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سالم الدويسان

الغامن متوسطا مسؤولي وموظفي الشركة احملتفى بهم

علي الغامن يلقى كلمة الترحيب

حجم العمليات عبر بطاقاته يزيد %30

في تقريرها األسبوعي الخاص لـ »األنباء«

»بيتك«: 300% نسبة النمو في استخدام 
الدفع اإللكتروني خالل 2010

الكويت يقدم على هذه اخلطوة، 
عمدنا إلى تعزيز حماية استخدام 
البطاق���ات عب���ر االنترنت، من 
الفرص���ة للعمالء  إتاحة  خالل 
الختيار كلمة املرور اخلاصة بهم 
حلماية البطاقات من التزوير او 

السطو.
وقال الدويسان: »نظمنا خالل 
العام احلالي حمالت تسويقية 
على املدى القصير ش���ملت كل 
املنتجات وتضمنت عروضا ومزايا 
مميزة شملت كل املنتجات، وقد 
جنحت هذه احلمالت في حتقيق 
أهدافها املخطط لها والتي بدت 
في زيادة مبيعاتنا من البطاقات 

واستقطاب شرائح جديدة«.
واوضح: »قدمنا خالل العام 
احلال���ي العديد م���ن املنتجات 
التي مثلت قيما مضافة للسوق 
والعمالء وملنتجاتنا مع التركيز 
بش���كل خاص عل���ى البطاقات 
مسبقة الدفع التي حتمل العديد 
من املميزات للمستفيدين«، مشيرا 
إلى أنه بعد النجاح الذي حققته 
»بطاقة اخلير« والتي من خالل 
نتائج عملياتها متكن 10 أشخاص 
من أداء فريضة احلج و50 آخرون 
من أداء مناسك العمرة، وجدنا أن 
السوق يحتاج إلى إصدار بطاقات 
متنوعة االستخدام حتت مظلة 
واحدة، فأطلقنا »بطاقة األسرة« 
التي ميكن من خاللها احلصول 
على 7 بطاقات ألفراد األس���رة 
وحققت بالفعل إقباال مش���جعا 
الس���يما خالل فت���رة الصيف 
والسفر. كما أطلقنا مؤخرا بطاقة 
»التيسير املاس���ية« التي تلبي 
احتياجات ش���ريحة معينة من 

العمالء.
وشدد الدويسان على أهمية 
التكنولوجيا  تطويع تطبيقات 
القط���اع املصرفي  احلديثة في 
عموما والبطاق���ات االئتمانية 
خصوصا مع احلفاظ في الوقت 
ذاته على سهولة ومرونة اخلدمة، 
ضمن نهج »بيتك« الذي يعتمد 
التكنولوجيا املتطورة أسلوبا 
أساس���يا ف���ي كاف���ة منتجاته 

وخدماته.

الدفع االلكتروني لس���داد قيمة 
التذاكر عبر االنترنت.

وأشار إلى أن االجنازات التي 
حتققت خالل العام 2010، امتدت 
لتشمل عمالءنا من التجار، حيث 
ارتفعت مبيعات هؤالء العمالء من 
خالل أجهزة نقاط البيع بنسبة 
فاق���ت 30% خالل ه���ذه الفترة 
مقارنة بالعام املاضي، مؤكدا في 
هذا الصدد على تعزيز الشراكة مع 
التجار لتحقيق مصالح الطرفني 
التجارية في  وتنشيط احلركة 

السوق احمللي.
أكد  على صعي���د متص���ل، 
الدويس���ان أن النم���و امللحوظ 
في هذه املؤشرات انعكس على 
حصة »بيتك« من سوق البطاقات 
االئتمانية التي تش���هد منافسة 
شديدة بني البنوك، لترتفع حصته 
من هذا الس���وق إلى نحو %33، 
فيما نتوقع تنامي هذه احلصة 

في املرحلة املقبلة.
ولفت إلى أن أحد أبرز املنتجات 
الناجح���ة الت���ي طرحت خالل 
العام احلالي كان منتج التأمني، 
والذي طرح حتت اس���م التأمني 
التكافل���ي ويغطي التأمني أثناء 
العائلي، الفتا  السفر، والتأمني 
إلى أن »بيتك« يخطط للتوسع 
في هذا املنتج ليش���مل قطاعات 
أخرى سيعلن عنها خالل األيام 

القليلة املقبلة.
وبني أنه بع���د حتويل كافة 
بطاقات »بيتك« إلى نظام البطاقة 
الذكية CHIP CARD، كأول بنك في 

أعلن مدي���ر إدارة البطاقات 
املصرفي���ة بالوكال���ة في بيت 
التمويل الكويتي »بيتك« سالم 
عبدالوهاب الدويسان، أن بطاقات 
»بيتك« االئتمانية حققت اجنازات 
ملحوظ���ة خ���الل الع���ام 2010 
متجاوزة بذلك ظروف األسواق 
الصعبة، جتلت هذه االجنازات 
الكبي���رة في حجم  الزيادة  في 
البطاق���ات االئتمانية  مبيعات 
املختلفة املص���درة ومنو حجم 
استخدامها وبالتبعية زيادة حصة 
البنك من سوق البطاقات احمللي 
خالل تلك الفترة مقارنة بالعام 
املاضي، مؤكدا في هذا الصدد أن 
تلك االجن���ازات حتققت بفضل 
ابتكار املنتج���ات اجلديدة التي 
تلب���ي طموح العم���الء، إضافة 
إلى حرص »بيتك« على تعزيز 
خدمات���ه اإللكتروني���ة في هذا 
املجال، وإستراتيجية التسويق 
والترويج احملترفة التي تضمنت 

العديد من املزايا واحلوافز.
وأوضح الدويسان في تصريح 
صحافي، أن أحد أبرز االجنازات 
التي حتققت خالل العام احلالي 
هو زي���ادة البطاقات االئتمانية 
املصدرة بنسبة تصل إلى %27 
مقارنة بالعام املاضي، في الوقت 
الذي ارتفع فيه حجم العمليات 
التي مت���ت من خ���الل بطاقات 

»بيتك« بنسبة %30.
وأضاف الدويسان قائال: شهدت 
بوابة »بيتك« للدفع اإللكتروني 
منوا هائال جتاوزت نسبته %300 
خالل العام احلالي مقارنة بالعام 
الس���ابق، بفضل البنية التقنية 
املتقدمة ومستوى السرية واألمان 
واملرونة في التعامالت التي تنجز 
عبر موقع »بيتك« اإللكتروني«، 
مشيرا إلى أن »بيتك« كان واليزال 
هو البنك القائ���د لبوابة الدفع 
اإللكتروني خصوصا للخطوط 
اجلوية وهي اخلدمة التي قدمت 
بداية للخطوط اجلوية الكويتية، 
ثم طيران اجلزيرة وبعدها طيران 
»جريفون«، حي���ث متكن هذه 
العمالء من اس���تخدام  اخلدمة 
بطاقات كي نت وماستركارد في 

»المثنى لالستثمار«: ضعف عام
في السوق مع اقتراب نهاية السنة

قال التقرير االسبوعي لشركة 
املثنى لالستثمار انه مع اقتراب 
نهاية العام يشهد سوق الكويت 
لالوراق املالية حالة من الضعف، 
حيث اغلق االس���بوع املاضي على كساد مصاحبا 
بانكماش في حجم التداوالت، واكتس���ب املؤش���ر 
السعري عددا ضئيال من النقاط بلغ 28.70 مقارنة 
مع االس���بوع املاضي، كما اكتسب املؤشر الوزني 
لس���وق الكويت لالوراق املالية 2.47 نقطة بينما 
أغلق مؤش���ر املثنى MUDX من دون تغير تقريبا 

مع خسارة هامشية بلغت 0.39 نقطة. 
واشار التقرير الى ان حالة ضعف النشاط في 
السوق انعكست بوضوح على حركة تقلب املؤشرات 
 MUDX خالل االس���بوع، حيث حافظ مؤشر املثنى
على استقراره مسجال نس���بة تقلب 4.45% وهي 
النسبة االقل مقارنة مع مؤشرات السوق االخرى، 
وسجل املؤشر الس���عري لسوق الكويت لالوراق 
املالية أعلى نس���بة من التقلب بلغت 8.34% وهي 
أقل من االسبوع املاضي مبقدار ضئيل بلغ 31 نقطة 
أساسية، وسجل املؤشر الوزني انخفاضا مبقدار 
446 نقطة أساس���ية وبنسبة تقلب بلغت %7.76، 
وحافظت مؤشرات تداول السوق على استقرارها 

من دون تغير.
وفي ذات الوقت، أدى ازدياد التداول الذي استهدف 
االسهم ذات االسعار القليلة الى انخفاض قيمة السوق 
بنسبة 43.97% مقارنة مع االسبوع املاضي، وحافظ 
قطاع اخلدمات على مركزه كأكثر القطاعات تأثيرا 
من حيث القيم���ة )39.79%( بالرغم من انخفاضه 
بنس���بة 26.45%، وتبعه قطاع البنوك )%22.08( 

والذي سجل انخفاضا بنسبة %33.43. 
وارتفع سقف رأسمال السوق بنسبة ضئيلة بلغت 

0.5% وكذلك ارتفع عدد الصفقات بنسبة %1.1. 
ومع ادراج ش���ركة صناعات بوبي���ان الدولية 
القابضة اتسعت واجهة س���وق الكويت لالوراق 

املالية لتصبح 213 شركة مدرجة، حيث حققت 57 
شركة، متثل 26.76 من الشركات املدرجة بالسوق، 
ارتفاعا مقارنة مع 35.38% في االس���بوع املاضي، 
وتراجعت 70 ش���ركة، متثل 32.86% من الشركات 
املدرجة مقارنة مع 28.77% في االس���بوع املاضي، 
وظلت 86 ش���ركة، متثل 40.38%م���ن العدد الكلي 
للشركات املدرجة بالسوق مقارنة مع 35.83% خالل 

االسبوع املاضي، من دون تغيير. 
وبالنس���بة للشركات االسالمية فلقد حققت 13 
ش���ركة من أصل 62 تقدما في أدائها بينما تراجع 

أداء 22 شركة خالل نفس املدة. 
وقد اس���تمر قطاع االستثمار في احتالل املركز 
االول كأكثر القطاعات نشاطا خالل االسبوع بنسبة 
بلغت 41.18% من احلجم الكلي للسوق، وتبعه قطاع 
اخلدمات بنسبة 25.30% من حجم السوق، وخسر 
قطاع العقار من حصته في الس���وق ليستقر على 

مستوى نسبة 18.36% خالل االسبوع. 
وعلى صعيد اداء االس���هم، احتل س���هم شركة 
االهلية القابضة املركز االول ليكون االكثر نشاطا 
خالل االسبوع حيث شهد حركة بيع مكثفة ومبعدل 
أسبوعي بلغ 126.48 مليون سهم مقارنة مع 50.16 

مليون سهم في االسبوع املاضي.
واحتل سهم شركة اجنازات للتنمية العقارية 
قائمة االسهم االكثر ربحا خالل تداوالت االسبوع 
وتبعه سهم شركة تصنيف وحتصيل االموال، والذي 
تعافى من خسارة االسبوع املاضي بنسبة %44.93 
ليحقق ربحا بنسبة 26.32% خالل االسبوع، ومن 
ناحية أخرى احتل سهم مجموعة الرأي االعالمية 
وهو أحد االسهم التي مت ادراجها بالسوق مؤخرا، 
قائمة االسهم االكثر خسارة خالل االسبوع حيت 
خسر بنس���بة 32.95% أخرى، وتبعه سهم شركة 
لؤلؤة الكويت العقارية والذي عاد للتداول ليخسر 
بنس���بة 28.95% ويشهد خس���ارة ضخمة بنسبة 

88.45% منذ بداية العام احلالي.

البش���رية  املوارد  إدارة  أقامت 
بشركة علي الغامن وأوالده للسيارات 
حفل تكرمي لقدامى املوظفني وباقة 
م���ن امليكانيكيني املعتمدين وذلك 
بحض���ور مدي���ر ع���ام مجموعة 
السيارات محمد فهد الغامن وعدد 

من مسؤولي الشركة.
وقد افتتح احلفل محمد الغامن 
بكلمة ودع فيها ثالثة من املوظفني 
املتقاعدي���ن حديثا وش���كر فيها 
القدامى  املديري���ن ومس���اعديهم 
جلهوده���م وإخالصهم املمتد منذ 
عام 1991، واثنى على اجنازات عدد 
من امليكانيكيني الذين مت اعتمادهم 

من قبل BMW مؤخرا.
 كما الق���ت مديرة إدارة املوارد 

البشرية نادية هاشم، كلمة تكرمي 
باالجنليزية، تبعها توزيع الدروع 
وشهادات التقدير على احملتفى بهم، 
وتخلل احلفل عرض فيلم حتفيزي 
بعنوان »من ح���رك قطع اجلبنة 

خاصتي«.
 وقد علق بحض���ور مدير عام 
الغامن،  السيارات محمد  مجموعة 
قائال: »إن موظفينا هم اهم اصول 
الشركة، نعتز ونفخر بهم، ونحن 
اذ نح���زن على مفارق���ة البعض 
بهدف التقاعد إال اننا مس���رورون 
النهم يغادروننا بكل تقدير وطيبة 
خاط���ر، كما ان وجود عدد كبير م 
الذين  املديرين ومس���اعديهم من 
عادوا وانضموا الى الش���ركة بعد 

التحرير مباشرة في عام 1991 لدليل 
على متان���ة العالقة التي تربطهم 
بالشركة، فشركة علي الغامن وأوالده 
للسيارات متتاز بانخفاض معدل 
تدوير املوظفني، وذلك ألننا نهتم 
ببناء االنسان ومننحه فرصة لكسب 
خبرات وكف���اءات تؤهله ملواجهة 
مختل���ف التحديات، وهم بدورهم 
يقابلون ه���ذا التقدير باإلخالص 

والوالء«.
 جتدر االشارة إلى أن شركة علي 
الغامن وأوالده للسيارات هي الوكيل 
احلصري ملجموعة BMW )سيارات 
بي ام دبليو، ميني ورولز-رويس(، 
وسيارات رينج روفر والند روفر 

وماكالرين في الكويت.

تقديرًا لجهودهم وإخالصهم الممتد منذ العام 1991

»علي الغانم وأوالده للسيارات« تكّرم قدامى الموظفين

تقـرير

صدر مرسوم اميري في اجلريدة 
اليوم« يقضي  الرسمية »الكويت 
مبن����ح املنش����آت الصناعية بدول 
مجل����س التعاون ل����دول اخلليج 
اعفاء من الضرائب اجلمركية على 
وارداتها من اآلالت واملعدات وقطع 
الغيار واملواد اخلام االولية ونصف 
املصنعة ومواد التعبئة والتغليف. 

وفيما يلي نص املرسوم:

مادة اولى

متنح املنشآت الصناعية بدول 
مجل����س التعاون ل����دول اخلليج 
العربية اعفاء من الضرائب اجلمركية 
على وارداتها من اآلالت واملعدات 
وقطع الغيار واملواد اخلام االولية 
ونصف املصنع����ة ومواد التعبئة 
والتغليف الالزمة مباشرة لالنتاج 
الصناعي وفقا للضوابط والنماذج 
الت����ي وافقت عليها جلنة التعاون 
املالي واالقتص����ادي في اجتماعها 
السابع والسبعني بتاريخ 2008/9/17 

واملرفقة بهذا املرسوم.

مادة ثانية

يلغى املرس����وم رقم 199 لسنة 
2003 املشار اليه وكل حكم يخالف 

احكام هذا املرسوم.

مادة ثالثة

على الوزراء � كل فيما يخصه 
� تنفيذ هذا املرسوم ويعمل به من 
تاريخ نشره في اجلريدة الرسمية. 
وجاء في املرس����وم عن الضوابط 
املعدلة إلعف����اء مدخالت الصناعة 
من الضرائب »الرسوم« اجلمركية 

بدول املجلس:

أوال: التعريفات

1 � املجلس: مجلس التعاون لدول 
اخلليج العربية.

التعاون  اللجن����ة: جلن����ة   �  2
الصناعي بدول املجلس.

الوزي����ر املخت����ص: وزير   �  3
الصناع����ة او الوزير املعني مبنح 

االعفاءات اجلمركية.
4 � اجلهة املختصة: اجلهة املعنية 

مبنح التراخيص الصناعية.

ثانيا: المواد المعفاة ومدة االعفاء

يكون االعفاء لآلالت واملعدات 
وقطع الغيار واملواد اخلام االولية 
وامل����واد نصف املصنع����ة، ومواد 
التعبئة والتغليف الالزمة مباشرة 
لالنتاج الصناعي طوال فترة قيام 

املنشأة.

ثالثا: شروط اعفاء مدخالت 
الصناعة

1 � ان تكون املنشأة الصناعية 
حاصل����ة على ترخي����ص صناعي 
من اجلهة املختصة بالصناعة في 

الدولة.
2 � ان تتقدم املنشأة الصناعية 
بطل����ب االعف����اء م����ن الضرائب 
»الرسوم« اجلمركية على النموذج أ 

بعد حصولها على الترخيص.

مرسوم أميري بإعفاء
المدخالت الصناعية الخليجية من الجمارك

3 � في حال ورود شحنات معفاة 
من الرسوم اجلمركية من منفذ غير 
منفذ البلد املانح لالعفاء فإنه يجب 
تعبئة النموذج ب املتعلق بطلب 
االعفاء اجلمركي، على ان يرفق مع 
الطلب جميع املستندات املطلوبة، 
وفي حال عدم ارفاق املستندات ال 
الطلب مستكمال وال ينظر  يعتبر 

فيه.

رابعا: إجراءات االعفاء

1 � تتقدم املنشأة الصناعية التي 
ترغب في احلصول على االعفاءات 
للجهة املعني����ة في الدولة املانحة 
للترخي����ص ب� »طل����ب اعفاء من 
الرسوم اجلمركية« وفق النموذج 
أ والذي يتضمن بيانات عامة عن 
املشروع: كاس����م صاحب املنشأة 
ورقم الترخيص والسجل الصناعي 
البيانات اخلاصة  ال����ى  باالضافة 
مبنتجات املشروع واآلالت واملعدات 
واملواد اخلام االولية واملواد نصف 
املصنعة ومواد التعبئة والتغليف 
الالزمة للمنشأة الصناعية والكميات 

املطلوبة منها سنويا.
2 � يتم استيفاء جميع املعلومات 
الواردة بالنموذج أ باللغة العربية، 
ال����واردات املطلوب  ما عدا قوائم 

اعفاؤها من الضريبة »الرس����وم« 
اجلمركية فتس����تكمل باللغة التي 

سترد بها مستندات الشحن.
3 � يتم اعتماد االعفاء من الوزير 

املختص او من يفوضه.
4 � تتقدم املنشأة الصناعية التي 
ترغب في احلصول على االعفاءات 
للجهة املعني����ة في الدولة املانحة 
للتراخيص في حالة ورود شحنات 
معفاة من الرسوم اجلمركية من منفذ 
غير منفذ الدولة املانحة لالعفاء ب� 
»طلب اعفاء جمركي ملس����توردات 
النموذج  منش����أة صناعية« وفق 
ب الذي يحتوي على اسم املنشأة 
ورقم الترخيص والسجل الصناعي 
باالضافة الى رقم بوليصة الشحن 
ورقم االعتم����اد املصرفي ونوعية 
املنتج والكمية وبلد املنش����أ ورقم 
الفاتورة والقيمة، ويرفق بالطلب 

ما يلي:
� الفاتورة مصدقة من اجلهات 

املعنية.
� بوليصة الشحن.

� االعتماد املصرفي.
� شهادة املنشأ.

على ان يقدم الطلب قبل اسبوعني 
م����ن التاري����خ املتوق����ع لوصول 
املستوردات للحصول على موافقة 

االدارة املختصة مبنح االعفاء.
5 � يقدم النموذج ب بعد موافقة 
االدارة املختصة مبنح االعفاء للمنفذ 
الذي س����ترد الشحنات  اجلمركي 
املعفاة عن طريق غير منفذ الدولة 
املانحة لالعفاء النهاء اجراءات اعفاء 

مستوردات املنشأة الصناعية.
وعلى املنافذ اجلمركية في الدول 
االعضاء التي استوردت البضاعة عن 
طريقها تسهيل دخول املستوردات 
التي صدرت لها الشهادة من اجلهة 
املختصة في اي من دول املجلس.

خامسا: االلتزامات

يلتزم صاحب املنشأة الصناعية 
احلاصلة على االعفاء اجلمركي مبا 

يلي:
1 � ان ميسك سجال لقيد اآلالت 
واملعدات وقطع الغيار وفق النموذج 
ج ولقيد مواد اخلام االولية واملواد 
نصف املصنعة والتعبئة والتغليف 
وفق النموذج د على ان يشتمل هذا 
السجل على كل البيانات املدرجة 

في النموذجني.
2 � يلت����زم صاح����ب املنش����أة 
الصناعي����ة احلاصلة على االعفاء 
اجلمركي بتقدمي امليزانية العمومية 
واحلس����ابات اخلتامية )املتاجرة 

واالرباح واخلسائر( للسنة املالية 
املنصرمة مصدقا عليها من مراقب 
بالدول����ة موطن  حس����ابات مقيد 
املنش����أة الصناعية سنويا للجهة 

املختصة.

سادسا: أحكام عامة

املال����ي  التع����اون  � للجن����ة   1
واالقتصادي بالتنسيق مع جلنة 
التع����اون الصناعي حق تفس����ير 

وتعديل هذه الضوابط.
2 � يتم تقيي����م هذه الضوابط 
بعد مضي ثالث سنوات من بداية 
تطبيقه����ا او كلما دع����ت احلاجة 

لذلك.

سابعا: النماذج والسجالت الالزمة 
لتطبيق هذه الضوابط

� النم����وذج أ طل����ب اعفاء من 
الرسوم اجلمركية، مرفق 1.

� النم����وذج ب ش����هادة اعفاء 
جمركي ملستوردات منشأة صناعية، 

مرفق 2.
� النموذج ج سجل قيد اآلالت 

واملعدات وقطع الغيار، مرفق 3.
� النموذج د س����جل قيد املواد 
اخلام واملواد نصف املصنعة ومواد 

التعبئة والتغليف، مرفق 4.

ثالثا: اآلالت والمعدات وقطع الغيار الالزمة للمشروع 
المطلوب إعفاؤها من الرسوم الجمركية:

رقم 
التسلسل

اآلالت والمعدات 
وحدة العددوقطع الغيار )*(

المصدرالقيمةالقياس

* ترفق صفحات إضافية ملزيد من التفاصيل إذا لزم األمر

رمز النظام البيانرقم التسلسل
القيمة بالعملة المحليةالقيمة بالعملة األصليةرقم الفاتورةبلد المنشأةالكميةالوحدةالمنسق

نموذج )أ( طلب إعفاء من الرسوم الجمركية

أوال: بيانات عامة عن املشروع الصناعي )املنشأة(:
1 � اسم املشروع الصناعي )املنشأة(:
جنسيته: 2 � اسم  املدير:  

3 � الكيان القانوني:
4 � العنوان:

الرمز البريدي: اإلدارة: ص.ب:   
فاكس: هاتف:   

الرمز البريدي: املصنع: ص.ب:  
فاكس: هاتف:   

البريد اإللكتروني:
5 � املوقع:

تاريخه: 6 � رقم الترخيص الصناعي:  
تاريخه: 7 � رقم السجل الصناعي:   
تاريخه: 8 � رقم السجل التجاري:   

9 � تاريخ بدء اإلنتاج الفعلي:

ثانيا: البيانات الخاصة بمنتجات المشروع:
رقم 

المنتجاتالتسلسل
رمز 

النظام 
المنسق

وحدة 
القياس

كمية 
اإلنتاج 
السنوي

شهادة إعفاء جمركي لمستوردات منشأة صناعية

1� اسم املنشأة:...............................................
2� رقم الترخيص الصناعي: ................  تاريخه:.....................
3� رقم السجل الصناعي:.....................  تاريخه:.....................

الرقم:........................

التاريخ:......................

4� رقم السجل التجاري: ................. تاريخه:.....................
5� الرقم املرجعي لإلعفاء:................
6� رقم بوليصة الشحن:..................


