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حمد املناور في مقدمة احلضور بافتتاح املؤمتر نيابة عن الشيخ أحمد الفهد

املناور مكرما في جناح بنك الكويت والشرق االوسطممثل جريدة »األنباء« مهديا حمد املناور درعا تذكارية بحضور السفيرين االماراتي والقطري

)أحمد باكير(.. ويقص شريط افتتاح املعرض املصاحب للمؤمتر

الوكيل المساعد لشؤون التخطيط ناب عن نائب رئيس الوزراء للشؤون االقتصادية في افتتاح المؤتمر الدولي العاشر للمؤسسات المالية اإلسالمية

المناور: األزمة المالية لم تفّرق بين عمل مالي إسالمي وتقليدي

وآخر تقليدي، فالكل فيها كان 
حتت املطرق���ة وهو امر فرض 
اختبارات حقيقية ملدى جناح 
التعامل مع  املالية في  االنظمة 

االزم���ات باالضاف���ة الى جناح 
ادارات املؤسسات والشركات على 
اختالف انواعها في اخلروج من 
االزمات، وفي ضوء تلك االزمة 

املالية وتابعته���ا االقتصادية 
تكشفت الكثير من اخلفايا في 
النظم املالية واملصرفية وهو ما 
أسماه القائمون على هذا املؤمتر 

ب� »افرازات األزمة« وربطوه بحكم 
طبيعة عملهم باملؤسسات املالية 
اإلسالمية، مع االصرار على ان 
افرازات االزمة كانت على اجلميع 

لكن كل حسب اختصاصه.
وتابع املن���اور قائال: ان من 
الواضح ان اهم ما كشفت عنه 
االزمة املالية العاملية هو الضعف 

في انظمة احلوكمة املعمول بها 
في الشركات، الس���يما املالية، 
كما ارتبطت االزمة بشكل كبير 
ب���إدارة املوجودات  مبا يعرف 

واملطلوبات باالضافة الى مفاهيم 
ادارة املخاطر، مؤكدا ان جميعها 
ساعد على تفاقم االزمة وتبقى 
في اطار اللوم اجلزئي اي )اللوم 
على مستوى املؤسسة( واوضح 
ان ما يالم بشكل كلي هو االنظمة 
التي  والقوانني والتش���ريعات 
لم تفلح في كبح جماح األزمة 
وحسب، بل في متددها وتوسع 

آثارها ايضا.
ومن جانبه، حذر رائد العمل 
املالي االس���المي الشيخ احمد 
بزيع الياس���ني من الولوج في 
استثمارات كيدية ومتهورة وغير 
مدروسة لها بريق كبريق السراب 
كما حذر من األخذ باآلراء الفقهية 
الشاذة والضعيفة. وقال الياسني 
ان من اسباب جناح العمل املالي 
االسالمي الصدق مع اهلل واتباع 
املنهج السليم الشرعي وحسن 
االدارة ومنها اخلبرة واملتابعة 
واحليطة واحلذر واالحسان الى 

الناس بالقول والعمل.

محمود فاروق
انطلقت أمس أنشطة املؤمتر 
الدولي العاش���ر للمؤسس���ات 
املالية االس���المية حتت رعاية 
الوزراء  نائب رئيس مجل���س 
للش���ؤون االقتصادية ووزير 
الدولة لشؤون التنمية ووزير 
الدولة لشؤون االسكان الشيخ 
احمد الفهد، حيث اكد في كلمته 
التي القاه���ا نيابة عنه الوكيل 
املساعد لشؤون التخطيط حمد 
املن���اور مؤكدا عل���ى ان األزمة 
املالية العاملية ألقت بظاللها على 
معظم االنظمة املالية في العالم 
واصابت ما اصابت من مؤسسات 
مالية اال ان املؤسس���ات املالية 
االسالمية كانت بعيدة كل البعد 
عن االنخراط املباشر في اسباب 

االزمة املالية العاملية.
وقال املناور ان االزمة املالية 
العاملي���ة كان لها تداعيات ادت 
ال���ى ازمة اقتصادي���ة ما كانت 
لتفرق بني عمل مالي اس���المي 

الجلسة األولى استعرضت المعالجات
الحالية والتوجهات المستقبلية نحو الحوكمة

جانب من أعمال اجللسة األولى للمؤمتر

مبشاركة كل من رئيس مجلس االدارة والعضو 
املنتدب في بيت ادارة الس����يولة التابع ل� »بيتك« 
عماد املنيع ورئيس مجلس االدارة والعضو املنتدب 
لشركة رسن القابضة د.فؤاد احلمود انعقدت اجللسة 
االولي من جلسات املؤمتر حيث ناقشت املعاجلات 
املالية والتوجهات املستقبلية نحو احلوكمة، حيث 
اكد رئيس مجلس االدارة والعضو املنتدب في بيت 
ادارة السيولة عماد املنيع ان افرازات االزمة املالية 
العاملية جاءت ش����ديدة وشاملة بشكل تداعت فيه 
اقتصادات دول وانهارت نتيجتها بنوك ومؤسسات 
مالية عريقة، في حني بقي العمل املالي االس����المي 
صامدا ش����امخا يخطو خطوات واس����عة فاقت كل 
التوقعات، مبينا ان اخلدمات املالية املطابقة للشريعة 
االسالمية اصبحت خيارا متقبال وقطاعا اقتصاديا 
مفهوم����ا حول العالم يحظ����ى بطلب وترحيب من 
احلكومات والشركات واالفراد من كل جنسية ولون، 

من املسلم وغير املسلم.
واش����ار الى الواقع املتمثل في مؤش����رات االداء 
والنمو الذي يؤكد ان الصيرفة االسالمية لم تتأثر 
مباش����رة بتداعيات االزمة نتيجة تنوع محفظتها 
االستثمارية التي تعمل في االقتصاد املنتج وتستند 
الى اصول حقيقية وتبتعد عن االنش����طة الوهمية 
نتيجة التزامها مببادئ الشريعة واصول احلوكمة 
ووجود منظومة من الرقابة الذاتية والشرعية واملهنية 
في كل ا العمال. وشدد املنيع على اهمية ان تتحصن 
املؤسسات املالية االسالمية مبزيد من عوامل احلماية 
الذاتي����ة والتي يجب عليها تعزيز منظومة الرقابة 
واملتابعة وتطوير اساليب قياس املخاطر والتحوط 
لها وتأكيد مبادئ احلوكمة وتأهيل كوادرها البشرية 
لتجمع بني القناعة باملنهج واالداء املهني احملترف 
مع زيادة االهتمام مبصلحة املساهم وبخدمة العميل 

وباحملافظة على مكتسبات املجتمع.
وتابع قائال ان على مجتمعاتنا، خاصة اجلانب 
الرس����مي منها، تقدمي الدعم املستمر للعمل املالي 
االسالمي من منطلق تفهم خصوصيته والتجاوب 
مع متطلبات عمالئه بهدف ضمان استمرارية منوه 
وتأكي����د خصوصية جتربته الت����ي اصبحت متيز 
مجتمعاتنا وجتعلن����ا نقدم للعالم بديال اقتصاديا 
ناجحا، خصوص����ا ان اكتم����ال منظومة اخلدمات 

املالية واالستثمارية االسالمية حتتاج  واملنتجات 
الى تعديل بعض التش����ريعات، فمثال في الكويت 
النزال نحتاج الى تش����ريع ينظم اصدار الصكوك 

التي اصبحت سوقا كبيرا حول العالم.
من جانبه، عرض رئيس مجلس االدارة والعضو 
املنتدب في شركة رسن القابضة فؤاد احلمود ورقة 
عمل بعنوان حوكمة الشركات في الكويت بني التجربة 
والتطبيق. وقال احلمود ان للحوكمة انعكاس����ات 
ايجابية على مس����تويات عدة في القطاع اخلاص 
تبدأ بالعاملني ومرورا باالدارة التنفيذية ومجلس 
االدارة ومن ثم مساهميها وانتهاء بالقطاع االقتصادي 

ومفهوم التنمية الشاملة.
واضاف ان اهداف احلوكمة تعزز مفاهيم اخالقية 
ومهنية من ش����أنها ضمان اوجه النجاح وحتقيق 
االهداف التشغيلية لنشاط الشركات وتكريس منهجية 

عمل مواكبة للتغيرات والتطورات االقتصادية.
وق����ال انه على الرغم من ان املمارس����ة الفعلية 
للحوكمة في الكويت تعتبر محدودة، اال ان مفهومها 
بحد ذاته يعتبر حديثا والتجربة في بدايتها ويجب 
تركيز اجلهود على تعميق الوعي بها وممارستها.

وأوص����ى احلمود املس����اهمني مبعرفة حقوقهم 
من خالل قانون الش����ركات، خاص����ة اثناء انعقاد 
اجلمعية العامة للشركة، كما اوصى مجالس االدارات 
بالتقيد بالسياس����ات املنظمة لعمل الشركة بشكل 

مؤسسي.
كما اوصى اجلهات الرقابية بالتركيز على شمولية 
التشريعات وتطبيق احكام القانون، في حني اوصى 
الشركات اخلدمية ومنها مكاتب التدقيق بالبعد عن 

السلبية والنمطية في تقدمي اخلدمات والتقارير.
وأوجز مجموعة من التوصيات في ختام ورقته 
لعدة جهات وهي: 1 � الشركات: املساهمون: يتعني على 
املساهمني املطالبة بحقوقهم من خالل معرفة قانون 
الشركات فيما يتعلق باملساهمني وآليات الوقوف 
على حقوقهم، خاصة اثناء انعقاد اجلمعية العامة 
للش����ركة التي يعرض خاللها نتائج الشركة واداء 
مجلس االدارة في ادارة ش����ؤون النشاط ومناقشة 
تقرير اجلهات الرقابي����ة املعينة من قبل اجلمعية 
العامة وتش����مل مدقق احلسابات اخلارجي وجلنة 

الرقابة الشرعية.

اجللسة الثانية ناقشت التمويل املالي اإلسالمي

الجلسة الثانية ناقشت إستراتيجية التمويل اإلسالمي
 المري: إعالن 25% من الشركات عجزها عن سداد التزاماتها قد يؤدي إلفالس البنوك

الجراح: العقار المحلي يعاني من غياب التقييم السليم وعدم وجود أدوات تمويلية طويلة األجل
تناولت اجللس����ة الثانية من 
التمويل  املؤمتر »اس����تراتيجية 
املالي في  واالس����تثمار والرف����ع 
املالية االس����المية«  املؤسس����ات 
وت����رأس اجللس����ة األم����ني العام 
الحتاد الش����ركات االس����تثمارية 
الى  الذي لفت  الشراح  د.رمضان 
أهمية املواضيع التي مت احلديث 
عنها في اجللسة مستعرضا اياها 
بالتزامن مع سرد السيرة الذاتية 

للمحاضرين في اجللسة.
فقد حتدث نائب رئيس مجلس 
االدارة والعضو املنتدب في شركة 
نور لالستثمار املالي ناصر املري 
التنوي����ع في محافظ  عن قضية 
التمويل واالس����تثمار، مؤكدا أن 
األزم����ة احلقيقي����ة الت����ي تعاني 
منها الكويت عدم تنويع الفرص 
االستثمارية املتاحة، حيث تقتصر 
الفرص االستثمارية على االستثمار 
في سوق الكويت لألوراق املالية أو 
االستثمار داخل القطاع العقاري، 
أما الفرص األخرى فمعدومة نظرا 
لهيمنة احلكومة عليها عبر شركات 
متتلكها، مشيرا الى أن االستثمار في 
قطاع العقار ال يعتبر من االستثمار 
املتنوع حيث تهيمن الدولة على 
اجمالي 95% من مساحة األراضي 
املوج����ودة، وال يتبق س����وى %5 
فقط يتم توزيعها على القطاعات 
التجاري،  املتعددة مثل  العقارية 

واالستثماري والسكني.
وافاد املري بأن مدير االستثمار 
في الكويت وظيفته سهلة، كونه ال 
يجد امامه سوى االستثمار في سوق 
الكويت لألوراق املالية، لعدم وجود 
فرص استثمارية أخرى، باالضافة 
الى أن بيئة العمل مريضة، مؤكدا 
أنه لو وجد تنويع في االستثمارات 
لكانت األزمة اقل بنسبة 50% مما 
هي عليه اآلن. وقال لو ان شركة 
واحدة اعلنت عن افالسها النفرط 
العقد وأعلنت شركات أخرى، حيث 
ان أغلب الشركات تستثمر في سوق 
الكويت لألوراق املالية، مؤكدا أنه لو 
أعلنت 25% من اجمالي الشركات عن 
عجزها عن الدفع والسداد فستعلن 

البنوك عن افالسها.
وطالب بضرورة أن تس����مح 
الدولة لش����ركات القطاع اخلاص 
باالس����تثمار داخ����ل القطاع����ات 
النفطية والقطاعات األخرى حتى 
يك����ون هن����اك تنوع ف����ي عملية 
االس����تثمار، مؤكدا أنه لو وجدت 
فرص استثمارية أخرى متنوعة 

غاربه إلى أصحاب املصالح وهواة 
السوق. ونقترح معهدا مموال من 
عدة جهات عامة وخاصة لتطوير 

مهنة الوساطة والتقييم.
ومن جانبه قال العميد السابق 
لكلية العلوم االقتصادية بجامعة 
البليدة اجلزائرية كمال رزيق إن 
االهتمام بهي����كل التمويل هو من 
صميم التخطيط املالي للمشروع، 
حيث تسعى املشاريع االقتصادية 
للحص����ول على األم����وال الالزمة 
لتوفير مس����تلزماتها بأقل تكلفة 
ممكنة، وفي الوقت املناسب، األمر 
الذي يساعدها على حتقيق الكفاية 
الرؤية  اإلنتاجية، كم����ا يعطيها 
الواضحة في التعامل والتفاوض 
مع القنوات املالية املختلفة، وهنا 
تظهر كفاءة اإلدارة املالية في اتخاذ 
التي جتنب  املناس����بة،  القرارات 
املشروع الوقوع في صعوبات مالية 
غير متوقعة، وبالتأكيد أهم هذه 
القرارات ه����و التوصل إلى هيكل 

التمويل األمثل.
وقال ان اختيار هيكل التمويل 
يتوق����ف على ما يس����مى بالرفع 
املالي، فمصدر التمويل الذي يتسم 
بارتفاع تكلفته، تتعرض بسببه 
الش����ركة ملخاطر أكبر، وملا كانت 
التكلفة هي الوجه اآلخر للعائد، 
فإن قرار اختي����ار هيكل التمويل 
يصبح محصلة لتأثيره على العائد 
واملخاطر التي تتعرض لها الشركة، 
أو بعبارة أخرى يصبح محصلة 
لتأثي����ره على القيمة الس����وقية 

للشركة.
وأوض����ح الرزي����ق ان األزمة 
املالية العاملية الراهنة كشفت عن 
بعض جوانب الضعف في القطاع 
املالي العامل����ي، وهي ضعف نظم 
إدارة املخاطر واإلفراط في اعتماد 
الشركات االقتصادية والتجارية 
على الرفع املالي لتمويل نشاطاتها، 
مما ساهم بشكل مباشر في ظهور 
وتفاقم األزمة املالية احلالية، خاصة 
ونحن نعلم أن الرفع املالي أصبح 
من املشاكل املهمة التي تعاني منها 

الشركات.
فأصبح على عاتق الش����ركات 
املقترضة في ظل األزمة املالية إيجاد 
احللول املناسبة والسريعة حلماية 
حقوق مس����اهميها من التالشي، 
خاصة أن الرف����ع املالي يزيد من 
حجم اخلس����ائر في حال التراجع 
الذي يش����هده العالم على جميع 

األصعدة االقتصادية.

ملا ذهبت الشركات الى االستثمار 
في البورصة والعقار.

ودعا املري الى ضرورة وجود 
جلان خاصة مهمتها تنفيذ خطط 
العمل ونقل االقتصاد الكويتي من 
األلف الى الياء، حيث ال توجد مثل 

هذه اللجان في مجتمعاتنا.
ومن جانبه حتدث رئيس احتاد 
العقاري����ني ورئيس مجلس ادارة 
شركة مجمعات االسواق توفيق 
اجل����راح عن مخاطر االس����تثمار 
العقاري بني هبوط القيمة السوقية 
والتنوي����ع ف����ي صن����ع التمويل 
الهبوط  أن  واالستثمار، موضحا 
احلاصل في القيم الس����وقية شد 
اخلناق عل����ى معظم العاملني في 
القطاع العقاري وجعل استثماراتهم 
متآكلة مقابل ق����روض متعاظمة 
مش����يرا الى ض����رورة أن ننادي 
بإنصاف هذا القطاع اعتمادا على 
التس����عير العادل وليس األسعار 
السوقية املتهاودة الى حدود غير 
منطقية.  وقال اجلراح انه الشك 
بأن التقييم العقاري السليم شبه 
غائب في الكويت ولذلك أس����باب 
عديدة ليس أقلها غياب االحصاءات 
الدقيقة التي تشكل مرجعا يبنى 
عليه. فإحصاءات التداول العقاري 
منقسمة حاليا بني عقود ووكاالت.
أي ان الصفق����ات غي����ر موح����دة 
التسجيل وينتج عن ذلك فروقات 
بال أدنى ش����ك. أما السبب الثاني 
فيكمن في ان السوق العقاري غير 
قائم على عرض وطلب طبيعيني 
بالنظر الى ش����به احتكار الدولة 
ملعظم االراضي في البالد، وينتج 
عن ذلك تشوه في االسعار السيما 
الس����كني والتجاري.  القطاع  في 
أما الس����بب الثالث فيتلخص في 

عدم وجود تقييم عقاري س����ليم 
ه����و النقص احلاصل في املقيمني 
املهنيني احملايدين أصحاب الشهادات 

املعترف بها في هذا املجال. 
ولفت اجلراح الى أن بني املشاكل 
التي يعاني منها السوق العقاري 
أيضا عدم وجود أدوات متويلية 
طويلة االجل. فقد أظهرت األزمة 
أن شركات وقعت في فخ التعثر 
النها كانت مضطرة لتمويل مشاريع 
طويلة االجل بق����روض قصيرة 
االجل، مش����يرا الى أن اللوم يقع 
في هذا الصدد ليس على الشركات 
فقط بل على اجلهات الرقابية التي 
الحظت ذلك لسنوات طويلة في 
امليزانيات ولم تفعل شيئا تاركة 
االمر على ما هو حتى وقع الفأس 
في الرأس. لق����د كان واضحا في 
ميزانية الشركات الفرق الواضح 
والشاسع بني املطلوبات املتداولة 
واملوجودات املتداولة مبتوس����ط 
80 لالول����ى و20 للثاني����ة، مقابل 
املطلوبات الطويلة واملوجودات 
الطويلة مبتوسط مقلوب أي 20 
لالول����ى و80 للثاني����ة.ان انعدام 
التوازن سببه عدم وجود متويل 
طويل االجل. فسوق السندات غير 
متطور بصورة كافية وأدواته غير 
سائلة في سوق االدراج، واملصارف 
ال متنح قروضا طويلة الن معظم 
ودائعه����ا قصي����رة االجل وحتى 
الودائع احلكومية نفسها قصيرة 
محليا علما أنها طويلة االجل في 
اخلارج. ولم تقم اجلهات الرقابية 
والتنظيمية مبا يلزم لس����د هذه 
الثغرة التي تبني أنها قاتلة بالنسبة 

لبعض الشركات.
وأضاف ان التمويل العقاري في 
الكويت ال يعترف بعمليات التسنيد 

أو التصكيك لالصول. فهناك نقص 
قانوني وتشريعي في هذا املجال. 
علما أن تشريعا كهذا يجعل ثروات 
البلد اكثر سائلية وأكثر ظهورا في 
قيمها العادل����ة وأكثر تداوال على 
صعيد املمولني والدائنني وقبولها 
كرهونات مبنية على أصول حقيقية 
وهذا ما ب����دأ العمل به مؤخرا في 
السعودية على سبيل املثال واظهر 
نتائج اولية ممتازة، مؤكدا أن خلق 
س����وق كهذا باالضافة الى أدوات 
التموياللطويل يجعل من السوق 
العقاري في الكويت أكثر انتعاشا 
وأقل تأثرا باألزمات كما هو حاصل 
اآلن. واختتم اجلراح حديثه مقدما 
بعض املقترحات التي تساهم في 
حل مشاكل القطاع العقاري وجاءت 

كالتالي:
� إسراع اجلهات الرسمية املعنية 
في تطوير سوق السندات والصكوك 
العقاري، وخلق س����وق  والرهن 
حقيقي له����ذه األدوات التمويلية 

طويلة األجل.
� التح����رك باجت����اه اجله����ات 
احلكومية مثل هيئة االس����تثمار 
والتأمينات والبنك املركزي لربط 
الودائ����ع احلكومية طويلة األجل 
في املصارف احمللية بأدوات متويل 

طويل األجل.
� الس����عي لدى البنك املركزي 
لقبول التقييمات العادلة لرهونات 
القروض بدال من األسعار السوقية 

املتراجعة بشكل ظالم لألصول.
� اإلس����راع في إطالق املقاصة 
العقارية حتى تسود هذا القطاع 
الت����داوالت  أكب����ر في  ش����فافية 

والصفقات.
� العمل معا على تطوير مهنة 
ت����رك احلبل على  التقييم وعدم 


