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»السفن«: ترسية مناقصة بقيمة
12.7 مليون دينار على إحدى الشركات التابعة
أعلنت شركة الصناعات الهندسية الثقيلة وبناء السفن أنه قد مت ترسية املناقصة رقم 
)2011/68-2012( على شركة اخلليج لإلنشاءات واألعمال البحرية واملقاوالت العامة )ش.م.ك. 
مقفلة( التابعة واململوكة لشركتنا واخلاصة مبشروع »إنشاء وإجناز وصيانة مارينا وكاسر 
لألمواج بنادي ضباط الشرطة مبنطقة أبو احلصانية« لصالح وزارة الداخلية، وبقيمة 12.7 
مليون دينار، علما أن مدة العقد 900 يوم من تاريخ مباشرة العمل. آلخر أخبار االقتصاد احمللية والعاملية زوروا موقعنا على

www.alanba.com.kw/Business
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بتغير قدره

»زين« حتقق أرباحاً صافية بقيمة 113 مليون دينار عن النصف األول
في قول����ه »مازالت زين األردن 
الش����ركة األولى في واحدة من 
أكثر األسواق تنافسية في منطقة 
الشرق األوسط، وهي في ذلك 
محتفظة بريادتها السوقية على 
صعيدي عدد العمالء والقيمة وقد 
بلغ عدد عمالء الشركة ما يقارب 
3.8 ماليني عميل، وذلك بفضل 
ما تقوم به الشركة من حمالت 
تسويقية ديناميكية مبتكرة«. 
وفي اململكة العربية السعودية 
أوضح جيجنهامير: »لقد ساعدتنا 
املشاريع التطويرية والتوسعية 
التي جنريها ف����ي اململكة على 
إضافة 889 ألف عميل إلى قاعدة 
عمالء الش����ركة، فاستثماراتنا 
املس����تمرة في خدمات النطاق 
العريض عززت كثيرا من زخم 
منتجاتنا، واليوم لدينا نحو 8.3 
ماليني عميل بنسبة ارتفاع بلغت 
12%«، مبينا أن الشركة استطاعت 
أن ترفع من حجم ايراداتها خالل 
هذه الفترة بنسبة 13% لتصل إلى 

نحو 945 مليون دوالر.
وفي استعراضه لعمليات 
املجموع����ة في الس����ودان قال 
جيجنهامير »شهدت عملياتنا 
التش����غيلية في السودان منوا 
كبيرا )بالعملة احمللية( حيث 
حققت ارتفاعا في حجم إيراداتها 
بنسبة 23%، وارتفاعا في األرباح 
احملقق����ة قبل خص����م الفوائد 
 )EBITDA( والضرائب واإلهالكات
بنسبة 26%، بينما بلغت قاعدة 

العمالء 12.5 مليون عميل.
ووص����ف جيجنهامير هذا 
األداء باملش����جع، وذلك في ظل 
التحديات الكبيرة التي تواجه 
عمليات زين في هذه املنطقة، 
ويأتي في مقدمتها االنخفاض 
الكبيرة للعملة احمللية السودانية 
أمام س����عر صرف الدوالر في 
هذه الفترة، وهو ما أثر كثيرا 
على النتائ����ج املالية املجمعة 

للمجموعة. 

هذا االجت����اه مع اإلقبال الكبير 
لش����ريحة كبيرة من عمالئها 
على هذه النوعية من اخلدمات، 
وهي الشريحة املرشحة للزيادة 

مستقبال.
وعن العمليات التشغيلية 
ب����ني  املجموع����ة  لش����ركات 
جيجنهامي����ر ان ش����ركة زين 
الكوي����ت مازالت تواصل جني 
ثمارها في االس����تثمار املبكر 
 ،)LTE( لش����بكة اجليل الرابع
حي����ث ش����هدت خدم����ات نقل 
البيانات مستويات مرتفعة على 
شبكتها، فقد مثلت نسبة خدمات 
البيانات من حجم اإليرادات ما 
يقارب 28% ، كما أن هذه الفترة 
استطاعت الشركة فيها ان تعزز 
من قاعدة عمالئها وسط منافسة 
شديدة، حيث ارتفع عدد عمالئها 
بنسبة 11% لتصل إلى نحو 2.4 
مليون عمي����ل. وأضاف: »لقد 
أجنزت زين الكويت مش����روع 
نقل األرقام في يونيو املاضي 
بنجاح كبير، حيث قامت بجهود 
حثيثة في سبيل االنتهاء من هذا 
املشروع في الوقت احملدد، وقد 
ملست تأثيرات إيجابية مع تنفيذ 
آليات عمل هذا املشروع«. وكشف 
جيجنهامير أنه في الوقت الذي 
أحرزت فيه زين العراق تقدما 
هائال على صعيد طرح شركة 
زين الع����راق لالكتتاب العام، 
وإعادة الهيكلة القانونية لها، 
وهما األم����ران اللذان يعتبران 
شرطا مسبقا وأساسيا لعملية 
الطرح )االكتتاب( العام األولي، 
فقد حققت الشركة نسب منو 
مشجعة للغاية لعدد العمالء، 
حيث بلغت نس����بة منو قاعدة 
عمالء الشركة 8% ليصل عمالؤها 
إلى نحو 13.9 مليون عميل، مبينا 
أن التوس����عات الت����ي جتريها 
الش����ركة في املناطق الشمالية 
عززت من نطاق تغطية الشبكة 
بشكل كبير. ومضى جيجنهامير 

واحدة من أكثر املشغلني كفاءة 
تش����غيلية من حيث التكلفة، 
ولذلك نحن نعمل على حتسني 
فعالية التكلفة اإلجمالية لدينا، 
وذلك من خالل التأكيد على مبدأ 
التآزر على مس����توى شركات 
املجموعة ككل«.وأشار إلى انه 
في الوقت الذي كثفت فيه زين 
من مساعيها في حتسني خدمات 
التجوال والوصول الى جميع 
املستويات، فقد تبنت سلسلة 
من املبادرات االستراتيجية بهدف 
املس����اعدة في رفع مستويات 
الكفاءة واحلفاظ على مستويات 
قوية لهوام����ش صافي األرباح 
قبل خصم الضرائب والفوائد 

.)EBITDA( واإلهالك
وبنينّ جيجنهامير بقوله »لقد 
شهدت عمليات املجموعة خالل 
فترة الستة أشهر األخيرة قفزة 
كبيرة في حج����م منو إيرادات 
خدمات البيانات، وذلك بفضل 
االستثمارات في البنية التحتية 
اخلاصة باجليلني الثالث والرابع 

على بعض شبكاتها«.
وأوضح: »لقد ارتفعت إيرادات 
خدم����ات البيانات عن النصف 
األول من العام بنسبة 19% حيث 
أصبحت خدمات البيانات متثل 
اآلن ما نسبته 13% من إجمالي 
إيرادات اخلدمات املجمعة التي 
حتققها عمليات املجموعة، وهذا 
دون احتس����اب خدمات القيمة 
املضاف����ة وخدمات الرس����ائل 
القصيرة املدرج����ة في األرقام 
املالية«.وإذ أك����د جيجنهامير 
أن املجموع����ة مس����تمرة ف����ي 
تضييق الفج����وة بني خدمات 
الصوت وخدمات نقل البيانات 
مستفيدة من التطور الهائل في 
تكنولوجيا االتصاالت واالنتشار 
الكبير في أجهزة الهواتف الذكية 
واحلواسيب اللوحية، فإنه بني 
في ذات الوق����ت أن زين تعول 
كثيرا على تعزيز ايراداتها من 

إعادة عمليات التمويل مستقبال، 
ومن ثم ستساعد على تطوير 
شبكاتها وزيادة انتشارها.ومن 
ناحيته قال الرئيس التنفيذي في 
املجموعة سكوت جيجنهامير 
»نحن مس����تمرون ف����ي تنفيذ 
خططنا االستراتيجية والتصدي 
للتحديات الت����ي نواجهها في 
أس����واقنا، وذل����ك م����ن خالل 
التركيز على العديد من املجاالت 
الرئيس����ية، مبا في ذلك خبرة 
العمالء، والتميز التش����غيلي، 
والتآزر بني عملياتنا، والدخول 
في مجاالت أعمال جديدة تقابل 

خدماتنا األساسية«.
وأضاف جيجنهامير: »نكثف 
حاليا من جهودنا في س����بيل 
تنويع طبيعة أعمالنا في أسواقنا 
املنتش����رة في الشرق األوسط 
وأفريقي����ا، فنحن لدينا بصمة 
اقليمية واسعة النطاق في ثمانية 
بلدان مما يسمح باالستفادة من 
التكامل بني عملياتنا، فزين هي 
املشغل األول من حيث احلصة 
السوقية في ستة من بني أسواقنا 

الثمانية التي نعمل فيها«.
وكشف جيجنهامير بقوله 
»هدفنا اآلن هو أن تصبح زين 

الشديدة التي تواجهها والتطور 
الكبير في تكنولوجيا االتصاالت، 
وهي في هذا اإلطار قامت بإطالق 
سلس����لة من املبادرات حلماية 
أعماله����ا األساس����ية، والت����ي 
س����تمكنها من تعزي����ز قاعدة 
العمالء، وزيادة حصتها على 
صعيد القيمة، باإلضافة إلى أنها 
ستساعدها كثيرا في الوصول إلى 
توقعات العمالء إزاء منتجاتها 

وخدماتها«.
وثمن البنوان الدعم واملساندة 
الت����ي وجدته����ا املجموعة في 
القرارات األخيرة التي اتخذتها 
املؤسسات والهيئات احلكومية 
في كل م����ن اململك����ة العربية 
السعودية والتي منحت شركة 
زين الس����عودية خيار تأجيل 
دفعات وزارة املالية ملدة سبع 
س����نوات وجمهورية السودان 
والتي منحت فيه����ا احلكومة 
السودانية الشركة اعفاء ضريبيا 
ملدة ثالث س����نوات، وهو األمر 
الذي وصفه بأنه سيس����هم في 
تعزيز التدفقات النقدية وحتسني 
مستوى الس����يولة، باإلضافة 
إلى أن هذه اخلطوة س����تعطي 
املجموع����ة مرون����ة كبيرة في 

265 مليون دينار مقارنة ب� 299 
مليون دينار عن نفس الفترة 

من العام املاضي.
وكشف البنوان أن مجموعة 
زين جنحت في إضافة 3 ماليني 
عميل إلى قاعدة عمالئها خالل 
هذه الفترة لتصل إلى نحو 44.4 
مليون عميل بنسبة زيادة بلغت 
7% عن فترة النصف األول من 
الع����ام املاض����ي، وذلك بفضل 
مش����اريع التطوير والتوسعة 
التي جتريه����ا املجموعة على 
شبكاتها، وخصوصا تلك التي 

تخص خدمات نقل البيانات.
وأفاد البنوان بقوله »مازالت 
مجموعة زين تكثف من مساعيها 
في تنمية حجم عملياتها وهي 
مستمرة في هذا االجتاه بكفاءة، 
وذلك من خالل البحث عن طرق 
جديدة الستغالل بنيتها التحتية 
مبا يساعدها على خلق موارد 
جدي����دة للدخل، مب����ا في ذلك 
استكشاف الفرص االستثمارية 

املتاحة«.
وأوضح بقوله »مجموعة زين 
حريصة عل����ى أن تصبح أكثر 
استجابة الحتياجات ومتطلبات 
أسواقها، في ظل حتديات املنافسة 

أعلنت مجموعة زين الشركة 
الرائدة في خدمات االتصاالت 
املتنقل����ة في منطقة الش����رق 
األوس����ط وش����مال أفريقيا ان 
أرباحه����ا الصافية ع����ن فترة 
النصف األول من العام احلالي 
بلغت 113 مليون دينار، بربحية 

للسهم بلغت 29 فلسا.
وذكرت املجموعة في بيان 
صحافي أنها حافظت على معدالت 
النمو في عملياتها التشغيلية 
خالل هذه الفترة، والتي أبرزت 
جدوى املش����اريع التطويرية 
على ش����بكاتها، مبينة أنها في 
الوقت ال����ذي كانت تتوقع فيه 
االستفادة من حجم منو عملياتها، 
فقد جاء استمرار التقلب احلاد 
في سعر صرف العمالت ليؤثر 
على نسب النمو في املؤشرات 

املالية الرئيسية.
وقال رئيس مجلس اإلدارة 
في املجموعة أسعد احمد البنوان 
في تعليقه على النتائج املالية 
للمجموعة »هذه الفترة شهدت 
استمرارا لتأثر عملياتنا بالتقلب 
احلاد في سعر صرف العمالت 
وباألخص في دولة السودان، 
فالستة أشهر املاضية تكلفت 
فيها املجموعة 347 مليون دوالر 
على حجم اإليرادات املجمعة، 
و150 مليون دوالر على حجم 
األرب����اح احملقق����ة قبل خصم 
الفوائد والضرائب واإلهالكات 
)EBITDA(، وه����و ما أثر على 
مستويات الربحية الصافية ما 

كلفها 80 مليون دوالر«. 
وذكر البنوان أن املجموعة 
سجلت ايرادات مجمعة خالل 
فترة النص����ف األول من العام 
بقيمة 612 مليون دينار مقارنة 
بإي����رادات بلغ����ت قيمتها 664 
مليون دينار عن الفترة املشابهة 
من الع����ام املاضي، فيما بلغت 
األرباح احملققة قبل خصم الفوائد 
  »EBITDA« والضرائب واإلهالكات

سكوت جيجنهاميرأسعد أحمد البنوان 

البنوان: األرباح 
احملققة قبل خصم 

الفوائد والضرائب 
واإلهالكات 265 

مليون دينار

جيجنهامير: 3 
ماليني عميل 

انضموا إلى شبكاتنا 
وقاعدة عمالئنا 

ترتفع إلى 44.4 
مليون عميل


