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»األولى للوقود« تغلق محطة الساملية لتطويرها بالكامل
أعلللللنللت الللشللركللة األولللللى للللللوقللودإغللاق 
مللحللطللة الللسللامللليللة الللواقللعللة علللللى الللدائللري 
الرابعلتطويرجميع املرافق وتوسيع اخلدمات 

املساندة ومستوى السامة والبيئة.
وستكون محطة الساملية الواقعةعلى 

الللدائللري الرابعاحملطة العشرونالتي يتم 
تطويرها. وقللد صلللّرح م.علللادل العوضي–
الرئيس التنفيذي في الشركة األولىسيتم 
تطوير محطة الساملية لتتطابق مللع أعلى 
املعايير املعتمدة من الشركة األولللى للوقود، 

كما سيتماضافة خدمات الى احملطة تشملسوق 
مركزي وخدمة غسيل السياراتوخدمة صيانة 
الللسلليللارات. بللاإلضللافللة الللى زيلللادة مستوى 
السامة عن طريق تركيب اجليل الثاني من 
نللظللام اسللتللرجللاع األبللخللرة  وتللزويللد احملطة 

باملعدات الصديقة للبيئة واإلضللاءة املوفرة 
للللللطللاقللة«. واضللللللاف« إن تللطللويللر محطة 
الللسللامللليللةهللي مللن ضللمللن اخللللطلللوات لتنفيذ 
إستراتيجيةالتطوير لكافة محطات األولللى 

وفقا ملا تسمح به اجلهات املعنية.

Sunday 22th July 2018 - 12 th year - Issue No.3235 األحد 9 ذو القعدة 1439 هل/ 22 يوليو  2018 - السنة  الثانية عشرة -   العدد 3235

في خطوة جديدة نحو التكامل مع أسواق املال 
والبورصات العاملية

ال������ب������ورص������ة ت����ن����ض����م إل�����ى 
البورصات  احتاد  عضوية 

األوروبية اآلسيوية
أعلللللنللت بللورصللة 
الللللللكللللللويللللللت علللن 
انضمامها لعضوية 
احتلللاد الللبللورصللات 
األوروبية اآلسيوية 
)FEAS(، في خطوة 
جديدة نحو املزيد من 
التكامل مع األسواق 
املالية والبورصات 

العاملية.
ومبلللوجلللب هللذه 
الللعللضللويللة، تصبح 
بلللورصلللة الللكللويللت 
جللللللزءاً ملللن احتلللاد 
يجمع الللبللورصللات 

من أوروبللا وآسيا ومنطقة البحر األبيض املتوسط، وتتيح 
هذه العضوية لبورصة الكويت االستفادة من نطاق أنشطة 
االحتللاد، والللذي سيحقق فوائد جمة، مبا في ذلللك جلسات 
التوعية، والللوصللول إلللى األبللحللاث، والتحليل والبيانات، 

وكذلك توسيع الشبكة.
وتعليقاً على اكتساب العضوية، صرح خالد عبد الرزاق 
اخلالد، الرئيس التنفيذي لبورصة الكويت: »يشكل هذا 
اإلعللان الهام اليوم خطوة جديدة في جهودنا نحو حتقيق 
هدفنا الرئيسي في أن نصبح بورصة إقليمية رائللدة، كما 
يعكس بدرجة عالية التزام بورصة الكويت بتنفيذ أعلى 
املعايير ألفضل املمارسات العاملية، ويبرز جهودها لوضع 
البنية التحتية الرقابية والتكنولوجية الللازمللة للوفاء 
باملعايير العاملية، فضاً عن ترسيخ مكانة بورصة الكويت 

للنمو املستقبلي«.
وبلللدوره صللرح رئيس مجلس إدارة احتللاد البورصات 
األوروبية اآلسيوية )FEAS(، محمد فريد صالح: »يسرنا 
اإلعان عن امتام املوافقة على منح بورصة الكويت العضوية 
الكاملة في احتللاد البورصات األوروبلليللة اآلسيوية خال 
االجتماع اخلللامللس والعشرين للجمعية العمومية غير 
العادية. أهنئ بورصة الكويت على هذه اخلطوة ونتطلع 

لتعاون مثمر للطرفني«.
ومنذ تأسيسها في عام 2014، التزمت بورصة الكويت 
برفع معايير سوق رأس املال الكويتي خللق بورصة إقليمية 

رائدة معترف بها عاملياً.

ثبتت وكالة )ستاندرد آند بورز( مساء 
اول امللس  اجلمعة التصنيف االئتماني 
الللسلليللادي لللدولللة الللكللويللت عند املرتبة 
)ايلله.ايلله( مع نظرة مستقبلية مستقرة 
للتصنيف مللؤكللدة على قلللدرة االصللول 
اخلارجية واحلكومية »الكبيرة جللدا« 
بتوفير مساحة للقيام بضبط أوضللاع 

املالية العامة تدريجيا.
وتوقعت الوكالة في تقريرها الذي 
نشرته على موقعها االلكتروني متضمنا 
ثاثة فصول رئيسية هي النظرة العامة 
للتصنيف وآفلللاق التصنيف ومبرراته 
ان تستقر آفلللاق التصنيف وان تبقى 
مقاييس التصنيف االئتمانية الرئيسية 
فللي دولللللة الللكللويللت قللريللبللة نسبيا من 
املستويات احلالية. وقالت ان النظرة 
املستقبلية املستقرة لتصنيف الكويت 
تعكس توقعاتها ببقاء األوضللاع املالية 
واخلارجية قوية خال العامني القادمني 
مدعومة مبخزون ضخم من األصول املالية 
متوقعة أن تساهم هذه القوة في تعويض 
املخاطر املتعلقة بكل من تقلبات أسعار 
النفط وعللدم تنوع االقللتللصللاد الكويتي 
وتصاعد التوترات اجليو-سياسية في 
املنطقة. وأشللارت إلى إمكانية تخفيض 
التصنيف االئتماني السيادي للكويت 
في حال خفض تقييم املرونة النقدية أو 
إذا تصاعدت املخاطر اجليو-سياسية 
بشكل ملحوظ بينما تشمل إمكانية رفع 

التصنيف االئتماني السيادي للكويت إذا 
جنحت اإلصاحات السياسية في تعزيز 
الفعالية املؤسساتية وحتسني التنويع 

االقتصادي على املدى الطويل.
وعن مبررات التصنيف قالت الوكالة 
ان تأكيدها للتصنيف االئتماني مدعوم 
باملستويات املرتفعة من املصدات املالية 
واخلارجية السيادية املتراكمة موضحة 
أن املنتجات النفطية تشكل نحو 55 باملئة 
من الناجت احمللي اإلجمالي وأكثر من 90 
باملئة من الصادرات وأكثر من 90 باملئة 
من اإليرادات العامة »ونظرا لهذا االعتماد 
الكبير على النفط تللرى )الللوكللالللة( أن 

االقتصاد الكويتي غير متنوع«.
واضللافللت ان مللراكللمللة أصلللول مالية 
وخارجية كبيرة نتيجة ارتفاع أسعار 
الللنللفللط خلللال الللسللنللوات املللاضلليللة أتللاح 
لصانعي السياسات الكويتيني الفرصة 
للتقدم التدريجي في اإلصاحات املالية 
ومواجهة تراجع أسعار النفط من خال 
زيلللادة اإلنللفللاق الللعللام فللي إطلللار اخلطة 
اإلمنائية للدولة وال سيما في مشاريع 

البنية التحتية.
وتللوقللعللت أن يتعافى أداء النشاط 
االقتصادي خال السنوات األربع القادمة 
بعد االنللكللمللاش فللي عللام 2017 مشيرة 
الى بعض النقاط التي مت األخللذ بها في 
التصنيف اهمها التوقعات بنمو الناجت 
احمللللللي االجللمللالللي احلقيقي بنحو 8ر2 

باملئة فللي املتوسط خللال السنوات من 
2018 حتى 2021 بدعم من زيادة انتاج 
النفط بدءا من النصف الثاني من السنة 

احلالية وزيادة االستثمارات العامة.
واكدت )ستاندرد آند بورز( عدم وجود 
أية مخاطر كبيرة إلدارة املالية العامة أو 
االقتصادية خصوصا انها افترضت ان 
يصل متوسط سعر خام برنت إلى نحو 
65 دوالرا للبرميل في عام 2018 ونحو 
60 دوالرا في عام 2019 ونحو 55 دوالرا 

خال السنتني 2021-2020.
وقالت انه رغم ارتفاع أسعار النفط 
إلللى 55 دوالرا للبرميل في عللام 2017 
مقارنة بالعام السابق إال أن الناجت احمللي 
اإلجمالي احلقيقي شهد انكماشا بنحو 
9ر2 باملئة مدفوعا أساسا بتقليص إنتاج 
النفط بنسبة 5 باملئة والللذي مت تنفيذه 
مبوجب اتفاق منظمة األقطار املصدرة 

للنفط )أوبك(.
وعددت الوكالة العوامل التي من شأنها 
مللعللاودة منللو الللنللاجت احمللللللي اإلجمالي 
احلللقلليللقللي فللي الللعللام احلللالللي واهللمللهللا 
االنتعاش الطفيف في إنتاج النفط خال 
النصف الثاني من هذا العام واستمرار 
اإلنفاق العام على مشاريع البنية التحتية 
اضللافللة الللى ارتللفللاع أسللعللار النفط في 
السنتني 2018 - 2019 فضا عن تأخير 
إدخال ضريبة القيمة املضافة االمر الذي 

من شأنه دعم االستهاك اخلاص والعام.

اما على املدى املتوسط فتوقعت الوكالة 
ان يرتفع إنتاج النفط الكويتي إلى أكثر 
مللن 3 مايني برميل يوميا بحلول عام 
2020 مقارنة بنحو 7ر2 مليون برميل 
يوميا وذلك ضمن خطط مؤسسة البترول 
الكويتية لزيادة الطاقة اإلنتاجية إلى نحو 
4 مايني برميل يوميا بحلول عام 2020.

وقللالللت الللوكللالللة ان املللصللدات املالية 
واخلارجية الضخمة للكويت تبقى من 
نقاط القوة األساسية للتصنيف االئتماني 
للكويت مع األخذ بعني االعتبار عدة نقاط.

واعتبرت الوكالة ان من اهم هذه النقاط 
تأجيل الكويت بعض االصاحات املالية 
في ضللوء ارتللفللاع اسعار النفط وبشكل 
خاص تطبيق ضريبة القيمة املضافة مبا 
سيؤدي الى استمرار العجز في املوازنة 
العامة للدولة فضا عن خطط احلكومة 
لتلبية احتياجاتها التمويلية من خال 
زيللادة نسبة االقتراض العام وتخفيض 
نللسللبللة الللسللحللب ملللن أصللللول صللنللدوق 

االحتياطي العام.
واكلللدت الللوكللالللة ان الكويت ال تللزال 
حتتفظ بللأحللد أكللبللر مجمعات األصللول 
اخلارجية السائلة بني جميع الدول التي 
تصنفها الوكالة متوقعة قللدرة الكويت 
على الدفاع عن سياسة ربط سعر صرف 

الدينار بسلة من العمات الرئيسية.
واشارت الى استمرار املوازنة العامة 
بعد احتساب مخصص صندوق احتياطي 

األجلليللال القادمة وبللدون احتساب دخل 
االستثمارات احلكومية بتسجيل عجوزات 
مالية بسبب انخفاض أسعار النفط منذ 
عام 2014 مشيرة الى ان السنة املالية 
2014/13 كانت آخر سنة سجلت فيها 

املوازنة العامة فائضا.
وقللللدرت ان يتقلص عللجللز املللوازنللة 
إلى نحو 6ر14 باملئة من الناجت احمللي 
اإلجمالي خال السنة املالية 2018/17 
مقارنة بعجز بنحو 18 باملئة في السنة 
املالية 2017/16 وذلللك بسبب ارتفاع 
اإليللرادات النفطية متوقعة تقلص العجز 
في املللوازنللة العامة احلالية الللى 6ر10 

باملئة من الناجت احمللي االجمالي.
ولفتت الللى ان »استجابة السياسة 
املالية في الكويت النخفاض أسعار النفط 
مللحللدودة ومتدرجة إلللى حللد مللا بالنظر 
إلللى املللصللدات املالية الكبيرة واالرادة 
السياسية باحملافظة على دولة الرفاهية« 
متوقعة تباطؤ زخللم اإلصللاحللات التي 
تهدف إلى تنويع اإليرادات العامة في ظل 

ارتفاع أسعار النفط خال عام 2018.
وتوقعت ان تسجل املللوازنللة العامة 
بللعللد احلللتلللسلللاب مللخللصللص صللنللدوق 
احتياطي األجيال القادمة واحتساب دخل 
االستثمارات احلكومية فائضا ماليا بنحو 
8 باملئة من الناجت احمللي اإلجمالي خال 

السنة املالية 2018/17.
كما توقعت استمرار تسجيل املوازنة 

العامة فللوائللض مالية مدعومة بدخل 
االسللتللثللمللارات احلللكللوملليللة خلللال فترة 
التوقعات على ان يسجل الفائض املالي 
للموازنة العامة أكثر من 10 باملئة من 
الناجت احمللي اإلجمالي خال السنوات 

املالية )2019/18 - 2022/21(.
واضللافللت ان »عجز املللوازنللة العامة 
يؤدي إلى زيادة املتطلبات التمويلية حيث 
أجللل مجلس األمللة إصلللدار قللانللون جديد 
للدين العام بعد انقضاء املهلة السابقة 
في أكتوبر 2017 ما يعوق أي إصدارات 
جديدة للدين في عام 2018 األمللر الذي 
دفللع احلكومة للجوء إلللى السحب من 
أصول صندوق االحتياطي العام لتلبية 

اإلحتياجات التمويلية للموازنة«.
وتللوقللعللت الللوكللالللة اتللبللاع احلكومة 
استراتيجية متويل أكثر توازنا بني الديون 
اجلللديللدة والسحب مللن أصللول صندوق 
االحتياطي خللال عللام 2019 مرهونا 
مبوافقة مجلس األمللة على قانون الدين 
العام اجلديد مشيرة الى ان قيمة اإلصدار 
األول للكويت من السندات الدولية بلغ 
8 مليارات دوالر في عام 2017 »على ان 
تستمر الكويت باالستفادة من أسللواق 
السندات الدولية في ظل أسعار الفائدة 
احلالية املؤاتية مقارنة بعائدات األصول 

اخلارجية«.
وقللدرت الوكالة حجم األصللول التي 
تديرها الهيئة العامة لاستثمار بنحو 

6ر3 ضعف الللنللاجت احمللللللي اإلجمالي 
في نهاية عللام 2018 ما يجعل الكويت 
مللن أعلللللى الللللدول اخلللاضللعللة لتصنيف 
الوكالة من حيث صافي حجم املوجودات 

احلكومية.
كما قللدرت )سللتللانللدارد آنللد بللورز( ان 
يتجاوز صافي وضع األصول اخلارجية 
للللللكللويللت 6 أضللعللاف املللتللحللصللات من 
احلساب اجلاري خال السنوات 2018-
2021 مشيرة إلى أن متحصات احلساب 
اجلاري واالحتياطيات القابلة لاستخدام 
سللتللظللل تللغللطللي إجللمللالللي االحللتلليللاجللات 
التمويلية اخلللارجلليللة خللال السنوات 

األربع القادمة.
وعن مؤشرات احلسابات اخلارجية 
لدولة الكويت قالت الوكالة انها قوية جدا 
وأقوى من أقرانها تقريبا مبا في ذلك دول 

مجلس التعاون لدول اخلليج العربية.
وأشللارت الللى ان سعر صللرف الدينار 
الكويتي يرتبط بسلة عمات يهيمن عليها 
الللدوالر األمريكي معتبرة أن نظام سعر 
الصرف في الكويت أكثر مرونة من نظم 
أسللعللار الللصللرف فللي معظم دول مجلس 
التعاون لدول اخلليج العربية حيث انه 
على الرغم من قيام االحتياطي الفدرالي 
األمريكي برفع أسعار الفائدة إال أن بنك 
الكويت املركزي أبقى على سعر اخلصم 
الرئيسي دون تغيير ورفع سعر الفائدة 

على الودائع فقط.

مع نظرة مستقبلية مستقرة

»ستاندرد اند بورز« تثبت التصنيف السيادي للكويت عند »ايه.ايه«

أعلن بنك اخلليج عن نتائجه املالية 
للنصف األول مللن عللام 2018، محققاً 
صافي ربللح قللدره 27 مليون د.ك. خال 
األشهر الستة األولللى من عام 2018، أي 
بزيادة نسبتها %18 عن نفس الفترة من 
2017. كما حقق البنك صافي إيرادات من 
الفوائد بلغ 77 مليون د.ك. خال األشهر 
الستة األولللى من عام 2018، أي بزيادة 
نسبتها %21 عن السنة السابقة، بينما 
بلغت إيللراداتلله التشغيلية 97 مليون 
د.ك.، أي بزيادة %8 عن نفس الفترة من 
عللام 2017. أمللا األربللاح التشغيلية قبل 
املخصصات وخسائر انخفاض القيمة فقد 
بلغت 65 مليون د.ك. خال النصف األول 
من عام 2018، بنمو بلغ معدله %8 أعلى 

من نفس الفترة من عام 2017.
وبلغ إجمالي املخصصات العامة في 
امليزانية العمومية 220 مليون د.ك.، أي 

ما يقارب %36 من حقوق املساهمني كما 
في 30 يونيو 2018، بينما ارتفع إجمالي 
املوجودات بواقع %4 ليبلغ 5.84 مليار 
د.ك.، مقارنًة باملبلغ احملقق في 30 يونيو 
2017. وفللي يونيو 2018 بلغ إجمالي 

حقوق املساهمني 600 مليون د.ك.
وتعليقاً على هذه النتائج، صرح عمر 
قتيبة الللغللامن، رئيس مجلس إدارة بنك 
اخلليج، قائاً: »إنه ملن دواعي سرورنا أن 
نرى هذا األداء القوي لبنك اخلليج خال 
النصف األول من عام 2018. حيث تعكس 
هذه النتائج مدى التقدم الذي يحرزه البنك 
كل ربع سنة بعد اآلخر، وتؤكد بأننا على 
املسار الصحيح من حيث حتقيق النتائج 
اإليجابية.« وحللول إدراج بنك اخلليج 
 MSCI فللي مللؤشللر األسللللواق الللنللاشللئللة
Frontier Markets Index، استطرد 
الغامن قائًا: »يسعدنا أن ننقل هذا النبأ 

الللسللار للللللسللادة مساهمي بنك اخلليج. 
إن إدراج أسهم بنك اخلليج فللي مؤشر 
األسواق الناشئة خال املراجعة السنوية 
للمؤشر فللي مللايللو 2018 سلليللؤدي إلى 
استقطاب املستثمرين العامليني وتعزيز 
السيولة وجللاذبلليللة أسللهللم بنك اخلليج 

للمستثمرين.«

النظرة املستقبلية 
ال يزال بنك اخلليج يحظى بالتقدير 
علللللى امللللسلللتلللوى اللللعلللامللللي جللللدارتللله 
االئتمانية وقوته املالية، حيث اصبح 
مصنفاً في املرتبة »A« من قبل جميع 
وكللاالت التصنيف االئتماني الكبرى، 
مللع تعديل نظرته املستقبلية مؤخراً 
من »مستقرة« إلى »إيجابية« من قبل 
وكالة موديز إنفستورز سيرفس في 

مللايللو 2018. وعلللللق الللغللامن على هذا 
اجلانب قائًا: »أشعر باالعتزاز لقيام 
وكالة موديز مؤخراً برفع مرتبة النظرة 
املستقبلية لبنك اخلليج من »مستقرة« 
إلللى »إيللجللابلليللة«، مللع تثبيت تصنيفه 
طللويللل امللللدى فللي املللرتللبللة »A3«. وقد 
حتقق ذلك نتيجة للتحسن املستمر في 
جللودة مللوجللودات الللبللنللك.«  واإلضللافللة 
إلى قيام موديز مؤخراً برفع تصنيف 
البنك، قامت وكالة ستاندارد آند بورز 
للتصنيف االئتماني العاملية بتثبيت 
التصنيف االئللتللمللانللي للمصدر لبنك 
اخلليج عند املرتبة »A-« مللع نظرة 
مستقبلية »مستقرة« في يونيو 2018. 
ومن جهة أخللرى، قامت وكالة كابيتال 
إنتليجنس بللرفللع تصنيف البنك من 
املرتبة »BBB+« إلى املرتبة »A-« مع 
نظرة مستقبلية »مستقرة« في إبريل 

2018. وفي ديسمبر 2017، كانت وكالة 
فيتش للتصنيف االئتماني قد رفعت 
تصنيف اجلللدوى املالية لبنك اخلليج 
من املرتبة »bb« إلى املرتبة »bb+« كما 
قامت بتثبيت تصنيف البنك للمصدر 
على املدى الطويل عند املرتبة »A+« مع 

نظرة مستقبلية »مستقرة«.

2018 للنصف األول من عام 

27 مليون دينار 18 باملئة  إلى  منو صافي ربح »اخلليج« 

عمر الغامن

يحرص بنك الكويت الوطني على تقدمي 
أفلللضلللل اخلللللدمللللات، امللللكلللافلللآت واللللعلللروض 
احلصرية لعماء باقة الشباب، وذلللك لتلبية 
اهتماماتهم واحتياجاتهم، وفي هذا اإلطارقدم 
البنكخصماًحصرياً بنسبة تزيد عن50%على 

 .Fitbitسوار تعقب النشاط
ومت تخصيص هللذا الللعللرض لعماء باقة 
الشباب مللن حاملي بطاقة الشباب الوطني 
مسبقة الدفع، حيث يتم احلصول مجاناً على 
هللذه البطاقة عند حتويل املكافأة الطابية. 
علماً أن العرض كان متوفراً عبر موقع يوريكا 
اإللكتروني وعند إمتللام عملية الدفع من خال 
استخدام بطاقة الشباب الوطني مسبقة الدفع. 
وقد مت توصيل املنتجات في اليوم ذاته حصرياً 

لعماء بنك الكويت الوطني.
وفلللي سلليللاق تعليقها علللللى هلللذا الللعللرض 
املميزأعلنت مللديللر أول فللي إدارة اخلللدمللات 
املللصللرفلليللة الللشللخللصلليللة فلللي بللنللك الللكللويللت 
الللوطللنللي،آمللال الللدويللسللان قائلة:« تقدم باقة 
الشباب العديد مللن اخلللدمللات املتطورة التي 
توفر للشباب جتربة مصرفية سهلة ومريحة. 

وقد حرصنا مرة أخرى على مكافأة عماء باقة 
الشباب، لذا قدمنا لهم هذا العرض احلصري 
على سللوار تعقب النشاط Fitbit، وقللد القى 

العرض تفاعاً إيجابياً من العماء«.
وتابعت الدويسان قائلة:«جناح هذا العرض 
يؤكد على سعي بنك الكويت الوطني إلى تقدمي 
كل ما هو جديد وحصري لعماء باقة الشباب، 
حيث نحرص على توفير العروض التي تتماشى 
مع اهتماماتهم ونحن نشكرهم على تواصلهم 
وتفاعلهم معنا، كما نتطلع إلى تزويدهم مبزيد 
من الللعللروض اجلللديللدة واحلصرية على مدار 

العام«.
هللذا ويتضمن حساب الشباب من الوطني 
العديد من املزايا ومنها احلصول على بطاقة 
الشباب Visa الوطني مسبقة الدفع مجاناًعند 
حتويل املكافأة الطابية، والتي بدورها تقدم 
لهم العديد من املزايا واملكافآت التي صممت 
خصيصاً لتناسب متطلبات الشباب الكويتي. 
وتوفر بطاقة الشباب Visa الوطني مسبقة 
الدفع مجموعة متنوعة من املزايا مبا في ذلك 
إمكانية التحويل النقدي من البطاقة إلى حساب 

العميل، واجراء عمليات السحب النقدي من أي 
جهاز من أجهزةالوطني للسحب اآللللي بدون 
خصم الللرسللوم. هللذا باإلضافة إلللى العديد من 
املزايا األخرى مثل احلصول على خصم بنسبة 
50% من موقع طلبات Talabat.com في أيام 
مللحللددة، إلللى جانب اخلصم احلصري بنسبة 
50%على تذاكر السينما لدى سينيسكيب في 

عطلة نهاية األسبوع.

الدويسان: نتطلع دومًا إلى تقدمي عروض مميزة واستثنائية

»الوطني« يواصل مكافأة عمالء باقة الشباب 

آمال الدويسان

أجرى بنك وربة سحب السنبلة االسبوعي اخلامس والعشرون ؛ هذا وقد 
مت إجراء السحوبات بحضور ممثل عن وزارة التجارة والصناعه و موظفي 
بنك وربللة. وبالنسبة للعماء الذين حالفهم احلللظ خللال سحب السنبلة 
االسبوعي اخلامس والعشرون ، فقد فاز كل من عماء بنك وربة وحصل كل 
منهم على 1000 دينار كويتي وهم: علي مطلق نهار املطيري، نواف محسن 
عمر العتيبي، عبدالهادي صالح عبدالهادي العجمي، إميان محمد رمزي محمد 

أحمد، راجح هادي سند السعيدي.
ميثل حساب السنبلة اخليار األمثل لكل الراغبني بتوفير األموال وحتقيق 
عوائد مالية ثابتة على أرصدتهم في الوقت نفسه باالضافة الللى  فرصاً 
شهريةللفوز بجوائز نقدية طوال العام.ونظراً لإلقبال الكبيرالذي القاه هذا 
احلساب من قبل العماء ملا يؤمّنه من فرص كبيرة للربح، عمل بنك وربة على 
إضافة تطورات نوعية على حساب السنبلة القت استحسان العماء، وتشمل 
التطورات التي متت إضافتها إلى حساب السنبلة، زيادة عدد الرابحني عبر 
اضافة سحب أسبوعي باالضافة الى السحب الشهري وذلك إلتاحة فرص 
أكبر للعماء للفوز بجوائز مالية أسبوعية قيمة كل منها ألف دينار كويتي  
تذهب إلى 5 رابحني ويتم السحب عليها في يوم اخلميس من كل أسبوع.
باإلضافة الى ذلك، يستمر سحب السنبلة الشهري في بداية كل شهر على 
اجلوائز الكبرى - بحضور وإشللراف ممثل من وزارة التجارة والصناعة 
-  والتي يبلغ إجمالها 30 ألف دينار كويتي موزعة كالتالي على 4 رابحني: 
اجلائزة الكبرى بقيمة 10 آالف دينار كويتي ستكون من نصيب رابحني إثنني 

واجلائزة  الثانية بقيمة 5 آالف دينار كويتي من نصيب رابحني اثنني أيضاً.

اخلمسة   الرابحني  يعلن   »وربة« 
االسبوعي »السنبلة«  بسحب 

خالد اخلالد

املالية األوضاع  لضبط  جدا«  »الكبيرة  األصول  قدرة  على  أكدت  الوكالة 
النقدية« »املرونة  خفض  حال  سيهبط  للكويت  السيادي  االئتماني  التصنيف 
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