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»التسليف« اعتمد قرارات تسهيل الحصول على قروض إسكانية بشروط ميسرة 
وأقر ميزانيته لعام 2010/ 2011 بصافي ربح 65 مليون دينار

دراس�ة من�ح مبل�غ 10 آالف 
دينار ل�كل مالك لبي�ت من بيوت 
آالف   5 المناطق  سائر  في  التركيب 
منه�ا منح�ة وال�� 5 الباقية قرض

مخاطبة مجلس الوزراء لتخفيض 
الفائدة الس�نوية المقررة على البنك 
والتي تبلغ 2% وفق�ًا للقرض الممنوح 
م�ن صن�دوق التنمية ل� »التس�ليف«

التسليف واالدخار  وافق بنك 
برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء 
للشؤون االقتصادية ووزير الدولة 
لش���ؤون التنمي���ة ووزير الدولة 
لشؤون االسكان الشيخ احمد الفهد 
على مجموعة من القرارات لتسهيل 
عملي���ة احلصول عل���ى قروض 

اسكانية بشروط ميسرة.
وقال بيان صحافي صادر عن 
املركز االعالمي ملكتب الشيخ احمد 
الفهد أمس ان االجتماع الذي عقد 
اخيرا وافق من ضمن القرارات على 
اس���تثناء »القسائم اخلاصة التي 
كانت بيوتا حكومية في األصل« 
من شرط املساحة املنصوص عليها 
بالئحة االقراض التى تنص على 
أال تقل مساحة األراضي املطلوبة 

عليها عن 375 مترا«.
واضاف ان هذا القرار ياتي في 
اطار التسهيل على املواطنني الذين 
ميلكون أراضي اقل من تلك املساحة، 
موضحا ان االجتماع وافق كذلك على 
االقتراح املقدم من الشيخ احمد الفهد 
مبخاطبة مجلس الوزراء لتخفيض 
الفائدة السنوية املقررة على البنك 
والتي تبلغ 2% وفقا للقرض املمنوح 
من صندوق التنمية لبنك التسليف 

واالدخار.
الى موافقة االجتماع  واش���ار 
على اجراء تعديل بالئحة اإلقراض 
الذي  للس���ماح بإقراض املواطن 
يتصرف أو يبيع عقاره ويس���دد 
مديونية البنك باعادة اقراضه املبلغ 
املس���دد دون خصم أي مبالغ أو 

رفع القسط على ان يكون القسط 
وفق الالئحة 100 دينار او 10 % من 

الراتب األساسي.
وقال البيان ان االجتماع درس 
كيفية تفعيل وتنفيذ قرار مجلس 
ال���وزراء بش���أن تخصيص مبلغ 
10 آالف دين���ار لكل مالك للبيوت 
التركيب( في  اخلرسانية )بيوت 
سائر مناطق الكويت بتقدمي مبلغ 
بقيمة خمس���ة االف دينار منحة 

وخمسة االف دينار قرضا.
واوضح ان الشيخ احمد الفهد 
أعطى خالل االجتماع توجي����هاته 
ال���ى اللج���ان املتخصص���ة وفي 
الى  التظلم����ات  مقدمتها جلن���ة 
االدارة التنفيذية بتزويده باحلاالت 
الفئات  واملشاكل اخلاصة لبعض 

لتتم مناقشتها في االجتماع املقبل 
من اجل ايج���اد افض���ل احللول 

املناسبة.
وذكر البيان ان الش���يخ احمد 
الفه���د اطلع االجتم���اع على آخر 
املستجدات واملناقشات التي متت 
خالل اجتماعه مع اللجنة االسكانية 
مبجلس األمة والتوافقات املبدئية 
التي مت الوص���ول اليها مثل رفع 
سقف البي�����ع والتثمي��ن الى 300 
ألف دينار ورفع سقف قرض املعاقني 

من 5 آالف الى 10 االف دينار.
واضاف ان مجلس ادارة البنك 
اعتمد في نهاية اجتماعه ميزانية 
ع���ام 2011/2010 والتي أظهرت ان 
صافي الربح املتوقع أكثر من 65 

مليون دينار

نادت الناشطة السياسية ش���يخة الغامن بجعل الكويت 
مدينة أكثر انفتاحا على العالم، خاصة انها متتلك العديد من 
اإلمكانات س���واء البشرية او املادية التي متكنها من ذلك بل 
ء اجلاذبة.واضافت الغامن اننا في  وتضعها في طليع���ة الدو
ه لنا  ي ارتضا ء الذ الكويت نتبنى منهج الوس���طية واالعتدا
ن تشدد او تسيب فخير األمور  ديننا االس���امي احلنيف دو
الوسط معتبرة انه ميكننا االنفتاي على العالم وفقا لضوابط 
ن وايضا كي نتمكن من اللحاق  معينة حتى تسير السفينة بأما
ي كنا في مقدمته في الس���ابق ولألس���ف سبقتنا  بالركب الذ
ن التأكيد على  ء كثيرة كنا قبلها مبراحل.واش���ارت الى ا دو

ن احلرية  حري���ة االعتقاد يعد عاما هاما للجذب، الفتة الى ا
مكفولة للجميع على حد س���واء مما يساعد كثيرا في عملية 
االنفتاي والنهوض واملضي قدما نحو التنمية واالس���تثمار 

بكل ما تعنيه الكلمة.
ورحبت الغامن بالفكرة التي اقترحتها الكويت وحث عليها 
ن العراقي اياد الس����امرائي احلكومة العراقية  رئي����س البرملا
ى العراق  ملعاجلة مس����ألة التعويضات املستحقة للكويت لد
ه التعويضات  عبر صندوق اإلعمار العراقي وذلك بتحويل هذ
ء  الى اس����تثمارات كويتية ضمن خطة اإلعمار سواء في مجا
الزراعة او الصناعة بدال من اخذ تلك التعويضات نقدا، مؤكدا 

ن هذا الطري طري عقاني يصب في مصلحة الكويت وينهض  ا
ي  ه نهر ن تتم االستفادة ايضا من ميا باستثماراتها، متمنية ا
ن يصب اجلزء الفائض  ن ا ن في األمكا دجلة والفرات، وذلك اذا كا
ه في األراضي الكويتية.وزادت الغامن اننا منتلك في  ه امليا من هذ
الكويت كنزا ال يقل اهمية عن النفط يسمى باجلزر الكويتية 
ء والتي  ذات املوقع املتميز والطراز الفريد التي تأخذ بالعقو
ء السياحية بل في  ن تضع الكويت على قائمة الدو من املؤكد ا
ن هناك وزارة للسياحة  ن تكو طليعتها الفتة الى انه وقتها البد ا
ى ومتابعة كل  ه اجلزر واألماكن السياحية االخر للنهوض بهذ
ي  أ الذ املستجدات التي من شأنها هعاء القطاع السياحي الها

ء عن القطاع النفطي. ء من األحوا ي حا لن يقل بأ
ن مدينة دبي ليس���ت عنا ببعيد  ء ا وختمت الغامن بالقو
ه املدينة من بني اكبر املراكز املالية والتجارية  حيث تصنف هذ
ه اإلمكانات،  ن الكويت ليس���ت اقل من هذ بالعالم، موضحة ا
حيث اننا منلك األماكن السياحي�����ة اجلذابة مبرافقها املتميزة 
الت������ي لو ُفعلت ألصبحت من أكثر األماكن جذبا للس���ياي، 
ى،  ن االعتماد على دخل واحد وهو النفط مشكلة كبر معتبرة ا
ء  ي العاملة والعقو الفتة الى امتاكنا االمكانيات املالية واأليد
البشرية الواعية التي متلك العديد من اخلبرات واملهارات التي 

تستطيع وضع الكويت في املقدمة كما كانت دائما.

الس�م��اح بإق�راض المواط�ن 
ال�ذي يتصرف أو يبيع عقاره ويس�دد 
المبلغ  إقراضه  بإعادة  للبنك  مديونيته 
المس�دد دون خصم أو رفع القس�ط

التي  الخاص�ة  القس�ائم  اس�تثناء 
كان�ت بيوت�ًا حكومي�ة ف�ي األصل من 
عليها  المنص�وص  المس�احة  ش�روط 
بالئحة اإلقراض والبالغة 375 مترًا مربعًا

الفهد ترأس اجتماعاً لمجلس إدارة البنك وأطلع البنك على التوافق مع مجلس األمة على رفع سقف البيع والتثمين إلى 300 ألف دينار وقرض المعاقين إلى 10 آالف دينار

الشيخ أحمد الفهد مترئسا اجتماع مجلس إدارة بنك التسليف واالدخار

شيخة الغامن

الغانم: الكويت تتبنى الوسطية واالعتدال.. وحان وقت االنفتاح الذي تأخر كثيرًا


