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 مبناسبة إعالن البنك التجاري الكويتي عن 
حتقيق أرباحه عن فترة التسعة أشهر املنتهية 
في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٠، قررت إدارة البنك إضافة 
يوم إلى رصيد إجازات موظفيه، وذلك مكافأة منه 

على جهودهم وإخالصهم وتفانيهم في العمل.
  واوضح البنـــك في بيان صحافـــي ان هذه 
اخلطوة تأتي في اطار حرص اإلدارة التنفيذية 
على مكافأة موظفي البنك في مختلف املناسبات 

تكرميا جلهودهم املتواصلة طوال العام.
  ولفت الى ان هذه املبادرة ليست جديدة على 
«التجاري»، حيث ســـبق أن قام بعدة مبادرات 
متنوعة ملكافأة موظفيه، حرصا منه على خلق 
حلقة وصل بني اإلدارة واملوظف، ليتمكن جميع 

املوظفني من العمل في مناخ يدعم قدراتهم على االبتكار واإلبداع وينعكس في النهاية 
على مصلحة البنك وعمالئه. 

  محمود فاروق 
  علمــــت «األنباء» من مصــــادر مطلعة ان وزارة 
التجارة والصناعة انذرت نحو ٤ شركات مدرجة في 
سوق الكويت لالوراق املالية بتطبيق املادة ١٥٤ من 
قانون الشركات، والتي تفيد بضرورة زيادة رأس 
املال او التصفية.وافادت املصادر بان الوزارة شددت 
على شركات في تعميم لها ضرورة زيادة رأسمالها 

كخيار أخير لها إلطفاء خسائر تكبدتها زادت على 
٧٥٪ من رأسمالها، مشيرة الى ان هناك شركات جلأت 
الى زيادة رأسمالها في اآلونة االخيرة تطبيقا لتلك 
املادة. جاء ذلك بعد ظهور عدة مشاكل لدى شركات 
مدرجة جتد صعوبة في زيادة رأسمالها نتيجة لسوء 
االوضاع احلالية، وبالتالي سيتم تطبيق نص املادة 

١٥٤ من قانون الشركات عليها. 

 «التجارة» تنذر ٤ شركات مدرجة بتطبيق المادة ١٥٤ 

 أرباح القطاع المصرفي تنمو ٢٩٫٧٪ إلى ٤٢٨٫٤ مليون دينار

 أكدت استعدادها لدفع الحقوق المترتبة عليها للدولة

 بواقع ١٣٫٧٩ فلسًا للسهم وإيرادات الشركة تنخفض ٥٫١٩٪ لتسجل ٤٠٥٫٨٧ ماليين دينار

 «ڤيڤا» تفتتح فرعها الثامن 
  في مجمع ٣٦٠ تزامنًا مع عيد األضحى

 «المصرية ـ الكويتية» تحث الحكومة المصرية 
على سرعة حسم قرار تحويل أرض العياط

 انطالق كرنڤال «X ـ سايت» 
  في «صحاري مول ـ الجهراء»

 أعلنــــت «X ـ ســــايت» مــــن 
إلكترونيــــات الغامن عن إطالق 
أنشــــطة كرنڤال فرع صحاري 
مول ـ اجلهراء، في ١٠ اجلاري، 
وبهذه املناســــبة قامت الشركة 
العمالء للمشــــاركة في  بدعوة 
هذا األســــبوع مــــن االحتفاالت 
واالســــتمتاع بتجربة تســــوق 

فريدة ورائعة.
  وقد استمرت أنشطة الكرنڤال 
الذي نظمته «X ـ ســــايت» من 
الغــــامن على مدى  إلكترونيات 
٥ أيام مفعمة باملتعة والترفيه 
العائلة، وقد ضم  أفراد  جلميع 
املهرجان جميع مقومات النجاح، 

من اجلوائز القيمة الى العروض 
املذهلة، ومن االحتفاالت املبهرة 
الى املوســــيقى الساحرة، ومن 
روعــــة األداء الــــى فرحة الفوز 
 X» بهدايا رائعة. وشهد كرنڤال
ـ سايت» جناحا باهرا، متثل في 
إقبال كثيف للعمالء املميزين، 
والعائالت املندفعة بحماس شديد 
الى روعة احلدث، واملشاهدين 
الذين دفعهــــم الفضول ملتابعة 

أنشطة الكرنڤال.
السياق، قال مدير    وفي هذا 
التسويق في «X ـ سايت» هالل 
فرحات: «نحتفل من خالل هذا 
الكرنڤال بعمالئنــــا الكرام، انه 

أسلوبنا في التعبير لهم عن مدى 
أهميتهم بالنســــبة لنا، ونحن 
سعداء جدا بالنجاح الكبير الذي 
شــــهده هذا الكرنڤال، ونتطلع 
خلدمة عمالئنا مبزيد من التفاني 

والتميز في املستقبل».
  وقد قامت «X ـ ســــايت» من 
إلكترونيات الغامن مؤخرا بافتتاح 
هذا املعرض في صحاري مول 
لتعزيــــز تواجدها فــــي منطقة 
اجلهراء وتوفير جتربة تسوق 
مثالية للعمالء عبر تقدمي أرقى 
مستوى من اخلدمات التي جتعل 
من هذه التجربة مثاال حيا للقيمة 

العالية والراحة املطلقة. 

 مع التزايد املستمر لعدد مشتركيها، أعلنت شركة االتصاالت الكويتية 
«ڤيڤا» عــــن افتتاح فرعها الثامن اجلديد في مجمع ٣٦٠ خالل أيام عيد 
األضحى املبارك، لينضم إلى شبكة فروعها املنتشرة في الكويت بهدف 
تغطية جميع املناطق السكنية.وبهذه املناسبة، أشار الرئيس التنفيذي 
للشركة م.جنيب العوضي الى ان «ڤيڤا» ومن خالل فرعها اجلديد تهدف 
إلى توفير الراحة لعمالئها وإلرضاء حاجاتهم ومتطلباتهم، مضيفا ان 
هذه اخلطوة من شأنها أن تقرب املسافات بني الشركة وعمالئها واجلمهور 
ومحبي «ڤيڤا» لتكون قريبة منهم حيثما وجدوا، مما يسمح لهم بإنهاء 

معامالتهم بسهولة ويسر، والتعرف على كل جديد لدى «ڤيڤا».
  واضاف ان «زيادة قاعدة العمالء حتتم علينا تعزيز شبكة فروعنا 
مبا يتالءم مع هذه الزيادة، لنقدم أفضل اخلدمات واملنتجات وفق أحدث 
وأفضل املعايير في عالم االتصاالت»، الفتا الى انه: «إلى جانب خدمات 
الفروع، فإن مركز خدمة عمالء «ڤيڤا» على رقم ١٠٢ على أهبة االستعداد 
على مدى ٢٤ ســــاعة في كل أيام األسبوع وحتى أيام العطل الرسمية، 

لتوفير خدمة مميزة لعمالئنا الكرام». 

ـ  الشـــركة املصرية   طالبت 
الكويتية للتنمية واالستثمار التي 
متتلك مشروع أرض العياط على 
مساحة ٢٦ ألف فدان في محافظة 
٦ أكتوبـــر، احلكومـــة املصرية 
باإلسراع في البت في قرار حتويل 
الزراعي  األرض من االستخدام 

إلى االستخدام العمراني.
املنتدب  العضـــو    وأوضـــح 
للشركة وعضو مجلس الشعب 
املصري أحمد عبدالسالم قورة في 
حوار مع برنامج «٤٨ ساعة» على 
قناة احملور الفضائية املصرية، أن 
الشركة قدمت كل ما هو مطلوب 

منها للجهات املختصة ومستعدة لدفع حقوق الدولة 
لتحويل نشـــاط األرض في حال قررت احلكومة 

ذلك.
  وأضاف أن الشركة املصرية ـ الكويتية والتي 
يساهم اجلانب الكويتي في رأسمالها بنسبة تزيد 
على ٧٠٪ عبر شركات املجموعة الدولية للمشاريع 
القابضة وشركة منا القابضة وأطراف وجهات أخرى 
تباحثت مؤخرا مع الدولة بشـــأن قبولها ملطالب 
احلكومة املصرية بشأن حتويل نشاط األرض من 

االستخدام الزراعي إلى االستخدام العمراني.
  وشدد على أن الشركة أبدت استعدادها لتنفيذ 
رغبـــات احلكومة املصرية فيمـــا يتعلق باألرض 
ووفق املصلحة العامـــة ومصلحة الطرفني ومبا 
يتوافق مع خطط الدولة الرامية إلنشـــاء ٥ مدن 
مليونية جديدة من بينها مدينة في املنطقة التي 

تقع فيها ارض الشركة.
  وجدد عبدالســـالم التأكيد على أن ما أثير من 
شـــائعات غير صحيحة عن الشركة ومسؤوليها 
من أطراف بقصد أو من دون قصد ال يســـتند إلى 
املنطق، خصوصا ان املوقف القانوني للشـــركة 
سليم ويستند إلى عقود ملكية وقوانني وإجراءات 

وموافقات من مختلف اجلهات ذات الصلة.
  وأعرب عن ثقته في حرص احلكومة املصرية 

على االســـتمرار في تشـــجيع 
االستثمارات األجنبية والعربية 
وحمايتها من محاوالت اإلضرار 
بها مـــن قبل البعـــض لدوافع 
شـــخصية وذاتية ال تنظر إلى 

املصلحة العليا للبالد.
  وبخصوص ما يروج من قبل 
البعض بشأن عدم التزام الشركة 
باستصالح األرض وزراعتها أكد 
عبدالسالم ان الشركة وبشهادة 
اجلهـــات احلكوميـــة وعدد من 
اللجان البرملانية املستقلة أثبتت 
جديتها، وقال: «نظرا لتأخر إجناز 
هويس العياط وتوفير املياه من 
قبل وزارة الري لالستصالح والزراعة قامت الشركة 
وعلى نفقتها اخلاصة بإنفاق نحو ٥٠٠ مليون جنيه 
في إنشاء محطات رفع وشبكة ري ومنشآت وخزانات 
مياه ضخمة وقامت بأعمال البنية التحتية لنحو 
١٠ آالف فدان واســـتغالل ما أتاحته لها الدولة من 
مياه الستصالح نحو ٥ آالف فدان منها بل وزراعة 
نحو ٣ آالف فدان وإنشاء مزرعة جتريبية الختبار 
أنواع احملاصيل املناسبة لها وفق دراسات علمية 

بالتعاون مع جهات محلية ودولية».
  وشدد على أن الشركة تأسست واشترت األرض 
قبـــل دخوله مجلس الشـــعب املصري عام ٢٠٠٥ 
حيث تأسست الشركة عام ١٩٩٩ ويبلغ رأسمالها 
املصرح به ٣٫٨ مليارات جنيه واملصدر واملدفوع ٣٨٠ 
مليون جنيه وفي إطار سياسات الدولة لتشجيع 
استصالح األراضي اشـــترت الشركة األرض من 
احلكومة املصرية وسددت كامل الثمن سنة ٢٠٠٢ 
باألســـعار التي تبيع بها هيئة التنمية الزراعية 
لسنوات وبنفس االشتراطات العامة للهيئة، كما 
حصلت علـــى موافقة كل اجلهات املختصة وبناء 
علـــى ذلك صدر قرار رئيـــس اجلمهورية رقم ١٤ 
لسنة ٢٠٠٤، بشأن ملكية الشركة لألرض ومعاملة 
املستثمرين العرب في هذا املشروع نفس املعاملة 

املقررة للمصريني. 

 ١٣٫٨٩ مليون دينار أرباح «أجيليتي» في الربع الثالث
 علنت شركة أجيليتي امس عن 
نتائجها املالية للربع الثالث لعام 
٢٠١٠ حيث حققت الشركة صافي 
أرباح بقيمة ١٣٫٨٩ مليون دينار، 
بواقع ١٣٫٧٩ فلسا للسهم الواحد أي 
بانخفاض ٢٣٫٢٠٪ و٢٣٫٢٢٪ على 
التوالي عن الربع الثاني من العام 
احلالي، وبلغت إيرادات الشركة 
٤٠٥٫٨٧ ماليني دينار للربع الثالث 
من عام ٢٠١٠ أي بانخفاض نسبته 
٥٫١٩٪ مقارنــــة بالربع الثاني من 
٢٠١٠. وأوضحت الشركة في بيان 
صحافي أن هذا االنخفاض املتوقع 
في األربــــاح والعائدات يعود إلى 
التي تواجه الشــــركة  التحديات 
فيمــــا يختص بأعمــــال اخلدمات 
احلكومية والدفاع حيث قلت هذه 
األعمال بسبب انتهاء بعض العقود 
احلكومية الكبرى، فيما ال تستطيع 
الشــــركة إحاللها بعقود جديدة 
نتيجة القضية القانونية القائمة 
مع احلكومة األميركية، مشيرة الى 
أن النمو اإليجابي ألعمال أجيليتي 
للخدمــــات اللوجســــتية العاملية 
املتكاملة، الذراع التجارية ألجيليتي 

قد عوض من هذا التراجع.
  وبهذه املناســــبة، قال رئيس 
مجلس اإلدارة والعضو املنتدب 
بشــــركة أجيليتي طارق سلطان: 
«يعــــد عــــام ٢٠١٠ مبثابة مرحلة 
انتقالية ألجيليتي، فقد عملنا فيه 
على إعادة توجيه أولوياتنا للتركيز 
على األعمال التجارية، باإلضافة إلى 
اتخاذ خطوات لتقومي حجم األعمال 
بهدف خفض التكاليف وحتسني 
األداء، فيمــــا نبني علــــى ركائز 

أجيليتي املتميزة والقوية».
  وأضاف: «على الرغم من أننا 
نتوقع اســــتمرار التحديات التي 
تواجه الشركة حتى منتصف عام 
٢٠١١، إال أننا نؤمن بأنه مع التزامنا 
بالنظام املوضوع ستعود أجيليتي 
أقوى مما كانت عليه، وبقدر أكبر 

من املرونة».

انــــه: «بالرغم من    وأوضــــح 
التي واجهت أجيليتي  التحديات 
هذا العــــام، فقد كنــــا على أهبة 
االستعداد للتصدي لها من خالل 
الهيكلة واألهداف املالية،  تعديل 
ووضع عدد من اإلجراءات للتكيف 
مع املتغيرات فــــي مجال عملنا، 
كما عملنــــا على أن يكون هيكلنا 
الداخلي أكثر كفاءة ومرونة، ونحن 
ملتزمون باملضي في استراتيجيتنا 
التي تعمل على منو العائدات من 
العمليات، واإلســــراع في حتقيق 
العائــــد على االســــتثمار، وإدارة 
املــــال العامل  التكاليــــف ورأس 
بحكمة وتعظيم العائد على األصول 

التشغيلية األساسية».
انه: «ســــتقوم  الــــى    ولفــــت 
أجيليتي للخدمات اللوجســــتية 
العاملية املتكاملة -الذراع التجارية 
ألجيليتي- بقيادة الشركة نحو 
النمو في عام ٢٠١١ وما بعده، فيما 
مييزنا عن منافســــينا معرفتنا 
التامة وخبرتنا باألسواق الناشئة 
وتواجدنا الفعال بها. وهي أيضا 
حيث يرى العديد من عمالئنا فرصا 

كبيرة لنمو أعمالهم». 
  وقد حققت «أجيليتي» للخدمات 
اللوجســــتية العامليــــة املتكاملة 
زيادة في نســــبة اإليرادات تقدر 
بـ ٢٦٪ فــــي الربع الثالث من عام 

٢٠١٠ وذلك مقارنة بالفترة نفسها 
من عام ٢٠٠٩ حيث أثر االنتعاش 
االقتصــــادي إيجابا علــــى زيادة 
الطلب على اخلدمات اللوجستية 
فضال عن اســــتمرارية أجيليتي 
للخدمــــات اللوجســــتية العاملية 
املتكاملة بتطبيق استراتيجيتها 
التي تهدف إلى الفوز بعمالء جدد 
عامليا، وتطوير شــــبكة األعمال، 
وزيادة اإلنتاجية من خالل التحول 
التكنولوجي وإدارة التكاليف والنقد 

بإحكام. 
  وتتميز أجيليتــــي للخدمات 
اللوجســــتية العامليــــة املتكاملة 
(GIL) بالريــــادة فــــي األســــواق 
الناشــــئة باإلضافة إلى شبكتها 

العامليــــة وقدراتهــــا املتخصصة 
في مجاالت اخلدمات اللوجستية 
للمشاريع واخلدمات اللوجستية 
للمعارض واألنشطة باإلضافة إلى 
اخلدمات اللوجستية للكيماويات 
مع التزامها الدائم بتقدمي اخلدمات 
الشــــخصية لعمالئها. وتراجعت 
أعمال أجيليتي للخدمات احلكومية 
والدفاع (DGS) بســــبب القضية 
القانونية مع احلكومة األميركية، 
باإلضافة إلى االنسحاب التدريجي 
للقوات األميركية من العراق. وتقوم 
أجيليتي حاليا بالتركيز على الوفاء 
بجميع التزاماتها التي تقع حتت 
بنود عقودها احلالية مع احلكومة 
األميركية، والتي سينتهي معظمها 

بنهاية العام احلالي.
  وبقيت إيرادات مجموعة شركات 
أجيليتي للبنية التحتية على نفس 
مستويات إيراداتها للربع الثاني 
من عام ٢٠١٠ تقريبا، إال أنها شهدت 
زيادة مقدارها ٧٪ عن الفترة نفسها 
من العام املاضي، واجلدير بالذكر أن 
مجموعة شركات أجيليتي للبنية 
التحتية قد حققت منوا ملحوظا في 
أعمالها على مدار السنوات العديدة 

املاضية. 

  نتائج الربع الثالث من عام ٢٠١٠

   > سجلت أجيليتي إيرادات 

بقيمة ٤٠٥٫٨٧ ماليني دينار في 
الربـــع الثالث من عام ٢٠١٠، أي 
بانخفاض نسبته ٥٫١٩٪ مقارنة 

بالربع الثاني من نفس العام. 
  - سجلت أجيليتي للخدمات 
اللوجســـتية العاملية املتكاملة 
إيرادات بقيمـــة ٣١٠٫٧٠ ماليني 
دينار أي بزيـــادة ٢٦٪ مقارنة 
بالربع الثالث من العام املاضي، 
وستقوم أجيليتي باالستمرار في 
مقارنة نتائجها املالية للقطاع 
التجاري بنتائج نفس الفترة من 
العام السابق له وذلك للتأثيرات 

املوسمية.
   >شهدت إيرادات أجيليتي 
للخدمـــات احلكوميـــة والدفاع 
انخفاضا نسبته ٢٦٫٤٪ مقارنة 
بالربع الثاني من عام ٢٠١٠ لتصل 

إلى ٩٢٫٤٠ مليون دينار. 
   > ساهمت مجموعة شركات 
أجيليتي للبنية التحتية مبقدار 
٢٠مليـــون دينار مـــن مجموع 
اإليرادات أي بقيمة متســـاوية 
تقريبا مـــع الربـــع الثاني من 
العام نفسه، واجلدير بالذكر أن 
أجيليتي العقارية والتي تعتبر 
أكبـــر القطاعات حتت مجموعة 
شركات البنية التحتية قد حققت 
إيرادات بقيمة ٨٫١٦ ماليني دينار 
للربع الثالث لعام ٢٠١٠ أي بزيادة 
قدرها ٢٦٪ مقارنة بالربع الثاني 

من عام ٢٠١٠. 
   > بلغت االرباح التشغيلية 
١٥ مليون دينار في الربع الثالث 
من ٢٠١٠ بانخفاض ٢٧٫٣٣٪ عن 

الربع الثاني من ٢٠١٠.
الربـــح     > بلـــغ صافـــي 
١٣٫٨٩مليـــون دينـــار في الربع 
الثالث مـــن عام ٢٠١٠ مقارنة بـ 
١٨٫٠٩ مليون دينار للربع الثاني 
من العام نفسه أي بربحية سهم 
١٣٫٧٩ فلسا لهذا الربع مقارنة بـ 
١٧٫٩٦ فلسا في الربع الثاني من 

العام احلالي. 

 كتب: المحرر المصرفي
  بعد إعالن جميع البنوك الكويتية التســــعة نتائجها لفترة التسعة أشهر األولى من 
العــــام احلالي، بات من املمكــــن القول ان القطاع املصرفي قد خطــــا خطوة كبيرة نحو 
التعافي. إذ باســــتثناء تراجع أرباح بنك واحد، شهدت البنوك الثمانية األخرى قفزة في 
أرباحها. لكن بالنظر إلى هذه األرباح، يتأكد مرة أخرى أن بنك الكويت الوطني قد كرس 

نفسه خارج املعادلة.
  وقد ارتفعت األرباح اإلجمالية للقطاع املصرفي الكويتي خالل األشهر التسعة األولى 
من العام احلالي بنحو ٢٩٫٧٪ مقارنة مع الفترة نفســــها من العام املاضي، لتبلغ ٤٢٨٫٤ 
مليون دينار، شــــكلت أرباح الوطني مجــــددا نحو ٥٣٪ منها، ليحافظ على أعلى ربحية 
بني جميع البنوك الكويتية بأرباح بلغت ٢٢٤٫٥ مليون دينار، وبنسبة منو بلغت ١١٫٤٪. 
وجاء في املركــــز الثاني بيت التمويل الكويتي بأرباح بلغــــت ٩٧٫٣ مليون دينار، رغم 
تراجعها بنحو ٨٫٥٪ مقارنة مع األشــــهر التســــعة األولى من العام املاضي. تبعه البنك 
األهلــــي الكويتي الذي حافظ على موقعه كثالث أكثر البنوك ربحية، بأرباح بلغت ٤١٫٥ 

مليون دينار. 
  وفيما قد تكون نسبة النمو املسجلة في األشهر التسعة األولى من العام احلالي مضللة 
إلى حد كبير بسبب تكبد أربعة بنوك خسائر في الفترة نفسها من العام املاضي وعودتها 
إلــــى الربحية هذا العام، من املفيد النظر إلى حجــــم الزيادة في أرباح القطاع املصرفي، 
والتي بلغت ٩٨ مليون دينار. وهنا أيضا، جاء البنك الوطني في املرتبة األولى بني جميع 
البنوك الكويتية كأكبر زيادة في األرباح، إذ زادت أرباحه مبقدار ٢٣ مليون دينار. تبعه 
البنــــك التجاري مبقدار ٢٢ مليون دينار ثم بنك بوبيــــان مبقدار ٢١٫٧ مليون دينار بعد 
عودتهما إلى الربحية هذا العام. فيما تراجعت أرباح بنكني بني البنوك الكويتية التسعة، 

هما بنك برقان مبقدار ١٦٫٥ مليون دينار، وبيتك مبقدار ٩ ماليني دينار.
  وبانتظار ما ســــتؤول إليه األمور في الربع األخير من العام احلالي، ميكن القول ان 
الربع الثالث قد شكل بداية ملموسة النتعاش القطاع املصرفي مع تسجيل جميع البنوك 
الكويتية أرباحا خالله، وهو ما يصب نهاية في خدمة االقتصاد الوطني. وبقدر ما تبعث 
هذه النتائج على التفاؤل، بقدر ما تكرس معادلة باتت ثابتة، أال وهي أن البنك الوطني 
هو خارج املعادلة املصرفية احمللية، بأرباح تتجاوز بثالثة أضعاف أرباح أقرب منافس 
له خالل الربع الثالث، ومبعدل منو ثابت فوق الـ ١٠٪ يتوقع أن يستمر في الربع األخير 

من العام.  

 طارق السلطان

 م.جنيب العوضي

 جانب من الكرنڤال

 «التجاري» يكافئ موظفيه 
  بإضافة يوم  إلى رصيد إجازاتهم

 مبناسبة اقتراب موعد سحب مليونير 
الدانة، نصح بنــــك اخلليج عمالءه بإبقاء 
املبالغ املودعة في حسابهم لزيادة فرص 
الفوز في سحب مليونير الدانة املقبل. واكد 
البنك فــــي بيان صحافي انه يواصل منح 
املزيد من فرص الفــــوز لعمالء الدانة من 
خالل السحوبات األسبوعية التي يتطلعون 
اليها، حيث يطلب منهم االحتفاظ بأرصدتهم 
أطول فترة ممكنة لزيادة فرصهم في الفوز.

وشجع بنك اخلليج اجلميع في الكويت على 
االحتفاظ بأرصدتهم لزيادة فرص فوزهم 

بسحب «مليونير الدانة». 
  اجلدير بالذكر انه لدخول سحوبات الدانة 
األسبوعية، يتعني على العمالء االحتفاظ 
باحلد األدنى للرصيد في حساب الدانة وهو 

٢٠٠ دينار وال مينح حساب الدانة عمالءه 
فقط فرصا متعددة للفوز، بل يشــــجعهم 
أيضا على االدخار، وتتزايد فرصهم للفوز 
كلما ازداد املبلغ املودع وطالت فترة بقائه 
في احلساب. ويتيح حساب الدانة، للعميل 
امكانية ايداع األموال بواسطة أوامر الدفع 
الثابتة لتوفيرها في حســــاب الدانة، كما 
يستطيع ايداعها باستخدام أجهزة الصراف 
اآللي، أو االنترنت أو عبر اخلدمة املصرفية 

الهاتفية والفروع. 

 «الخليج» يشجع عمالءه على االحتفاظ 
بأرصدتهم للفوز بـ «مليونير الدانة»

 أحمد عبدالسالم
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 األرقام في الجدول أعاله مقربة 

 «الوطني» خارج المعادلة باستحواذه 
  على ٥٣٪  من أرباح قطاع البنوك في ٩ أشهر
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 األهلي  الوطني  بيتك  األهلي  التجاري  الدولي  الخليج  بوبيان  برقان 

المتحد 

 أرباح البنوك في الـ ٩ أشهر من ٢٠١٠ مقارنة بنفس الفترة من ٢٠٠٩ 


