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املجموعة وصفته باإليجابي على عملياتها التشغيلية

»زين« تثمن قرار احلكومة السودانية باإلعفاء الضريبي لقطاع االتصاالت 3 سنوات
فبخالف أنها ضخت استثمارات 
على مر السنوات املاضية بقيمة 
3.5 مليارات دوالر استثمرتها 
الش����ركة في حتدي����ث قطاع 
االتصاالت، ليصبح السودان 
واحدا من ال����دول التي تتمتع 
بشبكة اتصاالت حديثة ببنية 
حتتية متط����ورة، فقد قدمت 
الش����ركة مدخ����والت نقدي����ة 
خلزينة الدولة بقيمة ملياري 
دوالر تقريبا على مر السنوات 

املاضية.
كما أن زين استمرت كأكبر 
مشغل خلدمات الهاتف النقال 
إلى  في السودان منذ دخولها 
الس����وق السودانية قبل سبع 
سنوات، بحصة سوقية قدرها 
52%، ومع استمرار منو قاعدة 
العمالء بفضل خطط التشغيل 
التي تقوم بها  والتوس����عات 
الشركة لنشر شبكتها في كل 
املناط����ق، فإن عدد عمالء زين 
في السودان اآلن ميثلون أكثر 
من12.5 ملي����ون عميل، حيث 
تش����كل قاعدة عمالء زين في 
الس����ودان ما يعادل 28% من 
إجمالي قاعدة عمالء املجموعة، 
كما تساهم الشركة مبا نسبته 
15% م����ن إجمال����ي إي����رادات 
املجموعة كما في نهاية الربع 

األول لعام 2013.

البشير وللحكومة السودانية 
وقال »ه����ذا القرار يحمل معه 
داللة كبيرة على تفهم القيادة 
السياسية في الدولة لطبيعة 
التحديات التي يواجهها قطاع 
االتص����االت ف����ي الس����ودان، 
حيث يبرهن حرص احلكومة 
الس����ودانية على تش����جيعها 
ودعمها لالس����تثمارات، ومع 
سياسة اإلعفاء الضريبي التي 
أقرها القرار ملدة ثالث سنوات، 
فإن شركة زين متشجعة على 
مواصلة وتطوير عملياتها في 
الس����ودان«. وكشف اخلرافي 
بقول����ه »في ظل وج����ود هذا 
االهتمام من السلطات احلكومية 
بدع����م وحتفيز اس����تثمارات 
القطاع اخل����اص، فإننا ننتهز 
هذه الفرصة لنعلن أن شركة 
الس����ودان تعك����ف اآلن  زين 
على بناء مقر رئيس����ي جديد 
له����ا في العاصم����ة اخلرطوم 
كخطوة منها لتعزيز مواقعها 
التنافسية باعتبارها الشركة 
األكبر واألوسع انتشارا في كافة 

القطر السوداني«.
أنه تطبيقا  بالذكر  اجلدير 
لسياس����ة ومعايي����ر عم����ل 
املجموعة، فقد جنحت شركة 
زين السودان في إحداث تأثير 
فعال في االقتص����اد الوطني، 

ليعرب عن ش����كره وتقديره 
للرئيس عمر البشير وللحكومة 
القرار  السودانية إلصدار هذا 
الذي وصفه بأنه سيعزز من 
استثمارات زين في السودان، 
بالتزاماتها ووعودها  والوفاء 
اجتاه املواطن السوداني الذي 
ارتبطت معه بعالقة وثقة منذ 
دخولها إلى السوق السودانية 

قبل سبع سنوات.
 م����ن جهت����ه تق����دم نائب 
رئيس مجلس إدارة شركة زين 
الس����ودان بدر ناصر اخلرافي 
بشكره وتقديره للرئيس عمر 

في اخلرطوم، حيث بني بقوله 
أنه يثمن ويقدر االستثمارات 
الكويتية في السودان، وللموقف 
الكويتية  املش����رف للحكومة 
الكويتي مع قضايا  وللشعب 
السودان. وقال رئيس مجلس 
إدارة مجموع����ة زين أس����عد 
البنوان ف����ي تعليقه على هذا 
القرار »لقد ملسنا خالل زيارتنا  
للرئيس السوداني تفهما واضحا 
ملطالبنا، وحرصه على تذليل 
كل العقبات أمام االستثمارات 

الكويتية في السودان«.
الفرصة  البن����وان  وانتهز 

مجل����س إدارة ش����ركة زي����ن 
السودان بدر اخلرافي، وعضو 
إدارة املجموعة جمال  مجلس 
الكندري، وه����ي الزيارة التي 
اس����تعرض فيه����ا الوفد واقع 
استثمارات زين في السودان 
وطبيعة التحديات التي تواجهها 
في هذه الفترة، وكيفية ايجاد 
سبل احلل لتجاوز هذه العقبات، 
وذلك في ظل تفهمها للوضع 
االقتصادي الراهن في الدولة.

وكان الرئيس السوداني قد 
أبدى لوفد املجموعة تفهمه لهذه 
التحديات خالل استقباله لهم 

أعلن����ت مجموعة زين أنها 
تثمن قرار احلكومة السودانية 
األخير ال����ذي منحت مبوجبه 
قطاع االتصاالت إعفاء ضريبيا 
ملدة 3 سنوات، وهو القرار الذي 
وصفته املجموعة بأنه سيكون 
له تأثير إيجابي على عملياتها 

التشغيلية في السودان.
وأثنت مجموعة زين على 
اجلهود الكبيرة التي تقوم بها 
احلكومة السودانية واهتمامها 
مبساندة ودعم قطاع االتصاالت 
املتنقلة عصب االقتصاد الوطني 
السوداني، مبينة أن هذا القرار 
يحمل معه دالالت واضحة تؤكد 
الرؤية احلكيمة للقيادة  على 
السياسية السودانية، خصوصا 
بع����د التحديات التي تواجهها 
ش����ركات االتصاالت املتنقلة، 
والتي زادت بشكل كبير خالل 

الفترة االخيرة.
يذكر أن هذا القرار جاء بعد 
الزيارة الت����ي قام بها وفد من 
مجلس إدارة مجموعة زين إلى 
الرئيس عمر البش����ير رئيس 
دولة السودان، حيث تقدم الوفد 
رئيس مجلس إدارة املجموعة 
أس����عد أحمد البنوان، ونائب 
رئيس مجلس إدارة املجموعة 
عبد العزيز النفيسي، وعضو 
مجلس اإلدارة ونائب رئيس 

بدر اخلرافيأسعد البنوان

اعفاء  »زين« من ضريبة 
أرباح األعمال بنسبة 

30% من صافي األرباح
ذكرت شركة االتصاالت 

املتنقلة »زين« أن احلكومة 
السودانية قررت إعفاء 

شركات االتصاالت 
املتنقلة العاملة داخل 
السوق السوداني من 
ضريبة أرباح األعمال 
بنسبة 30% من صافي 

األرباح وضريبة التنمية 
االجتماعية بنسبة 5% من 

صافي األرباح ورسوم 
الرخصة السنوية بنسبة 
2.5% من صافي األرباح، 
وذلك ملدة ثالث سنوات، 

على أن يستعاض عن 
ذلك بفرض ضريبة على 

إجمالي اإليرادات وقدرها 
2.5%، على ان يظهر 

التأثير الكامل لهذا اإلعفاء 
في البيانات املالية للعام 

احلالي.

إلى 67% قياسا  2013 وصل 
مع الفترة نفس���ها من العام 
ارتفاعا  املنصرم، وحقق���ت 
ف���ي حصتها الس���وقية في 
الكويت لتصبح 9%، محتلة 
بذلك املركز الثالث من حيث 
املبيعات اإلجمالية، حسب 
تقرير رابطة شركات السيارات 
في الشرق األوسط. وكانت 
قد حققت الشركة أعلى نسبة 
منو في املبيعات بني وكالء 
»هيونداي« في منطقة الشرق 
األوسط في العام 2012، محققة 
منو 80% باملقارنة مع العام 
2011، ومستحوذة على 8% من 
احلصة السوقية في الكويت، 
واحتلت املرتبة الرابعة بني 
وكاالت السيارات في الكويت. 
وحصدت »ش���مال اخلليج« 
خ���الل العام���ني املنصرمني 
ع���دة جوائ���ز مرموقة على 

الصعيدين احمللي واإلقليمي، 
منها حصولها على درع أفضل 
الس���يارات  مبيع���ات لفئة 
الفخمة في الشرق األوسط 
بني شهري يوليو وأكتوبر، 
إلى جانب أرف���ع تقدير من 
هيون���داي كأفض���ل وكيل 
سيارات في العالم لعام 2011، 
باإلضافة إلى جائزة شرفية 
من »سرفيس هيرو« عن فئة 
مبيعات السيارات اجلديدة، 
وجائزة معارض النخبة من 

هيونداي.
وحت���رص »هيون���داي 
التواصل  الكوي���ت« عل���ى 
التفاعل���ي واملباش���ر م���ع 
عمالئه���ا وجمهوره���ا، من 
خالل مشاركتها في املعارض 
التجارية املتخصصة، وعبر 
األنشطة التفاعلية على مواقع 
التواصل االجتماعي واملوقع 
اإللكترون���ي، وعب���ر طرح 
باق���ة متجددة من العروض 
التجارية التي توفر أسعارا 

مميزة.
ويأت���ي الع���رض بهدف 
املساهمة في تعزيز صورة 
وس���معة هيونداي كسيارة 
ناجح���ة، وكعالمة جتارية 
اس���تطاعت بوق���ت قصير 
أق���دم ش���ركات  منافس���ة 
الس���يارات وأكثرها عراقة، 
ووفاء لفلسفة هيونداي التي 
تض���ع حاجات العمالء على 
رأس قائمة أولوياتها سواء 

قبل البيع أو بعده.

يقدمها العرض. ومنح العرض 
العمالء الذين اشتروا أي من 
س���يارات هيونداي موديل 
العام 2013، خصومات وصلت 
إلى 750 دينارا على س���عر 
السيارة األصلي. وطوال فترة 
العرض حصل العمالء مقابل 
كل 500 دين���ار على كوبون 
واحد، خولهم الى الدخول في 
سحب على »إلنترا كوبيه«.

الذين  العم���الء  وحصل 
اختاروا االس���تفادة من هذا 
العرض الرائع، على رسوم 
تسجيل مجانية، وعلى تأمني 
مجاني ضد الغير، كما منحهم 
الع���رض أس���عارا مخفضة 
مدعومة من املصنع على كل 

طرازات هيونداي.
ومتكنت »شمال اخلليج« 
من حتقيق نسبة منو قياسية 
العام  الربع األول من  خالل 

أجرت شركة شمال اخلليج 
التجارية، الوكيل احلصري 
لسيارات وشاحنات هيونداي 
في الكويت، الس���حب على 
س���يارة »هيون���داي إلنترا 
كوبيه« االستثنائية في نهاية 
التس���ويقي املميز  عرضها 
على كل س���يارات هيونداي 
2013، والذي اس���تمر طوال 
شهر مايو املنصرم. وجرى 
السحب في معرض هيونداي 
الكويت الرئيسي في الشويخ، 
بحضور ممثل وزارة التجارة 
والصناعة، ومسؤولي شركة 
شمال اخلليج التجارية، الى 
جانب املشاركني في السحب.  
وكانت سيارة »إلنترا كوبيه« 
2013 االستثنائية من نصيب 
عبداحلميد يوسف فرغلي، 
الذي عبر عن شكره لشركة 
»شمال اخلليج«، كما أعرب عن 
سعادته بفوزه بهذه السيارة 
املميزة، الفتا الى أنه اعتبر 
نفس���ه من الرابحني مبجرد 
امتالكه سيارة هيونداي التي 
أصبحت مرادفا لراحة البال 

في السوق احمللي. 
ولقي العرض الذي أطلقته 
»شمال اخلليج« حتت شعار 
»هيونداي على طول أسعارها 
ك���وول«، إقباال واس���عا من 
العمالء الذين انتهزوا الفرصة 
المتالك سيارة هيونداي ذات 
االعتمادي���ة الطويل���ة وفي 
الوقت نفسه االستفادة من 
امليزات والفوائد العديدة التي 

تق����دم ش����ركة هون����دا 
الغامن، بالتعاون مع األمانة 
لالستثمار، في عرضها اجلديد 
فرصة حقيقية القتناء إحدى 
العائلية  س����يارات هون����دا 
اجلديدة اآلن دون أي دفعات 
طوال هذه السنة ليبدأ الدفع 
في العام 2014 مما يعني فرصة 
مريحة جلميع العمالء للتوفير 
وقضاء عطالت الصيف في 
أي مكان دون التفكير في أي 

التزامات مالية.
وهو األمر الذي تنظر إليه 
الغامن بكبير األهمية  هوندا 
ضمن سعيها لتقدمي األفضل 

أعلنت »مايكروس����وفت 
الكويت« عن توقيعها اتفاقية 
مع اخلطوط اجلوية الكويتية 
تتبنى األخيرة مبوجبها أحدث 
تقنيات »مايكروسوفت«، مبا 
يشمل Lync وSharePoint، و

 Officeو ،Lync Plusو Exchange
365، على مدى 3 س����نوات. 
وبناء على االتفاقية، ستقوم 
اخلط����وط اجلوية الكويتية 
باعتم����اد وتطبي����ق حلول 
»مايكروسوفت« األصلية، مما 
سيعزز من مستوى اإلنتاجية 

بكل العجالت لتوفر لسائقها 
مزي����دا من التحك����م واألمان 
في مختلف ظروف الطريق، 
مما يجعل السيارة االختيار 
األفضل للنزهات والرحالت، 
وخاصة مع فتحات التكييڤ 
للمقاع����د اخللفية التي تأتي 

قياسية على كل الفئات.
وتقدم الغامن موتورز في 
ه����ذا العرض أيضا س����يارة 
هوندا أوديسي، وهي مصممة 
مبساحة داخلية كافية لثمانية 
ركاب باإلضافة ألماكن التخزين 
املتعددة. وألنها سيارة عائلية 
بامتياز، فمن الطبيعي أن تأتي 

التقنية املتاحة مبا يتماشى 
مع األهداف التي تتطلع إلى 
حتقيقه����ا. وبهذه املناس����بة 
الكريباني  الكابنت أحمد  قال 
التنفيذي للخطوط  الرئيس 
اجلوية الكويتية: » تس����تند 
الرؤية اجلدي����دة واخلطط 
االس����تراتيجية املستقبلية 
الكويتية  للخطوط اجلوية 
بش����كل كبير عل����ى حتديث 
أسطولها من الطائرات وحتسني 
عملياتها وبناها التحتية، مما 
يعزز تنافسيتها في القطاع. 

لعمالئه����ا. ويض����م العرض 
بايل����وت  اجلدي����د س����يارة 
اجلبارة ذات الدفع الرباعي مع 
نظام VTM-4® والتي توفر 
برحابتها املميزة راحة المثيل 

لها لثمانية ركاب.
ومع مزاي����ا ومواصفات 
الرفاهية التي تقدمها السيارة، 
فإنه����ا تدخ����ل فئته����ا بقوة 
جبارة جتعلها تنافس على 

الصدارة.
أما س����يارة هوندا س����ي 
آر– في التي تتس����ع خلمسة 
ركاب براحة مثالية، فهي تأتي 
الدفع  مجهزة قياسيا بنظام 

والتعاون باإلضافة إلى حتسني 
أداء عملي����ات االتص����االت 
الش����ركة. وتس����اهم  ضمن 
حلول »مايكروس����وفت« في 
تزوي����د اخلط����وط اجلوية 
التي  ب����األدوات  الكويتي����ة 
الكفاءة  ترتقي مبس����تويات 
إلى مستويات  بني املوظفني 
التميز. وبإمكان  جديدة من 
اخلط����وط اجلوية الكويتية 
االس����تفادة م����ن التعزيزات 
والتحسينات املدخلة على بنية 
احلوسبة السحابية والقدرات 

مع أقصى مستويات الرفاهية 
الشخصية لتكون االختيار 

الذكي لكل عائلة.
الغامن  اجلدير بالذكر أن 
موتورز هي املوزع الوحيد في 
الكويت لسيارات ومنتجات 
الطاقة والدراجات النارية من 
هوندا، باإلضافة لتقدمي الكفالة 
واخلدمة بقطع الغيار والزيوت 
األصلية وذلك لضمان راحة 
البال للعمالء واألداء األفضل 

للسيارات.
التميز، توفر  وملزيد من 
الغامن موتورز لعمالء هوندا 
الغ����امن ف����ي مرك����ز اخلدمة 

ونحن على ثقة بأن االتفاقية 
املوقعة ستساهم بدور محوري 
في توحيد منصتنا التقنية، 
باإلضافة إل����ى توفير الدعم 
ال����الزم لالرتقاء  والتدريب 
مبس����توى اإلنتاجي����ة على 
مستوى املوظفني. كما سيتيح 
’مايكروسوفت‘  تعاوننا مع 
إمكانية استخدام وتوظيف 
أحدث تقنياته����ا ومنتجاتها 
املبتكرة، الت����ي تقدم حلوال 
عملية للعديد من املشكالت 
التي تواجهها الشركات عادة 

اجلدي����د في الش����ويخ قاعة 
انتظ����ار مجه����زة بوس����ائل 
ترفيهية بدءا من شاش����ات 
التلفزي����ون والكمبيوترات 
احملمولة واالنترنت وألعاب 
بالي ستيشن ومقاعد للمساج 

لالسترخاء.
تفضل����وا بزيارة معرض 
الغ����امن اجلديد في  هون����دا 
صفاة الغ����امن الري أو مركز 
الس����يارات اجلديد  خدم����ة 
الش����ويخ مقابل متحف  في 
الس����يارات الكالس����يكية أو 
اتصلوا عل����ى 2496-4000 

ملزيد من املعلومات.

في املجال التقني«.
من جانبه أض����اف علي 
فرم����اوي، نائ����ب الرئي����س 
مايكروس����وفت  لش����ركة 
العاملية :» س����تقوم ش����ركة 
مايكروس����وفت بالعمل مع 
إدارة تكنولوجيا املعلومات 
التكنولوجيا  على استخدام 
احلديثة طبقا لهذة اإلتفاقية 
للمساعدة على حتقيق األهداف 
واخلطط املس����تقبلية طبقا 
للرؤية اجلديدة للكابنت أحمد 

الكريباني«.

الفائز يتسلم مفتاح السيارة 

»إلنترا كوبيه« 2013 كانت من نصيب عبداحلميد يوسف فرغلي

هيونداي »شمال اخلليج« تختتم عرضها التسويقي لشهر مايو

»هوندا الغامن« تقدم أقوى عروض الصيف على سيارات هوندا العائلية

»الكويتية« تعتمد تقنيات »مايكروسوفت« لتعزيز مستوى اإلنتاجية

مجموعة شركات ناصر الساير الغذائية
 ترعى معرض الغذاء الرمضاني

الش����ركة احلاليني واستقطاب 
زبائن جدد في املعرض من خالل 
تعريفه����م باألصناف اجلديدة 

والعروض املتميزة.
العتيب����ي: ان عمر  وق����ال 
مجموعتنا الذي قد جتاوز أكثر 
من نصف ق����رن من اخلبرات 
أهل مجموعة ش����ركات ناصر 
محمد الساير لتكون موجودة 
الكويتي والسوق  في السوق 
العاملي، حيث نشارك في املعرض 
من خالل شركة مصنع الساير 
للمرطبات وشركة ناصر محمد 
الساير للمواد الغذائية، مشيرا 
الى مشاركات الشركة املتعددة 
في معرض الغذاء سابقا، حيث 
مازلنا نحرص على املشاركة في 
مثل هذه املعارض سواء كانت 
في معرض الكويت الدولي أو 
اجلامعات اخلاصة واحلكومية 

واملعاهد واملعارض اخليرية.
وحول استعدادات الشركة 
لتنشيط املبيعات في رمضان، 
قال العتيبي ان الشركة قامت 
بوضع خط����ة منذ بداية العام 
احلالي تتعلق بإنتاج أصناف 
جديدة تتماشى مع طعم التراث 
الكويت����ي األصي����ل وعروض 
متميزة جديدة وتنافسية تلبي 
الزبائ����ن كافة، عالوة  رغبات 
على عرض منتجاتنا احلالية، 
حيث تقدم شركة مصنع الساير 
للمرطبات منتجات متنوعة من 
العصائر )ال����زا ومازا بنكهات 
فواكه متعددة( واملياه الغازية 
)آرسي كوال بنكهاته املتنوعة 
وكلوب صودا( ومياه الشرب 
النقية )مياة الزا( ومشروبات 
الطاقة )ماجيك مشروب الطاقة 
الطبيعي وكيك����س وماركات 

البسكويت والويفر من بالوكو 
وتاجو(، كما تش����ارك شركة 
الس����اير للمواد  ناصر محمد 
الغذائي����ة مبنتج����ات كثيرة 
ومتنوعة الويفر والشوكوالتة 
واحللوي����ات مارك����ة »لواكر، 
ومونز وكافليير وسيدرينكا 
«، إضافة الى منتجات غذائية 
رئيس����ية )»اول قطفة « فول 
وحمص وفاصوليا( ومنتجات 

مختلفة ومتنوعة.
وعن رأيه في املنافسة بني 
الش����ركات في االس����واق، قال 
العتيب����ي: ان املنافس����ة قوية 
وشرس����ة ليس من خالل عمل 
العروض والتنزيالت فحسب، 
بل من خ����الل عمليات ضبط 
ج����ودة املنتج لتأم����ني منتج 
عالي اجلودة يقدم للمستهلك 
مع تطبيق أعلى معايير اجلودة 
التي توصل اليها السوق العاملي، 
وذلك له بع����ض التأثير على 
مستوى الربح في السوق، حيث 
اننا نعاني من مشكلة تثبيت 
األس����عار دون دراس����ة وافية 
لتكلفة البضاعة محليا وعامليا 
من متخذي قرار رفع األسعار، 
ودون مراعاة لشروط اجلودة 
وتكاليف النقل والتصنيع التي 
تتكبدها الشركات، مضيفا ان 
الساير  لدى ش����ركات مصنع 
للمرطبات وناصر محمد الساير 
للمواد الغذائي����ة التزاما أدبيا 
بجلب بضائع ومواد خام عالية 
اجلودة للمس����تهلك بالسوق 
الكويتي مع حتملنا للفروقات 
أو اخلسائر املترتبة على هذا 
االلت����زام تلبي����ة الحتياجات 
املس����تهلك مع احملافظة على 

ثقته بجودة منتجاتنا.

أعلنت شركة ناصر محمد 
الساير للمواد الغذائية وشركة 
مصنع الساير للمرطبات رعايتها 
ملعرض الغذاء الرمضاني واملزمع 
ف����ي أرض املعارض  اقامت����ه 
مبش����رف صالة رقم 4 خالل 
الفترة من 27 يونيو حتى 29 
يوليو 2013 املقبل مبش����اركة 
حشد من شركات ومصانع املواد 
الغذائية. وبهذه املناسبة صرح 
البشرية  املوارد  مساعد مدير 
العتيب����ي بأن معرض  ناصر 
الغذاء الرمضاني يشكل فرصة 
كبيرة للشركات الغذائية التي 
تتطلع الى التواصل املباش����ر 
م����ع املس����تهلك، ال س����يما ان 
عالق����ة املس����تهلك باملنتجات 
غالب����ا م����ا تكون ع����ن طريق 
األسواق التجارية واجلمعيات 
التعاونية، والهدف من املشاركة 
هو الس����عي الى إرضاء زبائن 

ناصر العتيبي 

اشتر اآلن وابدأ الدفع في 2014

وقعت اتفاقية لتطوير نظم املعلومات

عرض استثنائي 
تضمن أسعاراً 

مخفضة وباقة من 
امليزات والفوائد


