 53,687 الإمناء

Total 10,235,817,467.15 473,368,179 101,457 اجمايل القطاع

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

ال�سناعات البرتوكيماوية 
Value Traded Volume Traded Transactions

CHEMANOL 341,008,097.00 25,913,790 8,743 كيمانول

Petrochem 401,816,812.00 17,850,434 5,570 برتوكيم

SABIC 8,431,508,632.75 84,375,153 66,710 �سابك

SAFCO 367,532,272.75 2,511,594 3,242 �سافكو

Industrialization 766,762,814.20 27,431,765 7,255 الت�سنيع

Alujain 762,359,435.30 39,152,497 15,860 اللجن

Nama Chemicals 475,462,110.30 38,686,627 10,855 مناء للكيماويات

SIIG 446,193,420.80 15,862,115 5,105 املجموعة ال�سعودية

Sahara Petrochemical 1,002,019,427.45 58,172,473 13,073 ال�سحراء للبرتوكيماويات

YANSAB 769,591,167.00 11,938,380 8,132 ين�ساب

Sipchem 329,274,843.00 12,762,937 5,713 �سبكيم العاملية

Advanced 473,352,375.20 12,964,199 7,514 املتقدمة

Saudi Kayan 2,918,216,753.25 222,737,292 28,936 كيان ال�سعودية

Petro Rabigh 352,852,067.65 22,403,707 8,209 برتو رابغ

Total 17,837,950,228.65 592,762,963 194,917 اجمايل القطاع

Cement
قيمة ال�سهم املتداوله ال�سهم املتداوله   ال�سفقات املنفذه

ال�سمنت
Value Traded Volume Traded Transactions

HCC 164,168,855.70 7,459,624 4,564 اأ�سمنت حائل

Najran Cement 253,731,111.70 9,794,093 6,103 اأ�سمنت جنران

City Cement 243,446,898.85 9,922,673 7,966 ا�سمنت املدينة

Northern Cement 542,062,704.70 23,754,147 13,691 اأ�سمنت ال�سمالية

Arab Cement 620,373,126.00 8,848,601 9,103 ال�سمنت العربية

Yamamah Cement 230,125,090.50 4,308,026 2,492 ا�سمنت اليمامة

Saudi Cement 135,239,462.00 1,258,385 1,229 ا�سمنت ال�سعوديه

Qassim Cement 108,277,538.50 1,282,076 1,520 ا�سمنت الق�سيم

Southern Cement 59,757,531.75 553,361 825 ا�سمنت اجلنوبيه

Yanbu Cement 184,198,683.50 2,553,851 2,269 ا�سمنت ينبع

Eastern Cement 136,591,616.75 2,349,446 1,667 ا�سمنت ال�سرقية

Tabuk Cement 67,741,327.90 2,342,054 1,674 ا�سمنت تبوك

Jouf Cement 183,594,456.30 9,829,650 5,135 ا�سمنت اجلوف

Total 2,929,308,404.15 84,255,987 58,238 اجمايل القطاع

Retail
قيمة ال�سهم املتداوله ال�سهم املتداوله   ال�سفقات املنفذه

التجزئة
Value Traded Volume Traded Transactions

A. Othaim Market 282,395,351.00 2,125,711 4,739 اأ�سواق ع العثيم

Mouwasat 169,924,967.50 2,001,838 3,547 املوا�ساة

Extra 368,812,287.25 3,355,443 8,626 اإك�سرتا

Dallah Health 274,867,987.25 4,364,175 4,810 دله ال�سحية
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Retail
قيمة ال�سهم املتداوله ال�سهم املتداوله   ال�سفقات املنفذه

التجزئة
Value Traded Volume Traded Transactions

Care 301,464,293.50 5,581,410 8,148 رعاية

SASCO 225,229,031.30 10,770,256 7,093 �سا�سكو

Thim›ar 571,894,685.20 17,027,979 17,967 ثمار

Fitaihi Group 206,095,796.00 13,367,280 5,284 جمموعة فتيحي

Jarir 333,997,405.25 1,408,605 5,904 جرير

Aldrees 237,697,837.00 5,298,400 6,216 الدري�س

AlHokair 682,160,386.00 5,125,176 11,748 احلكر

Alkhaleej Trng 234,685,395.80 5,946,886 7,280 اخلليج للتدريب

Total 3,889,225,423.05 76,373,159 91,362 اجمايل القطاع

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

الطاقة واملرافق اخلدمية
Value Traded Volume Traded Transactions

Gas & Industrialization 107,665,214.40 4,596,366 3,147 الغاز والت�سنيع

Saudi Electricity 572,312,998.60 42,926,259 5,304 كهرباء ال�سعودية

Total 679,978,213.00 47,522,625 8,451 اجمايل القطاع

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

الزراعة وال�سناعات الغذائية
Value Traded Volume Traded Transactions

SAVOLA Group 410,435,180.00 7,495,616 5,704 جمموعة �سافول

Food 665,926,099.60 21,098,008 17,936 الغذائية

SADAFCO 84,476,752.00 913,348 2,415 �سدافكو

Almarai 453,882,020.75 8,264,907 8,944 املراعي

Anaam Holding 148,604,218.10 4,653,937 5,804 اأنعام القاب�سة

H B 188,727,567.50 2,972,661 5,206 حلواين اإخوان

Herfy Foods 181,320,116.00 1,526,028 4,645 هريف لالأغذية

Catering 226,758,672.25 1,783,354 3,780 التموين

NADEC 236,223,330.30 8,262,995 5,497 نادك

Qassim Agriculture 293,540,735.10 20,867,550 8,961 الق�سيم الزراعيه

Tabuk Agriculture 349,923,764.60 9,679,892 10,060 تبوك الزراعيه

Saudi Fisheries 345,555,088.10 11,677,818 11,008 الأ�سماك

Sharqiya Dev Co 553,068,111.75 8,406,375 9,502 ال�سرقية للتنمية

Jouff Agriculture 323,702,829.25 5,863,980 8,188 اجلوف الزراعيه

* Bishah Agriculture 0.00 0 0 * بي�سة الزراعيه

Jazan Development 148,370,125.40 9,186,797 3,888 جازان للتنمية

Total 4,610,514,610.70 122,653,266 111,538 اجمايل القطاع

 Telecomm. & Information
Technology

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

Value Traded Volume Traded Transactions

STC 1,430,646,612.50 31,123,118 9,857 الت�سالت

Etihad Etisalat 1,597,493,187.25 19,146,612 9,804 احتاد ات�سالت

ZAIN KSA 2,074,738,533.05 219,178,927 29,832 زين ال�سعودية

 Atheeb Telecom 314,718,085.85 22,409,158 10,864 عذيب لالت�سالت

*Almutakamela 0.00 0 0 * املتكاملة

Total 5,417,596,418.65 291,857,815 60,357 اجمايل القطاع

Insurance
قيمة ال�سهم املتداوله ال�سهم املتداوله   ال�سفقات املنفذه

التاأمني
Value Traded Volume Traded Transactions

Tawuniya 129,204,554.30 3,829,331 3,441 التعاونية

JaziraTakaful 1,762,377,135.25 31,155,531 49,178 جزيرة تكافل

Malath Insurance 163,809,410.65 8,498,248 5,725 مالذ للتاأمن

MEDGULF 532,123,368.20 19,272,904 11,383 ميدغلف للتاأمن

ALLIANZ SF 413,360,702.25 5,494,111 11,470 األيانز اإ�س اإف

SALAMA 227,907,949.40 5,007,292 6,797 �سالمة

Walaa Insurance 181,569,751.35 7,316,030 7,684 ولء للتاأمن

Arabian Shield 270,531,625.80 7,780,626 10,097 الدرع العربي

SABB Takaful 221,449,266.70 6,682,572 7,019 �ساب تكافل
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Insurance
قيمة اال�سهم املتداوله اال�سهم املتداوله   ال�سفقات املنفذه

التاأمني
Value Traded Volume Traded Transactions

SANAD 159,316,729.30 6,922,982 6,819 �سند

SAICO 192,513,526.85 3,935,877 7,195 �سايكو

WAFA Insurance 942,062,921.50 12,528,851 36,357 وفاء للتاأمني

Gulf Union 227,250,766.85 10,124,363 8,413 احتاد اخلليج

ATC 185,321,376.80 3,650,837 6,434 الأهلي للتكافل

Al - Ahlia 248,602,597.00 5,437,045 8,210 الأهلية

ACIG 535,186,285.80 19,594,887 20,111 اأ�سيج

AICC 179,033,717.35 7,279,778 6,727 التاأمني العربية

Trade Union 125,754,185.90 5,209,335 4,243 الحتاد التجاري

Sagr Insurance 211,042,859.00 8,373,037 5,943 ال�سقر للتاأمني

U C A 128,236,871.55 5,531,439 5,097 املتحدة للتاأمني

Saudi Re 361,413,573.65 34,971,221 8,586 الإعادة ال�سعودية

Bupa Arabia 696,292,250.70 20,164,112 22,303 بوبا العربية

Weqaya Takaful 416,852,393.90 13,648,224 14,809 وقاية للتكافل

Al Rajhi Takaful 139,389,531.10 3,145,637 4,742 تكافل الراجحي

ACE 164,494,965.25 2,654,311 5,296 اي�س

AXA - Cooperative 288,124,474.60 7,921,761 10,102 اك�سا - التعاونية

Gulf General 128,446,125.60 3,227,761 5,654 اخلليجية العامة

Buruj 281,068,917.70 6,157,380 11,327 بروج

Al Alamiya 163,398,823.60 3,499,927 5,727 العاملية

Solidarity 329,774,645.75 13,125,959 11,520 �سوليدرتي تكافل

Wataniya 224,193,889.75 2,512,993 8,857 الوطنية

Amana Insurance 116,552,492.70 3,678,323 6,178 امانة للتامني

 Enaya 232,341,300.80 6,676,755 8,400 عناية

 .Alinma Tokio M 275,671,873.00 4,238,941 9,130 الإمناء طوكيو م

Total 10,854,670,859.90 309,248,381 360,974 اجمايل القطاع

Multi- Investment
قيمة اال�سهم املتداوله اال�سهم املتداوله   ال�سفقات املنفذه

�سركات اال�ستثمار املتعدد
Value Traded Volume Traded Transactions

SARCO 134,576,026.75 2,300,726 3,686 امل�سايف

Saudi Advanced 300,798,720.50 18,040,800 7,329 املتطورة

.Al Ahsa for Dev 445,174,009.55 30,125,537 9,735 الح�ساء للتنميه

SISCO 539,860,631.10 35,800,384 9,063 �سي�سكو

Assir 440,674,345.00 21,671,571 9,764 ع�سري

Al Baha * 0.00 0 0 * الباحة

kingdom 531,219,888.90 26,656,677 7,614 اململكة

Total 2,392,303,621.80 134,595,695 47,191 اجمايل القطاع

Industrial Investment
قيمة اال�سهم املتداوله اال�سهم املتداوله   ال�سفقات املنفذه

اال�ستثمار ال�سناعي
Value Traded Volume Traded Transactions

 Takween 233,943,824.90 6,014,721 6,101 تكوين

BCI 362,374,034.90 10,903,885 8,139 بى �سى اآى

MA›ADEN 593,202,071.60 21,152,528 10,412 معادن

Astra Indust 313,338,153.90 6,771,354 6,263 اأ�سرتا ال�سناعية

ALSorayai 353,063,193.45 17,114,714 9,016 جمموعة ال�سريع

Shaker 415,892,260.75 5,087,844 6,504 �ساكر

 Pharmaceutical 216,523,769.00 3,927,337 3,253 الدوائية

Glass 487,201,592.90 16,708,119 12,575 زجاج

FIPCO 779,496,403.95 14,975,376 13,383 فيبكو

Maadaniyah 324,098,224.40 10,722,354 8,275 معدنية

Saudi Chemical 256,484,013.10 5,333,665 2,526 الكيميائيه ال�سعوديه

SPM 455,431,703.90 13,372,069 10,292 �سناعة الورق

AlAbdullatif 141,202,309.90 3,220,561 3,914 العبداللطيف

Saudi Export 336,084,611.80 7,393,644 8,677 ال�سادرات

Total 5,268,336,168.45 142,698,171.00 109,330.00 اجمايل القطاع
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Building & Construction
قيمة اال�سهم املتداوله اال�سهم املتداوله   ال�سفقات املنفذه

الت�سييد والبناء
Value Traded Volume Traded Transactions

ASLAK 275,324,294.20 7,074,051 5,766 اأ�سالك

MMG * 0.00 0 0 * جمموعة املعجل

SSP 116,658,974.00 3,908,049 2,681 الأنابيب ال�سعودية

ALKHODARI 266,256,493.60 6,822,990 8,313 اخل�سري

Ceramic 354,294,151.75 2,918,001 5,198 اخلزف

Gypsum 300,705,127.10 9,463,854 7,787 اجلب�س

Cables 128,555,693.85 10,596,653 4,185 الكابالت

Saudi Industrial 347,337,327.55 21,419,935 8,194 �سدق

Amiantit 413,031,246.90 29,188,048 6,124 اميانتيت

Pipes 270,217,686.65 12,405,379 7,528 اأنابيب

Zamil Industrial 154,332,526.80 3,229,001 3,775 الزامل لل�سناعة

AL Babtain 443,037,119.30 13,203,428 10,734 البابطني

SVCP 123,879,969.50 1,656,083 3,028 الفخارية

MESC 328,956,876.45 24,730,932 9,345 م�سك

Red Sea 279,914,768.45 5,767,646 7,572 البحر الأحمر

Total 3,802,502,256.10 152,384,050 90,230 اجمايل القطاع

Real Estate Development
قيمة اال�سهم املتداوله اال�سهم املتداوله   ال�سفقات املنفذه

التطوير العقاري
Value Traded Volume Traded Transactions

Real Estate 332,114,026.80 10,434,043 6,449 العقارية

Taiba 1,317,637,045.80 29,933,993 25,608 طيبة لال�ستثمار

Makkah 238,542,216.75 3,516,615 4,519 مكة لالن�ساء

Arriyadh Development 873,019,498.35 34,430,114 11,749 التعمري

Emaar E .C 2,347,321,605.90 196,543,397 31,630 اإعمار

Jabal Omar 1,218,863,203.40 39,190,833 18,193 جبل عمر

Dar Al Arkan 2,395,778,630.15 241,729,656 27,237 دار الأركان

KEC 1,514,962,140.10 97,405,906 20,291 مدينة املعرفة

Total 10,238,238,367.25 653,184,557 145,676 اجمايل القطاع

Transport
قيمة اال�سهم املتداوله اال�سهم املتداوله   ال�سفقات املنفذه

النقل
Value Traded Volume Traded Transactions

Bahri 326,344,581.65 15,110,569 5,108 البحري

SAPTCO 876,376,644.50 41,120,648 16,720 النقل اجلماعي

Mubarrad 1,365,870,327.00 40,436,757 37,229 مربد

Budget Saudi 143,663,201.00 2,040,443 3,024 بدجت ال�سعودية

Total 2,712,254,754.15 98,708,417 62,081 اجمايل القطاع

Media and Publishing
قيمة اال�سهم املتداوله اال�سهم املتداوله   ال�سفقات املنفذه

االعالم والن�سر
Value Traded Volume Traded Transactions

Tihama 188,769,421 2,005,907 4,521 تهامه لالعالن

SRMG 57,371,113 2,893,181 2,551 الأبحاث و الت�سويق

SPPC 101,484,601 4,484,614 3,866 طباعة وتغليف

Total 347,625,135.05 9,383,702 10,938 اجمايل القطاع

Hotel & Tourism
قيمة اال�سهم املتداوله اال�سهم املتداوله   ال�سفقات املنفذه

الفنادق وال�سياحة
Value Traded Volume Traded Transactions

ALTAYYAR 993,366,745.50 10,498,725 13,612 الطيار

Hotels 763,931,027.20 20,877,872 17,589 الفنادق

Shams 778,484,211.50 7,818,077 19,243 �سم�س

Total 2,535,781,984.20 39,194,674 50,444 اجمايل القطاع

Market 83,752,103,912.25 3,228,191,641 1,503,184 اجمايل ال�سوق

* Suspended. * معلقة من التداول.
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FINANCIAL INDICATORS - 31/10/2013 املوؤ�سرات املالية الرئي�سية - 2013/10/31 م

Company
Close  Price Book Value 

(SR) P/B Value EPS (SR) P/E Ratio Issued Shares 
(mn)

Market Cap. 
(mn)

Shareholders` 
Equity (mn)

Net Income 
(mn)

ال�سركة
�سعر الإغالق القيمه الدفرتيه

ال�سعر/القيمه 
الدفرتيه

العائد على 
ال�سهم

ال�سعر للعائد
الأ�سهم امل�سدره 

)مليون(
القيمه ال�سوقيه 

)مليون(
حقوق امل�ساهمني 

)مليون(
�سايف الدخل 

)مليون(

Riyad 28.20 21.08 1.34 2.38 11.85 1,500.000 42,300.00 31,625.76 3,569.02 الريا�س

AlJazira 32.90 17.93 1.84 1.80 18.29 300.000 9,870.00 5,377.96 539.52 اجلزيرة

Saudi Investment 24.60 17.21 1.43 2.02 12.17 550.000 13,530.00 9,466.60 1,112.09 ا�ستثمار

Saudi Hollandi 39.00 21.64 1.80 3.41 11.45 396.900 15,479.10 8,589.03 1,351.69 ال�سعودي الهولندي

Saudi Fransi 32.20 25.44 1.27 3.23 9.98 904.018 29,109.38 22,994.41 2,915.88 ال�سعودي الفرن�سي

SABB 39.00 20.98 1.86 3.42 11.39 1,000.000 39,000.00 20,978.75 3,423.70 �سـاب

Arab National 29.30 21.45 1.37 2.82 10.40 850.000 24,905.00 18,228.25 2,394.35 العربي الوطني

SAMBA 49.80 36.77 1.35 4.85 10.28 900.000 44,820.00 33,093.35 4,361.66 �سامبا

Al Rajhi 73.00 24.92 2.93 5.30 13.76 1,500.000 109,500.00 37,387.14 7,955.09 الراجحي

AL Bilad 31.20 11.72 2.66 1.49 20.97 400.000 12,480.00 4,689.83 595.21 البالد

Alinma 14.20 11.42 1.24 0.58 24.61 1,500.000 21,300.00 17,126.94 865.67 الإمناء

Total Banks & Financial 
Services Sector - 21.38 1.73 2.97 12.46 9,800.918 362,293.48 209,558.01 29,083.88 اإجمايل قطاع امل�سارف واخلدمات املالية

CHEMANOL 13.25 12.66 1.05 0.45 29.34 120.600 1,597.95 1,526.22 54.46 كيمانول

Petrochem 23.60 8.74 2.70 -0.81 (M)  (س) 480.000 11,328.00 4,196.44 -389.43 برتوكيم

SABIC 99.75 49.81 2.00 8.25 12.09 3,000.000 299,250.00 149,444.62 24,749.55 �سابك

SAFCO 147.75 25.68 5.75 11.76 12.56 333.333 49,249.95 8,559.57 3,919.84 �سافكو

Industrialization 27.40 16.69 1.64 1.97 13.91 668.914 18,328.25 11,165.22 1,317.84 الت�سنيع

Alujain 19.35 9.39 2.06 0.67 28.76 69.200 1,339.02 649.62 46.56 اللجن

Nama Chemicals 12.10 10.70 1.13 -0.201 (M)  (س) 128.520 1,555.09 1,374.73 -25.90 مناء للكيماويات

SIIG 30.10 13.13 2.29 1.19 25.35 450.000 13,545.00 5,907.93 534.33 املجموعة ال�سعودية

Sahara Petrochemical 17.90 12.45 1.44 0.82 21.80 438.795 7,854.43 5,463.73 360.34 ال�سحراء للبرتوكيماويات

YANSAB 64.75 24.42 2.65 4.29 15.09 562.500 36,421.88 13,736.27 2,414.08 ين�ساب

Sipchem 26.40 15.31 1.72 1.51 17.54 366.667 9,680.00 5,612.25 551.96 �سبكيم العاملية

Advanced 39.50 11.96 3.30 2.877 13.73 163.995 6,477.80 1,962.15 471.88 املتقدمة

Saudi Kayan 13.55 9.36 1.45 -0.51 (M)  (س) 1,500.000 20,325.00 14,046.93 -765.93 كيان ال�سعودية

Petro Rabigh 15.95 8.75 1.82 -0.48 (M)  (س) 876.000 13,972.20 7,666.43 -417.39 برتو رابغ

Total Petrochemical Industries 
Sector - 25.26 2.12 3.58 12.89 9,158.524 490,924.57 231,312.12 32,822.18 اإجمايل قطاع ال�سناعات البرتوكيماوية

HCC 22.00 9.36 2.35 -0.07 (M)  (س) 97.900 2,153.80 915.90 -7.24 اأ�سمنت حائل

Najran Cement 25.90 11.05 2.34 1.45 17.88 170.000 4,403.00 1,877.67 246.23 اأ�سمنت جنران

City Cement 24.90 11.10 2.24 1.10 22.73 189.200 4,711.08 2,099.50 207.27 اأ�سمنت املدينة

Northern Cement 23.00 12.76 1.80 0.88 26.17 180.000 4,140.00 2,296.54 158.21 اأ�سمنت ال�سمالية

Arab Cement 68.50 38.10 1.80 5.59 12.25 80.000 5,480.00 3,047.99 447.50 ال�سمنت العربية

Yamamah Cement 53.50 17.49 3.06 4.32 12.38 202.500 10,833.75 3,542.72 874.88 ا�سمنت اليمامة

Saudi Cement 108.75 17.86 6.09 7.42 14.66 153.000 16,638.75 2,732.09 1,134.62 ا�سمنت ال�سعوديه

Qassim Cement 85.50 22.16 3.86 6.53 13.08 90.000 7,695.00 1,994.25 588.15 ا�سمنت الق�سيم

Southern Cement 106.50 19.60 5.43 7.29 14.62 140.000 14,910.00 2,743.40 1,020.11 ا�سمنت اجلنوبيه

Yanbu Cement 71.50 20.93 3.42 5.60 12.77 157.500 11,261.25 3,296.18 881.57 ا�سمنت ينبع

Eastern Cement 58.50 24.74 2.36 4.38 13.36 86.000 5,031.00 2,127.48 376.71 ا�سمنت ال�سرقية

Tabuk Cement 28.40 13.44 2.11 2.09 13.58 90.000 2,556.00 1,209.52 188.24 ا�سمنت تبوك

Jouf Cement 18.35 10.49 1.75 0.65 28.11 130.000 2,385.50 1,364.20 84.87 ا�سمنت اجلوف

Total Cement Sector - 16.56 3.15 3.51 14.50 1,766.100 92,199.13 29,247.43 6,201.10 اإجمايل قطاع الأ�سمنت

A. Othaim Market 133.25 30.82 4.32 8.08 16.50 22.500 2,998.13 693.47 181.69 ا�سواق ع العثيم

Mouwasat 86.25 15.91 5.42 3.69 23.35 50.000 4,312.50 795.40 184.67 املوا�ساة

Extra 103.25 16.34 6.32 5.53 18.66 30.000 3,097.50 490.24 165.96 اإك�سرتا

Dallah Health 62.50 23.58 2.65 2.63 23.80 47.200 2,950.00 1,112.89 123.97 دله ال�سحية
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Company
Close  Price Book Value 

(SR) P/B Value EPS (SR) P/E Ratio Issued Shares 
(mn)

Market Cap. 
(mn)

Shareholders` 
Equity (mn)

Net Income 
(mn)

ال�سركة
�سعر الإغالق القيمه الدفرتيه

ال�سعر/القيمه 
الدفرتيه

العائد على 
ال�سهم

ال�سعر للعائد
الأ�سهم امل�سدره 

)مليون(
القيمه ال�سوقيه 

)مليون(
حقوق امل�ساهمني 

)مليون(
�سايف الدخل 

)مليون(

Care 53.25 17.24 3.09 2.23 23.93 44.850 2,388.26 773.00 99.79 رعاية

SASCO 21.40 15.38 1.39 0.64 33.48 45.000 963.00 691.94 28.77 خدمات ال�سيارات

Thim›ar 35.30 4.70 7.51 0.69 51.53 10.000 353.00 46.99 6.85 ثمار

Fitaihi Group 15.45 11.65 1.33 0.90 17.24 55.000 849.75 640.97 49.29 جمموعة فتيحي

Jarir 233.75 17.97 13.00 10.09 23.16 60.000 14,025.00 1,078.46 605.68 جرير

Aldrees 44.10 15.58 2.83 3.21 13.73 30.000 1,323.00 467.30 96.35 الدري�س

AlHokair 123.50 18.83 6.56 6.32 19.53 105.000 12,967.50 1,977.07 663.97  احلكر 

Alkhaleej Trng 39.60 12.64 3.13 2.21 17.92 30.000 1,188.00 379.27 66.28 اخلليج للتدريب

Total Retail Sector - 17.27 5.18 4.29 20.86 529.550 47,415.64 9,146.99 2,273.27 اإجمايل قطاع التجزئة

Gas & Industrialization 23.85 14.55 1.64 2.00 11.92 75.000 1,788.75 1,091.07 150.04 الغاز والت�سنيع

Saudi Electricity 13.40 13.04 1.03 0.63 21.22 4,166.594 55,832.36 54,327.62 2,630.61 كهرباء ال�سعودية

Total Energy & Utilities Sector - 13.07 1.04 0.66 20.72 4,241.594 57,621.11 55,418.69 2,780.65 اإجمايل قطاع الطاقة واملرافق اخلدمية

SAVOLA Group 55.25 16.21 3.41 3.00 18.40 500.000 27,625.00 8,104.31 1,501.55 جمموعة �سافول

Food 32.30 10.81 2.99 0.29 112.96 20.000 646.00 216.19 5.72 الغذائية

SADAFCO 92.00 24.11 3.82 5.11 18.01 32.500 2,990.00 783.49 166.06  �سدافكو

Almarai 56.00 12.76 4.39 2.45 22.82 600.000 33,600.00 7,658.29 1,472.31 املراعي

Anaam Holding 31.60 10.70 2.95 -0.30 (M)  (س) 19.600 619.36 209.67 -5.85 اأنعام القاب�سة

H B 62.50 18.91 3.30 3.46 18.05 28.571 1,785.71 540.37 98.95 حلواين اإخوان

Herfy Foods 111.75 17.12 6.53 5.73 19.52 33.000 3,687.75 564.85 188.94 هريف لالأغذية

Catering 129.75 13.71 9.46 6.67 19.46 82.000 10,639.50 1,124.55 546.74 التموين

NADEC 28.20 18.41 1.53 1.66 17.03 60.000 1,692.00 1,104.58 99.33 نادك

Qassim Agriculture 14.10 7.08 1.99 -0.33 (M)  (س) 50.000 705.00 354.11 -16.74 الق�سيم الزراعيه

Tabuk Agriculture 35.90 18.54 1.94 0.49 73.31 20.000 718.00 370.88 9.79 تبوك الزراعيه

Saudi Fisheries 29.30 6.12 4.79 -0.87 (M)  (س) 53.538 1,568.65 327.83 -46.45 الأ�سماك

Sharqiya Dev Co 66.50 8.52 7.81 -0.89 (M)  (س) 7.500 498.75 63.87 -6.68 ال�سرقية للتنمية

Jouff Agriculture 54.25 25.15 2.16 4.25 12.77 25.000 1,356.25 628.83 106.21 اجلوف الزراعيه

Bishah Agriculture* 69.75 - - - - 5.000 348.75 - -  بي�سة الزراعيه *

Jazan Development 16.15 12.98 1.24 2.96 5.46 50.000 807.50 649.16 148.03 جازان للتنمية

Total Agriculture & Food 
Industries - 14.31 3.93 2.69 19.70 1,586.709 89,288.22 22,700.96 4,267.91 اإجمايل قطاع الزراعة وال�سناعات الغذائية

STC 48.80 25.99 1.88 2.70 18.07 2,000.000 97,600.00 51,971.96 5,400.55 الت�سالت

Etihad Etisalat 84.25 28.68 2.94 8.23 10.23 770.000 64,872.50 22,085.46 6,339.63 احتاد ات�سالت

Zain KSA 9.15 7.11 1.29 -1.58 (M)  (س) 1,080.100 9,882.92 7,683.51 -1,704.14 زين ال�سعودية 

Atheeb Telecom 14.05 - - -1.86 (M)  (س) 157.500 2,212.88 832.70 -292.48 عذيب لالت�سالت

Almutakamela* 24.30 - - - - 100.000 2,430.00 - - * املتكاملة

Total Telecomm. & Information 
Tech. Sector - 20.10 2.14 2.37 13.84 4,107.600 176,998.29 82,573.63 9,743.56 اإجمايل قطاع الت�سالت وتقنية املعلومات

Tawuniya 32.90 20.75 1.59 1.68 19.55 100.000 3,290.00 2,074.50 168.32 التعاونية

Jazira Takaful 55.50 10.00 5.55 - - 35.000 1,942.50 350.00 - جزيرة تكافل

Malath Insurance 19.10 9.99 1.91 -0.53 (M)  (س) 30.000 573.00 299.83 -15.92 مالذ للتاأمن

MEDGULF 29.10 12.26 2.37 2.11 13.78 100.000 2,910.00 1,226.32 211.15 ميدغلف للتاأمن

ALLIANZE SF 75.00 8.47 8.85 0.64 117.11 20.000 1,500.00 169.50 12.81 األيانز اإ�س اإف

SALAMA 45.60 5.77 7.90 -1.72 (M)  (س) 10.000 456.00 57.73 -17.16 �سالمة

Walaa Insurance 24.95 9.39 2.66 0.814 30.66 20.000 499.00 187.76 16.28 ولء للتاأمن

Arabian Shield 34.70 11.75 2.95 0.33 104.20 20.000 694.00 235.01 6.66 الدرع العربي

SABB Takaful 32.90 9.97 3.30 0.44 74.45 34.000 1,118.60 338.95 15.03 �ساب تكافل

SANAD 22.60 4.50 5.03 -0.29 (M)  (س) 20.000 452.00 89.95 -5.74 �سند

SAICO 48.10 7.03 6.84 0.01 3787.40 10.000 481.00 70.30 0.13 �سايكو

51
العدد 85 - نوفمبر 2013م



ب�����رع�����اي�����ة ملخص السوق - الشهري

Company
Close  Price Book Value 

(SR) P/B Value EPS (SR) P/E Ratio Issued Shares 
(mn)

Market Cap. 
(mn)

Shareholders` 
Equity (mn)

Net Income 
(mn)

ال�سركة
�سعر الإغالق القيمه الدفرتيه

ال�سعر/القيمه 
الدفرتيه

العائد على 
ال�سهم

ال�سعر للعائد
الأ�سهم امل�سدره 

)مليون(
القيمه ال�سوقيه 

)مليون(
حقوق امل�ساهمني 

)مليون(
�سايف الدخل 

)مليون(

WAFA Insurance 72.25 3.62 19.93 -0.44 (M)  (س) 10.000 722.50 36.24 -4.41 وفا للتاأمن

Gulf Union 22.95 6.34 3.62 -0.153 (M)  (س) 22.000 504.90 139.58 -3.37 اإحتاد اخلليج

ATC 51.25 8.29 6.18 0.42 121.19 16.667 854.17 138.24 7.05 الأهلي للتكافل

Al - Ahlia 45.50 4.48 10.16 1.25 36.29 10.000 455.00 44.77 12.54 الأهلية

ACIG 28.10 4.67 6.02 -0.67 (M)  (س) 20.000 562.00 93.43 -13.42 اأ�سيج

AICC 23.35 5.06 4.61 -4.06 (M)  (س) 20.000 467.00 101.21 -81.28 التاأمن العربية

Trade Union 24.15 11.83 2.04 1.15 21.03 27.500 664.13 325.26 31.58 الحتاد التجاري

Sagr Insurnce 25.90 12.37 2.09 1.60 16.18 25.000 647.50 309.26 40.01 ال�سقر للتاأمن

U C A 22.90 12.17 1.88 2.03 11.30 28.000 641.20 340.63 56.77 املتحدة للتاأمن

Saudi Re 10.20 9.42 1.08 0.315 32.35 100.000 1,020.00 942.01 31.53 الإعادة ال�سعودية

Bupa Arabia 33.50 14.33 2.34 2.72 12.31 40.000 1,340.00 573.20 108.83 بوبا العربية

Weqaya Takaful 29.90 6.38 4.68 0.51 58.79 20.000 598.00 127.69 10.17 وقاية للتكافل

Al Rajhi Takaful 44.70 4.52 9.88 -0.68 (M)  (س) 20.000 894.00 90.45 -13.59 تكافل الراجحي 

ACE 61.75 16.97 3.64 2.39 25.81 10.000 617.50 169.73 23.93 اي�س

AXA - Cooperative 36.50 9.23 3.95 0.52 69.98 20.000 730.00 184.67 10.43 اك�سا - التعاونية

Gulf General 39.50 8.85 4.47 0.51 77.33 20.000 790.00 176.91 10.22 اخلليجية العامة

Buruj 45.40 5.23 8.68 -0.94 (M)  (س) 13.000 590.20 68.00 -12.19 بروج للتامن

Al Alamiyah 46.90 6.53 7.18 -0.20 (M)  (س) 20.000 938.00 130.65 -3.98 العاملية

Solidarity 24.85 7.75 3.21 -0.52 (M)  (س) 55.500 1,379.18 430.04 -29.09 �سوليدرتي تكافل

Wataniya 88.50 8.62 10.27 0.21 420.23 10.000 885.00 86.17 2.11 الوطنية

Amana Insurance 32.00 6.64 4.82 -1.21 (M)  (س) 32.000 1,024.00 212.61 -38.58 امانة للتامن

Enaya 35.00 8.30 4.22 -0.94 (M)  (س) 40.000 1,400.00 331.97 -37.61 عناية

Alinma Tokio M 64.75 6.91 9.38 -1.68 (M)  (س) 20.000 1,295.00 138.13 -33.56 الإمناء طوكيو م

Total Insurance Sector - 10.30 3.20 0.47 25.45 998.667 32,935.37 10,290.69 465.64 اإجمايل قطاع التاأمن

SARCO 58.50 31.35 1.87 1.04 56.26 15.000 877.50 470.25 15.60  امل�سايف 

Saudi Advanced 16.75 18.80 0.89 -0.51 (M)  (س) 43.200 723.60 811.98 -22.14 املتطورة

Al Ahsa for Dev. 14.70 10.13 1.45 -0.019 (M)  (س) 49.000 720.30 496.15 -0.94 الح�ساء للتنميه

SISCO 14.90 11.79 1.26 0.92 16.19 68.000 1,013.20 801.92 53.15 �سي�سكو

Assir 21.05 18.92 1.11 0.96 21.90 126.389 2,660.49 2,391.73 121.47 ع�سر

Al Baha* 13.50 - - - - 15.000 202.50 - - *الباحة

Kingdom 21.05 8.05 2.61 0.19 108.55 3,705.882 78,008.82 29,844.40 718.65 اململكة

Total Multi-Investment Sector - 8.66 2.42 0.22 90.84 4,022.471 84,206.41 34,816.41 885.79 اإجمايل قطاع �سركات ال�ستثمار املتعدد

Takween 38.20 12.65 3.02 2.17 17.62 35.000 1,337.00 442.86 75.89 تكوين

BCI 32.90 16.54 1.99 2.38 13.84 27.500 904.75 454.91 65.37 بى �سى اآى

MA›ADEN 27.90 19.85 1.41 1.08 25.89 925.000 25,807.50 18,357.55 996.80 معادن

Astra Indust 45.70 24.74 1.85 3.24 14.11 74.118 3,387.18 1,833.87 240.11 اأ�سرتا ال�سناعية

ALSorayai 21.05 13.45 1.56 1.16 18.07 37.500 789.38 504.53 43.68 جمموعة ال�سريع

Shaker 74.25 18.66 3.98 5.41 13.72 35.000 2,598.75 653.15 189.37 �ساكر

Pharmaceutical 53.75 39.99 1.34 3.34 16.08 78.438 4,216.02 3,136.81 262.27 الدوائية

Glass 28.10 18.35 1.53 1.06 26.51 30.000 843.00 550.56 31.80 زجاج

FIPCO 55.75 14.14 3.94 2.11 26.47 11.500 641.13 162.62 24.22 فيبكو

Maadaniyah 30.10 12.98 2.32 0.25 118.43 28.112 846.17 364.77 7.15 معدنية

Saudi Chemical 48.60 23.84 2.04 4.46 10.90 63.240 3,073.46 1,507.80 282.07 الكيميائيه ال�سعوديه

SPM 31.70 17.47 1.81 1.61 19.67 37.500 1,188.75 655.26 60.43 �سناعة الورق

AlAbdullatif 41.30 15.77 2.62 3.41 12.11 81.250 3,355.63 1,281.55 277.05 العبداللطيف

Saudi Export 45.90 11.15 4.12 0.62 74.04 10.800 495.72 120.44 6.70 ال�سادرات

Total Industrial Investment 
Sector - 20.36 1.65 1.74 19.31 1,474.957 49,484.42 30,026.68 2,562.91 اإجمايل قطاع ال�ستثمار ال�سناعي
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Sponsored by: 
Market Summary - Monthly

ال�سركات التي مل ُتعلن �سايف الدخل، وال�سركات اخلا�سرة )اآخر اأربعة اأرباع(، غري م�سمولة يف ح�ساب ن�سبة ال�سعر للعائد 
للقطاعات ولل�سوق.

�س :املوؤ�سر �سالب لن ال�سركة �سجلت خ�سائر وفقًا للبيانات املالية لآخر اأربعة اأرباع )تنتهي يف الربع الثاين 2013 م جلميع 
ال�سركات(.

* معلقة من التداول

Companies that have not announced a net income statement or have posted negative net income (recent 4 
Quarters), are not included in calculating P/E ratio for sectors and the market.
M: Minus ratio due to company losses according to recent 4 quarters financial data (2nd  Q 2013 as recent 
for all companies).
* Suspended

Company
Close  Price Book Value 

(SR) P/B Value EPS (SR) P/E Ratio Issued Shares 
(mn)

Market Cap. 
(mn)

Shareholders` 
Equity (mn)

Net Income 
(mn)

ال�شركة
�شعر الإغالق القيمه الدفرتيه

ال�شعر/القيمه 
الدفرتيه

العائد على 
ال�شهم

ال�شعر للعائد
الأ�شهم امل�شدره 

)مليون(
القيمه ال�شوقيه 

)مليون(
حقوق امل�شاهمني 

)مليون(
�شايف الدخل 

)مليون(

ASLAK 38.700 12.292 3.148 3.252 11.899 39.000 1,509.300 479.377 126.847 اأ�سالك

MMG* 12.55 - - - - 125.000 1,568.75 - - * جمموعة املعجل

SSP 30.00 15.92 1.88 1.40 21.48 51.000 1,530.00 811.84 71.22 الأنابيب ال�سعودية

ALKHODARI 35.30 14.87 2.37 1.75 20.21 53.125 1,875.31 789.73 92.81 اخل�سري

Ceramic 123.50 36.68 3.37 7.63 16.20 37.500 4,631.25 1,375.67 285.94 اخلزف

Gypsum 32.40 14.74 2.20 0.55 59.16 31.667 1,026.00 466.70 17.34 اجلب�س

Cables 12.00 8.71 1.38 -4.15 (M)  (س) 76.000 912.00 662.12 -315.28 الكابالت

Saudi Industrial 16.35 9.68 1.69 0.81 20.07 40.000 654.00 387.18 32.59 �سدق

Amiantit 14.25 12.91 1.10 0.92 15.42 115.500 1,645.88 1,491.21 106.77 اميانتيت

Pipes 21.95 16.95 1.30 -1.24 (M)  (س) 40.000 878.00 677.99 -49.49 اأنابيب

Zamil Industrial 44.90 25.26 1.78 3.91 11.49 60.000 2,694.00 1,515.35 234.47 الزامل لل�سناعة

AL Babtain 33.10 14.90 2.22 2.20 15.05 42.631 1,411.10 635.28 93.76 البابطني

SVCP 74.50 16.16 4.61 5.93 12.57 15.000 1,117.50 242.45 88.90 الفخارية

MESC 13.25 8.25 1.61 0.36 37.09 60.000 795.00 495.04 21.43 م�سك

Red Sea 50.75 20.81 2.44 3.07 16.51 40.000 2,030.00 832.54 122.99 البحر الأحمر

Total Building & Constructuion 
Sector - 13.14 2.24 1.13 16.15 826.423 24,278.08 10,862.47 930.29 اإجمايل قطاع الت�سييد والبناء

Real Estate 32.00 27.13 1.18 1.38 23.21 120.000 3,840.00 3,255.23 165.42 العقارية

Taiba 43.40 22.54 1.93 1.54 28.17 150.000 6,510.00 3,380.89 231.12 طيبة لال�ستثمار

Makkah 67.50 29.04 2.32 2.27 29.74 164.816 11,125.10 4,785.58 374.11  مكة لالن�ساء 

Arriyadh Development 26.70 15.96 1.67 2.64 10.13 100.000 2,670.00 1,596.48 263.60 التعمري

Emaar E .C 12.20 8.95 1.36 0.10 120.52 850.000 10,370.00 7,604.49 86.05 اإعمار

Jabal Omar 31.70 9.61 3.30 -0.04 (M)  (س) 929.400 29,461.98 8,930.14 -32.78 جبل عمر

Dar Al Arkan 10.15 15.42 0.66 0.65 15.52 1,080.000 10,962.00 16,652.67 706.23 دار الأركان

KEC 16.25 9.35 1.74 -0.08 (M)  (س) 339.300 5,513.63 3,171.93 -28.49 مدينة املعرفة

Total Real Estate development 
Sector - 13.23 1.63 0.47 24.90 3,733.516 80,452.70 49,377.40 1,765.25 اإجمايل قطاع التطوير العقاري

Bahri 21.75 17.06 1.27 1.30 16.70 315.000 6,851.25 5,375.34 410.18 البحري

SAPTCO 21.90 11.59 1.89 0.85 25.79 125.000 2,737.50 1,448.82 106.15 النقل اجلماعي

Mubarrad 32.30 9.04 3.57 0.34 95.22 18.000 581.40 162.65 6.11 مربد

Budget Saudi 69.00 20.18 3.42 4.63 14.91 30.500 2,104.50 615.41 141.19 بدجت ال�سعودية

Total Transport Sector - 15.56 1.61 1.36 18.50 488.500 12,274.65 7,602.22 663.63 اإجمايل قطاع النقل

Tihama 96.50 14.86 6.49 -0.97 (M)  (س) 15.000 1,447.50 222.91 -14.55 تهامة لالإعالن

SRMG 19.50 15.55 1.25 1.13 17.22 80.000 1,560.00 1,243.94 90.59 الأبحاث و الت�سويق

SPPC 22.30 14.17 1.57 2.11 10.55 60.000 1,338.00 850.01 126.86 طباعة وتغليف

Total Media & Publishing 
Sector - 14.95 1.88 1.31 13.33 155.000 4,345.50 2,316.86 202.90 اإجمايل قطاع العالم والن�سر

ALTAYYAR 92.50 16.93 5.46 7.32 12.64 120.000 11,100.00 2,031.22 878.34 الطيار

Hotels 36.30 17.83 2.04 1.45 25.02 100.000 3,630.00 1,782.65 145.06 الفنادق

Shams 90.75 8.41 10.79 0.96 94.28 10.150 921.11 85.39 9.77 �سم�س

Total Hotel & Tourism Sector - 16.94 4.01 4.49 15.15 230.150 15,651.11 3,899.26 1,033.17 اإجمايل قطاع الفنادق وال�سياحة

Market - 18.30 2.05 2.22 14.96 43,120.679 1,620,368.680 789,149.82 95,682.12 اجمايل ال�سوق
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At the end of October 2013 
TADAWUL All Share Index (TASI) closed 
at a level of 8,044.47 gained 79.56 
points (1%) over the close of the previ-
ous month. 

On an YTD basis TASI registered a 
positive increase of 18.28 % (1,243.25 
points). Highest close level for the index 
during the month was 8,170.75 as on 
24/10/2013.

Total equity market capitalization 
at the end of October 2013 reached 

SR 1,620.37 billion (US$ 432.09 billion), 
increased by 2.18% over the close of the 
previous month.

The total value of shares traded for 
the month of October 2013 reached 
SR 83.75 billion (US$ 22.33 billion), 
decreased by 26.79% over the previous 
month.

The total number of shares traded* 
reached 3.23 billion shares during the 
month of October 2013 compared to 
4.57 billion shares traded for the previ-

ous month, decreased by 29.43%.
The total number of transactions 

executed during October 2013 reached 
1.50 million compared to 2.21 million 
trades for the month of September 
2013, decreased by 31.88%.

Number of trading days during 
October 2013 were 18  against 20 trad-
ing days during  September 2013.

   * Adjusted to all corporate actions during the 
period.

Value of Shares Traded Reached SR 83.75 billion
1.50 million Transactions Executed During October 2013

ب�����رع�����اي�����ة
Market Summary - Monthly
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News

Announcement of the Board of 
Directors and Senior Executives 

Trading restriction period

Announcement related to the 
CMA`s approval of Savola Group’s 

capital increase

The Capital Market Authority announces the Board 
of Directors and Senior Executives Trading Restriction 
Periods according to Article (50) of the Listing Rules as 
the following: 
1- For companies that follow the Hijri Calendar and 

which fiscal year period end on 29/12/1434 H cor-
responding 03/11/2013 (according to Umm Al-Qura 
Calendar), the restriction period starts on 29/11/1434 
H corresponding to 5/10/2013 and ends on the 
date of announcing the company’s annual financial 
statements. 

2- For companies that follow the Hijri Calendar and 
which fiscal interim periods end on 30/1/1435 H 
corresponding 3/12/2013(according to Umm Al-Qura 
Calendar), the restriction period starts on 16/1/1435 
H corresponding to 19/11/2013 and ends on the 
date of announcing and publishing the preliminary 
financial statements after assessing the company. 

3- For companies which fiscal interim periods end 
on 31/12/2013, the restriction period starts on 
17/12/2013 and ends on the date of announcing 
and publishing the preliminary financial statements 
after assessing the company. 

4- For companies which their fiscal year period ends on 
31/12/2013, the restriction period starts on 2/12/2013 
and ends on the date of announcing the company’s 
annual financial statements.

•  The Capital Market Authority announces the issuance of a 
CMA Board resolution to impose a penalty of SR 10,000 (Ten 
Thousand Saudi Riyals) on the Saudi Real Estate Co. due to 
its violation of Article (43) of the Listing Rules. The company’s 
board of directors report, attached with the annual financial 
statements for the fiscal year ending on 31/12/2012, did not 
include the attendance log of the board members for every 
Board meeting held on 2012. 

•  The Capital Market Authority announces the issuance of a 
CMA Board resolution to impose a penalty of SR 10,000 (Ten 
Thousand Saudi Riyals) on Rabigh Refining and Petrochemical 
Co. due to its violation of clause (A) of Article (46) of the Capital 
Market Law, clause (B) of Article (40) and clause (A) of Article 
(41) of the Listing Rules. The company failed to inform CMA 
and the public about the scheduled date of the periodic 
maintenance of the company›s complex. 

•  The Capital Market Authority announces the issuance of 
a CMA Board resolution to impose a penalty of SR 10,000 
(Ten Thousand Saudi Riyals) on the Saudi Hotels & Resort 
Areas Co. due to its violation of clause (A) of Article (9) of the 
Corporate Governance Regulations. The Board of Directors’ 
report, attached with the annual financial statements for the 
fiscal year ending on 31/12/2012, did not include the provi-
sions that were not applied from the Corporate Governance 
Regulations and the reasons behind that.

• The Capital Market Authority announces the issuance of a 
CMA Board resolution to impose a penalty of SR 100.000 (One 
Hundred Thousand Saudi Riyals) on the Tourism Enterprise 
Co. “SHAMS” due to it’s violation of clause (C) of Article (45) 
of the Capital Market Law. The news of its Capital increase 
was leaked before it was announced on the Saudi Exchange 
website (Tadawul). 

• The Capital Market Authority announces the issuance of 
a CMA Board resolution to impose a penalty of SR 10,000 
(Ten Thousand Saudi Riyals) on the National Agriculture 
Development Co. “NADEC” due to its violation of clause (A) of 
Article (9) of the Corporate Governance Regulations. The Board 
of Directors’ report, attached with the annual financial state-
ments for the fiscal year ending on 31/12/2012, did not include 
the provisions that were not applied from the Corporate 
Governance Regulations and the reasons behind that. 

Imposition of 
a penalty

The CMA board has issued its resolution approv-
ing Savola Group’s capital increase request from SR 
5,000,000,000 to SR 5,339,806,840 for the purpose of 
acquiring the entire direct and indirect ownership of 
Al-Muhaidib Holding Company Limited’s stakes and 
shares in Savola Foods Company (10%) and Azizia Panda 
United Company (18.6%) 

Approval was granted upon Savola Group’s compli-
ance with the relevant disclosure requirements as per 
the Listing Rules. 

Prior to the Extraordinary General Assembly Meeting 
that will be held to vote on the capital increase, Savola 
Group will issue a disclosure document to its sharehold-
ers related to the objectives and rationale of the capital 
increase. This will provide shareholders with sufficient 
time to make a well informed decision when voting.
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that civil society organizations are 
demanded to play a more active role in 
educating individuals about dangers of 
exaggerated borrowing, and censoring 
the banks, which serve as a banking 
sector for individuals, and which have 
also a social responsibility in educating 
customers financially and assist them in 
making right financial decisions.

Out of the Box
For his part, Economic Writer 

Mohamed Suleiman Al-Ankary says that 
account or noting the rise of consumer 
loans lies not only in the follow-up of 
personal loans granted to individuals 
from traditional banks that are known 
to all. There are lending operations out-
side the commercial banks like lending 
bank of the government or through 
installment companies. The latter have 
a large market share unlike some cases 
of lending carried out by individuals in 
non organized ways and that are illegal 
and announcement of them spread on 
the roads. They have become a known 
phenomenon and SAMA works to elim-
inate them due to their large damages 
on the economy.

Al-Ankary illustrates that the danger 
is not in the loans themselves, but in 

their continued growth at faster and 
larger rate than even the Gross Domestic 
Product. Therefore, early treatment of 
the lending trends will be positive and 
healthy for the economy and society.

Al-Ankary stresses the importance 
of knowing the reasons that individu-
als resort to consumer loans and treat 
them if linked to weak income for some 
and the increased living obligations 
in all aspects affecting it, as well as 
providing health, education, and trans-
portation services as well as the other 
fundamentals and requirements of life 
for families to reduce the impact of the 
increased cost of living for them and 
even help raise their savings. He urged 
as well to accelerate finding solutions 
to the housing problem and direct the 
lending to own housing at the expense 
of consumer loans.

Rear Doors
What happens if the banks refrained 

from lending the people with the claim 
not to get them used to the ease of 
access to the money?

This solution is not seen logical by 
Talat Zaki Hafez, Secretary General of 
the Committee on Banking Information 
and Awareness in Saudi banks because 

this refrainment may drive individu-
als to borrow from irregular entities as 
owners of posters calling for the pay-
ment of debts, granting of loans and 
financing of project, which may expose 
them to various kinds of troubles and 
difficulties, including loss of rights and 
obligations.

A Gulf Problem
Generally, given the external reality, 

it is clear that the problem of consumer 
credits does not stop at the borders 
of the Kingdom. The Emirati Al-Ittihad 
newspaper published a lengthy report-
age in its edition dated 7 July 2013 
describing personal loans as social 
epidemic threatening family bonding, 
reducing productivity of the individual 
and restricting the government spend-
ing policy. The main reason of the exac-
erbated loans problem is due to spread 
of consumer culture and ease of bor-
rowing.

The said report argues that the debts 
of individuals in the United Arab Emirates 
increased significantly; exceeding the 
levels of income for a large number of 
borrowers in the country, making law-
suits of defaulters reach up to 70 percent 
of the cases received by lawyers.
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There are people who eat to live while there are others who live only to eat. Also, there are 
some who live just to squander money and do not care what will happen after days. The latter are 
the fastest in borrowing from any other person, but the problem is that the numbers of those are 
increasing while the culture of economy is regressing to the back under a momentum of pressing 
advertisements that encourage experiencing anything and everything.

What comes easily goes easily

Case of the Issue

According to a report issued from 
Saudi Arabian Monetary Agency (SAMA), 
consumer loans provided by banks to 
Saudis over the second quarter of the 
current year reached approximately SR 
321 billion.

Increasing of Insolvent Debtors 
Mr. Salim Saeed Baadjajah, the 

Economic Writer, sees that the increas-
ing debts of individuals from banks that 
exceed income level for large number 
of debtors in the country made cases 
of insolvent debtors reach about 70% 
of the lawsuits received by lawyers. This 
situation urged experts and specialists 
to describe tendency of individuals to 

Consumer Loans

borrow as a social epidemic having seri-
ous consequences for borrowers and 
their families, society and the national 
economy in general.

Baadjajah explains saying that the 
value of personal loans in the commu-
nity exceeded the healthy limits of bor-
rowing, and that loans feed on consum-
er culture, and grow with the support 
of the availability of easy liquidity from 
banks, advertising and promotions, and 
low financial awareness of individuals. 
A rampant culture of consumption in 
society stands behind this, which grows 
supported by easily borrowing. 

Baadjajah noted – as many do – 

that borrowing movement in banks 
becomes active during the summer for 
the purpose of travel especially since 
promotions rise during these seasons. 

He says that banks announce soft 
loans in ways through which they 
ensure access to the individuals any-
where, especially in the summer period 
to open the way for purchase of auto-
mobiles and consumer goods under 
the pretext of meeting the require-
ments of public life. 

The Solution from Baadjajah’s 
point of view lies in the importance of 
spreading the culture of savings among 
members of the community. He argues 
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Financial brokerage companies, espe-
cially banks, by virtue of the nature of their 
work, have variety of maturities on their 
balance sheets. This is because most of 
their liabilities such as deposits or bor-
rowing from the money markets have 
much shorter maturities than maturities 
of assets, such as loans financed by the 
bank by such liabilities. 

In case of withdrawal of a large amount 
of deposits or non-renewing it unexpect-
edly, or if the bank could not obtain funds 
from the wholesale funding markets, the 
bank may face a shortage of liquidity, 
even though it enjoys a solvency in other 
circumstances. A consumer who owns 
a house worth $ 200,000, for example, 
but does not have but only limited cash, 
becomes in a similar situation if he is 
requested to pay a large bill expeditiously.  

Often there is a close link between 
the liquidity pressures and solvency pres-
sures, and it is difficult to resolve overlap 
between them.

For example, a lack of liquidity can turn 
to a solvency problem if sale of assets is 
impossible or if they can be sold only at a 
loss - which is called cheap selling, which 
possibly leads to devaluation of the value 
of assets from the value of liabilities. Higher 
financing costs can be also translated 
during exposure to liquidity pressures 
into solvency pressures by raising the 
cost of liabilities.

As a result, market perceptions about 
solvency problems can lead to a lack of 
liquidity due to the loss of confidence of 
depositors or investors or they demand 
higher interest rates from the bank.

One of the key aspects to test the 
ability to withstand the pressure is to 
assess whether the solvency or liquid-
ity problems in an organization could 
eventually lead to a banking crisis on 
the scope of the system. This is deter-
mined by definition of the institutions 
affecting the financial system (i.e. the 
institutions the failure or lack of liquid-
ity of which can create problems in a 
large number of other institutions) and 
by repeating the channels of risk as 
part of the process of testing the ability 
to withstand pressure. The last task is 
characterized by a great deal of com-
plexity, and more research on them is 
still ongoing and necessary.

Censorship
The researchers pointed out that the 

International Monetary Fund began in 
1999 the use of tests of the ability to 
withstand the pressures as a tool of control. 
However, these tests were known to the 
public but only on a small scale until the 
global financial crisis occurred and the 
tests were used to restore the confidence 
of markets. 

Banks have begun using tests of the 
ability to withstand the pressures in the 
mid-nineties as a tool for internal risk 
management, albeit now a more com-
prehensive tool for risk assessment. 

One of the institutions that have 
adopted these tests at an early stage was 
JP Morgan Chase & Co., where it used 
value-at-risk (VaR) method to measure 
market risk. This method measures the 
changes that can occur daily in the value 
of securities portfolio if asset prices suffered 
a negative and rare shock that can occur 
only in 1% (or less) of all possible scenarios. 
These early tests of the ability to withstand 
the pressures cover a limited number of 
exposures risk factors, and were not well 
integrated with the overall framework for 
risk management, business planning, and 
capital of the institutions.

Over the past two decades, a large 
number of national authorities started to 
use tests of the ability to withstand the 
pressures in order to achieve compre-
hensive safety precautions dealing with 
risk analysis on the scope of the system as 
well as the risks specific to each institution 
separately (which was the sole purpose of 
the method of value-at-risk). The results are 
often communicated in reports of evaluat-
ing financial stability of the countries. The 
IMF has also included tests of the ability 
to withstand the pressure to achieve the 
overall safety precautions regularly under 
its Financial Sector Assessment Programs 
since their inception in 1999.

The global financial crisis drew the 
attention of the public to tests of the abil-
ity to withstand the pressures carried out 
for financial institutions, and there was a 
difference in receiving them. On the one 
hand, these tests were criticized for failing 
to monitor many weaknesses that led to 
the crisis, and on the other hand, after 
the crisis, they were assigned a new role 
as tools for crisis management to guide 

the process of recapitalization of banks 
and help restore confidence.

The tests of the ability to withstand the 
pressure, as one of risk management tools, 
helped the countries to assess the need 
of major financial institutions to additional 
capital, possibly from public funds. 

In particular, the process of assessment 
program of regulatory capital in the United 
States and the processes organized by the 
Commission of European Banks Oversight 
Bodies, as well as the European Banking 
Authority in 2010 and 2011 led to attract 
attention because they used these tests 
to determine whether banks need recapi-
talization. The detailed used methodology 
and the results of individual banks were 
published to restore public confidence in 
the financial system.

Principles
The current practices in tests of the 

ability to withstand the pressures are not 
based on regular and comprehensive set of 
principles, but they originated by trial and 
error, and they often reveal shortcomings 
in the human and technical capacities and 
capabilities of the data. In order to improve 
implementation of these tests, the IMF 
recently proposed seven principles «best 
practices» to test the ability to withstand 
the pressure (see the framework), and 
provided operational guidance on ways 
to implement them. These guidelines can 
be used by IMF experts or any authorities 
concerned with financial stability in any 
region of the world. 

The principles highlight the impor-
tance of having a good knowledge of 
the risks, business models, and chan-
nels of spreading the risks faced by the 
institution or the system under review 
before the start of tests of the ability to 
withstand the pressure. These principles 
require including all institutions the failure 
of which could result in large damage to 
the economy (institutions called financial 
institutions affecting the financial system) 
in the testing processes, and repeating 
the potential spillovers and feedback 
mechanisms that can increase the severity 
of the initial shock. Repetition is achieved 
by using economic models that mimic the 
interaction between the various risk factors 
(such as credit risk, the risk of exchange 
rate, or liquidity risk ) or between the dif-
ferent banks.
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International Monetary Fund has the answer

How can banks avoid 
falling into severe 
financial crises?

What should the banks in any country do to avoid a banking 
crisis that disrupts economy of the whole country?

Hiroko Ura and Liliana Schumacher are researchers in the man-
agement of monetary and capital markets at the International 
Monetary Fund. They issued recently a common search on cri-
teria for judgment through which we can know banks’ ability 
to withstand the pressure, so as to help identify banks that are 
suffering from problems to work on repairing them, in order to 
reduce the likelihood of banking crisis.

The researchers said that tests of the 
ability to withstand the pressures are often 
concerned with assessment of two aspects 
of the bank position which are solvency 
and liquidity, because existence of prob-
lems in one of them could result in huge 
losses and eventually leads to occurrence 
of a banking crisis.

Solvency of an institution is measured 
by the difference between its assets and 
debts. If the value of its assets exceeds its 
debts, it will be solvent - which means that 
it has a positive share capital. 

However, the continued value of all 
assets and liabilities depends on future 
cash flows, which in turn depends on the 
future economic and financial situation. So 
that an institution has a solvency, it must 
maintain a minimum positive share capital 
that can absorb losses if a shock occurred, 
such as a recession causing inability of 
the customers to repay their loans. The 
institution may be required to maintain 
a capital even in excess of this minimum 
to ensure the continued confidence of 

bank funding sources (such 
as depositors or wholesale inves-
tors) and get access to finance at a 
reasonable cost. 

Solvency test of the ability tests to 
withstand the pressures is concerned 
with assessment whether the concerned 
entity has sufficient capital for its continued 
solvency in an assumed environment of 
macro-economic and financial challenges. 
It estimates the bank’s profits and losses as 
well as changes in the value of its assets 
in the adverse scenario. The risk factors 
are often potential losses as a result of 
the inability of borrowers to repay (credit 
risks); and losses from securities as a result 
of changes in market prices, such as inter-
est rates, exchange rates and real estate 
possessions (market risks); and higher 
financing costs due to lack of investor 
confidence in the quality of bank assets 
(liquidity risks).

Solvency is measured by different 
ratios of capital, which is often based on 
regulatory requirements. It is said that 

individual institutions, or the system as a 
whole, passed or failed the test depending 
on whether capital ratio remains higher 
than the level of limit specified in advance, 
called the minimum rate of return, during 
stress scenario. 

Often these rates are determined at 
the current minimum level of the regula-
tory requirement, although it is possible 
to specify them by different values   if 
circumstances justified that. (For example, 
the minimum rate of return for a bank can 
be the minimum capital requirements 
that must be maintained to keep its cur-
rent credit rating and its ability to access 
funding; called the minimum rate of return 
based on the market).

Liquidity test
Liquidity test of the ability tests to 

withstand the pressures is concerned with 
assessment whether the concerned entity 
is able to perform its payments under the 
adverse conditions of the market using 
either cash or liquid assets sale or refinance 
of its obligations.

Adverse market conditions are charac-
terized by the inability to sell illiquid assets 
at a reasonable price and in a reasonable 
speed (market liquidity problems) or failure 
to refinance the obligations or to obtain 
additional funding (funding liquidity). 
Often the bank’s ability to quickly pledge 
assets as collateral is a crucial factor for 
the continued ability to retain liquidity in 
times of stress.
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Arab countries exposed to 
economic difficulties need clear 
showdown between the 
government and community.

Transparency in budget can 
strengthen containment and 
develop the government 
programs presented to  
the public.

The World Bank in its report issued 
recently on “Arab Financial Policy and 
Crises Management” noted that the 
recent political and economic shifts 
experienced by the countries of the 
region besides the increasing need to 
create more and better job opportuni-
ties in the light of the international eco-
nomic slowdown constitute great pres-
sure on the Arab governments as these 
governments give priority to provide 
their citizens with economic benefits.

However, besides asking for bet-
ter economic opportunities, Arab citi-
zens demand more transparency and 
playing active role in decision making 
process itself. During the protests that 
swept the region, corruption and mis-
use of public funds were the cause of 
big complaint along with demands that 
the coming governments should guar-
antee participation of citizens equally in 
reaping fruits of prosperity.

The report also noted that budget 
transparency can promote containment 
and efficiency of the government pro-
grams alike. Additionally, it can help the 
governments also to achieve optimum 
benefit from the limited pubic resources 
in order to realize maximum possible 
results of development and achieve tan-
gible benefits to their citizens.

In this context, the high institutions 
that audit accounts which externally 
audit government spending besides 
financial control agencies are impor-
tant to discover any financial violations 
as such institutions are a genuine part 
of management and identifying priori-
ties of using the public funds according 
to proper public management system 
practices.

Media and Citizens
As for the role that citizens, civil soci-

ety organizations, and media can play, 
the World Bank said that these entities 
can control public policies and show 
the government shortcomings through 
their work in the field of call, awareness 
raising, control and evaluation.

However, in order that civil society 
organizations and media can assume 
their role in full, they need to know and 
get enough learning about technical 
concepts of public financial manage-
ment. The complicated financial reports 

and even the non complicated indirect 
reports containing unclear and unjusti-
fiable data stand in the way of achiev-
ing budget transparency and account-
ability.

Therefore, organizing public hear-
ings and support training of the stake-
holders in civil society in the field of 
public financial management and con-
trol over them can provide good start. 
This start can be favorable for enhanc-
ing relation and building trust between 
government and civil society.
Importance of knowing the budget

The report noted that building and 
ensuring maximum amount of trans-
parency and accountability in budget 
involve two important elements: strong 
political will from the side of govern-
ments to engage the public, and great 
deal of learning and awareness raising 
from the side of civil society organiza-
tions and media.

This should be seen as profitable 
partnership for both sides where gov-
ernments share the public in decision 
making process through disseminat-
ing budget data and public spending 
reports in a transparent way. At the 
same time, governments will benefit 
from recommendations and comments 
that can be provided by non govern-
ment organizations.

Equally important comes the need 
to public disclose government financial 
statements, which are often dissemi-
nated through e-government portals.

The report said that throughout the 
Middle East, disclosure of allocation of 
public funds was considered taboo for 
many years, but with the increasing 
public demand for transparency and 
government accountability, this needs 
to be changed. Citizens must now be 

considered as active players, represent-
ing an integral part of supervision on 
public policies and overseeing, and 
evaluating them.

Budget management is a vital thing 
in this field. The report cites an example 
to confirm that by reference to what 
happened with Somai Kidamby, from 
the International Budget Partnership. 
While they participate in a public hear-
ing organized recently (within the 
“initiative of communicating voices of 
Middle East and North Africa citizens 
to the world”) in a remote village in 
India, representatives of the public bod-
ies asked an elderly woman who was in 
the room about reason of the necessity 
that she should attend the meeting. 

The lady replied that when she gives 
her son a specific amount of money to 
buy stuff from grocery, she asks him 
when he comes back from the mar-
ket to submit her a detailed statement 
about how he spent that amount.

The lady said that all citizens of all 
countries want the same accountability 
and active participation regarding the 
way the public funds are spent in their 
countries.

As for the initiative itself, it was 
launched by the World Bank recently 
to start a conversation between profes-
sionals in the field of financial manage-
ment about the best ways to boost 
good financial practices in countries of 
the region.

The meetings related to this initia-
tive were attended by more than 150 of 
government representatives, high audit 
institutions, courts, civil society orga-
nizations, and media from all over the 
region. Many common issues between 
several sectors have been discussed 
with the aim to build more efficient 
and transparent public financial man-
agement systems.

The Bank in a previous press release 
said that objective of the initiative is not 
just talking about communicating the 
voices, but a clear and resonant mes-
sage appeared through discussions that 
lies in: “Achieving maximum amount of 
transparency in budget management is 
not just a public demand, but it is also 
a necessity for the governments to get 
better performance.”
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After the economic troubles wave witnessed by many Arab countries, the World Bank did not 
find but to warn the governments of those countries about consequences of going too far in their 
unclear policies, and lack of involvement of their citizens to know clearly the conditions of their 
countries. The World Bank called for the importance of the countries’ keenness on building more 
transparency and accountability through simplified budgets with easy access for average person 
to brief the public on budget appropriations and involve them actually in accounting the govern-
ment itself whenever any type of shortcoming occurs.

Mind the Financial Transparency!
Message of World Bank to Troubled Countries
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The Forum looked into opportu-
nities, challenges, and develop-
ments in the field of oil refining.

Clean fuel is a pressing demand 
for those who wish to continue 
in oil production.

Saudi Arabia performs an important 
role in maintaining balance in world oil 
markets which makes it more capable to 
refine oil under its benefit from the inter-
national experiences. This was achieved 
through 5 bilateral agreements concluded 
with specialized Chinese universities and 
institutes during the recent years.

Dr. Mohammed Ibrahim Al-Suwaiyel, 
President of KACST in this context said: 
“The Kingdom of Saudi Arabia is the first 
globally in oil production, while China is 
currently the second largest importer of 
energy at the world level which urges 
establishment of many common scientific 
and applicable researches especially in 
the field of oil refining, renewable energy 
sources and some common interest areas 
in the field of advanced technology and 
scientific development. This has contrib-
uted to laying down strong foundations 
of partnership between the Kingdom 
and China”.

Dr. Al-Suwaiyel indicated that this 
forum considered the opportunities, chal-
lenges and modern developments in 
the field of oil refining. It has also looked 
into the latest innovations in the area 
of catalyst materials of oil refining and 
clean fuel which will help in promoting 
the development of refining technology 
whether at the local or international lev-
els. He highlighted also that the forum 
came as one of cooperation fruits with 
China Oil University which is linked with 
KACST by solid relations built on common 
research projects. He noted that KACST 
cooperates with the People’s Republic of 
China in five strategic research projects 
in the field of oil refining including two 
projects with China Oil University in the 
area of removing Sulfur from raw fuel.

Modern Industry
On the other hand, Professor Chan 

Hong Hong, Head of China Oil University, 
said: “Oil is the backbone of the modern 
industry and no industry can be estab-
lished without oil so, we are facing today 
unprecedented pressure for developing 
advanced petrochemical technologies in 
relation o heavy oil manufacture spread 
in the whole world”.

Chan Hong added: “The forum is impor-
tant for discussing the future of oil and 
petrochemical industry and technology 
to redesign processes of oil industry and 

related technology in more efficient and 
environment-friendly way. Thus, we can 
achieve the challenging requirements of 
this industry”. She also indicated that the 
forum will work on promoting coopera-
tion between the Kingdom and China.

For his part, Dr. Hamid Al-Meqren, 
Supervisor of Petrochemical Research 
Institute, Head of the Conference’s 
Scientific Committee, highlighted that 
the program of oil refining and petro-
chemical technologies in the Kingdom 
was designed to raise development of 
oil refining industry and technologies. He 
noted that KACST has recently signed five 
projects with four Chinese institutions: 
China Oil University, Chinese Science 
Academy, Beijing Chemical Technology 
University, and the Fund of Technology. 
He said that these projects focus on 
implementing common researches in 
oil refining processes and technologies.

Al-Meqren assured the increasing 
demand internationally on Sulfur removal 
and raw oil screening technology which 
requires more new technologies suitable 
for application in the Kingdom and China.

Innovation
For his part, Eng. Omar Bazahir, 

Executive Officer of Engineering Services 
in Saudi Aramco, indicated that oil refin-
ing industry has become a driving force 
for innovation since discovery of the 
first oil well before more than 150 years. 
He showed that this industry played 
an effective role in the development of 
new catalytic processes and technolo-
gies starting from the primary methods 
of petroleum distillation based on pipe 
distillation to separate raw oil components 
up to the modern and most advanced 
processes which achieved maximum 
amount of manufacturing processes of 
oil and petrochemical production.

Bazahir highlighted that in the light of 
the increasing focus on the environment, 
the clean fuel became pressing demand 
for investors who wish to continue in 

oil industry, referring that investment of 
the Kingdom over the coming five years 
will provide more job opportunities in 
oil refining and marketing to investors 
who have the desire to share this wealth.

H.E. Eng. Ali Ibrahim Al-Naimi, Minister 
of Petroleum and Mineral Resources, has 
previously confirmed the readiness of the 
Kingdom to meet any rises in demand on 
energy. He said previously: “The geopo-
litical factors, as well as the speculations 
related to these factors play pivotal role in 
effecting on oil prices”. He added saying: 
“But, fundamentals of oil market remain 
ideal to a large extent. Markets  are largely 
balanced and commercial oil reserves are 
in a proper position”.

This came during a speech delivered 
in the fifth round table meetings of Asian 
energy ministers in Seoul, South Korea 
which witnessed participation of 21 Asian 
consuming and producing countries and 
three international oil organizations (OPEC, 
the International Energy Agency, and the 
General Secretariat of the Energy Forum).

 Al-Naimi indicated that many econo-
mies of Asia continent “Still bear positive 
indicators on continued economic growth 
in the future”. He considered the meeting 
at that time a vital chance for Asian coun-
tries for working on promoting dialogue 
between oil consuming and producing 
countries in the sprawling continent.

The Saudi Minister of Petroleum and 
Mineral Resources noted that his country 
strengthens its relations in the field of 
energy wit Asian countries throughout 
the last decades: “Emanating from trust 
and friendship values that link Saudi 
Arabia and these countries whether at 
commercial or personal levels”.

Minister Al-Naimi talked about emer-
gence of shale oil and gas and the effect 
resulting from them saying: “At the time 
where the United States is at the forefront 
of marchers in this scene; however, the 
continent of Asia has real and promising 
possibilities in this area.” He confirmed 
once again that these new reserves add 
more balance and stability in the global 
markets and said: “The growing demand 
for energy from Asia requires an increas-
ing supply of this vital resource, and from 
any party whatsoever, and Saudi Arabia’s 
commitment to the continent of Asia will 
remain constant and firm.”
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First Saudi Chinese Forum for Oil Refining 2013

Common cooperation maintains 
balance in world oil markets

In a new step that would support the role of scientific research in oil refining file and raising its 
production, Saudi Arabia and China have organized at the end of the last month in the capital city 
of Riyadh events of the First Saudi Chinese Forum of Oil Refining 2013. The forum was opened by 
Dr. Mohammed Ibrahim Al-Suwaiyel, President of King Abdulaziz City for Science and Technology 
(KACST) in the presence of HH Prince Dr. Turki bin Saud bin Mohammad, Vice President of KACST 
for Research Institutes in addition to a number of experts and specialists.

Saudi Markets
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Abdullateef Al-furaihi
Editor-in-Chief

Editorial

Sometimes certain countries encourage consumer loans with the 
aim to motivate local production and increase job opportunities. 
Governments in such countries encourage financers to provide loans 
to the public at low interest rates; hence, borrowers can purchase their 
needs.

We do not have such encouragement; perhaps because most stuff 
purchased by consumer loans are imports, therefore, there is no existing 
need for encouragement due to absence of their purposes found in the 
other economies. 

The outcome is that expansion in consumer loans increases exports 
of the Kingdom from abroad, and hence, economies of other countries 
become more resuscitated than the local economy.

Each time a public or private report is issued on size of consumer 
loans, voices are started off warning about expansion of consumer 
loans which have significantly increased over the last few years and 
demanding taking the trend of investment lending which is supposed 
to be poured into any type of productivity that constitutes an important 
addition to the economic cycle and participates in increasing produc-
tion and added value in the local economy. But this seldom happens, so, 
what are the reasons behind this?

Some observers believe that there is a difficulty in selecting the type 
of investment. Employees would not find time to search for investment 
opportunities to protect their savings from being eroded by time. So, 
they often depend on experiences of the others or enter in uncalculated 
adventures to end with their savings are lost.

Despite the obvious trend of the government to support some initia-
tives in the direction of encouraging small investors, and the response 
of financial institutions through specific programs, but there is still more 
need to greater awareness at first, knowledge on the methods of sav-
ing, and then identifying the best means of borrowing for investment 
production objectives. This requires more knowledge about the special 
programs and initiatives which are still less than the desired compared 
to the size of Saudi economy and population growth.

There is no doubt that consumer loans constitute a burden on the 
shoulders of the family and they become an obstacle limiting the devel-
opment of family savings to ensure a stable standard of living in the 
future. Therefore, studies must be increased, programs expanded, and 
awareness must be intensified through free courses and workshops spe-
cializing in feasibility studies and activating personal initiatives, as well 
as exerting efforts to develop the management skills of small projects 
for young people.

Consumption and Production

abdullateef.furaihi@tadawul.com.sa
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