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إبراهيم الصقعبي

 2017 4.17 مليون دينار صافي األرباح بنهاية النصف األول من 

31.32 مليون دينار »املزايا القابضة« تقفز بإيراداتها بواقع 
ال�����������ص�����������ق�����������ع�����������ب�����������ي: ت������������ط������������وي������������ر امل����������������ش����������������اري����������������ع ن������������������������������واة أع������������م������������ال������������ن������������ا واالن������������������ف������������������ت������������������اح ع������������ل������������ى ق��������������ط��������������اع��������������ات ج������������دي������������دة 
ال��������ب��������ي��������ع  ع������������������ن  ال������������ن������������اج������������م������������ة  ال���������ت���������ش���������غ���������ي���������ل���������ي���������ة  اإلي����������������������������������������������������رادات  ف������������������ي  زي�����������������������������������ادة  دي���������������������ن���������������������ار   م������������ل������������ي������������ون   27.52

دي��������ن��������ار م��������ل��������ي��������ون   7.41 ب������������واق������������ع  ي��������رت��������ف��������ع  وال�������������������ت���������أج���������ي���������ر   ال��������ب��������ي��������ع  ع������������ن  ال����������ن����������اج����������م  ال������ت������ش������غ������ي������ل������ي  ال������������رب������������ح  م�������ج�������م�������ل 
2017 م�������������ن  األول  ال���������ن���������ص���������ف  ن���������ه���������اي���������ة  م�������������ع  امل���������س���������اه���������م���������ن  ح�����������ق�����������وق  إج�����������م�����������ال�����������ي  دي�������������ن�������������ار  م���������ل���������ي���������ون   116.60

أع��ل��ن��ت ش��رك��ة امل���زاي���ا ال��ق��اب��ض��ة 
ش.م.ك.ع. عن نتائجها املالية للنصف 
االول من العام 2017، مؤكدة حتقيق 
أرباح صافية بواقع 4.17مليون دينار 
خالل تلك الفترة، مقارنة ب� 4.14 مليون 
دينار عن الفترة ذاتها من العام 2016، 
وبربحية سهم بلغت 6.70 فلساً مقارنة 
ب� 6.66 فلس في النصف األول من العام 
2016.  وبهذه املناسبة ق��ال الرئيس 
التنفيذي للمجموعة املهندس إبراهيم 
الصقعبي عقب إجتماع مجلس االدارة 
الذي عقد مؤخرا بحضور أعضاء مجلس 
االدارة ، أن املزايا القابضة قد حافظت 
على وتيرة جناحاتها محققة وبفضل 
م��ن ال��ل��ه وت��وف��ي��ق��ه من��واف��ي نتائجها 
املالية خ��الل النصف االول م��ن العام 
2017 بفضل تركيزها على عملياتها 
التشغيلية ال��ت��ي تضمنت خطة عمل 
صارمة مرتبطة بجدول مالي وزمني 
استطاعت ب��ع��ون ال��ل��ه أن تعمل على 

تطبيقه بشكل دقيق، االم��ر ال��ذي نتج 
عنه تعزيزعمليات البيع والتأجير 
والتسليم مما أدى إلى زيادة في إيرادات 
الشركة التشغيليةبنسبة 22.02% 
والتي بلغت قيمتها  31.32مليون دينار 
بنهاية النصف االول من 2017مقارنة 
ب� 25.67مليون دينار عن الفترة ذاتها 
من 2016، مؤكداً أن القفزة الكبيرة في 
هذه اإلي��رادات ج��اءت كنتيجة مباشرة 
لعمليات التسويق املدروسة واملبيعات 
الكبيرة ال��ت��ي حققتها الشركة خالل 
الفترة املاضية، والتي قفزت بنسبة 
%25.46 وبواقع 27.52 مليون دينار 
في نهاية النصف األول من العام 2017 
مقارنة ب� 21.93مليون للفترة نفسها 
من العام السابق، فيما قفزت اإليرادات 
الناجمة عن عمليات التأجير بنسبة 
%3.52 وب��واق��ع 3.73 مليون دينار 
في نهاية العام 2017 مقارنة ب� 3.61 
مليون دينار في الفترة نفسها من العام 

السابق. وف��ي تعقيبه على االي���رادات 
املالية الناجتة عن االنشطة التشغيلية 
للشركة ق��ال الصقعبي أن النمو في 
االي����رادات الناجمة ع��ن التأجير كان 
نتيجة حتقيق نسب إشغال عالية في 
مشاريعها األخ��رى على غ��رار مشروع 
س��ك��اي ج��اردن��ز ف��ي م��رك��ز دب��ي املالي 
العاملي والذي وصلت فيه نسبة االشغال 
إلى %95، ومشروع أبراج املزايا في قلب 
عاصمة الكويت )ع��دد 3 أب��راج( والتي 
حافظت الشركة على نسب االشغال 
فيها مب��ا ي��ق��ارب %100، ع���الوة على 
مشاريعها في عدد من دول املنطقة مثل 
اململكة العربية السعودية ودبي والتي 
وص��ل��ت نسب االش��غ��ال ف��ي مشاريع 

الشركة هناك إلى ما يقارب 100%. 
وعلى صعيد آخر أض��اف الصقعبي 
أن الشركة ق��د حققت مبيعات أخ��رى 
في عقاراتها املتاحة للبيع على غرار 
املساحات املكتبية في مشروع “املزايا 

بيزنس افنيو”، ب��اإلض��اف��ة إل��ى بيع 
وتسليم عدد كبير من الوحدات السكنية 
ضمن مشروع “كيوبوينت”و”كيوالين” 
في دبي، ومشروع “ريتيم اسطنبول” 

في تركيا.

البيانات املالية
وح���ول ال��ب��ي��ان��ات امل��ال��ي��ة للشركة 
خ��الل النصف االول م��ن ال��ع��ام 2017 
ق��ال الصقعبي ان الشركة إستطاعت 
أن حتافظ على منو مضطرد في أدائها 
التشغيلي وأرباحها الصافية، وذلك في 
إطار أهدافها الذكية املرسومة بعناية، 
حيث إستعرض باقي البيانات املالية 
للشركة ع��ن النصف االول م��ن العام 
2017 مؤكداً أن إجمالي أصول الشركة 
بنهاية النصف االول بلغت242.13 
مليون دينار مقارنة ب�233.95مليون 
دي��ن��ار خ��الل الفترة نفسها م��ن العام 
2016وبزيادة بلغت %3.50 ، في حني 

بلغ إجمالي حقوق املساهمني بنهاية 
النصف االول من 2017نحو116.60 
مليون دينار مقارنة ب�114.29 مليون 
دينار عن الفترة نفسها من العام 2016، 

وبنسبة زيادة بلغت 2.02%. 

إجنازات النصف االول
ان��ت��ه��ت ال��ش��رك��ة م��ن أع��م��ال احلفر 
واألس��اس��ات وال��س��رداب ملشروع مزايا 
ري��زدن��س السكني في عمان وباشرت 
أعمال الهيكل اخلرساني محققة نسبة 
إجناز فاقت٪25 من املشروع والتسليم 
ف��ي 2018 حيث يتألف امل��ش��روع من 
مجمع سكني متكامل اخلدمات حتتوي 
امل��رح��ل��ة األول���ى منه على 120 شقة 
سكنية و28 محل جت��اري كما وانتهت 
املزايا من تدشني املشروع وسط حملة 
تسويقية ضخمة في عمان نتج عنها بيع 

%30 من املشروع.
انهت الشركة أعمال تنفيذ واجن��از 

مشروعها الطبي ال��واق��ع ف��ي صباح 
السالم والذي مت تأجيره بالكامل لصالح 
أهم األطباء في دولة الكويت حيث يتوقع 
أن تدرج ايراداته التأجيرية مع نهاية 

الربع الرابع في 2017.
انهت الشركة أع��م��ال التأجير  في 
مشروع “مزايا لوجيستكس “ في مرسى 
البحرين املؤلف من وح��دات صناعية 
ت��خ��دم ق��ط��اع اخل��دم��ات اللوجستية 
واالستثمارية على حد س��واء محققة 
نسبة إشغال وصلت إلى 100 % والذي 
مت إدراج إيراداتها في ميزانية النصف 

األول من العام 2017.
أبرمت الشركة اتفاقية تعاون مع 
“اجناز الكويت” لتدريب 1000 طالب 
من املراحل الثانوية واجلامعات من قبل 
كفاءات الشركة خالل عام 2017 ضمن 
سعيها للمشاركة في برامج املسؤولية 

االجتماعية جتاه الشباب.
وف��ي اخلتام ق��ال الصقعبي أن لدى 

املزايا العديد من الفرص االستثمارية 
التي تدرسها حالياً ضمن األسواق التي 
تعمل فيها، وحت��دي��داً أس��واق اخلليج 
وال��ت��ي تعد االق���رب أله���داف الشركة 
في التوسع اخل��ارج��ي كونها من أكثر 
األس���واق ال��ت��ي اكتسبت ثقة الشركة 
بعد خبرتها في تنفيذ مشاريع عقارية 
فيها، حيث أن الشركة تراقب التطورات 
املتصاعدة في األسواق املالية والعاملية 
وتداعياتها على السوق العقاري رغبة 
منها في التوسع العاملي ومدى تأثير ذلك 
على قيام الشركة بالدخول في مشاريع 
ج��دي��دة، م��ؤك��داً على أن منو امل��زاي��ا في 
ه��ذه االس���واق إمن��ا سيتضمن الدخول 
في العديد من الشراكات االستراتيجية 
والعمل مع كبار املستثمرين لتحقيق 
أك��ب��ر ال��ع��وائ��د مل��ا فيه ص��ال��ح الشركة 

واملساهمني.

الفالح: ال مناقشة لتعميق خفض اإلنتاج خالل  االجتماع 

الكويت: التزام أوبك واملستقلن باخلفض 
90 باملئة في يونيو يتجاوز 

قال وزي��ر النفط الكويتي عصام 
املرزوق امس  االثنني إن التزام أوبك 
والدول غير األعضاء باتفاق احلد من 
إنتاج النفط جتاوز التسعني باملئة 

في يونيو.
واش��اد رئيس اللجنة ال��وزاري��ة 
املشتركة ملراقبة اتفاق خفض النفط 
عصام املرزوق امس   االثنني بااللتزام 
“غير املسبوق” بخفض االنتاج من 

قبل الدول املعنية باتفاقية التعاون. 
واث��ن��ى امل���رزوق ف��ي كلمة القاها 
خ���الل االج��ت��م��اع ال�����وزاري للجنة 
على االجن��ازات التي حققتها اللجنة 
خ��الل الفترة املاضية موضحا ان 
املهام القائمة امام اللجنة تتمثل في 
مواصلة العمل على حتقيق االستقرار 

في االسواق النفطية. 
وقال ان هذا االلتزام يعكس رغبة 
صادقة مبواصلة العمل على اعادة 
االحتياط الى مستوياته املتوسطة 
االم��ر ال��ذي ادى الى خفض مستوى 
االحتياط التجاري ال��ى 90 مليون 

برميل العام احلالي.
واض��اف ان معدل احتياط النفط 
انخفض في شهر يونيو بحجم 15 
مليون برميل مقارنة بشهر مايو 
املاضي منوها بقيام بعض ال��دول 
بخفض انتاجها من النفط اكثر مما 

هو مقرر في االتفاقية.
ولفت الى ان حجم االحتياط لدى 
ال���دول املستهلكة م���ازال يزيد على 

املعدل بحوالي 250 مليون برميل 
بالرغم من خفض االنتاج املتواصل 
اض��اف��ة ال��ى استمرار تقلب اسعار 

النفط.
وش���دد امل�����رزوق ع��ل��ى ض���رورة 
العمل من اجل ضمان االستقرار في 
االس���واق النفطية م��ؤك��دا ض��رورة 
التحلي بالصبر الجناز مهام ضمان 

االستقرار.
وذكر ان تنفيذ اعالن التعاون الذي 
تطول مدته لتسعة شهور مازال في 
بدايته متوقعا وصول حجم الطلب 
على النفط ال��ى ما يقارب املليوني 
برميل يوميا خالل الربعني الثاني 

والثالث من العام احلالي .
واف����اد ب���ان ال���والي���ات امل��ت��ح��دة 

االمريكية ستكون خالل هذه الفترة 
من اكبر املستهلكني للنفط بالرغم 
من ان حجم االحتياط لديها سيشهد 

تناقصا.
وم��ن جانبه اش��اد وزي��ر الطاقة 
ال��روس��ي الكسندر نوفاك في كلمة 
مماثلة باجلهود التي ادت الى خفض 
انتاج النفط قائال ان االستقرار الذي 
حتقق في هذا املجال ادى الى زيادة 
االستثمارات في الصناعة النفطية 

بعد فترة من التردد.
ول��ف��ت ال��ى ان ال��س��وق النفطية 
ال ت��زال تعاني من بعض التقلبات 
بالرغم من االجن��ازات التي حققتها 

جلنة الرقابة على خفض االنتاج.
وذكر ان اللجنة اظهرت قدرة على 

التعامل بنجاح في معاجلة املشاكل 
التي تظهر في مجال صالحياتها.

كما ق��ال وزي��ر الطاقة السعودي 
خالد الفالح ام��س  االث��ن��ني إن منو 
الطلب على النفط يكفي وزي���ادة 
لتعويض أث��ر ارت��ف��اع إنتاج النفط 
األمريكي في 2018 وإن��ه سيفضي 
إل��ى “حتسن” األوض����اع ب��أس��واق 

اخلام.
وأضاف الفالح أن أوبك وشركاءها 
غير األعضاء مثل روسيا مستعدون 
ألخذ إجراءات إضافية للمساعدة في 
استعادة التوازن بالسوق والقضاء 
على واح��دة من أس��وأ ح��االت تخمة 

املعروض على اإلطالق.
وذكر أن السوق واجهت ضغوطا 
في األسابيع األخيرة بسبب تراجع 
التزام أوب��ك بالتخفيضات وزي��ادة 
إنتاج ليبيا ونيجيريا املعفيتني من 
قيود اإلنتاج. وقال إن أوبك مستعدة 
مل��واج��ه��ة ت��ل��ك ال��ت��ح��دي��ات “بشكل 

مباشر”.
وقال إنه لن جتري مناقشة تعميق 
تخفيضات إنتاج النفط خالل اجتماع 
يعقده وزراء من دول أوبك ومنتجني 

غير أعضاء في املنظمة امس  االثنني.
وأب��ل��غ ال��ف��ال��ح ال��ص��ح��ف��ي��ني أن 
وزراء الكويت وفنزويال واجلزائر 
والسعودية وروسيا وسلطنة عمان 
سيناقشون وضع قيود على إنتاج 

نيجيريا وليبيا.

3.5 باملئة محليا بالربع الثاني ارتفاع مبيعات العقار 
قال بنك الكويت الدولي ام��س  االثنني 
أن مبيعات سوق العقار الكويتي ارتفعت 
بالربع الثاني من العام احلالي بنسبة 5ر3 
في املئة مقارنة مببيعات الربع السابق 
مسجلة 695 مليون دينار كويتي )نحو 

2ر2 مليار دوالر(.
وأضاف )الدولي( في تقريره عن )سوق 
العقار الكويتي خالل الربع الثاني 2017( 
أن مبيعات العقار االجمالية خالل الربع 
األول من العام احلالي ارتفعت بنحو 5 في 
املئة على اساس سنوي اي مقارنة بالربع 
الثاني من 2016. وأوضح أن مؤشر العدد 
اإلجمالي للصفقات العقارية املسجلة في 
السوق ارتفع بنحو 10 في املئة للربع 
الثالث على التوالي ليبلغ 1533 صفقة 
وبزيادة نسبتها 20 في املئة مقارنة بعدد 
الصفقات املنفذة خ��الل الربع املماثل من 

عام 2016.
وب��ني أن مؤشر متوسط قيمة الصفقة 
تراجع بواقع 6 في املئة على أساس ربعي 
ليبلغ 454 ألف دينار كويتي )نحو 5ر1 
مليون دوالر امريكي( للصفقة الواحدة 
مسجال تراجعا بنسبة جت��اوزت 13 في 

املئة على أساس سنوي.
وق���ال أن مبيعات ال��س��وق اإلجمالية 
خالل الستة أشهر األولى من العام احلالي 
اي النصف االول بلغت نحو 37ر1 مليار 
دي��ن��ار كويتي )ن��ح��و 5ر4 مليار دوالر 
امريكي( مقارنة بنحو 41ر1 مليار دينار 
كويتي )نحو 6ر4 مليار دوالر امريكي( في 
النصف االول من 2016 بتراجع نسبته 3 

في املئة.
وذكر أن مؤشر عدد الصفقات املسجلة 
خالل الستة أشهر األول��ى من عام 2017 
ارتفع بنسبة 16 في املئة مقارنة بنفس 
الفترة من عام 2016 ليبلغ 2921 صفقة 
)مقابل 2510 صفقة خالل نفس الفترة من 

عام 2016(.
وأض��اف أن سوق العقار حقق ارتفاعا 

ف��ي املبيعات اإلجمالية على ال��رغ��م من 
تراجع املبيعات في قطاعي العقار السكني 
واالس��ت��ث��م��اري موضحا أن االرت��ف��اع في 
مبيعات كل من قطاعي العقار التجاري 
واحل��رف��ي ق��د ساهم ف��ي ارت��ف��اع مستوى 

املبيعات الكلية.
وأوض��ح أن مبيعات القطاع السكني 
بلغت نحو 368 مليون دينار كويتي )نحو 
2ر1 مليار دوالر امريكي( متراجعة بنحو 
4 في املئة على أساس ربعي فيما ارتفع 
مؤشر ع��دد الصفقات العقارية املسجلة 
في القطاع السكني بنحو 12 في املئة على 
أساس ربعي ليبلغ 1157 صفقة وليرتفع 

بنحو 45 في املئة على أساس سنوي.
وب��ني أن مستوى املبيعات في القطاع 
االستثماري تراجع بنحو 6 في املئة على 
أس��اس ربعي وبنسبة 20 في املئة على 
أس��اس سنوي ليبلغ 184 مليون دينار 

كويتي )نحو 608 مليون دوالر امريكي(.
وذك���ر أن مبيعات ال��ق��ط��اع التجاري 
ارتفعت بنحو 12 ف��ي املئة على أس��اس 
ربعي لتبلغ 86 مليون دينار كويتي )نحو 

284 مليون دوالر امريكي( كما بلغت 
مبيعات القطاع احلرفي نحو 54 مليون 
دينار )نحو 178 مليون دوالر امريكي( 
وهي مستويات قياسية لم تسجل سابقا 

في القطاع.
وأوضح أن محافظة حولي استحوذت 
على 26 ف��ي امل��ئ��ة م��ن مبيعات السوق 
العقاري لتحل أوال في ترتيب مؤشر قيمة 
املبيعات اإلجمالية وفقا للمحافظة والقيمة 
فيما حلت محافظة مبارك الكبير في مقدمة 
الترتيب وفقا لعدد الصفقات املسجلة في 
احملافظة وبنسبة 26 في املئة من إجمالي 

الصفقات املسجلة في السوق.
وأش����ار إل���ى أن م��ت��وس��ط��ات األس��ع��ار 
شهدت ارتفاعا طفيفا في القطاع السكني 
بنحو 1 في املئة ليبلغ متوسط سعر املتر 
املربع الواحد في القطاع السكني في كل 
مناطق الكويت نحو 621 دينار )نحو ألفي 
دوالر امريكي( فيما تراجع مؤشر متوسط 
األسعار في القطاع االستثماري 5 في املئة 
ليبلغ متوسط سعر املتر املربع نحو 1610 

دينارا )نحو خمسة آالف دوالر أمريكي(.

ارتفاع مبيعات العقارات محليا

خالد الفالح عصام املرزوق

»التجاري الدولي« يعلن الفائزين في حساب التوفير »مبروك«

أعلن البنك التجاري ال��دول��ي، عن اسم 
الفائزين بالسحب الشهري والنصف سنوي 

على جائزة حساب التوفير “مبروك”.
وقد فاز صاحب احلظ السعيدعتب علي 
ِرزان مياه باجلائزة النصف سنوية وقدرها 
500 ألف دره��م، وال��ذي أعرب عن سعادته 
العارمة قائالً: “أنا في غاية السعادة بفوزي 
بهذه اجلائزة املالية الضخمة، ولقد كان 
قراري صائباً بفتح حساب التوفير’مبروك’ 
ف��ي البنك التجاري ال��دول��ي. وستمكنني 
ه��ذه اجلائزة من تأمني مستقبل أفضل لي 
وألسرتي كما ستتيح لي الفرصة لتحقيق 
أحالمي. وبالطبع سيظل البنك التجاري 
ال��دول��ي خ��ي��اري األول ف��ي ال��وص��ول إلى 

اخلدمات واملنتجات املصرفية”.
وكان سعيد احلظ رضا عبداللهُهرموديهو 
الفائز باجلائزة الشهرية وق��دره��ا 100 
ألف دره��م خالل شهر يونيو 2017 ضمن 
س��ح��وب��ات ح��س��اب ال��ت��وف��ي��ر “مبروك”، 
وال��ذي قال بسعادة بالغة: “أود أن أعرب 
عن امتناني للبنك التجاري الدولي، الذي 
منحني هذه اجلائزة العظيمة التي ستكون 
دافعاً قوياً ملواصلة حتقيق طموحاتي ضمن 

مجاالت عديدة”.
وبهذه املناسبة، قال أنيل كومار، رئيس 
اخلدمات املصرفية لألفراد في البنك التجاري 
الدولي: “حققت وحدة اخلدمات املصرفية 
لألفراد على مدى العام املاضي منّواً كبيراً، 

ويرجع الفضل في ذلك إلى بساطة خدماتنا 
وحلولنا املصرفية وتركيزنا على تقدمي 
محفظة من املنتجات املصرفية املتنوعة 
مب��ا يلبي اح��ت��ي��اج��ات عمالئنا. وإن���ه ملن 
دواع��ي س��رورن��ا أن مننح عمالئنا فرصة 
ربح جوائز قّيمة على نحو متنظم لدعمهم 
والتزامهم املتواصل جتاه البنك، وأننا نسعد 
ب��أن تكون ه��ذه اجل��وائ��ز سبباً في حتقيق 
أحالمهم”.ونأمل مشاركة املزيد من العمالء 
في سحوبات حساب التوفير ’مبروك’ خالل 

األشهر القادمة”.
وجتدر اإلشارة إلى أن أغلبية أسهم البنك 
مملوكة ملساهمني إم��ارات��ي��ني، مبا في ذلك 
حكومة رأس اخليمة، كما أن أغلبية أعضاء 

مجلس إدارته هم من مواطني دولة اإلمارات 
بقيادة رئيس مجلس اإلدارة، محمد سلطان 
القاضي. ويوفر البنك لعمالئه مجموعة 
شاملة م��ن املنتجات املصرفية واحللول 
املالية املصممة خصيصاً لتلبية احتياجات 
العمالء من فئتي الشركات واألف���راد إلى 
جانب اخلدمات املصرفية اإلسالمية، بدءاً 
من القروض واخل��دم��ات التجارية م��روراً 
ب��إدارة النقد وحلول اخلزينة وص��والً إلى 
احلسابات املصرفية الشخصية وبطاقات 
االئتمان والتمويل العقاري. ويقدم البنك 
حالياً خدماته من خالل شبكة مكونة من 26 
فرعاً و118 جهاز ص��راف آلي منتشرة في 

كافة إمارات الدولة.

احد الفائزين البنك اعلن عن الفائزين

»Ooredoo« تعيد إطالق باقات شامل 
Premium مع مزايا جديدة من جنوم

أط��ل��ق��ت Ooredoo، ب��اق��ات 
شامل Premium آجلة الدفع 
للنخبة، م��ع م��زاي��ا حصرية من 

برنامج مكافآت جنوم.
تقدم الباقات اجل��دي��دة مزايا 
حصرية للعمالء تشمل تذاكرسفر 
على درجة رجال األعمال وأولوية 
في الدخول إلى قاعات االنتظار في 
أكبر املطارات الدولية باإلضافة 
إلى أحدث أجهزة الهواتف الذكية 
 Samsung و iPhone 7 مثل
 Huawei وج��ه��از Galaxy 8

.Porsche Design
إضافة إل��ى ذل��ك، ميكن لعمالء 
النخبة من Ooredoo احلصول 
على مكافآت تصل لغاية 500 د.ك. 
ميكن استبدالها من أي من شركاء 
Ooredoo   املميزين في برنامج 
مكافآتها احلصري “جنوم” الذي 
ي��ق��دم للعمالء أف��ض��ل اخل��دم��ات 
من نخبة الشركات في قطاعات 
مختلفة من املبيعات إلى الطيران 

والفندقة. 
تعليقاً على ذل��ك، ص��رح مدير 
قطاع مبيعات كبار العمالء جاسم 
ع��ب��دال��رح��ي��م أن ال��ش��رك��ة تعمل 
ب��اس��ت��م��رار ع��ل��ى ت��وس��ي��ع نطاق 
تعاونها مع مختلف الشركاء في 
ق��ط��اع��ات متنوعة ب��ه��دف تقدمي 

ال��ع��م��الء ب��ت��ج��رب��ة مم��ي��زة غير 
مسبوقة. كما تقدم باقات شامل 
Premium للعمالء النخبة 
رص��ي��داً بقيمة 240 دي��ن��ار من 

خدمات االتصاالت أثناء السفر. 
وأض���اف ع��ب��دال��رح��ي��م، “قمنا 
بتصميم باقاتنا للنخبة لتتماشى 
مع احتياجات عمالئنا، حيث أننا 
نعي أن احتياجاتهم املختلفة في 

عصر التكنولوجيا تطلب مواكبة 
أح��دث اخل��دم��ات ف��ي ه��ذا القطاع 

احليوي”
باإلضافة إلى اخلدمات املميزة، 
 Ooredoo ي��س��ت��ط��ي��ع ع��م��الء
احل��ص��ول على خ��دم��ات حصرية 
مميزة في قاعة النخبة في الدور 
الرابع في مقر الشركة الرئيسي من 

الساعة 8 صباحاً حتى 4 عصراً.

Ooredoo أحد فروع  شركة 
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