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�إعــــــالن

اع�����ل�����ان�����������ات

تعلن وزارة اخلارجية عــن وجـود املناق�صة ال�سرية املرقمة (  ) 2009 / 8لأعمال (جتهيز �أجهزة حفظ
الوثائ ��ق الآلية) .فعلى ال�شركات الهند�سية و املقاول�ي�ن املعتمدين من ذوي اخلربة و االخت�صا�ص
مبج ��ال ن�صب وجتهيز الأجهزة املكتبية مم ��ن لديهم الرغبة بامل�شاركة مراجعة مقر الوزارة الكائن
يف ال�صاحلية لغر�ض ا�ستالم اجلداول واملوا�صفات اخلا�صة باملناق�صة لقاء مبلغ قدره ()25000
خم�س ��ة وع�ش ��رون الف دينار غري قابل للرد على �أن يت ��م تقدمي العطاء داخل ظرف مغلق و خمتوم
مو�ض ��ح علي ��ه ا�سم وعن ��وان ال�شركة املكتب و رق ��م املناق�صة و ب�شكل وا�ض ��ح  ،ويكون �آخر موعد
لتق ��دمي العط ��اءات ال�ساعة الثانية ع�شرة من ي ��وم االثنني امل�ص ��ادف  2009/11/23ويتحمل من
تر�سو عليه املناق�صة �أجور الإعالن ،ويهمل العطاء غري امل�ستويف ل�شروط املناق�صة.

اع���ل��ان������ات

وزارة البلديات واال�شغال /مديرية البلديات العامة
مديريـة بلـديـات حمافظـة ذي قـار  -الق�سـم /القانونيـة

وزارة ال�صحة /دائرة �صحة ذي قار /مكتب املدير العام � -شعبة االعالم
العدد  - 15 /1/1التاريخ - 2009/11 /12مناق�صة رقم ( )22ل�سنة 2009م

العدد - 13486 :التاريخ - 16/11/2009 :املناق�صة رقم ()9
�إعالن اىل كافة املقاولني وال�شركات العربية واالجنبية
تعلن مديرية بلديات ذي قار /الق�سم القانوين عن اجراء مناق�صة رقم ( )9للم�شروع املدرج تفا�صيله ادناه على ح�ساب جلنة التنظيفات �ضمن تخ�صي�صات تنمية االقاليم لعام  2009لبلدية ال�شطرة ،وح�سب ال�شروط العامة ملقاوالت واعمال الهند�سة املدنية بق�سميها االول والثاين
وتعليمات تنفيذ العقود احلكومية ال�صادرة من وزارة التخطيط والتعاون االمنائي وجمل�س الوزراء فعلى الراغبني من ال�شركات العربية واالجنبية واملقاولني من ا�صحاب االخت�صا�ص مراجعة �شعبة احل�سابات يف بلدية ال�شطرة للفرتة من  2009/11/17ولغاية 2009/11/29
ل�شراء ن�سخة من العطاء وت�سعريته بالدينار العراقي( )100الف دينار واي�ض ًا يت�ضمن العطاء امل�ستم�سكات التالية -1 :هوية ت�صنيف ال�شركات واملقاولني �صادرة من وزارة التخطيط والتعاون االمنائي �سارية املفعول بالن�سبة لل�شركات العراقية ووثائق ت�سجيل ال�شركات العربية
واالجنبية بالعراق بالن�سبة لالخرية -2 .الت�أمينات االولية تقدم على �شكل وديعة نقدية او �صك م�صدق �صادرة من احد امل�صارف العراقية باملبالغ املذكورة ازاء كل عمل واليقبل ال�صك غري امل�صدق مطلقا على ان يقدم الوديعة او ال�صك من قبل املقاول او ال�شركة ح�صر ًا -3 .ا�ست�شهاد
من الهيئة العامة لل�ضرائب ي�ؤيد �سالمته ال�ضريبية وبراءة ذمته جمددة لعام ( 2009ا�صلية وم�صورة) -4 .تقدمي ماي�ؤكد قدرة وخربة ال�شركة او املقاول يف جمال املقاولة املعنية مع ابراز مايثبت تنفيذ ال�شركة لالعمال املماثلة من جهة ر�سمية -5 .ا�ستمارة العطاء م�سعرة وموقعة
لكافة الن�سخ مع بيان مدة اجناز العمل والعنوان الكامل لل�شركة ورقم الهاتف -6 .الدائرة غري ملزمة بقبول اوط�أ العطاءات -7 .عدم ادراج �أي حتفظات او �شروط غري مقبولة -8 .الدائرة غري م�س�ؤولة يف حالة عدم امل�صادقة على الإحالة من قبل اجلهات املعنية -9 .تقدمي ما ي�ؤكد
الكفاءة املالية للمتقدمني على ان يكون ك�شف ًا لل�سنة املا�ضية معد ًا من قبل حما�سب قانوين -10 .يتحمل املقاول �أو ال�شركة التي يحال بعهدتها العمل كافة ال�ضرائب والر�سوم مبا فيها ر�سوم الكمارك والت�أمني او اية ر�سوم اخرى تفر�ض من قبل الدولة -11 .العطاء نافذ ملدة �شهرين.
 -12ارفاق و�صل �شراء العطاء عند التقدمي -13 .على مقدمي العطاءات زيارة املوقع واال�ستف�سارعن كل تفا�صيل العمل قبل التقدمي -14 .يهمل �أي عطاء غري م�ستوف للم�ستم�سكات اعاله� -15 .سوف يتم ا�ستبعاد املقاول او ال�شركة غري الكفوءة من خالل التجربة معه يف املقاوالت
ال�سابق ��ة الت ��ي نفذه ��ا وعل ��ى ا�سا� ��س التقييمات املعدة من قبلنا -16 .يتحمل من تر�سو عليه املناق�صة اجور االعالن او اي ��ة م�صاريف اخرى -17 .تتحمل الدائرة امل�ستفيدة م�س�ؤولية الك�شف الفني املعد من قبلها واعت ��دال ا�سعاره -18 .يقدم العطاء يف ثالثة ظروف خمتومة االول
للعر� ��ض الفن ��ي واالخ ��ر بقائم ��ة اال�سعار والثالث بامل�ستم�سكات اعاله وان �آخر يوم لتقدمي العطاءات نهاي ��ة ال�ساعة ( )12ظهرا من يوم االحد امل�صادف  2009/11/29على ان تقدم العطاءات يف الق�سم القانوين ملحافظ ��ة ذي قار� -19 .سيتم فتح العطاءات يف بداية الدوام الر�سمي
لليوم التايل لتاريخ �آخر موعد لقبول ت�سلم العطاءات واملبني اعاله -20 .من لديه الرغبة احل�ضور يف ديوان حمافظة ذي قار بالوقت واملكان املحددين اعاله عند فتح العطاءات� -21 .سوف ي�صار اىل عقد م�ؤمتر يف مبنى مديرية بلديات ذي قار لالجابة على ا�ستف�سارات امل�شاركني
يف املناق�صة بتاريخ � -22 .2009/11/23سوف ي�صار اىل اهمال �أي عطاء يتجاوز مدة تنفيذه تاريخ .2009/12/25
طالب كاظم احل�سن
حمافظ ذي قار
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الت�أمينات املطلوبة بالدينار

الت�صنيف

 .1جتهيز حفارة عدد ( )1جديدة جاهزة للعمل متعددة االغرا�ض وفقا للموا�صفات املذكورة يف التندر

بلدية ال�شطرة

بلدية ال�شطرة

 %1من قيمة العطاء

التا�سعة

جتهيز �سيارة حمل قالب عدد ( )1نوع كيا ( )2طن وح�سب املوا�صفات املثبتة يف التندر �شرط ان
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تكون �سنة ال�صنع عام  2009ف�صاعدا

بلدية ال�شطرة

بلدية ال�شطرة

 %1من قيمة العطاء

التا�سعة

تعل ��ن وزارة الدف ��اع /املديري ��ة العام ��ة للعق ��ود
واملبيعات عن حاجتها �إىل جتهيز (معدات غو�ص)
ح�س ��ب املوا�صفات و الكميات املذكورة يف �شروط
املناق�ص ��ة التي ميكن احل�صول عليه ��ا من املديرية
العامة �أع�ل�اه مقابل مبلغ ق ��دره ( )100.000فقط
مئ ��ة الف دينار عراقي غري قابل للرد ويكون موعد
املناق�صة للفرتة من  2009/11/15ولغاية ال�ساعة
الثاني ��ة ع�ش ��رة ظه ��ر ًا من ي ��وم االثن�ي�ن امل�صادف
.2009/12/7
للمزي ��د م ��ن املعلوم ��ات واال�ستف�سار ميك ��ن زيارة
املوقع االلكرتوين ()www.mod.mil.iq
املديرية العامة للعقود واملبيعات

تعلن دائرة �صحة ذي قار عن اجراء مناق�صة للم�شاريع املدرجة �أدناه �ضمن م�شاريع املوازنة العامة ل�سنة  2009وفق املوا�صفات الفنية واملخططات بق�سميها االول والثاين فعلى الراغبني
باال�ش�ت�راك يف املناق�ص ��ة من ال�شركات املتخ�ص�صة (باالجهزة الطبية)ح�صرا مراجعة الدائرة�/شعب ��ة العقود واملناق�صات ل�شراء ن�سخة من العطاء واالطالع على ال�شروط مقابل مبلغ قدره
( )100000مائة الف دينار غري قابل للرد ويكون �آخر موعد لتقدمي العطاءات يوم االحد املوافق  2009/11/22م ال�ساعة الثانية ع�شرة ظهرا على ان يرفق مع العطاء امل�ستم�سكات ادناه:
-1هوية ت�صنيف ال�شركات املتخ�ص�صة باالجهزة الطبية ح�صرا وبالنموذج اجلديد �صادرة من الوزارة املخت�صة مع �شهادة تا�سي�س ال�شركة-2 .ت�أمينات قانونية بن�سبة  %1من مبلغ العطاء
املقدم ب�صك م�صدق او خطاب �ضمان موثق بكتاب ر�سمي من قبل امل�صرف وتكون مدته نهاية ال�سنة -3 .براءة ذمة من الهيئة العامة لل�ضرائب -4 .ان تكون لدى ال�شركة اعمال مماثلة يف
دوائ ��ر حكومي ��ة وموثق ��ة ر�سميا من تلك الدوائر -5 .تكون اال�سعار املقدمة بالدينار العراقي ح�صرا رقما وكتابة وان يوقع على جميع م�ستندات العطاء وتكون الكتابة وا�ضحة وخالية من
احلك وال�شطب وتكون جميع االوراق خمتومة بختم ال�شركة مع بيان مدة �إجناز العمل والعنوان الكامل لل�شركة وجلب البطاقة التموينية وهوية االحوال املدنية -6 .على ال�شركة ان تقوم
بتق ��دمي  c.vيت�ضم ��ن ا�سم ��اء الكادر الفني واالداري والآليات التي تعود لل�شرك ��ة -7 .ارفاق و�صل �شراء العطاء عند التقدمي -8 .تتحمل ال�شركة الت ��ي يحال بعهدتها العمل كافة ال�ضرائب
والر�س ��وم الت ��ي تفر� ��ض من قبل الدولة -9 .ال يحق لل�شركة احالة العمل اىل �شركة اخرى .10 .يهمل العطاء غ�ي�ر امل�ستويف لل�شروط وال يقبل اي عذر جراء ذلك� -11 .سوف يتم التاكد من
املوق ��ف القان ��وين لل�شرك ��ة من خالل الوزارة املخت�صة (�صحة �صدور)-12 .الدائرة غري ملزمة بقبول اوط� ��أ العطاءات -13 .يتحمل من تر�سو عليه املناق�صة اجور ن�شر االعالن -14 .يقدم
العط ��اء يف ظ ��رف مغل ��ق وخمتوم وموقع با�س ��م املدير املفو�ض مع ذكر ا�سم املناق�صة ورقمه ��ا� -15 .ستقوم الدائرة بتنظيم م�ؤمتر لالجابة عن كافة ا�ستف�س ��ارات امل�شاركني قبل �سبعة ايام
م ��ن تاري ��خ غل ��ق املناق�صة -16 .يعد هذا االعالن جزء ًا من م�ستن ��دات املناق�صة وجزء ًا ال يتجز�أ من العقد وملزم� � ًا للمقاول بكل فقراته مبجرد تقدمي العط ��اء -17 .الدائرة ت�ستبعد ال�شركة
الغ�ي�ر كف ��وءة م ��ن خالل جتربتها معه يف املقاوالت ال�سابقة التي نفذتها -18 .ت�ستكمل التامينات النهائية كفالة ح�سن تنفي ��ذ بن�سبة  %5من قيمة العقد تدفع بعد االحالة وعند توقيع العقد.
 -19يعول على تعليمات تنفيذ العقود احلكومية رقم ( )1ل�سنة  2008وال�شروط العامة للمقاوالت الهند�سية بق�سميها االول والثاين -20 .مدة نفاذ العطاء ( )90ت�سعون يوما -21 .يكون
�آخرموعد ل�شراء م�ستندات املناق�صة لغاية نهاية الدوام الر�سمي لليوم الذي ي�سبق غلق املناق�صة -22 .على ال�شركة ان تقدم تقرير ًا بالكفاءة املالية لل�شركة من قبل حما�سب قانوين لل�سنة
االخرية -23 .ال تتحمل الدائرة التبعات القانونية يف حالة الغاء املناق�صة -24 .على ال�شركات املتقدمة تقدمي عر�ض جتاري وعر�ض فني -25 .على ال�شركة تقدمي جدول ال�صيانة الدورية
طيلة مدة ال�صيانة م�صادق عليه من قبل مهند�س ال�شركة املخت�ص وتلتزم ال�شركة بهذا اجلدول.
امل�شاريع:
.1جتهيز قراءة �ضغط الدم ودفع الدم القلبي امل�ستمر ملركز النا�صرية للقلب  /م .احل�سني التعليمي.
 .2جتهيز جهاز مراقبة ال�ضغط الدموي جلهاز الق�سطرة ملركز النا�صرية للقلب  /م .احل�سني التعليمي
د.هادي بدر الرياحي /املدير العام
موقع دائرة �صحة ذي قار - www.thiqarhealth.comالربيد االلكرتوين للت�شكيل االداري امل�س�ؤول عن املناق�صاتlawdep@thiqarhealth.com:

امانــة بغـــداد  /دائــرة الـم�شاريــع

�إعالن مناق�صة رقم ( )4ل�سنة 2009

�إعـــــالن رقــــــم (-2009/29د)

تعلن امانة بغداد عن اجراء مناق�صة (اعمال �شارع فل�سطني من �ساحة مي�سلون اىل �ساحة امل�ستن�صرية)
وف ��ق ال�شروط واملوا�صف ��ات الفنية التي ميكن احل�ص ��ول عليها من ديوان امانة بغ ��داد  /ق�سم العقود
العام ��ة � /شعب ��ة االعالن واملناق�صات الواقعة قرب �ساحة اخلالين لقاء مبلغ قدره ( )100000مئة الف
دينار غري قابل للرد.
فعل ��ى الراغبني باال�شرتاك يف املناق�صة املذكورة تق ��دمي عطاءاتهم مبوجبه على ان يرفق مع كل عطاء
ت�أمين ��ات اولي ��ة مببل ��غ ( )%1من قيمة العطاء على �ش ��كل �صك م�صدق او خطاب �ضم ��ان �صادر من احد
امل�صارف املعتمدة يف بغداد لأمر �أمانة بغداد وبالدينار العراقي ح�صر ًا ويقدم العطاء على �شكل ظرف
واح ��د مغلق وخمتوم يت�ضمن ظرف امل�ستم�سكات املطلوبة (هوية ت�صنيف املقاولني ان�شائية /الدرجة
الثانية /نافذة وجمددة  ،براءة ذمة معنونة اىل امانة بغداد �صادرة من الهيئة العامة لل�ضرائب جمددة
ق�س ��م ال�شركات ،اعم ��ال مماثلة م�ؤيدة م ��ن قبل اجلهات ذات العالق ��ة ،هوية االح ��وال املدنية ،البطاقة
التموينية  ،بطاقة ال�سكن  ،و�صل ال�شراء والت�أمينات االولية).
�سيهم ��ل كل عط ��اء غري م�ستوف لل�ش ��روط املطلوبة علما ان الدائرة غري ملزمة بقب ��ول اوط�أ العطاءات
ويتحمل من تر�سو عليه املناق�صة اجور ن�شر االعالن ويكون موعد انعقاد امل�ؤمتر اخلا�ص باالجابة على
ا�ستف�س ��ارات الراغبني بامل�شارك ��ة هو ال�ساعة التا�سعة من �صباح يوم االربعاء امل�صادف 2009/12/2
يف دائ ��رة امل�شاري ��ع ويك ��ون اخر موعد لتقدمي العط ��اءات هو نهاية الدوام الر�سم ��ي من يوم االربعاء
امل�ص ��ادف  2009/12/9وميكن لل�شركات امل�شاركة احل�ضور لفتح العطاءات يف �صباح اليوم التايل .
ولأية ا�ستف�سارات او معلومات تتم املرا�سلة على الربيد االلكرتوين لق�سم العقود العامة:
dealsdept@bm.gov.iq

جــــامـــعــــة وا�ســـــط
�إعالن للمرة الأوىل
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تعل ��ن رئا�سة جامع ��ة وا�سط� /شعبة العقود احلكومية الكائن ��ة يف مدينة الكوت عن وجود املناق�صة العام ��ة املرقمة (/2ا�ستثمارية)2009/
مل�ش ��روع (خدم ��ات البنى التحتية وخدمات امل�شروع ملوق ��ع اجلامعة/م�شروع �إن�شاء طرق للجامعة مع مواقف �سي ��ارات والأر�صفة اجلانبية
واجلزرات الو�سطية) �ضمن املوازنة اال�ستثمارية ل�سنة /2009التبويب/النوع ( )2تف�صيل( )12الت�سل�سل ( )10فعلى الراغبني باال�شرتاك
مم ��ن توجد لديه القدرة والكفاءة م ��ن ذوي االخت�صا�ص والذين يحملون هوية ت�صنيف املقاولني (الدرجة/الأوىل/ال�صنف�/إن�شائية) نافذة
ووفق النموذج املعتمد من قبل وزارة التخطيط والتعاون الإمنائي(الهوية ال�صفراء) وتكون خا�ضعة لت�أييد �صحة ال�صدور �أو من ال�شركات
املتخ�ص�ص ��ة وامل�سجل ��ة يف دائرة م�سجل ال�شركات/وزارة التجارة ومتتل ��ك �شهادة ت�أ�سي�س م�صدقة مراجعة دي ��وان رئا�سة جامعة وا�سط/
�شعبة العقود احلكومية للح�صول على كافة م�ستندات املناق�صة والتي ت�شتمل على (املخططات – املوا�صفات –جداول الكميات – ال�شروط
العام ��ة للمق ��اوالت – تعليمات اىل مقدمي العط ��اءات –ا�ستمارة تقدمي العطاء) مقاب ��ل مبلغ قدره ( )300000ثالثمئ ��ة �آلف دينار غري قابل
لل ��رد ..علم� � ًا ب�أن مبلغ الت�أمينات الأولية هو بن�سبة ( )%1م ��ن مبلغ العطاء تقدم على �شكل �صك م�صدق �أو خطاب �ضمان �صادر مبوجب كتاب
ر�سم ��ي م ��ن م�صرف عراقي معتمد ويذكر فيها ا�سم ورقم املناق�صة وان ال يك ��ون م�شروط ًا ويدفع حني الطلب وتذكر فيه مدة نفاذيته ويف�ضل
�أن يك ��ون �ص ��ادر ًا من �أحد م�صارف حمافظ ��ة وا�سط ويحمل عنوان الربيد االلكرتوين للم�صرف ال�صادر من ��ه وبتوقيع املدير العام �أو املدير
املفو� ��ض �أو م ��ن ينوب عنهم ��ا ي�ؤيد فيه �صحة �صدور ذلك اخلطاب با�س ��م (جامعة وا�سط/ال�ش�ؤون املالية) نافذ مل ��دة ال تقل عن ( )90ت�سعني
يوم� � ًا تب ��د�أ من تاريخ غلق املناق�ص ��ة على �أن تكون الت�أمينات با�سم املدير املفو�ض لل�شركة او املقاول علم� � ًا �أن مدة نفاذ العطاء ( )90ت�سعون
يوم� � ًا تب ��د�أ م ��ن تاريخ غلق املناق�ص ��ة ويقدم العطاء داخل ظ ��رف مغلق وخمتوم مكت ��وب عليه ا�سم ورق ��م املناق�صة مع التوقي ��ع على جميع
ال�صفح ��ات وم�ستن ��دات املناق�صة وتودع لدى مق ��رر جلنة فتح العطاءات يف �صن ��دوق العطاءات ..وتعد ال�ش ��روط املن�صو�ص عليها وكتاب
الإحال ��ة م ��ع ه ��ذا الإعالن ج ��زء ًا ال يتجز�أ من العقد الذي يت ��م �إبرامه مع املقاول �أو ال�شرك ��ة الذي حتال بعهدته املناق�ص ��ة ويتحمل من تر�سو
علي ��ه املناق�ص ��ة �أجور الن�شر والإعالن ولكافة املراحل ..علم ًا �إن موعد غل ��ق املناق�صة �سيكون يف ال�ساعة الثانية ع�شرة ظهر ًا من يوم االثنني
امل�ص ��ادف  2009/12/7وبعده ��ا ال يقبل �أي عطاء علم ًا ب�أن موع ��د انعقاد امل�ؤمتر اخلا�ص بالإجابة على ا�ستف�سارات امل�شاركني يف املناق�صة
�سيكون يف يوم الأربعاء امل�صادف  2009/11/25يف ق�سم ال�ش�ؤون الهند�سية/رئا�سة اجلامعة ..يف متام ال�ساعة العا�شرة �صباح ًا وللمزيد
م ��ن املعلومات حول امل�ستم�سكات املطلوبة وال�شروط العامة للمقاولة ..يرجى مرا�سلتنا على الربيد االلكرتوين (@gov_contracts
� )yahoo.comأو مركز بيع م�ستندات املناق�صة.
�أ.م.د .كاظم جهيد كاطع
م�ساعد رئي�س جامعة وا�سط لل�ش�ؤون القانونية والإدارية

قاعدة عمالء املجموعة بلغت  72مليون عميل بزيادة قدرها % 28

"زين" حتقق �أرباح ًا بقيمة  196مليون دينار

البنوان  :زيادة يف الأرباح الت�شغيلية بن�سبة  % 33لت�صل �إىل  455مليون دينار الرباك� :إيرادات املجموعة بلغت  1.78مليار دينار بزيادة قدرها % 24 الأرباح قبل خ�صم الفوائد وال�ضرائب والإهالكات ارتفعت  %37لت�صل �إىل  757مليون دينارالكويت -15 -نوفمرب 2009
�أعلنت جمموعة زين ال�شركة الرائدة يف تقدمي خدمات االت�صاالت املتنقلة يف منطقة ال�شرق
الأو�سط و�أفريقيا عن نتائجها املالية املجمعة لفرتة الت�سعة �أ�شهر من ال�سنة املالية احلالية،
والت ��ي ك�شفت عن م�ؤ�شرات منو يف حجم الإيرادات املجمعة بن�سبة  %24لت�صل �إىل 1.78
مليار دينار مقارنة مع  1.43مليار دينار لل�شهور الت�سعة الأوىل من العام املا�ضي.
و ق ��ال رئي� ��س جمل� ��س الإدارة يف جمموع ��ة زين �أ�سع ��د �أحمد البن ��وان �أن حج ��م الأرباح
املجمع ��ة قبل خ�صم الفوائد وال�ضرائب والإهالكات (� )EBITDAسجل منو ًا كبري ًا عن
هذه الفرتة بن�سبة  ٪ 37لت�صل �إىل  757.3مليون دينار كويتي.
و�أ�ض ��اف البنوان �أن الأرباح الت�شغيلية ل�شركات املجموعة �سجلت منوا كبريا هي الأخرى
بن�سب ��ة  % 33لتتع ��دى  455مليون دين ��ار مقارنة مع  342مليون دين ��ار يف العام املا�ضي،
يف ح�ي�ن بلغت الأرباح ال�صافية حتى نهاية �سبتم�ب�ر املا�ضي  195.7مليون دينار كويتي،
بربحي ��ة لل�سه ��م بلغت  0.051فل�س .ومن ناحيته قال الع�ض ��و املنتدب نائب رئي�س جمل�س
الإدارة الدكتور �سعد الرباك يف تعليقه على هذه النتائج "�إن املجموعة مازالت م�ستمرة يف
حتقيق النمو يف العديد من امل�ؤ�شرات املالية الرئي�سية كما هو وا�ضح يف عائداتنا املجمعة
والتي بلغت  1.78مليار دينار ،ويف هام�ش الأرباح الت�شغيلية والأرباح قبل اال�ستقطاعات
( ،)EBITDAوه ��ذا الأم ��ر نتيج ��ة للتو�س ��ع يف �شبكاته ��ا ويف برام ��ج الت�سوي ��ق التي
�أ�سهمت يف اجتذاب املزيد من العمالء".
وبني الرباك يف البيان ال�صحايف الذي �أ�صدرته زين �أن قاعدة عمالء املجموعة يف ال�شرق
الأو�سط و�أفريقيا حققت زيادة كبرية هي الأخرى بن�سبة  ،٪ 28م�شرية �إىل �أن عدد العمالء
الن�شطني الذين تخدمهم املجموعة بلغ  71.8مليون عميل.
و�أو�ض ��ح الرباك بقول ��ه " لقد واجهت املجموعة حتديات �صعبة متمثل ��ة يف ا�شتداد الأزمة
االقت�صادي ��ة العاملي ��ة خ�ل�ال ه ��ذه الف�ت�رة ،والتقلبات احل ��ادة الت ��ي �صاحبته ��ا يف �أ�سعار
العم�ل�ات ،وخ�صو�ص ًا يف كثري من �شركاتها التابعة يف �أفريقيا ،والتي كان لها ت�أثري كبري
عل ��ى حجم الأرباح الإجمالية " .وذكر �أن ال�شه ��ور الت�سعة الأوىل من ال�سنة املالية احلالية
مثل ��ت فرتة �صعبة على االقت�صاد العاملي ،وه ��و ما �أثر كثري ًا على الأ�سواق التي تخدم فيها
جمموع ��ة زي ��ن ،ولكن رغم ذل ��ك ا�ستطاعت املجموع ��ة �أن حتقق نتائج مالي ��ة جيدة مقارنة
بالتحديات التي قابلتها خالل هذه الفرتة.
و�أف ��اد �أن زين م�ستمرة يف حتقي ��ق �أهدافها وفق اخلطط املر�سومة للمرحلة املقبلة ،م�شري ًا
�إىل �أن التح�س ��ن الطفي ��ف ال ��ذي طر�أ عل ��ى االقت�صاد العامل ��ي والذي من املنتظ ��ر �أن يكون
م�ؤ�ش ��ر ًا عل ��ى بداية دخ ��ول �أ�سواق املنطق ��ة �إىل مرحلة التعايف �س ��وف ت�ستفيد منه كثري ًا

�شركات املجموعة وحتديد ًا يف الأ�سواق الإفريقية خالل العام املقبل .2010
و�أ�ش ��ار �إىل �أن التقلبات احلادة يف �أ�سعار �ص ��رف العمالت الأجنبية كان لها ت�أثري وا�ضح
وكب�ي�ر على �صايف الربحية يف النتائج املالية املجمعة ،بواقع  130مليون دوالر �أمريكي،
�أي بزيادة قدرها  ٪125مقارنة بنف�س الفرتة من عام .2008
ولكن الرباك ا�ستدرك بقوله " يف ظل التح�سن امل�ستمر يف م�ستوى ا�ستقرار �أ�سعار �صرف
العمالت لدى كثري من �شركاتنا التابعة يف �أفريقيا ،ف�إننا نتوقع حتقيق نتائج �أف�ضل خالل
ع ��ام  2010وما بعده" .وبني �أن الف�ت�رة املا�ضية �شهدت ً
ن�شاط ملحوظ ًا لعمليات املجموعة
الت�شغيلي ��ة ،بع ��د �أن نف ��ذت م�شاري ��ع تو�سع ��ة ل�شبكاتها يف العدي ��د من �شركاته ��ا التابعة،
وحتدي ��دا يف نيجريي ��ا وال�س ��ودان والع ��راق ،والت ��ي �أدت �إىل زيادة كب�ي�رة يف التكاليف
الثابتة الناجمة عن الإهالكات ،بالإ�ضافة �إىل التو�سعات الكبرية التي تقوم بها يف ال�سوق
ال�سعودي ��ة و�سوق غانا.و�إذ �أو�ضح الرباك �أنه �إذا م ��ا �أخذنا يف عني االعتبار �أن املجموعة
ا�ستطاع ��ت �أن حت�صل على مكا�سب ا�ستثنائية قدره ��ا  26.6مليون دينار كويتي من وراء
جن ��اح االكتتاب العام الأويل لوحدتها يف زامبي ��ا خالل الفرتة امل�شابهة من العام املا�ضي،
ف�إن امل�ؤ�شرات املالية عن هذه الفرتة تعترب جيدة.
وك�ش ��ف ال�ب�راك �أن املجموع ��ة ا�ستثم ��رت بكثافة خ�ل�ال الفرتة املا�ضي ��ة يف جمال عرو�ض
اخلدمات اجلديدة مثل خدمة 'ال�شبكة الواحدة" يف قارتي �آ�سيا و�أفريقيا ،وهو الأمر الذي
�أدى �إىل حتقيق ن�سب �سنوية قوية بلغت  ٪ 28على �صعيد اكت�ساب العمالء ،مبين ًا �أن هذه
اال�ستثمارات �ست�سمح لنا ب�أن جنني مزيد ًا من العوائد املالية يف امل�ستقبل القريب جدا".
اجلدير بالذكر �أن جمموعة "زين" قد �أعلنت عن �إطالق برناجمها الذي يحمل ا�سم " الطريق
�إىل  ،"2011وال ��ذي ه ��و عبارة عن مبادرة تقوم جمموعة "زين" من خاللها بالرتكيز على
اخلدم ��ات الت ��ي تتعامل مع العمالء وعل ��ى الأن�شط ��ة التجارية ،مع العم ��ل يف الوقت ذاته
على مترك ��ز وظائف معينة و�إ�سناد وظائف �أخرى غ�ي�ر �أ�سا�سية �إىل �شركاء ا�سرتاتيجيني
خارجي�ي�ن ،كما �أن هذا الربنامج �سيزيد �إىل �أق�صى حد من فعالية مبد�أ وفورات احلجم كما
�سي�سهم �إىل حد كبري يف حتقيق كفاءات مهمة  ،مبا ي�سمح ملجموعة "زين" بتقدمي خدمات
االت�صاالت يف �إطار هيكل تكاليف فائق الكفاءة.
كم ��ا �أن هذا الربنامج الذي �أطلقته املجموعة يهدف �إىل حت�سني الهام�ش الت�شغيلي اخلا�ص
مبجموع ��ة "زين" وتزوي ��د املجموعة بقوة الدف ��ع الالزمة لال�ستفادة م ��ن �إمكانيات النمو
امل�ستقبل ��ي املحتملة يف الأ�سواق التي تعمل فيها ،وبالفعل �شهدت الـ  EBITDAهام�ش
زي ��ادة بلغت ن�سبته  ، ٪ 43وهو م�ؤ�شر قوي ج ��دا بالن�سبة �إىل م�شغلي �شبكات االت�صاالت
املتنقلة".

