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أحمد ذو الفقار

»األهلي المتحد« يواصل اإلصدار الفوري لبطاقات السحب اآللي الذكية
أعل����ن البنك األهلي املتحد انه مازال يش����غل 
املركز األول والوحيد في الكويت في مجال تقدمي 
خدمات ذات قيمة مضافة جلميع عمالئه من خالل 
عملية اإلصدار الفوري لبطاقات الس����حب اآللي 

.EMV الذكية
وأوضح البنك في بيان صحافي انه باستطاعة 
العمالء تس����لم بطاقاتهم الذكية للس����حب اآللي 
وتنشيط البطاقات بسرعة قياسية خالل دقائق 

قليلة سواء أكان إصدار هذه البطاقات للمرة األولى 
أو اس����تبدال القدمية أو استخراج بطاقة جديدة 
ب����دل فاقد أو تالف، مش����يرا الى انه ميكن القيام 
بهذه العملية في أي فرع من فروع املتحد البالغة 
28 فرعا واملنتشرة في أرجاء الكويت، كما ميكن 
للعمالء اختيار أو تغيير أرقامهم الس����رية لهذه 
البطاقات من خالل خدمة مضافة ميكن إجراؤها 
وطلبها من خالل فروعهم كجزء من عملية اإلصدار 

والتنشيط السريعة للبطاقات الذكية.
وعن هذه اخلدمة قال نائب الرئيس التنفيذي 
للمخاطر واملالية وتكنولوجيا املعلومات والعمليات 
والتقيد بالنظم املرعية في البنك أحمد ذو الفقار: 
»مع وجود هذه اخلدمة املبتكرة واحلصرية، فإنه 
ميكن جلميع عمالء البنك األهلي املتحد زيارة أي 
من فروعنا وطلب إصدار البطاقة الذكية احلديثة 
خالل 5 دقائق تقريبا. ومن خالل تقدمي هذه اخلدمة 

املميزة استطاع املتحد أن يقلل وبشكل كبير من 
وقت االنتظار الذي يحتاجه العميل للحصول على 
بطاقته اجلديدة حيث مت تقليص املدة من 3 أيام 
إلى مجرد 5 دقائق ليستطيع العميل استخدامها 

فور خروجه من فرع البنك«.
وأضاف: »لقد كان البنك األهلي املتحد في املقدمة 
على الدوام مبا يقدمه من منتجات وخدمات مبتكرة 
باستخدام وتطبيق أحدث تطبيقات التكنولوجيا 

املصرفية، األمر الذي يعزز التزامنا بتقدمي خدمات 
عالية اجلودة لعمالئنا الذين نعتز بهم، وانطالقا 
من رؤيتنا في جعل عمالئنا دائما في الطليعة، فإن 
اإلصدار السريع لبطاقات السحب اآللي الذكية يوفر 
لعمالئنا احلل املالئم والفعال والسرعة املناسبة 
سواء من خالل هذه البطاقة أو باستخدام خدماتنا 
املصرفية على اإلنترنت أو عمليات حتويل األموال 

وغيرها الكثير من اخلدمات«.

اليوم بدء االكتتاب
 في زيادة رأسمال 

»مشاعر« 

3.9 ماليين دينار
 خسائر »المال« 

544 ألف دينار ربح 
»الكويتية البحرينية 

للصيرفة« 

3.9 ماليين دينار 
خسائر »صكوك القابضة«  

871 ألف دينار خسائر 
»مينا العقارية« لـ 6 أشهر

3.7 ماليين دينار خسائر 
»داماك الكويتية« 

أكدت شركة مشاعر القابضة 
في بيان نشر على موقع البورصة 
أنه بناء عل���ى موافقة اجلمعية 
العادية للشركة  العمومية غير 
واملنعقدة في 28 أكتوبر املاضي 
على زيادة رأسمال الشركة بنسبة 
3.1%   من 17.9 مليون دينار إلى 
18.5 مليون دين���ار عن طريق 
إصدار 5.570.110 أس���هم بقيمة 
اسمية 100 فلس للسهم وعالوة 
إصدار 167 فلسا للسهم الواحد، 
فقد مت حتديد موعد االكتتاب في 
تلك الزيادة لتكون خالل الفترة 
من اليوم الى 23 نوفمبر اجلاري، 
وذلك للمس���اهمني املس���جلني 
بسجالت الشركة بتاريخ أمس، 
علما أن االكتتاب في تلك الزيادة 

سيكون في مقر الشركة.

ذكرت شركة املال لالستثمار 
أنها حصلت عل���ى موافقة بنك 
الكويت املرك���زي على بياناتها 
املالية املرحلية لفترة ال� 9 أشهر 
املنتهية في 30 سبتمبر 2010 أمس 
األول وأظهرت النتائج حتقيقها 
خسائر قدرها 3.9 ماليني دينار 
مبا يعادل 7.46 فلوس للس���هم 
مقارن���ة بخس���ائر قدرها 6.9 
ماليني دينار مب���ا يعادل 13.69 
فلسا للسهم للفترة املقارنة من 

العام 2009.

قال���ت الش���ركة الكويتي���ة 
الدولية  البحرينية للصيرف���ة 
أرب��احا للتسع��ة  إنها حقق��ت 
أش��هر ب� 544.9 ألف دينار مبا 
يعادل 11.71 فلسا للسهم مقارنة 
بأرباح قدرها 758.5 ألف دينار مبا 
يعادل 14.27 فلسا للسهم للفترة 

املقارنة من العام 2009.

اعتم����د مجلس إدارة ش����ركة 
املالية  البيانات  القابضة  صكوك 
ال� 9  املرحلية للش����ركة لفت����رة 
أش����هر املنتهية في 30 س����بتمبر 
2010، خالل اجتماعه أمس االول 
وأظهرت النتائج حتقيقها خسائر 
قدرها 3.9 ماليني دينار مبا يعادل 
3.94 فلوس للسهم مقارنة بخسائر 
قدرها 694 ألف دينار مبا يعادل 
0.69 فلس للسهم للفترة املقارنة 

من العام 2009.

العقارية  أعلنت شركة مينا 
عن حتقيق خسائر قدرها 871.9 
ألف دينار، مبا يعادل 4.47 فلوس 
للسهم لفترة ال� 6 أشهر املنتهية 
في 30 سبتمبر املاضي، مقارنة 
بأرباح قدرها 540.9 ألف دينار مبا 
يعادل 2.77 فلس للسهم للفترة 

املقارنة من العام 2009.

عتمد مجلس إدارة شركة داماك 
الكويتية القابضة البيانات املالية 
املرحلية للشركة لفترة ال� 9 أشهر 
املنتهي����ة في 30 س����بتمبر 2010، 
وأظهرت النتائج حتقيقها خسائر 
قدرها 3.7 ماليني دينار، مبا يعادل 
20.9 فلسا للسهم مقارنة بخسائر 
قدرها 4.2 ماليني دينار مبا يعادل 
23.7 فلسا للسهم للفترة املقارنة 

من العام 2009.


