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 »الوطني لالستثمار«: »زين« تتمتع بأداء إيجابي
مقارنة بنظرائها وفقًا لمعظم المقاييس والمؤشرات 

سهم »زين« مغرٍ وجاذب بمستويات األسعار الحالية وفقًا للتحليل التشغيلي والمالي للشركة

1.243 دينار متوسط السعر المستهدف للسهم

التجارية  أعمالها وأنش���طتها 
في أسواق تتميز بديناميكيات 
متباينة، والسيما في منطقتني 
جغرافيتني متباينتني هما الشرق 
التي تضم  األوس���ط وأفريقيا 
24 بلدا. وتتميز أسواق الشرق 
األوسط بارتفاع معدالت دخل 
الفرد من إجمالي الناجت احمللي 
وارتفاع معدالت عائدات املشترك 
وارتفاع معدالت اختراق السوق 

وتدني نسب النمو احملتمل.
وفي املقابل، تتميز األسواق 
األفريقي���ة بانخفاض معدالت 
دخل الفرد م���ن إجمالي الناجت 
احمللي وتدني معدالت عائدات 
املش���ترك وانخفاض معدالت 
اختراق السوق وارتفاع نسب 
النمو احملتم���ل، هذا في الوقت 
ال���ذي يصل في���ه إجمالي عدد 
الس���كان في مجموعتي الدول 
األفريقية والش���رق أوس���طية 
إل���ى 600 مليون نس���مة. وقد 
أدى انكش���اف شركة زين على 
أفريقيا إلى مزيد من الضغوط 
على هوامشها الربحية نظرا ألنها 
تدير عملياتها في بلدان تتميز 
بتدني معدالت عائدات املشترك 
وتستلزم اس���تثمارات ضخمة 
إلقامة الشبكات وتوفير اخلدمات 

للمشتركني.
النتائج  وتتجل���ى اح���دى 
املباشرة لتوس���ع شبكة زين 
في زي���ادة نفقات االس���تهالك 
والتكاليف املالية للشركة، غير أن 
هذه التكاليف، من وجهة نظرنا، 
من شأنها أن تتيح لشركة زين 
أفريقيا  آفاق منوها في  تعزيز 

على املدى الطويل.
فيما يخص إجماع تقديرات 
الس���عر املس���تهدف، ينبغ���ي 
التوضيح بأن عملية التسعير 
ليست نابعة من تقديرات بنك 
الوطن���ي وإمنا هي  الكوي���ت 
احلصيلة اإلجمالية املس���تمدة 

من مختلف تقديرات احملللني.

رأت دراسة حتليلية لشركة 
NBK Capital الوطني لالستثمار
حول شركة زين لالتصاالت أن 
أسهم زين بلغت معدالت مغرية 
للش���راء مبس���تويات األسعار 
احلالية. وقد اتس���مت أسعار 
أسهم زين مؤخرا بالتقلب على 
خلفية أنباء صفقة البيع احملتملة 
حلصة نسبتها 46% من الشركة. 
وكان التفاؤل بشأن عملية البيع 
احملتملة لكونسورتيوم ماليزي � 
هندي قد دفع بأسهم زين لتصل 
إلى 1.560 دينار في العاشر من 
شهر سبتمبر 2009. ومع ذلك، 
فقد تركت حالة عدم اليقني التي 
سادت عقب ذلك آثارها على أداء 
أسهم زين التي اتسمت بالتقلب 
الشديد بحيث أصبحت تتداول 

اآلن بسعر 0.980 دينار.
ووفق���ا لتقدي���رات عدد من 
مؤسسات األبحاث االقتصادية 
العاملية واإلقليمية حول السعر 
املستهدف لس���هم زين، فهناك 
إجماع على أن متوسط السعر 
املستهدف لسهم زين هو 1.243 
دينار وأعلى س���عر مستهدف 
هو 1.320 دينار وفقا لتقديرات 
إلى  هذه املؤسسات. واستنادا 
إمكانية االرتف���اع مبقدار %27 
قياسا بأحدث سعر إغالق لسهم 
زين والبالغ 0.980 دينار، فإن 
اإلجماع حول تقديرات السعر 
املس���تهدف يشير إلى أن أسهم 
زين ميكن اعتبارها اس���تثمارا 
مغريا وجاذبا وفق املستويات 

الراهنة لألسعار.
وقال التحليل إن سهم زين، 
وفقا ملستويات األسعار احلالية، 
يب���دو مغريا وجاذبا لالهتمام، 
السيما على ضوء حتليلنا املقارن 
للجانب���ني التش���غيلي واملالي 

والنيجر وسيراليون وتنزانيا 
وزامبيا وتعد شركة زين أفضل 
التنوع  الش���ركات من حي���ث 
اجلغراف���ي للعائ���دات مقارنة 
بش���ركات االتصاالت االقليمية 
األخرى، حي���ث تأتي 15% فقط 
من عائداتها من سوقها احمللي 
الكويتي. في املقابل، ميثل السوق 
احمللي 90% من عائدات شركة 
اتص���االت االماراتية و72% من 

عائدات االتصاالت السعودية.
وتسهم عمليات شركة زين في 
منطقة الشرق األوسط في تعزيز 
القارة  وتيرة وآفاق منوها في 
األفريقية. وقد جنحت الشركة، 
بفضل عمليات االستحواذ، في 
إضفاء املزيد م���ن التنوع على 

مت فيه إدراج أسهم زين في سوق 
الكويت لألوراق املالية، فإن هيئة 
االستثمار الكويتية تعتبر أكبر 
املساهمني في الشركة بحصتها 
البالغة 24.6%. ويتلخص الهدف 
اإلس���تراتيجي لشركة زين في 
أن تغدو إحدى أكبر 10 شركات 
لالتص���االت املتنقلة في العالم 
ف���ي ع���ام 2011، بحي���ث يصل 
ع���دد عمالئها إل���ى 150 مليون 
إلى 6  عميل وحج���م عائداتها 
مليارات دوالر قبل احتس���اب 
الفائدة والضرائب واالستهالك 

واإلطفاء.
وبغي���ة الوص���ول إلى هذا 
الهدف، أطلقت زين في شهر مايو 
من عام 2009 برنامج »درايف 

استراتيجيني«.
وقد تنام���ت »زين« بحيث 
أصبحت رابع أكبر مش���غل في 
العال���م على صعيد االنتش���ار 
اجلغرافي. وقد بلغ عدد املشتركني 
الفعليني للشركة 72 مليون عميل 
في نهاية شهر سبتمبر 2009.

وتتمتع زين بحصة سوقية 
مهيمنة في معظم أسواقها، حيث 
حتت���ل املركز األول في 16 بلدا، 
واملركز الثاني في أربعة بلدان. 
ولدى زين أكبر حصة سوقية 
البحرين والعراق واألردن  في 
والكويت وفلسطني والسودان 
وبوركينا فاسو وتشاد والكونغو 
الكونغو  برازافيل وجمهورية 
الدميوقراطية والغابون وماالوي 

للشركة.
ويظه���ر حتليلنا متتع زين 
بأداء إيجابي مقارنة بنظرائها 
وفقا ملعظم املقاييس ومؤشرات 
األداء، في الوقت الذي تتراجع 
طفيفا بعض املقاييس واملؤشرات 

األخرى.
ه���ذا، وتعتبر ش���ركة زين 
احدى أبرز الشركات الرائدة في 
املتنقلة على  مجال االتصاالت 
املس���تويني اإلقليمي والعاملي. 
وكانت شركة االتصاالت املتنقلة 
الت���ي تعمل حاليا حتت اس���م 
»زين« قد تأسست في الكويت 
عام 1983 كأول ش���ركة مشغلة 
املتنقلة في منطقة  لالتصاالت 
اخلليج العربي. وفي الوقت الذي 

التوري���د والتعهد  فيه اعتماد 
اخلارجي لبعض األنشطة غير 
األساسية باالستعانة بشركاء 

11« الذي »سيركز على اخلدمات 
املباش���رة للعمالء واألنش���طة 
التجارية في الوقت الذي سيتم 

اإلنترنت من قبل شركة االحتاد 
للطيران حصريا من أجل هذا 

العرض«.
املدير  ق����ال  ومن جانبه، 
اإلقليم����ي لش����ركة االحتاد 
للطي����ران في الكويت مجدي 
لبي����ب: »ان اهتمامنا منصب 
الس����عي  الدوام باجتاه  على 
لتوفي����ر املزيد م����ن الراحة 
والقيم����ة املضافة لضيوفنا، 
وتأتي شراكتنا مع بنك الكويت 
الوطني امتدادا لهذا االهتمام، 
ونأمل أن تتاح الفرصة لعمالء 
الوطني املسافرين على منت 
االحتاد للطيران لالستمتاع 
بتجربة السفر الفريدة معنا 
ونتطلع بسرور الستضافتهم 
والترحي����ب به����م على منت 

رحالتنا«.
وميكن حلامل����ي بطاقات 
الوطن����ي االئتمانية املميزة 
احلص����ول عل����ى مزي����د من 
املعلوم����ات بزي����ارة املوقع 
اخلاص لشركة االحتاد للطيران 
www. على العن����وان التالي

.etihadairways.com/nbk

يقوم����وا بعملي����ة الطلب عبر 
االنترنت عن طريق املوقع نفسه 
او من خالل االتصال بالتلفون 
على الرق����م »22921331« بحيث 
يقوم موظفو مركز خدمة العمالء 
مبساعدتهم وتوصيل طلباتهم 
الى املطعم ومن ثم متابعة الطلب 
حتى يصل الى منزل العميل عن 

طريق املطعم نفسه.
واوضح خاجة ان من ضمن 
اخلطة التسويقية التي وضعتها 
»فرونت الين����رز« للموقع انها 
اعلنت عن فرصة الربح بجهاز 
بالك بيري � املقدم من ش����ركة 
كونسبت الوكيل املعتمد جلهاز 
البالك بيري � ملن يقوم بأكبر عدد 
ممكن من الطلبات عبر املوقع، 
وذلك من اجل تشجيع العمالء 
على زيادة طلباتهم وجتريب أكبر 
عدد ممكن من املطاعم املتعددة 
املش����تركة في املوقع، علما ان 
مدة العرض بدأت منذ ديسمبر 
املاضي وستستمر حتى نهاية 

يناير اجلاري.

أعلن بن����ك الكويت الوطني 
وش����ركة االحتاد للطيران عن 
تخصيص أس����عار تفضيلية 
حصريا حلاملي بطاقات الوطني 
املمي����زة تخولهم  االئتماني����ة 
احلصول على خصم بنسبة %10 
كحد أدنى عل����ى تذاكر الدرجة 
املاس����ية ودرجة لؤلؤ  األولى 
رجال األعمال ودرجة املرجان 
السياحية ملجموعة مختارة من 

وجهات السفر.
وقد مت تصميم هذا العرض 
بش����كل حصري للعمالء الذين 
يقومون بحجز وس����داد قيمة 
التذاكر عب����ر اإلنترنت ولغاية 
شهر مايو 2010 مستخدمني بذلك 
إنفينيت، ورلد  بطاقات في����زا 
ماستركارد، فيزا وماستركارد 
بالتينوم، لك تيتانيوم ماستر 
كارد، وبطاقات فيزا وماس����تر 

كارد الذهبية.
ويش����مل هذا الع����رض 22 
وجهة في مختلف أنحاء أوروبا، 
والش����رق األقصى وأستراليا 
املتح����دة األميركية  والواليات 

وأفريقيا.

األميركية من ش����أنها أن توفر 
لعمالئنا أفضل فرص الس����فر 

واالستمتاع بعطالتهم«.
التويج����ري: »أنه  وأضاف 
يتوجب عل����ى حاملي بطاقات 
الوطن����ي االئتماني����ة املميزة 
الراغبني في االستفادة من هذا 
العرض القيام بحجز وس����داد 
تذاكرهم عبر اإلنترنت من خالل 
www.etihadairways.com/ املوقع
nbk حيث مت تخصيص موقع 
إلكتروني خاص على ش����بكة 

»فرونت الينرز« املس����ؤولة عن 
 gogo-food املوقع صاحب خاجة بأن
يعد احدث آلية ربط ملوقع إلكتروني 
متخصص يسهل على االفراد ان 

بخدمة العم����الء، وذلك بناء على 
عادتها في تقدمي اخلدمات الفريدة 

واملتميزة.
العام لش����ركة  املدير  وصرح 

اطلق����ت ش����ركة »فرون����ت 
 الين����رز« املوق����ع االلكترون����ي

»gogo-food.com« الذي يقدم خدمة 
طلب الطعام عبر االنترنت واملدعوم 

وقال نائب مدير عام اخلدمات 
الش����خصية لدى  املصرفي����ة 
بنك الكوي����ت الوطني عبداهلل 
العرض  التويج����ري: »ان هذا 
سيتيح للكثير من حاملي بطاقات 
الوطني االئتمانية املميزة التمتع 
بالعطالت املقبلة خالل عام 2010 
بالسفر إلى اخلارج، موضحا ان 
شبكة خطوط ورحالت االحتاد 
للطيران العاملية التي تشمل أهم 
املدن في أوروبا والشرق األقصى 
وأس����تراليا والواليات املتحدة 

خصم 10% على بطاقات »الوطني« من االتحاد للطيران

gogo-food.com فرونت الينرز« تطلق الموقع اإللكتروني«

حتى مايو 2010

مجدي لبيب عبداهلل النجران

ملخص للنتائج التي تم التوصل إليها

1 – التنوع اجلغرافي
2 – حصة سوقية مهيمنة في معظم أسواقها

3 – نش����اطها في أس����واق تتمتع مبعدالت منو عالية مع 
مستويات منخفضة من املشتركني مقارنة بعدد السكان

4 – منو ثابت في معدل األرباح
5 – نس����بة الدي����ون متحفظ����ة م����ع القدرة عل����ى خدمة 

التزاماتها

المركز الثالث بالحصة السوقيةالمركز األول بالحصة السوقية

المركز الرابع بالحصة السوقيةالمركز الثاني بالحصة السوقية

%72
%18

%5
%5


