
اعلنت الشركة الوطنية لإلتصاالت 
املتنقلةOoredoo   الشركة الوطنية 
لإلتصاالت املتنقلة أمس نتائجها املالية 
للربع األول من سنة 2017، وقالت أن 
صافي اإلرباح قد بلغ 12.9 مليون دينار. 
وارتفعت قاعدة العمالء املوحده بنسبة 
%5 إلى 25.4 مليون في نهاية الربع األول 
من سنة 2017 مقارنة بـ 24.1 مليون في 

الفترة عينها من سنة 2016.
وبلغت اإليــرادات للربع األول من سنة 
2017 مبلغ 169.0 مليون دينار كويتي، 
مقارنة مبا وصلت إليه اإليرادات في الفترة 
عينها مــن سنة 2016 إذ بلغت 175.3 
مليون دينار كويتي أي ما ميثل انخفاض 

بلغت نسبته 4%.
كما بلغ الدخل قبل احتساب الفوائد 
والضرائب واالستهالك واإلطــفــاء للربع 
األول من سنة 2017 ما مجموعه 64.9 

مليون دينار كويتي مقارنة بالدخل قبل 
احتساب الفوائد والضرائب واالستهالك 
واإلطــفــاء للفترة عينها مــن سنة 2016 

والذي بلغ 56.9 مليون دينار كويتي.
وبلغ صافي األربــاح العائدة لـلشركة 
للربع األول من سنة 2017 ما مجموعه 
12.9 مليون دينار كويتي مقارنة مبا وصل 
إليه صافي األرباح العائدة لـلشركة للفترة 
عينها من عام 2016 إذ بلغ 10.2 مليون 
ــك بدعم األداء اجليد  ديــنــار كويتي، وذل
 Ooredooاجلــزائــر و Ooredoo فــي
ــاح املجمعة للسهم  املالديف.  بلغت األرب
الواحد 26  فلس مقارنة مبا وصلت إليه 
فــي نفس الــفــتــرة مــن السنة املــاضــيــة إذ 
بلغت 20 فلس للسهم الــواحــد. تعتزم 
Ooredoo املالديف املضي قدما في إدراج 
أسهمها في سوق املالديف لألوراق املالية. 
وســوف ميثل العرض ما يصل إلــى 40٪ 

من أسهمها لإلكتتاب العام، ومن املتوقع أن 
يبدأ االكتتاب في 30 أبريل 2017.

من جانبه، عٌلق الشيخ سعود بن ناصر 
آل ثاني، )رئيس مجلس اإلدارة( قائال: 
“على الرغم من البيئة التي تتسم باملنافسة 
الــشــديــدة، جنحتOoredoo  بــزيــادة 
قاعدة عمالئها بنسبة %5 لتصل إلى 25 
مليون عميل، بفضل كفاءة شبكتها التي 
فازت بعدة جوائز، ومجموعة واسعة من 

املنتجات التنافسية وخدمة عمالء جيدة. 
واضــاف آل ثاني أن Ooredoo زادت 
من مستويات الربحية خالل الربع األول 
من سنة 2017، حيث ارتفع صافي الربح 
بنسبة %27 ليصل إلى13 مليون دينار 
 Ooredoo كــويــتــي، وكـــان أداؤنــــا فــي
اجلزائر وOoredoo املالديف مصدر دعم 
رئيسي ملا سجلته الشركة من منو خالل 
الفترة. وبفضل زيادة الكفاءة واملبادرات 

الرامية لبلوغ أفضل مستويات التكلفة.
 وقدمت Ooredoo املالديف أداء قوياً 
وسجلت نتائج جــيــدة، حيث ارتفعت 
اإليــــرادات بنسبة %14 لتصل إلــى 9.5 
مليون دينار كويتي وحققت منــواً جيداً 
فــي نسبة الربحية، حيث ارتــفــع الربح 
ــب واالســتــهــالك  ــرائ ــض ــفــوائــد وال قــبــل ال
واإلطفاء بنسبة %20 ليبلغ 5.6 مليون 
دينار كويتي خالل الربع األول من سنة 
 Ooredoo 2017. وجتدر اإلشارة إلى أن
املالديف تتمتع  مبركز ميكنها من حتقيق 
املزيد من النمو الــقــوي  وهــي على عتبة 
اإلدراج في البورصة احمللية في نهاية 

الشهر اجلاري.” 
– تونس  Ooredoo

بلغت قاعدة عمالء Ooredoo تونس 
في نهاية الربع األول من سنة 2017 على 

8.0 مليون عميل أي ارتفاع بنسبة 6% 
باملقارنة مع الفترة عينها من العام 2016. 
وبلغت إيرادات الربع األول من سنة 2017 
ما قيمته 31.8 مليون دينار كويتي مقارنة 
مع إيــرادات الفترة ذاتها من العام 2016 
التي بلغت 33.8 مليون دينار كويتي. 
ومــع ذلــك ارتفعت اإليـــرادات بنسبة 5% 
بالعملة احمللية. وبلغ الدخل قبل احتساب 
الفوائد والضرائب واالستهالك واإلطفاء 
12.1 مليون دينار كويتي مقارنة مع 11.4 
مليون دينار كويتي للفترة ذاتها من العام 

املاضي.
– اجلزائر  Ooredoo

 Ooredoo بــلــغــت قـــاعـــدة عــمــالء
باجلزائر 13.9 مليون عميل فــي نهاية 
الربع األول من سنة 2017 بزيادة بلغت 
%5 مــقــارنــة بالفترة عينها مــن العام 

املاضي. وبلغت اإليــرادات في الربع األول 
من سنة 2017 مبلغ 73.8 مليون دينار 
كويتي مــقــارنــة بــإيــرادات بلغت 76.9 
مليون دينار كويتي للفترة ذاتها من العام 
2016. وبلغ الدخل قبل احتساب الفوائد 
والضرائب واالستهالك واإلطفاء في الربع 
األول من سنة 2017 ما مجموعه 33.4 
مليون دينار كويتي، بارتفاع بنسبة 14% 
عن 29.2 مليون دينار كويتي للفترة عينها 

من العام 2016. 
– املالديف  Ooredoo

ــهــايــة الـــربـــع األول مـــن سنة  فـــي ن
2017 بلغت قاعدة العمالء اإلجمالية لـ 
Ooredoo املالديف 0.4 مليون بزيادة 
بنسبة %11 عــن الفترة عينها مــن عام 
2016. وبلغت اإليــرادات للربع األول من 
سنة 2017 ما مقداره 9.5 مليون دينار 

كويتي بزيادة بنسبة %14 مقارنة بـ 8.3 
مليون دينار كويتي للفترة عينها من عام 
2016.  وبلغ الدخل قبل احتساب الفوائد 
ــاء 5.6  ــف والــضــرائــب واالســتــهــالك واإلط
مليون دينار كويتي في الربع األول من 
سنة 2017 بارتفاع بنسبة %20 مقارنة 
بالدخل قبل احتساب الفوائد والضرائب 
واالستهالك واإلطفاء الذي بلغ 4.7 مليون 
ديــنــار كويتي فــي الفترة عينها مــن عام 
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5 في املئة قاعدة العمالء املوحدة ارتفعت بنسبة 

2017 12.9 مليون دينار أرباحًا صافية في الربع األول من  »Ooredoo« حتقق 

بنك اخلليج يعلن عن الفائزين بالسحوبات اليومية للدانة
أعلن بنك اخلليج أمس عن الفائزين بالسحوبات اليومية 
حلساب الدانة خــالل األسبوع من 16 أبريل –20  أبريل 
2017. وتشمل السحوبات اليومية حلساب الدانة جائزتني 
قيمة كل منهما 1000 دينار كويتي لكل فائز خالل أيام العمل. 

والفائزون هم: )األحد 16 أبريل(: علي اسماعيل علي 
الهولي، راشــد عبدالله الرحماني و)االثنني 17 أبريل(: 
زهـــره جنــف رمــضــان محمد، خــالــد فهد خــالــد العتيبي 
و)الثالثاء 18 أبريل(: منى عباس علي الهزمي، بدر علي 

موسي محمد علي و)األربعاء 19 أبريل(: مشعل عيسي 
محمد علي القطان، حميد احمد  محمد الراشد و)اخلميس 
20 أبريل(: مرفت ناصر ابراهيم التويجري، سعاد عبدالله 

محمد الفيلكاوي.

الشيخ سعود بن ناصر آل ثاني
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140 جهة دولية ومحلية انطالق معرض الذهب واملجوهرات العاملي مبشاركة 

2016 30 طنا من املعادن الثمينة خالل  الروضان: فحصنا 
قــال وزيــر التجارة والصناعة وزيــر الدولة 
لشؤون الشباب بالوكالة خالد الروضان أمس 
ــــوزارة فحصت ودقــقــت وسامت  االثــنــني إن ال
نحو 30 طنا مــن املــعــادن الثمينة الــتــي تقدر 
قيمتها السوقية ب300 مليون ديــنــار كويتي 
ــاف الــروضــان في  وذلــك خــالل عــام 2016. وأض
تــصــريــح صــحــافــي مبناسبة انــطــالق معرض 
الذهب واملجوهرات العاملي ال15 مبشاركة 140 

جهة دولية ومحلية أن الوزارة تعمل على فحص 
االملـــاس والــذهــب وختمه والــتــأكــد مــن سالمته 
قبل أن يقتنيه املشتري. وأكــد دعــم )التجارة( 
للمشاركات في احملافل واملعارض التي تسهم في 
انعاش االقتصاد احمللي وتعزز مكانته عامليا الفتا 
إلى التوجه نحو إقامة معرض الذهب مرتني في 
السنة نظرا لكثرة اإلقبال عليه. وذكر أن الوزارة 
تسهم في تسهيل اجراءات صفقات البيع التي تتم 

خالل فترة إقامة املعرض مع التنسيق املباشر مع 
االدارة العامة للجمارك موضحا أنه يشارك في 
عمل وتسهيل تلك اإلجراءات 54 موظفا من إدارة 
ــوزارة ستقوم  املعادن الثمينة. وأشــار إلى أن ال
بتطوير كوادرها الفنية واعدادهم ملواكبة التطور 
بإقامة دورات متخصصة لهم مع توفير االجهزة 
واملعدات العلمية ملختبراتها فضال عن تهيئة بيئة 

عمل صاحلة للموظفني خلدمة هذا النشاط.

ملساعدة األجهزة احلكومية في أداء عملها

الصرعاوي: قطعنا شوطا كبيرا في مشروعي 
احلوكمة ومؤشرات األداء الوطني

قــال رئيس ديـــوان احملاسبة 
بــاالنــابــة عـــادل الــصــرعــاوي إن 
الــديــوان قطع شوطا كبيرا في 
ــروع  ــش ــة وم ــم ــوك مــشــروع احل
ــرات قــيــاس االداء  ــؤش حتــديــد م
الوطني الــتــي تساعد االجــهــزة 

احلكومية في اداء عملها.
ـــــح الـــصـــرعـــاوي في  وأوض
تصريح للصحافيني أمس االثنني 
عــلــى هــامــش االجــتــمــاع الــرابــع 
ملشروع البحث ال11 للمنظمة 
االسيوية لالجهزة العليا للرقابة 
املالية واحملاسبة )االسوساي( 
ان )احملاسبة( لديه العديد من 
املــشــروعــات الطموحة املعنية 

بتعزيز دوره الرقابي.
وأكد سعي )احملاسبة( العداد 
مشروع يعنى بإيجاد موسوعة 
رقابية متثل قــاعــدة معلومات 
اساسية للعاملني في الديوان من 
شأنها تسهيل عمليتي التحليل 

املالي واتخاذ القرار.
ــة  ــرار مجلس االم ــق وأشــــاد ب
املعني بتفعيل املـــادة 145 من 
الدستور اخلاصة باملشروعات 
اإلنشائية الرأسمالية التي من 
شأنها التعجيل في تنفيذ الكثير 

من املشروعات أربعة اشهر من 
واقع اقرارها من اجلهات الرقابية 
الى حني صدور امليزانية الفتا الى 
أن هذه اخلطوة تفعل دور الديوان 

في عملية الرقابة املسبقة.
كــمــاأشــاد مبساهمة مجلس 
ـــادة 83 من  االمـــة فــي تفعيل امل

قــانــون ديـــوان احملاسبة والتي 
تنص على دعوة ديوان احملاسبة 
الستعراض تقريره السنوي في 

اجللسة العامة للمجلس.
ولفت إلــى وجــود تنسيق مع 
مجلس االمــة في تطبيق الفصل 
الرابع من قانون ديوان احملاسبة 

واملعني باحملاكمات التأديبية 
مبينا أنـــه مت عــقــد الــعــديــد من 
االجتماعات مــع جلــان املجلس 
املختصة ومت النظر فــي كثير 
من املخالفات وصدر في بعضها 

احكام او قرارات.
ــــوان احملــاســبــة  وذكــــر ان دي
يزود مجلس االمة بشكل مستمر 
مبــدى جدية اجلهات احلكومية 
في التعاون مع الــديــوان بشأن 
احملاكمات التأديبية وذلك بهدف 
قيام )احملاسبة( بدوره في حماية 

األموال العامة والذود عنها.
واوضــــح ان االجــتــمــاع انــف 
ــذكــر يحظى باهمية خاصة  ال
لتناوله منهج حديث ومتطور 
اصبح متطلبا لكل اجهزة الرقابة 
وهو احلديث عن التدقيق املبني 

على املخاطر.
ــة( بــدأ  ــب ــاس وافــــاد بـــان )احمل
بخطوات جــادة في هــذا االجتــاه 
مــن خـــالل تشكيل فــريــق عمل 
متخصص للنظر فــي موضوع 
الــتــدقــيــق املــبــنــي عــلــى املخاطر 
وهــو احــد املشاريع املستقبلية 
لالرتقاء بالعمل الفني في ديوان 

احملاسبة.

عادل الصرعاوي متحدثا

األول من نوعه على مستوى الكويت من حيث التقنية والتكنولوجيا املستخدمة

»الوطني« يفتتح فرعًا »ذكيًا« في خيطان 

افــتــتــح بــنــك الــكــويــت الــوطــنــي أمـــس في 
منطقة خيطان فرعاً ذكياً هو األول من نوعه 
على مستوى الــكــويــت، مــن حيث التقنية 
والتكنولوجيا املستخدمة، وذلــك في إطار 
مواصلة البنك سعيه الدائم لتعزيز موقعه 
الريادي في السوق املصرفية من خالل شبكته 
املصرفية احمللية األكبر على مستوى الكويت 
من حيث عــدد األفــرع باإلضافة إلــى أجهزة 

السحب اآللي ونقاط البيع.
واقيم االفتتاح بحضور محافظ الفروانية 
الــشــيــخ/ فيصل احلــمــود املــالــك الــصــبــاح، 
والرئيس التنفيذي ملجموعة بنك الكويت 
الوطني السيد/ عصام جاسم الصقر، ومدير 
عام مجموعة اخلدمات املصرفية الشخصية 
السيد/ سوريش باجباي، ونائب مدير عام 
ــات املصرفية الشخصية  ــدم مجموعة اخل
السيد/ محمد العثمان، باإلضافة إلى عدد من 

قيادات البنك.
وتعليقاً على افتتاح الــفــرع اجلــديــد قال 
السيد/ الصقر إن هذه اخلطوة تأتي في إطار 
سعي البنك الدائم للتسهيل على عمالءه عبر 
تعزيز تواجده في املواقع احليوية لتقدمي 
احللول املصرفية املتكاملة في مختلف أنحاء 
ومناطق الكويت، مؤكداً على استمرار البنك 
في قيادة العمليات املصرفية في الكويت من 
خالل تنفيذ استراتيجيته التوسعية جغرافياً 

وتكنوجلياً. 
وأوضح الصقر، أن اختيار البنك الوطني 
الفتتاح فرع في منطقة خيطان جاء بناًء على 
املقومات العديدة التي تتمتع فيها هذه املنطقة 

احليوية من كثافة سكانية مرتفعة ومراكز 
جتارية. ومن جهته قال السيد/ العثمان أن 
الوطني يقدم من خالل الفرع اجلديد جتربة 
ـــى مــن نوعها في  فــريــدة لــعــمــالءه هــي األول
الكويت، موضحاً أنه مت وضع 5 مكائن سحب 
وايــداع آلي على مدخل الفرع، باإلضافة إلى 

ماكينة سحب خارجية للسيارات.
واشــار إلــى أن فريق املوظفني احملترفني 
الذين يقومون بإدارة الفرع يقدمون اخلدمات 
االستشارية للعمالء بدون انتظار، موضحاً 
أن فرع خيطان يعد تغيراً جذرياً في الشكل 
التقليدي للبنك حيث مت تطبيق خدمة »املوظف 
الكامل«، فال يوجد »كاونتر« أو »نافذة« إلنهاء 
املــعــامــالت، بينما يجلس العميل فــي مكتب 

ــذي يقوم بتقدمي كافة اخلدمات  املــوظــف ال
املصرفية له. 

وأضاف أن عمالء الـVIP، من حملة بطاقات 
الذهبي، يجلسون في قاعات اجتماعات خاصة 
صممت لهم بشكل كما هو مطبق في قاعات الـ

VIP في املطارات، وذلك حتى يشعر العميل 
بأريحية كبيرة خالل أنهاء معاملته.

ولفت العثمان إلــى أن البنك يقوم حالياً 
بــإجــراء جتربة لهذه اخلــدمــات فــي السوق 
الكويتي لدراسة إمكانية تطبيقها في كافة 
فــروع البنك، مشيراً إلــى أن البنك يحضر 
حالياً الفتتاح فرع آخر في منطقة بيان خالل 
االسابيع القادمة، سيقدم فيها منوذج مماثل 

لفرع خيطان.

عصام الصقر والشيخ فيصل احلمود املالك الصباح ومحمد العثمان أثناء قص شريط االفتتاح

جغرافيًا  التوسعية  إستراتيجيته  تنفيذ  خالل  من  املصرفية  العمليات  قيادة  في  مستمرون  الصقر: 

ف�����ي�����ص�����ل امل����������ال����������ك: »ال��������وط��������ن��������ي« ص�����������رح ع�������امل�������ي وي�������س�������اه�������م ف��������ي دع�����������م وت�������ط�������وي�������ر االق������ت������ص������اد


