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مركز صباح األحمد للقلب

أعلنت مجموعة الهندسة بشركة يوسف أحمد الغامن وأوالده 
عن انتهائها من تنفيذ أعمال التكييف وأعمال الصحي ومكافحة 
احلريق باإلضافة الى أعمال تكنولوجيا املعلومات وأنظمة األبنية 
الذكية ملش���روع مستشفى صباح األحمد خالل فترة قياسية ال 

تتعدى 4 أشهر وذلك يوم األحد املوافق 31 يناير املاضي.
وأشادت الشركة بالتعاون املس���تمر بني مجموعة الهندسة 
وش���ركة الغامن انترناش���يونال للتجارة العامة واملقاوالت مما 
أدى الى س���رعة إجناز اعمال املشروع وتنفيذها بكفاءة وتقنية 

عالية املستوى.
يذكر أن مج���موعة الهندسة سبق لها أن أجنزت العديد من 
املش���اريع في هذا املج���ال خالل أزم��نة ق���ياس���ية وأن���ها من 
الشركات الرائدة في مجال األعم���ال الكهروميكانيكية وتك���نولوجيا 

املعلومات.
باإلضافة الى ما متلكه املجموعة من كوادر فنية متخصصة وذات 
خبرات عالية استطاعت أن تقدم أفضل احللول العلمية والفنية 

التي تناسب متطلبات العمل في هذا النوع من املشاريع.

في ندوة حول »الحوكمة واألزمة المالية العالمية« التي نظمها معهد الدراسات المصرفية

الش�ركات ف�ي  الص�دارة  احتل�ت  الحوكم�ة  العبي�د: 
المالي�ة األزم�ات  نتيج�ة  األخي�رة  العش�ر  الس�نوات  خ�الل 

المرزوق: إدارات المخاطر في البنوك والشركات كانت بمثابة »ديكور«
ويقع على عاتقها تفاقم تداعيات األزمة المالية

والمالي من حيث تزايد درجة 
التعقي���د فيه وتع���ذر مراقبة 
مخاط���ره من قبل الس���لطات 

الرقابية وحدها.
وأكد العبي���د ان االقتصاد 
الكويت���ي ش���هد مجموعة من 
التط���ورات التي اك���دت على 
ضرورة تطوير وتقوية معايير 
حوكمة الشركات وبخاصة في 
الجهاز المصرفي في الكويت، 
الفتا الى ان اهمها هو التوجيهات 
نحو تطوير الكويت كمركز مالي 
وتجاري واقليمي، واتساع قاعدة 
الجهاز المصرفي في الكويت.

مشكلة وليست أزمة

وأكد العبي���د اكثر من مرة 
على ان الكويت تواجه مشكلة 
وليس���ت ازمة، الفت���ا الى ان 
»المرك���زي« كان له بعد نظر 
ورؤية مستقبلية جعلته يتخذ 
اجراءات حصيفة ساهمت الى 
حد كبي���ر في التقليل من آثار 

تداعيات األزمة على الكويت.
وأشار في هذا السياق الى 
ان بنك الكويت المركزي اتخذ 
اجراءات حال���ت دون تدهور 
األوض���اع، حيث تبنى ضمان 
الودائع بع���د الغائها في وقت 
سابق، وذلك بهدف انقاذ بنك 
محلي عانى خط���را كبيرا مع 
بداية ظهور تداعيات األزمة في 

الكويت.

إعادة االتزان للبنوك

وأضاف ان هذا االجراء المهم 
أعاد االت���زان للبنوك من جهة 
وحد من تسرب األموال للخارج 
من جهة اخرى، بل األكثر من ذلك 
ان هذا اإلجراء ادى الى استقطاب 

أموال من الخارج.
ولف���ت العبيد ال���ى ان من 
االج���راءات المهم���ة للحد من 
تداعيات األزمة اصدار قانون 
االستقرار المالي وهو القانون 
الذي حظي بإشادة كبيرة من 
جهات أجنبي���ة عديدة، مبينا 
ان القانون رغ���م عدم دخول 
الشركات الكويتية تحت مظلته 
منذ صدوره وحتى وقت قريب 
الدخول  بإعالن شركة محلية 
تحت مظلته اال انه وفر األمان 

للشركات المتعثرة.

أك���د رئيس مجل���س إدارة
بنك الكويت والشرق األوسط 
ورئيس احتاد املصارف حمد 
املرزوق ان األزمة املالية العاملية 
األخيرة والت���ي وصفها بأنها 
األعن���ف منذ الكس���اد العاملي 
ع���ام 1929، أظهرت العديد من 
اإلخفاق���ات وجوانب القصور 
القط���اع املصرفي واملالي  في 

العاملي.
وأوضح املرزوق خالل ندوة 
بعنوان »احلوكمة واألزمة املالية 
العاملي���ة« والتي نظمها معهد 
الدراسات املصرفية وترأسها 
مدير املعه���د د.رضا اخلياط 
وحاضر فيها إلى جانب املرزوق 
مدير إدارة الرقابة املكتبية في 
بنك الكويت املركزي يوس���ف 
جاس���م العبي���د، أن املخاطر 
احلقيقية الناجمة عن هذه األزمة 
تتمثل في اخلس���ائر الفادحة 
التي طالت العديد من األدوات 
املالية وخاصة املشتقات على 
القروض ذات املخاطر العالية 
مثل CDO وتعث���ر الكثير من 
املؤسسات املصرفية واملالية 
التزاماتها نتيجة  في مواجهة 
ف���ي هياكل  اخت���الالت حادة 
السلبية  السيولة والتأثيرات 
لهذا التعثر على البنوك، وكذلك 
العقارية  تراجع قيم األصول 
واألص���ول املالية مم���ا ترتب 
عليه تدني قيم���ة الضمانات 
وتأثير ذلك على جودة احملفظة 
االئتمانية واالستثمارية للعديد 
الى  البن���وك، باإلضافة  م���ن 
تقلص مصادر السيولة العاملية 
واإلقليمي���ة نتيج���ة إلحجام 
العديد من البنوك عن إقراض 
العمالء وحتى إقراض بعضها 

البعض.

أسباب المخاطر

وأشار املرزوق إلى أن األسباب 
الرئيسية التي أدت إلى حتقيق 
املخاطر تتعل���ق بعدم تطبيق 
او االدارة  الس���ليمة  احلوكمة 
الرشيدة في املؤسسات املصرفية 
العاملي���ة، وكذلك ع���دم كفاية 
رؤوس األموال لدى املؤسسات 
املالية وخاصة شركات االستثمار 
التش���غيلية  ملواجهة املخاطر 
ومخاطر األص���ول، كذلك عدم 

فيوفر 650 وظيفة وهذا الرقم 
مرش���ح للزيادة، كما ان ارباح 
البنك تضاعفت بمعدل 5 مرات 
على األقل، فهي كانت في حدود 
12 مليون دينار واآلن وصلت 
الى نحو 50 مليون دينار في 
2008، الفتا الى ان تراجع األرباح 
في 2009 يرجع للمخصصات 
الكبي���رة الت���ي اتخذها البنك 

كسائر البنوك.

دور البنك المركزي

من جانبه تحدث مدير ادارة 
الرقابة المكتبية ببنك الكويت 
المركزي يوسف جاسم العبيد 
عن اهمي���ة نظام الحوكمة في 
البن���وك ودور بن���ك الكويت 
المرك���زي بش���أنها، الفتا الى 
ان موض���وع الحوكمة احتل 
الصدارة في الش���ركات خالل 
الس���نوات االخي���رة كنتيجة 
لألزمات المالية التي تعرضت 
لها الشركات الكبيرة، كما تطرق 
الى تفاقم الوض���ع مع األزمة 
العالمية  المالية واالقتصادية 
مؤخرا، وتزايد االهتمام الدولي 
بتوفير ادارات أقوى للشركات 
قوامها أسس ومبادئ الحوكمة 

الحصيفة.
الحوكمة في  وحول اهمية 
البنوك مقارنة بالمؤسس���ات 
الى ان  العبيد  األخرى اش���ار 
البنوك تستمدها من محورين 
اساس���يين، األول هو طبيعة 
البنوك في  الذي تلعبه  الدور 
الحياة االقتصادية، اما الثاني 
فهو طبيع���ة العمل المصرفي 

عن الحكومة في كل بنك محلي 
من عدمه قال المرزوق انه ليس 
بالض���رورة ان يك���ون هناك 
ممثل عن الحكومة في البنوك، 
واستشهد ببنك الكويت والشرق 
األوسط كمثال، قائال ان األوسط 
عندما كان يخضع للحكومة كان 
يوفر 250 وظيفة س���نويا اما 
اآلن تحت راية القطاع الخاص 

بالشركات والبنوك يق���ع على 
عاتقها اخلطأ بالدرج���ة األولى، 
مشيرا الى ان هذه االدارات كانت 
مبثابة مجرد ديكور في العديد 

من الشركات واملؤسسات.
ال���ى ان ش���ركات  وأش���ار 
االس���تثمار والبنوك االسالمية 
تأثرت باألزمة ولك����ن بدرجة 
أقل من غ����يرها، مبينا ان السبب 

في ذلك ال يرج���ع لكف����اءة ادارات 
املخاطر فيها مقارنة مبثيالتها في 
املؤسسات غير االسالمية، ولكن 
ذلك يرجع للمحاذير الش���رعية 
في استخدام بعض األدوات غير 

املباحة شرعا.

األوسط.. نموذج

وحول أهمية وجود ممثل 

عامة واملؤسسات املصرفية بصفة 
خ���اصة، م����ع األخذ في االعتبار 
التشريعية والتنظيمية  البنية 
والرقابية في الكويت فضال عن 
الظروف اخلاصة بالبنك ونظامه 

األساسي.

إدارات المخاطر

وذكر املرزوق ان إدارات املخاطر 

مصداقية التصنيفات االئتم���انية 
املمنوحة من مؤسسات التصنيف 
العاملية وما ترتب على ذلك من 
اندفاع البنوك العاملية في شراء 
أوراق مالي���ة ذات تصنيف���ات 
ائتمانية عالية تعثرت بش���كل 

فجائي.

6 إخفاقات

وأف���اد املرزوق ب���أن هناك 
6 إخفاقات أساس���ية واجهتها 
املؤسس���ات املالية واملصرفية 
ف���ي مج���ال احلوكمة  احمللية 
السليمة وهي: خلل في تركيبة 
مجال���س اإلدارات وع���دم إملام 
مجالس اإلدارات لهذه املؤسسات 
بحجم ونوعي���ة املخاطر التي 
تواجه��ها، وقصور ش���ديد في 
إدارة املخاط���ر لبعض البنوك 
والغالب��ية العظمى لش���ركات 
االستثمار، وقصور في التقارير 
املقدم���ة ملجال������س اإلدارات 
وعدم وج������ود آل���يات مح��-

ددة ذات كف���اءة ملتابعة تنفيذ 
االستراتيجيات املتعلقة باملخاطر 
أو حتجيمه���ا بع���د حتققه���ا، 
باإلضافة الى املبالغة في أنظمة 
املكافآت الس���خية ج���دا والتي 
شجعت اإلدارات التنفيذية على 

التركيز على املدى القصير.

حوكمة األوسط

وذكر امل���رزوق أنه مت وضع 
سياس���ة احل��وكمة لبنك الكويت 
والش���رق األوسط وفق آخ���ر 
العاملية اخلاصة  الت��ط���ورات 
بقواعد حوك���مة الشركات بص��فة 

إدارات الرقابة الداخلية أخطاء مشتركة
ق���ال العبيد ان اجله���ات الرقابية 
تقوم بدورها على أكمل وجه، غير ان 
إدارات الرقابة الداخلية في املؤسسات 
والشركات عليها دور يجب ان تقوم به 
للتحقق م���ن تنفيذ تعليمات اجلهات 
الرقابية، مؤكدا عل���ى ان قيام إدارات 
الرقابة الداخلية في املؤسسات يساعد 
اجلهات الرقابية الرسمية بالقيام بالدور 

املنوطة به.

وأشار العبيد الى انه ال يجب إغفال 
جانب مهم جدا عند بداية ظهور تداعيات 
املشكلة في الكويت وهو ان بنك الكويت 
املركزي قام على وجه السرعة بضخ 
أموال كبيرة في البنوك عززت مستويات 
السيولة لديها وهو ما أدى الى تفادي 
مشكلة كبيرة كانت ستطول كثيرا من 
القطاعات وخاصة القطاع العقاري على 

وجه اخلصوص.

أفاد املرزوق بأن املسؤولية مشتركة عند وجود 
مشاكل معينة بني جميع اجلهات، الفتا الى ان مشكلة 
القروض على سبيل املثال هي نتاج أخطاء مشتركة 
بني البنوك والشركات املقترضة، مبينا ان البنوك 
افرطت في االقراض لدرجة ان احد البنوك قام بزيادة 

قيمة احملفظة االئتمانية بنسبة %50.
وأك����د امل����رزوق ان هناك حاج����ة فعلية لقيام 
املؤسسات املالية واملصرفية بإجراء مراجعة شاملة 
النظمة احلوكمة لديها، الفتا الى انه ال يكفي وجود 

سياسات وانظمة خاصة باحلوكمة، مشيرا الى ان 
احلوكمة السليمة تترسخ بوجود ثقافة متحفظة 

فيما يتعلق بإدارة املخاطر.
وهاجم املرزوق مؤسس����ات التصنيف العاملي 
وحملها جزءا كبيرا من األزمة العاملية، مشيرا الى 
ان هذه املؤسسات اخطأت في منح التصنيفات بل 
وبالغت فيها بش����كل كبير، كم����ا انها افترضت ان 
العقارات التي تقدم كضمانات للقروض س����تزيد 

بنسبة من 5 إلى 6% سنويا.

)سعود سالم(حمد املرزوق األول من اليسار وفي الوسط د. رضا اخلياط وعلى اليمني يوسف العبيد

»يوسف الغانم وأوالده« تنجز األعمال 
الكهروميكانيكية لمركز صباح للقلب

أحمد رمضان متحدثا خالل اجتماع مجموعة البابطني

مجموعة البابطين تحقق طفرة بمبيعات
زيوت توتال رغم األزمة المالية العالمية

عقدت مجموعة البابطني امس اجتماع شركة زيوت 
توتال لعمالء التجزئة وقطاع اجلمعيات التعاونية 
وذلك حتت رعايتها بفندق كراون بالزا وحضر االجتماع 
عمالء زيوت توتال باجلمعيات التعاونية من جميع 
مناطق الكويت، والقى نائب الرئيس مبجموعة البابطني 
احمد رمضان كلمة افتتاحية حيث اعرب عن شكره 
للحضور واجلمعيات التعاونية الدائهم املتميز، مشيرا 
الى ان العالق����ة بني مجموعة البابطني وعمالئها هي 
عالقة شراكة، وطلب من اجلمعيات استمرار هذا االداء 
املتميز ونوه في كلمته بجودة منتجات زيوت توتال. 
واشار رمضان في حديثه عن حرص مجموعة البابطني 
دائما على تطوير وتنمية عالقة الشراكة بني مجموعة 
البابطني وعمالئه����ا باجلمعيات التعاونية بالكويت 
حيث لفت ايضا الى املهرجانات التي اقيمت برعاية 
مجموع����ة البابطني بجمعية االندلس التعاونية عام 
2009، وجمعية النسيم التعاونية عام 2009 وجمعية 
الظهر التعاونية عام 2010 وعبر عن اهتمامه بإقامة 
نفس هذه املهرجانات باجلمعيات التعاونية االخرى 
بالكويت خالل عام 2010. واضاف رمضان ان املهرجانات 
تقدم خدمة متميزة للمساهمني واملقيمني كما انها تعمل 
على زيادة مبيعات بنشر اجلمعية وزيادة االرباح. 
وقدم رمضان ضيوف ش����ركة زيوت توتال: عبداهلل 
صديقي � مدير التجزئة وساش����ني � مدير التسويق 
وفي ماتثابوليس � مدير التسويق الى احلضور ومن 
ثم بدأت وقائع االجتماع بكلمة مدير التجزئة عبداهلل 
الصديقي الذي اش����ار في كلمته الى ش����رح مبسط 
للخطوط العريضة ملميزات التصنيع لزيوت توتال 
وشرح املعلومات الفنية عن منتجات زيوت توتال، 
واملح الصديقي في كلمته الى ان شركة زيوت توتال 
هي رابع اكبر ش����ركة زيوت بالعالم ولديها مصنع 

مبنطقة جبل علي – دبي وان مجموعة البابطني هي 
املوزع الوحيد واملعتمد لزيوت توتال بالكويت.

واشار ضيوف شركة زيوت توتال خالل االجتماع 
 40 W 5 الى منتجات زيوت توتال عالية اجلودة وهي
كوارتز 9000 والتي حتتوي على نسبة 100% زيوتا 
تخليقية وW 40 10 كوارتز 4 × 4 تكنولوجيا الزيوت 
التخليقية التي تستخدم للسيارات الرياضية وسيارات 
الدفع الرباعي وW 20 50 كوارتز 5000 تكنولوجيا 
الزيوت املعدنية وتس����تخدم حملركات البنزين التي 
يوصى باس����تخدامها في انواع السيارات االميركية 
واالوروبية واليابانية... الخ، وزيوت توتال متوافرة 

منها الزيوت املعدنية والزيوت التخليقية.
واكد ضيوف ش����ركة زيوت توتال ان الهدف من 
االجتماع هو مساندة وتقدمي الدعم لعمالء التجزئة 
الدائهم املتميز خالل عام 2009 حيث مت توزيع شهادات 
التقدي����ر والدروع الفضل اداء متميز ملبيعات زيوت 
توتال خالل ع����ام 2009 باجلمعيات التعاونية والن 
زيوت توتال متوافرة حديثا مبحالت التجزئة بالكويت 
القت قبوال جيدا من العمالء نظرا جلودتها العالية.

وقال ضيوف شركة زيوت توتال انه رغم االزمة 
العاملية خالل عام 2009 اال ان مجموعة البابطني حققت 
طفرة في مبيعات زيوت توت����ال ووفرت متطلبات 
السوق بالكويت من منتجات زيوت توتال وذلك بفضل 
جودة منتجات زيوت توتال والدعم اجلاد والناجح 
من مجموعة البابطني ووجود فريق مبيعات محترف 
واخلطط التسويقية الناجحة ومستوى اخلدمات التي 
تقدمها مجموعة البابطني للعمالء. وخالل انش����طة 
االجتماع مت تقدمي خطة تس����ويق وخطة عمل لعام 
2010 لعم����الء التجزئة ومت االع����الن عن رحالت الى 

بانكوك والى دبي للعمالء خالل العام 2010.

عقدت اجتماع »زيوت توتال« لقطاع الجمعيات التعاونية

عبدالستار القطان خالل إلقاء احملاضرة في »الدولي«

خالل محاضرة أقامها »الدولي« لالرتقاء بالقدرات المصرفية للعاملين

القطان: الصكوك اإلسالمية أداة استثمارية
تعتمد على تجزئة رأسمال اإلقراض

الدولي  الكوي���ت  أقام بن���ك 
في مق���ره محاض���رة ملوظفيه 
عن الصكوك اإلسالمية للشيخ 
عبدالستار القطان مدير عام شركة 
شورى لالستش���ارات الشرعية 
وبحضور عدد كبير من موظفي 
البن���ك، واس���تهدفت احملاضرة 
بالق���درات املصرفية  االرتق���اء 
للعاملني في البنك وتقدمي فكرة 
عن أهمية املنتجات اإلس���المية 
ف���ي تنمي���ة عجلة االس���تثمار 

واالقتصاد.
وقال القطان ان الصكوك في 
عالم امل���ال واالقتصاد مصطلح 
يعادل مصطلح السند أو السندات، 
واملقصود بذلك كله تلك األوراق 
التي يعتم���د عليها حلماية حق 
ثابت فيها من الس���قوط، مبينا 
أن قرار مجمع الفقه اإلس���المي 
ميز الصكوك اإلسالمية على أنها 
»أداة استثمارية تقوم على جتزئة 
رأس���مال اإلقراض )املضاربة( 
بإصدار صكوك ملكية برأسمال 
املضاربة على أس���اس وحدات 
متساوية القيمة ومسجلة بأسماء 
أصحابه���ا باعتباره���م ميلكون 
حصصا ش���ائعة في رأس���مال 
املضاربة وما يتحول إليه، بنسبة 

ملكية كل منهم فيه. 
وأوض���ح أن عملي���ة إصدار 
الصكوك تش���تمل على خطوات 
أولية مختلفة يطلق عليها »تنظيم 
أو »ترتيب اإلصدار«،  اإلصدار« 
وهذه اخلطوات ال حتصل بتسلسل 
موحد، فق���د تتقدم خطوة على 
أخ���رى دون أن ينش���أ عن ذلك 
خلل، وقد تتم جميع اخلطوات أو 
يقتصر على بعضها وأحيانا توجد 
بدائل متع���ددة الختيار احداها، 
ولكن الوض���ع الطبيعي أن تتم 
مراح���ل تنظيم إصدار الصكوك 

فنيا وشرعيا كاآلتي:
التص���ور والهيكل  إع���داد   �
ال���ذي ميث���ل آلية  التنظيم���ي 

االستثمار بواسطة الصكوك.
� متثي���ل حمل���ة الصك���وك 
)املس���تثمرين( وذلك من خالل 
تأسيس شركة ذات غرض خاص 

.)SPV(
� طرح الصكوك لالكتتاب.

� تسويق الصكوك.
� التعهد بتغطية االكتتاب.

وق���ال الش���يخ القط���ان ان 
الصكوك اإلسالمية تتميز بعدة 
خصائص منها: انها وثيقة تصدر 
باسم مالكها أو حلاملها، بفئات 
متساوية القيمة إلثبات حق مالكها 
فيما متثله من حقوق والتزامات 
مالية.كما أنها متثل حصة شائعة 
في ملكية موجودات مخصصة 
لالستثمار أو التمويل، سواء كانت 
أعيانا أو منافع أو خليطا منهما 
ومن احلقوق املعنوية والديون 
والنقود، وال متثل دينا في ذمة 

مصدرها حلاملها. 
وأملح إلى أن الصكوك بشكل 
عام حسب املعيار الشرعي الصادر 

عن هيئة احملاس���بة واملراجعة 
املالية اإلسالمية  للمؤسس���ات 
لها عدة أنواع منها صكوك متثل 
أصوال أو منافع. وصكوك متثل 
ديونا. باإلضافة إلى الصكوك التي 
متثل خلطة بني األصول واملنافع 
إلى  والديون والنقود. مش���يرا 
مجموعة من الضوابط الشرعية 
التي يج���ب توافرها في  املهمة 
الصكوك اإلسالمية ومنها أوال: 
يج���ب أن متثل الصكوك القابلة 
للتداول ملكي���ة حملة الصكوك 
بجميع حقوقها والتزاماتها، في 
موجودات حقيقية من شأنها أن 
تتملك وتباع شرعا وقانونا، سواء 
كانت أعيانا أم منافع أم خدمات، 
ويجب على مدير الصكوك إثبات 
نقل ملكية املوجودات في سجالته 
وأال يبقيها في موجوداته، وثانيا: 
ال يجوز أن متثل الصكوك القابلة 
للتداول اإليرادات أو الديون، إال 
إذا باع���ت جهة جتارية أو مالية 

جميع موجوداتها.


