
االربعاء 29 يوليو 2009  31اقتصاد
ارتفاع المؤشر 4.5 نقاط بكمية تداول 266.9 مليون سهم بقيمة 56.6 مليون دينار

عمليات شراء انتقائي وهدوء على »القيادية« يدفعان سيولة السوق لتراجع حاد
أسهم »بيتك« و»زين« و»أجيليتي« تستحوذ على 29.9% من القيمة اإلجماليةإقفاالت الثواني األخيرة »المتعمدة« تغلق السوق على ارتفاع محدود

أرقام

اعالنات

ومؤشرات

البورصة

استحوذت اسهم 6 شركات على 43.6% من اجمالي 
قيمة التداوالت ممثلة في »بيتك وزين« وأجيليتي وحيات 

كوم وشركة مشاريع الكويت.
استحوذت تداوالت »بيتك« على 55.6% من إجمالي قيمة 

تداوالت قطاع البنوك و14.2% من القيمة االجمالية.
ارتفع مؤشر 5 قطاعات من إجمالي القطاعات الثمانية 
تصدرها قطاع التأمني بـ 26 نقطة وجاء قطاع العقار في 
املرتبة الثانية بـ 19.8 نقطة واحتل قطاع االغذية املرتبة 
الثالثة بـ 9.7 نقاط، فيما جاء القطاع االستثماري في املرتبة 
الرابعة بـ 7.2 نقاط وجاء قطاع اخلدمات في املرتبة اخلامسة 
بارتفاع 2.5 نقطة. وقد تصدر قطاع غير الكويتي قائمة 
التراجعات بــــ 54 نقطة تاله البنوك بـ 6.2 نقاط وقطاع 

الصناعة في املرتبة الثالثة بـ 5.6 نقاط.

»غلف إنفست« تعتمد »المثنى لالستثمار« 
جهة مسؤولة عن إعادة الهيكلة

أعلن سوق الكويت لألوراق املالية ان الشركة اخلليجية 
الدولية لالستثمار  »غلف انفست«  أفادت بأنها قد اعتمدت 
رسميا شركة املثنى للتمويل واالستثمار  كجهة مسؤولة 

عن اعادة هيكلة رأسمال الشركة.

تعيين عضو مجلس إدارة
»الوطنية للتنظيف«

أعلن سوق الكويت لألوراق املالية أن الشركة الوطنية 
للتنظيف افادته بقيام شـــركة رابطة الكويت واخلليج 
للنقل بتعيني شهد ســـعيد دشتي ممثال لها في مجلس 

ادارة الشركة.

»الخليج للتأمين« تربح 4 ماليين دينار
أعلن ســـوق الكويت لألوراق املالية أن مجلس ادارة 
شـــركة اخلليح للتأمني  اعتمد البيانات املالية املرحلية 
للشـــركة للفترات املنتهية فـــي 30 يونيو 2009 حيث 
جاءت نتائج أعمال الشـــركة لتحقق ربحا بلغ 4 ماليني 
دينار ما يعادل 24.8 فلســـا للسهم مقارنة مع ربح بلغ 
8.3 ماليني دينار ما يعادل 50.9 فلســـا للســـهم للفترة 

املقارنة من العام املاضي.

»السالم القابضة«
تربح 247 ألف دينار

اعتمد مجلس ادارة شركة مجموعة السالم القابضة 
البيانات املالية املرحلية للشركة للفترات املنتهية في 30 
يونيو 2009 حيث جاءت نتائج أعمال الشـــركة لتحقق 
ربحا بلغ 247 الف دينار ما يعادل 4.04 فلوس للســـهم 
مقارنة مع ربح بلغ 35.2 الف دينار ما يعادل 0.58  فلس 

للسهم للفترة املقارنة من العام املاضي.

»أنوفست« تربح 4.4 ماليين دينار
اعتمد مجلس ادارة شـــركة انوفست  البيانات املالية 
املرحلية للشـــركة للفترة املنتهية في 30 يونيو 2009 
حيث جاءت نتائج أعمال الشركة لتحقق ربحا بلغ 4.4 
ماليني دينار ما يعادل 17.14 فلســـا للسهم، مقارنة مع 
ربح بلغ 13.1 مليون دينار ما يعادل 50.84 فلسا للسهم 

للفترة املقارنة من العام املاضي.

صبحي فرج

رجب حامد

أطلق بنك بوبيان احلملة 
الترويجية االولى مع وكالء 
الســـيارات، والتي يحصل 
العميـــل من خاللهـــا على 
خصم يصل إلى 250 دينارا 
عند متويله سيارات فولكس 
واجن من شركة بهبهاني عن 
طريق بنك بوبيـــان وذلك 
ضمن حـــرص بنك بوبيان 
على تقدمي عـــروض قيمة 
ومميزة تتالءم مع عمالئه. 
وفي هذا اإلطار قال رئيس 
مجموعة اخلدمات املصرفية 
في بنك بوبيان صبحي فرج 
»إن البنك حريص على تقدمي 
عروض مميزة ومزايا تهدف 
إلى إرضاء العميل وتتالءم 
فـــي الدرجـــة األولـــى مع 
احتياجاته«. وأضاف »ومن 
الدائم  البنك  ضمن ســـعي 
لتوفيـــر أفضـــل العروض 
لعمالئه اختار البنك شركة 
بهبهاني للسيارات شريكا 
الترويجية األولى  حلملته 
والتي متنح العميل باإلضافة 

قال مدير قسم السبائك 
الزمردة رجب  مبجوهرات 
حامــــد احــــدى شــــركات 
الزمردة القابضة انطالقا من 
املسؤولية االجتماعية لشركة 
مجوهرات الزمردة والتزاما 
بأهداف الشــــركة في خدمة 
عمالئها قررت ادارة الشركة 
تنظيــــم ورش عمل حملبي 
الذهب واملجوهرات بالكويت 
حتت عنوان »كيف تشتري 
الذهب واملجوهرات؟«. واشار 
حامد الى انه سيحاضر بها 
نخبــــة من خبــــراء الذهب 
واملجوهرات بالشركة لتوعية 
احلضور بأهمية التعرف على 
القواعد الصحيحة لشــــراء 
الذهب واملجوهرات وطرق 
التأكد من مواصفات الوزن 
والعيار واللــــون والنقاوة 

للخصم النقدي، قسيمة شراء 
بقيمـــة 500 دينار ملعارض 
مجموعة بهبهاني )كارتييه، 
اوميغا، باجييت( باإلضافة 
لباقة من اخلدمات املجانية 
منها خدمـــة الصيانة ملدة 
ســـنة أو 15000كم، التأمني 
ضد الغير ملدة 3 ســـنوات 
وخدمة تسجيل لوحات املرور 
وبطاقةVIP، كما تقدم هذه 
احلملة الترويجية مجموعة 

من خدمات ما بعد البيع«.

واجلودة وأساليب حساب 
الســــعر واملصنعيات وفي 
اليوم ستنظم حلقة  نهاية 
تواصل باألسئلة واالجابات 
عليها عن اهم صعوبات شراء 
الذهب واملجوهرات باألسواق 

احمللية.

»بوبيان« يقدم أحدث عروضه 
الترويجية مع »فولكس واجن«

»الزمردة« تستعد لتنظيم ورشة عمل
عن الذهب والمجوهرات لخدمة عمالئها

البنك طرح باقة من المنتجات للعمالء تتناسب مع فترة السفر

عروض الصيف جاءت لتعزيز االختيارات والمزايا المقدمة للعمالء

لوكي: »األهلي« افتتح 3 أفرع جديدة
وطرح »حساب المنال« خالل أشهر الصيف

»الخليج« أجرى السحب األسبوعي لـ »الدانة«
أعلن بنك اخلليج عن أســـماء الفائزين 
في سحب الدانة األسبوعي حيث نال حسن 
صالح الصادق اجلائزة الكبرى وقدرها 10االف 
دينـــار، بينما فاز كل من: حســـني علي فهد 
احملمد، فهد أنور عبداهلل حداد، سوسن فتحي 
حمدان قديح، شـــنيف ماجد علي املطيري 
ومكية عبداهلل محمد السلمان بجائزة قدرها 

1000 دينار.
مع إطالق حملة الدانة اجلديدة سيتعني 
على عمالء البنك إيداع مبلغ قدره 400 دينار 

فقط وهو احلد األدنى لفتح حساب الدانة. 
ومبجرد إبقاء هذا احلد األدنى سيدخل العميل 
تلقائيا في السحوبات األسبوعية، الشهرية 
والسنوية. ويتميز سحب الدانة عن غيره 
من السحوبات بأنه ال مينح العميل فرصة 
توفيـــر النقود فقط، بل مينحه أيضا فرصا 
متعددة للفوز في الســـحوبات األسبوعية، 
الشهرية والســـنوية مع العلم أنه كلما زاد 
املبلغ املودع وطالت مدة بقائه، زادت الفرص 

املتاحة للفوز.

هذا ويتيح حساب الدانة اجلديد لعمالء 
بنك اخلليج املزيد من الفرص للفوز بجوائز 
أسبوعية وشهرية وسنوية. والقيمة املضافة 
تبدأ بفتح حساب الدانة اجلديد قبل 5 أيام عمل 
تسبق السحب، مما يخولهم تلقائيا دخول 
السحب األسبوعي، أو فتح حساب الدانة قبل 
شهر لدخول السحب الشهري أو السنوي، أما 
بالنسبة للعمالء من أصحاب حساب الدانة، 
فيتمتعون مبيـــزة إمكانية اإليداع قبل يوم 

واحد فقط من السحب ليتأهلوا.

بـــدأ البنك األهلي موســـم 
العام بأنشـــطة  الصيف لهذا 
عديـــدة كان أولهـــا توســـيع 
شـــبكة فروعه خلدمة عمالئه 
في كل مكان، فقد افتتح 3 فروع 
في جليب الشـــيوخ وخيطان 
واجلهراء، ليصـــل عدد فروع 
البنك إلى 23 فرعا في مختلف 
مناطق ومحافظـــات الكويت، 
باإلضافة إلى فرعني خارجيني 

في دبي وأبوظبي.
املبيعات  وقد قال رئيـــس 
واخلدمات ملجموعة اخلدمات 
املصرفية لألفراد ســـتيوارت 
لوكي: »خالل موســـم السفر 
يطرح البنك األهلي »حســـاب 
املنال«، وهـــو منتج مصرفي 
املرنة  نوعي جديـــد للودائع 
الـــذي يتيـــح لصاحبه حرية 
السحب واإليداع حسب احلاجة 
مع االحتفاظ مبيزة احتساب 
الفوائد مما يجعله يجمع بني 
التوفير والدفع بسهولة ويسر 

كبيرين.
ويبدأ اإليداع في حســـاب 
املنال مببلغ 5 آالف دينار كحد 
أدنى بينما حتسب الفوائد على 
املبالغ املوجودة في احلساب 

الكويتي )بيتك( اداء قطاع البنوك، 
حيث ارتفع سعر السهم بـ 20 فلسا 
ليســــتقر عند دينار و240 فلسا 
للسهم، وقد بلغت تداوالت سعر 
السهم كحد أعلى عند دينار و240 
فلسا للسهم، فيما بلغ احلد األدنى 
عنــــد دينار و200 فلس للســــهم، 
وجاءت تلك التداوالت على السهم 
بعد ورود أخبار عن توقع حتقيق 
إيرادات تشغيلية جيدة متوقعة 

خالل املرحلة املقبلة.
كما شهد سهم »بوبيان« ارتفاعا 
بـ 15 فلسا ليستقر عند 485 فلسا 
للســــهم وذلك بعد التراجع الذي 
شهده السهم خالل اليومني املاضيني، 
ليحقق بذلك مكاسب بنسبة %3.19 

من سعر السهم.
وقد شــــهدت تداوالت السهم 
ارتفاعا في بدء جلسة التداول لتصل 
الى 490 فلســــا كحد أعلى، كما مت 
التداول على السهم عند 465 فلسا 
كحد أدنى ليغلق عند 485 فلســــا 
التي  للسهم. وجاءت االرتفاعات 
شهدها بوبيان بعد حكم احملكمة 
املستعجلة برفض االستئناف املقدم 
من البنك التجاري وتأييد احلكم 

الرخيصة في عمليات جني ارباح 
لعدد من االسهم الرخيصة بقيادة 

مجاميع استثمارية في السوق.
وبجانب عمليات جني األرباح، 
شهدت اسهم قيادية ورخيصة خالل 
التداول عمليــــات مضاربة  فترة 
بغــــرض جني اربــــاح وذلك بعد 
املكاســــب التي حققتها على مدى 
اليومني املاضيني. وقد شهد عدد 
من االسهم القيادية عمليات جني 
ارباح حيث تراجعت قيمة التداول 
على اسهم »زين« الى 5.5 ماليني 
دينار من 34.3 مليون وبنســــبة 
قدرها 81%، حيث شهد السهم بيعا 
على سعر دينار و260 فلسا خالل 
جلســــة التداول وعاد مرة أخرى 
ليسترد مستوى اغالقه في اجللسة 
السابقة ليستقر عند دينار و280 
فلسا للسهم، وقد شهد السهم تذبذبا 
في ادائه السعري بني دينار و300 
فلس كحد أعلى ودينار و260 فلسا 
كحد ادنى ليستقر عند دينار و280 
فلسا للسهم، وقد أثر تراجع قيمة 
التداول للسهم على اداء السوق، 
كما أثرت كمية التداول على اجمالي 

النشاط.

كما شهد سهم الوطني عمليات 
جني أرباح أدت الى تراجع سعره بـ 
20 فلسا ليستقر عند دينار و220 

فلسا للسهم.

آلية التداول

تراجعت اســــعار 4 اسهم من 

البنوك شملت »الوطني« و»اخلليج« 
و»األهلــــي« و»برقان«، حيث كان 
التراجع على سهم »الوطني« الذي 
شــــهد عمليات جني أرباح وأغلق 
مطلوبــــا عند دينار و220 فلســــا 

للسهم.
وقد قادت تداوالت بيت التمويل 

عمر راشد
تباينــــت حركــــة املؤشــــرين 
الســــعري والوزني الداء ســــوق 
الكويت لالوراق املالية امس، حيث 
ادت اقفاالت الثواني االخيرة الى 
حتول املؤشر السعري الى اللون 
االخضر بارتفاع محدود قدره 4.5 
نقاط ليستقر عند 7712.8 نقطة، 
فيما تراجع اداء املؤشــــر الوزني 
مبقدار 0.5 نقطة ليستقر عند 439.9 
نقطة. وجاء التذبذب في اداء السوق 
بسبب عمليات بيع وشراء انتقائي 
لبعض االسهم، صاحبتها عمليات 
جني ارباح على االسهم القيادية 
والرخيصة اثناء التداول. وجاءت 
عمليات جني االرباح بعد حتقيق 
بعض االســــهم ارتفاعا على وقع 
االخبار التي صاحبت اداءها والتي 
باتت مغرية للبيع عند املتداولني 
وصناع السوق. وجاءت عمليات 
الشــــراء االنتقائي في اطار بناء 
مراكز جديدة لالسهم بعد اعالنات 
ارباح النصف االول والتي جاءت 
في معظمها ايجابية، مما سيدفع 

املتداولني العادة بناء مراكز.
ودفعت عمليات جني االرباح 
التــــي شــــهدتها غالبية االســــهم 
القيادية والرخيصة مع عدم رغبة 
الكثير من املســــتثمرين بالشراء 
ترقبا العالنات النصف االول الى 
تراجع ســــيولة السوق بأكثر من 
الذي شهده  التراجع  50%. ورغم 
السوق امس، اال ان عمليات التجميع 
املتوقع حتقيقها خالل اجللستني 
املقبلتني على بعض االسهم القيادية 
والرخيصة قد تكون لعملية انطالق 
تشهدها التداوالت خالل جلسات 
تداول االسبوع املقبل. ومن املتوقع 
ان يكــــون للنظرة االيجابية لدى 
املتداولني مع ورود ارباح النصف 
االول االثر في حتسن ثقة املتداولني 
مع التحسن الكبير في املؤشرات 

املالية لكثير من الشركات.

المؤشرات العامة

ادت اقفاالت الثواني االخيرة الى 
اغالق املؤشر باللون االخضر في 
نهاية تداوالت امس بـ 4.5 نقاط 
ليغلق على 7712.8 نقطة مرتفعا 
مبقــــدار 0.06 نقطة، فيما تراجع 
املؤشر الوزني بـ 0.5 نقطة ليستقر 

عند 439.9 نقطــــة. وبلغ اجمالي 
االسهم املتداولة 266.9 مليون سهم 
نفذت من خالل 6607 صفقات بقيمة 
56.6 مليون دينار. وجرى التداول 
على اسهم 135 شركة من اصل 203 
شركات مدرجة ارتفعت اسعار اسهم 
41 شركة وانخفضت اسعار اسهم 
53 شــــركة فيما لم تتغير اسعار 
41 شــــركة ولم يتم التداول على 
68 شركة. تصدر قطاع اخلدمات 
النشاط بكمية تداول حجمها 73.46 
مليون سهم نفذت من خالل 2021 
صفقة بقيمة 17.56 مليون دينار. 
وجاء قطاع االستثمار في املرتبة 
الثانية بكمية تداول 67.7 مليون 
سهم نفذت من خالل 1645 صفقة 

بقيمة 8.2 ماليني دينار.
واحتل القطاع العقاري املرتبة 
الثالثة حيث بلغت كمية التداول 
66.01 مليون سهم نفذت من خالل 
1203 صفقات بقيمة 7.29 ماليني 
دينار. وفــــي املرتبة الرابعة جاء 
قطاع البنوك بكمية تداول بلغت 
22.06 مليون ســــهم بقيمة 14.2 
مليون دينار نفذت من خالل 844 
صفقــــة. وقد احتل قطــــاع »غير 
املرتبة اخلامســــة من  الكويتي« 
حيث حجم النشاط، حيث بلغت 
كمية التداوالت 20.3 مليون سهم 
نفذت من خالل 472 صفقة بقيمة 

4 ماليني دينار.

إعادة بناء المراكز

جاءت اعالنات النصف االول من 
العام احلالي والتي حملت معظمها 
ارباحا لتعزز من ثقة املستثمرين 
واملتداولني في االجتاه الى شركات 
اخرى بعد اتضاح الرؤية امامهم، 
االمر الذي جعل هؤالء املستثمرين 
يعيدون حساباتهم مرة اخرى لبناء 
مراكز جديــــدة، مع الترقب لباقي 
اعالنات الشــــركات فــــي النصف 
االول والتي ستؤدي الى بناء رؤية 
واضحة للقرارات االســــتثمارية 

اخلاصة بتلك الشركات.
التي  الترقب  وقد ادت حالــــة 
يعيشها السوق الى احجام الكثير 
من املتداولني عن الشراء التضاح 
الصــــورة اكثر امامهم، مع شــــبه 
احجام عن الشراء على الشركات 
القيادية والضغط على االســــهم 

املستأنف والصادر بوقف التعامل 
على األسهم العائدة لدار االستثمار 

وشركاتها التابعة في بوبيان.
وقد تخطى سهم الدولي شريحة 
الـ 250 فلسا للسهم ليستقر عند 
255 فلسا للسهم مرتفعا بـ 7 نقاط، 
وذلك بعد ثقة املستثمرين في اداء 
البنك الذي يسعى إلطفاء خسائره، 
باالضافة الى سعره احملفز للشراء 
باعتباره بنكا اســــالميا ما جعله 
املتداولني، وقد  جاذبا للكثير من 
بلغ السهم احلد األعلى عند 260 
فلسا للسهم، فيما بلغ 250 فلسا 

باحلد األدنى.

»جلوبل« و»المشاريع«

وفي قطاع االستثمار، شهد سهم 
»املشــــاريع« ارتفاعا بـ 10 فلوس 
للسهم ليســــتقر عند 530 فلسا 
للسهم بارتفاع نسبته 1.9% وقد 
شهد سهم »جلوبل« ارتفاعا ملحوظا 
منذ بدء التداوالت امس، مقتربا من 
احلد االعلى محققا مكاسب قدرها 6 

فلوس ليستقر عند 128 فلسا.
وجاءت التداوالت النشطة على 
الســــهم امس بعد تبرئة محكمة 
اجلنح رئيــــس واعضاء مجلس 
ادارة الشــــركة من تهمة النصب 
واالحتيال التي رفعت على الشركة 
من »دبي كابيتال« والتي متت بعد 
مصاحلة بني »جلوبل« والشركة 

الشاكية.
وشــــهدت بعــــض املجاميــــع 
االستثمارية عمليات جني ارباح 
من بينها »ايفا« وشركاتها، االمر 
الذي اثر على تراجع كميات التداول 
بشكل ملحوظ، باعتبار ان قطاع 
االســــتثمار عادة ما يشهد معدل 
التداوالت. وفي  دوران عاليًا في 
القطاع العقاري تصدرت »املباني« 
اعلى االرتفاعات محققة مكاسب 
قدرها 30 فلسا للسهم ليستقر عند 
750 فلسا، وذلك بدعم توقع حتقيق 
ارباح جيدة للنصف االول. وفيما 
تراجعت جميع اسهم ايفا ارتفع 
سعر املنتجعات مبقدار فلس واحد 

للسهم مستقرا عند 79 فلسا.
وقد شهدت اسهم »املستثمرون« 
و»جراند« تداوالت نشــــطة على 
السهم، اال ان »املستثمرون« اغلق 
على تراجع بفلس واحد، فيما لم 

يشهد سهم »جراند« تغيرا يذكر 
ليستقر عند 70 فلسا.

الصناعة والخدمات

ســــهم  تــــداوالت  شــــهدت 
»الصناعات« ارتفاعا اثناء اجللسة 
عند 475 فلسا، اال انه تراجع عند 
470 فلســــا في نهايــــة تداوالت 
اجللسة، بكمية تداول 6.2 مليون 
ســــهم وبقيمة 2.9 مليون دينار، 
كما شهد ســــهم اجيليتي ارتفاعا 
عنــــد دينار و200 فلس للســــهم 
خالل اجللســــة وذلك كحد اعلى  
للسعر، وبلغ احلد االدنى لسعر 
السهم دينارا و60 فلسا ليستقر 
في نهاية التداول عند دينار و180 
فلســــا، وذلك بعد توقع حتقيق 
ارباح جيدة للســــهم في النصف 
االول والتي حركــــت االداء عليه 

خالل اجللسة.
وادى تراجع االخبار اخلاصة 
على سهم »زين« الى هدوء حركة 
التــــداوالت عليه خالل اجللســــة 
ليشهد تراجعا في الكميات املتداولة 
عليه بنسبة 83.7% مقارنة باالغالق 
السابق، كما شهدت قيمة تداوالته 
تراجعا بنسبة 84% والتي استقرت 
عند 5.5 ماليني دينار مقارنة بالقيمة 
االجمالية التي حققها الســــهم في 

االغالق السابق.
الســــهم نسبة  هذا وقد حقق 
29.7% مــــن اجمالي قيمة التداول 
في السوق، وفقا الغالقات اول من 
امس، وذلك على خلفية تداوالت 
واسعة للسهم بلغ فيها مستوى 
الدينار و340 فلسا للمرة االولى منذ 
شهور مدفوعا جتاه صناع السوق 
للتداول على السهم خالل اجللسة 
التي شهد فيها السهم ارتفاعا في 
االسعار ليغلق عند مستوى دينار 
و280 فلسا للسهم متصدرا االسهم 
التي مت التــــداول عليها من حيث 

الكمية والقيمة.
التداوالت امس  وكان لتراجع 
على »زيــــن« اثر كبير في تراجع 
سيولة السوق بشكل واضح، حيث 
تراجعــــت قيمة التداول بنســــبة 
50.9%، كما تراجعت كمية التداول 
بنسبة 38.1% وهو ما تفاعلت معه 
مجموعات استثمارية في السوق 

لتتجه الى عمليات جني ارباح.

فــروع البنــك 
وصلـت إلـى 23 فرعًا 
مناطق  مختلـف  فـي 
الكويــت باإلضـافـة 
لفرعين بدبي وأبوظبي

هذا العرض خالل الفترة من 1 
يوليو حتى 30 ســـبتمبر مما 
ميكـــن أيضا مـــن الدخول في 
السحبني الكبيرين لربح جوائز 
مميزة. وقد طور البنك األهلي 
هذا العرض لكم بالتعاون مع 
طيران االمارات ليقدم لكم رحلة 
على درجة كبار الشخصيات 
إلى أبوظبـــي، وإقامة مدفوعة 
التكاليف حلضـــور نهائيات 

سباق الفورموال 1.
العرض  كما متتـــد جوائز 
الفوز بأميال سفر  لتوفر لكم 
حتى 75 الف ميل الستخدامها 
إلى أي جهـــة تختارونها. أما 
الفائدة األخرى التي حتصلون 
عليها خالل فترة العرض فهي 
استخدام بطاقاتكم االئتمانية 
أينما كنتم حول العالم من دون 
أي فائدة علـــى مـــا تنفقونه 
علـــى مشـــترياتكم، فـــكل ما 
يجب عملـــه للمشـــاركة في 
العرض الثالثي لهذا الصيــف 
هو استخدام بطاقات األهلي ـ 
اإلمارات االئتمانيــــة وإنفاق 
50 دينارا كحد أدنى لتصبحوا 
مســـتفيديـــن مباشـــرة من 

العـــرض والسحوبــات«.

ليتم حتويلها مباشرة إلى رصيد 
حسابك شـــهريا، وسواء كنت 
تستخدم احلساب أو أردت إبقاء 
املبلغ املودع كما هو، فإنك في 
احلالتني ستعود الفائدة إليك.

وأضاف لوكي قائال:
»إن فترة الصيف هي الفترة 
املثلى للحصول على تأمني السفر 
من البنك األهلي لك ولعائلتك 
حلمايتكم من أي طوارئ غير 
متوقعة أثناء السفر، وخاصة 
مع تزايد مشاكل تأخير الطيران 
وفقدان األمتعـــة، مما يجعل 
التأمني أمـــرا ضروريا يحميك 

وأسرتك. أما مقتنياتكم الثمينة 
واخلاصة خالل ســـفركم فهي 
في مأمن من خالل صناديــق 
املتوافـــرة  األمانات والودائع 
الرئيســـي وجميع  املركز  في 
فروع البنك برســــوم مناسبـــة 

جـــدا«.
وذكر أيضا مبا يخص عروض 
الصيف: »لتعزيز االختيارات 
واملزايا التي يقدمها البنك لكم، 
ميكنكم االستفادة من »العرض 
الثالثي« مبجرد حتويل الراتب 
إلى البنك األهلي للحصول على 
فوائد ومزايا أكثر. حيث يستمر 

ستيوارت لوكي
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