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أعل����ن املركز املال����ي الكويتي 
عن رعايته مللتقى الكويت املالي 
واملقام حتت رعاية سمو الشيخ 
ناصر احملمد رئيس مجلس الوزراء 
وذلك في يومي 1 و2 نوفمبر املقبل، 
حيث يش����ارك املركز كراع ذهبي 

للملتقى.
ويتناول امللتقى، الذي تنظمه 
مجموع����ة االقتص����اد واألعم����ال 
بالتعاون مع بنك الكويت املركزي 
واحتاد مصارف الكويت ومبشاركة 
نخبة من أكبر الشركات واملؤسسات 
احمللية واإلقليمية، التحديات غير 
املس����بوقة التي تواجه الصناعة 

املصرفية العربية.
كما س����يتضمن امللتقى ورش عمل عن تطبيقات 
التكنولوجيا احلديثة في الصناعة املصرفية وأنظمة 

املدفوعات وإدارة املخاطر.
وفي هذا السياق، قالت مساعد مدير قسم التسويق 

محمد العمر

د.عجيل النشمي وعبد الستار القطان متحدثني خالل املؤمتر الصحافي

أحمد فاعور

أحمد الصفار

العمر: أصول »بيتك« ارتفعت 5% بالغة 11 مليار دينار

النشمي: »المؤتمر الفقهي الثالث« يناقش 
تحديات فرضتها ظروف األزمة

»المستشارون« وكيالً لشهادة المصرفي اإلسالمي بالكويت

»دار الكوثر« تطرح مشاريع بـ 22 مليون دوالر

شدد الرئيس التنفيذي لبيت التمويل الكويتي )بيتك( 
محمد العمر على أن بيتك مقبل على تطورات ايجابية 
ستساهم في حتقيق نتائج نوعية جيدة على أكثر من 
مستوى، خاصة أن البنك حقق زيادة في صافى أرباح 

الربع الثالث بنسبة 5% عن الربع الثاني.
واوضح العمر في لقاء مع قناة سي ان بي سي عربية 
أذاعته أمس ان األصول زادت بنسبة 5% لتصل إلى أكثر 
م���ن 11 مليار دينار مبا يؤك���د جودتها، وزادت الودائع 
بنسبة 11% لتصل إلى 7 مليارات دينار مبا يعكس ثقة 
العمالء، جميعها من عوامل التفاؤل بأن حركة األرباح 
ومعدل النمو يس���يران بشكل صحيح ونحو األفضل، 
كما حتقق جهود التوس���ع قفزات مهمة، فداخليا يحتل 
بيتك دورا رائدا ويعزز مواقعه وحصته السوقية بشكل 
متواصل، وقد حاز خالل الش���هور التسعة املاضية 15 

جائزة من هيئات عاملية وإقليمية مرموقة.
وأشار الى ان بيتك توسع في أسواق مهمة مثل السوق 
الس���عودي الواعد بقدراته املتعددة، والسوق األملاني 
الذي سيكون بوابة ألوروبا، باإلضافة إلى تعزيز عمله 
في أسواق جنوب شرق آسيا والصني والهند من خالل 
بيتك ماليزيا، فإذا كانت املصارف اإلسالمية قد فرضت 
واقعا جديدا على االقتصاد العاملي، فإن بيتك بال ش���ك 

قام بدور رئيسي في ذلك.
 وأضاف »تأتي مؤشرات من جهات دولية عديدة بأن 
االقتصاد العاملي بدأ يتجاوز األس���وأ في خضم األزمة 
التي ضربت األسواق، ونحن نتابع ذلك عن كثب، ونضع 
اخلطط التي تتالءم مع هذه التطورات، بشقيها االيجابي 
والسلبي، نأمل أن نكون خالل الربع الثالث قد متكننا 
من القراءة السليمة ألبعاد األزمة، وإذا كنا حققنا منوا 
في األرباح عن الربع الثاني، وان كانت بنسبة 5% فهذا 
محفز لتحقي���ق املزيد خالل الفترة املقبلة، س���نعتمد 
آليات جديدة تناس���ب التطورات في األس���واق خاصة 

أحمد يوسف
قال رئيس اللجنة التحضيرية 
للمؤمتر الفقهي الثالث للمؤسسات 
املالية اإلسالمية د.عجيل النشمي 
ان اللجنة تستعد إلطالق أعمال 
املؤمتر الفقهي الثالث للمؤسسات 
املالية اإلس����المية خ����الل الثالث 
والرابع من الشهر املقبل، مبشاركة 
موس����عة من مؤسس����ات دولية 

وعاملية إسالمية.
وأضاف خالل املؤمتر الصحافي 
الذي دعت اليه امس شركة شورى 
لالستشارات الشرعية القائمة على 
املؤمتر ان أهمية املؤمتر ترجع إلى 
أهمية املوضوعات التي تطرح فيه، 
وأثرها على مس����يرة املؤسسات 
املالية اإلسالمية، خاصة في ظل 
التي  األزمة االقتصادية اخلانقة 
اجتاحت العالم بأسره، وتأتي هذه 
األزمة � رغم ضراوتها � لترس����خ 
قوة الصناعة املالية اإلس����المية، 
وتبرز دورها الفاعل على مستوى 

االقتصاد العاملي.
وأكد عل����ى ان املؤمتر يناقش 
املس����تجدات الفقهية التي طرأت 
في الصناعة املالية اإلسالمية من 
أجل إيجاد احللول املناس����بة لها 
مبا بتوافق مع أحكام الش����ريعة 
اإلس����المية.  ويهدف املؤمتر إلى 

القائمة  تأصيل بعض املعامالت 
وتقدمي التصورات واحللول لبعض 
املشكالت من الناحية الفقهية من 
خالل االس����تماع إل����ى اجتهادات 
العلم����اء واخلب����راء املش����اركني 
في املؤمتر والتباح����ث في هذه 
االجتهادات وص����وال إلى قرارات 
تتمتع بصفة االجتهاد اجلماعي، 
مما يعطيه����ا زخما وثق����ة أكثر 
من تلك الناجمة عن االجتهادات 

الشخصية.
وعن مح����اور املؤمتر قال انه 
يتناول ثالثة محاور مت اختيارها 
بعناية لتلبي حاجة املؤسس����ات 

املالية اإلس����المية: توزيع أرباح 
الودائع في املصارف اإلسالمية، نقل 
عبء اإلثبات في دعاوى التعدي 
والتفريط في املضاربة والوكالة في 
االستثمار، أحكام إعسار وإفالس 

املؤسسات املالية. 
ويصاحب املؤمتر ورشة عمل 
متهيدية بعن����وان »التعثر املالي 
والتمويل اإلسالمي«، يتحدث فيها 
خبراء قانوني����ون واقتصاديون 
دوليون من أبرزهم د.فرانك فوجل 
األستاذ في كلية احلقوق جامعة 
هارف����رد.  من جانب����ه قال املدير 
العام لشركة شورى لالستشارات 

القطان ان  الشرعية عبد الستار 
العالم شهد حدثا فريدا من نوعه 
متثل في األزم����ة املالية العاملية، 
وهو ما دعا كثي����را من اخلبراء 
املاليني إلى إعادة النظر في النظام 
املالي الذي يسود العالم، واإلطار 
الفكري الذي ينطلق منه، وسيظل 
الناس � خاص����ة اخلبراء املاليني 
واالقتصاديني � يستلهمون العبر 
والدروس م����ن األزمة املالية أمدا 

طويال. 
وأكد عل����ى تأثي����ر تداعيات 
األزم����ة على املؤسس����ات املالية 
اإلس����المية، الفتا الى ان التزامها 
بأحكام الشريعة حماها من كثير 
من التحديات التي باتت تعاني منها 

الشركات واملؤسسات حاليا.
وق����ال ان املؤمتر س����يتناول 
موضوعات منه����ا: أحكام توزيع 
الودائع وأخذ مخصصات  أرباح 
توق����ي املخاط����ر ف����ي املصارف 
اإلس����المية وأثره عل����ى حقوق 
املودعني، مش����روعية وآثار نقل 
عبء اإلثبات في دعاوى التعدي 
والتفري����ط في عق����ود املضاربة 
والوكالة في االس����تثمار، أحكام 
إعسار وإفالس املؤسسات وتعثرها 
في أداء ديونها وآثاره ومخارجه 

الشرعية.

وأك���د العمر على أن النتائج التي حتققها ش���ركات 
بيتك وبنوكه في اخلارج والداخل تس���ير وفق اخلطط 
املوضوعة وتتجه نحو مزيد من النجاح والتوسع سواء 
في أسواقها أو األسواق املجاورة، وهو ما سيوفر لبيتك 
مزيدا من التدفقات الربحية بجانب أن التوسع في حد 
ذاته يخلق فرصا جديدة، فقد بدأ بيتك في الس���عودية 
بشركة عقارية رأسمالها 2.5 مليار ريال، واآلن يستعد 
لالنته���اء من اإلجراءات واملوافق���ات على رخصة بنك 
اس���تثماري في اململكة، مش���يدا في هذا الصدد بجهود 
احلكومة السعودية في تطوير وحتفيز االقتصاد الوطني 
وتشجيع االستثمار واملزايا والتسهيالت، حيث يرى بيتك 
ان السوق السعودي أهم واكبر أسواق املنطقة وأكثرها 

قدرة وتنوعا في مجاالت العمل وفرص االستثمار.
واشار إلى أن رخصة العمل في السوق األملاني ستعد 
نقلة مهمة في مسيرة العمل املصرفي في أوروبا، حيث 
يعتزم بيتك تركيا افتتاح فرعه األول في مدينة مايهام 
خالل الربع األول م���ن العام املقبل، ملقابلة الطلب على 
املنتجات املالية اإلس���المية بأوروب���ا وأملانيا من قبل 
الشركات واملؤسس���ات واحلكومات ومن قبل األفراد، 
مشيرا إلى أن بيتك رتب وشارك في وقت سابق في عملية 
إصدار صكوك إلى أول حكومة غير إسالمية وهي والية 
ساكسوني انهالت األملانية بقيمة 100 مليون يورو، مؤكدا 
قدرته على املس���اعدة في إيجاد حلول ملشاكل التمويل 

باستخدام األدوات واملنتجات املالية وفق الشريعة.
وقال إن بيتك ماليزيا أيضا يتمدد بشكل مدروس في 
محيطه اآلسيوي واملناطق املجاورة حيث افتتح مكتبا 
في استراليا وسنغافورة، ويرتب صفقات في اندونيسيا 
والهند وهونغ كونغ، باإلضافة إلى مشاركته في مشاريع 
كبرى للتطوير العقاري، مثل مشروع »مديني« في ماليزيا 
ومشروع »بنسوال« في الصني حيث تصل تكلفتها إلى 

مليارات الدوالرات.

التي بدأت في التعافي ولو بش���كل محدود، هناك ثقافة 
جديدة أفرزتها األزمة، نتعامل بإدارة حكيمة، وقرارات 

مناسبة لكل وضع«.
وحول بناء املخصصات وكفايتها أشار العمر إلى أن 
األمر يتم وفقا لسياسة ننتهجها متيل إلى تعزيز املركز 
املالي لبيتك ومتكنه من مواجهة إفرازات األزمة وتنسجم 
مع متطلبات بنك الكويت املركزي واملعطيات والواقع 
القائم باإلضافة إلى املعايير املهنية، وأن العوامل السابقة 
جميعها محل التقدير وااللتزام من بيتك، وقال »لدينا 
مخصصات كافية ولدينا أيضا معايير مثل كفاية رأس 
املال وفق بازل 1 وبازل 2 حيث تتراوح النس���بة بني 15 
و18% وهى أعلى من النسبة املطلوبة، مما يعطي قارئ 
امليزانية ثقة بأن الوضع مستقر وقوي، لكننا أكثر حرصا 

في هذا املجال، نهتم كثيرا باألمان والثقة واملهنية«.

أكد في لقاء مع قناة »سي إن بي سي عربية« أن معدالت األرباح والنمو تتجه نحو األفضل

50 مليون دوالر لـ »بيت التمويل الخليجي« 
مقابل بيع 10% من حصته في »كيو إنفست«

قيمة عالية وفرتها حالة االنكماش 
االقتصادي العاملي.

وفي هذا السياق قال الرئيس 
التنفيذي لبيت التمويل اخلليجي 
أحمد فاعور »يفخر بيت التمويل 
اخلليجي بتاريخ عريق من األفكار 
اخلالقة، وقد اس����تطاع من خالل 
شراكته مع مصرف قطر اإلسالمي 
أن يدشن كيوإنفست، وفي الوقت 
الذي يسرنا فيه ان نحتفظ بحصة 
في بنك كيوإنفست، يتطلع بيت 
الى املستقبل  التمويل اخلليجي 
واله����دف ال����ذي وضعناه نصب 
أعيننا لتبوؤ منصب الريادة كبنك 
إسالمي استثماري على املستوى 

العاملي.
كل ذل����ك س����يعزز رأس املال 
الذي حص����ل عليه البنك من هذه 
الصفقة باإلضافة الى التقدم الذي 
أحرزناه حتى اآلن ومن خالل اخلطة 
الت����ي وضعناها إلدارة رأس املال 
لتعزيز املوازن����ة العمومية، كما 
سيساهم في تنفيذ خططنا لتنويع 

االستثمار.

وتأتي هذه اخلطوة لبيت التمويل 
اخلليجي كجزء من إستراتيجيته 
احلالية التي يطبقها البنك وكشف 
عنها مؤخرا في اجتماعات عقدها مع 
املساهمني في كل من مملكة البحرين 
الى تصفية  والكويت والهادف����ة 
األصول غير األساسية، وتعزيز 
املوازن����ة العمومي����ة، إضافة الى 
توفير السيولة الالزمة لالستثمار 
في فرص استثمارية متاحة ذات 

أعلن بي����ت التمويل اخلليجي 
اتفاقي����ة مع مصرف  عن توقيع 
قطر اإلس����المي تتعلق ببيع %10 
م����ن مجم����وع حصته ف����ي بنك 
)كيوإنفس����ت( البالغ����ة 15% الى 
مصرف قطر اإلسالمي، وسيحتفظ 
بي����ت التمويل اخلليجي بحصته 
املتبقية والبالغة 5% من األسهم.

وذكر في بيان صحافي أمس أن 
كيوإنفست يعتبر بنكا استثماريا 
رائدا بدولة قطر في الوقت احلالي، 
وقد تأسس ضمن إطار شراكة بني 
التموي����ل اخلليجي  كل من بيت 
ومصرف قطر اإلسالمي مت اإلعالن 

عنها في العام 2007.
وبذلك يحص����ل بيت التمويل 
اخلليجي على س����يولة تبلغ 50 
مليون دوالر من الصفقة املقترحة، 
إضافة الى مبلغ 150 مليون دوالر 
كرأس����مال جمعه البنك فعليا من 
خالل مبادرة إصدار احلقوق، ومبلغ 
قدره 100 مليون دوالر من مجموعة 
ماكواري بش����كل سندات مرابحة 

قابلة للتحويل.

حصلت شركة املستشارون 
العامليون على احلق احلصري في 
الكويت لتقدمي شهادة املصرفي 
اإلسالمي املعتمد CIB بناء على 
اتفاقية مت توقيعها مع املجلس 
العام للبنوك واملؤسسات املالية 
 CIBAFI اإلسالمية بدولة البحرين
وذلك في إطار حرص الش���ركة 

على تق���دمي كل ما ه���و جديد 
ومتميز.

وتقوم الشركة بعقد برنامج 
املراجعة وتنظيم االختبار املؤهل 
للحصول على الشهادة ملشاركيها 
بناء على املنه���ج الذي اعتمده 
CIBAFI. ويق���وم على برنامج 
مراجعة CIB محاضرون مؤهلون 

املالية  في مج���ال اخلدم���ات 
اإلسالمية وتنفيذ العمليات وفقا 

ألحكام الشريعة اإلسالمية.
وبهذه املناسبة قالت مدير 
قط���اع التدري���ب واملؤمترات 
بالشركة منال محسن إن طرح 
هذه الش���هادة يأتي استجابة 
الحتياجات السوق الكويتي إلى 
شهادة لتأهيل مهنيني يعملون 
بحقل الصيرفة اإلسالمية، مبا 
ميثل نقلة نوعية في مستقبل 
املالي���ة واملصرفية  اخلدمات 
اإلسالمية في السنوات القادمة، 
حيث تعمل على توثيق املعارف 
الت���ي يتمتع بها  وامله���ارات 
العاملون في العديد من البنوك 
واملؤسسات املالية التي تعمل 
وفقا ألحكام الشريعة اإلسالمية، 
حيث تتمتع الكويت بعدد كبير 
منه���ا، باإلضافة إل���ى البنوك 
التي تتحول من  واملؤسسات 

العمل وفقا لنظام االس���تثمار 
إلى اإلسالمي. ومن  التقليدي 
ثم كان تعطش سوق االستثمار 
بالكويت إلى كوادر مؤهلة لتنفيذ 

عملياتها بالكفاءة الالزمة.
واوضحت ان املس���تهدفني 
املرش���حني للحص���ول عل���ى 
الشهادة يشمل قطاعا عريضا 

من املتخصصني، منهم:
املتخصص���ون ف���ي مجال 
البنوك واالستثمار والتمويل 
بالش���ركات الت���ي تعمل وفق 
الشريعة اإلسالمية وتلك التي 
تخط���ط للتحول إل���ى تنفيذ 
عملياتها وفقا ألحكام الشريعة 
ومديرو إدارات املوارد البشرية 
بالشركات واملؤسسات والبنوك 
مم���ن يقع عل���ى عاتقهم مهام 
اختيار وإدارة املوارد البشرية 
الرئيسية والفروع،  باإلدارات 
وفروع هذه اجلهات باخلارج.

أعلن����ت ش����ركة »دار الكوث����ر العقارية« 
احدى ش����ركات »املجموعة اخلليجية للتنمية 
واالستثمار« مش����اركتها في املعرض الدولي 
للعقار السادس بجملة مشاريع عقارية تبلغ 
قيمتها 22 مليون دوالر قي كل من عمان واألردن 

وبريطانيا.
 وقال نائب رئيس مجلس اإلدارة في الشركة 
أحمد الصفار إن دار الكوثر تدخل حاليا في جميع 
املعارض التي تختص باجلانب العقاري سواء 
داخل أو خارج الكويت نظرا ألهمية املشاريع 
العقارية وحتسن أوضاع السوق العقاري في 

الوقت احلالي مقارنة بالفترات السابقة.
 وأش����ار الصفار إلى أن الش����ركة ستقوم 

على عرض مشاريع مميزة في كل من الرياض 
وبريطانيا واألردن واخلفجي تتمثل في أراض 
وشقق سكنية وزراعية، وتابع ستطرح أيضا 
مش����روعا جديدا عبارة ع����ن 100 قطعة أرض 
زراعية في بريطانيا، وهذه األراضي غير مرخصة 

للبناء في الوقت احلالي.
وأشار إلى أن الشركة لديها مشاريع كثيرة 
قيد الدراسة وخاصة في بريطانيا تنوي طرحها 
خالل الفترات املقبلة نظرا لإلقبال الكبير الذي 
تشهده في العقارات من املستثمرين الكويتيني 

واخلليجيني.
ولفت إلى أن الشركة تقوم حاليا على تقدمي 
أغلب مش����اريعها وحتديدا مش����اريع سلطنة 

عمان بأقساط مرنة، في حني أن الشركة تطرح 
مؤخرا أراضي املنطقة الشرقية بنظام املرابحة 

اإلسالمية.
وبني الصفار ان الش����ركة طرحت املرحلة 
الثانية من مشروعها اخلاص باململكة العربية 
السعودية )الرياض( والذي تصل قيمته إلى 

3 ماليني دوالر.
وطرح مشروعات أخرى تصل قيمتها الى 7 

ماليني دوالر تتضمن مشروعات في األردن.
 وأك����د الصفار أن عروض األقس����اط التي 
تطرحها الشركة القت استحسانا كبيرا من قبل 
العمالء، حيث أن هذه العروض حققت نتائج 

ايجابية خالل الربع الثاني من العام.

جمع 150 مليون دوالر كرأسمال من خالل مبادرة إصدار الحقوق

»المركز« راٍع ذهبي لملتقى الكويت المالي
والعالقات العامة في »املركز« مرمي 
الس����ويلم »نتوقع أن يس����تحوذ 
هذا امللتقى على اهتمام القيادات 
التنفيذي����ة والكوادر القيادية في 
املرموقة سواء  معظم املؤسسات 
اإلقليمية أو العاملية، كما تشترك 
فيه عدد من اجله����ات احلكومية 
املؤثرة وعلى رأسها بنك الكويت 
املركزي واحتاد مصارف الكويت، 
إلى جانب احلضور الالفت للقطاع 
اخلاص وذلك نظرا لتوقيته الذي 
يأتي بعد مرور الذكرى السنوية 
األولى الشتعال فتيل األزمة املالية 

في املنطقة«.
وسيقام على هامش املؤمتر معرضا يشارك فيه 
الرعاة الرئيس����يون للملتقى، حي����ث يتواجد فريق 
»املركز« لتوفير املعلومات عن الش����ركة وأنشطتها 
واملنتجات والفرص االستثمارية التي تقدمها واإلجابة 

عن كل االستفسارات.

مرمي السويلم


