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البراك: النتائج الفصلية لـ »زين« السعودية 
تكشف استمرار مؤشرها التصاعدي

»الشعيبة الصناعية« تربح 957.5 ألف دينار
أعلن رئيس مجلس اإلدارة لش���ركة الشعيبة الصناعية خالد العبدالغني عن حتقيق أرباح مجمعة 
للش���ركة خالل الفترة املنتهية في 2009/9/30 وقدرها 957.549 دينارا مقارنة بالفترة نفسها من العام 
املاضي، حيث كانت 1.370.888 دينارا، وبلغت ربحية السهم 17.59 فلسا للسهم الواحد لغاية 2009/9/30 
مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق حيث كان 25.18 فلسا ربح السهم الواحد، علما ان القيمة الدفترية 

للسهم هي 239 فلسا للسهم الواحد لغاية 2009/9/30.

حسام بن سعود: »زين« عززت حصتها السوقية إلى أكثر من 15% وتغطي 73% من المناطق السكنية
أعلنت شركة زين السعودية 
أنها حققت قفزة كبيرة في حجم 
اإليرادات عن فترة الربع الثالث من 
السنة املالية احلالية لتصل إلى 825 
مليون ريال بنسبة ارتفاع بلغت 
18% مقارنة مع فترة الربع الثاني 
التي حققت فيها الشركة إيرادات 

بلغت 702 مليون ريال.
وذك����رت الش����ركة ف����ي بيان 
صحافي أن نتائجها املالية الفصلية 
للربع الثالث كشفت عن نسب منو 
كبيرة في إجمالي الربحية بلغت 
84%، بإجمالي ربحية 243 مليون 
ريال مقارنة مع فترة الربع الثاني 
م����ن العام احلال����ي والتي حققت 
الش����ركة خاللها إجمالي ربح بلغ 
133 مليون ريال، مبينة أن هامش 
الربح اإلجمالي عن هذه الفترة شهد 

حتسنا كبيرا وقفز إلى %29.
وأفادت بأن فترة الربع الثالث 
شهدت تقليصا في حجم اخلسارة 
التشغيلية بنسبة 5% لتصل إلى 
668 مليون ريال مقارنة مع فترة 
الرب����ع الثاني والت����ي بلغت 706 
مليون ريال، مشيرة إلى إن ذلك 
انعكس بدوره على صافي اخلسارة 
لهذه الفترة والتي انخفضت بنسبة 

4% لتصل إلى 820 مليون ريال.
ووصف رئيس مجلس اإلدارة 
األمي����ر حس����ام بن س����عود بن 
عبدالعزيز آل سعود هذه النتائج 
باملمتازة، وعلق قائال »لقد جاءت 
النتائج الفصلية لتترجم التحسن 
امللموس في أداء الشركة على صعيد 

جميع املؤشرات«.
وأضاف »بالرغم من األوضاع 
الراهنة واملنافس����ة  االقتصادية 
الشديدة في السوق، فقد استطاعت 
الشركة أن حتافظ على مستوى 
توقعاتها للمرحل����ة احلالية، بل 
وتخطت زين اخلطط املرس����ومة 

لعملياتها عن هذه الفترة«.
وذكر أن الش����ركة جنحت في 
خ����الل هذه الفت����رة أن تعزز من 
عملياته����ا التش����غيلية، وهو ما 
انعكس باإليجاب على قاعدة عمالئها 
والتي تخطت 15%، مشيرا إلى أن 
زين استطاعت أن جتذب شريحة 
كبيرة من السوق في ظل منافسة 
ش����ديدة، واصفا ذلك بأنه يعود 
جلودة وتنوع عروضها وخدماتها 
املميزة، كما باتت تغطي أكثر من 

73% من املناطق السكنية.
ومن ناحيته قال العضو املنتدب 

والرئي����س التنفيذي في ش����ركة 
البراك:  زين السعودية د.س����عد 
»لقد كش����فت النتائ����ج الفصلية 
عن اس����تمرار املؤشر التصاعدي 
ألداء الشركة وذلك من حيث حجم 

اإليرادات ومستويات الربحية«.
وأضاف البراك »أن هذا بدوره 
صاحبه انخفاضات مستمرة في 
اخلسائر التشغيلية للشركة، مما 
يعزز من حتقيق الشركة لتوقعاتها 
وأهدافه����ا املرس����ومة للمرحل����ة 

املقبلة«.
 وبني البراك أن الش����ركة وفي 

خالل هذه الفترة اس����تطاعت أن 
حتصل على شهادة ثقة غالية من 
القطاع املصرفي، وذلك عندما وقعت 
عقد مرابحة بقيمة 2.5 مليار دوالر 
)مبا يع����ادل 9.37 مليارات ريال 
سعودي( مع مجموعة من البنوك 
احمللية والدولية لتنجز بذلك واحدة 
من كبرى صفقات التمويل اإلسالمي 

خالل العام احلالي 2009.
وأش����ار البراك إلى أن توقيع 
هذا العقد وف����ي هذه الفترة التي 
تشهد تقلبات حادة بسبب األزمة 
املالية العاملية، أسهم بشكل مباشر 
في تعزي����ز متويل عمليات النمو 
التشغيلية  املستقبلي للعمليات 
للش����ركة، باإلضافة إل����ى الوفاء 

بالتزاماتها املالية املستحقة.
وإذ كش����ف البراك أن ش����ركة 
زين الس����عودية سجلت اختراقا 
جديدا في السوق السعودية، وذلك 
بتعزيز حصتها السوقية إلى أكثر 
من 15%، فإنه أوضح في ذات الوقت 
أن هذه النتائج أتت ضمن اخلطط 
اإلستراتيجية للشركة التي تهدف 
ف����ي البداية إل����ى احلصول على 
حصة سوقية جيدة من اإليرادات 

واستقطاب املزيد من العمالء.

وعلى صعيد عمليات الشركة 
التشغيلية قال الرئيس التنفيذي 
للعمليات إسماعيل فكري« أن زين 
متكن����ت في نهاية الرب����ع الثالث 
أكثر  وبنجاح من إمت����ام تغطية 
من 245 مدينة وقرية بش����بكتها 
اخلاصة املتطورة متجاوزة بذلك 
ما نسبته 73% من املناطق اآلهلة 

بالسكان في اململكة.
وأفاد بأن زين تقدم مجموعة 
خدمات ومنتجات مبتكرة ذات قيمة 
حقيقية مضافة، تراعي من خاللها 
تطلعات وطموحات الس����وق مع 
األخذ في االعتبار احلفظ على ثقة 
العميل والتي اكتسبتها الشركة 
منذ والدة عملياتها التش����غيلية 
قبل فترة وجي����زة، وختم فكري 
بقوله ان الشركة وفي موازاة ذلك 
لم تغفل جوانب اجلودة والنواحي 
األمنية، مبينا أن زين استطاعت 
أن تسجل جناحا متميزا بحصولها 
على ش����هادتي االيزو في أنظمة 
اجلودة وامن املعلومات، باإلضافة 
إلى تعزيز دورها االجتماعي من 
خالل إطالق سلسلة من املبادرات 
والش����راكات ذات الطابع الوطني 

واالجتماعي.

حجم إيراداتها ارتفع إلى 825 مليون ريال وخسائرها التشغيلية تقلصت بنسبة 5٪ بالغة 668 مليوناً

 الكل رابح مع »خدمة«
أعلنت مراكز »خدمة« التي 
متثل شبكة متكاملة من مراكز 
الصيانة السريعة للسيارات 
املنتش���رة ف���ي 32 موقع���ا 
ف���ي محطات األول���ى للوقود 
وبالتعاون مع الشركة الكويتية 
الستيراد الس���يارات )الشايع 
والصقر( وكالء زيوت أكسون 
موبيل العاملية، عن إطالق عرض 
تس���ويقي جديد حتت شعار 
»الكل رابح مع خدمة« بدءا من 

25 أكتوبر.
الع���رض  وخ���الل فت���رة 
سيحصل العمالء الذين يقومون 
باستبدال زيت وفلتر سياراتهم 
في مراكز »خدمة« على كوبون 
»امسح واربح« عند تبديل زيت 
موبي���ل وفلتر وكوبونني عند 
إنفاق 10 دنانير أو أكثر وفرص 

ربح فورية من آالف الهدايا.
وقد رص���دت لهذا العرض 
املميز واألول من نوعه جوائز 
فورية قيمة ومتنوعة تشمل 

و  Sharp LCDتلفزيون���ات
 LG وغساالت Panasonic Plasma
 Panasonic ومكانس كهربائية
وهواتف نقالة Nokia وقسائم 
تأجير س���يارات والعديد من 
االلكترونيات املنزلية، باإلضافة 
إلى أكث���ر من 12 أل���ف هدية 

تذكارية أخرى.
وبهذه املناسبة صرح مدير 
عام القط���اع إيلي زغب قائال: 
»نحن ندرك أهمية التواصل مع 
عمالئنا، ونعمل بشكل دؤوب 
على توفير كافة السبل املمكنة 
التي تس���اعدهم على خوض 
جترب���ة ممتعة عن���د قيامهم 
باخلدمة السريعة لسياراتهم 
في مراكز »خدم���ة«، ولذا فقد 
املبادرة بالتعاون  تبنينا هذه 
مع موبيل 1 من أجل إطالق هذه 
احلملة التي س���تمكن عمالءنا 
من احلصول على هدايا فورية، 
حيث تتمثل الفكرة في إضفاء 
البهجة والسعادة على عمالئنا 
عن طريق تقدير ثقتهم مبراكز 
»خدمة« بش���كل جوائز قيمة 

وفورية«.
واضاف قائال: »نحرص دائما 
على زيادة رضا عمالئنا وتقدمي 
التقنية في  أعلى مستوى من 
جميع مراكزنا، ولذا عملنا على 
تقدمي عروض مميزة تساعدهم 
في اختيار أفضل املنتجات التي 

حتتاجها سياراتهم«.
ومما ال شك فيه، انه ميكن 
االعتماد عل���ى مراكز »خدمة« 
العمالء  أيادي  ألنها تضع بني 
قطع الغي���ار املعتمدة وأجود 
التي  العاملية  الزي���وت  أنواع 
تتناس���ب مع كاف���ة الظروف 
القاسية، وهي تؤمن  املناخية 
عملية استبدال الزيت والفلتر مع 
فحص 16 نقطة خالل 20 دقيقة 
فقط باإلضاف���ة إلى أنها توفر 
الوقت واجلهد حيث إنها تعمل 
من الس���اعة 7 صباحا حتى 9 
مساء على مدار األسبوع وتغطي 
املناطق السكنية والصناعية 
من خ���الل توزيعها اجلغرافي 

في جميع أنحاء الكويت.

عند استبدال زيت وفلتر السيارة

أعلن البنك األهلي الكويتي عن نتائج سحوبات العرض الصيفي 
املتميز الذي أطلقه البنك ملوسم الصيف في باقة من 3 مزايا وجوائز 

وقد انتهى بعد ما حقق جناحا ومتيزا كبيرين.
وقد أشار رئيس املبيعات واخلدمات في البنك األهلي ستيوارت 
لوك���ي، إلى النجاح الكبير الذي حققت���ه هذه احلملة الترويجية 
التي لبت احتياجات عمالئه في موس���م الصيف والسفر، ومتيز 
العرض بشروط مرنة ويسيرة تبدأ بتحويل الراتب، وإجراء أي 
عملي���ة دفع مببلغ 50 دينارا أو مضاعفاتها باس���تخدام البطاقة 
األهلي � اإلمارات االئتمانية ليتم الدخول بشكل تلقائي إلى السحب 

وفرص الفوز.
 وأوض���ح لوكي أيضا أن باقة اجلوائ���ز القيمة التي تضمنها 
العرض كانت تشمل رحلة على مستوى كبار الشخصيات حلضور 
جولة س���باق الفورموال واحد على حلبة أبوظبي الدولية، والتي 
يشاهدها ماليني املتفرجني حول العالم، كما شملت اجلوائز ربح 

75.000 ميل طيران ميكن االستفادة منها للطيران إلى أي محطة 
يريدها الفائز حول العالم. هذا باإلضافة إلى ميزة فريدة يقدمها 
البنك وهي عدم وجود أي فوائد على جميع املشتريات عند استخدام 
البطاقة االئتمانية طوال فترة العرض سواء أكان ذلك في عمليات 

الدفع بالبطاقة أو السحب النقدي.

 الفائزون يتوسطهم مديرا املنطقة في البنك األهلي نادية الكندري ومهدي عبده

»األهلي« يعلن أسماء الفائزين
 في آخر سحب للعرض الصيفي


