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نوع املشروع

تصليح تواير )بنشرجي(
قيمة الدعم املقدم للمشروع

2000 جنيه
العنوان

نفذ هذا املشروع في السودان

بهذا  علي  اهلل  م��ن  لقد 

اخليرية  للهيئة  شاكراً  القرض 

حيث استطعت أن أعمل بطريقة 

حديثة في تزويد هواء وتصليح 

املخيم  في  السيارات  اطارات 

أطراف  على  فيه  نعيش  الذي 

بفضل  واستطعت  املدينة 

اهلل تعالى أن التزم في سداد 

فائض  معي  وأصبح  األقساط 

مالي شهري األمر الذي اثر على 

أسرتي بشكل ايجابي وساهم 

في اسعاد حياتها العامة وشكراً 

لفاعلي اخلير.

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

حجاج بوخضور

جانب من السحوبات واملسابقات داخل الغبقة

جانب من فريق عمل الشركة خالل احتفالهم بالغبقة الرمضانية

خالد الصايغ »من اليمني« خالل حفل التكرمي على هامش الغبقة الرمضانية

8 محاور إلعادة هيكلة الشركة لعودتها إلى األرباح والنمو خالل عام ونصف العام

خسائر طفيفة عن 2008 وعودة السهم للتداول
عقب االنتهاء من ميزانية 2009 المحملة بخسائر ضخمة

بوخضور لـ »األنباء«: »الدولية لإلجارة«
تعيد هيكلة ديونها البالغة 600 مليون دوالر

املسؤولة.
وأش���ار بوخض���ور الى ان 
الشركة تعمل أيضا على االنتهاء 
من ميزانية 2008 والتي تكبدت 
فيها خسائر طفيفة إذا ما قورنت 
مبيزاني���ة 2009 والت���ي تقدر 
خسائرها مببالغ طائلة أضرت 

كثيرا مبصالح املساهمني.
وقال ان الش���ركة في طور 
االنتهاء حاليا من ميزانية 2009 
وحاملا تنتهي سيتم إرسالها الى 
اجلهات املعنية للعمل على عودة 
السهم للتداول مرة اخرى بأسرع 

وقت ممكن.
وأكد بوخضور انه مت تشكيل 
جلان عمل جديدة ملتابعة تنفيذ 
خطة إع���ادة الهيكلة وايضا مت 
تفعي���ل جلان العم���ل القدمية 
ملتابعة مهامها باإلضافة الى املهام 

اجلديدة التي كلفت بها.
ولفت الى ان الشركة أوقفت 
القضاي���ا املطروحة عليها  كل 
التابعة والزميلة  من شركاتها 
والبالغ���ة 14 ش���ركة من أجل 
الوص���ول الى ح���ل ودي لهذه 
النزاعات، كما مت إيقاف املزادات 
على بعض أصول الشركة لصالح 
الشركات املدعية احلاصلة على 

أحكام نهائية ونافذة.
وتوقع أن يشهد نهاية األسبوع 
اجلاري اجتماعا ملجلس اإلدارة في 
حضور ممثلني عن بنك التنمية 
اإلسالمي، ومن املتوقع ان يشهد 
احلصول على املزيد من القرارات 
التي تدعم مس����يرة عمل  املهمة 
الشركة مبا يعود على املساهمني 
باملنفعة ويعيد الشركة مرة اخرى 

الى مسارها الصحيح.

الشركة من جديد وإعداد اللوائح 
والنظ���م اخلاص���ة مبس���يرة 

العمل.
رابعا: احملافظة على األصول 
املدرة واجليدة للشركة والشركات 
التابعة والتخلص من األصول 
املس���مومة والت���ي تلقي أعباء 

عليها.
خامس���ا: تطوير أنش���طة 

الشركة وحتسني أدائها.
سادسا: طرح منتجات مالية 
واستثمارية في إطار الشريعة 
اإلسالمية حتقق نتائج تشغيلية 
لدعم التدفقات النقدية والقدرة 

على اإليفاء بالتزاماتها.
س���ابعا: العمل عل���ى إعادة 
تداول س���هم الشركة في سوق 
الكويت لألوراق املالية املتوقف 
منذ 2008 حتى اآلن بأسرع وقت 

ممكن.
التالعبات  ثامن���ا: كش���ف 
املالية واإلدارية التي تس���ببت 
في خسائر الشركة التي أضرت 
باملساهمني وإحالتها الى اجلهات 

أحمد يوسف
أكد رئيس مجل���س اإلدارة 
والعض���و املنتدب في ش���ركة 
الدولية لإلجارة حجاج بوخضور 
اتفاق مجلس اإلدارة على بناء 
الشركة من جديد والعمل على 
إعادة هيكلة ديونها مبا يحقق 
عودتها الى املسار الصحيح خالل 

عام ونصف العام من اآلن.
وقال بوخضور في تصريح 
خاص ل���� »األنب���اء« ان ديون 
الشركة البالغة نحو 600 مليون 
دوالر جعلتها تقف في مفترق 
طرق، إما التصفية أو خيار إعادة 
الهيكلة والبناء القوي من جديد 
وهو الطريق الذي اختاره مجلس 
اإلدارة بدعم م���ن بنك التنمية 

اإلسالمي بجدة.
وأضاف ان هناك عدة مسارات 
متوازية في إطار برنامج إعادة 
الهيكلة قد اعتمدها مجلس اإلدارة 
وسيقوم بتنفيذها تتمثل فيما 

يلي:
أوال: االتفاق مع الدائنني على 
إعادة هيكلة الديون وفق جدول 
زمني محدد تلتزم به الش���ركة 
ومبا يحقق التوافق بني األطراف 
املتضررة سواء أكانوا دائنني أو 
مساهمني قد أحلق بهم الضرر.

ثانيا: إعادة هيكلة أنش���طة 
الشركة وشركاتها التابعة في إطار 
من عمليات االندماج واالستحواذ 
الى عمليات تخارج وتخصص 
أكثر لعمل هذه الشركات والتأكيد 
على األنش���طة املنتجة واملدرة 
للدخل الستكمال مسيرة عمل 

الشركة.
إدارات  إعادة بناء كل  ثالثا: 

محمود فاروق 
أقامت »فلك���س« ريزورتس للمنتجعات والعقارات غبقة 
رمضانية مميزة مفعمة بأجواء الشهر الكرمي في نادي »فلكس 
فاميلي«. حيث دعت »فلكس« جميع وسائل اإلعالم في الكويت 
لتكرميهم على جهودهم املبذولة في مسيرة النجاح والتقدم، 
وتقديرا منها ألهمية التواصل مع االعالميني وقد رحب رئيس 
مجلس اإلدارة والعضو املنتدب للشركة خالد الصايغ ونائبة 
رئيس مجلس اإلدارة بس���مة النقي باملدعوين مشيرا الى إن 
ش���هر رمضان ميثل فرصة جلمع العائل���ة وزيادة الروابط 
والتواصل بني أفراد املجتمع ككل، حيث حرصت الشركة على 
هذه األمسية ملشاركة روح الشهر املبارك مع شركائنا األوفياء 

في وسائل اإلعالم، .
ومن جهة أخرى فقد قام فريق »فلكس« بإفادة احلاضرين 
عن طريق تقدمي عدد م���ن النصائح حول كيفية اتباع منط 
حياة صح���ي أثناء فترة الصيام واحملافظة على وزن مثالي 
بالقليل من التمارين الرياضية اخلفية والغذاء السليم، كما 
مت إجراء س���حب على كوبونات اشتراك في فلكس كانت من 

نصيب أربعة فائزين. 
vهذا وقد حرصت »فلكس« كجزء من خطة أهدافها املوضوعة 
في سبيل خدمة املجتمع على مش���اركة هذا الشهر الفضيل 
التزاما منها بدورها ووالء لش���ركائها ف���ي النجاح، متمنية 

للجميع رمضان مبارك.

بمشاركة وسائل اإلعالم المحلية وقيادات وفريق عمل الشركة

غبقة »فلكس ريزورتس« كرست األجواء 
الرمضانية بعيدًا عن الهموم االقتصادية 

استحوذت على حصة سوقية قيادية بين الناقالت الكويتية في يوليو

»طيران الجزيرة« أكبر مشغل كويتي إلى 15 وجهة من األكثر طلبًا

»كابيتال ستاندرز«: تراجع حجم ائتمان قطاع 
االستثمار إلى 7.4 مليارات دينار في الربع الثاني

كونا: اظهر تقرير اقتصادي متخصص ان 
حجم ائتمان قطاع االستثمار احمللي شهد تراجعا 
في الرب���ع الثاني من العام احلالي ليصل الى 
7.4 مليارات دينار بعد ان ارتفع حجم قروض 
قطاع االستثمار في السنوات األربع السابقة 

ليصل في نهاية عام 2008 إلى 8.8 مليارات 
دينار.

وقال���ت وكال���ة كابيتال 
للتصني���ف  س���تاندرز 

االئتمان���ي ف���ي تقرير 
خصته لوكالة األنباء 
الكويتي���ة )كون���ا( 
ائتمان  حول حجم 
قطاع االس���تثمار 
خ���الل الس���نوات 
االربع املاضية ان 
معدل منو قروض 
قطاع االس���تثمار 

بل���غ 50% في عامي 
2005 و2006 وبلغت 

30% ف���ي عامي 2006 
و2007.

وتابع ان االزمة املالية 
ال���ى انخفاض  العاملية أدت 

في منو قروض قطاع االس���تثمار 
عام���ي 2008 و2009 مبعدل 11% ليصل الى 
7.6 ملي���ارات دينار متأث���را باألزمة املالية 
العاملية وحتفظ البنوك واملؤسسات املالية 

في منح القروض.
وقال تقرير كابيتال ستاندرز ان قروض قطاع 

االستثمار من البنوك احمللية منا من 1.5 مليار 
دينار في عام 2006 الى 2.6 مليار دينار في عام 
2007 بنسبة منو بلغت 70% في حني ارتفعت 
قروض قطاع االستثمار من شركات استثمار 

اخرى في الفترة املماثلة مبعدل %27.
وأضاف ان قروض القطاع من املؤسسات 
املالية االجنبية ارتفعت بنس���بة 
31% من 2.3 مليار دينار الى 
3.1 ملي���ارات دين���ار في 
عام 2007، مش���يرا الى 
ان اعتم���اد ش���ركات 
الكويتية  االستثمار 
في ذلك العام لتوفير 
من  احتياجاته���ا 
السيولة يتركز على 
املؤسسات األجنبية 
والتي كانت متثل 
قراب���ة 40% م���ن 

مديونيتها.
ان  التقرير  وقال 
معدل اصدار سندات 
من ش���ركات االستثمار 
التقليدية انخفض بشكل 
ملحوظ في الس���نوات االربع 
املاضية بسبب انخفاض املالءة املالية 

لعدد كبير من شركات االستثمار الكويتية.
وأوضح التقرير ان قيمة السندات ل� 46 شركة 
استثمارية بلغت 836 مليون دينار حتى عام 
2008 ف���ي حني تراجعت الى 181 مليون دينار 

في نهاية الربع الثاني من العام احلالي.

كشفت ش���ركة طيران اجلزيرة عن استحواذها 
على حصة سوقية قيادية من بني الناقالت الكويتية 
خالل يوليو املاضي إلى جميع الوجهات التي تشغلها 
»طيران اجلزيرة« من الكوي���ت، عدا الرحالت إلى 
مدينتي الرياض وجدة كونها محدودة بعدد املقاعد 

املسموح بها مقابل الشركات الكويتية األخرى.
 وقالت الشركة في تقرير لها عن أدائها التشغيلي 
خالل يوليو املاضي، والذي اعتمد على إحصائيات 
اإلدارة العامة للطيران املدني، ان »طيران اجلزيرة« 
حافظت على مكانتها القيادية على العديد من الوجهات 
بالرغم من املنافس���ة القوية بني الناقالت الكويتية 
واألخرى في املنطقة خالل موس���م الصيف، حيث 
احتلت »طيران اجلزيرة« مكانة قيادية من حيث عدد 
املس���افرين الذين نقلتهم إلى 15 وجهة هي:  حلب، 
واالسكندرية، وعمان، وأسيوط، والبحرين، وبيروت، 
ودمشق، ودير الزور، والدوحة، ودبي، واسطنبول، 

والهور، ومشهد، وشرم الشيخ.
و أشار التقرير إلى أن »طيران اجلزيرة« نقلت 
16.400 مسافر بني الكويت وبيروت خالل شهر مايو 
املاضي، مستحوذة بذلك على حصة سوقية بلغت 
31% مما يجعلها أكبر ناقل على هذا اخلط، وقد حققت 

الشركة أكبر حصة تشغيلية إلى الوجهات السياحية 
أيضا مثل وجهة ش���رم الشيخ، حيث بلغت حصة 
طيران اجلزيرة الس���وقية 50% وما يعادل إجمالي 

حصص الشركات األخرى على اخلط ذاته.
واوضح التقرير أن الشركة حصدت أكبر نسبة 
سوقية من بني شركات الطيران الكويتية املشغلة 
على خط الكويت-دبي وخط الكويت � البحرين وهما 
األكثر تنافسية في شبكة وجهات الشركة، ومن بني 
سبع ناقالت تشغل رحالت بني الكويت ودبي، بلغت 
احلصة السوقية لطيران اجلزيرة 20%، كما بلغت 
حصتها على الرحالت بني الكويت والبحرين نسبة 
20% أيضا ما يعادل إجمالي احلصص السوقية التي 
استحوذت عليها الناقالت الكويتية األخرى على اخلط 
ذاته، وباإلضافة إلى وجهتي األعمال، دبي والبحرين، 
اس���تحوذت »طيران اجلزيرة« على حصة سوقية 
بلغت 27% عل���ى خط الكويت � عمان، وهي األعلى 

من بني الناقالت املشغلة بني الكويت وعمان.
وأضاف التقرير إلى أن شركة طيران اجلزيرة هي 
أكبر مشغل على خط الكويت � دمشق حيث بلغت 
حصتها السوقية 37% وعلى خط الكويت � األقصر 
الذي بلغت فيه حصة طيران اجلزيرة نسبة %57.


