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«عمومية» المجموعة اعتمدت توزيع أرباح  30فلس ًا عن العام 2018

الطاحوس :عمليات «زين» شهدت تحوالت حاسمة على مستوى خططها التشغيلية
المجموعة ركزت

على االستثمار
في الخدمات

الرقمية وتبني

نماذج أعمال

تتجاوز التوقعات

• جانب من العمومية

• �أحمد الطاحو�س خالل العمومية

كتب خالد احلماد:

استثمارات النفقات الرأسمالية بلغت نحو  750مليون دوالر

قال رئي�س جمل�س �إدارة جمموعة زين �أحمد الطاحو�س «وا�صلت جمموعة زين
حتقيق نتائجها الإيجابية يف العام  ،2018ودفع عملياتها �إلى املزيد من
النمو ،بالرغم من التطورات التي ي�شهدها قطاع االت�صاالت �سواء على �صعيد
التحديات الت�شغيلية �أو التنظيمية� ،أو املناف�سة ال�سعرية ،حيث جنحت زين
يف تعزيز مراكزها التناف�سية ،بف�ضل خطط التطوير وبرامج التحديث ،التي
واكبت من خاللها التغريات املتالحقة يف �صناعة االت�صاالت».
و�أو�ضح الطاحو�س يف اجتماع اجلمعية العمومية العادية ملجموعة زين التي
انعقدت �أم�س بن�سبة ح�ضور بلغت  - %73.91والتي اعتمدت توزيع �أرباح 30
فل�سا عن العام � - 2018أن جمموعة زين ركزت على اال�ستثمار يف اخلدمات
الرقمية ،وتبني مناذج �أعمال تتجاوز توقعات وطموحات قاعدة العمالء ،وقد
�ساعدها هذا التوجه اال�سرتاتيجي يف تو�سيع قاعدة عملياتها التجارية ،وفتح
روافد جديدة ملزيد من التدفقات النقدية يف اخلدمات الرقمية ،حيث ت�ستهدف
التحول الرقمي يف �أ�سواق ال�رشق الأو�سط».
بناء قوة رقمية لقيادة عمليات
ّ
وبني الطاحو�س قائال «�شهدت هذه الفرتة حتوالت حا�سمة ملجموعة زين
على م�ستوى خططها الت�شغيلية واال�ستثمارية ،حيث �سجلت عملياتها معدالت
منو قوية على كافة م�ؤ�رشاتها املالية ،تعمل املجموعة جاهدة لتتوافق
عملياتها التجارية والت�سويقية مع هذا التحول اجلذري ،ولذلك ف�إن �إحدى
الركائز الأ�سا�سية ال�سرتاتيجية املجموعة تتمثل يف تطوير خططها يف خدمات
البيانات ،و�ضمانة حتقيق النمو امل�ستدام ،وهو لن يتحقق �إال من خالل بناء
من�صة �شاملة ّ
متكن العمالء من اال�ستمتاع ب�أ�سلوب حياة رقمي حقيقي ،مع
ّ
توفري جتربة ات�صاالت مبوا�صفات عاملية».

الخرافي« :زين» تخطو بثقة نحو االستثمار
في استراتيجيتها الجديدة
�أك��د نائب رئي�س جمل�س الإدارة
الرئي�س التنفيذي يف جمموعة
االت�����ص��االت املتنقلة «زي���ن» بدر
اخل��رايف �أن الأرب���اح اال�ستثنائية
التي حققتها املجموعة خالل العام
املا�ضي ت�أتي نتاج ًا لال�سرتاتيجية
التي اعتمدتها املجموعة وتعمل
على تنفيذهاعلى �أر�ض الواقع.
وقال اخلرايف ان منو �صايف الأرباح
بلغ  % 23ما ي�ؤكد جناعة ما تقوم
به املجموعة من �إجنازات وتفا�ؤل
مب�ستقبل �أك�ثر �إج��ادة على �صعيد
الأع��م��ال ال��ت��ي تقع �ضمن نطاق
�أن�شطة «زي��ن» .وحت��دث اخلرايف
عن الإي���رادات املجمعة لـ «زين»
والتي منت بن�سبة  28يف املئة
لت�صل �إلى  1.3مليار دينار «4.4
مليارات دوالر» ،منوها �إل��ى �أن
�إجناز املجموعة ي�أتي �أي�ض ًا يف ظل
الوفاء بالوعد الذي قطعته «زين»
على نف�سها �أمام امل�ساهمني خالل
الفرتة املا�ضية فيما يتعلق بتحول
«زين ال�سعودية» �إلى الربحية التي
باتت �ضمن امليزانيات املجمعة
لل�رشكة االم.
و�أو���ض��ح اخل���رايف �أن املجموعة
توا�صل جهودها للو�صول �إلى م�شغل
االت�صاالت الرقمي ،حيث ت�ستعد
لإط�ل�اق ا�سرتاتيجيتها اجلديدة
« ،»4Sightوالتي تعني النظر
�إلى امل�ستقبل والبحث عن فر�ص
النمو املجدية يف العامل الرقمي،

أرباح «زين السعودية»
بلغت  89مليون دوالر

بني ب��در اخل��رايف �أن جهود �رشكة زي��ن ال�سعودية ح�صدت ثمار
ا�سرتاتيجية التحول الناجحة التي تعكف على تنفيذها ،حيث دفعت
هذه اجلهود �أعمال ال�رشكة �إلى التحول للربحية ،مع اال�ستمرارية يف
حت�سن الأداء ،وهو ما انعك�س بالإيجاب على النتائج املالية املجمعة
للمجموعة ،بعد �أن �أ�صبحت زين ال�سعودية �رشكة تابعة ،حيث مت
جتميع نتائجها املالية يف الربع الثالث من العام .2018
و�أ�ضاف « �سجلت ال�رشكة �أرباحا �صافية تاريخية بقيمة  89مليون
دوالر ،بن�سبة منو بلغت  29مرة عن العام  ،2017بينما ارتفعت
الإي��رادات ال�سنوية بن�سبة  %3لت�صل �إلى نحو  2مليار دوالر،
وذلك مقارنة مع العام  ،2017وارتفعت الأرباح ما قبل الأعباء
التمويلية وال�رضائب واال�ستهالك والإطفاء بن�سبة  %20لت�صل �إلى
نحو  802مليون دوالر».

توليد أفكار مبتكرة لفتح مجاالت تجارية جديدة
وعلى جانب جهود زين املوجهة ملجاالت
االبتكار والإب���داع التي تعتمد عليها
ا�سرتاتيجية املجموعة ق��ال اخلرايف
«لكي نظلّ مبدعني وتناف�سيني ،نحتاج
�إلى توليد �أفكار من �أي مكان ،كما و� ّأن
البحث عن هذه الأفكار داخليا هو �أمر
وبناء على ذلك ،ا�ستفدنا من
حيوي،
ً
املوارد الب�رشية الداخلية ل�رشكة زين

لتوليد �أفكار مبتكرة» .وك�شف اخلرايف
من�صة  ،Zainiacجاءت لتخدم هذا
�أن
ّ
الغر�ض ،فهي مبادرة مبتكرة لدعوة
جميع موظفي زين يف ال�رشكات التابعة
للمجموعة لكي ي�ستعر�ضوا �إبداعاتهم،
�إذ تهدف هذه املن�صة الإلكرتونية �إلى
تعزيز الروح الإبداعية بني املوظفني،
واحلث على بدء �أعمال جتارية جديدة.

صفقات واتفاقيات مهمة
في ختام معرض عالم الورق
�أكدت �ألك�سندريا روبن�سون ،مدير
معر�ض ع��امل ال��ورق بايرب ورلد
ال�رشق الأو�سط ،على جناح الدورة
التا�سعة ملعر�ض ع��امل ال��ورق
«بايرب ورل��د» الذي اختتم �أعماله
�أم�س مبركز دبي الدويل للم�ؤمترات
وامل��ع��ار���ض ،وال���ذي �شهد �إب��رام
العديد من ال�صفقات واالتفاقيات
الهامة.
و�أ�شارت روبن�سون� ،إلى امل�شاركة
املحلية القوية لدورة هذا العام
حتت �شعار «�صنع يف الإمارات» فقد
�شهد بلغ عدد ال�رشكات من الإمارات
�أك�ثر من � 25رشكة حملية لت�صل
ن�سبة م�شاركة الإمارات يف �إجمايل
امل�شاركة �إلى  ,%10ولفتت كذلك
�إل���ى امل�����ش��ارك��ة امل����صري��ة حيث
�شهد املعر�ض م�شاركة قوية لأهم
�رشكات ال�صناعة امل�رصية والتي
ع��ززت تواجدها من خ�لال تقدمي
�أح��دث التقنيات وال��ت��ط��ورات يف
ع��امل �صناعة ال���ورق والأدوات
املكتبية.
وتابعت روبن�سون ،يعد بايرب
ورلد ،املعر�ض الوحيد املتخ�ص�ص
يف �صناعة الورق ولوازم املكاتب
والقرطا�سية والأدوات املكتبية

• الك�سندريا روبن�سون

على م�ستوى املنطقة والذي ا�ستفاد
من منو قطاع ال���ورق ،حيث قدر
امل�شاركون يف املعر�ض جتارة
دولة الإمارات العربية املتحدة من
الورق ب�أكرث من  10مليارات درهم ال
ت�ستهلك منها �سوى  1.6مليار درهما
فيما تعيد ت�صدير ما قيمته 8.4
مليارات درهم.
«ال ت��زال منطقة ال����شرق الأو�سط
و�أفريقيا �سوقا رئي�سيا ل�صناعات
ال�����ورق وال��ق��رط��ا���س��ي��ة ول����وازم
املكاتب ،حيث ي��رى امل�صنعون

 1.3مليار دينار

إجمالي اإليرادات
المجمعة خالل
العام الماضي

• بدر اخلرايف متحدث ًا �إلى و�سائل الإعالم

وذلك باال�ستثمار بكثافة يف تطوير
وترقية ال�شبكات لال�ستفادة من
احل��ل��ول ال��ت��ي �سيقدمها اجليل
اخلام�س ،ومن الفر�ص املربحة يف
الف�ضاء الرقمي.
وبني اخلرايف �أن املجموعة جنحت
يف م��واك��ب��ة ال��ت��ط��ورات الراهنة
واملت�سارعة التي ي�شهدها قطاع
حتديات
االت�صاالت ،وما فر�ضته من
ّ
ت�شغيلية ،وتربز امل�ؤ�رشات املالية
قدراتها و�إمكانياتها يف التعامل مع
طبيعة التحديات التي واجهتها،

وتابع قائال « كما ت�سعى جمموعة زين
من خالل مبادرة برنامج Generation
� Zإلى اال�ستثمار يف املواهب الوطنية
ال�شابة ،لت�أهيل مواهب و�أجيال جديدة
من رواد الأعمال ،وهي مبادرة تعمل على
حتفيز قدراتهم املعرفية ،وم�ساعدتهم
يف تنمية الأفكار ب�أ�ساليب ذات �صلة
مبجاالت خمتلفة يف الأعمال».

الدوليون يف املنطقة قاعدة عمالء
رئي�سية يف ظل ارتفاع الطلب على
منتجات ال��و���س��ائ��ط املطبوعة.
«وق���د جن��ح ب��اي�بر ورل���د ال�رشق
الأو���س��ط  2019يف حتقيق ميزة
�إ�ضافية لعار�ضيه تتمثل يف �إمكانية
اال�ستفادة من ميزة تنظيمه يف دبي،
مركز التجارة يف منطقة ال�رشق
الأو�سط و�أفريقيا ب�أكملها.
و�أ���ض��اف��ت روبن�سون قائلة�« :إن
الأح�����داث امل��ق��ب��ل��ة خ�ل�ال العام
املقبل كمعر�ض دبي �إك�سبو 2020
من �ش�أنها تعزيز �سمعة الإم��ارة
الدولية ،الأم��ر ال��ذي �سيكون له
ت�أثري قوي على جميع ال�صناعات،
مبا يف ذلك �صناعات الورق ،لوازم
امل��ك��ات��ب وال��ق��رط��ا���س��ي��ة» .وتعد
قرطا�سية ف��اروق العاملية� ،أكرب
م�صنع للقرطا�سية ولوازم املكاتب
يف الإمارات� ،أحد �رشكاء الإطالق يف
«بايرب ورلد ال�رشق الأو�سط» وكانت
من �أول امل�شاركني حني مت الإعالن
عن تنظيم املعر�ض لأول م��رة يف
«���ص��ن��ع يف
 .2011وحت��ت �شعار ُ
الإمارات» ،جنحت من�صة قرطا�سية
فاروق العاملية يف جذب الأفراد من
الزائرين املتخ�ص�صني.

وركزت يف العام  2018على حتقيق
التحول
ر�ؤيتها اال�سرتاتيجية نحو
ّ
الرقمي ،كما �أظهرت املجموعة
اهتماما خا�صا مب��ج��االت النمو
املربحة يف قطاع املدن الذكية،
وجماالت �إنرتنت الأ�شياء «،»IoT
وقطاع امل�شاريع والأعمال.
و�أف��اد قائال «�أج��رت زي��ن �سل�سلة
م��ن امل�شاريع لتحديث وترقية
ال�شبكات «تطوير اجليل الرابع/
واال�ستثمار والتخطيط لتكنولوجيا
اجل��ي��ل اخل��ام�����س» ،والأل���ي���اف

ال�ضوئية « ،»FTTHور�سوم الطيف
بهدف حت�سني جتربة العمالء،
حيث بلغت ا�ستثمارات النفقات
الر�أ�سمالية نحو  750مليون دوالر
عن العام  ،2018وقد دفعت هذه
اال�ستثمارات �إي���رادات املجموعة
من قطاع البيانات �إلى حتقيق منو
بنحو  ،%71وهو ما مثل  %33من
�إجمايل الإيرادات املجمعة.
وتابع اخل��رايف قائال «دخلنا يف
�رشاكات وحتالفات ا�سرتاتيجية
مع كيانات عاملية رائدة لتعزيز

ج���اذب���ي���ة وج������ودة امل��ن��ت��ج��ات
واخلدمات التي نوفّ رها لعمالئنا،
وذل���ك م��ن خ�لال ت��وف�ير خدمات
ات�����ص��االت حم�سنة ذات ج��ودة
وموثوقية عالية ،ل�ضمان توفري
�أف�ضل جتربة عمالء على �شبكاتنا.
و�أكد قائال «ال �شك � ّأن العام 2018
مثل حمطة مهمة لعمليات املجموعة
على جبهات متعددة ،وذلك بدءا
من جهودنا املبذولة على �صعيد
التحول الرقمي يف ال�سعي للنمو
والتو�سع يف قطاعات �أعمال جديدة
وموازية خلدماتنا الأ�سا�سية ،حيث
بد�أنا العام املا�ضي ،بالإعالن عن
اتفاقيات مهمة لدعم �إطالق من�صة
واجهة برجمة التطبيقات ،والتي
�شهدت قيام جمموعة زين بالك�شف
عن واجهاتها اخلا�صة بها ،وقد
�ساعدنا ذلك يف �إزالة احلواجز �أمام
تطوير ال�رشاكات الرقمية املحتملة
عامليا».
وم�ضى يف قوله « كما �أطلقنا خدمة
 Zain Droneحللول الطائرات
بدون طيار بهدف فتح �آفاق جديدة
من الفر�ص لال�ستخدامات الوا�سعة
لتقنيات الطائرات بدون طيار يف
�أ�سواق ال�رشق الأو�سط و�أفريقيا،
و�سيعمل ال��ك��ي��ان اجل��دي��د على
ن�رش التطبيقات املتطورة التي
تقدمها خدمات الطائرات بدون
طيار للجهات والهيئات احلكومية
وامل�ؤ�س�سات اخلا�صة».

«زين» أول شركة تدشن شبكة متكاملة لتكنولوجيا الجيل الخامس
حت���دث ب���در اخل����رايف ع��ن عمليات
املجموعة يف �أ�سواق ال�رشق الأو�سط
و�أفريقيا قائالً« :متتلك زين الكويت
من�صة حيوية لالبتكار الرقمي،
ونفتخر ب���أن ال��ع��ام املا�ضي ،كان
عاما �آخر �شاهدا على عقد املزيد من
ال�رشاكات القوية يف جماالت االبتكار
ال��رق��م��ي ،حيث زادت ال����شرك��ة من

تركيزها على االبتكار بهدف تطوير
من�صاتها الرقمية وتنفيذ جمموعة
كاملة من مبادرات عرو�ض البيانات».
و�أ���ض��اف قائال «قدمت زي��ن الكويت
نف�سها ك����أول ��شرك��ة تد�شن �شبكة
ات�صاالت متكاملة لتكنولوجيا اجليل
اخلام�س ،لتكون ال�سوق الكويتية
يف طليعة الدول التي �ست�ستفيد من

تطبيقات هذه التقنيات ،وك�رشكة
ت�سعى �إلى تبني اخلدمات الرقمية،
و�أ���س��ل��وب احل��ي��اة ال��ذك��ي��ة� ،أطلقت
ال�رشكة عالمة  Zain Lifeالتي ت�ضم
حمفظة وا�سعة من اخلدمات واحللول
ُ
املبتكرة وامل��رن��ة يف جم��االت �أمن
املنازل ،والرتفيه الرقمي ،وحت�سني
جتربة العمالء».

 15مليار دوالر حجم سوق إكسسوارات

وقطع غيار السيارات عالمي ًا
�أ���ش��ارت التقارير �إل��ى منو �سوق
اك�س�سوارات وقطع غيار ال�سيارات
وخ��دم��ات امل��رك��ب��ات ،و�أهمية
�سوق ال�رشق الأو�سط كمنطقة منو
رئي�سية ل�سوق خدمات املركبات
من خالل التواجد ال��دويل القوي
يف �أك�بر معر�ض جت��اري �إقليمي
لل�صناعة يف دب��ي ،حيث يتوق
الالعبون العامليون �إلى اال�ستفادة
من �سوق بلغت قيمته  15مليار
دوالر يف .2018
وم���ن امل��ن��ت��ظ��ر �أن ي�����ش��ارك يف
�أوتوميكانيكا دب��ي � 2019أكرث
م��ن  1.800ع��ار���ض م��ن  61دولة
ح�ين تنطلق فعالياته دورت���ه
ال�سابعة ع����شرة يف م��رك��ز دبي
ال��دويل للم�ؤمترات واملعار�ض،
حيث �أعربت ال�رشكات امل�شاركة
عن تفا�ؤلها ب�ش�أن منو الأعمال يف
امل�ستقبل.وتفيد �رشكة �أرانكا ب�أن
عدد املركبات العاملة يف ال�رشق
الأو����س���ط جت���اوز  21م��رك��ب��ة يف
 ،2018فيما بلغت مبيعات �سيارات
الركاب  1.03مليون وح��دة� ،أما
مبيعات امل��رك��ب��ات التجارية
ف�سجلت  270.000وحدة خالل ذات
العام.
وت��ت��وق��ع �أران���ك���ا �أن ي�صل عدد
املركبات يف ال�رشق الأو�سط �إلى
نحو  27مليون �سيارة بحلول عام
 ،2023مب��ا يف ذل��ك  18مليون

• معر�ض �أوتوميكانيكا دبي

���س��ي��ارة وت�سعة م�لاي�ين مركبة
جتارية .ولذلك فمن املتوقع � ً
أي�ضا
�أن ي�شهد �سوق خدمات ما بعد البيع
ارتفاعا ثابتًا ،لي�صل حجمه �إلى
ً
نحو  18.5مليار دوالر بحلول عام
 2023مقارنةً بـ  15مليار دوالر يف
عام .2018
ت ��ؤك��د �إم��ك��ان��ات ال�����س��وق الثقة
التي يوليها العار�ضون معر�ض
�أوتوميكانيكا دبي  ،2019حيث

يقدمون �أف�ضل ما لديهم يف حدث
الأيام الثالثة ال�سنوي الذي يقام يف
الفرتة من � 10إلى  12يونيو .2019
ومن ه�ؤالء العار�ضني �رشكة «�ألكو
فلرتز» من قرب�ص ،والتي �ستبني
على عائداتها مباليني الدوالرات
التي تتحقق كل ع��ام يف ال�رشق
الأو�سط لت�شكيلتها الوا�سعة التي
ت�ضم من  3500فلرت.
و�أو�ضح لويزو�س لوكا ،املدير

الإداري ل�رشكة �ألكو فلرتز �أن �أبرز
�أ�سباب ذلك النمو يرجع �إلى تعامل
ال�رشكة مع �سوق خدمات املركبات
الإقليمي من خالل �أوتوميكانيكا
دب��ي ،وق���ال« :لقد �سجلت �ألكو
ف��ل�ترز من���و ًا ن�سبته  %480منذ
بداية م�شاركتنا يف �أوتوميكانيكا
دبي الذي تزامن مع تركيزنا على
منطقة ال�رشق الأو�سط و�أفريقيا يف
.»2010

