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اجليماز: الشركة األميركية لها باع طويل في مجال تصنيع البولي بروبيلني

أع��ل��ن��ت ال��ش��رك��ة ال��ك��وي��ت��ي��ة للصناعات 
البترولية املتكاملة توقيع العقد الرابع واألخير 
لتوريد التكنولوجيا ملشروع البتروكيماويات 

مع شركة Grace األميركية.
ب��دوره ق��ال الرئيس التنفيذي هاشم سيد 
ه��اش��م إن ه��ذا العقد ه��و أح��د العقود املهمة 
للشركة ال��ذي لم يكن يتم ل��وال اجلهد الكبير 
املبذول من قبل فريق مشروع البتروكيماويات 
وال��ف��ري��ق ال��ت��ج��اري وال��ف��ري��ق القانوني في 
البترولية املتكاملة باإلضافة لتعاون الشركة 

األميركية.
وأض��اف: أتطلع لبناء عالقة طويلة األمد 
م��ع ه��ذه الشركة األميركية، وأن��ا على يقني 
 Grace ب��أن “البترولية املتكاملة” وشركة

ستتمكنان م��ن ب��ن��اء ف��ري��ق ج��ي��د لتطوير 
التكنولوجيا، الفتاً إلى أنه حريص على أن يرى 
هذه الشركة األميركية وهي قائمة على تطوير 

املهندسني الكويتيني الشباب. 
م��ن جانبه ق��ال ن��ائ��ب الرئيس التنفيذي 
للبتروكيماويات والغاز املسال أحمد اجليماز 
إن ه��ذه الشركة األميركية لها ب��اع طويل في 

مجال تصنيع البولي بروبيلني.
وبني أن أحد بنود العقد هو تدريب وتأهيل 
موظفي الشركة وهناك خطة البتعاث مجموعة 
من مهندسي الشركة ألميركا وفرنسا وذلك 
لتوطني التكنولوجيا في املشاريع التي تنفذها 

الشركة.
وت��اب��ع: اخ��ت��رن��ا أف��ض��ل تكنولوجيا بعد 

تدقيق طويل لتحقيق أكبر قيمة مضافة ملجمع 
البتروكيماويات، موجهاً الشكر لكل من عمل 
على هذا اإلجناز وعلى رأسهم الرئيس التنفيذي 

هاشم سيد هاشم.
 Grace ب���دوره ق��ال ن��ائ��ب رئ��ي��س ش��رك��ة
ألوروب��ا والشرق األوس��ط ديفيد هرتيل: هذا 
التوقيع هو نتاج عمل كبير ومتواصل من قبل 
البترولية املتكاملة وشركة Grace وهو ميثل 

خطوة مهمة في مشروع البتروكيماويات.
وف��ي��م��ا أش����ار إل����ى أن اخ��ت��ي��ار ن��وع��ي��ة 
التكنولوجيا كان أمر مهم للغاية، توجه في 
الوقت نفسه بالشكر للبترولية املتكاملة على 
ثقتها في التكنولوجيا التي تقدمها شركته التي 

Grace األميركيةستكون على قدر هذه الثقة. صورة جماعية بعد توقيع البترولية املتكاملة العقد الرابع مع شركة 

هاشم: أحد العقود املهمة للشركة الذي لم يكن يتم لوال اجلهد الكبير املبذول 

»البترولية املتكاملة« تعلن توقيع العقد الرابع واألخير لتوريد التكنولوجيا ملشروع البتروكيماويات 
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الصادرات النفطية سجلت منوًا جيدًا على خلفية ارتفاع أسعار النفط 

2017 فائض احلساب اجلاري للكويت يتحسن في الربع الثاني من العام 

قال تقرير بنك الكويت الوطني الصادر 
ام��س االث��ن��ني لقد شهد ف��ائ��ض احلساب 
اجل��اري الكويتي حتسناً طفيفاً في الربع 
الثاني م��ن ال��ع��ام 2017 نتيجة تراجع 
حت��وي��الت العمالة ال��واف��دة إل��ى اخل��ارج 
وت��راج��ع ال���واردات وبعض ال��زي��ادات في 
الدخل االستثماري خالل الربع. وقد حتسن 
الفائض إلى 0.62 مليار دينار مرتفعاً من 
0.44 مليار دينار في الربع األول، ليصل 
إل��ى ٪6.9 م��ن ال��ن��اجت احمللي اإلجمالي. 
وال ي��زال امليزان يسجل حتسناً عن العام 
املاضي نتيجة ارتفاع أسعار النفط بشكل 
رئيسي خالل النصف األول من العام 2017 

مقارنة بالعام املاضي.
ونتوقع أن يستمر احل��س��اب اجل��اري 
بالتحسن نظراً الرتفاع أسعار النفط في 
الربع الثالث حتى الربع الرابع من العام 
2017. فقد حتسن ميزان احلساب اجلاري 
في النصف األول من العام 2017 ليسجل 
فائضاً بواقع 1.1 مليار دينار، وذلك مقارنة 
بالعجز الذي ُسجل في العام املاضي بواقع 
0.7 مليار دينار. ونتوقع أن تستمر هذه 
الوتيرة في ما تبقى من العام 2017 مع 
ارت��ف��اع احل��س��اب اجل���اري مل��ا ي��ق��ارب 4٪ 

إلى ٪5 من الناجت احمللي اإلجمالي للعام 
بأكمله، األمر الذي يرجع إلى ارتفاع أسعار 
النفط. وقد بلغ متوسط سعر خام التصدير 
الكويتي 50 دوالراً للبرميل في النصف 
األول من العام 2017 مرتفعاً من 34 دوالراً 
ف��ي ال��ع��ام امل��اض��ي. وق��د ارتفعت أسعار 
النفط بعد ذلك لتصل إلى 59.4 دوالراً في 
نوفمبر، مسجلة ارتفاعاً بواقع ٪35 عن 

متوسط شهر يونيو. 
وسجلت الصادرات النفطية منواً جيداً 
على خلفية ارتفاع أسعار النفط بالرغم من 
تراجع اإلنتاج نتيجة خفضه وفق اتفاقية 
أوب���ك. فقد ارتفعت إي����رادات ال��ص��ادرات 
النفطية بواقع ٪17 على أس��اس سنوي 
ف��ي ال��رب��ع ال��ث��ان��ي م��ن ال��ع��ام 2017 مع 
ارتفاع سعر النفط الكويتي بواقع 18٪. 
وارتفعت أيضاً ال��ص��ادرات غير النفطية 
التي تتصدرها البتروكيماويات وذل��ك 

بواقع ٪15 على أساس سنوي. 
واس��ت��م��رت ال�����واردات بتسجيل من��واً 
ق��وي��اً، مما أدى إل��ى ف��رض الضغوط على 
امليزان التجاري. فقد سجلت الواردات منواً 
ب��واق��ع ٪7 على أس��اس سنوي بدعم من 
قوة الطلب علىالسلع الرأسمالية. وجاء 

هذا النمو القوي بعد الضعف النسبي في 
العام 2016. وق��د قابل ه��ذا النمو بعض 
ال��زي��ادات في ال��ص��ادرات النفطية، إال أن 
امليزان التجاري قد متكن من تسجيل ارتفاع 
بواقع 0.5 مليار دينار على أساس سنوي 

في الربع الثاني.  
واتسع العجز في ميزان اخلدمات قليالً 
ليعكس ارت��ف��اع اإلن��ف��اق على السفر في 
ال��ك��وي��ت، إال أن��ه ق��د يكون ارت��ف��اع عابر. 
وارتفع صافي التدفقات املالية من اخلدمات 
إلى اخلارج بواقع ٪9.5 على أساس سنوي 
ليصل إل��ى 1.7 مليار دينار على خلفية 
زي��ادة مصروفات السفر بواقع ٪21 على 
أساس سنوي. وبالرغم من هذه الزيادة، 
إال أن اإلنفاق على السفر قد شهد تراجعاً 
ملحوظاً خالل العام املاضي. وظل اإلنفاق 
راك���داً في 2016 بعد النمو القوي الذي 
سجله في السنوات السابقة. وتراجع أكثر 
في العام 2017 مع تقلص اإلنفاق بواقع 
٪3 على أس��اس سنوي في النصف األول 

من العام. 
وش��ه��د ال��دخ��ل االس��ت��ث��م��اري رك����وداً 
ملحوظاً، إال أنه ساهم بدعم امليزان التجاري 
قليالً مقارنة بالربع األول من العام 2017. 

فقد ارتفع الدخل االستثماري بواقع 3.1٪ 
على أس��اس رب��ع سنوي ليصل إل��ى 1.5 
مليار دينار في الربع الثاني من 2017. 
وقد ساهمت هذه الوتيرة في دعم امليزان 
التجاري العام املاضي، مع ارتفاع الدخل 
االس��ت��ث��م��اري ب��واق��ع ٪2.9 على أس��اس 
سنوي في النصف األول من العام 2017. 
ويعكس ذلك تراكم األص��ول في صندوق 
ال��ث��روة السيادية الكويتي بالرغم من 
تدني أسعار النفط والعجز املالي وارتفاع 

األسعار عاملياً.
وق��د ساهم ت��راج��ع حت��وي��الت العمالة 
الوافدة إلى اخلارج في دعم امليزان التجاري 
أيضاً. فقد تراجعت بواقع ٪18 على أساس 
سنوي في الربع الثاني من العام 2017 
بعد النمو القوي ال��ذي سجلته قبل العام 
2014، حيث تراجعت التحويالت بواقع 
٪9 في الفترة ما بني 2013 و2016. وقد 
يرجع ه��ذا االنخفاض إل��ى تدني أسعار 
النفط. وزيادة غالء املعيشة بسبب خفض 
الدعوم وارتفاع تكاليف العديد من الرسوم 
على الوافدين، وفي الوقت نفسه، ساهمت 
سياسة التكويت في قطاعات العمل في 

التقليل من الطلب على العمالة الوافدة.  

»اإلثمار« يحصل على جائزة أفضل 
بنك جتزئة إسالمي في البحرين

مت تكرمي بنك اإلثمار، بنك التجزئة اإلسالمي الذي 
يتخذ من البحرين مقراً له، خالل حفل حضره كبار 
املصرفيني في الشرق األوسط بعد اختياره للحصول 

على جائزة أفضل بنكتجزئةإسالميفيالبحرين. 
وق��د مت تقدمي اجل��ائ��زة لبنك اإلث��م��ار بعد عملية 
االختيار واملراجعة الشاملة التي قامت بها جلنة عالية 
املستوى من اخلبراء في الصيرفة واالقتصاد، باإلضافة 
إلى قسم البحوث في احتاد املصارف العربية واالحتاد 
ال��دول��ي للمصرفيني ال��ع��رب. ونيابة ع��ن الرئيس 
التنفيذي لبنك اإلثمار السيد أحمد عبدالرحيم، تسلم 
اجلائزة رئيس إدارة األعمال التجارية واملؤسسات 

املالية في بنك اإلثمار السيد عبدالله طالب. 
وقال عبدالرحيم:” إن بنك اإلثمار ملتزم بأن يصبح 
بنك التجزئة اإلسالمي الرائد في املنطقة، وهذا االلتزام 
ن��أخ��ذه على محمل اجل��د. ويسرني اإلش���ارة إل��ى أن 
جهودنا نحو هدفنا تتم متييزها وتقديرها واالحتفاء 

بها على املستوى اإلقليمي”. 
وأض��اف عبدالرحيم:” إن الفوز بهذه اجلائزة هو 
خير دليل على أن ال��رؤي��ة التي اتفق عليها أعضاء 
مجلس إدارة بنك اإلث��م��ار وال���ذي يترأسه صاحب 
السمو امللكي األمير عمرو الفيصل تترجم إلى واقع 
ملموس. إنه إجن��از هام بجميع املقاييس وهو ثمرة 
التزام وتفاني وخبرة موظفينا”.  واستطرد عبدالرحيم 
قائالً:” إن جناحنا الهام يتمثل في تعزيز رضا العميل 
واستمرار منو أعمالنا األساسية في التجزئة املصرفية، 
وكلي ثقة بأن التقدير الذي حصلنا عليه سيشجعنا 
على حتقيق املزيد من اإلجن��ازات الهامة. وهذا بدوره 
سيساعدنا على تعزيز مكانة مملكة البحرين كمركز 

مالي ومصرفي رئيسي في املنطقة”. 
وم��ن جانبه ق��ام األم���ني ال��ع��ام  ل��الحت��اد ال��دول��ي 

للمصرفيني العرب واحت��اد املصارف العربية السيد 
وسام فتوح بتهنئة بنك اإلثمار على الفوز باجلائزة، 

متمنياً للبنك دوام التوفيق والنجاح.
وقال فتوح:” إن جوائز الصيرفة العربية حتتفي 
ب��اإلجن��ازات املتميزة بالقطاع املصرفي ف��ي الوطن 
العربي. وق��د ك��ان الفوز بجائزة أفضل بنك جتزئة 
إسالمي في البحرين هو خير دليل على سمعة بنك 
اإلثمار الطيبة في التميز ونود أن نقدم لهم التهاني على 

هذا اإلجناز الهام”. 
وأضاف فتوح:” لقد مت اختيار بنك اإلثمار كأفضل 
بنك جتزئة إسالمي في البحرين من قبل جلنة عالية 
املستوى من االقتصاديني واملصرفيني، باإلضافة إلى 
فرق البحوث من االحت��اد الدولي للمصرفيني العرب 
واحت��اد املصارف العربية. إنه بالفعل إجن��از عظيم 

ودليل قوي على جناح البنك ومتيزه”.
إن االحت��اد الدولي للمصرفيني العرب هو منظمة 
عربية ب��ارزة تتم رعايتها من قبل القادة العرب في 
القطاع االقتصادي وامل��ال��ي، وكذلك رواد الصيرفة 
واخل���ب���راء ال��ب��ارزي��ن ورج����ال األع��م��ال الناجحني 
واحملترفني وأصحاب املشاريع. كما أن االحتاد الدولي 
للمصرفيني العرب هو منظمة شقيقة الحتاد املصارف 
العربية، حيث إنه منظمة غير ربحية وليست تابعة 
للحكومة وتتمتع باالمتيازات واحلصانات واإلعفاءات 
املمنوحة للمنظمات اإلقليمية والدولية التي تعمل حتت 
مظلة جامعة ال��دول العربية. كما أن احتاد املصارف 
العربية يتمتع باستقاللية مالية وإداري��ة وتنظيمية 
كاملة، وهو يعتبر ممثالً للقطاع املصرفي واملالي في 
الوطن العربي والداعم الرئيسي للبنوك واملؤسسات 
املالية العربية، فضالً عن املؤسسات املصرفية العربية 

املشتركة.  

خالل استالم اجلائزة

احلساب املالي احلساب اجلاري

ال����ت����ج����اري امل�������ي�������زان  ع����ل����ى  ال�����ض�����غ�����وط  ف��������رض  إل��������ى  أدى  مم������ا  ق������وي������ًا  من����������وًا  س����ج����ل����ت  ال������������������واردات 

ال���ع���ج���ز ات����س����ع مب����ي����زان اخل�����دم�����ات ق���ل���ي���اًل ل��ي��ع��ك��س ارت�����ف�����اع اإلن�����ف�����اق ع���ل���ى ال���س���ف���ر ف����ي ال���ك���وي���ت

2017 تقديرًا جلهودها في مجاالت االستدامة خالل العام 

»زين« حتصد ميدالية التمّيز الذهبية 
للمسؤولية  االجتماعية للمرة الرابعة

ح��ص��دت زي��ن الشركة ال��رائ��دة ف��ي ت��ق��دمي خدمات 
االتصاالت املتنقلة في الكويت جائزة ميدالية التمّيز 
الذهبية مع شهادة التمّيز في مجال املسؤولية االجتماعية 
على مستوى منطقة العالم العربي، وذلك على هامش 
فعاليات امللتقى اإلقليمي واحلفل السنوي الذي أقامته 
املنّظمة العربية للمسؤولية االجتماعية في دورتها 

الثانية عشرة في ُدبي. 
وأوض��ح��ت الشركة في بيان صحافي أن اجلائزة 
التي حصدتها للمرة الرابعة جاءت تقديراً جلهودها في 
مجاالت االستدامة خالل العام 2017، والتي تضّمنت 
سلسلة من املبادرات واملشاريع التي أطلقتها وتبّنتها 
في ُمختلف القطاعات احليوية باملجتمع، إل��ى جانب 
ال��ش��راك��ات االستراتيجية ال��ت��ي عقدتها م��ع مختلف 
املؤسسات في القطاعني العام واخلاص للمساهمة في 

تنمية املجتمع وخدمة أفراده. 
وبّينت زين أن املنّظمة العربية للمسؤولية االجتماعية 
خصصت هذه اجلائزة السنوية لتسليط الضوء على 
املؤسسات والشركات الرائدة في مجاالت االستدامة 
على مستوى املنطقة، حيث شهد احلفل ُمشاركة نخبة 
من الشخصيات القيادية التي مُتّثل ُمختلف اجلهات 
الرائدة من القطاعني العام واخلاص على مستوى املنطقة 
العربية، وخ��اص��ًة مع تزايد االهتمام ال��دول��ي بشكل 
عام واملجتمع العربي بشكل خاص مبفهوم االستدامة 

وتطويره وتطبيقه في املجتمعات العربية. 
وتفخر الشركة بامتالكها سجالً حافالً من املبادرات 
واملشاريع التي ُتغّطي كافة املجاالت، حيُث تؤمن زين 
بأن مسؤوليتها جتاه مجاالت االستدامة هو أم��رٌ بالغ 
األهمية بالنسبة لها، وينعكس ذلك من خالل استراتيجية 
الشركة التي تقوم من خاللها بتوجيه التزامها نحو 

املجاالت االجتماعية، حيث لن تّدخر الشركة جهداً في 
تعزيز جسور االتصال مع عمالئها واملجتمع، وذلك 
باعتبارها من املؤسسات االقتصادية الرائدة التي تؤمن 

أن لديها رسالة والتزامات حقيقية.
يذكر أن من أبرز جهود االستدامة التي تبّنتها زين 
خ��الل ال��ع��ام 2017 تضّمنت مجموعة م��ن البرامج 
واملشاريع التي خدمت األعمال اإلنسانية، حيث عملت 
زي��ن ج��اه��دة إلط���الق العديد م��ن امل��ب��ادرات اخليرية 
واإلنسانية التي شملت الشراكة االستراتيجية مع 
املفوضية السامية ل��أمم املتحدة لشؤون الالجئني، 
وال��ش��راك��ة االستراتيجية م��ع جمعية ال��ه��الل األحمر 
الكويتي، وحملة جتميع امل��الب��س لصالح الالجئني 
بالتعاون مع اجلمعية الكويتية لإلغاثة، وتنظيم رحلة 
خيرية إلى مخّيم الزعتري لالجئني في األردن، وحملة 
يا باغي اخلير أقبل للتبرع لصالح احملتاجني، والشراكة 

االستراتيجية مع البنك الكويتي للطعام وغيرها.
وارت��ك��زت استراتيجية زي��ن خ��الل ال��ع��ام 2017 
أي��ض��اً على سلسلة م��ن امل��ب��ادرات التي أت��ت ف��ي إط��ار 
التعاون املشترك مع املؤسسات التعليمية اخلاصة 
والعامة في الدولة بهدف تطوير إمكانات ومهارات 
الشباب، ومنها الشراكة االستراتيجية مع مؤمتر متكني 
الشباب والشراكة املجتمعية مع سوق قوت والشراكات 
االستراتيجية م��ع برنامج ل��وي��اك ومؤسسة إجن��از 
وبرنامج طالب اإللكتروني وبرنامج شبكة شباب زين 
FUN وغيرها، هذا باإلضافة إلى دعم ريادة األعمال من 
 Zain  خالل إطالق النسخة الرابعة من برنامجها املبتكر
Great Idea ، والذي احتضنت من خالله 12 ُمشاركاً 
ممن ميلكون أفكاراً إبداعية وطموحاً في دخ��ول بيئة 

األعمال عن طريق املشاريع الصغيرة.

2017 هي األكبر في دولة الكويت واملنطقة لعام 

400 مليون دوالر »وربة« يوقع اتفاقية متويل مرابحة مشترك بقيمة 
أعلن بنك ورب���ة- ع��ن امتامه 
بنجاح توقيع أكبر اتفاقية متويل 
مرابحة مشترك بالدوالر األمريكي 
في دولة الكويت ومنطقة اخلليج 
العربي ف��ي ع��ام 2017، تقضي 
ب��ح��ص��ول��ه ع��ل��ى مت���وي���ل وف��ق 
تسهيالت متويل املشتركقائم على 
املرابحة، بقيمة 400 مليون دوالر 
امريكي وملدة  ثالث سنوات، على 
أن يتم توظيف هذه التسهيالت في 
أعمال البنك العامة. هذا وقد شارك 
في هذه التسهيالت التمويلية 15 
بنكا من منطقة الشرق األوس��ط 

وشمال افريقيا وأوروبا وآسيا.
وقد مت ترتيب هذه التسهيالت 
م���ن ق��ب��ل امل��ؤس��س��ة ال��ع��رب��ي��ة 
املصرفية، بنك أبو ظبي التجاري، 
بنك بوبيان وبنك أبو ظبي األول 
بصفتهم مدير الترتيب الرئيسي 
وم��دي��ر سجل االك��ت��ت��اب ف��ي هذا 
ال��ت��م��وي��ل. و ت��وّل��ت امل��ؤس��س��ة 
العربية املصرفية دور املنسق 
احلصريبينما قامبنك أب��و ظبي 
األول ب���دور وك��ي��ل االس��ت��ث��م��ار 
لهذا التمويل. هذا وقد مت توقيع 
االتفاقية يوم االحد املوافق في 10 

ديسمبر 2017.
وفي معرض تعليقه على هذه 
االتفاقية قال السيد شاهني حمد 
الغامن، الرئيس التنفيذي لبنك 
ورب���ة: “بحمد ال��ل��ه وتوفيقه، 
جنحنا في إمت��ام اتفاقية متويل 
مشترك بقيمة 400 مليون دوالر 
أمريكي، لصالح بنك وربة شارك 
فيها بنوك رائدة من دولة الكويت 
واملنطقة وعلى الصعيد الدولي 
، وهذا ما نراه مؤشرا دامغا على 
الثقة التي بات بنك وربة يحظى 

بها جلهة آدائ���ه ومن��و محافظه  
التمويلية واالستثمارية”. 

وأكد الغامن على فخر بنك وربة 
ب��احل��ص��ول ع��ل��ى جت���اوب كبير 
جلهة املشاركة في هذه التسهيالت 
من قبل البنوك في أس��واق مملكة 
البحرين، دول��ة الكويت، اململكة 
ال��ع��رب��ي��ة ال��س��ع��ودي��ة ، سلطنة 
بروناي ، اجلمهورية الفرنسية 
واململكة املتحدة مشيرا ال��ى أن 
ه����ذا ال���ت���ج���اوب ه���و خ��الص��ة 
العمل ال���دؤوب لبنك ورب��ة وفق 

استراتيجيته التنموية الطموحة 
والتي أوضحت نتائجها اإليجابية 
اليوم بالثقة العالية التي يحظى 
ب��ه��ا ال��ب��ن��ك، ف��ي ك��اف��ة األس���واق 
اإلقليمية والعاملية، باإلضافة 
ال��ى  من��وه املتصاعد  ال��ذي لفت 
قطاع الصيرفة اإلقليمية والعاملية 
السيما وأنه يسير بثبات باجتاه 
ترك بصمات واضحة في صناعة 

الصيرفة اإلسالمية.
بدورها عّبرت مصادر املؤسسة 
العربية املصرفية بالنيابة عن 

ال��ب��ن��وك امل��ش��ارك��ة ف��ي التمويل 
ب��س��ع��ادت��ه��ال��ل��ت��س��وي��ق��ال��ن��اج��ح 
التفاقية التمويل متمنية لبنك 
ورب��ة املزيد من النمو واالزده��ار 

في املستقبل القريب.
وق��د مت ط��رح متويل املرابحة 
ف��ي ال��ب��داي��ة مببلغ 250 مليون 
دوالر أمريكي ولكن ف��ي أعقاب 
االقبال الكبير على االكتتاب فيه 
وال���ذي وص��ل حجمه ال��ى 530 
مليون دوالر أمريكي وبنسبة 
تغطية 2.1 م��رة، قرر بنك وربة 
زي��ادة حجم التسهيل ليصل إلى 

400 مليون دوالر أمريكي.
ويتوج بنك وربة إجنازاته في 
عام 2017 بهذه الصفقة النوعية، 
حيث دأب خ��الل ه��ذا ال��ع��ام على 
ت��ك��ث��ي��ف ع��م��ل��ي��ات��ه التمويلية 
والتشغيلية والتوسعية ليخطو 
بثقة باجتاه الريادة في صناعة 
ال��ص��ي��رف��ة اإلس���الم���ي���ة. وي��ع��د 
البنك باملزيد من اإلجن���ازات في 
ع��ام 2017 ف��ي ك��اف��ة العمليات 
مب��ا يتوافق م��ع ثقة العمالء في 
منتجات البنك وآدائ���ه وحلوله 

التمويلية احلصرية.

لقطة جماعية 


