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االفتتاحية

عبداللطيف الفريحي
رئي�س التحرير

abdullateef.furaihi@tadawul.com.sa

معدالت  اململكة  حتقق  اأن  م�صرفيون  توقع  الرتكي  العربي  االقت�صادي  املنتدى  يف 

منو عالية خالل ال�صنوات املقبلة, واأن ت�صل اإىل املركز التا�صع ع�صر على م�صتوى العامل 

دوالر  مليار   434 اإىل  حالًيا  لها  احل��ايل  املحلي  الناجت  ي�صل  وقت  يف   ,2015 عام  بحلول 

وحتتل املركز الثالث والع�صرين على امل�صتوى العاملي. 

خرية لنربز من بني اأكرب االقت�صاديات يف  نحقق يف وطننا منًوا �صريًعا يف ال�صنوات االأ

زمات  و�صط ورمبا يف العامل, ونثبت مع الوقت مرونة عالية خالل االأ منطقة ال�صرق االأ

املتبعة.  املالية والنقدية احلكيمة  ال�صيا�صة  ب�صبب 

الطبيعة الدميوغرافية �صت�صاعدنا على �صعود مواقع اأعلى بني اقت�صاديات العامل, 

ال�صكان  املائة من جمموع  64 يف  يقرب من  وما  عاًما,   30 �صن  ال�صكان حتت  ثلثي  فنحو 

اململكة هم  ال�صكان يف  املائة من  15 و64 �صنة, و33 يف  العمرية ما بني �صن  الفئة  يقع يف 

إذا  بداع م�صتقباًل, ا نتاج واالإ 14 من العمر, هذه القوى العاملة �صت�صكل قوى االإ دون �صن 

الكت�صاب  ح��الل  واالإ والتدريب,  التعليم  جتويد  من  احلالية  م�صاكلهما  مع  التعامل  مت 

واملهارات. التقنية 

با�صتمرار,  يكفي وحده  لن  عالية يف ح�صابها اجلاري, وهذا  بفوائ�ض  اململكة  تتمتع 

ر�صم  واإعادة  الدخل,  وتنويع م�صادر  االقت�صادية,  القاعدة  تنويع  اإىل  دوما  فنحتاج معه 

جنبية, وزيادة ال�صراكات اال�صرتاتيجية املحلية واخلارجية  خريطة جذب اال�صتثمارات االأ

مع اأبرز الالعبني يف العامل يف جماالت الطاقة, التقنية, وال�صناعات املتقدمة.

الطاقة  إن��ت��اج  ا تقريبا,  امل��ج��االت  ك��ل  يف  وامل�صتقبلي,  احل��ايل  ن��ف��اق  االإ يف  فقط  انظر 

من  الهائل  احلجم  لتعرف  املوا�صالت,  ال�صناعية,  امل��دن  �صكان,  االإ املياه,  اأنواعها,  بكل 

والبدء  ينفق  ما  ا�صتهالك  �صكل  لي�ض  مثل,  االأ بال�صكل  ا�صتغاللها  تنتظر  التي  الفر�ض 

يف جديد بديل, بل �صكل الفكر االقت�صادي ال�صعودي احلديث املتمثل يف توليد الفر�صة 

وقوته وعالقاته  االقت�صاد  وملزيد من متانة  جيال,  االأ مل�صتقبل  والتخطيط  الوفرة,  من 

واملحلية. قليمية  االإ

ال�صعودي  االقت�صادي  ع��الم  االإ و�صيظهر  �صتتطور,  جهتها  من  عالمية  االإ املواكبة 

ليكون  فالعاملي,  قليمي  االإ العام  الراأي  توجيه  منابر  يت�صنم  جماله,  يف  كقائد  م�صتقبال 

تاأثريه بحجم تاأثري االقت�صاد الذي ميثله, هذا ما نرجوه ونوؤمله, وما ن�صعى من جهتنا 

ن نكون جزًءا منه. بجهدنا املتوا�صع الأ

اقتصاد وقيادة

�
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مجلة شهرية مجانية تصدر عن شركة 
السوق المالية السعودية

المشرف العام  - رئيس التحرير
عبداللطيف الفريحي

abdullateef.furaihi@tadawul.com.sa

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

اإدارة االإعالن والت�سويق 

هاتف: 4197333-01  تحويلة:246 

فـاك�س : 01-4197696

adv@rawnaa.com

اإدارة التوزيع واال�ستراكات 

هاتف: 4197333-01 تحويلة:244 

فـاك�س مجاني: 8001242277

pro@rawnaa.com

عمال اإدارة تطوير االأ

هاتف: 4197333-01  تحويلة:307 

فـاك�س : 01-4608897

bsd@rawnaa.com

اإدارة التحرير المركزي

هاتف: 4197333-01 تحويلة:324 

فـاك�س : 01-4192624

edit@rawnaa.com

اإدارة ال�سوؤون الفنية

هاتف: 4197333-01 تحويلة:323 

فـاك�س : 01-4192624

art@rawnaa.com

المدير التنفيذي

�سعد بن محمد القرني

Uس.Ü 26450 ـ الريا�س 11486

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

www.rawnaa.com

النا�صر

روؤيتنا:

اأن نكون رواد الحلول المتكاملة في االإعالم 

المتخ�س�س بالعالم العربي..

ر�سالتنا:

عالم المتخ�س�س في المملكة العربية  نحن اأول �سركة لالإ

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.

عالم المدير العام لدار اليوم لالإ

�سالح بن علي الحميدان

اإحدى �سركات

الطباعة:

اأدت التطورات والقرارات 

االقت�سادية التي اتخذتها اململكة 

خالل ال�سنوات املا�سية اإىل تفعيل 

احلراك االقت�سادي فيما يتعلق 

مب�ساركة املراأة ال�سعودية يف التنمية 

االقت�سادية على اختالف اأنواعها 

واخت�سا�ساتها، ما ي�سري بو�سوح اإىل 

اأن ال�سنوات القادمة �ست�سهد املزيد 

من امل�ساركة الن�سائية يف عملية 

التطوير داخل البالد.
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مل تعد م�ساهمة املراأة ال�سعودية بالقوى العاملة بال�سوق املحلي �سعيفة ال�ساأن اأو متدنية 

بالقطاع  ال�سعودية  العمالة  اإجمايل  من   %33.2 بن�سبة  ت�ساهم  باتت  حيث  الن�سبة، 

احلكومي، كما ت�ساهم بن�سبة و�سلت اإىل حوايل 7.1% من اإجمايل العمالة ال�سعودية 

بالقطاع اخلا�س.

عمال املحلية، حيث  كما اأن هناك زيادات كبرية ومت�سارعة يف م�ساركة املراأة يف بيئة االأ

التجارية باململكة  ال�سجالت  اإجمايل  الن�ساء يف  اأن م�ساركة  البحثية  الدرا�سات  توؤكد 

ارتفعت من 4.6% يف عام 2002 اإىل 5.6% يف عام 2010م.

القرارات  اأن  وهو  واحد  اأمر  تكمن يف  جابة  االإ �سيًئا ما؟..  ال�سابقة  الن�سب  تثبت  هل 

التنموية التي �سدرت طوال ال�سنوات املا�سية، جنحت يف م�سعاها حيث �ساهمت يف 

اإف�ساح املجال اأمام املراأة ال�سعودية للعمل واالإجناز وفق طبيعة عمل تراعي ال�سوابط 

ال�سرعية، وت�ساير معطيات الع�سر احلديث.

كلمة التحرير
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توقع خرباء وم�ستوردون يف �سوق 

ال�سيارات يف ال�سعودية اأن يقفز 

الطلب ال�سنوي على ال�سيارات يف 

ال�سعودية اإىل 9 يف املئة �سنوًيا، 

فيما ي�سل معدل النمو حالًيا اإىل 

4 يف املئة �سنوًيا.

يعتقد الكثريون اأن املنافع االقت�سادية 

وحدها هي ما ي�سجع دول العامل للتهافت 

على اإقامة اأو ا�ست�سافة فعاليات كاأ�س 

العامل على اأر�سها، لكن الباحثني يف 

�سندوق النقد الدويل يرون عدم ا�ستقامة 

هذه النظرية، ويطرحون اأ�سبابا اأخرى 

لهذا التكالب على الكاأ�س، ومنها اأ�سباب 

بعيدة متاًما عن التفكري العام.

آخبار
»موبايلي« السعودية تسبق في 

تدعيم بنيتها التحتية بأكبر شبكة جيل 
رابع ) LTE( في المنطقة

أسواق عالمية
األحداث الرياضية العالمية.. 

المنافع االقتصادية ليست 
المكسب الوحيد

أسواق سعودية
المرأة السعودية واالقتصاد.. 

حراك متزايد تعززه القرارات التنموية

قضية العدد
سوق السيارات بالمملكة.. الماركات 
الصينية تدخل حلبة السباق .. وبقوة

المجهر
األلمــاس .. من رحم الحمم 

البركانية يولد الجمال

وجوه
أثنى على الوضع المالي لـ »موبايلي«.. 

 الحوسني: قطاع االتصاالت
في المملكة يتسم بالتنافسية

حجار الكرمية التي  ملا�س من اأكرث االأ االأ

ي�سعى اجلن�س الب�سري اإىل اكتنازها، 

فهو ميكنه حتويل حياة الب�سر اإىل قوة 

اقت�سادية وجمالية غري تقليدية، فمن 

ميلك  ب�سع اأحجار من معدنه احلر 

النقي ي�سبح واحًدا من اأثرياء العامل 

وقوة اقت�سادية ال ي�ستهان بها، فيما تعد 

الن�ساء اأكرث امل�ستفيدات منه، فبزينته 

ح�سا�س بالتميز. متتلك املراأة االإ



أخبار - السوق

اجتماع الجمعية العامة العادية 
لشركة »بيشة للتنمية الزراعية« 

في يونيو المقبل
ممن  الزراعية  للتنمية  بي�سة  �سركة  م�ساهمي  وال�سناعة  التجارة  وزارة  دعت 

ميلكون ع�سرين �سهًما فاأكرث حل�سور اجتماع اجلمعية العامة العادية والتي �ستعقد يوم 

بقاعة  ال�ساد�سة م�ساًء  ال�ساعة  2011/06/04م يف  املوافق  1432/07/02هـــ  ال�سبت 

للنظر يف جدول  وذلك  فهد،  امللك  التعاونية طريق  تداول بربج  ل�سركة  االجتماعات 

عمال املت�سمن انتخاب اأع�ساء جمل�س اإدارة جديد اعتباًرا من يوم انعقاد اجلمعية  االأ

وملدة ثالث �سنوات.

توكيل غريهم من  يتعذر عليهم احل�سور  الذين  امل�ساهمني  الــوزارة من  وطلبت 

دارة اأو موظفي ال�سركة ممن ميلكون ع�سرين �سهًما  امل�ساهمني من غري اأع�ساء جمل�س االإ

فاأكرث، م�سرية اإىل اأنه  ال يجوز للم�ساهم اأن يوكل م�ساهًما اآخر من موظفي ال�سركة اأو 

املكلفني بالقيام ب�سفة دائمة بعمل فني اأو اإداري يف ح�سور اجلمعية العامة لل�سركة 

والت�سويت على قراراتها نيابة عنه على اأن ت�سل الوكاالت م�سدقة من جهة ر�سمية 

و اإ�سعار 
�سهم اأ واإرفاق �سورة من البطاقة املدينة اأو بطاقة العائلة مع �سورة من �سهادة االأ

دارة العامة ل�سركات  امللكية قبل ثالثة اأيام من موعد االجتماع على العنوان التايل: االإ

– وزارة التجارة وال�سناعة – امللز – طريق عمر بن اخلطاب – �سمال حمطة القطار 
– الرمز الربيدي:)11127( هاتف: )4776666( فاك�س:)4775479(. – الريا�س 

انضمام »االستثمارات الخليجية« 
لمؤسسات الوساطة 

اال�ستثمارات  �سركة  اأن  )تــداول(  ال�سعودية  املالية  ال�سوق  اأعلنت 

املتعلقة  والنظامية  الفنية  واملتطلبات  جــراءات  االإ كافة  اأنهت  قد  اخلليجية 

الو�ساطة  موؤ�س�سات  اإحــدى  لت�سبح  تخولها  والتي  املالية  ال�سوق  بع�سوية 

العاملة التي تقدم خدمات الو�ساطة املالية والتعامل ب�سفة اأ�سيل ووكيــل يف 

�سهم املحلية( اعتباًرا من تاريخ  ال�سوق املالية ال�سعودية )البيع وال�سراء لالأ

وىل 1432هـ.  23 جمادى االأ

»جبل عمر للتطوير« ترفع رأس مالها بطرح أسهم حقوق أولوية
اإىل  للتطوير  عــمــر  جــبــل  �ــســركــة  تــقــدمــت 

زيادة  على  املوافقة  بطلب  املالية  ال�سوق  هيئة 

راأ�س مالها من خالل طرح اأ�سهم حقوق اأولوية 

وتقت�سر  ريــال.   )2.580.000.000( بقيمة 

نهاية  يف  املقيدين  �سهم  االأ مالك  على  الزيادة 

تداول يوم انعقاد اجلمعية العامة غري العادية، 

املطروحة  �سهم  االأ وعدد  الطرح  �سعر  و�سُيحدد 

لالكتتاب من قبل ال�سركة بعد نهاية تداول يوم 

وبعد  الــعــاديــة.  غــري  العامة  اجلمعية  انعقاد 

املتطلبات  �سوء  يف  الهيئة  من  الطلب  درا�سة 

املطبقة  والنوعية  الكمية  واملعايري  النظامية 

التي تتقدم بطلب زيادة  ال�سركات  على جميع 

رقم  قراره  الهيئة  جمل�س  اأ�سـدر  مالها،  راأ�س 

1432/5/20هـــــــ  وتــاريــخ   )1-13-2011(

املوافقة على  املت�سمن  2011/4/24م  املوافق 

طلب �سركة جبل عمر للتطوير املبني اأعاله. 

طرح وحدات صناديق استثمارية طرًحا عاًما 
وتاريخ   )2011-13-2( رقــم  قــراره  املالية  ال�سوق  هيئة  جمل�س  اأ�سدر 

هلي املالية  1432/5/20هـ املوافق 2011/4/24م املت�سمن املوافقة لـ�سركة االأ

هلي اخلليجي للنمو والدخل طرًحا عاًما. على طرح وحدات �سندوق االأ

كما اأ�سدر جمل�س الهيئة قراره رقم )4-13-2011( وتاريخ 1432/5/20هـ 

املوافق 2011/4/24م املت�سمن املوافقة لـ�سركة بلوم لال�ستثمار ال�سعودية على 

طرح وحدات �سندوق بلوم ال�سعودي طرًحا عاًما 

1432/5/20هـ  وتاريخ  رقم )2011-13-3(  قراره  املجل�س  اأ�سدر  ا  اأي�سً

املوافق 2011/4/24م املت�سمن املوافقة ملجموعة النفيعي لال�ستثمار على طرح 

اأحكام  مع  )املتوافق  ال�سعودية  �سهم  باالأ للمتـاجرة  النفيعي  �سندوق  وحــدات 

�سالمية( طرًحا عاًما.  ال�سريعة االإ

طرح أسهم الشركة السعودية 
لالتصاالت المتكاملة لالكتتاب العام

ــــنــــت هــيــئــة  اأعــــل

�سدور  املالية  ال�سوق 

الهيئة  جمل�س  قـــرار 

 )2011-12-4( رقم 

1432/5/6هـــ  وتاريخ 

املوافق 2011/4/10م 

املت�سمن املوافقة على طرح )  35.000.000( �سهًما لالكتتاب 

لالت�ساالت  ال�سعودية  ال�سركة  اأ�سهم  )35  %  (   من  متثل  العام 

من  الفرتة  خالل  الواحد  لل�سهم  رياالت   )10( ب�سعر  املتكاملة 

1432/5/28هـ املوافق 2011/5/2م اإىل 1432/6/5هـ املوافق 

�سهم املطروحة لالكتتاب  2011/5/8م. و�سوف يخ�س�س من االأ

االجتماعية  للتاأمينات  العامة  للموؤ�س�سة  �سهم   )5.000.000(

1429/2/18هـــ  الــوزراء رقم )40( وتاريخ  وفًقا لقرار جمل�س 

واملر�سوم امللكي رقم )م/5( وتاريخ 1429/2/19هـ. 
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أخبار - الشركات

»موبايلي« السعودية تسبق في تدعيم بنيتها التحتية بأكبر 
شبكة جيل رابع ) LTE( في المنطقة

وقعت عقود اإلنشاء والتطوير مع «سامسونج» و«هواوي» العامليتني 

)موبايلي(  ات�ساالت  احتــاد  �سركة  اأعلنت 

عن توقيعها عقوًدا بقيمة بلغت 450 مليون ريـال 

 )LTE( بهدف اإن�ساء وتطوير �سبكة اجليل الرابع

يف عدد من مدن وحمافظات اململكة، وذلك كاأول 

البنية  اإر�ساء قواعد  ت�سرع يف  املنطقة  �سركة يف 

.)LTE ( مد التحتية لتقنيات التطور بعيد االأ

واأو�سحت »موبايلي«  يف موؤمتر �سحفي عقد 

�سبانية على هام�س موؤمتر  يف مدينة بر�سلونة االإ

 )GSM Mobile World Congress( ومعر�س

�ــســبــكــات  عــمــالقــي  مـــع  املـــربمـــة  الـــعـــقـــود  اأن 

االت�ساالت يف العامل، �سركة �سام�سونغ املحدودة 

�سبكاتها  �ستن�سر  هواوي،  و�سركة  لكرتونيات  لالإ

�سافة اإىل  يف اأكرث من ثالثني مدينة �سعودية باالإ

�سبكات )الواي ماك�س( اخلا�سة  وتو�سيع  ترقية 

واأ�سخم  كــاأكــرب  ــك  وذل وىل  االأ بيانات  ب�سركة 

�سبكة جيل رابع )LTE( يف املنطقة.      

موبايلي تتوج تميزها في تقديم خدمات تقنية 
المعلومات بشهادة )األيزو20000(

ح�سلت �سركة احتاد ات�ساالت )موبايلي( 

 )ISO/IEC(  20000 ــــزو  ي االأ �ــســهــادة  عــلــى 

املعتمدة من هيئة املقايي�س الدولية كاأول �سركة 

املعايري  اأعــلــى  حتــقــق  املنطقة  يف  اتــ�ــســاالت 

خدمات  اإدارة  يف  اجلــودة  لتطبيقات  الدولية 

تقنية املعلومات.

لل�سركات  عــــادًة  الــ�ــســهــادة  هـــذه  ومتــنــح 

املعلومات،  تقنية  خدمات  اإدارة  يف  املتميزة 

كربى  اأهمية  من  املجال  هــذا  ميثله  ملا  وذلــك 

و�سع  يف  عليه  تعتمد  الــتــي  الــ�ــســركــات  لـــدى 

املهند�ض عبد العزيز التمامي 

الرئي�س التنفيذي للعمليات ب�سركة موبايلي

اأرقــى  تــقــدمي  بــهــدف  اال�سرتاتيجية  خططها 

موا�سلة  اإىل  ويدفعها  مل�سرتكيها،  اخلــدمــات 

تطوير خدماتها مبا ي�سمن لها حت�سني اأدائها، 

واالعتمادية العالية يف تطبيقاتها.

20000 والتي اعتمدت  يزو  وتعد �سهادة االأ

املــنــظــمــات  مـــن  كــثــري  2005 )وتــ�ــســعــى  ـــام  ع

خدماتها  نوعية  م�ستوى  رفــع  اإىل  وال�سركات 

ول من نوعه يف العامل  للح�سول عليها( املعيار االأ

الذي يركز على اإدارة خدمات تقنية املعلومات، 

والتي من �ساأنها تقدمي اأف�سل اخلدمات لقطاع 

رئي�س  ال�سغري  العزيز  عبد  املهند�س  واأكد 

اإدارة �سركة احتاد ات�ساالت » موبايلي«  جمل�س 

تدرك  روؤية  وفق  ا�ستثماراتها  تبني  ال�سركة  اأن 

وت�ستوعب  اململكة  يف  االتــ�ــســاالت  قطاع  واقــع 

تقنية  اأن  اإىل  مــ�ــســرًيا  فــيــه،  املــتــاحــة  الــفــر�ــس 

لتوفري خدمة  برز  االأ النموذج  تعد  الرابع  اجليل 

يف  عالية  ب�سرعات  مدعومة  متطورة  ات�ساالت 

تكلفة  ن�سف  اإىل  ت�سل  وبتكلفة  البيانات  نقل 

خدمات اجليل الثالث. 

ملتزمة  »مــوبــايــلــي«  اأن  الــ�ــســغــري  ــــنّي  وب

الثابت  ب�سقيه  العري�س  النطاق  يف  باال�ستثمار 

مــكــانــيــات  ــق اأحـــدث االإ واملــتــحــرك وتــطــويــره وف

فراد  االأ املتزايد من قبل قطاعي  للطلب  مواكبًة 

عمال. واالأ

�ستكون  »موبايلي«  اأن  اإىل  ال�سغري  واأ�سار 

)اجليل  �سبكتي  ت�سغل  املنطقة  يف  �سركة  اأول 

واحد  وقت  يف  ماك�س(  )الــواي  و�سبكة  الرابع( 

ـــك وفـــق روؤيـــة  بــجــودة واعــتــمــاديــة عــالــيــة، وذل

جميع  يف  العري�س  النطاق  �سبكات  لن�سر  فنية 

تعزيز  �ساأنه  من  مبا  بال�سكان،  املاأهولة  مناطق 

اإ�سرتاتيجيتها  فر�س النمو والتميز لل�سركة وفق 

 )GED( بـ  وامل�سماة  القادمة  اأعــوام  للخم�سة 

متكاملة  ات�ساالت  خدمات  تقدمي  ت�سمل  والتي 

ثابتة اأو متحركة  راميًة اإىل الريادة يف خدمات 

وتطبيقات البيانات.

اجليل  بتقنية  اخلا�سة  امل�ساريع  و�ست�سهم 

�سركة  البيانات  لدى  نقل  معدل  رفــع  يف  الــرابــع 

الثانية  يف  بايت  ميغا   100 اإىل  »موبايلي«  لت�سل 

الواحدة، يف الوقت الذي �سجلت يف �سبكات النطاق 

ماليني  خم�سة  من  اأكــرث  ال�سركة  لــدى  العري�س 

م�ستخدم بنهاية العام 2010 واأكرث من  2.3 مليون 

املحمول  العري�س  النطاق  خــدمــات  يف  م�سرتك 
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للباقات العالية اال�ستخدام فقط.

نائب  كيم  يانغي  الــدكــتــور  قــال  جانبه  مــن 

الرئي�س التنفيذي ورئي�س قطاع نظم االت�ساالت 

لكرتونيات( »موبايلي هي  ب�سركة )�سام�سو„ لالإ

م�سغل مبتكر، وقادة موبايلي ي�سعون دائًما على 

قائمة اأولوياتهم تقدمي اأف�سل اخلدمات وبجودة 

عالية حتى اأمام التحديات، وطرح �سبكة مزدوجة 

يتطلب خربات  مًعا  ماك�س  والــواي  الرابع  للجيل 

عالية، لذا فاإن )�سام�سو„( �ستبذل كل اجلهود 

جلعل �سركة موبايلي رائدة وقائدة للجيل الرابع 

قــدرات  خــالل  مــن  و�ــســط  االأ ال�سرق  منطقة  يف 

�سركة )�سام�سو„( يف هذا املجال« . 

زهينغ  ال�سيد  �ــســرح  فيما 

ــ�ــس لــ�ــســركــة  ــي ــرئ زانــــغ نــائــب ال

قائاًل  و�سط  االأ ال�سرق  هواوي يف 

فهي  مبتكر  م�سغل  موبايلي  ن  »الأ

طويلة  حلول  اإيــجــاد  على  تركز 

لعمالئها  قــيــمــة  وذات  ــــدى  امل

تعزيز  يف  ا  اأي�سً �ست�ساهم  والتي 

الوقت،  ذات  يف  لل�سركة  النمو 

وهذا ميكن اأن يتحقق من خالل 

�سركة  ومنتجات  وحلول  خدمات 

بعيد  التطور  لتقنيات  )هــواوي( 

مــلــتــزمــون لرفع  ونــحــن  مــــد،  االأ

م�ستوى �سراكتنا مع موبايلي اإىل 

�سبكة  اأول  مع طرح  م�ستوى عال 

للجيل الرابع باملنطقة.«

اأعلنت  قد  »موبايلي«  وكانت 

يف وقت �سابق من العام املن�سرم 

عن جناح جتاربها الفنية امليدانية 

على تقنيات )اجليل الربع( حيث 

ميدانية  جتارب  اآنــذاك  االختبارات  هذه  �سملت 

عداد متطلبات خطط الرتكيب والت�سغيل ت�سمل  الإ

والعنا�سر  البيانات  لنقل  �سا�سية  االأ املكونات 

اإىل  �سافة  باالإ ال�سبكات  من  النوع  بهذا  املتعلقة 

دارة وال�سيانة. اأنظمة االإ

 )ITIL( عمال، كما تعتمد ال�سهادة على معيار االأ

هذا  تطبيق  واملوؤ�س�سات  لل�سركات  يتيح  مما 

املعلومات،  تقنية  خدمات  يخ�س  فيما  املعيار 

وي�سمن تطوير نوعية خدماتها.

الرئي�س  التمامي  العزيز  عبد  املهند�س 

اأن  اأكــد  موبايلي  ب�سركة  للعمليات  التنفيذي 

كــاأول  جنـــاز  االإ هــذا  بتحقيق  فــخــورة  موبايلي 

هذه  على  حتــوز  املنطقة  يف  ات�ساالت  �سركة 

ال�سركة  جــهــود  بــهــا  تــوجــت  ــتــي  ال الــ�ــســهــادة 

تقنية  خدمات  جودة  م�ستوى  رفع  اإىل  احلثيثة 

ال�سركات  كربى  ثقة  اأك�سبها  مما  املعلومات، 

يف اململكة مبختلف قطاعاتها، منوًها باجلهود 

ا  الكبرية التي يبذلها موظفو موبايلي وخ�سو�سً

وجودة  كفاءة  لرفع  املعلومات  تقنية  جمال  يف 

اخلدمات التي تقدمها موبايلي.

تقنية  خــدمــات  اأن  اإىل  التمامي  ــار  ــس � واأ

عليه  تعتمد  مهًما  عن�سًرا  ت�سكل  املعلومات 

رفــع  اإىل  ت�سعى  ــي  ــت ال الــ�ــســركــات  مــن  كــثــري 

عمالئها،  ر�سا  ي�سمن  مبا  خدماتها  م�ستوى 

املخاطر،  من  ويقلل  موظفيها،  اأداء  ويح�سن 

مواكبة  اإىل  موبايلي  ت�سعى  املنطلق  هذا  فمن 

ت�ساحب  الــتــي  ــتــطــورات  وال امل�ستجدات  كــل 

ي�سمن  مما  العامل،  يف  املعلومات  تكنولوجيا 

باعتمادية  عمال  االأ لها تقدمي خدماتها لقطاع 

وموثوقية عالية. 

�سبق  مــوبــايــلــي  اأن  اإىل  �ـــســـارة  االإ جتـــدر 

يــزو  االأ �سهادة  على  احل�سول  يف  الريادة  لها 

وهي  املعلومات  اأمن  يف  واملتخ�س�سة   27001

و�سط  االأ وال�سرق  اململكة  يف  نوعها  من  وىل  االأ

والتي تعد اأحد اأحدث اإ�سدارات هيئة املقايي�س 

يزو«.  الدولية »االأ

للمعيار  كــمــقــابــل  ــار  ــي ــع امل هــــذا  ـــي  ت ـــاأ وي

الربيطاين املعروف 7799، كما �سبق اأن حققت 

من املعلومات، كما كانت  يزو 2005 الأ �سهادة االأ

العاملية  االت�ساالت  �سركات  اأوائل  موبايلي من 

الدولية   )BS 25999( �سهادة  ح�سدت  التي 

الربيطاين  القيا�سية  املوا�سفات  معهد  مــن 

عمال. ال�ستمرارية االأ
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أخبار - عربية

تضاعف ربح »دو« لالتصاالت اإلماراتية في الربع األول
املتكاملة  لالت�ساالت  مــارات  االإ �سركة  ك�سفت 

احلايل  العام  من  ول  االأ الربع  ربح  �سايف  اأن  )دو( 

بعدما  التوقعات  متجاوًزا  مثليه  من  كــرث  الأ ارتفع 

الربع  العمالء خالل  ال�سركة مزيًدا من  ا�ستقطبت 

ووا�سلت اال�ستثمار يف البنية التحتية.

تقدر  ح�سة  ن  االآ متلك  التي  ال�سركة  وقالت 

ماراتية  االإ املحمول  الهاتف  �سوق  من   %40 بن�سبة 

مليون  205.8 ماليني درهم )56.03  اإنها حققت 

ول بعد ح�ساب ر�سوم  دوالر( ربًحا �سافًيا يف الربع االأ

يف  درهم  مليون   97.1 من  ارتفاعا  وذلك  االمتياز 

الفرتة ذاتها قبل عام.

ف�سلًيا  ربًحا  ال�سركة  حتقق  اأن  حمللون  وتوقع 

قدره 203.7 ماليني درهم يف املتو�سط.

ــتــوا�ــســل جتنيب  �ــس ـــهـــا  اإن ــركــة  ــس ــ� ال ـــت  وقـــال

 %50 عند  احلكومية  االمتياز  لر�سوم  خم�س�سات 

من اأرباحها اإىل اأن تبلغها احلكومة بن�سبة الر�سوم 

املطلوبة للعام احلايل.

وقال الرئي�س التنفيذي لل�سركة عثمان �سلطان 

 %50 ن�سبته  ما  تخ�سي�س  يف  »م�ستمرون  بيان  يف 

كاإجراء احرتازي اإىل اأن تبلغنا احلكومة االحتادية 

بحق االمتياز لهذا العام«.

وكانت �سركة دو دفعت ر�سم امتياز ن�سبته %15 

مناف�ستها  دفعت  حني  يف   2010 يف  احلكومة  اإىل 

»ات�ساالت« 50% من �سايف اأرباحها ال�سنوية.

وبلغ �سايف ربح الربع قبل خ�سم ر�سوم االمتياز 

درهــم  مليون   194 مــع  مقارنة  درهــم  مليون   412

للفرتة املقابلة من العام املا�سي.

وقالت دو اإنها اأ�سافت 272 األف عميل فعال يف 

ول، وا�ستثمرت  الهاتف املحمول على مدى الربع االأ

�سا�سية. 477 مليون درهم يف بنيتها االأ

 2.04 اإىل   %29 ول  االأ الربع  ــرادات  اإي وقفزت 

مليار درهم مقارنة مع 1.58 مليار قبل عام.

وكانت ات�ساالت ومقرها يف اأبوظبي قد خ�سرت 

يف  دو  دخلتها  عندما  ماراتية  االإ لل�سوق  احتكارها 

2007 لذا تتو�سع ال�سركة بداأب خارج �سوقها املحلية 

منذ ذلك احلني.

صافي أرباح بيت 
التمويل الكويتي 
ينخفض %26.9

بنك  اأكــرب  الكويتي  التمويل  بيت  �سجل 

 %26.9 بن�سبة  ا  انخفا�سً الكويت  يف  اإ�سالمي 

ول يف حني كان  يف �سايف اأرباحه عن الربع االأ

يتوقع املحللون نتائج اأف�سل.

وقال البنك يف بيان اإنه حقق 22.6 مليون 

دينار )81.88 مليون دوالر( يف ال�سهور الثالثة 

حتى 31 مار�س 2011 باملقارنة مع �سايف اأرباح 

بلغ 30.9 مليون دينار قبل عام.

اأن يرتاوح  توقعا  املحللني  اثنان من  وكان 

 36.3 بني  الكويتي  التمويل  بيت  اأربــاح  �سايف 

ول،  مليون دينار و37 مليون دينار عن الربع االأ

وبلغ اإجمايل اأ�سول البنك 12.7 مليار دينار.

الكويتية  لال�ستثمار  العامة  الهيئة  وكانت 

اأحد اأكرب ال�سناديق ال�سيادية يف اخلليج اأعلنت 

الكويتي  التمويل  بيت  اأن  املا�سي  مــار�ــس  يف 

�سيدير حمفظة عقارية حجمها مليار دينار.

التمويل  بــيــت  وحــــدات  ــا  يــ�ــسً اأ وتن�سط 

اإ�ــســدار �ــســكــوك، فيما  الــكــويــتــي يف خــطــط 

التمويل  لبيت  التابعة  الرتكية  الوحدة  اأعلنت 

الكويتي يف مار�س اأنها �ست�سدر �سكوًكا بقيمة 

500 مليون دوالر بنهاية العام احلايل.

حرم خادم الحرمين تكرم »دواجن الوطنية« 
في يوم المعلم العالمي

امللكي  ال�سمو  �ساحبة  كرمت 

مرية ح�سة ال�سعالن حرم خادم  االأ

عبداهلل  امللك  ال�سريفني  احلرمني 

�سركة  اهلل  حفظه  عبدالعزيز  بــن 

احتفاء  لرعايتها  الوطنية«  »دواجن 

املعلم  بيوم  والتعليم  الرتبية  وزارة 

الثقايف  فهد  امللك  مركز  العاملي يف 

يف الريا�س. 

حممد  الدكتور  قال  جانبه  من 

الرئي�س  ــراجــحــي  ال �ــســلــيــمــان  بــن 

التنفيذي لـ»دواجن الوطنية« الراعي 

الرئي�س لالحتفال، اإن الهدف الرئي�س 

االحتفال  هذا  ال�سركة  رعاية  جتاه 

ــراز دورهــا يف  واإب هو تكرمي املعلمة 

املجتمع، واالعتزاز مبكانتها و�سرف مهنتها، وكذلك اأهمية دور املعلمات و�سمو ر�سالتهن 

يف املجتمع، وت�سجيًعا على ا�ستمرارهن يف عطاءاتهن املتميزة. 

الرتبوي  �سراف  االإ اإدارة  مديرة  بنت عبداهلل اخل�سري  �سكرت منرية  من جانبها، 

الدائم من  للتعاون  ا�ستمراًرا  ياأتي  الذي  لرعايتها هذا احلفل،  الوطنية  دواجن  �سركة 

»دواجن الوطنية« مع منا�سط التعليم واهتمامهم بدعم براجمه.

العامل  دول  بجميع  �ــســوة  اأ املعلم  بيوم  ال�سعودية  العربية  اململكة  احتفاء  ياأتي 

الرتبية  وزير  نائب  الفايز  نورة  الدكتورة  اإليه  اأ�سارت  ما  وهو  اليوم،  بهذا  املحتفية 

اأن املعلمات يحظني بالدعم الكامل من احلكومة للقيام  والتعليم للبنات، التي ذكرت 

ال�سامية. التعليمية  بر�سالتهن 

د. حممد بن �صليمان الراجحي 

الرئي�س التنفيذي لـ»دواجن الوطنية«
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أخبار - عالمية

»كيا« تحقق مبيعات قياسية في الربع األول
ــنــت �ــســركــة كــيــا ثـــاين اأكــــرب منتج  اأعــل

لل�سيارات يف كوريا اجلنوبية اأنها �سجلت اأكرب 

بلغ  �سيارات  بعدد  تاريخها  يف  مبيعات  حجم 

ول  االأ الربع  يف  �سيارة  األــف   565

من هذا العام.

»يونهاب«  اأنباء  وكالة  وذكرت 

بيان  عن  نقاًل  اجلنوبية  الكورية 

األف   125 باعت  كيا  اأن  ال�سركة،  عن  �سادر 

�سواق  �سيارة يف ال�سوق املحلية و439 األفا يف االأ

ول من العام. اخلارجية يف الربع االأ

 %20.2 ن�سبتها  زيادة  الرقم  هذا  وميثل 

واأكــرب  املا�سي،  العام  من  ذاتها  الفرتة  عن 

مبيعات م�سجلة على نحو ف�سلي يف تاريخها.  

وباعت ال�سركة 117 األف �سيارة يف اأمريكا 

 95 و  اأوروبـــا  يف  �سيارة  األــف  و101  ال�سمالية 

األًفا يف ال�سني. كما باعت 44 األًفا يف ال�سرق 

و�سط. االأ

وحــقــقــت كــيــا قــفــزة 

مــقــارنــة   %35.3 بن�سبة 

العام  من  نف�سها  بالفرتة 

داء القوي ملوديالت  املا�سي، وذلك بف�سل االأ

اأمريكا  يف  وغريها  فورتي  �سول،   ، �سورانتو 

ال�سمالية.

ال�سركة  ح�سة  اأن  اإىل  تقديرات  وت�سري 

ول اأكرث  �سواق الدولية بلغت يف الربع االأ يف االأ

من %3.

تويوتا تتصدر شركات السيارات في تراجع اإلنتاج
تــويــوتــا مــوتــور كــورب  تــ�ــســدرت �سركة 

نتاج  اليابانية �سركات ال�سيارات يف تراجع االإ

مار�س  يف  اليابان  �سرب  الذي  الزلزال  بعد 

نتاج  االإ انخفا�س  عن  اأعلنت  حيث  املا�سي، 

األــف   542 اإىل  لي�سل   %30 بن�سبة  العاملي 

�سيارة يف مار�س.

العامل  يف  لل�سيارات  منتج  اأكــرب  وقالت 

بن�سبة  هــوى  اليابان  يف  نــتــاج  االإ اإن  بيان  يف 

63% لي�سل اإىل 129 األف �سيارة. وانخف�ست 

ال�سادرات بن�سبة 

اإىل  لت�سل   %33

107 اآالف �سيارة.

مريكية  وذكرت وكالة اأنباء بلومبريج االأ

موتور«  و»ني�سان  موتور«  و»هوندا  »تويوتا«  اأن 

نتاج  االإ عمليات  كامل  ا�ستعادة  على  تعمل 

9 على  بلغت قوته  الذي  خري  االأ الزلزال  بعد 

مقيا�س ريخرت واأمواج ت�سونامي اللذين اأحدثا 

قطع  نق�س  يف  وت�سببا  بامل�سانع  اأ�ــســراًرا 

الغيار والطاقة.

نتاج  وقالت »تويوتا« اإنها تتوقع اأن يعود االإ

اإىل طبيعته يف دي�سمرب على اأقرب توقيت.

ونقلت »بلومبريج« عن جون زينج املحلل 

اأ�سو�سيت�س«  اآنـــد  بـــاور  دي  »جــي  �سركة  يف 

م�سكلة  »اأكــــرب  اإن  �سنغهاي  يف  بــحــاث  لــالأ

اإبقاء  اأنها تريد  ل�سركات ال�سيارات اليابانية 

�سا�سية للمكونات الرئي�سية يف  التكنولوجيا االأ

اليابان«. وقال اإن تلك املكونات ت�سمل رقائق 

الكمبيوتر واأجزاء مهمة من املحرك.

وخ�سرت ال�سركة 10% من قيمة اأ�سهمها 

وقوع  قبل  املا�سي  مار�س  من  العا�سر  منذ 

»ني�سان«  �سهم  وتراجع  واحد.  بيوم  الزلزال 

7 %، فيما  بن�سبة  لل�سيارات  اأكرب منتج  ثاين 

انخف�س �سهم »هوندا« ثالث اأكرب منتج ياباين 

لل�سيارات بن�سبة %8.7.

بن�سبة  اإنتاج »هوندا« يف مار�س  وتراجع 

19% لي�سل اإىل 282 األف �سيارة، مع انخفا�س 

اليابان  يف  نــتــاج  االإ

لي�سل   %63 بن�سبة 

اإىل 34 األفا. 

وزاد اإنتاج ني�سان بن�سبة 9% لي�سل اإىل 

382 األف �سيارات واإن كان الناجت يف امل�سانع 

املحلية هبط بن�سبة 52% لي�سل اإىل 47 األًفا .

وقالت »هوندا« اإن اإنتاج ال�سيارات وقطع 

الغيار يف اليابان �سيظل عند 50% من طاقتها 

نتاج اإىل  العادية اإىل نهاية يونيو، و�سيعود االإ

م�ستوياته الطبيعية بنهاية العام.

وذكرت بلومبريج اأن �سركات ال�سيارات 

اليابانية تتعر�س اإىل اإمكانية انقطاع الطاقة 

طاقة  الطبيعية  الــكــوارث  خف�ست  اأن  بعد 

البالد يف توليد الكهرباء بن�سبة 8%. وتدر�س 

ال�سركات خيارات توفري الكهرباء مثل اإغالق 

�سبوع ونقل  م�سانع ومكاتب ملدة يومني يف االأ

من  �سبوعية  االأ العطالت  اإىل  العمل  فــرتات 

اأجل احلفاظ على الطاقة.

أوباما: 
ال حل سحرًيا لخفض 

أسعار البنزين
اأوباما  ــاراك  ب الرئي�س  قــال 

خلف�س  �سحري  حل  يوجد  ال  اإنه 

اأ�سعار البنزين املرتفعة ، م�سيًفا 

بدعم  و�سفه  ما  اإنهاء  يريد  اأنــه 

من  دوالر  مليارات  اأربعة  قيمته 

ل�سركات  ال�سرائب  اأموال دافعي 

النفط والغاز.

ل�سغوط  اأوبـــامـــا  ويــتــعــر�ــس 

دوالرات  اأربعة  نحو  البالغة  البنزين  اأ�سعار  جراء 

للجالون واملر�سحة ملزيد من االرتفاع. 

نيويورك  ــه  اأجــرت ــراأي  ــل ل ا�ستطالع  وخل�س 

مريكيني  تاميز-�سي.بي.اإ�س نيوز اإىل اأن 70% من االأ

ويرى  اخلطاأ  االجتــاه  يف  ي�سري  البلد  اأن  يعتقدون 

حمللون اأن اأ�سعار البنزين هي ال�سبب الرئي�سي.

ذاعــة  االإ عرب  موؤخًرا  خطابه  الرئي�س  وكر�س 

نرتنت لعر�س وجهة نظره ب�ساأن مع�سلة الطاقة  واالإ

نهاية  يف  هي  النظيفة  الطاقة  اإن  قائاًل  مريكية  االأ

املطاف �سبيل التقدم بالن�سبة لبلد يدمن ال�سيارات 

�سديدة اال�ستهالك للبنزين.

ن كلما ارتفعت اأ�سعار البنزين ... ترى  وقال »االآ

بخطط  ملوحني  الكامريات  اإىل  يهرعون  ال�سا�سة 

من ثالث نقاط خلف�س �سعر البنزين اإىل دوالرين. 

خبار  االأ عناوين  يف  الظهور  يحاولون  اأنا�سا  تــرى 

يوجد حل  اأنه ال  نقاط، واحلقيقة  ب�سع  ت�سجيل  اأو 

�سحري خلف�س اأ�سعار البنزين على الفور«.

االقت�ساد  يف  مطرًدا  حت�سًنا  اأوبــامــا  وي�سهد 

حملته  من  وىل  االأ املراحل  مع  بالتزامن  مريكي  االأ

للفوز بانتخابات 2012. لكن ارتفاع اأ�سعار البنزين 

اأكرب  جزء  دفع  على  مريكيني  االأ من  مزيًدا  يجرب 

ي�سر  اأن  من  البع�س  يخ�سى  ما  وهو  دخولهم،  من 

بالتعايف االقت�سادي اله�س.

و�سفه  ما  لغاء  الإ حان  الوقت  اإن  اأوباما  وقــال 

بدعم �سنوي قيمته اأربعة مليارات دوالر من اأموال 

دافعي ال�سرائب ل�سركات النفط والغاز.

وقال »اأربعة مليارات دوالر من اأموالكم تذهب 

اإىل تلك ال�سركات يف وقت حتقق فيه اأرباًحا قيا�سية 

بينما تدفعون اأنتم اأ�سعاًرا �سبه قيا�سية يف حمطات 

البنزين. هذا ينبغي اأن يتوقف«.
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حراك متزايد تعززه 
القرارات التنموية

أدت التطورات والقرارات 
االقتصادية التي اتخذتها اململكة 

خالل السنوات املاضية إلى تفعيل 
احلراك االقتصادي فيما يتعلق 

مبشاركة املرأة السعودية يف التنمية 
االقتصادية على اختالف أنواعها 

واختصاصاتها، ما يشير بوضوح إلى 
أن السنوات القادمة ستشهد املزيد من 

املشاركة النسائية يف عملية التطوير 
داخل البالد.

مركز البحوث بالغرفة التجارية 
الصناعية بالرياض أصدر مؤخًرا 

دراستني تناولتا أهمية القرارات 
التنموية يف إفساح املجال أمام املرأة 

السعودية للعمل واإلجناز وفق طبيعة 
عمل تراعي الضوابط الشرعية، 

وتساير معطيات العصر احلديث.

املرأة السعودية واالقتصاد

أسواق سعودية
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م�ساركة  تناولت  التي  وىل  االأ الدرا�سة 

ذلك  اأن  اأكـــدت  اخلــا�ــس  القطاع  يف  ـــراأة  امل

اأ�سبح  وجمــاالتــه  اأن�سطته  مبختلف  القطاع 

ب�سكل  خــر،  الآ عــام  من  اإيجابًيا  منــًوا  ي�سجل 

التنمية  م�سئولية  املقدمة يف حتمل  ي�سعه يف 

الدرا�سة  وذهبت  رئي�سي،  ب�سكل  االقت�سادية 

اإىل اأنه مازالت اجلهود �سارية يف الدولة منذ 

وللو�سول  حقوقها  لكامل  املراأة  لنيل  ن�ساأتها 

ـــذي يــتــوافــق مع  ــل ال ــث م بــهــا اإىل الــو�ــســع االأ

مبادئ ال�سريعة اال�سالمية، وذلك من خالل 

املراأة   لعمل  النظامية  جــراءات  واالإ القواعد 

يف القطاعني العام واخلا�س، وتبلور االهتمام 

كانت  �سواء  املـــراأة  م�سلحة  على  واحلــر�ــس 

عاملة اأو �سيدة اأعمال يف �سدور قرار جمل�س 

الوزراء رقم )120( والذي ين�س على:

ت�سدر  ــتــي  ال احلــكــومــيــة  اجلــهــات  عــلــى   -1

االقت�سادية/  ن�سطة  االأ ملزاولة  تراخي�س 

ا�ستقبال  اخت�سا�سها/  جمال  يف  جهة  كل 

الرتاخي�س  ال�ــســتــخــراج  الــنــ�ــســاء  طــلــبــات 

التي متنحها  ن�سطة  االأ الالزمة ملزاولة تلك 

نظمة  وفــًقــا لالأ واإ�ــســدارهــا  هــذه اجلــهــات 

وال�سوابط ال�سرعية.

تقدم  التي  احلكومية  اجلهات  جميع  على   -2

وحدات  اإن�ساء  باملراأة  عالقة  ذات  خدمات 

واأق�سام ن�سائية/ بح�سب ما تقت�سيه حاجة 

تزيد  ال  مدة  خالل  وطبيعته/  فيها  العمل 

على �سنة من تاريخ �سدور هذا القرار.

ال�سناعية  التجارية  الغرف  جمل�س  على   -3

ذوات  من  ن�سائية  جلنة  ت�سكيل  ال�سعودية 

اخلربة والكفاية تتوىل التن�سيق مع اجلهات 

هلي  ذات العالقة لت�سجيع من�ساآت القطاع االأ

للمراأة  عمل  وجمــاالت  اأن�سطة  اإيجاد  على 

ال�سعودية دون اأن يوؤدي ذلك اإىل فتح ثغرة 

ال�ستتقدام عمالة ن�سائية وافدة، وتهيئة فر�س 

وتدريبهن  وتاأهيلهن  ال�سعوديات  اإعـــداد 

وتوفري  واملــجــاالت  ن�سطة  االأ تلك  يف  للعمل 

الدعم املادي واملعنوي الالزم لقيامها على 

جهة  كــل  احلــكــومــيــة/  اجلــهــات  ت�سهم  اأن 

بح�سب اخت�سا�سها/ يف حتقيق ذلك.

4- على اجلهات ذات العالقة تخ�سي�س اأرا�س 

قامة  ومناطق داخل حدود املدن وتيهئتها الإ

م�سروعات �سناعية تعمل فيها الن�ساء.

يو  اأن  الب�سرية  املوارد  تنمية  �سندوق  على   -5

يل اأهمية خا�سة لتدريب الن�ساء ال�سعوديات 

وتوظيفهن �سمن خططه وبراجمه.
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وزارة  مــع  التن�سيق  العمل  وزارة  على   -6

الـــ�ـــســـوؤون  ووزارة  املـــدنـــيـــة  اخلـــدمـــة 

الالزمة  جــراءات  االإ التخاذ  االجتماعية 

كاأحد  بعد  عــن  العمل  �ــســلــوب  اأ لتنفيذ 

تعمل  اأن  ميكن  التي  اجلديدة  املجاالت 

مــن خــاللــهــا املـــــراأة، وتــنــفــيــذ بــرنــامــج 

ــالزم  ال الــدعــم  وتــوفــري  املنتجة  �ــســر  االأ

الإجناحهما.

وزارة  مع  باال�سرتاك  العمل  وزارة  على   -7

اخلدمة  ووزارة  والتخطيط  االقت�ساد 

املدنية و�سع خطة وطنية متكاملة للقوى 

حتدد   vالــ�ــســعــوديــة الن�سائية  العاملة 

العاملة  القوى  من  الفعلية  االحتياجات 

الن�سائية يف خمتلف التخ�س�سات خالل 

�سنة من تاريخ �سدور هذا القرار.

8- ق�سر العمل يف حمالت بيع امل�ستلزمات 

ال�سعودية،  املراأة  على  الن�سائية اخلا�سة 

زمني  جــدول  و�سع  العمل  وزارة  وعلى 

لتنفيذ ذلك ومتابعته.

الــتــجــارة  ووزارة  الــعــمــل  وزارة  عــلــى   -9

التجارية  الــغــرف  وجمل�س  وال�سناعة 

اإجـــازة  ــة  ــس درا� الــ�ــســعــوديــة  ال�سناعية 

مدها  يف  للنظر  العاملة  للمراأة  مومة  االأ

مبا يعطي حافًزا وميزة اإ�سافية للمراأة، 

ح�سب ت�سنيفات وزارة العمل ت�سدرت املهن الكتابية يف قائمة اأكرث املهن التي ت�سغلها 

املراأة ال�سعودية يف من�ساآت القطاع اخلا�س بن�سبة %26

امل�سدر: وزارة العمل - وكالة التخطيط والتطوير

اأكرث املهن التي ت�صغلها املراأة يف القطاع اخلا�ض

%العدداملهنة

%1286526املهن الكتابية

ن�سانية %1191625فنيات يف املوا�سيع العلمية والفنية واالإ

%843617.4مهن اخلدمات

مهن الزراعة وتربية احليوان والطيور وال�سيد من اأقل املهن التي �سغلتها املراأة بن�سبة 

%0.08

امل�سدر: وزارة العمل - وكالة التخطيط والتطوير

اأقل املهن التي ت�صغلها املراأة يف القطاع اخلا�ض

%العدداملهنة

%350.08مهن الزراعة وتربية احليوان والطيور وال�سيد

�سا�سية امل�ساعدة %5291.10املهن الهند�سية االأ

%10842.24مهن العمليات ال�سناعية والكيميائية

أسواق سعودية
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تطور م�صاركة الن�صاء يف احلركة التجارية باململكة

 البياناإجمايل ال�سجالت )رجال ون�ساء(ال�سجالت الن�سائية%
4.624.952542.8062002

5.028.329563.2932003

5.540.896750.0832009

5.646.617827.7692010

معدل النمو للفرتة86.852.5

امل�سدر: وزارة التجارة وال�سناعة.

بلغت ن�سبة العامالت ال�سعوديات يف القطاع اخلا�س 35% باملقارنة مع اإجمايل عدد غري 

ال�سعوديات العامالت يف القطاع اخلا�س

امل�سدر: وزراة العمل - وكالة التخطيط والتطوير

ن�صبة املوظفات ال�صعوديات اإىل اإجمايل العامالت غري ال�صعوديات يف من�صاآت القطاع اخلا�ض

عدد العامالت يف القطاع اخلا�س

137442
%العدد

%4840635ال�سعوديات 

%8903665غري ال�سعوديات

اأعداد ال�سعوديني العاملني يف من�ساآت 

القطاع اخلا�س 633075
%العدد

%484067�سيدات

%58502993رجال

ن�صبة املوظفات ال�صعوديات اإىل اإجمايل ال�صعوديني يف من�صاآت القطاع اخلا�ض

بلغت ن�سبة العامالت ال�سعوديات %7

امل�سدر: وزراة العمل - وكالة التخطيط والتطوير

�سيدات  قطاع  خلدمة  الهادفة  واملقرتحات 

عمال. االأ

وح�سر  عــمــال  االأ �سيدات  اآراء  ا�ستطالع   •
واقـــرتاح  من�ساآتهن  تــواجــه  الــتــي  امل�ساكل 

احللول املنا�سبة لها وعر�سها على اجلهات 

املعنية ومتابعتها.

واللقاءات  املعار�س  تنظيم  اإىل  اإ�سافة   •
وامل�ساركة يف  املحلية  واملوؤمترات  والندوات 

املوؤمترات اخلارجية وغريها من الفعاليات 

فيها  ت�سارك  التي  ال�سرعية  ال�سوابط  وفق 

عمال، وتنظيم ا�ستقبال  من�ساآت �سيدات االأ

ــاركــة، ومــتــابــعــة  ــس ــ� الـــوفـــود الــنــ�ــســائــيــة امل

ال�سادرة  والتعليمات  والقرارات  نظمة  االأ

اأن�سطة  تهم  والتي  اجلــهــات،  خمتلف  من 

مر  عمال، واقرتاح ما يتطلبه االأ �سيدات االأ

العملي  التطبيق  �سوء  على  تعديالت  من 

عليها.

يف  خــــرى  االأ الــلــجــان  مــع  الــتــعــاون  • كــذلــك 
االقت�سادي  الــدور  تعزيز  اأجــل  من  الغرفة 

ورعــايــة  عــمــال،  االأ ل�سيدات  واالجــتــمــاعــي 

والعمل  عمال،  االأ �سيدات  م�سالح  وحماية 

على خلق التعاون البناء فيما بينهن.

م�صاهمة فعالة 

ــادة  ــه طــراأ تطور وزي وقــالــت الــدرا�ــســة اإن

العاملة  بالقوى  ال�سعودية  املــراأة  م�ساهمة  يف 

بن�سبة  ت�ساهم  باتت  حيث  املحلي،  بال�سوق 

33.2% من اإجمايل العمالة ال�سعودية بالقطاع 

حوايل  اإىل  و�سلت  بن�سبة  وت�ساهم  احلكومي، 

بالقطاع  ال�سعودية  العمالة  اإجمايل  7.1% من 

حوايل  يــوازي  مبا  ت�ساهم  اأنها  اأي  اخلــا�ــس، 

40.3% من اإجمايل العمالة ال�سعودية.

يف  ومت�سارعة  كبرية  زيــادات  حدثت  كما 

املحلية، حيث  عمال  االأ بيئة  املراأة يف  م�ساركة 

ارتفعت م�ساركة الن�ساء يف اإجمايل ال�سجالت 

التجارية باململكة من 4.6% يف عام 2002 اإىل 

5.6% يف عام 2010م.

ــة اأن املـــراأة  ثــبــتــت نــتــائــج الــدرا�ــس كــمــا اأ

ال�سعودية لديها ا�ستقاللية يف اإدارة م�ساريعها 

التامة  احلــريــة  متتلك  حيث  اال�ــســتــثــمــاريــة، 

اأن  كما  املالية،  لذمتها  الكامل  واال�ستقالل 

معظم اجلهات الراعية النخراطها يف التنمية 

خم�س�سة  ن�سائية  فروًعا  اأن�ساأت  االقت�سادية 

لت�سهيل اإجراءات ومعامالت ال�سيدات.

املراأة يف القطاع ال�صحي

املراأة  دور  فناق�ست  الثانية  الدرا�سة  اأما 

واأو�ــســحــت  ال�سحي،  املــجــال  يف  ال�سعودية 

ومبا ال يوؤثر على الرغبة يف توظيفها.

املــراأة  ب�سئون  االهتمام  اأن  الــقــرار  ويعني   

اأ�سبح على م�ستوى اأعلى جهة ر�سمية وهي جمل�س 

الوزارء، كما اأنه اأف�سح عن جهات متعددة تكون 

م�سئولة كل يف اخت�سا�سه عن رعاية �سئون ودعم 

فيما  االقت�سادية،  احلــيــاة  يف  املـــراأة  م�ساركة 

تتوىل غرفة الريا�س دوًرا رئي�سًيا يف خدمة قطاع 

عمال من خالل فرع ال�سيدات بالغرفة  �سيدات االأ

لغرفة  املتكاملة  املنظومة  �سياق  يف  يعمل  الــذي 

دارات  واالإ املراكز  بكافة  يرتبط  حيث  الريا�س، 

بها ـ وميكن حتديد مهامه واخت�سا�ساته يف:

واملــعــلــومــات  ــبــحــوث  وال الــدرا�ــســات  • اإعـــــداد 
�سيدات  ملن�ساآت  العمل  جماالت  بكافة  املتعلقة 

عمال. االأ

ن�سطة االقت�سادية  • بحث �سبل وتنمية وتطوير االأ
فكار  االأ وحتويل  عــمــال  االأ ل�سيدات  والتوعية 
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محمد اليامي - كاتب اقت�سادي

احرتق »التكاك« المــراأة  كاريكاتوري  ر�سم  على  التعليق  مــدة  قبل  مني  طلب 

ثم طرح  »البالك بريي«،  م�سغولة على جهاز  اأو هو مطبخها وهي  منزلها 

يحتاجها  من  عليها  انكب  جديدة  تقنية  ظهرت  كلما  ملاذا  التايل:  ال�سوؤال 

اأن  اأعتقد  اأنني  فاأجبت  يفقه،  ال  ومن  فيها  يفقه  ومن  يحتاجها،  ال  ومن 

بالرتفيه. تتعلق  لة  امل�ساأ

قطاعات  خلدمة  براجمها  بع�س  �سممت  التي  االت�سال  و�سائل  نعم، 

عمال، اأو تقدمي حلول توا�سل اأقل كلفة للمغرتبني للدرا�سة والعمل يعتربها  االأ

»ت�سخي�س«،  حمل  كانت  اأحدث  تقنية  كانت  وكلما  ترفيه،  و�سيلة  الكثريون 

هم ملاذا هذا العط�س اإىل الرتفيه؟ وال�سوؤال االأ

االفتقاد  واأ�سطوانة  معروف،  منها  كثري  �سباب  واالأ متعددة،  جابات  االإ

اأن  ويبدو  مملة،  اأ�سبحت  املحرتفة  الرتفيه  واأماكن  وال�سينما  امل�سرح  اإىل 

أسواق سعودية
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القطاع  يف  ر�سمي  ب�سكل  بــداأ  املــراأة  عمل  اأن 

عربية  مبمر�سة  1375هـــــ  عــام  يف  ال�سحي 

1380هـ بداأت تظهر  متعاقدة، ولكن منذ عام 

يف  ر�سمًيا  يعملن  �سعوديات  موظفات  اأ�سماء 

عداد  االأ توالت  ثم  ال�سحي احلكومي،  القطاع 

ال�سحية،  الــوظــيــفــيــة  املــ�ــســمــيــات  وتــنــوعــت 

وتدرجت مراتبهن وم�ستوياتهن كنتاج البتعاث 

ال�سعوديات   والطبيبات  املمر�سات  وتخريج 

التخ�س�سات، حتى �سغلت  والفنيات من كافة 

كرئي�سة  عليا  منا�سب  اليوم  منهن  العديدات 

اإدارة،  ومديرة  �سحي،  مركز  ومديرة  ق�سم 

وت�سارك الكثري منهن يف جلان طبية خمتلفة. 

ومثلت الطبيبة ال�سعودية اململكة يف املوؤمترات 

واالجتماعات واملنظمات العاملية.

ال�سعوديات  الطبيبات  ن�سبة  وزادت 

امللك  ال�سريفني  احلــرمــني  خـــادم  عــهــد  يف 

من  اهلل-  حفظه   - عبدالعزيز  بن  عبداهلل 

يف   %20.36 اإىل  1401هــــ  عــام  يف   %4.40

ال�سيدالنيات  ن�سبة  وزادت  1417هــــ،  عــام 

تتجاوز  ال  ن�سبتهن  كانت  الالتي  ال�سعوديات 

عام  يف   %47.10 اإىل   1404 عــام  يف   %16

ن�سبة  اأخــرى يف  زيــادات  1417هــــ، وحلقتها 

تطور اأعداد العامالت يف القطاع احلكومي

م�ساركة املراأة ال�سعودية يف 

اإجمايل العمالة يف باململكة 

م�ساركة املراأة ال�سعودية يف 

اإجمايل العمالة ال�سعودية
اإجمايل

�سعوديغري �سعودي

ال�سنة

ذكوراإناثذكوراإناث

27.733.4656.65644.15151.827181.653379.0251997
29.233.7668.42339.27249.736195.419383.9961998
30.234.5674.55435.94046.956203.879387.7791999
29.533.4694.77035.67245.776204.682408.6402000
30.133.9710.85934.19145.644214.221416.8032001
29.532.9727.98831.65343.400214.912438.0232002
30.133.2746.96627.74841.698224.965452.5552003
30.333.3763.26527.42941.342231.007463.4872004
30.733.7783.27629.00541.436240.108472.7272005
30.333.2803.66330.01839.779243.757490.1092006
30.533.2829.98532.13936.851252.989508.0062007
30.633.2899.71136.05835.807275.128552.7182008

امل�سدر: وزارة اخلدمة املدنية

التخ�س�سات  القطاع يف  ال�سعوديات يف هذا 

الطبية امل�ساعدة بلغت 21.18% من اإجمايل 

اإىل  املمر�سات  ن�سبة  وو�سلت  الــعــامــالت، 

برزت  كما  العامالت،  اإجمايل  من   %17.51

الطبية  الفنية غري  الفئات  املراأة يف  م�ساركة 

الــعــامــالت،  اإجــمــايل  مــن   %64.30 بن�سبة 

وزراة  يف  ال�سعوديات  داريات  االإ ن�سبة  وبلغت 

ال�سحة يف ذات الفرتة %88.60.

ومل يقت�سر دعم احلكومة الر�سيدة للمراأة 

ال�سعودية يف نيل �سهادة البكالوريو�س فقط بل 

ال�سهادات  لنيل  الفر�سة  اإعطائها  اإىل  تعداها 

أسواق سعودية
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كلمة »طف�س« التي تعني امللل من اأكرث الكلمات امل�سموعة خا�سة بني اأو�ساط 

ال�سباب، وربات البيوت.

ن�سان  االإ يقول  اإذ  »تكاك«  كلمة  »الطف�س« وهي  اأ�سد من  ما هو  وهناك 

لل�سائل عن حاله »جاين التكاك« اأو »فيني التكاك« كناية عن �سيق ال�سدر 

غري املربر اأو معروف ال�سبب، ويقابله قولهم »انتكيت« من كرث »الطف�س«.

اأنها  فخمنت  اأفلح  ومل  وا�ستقاقها،  الكلمة  م�سدر  ا�ستق�ساء  وحاولت 

»تك..  املعروفة  بالطريقة  »تتك«  القنبلة عندما  �ساعة  دقات  م�ستوحاة من 

تك.. تك« قبل انفجارها على التوقيت املربمج، لكن الفرق هنا اأن انفجار 

احلجم،  حمدد  غري  هو  وبالتاأكيد  الوقت،  حمدد  غري  »املنتك«  ال�سخ�س 

واالجتاه، والعواقب.

اأو  للربية،  خرج  اأو  البالد،  يجوب  �سافر  املــرء  �سدر  �ساق  اإذا  قدمًيا 

والدرا�سة  جازات  االإ وجداول  بالوظائف  النا�س  ارتباط  مع  واليوم  لل�سيد، 

املح�سو�سة  ال�سغط  عوامل  اأن  ثم  م�ستحيلة،  �سبه  احللول  هذه  مثل  باتت 

وغري املح�سو�سة على نف�سية الب�سر كانت قليلة وكان تنفي�سها �سهاًل ل�سدق 

النا�س وو�سوحهم، واليوم باتت الدبلوما�سية املنزلية واالجتماعية حتتم على 

الكثريين كتم »انتكاكهم« حتى ينفجر حماقة ما يف الوقت ال�سائع غالًبا.

ن ذكر االكتئاب يحيل اإىل الطب  يتقاطع هذا ال�سعور مع االكتئاب، والأ

النف�سي، ورمبا اإىل العالج، غري نظرة النا�س، اإال اأن املتاأمل بعمق ال ميكنه 

اإال اعتباره نوًعا من االكتئاب غري املعرتف به، وهو غالًبا له اأ�سباب يعلمها، 

يتجاهلها ويتنا�ساها فتذهب اإىل عقله الباطن، لكن ا�ستخدام التعبري عن 

خر. ال�سيق دون �سبب وا�سح يكون اأكرث قبواًل عند االآ

» تكتك« اأ�سلوب حياتك فرمبا ا�ستطعت حماربة »التكاك«.

الجهات الداعمة 
للمشاركة 

االقتصادية للمرأة 
السعودية

املدنية اخلدمة  • وزارة 
االجتماعية  ال�سئون  • وزارة 

الب�سرية املوارد  تنمية  • �سندوق 
وال�سناعة التجارة  • وزارة 

والتخطيط االقت�ساد  • وزارة 
ال�سناعية. املدن  • هيئة 

ال�سناعية. التجارية  • الغرف 
ميكن  التي  احلكومية  اجلهات  • كافة 

اأن تعمل بها املراأة.

هلي. االأ القطاع  من�ساآت  • كافة 

الــعــلــيــا كــالــدبــلــوم واملــاجــ�ــســتــري والــدكــتــوراه 

واحل�سول على التخ�س�سات الدقيقة اإما على 

ال�سعيد املحلي اأو من خالل االبتعاث للخارج.

جميع  يف  الــ�ــســعــوديــة  الــطــبــيــبــة  وتــعــمــل 

ويف  وا�ست�سارية.  واأخ�سائية  مقيمة  امل�ستويات 

م�ست�سفى  مثل  احلكومية  امل�ست�سفيات  بع�س 

ن�سبة  الطبية متثل  �سعود  امللك  الوالدة مبدينة 

اإجمايل  من   %75 ال�سعوديات  اال�ست�ساريات 

ا�ست�ساريي الن�ساء والوالدة كلهن يحملن �سهادة 

الدكتوراه.

يف جمال التعليم ال�صحي:

الهيئة  يف  كبري  دور  ال�سعودية  للطبيبة 

ال�سعودية للتخ�س�سات ال�سحية، فهي ت�سارك 

االمــتــحــانــات  وجلـــان  العلمية،  املــجــالــ�ــس  يف 

الطبيبة  ـــواأت  ـــب ت كــمــا  االعــــــرتاف،  وجلــــان 

فهناك  اجلامعات  يف  كبرية  مقاعد  ال�سعودية 

من اأ�سبحت عميدة لكلية الطب واأخرى لكلية 

التمري�س وغريهن.

القطاع ال�صحي اخلا�ض:

عملت املراأة ال�سعودية يف القطاع ال�سحي 

واأخ�سائية  و�سيدالنية،  وممر�سة  كطبيبة 

خمترب واأخ�سائية عالج طبيعي، وهناك بع�س 

�ساحبات  يكن  باأن  عليهن  اهلل  مّن  الطبيبات 

مراكز طبية.
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يعتقد الــكــثــيــرون أن املــنــافــع االقــتــصــاديــة وحــدهــا هــي مــا يشجع دول 
العالم للتهافت على إقامة أو استضافة فعاليات كأس العالم على أرضها، 
لكن الباحثني يف صندوق النقد الدولي يرون عدم استقامة هذه النظرية، 
بعيدة  أسباب  ومنها  الكأس،  على  التكالب  لهذا  أخــرى  أسبابا  ويطرحون 

متاًما عن التفكير العام.

المنافع االقتصادية
ليست المكسب الوحيد

األحداث الرياضية العاملية

أسواق عالمية
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كاليفورنيا،  االقت�سادي يف جامعة  التحليل  اأ�ساتذة  �سبيجل  ومارك  روز،  اأندرو  يقول 

والبنك االحتياطي الفيدرايل يف مان فران�سي�سكو اأن اخلرباء االقت�ساديني عادة يت�سككون 

موال العامة،  حداث الريا�سية من االأ يف احلجج الداعية لتوفري البنية التحتية الالزمة لالأ

اأو  اإ�ستادات ريا�سية جديدة  لت�سييد  التي تدعو  وهم على حق يف ذلك. فالقوى املنا�سرة 

تنظيم اأحداث ريا�سية �سخمة تفعل ذلك عادة انطالقا من �سذاجة اأو م�سلحة ذاتية. ففي 

حداث باهظة التكلفة، خا�سة بالن�سبة للبلدان النامية، م�سرًيا  الواقع العلمي، تكون هذه االأ

وليمبية يف عام 2008 تكلفت مبا يربو على 100  اإىل اأن تكلفة مرا�سم افتتاح دورة بكني االأ

قل على اأدنى من دوالر واحد يومًيا. مليون دوالر بينما يعي�س 100 مليون �سيني على االأ

وليمبية لعام  لعاب االأ وقد فازت مدينة ريو دي جانريو موؤخًرا بحق ا�ست�سافة دورة االأ

2016 وذلك بعر�س قدره 15 مليار دوالر، مبا يعادل اأكرث من 2000دوالر لكل مواطن يف 

ريو، حتى قبل ح�ساب التجاوزات املتوقعة يف التكلفة.

موال اإىل تطوير �سبكة النقل يف املدينة. ولكن  ومن املقرر اأن يوجه جزء كبري من هذه االأ

وليمبية تلوح  لعاب االأ اإذا كانت اال�ستثمارات يف النقل اأمًرا منطقًيا بالن�سبة ملدينة كبرية واالأ

فق، اأال تعد مثل هذه اال�ستثمارات ال�سرورية يف حد ذاتها اأمًرا منطقًيا حتى بدون  يف االأ

جل بذروة للطلب  وليمبية؟ وهل ينبغي ربط قرارات اال�ستثمار طويلة االأ لعاب االأ ا�ست�سافة االأ

حدث  ال�ست�سافة  الدافع  اأن  هو  عم،  االأ مر  واالأ فح�سب؟  �سبوع  االأ ون�سف  اأ�سبوعني  تدوم 

وليمبية يبدو مراوًغا بالن�سبة للخرباء االقت�ساديني، ونادًرا ما تكون  لعاب االأ �سخم مثل االأ

ثار االقت�سادية ال�سافية املبا�سرة املقي�سة بطريقة مقنعة يف الظاهر كبرية ولكنها عادة  االآ

ماتكون �سلبية؛ اإذ اإن من ال�سعب التحقق من املنافع غري االقت�سادية، هل ميكن اأن ي�سكل 

ال�سيا�سات  ف�سناع  رمبا:  العامة؟  اخلزانة  موال  الأ جيًدا  ا�ستغالاًل  �سخمة  اأحداث  متويل 

وال�سكان املحليون نادًرا ماي�ساركون االقت�ساديني املتخ�س�سني فيما ي�ساورهم من �سكوك، 

ولون عادة ما يتملكهم احلما�س ملثل هذه امل�ساهد املبهرة. ويف الوقع العملي، تتناف�س  فاالأ

حداث ال�سخمة. فهل يحتمل اأن يكون اأرباب مهنة  البلدان ب�سراوة على حق ا�ست�سافة االأ

علم االقت�ساد قد غاب عنهم �سيء ما؟

وليمبية  االأ اللجنة  اأن  املوؤكد  اأ�سئلة  جابة على مايطرحونه من  الباحثان االإ ثم يوا�سل 

امل�سيفة ومنتجاتها  املدينة  ملواقع  �سيتدافعون  الزوار  باأن  توؤمن  تعتقد ذلك، فهي  الدولية 

مر اإىل راأي باأن  وليمبية. وينتهي هذا االأ لعاب االأ بعد تعرفهم عليها من خالل م�ساهدة االأ

ال�سكوك  ولكن  �سياحتها.  خا�سة  البالد،  �سادرات  �ستن�سط  وليمبية  االأ لعاب  االأ ا�ست�سافة 

ت�ساورنا حو ل �سالمة هذه احلجة عملًيا؛ فما يحدث من تعزيز لل�سادرات نتيجة تنظيم 

بداأنا بحثنا احلايل  ثم  �سواء. ومن  يبدو �سغرًيا وعابًرا على حد  اإمنا  وليمبية  االأ لعاب  االأ

بفح�س هذه النظرية من منظور جتريبي.
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»للجاذبية«  معيارًيا  منوذًجا  ا�ستخدمنا  وقــد 

بني  الــتــجــارة  حجم  بــاأن  يتنباأ  للتجارة،  بالن�سبة 

خر وعدًدا  بلدين  �سيمثل دالة لبعد اأحدهما عن االآ

خــرى. وقد عر�س هذا  االأ التف�سريية  املتغريات  من 

من  كبري  جانب  لتف�سري  وا�سع  نطاق  على  النموذج 

التباين عرب البلدان يف م�ستويات التجارة.

وليمبية  ثار االأ واأ�سفنا متغرًيا ي�سمح مبراعاة االآ

على  قــويــة  اأدلـــة  هــنــاك  اأن  لنا  وتــبــني  امل�ستمرة. 

على  وليمبية  االأ لعاب  لالأ كبري  اإيجابي  تاأثري  وجود 

بدت  وبالتايل   .)%30 بنحو  ـــادة  )زي الــ�ــســادرات 

التجاري  ثـــر  »االأ يبدو  حيث  مــربرة؛  غري  �سكوكنا 

وليمبية على ال�سادرات كبرًيا واإيجابًيا. لعاب االأ لالأ

وي�سيف الباحثان:

اأن  بينا   ،2009 عام  اأجريناها  اأخــرى  نتائج  يف 

بقدر  ترتفع  الــواردات  واأن  تزداد؛  التجارة  اأنواع  كل 

ارتفاع ال�سادرات. وتخ�سع النتائج التي تو�سلنا اإليها 

ثر  خرى للح�سا�سية. ويظل االأ حل�سد من ال�سوابط االأ

وليمبية اإيجابًيا وكبرًيا على طول  لعاب االأ التجاري لالأ

اأخرى،  اأحداث �سخمة  وبعد ذلك نظرنا يف  اخلط. 

مثل كاأ�س العامل، واملعار�س الدولية، ووجدنا اأن هذه 

ا كانت لها اآثار اإيجابية على التجارة. اأي�سً

تزايد التجارة

بتزايد  �سخم  حــدث  ا�ست�سافة  ترتبط  ــاذا  مل

التجارة؟ ت�سري ال�سواهد الواقعية اإىل اأن ا�ست�سافة 

بتحرير  العملي  ــواقــع  ال يف  ترتبط  �سخم  حــدث 

التجارة. ففي يوليو 2001، فازت بكني بحق ا�ست�سافة 

وليمبية التا�سعة والع�سرين. وبعد �سهرين  الدورة االأ

املفاو�سات  بنجاح  ال�سني  اأنهت  ذلــك،  من  فقط 

طابًعا  اأ�سفت  وبذلك  العاملية،  التجارة  منظمة  مع 

ر�سمًيا على التزامها بتحرير التجارة. ومل تكن هذه 

روما يف  واحــدة. فقد منحت  م�سادفة حتدث مرة 

وليمبية يف عام  لعاب االأ عام 1955 حق ا�ست�سافة االأ

1960، ويف ال�سنة نف�سها بداأت اإيطاليا التي اأف�ست 

مم املتحدة،  بعد عامني قابلة للتحويل، وان�سمت لالأ

هم من ذلك اأنها بداأت املفاو�سات التي اأف�ست  واالأ

اجلماعة  نــ�ــســاء  الإ رومـــا  معاهدة  اإىل  عــامــني  بعد 

االحتــاد  حملها  حــل  الــتــي  وروبـــيـــة  االأ االقت�سادية 

وليمبية  لعاب االأ وروبي احلايل. وتزامنت دورة االأ االأ

الــيــابــان  انــ�ــســمــام  مــع   1964 عـــام  طــوكــيــو يف  يف 

والتنمية  التعاون  ومنظمة  الــدويل  النقد  ل�سندوق 

بر�سلونة حق  فيها  ومنحت  االقت�سادي.  امليدان  يف 

وليمبية لعام 1992 يف عام 1986،  لعاب االأ تنظيم االأ

اإىل  اإ�سبانيا  فيها  ان�سمت  التي  نف�سها  ال�سنة  وهي 

وتزامن قرار منح  وروبية؛  االأ االقت�سادية  اجلماعة 

 1988 لعام  وليمبية  االأ لــعــاب  االأ تنظيم  حق  كوريا 

ومتتد  ال�سيا�سي.  التحرير  �سوب  كوريا  اجتــاه  مع 

وليمبية؛  لعاب االأ عالقة االرتباط املتبادل ملا وراء االأ

فقد نظمت كاأ�س العامل يف املك�سيك يف عام 1986، 

وان�سمامها  للتجارة  حتريرها  مــع  ذلــك  وتــزامــن 

مهدت  التي  والتجارة  للتعريفات  العامة  لالتفاقية 

لقيام منظمة التجارة العاملية.

ثر  لالأ احلقيقي  التف�سري  اأن  يــبــدو  ثــم  ومــن 

وليمبي هو اأن البلدان التي حترر التجارة  التجاري االأ

�سخمة  ريا�سية  اأحداًثا  نف�سه  الوقت  يف  ت�ست�سيف 

ا�ست�سافة  حتفز  فرمبا  وليمبية.  االأ لــعــاب  االأ مثل 

حدث �سخم حترير التجارة بف�سل الن�ساط والبنية 

وليمبية. ال  لعاب االأ التحتية املرتبطني با�ست�سافة االأ

داعي للتعجل يف اال�ستنتاج. فقد اأخ�سعنا العرو�س 

اإيجابي  ــر  اأث لها  كــان  اأنها  ووجــدنــا  الناجحة  غري 

حتدثه  الذي  ثر  االأ ات�ساعه  يف  مياثل  التجارة،  على 

وليمبية بالفعل. لعاب االأ ا�ست�سافة االأ

لي�س  وليمبياد  االأ با�ست�سافة  القيام  ن  الأ ونظًرا 

مل  من  له  يتعر�س  ما  يتجاوز  للقيا�س  قابل  اأثــر  له 

يفز عر�سه بحق اال�ست�سافة، فاإننا نخل�س اإىل قيام 

بلد ما بتقدمي عطاء جاد، �سواء جنح اأو مل ينجح، 

ن هذه العرو�س غالًبا ما  ير�سل اإ�سارة ما. ونظًرا الأ

اأن  املنطقي  فمن  التحرير،  نحو  حتركات  يعقبها 

تكون حماولة بلد ما ا�ست�سافة حدث �سخم مبثابة 

اإ�سارة ير�سلها عن رغبته يف حترير التجارة.

ا�ستثمار  توليد  اإىل  يـــوؤدي  �ــســارة  االإ هــذه  مثل 

من  هــم  واالأ بالتجارة،  مرتبط  فيه  رجعة  ال  اإ�سايف 

الرتاجع  فيه  ي�سبح  �سيا�سًيا  مناًخا  يخلق  اأنه  ذلك 

عن تنظيم احلدث ال�سخم اأو حترير التجارة مكلًفا 

الكبرية،  التجارة  حترير  وعلميات  تعجيزي.  ب�سكل 

نادرة وباهظة  اأحداًثا  تعد  ال�سخمة،  حداث  االأ مثل 

وتقت�سي  للعيان  ب�سدة  بــارزة  يجعلها  مما  التكلفة 

املنافع  ولكن  والتنفيذ.  التخطيط  بني  طويال  وقًتا 

جل املتحققة من حترير التجارة قد تكون  طويلة االأ

ا�ست�سافة حدث �سخم،  تكاليف  يعو�س  اأكرب، مما 

العامة  اأذهــان  االثنني يف  بني  الربط  يبدو  ثم  ومن 

ا�سرتاتيجية حكيمة. وكذلك فاإن تكاليف ا�ست�سافة 

االقت�ساد  قطاعات  عــادة  تتحملها  �سخم  حــدث 

التي ت�ستفيد من حترير االقت�ساد اأ�سد اال�ستفادة، 

كاملدنية امل�سيفة واحلكومة الوطنية، وهذا التوافق 

بني التكاليف واملنافع يجعل تقدمي عطاء ال�ست�سافة 

حدث كبري اإ�سارة فعلية بالتحرير.

املتعلقة  الــقــ�ــســايــا  مــن  عــــدًدا  عملنا  ويــغــفــل 

لعاب  حداث ال�سخمة. فالربازيل �ست�ست�سيف االأ باالأ

ب�سنتني  ذلك  قبل  لكنها   ،2016 عام  يف  وليمبية  االأ

نف�سه  بالقدر  مــرمــوًقــا  حــدًثــا  ــا  اأيــ�ــسً �ست�ست�سيف 

البلدان  ا�ستخدمت  واإذا  العامل.  كاأ�س  هو  تقريًبا 

اإىل  كاإ�سارة  ال�سخمة  حــداث  االأ ا�ست�سافة  عرو�س 

اأن  بلد  ي  الأ ينبغي  فلماذا  الــعــامل،  على  انفتاحها 

أسواق عالمية
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خسائر اليابان.. ومكاسب جنوب إفريقيا
من  مبكا�سب  الظفر  يف  البلدان  التت�ساوى 

ما  ذلــك  ويثبت  الــكــربى  الريا�سية  الفعاليات 

كاأ�س  بطولة  ا�ست�سافت  التي  اليابان  يف  حدث 

اجلنوبية  كوريا  مــع   باال�سرتاك   2002 العامل 

�سيانة  فــاتــورة  تــدفــع  ن  االآ حتى  مــازالــت  فهي 

بكثري  تفوق  العامل  لكاأ�س  بنتها  التي  للمالعب 

عليها،  جــرت  التي  للمباريات  املــاديــة  ـــاح  رب االأ

�ستة  املن�ساآت  لتلك  ال�سنوية  اخل�سائر  تبلغ  اإذ 

عوائد  مــن  احلكومة  تعو�سها  دوالر،  مــاليــني 

يكن  مل  اأنــه   اإىل  ذلك  يرجع  ورمبــا  ال�سرائب، 

خا�سة  اإ�سرتاتيجية  طوكيو  يف  امل�سوؤولني  لــدى 

لال�ستفادة من املالعب بعد انتهاء كاأ�س العامل، 

وهو ما ت�سبب يف هذه اخل�سائر. ويبدو اأن كلفة 

برز على امل�ستوى االقت�ساد،  البناء هي العائق االأ

اإذ مبــقــارنــة مــا جـــرى بــالــيــابــان مبــا حـــدث يف 

الواليات املتحدة، فقد ترك املونديال عام 1996 

مبيعات  ب�سبب  دوالر  مليون  ب�ستني  تقدر  اأرباًحا 

التذاكر، وذلك باعتبار اأن جميع املباريات جرت 

وت�ست�سيف  �سنوات،  منذ  م�سيدة  مالعب  على 

ن�ساطات ريا�سية اأخرى.

يف اأملانيا، �سهدت البالد خالل ا�ست�سافتها 

لكاأ�س العامل عام 2006 طفرة كبرية يف مبيعات 

غذية وامل�سروبات واملواد التذكارية، اإذ ارتفعت  االأ

لكن �سرعان ما  2.6 مليار دوالر،  اإىل  املبيعات 

اختفت هذه الطفرة مبجرد انتهاء البطولة.

بالدهم  اقت�ساد  اإن  اقت�ساديون،  وقــال 

كان  املونديال  تاأثري  اأن  لدرجة  احلجم  هائل 

هم  �سئيال، فيما ذهب كثريون اإىل اأن التاأثري االأ

للمونديال هو نف�سي، ويتعلق بطماأنة امل�ستهلكني 

اإىل  يدفعهم  الذي  مــر  االأ االقت�ساد،  م�سار  اإىل 

نفاق واإنعا�س الكثري من القطاعات. زيادة االإ

الو�سع  فــاإن  اإفريقيا،  بجنوب  يتعلق  فيما 

اإفريقيا  جنوب  اأنفقت  فقد  متاًما  خمتلًفا  يبدو 

مريكي  يعادل  حوايل 38 مليار راند )الدوالر االأ

ال�ست�سافة  التحتية  البنية  اأعمال  على  راند(   7

البطولة، و�سملت بناء خم�سة ا�ستادات جديدة. 

يف  اإفريقيا  جنوب  جهود  اإن  الفيفا  وقــال 

ا�ست�سافة كاأ�س العامل 2010  �ساهمت يف تغيري 

اأغلبية  عــاد  حيث  الــبــالد،  عــن  الــعــامل  ت�سور 

اأف�سل عن جنوب  بانطباع  بالدهم  اإىل  الــزوار 

اإفريقيا، م�سرية اإىل اأن ثالثة اأرباع زوار جنوب 

كاأ�س  خالل  اال�ستطالع  �سملهم  الذين  اإفريقيا 

ــًرا،  زائ  1480 جــمــايل  االإ عددهم  وبلغ  العامل، 

ول مرة بهذه املنا�سبة، وقال  زاروا هذه الدولة الأ

83 باملئة ممن �سملهم اال�ستطالع اإنهم يعتزمون 

زيارة جنوب اإفريقيا جمدًدا يف امل�ستقبل، وقال 

اأ�سدقاءهم وذويهم  اإنهم �سين�سحون  94 باملئة 

بزيارة جنوب اإفريقيا. 

وذكر الفيفا اأن البطولة �ساعدت على تعزيز 

ك�سف  فقد  اإفــريــقــيــا،  جــنــوب  يف  الــوحــدة  روح 

ا�ستطالع راأي �سمل األف مواطن جنوب اإفريقي، 

عن اأن 91 باملئة قالوا اإنهم �سعروا باأن بالدهم 

اإنهم  باملئة   87 وقــال  البطولة  بعد  وحــدة  اأكــرث 

اأي  من  اأكــرث  بالدهم  قــدرات  من  واثقني  كانوا 

وقت م�سى.   

التنفيذي  الرئي�س  جــوردان  داين  وقــال 

اأن  اإفريقيا  بجنوب  للبطولة  املنظمة  للجنة 

اإفريقيا  جنوب  اقت�ساد  عززت  العامل  كاأ�س 

بحوايل 3ر9 مليار راند.

كما اأن البنية التحتية الهائلة التي اأجنزتها 

البالد  �ستخدم  الــعــامل  لكاأ�س  اإفريقيا  جنوب 

لال�ستثمار  كــجــاذب  و�ستعمل  قــادمــة،  جــيــال  الأ

ف�سال  املــواطــنــني،  معي�سة  م�ستوى  وحتــ�ــســني 

يف  وظيفة   130000 اأوجــد  العامل  كاأ�س  اأن  عن 

وال�سياحة  خــرى  االأ واملن�ساآت  �ــســتــادات  االإ بناء 

وال�سناعات املغذية لها.

بعدما  اإليها  تتجه  نظار  فاالأ قطر،  يف  اأمــا 

حيث   ،2022 العامل  كاأ�س  بطولة  بتنظيم  فازت 

من املتوقع اأن ين�سط القطاع العقاري بنحو 100 

مليار دوالر على مدى ال�سنوات املقبلة، حيث مت 

4 مليارات دوالر لبناء ت�سعة مالعب  تخ�سي�س 

اإىل جانب  اأخــــرى،  ثــالثــة  ريــا�ــســيــة وحتــديــث 

الريا�سية،  املرافق  يف  ال�سخمة  اال�ستثمارات 

86.5 مليار دوالر على  اإنفاق نحو  وتعتزم قطر 

خرى ،وتخطط  م�ساريع تطوير البنى التحتية االأ

ن�ساء  الدولة اإىل تفعيل م�ساهمة قطاع البناء واالإ

املحلي  االقت�ساد  يف  النفطية  غري  والقطاعات 

لتبلغ 80 يف املائة بحلول عام 2015م.

مثل  ال�ست�سافة  العرو�س  تقدمي  يكرر 

ا�ست�سافت فانكوفر  لقد  حداث؟  االأ هذه 

و�ست�ست�سيف  ال�ستوية   2010 عام  األعاب 

لندن األعاب عام 2012 ال�سيفية. فلماذا 

ينبغي لالقت�سادات الليربالية اأن تتقدم 

مــاذا  �سخم؟  حــدث  ال�ست�سافة  اأ�ــســال 

من  املتحدة  الــواليــات  تك�سبه  اأن  ميكن 

�سيكاغو  ت�ست�سيف  باأن  الفا�سل  عر�سها 

مريكي الثاين؟ من الوا�سح  وليمبياد االأ االأ

تقدمي  على  يحفز  اآخــر  �سيًئا  هناك  اأن 

متعددة،  ا  عرو�سً املتحررة  االقت�سادات 

�سا�سية  االأ احلجة  تو�سيع  اإمكانية  رغم 

هنا لكي ت�سمل العرو�س املتعددة يف مناخ 

تتدنى فيه ال�سمعة مب�سي الوقت ويقت�سي 

مر تدعيمها باإر�سال اإ�سارات متكررة.  االأ

اأخرى  م�سارات  هناك  لذلك،  واإ�سافة 

دولية  اإ�سارة  ر�سال  الإ ا�ستخدامها  ميكن 

ا�ست�سافة  يجعل  مــاذا  اإذن،  بالتحرير. 

اإىل  رائــًعــا  ـــًرا  اأم �سخم  ريا�سي  حــدث 

املو�سوع  اأن  الــوا�ــســح  مــن  احلـــد؟  هــذا 

يحمل يف طياته الكثري، واأن هناك جماال 

م�ستقبال.  حوله  البحوث  جراء  الإ وا�سًعا 

بدهية،  تــبــدو  حجتنا  فـــاإن  ذلـــك،  ومــع 

االقت�سادات  على  تطبق  عندما  خا�سة 

ال�ساعدة التي تو�سك اأن تفر�س نف�سها 

كقوى دولية فاعلة. اإن �سوت�سي يف رو�سيا 

ال�ستوية  وليمبية  االأ لعاب  االأ �ست�ست�سيف 

نظمت  اإفريقيا  وجنوب   ،2014 عام  يف 

لهذه  وبالن�سبة   .2010 الــعــامل  كــاأ�ــس 

فاإن  للربازيل،  بالن�سبة  ورمبا  البلدان، 

ا�ست�سافة حدث �سخم ترقى اإىل م�ستوى 

اإ�سدار اإعالن �سريح باأن البلد يف طريقه 

اإىل اأن ي�سبح ع�سًوا ملتزًما يف املجتمع 

الدويل. وقد تزيد املنافع املرتبطة بذلك 

الهائلة  التكاليف  تعوي�س  جمــرد  عــن 

لعاب. ال�ست�سافة االأ

�سعب؛  دائــًمــا  التجازة  حترير  اإن 

هذا  على  ت�سرع  التي  البلدان  ومعظم 

اإىل غايتها. ومن  اأبــًدا  الــدرب، ال ت�سل 

ثم، عندما يكون بلد ما جاًدا حًقا ب�ساأن 

ير�سل  اأن  الطبيعي  من  يبدو  االنفتاح، 

عندما  وباإيجاز،  التكلفة.  باهظة  اإ�سارة 

ال�ساحة  على  الظهور  يف  ما  بلد  يرغب 

لكل  بذلك  ي�سرح  اأن  ميكنه  العاملية، 

طريق  عن  والدولية  املحلية  الدوائر  من 

التقدم بعر�س ال�ست�سافة حدث �سخم.
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سوق السيارات باململكة

الماركات الصينية تدخل 
حلبة السباق .. وبقوة

توقع خبراء ومستوردون يف سوق السيارات يف السعودية أن يقفز الطلب 
السنوي على السيارات يف السعودية إلى ٩ يف املئة سنوًيا، فيما يصل معدل 

النمو حالًيا إلى ٤ يف املئة سنوًيا.
وقالوا إن سوق السيارات يشهد حالًيا منًوا كبيًرا، إذ يتوقع أن يقفز من 
٥٠٠ ألف سيارة حالًيا إلى مليون سيارة بحلول عام ٢٠١٥ ميالدية، مشيرين 
إلى أن يف السوق فرًصا هائلة لالستثمار وفرًصا كبيرة يف قطاع التوظيف 
والتوطني، مطالبني بإعادة مشروع تصدير السيارات كما هو معمول به يف 

اإلمارات مثاًل من سرعة اإلجراءات والتحفيز.

كتبت: أماني فالح
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اأهمية هذا  اأن تدرك  التجارة  اإنه على اجلمارك وغرف  وقال اخلرباء 

امل�سروع، حيث �ستربز فر�س جيدة جًدا وواعدة يف جمال اإعادة الت�سدير ، 

حمر، م�سددين على اأهمية  �سالمي اأو موانئ البحر االأ خا�سة مليناء جدة االإ

فر�س  تربز  حيث  واملتو�سطة،  ال�سغرية  لل�سركات  ال�سعودية  الغرف  تبني 

واعدة يف البيع وال�سيانة وقطع الغيار واإك�س�سوارات ال�سيارات، م�سريين اإىل 

اأن دخول �سيارة »غزال« يف حقل �سناعة ال�سيارات، �سيزيد من عمق ال�سوق 

ال�سعودية - بو�سفها بلًدا �سناعًيا - يف �سوق ال�سيارات العاملية.

 ويف الوقت الذي ت�سهد فيه �سوق ال�سيارات يف ال�سعودية مناف�سة �سر�سة حيث 

كرب فيها ال�سيارات اليابانية، دخلت ال�سيارات ال�سينية  ت�سيطر على احل�سة االأ

ال�سعوديني  عمال  االأ ببع�س رجال  االخــرتاق مدعوًما  وياأتي هذا  »على اخلــط«، 

املهتمني با�ستقطاع جزء من حجم هذه ال�سوق الكبرية، ويف الوقت نف�سه املناف�سة 

قل من اأ�سعار مثيالتها، واإن كان  الغزوال�سيني  مبنتجات تتميز باجلودة وال�سعر االأ

ن مقت�سًرا على �سيارات النقل ال�سغرية بعد بداية حمدودة �سابًقا  ما زال حتى االآ

قرب التي �ستحاول �سناعة ال�سيارات  يف جمال ال�ساحنات الثقيلة، واحل�سة االأ

كرب يف ال�سوق.  واملركبات ال�سينية االقتطاع منها هي حتًما احل�سة اليابانية االأ

املركبات  �سوق  حجم  من   %70 -  65 بني  تــرتاوح  ح�سة  اليابانيني  فلل�سانعني 

اجلديدة بال�سعودية، الذي يبلغ �سنوًيا ما بني 600 - 700 األف مركبة.

مناف�صة على اجلودة

فوق  ن  االآ املوجودة  للمركبات  االإجمايل  العدد  اأن  اإىل  �سارة  االإ وجتدر 

الثانية  املرتبة  يف  وتاأتي  مركبة،  ماليني  اأربعة  يقارب  ال�سعودية  طرقات 

اليابانية،  مناف�ساتها  ح�ساب  على  تنمو  ما  عادة  التي  مريكية  االأ املركبات 

الوقود  يف  االقت�سادي  اال�ستهالك  ذات  بال�سيارات  يرتبط  منوها  كان  واإن 

اال�ستهالك  عالية  مريكية  االأ للمركبات  بالن�سبة  الوقود  تكلفة  الرتفاع  نظًرا 

يف  وروبية  االأ املركبات  تاأتي  ثم  الر�سا�س،  من  اخلايل  الوقود  من  وخا�سة 

�سيوية  املرتبة الثالثة، واإن كانت ح�ستها يف ثبات، ثم تاأتي بعدها املركبات االآ

ا من  اأي�سً الق�سم  التي حتاول  الكورية  املركبات  واأبرزها  اليابانية  با�ستثناء 

�سارة  احل�سة اليابانية، واأخرًيا اأخذ ال�سانعون ال�سينيون - كما �سبقت االإ

- يدخلون ال�سوق على ح�ساب الهيمنة اليابانية.
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اإحدى املاركات ال�سينية التي تن�سط اليوم يف ال�سوق ال�سعودية جتمع 

)�ساحنات  اخلفيف  النقل  مركبات  يف  اليابانية  التقنية  بني  منتجاتها 

االقت�سادي  والتجميع  تويوتا  �سركة  خــربة  راأ�سها  وعلى  اأب(  البيك 

بع�س  اأن  واملالحظ  تويوتا.  وتقنية  و�سروط  موا�سفات  حتت  ال�سني  يف 

تويوتا  وموا�سفات  �سكل  تاأخذ  اجلديدة  ال�سينية  اأب  البيك  �ساحنات 

)هايلوك�س( بل اإن قطع غيار املركبات ال�سينية تتوافق مع قطع مثيالتها 

اليابانية والعك�س بالعك�س.

وتراهن املنتجات ال�سينية على عاملي الوقت والتعود هناك تركيز 

ك�سر  مقابل  اليابانية  التقنية  من  اال�ستفادة  عرب  اجلــودة  على  ملحوظ 

حاجز ال�سعر املرتفع خا�سة اإذا عرفنا اأن �سعر بيك اأب تويوتا ي�سل اإىل 

حوايل 50 األف ريال �سعودي )حوايل 15 األف دوالر(، بينما ال يزيد �سعر 

ثمن عن 38 األف ريال �سعودي )حوايل 10  ف�سل واالأ ال�ساحنة ال�سينية االأ

اآالف دوالر ( بنق�س ي�سل اإىل 5 اآالف دوالر.

ن على خدمات ما بعد البيع وو�سع  وفعلًيا تركز ال�سركة ال�سينية االآ

الغيار ب�سكل منا�سب جًدا، وت�سيري خدمات �سيانة متنقلة،  اأ�سعار قطع 

واعتماد موزعني يف كل مدينة ومنطقة يف ال�سعودية.

لل�سيارات،  حــذار  موؤ�س�سة  عــام  مدير  حثلني،  بن  �سلطان  وي�سري 

ال�سوق  يف  ح�سورها  رقعة  وتو�سيع  ن�ساطها  ن�سر  با�سرت  �سركته  اأن  اإىل 

ال�سعودية: ».. ا�ستطعنا زرع �سبكة من املوزعني املعتمدين يف الداخل بني 

املنطقة ال�سرقية والق�سيم واخلرج واملدينة املنورة ومكة املكرمة وعرعر 

والــدوادمــي واجلـــوف، وقريًبا يف جــدة واأبــهــا وجنــران وجــيــزان ووادي 

الغيار  لل�سيانة وقطع  توفري ق�سم  اإىل  الدوا�سر، ويف كل مدينة �سي�سار 

واخلدمات على مدار اليوم«.

يف  ال�ستثمارها  ريــال  مليون   22 من  اأكــرث  املوؤ�س�سة  واأنفقت 

حتقيق  نتوقع  »نحن  و..  ن،  االآ حتى  ال�سينية  املركبات  ت�سويق 

هذه  على  الطلب  اأن  كما  اأخــرى،  با�ستثمارات  كبرية  جناحات 

املعار�س  اأ�سحاب  من  وخا�سة  متنامًيا  م�ساًرا  ياأخذ  املركبات 

وال�سعر  باجلودة  تتميز  املركبة  ن  والأ عليها  طلًبا  يجدون  نهم  الأ

املنا�سب للجميع«.

التجهيزات احلديثة  كل  فيها  ال�سينية  »املركبات  اإن  وقال 

مثل التحكم عن بعد ونظام منع االنزالق الكبحي ABS واملقود 

بوقود  تعمل  كما  املــرغــوب،  اجلــلــدي  التاأثيث  بجانب  املــعــزز، 

بوقود  تعمل  مركبات  اإدخــال  على   املوؤ�س�سة  وعملت  البنزين، 

الديزل مع بداية عام 2002 لتلبية حاجة ال�سوق«.

�صناعات حملية

من جانب اآخر اأو�ست درا�سة اقت�سادية حديثة �سادرة عن 

هلي التجاري ال�سعودي بقيام �سناعات حملية يف قطاع  البنك االأ

وخا�سة  اال�سترياد،  على  الكبري  االعتماد  من  بــداًل  ال�سيارات 

اأن هذا التوجه �سوف يدعم تنويع م�سادر الدخل وزيادة فر�س 

�سناعة  تقنية  توطني  يف  الفعالة  م�ساهمته  على  عالوة  العمل، 

ال�سيارات بال�سعودية.

وتاأتي هذا الدعوة يف ظل النمو املتزايد ل�سوق ال�سيارات 

ا  يف ال�سعودية مما يعطي امل�ستثمرين يف هذا املجال فر�سً

بلغ  الــذي  القطاع  هــذا  يف  الناجح  لال�ستثمار  كبرية 

مليارات   6( يعادل  ما  ــال  ري مليار   22.5 حجمه 

دوالر( عام 2002، ويرتفع اإىل 29 مليار ريال ما 

الغيار  �سوق قطع  اإليه حجم  اأ�سيف  اإذا  مليار دوالر(  يعادل )7.7 

طارات. واالإ

اأن  اإىل  الدرا�سة  يف  الــواردة  االقت�سادية  البيانات  وت�سري 

على على م�ستوى  ال�سيارات امل�ستوردة يف ال�سعودية هو االأ حجم 

ـ   1992 من  الفرتة  يف  ال�سعودية  قامت  حيث  و�سط،  االأ ال�سرق 

مليار   29( ريال  مليار   108.9 بقيمة  �سيارات  با�سترياد   2002

يعادل  ما  ريــال  مليار   9.9 اإىل  ي�سل  �سنوي  مبعدل  دوالر(، 

االقت�ساد  قــوة  ال�سخم  ال�سوق  هــذا  ويــدعــم  دوالر(.   2.6(

خرية وارتفاع معدل الزيادة  ال�سعودي خالل ال�سنوات الثالثة االأ

النمو  مبعدل  دفع  مما  خرية  االأ ال�سنوات  يف  ال�سنوي  ال�سكانية 

3.9 يف  اأنواع ال�سيارات اإىل  ال�سنوي حلجم امل�ستورد من جميع 

اأ�سبح  والذي  ـ  اجلمارك  على  التخفي�س  جاء  كما  �سنوًيا.  املئة 

�ساري املفعول منذ مايو 2001 ـ من 12 اإىل 5 يف املئة ليزيد من 

قدرات  زيادة  يف  التق�سيط  برامج  و�ساهمت  اال�سترياد،  حجم 

ال�سيارات  على  الطلب  وارتفاع  ال�سيارات  �سراء  على  فــراد  االأ

حيث بيع من خالل برامج التق�سيط 150 األف �سيارة يف العامني 

 75 ال�سابقني، كما و�سل حجم مبيعات ال�سيارات امل�ستعملة اإىل 

األف �سيارة عام 2002.

امل�ستوردة  ال�سيارات  قيمة  اأن  اإىل  اخل�سو�س  هذا  يف  ي�سار 

109 مليارات ريال ما  2002 حوايل  ـ   1992 بلغت يف الفرتة من 

الغيار  قطع  من  امل�ستورد  قيمة  وبلغ  دوالر(،  مليار   29( يعادل 

يعادل  ما  ريــال  مليار   37 حــوايل  الفرتة  تلك  خالل  طـــارات  واالإ

)9.8 مليار دوالر(، لي�سل حجم املدفوع يف ا�سترياد ال�سيارات 
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حجم السوق 6 مليارات دوالر 
والسعودية استوردت بـ 29 مليار دوالر 

سيارات خالل عقد

مطالبات بإعادة مشروع تصدير السيارات 
لتسريع اإلجراءات وتقوية التحفيز

لي�سل  دوالر(،  مليار   38.9( يعادل  ما  اأي  ريال  مليار   146 اإىل 

13.3 مليار ريال وهو ما يعادل )3.5  حجم امل�ستورد �سنوًيا اإىل 

خر فاإن قيمة املباع من ال�سيارات  مليار دوالر(. وعلى اجلانب االآ

يف ال�سعودية و�سل اإىل 22.5 مليار ريال )6 مليارات دوالر(، كما 

مليار   6.5 اإىل  املباعة  طــارات  واالإ الغيار  قطع  �سوق  قيمة  بلغت 

حجم  لي�سل  العام،  نف�س  يف  دوالر(  مليار   1.7( يعادل  ما  ريال 

 7.7( يعادل  ما  ريال  مليار   29 اإىل  لل�سيارات  التكميلي  ال�سوق 

مليار دوالر(.

التمويل  عن  باإح�سائيات  املالية  بياناتها  الدرا�سة  وتدعم 

املقدم لهذا القطاع املهم حيث تقوم البنوك املحلية بتقدمي الدعم 

ال�سيارات  وتوزيع  با�سترياد  تقوم  التي  ال�سعودية  لل�سركات  املايل 

اجلديدة، حيث بلغ حجم التمويل البنكي خالل الفرتة من 1992 ـ 

2002 حوايل 117.6 مليار ريال )1.7 مليار دوالر( مبعدل �سنوي 

ي�سل اإىل 10.69 مليار ريال )7.7 مليار دوالر(.

املوزعني  بتو�سية  درا�سته  التجاري  هــلــي  االأ البنك  ويختتم 

ال�سركات  مع  املتعاملني  وخا�سة  ال�سيارات،  �سوق  يف  الكبار  واملتعاملني 

بديلة  لتكون  القطاع  هــذا  �سناعات  يف  لال�ستثمار  بالتوجه  اليابانية، 

الغيار  قطع  منها  التي  املتعددة  التكميلية  ال�سناعات  تلك  من  للم�ستورد 

�سناعات  اإىل  كبري  ب�سكل  تفتقر  زالت  ما  اململكة  اأن  خا�سة  طــارات،  واالإ

التجميع التي ال يوجد منها حالًيا اإال م�سروع واحد تقوم به �سركة اجلميح، 

وبع�س امل�سنعني لفالتر الهواء والزيت و)الرادياتري( واأنظمة العادم.

من ناحية اأخرى توقع تقرير حديث معني ب�سوق مبيعات ال�سيارات يف 

العام  ريال خالل  مليار   69.4 من  كرث  الأ املبيعات  ي�سل حجم  اأن  اململكة 

اجلاري. 

اإىل  عمال«  االأ ملراقبة  الدولية  »املوؤ�س�سة  اأجرته  الذي  التقرير  واأ�سار 

اإمكانية حتقيق مبيعات ال�سيارات منًوا مبعدل 30 باملئة يف غ�سون ال�سنوات 

الثالث املقبلة لتزداد من )676( األًفا اإىل )880( األف مركبة.

قرا�ض والتمويل ت�صهيالت االإ

قرا�س والتمويل امل�سريف  وتعترب الت�سهيالت العديدة املتعلقة بعمليات االإ

اأحد اأبرز العوامل التي �ساعدت يف تعزيز النمو القوي ل�سوق ال�سيارات يف 

من  باملئة   70 نحو  ال�سيارات  قرو�س  ت�ساهم  اأن  املتوقع  من  اململكة، حيث 

اإجمايل مبيعات ال�سيارات مقارنًة بـ 50 باملئة خالل الفرتة املا�سية. 

وقال مدير »معر�س الريا�س لل�سيارات« يف »�سركة معار�س الريا�س 

على  املواتية  االقت�سادية  الظروف  »�ساعدت  اجلوهري:  كميل  املحدودة« 

تعزيز �سمعة اململكة ك�سوق رائدة يف جمال ال�سيارات وذات مقومات واعدة 

ال�سيارات خالل  اأخرى با�ستمرار منو مبيعات  ، فيما ت�ساهم عدة عوامل 

امل�ستعملة  املركبات  عمر  على  املفرو�سة  القيود  فيها  مبا  احلــايل،  العام 

امل�ستوردة والنمو ال�سكاين املطرد يف اململكة، الذي يعد دافًعا رئي�سًيا وراء 

ارتفاع الطلب ب�سكل كبري على املركبات وقطع الغيار وخدمات ال�سيارات، 

تعترب  التي  ن�سبًيا،  القا�سية  املناخية  العوامل  توؤدي  ذلك،  اإىل  �سافة  وباالإ

على  الطلب  ارتفاع  اإىل  ال�سيارات،  عمر  على  ال�سلبية  العوامل  اأبرز  اأحد 

خدمات �سيانة املركبات«.

ويتوقع اخلرباء املخت�سون اأن تبقى اململكة مبناأى عن تبعات التباطوؤ 

االقت�سادي العاملي نتيجة ملجموعة من العوامل الدميوغرافية واال�ستقرار 

تطال  قد  �سلبية  تاأثريات  اأي  احتواء  على  �ساعد  الذي  البالد،  يف  املايل 

قطاع ال�سيارات. 

كما عززت عوامل اأخرى، مثل النمو ال�سكاين القوي الذي تبلغ ن�سبته 

على  التعريفات  وانخفا�س  املرتفعة  الفردي  الدخل  ون�سبة  باملئة   3 نحو 

ال�سيارات، حيث  اآفاق منو �سوق  الوقود، من  امل�ستوردة، وتكلفة  ال�سيارات 
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قضية العددقضية العدد

ي�ستهدفها  والتي  �سنة،   64 و   16 بني  ترتاوح  التي  العمرية  الفئة  ت�سكل 

قطاع ال�سيارات، ما يزيد على 60 باملئة من جمموع ال�سكان.

اإدارة  جمل�س  رئي�س  ــ  العي�سى  عبداللطيف  جنيب  قال  جانبه  من 

ال�سيارات  �سوق  »اإن  )نــات(:  لل�سيارات  العمومية  الوطنية  ال�سركة 

ن  وحت�سُّ امل�ستهلك  اأولهما  رئي�سني،  اأمرين  على  يرتكز  ال�سعودية  يف 

وقد  املجال،  هذا  يف  املتخ�س�سة  ال�سركات  وثانيهما  ال�سرائية،  قوته 

�سمن  االقت�ساد  نعا�س  الإ ال�سريفني يف خطته  اأر�ساها خادم احلرمني 

لهذا  جًدا  �سخمة  ميزانية  ال�سعودية  و�سعت  فقد  الع�سرين،  جمموعة 

عام  بعد  عاًما  امللمو�سة  الطفرة  اخلطة  هذه  اأحدثت  وقد  الغر�س، 

نظري املبالغ التي ت�سرفها الدولة، املتمثلة يف انتعا�س قطاع ال�سيارات 

اأ�سواق  اأف�سل  من  اململكة  يف  ال�سيارات  قطاع  اأن  اإىل  م�سرًيا  املحلي، 

كبرية  بن�سبة  ويعتمد  خليجًيا،  ول  واالأ و�سط  االأ ال�سرق  يف  ال�سيارات 

ل�سوق  الرئي�س  الدافع  اأن  كما  املقيم،  ولي�س  املواطن  على  البيع  من 

ال�سيارات يف ال�سعودية هو جيل ال�سباب، فكما نعرف اأن ن�سبة ال�سباب 

عمار  االأ ومن�سوب  خـــرى،  االأ بــالــدول  مقارنة  جــًدا  كبرية  اململكة  يف 

علًما  قــوي  اقت�سادي  جيل  ــوالدة  وب بخري  يب�سر  عــمــار  االأ متو�سط  اأو 

واملتخرج  الثانوية  يف  املتخرج  ال�سباب  اأن  ت�ستدعي  واحلاجة  وفكًرا، 

اإىل  يحتاجون  جميعهم  وظيفة  على  يح�سل  من  وكذلك  اجلامعة،  يف 

وقطع  وال�سيانة  البيع  يف  ال�سوق  دائــرة  تتحرك  هنا  ومن  �سيارات، 

وحمال  ور�ــس  من  احلجم  يف  املتنوعة  اال�ستثمارية  والفر�س  الغيار 

الغيار  قطع  ا�سترياد  وكذلك  ال�سيارات،  واإك�س�سوارات  الغيار،  لقطع 

مروًرا بفر�س التوظيف لل�سباب«.

 4 من  اململكة  يف  ال�سيارات  قطاع  يف  ال�سنوي  النمو  معدل  ويقدر 

يف املئة، متوقًعا اأن ي�سل اإىل 9 يف املئة �سنوًيا منوًها اإىل اأنه قد يكون 

الو�سع يف عام 2011 معتداًل اإىل حد ما، حيث ت�سري الدرا�سات اإىل اأن 

550 األف �سيارة، تقل فيها ن�سبة  500 اإىل  ال�سوق املحلية ت�ستوعب من 

امل�ستعمل عن 30 األف �سيارة.

من  ن�سبة  هناك  اإن  حيث  الت�سدير،  اإعـــادة  يف  الفر�س  وتكمن 

وبع�س  فريقية  االإ الدول  اإىل  ت�سديرها  اإعادة  تتم  املئة  20 يف  اإىل   10

تتمثل  العراق(،  ردن،  االأ ليبيا،  تون�س،  )م�سر،  و�سط،  االأ ال�سرق  دول 

من  �سعيفة  ون�سبة  مريكي  االأ من  والقليل  والكوري  الياباين  املنتج  يف 

هو  كما  الت�سدير  اإعــادة  اآليات  تطوير  عــدم  املالحظ  ومــن  ملـــاين،  االأ

جراءات والتحفيز، وقال اإنه  مارات مثاًل من �سرعة االإ معمول به يف االإ

يعتقد اأن اإدراك اجلمارك وغرف التجارة اأهمية هذا امل�سروع، �سيربز 

ا جيدة جًدا وواعدة يف جمال اإعادة الت�سدير، خا�سة مليناء جدة  فر�سً

حمر. �سالمي اأو موانئ البحر االأ االإ

�سناعات  خمتلف  بني  ال�سوق،  يف  ال�سيارات  بح�سة  يتعلق  وفيما 

اأن  اإىل  م�سرًيا  مــريــكــي  االأ ـــاين،  مل االأ وروبــــي،  االأ الــيــابــاين،  ال�سيارات 

ول يف ال�سوق بح�سة تزيد على 60 يف املئة تقريًبا، يليه  الياباين هو االأ

يف  وتنوع  كبرية  �سركات  لوجود  تقريًبا  املئة  يف   16 بح�سة  مريكي  االأ

و�سيفروليه  اإم  جي  ل�سيارات  مق�سمة  موتورز  جرنال  ك�سركات  املنتج 

 21 بح�سة  الثالثة  املرتبة  يف  الكوري  ياأتي  ثم  منتجاتها،  بتنوع  وفورد 

وروبي وال�سيني يف ح�سة �سعيفة  ملاين واالأ يف املئة تقريًبا، ويت�سارك االأ

من ال�سوق املحلية ت�سل اإىل 3 يف املئة تقريًبا.

ت�سهد  ال  لكنها  البيع،  حركة  يف  تذبذًبا  ال�سيارات  �سوق  وت�سهد 

نه ال يوجد فيها جمال للربح العايل، وجمال ربح  �سعار الأ تذبذًبا يف االأ

يف  ال�سيولة  تنخف�س  عندما  ولذلك  املئة،  يف   8 اإىل   2 من  ال�سيارات 

نه مرتبط باأ�سعار  �سعار ب�سكل كبري؛ الأ ال�سوق ال ميكن للوكيل تخفي�س االأ

�سعار ترتبط اأحياًنا بال�سركات ال�سانعة باأن  امل�سنع، ومع ذلك فاإن االأ

�سهر  ودخول  املوديل،  انتهاء  مثل  معينة  ملوا�سم  معينة  منتجات  لديهم 

لي�س  ال�سيارات  �سوق  التذبذب يف  لكن  رم�سان، حيث حتدث عرو�س، 

�سل، بخالف ما هو موجود  عالًيا لعدم وجود جمال كبري للربحية يف االأ

عالية.  ربحية  هوام�س  متتلك  التي  خــرى  االأ اال�ستهالكية  املنتجات  يف 

اأرباًحا  متلك  التي  ال�سوق  بذلك  لي�س  ال�سيارات  قطاع  اأن  واأو�سح 

مغرية لي�سع امل�ستثمر اأمواله فيها، .. »ولو الحظنا لوجدنا اأن 

اأنف�سهم منذ زمن طويل، فاأ�سبح امل�ستثمر  اأغلب الوكالء هم 

خ�سائره  من  جزء  لتعوي�س  القطاع  هذا  يف  فر�س  عن  يبحث 

تاأ�سي�س  الدافع وراء  اآخر، فقد يكون هذا املبداأ هو  يف جمال 

الربح،  على  واحل�سول  فرعية  ت�سويق  ل�سركات  ال�سركات 

اليوم  اال�سرتاتيجية،  الناحية  من  �سحًيا  يعد  مر  االأ هذا  لكن 

ميلك  فمن  التمويل،  يف  ال�سيارات  جتارة  يف  احلقيقي  الربح 

التي  املنتجات  ي�ستطيع حتقيق عوائد جيدة من  �سركة متويل 

وجود  لعدم  عدة  �سعوبات  ف�سيواجه  ميلكها  ال  ومن  ي�سوقها، 

�سوق  يف  �سيتغري  ما  هذا  اأن  واأعتقد  اال�ستثمار،  على  مردود 

واأن  متويل  �سركة  لديك  تكون  اأن  يتعني  نــه  اأ من  ال�سيارات 

متويل  �سركة  لديك  كان  واإذا  تعو�سك،  اأرباحها  ن  الأ متلكها؛ 

النهاية  يف  وامل�ستهلك  تعاين،  ف�سوف  وكالة  لديك  ولي�ست 

ن �سيارته  يرغب يف التعامل مع وكيل و�سركة متويل واحدة؛ الأ

�سركة  من  مطالًبا  نف�سه  �سيجد  مثاًل  �سهر  ملدة  تعطلت  اإذا 

ولذلك  العطل،  عن  النظر  بغ�س  الوكيل  ومن  التمويل 

حيث  للتعامل،  واحـــًدا  مكاًنا  امل�ستهلك  يف�سل 

يراعي الوكيل ظروف امل�ستهلك«.
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من رحم الحمم البركانية 
يولد الجمال

األملــاس .. 
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األملاس من أكثر األحجار الكرمية التي يسعى اجلنس 
البشر  اكتنازها، فهو ميكنه حتويل حياة  إلى  البشري 
إلى قوة اقتصادية وجمالية غير تقليدية، فمن ميلك  
بضع أحجار من معدنه احلر النقي يصبح واحًدا من 
أثرياء العالم وقوة اقتصادية ال يستهان بها، فيما تعد 
املــرأة  متتلك  فبزينته  مــنــه،  املستفيدات  أكــثــر  الــنــســاء 

اإلحساس بالتميز.

لتلك  العاملي  واالحتكار  وال�سقل،  القطع 

ال�سلعة من قبل بع�س اأفراد ال�سركات. 

ملا�س �سفات فيزيائية كثرية،  ولالأ

والق�ساوة،  ال�سالبة  اأ�سهرها  ولكن 

فهو وحده على درجة 10/10 يف �سلم 

حجار  لالأ العاملي  )مــو�ــس(  درجـــات 

ويعترب   )0 واأ�سعفها   -10 )اأ�سلبها 

ملـــا�ـــس بــرقــم 9  الــيــاقــوت الــثــاين بــعــد االأ

والزمرد. 

ت�ستيت  خا�سية  الــبــلــوري  وللنظام 

عالية  تعترب  ملــا�ــس  االأ يف  ولــكــن  الــ�ــســوء، 

حجر  ملــا�ــس  االأ ــاإن  ف ال�سبب،  لهذا  لل�سوء، 

�سافة  باالإ احللي،  �سناعة  يف  مهمة  قيمة  ذو 

ا�ستخدام  مثل  اأخــرى  �سناعية  ا�ستعماالت  اإىل 

بار العميقة كاملاء  اأنابيب حفر االآ ملا�س على راأ�س  االأ

�سافة اإىل ا�ستخداماته  والبرتول والغاز الطبيعي، باالإ

واملعدات  الطبية  جهزة  واالأ لكرتونية  االإ جهزة  االأ يف 

ال�سناعية وق�س الزجاج وغريها.

اأ�صل الكلمة 

اليونانية  الكلمة  كلمة )Diamond( م�ستقة من 

اأفالطون  اأما  ال�سالبة،  وتعني   »Adamas« القدمية 

الفل�سفة  ـــّرُف  nفـــُيـــع الــقــدمي  ــاين  ــون ــي ال الــفــيــلــ�ــســوف 

املعنى  بذلك  يق�سد  وكــان  اجلــواهــر،  مب�سطلحات 

ما  وبخا�سة  الكثرية  كتاباته  يف  ذكــره  وقد  ملا�س،  االأ

حجار(، ومن ثم اأخذتها واقتب�ستها  جاء يف كتابه )االأ

خرى من اليونانية، اأما العرب  ونقلتها احل�سارات االأ

فنقلوها كما هي وبخا�سة يف الع�سر العبا�سي عندما 

بينما  ن�سانية،  االإ عرفتها  ترجمة  حركة  اأكــرب  قامت 

كان يعرف قبل ذلك بالدّر، حيث كان العرب يطلقون 

حجار الكرمية  هذه الكلمة )الدّر( على الكثري من االأ

لت�سابه األوانها و�سفاتها.

ملا�ض  تكوين االأ

ملا�س  �سافة اإىل ما هو معروف علمًيا يتكون االأ باالإ

�سا�سي واملهم لكل اأنواع احلياة،  من عن�سر الكربون االأ

تعر�سه  عند  ملــا�ــس،  االأ يف  جــًدا  عالية  بدرجة  مركز 

اأ�سكاال  ويتخذ  تكعيبي،  بــلــوري  تركيب  ذو  عن�سر  ملــا�ــس  االأ

م�ساعفة لذلك البناء التكعيبي ذي الثمانية اأوجه وبخا�سة االثني 

ع�سر وجها، وحتدث طفرات تكوينه اأحياًنا فيبدو كروي الت�سكيل اإال 

اأن العوامل اخلارجية ت�ساعد على ذلك الت�سكيل. 

واحلـــرارة  ال�سغط  حتــت  فقط  الكربون  عن�سر  مــن  يتكون 

وبالرغم  ر�سية،  االأ الكرة  نواة  وبظروف غري معلومة يف  العاليتني 

اأن  اإال  والفحم  للجرافيت  �سا�سي  االأ املكون  هو  الكربون  اأن  من 

خرى ب�سكل كبري، لي�س ب�سبب  اخل�سائ�س لكل منهما تختلف عن االأ

الرتكيب الذري، واإمنا ب�سبب ال�سبكة الكري�ستالية للما�س ال�سفاف 

وال�سبكة القامتة للجرافيت. 

حجار ذات القيمة  ملا�س منذ القدم كاأحد االأ وقد عرف االأ

التجارية، وازدادت �سعبيته يف القرن التا�سع ع�سر مع 

نتاج العاملي وحت�سن الطرق التجارية  ازدياد االإ

يف  العلمية  الطرق  ودخــول  الــعــامل،  مع 
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وبح�سب  التكوين،  فيبداأ  ر�ــس  االأ طبقات  حتت  العايل  وال�سغط  للحرارة 

كيلومرًتا  وخم�سني  مائة  عمق  على  يحدث  ذلــك  فــاإن  العلمية  النظريات 

حجار الكرمية جميعها  حتت طبقة القارات، وهو احلجر الوحيد من بني االأ

املتكون من )عن�سر واحد(.

 ا�صتخراجه 

اإنه  العلمية البحتة  العلماء ممن يف�سرون ن�ساأة الكون بالنظرية  يقول 

ر�س ذات القارة الواحدة  حدث انق�سام قبل مائتي مليون �سنة تقريًبا يف االأ

اإىل عدة اأجزاء، فتوزع املركزان بني القارة الو�سطى والكربى، واكت�سف باأن 

ول يف القارة الو�سطى يف ما يعرف اليوم ب�سيربيا )رو�سيا( وحجمه  املركز االأ

مئة  قبل  فانق�سمت  الكربى  القارة  واأما  ليومنا،  جمهوال  يزال  ال  احلقيقي 

مليون �سنة تقريًبا اإىل اأمريكا اجلنوبية واإفريقيا والهند واأ�سرتاليا والقطب 

ملا�س با�ستثناء القطب  اجلنوبي، وكلها حتتوي على خمزونات �سخمة من االأ

االنق�سام  مرحلة  وخالل  خمزوناته،  حتدد  درا�سات  توجد  فال  اجلنوبي، 

ت�سمى  ق�سمني،  اإىل  الربكانية  نابيب  االأ وانق�سمت  الكربى  القارة  انحرفت 

ال�سرقية  املخزونات  الغربية،  واملخزونات  ال�سرقية  باملخزونات  جمــاًزا 

�سرتالية الغني  ا بني جنوب الهند واجلزء الغربي من القارة االأ انق�سمت اأي�سً

اجلنوبي  القطب  اإن  ويقال  بع�س،  من  بع�سهما  تقرتبان  واللتني  ملا�س،  باالأ

من  خمزونات  على  يحتوي  الهندية  القارة  و�سبه  اأ�سرتاليا  لقارة  املواجه 

ملا�س، واأما املخزونات الغربية فانق�سمت بني اإفريقيا واأمريكا اجلنوبية،  االأ

اأو  الرباكني  من  الطبيعة  بوا�سطة  انتقاله  مت  ملا�س  االأ اأن  النظرية  وتــرى 

هذه  وخــالل  اأخــرى،  مناطق  اإىل  ذلك  �سابه  ما  اأو  االنهيارات  اأو  نهار  االأ

حجًما  وي�سغر  ونعومته  �سكله  يتغري  ملا�س  االأ فاإن  والطويلة  ال�ساقة  الرحلة 

واأحياًنا يدمر ح�سب طبيعة النقل والناقل. 

ملا�س من الفوهات الربكانية حيث تلقي به احلمم  وي�ستخرج معظم االأ

ر�س من م�سافات قد ت�سل اإىل 150  الربكانية التي حت�سره من اأعماق االأ

ماليني  اإىل  ت�سل  طويلة  ملدة  العاليان  وال�سغط  احلــرارة  حيث  كيلومرًتا 

ال�سنني. 

ملا�س يف و�سط وجنوب اإفريقيا على الرغم من  وتقع معظم مناجم االأ

اكت�ساف كميات ال باأ�س بها يف كلp من كندا ورو�سيا والربازيل واأ�سرتاليا، 

ملا�س  وي�ستخرج ما يعادل 130 مليون قرياط، اأو 26.000  كيلوغرام من االأ

�سنوًيا، وهو ما قيمته 9 مليارات دوالر اأمريكي.

ويلت�سق  مت�سًخا،  يكون  الطبيعية  ملا�س من م�سادره  االأ ا�ستخراج  بعد 

به الكثري من ال�سخور والرمال التي الزمته خالل رحلة ال�سعود اإىل �سطح 

ملا�س يجب اأواًل اأن تطحن تلك ال�سخور  ر�س،  وحتى يتم ا�ستخال�س االأ االأ

هو عنصر ذو تركيب بلوري تكعيبي 
يتخذ أشكااًل مضاعفة لذلك البناء 

التكعيبي ذي الثمانية أوجه

هو عنصر ذو تركيب بلوري تكعيبي 

ُعرف األلماس منذ القدم كأحد األحجار 
ذات القيمة التجارية، وازدادت شعبيته 

في القرن التاسع عشر
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خالل  ملــا�ــس  االأ اأحجار  ت�سحق  ال  بحيث  خا�سة،  مطاحن  بوا�سطة  جيًدا 

عملية الطحن، ثم متزج ال�سخور املطحونة باملاء واملواد الكيمائية لت�سبح 

العجينة يف مراحل  تو�سع  ثم  العمليات،  بها يف  التحكم  لت�سهيل  كالعجينة 

متعددة واآخرها عملية الطرد املركزي والتي بدورها تكون قد ا�ستخل�ست 

ملا�س لاللت�ساق وااللتحام  اآخر حجر من ال�سخور امل�سامية، كما اأن ميل االأ

نتاجية.  غرا�س االإ بال�سحوم اأي�سا يفيد ويخدم يف بع�س االأ

يبلله  وال  رطب،  اإىل  قا�س  من  اأخرى  مبعادن  مقيد  بطبيعته  ملا�س  واالأ

ملا�س  ن االأ املاء اإطالقا، ولذلك ي�ستد وي�سبح اأكرث قوة حول ال�سحوم اللزجة الأ

يعلق بال�سحوم ويتما�سك حولها، ومترر العجينة �سبه ال�سائلة على طاولة من 

ملا�س وبعدها ت�سخن ال�سحوم لدرجة  ال�سحوم للتاأكد من خلوها متاما من االأ

ملا�س العالق بها، وبتمرير العجينة عدة مرات على  الغليان وتتبخر ويبقى االأ

ملا�س يكون قد ا�ستخرج من ال�سخور. طاولة ال�سحوم فاإن 95% من االأ

�سل  البلوري واالأ النمو  التكوينية من حيث  ملا�س مت�ساوي اخلوا�س  واالأ

الكربوين.

مميزاته

�سافة اإىل ا�ستقراره بالروابط امل�سرتكة وارتفاع درجتي االن�سهار  باالإ

بعد  يكونها  التي  املحاليل  يف  اأيونات  اأيــة  يعطي  ال  ملا�س  االأ فــاإن  والغليان 

التحويل، ولذلك فهو مو�سل كهربائي رديء وعازل جيد، يف جميع حاالته 

فيعود  وزوايــاه  الهند�سي  �سكله  انتظام  ال�سبب يف  اأما  ال�سائلة،  اأو  ال�سلبة 

ذلك اإىل البناء الكري�ستايل الثماين امل�ستقر اأي اأن له ثمانية اأوجه متماثلة 

املا�سية  البلورات  كانت  ومهما  والــلــون،  واحلـــواف  ال�سكل  يف  ومتطابقة 

منف�سلة فال بد اأن تتطابق يف ال�سكل والبناء الكري�ستايل. 

فاإنـه  مثالًيا  الكري�ستايل  وبناوؤه  كيميائًيا  نقًيا  ملا�س  االأ يكون  عندما 

ي�سنف على اأنه �سفاف وميرر ال�سوء والطيف ال�سوئي ب�سهولة، فيما يظهر 

اللون احلقيقي للحجر، ولكن يف احلقيقة لي�س هناك حجر اأملا�س مثايل يف 

ملا�س يتاأثر بال�سوائب الكيمائية واالنحرافات الكري�ستالية  الطبيعة، فلون حجر االأ

.)structural defects( التكوينية

اأن  للون  وميكن  والكثافة،  القطع  اأو  ال�سكل  على  ملا�س  االأ يف  اللون  ويعتمد 

ينق�س اأو يزيد من قيمة احلجر وثمنه، فعلى �سبيل املثال ميكن اأن يكون حجر 

�سفر  ملا�س امللون والذي مييل اإىل االأ بي�س اللون اأقل قيمة من حجر االأ ملا�س االأ االأ

طريقة  اأف�سل  اأن  التجارب  واأظــهــرت  الذهبي،  اأو  حمر  االأ حتى  اأو  زرق  االأ اأو 

ملا�س هي مقارنته بحجر ما�سي اآخر كعينة اأو كحجر اأ�سا�سي  لت�سنيف األوان االأ

حجار هي اأهم جزء يف الت�سنيف  �سا�سية من االأ للمقارنة، وجمموعة املقارنة االأ

لوان. classification فيجب اأن حتتوي على جميع االأ
وزنه 

الع�سرين، والقرياط هو  الوزن بالقرياط معروًفا حتى بدايات القرن  مل يكن 

ملا�س وت�ساوي milligrams 200 مللغرام. وحدة قيا�س الوزن الوحيدة يف االأ

الداخلية  باالنحرافات  املرتبطة  النوعية  اجلودة  هو  ملا�س  االأ يف   الو�سوح 

واأمــا  بالعربية،  الت�سامني  تــدعــى  الــتــي   existence التكوين  رحــلــة  خــالل 

 ،blemishes تدعى  التي  اخلارجية  والتاأثريات   ،inclusions فـ  باالإجنليزية 

الذهنية  لل�سورة  واملثري  املرئي  الب�سري  الظهور  يف  توؤثر  التي  العيوب  مبعنى 

عجاب  visual appearance من حيث الـربيق والتاألق، وللمعان كما�سة مثرية لالإ
 ،color الو�سوح، وهو واحـد من اأربعة مميزات من خ�سائ�س الت�سنيف كاللون

.cut والقطع ،carat الوزن

يستخرج معظمه من الفوهات البركانية 
حيث تحضره من أعماق األرض من مسافات 

تصل إلى 150 كيلومتًرا
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ملا�س امل�ستخرجة هي من الرت�سبات النهرية الثانوية   معظم اأحجار االأ

alluvial deposits، وغالًبا مـا تكون باهته وغري وا�سحة ينق�سها الربيق 
 battered وبا�ستمرار  متكرر  ب�سكل  اخلارجية  ال�سطوح  وم�سحوقة   dull
بطبقة  واأحياًنا   )gummy( لزجة  بطبقة  مغطاة   ،external surfaces

معتمة م�سابه )washing soda( ل�سودا الغ�سيل.

ملا�س عبارة عن »قيم فنية ومهارة ومبادئ براعة« على   والقطع يف االأ

حجر  اإىل  اخل�سن  ملا�س  االأ حولت  التغيري  فعلوم  فاأكرث،  اأكرث  متزايد  نحو 

ول يف عملية  االأ الف�سل  ملا�س  االأ فل�سالبة  لـه جاذبية،  وفاتن  �ساحر  كرمي 

وعالقة  معنى  اأكرث من  لها    Cut القطع  وكلمة  وال�سقل  والقطع  الت�سكيل 

وما  بي�ساوًيا  اأو  دائرًيا  كان  اإذا  للحجر  العام  ال�سكل  تعني  فاأواًل  ملا�س،  باالأ

 114 من  اأكرث  وهناك  وجودته،  ال�سكل  يف  القطع  نوعية  وثانًيا  ذلك،  اإىل 

�سطورة  ملا�س- االأ نوًعا من القطع وجميعها مذكورة يف كتاب )ق�سة حجر االأ

واحلقيقة(.

 اال�صتثمار فيه

 24 من  العاملية  املا�سية  املجوهرات  مبيعات  زادت  املا�سي  القرن  يف 

بليون دوالر اإىل اأكرث من ال�سعف اأي حوايل 56 بليون يف عام 1995 فقط 

وو�سلت مبيعات املـا�س يف اليابان وحدها اإىل 18 بليون دوالر لتحمل املركز 

مريكية واأوروبا.  الثالث يف العامل بعد الواليات املتحدة االأ

الت�سويقية  احلملة  النــطــالق  هائلة  حت�سريات  اأي�سا  هناك  كانت 

 De Beers> الفتتاح منجم فينتيا يف املقاطعة ال�سمالية من جنوب اإفريقيا

flagship Venetia mine يف 1992 حملت يف طياتها الكثري من التحفظات 
واالعتبارات اجلدية من قبل �سركة )دي بريز( باعتبار اأن املـا�س امل�ستخرج 

من ذلك املنجم �سيباع بعيًدا عن نطاق موؤ�س�سة البيع املركزية CSO التابعة 

�سعر  تراجع  اإىل  يوؤدي  مما  بوفرة  ال�سوق  ويتخم  فيغرق  وقنواتها  لل�سركة 

وكانت   ، العاملية  باملخزونات  التحكم  فقدان  اإىل  �سافة  باالإ عاملًيا  املـا�س 

هلية يف اأجنوال �سببت فو�سى  الهدنـة املوؤقتة بني اأطراف احلرب االأ

�سعار واملخزونات القادمة من مناجم املـا�س يف العامل خالل  االأ

عدة اأ�سهر فقط.

ويف القرن الثامن ع�سر اكت�سف املـا�س يف الربازيل يف والية باهـيا 

الربازيل  فاأ�سبحت  املـا�س،  مرتفعات  عليها  يطـلق  مناطـق  يف   Bahia
عا�سمة املـا�س، وا�ستقطبت الكثري من امل�ستثمرين واملغامرين يف نف�س 

الوقت الذي كانت فيه كاليفورنيـا باأمريكا ال�سمالية ت�ستعر فيها حمـى 

جنوب  يف  جديدة  م�سادر  اكت�سفت   1867 عــام  يف  �سفر،  االأ الذهب 

اإفريقيا بتزامن وتطابق زمني وتوافق نوعي، ولكن كمًيا اأكرب بكثري من 

الربازيل مما جعلها اأكرب منتج للمـا�س اخل�سن يف العامل دون منازع.

كرث �صهرة  حجار االأ االأ

ملا�ض هوب: حجر االأ

يعود   Hope Diamond>s history هــوب  اأملــا�ــس  احلجر  تاريخ 

تاجر  تڤرينر(  بابت�س  )جــان   Tavernier Jean-Baptiste تاريخ  اإىل 

ملا�س االأ حجر  ق�سة  وتعد  والف�سويل،  اجلــريء  الفرن�سي  املجوهرات 

املكت�سفني  األ�ّسن  تناقلتها  التي  اأ�سهر ق�س�س اخلرافات  )Hope( من 

اإنه  الق�سة  وتقول  الزمن،  عرب  املـا�س  جتارة  يف  الرثاء  عن  والباحثني 

العرب والفرس .. 
واأللماس 

ملــا�ــس مــا بني  تــاريــخــًيــا احتكر الــعــرب والــفــر�ــس جتـــارة االأ

خالل  اآ�سيا  و�سرق  عام  ب�سكل  ــا  واأوروب الرومانية  مرباطورية  االإ

الع�سور الو�سطى، وبقي املحتكرون ي�ستمتعون مبوقعهم اجلغرايف 

اأن العرب  اأن مت اكت�ساف الطريق البحري اإىل الهند، ويبدو  اإىل 

نــواع  االأ وباعوا  نف�سهم  الأ ملا�س  االأ اأنــواع  باأجود  احتفظوا  والفر�س 

باأ�سعار  قائمة  اأ�سدر  اأول من  اأما  اأوروبا،  اإىل  وال�سغرية  الرديئة 

وائل بح�سب ما مت  ملا�س على مر التاريخ فهم العرب التجار االأ االأ

اكت�سافه يف القرن الع�سرين. 

قالئد  اأكــرب  والكهنة  والرهبان  امللوك  ارتــدى  التاريخ  وعرب 

حـــجـــار الــكــرميــة واملــجــوهــرات كــاإ�ــســارة دالـــة على  ــس واالأ ــا� مل االأ

بني  من  املميزة  والعالمة  الرفيعة  املراتب  نــادي  اإىل  انت�سابهم 

الرثاء  اإىل  الو�سول  و�سائل  من  كو�سيلة  وكذلك  وال�سعوب،  مم  االأ

ول يف الهند.  منذ زمن االكت�ساف االأ

الدموية  التاريخ  ق�س�س  فيها  ارتبطت  التي  ملا�س  االأ اأحجار 

الهندية،  اجلن�سية  حتمل  زالــت  ما  والقتل  املــوؤامــرات  وحكايات 

ا منها  فالتاجر اأو الرحالة الفرن�سي )Jean Batiste( اأح�سر بع�سً

ملا�س يف التاريخ نابًعا من الرثاء  اأوروبا، ورمبا يكون تاأثري االأ اإىل 

املركز واملح�سود يف ثناياه ال�سفافة التي جتعل منه طريًقا للتداول 

والبيع واإعادة ال�سراء ويحول اإىل نقد مبنتهى ال�سهولة يف اأي مكان 

ملا�س دوًرا يف الكثري من الثورات التي اأدت اإىل  تقريًبا، فقد لعب االأ

حروب ووجد طريًقا للهروب.
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خالل رحلة التاجر الفرن�سي الف�سويل اإىل الهند قام ب�سراء حجر كبري 

له الهندو�سي  ملا�س يف عام 1660 كان عيًنا لتمثال لالإ اأزرق اللون من االأ

�سديًدا  غ�سًبا  غ�سب  لـه  االإ هذا  اإن  ويقال   ،god Rama-Sita امل�سمى 

ن التاجر اأفقده اإحدى عينيه. ملا�س بلعنة الأ لدرجة انه اأحاط حجر االأ

حج�ر ب�حر النور: 

 lواحد وهو  النور«  »بحر  الفار�سية  باللغة   »Darya-ye Noor« تعني 

ا اأي  ًnحيث ي�سل وزنـه اإىل 186 قرياط pيف العامل pمن اأكرب اأحجار املا�س

اأكرث   lاأحــد وهو  �ساحب،  وردي  فهو  لونه  اأما  غــرام(   36.4( يعادل  ما 

حيث   Kohinoor احلجر  موطن  ا  اأي�سً هو  وموطنه  ــدرة،  ن احلجارة 

اكت�سف يف مناجم غولكوندا Golconda mines يف جنوب الهند، ومن 

باطرة واملغول mughal، يف عام 1739،  ات اأالأ pه اإىل ممتلك nطريق nجد nثم و

فاجتاح  والهند  فار�س  بــالد   nباملُغامر املو�سوف  �ساه  نــادر  ــزى  nغ حني 

نيودلهي فكانت الغنائم املكد�سة يف خزائن الـ mughal وتn�سّمنnت احلجر 

 nالطاوو�س وعر�س   Kohinoor حجر  اإىل  �سافة  باالإ  ،Darya-ye Noor
اإىل خزائن  فار�س  بالد  اإىل   rلت pُحم الكنوز  ُكّل هذه   Peacock throne

نادر �سـاه وبقيت هناك ُمنُذ ذلك الوقت. 

حج�ر ك�وللينان: 

ول  االأ املنجم  مـدير   Frederick Wells كان  وبينما   1905 عام  يف 

 Premier Mine in South Africa ل�سركة دي بريز يف جنوب اإفـريقيا

يقوم بجولته امل�سائية الروتينية التفح�سية لفت انتباهه �سيء على جدار 

اأن  الف�سول  املدير  واأحب  للغروب،  املائلة  ال�سم�س  اأ�سعة  عك�س  املنجم 

يعرف ما هو معتقًدا باأنه قطعة زجاج كبرية على اجلدار يف املنجم، وبعده 

كري�ستايل  اأنه حجر  وا�سح  ب�سكل  فظهر  وقوفه،  مكان  من  اأقــدام  عدة 

كبري، وبعد الفح�س تاأكد اأنه اكت�سف اأكرب حجر اأملا�س يف العامل. 

حجر فيكتوريا: 

منذ البداية اأحاطت باكت�ساف احلجر الكبري هالة ونوبة من الغمو�س، 

اإمربيال  لقب  عليه  اأطلق  القدمي«  الــوزن  »ح�سب  457½ قرياًطا  وبــوزن 

بي�س العظيم Great White، ومن الغريب اأن هذا احلجر  Imperial اأو االأ
املميز والعجيب مل ي�سمع به اأحد يف جميع مناجم جنوب اإفريقيا. 

حجر كمربيل: 

عرث عليه يف منجم كمربيل بجنوب اإفريقيا وهو Flawless خال من 

الت�سامني، ووزنه 70 قرياًطا مقطوع ب�سكل تدرجي، واأعيد قطعه يف عام 

 .flat stone كرب امل�ستوي 1921 من احلجر االأ

�صفر:  حجر تيفاÊ االأ

عامي  بني  ما  عليه  عرث  �سفر  االأ تيفاين  ملا�س  االأ حجر  بــاأن  يعتقد 

منجم  ي�سمى  كان  فيه  اكت�سف  الذي  املنجم  اإن  ويقال  و1878،   1877

�سفر معروف عنه اأنه  دي بريز اأو منجم كمربيل، ولكن حجر تيفاين االأ

اكت�سف قبل اكت�ساف املناجم الكبرية يف اإفريقيا. 

ملا�ض �صان�ص�ي:  حجر االأ

 Nicholas( يف عام 1570 ا�سرتى ال�سفري الفرن�سي الدائم لرتكيا

الفرن�سي  امللك  اإىل  ليهديه  فرن�سا  اإىل  واأح�سره  احلجر،   )Harlai
هرني الثالث.

حج�ر ج�بل ال�نور

خري،  يبلغ وزنه 105.6 قرياط ويعادل 21.6 غراًما بعد القطع االأ

ذو  وهــو  الوقت،  ذلــك  العامل يف  ملــا�ــس يف  االأ كاأكرب حجر  n ُيعرف وكــان 

 p،مراء واحلكام الهنود ن االأ pحداث، فقد امتلكه عدد م تاريخ حافل باالأ

األلماس موصل كهربائي 
رديء وعازل جيد في جميع 

حاالته الصلبة أو السائلة

الهند  �سركة  ت�سرتيه   rنnاأ  nل rب nق فار�سية  اإيرانية  و�ساهات  املغول،  باطرة  واالأ

ومن   1850 عام  فيكتوريا يف   pامللكة اإىل  كهدية   nوُقّدم  ، nالربيطانية  nال�سرقية

 pالتاج  pن جزء من جواهر االآ 105.60، وهو  اإىل  �سنتني  بعد  اأعيد قطعه  ثم 

 .Koh-i-Noor ،لندن pيف برج pالدائم pالربيطاين يف املعر�س

حج�ر اآجرى: 

 first بابور  املغولـي  االإمرباطور  وكـان ميتلكـه  الهند،  اأ�سل احلجر من 

و�سمي   )1530-1483( مــن  عا�س  والـــــذي   Mogul Emperor Babur
�سلي 46 قـرياًطا وبعد  بذلك ن�سبة اإىل مدينـة Agra يف الهنـد، ووزنـه االأ

مريكي  القطع و�سل وزنـه اإىل 32.24 قـرياًطا و�سنفه املعهد اجليولوجي االأ

Gemological Institute of America على اأن لونـه وردي خفيف فاخر. 
لفية:  حجر النجم�ة االأ

هذا احلجر متتلكه �سركة دي بريز العاملية De Beers، وزنـه 203.04 

 colour قرياط اأي ما يعادل 40.608 غراًما وهو اأكرب حجر ذي لون اأبي�س

بزائري،   Mbuji-Mayi مقاطعة  يف  احلجر  ،اكت�سف  داخلي  بت�سنيف   ))D
وزنـه اخل�سن 777قرياًطا اأي ما يعادل 155.4غراًما.
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أكد الرئيس التنفيذي للشؤون املالية بشركة «موبايلي» ثامر احلوسني يف حوار خاص مع «تداول» أن قطاع االتصاالت يف اململكة 
يتسم بالتنافسية، إذ إنه أول قطاع كسر حاجز االحتكار،  ويشكل ما نسبة ٣,٤ باملئة من إجمالي الناجت احمللي القتصاد اململكة.

إيجاًبا على قطاع االتصاالت  انعكس  الكبيرة مما  بالتنافسية  باململكة  بيئة االستثمار  وقــال احلوسني خالل احلــوار «متتاز 
باململكة فهناك بيئة صحية وفرصة كبيرة للتنافس الشريف بني شركات االتصاالت، فمن هذا املنطلق حترص «موبايلي» على 

وضع عروض وباقات جديدة تناسب اهتمامات جميع شرائح املجتمع، وحتقق تطلعاتهم».
احلوار مع احلوسني اتسم بالشفافية والصراحة التامة من خالل اإلجابة عن جميع األسئلة املطروحة.. إليكم نص احلوار:

الحوسني: قطاع االتصاالت
في المملكة يتسم بالتنافسية

أثنى على الوضع املالي لـ «موبايلي»

اأرب���اح  م��ن حتقيق  املا�صي  ال��رب��ع  »م��وب��اي��ل��ي« يف  ‚حت 

اأعلى مما كانت عليه يف الربع املماثل من العام ال�صابق.. اإىل 

ماذا تعزو ذل∂؟

جهود  اإىل  ثــم  اأواًل  وجــل  عــز  اهلل  توفيق  اإىل  يعود  هــذا 

موظفي »موبايلي« الذين كان لهم دور بارز يف موا�سلة حتقيق 

ت�سري عليها  التي  الوا�سحة  الروؤية  اإىل  �سافة  باالإ التميز،  هذا 

ال�سركة يف اإدارة اأعمالها، وميكن اأن نعزو �سبب ارتفاع اإيرادات 

ول من هذا العام اإىل ارتفاع اإرادات  »موبايلي« خالل الربع االأ

العمالء املفوترين اإىل 37% اإىل جانب ارتفاع اإيرادات البيانات 

عمال  �سافة اإىل ارتفاع اإيرادات قطاع االأ اإىل اأكرث من 50% باالإ

وجوه
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»موبايلي« تحرص على طرح خدمات 
جديدة تتناسب مع احتياجات جميع 

شرائح المجتمع

موبايلي من أفضل الشركات من حيث 
المركز المالي والسيولة

88% وذلك مقارنة بنف�س الفرتة من العام املا�سي. كل هذه العوامل اأدت اإىل 

ول، مقابل 714 مليون  حتقيق »موبايلي« 998 مليون ريال اأرباح �سافية للربع االأ

ريال للربع املماثل من العام ال�سابق بارتفاع قدرة %40.  

 احل�صة ال�صوقية

العام  من  الرابع  الربع  عن  »موبايلي«  اأرباح  تراجع  �صبب  تعزون  • اإالم 
املا�صي 2010 ؟ وما هي احل�صة ال�صوقية ملوبايلي؟

فاإن  ولذا  باململكة  خا�سة  مو�سمية  باأنها  االت�ساالت  �سركات  اأربــاح  تت�سم 

تزامن الربع الرابع من العام املا�سي مع مو�سم احلج الذي يت�سم بهوام�س ربحية 

جاءت  اجلاري  العام  من  ول  االأ الربع  اإيــرادات  من  كبرية  ن�سبة  فيما  مرتفعة، 

بال�سق  يتعلق  وفيما  بهوام�س ربحية منخف�سة.  تت�سم  التي  الذكية  الهواتف  من 

اإجمايل  من   %40 اإىل  ت�سل  ال�سوقية  »موبايلي«  ح�سة  فاإن  ال�سوؤال  من  الثاين 

�سوق االت�ساالت يف اململكة.

و�صع »موبايلي« املايل

ال�صيولة؟ عن  وماذا  ن؟  االآ حتى  املايل  »موبايلي«  و�صع  تقيمون  • كيف 
و�سع موبايلي وهلل احلمد مطمئن، ومن اأف�سل ال�سركات من حيث املركز املايل 

وال�سيولة، فن�سبة القرو�س اإىل الـ»EBITDA« اأقل من 1%. وهذا يوؤكد اأننا ن�سري وفق 

روؤية وا�سحة حتقق لنا منو اإراداتنا وتنعك�س اإيجاًبا على خدماتنا وم�ساهمينا.

 اأ�صعار تناف�صية

• هناك من يرى اأن »موبايلي« اأحدثت فرًقا يف قطاع االت�صاالت باململكة 
ال�صركة  �صتحدثه  جديد  ف��رق  من  هل  لكن  املا�صية..  ال�صنوات  خ��الل 

يف الفرتة املقبلة؟

ميز  ومــا  �سريع،  ب�سكل  ومتطور  متجدد  عــام  ب�سكل  االت�ساالت  قطاع 

خدمات  من  جديد  هو  ما  كل  طرح  يف  ال�سبق  املا�سية  الفرتة  يف  »موبايلي« 

ومنتجات للم�سرتكني باأ�سعار تناف�سية مكنت جميع �سرائح املجتمع من اال�ستفادة 

حياة  اإثــراء  توا�سل  �سوف  »موبايلي«  لذلك  ال�سركة،  تقدمها  التي  اخلدمات  من 

م�سرتكيها بكل ما ا�ستجد من خدمات ومنتجات ليبقوا على توا�سل مع اأحدث ما 

تو�سلت اإليه خدمات االت�ساالت يف العامل وهذا حتد ت�سعى »موبايلي« اإىل حتقيقه، 

ثر الكبري يف قطاع االت�ساالت يف اململكة  برز الذي �سيكون له االأ ويبقى احلدث االأ

والعامل هي خدمات اجليل الرابع )LTE( التي ت�ستعد »موبايلي« الإطالقها منت�سف 

هذا العام كاأول �سركة ات�ساالت يف اململكة، اإىل جانب ذلك تعمل ال�سركة ب�سكل 

لياف الب�سرية لذلك فاإن الفرتة القادمة �ست�سهد م�ستجدات  مت�سارع ملد �سبكات االأ

نرتنت. اإيجابية على �سعيد التقنيات التي توفر �سرعات عالية مل�ستخدمي االإ

�صبكة اجليل الرابع

زي��ادة مداخيل  �صبيل  الرابع خطوة يف  ل�صبكة اجليل  »موبايلي«  هل طرح 

ال�صركة اأم رغبة يف التطوير؟

االثنان مًعا، فالهدف من توفري خدمات اجليل الرابع اأن تبقى »موبايلي« يف 

التوجه  وهذا  مل�سرتكيها،  وتقنيات  خدمات  من  ا�ستجد  ما  كل  تقدمي  يف  الريادة 

باالعتبار  اأخذنا  ما  اإذ  املالية  ال�سركة  مداخيل  زيادة  على  كبري  ب�سكل  �سينعك�س 

على ملداخيل ال�سركة  التوجه العام نحو خدمات البيانات التي �ستكون امل�سدر االأ

خالل ال�سنوات القليلة القادمة.

خدمات جديدة

ما  الرابع  اجليل  �صبكة  توفرها  التي  القيا�صية  البيانات  نقل  �صرعة  ظل  • يف 
هي اخلدمات اجلديدة التي �صتدعهما هذه ال�صبكة؟

تقنية )LTE( �ستوفر �سعات و�سرعات عالية تكفي لالحتياج امل�ستقبلي و�ست�ساهم 

ا يف تقليل التاأخرية )Latency( اإىل 10 مل ثانية، وهذا ي�ساعد على رفع اجلودة  اأي�سً

لعاب اجلماعية على �سبيل املثال واملحادثات وغريها من التطبيقات التي حتتاج  يف االأ
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ب�سكل مبا�سر يف  �ست�سهم  والتاأخرية  ال�سرعة  التطورات يف  اأقــل.. وهذه  تاأخرية  اإىل 

ا�ستحداث خدمات وتطبيقات جديدة ت�ستفيد من هذه التقنية. 

بيئة �صحية

• نالحظ اأن »موبايلي« حتاول تنويع باقاتها وخدماتها املختلفة.. هل هذا 
متيز اأم خوف من املناف�صني؟

اإيجاًبا على  انعك�س  بالتناف�سية الكبرية مما  متتاز بيئة اال�ستثمار باململكة 

قطاع االت�ساالت باململكة فهناك بيئة �سحية وفر�سة كبرية للتناف�س ال�سريف 

بني �سركات االت�ساالت، فمن هذا املنطلق حتر�س »موبايلي« على و�سع عرو�س 

وباقات جديدة تنا�سب اهتمامات جميع �سرائح املجتمع، وحتقق تطلعاتهم.

اال�صتثمار الريا�صي

هذه  عقب  �صنوات..  ع��دة  منذ  الريا�صي  اال�صتثمار  يف  ال�صركة  دخلت   •
الفرتة كيف تقيمون التجربة؟

اال�ستثمار يف املجال الريا�سي اأر�س خ�سبة ملن يعي كيفية اال�ستثمار بها، فهي 

جتربة وليدة ومرنة ميكن اأن توفر خيارات متعددة تنعك�س ب�سكل اإيجابي على الطرفني، 

فعند دخولنا هذا املجال مل يكن الهدف مادًيا فقط بل كانت امل�سوؤولية االجتماعية التي 

توؤمن بها موبايلي تقا�سم الربحية من هذا اال�ستثمار، لذا فنحن نتطلع اإىل اأبعد من ما 

طراف.  ن، واأن تكون الفائدة تنعك�س على جميع االأ و�سلنا اإليه االآ

 و�صع قطاع االت�صاالت

اململكة؟ يف  االت�صاالت  قطاع  و�صع  تقيمون  • كيف 
حاجز  ك�سر  قطاع  اأول  فهو  بالتناف�سية،  يت�سم  اململكة  يف  االت�ساالت  قطاع 

االحتكار،  وي�سكل ما ن�سبة 3.4 باملئة من اإجمايل الناجت املحلي القت�ساد اململكة، 

وتعقد احلكومة الر�سيدة تطلعاتها عليه بتحويل املجتمع اإىل جمتمع معريف، كل هذه 

املعطيات توؤكد اأهميته، والدور البارز الذي يحققه يف دفع عجلة التنمية االقت�سادية 

للمملكة، لذا اأخذت �سركات االت�ساالت ومبتابعة واإ�سراف من قبل هيئة االت�ساالت 

وتقنية املعلومات على عاتقها تبني كل احللول التي حتقق ازدهار هذا القطاع من 

خالل توفري اخلدمات واملنتجات التي ت�ساهم يف توا�سل جميع �سرائح املجتمع بكل 

ي�سر و�سهولة.

الهدف من توفير خدمات 
الجيل الرابع أن تبقى 

موبايلي في الريادة في 
تقديم كل جديد

تقنية )LTE( ستوفر 
سعات وسرعات عالية 

تكفي لالحتياج المستقبلي 
وستساهم في تقليل 

التأخرية

تطور �صريع

االت�صاالت  قطاع  �صوق  حجم  ارتفاع  اإىل  ت�صري  لديكم  توقعات  من  • هل 
يف الفرتة املقبلة؟

املعطيات التي لدينا توؤكد ا�ستمرار منو هذا القطاع فالتطور ال�سريع الذي 

ي�سهده قطاع االت�ساالت لي�س على م�ستوى اململكة وح�سب بل والعامل �سيكون له 

دور كبري يف موا�سلة هذا النمو، حيث يعد قطاع االت�ساالت من اأكرث قطاعات 

االقت�ساد ال�سعودي منًوا حيث بلغت ن�سب النمو يف العام املا�سي 19% بينما يبلغ 

متو�سط منو باقي القطاعات باململكة 3.6%. فيما و�سل عدد م�سرتكي الهاتف 

املتحرك حوايل 51.6 مليون م�سرتك بنهاية عام 2010م، وبلغت ن�سبة االنت�سار 

اأكرث من  املعلومات  تكنولوجيا  190%، وميثل قطاع االت�ساالت  اإىل   %180 بني 

�سهم ال�سعودية، فيما حققت �سركات االت�ساالت املرخ�سة لها  10% من �سوق االأ

باململكة خالل العام املا�سي اإيرادات اإجمالية بلغت نحو 61 مليار ريال بن�سبة 

منو �سنوية 13%  فقد حازت اخلدمات املتنقلة  73% منها يف حني متثل خدمات 

يرادات، وذلك بناء على التقرير  االت�ساالت الثابتة واملعطيات نحو 25% من االإ

الذي اأ�سدرته هيئة االت�ساالت وتقنية املعلومات.

الو�صول بالتغطية اإىل %100

املحلية؟ ال�صوق  يف  تواجهونها  التي  امل�صاكل  اأ�صعب  هي  • ما 
اأو م�ساكل  باململكة تعيق عمل �سركات القطاع  اأن هناك معوقات  اأعتقد  ال 

اخلا�س ب�سكل اأ�سا�سي ولكن اأعتقد اأن ال�سعوبة التي تواجهها �سركات االت�ساالت 

�سافة اإىل الت�ساري�س الوعرة  العاملة باململكة تتمثل يف ات�ساع الرقعة اجلغرافية باالإ

التي توجد يف بع�س مناطق اململكة مما ي�سعب تغطيتها ب�سكل كامل، وهذا يعترب 

ن ال�سركة ت�سعى اإىل الو�سول بالتغطية اإىل %100. عائًقا اأمام موبايلي نظًرا الأ

تعزيز الريادة

لل�صركة؟ بالن�صبة  املقبلة  الفرتة  ترون  • كيف 
يجابية من خالل  اإىل موا�سلة حتقيق النتائج االإ �سوف ن�سعى باإذن اهلل 

يف  ت�ساهم  ومنتجات  خدمات  طرح  مع  االت�ساالت،  لقطاع  الوا�سحة  روؤيتنا 

تعزيز ريادة موبايلي وت�سبع نهم م�سرتكينا.

وجوه
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مؤشرات - أسواق مالية

األسواق الخليجية:

اأن و�سلت اإيل  اأ�سواق املال اخلليجية متذبذبة لكن بور�سة قطر بداأت ارتفعت مبعدالت منوا متزايدة اإيل   كانت بدايات 

منت�سف  فقفز يف  املايل  دبي  �سوق  اأما   %1.1 مرتفع  املوؤ�سر  فاأغلق  املوؤ�سر  تناق�س  بعدها  الثاين  الثلث  بداية  4.5% يف 

خري تذبذب املوؤ�سر واأغلق بعدها مرتفع 5% اأما ال�سوق املالية ال�سعودية فكانت  ال�سهر اإيل اأن و�سل ملعدل 8.1% يف الثلث االأ

2.3% جتاوزت  واأغلقت مبعدل منو  ال�سهر  من  خري  االأ الربع  ارتفعت يف  اأن  اإال  م�ستقرة  ال�سهر  تذبذبها طوال  م�ستويات 

وراق املالية  وراق املالية 3.4% و�سوق الكويت لالأ وراق املالية 2.7% و�سوق اأبوظبي لالأ م�ستويات منوه كال من �سوق م�سقط لالأ

وراق املالية %1.4. 3.6% بينما وانخف�س موؤ�سر �سوق البحرين لالأ
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األسواق العاملية:

ول ونالحظ يف منت�سف ال�سهر هبوط  �سواق املالية مبعدالت منو ثابته وانخف�س موؤ�سر طوكيو 1.7% يف الثلث االأ بداأت جميع االأ

و�ساع االقت�سادية والكوارث الطبيعية  �سواق املالية يعزى ذلك لال�سطرابات ال�سيا�سية واالأ ي�سكل متوازي جلميع موؤ�سرات االأ

املالية  �سواق  االأ ارتفعت جميع  بعدها  ال�سهر  الثاين من  الثلث  نهاية  3.2% يف  انخفا�س  مل�ستوى  بور�سة طوكيو  اأو�سلت  التي 

العاملية واأغلق موؤ�سر DAX مرتفع 6.7% بعدما ارتفع متجاوز جميع املوؤ�سرات حلق به موؤ�سر DOW JONES الذي اأغلق مرتفع 

4% بينما اأغلق موؤ�سر بور�سة طوكيو مبعدل منو %1.

TASI DOW JONES NASDAQ FTSE 100 DAX CAC 40 NIKKI 225

6%

7%

8%

5%

4%

2%

3%

1%

0%

-1%

-2%

-3%

-4%

Comparison TASI Performance with Global Markets - April 2011

3-Apr1-Apr 5-Apr 7-Apr 9-Apr 11-Apr 13-Apr 15-Apr 17-Apr 19-Aprr 21-Apr 23-Apr 25-Apr 27-Apr 29-Apr

41
العدد 55 - مايو 2011م



مؤشرات - أداء شركات الوساطة

اداء �صركات الو�صاطة )جميع عمليات البيع وال�صراء ( ابريل 2011م 

Member Activity for April  2011

�صركة الو�صاطة

الرتتيبالن�صبةال�صفقاتالرتتيبالن�صبةكمية التداوالتالرتتيبالن�صبة قيمة التداول

Member Name
VALUE% PositionVOLUME% PositionTRADES% Position

4AlJazira Capital%1547,90511.17%11,646,215,240.0016.43%34,268,604,205.9515.28  اجلزيرة كابيتال 

2Al Rajhi Capital%2778,34815.87%21,441,907,296.0014.39%33,373,259,053.8014.88�سركة الراجحي للخدمات املالية

هلي كابيتال 1NCB Capital%3824,09916.81%31,329,301,228.0013.26%28,950,914,924.0012.91 االأ

5Fransi Tadawul%4534,20010.89%41,061,610,222.0010.59%23,064,319,064.1010.29فرن�سي تداول

3Samba Capital%5613,28512.51%51,013,729,247.0010.12%21,803,319,291.109.72 �سامبا كابيتال 

وراق املالية  7Sabb Securities Limited%6335,3096.84%6824,706,537.008.23%20,545,860,743.459.16  �ساب لالأ

8ANB Invest%7316,7456.46%7736,060,114.007.35%15,318,347,590.006.83العربي لال�ستثمار

6Riyad Capital%8411,6548.40%8675,578,962.006.74%14,525,456,457.856.48الريا�س املالية

9AlIstithmar Capital%9119,2212.43%9299,968,323.002.99%7,563,333,626.703.37 اال�ستثمار كابيتال 

10Saudi Hollandi Capital%1090,8741.85%10223,730,921.002.23%5,426,653,341.352.42  ال�سعودي الهولندي املالية  

. 11Falcom Financial Group%1185,8261.75%11204,906,700.002.04%4,495,248,368.852.01 فالكم للخدمات املالية 

.12AlBilad Investment Co%1285,4591.74%12180,417,355.001.80%3,871,079,042.451.73  �سركة البالد لال�ستثمار  

13Alinma Investment Company%1330,6760.63%1359,459,586.000.59%1,576,714,109.950.70 �سركة االإمناء لال�ستثمار 

وىل جوجيت للو�ساطة املالية  .14Aloula Geojit Capital Co%1522,6740.46%1451,141,170.000.51%1,277,827,570.800.57 االأ

15AlNefaie Investment Group%1420,7120.42%1554,343,320.000.54%1,139,779,784.850.51  جمموعة النفيعي لال�ستثمار

20Derayah Financial Corporation%197,2630.15%1620,430,875.000.20%1,094,966,607.050.49  دراية املالية  

17Jadwa Investment%2111,0470.23%1719,290,439.000.19%854,331,740.000.38جدوى لال�ستثمار 

16Osool Capital%1615,3480.31%1832,860,817.000.33%755,642,373.050.34  اأ�سول املالية  

18Credit Suisse%188,5400.17%1921,824,368.000.22%713,768,336.700.32 كريديت �سوي�س العربية ال�سعودية  

22EFG_Hermes ksa%206,6440.14%2020,416,402.000.20%640,080,962.500.29 هريمي�س ال�سعودية 

وراق املالية   24Deutsche Securities%233,9710.08%2112,957,780.000.13%494,436,852.850.22دويت�سه لالأ

21Arbah Capital%226,6730.14%2213,436,075.000.13%455,736,497.500.20 اأرباح املالية 

و�سط لال�ستثمار املايل  19%177,5950.15%2323,668,633.000.24%446,769,952.250.20 �سركة ال�سرق االأ
Middle East Financial
Investment Company

23Morgan Stanley Saudi Arabia%245,6630.12%249,905,449.000.01%346,138,197.300.15 مورغان �ستانلي ال�سعودية  

25SHUAA Capital Saudi Arabia%252,6010.05%257,201,157.000.07%246,461,177.850.11 �سعاع كابيتال  

مارات خلدمات اال�ستثمار   28Emirates NBD Capital KSA LLC%271,4760.03%265,177,088.000.05%157,890,492.950.07االإ

وراق املالية  26Muscat Capital Company%261,7460.04%276,028,198.000.06%148,181,854.650.07 بيت م�سقط لالأ

29%301,2520.03%284,726,130.000.05%147,266,596.350.07مرييل لين�س اململكة العربية ال�سعودية 
Merrill Lynch Kingdom

of Saudi Arabia

31%291,0720.02%294,973,156.000.05%131,756,781.550.06  بيت اال�ستثمار العاملي )ال�سعودية(  
Global Investment House

Saudi Arabia

30Audi Capital%311,1950.02%303,660,906.000.04%106,714,247.750.05  عودة العربية ال�سعودية  

27Watheeqa Capital Company%281,6030.03%315,023,761.000.05%85,208,519.900.04�سركة وثيقة املالية  

33Watan Investment and Securities%337480.02%321,898,971.000.02%75,963,107.400.03وطن لال�ستثمار   

34Aldukheil Financial Group%325860.01%331,950,361.000.02%54,189,316.200.02 جمموعة الدخيل املالية 

32Al Mal Securities Saudi%347670.02%341,815,031.000.02%42,610,951.100.02 املال �سكيوريتيز   

وراق املالية   35The Investor For Securities%353870.01%35792,778.000.01%36,968,228.800.02�سركة امل�ستثمر لالأ

36Unicorn Capital Saudi Arabia%3660.00%363,100.000.00%38,315.500.00يونيكورن كابيتال ال�سعودية 

37Khalijia Invest Company%3740.00%37400.000.00%12,900.000.00خليجية اإنف�ست

224,235,851,184.4010,021,118,096.004,903,174املجموع
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اداء �صركات الو�صاطة )جميع عمليات البيع وال�صراء عن طريق االنرتنت(  ابريل 2011م

Internet Activity for April  2011

�صركة الو�صاطة

 

الرتتيب  الن�صبةقيمة التداول

 الن�صبة

 عن طريق

االنرتنت

 الرتتيبالن�صبةكمية التداوالت

 الن�صبة

 عن طريق

االنرتنت

الرتتيبالن�صبةال�صفقات

 الن�صبة 

 عن طريق

االنرتنت

Member Name

Internet Value
Internet 
Value 
Ratio

Value 
Rank

Internet 
Value
Bank
Ratio

Internet 
Volume

Internet 
Volume 
Ratio

Volume 
Rank

Internet 
Volume 
Bank 
Ratio

Internet 
Trades

Internet 
Trades 
Ratio

Trades 
Rank

Internet 
Trades 
Bank 
Ratio

AlJazira Capital%579.41%435,11612.22%174.37%1,224,348,14718.65%174.58%25,556,441,608.2018.62اجلزيرة كابيتال

هلي كابيتال   NCB Capital%180.39%662,49718.60%274.62%991,883,70215.11%270.04%20,276,021,994.2014.77 االأ

Samba Capital%289.04%546,06815.33%382.85%839,878,38312.79%378.53%17,122,139,613.4012.47 �سامبا كابيتال

 Al Rajhi Capital%366.37%516,56814.51%457.82%833,721,32412.70%450.35%16,802,165,254.0512.24 �سركة الراجحي للخدمات املالية 

Fransi Tadawul%482.31%439,72312.35%574.72%793,249,23812.08%572.33%16,682,241,173.7512.15 فرن�سي تداول  

وراق املالية   Sabb Securities Limited%757.60%193,1335.42%749.51%408,285,6246.22%645.32%9,311,027,419.906.78�ساب لالأ

 Riyad Capital%666.72%274,6657.71%859.01%398,666,6276.07%759.78%8,683,671,158.206.33الريا�س املالية 

ANB Invest%856.41%178,6815.02%656.26%414,088,8446.31%853.48%8,192,606,917.305.97العربي لال�ستثمار 

. Falcom Financial Group%993.47%80,2202.25%993.83%192,256,3182.93%994.01%4,225,927,551.353.08 فالكم للخدمات املالية

AlIstithmar Capital%1144.46%53,0071.49%1132.79%98,345,2271.50%1031.65%2,393,470,035.901.74  اال�ستثمار كابيتال 

.AlBilad Investment Co%1071.02%60,6911.70%1057.66%104,032,3931.58%1150.53%1,956,042,327.251.42 �سركة البالد لال�ستثمار 

 Saudi Hollandi Capital%1244.34%40,2971.13%1238.63%86,435,8271.32%1235.85%1,945,716,471.551.42  ال�سعودي الهولندي املالية 

وىل جوجيت للو�ساطة املالية  Aloula Geojit Capital co%1497.92%22,2020.62%1397.42%49,823,4910.76%1397.98%1,252,035,007.350.91االأ

Alinma Investment Company%1376.63%23,5070.66%1476.20%45,307,2740.69%1455.77%879,302,682.350.64 �سركة االإمناء لال�ستثمار 

Osool Capital%1596.33%14,7840.42%1593.88%30,850,5590.47%1595.63%722,644,209.500.53  اأ�سول املالية  

AlNefaie Investment Group%1638.52%7,9790.22%1644.03%23,929,3250.36%1640.81%465,191,519.350.34 جمموعة النفيعي لال�ستثمار

Jadwa Investment%1724.86%2,7460.08%2022.37%4,315,4540.07%1719.95%170,471,779.900.12 جدوى لال�ستثمار

SHUAA Capital Saudi Arabia%1962.67%1,6300.05%1772.99%5,256,2390.08%1866.09%162,894,749.950.12   �سعاع كابيتال

و�سط لال�ستثمار    �سركة ال�سرق االأ

  املايل

110,913,472.650.08%1924.83%5,118,2740.08%1821.62%1,9690.06%1825.92%
Middle East Financial 
Investment Company

Watheeqa Capital Company%2090.77%1,4550.04%1990.62%4,552,3850.07%2089.27%76,062,529.500.06 �سركة وثيقة املالية 

وراق املالية   Muscat Capital Company%2164.83%1,1320.03%2146.16%2,782,6060.04%2141.09%60,891,086.900.04  بيت م�سقط لالأ

EFG_Hermes ksa%247.98%5300.01%265.43%1,108,9260.02%227.69%49,213,110.650.04  هريمي�س ال�سعودية

%2642.16%4520.01%2234.34%1,707,9650.03%2333.24%43,796,081.950.03 )بيت اال�ستثمار العاملي )ال�سعودية 
Global Investment House 

Saudi Arabia

Aldukheil Financial Group%2582.08%4810.01%2379.23%1,545,1900.02%2480.07%43,391,112.750.03  جمموعة الدخيل املالية 

Al Mal Securities Saudi%2373.27%5620.02%2575.43%1,369,0440.02%2581.44%34,704,199.350.03 املال �سكيوريتيز

Arbah Capital%2210.64%7100.02%2411.47%1,541,2750.02%267.54%34,354,284.250.03 اأرباح املالية

%2757.89%4330.01%2739.72%754,3630.01%2738.62%29,340,062.750.02 وطن لال�ستثمار
Watan Investment and 

Securities

وراق املالية The Investor For Securities%2811.63%450.00%282.82%22,3360.00%281.35%498,588.150.00 �سركة امل�ستثمر لالأ

137,283,176,002.356,565,176,3603,561,283 املجموع
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�سهم المتداولة  جمالية لالأ بلغت القيمة  االإ

فــي الــ�ــســوق الــمــالــيــة الــ�ــســعــوديــة خـــالل �سهر 

بارتفاع   ريال،  مليار   112.12 ابريل 2011م  

قدره )3.00%( عن تداوالت �سهر مار�س من 

العام 2011، والتي كانت 108.85 مليار ريال، 

نفذت من خالل2.45 مليون �سفقة. وقد بلغت 

فراد 103.01 مليار ريال اأي بن�سبة  مبيعات االأ

اأمــا  ال�سوق  عمليات  جميع  مــن   )%91.88(

عمليات ال�سراء فقد بلغت 98.91 مليار ريال اأي 

ال�سوق.  بن�سبة )88.22%( من جميع عمليات 

بينما بلغت مبيعات ال�سركات ال�سعودية 1.97 

اأما  ن�سبته )%1.75(  ت�سكل  اأي ما  مليار ريال 

عمليات ال�سراء فقد بلغت 5.08 مليار ريال اأي 

لل�سناديق  بالن�سبة  اأما   .)%4.54( ن�سبته  ما 

  2.36 اإجمالي مبيعاتها   اال�ستثمارية فقد بلغ 

مليار ريال اأي ما ن�سبته )2.10%( اأما عمليات 

ما  اأي  ريــال  مليار  بلغت  2.50  فقد  ال�سراء 

ت�سكل ن�سبته )2.23%( في حين بلغت مبيعات 

اأي  ريال  مليار   1.54 الخليجيين  الم�ستثمرين 

بلغت  فقد  للم�ستريات  اأما   )%1.38( بن�سبة 

 )%1.75( ن�سبته  مــا  اأي  ــال  ري مليار   1.96

ـــد بــلــغــت مــبــيــعــات الــمــ�ــســتــثــمــريــن الــعــرب  وق

2.08مليار  خليجيين(  )الغير  المقيمين   

حين  في   )%1.85( ن�سبته  ت�سكل  ما  اأي  ريال 

بن�سبة  اأي  ريال  مليار  بلغت م�سترياتهم2.03  

جانب المقيمين فقد  )1.81%( اأما مبيعات االأ

 )%0.29( ن�سبته  ما  اأي  مليون  بلغت322.49 

ما  اأي  مليون  م�سترياتهم274.79  بلغت  وقد 

عبر  جــانــب  االأ مبيعات  )0.25%(اأمــــا  ن�سبته 

مليون   839.46 بلغت  فقد  المبادلة  اتفاقيات 

الم�ستريات  اأما   )%0.75( ن�سبته  ما  اأي  ريال 

ت�سكل  مــا  وهــو  ــال  ري مليار   1.36 بلغت  فقد 

ن�سبته)%1.21(

تقرير التداول اإلحصائي التفصيلي حسب الجنسية 
ونوع المستثمر – إبريل   2011

مؤشرات - المستثمرون حسب الجنسية

 اح�صائية التداول ح�صب ت�صنيف اجلن�صية ونوع امل�صتثمر ل�صهر اأبريل 2011م 

�صهم املتداولة  الن�صبة   ت�صنيف اجلن�صية  نوع امل�صتثمر  نوع العملية  الكمية  الن�صبة  عدد ال�صفقات  الن�صبة  قيمة االأ

91.88% 103,012,983,202.70 93.48% 2,291,787 93.60% 4,690,057,198  بيع 

 فرد 

 ال�سعوديون 

88.22% 98,909,862,187.00 91.67% 2,247,282 91.13% 4,566,047,325  �سراء 

1.75% 1,965,688,574.50 0.78% 19,033 1.27% 63,483,249  بيع 

 �سركة 

4.54% 5,084,580,667.65 2.06% 50,433 2.95% 147,930,480  �سراء 

2.10% 2,357,432,910.00 0.97% 23,821 1.15% 57,858,317  بيع 

 �سندوق ا�ستثماري 

2.23% 2,501,818,586.70 1.08% 26,465 1.65% 82,710,937  �سراء 

1.38% 1,542,217,906.10 0.79% 19,464 1.26% 63,253,753  بيع 

 اخلليجيون 

1.75% 1,958,320,594.20 0.90% 22,029 1.38% 69,344,891  �سراء 

1.85% 2,077,654,281.05 3.25% 79,580 1.97% 98,760,828  بيع 

 العرب املقيمون  )غري اخلليجيني(

1.81% 2,031,864,871.10 3.36% 82,467 1.94% 97,143,503  �سراء 

0.29% 322,491,903.15 0.37% 9,145 0.24% 12,202,389  بيع 

جانب املقيمون   )غري العرب واخلليجيني(  االأ

0.25% 274,790,722.10 0.36% 8,867 0.21% 10,456,520  �سراء 

0.75% 839,456,814.70 0.36% 8,757 0.50% 24,943,314  بيع 

جانب )عرب اتفاقيات املبادلة( االأ

1.21% 1,356,687,963.45 0.57% 14,044 0.74% 36,925,392  �سراء 

100% 112,117,925,592.20 100% 2,451,587 100% 5,010,559,048 اإجماليات البيع

100% 112,117,925,592.20 100% 2,451,587 100% 5,010,559,048 اإجماليات ال�سراء

�سهم املتداولة غري معدلة مالحظة: كمية االأ
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القيمة املتداولة لألسهم تبلغ  112.12 مليار ريال 

 2.45 مليون صفقة تم تنفيذها خالل شهر أبريل 2011 م
الموؤ�سر  اأغلق  م   2011 اأبريل  �سهر  نهاية  في 

عند  )تــــداول(  ال�سعودية  المالية  لل�سوق  الــعــام 

نقطة   147.71 مرتفعًا  نقطة   6،710.56 م�ستوى 

)2.25%( مقارنة بال�سهر ال�سابق. 

حتى  العام  بداية  من  الموؤ�سر  داء  الأ وبالن�سبة 

 %1.36 قــدره  ايجابيًا  عــائــدًا  حقق  فقد  تاريخه 

اإغــالق  نقطة  اأعلى  كانت  وقــد  نقطة(.   89.81(

للموؤ�سر خالل ال�سهر في يوم 2011/04/27 م عند 

م�ستوى 6،724.26 نقطة.

�سهم الم�سدرة في نهاية  بلغت القيمة ال�سوقية لالأ

ما  اأي  ريال  مليار   1،346.00 م،   2011 اأبريل  �سهر 

يعادل 358.93 مليار دوالر اأمريكي، م�سجلة ارتفاعًا 

بلغت ن�ســــبته 2.04% مقارنة بال�سهر ال�سابق.

المتداولة  �سهم  لالأ جمالية  االإ القيمة  بلغت 

ما  اأي  ريال  مليار   112.12 م،   2011 اأبريل  ل�سهر 

بارتفاع  وذلك  اأمريكي  دوالر  مليار   29.90 يعادل 

بلغت ن�ســــبته 3.00% عن ال�سهر ال�سابق.

ل�سهر  المتداولة*  �سهم  االأ عدد  اإجمالي  وبلغ 

 5.59 مقابل  �ســــهم  مليار   5.01 م،   2011 اأبريل 

مليار �سهم تم تداولها خالل ال�سهر ال�سابق، وذلك 

بانخفا�س بلغت ن�ســــبته %10.30.

اأما اإجمالي عدد ال�سفقات المنفذة خالل �سهر 

2.45 مليون �سفقة مقابـــل  بلغ  2011 م، فقد  اأبريل 

مار�س  �سهر  خالل  تنفيذها  تم  �سفقة  مليون   2.36

2011 م، وذلك  بارتفاع بلغت ن�ســــبته %3.87.

خالل  ال�سركات  اإجراءات  لجميع  معدلة   *   

الفترة.

بــريــل  اأ �سهر  خــالل  ــتــداول  ال يـــام  اأ عــدد  بلغ   

2011، 21 يومًا  مقابل 21  يومًا اأي�سًا خالل �سهر 

مار�س 2011 م.

األعـضاء الجـدد  )الوسـطاء(
ان�سمت �سركة اال�ستثمارات الخليجية كع�سو عامل 

خدمات  لتقديم  )تــداول(  ال�سعودية  المالية  ال�سوق  في 

الو�ساطة المالية، بتاريخ 2011/04/27 م.

في  العاملة  الو�ساطة  �سركات  عــدد  ي�سل  وبذلك 

ال�سوق اإلى 38 �سركة.

اأداء موؤ�صرات القطاعات 

Performance of Sectoral Indices

Sectoral Indices
ن�صبة التغري  للعام حتي تاريخه  مار�ض - 2011 م اأبريل - 2011 م

موؤ�صرات القطاعات

YTD Change % March - 2011 April - 2011

Banks & Financial Services -2.09% -1.57% 16,618.12 16,357.32 امل�سارف واخلدمات املالية

Petrochemical Industries 7.94% 5.71% 6,655.86 7,036.17 ال�سناعات البرتوكيماوية

Cement 8.51% 6.55% 3,996.43 4,258.24 �سمنت االأ

Retail 8.67% 11.91% 4,781.78 5,351.31 التجزئة

Energy & Utilities -1.88% -0.31% 4,938.02 4,922.87 الطاقة واملرافق اخلدمية

Agriculture & Food Indust. -9.82% 0.45% 5,046.06 5,068.64 الزراعة وال�سناعات الغذائية

Telecom. & Information  Tech. -8.52% 0.34% 1,750.96 1,757.00 االت�ساالت وتقنية املعلومات

Insurance 7.21% 10.99% 880.38 977.16 التاأمني

Multi-Investment 2.27% 2.25% 2,284.72 2,336.10 �سركات اال�ستثمار املتعدد

Industrial Investment 12.65% 6.52% 5,360.79 5,710.52 اال�ستثمار ال�سناعي

Building & Construction -2.72% 1.19% 3,193.30 3,231.28 الت�سييد والبناء

Real Estate Development -1.36% -1.13% 2,751.90 2,720.69 التطوير العقاري

Transport -13.75% -5.55% 2,920.41 2,758.30 النقل

Media & Publishing -0.98% 5.61% 1,368.12 1,444.89 اإالعالم والن�سر

Hotel & Tourism 5.02% 6.31% 4,822.17 5,126.40 الفنادق وال�سياحة

ملخص السوق - الشهري

إجراءات الشركات 
راأ�سمالها وذلك بمنح �سهم مجاني لكل  الوطنية  الت�سنيع  رفعت �سركة 

وذلك  �سهـــــم،  مليون   557.43 الم�سدرة  اأ�سهمها  عدد  لي�سبح  اأ�سهم،   10

بتاريخ 2011/04/04 م.

رفعت �سركة الخليج للتدريب والتعليم راأ�سمالها وذلك بمنح �سهم مجاني 

لكل 3 اأ�سهم، لي�سبح عدد اأ�سهمها الم�سدرة 20 مليون �سهـــــم، وذلك بتاريخ 

2011/04/16 م.
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ملخص السوق - الشهري

مقارنة معلومات التداول عن �صهر اأبريل 2011 م مع �صهر مار�ض 2011 م 

Comparing Trading Information for April 2011 with March 2011

Trading Information
ن�صبة التغري March   مار�ض April   اأبريل

معلومات التداول

Change % 2011 2011

Transactions 3.87% 2,360,199 2,451,587 عدد ال�سفقات املنفذة

 Shares Traded -10.30% 5,586,640,485 5,011,250,701 �سهم املتداولة  عدد االأ

Value Traded (SR) 3.00% 108,848,385,003.00 112,117,925,592.20 �سهم املتداولة )ريال( قيمة االأ

Number of Trading Days - 21 21   عدد اأيام التداول    

Daily Average of Transactions 3.87% 112,390 116,742 املتو�سط اليومي لعدد ال�سفقات املنفذة

 Daily Average of Shares Traded -10.30% 266,030,499 238,630,986 �سهم املتداولة  املتو�سط اليومي لالأ

Daily Average of Value (SR) 3.00% 5,183,256,429 5,338,948,838 �سهم املتداولة )ريال( املتو�سط اليومي لقيمة االأ

Market Capitalization (SR biln) 2.04% 1,319.05 1,346.00 �سهم امل�سدرة )مليار ريال   )القيمه ال�سوقيه لالأ

Tadawul All Share Index (TASI) 2.25% 6,562.85 6,710.56  )املوؤ�سر العام  )نقطة 

مقارنة معلومات التداول عن �صهر اأبريل 2011 م مع �صهر اأبريل 2010 م

Comparing Trading Information for April 2011 with April 2010

Trading Information
ن�صبة التغري April   اأبريل April   اأبريل

معلومات التداول

Change % 2010 2011

Transactions 43.46% 1,708,848 2,451,587 عدد ال�سفقات املنفذة

 Shares Traded 43.34% 3,496,104,726 5,011,250,701 �سهم املتداولة  عدد االأ

Value Traded (SR) 28.16% 87,482,141,321.90 112,117,925,592.20 �سهم املتداولة )ريال( قيمة االأ

Number of Trading Days - 20 21   عدد اأيام التداول    

Daily Average of Transactions 36.63% 85,442 116,742 املتو�سط اليومي لعدد ال�سفقات املنفذة

 Daily Average of Shares Traded 36.51% 174,805,236 238,630,986 �سهم املتداولة  املتو�سط اليومي لالأ

Daily Average of Value (SR) 22.06% 4,374,107,066 5,338,948,838 �سهم املتداولة )ريال( املتو�سط اليومي لقيمة االأ

Market Capitalization (SR biln) -0.50% 1,352.83 1,346.00 �سهم امل�سدرة )مليار ريال   )القيمه ال�سوقية لالأ

Tadawul All Share Index (TASI) -2.29% 6,867.97 6,710.56  )املوؤ�سر العام  )نقطة 

�صهم ح�صب القطاعات - اأبريل 2011 م   تداول االأ

Sectoral Activities - April 2011   

Sector
جماىل الن�صبة اىل االإ �صهم املتداولة قيمه االأ جماىل الن�صبه اىل االإ �صهم املتداولة جماىل االأ الن�صبه اىل االإ ال�صفقات املنفذة

القطاعات

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

Banks & F. Services 7.26% 8,134,397,765.85 10.24% 513,269,334 3.67% 90,073 امل�سارف واخلدمات املالية

Petrochemical Indust. 34.50% 38,684,440,094.05 22.23% 1,113,826,820 17.57% 430,734 ال�سناعات البرتوكيماوية

Cement 2.47% 2,767,605,067.95 2.82% 141,208,292 2.28% 55,808 �سمنت االأ

Retail 2.57% 2,879,789,293.95 2.61% 130,914,241 3.60% 88,372 التجزئة

Energy & Utilities 1.01% 1,129,561,393.65 1.66% 83,042,307 0.62% 15,204 الطاقة واملرافق اخلدمية

Agri. & Food Indust. 6.31% 7,069,613,016.00 5.66% 283,647,635 8.58% 210,241 الزراعة وال�سناعات الغذائية

Telecom. & Info. Tech. 4.16% 4,662,956,026.35 7.72% 386,689,372 4.03% 98,756 االت�ساالت وتقنية املعلومات

Insurance 22.12% 24,804,754,893.25 21.52% 1,078,246,107 35.38% 867,356 التاأمني

Multi-Investment 4.24% 4,752,100,332.90 6.79% 340,197,039 5.23% 128,228 �سركات اال�ستثمار املتعدد

Industrial Investment 5.78% 6,476,408,581.65 4.40% 220,682,196 5.97% 146,327 اال�ستثمار ال�سناعي

Building & Construction 4.79% 5,367,191,438.30 5.53% 277,225,805 6.53% 160,161 الت�سييد والبناء

Real Estate Development 2.45% 2,742,498,576.30 5.80% 290,815,625 3.30% 80,875 التطوير العقاري

Transport 0.93% 1,038,898,498.90 1.60% 80,208,986 1.32% 32,420 النقل

Media & Publishing 0.41% 455,285,728.75 0.48% 24,156,479 0.67% 16,448 االإعالم والن�سر

Hotel & Tourism 1.03% 1,152,424,884.35 0.94% 47,120,463 1.25% 30,584 الفنادق وال�سياحة

Total 100.00% 112,117,925,592.20 100.00% 5,011,250,701 100.00% 2,451,587 االإجمايل
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Sectoral Activities -  April 2011

Thousands

إرتفاعا يف اأ�صعارها )مقارنة �صعر اإغالق اأبريل 2011 م مع مار�ض 2011 م( كرث ا ال�صركات االأ

Top Gainers (Comparing Close Price of April 2011 with March 2011)

Company
ن�صبة التغري

30/03/2011 30/04/2011 ال�صركة

% Change

Amana Insurance 77.51% 20.45 36.30 اأمانة للتاأمني

AXA-Cooperative 68.55% 20.35 34.30 اك�سا-التعاونية

Al Rajhi Takaful 39.52% 33.40 46.60 تكافل الراجحي

Saudi Industrial 36.99% 10.95 15.00 �سدق

Trade Union 34.38% 19.05 25.60 االحتاد التجاري

كرث اإنخفا�صا يف اأ�صعارها )ممقارنة �صعر اإغالق اأبريل 2011 م مع مار�ض 2011 م( ال�صركات االأ

Top Losers (Comparing Close Price of April 2011 with March 2011)

Company
ن�صبة التغري

30/03/2011 30/04/2011 ال�صركة

% Change

Gypsum -10.42% 33.60 30.10 اجلب�س

Zamil Industrial -9.94% 34.20 30.80 الزامل لل�سناعة

SAPTCO -8.81% 7.95 7.25 النقل اجلماعي

Arriyadh Development -7.86% 15.90 14.65 التعمري

AL Babtain -7.37% 28.50 26.40 البابطني

Market Summary - Monthly
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 Market Activity - April 2011 �صهم - اأبريل 2011 م    تداول االأ

Banks & Financial Services
قيمة اال�صهم املتداوله ال�صفقات املنفذه  اال�صهم املتداوله

امل�صارف واخلدمات املالية

Value Traded Volume Traded Transactions

Riyad 124,690,231.50 4,788,675 2,108 الريا�س

AlJazira 205,246,790.90 10,558,859 5,748 اجلزيرة

Saudi Investment 40,226,725.40 2,045,960 1,647 ا�ستثمار

Saudi Hollandi 40,603,386.60 1,331,024 915 ال�سعودي الهولندي

Saudi Fransi 84,982,868.80 1,764,168 1,591 ال�سعودي الفرن�سي

SABB 105,467,257.50 2,352,259 1,826 �سـاب

Arab National 122,398,884.70 3,608,123 2,373 العربي الوطني

SAMBA 243,312,037.50 4,398,187 3,268 �سامبا

Al Rajhi 2,634,005,606.50 34,470,467 25,304 الراجحي

AL Bilad 88,425,222.75 4,683,343 4,611 البالد

Alinma 4,445,038,753.70 443,268,269 40,682 االإمناء

Total 8,134,397,765.85 513,269,334 90,073 اإجمايل القطاع

Petrochemical Industries
قيمة اال�صهم املتداوله ال�صفقات املنفذه  اال�صهم املتداوله

ال�صناعات البرتوكيماوية 

Value Traded Volume Traded Transactions

CHEMANOL 784,042,962.15 56,067,355 24,538 كيمانول

Petrochem 1,038,878,648.60 44,851,763 22,864 برتوكيم

SABIC 15,518,553,128.50 142,267,301 90,515 �سابك

SAFCO 806,185,786.75 4,527,346 9,694 �سافكو

Industrialization 1,675,035,132.30 46,362,992 13,108 الت�سنيع

Alujain 730,052,345.25 35,295,707 17,987 اللجني

Nama Chemicals 1,147,467,155.70 103,648,301 25,498 مناء للكيماويات

SIIG 1,468,604,743.30 58,672,507 16,753 املجموعة ال�سعودية

Sahara Petrochemical 1,288,773,673.15 54,777,639 18,936 ال�سحراء للبرتوكيماويات

YANSAB 2,773,799,388.75 54,369,169 28,721 ين�ساب

Sipchem 1,989,795,240.70 90,729,140 37,987 �سبكيم العاملية

Advanced 1,317,693,893.50 40,189,369 20,182 املتقدمة

Saudi Kayan 4,485,614,278.50 245,659,767 54,115 كيان ال�سعودية

Petro Rabigh 3,659,943,716.90 136,408,464 49,836 برتو رابغ

Total 38,684,440,094.05 1,113,826,820 430,734 اإجمايل القطاع

Cement
قيمة اال�صهم املتداوله ال�صفقات املنفذه  اال�صهم املتداوله

اال�صمنت

Value Traded Volume Traded Transactions

Arab Cement 510,255,677.90 13,640,333 8,278 �سمنت العربية االأ

Yamamah Cement 144,620,340.25 2,587,180 2,042 اأ�سمنت اليمامة

Saudi Cement 303,805,365.00 5,551,427 4,196 اأ�سمنت ال�سعودية

Qassim Cement 178,642,551.75 2,886,343 2,889 اأ�سمنت الق�سيم

Southern Cement 40,543,455.50 652,061 920 اأ�سمنت اجلنوبية

Yanbu Cement 62,089,143.40 1,395,410 1,598 اأ�سمنت ينبع

Eastern Cement 109,640,133.60 2,377,246 3,034 اأ�سمنت ال�سرقية

Tabuk Cement 62,586,839.85 3,272,970 2,021 اأ�سمنت تبوك

Jouf Cement 1,355,421,560.70 108,845,322 30,830 اأ�سمنت اجلوف

Total 2,767,605,067.95 141,208,292 55,808 اإجمايل القطاع

Retail
قيمة اال�صهم املتداوله ال�صفقات املنفذه  اال�صهم املتداوله

التجزئة

Value Traded Volume Traded Transactions

A. Othaim Market 434,907,131.75 4,429,408 9,169 اأ�سواق ع العثيم

Mouwasat 146,119,352.00 1,992,887 5,047 املوا�ساة

SASCO 383,335,600.95 28,224,150 11,820 خدمات ال�سيارات

Thim`ar 714,826,916.45 33,546,416 26,302 ثمار
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Retail
قيمة اال�صهم املتداوله ال�صفقات املنفذه  اال�صهم املتداوله

التجزئة

Value Traded Volume Traded Transactions

Fitaihi Group 619,654,897.60 51,790,754 18,833 جمموعة فتيحي

Jarir 150,658,184.00 987,123 2,445 جرير

Aldrees 192,644,042.80 4,273,883 5,664 الدري�س

AlHokair 167,089,856.80 3,642,894 5,995 احلكري

Alkhaleej Trng 70,553,311.60 2,026,726 3,097 اخلليج للتدريب

Total 2,879,789,293.95 130,914,241 88,372 اإجمايل القطاع

Energy & Utilities
قيمة اال�صهم املتداوله ال�صفقات املنفذه  اال�صهم املتداوله

الطاقة واملرافق اخلدمية

Value Traded Volume Traded Transactions

Gas & Industrialization 23,395,031.05 1,278,377 1,258 الغاز والت�سنيع

Saudi Electricity 1,106,166,362.60 81,763,930 13,946 كهرباء ال�سعودية

Total 1,129,561,393.65 83,042,307 15,204 اإجمايل القطاع

Agriculture & Food Industries
قيمة اال�صهم املتداوله ال�صفقات املنفذه  اال�صهم املتداوله

الزراعة وال�صناعات الغذائية

Value Traded Volume Traded Transactions

SAVOLA Group 285,039,203.60 10,508,888 6,180 جمموعة �سافوال

Food 593,499,362.75 35,262,580 21,925 الغذائية

SADAFCO 147,651,914.20 3,478,775 5,542 �سدافكو

Almarai 539,111,456.25 5,731,604 8,839 املراعي

Anaam Holding 787,083,029.00 17,473,966 26,635 اأنعام القاب�سة

H B 228,790,908.70 6,587,719 9,112 حلواين اإخوان

Herfy Foods 174,961,260.25 2,142,572 5,206 غذية هريف لالأ

NADEC 165,083,766.95 6,468,243 5,492 نادك

Qassim Agriculture 894,694,269.25 90,065,547 24,484 الق�سيم الزراعية

Tabuk Agriculture 466,016,340.20 22,155,391 16,530 تبوك الزراعية

Saudi Fisheries 1,281,188,876.65 25,683,935 33,659 �سماك االأ

Sharqiya Dev Co 572,728,357.30 14,466,301 18,728 ال�سرقية للتنمية

Jouff Agriculture 313,770,399.75 11,996,002 9,784 اجلوف الزراعية

Bishah Agriculture 0.00 0.00 0.00 بي�سة الزراعية

Jazan Development 619,993,871.15 31,626,112 18,125 جازان للتنمية

Total 7,069,613,016.00 283,647,635 210,241 اإجمايل القطاع

Telecomm. & Information Technology
قيمة اال�صهم املتداوله ال�صفقات املنفذه  اال�صهم املتداوله

االت�صاالت وتقنية املعلومات

Value Traded Volume Traded Transactions

STC 1,041,927,096.40 28,284,416 15,540 االت�ساالت

Etihad Etisalat 1,245,800,871.00 23,758,902 10,554 احتاد ات�ساالت

ZAIN KSA 1,208,576,378.00 172,816,944 34,027 زين ال�سعودية

Atheeb Telecom 1,166,651,680.95 161,829,110 38,635 عذيب لالت�ساالت

Total 4,662,956,026.35 386,689,372 98,756 اجمايل القطاع

Insurance
قيمة اال�صهم املتداوله ال�صفقات املنفذه  اال�صهم املتداوله

التاأمني

Value Traded Volume Traded Transactions

Tawuniya 356,617,955.00 5,335,890 9,204 التعاونية

Malath Insurance 976,872,579.50 54,738,151 36,321 مالذ للتاأمني

MEDGULF 406,027,499.10 13,583,674 10,824 ميدغلف للتاأمني

ALLIANZ SF 467,694,044.40 20,509,173 22,653 األيانز اإ�س اإف

SALAMA 414,377,167.30 12,544,518 15,652 �سالمة

Walaa Insurance 520,882,045.00 27,583,416 22,291 والء للتاأمني

Arabian Shield 535,525,641.35 26,034,628 19,327 الدرع العربي

SABB Takaful 725,147,676.00 37,766,336 31,949 �ساب تكافل
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Insurance
قيمة اال�صهم املتداوله ال�صفقات املنفذه  اال�صهم املتداوله

التاأمني

Value Traded Volume Traded Transactions

SANAD 600,247,200.85 31,103,084 26,115 �سند

SAICO 569,331,234.40 17,719,713 19,736 �سايكو

Saudi Indian 509,843,615.00 16,448,446 20,093 ال�سعودية الهندية

Gulf Unionn 791,577,670.15 42,841,943 30,442 احتاد اخلليج

ATC 651,290,074.00 8,651,812 22,909 هلي للتكافل االأ

Al - Ahlia 503,631,498.80 14,394,101 18,945 هلية االأ

ACIG 466,304,584.30 14,258,161 19,824 اأ�سيج

AICC 236,449,640.45 11,286,413 11,182 التاأمني العربية

Trade Union 685,502,758.50 30,230,568 24,300 االحتاد التجاري

Sagr Insurance 947,690,295.20 44,171,643 37,193 ال�سقر للتاأمني

U C A 511,958,846.00 17,012,759 18,430 املتحدة للتاأمني

Saudi Re 1,678,113,802.40 160,997,963 52,270 عادة ال�سعودية االإ

Bupa Arabia 995,932,927.60 45,301,424 29,882 بوبا العربية

Weqaya Takaful 927,446,349.75 41,614,996 36,500 وقاية للتكافل

Al Rajhi Takaful 818,683,477.65 18,696,481 30,242 تكافل الراجحي

ACE 664,578,904.80 18,579,825 26,001 اي�س

AXA - Cooperative 664,341,068.25 21,391,753 24,437 اك�سا - التعاونية

Gulf General 766,657,729.00 18,133,566 24,200 اخلليجية العامة

Buruj 602,880,299.50 19,926,795 21,030 بروج

Al Alamiya 508,171,814.50 16,826,683 18,059 العاملية

Solidarity 3,555,493,014.30 197,850,822 96,902 �سوليدرتي تكافل

Wataniya 1,230,394,519.75 24,086,907 42,805 الوطنية

Amana Insurance 1,515,088,960.45 48,624,463 47,638 اأمانة للتامني

Total 24,804,754,893.25 1,078,246,107 867,356 اجمايل القطاع

Multi- Investment
قيمة اال�صهم املتداوله ال�صفقات املنفذه  اال�صهم املتداوله

�صركات اال�صتثمار املتعدد

Value Traded Volume Traded Transactions

SARCO 250,267,454.80 7,629,580 9,064 امل�سايف

Saudi Advanced 1,460,083,275.80 94,086,052 30,474 املتطورة

Al Ahsa for Dev. 647,020,559.80 58,558,528 18,704 ح�ساء للتنميه االأ

SISCO 1,040,181,895.50 74,753,728 26,951 �سي�سكو

Assir 418,642,070.95 30,152,502 10,059 ع�سري

Al Baha 717,656,627.90 50,259,666 24,487 الباحة

kingdom 218,248,448.15 24,756,983 8,489 اململكة

Total 4,752,100,332.90 340,197,039 128,228 اجمايل القطاع

Industrial Investment
قيمة اال�صهم املتداوله ال�صفقات املنفذه  اال�صهم املتداوله

اال�صتثمار ال�صناعي

Value Traded Volume Traded Transactions

BCI 44,861,542.50 1,647,880 3,115 بي �سي اآي

MA`ADEN 2,196,714,845.15 83,755,579 31,353 معادن

Astra Indust 505,630,823.80 14,363,573 13,103 اأ�سرتا ال�سناعية

ALSorayai 374,638,965.65 15,182,372 13,005 جمموعة ال�سريع

Shaker 400,142,679.25 6,960,069 6,855 �ساكر

Pharmaceutical 123,126,976.20 3,124,660 2,820 الدوائية

Glass 133,388,662.30 4,222,321 3,469 زجاج

FIPCO 309,145,403.50 11,324,086 9,904 فيبكو

Maadaniyah 557,334,764.70 21,233,055 18,323 معدنية

Saudi Chemical 548,056,343.50 11,976,921 7,533 الكيميائية ال�سعودية

SPM 172,123,190.90 3,850,921 5,965 �سناعة الورق

AlAbdullatif 211,316,447.70 7,845,557 6,478 العبداللطيف
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Saudi Export 899,927,936.50 35,195,202 24,404 ال�سادرات

Total 6,476,408,581.65 220,682,196.00 146,327.00 اجمايل القطاع

Building & Construction
قيمة اال�صهم املتداوله ال�صفقات املنفذه  اال�صهم املتداوله

الت�صييد والبناء

Value Traded Volume Traded Transactions

MMG 910,794,606.75 43,565,770 27,556 جمموعة املعجل

SSP 173,187,217.85 7,085,661 6,751 نابيب ال�سعودية االأ

ALKHODARI 212,324,388.75 3,379,833 6,587 اخل�سري

Ceramic 96,345,897.00 707,142 2,104 اخلزف

Gypsum 97,146,445.00 3,144,643 4,334 اجلب�س

Cables 973,796,729.00 67,986,072 28,267 الكابالت

Saudi Industrial 881,094,608.85 66,840,733 21,073 �سدق

Amiantit 433,619,443.95 25,314,162 11,781 اأميانتيت

Pipes 168,823,853.00 5,220,843 4,891 اأنابيب

Zamil Industrial 419,303,337.60 13,380,004 11,717 الزامل لل�سناعة

AL Babtain 132,984,991.80 4,916,450 5,674 البابطني

SVCP 152,347,891.00 2,908,345 5,105 الفخارية

MESC 478,274,337.75 28,517,762 17,248 م�سك

Red Sea 237,147,690.00 4,258,385 7,073 حمر البحر االأ

Total 5,367,191,438.30 277,225,805 160,161 اجمايل القطاع

Real Estate Development
قيمة اال�صهم املتداوله ال�صفقات املنفذه  اال�صهم املتداوله

التطوير العقاري

Value Traded Volume Traded Transactions

Real Estate 82,746,123.00 3,583,482 2,721 العقارية

Taiba 58,462,854.85 3,390,381 2,281 طيبة لال�ستثمار

Makkah 55,794,498.40 1,822,563 2,105 ن�ساء مكة لالإ

Arriyadh Development 218,756,508.10 13,991,353 5,291 التعمري

Emaar E .C 665,517,711.60 96,104,894 19,546 اإعمار

Jabal Omar 360,769,075.05 22,984,136 10,000 جبل عمر

Dar Al Arkan 843,697,572.70 91,020,053 22,325 ركان دار االأ

KEC 456,754,232.60 57,918,763 16,606 مدينة املعرفة

Total 2,742,498,576.30 290,815,625 80,875 اجمايل القطاع

Transport
قيمة اال�صهم املتداوله ال�صفقات املنفذه  اال�صهم املتداوله

النقل

Value Traded Volume Traded Transactions

Shipping 344,389,511.00 23,291,364 7,884 النقل البحري

SAPTCO 219,112,138.55 29,168,103 7,459 النقل اجلماعي

Mubarrad 360,604,921.40 25,441,720 13,128 مربد

Budget Saudi 114,791,927.95 2,307,799 3,949 بدجت ال�سعودية

Total 1,038,898,498.90 80,208,986 32,420 اإجمايل القطاع

Media and Publishing
قيمة اال�صهم املتداوله ال�صفقات املنفذه  اال�صهم املتداوله

اإالعالم والن�صر

Value Traded Volume Traded Transactions

Tihama 256,700,285 8,940,364 7,406 تهامة لالعالن

SRMG 37,249,054 2,040,091 2,356 بحاث و الت�سويق االأ

SPPC 161,336,390 13,176,024 6,686 طباعة وتغليف

Total 455,285,728.75 24,156,479 16,448 اإجمايل القطاع

Hotel & Tourism
قيمة اال�صهم املتداوله ال�صفقات املنفذه  اال�صهم املتداوله

الفنادق وال�صياحة

Value Traded Volume Traded Transactions

Hotels 24,438,941.80 883,985 972 الفنادق

Shams 1,127,985,942.55 46,236,478 29,612 �سم�س

Total 1,152,424,884.35 47,120,463 30,584 اإجمايل القطاع

 Market 112,117,925,592.20 5,011,250,701 2,451,587 اإجمايل ال�سوق
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FINANCIAL INDICATORS - 30/04/2011 املوؤ�صرات املالية الرئي�صية -  2011/04/30م

Company

Close  
Price
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Market Cap. 

(mn)
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)مليون(

Riyad 26.00 19.25 1.35 1.92 13.54 1,500.000 39,000.00 28,867.93 2,881.17 الريا�س

AlJazira 19.35 15.17 1.28 0.26 74.65 300.000 5,805.00 4,549.52 77.77 اجلزيرة

Saudi Investment 19.05 15.11 1.26 1.12 17.00 550.000 10,477.50 8,309.49 616.46 ا�ستثمار

Saudi Hollandi 30.50 19.97 1.53 2.41 12.63 330.750 10,087.88 6,605.32 798.42 ال�سعودي الهولندي

Saudi Fransi 46.40 24.60 1.89 3.88 11.97 723.214 33,557.14 17,793.47 2,804.11 ال�سعودي الفرن�سي

SABB 45.50 20.30 2.24 2.68 16.95 750.000 34,125.00 15,228.08 2,013.35 �سـاب

Arab National 33.40 17.80 1.88 2.19 15.23 850.000 28,390.00 15,132.55 1,864.40 العربي الوطني

SAMBA 55.75 28.92 1.93 4.83 11.54 900.000 50,175.00 26,028.64 4,347.79 �سامبا

Al Rajhi 76.75 19.35 3.97 4.52 16.96 1,500.000 115,125.00 29,018.07 6,787.02 الراجحي

AL Bilad 18.50 10.50 1.76 0.32 58.27 300.000 5,550.00 3,149.82 95.24 البالد

Alinma 10.10 10.46 0.97 0.11 94.38 1,500.000 15,150.00 15,691.78 160.52 االإمناء

Total Banks & Financial Services Sector - 18.51 2.04 2.44 15.48 9,203.964 347,442.52 170,374.69 22,446.23 اإجمايل قطاع امل�سارف واخلدمات املالية

CHEMANOL 13.95 11.81 1.18 0.05 253.67 120.600 1,682.37 1,423.98 6.632 كيمانول

Petrochem 23.20 9.80 2.37 -0.02 (M)  (س) 480.000 11,136.00 4,704.06 -9.612 برتوكيم

SABIC 111.50 42.82 2.60 7.95 14.03 3,000.000 334,500.00 128,471.36 23,842.49 �سابك

SAFCO 178.75 31.89 5.61 13.48 13.26 250.000 44,687.50 7,972.47 3,368.99 �سافكو

Industrialization 38.50 17.62 2.19 3.07 12.53 557.428 21,460.98 9,819.77 1,712.42 الت�سنيع

Alujain 20.15 8.30 2.43 0.85 23.73 69.200 1,394.38 574.27 58.756 اللجني

Nama Chemicals 10.75 12.60 0.85 0.218 49.31 128.520 1,381.59 1,619.41 28.019 مناء للكيماويات

SIIG 26.90 13.14 2.05 1.10 24.38 450.000 12,105.00 5,914.68 496.528 املجموعة ال�سعودية

Sahara Petrochemical 25.20 11.52 2.19 1.07 23.54 292.530 7,371.76 3,370.59 313.14 ال�سحراء للبرتوكيماويات

YANSAB 52.25 14.33 3.65 3.79 13.79 562.500 29,390.62 8,058.34 2,131.19 ين�ساب

Sipchem 21.80 13.79 1.58 1.14 19.13 366.666 7,993.32 5,055.89 417.781 �سبكيم العاملية

Advanced 33.30 12.72 2.62 2.878 11.57 141.375 4,707.79 1,797.76 406.86 املتقدمة

Saudi Kayan 18.35 10.30 1.78 -0.01 (M)  (س) 1,500.000 27,525.00 15,454.22 -19.305 كيان ال�سعودية

Petro Rabigh 28.80 9.92 2.90 0.73 39.69 876.000 25,228.80 8,693.42 635.622 برتو رابغ

Total Petrochemical Industries Sector - 23.07 2.61 3.80 14.72 8,794.819 530,565.11 202,930.22 33,389.51 اإجمايل قطاع ال�سناعات البرتوكيماوية

Arab Cement 40.60 31.99 1.27 3.61 11.25 80.000 3,248.00 2,559.04 288.83 �سمنت العربية االأ

Yamamah Cement 58.25 22.68 2.57 4.97 11.71 135.000 7,863.75 3,061.71 671.46 اأ�سمنت اليمامة

Saudi Cement 56.25 23.41 2.40 4.53 12.40 153.000 8,606.25 3,582.08 693.78 اأ�سمنت ال�سعودية

Qassim Cement 61.75 19.49 3.17 5.59 11.05 90.000 5,557.50 1,753.73 502.81 اأ�سمنت الق�سيم

Southern Cement 64.50 16.88 3.82 4.96 13.00 140.000 9,030.00 2,363.74 694.75 اأ�سمنت اجلنوبية

Yanbu Cement 44.50 23.03 1.93 3.89 11.44 105.000 4,672.50 2,417.98 408.28 اأ�سمنت ينبع
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Eastern Cement 46.00 22.10 2.08 3.88 11.87 86.000 3,956.00 1,900.84 333.34 اأ�سمنت ال�سرقية

Tabuk Cement 19.30 12.12 1.59 1.45 13.31 90.000 1,737.00 1,090.95 130.52 اأ�سمنت تبوك

Jouf Cement 12.55 9.95 1.26 0.33 37.95 130.000 1,631.50 1,293.78 42.99 اأ�سمنت اجلوف

Total Cement Sector - 19.85 2.31 3.73 12.29 1,009.000 46,302.50 20,023.85 3,766.76 �سمنت اإجمايل قطاع االأ

A. Othaim Market 99.00 18.56 5.34 7.41 13.36 22.500 2,227.50 417.52 166.69 اأ�سواق ع العثيم

Mouwasat 80.50 24.44 3.29 5.01 16.06 25.000 2,012.50 611.02 125.34 املوا�ساة

SASCO 14.40 11.57 1.24 0.74 19.47 45.000 648.00 520.68 33.28 خدمات ال�سيارات

Thim`ar 22.00 3.12 7.04 -1.92 (M)  (س) 10.000 220.00 31.23 -19.15 ثمار

Fitaihi Group 12.80 13.21 0.97 0.45 28.44 50.000 640.00 660.49 22.51 جمموعة فتيحي

Jarir 161.00 21.36 7.54 10.48 15.37 40.000 6,440.00 854.35 419.09 جرير

Aldrees 46.70 14.55 3.21 3.53 13.24 25.000 1,167.50 363.84 88.17 الدري�س

AlHokair 49.00 15.64 3.13 4.51 10.87 70.000 3,430.00 1,094.82 315.47  احلكري 

Alkhaleej Trng 35.40 13.93 2.54 2.42 14.62 20.000 708.00 278.66 48.41 اخلليج للتدريب

Total Retail Sector - 15.72 3.62 3.90 14.17 307.500 17,493.50 4,832.60 1,199.81 اإجمايل قطاع التجزئة

Gas & Industrialization 18.30 13.22 1.38 1.29 14.20 75.000 1,372.50 991.63 96.67 الغاز والت�سنيع

Saudi Electricity 13.80 11.88 1.16 0.56 24.83 4,166.594 57,498.99 49,497.79 2,315.94 كهرباء ال�سعودية

Total Energy & Utilities Sector - 11.90 1.17 0.57 24.40 4,241.594 58,871.49 50,489.41 2,412.62 اإجمايل قطاع الطاقة واملرافق اخلدمية

SAVOLA Group 27.80 14.02 1.98 1.32 21.13 500.000 13,900.00 7,011.85 657.82 جمموعة �سافوال

Food 17.50 9.95 1.76 0.94 18.52 20.000 350.00 198.99 18.90 الغذائية

SADAFCO 42.70 22.49 1.90 4.00 10.69 32.500 1,387.75 730.98 129.88  �سدافكو

Almarai 93.50 27.81 3.36 5.59 16.71 230.000 21,505.00 6,396.05 1,286.57 املراعي

Anaam Holding 45.00 11.47 3.92 1.22 37.01 10.900 490.50 125.06 13.26 اأنعام القاب�سة

H B 35.50 16.84 2.11 2.84 12.51 28.571 1,014.29 481.12 81.06 حلواين اإخوان

Herfy Foods 85.00 15.29 5.56 4.77 17.84 27.000 2,295.00 412.79 128.67 غذية هريف لالأ

NADEC 26.10 16.54 1.58 0.20 130.81 60.000 1,566.00 992.23 11.97 نادك

Qassim Agriculture 10.45 7.58 1.38 -0.41 (M)  (س) 50.000 522.50 379.01 -20.57 الق�سيم الزراعية

Tabuk Agriculture 21.90 18.08 1.21 1.12 19.59 20.000 438.00 361.57 22.36 تبوك الزراعية

Saudi Fisheries 52.50 5.21 10.08 -1.30 (M)  (س) 20.000 1,050.00 104.19 -25.97 �سماك االأ

Sharqiya Dev Co 42.80 10.64 4.02 -0.09 (M)  (س) 7.500 321.00 79.83 -0.66 ال�سرقية للتنمية

Jouff Agriculture 25.70 20.84 1.23 2.61 9.83 25.000 642.50 520.99 65.34 اجلوف الزراعية

Bishah Agriculture 69.75 11.298 6.17 - - 5.000 348.75 56.49 -  بي�سة الزراعية 

Jazan Development 20.30 11.84 1.71 -1.02 (M)  (س) 50.000 1,015.00 592.14 -50.87 جازان للتنمية

Total Agriculture & Food Industries - 16.98 2.54 2.13 18.04 1,086.471 46,846.29 18,443.28 2,317.76 اإجمايل قطاع الزراعة وال�سناعات الغذائية

STC 36.30 22.61 1.61 4.62 7.86 2,000.000 72,600.00 45,227.44 9,241.47 االت�ساالت
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Etihad Etisalat 53.50 21.68 2.47 6.42 8.33 700.000 37,450.00 15,177.90 4,495.65 احتاد ات�ساالت

Zain KSA 6.95 4.02 1.73 -1.59 (M)  (س) 1,400.000 9,730.00 5,634.82 -2,227.73 زين ال�سعودية 

Atheeb Telecom 6.75 0.46 14.73 -5.73 (M)  (س) 100.000 675.00 45.83 -572.88 عذيب لالت�ساالت

Total Telecomm. & Information 
Tech. Sector

- 15.73 1.82 2.60 8.01 4,200.000 120,455.00 66,085.99 10,936.52 اإجمايل قطاع االت�ساالت وتقنية املعلومات

Tawuniya 66.25 23.53 2.82 6.55 10.11 75.000 4,968.75 1,764.73 491.49 التعاونية

Malath Insurance 17.95 8.65 2.07 0.28 64.37 30.000 538.50 259.64 8.37 مالذ للتاأمني

MEDGULF 29.20 13.37 2.18 2.54 11.51 80.000 2,336.00 1,069.61 203.01 ميدغلف للتاأمني

ALLIANZE SF 24.00 7.72 3.11 -0.49 (M)  (س) 20.000 480.00 154.44 -9.75 األيانز اإ�س اإف

SALAMA 34.50 8.66 3.98 1.42 24.31 10.000 345.00 86.62 14.19 �سالمة

Walaa Insurance 19.30 7.56 2.55 0.001 27571.43 20.000 386.00 151.26 0.01 والء للتاأمني

Arabian Shield 20.60 11.07 1.86 0.75 27.36 20.000 412.00 221.42 15.06 الدرع العربي

SABB Takaful 19.35 9.42 2.05 -0.07 (M)  (س) 34.000 657.90 320.23 -2.35 �ساب تكافل

SANAD 19.55 6.68 2.93 -1.14 (M)  (س) 20.000 391.00 133.57 -22.78 �سند

SAICO 33.10 5.99 5.52 -2.36 (M)  (س) 10.000 331.00 59.93 -23.60 �سايكو

Saudi Indian 32.20 4.85 6.64 -1.45 (M)  (س) 10.000 322.00 48.52 -14.46 ال�سعودية الهندية

Gulf Union 19.30 9.49 2.03 0.12 157.61 22.000 424.60 208.71 2.69 احتاد اخلليج

ATC 75.00 6.60 11.36 -0.57 (M)  (س) 10.000 750.00 66.02 -5.68 هلي للتكافل االأ

Al - Ahlia 34.60 3.92 8.83 0.12 297.51 10.000 346.00 39.17 1.16 هلية االأ

ACIG 33.60 2.93 11.47 -1.15 (M)  (س) 10.000 336.00 29.28 -11.47 اأ�سيج

AICC 20.80 7.12 2.92 -0.61 (M)  (س) 20.000 416.00 142.36 -12.23 التاأمني العربية

Trade Union 25.60 12.44 2.06 0.90 28.34 25.000 640.00 311.07 22.58 االحتاد التجاري

Sagr Insurnce 21.75 11.23 1.94 1.13 19.28 20.000 435.00 224.63 22.57 ال�سقر للتاأمني

U C A 30.10 15.25 1.97 4.09 7.36 20.000 602.00 304.97 81.80 املتحدة للتاأمني

Saudi Re 10.45 9.72 1.07 -0.011 (M)  (س) 100.000 1,045.00 972.15 -1.13 عادة ال�سعودية االإ

Bupa Arabia 20.80 11.47 1.81 1.28 16.30 40.000 832.00 458.71 51.05 بوبا العربية

Weqaya Takaful 22.20 7.46 2.97 -1.51 (M)  (س) 20.000 444.00 149.26 -30.17 وقاية للتكافل

Al Rajhi Takaful 46.60 6.96 6.69 -1.11 (M)  (س) 20.000 932.00 139.21 -22.29 تكافل الراجحي 

ACE 36.00 8.59 4.19 -0.22 (M)  (س) 10.000 360.00 85.88 -2.23 اي�س

AXA - Cooperative 34.30 9.23 3.72 -0.41 (M)  (س) 20.000 686.00 184.58 -8.23 اك�سا - التعاونية

Gulf General 39.50 7.32 5.39 - - 20.000 790.00 146.48 - اخلليجية العامة

Buruj 31.00 7.38 4.20 - - 13.000 403.00 95.99 - بروج للتاأمني

Al Alamiyah 31.00 8.52 3.64 - - 20.000 620.00 170.48 - العاملية

Solidarity 18.80 8.93 2.11 - - 55.500 1,043.40 495.61 - �سوليدرتي تكافل

Wataniya 51.75 7.74 6.69 - - 10.000 517.50 77.40 - الوطنية
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Amana Insurance 36.30 8.39 4.33 - - 32.000 1,161.60 268.42 - اأمانة للتاأمني

Total Insurance Sector - 10.70 2.71 0.90 13.42 826.500 23,952.25 8,840.35 747.64 اإجمايل قطاع التاأمني

SARCO 33.30 27.48 1.21 0.74 44.82 15.000 499.50 412.22 11.15  امل�سايف 

Saudi Advanced 16.00 19.31 0.83 0.16 98.67 43.200 691.20 834.33 7.01 املتطورة

Al Ahsa for Dev. 11.00 9.84 1.12 0.92 11.95 49.000 539.00 482.09 45.09 ح�ساء للتنمية االأ

SISCO 14.45 10.65 1.36 0.92 (M)  (س) 68.000 982.60 724.24 -2.11 �سي�سكو

Assir 13.60 18.21 0.75 0.71 19.25 126.389 1,718.89 2,301.99 89.28 ع�سري

Al Baha 14.80 6.16 2.40 -0.27 (M)  (س) 15.000 222.00 92.37 -4.05 الباحة

Kingdom 8.55 7.26 1.18 0.17 51.05 3,705.882 31,685.29 26,910.01 620.68 اململكة

Total Multi-Investment Sector - 7.89 1.14 0.19 45.44 4,022.471 36,338.48 31,757.33 767.04 اإجمايل قطاع �سركات اال�ستثمار املتعدد

BCI 26.50 14.79 1.79 2.29 11.59 27.500 728.75 406.74 62.88 بي �سي اآي

MA`ADEN 27.60 17.96 1.54 0.01 2,481.77 925.000 25,530.00 16,616.85 10.29 معادن

Astra Indust 36.00 23.45 1.54 3.55 10.15 74.118 2,668.24 1,738.13 262.78 اأ�سرتا ال�سناعية

ALSorayai 24.05 14.09 1.71 2.40 10.02 30.000 721.50 422.70 72.01 جمموعة ال�سريع

Shaker 59.25 15.18 3.90 4.56 13.00 35.000 2,073.75 531.47 159.56 �ساكر

Pharmaceutical 39.00 38.88 1.00 2.26 17.29 78.438 3,059.06 3,049.52 176.93 الدوائية

Glass 33.20 18.66 1.78 2.62 12.67 30.000 996.00 559.65 78.58 زجاج

FIPCO 27.70 13.33 2.08 1.91 14.52 11.500 318.55 153.33 21.94 فيبكو

Maadaniyah 25.90 13.68 1.89 0.38 67.79 25.556 661.91 349.72 9.76 معدنية

Saudi Chemical 47.50 22.75 2.09 4.98 9.55 63.240 3,003.90 1,438.98 314.62 الكيميائية ال�سعودية

SPM 43.90 20.99 2.09 4.09 10.73 30.000 1,317.00 629.65 122.78 �سناعة الورق

AlAbdullatif 25.90 14.34 1.81 1.80 14.38 81.250 2,104.38 1,164.99 146.36 العبداللطيف

Saudi Export 27.00 10.54 2.56 0.70 38.75 10.800 291.60 113.86 7.53 ال�سادرات

Total Industrial Investment Sector - 19.11 1.60 1.02 30.07 1,422.402 43,474.63 27,175.61 1,446.02 اإجمايل قطاع اال�ستثمار ال�سناعي

MMG 21.35 12.79 1.67 -1.26 (M)  (س) 125.000 2,668.75 1,598.98 -157.23 جمموعة املعجل

SSP 25.10 15.67 1.60 1.45 17.32 51.000 1,280.10 799.20 73.92 نابيب ال�سعودية االأ

ALKHODARI 61.75 14.76 4.18 6.76 9.14 42.500 2,624.38 627.39 287.19 اخل�سري

Ceramic 137.25 39.01 3.52 8.83 15.54 25.000 3,431.25 975.13 220.80 اخلزف

Gypsum 30.10 15.00 2.01 1.46 20.59 31.667 953.17 474.91 46.29 اجلب�س

Cables 15.20 15.45 0.98 -0.88 (M)  (س) 76.000 1,155.20 1,174.44 -66.96 الكابالت

Saudi Industrial 15.00 7.82 1.92 2.44 6.14 40.000 600.00 312.64 97.66 �سدق

Amiantit 16.80 13.66 1.23 1.29 12.99 115.500 1,940.40 1,577.64 149.40 اأميانتيت
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Pipes 32.00 23.25 1.38 -0.18 (M)  (س) 31.500 1,008.00 732.36 -5.62 اأنابيب

Zamil Industrial 30.80 21.29 1.45 3.21 9.58 60.000 1,848.00 1,277.21 192.84 الزامل لل�سناعة

AL Babtain 26.40 13.71 1.93 1.83 14.45 40.500 1,069.20 555.35 74.00 البابطني

SVCP 54.00 15.17 3.56 5.08 10.63 15.000 810.00 227.55 76.23 الفخارية

MESC 16.80 8.73 1.93 -2.97 (M)  (س) 40.000 672.00 349.09 -118.98 م�سك

Red Sea 55.75 24.47 2.28 2.23 25.01 30.000 1,672.50 734.09 66.86 حمر البحر االأ

Total Building & Constructuion Sector - 15.78 1.90 1.29 12.36 723.667 21,732.94 11,415.97 936.39 اإجمايل قطاع الت�سييد والبناء

Real Estate 22.65 26.96 0.84 1.50 15.11 120.000 2,718.00 3,234.87 179.84 العقارية

Taiba 16.75 19.53 0.86 0.77 21.73 150.000 2,512.50 2,928.97 115.62 �ستثمار طيبة لالإ

Makkah 31.10 22.40 1.39 1.72 18.03 164.816 5,125.79 3,691.63 284.23  مكة لالن�ساء 

Arriyadh Development 14.65 14.97 0.98 1.02 14.37 100.000 1,465.00 1,496.91 101.93 التعمري

Emaar E .C 7.05 8.57 0.82 -0.64 (M)  (س) 850.000 5,992.50 7,284.28 -543.93 اإعمار

Jabal Omar 16.00 9.82 1.63 -0.05 (M)  (س) 671.400 10,742.40 6,594.08 -35.47 جبل عمر

Dar Al Arkan 9.00 13.43 0.67 1.23 7.31 1,080.000 9,720.00 14,507.98 1,330.15 ركان دار االأ

KEC 8.25 9.54 0.86 - - 339.300 2,799.22 3,238.45 - مدينة املعرفة

Total Real Estate development Sector - 12.37 0.96 0.41 10.71 3,475.516 41,075.41 42,977.17 1,432.37 اإجمايل قطاع التطوير العقاري

Shipping 14.40 15.35 0.94 1.08 13.33 315.000 4,536.00 4,833.93 340.37 النقل البحري

SAPTCO 7.25 11.32 0.64 0.22 32.94 125.000 906.25 1,415.37 27.51 النقل اجلماعي

Mubarrad 14.55 8.20 1.77 -6.48 (M)  (س) 18.000 261.90 147.56 -116.58 مربد

Budget Saudi 48.70 26.43 1.84 5.20 9.36 18.300 891.21 483.62 95.22 بدجت ال�سعودية

Total Transport Sector - 14.45 0.96 0.73 13.68 476.300 6,595.36 6,880.48 346.52 اإجمايل قطاع النقل

Tihama 30.30 16.68 1.82 1.58 19.20 15.000 454.50 250.21 23.67 عالن تهامة لالإ

SRMG 17.95 16.51 1.09 1.09 16.43 80.000 1,436.00 1,320.98 87.41 بحاث و الت�سويق االأ

SPPC 13.10 13.53 0.97 0.66 19.87 60.000 786.00 811.84 39.55 طباعة وتغليف

Total Media & Publishing Sector - 15.37 1.12 0.97 17.77 155.000 2,676.50 2,383.03 150.64 اإجمايل قطاع االإعالم والن�سر

Hotels 27.90 23.62 1.18 1.86 14.99 69.006 1,925.27 1,629.73 128.43 الفنادق

Shams 25.30 6.99 3.62 0.19 133.05 10.150 256.80 70.92 1.93 �سم�س

Total Hotel & Tourism Sector - 21.48 1.28 1.65 16.74 79.156 2,182.07 1,700.64 130.36 اإجمايل قطاع الفنادق وال�سياحة

Market - 16.65 2.02 2.06 14.50 40,024.360 1,346,004.05 666,310.63 82,426.17 اإجمايل ال�سوق

Companies that have not announced a net income statement or have posted negative net income
(recent 4 Quarters),  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 
(1st Q 2011 as recent).

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.

خر اأربعة اأرباع  �س :املوؤ�سر �سالب الن ال�سركة �سجلت خ�سائر وفقًا للبيانات املالية الآ

ول 2011 م(. )تنتهي يف الربع االأ
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Market Summary - Monthly

At the end of April 2011 TADAWUL 
All Share Index (TASI) closed at a level 
of 6,710.56 points, gained 147.71 
points (2.25%) over the close of the 
previous month. 

On an YTD basis TASI registered 
a positive return of 1.36% (89.81 
points). Highest close level for the 
index during the month was 6,724.26 
as on 27/04/2011.

Total equity market capitalization 
at the end of April 2011 reached SR 

1,346.00 billion (US$ 358.93 billion), 
increased by 2.04% over the close of 
the previous month.

The total value of shares traded 
for the month of April 2011 reached 
SR 112.12 billion (US$ 29.90 billion), 
increased by 3.00% over the previous 
month.

The total number of shares tradee
ed* reached 5.01 billion shares duree
ing the month of April 2011 comee
pared to 5.59 billion shares traded 

for the previous month, decreasing 
by 10.30%.

The total number of transactions 
executed during April 2011 reached 
2.45 million compared to 2.36 million 
trades for the month of March 2011, 
increasing by 3.87%.

* Adjusted to all corporate actions 
during the period.

Number of trading days during 
April 2011 were 21, against 21  tradee
ing days also during  March 2011.

Value of Shares Traded Reached SR 112.12 billion 

2.45 million Transactions Executed During April 2011

National Industrialization Co, 
increased its paid up capital by 
issuing one bonus share for every 
10 shares, raising its total number 
of issued shares to 557.43 million. 
Effective 04/04/2011.

Alkhaleej Training and 
Education Co. increased its paid 
up capital by issuing one bonus 
share for every 3 shares, raising its 
total number of issued shares to 
20 million. Effective 16/04/2011.

Corporate Actions 

New Members 
(Brokers)

Khalijia Invest Company joined 
Company joined the Saudi Stock 
Exchange (Tadawul) to provide finanee
cial brokerage services, effective 
27/04/2011.

The number of brokerage firms active 
in the market reached 38.
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Chinese brands competes strongly
fuel as compared to the Japanese ones especially the unleade
ed fuel, and then the European vehicles come in the third 
place, though its share market is stable. The Asian vehicles 
except the Japanese ones and most notably Korean vehicles 
try to nibble the Japanese share market and finally take the 
Chinese manufacturers e As already pointed out – started to 
enter the market at the expense of Japanese dominance.

Among the Chinese brands that are actively present in the 
Saudi market is the Yangtze Sia auto which is a combination 
of the Japan technology esuch as the light transport vehicles 
(trucks, pickeup) and Toyotae, and the Chinese economic 
assembling according to the Toyota specifications and teche
nology. It is noticeable that some of the new Chinese picke
up trucks take the form and specifications of Toyota (Hilux), 
besides the spare parts of Chinese vehicles are compatible 
with their Japanese counterparts, and vice versa.

The Chinese products rely on the factors of time and famile
iarity where the pickup Yangtze Sia apparently focuses on the 
quality through the use of Japanese technology for breaking 
the barrier of high price, especially if we know that the price of 
pickup Toyota is about SR, 50 thousand (about $1500), While the 
price of the best and most expensive Chinese truck no more 
than SR 38000  (about $ 10000), with a decrease of $ 5000.

In fact, the Chinese company with its Saudi agent (Hathar 
Auto Co.) are currently focusing on the afteresales services and 
offering reasonable spare parts prices are very convenient, the 
mobile maintenance services, and appointing distributors in 
each city and region in Saudi Arabia.

(Hathar Auto Co.) General Manager, Sultan bin Hithleen, says 
that his company began performing its activities and expand 
its presence in the Saudi market: «.. We have succeeded in 
deploying a network of  authorized distributors in KSA that 
this network reached the Eastern Province, Al Qassim, 
Kharj, Madinah, Makkah, Arar , Dawadmi and AleJawf, 
and soon Jeddah, Abha, Najran and Jizan, and Wadi 
Al Dawasir, whereas maintenance , spare parts and services will 
be made available round the clock in each city ».

Bin Hithleen pointed out that (Hathar Auto Co.) pene
etrated the car market since 1994 through introducing the 
the Jack Chinese auto to the market, which specializes in light 
transport (3.5 4.5 tons), for which we expect a promising mare
ket after it has achieved a good speed and fame among cuse
tomers, in addition to some brands of Russian transport and 
the heads of trucks ... “So we have experience in this field.”

Bin Hithleen further said (Hathar Auto Co.) has invested 
more than SR. 22 million in marketing the Chinese vehicles so 
far, and .. “We expect to achieve great investments successes, 
in the first month of entering the market we have sold more 
than100 trucks Yangtze Sia, whereas the demand on these 
vehicles is growing, especially by auto shows because the 

vehicle is characterized by high quality and of reasonable 
price for all.

He said that the « Chinese Vehicles have all modern 
equipments such as remote control system, ABS system and 
power steering, besides the desired  furnishing and  it has 
a benze engine.

 The company is planning to introduce diesel vehicles 
by the beginning of 2002 to meet the market needs  »., Ben 
Hithleen  concluded his statement by saying that his come
pany « conducted tests on the vehicle Yangtze Sia in differe
ent regions and cities of Saudi Arabia, and such tests proved 
the vehicle’s technical and environmental efficiency where 
(Hathar Auto Co.)  is currently working on a budding markete
ing plan for  Yangtze Sia cars whose price ranges between SR. 
34 e 38 thousand. The company is also considering the installe
ment and lease ownership to have a good market share ».

Local Industries
On the other hand, a feasibility study conducted recently 

by the Saudi National Commercial Bank recommended that 
local industries in the automotive sector should be cone
sidered rather than heavy reliance on imports, particularly 
since this approach will support the diversification of income 
sources and increase employment opportunities, in addition 
to the positive contribution of this initiative to the localization 
of technology of auto industry in KSA.

This recommendation comes as a result of the increasing 
growth of the autos market in KSA which gives investors in 
this area good and successful investment opportunities in 
this sector whose volume is estimated at SR. 22.5 billion ( $ 6 ) 
billion in 2002 where it increases to SR. 29 billion ( $ 7.7 ) billion 
if we add the market size of tires and spare parts.       
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Experts and importers of the Saudi auto market in KSA 
predicted that annual demand on autos market in Saudi 
Arabia will skyrocket to 9 per cent annually, where 
the current growth rate is 4 percent annually. 
They said the auto market is currently witnessing a 
significant growth, as it is projected to jump from 500 
thousand autos to a million autos by the end of 2015 
annually, pointing out that there are enormous investment 
opportunities in the market and great opportunities in the 
employment sector and localization, urging the concerned 
authorities to reconsider the export policy of autos as 
the case in the UAE, for example, the smooth procedures 
and motivation.

Auto market in the Kingdom

Chinese brands competes strongly

Cover Story

Experts said that the Customs Department and Chambers 
of Commerce should recognize the importance of this project 
which if applied, promising opportunities in the reeexport 
field especially for Jeddah Islamic Port or the red sea ports will 
appear, stressing the importance of the Saudi Chambers` role 
in supporting the small and medium businesses.

Reconsidering the current policy of ree export will result 
in new and promising opportunities in the sales transactions, 

maintenance, spare parts and auto accessories. They further 
said that the entry of «Gazal» car to the field of auto industry 
will deepen the Saudi market – As is it an industrial countrye in 
the international auto market.  

As the automobile market in Saudi Arabia dominated by 
Japanese autos, witnesses a strong competition, the Chinese 
auto entered the market supported by Saudi businessmen 
who are interested in deducting a share of this large market 
and at the same time competitive prices of high quality prode
ucts as compared to other similar products albeit, the Chinese 
market penetration has been limited so far to small transport 
vehicles after a limited start in the field of heavyeduty trucks. 
The expected share which the Chinese autos and vehicles 
industry attempts to obtain is definitely the Japanese market 
share which is estimated at 70 65 ـ % of the market size of new 
autos in KSA estimated at 600e700 thousand autos annually.     

Competition on quality
It should be noted that the total number of vehicles in 

Saudi Arabia is estimated at four million vehicles, where the 
U.S autos ranked the second after the Japanese autos whose 
presence in the Saudi market comes at the expense of the 
Japanese Autos, though its growth is linked to careconsuming 
economic fuel because the American autos consume much 
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one year from issuing this resolution. 
3e The Saudi Council of Chambers of 

Commerce and Industry to form a 
women’s committee comprising of 
experienced and qualified women to 
coordinate with the concerned authorie
ties to motivate the private sector utilie
ties to probe the fields and activities 
which suit the Saudi women without 
opening a vacancy to recruit non Saudi 
women, where the envisioned commite
tee should rehabilitate and train the 
Saudi women to work in the above 
mentioned activities and areas by proe
viding the financial support provided 
that the concerned authorities should 
contribute to achieve that/ each body 
in its area of   competence.

4e The concerned authorities to allocate 
land and areas within the boundaries of 
cities for the establishment of industrial 
projects for women.

5e The Human Resources Development 
Fund should pay special concern to train  
and employ Saudi women according 
to sound plans and programs.

6e The Ministry of Labor to coordinate with 
the Ministry of Civil Service and the 
Ministry of Social Affairs to take necese
sary action to adopt the far distance 
work as a new method of work through 
which woman can perform her task, 
and executing the Productive Family 
Program and providing the required 
assist also to be considered.

7e Ministry of Labor in conjunction with the 
Ministry of Economy and Planning and 
the Ministry of Civil Service develop an 
integrated national plan for the Saudi 
women workforce identifying the actual 
needs of the female workforce in various 
specialties effective within one year from 
the date of this resolution.

8e The work should be limited to wome
en’s shops whereas the Ministry of 
Labor should set a schedule to apply 
and follow up the above mentioned 
regulation.

9e The Ministry of Labor and the Ministry 
of Trade and Industry and the Council of 

Saudi Chambers of Commerce should 
study the maternity leave for working 
women to consider increasing it so as to 
provide an incentive and an additional 
advantage for women but with no effect 
on the desire to employ them.
The resolution means that concern 

for women’s issues has been embodied 
by a higher official level i.e. the Council 
of Ministers. The resolution also disclosed 
many official bodies responsible in their 
respective jurisdiction to sponsor women 
affairs and support their participation 
in the economic life, while The Riyadh 
Chamber of Commerce and Industry 
played a key role in serving businesse
women sector through the  Ladies Branch 
of the RCCI which works in the frame of 
an integrated system and linked to all 
centers and departments – its functions 
and terms of reference could be sume
marized as follows :
• Preparing studies, research and infore

mation related to all areas of work of 
businesswomen organizations.

•  Discussing ways of development of ecoe
nomic activities and raising awareness 
among Businesswomen and transforme
ing ideas and proposals into practice to 
serve the businesswomen sector.

• Exploring the views of businesswomen 
and identifying the obstacles facing 
their facilities and proposing approe
priate solutions to be submitted to 
the concerned authorities for further 
followeup.

• In addition to organizing exhibitions, 
forums, seminars , local conferences 
and participation in overseas confere
ences and other events in accordance 
with the Shariah law which regulates 
the businesswomen’s participation, and 
organizing the reception of the participate
ing women delegations, and followeup 
regulations, decisions and instructions 
issued by various bodies concerned 
with the activities of businesswomen, 
and proposing the amendments in the 
light of the practical application of such 
laws and regulations.

• Cooperation with other committees 
at the RCCI to enhance economic and 
social role of businesswomen, protect 
and sponsor the interests of businesse
women and to help create constructive 
cooperation among them.
Effective contribution

Women in health sector
The second study discussed the role of 

Saudi women in the health field, pointing 
out that women>s involvement in work 
began officially in the health sector in 1375 
H. by a Contracting Arab nurse, but since 
1380 H. Saudi female employees began to 
work officially in the government health 
sector since then the number has been 
increasing rapidly with the diversity of 
health designations where they received 
promotions as a result of delegating them 
which subsequently increased in the nume
ber of nurses , doctors and technicians in 
all specialties. Many of whom, held senior 
positions as head of department and 
director of the health center, and director 
of the department, and many of them 
participated in various medical commite
tees. The Saudi female doctor represented 
Kingdom of Saudi Arabia in conferences, 
forums and international organizations.
The percentage of Saudi women doce
tors in the era of the Custodian of the 
Two Holy Mosques, King Abdullah bin 
Abdul Aziz e May Allah protect him – has 
increased from 4.40% in 1401H. to 20.36% 
in 1417, where the percentage of Saudi 
female pharmacists increased from 16% 
in 1404 H. to 47.10% in 1417 H. followed 
by other increases in the percentage 
of Saudi women working in the supe
porting health specialties sector which 
reached 21.18% of the total numbers 
of females employees, where the pere
centage of nurses reached 17.51% of 
the total number of women employees. 
The women>s participation emerged in 
the non technical categories estimated 
as64.30٪  of the total number of women 
employees, where the percentage of the 
Saudi administrators in the same period 
at the MOH reached 88.60٪.
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Saudi Markets 

Mobility development 
reinforced by royal decrees

Saudi women and the economy

Developments and economic decisions taken by the Kingdom during the past years led to the activation of economic 
mobility with respect to the participation of the Saudi women in all aspects of economic development, which 
clearly indicates that the coming years will witness more women’s participating in the development process in KS .
Research Center, Riyadh Chamber of Commerce and Industry has recently released two studies on the 
importance of the developmental decisions on permitting the Saudi women to be involved in the practical 
life according to  Sharia teachings yet with cope with involvement in the contemporary issues.

The first study on women’s participae
tion in the private sector confirmed that 
this sector in its various activities and fields 
has recorded positive growth from year 
to year. The vital role that the private sece
tor plays qualifies it to occupy a leading 
position in bearing the responsibility of 
economic development in the country.  
The study went further that the state’s 
efforts and policies still guarantee woman’s 

rights according to the Islamic law and 
other rules regulating women’s participae
tion in the development process on the 
private and public sectors levels. 

The Council of Ministers Resolution 
No. (120) provides that women all women 
whether working or businesswoman 
should enjoy their rights. This resolution 
provides that:   
1e Government authorities issuing licenses 

to practice economic activity/ each 
body in its area of   competence / should 
receive women’s forms to obtain the 
required licenses to practice such activie
ties / in compliance with to the applied 
rules and Sharia law. 

2e All government authorities provide
ing services for women should set up 
women>s sections and departments/ as 
per the job requirements/ no later than 
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The CMA Board has issued its resoluee
tion number (4e12e2011) on 6/5/1432H 
(10/4/2011G) approving the initial pubee
lic offering of (35,000,000) shares, which 
represent (35%) of Saudi Integrated Teleee
communication Company’s share capital. 
The offer price will be (SAR 10) per share, 
and the subscription period will be from 

28/5/1432H (2/5/2011G) to 5/6/1432H 
(8/5/2011G). As part of the offering, a 
total number of (5,000,000) shares will 
be allocated to the General Organizaee
tion for Social Insurance pursuant to the 
Council of Ministers resolution number 
(40) on 18/2/1429H and Royal Decree 
number (M/5) on 19/2/1429H.

The capital market authority announces the initial public offering
of Saudi Integrated Telecommunication Company

Cancellation of Authorization 
to Financial Transaction House

Financial Transaction House, had requested Capital Market 
Authority to cancel the authorization which was issued 
by the CMA Board of Commissioners under Resolution 
no. (1–107e2005) dated on 13/09/1426H, corresponding 
16/10/2005, to conduct the securities business of Arrangee
ing and Advising. 
The CMA Board of Commissioners issued today, Sunday 
06/05/1432H, corresponding to 10/04/2011, the approval 
for cancellation of the authorization for Financial Transacee
tion House based on its request. 

The CMA approves the 
capital increase request 

for Muscat Capital

Amendment to Business Profile 
of GIB Capital Company

GIB Capital Company, had requested the approval of Capital 
Market Authority to amend its business profile and authoriee
zation which was issued by the CMA Board of Commissionee
ers under Resolution no. (3e39e2007) dated 08/07/1428H, 
corresponding to 22/07/2007G, by cancelling its Dealing as 
an Agent license. 
The CMA Board of Commissioners issued a resolution today, 
Sunday 06/05/1432H, corresponding to 10/04/2011G, apee
proving the amendment of the Business Profile of GIB Capiee
tal Company by cancelling its Dealing as an Agent license. 
GIB Capital Company is now authorized to conduct Dealing 
as a Principal & Underwriter, Managing, Arranging, Advising 
and Custody. 

Muscat Capital Company, had requested the 
approval of Capital Market Authority to inee
crease its capital from SR 75,000,000 to SR 
100,000,000. 
The CMA Board of Commissioners issued toee
day, Sunday 06/05/1432H, corresponding to 
10/04/2011, its resolution to approve the Comee
pany’s request to increase it’s capital from SR 
75,000,000 to SR 100,000,000.
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News

The Saudi Stock Exchange 
(Tadawul) is pleased to anee
nounce that Khalijia Invest 
Company has become a 
duly licensed, approved and 
authorized member firm of 
Tadawul, with the right to 
conduct brokerage services 
and deal as principle and 
agent in the Saudi Stock Exee
change – Tadawul startee
ing from 27 April 2011. 

Khalijia Invest Company joins 
Tadawul as a member firm The Capital Market Authority anee

nounces the issuance of a CMA Board 
resolution numbered (5e13e2011) and 
dated 20/5/1432H corresponding 
to 24/04/2011 to impose a penalty 
of SR 50.000 ( Fifty Thousand Saudi 
Riyals) on Weqaya Takaful insurance 
and reinsurance Company due to its 
violation of clause (A) of Article (45)  
of the Capital Market Law and clause 
(D) of Article (26) of the Listing Rules. 
The company did not publish, 
during the specified period by the 
Listing rules, its initial financial stateee
ments for the period closing on 
31/12/2010.

Imposition of a 
penalty

The Capital Market Authority announces the issuance of a CMA Board resolution numee
bered (6e13e2011) and dated 20/5/1432H corresponding to 24/04/2011 to impose a 
penalty of SR 50.000 ( Fifty Thousand Saudi Riyals) on AleRajhi Company for Cooperative 
Insurance due to its violation of clause (A) of Article (46) of the Capital Market Law as 
well as clause (A) and subeclause (5) of Article (25) of the Listing Rules. 
The company failed to inform CMA of the change in its senior management once it hapee
pened. It was later announced on 15/02/2011. 

Imposition
of a penalty

The CMA Board has issued its resee
olution number (1e13e2011) on 
20/5/1432H (24/4/2011G) approvee
ing Jabal Omar Development Comee
pany’s request to increase its capital 
through a rights issue offering with 
a total value of SAR (2,580,000,000). 
The rights issue is limited to the 
shareholders who are registered 
in the shareholders registry at the 
close of trading on the extraordinary 
general assembly day, which will 
be determined by the Company’s 

board. The price and number of 
offered shares will be determined 
by the Company during the exee
traordinary general assembly. Afee
ter reviewing the request by the 
CMA in light of the regulatory 
requirements and quantitative 
and qualitative measures applied 
on all capital increases, the CMA 
approved the Company’s capital 
increase request. The Company’s 
rights issue prospectus will be 
posted for the public. 

The capital market authority approved Jabal Omar Development Company’s 
request to increase its capital through a rights issue offering
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Abdullatif Al-Fereihi
Editor-in-Chief

ArabeTurkish Economic Forum, bankers expected to achieve 

the Kingdom’s high growth rates in the coming years and reach the 

ninetieth rank in the world by the year 2015, at a time the current 

GDP is SR. 434 billion which qualifies the kingdom to occupy the 

23rd rank in the world. 

We achieved a rapid growth during the past years which 

made us among the biggest economies in the ME and may be 

in the world. With the process of time we proved a high level of 

flexibility during the economic crisis which could be attributed to 

the applied sound financial and monetary policy.

The demographic nature will help us to be on the world’s top 

economies where about two third of the population are below 

30 years old and approximately 64% of the Saudi population are 

between 15e64 years old, and 33% are less than 14 years.

The workforce will be the forces of production and innovation 

in the future, if you were dealing with their problems of improving 

the current education , training, and replacement for the acquisition 

of technical skills.

These workforces will shape the forces of production and 

innovation in the future if their current concerns are dealt with 

seriously. The quality of education, training and localization acquire 

technology and skill. 

The Kingdom enjoys high surpluses in its current account 

which is not always sufficient as we need to have a diversity of 

the economic structure, income resources , reconsidering the 

map of foreign investment attraction and increasing the local and 

external strategic partnerships with the most significant players in 

the fields of power, technology and advanced industries.

The media coverage will also be developed where the Saudi 

future economic media will emerge as a leader in its field which 

takes its vital role in orienting the regional public opinion and then 

the international’s so that the size of its impact will be of the same 

impact it represents. 

That is what we are looking forward to be a part of this media 

sector  with our modest efforts

Economy and leadership 

Editorial
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