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 االربعاء ١٤ فبراير ٢٠١٨ 

 تضم ٢٠٢٦ معدة ثابتة ودوارة وصمام أمان موزعة على وحدات مختلفة 

 انخفاض متوسط أسعار الخام للمرة األولى منذ ٨ أشهر في فبراير 

 صيانة شاملة ملصفاة األحمدي بـ ٥ ماليني دينار 

 «الوطني»: ٣٫٩٪ منواً متوقعاً لالقتصاد العاملي 

 «كامكو»: ٧٫٩٪ منو النفط الكويتي خالل يناير 
 قال تقريــر بنك الكويت 
الوطني ان االقتصاد العاملي 
استمر بتســجيل املزيد من 
التعافي، الســيما االقتصاد 
األميركي الذي شــهد معدل 
حتــوال  فيــه  التضخــم 
نحــو االرتفــاع، حيــث قام 
صندوق النقد الدولي برفع 
تقديراتــه للنمو العاملي إلى 
٣٫٧٪ بعــد عــدة أشــهر من 
البيانات اجليــدة، كما رفع 
أيضــا توقعاتــه للعامــني 
٢٠١٨ و٢٠١٩ إلــى ٣٫٩٪. وقد 
عكس هــذا الرفع قوة النمو 
فــي االقتصــادات املتقدمــة 
(باألخص في أميركا ومنطقة 
اليورو واليابان) كما عكس 
أيضــا التوقعــات بانتعاش 
األوضاع املاليــة في أميركا 
على إثر خفــض الضرائب. 
ولم تأت هذه التوقعات على 
نحو مفاجئ، حيث ساهمت 
أساســيات االقتصاد وتدني 
التضخم في رفع مســتوى 
أسواق األســهم العاملية في 
العــام ٢٠١٧. إال أن النظــرة 

املستقبلية للتضخم األميركي 
قد شهدت حتوال في الفترة 
األخيرة، مع تزايد توقعات 
األسواق باملزيد من التشدد 
من قبــل مجلس االحتياطي 
الفيدرالي مما زعزع االسواق 

املالية ورفع العوائد.
أن  التقريــر    وأضــاف 
االقتصاد في منطقة اليورو 
واصل التحســن فقد ســجل 
أسرع وتيرة منو له منذ أحد 
عشــر عاما، ليصل متوسط 
منــوه إلــى ٢٫٥٪ فــي ٢٠١٧، 
متفوقــا علــى االقتصــادات 
املتقدمــة األخــرى كأميــركا 
وبريطانيــا. كمــا أن هنالك 
املزيــد من التوقعات بشــأن 
التحســن  اســتمرارية هــذا 
على املدى املتوسط. فقد قام 
صندوق النقد الدولي مؤخرا 
برفــع توقعاته لنمو منطقة 
اليــورو بواقــع ٠٫٣٪ لهــذا 
العام والعــام املقبل، ولكنه 
اليزال عند توقعاته بأنه قد 
يتباطأ عن نسبته في العام 
٢٠١٧ البالغة ٢٫٤٪ ليصل إلى 

٢٫٣٪ في ٢٠١٨ و٢٪ في ٢٠١٩. 
  إلى ذلك، شهدت األسواق 
الناشئة منوا قويا، مع تسارع 
وتيرته بصــورة طفيفة في 
العــام ٢٠١٨، إذ مــن املتوقع 
أن تستمر األسواق الناشئة 
بالتعافي في ٢٠١٨، مع تسارع 
النمو إلى ٤٫٩٪. ومن املتوقع 
أن تأتــي معظم الزيادات من 
الهند والبرازيل واملكسيك. 

  وأوضح التقرير أن آفاق 
االقتصــاد األميركي شــهدت 
املزيد من التحسن في األسابيع 
األخيرة، مع وجود توقعات 
بتلقي االقتصاد انتعاشا جيدا 
على إثــر خفــض الضرائب 
وقرار رفع االنفاق احلكومي. 
إذ يتوقع صندوق النقد الدولي 
أن يسجل االقتصاد األميركي 
منــوا بواقــع ٢٫٧٪ في العام 
٢٠١٨ مرتفعــا مــن ٢٫٣٪ في 
٢٠١٧، وبارتفاع ٤ نقاط مئوية 
مقارنة بالتوقعات الصادرة 
في أكتوبر ٢٠١٧. ويأتي هذا 
الرفع نتيجة االنتعاش املالي 
املتوقــع بقيمة تقدر عند ١٫٥ 

تريليــون دوالر للســنوات 
العشر التابعة لقرار خفض 
الضرائب الذي مت متريره في 

نهاية ٢٠١٧.
  وقد بدأ التضخم في أميركا 
باالرتفــاع بعد بطء دام عدة 
أشــهر، وذلك بدعــم من قوة 
االقتصاد. فقد شهد الزخم في 
معدل التضخم تباطؤا خالل 
معظم العــام ٢٠١٧. وبعد أن 
ارتفع إلى أعلى مستوياته عند 
٢٫٣٪ على أساس سنوي في 
يناير ٢٠١٧، تراجع التضخم 
األساس لينهي العام عند ١٫٨٪. 
إال أن البيانات األخيرة تشير 

إلى ظهور بوادر االرتفاع. 
  وقد ســاهم هــذا التحول 
فــي التضخــم األميركي في 
إنعاش التوقعات بشأن املزيد 
من التضييق املالي مما رفع 
العوائد. إذ تتوقع األسواق أن 
يستجيب مجلس االحتياطي 
الفيدرالي للزخم الذي يشهده 
التضخم من خالل رفع سعر 
الفائدة بوتيرة أسرع في العام 

 .٢٠١٨

 ذكر تقرير شــركة كامكو 
لالستثمار أن تأثير التراجع 
الذي خيم على أسواق األوراق 
املالية العاملية اتســع لينال 
كافة فئات األصول مبا في ذلك 
السلع األساسية والعمالت، 
ونتــج عن ذلك أن خســرت 
أســعار النفط كافــة األرباح 
التي حققتها منذ بداية العام 
مــع تراجــع أســعار النفط 
إلى أدنى مســتوياتها منذ ٣ 
أشــهر في أعقاب تســجيلها 
أكبر خسائر أسبوعية على 
مدى العامــني املاضيني. كما 
أدى تعافي الدوالر األميركي 
على خلفية تزايد العمليات 
البيعية باإلضافة إلى تزايد 
إنتاج النفط األميركي إلى دفع 
أسعار النفط لتسجيل مزيد 

مــن التراجع. حيــث تراجع 
سعر خام األوبك ٨٫٢٪ خالل 
األسبوع املنتهي في ٩ فبراير 
٢٠١٨ بعد ان شــهد انتعاشا 
طفيفا في جلســات التداول 

السابقة. 
  ورأى التقرير أن أســعار 
النفط يتوقع لها ان تتحرك 
ضمــن نطاق محــدود خالل 
الفتــرة املتبقيــة مــن العام 
احلالي، نظرا لتكافؤ القوى 
النظر  املتصارعة. وبغــض 
عن االتفاق اجلاري خلفض 
اإلنتاج، نرى عددا من العوامل 
الهشــة التــي أبقــت اإلنتاج 
الكلي للنفط عند املســتوى 
احلالي، وعلى الرغم من ذلك، 
فإن استدامة الطلب في العام 
٢٠١٨ ستســاعد على تهدئة 

املتعلقــة  بعــض املخــاوف 
بزيادة العرض.

  هذا، وقد أدى ارتفاع أسعار 
النفــط في بدايــة العام إلى 
زيادة متوسط أسعار النفط 
اخلام إلى أعلى مســتوياتها 
منذ ٣ سنوات في يناير، حيث 
ارتفع متوســط ســعر نفط 
األوپيك ٧٫٧٪ ليصل إلى ٦٦٫٩ 
دوالرا للبرميل، بينما ارتفع 
خام النفط الكويتي بنســبة 
٧٫٩٪. وشــهدت أسعار خام 
مزيج برنت ارتفاعا مساويا 
بنســبة ٧٫٨٪ خالل الشهر. 
وتبدو االجتاهات في فبراير 
٢٠١٨ ضعيفــة فــي الوقــت 
احلاضــر ويظهر متوســط 
األسعار حتى اآلن انخفاضا 

للمرة األولى منذ ٨ أشهر.

  وفيما يتعلــق باالمتثال 
التفاق خفض اإلنتاج اجلاري، 
أظهر استطالع أجرته وكالة 
«رويترز» أنه على الرغم من 
أن اإلنتاج األميركي بلغ أكثر 
مــن ١٠ ماليني برميل يوميا، 
فــإن االلتزام باالتفــاق بقي 
قائمــا. ووفقا لالســتطالع، 
بلغت نســبة امتثال أعضاء 
أوپيــك ١٣٨٪ في يناير ٢٠١٨ 
مقابل نســبة ١٣٧٪ املسجلة 

في ديسمبر. 
  وتوقع التقرير أن يواصل 
منتجــي النفــط الصخــري 
األميركــي زيــادة إنتاجهــم 
خالل العام ٢٠١٩ ليصل إلى 
حوالــي ١١٫١٨ مليون برميل 
يوميا وفقــا لتقديرات إدارة 
معلومات الطاقة األميركية. 

 أحمد مغربي 
  

الرئيــس  نائــب    قــال 
التنفيــذي ملصفــاة مينــاء 
الديحانــي  األحمــدي فهــد 
إن املصفــاة جتــري صيانة 
شــاملة لعدد مــن الوحدات 
تتم صيانتهــا املجدولة كل 
٤ سنوات، وذلك في خطوة 
لرفــع كفاءة هــذه الوحدات 
واملعدات املوجودة بداخلها 
والتأكــد من ســالمتها للحد 

من أي أعطاب قد تصيبها.
الديحانــي    وأضــاف 
خــالل املؤمتــر الصحافــي 
امــس مبناســبة عمليــات 
الشــاملة مبصفاة  الصيانة 
ميناء األحمــدي أن التكلفة 
التقديريــة لهــذه العمليات 
قد بلغت بحوالي ٥٫١ ماليني 
دينار، علما بانه قد مت إجراء 
الصيانة لعــدد ٢٠٢٦ معدة 
ثابتــة ودوارة وصمام أمان 
موزعة على وحدات مختلفة.
الطاقــة  تأثــر    وحــول 
التكريريــة للمصفاة وكيف 
تتــم مواجهــة ذلــك، أكدت 
الفنيــة  مديــرة اخلدمــات 
وضحــة اخلطيــب إلــى أن 
الشــركة حتــرص على عدم 
تأثر عمليــات اإلنتاج اثناء 
الصيانة الشاملة/ الوقائية، 
حيث إنه يتم التخطيط لهذه 
لعمليات الشاملة بالتنسيق 
مع دائرة التخطيط الشامل 
ومؤسسة البترول الكويتية 
للتأكــد من عــدم حدوث أي 
عجز فــي املنتجات ووجود 
االحتياطــي الكافي لتغطية 
احتياجــات الســوق احمللي 

وااللتزامات اخلارجية. 
  بــدوره، أوضــح مديــر 
دائرة الصيانة أحمد دشتي 
حول طبيعــة األعمال التي 
تشــملها الصيانة انه قد مت 
استبدال بعض املعدات كما مت 
تطوير البعض أثناء عملية 
الصيانة بينما قمنا بإجراء 
عمليــات الصيانة الشــاملة 
جلميع املعدات طبقا للخطة 
املوضوعة بكفاءة ودقة، على 
ان تتم العودة الى التشغيل 
واإلنتــاج فــور االنتهاء من 
عمليــات الصيانــة وطبقــا 
للخطة املوضوع مع جميع 
الدوائر املعنية لضمان عدم 

تأثر اإلنتاج.
  ويشــير دشــتي إلــى أن 
بــدور  املقاولــني يقومــون 
اساسي أثناء القيام بعمليات 
الصيانة، حيث إن ٨٠٪ تقريبا 
من أعمال الصيانة التي جترى 
املقاولــون  حاليــا ينفذهــا 
البتــرول  املتعاقــدون مــع 
الوطنية. وقد متت االستعانة 
بعمالة خارجية خالل عمليات 
الصيانــة احلالية، حيث ان 
عــدد العاملني فــي عمليات 
الصيانة والربط وصل وقت 
الذروة إلى ما يزيد على ٢١٠٠ 
مهندس وفني وعامل من داخل 

وخارج املصفاة. 
ارتبــاط أعمال    وحــاول 
الصيانة احلالية ومشــروع 
الوقود البيئي، أوضح مدير 
عمليات املصفاة فهد املطيري 
انه قــد مت اجراء ٢٩٩ عملية 
ربط خاصة مبشروع الوقود 
البيئي خالل عملية الصيانة 
احلالية، كما يتم اجراء عمليات 

التوسعة بوحدة رقم ٨٣، علما 
بأن مشــروع الوقود البيئي 
يهــدف الى تطوير وحتديث 
مصفاة ميناء األحمدي إلنتاج 
منتجات عالية اجلودة صديقة 
للبيئة، مطابقة للمواصفات 
العاملية في عام ٢٠٢٠. وطبقا 
للتقارير اخلاصة باملشروع، 
تبدأ وحدات املشروع إنتاجها 

في منتصف عام ٢٠١٨.
التــي  املــدة    وحــول 
اســتغرقتها عملية الصيانة 
وهــل هــي ضمــن اجلــدول 
الزمني، أشار الى أن عمليات 
الصيانــة والربــط جلميــع 
الوحــدات ستســتغرق ٣٥ 
يوما طبقــا للجدول الزمني 
املوضوع من ٢٠١٨/١/٢٠ وحتى 

.٢٠١٨/٢/٢٤
  بــدوره، قال منســق عام 
الصيانة حيــدر درويش ان 
مهندســي السالمة والصحة 
والبيئــة يحرصــون علــى 
اعمــال الصيانــة وااللتــزام 
بكل قواعدها لضمان تنفيذ 
االعمــال املطلوبة بســالمة 
ودون حــوادث، حيــث يتم 
إحلاق مهندس سالمة وصحة 
ومهندس بيئة من الشــركة 
بكل خلية عمل ملراقبة االعمال 
اليوميــة وإصــدار التقارير 
التــي حتافظ  واملقترحــات 
على ســالمة العاملــني، كما 
حترص الشركة على االتفاق 
مــع املقاولني املشــاركني في 
األعمــال بتعيــني مهندســي 
صحة وسالمة وبيئة ملراقبة 
عمالي املقاول وتوجيههم ما 
يساعد على احلفاظ على أمن 

وسالمة العاملني. 

 فهد الديحاني 

 دشتي: االستعانة 
بعمالة خارجية 
خالل عمليات 
الصيانة احلالية

  
  املطيري: ٣٥ 

يومًا مدة عمليات 
الصيانة والربط 
جلميع الوحدات 

 زيادة رأس املال 
شهدت إقباًال 
كبيراً من قبل 

املساهمني
  

  الشركة نافست 
شركات عاملية 

عمالقة في 
األسواق األفريقية 

 الشركة حققت أرباحاً ٣٧ فلساً للسهم الواحد 

 عمومية «البترولية املستقلة» تقر توزيع ٣٠٪ نقداً 

 يوسف الزم
  

إدارة    قال رئيس مجلس 
املجموعة البترولية املستقلة 
خلف اخللــف ان املنافســة 
ازدادت فــي األســواق التــي 
تتعامــل فيهــا املجموعــة 
وخاصة األسواق األفريقية، 
وذلك من قبل شركات التجارة 
العاملية العمالقة، وبالرغم من 
كل ذلك، فقد كان أداء املجموعة 
خالل ٢٠١٧ جيدا، حيث وصل 
صافي الربح ٦٫٢ ماليني دينار 
أي ما يعــادل ٣٧٫٣٢ فلســا 
للســهم، ومتثل هذه الزيادة 
في الربــح ٢٤٫٤٪ عما كانت 

عليه عام ٢٠١٦.
  وأضــاف اخللــف خــالل 
ترؤســه اجتمــاع اجلمعية 
العامــة العادية عن الســنة 
املالية املنتهية في ديســمبر 
٢٠١٧ أن املجموعة استمرت 
مبنافستها الشديدة من قبل 
العاملية  املتاجــرة  شــركات 
العمالقة وخاصة في أسواق 
أفريقيــا، إال ان ذلك لم مينع 
املجموعة من ممارسة نشاطها 
في هذه األســواق وان تفتح 

أسواقا جديدة في تلك املنطقة.
  وأوضح اخللف أن زيادة 
رأس املال شهدت إقباال كبيرا 
من قبــل املســاهمني ومتت 
بنجاح في يوليو ٢٠١٧، حيث 
وصلت قيمة حقوق املساهمني 
في نهايــة ٢٠١٧ إلى ٩٦٫٤٠٧ 
مليــون دينــار أي ما يعادل 
حوالي ٥١١ فلسا للسهم الواحد 
باملقارنة بنهاية ٢٠١٦، حيث 
كانت ٨٥٫٧٢٤ مليون دينار أ 
ي ما يعادل ٥٦٣ فلسا للسهم 

الواحد.
  وذكر اخللــف أن احلرب 
اليمنيــة أدت إلــى تناقــص 
الكميــات املصــدرة لليمــن 
مقارنــة بعــام ٢٠١٦، كذلــك 
أدت املساعدات البترولية من 
قبل السعودية واإلمارات إلى 
تضاؤل الكميات املصدرة إلى 
مصر، ولقد استمر التعاون 
الوثيق بني املجموعة وشركات 

النفط الوطنية والعاملية.
  وأكد اخللف ان أهم حدث 
الســنة  للمجموعــة خــالل 
املاليــة ٢٠١٧ هو زيادة رأس 
املــال املصــدر واملدفوع من 
١٥٫٢ مليــون دينار إلى ١٨٫٨ 

مليون دينار أي بزيادة قدرها 
٣٫٦ ماليني دينار مبا يعادل 
إصــدار ٣٦٫١٥٧٫٥٠٠ مليون 
سهم جديد والتي متثل زيادة 
٢٣٫٨٪ في رأس املال املصدر 
واملدفوع احلالي للمجموعة، 
ليزداد عدد األسهم املصدرة 
من ١٥٢٫٢٥٠ مليون سهم إلى 
١٨٨٫٤٠٧ ســهما، وقــد متت 
عملية اإلصدار على أســاس 
١٠٠ فلــس للســهم الواحــد 
مضافا إليه ٢٠٠ فلس عالوة 

إصدار.
  إلى ذلك، وافقت اجلمعية 
العاديــة علــى  العموميــة 
املدققــة  املاليــة  البيانــات 
املنتهية في ديســمبر ٢٠١٧ 
بتوزيع أرباح ٣٠٪ نقدا بواقع 
٣٠ فلسا للسهم الواحد، وذلك 
مببلــغ اجمالــي ٥٫٦ ماليني 
دينــار عــن الســنة املالية 
املقيدين  ٢٠١٧ للمســاهمني 
بتاريــخ أنعقــاد اجلمعيــة 
العامــة العادية. كما وافقت 
على صرف مكافأة ألعضاء 
مجلــس اإلدارة مببلــغ ١٠ 
دنانيــر لكل عضو بإجمالي 

٨٠ ألف دينار. 

(احمد علي)   خلف اخللف متوسطا الرئيس املالي للشركة عبداهللا الكندري والرئيس التنفيذي وليد حديد  
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  اطلــق بنــك وربــة أحدث 
حلولــه للخدمــات املصرفية 
التكنولوجيــة والتــي مــن 
العمــالء  خاللهــا يســتطيع 
اجلــدد الراغبون فــي التقدم 
بفتح حســاب الســنبلة من 
القيام بطلب هذه العملية عبر 
موقع البنك االلكتروني دون 
احلاجــة لزيــارة أي فرع من 
أفرعه وذلك من خالل تنفيذ ٥ 

خطوات لفتح احلساب.
  جــاء ذلــك خــالل مؤمتر 
صحافي عقــده البنك صباح 
امــس وذلك انطالقا من بنود 
اخلمســية  االســتراتيجية 
الطموحــة والتــي تقتضــي 
الرقميــة  بنيتــه  بتطويــر 
جتاوبا مع متطلبات العصر 
ورغبات العمالء ملا لذلك من 
أثــر كبير في تســريع اجراء 
واجناز املعامــالت املصرفية 

على اختالفها. 
العمالء اجلدد    ويستطيع 
عبــر هــذه اخلاصيــة وفــي 
غضون خمــس دقائق فقط، 
من طلب فتح حساب السنبلة 
اجلديــد اخلاص بهــم في أي 
وقت وأي مكان. وفي غضون 
ساعتني، سيكون البنك ـ من 
خــالل النظام اآللــي اجلديد 
الذي يستخدمه لتطبيق هذه 
اخلدمة وينفرد به في القطاع 
املصرفــي الكويتــي- قد قام 
باســتالم الطلــب ومعاجلته 
ومتريره للموافقة عليه. ومن 
ثم، سيتصل موظفو بنك وربة 
بالعميل لتحديد املوعد الذي 

يناسبه الستالم بطاقة حساب 
السنبلة والتوقيع على األوراق 
املطلوبة والتحقق من هوية 
العميل قبل تفعيل احلساب.

  سرعة وسهولة 
  وباالضافــة الى ســرعتها 
وسهولتها، تتسم هذه اخلدمة 
اجلديدة بأعلى درجات احلماية 
ملعلومات العميل املقدمة عبر 
االنترنــت، حيث تســتخدم 
أحــدث املعاييــر املطبقة في 
أمن املعلومات يتم من خاللها 
املطابقة بني صورة الشخص 
املوجودة على البطاقة املدنية 
مــع صــورة selöe من خالل 
الهاتف الذكــي باالضافة الى 
طلب توقيع الكتروني للتأكد 

واعتماد صحة البيانات. 
اخلدمــة  هــذه    وحــول 
اجلديدة، حتدث شاهني حمد 

االمر الذي يسعدني أن أؤكد أن 
بنك وربة سباق في استخدام 
هــذه التقنيــة ممــا يعكــس 
التزامنــا بتحقيــق رؤيتنــا 
الراميــة للنهــوض بالقطاع 

الصيرفي االسالمي».

  خدمات رقمية 
بنــك  أن  الغــامن    وأكــد 
وربــة يضاعــف جهــوده في 
الالزمة  ضــخ االســتثمارات 
لتعزيز بنيتــه الرقمية وفق 
مســتويات عامليــة يضمــن 
مــن خاللها تصميــم خدمات 
رقمية تلبي تطلعات العمالء 
وتوجهاتهــم ويحــرص فيها 
على أن تقلص عاملي الوقت 
واجلهد لهم. فعميل بنك وربة 
اليوم، يستطيع مباشرة امتام 
معامالتــه املصرفيــة عبــر 
وربــة أون اليــن وهو املوقع 

الرقمية  اخلدمات املصرفيــة 
يزيد الى مسؤوليتنا بأن نبقي 
عمالءنا في الكويت على متاس 
مع هذه التقنيات احلديثة عبر 
تصميم خدمات وفق املنصات 
التكنولوجيــة املتقدمــة لكي 
تضفي القيمة على جتربتهم 
املصرفية وحتيلها الى متعة 

حقيقية».
  الــى ذلــك، وفــي خطــوة 
مستقبلية، سيتم تعميم عملية 
طلب فتح احلساب املتأمتتة 
بالكامل للعمــالء اجلدد على 
مختلف حســابات البنك مما 
يضفــي مزيــدا مــن املرونة 
والسهولة على هذه العملية، 
ويوفــر الوقــت واجلهد على 
العمــالء كما يقلل من متاعب 
جمــع األوراق املطلوبة لفتح 
احلساب من قبل اجلهتني سواء 
العميل أو موظفي البنك وهو 

التنفيذي  الرئيــس  الغــامن، 
فــي بنك وربــة، قائال: «نحن 
نســعى في بنــك وربــة الى 
ابتكار وتبني أحدث اخلدمات 
التــي  واحللــول املصرفيــة 
تشــكل قيمــة مضافــة على 
تعامــالت العمــالء البنكيــة 
وتعكس احترامنا لرغباتهم 
وتطلعاتهم فيما يتعلق بهذه 
اخلدمات. مع التوجه العاملي 
احلالي الذي أصبح يعتمد على 
األجهزة الذكية على اختالفها 
وشــبكات االنترنت من أجل 
اجــراء التعامــالت اليوميــة 
املتعددة، كان البد من اعتماد 
التقنيات واســتخدامها  هذه 
في التعامالت البنكية أيضا، 
من ضمنها طلب فتح حساب 
جديد للعمالء اجلدد عن طريق 
االنترنت بالكامل دون احلاجة 
لزيــارة أي من فروعنا. وهو 

التفاعلي للبنك  االلكترونــي 
الذي خضــع الى تطور كبير 
وحتــول الى فــرع إلكتروني 
مرن يستجيب الى متطلبات 
العمالء بيسر وسهولة. وفي 
االطار ذاته، فإن تطبيق بنك 
وربة على الهواتف الذكية أثبت 
جدواه ويشهد اقباال كثيفا من 
قبل العمالء الذين يحصلون 
من خاللها على سلســلة من 
خدمات البنك املميزة تغنيهم 
عن الذهاب الى األفرع وتلبي 
تطلعاتهم الى السرعة في اجناز 
املعامــالت املصرفيــة. وقال: 
«نستطيع القول إن بنك وربة 
بعون اهللا وفضله يسير بثبات 
نحو احــداث الفرق االيجابي 
في التطــور الرقمي وتعزيز 
الصيرفة االسالمية بخدمات 
رقمية متطــورة ونوعية. ان 
االجتاه العاملي املتنامي نحو 

ما يعني فاعلية أكبر واجناز 
أسرع لهذا النوع من املعامالت.
  وختم الغامن: «ان املواطن 
الكويتي السيما جيل الشباب، 
حريــص علــى تبنــي آخــر 
التقنيــات وتطبيقهــا، فهــو 
يتمتع بثقافة رفيعة املستوى 
في هذا السياق وعلى اطالع 
مســتمر حول آخر التقنيات 
العامليــة، لــذا يكون ســباقا 
الى احلصــول على اخلدمات 
املصرفية الرقمية وتطبيقها 
حال صدورها. وجتدر االشارة 
هنا الــى أن الكويــت تعتبر 
من أوائل الــدول التي تطبق 
التكنولوجيا احلديثة بشكل 
واســع في مختلف مجاالت، 
وبنــاء عليه فإن بنــك وربة 
يلتزم بتبني التقنيات الرائدة 
في تطويــر خدماته الرقمية 

ليكون دائما متصدرا». 

(عادل سالمة)   شاهني الغامن   من اليمني: هيثم التركيت - شاهني الغامن - محمد الشريف وساميونت كليمينتس  
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