
 الثالثاء
  ٤ يناير ٢٠١١ 

 34 
 االقتصادية  االقتصادية  االقتصادية  االقتصادية  االقتصادية  االقتصادية  االقتصادية 

املؤشر 
السعري 

٦٩٤٧٫٦
بتغير قدره

-٧٫٩

 أكد أن الشركات العقارية ستتخلص من آثار األزمة في ٢٠١٤

 في تقرير «أرقام ١٠٠» عن أكبر ١٠٠ شركة خليجية مساهمة 

 تتفاوض لشراء شركتين في مصر

 الحميدي لـ «األنباء»: «الشعب الوطنية» 
تدرس الدخول في السوق القطري 

 يجب تعديل قانون الـ «B.O.T» ليتواءم مع خطة التنمية
 

  «زين» و«الوطني» و«بيتك» ضمن قائمة أكبر ٢٠ شركة 
خليجية مساهمة وفقًا لمعياري القيمة السوقية واألرباح
 «زين» الثالثة خليجيًا من حيث القيمة السوقية بـ ٢٤٫٣ مليار دوالر والثانية من حيث األرباح بقيمة ٣٫٦ مليارات

 «الوطني» في المرتبة الثالثة على مستوى قطاع البنوك خليجيًا بقيمة سوقية بلغت ١٩٫٧ مليار دوالر

 «بيتك» في المرتبة الخامسة من حيث القيمة السوقية على مستوى البنوك الخليجية بالغًا ١٠٫٧ مليارات دوالر
املرتبة   احتلت شركة «زين» 
الثالثة وفق معيار القيمة السوقية 
بني أكبر ١٠٠ شركة خليجية مساهمة 
حيث بلغت قيمتها السوقية ٢٤٫٣ 
مليــــار دوالر متقدمــــة بذلك عن 
اتصاالت اإلماراتية التي جاءت في 
املركز الرابع بقيمة سوقية بلغت 
٢٣٫٣ مليار دوالر تلتها اتصاالت 
السعودية في املركز اخلامس بقيمة 

٢٢٫٩ مليار دوالر. 
   وأظهر تقرير صادر عن موقع 
«أرقام» اســــتمرار تربع «سابك» 
السعودية على رأس القائمة كأكبر 
شركة خليجية مساهمة من حيث 
القيمة السوقية والتي بلغت ٨٤٫٢ 

مليار دوالر. 
   ووفقا ملعيار الربحية آلخر ١٢ 
شهرا، أظهر التقرير احتالل شركة 
«زيــــن» املرتبة الثانية من حيث 
الربحية بقيمة ٣٫٦ مليارات دوالر، 
الفتا إلى أن الشركة حققت أرباحا 
استثنائية خالل الربع الثاني من 
العام بفضل بيع زين افريقيا، تلتها 
اتصاالت الســــعودية واتصاالت 
أبوظبي كأكثر الشركات حتقيقا 

لألرباح على مستوى اخلليج. 
   كما تصدرت شركة «سابك» 
قائمة أكبر الشــــركات اخلليجية 
املساهمة من حيث األرباح خالل 
آخر ١٢ شهرا بقيمة ٥٫٤ مليارات 

دوالر. 

  البنوك تحتل ٤٢ مركزًا في القائمة

  وعلى صعيد القطاعات، فقط 
كان لقطاع البنوك نصيب األسد 
حيث احتلت ٤٢ مركزا في القائمة، 
وجاء بنك الكويــــت الوطني في 
املرتبة الثالثة وفقا ملعيار القيمة 

السوقية والتي بلغت ١٩٫١ مليار 
دوالر بعد بنك قطر الوطني وفقا 
ملعيار القيمة السوقية الذي جاء 
في املرتبة الثانية بعد الراجحي 

السعودي. 
   واحتل بيت التمويل الكويتي 
(بيتـــك) الذي يعـــد ثاني أكبر 
مصرف إسالمي في اخلليج املرتبة 
اخلامسة من حيث القيمة السوقية 
بالغا ١٠٫٧ مليارات دوالر. فيما 

احتل «سامبا» السعودي املركز 
الثالث بقيمة سوقية بلغت ١٤٫٧ 

مليار دوالر. 
  وعلى مســـتوى الشركات، 
كان لشركات البتروكيماويات ١١ 
مركزا داخل القائمة، ولالتصاالت 
أيضا ١١ مركزا، كما احتلت أسهم 
التطوير العقـــاري ٩ مراكز في 
املائة، وحضرت شركات  قائمة 
االستثمار والصناعة واألسمنت 

بـ ٥ شركات لكل قطاع.

  »زين» و«بيتك» و«الوطني»

  وجــــاءت ٣ شــــركات كويتية 
ضمن قائمة أكبر ٢٠ شركة شملت 
الوطني»  الكويت  «زين» و«بنك 
و«بيتك» وكان لقطر ٣ شــــركات 
القائمة شــــملت صناعات  ضمن 
قطر وازدان وقطر الوطني، ومن 
أبوظبي شركة اتصاالت التي جاءت 

في املركــــز الرابع، والبنك األهلي 
املتحد من البحرين، في حني أدى 
تراجع القطاع العقاري واملصرفي 
في دبي إلى غياب شركات دبي من 

املراتب املتقدمة. 

  ١٨ شركة كويتية

   وفي ســــياق آخــــر، أظهرت 
اإلحصائية اســــتحواذ الشركات 
السعودية على ٣٧ مركزا في قائمة 
املائة، واحتلت شركات اإلمارات 
والكويت وقطر ١٨ مركزا لكل منهم، 
وأخيرا مسقط والبحرين ٣ مراكز 

لألولى و٦ مراكز للثانية.
  واحتلت ١٢ شــــركة سعودية 
مراكــــز متقدمة في القائمة ضمن 
أكبر ٢٠ شــــركة خليجية شملت 
إضافة إلى سابك وسافكو وكيان 
من قطاع البتروكيماويات شركتي 
االتصاالت و«موبايلي» من قطاع 
االتصاالت وخمسة بنوك وشركة 

الكهرباء واململكة القابضة.
  اجلديـــر بالذكـــر أن قائمـــة 
أرقام ألكبر ١٠٠ شركة خليجية 
(أرقام– ١٠٠)، توفـــر للمهتمني 
والباحثني إمكانية التعرف على 
أكبر الشركات املساهمة املدرجة 
في أسواق اخلليج املالية، سواء 
من حيـــث القيمة الســـوقية أو 
الربحيـــة، من خـــالل ١٨ قطاعا 
مختلفا، تشمل قطاعات: البنوك 
والبتروكيماويات واالســـتثمار 
العقاري واالتصاالت  والتطوير 
والصناعة واخلدمات واألسمنت 
والتأمـــني والنقل والوســـاطة 
وإدارة األصول واملقاوالت والنقل 
والطيـــران والزراعة واخلدمات 

الغذائية.  

 إدراج «رمال العقارية» اليوم في السوق الرسمي
 

 «الجمان»: ٧٠ مليون دينار إجمالي موجودات الشركة
ــمال شركة «رمال   قال تقرير اجلمان ان رأس
العقارية» يبلغ ٢٠ مليون دينار، وتسيطر شركة 
بالج الدولية العقارية على ٤٤٫٥٪ منه، كما متتلك 
ــة ١٧٫٥٪، بينما يتملك عمالء  ــركة آمار القابض ش
ــركة املركز املالي الكويتي ٧٫٥٪ من رأس املال،  ش
ويبلغ عدد مساهمي الشركة ٣٠٣ مساهمني، وذلك 
كما في ٢٠١٠/١١/٢٣.ويبلغ إجمالي موجودات «رمال» 
٧٠ مليون دينار كما في ٢٠١٠/٩/٣٠، وهي متركزة 
ــتثمارية مببلغ ٦٥٫٦  بنسبة ٩٤٪ في عقارات اس
مليون دينار، بينما يشكل بند «مدينون» و«أرصدة 
مدينة» أخرى ٦٪ من املوجودات مببلغ ٤٫٠ ماليني 
دينار. أما مطلوبات رمال، فتبلغ ٣٤٫٨ مليون دينار، 

ــكل القروض البالغة ٣٤٫٢ مليون دينار٩٨٪  وتش
منها، في حني تشكل البنود األخرى من املطلوبات 
املتبقي والبالغ ٢٪ مببلغ ٦٥٢ ألف دينار، علما بأن 
املطلوبات متثل ٥٠٪ من املوجودات، وذلك كما في 

.٢٠١٠/٩/٣٠
ــاهمي «رمال» فتبلغ    ومبا يتعلق بحقوق مس
٣٥٫٢ مليون دينار مبا يعادل ٥٠٪ من املوجودات، 
ويشكل رأس املال البالغ ٢٠ مليون دينار نحو ٥٧٪ 
من حقوق املساهمني، بينما تشكل األرباح املرحلة 
٤٠٪ منها برصيد ١٤ مليون دينار، أما االحتياطيات 
املختلفة فتبلغ ١٫٢ مليون دينار مبا يعادل ٣٪ من 

حقوق املساهمني، وذلك كما في ٢٠١٠/٩/٣٠.  

  أحمد يوسف
   قال رئيـــس مجلس اإلدارة 
والعضو املنتدب في شركة رمال 
الكويت العقارية محمد النصار 
ان الشركة تسعى لتقدمي قيمة 
مضافة للقطاع العقاري احمللي، 
وذلك من خالل مشـــاريع خطة 

التنمية التي تطرحها الدولة.
  وأكد أمس خالل اإلعالن عن 
إدراج سهم الشـــركة في سوق 
اليوم  املالية  لـــألوراق  الكويت 
ضمن القطـــاع العقاري على ان 
الشركة التي مت تأسيسها منذ ٣ 
سنوات برأسمال قدره ٢٠ مليون 
دينار وحتت اسم «سكاي اليت 
العامـــة واملقاوالت»،  للتجارة 
قد حققت أرباحا وعوائد جيدة 
للمساهمني في ظل فترة يعاني 

منها القطاع العقاري.
  ولفت الى ان الشـــركة لديها 
مجموعـــة متميزة من العقارات 
املنتقاة سواء في السوق احمللي او 
األسواق اخلارجية، حيث تتميز 

بانها مدرة للدخل.
  وقال ان الشركة أقامت مشروع 
الواليـــات املتحدة  كورتيز في 
األميركيـــة بقيمـــة ٩٠ مليون 
دوالر حيث متتلك الشركة منه 
٣٠ مليون وحدة بقيمة ٣٠ مليون 
دوالر،، وحققـــت الشـــركة منه 

ارباحـــا بواقع ٧٫٦ ماليني دينار 
بعد بيع الوحدات في فترة زمنية 

قصيرة.
  وكشف النصار عن تفاوض 
الشـــركة على شـــراء شركتني 
عقاريتـــني مصريتـــني متلكان 
مشروعا عقاريا قائما فعليا ومدرا 
للدخل بقيمة تزيد على ١٠٠ مليون 
دوالر، وانه ســـيتم التوجه إلى 
إدراج هاتني الشركتني في السوق 

املصري لالوراق املالية.
  من جانبه، قال نائب رئيس 
مجلس اإلدارة علي الرشيدي ان 
الشركة تتمتع مبالءة مالية كبيرة 
وثقة كبيرة من البنوك، حيث مت 
احلصول على قرض بقيمة ١٠٠ 
مليون دوالر في الوقت الذي كانت 
فيه الشركات تعاني من صعوبة 

احلصول على التمويل.
  وأشار الى ان محفظة الشركة 
العقارية تتكون من مجموعة من 
العقارات بقيمة ٥٢٫٨ مليون دينار 
موزعة على السوق احمللي، حيث 
متتلك الشركة عقارا في منطقة 
القبلة بقيمة ٣٣٫٨ مليون دينار، 
وفي الســـاملية بقيمة ١٢ مليون 
دينار واملهبولة بقيمة ٧ ماليني 
دينار.هذا، وتشير البيانات املالية 
للشركة املنتهية في ٢٠٠٨ الى ان 
الربح بلغ ١٫٨٣٦ مليون  صافي 

دينار مقارنة بصافي ربح العام 
٢٠٠٧ والـــذي بلغ ١٫٦٩٨ مليون 
دينار وبهذا قد ارتفع صافي الربح 
بالشركة في تلك الفترة بنسبة 

بلغت حوالي ٨٫١٪.
  وبلغ إجمالي املوجودات بنهاية 
٢٠٠٨ حوالي ٢٦٫٣٩ مليون دينار 
مقارنة بــــ ٢٤٫٧٣ مليون دينار 
بنهاية عام ٢٠٠٧ وسجلت أيضا 
حقوق املساهمني في تلك الفترة 
ارتفاعا بلغت نسبته ٨٫٥٪ في 
خالل الفترة لعام ٢٠٠٨ وذلك بعد 
وصولها الى حوالي ٢٣٫٥٤ مليون 
دينار مقابل ٢١٫٧١ مليون دينار 

لنفس الفترة من العام ٢٠٠٧.
  وتراجـــع إجمالي املطلوبات 
بنهايـــة ٢٠٠٨ حيـــث بلغ ٢٫٨٤ 
مليون دينار مقابل ٣٫٠١ ماليني 
دينار لنفس الفترة املقارنة من 

العام ٢٠٠٧.
  وأما في نهاية عام ٢٠٠٩ فقد 
ارتفع صافي ربح الشركة أيضا 
ولكن بنسبة ١٧٫١٪ حيث حققت 
الشركة صافي ربح بلغ حوالي 
٢٫١٦١ مليون دينار باملقارنة مع 
نتائجها في تلك الفترة في عام 
٢٠٠٨، وبلغت ربحية السهم في 
تلك الفترة من ٢٠٠٩ حوالي ١٠٫٨ 
فلوس باملقارنـــة بـ ٩٫٢ فلوس 

بنفس الفترة من ٢٠٠٨. 

  شريف حمدي
  كشف رئيس مجلس االدارة 
والعضو املنتدب لشركة الشعب 
اململوكة  العقاريـــة،  الوطنيـــة 
لشـــركة بيت األوراق العقارية، 
بدر احلميدي عن عزم الشـــركة 
الدخول في مشروعات عقارية في 
اكثر من سوق باملنطقة أبرزها 
ســـوق قطر كونه من األسواق 
الواعـــدة واملتطورة، فضال عن 
تنوع االستثمارات العقارية في 

هذا السوق.
  وأوضح احلميدي في تصريح 
خاص لـ «األنباء» أن الشركة لم 
حتدد فرصا معنية لدخول هذا 
الســـوق ولكنها تدرس الفرص 
املتاحة هناك بشـــكل عام، الفتا 
الى أن الفرص العقارية في قطر 
ستكون كثيرة ومتنوعة خاصة 
بعد فوزها بتنظيم نهائيات كأس 

العالم ٢٠٢٢.
  وحول وضع الشركات العقارية 
في ٢٠١١ خاصة مع انطالق خطة 
التنمية قال احلميدي ان أي شركة 
عقارية كويتية منفردة لن تكون 
لديها القدرة علـــى الدخول في 
مشاريع خطة التنمية منفردة، 
مؤكدا أن ذلك لن يتم إال من خالل 
كونســـرتيوم يضم من ٣ الى ٤ 

شـــركات على األقل ان لم يكن 
اكثر، مشيرا في هذا السياق الى 
أن نقص الســـيولة يعد من اهم 
العراقيل التي حتول دون انطالقة 
الشـــركات العقاريـــة الكويتية 
خاصة ان كثيرا منها يعاني من 
تراكم الديون واخلسائر الناجمة 
عن انخفاض األصول بشكل كبير 
وهو األمر الذي أدى الى توقف عدد 
من الشركات العقارية عن اجناز 
مشروعات كانت قد بدأتها قبل 
اندالع االزمة، فضال عن تراجع 
الناجتـــة عن إيجارات  العوائد 

األبراج التجارية اململوكة لها.
  وأضـــاف أن تداعيات األزمة 

املالية قد تستمر أثارها السلبية 
على الشركات العقارية احمللية، 
حيث من املتوقع أن تتخلص هذه 
الشركات من تلك اآلثار في عام 

٢٠١٤ ورمبا ٢٠١٥.
  واشـــار الى أن مشـــروعات 
خطة التنمية مهمة وستكون لها 
انعكاسات ايجابية على الشركات 
العقارية كغيرها من الشركات 
في أغلب املجاالت، مبينا أن ذلك 
مرهون بتحالف الشركات ذات 

املالءة املالية اجليدة.
 «B.O.T» وبسؤاله عن قانون الـ  
قال وزير اإلســـكان السابق أن 
القانون املعمول به في الكويت 
يختلف في مضمونه عن قانون 
الــــ «B.O.T» املعمول به في كل 
دول العالم، مؤكدا في هذا السياق 
أن هذا القانون لن يستفيد منه 
القطاع اخلاص ألنه ينطوي على 
شـــروط كثيرة مجحفة، داعيا 
الى ضرورة تعديله في اســـرع 
وقت ممكـــن ليخرج في صيغة 
جديدة موائمة مع استحقاقات 
مرحلة خطة التنمية االقتصادية 
واالجتماعيـــة الطموحـــة التي 
تسعى الدولة لتنفيذها وتكرس 
لها جهودا حثيثة إلجنازها على 

الوجه األكمل. 

 بدر احلميدي

(محمد ماهر)  محمد النصار متوسطا علي الرشيدي ونواف الشمالي خالل ندوة إدراج الشركة   

 «الجمان»: ٧٠ مليون دينار إجمالي موجودات الشركة

 اعلن سوق الكويت لالوراق املالية ان شركة 
العقارات املتحدة افادت بقبول استقالة طارق 
محمد عبدالسالم من منصبه كرئيس تنفيذي 
للشركة وتعيني احمد السقاف رئيسا تنفيذيا، 
علما ان طارق محمد عبدالسالم سيستمر في 

منصبه كرئيس ملجلس االدارة.
  

 قال سوق الكويت لالوراق املالية ان شركة استراتيجيا 
لالستثمار افادت بأن عملية زيادة رأسمالها قد اكتملت 
ومتت تغطية املبلغ املطروح ليصل رأسمال الشركة الى 
١٥ مليون دينار، واعلمت الشركة ادارة البورصة بانها 
ستعقد جمعيتها العمومية العادية ١٨ اجلاري وسيتم 
خاللها انتخاب سبعة اعضاء ملجلس االدارة للسنوات 

الثالث املقبلة. 

 تعيين محمد السقاف رئيسًا تنفيذيًا
   لـ «العقارات المتحدة»

 زيادة رأسمال «استراتيجيا» إلى ١٥ مليون دينار

 أكبر ٢٠ شركة خليجية مساهمة من حيث القيمة السوقية (مليون دوالر) 
 مالحظات  القيمة السوقية  القطاع  السوق  الشركة  الترتيب 

 أكبر منتج للبتروكيماويات األساسية واألسمدة في منطقة الشرق األوسط وأكبر  ٨٣٫٧٧٩  البتروكيماويات  السعودية  سابك  ١ 
منتج للحديد في منطقة اخلليج 

 املصارف  السعودية  الراجحي  ٢ 
 أكبر مصرف اسالمي في منطقة اخلليج وثاني أكبر البنوك السعودية من حيث املوجودات  ٣٣٫١٩٢ االسالمية 

 أحد أكبر مقدمي خدمات الهاتف النقال في الشرق األوسط  ٢٤٫٠٠٤  االتصاالت  الكويت  زين  ٣ 
 املشغّل الرئيسي خلدمات الهاتف في اإلمارات  ٢٣٫٢٥٩  االتصاالت  أبوظبي  اتصاالت  ٤ 

 اتصاالت  ٥ 
 املشغّل األول خلدمات الهاتف الثابت والنقال باململكة السعودية  ٢٢٫٧١٤  االتصاالت  السعودية السعودية 

 أكبر الشركات العقارية في قطر من حيث املوجودات  ٢١٫٨٤٣  التطوير العقاري  قطر  إزدان العقارية  ٦ 
 أكبر شركة صناعية في قطر  ٢٠٫٤٩٣  البتروكيماويات  قطر  صناعات قطر  ٧ 
 أكبر البنوك القطرية من حيث املوجودات  ١٩٫٥٥٥  البنوك  قطر  قطر الوطني  ٨ 
 أكبر وأقدم البنوك الكويتية  ١٩٫١٧٠  البنوك  الكويت  الكويت الوطني  ٩ 
 تقوم بتوليد وتوزيع الكهرباء في جميع أنحاء اململكة  ١٥٫٦٠٧  املرافق العامة  السعودية  كهرباء السعودية  ١٠ 
 أكبر البنوك السعودية املدرجة من حيث املوجودات  ١٤٫٦٩٦  البنوك  السعودية  سامبا  ١١ 

 املصارف  الكويت  بيتك  ١٢ 
 ثاني أكبر مصرف اسالمي في اخلليج  ١٠٫٦٨٦ االسالمية 

 أحد أكبر منتجي األسمدة الكيماوية في العالم  ١٠٫٦٤٧  البتروكيماويات  السعودية  سافكو  ١٣ 
 رابع أكبر بنك سعودي  ١٠٫٦٣٧  البنوك  السعودية  بنك الرياض  ١٤ 
 املشغّل الثاني خلدمات الهاتف النقال بالسعودية  ١٠٫٣١١  االتصاالت  السعودية  موبايلي  ١٥ 
 أكبر البنوك البحرينية  ٨٫٩٧٤  البنوك  البحرين  األهلي املتحد  ١٦ 

 السعودي  ١٧ 
 سادس أكبر بنك سعودي من حيث املوجودات  ٨٫٦١٨  البنوك  السعودية الفرنسي 

 متتلك استثمارات متعددة في دول العالم  ٨٫١٠٢  االستثمار  السعودية  اململكة القابضة  ١٨ 
 خامس أكبر بنك سعودي من حيث املوجودات  ٨٫٠٥٨  البنوك  السعودية  ساب  ١٩ 
 احدى شركات البتروكيماويات التابعة لسابك  ٧٫٦٩٨  البتروكيماويات  السعودية  كيان  ٢٠ 

 *«سابك» تتصدر قائمة أكبر الشركات الخليجية من حيث األرباح 

 أكبر ٢٠ شركة خليجية مساهمة من حيث الربحية ( مليون دوالر ) 
 األرباح آلخر ١٢ شهرا  القطاع  السوق  الشركة  الترتيب 

 ٥٫٤٢٧  البتروكيماويات  السعودية  سابك  ١ 
 ٣٫٦٠٧  االتصاالت  الكويت  زين  ٢ 
 ٢٫٦٩٠  االتصاالت  السعودية  اتصاالت السعودية  ٣ 
 ٢٫٠٦٩  االتصاالت  أبو ظبي  اتصاالت  ٤ 
 ١٫٧٥٢  املصارف اإلسالمية  السعودية  الراجحي  ٥ 
 ١٫٤١١  البنوك  قطر  قطر الوطني  ٦ 
 ١٫٣٧٧  البتروكيماويات  قطر  صناعات قطر  ٧ 
 ١٫١٦٥  البنوك  السعودية  سامبا  ٨ 
 ١٫٠٦٦  البنوك  الكويت  الكويت الوطني  ٩ 
 ١٫٠١٤  االتصاالت  السعودية  احتاد اتصاالت  ١٠ 
 ٩٢٩  البنوك  أبو ظبي  اخلليج االول  ١١ 
 ٩٢١  البنوك  أبو ظبي  أبوظبي الوطني  ١٢ 
 ٧٩٣  البنوك  السعودية  بنك الرياض  ١٣ 
 ٧٨٩  التطوير العقاري  اإلمارات  إعمار  ١٤ 
 ٧٧١  االتصاالت  قطر  كيوتل  ١٥ 
 ٦٨٩  البتروكيماويات  السعودية  سافكو  ١٦ 
 ٦٤٤  البنوك  السعودية  السعودي الفرنسي  ١٧ 
 ٥٧٧  البنوك  دبي  اإلمارات دبي الوطني  ١٨ 
 ٥٧٤  البنوك  البحرين  األهلي املتحد  ١٩ 
 ٥٥٨  املرافق العامة  السعودية  السعودية للكهرباء  ٢٠ 


