
 40  اقتصاد  الثالثاء  ٢٣  نوفمبر  ٢٠١٠   
 تركيز على أسهم الشركات القادرة على توزيع أرباح

  وسهم «الوطنية لالتصاالت» يسجل أعلى مستوى في عامين 

استحوذت قيمة تداول أسهم ٩ شركات   
والبالغة ١٨٫٨ مليون دينار على ٦٠٫٢٪ من 
القيمــــة االجمالية، وهذه الشــــركات هي: 
الوطني، الدولي، برقان، بيتك، استثمارات، 

العقارات املتحدة، منا، زين، مبرد.
استحوذت قيمة تداول سهم البنك الدولي    
البالغة ٣٫٨ ماليني دينار على ١٢٫١٪ من القيمة 

االجمالية.
حققت مؤشرات ٣ قطاعات ارتفاعا    
أعالها قطــــاع البنوك مبقدار ٦٦٫٤ نقطة، 
تاله الصناعة مبقــــدار ٢٢٫٦ نقطة، فيما 
تراجعت مؤشرات ٤ قطاعات أعالها اخلدمات 
مبقدار ٢٦٫٧ نقطة، تاله االستثمار مبقدار 

٢٥٫٩ نقطة.  
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 هشام أبوشادي
  على الرغم مــــن ارتفاع قيمة 
التداول في سوق الكويت لألوراق 
املالية أمس بنســــبة ٥٠٪ مقارنة 
بأول من امس إال ان االجتاه النزولي 
التداول بفعل  آلية  ســــيطر على 
عمليات البيع التي شملت العديد من 
األسهم، األمر الذي أدى الى تراجع 
مؤشري السوق خاصة السعري 
الذي تقلصت خسائره في الثواني 
األخيرة قبل اإلغالق من ٢٠٫٦ نقطة 
الى ٣٫٦ نقاط، وقد شــــهدت أغلب 
أسهم الشركات املرتبطة بسهم زين 
انخفاضا في أسعارها في تداوالت 
ضعيفة نتيجة أجواء الترقب التي 
تسود األوساط االستثمارية جتاه 
صفقة زينـ  اتصاالت التي سيطرت 
على اجتاهات السوق رغم ان هناك 
محفزات أخرى جيدة منها التطور 
اإليجابي في النتائج املالية ألغلب 
الشركات، ورغم هذا التحسن في 
األداء إال ان معظمهــــا لــــن يوزع 
أرباحا، وهذا يأتي في الوقت الذي 
تبحث فيه أوساط املتداولني عن 
أسهم الشركات التي متلك قدرات 
على توزيع أرباح خاصة في ظل 
العائد املتواضــــع للودائع مقابل 
العائد املتوقع لتوزيعات الشركات 
والذي لن يقل عن ٥٪، باإلضافة 
الى املكاسب السوقية املتوقعة حتى 
وقت توزيع األرباح والتي يتوقع ان 
تتراوح بني ١٠ و١٥٪ على األقل، لذلك 
فإن الفترة املقبلة ستشهد تركيزا 
على اسهم الشركات التي يتوقع ان 
توزع ارباحا خاصة أسهم البنوك 

وزين والوطنية لالتصاالت.
  وقــــد ســــجل ســــهم الوطنية 
لالتصاالت أعلى مســــتوى له في 
عامني ليغلق علــــى دينار و٩٦٠ 
فلسا بارتفاع ٤٠ فلسا وذلك بعد أن 
اعلنت الشركة عن حتالف يجمعها 

فتح محافظ للعمالء من املساهمني 
في «زين» للدخول ضمن الصفقة، 
وشهد ايضا سهم الساحل للتنمية 
انخفاضا ملحوظا في سعره بفعل 
عمليات البيع، خاصة ان استفادة 
الشركة من صفقة «زين» في حال 
امتامها ســــتكون محــــدودة جدا 
نظرا لضعف عدد اســــهم «زين» 
املوجودة في حوزتها وقد اتسمت 
حركة التداول على اغلب اســــهم 
الشركات االستثمارية بالضعف 
مع انخفاض اسعارها. واتسمت 
حركة التداول على اسهم الشركات 
العقارية بالضعف الشديد باستثناء 
التداوالت املرتفعة نسبيا على سهم 
العقارات املتحدة الذي حقق مكاسب 

سوقية ملحوظة.

  الصناعة والخدمات

التداوالت الضعيفة    استمرت 
على اغلب اسهم الشركات الصناعية 
باستثناء التداوالت املرتفعة على 
بعــــض االســــهم، فقد اســــتمرت 
التداوالت النشطة على سهم منا 
القابضة الذي واصل االرتفاع باحلد 
االعلى مدعوما باالرباح اجليدة التي 
حققتها الشركة في فترة التسعة 
اشــــهر، باالضافة الــــى معلومات 
اخــــرى تتعلق بتوصل  ايجابية 
الشركة الى اتفاق ودي مع شركة 
الشاهد العقارية في شأن اخلالفات 

اخلاصة بينهما.
  واستمرت حركة التداول ضعيفة 
على اغلب اسهم الشركات اخلدماتية 
مع تراجع اسعارها، حيث ازدادت 
نسبيا التداوالت على سهم زين مع 
استقرار سعره وقد استحوذت قيمة 
تداول أسهم ٩ شركات على ٦٠٫٢٪ 
من القيمة االجمالية للشركات التي 
شملها التداول والبالغ عددها ١٠٢ 

شركة. 

مع كونسورتيوم لشراء النصف 
املتبقي الوراســــكوم تليكوم في 
وحدتها بتونس في صفقة قيمتها 

١٫٢ مليار دوالر.

  المؤشرات العامة

  انخفض املؤشر العام للبورصة 
٣٫٦ نقاط ليغلق على ٦٩٦٤٫٤ نقطة 
بانخفاض نسبته ٠٫٠٥٪ مقارنة 
بأول من امس، فيما أغلق املؤشر 
الوزني على ارتفاع محدود قدره 
٠٫٠١ نقطة ليغلــــق على ٤٧٣٫١٦ 

نقطة.
  وبلغ إجمالي األسهم املتداولة 
١٦٦٫٨ مليون سهم نفذت من خالل 
٣٢٧٢ صفقــــة قيمتها ٣١٫٢ مليون 

دينار.
  وجرى التداول على أسهم ١٠٢ 
شركة من أصل ٢١٣ شركة مدرجة 
ارتفعت أســــعار أسهم ٢٧ شركة 
وتراجعت أسعار أسهم ٤٠ شركة 
وحافظت أســــهم ٣٥ شركة على 
أسعارها و١١١ شــــركة لم يشملها 

النشاط.
  تصدر قطاع البنوك النشاط من 
حيث القيمة، اذ مت تداول ٢٣ مليون 
سهم نفذت من خالل ٥٤٠ صفقة 

قيمتها ١٢٫٧ مليون دينار.
  وجاء قطاع الشركات اخلدماتية 
في املركز الثاني من حيث القيمة، 
إذ مت تداول ٤٦٫٤ مليون سهم نفذت 
من خــــالل ٨٤٠ صفقة قيمتها ٨٫١ 

ماليني دينار.
الشــــركات    واحتــــل قطــــاع 
االستثمارية املركز الثالث من حيث 
القيمــــة، إذ مت تداول ٣٥٫٨ مليون 
سهم نفذت من خالل ٧٤٧ صفقة 

قيمتها ٤ ماليني دينار.
  وجاء قطاع الشركات الصناعية 
في املركز الرابع من حيث القيمة، 
إذ مت تداول ١٣٫٧ مليون سهم نفذت 
من خالل ٤٥٠ صفقة قيمتها ٢٫٨ 

مليون دينار.
  وجاء قطاع الشركات العقارية 
في املركز اخلامس من حيث القيمة، 
إذ مت تداول ٣٢ مليون سهم نفذت 

من خالل ٢٫٣ مليون دينار.

  توزيعات األرباح

  متثل توزيعات األرباح العامل 
األساسي في قرار أوساط املتداولني 
في الفترة الراهنة، ففي ظل ندرة 
الفرص االستثمارية وضعف العائد 
على الودائع الذي يقدر بنحو ١٫٥٪ 
فإن أوســــاط املتداولــــني خاصة 

االرتفاع خاصة األسهم الرخيصة 
التي يأتي في مقدمتها سهم البنك 
الدولي الذي يعد ارخص اســــهم 
البنوك كما انه حقق منوا ملحوظا 
في ارباحه، ومقابل ذلك فانه اليزال 
هناك عدد كبير من أسهم الشركات 
خاصة التــــي تعاني من التزامات 
مالية كبيرة لن يكون لديها قدرة 
على توزيع ارباح ملدة اربعة اعوام 
على االقل، لذلك فان اسهم البنوك 
تعتبر اخليار االمثل لبناء مراكز 

مالية بعيدة املدى.

  آلية التداول

  حققــــت اغلب اســــهم البنوك 
ارتفاعا في اســــعارها مع ارتفاع 
تداوالت اغلبها بفعل القوة الشرائية 
خاصة على ســــهم البنك الدولي 
املرشــــح ملزيد من االرتفاع، كذلك 
يتوقع ان يواصل سهم بنك برقان 
االرتفاع بدعم من اجتاه مجموعة 
مشــــاريع الكويت تصعيد السهم 
مع اقتراب نهايــــة العام احلالي، 

أصحاب االجتاهات االستثمارية 
متوسطة وطويلة املدى يركزون 
في بناء مراكز مالية على أســــهم 
الشــــركات التي لديها قدرات على 
توزيع أربــــاح، ويأتي في مقدمة 

هذه الشركات بعض أسهم البنوك 
وشــــركة زين التي يتوقع أال تقل 
توزيعات أرباحها عن ١٧٠ فلســــا 
لعام ٢٠١٠، األمر الذي يشــــير الى 
ان أسهم البنوك مرشحة ملزيد من 

باالضافة الى ان اكتمال نسبة الـ 
٢٠٪ من ملكية بنك اخلليج املتحد 
في بنك برقان نهاية العام احلالي 
يتوقع ان تتم على اسعار قريبة 
من الـ ٦٠٠ فلــــس علما بأن هذه 
النســــبة بلغت نحو ١٧٪ حاليا، 
والتداوالت التي شهدها السهم امس 
متت بني بعض احملافظ املالية في 
اطار استكمال نسبة استحواذ بنك 

اخلليج املتحد على بنك برقان.
  وارتفعت نسبيا تداوالت سهم 
البنك الوطني مع استقرار سعره، 
حيث يتوقع ان يشــــهد املزيد من 
النشاط خاصة بعد ان وافق البنك 
املركزي على شراء البنك ١٠٪ من 
اســــهمه، علما بأن اسهم اخلزينة 
لدى البنك حاليا تقدر بنحو ١٠٫٩ 

ماليني سهم.
  وسجلت اغلب اسهم الشركات 
االستثمارية انخفاضا في اسعارها 
في تــــداوالت ضعيفة غلب عليها 
عمليات البيع، فقد انخفض سهم 
الوطنية بشــــكل  االســــتثمارات 
البيع  ملحوظ متأثــــرا بعمليات 
التي شهدها الســــهم، ويأتي ذلك 
في اطار التساؤالت التي تدور في 
ازهان االوساط االستثمارية حول 
تطورات صفقة «زين ـ اتصاالت» 
والتي احدثتها التصريحات االخيرة 
لعضو مجلس ادارة الشركة الشيخ 
خليفــــة العلي، فــــي الوقت الذي 
تواصل فيه االستثمارات الوطنية 

 شراء على أسهم 
البنوك خاصة 
«الدولي» و«برقان» 
ألسباب متباينة

 استحواذ قيمة تداول 
أسهم ٩ شركات على 

٦٠٫٢٪ من القيمة 
اإلجمالية

 (محمد ماهر) وضع غير مريح للبورصة

 المؤشر ٣٫٦ نقاط
  وتداول ١٦٦٫٨ مليون سهم 

قيمتها ٣١٫٢ مليون دينار

 انخفاض 

 الريـــاض ـ رويتـــرز: تواجه 
الســـعودية أكبر دولـــة مصدرة 
للنفط في العالم حتديات في الوقت 
الذي حتاول فيه تنويع اقتصادها 
الوظائف لسكان ترتفع  وتوفير 

بينهم نسبة الشبان.
  وفيما يلـــي قائمة بالتحديات 

الرئيسية التي تواجه اململكة:
  ١ـ  كيف تعتزم السعودية تنويع 

االقتصاد وتوفير فرص عمل؟
الســـعودية بإنفاق    تعهـــدت 
٤٠٠ مليار دوالر حتى عام ٢٠١٣ 
لتحديث البنية األساسية وأطلقت 
خطة لبناء خمس مدن اقتصادية 
وصناعية لتوفير وظائف جديدة. 
لكن كثيرا من املشروعات تعطل 
ويشير محللون إلى املنافسة من 

مناطق أكثر رسوخا مثل دبي.
  وانسحب العديد من الشركات 
العاملية من مشـــروعات نتيجة 
صعوبة االئتمان بعد األزمة املالية 
اململكة تســـتطيع  العاملية. لكن 
مواصلـــة متويـــل املشـــروعات 
الرئيســـية في ضوء  الصناعية 
املتراكمة  االحتياطيات الضخمة 
من ســـنوات من عائـــدات النفط 

املرتفعة.
  ٢ ـ مـــا مـــدى ســـرعة النمو 

السكاني؟
  من املتوقع وفق استطالع أجرته 
«رويترز» منو عدد الســـكان في 
السعودية ١٥٫٤ ٪ إلى ٢٩٫٣ مليون 
نسمة في غضون ٥ سنوات مما 
يرجع بشـــكل رئيسي الستقدام 
عمالة أجنبية ماهرة ملشروعات 
رئيسية تهدف الى تنويع اقتصاد 

اململكة املعتمد على النفط.
  ومـــن املتوقع أن يتجاوز منو 
املغتربني البالغ عددهم ٦٫٢ ماليني 
حاليا منو املواطنني السعوديني ما 
يشير إلى أن اململكة ستعتمد على 
األجانب للمضي قدما في خططها 

للتنمية.
  وفي ظل العدد الرسمي البالغ 
٢٥٫٤ مليون نسمة توفر اململكة 
الســـعوديني مزايا  للمواطنـــني 
اجتماعية لكنها دون املزايا التي 
يحصل عليها نظراؤهم في دول 
اخلليج املنتجـــة للنفط األخرى 
مثل الكويت وقطر والتي يقل عدد 

مواطنيها كثيرا عن السعودية.
  وال تعلن اململكة بشكل دوري 
البطالـــة. ونقل عن وزير  أرقام 
العمل السعودي قوله في يونيو 
إن البطالة بني السعوديات تبلغ 

.٪٢٨٫٣
  ٣ـ  كيف تعتزم السعودية حل 

مشكلة اإلسكان؟
  أدركت اململكة حتديات توفير 
املساكن واألراضي للسكان املتزايدة 
أعدادهم لكنها لم تقر بعد قانونا 
للرهـــن العقاري للمســـاعدة في 
تسهيل التمويل رغم سنوات من 

اإلعداد.
  ٤ ـ مـــا مدى جنـــاح اإلصالح 

التعليمي؟
  يظهر املسؤولون تفهما للحاجة 
إلصالح النظام التعليمي لتأهيل 
اخلريجني باملهارات املطلوبة في 
العمل. لكن احلكومة لم  ســـوق 
تتخذ بعد اجراءات جدية إلصالح 

املناهج.

  ويتم إنفاق املليارات على بناء 
جامعات ومدارس جديدة وجتهيز 

القدمية بأجهزة كمبيوتر.
  ٥ ـ ماذا عن النظام القضائي؟

  في ٢٠٠٩ أقـــال امللك عبداهللا 
رئيـــس احملكمـــة العليـــا فـــي 
إطار جهـــوده لتحديـــث النظام 

القضائي.
امللموســـة في هذا    واخلطوة 
املجـــال كانـــت إنشـــاء محاكـــم 
لالستئناف ومحاكم جتارية، ولكن 
ظهرت قضية شركتني عائليتني 
متعثرتني تواجهان دعوى قضائية 
في نيويورك بدال من طرحهما علي 

القضاء احمللي.
  ٦ ـ إلى أي مدى جنحت خطط 
الســـعودية في اجتذاب مزيد من 

االستثمارات؟
  تضررت املساعي الجتذاب مزيد 
من االستثمارات بأزمة ديون شملت 
شركات مملوكة عائليا كشفت عن 
عمليات إعادة هيكلة ديون لكنها 
أحجمت عن إعالن تفاصيل حجم 

الديون.
  وسمحت البورصة السعودية 
أكبر سوق عربي لألجانب مبلكية 
محدودة لألسهم لكن قواعد اإلفصاح 
مازالت دون معايير معظم األسواق 

الناضجة.
  ٧ـ  ماذا عن تهديد تنظيم القاعدة 

من اليمن؟
  تخشى الســـعودية من تسلل 
مقاتلي تنظيم القاعدة من اليمن 
عبر احلدود التي يبلغ طولها ١٥٠٠ 
كيلومتر بني البلدين والتي تشتهر 

بعمليات التهريب. 

 ٧  تحديات اقتصادية رئيسية تواجهها السعودية
 قطاع الصناعات البتروكيماوية السعودي يسجل قفزة

  في أرباح فترة الـ ٩ أشهر بنسبة ٢٩٣٫٧٪
 أظهرت دراســـة عـــن أداء ابـــرز القطاعات 
االقتصادية في السعودية لفترة التسعة اشهر 
األولى من العام احلالـــي حتقيقها منوا كبيرا 

مقارنة بالفترة نفسها من العام املاضي.
  وجاء في الدراسة التي اعدتها اربيان بزنس 
ان قطاع الصناعات البتروكيماوية سجل منوا 
في ارباحه بنسبة ٢٩٣٫٧٣٪ في التسعة أشهر من 
العام احلالي مقارنة بالفترة نفسها، كما سجل 
قطاع االتصاالت وتقنية املعلومات منوا بنسبة 
٨٫٩٩٪، فيما تراجعت اربـــاح قطاع املصارف 
واخلدمات املالية بنســـبة ١٢٫٣٪ وذلك نتيجة 
سياسة التحفظ التي انتهجتها املصارف لتعزيز 

املخصصات.
  فقد سجل قطاع الصناعات البتروكيماوية 
صافي ربح قدره ٢١٫٣٠ مليار ريال سعودي لفترة 
التسعة أشـــهر األولى من العام ٢٠١٠، مقارنة 
بصافـــي ربح قدره ٥٫٤١ مليـــارات ريال خالل 
الفترة نفســـها من العام السابق، بنمو نسبته 
٢٩٣٫٧٣٪ النمو األعلى بني باقي القطاعات. في 
حني ســـجل صافي ربح الربع الثالث ارتفاعا 
بنسبة ٧٣٫٧٢٪ وصوال الى ٦٫٧٥ مليارات ريال، 
مقارنة بربح مقداره ٣٫٩٠ مليارات ريال خالل 
الفترة نفسها من العام السابق، وذلك مع بداية 

التحسن في اسعار منتجات القطاع.
  ساهمت شركة سابك وحدها بحوالي ٧٥٪ من 
إجمالي صافي ربح القطاع خالل التسعة أشهر 
األولى من العام احلالي، في حني بلغت مساهمتها 

في صافي ربح الربع الثالث حوالي ٨٠٪.
  ومن بني ١٤ شركة مدرجة ضمن هذا القطاع، 
تكبدت شركتا الوطنية للبتروكيماويات وكيان 
السعودية للبتروكيماويات خسائر بلغت قيمتها 
٨٤٫٠٠ مليون ريـــال و١٠٫٦٠ ماليني ريال على 
التوالي. في حني استطاعت ٤ شركات ان تسجل 
صافي ربح خالل الفترة املعنية مقارنة مع صافي 

خسائر خالل نفس الفترة من العام السابق.
امليثانول تراجعا    سجلت شركة كيمائيات 
في صافي ربحها للتســـعة أشهر األولى ٢٠١٠ 
بنسبة ٨٧٫٧٣٪ وصوال الى ٢٫٠٠ مليون ريال 
مقارنة مع ١٦٫٣٠ مليون ريال خالل الفترة نفسها 
من العام الســـابق، وذلك اثر تكبدها خســـائر 
بقيمـــة ١٥٫٦ مليون ريال خـــالل الربع الثالث 
وحده والذي تزامن خالله تدني االسعار العاملية 
السائدة ملنتجات الشركة اجلديدة (امليثانول، 
بنتـــا اريثريتول وثاني ميثايل فورماميد) مع 
بداية التشـــغيل التجاري والذي بدأ في نهاية 
شهر يونيو ٢٠١٠. واجلدير بالذكر ان الشركة 
متكنت خالل هذه الفترة الوجيزة من تسويق 

كامل منتجاتها، إذ بلغت الطاقة التشـــغيلية 
لهذه املصانع اكثر من ٩٠٪ من الطاقة االنتاجية 

الكاملة.
  هذا وقد ســـجلت ٧ شـــركات معدالت منو 
هائلة في صافي ربحها خالل التســـعة اشهر 
االولـــى من العام احلالـــي باملقارنة مع الفترة 
نفسها من العام السابق، حيث سجلت شركة 
الصحراء للبتروكيماويات اعلى نســـبة منو 
وبلغت ١٠٨٤٫٦٥ ٪ كما مت ذكره سابقا، في حني 
سجلت الشركات املتبقية منوا تراوحت معدالته 

بني ٣٤٪ و٢٦٠٪.

  قطاع المصارف والخدمات المالية

  وســـجل قطاع املصارف واخلدمات املالية 
السعودي صافي ربح قدره ١٦٫٧٤ مليار ريال 
خالل التسعة أشهر األولى من العام ٢٠١٠ مقابل 
١٩٫٠٩ مليار ريال خالل الفترة نفسها من العام 
السابق، مســـجال بذلك تراجعا بنسبة ١٢٫٣١٪ 
في حني سجل القطاع تراجعا في صافي الربح 
بنســـبة ١٨٫٣٣٪ خالل الربـــع الثالث من العام 
٢٠١٠ مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، 
وقد عزت املصارف هذا التراجع الى انتهاجها 
سياســـة متحفظة تهدف لتعزيز املخصصات 

وبالتالي استمرار دعم مركزها املالي.
  يتكون قطاع املصارف واخلدمات املالية 
السعودي من ١١ مصرفا سجلت اغلبها تراجعا 
في صافي ربحها خالل هذه الفترة، باستثناء 
بنك البالد والبنك السعودي الهولندي، اللذين 
جنحا في حتقيق منو في صافي الربح، حيث 
سجل بنك البالد منوا في صافي ربح التسعة 
اشهر األولى من العام احلالي بنسبة ٧١٫٨٢٪ 
وصـــوال الى ٨٧٫٨٠ مليون ريال مقابل ٥١٫١٠ 
مليون ريال فـــي الفترة نفســـها من العام 

السابق.
  وقد ارجع البنك منو ارباح الفترة احلالية 
مقارنة بالفترة املماثلة من العام الســـابق الى 
منو صافي الدخل من االنشطة الرئيسية وكذلك 
منو دخل العمليات االخرى في حني منا صافي 
ربح البنك السعودي الهولندي بنسبة ٧٫٧١٪ 

خالل فترة املقارنة.
  من جهة أخرى، تراجع صافي ربح ٨ مصارف 
سجل بنك اجلزيرة التراجع األكبر بينها وبلغت 
نسبته ٨٠٫٩١٪ وصوال الى ٥٦٫٠٠ مليون ريال 
مقابل ٢٩٣٫٤٠ مليون ريال خالل الفترة نفسها 
من العام الســـابق، بينما تكبد مصرف اإلمناء 
خسائر بلغت قيمتها ٥٢٫٠٠ مليون ريال مقابل 
صافي ربح قدره ٢١٦٫٠٠ مليار ريال وذلك مقارنة 

بالفترة نفسها من العام السابق.
  وعلـــى الرغم مـــن تباين النتائـــج املالية 
للمصارف السعودية اال ان هذا القطاع يتمتع 
بشكل عام مبتانة مالية قوية، سواء كان ذلك 
بالنسبة لضخامة رؤوس االموال واالحتياطيات 
او بالنسبة ملتطلبات كفاية رأس املال من قبل 
جلنة «بازل» الدولية، والســـيما عند ربط هذا 
االداء بالصعوبات املالية الكبيرة التي تواجهها 

معظم املصارف على مستوى العالم.

  قطاع االتصاالت وتقنية المعلومات

  بالرغـــم من املتغيرات التي شـــهدها قطاع 
االتصاالت السعودي خالل االشهر التسعة األولى 
من العام احلالي، كانخفاض اســـعار املكاملات 
الدولية واحمللية وانخفاض رســـوم استخدام 
الشبكات اخلارجية، نتيجة زيادة حدة التنافس 
بني الشركات املشغلة، باإلضافة الى تأثير أزمة 
البالك بيري على مبيعات الشركات، جنح قطاع 
االتصاالت السعودي املكون من اربع شركات، 
في تسجيل منو في ارباح التسعة اشهر األولى 
من العام ٢٠١٠ بنسبة ٨٫٩٩٪ وصوال الى ٨٫٠٧ 
مليارات ريال، مقابـــل صافي ربح قدره ٧٫٤٠ 
مليـــارات ريال خالل الفترة نفســـها من العام 
السابق، علما بأنه مت اســـتبعاد شركة احتاد 
عذيب لالتصاالت كون ان السنة املالية للشركة 

تنتهي في ٣٠ مارس من كل عام.
  منا صافي ربح شـــركة احتـــاد اتصاالت 
(موبيلي) بنسبة ٤٠٫٣٢٪ وصوال الى ٢٫٧٥ 
مليار ريال في التســـعة أشـــهر األولى من 
العام احلالـــي، مقابل ١٫٩٦ مليار ريال خالل 
الفترة نفسها من العام السابق، على اثر منو 
صافي ربح الربع الثالث ٢٠١٠ بنسبة ٤١٫٠٢٪ 
وصـــوال الى ١٫١٤ مليار ريـــال مقابل ٨٠٧٫٠ 
ماليني للربع الثالث ٢٠٠٩ وقد عزت الشركة 
ذلك الى انخفاض تكاليف استخدام الشبكات 
الدولية نتيجة عروض تسويقية مختارة، الى 
جانب انخفاض التكاليف املباشرة إليرادات 
األنشطة الفرعية من جهة اخرى، سجلت شركة 
االتصاالت السعودية تراجعا في صافي ربح 
التسعة أشهر األولى من العام احلالي بنسبة 
٩٫٢٦٪ وصوال الى ٧٫١٥ مليارات ريال مقارنة 
مع ٧٫٨٨ مليارات ريال خالل الفترة نفسها من 
العام السابق، بينما خفضت شركة االتصاالت 
املتنقلة السعودية خسائرها خالل التسعة 
أشـــهر األولى من العام ٢٠١٠ الى ١٫٨٤ مليار 
ريال مقابل خسائر قيمتها ٢٫٤٤ مليار ريال 

خالل الفترة نفسها من العام السابق. 


