
أع��ل��ن��ت ش��رك��ة مجموعة الصناعات 
الوطنية القابضة )املُْصِدر( وشركة املركز 
امل��ال��ي الكويتي “املركز” وش��رك��ة أهلي 
كابيتال لالستثمار، وه��ي شركة تابعة 
للبنك األه��ل��ي ال��ك��وي��ت��ي، وب��ن��ك اخلليج 
)املديرين الرئيسيني املشتركني ووك��الء 
االكتتاب(   في بيان مشترك عن جناح إمتام 
إص��دار سندات مقومة بالدينار الكويتي 
لصالح املجموعة بقيمة إسمية تبلغ 
30 مليون دينار كويتي ملدة 5 سنوات، 
ومتت تغطية االكتتاب بالكامل. ويعكس 
اإلصدار ثقة املستثمرين بجودته والكفاءة 
االئتمانية العالية للمجموعة وكفاءة 
شركتي امل��رك��ز امل��ال��ي الكويتي وأهلي 
كابيتال لالستثمار وبنك اخلليج كمديرين 

رئيسيني مشتركني.
ومت إص��دار السندات على شريحتني، 
واح��دة مبعدل فائدة ثابت ق��دره 5.50% 
سنوياً ُيدفع ربع سنويا، واآلخ��ر مبعدل 
فائدة متغير بنسبة %2.75 ف��وق سعر 
اخلصم املُعلن من بنك الكويت املركزي 

سنوياً، وُيدفع ربع سنويا.
وجت��در اإلش���ارة إل��ى أن ه��ذه السندات 
املقومة بالدينار الكويتي تستحق في عام 
2025 وتتمتع بدرجة تصنيف ائتماني 
)BBB- ( من وكالة التصنيف االئتماني 

العاملية “كابيتال انتلجنس”.
وتعقيباً على اإلص��دار، صرَّح الرئيس 
التنفيذي ملجموعة الصناعات الوطنية 
القابضة، أحمد حسن قائالً:” نحن سعداء 
بإصدار هذه السندات اجلديدة التي متثل 
س��ادس إص��دار لنا في أس��واق امل��ال على 
مر تاريخ الشركة، وهو ما يعكس الثقة 
العالية التي توليها أس���واق رأس امل��ال 
جل���ودة إص����دارات مجموعة الصناعات 
الوطنية القابضة، فيما تؤكد املساهمة 
العالية للمستثمرين في اإلص��دار األخير 

جاذبية هيكلة السندات وتسعيرها”.
وتستثمر مجموعة الصناعات الوطنية 
القابضة التي تأسست ع��ام 1960، في 
العديد من القطاعات وك��ان لها دور كبير 
منذ تأسيسها في تطوير قطاع الصناعة في 
الكويت حيث شاركت في تأسيس عدد كبير 
من املؤسسات الصناعية في الكويت منها 
شركة أسمنت الكويت، وشركة الصناعات 
الوطنية ملواد البناء وشركة نور لالستثمار 
املالي، ومباني. ومت إدراج املجموعة في 
بورصة الكويت )سوق الكويت لألوراق 
املالية آنذاك( في عام 1984، وهي مدرجة 

حالياً في السوق األول في البورصة.
وبحسب ال��ب��ي��ان��ات امل��ال��ي��ة حتى 30 
سبتمبر 2019، وص��ل مجموع أص��ول 

مجموعة الصناعات الوطنية القابضة 
إلى 1.2 مليار دينار، بينما بلغ رأس املال 
املدفوع 142.784 مليون دينار كويتي. 
وحققت الشركة 35.806 ص��اف��ي ربح 
خ��الل األش��ه��ر التسعة املنتهية ف��ي 30 
سبتمبر2019، مقابل 32.271 مليون 

دينار كويتي في الفترة ذاتها من 2018. 
ع��الوة على ذل��ك، يحمل تصنيف سندات 
“الصناعات الوطنية” درجة استثمارية 
)BBB-( من “كابيتال إنتلجنس”، وهو 
ما يعكس قوة جودة محفظة أصول الشركة 
وتنوعها، ومستوى سيولتها اجليدة، 

وسجلها املمتاز في خدمة الديون.
وم��ن جانبه، ق��ال الرئيس التنفيذي 
لشركة املركز املالي الكويتي، مناف عبد 
العزيز الهاجري:”شهدت مشاركتنا في 
صفقة إص��دار السندات اهتماماً كبيراً من 
قبل املستثمرين بفضل السمعة املمتازة 
ال��ت��ي تتمتع ب��ه��ا مجموعة الصناعات 
الوطنية القابضة، وال��ظ��روف املناسبة 
إلصدار السندات، باإلضافة إلى اإلمكانات 
البارزة التي يتمتع بها “املركز” واملديرين 
الرئيسيني اآلخ��ري��ن. ولقد ق��ام “املركز” 
مبساعدة العديد من الشركات احمللية في 
العديد من القطاعات في إص��دار السندات 
والصكوك لتوفير التمويل ال��الزم لدعم 
ن��ش��اط��ات��ه��ا، ف��ق��ام بهيكلة أول س��ن��دات 
مضمونة مبشروعات BOT في الكويت 
وأول صكوك لشركة عقارية كويتية وأول 
سندات ذات عائد عال  High Yield حيث 
يتمتع فريق “املركز” باملهنية واالبتكار 
لتلبية متطلبات العمالء من الشركات، هذا 

باإلضافة إلى شبكة واسعة من العمالء. 
ومن ناحيته، قال رئيس مجلس إدارة 
شركة أهلي كابيتال لالستثمار، فوزي 
الثنيان:” يسعدنا املشاركة في هذا اإلصدار 
اجل��دي��د ل��ص��ال��ح مجموعة الصناعات 
الوطنية القابضة، ونحن نقدر الثقة التي 

وضعتها املجموعة فينا. كما أننا نؤمن 
بتطوير سوق السندات املقومة بالدينار 
الكويتي كطريقة مضمونة للتمويل طويل 

األجل وبديالً عن القروض املصرفية”.
وق���ال م��دي��ر ع���ام اخل��دم��ات املصرفية 
للشركات في بنك اخلليج، أحمد الدويسان:” 
نحن فخورون بأن نكون من بني املديرين 
الرئيسيني املشتركني املسؤولني عن قيادة 
إصدار سندات مجموعة الصناعات الوطنية 
القابضة. وتعتبر هذه الصفقة محطة مهمة 
ف��ي تنويع م��ص��ادر متويلنا، ودل��ي��ل على 

دخولنا بقوة إلى أسواق رأس املال”.
وم��ن جانبها، أك���دت وك��ال��ة التصنيف 
االئتماني العاملية “كابيتال إنتليجنس” 
التصنيف االئ��ت��م��ان��ي ل��س��ن��دات مجموعة 
الصناعات الوطنية القابضة عند درجة 
استثمارية “BBB-” مع نظرة مستقبلية 
مستقرة. وذك���رت ف��ي تقريرها أن قاعدة 
األصول الضخمة لشركة الصناعات الوطنية 
ال��ت��ي ت��ض��م مجموعة ك��ب��ي��رة م��ن األس��ه��م 
املدرجة، وتنوع قطاعاتها إلى جانب األداء 
التشغيلي القوي شركاتها التابعة والزميلة 
متثل عوامل لدعم استقرار التصنيف. عالوة 
على ذل��ك، يعكس التصنيف ق��وة املُصدر 
والسيولة الفعالة املريحة والسمعة الطيبة 

للشركة.

30 مليون دينار »املركز« و»أهلي كابيتال« و»اخلليج« أداروا اإلصدار بقيمة 

تغطية اكتتاب سندات »صناعات« بالكامل للمرة السادسة في تاريخها 
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ع��ق��دت اجل��م��ع��ي��ة ال��ع��ام��ة 
العادية لشركة شرق لالستثمار  
بنصاب 73 % ومت��ت املوافقة 
من السادة  املساهمني احلضور 
علي  جميع بنود جدول األعمال 
وأه��م��ه��ا م��ن��اق��ش��ة ال��ب��ي��ان��ات 
املالية للشركة للفت�رة املنتهية 
ف��ي 31 ديسمبر 2019. أنها 
حققت أرب��اح أعلى من األع��وام 
ال��س��اب��ق��ة ك��م��ا ه��و م��وض��ح في 
التقرير السنوي للسنة املالية 
املنتهية ف��ي 2019/12/31 
لشركة شرق لإلستثمار ش.م.ك 

)مقفلة(.
ح���ي���ث ي��ت��ض��ح م����ن خ���الل 
البيانات املالية املدققة في 31 
ديسمبر 2019 قيام الشركة 
بإعادة هيكلة أصولها وزي��ادة 
اإلس��ت��ث��م��ار اآلم���ن ذو املخاطر 
املنخفضة نسبياً ع��ن طريق 
اإلستثمار في القطاع العقاري 
داخل دولة الكويت واملدر للدخل 
مببلغ وق���دره 11،460،000 
د.ك، حيث ارتفعت نسبة أصول 
الشركة العقارية لتشكل نسبة 
%41 ل��ع��ام 2019 م��ق��ارن��ة 
بعام 2018 والتي كانت تبلغ 
نسبة %4.8 من إجمالي أصول 

الشركة. 
ك��م��ا ب��ل��غ إج��م��ال��ي أص���ول 
ال��ش��رك��ة ع��ن ع��ام 2019 نحو 

مقارنة  د.ك   28،130،709
بعام 2018 والتي كانت تبلغ 
نحو 24،659،255 د.ك، حيث 
تتركز أغلبية األصول في دولة 
الكويت على نحو %97 تليها 
ال��والي��ات امل��ت��ح��دة األمريكية 
بنحو %3، وتشير إل��ى وجود 
مطلوبات للبنوك في عام 2019 
مبلغ وق��دره 6.4 مليون دينار 
كويتي مت استغاللها لتمويل 
ش��راء وبناء ع��ق��ارات الشركة، 
وتبقى إي���رادات إدارة احملافظ 
االس��ت��ث��م��اري��ة ه���ي امل��ص��در 
الرئيسي إليرادات الشركة على 
نحو %31 من إجمالي اإليرادات 
يتبعها بيع استثمارات عقارية 
بنحو %3، وقد بلغت إي��رادات 

الشركة نحو مليون وسبعمائة 
ألف دينار كويتي.  

كما حققت ال��ش��رك��ة أرب��اح 
ب��ل��غ��ت ن��ح��و م��ل��ي��ون واث��ن��ان 
وأرب���ع���ون أل���ف و644 دي��ن��ار 
كويتي فقط ال غير لعام 2019 
باملقارنة مع أرب��اح عام 2018 
حيث بلغت نحو 763 ألف د.ك 
)فقط سبعمائة وثالثة وستون 
ألف دينار كويتي ال غير(، كما 
أقترح توزيع أرباح نقدية على 
السادة املساهمني 3 فلس للسهم 
عن الفت�رة املالية املنتهية في 31 
ديسمبر 2019 وذل��ك للسادة 
املساهمني املقيدين في سجالت 
ال��ش��رك��ة حتى ت��اري��خ انعقاد 

اجلمعية العمومية .

اعلنت  Ooredoo الكويت، 
عن انطالق معرض “ُصنع في 
قطر2020” ، لتكون مبوجبه 
راِع رسمي لالتصاالت ط��وال 
فترة املعرض والذي سُيقام في 
دولة الكويت ابتداء من اليوم 19 

فبراير ولغاية 22 فبراير. 
ي��ق��ام امل��ع��رض، ال���ذي ُيعقد 
للمرة الثالثة هذا العام خارج 
دولة قطر، على مساحة 10 آالف 
متر مربع ف��ي أرض املعارض 
مب��ع��رض ال��ك��وي��ت ال���دول���ي، 
وتشارك فيه نحو 220 شركة 
ص��ن��اع��ي��ة ق��ط��رّي��ة. ويعتبر 
معرض “صنع في قطر” الذي 
تنظمه غرفة قطر بالتعاون مع 
وزارة الطاقة والصناعة أضخم 
معرض للصناعات القطرية، 
وي��ح��ظ��ى ب��رع��اي��ة متواصلة 
م���ن ح��ض��رة ص��اح��ب السمو 
الشيخ متيم ب��ن حمد آل ثاني 

أمير ال��ب��الد امل��ف��دى، وذل��ك منذ 
انطالقته األول���ى ع��ام 2009، 
كما يحظى بدعم ورعاية العديد 
من الشركات الصناعية الرائدة 

والبنوك وكافة اجلهات الداعمة 
للصناعة بالدولة.

  Ooredoo وحول مشاركة
الكويت، أع��رب مجبل األي��وب، 
م���دي���ر أول إدارة االت���ص���ال 
 Ooredoo امل��ؤس��س��ي ل���دى
  Ooredoo الكويت عن مشاركة
في هذا احلدث املهم وال��ذي يعد 
األك��ب��ر م��ن ن��وع��ه ف��ي منطقة 
اخل��ل��ي��ج، وي��غ��م��رن��ا ال��ف��خ��ر 
واالع���ت���زاز ال��ي��وم ون��ح��ن ه��ذا 
املشروع اخلليجي املميز الذي 
يجمع إبداعات كافة الشركات 
واملصانع القطرية حتت مظلة 
واح���دة وال���ذي يتيح للشباب 
ال��ك��وي��ت��ي االل��ت��ق��اء بأصحاب 
امل���ص���ان���ع ورج������ال األع���م���ال 
واملستثمرين وال��ت��ع��رف عن 
كثب على الصناعة القطرية 
ومم���ي���زات���ه���ا ف����ي م��خ��ت��ل��ف 

املجاالت.”

»شرق لالستثمار« تعيد هيكلة 
أصولها وزيادة اإلستثمار اآلمن

جانب من العمومية

2020« ينطلق  »ُصنع في قطر 
»Ooredoo« برعاية
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كرمت سيرفس هيرو،املؤشر 
الوحيد في املنطقة لقياس رضا 
العمالء باالعتماد على آراء 
املستهلكني فقط، وال��ذي يّتخذ 
من الكويت مقراً له، الشركات 
ذات األداء األفضل في الكويت، 
وذلك خالل حفل توزيع اجلوائز 
السنوي العاشر لقياس رضا 
العمالء 2019الذي أقيم يوم 
االث��ن��ني امل���واف���ق 17 فبراير 
2020 في مركز الشيخ جابر 

األحمد الثقافي مبدينة الكويت.
وش��م��ل��ت ق��ائ��م��ة الفائزين 
ب���ج���وائ���ز س���ي���رف���س ه��ي��رو 
2019 ألف��ض��ل خ��دم��ة عمالء 
على مستوى الكويتكاًل من 
بنك بوبيان في املركز األول، 
وميس الغامن في املركز الثاني، 
وماك دونالدز في املركز الثالث 
من بني 300 شركة مدرجة في 

املؤشر.
ومّت اختيار الشركات الثالثة 
الفائزة من كل قطاع ضمن 18 
قطاعاً مختلفاً في مؤشر رضا 
العمالء باالعتماد على أراء 
املستهلكني، وذل���ك م��ن خالل 
اعتماد إجمالي 22،514 تقييم 

بعد عملية التدقيق. 
أص�������درت ال���ش���رك���ة ه���ذا 
ال��ع��ام أي��ًض��ا قائمة الفائزين 
على م��دار العشر سنوات منذ 
انطالق مؤشر سيرفس هيرو، 
وه��ي الشركات التي أظهرت 
أداء م��ت��م��ي��ًزا وم��ت��س��ًق��ا خ��الل 
العقد امل��اض��ي وه��ي: كاريبو 
ومستشفى روي��ال حياة وبنك 

بوبيان.
استهلت األمسية بخطاب 
من قبل رئيسة سيرفيس هيرو 
، فاتن أبو غزالة ، التي ركزت 
على أهم عشرة أسس معرفية 
التي مت التعرف عليها من قبل 
الشركة خالل العقد املاضي من 
خالل ادارة  مؤشر رضا العمالء 

، والتي ساهمت في تطويره.
وخ���اط���ب أي��ض��ا ال��دك��ت��ور 
ع��دن��ان ش��ه��اب ال��دي��ن، املدير 
العام ملؤسسة الكويت للتقّدم 
العلمي، حضور احلفل حيث 
اوضح أهمية مشاركة مؤسسة 
الكويت للتقّدم العلميفي حفل 
سيرفس هيرو السنويوكيف 
يتماشى التميز في اخلدمة مع 
استراتيجية املؤسسة، كمنظمة 
غير حكومية غير ربحية ممولة 
من قبل القطاع اخل��اص يدعم 
ال��ت��ق��دم وال��رق��ي ف��ي العلوم 
والتكنولوجيا. وأوضح أيضا 
قيمة سيرفس هيرو كمؤشر 
وج���ه���ود ال��ش��رك��ة ف���ي رف��ع 
مستوى مفهوم جودة اخلدمة 

املتميزة في القطاع اخلاص.
ومن أبرز نشاطات احلفل هذا 
العام كانت حلقة النقاش التي 
ُع��ق��دت حت��ت ع��ن��وان »«أس��س 
ثقافة التمّيز«وترأستها فاتن 
أب���و غ���زال���ة، رئ��ي��س��ة شركة 
سيرفس ه��ي��رو، ومبشاركة 
الدكتور عدنان شهاب الدين، 
املدير العام ملؤسسة الكويت 
ل��ل��ت��ق��ّدم ال��ع��ل��م��ي، وإمي����ان 
ال��روض��ان، الرئيس التنفيذي 

لشركة زين الكويت.
دارت اجللسة حول سبل بناء 
ثقافة داخلية مدفوعة بالتميز 
ف���ي اخل���دم���ة، وك���ي���ف ميكن 
االستناد عليها ملواكبة توجهات 
السوق والتغيرات الداخلية 
واحتياجات املستهلكني اآلخذة 
في التغير. كما سلطت الضوء 
على أهمية رفع مستوى األداء 
املؤسسي من خالل إنشاء نظام 
يلبي احتياجات املستهلكني 
وتوقعاتهم لبلوغ آفاق جديدة 

من التميز في اخلدمة.
وأش���������ارت أب�����و غ���زال���ة 
ف��ي م��ع��رض حديثها ع��ن هذا 
ال��ن��ق��اش إل��ى دور “سيرفس 

هيرو”كإحدى أكبر املنادين 
بالتميز ف��ي اخل���دم���ة، وإل��ى 
املؤشر بشكل عام وقيمته وما 
يعنيه بالنسبة للمستهلكني 
ومؤسسات األعمالوالقطاعني 
اخلاص واحلكومي واالقتصاد 
ك��ك��ل. وق��ال��ت: “ال يقتصر ما 
يقدمه املؤشر على توفير منصة 
للمستهلكني لتقييم جودةخدمة 
ال��ش��رك��ات، ولكنه أيضامًيثل 
م���ؤش���راً ي��ت��س��م بالشفافية 
وال�����وض�����وح الح��ت��ي��اج��ات 
امل��س��ت��ه��ل��ك��ني وت��ط��ل��ع��ات��ه��م. 
كما ميكن أن تستفيد ال��دول 
م���ن ال������رؤى ال���ت���ي ي��وف��ره��ا 
املؤشرحولتوجهات املستهلكني 
السائدة وأداء الشركات وأحدث 
األساليب والتقنيات. ومن املهم 
أيضاً إدراك أن سوق رأس املال 
الكويتي ب��ات اآلن يستقطب 
م���زي���داً م��ن االه��ت��م��ام نتيجة 
للترقيات األخيرة التي شهدها، 
األمر الذي بدورهيساهم بشكل 
فعال فيإثراءبيئة استثمارية 
أكثر جاذبية، وهو ما ميكن ان 
يكونلتقارير’سيرفس هيرو‘ 
تأثيراً مباشراً عليه على العديد 

من املستويات«.
واخ��ت��ت��م احل��ف��ل ب��ت��ك��رمي 
الشركات ذات األداء األفضل 
واملتمّيزة ف��ي تقدمي اخلدمة 

بالكويت خ��الل ع��ام 2019.
ويظهر اجلدول أدناه الفائز من 
كل قطاع وفقاً ملا أُعلن في حفل 

توزيع اجلوائز: 

سيرفس هيرو ُتعلن أسماء أفضل مزودي 
  2019 اخلدمة في الكويت 

جانب من جلسة حوارية على هامش االحتفال

الفائزونالفئة
كاريبو كوفياملقاهي

شيفروليهخدمة السيارات
ميس الغامناملطاعم غير الرسمية

بول أند بيرالتجزئة للمالبس
كارفوراإللكترونيات

ماك دونالدزمطاعم الوجبات السريعة
هوم سنتراألثاث املنزلي

بنك بوبيانالبنوك اإلسالمية
زينمزودو خدمة اإلنترنت

زينشركات االتصاالت
تويوتاوكالء السيارات اجلديدة

رويال حياةاملستشفيات اخلاصة
القطرية للطيرانشركات الطيران العربية اإلقليمية

بنك الكويت الوطنيالبنوك التجارية
سيفكومحال السوبرماركت

أع��ل��ن��ت ال��ش��رك��ة الكويتية 
للتمويل واالستثمار )كفيك( عن 
نتائجها املالية املجمعة للسنة 
املالية املنتهية في 31 ديسمبر 
2019 محققة من��واً ف��ي صافي 
األرب�����اح ل��ل��ش��رك��ة األم بنسبة 
%383 والتي بلغت 687.8 ألف 
دي��ن��ار ب��واق��ع ربحية 2.2 فلس 
للسهم ع��ن ع��ام 2019 مقارنًة 
بأرباح بلغت 142.3 ألف دينار 
بواقع ربحية 0.5 فلس للسهم 

في 2018. 
وبهذه املناسبة، أك��دت رئيس 
م��ج��ل��س اإلدارة ره�����ام ف���ؤاد 
ال��غ��امن قائلة :” أننا مستمرين 
في إستراتيجيتنا القائمة على 
تنويع مصادر الدخل من أوعية 
إستثمارية مختلفة واالعتماد على 
توليد إيرادات وتدفقات نقدية من 
أنشطة خدمات التمويل وإدارة 
األص���ول واالس��ت��ث��م��ارات امل��درة 
وليس االعتماد على املضاربة في 
أس��واق امل��ال فقط”. كما أضافت 
ال���غ���امن، أن���ه إس��ت��ط��اع��ت أذرع 
الشركة املختلفة املتمثلة في قطاع 
خ��دم��ات التمويل وق��ط��اع إدارة 
األص���ول وق��ط��اع االسثتمار في 
حتقيق من��اذج أع��م��ال متوازنة، 
حيث جنح قطاع االستثمار في 
التخارج من بعض اإلستثمارات 

الغير م��درة خالل 2019 محققة 
أرب���اح م��ن تلك ال��ت��خ��ارج��ات، و 
استطاع قطاع التمويل احملافظة 
ع��ل��ى إي�����رادات مت��وي��ل مستقره 
ح��ي��ث ب��ل��غ إج��م��ال��ى إي�����رادات 
التمويل 1.9 مليون دينار فى عام 
2019 مقارنًة بإيرادات 2 مليون 
دينار فى عام 2018 على الرغم 
م��ن إن��خ��ف��اض إج��م��ال��ي محفظة 
التسهيالت اإلئتمانية خالل عام 
2019 بنسبة %16 مقارنًة بعام 
2018، كما جن��ح ق��ط��اع إدارة 
األص����ول خ���الل ع���ام 2019 في 

زيادة حجم األموال املدارة بقيمة 
23 مليون دينار وبنسة 10% 

مقارنًة بعام 2018.
وأض��اف نائب رئيس مجلس 
اإلدارة وال��رئ��ي��س التنفيذي  
ط����ارق م��ش��اري ال��ب��ح��ر ق��ائ��ال: 
“تتمتع الشركة حالياً مبركز 
م��ال��ي ق��وي يؤهلها ملرحلة منو 
ف��ي أعمالها حيث بلغ إجمالي 
موجودات الشركة 57.6 مليون 
دينار، فيما بلغ إجمالي املطلوبات 
17.2 مليون دينار، كما انخفضت 

مديونيات الشركة بنسبة 16% .

2019 383 باملئة في  أرباح »كفيك« تنمو 

طارق مشاريرهام فؤاد الغامن

»وربة«: شراكة إستراتيجية 
مع »بوكي« خلدمة الدفع 

اإللكتروني الشامل 
أعلن بنك ورب��ة و تنفيذاً خلططه االستراتيجية 
املستقبلية وإمي��ان��اً منه بأهمية بناء ش��راك��ات على 
املستويني احمللي واإلقليمي، عن شراكته مع شركة 
“ زينون “ املالكة لتطبيق “ بوكي “ خلدمات الدفع 
االلكتروني ما مُيكن بنك ورب��ة  من تنفيذ سياسته 
االستراتيجية وتوسيع نشاطه وزيادة قاعدة عمالئه 

داخل السوق الكويتي .
وع����ن ه����ذه ال���ش���راك���ه ق����ال رئ���ي���س امل��ج��م��وع��ة 
االستراتيجية والرقمية في بنك ورب��ة محمد عاطف 
الشريف “ أننا سعداء بهذه الشراكة االستراتيجية، مع 
شركة زينون املالكة لتطبيق “ بوكي” ، خلدمات الدفع 
االلكتروني من أجل تقدمي خدمات خاصة لعمالئنا، 
وذلك من خالل استخدام أفضل احللول التقنية احلديثة 

لتسهيل وصول املعلومات والبيانات للعمالء.
وأض��اف الشريف أن البنك يتطلع دوم��ا  ألن يقدم 
لعمالئه احللول التكنولوجية اجل��دي��دة، واملبتكرة 
وإن خطوة الشراكة االستراتيجية بني البنك، وشركة 
زينون املالكة لتطبيق “ بوكي” ستفتح آفاق جديدة 
للعمالء ، خاصة وان عالقة  بنك وربة بعمالئه ال تقف 
عن حد املعامالت املصرفية التقليدية، بل تتعداها الى 
كل ما يتعلق بالنواحي اليومية. وأك��د أن بنك وربة 
وضع نصب عينيه ان يقدم مجموعة متنوعة من املزايا 
االستثنائية، واحللول املصرفية الذكية التي تتمتع 
بالسهولة والسالسة، و تفهم احتياجات العمالء، وهو 
ما يقوم به مجموعة من كوادر البنك الذين يتمتعون 

بخبرات متراكمة في هذا املجال.

50  باملئة من إجمالي طاقة العالم 
لتحلية املياه في اخلليج

أش���ار تقرير “أورينت بالنيت لألبحاث”، 
الوحدة املستقلة التابعة ل� “مجموعة أورينت 
بالنيت”، الصادر مؤخراً حتت عنوان “إدارة املياه 
واالستدامة في دول مجلس التعاون اخلليجي: 
معاجلة شح املياه واالستهالك في املنطقة”، إلى 
أن دول اخلليج العربي تعد من بني املناطق األعلى 
استهالكاً للمياه في العالم، حيث تشهد ارتفاعاً 
متواصالً في الطلب على املياه، في ظل الزيادة في 
عدد السكان والنمو االقتصادي واالجتماعي املطرد 
في هذه الدول.   وقال  مدير عام “مجموعة أورينت 
بالنيت” نضال أبوزكي ان  “يقدر عدد سكان دول 
مجلس التعاون اخلليجي بحوالي 50 مليون 

نسمة، وه��ذا الرقم مرشح للزيادة بحوالي 14 
مليون نسمة بحلول العام 2050. وبالنظر إلى هذه 
املؤشرات، فإنه من املتوقع أن يكون هناك ارتفاع 
في الطلب على املياه في املنطقة،  كما أن منط احلياة 
السائد والقائم على االستهالك الكثيف للمياه، 
إضافة إلى النمو االقتصادي املطرد، سيزيد من 

الفجوة بني العرض والطلب على املياه مستقبالً. 
وفيما يتعلق بتحلية امل��ي��اه، يشير تقرير 
متخصص صادر عن مركز الدراسات االستراتيجية 
والدولية إلى أن أكثر من %50 من إجمالي طاقة 
العالم لتحلية املياه هي في دول مجلس التعاون 

اخلليجي.


