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أ.ش.أ: انخفض سعر برميل النفط الكويتي بواقع 3.81 
دوالرات ليستقر عند مستوى 67.78 دوالرا في تعامالت 

اول من أمس مقارنة بأسعار يوم اجلمعة املاضي.
وتش����هد الفترة احلالية حالة من التذبذب في أسعار 
النفط بس����بب تأثرها بشكل كبير باألنباء املختلفة حول 
انتعاش االقتصاد العاملي وحركة أسواق املال في البورصات 
العاملي����ة. واعتبرت مجلة )أوپيك( الش����هرية في عددها 

األخير أن املسائل الساخنة مثل ارتفاع معدالت املضاربة 
في البورصات العاملية املعنية بالطاقة واضطراب السوق 
النفطي العاملي وتقلبات األس����عار كانت السمة األساسية 

التي متيز بها فصل الصيف احلالي.
ورغم التراجع النسبي في أسعار نفط الكويت، إال أنه 
يظل في وضع جيد مقارنة باملستوى املتدني الذي وصل 

إليه في بداية العام احلالي.

الخام الكويتي يهبط 3.81 دوالر بالغا 67.78

بعد تعيينها لشركة كامكو كمستشار حصري

20 شركة تقدمت لالستفادة من برنامج كيبكو 
الخاص باالستحواذ على أصول مالية

من خالل مبادلة لألصول أو 
من خالل االكتتاب في زيادات 

رأس املال.
 من جهة أخ���رى لفتت 
أنها ستستمر  الى  »كامكو« 
العروض  ف���ي اس���تقطاب 
االستثمارية من املستثمرين 
الكويتيني الذين يرغبون في 
بيع أصولهم، وذلك استكماال 
للمب���ادرة الت���ي أطلقته���ا 

كيبكو. 

التي تنوي كيبكو تنفيذها 
وفقا لبرنامجها اجلديد لتدعيم 
االقتصاد الوطني عن طريق 
شراء مجموعة من األصول من 
الشركات الكويتية التي تنوي 
هيكلة أصولها. هذا وتتطلع 
»كيبك���و« إلى االس���تحواذ 
على أصول مالئمة وطويلة 
األمد وذات فائدة اقتصادية 
وبأسعار مقبولة، على ان تتم 
عملية االستحواذ إما نقدا أو 

أعلنت ش���ركة مشاريع 
الكويت االستثمارية إلدارة 
األصول )كامكو( أنها تلقت 
نحو 20 فرص اس���تثمارية 
لدراس���تها حيث مت اختيار 
ما نسبته نحو 20% من تلك 
الفرص االستثمارية لدراستها 
بالتفصيل والتأكد من مدى 
جدواها. علما ان هذه الفرص 
تتوزع عل���ى عدة قطاعات، 
منها قط���اع العقار، الصحة 
واألدوية، املصارف اإلسالمية 

وقطاع الصناعة. 
وتأتي هذه اخلطوة بعد 
ان قامت مجموعة مشاريع 
الكويت »القابضة« كيبكو، 
بتعيني »كامكو« كمستشار 
حصري لعمليات االستحواذ 

أكد أن البنك يحتل مرتبة متقدمة بين أفضل خمسة بنوك محلية

المطوع لـ »األنباء«: الساحة االئتمانية المحلية ستشهد درجة مرونة كبيرة من المصارف خالل النصف الثاني

السميط لـ »األنباء«: »األهلي« حصل على موافقة الجهات الرقابية 
الفتتاح  فرعي دبي وأبوظبي وطرح خدمات مصرفية خالل رمضان

مديرو ائتمان 3 بنوك محلية ناقشوا أمورًا فنية متعلقة
بعمليات تمويلية لشركات دون استخدام قانون »االستقرار«

محمود فاروق 
عقد مدي���رو ائتمان 3 بنوك محلية 
اجتماعا ملناقش���ة مجموعة من األمور 
الفنية املتعلق���ة بالعمليات التمويلية 
التي ميكن ان جتريه���ا البنوك ضمن 
تعامالتها املصرفية مع الشركات دون 
استخدام قانون االستقرار املالي، حيث 
دار احلديث حول س���بل إعداد صياغة 
موحدة تتضم���ن الغرض من التمويل 
وجداول التمويل والية الس���داد وذلك 
بهدف بلورة جميع اإلجراءات االئتمانية 
بعد بحثها مع البنوك األخرى ورفعها 

ل�»املركزي«.

 وفي ذات السياق قال اخلبير املصرفي 
والعضو االستشاري باجتماعات البنوك 
احمللية عبدالعزيز املطوع في تصريح ل� 
»األنباء« ان الساحة االئتمانية احمللية 
ستش���هد درجة مرونة واسعة النطاق 
من جانب املصارف خالل النصف الثاني 
من العام احلالي استعدادا إلنهاء أزمة 
الشركات املتعثرة مع البنوك في مطلع 

العام املقبل.
 واشار إلى ان البنوك تنظر حاليا إلى 
آلية رفع حجم االئتمان املطروح للعمالء 
سواء من املؤسسات او الشركات خالل 
الشهرين املقبلني، فضال عن طرق وكيفية 

توسيع حجم القروض مبا يتالءم مع 
قرارات بنك الكويت املركزي وضمانات 

وأصول تتالءم مع القروض.
 واضاف انه متت مراجعة أس���س 
عمليات املن���ح االئتمانية خالل الفترة 
املاضية بالبنوك وذلك بعدما مت االتفاق 
على توحيدها خالل االجتماع املاضي.

 وم���ن جانب اخر اف���اد بأن بعض 
مديري االئتمان أثاروا مسألة العقوبات 
املنصوص عليها الت���ي من املمكن ان 
تطبق على موظفي ومسؤولي البنوك، 
مش���يرا إلى ان هناك بع���ض األخطاء 
املمكنة بغير عمد أو قصد تترتب عليها 

عقوبات شديدة وقاسية جدا، وبني أن 
هناك اجتماعات أخرى سيتم عقدها بعد 
إجازة عيد الفطر لبحث املعايير املتبعة 
واخلاصة بالسياس���ة االئتمانية التي 
تتعلق بالعميل واملخصصات الواجب 
تكوينها، نظرا ألنه في حالة تعثر العميل 
90 يوم���ا يجب تكوين مخصص %25، 
واذا تضاعفت م���دة التعثر تتضاعف 
املخصص���ات مقابلها -حس���ب قوله، 
ومن املتوقع أن يتم رفع ما أسفر عنه 
االجتماع الثالث���ي إلى احتاد املصارف 
ليرفعه بدوره إلى بنك الكويت املركزي 

قبل مطلع األسبوع املقبل.

دعا شركات االسـتثمار لالستفادة من قانون االسـتقرار  وتوقع أرباحا جيدة عن 2009
محمود فاروق 

املديرين  كشف نائب رئيس 
العامني في البنك األهلي الكويتي 
عبداهلل السميط عن افتتاح البنك 
فرعني خالل العام احلالي في دبي 
وأبوظبي وذلك بعد أن حصل على 
موافقة اجلهات الرقابية عليهما، 
موضحا أن البنك سيقدم العديد 
من اخلدمات املصرفية للعمالء 

خالل شهر رمضان.
 وذكر الس���ميط في تصريح 

ل� »األنباء« أن »األهلي« يقع في 
مرتبة متقدمة بني أفضل خمسة 
بنوك محلية مؤكدا أن البنك يطبق 
ائتمانية متحفظة  استراتيجية 
ويركز على جودة االئتمان، مبعنى 
أن التسهيالت االئتمانية تقدم فقط 
للعمالء من األفراد والشركات الذين 
يتمتعون بوضع مالي جيد وقدرة 
على السداد، والتوسع في محفظة 

القروض بشكل مدروس.
 وأفاد ب���أن أداء األهلي جيد 

السابقة،  خالل الست س���نوات 
ومؤشرات الربحية واألداء تنمو 
بشكل جيد من عام آلخر، متوقعا 
حتقيق املزيد من التقدم في األداء 

والربحية خالل الفترة املقبلة.
 وأكد أن اخلدمات املصرفية 
الت���ي يقدمه���ا األهل���ي متقدمة 
الى املستوى  ومتطورة وترقى 
العديد من املجاالت،  العاملي في 
مبينا أن البنك لديه أحدث النظم 
املصرفي���ة وأح���دث الوس���ائل 

التكنولوجية التي متكنه من تقدمي 
خدمات مصرفية متطورة وتغطية 

جميع مناطق الكويت.
 ودعا ش���ركات االس���تثمار 
لالستفادة من املزايا التي يوفرها 
لها قانون االستقرار املالي خالل 
الفترة املقبلة، متوقعا أن يحقق 
البن���ك رقما جديدا ف���ي أرباحه 
الس���نوية خ���الل ع���ام 2009، 
حس���ب اخلطة االس���تراتيجية 

عبداهلل السميطاملوضوعة. 

د.سلطان باهبري

معظمها اتجه إلى الدول العربية بسبب إنفلونزا الخنازير

30% زيادة في حجم التحويالت المصرفية 
للمواطنين والمقيمين خالل شهور الصيف 

عمر راشد
افاد مصدر مطلع بأن حركة حتويالت املواطنني 
واملقيمني شهدت نشاطا ملحوظا في شهور الصيف 
التي تعتبر شهور الذروة بالنسبة لشركات الصرافة، 
حيث ارتفعت بنس���ب تراوحت م���ن 20 ل� %30، 
موضحا ان تلك الش���هور تشهد حركة نشطة في 
الس���فر للخارج وكذلك قضاء العطالت الصيفية 
لقطاع كبير من املقيمني، مس���تدركا بان اجلانب 
األكبر من االرتفاع يعود للعائالت الكويتية سواء 

بشيكات او بحواالت نقدية.

وقال املص���در انه ال ميكن حتدي���د مدى تأثر 
حواالت املقيمني بس���بب حركة التفنيشات التي 
بدأتها العديد من الش���ركات في الفترة املاضية اال 
في شهر اكتوبر املقبل، وذلك ملعرفة صافي األعداد 
بني املقيمني الذين يقض���ون عطالتهم والذين مت 
تسريحهم من العمل، مضيفا ان حواالت املقيمني 
تأثرت ولكن بش���كل ضئيل. ولفت املصدر الى ان 
مرض انفلونزا اخلنازير اثر على حركة العمليات 
على دول شرق آسيا، لتصبح الدول العربية والشرق 

األكثر استحواذا على تلك العمليات.

املؤشر 
السعري 
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»المركز«: 18.4 مليار دوالر السندات الخليجية بالنصف األول
العدد اإلجمالي لإلصدارات، وبلغت 

قيمتها اإلجمالية 2 مليار دوالر.
وقد شهد النصف األول لعام 
2009 تغي����را الفت����ا وهو أن فئة 
اإلصدارات بقيمة أساسية تتراوح 
بني مليار دوالر و3 مليارات دوالر، 
حشدت أعلى مبلغ وصل مجموعه 
إلى 9.5 مليارات دوالر من خالل 
7 إصدارات والتي متثل 51.8% من 

إجمالي القيمة املصدرة.
وكان إصدار الس����ندات الذي 
طرحته دولة قطر بقيمة 2 مليار 
دوالر ويستحق في عام 2014، هو 
اإلصدار األضخم الذي مت طرحه في 

منطقة اخلليج منذ عام 2007.
أما بالنسبة لتوزيع اإلصدارات 
حسب العملة فذكر »املركز« خالل 
النصف األول لعام 2009، تفوقت 
اإلصدارات اخلليجية من السندات 
والصكوك املقومة بالدوالر بقيمة 
إجمالية بلغت 12.25 مليار دوالر، 
أي م����ا ميث����ل 66.7% من احلجم 
اإلجمالي لإلص����دارات وذلك من 
خ����الل 11 إصدارا، في حني لم يتم 
طرح أي إصدار مق����وم بالدرهم 
اإلماراتي، وه����و ما ميثل اجتاها 
معاكسا للعام املاضي 2008 حني 
شكلت اإلصدارات املقومة بالدرهم 
اإلماراتي 49.5% من إجمالي قيمة 

اإلصدارات.
وحل����ت اإلص����دارات املقومة 
الثاني بقيمة  املركز  بالدينار في 
إجمالية بلغت 5.75 مليارات دوالر، 
أو 31.3% من خ����الل 22 إصدارا، 
وتليها في العدد اإلصدارات بالدينار 
البحريني التي بلغت 10 إصدارات، 
فيما بلغ عدد اإلصدارات بالريال 
الس����عودي إصدارا واحدا فقط.
وتبني أن����ه من مجموع إصدارات 
الشركات السبع التي مت طرحها 
خالل النصف األول لعام 2009، مت 
تقييم 6 إصدارات منها 3 إصدارات 
في مرتبة »AA« و3 إصدارات في 

.»-A« مرتبة

اإلدراج في البورصة

واختتم املركز مسحه بالتطرق 
الى إدراج اإلصدارات في البورصة 
حيث قال ان اإلصدارات الوحيدة 
النصف  إدراجه����ا خالل  التي مت 
األول لعام 2009 كانت س����ندات 
حكومة قطر املصدرة بقيمة 2 مليار 
دوالر وتستحق في 9 ابريل 2014، 
وتلك املصدرة بقيمة مليار دوالر 
وتستحق في 9 أبريل 2019 والتي 
أدرجت في بورصة لوكسمبورغ. 
السيادية  وباستثناء اإلصدارات 
قصي����رة األجل، تقدم����ت جميع 
اإلصدارات األخرى بطلبات اإلدراج 

في البورصات املعنية.

والت����ي بلغت ف����ي مجموعها 10 
مليارات دوالر.

هيكل االستحقاق 

أم����ا فيم����ا يخ����ص هي����كل 
االس����تحقاق فبني املركز انه كان 
إلصدارات السندات خالل النصف 
األول لع����ام 2009 اس����تحقاقات 
تتراوح ما بني 3 أش����هر الذونات 
اخلزان����ة الكويتية والبحرينية، 
إلى 10 سنوات بالنسبة للسندات. 
وانخفض متوسط أجل االستحقاق 
لإلصدارات املطروحة خالل النصف 
األول لعام 2009 إلى 2.244 سنة، 
من متوسط االستحقاق لعام 2008 

والذي بلغ 2.918 سنة
وكانت اإلصدارات باستحقاق 10 
سنوات هي الشريحة األقل نشاطا 
خ����الل النصف األول لعام 2009، 
إال أنها حش����دت ثاني أعلى مبلغ 
وبقيمة 3.6 ملي����ارات دوالر من 

خالل 4 إصدارات.

حجم اإلصدارات

وقال »املركز« تراوحت أحجام 
إصدارات السندات والصكوك خالل 
النصف األول لعام 2009 بني 13.27 
مليون دوالر و2 مليار دوالر. وعلى 
عكس الس����نتني املاضيتني، حني 
كان لإلصدارات مببلغ أساس����ي 
يس����اوي أو يقل عن 100 مليون 
دوالر أعل����ى عدد من اإلصدارات، 
فإن اإلصدارات خالل النصف األول 
لعام 2009 مببلغ أساس����ي يزيد 
على 100 مليون دوالر ويساوي 
أو يقل عن 200 مليون دوالر، كان 
لها أعلى عدد من اإلصدارات التي 
بلغت 12 إصدارا متثل 27.3% من 

قطر )كيوت���ل( بقيمة إجمالية 
بلغت 1.5 مليار دوالر.

التوزيع الجغرافي

ام���ا فيما يخ���ص التوزيع 
اجلغرافي للسندات، فبني املركز 
انه استمرارا لالجتاه السائد منذ 
عام 2006، استقطبت اإلمارات 
العربية املتحدة حصة األغلبية 
من القيم���ة اإلجمالية املصدرة 
حيث بلغ���ت 6 مليارات دوالر، 
أو 38.1% م���ن املبلغ اإلجمالي. 
وتلته���ا دول���ة الكويت مببلغ 
5.8 ملي���ارات دوالر، أو %31.3 
م���ن املبلغ اإلجمال���ي املصدر، 
ومن ثم دول���ة قطر مببلغ 4.5 
مليارات دوالر وأخيرا البحرين 
مببلغ 0.92 مليار دوالر. أما من 
حيث عدد اإلصدارات، استقطبت 
دولة الكويت حصة األغلبية من 
خالل 22 إصدارا متثل 50% من 
العدد اإلجمالي لإلصدارات، تليها 
مملكة البحرين بعدد 11 إصدارا 
متثل 25% م���ن العدد اإلجمالي 
اململكة  لإلص���دارات. وكان���ت 
الس���عودية هي األقل  العربية 
نشاطا من بني الدول اخلليجية 
من حيث عدد اإلصدارات الذي 
بلغ إصدارا واحدا فقط وبقيمة 

0.20 مليار دوالر. 
يذكر أن النص����ف األول لعام 
2009 قد شهد أعلى قيمة إجمالية 
لإلصدارات القطرية حيث بلغت 
قيمتها 4.5 مليارات دوالر من خالل 
إصدارات سيادية وشركات، وهو ما 
ميثل 44.8% من القيمة اإلجمالية 
التي مت إصدارها من قبلها خالل 
الفترة من ع����ام 2003 إلى 2008، 

منطقة اخلليج العربي، استقطبت 
الشركات اململوكة اما بالكامل أو 
بنسبة كبيرة للحكومات حوالي 
74.6% م����ن ذلك املبلغ. أما املبلغ 
املتبقي فقد أصدرته دار األركان 
للتطوير العقاري وش����ركة الدار 
العقارية، وتلك األخيرة مملوكة 
بنسبة 26.3% قبل كيانات حكومية 

في املنطقة.

التوزيع حسب القطاع

وبني املركز ان القيمة اإلجمالية 
لإلصدارات السيادية بلغت 12.7 
مليار دوالر وباستثنائها نشطت 
ثالث���ة قطاعات فقط في إصدار 
السندات والصكوك خالل النصف 
األول لع���ام 2009 وه���ي قطاع 
املالية  العقار وقطاع اخلدمات 

وقطاع االتصاالت.
وعلى عكس االجتاه السائد 
منذ عام 2003، حني كان قطاع 
اخلدمات املالية هو املصدر دائما 
للعدد األكبر من اإلصدارات وهو 
الذي يحشد املبلغ األكبر سنويا، 
فإن قطاع العقار جاء في املرتبة 
األولى خالل النصف األول لعام 
2009 بقيمة إجمالية بلغت 2.45 
مليار دوالر أو 43.0% من إجمالي 
القيمة املصدرة، وذلك من خالل 3 
إصدارات. ويليه قطاع اخلدمات 
املالية بقيمة إجمالية بلغت 1.75 
مليار دوالر متثل 30.7%، ومن ثم 
في املرتبة الثالثة قطاع االتصاالت 

مببلغ 1.5 مليار دوالر.
وخالل النص���ف األول لعام 
2009 جاء أول إصدار للسندات 
طرحه قطاع االتصاالت في منطقة 
اخلليج من قبل شركة اتصاالت 

املالي في  املرك����ز  ذكر تقرير 
مسح شامل اجراه لسوق السندات 
والصك����وك اخلليج����ي ان حجم 
الس����ندات والصكوك اخلليجية 
املصدرة خالل النصف األول من 
عام 2009 بل����غ ما مجموعه 18.4 
مليار دوالر، أي بزي����ادة قدرها 
37% باملقارنة مع الفترة نفس����ها 
من 2008. وقد جاءت هذه الزيادة 
بدفع من اإلصدارات اجلديدة من 
قبل حكومات املنطقة أو الشركات 
بالكام����ل أو جزئي����ا  اململوك����ة 
للحكوم����ات، والتي ش����كلت معا 
نسبة 92.1% من إجمالي اإلصدارات 
خالل الفترة. غير أن حجم السندات 
املصدرة خالل النصف األول 2009 
يظل يشكل أقل من نصف احلجم 
اإلجمالي الذي بلغته في عام 2007 
والذي وصل فيه إجمالي اإلصدارات 
للذروة. وقد برز شهر أبريل من 
حيث توات����ر وقيمة اإلصدارات، 
حيث بل����غ عدد اإلص����دارات 13 
إصدارا بقيمة إجمالية بلغت 8.9 
مليارات دوالر، أي ما ميثل %29.5 
و48.7% على التوالي من إجمالي 
اإلصدارات خ����الل النصف األول 

من عام 2009.
وتابع التقرير انه اس����تمرارا 
لالجتاه الس����ائد منذ عام 2003، 
تفوقت إصدارات السندات التقليدية 
القيمة خالل  من حيث إجمال����ي 
النص����ف األول لعام 2009، حيث 
بلغت 17.3 مليار دوالر أو %93.9 
من القيمة اإلجمالية لإلصدارات من 
خالل 32 إصدارا فيما بلغ إجمالي 
إصدارات الصكوك 1.1 مليار دوالر 

من خالل 12 إصدارا.
وجدي����ر باملالحظة أن جميع 
إصدارات الصكوك خالل النصف 
األول لعام 2009 كانت إصدارات 
س����يادية لدول����ة البحرين، فيما 
عدا إصدار واحد من قبل ش����ركة 
دار األركان للتطوي����ر العق����اري 
الس����عودية والذي مت في ش����هر 

مايو املاضي.
ولفت املركز الى ان إصدارات 
الس����ندات السيادية سيطرت من 
حيث إجمالي القيمة خالل النصف 
األول لعام 2009، حيث بلغت 12.7 
ملي����ار دوالر، أي ما ميثل حصة 
بنسبة 69.0% من احلجم اإلجمالي 
للس����ندات املصدرة، وهو ما مثل 
االجتاه الس����ائد من����ذ عام 2003 
فيما عدا س����نوات الذروة 2006 
� 2007، إضاف����ة إل����ى عام 2008، 
حني سيطرت س����ندات الشركات 
على الس����وق من حي����ث القيمة 
اإلجمالية. ومن املهم اإلشارة إلى 
أنه من أص����ل مبلغ 5.7 مليارات 
دوالر أصدرته����ا الش����ركات في 

لديها تحالفات إستراتيجية في القارة األوروبية تدعم تواجدها

 »هيتس« ترفع ملكيتها في »هيتس إسبانيا« 
إلى 63% وتجهز لمنتجات جديدة 

40% من مشتركي شـبكة هيتس من اإلسبان   
ونتوقع زيادة العدد اإلجمالي إلى 70 ألف مشـترك
اإليرادات اإلجماليـة المتوقعة في 2010 تبلغ   
24 مليون يـورو ترتفع إلـى 57 مليونـًا في 2011

الثاني من عام 2009م.
وكشف عن استعداد شركة 
هيتس إسبانيا إلطالق مجموعة 
من اخلدمات اجلديدة التي سيتم 
اإلعالن عنها رسميا خالل األشهر 
القادمة وباختصار فإن معظم 
اإلجن���ازات والنتائ���ج الت���ي 
حققتها شركة هيتس إسبانيا 
جتعلها أكثر الشركات منوا في 
قطاع التشغيل االفتراضي في 
السوق اإلسباني والذي يعتبر 
من أكثر األسواق نضجا وحدة 

في املنافسة.

توسعات

وأكد باهبري أن توسعات 
وجناح الشركة في حجز مكانة 
جيدة لها في السوق االسباني 
جعلها هدفا من اجلهات الكبرى 
التي تسعى إلى عقد حتالفات 
إستراتيجية منها وسط قناعة 
بان هيتس انطلقت في املكان 

والزمان املناسبني.
وأوضح أن الش���ركة لديها 
حلفاء استراتيجيني في القارة 
األوروبية وحتديدا في السوق 
االسباني ما بني مؤسسات عاملية 

وشركات. 
ومن جانب أخر أفاد باهبري 
التجهيز  الش���ركة بصدد  بأن 
لتوس���عات جديدة سواء في 
أوروب���ا أو غيرها من القارات 
الفتا إلى أن ما يش���هده سوق 
أفريقيا من  ف���ي  االتص���االت 
منافسة كبيرة لالستحواذ على 
حصص كبيرة في الش���بكات 
التي تنشط هناك سيكون له 
أثاره اجلدية على أداء ورخص 
هيتس في تلك القارة خصوصا 
ان لديها عددا من الشبكات منها 
ما دخل فعليا حيز التش���غيل 

منذ شهور.

أعلن رئيس مجلس اإلدارة 
في ش���ركة »هيتس تيليكوم 
القابضة« د.سلطان باهبري عن 
اجناز إجراءات زيادة ملكيتها 
التابعة  في »هيتس اسبانيا« 

من 51% إلى %63.
وقال باهبري في بيان صحافي 
ان ه���ذه اخلط���وة تأتي ضمن 
مساعي الشركة لدعم انتشارها 
في السوق االسباني خصوصا في 
ظل توافر فرصة النمو املتوافرة 
في هذا السوق السيما في قطاع 
 )MVNO( التشغيل االفتراضي
الذي ب���دأ ينافس بقوة منوذج 
التشغيل الكامل وبني أن النتائج 
نصف السنوية قد أظهرت زيادة 
في عدد املشتركني الذي جتاوز 
20 ألف مشترك وسط توقعات 
أن يصل إلى 70 ألف مشترك قبل 
نهاية العام، الفتا إلى حتس���ن 
العائد لكل مشترك في الشبكة 
بصورة أفضل مما افترضته خطة 
التش���غيل وذلك بزيادة تقارب 
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إيرادات إجمالية

وأوضح باهبري أن اإليرادات 
اإلجمالية املتوقعة لعام 2010 
تبلغ 24 مليون يورو وترتفع 
إلى 57 مليون يورو في نهاية 
ع���ام 2011 علما بأن الش���ركة 
ستبدأ في حتقيق أرباح صافية 
اعتب���ارا من 2010 وهو ما يعد 
اجنازا كبيرا حيث بدأت الشركة 

التشغيل في عام 2009. 
وأك���د باهب���ري أن هيتس 
استطاعت الوصول إلى شريحة 
أكبر من الس���كان احملليني في 
اسبانيا، وذلك في ظل تركيزها 
على خدمات اجلاليات املهاجرة 
في الوقت الذي ارتفع فيه عدد 
إلى نسبة  املشتركني االسبان 

تصل %40.
وفيما يتعلق بجودة اخلدمة 
للجاليات املهاجرة، أشار باهبري 
أثبتت  إلى أن هيتس إسبانيا 
قدرتها على تلبية احتياجات 
هذه الش���ريحة رغ���م تأثرها 
باألزم���ة االقتصادية احلالية 
حيث كان���ت نس���بة البطالة 
والتسريح مرتفعة خالل النصف 
األول من العام، مشيرا إلى أن 
هيتس إسبانيا استطاعت أن 
تستحوذ على ما نسبته %40 
من قاعدة العمالء من مشغلني 
آخرين مما يعكس االرتياح إلى 
جتربة وخدمة الش���ركة جتاه 

مشتركيها. 
وقال باهبري ان اإلحصائيات 
أظه���رت أن 12.43% م���ن كل 
مستخدمي الشبكات االفتراضية 
في إس���بانيا قد اشتركوا في 
خدمة هيتس إسبانيا ويتوقع 
أن يزيد هذا املعدل خالل العام 

.2009
إلى أن اإلحصائيات  ولفت 
أظهرت أن نسبة املشتركني تبلغ 
معدل 20% شهريا ومن املتوقع 
أن تزداد هذه النسبة في النصف 


