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تابعة لـ »البحرية« تفوز االقتصادية
بعقد نفطي بـ 63 مليون دينار
أفادت شركة املقاوالت واخلدمات البحرية بأنه مت تسلم كتاب من 
الشركة الكويتية للحفريات )شركة تابعة( يفيد بأنه قد مت ترسية 
مناقصة بقيمة 63.3 مليون دينار على الشركة املذكورة من قبل 
شركة نفط الكويت، وذلك جلهازي حفر وملدة 5 سنوات قابلة للتجديد 
لسنة اخرى، مما سيكون له مردود إيجابي على ربحية الشركة.

بنمو 14٪.. واإليرادات تنمو 18٪ لتصل إلى 134 مليون دينار

VIVA تربح 21.6 مليون دينار في النصف األول
ومنحها جائزة »أفضل مركز 
اتص���ال« وجائ���زة »أفضل 
مكتب دع���م من فئة املكاتب 
املتوسطة» اعترافا بتميزها 
في قطاع االتصاالت الكويتي، 
وذلك خالل حفل جوائز مركز 
»إنسايت« 2015 املتخصص 
في خدم���ات مراكز االتصال 

بالشرق األوسط«.
واختت���م حديثه بالقول 
»لقد عكس األداء املالي القوي 
للشركة ثقة العمالء املتزايدة 
في خدم���ات VIVA وبجودة 
شبكتها املتطورة ذات األداء 
العالي، وهذه الثقة املتزايدة 
تدفعنا ملواصلة االستثمار في 
تطوير الشبكة وزيادة سعتها 
من خالل أحدث ما توصلت 
إليه تقنية االتصاالت حيث 
نسعى دائما لتلبية حاجات 

وتطلعات عمالء الشركة«.
من جهت���ه، قال الرئيس 
املالي في  التنفيذي للقطاع 
الشركة عبدالعزيز القطعي: 
أداءها   VIVA لقد واصل���ت«
التش���غيلي القوي والثابت 
مما عزز من أداء مؤش���راتها 
الرئيسية، فضال عن  املالية 
الزيادة ف���ي قاعدة العمالء، 
والذي بدوره انعكس بشكل 
إيجاب���ي لتحقي���ق منو في 
النقدي احلر ليصل  التدفق 
ال���ى 10 ماليني دينار بنهاية 
النصف األول من عام 2015 
بنس���بة منو 247٪ مقارنة 
النقدي في  التدف���ق  بحجم 
نهاية النصف األول من 2014، 
مضيفا »سنواصل جهودنا 
ف���ي تطبيق اس���تراتيجتنا 
لتعزيز تنافسيتنا وحتقيق 
املزيد من النمو والنجاح في 

الفترة املقبلة«.

VIVA م���ن حتقيق هذا النمو 
في ظل املنافسة القوية التي 
يشهدها س���وق االتصاالت 
في الكوي���ت، علما بأن هذه 
املنافس���ة هي مؤشر صحي 
على عمل قطاع االتصاالت كما 
تعد حافزا مهما خللق أفكار 
جديدة ودافعا مستمرا لتقدمي 
أفضل اخلدمات وبجودة عالية 

لعمالء الشركة.. 
لق���د متكن���ت VIVA من 
احملافظة على مكانتها كثاني 
أكبر مش���غل لالتصاالت في 
السوق الكويتي، األمر الذي 
انعكس إيجابا على األداء املالي 
للشركة وس���اهم في تعزيز 
حصتنا السوقية إلى جانب 
زي���ادة منو قاع���دة عمالئها 
لتصل الى 2.54 مليون عميل 

في نهاية يونيو 2015«.
وتاب���ع الب���دران: »نحن 
نبني على جناحاتنا السابقة 
ونتطلع إلى االس���تفادة من 
أفضل التقنيات من أجل توفير 
خدمات مبتك���رة ومتطورة 
لعمالئن���ا وحتقي���ق املزيد 
من االزده���ار واإلجنازات، 
كما نفتخر ب���أن نكون أول 
شركة اتصاالت رائدة تقوم 
بإطالق خدمة نظام االتصال 
الصوت���ي Voice عبر تقنية 
LTE مع شركة هواوي، وهي 
اخلدمة األولى من نوعها في 
الكويت والش���رق األوسط، 
 VIVA ه���ذا إلى جانب وجود
التجاري في مختلف أنحاء 
الكويت حتى أصبحت تشمل 
69 فرعا لنكون على مقربة من 
عمالئنا وتلبية الطلب املتزايد 
على خدماتن���ا ومنتجاتنا، 
فضال ع���ن متيزVIVA خالل 
الربع الثاني من العام احلالي 

أعلنت شركة االتصاالت 
الكويتية VIVA أمس نتائجها 
املالية للنصف األول من العام 
احلالي، اذ حققت الشركة أداءا 
قويا على جميع مس���تويات 
األعمال وبأرباح صافية بلغت 
21.6 مليون دينار، وبنسبة 
منو وصلت إلى 14٪ مقارنة 
بالفترة نفس���ها م���ن العام 

املاضي. 
وقال رئيس مجلس إدارة 
شركة VIVAمحمود عبدالرحمن 
في تعليقه على النتائج املالية: 
»متثل النتائج املتميزة التي 
سجلتها VIVA منعطفا هاما في 
مسيرة تقدمها وتعكس جملة 
القياسية األخرى  اإلجنازات 
التي حققتها بانتظام خالل 
العام احلال���ي، مؤكدا بذلك 
على جهود الشركة الدؤوبة 
وتفاني مجلس اإلدارة واإلدارة 
التنفيذية واملوظفني في عملهم 
بأعلى املعايير املهنية والتي 
تصب في مصلحة الش���ركة 
وخدمة العمالء الكرام بأفضل 
وج���ه، والتي تعك���س أداء 
الشركة القوي بتحقيق نتائج 

 VIVA املدى الطويل، ومتكني
من تقدمي قيمة مستقبلية أكبر 
لعمالء ومساهمي الشركة«.

من جانب���ه، قال الرئيس 
التنفيذي في الشركة م.سلمان 
املؤش���رات  »إن  الب���دران: 
اإليجابي���ة الت���ي تظهره���ا 
النتائج املالية للنصف األول 
الع���ام احلالي جتاوزت  من 
األهداف املوضوعة، وتؤكد 
على أن الش���ركة تعمل وفق 
خطة استراتيجية فعالة يتم 
تنفيذه���ا بكف���اءة من خالل 
التش���غيلية ومبا  عملياتها 
يحف���ظ حقوق املس���اهمني 
ويحقق أفضل العوائد لهم. 

م���ن ناحية أخ���رى، بلغ 
اجمالي إيرادات النصف األول 
من العام احلالي 134 مليون 
دينار، مم���ا ميثل منوا قويا 
بنس���بة 18٪ مقارنة بالفترة 

نفسها من العام املاضي«.
وأض���اف »لق���د متكنت 

بصافي أرباح وصلت إلى 19 
مليون دينار )ربحية السهم 
الفترة نفسها  38 فلسا( في 
من 2014. وتظهر هذه النتائج 
قوة األداء التشغيلي واملالي 
للش���ركة من خالل االجتاه 
التصاعدي املتواصل جلميع 
املؤشرات املالية والتشغيلية 
والتي انعكست إيجابا على 
قاعدة حقوق املساهمني حيث 
بلغت 71.5 خالل النصف األول 

من العام احلالي«.
 واختتم عبد الرحمن: »لقد 
استطاعت الشركة أن حتقق 
إجنازا رائعا من حيث اإليرادات 
والربحي���ة، وحافظت على 
التدفقات  متيزها في ضمان 
النقدي���ة وحتقي���ق عوائد 
إيجابية ملساهميها كنتيجة 
لاللت���زام باالرتق���اء بجودة 
خدمة العمالء وحتسني الكفاءة 
التشغيلية، والتي سيكون من 
شأنها تعزيز فرص النمو على 

مميزة في ظل املنافسة التي 
يشهدها قطاع االتصاالت في 

الكويت«.
وأضاف: »متكنت VIVA من 
حتقيق صاف���ي أرباح بلغت 
21.6 ملي���ون دينار )ربحية 
السهم 43فلسا( وذلك خالل 
النصف األول من 2015 مقارنة 

محمود عبدالرحمن 

عبدالرحمن: الشركة 
حتافظ على متيزها 
في ضمان التدفقات 

النقدية والعوائد 
اإليجابية للمساهمني

71.5 مليون دينار 
إجمالي حقوق 

املساهمني

البدران: نتائج 
النصف األول 

جتاوزت األهداف 
احملققة.. وتؤكد 
على كفاءة تنفيذ 

خطة الشركة

أبرز املالمح التشغيلية خالل النصف األول
٭ بلغ إجمالي اإليرادات 134 مليون دينار 
بنسبة منو 18٪ مقارنة بالنصف األول من 

2014 حيث بلغت 113 مليون دينار.
٭ منو األرباح التش���غيلية بنسبة ٪24 
لتصل إلى 25 مليون دينار مقارنة  بالنصف 
األول م���ن 2014 حي���ث بلغت 20 مليون 

دينار. 
٭ من���و صافي األرب���اح ليصل إلى 21.6 
مليون دينار بنس���بة من���و 14٪ مقارنة 

بالنص���ف األول من 2014 حيث بلغت 19 
مليون دينار. 

٭ ارتفاع ربحية السهم في النصف األول 
لتصل الى 43 فلسا مقارنة بربحية سهم 
بلغت 38 فلس���ا في النص���ف األول من 

.2014
٭ ارتفعت قاعدة عمالء الشركة ب� 130 ألف 
مشترك خالل النصف األول، ليصل إجمالي 

عدد املشتركني إلى 2.54 مليون عميل.

سلمان البدران


