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»أجوان الخليج«: تداوالت هادئة في »االستثماري« وركود في »التجاري«
قالت شركة أجوان اخلليج العقارية في 
تقريرها ربع السنوي عن السوق الكويتي 
والت����داوالت العقارية، ان الربع الثاني 
شهد تداوالت عقارية هادئة على صعيد القطاع االستثماري 
والقطاع السكني، في حني يشهد القطاع التجاري ركودا 
وبش����كل خاص داخل مدينة الكويت. وأشار التقرير إلى 
هناك عدة سمات كانت مميزة حلركة العرض والطلب في 
ه����ذا الربع، متثل أهمها في وج����ود كم كبير من الطلبات 
للش����راء في القطاع االستثماري لعمارات جديدة يتراوح 
سعرها بني املليون واملليون ونصف املليون دينار بعائد 
يتراوح بني 8% و9.5% في مناطق ذات الكثافة الس����كانية 
العالية مثل: الساملية، حولي، خيطان، والفروانية. والحظ 
التقرير تكون قناعة لدى املس����تثمرين في البورصة بأن 
العقار هو االستثمار األمثل لهذه املرحلة، مما خلق طلبات 
جديدة في السوق العقاري، ولكن يقابله إحجام عن البيع 
من قبل مالك العقار وذلك لقناعتهم بالتمسك بالعقار في 
الوقت احلالي لسببني، هما: احملافظة على التدفقات النقدية 
الثابتة شهريا من اإليجارات، وتوقعهم أن أسعار العقار 

ستشهد ارتفاعا بعد انتهاء األزمة املالية احلالية.

القطاع االستثماري

الحظ التقرير وجود تباين كبير وواضح بني العرض 
والطل����ب يؤدي لعدم التقاء العرض بالطلب من حيث ان 

املطلوب عق����ارات حديثة، بدخل غي����ر مبالغ فيه يرغب 
أصحابها في التخلص منها خوفا من انخفاض دخلها أو 

مخالفتها من قبل البلدية.
واعتب����ر التقرير ان القطاع االس����تثماري يعد أفضل 
القطاعات العقارية في الوقت احلالي وذلك حيث انه مدفوع 
بعاملني أدى إلى متاسك وبروز القطاع كاستثمار آمن، وفي 
الوقت نفسه بعوائد نقدية عالية، وهما: تدني سعر الفائدة، 

ومتاسك وارتفاع اإليجارات في هذا الربع.

القطاع التجاري

واصل القطاع التجاري داخل مدينة الكويت ركوده ونزول 
أسعاره بس����بب عدة عوامل، أهمها: أن معظم مستأجري 
هذه العقارات من الشركات التي تأثرت باألزمة االقتصادية 
وبالتالي فان هناك عالمة استفهام كبيرة حتوم حول مدى 
مالءة مس����تأجر العقار ومدى إمكاني����ة مواصلة تأجيره 

العقار بالعائد نفس����ه، وتخفيض الش����ركات للمساحات 
املستأجرة من قبلهم، وانخفاض اإليجارات للمتر املربع. 
اما بخص����وص القطاع التجاري خ����ارج مدينة الكويت، 
فهناك نش����اط في القطاع التجاري خارج مدينة الكويت 
وبالتحديد في املنطقة العاش����رة ومحافظة مبارك الكبير 

وخيطان والفروانية.

توقعات النصف الثاني

توقع التقرير أن يس����تمر الوضع على ما هو عليه في 
الربع الثالث على أن يعود النشاط في الربع الرابع بسبب 
عودة املس����تثمرين من اخلارج والتمهيد إلقفاالت السنة 
املالية. ولكن تبقى نوعية النش����اط مرهونة بعدة عوامل 
مثل سياسة البنك املركزي من حيث احملافظة على سعر 
الفائدة لدى مستويات متدنية، كما هو الوضع حاليا، ما 
سيؤدي إلى ارتفاع في أسعار العقار االستثماري بشكل 
خاص. أما القطاع التجاري داخل مدينة الكويت فاملتوقع 
أن يستمر وضعه كما هو حتى تظهر بوادر انفراج األزمة 
املالية، أما القطاع التجاري خارج مدينة الكويت فمن املتوقع 
أن يلقى إقباال مع زيادة في األسعار في نهاية الربع الرابع 
مع عودة عجلة النش����اط وحتقيق القطاع لعوائد جيدة. 
أما القطاع السكني فيتوقع أن يستعيد نشاطه في الربع 
الرابع وبشكل خاص في املناطق اخلارجية والقسائم التي 

قيمتها أقل من 250 الف دينار.

»البترول الوطنية« توقع عقدًا مع
»دايلم الكورية« إلنشاء خط الغاز الرابع 

»العربية للسيارات« تفتح باب الحجز لسيارة 
فورد »توروس« الجديدة بعرض حصري

أعلنت ش���ركة البترول الوطنية الكويتية 
عن توقيعها مؤخرا مع ش���ركة دايلم العاملية 
احملدودة عقد مشروع إنشاء خط إنتاج الغاز 
الرابع مبصنع إسالة الغاز التابع ملصفاة ميناء 
األحمدي، وهو املشروع الذي تبلغ قيمته 256 
مليون دينار ويتوقع االنتهاء من تشييده في 

غضون 3 سنوات.
وقد مثل شركة البترول الوطنية خالل حفل 
التوقيع الذي مت في املكتب الرئيسي للشركة، 
رئيس مجلس اإلدارة والعضو املنتدب فاروق 
الزنكي، في حني وقع العقد عن اجلانب الكوري 
الرئيس التنفيذي لش���ركة دايلم تشارلز كيم، 
بحضور س���فير جمهورية كوري���ا اجلنوبية 
لدى الكويت مون يونغ هان، وعدد من قيادات 

الشركتني.
ويعد مشروع إنشاء خط إنتاج الغاز الرابع 
أحد املشاريع االستراتيجية الضخمة على أجندة 
شركة البترول الوطنية الكويتية، حيث سيسهم 

بشكل فعال في زيادة الطاقة اإلنتاجية ملصنع 
إسالة الغاز، وبالتالي تلبية حاجة السوق احمللي 
من الطاقة في ظل تزايد الطلب املستمر عليها، 
وتوقعات ش���ركة نفط الكويت بزيادة إنتاج 

الغاز في الكويت.
على الصعيد ذاته، قام رئيس مجلس اإلدارة 
والعضو املنتدب لش���ركة البترول الوطنية 
ف���اروق الزنكي بتوقيع عقد إنش���اء وحدة 
استرجاع غاز الشعلة مبصفاة ميناء األحمدي 
مع شركة سبيك اخلليج للتجارة واملقاوالت، 
بقيمة إجمالية تبلغ حوالي 8.750.00 دينار، 
حيث يعد هذا املشروع أحد املشاريع البيئية 
املهمة التي س���تتيح للشركة استرجاع غاز 
الشعلة وإعادة استخدامه في مختلف عمليات 
املصفاة بعد فصله إلى مكونات سائلة وأخرى 
غازية، ومن املنتظر أن ينتهي العمل مبشروع 
إنشاء وحدة اس���ترجاع غاز الشعلة خالل 

عامني. 

وقّعت مع »سبيك الخليج« عقد وحدة استرجاع غاز الشعلة مليونا دينار أرباح »السور لتسويق الوقود« نالت جائزة »أفضل قيمة عند إعادة البيع«

أكد مدير أول املبيعات والتس���ويق بش���ركة السور لتسويق 
الوقود س���الم احلساوي حصول الش���ركة على مركز متقدم بني 
شركات تس���ويق الوقود الثالث العاملة في الكويت، مشيرا في 
الوقت نفس���ه إلى حتقيق الش���ركة ألرباح مجزية للربع الثاني 

للسنة املالية املنتهية في 2010/6/30.
واضاف أن أرباح »السور« عن النصف األول من العام احلالي 
بلغت نحو مليوني دينار بواقع ربحية للسهم بلغت 6.88% وبذلك 
تكون الشركة قد حققت أعلى النتائج عن مثيالتها في قطاع تسويق 
الوقود على مس���توى الكويت رغم حداثة تأسيسها وانطالقتها 
في سوق الكويت. وأش���ار إلى أن الفضل في هذا النجاح يرجع 
إلى اخلطط والدراسات اإلستراتيجية التي انتهجتها الشركة منذ 
تأسيسها ومبباركة من قبل مجالس إداراتها، وبهذا تكون الشركة 
قد حققت ما نسبته )33.9%( من احلصة السوقية لقطاع تسويق 

الوقود باملقارنة مع الشركات املنافسة لها.
ولعل النظرة األولى للسيارة 
تخلق نوعا من الش���غف مع 
امتداد اخلط���وط اخلارجية 
اجلذاب���ة الت���ي متت���د حتت 
مقابض األب���واب وكذلك على 
غطاء محرك السيارة وفي شكل 
الواجهة االمامية مبا في ذلك 
الشكل العصري واألفقي للمرايا 
اجلانبية واملصابيح االمامية، 
ليصبح الدخول إلى املقصورة 
الداخلية أمرا البد منه الستكمال 
البهج���ة بعالم من الراحة في 
مقاعد رحبة ومقصورة واسعة 
متت فيها دراس���ة احتياجات 
جسم الركاب من حيث مساحة 
الرأس والقدمني واجلسم مع 
توفي���ر مجموع���ة متطورة 
الرفاهية من  من مواصف���ات 
أنظم���ة ص���وت وتكيي���ف 

وسالمة.
وتستقبل املجموعة العربية 
للسيارات زوار معرضها في 
الش���ويخ واألحمدي ملشاهدة 
املواصف���ات  واس���تعراض 
الغنية واجلاذبة لسيارة فورد 
توروس اجلديدة ليكون حملبي 
هذه األسطورة فرصة إلعادة 
اقتناء النسخة اجلديدة من هذه 
الس���يارة التي طاملا كانت من 

عالمات فورد الفارقة.

االستهالكية من عمر السيارة 
وطريقة اس���تخدامها األولى 
وأسعار السوق في كل منطقة 
أو دولة وحتى ضمن كل والية 
في أميركا، لكن املؤشرات كانت 
قوية باجتاه هذه السيارة، حيث 
رصدنا عددا كبيرا من عمليات 
إعادة البيع فكانت قيمة فورد 
توروس في املقدمة خالل تلك 
الفترة مم���ا يؤكد على جودة 
وكفاءة وجمال هذه السيارة.

وتعتبر فورد توروس من 
الكبيرة  العائلية  الس���يارات 
الت���ي توف���ر جلمي���ع أفراد 
العائل���ة كل احلماية واألمان 
مم���ا جعله���ا تف���وز بجائزة 
»الس���المة القصوى« ملوديل 
2009 والذي متيز مبواصفات 
تع���ززت في الع���ام 2010 من 
حيث املتانة اجلانبية للمقاعد 
االمامية واخللفية إضافة إلى 
الصالبة وهيكل السيارة املطور 
للحماية م���ن االمام واخللف، 
كما مت توفير أنظمة الكترونية 
متطورة للسالمة وخاصة نظام 
التحكم االلكتروني في الثبات 
مما يجعل قيادة فورد توروس 
متعة واطمئنانا س���واء على 
الطرقات الس���ريعة أو داخل 

املدن.

أعلن���ت املجموعة العربية 
الوزان  للسيارات حمد محمد 
وش���ركاه الوكي���ل احلصري 
لس���يارات ف���ورد، لنكول���ن 
وميرك���وري عن االس���تعداد 
الستقبال سيارة فورد توروس 
اجلديدة وفت���ح باب احلجز، 
حيث يحص���ل كل من يحجز 
اآلن وحت���ى وص���ول الدفعة 
األولى واملتوقع في 20 أغسطس 
على عقد خدمة مجانية شاملة 
ملدة ثالث سنوات أو 60 ألف 

كيلومتر أيهما أسبق.
ومنذ إطالقها في األسواق 
العاملية استقطبت هذه السيارة 
اهتم���ام خب���راء الس���يارات 
واملجالت املتخصصة واملهتمني، 
حتى أنها نالت جائزة »سيارة 
العام« من مجلة »إيسكواير« 
الشهيرة، والتي أصر رئيس 
حتريرها على أن يكتب عن هذه 
السيارة التي جربها وتفحصها 
وقارنها مبنافساتها فقال: لدينا 
في مجل���ة إيس���كواير ثالثة 
معايير صارمة الختيار سيارة 
العام. فهناك ضرورة أن تقدم 
السيارة متعة وإثارة فريدة في 
القيادة، وكذلك قدرة السيارة 
على أن تكون التعبير األمثل 
عن األداء الذي مينح السائق كل 
الثقة واألمان، واخيرا أن تكون 
السيارة في متناول الكثير من 
الناس، وحقيقة البد من القول 
ان فورد توروس كانت الرائدة 
في جميع هذه املعايير الثالثة 

بامتياز ودون منافسة تذكر.
ولم تقف فورد توروس عند 
إلى  هذه اجلائزة بل تخطتها 
مراتب أعلى من حيث اإلقبال 
حيث نالت جائزة »أفضل قيمة 
البيع« وذلك وفق  إعادة  عند 
تقييمات كيلي بلو بوك للعام 
2010، وفي نص التقييم الذي 
س���اهم في منح توروس هذه 
اجلائزة نقرأ: »إن اختيار أفضل 
س���يارة من حيث القيمة عند 
إع���ادة البيع هو أمر في غاية 
الصعوبة بسبب حساب القيمة 

سيارة »توروس« اجلديدة

المخيزيم: ثقتنا في االقتصاد التركي كبيرة 
واستثمارات »بيتك« فيه متنوعة

شدد رئيس مجلس اإلدارة والعضو املنتدب 
في بيت التمويل الكويتي )بيتك( بدر عبداحملسن 
املخي���زمي على ثقة بيتك في الس���وق التركي 
م���ن حيث األداء واإلمكانيات حيث يضع دوما 
أمام املس���تثمر فرصا جديدة وآفاقا واعدة في 
ظل اهتمام رسمي متواصل بامللف االقتصادي 
وعمل حثيث من قبل احلكومات التركية لتذليل 
العقبات أمام املستثمرين بشكل عام واخلليجيني 

بشكل خاص.
مش���يرا خالل زيارة قام بها إلى مقر شركة 
نيوفا للتأمني البديل التابعة لشركة تركبيتال 
اململوكة ل� »بيتك« الى أن مؤشرات أداء الشركة 
مشجعة وايجابية وتؤكد جدوى االستثمار في 
مجال عملها الذي يلقى إقباال كبيرا ضمن االهتمام 
الكبير الذي تبديه الشركات واملؤسسات املالية 
التركية نحو املنتجات واخلدمات املتوافقة مع 

الشريعة.
وقد ش���ارك رئيس مجلس اإلدارة والعضو 
املنتدب في بيت التمويل الكويتي )بيتك(  في 
زيارته، كل م���ن: الرئيس التنفيذي ل� »بيتك« 
رئيس مجل���س إدارة »بيت���ك � تركيا« محمد 
س���ليمان العمر، ونائب رئي���س مجلس إدارة 
تركبيت���ال واملدير العام ورئيس مجلس إدارة 
ش���ركة نيوفا للتأمني فواز العيسى، والعضو 
املنتدب الرئيس التنفيذي ل� »بيتك � البحرين« 

عبداحلكيم اخلياط.
 وأض���اف املخيزمي ف���ي تصريح صحافي 
مبناسبة الزيارة ان معدالت النمو االيجابية في 
أداء وتوسع »بيتك � تركيا« في السوق احمللى 
أو في أسواق الدول املجاورة يؤكد سالمة قرار 
االستثمار في تركيا الذي اتخذه »بيتك« قبل 20 
عاما بإنشاء »بيتك- تركيا« الذي افتتح مؤخرا 
بنوكا في البحرين ودبي وكازاخستان باإلضافة 
إلى أملانيا كما واصل تكثيف جهوده ليحتل مكانة 

متقدمة بني البنوك العاملة في تركيا.
مشيرا الى ان إنشاء شركة نيوفا للتأمني مثل 
إضافة مهمة وخيارا جديدا في س���وق التأمني 
بتركيا يساهم في تنويع أدواته ويحقق مطلب 
واحتياجات شريحة كبيرة من األفراد والشركات 
الذين سيجدون أمامهم بديال مناسبا من حيث 

التنوع واجلودة والكفاءة.
من جانبه قال فواز العيسى إن شركة نيوفا 
للتأمني البديل التي أسستها شركة تركبيتال 
بداية الع���ام احلالي حققت نتائج متميزة منذ 
إنش���ائها متثلت في زيادة قدرها 17.5 مليون 
دوالر عن األهداف املوضوعة للنصف األول كما 
أنشأت الشركة نحو 230 وكالة تأمينية لعدد 
من ال�ش����رك�ات التركية الكبرى باإلضافة إلى 
اختيارها شركة التأمني املعتمدة لدى »بيتك- 

تركيا«.
وأضاف ان الشركة تستهدف خالل املرحلة 
املقبلة زيادة حصتها في سوق التأمني البديل 
والوصول بحجم أعمالها بنهاية العام إلى نحو 
50 مليون دوالر، وان تصبح الش���ركة عالمة 
جتارية مهمة في مجال التأمني البديل حيث تؤكد 
الدراسات تزايد اإلقبال على هذه النوعية من 
اخلدمة كما ستوظف الشركة العديد من املزايا 
التي تتمتع بها لتحقيق اكبر انتشار ممكن مما 
سيساهم في تقوية حصتها السوقية وتنويع 

شرائح عمالئها.
وأشار إلى أن ش���ركة نيوفا للتأمني البديل 
تعم���ل من خ���الل 5 مكاتب إقليمي���ة في مدن 
تركيا الرئيسية أنقرة وأضنة وانطاليا وأزمير 
وسامسون، كما ستجعل من فروع بيتك � تركيا 
»136 فرع���ا« نقاط بيع مما س���يضيف لعملها 
مساحة كبيرة من االنتشار حيث تشغل فروع 
بيتك تركيا مواقع مهمة في عدد كبير من املدن 

واملراكز االقتصادية الكبرى في تركيا.

خالل زيارته لشركة »نيوفا« للتأمين البديل في إسطنبول

بدر املخيزمي خالل زيارته للشركة يتوسط العمر والعيسى واخلياط

»زين« تحقق أرباحًا قياسية للنصف األول
بـ 3.085 مليارات دوالر بفضل صفقة أفريقيا

وأفاد بأن هذا األداء املشجع 
وبالنظ���ر إلى النمو املؤثر في 
عدد املشتركني وحجم العوائد 
املتنامي لعمليات شركة زين في 
كل من السودان والعراق، مع 
احلفاظ على حصة املجموعة 
الكويت واألردن  السوقية في 
والبحرين، فنح���ن لدينا ثقة 
بتحقي���ق أهدافن���ا للمرحلة 

املقبلة.
وكشف بن سالمة أن املجموعة 
وفي إطار سعيها للمحافظة على 
مواقعها التنافسية في أسواقها 
مبا يضمن له���ا الريادة، فإنها 
اس���تطاعت خالل شهر يونيو 
املاضي أن حتصل على رخصة 
ملدة 15 عاما في اململكة األردنية 
الهاش���مية بقيمة 70.4 مليون 
دوالر إلنشاء وتشغيل شبكة 
 ،)3G( HSDPA بتكنولوجي���ا
إلى أن ش���ركة زين  مش���يرا 
األردن من املتوقع لها أن تطلق 
عملياتها التجارية اخلاصة وفق 
هذه التكنولوجيا املتطورة مع 
حلول الرب���ع األول من العام 

املقبل 2011.
وأكد بن سالمة ان مجموعة 
زين تعرف جي���دا أن حتقيق 
خططها املس���تقبلية، هو أمر 
يعتمد على ما هو أكثر من مجرد 
احلجم والتواجد اجلغرافي، في 
إشارة إلى تركيز املجموعة على 
أسواق الشرق األوسط املدرة، 
مبينا أن شركة زين عليها أن 
جتتذب الكفاءات الالزمة لتقدمي 
إبداعية راقية تتقابل  خدمات 
مع طموحات عمالئها، وهو ما 
تسعى إليه من خالل خططها 

املستقبلية لهذه املرحلة.
اجلدير بالذكر أن مجموعة 
زين استلمت عوائد نقدية قدرها 
7.868 مليارات دوالر بعد إبرام 
صفقة بيع أفريقيا في الثامن 
من يونيو املاضي، وقد انعكست 
هذه العوائد على البيانات املالية 

املجمعة عن هذه الفترة.

مازالت فيه أسواق املجموعة 
تعاني من امتداد تأثير األزمة 
املالي���ة العاملية، باإلضافة إلى 
تزامن هذه الفترة مع التحول 
الكبير في إستراتيجية املجموعة 
وما حلقها من إجراءات هيكلية 
ش���املة على جميع عملياتها 
إال أن  التشغيلية والتجارية، 

األداء العام يبقى طيبا«.
وب���ني ان املجموعة تتمتع 
مبوقع مالي أفض���ل اآلن بعد 
إبرام صفقة بيع أفريقيا التي 
جاء تنفيذها مبثابة ش���هادة 
جناح إلستراتيجية املجموعة 
التوس���عية ف���ي ذاك الوقت، 
وبعد سدادها قروض بقيمة 4 
مليارات دوالر، مشيرا إلى أن 
زين باتت في موقع يؤهلها اآلن 
للتركيز بصورة أكبر على تنمية 

عملياتها في الشرق األوسط.
وأض���اف: »نركز اآلن على 
حتقيق قدر أكب���ر من الريادة 
في أسواقنا املنتشرة في البلدان 
الس���بعة لعملياتنا، ونسعى 
إلى تق���دمي أح���دث التقنيات 

واخلدمات ذات اجلودة العالية 
آخذين في عني االعتبار جميع 
اخليارات املتاحة أمامنا ومبرونة 

كاملة«.
وأوضح: »نتوقع املزيد من 
األسواق الرئيسية للمجموعة 
الت���ي مازال���ت تتمتع بفرص 
منو كبيرة مثل أسواق العراق 
والسعودية والسودان«، مشيرا 
إلى أن عمليات زين في اململكة 
العربية السعودية استطاعت أن 
حتقق أرباحا على مستوى الربح 
قبل خصم الفوائد والضرائب 
واإله���الكات خالل فترة الربع 

الثاني.
ولفت ال���ى أن هذه النتائج 
تعكس األداء االستثنائي للشركة 
في السوق السعودية، خصوصا 
إذا ما عرفنا أن الش���ركة بدأت 
عملياتها التجارية منذ 22 شهرا 
فقط وكمشغل ثالث، مشيرا إال 
أنها ورغم هذه الفترة القصيرة 
إال أنها جنحت في رفع قاعدة 
عمالئها إلى ما يقارب ال� 7 ماليني 

مشترك.

7.7 مليارات دوالر.
البنوان ان املؤشرات  وأكد 
املالية الرئيسية واألداء العام 
لش���ركات املجموعة عن هذه 
الفترة تعد جيدة، وذلك بالرغم 
من األزمة االقتصادية املستمرة 
منذ قرابة العامني ونصف العام، 
باإلضافة إلى تأثير املنافس���ة 
الكبيرة في أس���واق شركات 
املجموعة املنتشرة في منطقة 

الشرق األوسط.
وبني: »لدين���ا يقني اآلن أن 
مجموعة زين تعبر بنجاح ملرحلة 
الفترة مفصلية  جديدة، فهذه 
في مسيرة زين وكلنا ثقة في 
رؤية اإلدارة اجلديدة وقدرتها 
على حتقي���ق آمال وطموحات 
هذه املرحلة، مبا يحافظ على 

حقوق املساهمني«.
الرئيس  ق���ال  ومن جهته، 
التنفيذي في مجموعة زين نبيل 
بن سالمة: »لقد كشفت مؤشرات 
األداء الرئيسي خالل فترة الربع 
الثان���ي عن منو مش���جع في 
عمليات زين، ففي الوقت الذي 

أعلن���ت مجموع���ة زي���ن 
لالتصاالت عن حتقيقها أرباحا 
قياسية هي األعلى على اإلطالق 
في تاريخ الكويت بقيمة 895.3 
مليون دينار )3.085 مليارات 
دوالر(، عن فترة النصف األول 
من السنة املالية احلالية 2010، 
بنسبة زيادة بلغت 489% مقارنة 
مع الفترة املش���ابهة من العام 
املاضي والتي بلغت 152.1 مليون 
دينار، وبلغت ربحية الس���هم 

الواحد 232 فلسا.
وقال رئيس مجلس اإلدارة 
في مجموعة زين أسعد البنوان: 
»هذه األرباح القياسية هي بكل 
تأكيد متثل أرباحا استثنائية في 
تاريخ املجموعة، فهي تضمنت 
مبالغ مالية بقيمة 770 مليون 
دينار )2.65 مليار دوالر( من 

عوائد صفقة بيع أفريقيا«.
واضاف: »حققت زين إيرادات 
مجمعة بقيم���ة 672.6 مليون 
دينار )2.33 مليار دوالر(عن 
ه���ذه الفترة، بنس���بة ارتفاع 
بلغت 10% عن الفترة املشابهة 
من العام املاضي والتي بلغت 

614.2 مليون دينار«.
وأوضح أن املجموعة حققت 
أرباحا قبل خص���م الضرائب 
والفوائد واإله���الكات بقيمة 
287.2 ملي���ون دين���ار )995 
إلى أن  مليون دوالر(، مشيرا 
ش���ركات املجموعة استطاعت 
خالل هذه الفترة أن ترفع من 
قاع���دة عمالئها بنس���بة %28 
ليصل إجمالي عدد املشتركني 

إلى 34.2 مليون مشترك.
وكشف عن أن هذه املؤشرات 
املمتازة انعكس���ت على حجم 
إلى  حقوق املساهمني، مشيرا 
أن حقوق املساهمني حتى نهاية 
يونيو املاضي حققت نس���بة 
زي���ادة مقداره���ا 16% تقريبا، 
لتصل إلى 8.9 مليارات دوالر 
مقارنة مع نهاية النصف األول 
من العام 2009 والتي بلغت فيها 

34.2 مليون مشترك قاعدة عمالء المجموعة في منطقة الشرق األوسط

البنوان: حقوق المساهمين ارتفعت بنسبة 16% لتصل إلى 8.9 مليارات دوالر
بن سالمة: موقع »زين« المالي أفضل اآلن ويؤهلها إلى التركيز على تنمية عملياتها

نبيل بن سالمة أسعد البنوان

تقــرير


