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العمر: تزايد البنوك اإلسالمية في الكويت يعني صحة منهج »بيتك«

)أسامة البطراوي(  محمد العمر وماضي اخلميسي في جانب من الندوة  
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مديونيات 
الرفاهية وسد 

الحاجات
بداية أكد العمر ان الكويت لم 
تتأثر تأثرا كبيرا باألزمة المالية 
العالمية وذلك قياسا على كثير من 

الدول التي تأثرت باألزمة.
وأشار العمر إلى أن محافظ البنك 
المركزي الشيخ سالم العبدالعزيز 
قد استش����رف بدايات األزمة وقام 
باستصدار قانون ضمان الودائع 
والعمل على رأس فريق عمل كان 
له دور كبير في إحداث حالة من 
االستقرار االقتصادي وتقليل حجم 
اآلثار السلبية الناتجة عن األزمة 
المالية العالمية، حيث كانت الخطوة 
األولى تتركز في ضمان الودائع، 
والثانية في دعم ومساندة الشركات 
االستثمارية، وكانت الخطوة الثالثة 

هي قانون االستقرار المالي.

ضوابط المركزي

كما لفت العمر إلى أن المحافظ 
قد تش����دد في الضوابط الخاصة 
بمحدودي����ة االئتمان والتي كانت 
على 80% من االيداعات الحكومية، 
وعدم التوسع في االئتمان، مؤكدا 
على أنه كان هناك حرص كبير بأال 
تصل معدالت التمويل إلى مثل ما 
وصلت إلي����ه المعدالت العالمية، 
خاصة وأن العالم قد شهد قبل األزمة 

نموا اقتصاديا متسارعا.
وقال ان اإلجراءات االحترازية 
التي تم اتخاذها عالميا اتس����مت 
برؤية متزنة لمس����تقبل السوق 
العالمية هي م����ن خفف من حدة 
األزمة المالية وتأثيراتها السلبية 

على الكويت.

شرارة األزمة

وعن األزمة المالية التي ضربت 
العالم، قال العمر ان ذلك يرجع إلى 
اإلفراط ف����ي االئتمان دون وجود 
ضوابط تحكمه، وان عجلة االقتصاد 
العالم����ي بدأت في التوقف حينما 

ب����دأت المؤسس����ات المالية تفقد 
الثقة فيما بينها، مش����يرا الى ان 
بعض البنوك العالمية لديها حجم 
اقراض يبلغ 33 مرة مبالغ تمويل 
بالنسبة لرأسمالها مقابل غيرها 

مما يمثل %60.
وتابع قائال: »انه عندما وصلت 
األمور إلى طريق مسدود اضطرت 
البنوك والمؤسسات إلى االتجاه 
نحو بيع األصول كي تستطيع أن 

تفي بالتزاماتها المالية.
 وأضاف بأن ذلك كان س����ببا 
مباش����را في تردي أس����عار تلك 
األص����ول ما خلف وراءه حالة من 

الخوف وع����دم االطمئن����ان لدى 
المستثمرين«.

المديونيات

وخالل حديثه عن المديونيات 
بّين العمر ان هن����اك نوعين من 
المديونيات: األول هو مديونيات 
المؤسس����ات المالية، والثاني هو 
مديونيات »التجزئة« والتي يقصد 

بها مديونيات األفراد.
أما فيم����ا يخ����ص مديونيات 
المؤسس����ات المالي����ة فالبد وأن 
المديونة  تتمتع هذه المؤسسات 
بعباءة مالية كي تستطيع المؤسسة 

أريد أن نستثمر الفوائض الموجودة 
في بناء الدولة وليست هناك حاجة 

وال داعي للرفاهية الزائدة«.
وق���ال العم���ر ان »بيتك« قد 
س���اهم في إفادة 16 ألف مواطن 
في تملك المنازل في ظل وجود 
محدودية للمساحة المسموح بها 
للبناء في الكويت.وحول طبيعة 
المالي اإلسالمي وظهور  النظام 
مؤسسات تعمل وفق هذا النظام 
وإلى أي مدى يتسبب ازدياد عدد 
هذه المؤسسات التي تتحول من 
النظام المالي التقليدي إلى النظام 
المالي اإلس���المي في وجود جو 
من التنافس بين هذه المؤسسات 
ومؤسسة عريقة مثل بيت التمويل؟ 
وهل الكويت مؤهلة لتحمل ذلك 
التحول المتزايد؟ أكد العمر على 
أن زيادة عدد المؤسسات المالية 
اإلسالمية في الكويت أو في غيرها 
من الدول يعني أن منهجنا منهج 
سليم وصحيح، ويدل في نفس 
الوق���ت على أن حص���ة البنوك 
اإلسالمية في الس���وق العالمية 
آخذة في التصاع���د، معتبرا أن 
وجود هذا العدد من المؤسسات 
التي تعمل وف���ق النظام المالي 
اإلس���المي بجانب بيت التمويل 
سيساهم في تقييم صحيح وسليم 
لمنتجاتنا والعمل على تحسين 
األداء بشكل مستمر، وذلك قطعا 
الكويتي  سيعود على االقتصاد 
بالكثير من االيجابية والحركة. 
وأش���ار العمر إلى إشادة وثناء 
الرئيس الترك���ي ببيت التمويل 
التركي وما استطاع أن يحققه من 
نجاحات، كما أشار إلى أن هناك 
بعض المؤشرات التي تدل على 
مدى تقبل العالم للسياسة التي 
يعمل بها بيت التمويل، مشيرا في 
ذلك إلى أن بيت التمويل هو أول 
بنك إسالمي يأخذ رخصة للعمل 
في دبي، وكذلك أشار إلى فرع بيت 
التموي���ل في ألمانيا معتبرا ذلك 
دالالت واضح���ة على النجاحات 

التي حققها بيت التمويل.

االستفادة من قانون االستقرار المالي 
ودعم المؤسس����ات وإعادة هيكلة 
ديونها. وبالنسبة إلى مديونيات 
األفراد فقد أشار العمر إلى أن الكويت 
عقب التحرير تحملت الكثير من 
التكاليف واألعباء المالية من أجل 
إعادة اإلعمار وفي سبيل بناء كيان 
اقتصادي ق����وي إضافة إلى إعفاء 
المواطنين من مديونياتهم عقب 
التحرير، وقد نجحت الدولة في بناء 
كيان اقتصادي متكامل بعد التحرير 
أدى إلى وجود فوائض مالية كبيرة 
يجب استغاللها في عملية التنمية 
الشاملة، مشيرا إلى أن الدولة لن 
تتحمل سداد مديونيات األفراد التي 
تم اقتراضها من أجل الرفاهية، وأكد 
في الوقت ذاته على أنه عندما تم 
المديونيات  المواطنين من  إعفاء 
التي كانت عليهم في السابق كان 
مرتبطا بوجود ظرف معين وهو 
االحتالل أما اآلن فليس هناك غزو، 
فعلى كل من اقترض قرضا من أجل 
الرفاهية أو من أجل سداد احتياجاته 
عليه أن يلتزم به، مشيرا إلى أن 
الفوائض المالية الموجودة يجب 
أن تستغل لمصلحة الكويت، مؤكدا 
ذلك بقوله »دعونا نبني الكويت 
ونشيد بمستقبلها، وأنا كمواطن 

»بيتك ـ تركيا«
قال العمر انه التقي م���ع رئيس الوزراء 
التركي والذي أش���اد بدور بيت التمويل في 

تركيا كأول بنك إسالمي يعمل في تركيا.
واكد العمر على ان رأسمال  بيتك في تركيا 
قبل 20 عاما كان 10ماليني دوالر يساهم فيها 
بيتك بحوالي 62% مشيرا في ذات الوقت الي ان 
اجمالي األصول لدي البنك االن تقدر بحوالي 

4.9 مليارات دوالر.

أسعار المنازل
أكد العمر خالل إجابته حول هل كان بيت 
التمويل الكويتي سببا رئيسيا في ظاهرة غالء 
أسعار املنازل وذلك عن طريق متلكه ملساحات 
واسعة من األراضي؟ بأن بيت التمويل يشتري 
ويبيع وهن���اك ارتياح من قبل العمالء جتاه 
تعامالت بيت التمويل، وأن بيت التمويل ال 
يتعامل بالفوائد بل بالشراء والبيع، مضيفا 
قوله تعالي »وأحل اهلل البيع وحرم الربا«، 
ومنذ أن دخل بيت التمويل حتت مظلة البنك 
املركزي وهو يتعامل بالبيع والشراء بغرض 
التمويل وبقصد االجتار، مشددا علي أن بيت 
التمويل ليس هو الس���بب في زيادة أسعار 
الوحدات السكنية، فاملس���احة السكنية في 
الكويت تبلغ 2.5% فق���ط وأنه عندما تكون 
هناك طلبات كثيرة ومتزايدة على السكن مع 
محدودية العرض فإن ذلك طبيعيا سوف يزيد 

من أسعار السكن بشكل مباشر.

زيادة اإلنفاق الحكومي 
أكد العمر على أن حل مس����ألة املعس����رين 
والعمل على وجود حل مقترح للخروج من هذه 
الدوامة يكمن في زيادة اإلنفاق احلكومي وحتريك 
أس����رع لعجلة االقتصاد، ألن����ه إذا لم تتحرك 
عجلة االقتصاد بشكل سريع عن طريق زيادة 
اإلنفاق احلكومي فإن ذلك سوف يكون سببا 
في ازدياد صعوبة املوقف، مضيفا أن الكويت 
متتلك املوارد والبنوك واملؤسسات وكل األدوات 
التي من ش����أنها أن تساهم في حتريك الوضع 

االقتصادي في الكويت نحو األفضل.

التفاوض مع البنوك األجنبية
أجاب العمر على مداخلة رئيس القس���م 
االقتصادي بجريدة الوطن أحمد النوبي حول 
مسألة التفاوض بني الشركات املتعثرة وإذا 
ما كانت مس���ألة التفاوض بني هذه الشركات 
والبنوك األجنبية من أجل إعادة جدولة الديون 
أس���هل من التفاوض مع البن���وك احمللية أو 

العربية بشكل عام؟ وهل البنوك احمللية في 
حاجة إلى ودائع حكومية بنسب فائدة متدنية 
إلعادة الهيكلة لبعض الشركات املتعثرة؟ قائال: 
»إن مس���ألة التفاوض هي مسألة بني طرفني 
يريد كل طرف منهما أكبر قسط من االستفادة، 
والتفاوض ليس له عالقة بفهم تش���ريعات 
معينة ولكنها عبارة عن رغبات تتمحور حول 

الوصول إلى حل مع املدين«.
وأضاف العمر متسائال ملاذا تقوم الدولة 
بالدعم عن طريق ودائع ذات نس���بة فائدة 
متدني���ة؟ مؤكدا على أن بي���ت التمويل قام 
بدوره في مساندة بعض الشركات املتعثرة 
ومس���اعدتها على س���داد ديونه���ا للبنوك 
األجنبية، موضحا أن بيت التمويل هو أقل 
البنوك اس���تفادة من ودائع الدولة، ونحن 
سعداء بالتزامنا بدورنا جتاه الشركات في 

الداخل ومساعدتها علي سداد ديونها.

مخصصات »بيتك«
أكد العمر على املالءة املالية لبيت التمويل 
الكويتي وذلك في رده على مداخلة من رئيس 
مركز اجلمان لالستشارات االقتصادية حول 
أخذ بيتك ألكبر مخصصات خالل العام 2009، 
هل كانت بتعليمات من البنك املركزي ام ان 
البنك رأى ذلك ألس���باب منها مدى خطورة 

الوضع القائم او للتحوط فقط.
وق���ال العمر ان بيتك م���ن أكثر البنوك 
املوجودة ف���ي الكويت حتوطا واحتياطا ملا 
هو قادم لكن في الوقت نفس���ه ال توجد أي 
خطوة نتيجة التخاذ حجم هذه املخصصات 
والتي تعد األكبر ب���ني بنوك الكويت. وأكد 
على ان هذه املخصصات سوف تتحول الى 

ارباح حاملا تنقشع غبار األزمة.

عمالء »بيتك«  غير المسلمين
قال العمر »نحن ال نتاجر باإلسالم، كما 
أننا في مجتمع يتعامل بالشريعة اإلسالمية 
منذ أكثر من 1400 عاما، ومبدؤنا في العمل 
هو مبدأ إعم���ار األرض، ونحن نعمل وفق 
الشريعة اإلس���المية ولنا فروع في الكثير 
من دول العالم«، مضيف���ا أن بيت التمويل 
ال يش���ترط على عمالئه أن يكونوا مسلمني 
كش���رط للتعامل معهم وأن العمالء يجدون 
من بيت التمويل معامل���ة تقوم على الثقة 
املتبادلة والوضوح وعلى األس���س واألطر 
الشرعية التي ال تعتمد على أي من الطرق 

غير الطريق الواضح وامللتزم.
وأك���د على أن هناك الكثي���ر من البنوك 
تتحول اآلن في سياستها إلى االعتماد على 
السياسة املالية اإلسالمية، مضيفا أن الكثير 
م���ن الدول املتقدمة حت���رص على وجودنا 
املالي ألننا  ضمن نظامها 
نساهم في حتريك عجلة 
االقتصاد ف���ي هذه الدول 
بشكل ايجابي، وذلك في رده 
على اإلعالمية دينا الطراح 
التي انتقدت في مداخلتها 
الن���وع من  تس���مية هذا 
العمل البنكي باسم البنوك 
اإلسالمية معتبرة أن ذلك 
يعكس نفورا جتاه البنوك 
املالي���ة األخرى،  والنظم 
مطالبة باملساواة في منح 
القروض واملعاملة باملثل 

بني املقترضني.

أحمد يوسف
رس��م الرئي��س التنفيذي لبي��ت التموي��ل الكويتي محمد 
س��ليمان العمر صورة الوضع االقتصادي في الكويت، مؤكدا 
ان تأث��ر الوضع االقتصادي في الكوي��ت جراء تداعيات األزمة 

املالية العاملية كان اخف حدة من غيرها من الدول.
وقال العمر الذي اختاره الصالون اإلعالمي ليس فقط لكونه 
من أهم شخصيات املجتمع االقتصادي في الكويت، لكن أيضا 
لكونه يرأس مؤسس��ة مالية لها ثقلها على املس��تويني الداخلي 
واخلارج��ي »بيت التمويل الكويتي« وما ميثله للنظام املالي من 

طوق جناة.
اول من أمس وخالل الصالون اإلعالمي، أدار اإلعالمي البارز 
ماضي اخلميس��ي أولى ندوات املوس��م الثاني للصالون مركزا 
الندوة حول الصورة االقتصادية احلالية في الكويت كما يراها 
العمر حيث ان التدخل السريع واملباشر من محافظ بنك الكويت 
املركزي عبر إصدار قانون ضمان الودائع وتش��ديد الضوابط 
اخلاصة باالئتمان واملس��اهمة في إنش��اء قانون االستقرار قد 
حمى البالد من كثير من تداعيات األزمة العاملية على االقتصاد 

الكويتي.
واته��م العمر اإلف��راط في االئتمان بأنه الس��بب املباش��ر 
والرئيسي في األزمة املالية التي ضربت العالم وذلك دون وجود 
ادنى ضوابط حتكمه، وقال ان عجلة االقتصاد العاملي بدأت في 

التوقف حينما بدأت املؤسسات املالية تفقد الثقة فيما بينها.
وحول ما أثير مؤخرا بشأن مديونيات األفراد واآلراء املطالبة 
بإس��قاطها، أش��ار العمر إلى ان الكويت عقب التحرير حتملت 
الكثي��ر من التكاليف واألعباء املالية من أجل إعادة االعمار وفي 
س��بيل بناء كيان اقتصادي قوي إضافة إلى إعفاء املواطنني من 
مديونياته��م عقب التحرير، وقد جنح��ت الدولة في بناء كيان 
اقتص��ادي متكامل بعد التحري��ر أدى إلى وجود فوائض مالية 
كبيرة يجب اس��تغاللها في عملية التنمية الشاملة، مشيرا إلى 
أن الدولة لن تتحمل س��داد مديونيات األفراد التي مت اقتراضها 

من أجل الرفاهية.
وق��ال انه عندما مت إعفاء املواطنني من املديونيات التي كانت 
عليهم في الس��ابق كان ذلك مرتبطا بوج��ود ظرف معني وهو 
االحتالل أما اآلن فليس هناك غزو، فعلى كل من اقترض قرضا 
م��ن أجل الرفاهية أو من أجل س��داد احتياجاته عليه أن يلتزم 
به، مش��يرا إلى أن الفوائض املالية املوجودة يجب أن تس��تغل 
ملصلحة الكويت مؤكدا ذلك بقوله »دعونا نبني الكويت ونشيد 
مستقبلها، وأنا كمواطن أريد أن نستثمر الفوائض املوجودة في 

بناء الدولة وليست هناك حاجة وال داعي للرفاهية الزائدة«. 
وفيما يلي التفاصيل:

»بيتك ـ البحرين« يحصد  جائزة أفضل بنك إسالمي
حصل بيت التمويل الكويتي � البحرين على جائزة أفضل بنك إسالمي إلدارة الثروات، خالل حفل 
توزيع جوائز التمويل والعمل اإلسالمي 2009 الذي نظمته مجلة سي بي اي فايننشالز، وتعبر اجلائزة 
عن تقدير متيز بيتك � البحرين في العمل املالي اإلس��المي على املس��تويني االقليمي والعاملي، والذي 

يكتسب أهمية في ضوء االهتمام املتزايد بنشاط التمويل والعمل املصرفي اإلسالمي.
وق��ال العضو املنتدب والرئيس التنفيذي لبيتك � البحرين عبداحلكيم اخلياط »نحن مس��رورون 
بتلقي جائزة أفضل بنك إس��المي في مجال إدارة الثروات. إن هذه اجلائزة هي دليل على العمل اجلاد 

واالبتكار الذي يتميز به العاملون في بيتك � البحرين.


