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الشيخ سالم العبدالعزيز

بالتعاون مع جامعة عين شمس ويخدم جميع القطاعات االقتصادية حافظنا على أداء الشركة من حيث الربحية رغم انخفاض القيمة السوقية للتداول

مكين: »أيمس« يطلق أول دورة تدريبية بالكويت
للتحكيم في المنازعات اإللكترونية

الحجي: »كي آي سي وساطة« تضيف قائمة 
بالشركات المتوافقة مع الشريعة لبرنامجها

أعلنت مدير التدريب بالش����ركة العربية خلدمات 
الكمبيوتر »معهد أميس للتدريب األهلي« منى مكني 
عن إطالق أول دورة تدريبية بدولة الكويت في مجال 
التحكيم ف����ي املنازعات اإللكتروني����ة )املعلوماتية 
والكمبيوتر( في املدة من 6 إلى 11 فبراير 2010 مبركز 
التحكيم الدولي بكلية احلقوق � جامعة عني ش����مس 
بالقاهرة � حيث يقوم نخبة من أساتذة ودكاترة اجلامعة 
املتخصصني في مجال التحكيم في املنازعات املختلفة 
ومن بينها املنازعات اإللكترونية بتدريس هذا البرنامج.  
وأضافت أن الهدف من هذا البرنامج هو توفير قاعدة 
علمية راسخة للنهوض مبجاالت التحكيم والتسوية 
الودية للمنازعات دون اللجوء للقضاء، الفتة الى أن 
ما مييز هذا البرنامج بجانب التحكيم لفض املنازعات 
اإللكترونية احتواء البرنامج على التحكيم في املنازعات 

الناجتة عن تصميم وتوريد البرمجيات )SOFTWARE( حيث ميثل هذا 
اجلانب حيزا كبيرا من املنازعات بني جهة منتجة وجهة مس����تفيدة في 
حال����ة اخلالف بينهما في التعاقدات التي تت����م بينهما في مجال توريد 

البرمجيات وكذلك التوقيع اإللكتروني والقرصنة اإللكترونية.

مزيج متكامل

وبينت مكني أن برامج التدريب املزمع عقدها مبركز التحكيم الدولي 
بكلية حقوق جامعة عني شمس � بالقاهرة سوف تقدم من خالل مزيج من 
األساليب التي حتقق املشاركة الفعالة ومن بينها احملاضرات واحلاالت 
العملية وورش العمل م����ن خالل نخبة متميزة ومتخصصة في مجال 
التحكيم وف����ض املنازعات، كل ذلك به����دف تعريف ذوي االختصاص 
بكيفية تفادي أي أخطاء قانونية عند صياغة العقود وإبرام االتفاقيات، 
تكوين قاعدة معلومات حديثة ومتجددة عن القوانني الوطنية واألجنبية 
املتعلقة بالتحكيم وقواعد االس����تثمار والتجارة الدولية، إعداد قوائم 
متكاملة ومتجددة للمحكمني واخلبراء الوطنيني واألجانب املعتمدين من 
املركز سواء القيام بأعمال التحكيم أو إعداد تقارير اخلبرة أو اخلدمات 
االستشارية. وتابعت أن هذا البرنامج موجه للقطاع احلكومي، القطاع 

اخلاص، القطاع النفطي، قطاع البنوك، قطاع االستثمار 
والبورصة، قطاع املقاوالت.

من جانبه قال عميد كلية احلقوق جامعة عني شمس 
ورئيس مجلس إدارة مركز حقوق عني شمس للتحكيم 
عيد نايل ان البرنامج التدريبي بشكل عام يتناول شرح 
دور التحكيم في املنازعات االلكترونية من الناحية 
النظرية من حيث أنواع املنازعات االلكترونية ومفهوم 
التحكيم فيها وكيفية ف����ض املنازعات االلكترونية 
بالتحكيم أو بالوساطة وماهية التحكيم االلكتروني 
والتعريف بالنظام القانون����ي للتحكيم االلكتروني 
)القواعد املوضوعية والقواعد اإلجرائية( وما هي قواعد 
تنفيذ حك����م التحكيم االلكتروني وما هي اإلجراءات 
الت����ي تؤدى إلى بطالن حك����م التحكيم االلكتروني. 
وأوضح أن دور التحكيم في املنازعات االلكترونية 
م����ن الناحية العملية يهتم بتطبيق نظام ورش عمل تطرح فيها قضية 
أو عدة قضايا متخصصة ويتم تقس����يم الدارسني فيها إلى مجموعات 
والتدريب على كيفية ف����ض املنازعات اخلاصة لكل قضية وذلك حتت 

متابعة من علماء القانون املتخصصني في ذلك.

الوعي التحكيمي

وأوضح أن من أهم أهداف البرنامج نشر الوعي الثقافي التحكيمي 
ل����كل مهتم بقضايا التحكيم، والتحكيم ف����ي املنازعات االلكترونية أمر 
يحتاج إلى كثير من الشرح والتعريف به نظريا وعمليا وذلك ألهميته 
وهو نوع من أنواع التحكيم الذي يتطلب فيه الدقة واحلرفية، حيث ان 
التحكيم يعتبر اخلط املوازي للقضاء العادي وفيه يتم فض املنازعات 
التجارية احمللية والدولية تقليديا أو الكترونيا بطرق سهلة وسريعة 
بإتقان، وباتفاق الطرف����ني، األمر الذي يجد فيه األطراف املتنازعة عدم 
إطالة أمد التقاضي واحترام اإلرادة وسهولة اإلجراءات وسرعة البت في 
املنازعات بطريقة التحكيم توفر الكثير من إهدار األموال � قيمة الشيء 
املتن����ازع فيه مع مرور الزمن إذا طال أمد البت فيها وهذا يحقق العدالة 

بني الطرفني أمام احملكم أو هيئة التحكيم.

اعل���ن مدي���ر عام ش���ركة 
كي اي سي للوس���اطة املالية 
فيصل احلجي عن ان الشركة 
عقدت اتفاقا مع شركة وضوح 
لالستشارات املالية واالقتصادية 
الضافة قائمة جديدة بالشركات 
االسالمية ضمن برنامج التداول 
االلكتروني املتوافقة مع الشريعة 

االسالمية.
واضاف احلجي ان مراجعة 
هذه الشركات متت من قبل 3 
جلان تابعة ل���وزارة االوقاف 
للتأكد من س���المة توافقها مع 
احكام الش���ريعة االس���المية، 
كما اعدت لهذه االس���هم قائمة 
خاصة بها ضمن برنامج التداول 
االلكتروني لتس���هيل حصول 
الى هذه  املتداول���ني  ووصول 

القائمة دون اي جهد.
واضاف احلجي ان ش���ركة 
وضوح املتخصصة في تقدمي 
البحوث والدراس���ات  خدمات 
املالية واالقتصادية للشركات 
والتي تعمل وفق احكام الشريعة 
االس���المية تقوم بتزويد »كي 
اي س���ي« للوس���اطة بتقارير 
يومية واس���بوعية وشهرية 
عن مجري���ات التداول ووضع 
البورصة واهم االخبار بشكل 
تقني من قبل عدد من املختصني 
في هذا الشأن، واوضح احلجي 
ان »وضوح« س���تقدم ايضا ل� 

»كي اي سي« خدمة معلوماتية 
ربع سنوية Fact Sheet خالل 
الفت���رة املقبلة والتي تتضمن 
توفير البيانات والتقارير املالية 
والفنية املتضمنة التحليل املالي 
الش���ركات  والفني عن مجمل 
املدرجة بالس���وق عند توافر 
البيان���ات املالية اخلاصة بها، 
الفت���ا الى ان خدم���ة التقارير 
اجلديدة س���يتم توفيرها كل 
ثالثة ش���هور لعمالء الشركة 
»التداول االلكتروني« وايضا 
ستقدم لعمالء الشركة بشكل 
عام عن طريق البريد االلكتروني 
وذلك وفق توجهات الشركة في 
توفير جميع اخلدمات اجلديدة 

لعمالئها.
وكشف احلجي عن ان الشركة 

تدرس اضافة السوق املصري 
كخطوة اولى قريبا ضمن برنامج 
التداول االلكتروني الذي اطلقته 
الشركة في شهر يوليو 2009، 
مش���يرا الى ان الشركة تسعى 
ايض���ا ال���ى اضافة االس���واق 
اخلليجية ضمن برنامج التداول 
االلكتروني اجلديد خالل الفترة 

املقبلة.
وشدد احلجي على ان الشركة 
استطاعت احملافظة على ادائها 
من حيث الربحية رغم انخفاض 
القيمة السوقية للتداول خالل 
2009 عن السنة املاضية 2008 
وذل���ك نظرا للسياس���ات التي 
تتبعها الش���ركة في استقطاب 
املزيد من العمالء واحملافظة على 
عمالئها احلاليني من خالل تقدمي 

املزيد واجلديد من اخلدمات.
وخت���م احلجي ب���أن نظام 
التداول االلكتروني الذي ادخلته 
الشركة في نهاية العام املاضي 
متثل نقل���ة نوعية في التداول 
بالسوق وميثل قيادة للتطور في 
هذا املجال خصوصا انه يسبق 
ف���ي تط���وره وامكاناته النظم 
املس���تخدمة حاليا، مشيرا الى 
ان االستفادة من استخدام هذا 
النظام ستتزايد بعد تطوير نظام 
التداول في الس���وق، مما يتيح 
االستفادة القصوى من امكانات 

نظام التداول لدى الشركة.

منى مكني
فيصل احلجي

»المركزي«: ال تعليمات أو ضوابط للحد من قدرة البنوك على تمويل شركات المقاوالت

كونا: قال بنك الكويت املركزي انه الحظ أن 
الصحف احمللية تتداول موضوع التسهيالت 
االئتمانية التي تقدمها البنوك لشركات املقاوالت 
بغرض تنفيذ املشاريع احلكومية باالشارة الى 
صعوبة حصول هذه الش���ركات على متويل 
من البنوك نتيج���ة لضوابط البنك املركزي 
اخلاصة بالتس���هيالت االئتمانية أو التشدد 
غير املبرر من قبل بعض البنوك احمللية في 

منح التسهيالت االئتمانية.
 واوضح »املركزي« في بيان صحافي انه في 
ضوء استمرار تداول هذا املوضوع واالشارة 
في هذه الصحف لرفض البنك املركزي اعتبار 
حواالت احل���ق ضمن الضمانات التي تقبلها 
املصارف من شركات تنفذ مقاوالت حتى لو 
كانت مش���اريع حكومية فانه يرى ضرورة 

توضيح بعض االمور.
 واكد البنك املركزي »انه ال يوجد هناك أي 
تعليمات صادرة عن بنك الكويت املركزي أو أي 
ضوابط إقراض موجهة للحد من قدرة البنوك 
أو إعاقتها على متويل شركات املقاوالت التي 
تقوم بتنفيذ مشاريع في الدولة سواء كانت 

هذه املشاريع حكومية أو غير حكومية«.
وأضاف »املركزي« انه على العكس من ذلك 
فانه يهتم بتمويل مشاريع التنمية في البالد 
بصفة عامة وعلى سبيل املثال أن التعليمات 
الصادرة الى البنوك بشأن احلدود القصوى 
للتركز االئتماني تنص عل���ى أنه عند قيام 
البنك املركزي بدراسة طلبات البنوك بشأن 
استثناء أي عميل من احلد األقصى املقرر للتركز 
االئتمان���ي فانه يأخذ باالعتبار مجموعة من 
القواعد االسترشادية منها أن يكون التمويل 
ألي من املش���روعات ذات الطابع الوطني أو 
االس���تراتيجي ومنها املش���اريع الصناعية 
ومحط���ات الطاقة واملياه ومش���اريع البنية 
التحتية أو املشروعات اإلسكانية أو اخلدمات 

العامة وغيرها.
 وأشار »املركزي« الى ان التعليمات الصادرة 
عنه للبنوك احمللية بش���أن تنظيم وترشيد 
السياسة االئتمانية والتمويلية للبنوك تبني 
اإلطار العام لألسس املتعلقة بضوابط منح 
التسهيالت دون أي تدخل من جانب بنك الكويت 
القرارات االئتمانية والتمويلية  املركزي في 

التي تتخذها البنوك بناء على ما جتريه من 
دراسات ائتمانية لطلبات التمويل املقدمة من 
العمالء وما تراه من عوامل وضوابط حتددها 
السياسات االفتراضية لديها وفي اطار رؤيتها 

اخلاصة بإدارة املخاطر. 
وحول موضوع حواالت احلق من حيث عدم 
إدخالها من ضمن الضمانات مقابل التسهيالت 
االئتمانية الت���ي تقدمها البنوك للعمالء قال 
»املرك���زي« انه »ليس مبوض���وع جديد في 
العمل املصرفي حيث لم يتم خالل س���نوات 
العمل املصرفي الطويلة املاضية أن مت اعتبار 
حواالت احلق من قبيل الضمانات حتى ولو 

كانت حواالت حق حكومية«.
 واكد بنك الكويت املركزي أهمية حواالت 
احلق عل���ى متحصالت املش���اريع كمصدر 
للتدفقات النقدية لتس���ديد املديونية مشيرا 
الى انه يش���جع أيضا هذا النوع من التمويل 
»اال أن حواالت احلق ال تشكل ضمانا في حالة 
توقف املقاول )املدين( عن تنفيذ املش���روع 
ألي سبب من األس���باب خالل مراحل تنفيذ 
املشروع أو عدم االلتزام بشروط عقد املقاولة 

مبا قد يترتب عليه قيام املستفيد بالطلب من 
البنك دفع قيم���ة خطابات الضمان الصادرة 

لصاحله«.
جدير بالذكر في هذا الشأن أن املادة )382( 
من قانون التجارة الكويتي قد عرفت خطاب 
الضمان بأنه »تعهد يصدر من بنك بناء على 
طلب عميل له )اآلمر( بدفع مبلغ معني أو قابل 
للتعيني لشخص آخر )املستفيد( دون قيد أو 
شرط اذا طلب منه ذلك خالل املدة املعينة في 
اخلطاب ويوضح في خطاب الضمان الغرض 

الذي صدر من أجله«.
 وتنص املادة )385( من القانون نفس���ه 
على أنه »ال يج���وز للبنك أن يرفض الوفاء 
للمستفيد لسبب يرجع الى عالقة البنك باآلمر 

أو عالقة اآلمر باملستفيد«.
 واوضح البنك املركزي ان املختصني في 
هذا الشأن يعلمون أن املقاول عادة ما يتقدم 
الى البنك بطلب للحصول على تس���هيالت 
ائتمانية نقدية وغير نقدية ويتمثل اجلانب 
النقدي في التسهيالت االئتمانية الالزمة للبدء 
في تنفيذ املشروع ويتمثل اجلانب غير النقدي 

في خطابات الضمان التي يطلبها املس���تفيد 
صاحب املشروع وعادة ما تكون هذه اخلطابات 
في صورة ضمان حس���ن االجناز أو ضمان 
لدفعة مقدمة وغيرها من الضمانات االخرى 
في ضوء طبيعة املشروع الذي سيتم تنفيذه 

واستنادا الى شروط عقد املقاولة.
وقال البنك املركزي انه بطبيعة احلال يقوم 
البنك املعني بدراسة طلب متويل العميل في 
ضوء دراسته لعقد تنفيذ املشروع وتدفقاته 
النقدية وقدرة العميل على التنفيذ ومركزه 
املالي وقد يكتفي البنك باحلصول على حوالة 
حق مبتحصالت املشروع بحيث يتم استخدام 
هذه الدفعات في تسديد املديونية وقد تظهر 
الدراسة االئتمانية احلاجة الى طلب ضمانات 
من العميل املقاول.  وذكر ان األمر قد يختلف 
من مقاول آلخر في ضوء ما تظهره الدراسات 
االئتمانية التي تقوم بها البنوك »وفي جميع 
األحوال فان قرار التمويل يظل من صالحية 
البنوك والتي لها حري���ة طلب أي ضمانات 
من العميل أو منح هذه التسهيالت من دون 

أي ضمانات«.

واش���ار الى انه من جانب آخر فان الباب 
الثاني من املرس���وم بقانون رقم )2( لسنة 
2009 بشأن تعزيز االستقرار املالي في الدولة 
يعكس أيضا توجهات البنك املركزي بش���أن 
متويل القطاعات االقتصادية احمللية املنتجة 
حيث تضمن املرسوم بقانون حوافز للبنوك 
لتمويل هذه القطاعات خالل عامي 2009 و2010 
وذلك بضمان الدولة لنسبة 50% من رصيد 
أي مديونية ق���د تتعثر وذلك مقابل حصول 
البنوك على ضمانات كافية ومناسبة ودون 

أن يلزم البنوك بضمانات محددة.
 واكد بنك الكويت املركزي في ضوء ما تقدم 
من ايضاحات ما سبق أن أشار اليه في أكثر 
من مناس���بة حول ضرورة توخي الدقة قبل 
نشر أي معلومات تتعلق بالقطاع املصرفي 
ف���ي البالد أو تتعل���ق بتعليمات صادرة من 
البن���ك املركزي نظرا ملا يترتب على ذلك من 
انعكاسات سلبية قد تلحق الضرر بأوضاع هذا 
القطاع وتؤدي الى ارباك في العمل املصرفي 
أو التش���كيك في مصداقية الدولة بش���أن ما 

تطبقه من سياسات اقتصادية.

استمرار االنحسار في الضغوط التضخمية للشهر السابع على التوالي 

محافظ »المركزي«: 2009 من األعوام االستثنائية للبنوك والسلطات الرقابية 
ويستدعي قراءة متأنية للبيانات المالية والتقارير المطلوبة 

ما تناقلته بعض الصحف بشأن تأخر بيانات البنوك بسبب توجهات »المركزي« غير صحيح

المراجعة للمخصصات المالية تتم في إطار اإلجراءات المعتادة عند اعتماد البيانات السنوية للبنوك
الكويت � كونا: قال محافظ 
بنك الكويت املركزي الش���يخ 
السالم العبدالعزيز ان ما تناقلته 
بعض الصحف احمللية بشأن 
تأخر موعد اكتم���ال البيانات 
املالية السنوية للبنوك احمللية 
لعام 2009 وربط ذلك التأخير 
البنك  بتوجهات ص���ادرة من 
املركزي للبنوك احمللية بشأن 
سياسات املخصصات ال يعدو 
»سوى فرضيات غير صحيحة 
وعدم دراية بطبيعة البيانات 
املالي���ة التي تقدمه���ا البنوك 
والفت���رة املعت���ادة ملراجعتها 
واملوافقة عليها من قبل البنك 

املركزي«.
وأوضح احملافظ في تصريح 
لوكالة األنباء الكويتية )كونا( 
أمس أن البنك املركزي درج في 
السنوات املاضية على اعتماد 
أول بيانات مالية في نهاية شهر 

يناير األمر الذي يعني أن البنك 
املركزي الي���زال ضمن الفترة 
املعتادة لدراسة تلك البيانات، 
وبالتال���ي ال يوج���د هناك أي 

تأخير في هذا املجال.
وبني انه ف���ي ضوء األزمة 
املالي���ة العاملية فان عام 2009 
يعتبر من األعوام االستثنائية 
بالنس���بة للبنوك والسلطات 
الرقابية األمر الذي اس���تدعى 
من البنك املركزي طلب تقارير 
إضافية من البنوك لهذا العام.

وأضاف ان من هذه التقارير 
ما يتعلق بإج���راء اختبارات 
الضغ���ط وتقاري���ر متعلق���ة 
بعملية التقييم الداخلي لكفاية 
رأس امل���ال وتقاري���ر متعلقة 
باس���تراتيجيات وخطط عمل 
البنوك في مواجهة آثار األزمة 
املالية العاملية وأساليب تطوير 

إدارات املخاطر لديها.

وأوض���ح الش���يخ س���الم 
العبدالعزيز »مما ال ش���ك فيه 
أن تلك التقاري���ر بحاجة الى 
قراءة متأنية ودراسة وحتليل 
من جان���ب البنك املركزي من 
أجل تقييمها بصورة س���ليمة 
وذل���ك بهدف إضفاء املزيد من 
االطمئنان والثقة في مصارفنا 

الوطنية«.
وأش���ار الى انه بالرغم من 
هذه التقارير اإلضافية اال »أننا 
ال ن���زال ضمن الفترة املعتادة 
املالية وال  البيانات  لدراس���ة 
يوجد ما يدع���و الى القلق أو 
القول بوج���ود تأخير في هذا 

الشأن«.
وفيم���ا يتعل���ق مبراجعة 
البنك املرك���زي للمخصصات 
بني احملاف���ظ أن هذا األمر يتم 
في اطار اإلج���راءات املعتادة 
البنك املركزي  التي يطبقه���ا 

عند اعتم���اده للبيانات املالية 
السنوية للبنوك احمللية.

من جانب آخر، وفي تعليق 
له على البيانات التي صدرت 
مؤخ���را ع���ن االدارة املركزية 
لإلحصاء بشأن معدل التضخم 
في أسعار املستهلك في الكويت 
لش���هر م���ارس2009، أش���ار 
احملافظ الى استمرار االنحسار 
في الضغ���وط التضخمية في 
االقتصاد احمللي للشهر السابع 

على التوالي.
انه وفق���ا لتلك  وأض���اف 
البيانات تراجع معدل التضخم 
التغير  الذي يعكس  السنوي 
النسبي في الرقم القياسي العام 
ألسعار املس���تهلك خالل شهر 
مارس 2009 مقارنة بالش���هر 
املقابل من العام السابق ليصل 
ال���ى نحو 5.7% بع���د أن كان 
بحدود نحو 5.9% خالل شهر 

فبراير 2009 )مقارنة بش���هر 
فبراير 2008(.

وأوضح محافظ بنك الكويت 
املرك���زي أن ذلك االنحس���ار 
شمل العديد من أقسام السلع 
واخلدمات املكونة للرقم القياسي 
العام ألس���عار املس���تهلك في 
الكويت وكان من أبرزها انحسار 
معدالت الزيادة الس���نوية في 
املستوى العام ألسعار كل من 
قسم املواد الغذائية )من نحو 
5.4% في فبراير 2008 مقارنة 
بالشهر املقابل من العام السابق 
الى نحو 4.7% في مارس 2009 

مقارنة مبارس 2008(.
وأش���ار الى تراجع قس���م 
خدمات املسكن )من نحو %7.5 
الى حوالي 6.7%( وقسم السلع 
واخلدم���ات املنزلية )من نحو 
10.4 الى 9.3%( على الترتيب 
علما ان هذه األقس���ام الثالثة 

املذكورة مجتمعة نحو %59.8 
في تكوين الرقم القياسي العام 
ألسعار املستهلك في الكويت.

واختتم احملافظ تصريحه 
البنك  بالتأكي���د على تطل���ع 
املرك���زي جله���ود مكثفة من 
مختل���ف اجله���ات احمللي���ة 
املعني���ة بإحص���اءات األرقام 
القياسية ألس���عار املستهلك 
على وجه التحديد واإلحصاءات 
االقتصادية األخرى بشكل عام 
لتجاوز جوان���ب القصور في 
حداثة تلك االحصاءات وجودتها 
وضرورة مس���اهمة مختلف 
األطراف في النهوض بالوضع 
اإلحصائي في البالد ملا لذلك من 
دور مؤثر في تصميم وتنفيذ 
السياسات االقتصادية املالئمة 
املس���تندة الى أحدث البيانات 
ومن ضمنها السياسة النقدية 

لبنك الكويت املركزي.

حواالت الحق ال تعد ضماناً حتى وإن كانت حكومية ولكنها تشكل مصدراً للتدفقات المالية
تنظيم وترشيد السياسة االئتمانية والتمويلية للبنوك تبين اإلطار العام لألسس المتعلقة بضوابط منح التسهيالت

.. ومجلس إدارة
»أسمنت أبيض« 

يجتمع 30 الجاري

مجلس إدارة 
»المستقبل« يوافق 

على استقالة
سعود الشايع

الكويت  أعلن س���وق 
لالوراق املالية ان مجلس 
ادارة شركة رأس اخليمة 
لصناعة االسمنت »اسمنت 
ابي���ض« س���يجتمع 30 
يناي���ر اجلاري، وذلك من 
اج���ل مناقش���ة البيانات 
املالية الس���نوية للشركة 
للسنة املالية املنتهية في 

.2009/12/31

الكويت  ق���ال س���وق 
لالوراق املالية ان ش���ركة 
املستقبل العاملية لالتصاالت 
أفادته ب���أن مجلس ادارة 
الش���ركة قد واف���ق على 
قبول االستقالة املقدمة من 
عضو مجلس االدارة سعود 
عبدالعزيز الشايع ممثال 
الش���ايع املتحدة  لشركة 
من عضوية مجلس ادارة 
الشركة، وذلك اعتبارا من 

18 من الشهر اجلاري.


