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»بيتك« يعتزم افتتاح 5 فروع جديدة خالل 2010
ق����ال مدي����ر إدارة الفروع 
بالوكال����ة في بي����ت التمويل 
الكويت����ي »بيت����ك« محم����د 
البنك  ان  عب����داهلل املخي����ال 
يس����ت�����عد حاليا إلضافة 5 
فروع جدي������دة إلى سلسل������ة 
فروعه املنتش����رة محليا يتم 
التخطي����ط الفتتاحه����ا خالل 
2010، مستهدفا بذلك الوصول 
بعدد فروع����ه إل���ى 60 فرعا 
العام احلال������ي،  حتى نهاية 
مم���ا يؤك����د مكانته كواحد من 
أوائل البنوك من حيث االنتشار 
اجلغرافي وتق����دمي اخلدمات 
التوسع  املميزة ويعزز خطة 
واالنتشار اجلغرافي اجلديدة 
ف����روع جدي���دة في  بافتتاح 
مختلف املناط�����ق، انط����القا 
من الدور الفاعل ل� »بيتك« في 
التنمية االقتصادية والتجاوب 

قدرتها على التواصل والتفاعل 
مع البيئة احمليطة للفرع مبا 
في ذلك املشاركة في املناسبات 
املختلفة وتعزيز العالقات مع 
العمالء والتروي����ج ملنتجات 
وخدمات »بيتك« واملس����اهمة 

مع احتياجات عمالئه املتزايدة 
واإلقبال على خدماته، مستندا 
بذلك على أس����س اقتصادية 
وتكنولوجية حديثة وفريق 
مصرف����ي متخص����ص يهتم 
بخدمة األفراد والشركات في 

كل املناطق.
وأوضح املخيال في تصريح 
صحافي أنه ضمن خطة التجديد 
الشاملة للفروع فقد مت جتديد 
وإعادة افتتاح فرع الش����ويخ 
التربية( وفرع شرق  )وزارة 
الرؤية املوحدة لفروع  ضمن 
بيتك كما يج����رى العم��������ل 
على تعزيز دور باقي الف�����روع 
من خ����الل إتاح����ة املزيد من 
املتميزة  النوعية  اخلدم����ات 
واملتعلق����ة مبنتجات »بيتك« 
املختلف����ة م����ع تعزي����ز دور 
التسويقي وزيادة  الف�����روع 

في استقطاب شرائح متنوعة 
م����ن العمالء مبا يت����الءم مع 
طبيعة واهتمامات وتطلعات 

كل شريحة.
 أما على صعي������د الشركات، 
فق�������د أوض����ح املخي����������ال 
ان����ه بغرض توفير الس����رعة 
واخلصوصي����ة وتقدي����������م 
خدمة متميزة للش����ركات فقد 
مت االنته��������اء م����ن جتهيز 5 
قاع����ات مصرفي����ة خلدم����ة 
الشركات في كل من الف������روع 
التالي����ة: اجله����راء � خيطان � 
الفحيحيل � الش����ويخ )وزارة 
التربية( � الش����رق، وجار عمل 
التصامي�����������م لفروع املركز 
الرئيس����ي � حولي � الساملية 

)مجمع الوطنية(.
وباإلضافة إلى التواجد في 
مختلف املناطق اجلغرافية من 

خالل الف����روع الثابتة، ميتلك 
»بيت����ك« انتش����ارا مميزا من 
خالل س����يارات »موبي بيتك« 
املتنقلة الت����ي تقدم اخلدمات 
الش����املة للعمالء،  املصرفية 
كما يع����زز التواجد من خالل 
أجهزة السحب اآللي التي تنتشر 
ف����ي مناطق وأماك����ن نوعية 
مث��������ل اجلمعيات التعاونية 
واملراك������ز التجارية والطبية 
ومواقع جتمع األفراد ومراكز 

تقدمي اخلدمات.
انف����رد بيت����ك على  كم����ا 
الس����وق احمللى  مس����ت����وى 
بتشغيل أول جهاز سحب آلي 
الدوالر  بالعمالت األجنبي����ة 
والي����ورو والدرهم اإلماراتي، 
باالضافة إلى الدينار الكويتي 
ويعمل حاليا في مستش����فى 

السالم الدولي.

»جلوبل« تستضيف مستهدفًا الوصول بعدد فروعه إلى 60 فرعًا بنهاية العام
»The Protégés« أعضاء برنامج

»بوبيان« يبدأ تطبيق مواعيد 
العمل الجديدة اعتبارًا من أمس

»المسار«: 25 شركة تشارك في معرض
العقار الرمضاني 21 أغسطس المقبل

أثاثا  قوارب ومعدات بحرية، 
أو اليكترونيات. 

ويق���دم البن���ك كذلك باقة 
مميزة م���ن اخلدمات للعمالء 
املميزين تشمل بطاقة »ڤيزا« 
العدي���دة وعروض  مبزاياها 
الس���فر اخلاص���ة وخدم���ة 
»برايورتي باس« التي متن�������ح 
العميل أولوية الدخول إل������ى 
قاعات كبار الزوار في مختلف 
مطارات العالم وتأمني السفر 
املقدم بالتعاون م����ع شركة 
بوبيان للتأم���ني التكاف�ل���ي، 
باإلضافة إلى أفضل العروض 
واخلصوم���ات ف���ي أفخ���م 
الفن���ادق واملطاعم واحملالت 
ف�����ي الكويت ومختلف دول 

العال���م.
وكان بن���ك بوبي�����ان قد 
حص���ل مؤخرا عل���ى جائزة 
افضل بنك اسالمي في الكويت 
لعام 2010 من مجلة »اربيان 

بزنس«.

العق���اري احملل���ي، وانعكس 
ذلك بالتبعية على الش���ركات 
املش���اركة في املعرض والتي 
بدت أكثر تفاؤال خصوصا ان 
إلى  الدعم ستش���مل  إجراءات 
الكويت لألوراق  جانب سوق 
املالية القطاع���ات االقتصادية 
األخرى وم���ن ضمنها القطاع 
العقاري الذي يتعطش إلى الدعم 
واملس���اندة في الفترة احلالية 
الس���لبية  التداعيات  لتجاوز 

لألزمة املالية العاملية.
وأك���د أن املش���هد العقاري 
احلالي في الكويت يبدو متأهبا 
للتغيرات احملتمل���ة املتمثلة 
في اخلطة التنموية احلكومية 
وإج���راءات الدعم االقتصادي، 
الفتا إلى أن املستويات السعرية 
للسوق العقاري احمللي لن تشهد 
خالل األجل املتوسط ارتفاعات 
ملموسة تعيدها إلى مستويات 
ما قب���ل اندالع األزمة العاملية، 
لكنها أيضا غي���ر مقبلة على 
مزيد من االنخفاضات في أعقاب 
التي تعرضت لها  التراجعات 

مؤخرا.
وأشار إلى أن عددا كبيرا من 
الشركات العقارية العاملة في 
السوق احمللي تعرضت للتعثر 
نتيجة غي���اب أدوات متويلية 
انها كانت  طويلة األجل حيث 
مضطرة لتمويل مشاريع طويلة 
األجل بقروض قصيرة األجل 
وعندما حدث���ت األزمة املالية 
توقفت مش���اريعها وتعثرت 
حتى عندما فكرت في التسييل 
لم جتد مشتريا، مشيرا إلى أن 
إصدارات الصكوك قد تصبح 
حال جيدا ملعاجلة أزمة التمويل 
طويل األجل غير أن هذا يصطدم 
بغياب تشريعي ينظم عملية 

إصدارات الصكوك.

أحكام الش���ريعة اإلس���المية 
ومنها حساب الراتب مبزاياه 
العميل  الت���ي متنح  العديدة 
خدمة الرسائل القصيرة مدى 
احلياة واخلدمة املصرفية عبر 
االنترنت وإعفاء من رسوم احلد 
األدنى للرصيد، باإلضافة إلى 
برنامج اخلصومات والعروض 
املميزة على العديد من احملالت 

التجارية واملطاعم.
كما يقدم لهم ايضا حساب 
التوفير ال���ذي مينح العمالء 
أرباحا شهرية تنافسية وودائع 
بنك بوبيان الثابتة التي متنح 
العميل اختيار ما يالئمه من 
العالية  الوكال���ة  بني وديعة 
املرون���ة ووديع���ة املضاربة 
التنافس���ية هذا  ذات األرباح 
التمويل  أدوات  إلى  باإلضافة 
اإلس���المية املتع���ددة الت���ي 
متنح العمي���ل وتوفر له كل 
احتياجات���ه املختلفة س���واء 
كانت مواد إنشائية، سيارات، 

محليا ب���ل وتطبيقا لضوابط 
العاملية االيزو  شهادة اجلودة 

.9001/2000
ولفت الى ان مجموعة املسار 
بحصولها على شهادة اجلودة 
العاملية )اآلي���زو( تعتبر أول 
ش���ركة متخصصة في مجال 
املع���ارض واملؤمترات  تنظيم 
الش���هادة  حتصل عل���ى هذه 
العاملية على مس���توى الشرق 
األوسط بأكمله وهو ما يعكس 
القدرة التنافسية للشركة على 

املستويني احمللي واإلقليمي.
وذكر مراد أن معرض العقار 
الرمضاني ميثل مؤشرا حقيقيا 
ملعرف���ة اجتاهات االس���تثمار 
العقاري، كم���ا أنه يعكس في 
الوقت ذاته أداء الشركات العاملة 
في السوق العقاري، مشيرا إلى 
أنه في أعقاب التصريحات التي 
أطلقها نائ���ب رئيس مجلس 
الوزراء للشؤون االقتصادية 
الدولة لشؤون اإلسكان  وزير 
ووزير الدولة لشؤون التنمية 
الشيخ أحمد الفهد بشأن حزمة 
اإلج���راءات التي م���ن املرتقب 
إقرارها بشأن دعم االقتصاد بدا 
التفاؤل مسيطرا على السوق 

اعلن بنك بوبيان عن البدء 
ف���ي تطبيق النظ���ام اجلديد 
اخلاص مبواعيد العمل الرسمية 
وخدمة العمالء اعتبارا من امس 
25 يولي���و اجلاري، مؤكدا ان 
خدمة العمالء واحلصول على 
أعلى مستويات اخلدمة دائما ما 

تأتي ضمن أولويات البنك.
البن���ك في بيان  وأوضح 
صحاف���ي ان مواعي���د العمل 
النظ���ام  الرس���مية حس���ب 
اجلديد س���تكون على أساس 
استقبال اجلمهور من الساعة 
8.30 صباحا وحتى 3 عصرا 
في الفروع التي تعمل بنظام 
الفترة الواحدة وهي: الدروازة 
واملباركي���ة وحولي )ش ابن 
خلدون( وفهد السالم وشرق 

وخيطان واجلهراء 1.
التي  الف���روع  ان  واضاف 
س���تعمل بنظ���ام الفترت���ني 
هي: الس���املية 2 واجلهراء 2 
والفروانية والفحيحيل وحولي 
)ش بيروت( ومجمع البيرق 
بالعقيلة، حيث سيكون دوامها 
م���ن االحد الى اخلميس من 9 
الى 1 ظهرا بينما سيكون دوام 
الفترة املس���ائية من 5 الى 7 
مس������اء حتى ي���وم األربعاء 
الدوام في مجمع  وس���يكون 
ال���وزارات م���ن 8.30 صباحا 

وحتى 2.30 مساء. 
اجلدير بالذكر ان بنك بوبيان 
يقدم لعمالئه مجموعة مميزة من 
اخلدمات الشخصية التمويلية 
املتوافقة مع  واالس���تثمارية 

أعلن مدير عام مجموعة املسار 
لتنظيم املعارض واملؤمترات 
سعود عبدالعزيز مراد استقطاب 
أكثر من 25 شركة عقارية محلية 
وخليجية وعربية حتى اآلن في 
معرض العقار الرمضاني الذي 
تنظمه املجموعة خالل الفترة 
من 21 إلى 24 أغسطس املقبل 
في قاع���ة الراية بفندق كورت 

يارد ماريوت.
مشيرا إلى أن املعرض سيقام 
حتت رعاي���ة وبحضور نائب 
رئيس مجلس الوزراء للشؤون 
االقتصادية وزير الدولة لشؤون 
اإلسكان ووزير الدولة لشؤون 

التنمية الشيخ احمد الفهد.
وأوضح ان »املسار« حرصت 
على نوعية الشركات املشاركة 
في املعرض بحس���ب معايير 
منتقاة تتمثل ف���ي مصداقية 
هذه الشركات وتنوع مشاريعها 
املطروحة وقدرتها على حتقيق 
قيمة مضافة للشريحة املستهدفة 
من زوار املع���رض، باإلضافة 
إل���ى تعامالتها ومش���اريعها 

وانتشارها.
وب���ني: »لدين���ا ث���روة من 
املصداقية نحرص على احلفاظ 
عليها، ولقد جنحنا في تكريس 
حضور معرض العقار الرمضاني 
بوصفه العبا أساسيا في سوق 
املعارض محليا وإقليميا ولذا 
أب���دا مبصداقيتنا.. ال نخاطر 

مثلما تتبنى شركات االستثمار 
اس���تراتيجيات لدرء املخاطر 
والتحوط نسعى إلى ذلك، فنحن 
العقارية  املع���ارض  ندرك أن 
ليست »س���وبر ماركت« وامنا 
هي صناعة في األساس لديها 
معايير وأسس ونحن نحرص 
على ذلك حفاظا على س���معة 
الس���وقية  معرضنا وحصتنا 

»برقان« يعلن أوقات العمل الجديدة 
أعلن بنك برقان عن تغيير في أوقات عمل فروعه حيث ستكون أوقات 
العمل الستقبال العمالء في الفروع كالتالي: من الساعة 8:30 صباحا 

وحتى الساعة 3:00 عصرا شامال فرع املبنى الرئيسي للبنك.
وس����تعمل الفروع املوجودة في املراكز التجارية وفروع الشويخ 
الصناعية، وحولي1 )ش����ارع تونس(، حولي2 )شارع بيروت( وفرع 
شارع فهد السالم على فترتني صباحية ومسائية بحيث تكون مواعيد 
العمل اجلديدة كالتالي: من 9:00 صباحا وحتى 1:00 ظهرا ومن 5:00 
مس����اء حتى 7:00 ليال وذلك من األحد إلى األربعاء، بينما يكون دوام 

يوم اخلميس فترة واحدة من 9 صباحا وحتى 1 ظهرا.
وسيعمل فرع املطار طوال أيام األسبوع من الساعة 8:00 صباحا 
وحتى 10:30 مساء، أما فرع سوق اجلمعة فيعمل من يوم األحد وحتى 
األربعاء من الساعة 8:30 صباحا وحتى 3:00 عصرا عدا يومي اخلميس 
والسبت حيث سيستقبل الفرع عمالءه من الساعة 8:00 صباحا إلى 
1:00 ظهرا، ومن 5:00 مساء حتى 7:00 مساء، ويوم اجلمعة يكون العمل 
على فترة واحدة مسائية من الساعة 3:00 عصرا وحتى 7:00 مساء.

اس���تضاف بيت االس���تثمار العاملي )جلوبل(، 
أعضاء برنامج »The Protégés« في 22 يوليو اجلاري 
لتعريفه���م ببيئة العمل ف���ي »جلوبل« وإطالعهم 
على آخر املستجدات في االقتصاد على املستويني 

احمللي والعاملي.
ويهدف برنامج »The Protégés« إلى حتس���ني 
املهارات االجتماعية، والعملية، واملهنية، والشخصية 
لدى الش���باب الذين تتراوح أعمارهم بني 16 و24 
س���نة، من خالل األنش���طة الترفيهية واملناقشات 

التفاعلية.
وقد حتدث الرئيس التنفيذي ل� »جلوبل« بدر 
الس���ميط إلى أعضاء البرنامج ع���ن األزمة املالية 
التي شهدها االقتصاد الكويتي بدءا من أزمة سوق 
املناخ إلى األزمة املالي���ة العاملية األخيرة وآثارها 
على االقتصاد احملل���ي واإلقليمي، كما تطرق إلى 
عملية إعادة جدولة ديون الشركة ثم تبعها نقاش 
مفتوح أجاب خالله عن استفس���اراتهم وشجعهم 
على السعي باستمرار إلى معرفة كل ما هو جديد 

والعمل بجد من أجل حتقيق تطلعاتهم. 
وقال السميط: »نقدر أهمية التعليم وخصوصا في 
مجال التمويل واالستثمار، ولهذا سعدنا باستضافة 
أعضاء برنامج »The Protégés« الذي يسعى إلى الدمج 
بني املعرفة واكتس���اب اخلبرة العملية، كما نؤمن 
بشدة أن السعي إلى اكتساب املعرفة يساعد الشباب 
والشابات على حتقيق طموحاتهم، ولذلك، نشجع 

موظفينا في »جلوبل« على تطوير مهاراتهم باستمرار 
كما نقدم لهم الدعم الالزم لتعزيز خبراتهم«.

وأضاف: »نحيي جميع القائمني على هذا البرنامج 
للجهد الكبير الذي يبذلونه وروح املبادرة والشغف 
في عملهم بهدف تطوير مهارات الش���باب وتقدمي 
الدعم الالزم لهم للعب دور مهم في االقتصاد الوطني 

بقطاعيه اخلاص والعام«.
من جهته، قال املرش���د واملشرف على برنامج 
»The Protégés« شمالن البحر: نشكر بيت االستثمار 
العاملي )جلوبل( على إتاحة هذه الفرصة ألعضاء 
البرنامج إلطالعهم على اجلانب املؤسسي للكويت 
في أفضل صوره، كما نش���كر إدارة الشركة على 
وقته���م واجلهود التي بذلوها جلعل هذا البرنامج 
فرص���ة مميزة للتعرف على آخر املس���تجدات في 

االقتصاد محليا وعامليا.
 »The Protégés« اجلدير بالذكر أن أعضاء برنامج
زاروا برفقة عدد من موظفي »جلوبل« العديد من 
إدارات الشركة للتعرف عن كثب على بيئة العمل 
في »جلوبل« والدور الذي تلعبه اإلدارات في تقدمي 

منتجات وخدمات ذات قيمة مضافة لعمالئها. 
وحترص »جلوبل« على تنظيم حلقات دراسية، 
ومحاضرات، وبرامج تدريب داخلية للطالب في إطار 
التزام الشركة جتاه الشباب، وسعيها املستمر لتطوير 
مهاراتهم من خالل حتويل النظريات االقتصادية 

إلى ممارسات واقعية.

»The Protégés« مسؤولو »جلوبل« مع أعضاء برنامج

محمد املخيال

سعود مراد

هيئة المحاسبة والمراجعة 
تعقد اختبار الزمالة 5 ديسمبر المقبل

عمالء »األهلي« يفوزون 
برحالت طيران مجانية

كش���فت جلن���ة االختبارات 
بهيئة احملاسبة واملراجعة لدول 
مجلس التع���اون لدول اخلليج 
العربية في اجتماعها التاس���ع 
)ال���دورة الثانية( املنعقد مبقر 
الهيئ���ة مبدينة الرياض النقاب 
الهيئة  عن عقد اختب���ار زمالة 
الدورة الثانية لعام 2010، بتاريخ 
5 ديسمبر 2010، وملدة أربعة أيام، 
حيث يشمل اختبار الزمالة أربع 
مواد: احملاسبة )1(، احملاسبة )2(، 
املراجعة، واألنظمة التجارية وفقه 

املعامالت.
وبهذه املناسبة كشف د. سعود 

بن حمد احلميدي رئيس جلنة االختبارات بهيئة احملاسبة واملراجعة 
لدول مجلس التعاون لدول اخلليج العربية، والشريك في بيكر تلي 
الكويت � عضو مس���تقل في بيكر تل���ي العاملية والتي حتتل املركز 
الثامن بني ش���بكات التدقيق واالستشارات على مستوى العالم � ان 
الهيئة اكملت جميع االستعدادات الالزمة لعقد االختبار، وأنه ميكن 
للمتقدمني من اجلنسني تعبئة منوذج التسجيل لدخول االختبار على 
موق���ع الهيئة على اإلنترنت )www.gccaao.org( علما أن آخر موعد 

للتسجيل هو قبل شهر من تاريخ عقد االختبار.
وذكر احلميدي في بيان صحافي أن هيئة احملاس���بة واملراجعة 
ل���دول مجلس التعاون لدول اخلليج العربي���ة هي هيئة مهنية لها 
شخصية اعتبارية وغير هادفة للربح، أنشئت مبوجب قرار صادر 
من املجلس األعلى لدول مجلس التعاون لدول اخلليج العربية في 
دورته التاس���عة عشرة املنعقدة في أبوظبي بتاريخ 1998/12/9-7. 
موضحا في الوقت نفسه انها تهدف إلى القيام بكل ما من شأنه تنظيم 
وتطوير مهنة احملاسبة واملراجعة في دول املجلس، ومن ذلك وضع 

القواعد الالزمة الختبار شهادة الزمالة وتنفيذه.
وقال احلميدي ان اختبار شهادة الزمالة يهدف إلى قياس القدرات 
الفنية واملهنية والصفات الس���لوكية لألفراد الراغبني في احلصول 
على زمالة الهيئة، والتأك���د من توافر الكفاءة واملهارة املالئمة لدى 
هؤالء األفراد للقيام بعملهم مبا يكفل ويساهم في رفع مستوى املهنة 

واالرتقاء بجودة األداء وحماية املصالح العامة.

أعلن البنك األهلي الكويتي عن 
مشاركته في حملة فيزا العاملية 
وطيران اجلزيرة الترويجية لهذا 
الصيف ليوفر لعمالئه حاملي 
بطاقات في���زا األهلي االئتمانية 
وفي���زا االهلي للس���حب اآللي 
فرص���ا للف���وز برحالت س���فر 
مجانية وخاصة في موسم السفر 
واإلجازات خالل أشهر الصيف. 
وقد أعلن البنك عن أس���ماء 
الفائزين بهذا  الثالث���ة  العمالء 
العرض الرائع وهم: فاروق عادل 
الدلة من فرع الشويخ، ونضال 
الرئيس���ي،  الفرع  الدربي م���ن 

ويوس���ف زيتاو من الفرع الرئيسي )الذين كانا محظوظني بالفوز 
مرتني( حيث حالفهما احلظ بالفوز بقسائم شراء تذاكر سفر بقيمة 

200 دوالر على طيران اجلزيرة لكل منهما.
وعن تفاصيل هذه احلملة الترويجية، أوضح مدير عام اخلدمات 
املصرفية لألفراد بالوكالة س���تيوارت لوكي أن شركة فيزا العاملية 
أبرمت اتفاق تعاون اس���تراتيجي مع طيران اجلزيرة ليغطي كامل 
منطقة الشرق األوسط بهدف توفير فرص للفوز بجائزة 200 دوالر 
في السحب الذي جتريه فيزا على جميع مستخدمي بطاقات الفيزا 
االئتمانية وبطاقات الفيزا للسحب اآللي، ويوفر العرض فرصا مميزه 
جلميع حاملي هذه البطاقات وخاصة في موسم السفر الذي يشهد 

إقباال كبيرا على استخدامها.
وأضاف بأن عرض فيزا وطيران اجلزيرة مستمر حتى 10 أغسطس 
املقبل حيث سيتم اختيار عشرة فائزين أسبوعيا مما يعتبر فرصة 
كبيرة حلاملي بطاقات فيزا األهلي االئتمانية واخلاصة بالس���حب 
اآللي للفوز برحالت مجانية على طيران اجلزيرة، وميكن للفائزين 
بقسائم الس���فر حجز رحالتهم املجانية في أي وقت يريدونه حتى 

تاريخ 31 ديسمبر املقبل.
ويستفيد عمالء البنك االهلي الكويتي من هذا العرض حتى في 
حالة تواجدهم خارج الكويت وذلك من خالل عمليات الدفع واحلجز 
للسفر على طيران اجلزيرة من خالل بطاقات فيزا االهلي االئتمانية 
والبطاقات اخلاصة بالسحب اآللي والتي تتم الكترونيا عن طريق 

االنترنت وذلك في جميع دول مجلس التعاون اخلليجي.
وعند شراء تذكرة السفر على الدرجة السياحية فإن حامل بطاقة 
»فيزا األهلي« يحظى بفرصة واحدة لدخول السحب األسبوعي للفوز 
بقسيمة مشتريات تذاكر سفر بقيمة 200 دوالر، أما عند شراء ودفع 
قيمة التذكرة على درجة رجال األعمال، فإن حامل بطاقة »فيزا األهلي« 

يحظى بفرصتني لدخول السحب األسبوعي.

خاصة بدول مجلس التعاون الخليجي

من »فيزا« العالمية و»طيران الجزيرة«

د. سعود احلميدي

ستيوارت لوكي


