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«وربة» أول بنك بالكويت
«Drive Thru» يطلق خدمة 

أطلــق بنك وربــة خدمــة «Drive Thru» اجلديدة واخلاصة 
لعمالئه والتي تعتبر اخلدمة األولى من نوعها بني البنوك في 
الكويت، ويســعى البنك من خاللها لتقدمي اخلدمات املصرفية 
عبر السيارة، لتسهيل كافة اإلجراءات على عمالء البنك، وتقدمي 
أفضل اخلدمات البنكية لهم في إطار من الراحة واالنسيابية.

وبهذه املناســبة، قال مدير أول إدارة الفروع في بنك وربة 
عبداهللا الشــعيل: «أطلقنا اخلدمة األولى والفريدة من نوعها 
في الكويت عبر فرع الشهداء فقط، بهدف توفير خدمات مميزة 
لعمالئنا»، مضيفا: «نهتم بتقدمي أحدث اخلدمات لعمالئنا مبا 
مينحهم جتربة مصرفية استثنائية تزخر باخلدمات احلصرية، 
التــي تعكس اهتمــام بنك وربة وحرصه علــى راحة عمالئه، 
وبذلك يكون بنك وربة حقق جناحا آخر يضاف لسجالته في 
عالم اخلدمات املصرفية، علما بأن هذه اخلدمة ستكون متاحة 

أيضا للعمالء من ذوي االحتياجات اخلاصة».
وأضاف أن اخلدمات املقدمة بصورة أولية ستتضمن خدمات 
السحب النقدي - اإليداع النقدي - التحويل الداخلي بني حسابات 
بنك وربة - التحويل احمللي - إيداع شيكات بنك وربة - إيداع 
شــيكات البنوك احمللية، مؤكدا ســعي البنك لزيادة عدد أفرع 
خدمات «Drive Thru» في كافة محافظات الكويت خالل الفترة 
املقبلة حيث إن هذه اخلدمة متاحة فقط من خالل فرع الشهداء. 
وأكد الشــعيل حرص بنك وربــة على تقدمي كافة اخلدمات 
واملنتجات املصرفية، وفقــا الحتياجات وتطلعات عمالئه، ملا 
يتسم به أسلوب حياتهم اليومية من منط فريد ومتميز، حيث 
يسعى إلى تلبية احتياجاتهم بسرعة وسهولة وأمان، مؤكدا أن 
اخلدمة اجلديدة تأتي ضمن استراتيجية «وربة» لتوفير كافة 
متطلبات الراحة واخلصوصية للعمالء، وأنه بات اآلن بإمكان 

العميل االستفادة من باقة متنوعة من اخلدمات املصرفية. 
وأوضح الشــعيل أن اخلدمة اجلديدة تأتي إميانا من البنك 
بأهمية حتقيق أعلى مســتوى من اخلدمــات املقدمة لعمالئه، 
بشكل متطور يواكب احتياجاتهم، ويتيح أيسر السبل للحصول 

على تلك اخلدمات.
يذكر أن بنك وربة يسعى بشكل دائم إلى تقدمي كافة اخلدمات 
اجلديدة بهدف تقدميها بشكل جيد للعمالء وتسهيل إجراءاتهم 
البنكيــة وتقدميها بأكمل وجه، فباإلضافــة إلى اخلدمات عبر 
التطبيق والتي تسهل كافة اخلدمات البنكية، وخدمات «األونالين» 
وأطلق البنك كذلك خدمة Drive Thru، كما ســيطلق العديد من 
اخلدمات املميزة في العام احلالي والتي تهدف إلى تعزيز جودة 

اخلدمات املصرفية التي يقدمها البنك.

عبداهللا الشعيل

الشريعان: اعتماد ٦ شركات دولية لفحص املنتجات بالكويت

طارق عرابي

أكد وزير التجارة والصناعة 
الشــؤون االجتماعية  ووزير 
والتنميــة املجتمعيــة فهــد 
الشــريعان أن االعتمــاد هــو 
العملية التــي يتم مبقتضاها 
التأكد واالعتراف بجدارة وكفاءة 
اجلهــات التــي تقــدم خدمات 
التحقــق مــن املطابقــة، مثل 
مختبــرات االختبار واملعايرة 
وجهات التفتيش، وجهات منح 
الشــهادة للمنتجــات وأنظمة 
اإلدارة، الفتا إلى أنه يستخدم 
في بعض الدول لتأكيد الكفاءة 
في قطاعات أخــرى كالتعليم 
والصحة بهدف زرع الثقة في 

خدماتها وأدائها.
وأضاف، خالل حفل توزيع 
شهادات جهات تقومي املطابقة 
املعتمــدة من مركــز االعتماد 
اخلليجي، أن نشــاط االعتماد 
هو العمود الذي تبنى عليه بقية 
أنشطة اجلودة، ألنه يوفر الثقة 
والدعم للصناعة ويفتح املجال 
التفتيش  للمختبرات وجهات 
ومنح الشهادات اخلاصة لتقدمي 
خدماتهــا وقبولهــا، مــا يقلل 
احلاجة لالستثمارات لتطوير 
املختبرات احلكومية واحتكارها 
لهذه اخلدمــات التي أصبحت 
تقــدم عامليا بواســطة القطاع 

اخلاص.
وأوضح الشريعان أن عدم 
وجــود نظــام اعتماد ســيحد 
من الثقــة واالطمئنان بكفاءة 
التفتيش  املختبرات وجهــات 
والشــركات املانحة للشهادات 
ومقدمي اخلدمة، ما يؤثر سلبا 
على انسياب السلع واخلدمات، 
مبينا أن االعتماد أصبح وسيلة 
يعتد بها في التجارة الدولية من 
خالل االعتراف بجدارة وكفاءة 
أعمال التحقق من املطابقة على 
املنتجات واخلدمات، التي تتم 
في مراحل التصميم والتصنيع 
واإلنتاج واالختبار والتفتيش، 
كونه يعمل على تقييم كفاءة 

اعتمــاد  تأثيــر  وحــول 
املنتجــات  علــى  الشــركات 
الكويتيــة، بــني العدواني أن 
تلك الشــركات لها اعتماد في 
أكثــر من ١٢٠ دولة في العالم، 
وبالتالي فإن أي منتجات يتم 
اســتيرادها من اخلارج تكون 
خاضعة للفحص في دولها مبا 
يضمن سالمة وجودة املنتجات 

القادمة من اخلارج.
وأضــاف: إن نظام «طابق» 
املتبع لدى هيئة الصناعة أثبت 
فعالياتــه بشــكل كبير، حيث 
يقوم أي مورد بتقدمي كل أوراقه 
عبر النظام أونالين ويحصل في 
اليوم نفسه على اإلذن بدخول 
البضائــع إلــى الكويت ودون 

واتفاقيــة االحتــاد اجلمركــي 
من خــالل تســهيل االجراءات 
وازالة العوائق الفنية وتقليل 
االجراءات النسياب السلع بني 
دول اخلليج وتأتي هذه املبادرة 
لتحقيق ذلك بحيث يكون اثبات 
املطابقة واحدا وفق تشريعات 
ومواصفات موحــدة موثوقة 
ومقبولة للدخول جلميع أسواق 
اخلليج، ومبا يتماشى مع وفق 

املمارسات الدولية.
ولفت املطيري إلى أن حجم 
سوق خدمات املطابقة في العالم 
جتاوز مبلغ ٢٣٥ مليار دوالر 
لهذا العام، فيما يتوقع أن يصل 
الــى اكثر من ٤٠٠ مليار دوالر 

بنهاية عام ٢٠٣٠.

مراجعة الهيئة العامة للصناعة.
بدوره، قال مدير عام مركز 
االعتمــاد اخلليجــي م.أحمــد 
املطيــري ان هيئــة لصناعــة 
أطلقــت بالتعــاون مــع مركز 
االعتماد، برنامج تعيني جهات 
تقومي املطابقة املعتمدة بهدف 
ضمان جودة املنتجات املتداولة 
في السوق وحفظ حقوق التاجر 
واملصنع الكويتي فيما يخص 
ضمــان املطابقــة وحوكمــة 
املسائلة القانونية ملن يتسبب 

في الضرر للمستهلك.
واضــاف أن دول مجلــس 
التعاون تسعى لتفعيل اتفاقية 
الســوق اخلليجية املشــتركة 
واالتفاقية االقتصادية املوحدة 

رعى حفل توزيع الشهادات الذي أقامته «هيئة الصناعة» بحضور مدير عام مركز االعتماد اخلليجي

وزير التجارة والصناعة فهد الشريعان خالل استقباله مدير عام مركز االعتماد اخلليجي م.أحمد املطيري

جهات تقــومي املطابقة محليا، 
مــن أجــل إعطــاء الثقــة فــي 
شــهاداتها، ومطابقــة املنتــج 
املصدر للمواصفات القياسية 

احمللية والدولية.
وقــال إن الهيئــة العامــة 
للصناعة نشرت بالتعاون مع 
مركز االعتماد اخلليجي إعالنا 
فــي الصحف اليوميــة في ٢٨

أكتوبر املاضي لتسجيل جهات 
تقــومي املطابقــة املعتمدة من 
مركز االعتماد اخلليجي، ومنها 
جهات منح شهادات املنتجات 
واملختبــرات وغيرهــا، حيث 
قــام املركز على اثره بتســلم 
الشــركات  ومراجعــة طلبات 
املتقدمة للتسجيل والتوصية 
بتســجيل املستوفية لشروط 
البرنامــج منهــا، فيمــا عمــل 
قسم شؤون االعتماد في هيئة 
الصناعة كجهة تنسيقية بني 
املركز واإلدارات املعنية فيها، 
الــى املوافقــة علــى  مــا أدى 
تســجيل اجلهات املوصى بها 
من مركــز االعتماد اخلليجي، 
وهي ٦ شركات من جهات تقومي 
املطابقة مــن القطاع اخلاص، 
لتقــوم بدورها بدعــم اجلهاز 
احلكومــي في القيــام بأعمال 
الرقابــة علــى املنتجــات فــي 
األسواق وعبر املنافذ احلدودية.

مــن ناحيتــه، قــال مديــر 
عــام الهيئة العامــة للصناعة 
العدواني  بالتكليف م.محمــد 
إنه مت تدشــني أول ٦ شركات 
في مركز االعتمــاد اخلليجي، 
وان الكويت قد استفادت  من 
خدمات مركز االعتماد اخلليجي، 
حيث مت اعتماد ٦ شركات دولية 
في فحص املنتجات في الكويت 
وفق إطار قانوني، مشيرا إلى 
التقــدمي ملركــز االعتمــاد  أن 
اخلليجــي متــاح أمــام جميع 
الشــركات احمللية أو الدولية، 
حيث يقــوم املركز بتقييم كل 
األوراق واألنشطة اخلاصة بتلك 
الشــركات، ومن ثــم اعتمادها 
ملمارسة أعمالها في الكويت. 

فهد الشريعان وم.محمد العدواني يكّرمان م.أحمد املطيري       (زين عالم)


