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 أعلنت مجموعة «زين» أن أرباحها الصافية 
بلغت مستويات قياسية هي األعلى على اإلطالق 
في تاريخ القطــــاع اخلاص الكويتي وذلك عن 
فترة العام املاضي، حيث سجلت ربحيتها ١٫٠٦ 
مليار دينار بنســــبة ارتفــــاع بلغت ٤٤٥٪ عن 
الفترة املشــــابهة من العام ٢٠٠٩ والتي بلغت 

١٩٥ مليون دينار.
  وذكرت «زيــــن» التي حتتل عملياتها موقع 
الريادة في قطاع االتصاالت في منطقة الشرق 
األوسط أن هذه األرباح تتضمن أرباحا استثنائية 
من عوائد بيع األصــــول االفريقية بقيمة ٧٧٠ 
مليون دينار، فيما بلغت األرباح الصافية من 

العمليات التشغيلية ٢٩٣ مليون دينار.
  وأفادت املجموعة في بيان صحافي بأن هذه 
األرباح جنم عنها ربحية للسهم بلغت ٢٧٥ فلسا، 
مقارنة مع ربحية السهم في العام ٢٠٠٩ والتي 
بلغت ٥١ فلسا، هذا وقد أوصى مجلس اإلدارة 
في االجتماع الذي عقــــده اليوم بتوزيع أرباح 
نقدية بقيمة ٢٠٠ فلس للســــهم الواحد، وذلك 
عن الســــنة املالية املنتهية في نهاية ديسمبر 
٢٠١٠، علما أن هذه التوصية خاضعة ملوافقات 
العادية للشركة وللجهات  العمومية  اجلمعية 

الرسمية املختصة.
  وقال رئيــــس مجلس اإلدارة أســــعد أحمد 
البنوان في تعليقه على هذه النتائج «لقد مثل 
لنا العام املاضي عاما استثنائيا على مستوى 
العوائد التشــــغيلية والنتائج املالية، فقد بلغ 
حجم اإليرادات املجمعة لشركات املجموعة عن 
السنة املالية املاضية ١٫٣٥ مليار دينار بنسبة 

ارتفاع بلغت ٧٪ عن نهاية العام ٢٠٠٩».
  وأضاف البنوان «في حني بلغ حجم األرباح 
التشــــغيلية ٤٤٩ مليون دينار بنسبة ارتفاع 
بلغت ٤٪ عن فترة العــــام ٢٠٠٩، والتي بلغت 
٤٣٤ مليون دينار، بينما سجل هامش األرباح 
قبل اســــتقطاع الفوائد والضرائب واالهالكات 
(EBITDA) ٦١٦ مليون دينار بنسبة ارتفاع بلغت 
٦٪ عن العام املاضي والذي سجلت فيه املجموعة 

٥٨٣ مليون دينار».
  وأشار إلى أن قاعدة عمالء شركات املجموعة 
املنتشرة في الشرق األوسط بلغت ٣٧٫٢٣٩ مليون 

عميل بنسبة ارتفاع بلغت ٢٣٪ عن العام ٢٠٠٩ 
والتي بلغت ٣٠٫٣٢٧ مليون عميل.

  وأوضح البنوان بقوله «هذه النتائج اإليجابية 
قد ســــاهمت في زيادة حقوق املســــاهمني فقد 
بلغ إجمالــــي هذه احلقــــوق ٢٫٧٥ مليار دينار 
بنســــبة ارتفاع بلغت ١١٪ عن نهاية العام قبل 

املاضي».
  وكشف أن مجموعة «زين» شهدت منعطفا 
تاريخيا خالل العام ٢٠١٠، حيث شهدت هذه الفترة 
مجموعة من القرارات التي عجلت من النتائج 
املرجوة من إســــتراتيجية التوسع واالنتشار 
والتي حققــــت فيها «زين» جناحا مبهرا، فجاء 
قرار بيــــع أصول املجموعــــة االفريقية جلني 
اســــتثمارات املجموعة في أفريقيا وقطف ثمار 

هذه التوسعات.
  وبني البنوان بقوله «وباإلضافة إلى أن هذه 
القرارات ســــاعدت املجموعة كثيرا في ســــداد 
التزاماتها املالية وتوظيف جزء كبير من العوائد 
املالية في أسواقها الرئيسية في منطقة الشرق 
األوسط، فإنها أبرزت أيضا القيمة الكبيرة التي 

أضافتها املجموعة حلقوق املساهمني».
  وأكــــد على أن مجموعة «زيــــن» ما كان لها 
أن حتقق هذه النجاحات دون املساندة والدعم 
الكامل الذي وجدته من قبل املســــاهمني، مبينا 

أن مجلس اإلدارة كان يضع في أولوياته دائما 
مصلحة املساهمني واحملافظة على حقوقهم عند 

اتخاذ أي قرارات.
  مــــن ناحيته قــــال الرئيــــس التنفيذي في 
مجموعة «زين» نبيل خلف بن ســــالمة «هذه 
املالية املجمعة تترجم إستراتيجية  املؤشرات 
النمو املربحة لشركات املجموعة، خصوصا مع 
النموذج التشغيلي الذي اعتمدته زين لوحداتها 

التشغيلية في هذه الفترة».
  وأوضح بن سالمة بقوله «ففي الوقت الذي 
شــــهدت فيه «زين» نقطة حتول على مستوى 
خططها التشغيلية واالستثمارية بعدما أجنزت 
بتفــــوق صفقة بيع األصــــول اإلفريقية «وهي 
الصفقة التي فازت بجائزة صفقة العام في مجال 
متويل صناعة االتصاالت من إحدى املؤسسات 
العاملية»، فإنها سارعت إلى التركيز على أسواقها 
الرئيسية في منطقة الشرق األوسط، التي تدر 

عوائد مالية مرتفعة».
  وأضاف بقوله «صحيح أن املجموعة قلصت 
عملياتها التشغيلية بإبرام هذه الصفقة، إال أنها 
مازالت متتلك تواجدا جغرافيا على نطاق هائل، 
وهو ما يجعلها ضمن أكبر مشــــغلي شــــبكات 
االتصاالت املتنقلة على مستوى املنطقة بأكثر 

من ٣٧ مليون عميل».

  وأشار بن ســــالمة إلى أن مجموعة «زين» 
أخذت في تنفيذ مجموعــــة من املبادرات لرفع 
مستويات الكفاءة التشغيلية وحتسني العوائد، 
وهي في هذا اإلطار قامت بإعادة صياغة عملياتها 
التجارية والتســــويقية مبا يتوافق مع رؤيتها 

اإلستراتيجية للمرحلة املقبلة.
  وتابع بقوله «مع اعترافنا أن التكنولوجيا هي 
عنصر رئيسي من عوامل النجاح، فقد واصلنا 
عمليات التطوير على شبكات املجموعة، ملواكبة 
التطــــور التكنولوجي الهائــــل في خدمات نقل 

املعلومات والبيانات».
  وكشف عن أن املجموعة استثمرت أكثر من 
١٫٤ مليار دوالر بغرض تطوير وحتسني الكفاءة 
التشغيلية لشبكات املجموعة على مستوى جميع 
عملياتها خالل فترة العامني املاضيني، وذلك بهدف 
توفير قاعدة قوية للنمو في املستقبل مبا ميكنها 
من أن تكون في صدارة تكنولوجيا االتصاالت 

املتنقلة في معظم األسواق التي تعمل فيها.
  وأكد بقوله «النجاحات التي حققتها «زين» 
في العام املاضي، بخالف أنها شكلت لها حافزا 
كبيرا ملتابعة عملياتها، فإنه أوجد للمجموعة 
قاعدة ثابتة تستطيع أن تنطلق منها بثقة أكبر 

ملواصلة التحديات الراهنة واملستقبلية».
   وذكر أنه في الوقت الذي تسعى فيه املجموعة 
لضمان حتقيق النمو في أسواقها الرئيسية، فإنها 
حريصة على نشر التقنيات احلديثة حتى تبقى 
في صدارة اإلبداع في مجال املنتجات واخلدمات، 

وهو التقليد اخلاص الذي ترضى به «زين».
  وقال بن سالمة ان «زين» وضعت إستراتيجية 
جديدة تبلور رؤيتها لفترة السنوات الثالث املقبلة 
حتى العام ٢٠١٤، مشيرا إلى أن اإلستراتيجية 
اجلديدة ستســــعى من خاللها «زين» إلى رفع 

قاعدة العمالء إلى مستوى ٥٢ مليون عميل.
  وأوضــــح أن املجموعــــة تطمــــح مــــع هذه 
اإلستراتيجية الى أن حتقق إيرادات بقيمة ٦٫٣ 
مليــــارات دوالر، والوصول بحجم األرباح قبل 
 (EBITDA) خصم الفوائد والضرائب واالهالكات
إلى ٣٫٤ مليارات دوالرـ  مع السعي في ذات الوقت 
إلى حتسني هامش الـ EBITDAإلى ٥٣٪، ومضاعفة 

األرباح الصافية إلى ٢٫١ مليار دوالر.

 تضمنت ٧٧٠ مليون دينار أرباحًا من بيع األصول األفريقية.. وربحية السهم بلغت ٢٧٥ فلسًا

 «زين» تحقق أرباحا قياسية بقيمة ١٫٠٦ مليار دينار 
 البنوان: حقوق المساهمين بلغت ٢٫٧٥ مليار دينار بنسبة ارتفاع ١١٪

 بن سالمة: وضعنا إستراتيجية للسنوات الثالث القادمة لرفع قاعدة العمالء إلى ٥٢ مليون عميل

 نبيل بن سالمة  أسعد البنوان

 حتى ١٢ مارس الجاري 

 «التجاري» يستقبل عمالءه المستفيدين 
  من المنحة األميرية في أرض المعارض

 «الوطني لالستثمار»: المرحلة الثالثة من «األڤنيوز» 
  ستقدم التوسع المالي والتشغيلي لـ «المباني»

 قال تقرير شركة الوطني لالستثمار إن جميع 
أسواق املنطقة انخفضت خالل األسبوع املاضي، 
باستثناء سوق املغرب، وقد أقفل مؤشر السوق 
الكويتي منخفضا بواقع ٥٫١٪ خالل األسبوع، 
ليغلق على ٦٫١٤٨ نقطة. وفي السعودية، أقفل 
مؤشر السوق منخفضا بواقع ١٥٪ خالل األسبوع، 
ليقفل علـــى ٥٫٣٢٣ نقطة، علـــى وقع تراجع 
أســـهم مصرف الراجحي والشركة السعودية 
للصناعات األساسية (سابك) بـ ١٤٫٦٪ و١١٫٤٪، 

على التوالي.
   وأوضح التقرير ان شـــركة سابك احتلت 
املرتبة األولى في قائمة الشركات األكثر تداوال، 
حيث بلغت قيمة تداوالتها نحو ٣٫٩٥ مليارات 
ريال سعودي خالل األسبوع، تلتها شركة كيان 
الســـعودية بتداوالت بلغت قيمتها ١٫٤٨ مليار 

ريال سعودي.
  وخالل األســـبوع املاضي، أصدرت شـــركة 
الوطني لالستثمار تقريرا يناقش نتائج شركة 
املباني للعام ٢٠١٠. وقد بلغت إيرادات الشركة 
نحو ٣٥٫٦ مليون دينار، متثل تقدما بواقع ٣٫٢٪ 
مقارنة بالعام ٢٠٠٩، وجاءت هذه النتائج على 

نفس مستوى توقعاتنا السابقة البالغة ٣٥٫٣ 
مليـــون دينار، ويرجع هـــذا النمو إلى ارتفاع 
ايرادات اإليجار بواقع ٦٪ لتصل إلى ٣٢٫٦ مليون 
دينار خالل العام ٢٠١٠. وباإلضافة إلى ذلك، ارتفع 
إجمالي األرباح قبل اقتطاع الفوائد، الضرائب، 
 ،EBITDA) االستهالك، واإلطفاء (أو ما يعرف بالـ
بنسبة بسيطة، حيث بلغت ٢٥٫٤ مليون دينار 
للعـــام ٢٠١٠، مقارنة بـ ٢٥ مليون دينار للعام 
٢٠١٠. وجاءت هذه النتائج أقل بنسبة ٢٫٤٪ من 
مستوى توقعاتنا السابقة والبالغة ٢٦ مليون 
دينار. وقد ارتفع إجمالي أرباح الشركة للعام 
٢٠١٠ بواقع ٢٢٪ مقارنة بالعام ٢٠٠٩ لتصل إلى 

١٨٫٧ مليون دينار.
  وقال التقرير ان اجلزء الثالث من األڤنيوز 
املالي والتشغيلي للشركة،  التوســـع  سيقدم 
كمـــا يتوقع ان تبلغ مســـاهمته نحو ٤١٪ من 
دخل الشركة من اإليجار السنوي من عام ٢٠١٣ 
وصاعدا، وتكرر شـــركة الوطني لالســـتثمار 
توقعاتها السابقة لعام ٢٠١١. كما توصي شركة 
الوطني لالستثمار بشراء السهم، علما بأن السعر 

العادل للسهم يبلغ ٠٫٨٩٠ دينار.

واللجنة املكلفة باإلشراف على 
املكرمة األميرية للتأكد  صرف 
من صحـــة اإلجـــراءات كما مت 
تسلم امللفات من ديوان اخلدمة 
املدنية ومطابقتها مع حسابات 

العمالء. 

البنك  املســـتفيدين من عمالء 
فـــي ٢٠١١/٢/٢٣، مؤكدا حرص 
«التجاري» على تنفيذ اإلجراءات 
لضمان توفير املبالغ في أجهزة 
الصرف اآللي لفروعه وذلك بعد 
التعاون مع ديوان اخلدمة املدنية 

 يســـتقبل البنـــك التجاري 
الكويتي عمالءه املستفيدين من 
املكرمة األميرية، في جناحه املقام 
حاليا على أرض املعارض صالة 
رقم ٨، وذلك خالل الفترة من ٢٣ 
فبراير إلى ١٢ مارس ٢٠١١ على 
فترتي عمل األولى من الساعة 
٨ صباحا إلى ٢ ظهرا والثانية 

من ٤ عصرا إلى ٨ مساء.
  وبهـــذا الصدد أفـــاد رئيس 
قطاع العمليات بالوكالة جي.في 
موهانان بأن جنـــاح التجاري 
استقبل عددا كبيرا من العمالء 
ملســـاعدتهم والرد على جميع 
استفساراتهم وأسئلتهم حول 
حتصيل املنحة األميرية، حيث 
يتواجد فريق عمل مميز يعمل 
على استقبال استفسارات العمالء 
عن أي معلومات تخص صرف 

املنحة األميرية.
  وأضـــاف موهانان ان البنك 
التجاري عمل على إيداع مبالغ 
املنحة األميرية في حســـابات 

 جناح التجاري في أرض املعارض 

 انخفاض عوائد صكوك «قطر اإلسالمي» و«اإلسالمي للتنمية» ارتفاع عائد صكوك «دار االركان» وانخفاض «تمويل الدار»
 قال التقرير انه خالل شــــهر يناير ٢٠١١ قفز عائد صكوك «دار االركان» بنسبة 
٣٫٢٪ ليصل الى ١١٫٥٠٦٪ كما في ٣١ يناير ٢٠١١ بعد ان كان بلغ ١١٫١٤٨٪ كنسبة كانت 
مسجلة بداية هذا الشــــهر. وقد افاد املطور العقاري السعودي بحدوث انخفاض 
بنسبة ٢٩٪ في ارباح الربع االخير على االراضي وانخفاض مبيعات املنازل خالل 
الشــــهر، كما انخفض صافي الدخل الى ٣٣٠٫٤ مليون ريال سعودي (اي ما يعادل 
٨٨ مليــــون دوالر) من ممــــا كان عليه اذ بلغ ٤٦٣٫٧ مليون ريال ســــعودي العام 
السابق، كما ســــحبت «موديز» تصنيفها للتطوير العقاري خالل الشهر ألسباب 
ســــاقتها تبيانا لذلك.  وضح التقرير انه خالل يناير ٢٠١١، انخفض عائد صكوك 
«متويل الدار» من ٧٫٣٣٥٪ التي اعتبرت نســــبة عالية كمــــا في ٣ يناير ٢٠١١ الى 
٥٫٧١٤٪ بحلول ٣١ يناير ٢٠١١، وهو ما ميثل انخفاضا بنسبة ٢٢٪ لهذا الشهر. وقد 
اعلنت الدار عن خطة للتمويل في يناير مبوجبها ستشــــتري حكومة ابو ظبي ما 
قيمتــــه ١٠٫٩ مليارات درهم اماراتي (٢٫٩٦ مليار دوالر) من اصول البنية التحتية 
للشركة في جزيرة ياس، وما قيمته ٥٫٥ مليارات درهم اماراتي (١٫٥ مليار دوالر) 
من الوحدات الســــكنية واالراضي، ومن ثم تقوم بإصدار سندات قابلة للتحويل 

بقيمة ٢٫٨ مليار دوالر (٠٫٧٦ مليار دوالر). 

التقرير ان عائد   ذكر 
صكوك بنك قطر االسالمي 
انخفض بشــــكل طفيف 
خالل شهر يناير ٢٠١١ حيث 
ســــجل انخفاضا بنسبة 
الى ٣٫٦١٧٪  ٥٫٦٪ ليصل 
بعد ان كان عند مستوى 
٣٫٨٣٪ في بداية هذا الشهر، 
وقد ابلغ بنك قطر االسالمي 
مؤخرا عن حتقيق ارباح 
صافية بلغت ١٫٣٣ مليار 
ريال قطــــري لعام ٢٠١٠ 
بكاملــــه، وكانت االرباح 
قد حتققت بشكل أساسي 
من إيرادات التشغيل التي 

وصلت الــــى ٢٫٣٥ مليار 
ريال قطري (٠٫٦٥ مليار 
دوالر اميركــــي) في حني 
بلغ اجمالــــي املوجودات 
٥١٫٨ مليــــار ريال قطري 
(١٤٫٢ مليار دوالر اميركي) 
في ٢٠١٠ مقارنة بـ ٣٩٫٣ 
مليار ريال قطري (١٠٫٨ 
مليارات دوالر اميركي) 
في عام ٢٠٠٩، وهكذا تكون 

نسبة النمو ٣٢٪.
  من جهــــة اخرى، قال 
التقرير ان شــــهر يناير 
٢٠١١ شــــهد انخفاضا في 
البنك  عوائــــد صكــــوك 

االسالمي لتنمية خدمات 
الشهر  الصندوق، منهية 
عند نســــبة ١٫٧٤٥٪ من 
اصل ١٫٨٣٦٪ حققتها في 
٣ شهر يناير ٢٠١١، وهذا 
ميثل انخفاضا بنسبة ٥٪ 
خالل الشهر وقد مت الكشف 
في شهر يناير عن ان البنك 
االسالمي للتنمية يشارك 
حاليا في مساعدة احلكومة 
اليمنية على إصدار صكوك 
ســــيادية فــــي اليمن من 
اجل زيادة متويل البنية 
التحتية والتنمية ودعم 

امليزانية. 

 مكتسحة نظيرتها «المؤسساتية».. واإلصدارات معظمها من قطر وماليزيا

 «بيتك لألبحاث»: الصكوك السيادية شكلت ٩٨٪
  من إجمالي الصكوك المصدرة خالل يناير الماضي

القطري والرينغيت املاليزي على 
اصدارات الصكوك خالل شهر يناير 
٢٠١١، وهو ما ميثل ٥٤٫٣٪ و٤٥٫٣٪ 
على التوالي، وذلك لسبب رئيسي 
يرتبط باالصدار القطري الوحيد 
الســــيادية  والكبير واالصدارات 
املســــتمرة من قبل البنك املركزي 
املاليزي ومــــن بني الصكوك التي 
اصدرت صنف منهــــا واحد فقط 
على انه دولــــي بقيمة بلغت ١٫١٢ 
مليــــار دوالر مبوجب عقد وكالة 
باالســــتثمار من قبل مؤسســــة 
اخلليج لالســــتثمار، وهي شركة 
كويتية تساهم فيها حكومة الكويت 
وتشتغل في االنشطة املصرفية 
االستثمارية التقليدية واالسالمية 
وكانت مقر الصكوك في ماليزيا 

وملدة حيازة لشهر واحد.
  ومن جانب آخر فقد انخفض 
عدد اصدارات الصكوك الى ٤١ في 
شهر يناير بعد ان بلغ ٥٢ اصدارا 
في ديســــمبر ٢٠١٠ من بينها ٢٧ 
اصدارا من قطاع الشركات بقيمة 
اجمالية بلغت ٧٧٣٫١ مليون دوالر 
بينما كان هناك ١٤ اصدارا سياديا 
بلغت قيمتها ١٦٫٧ مليار دوالر وعلى 
نسق يشبه ما حققه شهر ديسمبر 
٢٠١٠، فلم تكن هنــــاك اصدارات 
مؤسساتية من خارج ماليزيا خالل 

شهر يناير. 

اصدرته شركة  تقرير   كشف 
ــاث اململوكة لبيت  «بيتك» لالبح
التمويل الكويتي ومقرها ماليزيا 
ــن  ــهري ع ــا الش ــي تقريره ف
الصكوك، ان الصكوك «السيادية» 
ــا احلكومات بلغت  التي تصدره
ــن  ــن ٩٨٪ م ــر م ــبتها اكث نس
اجمالي الصكوك املصدرة خالل 
ــحة  ــهر يناير املاضي مكتس ش
ــاتية التي  بذلك نظيرتها املؤسس
واملؤسسات،  الشركات  تصدرها 
ــوك اإلجارة  ــاءت صك ــا ج فيم
ــن بني أنواع  ــي املركز األول م ف
ــرى. -وفيما يلي  الصكوك األخ

تفاصيل التقرير:
  قال التقرير ان سوق الصكوك 
العاملي شهد ارتفاعا ملحوظا في 
اصدارات الصكوك في شهر يناير 
٢٠١١ حيث متكن من حتطيم الرقم 
القياســـي الشـــهري لالصدارات 
الشهرية حتى تاريخه، وكان من 
بني االصـــدارات صكوك مصرف 
قطر املركزي الســـيادية بقيمة ٩ 
مليارات دوالر كجزء من برنامج 
شامل يبلغ ٥٠ مليار ريال قطري 
يتألف من الصكوك والســـندات 
التقليدية والتي تسعى احلكومة 
القطرية من خالله الســـتيعاب 

الســـيادية، فان املتوسط بلغ ١٠٫٥ 
مليارات دوالر «وبلغت االصدارات 
السيادية: ١٫٢٦١ مليون دوالر» وشكلت 
االجارة األسلوب املفضل لدى اجلهات 
املصدرة خالل شهر يناير، ومثلت 

اكثر من نصف االصدارات.
انه من جهة  التقرير    واوضح 
عمالت االصدار، فقد سيطر الريال 

أساس شهري.
  وبشـــكل رئيســـي فقـــد تقدم 
اصدارات الصكوك في شـــهر يناير 
التي  الســـيادية  مصدرو الصكوك 
شـــكلت اكثر من ٩٨٪ مـــن القيمة 
الكلية لإلصـــدارات وبالرغم من ان 
عـــدد الصكوك املؤسســـاتية التي 
طرحت بلغ ضعف اصدارات الصكوك 

الســـيولة الزائدة من املقرضني، 
ودون ذلك كان شهر يناير هادئا 
بالنسبة الصدار الصكوك اذا بلغت 
االصدارات ١٥٤٫٨ مليون دوالر في 
يناير ٢٠٠٩ و١٧٦٫٩ مليون دوالر 
في يناير ٢٠١٠، وهو ما ميثل زيادة 
ســـنوية بلغت نسبتها اكثر من 
٩٠٠٠٪ وزيادة قدرها ٢٣٣٪ على 

 أعلى عشرة إصدارات للصكوك حسب القيمة (يناير ٢٠١١) 

 حجم اإلصدار العملة  الهيكل  المنشأ  الجهة المصدرة 
  مليون دوالر 

 ٩٫٠٦٢٫٧٠  ريال قطري  اإلجارة  قطر  بنك قطر املركزي 
 بيمبنيان بي ال تي اس 

 ٣٫٢٢٨٫٣٢  رينغيت ماليزي  غير معروف  ماليزيا دي ان بي اتش دي 

 مؤسسة اخلليج 
 ١٫١٢٢٫٧٤  رينغيت ماليزي  وكالة باالستثمار  ماليزيا لالستثمار 

 ٤٨٩٫٦١  رينغيت ماليزي  املرابحة  ماليزيا  حكومة ماليزيا 
 ٤٨٨٫٧٠  رينغيت ماليزي  املرابحة  ماليزيا  بنك نيجارا ماليزيا 
 ٤٨٨٫٦٩  رينغيت ماليزي  املرابحة  ماليزيا  بنك نيجارا ماليزيا 
 ٤٨٨٫٥٤  رينغيت ماليزي  املرابحة  ماليزيا  بنك نيجارا ماليزيا 
 ٤٨٨٫٢  رينغيت ماليزي  املرابحة  ماليزيا  بنك نيجارا ماليزيا 
 ٣٢٥٫٨٠١  رينغيت ماليزي  املرابحة  ماليزيا  بنك نيجارا ماليزيا 
 ١٦٢٫٢٢  رينغيت ماليزي  املرابحة  ماليزيا  بنك نيجارا ماليزيا 

 املصدر: خدمة معلومات التمويل اإلسالمي، زاوية، بلومبرغ، شركة «بيتك» لألبحاث احملدودة. 


