«دار القرار» يعقد برنامجًا احترافيًا

األحد  16شعبان 1440هـ
 21أبريل 2019م  -العدد 3661

كشف األمين العام لمركز التحكيم التجاري ل��دول مجلس التعاون ل��دول الخليج العربية «دار
القرار» أحمد نجم بأن المركز بصدد عقد برنامج احترافي خالل الربع األخير من العام الحالي
 2019بالتعاون مع وزارة اإلسكان العمانية ،ويهدف البرنامج لتأهيل المهندسين للفصل في
نزاعات التحكيم الهندسية بالسلطنة .كما أكد نجم تعزيز التعاون بين المركز ووزارة اإلسكان
خ��الل المرحلة المقبلة على جميع المستويات؛ وذل��ك بما يحقق االستفادة القصوى للمواطن
العماني وسلطنة عمان من الخدمات التي يوفرها مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون.

وأعمال
11

مال

امل ّ
أطفأت كامل الخسائر ُ
رحلة نتيجة انخفاض العقارات

بوخمسني« :العربية العقارية» أتمت تأجير برج «كريستال» بالكامل

الشركة احتفت بمرور  43عامًا على تأسيسها محققة الكثير من اإلنجازات املحلية والخليجية والعربية
أكد رئيس مجلس إدارة الشركة العربية العقارية د .عماد جواد بوخمسين ان الخطوات التنفيذية التي اتخذها مجلس االدارة لتنفيذ استراتيجيته كانت لها ابلغ اثر على النتائج
المالية بنهاية العام  ،2018حيث انه بلغت إجمالي إيرادات الشركة  12.723مليون دينار ،الفتا الى أن غالبية نتائج الشركة مازالت تعكس نتائج إيجابية وجيدة رغم العقبات
والصعوبات والسلبيات التي سيطرت على مجريات السوق العقاري بجميع شرائحه وأدت إلى انخفاض المؤشرات العقارية وانخفاض في قيم العقارات بشكل عام.
أمس بنسبة حضور بلغت ( 56.253في المئة) ان برج كريستال تم تأجيره بالكامل من مطاعم
وقال د .عماد بو خمسين في كلمته خالل الجمعية العمومية التي ًعقدت ً
وكافتيريات وبنوك باألدوار السرداب واألرضي والميزانين و 47دورا متكررا يحتوي على مكاتب وشركات عالمية وبنوك ويوجد بالبرج عدد  2سرداب كمواقف للسيارات
وتم تعديل استغالل األدوار التجارية (سرداب وأرضي وميزانين) لتصبح مخصصة جميعها للمطاعم ،وتم تأجيرها لمجموعة من اشهر المطاعم
مع مقاعد مخصصة لذلك ً
والكافتيريات بالكويت ،وطبقا لذلك تم تنفيذ تعديالت في البنية التحتية ،وتم زيادة الحمل الكهربائي  1600كيلو وات لتتالءم مع استغالل المطاعم والكافتيريات ،وتم التعاقد
وإدارة البرجً على أعلى مستوى من الخدمات الذكية كذلك تم االنتهاء من تركيب اإلضاءة الخارجية للواجهات التي تعكس الصورة الجميلة لكويتنا
مع أكبر شركات الصيانة ً
الحبيبة ،ليصبح البرج صرحا معماريا في قلب المدينة وعالمة مميزة في شارع أحمد الجابر.

غالبية نتائج الشركة
إيجابية وجيدة رغم
العقبات والصعوبات
والسلبيات
املسيطرة على
السوق العقاري
بجميع شرائحه

وزاد د .ع �م��اد ب��وخ�م�س�ي��ن ان ��ه ت��م االن �ت �ه��اء من
ال �ب �ن��اء ب��ال �ك��ام��ل وإي � �ص ��ال ال �ت �ي��ار ال �ك �ه��رب��ائ��ي
للبناية السكنية االستثمارية الواقعة في أرقى
منطقة بالفروانية ،ب�ج��وار فندق ال�ك��راون ب��الزا
وتتكون من عدد  2سرداب مواقف للسيارات مع
ً
مصعد مخصص للسيارات ،أرض��ي 12 ،طابقا
ً
متكررا ،كل طابق يحتوي على شقتين (غرفتين
ن��وم) بعدد  24شقة ومحل تجاري بمساحة 40
م. 2
وأش� ��ار د .ع �م��اد ب��وخ�م�س�ي��ن ال ��ى أن ع ��ام 2018
م��ر وال �ش��رك��ة ال�ع��رب�ي��ة ال�ع�ق��اري��ة تحتفل ب�م��رور
ً
ث��الث��ة وأرب �ع �ي��ن ع��ام��ا ع �ل��ى ت��أس�ي�س�ه��ا تمكنت
خاللها الشركة من تحقيق الكثير من االنجازات
العقارية واالستثمارية على مختلف االصعدة

االنتهاء من بناء
بناية استثمارية
في أرقى منطقة
بالفروانية وإيصال
التيار الكهربائي لها

ال�م�ح�ل�ي��ة وال�خ�ل�ي�ج�ي��ة وال �ع��رب �ي��ة م �ش ��ددا على
ان��ه منذ تولينا مهامنا ف��ي مجلس اإلدارة ،لم
نتوان للحظة واحدة نحو العمل الجاد والسعي
ال� � ��دوؤب وال �م �ت��واص��ل ف ��ي اس �ت �ك �م��ال وم��واك �ب��ة
م�ع��اي�ي��ر ال�ح��وك�م��ة ل �ل��وص��ول إل ��ى ال �ن �ظ��ام ال��ذي
ي�ت��واك��ب م��ع متطلبات هيئة أس ��واق ال�م��ال في
تطبيق معايير حوكمة الشركات ،فقمنا بإعداد
ال �ل��وائ��ح ال ��الزم ��ة وت �ش �ك �ي��ل ال �ل �ج��ان ال�م�ط�ل��وب��ة
واإلف� �ص ��اح ع��ن ج�م�ي��ع ال�م�ع�ل��وم��ات وال�ب�ي��ان��ات
ً
المطلوبة التزاما من الشركة بخدمة مساهميها
وج �م �ي��ع األط� � ��راف ال �م �ت �ع��ام �ل��ة م �ع �ه��ا ب�ش�ف��اف�ي��ة
كاملة .
وق� ��ال د .ع �م��اد ب��وخ�م�س�ي��ن ان ��ه ع �ل��ى الصعيد
اإلقليمي فقد شهد االقتصاد الكويتي في عام
 2018جملة من األح��داث والتطورات اإليجابية
ك ��ان م ��ن أب ��رزه ��ا ت��رق �ي��ة ب ��ورص ��ة ال �ك��وي��ت على
م��ؤش��ر ف��وت�س��ي راس ��ل ل��أس��واق ال�ن��اش�ئ��ة وك��ان
ً
من أكثرها ارتفاعا مؤشر البورصة بنسبة 4,8
في المئة .والذي نطمح بأن ينعكس مردود ذلك
باإليجاب على السوق الكويتي في عام .2019

ضعف األسواق
وأوض ��ح ان ع��ام  2018ج��اء وب��االخ��ص النصف
الثاني منه ت��أث��را واض�ح��ا ف��ي انخفاض اسعار
ال�ن�ف��ط وال�ك�ث�ي��ر م��ن األح� ��داث ال�ت��ي ك��ان ل�ه��ا أث��ر
س�ل �ب��ي ع �ل��ى اداء م �ع �ظ��م األس� � ��واق ال �م��ال �ي��ة في
ال�م�ن�ط�ق��ة وم�ن�ه��ا م��ا أث ��ر س�ل�ب��ا ف��ي األداء ال�ع��ام
ل �ل �س��وق ك �م��ا ان االداء ال �ع��ام س�ل�ب��ي ل�ب��ورص��ة
الكويت اقل بكثير وذلك كنتيجة حتمية لضعف
ال �م �ح �ف��زات ف��ي االق �ت �ص��اد ال�ك��وي�ت��ي ب�ش�ك��ل ع��ام
وسوق االوراق المالية بشكل خاص.

مجلس اإلدارة لم
يتوان للحظة واحدة
نحو العمل الجاد
والسعي الدؤوب
واملتواصل في
استكمال ومواكبة
معايير الحوكمة

انخفاض قيم العقارات

ً
وزاد د .ع �م��اد ب ��و خ�م�س�ي��ن ق��ائ��ال:
ب � �ن � �ظ� ��رة س� ��ري � �ع� ��ة ل� �خ� �س ��ائ ��ر
ال� �ش ��رك ��ة ن �ج��د أن� �ه ��ا ف��ي
م �ع �ظ �م �ه ��ا ن��ات �ج��ة
ع� � ��ن ان� �خ� �ف ��اض
ال� � � � �ق� � � � �ي� � � � �م � � � ��ة
ال� �س ��وق� �ي ��ة

ول ��ذا رأي م�ج�ل��س اإلدارة إط �ف��اء ت�ل��ك الخسائر
باستخدام ك��ل م��ن أوال :االحتياطي االختياري
ً
ً
بقيمة  4,569,660دينارا ،وثانيا  :عالوة االصدار
ً
بقيمة  5,287,545دينارا وذل��ك وفقا لتعليمات
وموافقات الجهات الرسمية .
واث� �ن ��ي د .ع �م��اد ب ��و خ�م�س�ي��ن ع �ل��ى دع ��م وث�ق��ة
مستمرة م��ن المساهمين وال�ت��ي ك��ان لها ابلغ
األث� ��ر ف��ي دع�م�ن��ا وك��ان��ت ال �ح��اف��ز األس ��اس ��ي لي
ولزمالئي من أعضاء مجلس اإلدارة لبذل أقصى
جهد ف��ي سبيل تلبية تطلعاتكم وال�ع�م��ل على
تحقيق األه� ��داف واالس�ت��رات�ي�ج�ي��ات المشتركة
للشركة.

جدول األعمال

د .عماد بوخم�شني
ف��ي قيمة ال�ع�ق��ارات المملوكة للشركة وك��ان له
من اآلث��ار السلبية على قيمة موجودات الشركة
خ��ارج الكويت ،وه��ي من العوامل التي ساهمت
بنسبة كبيرة في زي��ادة الخسائر المالية ،الفتا
ً
ال� ��ى ان� ��ه ع �ل��ى ال ��رغ ��م م ��ن ذل� ��ك ن ��الح ��ظ ت�ح�س�ن��ا
ً
م �ل �ح��وظ��ا ف��ي م �ق��دار ال �خ �س��ائ��ر م �ق��ارن��ة ب��ال�ع��ام
الماضي ،وذلك بسبب انخفاض القيمة السوقية
ف��ي قيمة ال�ع�ق��ارات المملوكة للشركة بالخارج
بمقدار  1,5مليون دينار ،باإلضافة إل��ى ارتفاع
تكاليف العقارات والفندق بقيمة  350الف دينار،
ه��ذا باإلضافة إل��ى انخفاض قيمة الدينار أمام
الدوالر والدرهم اإلماراتي ما كان له آثار سلبية
على قيمة موجودات الشركة بقيمة تقدر ب� 450
الف دينار .

وق ��د ص��ادق��ت ال�ج�م�ع�ي��ة ال�ع�م��وم�ي��ة ع�ل��ى جميع
بنود ج��دول االع�م��ال وف��ي مقدمتها ع��دم صرف
م� �ك ��اف ��أة الع � �ض� ��اء م �ج �ل��س االدارة ع� ��ن ال �س �ن��ة
المالية المنتهية ف��ي  2018/12/31والموافقة
على ت�ق��اري��ر مجلس االدارة وال�ح��وك�م��ة ولجنة
التدقيق ومراقبى الحسابات والبيانات المالية
وت� �ف ��وي ��ض م �ج �ل��س االدارة ب� �ش ��راء او ب �ي��ع او
التصرف فى اسهم الشركة بما اليتجاوز %10
ً
من عدد أسهمها وذلك وفقا لمواد القانون رقم 7
ً
لسنة  2010ولمدة  18شهرا .
ك� �م ��ا واف� � �ق � ��ت ال� �ع� �م ��وم� �ي ��ة ع� �ل ��ى اع � �ت � �م� ��اد ب �ن��د
ال� �م� �س ��ؤول� �ي ��ة وال� �ت� �ك ��اف ��ل االج� �ت� �م ��اع ��ي ب �ص��رف
م �ب �ل��غ  10آالف دي� �ن ��ار ك �ت �ب��رع��ات وم �س��اع��دات
إن�س��ان�ي��ة للسنة ال�م��ال�ي��ة ال�ت��ي ستنتهي ف��ى 31
ديسمبر  2019والموافقة على توصية مجلس
االدارة ع�ل��ى إط �ف��اء ال�خ�س��ائ��ر ال�م��رح�ل��ة ك�م��ا فى
 2018/12/31والتي تبلغ  9,857,205دنانير من
قيمة كل من - :استخدام االحتياطي االختياري
ً
ب�م�ق��دار  4,569,660دي �ن��ارا ،واس�ت�خ��دام ع��الوة
ً
االص � � ��دار ب �م �ق��دار  5,287,545دي� �ن ��ارا ،ك�م��ا تم
اخ��الء اع�ض��اء مجلس االدارة واب ��راء ذمتهم عن
ك��ل م��ا ي�ت�ع�ل��ق ب�ت�ص��رف��ات�ه��م ال �م��ال �ي��ة واالداري � ��ة
والقانونية.

إطفاء الخسائر
وأكد د .عماد بوخمسين انه في ظل سعي اإلدارة
إل��ى تحسين الوضع المالي للشركة بما يحقق
فائدة للمساهمين فقد رأى مجلس إدارة الشركة
أخذ موافقتكم على إطفاء الخسائر المرحلة كما
ف��ي  31ديسمبر ( 2018وال �ت��ي تبلغ 9,857,205
دن��ان �ي��ر) وال �ت��ي ت�ك��ون��ت خ��الل ال�ف�ت��رة الماضية
ً
ً
وك� ��ان س �ب �ب��ا أس��اس �ي��ا ف ��ي ت�ك��وي�ن�ه��ا ان�خ�ف��اض
قيمة االس�ت�ث�م��ارات العقارية ف��ي الكويت ودول
الخليج العربي والتي تجاوزت قيمتها خمسة
م��الي �ي��ن دي� �ن ��ار ،ب��اإلض��اف��ة إل ��ى ارت� �ف ��اع أس �ع��ار
ص� ��رف ال �ع �م��الت االج �ن �ب �ي��ة م �ق��ارن��ة ب��ال��دي �ن��ار،

مجلس إدارة جديد
ان�ت�خ�ب��ت ال�ج�م�ع�ي��ة ال�ع�م��وم�ي��ة م�ج�ل��س اإلدارة ل �ل��دورة
القادمة لمدة ث��الث سنوات من ع��ام  2019ال��ى 2021
باإلضافة إلى ضم كل من :
 - 1د.عماد جواد بوخمسين.
 - 2د .أنور علي النقي.
 - 3الشركة العربية لالستثمار.
 - 4شركة مجموعة بوخمسين القابضة.
 - 5شركة النجوم العقارية.

عبداهلل النجم ود .حيدر اجلمعة خالل اجلمعية العمومية

إعادة افتتاح فرع بنك «برقان» في «الكوت مول»
أعلن بنك برقان إع��ادة افتتاح فرعه
الكائن في منطقة الفحيحيل بموقع
ج ��دي ��د ه ��و «ال � �ك ��وت م � ��ول» ب��رع��اي��ة
وح �ض��ور م�ح��اف��ظ األح �م��دي الشيخ
فواز الخالد الصباح .هذا وقد أعاد
ب �ن��ك ب ��رق ��ان ت ��واج ��ده ب��ال �ك��وت م��ول
ً
ت� �ح ��دي ��دا إلي� �م ��ان ��ه ب ��ال ��وص ��ول إل��ى
أك �ب��ر ش��ري �ح��ة م�م�ك�ن��ة م��ن ال �ع �م��الء،
ً
حيث يعتبر ال�ك��وت م��ول واح��دا من
أكبر وجهات التسوق والترفيه في
ال� �ك ��وي ��ت .ك �م��ا ي �ع��د ال� �ف ��رع ال �ج��دي��د
ً
م� ��الئ � �م� ��ا الس � �ت � �ق � �ب� ��ال واس� �ت� �ي� �ع ��اب

ال� �ع� �م ��الء س� � ��واء م ��ن ال �م �ق �ي �م �ي��ن ف��ي
م� �ن� �ط� �ق ��ة ال� �ف� �ح� �ي� �ح� �ي ��ل وال� �م� �ن ��اط ��ق
المحيطة بها أو زائري الكوت مول.
وح �ض��ر ح �ف��ل االف �ت �ت��اح إل ��ى ج��ان��ب
م �ح��اف��ظ األح� �م ��دي ،رئ �ي��س مجلس
إدارة ب �ن��ك ب ��رق ��ان م ��اج ��د ال�ع�ج�ي��ل
والرئيس التنفيذي – الكويت ،رائد
ال �ه �ق �ه��ق ون� ��اص� ��ر ال �ق �ي �س��ي رئ �ي��س
المجموعة المصرفية الشخصية،
ب� ��اإلض� ��اف� ��ة إل� � ��ى ك � �ب� ��ار ال� �م ��دي ��ري ��ن
والمسؤولين في محافظة األحمدي
وبنك برقان.

ال�شيخ فواز اخلالد مفتتحا ً فرع «برقان» يف الكوت مول

ول� �ض� �م ��ان راح� � ��ة ال� �ع� �م ��الء ،ت ��م ن�ق��ل
ح� �س ��اب ��ات� �ه ��م ال� �ح ��ال� �ي ��ة إل� � ��ى ال� �ف ��رع
الجديد ،حيث يمكنهم أداء الخدمات
ال �م �ص��رف �ي��ة وال� �ق� �ي ��ام ب��ال �م �ع��ام��الت
المالية في الموقع الجديد.
وب � ��ال� � �م� � �ن � ��اس� � �ب � ��ة ص� � � � ��رح م � �ح ��اف ��ظ
األح � � �م� � ��دي ،ال� �ش� �ي ��خ ف� � � ��واز ال �خ ��ال ��د
ال �ص �ب��اح« :أن اف�ت�ت��اح ف ��روع ع��دي��دة
ل �ل �ب �ن��وك ال �ك��وي �ت �ي��ة وال �ع��ال �م �ي��ة ف��ي
ً
دول��ة الكويت اج�م��اال وف��ي محافظة
األح�م��دي على وج��ه التحديد ،يعزز
م� �ن� �ظ ��وم ��ة ال � �خ� ��دم� ��ات ال �م �ص��رف �ي��ة

والمالية في المحافظات .وسيقوم
ف� ��رع ب �ن��ك ب ��رق ��ان ال �ج ��دي ��د ب�ت�ع��زي��ز
ال � �خ� ��دم� ��ات ال� �م ��ال� �ي ��ة وال �م �ص��رف �ي��ة
ل �م��واط �ن �ي �ن��ا ف ��ي م�ن�ط�ق��ة األح� �م ��دي،
ً
متوجها بالشكر إلى رئيس مجلس
اإلدارة وم��وظ �ف��ي ب �ن��ك ب��رق��ان على
الجهود المبذولة النجاز هذا الفرع،
ً
متمنيا لهم التوفيق ول�ك��ل البنوك
ال �ك��وي �ت �ي��ة ف ��ي م��واك �ب��ة م�س�ت�ج��دات
الصناعة المصرفية».
وق � � ��ال رئ � �ي� ��س م �ج �ل��س إدارة ب �ن��ك
ب ��رق ��ان ،م��اج��د ال �ع �ج �ي��ل« :إن ال �ف��رع
الجديد في منطقة األحمدي يعكس
ال �ط �ل��ب ال �م �ت��زاي��د ع �ل��ى م�ن�ت�ج��ات�ن��ا
وخ��دم��ات �ن��ا وي �ع��زز م�ك��ان�ت�ن��ا كبنك
ك��وي �ت��ي دي �ن��ام �ي �ك��ي .ن �ح��ن ن��واك��ب
ال �ت �ق��دم ،ح�ي��ث ت �ه��دف إستراتيجية
شبكة ف��روع�ن��ا إل��ى تعزيز وتطوير
تجربة العمالء المصرفية وتأكيد
م�ك��ان�ت�ن��ا ال ��ري ��ادي ��ة .وأود أن أه�ن��ئ
م � �ح� ��اف� ��ظ األح� � � �م � � ��دي ع � �ل� ��ى ق� � � ��راره
الخ �ت �ي��ار ب�ن��ك ب��رق��ان ك�ش��ري��ك م��ال��ي
م��ن ش��أن��ه تلبية اح�ت�ي��اج��ات سكان
المنطقة».
ويلتزم بنك برقان بتقديم مجموعة
ش ��ام �ل ��ة م� ��ن ال� �خ ��دم ��ات ال �م �ص��رف �ي��ة
للمواطنين في جميع أنحاء الكويت.
وي �ض��م ب�ن��ك ب��رق��ان ش�ب�ك��ة ق��وي��ة من
ال � � �ف � ��روع ،ت� �ص ��ل إل � ��ى  29ف� � ً
�رع� ��ا ف��ي
الكويت وً 186
فرعا في أنحاء الشرق
األوسط وشمال افريقيا وتركيا.

«وربة» 5 :رابحني في سحوبات
«السنبلة»
أع � �ل� ��ن ب� �ن ��ك «ورب� � � � � ��ة» س� �ح ��ب ال �س �ن �ب �ل��ة
االس � �ب� ��وع� ��ي ال� �خ ��ام ��س ع� �ش ��ر ف� ��ي ت �م��ام
ً
ال �س��اع��ة ال �ح��ادي��ة ع �ش��رة ظ �ه��را م��ن ي��وم
ال� �خ� �م� �ي ��س ،ه� � ��ذا وق� � ��د ت � ��م اإلع� � � � ��الن ع��ن
ال �ف��ائ��زي��ن ال�خ�م�س��ة ب �ح �ض��ور م�م�ث��ل عن
وزارة التجارة والصناعه وموظفي بنك
وربة.
وبالنسبة للعمالء الذين حالفهم الحظ
خ� ��الل س �ح��ب ال �س �ن �ب �ل��ة ال �خ��ام��س ع�ش��ر،
فقد ت��وج  5رابحين من عمالء بنك وربة
حصل ك��ل منهم على  1000دي�ن��ار وه��م:
ع�ي��د ف�ه�ي��د ف��ال��ح ال �ع��ازم��ى ،م �ب��ارك ف��الح
تني الدوسري ،مشعل عبد الله فهد فهد،
خالد هليل صنت الحربي ،وفهده محمد
فالح الشالحي.
يمثل حساب السنبلة الخيار األمثل لكل
الراغبين بتوفير األموال وتحقيق عوائد
م��ال�ي��ة ث��اب�ت��ة ع�ل��ى أرص��دت �ه��م ف��ي ال��وق��ت
نفسه باالضافة الى فرص للفوز بجوائز
نقدية طوال العام.
ً
وت�م��اش�ي��ا م��ع رغ�ب�ت��ه بتطوير وتحديث
خدماته وحلوله المصرفية بما يتوافق
م��ع ت�ح�ق�ي��ق ال�م�ص�ل�ح��ة وال �ف��ائ��دة األك�ب��ر
ً
ل�ع�م��الئ��ه ون �ظ��را ل�ت�ن��ام��ي ق��اع��دة عمالئه
وال �ت �ج��اوب الكبير ال ��ذي لقيه ال�ح�س��اب،
يعيد بنك وربة إطالق حساب «السنبلة»

ّ
بحلة جديدة ومتطورة في  2019تطوي
في ثناياها جوائز نقدية وعينية أكبر،
ح �ي��ث ق� ��ام ب �ت �ع��دي��ل وت� �ي ��رة ال �س �ح��وب��ات
وال �ق �ي �م��ة اإلج �م��ال �ي��ة ل �ل �ج��وائ��ز ال�ن�ق��دي��ة
وال�ع�ي�ن�ي��ة ال �ت��ي ي�ح�ص��ل ع�ل�ي�ه��ا ال�ع�م��الء
لتصل الى أكثر من مليون دينار كويتي!
يستمر ال�ب�ن��ك ب��ال�س�ح��وب��ات االسبوعية
ع �ل��ى خ�م�س��ة راب �ح �ي��ن  1000دي �ن��ار لكل
م �ن �ه ��م  ،وت� �ت� �م� �ي ��ز ال �س �ن �ب �ل��ة ف � ��ي 2019
بالسحوبات الكبرى ( )Mega Drawsالتي
ت �ق��ام ك��ل رب ��ع س �ن��ة ل�ت�ك�ش��ف ع��ن خمسة
رابحين ،ويكون من نصيب الرابح األول
 100ألف دينار كويتي  ،وأربعة رابحين
ب �س �ي��ارات  .Land Cruiser VXRولمنح
العمالء المزيد من الفرص للربح ،قام بنك
ورب��ة ب��زي��ادة ال�ج��وائ��ز بسحب ال� � Mega
 Drawاألخير لعام  2019بإضافة سيارتي
الند كروز من نفس الفئة.
وأم��ا فيما يتعلق ب�ف��رص ال��رب��ح ،فيحق
لكل عميل فرصة لدخول السحب مقابل
كل  10دنانير في الحساب .هذا وقدم بنك
ً
ورب��ة ح��ال استثماريا آخ��ر باسم وديعة
ال�س�ن�ب�ل��ة ال �ت��ي ت �ع��د ال �م��ودع �ي��ن ب�ع��وائ��د
متوقعة تصل ال��ى  3.5في المئة وفرص
رب��ح ف��ي س�ح��وب��ات السنبلة ط ��وال فترة
االستثمار.

