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أعلن بيت التمويل 
)بيتك( عن  الكويتي 
إطالقه حملة ترويجية 
لعمالء بطاقة التيسير 
ضمن احلملة الشاملة 
لبطاق��ات »بيت��ك« 
املصرفي��ة خ��الل 
الصي��ف  فص��ل 
»تس��وق وارب��ح« 
وذلك بتقدميه فرصة 
أسبوعية للفوز بجهاز 
املتطور،  »ماك برو« 
وتستمر احلملة حتى 

نهاية يوليو اجلاري، إلى جانب احلمالت الترويجية األخرى 
على أجهزة اآلي فون واآلي باد واملتعلقة بالتسجيل في 
خدمة ثالثي األمان، واستخدام بطاقتي »اخلير« و«األسرة« 
مسبقتي الدفع في عمليات الشراء خالل الفترة احملددة 
للمهرجان.وفي هذا الصدد، قال مساعد املدير العام للقطاع 
املصرفي بالبنك محمد ناصر الفوزان في تصريح صحافي 
إن احلملة تس��تهدف تش��جيع عمالء بطاقات التيسير 
االئتمانية –)الكالس��يكية والذهبية والبالتني واملاسية(- 
على استخدامها في عمليات الشراء، حيث مينح »بيتك« 
العميل 20 فرصة للفوز باجلائزة مقابل إنفاقه 20 دينارا 
باس��تخدام البطاقة وذلك عبر نقاط البيع املتوافرة لدى 

التجار محليا وعامليا.
واضاف: »ان »بيتك« حرص على تنظيم احلملة الشاملة 
»تسوق واربح« خالل فصل الصيف والذي يعد موسما 
للسياحة والسفر للمصطافني من املواطنني واملقيمني، كما 
حرص عل��ى أن تكون احلمالت ليس��ت فقط للتشجيع 
على الش��راء بل أيضا لتعزيز وس��ائل األمان وتشجيع 
العمالء على اس��تخدامها وحماية أمواله��م عبر النظام 

. 3D Secure احلديث
واش��ار الى أن بطاقة التيسير هي أول بطاقة ائتمان 
إسالمية قدمها »بيتك« كأحد املنتجات املبتكرة في عالم 
الصيرفة اإلس��المية وحظيت بإعج��اب كبرى اجلهات 
العاملة في مجال البطاقات االئتمانية وعلى رأسها »ڤيزا« 
و»ماستركارد«، كما التزال بطاقات التيسير حتظى بإقبال 
عليها من العمالء لالس��تفادة من مميزاتها، والتي تكمن 
في توفير وسائل للسداد الشهري بأقساط مريحة عالوة 
على امليزات املمنوحة للبطاقات ذات احلد االئتماني املرتفع 
بدخول قاع��ات اخلدمات اخلاصة VIP في نحو 600 من 
املطارات العاملية.وأشار إلى أن احلملة التي نظمها »بيتك« 
خالل يونيو املاضي والتي تستمر حتى 19 أغسطس املقبل 
 3D لتشجيع العمالء على االشتراك في خدمة ثالثي األمان
Secureاملجانية، والتي يعد »بيتك« األول في إطالقها محليا، 
تلقى إقباال واضحا من العمالء الراغبني في االستفادة من 
مزاي��ا اخلدمة باإلضافة إلى احلصول على فرصة للفوز 

بجهاز iPhone خالل السحب اليومي،

البنك مستعد لتلقي طلبات الراغبين والتعامل معها بأقصى سرعة

بسعر 100 فلس للسهم

»الوطني ـ لبنان« يقدم قروضًا سكنية مميزة 
لتملّك بيت األحالم في لبنان بفائدة %5.5

»الصناعات المتحدة« تزيد رأسمالها %100

»التجاري« يجري سحب 
النجمة اليوم

أعلن بن���ك الكويت الوطني 
� لبن���ان عن طرح���ه لعرضه 
الترويج���ي املميز والذي يتيح 
للكويتي���ن وألبن���اء اجلالية 
اللبنانية املقيمن والعاملن في 
الكويت الراغبن في شراء منازل 
في لبنان احلصول على قروض 
سكنية في الكويت لتمويل شراء 

منازلهم في لبنان.
وفي ه���ذا الصدد، قال نائب 
مدير عام مجموع���ة اخلدمات 
الش���خصية بالبنك  املصرفية 
عبداهلل التويجري: »ان القروض 
التي يقدمها بنك الكويت الوطني 
في لبنان مبوجب هذا العرض 
تأتي بفائدة تنافس���ية مغرية 
قدرها 5.5% مرتبطة مبعدل ال� 
»LIBOR« وله���ذا فإننا ننصح 
اللبنانين واآلخرين  عمالءن���ا 
السانحة  الفرصة  بانتهاز هذه 
والتق���دم بطلب احلصول على 
الوقت  الق���رض اآلن باعتباره 

أعل���ن رئيس مجلس اإلدارة 
التنفيذي لش���ركة  والرئي���س 
الصناعات املتحدة عيسى العيسى 
عن االنتهاء من مش���روع زيادة 
رأسمال الش���ركة بنسبة %100 
ليصب���ح رأس املال املصرح به 
واملدف���وع بالكامل 49.5 مليون 
دينار، مش���يرا الى انه مت طرح 
عدد 247.734.375 مليون سهم 
ملساهمي الشركة بقيمة اسمية 
100 فلس للسهم الواحد، مشيرا 
الى ان الزيادة خصصت ملساهمي 
الشركة املقيدين بسجالتها بتاريخ 

14 يونيو 2010.
وأوضح أن األس���باب الرئيس���ية لزيادة رأس 
مال الش���ركة جاءت بعد دراس���ة متأنية من قبل 
مجلس اإلدارة جل���دوى زيادة رأس املال وحتديد 
أنس���ب اخليارات التي من ش���أنها دع���م وتنمية 
مستقبل الشركة على املدى البعيد والتي تتعلق 
باألساس بسداد االلتزامات/القروض قصيرة األجل، 

باإلضافة إلى زيادة نسبة مساهمة 
الش���ركة في بعض املساهمات 
اإلستراتيجية والتي مت التحقق 

من دراسة جدواها.
 وأش���ار إل���ى أن اإلدارة قد 
انته���ت من مراجع���ة البيانات 
اخلاصة بعملية االكتتاب ومن 
ث���م قامت بتخصيص األس���هم 
املكتتب بها ملس���اهمي الشركة، 
حيث احتفظت شركة مشاريع 
الكوي���ت االس���تثمارية إلدارة 
األص���ول بنس���بة ملكيتها في 
الشركة والبالغة 43.54% بينما 
دخلت ش���ركة مشاريع الكويت 
القابضة كمساهم رئيسي في الشركة بنسبة ملكية 
بلغت 28.22%، باإلضافة إلى 28.24% موزعة على 

باقي مساهمي الشركة.
وسيحق ملساهمي الشركة التداول في األسهم 
املخصص���ة له���م اعتب���ارا من االول م���ن يوليو 

اجلاري. 

أعلن البنك التجاري الكويتي انه 
سيجري اليوم السحب على حساب 
النجمة الشهري لعمالئه، والذي 
يجري كل أول أحد من كل ش����هر، 
حيث تكون هناك 81 فرصة للفوز 
لعمالء البنك املش����اركن بحساب 
النجمة لربح 100 ألف دينار كجائزة 
أولى، وتت����وزع اجلوائز الثمانن 

على النحو اآلتي:
اجلائزة من الثانية إلى الواحد 

والعشرين: 1000 دينار.
اجلائزة من الثاني والعشرين 
إلى الواحد والثمانن: 500 دينار.
أنه باستطاعة  بالذكر  اجلدير 
أي ش����خص أن يفتح »حس����اب 
النجم����ة« بإيداع مبلغ 150 دينارا 
فقط في أي من فروع البنك التجاري 

الكويتي.

األنسب لالس���تفادة من مزايا 
هذا العرض من حيث س���هولة 
تقدمي الطلبات وسرعة دراستها 
واملوافقة عليها، علما بأن جميع 
فروع البن���ك الوطني على أمت 
استعداد لتلقي طلبات القروض 
والتعامل معها بأقصى سرعة 
ممكنة، من اجل اتاحة الفرصة 

امام جميع زوار لبنان ومرتاديه 
أو  الس���تغالل فترة اإلج���ازة 
العطالت للبحث عن منزل األحالم 

الذي يتطلعون لشرائه«.
اخلدم���ات  أن  وأوض���ح 
واملنتج���ات املصرفية املبتكرة 
التي يقدمها بنك الكويت الوطني 
للمقيمن في الكويت على مختلف 
جنس���ياتهم تشتمل على مزايا 
تنافسية فريدة من أهمها املوافقة 
املسبقة في الكويت على القروض 
الس���كنية لتمويل شراء املنزل 
ف���ي البل���د األم، باإلضافة إلى 
مرونة القروض التي ال ترتبط 
بتعويض نهاية اخلدمة عالوة 
على البطاقات االئتمانية املجانية 
للس���نة األولى. وتشمل مزايا 
القروض سهولة  وتس���هيالت 
احلصول عليه���ا والعديد من 
الفوائد األخرى املعدة خصيصا 
لتلبية احتياجات الفئات املهنية 

من املقيمن.

عبداهلل التويجري

عيسى العيسى

»طيران الجزيرة« تستحوذ على حصة قيادية 
في الوجهات األكثر تنافسية بالشرق األوسط

لدعم تنفيذ الخطة اإلستراتيجية للبنك للفترة الممتدة حتى 2018

العمر: »بيتك ـ تركيا« يرفع رأسماله إلى 850 مليون ليرة 

أنها  ن اجلزي����رة  أعلنت ش����ركة طيرا
استحوذت على حصة سوقية قيادية من 
ن الكويتية على الوجهات  بني شركات الطيرا
األكثر تنافسية في الشرق األوسط، ومنها 
ن والبحرين وبيروت ودمش����ق ودبي  عما
أ الشيخ، وجاء ذلك في تقرير  واألقصر وشر
ء شهر  الش����ركة عن أدائها التشغيلي خال
ي اعتمد على  مايو املاضي.وذكر التقرير الذ
املدني  ن  العامة للطيرا اإلدارة  إحصائيات 
ن اجلزي����رة حافظت على مكانتها  ن طيرا أ

القيادية على العديد من الوجهات بالرغم من 
ن الكويتية  املنافسة القوية بني شركات الطيرا
ى في املنطقة، وأش����ار التقرير إلى  واألخر
ن الشركة نقلت 9400 مسافر بني الكويت  أ
ء شهر مايو، مستحوذة بذلك  وبيروت خال
على حصة سوقية بلغت 31% مما يجعلها 
ن  أكبر ناقل على هذا اخلط. وحققت طيرا
اجلزيرة أكبر حصة تشغيلية إلى الوجهات 
أ الشيخ،  الس����ياحية أيضا مثل وجهة شر
ن اجلزيرة السوقية  حيث بلغت حصة طيرا

ء إجمالي حصص الشركات  49% وما يعاد
ى على ذات اخلط، كما حصدت أكبر  األخر
ن الكويتية  نسبة سوقية بني شركات الطيرا
املشغلة على خط الكويت � دبي وخط الكويت 
� البحرين وهما األكثر تنافسية في شبكة 
وجهات الشركة.واشار التقرير الى انه من بني 
سبع ناقالت تشغل رحالت بني الكويت ودبي، 
ن اجلزيرة %19،  بلغت احلصة السوقية لطيرا
كما بلغت حصتها على الرحالت بني الكويت 
والبحرين 20% من بني ثماني شركات تعمل 

على ذلك اخلط. 
ن  ى، اس����تحوذت طيرا ومن ناحية أخر
اجلزيرة على حصة س����وقية بلغت %34 
ن، وهي األعلى بني  على اخلط الكويت-عما

ن.  الناقالت املشغلة بني الكويت وعما
ن  ن شركة طيرا ي أ وأضاف التقرير الشهر
اجلزيرة هي أكبر مشغل على خط الكويت 
� دمشق حيث بلغت حصتها السوقية %46 
ي بلغت فيه  وعلى خط الكويت � األقصر الذ

ن اجلزيرة %55. حصة طيرا

محمد العمر

»منشآت« و»دار اإليمان« السعودية توقعان 
اتفاقية لتأجير برجي بكة والمحراب

أعلن نائب رئيس مجلس اإلدارة 
والرئيس التنفيذي لشركة منشآت 
للمشاريع العقارية خالد الشطي 
عن جناح الشركة في إبرام صفقة 
لتأجير برج����ي بكة واحملراب مع 
شركة دار اإلميان السعودية، مشيرا 
إلى أن إجمالي القيمة اإليجارية وفقا 
للعقد الذي ميتد خمس سنوات بلغ 
385 مليون ريال سعودي.وأضاف 
بهذه املناسبة، أن توقيع العقد مت 
بن كل من شركة منشآت للمشاريع 
العقارية بصفتها مدير محفظة برج 
بكة وشركة احملراب العقارية التي 

متتلك برج احملراب، مع شركة دار اإلميان السعودية، موضحا أنه مبوجب 
هذا التعاقد ستقوم الشركة السعودية باستئجار البرجن اللذين يقعان 
ضمن مشروع أبراج الصفوة السكني التجاري مبكة املكرمة، بدءا من 

10 سبتمبر املقبل وملدة خمس سنوات.

خالد الشطي

محمد الفوزان

»بيتك« يطرح حملة
»تسوق واربح« خالل يوليو

ق����ال رئيس مجلس إدارة بيت التمويل الكويت����ي � التركي »بيتك � 
تركيا« محمد العمر ان اجلمعية العمومية غير العادية أقرت زيادة قدرها 
300 مليون ليرة في رأس املال أي بنس����بة 55% ليصل إلى 850 مليون 
ليرة وذلك لدعم تنفيذ اخلطة اإلستراتيجية للبنك للفترة املمتدة حتى 
2018. من جهته أش����ار الرئيس التنفي����ذي ل� »بيتك � تركيا« أفق إيوان 
إلى أن البنك يشهد حاليا فترة هامة من تاريخه ويحظى بدعم قوي من 
املساهمن الذين يتمتعون بس����معة مالية ومهنية عالية على مستوى 
األسواق العاملية وأن دعمهم سيكون له تأثير إيجابي في غاية األهمية 
في مساعدة اإلدارة التنفيذية على حتقيق األهداف التي تضمنتها اخلطة 
اإلس����تراتيجية املمتدة حتى عام 2018 ومنها زيادة رأس����مال البنك إلى 
850مليون ليرة وهو ما مت وزيادته مستقبال ليصل إلى مليار ليرة في 
2011 وصوال إلى حتقيق الهدف الرئيس����ي بجعل »بيتك � تركيا« واحدا 
من أكبر وأفضل 10 مص����ارف في تركيا. وأضاف إيوان أن عدد الفروع 
سيرتفع من 132 فرعا حاليا إلى 145 في نهاية العام احلالي ليرتفع إلى 
275 في نهاية 2014 ومن ثم إلى 500 في نهاية 2018، كما س����يتم تعين 

500 موظفا إلى العمالة احلالية من أجل حتقيق األهداف املشار إليها.


