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35
مؤشرات مالية إيجابية منذ بداية العام.. وأرباح 9 أشهر ترتفع 5% إلى 124 مليون دينار

قفزة بأرباح »زين« الفصلية.. منو 12% إلى 43 مليون دينار
أعلنــت مجموعــة زين عن 
ارتفاع أرباحها الصافية لفترة 
التسعة أشهر من السنة املالية 
احلاليــة لتصل الــى نحو ١24 
مليون دينار بنســبة منو %5، 
مقارنة مع ١١8 مليون دينار عن 
نفس الفترة من العام املاضي، 
وبلغت ربحية السهم عن هذه 

الفترة 32 فلسا.
وذكرت املجموعة أن نتائجها 
املالية حققت نسب منو ايجابية 
علــى مســتوى حجــم األرباح 
قبل خصم الفوائد والضرائب 
واالستهالكات، والتي ارتفعت 
بنســبة 5% لتصل لنحو 3٩0 
مليــون دينار، مقارنة مع 372 
مليون دينار عن نفس الفترة في 
 EBITDA 20١5، وبلغ هامش الـ
بنسبة ارتفاع 4 نقاط مئوية.

وأوضحــت املجموعة التي 
متلك وتدير 8 شبكات اتصاالت 
متطــورة فــي منطقة الشــرق 
األوســط وأفريقيــا أن حجــم 
ايراداتها عن فترة التسعة أشهر 
بلغ 826 مليون دينار، مقارنة 
مع 855 مليون دينار عن نفس 

الفترة من العام املاضي.

 نتائج الربع الثالث
وعــن النتائــج املالية التي 
ســجلتها املجموعــة عن فترة 
الربع الثالث من السنة املالية 
احلالية، فقد جاءت بنسب منو 
قوية، حيــث حققت املجموعة 
ارتفاعــا في حجم أرباحها قبل 
خصــم الضرائــب والفوائــد 
 EBITDA الـــ واالســتهالكات 
بنسبة 3% لتصل الى ١35 مليون 
دينــار، وهو مــا عكس هامش 
EBITDA قويــا 4٩.2%، بينمــا 
سجلت املجموعة ارتفاعا قويا 
في حجم األرباح الصافية عن 
هذه الفترة بنسبة ١2% لتصل 
الى نحو 43 مليون دينار، بينما 
بلغت االيــرادات املجمعة 275 

مليون دينار.

تحسن المؤشرات
وعلق رئيس مجلس االدارة 
أسعد البنوان على هذه النتائج 
بقوله: »شهد األداء التشغيلي 
للمجموعة حتســنا ملموســا، 
وهو ما انعكس بااليجاب على 

مستوى األرباح الصافية، وحجم 
األربــاح قبــل خصــم الفوائد 
الـ  والضرائب واالســتهالكات 
EBITDA، وحجم قاعدة العمالء 
التــي ارتفعت لتصل الى 45.8 

مليون عميل«.
وأضــاف: »لكــن الظروف 
املعاكسة لتقلب أسعار صرف 
العمالت، والتي كلفت املجموعة 
٩6 مليــون دوالر عــن فتــرة 
التســعة أشــهر، ومســتويات 
املخاطر التــي تواجهها بعض 
التشــغيلية، وعلى  العمليات 
األخص عمليات زين في العراق، 
أثرت نســبيا على نسب النمو 

املتوقعة لاليرادات«.
الــى ان  البنــوان  وأشــار 
املجموعــة واصلــت تعزيــز 
استثماراتها في قطاع خدمات 
البيانات، والذي يتمتع بهوامش 
منو واعدة، حيث رفعت زين من 
حجم ايراداتها في هذا القطاع 
بنسبة 7% )باستثناء ايرادات 
الرســائل النصيــة وخدمــات 
القيمة املضافة( وحاليا تسهم 
خدمات البيانات بنسبة 22% من 
االيرادات االجمالية للمجموعة.
وتابع بقوله: »لقد أبرز منو 
حجــم قاعــدة عمالئنــا في هذه 
الفترة التزامنا املتنامي بتوفير 
التقنيات على شــبكاتنا  أحدث 
)اجليل الثالثـــ والرابع(، حيث 
إن اهتمامنا منصبا على تعزيز 
مراكزنا التنافسية، وخصوصا 
في أسواقنا الرئيسية، وبفضل 

ببناء شراكات استراتيجية على 
املستوى االقليمي والدولي«.  

مواجهة التحديات
مــن ناحيته، قــال الرئيس 
التنفيــذي فــي مجموعة زين 
ســكوت جيجنهاميــر: »مــع 
استمرار التقلب احلاد ألسعار 
صــرف العمــالت، والتحديات 
األمنيــة الصعبــة فــي بعض 
مناطق عملياتنــا، اال أن األداء 
التشــغيلي العــام للمجموعة 
جاء عند مستوى توقعات هذه 

الفترة«.
وأضاف: »جنحت املجموعة 
فــي مواجهــة هــذه التحديات 
الفاعليــة  علــى  بالتركيــز 
التشــغيلية لعملياتهــا، حيث 
أطلقت سلسلة مبادرات تتناسب 
مع طبيعة عملياتها التشغيلية 
وخصوصا التي تواجه حتديات 
وظروفــا صعبة، كمــا عززت 
خططها للنفقات الرأســمالية، 
وترشيد التكاليف، وقد امتدت 
هــذه املبادرات على مســتوى 
الشــبكات وعمليات  حتديــث 

الربط الدولية«.
وبني جيجنهاميــر ان هذه 
الفترة شهدت املزيد من التقدم 
نحــو بناء مشــغل االتصاالت 
الرقمــي املســتدام، وفــي ظل 
املنافســة املتزايدة، والتراجع 
احلاد في االيرادات التقليدية، 
بسبب منصات خدمات التراسل 
ومنصات خدمات الصوت عبر 

االيرادات 804 ماليني دوالر، فيما 
بلغت األرباح قبل خصم الفوائد 
والضرائب واالستهالكات 284 
مليون دوالر، بينما بلغ صافي 
األرباح 2٩ مليون دوالر، وتقدم 
الشركة خدماتها حاليا الى نحو 

١١.8 مليون عميل.

زين السعودية.. مواصلة النمو
واصلــت املؤشــرات املالية 
الســعودية  زيــن  لشــركة 
حتقيقها نسب النمو املشجعة 
علــى مســتوى األربــاح قبــل 
الفوائــد والضرائــب  خصــم 
واالســتهالكات، حيــث رفعت 
الشــركة مــن حجــم أرباحهــا 
قبل خصم الفوائد والضرائب 
واالستهالكات بنسبة 7% لتصل 
الــى نحو 348 مليــون دوالر، 
مقارنة مــع 326 مليون دوالر 
عــن نفــس الفتــرة مــن العام 
املاضــي، وانعكس هــذا النمو 
على هامش الـ EBITDA ليصل 
24.7%، كما حافظت الشركة على 
حجم ايراداتها عن هذه الفترة 
لتصل الى نحو ١.4 مليار دوالر، 
كما بلغت اخلسائر احملققة عن 
هذه الفترة 225 مليون دوالر.

كما ارتفعت ايرادات البيانات 
بنسبة 37% )باستثناء خدمات 
الرســائل القصيــرة وخدمات 
القيمــة املضافــة(، وهــو مــا 
ميثــل 3١% من اجمالي ايرادات 
الشــركة، وحاليا تخدم شركة 
زيــن الســعودية قاعدة عمالء 

تصل الى ١0.5 ماليني عميل.
الــذي تواصل  وفي الوقت 
فيه الشركة جهودها احلثيثة 
في دعم تغطية شــبكتها، جاء 
قرار متديد الرخصة الصادرة 
لها ١5 عاما اضافية واحلصول 
على الرخصــة املوحدة، وهو 
القرار الذي من املتوقع أن يكون 
له آثار ايجابية على األداء املالي 
والتشــغيلي بداية مــن الربع 
الرابع من السنة املالية احلالية، 
حيث سيسهم في تخفيض اطفاء 
الرخصــة مببالــغ مالية تقدر 
بحوالي 433 مليون ريال سنويا.

زين السودان.. مؤشرات إيجابية
أثمرت العمليات التشغيلية 
لشــركة زيــن الســودان عــن 

واملشــاريع  االســتثمارات 
التطويرية التي تقوم بها شركات 
املجموعة، فإننا نتوقع أن تكتسب 

عملياتنا موارد منو جديدة«.
وكشــف البنوان أن القرار 
األخير لهيئة االتصاالت وتقنية 
املعلومات الســعودية اخلاص 
بتمديد الرخصة الصادرة لشركة 
زين السعودية ١5 عاما اضافية، 
ســتكون له آثار ايجابية على 
األداء املالي والتشغيلي لعمليات 
زين في اململكة، حيث سيسهم 
هذا القــرار في تخفيض اطفاء 
الرخصــة مببالــغ مالية تقدر 
بنحــو 433 مليــون ريال )١١5 

مليون دوالر( سنويا.
وأضاف بقوله: »سيمنح قرار 
التمديد للشركة قدرات أفضل 
ملواصلة استثماراتها في تطوير 
وتوسعة الشبكة، لتلبية الطلب 
املتزايد على خدمات االتصاالت 
فــي اململكــة، كمــا أن رخصة 
التشغيل املوحدة التي حصلت 
عليها الشركة ستكسب عملياتها 
منافسة عادلة في تقدمي خدمات 
االتصاالت املتنقلة والثابتة«.

وأكــد البنوان أن املجموعة 
اتخــذت خطــوات متقدمة في 
تبنــي سلســلة من املبــادرات 
االستراتيجية بهدف تنويع حجم 
أعمالها وسط التحوالت الكبيرة 
في هذه الصناعة، قائال: »نتطلع 
الــى أن جتنــي املجموعة ثمار 
توجهاتها املستقبلية في هذه 
املجاالت، والتي عززتها مؤخرا 

االنترنت، فإن املجموعة رصدت 
الفــرص اجلديدة التــي تخدم 
أهدافهــا االســتراتيجية لهذه 

املرحلة«.
وأضاف: »تركز املجموعة في 
تنفيذ مبادراتها االستراتيجية 
حاليــا علــى تنميــة قطــاع 
مشــروعات األعمــال، حيــث 
فرص النمــو الهائلة املتوقعة 
في هذا القطاع، والتي سيكون 
لها بالغ األثر في احلفاظ على 
هوامش EBITDA متعافية، كما 
أنها ستساعد في تعزيز املراكز 
التنافسية للمجموعة مستقبال«.

زين الكويت.. االكثر ربحا 
ال تزال شركة زين الكويت 
أكثر الشركات احملققة لألرباح 
فــي شــركات املجموعة، فرغم 
الشديدة  الســعرية  املنافســة 
وارتفــاع معــدالت االنتشــار 
خلدمــات االتصــاالت املتنقلة 
)أكثر من 200%(، فان الشركة 
ما زالت حتتفظ بصدارة احلصة 
الســوقية على مســتوى عدد 

العمالء وحجم االيرادات.
وبالنظــر الــى األداء املالي 
والتشغيلي للشركة عن فترة 
الربع الثالث، فقد شــهدت هذه 
الفترة الفصلية استقرار نسبيا 
على كل املؤشرات، حيث بلغت 
اإليــرادات 803 ماليــني دوالر، 
وبلغ حجم األرباح قبل خصم 
الفوائد والضرائب واالستهالكات 
3٩3 مليون دوالر، وهو ما عكس 
هامــش EBITDA قــوي %4٩، 
فيمــا بلغت األربــاح الصافية 
2١5 مليون دوالر، بينما بلغت 
قاعدة العمالء 2.٩ مليون عميل.

زين العراق.. ظروف ضاغطة
لــــم تتــــغير الظـــــروف 
االستثنائية التي تواجه عمليات 
زين في العراق خالل هذه الفترة، 
حيث ما زالت عمليات الشركة 
تعانــي مــن تفاقم حالــة عدم 
االستقرار االجتماعي، الى جانب 
تأثير ضريبة املبيعات البالغة 
20% علــى خدمات االتصاالت، 
ومجموعة أخرى من الزيادات 
الضريبية على بنود أخرى في 
العراق، أثرت سلبا على االنفاق 
على خدمات االتصاالت. وبلغت 

مؤشرات مالية ايجابية عن فترة 
التسعة أشهر، وبلغت االيرادات 
577 مليون دوالر بنسبة ارتفاع 
8%، و١0% على مستوى العملة 
احمللية، بينمــا حققت األرباح 
قبل خصم الفوائد والضرائب 
واالستهالكات الـ EBITDA نسبة 
منو بلغت ١2% لتصل الى 244 
مليون دوالر، بينما ارتفعت على 
مستوى العملة احمللية بنسبة 
١4% لتصل الى نحو ١.6 مليار 

جنيه سوداني.
وارتفعت ايرادات اخلدمات 
البيانات عن هذه الفترة لتمثل 
مــا نســبته 44% من ايــرادات 
الشركة، بينما شــهدت قاعدة 
العمــالء نســبة منــو ايجابية 
لتصــل الى نحــو ١2.5 مليون 
عميل، بنســبة ارتفاع سنوي 

بلغت %8.

زين األردن.. أداء قوي 
واصلت شركة زين األردن 
أداءها التشغيلي القوي عن هذه 
الفترة، حيث جاءت املؤشرات 
املالية بنســب منــو ايجابية، 
ورغــم املنافســة احملتدمة في 
اململكة، واصلت الشركة ريادتها 
الســوقية بجــدارة. ورفعــت 
الشــركة ايراداتها بنســبة %6 
لتصــل الى 363 مليون دوالر، 
مقارنة مع 343 مليون دوالر عن 
نفس الفترة من العام املاضي.

وعلى صعيد قطاع اخلدمات، 
رفعــت الشــركة ايراداتها من 
خدمات البيانات بنســبة %24 
)باســتثناء خدمات الرســائل 
القيمــة  القصيــرة وخدمــات 
املضافة(، لتمثل ما نسبته %33 

من اجمالي ايراداتها.

زين البحرين.. ارتفاع قاعدة العمالء
جنحت شركة زين البحرين 
في حتقيق منو متميز في قاعدة 
عمالئها خالل هذه الفترة، لتصل 
الــى ٩6٩ ألف عميــل، بارتفاع 
بلغــت نســبته ١٩%، وحققت 
الشــركة أرباحا صافية بقيمة 
8 ماليــني دوالر، بينمــا بلغت 
االيــرادات ١32 مليــون دوالر، 
فيما بلغت األرباح قبل خصم 
الفوائد والضرائب واالستهالكات 

الـ EBITDA 4٩ مليون دوالر.

سكوت جيجنهامير أسعد البنوان 

البنوان: اتخذنا 
خطوات إستراجتية 

متقدمة لتنويع 
حجم أعمالنا

جيجنهامير: 
إستراتيجيتنا ترّكز 
على تنمية قطاع 

مشروعات األعمال

ارتفاع قاعدة عمالء 
الشركة إلى 45.8 

مليونًا.. و2.9 مليون 
عمالء الكويت

7% منو إيرادات 
خدمات البيانات


