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األربعاء ١٦ فبراير ٢٠٢٢ اقتصـاد

٤٫١٢ مليارات دينار.. حتويالت وافدي الكويت في ٩ أشهر
أحمد مغربي

كشفت بيانات بنك الكويت 
مليــزان  األوليــة  املركــزي 
املدفوعــات لفترة األشــهر الـ 
٩ األولــى مــن عــام ٢٠٢١، أن 
إنفاق الكويتيني على الســفر 
بلــغ ١٫٦١ مليــار دينار، وذلك 
بالتزامن مع تخفيف إجراءات 
«كورونا» وفتح املطار بالكامل 
أمام املواطنــني، إذ بلغ إنفاق 
املواطنني نحو ٥٩٠٫٨ مليون 
دينار في الربع األول من العام 
املاضي، و٥٣١٫٩ مليون دينار 
خالل الربــع الثاني، و٤٩٢٫٦ 
مليون دينار خالل الربع الثالث 

من ٢٠٢١.
بيانــات  مــن  ويتضــح 
املعدلــة إلنفــاق  «املركــزي» 
الكويتيــني علــى الســفر أن 
اإلنفاق شهد انخفاضا بواقع 
٦٫٩٪ مقارنة بفترة األشهر الـ 
٩ األولى من العام املاضي ٢٠٢٠ 
والتــي بلغ إنفــاق الكويتيني 
خاللها نحو ١٫٧٣ مليار دينار، 
ورغم زيــادة معدالت اإلنفاق 
الســياحة اخلارجيــة  علــى 
خالل العامني املاضيني، إال أن 
تلك املســتويات لم تصل الى 
ما ســجله اإلنفاق العام على 
السياحة اخلارجية قبل تفشي 
جائحة كورونا والتي سجلت 
٣٫٧ مليارات دينار في ٢٠١٩.

يذكر أن اإلنفاق على السفر 
وفقا إلحصائية «املركزي» ال 
يقتصر على رحالت السياحة 

املدفوعات  ويعتبر ميزان 
االقتصــاد  ألداء  انعكاســــا 
الكويتي خالل الفترة املالية، 
وذلك من حيث تداخل االقتصاد 
احمللي مع االقتصاد العاملي، كما 
يشــكل ميزان املدفوعات أداة 
مهمة تتيــح لصناع القرارات 
إمكانيــة الوقوف على القدرة 
التنافسية القتصادات بلدانهم، 
ما يساعدهم في تخطيط ورسم 
وتقييم السياسات االقتصادية 

الثالث من العام املاضي ٤٫٩١ 
مليــارات دينار، وفــي الربع 
الثانــي ٤٫٥٤ مليــارات دينار 
وفي الربع األول ٣٫٧٥ مليارات 
دينــار، ويتضح ارتفاع قيمة 
الكويتية  النفطية  الصادرات 
بالتزامــن مع ارتفاع أســعار 
النفط اخلــام الكويتي ألعلى 
مســتوى في ٧ ســنوات منذ 
٢٠١٤، والزيــادة املضطــردة 
في زيادة حجم اإلنتاج الكلي 

في الربع األول.
ومن الالفــت أن الواردات 
ارتفاعــا  الســلعية شــهدت 
ملحوظا خــالل العام املاضي 
بالتزامــن مع ارتفاع أســعار 
املنتجات الغذائية، وفي املجمل 
يبلغ متوسط واردات الكويت 
من السلع نحو ملياري دينار.

فائض احلساب اجلاري

إلى ذلك، يظهــر البيانات 
أن احلســاب اجلــاري (الذي 
يبــني خالصــة املتحصــالت 
واملدفوعات فيما بني االقتصاد 
احمللي واالقتصادات األخرى 
فيما يتعلق مبعامالت السلع 
واخلدمــات والدخل) ســجل 
فائضــا خــالل الربــع الثالث 
من عــام ٢٠٢١ بلــغ نحو ٢٫٦ 
مليار دينار، مقابل فائض بلغ 
نحو ٣٫٢ مليارات دينار خالل 
الربع السابق، بانخفاض قيمته 
٦٥٦٫٠ مليون دينار ونسبته 
٢٠٫١٪. ويعزى انخفاض فائض 
احلســاب اجلــاري كمحصلة 
إلــى ارتفاع قيمة املتحصالت 
املدرجة في اجلانب الدائن من 
احلساب اجلاري بنحو ٣٨٥٫٨ 
مليون دينار وبنســبة ٤٫٨٪ 
مقارنــة بالربــع الســابق من 
جهة، وارتفاع قيمة املدفوعات 
املدرجة في اجلانب املدين من 
احلساب اجلاري بنحو ١٠٤١٫٨ 
مليون دينار وبنســبة ٢١٫٥٪ 
مقارنة بالربع السابق من جهة 

أخرى.

الكليــة عمومــا والعالقــات 
االقتصاديـــــة اخلارجيـــــة 
خصوصــا في ضــوء هيكلها 
اإلنتاجــي وقــوة اقتصادهــا 

الوطني وقدرته التنافسية.
إلى ذلك، كشفت البيانات 
عــن أن الكويت باعــت نفطا 
بقيمة ١٣٫٢ مليار دينار خالل 
فترة األشــهر الـ ٩ األولى من 
العــام املاضي، إذ بلغت قيمة 
الصادرات النفطية في الربع 

للبالد والذي ســجل مستوى 
٢٫٥ مليون برميل خالل العام 
املاضي وفقــا حلصة الكويت 

في «أوپيك+».
وفي مقابــل الصادرات، 
بلغــت واردات الكويت من 
السلع ٦٫٣٨ مليارات دينار، 
إذ بلغــت ٢٫١٩ مليار دينار 
في الربع الثالث وما قيمته 
٢٫٠٤ مليار دينار في الربع 
الثانــي و٢٫١٥ مليار دينار 

كما تظهر البيانات األولية 
ارتفــاع قيمة فائــض امليزان 
الســلعي خالل الربــع الثالث 
لعام ٢٠٢١ بنحو ٢٤٤٫٠ مليون 
دينار أو ما نسبته ٨٫٣٪ مقارنة 
بالربع السابق، لتبلغ قيمة هذا 
الفائــض نحو ٣١٧٩٫٠ مليون 
دينــار، مقابل نحــو ٢٩٣٥٫٠ 
مليــون دينــار خــالل الربع 

السابق.
ونتيجــة للتطــورات في 
احلسابات الرئيسية للميزان، 
ســجل الوضع الكلــي مليزان 
مدفوعات الكويت خالل الربع 
الثالث لعام ٢٠٢١ فائضا بلغت 
قيمته نحو ٢٩٦ مليون دينار، 
مقابل فائض بلغت قيمته نحو 
٢٧٨٫١ مليون دينار خالل الربع 

السابق.
وبنظرة أكثر شمولية إلى 
وضع ميزان مدفوعات الكويت 
تأخــذ فــي االعتبــار التغير 
فــي صافي قيمــة املوجودات 
اخلارجيــة لبعــض اجلهــات 
املسجلة ضمن بند «احلكومة 
العامــة»، باإلضافة إلى قيمة 
إجمالي األصــول االحتياطية 
لبنك الكويت املركزي (تغير)، 
فــإن الوضــع الكلــي مليــزان 
املدفوعــات باملفهوم الواســع 
يظهــر فائضــا خــالل الربــع 
الثالث لعام ٢٠٢١ بلغت قيمته 
نحو ١٫٩٤ مليار دينار، مقارنة 
بفائض بلغت قيمته نحو ٣٫٥ 
مليــارات دينار خــالل الربع 

السابق له.

١٫٦ مليار دينار أنفقها املواطنون على السفر منذ يناير حتى سبتمبر ٢٠٢١

والعمل اخلاصــة باملواطنني 
وغيرهم، بل يشمل العالج في 
اخلارج والبعثات الدراســية 
الرســمية  املهمات  وســفرات 

وغيرها.
حتويالت الوافدين

وفيما يتعلــق بتحويالت 
الوافدين في الكويت، أظهرت 
بيانــات بنك الكويت املركزي 
ان حتويــالت العاملني خالل 
الربع األول من ٢٠٢١ بلغت ١٫٣٦ 
مليار دينار، فيما بلغت ١٫٣٩ 
مليار دينار خالل الربع الثاني، 
ونحو ١٫٣٦ مليار دينار خالل 
الربع الثالث من العام املاضي، 
وبذلك يصبح إجمالي حتويالت 
العاملني في الكويت خالل فترة 
األشــهر الـ ٩ األولى من ٢٠٢١ 
نحو ٤٫١٢ مليارات دينار، وذلك 
بزيادة مضطردة بلغت ٨٫٥٪، 
حيث قدرت حتويالت العاملني 
خالل الفترة نفسها من ٢٠٢٠ 
ما قيمته ٣٫٨ مليارات دينار.

ويعود ارتفــاع حتويالت 
الوافدين خالل تلك الفترة الى 
حاالت اإلغالق التي شــهدتها 
الكويت خالل تلك الفترة من 
العــام املاضــي، وعدم ســفر 
الوافدين خالل فترات الصيف 
والعطالت الى بلدانهم، حيث 
إن بند تذاكر الســفر والهدايا 
كان مــن البنــود املكلفة على 
الوافدين، وهو ما مت توفيرها 
لتحويلهــا إلــى أســرهم في 

بلدانهم.

٨١٦ مليون دينار أرباح ٨ بنوك كويتية في ٢٠٢١.. بنمو ٧٨٫٤٪
عالء مجيد

حققت ٨ بنوك محلية ٨١٦ 
مليون دينار أرباحا خالل ٢٠٢١، 
إذ ارتفع صافي ربح املصارف 
التي أعلنت عن نتائجها املالية 
حتى اآلن، بنسبة ٧٨٫٤٪ مبا 
قيمتــه ٣٥٩ مليــون دينــار، 
مقارنة مــع ٤٥٧٫٣٠٢ مليون 
دينار أربــاح حققتها البنوك 

ذاتها في ٢٠٢٠.
وجــاءت معــدالت النمــو 
املرتفعــة فــي صافــي أرباح 
البنــوك مدفوعــة بعــدد من 
احملفــزات يأتي على رأســها 
حتســن البيئة التشــغيلية، 
مــن  الواضــح  والتخلــص 
تداعيات كورونا ومتحوراتها 
مع عودة األنشطة االقتصادية 
للتعافي والعمل بشكل طبيعي، 
باإلضافة إلى انخفاض حجم 
مخصصات خسائر االئتمان.

البنــوك  واســتحوذت 
التقليدية األربعة التي أعلنت 
نتائجها على ٥٨٫٤٤٪ من أرباح 
القطــاع بـــ ٤٧٦٫٩٥ مليــون 
دينار، فيما استحوذت البنوك 
اإلسالمية التي أعلنت نتائجها 
على ٤١٫٥٥٪ من أرباح املصارف 

بـ ٣٣٩٫٠٩ مليون دينار.
الكويــت  وتصــدر بنــك 
الوطنــي قائمة أكبــر البنوك 

الكويتية  التشغيلية للبنوك 
الثمانيــة التــي أعلنــت عــن 
أرباحهــا حتى اآلن خالل عام 
٢٠٢١ بنسبة ٧٫٠٣٪ لتصل إلى 
٢٫٦٦٢ مليــار دينار مقارنة بـ 
٢٫٤٨٧ مليار دينار في الفترة 

نفسها من عام ٢٠٢٠.
وقــد تصدر بنــك الكويت 
الوطنــي قائمة البنوك األكثر 
التشغيلية  حتقيقا لإليردات 
خــالل ٢٠٢١ بقيمــة ٩٠٦٫٣٢ 
ماليني دينار تالها بيت التمويل 
الكويتي بقيمة ٨١١ مليون دينار 
وحل ثالثــا بنك برقان بقيمة 

٣٣٫٢٥ مليار دينار وبنســبة 
منــو بلغــت ١١٫٩٪ مقارنة بـ 
٢٩٫٧١ مليار دينار في الفترة 
املقارنة من العام املاضي، تاله 
بيت التمويل الكويتي «بيتك» 
بإجمالي أصول بلغ ٢١٫٧٨ مليار 
دينار وبنســبة منو ســنوي 
بلغت ١٫٣٣٪ مقارنة بـ ٢١٫٥٠ 
مليار دينار في الفترة املقارنة 

من العام املاضي.
وحــل ثالثا بنــك بوبيان 
بإجمالي أصــول بلغت ٧٫٣٥ 
مليارات دينار وبنسبة منو 
سنوي بلغت ١٤٫٢٪ وجاء في 
املرتبــة الرابعة بنــك برقان 
بإجمالــي أصــول بلــغ ٧٫٠٧ 
مليارات دينار وحل خامســا 
بنــك اخلليج بقيمــة أصول 
بلغــت ٦٫٥٥ مليــارات دينار 
وبنمو سنوي بلغت نسبته 

.٪٧٫٢٥
السادســة  املرتبــة  وفــي 
جــاء البنك األهلــي بإجمالي 
موجودات بلغ ٥٫٦٢ مليارات 
دينار وبنسبة منو بلغت ١٦٪ 
تاله سابعا البنك أهلي املتحد 
بإجمالي موجودات بلغ ٤٫٥٧ 
مليارات دينار وبنمو سنوي 
بلغت نسبته ٤٫٦٦٪ وحل ثامنا 
بنــك وربة بقيمــة موجودات 
بلغــت ٣٫٥٨ مليــارات دينار 

بنسبة منو بلغت ٣٫٠٢٪.

بأرباح بلغت بـ ٤٥٫٣٩ مليون 
دينار وبنســبة منو ســنوية 
بلغــت ٣٥٪، مقارنة مع ٣٣٫٦ 
مليون دينار أرباح في ٢٠٢٠، 
وجاء في املرتبة اخلامسة بنك 
اخلليــج بقيمة أربــاح بلغت 
٤٢٫١٠٥ مليون دينار وبنسبة 
منــو ســنوية بلغــت ٤٦٫٢٪ 
مقارنة مع ٢٨٫٨ مليون دينار 

في العام السابق.
وجاء بنــك األهلي املتحد 
في الترتيب السادس بأرباح 
بلغــت قيمتهــا ٣١٫٢٢ مليون 
دينار وبنســبة منو ســنوي 

٢٣٤٫٧٣ مليون دينار بينما جاء 
في املرتبة الرابعة بنك بوبيان 
بحجم إيرادات تشغيلية بلغت 
١٨٧٫٧٨ مليون دينار وخامسا 
جاء بنك اخلليج بقيمة ١٧٠٫٠٦ 

مليون دينار.
وفي املرتبة السادسة جاء 
البنك األهلــي بحجم إيرادات 
تشغيلية بلغت ١٥٣٫٨٦ مليون 
دينار تاله ســابعا بنك وربة 
بحجم إيرادات تشغيلية بلغت 
قيمتهــا ١٠٧٫٣٥ ماليني دينار 
وجــاء في املركــز الثامن بنك 
أهلي املتحد بإيرادات تشغيلية 

بلغــت ٥٪ مقارنــة بـــ ٢٩٫٧ 
مليون دينار أرباح في ٢٠٢٠، 
تاله في املرتبة السابعة البنك 
األهلي بأربــاح بلغت قيمتها 
٢٧٫٢٢ مليون دينار وبنسبة 
منو سنوية بلغت ١٣٩٫١٪، كما 
جاء في املرتبــة الثامنة بنك 
وربــة بأرباح بلغــت قيمتها 
١٥٫٩٦ مليون دينار وبنســبة 
منو سنوي بلغت ١٨٣٫٤٪ وهي 
أكبر نســبة منو ســنوية بني 
البنوك الكويتية التي أعلنت 

عن أرباحها حتى اآلن.
ارتفعـــــت اإليــــــرادات 

بلغت ٩١٫٤٣ مليون دينار.
إجمالي األصول

ووصل إجمالــي األصول 
للبنــوك الـ ٨ التي أعلنت عن 
أرباحها حتى اآلن بنهاية شهر 
ديسمبر املاضي الى ٨٩٫٨ مليار 
دينار بنسبة منو ٧٫٤٥٪ عن 
الفترة املقارنة من العام املاضي 
٢٠٢٠ والتي كان إجمالي أصول 
القطاع بها ٨٣٫٥٧ مليار دينار.
الكويــت  وتصــدر بنــك 
الوطني قائمة البنوك احمللية 
من حيث إجمالي األصول بقيمة 

٢٫٦٦ مليار دينار إجمالي إيراداتها التشغيلية مدفوعة بتحسن البيئة التشغيلية

جلهة قيمة األرباح بـ ٣٦٢٫٢٥ 
مليــون دينــار خــالل ٢٠٢١، 
وبنســبة منو ســنوية بلغت 
٤٧٪ مقارنة بـ ٢٤٦٫٣٤ مليون 
دينار عن عام ٢٠٢٠، تاله بيت 
التمويل الكويتــي بـ ٢٤٣٫٤١ 
مليــون دينار وبنســبة منو 
سنوية بلغت ٦٤٪ مقارنة بـ 
١٤٨٫٣٩٩ مليون دينار في ٢٠٢٠، 
وحل ثالثا بنك بوبيان بـ ٤٨٫٤٩ 
مليــون دينار وبنســبة منو 
ســنوية بلغت ٤٠٫٩٪ مقارنة 
بـ ٣٤٫٤ مليون دينار في ٢٠٢٠.
وحــل رابعــا بنــك برقان 

أرباح وإيرادات وأصول ٨ بنوك كويتية في ٢٠٢١

أرباح عام ٢٠٢١ البنك
(باملليون دينار)

أرباح عام ٢٠٢٠ 
(باملليون دينار)

معدل 
التغيير

اإليرادات التشغيلية لعام 
٢٠٢١ (باملليون دينار)

إجمالي األصول لعام 
٢٠٢١ (مليار دينار)

٤٧٩٠٦٫٣٣٣٫٢٪٣٦٢٫٢٢٤٦٫٣الوطني

٦٤٨١١٢١٫٧٪٢٤٣٫٤١٤٨٫٤بيتك

٤١١٨٧٫٧٧٫٣٪٤٨٫٥٣٤٫٤بوبيان

٣٥٢٣٤٫٧٧٪٤٥٫٣٣٣٫٦برقان

٤٦١٧٠٦٫٥٪٤٢٫١٢٨٫٨اخلليج

٥٩١٫٤٤٫٥٪٣١٫٢٢٩٫٧أهلي متحد

١٣٩١٥٣٫٨٥٫٦٪(٦٩٫٦)٢٧٫٢األهلي

١٨٣١٠٧٫٣٣٫٦٪١٥٫٩٥٫٦وربة

بدر اخلرافي: «زين السعودية» تبيع أبراجها بـ ٣ مليارات ريال
أعلنــت مجموعــة «زيــن» 
أن مجلــس إدارة شــركة «زين 
الســعودية» وافق على العرض 
امللزم املقدم مــن حتالف يقوده 
صنــدوق االســتثمارات العامة 
لالستحواذ على حصة رئيسية 
من البنية التحتية ألبراج الشركة.

وكشفت املجموعة، في بيان 
صحافي عن أن التحالف الذي 
يقوده صندوق االســتثمارات 
الســعودي سيســتحوذ على 
نسبة ٨٠٪ من البنية التحتية 
اخلاصة بأبراج الشركة بقيمة 
تصل الــى أكثر من ٣ مليارات 

ريال (٨٠٧ ماليني دوالر).
ومبوجب الصفقة، سيستحوذ 
صندوق االستثمارات العامة على 
نســبة ٦٠٪، وصاحب الســمو 
امللكــي األمير ســعود بــن فهد 
بن عبدالعزيز على نســبة ١٠٪، 
وشركة ســلطان القابضة على 
نسبة ١٠٪، بينما ستحتفظ شركة 
«زين السعودية» مبلكية احلصة 

املتبقية البالغة ٢٠٪.
وأوضحت املجموعة أن شركة 
«زيــن الســعودية» ســتحتفظ 

بتحقيق الكفاءة القصوى للبنية 
التحتية لألبراج.

فــي هذا الســياق، قال نائب 
رئيس مجلس اإلدارة والرئيس 
التنفيذي فــي مجموعة «زين» 
ونائب رئيس مجلس إدارة شركة 
«زين الســعودية» بــدر ناصر 
اخلرافي، فــي تعليقه على هذه 
الصفقة، «فخورون بهذا التعاون 
مع صندوق االستثمارات العامة، 

تتخطى بأبعادها قيمة الصفقة 
نفســها، حيــث حصــول «زين 
الســعودية» على هــذا العرض 
من صندوق االستثمارات العامة، 
وهو من أكبر الصناديق السيادية 
فــي العالم، يدل على الثقة التي 
حتظى بها الشركة لدى املؤسسات 
االستثمارية واالقتصادية، وأيضا 
الثقة التي تتمتع بها الشركة لدى 

قطاع األعمال واألفراد».
وأكــد اخلرافي علــى أن هذه 
الصفقــة تأتي في وقــت تتابع 
فيه «زين الســعودية» خططها 
التوســعية مــن خــالل ضــخ 
اســتثمارات نوعيــة إضافيــة 
بالتركيز على التوســع الرأسي 
خلدمات القطاعــات ملبنية على 
تقنيات اجليــل اخلامس، فهذه 
التقنيــات أصبحــت الشــريان 
احليوي لتمكني النمو االقتصادي 
وحتقيق االستدامة، خصوصا في 
قطاعات إنترنت األشياء والذكاء 
االصطناعي واحلوسبة السحابية 

والدرونز والبيانات الضخمة.
وأشار إلى أن عملية الفصل 
ما بني ملكية وتشغيل وصيانة 

ونأمل أن نوسع دائرة تعاوننا 
في املستقبل القريب، مبا يدعم 
مســيرة التحول الرقمــي وفقا 
ملستهدفات رؤية اململكة ٢٠٣٠، 
إذ تأتي هذه الصفقة بعد النجاح 
الذي حققته الشــركة في إعادة 
هيكلة رأس املال، وجناح خطط 
التحول االستراتيجية ألعمالها».
وأوضــح قائــال «األهميــة 
االســتراتيجية لهــذه االتفاقية 

األبراج ستسهم في زيادة تركيز 
الشــركة على االبتــكار وتقدمي 
منتجات حديثة تواكب مستقبل 
العالــم الرقمــي ضمــن توجــه 
الشــركة االســتراتيجي لتقدمي 
أفضــل اخلدمــات النوعية التي 
متس املستخدم النهائي، وخفض 
االستثمارات الرأسمالية، كما أن 
هذه الصفقة ستوفر سيولة نقدية 
للشركة، وسيكون لها انعكاس 

على أرباحها.
وكشــف اخلرافــي عــن أن 
شــركة «زين السعودية» تعمل 
على تعزيــز احلوكمة والكفاءة 
املالية واالستثمارات النوعية التي 
حتدث فرقا في صناعة تكنولوجيا 
املعلومات، إذ يدعم هذا التوجه 
عمليات الشــركة بالتركيز على 
عملها الرئيسي بتقدمي منتجات 
مبتكرة فاستراتيجيتنا احلالية 
قائمة على تعزيز االستثمارات 
النوعية وتطبيق معايير متطورة 
للحوكمة والكفاءة املالية وتعزيز 
جودة اخلدمات وهو ما كان له أثر 
مباشر في تطور الشركة وحتقيق 

قيمة مضافة لقاعدة العمالء.

«صندوق االستثمارات العامة» قاد حتالفاً استثمارياً لالستحواذ على ٨٠٪ من البنية التحتية ألبراج الشركة

بدر ناصر اخلرافي

مبلكية احلصة املتبقية من البنية 
التحتية لألبــراج البالغة ٢٠٪، 
وشــمل العــرض النهائي املقدم 
من صندوق االستثمارات العامة 
على حق الشراء للحصة املتبقية 
لشركة «زين السعودية» وذلك 

مببلغ محدد.
جديــر بالذكر أنــه مبوجب 
النهائية»  شــروط «العــروض 
اخلاصــة بهذه الصفقة، ال تبيع 
شــركة «زين السعودية» سوى 
«هيكل» البرج واملرافق املساندة، 
على أن تبقى كل املعدات األخرى 
من هوائيات االتصاالت الالسلكية 
والبرامــج والتقنيات وامللكيات 

الفكرية ملكا للشركة.
وجاءت موافقة مجلس إدارة 
«زين السعودية» بعد أن تلقت 
الشركة عرضا من حتالف يقوده 
صنــدوق االســتثمارات العامة 
لالستحواذ على حصص بالبنية 
التحتيــة ألبراج الشــركة، ومن 
املتوقع أن تعــزز هذه اخلطوة 
جهود «زين السعودية» لالرتقاء 
مبنظومــة االتصــاالت وتقنية 
املعلومات باململكة، إذ ستسمح 

اقتناص أفضل الفرص
تضمن اإلســتراتيجية التي تتحرك بها 
«زين» في مجاالت تشــارك البينة التحتية 
لعملياتها، وتواصل  حتقيق مكاسب أفضل 
بحثها عن الفرص املمكنة التي توافر لها أفضل 
بيئة عمل إلدارة أبراج االتصاالت، إذ سيسهم 
هذا التوجه في تقليل املصروفات التشغيلية 
للشــبكات، والتركيز أكثر على رفع الكفاءة 
التشغيلية للشــبكة، وتقليل حجم النفقات 
الرأسمالية املستقبلية، وسيدعم في الوقت 
نفسه االستثمارات املوجهة إلى البنية التحتية 
والتقنيات احلديثة، والتوســع في خدمات 
اجليل اخلامس. وكانت مجموعة «زين» أول 
شركات االتصاالت في أسواق الشرق األوسط 
التي بدأت تطبيق استراتيجية تشارك البنية 
التحتية وتســييل األبراج، إذ قامت شركة 
«زين الكويت» ببيع وإعادة استئجار أبراجها، 
ومؤخرا وقعت شركة «زين األردن» اتفاقية 
بيع وإعادة تأجير أبراجها في اململكة األردنية، 
إذ دخلت شــركة «زين األردن» في اتفاقية 
محددة املدة بـــ ١٥عاما، لبيع وإعادة تأجير 

البنية التحتية حملفظة أبراجها.


