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العيار: 20.1 مليون دوالر أرباح »الخليج المتحد« في 2009

 27.8 مليار دوالر فائض الموازنة األولية 
للكويت على مدى 10 أشهر

اقتصاديون: جني األرباح في البورصة 
طبيعي وال يدعو إلى قلق المستثمرين

أكدوا أن إتمام صفقة »زين« سيكون له مردود إيجابي على السوق

أ.ف.پ: أعلنت وزارة املالية ان الكويت سجلت 
فائضا في املوازنة االولية بلغ 27.8 مليار دوالر 
في االشهر العش����رة االولى من السنة املالية 

احلالية.
وأوضحت الوزارة على موقعها في شبكة 
االنترن����ت، ان العائدات بلغت أواخر يناير 51 
مليار دوالر، اي ما يفوق التوقعات بنسبة %82 
)28.1 مليارا( ملجمل السنة املالية التي تنتهي 

في 31 مارس.
 وبلغت النفقات في غضون االشهر العشرة 
23.4 مليار دوالر، اي 55.2% مما كان متوقعا 
ملجمل السنة املالية مبا يعادل 42.1 مليار دوالر، 

ويفترض ان يكون الفائض اقل ملجمل السنة 
ألن احلس����ابات س����تضم نفقات لم حتتسب، 
لكنه سيتخطى 20 مليار دوالر، وبلغ مجموع 
العائدات النفطية في غضون االشهر العشرة 
48.2 مليار دوالر اي ضع���ف التوقع��ات ملجم��ل 

السن�ة.
ويس����اهم النفط ب� 94.5% من العائدات في 
الكويت وقد توقعت الكويت عجزا في السنوات 
املالية االحدى عش����رة األخيرة، باالستناد الى 
حسابات تقوم على اسعار متدنية للنفط، لكن 
الكويت أنهت مع حتسن االسعار عشرا من هذه 

السنوات بتحقيق فوائض.

مازال���ت عملي���ات جني 
األرباح على معظم األس���هم 
املدرجة تسيطر على تداوالت 
سوق الكويت لألوراق املالية 
)البورصة( وسط تراجعات 
الفت���ة ملعظ���م املؤش���رات 
الرئيس���ية، وأجمع عدد من 
االقتصاديني في لقاءات على 
أن السوق مير مبرحلة صحية 
وطبيعية وال تدعو الى قلق بني 
أوساط املستثمرين الن جني 
األرباح يشير الى إعادة تأسيس 
مستويات سعرية جديدة، وقال 
رئيس مجلس االدارة في شركة 
اخلليج للوساطة املالية خالد 
الصالح »لقد اعتاد أداء السوق 
على النهج التراجعي مبجرد 
الدخول في العطالت« مشيرا 
ال���ى ان اغلب املس���تثمرين 
الصغار يقعون في حيرة من 

أمرهم بني البيع والشراء.
ان  الصال���ح  وأض���اف 
األداء  الواض���ح في من���وال 
هو ان النزول ش���مل األسهم 
الرخيصة والتش���غيلية معا 
التفرقة في مستوياتها  دون 
الس���عرية التي وصلت اليها 
بدليل القيمة املتداولة وكذلك 

الكميات وأعداد الصفقات.
وتوقع أن يش���هد السوق 
عق���ب االنتهاء م���ن العطلة 
الطويلة انتعاشا في مؤشراتها 

الرئيسية بعد أن تكون هناك 
كثير من األس���هم قد أسست 
لنفس���ها مراك���ز قوية تعيد 
احلركة عليها ومن ثم تعاود 

ارتفاعاتها القياسية.
ومن جانبه ق���ال رئيس 
مجلس االدارة العضو املنتدب 
في املجموعة املالية الكويتية 
حسني العتال ان السوق رغم 
تباين األداء مازال يسير على 
تداعيات صفقة بيع حصة من 
شركة زين عالوة على اعالن 
بعض الش���ركات عن توفيق 

أوضاعها املتعثرة.
وأض���اف العتال ان كثيرا 
من األس���هم أصبحت اقل من 
الدفتري���ة وأخرى  قيمته���ا 
مناس���بة مقارنة م���ع األداء 
الذي تس���ير علي���ه ما أوقع 
صغار املستثمرين في حالة 
ترقب ملا هو آت التخاذ القرار 

االستثماري املناسب.
ومتنى العتال إمتام صفقة 
زين التي سيكون لها مردود 
ايجابي على الس���وق وعلى 
الش���ركات االستثمارية التي 
لها صالت باملجموعة بدليل 
التي شهدتها منذ  ارتفاعاتها 

مطلع األسبوع.
كما متنى انتهاء مش���كلة 
ش���ركة اجيلتي بش���أن احد 
عقوده���ا اخلارجية ما يدفع 

الس���وق الى مزيد من الثقة 
خالل املرحلة املقبلة.

الرئيس  بدوره قال نائب 
التنفيذي في شركة مرابحات 
االس���تثمارية مهند املسباح 
»من املالحظ أن وتيرة األداء 
ارتفاعات  في السوق شهدت 
بفض���ل احلديث عن الصفقة 
املهمة لشركة زين ولكن في 
تداوالت الي���وم كان التركيز 
كبيرا واستثنائيا على عمليات 

جني األرباح«.
وعزا املس���باح تراجعات 
الى االهتمام بتوفير  السوق 
األموال قبل العطلة الطويلة 
وكثير م���ن املتداولني يرغب 
في توفيرها لسداد التزاماته 
مش���يرا الى انه بع���د انتهاء 
الى  العطلة س���تعود األمور 

نصابها.
وأضاف ان القيم الرئيسية 
في مستوياتها املتدنية الفتا 
الى ان االنخفاض شمل األسهم 
التشغيلية وغيرها وان كان 

بعض التماسك لألولى.
وأوضح أن احلركة داخل 
السوق لم تتأثر بشيء سوى 
جني األرباح القوي واألسبوع 
املقبل سيكون هناك حراك كبير 
السيما بعد االعالن عن تنفيذ 
مش���روعات تنموي���ة كبيرة 

ستنفذها احلكومة.

البحرين: أعلن بن����ك اخلليج املتحد عن 
حتقيق ربح ص����اٍف قدره 20.1 مليون دوالر 
أو ما يعادل 2.46 س����نت للسهم الواحد، في 
عام 2009 مقارنة بالربح البالغ 207.3 ماليني 
دوالر )أو 25.3 سنتا للسهم الواحد( في عام 
2008، وقد بلغ الدخل قبل الفوائد واملصروفات 
األخرى في عام 2009 مبلغا قدره 124.5 مليون 
دوالر مقارنة مبا بلغه في عام 2008 والبالغ 

341.4 مليون دوالر.
وفي تعليق له على نتائج البنك قال رئيس 
مجلس اإلدارة فيصل العيار: بعد احلصول 
على املوافقة الالزمة من اجلهات التنظيمية 
س����وف يقوم مجلس ادارة البنك بالتوصية 
بدفع حصص ارباح نقدية على ان يتم اقرارها 

من اجلمعية العمومية للبنك، وسوف يصدر 
االعالن املناسب عن حصص االرباح النقدية 
لعام 2009 الى سوق البحرين لألوراق املالية 
وسوق الكويت لألوراق املالية حاملا يصدر 

قرار في هذا اخلصوص.
ومن اجلدير بالذكر ان البنك قد حقق ربحا 
صافيا قدره 1.9 مليون دوالر في الربع الرابع 
من عام 2009 مقابل خسارة قدرها 141.6 مليون 

دوالر في الفترة نفسها من العام 2008.
وقد بلغت املوج����ودات اإلجمالية للبنك 
في 31 ديس����مبر 2009 مبلغا قدره 2.4 مليار 
دوالر مقارنة مببلغ قدره 2.9 مليار دوالر في 
نهاية عام 2008 وقد بلغ معدل كفاية رأسمال 
البنك في نهاية ديسمبر 2009 نسبة قدرها 

14.5% مقارنة باحلد األدنى املقرر من اجلهات 
التنظيمية والبالغ %12.5.

من جهة اخرى، منحت مؤسسة موديز في 
شهر فبراير 2010 تصنيفا ائتمانيا استثماريا 
مبعدل Baa3 وذلك لبرنامج السندات األوروبية 
املتوسطة األجل EMTN الذي ينفذه بنك اخلليج 

املتحد والبالغ مليار دوالر.
أن بنك اخلليج املتحد يعتمد عليها قاعدة 
قوية ومنوعة من االصول حققت له معدال طيبا 
من الربحية مستدركا أن لدى البنك استراتيجية 
تقوم عل����ى احملافظة على مع����دل قوي من 
الس����يولة وقاعدة من االسهم ونتيجة لذلك 
جنحنا في اخلروج من املصاعب والتحديات 
القطاع املصرفي االستثماري  التي يواجهها 

العاملي حاليا بصورة أقوى.
اجلدير بالذكر ان بنك اخلليج املتحد هو 
شركة مصرفية اس����تثمارية تابعة لشركة 
مش����اريع الكويت القابضة )كيبكو( تتولى 
إدارة شبكة إقليمية من الشركات املصرفية 

االستثمارية وشركات ادارة االصول.
ويعد بنك اخلليج املتحد الذراع املصرفية 
االستثمارية لشركة مشاريع الكويت )القابضة(، 
ويدير ش����بكة إقليمية من ش����ركات االعمال 
املصرفية االستثمارية وإدارة االصول، وتشمل 
االستثمارات اخلاصة بالبنك اصوال عقارية، 
واس����تثمارات في ش����ركات امللكية اخلاصة 
واملنتجات املشتركة واالوراق املالية املسعرة. 
وكما في ديس����مبر 2009، جتاوزت االصول 

امل����دارة من قبل البن����ك 7.2 مليارات دوالر. 
وتضم محفظة الش����ركات الرئيسية التابعة 
والزميلة لبنك اخلليح املتحد كال من: شركة 
الضيافة لالستثمار، شركة الشرق للوساطة 
املالية، شركة مشاريع الكويت االستثمارية 
إلدارة )كامكو(، شركة منافع لالستثمار، شركة 
ملينيوم برايفيت ايكويتي، شركة شمال افريقيا 
القابضة، شركة رويال كابيتال، بنك سورية 
واخلليج، بنك تونس العاملي، شركة يونايتد 
نتووركس )سابقا شركة الكابالت(، شركة بنك 
اخلليج املتحد لالوراق املالية، شركة اخلليج 
املتحدة للخدمات املالية � شمال افريقيا، الشركة 
املتحدة للرعاية الصحية، وشركة الصناعات 

املتحدة وشركة العقارات املتحدة.

يعتمد على قاعدة قوية ومتنوعة من األصول 

فيصل العيار

 »االستثمارات الوطنية«: استمرار عوامل
الدفع اإليجابية يعزز صعود السوق في مارس

»غلف إنفست«: المؤشر السعري يواجه مقاومة عند 7500 نقطة
ذكر تقرير ش��ركة غلف انفست الشهرى أن 
سوق الكويت لألوراق املالية شهد ارتفاعا في 
جميع مؤشراته الرئيسية خالل شهر فبراير فقد 
شهد املؤشر السعري ارتفاعا بواقع 353.5 نقطة وبنسبة 
5%، كما شهد املؤش��ر الوزني ارتفاعا بواقع 50.58 نقطة 
وبنسبة 14%، وش��هد املؤشران السعري والوزني ارتفاعا 
بنس��بة 5.3%، و10.21% على التوالي منذ بداية السنة حيث 
أقفل املؤشر عند 7.378.8 نقطة. وذلك لعدة عوامل أهمها، 
إقرار كل من قانون هيئة سوق املال وقانون خطة التنمية 
من قبل مجلس األمة في مداولته الثانية مما أدى إلى تفاؤل 
املس��تثمرين بجدية مجلس األمة واحلكومة في اإلصالح 
االقتصادي وعودة التعاون بني السلطتني. كما كان إلعالن 

أرباح البنوك األثر اإليجابي على السوق حيث أعلن البنك 
الوطني عن أرباح بلغ��ت 265.2 مليون دينار بربحية 92 
فلسا للسهم، وإعالن بيتك عن حتقيق أرباح بلغت 118.74 
مليون دينار بربحية 52 فلسا للسهم بعد أخذ املخصصات. 
باالضافة إلى التفاؤل بسبب تخفيض البنك املركزي لسعر 
خصم الفائدة بواقع 50 نقطة أساس من 3% إلى 2.5% وأدى 
إلى ارتفاع مؤش��رات السوق الرئيسية. وكان التقرير قد 
ذكر في حتليله الفني السابق لسوق الكويت لألوراق املالية 
أن املؤشر يجب عليه أن يتجاوز نقطة املقاومة األولى عند 
7.500 نقطة ومن ثم نقطة املقاومة الثانية عند 7.650 نقطة 
ليستمر باالرتفاع وليتجاوز االجتاه التنازلي الرئيسي مع 
ضرورة اس��تمرار ارتفاع القي��م والكميات املتداولة، وان 

لم يحصل ذلك فمن املمكن نزول املؤشر إلى نقطة الدعم 
األولى عند  7.345 نقطة ومن ثم نقطة الدعم الثانية 7.260 
نقطة. وبالفعل فقد عجز املؤشر عن جتاوز نقطة املقاومة 
األولى واالجتاه التنازلي بسبب انخفاض القيم والكميات 
املتداولة خالل األس��بوع ليقفل عن��د 7.378.8 نقطة. أما 
بالنس��بة لتحليله للفترة املقبلة، فتوقع أن املؤش��ر يجب 
عليه أن يتجاوز نقطة املقاومة األولى عند 7.500 نقطة ومن 
ثم نقطة املقاومة الثانية عند 7.650 نقطة ليتجاوز االجتاه 
التنازلي مع ضرورة ارتفاع القيم والكميات املتداولة، وان 
لم يحصل ذلك فمن املمكن نزول املؤشر إلى نقطة الدعم 
األولى عند 7.345 نقطة ومن ثم نقطة الدعم الثانية 7.260 

.)GAPS( نقطة ويغلق الفجوات السعرية

التقرير  أوض���ح 
الشهري الصادر 
ش���رك��ة  ع����ن 
االس���تثمارات الوطنية عن سوق 
الكويت لألوراق املالية أن السوق 
انهى تعامالته للش���هر الثاني من 
ع���ام 2010 على ارتف���اع في اداء 
مؤشراته وذلك بقياسه مع اقفال 
ش���هر يناير املاضي حيث حققت 
املؤشرات العامة )NIC50 � السعري � 
الوزني( مكاسب بنسب بلغت %19.9 
و5.0% و13.5% على التوالي وكذلك 
األمر بالنسبة للمتغيرات العامة 
)املعدل اليوم���ي للقيمة املتداولة 
� عدد الصفق���ات � كميتها( والتي 
حققت ارتفاعا بنسب بلغت %53 
و20% و2% على التوالي، هذا وبلغ 
املتوسط اليومي للقيمة املتداولة 
92 مليون دينار خالل شهر فبراير 
مقابل 60 مليونا لشهر يناير من 
عام 2010. وقال التقرير ان تعامالت 
السوق شهدت حراكا واسعا خالل 
ش���هر فبراير حققت فيها مختلف 
املؤشرات نتائج قياسية وذلك تفاعال 
مع عوامل الدفع التي اعطته زخما 
طال معظم القطاعات، والتي يبدو 
انها � عوامل الزخم � سوف حتكم 
منط تعامالت الش���هر القادم وهو 
خامتة الرب���ع األول وقبلته للعام 
2010 بأكمله، وبالتالي فإن سيرها 
بصورة إيجابية امر كفيل بتعزيز 
مكاسب السوق خالل املرحلة املقبلة 
وهو ما تنس���حب آثاره على أداء 

كسر من خاللها املؤشر العام حاجز 
7.400 نقطة والذي لم يصل إليه منذ 
اكتوبر لعام 2009 كما بلغت القيمة 
املتداولة في احد ايامه قمتها عند 
مستوى 167 مليون دينار وذلك على 
اثر اعالن شركة االتصاالت املتنقلة � 
زين عن موافقة مجلس ادارتها لبيع 
وحدتها االفريقية )عدا الس���ودان 
واملغرب( وذلك بناء على العرض 
املقدم لها من قبل شركة بهارتي ارتل 
ملتد بقيمة تبلغ 10.7 مليارات دوالر 
وهي تفوق نسبة 10% من إجمالي 
القيمة الرأسمالية لسوق الكويت 
لألوراق املالية كما في نهاية ديسمبر 
لعام 2009. وأشار التقرير الى ان 
مؤش���ر NIC50 أقفل بنهاية تداول 
شهر فبراير عند مستوى 4.728.3 
نقطة بارتف���اع قدره 753.4 نقطة 
وما نس���بته 19.0% مقارنة بإقفال 
شهر يناير 2010 والبالغ 3.974.9 
نقطة، وارتفاع قدره 556.6 نقطة 
وما نس���بته 13.3% عن نهاية عام 
2009 وقد استحوذت اسهم مؤشر 
NIC50 على 78.6% من إجمالي قيمة 
األسهم املتداولة في السوق خالل 
ش���هر فبراير 2010. وأقفل املؤشر 
الس���عري للس���وق عند مستوى 
7.378.8 نقطة بارتفاع قدره 353.5 
نقطة وما نسبته 5.0% مقارنة بإقفال 
شهر يناير 2010 والبالغ 7.025.3 
نقطة وارتفاع قدره 373.5 نقطة 
وما نس���بته 5.3% عن نهاية عام 
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الفترة املتبقية من العام. وجدير 
بالذكر ان ذلك الزخم والذي حتقق 
على أثره عائد يفوق 10% منذ بداية 
العام بالنس���بة للمؤشر املوزون 
كان قد اختزل خالل االس���بوعني 
الواقعني في منتصف شهر فبراير، 
إذ سيطرت عمليات جني االرباح 
في االسبوع االول منه وذلك بعد 
ورود انباء متفرقة ابرزها ما يتعلق 
بالتقارير التي تشير الى تصعيد 
جيوسياس���ي مقبل على املنطقة، 
وكذلك في االس���بوع األخير الذي 
اقتصرت تعامالته على اربعة ايام 
من التداول والذي شهدنا من خالله 
اداء مختلطا سيطرت عليه عمليات 
جني ارباح مستحقة طالت معظم 
القطاعات واملجاميع االستثمارية 
بالنظر الى االرباح احملققة خالل 
فترة قياس���ية وكذلك بخصوص 

ورود بعض احملركات حول عمليات 
استحواذ لشركات ومن ثم نفيها، 
ناهيك عن فترة توقف السوق اثناء 
العطلة الرس���مية وما يصاحبها 
من توجه للتس���ييل حتسبا ألي 

مستجدات قد حتصل خاللها.
فيما شهدت تداوالت الشهر عدة 
أحداث اثرت على مجرياته سوف 
نقوم بسردها حس���ب تسلسلها 
الزمني، أوله���ا التفاعل مع إعالن 
بنك الكوي���ت الوطني عن نتائج 
قياس���ية الرباحه ع���ن عام 2009 
حقق من خالله���ا منوا في صافي 
ارباحه بنسبة بلغت 4% وقد جاء 
ذلك االعالن مبثابة صدمة ايجابية 
للس���وق وكذلك في اع���الن بيت 
التمويل الكويتي بعدها عن ارباحه 
لنفس الفترة متبعها بتصريح بعدم 
حاجته الى زيادة رأس���ماله حيث 

بلغ معدل كفاية رأس مال املصرف 
15.27%، ثم اقرار مجلس إدارة البنك 
املركزي تخفيض سعر اخلصم بواقع 
50 نقط���ة، ليصل إلى معدل %2.5 
وذلك بعد اجنالء مخاوف الضغوط 
التضخمية وهو ما ادى الى تركز 
عمليات الشراء على االسهم الثقيلة 
مثل الوطني وبيتك وزين ومجموعة 
الصناعات واجيلتي، علما بأن االثر 
املادي لتخفيض سعر اخلصم ليس 
حلظيا وامنا يتطلب وقتا ريثما تبدأ 
السيولة بالتدفق سواء عن طريق 
كسر الودائع املالية وحتويلها الى 
السوق امال بتحقيق عوائد أفضل 
او من خالل التقدم للحصول على 
تس���هيالت ائتمانية واالستفادة 
من اسعارها املتدنية، وحتى جاء 
االس���بوع الثالث من الشهر الذي 
افتتح على ارتفاعات غير مسبوقة 

أبرزها أرباح »الوطني« و»بيتك« وانخفاض سعر الخصم وصفقة زين

نسب القيم والكميات المتداولة خالل الشهر
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البنوك االستثمار التأمين العقار الصناعة

الكميةالقيمة
الخدمات األغذية غير كويتي

 9 بنوك تعكف على ترتيب قرض جماعي
بقيمة تتراوح بين 9 و10 مليارات دوالر لـ »بهارتي«

 تعكف مجموعة من البنوك، قد يصل عددها 
إلى تسعة بنوك، على ترتيب قرض جماعي قصير 
األجل بقيم����ة تتراوح بني 9 و10 مليارات دوالر 
بهدف مس����اعدة شركة »بهارتي أيرتل« الهندية 
في متويل ش����راء أصول إفريقية تابعة لشركة 
االتص����االت املتنقلة )زين( الكويتية، حس����بما 
أوردت نشرة »داو جونز« نقال عن مصدر مطلع 

بالصفقة.
 ويقول مصدر مصرفي إنه في حالة عدم حتقيق 
القرض أهدافه فإن مستشاري الشركة الهندية، 
وهما »باركليز كابيتال« و»ستاندرد شارترد«، 
أبديا التزامهما بتوفير 5 مليارات دوالر لكل واحد 

منهما لتمويل صفقة الشراء املعنية.
 وتش����مل قائمة البنوك املشاركة في ترتيب 
القرض البنكني املذكورين أعاله ومعظم البنوك 
التي شاركت في متويل صفقة االندماج الفاشلة 
لش����ركة »بهارتي« م����ع مجموع����ة »إم تي إن« 
اجلنوبية أفريقية في العام املاضي ومنها مجموعة 
»أستراليا ونيوزيلندا املصرفية« وبنك »طوكيو- 
متسوبيش����ي« و»س����يتي غروب« و»بي إن بي 
باريبا« وبنك »ستيت بانك أوف إنديا« الهندي. 

حسب املصدر، ولم يتوافر أي تعليق من شركة 
»بهارتي« الهندية، ونقال عن رويترز فإن رئيس 
مجلس إدارة ستيت بنك أوف انديا اس.بي.آي و.ب 
بهات على هامش مؤمتر التكنولوجيا املصرفية 
قال ان البنك يجري محادثات مع »بهارتي إيرتل« 
بشأن متويل استحواذها على شركة االتصاالت 

األفريقية التابعة لشركة زين.
 وكان تقرير صحافي نقل مؤخرا عن رئيس 
مجلس إدارة ش����ركة »بهارتي أيرتل« قوله إن 
األمر سيتضح بشأن متويل عرضها لشراء أصول 
إفريقية لش����ركة »زين« خالل األسبوع احلالي، 
وأضاف التقرير أن ع����ددا من البنوك الكويتية 
بينها بنك إس����المي، جتري مفاوضات لتمويل 
صفقة الشراء بقيمة 9 مليارات دوالر إضافة إلى 
1.7 مليار دوالر قيمة ديون مس����جلة في دفاتر 

زين إفريقيا.
وكانت ش����ركة »زين« الكويتية قد تلقت في 
منتصف شهر فبراير اجلاري عرضا رسميا من 
ش����ركة »بهارتي« الهندية لشراء معظم أصول 
املجموعة في الق����ارة االفريقية بقيمة إجمالية 

تصل إلى 10.7 مليارات دوالر.

»باركليز كابيتال« و»ستاندارد شارترد« التزما بتمويل 5 مليارات دوالر لكل منهما 

داو جونز: رفعت شركة »نومورا« السعر املستهدف لسهم »زين« 
.Neutral من 1.11 دينار إلى 1.34 دينار وأبقت على تصنيف

وقالت الشركة ان »زين« شاركت في العديد من املشاورات العام 
الفائ���ت، إال ان الصفقة املقترحة مع »بهارتي« متلك فرصا أكبر ألن 

تتحقق من جميع االتفاقات التي نوقشت حتى اآلن.
وجت���ري »زين« محادثات حصرية م���ع »بهارتي« الهندية لبيع 

معظم أصولها في افريقيا.
وقال���ت »نومورا« انه نتيجة لذلك، م���ن املرجح ان تؤثر القيمة 

املعتدلة لهذا االتفاق بشكل كبير على سعر السهم.
وأش���ارت الش���ركة إلى ان مضاعف اخلروج يبدو مرتفعا عند 
10.7 م���رات من أرباح 2009 املقدرة قبل خص���م الفوائد والضريبة 
واالس���تهالك وإطفاء الدين وسيؤدي على األرجح إلى توزيع مبلغ 

أكبر على املساهمني في 2010.

»نومورا« ترفع سعر سهم »زين«
من 1.11 دينار إلى 1.34 دينار

»زين ـ السعودية« تنجح في رفع إيراداتها 
إلى 3 مليارات ريال عن 2009

يو.بي.آي: أعلنت ش����ركة زين السعودية ثالث 
مشغل للهاتف النقال في اململكة جناحها في رفع حجم 
إيرادات العام املاضي 2009 ليصل إلى 3.004 مليارات 
ريال مقارنة ب� 505 مليون ريال للفترة املماثلة من 

العام السابق2008 بارتفاع بلغ %95.
وأوضحت الش����ركة في بيان صحافي أمس أن 
نتائجها املالية للس����نة املاضية كشفت عن حتقيق 
نسبة منو كبيرة في إجمالي الربحية جتاوزت %5000 
بإجمال����ي ربحية بلغ 877 مليون ري����ال مقارنة ب� 
16 مليون ري����ال فقط حققتها الش����ركة في الفترة 
املماثلة من عام 2008 موضحة أن اإليرادات املسجلة 
هي فقط لفترة األربعة أش����هر من 2008 والتي تلت 
تدشني الشركة ألعمالها التجارية بينما املصروفات 
املسجلة هي لفترة الثمانية عشر شهرا مبا فيها فترة 
ما قبل التش����غيل. وقال رئي����س مجلس إدارة زين 
السعودية األمير حسام بن سعود بن عبدالعزيز في 
تصريح له أمس ان النتائج املالية للشركة كشفت 
عن حتقيق مس����تويات إيجابي����ة جديدة في حجم 
اإليرادات وإجمالي الربحية األمر الذي يعكس مدى 
متكن الشركة من بناء مركزها االستثماري في قطاع 
االتصاالت املتنقلة باململكة في عامها التشغيلي األول 
والذي جنحت الش����ركة خالله في شق طريقها في 
السوق الس����عودي. وأشار إلى أن جتاوز اإليرادات 
حلاجز 3 مليارات ريال في السنة التشغيلية األولى 
مؤشر إيجابي لسالمة وصحة بناء القاعدة األساسية 
للشركة داخل اململكة وحصول الشركة على حصة 

فاقت التوقعات بالرغم من احتدام املنافسة. وأكد أن 
الشركة جنحت خالل العام املاضي في حتقيق حزمة 
من النجاحات املختلفة على رأسها تخطي حصتها 
السوقية 18% من حجم سوق االتصاالت املتنقلة في 
اململكة وجتاوز عدد عمالئها 6 ماليني بعد مرور 16 
شهرا فقط من انطالق أعمالها التجارية، الفتا النظر 
إلى أن الش����ركة خالل العام املاضي اس����تطاعت أن 
تكسب ثقة القطاع البنكي في تعزيز متويل عملياتها 
التشغيلية بعد توقيعها عقد مرابحة مع مجموعة 
من البنوك احمللية والدولية بقيمة 2.6 دوالر أي ما 
يعادل 9.75 مليارات ريال. من جانبه اعلن العضو 
املنتدب الرئيس التنفيذي لشركة زين السعودية سعد 
البراك أن النتائج املالية لعام 2009 سجلت ارتفاعا 
في حجم اخلس����ارة التشغيلية بنسبة 45% لتصل 
إلى2.467 مليون ريال مقارنة بالفترة من 12 مارس 
وحتى 31 ديسمبر 2008 والتي بلغت 1.700 مليون 
ريال كما ان صافي اخلسارة للسنة بلغ 3.009 ماليني 
ريال مقارنة بالفترة من 12 مارس وحتى31 ديسمبر 
2008 والتي بلغت 2.278 مليون ريال. وعلى صعيد 
التوقعات واألهداف املستقبلية للشركة كشف البراك 
عن استهداف الشركة لتحقيق قفزة بأكثر من %80 
في اإلي����رادات بنهاية العام احلالي 2010 إلى جانب 
توسيع قاعدة العمالء لتتجاوز سبعة ماليني ونصف 
امللي����ون عميل بنهاية العام، في إش����ارات صريحة 
لعزم الشركة الدخول في حتد جديد ضمن معترك 

املنافسة احملتدمة في السوق السعودي.

تقــرير


