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د.عبداحلميد البعلي

أعلن رئيس جمعية املهندسني الكويتية م.طالل 
القحطاني أن اجلمعية أنهت جميع إجراءات عقد دورة 
جديدة من معرض اإلسكان الذي يعقد للسنة الثالثة 
عش����رة على التوالي والذي تعده وتنظمه الشركة 
املتحدة للتسويق وتنظيم املعارض )UNIEXPO( ضمن 
اتفاق شراكة حققت النجاح على مدى اثنتي عشرة 

دورة منذ انطالق املعرض في أكتوبر 1997.
وأشار القحطاني إلى أنه نظرا لإلقبال الكبير على 
املش����اركة في املعرض من قبل اجلهات والشركات 
واملؤسسات العاملة في مجال اإلسكان في الكويت 
فقد اختارت اللجنة املنظمة للمعرض بقاعة الراية 
بفندق كورت يارد ماريوت إلقامة معرض اإلسكان 
الثالث عشر خاصة بعد تلقي الشركة املنظمة طلبات 
للمشاركة من جهات وشركات عاملية ترغب في دخول 

السوق الكويتي لإلسكان والذي يتمتع بالرواج االقتصادي املتزايد في 
السنوات األخيرة.

وأكد القحطاني أن عقد الدورة الثالثة عشرة ملعرض اإلسكان سيكون 
بشكل جديد وسيتضمن العديد من االنشطة التسويقية والترويجية، 
وق����د مت حتديد موعد املعرض ليكون في الفترة من 13-16 ديس����مبر 

املقبل في قاعة الراية.
وأضاف أن معرض اإلسكان الثالث عشر يهدف إلى عرض اجلديد 
في عالم املواد والتقنيات اإلنشائية وتكنولوجيا األساليب احلديثة في 
التشييد والعمران مع التوعية باملفاهيم الصحيحة للرعاية السكنية 
واألخطاء الشائعة في مجاالت اإلسكان، كذلك يهدف املعرض إلى إبراز 
دور جمعية املهندس����ني الكويتية في قضايا اإلس����كان ودور القطاع 
اخلاص والعنصر الوطني في تقدمي احللول اجلذرية لقضية اإلسكان 
في دولة الكويت، كما يأتي معرض اإلس����كان الثالث عشر ليكون أكبر 
جتمع تشهده الكويت للشركات واملؤسسات العاملة في مجال التشييد 
والبناء والتمويل العقاري واملقاوالت اإلنشائية. مشيرا إلى أن معرض 
اإلسكان قد جنح في التفوق على ما عداه من معارض مماثلة في املنطقة 
وأصبح املعرض حدثا اقتصاديا مهما تترقبه كافة األوساط االقتصادية 

والتجارية وشريحة كبيرة من أبناء املجتمع.
وثمن القحطاني دعم اجلهات احلكومية وتشجيعها ملعرض اإلسكان 
منذ انطالق دورته األولى حيث ش����مل صاحب السمو األمير برعايته 
جميع دورات املعرض مما عزز من مكانة املعرض وساهم بشكل واضح 
وملموس في إجناح املعرض وترس����يخ وجوده على خارطة املعارض 

في الكويت.

وأش����ار إلى أن جمعية املهندس����ني الكويتية ال 
تس����تهدف من وراء تبنيها إقامة سلس����لة معارض 
اإلسكان إلى أي ربح مادي وإمنا ترى أن املعرض ميثل 
دورا من أدوارها خلدمة املجتمع وأهدافه واملساهمة 
في طرح العديد من القضايا اإلسكانية امللحة التي 

تهم املواطنني.
واوضح القحطاني أن معرض اإلس����كان الثالث 
عشر يضم معروضات لشركات متخصصة في املواد 
اإلنشائية من حديد التسليح واألسمنت والطابوق 
واألرضيات وكيماويات املباني واملواد اخلصوصية، 
كذلك معروضات لآلليات واملعدات املس����تخدمة في 
املقاوالت العامة وآليات التكييف املركزي واملشغوالت 
احلديدي����ة وأحواض الس����باحة واألدوات الصحية 

والتمديدات الكهربائية.
ويضم كذلك معرض اإلس����كان الثالث عش����ر معروضات لشركات 
متخصصة في مجال التش����طيب وأعمال الديكور من أملنيوم وجنارة 
وأصب����اغ وإضاءة ومصاعد وأجهزة تكييف واملظالت وأعمال الزجاج 
والديكور الداخلي والتكس����يات اخلارجية. وأش����ار إل����ى أنه من بني 
القطاعات التي تش����ارك في معرض اإلسكان سنويا قطاعات اخلدمات 
اإلسكانية سواء اخلدمات التمويلية والبنكية واخلدمات االستثمارية 
واالستشارات الهندسية واخلدمات العقارية واخلدمات األمنية وإطفاء 
احلريق والصيانة وخدمات التنظيف. وقد شارك في معرض اإلسكان 
في دورته الس����ابقة أكثر من 65 ش����ركة من مختلف قطاعات اإلسكان 
مما أكسب املعرض موقعا بارزا على خارطة املعارض املتخصصة في 
دولة الكويت واملنطقة، بل أصبح أكبر جتمع للش����ركات املتخصصة 
حتت سقف واحد والتي حتظى باستقطاب أكبر عدد من املتخصصني 
سواء من املشاركني أو الزوار حيث بلغ عدد زوار الدورة املاضية أكثر 
من ثالثني ألف زائر. يذكر أن معرض اإلس����كان يحظى سنويا برعاية 
ودعم من عدد من اجلهات احلكومية وكبريات الش����ركات واملؤسسات 
العاملة في مجال اإلسكان وحترض تلك اجلهات والشركات على حجز 
أجنحتها مباشرة عند اإلعالن عن الدورة اجلديدة للمعرض وذلك تأكيدا 
منها على أهمية هذا املعرض ودوره في الترويج والتسويق والتعريف 

بالقضية اإلسكانية.
وقد بدأت بالفعل الش����ركة املتحدة للتسويق وتنظيم املعارض في 
تلقي طلبات االش����تراك وحجز أجنحة املعرض وحددت الش����ركة مع 
جمعية املهندسني الكويتية األولوية في حجز األجنحة لسرعة التعاقد 

وللرعاة الرسميني للمعرض.

ً معرض اإلسكان أصبح حدثاً اقتصادياً مهماً يترقبه املواطنون سنويا

م.طالل القحطاني

جمعية المهندسين تنظم الدورة الـ 13 لمعرض اإلسكان
بالتعاون مع يوني إكسبو من 13 إلى 16 ديسمبر

البعلي لـ »األنباء«: المؤسسات المالية اإلسالمية تواجه ظروفًا تفرض إعادة الهيكلة
عاطف رمضان

أكد أستاذ االقتصاد اإلسالمي 
املستش����ار باللجنة االستشارية 
العليا للعمل على استكمال تطبيق 
أحكام الشريعة اإلسالمية بالديوان 
البعلي  األمي����ري د.عبداحلمي����د 
ل� »األنباء« أن املؤسس����ات املالية 
اإلس����المية تواجه حاليا بظروف 
وقوي تفرض إعادة الهيكلة سواء 
كان ذلك يأتي من التغييرات التي 
حتدث على املستوى الدولي أو على 
املستوى االقليمي أو على مستوى 
الصناعة أو بالنسبة للمؤسسات 
نفس����ها، كما تتج����ه دول العالم 
إل����ى التكتل كاالجتاه إلى الوحدة 
واالندماج بني دول السوق األوربية 
املش����تركة واجت����اه دول أميركا 
الشمالية الثالث )الواليات املتحدة 
األميركية وكندا واملكسيك( إلقامة 
سوق حرة بينها واجتاه دول جنوب 
شرق آسيا )اندونيسيا � ماليزيا 
� بروناي � سنغافورة � الفلبني � 
تايلند( الى االندماج خالل خمس 

عشرة سنة.
وأضاف د.البعلي أن التغيرات 
التكنولوجية تتميز  الق����وي  في 
بالتط����ور الفائ����ق الس����رعة في 
املنتجات واألجهزة واملعدات وما هو 
أهم من نظم املعلومات واالتصاالت 
واحلاسبات اآللية واألنظمة املكتبية 

احلديثة.
وتطرق د.البعلي إلى التغيرات 
في البيئة االجتماعية في نظم القيم 
واالجتاهات ومستوى التعليم قائال: 
كما تأتي قوى التغيير من اخلارج 
قد تأتي من داخل املؤسسات وتتمثل 
في تلك اإلش����ارات واملؤش����رات 
التحذيرية الت����ي تنذر بأن إعادة 
الهيكلة أمر حتمي وضروري قبل 
ارتفاع التكاليف وانخفاض النصيب 

في السوق وضعف األداء.

المناخ التنظيمي

وأش����ار إلى ظهور خصائص 
املناخ التنظيمي السيئ التي تؤثر 
عل����ى فاعلية املؤسس����ات املالية 
كاملركزي����ة ومقاومة التغيير إلى 
جان����ب عدم وض����وح األولويات 
والدخول في مجاالت أعمال ال متلك 
اإلدارة اخلبرة الالزمة في إدارتها 

العملية ما يحقق أهدافها ماال يدخل 
حتت حصر. 

وذكر د.البعل����ي أن معظم ما 
قدمه الفكر اإلس����المي الش����رعي 
لإلنسانية خالل القرن ال� 20 من 
إجن����از هو)املصارف الش����املة( 
واملؤسسات املالية واالستثمارية 
وفق آليات جديدة ما جعل أعظم 
القائمة يعدل قانون  االقتصادات 
البنوك لديه ويستبدل قانون جرام 
ليتش لعام 1999 بقانون جالس 
ستيجال لعام 1933. في الواليات 

املتحدة األميركية.
وجعل أوروبا تفكر في إعادة 
النظر في سياسة سعر الفائدة كآلية 
يقوم عليها النشاط املصرفي ومن 
ثم االقتص����ادي.  ونوه د.البعلي 
إلى أن لكل فكر منطلقاته فالفكر 
الوضعي له منطلقات����ه. والفكر 
الشرعي اإلسالمي له منطلقاته وإن 
تالقيا في بعض النتائج فإن هذه 
احلقيقة يجب أال تغيب. وأوضح 
أن كل ذلك جعل من املؤسس����ات 
املالية اإلسالمية مطلبا شرعيا يعلو 
فوق الشبهات وتسانده االجتهادات 
الفقهية وان تعايش مع املصارف 
واملؤسسات املالية واالستثمارية 
اإلسالمية األخرى ما يستوجب دائما 
التجديد والنظر في إعادة الهيكلة 
ملزيد م����ن التميز ولتالفي حاالت 
التنظيمي واملشكالت  االنخفاض 

األخرى إن وجدت.
وذك����ر أن التش����ريعات خلت 
تقريبا من تنظيم عمليات التكامل 
التعاون بني املؤسسات  بل حتى 
املالية اإلسالمية التي تنظم أعمالها 
وهو مطلب موضوعي عملي ملح 
تفرضه متطلبات مواجهة مشكالت 
الواقع كما أن هذه التشريعات لم 
تتطرق إلى أح����كام االندماج بني 
هذه املؤسسات مبا يجنبها الفشل 

أو اإلخفاق.
وأضاف د.البعلي أنه لم تتضمن 
معظم التشريعات النص على إصدار 
اللوائح الداخلية للمؤسسات وما 
يجب أن تشتمل عليه من أساسيات 
األخالق املهنية اإلسالمية مبا يضمن 
التعبير تعبيرا صحيحا عن حقيقة 
األخالق املهنية في ممارسة األعمال 

املصرفية.

أو السيطرة عليها وضعف الثقة 
بني أعضاء التنظيم وازدياد الصراع 
التنظيمي ونقص الكفاءات اإلدارية 
وانخفاض النصيب في الس����وق 
والتركيز عل����ى التخطيط قصير 
األجل واالفتق����ار إلى روح الوالء 
واالنتماء للمؤسسة املالية وضعف 
أو انع����دام روح االبتكار وس����وء 
استخدام املوارد املتاحة وضعف 

الرقابة املالية والداخلية.
ولفت د.البعلي إلى أنه ينعكس 
كل ذلك سلبا علي كفاءة املؤسسة 
املالية وربحيتها مما قد يهدد بقاءها 

واستمراريتها.
وبني أنه أصبح التعرف على 
مطالب وقوى التغيير اخلارجية 
والداخلي����ة وإدارته����ا لصال����ح 
املؤسس����ات املالية ميثل ضرورة 
حتمية لتحقيق البقاء والقدرة على 
املنافس����ة  والنمو وأكثر من ذلك 
حتقيق التميز واالبتكار واالرتقاء 
مبس����توى األداء على مس����توى 
املؤسس����ة املالية ذاتها واملجتمع 

أيضا.

العولمة واالقتصاد

وفي اإلطار ذاته قال د. البعلي 
نح����ن اآلن ف����ي عال����م تتجاذبه 
أيدلوجيتان ش����هيرتان »العوملة 
األوروبي����ة واألميركية والعاملية 
اإلسالمية« وما أحوجنا أكثر من أي 
وقت مضى إلى إعداد إستراتيجية 
متكاملة األبعاد متناسقة التخطيط 
تستهدف عقل اإلنسان بالفكر السليم 
واملعلومات الصحيحة وتستطيع 
أن حتقق اخلير واخليرية للناس 
أجمعني وتستطيع أن حتقق ايضا 
خير املال وجتنب فتنته ومن ثم 

حتقق اخليرية للناس.
واستطرد متسائال : هل منلك 
املعطيات الفكرية واآلليات العملية 
والق����درات واإلمكانيات الواقعية 
التي متكننا من أن نقدم للناس في 

الفقراء إذا جاعوا أو عروا إال مبا 
يصنع أغنياؤهم« .

وزاد د.البعل����ي: أقول ذلك في 
ظل إقرار زعماء العالم في االحتفال 
الثالثة في األمم املتحدة  باأللفية 
بأن مشكلة الفقر أصبحت »مذلة 

ومهينة«.
وأقول: مذلة للفق����راء مهينة 
السائد، لذلك  للنظام االقتصادي 
ال ندهش حني جند أعتى البنوك 
العاملية الكبرى تنشد »املصرفية 
اإلسالمية« ومتارسها كما جند أكبر 
االقتصادات املعاصرة تعدل قانون 
املصارف لديها مبا يتماش����ى مع 

معطيات املصرفية اإلسالمية. 
ولفت د.البعلي إلى أن عاملية 
اإلسالم تهدي للعوملة إصالحات 
هيكلية تقوم على االلتزام بالقيم 
واملب����ادئ االعتقادية واألخالقية 
ابن  واالقتصادية وفي هذا يقول 
القيم رحمه اهلل: »وقاعدة الشريعة 
التي ال يج����وز هدمها أن املقاصد 
واالعتقادات معتبرة في التصرفات 
والع����ادات كما ه����ي معتبرة في 

التقربات والعبادات«.
وبني د.البعلي أن هذه األمور 
جتعل من هذا النظام االقتصادي 
ومؤسساته ضرورة ملحة لتلبية 
حاجة املجتمعات املعاصرة وحتقيق 

األمن بكل أنواعه.

اإلسالم واالقتصاد

وتهدي عاملية اإلسالم للعوملة 
أيضا النظري����ة املتكاملة للتكافل 
ومؤسساته في الشريعة اإلسالمية 
باعتبارها قائمة على جلب املنافع 
ودفع املضار مبا معناه في التأمني 
التكافلي حيث حتمل تبعة اخلطر 
املؤمن منه )ابتداء وانتهاء( بكل 
وسائل التكافل الواجبة واملندوبة 
ومنوذجها الواجب والفريضة يتمثل 
في الزكاة كضرورة من ضرورات 
املجتمع اإلسالمي ولها من الوسائل 

والعاملني إذا فقهوا أمورا متعددة 
تتمث����ل ف����ي املؤسس����ات املالية 
واملصرفية واالستثمارية اإلسالمية 
وما تش����تمل عليه من مؤسسات 

الهامش����ية والهوي����ة احلضارية 
للشعوب.

وأفاد د. البعل����ي بأن من أهم 
ما تهديه عاملية اإلس����الم للعوملة 

العاملني منوذجا يعول كل الناس 
ويحقق اخلير واخليرية لهم؟

وأجاب قائال: نعم نحن منلك كل 
ذلك ولكن: فرق بني امللك، واستعمال 
هذا امللك فاإلحصائيات والبيانات 
تؤكد أننا منلك: )املعطيات الفكرية 
– واآلليات العملي����ة – والقدرات 
واإلمكاني����ات املادي����ة الواقعية( 
وبهذا وذاك وتلك تستطيع عاملية 
اإلس����الم أن تس����توعب منجزات 
العوملة وحس����ناتها وأن تصوبها 

فيما تخطئ فيه.
وأوضح د.البعلي أن من أهم ما 
تخطئ فيه العوملة ما أثبته تقرير 
برنامج األمم املتحدة للتنمية في 
آخر عام 1999م حيث أثبت مخاطر 
العوملة والتي من أهمها، تهديدات 
السلم واألمن البشريني مبا يشمله 
ذلك م����ن تهديد األمن االقتصادي 
الذي هو هدف النظام االقتصادي في 
اإلسالم ومضاعفة احتماالت خلق 
الدول  التوتر والعنف بني  أجواء 
وإل����ى جانب خطر محو الثقافات 

التأم����ني »التعاون����ي التكافلي«، 
مشيرا إلى أن هذه املؤسسات أعظم 
إجناز حضاري قدمه الفكر الشرعي 
للبشرية في القرن العشرين وحتى 
اآلن، وأن هذه املؤسس����ات تعمل 
وفق منه����ج متكامل في مصادره 
ووسائله ومقاصده، وتنبثق من 
أثبت كفاءته في  نظام اقتصادي 
عمق التاريخ اإلس����المي وكفالته 
لكل الناس، فعلى رأس املائة األولى 
للنظام اإلس����المي وبالتحديد في 
عص����ر اخلليفة الراش����د عمر بن 
عبدالعزي����ز كان����وا يبحثون في 
جنبات الدولة املترامية األطراف في 
الشام وأفريقيا عن فقراء يأخذون 
الصدقة، فال يجدون وفاض املال 
في بيت مال املس����لمني، والفقراء 
هم كما ج����اء في احلديث النبوي 

الصحيح: 
»ولكن املسكني الذي ال يجد غنيا 
يغنيه وال يفط����ن إليه فيتصدق 

عليه«. 
وعن علي ÿ قال: »ولن يجهد 

التعـرف على مطالب وقـوى التغيير وإدارتها لصالح المؤسسـات المالية يمثل ضـرورة لتحقيق البقاء
زعمـاء العالـم أقروا بـأن مشـكلة الفقر أصبحـت  مذلة للفقـراء ومهينة للنظـام االقتصادي السـائد

تحول الدول إلى نظام التكتل يؤكد ضرورة االندماج بين المؤسسات للخروج من األزمة

إعادة هيكلة المؤسسات وتنظيمها
إع���ادة الهيكلة تعني طريقة منهجي���ة علمية حتليلية 
للوصول إلى مؤسس���ة كفؤة قادرة عل���ى تقدمي خدماتها 
بكفاءة وفاعلية وتطوير هياكل تنظيمية واضحة تتس���م 
بالبساطة والشفافية وتوائم مهام املؤسسة وأغراضها مع 
التخصصات املوجودة مع األخذ في االعتبار حجم املوارد 
املالية والبش���رية ومدى القدرة عل���ى تنفيذ املهام بكفاءة 

وفاعلية عاليتني.
فإعادة الهيكلة إحدى اآلليات التي تنتهجها املؤسسات 
املالية في ظروف التميز وظروف »االنخفاض التنظيمي« 

على السواء.
وتأتي عملية إعادة الهيكلة في إطار احملددات التالية:

1 � تعزيز مفهوم الالمركزية.

2 � تبس���يط اإلجراءات وآليات عمل تتس���م بالبساطة 
والشفافية.

3 � ترك هامش حرية ضم���ن ضوابط قانونية وإدارية 
للتنفيذ للمستويات التنفيذية.

4 � تطوير قاعدة بيانات متجددة.
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واملسؤوليات.
6 � التش���ريعات والقوانني املعمول بها والتي قد حتول 

دون سير املهام بسهولة.
7 � إعادة توزيع واس���تغالل املوارد البش���رية املتاحة 
وتوجيهها نحو األعمال املطلوبة وتوفير التدريب املناسب لها. 
وذلك كله بناء على أسس اجلدارة واالستحقاق الوظيفي.


