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سعد الخادم
محلل أبحاث آي دي سي في الشرق األوسط وأفريقيا

أجهزة الهواتف ذات 
الشريحتني حتقق انتشاراً كبيراً

الواقع ان القدرة على تشغيل شريحتني على جهاز هاتف واحد 
 )Benefon( ليست باألمر اجلديد، فهناك شركة اسمها بينيفون
أطلقت هاتفا بشريحتني باسم بينيفون توين، وكان ذلك عام 

2000، ثم بدأت هذه التقنية في االنتشار باملنطقة.
ومن السهل عند تقييم مزايا حمل هاتف بشريحتني ان ندرك 

األسباب التي جتعل هذه األجهزة جتد مثل هذا اإلقبال في دول 
مجلس التعاون اخلليجي، حيث ان حمل هاتفني منفصلني ليس 
باألمر املستغرب في املنطقة، حيث ستجد أناسا يحملون هاتف 

أندرويد وآيفون، أو أندرويد وبالكبيري، أو آيفون وبالكبيري، أو 
أندرويد وهاتفا عاديا، وهكذا.

وعلى أي حال فإن هذا األسلوب ال يناسب اجلميع، وهناك فئة 
متزايدة من الناس ترغب ببساطة في حمل هاتف واحد فقط.

ويقوم الناس بحمل هاتفني مبا ميكنهم من احلصول على أقصى 
فوائد ممكنة توفرها شركتا اتصاالت منفصلتان، وهذه الشركات 

تتنافس فيما بينها بشكل مستمر لزيادة حصصها في السوق، 
مما يؤدي إلى تقدمي عروض ترويجية متميزة للغاية.

وتعمل شركات االتصاالت بشكل مستمر على اجتذاب العمالء من 
خالل طرح باقات بيانات متميزة، وتقدم في الوقت نفسه مكاملات 

دولية بأسعار أرخص لألجانب املقيمني باملنطقة.
ويصبح من الطبيعي أن يسعى املستخدمون الى االستفادة من 

اخلدمات التي تقدمها أكثر من شركة في آن واحد، وفي هذه 
احلاالت يكون من الواضح أن اجلهاز ذا الشريحتني ستكون له 

جاذبيته.
وهناك عامل آخر متعلق بدول مجلس التعاون اخلليجي وهو أننا 
جميعا نتعرض في بعض األحيان لفقدان اإلشارة اخلاصة بشركة 

اتصاالت محددة، بينما تكون اإلشارة اخلاصة بشركة أخرى 
جيدة، مما يجعل من العقالني أن تكون لدينا شريحتان تعمالن 

على شبكتني منفصلتني وعلى جهاز واحد فقط.
وعن اخليارات املتاحة لألشخاص املهتمني باحلصول على جهاز 

هاتف بشريحتني، فقد كانت قبل قصيرة تشكل جزءا ضئيال في 
سوق الهواتف، كما انها ال تقدم إال القليل مقابل بعض اخلصائص 

اإلضافية، ولكن حدث تغير حينما قام بعض املصنعني من أمثال 
سامسوجن وHTC بإطالق موديالت ذات شريحتني تشتمل على 

إصدارات متطورة.
كان واضحا ان صعود األجهزة املتفوقة التي تتضمن شريحتني 

يؤكد وجود طلب في السوق على هذا النوع، وقد فتحت 
اإلصدارات األخيرة من هذه األجهزة الباب أمام إطالق أجهزة 

بشريحتني لقطاع األعمال، وذلك ألن الكثيرين ال يفضلون حمل 
جهازي هاتف، وبعض املوظفني يضطرون حلمل جهازين نتيجة 

لتعليمات اجلهات التي يعملون بها.
وجند في كل املباني املسؤولني يحملون جهازا ألغراض العمل بيد 

وجهازا شخصيا متطورا باليد األخرى.
ولم تتمكن األجهزة القدمية ذات الشريحتني من توفير اإلمكانيات 
التي متكنها من أن تكون بديال للجهازين، إال أن اجليل اجلديد من 
الهواتف الذكية املتطورة ذات الشريحتني ستؤدي إلى تغيير ذلك 
الوضع، وبخاصة في عصر مفهوم »أحضر جهازك اخلاص إلى 

.)BYOD( »مكان العمل
ومن املؤكد ان هناك ميزة لتوافر إمكانية إجراء مكاملات العمل 

واملكاملات الشخصية باستخدام جهاز واحد فقط، كما أن ظهور 
األجهزة املتطورة ذات الشريحتني يساعد األشخاص الذين 

يسافرون بشكل متكرر من أجل األعمال.
وتواجه العديد من الشركات مشكلة التكاليف الباهظة للتجوال 

في كل من البيانات واملكاملات، وقد أصبحت هذه الشركات تطالب 
موظفيها باستخدام شرائح محلية في البلد الذي يسافرون 

إليه، مما يعني اضطرارهم لشراء هاتف رخيص الستخدام تلك 
الشريحة أو حتمل مخاطرة إيقاف التواصل مع عائالتهم وزمالئهم 

في بلد إقامتهم األصلي، ومن املؤكد أن أيا من هذين احللني ليس 
باحلل العملي.ونتيجة لذلك فإن اإلصدارات األخيرة من الهواتف 
ذات الشريحتني متثل بديال عمليا للشخص الذي يسافر بشكل 

متكرر من أجل العمل.إن ميزة توافر شريحتني والتي ظهرت 
في بداية القرن احلالي بالهواتف العادية قد متكنت من الوصول 
إلى فئة الهواتف الذكية، وسواء كان الهدف النهائي هو استفادة 

العمالء الذين يهتمون بالتكلفة أو احلصول على إمكانات اتصاالت 
متطورة، فإن هناك ارتفاعا في الطلب على فئة الهواتف ذات 

الشريحتني، ومن هذا املنطلق فإننا نتوقع تزايد العروض في هذه 
الفئة خالل الفترة املقبلة، وبخاصة مع دخول شركات جديدة إلى 

سوق الهواتف ذات الشريحتني.

»أمل الكويت« ترعى معرض
 »العطور والتجميل«

أعلنت ش����ركة عطورات أمل الكويت العاملية رعايتها ملعرض 
العطور وأدوات التجميل الذي تقيمه شركة معرض الكويت الدولي 
في الفترة من 24 مارس املاضي وحتى 4 أبريل اجلاري في صالة رقم 
4 مبشرف.وحول أهمية إقامة معرض العطور في الكويت، قال املدير 
العام مكي حميد حسني القالف ان مشاركتنا في املعرض تأتي في 
إطار اهتمامنا بأهمية املعارض، 
فمعرض العطور يعتبر من أهم 
املواسم التجارية والتنافسية 
ويحظى باهتمام شديد من جميع 
الش����ركات وخصوصا الراعية 

منها.
وقال القالف: »ان شركة أمل 
الكويت العاملية تشارك ومنذ 3 
عقود ف����ي أكثر من 4 معارض 
س����نويا، وان الهدف الرئيسي 
يكمن في الترويج ألحدث وأرقى 
ما توصلنا له من خلطات العطور 
الش����رقية والبخور وتقدميها 
للمستهلك، حيث ان التنافس 
بات كبيرا وهذا دافع لنا الن نقدم أفضل ما لدينا لعمالئنا، كما يتيح 
املعرض لنا فرصة تقييم ودراس����ة منتجاتنا وحتسني عروضنا، 
باإلضافة الى لفت أنظار الشركات اخلليجية والعاملية، حيث يعد 
املعرض فرصة أخرى لتوسيع العالقات التجارية بعمل صفقات 

جديدة من خالل التواجد فيه.
وأوضح القالف ان ش����ركة أمل الكوي����ت والتي متتلك 30 عاما 
من اخلبرة تفخر بفريق التسويق لديها وبخبرتها العريقة وبثقة 
عمالئها مبنتجاتها، حيث بات لدينا 11 فرعا موزعة في مناطق الكويت 
املختلفة مثل حولي � األڤنيوز � الصاحلية � اجلهراء � الفحيحيل � 
العقيلة � الفروانية وفروعنا في اجلمعيات التعاونية ايضا )جمعية 
الرميثية واجلابرية(. وكشف القالف عن جديد عطورات أمل الكويت 
العاملية في هذا املعرض بأننا حرصنا في هذا املعرض على جلب 
كمية ضخمة وراقية جدا من البخور وأجود أنواع الطيب من دهن 
العود من مصانعها مباش����رة إضافة الى مجموعة مميزة من أرقى 
العطور الش����رقية اجلديدة التي تتناسب مع جميع األذواق )عود 
نفائس � عطر آالء � عطر دانية( وبعض أنواع املراشيش اجلديدة 
باإلضافة الى تش����كيلة كبيرة من الصناديق اخلشبية واجللدية 
املميزة، كما حرصنا على أجود أنواع بخور ذات العبق والرائحة 

املميزة والقوية جدا من كولومبو حيث القدم والثبات.

مكي القالف

عموميتها أقرّت توزيع 5% أسهم منحة .. ووافقت على اإلدراج في البورصة املصرية

املاجد: »السالم القابضة« توسعت وأجنزت استحواذات بـ 2014
خالل العام 2014 كانت لدعم 
النمو املستدام للشركة وحتقيق 
منفعة أكبر للمس����اهمني في 
املس����تقبل القريب والتي إن 
شاء اهلل ستؤتي ثمارها خالل 
األعوام املقبلة، مشيرة إلى أن 
ذلك ترتب عليه إعادة هيكلة 
األصول وتغيرت توزيعاتها 
بن����اء على االس����تحواذ على 
حصص إضافية في الشركات 
التي مت االستثمار فيها سابقا 

بهدف تعزيز مكانتنا فيها.

الموجودات والمطلوبات

وبينت الشمالي أن إجمالي 
املوجودات بلغت 38.5 مليون 
دين����ار في نهاي����ة 2014 بعد 
أن كان����ت 35.7 مليون دينار 
في نهاي����ة 2013 محققة بذلك 
زيادة بنس����بة 7.84%. وذلك 
بالرغم م����ن االنخفاض الذي 
شهدته االستثمارات في القيمة 
العادلة بنسبة 42.95% مقارنة 
بعام 2013 لتصبح قيمتها 2.8 

مليون.
وفيما يتعلق باملطلوبات 
أكدت انه من األمور التي متيز 
وضع السالم أنها ال تعاني أي 
التزامات جتاه البنوك، حيث 
انه ال يوج����د عليها قروض 
أو تس����هيالت بنكية ألطراف 

خارجية خالل عام 2014. 
لفت����ت الش����مالي إلى أن 
الش����ركة متكنت من حتقيق 
أرباح استثمارات عالية القيمة، 
حيث بلغت 1.4 مليون دينار 
بعد أن كانت قد تكبدت خسارة 
قيمتها 196.131 دينارا عام 2013، 
ويعزى ذلك بالدرجة األولى 
إلى االستحواذ على حصص 
إضافية في الشركة اخلليجية 
لالس����تثمار البترولي والتي 
ترتب عنها امتالك ش����ركتنا 

فيها ألكثر من %20.

امتالك شركتنا ألكثر من %20 
من رأس����مالها بعد أن كانت 
ملكيتها 10% خالل عام 2013، 
وذلك ملا استحوذت شركتنا 
على حص����ة 99% في كل من 
شركة اتالنتك جروب وشركة 
ريفلكش����ن، واللتني متلكان 
محفظة استثمارات متنوعة 
ومن أهم هذه االس����تثمارات 
أسهم بتروجلف وعلى إثر هذا 
ترتب إعادة تصنيف االستثمار 
من استثمار متاح للبيع إلى 
استثمار في شركة زميلة. وهذا 
ما يفسر انخفاض االستثمارات 
املتاحة للبيع في األسهم احمللية 
املس����عرة بنسبة 71% مقارنة 
بعام 2013 لتصبح قيمتها 1.4 
مليون دينار متيحة لالرتفاع 
الذي شهدته االستثمارات في 
شركات زميلة لتصبح قيمتها 
عام 2014 ما يعادل 17.7 مليون 
دينار بعد أن كانت قيمتها 8.8 
ماليني دينار عام 2013، محققة 
بهذا ارتفاعا نسبته 99% ليصبح 
هذا البند األهم واألعلى قيمة من 

بني موجودات الشركة.

عقود الساري

م����ن ناحية أخ����رى قالت 
الشمالي: »إن إحدى شركاتنا 
التابعة املالكة لشركة الساري 
قد ش����هدت زيادة في عقودها 
التش����غيلية لتصل إجمالي 
قيمتها إل����ى 21 مليون دينار، 
علما أن 14 عقدا من هذه العقود 
يتم تنفيذها مع جهات حكومية 
مختلفة، ومتتد م����دة تنفيذ 
معظم هذه العقود من 3 إلى 
5 سنوات، ومن املتوقع أن يبلغ 
متوسط نسبة العائد املتوقع 

لهذه العقود تقريبا %20«.
وأحملت إلى أن عملية إعادة 
هيكلة أصول شركة مجموعة 
السالم التي قامت بها اإلدارة 

أعمالها، موضحا انه من خالل 
ه����ذه االس����تحواذات تطمح 
إلى استهداف أسهم  شركتنا 
شركات استثمارية تشغيلية 
مدرة للربح على املدى القصير 
� املتوسط حرصا على مصالح 
الشركة وحتقيق منفعة أكبر 

للمساهمني.

استحواذ وهيكلة

من جانبها، قالت الرئيسة 
التنفيذية في الشركة د.سارة 
الشمالي إن مجموعة السالم 
متكنت من خالل شركتها التابعة 
»شركة الدسر الدولية للتجارة 
العامة واملقاوالت« من زيادة 
نسبة مس����اهمتها في شركة 
التكافل الدولية للتأمني التكافلي 
من 41.71% إلى 87.53%، ما جعل 
املجموعة متارس السيطرة على 
السياسات املالية والتشغيلية 

للشركة.
وذك����رت أن املجموع����ة 
قامت بزي����ادة اس����تثمارها 
خالل العام املاضي في شركة 
اخلليجية لالستثمار البترولي 
»بتروجلف« والتي نتج عنها 

التابعة للشركة، مشيرا إلى 
أن الشركة استمرت في تبني 
نهج يقوم على التوسع والتنوع 
في االستثمارات وللمضي قدما 
فإن املجموعة لديها استراتيجية 
تهدف إل����ى حتقيق مزيد من 
العوائد للمساهمني واالستفادة 
من فرص النمو املتوقعة في 
القطاعات املختارة وأن تستمر 
في سياستها احلذرة لتوسع 

نشاطاتها.
املاج����د األحداث  وتناول 
التي ش����هدتها الشركة خالل 
عام 2014، منها استحواذات 
استراتيجية قامت بها مجموعة 
السالم تهدف من خاللها إلى 
زيادة مشاركاتها في شركات 
زميلة وبالتالي زيادة نسبة 
االستفادة من أداء ونتائج هذه 
الشركات، الفتا إلى أن زيادة 
املش����اركة في هذه الشركات 
الزميل����ة يخ����ول املجموعة 
السيطرة بالتمام على بعض 
الشركات التي تصبح شركات 
تابعة لها متاما جتمع بياناتها 
املالية فيها وتكون لها األثر 
اإليجابي مبشاركتها في نتائج 

قال رئيس مجلس اإلدارة 
في مجموعة السالم القابضة 
مشاري املاجد إن الشركة قامت 
خالل الع����ام املاضي بتنمية 
األص����ول واالس����تحواذ على 
أصول تشغيلية مدرة للدخل 
ومحققة عوائد مجزية، مشيرا 
إلى أن الش����ركة شهدت منوا 
وتطورا ملحوظا في أدائها على 
مدى السنوات املاضية، حيث 
استطاعت التقدم في مسيرة 
تعاف اس����تثنائية ومتكنت 
فيها من توزيع األرباح على 
املساهمني وتسجيل أرباح بعد 
اخلسائر التي تكبدتها خالل 

األزمة املالية العاملية.
حديث املاجد على هامش 
اجلمعي����ة العمومية العادية 
للش����ركة التي عقدت أمس، 
ووافقت على مقترح مجلس 
اإلدارة بتوزيع أس����هم منحة 
مجانية للمس����اهمني بواقع 
5% أي 5 أسهم لكل 100 سهم، 
وأقرت العمومية العادية للعام 
2014 كل البنود التي تضمنها 
ج����دول األعمال مب����ا في ذلك 
تقريرا مجلس اإلدارة ومدققي 
احلسابات باإلضافة إلى حتويل 
10% من صاف����ي األرباح إلى 
حساب االحتياطي القانوني، 
ووافق����ت اجلمعية العمومية 
أيضا على التقدم بطلب إدراج 
أسهم الشركة في سوق األوراق 
املالية بجمهورية مصر العربية 

)البورصة املصرية(.
وأضاف املاجد أن للتطورات 
التي مرت بها الشركة عالقة 
وثيقة باخلطة االستراتيجية 
للشركة والتي تهتم بتنمية 
األص����ول واالس����تحواذ على 
األصول التش����غيلية املدرة 
للدخ����ل، ودراس����ة مخاط����ر 
الس����وق وضم����ان التوزيع 
األمث����ل حملفظة االس����تثمار 

بنمو 260%.. وتوصية بتوزيع 17% نقداً

»األولى لالستثمار«: 4.2 ماليني دينار أرباح 2014
النظام األساسي للشركة.

الس���يولة  أن  وذك���ر 
المتوف���رة ف���ي الش���ركة 
تخوله���ا بالدخ���ول ف���ي 
اس���تثمارات جديدة حيث 
ستركز استراتيجية الشركة 
ف���ي المرحلة المقبلة على 
اقتناص الفرص االستثمارية 
المتوف���رة في  المجدي���ة 
الخليجي���ة  األس���واق 
واإلقليمية وخاصة في قطاع 

العقار وقطاع الخدمات.

وأكد أن الشركة وقعت 
اتفاقية تسوية مديونياتها 
مع أحد البن���وك المحلية 
خالل عام 2014، كما سعت 
الشركة إلى مطابقة أعمالها 
مع قوانين هيئة أس���واق 
الرقابية  المال والجه���ات 
األخرى ف���ي الكويت، فقد 
تم الحص���ول مؤخرا على 
ترخيص رسمي من هيئة 
أسواق المال لمزاولة األعمال 
حسب األغراض المحددة في 

نتائج الش���ركة هذا العام 
هو ارتفاع صافي أرباحها 
المحققة والتي تجاوزت ما 
نسبته 1887% مقارنة مع 

العام الماضي.
وعزا الوقيان تحس���ن 
النتائج إلى انخفاض تكاليف 
التمويل من جهة واالرتفاع 
في حصة نتائج الشركات 
الزميل���ة، وكذلك التخارج 
من بعض االس���تثمارات 

العقارية.

دينار مقارنة ب� 144 مليون 
دينار في الفترة المقابلة من 
العام الماضي، في حين بلغ 
إجمالي حقوق المساهمين 
98.5 مليون دينار مقارنة 
ب 93.4 ملي���ون دينار في 
الفت���رة المقابلة من العام 

الماضي.
الرئيس  وق���د أش���ار 
التنفيذي للشركة األولى 
لالستثمار عيسى عبداهلل 
الوقيان إلى أن أهم ما يميز 

أعلنت الش���ركة األولى 
لالستثمار عن تحقيق أرباح 
عن السنة المالية المنتهية 
في 2014/12/31 بلغت 4.23 
ماليين دين���ار مقارنة مع 
0.2 مليون دينار للس���نة 
المالي���ة من عام 2013، في 
السهم  حين بلغت ربحية 
6.52 فل���وس مقابل 0.33 

فلس للعام 2013.
إجمال���ي  بل���غ  كم���ا 
عيسى الوقيان الموج���ودات 147 مليون 

علي الشايع

»الصناعي« شارك في معرض 
»جناحي باختياري«

شاركت محفظة الصناعات للمشروعات الصغيرة بإدارة بنك 
الكويت الصناعي في معرض »جناحي باختياري« الذي أقيم في 

كلية العلوم احلياتية أمس األربعاء، حيث يهدف هذا املعرض 
الى تعزيز روح املبادرة لدى الطلبة من خالل متكني املقبلني 
على خوض جتاربهم املهنية في العمل احلر من فهم مجاالت 

العمل في القطاع اخلاص ومتطلباته.
من هذا املنطلق يأتي حرص احملفظة على املشاركة املستمرة 

في هذه النشاطات الفعالة تعزيزا ألهدافها في خلق فرص 
جيدة لقيام املشاريع الصغيرة، من خالل تقدمي خدمات 

التمويل امليسر لهذه املشاريع طبقا ألحكام الشريعة اإلسالمية، 
جناح البنك في املعرضباإلضافة إلى تنمية ثقافة اإلبداع والتفرد في مجال العمل احلر.

اعتمد مجلس إدارة شركة هاجر العقارية البيانات 
املالية للسنة املنتهية في 31-12-2014 باجتماعه األخير 

في مكة املكرمة، حيث حققت الشركة صافي ربح 
بلغ قدره 3.49 ماليني دينار بربحية 26 فلسا للسهم 
الواحد مبعدل منو 260% مقارنة بنتائج العام املاضي 
والذي بلغ فيه صافي األرباح 971 ألف دينار بربحية 
قدرها 7 فلوس للسهم الواحد. وقد أوصى مجلس 

اإلدارة للجمعية العمومية بتوزيع 17% نقدا بواقع 17 

فلسا للسهم الواحد.وتعليقا على هذه النتائج فقد 
صرح علي الشايع الرئيس التنفيذي للشركة بأن أداء 
عام 2014 يعتبر األعلى في جميع مؤشرات التشغيل 
منذ تأسيس الشركة على الرغم من صعوبة التشغيل 

وتقليل عدد التأشيرات ملكة املكرمة بسبب أعمال 
التوسعة في احلرم املكي الشريف، حيث وضعت 
اإلدارة التنفيذية اخلطة التشغيلية منذ أواخر عام 

2013 ملواجهة املنافسة الشرسة من جهة وتقليل 

تأشيرات احلج والعمرة من جهة أخرى.
وأضاف الشايع أن الشركة جنحت في عام 2014 في 
إعادة جدولة املطلوبات بطريقة تتناسب مع الطبيعة 
التشغيلية والتدفقات النقدية للشركة مما أدى إلى 

توفير ما يزيد على 70% من تكاليف التمويل سنويا، 
إضافة إلى ذلك فقد متت إعادة جدولة وحتصيل %26 
من إجمالي رصيد ما تطالبه الشركة جتاه الغير خالل 

عام 2014.

سارة الشمالي: 
أعدنا هيكلة 

استثماراتنا .. 
وموجوداتنا 

بلغت 38.5 مليون 
دينار

»بيركلي« و»نايت فرانك« تسوقان مشاريع في »رويال بورو« التاريخية بلندن
بمحالتها ومطاعمها الريفية 
الجميل���ة، وبعد اكتمال هذا 
المشروع سيكون هناك 4000 
بيت جدي���د وحدائق عامة 
شاسعة تبلغ مساحتها 55 
هكتارا من األراضي الخضراء 
باإلضافة إلى مدرسة محلية 
جديدة وقاعة ريفية كبرى 
وب���ارات ومق���اه ومطاعم 

متعددة.

لش���ركة »بيركل���ي هومز« 
المعروفة بإنش���اء مواطن 
جماعية جديدة في مختلف 
ضواحي لندن فهو مشروع 
»قرية كيدب���روك فيليدج« 
القري���ب م���ن »بالكهيث« 
الشهيرة بشوارعها التي يعود 
تاريخها إلى العهد الجورجي 
الخامس  الملك جورج  أيام 
والمعروف���ة  البريطان���ي 

وه���ذا ما س���يجعل من هذا 
المش���روع واحدا من اروع 
المشاريع اإلنشائية بضواحي 
لندن والمرحلة األخيرة، كما 
أنه يحتل موقعا متميزا، حيث 
إنه سيستفيد كثيرا من محطة 
السكك الحديدية التي ستقام 
قريبا في »وولويتش« والتي 

سيكتمل بناؤها عام 2018.
الثاني  المش���روع  أم���ا 

»الكناري ورف« و»الوست 
إن���د« باإلضاف���ة إل���ى أهم 
الجامعات والمدارس القريبة 

من المكان.
وتع���د منطق���ة »رويال 
أرسينال ريفرسايد« بمنزلة 
موقع جديد على الطريق إلى 
لندن، حيث سيضم المشروع 
اإلنش���ائي األول 1248 بيتا 
جديدا على وش���ك االكتمال 

أعلن���ت كل من ش���ركة 
»بيركلي هوم« وشركة »نايت 
فرانك« عن طرح مشروعين 
سكنيين جديدين بمنطقتي 
رويال أرسينال ريفرسايد 
وكيدبروك فيليدج، وذلك على 
مدى يومي 1 و2 أبريل الجاري 
بالتعاون مع شركة بلوبرينت 
لالستش���ارات االستثمارية 

العقارية.

هذان المشروعان الكبيران 
يقع���ان في منطق���ة رويال 
ب���ورو - غرينت���ش وفي 
موقع يحقق للسكان سهولة 
المواصالت نظرا لقربه من 
وس���ائل النقل المختلفة ما 
يسهل الحصول على أقصى 
الس���رعة والخدمات  فوائد 
الضرورية للوصول في أقصر 
وقت إلى المدينة والى مدينة 

مشاري املاجد مترئسا عمومية »السالم القابضة«

»هاجر العقارية« تربح 3.5 ماليني دينار لـ 2014


