
أعلن بنك اخلليج ف��ي 23 يوليو ع��ن أسماء 
الفائزين بالسحوبات اليومية حلساب الدانة خالل 
األسبوع من 16 يوليو –20  يوليو 2017. وتشمل 
السحوبات اليومية حلساب الدانة جائزتني قيمة 
كل منهما 1000 دينار كويتي لكل فائز خالل أيام 
العمل.  والفائزون هم: )األحد 16 يوليو(: عبدالله 
حسني جوهر الدشتي، نزيهه عبدالرضا خلف 
حسنو)األثنني 17 يوليو(: رفعت نظمي سمور، 
هيفاء هرمز و)الثالثاء 18 يوليو(: عماش حسني 
العليان، محمد اسلم فقير محمد و)األرب��ع��اء 19 
يوليو(: محمد ناصر البنوا، عزيز قربان حسني 
ماموجي و)اخلميس 20 يوليو(: محمود حمد 

الدلو، هيثم عبدالعزيز عبداللطيف الصبيح
يتضمن برنامج سحوبات ال��دان��ة املجدولة 
لعام 2017 سحوبات يومية خ��الل أي��ام العمل 
على جائزتني قيمة كل منهما 1000 دينار كويتي. 
وي��ج��ري السحب رب��ع السنوي الثالث ف��ي 28 
سبتمبر على جائزة 500،000 دينار كويتي. أما 
موعد السحب الرابع واألخير فهو في 11 يناير 
2018 و يتخلله تتويج مليونير ال��دان��ة لعام 
2017 ال��ذي سيحصل على جائزة بقيمة مليون 

دينار كويتي. 

ويشجع بنك اخلليج عمالء الدانة على زيادة 
ف��رص فوزهم عن طريق زي��ادة املبالغ التي يتم 
إيداعها في احلساب، مباشرة عبر حتول املبالغ 

م��ن أي حساب محلي، بإستخدام خدمة الدفع 
اإللكتروني اجل��دي��دة املتاحة عبر موقع البنك 

اإللكتروني وتطبيق الهواتف الذكية.
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  0.302 الدوالر يستقر أمام الدينار عند 
استقر سعر صرف ال��دوالر األمريكي مقابل 
الدينار الكويتي  ام��س  االث��ن��ني عند مستوى 
302ر0 دينار كما استقر اليورو عند مستوى 
352ر0 دينار مقارنة بأسعار صرف يوم اول  
ام��س االح���د.  وق��ال بنك الكويت امل��رك��زي في 

نشرته اليومية على موقعه اإللكتروني إن سعر 
ص��رف اجلنيه اإلسترليني ارتفع ال��ى مستوى 
393ر0 دينار فيما استقر الفرنك السويسري عند 
مستوى 319ر0 دينار بينما بقي الني الياباني 

عند مستوى 002ر0 دينار دون تغيير.

 وك���ان س��ع��ر ص���رف ال����دوالر األم��ري��ك��ي قد 
انخفض إلى أدن��ى مستوى له منذ أكثر من عام 
مقابل سلة من العمالت الرئيسية في تعامالت 
ي��وم اجلمعة امل��اض��ي بسبب ارت��ف��اع ال��ي��ورو 
واس��ت��م��رار امل��خ��اوف ب��ش��أن ح��ال��ة ع��دم اليقني 

السياسي في الواليات املتحدة.
 وت��راج��ع م��ؤش��ر ال���دوالر ال���ذي يقيس قوة 
ال���دوالر مقابل سلة م��ن س��ت عمالت رئيسية 
بنسبة 32ر0 في املئة ليسجل مستوى 78ر93 
نقطة وهو أدنى مستوى له منذ 22 يونيو 2016.
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أغلقت ب��ورص��ة الكويت تداوالتها  
ام��س  األث��ن��ني على ارت��ف��اع مؤشراتها 
الرئيسية الثالثة بواقع 5ر22 نقطة 
للسعري ليبلغ مستوى 6822 نقطة 
و 34ر5 نقطة للوزني و 2ر16 نقطة 

ل)كويت 15(.
وبلغت قيمة األسهم املتداولة حتى 
ساعة اإلغ��الق نحو 25 مليون دينار 
ك��وي��ت��ي )ن��ح��و 6ر82 م��ل��ي��ون دوالر 
أمريكي( في حني بلغت كمية األسهم 
املتداولة نحو 139 مليون سهم متت عبر 

4064 صفقة.
وك���ان���ت أس��ه��م ش���رك���ات )ب��ي��ت��ك( 
و)وط���ن���ي( و)االم���ت���ي���از( و)زي����ن( 
و)هيومن سوفت( و)اجيليتي( األكثر 
ت���داوال ف��ي ح��ني ك��ان��ت أس��ه��م شركات 
)ش��ارق��ة ا( و)م��ش��اري��ع( و)ارزان( 

و)امتيازات( و)ارجان( األكثر ارتفاعا.
ويعد )ك��وي��ت 15( م��ؤش��را لقياس 
أداء بورصة الكويت ويتضمن أكبر 15 
شركة كويتية مدرجة من حيث القيمة 
السوقية التي تستوفي شروط السيولة 
املعتمدة ف��ي اختيار الشركات ضمن 

املؤشر.
وصمم )كويت 15( ليكون املقياس 
الرائد لالقتصاد الكويتي وليتبع أداء 
بورصة الكويت ككل بغرض احلصول 
على أقصى قدر من الشفافية وتسهيل 
ت���داول املشتقات وق��ي��اس العائد على 

االستثمار وأداء الصناديق واحملافظ.
وتتم مراجعة واختيار الشركات 
املتضمنة في )كويت 15( مرة كل ستة 
أشهر ليعكس الشركات ذات السيولة 
األعلى واحلجم األكبر من حيث القيمة 

الرأسمالية.
واستحوذ سهما بنك الكويت الوطني 
وبيت التمويل الكويتي “بيتك”، على 
%39.9 م��ن سيولة البورصة ، بعد 
مرور الساعة األولى من تعامالت امس  

االثنني.
وب��ل��غ��ت ق��ي��م��ة ت�����داوالت السهمني 
في مت��ام الساعة 10:02 صباح اليوم 
بتوقيت ال��ك��وي��ت، نحو 5.11 مليون 
دي��ن��ار، فيما بلغت سيولة البورصة 
الكويتية ككل خالل الفترة 12.81 مليون 

دينار تقريباً.
وت���ص���در س��ه��م “وطني” ن��ش��اط 
السيولة في تلك األث��ن��اء بقيمة 2.67 
مليون دينار، تاله سهم “بيتك” بقيمة 

2.44 مليون دينار.
وحاز السهمان نحو %78 من سيولة 

قطاع البنوك والبالغة 6.55 مليون 
دينار ُتعد األكبر في البورصة الكويتية 

حتى اآلن.
وبلغ حجم ت���داوالت السهمني معاً 
8.36 مليون سهم، متثل %15.7 من 
إجمالي كميات السوق والبالغة في تلك 
األثناء 53.19 مليون سهم، فيما شكلت 
نحو %49.4 من كميات القطاع والبالغة 

16.93 مليون سهم.
وساهم نشاط التداول على السهمني 
ال��ي��وم ف��ي ارتفاعهما بنسبة 2.46% 
لسهم “بيتك” عند سعر 541 فلساً 
كأعلى مستوى للسهم خ��الل 4 أشهر، 
إضافة الرت��ف��اع سهم “وطني” بواقع 
%0.72 عند سعر 699 فلساً كأعلى 

مستوى للسهم خالل شهر.
كما س��اه��م ارت��ف��اع السهمني اليوم 

في صعود مؤشر قطاع البنوك بنسبة 
%1.23؛ وهو ما جاء مواكباً الرتفاعات 

البورصة الكويتية، حيث سجل مؤشرها 
السعري من��واً بنحو %0.27، وارتفع 

ال��وزن��ي %1.55، وص��ع��د ك��وي��ت 15 
بنحو 2.3%.

139 مليون سهم كمية األسهم املتداولة بلغت نحو 

البورصة تغلق على ارتفاع مؤشراتها الرئيسية الثالثة

جانب من تداوالت البورصة

جانب من تسليم اجلوائز

  2017 20 يوليو  16 إلى  خالل الفترة من 

اظ��ه��رت بيانات احصائية تركية امس  »اخلليج« يعلن  الفائزين بسحوبات الدانة اليومية 
االث��ن��ني أن السعوديون ج���اؤوا ف��ي املرتبة 
األول���ى م��ن حيث ش��راء األج��ان��ب للعقارات 
ب��ت��رك��ي��ا ف��ي ي��ون��ي��و امل��اض��ي ف��ي ح��ني حل 

الكويتيون ثالثا.
وأوضحت البيانات التي أصدرتها مؤسسة 
االحصاء التركية ان املواطنني السعوديني 
اشتروا 612 عقارا في يونيو املاضي ليحتلوا 
املرتبة األولى في حني جاء العراقيون ثانيا 
بشراء 239 عقارا ثم الكويتيون ثالثا بشراء 
136 والروس ب 115 عقارا والبريطانيون 

ب 87 عقارا.
وأشارت البيانات إلى أن مبيعات العقارات 
لألجانب في تركيا سجلت ارتفاعا في يونيو 
املاضي بنسبة 8ر24 باملئة مقارنة مع نفس 
الشهر في 2016 مبينة ان العدد االجمالي 

للمبيعات بلغ 1926 عقارا.
واضافت ان )اسطنبول( كانت اكثر املدن 

التركية بيعا للعقارات لألجانب في يونيو 
امل��اض��ي اذ بلغ ع��دد ال��ع��ق��ارات املبيعة 903 
عقارات تلتها )أنطاليا( بعدد 408 ثم )بورصا( 
بعدد 93 ثم )آيدين( بعدد 77 ثم العاصمة 

أنقرة بعدد 68 عقارا ثم )موغال( بعدد 60.

وفيما يتعلق مببيعات العقارات في تركيا 
بشكل عام اشارت البيانات الى انها انخفضت 
خ��الل يونيو امل��اض��ي بنسبة 1ر8 ف��ي املئة 
مقارنة بالشهر ذاته من العام املاضي اذ مت بيع 

97579 عقارا في جميع انحاء تركيا.
وذك���رت ال��ب��ي��ان��ات ان اسطنبول ج��اءت 

باملرتبة االولى بني املدن التركية االكثر بيعا 
للعقارات في يونيو املاضي اذ بلغت مبيعاتها 
17970 عقارا تلتها )أنقرة( بعدد 10160 
عقارا ثم )ازمير( بعدد 6034 عقارا فيما حلت 
مدينة )ه��ك��اري( بأسفل القائمة مببيعاتها 

البالغة عقارين اثنني.

جانب من العقارات في تركيا

الكويتيون ثالث أكثر املشترين للعقارات في تركيا

ثّمن الرئيس التنفيذي للمجموعة ف��ي بيت 
التمويل الكويتي “بيتك”، م��ازن سعد الناهض، 
أداء وجهود فريق “بيتك” التطوعي خالل برنامج 
“تواصل باخلير في شهر اخلير 3” وال��ذي تكلل 
بالنجاح، وأكد ريادة “بيتك” في حتقيق املسؤولية 

االجتماعية وارساء مفاهيم العمل التطوعي.
جاء ذلك على هامش حفل تكرمي متميز أقيم على 
شرف فريق “بيتك” التطوعي تقديرا جلهودهم 
املبذولة خالل األنشطة والفعاليات واملبادرات 
االجتماعية التي مت تنظيمها خالل شهر رمضان 
املبارك والتي تركت بصمة واضحة والق��ت ثناء 

كبيرا من املجتمع.
وقد حضر احلفل الى جانب الرئيس التنفيذي، 
رئيس االستراتيجية للمجموعة، املهندس فهد 
خالد املخيزمي، واملدير التنفيذي للعالقات العامة 
واإلع���الم للمجموعة، يوسف عبدالله الرويح، 

وفريق “بيتك” التطوعي من الرجال والسيدات. 
وق���ام أع��ض��اء ف��ري��ق “بيتك” التطوعي من 
املوظفني واملوظفات بواجباتهم جت��اه املجتمع 
وتنفيذ امل��ب��ادرات وال��ب��رام��ج ال��ت��ي ط��رح��ت في 
رمضان بالشكل األمثل، والتي فاق عددها ال�70 
مبادرة، مما ساهم في تعزيز ثقافة العمل التطوعي 

ل��دى الشباب، وغ��رس وتعميق مفهوم العطاء 
بني ابناء املجتمع. ويحرص “بيتك” على تنفيذ 
استراتيجية املسؤولية االجتماعية بالشكل االمثل 
ومبفهوم التنوع والشمولية بهدف تغطية كافة 
شرائح املجتمع. كما يستمر بأداء رسالته املتمثلة 
باملسؤولية االجتماعية، من خالل البرامج وخطط 
العمل التي ينفذها والتي تشمل جوانب عديدة 
منها التعليمي والصحي والتوعوي والبيئة وذوي 
االحتياجات اخل��اص��ة، ب��اإلض��اف��ة إل��ى الشباب 
والرياضة، فيما يحرص البنك على التواصل مع 

مختلف شرائح املجتمع.

أقام حفل تكرمي متميز تقديرا جلهودهم 

الناهض يثّمن أداء وجهود فريق »بيتك« التطوعي 

خالل  مايو نتيجة قوة الزيادات الشهرية

4.7 باملئة »الوطني«: منو االئتمان في الكويت يرتفع إلى 
ذك��ر التقرير ال��ص��ادر ع��ن بنك 
ال��ك��وي��ت ال��وط��ن��ي ان االئ��ت��م��ان في 
الكويت سجل زي���ادة ج��ي��دًة خالل 
شهر مايو بلغت 279 مليون دينار 
ليتحسن منوه إلى ٪4.7 على أساس 
سنوي. وج��اءت معظم ال��زي��ادة في 
االئ��ت��م��ان امل��م��ن��وح لقطاع األع��م��ال 
وال���ق���روض الشخصية. وش��ه��دت 
ودائ����ع ال��ق��ط��اع اخل���اص ارت��ف��اع��اً 
معتدالً. بينما ظلت أسعار الفائدة 
مستقرة في مايو لترتفع منذ ذلك 
احل��ني على ال��رغ��م م��ن ات��خ��اذ البنك 
امل��رك��زي ق��رار إبقاء أسعار الفائدة 
الرئيسية دون تغيير في أعقاب قيام 
مجلس االح��ت��ي��اط ال��ف��درال��ي برفع 

أسعار الفائدة في يونيو.
وسجلت ال��ق��روض الشخصية 
زي��ادة جيدة نسبياً خالل شهر مايو 
بواقع 75 مليون دينار بينما استقر 
منوها  عند ٪6.8 على أساس سنوي.
وق��د شهدت ال��ق��روض االستهالكية 
تراجعاً ملحوظاً بواقع 11 مليون 
دي��ن��ار م��ع تقلص ال��ق��روض بواقع 
٪4.6 على أساس سنوي. وما زالت 
القروض املقسطة هي احملرك الوحيد 
لنمو القروض الشخصية، مسجلة 
زي��ادة بلغت 90 مليون دينار بنمو 

بلغ ٪8.3 على أساس سنوي.
وسجل االئتمان املمنوح لقطاع 
األعمال )باستثناء املؤسسات املالية 
غير املصرفية( زي���ادة بلغت 216 

مليون دينار مع حتسن النمو إلى 
٪4.0 على أساس سنوي. وقد جاءت 
معظم الزيادة في االئتمان املمنوح 
ل��ق��ط��اع ال��ع��ق��ار وق��ط��اع الصناعة 
وقطاع التجارة بينما ظلت القطاعات 
األخ��رى دون تغيير يذكر باستثناء 
تراجع ملحوظ في االئتمان املمنوح 
ل��ق��ط��اع ال��ن��ف��ط وال��غ��از ب��واق��ع 20 
مليون دينار. ولكن بالرغم من ذلك 
التراجع إال أن االئتمان املمنوح لهذا 
القطاع تضاعف عن مستواه في العام 
املاضي. واستمرت قطاعات األعمال 
“املنتجة”)باستثناء االئ��ت��م��ان 
املمنوح لقطاع العقار وشراء األوراق 
املالية( في تسجيل منو قوي بواقع 

٪10.4 على أساس سنوي.
وشهدت ودائ��ع القطاع اخلاص 
زيادات معتدلة خالل شهر مايو بينما 

جاءت ارتفاعات الودائع احلكومية 
لتقابل التراجعامتؤخراً. فقد ارتفعت 
ودائ���ع القطاع اخل��اص ب��واق��ع 42 
مليون دينار بعد أن شهدت ارتفاعات 
جيدةفي ودائع حتت الطلب بالدينار 
وودائ���ع االدخ���ار قابلها تراجع في 
الودائع بالعملة األجنبية وودائ��ع 
ألجل بالدينار. وظل منو عرض النقد 
مبفهومه ال��واس��ع )ن2( راك���داً عند 
٪0.5 على أساس سنوي بينما جاء 
من��و ع��رض النقد مبفهومه الضيق 
)ن1( قوياً بنسبة ٪9.8 على أساس 
سنوي. وارتفعت الودائع احلكومية 
بواقع 172 مليون دينار مع عودة 
من��وه��ا إل���ى ٪13.4 ع��ل��ى أس��اس 

سنوي. 
واستقرت السيولة املصرفية خالل 
شهر مايو حيثتراجعتاحتياطيات 

البنوك )ال��ن��ق��د، ال��ودائ��ع ل��دى بنك 
الكويت املركزي، سندات بنك الكويت 
املركزي( هامشياً بواقع 46 مليون 
دينار لتصل إل��ى 4.8 مليار دينار 
أو ٪7.8 من إجمال أص��ول البنوك. 
وق��د ت��زام��ن ه��ذا معغيابزيادة في 
صافيإصدار السندات احلكوميةخالل 
الشهر.ونتيجة لذلك فقد استقرت 
أدوات ال��دي��ن ال��ع��ام احمل��ل��ي��ة عند 
4.117 مليار دينار أو ما يقدر بنسبة 

٪12 من الناجت احمللي اإلجمالي. 
وش��ه��دت أس��ع��ار ال��ف��ائ��دة أيضاً 
استقراراً نسبياً خالل شهر مايو على 
الرغم من أنها قد ارتفعت منذ ذلك 
احل��ني. فقدارتفعت أسعار الفائدة 
بني البنوك )اإلنتربنك( ألجل ثالثة 
أش��ه��ر وس��ت��ة أش��ه��ر ب��واق��ع نقطة 
إل��ى نقطتي أس��اس ف��ي م��اي��و. كما 
استقرت أيضاً أسعار الفائدة على 
ودائ��ع العمالء دون تغيير يذكر. 
وقد ارتفعت أسعار الفائدة منذ ذلك 
احلينبعد أن قام مجلس االحتياط 
الفدرالي برفع أسعار الفائدة في 
يونيو بواقع 25 نقطة أس��اس. إذ 
رفع البنك املركزي أسعار الفائدة 
على إع��ادة الشراء تباعاً بواقع 25 
نقطة أساس مع إبقاء أسعار الفائدة 
األساسية دون تغيير.و اتخذ البنك 
امل��رك��زي تلك اخلطوة في محاولة 
ل��ت��ف��ادي أي ض��غ��وط��ات ع��ل��ى منو 

االقتصاد احمللي.

اص��درت اجلمعية االقتصادية بيان امس 
االثنني وجاي فيه ما يلي : إطلعنا على جواب 
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير املالية على 
س��ؤال النائب أسامة الشاهني واملنشور فى 
جريدة القبس عدد رقم ) 15849 ( والصادر 
بتاريخ 16 يوليو 2017 وال���ذى يبني أن 
قيمة املبالغ املالية املسحوبة من االحتياطى 
العام خالل ثالث سنوات قد بلغت ) 28،575 

مليارد.ك( دينار كويتي موزعة كالتالى :-
دي����ن����ار كويتي9،643 م���ل���ي���ار ف��ي  
2014/2015 و دينار كويتي 11،474 مليار 
في 2015/2016 و 7،458 مليار دينار في 

. 2016/2017
كما تابعنا كذلك تصريح الناطق الرسمي 
فى وزارة املالية واملنشور عبر وكالة األنباء 

الكويتية ) كونا ( بتاريخ 2017/7/16 والذى 
يبني فيه أبرز السحوبات من اإلحتياطى العام 
خالل السنوات آنفة الذكر ،وقد حاولنا اإلتصال 
بعدة قياديني فى وزارة املالية للحصول على 

تفسيرات أفضل لهذه السحوبات ولم نتمكن من 
التواصل معهم ، حيث كنا حريصني قبل إصدار 
هذا البيان سماع توضيحاتهم نحو ذلك ، ومن 
خالل ما سبق يتأكد لنا مبا ال يدع مجاالً للشك 

بأن هناك سحوبات من اإلحتياطيات العامة 
خارج امليزانية ، حيث أن ما ذكره الوزير وما 
نقله الناطق الرسمي ال يتطابق مع إجمالى 
عجوزات السنوات املالية آنفة الذكر املنشورة 
، ولضخامة تلك ال��ف��روق��ات وال��ت��ى تعكس 
التوسع بهذا اإلجراء فى ظل الظروف الراهنة 
للوضع املالى للدولة وإلحساسنا باملسئولية 

جتاه املستقبل وما يحتويه من 
حتديات سوف تكون عصيبة ومؤملة ما لم 
مي��ارس كل دوره بجرأة وجت��رد وبإحساس 
وطنى فإننا :-نعلن عن حتفظنا حلجم تلك 
السحوبات وقلقنا من استمرار التوسع بها 
واستمرار وتيرة اإلن��ف��اق احلالى و نطالب 
احلكومة بالشفافية وتوضيح مكونات تلك 

السحوبات للرأي العام.
كما نطالب ن��واب مجلس األم��ة مبارسة 
دورهم بضرورة الوقوف على ما مت ممارسته 
بتلك السحوبات ووض��ع الضوابط والقيود 

على عدم التساهل والتوسع فيها .

شعار اجلمعية االقتصادية

»اجلمعية االقتصادية«: هناك سحوبات 
من االحتياطيات العامة خارج امليزانية

منو مكونات االئتمان

تندرج من ضمن أحدث حلوله املصرفية التقنية

»وربة«  يطلق خدمة  »مشاركة اكسبرس« لتحويل االموال »القطّية«
أطلق بنك ورب���ة، وت��واف��ق��اً م��ع رؤي��ة البنك 
واستراتيجيته الرامية الى تعزيز خدماته الرقمية 
مب��ا يتوافق م��ع احتياجات العصر وتطلعات 
العمالء لتسهيل التعامالت البنكية، أحدث حلوله 
املصرفية املرنةوهي خدمة “مشاركة اكسبرس” 
وال��ت��ي تسمح لعمالء بنك ورب��ةب��وض��ع طلب 
حتويل األموال حلسابه من أي شخص لديه رقم 
هاتف نقال وبطاقة ص��ّراف آلي ميكن أن تكون 

تابعة ألي بنك من البنوك األخرى.
تأتي فكرة خدمة “مشاركة اكسبرس” لتسهيل 
“القطّية” على عمالء بنك ورب��ة وهي حتصيل 
األموال التي يدفعونها في التجمعات واملناسبات 
والفعاليات االجتماعية والعائلية م��ن قبل 
االشخاص الذين سيتقاسمون املبلغ املالي. فعلى 
سبيل املثال، إذا قام عميل وربة بدفع الفاتورة 
وأراد تقاسمها مع أصدقائه أو اف��راد عائلته، 
سواء في املطاعم، أو رحالت الشاليه، أو غيره، 
سيستطيع -من خالل تطبيق بنك وربة أو املوقع 
االلكتروني- إرس���ال طلب ل��ه��ؤالء االشخاص 
بتسديد القيمة املطلوبة عليهم من خالل خدمة 

“مشاركة اكسبرس”.
ومن ناحية آلية  خدمة”مشاركة اكسبرس”، 
فهي تتطلب من عميل بنك ورب��ة ال��دخ��ول الى 

حساب ورب��ة اون��الي��ن، وم��ن ث��م االن��ت��ق��ال الى 
ق��س��م ال��ت��ح��وي��الت واخ��ت��ي��ار خ��دم��ة مشاركة 
اكسبرس. وحينئذ، يستطيع العميل انشاء 
مناسبة أو طلب جديد وتسميته ومن ثم اختيار 
احل��س��اب ال��ذي سيتم إي���داع األم���وال فيه ومن 
هم االشخاص املشاركني “ بالقطية “ مع رقم 
هاتفهم النّقال ومبلغ التحويل. عند االنتهاء من 
هذه العملية،سيتم ارس��ال رسالة على الهاتف 
النقالة جلميع االط���راف املستحق عليها مبلغ 
الدفع.حتوي هذه الرسالة على رابط ورقم طلب 
التحويل، رمز خاص وتفاصيل الطلب.  وعند 
الضغط على الرابط، سيتم الذهاب بشكل تلقائي 
الى بوابة الدفع اإللكترونيليتم من خاللها إدخال 
رقم الطلب في اخلانات املطلوبة وامتام اخلطوات 
باقي اخلطوات لتسديد القيمة املالية املستحقة 
عليه. وعندها سيحصل منشئ الطلب على جميع 

أمواله من كافة األطراف.
وق����ال ه��ي��ث��م ال��ت��رك��ي��ت، رئ��ي��س مجموعة 
تكنولوجيا امل��ع��ل��وم��ات ف��ي ب��ن��ك ورب����ة، أن��ه 
باإلضافة إلى آلية الدفع االمنة باستخدام بوابة 
ك��ي-ن��ت، متتلك خدمة “ مشاركة اكسبرس” 
العديد من املزايا؛ حيث ميكن للعميل إنشاء أكثر 
من مناسبة واح��دة وطلب الدفعات ألكثر من 

شخص واحد. كما ميكن للعميل تذكير ااملشاركني 
“ بالقطية” بتسديد املبالغ املستحقة عليهم في 
حال عدم قيامهم بذلك.  هذا وتتوافر اخلدمة على 
مدار 24 ساعة وعلى مدار االسبوع وحتى خالل 
العطل الرسمية. كما ميكن للعميل استخدامها 

خارج دولة الكويت.
وأض����اف ال��ت��رك��ي��ت: “ومن ن��اح��ي��ة املبالغ 
املسموح باستالمها من كل داف��ع، فهي تترواح 
في أدناها من 5 دينار كويتي لتصل في أعالها 
الى 200 دينار كويتي. وفيما يتعلق بالسقف 
املسموح بطلبه عن كل مناسبة يقوم بانشائها 
عميل بنك ورب��ة، فهو يصل في أع��اله الى 500 
دينار كويتي عن كل مناسبة. ومن جهة إجمالي 
املبالغ التي يستطيع عميل بنك وربة حتصيلها 
عبر خدمة “مشاركة اكسبرس”، تصل بحدها 
األعلى إلى 1000 دينار كويتي”. وختم التركيت 
قائال: “أن هذه اخلدمة إضافة مميزة الى مجموعة 
اخلدمات املصرفية التقنية التي أطلقها بنك وربة 
مؤخرا حتت مسمى “اكسبرس” والتي من شأنها 
تيسير تعامالت العمالء البنكية ومساعدتهم على 
مراقبة حسابهم البنكي بكل يسر وسهولة ودون 
احلاجة الى بذل املزيد من اجلهد والوقت من خالل 

الذهاب الى أحد فروع البنك إلمتامها.”


