الذهب انخفض بعد بيانات وظائف
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نيويورك -لندن  -رويترز :هبط الذهب واحدا في المئة بعد بيانات أفضل من التوقعات للوظائف
ف��ي ال��والي��ات المتحدة دعمت ال ��دوالر وفتحت ال�ب��اب أم��ام احتمال أن يرفع مجلس االحتياطي
االت�ح��ادي (البنك المركزي األميركي) أسعار الفائدة للمرة الثالثة ه��ذا ال�ع��ام .وزادت الشركات
األميركية عدد الوظائف بأكثر من المتوقع في يوليو كما رفعت متوسط أجر الساعة بأعلى وتيرة
في خمسة أشهر في إشارة الى تحسن سوق العمل وتطمين لمجلس االحتياطي االتحادي بأن
التضخم سيرتفع تدريجيا ليصل إلى المستوى المستهدف البالغ اثنين .% 2

في إطار حملته السنوية لتبرع موظفيه بالدم

«الدولي» استضاف فريق «بنك الدم»

موظفو بنك الكويت الدويل يتربعون بالدم
ً
ق��ام ب�ن��ك ال�ك��وي��ت ال��دول��ي م��ؤخ��را بتنظيم حملة
التبرع بالدم السنوية لموظفيه ،حيث استضاف
ف��ري��ق ال��وح��دة المتنقلة لبنك ال��دم ال�م��رك��زي في
مقره الرئيس ،وذلك ضمن استراتيجيته الهادفة
ً
لخدمة المجتمع وإيمانا منه بضرورة تشجيع
ال�م��وظ�ف�ي��ن ع�ل��ى ات �ب��اع أس �ل��وب ح�ي��اة ص�ح��ي من
خال المشاركة في التبرع بالدم.
وتعتبر حملة التبرع بالدم واجبا إنسانيا لطالما
حرص الدولي على التمسك به بشكل سنوي في
إط��ار ب��رن��ام�ج��ه ال��رائ��د للمسؤولية االجتماعية،
ً
وذل� ��ك ت �ج �س �ي��دا ل� ��دوره ك �ص��رح اق �ت �ص��ادي كبير
ل �ي��س ع �ل��ى ال �ص �ع �ي��د ال �م ��ال ��ي ف �ح �س��ب ،ب ��ل ع�ل��ى
المستوى االجتماعي واإلنساني على حد سواء.
وب �ه��ذه ال�م�ن��اس�ب��ة ،ص ��رح م��دي��ر وح ��دة االت �ص��ال

ال�م��ؤس�س��ي ف��ي ال �ب �ن��ك ،ن ��واف ن��اج �ي��ا« :ن �ح��ن في
ً
ال��دول��ي نؤمن بأهمية أن نتعاون معا لمساعدة
ال �ن��اس المحتاجين ف��ي مجتمعنا ،ون�ح��ن نأمل
بأنه من خ��ال تشجيعنا لموظفينا على التبرع
ً
بالدم ،نكون أيضا قد سلطنا الضوء على أهمية
ه ��ذه ال �ق �ض �ي��ة ال �ص �ح �ي��ة االج �ت �م��اع �ي��ة وش�ج�ع�ن��ا
م �خ �ت �ل��ف أف� � � ��راد ال �م �ج �ت �م��ع ع� �ل ��ى ال� �ق� �ي ��ام ب �ه��ذه
الخطوة البسيطة التي قد يكون لها تأثير كبير
ً
مستقبا ».وأض��اف« :م��ن خ��ال تعاوننا مع بنك
الدم المركزي استطعنا توفير تبرعات قد تساهم
في سد العجز لفصائل معينة من الدم والتي قد
تنقذ حياة أي مريض هو بأمس الحاجة لها من
ج�ه��ة ،وإلت��اح��ة ال�ف��رص��ة ل�م��وظ�ف��ي ال�ب�ن��ك للتبرع
ً
ب��ال��دم ن�ظ��را للفوائد الصحية الجمة التي تعود

على المتبرع».
كما أشاد ناجيا باإلقبال الكبير من قبل موظفي
الدولي على هذه الحملة اإلنسانية التي استمرت
ً
لمدة يوم واحد ،حيث توافدوا فورا إلى مقر البنك
ال��رئ�ي��س ،م��ؤك��دي��ن التزامهم بواجبهم اإلنساني
تجاه جميع المرضى والمحتاجين للدم.
ً
يذكر أن بنك الكويت الدولي يسعى دائما لتنظيم
ال�ع��دي��د م��ن ال�ف�ع��ال�ي��ات المجتمعية واإلن�س��ان�ي��ة
ال �ه��ادف��ة ال �ت��ي ت�ج�س��د ال �م �ع �ن��ى ال�ح�ق�ي�ق��ي ل�م�ب��دأ
ً
ال� �ت� �ك ��اف ��ل االج� �ت� �م ��اع ��ي ،إي � �م ��ان ��ا م� �ن ��ه ب� �ض ��رورة
التواصل مع المؤسسات االجتماعية واإلنسانية
ً
المختلفة ف��ي ال�ك��وي��ت وان�ط��اق��ا م��ن مسؤوليته
االج�ت�م��اع�ي��ة ال ��رائ ��دة ك�م��ؤس�س��ة م�ص��رف�ي��ة تعمل
وفق أحكام الشريعة اإلسامية.

�صورة جماعية

«أجيليتي»  16.8:مليون دينار
صافي أرباح الربع الثاني
أع �ل �ن��ت ش��رك��ة أج�ي�ل�ي�ت��ي ع ��ن ال�ن�ت��ائ��ج
ال �م��ال �ي��ة ل �ل��رب��ع ال �ث��ان��ي م ��ن ع ��ام 2017
محققة صافي أرباح بقيمة  16.8مليون
دي �ن��ار ب��زي��ادة  % 12.1م�ق��ارن��ة بالربع
الثاني من عام  ،2016وقد بلغت ربحية
السهم  13.4فلسا للسهم ال��واح��د .وقد
سجلت األرب ��اح قبل اح�ت�س��اب الفوائد
والضرائب واالستهاك واإلطفاء زيادة
نسبتها  % 14لتصل إل��ى  32.6مليون
دينار وااليرادات زيادة نسبتها % 10.9
لتصل إلى  342.1مليون دينار.
ك �م��ا ب �ل �غ��ت أرب� � ��اح ال �ن �ص��ف األول من
العام  31.4مليون دينار وربحية السهم
 24.9فلسا للسهم الواحد بزيادة 11.6
 %و  % 12.1ح�س��ب التسلسل مقارنة
بالنصف األول من العام الماضي .وقد
سجلت األرب ��اح قبل اح�ت�س��اب الفوائد
والضرائب واالستهاك واإلطفاء زيادة
نسبتها  % 15.6لتصل إلى  63.4مليون
دينار واالي��رادات زي��ادة نسبتها % 9.1
لتصل إل��ى  662.6مليون دي�ن��ار .وهذه
ال �ن �ت��ائ��ج ت��أت��ي م�ت�م��اش�ي��ة م ��ع اه� ��داف
الشركة المستقبلية.
وأوض� ��ح ن��ائ��ب رئ �ي��س م�ج�ل��س اإلدارة
وال��رئ�ي��س التنفيذي ألجيليتي ط��ارق
سلطان« :ل�ق��د ك��ان��ت مجموعة شركات
أج �ي �ل �ي �ت��ي ل�ل�ب�ن�ي��ة ال �ت �ح �ت �ي��ة ال �م �ح��رك
ال��رئ�ي��س ل ��أداء ف��ي ال��رب��ع ال �ث��ان��ي .فقد
ح �ق �ق��ت أع �م��ال �ن��ا ل �ل �خ��دم��ات ال �ع �ق��اري��ة
الصناعية وشركتنا المتخصصة في
ً
ً
تحديدا ً
أداء قويا.
خدمات الطيران،
ن �م ��ت إي � � � � ��رادات أج �ي �ل �ي �ت��ي ل �ل �خ��دم��ات
اللوجيستية العالمية المتكاملة قطاع
األعمال الرئيس بالشركة بنسبة % 9.6
لتصل إلى  255.2مليون دينار في الربع
ال�ث��ان��ي م��ن ال �ع��ام .ح�ي��ث ن�م��ت إي� ��رادات
خدمات الشحن في هذا الربع مدفوعة
ب��زي��ادة ف��ي حجم الشحن بنسبة 14.7
 %طنا للشحن الجوي و % 12.9حاوية
ع�ش��ري��ن ق��دم��ا للشحن ال�ب�ح��ري ،وتعد
م�ع��دالت النمو ه��ذه أع�ل��ى م��ن متوسط
ً
معدالت السوق .كما نمت أيضا إيرادات
خدمات التخزين السيما منطقة الشرق

طارق �صلطان
األوسط وآسيا والمحيط الهادي بسبب
ع ��دد م ��ن ال �م��راف��ق ال �ج��دي��دة وال�ق��ائ�م��ة
والتي ساهمت في تحسين األداء.
وق � ��د س �ج �ل��ت ال� �ش ��رك ��ة ص ��اف ��ي أرب � ��اح
ب �ق �ي �م��ة  16.8م� �ل� �ي ��ون دي � �ن� ��ار ب ��زي ��ادة
نسبتها  % 12.1ف��ي ال��ري��ع الثاني من
 .2017بلغت ربحية السهم  13.4فلسا
للسهم الواحد في الربع الثاني من عام
 2017مقابل  11.9فلسا للسهم الواحد
ع ��ن ن �ف��س ال �ف �ت��رة م ��ن ال� �ع ��ام ال �م��اض��ي
وبلغت األرب ��اح قبل اح�ت�س��اب الفوائد
والضرائب واالستهاك واإلط�ف��اء 32.6
مليون دينار بزيادة نسبتها  % 14عن
العام الماضي.
وأوض� ��ح س�ل�ط��ان «ي�م�ك��ن للمساهمين
أن ي �ت��وق �ع��وا أن ت �س �ت �م��ر األرب� � � ��اح ف��ي
ه � � ��ذا ال� �ن� �م ��و ال � �ص � �ح� ��ي ،ب� �س� �ب ��ب ن �م��و
عمليات ال�ش��رك��ة ب��االض��اف��ة ال��ى توفير
تكاليف قانونية نتيجة التسوية مع
ال �ح �ك��وم��ة االم �ي ��رك �ي ��ة .وان ه� ��ذا االث ��ر
ً
المالي االيجابي سوف ينعكس جزئيا
على بيانات الشركة ف��ي ال��رب��ع الثالث
ال��ى ان نلمس االث ��ر ال�ك��ام��ل اب �ت� ً
�داء من
ال��رب��ع ال��راب��ع م��ن ه��ذا ال �ع��ام .إن التدفق
ً
ال�ن�ق��دي ال�ح��ر سيكون م �ح��دودا بسبب
االس � �ت � �ث � �م� ��ارات ال � �ت� ��ي ن � �ق� ��وم ب� �ه ��ا ف��ي
ش��رك��ات�ن��ا للبنية ال�ت�ح�ت�ي��ة ك�م��ا تتجه
الشركة إل��ى وض��ع صافي دي��ن لتمويل
هذه االستثمارات في المستقبل»

«الوطني» قدم  24برنامجًا تدريبيًا
ملوظفيه املبتدئني
أع� �ل ��ن ب �ن��ك ال �ك ��وي ��ت ال��وط �ن��ي
خ � �ط � �ت� ��ه ال� � �ت � ��دري� � �ب� � �ي � ��ة ال � �ت� ��ي
سينفذها لموظفيه المبتدئين
ب�ت��اري��خ  7أغ�س�ط��س وتستمر
ح�ت��ى ن�ه��اي��ة ع��ام  ،2017وذل��ك
ف ��ي إط � ��ار ح� ��رص ال �ب �ن��ك على
م� ��واك � �ب� ��ة ال � �ت � �ط� ��ور وال �ت �غ �ي ��ر
ال�م�س�ت�م��ر ل �ل �س��وق ال�م�ص��رف��ي
ع� �ب ��ر ط � � ��رح خ� �ط ��ط ت��دري �ب �ي��ة
ً
وف� � �ق � ��ا ألح� � � ��دث ال� �م� �م ��ارس ��ات
والتطبيقات المصرفية.
وتضم الخطة التدريبية للبنك
ً
 24برنامجا لتنمية المهارات
ال � �ش � �خ � �ص � �ي� ��ة وال � �س � �ل� ��وك � �ي� ��ة
وت� �ط ��وي ��ر ق � � ��درات ال �م��وظ �ف �ي��ن
ال �م �ب �ت��دئ �ي��ن وذوي ال �خ �ب��رة،
وت�ش�م��ل ه��ذه ال�ب��رام��ج العديد
م��ن ال�ج��وان��ب منها :التواصل
التفاعلي ،والتفكير اإلب��داع��ي
ف ��ي ح ��ل ال �م �ش��اك��ل ،وتحسين
م � �ه ��ارات ال� �ت� �ف ��اوض ،وت�ن�م�ي��ة
ال��ذاك��رة اإلبداعية في األعمال،
وإدارة ال �ض �غ��ط ف� ��ي ال �ع �م��ل،
وإدارة ال �م �ه��ام واألول� ��وي� ��ات،
وت�ن�م�ي��ة ال �م �ه��ارات اإلش��راف �ي��ة
واإلداري��ة والقيادية ،وأساليب
بناء فرق عالية األداء ،التفكير
االس �ت ��رات �ي �ج ��ي وال �ت �خ �ط �ي��ط،
وغ� �ي ��ره ��ا م� ��ن ال � �ب ��رام ��ج ال �ت��ي
ت �س �ه ��م ف � ��ي ت �ن �م �ي��ة م � �ه� ��ارات
موظفي البنك.
و ق � � ��ال م� ��دي� ��ر ع � � ��ام ال� � �م � ��وارد
ال �ب �ش��ري��ة ف ��ي م �ج �م��وع��ة ب�ن��ك
ال � � �ك� � ��وي� � ��ت ال� � ��وط � � �ن� � ��ي ع � �م� ��اد

عماد العبالين
ال �ع �ب ��ان ��ي ،إن ال �ب �ن��ك ي�س�ع��ى
ً
دائ � �م ��ا ل �ل �ح �ف��اظ ع �ل��ى م��وق�ع��ه
ال � � ��ري � � ��ادي ،ال � � ��ذي ي �ح �ت �ل��ه ف��ي
ال � �س� ��وق ال� �م� �ص ��رف� �ي ��ة ،ك��أك �ب��ر
داع� � � � � ��م ل � �ل � �ع � �م� ��ال� ��ة ال ��وط� �ن� �ي ��ة
ً
وأك �ث ��ر ال �ج �ه��ات ت��وظ �ي �ف��ا لها
ً
ف� ��ي ال� �ك ��وي ��ت ،م � ��ؤك � ��دا ال� �ت ��زام
«ال��وط�ن��ي» بتطوير إمكانيات
الشباب الكويتيين عبر برامج
ت��دري�ب�ي��ة م �ت �ع��ددة ليصبحوا
م �ت �م��رس �ي��ن وم �ح �ت��رف �ي��ن ف��ي
م� �ج ��ال األع � �م � ��ال ال �م �ص��رف �ي��ة.
وأوضح العباني أن البنك دأب
على تطوير خطته التدريبية
للموظفين المبتدئين بشكل
ً
س �ن ��وي س �ع �ي��ا م �ن��ه ل�م��واك�ب��ة
أح� � ��دث ال � �ت � �ط ��ورات ف ��ي س��وق
ً
ال�ع�م��ل ال�م�ص��رف��ي ،مضيفا أن
أهمية برامج الخطة تنبع من
م��وض��وع��ات�ه��ا ال�م�ت�م�ي��زة التي

 2.9مليون دينار
أرباح «املركز»
في النصف األول
أعلن المركز المالي الكويتي «المركز»
ع��ن ن�ت��ائ�ج��ه ال�م��ال�ي��ة للنصف األول من
ع��ام  ،2017حيث حقق «ال�م��رك��ز» صافي
أرب � ��اح ل�ل�م�س��اه�م�ي��ن ب�ل�غ��ت  2.9م�ل�ي��ون
دينار في  30يونيو  2017بواقع  6فلوس
ل�ل �س �ه��م م �ق��ارن��ة ب �ص��اف��ي أرب� � ��اح ب�ل�غ��ت
 0.8م�ل�ي��ون دي �ن��ار (ف�ل�س�ي��ن ل�ل�س�ه��م) في
نفس ال�ف�ت��رة م��ن ال�ع��ام  .2016وج��اء في
ب �ي��ان ال �ش��رك��ة أن ه ��ذه ال �ن �ت��ائ��ج تعكس
ال �ت �ح �س��ن ف ��ي األس � � ��واق ع��ام��ة م��دع��وم��ة
بنتائج أنشطة الشركة ،والتي تتضمن
إدارة األص� � � � ��ول ف � ��ي أس� � � � ��واق األوراق
المالية ،والتطوير العقاري ،والخدمات
االستشارية المالية للشركات واألف��راد،
ويتضمن ذلك تأسيس وإدارة صناديق
اس �ت �ث �م��اري��ة ف� ��ي ع � ��دة م � �ج� ��االت ،ح�ي��ث
ت�م��ارس الشركة ه��ذه النشاطات محليا
وإقليميا وعالميا منذ  43عاما بمجموع
أص��ول تحت اإلدارة قيمتها  960مليون
دينار كما في  30يونيو .2017

مؤشر الدوالر يرتفع
نيويورك  -رويترز :يتجه الدوالر صوب
تحقيق أكبر مكسب ف��ي ي��وم واح��د هذا
العام مقابل سلة من العمات المنافسة
بعد تقرير قوي للوظائف األميركية في
يوليو وتعليقات لجاري كوهين رئيس
ال �م �ج �ل��س االق� �ت� �ص ��ادي ال��وط �ن��ي ب�ش��أن
خ�ف��ض ض��رائ��ب ال �ش��رك��ات ف��ي ال��والي��ات
ال �م �ت �ح��دة .وق �ف��ز م��ؤش��ر ال� � ��دوالر ال ��ذي
يقيس أداء العملة األميركية مقابل ست
عمات منافسة نحو واحد في المئة إلى
أع�ل��ى م�س�ت��وى ف��ي أس �ب��وع ع�ن��د 93.774
ب �ع��د أن ق��ال��ت وزارة ال �ع �م��ل األم�ي��رك�ي��ة
إن ع ��دد ال��وظ��ائ��ف ف ��ي ال �ق �ط��اع��ات غير
ال��زراع �ي��ة زاد  209آالف وظ�ي�ف��ة الشهر
الماضي وسجلت أحدث ق��راءة للمؤشر
 93.529بارتفاع نسبته  0.7في المئة.

تشمل تنمية المهارات العملية
وال�ش�خ�ص�ي��ة وال�س�ل��وك�ي��ة إل��ى
جانب الفنية والتقنية.
وأض ��اف أن البنك مستمر في
ط��رح ال�ب��رام��ج المختلفة التي
ت � �ه� ��دف إل � � ��ى ت� �ط ��وي ��ر ق � � ��درات
ال �ك��وادر الشبابية وتأهيلها،
ودع� � �م� � �ه � ��ا ب� �ج� �م� �ي ��ع ال� �س� �ب ��ل
واألدوات التي تضمن نجاحها
ً
ف��ي المستقبل ،م�ش�ي��را إل��ى أن
م�س�ي��رة ال�ت�ط��وي��ر ال ت�ق��ف عند
ش��ري �ح��ة م��وظ �ف��ي «ال��وط �ن��ي»
ال� �م� �ب� �ت ��دئ� �ي ��ن ،ب � ��ل ت �م �ت ��د إل ��ى
ال �ق �ي��ادات ال��وس �ط��ى وال�ع�ل�ي��ا،
األم � � ��ر ال � � ��ذي ي ��دع ��م اس �ت �م ��رار
نجاح البنك.
وأع � � ��رب ال �ع �ب��ان��ي ع ��ن ف �خ��ره
بالثروة البشرية التي يمتلكها
«ال��وط �ن��ي» وال �ت��ي ت�ع��د األك�ب��ر
ف� ��ي ال �م �ن �ط �ق��ة وت� �ض ��اه ��ي ف��ي
إم�ك��ان��ات�ه��ا ال �ب �ن��وك ال�ع��ال�م�ي��ة،
مشيرا إلى أن ما يمتلكه البنك
من ق��درات فنية وتقنية عالية
ال �م �س �ت��وى ه ��و ن �ت ��اج خ�ب��رت��ه
على م��دى س�ن��وات طويلة في
تأهيل كوادره البشرية.
وأضاف أن تأهيل هذه الكوادر
لم يأت من فراغ ،بل جاء نتيجة
ح �س��ن اخ �ت �ي��ار ال �ب �ن��ك ل�ك�ب��رى
ال � �م� ��ؤس � �س� ��ات ال �م �ت �خ �ص �ص��ة
وال �ج ��ام �ع ��ات ال �ع��ال �م �ي��ة ال�ت��ي
تعاقد معها لتدريب وتطوير
موظفيه على أعلى المستويات
في مجال العمل المصرفي.

«بيتك» حصد جائزة «أفضل بنك رقمي»
حصد بيت التمويل الكويتي «بيتك» جائزة
«أفضل بنك رقمي للعماء» في الشرق االوسط
من مجلة «غلوبال فاينانس» العالمية للعام
 ،2017وذل� ��ك ل �ل �ك �ف��اءة ال �ع��ال �ي��ة ف��ي ال �خ��دم��ات
الرقمية ،والنمو في حجم العماء الرقميين،
والتصميم المبتكر للمنصات االلكترونية.
وس �ي �ق��ام ح�ف��ل ت��وزي��ع ال �ج��وائ��ز ف��ي ل �ن��دن في
ال�ث��ان��ي م��ن نوفمبر المقبل ل��اع��ان الرسمي
عن الفائزين بجوائز «غلوبال فاينانس» في
مجاالت متنوعة وعلى مستوى العالم.
وأش� � � � ��ارت ال �م �ج �ل ��ة إل� � ��ى أن � �ه ��ا اس� �ت� �ن ��دت ف��ي
اختياراتها الى عدة معايير مهنية بعد تقييم
دقيق من قبل لجنة تحكيم عالمية في مؤسسة
«انفوسيس» ال��رائ��دة عالميا في االستشارات
والتكنولوجيا وال��دع��م الخارجي ،وبمشاركة
ف��ري��ق م ��ن اب� ��رز ال �م �ح��رري��ن ال�ص�ح��اف�ي�ي��ن في
«غلوبال فاينانس» الختيار الفائزين.
وش �م �ل��ت ال �م �ع��اي �ي��ر :ق ��وة االس �ت��رات �ي �ج �ي��ة في
استقطاب وخدمة العماء الرقميين ،والنجاح

«التجاري» رعى تكريم
محافظة الجهراء لـ «الداخلية»
قام البنك التجاري بالتعاون مع محافظة الجهراء برعاية حفل
تكريم رج��ال األم��ن والموظفين والموظفات التابعين إلدارات
وزارة الداخلية في محافظة الجهراء والذي تم تنظيمه برعاية
و حضور الفريق م .فهد األمير – محافظ الجهراء والمختارين
ومديري اإلدارات ورؤساء األقسام في وزارة الداخلية.
و ت��أت��ي رع��اي��ة البنك ل�ه��ذا الحفل ف��ي إط��ار ت�ع��اون��ه ورعايته
للعديد م��ن األن�ش�ط��ة وال�ف�ع��ال�ي��ات المجتمعية ال�ت��ي تنظمها
ً
م�ح��اف�ظ��ات ال�ك��وي��ت وم�ن�ه��ا م�ح��اف�ظ��ة ال �ج �ه��راء ،وان �ط��اق��ا من
ً
إيمانه بأهمية دع��م ورع��اي��ة رج��ال األم��ن المتميزين وتقديرا
ً
وعرفانا لجهودهم واإلخاص بعطائهم المستمر وخدماتهم
ال��دائ�م��ة ،حيث ت��م تكريم ع��دد م��ن إدارات وزارة الداخلية في
محافظة الجهراء ،منها اإلدارة العامة ألمن محافظة الجهراء
وإدارة ال�م��رور وق�س��م الفحص الفني وق�س��م االخ�ت�ب��ار وإدارة
ش ��ؤون اإلق��ام��ة وإدارة م��راك��ز ال�خ��دم��ة وإدارة األم ��ن ال��وق��ائ��ي
وإدارة المباحث.

وأعمال
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ف��ي تحفيز ال�ع�م��اء ع�ل��ى اس�ت�خ��دام ال�ع��روض
ال��رق �م �ي��ة ،وال �ن �م��و ف ��ي ح �ج��م ق ��اع ��دة ال �ع �م��اء
الرقميين ،وات�س��اع نطاق ع��روض المنتجات،
وال�ب��راه�ي��ن الملموسة على اس�ت�ف��ادة العماء
من المبادرات الرقمية ،باالضافة الى التصميم
ال� �م� �م� �ي ��ز ل� �ل� �م ��وق ��ع االل � �ك � �ت� ��رون� ��ي ول �ت �ط �ب �ي��ق
المؤسسة على الهواتف الذكية وطريقة عمله
وكفاءته في تقديم الخدمة.
وق� ��ال رئ �ي��س م�ج�م��وع��ة «غ �ل��وب��ال ف��اي�ن��ان��س»
ج ��وزف ج�ي��اراب��وت��و ،ان ال�خ��دم��ات المصرفية
الرقمية باتت اساسية ،مشيرا الى ان الفائزين
في جوائز الخدمات المصرفية الرقمية لهذا
العام قد اثبتوا اهمية االبتكار المتواصل في
المنتجات والخدمات واالنظمة.
وأض� � � � ��اف ان ال � �ع � �م� ��اء االف � � � � ��راد وال � �ش� ��رك� ��ات
يتطلعون الى نقات نوعية في طرح الخدمات
وال� �ح� �ل ��ول ال��رق �م �ي��ة ،الف �ت ��ا ال� ��ى ان ال �ف��ائ��زي��ن
بجوائز «غلوبال فاينانس» للعام  2017حققوا
تطلعات العماء.

