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»الوطنية« تطلق رحالتها إلى اإلسكندرية
بواقع 4 رحالت أسبوعياً اعتباراً من يونيو

»مينا تليكوم« ثاني أكبر مزود لخدمات اإلنترنت 
بالبحرين في غضون 16 شهراً من بدء العمليات

أعلنت »اخلطوط الوطنية« عن إطالق 
رحالتها إلى اإلس���كندرية، عروس البحر 
املتوسط والتي اختيرت عاصمة للسياحة 
العربية لعام 2010، اعتبارا من يونيو القادم. 
حي���ث من املقرر أن يضم اجلدول اجلديد 
أربع رحالت أسبوعيا من الكويت إلى مطار 
برج العرب أيام السبت واالثنني والثالثاء 
واخلميس من كل أسبوع لتصبح الوجهة 
العاش���رة للخطوط الوطنية منذ تسيير 

أولى رحالتها في يناير 2009. 
وبهذه املناسبة، قال رئيس مجلس اإلدارة 
والعضو املنتدب للخطوط الوطنية، عبد 
السالم البحر »تعتبر مدينة اإلسكندرية 
مركزا تاريخيا ووجهة ثقافية مهمة ملا تضمه 
من آثار ومعالم حضارية متنوعة، ونرى أن 
طرحها كإحدى محطاتنا اجلديدة سوف يكمل 
مسيرة تعزيز الروابط السياحية والتجارية 

الوطيدة التي جتمع بني مصر والكويت منذ القدم«.
وأضاف قائ���ال: »لقد اخترنا اإلس���كندرية لتكون وجهتنا 
العاش���رة وثالثة وجهاتنا إلى جمهوري���ة مصر العربية بعد 
القاهرة وشرم الشيخ، ملا تتميز به من تاريخ حضاري وثقافي 
يعزز من مكانتها إضافة الى موقعها املتميز كحلقة وصل بني 
الشرق األوسط واخلليج العربي ونظرا لتزايد عدد قاصديها 
من السياح من الكويت ومنطقة اخلليج خالل مختلف املواسم 
حيث يسرنا أن نوفر لضيوفنا خيار السفر ملدينة اإلسكندرية 
الساحرة بأوقات مناسبة ومن خالل خدمات متميزة ورفيعة 
حتوز على رضاهم«. مضيف���ا أن »اخلطوط الوطنية« آثرت 
تسيير رحالتها إلى مطار برج العرب الذي مت افتتاحه حديثا 

بدال من مطار النزهة القدمي نظرا ألن األخير 
مع���رض لإلغالق في أي حلظ���ة فقررت 
إلى  الوطنية تس���يير رحالتها  اخلطوط 
مطار برج العرب لتف���ادي إرباك رحالت 

ضيوفها املسافرين في أي حلظة.
وتعد مدينة اإلسكندرية واحدة من أقدم 
وأعرق املدن العربية التي امتزجت حضارتها 
باحلضارتني اليوناني���ة والرومانية مما 
جعلها تزخر وتنفرد بالكثير من املواقع 
الفري���دة واملتميزة.  األثري���ة والثقافية 
كما تتميز اإلس���كندرية مبناخ معتدل في 
موسمي الصيف والشتاء على حد سواء، 
باإلضافة إلى ش���واطئها التي متتد على 
طول ساحل البحر األبيض املتوسط، حيث 
الوقت  الوطنية ضيوفها  متنح اخلطوط 
املناسب للتمتع ومشاهدة املواقع األثرية 
لتلك املدينة منذ حلظة وصولهم السيما مع 
التوقيت املميز لوصول رحالت اخلطوط الوطنية في الساعة 

العاشرة والنصف صباحا.
وبإمكان الضيوف الراغبني بالسفر على منت اخلطوط الوطنية 
حجز تذاكرهم من خالل املوقع االلكتروني للشركة أو من خالل 
االتصال على مركز خدمة الضيوف 118 أو أحد مكاتب اخلطوط 

الوطنية أو مكاتب وكالء السفر املعتمدين.
هذا ومن املقرر أن تتسلم اخلطوط الوطنية طائرتها السادسة 
لتنضم ألسطولها في يونيو القادم تزامنا مع إطالق رحالتها 
إلى االسكندرية لتفتح املجال لتقدمي خدمات أفضل وخيارات 
أوس���ع لوجهات الناقلة احلالية باإلضافة إلى إطالق وجهات 

أخرى مستقبلية.

النطاق  عروض اإلنترن����ت ذات 
العريض، س����واء م����ن بطاقات 
اإلنترنت مدفوعة األجر، أو خدمة 
الواي ماكس عب����ر اليو إس بي، 
واألجهزة املزودة بتقنية الواي فاي، 
باإلضافة إلى مجموعات مختلفة من 
العروض السكنية والتجارية، إلى 
جانب خدمة اإلنترنت املخصصة 

للشركات«.
واختت����م اخلي����اط قائال: »إن 
بيت التمويل الكويتي � البحرين 
سعيد للغاية بأداء مينا تليكوم، 
ويدعم بش����كل كامل استثماراته 
في قطاع االتصاالت في البحرين 
ويقدم الدعم الكامل ملينا تليكوم في 
تطورها وتوسعتها في املستقبل 

القريب جدا بإذن اهلل تعالى«.
ويعتبر فرع الرفاع هو أحدث 
منافذ البيع ملينا تليكوم، والتي 
تنتشر حاليا في مركز البحرين 
التجاري العاملي ومرفأ البحرين 
املالي ومجمع التأمينات االجتماعية 
وكونتري مول � البديع واحملرق 
ومدينة عيس����ى ومعرض بيتك 

أوتومول في سترة.

ومنح الن����اس الفرصة للوصول 
العاملية مع خيارات  الشبكة  إلى 

أكثر من أي وقت مضى«.
وبني ان الشركة عملت بنشاط 
على توس����يع نط����اق عملياتها 
واالستثمار في أنظمتها من أجل 
تق����دمي خدمة أفض����ل لعمالئها. 
التي تتيحها  الرائع����ة  املزايا  إن 
تكنولوجيا واي ماكس قد أثبتت 
جدواه����ا عل����ى التطبيق����ات في 
األعمال التجارية، وقطاعي الصحة 
والتعلي����م. فالكثير من املدارس 
واملستشفيات والشركات يتحول 
الستخدام ش����بكة مينا تليكوم 
يوميا، األمر الذي جعل االتصال 
باالنترن����ت من أي مكان وفي أي 
وقت وبسرعات عالية أسهل من 

أي وقت مضى.
واض����اف: »يعتب����ر رص����د 
احتياجات قاعدة عمالئنا، والتي 
تزداد يوما بعد يوم، بدقة جزءا 
رئيسيا من ثقافة مينا تليكوم،، 
وبالتال����ي فإن مينا تليكوم تدير 
حاليا التشكيلة األوسع من الباقات 
التي تقدم خيارات واس����عة من 

يساعد العمالء على اختيار األفضل 
م����ن بني اخلدمات الت����ي نقدمها، 
ويوفر طريقة إيجابية لالستماع 
إلى ردود افعال عمالئنا. موظفو 
خدمة العمالء على استعداد لتقدمي 
املعلومات للزوار، ومس����اعدتهم 
العروض وتلقي  للحصول على 
املالحظات التي حتول بعد ذلك إلى 

اإلدارات املعنية في الشركة«.

عدد المشتركين

وجاء خطاب اخلياط متبوعا 
بإعالنه أن قاعدة املش����تركني في 
خدم����ة االنترنت عريض النطاق 
ملينا تليكوم قد جتاوزت ال� 40.000 
مشترك، مما يجعلها حتتل مرتبة 
ثاني أكبر مزود خدمات لالنترنت 
في مملكة البحرين في غضون 16 
شهرا فقط من إطالقها خلدمة الواي 
ماكس التي تقدم خدمة االنترنت 

ذات النطاق العريض.
وأضاف: »لقد س����اهمت مينا 
تليكوم وبشكل كبير في تدعيم 
جودة االتص����االت في البحرين. 
فقد عملت على خفض األس����عار 

بهدف التواصل وتقدمي خدماتها 
والتفاعل عن ق����رب مع عمالئها 
في جميع أنحاء مملكة البحرين، 
قامت مينا تليكوم، إحدى الشركات 
االستثمارية التابعة لبيت التمويل 
البحري����ن، ومقرها   � الكويت����ي 
البحرين بافتتاح فرعها اجلديد 

الثامن في منطقة الرفاع.
ويق���ع الف���رع اجلديد ملينا 
تليكوم على أحد الشوارع األكثر 
حيوية في منطقة الرفاع، حيث 
شهد الفرع اجلديد الواقع على 
ش���ارع بوكوارة، إقب���اال كبيرا 
العمالء حتى قبل االفتتاح  من 
الرسمي. وفرع بوكوارة هو منفذ 
آخر للبيع يتميز بالتكنولوجيا 
املتكامل���ة، والديكور  الذكي���ة 

واإلحساس بالراحة.
وقد صمم ليتالءم مع ما يفضله 
العمالء، وسيكون مفتوحا الستقبال 

العمالء على مدار األسبوع.
الفرع اجلديد  افتتح  هذا وقد 
العضو املنتدب والرئيس التنفيذي 
لبيت التمويل الكويتي � البحرين 
ورئيس مجلس إدارة مينا تليكوم 
عبد احلكيم اخلياط. وفي كلمته 
التي ألقاها مبناسبة االفتتاح، قال 
اخلياط: »نس����عى جاهدين ألخذ 
جتربتنا الفريدة للناس بالقرب من 
املناطق التي يعيشون ويعملون 
فيها، كجزء من اس����تراتيجيتنا 
الشاملة للوصول إلى الزبائن في 
جميع مناطق البحرين. وكما هو 
احلال م����ع جميع فروعنا، يهدف 
الفرع اجلديد في بوكوارة لتقدمي 
أفض����ل اخلبرات في مجال خدمة 
النطاق. ميكن  االنترنت واس����ع 
للعمالء التع����رف على اخلدمات 
واحللول واملنتجات التي نقدمها 
عبر االطالع على التشكيلة الواسعة 
من اخلدم����ات التي نقدمها. وهذا 

لتكون الوجهة العاشرة لها

افتتحت الفرع الثامن في الرفاع بالبحرين

عبد السالم البحر

قص شريط افتتاح الفرع اجلديد

الدويسان وعون يتوسطان مجموعة من مسؤولي »بيتك« وفندق ماريوت 

»بيتك«: خصم 15% لحملة بطاقات االئتمان  بمطاعم ماريوت وكورت يارد

»كيبكو« في وضع قوي وتتوقع نمو أرباحها في 2010

»الخليج المتحد« يرفع حصته في »كامكو« إلى %85.5

التيس��ير  وبطاقة اخلير وبطاقة 
باإلضاف��ة إل��ى بطاق��ات ڤي��زا 

وماستركارد بيتك. 
من جهته ص��رح املدير العام 
لفنادق ماري��وت الكويت جورج 
ع��ون: »إن��ه لش��رف كبي��ر أن 
نشارك في حملة »بالعافية« التي 
ينظمه��ا بيتك والتي من ش��أنها 
تقوي��ة الروابط الوثيقة بني البنك 
والفن��دق من جه��ة وفتح املجال 
أمامن��ا لتكرمي عم��الء بيتك على 
طريقتنا من جهة ثانية من خالل 
تقدمي خصوم��ات لغاية 15% لدى 
مطع��م ت��راس غري��ل، مطعم ال 
براس��ري، كافيه روي��ال، مطعم 
إلفورن��و االيطالي، مطعم أتريوم 

ومتجر تيراميسو«. 
يذك��ر أن��ه مت إط��الق حملة 
»بالعافية« جلميع حاملي بطاقات 
بيتك االئتمانية واملس��بقة الدفع، 
ويش��ارك فيها ما يزيد على 100 
من أشهر املطاعم واملقاهي العاملية 
من خالل تقدمي خصومات تصل 

لغاية %20.

أكد العيار ان وضع الشركة قوي وانه 
 من املتوق��ع ان حتقق منوا ف��ي أرباحها

خ��الل 2010 وذل��ك رغ��م املن��اخ املالي 
احلالي.

جاء ذلك في منتدى الشفافية السنوي 
للمستثمرين الذي تنظمه شركة مشاريع 
الكويت الستعراض نتائج 2009 وتوجهاتها 
خالل عام 2010 أمام املساهمني والشركاء 
واحملللني املاليني واملؤسس��ات املستثمرة 

التي حتضر املنتدى.
وقال العيار ان الش��ركات الرئيس��ية 
ضم��ن محفظ��ة املجموعة س��جلت أداء 
جي��دا خالل الفترة املاضية رغم األوضاع 
الصعبة في األسواق، الفتا الى ان الشركة 
مصممة على ادارة األوضاع االقتصادية 
الراهنة بل حتى اس��تغالل ما ينش��أ عنها 

من فرص مجزية.

نتائج جيدة في الربع األول

وأض��اف ان��ه »بالنظر ال��ى األوضاع 
االقتصادية الراهنة، فإن شركاتنا العاملة 
تس��جل أداء جيدا خ��الل الربع األول من 

عام 2010، وتعتمد نتائجها على مزيج من 
االنضب��اط املالي احلصي��ف والضوابط 
عل��ى التكالي��ف، وبإدارته��ا ألوضاعه��ا 
التمويلية واملالية به��ذه الطريقة، وتتمتع 
ش��ركات املجموع��ة بوض��ع ميكنها من 
اغتنام الفرص الناش��ئة ف��ي ظل الوضع 
االقتص��ادي الراه��ن م��ن خ��الل النمو 

وعمليات االستحواذ احملتملة«.
»وعلى مستوى املجموعة، أوضح العيار 
ان مجموعة شركة مشاريع الكويت تتمتع 
بوضع س��يولة قوي ولديها ما يكفي من 
الس��يولة لتغطية كل ديونها التي تستحق 
خالل السنوات ال� 3 املقبلة، وهذا الوضع 
صحي جدا بالنسبة للشركة، ونتوقع بكل 
ثقة استغالل األوضاع الراهنة في السوق، 
ونتيجة للزيادة ف��ي األرباح واإليرادات، 
نتوقع لع��ام 2010 ان يك��ون العام ال� 19 
عل��ى التوالي من الربحي��ة املتواصلة بال 

انقطاع لشركة مشاريع الكويت«.
ولفت العيار الى ان الشركة تنوي طرح 
شركة إعادة التكافل )إعادة التأمني( خالل 
عام 2010، وس��تعقد شركة إعادة التكافل 

شراكات مع ش��ركات تتوافر لديها سلفا 
ش��بكات توزيع قائمة في منطقة الشرق 
األوس��ط وش��مال افريقيا، وجار العمل 
حاليا لتأسيس شركة االدخار واملعاشات 
التقاعدية »شركة تقاعد لالدخار واملعاشات 
التقاعدية«، والتي تس��تقدم للمنطقة أول 
نطاق متنوع من منتجات التقاعد والتوفير 
وه��ي اآلن في انتظار املوافقة من اجلهات 

الرقابية املعنية.
وذك��ر العي��ار خطط الش��ركة خالل 
املنتدى على مس��توى ش��ركاتها القائمة، 
وه��ي خطط تش��مل اقتن��اص حصص 
اكبر من األس��واق اإلقليمي��ة، والتركيز 
أكثر على حتويل ربح التش��غيل الى ربح 
صاف وتعزيز السيولة، كما ان الشركات 
الكوي��ت  مش��اريع  لش��ركة  الرئيس��ية 
ستس��تمر ف��ي احملافظة على سياس��تها 
في اإلدارة املتش��ددة للس��يولة وخفض 
التكلف��ة، وهي العملية الت��ي كان لها دور 
كبير في متكن ش��ركة مش��اريع الكويت 
م��ن حتقيق زيادة في األرباح مبعدل %92 

خالل عام 2009.

أفاد رئي��س مجل��س االدارة في بنك 
اخلليج املتحد فيصل حمد العيار بان البنك 
زاد حصته في ش��ركة مش��اريع الكويت 
االستثمارية إلدارة األصول )كامكو( وهي 
الشركة البارزة التابعة للبنك في الكويت، 
الفتا الى ان حصة البنك بعد الزيادة بلغت 

.%85.5
وقال ف��ي تقرير مجلس االدارة للبنك 
ع��ن ع��ام 2009 الذي عقد قب��ل ايام في 

البحري��ن ومت اس��تعراضه ف��ي منتدى 
الشفافية 2010 لش��ركة مشاريع الكويت 
 2009 خ��الل  البن��ك  اداء  ان  القابض��ة 
ارتك��ز على 3 أركان ه��ي: ادارة االصول 
االس��تثمارية،  املصرفي��ة  واخلدم��ات 
واخلدمات املصرفية التجارية، والوساطة 
املالية من خالل شبكته التي تضم شركاته 
 املالي��ة وغي��ر املالي��ة التابع��ة والزميلة

ف��ي منطقة الش��رق األوس��ط وش��مال 

أفريقيا.
وخ��الل املنتدى مت اس��تعراض األداء 
الس��نوي للبن��ك، حيث بلغ��ت االيرادات 
124 ملي��ون دوالر، وصافي األرباح 20.1 
ملي��ون دوالر اما حجم االصول فبلغ 2.4 
مليالر دوالر وحقوق املس��اهمني وصلت 
الى 0.6 مليار دوالر، أما العائد على حقوق 
املساهمني فبلغ 3.3% والعائد على األصول 

.%0.7

واحتياجات العمالء على تنوعها، 
وسنواصل تقدمي املزيد من املزايا 
بشكل يتناسب مع طبيعة العمالء 

وتطلعاته واحتياجاتهم.
وأك��د الدويس��ان اس��تمرار 
جهود بيتك لتعزي��ز حصته في 
س��وق البطاق��ات املصرفية من 
خالل زي��ادة مع��دالت اإلصدار 
واس��تقطاب ش��رائح جديدة من 
العم��الء، وكذل��ك عب��ر ابت��كار 
منتجات جيدة مثل بطاقة األسرة 

وماستركارد االئتمانية أو بطاقات 
اخلير واألس��رة املس��بقة الدفع 
قضاء أجمل األوق��ات مع األهل 
واألصدق��اء ل��دى أي من مطاعم 
جي دبليو ماريوت أو كورت يارد 
 %15 عل��ى  واحلصول  ماري��وت 

خصم من قيمة الفاتورة«.
دائم��ا  نه��دف  وأض��اف: 
لتقدمي أفض��ل العروض لعمالئنا 
بخدماتنا  لثقته��م  تقديرا  الكرام 
ومنتجاتن��ا التي الق��ت تطلعات 

يقدم فندق جي دبليو ماريوت 
وك��ورت يارد ماري��وت الكويت 
خصومات لغاي��ة 15% إلى عمالء 
بيت التمويل الكويتي )بيتك( من 
حملة بطاقات ڤيزا وماس��تركارد 
اخلي��ر  وبطاق��ات  االئتماني��ة 
واألسرة املسبقة الدفع، في مطعم 
تراس غريل، مطعم البراس��ري، 
كافيه روي��ال، إلفورنو االيطالي، 
أتريوم ومتجر تيراميسو، بعد أن 
انض��م الفندق إلى الئحة الفنادق 
والش��ركات واملطاعم املش��اركة 
بحملة »بالعافي��ة« والتي ينظمها 

بيتك حتى 30 يونيو املقبل. 
إدارة  مدي��ر  نائ��ب  وق��ال 
البطاقات املصرفي��ة في »بيتك« 
س��الم الدويس��ان عق��ب توقيع 
اتفاقي��ة تع��اون ب��ني اجلانب��ني 
»يس��رنا التع��اون م��ع فن��ادق 
ماريوت الكويت لتقدمي كل ما هو 
أفض��ل لعمالئنا ليتمتعوا بتذوق 
أفضل ما تقدمه مطاعم الفندق من 
أطباق عاملية، وميكن اآلن جلميع 
عمالئنا م��ن حاملي بطاقات ڤيزا 

العيار: 2009 العام الثامن عشر لـ »كيبكو«
لتحقيق الربحية المتواصلة بال انقطاع

مشاريع الكويت ان الشركة قد 
استجابت بصورة جيدة ألوضاع 
العاملي���ة واحمللية  األس���واق 
الزاخرة بالتحديات، وذلك من 
خالل تعزيز الس���يولة وإدارة 
الدين بفاعلية دعما للمعايير 

االئتمانية.
ووافق���ت اجلمعي���ة على 
توصية مجلس االدارة بتوزيع 
ارب���اح نقدية عن ع���ام 2009 
بنسبة 25% من القيمة االسمية 
بواقع 25 فلسا للسهم الواحد، 
كما وافقت على توزيع اس���هم 
منحة بنسبة 5% من رأس املال 
املدفوع )5 أسهم لكل 100 سهم(، 
كما وافقت اجلمعية على اصدار 
او بأي عملة  سندات بالدينار 
اخ���رى يراها مناس���بة وبحد 
أقصى رأس���مال الشركة أو ما 
يعادله بالعمالت األجنبية، مع 
تفويض مجلس االدارة بتحديد 
نوع تلك السندات مدتها وقيمتها 
االسمية وسعر الفائدة وموعد 
الوفاء بها وس���ائر ش���روطها 

وأحكامها.
كما مت جتديد تفويض مجلس 
االدارة بش���راء 10% من أسهم 
الشركة وذلك وفقا للقانون على 
ان يستمر سريان هذا التفويض 
ملدة 18 شهرا من تاريخ صدوره. 
ومتت املوافقة على منح موظفي 
الشركة األكفاء حق شراء أسهم 
الش���ركة )باس���تخدام أسهم 
اخلزانة( وفقا لبرنامج خيار 
الش���ركة املعتمد  شراء أسهم 
سابقا، على ان يراعى تطبيق 
القوانني واللوائح والقرارات ذات 
العالق���ة، كما وافقت اجلمعية 
العادية على  العمومية غي���ر 
تعديل املادة السادسة من عقد 
التأسيس واملادة اخلامسة من 
النظام األساسي للشركة بزيادة 
رأس املال من 115.458.277 دينار 
الى 121.231.191 دينار بتوزيع 
أس���هم منحة على املساهمني 
بنسبة 5% من قيمة ما ميتلكونه 
من أسهم وذلك بناء على اقتراح 

اجلمعية العامة العادية.

وأوضح ان عام 2009 قد شهد 
تخفيضات واسعة النطاق في 
التصنيف���ات االئتمانية ضمن 
القطاع املالي العاملي، ورغم ذلك 
فإن شركة مشاريع الكويت قد 
حافظت على مكانتها باعتبارها 
الش���ركة األعلى تصنيفا بني 
القطاع اخلاص في  ش���ركات 
املنطقة خالل عام 2009، وقد 
أك���دت ذلك وكال���ة التصنيف 
العاملي���ة »موديز«  االئتماني 
التي أعادت تأكيد التصنيفات 
االئتمانية للشركة في مرتبة 
 »P-2«لألمد الطويل و »Baa1«
لألمد القصير، كما منحت هذه 
الوكالة تصنيفات ائتمانية في 
مرتبة »Baa1/P-2« لبرنامجنا 
إلصدار األوراق املالية متوسطة 
األجل باليورو، وقالت »موديز« 
ف���ي تقريره���ا حول ش���ركة 

االصدار عند مبلغ 3.3 مليارات 
دوالر.

قرض »الوطني«

وأفاد العيار بأن 2009 شهدت 
اجنازا آخر هو احلصول على 
قرض بقيمة 80 مليون دينار 
وملدة 5 سنوات مع بنك الكويت 
الوطني، الفتا الى ان هذا القرض 
في اط���ار العالقة طويلة األمد 
بني املؤسس���تني، وهي عالقة 
التقدير واالحترام  قائمة على 
املتبادلني بني ش���ركتنا وبنك 
الكوي���ت الوطن���ي، كما يأتي 
اط���ار اس���تراتيجيتنا  ضمن 
القائمة على االدارة النش���طة 
التمويلية من خالل  لقاعدتنا 
اطالة أمد استحقاقات املطلوبات 
وتنويع تركيبة العمالت وقاعدة 

املستثمرين فيها.

شريف حمدي
قال نائ���ب رئيس مجلس 
االدارة لشركة مشاريع الكويت 
)كيبك���و( فيص���ل العيار ان 
الش���ركة اقتربت من مستوى 
الربح املستهدف املخطط له في 
عام 2009 رغم الظروف الصعبة 
السائدة في االسواق، الفتا الى 
ان صافي الربح بلغ 46.3 مليون 
دينار، وهو ميثل زيادة بنسبة 
92% عن مستوى صافي الربح 

للعام السابق.
واوضح العيار، في اجلمعية 
العمومية العادية وغير العادية 
املنعقدة امس بنسبة حضور 
78.3%، ان االيرادات لعام 2009 
ازدادت بنس����بة 5.9% لتبلغ 
466.3 مليون دينار باملقارنة 
مع 440.3 مليون دينار في عام 
الى ان مجموع  2008، مشيرا 
املوجودات ارتفع بنسبة %2.7 
ف����ي 2009 ليصل ال����ى 5.34 
ملي����ارات دينار م����ن حجمها 
البالغ 5.2 مليارات دينار لعام 

.2008
واش���ار العيار الى ان عام 
2009 هو العام الثامن عشر على 
التوالي من الربحية املتواصلة 
بال انقطاع، الفتا الى ان الشركة 
تسعى ملواصلة النمو في االرباح 
انه  العام احلال���ي رغم  خالل 
مليء بالتحديات على مستوى 

االقتصاد الكويتي.

إبرام الصفقات

ذكر العيار ان ابرام الصفقات 
مستمر، مشيرا الى دمج شوتامي 
وأوربت حيث كانت هذه الصفقة 
التي متت العام املاضي حلظة 
فاصلة في تاريخ هذا النشاط، 
فقد كن���ا ندعو ومنذ فترة الى 
التلفزة  توحيد سوق خدمات 
الفضائية املدفوعة في املنطقة، 
وقد سّرنا ان وجدنا شريكا ميثل 
اخليار األنس���ب لنموذج عمل 

شركة شوتامي.

أحدث إصدار

وقال ان أحدث اصدار ضمن 
املالية  اطار برنام���ج األوراق 
متوسطة األجل باليورو، والذي 
مت طرحه في شهر نوفمبر من 
املاض���ي يعتبر جناحا  العام 
رئيسيا آخر يسجل للشركة، 
فهذا االصدار للسندات بقيمة 
500 مليون دوالر )143 مليون 
دينار( وألجل س���بع سنوات 
وبسعر فائدة ثابت، كان عملية 
هي األولى من نوعها، فهو اول 
اصدار دولي للسندات تطرحه 
شركة من القطاع اخلاص في 
منطقة الشرق األوسط وشمال 
افريقيا في ع���ام 2009 وأول 
اصدار للسندات بالدوالر تطرحه 
شركة كويتية منذ نشوء أزمة 
االئتمان قبل نحو ثالث سنوات، 
الفتا الى ان االصدار لقي طلبا 
على االكتتاب فاق حجم السندات 
املصدرة مبقدار 6.6 مرات، ومت 
اغالق سجل طلبات االكتتاب في 

ربحت رغم الظروف الصعبة 46.3 مليون دينار ووزعت 25% نقداً و5% منحة

المبادرات الجديدة
قال العيار ان هناك مبادرات جديدة تسعى إليها الشركة منها 
طرح شركة االدخار والتقاعد، حيث مت اإلعالن عن توقيع مذكرة 
تفاه��م مع ميونخ آر إي، كما مت اتخ��اذ اجراءات احلصول على 
املوافقة الرقابية، مشيرا الى ان الشركة بصدد طرح شركة إعادة 

التكافل، حيث من املتوقع اإلعالن عنها في 2010.

تعزيز سيولة المجموعة
أوضح ان »مشاريع الكويت« تسعى خالل 2010 الى التركيز 
على حتويل ربح التشغيل الى صافي أرباح وزيادة مدى الرؤية 
للخطة طويلة املدى، ومواصلة تعزيز س��يولة املجموعة وزيادة 
رأس املال حيثما تطلب األمر، وإطالة أمد استحقاق الدين وتقييم 

جدوى اإلدراج في أكثر من بورصة.

أهداف المجموعة في 2010
أكد العيار ان أه��داف املجموعة في نهاية 2010 هي مواصلة 
حتقيق منو متس��ارع لصاف��ي األرباح وزيادة ع��دد املوظفني 
املوهوبني وزيادة التنس��يق ضم��ن املجموعة وتعزيز التواصل 

مع األطراف اخلارجية والداخلية التي لها مصلحة مع الشركة.

)فريال حماد(فيصل العيار متحدثا خالل عمومية مشاريع الكويت القابضة


