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االقتصادية

يطل����ق بن����ك الكويت 
الوطني حملة موسم الربيع 
الترويجي����ة املخصص����ة 
حصري����ا ملكاف����أة عمالء 
حساب الذهبي من حاملي 
بطاق����ات وورلد ماس����تر 
كارد اعتب����ارا من 4 ابريل 
بسلسلة خصومات مغرية 
لدى العديد من أبرز شركاء 
بنك الكويت الوطني وفي 
مقدمتهم االحتاد للطيران، 
هنري لويد، ياجر، مطاعم 
التي  العيس����ى  مجموعة 

تش����مل كافي بالنك، ليفينغ كولورز، زهر 
الليمون، كاسبر آند غامبيني، ووتر ليمون، 

ذي سبايس كلوب وشوغان الوجن.  
وقال مساعد مدير عام في بنك الكويت 
الوطن����ي – قطاع الذهبي عادل اجلناعي إن 
عمالء الذهبي من حاملي بطاقات وورلد ماستر 
كارد مبقدورهم االستفادة من اخلصومات 
احلصرية املقدمة في إطار هذا العرض، حيث 
ميكنهم احلصول على خصم حتى 25% على 
قيمة تذاكر درجة لؤلؤ رجال األعمال التي 
يتم شراؤها من االحتاد للطيران خالل هذا 
الشهر من طيران االحتاد عن طريق املوقع 
االلكتروني املخصص لعمالء الوطني فقط، 
باإلضافة إلى خصم بنسبة 20% على جميع 
مش����ترياتهم لدى هنري لويد وياجر، في 

حني تقدم مجموعة العيسى 
خصما فوريا بنسبة %10 
باإلضافة إلى 10% على شكل 
نقاط في برنامج مكافآت 
الوطني لدى ارتياد وتناول 
الطعام في أي من مطاعم 

املجموعة. 
اجلناع����ي  وأض����اف 
قائال: »نحن مس����رورون 
للغاية لنجاحنا في توفير 
ه����ذه اخلصومات واملزايا 
احلصرية لعمالء حساب 
الذهبي التي تقدمها نخبة 
من أفضل األسماء واملاركات التجارية سواء 
ف����ي مجال األزياء واملالب����س أو املطاعم أو 
خدمات الس����ياحة والسفر، ونحن ننصح 
ونشجع عمالءنا من حاملي بطاقات وورلد 
ماستر كارد من الوطني إلى املبادرة لالستفادة 
من هذا العرض احملدود املدة«.  جتدر اإلشارة 
إلى أن حس����اب الذهبي املخصص لعمالء 
الوطني من ذوي الدخول العالية دأب دواما 
على توفير أفضل املنتجات واخلدمات املعدة 
لتلبية احتياجات هذه الشريحة املميزة من 
العمالء ومنحه����م كل االهتمام الالزم عبر 
تخصيص مديري حسابات مسؤولني عن 
رعاية وإدارة جمي����ع تعامالتهم املصرفية 
عالوة على ما يوفره لهم من عروض مجزية 

ومزايا تفضيلية مغرية.

املؤشر 
السعري 

7533.6
بتغير قدره 

- 6.6

ق����ال بيان عن ش����ركة أجيليتي امس ان 
مجلس ادارة الشركة اجتمع امس األول وقرر 
الطلب من سوق الكويت لألوراق املالية وقف 
التداول على اسهم الشركة حتى يوم الثالثاء 
املقبل املوافق 6 اجلاري، وذلك حلني ظهور 
نتائج املفاوضات بش����أن التسوية احملتملة 

بني الشركة ووزارة العدل األميركية.

وأوض����ح بيان »اجيليت����ي« الذي تلقت 
»األنباء« نسخة منه ان مجلس اإلدارة قرر 
أيضا تعليق إصدار البيانات املالية للسنة 
املالية املنتهية في 31 ديس����مبر 2009 حتى 
يتس����نى للش����ركة حتديد ما اذا كان سيتم 
الوصول الى تس����وية من عدمه فيما يتعلق 

بالنزاع القائم مع احلكومة األميركية.

»أجيليتي« تعّلق إصدار النتائج المالية لحين التسوية مع وزارة العدل األميركية

عادل اجلناعي 

17.9% نسبة ارتفاع سهم »الوطني« خالل الربع األول
الكويت  استطاع سهم بنك 
الوطن���ي االرتفاع 17.9% خالل 
الربع االول م���ن العام احلالي 
مبكاس���ب بلغ���ت 182 فلس���ا، 
وحتديدا منذ بداية العام احلالي 
وحتى نهاية جلسة الثالثاء 30 
مارس 2010، حيث أغلق السهم 
عند مستوى 1.200 دينار، بينما 
كان إغالقه بنهاية العام املاضي 
عند مستوى 1.018 دينار، وذلك 
حسبما ذكر تقرير »معلومات 

مباشر«.
وأكد احمللل الفني بش���ركة 
مباش���ر أحمد عياد أن الس���هم 
يتحرك في اجت���اه صاعد على 
املدى القصير، إال أنه فشل مرتني 
في اختراق مس���توى املقاومة 
القوي���ة، 1218 لذا فإنه في حال 
عدم قدرته على جتاوزها فإنه 
سيتراجع خالل الفترة القادمة 
الدعم 1120،  مستهدفا مستوى 
وتعتب���ر منطقة املقاومة حول 
1218 منطقة مقاومة قوية، حيث 
ان هذه املس���تويات هي أعلى 
مستويات للس���هم منذ نهاية 
2008 لذا فإن جتاوزها سيدفع 
به للصعود بقوة مستهدفا 1500 

)وهو االحتمال األعلى(.
وجاء ذلك بدعم من النتائج 
املالية القوية للبنك خالل 2009، 
حيث حقق ربحا تشغيليا بلغ 
338.5 ملي���ون دين���ار مقارنة 

بحوالي 349 مليون دينار في عام 
2008. وجاء االنخفاض الطفيف 
في الربح التشغيلي على الرغم 
من زيادة إيرادات التشغيل إلى 
518.45 مليون دينار في عام 2009 
مقابل 508.47 مليون دينار لعام 
2008، بنمو طفيف في إيرادات 
التشغيل بلغت نسبته %1.96 

تقريبا.
وصاحب هذا النمو الطفيف 
التش���غيل لبنك  إي���رادات  في 
ارتف���اع  الوطن���ي،  الكويت���ي 
مصروفات التشغيل إلى 179.9 
العام املاضي  مليون دينار في 

مقاب���ل 159.5 مليون دينار في 
العام قبل املاضي بنس���بة منو 

بلغت 12.8% تقريبا.
وعل���ى الرغ���م م���ن زيادة 
مصروفات التشغيل بصورة فاقت 
الزيادة في إيرادات التشغيل، إال 
أن صافي األرباح جاء على منو 
وإن كان بش���كل طفيف، حيث 
بلغت األرباح الصافية للبنك في 
عام 2009 حوالي 265.2 مليون 
دينار مقابل 255.3 مليون دينار 
في عام 2008، بنسبة منو بلغت 
3.9% تقريبا، م���ا أدى الرتفاع 
ربحية السهم إلى 92 فلسا في 

العام املاضي مقابل 87 فلسا في 
العام قبل املاضي.

وعن إجمالي موجودات البنك 
بنهاية عام 2009 فقد ارتفع إلى 
حوالي 12.9 مليار دينار مقابل 
حوالي 11.97 مليار دينار في عام 
2008، بنسبة منو بلغت %7.8 
تقريبا، في ح���ني بلغ إجمالي 
املوجودات املتداولة حوالي 8.6 
مليارات دينار مقارنة بحوالي 
8.26 ملي���ارات دين���ار بزيادة 

نسبتها 1.38% تقريبا.
وصاحب ه���ذا االرتفاع في 
موجودات البنك، ارتفاع إجمالي 

املطلوبات إل���ى 11 مليار دينار 
تقريبا في ع���ام 2009 مقارنة 
بحوالي 10.4 مليارات دينار في 
2008 بزيادة نسبتها 6.4% تقريبا، 
كما ارتفع إجمال���ي املطلوبات 
املتداولة إلى حوالي 10.9 مليارات 
دينار مقابل 10.2 مليارات دينار 
في العام قبل املاضي، بنسبة منو 
بلغت 6.6% تقريبا، وفيما يخص 
حقوق امللكية جند أنها ارتفعت 
إلى حوالي 1.8 مليار دينار في 
عام 2009 مقابل 1.6 مليار دينار 
في عام 2008، بنسبة منو بلغت 

17.2% تقريبا.

بمكاسب 182 فلسًا للسهم وحقوق الملكية للبنك نمت 17% خالل 2009 

أرباح الربع األخير تدعم أرباح العام

.. والبنك يقدم خصومات لعمالء »الذهبي« 

أوضح تقرير »معلومات مباش����ر« أنه 
بالنظر الى تطور النتائ����ج الربعية لبنك 
الكويت الوطني خ����الل عام 2009 جند ان 
نتائج البنك قد أظهرت تراجعا في األرباح 
خالل الربع األول والثاني من العام، ولكن 
البنك استطاع في الربع الثالث أن يحول هذا 
التراجع إلى منو، حتى جاءت نتائج الربع 
الرابع لتعلن عن منو كبير في األرباح، مما 
جع����ل محصلة نتائج العام تظهر منوا في 
األرباح. أظهرت البيانات املالية لبنك الكويت 
الوطني في الربع األول من عام 2009 لفترة 
األش����هر ال� 3 املنتهية في 31 مارس املاضي 
تراجعا في األرباح بلغت نس����بته %22.6 
تقريبا، حيث بلغ صافي أرباح البنك في تلك 
الفترة 63.5 مليون دينار مقارنة بحوالي 82 
مليون دينار في الفترة نفسها من عام 2008، 
ما أدى لتراجع ربحية السهم إلى 22 فلسا 

مقابل 28 فلسا في الفترة املقارنة.
أما نتائج الربع الثان����ي من عام 2009 
لفترة األش����هر ال� 3 املنتهية في 30 يونيو 
2009، فأظه����رت تراجعا في األرباح بلغت 
نس����بته 32.7% تقريبا، بصافي أرباح بلغ 

62.5 مليون دينار تقريبا مقارنة بحوالي 
93 مليون دينار في الفترة املقارنة من عام 
2008، بربحية للسهم بلغت حوالي 22 فلسا 

مقابل 31 فلسا في الفترة املقارنة.
كما أظهرت نتائج الربع الثالث من عام 
2009 لفترة األش����هر ال����� 3 املنتهية في 30 
سبتمبر 2009، منوا في األرباح بلغت نسبته 
10% تقريب����ا، حيث أعلن البنك عن حتقيق 
صافي ربح بلغ 75.5 مليون دينار مقابل 68.6 
مليون دينار تقريبا في نفس الفترة من عام 
2008، مما أدى الرتفاع ربحية السهم إلى 26 

فلسا مقابل 23 فلسا في الفترة املقارنة.
أما نتائج الربع الرابع واألخير من عام 
2009 فقد أظهرت منوا كبيرا في األرباح بلغت 
نسبته 446.3% وقد ساعد في ذلك تواضع 
أرب����اح الربع األخير من ع����ام 2008، حيث 
أظهرت نتائج البنك حتقيق أرباح صافية 
بلغت 63.7 مليون دينار في الرابع األخير 
من ع����ام 2009 مقارنة بحوالي 11.6 مليون 
دينار في الفترة نفسها من عام 2008، مما 
أدى الرتفاع ربحية السهم إلى 22 فلسا مقابل 

حوالي 5 فلوس في الفترة املقارنة.

ارتفاع إجمالي موجودات البنك بنهاية 2009 إلى 12.9 مليار دينار بنمو %7.8 


