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اجلسار: حتصيل 
األموال إلكترونيًا 

وآمن ومتوافق
مع الشريعة 

اإلسالمية

اخلدمة تهدف 
إلى حتصيل 
املستحقات

في موعدها بطريقة 
مبرمجة مبخاطر 

وتكاليف أقل

)من اليمني( مازن مندني وجسار اجلسار وشاهني اخلضري وعلي تقي خالل املؤمتر الصحافي    )محمد هاشم(

عبر املوبايل وميكن سداد اإليجار في أي زمان ومكان

»وربة« يطلق »اجار أونالين« لتحصيل اإليجارات في 60 ثانية
محمود فاروق

كشف بنك وربة عن خدمة 
جديدة لتحصيل اإليجارات عبر 
املوبايل من خالل برنامج »أجار 
الذي يتم من خالله  اونالين« 
حتصيل اإليج����ارات العقارية 
بالسوق احمللى واخلليجي في 
60 ثانية فقط. وقال نائب رئيس 
مجلس اإلدارة الرئيس التنفيذي 
لبنك وربة جسار دخيل اجلسار 
خالل مؤمتر صحافي عقده البنك 
أمس ان مشروع أجار أونالين 
اجلديد يعتبر طريقة سريعة 
وفعالة في تس����ديد وحتصيل 
اإليج����ارات عب����ر اإلنترن����ت 
من خالل البري����د اإللكتروني 

والرسائل القصيرة.
وأض����اف أن اخلدمة متنح 
املستأجرين القدرة على سداد 
اإليج����ار عبر جه����از املوبايل 
اخلاص بهم في اي زمان ومكان 
وبطريقة سهلة على اجلميع، 
وأن اخلدمة تسهل على أصحاب 
العقارات ومديري األمالك عملية 
حتصي����ل اإليجارات من خالل 
إلكترونيا  حتصيل أمواله����م 
بشكل تلقائي، س����ريع وآمن 
ومتوافقة مع أحكام الشريعة 

اإلسالمية.
وأضاف ان اخلدمة تهدف 
إلى حتصيل املستحقات في 
املوعد احمل���دد لها وبطريقة 
مبرمج���ة وتقلي���ل األعمال 
اإلدارية واملخاطر والتكاليف 
التحصيل  املصاحبة لعملية 
االعتيادي���ة، وتوفير تقارير 
فوري���ة لإليج���ارات وزيادة 
س���رعة التحصيل وتفادي 
النقدي���ة لتقليل  التعامالت 
مخاطر الس���رقات، حيث ان 
إلى  عملية تس���ديد اإليجار 
املوبايل  العقار عبر  صاحب 

تستغرق 60 ثانية فقط.

إستراتيجية وربة

أن  إلى  وأش����ار اجلس����ار 
ه����ذه الش����راكة مع مش����روع 
»اج����ار أونالي����ن« إمن����ا هو 
البنك في  تأكيد الستراتيجية 
دعم الش����باب الكويتي ودعم 
الشبابية  أصحاب املشروعات 
املجدية، وسيستمر بنك وربة 
التزامه بدع����م ومتويل  ف����ي 
أصحاب املشروعات الصغيرة 
التي تعطي قيمة  واملتوسطة 
مضافة وجدوى اقتصادية كبيرة 
في الس����وق وتسمح للشباب 
بتطوي����ر أفكارهم وتوس����يع 
نشاطاتهم، دون حتمل هموم 
التكاليف اإلضافية، وبالتالي 
املس����اهمة في تس����ريع عجلة 

االقتصاد الوطني.

تحصيل آمن

بدوره، أشاد املدير التنفيذي 
لشركة »اجار أونالين« وأحد 
مؤسس����ي املش����روع شاهني 
اخلضري ببنك ورب����ة قائال: 
»تهدف الشراكة اإلستراتيجية 
مع بنك وربة إلى زيادة األمن في 

عمليات التحصيل اإللكتروني 
ومن����ح الثقة مل����الك ومديري 
العقارات لتجربة هذه اخلدمة 
لتق����دمي خدمة ممي����زة لراحة 
املس����تأجرين، وإننا س����عداء 
بهذه الش����راكة مع بنك وربة 
والرعاية ملش����روع وطني هو 
األول م����ن نوعه ف����ي املنطقة 
والذي م����ن املتوقع أن يحدث 
نقلة في سوق العقار السكني 
واالستثماري لناحية حتصيل 
األموال من املستأجرين«. وأردف 
قائال: »نقدر جهود بنك وربة في 
دعم الشباب الكويتي ومتكينه 
من حتقيق طموحاته واملساهمة 
في تطوير اقتصاد بلده ليحتل 
املكانة املميزة بني دول العالم 
احلديث، مؤكدا ان هذه الشراكة 
هي تالٍق لتوجهات مشتركة بني 
بنك وربة وشركة اجار أونالين 
لصالح خدمة املجتمع وتقدمي 
أفضل خدمة يستحقها املواطن، 
وقد أثبت بنك وربة ذلك من خالل 
العديد من منتجاته املصرفية 
وخدماته املبتكرة ذات اجلودة 
العالية«.وتأتي هذه الشراكة في 
إطار سياسة البنك الهادفة إلى 

دعم املشروعات الصغيرة.

5 خطوات لتشغيل خدمة »اجار أونالين«
استعرض شاهني اخلضري طريقة تشغيل 

خدمة »أجار أونالين« التي تتلخص في:
1 � ترس��ل  رس��ائل نصية بشكل تلقائي 
إلى املستأجرين تصلهم على املوبايل عند 
بداية كل شهر وأخرى تذكيرية عند التأخير 

عن السداد.

2 � حتتوي الرس��الة على إخطار بالتذكير 
مبوعد اإليجار املستحق وبيانات املستأجر 

مع رابط.
3 � الدخول إلى الرابط الذي يدخله فورا الى 

قسم التسديد ببطاقة ال� »كي نت«.
4 � يتلقى العميل بعد إمتام عملية التسديد 

إشعارا عبر ال� sms كإثبات قانوني بتسديد 
اإليجار.

5 � توف��ر اخلدمة على املس��تأجرين عناء 
الذهاب، بحيث ميكن للمس��تأجر التسديد 
واحلص��ول على وصل إيج��ار إلكتروني 

قانوني.
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البطالة يف الواليات املتحدة
بالنسبة المئوية من القوة العاملة

المصدر� وزارة العمل

000 142 وظيفة
جديدة، تم توف�ها
يف سبتمرب 2015

أعل����ن بنك الكويت الوطني، أكبر مؤسس����ة مالية في 
الكويت واملصن����ف »Aa3« من وكالة موديز و»AA-« من 
فيتش و»+A« من ستاندارد أند بورز، أنه يدرس إصدار 
س����ندات مقومة بالدينار الكويت����ي بقيمة ال تتجاوز 125 
مليون دينار، ستحتسب من ضمن الشريحة الثانية من 
رأس املال )Capital 2 Tier(، وذلك بهدف تعزيز قاعدة رأس 
املال وفق متطلبات بازل 3 وتعليمات بنك الكويت املركزي 
الصادرة بهذا الشأن. وقد حاز بنك الكويت الوطني على 
املوافقة النهائية من بنك الكويت املركزي واملوافقة املبدئية 
من هيئة أسواق املال، وهو بصدد اتخاذ اإلجراءات الالزمة 

الستيفاء باقي املوافقات املطلوبة. 
وقد عني بنك الكويت الوطني كل من ش����ركة الوطني 
لالستثمار وشركة كامكو لالستثمار كمديري إصدار مشتركني 

لتسويق وبيع هذه السندات.
ويحتفظ بنك الكويت الوطني مبوقعه الريادي كأكبر 
مؤسسة مالية في الكويت بحصة سوقية مهيمنة في كافة 
مجاالت العمل املصرفي. كما ميتلك أوس����ع شبكة فروع 
محلية ودولية منتشرة في أربع قارات حول العالم وتغطي 
الواليات املتحدة األميركية وأوروبا ودول اخلليج ومنطقة 

الشرق األوسط والصني وسنغافورة.

ق����ال تقري����ر اقتصادي 
متخصص ان املتحدثني باسم 
مجلس االحتياط الفيدرالي 
األميركي، مبن فيهم جانيت 
يل����ن، حاول����وا أن يطمئنوا 
األسواق العاملية بإشارتهم إلى 
أن رفع أسعار الفائدة مازال 
مرجحا قبل نهاية العام، وذلك 
بعد أن تس����بب آخر اجتماع 
للمجلس في شعور األسواق 
بالكثير من عدم اليقني.وأضاف 
تقرير بنك الكويت الوطني ان 
األسواق العاملية بقيت في هذا 
الوضع مع إغالق مؤش����رات 
األسهم أسوأ شهر هذه السنة، 
ولم تكن آخر البيانات الصادرة 
من آس����يا سلبية جدا، ولكن 
ثقة املستثمرين كانت سلبية 
بشكل استثنائي، خاصة حيال 
مس����تقبل النمو العاملي، في 
حني تبق����ى املعضلة في أنه 
إذا لم تسمح ظروف السوق 
برفع أسعار الفائدة في 2015، 
فسيؤدي ذلك إلى إجبار البنك 
املركزي األوروبي على املزيد 
من التسهيل، حتى إلى زيادة 
قيمة التسهيل الكمي الشهري. 
ورأى التقري����ر ان مصداقية 
مجلس االحتياط على احملك 
اآلن، فإذا نظرنا إلى توقعات 
األسواق، جند أن احتمال الرفع 
في ديسمبر 49%، فيما هو %18 
في أكتوبر. ومبا أن 13 عضوا 
من أصل 15 من املصوتني ال 
يزالون يعتقدون أن أسعار 
الفائدة يجب ان ترفع في 2015، 
فإن على املجلس ان يصحح 
انطب����اع الس����وق، وإال فإنه 
من األرج����ح أن يولد صدمة 
كبيرة لألسواق املالية ويسبب 

هلعا.

عواقب رفع الفائدة

وتناول التقري����ر  كلمة 
رئي����س البنك الدولي، يونغ 
كيم، هذا األسبوع، حيث قال 
ان النمو العاملي سيكون بطيئا، 
خاصة في األسواق الناشئة، 
وأن رف����ع املجلس الفيدرالي 
ألس����عار الفائدة هذه السنة 
ستكون له تشعبات خطيرة 
بالنسبة لهذه األسواق. وجاءت 
ه����ذه التعليقات بعد حتذير 
رئيسة صندوق النقد الدولي، 
كريستني الغارد، بداية األسبوع 
من أن األسواق الناشئة تواجه 
منوا بطيئا للسنة اخلامسة 

على التوالي.
ومع تأثير القلق بش����أن 
النمو وع����دم اليق����ني على 
إل����ى األس����واق  التدفق����ات 
الناشئة، فإنه من األرجح أن 

هذا املوضوع س����يكون بندا 
رئيس����يا على جدول ممثلي 
البنوك املركزية ووزراء املالية 
في االجتماع السنوي لصندوق 
النقد الدولي والبنك الدولي في 

ليما األسبوع املقبل. 

رفع الفائدة في 2015

وق����ال رئي����س مجلس 
احتياط ريشموند، جيفري 
الكر، إنه ميكن إقناع واضعي 
السياسة في اجتماع أكتوبر 
بأن االقتصاد األميركي قوي 
مبا يكفي الستيعاب أول رفع 
ألسعار الفائدة. وكان رأي الكر 
مخالفا لباق����ي األعضاء في 
اجتماع سبتمبر ألنه أراد رفع 
أسعار الفائدة حينها. وأضاف 
انه سيكون لدى البنك املركزي 
في اجتماع أكتوبر املزيد من 
املعلومات حول قوة اإلنفاق 

االستهالكي.
وفي م����وازاة ذلك، جدد 
رئيس مجلس احتياط سان 

فرانسيسكو، جون ويليامز، 
دعوته لرفع أس����عار الفائدة 
»الحقا هذه السنة«، مستندا 
إلى التوظيف ش����به الكامل 
وسرعة ارتفاع أسعار املساكن 
التي ميكن أن تكون إش����ارة 
إلى تفاؤل اقتصادي مفرط. 
وذك����ر أنه لم يك����ن يريد أن 
يكون االقتصاد حتت ضغط 
مرتفع لوقت طويل، وأن منو 
الوظائف األميركية الشهري 
فوق 100 إلى 150 ألفا سيكون 
»جيدا«. وس����يكون اجتماعا 
أكتوبر وديسمبر »نابضني 
باحلي����اة«. وأنهى تعليقاته 
بالقول إن����ه يجب أال يفاجئ 
أحد إذا رفع املجلس الفيدرالي 

أسعار الفائدة.
ومن جهة أخرى ، ارتفعت 
طلب����ات البطالة األولية في 
أميركا إلى 277 ألفا، أي أعلى 
بقليل من املتوقع البالغ 271 
ألفا وأعلى بعشرة آالف من 

قراءة األسبوع املاضي. 

»الوطني لالستثمار« و» كامكو « مديرا اإلصدار

»الوطني«: احتمال رفع الفائدة في ديسمبر 49% مقابل 18% بأكتوبر

»الوطني« إلصدار سندات  بـ 125 مليون دينار

مصداقية »الفيدرالي األميركي« على احملك


