
 االثنين
  ٣  يناير ٢٠١١ 

 34 
 االقتصادية  االقتصادية  االقتصادية  االقتصادية  االقتصادية 

 في اطار حرصها الدائم للتيسير على منتسبيها، أفاد 
املدير العام املساعد في غرفة جتارة وصناعة الكويت سعود 
الزيد بأن الغرفة ستستقبل املراجعني باملبنى الرئيسي في 
الفترة املسائية من الســـاعة الرابعة حتى السابعة مساء 
في االســـبوعني االول والثاني من شـــهر يناير اجلاري، 
اضافة الى الفترة الصباحية املعتادة، فيما يستقبل فرعي 
مجمع الوزارات (مبنى وزارة التجارة والصناعة) وفرع 

محافظة اجلهراء (مقســـم اجلهراء) املراجعني في الفترة 
الصباحية فقط.

  وأوضح الزيد ان ساعات العمل في فرع برج التحرير 
(ضمن مشروع احلكومة مول) وفرع خيطان وفرع جابر 
العلي (مقسم جابر العلي)، ستكون كاملعتاد على فترتني 
صباحية من الساعة ٨ حتى الساعة ١٫٣٠ بعد الظهر ومسائية 

من الساعة ٤٫٣٠ حتى الساعة ٧٫٣٠ مساء طوال اليوم. 

 «الغرفة» تقدم كل خدماتها في الفترة المسائية خالل شهر يناير

 للمرة األولى في المنطقة والوحيد على مستوى العالم بفضل أدائه المتنامي وسياسته المتحفظة وإدارته الرشيدة للمخاطر

 تمثل نحو ٨١٫٩٪ من إجمالي مكاسب البورصة

 منها عملية استحواذ بـ ١٥ مليون دينار

 «الوطني» أفضل بنك في الشرق األوسط بإجماع
  ثالثي من «ذي بانكر» و«يوروموني» و«جلوبال فاينانس»

 العثمان: «أوراد القابضة» تدرس
   فرصًا استثمارية محلية في مصر

  أحمد يوسف
إدارة    كشـــف رئيس مجلـــس 
شـــركة أوراد العالميـــة القابضة 
مبارك العثمان عن دراسة الشركة 
لمجموعة من فرص االستثمار في 
السوق المحلي منها عملية استحواذ 
بقيمة تتراوح بين ١٠ و١٥ مليون 

دينار.
  وقال العثمان في تصريح خاص 
لــــ «األنباء» ان الشـــركة التابعة 
لمجموعة «منـــا القابضة» تدرس 
مجموعة من الفرص االستثمارية 

أيضا في السوق المصرية.
  وأكد ان رأسمال الشركة يبلغ ٢١ 

مليون دينار، وانها لديها السيولة 
الكافية القتنـــاص أي فرص ترى 
انها مالئمة في السوق المحلي أو 

المصري خالل الفترة المقبلة.
  ولفت الى ان ادارة الشـــركة قد 
أقرت اســـتراتيجية جديدة تهدف 
الى االســـتفادة من مشاريع خطة 
الدولة بتنفيذ  التي بدأت  التنمية 

مشاريعها.
  وأشار الى ان الشركة تركز في 
استثماراتها على القطاع الصناعي، 
كما لديها العديد من المساهمات في 
شركات تمت اعادة هيكلتها، وحققت 

الشركة منها أرباحا جيدة. 

  هشام أبوشادي
  حققت القيمة السوقية لسوق الكويت 
لألوراق املالية مكاســــب سوقية بلغت 
نحو ٥٫٦ مليارات دينار في عام ٢٠١٠ إال 
أن الالفت لالنتباه ان املكاسب السوقية 
التي حققها كل من البنك الوطني وزين 
والتي بلغت مجتمعة نحو ٤٫٦ مليارات 
دينار متثــــل نحو ٨١٫٩٪ مــــن إجمالي 
املكاسب الســــوقية.فقد بلغت املكاسب 
السوقية لبنك الكويت الوطني في عام 
٢٠١٠ نحو مليار و٧٦٤٫٤ مليون دينار 
ارتفاعا بنسبة ٣٥٫٤٪ مقارنة  مسجلة 
بنهاية عام ٢٠٠٩ لتصل القيمة السوقية 
اإلجمالية لنحو ٤ مليارات و٩٧٠٫٤ مليون 
دينار، كما حققت شركة زين ارتفاعا في 

القيمة الســــوقية مبقدار ٢ مليار و٨٩١ 
مليون دينار لتصل القيمة الســــوقية 
اإلجمالية الى ٧ مليــــارات و٣٨ مليون 
دينار مسجلة ارتفاعا بنسبة ٤١٪ مقارنة 

بنهاية عام ٢٠٠٩.
  وأظهرت دراســــة أعدتها «األنباء» 
حــــول أبرز الشــــركات التــــي ارتفعت 
قيمتها الســــوقية في ٢٠١٠ ان خمســــة 
بنوك اســــتحوذت على نصيب األسد، 
فقد ارتفعــــت القيمة الســــوقية لبنك 
اخلليــــج مبقدار ٦٧٦٫٨ مليــــون دينار 
لتصل القيمة السوقية اإلجمالية للبنك 
الى مليار و٤٢٨٫٩ مليون دينار مسجلة 
ارتفاعا بنســــبة ٤٧٫٣٪ مقارنة بنهاية 

عام ٢٠٠٩.

  كما ســــجلت القيمة السوقية لبيت 
التمويل الكويتي ارتفاعا مبقدار ٤١٠٫٦ 
ماليني دينار لتصل القيمة الســــوقية 
اإلجمالية الى ٢ مليار و٨٨٧ مليون دينار 
مســــجلة ارتفاعا بنسبة ١٤٫٢٪ مقارنة 

بعام ٢٠٠٩.
  كذلك سجلت القيمة السوقية لبنك 
برقان ارتفاعا مبقدار ٢٦٦٫١ مليون لتصل 
القيمة الســــوقية اإلجمالية الى ٧٤٢٫٥ 
مليون دينار بارتفاع نســــبته ٣٥٫٨٪ 
مقارنة بعام ٢٠٠٩، كما سجل بنك الكويت 
الدولي ارتفاعا في القيمة السوقية مبقدار 
١٦٣٫٨ مليون دينار لتصل القيمة السوقية 
اإلجمالية الى ٣٥٢٫٥ مليون دينار بارتفاع 

نسبته ٤٦٫٤٪ مقارنة بعام ٢٠٠٩. 

 دبدوب: اإلجماع يعكس مكانة البنك الرفيعة بين مصاف البنوك العالمية
 «الوطني» حافظ على معدالت نموه المستقرة وأرباحه عن ٢٠١٠ يتوقع أن تتجاوز عتبة المليار دوالر
 أبرز الخطوات على صعيد إستراتيجية التوسع خالل ٢٠١٠ االستحواذ على حصة في «بوبيان» والرخصة السورية

 توج بنك الكويت الوطني العام 
٢٠١٠ كأفضل بنك في الشرق األوسط 
بإجماع أكبر ثالث مؤسسات عاملية 
في سابقة هي األولى من نوعها في 
املنطقة، ليكون البنك الوحيد على 
مستوى العالم الذي يحظى بإجماع 
كهذا، وقد أكدت كل من «ذي بانكر» 
و«يوروموني» و«جلوبال فاينانس» 
أن العام ٢٠١٠ كان استثنائيا بالنسبة 
للبنك الوطني من حيث األداء القوي 
والنمـــو الثابت والتوســـع محليا 
وخارجيا، ما منحـــه بجدارة لقب 

أفضل بنك في الشرق األوسط.
  وفي تعليق له على هذا اإلجناز 
غير املسبوق من قبل أي مؤسسة 
مالية فـــي املنطقة، قـــال الرئيس 
الكويت  التنفيذي ملجموعـــة بنك 
إبراهيم دبـــدوب ان «هذا  الوطني 
اإلجماع العاملي يعكس املكانة الرفيعة 
التي بات يحتلها الوطني بني مصاف 
البنوك العاملية، وليس اإلقليمية فقط، 
وأضاف ان اختيار الوطني كأفضل 
بنك في الشرق األوسط جاء نتاجا 
التي ينتهجها  للسياسة املتحفظة 
والتي مكنته من جتاوز األزمة املالية 
العاملية بثبات، محافظا على جودة 
أصوله املتنامية ومستوى ربحيته 

املرتفع ومعدالت منوه املستقرة.
  وقال دبـــدوب ان العـــام ٢٠١٠ 
كان فعال استثنائيا بالنسبة لبنك 

الكويت الوطنـــي، الذي يتوقع أن 
تتجاوز أرباحه عتبة املليار دوالر 
هذا العـــام بعدما منـــت بأكثر من 
١١٪ في األشهر التسعة األولى إلى 
نحو ٧٩٠ مليـــون دوالر، وقد قام 
الوطني بخطـــوات مهمة هذا العام 
على صعيد استراتيجيته للتوسع 
محليا وإقليميا، أهمها االستحواذ 
على حصة ٤٦٪ مـــن بنك بوبيان 
واحلصول على رخصة للعمل في 
ســـورية، إلى جانب منو مساهمة 

فروعه اخلارجية، السيما من مصر 
وقطر، والتي متضي قدما في مسارها 

الصحيح.
  وقد أجمعت كل من «ذي بانكر» 
و«يوروموني» و«جلوبال فاينانس» 
على أن بنك الكويت الوطني قد حظي 
بجدارة على لقـــب أفضل بنك في 
الشرق األوسط للعام ٢٠١٠ بفضل 
أدائه املتنامي وسياسته املتحفظة 
وإدارته الرشيدة للمخاطر، باإلضافة 
إلى ريادته املصرفية على الساحتني 

احمللية واإلقليمية، مشيدة بالنتائج 
التي حققهـــا الوطني رغم  القوية 
الظـــروف االقتصادية الصعبة في 
الكويـــت واملنطقة، وهو ما وضعه 

في مصاف أفضل بنوك العالم.
  وإلى جانب اختياره أفضل بنك في 
الشرق األوسط للعام ٢٠١٠، يحتفظ 
الوطني بأعلى التصنيفات االئتمانية 
بـــني كل بنـــوك املنطقـــة بإجماع 
وكاالت التصنيف العاملية «موديز» 
و«ستاندرد أند بورز» و«فيتش»، كما 

يحتفظ الوطني على موقعه كأكثر 
البنوك أمانا في العالم العربي للعام 
الثاني علـــى التوالي، هذا وميتلك 
الوطني أكبر شبكة فروع محلي تربو 
على أكثر من ٧٠ فرعا، باإلضافة إلى 
أكبر شبكة فروع خارجية تضم ١٧٥ 
فرعا ومكتبا متثيليا وشركة تابعة 
تتواجد في ١٧ بلدا موزعة في أربع 
قارات حـــول العالم، من ضمنها ١٠ 
بلدان في منطقة الشـــرق األوسط 

وشمال أفريقيا. 

 إبراهيم دبدوب

 أكثر ٦ شركات ارتفاعا في القيمة السوقية 

 م 
 كمية األسهم  األسعار (فلس كويتي)  البيان 

 قيمة األسهم  عدد الصفقات المتداولة (سهم) 
المتداولة (د.ك) 

 التغير  االقفال السابق 

 ٪  (+ أو –)  التاريخ  السعر  االقفال  األدنى  األعلى  اسم الشركة 

 ٧٨٫٨  ٦٧٠  ٠٩/١٢/٣١  ٨٥٠  ١٫٣٨٦٫٨٦٧٫٨٠٠  ٤٢٫٢٨٦  ١٫٠٩٢٫٦٧٠٫٠٠٠  ١٫٥٢٠  ٨٦٠  ١٫٥٦٠  االتصاالت املتنقلة  ١ 

 ٥٢٫٩  ٤٩٨  ٠٩/١٢/٣١  ٩٤٢  ٨٧٧٫٦٩١٫٤٠٠  ١٧٫٩٨٩  ٦٨٨٫٦٦٧٫٥٠٠  ١٫٤٤٠  ١٫٠٤٠  ١٫٥٢٠  بنك الكويت الوطني  ٢ 

 ١٦٫٥  ١٦٥  ٠٩/١٢/٣١  ٩٩٥  ٦٩٧٫٤٩٢٫٧٥٠  ٣١٫٣٥٨  ٦٢٩٫٤٧٠٫٠٠٠  ١٫١٦٠  ٩٢٠  ١٫٢٨٠  بيت التمويل الكويتي  ٣ 

 ٨٦٫٨  ١٥٨  ٠٩/١٢/٣١  ١٨٢  ٣٨٧٫٦٢٩٫٢٢٠  ٢٥٫٥٩٤  ١٫٥١١٫٩٤٠٫٠٠٠  ٣٤٠  ١٧٦  ٣٥٥  بنك الكويت الدولي  ٤ 

 ٩٠٫٠  ٢٧٠  ٠٩/١٢/٣١  ٣٠٠  ٣٧٢٫٨١٢٫٦٥٠  ١٩٫٥٨٥  ٨٥٨٫٠٧٥٫٠٠٠  ٥٧٠  ٢٧٥  ٥٨٠  بنك اخلليج  ٥ 

 ٥٥٫٩  ١٩٠  ٠٩/١٢/٣١  ٣٤٠  ٣٢٦٫٨٨٣٫٦٠٠  ١١٫٧٠٠  ٧٥٩٫٥٥٠٫٠٠٠  ٥٣٠  ٣٠٠  ٥٤٠  بنك برقان  ٦ 

 ١٫٧ مليار دينار المكاسب السوقية لـ «الوطني»  و٢٫٨ مليار دينار لـ «زين» في ٢٠١٠

 اندماجات مرتقبة في قطاع اإلجارة خالل العام المقبل

 «عمار لإلجارة والتمويل» تدرس االستحواذ
  على «األولوية للتأجير» خالل العام المقبل

  عمر راشد
  أفاد مصدر مطلع لــــ «األنباء» بأن 
شـــركة عمار لالجارة والتمويل تدرس 
االستحواذ على شركة االولوية للتأجير، 
وذلك لالستفادة من القدرات التشغيلية 
لشـــركة «األولوية» التي حتقق عوائد 
جيدة جتعل من االستحواذ عليها أمرا 
مجديا للشركة في ظل تداعيات االزمة 

املالية.
  وقال املصـــدر ان قطاع االجارة في 
الكويت من املتوقع ان يشهد مجموعة 
من االندماجات لتقوية أداء شركاته في 

مواجهة تداعيات االزمة املالية التي أضرت 
بقطاع اإلجارة على مســـتوى الكويت 

ودول مجلس التعاون اخلليجي.
  وبني أن شركات االجارة في الكويت 
تتـــراوح بني ١٥ و٢٠ شـــركة، وان تلك 
الشركات بحاجة إلعادة هيكلة أدائها مع 
نقص التمويل واحلاجة الى بناء منوذج 
تشغيلي قوي ميكن تلك الشركات من 
االستحواذ على حصة سوقية أكبر، وكذلك 
تعويض النقص في ايراداتها، وبالتالي 
أرباحها علـــى خلفية تأثرها بتداعيات 

األزمة خالل املرحلة املاضية. 

 أفضل بنوك العالم للعام ٢٠١٠ وفق تصنيف «ذي بانكر» و«يوروموني» و«جلوبال فاينانس» 
 املنطقة  ذي بانكر  يوروموني  جلوبال فاينانس 

 الشرق االوسط  بنك الكويت الوطني  بنك الكويت الوطني  بنك الكويت الوطني 

 تي دي بنك  جي بي مورغان تشايس 
 سنتاندير 

 أميركا الشمالية 

 أميركا الالتينية  بانكو ستاندر  سنتاندير 

 أوروبا الغربية  إنتيزا سان باولو  بي أن بي باريبا  سنتاندير 

 آر زد بي/ريفزين 
انترناشيونال 

 أوروبا الوسطى  ارسته غروب  سوسيتيه جنرال 
والشرقية 

 آسيا  ستاندرد تشارترد  ستاندرد تشارترد  أتش أس بي سي 

 أفريقيا  ستاندرد بنك  ستاندرد تشارترد  ستاندرد تشارترد 


