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»المدنية« تستدعي الشريحة الثالثة 
إلصدار البطاقة الذكية اليوم

توقع أن تصل مبيعات الجمعية نهاية السنة المالية إلى 27 مليون دينار وارتفاع الوديعة إلى 6.500 ماليين

الدويهيس افتتح المهرجان التسويقي الـ23 لـ »تعاونية النسيم«: 
لن نوافق على رفع سعر أي سلعة مهما كانت المبررات

بشرى شعبان
أكد رئيس احتاد اجلمعيات التعاونية ورئيس جمعية النسيم 
التعاونية د.حس���ن الدويهيس ان االحتاد لن يوافق على رفع 

سعر أي سلعة مهما كانت املبررات.
وقال خالل مؤمت���ر صحافي عقده عق���ب افتتاح املهرجان 
التس���ويقي ال� 23 جلمعية النس���يم التعاونية لهذا العام انه 
من املتوقع ان تصل مبيعات اجلمعية مع نهاية الس���نة املالية 
2009 الى 27 مليون دينار، وان تصل قيمة الوديعة الى 6.500 
مالي���ن، بزيادة 400 أل���ف على ع���ام 2008، متوقعا ان توزع 
اجلمعية أعلى نسبة أرباح على املساهمن 10% والبالغ عددهم 

18253 مساهما.
واض���اف د.الدويهيس ان مجل���س االدارة ركز على تنظيم 
املهرجانات على مدار السنة واستمرار بعضها لفترات طويلة 
لكي يستفيد منها اكبر عدد من املساهمن، واستطاعت اجلمعية 
هذا العام حتقيق الرقم القياس���ي للمهرجانات وختامها مسك 
مع مهرجان »مسك اخلتام« الذي شاركت فيه 70 شركة ب� 200 
صنف وقد مت تخفيض االسعار بنسبة تتراوح بن 30 و%50.

وذكر د.الدويهيس ان مجلس االدارة حرص على التواصل 
مع جميع املسؤولن في املنطقة وعلى رأسهم احملافظ الشيخ 
مبارك احلمود وعضو مجلس االمة عسكر العنزي وعضو البلدي 
عبداهلل فهاد العنزي ومختارية مناطق عمل اجلمعية باالضافة 
الى الوزارات في املنطقة وذلك بهدف تعزيز الروابط وتسهيل 
امور العمل ملصلحة املساهم وتقدمي انشطة وخدمات متميزة 

ونتوجه بالشكر للجميع لتعاونهم مع اجلمعية.
وكش���ف عن قيام اجلمعية بتدش���ن نظام جديد من العمل 
املتط���ور من خالل تطبي���ق الالمركزية في العم���ل. والتركيز 
ع لى اخلدمات املباش���رة للمواط���ن واملقيم من حيث اخلدمات 
التس���ويقية، أو اخلدمية ثم اس���تعرض العديد من املشاريع 
حتت التنفيذ ومنها توس���عة سوق النعيم من 6م2 الى 145م2 
بتكلفة 8840000 دينار، سوق القصر املركزي بتكلفة 2500000 
دينار، مبنى ادارة اجلمعية بتكلفة 250000 دينار، محل لآليس 
ك���رمي والعصير بتكلفة 3500 دينار، صيانة اعالنات اجلمعية 
بتلكفة 24000 دينار، صيانة شبكات نقل البيانات الالسلكية 

بتكلفة 4000 دينار.
وعن املش���اريع املس���تقبلية، أوضح د.الدويهيس ان هناك 
العديد منها جتري دراس���تها: استكمال صيانة أفرع اجلمعية 
وجار العمل في اعداد كراسة الشروط لصيانة 19 فرعا من أفرع 
اجلمعية بتكلفة 30000 دينار لكل فرع ومازالت حتت الدراسة، 
تقوية التيار وجار عمل الدراسة الالزمة لتقوية التيار، حيث 
سيتم عمل اخلطط املنفذة واعتمادها من وزارة الكهرباء بتكلفة 
10000 دينار. توس���عة فروع التموين، ومتت مخاطبة الوزارة 
وهي حتت الدراس���ة، تخصيص 300م2 كفرع متوين رئيسي 
في تيماء، متت مخاطبة الوزارة وهي حتت الدراسة، وتوسعة 

فرع متوين النسيم، وجار اعداد املخططات.
وكشف رئيس احتاد اجلمعيات التعاونية ورئيس جمعية 
النس���يم  عن قيام مجلس االدارة بتحصيل االيجارات التي مت 
اعفاؤها من قبل املجلس الس���ابق بناء عل���ى قرار صادر عن 
الوزارة، كما مت رفع القيمة االيجارية لالفرع املس���تثمرة التي 
كانت متدنية لتتناسب مع النشاط املشابه في املنطقة، وبلغت 

نسبة التحصيل %100.
وأوضح ان اجلمعية تعاملت مع اجمالي الرواكد والتوالف 
بقيمة تزي���د على 700 ألف دين���ار مت التخلص من 90% منها 
والباقي ج���ار التعامل معه، ويتم العمل عب���ر عدة اجراءات، 
منها اع���دام البضاعة التالفة ومنتهي���ة الصالحية عن طريق 
البلدية، وارجاع البضاعة بطيئة احلركة الى الش���ركات التي 
مازالت تتعامل مع اجلمعية، وتخفيض اسعار السلع التي لها 
كميات كبيرة وأس���عارها مرتفع���ة، وايقاف الطلبات اجلديدة 
لبعض االصناف االستهالكية املكدسة مثل: رول السفرة، اكياس 
القمامة، القصدير، االس���فنج، السيم، االواني وغيرها.  كما مت 
عمل عروض مميزة لبعض االصناف التي يتم تخفيض سعرها 

ليستفيد منها الزبون.

أسامة دياب
أكد مدير عام الهيئة العامة 
املدنية مس���اعد  للمعلوم���ات 
العسعوس���ي ب���دء اس���تقبال 
الثالث���ة إلص���دار  الش���ريحة 
الذكية للذين  البطاقات املدنية 
املدنية قبل  تنتهي بطاقاته���م 
2010/12/31 اعتب���ارا من اليوم، 
علما انه سيعلن قريبا عن كل 
ش���ريحة بالتدرج، وذلك منعا 

لتزاحم املواطنن.
العسعوس���ي  وأش�������اد 
بالتعاون االي����جابي للمواطنن 
التوزي����ع، وبذلك  مع خط���ة 

يسهل دور ال���هيئة لالنت����هاء من اص����دار الب����طاقات الذك����ية 
ب�����وقت ق����ياس���ي لكل شريحة، م���ش���ددا ع�����لى ض����رورة 
احضار املست����ندات املطلوبة إلصدار البطاقة الذكية تفاديا ألي 
تأخير، والتي اعلن عنها سابقا، وهي: عدد 2 صورة شخ���صية 
ق����ي���اس 4×6 لكل من بلغ 5 س���نوات فأكثر بخلفية زرقاء ذات 
ج���ودة عالية، توفير صورة من جواز الس���فر اذا رغب صاحب 
العالقة تطابق اسمه الالتيني بالبطاقة مع ما هو مسجل بجواز 
سف���ره، وخالف ذلك ستتم طباعة االسم الالتيني حسب مخرجات 
مش����روع الهيئة للترجمة الالتينية املوحدة، توفير بيان فصيلة 
الدم اذا لم يتم تس���جيله بالهيئة من قبل اق���رار بيانات العمل 
والوظيفة أو املهنة، وقال ان مواعيد العمل واستقبال املواطنن  

ستكون كالتالي:
الفترة االولى: )صباحية( من الساعة الثامنة صباحا وحتى 
الواحدة ظهرا، الفترة الثانية: )مس���ائية( من الس���اعة الرابعة 
والنصف مس���اء وحتى الساعة السابعة والنصف مساء، ما عدا 

يومي اجلمعة والسبت.

مساعد العسعوسي

د.حسني الدويهيس خالل املؤمتر الصحافي

تطور مبيعات تعاونية النسيم منذ التأسيس حتى االن
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الوديعة: 2008: 6.100 مالين � 2009: 6.500 مالين
بزيادة قدرها 400 ألف دينار � األرباح: متوقع %10
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