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»املصارف« يحذ
البطاقات املصرفية للعمالء

  شهريان: »أن ديجيتال« تمر بمرحلة 
تحول جوهري لالرتقاء باإليرادات

أكد نائب مجلس االدارة لشركة ان ديجيتال 
سرفيسس القابضة عبداملحسن شهريان 
ان ال���ش���رك���ة ت���م���ر ح���ال���ي���ا ب��م��رح��ل��ة ت��ح��ول 
ج�����وه�����ري ف�����ي ط��ب��ي��ع��ة ان���ش���ط���ت���ه���ا وال���ت���ي 
تعتمد ع��ل��ى م��واك��ب��ة ال��ت��ط��ورات املتالحقة 
بشكل كبير ف��ي س��وق التكنولوجيا وهو 
م��ا يتطلب فلسفة اداري�����ة م��رن��ة تستطيع 
التعامل واستيعاب جميع املتغيرات شبه 
اليومية.  وأضاف شهريان خالل الجمعية 
العمومية التي عقدت بنسبة حضور بلغت 

53 ف��ي املئة اننا نسعى بشكل حثيث الى 
تنويع مصادر ايراداتنا التشغيلية والتى 
بلغت خ��الل العام 45.6 مليون دينار على 
الرغم من بعض الصعوبات التي نواجهها 
ف��ي األس����واق ال��خ��ارج��ي��ة وال��ت��ي م��ن شأنها 
ال��ت��أث��ي��ر امل��ب��اش��ر ع��ل��ى اي�������رادات التشغيل، 
الفتا الى انه على الرغم من ذلك فان مجمل 
ارباح النشاط بلغت 4.9 ماليني دينار وهو 
م��ا خفف م��ن ح��دة ال��خ��س��ارة التي حققتها 

الشركة فى تلك الفترة.
وع����ن ال���رؤي���ة امل��س��ت��ق��ب��ل��ي��ة ل��ل��ش��رك��ة اض���اف 
ش����ه����ري����ان ان����ن����ا ن���ت���ح���رك ع���ل���ى م���ح���وري���ن 
اساسيني اولهما االنتشار االقليمي ليكون 
نشاطنا داخ��ل الكويت وخارجها ملحاولة 
ت��وس��ي��ع ق���اع���دة ال��ع��م��الء وه����و م���ا نجحنا 
ف��ي��ه ال���ى ح��د كبير خ���الل األع�����وام املاضية 
واستطعنا تكوين بنية اساسية للعمل من 

خ��الل شبكة املوزعني املنتشرة في العديد 
من الدول والتي ستسهم بطبيعة الحال في 
االرتقاء بااليرادات التشغيلية للشركة ومن 
جهة اخرى فاننا نجتهد لتنويع الخدمات 
التى نقدمها لنلبي احتياجات السوق وفقا 

لالمكانيات املتاحة.
وذك�����ر ش���ه���ري���ان ان���ن���ا ن��ض��ع ف���ي االع��ت��ب��ار 
جميع ال��ت��وت��رات السياسية وانعكاستها 
االقتصادية على املنطقة العربية برمتها 
وهو ما له اثرا كبيرا على األوضاع العامة 
ل���أس���واق وال���ت���ي ن��ت��وق��ع ان��ف��راج��ه��ا خ��الل 

املرحلة املقبلة.
أق���رت الجمعية العمومية للشركة جميع 
ب���ن���ود االج���ت���م���اع وال���ت���ي م���ن اب����رزه����ا ع��دم 
توزيع ارب��اح عن السنة املاضية باالضافة 
الى عدم صرف أي مكافآت ألعضاء مجلس 

االدارة.

ص��رح األم��ني ال��ع��ام الت��ح��اد م��ص��ارف الكويت د. حمد الحساوي 
انه لوحظ ان بعض املتاجر، وبعد قيام املشتري بتسديد املبلغ 
املطلوب على اجهزة نقاط البيع، تقوم بمسح البطاقات املصرفية 
)Double Swipe( على األنظمة اآللية الخاصة باملتجر ألغ��راض 
متعلقة بحسابات املتاجر. ونظرًا ملا ينطوي عليه هذا االجراء من 
مخاطر عالية ألصحاب هذه البطاقات املصرفية في حالة اختراق 
األنظمة اآلل��ي��ة لتلك املتاجر او تسريب بيانات ه��ذه البطاقات، 
ال���دول بحظر  األم��ر ال��ذي دع��ا السلطات الرقابية ف��ي العديد م��ن 

مثل هذا االجراء. 
وقال الحساوي انه اخذًا في االعتبار قيام بعض املتاجر بمسح 
ال��ب��ط��اق��ات امل��ص��رف��ي��ة ع��ل��ى ان��ظ��م��ت��ه��ا اآلل���ي���ة ي����ؤدي ال����ى ت��خ��زي��ن 
ي��ت��ع��ارض م��ع املعايير  ف��ي انظمتهم اآلل��ي��ة ه��و اج����راء  بياناتها 
الدولية ألم��ن املعلومات الخاصة ببطاقات الدفع وه��ي املعايير 
ال��ت��ي ت��ل��ت��زم ال��ب��ن��وك املحلية وش��رك��ة ال��خ��دم��ات امل��ص��رف��ي��ة اآلل��ي��ة 
املشتركة K-net بالعمل بها، فان األمر يتطلب ان تتماشى عملية 
الدفع مع تلك املعايير منذ اج��راء عملية الدفع بواسطة اجهزة 

نقاط البيع )POS( لدى املتاجر وصواًل الى النظام اآللي في البنك 
املصدر للبطاقة.

وأوض����ح ال��ح��س��اوي ان���ه ازاء امل���خ���اوف ال��ت��ي اب��دت��ه��ا ال��ب��ن��وك من 
املخاطر املرتبطة بهذا االج��راء، وان كانت مبررات بعض املتاجر 
ب��غ��رض امل��ط��اب��ق��ة وال��ت��س��وي��ة، وق���د خ��اط��ب ب��ن��ك ال��ك��وي��ت امل��رك��زي 
اتحاد مصارف الكويت للتنسيق مع كل البنوك في هذا الشأن، 

مؤكدا على ان األمر يتطلب ان تقوم البنوك املحلية بما يلي:
1 - ال������زام ج��م��ي��ع امل���ت���اج���ر ب���ع���دم االس���ت���م���رار ب��م��س��ح ال��ب��ط��اق��ات 
امل��ص��رف��ي��ة ل��ل��ع��م��الء اث���ن���اء ال���دف���ع ع��ل��ى اج���ه���زة ن��ق��اط ال��ب��ي��ع على 
األنظمة اآللية لتلك املتاجر في مهلة اقصاها نهاية العام الحالي.

2 - اتخاذ االجراءات الالزمة حيال عدم التزام املتاجر بذلك.
3 - ت��وع��ي��ه ال���ع���م���الء ب��ح��ق��ه��م ب���ع���دم ال���س���م���اح ل��ل��م��ت��اج��ر بمسح 

بطاقاتهم املصرفية على األنظمة اآللية لديهم.
وأكد الحساوي ان اتحاد مصارف الكويت يهيب بعمالء البنوك 
عدم السماح للمتاجر بمسح بطاقاتهم املصرفية على األنظمة 

اآللية لديهم تجنبا للمخاطر التي قد تنشأ عن ذلك.

ارتفاع األسهم األوروبية 
إل��ى أعلى مستوى  ميالنو- »روي��ت��رز« ارتفعت األسهم األوروب��ي��ة في املعامالت املبكرة لتصل 
في نحو أسبوع، وقاد االتجاه الصعودي سهم كاسينو مع ترحيب املستثمرين بخطط شركة 

متاجر التجزئة لبيع أصول. 
وارتفع سهم الشركة أكثر من ثمانية في املئة ليقود مكاسب األسهم في أوروب��ا بعد أن قالت 
ي��ورو بحلول أوائل  املجموعة الفرنسية إنها تستهدف استكمال بيع أص��ول بقيمة 1.5 مليار 

2019 لتخفيف عبء الديون الثقيل عليها.  08
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�سورة جماعية ملوظفي »نور كابيتال«

الشركة تتحرك 
إقليميًا وخارجيًا 

لتوسيع قاعدة العمالء

املري: »نور كابيتال« رائدة 
في التداول اإللكتروني محليًا وخليجيًا

ق����ال ن���ائ���ب رئ���ي���س م��ج��ل��س ادارة ش���رك���ة ن��ور 
ك��اب��ي��ت��ال م���ارك���ت���س ن���اص���ر امل�����ري ان ال��ش��رك��ة 
الله وجهود موظفيها منذ  استطاعت بفضل 
اليوم األول لتأسيسها ان تكون شركة كويتية 
رائ�����دة ف���ي م��ج��ال ال���ت���داول االل���ك���ت���رون���ي، وه��و 
امل��ج��ال ال���ذي ط��امل��ا ك��ان ح��ص��رًا على الشركات 

األوروبية واألجنبية. 
وأوض�����ح امل�����ري ف���ي ت��ص��ري��ح��ات ع��ل��ى ه��ام��ش 
ال��غ��ب��ق��ة ال��رم��ض��ان��ي��ة ال���ت���ي اق��ام��ت��ه��ا ال��ش��رك��ة 
مل��وظ��ف��ي��ه��ا ب��ح��ض��ور ع��م��الء ال��ش��رك��ة وأع��ض��اء 
ال��ش��رك��ة م��س��ت��م��رة بتقديم  م��ج��ل��س االدارة ان 
 ان الشركة 

ً
نوعية متميزة من الخدمات، قائال

ال��وف��اء بالتزاماتها مع العمالء  حريصة على 
وهو األمر الذي يجدد الثقة في العمالء عاما 

بعد عام. 
واس��ت��ط��رد امل���ري ب��ال��ق��ول ان��ه سيتم االحتفاظ 
ام��وال العمالء في حسابات مصرفية  بجميع 
ان��ه ال يتم استخدام  في البنوك املحلية، الفتًا 
ام��وال العمالء في تغطية العمليات التجارية 
للشركة وه��ن��اك ف��ص��ل واض���ح ودق��ي��ق م��ا بني 
ام������وال ال���ع���م���الء م���ن ن��اح��ي��ة وأم�������وال ال��ش��رك��ة 

وعملياتها. 
واختتم املري: ليس من الصعب على اي شركة 
ان تصنع منتجًا او ان تقدم خدمة ولكن يكمن 
ال��ت��ح��دي ف��ي ال���وف���اء ب��ال��ت��زام��ات��ك، األم����ر ال��ذي 
يثبت م��دى مهنية وص���دق ال��ش��رك��ة، وه���ذا ما 
نؤمن به ونحرص عليه في شركة نور كابيتال 

ماركتس.
وق�����د ت��خ��ل��ل��ت ال���غ���ب���ق���ة ال���ع���دي���د م����ن األن��ش��ط��ة 

الفائز في مسابقة  والفعاليات، كما تم تكريم 
ال����ت����داول االل��ك��ت��رون��ي ال��ت��ي ن��ظ��م��ت��ه��ا ال��ش��رك��ة 
لفترة اسبوعني، حيث حصل الفائز على رحلة 
شاملة لشخصني لحضور نهائي كأس العالم 

في روسيا 2018. 
ن��ور كابيتال ماركتس على تنظيم  واع��ت��ادت 
م��س��اب��ق��ات ت����داول س��ن��وي��ة ت��ث��ري ب��ه��ا الثقافة 
االق��ت��ص��ادي��ة امل��ال��ي��ة وذل���ك ت��أك��ي��دا على اهمية 
اس���ت���ث���م���ار ال���ع���م���ي���ل ف����ي ن��ف��س��ه اواًل وم�����ن ث��م 
االس��ت��ث��م��ار امل��ال��ي ث��ان��ي��ًا. واس��ت��م��ت��ع الحضور 
ف��ي الغبقة وال��ف��ق��رات التي  ب��األج��واء اللطيفة 
تخللتها ش��اك��ري��ن ك��ل م��ن س��اه��م ف��ي التجمع 

الرمضاني الجميل.

»األهلي املتحد« يقّدم لعمالئه فرصة 
استرداد 100% من قيمة مشترياتهم 

زارها أكثر من 30 ألف كويتي في 2017

سويسرا تستعد الستقبال الكويتيني 
ت��س��ت��ع��د س��وي��س��را الس��ت��ق��ب��ال ال��س��ي��اح من 
م��خ��ت��ل��ف ان����ح����اء ال���ع���ال���م الس���ي���م���ا م��ن��ط��ق��ة 
ال��خ��ل��ي��ج وال���ك���وي���ت خ����الل م���وس���م ال��ص��ي��ف 
ال���ح���ال���ي وال�������ذي ي���ت���وق���ع ان ي���ك���ون ح��اف��ال 
ب���س���ب���ب ط������ول ال���ع���ط���ل���ة ال���ص���ي���ف���ي���ة وال���ت���ى 
ال��ث��الث��ة حيث تتنوع  ل��ق��راب��ة االش��ه��ر  تمتد 
االن��ش��ط��ة وال���رح���الت ال��ت��ى ي��م��ك��ن للسائح 
الكويتي القيام بها خاصة وانها تناسب 
ال��ج��م��ي��ع م��ن مختلف االع���م���ار وت��ت��ي��ح لهم 

دوما تجربة فريدة من نوعها. 
وك����ان ال���ع���ام امل���اض���ي ق���د ش��ه��د زي�����ارة ع��دد 
كبير من السياح الكويتيني سويسرا بلغ 
عددهم قرابة 30 الف سائح بمعدل 88 الف 
ليلة قضوها هناك من اصل حوالي مليون 
ليلة قضاها السياح الخليجيني الذين بلغ 
عددهم العام املاضي قرابة 337 الف سائح. 
وعلى امتداد 38 كيلومترًا من مياه بحيرة 
ل��������وزرن ت���ت���ي���ح ال���ع���دي���د م����ن ال���س���ف���ن رؤي����ة 
ك��ل م��ا تتيحه ال��ط��ب��ي��ع��ة ال��ج��م��ي��ل��ة ال��رائ��ع��ة 
لجبال األلب الجميلة ومن بينها السفينة 
ال���ب���خ���اري���ة ال���ت���اري���خ���ي���ة »أون���ت���ي���رف���ال���دي���ن« 
ال��ت��ى ي��رج��ع ت��اري��خ��ه��ا ل��ل��ع��ام 1902 وال��ت��ى 
ت���ب���ح���ر ط�������وال ال����ع����ام ب���ش���ك���ل ي����وم����ي، م��ّم��ا 
إل��ى وجهة شهيرة لقضاء  ال��وص��ول  يتيح 
العطالت مثل بورغينشتوك، والعديد من 
مسارات املشي، ومحطات السكك الحديدية 

الجبلية على ضفاف البحيرة.
تعتبر هذه الشالالت أكبر ش��الالت جوفية 
ف�����ي وادي الوت�����ه  م������وج������ودة  ف�����ي أوروب�����������ا 
ال��� 72  ب��رون��ني، التي غالبًا ما تسمى وادي 

ش���الل وه���ي ال��وح��ي��دة ف���ي ال��ع��ال��م ال��واق��ع��ة 
تحت األرض وتنقل لوحدها املياه الذائبة 
ي��ون��غ��ف��راو الجليدية وص���واًل إلى  م��ن كتل 
ل��ت��ر من  ال������وادي - م���ا ي��ص��ل ح��ت��ى 20,000 
امل���ي���اه ف���ي ال��ث��ان��ي��ة ال����واح����دة. وت��ن��ق��ل امل��ي��اه 
معها ما يزيد على 20 ألف طن من الصخور 
والحصى سنويًا مّما يجعل الجبل يهتز 

بالكامل والتسبب بضوضاء هادرة.

ُي���ع���د امل��ت��ح��ف األومل����ب����ي ف���ي ل������وزان امل��ك��ان 
امل��الئ��م لتجربة األل��ع��اب األوملبية ع��ن كثب 
ب���ال���روح األومل��ب��ي��ة بالطريقة  واإلح���س���اس 
ال���ت���ي ي��ش��ع��ر ب��ه��ا ال���ري���اض���ي���ون، ول���دراس���ة 
ت����اري����خ األل�����ع�����اب م����ن ال����ع����ص����ور ال��ق��دي��م��ة 
إل�����ى ال����ي����وم- ب��ف��ض��ل أح������دث ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 
الكمبيوتر الحاسوب والوسائل السمعية 

البصرية.

ق���ام ال��ب��ن��ك األه���ل���ي امل��ت��ح��د ب���اط���الق ح��م��ل��ت��ه ال��ت��روي��ج��ي��ة ال��ج��دي��دة 
)ارب���ح واس��ت��رج��ع قيمة م��ش��ت��ري��ات��ك(، وال��ت��ي ت��م تصميمها بهدف 
تمكني عمالء البنك من استرداد 100 في املئة من قيمة مشترياتهم 
بواسطة بطاقات البنك األهلي املتحد االئتمانية بحد اقصى 1000 
دينار لكل رابح وذلك عند انفاقهم 100 دينار او اكثر خالل الفترة 
املؤدية الى احد سحوبات الحملة الثالثة والتي تستمر ملدة ثالثة 
ا م��ن األول م��ن ش��ه��ر ي��ون��ي��و ال��ح��ال��ي ح��ت��ى ن��ه��اي��ة شهر  اش��ه��ر ب���دء

اغسطس القادم.
تقدم الحملة 15 جائزة من خالل ثالثة سحوبات، في كل منها يعلن 
خمسة جوائز، حيث يقام السحب األول في التاسع من يوليو 2018 
والسحب الثاني في التاسع من اغسطس 2018 اما السحب األخير 

فيقام في التاسع من سبتمبر 2018.
وف���ي ه���ذا ال���ص���دد، اف����اد ال��ب��ن��ك األه���ل���ي امل��ت��ح��د ف���ي ب��ي��ان صحفي، 
»يسعدنا اطالق حملتنا الجديدة التي تعكس اعلى درجات التمّيز 
لحاملي بطاقات البنك. فكل شخص يحمل اي من بطاقات البنك 

األه��ل��ي امل��ت��ح��د يستطيع دخ����ول ال��س��ح��ب وال���ف���وز ب��ج��وائ��ز رائ��ع��ة. 
ت��ج��اه عمالئنا  ال��ج��دي��دة التزامنا املستمر  وك��ذل��ك تعكس الحملة 
ومكافأتهم، األمر الذي يزيد من اهتمامنا بتقديم عروض مبتكرة 

تضيف لتجربة عمالئنا املصرفّية«.
وسوف يتم احتساب فرص الدخول في السحب بناًء على اجمالي 
ق��ي��م��ة امل��ش��ت��ري��ات خ����الل ف���ت���رة ال��ح��م��ل��ة. وس�����وف ي��ح��ص��ل ال��ع��م��الء 
على فرصة واح��دة لدخول السحب مقابل كل 10 دنانير يقومون 
ب��ان��ف��اق��ه��ا م��ح��ل��ي��ا، ف���ي ح���ني ي��ح��ص��ل��ون ع��ل��ي ث���الث ف���رص ل��دخ��ول 

السحب مقابل كل 10 دنانير يقومون بانفاقها دوليا. 
ال��ى م��زاي��ا حملة )ارب���ح واس��ت��رج��ع قيمة مشترياتك(  وب��االض��اف��ة 
ي��ح��ص��ل ع��م��الء ال��ب��ن��ك األه��ل��ي امل��ت��ح��د ع��ل��ى م��زاي��ا ب��رن��ام��ج ال��آل��ئ 
الفورية والذى يعد قيمة مضافة حقيقية لعمالء البنك تمكنهم من 
الحصول على خصومات غير مسبوقة من كبرى الشركات واملحال 
التجارية وذل��ك عند دف��ع قيمة مشترياتهم باستخدام البطاقات 

االئتمانية او بطاقات السحب اآللي من البنك األهلي املتحد.

نا�رص املري


