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بدر جعفر

منطقة الخليج ستواصل لعب دور حاسم
في قيادة إمداد النفط والغاز العالمي

من 0.6% في العام 2007 إلى %5 
في العام 2030، وفقا لتقديرات 
وكالة الطاقة الدولية، وبالتالي 
فإن االعتبارات املالية تزيد من 
صعوبة إجناز هذه املش���اريع، 
حيث من املرجح أن تتأثر إمكانية 
تنفيذ املزيد من مشاريع التوسعة 
بقانون اإلنتاجية املتناقصة، مما 
يجعل خطط التوسع املعلنة، من 
قبيل هدف دول االحتاد األوروبي 
باحلصول على 20% من طاقتها 
من مصادر متجددة بحلول عام 

2020، أهدافا صعبة املنال.

التطور املطلوب من حيث احلجم 
والسرعة للحد من الطلب على 
النفط والغاز على املدى املتوسط، 
و»بالتالي فإن منطقة اخلليج 
ستحافظ على دورها املصيري 

في مزيج الطاقة العاملي«.
ولفت الى أن الفترة املاضية 
شهدت توجها قويا في أوروبا 
املتح���دة األميركية  والواليات 
والصني نحو التوسع مبشاريع 
الطاقة املتجددة، وبتركيز خاص 
على إقامة مشاريع توليد الكهرباء 
بطاقة الرياح والطاقة الشمسية، 
الس���ريع خالل  النمو  ورغ���م 
الس���نوات املاضية، فإن حصة 
هذه القطاعات من إجمالي إمدادات 
الطاقة في هذه األقاليم الثالثة 
التزال أقل من 2%، كما املشاريع 
التوس���عية الطموح���ة تواجه 
صعوبات ال ميكن جتاوزها أو 
إيجاد حلول لها بس���هولة، إلى 
جانب التكاليف املادية الباهظة 
لسياسات التوسع بهذه املشاريع، 
إذ حتتاج مصادر الطاقة املتجددة 
إلى استثمارات تزيد على 2.4 
مليار دوالر لزيادة حصتها من 
الطلب العاملي على الطاقة األولية 

الطلب في املستقبل القريب، حيث 
تتوقع وكالة الطاقة الدولية منو 
مستوى الطلب على النفط والغاز 
بشكل كبير خالل العقدين القادمني 
بنسبة 0.9% و1.5% سنويا على 
التوالي، بفعل النمو االقتصادي 
الذي اليزال قويا في معظم دول 

العالم النامية«.
واشار الى أن مصادر الطاقة 
البديلة غير قادرة على حتقيق 

ان حصة النفط والغاز في مزيج 
الطاقة األولية حول العالم بلغت 
55% ف���ي الع���ام 2007، وبقيت 
احلصة السوقية للنفط والغاز 
ثابتة خالل السنوات اخلمسني 
األخي���رة، رغم ارتف���اع الطلب 
العاملي على الطاقة بنحو ثالثة 

أضعاف.
واض���اف: »ال أرى أي تغيير 
ج���ذري قد يط���رأ على معدالت 

قال املدير التنفيذي ملجموعة 
نفط الهالل االماراتية بدر جعفر 
إن حصة النفط والغاز في مزيج 
الطاقة العامل���ي لن تتأثر كثيرا 
باالندفاع القائم حاليا نحو ضخ 
استثمارات هائلة في موارد الطاقة 
العالم، وبش���كل  البديلة حول 
خاص في تقنيات الطاقة النووية 

والطاقة املتجددة.
وأوضح في تصريح صحافي 

»جلوبل«: البيئة التنافسية لقطاع االتصاالت الخليجي 
أصبحت أكثر حدة في الربع الثاني من العام الحالي

وفي تونس، مازالت العمليات 
التشغيلية للش����ركة قوية حيث 
س����جلت هامش أرباح قبل خصم 
الفوائد والضرائ����ب واإلهالكات 
مقداره 52% خالل الربع الثاني من 
العام 2010، وم����ع ذلك فإن زيادة 
عدد املشتركني س����يكون احملرك 
األساس����ي للنمو نظ����را لتعرض 
متوس����ط العائد عن كل مستخدم 
لضغوط االنخفاض، ونتيجة لنمو 
قاعدة املشتركني بنسبة 26.4% على 
أساس س����نوي، ارتفعت إيرادات 

الشركة بنسبة 3.9% في 2010.
كما بدأت ش����ركة أوراجن وهي 
ثالث مش����غل خلدمات االتصاالت 
في البالد، عملياتها التشغيلية في 
مايو املاض����ي، ما أدى إلى احتدام 
املنافسة فيما بني مقدمي خدمات 
الذي قد يعرض  االتصاالت األمر 
هوامش الربح املرتفعة للعمليات 
التشغيلية لش����ركة الوطنية في 

تونس لضغوط االنخفاض.
وفي اجلزائر أيضا، س����تكون 
الزيادة في عدد املشتركني احملرك 
األساس����ي للنم����و نظ����را الجتاه 
متوس����ط العائد عن كل مستخدم 
إلى االنخفاض، وفي الربع الثاني 
من العام 2010 احلالي، منت قاعدة 
املشتركني بنسبة 38.6% على أساس 
سنوي في حني ارتفعت اإليرادات 
بنس����بة 19.6% لتص����ل إلى 43.3 

مليون دينار.
من جهة أخرى، ارتفع هامش 
األرباح قبل خصم الفوائد والضرائب 
واإلهالكات من 33% في الربع الثاني 
من العام 2009 إلى 39% في الربع 
الع����ام 2010. وعلى  الثاني م����ن 
مس����توى اخلسائر الصافية، أخذ 
صافي خسائر العمليات التشغيلية 
للشركة في اجلزائر في االنخفاض 
على أس����اس ربع س����نوي حيث 
انخفض من 0.9 مليون دينار في 
الربع األول من العام 2010 إلى 0.4 
مليون دينار في الربع الثاني من 
الع����ام 2010، ويحتمل أن تس����لك 
العمليات التش����غيلية للش����ركة 
في اجلزائر اجتاها معاكسا خالل 
العام احلالي نظرا الرتفاع اإليرادات 

وهوامش الربح.

التش����غيلية األساس����ية للشركة 
ف����ي الكويت 41.3% م����ن إيرادات 
املجموع����ة و46.5% من مجموعة 
األرباح احملققة قبل خصم الفوائد 
والضرائب واالستهالك واإلطفاء. 
وفي الكويت، استمر متوسط العائد 
عن كل مستخدم في االجتاه نحو 
االنخفاض حيث انخفض من 40.6 
دوالرا في نهاية الربع الثاني من عام 
2009 إلى 36.1 دوالرا في نهاية الربع 
الثاني من العام 2010. ومن ناحية 
أخرى، بقي متوسط العائد عن كل 
مستخدم على أساس ربع سنوي 
مستقرا في الربع الثاني من العام 
2010، ويتوقع أن يتعرض متوسط 
العائد عن كل مستخدم وهوامش 
الربح في الكويت لضغوط تدفعهما 
إلى االنخفاض بس����بب الضغوط 
التنافس����ية. وقد بلغت مساهمة 
التشغيلية في  العمليات  إيرادات 
الكويت في إيرادات املجموعة %43 
في عام 2009 ويتوقع أن تنخفض 
هذه النس����بة لتصل إلى 39% في 
عام 2013 بس����بب تزايد مساهمة 
التش����غيلية  العمليات  إي����رادات 
األخرى وتباطؤ النمو في السوق 

احمللي.

مقداره 7.2% في الفترة بني عامي 
2010 و2013، مرجح����ا أن ي����ؤدي 
استهداف عمالء اخلدمات املؤجلة 
الدفع ذوي اإلنفاق املرتفع وزيادة 
عدد املشتركني في خدمات النطاق 
العريض، إلى التخفيف من تأثير 
انخفاض متوس����ط العائد عن كل 
مس����تخدم مس����تقبال، كما تبدو 
مضاعفات السعر إلى ربحية السهم 
املتوقعة لع����ام 2010 البالغة 10.1 
اضعاف، ومضاعفات قيمة املنشأة 
إل����ى األرباح احملقق����ة قبل خصم 
الفوائد والضرائب واالس����تهالك 
واإلطف����اء، البالغ����ة 7.5 أضعاف 
جذابة إذا ما أخذنا بعني االعتبار 

احتماالت النمو.

الوطنية لالتصاالت

متتلك شركة الوطنية لالتصاالت 
عمليات تشغيلية في 6 دول هي: 
الكوي����ت، واجلزائ����ر، وتونس، 
والسعودية، واملالديف وفلسطني، 
ومتثل الكويت، وتونس، واجلزائر، 
األسواق األساسية من ست دول تدير 
فيها املجموعة عملياتها التشغيلية. 
وفي النصف األول من العام 2010 
احلالي، شكلت إيرادات العمليات 

ترتف����ع إلى 17% ف����ي العام 2010 
احلالي وإلى 20% بحلول عام 2011، 
ومع ذلك، مازال����ت هناك إمكانية 
للنمو حيث ان مس����اهمة إيرادات 
اخلدمات في السعودية مازالت أقل 
من املعدالت العاملية البالغة حوالي 
25%، ومن ال����دول املتقدمة حيث 

تبلغ معدالت النمو %40.
كم����ا توقع التقري����ر أن توزع 
»موبايلي« أرباحا نقدية بقيمة 1.75 
ريال سعودي للسهم خالل العام 
2010 احلالي مما يترجم إلى عائد 
على التوزيع مقداره 3.4%، كذلك 
يتوقع أن حتقق توزيعات األرباح 
املزيد من النمو بعد عام 2010 نظرا 
لدخول الشركة في مرحلة الدمج، 
ومن املرجح أن تستمر »موبايلي« 
في التركيز على السوق السعودي 
كما يحتمل أن جتري شركة اتصاالت 
أي توسعات خارجية بشكل مباشر، 
مع اس����تبعاد حدوث أي ضغوط 
على الس����يولة النقدية للش����ركة 

وميزانيتها العمومية.
من جهة اخرى، توقع التقرير أن 
ترتفع األرباح احملققة قبل خصم 
الفوائد والضرائب واالس����تهالك 
واإلطفاء مبعدل منو سنوي مركب 

تقرير  رصد 
ربع س����نوي 
صادر عن بيت 
االس����تثمار العاملي )جلوبل( أداء 
قطاع االتصاالت في دول مجلس 
التعاون اخلليجي واهم التطورات 
التي شهدها خالل الربع الثاني من 
العام احلالي، حيث أش����ار إلى ان 
البيئة التنافسية لقطاع االتصاالت 
صارت أكثر ح����دة في العديد من 
دول اخلليج خ����الل الربع الثاني 

من 2010.
وأشار التقرير الى التوصل إلى 
حل ملشكلة خدمات الهاتف املتعدد 
الوسائط )البالك بيري( في اململكة 
العربية السعودية، مشيرا الى إعالن 
احلكومة الس����عودية رفع احلظر 
عن خدمات »البالك بيري« وذلك 
طبقا لالتفاقيات التابعة لش����ركة 
»ريسيرش إن موشني« املصنعة 
لهواتف »البالك بيري«، فيما يتعلق 
بإمكاني����ة الوصول إل����ى بيانات 

مستخدمي هذه الهواتف.
التقري����ر ان اإلج����راء  ورأى 
الذي اتخذته ش����ركة »ريسيرش 
إن موش����ني« كان اإلجراء املتوقع 
واملنطقي إذ ان هذا احلظر كان من 
املمكن أن يترت����ب عليه تأثيرات 
الحق����ة عل����ى دول املنطقة وعلى 
التي  الهند  الناشئة مثل  األسواق 
تطالب أيضا بتمكينها من الوصول 
إلى بيانات مستخدمي هذه الهواتف 

لدواع أمنية وطنية.
وفي السياق ذاته، أشار التقرير 
الى أن هيئة تنظيم قطاع االتصاالت 
في اإلمارات، أعلنت فرض احلظر 
عل����ى خدمات الهوات����ف املتعددة 
الوس����ائط )الب����الك بي����ري( مبا 
التراس����ل، والبريد  فيها خدمات 
اإللكتروني، وتصف����ح اإلنترنت 
اعتبارا من ال����� 11 أكتوبر املقبل، 
حيث تركت الباب مفتوحا ملناقشة 
هذه املسألة، مبينا انه بعد أن مت 
حل املشكلة في السعودية، أصبحت 
الفرص تبشر بعقد اتفاق مماثل في 
اإلمارات التي تقدم نفسها بوصفها 
مركزا مواتي����ا لألعمال التجارية 

والسياحة االقليمية.

أفضل األسهم

احتاد اتصاالت � موبايلي
مازال سهم شركة موبايلي هو 
أفضل األسهم في قطاع االتصاالت 
السعودي، حيث انه يواصل االرتفاع 
في بيئة مازال يواجه فيها نظراؤها 
إعادة هيكلة، ومش����اكل  عمليات 
تش����غيلية أخرى ومن املتوقع أن 
تشهد الشركة ارتفاعا في هوامش 
األرباح احملققة قبل خصم الفوائد 
والضرائب واالستهالك واإلطفاء 
مبقدار 70 نقطة أساس لتصل إلى 
37.7% ف����ي العام 2010 وأن يتجه 
اإلي����رادات نح����و خدمات  مزيج 
البيانات ذات هامش الربح املرتفع 

واخلدمات املؤجلة الدفع.
وتوق����ع التقري����ر أن حتق����ق 
اإلي����رادات من خدم����ات البيانات 
منوا نتيجة النتشار الهاتف النقال 
مبستويات مرتفعة )بلغت %175 
حتى نهاية ع����ام 2009(، وبلغت 
نسبة إيرادات موبايلي من خدمات 
البيانات 14% من إجمالي اإليرادات 
في ع����ام 2009 واملتوقع كذلك أن 

األداء اإليجابي لـ »الوطنية لالتصاالت« جعل منها طرفاً فاعالً في قطاع االتصاالت

تأثيرات سلبية لحظر خدمات »البالك بيري«
على شركات االتصاالت الخليجية

حول املخاطر املعرضة لها شركة »ريسيرش 
إن موش��ن«، لفت التقرير ال��ى انه على الرغم 
م��ن أن امت��اك ش��بكة اتصاالت آمن��ة، ميثل 
امليزة التس��ويقية األساسية لشركة »ريسيرش 
إن موش��ن«، فإنه��ا لن تتحمل خس��ارتها في 
األسواق الناش��ئة، حيث يبلغ عدد مستخدمي 
الهوات��ف املتعددة الوس��ائط )الباك بيري( في 
السعودية 700 ألف مستخدم في حن يبلغ عدد 
املس��تخدمن في اإلمارات 500 ألف مستخدم، 
وكانت توس��عات شركة ريس��يرش إن موشن 
متثل لها جزءا هاما من قدرتها على االس��تمرار 

في تسجيل إيرادات ذات أرقام كبرى.
واف��اد التقرير بأنه عل��ى الرغم من صعوبة 

تقدير حج��م تأثير احلظر احملتم��ل املفروض 
على تقدمي شركات االتصاالت خلدمات الهواتف 
املتع��ددة الوس��ائط )الب��اك بي��ري(، فإنه من 
املرج��ح أن يكون له أثر س��لبي عل��ى مقدمي 
خدم��ات االتص��االت، إذ متثل ه��ذه اخلدمات 
االختيار األول واملفضل للعديد من املؤسسات، 
الفتا الى انه مع األخذ في االعتبار فرض احلظر 
على خدمات الهواتف املتعددة الوسائط )الباك 
بيري( ف��ي اإلم��ارات، يتوقع أن يبق��ى األداء 
السعري ألسهم ش��ركات االتصاالت اإلماراتية 
منخفضا إلى أن تتم تس��وية هذه املسألة، وفي 
قطاع االتصاالت اخلليجي نصح التقرير بشراء 

أسهم شركتي الوطنية وموبايلي.

مجموعة الفطيم توقع اتفاقية النشاء مجمع 
تجزئة وترفيه فائق التطور في الدوحة

بتكلفة قدرها 6 مليارات درهم إماراتي

دبي � إيالف: وقعت مجموعة الفطيم ومصرف 
قطر اإلسالمي وشركة عقار لالستثمار العقاري، 
اتفاقية ش���راكة دولية بقيمة 6 مليارات درهم 
إماراتي )ما يع���ادل 6 مليارات ريال قطري(، 
إلنش���اء مجمع جتزئة وترفي���ه فائق التطور 
 في الدوحة، من املق���رر أن يصبح قوة دافعة
تساهم في مسيرة التطور االقتصادي املتنوع 

لقطر.
ويقع أكبر مجمع متع���دد األغراض بقطر، 
على الطريق السريع الشمالي الذي يربط مطار 
الدوحة الدولي مع جسر البحرين الذي مازال قيد 
التنفيذ، وسيضم مركز جتزئة كامال، وحديقة 
ترفيهية، وفندقني. وس���تبدأ أعمال اإلنشاءات 
للمشروع البالغة مساحته 433.000 متر مربع 
واألول من نوعه بدولة قطر، أوائل العام 2011، 
ومن املتوقع اكتمال املرحلة األولى من املشروع 
في الرب���ع األول من العام 2012، فيما س���يتم 
االنتهاء من املرحلتني املتبقيتني بحلول العام 
2015. وأكدت كل من عالمات ايكيا، ايس، تويز 
»آر« اص، ماركس آند سبنسر، وانترسبورت، 
والتي تتبع جميعا ملجموعة الفطيم، تواجدها 

كمستأجرين رئيسيني في املجمع.
وتعد مجموعة الفطيم إحدى كبرى الشركات 
ذات امللكية العائلية باملنطق���ة، وتعود إليها 
ملكية العالمة املعروفة عامليا فستيفال سنتر 
بدولة اإلمارات ومصر، والتي أصبحت ركيزة 
أساسية للترفيه والتسوق في كلتا الدولتني. 
وتتواج���د املجموعة في الدوح���ة، من خالل 
السيارات والتكنولوجيا والهندسة.  قطاعات 
وتعود ملكية املش���روع لشركة بوابة الشمال 
والتي قامت كذلك بتطويره، وهي الشركة األم 
التي قامت بتوفير مس���احة األرض لبناء هذا 
املش���روع الهام، وتضم بوابة الش���مال أربعة 
مس���اهمني رئيس���يني هم، الفطي���م للخدمات 
 العقارية، مصرف قطر اإلسالمي، وشركة عقار

لالستثمار العقاري، إلى جانب إحدى الشركات 
اخلاصة.

وقال صالح اجليدة، الرئيس التنفيذي ملصرف 
قطر اإلسالمي: »تؤكد اتفاقية الشراكة الدولية 
هذه مع مجموعة الفطيم، االلتزام الراسخ لكال 
الطرفني لتعزيز مسيرة التطور التي تشهدها 
دولة قطر، فضال عن دعم مكانتها االقتصادية 
إقليميا وعامليا. ويسر مصرف قطر اإلسالمي 
االشتراك في هذا املشروع، الذي ميثل مرحلة 
جديدة من التطور االقتصادي لقطر، وسيرتقي 
بس���جل إجنازاتها باعتبارها دولة تركز على 
االبتكار واالمتياز، وحتقيق التنمية االقتصادية 

الديناميكية املس���تدامة، وج���رى ترتيب هذه 
االتفاقية وفق���ا الس���تراتيجية مصرف قطر 
اإلسالمي، الهادفة إلى دفع عجلة توسع الدولة، 
ومب���ا يتوافق مع رؤية قط���ر الوطنية للعام 

.2030
وقال روب���رت ويليت الرئي���س التنفيذي 
ملجموعة الفطيم، ان املش���روع سيحدث نقلة 
نوعية في قط���اع الترفيه بالعاصمة القطرية 
الدوحة، فيما سيوفر للزوار وجهة جاذبة للغاية، 
وقال: يسرنا أن نكون جزءا من هذه الشراكة 
الضخمة، والتي ستشكل مرحلة حاسمة لقطاع 
الترفيه والتجزئة في قطر، ومتثل شراكتنا في 
هذا املش���روع رغبة الفطيم في االستمرار في 

تنفيذ املشاريع املبتكرة في جميع األسواق.
وأض���اف: مت ايالء أهمية كبيرة للزائر لدى 
تصميم هذا املشروع، كما هو احلال لدى تصميم 
كل من عالمتي فستيفال سيتي في دبي والقاهرة. 
وأدركنا من خبرتنا في قطاع جتارة التجزئة 
والترفيه باملنطقة، أن علينا القيام مبا هو غير 
مألوف بصورة استثنائية، ونسعى من خالل 
هذه املدن الصغيرة إلى إيجاد مس���توى فريد 
م���ن العالقة مع العمالء واملوظفني، التي متيز 

مسيرة الفطيم.
ويفصل التصميم اإلبداعي للمجمع العصري، 
بني كل منطقة مبا يالئم مساحتها التي مت حتديدها 
بشكل فريد، األمر الذي يتيح انتقال الزوار من 
عالم املزالق���ات املائية واأللعاب اللولبية، إلى 
منطقة التجزئة الزاخرة بعالمات عاملية متنوعة، 
ومت ضمان تكامل سلس لهذا املشروع احلديث، 
من خالل نظام بني���ة حتتية جرى تصميمها 
بخبرات عالية املستوى، متيزت بستة خطوط 
سريعة من شأنها زيادة حركة املرور لهذا املقصد 
البارز، وجرى جتهي���ز املجمع الضخم، الذي 
يتمتع مبوقع اس���تراتيجي، بشكل مثالي من 
أجل تلبية االحتياجات الترفيهية لدولة قطر، 
إضافة للبحرين ودول مجلس التعاون اخلليجي 
املجاورة، ومت توقي���ع االتفاقية ذات األهمية 
البارزة من قبل ممثلني عن جميع األطراف، في 
نادي البادية للجولف في دبي فستيفال سيتي 

بدولة اإلمارات العربية املتحدة.

أرض المعارض الدولية تواصل استعداداتها 
إلقامة معرض التوظيف 2010

ان تس���تعرض سياساتها جتاه 
العمالة  عمالتها وموقفها م���ن 
الوطنية، كما تستعرض الشركات 
الراعي���ة واملش���اركة الف���رص 
الوظيفية املتاح���ة لديها حيث 
يقوم مسؤولو املوارد البشرية 
في الش���ركات املشاركة بشرح 
كيفية االستفادة من فرص العمل 
املتاحة والشروط الالزم توافرها 
فيمن يتقدم للحصول على إحدى 

الوظائف املتاحة.
ال���ى ان معرض  وأش���ارت 
التوظيف أصبح من أهم املعارض 
التي مت���س الواقع في املجتمع، 
حيث يقف اخلريجون بانتظار 
حصوله���م على فرص���ة عمل 
مالئمة حتقق طموحاتهم، الفتة 
الى ان جميع الشباب مدعوون 
لزيارة املعرض القتناص احدى 
الفرص الوظيفية املتاحة خالل 

أنشطته.

أعلنت شركة معرض الكويت 
الدولي مواصلة استعداداتها إلقامة 
دورة جديدة في سلسلة دورات 
التوظي���ف على ارض  معرض 
املعارض الدولية مبشرف، حيث 
سيقام املعرض حتت رعاية نائب 
رئيس مجلس الوزراء للشؤون 
االقتصادية وزير الدولة لشؤون 
اإلسكان والتنمية الشيخ احمد 
الفهد، خ���الل الفترة من 24 الى 

26 نوفمبر املقبل.
وبهذه املناسبة، قالت مديرة 
التس���ويق والعالق���ات  ادارة 
العام���ة ل���دى ش���ركة معرض 
الكويت الدولي باس���مة الدهيم 
ان املعرض جنح في استقطاب 
مجموعة من املؤسسات التجارية 
واملالية والتربوية لرعايته حيث 
تشمل مجموعة الرعاة كال من: 
بنك برقان ومؤسس���ة البترول 
الكويتية  الكويتية والش���ركة 

لألغذي���ة »أميركانا« وش���ركة 
اإلخالص الدولية القابضة.

مع���رض  ان  وأوضح���ت 
املناسبات  أكثر  التوظيف ميثل 
أهمية في جذب الشباب الباحث 
عن الوظيفة املالئمة حيث يفسح 
املعرض املجال للشركات املشاركة 

يقام خالل الفترة من 24 إلى 26 نوفمبر المقبل برعاية الشيخ أحمد الفهد

باسمة الدهيم

تغطيات أبحاث جلوبل حول قطاع االتصاالتتقــرير

االسم 
املختصر 
للشركة

البلد

القيمة 
السوقية

سعر 
السهم 

*
أداء السهم

توزيعات 
األرباح

مضاعف 
السعر/ 
الربحية 
)ضعف(

مضاعف 
السعر/ القيمة 

الدفترية 
)ضعف(

منو اإليرادات

مليون 
دوالر 
أميركي

بالعملة 
12 شهرا3 شهورشهراحمللية

مقدر 
لعام 
2010

مقدر 
لعام 
2011

مقدر 
لعام 
2010

مقدر 
لعام 
2011

مقدر 
لعام 
2010

مقدر 
لعام 
2011

-67.6%562.5%6.412.610.91.51.5%-10.2%2.3%0.0%17.4861.18الكويتزين 
الوطنية 

13.1%-9.5%3.48.97.91.71.5%9.4%3.6%-5.4%3.0401.74الكويتلالتصاالت 

االتصاالت 
-5.7%-22.4%7.88.89.41.71.6%-15.2%8.1%-2.0%19.83937.2السعوديةالسعودية

5.1%17.3%3.410.19.62.42.1%39.1%6.1%-5.1%9.56651.25السعوديةموبايلي
3.1%3.0%6.08.78.51.91.7%11.6%-1.9%-1.0%21.63310.05اإلماراتاتصاالت 
28.0%0.2%4.48.98.71.51.4%24.9%10.4%1.1%6.805168.9قطر كيوتل 
-0.8%-11.5%8.77.87.81.91.7%-11.1%-4.3%-2.2%2.2321.15عمانعمانتل 
6.8%-5.1%6.28.17.61.51.3%7.1%0.1%5.7%2.1380.56البحرينبتلكو

املصدر: »بحوث جلوبل« وموقع زاوية 
* السعر السوقي كما في 26 أغسطس 2010، وبالنسبة لألسهم السعودية السعر السوقي كما في 25 أغسطس 2010.


