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خدمة مبتكرة هي األولى في الكويت والمنطقة

«التجاري» أطلق « »Tijari payباستخدام «»QR code
• سلمان :االستفادة من التكنولوجيا الحديثة لتقديم خدمات مصرفية مبتكرة
• قمحية :البنك يطلق خدماته عبر منصة إلكترونية آمنة ومتطورة
القطان:
«»Tijari pay
تقدم خيارات
متنوعة مرتبطة
بعمليات الدفع
والتحصيل
• سلمان متوسطا ً قمحية والقطان خالل املؤمتر الصحافي

�ضمن جهوده الرامية �إل��ى التحول
الرقمي لكافة اخلدمات امل�رصفية
امل��ق��دم��ة جلمهور ع��م�لائ��ه ،ك�شف
البنك التجاري الكويتي عن �إطالق
خدمة مبتكرة هي الأول��ى من نوعها
يف الكويت واملنطقة وه��ي خدمة
 Tijari Payلتحويل الأموال فيما بني
عمالء التجاري با�ستخدام تقنية رمز
اال�ستجابة ال�رسيعة .QR Code
ويف هذا ال�سياق نظم البنك التجاري
م�ؤمتر ًا �صحافي ًا للك�شف عن �أحدث
اخلدمات امل�رصفية الرقمية والإعالن
عن �إط�لاق خدمة  Tijari Payلأول
مرة بالكويت.
وخ��ل�ال امل����ؤمت���ر ال�����ص��ح��ايف قام
امل��دي��ر ال��ع��ام ل��ق��ط��اع اخل��دم��ات
امل�رصفية ل�ل�أف��راد حميد �سلمان
ب�رشح ا�سرتاتيجية البنك ور�ؤيته
اال�ست�رشافية فيما يخت�ص بتطوير
�أ�ساليب وق��ن��وات تقدمي اخلدمات
امل�رصفية املميزة جلمهور العمالء
واال�ستفادة من التكنولوجيا احلديثة
لتقدمي خدمات م�رصفية مبتكرة،
م���ؤك��د ًا يف نف�س ال��وق��ت �أن البنك
التجاري كان �سباق ًا بتطبيق مفهوم

اخلدمة الذاتية قي فروعه ويعترب
من �أوائل البنوك الكويتية التي قامت
مبيكنة غالبية املعامالت امل�رصفية
وهو ما �ساهم يف تقدمي خدمة �رسيعة
ومميزة للعمالء و�أ�ضاف بعدا جديدا
نحو حت�سني اخلدمات املقدمة وزيادة
درجة ر�ضا العمالء.
وقد ا�ستعر�ض �سلمان ما قام بتقدميه
البنك م�ؤخر ًا من اجن��ازات ح�رصية
ولأول مرة يف الكويت والتي ت�ؤكد يف
جمملها توجه البنك اال�سرتاتيجي نحو
التحول الرقمي ومنها تبني اخلدمات
الذاتية Self Service Banking
لكافة اخلدمات امل�رصفية على نطاق
�شبكة فروعه الجناز عمليات ال�سحب،
الإيداع ،حتويل الأموال� ،سحب و�إيداع
ال�شيكات وغ�يره��ا م��ن املعامالت
امل�رصفية مع التفرد بتطبيق تقنية
 SMART QUEINGح��ي��ث يتم
توجيه العميل فور االنتهاء من اجناز
اجلزء اخلا�ص باخلدمة الذاتية �إلى
�أخذ الأولوية يف اجناز ما تبقى من
اخلدمة عرب قنوات الفرع.
كذلك تقدمي اخلدمات امل�رصفية عرب
تقنية «اخلدمة االفرتا�ضية – KIOSK

 »Virtual Bankingلتمكني العمالء
ذاتي ًا من فتح احل�سابات وحتديث
البيانات امل�رصفية وطلب ال�شهادات
امل�رصفية وطلب بطاقات االئتمان
وغريها من اخلدمات امل�رصفية.
ويعترب البنك التجاري �أول بنك يف
الكويت يطلق خدمة التوا�صل امل�رصيف
ع�بر خا�صية ال��ف��ي��دي��و VIDEO
 BANKINGحيث با�ستطاعة العمالء
التوا�صل م��ع البنك ع�بر الفيديو
من خالل الهواتف الذكية اخلا�صة
بهم لإمت��ام العمليات امل�رصفية �أو
لال�ستف�سار عن �أي معاملة.
وم��ن ج��ان��ب��ه ،ت��ن��اول ب��در قمحية
– امل��دي��ر ال��ع��ام بالوكالة لإدارة
تكنولوجيا املعلومات اجلوانب
التكنولوجية والأم��ن��ي��ة املرتبطة
ب��إط�لاق البنك ملثل ه��ذه اخلدمات
امل�رصفية عرب من�صة �إلكرتونية �آمنة
ومتطورة ،وم�ضى قمحية متحدث ًا عن
اخلدمة املميزة اجلديدة التي تفرد بها
البنك التجاري الكويتي على م�ستوى
القطاع امل�رصيف املحلي وهي خدمة
التحقق من امل�ستندات عرب تقنية
رمز اال�ستجابة ال�رسيعة  QRكود،

حيث قدم بدر قمحية عر�ض ًا تو�ضيحي ًا
لكيفية ا�ستخدام هذه اخلدمة و�أو�ضح
�أن���ه مب��وج��ب ه���ذه اخل��دم��ة والتي
تعد الأول��ى من نوعها يف الكويت،
�أ�صبحت امل�ستندات ال�����ص��ادرة من
البنك التجاري حتمل QR Code
رمز ا�ستجابة �رسيعا خا�صا بعملية
التحقق و�أ�صبح ب�إمكان �أي �شخ�ص �أو
جهة �أو �رشكة وبكل �سهولة التحقق
من �صحة امل�ستندات وذلك عرب م�سح
 QR codeبوا�سطة تطبيق البنك
 CBK mobileواملتولفر على نظامي
االندرويد و ،IOSالفت ًا �إلى �أن هذه
اخل��دم��ة ت�شمل �رشيحة ك��ب�يرة من
امل�ستندات كك�شف احل�ساب و�شهادة
الر�صيد وخطابات ال�ضمان وبراءة
الذمة وغريها من امل�ستندات املهمة
ويف ���س��ي��اق م��ت�����ص��ل ،ق���ام رئي�س
�إدارة اخلدمات امل�رصفية الرقمية
حميد �سلمان با�ستعرا�ض بع�ض من
اخلدمات امل�رصفية الرقمية التي
متيز البنك التجاري الكويتي وتقدم
للعميل جتربة م�رصفية �سهلة ومرنة
و�آم��ن��ة ،كا�شف ًا يف ه��ذا ال�صدد �أن

العاملة بالقطاع امل�رصيف الكويتي لتنظيم ال�سيولة
ل�سحب ما يزيد من ال�سيولة يف ال�سوق.وت�ستخدم
�أي�ض ًا ل�ضخ �سيولة �إ�ضافية با�سرتداد تلك ال�سندات
من البنوك ،ودفع قيمتها بعد خ�صم العائد ،و�إحدى
الأدوات لتنفيذ ال�سيا�سة النقدية املتعلقة ب�أ�سعار
الفائدة.

تبلغ حدود التحويل ال�شهرية للخدمة 1000
دينار وباالمكان زيادة حدود التحويل حتى 30
الف دينار من خالل فروعنا ,كما ت�سمح اخلدمة
يف امكانية القيام بالتحويل مبا�رشة بخطوات
خمت�رصة و�رسيعة ودون زيارة الفرع ويف اي
وقت وال داعي لزيارة الفرع ,حيث ان اخلدمة
متاحة جلميع عمالء البنك الذين قاموا بتفعيل
احدى و�سائل الدخول �إلى التطبيقي من ب�صمة
اال�صبع او التعرف على الوجه او رمز التحقق,
مع العلم بان ا�ستخدام رمز اال�ستجابة ال�رسيع
�سيكون مدخال لتقدمي جمموعة من اخلدمات
واحل��ل��ول والتي تعتمد على الرمز اخلا�ص

في ضوء منهج اإلصالح االقتصادي القائم على شراكة القطاعين العام والخاص

 38مليار دينار كلفة  6مشاريع اقتصادية
تبدأ العام 2020
كتبت �سمر �أمني:

ك�شفت م�صادر ان فريق اللجنة
اال�ست�شارية للم�رشوعات الكربى
ق��ال ان حجم الكلفة التقديرية
لـ  6م�شاريع حيوية بلغت 38
مليار دينار تنطلق العام املقبل،
ال�سيما و�أن اخلطة التي يجري
االنتهاء من اعدادها واملتعلقة يف
امل�شاريع التنموية اال�سرتاتيجية
تت�ضمن ت�أ�سي�س �رشكات م�ساهمة
ع��ام��ة حت��ت��ف��ظ ف��ي��ه��ا احلكومة
بن�سبة  ،%26و %50لالكتتاب
العام ،وطرح  %24للم�ؤ�س�سات
اال�ستثمارية.
و�أو�ضح تقرير « كويت جديدة » �أن
امل�رشوعات التنموية وبناء املدن
ال�سكنية تقع �ضمن اطار ال�رشكات
ال��ت��ي يكتتب بها املواطنون،
لتطوير و��سرع��ة اجن���از ك��ل من
املدينة اجلامعية بال�شدادية
وت��و���س��ع��ة وت��ط��وي��ر امل��ط��ار،
وجتميل وحتديث و�سط العا�صمة،
وان�شاء م�ست�شفى جابر الأحمد،
وميناء بوبيان البحري ،وبناء
حمطة ال�شعيبة العمالية للقوى
الكهربائية وتقطري املياه ،وحمطة
ال���زور ال�شمالية للتوربينات
الغازية ،وحجم الكلفة الإجمالية
ون�سب الإجناز للم�شاريع التي مل
ت�ستكمل مع حتديد املدة الزمنية
املتبقية للإجناز.
وي�ضم التقرير الأهداف الرامية �إلى
دعم وتو�سيع دور القطاع اخلا�ص
عن طريق اف�ساح املجال للقطاع
اخلا�ص ليقوم بالدور اال�سا�سي
يف ع��م��ل��ي��ات االن���ت���اج واالدارة

خدمة « »Tijari Payهي خدمة فريدة
ومبتكرة تقدم جمموعة متنوعة من
اخليارات املرتبطة بعمليات الدفع
والتح�صيل فيما ب�ين م�ستخدمي
خدمة « »Tijari Payوذلك حر�ص ًا من
التجاري على مواكبة وترية احلياة
ال�رسيعة با�ستحداث طريقة مُتكن
العميل من �إجراء معامالته املالية
اليومية ب�شكل �آمن و�رسيع ،حيث �إنه
ومبجرد تفعيل خدمة «،»Tijari Pay
يتم �إن�شاء رمز اال�ستجابة ال�رسيعة
«الكيو �آر كود» اخلا�ص بامل�ستخدم
وال���ذي ي�ستطيع م��ن خالله تعبئة
وحتويل الأموال �إلى ح�ساب «Tijari
 .»Payبالإ�ضافة �إلى ذلك ،ي�ستطيع
م�ستخدمو خدمة « »Tijari Payدفع �أو
حت�صيل الأموال فيما بينهم من خالل
م�شاركة �أو �إج��راء امل�سح ال�ضوئي
لرمز اال�ستجابة ال�رسيعة QR code
وحتميل ه��ذا ال��رم��ز على هواتفهم
الذكية ب�سهولة وب�شكل �آمن و�رسيع
لإمتام املعاملة وهذه اخلدمة جمانية
وال تت�ضمن �أي ر�سوم حتويل وهي
قناة �رسيعة و�آمنة لإج��راء عمليات
الدفع غري النقدية.

 1000دينار حدود التحويل الشهري

«المركزي» يصدر سندات
بـ  160مليون دينار
ك�شف بنك الكويت امل��رك��زي ،عن تخ�صي�ص �آخر
�إ���ص��دار ل�سندات وت��ورق بقيمة �إجمالية ت�صل �إلى
" 160مليون دينار « 527.7مليون دوالر».وبح�سب بيان
لـ «املركزي»  ،يبلغ �أجل ال�سندات ُ
امل�صدرة � 3أ�شهر،
ومبعدل عائد ي�صل �إلى .3%و�سندات وتورق مقابل
هي �سندات حملية يطرحها الكويت املركزي للبنوك

• جانب من احلضور

بكل عميل وتنفي تدريجيا من احتياج العميل
ال�ستخدام البطاقات امل�رصفية.
وتعتمد جميع املعامالت املرتبطة با�ستخدام
رمز اال�ستجابة ال�رسيع  QR codeعلى اعلى
معايري احلماية باال�ضافة �إل��ى تكنولوجيا
الت�شفري وفك الت�شفري والتي متنع اي اخرتاق
للمعلومات.
كما ان التجربة ممكن ان يتم تعميمها لت�صبح
تقنية اال�ستجابة ال�رسيعة و�سيلة دفع �رسيعة
و�آمنة بني عمالء البنوك االخرى ومن املمكن
يف امل�ستقبل ان يتم تعاون للم�ضي يف هذا
التوجه ,وتقوم ا�سرتاتيجية البنك على حتقيق

احللول امل�رصفية الرقمية املبتكرة باخلدمات
التكنولوجية يف الكويت وع�بر القنوات
امل�رصفية املتاحة والتي تهدف �إلى حت�سني
واثراء جتربة العمالء �ضمن توجيهات البنك
املركزي و�سكون خدمة التحقق من امل�ستندات
ف��وائ��د على �رشيحة وا�سعة م��ن اال�شخا�ص
وال��وزارات وال�رشكات باال�ضافة �إلى البنوك
وت�ساهم يف تقليل ن�سب التزوير يف اي م�ستندات
�صادرة عن البنوك ملا فيه ال�صالح العام والبنك
على ا�ستعداد مل�شاركة جتربته مع اي جهة
مهتمة باملو�ضوع �ضمن واجب البنوك لتح�سني
بيئة العمل التي تعود باالف�ضل للجميع.

«كامكو» 7.2 :ماليين دينار أرباح
صفقة شراء أسهم في «غلوبل»
ك�شفت �رشكة كامكو لال�ستثمار عن االنتهاء من �إعداد
تقرير توزيع �سعر ال�رشاء ُ
املتعلق ب�صفقة �رشاء 396.43
مليون �سهم من الأ�سهم ُ
امل�صدرة من ر�أ�سمال �رشكة بيت
اال�ستثمار العاملي «غلوبل» ،التي جرى الإف�صاح عنها
يف � 23سبتمرب .2018
وقالت «كامكو» يف بيان للبور�صة �إن الإف�صاح جاء طبق ًا
ملتطلبات املعيار الدويل للتقارير املالية رقم «،»3
الذي جرى من خالله حتديد قيمة املوجودات التي مت
حيازتها ،واملطلوبات ُ
املقدرة ،والربح املتوقع عن
عملية ال�رشاء.
و�أو�ضحت �أن �صفقة ال�رشاء ُ
امل�شار �إليها �أ�سفرت عن ربح
بقيمة  7.2ماليني دينار ناجت عن كون القيمة العادلة
للموجودات التي مت حيازتها واملطلوبات ُ
املقدرة
جتاوزت مقابل ال�رشاء ،مو�ضحة �أنه �سيجرى االعرتاف
بهذا الربح �ضمن بند الإيرادات يف قائمة الدخل ُ
املجمعة

عن عام .2018
وتابعت ب�أن عملية ال�رشاء �أ�سفرت كذلك عن زيادة يف
�أ�صول «كامكو» بقيمة  92.8مليون دينار ،وزيادة يف
التزامات ال�رشكة بقيمة  14.1مليون دينار ،مو�ضحة
�أنه �سيجرى ت�سجيل ذلك الأثر �ضمن قائمة املركز املايل
ُ
املجمعة عن العام املا�ضي .كانت «كامكو» �أعلنت مطلع
مار�س احلايل ،عن توقيعها مذكرة تفاهم مع «غلوبل»،
كخطوة �أولى لبدء مباحثات االندماج .وتُ عد عملية
الدمج بني ال�رشكتني الأكرب من نوعها التي �سي�شهدها
ليمكن الكيان
القطاع اال�ستثماري اخلا�ص يف الكويتُ ،
اجلديد من �أن ي�صبح مركز ًا رائد ًا يف تقدمي اخلدمات
املالية غري امل�رصفية �إقليمي ًا .كما �سيعزز الكيان
امل�شرتك من املكانة احلالية ك�أكرب �رشكة �إدارة �أ�صول
وخدمات ا�ستثمارية م�رصفية يف الكويت ،بحجم �أ�صول
ُمدارة يتخطى جمموعها �أكرث من  13مليار دوالر.

خبراء :اإلسترليني متداول بأقل
من قيمته وقد يصل إلى  1.45دوالر
• الكويت تنطلق مبشاريع حيوية وتنموية

والتوظيف ،وحتفيز وت�شجيع
من��و ال��ق��ط��اع اخل��ا���ص ليمار�س
دور ًا �أكرب يف التنمية االقت�صادية
واالج��ت��م��اع��ي��ة ،وت��ب��ن��ي منهج
الإ�صالح االقت�صادي القائم على
�رشاكة القطاعني العام واخلا�ص،
وال�سعي الى ا�صدار الت�رشيعات
الالزمة خللق بيئة �أعمال �أف�ضل
لقطاع الأع��م��ال اخل��ا���ص وكذلك

االهمية اال�سرتاتيجية لتنمية
امل�شاريع ال�صغرية واملتو�سطة
والقطاع ال�صناعي وم��ا يحمله
م��ن تنمية وتطوير ي��ع��ززان من
ال�صادرات الكويتية ويقلالن من
اال�سترياد ،ف�ضال عن حتديث اعمال
املناطق التجارية وال�سياحية
ورف���ع ك��ف��اءة امل��وان��ئ واتخاذ
خطوات �رسيعة لإجن��از املناطق

احلرة اجلديدة.
وجت��در اال���ش��ارة ال��ى ان الدولة
تخطط النفاق نحو  50مليار دينار
على امل�شاريع التنموية املدرجة
يف خطط التنمية حتى عام ،2035
تت�ضمن م�شاريع بنى حتتية وان�شاء
مدن �سكنية ومناطق �سياحية بهدف
خلق دور اكرب للقطاع اخلا�ص يف
م�شاريع التنمية.

قال خرباء اقت�صاديون �إن اجلنيه
الإ���س�ترل��ي��ن��ي م��ت��داول ب ��أق��ل من
قيمته ،ومن املحتمل �أن يرتفع
عند م�ستوى  1.45دوالر مبجرد �أن
تبد�أ حالة عدم اليقني التي حتيط
بالربيك�ست يف �أن تتال�شى.
وذك���ر حمللون ب�رشكة «مريين
جلوبال �إنف�ستورز» �أن العملة
الربيطانية رخي�صة« ،ب�شكل
خا�ص �إذا ح�صلنا على �أي م�ستوى
من ال��و���ض��وح» ،نق ً
ال عن وكالة
بلومربج.
�صوت
ويف الأ���س��ب��وع امل��ا���ض��ي،
ّ

ال�برمل��ان ال�بري��ط��اين بالرف�ض
�ضد ال�صفقة املعدلة اخلا�صة
بالربيك�ست ،كما �صوت جمل�س
العموم هناك ل�صالح متديد املادة
 50والتي ت�سمح بت�أجيل الربيك�ست
حتى �شهر يونيو املقبل يف حال
ال��ت��و���ص��ل الت��ف��اق خ�ل�ال مار�س
احلايل.
و�أ�ضاف هاو دافي�س مدير ا�ستثمار
الدخل الثابت« :لقد مر زمن طويل
ونحن نتداول عند ذلك امل�ستوى
وم��ع �أي م�ستوى م��ن الو�ضوح
م��ن امل��م��ك��ن �أن ت�صبح العملة

الربيطانية عند م�ستويات ترتاوح
بني  1.40دوالر �إلى  1.45دوالر».
وتابع دافي�س�« :إذا ح�صلنا على
�أي اتفاقية حتى لو كانت التي
حددتها تريزا ما والتي ال تعترب
اتفاقية جيدة للغاية عند ذلك
�سيكون لدينا ما يكفي من الو�ضوح
بالن�سبة لالقت�صاد و�إمكانية �أن
يعمل ب�شكل جيد».و�أكد حملل �رشكة
«مريين جلوبال �إنف�ستورز» �أنه على
ال�صعيدين الدويل واملحلي ف�إنه
من املحتمل �أن يحدث ارتفاع كبري
يف الإنفاق على اال�ستثمارات.

