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186 مليون دوالر أرباحها عن الربع الثالث..و»زين السودان« والعراق والبحرين نحو مستويات منو جديدة وتطور نوعي في السعودية

»زين« حتقق أرباحاً صافية بقيمة 584 مليون دوالر في 9 أشهر و3.3 مليارات دوالر إيراداتها
عمالء زين العراق في فترة الربع 
الثالث بنسبة 8% لتصل إلى 14.5 
مليون عميل مقارنة مع الفترة 

املشابهة من العام املاضي.
وفي مملكة األردنية كشف 
جيجنهامي����ر أن عمليات زين 
األردن مازالت حتتفظ مبوقع 
الصدارة رغم املنافسة الشديدة 
التي تتس����م بها هذه الس����وق 
املتطورة، مشيرا إلى أنه ورغم 
من زيادة تكاليف التشغيل جراء 
مضاعفة الضرائب اخلاصة على 
أجهزة الهواتف من 8% إلى %16 
وخط����وط االتصال )مس����بقة 
الدفع - مؤجلة الدفع( من %12 
إلى 24%، إال أن املؤشرات املالية 
للش����ركة مازالت حتافظ على 

مستوياتها.
واس����تعرض جيجنهامير 
عمليات زين في مملكة البحرين 
وقال »حققنا مس����تويات منو 
قياسية خالل هذه الفترة على 
مستوى قاعدة العمالء والتي 
ارتفعت بنسبة 29% لتصل إلى 
759 الف عميل مقارنة مع الفترة 

املشابهة من العام املاضي«.
وكش����ف بقول����ه »مملك����ة 
البحرين ومعها كل من الكويت 
واململكة الس����عودية من أولى 
الشركات التي استثمرت بكثافة 
 ،)LTE( في تقنيات اجليل الرابع
ومن ثم فإن عمليات املجموعة 
تعول كثيرا في اختراق نسب منو 
جديدة في البحرين في خدمات 
هذه التقنية التي تشهد مستويات 

منو كبيرة في املنطقة«.
وعل����ى جان����ب آخ����ر أكد 
جيجنهامير أن مجموعة زين 
مازالت تتبنى املزيد من املبادرات 
التي تساعدها في احلفاظ على 
وعدها بتوفي����ر أفضل جتربة 
اتصاالت لقاعدة عمالئها املنتشرة 
في منطقة الشرق األوسط وشمال 
أفريقيا، وه����ي في هذا االجتاه 
ستواصل مس����اعيها في عقد 
املزيد من االتفاقيات التجارية 
والتس����ويقية مع ش����ركائها 
االستراتيجيني في هذه الصناعة 
مبا يعزز بشكل كبير من منصة 

خدماتها ومنتجاتها.

أن شركة زين السودان حققت 
ايرادات بقيمة 848 مليون جنية 
سوداني خالل فترة الربع الثالث 
بنسبة منو بلغت 18% مقارنة مع 
الفترة املشابهة من العام املاضي، 
كما أنها حققت نسبة منو بلغت 
10% في حجم األرباح قبل خصم 
الضرائب والفوائد واإلهالكات 
حيث بلغت 320 مليون جنيه 

سوداني.
وفي الوقت الذي أعرب فيه 
جيجنهامير عن أمله أن تستقر 
األوضاع سياسيا واقتصاديا في 
هذه املنطقة، فإنه أبدى تفاؤال 
كبيرا أن يأتي الربع الرابع من 
الع����ام احلالي بتوقعات أفضل 
الس����تقرار العمل����ة وم����ن ثم 
االستفادة من األداء التشغيلي 
القوي لعمليات زين في السودان. 
وعن عملي����ات زين في العراق 
أوض����ح جيجنهامي����ر بقوله 
»عملياتنا في العراق تشهد نسب 
منو ملموسة فقد احرزنا تفوقا 
ملحوظا خالل هذه الفترة، وهو 
ما انعكس ايجابيا على مؤشراتها 
املالية، حيث س����جلت الشركة 
حتسنا في حجم اإليرادات عن 
فترة الرب����ع الثالث مقارنة مع 
الفترة املشابهة من العام املاضي، 
كما ارتفع حجم األرباح الصافية 
بنسبة 3% ليصل إلى 91 مليون 
دوالر، وذلك بالرغم من املنافسة 
الشديدة في السوق العراقية«.

ومضى ف����ي قوله »حتتفظ 
زين العراق باحلصة السوقية 
األكبر حت����ى اآلن، وهي تكثف 
من إجراءاتها في الوقت الراهن 
لالنتهاء من عملي����ة االكتتاب 
لإلدراج في سوق العراق لألوراق 
املالية - وذلك حسب متطلبات 
رخصة التشغيل - وهي اخلطوة 
التي عززته����ا مؤخرا باإلعالن 
عن تأس����يس ش����ركة اخلامت 

لالتصاالت«.
 وذكر ان الشركة استفادت 
كثيرا من مشاريع التوسعة التي 
تقوم بها في املناطق الشمالية، 
فقد منحتها هذه اخلطوة فرصة 
أكبر للوصول إلى شرائح جديدة 
من العمالء، فقد ارتفعت قاعدة 

التطوير والترقية.
وع����ن عملي����ات املجموعة 
في الكويت السوق الرئيسية 
ل�»زي����ن« ق����ال جيجنهامير » 
مازالت عملياتنا في الكويت متثل 
اهم الركائز الرئيسية لنا على 
مستوى خططنا االستراتيجية، 
فش����ركة زين الكويت ما زالت 
حترز تقدما جيدا رغم املنافسة 
الش����ديدة وحالة التشبع فوق 
الطبيعية، حي����ث وصل عدد 
العمالء ف����ي الكويت ما يقارب 

2.4 مليون عميل.
وتابع: »وفي اململكة العربية 
السعودية ش����رعت املجموعة 
في اتخاذ خطوات كبيرة نحو 
تعزيز كفاءة العمل على املستوى 
اإلداري والتشغيلي، فمع القيادة 
التنفيذية اجلديدة للشركة نتوقع 
منوا افضل لعملياتنا، فتقديراتنا 
تتوقع منوا جيدا خالل الفترة 

املقبلة«.
وأفاد بقوله »االمور تتجه 
نحو األفضل في اململكة وبدأنا 
نلمس حتس����نا على مستوى 
عملياتنا وهو ما عكسته نتائج 
الربع الثالث لعمليات الشركة 
مؤخرا، واآلن نش����عر بتطور 
نوعي في تعزيز قدراتنا املالية 

والتشغيلية«.
اجلدير بالذكر أن شركة زين 
السعودية قد أنهت اعادة جدولة 
عقد املرابحة بقيمة 2.3 مليار 
دوالر على املدى الطويل، وإعادة 
جدولة احد الديون بقيمة 600 
مليون دوالر، ومؤخرا وقعت 
عقدا مع وزارة املالية لتأجيل 
املستحقات احلكومية املستحقة 
على الش����ركة والتي تصل إلى 
800 مليون ريال سعودي في 
العام الواحد، لفترة سبع سنوات 
قادمة، وهو ما عزز من الوضع 

املالي للشركة مؤخرا.
وف����ي الس����ودان كش����ف 
جيجنهامير بقوله »نحقق نسب 
منو جيدة على مستوى مؤشراتنا 
املالية )بالعملة احمللية(، فتدهور 
العملة احمللي����ة مقابل الدوالر 
مازال يؤثر بش����كل كبير على 
نتائجنا املالية املجمعة، مبينا 

وكفاءة من حيث التكلفة«.
وأض����اف: » لدينا امكانات 
منو هائلة في أس����واقنا، ففي 
الوقت ال����ذي نحقق فيه املزيد 
من املكاسب نحو تعزيز حصص 
شركات املجموعة السوقية، فقد 
جنحنا في توجيه عملياتنا نحو 
مسارات تشغيلية جديدة، مثل 
مشروع كيبل الشرق األوسط 
وأوروبا، والذي س����يعمل على 
تلبية الطلب املتزايد على سعات 
اإلنترنت، وتغطية احتياجات 
عمالئنا في الكويت والسعودية 

والبحري «.
أن  جيجنهامي����ر  وب����نينّ 
املجموعة مازالت تواصل مسارها 
التصاعدي في منو خدمات نقل 
البيانات، وهو املجال الرئيسي 
ال����ذي ترك����ز علي����ه زين في 
الوقت احلالي، مش����يرا إلى أن 
هذا املجال احليوي ينمو منوا 
مطردا واملجموعة مستمرة في 
خططها لالستحواذ على اكبر 
نسبة منو فيه. وكشف أن حجم 
اإليرادات من قطاع خدمات نقل 
البيانات ارتفع خالل هذه الفترة 
بنسبة 22% مقارنة مع الفترة 
املشابهة من العام املاضي )وهو 
ما ميثل 13% من حجم اإليرادات 
املجمعة للمجموعة(، ويعكس 
هذا النمو جدوى االستثمارات 
الكبيرة التي جتريها زين على 
شبكاتها واستمرارها في أعمال 

في عني االعتبار كافة اخليارات 
املتاحة أمام عملياتها التشغيلية 
مبا يضمن له����ا حتقيق أعلى 
عوائ����د وربحي����ة ممكنة، فقد 
ب����ني أنها ف����ي املقابل حريصة 
على تفوق عملياتها في تقدمي 
أحدث التقنيات واخلدمات، وهو 
ما ترجمته مؤخ����را في تنفيذ 
توجهها االستراتيجي بالدخول 
في اخلدمات املوازية خلدماتها 
األساسية، وذلك بنجاحها في 
قيادة حتالف خليجي ملشروع 
كيبل الشرق األوسط وأوروبا 
)MEETS(، ومن قبله مشروع 

كيبل )آر سي إن(.
اجلدير بالذك����ر ان النتائج 
املالية ملجموعة زين عن فترة 
التسعة أشهر كشفت عن حتقيقها 
أرباحا صافية بقيمة 584 مليون 
دوالر، فيما بلغت اإليرادات 3.3 
ملي����ارات دوالر، بينما حققت 
أرباحا قبل خص����م الضرائب 
والفوائد واإلهالكات بقيمة 1.4 

مليار دوالر.
ومن ناحيت����ه قال الرئيس 
التنفيذي ف����ي مجموعة زين 
سكوت جيجنهامير »لقد شهدت 
فت����رة الربع الثالث اس����تمرار 
املجموعة ف����ي تنفيذ عملياتها 
اخلاص����ة بتطوي����ر اصوله����ا 
االساس����ية وتنمية مشاريعها 
التشغيلية، دون إغفال هدفها بأن 
تكون من أكثر املشغلني فعالية 

اإليرادات لفترة الربع الثالث، و17 
مليون دوالر على مستوى حجم 
األرباح قب����ل خصم الضرائب 
والفوائد واإلهالكات و7 ماليني 
دوالر على صافي الربحية عن 
نفس الفت����رة، بينما كلفها في 
الشهور التسعة من السنة املالية 
احلالية 388 مليون دوالر على 
مستوى اإليرادات و167 مليون 
دوالر على مستوى حجم األرباح 
قبل خصم الضرائب والفوائد 
واإلهالكات، و86 مليون دوالر 

على صافي الربحية.
وأكد البنوان: »نحرز تقدما 
ملحوظ����ا في تنمي����ة أعمالنا 
لالستفادة من نسب النمو الكبيرة 
في مجال نقل البيانات، فالبصمة 
اإلقليمي����ة الواس����عة والبنية 
التحتية املتين����ة ذات النطاق 
العريض، ومواردنا املتعددة، 
ستساعدنا في حتقيق أهدافنا 

االستراتيجية لهذه الفترة«.
وأش����ار إلى أن املركز املالي 
الق����وي للمجموعة يش����جعها 
اآلن على الدخول في مشاريع 
اس����تثمارية جديدة من شأنها 
حماي����ة خدماتها األساس����ية 
والدخ����ول في خدمات موازية، 
فهي ال تعاني من ضغوط تتعلق 
بحجم الديون أو أي التزامات 

مالية.
وإذ أوض����ح البن����وان أن 
مجموعة زين دائم����ا ما تأخذ 

أعلنت مجموع����ة زين عن 
حتقيقها أرباحا صافية بقيمة 
186 مليون دوالر بربحية للسهم 
بلغت 14 فلسا، وذلك عن فترة 
الربع الثالث من السنة املالية 

احلالية.
وأوضحت املجموعة في بيان 
صحافي أن أرباحها الصافية لم 
تعكس األداء التشغيلي القوي 
الذي حقق حتسنا ملموسا على 
مستوى عملياتها التشغيلية 
وحتديدا في أسواقها الرئيسية 
ع����ن ه����ذه الفت����رة، مبينة أن 
املؤشرات املالية لنتائجها املالية 
جاءت مشجعة في ظل التحديات 
واملنافسة الشديدة في أسواق 

املنطقة.
وقال رئيس مجلس اإلدارة 
أسعد احمد البنوان أن املجموعة 
حافظت على مس����توى حجم 
اإليرادات خالل فترة الربع الثالث، 
حي����ث بلغت 1.1 ملي����ار دوالر 
مقارنة مع إجمالي إيرادات بلغ 
1.1 مليار دوالر عن نفس الفترة 

املشابهة من العام 2012.
وأضاف البن����وان أن حجم 
األرباح قب����ل خصم الضرائب 
والفوائ����د واإلهالكات عن هذه 
الفترة بل����غ 471 مليون دوالر 
مقارنة م����ع 492 مليون دوالر 
عن فترة الربع الثالث من العام 
املاضي، فيما بلغت قاعدة العمالء 
44.3 مليون عميل فعال، بنسبة 
ارتفاع بلغت 7% مقارنة مع فترة 

الربع الثالث من العام 2012.
واضاف: » في الوقت الذي 
اكتسبت فيه املجموعة مجاالت 
من����و جدي����دة على مس����توى 
عملياتها، فإن املؤشرات املالية 
الرئيسية مازالت تواجه ضغطا 
شديدا من إعادة تقييم العمالت 
األجنبية، وال����ذي كلفها 21.4 
مليون دوالر على مستوى صافي 
الربح خالل فترة الربع الثالث 
»53.7 ملي����ون دوالر عن فترة 

الشهور التسعة«.
 وأوضح بقول����ه: »كما أن 
التقلب احلاد في سعر صرف 
العم����الت كل����ف املجموعة 41 
مليون دوالر على مستوى حجم 

 سكوت جيجنهاميرأسعد البنوان

املزيد من  العاملي����ة لتوفي����ر 
السهولة والراحة لهم.

وتشهد خدمة »هال وطني« 
إقباال كبيرا ما يعكس املرونة 
التي تتمي����ز بها هذه اخلدمة، 
وما يكرس موقع البنك الوطني 
الريادي في السوق املصرفية 
بفضل جودة خدماته وحرصه 
عل����ى تلبي����ة كل متطلب����ات 

عمالئه.
الوطني  وتتي����ح خدم����ة 
العمالء إجراء  ل����كل  الهاتفية 
املعامالت املصرفي����ة وإدارة 
حس����اباتهم على مدار الساعة 
أيام األس����بوع  يوميا وطيلة 
ودون أن يضطروا لزيارة البنك 
وذلك عبر االتصال على الرقم 
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وباإلضاف����ة إلى خدمة هال 
وطني الهاتفي����ة، يوفر البنك 

خدمة »الوطني« الهاتفية »هال وطني« 
تستقبل أكثر من مليون مكاملة شهرياً

الوطني لعمالئه مجموعة واسعة 
من اخلدمات والقنوات املصرفية 
لتسهيل تعامالتهم املصرفية 
وتلبية حاجاتهم بكل مرونة 
وأمان على مدار الساعة طيلة 
أيام األسبوع مثل خدمة اخلدمة 
النقال  الهاتف  املصرفية عبر 
التي تعتب����ر األحدث واألكثر 
العالم  تطورا على مس����توى 
وخدمة »الوطن����ي أون الين« 
عبر موق����ع البنك اإللكتروني 

.www.nbk.com
وتوفر خدمة الوطني أون 
الين وخدمة »حس����ابك على 
الوطني  موبايل����ك« لعم����الء 
العديد من اخلدمات املصرفية 
مجانا بكل سهولة وأمان، حيث 
يستطيع عمالء الوطني إجناز 
معامالتهم املصرفية بسهولة 
كاالطالع على رصيد حساباتهم، 
وبطاقاتهم االئتمانية، وحتويل 
األموال داخل الكويت وخارجها 
وتقدمي طل����ب للحصول على 
دفتر شيكات وكشف حساب 
وتس����ديد فواتي����ر البطاقات 
الهاتف  االئتمانية وفواتي����ر 
النقال وغيره����ا من اخلدمات 
املختلفة. كما ميكنهم االطالع 
عل����ى خريطة مواق����ع فروع 
البنك الوطني املنتشرة في كل 
أنح����اء الكويت ومواعيد عمل 
كل منها وكذلك مواقع أجهزة 
الكثير  السحب اآللي وغيرها 

من اخلدمات.

تخطى ع����دد املكاملات التي 
تتلقاها اخلدمة الهاتفية لبنك 
الكويت الوطني »هال وطني« 
عتبة املليون مكاملة في املتوسط 
شهريا، وذلك ملا تتميز به هذه 

اخلدمة من سهولة ومرونة.
وكان البنك الوطني سباقا 
في بناء جس����ور التواصل مع 
العمالء عبر إطالق خدمة »هال 
الهاتفي����ة األولى من  وطني« 
نوعها ف����ي الكويت، وذلك من 
منطلق حرص����ه على تطوير 
خدمات����ه ومنتجاته مبا يلبي 
حاج����ة عمالئه، وتبني أحدث 
األنظمة التكنولوجية واملعايير 

معرفي: الشركة تسير بخطى ثابتة

خالل مشاركتها في منتدى احلكومة اإللكترونية

»التجارية العقارية« تربح 7.8 ماليني دينار لـ 9 أشهر بنمو %85.5

»هواوي« تكشف النقاب عن تطبيقات اتصال متطورة تعزز 
مسار اخلدمات املستقبلية للحكومة اإللكترونية في الكويت

القوي باإليرادات بنسبة تبلغ 
26%  تقريبا مقارنة بنفس 
الفترة من العام الس���ابق. 
إضافة إلى ذلك فقد متكنت 
الش���ركة من حتقيق أرباح 
من نتائج أعمال الشركات 
الزميلة واالستثمارات بدال 
من اخلسائر املسجلة لنفس 

الفترة من العام السابق.
واس���تمرت الشركة في 
سياستها لتخفيض تكلفة 
الدين، حيث انخفض بنسبة 
24% مما نتج عنه تخفيض 
التمويلية للشركة  األعباء 
مببلغ 1.051.230 دينارا خالل 
التسعة أشهر املنتهية في 30 
سبتمبر 2013 مقارنة بنفس 

الفترة من العام السابق.

إلكترونية  خدمات حكومية 
متطورة أكثر س����هولة وأمنا 
من خالل ش����بكة اإلنترنت، 
التطورات  وتتي����ح بع����ض 
التكنولوجي����ة احلديثة مثل 
املتزايد لألجهزة  االستخدام 
الذكية املتنقلة واحلوس����بة 
الس����حابية وbig data فرصا 
عدي����دة لتطوي����ر خدم����ات 
حكومية إلكترونية أكثر تطورا 
في الوقت ال����ذي تطرح فيه 
عدة حتديات، وتتجلى أهمية 
منتديات مثل منتدى احلكومة 
إتاحة  اإللكترونية ه����ذا في 
الفرصة للمش����اركة وعرض 
أفضل املمارسات واالستفادة 
من اجتاهات تقنية املعلومات 
واالتص����االت تلك في توفير 
فرص جديدة لكل من القطاع 
أفراد املجتمع  العام وجميع 

بشكل عام«.
 والى جان����ب كلمته في 
احلفل االفتتاحي، يشارك جو 
سو - نائب الرئيس لشؤون 
املبيعات في »هواوي« الشرق 
األوس����ط - بورقت����ي عمل 
تركز األولى على »احلوسبة 
السحابية للحكومة اخلدمية« 
خالل اليوم الثاني للمنتدى، 
وأم����ا ورقة العم����ل الثانية 
فتتناول حلول »مركز بيانات 
احلوسبة السحابية للحكومة 

وبفضل اجلهود املبذولة 
وثقة اجلهات املمولة بالشركة 
ومالءتها املالية وبعد إعادة 
هيكلة بعض الديون خالل 
الرب���ع الثان���ي م���ن العام 
ف���إن معظم ديون  احلالي 
الشركة تعد ديونا طويلة 
األجل مبا يع���ادل 83% من 
إجمال���ي الدين مما أنعكس 
إيجابيا على التدفقات النقدية 
العامل. املال  وتدعيم رأس 
وأكد معرف���ي أن التجارية 
تسير بخطى ثابتة بخططها 
وإستراتيجيتها نحو حتقيق 
رؤيته���ا وأهدافها لتحقيق 
التي تؤدي  النتائج  أفضل 
إلى تعزيز حقوق مساهمي 

الشركة.

اإللكترونية من هواوي« وذلك 
في اليوم الثالث.

يذك����ر ان »ه����واوي« قد 
تعاونت مع حكومات املنطقة 
وجميع أنحاء العالم على نشر 
مجموعة واس����عة من حلول 
تقنية املعلومات واالتصاالت 
للقطاع العام، وذلك بدءا من 
البنية األساس����ية للشبكات 
واالتص����االت وحتى حلول 
القطاعات املتخصصة وتقنيات 
البيان����ات، وتتضمن  مراكز 
املش����روعات الهامة للشركة 
الكويت شراكة مستمرة  في 
م����ع وزارة االتصاالت والتي 
شهدت تقدمي خدمات اتصاالت 
متقدمة ألكثر م����ن 140000 
مستخدم من خالل نشر أحدث 
الشبكات األساسية باستخدام 
األلياف الضوئية الى املنازل 
)FTTH( واجلي����ل التالي من 
الشبكات األساسية وأنظمة 
 ،)ISM( البرمجي����ات إدارة 
كم����ا تقوم الش����ركة بتنفيذ 
مش����روعات هامة مع وزارة 
العاملة في س����لطنة  القوى 
عم����ان ووزارة الصح����ة في 
اململكة العربية السعودية، الى 
جانب مشروعات أخرى وذلك 
من خالل وجودها والتزامها 
وانتشارها املتزايد في منطقة 

الشرق األوسط.

مقدارها 80.2%، كذلك بلغت 
نسبة عائد األرباح املجمعة 
إلى إجمالي املوجودات %2.2 
بزيادة قدره���ا 70% ومنو 
العائد على رأسمال  نسبة 
الشركة املدفوع ليبلغ %4.6 

بزيادة مقدراها %100.
وقد شهدت نتائج أعمال 
الشركة حتسنا ملحوظا في 
العديد من أنشطتها، حيث 
حافظت الشركة على زيادة 
في الدخل والذي يشمل كال من 
إيرادات العقارات والفندق، 
حيث بلغ إجمالي اإليرادات 
من العقارات والفندق 12.9 
مليون دينار للتسعة أشهر 
املنتهية في 30  س���بتمبر 
2013، مم���ا يعك���س النمو 

اآلمنة الالزمة لتطوير أنظمة 
آمنة للحكومة اإللكترونية، 
وهذه األنظمة تكتسب أهمية 
كبيرة في الوقت احلاضر ألنها 
تستضيف عددا متزايدا من 
الدفع  أو  الس����داد  تطبيقات 
اإللكتروني والتطبيقات على 
األجهزة الذكية املتنقلة وذلك 
عبر قطاعات صناعية رئيسية 
تخدم جميع شرائح املجتمع 
من ناحية، وتعمل من ناحية 
أخرى على دعم أوجه التعاون 
الكفاءة والفاعلية  وحتسني 
داخل القطاع احلكومي والتي 
تسهم بدورها في ربط وتواصل 
إدارات حكومية متعددة وذلك 
املسؤولة عن التعليم، واألمن 
العام، والصح����ة، والعمالة، 
وغيرها، وس����تقوم الشركة 
بعرض حلولها بالتعاون مع 
ش����ركاتها احملليني وخاصة 
فيم����ا يتعل����ق باحلوس����بة 
السحابية والشبكات اخلارجية 
)Extranets( والتي تدعم في 
مجمله����ا تطوي����ر اخلدمات 
املترابط����ة  اإللكتروني����ة 

واملتكاملة.
 وفي هذا الص����دد، علنّق 
تيري ه����ي - املدي����ر العام 
الكويت  لش����ركة »هواوي« 
- بالقول: »يس����عى القطاع 
احلكومي في الكويت الى توفير 

صرح رئي���س مجلس 
اإلدارة والعض���و املنتدب 
للشركة التجارية العقارية 
عبدالفت���اح معرف���ي بأن 
الش���ركة قد حققت أرباحا 
بلغ���ت 7.875.533 دينارا 
عن الفت���رة املالية املنتهية 
في 30 س���بتمبر من العام 
احلالي بنسبة زيادة تبلغ 
85.5% مقارنة بنفس الفترة 

من العام 2012.
وقد أسفرت تلك األرباح 
عن ارتفاع نسب املؤشرات 
املالية للفترة املالية املنتهية 
في 30سبتمبر 2013 مقارنة 
بنفس الفترة من العام 2012، 
حيث بلغت نسبة العائد على 
حقوق املساهمني 3.1% بزيادة 

مبناسبة مش����اركتها في 
منتدى احلكومة اإللكترونية 
في الكويت في الفترة من 11 
إلى 13 نوفمبر اجلاري حتت 
عنوان »اخلدمات اإللكترونية: 
االجتاهات احلديثة، املخاطر 
األمنية، وحتديات التطبيق«، 
أع����رب مصدر مس����ؤول في 
شركة »هواوي« عن سعادته 
النضمام الشركة الرائدة عامليا 
في توفير حلول املعلومات 
واالتصاالت للقاء قادة مراكز 
املعلومات ومسؤولي احلكومة 
اإللكتروني����ة ف����ي اجلهات 
احلكومي����ة وذلك ف����ي إطار 
حرصها على تفعيل مس����ار 
إسهام قطاع تقنية املعلومات 
واالتصاالت ف����ي دفع عجلة 
التنمية االقتصادية للكويت، 
وذلك من خالل تقدمي أوراق 
عمل خاصة ببرامج احلكومة 
اإللكترونية وعرض مجموعة 
م����ن احللول اجلدي����دة التي 
تهدف الى دعم التوس����ع في 
توفير اخلدمات اإللكترونية 
اآلمنة واملوثوقة جلميع  أفراد 

املجتمع وأينما كانوا.
 اجلدير بالذكر أن احللول 
اخلاصة باحلكومة اإللكترونية 
من »هواوي« تس����هم بشكل 
أساس����ي في توفي����ر البيئة 
التكنولوجي����ة واالتصاالت 

عبدالفتاح معرفي

جو سو

الكويتي  البنك األهلي  قام 
برعاية مشروع تخرج مجموعة 
من طلبة كلية الهندسة والبترول 
بجامع����ة الكويت، انطالقا من 
إميانه بأهمية العلم والتعليم 
وتطبيقا لسياسة املسؤولية 
االجتماعي����ة املتمثل����ة بحملة 

»مجتمعنا مسؤوليتنا«، 
وبهذه املناس����بة، قال علي 
البغلي مساعد مدير العالقات 
العامة في البنك: »نبارك للطلبة 
الهندس����ة  تخرجهم في كلية 
والبت����رول، وأؤك����د على دور 
البنك األهلي الكويتي في دعم 
املسيرة التعليمية في الكويت 
ورعاية مثل هذه املشاريع ألن 
طالب اليوم هم قادة املستقبل 
الذين يقع على عاتقهم االرتقاء 

»األهلي« يرعى مشروع تخرج
 طلبة كلية الهندسة والبترول

بالكويت الى التقدم واالزدهار 
في مختلف املجاالت«. وأضاف: 
»نؤمن في البنك بضرورة دعم 
الطلبة وتش����جيعهم على بذل 
املزي����د من اجله����ود لتطبيق 
أفكارهم ومشاريعهم على أرض 

الواقع خلدمة املجتمع«. 
واختتم البغلي قوله: »نتمنى 
التوفي����ق والنج����اح جلميع 
الطلبة والطالبات في مشاريع 
تخرجهم، ونطمح لرؤية املزيد 

من إبداعاتهم«.
من جانبها، تقدمت الطالبة 
بدور الكندري بالشكر اجلزيل 
إلدارة البن����ك األهلي الكويتي 
على رعايتهم للمشروع وعلى 
دعمهم املستمر لتشجيع البحث 

العلمي. علي البغلي

البنوان: حجم األرباح 
احملققة قبل خصم 

الفوائد والضرائب 
واإلهالكات بلغ 

471 مليون دوالر

جيجنهامير: »زين« 
تستهدف االستحواذ 
على أكبر نسبة من 

خدمات نقل البيانات 
في املنطقة

إيرادات خدمات 
البيانات ارتفعت 

بنسبة 22% ومثلت 
13% من اإليرادات 

املجمعة


