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50.64 دوالر سعر برميل النفط الكويتي ينخفض إلى 
انخفض سعر برميل النفط الكويتي 52 سنتا في تداوالت 
اول أمس االثنني ليبلغ 64ر50 دوالر أميركي مقابل 16ر51 
دوالر للبرميل في ت��داوالت يوم اجلمعة املاضي وفقا للسعر 

املعلن من مؤسسة البترول الكويتية.

وف��ي األس���واق العاملية ارتفعت أس��ع��ار النفط أم��س مع 
تصريحات لوزير الطاقة السعودي خالد الفالح أكد فيها التزام 
اململكة بتعهدها خفض اإلنتاج مما قلل من تأثير تقارير تتوقع 

زيادة إنتاج النفط األميركي مرة أخرى في 2017.

وارتفع سعر برميل خام القياس العاملي مزيج برنت 41 
سنتا عند التسوية ليصل إلى مستوى 86ر55 دوالر كما ارتفع 
سعر برميل اخلام األميركي غرب تكساس الوسيط 27 سنتا 

ليصل إلى مستوى 64ر52 دوالر.
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أعلن صندوق النقد الدولي في بيان 
صحفي صدر بتاريخ 17 يناير 2017 
اختتام مشاورات عام 2016 مع دولة 
ال��ك��وي��ت مب��وج��ب امل����ادة ال��راب��ع��ة من 
اتفاقية إنشاء الصندوق. وفيما يلي 
ترجمة موجزة ملضمون البيان الصحفي 

الصادر عن الصندوق.
أّك��د البيان الصحفي على استمرار 
النشاط االقتصادي في القطاعات غير 
النفطية في التوسع، وإن كان بوتيرة 
أبطأ، مما يعكس تأثير انخفاض أسعار 
النفط، حيث تباطأ منو الناجت احمللي 
احلقيقي للقطاعات غير النفطية من نحو 
5 باملئة في عام 2014 إلى ما ُيقدَّر بنحو 
3.5 باملئة في عام 2015، وذلك مدفوعا 
بتزايد أثر حالة عدم اليقني على معدالت 
االستهالك. وبالرغم من التحّسن في 
تنفيذ املشاريع ال���واردة ضمن اخلطة 
اإلمن��ائ��ي��ة اخلمسية، ف��إن امل��ؤش��رات 
املتاحة ُتشير إلى تباطؤ معتدل في منو 
القطاعات غير النفطية هذا العام، كما 
سجل معدل التضخم السنوي نحو 3 
باملئة في ع��ام 2015، وم��ن املتوقع أن 
يرتفع ليصل إل��ى نحو 3.5 باملئة في 
عام 2016، ليعكس االرتفاع األخير في 

أسعار البنزين.
وأش����ار ال��ب��ي��ان إل���ى أن���ه وب��ال��رغ��م 
من اجلهود املبذولة الح��ت��واء اإلنفاق 
احلكومي فقد تراجعت احلسابات املالية 
واخل��ارج��ي��ة بشكٍل ملحوظ، وظهرت 
احلاجة لتمويل املوازنة العامة، حيث 
أّدى ت��راج��ع اإلي�����رادات النفطية إلى 
حدوث عجز مالي كبير في السنة املالية 
2017/16 بنحو 17.5 باملئة من الناجت 

احمللي اإلجمالي. 
واستمر القطاع املالي قويا وظروف 

االئتمان مواتية. ووفقا لبيانات يونيو 
2016، سجلت كفاية رأسمال البنوك 
معدالت مرتفعة وصلت إلى نحو 17.9 
باملئة، ومعدالت ربحية قوية ُمقاسة 
بالعائد على األص��ول وصلت إلى نحو 
1 باملئة، كما شهدت نسبة القروض 
غير املنتظمة انخفاضا لتصل إلى نحو 
2.4 باملئة، وارت��ف��ع��ت نسبة تغطية 
املخصصات للقروض غير املنتظمة إلى 
نحو 206 باملئة. كما ُتعتبر السيولة 
املصرفية مريحة، وشهدت معدالت النمو 
السنوية للتسهيالت االئتمانية املقدمة 
إلى القطاع اخلاص منوا بوتيرة قوية، 
مدفوعا بشكٍل رئيسي بنمو القروض 

املقسطة. 
وافق أعضاء املجلس التنفيذي على 
تقييم خ��ب��راء ال��ص��ن��دوق، وذل���ك على 

النحو اآلتي:
تتمتع دول���ة ال��ك��وي��ت ب��وض��ع جيد 
ومناسب للتخفيف من تأثير انخفاض 
أس��ع��ار ال��ن��ف��ط ع��ل��ى االق��ت��ص��اد. وق��د 
تراجعت األوض��اع املالية واخلارجية 
بشكل ملحوظ وتباطأ النمو االقتصادي 
في القطاعات غير النفطية بشكل معتدل 
إل��ى نحو 3.25 باملئة ف��ي ع��ام 2015 
مقابل نحو 5 باملئة ف��ي ع��ام 2014، 
وذلك مدفوعا بانخفاض أسعار النفط. 
ومع ذلك، توفر املصدات املالية الكبيرة 
ون��س��ب ال��دي��ن احل��ك��وم��ي املنخفضة 
مساحة للسياسة االقتصادية لضبط 
أوض��اع املالية العامة بشكل تدريجي 
مع زي��ادة دع��م االستثمار العام للنمو 
االق���ت���ص���ادي. وم���ن امل��ت��وق��ع حتّسن 
األوض��اع املالية واخلارجية مع تعافي 
أس��ع��ار ال��ن��ف��ط، وزي����ادة م��ع��دل النمو 
االقتصادي في القطاعات غير النفطية 

ليصل إل��ى نحو 4 باملئة على امل��دى 
املتوسط مدعوما بالتحّسن املستمر في 
تنفيذ املشاريع ال���واردة ضمن اخلطة 
��ل املزيد من  اإلمنائية اخلمسية. وُي��ثّ
التراجع املستمر في أسعار النفط اخلطر 
الرئيسي على تلك التوقعات، وهناك 
مجموعة م��ن ال��ع��وام��ل األخ���رى التي 
تؤثر على التوقعات االقتصادية تتمّثل 
بتباطؤ تنفيذ املشاريع، وتزايد التقلّبات 
في ال��ظ��روف املالية العاملية، وامتداد 

املخاطر األمنية اإلقليمية املتصاعدة.
إن أس����ع����ار ال���ن���ف���ط امل��ن��خ��ف��ض��ة 
واستمرارها ملدة أطول يدعو للمثابرة 
ع��ل��ى ت��ن��ف��ي��ذ اإلص����الح����ات. وت��رّك��ز 
استراتيجية احلكومة لإلصالح املكّونة 
م��ن ستة م��ح��اور على إص���الح املالية 
العامة وإعطاء دور أكبر للقطاع اخلاص 
في حتقيق النمو االقتصادي وتوفير 
فرص العمل للمواطنني. كما أن اخلطوات 
احلكومية املتمثلة باجلهود الرامية إلى 
ترشيد اإلن��ف��اق اجل���اري، مب��ا ف��ي ذلك 
إصالح أسعار البنزين وأسعار اخلدمات 
احلكومية في اآلون��ة األخيرة، واتخاذ 
تدابير لتسهيل التراخيص التجارية، 
هي خطوات في االجتاه الصحيح. وأّكد 
اخل��ب��راء ب��أن احملافظة على التوافق 
لصالح ال��ت��ح��ول االق��ت��ص��ادي وزخ��م 
اإلص��الح أمر بالغ األهمية لنجاح هذه 

االستراتيجية.
ينبغي أن ُترّكز اإلصالحات املالية 
على معاجلة تقّلبات املالية العامة 
األساسية وأن ُتصمم للحد من أي تأثير 
سلبي على النمو االقتصادي. وسُيساهم 
اإللغاء التدريجي لدعم الوقود والكهرباء 
وضبط فاتورة األج��ور واملرتبات من 
خالل إصالحات مصممة بشكٍل جيد في 

جتّنب تفاقم التكاليف األولية وتقليل 
جمود امل��وازن��ة العامة. كما أن إدخ��ال 
الضريبة على دخل الشركات وضريبة 
القيمة املضافة وإعادة تسعير اخلدمات 
احلكومية سيؤدي إلى تنويع اإليرادات 
بعيدا عن النفط. وينبغي أن يتم تصميم 
وتتابع هذه اإلصالحات املالية بهدف 
حتقيق ال��ت��وازن ب��ني زي���ادة االدخ���ار 
احلكومي إل��ى مستويات تتوافق مع 
اع��ت��ب��ارات اإلن��ص��اف ب��ني األج��ي��ال من 
جهة، والتخفيف من التأثيرات السلبية 
لضبط أوض����اع امل��ال��ي��ة ال��ع��ام��ة على 
النشاط االق��ت��ص��ادي م��ن جهٍة أخ��رى. 
كما أن اإلط��ار متوسط األج��ل للمالية 
العامة على أساس التنفيذ من أعلى إلى 
أسفل، وحتديد األهداف متوسطة األجل 
بوضوح ُيساعد في توجيه خطط ضبط 
أوضاع املالية العامة واحلد من مخاطر 

تنفيذ تلك االصالحات.
ينبغي تقييم خ��ي��ارات متويل عجز 
املوازنة العامة ضمن إطار شامل إلدارة 
األصول واخلصوم مع مراعاة الروابط 
املالية الكلية. حيث يستند النهج احلالي 
للحكومة على مزيج التمويل املتوازن 
ال��ذي يجمع ب��ني مواصلة السحب من 
أص����ول ص��ن��دوق االح��ت��ي��اط��ي ال��ع��ام 
واالق��ت��راض ال��داخ��ل��ي واخل��ارج��ي مبا 
ُيساعد على تخفيف مزاحمة احلكومة 
ل��ل��ق��ط��اع اخل���اص ف��ي احل��ص��ول على 
االئتمان واحملافظة على مستوى مرتفع 
من املصدات املالية السائلة. إن استمرار 
التقدم نحو تعزيز األط��ر املؤسسية 
وال��ق��ان��ون��ي��ة، مب��ا ف��ي ذل��ك دع��م إدارة 
امل��وج��ودات واملطلوبات بشكل أشمل 
وأط��ول أج��ال، وحتسني عمليات إصدار 
السندات، والعمل على زيادة الشفافية 

من شأنه ضمان اإلدارة الفعالة للدين 
ودعم تطوير أسواق السندات احمللية.

هناك خطوات يكن اتخاذها لتعزيز 
مرونة القطاع املالي، ويرحب خبراء 
الصندوق مببادرات بنك الكويت املركزي 
لتعزيز مراقبة القطاع املصرفي واملالي 
ف��ي ض��وء امل��خ��اط��ر احملتملة بحدوث 
املزيد من االنخفاض املستمر في أسعار 
النفط، ومخاطر القطاع املالي املرتبط 
باقتصاد غير متنوع إلى حد كبير. كما أن 
وضع إطار عمل رسمي لتفعيل إجراءات 
التحوط الكلي وإص��الح��ات لتسهيل 
استرداد الديون، وتطوير إطار للتنبؤ 
بالسيولة، وتعزيز إط��ار عمل إلدارة 
األزمات، مبا في ذلك إدخال نظام تسوية 
خاصة بأوضاع البنوك وآلية لضمان 
الودائع سُيساعد كل ذلك في تعزيز كبير 

ملرونة القطاع املالي مع ضمان تسوية 
مناسبة ألوضاع البنوك في حالة نشوء 

أية ضغوط. 
إن سياسة ربط سعر صرف الدينار 
بسلة »غير معلنة« من العمالت تعتبر 
سياسة مالئمة لالقتصاد الكويتي 
وحتّقق-دعامة فّعالة لالستقرار النقدي. 
ويكن إلصالحات املالية العامة أن توفر 
دعما إضافيا وتغطية ج��زء كبير من 
الفجوة املعتدلة في احلساب اجلاري عن 
طريق زيادة مدخرات املالية العامة على 

املدى املتوسط على النحو املوصى به.
إن إصالحات سوق العمل واجلهود 
املبذولة لتعزيز دور القطاع اخلاص 
مهمة لتنويع وت��ع��زي��ز خ��ل��ق ف��رص 
العمل للمواطنني. وامل��واءم��ة األفضل 
للحوافز ف��ي س��وق العمل ض��روري��ة 

لتشجيع املواطنني للعمل في القطاع 
اخل��اص. كما ُتساعد زي��ادة استخدام 
عمليات التخصيص وال��ش��راك��ات مع 
القطاع اخل��اص على زي��ادة اإلنتاجية 
واالستثمار في القطاع اخل��اص وخلق 
ف��رص العمل للمواطنني. وم��ن األم��ور 
املهمة لنجاح هذه االستراتيجية االعتماد 
على األطر القانونية واملؤسسية األقوى 
التي تعزز املنافسة وتخفض التكاليف 
الضمنية واالل��ت��زام��ات احملتملة على 
احلكومة. وينبغي أن يقترن ذلك مبزيد 
من اخلطوات لتحسني بيئة األعمال، مبا 
في ذلك تسهيل احلصول على األراضي 
والتمويل، واحل��د من ع��بء اإلج��راءات 
اإلدارية والتعليمات املعّقدة، وتشجيع 
املنافسة، وتسهيل حصول الشركات 

الصغيرة واملتوسطة على التمويل.

مقر صندوق النقد الدولي

أكد استمرار النشاط االقتصادي في القطاعات غير النفطية في التوسع

2016 مع الكويت »النقد الدولي« يعلن انتهاء مشاورات عام 
ب��ش��ك��ٍل ملحوظ امل��ال��ي��ة  ل���م مت��ن��ع ت���راج���ع احل��س��اب��ات  امل��ب��ذول��ة الح���ت���واء اإلن���ف���اق احل��ك��وم��ي  اجل���ه���ود 

ال���ك���وي���ت ب���وض���ع ج���ي���د وم���ن���اس���ب ل��ل��ت��خ��ف��ي��ف م����ن ت���أث���ي���ر ان���خ���ف���اض أس����ع����ار ال���ن���ف���ط ع���ل���ى االق���ت���ص���اد

التقرير أكد أنه قد يؤدي إلى حدوث تقلبات على مستوى كافة فئات األصول

»كامكو«: خروج بريطانيا من االحتاد األوروبي سينتج 
عنه انعكاسات طويلة األجل

اص����درت ش��رك��ة ب��ح��وث كامكو 
تقريرا عن أداء سوق الدخل الثابت 
بدول الشرق األوسط وشمال أفريقيا 

يناير 2017 وجاء فيه:
يتوقع لبعض األحداث الرئيسية 
التي شهدها العام 2016، مثل خروج 
اململكة املتحدة من االحت��اد األوربي 
ون��ت��ائ��ج االن��ت��خ��اب��ات ال��رئ��اس��ي��ة 
األميركية، أن ينتج عنها انعكاسات 
طويلة األجل من شأنها التأثير على 
منو االقتصاد العاملي. كما يتوقع 
ارتفاع مستويات عدم اليقني، األمر 
ال��ذي قد ي��ؤدي إل��ى ح��دوث تقلبات 
على مستوى كافة فئات األص��ول. 
إضافة إلى ذلك، يبدو أن التركيز قد 
ب��دأ في التحول بعيدا عن األس��واق 
الناشئة وي��ت��وج��ه نحو األس���واق 
املتقدمة كما شهدنا على مدار العام، 
ف��ي م��ح��اول��ة م��ن قبل املستثمرين 
لالستفادة من االرتفاع الكبير ملعدالت 
النمو االقتصادي األميركي في أعقاب 
النتائج غير املتوقعة لالنتخابات 

األميركية.
ع��الوة على ذل��ك، ب��دأت معدالت 
النمو االقتصادي ترتفع في أوروبا 
مع تراجع معدالت البطالة وارتفاع 
مستويات التضخم، حيث يبحث 
البنك امل��رك��زي األورب���ي في الوقت 
الراهن كيفية التخفيف من برنامج 
التيسير الكمي. من جانب آخر، بعد 
ان ق��ام��ت األس���واق الناشئة بدفع 
معدالت النمو االقتصادي العاملي 
ألكثر من عقد من الزمن فإنه يتوقع 
لها اآلن اخ��ذ قسطا من الراحة قبل 
أن تشهد حتسن أوضاعها، ال سيما 
تلك االقتصادات الكبرى مثل الصني، 
وال��ت��ي تشهد ت��راك��م عالي للديون 
وتراجع التأثير الهامشي على منو 

الناجت احمللي اإلجمالي.
كما يعتبر ال��ع��ام 2016 نقطة 
حت��ول على ع��دة اص��ع��دة بالنسبة 
ملنطقة ال��ش��رق األوس����ط وش��م��ال 
أفريقيا فيما يتعلق بأسواق رأس 
امل����ال. ح��ي��ث ش��ه��دت دول مجلس 
ال��ت��ع��اون اخل��ل��ي��ج��ي ق����درا عاليا 
م��ن التقلبات ف��ي س��وق رأس امل��ال 
األساسي اخلاص بها، أال وهو سوق 
األوراق املالية، وذلك بسبب تراجع 
أس��ع��ار ال��ن��ف��ط، ف��ي ح��ني اض��ط��رت 

احل��ك��وم��ات إل��ى اللجوء إل��ى سوق 
الدخل الثابت غير املستغل لتمويل 
عجز املوازنة مبا أعطى دفعة الزدياد 
ع��دد األدوات امل��ت��واف��رة على نطاق 

أدوات الدخل الثابت.

الدخل العاملي
كان العام 2016 متقلبا بالنسبة 
مل��ع��دالت ال��ف��ائ��دة األميركية، حيث 
بلغ العائد على س��ن��دات اخلزينة 
ألجل عشر سنوات أدنى مستوياته 
على اإلطالق بنسبة 1.36 في املائة 
مبنتصف العام إال انه عكس اجتاهه 
بنهاية العام. باإلضافة إلى ذلك، كان 
لوقع األحداث العاملية على اخلزانة 
األميركية )مثل خروج اململكة املتحدة 
من االحت��اد األورب���ي واالنتخابات 
األميركية واالستفتاء اإليطالي( 
تأثيرا على طلب تلك األدوات. كما 
أن سياسة الفيدرالي األميركي التي 
اتبعها على مدى العامني األخيرين 
ب��رف��ع أس��ع��ار ال��ف��ائ��دة م��رة واح��دة 
سنويا يتوقع لها ان تتسارع خالل 
العام 2017، حيث نتوقع تطبيق 
رفع أسعار الفائدة مرتني على األقل 

خالل العام بناء على ارتفاع معدالت 
التضخم وثبات األج��ور والتوظيف 

وارتفاع معدالت النمو االقتصادي.
أما في أوروب��ا، فقد أث��رت أسعار 
الفائدة السلبية على ربحية املصارف 
األوربية خالل معظم فترات العام 
2016، إال انه بحلول نهاية العام 
ع��ك��س ال��ب��ن��ك امل���رك���زي األورب����ي 
سياسته املتبعة ل��ل��ش��راء املوسع 
للسندات ورفع القيود املفروضة على 
ش��راء السندات. وتشير السياسة 
اجل��دي��دة نحو وض��ع ح��د لعمليات 
ش���راء األص����ول وإل���ى ق��ي��ام البنك 
األوروب����ي امل��رك��زي ب��رف��ع أسعار 

الفائدة في العام 2018.
ه���ذا وال ت���زال س���وق ال��س��ن��دات 
العاملي تخضع لهيمنة الدول املتقدمة 
والصني التي تستحوذ على حصة 
األسد من السوق. أما من حيث نوعية 
األدوات، فإن أداوت الدخل الثابت هي 

اخليار املفضل.
أم��ا م��ن حيث إص����دارات سندات 
ال��ش��رك��ات مرتفعة ال��ع��ائ��د والتي 
تراجعت على مدى السنوات األربع 
املاضية، فإنه يتوقع أن يشهد العام 

2017 من��وا أك��ب��ر ل��إلص��دارات مع 
تزايد أنشطة الدمج واالستحواذ، 
وخ��اص��ة على نطاق التكنولوجيا 
واإلع���الم واالت���ص���االت. باإلضافة 
إل��ى ذل��ك، فإنه قبل قيام الفيدرالي 
األميركي برفع أسعار الفائدة خالل 
العام، ستقوم الشركات ببحث إعادة 
متويل ديونها وخاصة خالل النصف 
األول من العام. إلى جانب ذلك، فإنه 
مع ارتفاع عوائد السندات سيكون 
لذلك وقع معاكس على األسعار مبا 
قد يدفع املستثمرين الناظرين بعني 
االع��ت��ب��ار ألص���ول امللكية لتحريك 

ملكياتهم خارج صناديق السندات.

سندات الشرق األوسط 
تشكل ال��س��ن��دات ج���زءا ضئيال 
م��ن إجمالي أص��ول منطقة الشرق 
األوس���ط وش��م��ال أفريقيا مقارنة 
بباقي اق��ت��ص��ادات ال��ع��ال��م. ووفقا 
ألحدث البيانات املتوفرة ضمن تقرير 
االس��ت��ق��رار امل��ال��ي العاملي الصادر 
عن صندوق النقد الدولي )أكتوبر 
2014( ف���إن امل��ت��وس��ط ال��ع��امل��ي 
إلجمالي سندات الدين كنسبة من 

احلجم اإلجمالي لسوق رأس املال 
)إج��م��ال��ي القيمة السوقية لسوق 
األوراق املالية، موجودات البنوك، 
وسندات الدين( يبلغ نسبة 35 في 
املائة، إال انه بلغ نسبة 7 في املائة 
فقط بالنسبة ملنطقة الشرق األوسط 
وشمال أفريقيا، وهو املستوى األدنى 
في العالم. باإلضافة إلى ذل��ك، فإن 
نصيب ال��دي��ن كنسبة م��ن الناجت 
احمللي اإلجمالي كانت أيضا األدنى 
في منطقة الشرق األوس��ط وشمال 
أف��ري��ق��ي��ا، كما ه��و مبني ف��ي الرسم 

البياني التالي.

اصدار السندات 
وعلى الصعيد اإلي��ج��اب��ي، شهد 
ال���ع���ام 2016 ع����ودة إلص�����دارات 
السندات في منطقة الشرق األوسط 
وشمال أفريقيا بدافع من اإلصدارات 
السيادية لتمويل نفقات املوازنة. وقد 
بلغت إص��دارات السندات في منطقة 
الشرق األوسط وشمال أفريقيا خالل 
العام 2016اعلى مستوياتها منذ 
األزم��ة املالية، حيث سجلت 75.8 
مليار دوالر أم��ي��رك��ي بنمو بلغت 
نسبته 81 ف��ي امل��ائ��ة على أس��اس 

سنوي.
واص��ل س��وق الصكوك تراجعه 
املستمر على مدى السنوات األربع 
امل��اض��ي��ة. ووف��ق��ا مل��وط��ن اإلص���دار، 
سيطرت السعودية على السوق 
في العام 2015، في حني كان العام 
2016 من نصيب البحرين وقطر 
حيث حتول تركيز السعودية نحو 
إص��دار السندات العاملية عوضا عن 
تركيزها السابق على سوق الصكوك. 
أما فيما يتعلق بنوع األداة، فكانت 

اإلجارة هي الهيكل املفضل.
وك���ان ت��راج��ع إص���دار الصكوك 
السيادية في العام 2016 لصالح 
السندات التقليدية العاملية بهدف 
االستفادة من السيولة املتوفرة لدى 
املستثمرين ال��دول��ي��ني ه��و السبب 
الرئيسي لتراجع إجمالي إصدارات 
ال��ص��ك��وك خ��الل ال��ع��ام 2016. إال 
اننا ن��رى ان��ه يوجد ف��راغ بالنسبة 
للمستثمرين احملليني على صعيد 
الصكوك، مبا من شأنه أن يزيد من 

جاذبية اإلصدارات املستقبلية.

! 7 فوز ثالثة عمالء محظوظني بجوائز آيفون 

»اخلليج« يعلن الفائزين بالسحب 
اخلاص على املعامالت اإللكترونية

أطلق بنك اخلليج سحبا خاصا على املعامالت 
اإللكترونية التي تتم باستخدام التطبيق املبتكر 
وسهل االستخدام، Blinking to Bank وذلك 
خالل شهر ديسمبر 2016. وقام البنك بتشجيع 
عمالئه للتسجيل واس��ت��خ��دام وجت��رب��ة هذا 
التطبيق املميز ليدخلوا السحب ويحصلوا على 
فرصة للفوز بجهاز أيفون7. وقد أجري السحب 
ومت اإلعالن عن الفائزين يوم اخلميس 12 يناير 
2017 في مقر بنك اخلليج الرئيسي بوجود 

ممثل عن وزارة التجارة. 
والفائزون هم: مبارك راشد عبدالله العجمي 

وغالن دانيال روو وأمل صالح مطر مرزوق.
واجل��دي��ر بالذكر أن بنك اخلليج ه��و أول 
بنك ف��ي منطقة ال��ش��رق األوس���ط يطلق هذا 
التطبيق املصرفي املخصص ألجهزة الهواتف 
الذكية ويعتمد على تقنية التعرف على الوجه. 
وفي الوقت ذات��ه، قام البنك بتجديد صفحاته 
ومنصاته االلكترونية. ه��ذا التطبيق متوفر 
باللغتني العربية واإلجن��ل��ي��زي��ة ع��ن طريق 

حتميله على الهواتف النقالة من آبل وأندرويد. 
وق��د حصد تطبيق بنك اخلليج على عدة 
ج��وائ��ز ع��امل��ي��ة لسهولة اس��ت��خ��دام��ه، حيث 
يساعد العمالء بالضغط على املفاتيح إلجراء 
معامالتهم املصرفية. ويستخدم تطبيق بنك 
اخلليج تقنية التعرف على بصمة األصبع 
فضال عن خاصية التعرف على سمات الوجه 
عند تسجيل الدخول البيومتري، إال أن استخدام 
التسجيل البيومتري ليس ضروريا النه يكن 
للعمالء إستخدام كلمة املرور التقليدية لدخول 
التطبيق املصرفي النقال ال��ذي ي��وف��ره بنك 

اخلليج. 
ويقدم كل من التطبيق اإللكتروني واخلدمة 
املصرفية عبر اإلن��ت��رن��ت اخل��دم��ات التالية: 

مراجعة تفاصيل احلسابات، وحتويل األموال؛ 
والتحقق البيومتري من التحويالت، التعبئة 
التلقائية لبيانات أرق��ام احلسابات املصرفية 
ال��دول��ي��ة، إن��ش��اء تعليمات ث��اب��ت��ة، وإن��ش��اء 
معامالت بتواريخ مستقبلية؛ وإضافة وإدارة 
املستفيدين؛ وحرية إجراء املعامالت املصرفية 
من أي مكان وف��ي أي وق��ت دون احلاجة إلى 
زي��ارة ف��روع البنك أو اإلت��ص��ال مبركز خدمة 
العمالء. كما يساهم هذا التطبيق في تبسيط 
إج��راءات احل��واالت املالية والسيما وأنه يقوم 
بتعبئة تفاصيل رقم احلساب املصرفي الدولي 
لبنك املستفيد بشكل تلقائي. ويستطيع العمالء 
إستخدام التطبيق لتبادل املعلومات بشكل آمن 
مبا في ذلك رقم احلساب املصرفي الدولي وإسم 
صاحب احلساب، وتبادل وطباعة شهادة رقم 
احلساب املصرفي الدولي، وتبادل رقم تأكيد 
إجناز املعاملة وكشوفات احلسابات، وأكثر من 

ذلك بكثير. 
وباإلضافة إلى ذلك، يكن لعمالء البطاقات 
اإلئتمانية الصادرة عن بنك اخلليج، اإلطالع 
على أرص���دة نقاط برنامج مكافآت اخلليج 
واستبدالها على الفور ببطاقات السفر واإلقامة 
الفندقية. كما بإمكانهم أيضا تسديد فواتير 
بطاقاتهم اإلئتمانية؛ واحل��ص��ول على سلفة 
نقدية من بطاقاتهم اإلئتماينة؛ وتقدمي طلب 
للحصول على بطاقات اخلصم والصراف اآللي 
اجلديدة؛ وتفعيل بطاقات اإلئتمان اجلديدة؛ 
باإلضافة إل��ى اإلب��الغ عن البطاقات املفقودة 
أو املسروقة وإيقافها )بطاقات السحب اآللي 
واإلئتمان(. كما يتيح التطبيق اجلديد للعمالء 
االط���الع على فرصهم بالفوز ف��ي سحوبات 
الدانة، ومعاينة وتبادل شهادات الدانة فضال 

عن فتح حساب الدانة.

مبارك راشد عبدالله العجمي الفائز بالسحب اخلاص على املعامالت االلكترونية وممثلي بنك اخلليج

رسم بياني توضيحي
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