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طالل الهنيدي

فالح العازمي

»بيتك« نظم لقاء مع 60 موردًا من المتميزين 
في مبيعات المركبات بالسوق المحلي

العازمي والحميدي يفوزان بانتخابات
هيئة المحاسبة والمراجعة الخليجية

تراجع عجز موازنة لبنان
للعام 2010 حتى سبتمبر الماضي

الموردون أشادوا بدوره في تعزيز مبيعاتهم وحفظ استقرار السوق

بعني االعتبار من قبل »بيتك«، 
حفاظا على العالقات املتميزة مع 
هؤالء العمالء وتعزيز حصتنا 
السوقية، معلنا ان »بيتك« بصدد 
تنظيم حمل���ة ترويجية ملنتج 
اداء  املركبات بغ���رض حتفيز 

السوق وخدمة عمالئه. 
من جهتهم أكد املوردون على 
دور »بيتك« كشريك استراتيجي 
وداعم رئيسي ألعمالهم، مطالبني 
في ذات الوقت بتكثيف احلمالت 
الترويجية التي ينظمها البنك 
ملردودها االيجابي في تنشيط 
مبيعاتهم، السيما في ضوء قاعدة 
العمالء الواسعة ل�»بيتك« ومتيزه 
بحضور واس���ع على مستوى 
السوق احمللي وأسواق خارجية 
وما يتمتع به من ثقة لدى جمهور 
العمالء، وجميعها ميزات جتعل 
أكثر  الترويجية  هذه احلمالت 

تأثيرا ونفعا.
كما أشاد املوردون باملستوى 
التقن���ي املتطور لقنوات تقدمي 
اخلدمة ل���دى »بيت���ك« والتي 
تس���هل لهم عملي���ة التواصل 
م���ع البن���ك وتزيد م���ن حجم 
االس���تفادة التي يحققونها من 
هذه اخلدمات، مطالبني مبزيد 
من وسائل االتصال خاصة مع 
مسؤولي الفروع لتزايد الطلب 
على خدمات »بيتك«، في الوقت 
الذي ثمنوا فيه جهود »بيتك« 
املبذولة على مس���توى برامج 
التدريب املتواصلة للموردين 
في مجاالت التسويق والترويج 
وغيرها لالرتقاء مبستوى اخلدمة 

ومقدميها.

مقاعد لكل دولة.
وعقد املجلس اجلديد اجتماعه 
األول فور ظهور النتائج ومتت 
تزكية كل من محمد بن صالح 
العبيالن من السعودية رئيسا 
للهيئة خلفا لعبدالعزيز الراشد، 
الزرعوني من  ود.عبدالك���رمي 

االمارات نائبا للرئيس.
وتتكون اجلمعية العمومية 
لهيئة احملاس���بة من 66 عضوا 
بواقع 11 عضوا م���ن كل دولة 
ميثلون وزارة التجارة و6 من 
املهنيني عن اجلمعيات احملاسبية 
املهنية بالدول االعضاء، وممثال 
عن كل من البورصة واجلامعة 
والبن���ك  التج���ارة  وغرف���ة 

املركزي.

الش���ريحة من املوردين، حيث 
آرائهم  التفاعل مع  يهمنا دائما 
ومقترحاتهم رغبة في حتقيق 
أفض���ل خدمة ممكنة للس���وق 
وتنش���يط مبيع���ات موردي 
السيارات التجارية واملستعملة، 
وحتقيق النمو واالستقرار ألداء 
»بيتك« التشغيلي، مشيرا في هذا 
الصدد ال���ى أنه مت خالل اللقاء 
تكرمي 12 بائعا ممن حققوا أعلى 
مبيعات على مدار العام 2010 من 

أجل التحفيز.
أنه متت  الهني���دي  وذك���ر 
مناقشة أوضاع السوق احمللي 
في املرحلة احلالية من واقع أداء 
هؤالء املوردين، حيث استشعرنا 
حالة من االستقرار بدت تسود 
ه���ذا الس���وق مع تف���اؤل إزاء 
املرحلة املقبلة، وأبدى عدد من 
املوردين اقتراحات عدة لتقدمي 
خدمات خاصة بهم وبعمالئهم 
إسهاما في زيادة حجم املبيعات، 
التي تؤخذ  وهي االقتراح���ات 

باالضافة الى وكيل وزارة التجارة 
والصناعة جمال الشايع، ويتكون 
املجلس من 18 مقعدا مبعدل 3 

التقى بيت التمويل الكويتي 
)بيتك( عددا من موردي املركبات 
بالس���وق احمللي ف���ي مجاالت 
»السيارات املستعملة والتجارية 
والقوارب واملعدات البحرية وقطع 
الس���يارات« الستعراض  غيار 
أوضاع وظروف السوق احمللي 
واملتغيرات التي مير بها، إضافة 
الى تعزيز التعاون االستراتيجي 
بني »بيتك« وعمالئه من موردي 
املركبات مبا يساهم في تفعيل 
خطط وأهداف اجلانبني ودعم 
قدرات السوق احمللي وتنشيط 

عجلة االقتصاد الوطني.
وقال مدي���ر إدارة اخلدمات 
التمويلية طالل إبراهيم الهنيدي 
في تصريح صحافي مبناسبة 
اللقاء الذي جمع »بيتك« مع 60 
موردا من املتميزين في مبيعات 
املركبات خالل العام احلالي: إن 
»بيتك« حريص على التواصل 
املس���تمر والفعال مع املوردين 
في مختلف قطاع���ات األعمال 
احمللية، مؤك���دا في هذا الصدد 
على أن كل لقاء دوري ينظم مع 
ه���ؤالء املوردين مبثابة إضافة 
مهمة للعالقات بني اجلانبني وفي 
ذات الوقت يعد وقفة ضرورية 
للتقييم ليستمع كل طرف الى 
آراء ومطالب اآلخر للوقوف على 
األداء خالل الفترة املاضية ورسم 
مالمح خططنا املشتركة للفترة 
املقبلة للوصول ألفضل مستوى 

ممكن من التعاون املشترك.
وأش���ار الهنيدي الى أن هذا 
اللق���اء هو الثان���ي الذي يعقد 
خ���الل العام احلال���ي مع هذه 

العازمي  فاز فال���ح راش���د 
ادارة هيئة  بعضوية مجل���س 
احملاسبة واملراجعة لدول مجلس 
التعاون لدول اخلليج العربية 
عن املهنيني واملتخصصني مبهنة 
احملاس���بة وتدقيق احلسابات 
عن الكويت ب� 32 صوتا، وذلك 
باالنتخابات التي أجريت مساء 
امس في دبي على هامش امللتقى 
اخلام���س لش���ركات ومكاتب 
احملاسبة واملراجعة، الذي تنظمه 
الهيئة سنويا بإحدى دول مجلس 

التعاون اخلليجي.
وفاز د.سعود احلميدي مبقعد 
األكادمييني في تخصص احملاسبة 
مبجلس اإلدارة، ليكتمل بذلك عدد 
مقاعد الكويت في ذلك املجلس، 

بيروت ـ رشيد سنو
رغم ارتفاع حدة السجاالت 
ف���ي جلنة امل���ال النيابية بني 
وزيرة املال ريا احلسن املدعومة 
من تيار املستقبل الذي يتزعمه 
رئيس احلكومة سعد احلريري 
وم���ن فريق االكثرية من جهة 
وبني تكتل االصالح والتغيير 
الذي يتزعمه العماد ميشال عون 
واملدعوم من املعارضة السابقة 
من جهة اخرى فإن موازنة هذا 
العام حتى شهر سبتمبر املاضي 
العجز  ش���هدت انخفاضا في 

مقارنة بالفترة السابقة.
ويدور صراع داخل جلنة املال 
النيابية على خلفية سياسية 
حول ارق���ام موازنات االعوام 
السابقة حيث تطالب املعارضة 
مبعرفة كيفية صرف 11 مليار 
دوالر م���ن خ���ارج املوازنات 

الوزيرة احلسن  بينما تعتبر 
وم���ن يدعمها ان م���ا تطرحه 
املعارضة يس���تهدف مسيرة 
رئيس احلكومة الراحل رفيق 

احلريري وحقبة حكمه.
فقد اظه���رت نتائج املالية 
العام���ة للدولة حتى ش���هر 
الفائت انخفاضا في  سبتمبر 
العج���ز االجمال���ي بقيمة 311 
ملي���ار ليرة مقارن���ة بالفترة 
ذاتها من العام 2009، في حني 
سجل ارتفاع في الفائض االولي 
للموازنة بنحو 625 مليار ليرة 

عن العام املاضي.
واوضح بي���ان وزارة املال 
الذي يلخص عمليات املوازنة 
واخلزينة، ان العجز االجمالي 
)املوازنة وعمليات اخلزينة( 
بلغ حتى ش���هر سبتمبر من 
الس���نة اجلارية 3.040 مليار 

ليرة، اي 24.59% من اجمالي 
النفق���ات احملقق���ة خالل هذه 
الفترة، مسجال انخفاضا قدره 
311 ملي���ار ليرة ع���ن الفترة 
نفسها من العام الفائت، التي 
بلغ العجز احملقق خاللها 3.351 
مليار ليرة، اي ما نسبته 26.18 

% من اجمالي النفقات.
وبل���غ الفائ���ض االول���ي 
ال���ذي حتقق حتى  االجمالي 
شهر سبتمبر من السنة اجلارية 
نحو 1.670 مليار ليرة، اي ما 
يعادل نسبته حوالي %13.51 
من مجمل مجم���وع النفقات، 
بارتفاع قدره نحو 625 مليار 
ليرة 2010 مقارنة مع فائض 
اولي بلغ نحو 1.045 مليار ليرة 
في الفترة ذاتها من العام 2009، 
اي ما نسبته 8.18% من مجمل 

مجموع النفقات.

جانب من تقدمي شهادات التقدير 

موظفو »الوطني« يجسّدون شعاره في تميزهم

»النصر الرياضي« افتتح الفرع الـ 60 في العقيلة 

مليار و25 مليون درهم قيمة مبيعات العقارات
في دبي األسبوع الماضي

كل العمالء ف���ي جميع مناطق 
الكويت عبر شبكة فروع مميزة، 
هذا باإلضافة إلى الطموحات في 
التوسعات اخلارجية التي تنال 

حيزا كبيرا من اهتمامنا«.
الرياضي«  وأكد أن »النصر 
يحرص على حتقي���ق رغبات 
املس���تهلكني بانتق���اء نوعيات 
مميزة ف���ي جمي���ع املنتجات 
من خالل فريق متخصص في 
مختلف األقس���ام عقب دراسة 
موسعة لألس���واق، مشيرا إلى 
أن جمي���ع منتج���ات »النصر 
الرياضي« تالقي استحسانا من 
قبل العمالء وحازت ثقتهم على 

اختالف تنوعها.
وقد ش���هد حف���ل االفتتاح 
العدي���د من املفاج���آت املبهرة 
واخلصومات املميزة للجمهور، 
وتوزيع الهدايا التي شملت عدد 
5 أجهزة تلفون »آي باد«، و10 
أجهزة تليفون »بالك بيري«، 
وعدد 30 جهازا رياضيا متنوعا، 
باإلضافة إلى كوبونات ش���راء 
مجانية، وأكثر من 1000 جائزة 

متنوعة لألطفال.

الرفيع واألسعار املناسبة، وتالئم 
التط���ور ف���ي الس���وق احمللي 

واألسواق األخرى.
وتابع احمد قائال: »طموحنا 
لن يقف عند حدود في افتتاح 
أفرع جدي���دة، حتى نصل إلى 

جميع األقسام الرياضية واألزياء 
الرجالية والنسائية واألحذية 
واإلكسسوارات ومالبس األطفال 
والتشكيالت اجلديدة التي تلبي 
أفراد األس���رة،  أذواق  جمي���ع 
وتتميز باجلودة العالية والذوق 

وأض���اف احم���د أن مرك���ز 
النصر الرياضي يعد الش���ركة 
الكويتي���ة الوحيدة التي توفر 
جميع احتياجات العائلة في مكان 
واحد، مشيرا إلى أن الفرع اجلديد 
يضم تشكيلة تطرح ألول مرة في 

مبناسبة الذكرى ال� 58 على تأسيس بنك الكويت الوطني، بادر 
موظفو اخلدم���ة الهاتفية لدى بنك الكوي���ت الوطني بتجميع عدد 
هائل من صور موظفي بنك الكويت الوطني أثناء عملهم وتواجدهم 
باملناسبات التي يقوم بها البنك حيث شكلت هذه الصور شعار بنك 

الكويت الوطني العريق.
وق���ال مدير خدمة العمالء في مركز االتص���ال لدى بنك الكويت 
الوطني أحمد البخاري ان »ه���ذه الفكرة جاءت بهدف إلقاء الضوء 
على روح االنتماء التي يتمتع بها موظفو البنك الوطني، وهي تعبر 
عن بصمة وجهد كل موظف في مسيرة جناح هذا البنك العريق وما 
أحرزه من تقدم وجناح ومتيز«، وأضاف البخاري »أن الفكرة القت 
استحسان الكثير من املوظفني، وقد أظهر اجلميع تعاونه إلجناحها 

وتنفيذها على أرض الواقع«.
وأضاف البخ���اري أن بنك الكويت الوطني احتفل هذه الس���نة 
بالذكرى ال� 58 على تأسيسه والذكرى ال� 15 على إطالق خدمة »هال 
وطني« ومركز اخلدمة الهاتفية الذي يعتبر األفضل على مس���توى 
الش���رق األوس���ط، حيث حاز بنك الكويت الوطني لقب أفضل بنك 
في الشرق األوسط للخدمة الهاتفية من مجلة »بانكر ميدل ايست« 
ملدة ثالث س���نوات متتابع���ة )2007 و2008 و2009(. وهذه اللوحة 
تعب���ر بوضوح عن جهود موظفي مرك���ز اخلدمة الهاتفية لتحقيق 

هذه اإلجنازات.

وسط أجواء احتفالية مميزة 
وبحضور لفيف من الشخصيات 
يتقدمهم رئي���س مجلس إدارة 
مجموعة فيصل الرشيد املالكة 
ملرك���ز النصر الرياضي فيصل 
الرش���يد افتتح الش���يخ وليد 
ال� 60  الف���رع  خالد الصب���اح 
ملركز »النصر الرياضي« مبجمع 
»أوت���اد« في العقيل���ة بجانب 
»البيرق مول«، وهو اكبر فروع 
الرياضي«، حيث يقع  »النصر 

على مساحة 4000 متر مربع.
وبهذه املناس���بة أشاد مدير 
النصر  التس���ويق في مرك���ز 
الرياض���ي عم���ر وزي���ر احمد 
باالنشطة املميزة التي تضمنها 
حفل االفتتاح، مقدما الشكر إلى 
جميع احلضور على إسهامهم 
املميز في إثراء احلفل وتلبيتهم 
دعوة احلضور، مؤكدا أن مركز 
النصر الرياضي اعد كل ش���يء 
بدقة ليخرج ه���ذا احلفل بهذا 
الش���كل املميز فاالس���تعدادات 
ب���دأت منذ وق���ت طويل حتى 
يكون احلدث مالئما السم النصر 

الرياضي.

دبي: بلغت قيمة مبيعات 
العقارات من أراض وشقق وڤلل 
وإجراءات بيع ورهن و»إجارة 
منتهية بالتملك« في دبي خالل 
األس���بوع املاضي نحو مليار 
و25 مليون درهم، منها 430.8 
مليون درهم تصرفات أراض، 
وحوالي 594.2 مليون درهم 

تصرفات شقق وڤلل.
وأفاد التقرير األس���بوعي 
العق���ارات في دبي،  ملبيعات 
الذي يصدر من دائرة األراضي 
واألمالك بأن الدائرة س���جلت 
خ���الل الفترة م���ن 31 أكتوبر 
املاضي إلى الرابع من الش���هر 
اجلاري 56 مبايعة، كانت أهمها 
مبايعة بقيمة 22.3 مليون درهم 
الرابعة«،  في منطقة »الثنية 
وأخرى بقيمة 20 مليون درهم 
في منطقة نخلة جميرا، ومبايعة 
بقيم���ة 18.5 مليون درهم في 

منطقة »الثنية الرابعة«.
وتصدرت »الثنية الرابعة« 
مناط���ق دبي م���ن حيث عدد 
املبايعات بتسجيلها 12 مبايعة 
بقيمة 98.1 مليون درهم، تلتها 
منطقة »وادي الصفا 6« ب� 10 
مبايع���ات بقيمة 28.2 مليون 
درهم، فمنطق���ة »ند حصة« 

بتس���ع مبايعات بقيمة 38.2 
مليون درهم.

وشهدت منطقة نخلة جميرا 
أكبر مبايعة من حيث املساحة 
بنحو 78 ألف قدم مربعة بيعت 
مببلغ 15.1 مليون درهم، تلتها 
مبايعة مبساحة 33 ألف قدم 
مربعة في منطقة »وادي الصفا 
5« بيعت بستة ماليني درهم.

وبش���أن مبيعات الشقق 
التملك  ف���ي مناط���ق  والڤلل 
احلر مت تسجيل 264 مبايعة، 
منها 245 لشقق سجلت مببلغ 
339.7 مليون درهم، و19 مبايعة 
لڤلل سجلت مببلغ 29.8 مليون 

درهم.
كما س���جلت الدائرة خالل 
األس���بوع املاض���ي 140 رهنا 
عقاريا ألراض وش���قق وڤلل 
بقيمة إجمالي���ة بلغت 301.2 
ملي���ون دره���م، كان أهمه���ا 
قطعة أرض في منطقة »النهدة 
الثانية« س���جلت مببلغ 30.8 
مليون درهم، وأخرى في »وادي 
الصف���ا 3« مببلغ 10.5 ماليني 
درهم. فيما وصل عدد مجموع 
الرهون على الشقق والڤلل إلى 
99 رهن���ا بقيمة 185.3 مليون 

درهم.

جمعوا عدداً هائالً من صورهم بمناسبة مرور 58 عاماً على تأسيسه

يقع على مساحة 4000 متر مربع

شعار الوطني الذي مت تشكيله من صور موظفي اخلدمة الهاتفية لدى البنكشعار البنك الوطني العريق الذي يعبر عن املثابرة والتميز

أحد موظفي البنك امام لوحة تضم صور موظفي »الوطني« التي ترمز لشعاره

)كرم ذياب( الشيخ وليد الصباح وفيصل الرشيد اثناء قص الشريط  

أبوظبي ُتمدد سقف الزيادة السنوية
في إيجارات العقارات

دب��ي � العربية.نت: قررت ام��ارة ابوظبي متديد 
سقف الزيادة الس��نوية في عقود ايجارات املساكن 
والبال��غ 5% بعد ان اظهرت دراس��ة وجود نقص في 
املس��اكن لذوي الدخل املتوسط واحملدود رغم زيادة 

في املعروض.
واصدر املجلس التنفيذي الم��ارة ابوظبي قرارا 
باالس��تمرار في حتديد س��قف الزيادة السنوية في 
االج��رة احملددة في عقود االيجار والواردة في املادة 
16 من القانون رقم 20 لس��نة 2006 وتعديالته مبا ال 
يتجاوز 5% ع��ن كل عقود االيجار م��ع متديد املهلة 
املنصوص عليها في البند 4 من املادة 20 من القانون 
املذكور والت��ي ال جتيز للمؤجر خاللها ان يطلب من 
املس��تأجر اخالء العني املؤجرة ملضي املدة لتصبح 9 

نوفمبر 2011.
وج��اء الق��رار بن��اء على دراس��ة اعدته��ا جلنة 
متخصص��ة ش��ملت اعضاء من اجله��ات احلكومية 
املعنية باالضافة الى ش��ركات استشارية متخصصة 
في س��وق العقار وقامت بدراسة االبعاد االقتصادية 
واالجتماعي��ة للتنظي��م القانون��ي لعق��ود االيجار، 
وخلصت الدراس��ة الى انه وعلى الرغ��م من ازدياد 
عدد الوحدات السكنية الذي شهدته االمارة في سوق 

العقار اخيرا اال ان هذه الزيادة ليس��ت كافية بشكل 
يسمح آلليات السوق بايجاد التوازن الالزم بني قوى 

العرض والطلب.
واشارت الدراسة الى ان اجلزء االكبر من الوحدات 
الس��كنية التي انش��ئت اخيرا كان موجها الى ذوي 
الدخ��ل العالي في حني اليزال هناك نقص واضح في 
عدد الوحدات السكنية اخلاصة بذوي الدخل احملدود 

واملتوسط.
ويأتي القرار كخي��ار للتخفيف من اآلثار الناجتة 
عن اخللل في التوازن في سوق العقار في االمارة منذ 
بضع س��نوات، حيث لم تس��تطع قوى العرض تلبية 
احتياجات الطلب املتزايد عل��ى العقار نتيجة الزيادة 
املس��تمرة ف��ي عدد س��كان االمارة وذلك انعكاس��ا 
للتطور االقتصادي واالجتماعي الذي تشهده االمارة. 
وقالت شركة جونز النغ السال لالستشارات العقارية 
االس��بوع املاض��ي ان خفض االيجارات في س��وق 
املس��اكن لذوي الدخل املتوسط واحملدود سيكون له 
تأثير ايجابي على الطلب في قطاع العقارات السكنية 
في ابوظبي مع اس��تمرار السوق في تعديل اوضاعه 

بعد االختالالت التي حدثت في 2008 و2009.


