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عند AA2 على المدى الطويل وعند P1 للقصير ومشيدة بأدائه ومنتجاته المتنوعة

»رام« الماليزية للتصنيف تثّبت تقييمها لـ »بيتك ـ ماليزيا«
املاليزية  أعادت وكالة رام 
للتصنيف »رام« RAM التأكيد 
على التصنيف املمنوح لبيت 
التمويل الكويتيـ  املاليزي بيتك 
ـ ماليزيا على املدى الطويل عند 
AA2 والقصير عند P1 مشيدة 
بـــأداء البنك وقوة تصنيفاته 
ومنتجاته املتنوعة ورأس ماله 

القوي.
وذكرت الوكالة في تقريرها 
عن »بيتك ـ ماليزيا« ان البنك 
لديه القدرة على مقابلة التزاماته 
املالية املستقبلية ويستطيع 
حتمل التقلبات االقتصادية على 

املدى الطويل.
وحسب تصنيفات »رام« فان 
 P1 املؤسسات املالية املصنفة

تواجده وخدماته في السوق 
املاليزي.

وأكـــد الغامن أنـــه في ظل 
خضـــوع »بيتـــك ـ ماليزيا« 
للبنك املركزي املاليزي والتزامه 
الرقابة واالشراف  بتعليمات 
هناك باإلضافة إلى املســـاندة 
التي يلقاها من بيت التمويل 
الكــويتـــي ســـواء من حيث 
تقدمي اخلــبرات والتعــــاون 
في بعض املشاريع املشتـــركة، 
فإن الفترة املقبلة ستشـــهــد 
تطـــورات ايجابيـــة جديدة 
في مجال االنشـــطة ونوعية 
اخلدمات والتوسع في السوق 
املاليزي واالسواق االقليمية 

املجاورة.

البنك حيث  في ماليزيا تقيم 
اعادت وكالة املؤسسة املاليزية 
للتصنيف MARC، التأكيد على 
التصنيف املمنوح لـ »بيتك ـ 
الطويل  املديني  ماليزيا« على 
والقصير عند AA+ مشـــيدة 

بأداء البنك.
ـ ماليزيا«  يذكر ان »بيتك 
قد حصل على رخصة إلدارة 
االصول ممنوحة من قبل هيئة 
سوق املال املاليزية كما افتتح 
مكتبا في استراليا ضمن جهوده 
الدول  لالنتشار في مجموعة 
احمليطة مباليزيـــا باإلضافة 
الى املســـاهمة في عـــدد من 
املشاريع االستثمارية الكبرى 
في الصني واندونيسيا وتعزيز 

نفى دفاع شركة »زين« أمس أمام احملكمة وجود قرار من مجلس إدارة 
الشركة باملوافقة على إجراء الفحص النافي للجهالة على حسابات الشركة 

بينما قدم دفاع املدعي مذكرة بدفاعه رد فيها على دفاع الشركة.
وقد أجلت احملكمة نظر الدعوى جللسة 12/7 لتبادل االطالع وتقدمي 

مذكرات ختامية. 
كان مواطن كويتي )مساهم في شـــركة االتصاالت املتنقلة( قد قدم 
دعوى من خالل محاميه )مكتب الرفاعي واحلجرف والعتيقي( مختصما 
فيها شركة االتصاالت املتنقلة »زين« ووكيل وزارة التجارة والصناعة 
بصفته على خلفية مشـــروع بيع ما نسبته 46% من شركة االتصاالت 
املتنقلة »زين« لشـــركات هندية وماليزية مع السماح للشركات املقرر 
تقدمها لشـــراء هذه األسهم باالطالع على جميع أوراق وسجالت ودفاتر 
وعقود وبيانات شركة االتصاالت املتنقلة »زين« السرية منها واملعلنة. 
وأعلن مكتب الرفاعي واحلجرف والعتيقي في بيان صحافي أنه بناء على 
تكليف من أحد املساهمني بالشركة تقدم املكتب أمس )األحد( بدعوى ضد 
الشـــركة املذكورة بطلب احلكم بصفة مستعجلة مبنع الشركة من فتح 

دفاترها وأوراقها وبياناتها أمام املستثمر األجنبي )شركة ڤاڤاسي( وذلك 
على ســـند من عدم قانونية إجراء ما يســـمى بالفحص النافي للجهالة. 
وقال إن الدخول على موقع »زين« دون احلصول على إذن الشـــركة أو 
عمومية املســـاهمني من قبل إحدى الشركات )مجموعة اخلرافي( يعتبر 

منافيا للقانون. 
وأوضـــح البيان أن املكتب قـــد تقدم، بالنيابة عـــن موكله، بدعوى 
موضوعية بطلب بطالن قرارات الشركة ذات العالقة مبوضوع الفحص 
النافي للجهالة. وقد مت حتديد جلسة 16 اجلاري لنظر الدعوى املستعجلة 
وجلســـة 15 اجلاري لنظر الدعوى املوضوعية. كما أوضح بيان مكتب 
احملاماة أن هناك مخالفات قانونية جســـيمة فـــي موضوع صفقة بيع 
46% من أسهم شـــركة »زين« ملســـتثمر أجنبي يتصل بعضها بقانون 
االستثمار األجنبي والبعض اآلخر بقانون الشركات التجارية مت كشفها 
في صحيفة الدعوى. كما أن املكتب قام بدراســـة وافية وموسعة لكل ما 
يتصل بالصفقة، وخلص إلى أن هناك شـــبهات جنائية جدية قد تكون 

محال لبالغات يتم تقدميها الحقا إلى النائب العام.

شهادة مهمة للبنك الذي حقق 
خالل 5 ســـنوات من انشائه 
جناحات كبيرة على مختلف 
االصعدة، وهـــي ثاني وكالة 

على املدى القصير تتمتع بقدرة 
الوفاء بااللتزامات  قوية على 
املالية على املدى القصير حيث 
يعد P1 أعلى تصنيف متنحه 

»رام« على املدى القصير.
وأشـــارت »رام« الـــى قوة 
أصول البنك وقوة رأس املال 
إلـــى عوامل أخرى  باإلضافة 
مثل تنوع االنشطة واإليرادات 
باعتبارها أمورا ايجابيا تعزز 
موقعه في ســـوق الصيرفة 

اإلسالمية.
إدارة  وقال رئيس مجلس 
بيتك ـ ماليزيا شـــاهني حمد 
الغامن ان هذا التقييم من الوكالة 
التي تعد ضمن اكبر وكالتني 
للتصنيف على مستوى ماليزيا 

شاهني الغامن

شعار زين

دفاع »زين« ينفي أمام المحكمة وجود موافقة 
من مجلس اإلدارة على إجراء الفحص النافي للجهالة 

229 مليون دينار إجمالي المخصصات حتى الربع الثالث

الشطي: »التجاري« سيحقق أرباحًا نهاية 2010

العام سيكون البنك التجاري محصنا مبخصصات 
كافية للتعامل مع أي مستجدات تتعلق بتداعيات 

األزمة املالية العاملية.
وتابع الشطي قائال »مازالت لدينا قناعة كاملة 
أن كال مـــن احلكومة وبنك الكويت املركزي قد 
اتخذا اإلجراءات الصحيحة نحو دعم االقتصاد 
الوطني، إال أن حالة عدم اليقني مازالت تخيم 
على املتعاملني بالشـــأن املالي واملصرفي. مع 
ذلك فإن »التجاري« يعمل عن كثب مع عمالئه 
من الشركات لضمان مواصلة أعمالهم في مثل 
هذه الظروف الصعبة التي متر بها األسواق«. 
ولفت الشطي الى أن »التجاري« مازال يحتفظ 
بثاني أعلى التصنيفات االئتمانية بني البنوك 
الكويتيـــة وذلك بناء علـــى تقارير التصنيف 
الصادرة مـــن »كابيتال إنتليجنس« و»فيتش 

ريتغز« و»موديز« و»ستاندرد آند بورز«.

شعار البنك التجاري

توقع رئيس مجلس اإلدارة في البنك التجاري 
عبداملجيد الشـــطي أن يبدأ البنك في حتقيق 
أرباح في نهاية العـــام املقبل، مضيفا: »نقوم 

ببناء املستقبل في الوقت احلالي«.
وأضاف الشـــطي، في حديثه لقناة العربية 
»سنستمر في جتنيب املخصصات مع نهاية العام 
احلالي، ألن الظروف ما زالت غير معلومة ومن 

األفضل أن نكون متحوطني ومتحفظني«.
وقال الشطي إن البنك قام بأخذ مخصصات 
خاصـــة خالل الربع الثالـــث بلغت قيمتها 34 
مليون دينار، وحـــول كفاية ضمانات تغطية 
القروض والتي تأخذها البنوك، قال الشـــطي 
»كنا نتســـاهل قبل األزمة، لكـــن الوضع اآلن 

أفضل بكثير من ذي قبل«.
وتعود خسائر الربع الثالث الى أخذ البنك 
ملخصصات قيمتها 101 مليون دينار مما يرفع 
اجمالي املخصصات الى 229 مليون دينار في 

تسعة أشهر.
يشار الى أن البنك التجاري الكويتي كان قد 
تكبد خسارة بلغت 2.4 مليون دينار في الربع 

الثاني من العام احلالي.
وأوضـــح رئيس مجلـــس اإلدارة والعضو 
املنتدب للبنك عبد املجيد الشـــطي أن مجلس 
اإلدارة يتوخى أقصى درجات احليطة واحلذر 
في مثل هذه الظروف التي يشـــوبها قدر كبير 
من حالة عدم اليقني علـــى الصعيدين احمللي 
والعاملي علـــى الرغم من ظهور بوادر ايجابية 
تدعونا للتفاؤل احلذر، مشيرا أنه ومع نهاية 

..والبنك يعلن الفائز في »النجمة«

23.5 مليون دينار خسائر متراكمة للسنة المالية المنتهية في يونيو 2009

الوزان: »نفائس القابضة« تدرس األسواق 
الخارجية الستغالل الفرص المتميزة

قائمة الفائزين وكان اسمي هو أول 
اسم. وقد شجعني هذا الفوز على 
إبقاء املبلغ في حسابي حلصولي 
على فرصة كبرى في السحوبات 
املقبلة التي يجريها »التجاري« في 

أول يوم احد من كل شهر«.

التشغيل بنسبة 117% لتصل الى 
21.42 مليون دينار في 2009 بعد 
ان كانــــت 9.86 ماليني دينار في 
2008. أما االرباح املرحلة فقد زادت 
بنسبة 51% لتصل الى 3.20 ماليني 
دينار في العام 2008 بينما كانت 
2.11 مليون دينار في العام 2007. 
واشــــار الى انه زاد مجمل الربح 
بنسبة 157% ليصل الى 8.19 ماليني 
دينار في العام 2009، في حني كان 

3.18 ماليني دينار في 2008.
وزادت املصاريــــف العمومية 
واالدارية بأكثر من 262% من 2.37 
مليون دينار في عام 2008، الى 8.58 
ماليني دينار في عام 2009. وبني 
الوزان ان هناك زيادة في خسائر 
االنخفاض في قيمة االستثمارات 
باختالف تصنيفها لتسجل خسائر 
بإجمالي 18.64 مليون دينار في 
عام 2009 موزعة كاآلتي: خسائر 
انخفاض في قيمة شركة مشرف 
للتجارة العامة واملقاوالت مببلغ 
5.85 ماليني دينار )اســــتثمارات 
متاحة للبيع(. خسائر انخفاض 
في قيمة الشهرة لشركة املواساة 
القابضة مببلغ 6.90 ماليني دينار 

)استثمار في شركات تابعة(.
خســــائر انخفاض في قيمة 
شركة املجموعة التعليمية القابضة 
مببلغ 5.89 ماليني دينار )استثمار 

في شركات زميلة(.
وزاد قائال: ومما سبق عرضه 
الســــلبي  التأثير  مــــدى  يتضح 
على اجمالــــي حقوق امللكية فقد 
انخفضت بحوالي 30% من 79.42 
مليون دينار في العام 2008، الى 
55.84 مليون دينار في العام 2009، 
حيث اصبحت اخلسائر املتراكمة 
في عام 2009 نحو 23.54 مليون 
دينار مقارنة بأرباح متراكمة في 
عام 2008 مببلغ 3.20 ماليني دينار 
في حــــني زاد اجمالي املوجودات 
بحوالي 17% مــــن 118.88 مليون 
دينار في العام 2008 الى 139.48 

مليون دينار في العام 2009.

عندما اتصلت بها احدى موظفات 
البنك لــــم تصدق اخلبر، وكانت 
تعتبرهــــا مزحــــة مــــن إحــــدى 

صديقاتها.
وتابعت: »بعدها قمت باالتصال 
على مركز االتصال واستمعت إلى 

دائما لالستحواذ واستغالل الفرص 
املتميزة، ومن اهم اجنازات الشركة 
خالل الســــنة املالية املنتهية في 
30 يونيو 2009: االستحواذ على 
شركة رواء العقارية مبا نسبته 
34.88% والتي متارس انشطتها 
باململكة العربية السعودية، ومت 
ذلك االستحواذ من خالل شركة 
الرؤيــــة البرونزية والتي متتلك 
24.12% من اسهم شــــركة رواء. 
امتلكتها شــــركة نفائس  والتي 
بنسبة 100%، ومن خالل احملفظة 
اململوكة مباشــــرة باسم شركة 
نفائس واملدارة بواســــطة شركة 
وثيقة االستثمارية والتي حتتوي 
على ما نسبته 10.76% من اسهم 
شركة رواء. ولفت الى ان من اهم 
االجنازات ايضا التوسع في قطاع 
اخلدمــــات التعليمية عن طريق 
شراء اسهم شركة حديقة االطفال 
بنسبة 75% من رأسمالها. ومتارس 
هذه الشركة االنشطة التعليمية 

باململكة العربية السعودية.
أما عن املؤشرات املالية املهمة 
فقد افاد الوزان بأنه زادت ايرادات 

اســــتقبل مديــــر أول قطــــاع 
اخلدمات املصرفية كامل مهدي، 
الفائــــزة األولى عبلة ســــكجها 
مقدما لها التهنئة مبناسبة فوزها 
بجائزة 100 ألف دينار، وذلك بعد 
اإلعالن عن أســــماء الفائزين في 
السحب الذي أقيم في مبنى البنك 
التجاري الرئيسي، بحضور كل من 
ممثلي وزارة التجارة والصناعة 
الداخلية. وأعربت عبلة  ووزارة 
عن تقديرها وشكرها إلدارة البنك 
على اجلهود املتواصلة في تقدمي 
أفضل اخلدمــــات املصرفية التي 

تتناسب مع جميع عمالئه.
وقالت: إنني اشعر بالسعادة 
بعد هذا الفوز الذي ســــيكون له 
ذكرى جميلة تربطني بالتجاري، 
وأوضحــــت ان جائزة الـ 100الف 
دينار كانت مفاجأة غير متوقعة، 

عاطف رمضان
أكــــد رئيس مجلــــس االدارة 
العضو املنتدب لشــــركة نفائس 
القابضة ســــعد الوزان انه على 
الرغم من االزمة املالية العاملية، 
فقد استطاعت الشركة ان تثبت 
فــــي ســــوق اخلدمات  وجودها 
التعليمية والصحية، مشيرا الى 
ان »نفائس القابضة« منت بشكل 
ملحــــوظ خالل الفتــــرة االخيرة 
وتهدف الى حتسني نوعية اخلدمات 
التي تقدمها عبر تبني أرقى وأحدث 
املعايير العاملية املتطورة. واضاف 
الوزان خالل عمومية الشركة التي 
عقدت امس بنسبة حضور بلغت 
96.4% ان الشركة اعدت خطة عمل 
تنفيذية لكي حتقق اهدافها. وقال 
انه خالل السنة املالية املنتهية في 
30 يونيو 2009 حققت الشــــركة 
العديد من االجنــــازات، موضحا 
انه في ظل الظروف االقتصادية 
العاملية، فقد مت حتقيق خســــائر 
انخفاض في القيمة الستثمارات 
العام  الرئيســــية خالل  الشركة 
املنصرم والتي في الواقع تعكس 
القيم احلقيقية لتلك االستثمارات 
في ظــــل االضمحالل االقتصادي 
املســــتمر مــــن اغســــطس 2008 
وحتى وقتنا احلالي. واستطرد 
الوزان قائال: ان طموحاتنا لتنفيذ 
التوســــعات اجلغرافية  سياسة 
وفتح اسواق جديدة وفقا للخطة 
االستراتيجية الطموحة واملنهجية 
محددة اخلطــــوات، حيث نعتمد 
على دراسات جدوى دقيقة لتقييم 
املعايير الالزمة الختيار الفرص 
التي حتقق  االستثمارية اجليدة 
مصالح املساهمني وتنمي موارد 
الشركة، ونحن في حالة دراسة 
مستمرة ألسواق خارجية، ونسعى 

كامل مهدي مهديا عبلة سكجها شيك اجلائزة

جانب من عمومية »نفائس القابضة«

مع إعالن 58% من الشركات عن نتائجها المالية

»المركز«: 23% معدل انخفاض أرباح 
الشركات بالخليج للربع الثالث

ذكـــر تقرير 
صدر مؤخرا 
شـــركة  عن 
املالي  املركز 
الكويتي »املركز« ان مجموع 
أربـــاح الشـــركات اخلليجية 
املعلنة اليزال يظهر انخفاضا. 
وأضاف التقرير أنه مع إعالن 
58% من الشركات عن نتائجها 
حتى اآلن، تظهر النتائج الكلية 
منوا منخفضا بنســـبة %23 
بالنسبة لدول مجلس التعاون 
اخلليجي من مجمل منو الربع 
الربع  الثالث من 2009 مقابل 
الثالث من 2008. وتبدو الرؤية 
ضعيفة جدا بالنسبة للكويت، 
إذ ان 20% فقط من الشـــركات 
أعلنـــت نتائجهـــا حتى اآلن. 
ووفقا حلجم األرباح املتوافرة 
حتى هذا التاريخ، فإن األرقام 
السنوية تشير إلى منو فاتر 

لعام 2009.
وأشار التقرير الى ان هناك 
حتسنا على األساس التسلسلي 
بالنسبة للشركات السعودية، 
إذ جاءت أربـــاح الربع الثالث 
أعلى بنسبة 8% على األساس 
الفصلي )املقصود باألساسي 
الفصلي أي أرباح الربع الثالث 
في 2009 مقارنة مع أرباح الربع 
الثاني 2009(، كذلك كانت أرباح 
الربع الثاني أعلى مبعدل %53، 
في حني شهد أيضا الربع األول 
حتســـنا كبيرا. ومن املتوقع 
أن يؤثر هذا األمر على اجتاه 
إجمالي األرباح هذا العام بشكل 

إيجابي على دول التعاون. من 
ناحيتها تشكل أرباح الشركات 
الســـعودية 50% من إجمالي 
أرباح الشركات اخلليجية في 
املنطقة خالل السنوات العادية 

مثل 2007.
وبالنسبة للكويت، كشف 
التقرير ان هناك حتسنا ملحوظا 
فـــي أرباح الشـــركات ويعود 
إلى  الرئيسي في ذلك  السبب 
التآكل الكامل في 2008. وتظهر 
نتائج 31 شركة املتوافرة حتى 
اآلن أن األرباح انخفضت بنسبة 
37%. أما على األساس الفصلي 
فكان هناك حتسن كبير. وكانت 
الربع  الكويتية في  الشركات 
األخير من عام 2008 ســـجلت 
خســـارة بنحو 8.88 مليارات 
دوالر. في حـــني بلغ إجمالي 
أرباح الشركات املعلنة حتى 

اآلن 1.99 مليار دوالر.
أفاد  وبخصـــوص قطـــر، 
التقرير بأن جميع الشـــركات 
املدرجة أعلنـــت عن نتائجها 
الثالث 2009. وشهدت  للربع 
األرباح اإلجمالية للشـــركات 
الثالث من  الربع  القطرية في 
هذا العام انخفاضا بنسبة %17 
على األساس الفصلي. باملقارنة 
مع أرباح الربـــع الثاني التي 
شهدت انخفاضا بنسبة %12. 
في السياق ذاته وعلى أساس 
األشهر التسعة، شهدت األرباح 
في األربـــاع الثالثة من 2009 
انخفاضا بنسبة 13% مقارنة 
بالعام السابق. ويعود السبب 

الرئيسي في هذا االنخفاض إلى 
قطاع السلع في البالد، الذي شهد 
انخفاضا نسبته 47% في تسعة 
أشهر على األساس السنوي. 
بالنسبة للبنوك بقيت مستقرة 
طيلة األشـــهر التسعة األولى 
بالفترة  العام مقارنة  من هذا 
ذاتها من العام السابق. وشهد 
إجمالي أرباح البنوك القطرية 

انخفاضا بنسبة %3.8.
أما بالنســـبة لإلمـــارات، 
فلفت التقرير الى ان 60% من 
أرباحها  الشركات أعلنت عن 
للربع الثالث حتى اآلن. وبلغ 
منو إجمالي األرباح في اإلمارات 
في الربع الثالث من هذا العام 
17%. بالنسبة لألشهر التسعة 
من 2009، بلغ انخفاض األرباح 
32%. ومن بني القطاعات، يعود 
السبب الرئيسي في االنخفاض 
إلى قطاع العقار في اإلمارات، 
إذ بلغـــت نســـبة االنخفاض 
في أرباح األرباع الثالثة على 
األساس السنوي من هذا العام 
-74%. كذلك تعرضت البنوك 
اإلماراتية النخفاض بنسبة %23 

على األساس السنوي.
وبني التقريـــر انه من بني 
التـــي أعلنت عن  الشـــركات 
نتائجها حتى اآلن، سجلت شركة 
سابك انخفاضا نسبته 79% في 
أرباحها لتسعة أشهر في 2009 
على األساس السنوي. كذلك 
األمر بالنسبة لشركة صناعات 
قطر التي شهد صافي أرباحها 

انخفاضا بنسبة %47. 
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2.4 مليون دينار 
خسارة »نفائس« في 3 أشهر

اعلن سوق الكويت لالوراق املالية ان مجلس ادارة شركة 
نفائس القابضة )نفائس( قد اعتمد اول امس البيانات املالية 
املرحلية للشركة عن الربع االول املنتهي في 2009/9/30 بخسارة 
قدرها 2.4 مليون دينار وبواقع 3.9 فلوس للسهم، فيما تكبدت 
الشــــركة خسارة قدرها 12.07 مليون دينار وبخسارة قدرها 

18.9 فلسا للسهم عن الفترة نفسها من العام املاضي.
علمــــا بأن تقرير مراقب احلســــابات يحتوي على الفقرة 
التوضيحية التالية: مع عدم اعتبــــار ذلك حتفظا في رأينا، 
نود ان نلفت االنتباه الى ايضاح رقم 2 في املعلومات املالية 
املرحليــــة املجمعة املكثفة، الذي يبني عدم التأكد املادي حول 

قدرة املجموعة على االستمرار في أعمالها.

احمد يوسف
انطلق نادي التمويل اإلسالمي 
فــــي جامعــــة اخلليــــج للعلوم 
والتكنولوجيا مفتتحا أول أنشطته 

امس.
واستعرض د.محمد الفزيع طرق 
عمل البنوك اإلسالمية والتقليدية 
موضحا اللبس الذي ساد بني طالب 

اجلامعة في مناقشة موسعة.
الفزيع حملــــة تاريخية  وقدم 
عن نشــــأة البنوك وتطور العمل 
املصرفي الى ان تطرق الى نشأة 

البنوك اإلسالمية في الكويت.
هذا، وكان رئيس نادي التمويل 

اإلســــالمي عبدالوهاب العثمان قد قدم كلمته مرحبا باحلضور الكرمي 
وحتدث عن اهم ما مييز التمويل اإلسالمي واإلقبال العاملي على الصناعة 
املالية اإلسالمية. وقدم الشــــكر جلهود شركة االمتياز لالستثمار على 

رعايتها الكرمية لهذه الدورة بتقدمي د.محمد الفزيع. 
من جانبة القى عضو املجلس االستشــــاري ورئيس قسم احملاسبة 
في اجلامعة د.محمد شــــريف كلمة اعرب فيها عن مدى فخره ملا قام به 
مجلس ادارة واعضاء النادي من حســــن تنظيم واداء في العمل والذي 
جعل اول انشــــطة النادي يخرج في ابهى حلله وفي السياق ذاته فتح 
د.محمد شــــريف املجال امام د.صباح قدومي نائب الرئيس للشــــؤون 
االكادميية وعميد الشــــؤون الطالبية ليلقــــي كلمة اعرب فيها عن مدى 
اعجابــــه وتقديره وســــروره ملا قام به النادي خــــالل فترة وجيزة من 
حملة اعالمية مميزة، وترتيب ومتيز في احلرص على توصيل رسالته 
الســــامية ورؤيته العالية للطلبة في شكل منظم وبصورة رائعة شهد 

لها اجلميع بالتميز. 
وفي اخلتام قام رئيس نادي التمويل اإلسالمي عبدالوهاب العثمان 
بتكــــرمي كل من د.صباح قدومي ود.محمد الفزيــــع مقدم الدورة، وبعد 
هذا احلفل انطلق اول انشــــطة النادي وهو دورة اساســــيات التمويل 
االســــالمي بحضور يزيد على 230 طالبــــا واكادمييا، اجلدير بالذكر ان 
النادي يحرص على تقدمي افضل البرامج التدريبية في مجاالت االقتصاد 
والتمويل والصناعة املالية االســــالمية والتي يقدمها نخبة من املدربني 
واحملاضريــــن ويحرص على توفيرها للطلبة فــــي ابهى حلة، ونتقدم 
الدارة النادي ومجلسه االستشاري بجزيل التهنئة على انطالقة انشطة 

النادي وجناح حفل االفتتاح.

نادي التمويل اإلسالمي بجامعة الخليج
يطلق أول أنشطته

سايمون  بادجت: شركات لجأت إلى جرائم 
الغش المالي للحصول على مزايا مالية

محمود فاروق
اســــتعرض رئيس مجموعة املخاطر والتدقيــــق الداخلي في احدى 
املؤسسات املالية الكبرى وعضو جمعية احملاسبني القانونيني البريطانية 
ساميون بادجت جرائم الغش في القوائم املالية والشيكات حيث عرفه 
بأنه ميثل التزييف املتعمد للحقائق واملعلومات العامة للحصول على 
مزايا مالية غير مشــــروعة أو غير قانونية. وبني بادجت طبيعة الغش 
فــــي النظم اإللكترونية وطرق ارتكابها على هامش الندوة التي عقدتها 
جمعية احملاسبني واملراجعني الكويتية بعنوان »اجتاهات جرائم الغش 
في ضوء االنكماش احلالي« قائال: »ان طبيعة الغش تختلف في النظم 
اإللكترونيــــة عن مثيلتها في النظم اليدويــــة وان كان املفهوم والهدف 
يظل ثابتا في كال النظامني. ويرجــــع اختالف طبيعة الغش في النظم 
اإللكترونية الى ارتباطها ارتباطا كبيرا بتكنولوجيا احلاسبات ونظم 
املعلومات احملاسبية التي سهلت ارتكاب عمليات الغش ومكنت مرتكبيها 
من استغالل اإلمكانيات املتاحة في نظم احلاسبات اإللكترونية لتحقيق 
أحد األمرين وهما: إخفاء عجز أو اختالس أو ســــوء استعمال أصل من 
األصول«. ومن ناحية اخرى، صرح أمني ســــر اجلمعية أحمد مشاري 
الفارس أن الندوة تطرقت الى العديــــد من احملاور التي تناولت انواع 
جرائم الغش في القوائم املالية والشيكات، فضال عن العديد من الطرق 
التفصيلية عن هذه االنواع وكيفية التعرف عليها واكتشافها في الوقت 
املناســــب لتالفي ما يترتب عليها من آثار سلبية على مقومات احلياة 

االقتصادية واملالية ومن ثم على نتائجها.

د.محمد الفزيع


