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خبراء: إدارات البحوث داخل البنوك تساهم بتوفير الدراسات الستكشاف الفرص الواعدة 

الوزان: »الدولي« يخطط لعمل دورات متخصصة تركز على تناول مجاالت العمل المصرفي

أنطونيو: البحوث االقتصادية في القطاع المصرفي تدعم احتياجات العميل وسمعة البنك

أبل: إدارات البحوث لدى البنوك اإلسالمية تساهم في إثراء البحث العلمي 

المغايرة: دوائر األبحاث والدراسات الرافعة الكبرى للمؤسسات المالية لتحقيق التميز 

خالل ندوة أقامها »البنك الدولي« حول »دور إدارات البحوث االقتصادية في القطاع المصرفي والمالي«

عبدالوهاب الوزان

لطيفة الدوسري

جانب من احلضور

د. أكثم املغايرة انطونيوس انطونيو د.صادق أبل

الدوسري: الندوة األولى في الكويت

»الدولي« يعد مؤشرًا لسوق العقار

البحوث المصرفية ليست جميعها متاحة للنشر

فلسفة إدارة بحوث »الدولي«
كشفت مديرة قسم التدريب وقسم شؤون املوظفني 
بالوكالة في بنك الكويت الدولي لطيفة الدوس��ري نيابة 
عن قس��م التدريب من ادارة املوارد البش��رية في بنك 
الكويت الدولي ان ندوة »دور ادارات البحوث االقتصادية 
في القطاع املصرفي واملالي« اول ندوة متخصصة في 
مج��االت عمل ادارات البح��وث االقتصادية في القطاع 
املصرفي واملالي، معربة عن املها ان حتقق الندوة األهداف 

املوضوعة لها.
وقدمت ضيوف الندوة مستعرضة سيرتهم الذاتية، 
وخبرتهم املهنية، داعية احلضور الى االستفادة من أهم 

االشكاليات املطروحة عبر مداخلتهم.

طالب د.ابل البنوك واملؤسسات املالية في الكويت التي 
ال يوجد فيها وحدات للبحوث االقتصادية بأن تس��ارع 
الى انشاء هذه الوحدات ضمن هياكلها التنظيمية، مشيرا 
ال��ى انه من املنتجات النوعية التي تقوم بإعدادها ادارة 
البحوث االقتصادية في بنك الكويت الدولي حاليا اعداد 
مؤشر لس��وق العقار في الكويت، يعود تاريخ االساس 
في��ه الى 1 يناير 2002 بقيمة 1000 نقطة اس��اس، وهو 
مؤش��ر وزني يأخذ باالعتبار السمات األساسية لسوق 
العقار في الكويت مبكوناته الثالثة )جتاري � س��كني � 

استثماري(.

أوضح د.صادق ابل خالل احللقة النقاشية التي عقبت الندوة 
ردا على سؤال احد الباحثني حول امكانية االستفادة من البحوث 
التي تعدها إدارة األبحاث والدراسات انه يوجد دراسات خاصة 
بالبنك ودراسات أخرى تقوم بها إدارات البحوث ميكن االستعانة 
بها من طرف األكادمييني والباحثني، مشيرا إلى أن البنك ميكن 
الراغبني من الباحثني من احلصول على دراسات تخص االقتصاد 

الكلي عموما.
 وأضاف أن لدى »الدولي« دراس��ات تخ��ص بحوثا خاصة
  بالبن��ك وتطوي��ر خدماته وتق��دم الدعم الفني ف��ي األبحاث

 التس��ويقية التي ترغب إدارة التسويق في عملها بشأن بعض 
املنتجات. 

وتاب��ع ان البحوث غير القابلة للنش��ر تختص برصد كافة 
العوام��ل واملتغيرات ذات الصلة بأعم��ال البنك والتعرف على 
آثارها املتوقعة على أنشطة البنك، وذلك عن طريق رصد تطورات 
املؤش��رات االقتصادية وأثرها على السوق والعوامل املختلفة 

التي تتحكم في السوق.
وكشف أن إدارة البحوث تقوم بإعداد قاعدة بيانات للمعلومات 
واإلحصائي��ات والتقارير الواردة من ادارات املصرف املختلفة 
وإجراء الدراسات والبحوث املتعلقة بالتطورات االقتصادية في 
الداخل واخلارج، ويتم اعداد تقرير نصف سنوي وتقرير مجمع 
عن اداء إدارات املصرف املختلفة بصفة فصلية )كل ثالثة اشهر( 

وبصفة نصف سنوية )كل ستة اشهر(.

اس��تعرض د.ابل جتربة إدارة البحوث االقتصادية في 
بنك الكويت الدولي مؤكدا أنها انتهجت أسلوب غير تقليدي 
في عملها ووضعت خطة لعملها تتس��م بالتدرج في العمل 
أخذت باالعتبار طبيعة عمل إدارات البنك ونوعية البيانات 
واملعلومات التي يحتاجونها، مش��يرا الى ان هناك إدارات 
حتتاج إلى بيانات على مس��توى االقتصاد الكلي، وإدارات 
أخرى حتتاج إلى معرفة بعض البيانات على مستوى االقتصاد 

اجلزئي.  وضمت مراحل تطوير أعمال اإلدارة التالي:
املرحلة األول��ى: هي بناء القاعدة األساس��ية للبيانات 
اإلحصائية واملعلومات االقتصادية )بيانات شاملة عن االقتصاد 
الكلي والقطاع املصرفي واملالي وأسواق التجزئة املختلفة 

اللصيقة باهتمامات البنك(.
املرحلة الثانية: هي تأسيس مركز للمعلومات متخصص 
يتضمن املراجع واهم الدوريات االقتصادية واملالية والتقارير 
املختلفة، وتزويده بأحدث البرامج اإلحصائية املتخصصة في 

االقتصاد القياسي الستخدامها في البحث والتحليل. 
أما املرحلة الثالثة: فهي مرحلة وضع فلسفة العمل وآلياته 
بعد دراس��ة متطلبات مكونات البن��ك من قيادات وإدارات 

ومجاالت اهتماماتها املختلفة.
وأوضح أن إدارة البحوث االقتصادية في بنك الكويت 
الدولي تقوم بأداء عملها وفقا لفلسفة تعتمد على التركيز 
عل��ى البحوث التش��غيلية التي تهدف إلى ترش��يد القرار 
وزي��ادة فعاليته وبالتالي رفع فرص الربحية، وتكون هذه 
البحوث واضحة الهدف واملضمون. والعمل من خالل فرق 
عمل مشتركة مع اإلدارات املعنية وفق خطة عمل واضحة 

. )Action Plan(

واألساس����ي الذي تقوم به دوائر 
األبحاث والدراسات في الشركات 
االس����تثمارية من خ����ال توفير 
املعلوم����ات وإع����داد الدراس����ات 
االس����تثمارية ناهيك ع����ن إعداد 
التقاري����ر الدورية عن التطورات 
االقتصادية واملالية احمللية والدولية 
والتنب����ؤ املس����تقبلي باألوضاع 
االقتصادي����ة احمللي����ة والعاملية 
وتأثيراتها احلالية واملستقبلية 
على أداء الش����ركة واستثماراتها 
والتي تس����اهم بشكل أساسي في 
املناسبة من قبل  القرارات  اتخاذ 
إدارات هذه الشركات كما تساعد 
في حتديد املس����ارات املستقبلية 
واخلط����ط اإلس����تراتيجية لهذه 

الشركات. 

دوائر األبحاث

قال د.اكثم ان الدور األساسي 
الذي تق����وم به دوائ����ر األبحاث 
الش����ركات  ف����ي  والدراس����ات 
االستثمارية وغيرها من املؤسسات 
املالية واملبني على املنهج العلمي 
ف����ي التخطي����ط االس����تراتيجي 
وحتدي����د األولوي����ات والتحديث 
التج����ارب خصوصا في  وتراكم 
ظل التعقيدات الدقيقة التي أصبح 
يتميز بها نظام التعامات املالية 
في العصر احلاضر، أصبح الرافعة 
الكبرى في أي مؤسسة مالية تسعى 

إلى حتقيق التميز.
وكش����ف ان����ه ألهمي����ة الدور 
والوظيفة الذي تق����وم به دوائر 
األبحاث والدراسات في الشركات 
االستثمارية، فانها تؤسس وتبنى 
من خ����ال اس����تقطاب وتوظيف 
الكفاءات من ذوي اخلبرة العلمية 
والعملي����ة في مج����ال االقتصاد 
والتمويل والدراية الواس����عة في 
أساليب البحث وجمع املعلومات 
وإعداد الدراس����ات االس����تثمارية 
واالقتصادي����ة والدراي����ة العالية 
باألس����اليب الكمية ف����ي التحليل 
والتنبؤ. وأوضح أن من أهم وظائف 
إدارات البح����وث االقتصادية في 
الش����ركات االس����تثمارية تنصب 
ف����ي مجملها على عم����ل البحوث 
والدراسات والتقارير التي تخدم 
وتساعد متخذي القرارات وصانعي 
السياس����ات االستثمارية في هذه 
الش����ركات على اتخ����اذ القرارات 
الت����ي تخ����دم أهداف  الرش����يدة 
مستثمريها وعمائها. وأشار الى 
ان أهم وظائف ادارة البحوث إعداد 
التقارير التي حتدد )القيمة العادلة 
لألوراق املالية( وإعداد دراس����ات 
اجل����دوى االقتصادي����ة وتقييم 
املشروعات، وكذلك املشاركة في 
إعداد دراسات االندماج واالستحواذ، 
وأخيرا إعداد التقارير والدراسات 
الدوري����ة. كما تقوم  االقتصادية 
ه����ذه الدوائر بإعداد الدراس����ات 
االستثمارية االستشرافية بناء على 
التنبؤات االقتصادية باملؤشرات 
النماذج  االقتصادية باس����تخدام 
االقتصادية املختلفة املبنية على 
أس����س علمية، والتي تساعد من 
خالها إدارات هذه الشركات على 
اتخاذ القرارات االستثمارية الرشيدة 
ووضع اخلط����ط االس����تثمارية 

املستقبلية.
واختتم د.اكثم حديثه مؤكدا 
أن دوائ����ر األبحاث والدراس����ات 
الش����ركات  ف����ي  االقتصادي����ة 
االس����تثمارية لها دور أساس����ي 
ومحوري إذ تقوم على مس����اعدة 
أصحاب القرار في هذه الشركات 
في اتخاذ القرار االستثماري الرشيد 
س����واء باالس����تثمار في األوراق 
املالية أو االس����تثمار املباشر في 
النشاطات االقتصادية احلقيقية 
والتي ف����ي النهاية هدفها حتقيق 
مصالح املس����اهمني والعماء في 

هذه الشركات.

منى الدغيمي 
اإلدارة في  أكد رئيس مجلس 
بنك الكويت الدولي عبد الوهاب 
ال����وزان أن البن����ك يخطط لعمل 
مواسم علمية متخصصة، وذلك من 
منطلق الواجب االجتماعي واملهني 
لتطوير املجتمع الكويتي، مشيرا 
إلى أن هذه امللتقيات املتخصصة 
س����وف تركز على تناول مجاالت 
العمل املصرفي اإلسامي وكل ما 
ميكن أن يساهم في تفعيله سواء 
من حيث التقنية والتطور أو من 
حيث نشر املعرفة والتوعية وتبادل 
اآلراء واألفكار والتي تهدف جميعها 
إلى تعزيز وتطوير العمل املصرفي 

اإلسامي. 
وأضاف الوزان في كلمة افتتح 
بها ن����دوة »دور إدارات البحوث 
القطاع املصرفي  االقتصادية في 
واملالي« التي نظمها بنك الكويت 
الدول����ي أول م����ن أم����س ضمن 
انشطة موس����مه العلمي واملهني 
املتخصص أن هذه الندوة تأتي في 
سياق اهتمام بنك الكويت الدولي 
املتواصل واملستمر بخدمة املجتمع 
وتنمية مهاراته العلمية واملهنية 
من خال التواصل مع جميع فئاته 

املهنية والعلمية والثقافية.
وأش����ار الوزان إلى أن الندوة 
تهدف إلى التعريف بأهمية البحوث 
واملعلومات االقتصادية في عمل 
البنوك وشركات االستثمار وهي 
أول ن����دوة علنية على مس����توى 
الكوي����ت تناقش ه����ذا املوضوع 
مبساهمة شخصيات متخصصة 

لها خبرة في هذا املجال.
و عق����ب كلمة ال����وزان جاءت 
مداخلة كل م����ن املدير التنفيذي 
ومؤسس شركة فايننشال لألبحاث 
واالستشارات االقتصادية والتدريب 
)C&FRT( البروفسور أنطونيوس 
أنطونيو أستاذ مشارك في التمويل 
والبنوك بجامعة اإلمارات )العني(، 
ود.أكثم املغايرة اللذين كانا ضيفي 
الن����دوة ومدي����ر إدارة البح����وث 
االقتصادي����ة وأمني س����ر مجلس 
اإلدارة في بنك الكويت الدولي د. 
صادق أب����ل حيث اكدوا من خال 
مداخاتهم على اهمية ادارة البحوث 
البنوك واجتذاب  في تعزيز قوة 

عماء جدد.

خطط إستراتيجية

البروفس����ور  أكد  من ناحيته 
إدارات  أنطونيو على أهمية دور 
البح����وث االقتصادية في القطاع 
املصرفي ودورها املتميز في وضع 
اخلطط اإلستراتيجية للمؤسسات 
املالية وإث����راء البحث العلمي في 
مجال التمويل اإلسامي وتوطيد 
أواص����ر التعاون واملش����اركة في 
املؤمترات التي تنظمها مراكز البحث 
واجلامعات املتخصصة في مجاالت 
التمويل واالقتصاد اإلسامي، مبينا 
أنها تعن����ى باملقام األول بالبحث 
وجم����ع املعلومات التي نحتاجها 
لإلجابة عن األس����ئلة، وبالتالي 
مساعدة أصحاب القرار على وضع 

احللول املناسبة للمشكات.
وأوضح انطوني����و انه ميكن 
تعريف عملي����ة البحث على أنها 
خليط من الس����عي نحو املعرفة 
والفهم والتجربة املفيدة املمتعة، 
مش����يرا إلى أنها عملية أساسية 
للنجاح التجاري ووسيلة لتحسني 
نوعية احلياة. وكشف أن الهدف 
م����ن وجود قس����م إدارة للبحوث 
االقتصادية هو دعم مهمة وأهداف 
البن����ك لدعم احتياج����ات العميل 
وحتسني س����معة البنك وتعزيز 
قدرته على جذب العماء وحتقيق 
األهداف اإلستراتيجية والتشغيلية 
للمصارف ودعم إدارة املخاطر لدى 

البنك وتوزيع األصول.
وش����دد على أن ترتكز إدارات 

العلمي واكتساب اخلبرات من خال 
توفير الدوريات العلمية املتخصصة 
وإيفادهم في املؤمترات والدورات 
الفنية املتخصصة والشرعية لكي 
يكونوا عل����ى دراية وفهم للعمل 

املصرفي اإلسامي وأدواته.

الدور االستشاري

وأشار إلى أن من أهم األعمال التي 
تقوم بها إدارة البحوث االقتصادية 
هو الدور االستشاري في قضايا 
متعددة منها على سبيل املثال عند 
رسم إستراتيجية عمل البنك وعند 
إعداد اختبارات الضغط.و دراسة 
الدورات االقتصادي����ة واألحداث 
واألزم����ات املالية التي حتدث في 
احمليطني اإلقليمي والعاملي وتناقش 
االنعكاسات السلبية احملتملة على 
عمل البنك، مؤكدا أن البنوك التي 
ال يوج����د فيه����ا إدارات للبحوث 
االقتصادية قد عانت من عدم اإلملام 
والفهم السريع لآلثار واالنعكاسات 
الس����لبية لازمة املالية العاملية، 
ورمبا اخذ أصحاب القرار فيها وقتا 

أطول لفهم أبعاد هذه األزمة.

الشركات االستثمارية

م����ن ناحيت����ه أك����د د.أكث����م 
إدارات  دور  أهمي����ة  املغاي����رة 
البحوث االقتصادية في الشركات 
االستثمارية، مشيرا إلى انه عادة 
ما تتخذ شركات االستثمار شكل 
الشركات املس����اهمة في حتكمها 
وتنظيمه����ا وتخض����ع لقوان����ني 

الشركات املساهمة.
وأضاف أن إداراتها حترص دائما 
على رعاية مصالح مساهميها عن 
طريق حتقيق عوائد مستقرة ورفع 
حقوق املساهمني من خال توظيف 
أموال املساهمني في االستثمارات 
املجدية الت����ي حتقق أقصى عائد 
ممكن بأق����ل درجة م����ن درجات 
املخاطرة. ولتحقيق ذلك البد أن 
يتخذ القرار االستثماري في هذه 
الشركات على أسس علمية من حيث 
حتديد الهدف األساسي لاستثمار، 
وجتميع املعلومات الازمة التخاذ 
القرار وتقيي����م العوائد املتوقعة 
املقترحة،  للفرص االس����تثمارية 
وأخيرا اختيار البديل أو الفرصة 
املناس����بة لألهداف  االستثمارية 

احملددة. 
ومن هن����ا تأت����ي أهمية عمل 
الدراسات االستثمارية االستشرافية 
والتنبؤات االقتصادية باستخدام 
النماذج االقتصادية املختلفة املبنية 
على أسس علمية، والتي تساعد 
من خالها إدارات هذه الش����ركات 
على اتخاذ القرارات االستثمارية 

الرشيدة. 
وأش����ار إلى أهمية الدور املهم 

وذلك عن طري����ق رصد تطورات 
املؤشرات االقتصادية وأثرها على 
الس����وق والعوامل املختلفة التي 

تتحكم في السوق.
وشدد على ضرورة أن حتافظ 
إدارة البح����وث على مس����تويات 
مصاريفها اإلدارية، وأال تتوس����ع 
في الصرف على طباعة منشوراتها 
وتقاريرها. )لكي ال تتحول إلى إدارة 
إعامية أو إعانية(. وتهتم بعنصر 
الزمن والتوقيت املناسب، مشيرا 
الى ان التوصيات التي تصدر من 
الدراسات يجب أن حتترم عنصري 

الوقت والتاريخ.
وأض����اف انه يج����ب أن تعمل 
اإلدارة على توفير الفرص لباحثيها 
للتعرف على احدث وسائل البحث 

تساهم في إثراء البحث العلمي في 
التمويل اإلسامي،  أدبيات  مجال 
وذل����ك من خال توطي����د أواصر 
التعاون واملشاركة في املؤمترات 
البحث  الت����ي تنظمه����ا مراك����ز 
واجلامعات املتخصصة في مجاالت 

التمويل واالقتصاد اإلسامي.
وقال د.ابل أن هناك عدة عوامل 
لنجاح إدارات البحوث في البنوك 
منها أن طابع عمل إدارة البحوث 
االقتصادية في البنك يجب أن يتسم 
بالدقة والشمولية واملوضوعية، 
وان يكون إنتاجها تشغيليا غير 
نظري أي أال تعزل ذاتها في إطار 
نظري لبحوث قد ال متت لنشاط 

البنك بصلة.
واكد ان عمل ادارة البحوث يجب 

أن يختل����ف نوعا ما عن البحوث 
األكادميية التي تركز على اإلضافة 
العلمية على األدبيات والنظريات، 
ويجب رب����ط عملها بطريقة غير 
مباشرة بأهداف البنك والتي منها 
با ش����ك تعظي����م الربحية ورفع 
اجلودة. واضاف في ذات السياق 
انه ال يجب أال يقتصر دور إدارة 
البح����وث االقتصادية على تقدمي 
املعلومات والبيانات واإلحصائيات 
املتعلقة بأنشطة البنك فقط، والتي 
تعتبر با شك مهمة إلثراء خلفية 
العاملني في البنك، مؤكدا انه يجب 
أن يكون دور اإلدارة أساسيا في 
رصد كل العوامل واملتغيرات ذات 
الصلة بأعمال البنك والتعرف على 
آثارها املتوقعة على أنشطة البنك، 

عليها أن تك����ون ملمة بالظروف 
والتطورات االقتصادية احمليطة 

بقطاعات تلك األنشطة.
وأض����اف د.اب����ل أن البن����وك 
اإلس����امية حتتاج عن����د وضع 
خططها اإلستراتيجية للعمل داخل 
أو خارج الكويت أن تلم وتفهم جيدا 
البيئة االقتصادية وآلية عمل تلك 
االقتصادات، مشيرا إلى أن إدارات 
البحوث تساهم في توفير الدراسات 
واألبحاث التي من شأنها استكشاف 
الفرص الواعدة لاستثمار، وتقدم 
الدعم الفني في األبحاث التسويقية 
التي ترغب إدارة التسويق عملها 

بشأن بعض املنتجات.
البح����وث  إدارات  ان  وتاب����ع 
املوجودة في البنوك اإلس����امية 

البح����وث االقتصادية في القطاع 
املصرفي على مجموعة من القيم 
املبادرة،  واملبادئ الس����يما منها 
االحت����راف، النزاه����ة، الص����دق، 
الفاعلية، وذلك حتى يتحقق لها 
أعلى معايير اجلودة واالستجابة 

للعماء واملساهمني.

وظائف إدارات البحوث

الى أهم  وتط����رق انطوني����و 
وظائف إدارات البحوث االقتصادية 
في القطاع املصرفي الفتا الى انها 
تنحصر في تصوير وحتديث قواعد 
البيانات على املس����تويني احمللي 
والعاملي في مجال االقتصاد الكلي، 
وإعداد املؤشرات واملقاييس التي 
تعكس حتركات أس����واق البنوك 
اإلسامية، وتوفير خدمات البحث 
والتحليل إلى اإلدارات التنفيذية 
واملساهمني، وكذلك إعداد دراسات 
التأثيرات  وأوراق عم����ل ح����ول 
املتوقعة للتغي����رات االقتصادية 

على أنشطة البنك.
وأملح انطونيو إلى أن إدارات 
البح����وث االقتصادية في القطاع 
املصرفي تتطلب ميزانية، خاصة 
حتى تلبي املتطلبات، وحتتاج إلى 
فريق عم����ل يتمتع بخبرة كبيرة 
ومؤهات مناس����بة ليتحقق لهم 
القدرة على الوصول إلي البيانات 
الصحيحة، مش����يرا إلى انه عند 
إجراء البحوث يجب أن نضع في 
االعتبار التغيرات االقتصادية التي 
حتدث من حني ألخر، والتي تؤثر في 
البنوك � األسواق املالية � اللوائح، 
ومراع����اة أن هذه التغيرات تؤثر 
في هيكل األسواق املالية العاملية 
ولها تأثيرها على تطوير عمليات 
البن����ك ومنتجات����ه واألمور التي 
تخص االستثمارات االقتصادية 

والشريعة.

تجربة »الدولي«

من جانبه، اس����تعرض مدير 
البحوث االقتصادية وأمني  إدارة 
س����ر مجلس اإلدارة بنك الكويت 
الدولي د.صادق أبل جتربة إدارة 
البحوث االقتصادية في »الدولي«، 
مبينا أنه على الرغم من اختاف 
اهتمامات وأولويات إدارات البحوث 
االقتصادي����ة في مختل����ف أنواع 
البنوك سواء كانت متخصصة أو 
تقليدية أو إسامية أو مؤسسات 
مالية أخرى، فإن لهذه اإلدارات دورا 
متناميا ومهما في البنوك اإلسامية 
ألن القان����ون يجي����ز له����ا القيام 
باالس����تثمار املباشر في مجاالت 
النوعية غير املصرفية  األنشطة 
أو املالية كالتجارة والعقار، والتي 
يترتب عليها متلك أصول منقولة 
وغير منقولة، وبالتالي فإنه يجب 

)محمد ماهر(الوزان في مقدمة احلضور في ندوة »الدولي«


