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العقارية تعد من الش���ركات 
الرائدة في مجال االستثمار 
العقاري بالقاهرة والتجمع 
اخلامس ومتتد خبراتها ألكثر 

من 10 سنوات.
كما تنضم شركة تعمير 

لإلنشاءات للشركات املشاركة 
مبعرض عمار يا مصر حيث 
يقول املدير العام للش���ركة 

املهندس أشرف 
ابو ضيف ان شركة تعمير 
تتميز باختيار املدن اجلديدة 
»القاهرة اجلدي���دة، مدينة 
الشروق، مدينة العبور، مدينة 
هيليوبلس اجلديدة« حيث 
الفخامة وانتشار املساحات 
اخلضراء الشاسعة والتخطيط 
اجليد للطرق الداخلية وتوفير 

العديد من اخلدمات.
وتتوالى املشاركات حيث 
يقول رئي���س مجلس ادارة 
شركة سقارة عالء الدين كمال 
خالد ان الشركة تقوم بعمل 
التصاميم الهندسية ملشاريعها 
بش���كل كامل وبأفضل شكل 

حرصا على راحة العميل.
ويحظى معرض عمار يا 
مصر بالتعرف على مشروع 
عمائر مدينة نصر حيث يقول 
املدير املسؤول املهندس أنس 
الش���ن ان حتقي���ق معادلة 
السكن مع الهدوء والقرب من 
العاصمة واجلمال والسعر 
املنخفض يعد معادلة صعبة 
ف���ي عالم العق���ارات، اال ان 
عمائ���ر مدينة نص���ر عمل 
عل���ى حتقيقها وتذليل كافة 
العوائق التي تواجهنا وكان 
من اهم ما يطمئن العميل هو 
وجود رخصة البناء برقم 49 
لسنة 2009 في شرق مدينة 

نصر.
وتنضم مجموعة تبارك 
للشركات املشاركة باملعرض 
حيث يقول مدير فرع الكويت 
للمجموع���ة وليد الصقر ان 
املجموعة، بدأت تنفيذ أحدث 
مش���روعاتها بالقاهرة وفي 
مدينة نصر وهو مش���روع 
كابيتال ايست ومت فتح باب 

احلجز في املشروع.

السعدون: عودة 
أسعار النفط لـ100 

دوالر.. حلم

ترتيبات مستقبلية 
لسد ثغرات االعتداء 

على املال العام

الوسمي: معظم 
الشعب ال يعرف 

معنى البديل 
اإلستراتيجي

املضف: طرحنا 
رؤية لتشديد 

العقوبات على 
تعديات املال العام

175 مليون دينار 
اإليرادات.. و2٫4 مليون 

عدد عمالء 
الكويت

Ooredoo- املالديف 
واجلزائر يحققان أداء 

قويًا انعكس على 
صافي الربح بأكثر 

من %100

خالل الربع األول.. و3% منو قاعدة العمالء إلى 24 مليون عميل

آل ثاني: أرباح »Ooredoo« تقفز 355.7٪ إلى 10.2 ماليني دينار
الفوائد والضرائب واالستهالك 
واإلطف���اء 1.8 ملي���ون دينار 
مقارنة بالدخل قبل احتساب 
الفوائد والضرائب واالستهالك 
واإلطفاء للفترة عينها من عام 
2015 وال���ذي بلغ 0.5 مليون 
دينار. وبلغ صافي الربح العائد 
ل� Ooredoo عن الربع األول من 
سنة 2016 ما مجموعه 0.04 
مليون دينار مقارنة بصافي 
خسارة عائدة ل� Ooredoo بلغت 
0.6 مليون دينار للفترة عينها 

من عام 2015. 

Ooredoo – المالديف 

الربع األول من  في نهاية 
عام 2016 بلغت قاعدة العمالء 
اإلجمالية ل� Ooredoo املالديف 
0.4 ملي���ون بزيادة بنس���بة 
14.8% ع���ن الفترة عينها من 
ع���ام 2015. وبلغت اإليرادات 
للربع األول من عام 2016 ما 
مقداره 8.3 مالين دينار بزيادة 
نسبتها 45.8% مقارنة ب� 5.7 
مالين دينار للفترة عينها من 
ع���ام 2015. وبلغ الدخل قبل 
الفوائد والضرائب  احتساب 
واالستهالك واإلطفاء 4.7 مالين 
دينار في الربع األول من عام 
2016 بارتفاع نسبته %69.8 
مقارنة بالدخل قبل احتساب 
الفوائد والضرائب واالستهالك 
واإلطفاء الذي بلغ 2.7 مليون 
دينار في الفترة عينها من عام 
2015. وأما صافي الربح العائد 
ل�»Ooredoo« خالل الربع األول 
من ع���ام 2016، فقد بلغ 2.5 
مليون دينار مقارنة بصافي 
 »Ooredoo« ����الربح العائد ل
وال���ذي بلغ 1.3 مليون دينار 
كويتي للفترة عينها من العام 

.2015

باجلزائ���ر 13.2 مليون عميل 
ف���ي نهاية الرب���ع األول من 
عام 2016 بزيادة بلغت %4.4 
مقارن���ة بالفت���رة عينها من 
العام املاض���ي. وقد انخفض 
الدينار اجلزائري بشكل كبير 
مقارنة بنفس الفترة من العام 
املاضي مما أثر بشكل كبير في 
النتائج املعلن عنها بالدينار 
الكويتي. وبلغ���ت اإليرادات 
في الربع األول من عام 2016 
مبلغ 76.9 مليون دينار مقارنة 
بإيرادات بلغت 82.3 مليون 
دينار للفترة ذاتها من العام 
2015. وبلغ الدخل قبل احتساب 
الفوائد والضرائب واالستهالك 
واإلطفاء في الربع األول من عام 
2016 ما مجموعه 29.2 مليون 
دينار، بانخفاض نسبته %1.7 
عن 29.7 مليون دينار للفترة 
عينها م���ن العام 2015. وبلغ 
مجموع صافي الربح العائد ل� 
Ooredoo للربع األول من سنة 
2016 ما مجموعه 4.6 مالين 
دينار مقارنة بصافي خسارة 
ل� Ooredoo بلغت 3.5  عائدة 
مالين دينار للفترة عينها من 

عام 2015.

الوطنية - فلسطين 

بلغت قاعدة العمالء لشركة 
الوطنية فلسطن 0.7 مليون 
في نهاية الربع األول من عام 
2016 بزيادة قدرها 12.8% عن 
الفترة عينها من سنة 2015. 
وبلغت اإليرادات للربع األول 
من س���نة 2016 ما مجموعه 
6.2 مالين دينار، أي بزيادة 
نسبتها 8.8% مقارنة باإليرادات 
التي بلغت 5.7 مالين دينار 
للفت���رة عينها من عام 2015. 
الدخل قبل احتس���اب  وبلغ 

دينار. أما الدخل قبل احتساب 
الفوائد والضرائب واالستهالك 
واإلطفاء فقد بلغ 10.2 مالين 
دينار ف���ي مقابل الدخل قبل 
الفوائد والضرائب  احتساب 
واالستهالك واإلطفاء للفترة 
ذاتها من سنة 2015 الذي بلغ 
9.8 مالين دينار أي بارتفاع 
بنسبة 4.5%. وقد بلغت قيمة 
صافي األرباح 2.4 مليون دينار 
باملقارنة م���ع صافي األرباح 
للفترة ذاتها من س���نة 2015 
والذي بلغ 3.0 مالين دينار.

Ooredoo – تونس

 Ooredoo بلغت قاعدة عمالء
تونس في نهاية الربع األول من 
سنة 2016 على 7.5 مالين عميل 
أي بارتفاع نسبته 1% باملقارنة 
مع الفترة عينها من العام 2015. 
استمر الوضع األمني في تونس 
بالتأثير على االقتصاد وعلى 
النتائ���ج بالدين���ار الكويتي 
بسبب انخفاض قيمة الدينار 
التونسي. وبلغت إيرادات الربع 
األول لسنة 2016 ما قيمته 33.8 
مليون دينار مقارنة مع إيرادات 
الفترة ذاتها من العام 2015 التي 
بلغت 36.3 مليون دينار. وبلغ 
الدخل قبل احتس���اب الفوائد 
والضرائب واالستهالك واإلطفاء 
11.4 مليون دينار مقارنة مع 
15.1 مليون دينار للفترة ذاتها 
من العام املاضي. وبلغ صافي 
الرب���ح العائد ل� Ooredoo عن 
الرب���ع األول من عام 2016 ما 
يقدر ب� 0.5 مليون دينار مقارنة 
ب� 2.0 ملي���ون دينار للفترة 

عينها من العام 2015.

Ooredoo – الجزائر

 Ooredoo بلغت قاعدة عمالء

أداء  املالديف   Ooredoo قدمت
قويا خالل ربع السنة وحققت 
زيادة في كافة أنشطة أعمالها 
انعكس على صافي الربح الذي 

ارتفع بأكثر من %100. 
الش���ركة  ان  وأكد عل���ى 
ق���د واصلت تق���دمي خدمات 
اتصاالت متميزة باملقاييس 
العاملية لعمالئه���ا، فجاذبية 
خدماتنا وق���درة عمالئنا من 
مستهلكن ومؤسسات أعمال 
إلى  التواصل والدخول  على 
خدماتنا ما تزال حتقق قيمة 

مضافة ملساهمينا.

Ooredoo - الكويت

 Ooredoo بلغت قاعدة عمالء
الكويت 2.4 مليون عميل في 
نهاية الربع األول من س���نة 
2016 أي انخفاض بنسبة %3.6 
باملقارنة مع الفترة عينها من 
سنة 2015. وقد بلغت إيرادات 
الربع األول من سنة 2016 ما 
مجموعه 50 ملي���ون دينار 
بارتفاع بنسبة 12.8% باملقارنة 
مع الفترة عينها من سنة 2015 
إذ بلغت اإليرادات 44.3 مليون 

توسيع قاعدة عمالئها بأكثر 
من 4% ليصل عدد العمالء إلى 
أكثر من 13 مليون مشترك مع 
محافظة الش���ركة على ميزة 
كونه���ا الش���ركة األولى في 
استحداث األنظمة واخلدمات 
اجلديدة في مجال البيانات. وقد 
حققت اإليرادات والدخل قبل 
الفوائد والضرائب  احتساب 
واالستهالك واإلطفاء ارتفاعا 
بالعملة احمللية. وحقق صافي 
الربح نتائج ايجابية بلغت 4.6 

مالين دينار.
وأش���ار الى تأث���ر نتائج 
Ooredoo تونس لربع السنة 
األول باألوضاع االقتصادية 
الصعبة وكذلك استراتيجية 
الشركة الهادفة إلنفاق املزيد 
على تكلفة اكتساب العمالء. 
وق���د حافظت الش���ركة على 
الس���وق.  الريادة في  موقف 
الوطنية  وحقق���ت كل م���ن 
املالديف   Ooredooفلسطن و
أداء جيدا خالل الفترة، حيث 
الوطنية فلسطن  استطاعت 
زيادة عدد العمالء بنسبة %13 
وحتقيق ربح للمرة األولى، كما 

أدائنا فيما  على مس���تويات 
يتعلق باإليرادات والدخل قبل 
الفوائد والضرائب  احتساب 
واالستهالك واإلطفاء، مع تأثر 
هامش الدخل قبل احتس���اب 
الفوائد والضرائب واالستهالك 
واإلطفاء بدرجة طفيفة فقط 
حيث بلغ���ت 32%. واجلدير 
باملالحظ���ة أن صافي الربح، 
الذي جتاوز 10 مالين دينار، 
ميث���ل تقدما كبي���را مقارنة 
البالغ 2.2  الرب���ح  بصاف���ي 
مليون دينار للربع األول من 

سنة 2015.
 Ooredoo أداء  ان  وق���ال 
الكويت جاء قويا لربع السنة 
األول مع اس���تمرار الشركة 
في إطالق اجليل األحدث من 
اخلدمات عالية السرعة، األمر 
الذي ارتفعت معه اإليرادات 
بنس���بة 13% لتص���ل إلى 50 
مليون دينار، وكذلك س���جل 
الفوائد  الدخل قبل احتساب 
واالس���تهالك  والضرائ���ب 
ارتفاع���ا قويا بلغ  واإلطفاء 
4.5% ليبلغ 10.2 مالين دينار. 
وجنحت Ooredoo اجلزائر في 

أعلنت الش���ركة الوطنية 
 »Ooredoo« لالتصاالت املتنقلة
عن حتقي���ق صافي ربح عن 
الربع االول م���ن العام 2016 
بلغ 10.2 مالين دينار مقارنة 
مبا وصل إليه صافي األرباح 
العائ���دة للش���ركة للفت���رة 
عينها من ع���ام 2015 إذ بلغ 
2.2 مليون دينار بنسبة منو 
بلغت 355.7%، وبلغت ربحية 
السهم 20.4 فلسا مقارنة مبا 
وصلت إليه في نفس الفترة 
من السنة املاضية إذ بلغت 4.5 

فلوس للسهم الواحد.
وقالت الش���ركة في بيان 
صحافي ان الدخل قبل احتساب 
الفوائد والضرائب واالستهالك 
واإلطفاء بلغ 56.9 مليون دينار 
مقارنة بالدخل قبل احتساب 
الفوائد والضرائب واالستهالك 
واإلطفاء للفترة عينها من سنة 
2015 والذي بلغ 57.4 مليون 

دينار.
وأش���ار البي���ان ال���ى ان 
اإلي���رادات الربع األول بلغت 
175.3 ملي���ون دينار، مقارنة 
مبا وصلت إليه اإليرادات في 
الفترة عينها من س���نة 2015 
إذ وصل���ت إلى 174.3 مليون 
دينار أي ما ميثل ارتفاعا بلغت 
ارتفعت  نس���بته 0.6%. كما 
قاعدة العمالء املوحدة بنسبة 
2.8% إلى 24.1 مليون مقارنة 
ب���� 23.5 مليون ف���ي الفترة 
عينه���ا من س���نة 2015. من 
جانبه، عل���ق رئيس مجلس 
 اإلدارة الشيخ سعود بن ناصر

 Ooredoo آل ثاني قائال: »حققت 
نتائج قوي���ة في الربع األول 
من الس���نة، فعلى الرغم من 
التحديات املواكب���ة للمناخ 
االقتصادي احلالي، حافظنا 

الشيخ سعود بن ناصر آل ثاني 

ماجد العجيل 

العجيل: 470 مليون دينار مساهمات البنوك االجتماعية
صرح رئيس مجلس إدارة 
احتاد مص����ارف الكويت ماجد 
عيس����ى العجيل ب����أن البنوك 
الكويتية تضع املس����ؤوليات 
االجتماعي����ة ضمن أولوياتها، 
حيث اعتادت أن تقدم إسهامات 
كبيرة في هذا املجال لسنوات 
طويلة، منها ما تلتزم به وفقا 
للقوانن املعمول بها من خالل 
النسب املستقطعة من صافي 
أرباحها لصالح مؤسسة الكويت 
للتق����دم العلمي وبرنامج دعم 
العمال����ة الوطني����ة، ومنها ما 
تقدم����ه البنوك م����ن مبادرات 
وبرامج املسؤولية االجتماعية 
اخلاصة بكل بنك على حدة أو 
التي تقدمها بشكل مجمع من 
خالل مساهمات ورعايات احتاد 

مصارف الكويت.
إلى أن  العجي����ل  وأش����ار 

التبرعات ومساهمات  إجمالي 
البن����وك الكويتي����ة بلغ 470 
ملي����ون دينار ف����ي نهاية عام 
2015 منه����ا نح����و 167 مليون 
العمالة  دينار لبرنامج دع����م 
الوطنية، ونح����و 128 مليون 
دينار ملؤسسة الكويت للتقدم 
العلمي، ونحو 139 مليون دينار 
للمساهمات والتبرعات اخليرية 
واالجتماعية واإلنسانية، ونحو 
12 مليون دينار للتبرعات املقدمة 
للجمعيات التعاونية. ويوضح 
اجلدول أوجه مساهمات البنوك 
الكويتية في مجال املسؤولية 
الفترات  االجتماعي����ة خ����الل 
املتعاقبة منذ عام 1992 وحتى 

عام 2015.
وتش����ير التقاري����ر إلى أن 
القط����اع اخلاص ه����و املصدر 
التمويلي األكبر للعمل اخليري 

العاملي، األمر الذي أثر بشدة على 
التمويل املتاح لهذه األعمال في 
أعقاب األزمة املالية العاملية التي 
نشبت في عام 2008 وتداعياتها، 
التي أثرت على األوضاع املالية 
للش����ركات العاملية وأدت إلى 
تراجع أولوية التبرعات لديها 
في ظ����ل ما تعاني����ه من أزمة 

سيولة.
وأكد العجيل أنه على الرغم 
من هذه التأثيرات فإن القطاع 
املصرفي الكويتي حرص دائما 
على تعزيز قدرته ملواصلة دوره 
التمويل  االجتماع����ي وتوفير 
ال����الزم لبرامج����ه املختلف����ة، 
واستطاع أن يلعب دورا أكبر في 
خارطة املسؤولية االجتماعية 
من خالل التزايد املس����تمر في 
حجم مس����اهمته االجتماعية 

سواء في الداخل أو اخلارج. يوسف الزم

إدارة  قال رئيس مجلس 
شركة الش����ال لالستشارات 
االقتصادية جاسم السعدون 
انه ميكن النظر الى خطورة 
عجز موازنة الدولة من خالل 
ثالث زواي����ا اولها في حجم 
العج����ز أي انه كلم����ا ازداد 
ارتفعت خطورته والثانية 
اذا م����ا كان مؤقت أي قصير 
االمد أو طويل، والثالثة هي اذا 
ما كانت النفقات تستحق أو 
ال تستحق تبعات هذا العجز، 
موضح����ا ان املوازنة العامة 
للدول����ة تعاني عجز يعتبر 
من اخطر أنواع عجز امليزانية 
في العالم ومؤشراته خطيرة 
جدا، حي����ث اننا نعيش في 
وضع حرج. وبن السعدون 
خالل احللقة النقاشية التي 
نظمته����ا اجلمعية الكويتية 
للدفاع عن املال العام  و جمعية 
احملامن الكويتية حتت عنوان 
»عجز امليزانية ورفع الدعم« 
بحضور كل من نائب مجلس 
الوسمي  السابق عبيد  االمة 
الكويتية  ورئيس اجلمعية 
للدفاع عن املال العام مهلهل 
املضف ان عجز املوازنة في 
الكوي����ت يعتبر كبير وغير 
محتمل ونسبته للسنة املالية 
2016/2015 تبلغ نحو 13.2% من 
حجم الناجت احمللي االجمالي 
املتوقع لعام 2015، ونحو 23.9 
% من نفقات املوازنة وهي من 
اعلى معدالت العجز في العالم. 
وأضاف السعدون ان االرقام 
تؤكد ان حجم العجز مؤشر 

يوحي بان���ه حتى بارتفاع 
س���عر برمي���ل النفط نحو 
50% يبقيه عجزا مس���تداما 
طويل االم���د، باالضافة الى 
ان حج���م النفقات اجلارية 
ضمن اجمالي النفقات يبلغ 
حاليا نحو 83.5% وسوف 
يزداد اذا استمر منط االنفاق 
احلالي وس���وف يعجز عن 
استيعاب 420 الف قادم جديد 
الى س���وق العمل ومعظمك 
يصرف لتمويل خدمات عامة 
التكالي���ف مبردود  باهظة 
انتاج���ي هاب���ط، موضحا 
ان حج���م ونوعي���ة العجز 
تهدد االس���تقرار السياسي 
واالجتماعي في املس���تقبل 
النها عن���وان فش���ل مالي 

واقتصادي.
ونوه السعدون ان عودة 
أس����عار النفط م����رة اخرى 
الى مستويات ال� 100 دوالر 
للبرميل يعتبر حلم، في ظل 
وجود تقنيات صناعة النفط 
غير التقليدي أال وهو النفط 
الصخري، حيث ان س����عر 
البرميل سيكون في احسن 
االحوال في حدود ال�60 دوالرا. 
وقال ان ميك����ن للكويت ان 
تخلق ث����الث مصادر للدخل 
اولها لو اعدنا صياغة الوظيفة 
الدولة  ملجمل احتياطي����ات 
ووضعناها حتت مظلة واحدة 
ومعها توزيعات استثماراتها 
كما تفع����ل النرويج أو كما 
تنوي السعودية فعله حاليا 
وحددنا ه����دف حتقيق %6 
سنويا، سوف يدخل للميزانية 
بحدود 10 مليار دينار وهو ما 

يغطي 60 الى 70% من مستوى 
النفق����ات احلالية. وذكر ثم 
يأت����ي املصدر الثاني للدخل 
من ضرائب الدخل واألرباح 
تدرج����ا وتصاعدي����ا عل����ى 
القادري����ن وبحدود ال تؤدي 
الى خلق مناخ اس����تثماري 
طارد، ثم يأتي املصدر الثالث 
وهو التدرج بتعديل رسوم 

اخلدمات والسلع العامة.

البديل اإلستراتيجي

ومن جانب���ه قال عبيد 
الوسمي ان معظم الشعب 
ال يعرف م���ا معنى البديل 
االس���تراتيجي، وللعلم ان 
البديل  من وضع تص���ور 
مكت���ب  االس���تراتيجي 
بريطانيا ليس له عالقة في 
الكويت، متسائال كيف ملكتب 
بريطاني ان يضع للكويت 
معايير محاسبية ال تستند 
على أي اساس اجتماعي أو 

ثقافي أو اقتصادي.

تشديد العقوبات

ومن ناحيته قال مهلهل 
املضف ان اجلمعية الكويتية 
للدفاع عن املال العام طرحت 
رؤية لتشديد العقوبات على 
جرائم التعدي على األموال 
العامة، موضحا ان اجلمعية 
بصدد مقابلة نيابة األموال 
العامة للوقوف على الثغرات 
والس���لبية املوج���ودة في 
التشريعات احلالية والتي 
مت بناء عليها حفظ 85% من 
مجمل قضايا االعتداء على 

املال العام.

حلقة نقاشية نظمتها اجلمعية الكويتية للدفاع عن املال العام

خبراء: إعادة هيكلة استثمارات الدولة 
ترفع احتياطاتها العامة

قطر حترر أسعار الوقود محلياً
أعلنت وزارة الطاقة والصناعة 

القطرية، امس، إعادة هيكلة أسعار 
الوقود في السوق احمللية وربطها 
بأسعار السوق العاملية للمشتقات 
النفطية بدءا من شهر مايو املقبل.

ونقلت وكالة األنباء القطرية »قنا« عن 

الشيخ مشعل بن جبر آل ثاني رئيس 
جلنة دراسة أسعار الوقود في السوق 

احمللية خالل مؤمتر صحافي عقده 
أمس أن قرار إعادة هيكلة أسعار 

الوقود في قطر وتعديلها شهريا يأتي 
بعد أن بدت واضحة للعيان اآلثار 

االقتصادية والبيئية غير املرغوبة 
التي أسفرت عنها الفروقات بني 

األسعار في السوق احمللية واألسواق 
العاملية. وأضاف أن القرار يأتي 

منسجما مع املمارسات املتبعة في 
الكثير من دول العالم. 

أنس الشني

اشرف أبو ضيف

عالء الدين كمال

محمود عبدالقادر

هاني احلاج

وليد صقر

6 شركات مصرية تشارك في معرض »عمار يا مصر«
أعلنت 6 ش���ركات عقار 
مصرية عن انضمامها ملعرض 
»عمار يا مصر« الذي تنظمه 
الش���ركة املتحدة للتسويق 
 UNIEXPO وتنظيم املعارض
في دورته السادس���ة عشرة 
بالتعاون مع ش���ركة عمار 
يا مص���ر لتنظيم املعارض 
العقاري حتت  والتس���ويق 
رعاية السفير املصري لدى 
الكويت ياسر عاطف والوكيل 
املساعد لش���ؤون املنظمات 
الدولية والتجارة اخلارجية 
ب���وزارة التجارة والصناعة 
الكويتية الشيخ منر الصباح، 
وذلك خالل الفترة من 4 إلى 
7 مايو املقبل بفندق كراون 

بالزا قاعة البركة.
وتأتي ش���ركة ابن سينا 
للفنادق والقرى السياحية 
املهن���دس عاطف  برئاس���ة 
قرني في مقدمة الش���ركات 
املش���اركة حيث تستعرض 
باك���ورة مش���روعاتها في 
السوق املصرية وهو مشروع 
»سيسليا ال جونز« مبدينة 
مرسى مطروح على مساحة 
123 فدانا وبكلفة 850 مليون 

جنية مصري.
وبهذه املناسبة صرح مدير 
املبيعات بالشركة محمود عبد 
القادر انه مت فتح باب التسويق 
واإلعالن عن املش���روع في 
مارس م���ن العام 2013 فيما 
مت البدء ف���ي التعاقدات في 
ع���ام 2014 ومن املنتظر بدء 
تسليم أول مراحل املشروع 
في منتصف 2017، الفتا الى 
ان ه���ذه املرحلة س���تكون 
مكتملة البناء والتش���طيب 

وفقا ملخططات الشركة.
وشركة بداية العقارية هي 
أيضا ضمن الشركات املشاركة 
باملعرض حيث يقول مدير 
املبيعات هاني احلاج ان بداية 

»اخلليج« يحصل على موافقة »هيئة األسواق« 
إلصدار سندات بـ 100 مليون دينار

أفاد بنك اخلليج بأنه حصل على 
موافقة هيئة أسواق املال على اعتماد 

نشرة االكتتاب املقدمة بشأن طرح 
وتسويق سندات دين مساندة طرحا 

عاما في الكويت بقيمة ال تتجاوز 
100 مليون دينار وملدة ال تتجاوز 10 

سنوات من تاريخ اإلصدار.
وأوضح البنك في بيان للبورصة 

أنه ما إن يتم إصدار السندات 
ستستخدم العائدات لتعزيز قاعدة 
رأس املال )الشريحة الثانية( وفقا 

ملتطلبات بازل 3.

حتليل ربع سنوي
الربع األول 

2016
الربع األول 

2015
نسبة التغيير 

)٪(
0.6%175.3174.3اإليرادات املجمعة )مليون دينار(

الدخل قبل احتساب الفوائد 
والضرائب واالستهالك واإلطفاء 

)مليون دينار(
56.957.4%0.9-

هامش الدخل قبل احتساب الفوائد 
والضرائب واالستهالك وإطفاء )%(

%32%33�

صافي األرباح العائدة للشركة 
الوطنية لالتصاالت املتنقلة )مليون 

دينار(
10.22.2%355.7

2.8%24.123.5قاعدة العمالء املوحدة )مليون(


