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.. ويشارك بجناح ترويجي
في »األڤنيوز«

كش����فت ادارة اخلدم����ات 
التمويلية ف����ي بيت التمويل 
الكويتي )بيتك( عن مشاركتها 
بجن����اح خ����اص ومتميز في 
الفترة  مجمع األڤنيوز خالل 
من 23 الى 29 اجلاري بهدف 
الترويج خلدمات ومنتجات 
االدارة والتعريف بشكل عام 
بخدمات ومنتج����ات »بيتك« 
والرد على استفسارات العمالء 
وتلق����ي املقترحات باالضافة 
الى االحتفال مع رواد املجمع 

بالقرقيعان.
وفي هذا اخلصوص، قال 

مدير إدارة اخلدم����ات التمويلية في »بيتك« طالل ابراهيم الهنيدي 
إن التواجد باألڤنيوز سيس����تمر أس����بوعا ويندرج ضمن اجلهود 
الترويجية التي تبذلها اإلدارة لتقدمي صورة واضحة ومباشرة عن 
خدماتها ومنتجاتها ألكبر ش����ريحة ممكنة من اجلمهور باالضافة 
الى املس����اهمة في التعريف بخدمات ومنتجات »بيتك« بشكل عام 
واالستفادة من فرصة اللقاء املباشر مع اجلمهور للتعرف على آرائهم 
ومقترحاتهم بشأن تطوير اخلدمة وتقدمي املزيد من املنتجات التي 
تناسب احتياجاتهم املختلفة، مشيرا إلى أن جميع اآلراء واملقترحات 
س����يتم تدوينها وبحثها وتطبيق املمكن منها مبا يتوافق مع منهج 
عمل بيتك والضوابط واملعايير املهنية. واضاف أن موظفي »بيتك« 
سيقدمون عرضا مفصال ملجموعة متميزة من اخلدمات مثل البرامج 
التمويلية ملنتجات املواد واالعمال اإلنش����ائية والقوارب واألجهزة 
الكهربائي����ة وااللكترونية باإلضافة إلى مرابح����ة األثاث وخدمات 
السيارات اجلديدة واملستعملة، مع عرض األسس والثوابت الشرعية 
التي ينطلق منها عمل »بيتك« والتي ميزت مس����يرته على مدى 30 
عاما اتسمت بااللتزام الشرعي وتطوير سلة متنوعة من اخلدمات 

واملنتجات جعلت العميل يجد كل ما يحتاجه في »بيتك«.

»بيتك« لألبحاث: 30 مليار دوالر القيمة المتوقعة
إلصدارات الصكوك اإلسالمية عالميًا في 2010

أشار تقرير 
أعدته شركة 
 » بيت����ك «
ث  بح����ا لأل
العاملية  الى أن س����وق الصكوك 
حقق إنتعاش����ا ملحوظا متجاوزا 
العاملية، حيث  املالية  آثار األزمة 
بدا ه����ذا التعافي ف����ي منو قيمة 
اإلص����دارات اإلجمالية للصكوك 
خ����الل 2009 والنصف األول من 
العام احلالي، متوقعا أن يحافظ 
انتعاشته  س����وق الصكوك على 
خالل 2010 والسنوات املقبلة في 
ظل عوامل دف����ع ايجابية أبرزها: 
برامج التحفيز واإلنفاق احلكومية 
الضخمة، واملب����ادرات احلكومية 
إلى تعزي����ز وتطوير  الس����اعية 
ازدي���اد  الصك����وك، فضال ع����ن 
شعبية املنتجات املتوافق���ة م���ع 

الشريع���ة اإلسالمي���ة.
 وتوق����ع التقري����ر أن تص����ل 
العاملية خالل  إصدارات الصكوك 
العام 2010 إلى نحو 30 مليار دوالر، 
ف����ي ظل االنتع����اش احلاصل في 
النشاط االقتصادي العاملي وزيادة 
الصناديق السيادية والشركات، 
وإحياء مشاريع القطاع اخلاص.

 وبحس����ب التقرير، فان قيمة 
سوق الصكوك تزايدت لتصل إلى 
نحو 100 مليار دوالر حتى 2009، 
إلى أن قيمة اإلصدارات  مش����يرا 
اإلجمالية لهذا الس����وق ش����هدت 
زيادة ملحوظة خالل النصف األول 
من 2010 لتصل 16.5 مليار دوالر 
بنس����بة منو وصلت إلى %16.3، 
السيادية  حيث لعبت الصناديق 
الدور األبرز في  السيادية  وشبه 
إنعاش س����وق الصك����وك بعد أن 
بلغت نسبتها 79.7%من متويالت 
الفترة املذكورة، فيما مازالت ماليزيا 
تسيطر على النسب األكبر من سوق 

الصكوك العاملي.
وأشار التقرير الى أن احلكومات 
في دول مجلس التعاون اخلليجي 
رصدت مبالغ كبيرة لإلنفاق على 
مش����اريع التنمي����ة خ����الل 2010 
والس����نوات القليلة املقبلة، األمر 

حواف����ز اقتصادي����ة عل����ى املدى 
القصير ووضع األس����س الالزمة 
للنمو االقتصادي في املس����تقبل 
الدولة  ف����ي ميزاني����ة  وخصص 
لعام 2010 مبلغ 570 مليون دوالر 
لوزارة األش����غال لتطوير البنية 
التحتية التي تعهدت أيضا بتنفيذ 
مشاريع بقيمة 343 مليون دوالر 
الدولة األخرى،  نيابة عن أجهزة 
الكويت خصصت احلكومة  وفي 
مبلغ 5 ملي����ارات دينار لتحفيز 
االقتصاد وتطوير البنية التحتية 
في الس����نوات القليلة املقبلة. في 
ضوء ذلك، الحظ التقرير أن عوامل 
زيادة الطلب على الصكوك تشمل 
ما يلي: تفضيل املنتجات املتوافقة 
مع الش����ريعة اإلسالمية من قبل 
املستثمرين التقليديني واإلسالميني 
خاص����ة بعد أزمة الرهن العقاري 
الس����يولة الضخمة لألس����واق   �
الناش����ئة )املدخرات الفائضة في 
آسيا واحتياطيات ضخمة وعائدات 
النفط ف����ي دول مجلس التعاون 
اخلليج����ي بحثا ع����ن املنتجات 
االستثمارية املتوافقة مع الشريعة 
اإلسالمية( � التنويع االقتصادي 
لدول مجل����س التعاون اخلليجي 
بعيدا عن استثمارات النفط والغاز � 
ازدياد مستوى إدراك دور الصكوك 
كأداة � مبادرات احلكومات الرامية 
إل����ى تطوير وتعزي����ز الصكوك 

واالستثمارات.
وتوق����ع التقري����ر أن يحافظ 
س����وق الصكوك على قوته نظرا 
الزدياد شعبية املنتجات املتوافقة 
مع الش����ريعة اإلس����المية، ودعم 
احلكوم����ات للتمويل اإلس����المي 
واالستثمارات الضخمة ومتطلبات 
التمويل في دول مجلس التعاون 
اخلليجي ومنطقة آس����يا، ورغبة 
اجله����ات املص����درة الس����تقطاب 
املستثمرين بلدان الشرق األوسط 
وآسيا املسلمة، كما أنه نظرا لقوة 
الصكوك، يعمل السوق على جذب 
اهتمام عدد متزايد من الشركات 
املصدرة في البلدان اإلسالمية وغير 

اإلسالمية على حد سواء.

الطلب على الصكوك  الذي يعزز 
اإلسالمية.

 فقد نوه تقرير شركة »بيتك« 
لألبحاث الى أن قيمة سوق الصكوك 
تزايدت خالل الس����نوات األخيرة 
لتصل مبرور الوقت إلى ما يقرب 
من 100 مليار دوالر، وساهمت مبا 
نس����بته 12% من مجموع األصول 
املالية اإلسالمية العاملية في عام 
2009، مش����يرا الى انه مع تعافي 
سوق الصكوك من آثار األزمة املالية 
العاملية، تتواصل فرص حتقيق 
هذا القط����اع لنجاحات أخرى في 
املستقبل، حيث ازدادت إصدارات 
الصكوك العاملية في العام 2009 
مبا نس����بته 58.8% سنويا مببلغ 
24.65 مليار دوالر مقارنة مببلغ 

15.46 مليارا في عام 2008.
وفي النصف األول من عام 2010، 
بلغ إجمالي عدد الصكوك التي مت 
إصدارها عامليا ما قيمته 16.5 مليار 
دوالر، مشكال زيادة بنسبة %16.3 
قيمتها 7.6 ملي����ارات دوالر على 
أساس س����نوي في النصف األول 

من عام 2009.
 وبلغت نسبة إصدار الصكوك 
العاملية 114% على أساس سنوي 
إلى 4.7 ملي����ارات دوالر،  لتصل 
في حني ازداد إصدار الربع األول 

واململكة املتحدة وروسيا.
- م����ن املتوق����ع أن تس����اعد 
إصدارات الصكوك الس����يادية في 
النصف األول من ع����ام 2010 في 
إنعاش سوق الصكوك العاملي من 
حيث توفير األس����عار املرجعية 
الالزمة للقط����اع اخلاص ملعرفة 
اجتاهات املستثمرين في عام 2010. 
وعلى صعيد دول مجلس التعاون 
اخلليجي، لفت التقرير الى ان زيادة 
االنفاق احلكومي في هذه الدول على 
مشاريع التنمية من شأنه أن يعزز 
وضع الصك����وك، فقد تخصيص 
اململكة العربية الس����عودية مبلغ 
70 مليار دوالر  تقريبا ملش����اريع 
التنمية لعام 2010، وذلك بزيادة 
س����نوية قدره����ا 16%، وفي قطر، 
تعتزم احلكومة والشركات الوطنية 
اململوكة للدولة إنفاق ما يقدر ب� 
100 مليار دوالر على السنوات ال� 4 
املقبلة على مشاريع تشمل الطرق، 
ومعاجلة مياه الصرف الصحي، 
وتنقية املياه، واملوانئ، واملطارات، 
كما تستثمر دولة اإلمارات العربية 
املتحدة في مجال الطاقة النووية 
والسكك احلديدية إلنعاش النمو 
االقتصادي بني عامي 2010 و2011، 
وتستثمر البحرين بشكل كبير في 
البنية التحتية كوس����يلة لتوفير 

من 2010 س����نويا بنسبة %112.0 
ليصل إلى 11.8 مليار دوالر مدفوعا 
باالنتعاش االقتصادي لألسواق 
الناشئة وبرامج التحفيز احلكومية 
الضخم����ة واإلنفاق عل����ى البنية 
التحتية، وعلى هذا النحو، بلغت 
نسبة الصناديق السيادية وشبة 
السيادية 79.7% من متويل النصف 
األول من عام 2010، كما تراجع قطاع 
الطاقة واملرافق بنسبة 11.5% من 
مجموع إصدارات الصكوك بينما 

ثبت قطاع اخلدم����ات املالية عند 
3.4%، بسبب استمرار اإلنفاق على 
البنية األساس����ية وأنشطة جمع 
األموال من جانب املؤسسات املالية 

في جميع أنحاء العالم.
 ووفق تصنيف البلدان، اوضح 
التقرير أن ماليزيا تس����يطر على 
س����وق الصك����وك العاملية، حيث 
ساهمت مبا نس����بته 60.5% من 
إجمالي قيم����ة الصكوك الصادرة 
في النص����ف األول من عام 2010، 

وتراجعت كل من اململكة العربية 
الس����عودية وأندونيسيا بنسبة 
14.1%، ومن ثم وحسب نوع العملة، 
س����يطر الرينجيت املاليزي على 
صفقات الصكوك بنسبة %53.4، 
يليها صفقات الدوالر بنسبة %10.3، 
ثم الريال القطري بنسبة %8.3. 

وتوق����ع التقري����ر أن تص����ل 
إصدارات الصكوك العاملية للعام 
2010 إلى 30 مليار دوالر، مشيرا 
الى أن هذه االصدارات تتميز مبا 

يلي: اعتماد سوق الصكوك لعام 
2010 عل����ى االنتع����اش احلاصل 
في النش����اط االقتصادي العاملي، 
وتس����جيل انخفاض في أس����عار 
الفائدة، ومواصلة متويل الصناديق 
السيادية لدعم النمو االقتصادي 
فضال عن إحياء مشاريع القطاع 

اخلاص.
السيادية  - زيادة الصناديق 
والشركات في عام 2010، لتشمل 
ألول مرة اليابان وتايلند وتركيا 

»بيتك« ينظّم حفل »قرقيعان« لألطفال في »ديسكفري مول«
أعلن بيت التمويل الكويتي 
)بيت���ك( ع���ن تنظيم حفل 
لألطفال في ديسكفري مول 
جرى خالله توزيع قرقيعان 
»بيت���ك« على أول ألف طفل 
زائر للمجمع، وذلك مبادرة 
من »بيتك« واحتفاال وترحيبا 
بانطالقة املوروث الش���عبي 
»القرقيعان« الذي يبقى دائما 
عادة محبوبة يتذكرها األطفال 
وينتظرونها كل عام، حيث 
جنحت أنشطة احلفل في رسم 
البسمة على وجوه األطفال 
من خالل أج���واء رمضانية 
مفعمة باملشاعر ومصحوبة 
باألهازيج واألناشيد التراثية 
وس���ط ترحي���ب واهتمام 
كبيري���ن من قب���ل موظفي 
»بيتك« الذين شاركوا األطفال 

فرحتهم، معبرين عن مدى 
اعتزازه���م أيضا بضيوفهم 

وبهذه املناسبة السعيدة.
 ويعتب���ر احلف���ل أول 
انطالقة في سلسلة حفالت 

أماكن  س���يتم تنظيمها في 
عديدة منها محالت األلعاب 
املشهورة »بروي« على مدار 
يومني، وكذلك في عدد آخر 
من املجمعات املشهورة في 

مناطق الكويت املختلفة.
وقال »بيت���ك« في بيان 
صحافي ان مناسبة القرقيعان 
تعبر عن تراث شعبي أصيل 

يرتبط بشهر رمضان.

طالل الهنيدي

تقـرير

جانب من احلفل وتوزيع القرقيعان

إصدار الصكوك العالمية حسب البلد

اندونيسيا
%35.8

بروني %1.0

السعودية
%35.8

غامبيا
%0.2

البحرين
%5.4

قطر %21.2

سبور %0.6

إصدار الصكوك العالمية حسب القطاع 
)النصف األول 2010(

البناء %0.5
البترول والغاز %0.1

االتصاالت %0.0

الزراعة %0.1

اخلدمات املالية %3.4
النقل %1.4

العقارات %3.3
الطاقة واملرافق

%11.5

الصناديق السيادية %79.7

إصدار الصكوك العالمية فصليا )2009(
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نوع املشروع

بقالــــــــــــــة
قيمة الدعم املقدم للمشروع

500 جنيه
العنوان

نفذ هذا املشروع في السودان

احتياجات  املشروع  يوفر 

األسر احمليطة باألرملة من األطعمة  

) كسرة – طعمية ( باإلضافة إلى 

دكاكني  مدت  حيث  البقالة  مواد 

ساعد  مما  بالطعمية  األح��ي��اء 

للطالب  اإلفطار  وجبة  توفير  في 

وسكان احلي . 

أما احتياجات األسرة اليومية 

من مأكل ومشرب فاملشروع كان 

سببا في توفيرها إلى جانب توفير 

من  الضرورية  اخلدمات  نفقات 

كهرباء ومياه . 

صاحبته  املشروع  أعان  كما 

املدرسية  النفقات  س��داد  على 

لألبناء مما ساعد على استقرارهم 

الدراسي . 

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


