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الفائزة سهيلة فهد عمر السري مع أحفادها يتسلمون اجلائزة من عامر جنم

الشيخ فيصل احلمود مودعا بدر املخيزمي

لقطة جماعية يتوسطها الشيخ فيصل احلمود وبدر املخيزمي

السفيرة األميركية تتوسط سيدات »بيتك«

»األهلي المتحد« يعلن الفائزين بالسحب 
األسبوعي لـ »الحصاد اإلسالمي«

أعلن البن����ك األهلي املتحد 
عن أسماء الفائزين في السحب 
األس����بوعي حلساب »احلصاد 
االس����امي« الذي أجري في 9 
يونيو اجل����اري، حيث فازت: 
سهيلة فهد عمر السري باجلائزة 
األس����بوعية الكبرى بقيمة 20 

ألف دينار.
كما فاز أيضا كل من العماء: 
عامر جودت خلف، مشعل حمود 
عمر اجلحيدلي، أوسنت فيمالراج 
راجاسينغام، طارق أحمد السيد 
النمروطي، وأشرف بن مصطفى 
بن رمضان بجوائز نقدية قيمة 

كل منها 1000 دينار.
وتأتي هذه اجلوائز انطاقا 
من رؤية البنك املتمثلة في أن 
يعود التوفير في حساب احلصاد 
االس����امي على عم����اء البنك 
بجوائز كبرى وفرص متعددة 
تسهم في إحداث تغيير رئيسي 
في حياتهم وحتقيق أحامهم 

الشخصية واألسرية.
اجلدير بالذكر ان حس����اب 
احلصاد االسامي يعد من أكبر 
حس����ابات التوفير في املنطقة 
وينف����رد بعروض����ه الكبيرة، 

باالضاف����ة ال����ى انه حس����اب 
اجلوائز الوحي����د املتوافق مع 
أحكام الشريعة االسامية حيث 
يقدم في موسمه اجلديد 6000 
جائزة نقدي����ة يبلغ مجموعها 
10 مايني دينار، وتشمل للمرة 
األولى س����حوبات على جائزة 
ملي����ون دينار تقدم على هيئة 
»رات����ب مدى احلي����اة« بقيمة 
4000 دينار ش����هريا على مدى 

250 شهرا.
 كما يتم السحب كل 3 أشهر 
على جائزة ربع سنوية كبرى 
بقيم����ة 500 ألف دينار )2000 
دينار ش����هريا على مدى 250 
شهرا( وجائزتني بقيمة 250 ألف 
دينار لكل منهما )2000 دينار 
شهريا على مدى 250 شهرا( مما 
ميثل دخا ثابتا مستمرا على 

مدى أكثر من عشرين عاما.
وع����اوة على ذل����ك، يقدم 
حساب احلصاد االسامي جوائز 
أس����بوعية على مدار العام من 
بينها جائزة أس����بوعية كبرى 
بقيمة 20 ألف دينار إلى جانب 
خمس جوائز أخرى بقيمة ألف 

دينار لكل منها.

الوحيد في الكويت المتوافق مع أحكام الشريعة

 الهاشم: اقتراح قيام الصندوق الكويتي بتمويل مشاريع التنمية 
لطمة قاسية للبنوك ويترك القطاع الخاص وحيداً في الظالم

صرحت رئيس مجلس اإلدارة والعضو املنتدب 
لشركة ادفانتج لاستشارات اإلدارية واالقتصادية 
صفاء الهاش���م بش���أن دور الصندوق الكويتي 
للتنمي���ة االقتصادية في تنفي���ذ خطة التنمية 
قائلة: في حتول مفاجئ لألحداث، شهد السوق 
الكويتي اقتراحا من الش���يخ أحمد الفهد يهدف 
إلى زيادة رأس���مال الصندوق الكويتي للتنمية 
االقتصادية العربية م���ن 2 مليار دينار إلى 10 

مليارات دينار.
ويهدف االقتراح الذي يخضع حاليا للتدقيق 
والبحث إلى دعم تنمية مشاريع البنية التحتية في 
خطة التنمية اخلمسية بالكويت والتي مت وضعها 
أيضا من جانب الشيخ أحمد الفهد واعتمادها من 

مجلس الوزراء.
ومن املقرر أن تبلغ تكالي���ف خطة التنمية 
التي بدأت في 2009 واملقرر استكمالها في 2014 
بتكلفة تقارب ال� 30 ملي���ار دينار يتم إنفاق 2 
ملي���ار دينار منها على القط���اع اخلاص بهدف 
تعزيز دور الشركات الصغيرة واملتوسطة في 
القطاع اخلاص واحلد م���ن اعتماد الدولة على 

القطاع النفطي.

مشاريع خطة التنمية

وتشمل مش���اريع خطة التنمية: استثمارات 
لزيادة إنت���اج النفط اخلام والغ���از الطبيعي، 
إيجاد حلول ملعوقات الرعاية السكنية احمللية، 
إعادة هيكلة املناهج الدراسية في الهيئة العامة 
للتعليم التطبيقي والتدريب، إقامة مدن جديدة 
ومشاركة القطاع اخلاص بناء على نظام الشراكة 
بني القطاعني العام واخلاص )P.P.P.( في متويل 
وتنفيذ خطة اإلسكان احمللية، زيادة سعة اإلشغال 
في مجاالت الرعاية الصحية والتعاون مع القطاع 

اخلاص في إعادة بناء املدارس.
وقالت ان االقت���راح يأتي � زيادة رأس���مال 
الصندوق الكويت���ي للتنمية من 2 مليار دينار 
إلى 10 مليارات دينار � في خضم تنفيذ الس���نة 
األولى من خطة التنمية بالكويت إلقراض رأس 

املال للشركات املشاركة في اخلطة التنموية.
كما كان هناك اقتراح بزيادة رأسمال الصندوق 
الكويتي للتنمية االقتصادية العربية إلى 16 مليار 
دينار مقدم من العضو أحمد الس���عدون بنفس 
القصد ولكن مع اقتصار التمويل على الشركات 

اململوكة للدولة فقط.
وأكدت الهاشم قائلة: يتمثل السبب في كون هذا 
االقتراح مفاجأة غير سارة في التأثير الضار لهذا 

القطاع  االقتراح على 
املصرف���ي للدولة في 
حالة متريره في صورة 

قانون.
ومن خال تثبيت 
الكويتي  الصن���دوق 
للتنمي���ة كجهة تقدم 
القروض املدعومة من 
احلكومة، من املمكن أن 
يصبح منافس���ا قويا 
للبنوك الكويتية األمر 
الذي ميك���ن أن يبعد 
املستثمرين واملشاريع 
اجلديدة ع���ن البنوك 

الكويتية.
عاوة عل���ى ذلك، 
من املمكن أن يترتب 
على املبلغ الهائل لرأس 
املال الذي يقرضه قبل 
الكويتي  الصن���دوق 
للتنمية إلى الشركات 
حرمان القطاع املصرفي 

من فرص إصدار قروض لتمويل الشركات املشاركة 
في خطة التنمية بالكوي���ت وهذا بدوره يحرم 
البن���وك من الفوائد التي كان ميكن أن يحصلوا 

عليها في حالة تقدميهم لهذه القروض.

التدقيق الصارم

اجلدير باملاحظة أن���ه على الرغم من وفرة 
السيولة لدى البنوك في الكويت ومقدرتهم على 
متويل اخلطة التنموية، إال أن البنوك بحاجة إلى 
االستمرار في إجراء التدقيق الصارم عند اعتماد 
القروض للمحافظة على مصداقيتها وسامتها.

عاوة على ذلك، ومن خال تنفيذ هذا االقتراح، 
سوف يتمتع الصندوق الكويتي للتنمية بصاحية 
غير منظمة على أموال���ه دون تدخل من جانب 
البنك املركزي الكويتي على الرغم من أنه سيقدم 

خدمات مصرفية لتلك املشاريع.
ال يستطيع البنك املركزي املراقبة واإلشراف 
على أي من أنشطة الصندوق الكويتي للتنمية 
فيما يتعلق بأس���عار الفائ���دة أو القرارات التي 

يتخذها بشأن هذه القروض.
وفيما يتعلق أيضا بالش���روط امليسرة التي 
يجب على الصندوق الكويتي للتنمية االلتزام بها، 
سوف تكون أسعار الفائدة حتت ضغط سلبي 

البنك  بس���بب فقدان 
املركزي الكويتي احدى 
التدخل  أهم وس���ائل 
لديه في سوق االدخار 

واملستهلكني.
باإلضافة إلى ذلك، 
ووفقا ملا ذكرته العديد 
من املصادر املصرفية، 
فإن الصندوق الكويتي 
غي���ر مؤه���ل للمهام 
املقترحة كما أن تنفيذها 
إل���ى خلق  س���يؤدي 
ائتماني مواز  س���وق 
غير خاضع لسيطرة 
أو رقابة البنك املركزي 

الكويتي.
كما جتدر اإلشارة 
إل���ى أن ه���ذا البن���ك 
السوبر سوف يسبب 
انحرافات في أس���عار 
الفائدة ويقضي على 
املنافسة مما يؤدي إلى 
إصاب���ة آلية تكافؤ الفرص بالش���لل في القطاع 
املصرفي نتيجة لوجود قروض ومتويات جتارية 

رخيصة )ميسرة(. 
وأضافت الهاش���م: لم يكن الهدف من إنشاء 
الصن���دوق الكويتي للتنمية تق���دمي القروض 
للش���ركات احمللية ولك���ن لتقدمي املس���اعدات 
والق���روض في دول العالم الثالث باإلضافة إلى 
تقدمي التمويل إلى الوزارات الكويتية ومؤسسات 
الرعاية السكنية. وليس من املستغرب أن يلقى 
هذا االقتراح شكوكا هائلة من جميع أركان السوق 
الكويتي من االقتصاديني واملستثمرين وأصحاب 

األعمال وحتى من القطاع املصرفي. 

لطمة قاسية

ونظرا لهذا التأثير السلبي على القطاع املصرفي، 
ليس هناك أي شك في أن القطاع اخلاص سوف 
يتعرض للطمة قاسية حيث ان القطاع املصرفي 

يشكل جزءا هاما من القطاع اخلاص. 
وتس���اءلت الهاشم قائلة: من املثير لاهتمام 
ماحظة أنه بالرغم من إشارة الشيخ أحمد الفهد 
إلى أن خطته التنموية تركز على تشجيع الشراكة 
بني القطاعني العام واخلاص، إال أن اقتراحه يبدو 
أنه يترك القطاع اخلاص وحيدا في الظام بينما 

يعطي مزيدا من القوة للقطاع العام. أليس من 
املفيد تشجيع البنوك على تكوين شراكات مالية مع 
اجلهات احلكومية بدال من منعها بشكل كامل؟ 

جتدر اإلشارة إلى ماحظة املفارقات املتعددة 
بني اخلطة التنموية واالقتراح ذاته. لقد صادق 
مجلس األمة على مبل���غ 30 مليار دينار خلطة 
التنمية اخلمس���ية الكاملة بالكويت، كما اعتمد 
مجلس الوزراء بتاريخ الثاني من فبراير 2010 مبلغ 
4.78 مليارات دينار للمرحلة األولى )2010- 2011( 
من خطة التنمية، ومع ذلك، أوضح الشيخ أحمد 
الفهد أن مجلس الوزراء سيسعى للوصول إلى 
مبلغ 7 مليارات دينار في املرحلة األولى )2010 
-2011(، ومبزيد من التدقيق، صرح وزير املالية 
مبا يتناقض مع ما ذكره الشيخ أحمد الفهد سابقا 
بوصول اإلنف���اق للمرحلة األولى إلى ما يقارب 
16 مليار دينار. وهذا في حد ذاته ميثل فارقا في 
التوقعات مببل���غ 9 مليارات دينار، عاوة على 
ذلك، فقد تبلورت اخلطة من جانب الشيخ أحمد 
الفهد وأقرها مجلس األمة في أقل من عام وهذا 
يعد وقت���ا غير كاف إلجراء دراس���ات اجلدوى 
املفصلة وتدقيق العناية الواجبة ملشروع بهذا 
احلجم. واآلن ومع هذا االقتراح بضخ رأس املال 
في الصندوق الكويتي للتنمية، هناك تخوف من 
أن ذلك سيؤدي إلى ضغط هائل على االقتصاد 
حيث ان مبلغ 16 مليار دينار لعام واحد تعادل 
50% من الناجت احمللي اإلجمالي )السنة املنتهية 
2009- 31.944 مليار دينار( مع أخذ األس���عار 

السوقية احلالية في االعتبار. 

إنشاء كيان مستقل

ومن خال النظر إلى كل هذه العوامل واالنتقادات 
املتعددة من مختلف قطاعات السوق الكويتي، 
فم���ن الواضح متاما أن اقتراح زيادة رأس���مال 
الصندوق الكويتي للتنمية لتمويل تنفيذ اخلطة 
التنموية بالكويت غير سليم ومضر باالقتصاد 
بشكل كامل. يتمثل األس���لوب األكثر منطقية، 
والذي تدعمه الدراس���ات واألبحاث املكثفة، في 
إنشاء كيان مستقل يقوم باإلشراف على تنفيذ 
اخلطة التنموية وتوفير التمويل وإيجاد املوارد 
الازمة من القطاعني العام )الوزارات واملؤسسات 
االس���تثمارية( واخلاص )البنوك واملؤسسات 
االستثمارية(. سيؤدي ذلك إلى تشجيع املشاركات 
الصحية غير املتحيزة وطويلة األمد بني القطاعني 
العام واخلاص وضمان التنفيذ الفعال واملائم 

ل� »اخلطة التنموية«.

إنشاء كيان مستقل لتوفير التمويل واإلشراف على الخطة لضمان التنفيذ بفاعلية أفضل الخيارات

صفاء الهاشم

الحمود: االستثمارات الكويتية في األردن
وصلت إلى 8 مليارات دوالر

أكد سفيرنا لدى االردن الشيخ فيصل احلمود اهمية الدور الذي 
تؤديه الديبلوماس���ية االقتصادية في توطيد وتوثيق العاقات بني 

الدول الشقيقة والصديقة.
وقال احلمود خال مأدبة غداء أقامها في مقر اقامته على ش���رف 
وفد بيت التمويل الكويتي الزائر للمملكة ان هذا النهج الذي اختطه 
صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد أثبت فاعليته وجدواه.

وأشار الشيخ فيصل في كلمة ألقاها على هامش املأدبة التي حضرها 
من اجلانب االردني وزراء الصناعة والتجارة واملالية ومستشار رئيس 
الوزراء وعدد من املسؤولني والشخصيات االقتصادية االردنية الى 

النجاحات التي حتققها االستثمارات الكويتية في االردن.
وأوضح ان وصول االس���تثمارات الكويتية في االردن الى قرابة 
الثماني���ة ملي���ارات دوالر لتحتل املرتبة االولى بني االس���تثمارات 

اخلارجية في اململكة خير دليل على هذه النجاحات.
وأش���اد خال املأدبة باملزايا االستثمارية التي يتمتع بها االردن 
كاألمن واألمان واالستقرار والتطوير املستمر على التشريعات ذات 

العاقة باالستثمار.
من ناحيته، أش���اد رئيس مجلس ادارة بي���ت التمويل الكويتي 
)بيتك( بدر املخيزمي باالهتمام الذي يوليه السفير احلمود للقطاع 
اخلاص. وقال انه من غير املس���تغرب ان يأتي االهتمام من الشيخ 

فيصل املشهود له بالنشاط واألداء املتميز.
ومن املقرر ان يلتقي وفد بيت التمويل الزائر لألردن رئيس الوزراء 

االردني سمير الرفاعي وكبار املسؤولني االقتصاديني.

أولم على شرف وفد بيت التمويل الكويتي الزائر للمملكة

السفيرة األميركية: »بيتك«
منح المرأة فرصة إثبات الذات

أشادت الس���فيرة األميركية في الكويت 
ديبورا جونز بجه���ود »بيتك« في إتاحته 
الفرصة للم���رأة الكويتية إلثبات وجودها 
وقدرتها على املنافس���ة في ميدان العمل، 
كما أكدت أن الصناعة املصرفية اإلسامية 
حققت جناحات على املس���توى العاملي من 
خال مسيرتها وذلك بانتشارها في مختلف 
الدول في فترة قصيرة، مشيرة إلى أن جناح 
»بيتك« قد حتقق من خال الطاقات البشرية 

التي ميتلكها.
وأوضحت جونز في لقاء جمعها بعدد من 
القياديات في »بيتك« أن الشركات العاملة 
وفق أحكام الش���ريعة أثبتت قدرتها على 
مواجه���ة األزمات من خ���ال األزمة املالية 
األخيرة التي لم تك���ن الكويت مبنأى عن 
تطوراتها من خال تراجع مؤشرات حركة 
األسواق إال أن املؤسسات املالية اإلسامية 
كانت األقل تأثرا باألزمة مقارنة بغيرها إال 
أنها ليست محصنة، حيث شهد العام املاضي 
تراجع���ا حادا مع هب���وط قيمة الصادرات 
األميركية إلى الكويت بنسبة 28% في حني 
تراجعت الصادرات الكويتية إلى الواليات 

املتحدة إلى النصف.
وبينت جونز ان قانون اخلصخصة اجلديد 
واخلطة الطموح للتنمية لألربع سنوات متنح 
الفرصة للكويت الظهار إبداعاتها وقدراتها 
على االلتزام لتحقيق تقدم سريع ومؤثر ضمن 
شفافية كاملة وضمان وصول التكنولوجيا 

احلديثة للكويت بأسعار مناسبة. 
وعن روح املبادرة وتش���جيع االبتكار 
أوضحت جونز أن الواليات املتحدة تنظر 
إلى غوغل وفيس بوك على أنهما منوذجان 
ألفكار جديدة ناجحة أدت إلى قيام مشاريع 
رائعة، حيث ان أصحاب تلك املشاريع هم 
من طلبة اجلامعة وقرر كل منهم أن يغير 
الطريق���ة النمطية في التفكير إلى االبتكار 
واإلبداع حتى أوجدوا أعماال قيمتها تصل إلى 
مليارات الدوالرات، ولقد التمسنا هذه الروح 

في عالم األعمال الكويتي لدى الشباب.
وقال���ت: إن اخلصوصية التي مينحها 
»بيتك« للمرأة م���ن خال تقدميه خدمات 
خاصة بالس���يدات عبر أكثر من 35 فرعا 
خلدمة تلك الش���ريحة أتاحت له الفرصة 
البتكار منتجات وبرامج خاصة تتناسب 
م���ع متطلباتهن، كم���ا أن »بيتك« حرص 
على استقطاب عدد من الكفاءات من حملة 
الشهادات العليا والدارسات في اجلامعات 
األميركية وهو ما يرفع من املستوى املهني 
لتلك الفئة التي تقدم خدماتها للنصف اآلخر 

من عماء »بيتك«.
وأضافت:حرص »بيتك« على متكني املرأة 
حيث يبلغ متوسط نسبة عدد العامات في 
املؤسسات املالية اإلسامية حوالي 25% من 
إجمالي العاملني بينم���ا في فروع »بيتك« 
جنده���ا وصلت إلى 38% وهو ما يدعو إلى 
الفخ���ر، كما أن »بيتك« هو أول مؤسس���ة 
مصرفية إس���امية متنح منصب الرئيس 
التنفي���ذي المرأة وهي جميلة جمال الدين 

في »بيتك � ماليزيا«.
من جانبها تطرقت هيام النجران مدير 
أول حسابات مالية خاصة في »بيتك« إلى 
جتربتها الشخصية وكيف أن »بيتك« منح 
املرأة الثقة من خال فتح املجال لها لتتبوأ 
مناصب إدارية مهمة متكنها من قيادة العمل 
بخصوصية تناسب مختلف شرائح املجتمع 

من السيدات.
وأشارت النجران إلى أن »بيتك« أعطاها 
الكثير الذي يس���توجب عليها تقدمي كل ما 
في وسعها خلدمة هذه املؤسسة، وأوضحت 
أنها دائما تقتدي بالنساء في صدر اإلسام 
حيث عملن إلى جانب الرجل في نشر الدعوة 
اإلس���امية، كما أكدت أيضا أن الس���فيرة 
األميركية ديبورا جونز على الرغم من قصر 
الفترة الزمنية التي قضتها في الكويت إال 
أنها استطاعت أن حتظى بشعبية كبيرة من 

قبل سيدات املجتمع الكويتي.


