
أوض��ح��ت ال��ش��رك��ة ال��ك��وي��ت��ي��ة للتمويل 
واالستثمار )كفيك( في تقريرها لشهر نوفمبر 
2018 ع��ن األس���واق امل��ال��ي��ة، وال���ذي يسلّط 
الضوء على أداء أسواق املال العاملية الرئيسية 
باإلضافة لألسواق اخلليجية مع حتليل ألداء 
السوق وارتباطه بأهم املجريات واألح��داث 

االقتصادية املؤثرة.
األسواق العاملية

شهدت أسواق األسهم العاملية ارتفاعاً  خالل 
شهر نوفمبرحيث ارتفع مؤشر  MSCI لألسهم 
العاملية بنسبة + ٪0.96. وفي األسواق املتقدمة، 
كان مؤشر Nikkei 225  هو األفضل أداًء يليه 
مؤشر S&P 500. في الواليات املتحدة األمريكية، 
حيث ارتفع مؤشر S&P  500 بنسبة 1.79+ ٪ 
وكان رد فعل املستثمرين إيجابياً جتاه تصريح 
رئيس مجلس اإلحتياطي الفدرالي، الذي بدوره 
أوض��ح أن أسعار الفائدة في الوقت احلالي 
حتت املنطقة احملايدة، والتي تشير بالتالي إلى 
اتباع نهج أكثر ح��ذراً في رفع أسعار الفائدة 
لعام 2019. وج��اءت املراجعة األولية للناجت 
احمللي اإلجمالي األمريكي في الربع الثالث 
كما هو متوقع ومتوافقاً مع ال��ق��راءة األولية 
بنسبة + ٪3.5. في اململكة املتحدة ، انخفض 
مؤشر FTSE 100 بنسبة ٪2.07-، مما أشعر 
املستثمرين بالقلق بسبب عدم التوصل إلتفاق 
على مسودة خروج البالد من اإلحتاد األوروبي. 
وأش��ارت التوقعات إل��ى سيناريو أس��وأ وهو 
انكماش اإلقتصاد البريطاني بنسبة 8-٪ خالل 
ع��ام، وانخفاض اجلنيه اإلسترليني بنسبة 
٪25- وكذلك انخفاض أسعار العقارات مبقدار 

الثلث من األسعار احلالية.
 DAXوفي منطقة اليورو، انخفض مؤشر 
األملاني بنسبة ٪1.66 ، حيث انخفض مؤشر 
مناخ األعمال مبعهد IFO  إلى 102 في نوفمبر، 
وهي أقل من القراءة املعدلة لشهر أكتوبر عند 
102.9. وجاء هذا اإلنخفاض الشهري للمرة 

الثالثة على التوالي خلفض الشركات األملانية 
توقعاتها املستقبلية وذل���ك بسبب ضعف 
النمو ال��ع��امل��ي. أم��ا ف��ي ال��ص��ن، فقد انخفض 
م��ؤش��ر شانغهاي بنسبة ٪0.56- نتيجة 
ضعف األس���واق العاملية وامل��خ��اوف احمليطة 
بتصعيد احلرب التجارية بن الواليات املتحدة 
 Nikkei والصن. وفي اليابان، ارتفع مؤشر
225 بنسبة ٪1.96 مع منو إنتاج املصانع 
اليابانية بوتيرة أكبر خالل شهر أكتوبر منذ 
ع��ام 2015 ، حيث انتعش من اإلنخفاض في 
الشهر السابق بسبب الكوارث الطبيعية. أما 
بالنسبة للسلع األساسية ، واجهت أسعار 
النفط واح��دة من أسوأ انخفاضاتها خالل عقد 
م��ن ال��زم��ن، حيث ت��راج��ع خ��ام غ��رب تكساس 

بنسبة ٪22.17- ليغلق عند مستوى 50.9 
دوالر للبرميل، وانخفض خ��ام برنت بنسبة  
%20.78- ليغلق عند 59.5 دوالر للبرميل. 
كما ارتفعت أسعار الذهب بنسبة ٪0.64 لتغلق 
عند 1،222.5 دوالر لألونصة لضعف الدوالر 
نتيجة للمخاوف احمليطة بخروج بريطانيا من 

اإلحتاد األوروبي.
اإلقتصاد اخلليجي

تراجع عجز امل��وازن��ة في اململكة العربية 
السعودية ف��ي ال��رب��ع الثالث على ال��رغ��م من 
ارتفاع معدل اإلنفاق، حيث استفادت اململكة من 
حتسن أسعار النفط ومن الزيادة الكبيرة من 
اإليرادات الغير النفطية. وبلغ عجز اململكة ملدة 

9 أشهر 49 مليار ريال سعودي )13.1 مليار 
دوالر(، مقارنة ب� 121 مليار ري��ال سعودي 
)32.3 دوالراً( في العام املاضي، وذل��ك وفقاً 
لبيان ص��ادر عن وزارة املالية. وفي الكويت، 
رف��ع بنك الكويت امل��رك��زي سقف اإلق��ت��راض 
اإلستهالكي لكل مستهلك إلى 25 ضعف راتبه 
الشهري ، بحد أقصى 25،000 دينار كويتي 
للقروض االستهالكية و 95،000 دينار كويتي 
للقروض العقارية وف��ق ض��واب��ط وش��روط 
بحيث ال ت��ت��ج��اوزاألق��س��اط ال��ش��ه��ري��ة 40٪ 
من دخ��ل املقترضن ل��ألف��راد العاملن و 30٪ 
للمقترضن املتقاعدين. أما في اإلم���ارات، فقد 
وافق مجلس الوزراء على نظام تأشيرة طويلة 
األج��ل للمستثمرين ورج��ال األعمال واملواهب 

املتخصصة والباحثن في حالة استيفاء املرشح 
املؤهل للمعايير، كما ق��ررت احلكومة إص��دار 
تأشيرة قابلة للتجديد ملدة 5-10 سنوات حسب 
احلالة. وفي قطر، توقع صندوق النقد الدولي 
أن يرتفع الناجت احمللي االجمالي بنسبة 3% 
في العام القادم وأن يستقر مبعدل سنوي يبلغ 
%2.7 من عام 2020 حتى عام 2023 بسبب 
تأثير ص��ادرات الغاز واستضافة كأس العالم 
2022. أم��ا في عمان، فمن املتوقع أن ينمو 
اإلقتصاد الُعماني بنسبة ٪5 في عام 2019، 
وف��ق��اً  لتقرير غرفة جت��ارة وصناعة ُعمان ، 
حيث بدأت البالد تتعافى تدريجياً من التباطؤ 
اإلقتصادي ال��ذي أح��اط بها. وف��ي البحرين ، 
بدأت البالد في الدفع نحو التقشف في سعيها 

للحد من ضغوط العجز املالي وتأمن املساعدات 
املالية من دول اخلليج املجاورة.
األسهم اخلليجية

انخفض مؤشر  MSCIلدول مجلس التعاون 
اخلليجي بنسبة ٪1.89-، وك��ان مؤشر سوق 
دبي املالي األس��وء. كما انخفض مؤشر التداول 
السعودي بنسبة ٪2.48. حيث انخفض مؤشر 
قطاع إنتاج األغذية بنسبة 5.36- ٪، و قطاع 
ال��رع��اي��ة الصحية 5.32- ٪ و قطاع اإلع��الم 
5.20-. أم��ا في الكويت، ارتفع مؤشر األسهم 
الكويتية بنسبة ٪1.33 بسبب ارتفاع قطاع 
االتصاالت بواقع + ٪3.41 يليه قطاع اخلدمات 
املالية + ٪2.13 و قطاع النفط والغاز بنسبة 
٪1.42. وفي اإلمارات العربية املتحدة، انخفض 
مؤشر سوق دبي املالي بنسبة ٪4.16- ، وجاء 
األداء السلبي من قطاع  التأمن بنسبة 15.25٪-، 
وق��ط��اع اإلستثمار واخل��دم��ات املالية بنسبة 
٪13.64-، وقطاع العقار بنسبة ٪8.37-. وفي 
أبوظبي، انخفض مؤشر سوق أبوظبي لألوراق 
املالية بنسبة ٪2.69، ويأتي سبب اإلنخفاض من 
قطاع الطاقة ٪12.55-، و قطاع اخلدمات املالية 
واإلستثمار بنسبة ٪9.89-، و قطاع العقار 
بنسبة ٪7.75-. حيث واصل قطاع العقار نزوله 
منذ بداية العام ليصل إلى نسبة ٪39.86- في 
دبي و- ٪26.92 في أبو ظبي حتى اآلن. وارتفع 
مؤشر سوق قطر المالي بنسبة ٪1.84 حیث 
ارتفع قطاع العقار بنسبة ٪10.40، يليه قطاع 
اإلتصاالت + ٪9.23 وقطاع البنوك والخدمات 
المالیة بنسبة + ٪1.96. أم��ا ف��ي ع��م��ان، فقد 
انخفض مؤشر MSM 30 بنسبة ٪0.25- مع 
انخفاض في قطاع  الصناعات ٪1.57- وقطاع 
اخلدمات ٪1.52- ، وقطاع اخلدمات املصرفية 
٪0.51-. وفي البحرين، ارتفع مؤشر بورصة 
البحرين بنسبة + ٪1.07 مع مكاسب في قطاع  
اخل��دم��ات بنسبة ٪1.67، وقطاع الصناعات 

بنسبة 1.67٪.

1.33 باملئة قطاع االتصاالت يدفع مؤشر األسهم الكويتية إلى االرتفاع بنسبة 

25 ضعف الراتب الشهري »كفيك«: »املركزي« رفع سقف اإلقتراض اإلستهالكي إلى 

شارك في معرض »الكويت في مصر« في دورته الـ11

2018 23.8 مليون دينار إجمالي القروض واملنح خالل نوفمبر  »االئتمان«: 
ق��ال بنك االئتمان الكويتي امس  
السبت إن إجمالي القروض العقارية 
وق��روض امل��رأة واملنح املقدمة خالل 
شهر نوفمبر املاضي بلغ نحو 8ر23 
مليون دينار كويتي )نحو 78 مليون 

دوالر أمريكي(.
وأض��اف البنك في بيان صحفي 
أن إجمالي قروض احملفظة العقارية 
خ��الل الشهر ذات��ه بلغ 5ر119 ألف 
دينار )نحو 393 ألف دوالر( مبينا 
أن القروض املمنوحة لبناء قسائم 
خاصة بلغت 54ر1 مليون دينار 

)نحو 5 مليون دوالر(.
وذكر أنه لبناء القسائم احلكومية 
مت صرف حوالي 8ر14 مليون دينار 
)نحو 6ر48 مليون دوالر( ولقروض 
شراء بيوت حوالي 4ر4 مليون دينار 

)نحو 4ر14 مليون دوالر(.
وبن البنك أنه مت صرف حوالي 
159 أل��ف دي��ن��ار )ن��ح��و 522 ألف 
دوالر( لتوسعة وت��رم��ي��م السكن 
اخلاص و975 ألف دينار )نحو 2ر3 
مليون دوالر( لتوسعة وترميم بيوت 

حكومية.
وأش��ار إلى أن اجمالي منح ذوي 
االح��ت��ي��اج��ات اخل��اص��ة بلغ 85ر1 
مليون دينار )نحو 6 مليون دوالر( 
موضحا أنه صرف حوالي 80 ألف 

دينار )نحو 263 ألف دوالر( لقروض 
التوسعة والترميم. 

وف���ي س��ي��اق اخ���ر ان��ط��ل��ق��ت في 
العاصمة املصرية القاهرة أعمال 
م��ع��رض “الكويت ف��ي  مصر” في 
دورته احلادية عشرة، مبشاركة عدد 
كبير من مؤسسات وهيئات القطاع 
احلكومي ، من بينها بنك االئتمان 

الكويتي. 

ي��ق��ام امل��ع��رض ب��رع��اي��ة رئيس 
ال��وزراء املصري مصطفى مدبولي، 
و بحضور املستشار ع��ادل السريع 
القائم بأعمال سفارة دول��ة الكويت 
و بعض أعضاء من السفارة  بفندق 
“ريتز كارلتون” بالقاهرة، مبشاركة 
ال��ع��دي��د م��ن م��ؤس��س��ات القطاعن 
العام واخل��اص، وعدد من الشركات 

الكويتية واملصرية. 

وقالت الناطقة باسم بنك االئتمان 
الكويتي حباري اخلشتي: إن البنك  
يحرص على التواجد في املعرض 
بجناح متكامل، يعرض فيه خبرته 
املمتدة على م��دى أكثر م��ن خمسة 
ع��ق��ود ف��ي م��ج��ال ت��وف��ي��ر التمويل 
العقاري للمواطنن واملساهمة في 
حل املشكلة االسكانية أمام ضيوف 
املعرض ورواده من األفراد وممثلي 

املؤسسات املختلفة. 
وأوضحت اخلشتي في تصريح 
صحافي أن أهمية املعرض  تكمن في 
تردد عدد كبير من املواطنن الكويتين 
على مصر للدراسة أو السياحة، ومن 
املهم أن يتعرف هؤالء على اخلدمات 
التي يقدمها البنك وأن��واع القروض 
املختلفة التي ميكنهم احلصول عليها، 
ال سيما ق���رض ال����زواج وال��ق��رض 
االسكاني، والوقوف على الشروط 
واملستندات املطلوبة لالستفادة منها، 
كما يوفر املعرض منصة لعرض هذه 

اخلدمات وتسليط الضوء عليها. 
وأش���ارت ال��ى أن املعرض منصة 
مهمة للتواصل مع املتواجدين في 
مصر ، وي��ش��ارك ف��ي امل��ع��رض أكثر 
من 80 جهة كويتية ومصرية متثل 
ال����وزارات وامل��ؤس��س��ات احلكومية 

والشركات الكويتية املصرية. 
ي��ذك��ر أن امل��ع��رض ي��ق��ام سنويا 
بحضور ممثلي عدد كبير من اجلهات 
احلكومية وجمعيات النفع العام 
وشركات القطاع اخلاص في البلدين، 
وي��أت��ي ضمن اجل��ه��ود امل��ب��ذول��ة في 
البلدين لدعم وتعزيز التعاون بن 
الكويت وجمهورية مصر العربية 
وال��ت��أك��ي��د ع��ل��ى ع��م��ق ال���رواب���ط 

والعالقات بن الشعبن.  

نائب مدير عام بنك االئتمان يكرم د. درية شرف الدين

مخاوف من تصعيد احلرب التجارية

»األهلي املتحد« يعلن عن 
انضمام 26 فائزا لقائمة الرابحني 

بجوائز »احلصاد اإلسالمي« 

اخلرافي  يستعرض اخلطط املستقبلية لعمليات الشركة بالسوق السودانية

البشير: جناح »زين« ميثل منوذجًا للمستثمرين 
الراغبني في االستثمار بالسودان 

استقبل فخامة رئ��ي��س جمهورية 
السودان سعادة املشير عمر حسن أحمد 
البشير باخلرطوم نائب رئيس مجلس 
اإلدارة والرئيس التنفيذي ملجموعة 
زين بدر ناصر اخلرافي بحضور الفريق 
ط��ي��ار ال��ف��احت ع���روة العضو املنتدب 

والرئيس التنفيذي لزين السودان. 
وذك����رت مجموعة زي���ن ف��ي بيان 
صحافي أن نائب رئيس مجلس اإلدارة 
والرئيس التنفيذي بدر اخلرافي أطلع 
فخامة الرئيس البشير على املشاريع 
وال��ن��ج��اح��ات ال��ت��ي حققتها مجموعة 
زي���ن، وش��رك��ة زي��ن ال��س��ودان، مثمنا 
الثقة العالية التي نالتها شركة زين 
م��ن ج��م��ه��ور امل��ش��ت��رك��ن ف��ي ال��س��وق 
السودانية، بفضل ما تقدمه من خدمات 

متطورة ومتميزة.
واس���ت���ع���رض اخل����راف����ي اخل��ط��ط 
املستقبلية التي تقوم مجموعة زين 
بتنفيذها ع��ل��ى م��س��ت��وى عملياتها 
التشغيلية، وال��ت��ي م��ن��ه��ا عمليات 
زي��ن ال��س��ودان، مقدما شكره حلكومة 
السودان ووزارة االتصاالت على سعيها 
وإصرارها الكبير على دعم هذا القطاع 

احليوي املهم.
وت��ط��رق اخل��راف��ي ف��ي ه��ذه ال��زي��ارة 
إل���ى ال��ت��ح��دي��ات ال��ت��ى ت��واج��ه شركة 
زي��ن ال��س��ودان، حيث أع��رب ع��ن أمله 

ف��ي التغلب عليها م��ن أج��ل مواصلة 
مسيرة التطور التي تقوم بها الشركة، 
وت��ق��دمي أف��ض��ل اخل��دم��ات املمكنة فى 
قطاع االتصاالت، متعهداً بأن تضطلع 
الشركة بحكم موقعها ال��ري��ادي فى 
سوق االتصاالت بدور كبير فى تنفيذ 
سياسة احلكومة السودانية الساعية 
الى استغالل االتصاالت خلدمة التنمية 
االقتصادية واالجتماعية عبر نشر 
التقنية احلديثة، مبا في ذل��ك وسائل 

ال��دف��ع اإلل��ك��ت��رون��ي ومت��ك��ن شباب 
السودان، وتشجيعهم للدخول فى عالم 

االبتكار وريادة األعمال.
وج���دد ب��در اخل��راف��ي ح��رص��ه على 
السير على نهج وال��ده املرحوم ناصر 
محمد عبد احملسن اخلرافي الذي عرف 

باهتمامه وحبه للسودان وشعبه.
م��ن جانبه أث��ن��ى فخامة الرئيس 
البشير على ال��ن��ج��اح��ات ال��ت��ي ظلت 
حتققها شركة زي��ن ال��س��ودان، والتي 

وصفها بأنه ال تخفى على عن، مشيدا 
خالل استقباله اخلرافي بدور الشركة 
الكبير ومساهمتها امللموسة في تطوير 
قطاع االت��ص��االت وتعزيزها للتنمية 

املجتمعية واالقتصادية.
 وأض���اف الرئيس البشير قائال “ 
احلكومة السودانية تنظر بعن الرضا 
لشركة زين السودان وتعتبرها منوذجاً 
مشجعاً للمستثمرين ال��ذي��ن لديهم 
الرغبة في االستثمار في السودان الغني 

مبوارده في مختلف املجاالت “.
وأوض���ح الرئيس البشير قائال “ 
أن وج���ود وجن���اح زي��ن ف��ي ال��س��ودان 
يساهم في دعم وتوطيد أُصر التكامل 
ب��ن األش��ق��اء ال��ع��رب واع����داً أن تعمل 
احلكومة السودانية على تذليل كافة 
العقبات التي تعترضها وذلك مبا يكفل 

استمرارية جناحها”.  
 وع��ب��ر ال��رئ��ي��س البشير ف��ي ختام 
الزيارة عن شكره لصاحب السمو أمير 
دول��ة الكويت الشيخ صباح األحمد 
اجل��اب��ر ال��ص��ب��اح، وشعبها الشقيق 
ل��دع��م��ه��م ال��الم��ح��دود ألش��ق��ائ��ه��م في 
ال��س��ودان، وق��ال “ دول��ة الكويت ظلت 
حريصة على ال��دوام على تقدم ورخاء 
جمهورية ال��س��ودان، ولديها مواقف 
ع��دي��دة مشرفة ل��ن ينساها ال��س��ودان 

وشعبه”.
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الرئيس عمر البشير ُمستقبالً اخلرافي في اخلرطوم

بنك الكويت املركزي 

على ضوء البرنامج واخلطط اإلستراتيجيه للمسؤلية املجتمعية

 الربيعان: »وفرة العقارية« تقيم
يومًا طبيًا ملوظفيها

على ض��وء برنامج وخطط شركة 
وفره العقارية اإلستراتيجية لرعاية 
املسؤلية املجتمعية وامل��ش��ارك��ة في 
كافة الفعاليات واألنشطة التي تخص 
املجتمع أق��ام��ت الشركة ي��وم��اً طبياً 
ب��ال��ت��ع��اون م��ع مركز”فيال ميديكا 
“الطبي حتت رعاية وحضور نائب 
الرئيس التنفيذي للخدمات املسانده 

فى الشركة محمد جاسم احلميضي. 
وق��ال مدير ال��ع��الق��ات العامة فى 
الشركة إبراهيم الربيعان أن الشركة 
ت��واص��ل تقدمي خدماتها املجتمعية 
م��ن خ��الل إق��ام��ة ال��ن��دوات وحمالت 
التبرع ب��ال��دم واألنشطة الرياضية  
ون��ش��اط ال��ي��وم الطبي ال���ذى يهدف 
لإلطمئنان على صحة موظفي الشركة 
وع��ام��ل��ي��ه��ا،ب��اإلض��اف��ة ال���ى الفحص 

الشامل الذي يتم فى مثل ذلك اليوم. 
وأضاف الربيعان فى بيان صحافي 
أن اليوم الطبي ال��ذي نظمته الشركة 
تضمن ع���دد م��ن اخل���دم���ات الطبية 
ال��ش��ام��ل��ة ف���ي ت��خ��ص��ص��ات اجل��ه��از 
الهضمي واألسنان واجللدية،موضحاً 
أن إق��ام��ة ال��ي��وم الطبي ميثل ع��ادة  
للشركة لإلطمئنان على موظفيها 
والكشف الطبي والفحص الشامل 
كأحد اخلدمات الطبية املتكاملة فى 

الشركة .
 وذك��ر الربيعان أن اخلدمه الطبية 
الشاملة ح��ازت علي تقدير مسؤلي 

الشركة،باإلضافة الي احلضور الكثيف 
م��ن امل��وظ��ف��ن وال����ذي ش��م��ل ع���دد من  
الشركات الزميلة مثل وفره لإلستثمار 
الدولي وشركة وفرة الكويتية ملقاوالت 
تنظيف املباني وامل��دن، مشيرا الي ان 
الشركة بصدد إقامة يوم خاص للتبرع 
بالدم بتاريخ 30 يناير القادم في مقر 
ها الرئيسي  بالتعاون مع بنك الدم 

الكويتي التابع لوزارة الصحة . 
 وذك��ر الربيعان أن الشركة  تقوم 
ب��ع��دد م��ن األن��ش��ط��ة املجتمعية ذات 
القيمة املضافة ، مشيرا الي أن أخر تلك 
األنشطة اإلع��الن عن إط��الق مسابقة 
وفره العقارية األولي لتصوير املباني 

وال��ت��ي ب��دات م��ن ت��اري��خ 20 نوفمبر 
امل��اض��ي وت��ن��ت��ه��ي ف��ي 20 ديسمبر 
اجل����اري ل��ت��ص��وي��ر ع���دد م��ن مباني 
الشركة،موضحا ا ن املسابقة متاحة 
لدخول املتسابقن من اجلنسن داخل 
الكويت ويحصل فيها الثالث مراكز 

االولي علي جوائز قيمة .
ولفت الي أن وفره العقارية تتبني 
دعم العديد والبرامج املجتمعية من 
خالل التزامها برعاية ودعم متطلبات 
املسؤلية املجتمعية، الف��ت��اً ال��ى أن 
الشركة تقدم العديد من أوج��ه الدعم 
املباشر والغير مباشر في ضوء التنمية 

والرعاية املجتمعية.

  محمد احلميضي مشاركا في اليوم الطبي

أجرى البنك األهلي املتحد في اخلامس من 
ديسمبر اجلاري السحب األسبوعي على جوائز 
احل��ص��اد اإلس��الم��ي، وه��و برنامج اجل��وائ��ز 
األول في الكويت املتوافق مع أحكام الشريعة 
اإلسالمية والذى يقدم أكبر قيمة جوائز ألكبر 
عدد من الفائزين، حيث يتيح لعمالء حساب 
احلصاد اإلسالمي  الدخول في السحب على 
26 جائزة أسبوعية تتكون من جائزة كبري 
بقيمة 25،000 دينار كويتي ، باإلضافة إلى 25 
جائزة قيمة كل منها 1000 دينار كويتي ، فضال 
عن 4 جوائز رب��ع سنوية بقيمة  250،000 
د.ك للرابح وال��ذى ميكنه حتقيق حلم العمر 
بالسفر أو الدراسة في اخلارج أو امتالك املنزل 

والسيارة التي  طاملا حلم بها.
وبهذه املناسبة أوضح البنك األهلي املتحد: 
“إننا بهذا السحب نضيف إلى قائمة الفائزين 
بجوائز احلصاد اإلسالمي 26 رابحا جديدا 
ليصل بذلك عدد العمالء الفائزين إلى أكثر من 

1300 فائز سنويا.  
وقد أسفر السحب األسبوعي على حصول 
ع��ب��د ال��رح��م��ن ح��س��ن س���رور ع��ل��ى اجل��ائ��زة 
األسبوعية الكبرى بقيمة 25،000 دينار 

كويتي.
باإلضافة إلى حصول 25 فائزا على  1000 
دينار كويتي  لكل راب��ح وه��م: أحمد رويشد 

العازمي، عمر ضياء العاسمي، منى حسن 
اإلبراهيم، علي عبدالله كمشاد، فجر نواف 
املطيري، ج��وزار محمد بنكوداواال، عبدالله 

مرزوق العدواني، متعب حشاش العنزي،  
ع��ب��دال��ل��ه ع��ل��ي امل��ط��ي��ري، م��ع��ص��وم��ة حسن 
بيغلوش، ن��ورة ف��الح العازمي، عبدالعزيز 
خالد الشايجي، إبراهيم خليل القالف، منيرة 
سالم القطان، هبة عبدالوهاب السيد، عمار 
عبدالباقي إسماعيل، عبدالرحمن عبداحلسن 
جوهري، محمد باقر غلوم، رباب جعفر ماجد، 
مرتينا حوران، حارث خلفان الضوياني، محمد 
محمد بوسمرة، أحمد حبيل أحمد، فاطمة حسن 

عاشور، و سلمان صالح احملميد.
وتتلخص شروط االستفادة من السحوبات 
على جوائز برنامج احل��اد اإلسالمي في فتح 
احلساب بقيمة 100 دينار كويتي، علماً بأن 
عمالء حساب احلصاد في الكويت والبحرين 
مؤهلن للمشاركة في سحوبات احلصاد على 

اجلوائز طبقا لشروط وأحكام البرنامج.
وأض��اف البنك: “ هناك العديد من فرص 
الفوز الكبرى ما زالت بانتظار عمالئنا احلالين 
وكل من يرغب بفتح حساب احلصاد اإلسالمي 
لدى البنك األهلي املتحد واملضاف إلى برنامج 
اجلوائز لالستفادة من فرص الفوز الكبرى التي 

يقدمها البنك األهلي املتحد.


