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نوع املشروع

تصليح أدوات كهربائية
قيمة الدعم املقدم للمشروع

) 400 ( د.أردني
العنوان

نفذ هذا املشروع في االردن

بدأ املستفيد من املشروع يشق 

من  القرض  تسلمه  فور  طريقه 

مكتب الهيئة باألردن عبر مشروع 

املشروع  غدا  و  املجتمعية  التنمية 

يحقق ربحا شهريا مستقرا وثابتا 

وأصبح احملل اليوم يحوي العديد 

أن  بعد  الكهربائية  األجهزة  من 

كانت أعدادها تعد على األصابع .

املشروع في  فكرة  وتتلخص 

تصليح األجهزة وشراء املستعمل 

منها واستبدال التالف واالستفادة 

في  امل��وج��ودة  الغيار  قطع  من 

األجهزة غير الصاحلة.

 وأصبح املشروع بابا للرزق 

الدخل  يقدر  حيث  الربح  ي��در 

الشهري بني )150 د.أ -200 د.أ( .

قال رسول اهلل ] :

تعالى  اهلل  إلى  الناس  أحب   (

األعمال  وأحب  للناس  أنفعهم 

إلى اهلل سرور تدخله على مسلم 

تكشف عنه كربة أو تقضي عنه 

وألن  جوعًا  عن  تطرد  أو  دينًا 

أمشي في حاجة أخي أحب إلي 

من أن أعتكف في مسجدي هذا 

شهرا(.

املؤسسات  جهود  تتضافر 

الفقر باعتباره  اخليرية ملكافحة 

هدفا إستراتيجيا لتعزيز مفهوم 

التنمية البشرية املستدامة.

يأتي  السياق  ه��ذا  وف��ي 

مشروع التنمية املجتمعية الذي 

تنفذه الهيئة اخليرية اإلسالمية 

العاملية من أجل تنمية املداخيل 

واحملتاجني  للفقراء  املالية 

بعدها  ليصبحوا  وتطويرها 

أنفسهم  إعالة  على  قادرين 

وأسرهم دون احلاجة إلى سؤال 

التي  العمل  لقيم  ودعمًا   أحد 

وفي  احلنيف  ديننا  عليها  حث 

بعض  نسوق  العجالة  ه��ذه 

قصص النجاح التي حققها هذا 

املشروع...

إعداد: إدارة العالقات العامة واإلعالم

الهيئة اخليري���ة اإلسالمي�����ة العاملية

)سعود سالم(محمد الفوزان متوسطا قياديي البنك خالل الغبقة

الفوزان متحدثا لإلعالميني

أكد خالل غبقة اإلعالميين أن 4 شركات تقدمت للبنك لالستفادة من قانون االستقرار المالي

الفوزان: مخصصات »بيتك« األكبر محليًا.. من باب الحذر
احمد مغربي

قال مساعد املدير العام للقطاع 
املصرفي واملدير العام بالوكالة في 
بيت التمويل الكويتي )بيتك( محمد 
ناصر الفوزان ان احتاد املصارف 
بصدد تقدمي ورقة تشمل مقترحات 
البديلة ملقت���رح إطالق  البن���وك 
صندوق لتمويل مش���اريع خطة 
التنمية خارج إطار القطاع املصرفي، 
الفتا إلي أن هناك اجتماعات مستمرة 
بني رؤساء مجالس إدارات البنوك 
للوصول إلى صيغة نهائية لهذه 

املقترحات.
وأوضح الف���وزان خالل غبقة 
اإلعالميني التي أقامها البنك مساء 
أم���س األول، أن عملي���ة متوي���ل 
خطة التنمية ل���م تتضح معاملها 
حت���ى اآلن، فهناك تكليف لبعض 
اجلهات احلكومية لوضع اخلطوط 
العامة ملوض���وع التمويل وحتى 
اآلن التفاصيل ليست واضحة بهذا 
الش���أن. وبني الفوزان أن البنوك 
الكويتية لديها مالءة مالية جيدة 
وقادرة عل���ى متويل املش���اريع 
وبالنس���بة ل� »بيت���ك« فان لديه 
املالءة الالزمة للمس���اهمة بشكل 
فعال في خطة التنمية، موضحا أنه 
ال توجد مشكلة في التمويالت ف� 
»بيتك« يقوم بالتواصل مع جميع 
عمالئه ويقدم لهم التمويالت منذ 
بداية األزمة دون تغير وذلك وفق 
الضوابط والشروط التي وضعها 
املركزي. وأك���د الفوزان على دعم 
»بيتك« للتوجه الذي يقوده البنك 
املركزي في أن تكون كل متويالت 
خطة التنمية من القطاع املصرفي 
ووفق شروط »املركزي« للحفاظ 
على املعايير املصرفية، الفتا إلى 
تصريح رئيس مجلس إدارة بيتك 
بدر املخيزمي وال���ذي أكد فيه أن 
عمليتي التمويل واالئتمان حتتاجان 
إلى معايير ومهنية عالية وهذا ما 

تتميز به البنوك الكويتية.
وعن قانون االستقرار املالي أكد 
الفوزان على أن القانون لم يفشل 
في حتقيق هدفه وهو اس���تقرار 
القطاع املصرفي ومن ثم استقرار 
االقتصاد بش���كل عام، حيث منع 
حاالت الهلع واخلوف التي تنشب 
في مثل هذه الظروف والتي تؤدي 
في النهاية إلى إفالس الش���ركات 

مقارنة مع باقي البنوك وهي من 
باب احليطة واحلذر وليس بسبب 
انكش���افه على عمالء متعثرين، 
مؤكدا على أن البنك أتبع سياسة 
احليطة واحلذر قبل ظهور األزمة، 
اذ كان يحج���ز املخصصات في 
فترة الرواج والتي كانت خالية 

من املخاطر.
ولفت الفوزان أن هناك توجها 
من قبل »بيت���ك« بخفض حجز 
املخصصات من بداية 2010 وظهر 
ذلك في البيانات املالية الفصلية، 
موضح���ا أن ه���ذا التوجه يأتي 
مع بوادر التحسن التي شهدها 
الفترة املاضية،  االقتصاد خالل 
ولم ينف نية »بيتك« في حترير 
ه���ذه املخصصات مع حتس���ن 

األوضاع بشكل مطمئن.
وأشار الفوزان إلى أن االيرادات 
واألرباح التشغيلية لبيت التمويل 
لم تتأثر كثيرا خالل الس���نوات 
األربع املاضية رغم دخول منافسني 
جدد في املجال املصرفي اإلسالمي، 
موضحا أن دخول املنافسني أفاد 
»بيتك« ولم يضره، خصوصا مع 
زيادة حصة املصارف اإلسالمية 

من إجمالي السوق.

واملؤسسات، الفتا إلى أن هناك عددا 
من الشركات استفادت أو تقدمت 
للقانون، وبالنس���بة ل���� »بيتك« 
فان هناك 3 أو 4 ش���ركات تقدمت 

واستفادت من القانون.
 وحول قي���ام »بيتك« بإصدار 
صكوك جديدة م���ن فرع ماليزيا، 

كش���ف الفوزان أن البنك سيقوم 
خالل الشهر اجلاري بإصدار صكوك 
جديدة، مشيرا إلى عدم وجود قوانني 
تدعم إصدار الصكوك داخل الكويت 
األمر ال���ذي يدفع البنك إلصدارها 
في اخلارج. وردا على سؤال حول 
تعرض »بيتك« لالنكشاف على عدد 

من الشركات املتعثرة قال الفوزان ان 
بيت التمويل يقوم دائما بالتواصل 
مع عمالئه املتعثرين ملساعدتهم 
في اخلروج من ه���ذا التعثر، وال 
توجد أي مش���كالت بارزة تواجه 
ف���ي الوقت الراه���ن، موضحا أن 
مخصصات »بيت���ك« تعد األكبر 

قال مدير إدارة اخلدم���ات التمويلية في بيت 
التمويل الكويتي »بيتك« طالل إبراهيم الهنيدي، ان 
مبيعات اخلدمات واملنتجات التمويلية التي تقدمها 
اإلدارة، شهدت منوا جيدا خالل النصف األول من 
العام احلالي، مشيرا إلى أن هذا االجناز الذي حتقق 
في ظل ظروف السوق احلالية جاء بفضل القدرة 
على مواصلة إطالق املنتجات واخلدمات املبتكرة 
والضرورية بجودة وأسعار تنافسية، كما انعكس 
هذا النمو في املبيعات على احلصة السوقية جلهة 
احلف���اظ عليها وتنميته���ا.  واضاف املطيري في 
تصريح صحافي: »شهدت مبيعاتنا على مستوى 
جميع اخلدمات مؤشرات منو ايجابية سواء املركبات، 
املواد اإلنشائية، األجهزة الكهربائية وااللكترونية 
أو األثاث والتجهيزات املنزلية، متوقعا أن حتافظ 

هذه اخلدمات على نس���ب منو جيدة خالل العام 
احلالي رغم ظروف السوق الراهنة مما يعكس ثقة 
عمالء بيتك مبستوى جودة املنتجات واخلدمات 

التمويلية على صعيد السوق احمللي«. 
واوضح: »نحرص في »بيت���ك« على التفاعل 
املتواصل مع عمالئنا وتقدير احتياجاتهم التمويلية 
وإيجاد البيئة املناسبة لتقدمي احللول االئتمانية 
املريحة«، مؤكدا أن مكانة »بيتك« التنافسية تدفعه 
إلى االرتقاء دائما بخدمات���ه التمويلية واالنفراد 
بتقدميها بشكل مميز حيث حرص على تنوع وتعدد 
اخليارات أمام العمالء من خ���الل إتاحة الفرصة 
بالتعامل م���ع أكثر من 5 آالف مورد تربطه معهم 
صالت وعالقات جتارية قوي���ة قائمة على الثقة 

والتعاون واملشترك.

الهنيدي:ابتكار منتجات وخدمات جديدة 
رفعت مبيعاتنا وحصتنا السوقية

»مجموعة الوديع« تقترب 
من إزاحة الستار  عن صرح صحي جديد

كش����ف رئيس مجل����س ادارة مجموعة الوديع 
الدولية م.محمد عبداهلل الصايغ عن اقتراب املجموعة 
من ازاحة الستار عن صرح جديد من صروح الرعاية 
الصحية في البالد ميثل قمة التكنولوجيا في التعامل 
العلمي مع الباحثني عن الرشاقة واجلسم السليم 

وفق احدث املعايير العلمية والطبية في العالم.
واوض����ح ان ذل����ك الصرح الصح����ي هو احد 
استثمارات املجموعة في هذا القطاع االستثماري 
الواعد في الكويت والذي تنتظره افاق واسعة خالل 
السنوات العشر املقبلة، مؤكدا ان التميز والتفرد 
وحجم االس����تثمار املالي ستحدد النجاح ملثل هذه 

املشاريع اخلدماتية اجلماهيرية الراقية.
وأرجأ الصايغ االفصاح عن حجم رأسمال املشروع 
الكبير، مش����يرا الى انه في القريب العاجل سيتم 
ازاحة الستار عن تفاصيل املشروع وحجم االستثمار 
في����ه وطبيعة اخلبرات التي متت االس����تعانة بها 

إلدارته مبهنية عالية تتناسب مع مستويات اخلدمة 
املستهدفة من مثل هذه املشاريع والتي ستوازي في 
حجم وطبيعة ما ستقدمه من خدمات ارقى املراكز 

العاملية املتخصصة في هذا املجال.
وأملح الى ان االستثمار في املجال الصحي يأتي 

كأحد روافد االستثمار الرئيسية في املجموعة.
وتطرق الصايغ الى التقلبات التي يعاني منها 
سوق املال في الكويت، موضحا ان سبيل الشركات 
املتعثرة للخروج من ازمتها اخلانقة والتي ظهرت 
بقوة على الساحة االقتصادية في اعقاب ظهور االزمة 
املالية العاملية هو االعتماد على االداء التش����غيلي 
واالبتعاد عن املضاربات واللج����وء الى الكيانات 
الوهمية، مثمنا في الوقت ذاته التصريحات اجلريئة 
التي اطلقها في هذا الشأن وزير التجارة والصناعة 
احمد الهارون حني املح الى ضرورة ذوبان الشركات 

م.محمد الصايغالورقية.

في 4 أكتوبر المقبل

»مجموعة الراية« تنظم 
معرض إفرست العقاري  الدولي 

أعلنت شركة مجموعة 
الراية عن تنظيمها ملعرض 
افرست العقاري الدولي 
الرابع، وذلك خالل شهر 
بالكويت،  املقبل  أكتوبر 
وبالتع��اون مع ش��ركة 
افرست املصرية لتنظيم 

املعارض الدولية.
املناسبة، قال  وبهذه 
املؤمترات  مدي��ر ع��ام 
بش��ركة  واملع��ارض 
مجموعة الراية قيس العلي 
املعرض يأتي ضمن  إن 

اجلهود املبذولة للشركة في ترسيخ العالقات االقتصادية 
املتميزة بني مصر والكويت من جهة وباقي دول العالم من 
جهة أخرى، مما يدل على مدى تش��ابك املصالح املصرية 
� الكويتي��ة التي متي��زت عبر الس��نوات املاضية باملتانة 
والعمق، حيت يتمتع السوق املصري بالسهولة واملرونة في 
التعامالت مما يجعله سوقا متميزا كسوق نشط استثماريا 

على مستوى منطقة الشرق األوسط.
وبنينّ ان س��وق العقار في مصر لم يتأثر كثيرا بعوامل 
األزمة املالية العاملية وذلك نتيجة الرتفاع الطلب على الوحدات 
الس��كنية ولزيادة عدد السكان التي كان العامل األبرز في 
احلفاظ على قيم��ة العقارات في القطاع العقاري املصري 

بعكس األسواق املجاورة.

قيس العلي


