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«بوبيان تكافل» تطرح «بوبيان درايف»
أطلقت شــركة بوبيان 
تكافــل «عضــو مجموعة 
بنــك بوبيان» أول برنامج 
من نوعــه على مســتوى 
الكويت، يكافئ الســائقني 
امللتزمني بجوائــز وهدايا 
ومزايا عديدة أطلقت عليه 
اســم «بوبيان درايف» في 
إطار حرص الشــركة على 
املساهمة في احلفاظ على 

سالمة وأمان اجلميع.
وقال الرئيس التنفيذي 
إبراهيم اخلزام:  للشــركة 

ســعداء بإطالق البرنامــج ضمن تطبيقنا 
للهواتــف الذكيــة فــي إطار مســؤوليتنا 
االجتماعية حرصا منا على سالمة اجلميع 
من املواطنني واملقيمني في الكويت، السيما 
مع ارتفــاع عدد احلــوادث اليومية خالل 
القيادة في السنوات األخيرة وارتفاع أعداد 

الضحايا.
وأضــاف: أبــرز ما مييــز البرنامج أنه 
مفتوح للمشاركة للجميع سواء كانوا عمالء 
للشــركة أو غيرهم ألن الهدف هو تعميم 
الفائــدة للجميع وأن يحصل اجلميع على 
فرصة للمشــاركة في البرنامج مبا يحقق 

السالمة واألمان على الطرقات.
وأشــار الى أن فكــرة البرنامج تعتمد 
علــى متابعة ســلوك الســائقني رقميا مع 

منحهــم فرصــة احلصول 
علــى مكافــآت أســبوعية 
وخصومــات مــن خــالل 
كسب نقاط بناء على عادات 

القيادة للمشارك.
وتعتمد فكرة البرنامج 
على اعتماده على خاصية 
االستشعار، حيث يتم جمع 
بيانــات القيــادة اخلاصة 
بك، مبا في ذلك التســارع، 
واالنعطــاف،  واملكابــح، 
واســتخدام  والســرعة، 
الهاتف احملمول، باإلضافة 
إلى العوامل األخرى التي تؤثر على سلوك 

القيادة.
وتعمــل خاصية بوبيــان درايف على 
استكشاف رحالتك تلقائيا من خالل أنظمة 
االستشعار في جهازك احملمول مثل نظام 
حتديــد املواقع، مقياس التســارع ونظام 
حتديد االجتاه وما إلى ذلك لقياس األداء في 
القيادة وبعد كل رحلة قيادة يتم حتليلها 

وحتليل النتائج املرتبطة بها.
واشار الى أن األمر ال يقف عند املشاركة 
فقــط وحتليل نتائج أســلوب القيادة، بل 
يتعداه الى منح املشاركني امللتزمني والذين 
يحصلون على درجات جدية وجوائز وهدايا 
مقدمة من الشركة ومن بنك بوبيان كجزء 
حتفيزي لهم لالستمرار في القيادة اآلمنة.

تكافئ به السائقني امللتزمني بهدايا قيمة

إبراهيم اخلزام

«وربة» يعلن رابحي سحب «السنبلة الكبير»

على مبلغ ٢٥٠ ألف دينار مبعدل ٤ سحوبات 
خالل العام، حيث ســيكون الســحب األول 
في أبريل، بينما سيكون السحب الثاني في 
يوليو، وعن الســحب الثالث فسيكون في 
أكتوبر، أما السحب الرابع واألخير فسيكون 

في يناير ٢٠٢٣.
وحول الشروط، يتطلب اآلن وجود ١٠٠ 
دينار لدخول سحوبات السنبلة األسبوعية 
والســحوبات الكبرى، علمــا بأن العميل ما 
زال يحصل على فرصة واحدة مقابل كل ١٠ 
دنانير في احلساب، والفرص حتتسب على 
حسب أدنى رصيد في احلساب خالل الشهر. 
لذلك يجب أن يكون قد مضى على املبلغ شهر 
كامل في احلساب للتأهل للسحب األسبوعي، 
وشهران كامالن للسحوبات الكبرى الحتساب 
الفرص. هذا، وال توجد قيود أو حدود للسحب 
واإليداع، كلما زاد املبلغ املودع زادت فرص 

العميل للربح.

أعلــن بنــك وربة عن 
الفائزين بسحب  أســماء 
السنبلة الكبير عن العام 
بحضــور  وذلــك   ،٢٠٢١
ممثل عــن وزارة التجارة 
والصناعة وموظفي بنك 
.٣٦٠FM وربة عبر إذاعة

للعمــالء  وبالنســبة 
الذين حالفهم احلظ خالل 

الســحب، فقد توج عدنان عبــداهللا طعمة 
اخلالدي باجلائزة الكبرى والبالغة ٢٠٠ ألف 
دينار، بينما توجت فاطمة علي حمد املجبل 
باجلائزة البالغة ٥٠ ألف دينار، وبالنسبة 
جلوائز الـ ١٠ آالف دينار فقد توج بها ٥ فائزين 
بإجمالــي جوائز ٥٠ ألف دينار، وهم: حامد 
منيف عقيل سوهج، فهد محمد سيف خليفان 
الديحاني، صالح أحمد صالح عبداهللا، خالد 
علــي عبداهللا املنصوري، فالح مزيد مطلق 

وشيتان الرشيدي.
وميثل حســاب الســنبلة اخليار األمثل 
لكل الراغبني بتوفير األموال وحتقيق عوائد 
مالية مناسبة على أرصدتهم في الوقت نفسه 
باإلضافة إلى فرص للفوز بجوائز نقدية طوال 
العام. وحول حملة السنبلة عام ٢٠٢٢، يواصل 
بنــك وربة بتتويــج ١٠ رابحني مببلغ ١٠٠٠ 
دينار لكل فائز أسبوعيا. وعن السحوبات 
الكبرى فســيكون هناك سحب ربع سنوي 

٧٫٢ ماليني دينار صافي أرباح 
«البترولية املستقلة» في ٢٠٢١

مببلغ إجمالي قــدره ٥٫٤٢ ماليني دينار، 
عن السنة املالية املنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١، 
ويستحق هذه األرباح النقدية املساهمني 
املقيدين في سجالت الشركة وذلك حسب 
اإلجراءات املؤسســية لهيئة أسواق املال 

وشركة بورصة الكويت.
وأشارت الشركة إلى أن هذه التوصية 
تخضع ملوافقة اجلهات الرسمية املختصة 
واجلمعية العامة العادية، وستقوم الشركة 
باإلعالن عن موعد اجلمعية العامة العادية 
عن طريق شركة بورصة الكويت والصحف 

احمللية.

أعلنت شركة املجموعة 
البترولية املستقلة عن 
إدارة  اعتمــاد مجلــس 
الشــركة فــي اجتماعــه 

املنعقد ظهر أمس، لنتائج البيانات املالية 
السنوية املدققة من قبل املدقق اخلارجي 
واملنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١، حيث تشير هذه 
النتائج إلى حتقيق الشركة صافي أرباح 
بلغت ٧٫١٩٤ ماليني دينار، وذلك بربحية 
لســهم بلغت ٣٩٫٧٩ فلســا، باملقارنة مع 
صافــي أربــاح بلغــت ٦٫٨٧ ماليني دينار 
خــالل عام ٢٠٢٠، ما يعادل ٣٨٫٠٤ فلســا 

للسهم الواحد.
وأوصى مجلس اإلدارة بتوزيع أرباح 
نقدية بنسبة ٣٠٪ من القيمة االسمية للسهم 
الواحد، أي بواقع ٣٠ فلسا لكل سهم، وذلك 

ً ٣٩٫٧٩ فلساً ربحية السهم الواحد.. وتوصية بتوزيع ٣٠٪ نقدا

«التجاري» يعلن رابح «النجمة» األسبوعي

فتح احلساب فقط بإيداع ٥٠٠ دينار ويجب 
أن يكون في احلساب مبلغ ال يقل عن ٥٠٠ 
دينار للتأهل ودخول جميع السحوبات على 
كل اجلوائز التي يقدمها احلساب، فكلما زاد 
رصيد العميــل زادت فرصة الفوز، فضال 
عن املزايا اإلضافية التي يوفرها احلساب، 
إذ يحصل العميل على بطاقة ســحب آلي 
ويســتطيع احلصول علــى بطاقة ائتمان 
بضمان احلســاب وكذلــك احلصول على 
كل اخلدمات املصرفية من البنك التجاري.

وكشــف البنك أن حساب النجمة متاح 
للجميع، وبإمكان أي شخص فتح حساب 
 CBK Mobile النجمــة من خــالل تطبيــق
بخطوات بسيطة ومن أي مكان وفي أي وقت.

أجرى البنك التجاري 
سحبه األســبوعي على 
حســاب النجمة. وقد مت 
إجراء السحب يوم أمس 
في مبنى البنك الرئيسي، 
بحضــور ممثــل وزارة 
التجارة والصناعة أحمد 
االلتزام  البصمــان، مــع 
باالشــتراطات الصحية 
والوقائيــة املتمثلــة في 

التباعد االجتماعي.
البنــك بتغطية  وقام 
مباشــرة  الســحوبات 
التواصل  عبــر وســائل 
االجتماعــي، حيث أعلن 

عن فوز فواز إبراهيم القطان بجائزة نقدية 
بقيمة ٥ آالف دينار في سحب حساب النجمة 

األسبوعي.
يذكر أن جوائز «حساب النجمة» مميزة 
بحجــم مبالغ اجلوائز املقدمــة، باإلضافة 
إلى تنوعها طوال الســنة، والتي تتضمن 
سحوبات أســبوعية بقيمة ٥ آالف دينار، 
وشــهرية بقيمة ٢٠ ألف دينار، باإلضافة 
الى جائزة نصف ســنوية بقيمة ٥٠٠ ألف 
دينار، وسحب آخر العام على أكبر جائزة 
نقدية مرتبطة بحساب مصرفي في العالم 

بقيمة ١٫٥ مليون دينار.
وعن آلية فتح حساب النجمة والتأهل 
لدخول السحوبات، فمن املعروف أنه ميكن 

«جي إف إتش» تفصل استثماراتها بالبنية التحتية 
حتت شركة «إنفراكورب» برأسمال يزيد على مليار دوالر

أعلنــت مجموعــة جــي 
إف إتــش املاليــة عن فصل 
البنيــة  اســتثماراتها فــي 
شــركة  حتــت  التحتيــة 
إنفراكــورب، من خالل ضخ 
رأســمال يزيــد علــى مليار 
دوالر فــي البنيــة التحتية 
ذات  املطــورة  واألصــول 
الصلة في الشــركة اجلديدة 
املتخصصة باالســتثمارات 
التي تركز على تسريع منو 
وتطوير أصول وبيئات البنية 
التحتية املستدامة عبر منطقة 

اخلليج واألسواق العاملية.
وقالت املجموعة في بيان 
صحافي، إن شركة إنفراكورب 
ستقوم بإدارة محفظة تصل 
قيمتها إلى ٣ مليارات دوالر 
من أصــول البنية التحتية، 
مبــا في ذلــك ما يقــرب من 
٢٥٠ مليون قــدم مربعة من 
أراضي التطوير في اخلليج 
وشمال أفريقيا وجنوب آسيا 
املخصصــة للبنية التحتية 
االقتصاديــة واالجتماعيــة 

املستدامة.
الشــركة  وســوف تركز 
بشكل خاص على االستثمارات 
لتطويــر  تهــدف  التــي 

بنــا إلى شــركة متخصصة 
مستقلة وجديدة عبر شركة 

إنفراكورب».
وأضاف إن هذه الشــركة 
تأتــي اســتجابة للحاجــة 
الكبيــرة والفرصــة املتاحة 
الستثمارات القطاع اخلاص 
في تطويــر البنية التحتية 
املستدامة، متاشيا مع توجه 
االقتصــادات العاملية إلى أن 
تصبح أكثــر إنصافا ووعيا 
اجتماعيا وبيئيا، مشيرا إلى 
أن هناك حاجة إلى مستويات 
غير مسبوقة من رأس املال 
لترقيــة وتطويــر األســس 
املســتدامة، وإنفراكورب في 

ثم تركز إنفراكورب على زيادة 
رأس املال وتوظيفه للمساعدة 
في تلبية احتياجات التنمية 
االســتراتيجية مــع تعزيز 
الرفاهية االقتصادية والعوائد 

جلميع املستثمرين.
وأشــار إلــى أن توجيــه 
أصــول البنيــة التحتية من 
جي إف إتش إلى إنفراكورب 
سيسمح للمجموعة بالتركيز 
بشــكل أكبــر علــى األصول 
املالية، مع الســماح لشركة 
إنفراكــورب بإدارة وحتقيق 
العوائــد من أصــول البنية 
التحتيــة والعقــارات التــي 
لها دورة استثمار أطول من 

األنشطة املصرفية.
وتابــع بالقــول: «نعتقد 
أن هذه اخلطوة ســتنعكس 
بشكل إيجابي على نتائج جي 
إف إتش وجــودة ميزانيتنا 
العمومية، وســوف نتطلع 
إلــى إدراج شــركة  أيضــا 
إنفراكورب في بورصات دول 
مجلــس التعــاون اخلليجي 
على مدار الـ ٢٤ شهرا املقبلة 
وإصدار صكوك خضراء، مما 
يحقق قيمة أكبر ويوفر فرصة 

فريدة للمستثمرين».

وضع جيد لتكريس رأسمالها 
ورؤيتهــا وأخالقياتهــا في 
االستثمارات التي تدعم النمو 

املستدام.
انــه  الريــس  وأوضــح 
مــع إطــالق الشــركة، فإننا 
نستجيب أيضا لطلب ورغبة 
املســتثمرين، فــي املنطقــة 
والعالــم، للفــرص التــي ال 
حتقق عوائد قوية فحسب، 
بل توفر أيضا تأثيرا كبيرا في 
املعايير االجتماعية والبيئية 
واحلوكمة. يرتبط االستثمار 
في البنية التحتية املستدامة 
بالتقــدم  وثيقــا  ارتباطــا 
االجتماعي واالقتصادي، ومن 

ستدير محفظة أصول للبنية التحتية وأراضي للتطوير قيمتها ٣ مليارات دوالر

هشام الريس

املجتمعات، واالستثمار في 
اللوجستيات، التقنيات التي 
تدعــم االســتدامة ومصادر 
الطاقة املتجــددة، باإلضافة 
إلى أصول البنيــة التحتية 
االجتماعيــة عبــر قطاعــي 
التعليم والرعاية الصحية.

وفي هــذا الســياق، قال 
التنفيذي ملجموعة  الرئيس 
جــي إف إتش املالية هشــام 
الريس: «يسعدنا أن نعلن عن 
هذه العملية املهمة جلي إف 
إتش، والتي ستعزز وضعنا 
املالي بشــكل أكبر من خالل 
فصــل خــط أعمــال أصول 
البنيــة التحتيــة اخلاصــة 

«TruSportTM» هواوي» تطور مجموعة أنظمة اللياقة العلمية»
بعد ما يقرب من ٦ سنوات 
من التطوير، طورت هواوي 
أخيــرا مجموعة مــن أنظمة 
اللياقة العلمية وأطلق عليها 
 .HUAWEI TruSportTM اسم
باستخدام اخلوارزميات، ميكن 
أن يجمع بدقة املؤشرات املادية 
املختلفة التي يولدها جســم 
اإلنسان أثناء الركض، وحتليل 
البيانات التي مت جمعها علميا، 
وتقــدمي نصائــح التدريــب 
 HUAWEI .األكثــر منطقيــة
TruSportTM لــه نفس اجتاه 
التدريب الدولي احلالي، والذي 
ميكنــه بناء نظريــة تدريب 

علمي كاملة للجري.
 HUAWEI تفعــل  مــاذا 

TruSportTM؟
أوال وقبل كل شيء، بناء 
 ،HUAWEI TruSportTM على
طورت هواوي مؤشــر قدرة 
التشغيل (RAI). لقياس أداء 

بهم في كل مرة يتدربون فيها، 
حتى يتمكن األشــخاص من 
معرفــة الفجوة بني قدراتهم 
وأهدافهــم بوضــوح، كمــا 
ميكنهم أيضا إجــراء تقدير 
دقيق لألداء وتلقي التوجيه 
بشأن الوتيرة. يساعد نظام 
RAI اجلديد املتســابقني في 
املنافســة والتدريــب وحل 
مشكلة إيقاع املشكلة أيضا.

واحدة. بهذه الطريقة، ميكن 
للعدائني تخطيط قدر معقول 

من التدريب.
عــالوة على ذلــك، ميكن 
 HUAWEI TruSportTM لـــ 
التعافــي  درجــة  حتديــد 
ومراقبة التعب قصير املدى. 
ميكنه تقييــم درجة تعافي 
املســتخدم وتقدمي إرشادات 
بشأن وقت االسترداد. يشير 
وقت االســترداد إلى التعب 
الناجم عن ضغط التدريب، 
ومقدار الوقت الالزم للتعافي 
متاما بعــد التدريب، وميكن 
أن تعكــس درجــة التعافي 
التعــب الناجم عــن تدريب 
 HUAWEI واحد، مزودا بتقنية
TruSportTM، ميكن للجهاز أن 
يقدم للمستخدمني اقتراحات 
ألحمال تدريب مختلفة الشدة 
في ظل مســتويات استرداد 

مختلفة للجسم.

 HUAWEI ثانيــا، توفــر
TruSportTM عبئــا تدريبــا، 
والــذي ميكنــه تقييم حجم 
التدريــب علميــا. ميكــن أن 
يســاعد العدائني في حتديد 
كمية تدريبهم علميا وتقترح 
حمــل  اســتخدام   Huawei
التدريــب بدال من تشــغيل 
احلجم لقياس حجم التدريب. 
ال يأخذ حمل التدريب مجرد 
مسافة اجلري أو مدته كأساس 
للقيــاس، ولكنــه يأخذ في 
االعتبــار التحفيز والضغط 
الناجمني عــن التدريب على 
اجلسم، والذي يعكس بشكل 
موضوعي احلمل الناجم عن 
التدريب. ميكن أيضا قياس 
التدريــب بواســطة  حمــل 
 HUAWEI TruSportTM
لتقــدمي املشــورة للعدائــني 
بشأن درجة التعافي ووقت 
االســترداد جللســة تدريب 

اجلري، الذي يصعب قياسه 
 Huawei مــن قبــل، طــورت
RAI، باســتخدام خوارزمية 
 HUAWEI TruSportTM
حلســاب العالقــة بني معدل 
ضربــات القلــب والوتيــرة 
النتيجــة  للحصــول علــى 
الشــخصية. باإلضافــة إلى 
ذلك، ميكــن للجميع معرفة 
مستوى RAI احلالي اخلاص 

«البيت» تستحوذ على مشروعها العقاري 
السادس بالواليات املتحدة

أعلنــت شــركة بيــت 
املاليــة (البيــت)  األوراق 
اســتكملت  الشــركة  أن 
االســتحواذ على مشروع 
عقــاري جديــد فــي قطاع 
الصناعــات اخلفيفــة في 
الواليات املتحدة األميركية 
بتكلفــة إجمالية بلغت ١٣ 
مليون دوالر أميركي، ويعد 
املشــروع اجلديد ســادس 
مشــروع عقاري للشــركة 
واألول خالل ٢٠٢٢ في هذا 
القطاع، كما متكنت الشركة 

من تسويق املشروع بالكامل لصالح عمالء 
الشركة.

وفي هذا الســياق، قال محمد الشــايع 
نائب رئيس أولـ  إدارة الثروات إن «البيت» 
تعتز بثقة العمالء في مشاريعها العقارية، 
حيث متكنت الشركة مع عمالئها من إمتام 
٦ مشــاريع عقارية فــي الواليات املتحدة 
األميركية بلغــت قيمتها ٩٨ مليون دوالر 

أميركي خالل فترة قصيرة 
بلغت ثالثة أعوام.

أن  الشــايع  وأضــاف 
املشــروع اجلديد ســيقام 
على قطعة أرض في مجمع 
ويتاكــر بــارك الصناعــي 
مبدينة ونستون-سالم في 
والية كاروالينا الشــمالية 
مساحتها ٨٫٨٥ أفدنة بهدف 
تطويرهــا لتكــون عقــارا 
مجهزا للصناعات اخلفيفة، 
وتتميز هذه املشاريع بقصر 
مدة االســتثمار، بحيث ال 
تتجاوز ٣ سنوات وبعوائد مجزية، ونتوقع 
لهذا القطاع منوا كبيرا في املستقبل القريب، 
حيث ساهمت الظروف االقتصادية الراهنة 
في تسارع وتيرة هذا النمو، وذلك حلاجة 
الســوق املتزايدة للطلبات عبر اإلنترنت، 
األمر الذي يتطلب وجود جتهيزات لوجستية 
مــن مخــازن ومكاتب صناعيــة تلبي هذا 

الطلب املتزايد.

بتكلفة إجمالية بلغت ١٣ مليون دوالر

محمد الشايع

«برقان»: ٥ فائزين بسحب حساب «يومي»

للفوز بجائزة نقدية بقيمة ١٢٥ ألف دينار، 
وللتأهل للسحوبات ربع السنوية يتعني 
على العمالء أال يقل رصيدهم عن ٥٠٠ دينار 
ملدة شهرين كاملني قبل تاريخ السحب، كما 
أن كل ١٠ دنانير متثل فرصة واحدة لدخول 
السحب، وإذا كان رصيد احلساب ٥٠٠ دينار 
وما فوق، سيكون صاحب احلساب مؤهال 
للدخــول في كل من الســحوبات اليومية 

وربع السنوية.

أعلن بنك برقان عن أسماء الفائزين في 
الســحوبات اليومية على حســاب يومي، 
حيــث فاز كل واحد منهــم بجائزة ٥ آالف 
دينار، وكان احلظ في هذه السحوبات من 
نصيب: حمد عبداهللا العتيقي، نادر سلطان 
محمود، مسيرة راهي الفضلي، حمد محمد 

السعد، منصور عباس املطوع.
وباإلضافة للسحب اليومي، يوفر بنك 
برقان سحبا ربع سنوي حلساب «يومي» 

قناة السويس تتوقع إيرادات 
٧ مليارات دوالر في ٢٠٢٢

توقع رئيس هيئة قناة السويس أسامة ربيع، أن حتقق 
القناة إيرادات بقيمة ٧ مليارات دوالر في ٢٠٢٢، حيث تستهدف 
القناة االستحواذ على ١٥٪من جتارة الطاقة العاملية بحلول 

العام ٢٠٤٠، مقارنة مع ٨٪ في ٢٠١٩.
وأعلنت الهيئة أن الزيادة ستأتي عن طريق تبني سياسات 
تسويقية مرنة، فيما كشفت عن تسجيل إحصائيات املالحة 
بالقناة خالل العام ٢٠٢١، أرقاما قياسية جديدة وغير مسبوقة 
على مدار تاريخها، محققة أعلى إيراد سنوي في تاريخ القناة 
بلغ ٦٫٣ مليارات دوالر، وأكبر حموالت صافية سنوية ١٫٢٧ 
مليار طن متجاوزة بذلك كافة األرقام التي مت تسجيلها من قبل.
وذكــر رئيــس الهيئة في بيان ســابق، أن حركة املالحة 
بالقنــاة خالل عام ٢٠٢١ شــهدت عبور ٢٠٫٦٩٤ ســفينة من 
االجتاهني مقابل عبور ١٨٫٨٣٠ سفينة خالل عام ٢٠٢٠ بفارق 

١٨٦٤ سفينة بنسبة زيادة قدرها ١٠٪.
وأضــاف إن إجمالي احلمــوالت الصافية بلغ ١٫٢٧ مليار 
طن مقابل ١٫١٧ مليار طن خالل عام ٢٠٢٠ بفارق ١٠٠ مليون 

طن بنسبة زيادة بلغت ٨٫٥٪.

مصر ترصد ٣٠ مليار جنيه 
لتطوير شركات بترول حكومية

أكد وزيــر البترول والثروة املعدنية في مصر م. طارق 
املال، أن حجم املوازنات االستثمارية اجلديدة لشركات بترول 
القطاع العام يصل ألول مرة إلى ٣٠ مليار جنيه في موازنة 

العام املالي ٢٠٢٢ ـ ٢٠٢٣.
جاء ذلك خالل رئاسة املال باكورة أعمال اجلمعيات العامة 
لشركات بترول القطاع العام العتماد املوازنات التخطيطية 
للعــام املالي املقبــل ٢٠٢٢- ـ ٢٠٢٣ بحضور اللواء محمود 
شعراوي وزير التنمية احمللية، حيث رأس اجلمعيات العامة 

لشركتي النصر والسويس لتصنيع البترول.
وأشــار املال إلى جهود الوزارة لرفع كفاءة املشــروعات 
البترولية في مختلف األنشــطة وخاصــة تطوير مصافي 
التكرير القدمية من كافة النواحي واملضي قدما في التحول 
الرقمي في إطار برنامج شــامل للتطوير والتحديث تتبنى 
الوزارة تنفيذه منذ عــام ٢٠١٦ ملواجهة متغيرات الصناعة 

وإحكام املتابعة والرقابة علي العملية اإلنتاجية.


