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عمر راشد
علمت »األنباء« من مصادرها ان إدارة الشركات املساهمة 
في وزارة التجارة والصناعة تقوم حاليا بالتنسيق مع اإلدارة 
القانونية بال���وزارة للبدء في اإلجراءات القانونية لتصفية 
ما بني 30 و32 شركة غير مدرجة وذلك لعدم تقدمي بياناتها 
املالية التي تدل على قيامها مبمارسة نشاطها وفق التراخيص 
املمنوحة لها من الوزارة، مش���يرة ال���ى ان الوزارة خاطبت 

تلك الشركات عبر وسائل اإلعالم املقروءة خالل األسبوعني 
املاضيني ملراجعتها وتقدمي تلك البيانات. وأفادت املصادر بأن 
تلك الشركات لم تراجع إدارة الشركات بالوزارة في املواعيد 
احملددة لها ولم تقم بتقدمي أي بيانات مالية تفيد بأنها تعمل 
وفق التراخيص املمنوحة لها. ولفتت إلى ان إدارة الشركات 
املساهمة بالوزارة تسعى لالنتهاء من مخاطبة تلك الشركات 

ببدء إجراءات التصفية األسبوع املقبل على أقصى تقدير.

»التجارة« تنتهي من اإلجراءات القانونية لتصفية 32 شركة »غير مدرجة« األسبوع المقبل

»زين« تحقق أرباحاً قياسية بقيمة 975.6 مليون دينار عن التسعة أشهر

وذلك من خالل توسعة شبكتها في 
املناطق الشمالية، والتي من املتوقع 
االنتهاء منها ف����ي الربع األول من 

العام املقبل.
ولفت بالقول: »كما اس����تطاعت 
عملي����ات املجموع����ة ف����ي اململكة 
الس����عودية أن حتقق أرباحا على 
مس����توى الربح قبل خصم الفوائد 
والضرائب واإلهالكات خالل الفترة 
األداء  املاضي����ة، وهو ما يعك����س 
االستثنائي لعملياتها مقارنة بالفترة 
الزمني����ة لبدء نش����اطها التجاري، 
وجناحها في رف����ع قاعدة عمالئها 

إلى أكثر من 7 ماليني مشترك«.
وكشف بن سالمة أن املجموعة 
حققت نسب منو كبيرة في السوق 
السوداني، وخصوصا مع التوسعات 
التي تنفذها مؤخرا، مبينا أن الشركة 
حافظت على موقعها الريادي رغم 
املنافسة الش����ديدة ورفعت قاعدة 
عمالئها إل����ى أكثر م����ن 10 ماليني 
مشترك.  وأفاد بأن عمليات املجموعة 
في اململكة األردنية تس����تعد لقفزة 
كبيرة مع بدايات العام املقبل 2011، 
وذلك مع التشغيل التجاري لشبكتها 
 3G) HSDPA) وف����ق تكنولوجي����ا
مبينا أن هذه اخلطوة ستعزز من 
املكانة الرائدة التي حتتلها زين في 
األردن. وأكد بن س����المة أن األداء 
العام لشركات املجموعة مشجع وفي 
تطور مستمر، مشيرا إلى أن النمو 
املؤثر في عدد العمالء وحجم العوائد 
املتنامي في هذه األسواق، مع احلفاظ 
على حصة املجموعة السوقية في 
الكويت والبحرين، يضع شركة زين 
على الطريق الصحيح نحو حتقيق 

أهدافها للمرحلة املقبلة.

مرونة أكبر في التعامل مع املتغيرات 
والتحديات اجلديدة«. وأشار إلى أن 
املركز املالي القوي الذي تتمتع به 
زين وانخفاض نسبة الدين أعطاها 
ميزة تنافسية أفضل في احملافظة 
على املكانة الرائدة في هذه الصناعة 
املتط����ورة، ومن ثم تعزيز وتنمية 
الرئيسية.  عملياتها في أس����واقها 
وذكر بن س����المة أن مجموعة زين 
تس����عى إلى تقدمي أحدث التقنيات 
واخلدمات ذات اجلودة العالية آخذة 
في ع����ني االعتبار كاف����ة اخليارات 
املتاحة أمامها، واالستفادة من فرص 
النم����و الكبيرة التي مازالت تتمتع 
بها بعض األسواق التي تقدم فيها 
خدماتها. وبنينّ ان: »هناك فرص منو 
كبيرة لعمليات املجموعة في أسواق 
العراق والس����عودية والسودان«، 
مشيرا إلى أن زين بدأت في تنفيذ 
خطة منو طموحة في العراق مؤخرا 

حدة املنافسة في أسواقها الرئيسية، 
القياس����ي لش����ركات  إال أن األداء 
املجموعة تغلب على هذه التحديات، 
وكلنا ثقة في الرؤية التي تعمل من 
خالله����ا اإلدارة التنفيذية وقدرتها 
على حتقيق أهداف هذه املرحلة، مبا 

يحافظ على حقوق املساهمني«.
ومن جهته، قال الرئيس التنفيذي 
في املجموعة نبيل بن سالمة: »لقد 
الفترة استمرار تفوق  شهدت هذه 
عمليات املجموعة في أسواقها، فهي 
مازالت في املرتبة األولى في جميع 
أسواقها في منطقة الشرق األوسط 
ما عدا سوق اململكة السعودية، إال أن 
األخيرة تشهد يوما بعد يوم تطورا 
ملحوظا في عملياتها«. وأوضح ان: 
التي أجرتها  »التغييرات اجلذرية 
املجموعة على عملياتها التشغيلية 
والتجارية وما تبعها من إجراءات في 
إعادة الهيكلة شاملة، منح املجموعة 

الفترة املش����ابهة من العام املاضي 
والتي بلغت 456.96 مليون دينار 

(1.582 مليار دوالر(.
وأفاد بانه: »مع استمرار تعزيز 
املجموعة لعملياتها في أس����واقها 
احلالية استطاعت أن ترفع قاعدة 
عمالئها بنسبة 25% ليصل إجمالي 
عدد املشتركني إلى 35.275 مليون 
مشترك«. وأشار إلى أن هذه املؤشرات 
املمتازة انعكست على حجم حقوق 
املساهمني، مش����يرا إلى أن حقوق 
املساهمني حتى نهاية سبتمبر املاضي 
ارتفعت بنسبة 9.3% تقريبا، لتصل 
إلى 9.26 مليارات دوالر مقارنة مع 
الفترة املماثلة من العام املاضي من 
العام 2009 والتي بلغت فيها 8.47 
مليارات دوالر. وأشار بالقول: »تعبر 
مجموعة زين هذه الفترة املفصلية 
بنجاح كبير، فبرغم استمرار تهديدات 
األزمة االقتصادية العاملية واشتداد 

أعلنت مجموعة زين أنها حققت 
أرباحا صافية بقيمة 975.637 مليون 
دينار (3.365 مليارات دوالر( وذلك 
عن فترة التسعة أشهر املاضية من 
العام احلالي، بنسبة ارتفاع بلغت 
411% عن الفت����رة املماثلة من العام 
املاضي. وذكرت املجموعة في بيان 
صحافي أن ربحية السهم عن هذه 
الفترة بلغت 252 فلسا (87 سنتا( 
مقارنة بربحية 49 فلسا (17 سنتا( 
للسهم عن فترة التسعة أشهر من 

العام املاضي.
 وق����ال رئي����س مجل����س إدارة 
مجموع����ة زي����ن أس����عد البنوان: 
»ش����هدت عمليات املجموعة منوا 
مش����جعا خالل فترة الربع الثالث 
فقد قفزت مستويات الربحية بشكل 
كبير خالل هذه الفت����رة إلى 80.3 
مليون دين����ار (280 مليون دوالر( 
بنسبة ارتفاع بلغت 110% مقارنة مع 
38.4 مليون دينار من نفس الفترة 
من العام املاضي، وهذه األرباح في 
مجمله����ا تش����غيلي وتعكس مدى 
تأثير تركيز العمليات على منطقة 
الشرق األوسط«. وأوضح ان: »األداء 
العام لشركات املجموعة في تطور 
مستمر مع هذه اإلستراتيجية، فقد 
بلغ إجمالي اإليرادات املجمعة 1.009 
مليار دينار (3.504 مليارات دوالر( 
بنسبة ارتفاع بلغت 8% مقارنة مع 
الفترة املماثلة من العام املاضي والتي 
بلغت 932.606 مليون دينار (3.232 

مليارات دوالر(.
وكشف البنوان أن األرباح قبل 
خصم الضرائب والفوائد واإلهالكات 
بلغت 447.59 مليون دينار (1.553  
مليار دوالر(، بانخفاض بلغ 2% عن 

المجموعة تحقق إيرادات مجمعة بقيمة 1.009 مليار دينار

نبيل بن سالمة
د.سعد البراك األمير د.حسام بن سعود بن عبدالعزيز

أسعد البنوان

ارتفاع أرباح »زين السعودية« بأكثر من %193 
لتتجاوز  712 مليون ريال

كشفت ش��ركة »زين الس��عودية« عن وصولها 
إلى س��قف جديد في حجم اإلي��رادات، وجناحها في 
تقليص اخلس��ائر التشغيلية بش��كل فاق التوقعات، 
وأوضحت الش��ركة ف��ي بيان صحاف��ي أن نتائجها 
املالية عن فترة الربع الثالث من الس��نة املالية احلالية 
2010 أظهرت نس��بة منو مرتفعة في حجم اإليرادات 
بنح��و 101% لتص��ل إلى أكثر م��ن 1662 مليون ريال 
مقارنة ب��� 825 مليون ريال للفترة املماثلة من العام 
املاضي 2009، كما أظهرت النتائج حتقيق نسبة منو 
كبي��رة في إجمالي الربح الذي قف��ز بأكثر من %193 
بعد أن جتاوز 712 مليون ريال مقارنة ب� 243 مليون 
للربع املماثل من العام الس��ابق، مبينة أن اخلس��ارة 
التشغيلية س��جلت انخفاضا بأكثر من 65% حيث لم 
تتجاوز 235 مليون ريال مقارنة ب� 668 مليون ريال 

للفترة نفسها من العام املاضي 2009م.
وبه��ذه املناس��بة أك��د رئي��س مجل��س إدارة 
»زي��ن الس��عودية« األمير د.حس��ام بن س��عود بن 
عبدالعزي��ز، أن النتائج املالي��ة للربع الثالث من العام 
احلال��ي 2010م تعتب��ر محط��ة جديدة في مس��يرة 
جناح الش��ركة ومواصلة تألقها، وتعكس مدى قدرة 
الش��ركة وكفاءتها في التقدم واس��تمرارية الصعود 

والوص��ول إلى قمم جديدة. من جهت��ه، أكد العضو 
املنتدب والرئيس التنفيذي لشركة »زين السعودية« 
د.سعد البراك أن النتائج املالية للربع الثالث من العام 
احلالي 2010 تؤكد � وبكل جالء � ما يصاحب مسيرة 
»زين السعودية« من تطور وتقدم ومنو مطرد، وقال 
إن الش��ركة خالل الرب��ع الثالث م��ن 2010 واصلت 
إجنازاتها املتتالية، حيث جنحت »زين السعودية« في 
رفع حجم إجراء املكاملات واس��تهالك خدمات النطاق 
العريض )البرودباند( داخل ش��بكتها اخلاصة بشكل 
كبير، وتخفيض تكلفة التجوال احمللي مبا أسهم في 
انخفاض صافي اخلس��ارة بأكثر م��ن 34% حيث لم 
يتجاوز 544 مليون ريال مقارنة ب� 820 مليون ريال 
للفترة املماثلة من العام الس��ابق 2009، باإلضافة إلى 
منو هامش الربح اإلجمالي بشكل مستمر ليصل إلى 
43% مقارنة ب� 29% للفترة املماثلة من العام السابق.

وحول تطلعات الش��ركة للمرحلة املقبلة، كشف 
البراك عن أن زين الس��عودية تس��تهدف الوصول 
إل��ى 10 ماليني عمي��ل، ورفع إيراداته��ا ألكثر من 8 
مليارات ريال، وحتقي��ق 1.5 مليار ريال أرباحا قبل 
خصم تكاليف قرض املرابحة والضرائب واإلهالكات 

)EBITDA( مع نهاية العام 2011.

البنوان: حقوق المساهمين ارتفعت بنسبة 9.3% وبلغت 9.26 مليارات دوالر حتى نهاية سبتمبر الماضي
بن سالمة: »زين« تواصل تعزيز عملياتها بنجاح في أسواقها في الشرق األوسط


