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الصبيح: الشراكة ستحقق هدفها وتفتح سوقًا جديدًا الستثمارات في مجاالت أخرى 

المحاضر بجامعة الينبرك األلمانية تحدث في ندوة نظمها »الدولي« حول االقتصاد اإلسالمي في أوروبا

»بيتك« يوّقع اتفاقية مع شركة كندية  لالستحواذ 
على عقارات سكنية بـ 450 مليون دوالر كندي

إيبرت: األزمة فتحت أبواب أوروبا للصناعة المالية اإلسالمية

وقع بيت التمويل الكويتي )بيتك( اتفاقية شراكة عقارية 
مع ش���ركة كيالم بروبرتيز الكندية املتخصصة في النشاط 
العقاري لالستحواذ على عقارات سكنية بقيمة 450 مليون 
دوالر كندي مبا ميكنه من العمل في س���وق جديد يعزز من 
توس���عاته الدولية ويحقق املزيد من النجاح ألحد جوانب 
التميز في استثماراته ممثال بالصناديق واحملافظ العقارية 
التي ميتد نش���اطها بني أوروبا والواليات املتحدة وجنوب 
شرق آس���يا والصني، وتعتبر االتفاقية أول استثمار لبيتك 
في القطاع العقاري بكندا، وتدعم من جانب اخر سياسة بناء 
شراكات وتعاون مع حلفاء استراتيجيني في أسواق واعدة، 
إذ تأتى بعد اتفاقية شراكة مماثلة وقعها »بيتك« مؤخرا مع 
ش���ركة »يو دى ار« العقارية األميركي���ة بقيمة 450 مليون 
دوالر اميركي. وقال مس���اعد املدير العام لقطاع االستثمار 
عبدالناصر الصبيح في تصريح صحافي عقب توقيع االتفاقية 
بحض���ور مدير إدارة العقار الدولي عل���ي الغنام والرئيس 
التنفيذي لشركة »كيالم بروبرتيز« فيليب فريزر والسكرتير 
األول لسفارتنا بكندا زياد األنبعي، انه سيتم االستثمار في 
عقارات إستراتيجية توفر تدفقات نقدية جيدة، يتم انتقاؤها 
بشكل يضمن حتقيق أفضل فرصة لالستفادة من التطورات 
االيجابية في سوق العقارات بكندا، ومن خالل التعاون مع 
الش���ريك الكندي الذي يتمتع بخبرة واسعة، فإننا على ثقة 

بأن هذه الشراكة ستحقق هدفها.

من تدفقاتها النقدية، كما س���تضيف إلى خبراتها من خالل 
العمل وفق منظومة من العقود والتش���ريعات املستندة إلى 
الش���ريعة، وهذا جانب اضافي مهم لعملها، ويحظى بقبول 

وإقبال كبيرين على مستوى العالم. 
وأضاف: شركتنا هي واحدة من أكبر الشركات العقارية 
في كندا، حيث متلك وتدير 8957 وحدة سكنية في أتالنتك 
كندا، وبدأت الشركة أول استحواذ لها سنة 2002، وأسست 
محفظة تتضمن 173 من العقارات عالية اجلودة، وهى ملتزمة 
بالبناء على هذه القاعدة لزيادة العوائد على أصول الشركة، 
ولالستمرار بالتوس���ع اجلغرافي عن طريق االستحواذات 

والشراكات اجلديدة.
وقال مدير إدارة العقار الدولي علي الغنام إن »بيتك« قد 
يوظف خبرته التي بناها خالل السنوات املاضية في األسواق 
املختلفة لبناء منظومة اس���تثمار عق���اري متكاملة في كندا 
على ضوء نتائج هذه اخلطوة، قد يكون العقار السكنى أول 
مراحلها، ورمبا يتم التفكير في استثمارات بعقارات صناعية 
أو إدارية أو مراكز تأهيل صحي أو رعاية مس���نني وغيرها 
من العق���ارات املتخصصة التي توفر عوائد جيدة من خالل 
عقود تأجير منتظمة، مشيرا إلى أن »بيتك« شارك من قبل 
في مثل هذه االستثمارات في أسواق الواليات املتحدة وهى 
تعد األقرب إلى كندا، وكذلك في أسواق أوروبا وجنوب شرق 

آسيا ولديه خبرة كبيرة في هذه املجاالت.

 وأضاف: هذا أول اس���تثمار ل�»بيت���ك« في قطاع العقار 
الكندي، نحن على ثقة بقدرتنا على االس���تفادة من السوق، 
ونرى هذه اخلطوة استمرارا إلستراتيجية »بيتك« في التوسع 
الدولي، ونأم���ل أن تكون قيمة مضافة لش���ركائه وعمالئه 
ومس���اهميه. وقال الصبيح ان »بيتك« يعتبر هذه الشراكة 
خطوة قد تتبعها قرارات اس���تثمارية أخرى في كندا، حيث 
يدرس »بيتك« بعض املشاريع، معربا عن تقديره االيجابي 
ملا يتوافر في الس���وق الكندي من فرص استثمارية تشمل 
مجاالت عدي���دة تتالءم مع توجهات »بيتك« االس���تثمارية 
وأعمال���ه التي تعتمد على االقتصاد احلقيقي املس���تند إلى 
أصول جيدة ومتنامية القيمة، كما نتطلع للعمل مع شركة 

»كيالم بروبرتيز« وفريقها املتمرس.
من جانبه رحب الرئيس التنفيذي لشركة »كيالم بروبرتيز« 
فيليب فريزر بتأسيس هذه الشراكة مع شريك عريق يعد من 
اكبر البنوك اإلس���المية في العالم، مشيرا إلى أنها ستسمح 
للش���ركة الكندية بأن توس���ع من محفظة ممتلكاتها وتزيد 

الشيخ سالم العبدالعزيز

كونا: قال محافظ بنك الكويت املركزي الشيخ 
سالم العبدالعزيز انه صدر بتاريخ 5 من الشهر 
اجلاري قرار وزير املالية رقم 17 بتسجيل بنك 
وربة في س���جل البنوك االس���المية لدى بنك 
الكويت املركزي، وبناء عليه فقد مت تس���جيل 

بنك وربة في السجل املذكور.
واوضح الشيخ سالم العبدالعزيز في تصريح 
لوكالة االنباء الكويتية )كونا( امس، ان تسجيل 
بنك وربة يأتي استنادا الى احكام القانون رقم 
32 لس���نة 1968 املعدل بالقانون رقم 30 لسنة 
2003 باضافة قسم خاص بالبنوك االسالمية الى 
الباب الثالث من القانون رقم 32 سالف الذكر 
في شأن النقد وبنك الكويت املركزي وتنظيم 

املهنة املصرفية وتعديالته.
واش���ار الى أن بنك ورب���ة هو البنك رقم 6 
في عدد البنوك التي مت تس���جيلها في س���جل 
البنوك االسالمية لدى بنك الكويت املركزي مبا 
يعزز جتربة تطبيق القانون اخلاص بالبنوك 
االس���المية في الكويت ويرسخ مبدأ املنافسة 
بالش���كل الذي يخدم املتعاملني بصفة خاصة 

واالقتصاد الوطني بصفة عامة.
وهذه البنوك هي على التوالي: بيت التمويل 

الكويتي وبنك بوبي���ان وبنك الكويت الدولي 
وشركة الراجحي املصرفية لالستثمار )مصرف 
الراجحي � فرع الكويت( والبنك األهلي املتحد 

وبنك وربة.

اعتبارًا من 5 الجاري وفقًا لقرار وزير المالية

»وربة« البنك اإلسالمي السادس في سجل 
البنوك اإلسالمية لدى »المركزي«

ستيوارت لوكي 

أجرى البنك األهلي الكويتي 
السحب األول حلملته الترويجية 
على استخدام بطاقات ڤيزا األهلي 
االئتمانية والت���ي تقدم فرصة 
رائعة لعمالء األهلي للفوز برحلة 
األحالم حلضور مباريات كأس 
العالم لعام 2010 ويأتي ذلك في 
جو بهيج وسط توقعات العمالء 

بالفوز. 
وأعلن املدير العام )بالوكالة( 
إلدارة اخلدمات املصرفية لألفراد 
بالبنك األهلي س���تيوارت لوكي 
عن اسم صاحبة احلظ السعيد 
وهي هن���ادي خليفة املوله، من 
الفائزة  فرع اجلامعة، لتك���ون 
األول���ى برحلة األحالم حلضور 
مباريات كأس العالم لعام 2010 
مع اإلقامة باإلضافة إلى تس���لم 

100 دينار كحد أدنى باستخدام 
بطاقة ڤيزا األهلي االئتمانية من 
تاريخ بداية احلملة وحتى تاريخ 
السحب، وقد يفوز برحلة حلضور 
مباريات كأس العالم لعام 2010 
التي يتطلع إليها اجلميع بشوق 

واهتمام بالغني«.
وأضاف قائال: »في األسبوع 
املاض���ي، أق���ام البن���ك األهلي 
كاونترا في أسواق األڤنيوز وفي 
األسابيع القادمة سوف جتدون 
كاونترات البنك األهلي في العديد 
التجارية األخرى،  من األسواق 
وس���تجد كاونترات األهلي مع 
الزائرين  ألعاب ممتعة لتسلية 

داخل السوق. 
وزاد ستيوارت قائال: »إذا كنت 
سعيد احلظ للفوز بهذه الرحلة 
فسوف يقدم البنك األهلي وڤيزا 
رحلة جوية لك وملرافق واحد إلى 
جنوب أفريقيا مع اإلقامة باإلضافة 
إلى تسلم بطاقتني حلضور إحدى 

مباريات كأس العالم«.

بطاقتني حلضور مباريات كأس 
املناسبة، صرح  العالم.  وبهذه 
س���تيوارت قائال: »يستطيع أي 
عميل من عمالء األهلي أن يكون 
من بني الفائزين ويس���تفيد من 
فرص الدخول إلى الس���حوبات 
الثالثة املتوافرة حاليا باستخدام 
بطاقة ڤيزا األهل���ي االئتمانية، 
ولكي تتأهل للسحب، عليك أن 
حتافظ على إنفاق مبلغ إجمالي 

هنادي الموله تفوز برحلة األحالم
لحضور مباريات كأس العالم من »األهلي«

)كرم دياب(البروفيسور هانز جيورج متحدثا في ندوة بنك الكويت الدولي ويبدو د.عبدالعزيز القصار

بعد نجاح الدورة األولى والطلب المتزايد عليها

»المستشارون العالميون«: دورة جديدة 
لشهادة المحاسب اإلداري المعتمد

 أعلنت ش����ركة املستشارون 
العامليون عن عقد دورة ثانية من 
برنامج مراجعة شهادة احملاسب 
اإلداري املعتم����د )CMA(، في 17 
أبريل اجلاري، وذلك نظرا لإلقبال 
الكبير الذي ش����هده التس����جيل 
لاللتحاق ببرنامج املراجعة الذي 

تعقده الشركة.
وبهذه املناس����بة قالت مدير 
التدريب واملؤمترات بالش����ركة 
منال محس����ن في بيان صحافي 
ان »املستشارون العامليون« كشفت 
في وقت سابق عن عقد برنامج 
مراجعة شهادة »CMA« في العاشر 

من أبريل اجلاري، مشيرة إلى أنه وألول مرة باستخدام املنهج اجلديد 
الذي اعتمده معهد احملاسبني اإلداريني )IMA( الذي مينح الشهادة.

وأكدت محسن أن شهادة احملاسب اإلداري املعتمد حتظى باهتمام 
وإقبال من املهنيني في مجال احملاسبة محليا وعامليا، وذلك ملا تضفيه 
على حامليها من س����معة وكفاءة مهنيتني، كما يحظى حاملو شهادة 
»CMA(« بتقدي����ر كبير في مختلف كيانات األعمال التي تس����عى إلى 

توظيف الكوادر احلاصلة عليها.
وأشارت الى أن »املستشارون العامليون« قد انتهت من دراسة منهج 
النظام اجلديد بهدف الوصول إلى اآللية املثلى لتنفيذ برنامج املراجعة، 
وأن الشركة قررت تقدمي برنامج الشهادة بنظامها اجلديد باستخدام 
املنهج املعتمد للناشر Gleim لتقدمي برنامج املراجعة للمهنيني الراغبني 
في التقدم ألداء اختبار CMA نظرا جلودته البالغة ودقته وس����هولة 

تناوله للمنهجيات التي تعبر عنها الشهادة.
وأضافت محسن أن »هناك اعتقادا خاطئا لدى بعض املهنيني بأن 
املنهج اجلديد أصبح يحتوى على اختالفات جذرية عن املنهج القدمي«، 
مؤكدة في الوقت ذاته أن واقع األمر هو »أن معهد IMA قد قام مبراجعة 
وحتليل املنهج القدمي للشهادة وقرر التركيز على املوضوعات املتعلقة 
بالتخطيط والتحليل املالي والرقابة املالية ودعم اتخاذ القرار املالي، 
وهو األمر الذي اقتضى حذف بعض املوضوعات املألوفة لدى احملاسبني، 

بحيث يكون املنهج اجلديد أكثر اتصاال باملجال العملي«.
وفي إش����ارة إلى أهمية شهادة »CMA«، أوضحت محسن أن كبرى 
الش����ركات واملؤسسات واجلهات تس����عى إلى تأهيل كوادرها الفنية 
للحصول على شهادة CMA، ألن احلاصلني على تلك الشهادة ميثلون 
قيمة مضافة كبيرة للجهات التي يعملون بها، حيث ان كيانات األعمال 
في جميع أنحاء العالم تعتمد على حاملي شهادة CMA في تنفيذ أعمالها 
احملاسبية وأعمال التمويل وإدارة املعلومات والتخطيط االستراتيجي 
وحل����ول األعمال، كما أن كبرى الش����ركات العاملية الناجحة تدرك أن 
توظيف هذه الكوادر املؤهلة يساعدها على حتسني األداء على الساحة 

الدولية واحمللية التي تتميز بشراسة املنافسة.
وأوضحت محسن أن »املستشارون العامليون« تتمتع بسجل حافل 
ومتميز في تقدمي برنامج مراجعة شهادة CMA، وأن التسجيل للبرنامج 
لدى الشركة يلقى إقباال كبيرا ومتزايدا وأن الدورة املزمع عقدها في 
17 أبريل اجلاري لن تكون هي األخيرة في هذا املوس����م التدريبي، إذ 

انه من املتوقع عقد دورات أخرى في تواريخ تالية.

منال محسن

الصرافة املالية اإلسالمية، قلة 
املالية في  اخلبرات اإلسالمية 
أوروبا رغ���م وج����ود بعض 
الت���ي تق�������وم  املؤسس���ات 
بالرقاب���ة واالش�������راف على 
املؤسسات املالية اإلسالم���ية، 
مشي����را إلى أن هيئ���ة الرقابة 
الشرعية مازالت متثل مشكلة 
نظرا لطريقة تفسيرها إلجازة 
املنتجات اجلديدة وتوافقها مع 

الشريعة اإلسالمية.
القوانني  وأضاف أن بعض 
انتش���ار  األوروبية قد تعيق 
االقتصاد االسالمي في اوروبا، 
مثل نظم الضرائب في بريطانيا 
ايبرت أن  وأملاني���ا. وتوق���ع 
الصناعة االسالمية ستنتشر 
أكثر في اوروبا ولكن الصناعة 
املالية التقليدية س���تكون هي 
السائدة خاصة مع قيامها بفتح 
فروع اس���المية لها، مبينا ان 
املنتج���ات املالية االس���المية 
حتتاج إلى وقت واتباع النظام 
االسالمي بشكل تدريجي.  وردا 

على س���ؤال عن م���دى قناعة 
املجتم���ع الغرب���ي باالقتصاد 
اإلسالمي وهل ميكن اعتباره حال 
للمشاكل االقتصادية، السيما 
لتداعيات األزمة املالية األخيرة، 
أوض���ح أن األزمة املالية بدأت 
في أميركا وانتشرت في باقي 
ارجاء العالم، وهي ليست أزمة 
أميركية أو أوروبية أو اسالمية، 
ولكنها عاملية، مبينا أن نسبة 
االستحواذ السوقي لالقتصاد 
اإلس���المي مقارنة باالقتصاد 
التقليدي في أوروبا أو أميركا 
مازالت صغي���رة، وهو األمر 
الذي يجعلها عاجزة مبفردها 
عن تقدمي حلول لألزمة، متوقعا 
حدوث أزمات أخرى مالية، قد 
يكون للبنوك اإلسالمية دور أكبر 
في حلها وتقدمي أدوات جديدة 

تستطيع التغلب عليها.
وقال: »رمبا ستكون البنوك 
اإلسالمية أكثر أمانا لكن ال ميكن 
اجلزم بنجاحها 100% والقول 
إنه���ا ال حتتوي عل���ى أزمات 

مس���تقبلية«. وعن املعوقات 
انتشار  التي حتد من  األخرى 
الصناع���ة املالية اإلس���المية 
غير قانون الضريبة وتواجه 
الصناعة املالية اإلسالمية، وهل 
هناك رؤية واضحة للمحاكم 
األوروبي���ة في حال وجود أي 
ن���زاع قانوني ق���ال ايبرت ان 
هذه املش���كلة ميكن حلها عن 
طريق مفاوضات ومحادثات مع 
اخلبراء االقتصاديني من البلدان 
االسالمية وميكن تغيير القوانني 
وفق متطلبات املنتج االسالمي، 
ليكون في موقع منافس���ة مع 

املنتجات املالية التقليدية.
حي���ث انه من الصعب جدا 
على الهيئة الرقابية املصرفية 
أن تقوم م���ن ناحية مبراقبة 
املنتجات االسالمية وتوافقها 
مع الشريعة ومن ناحية أخرى 
النظر في النزاعات، معترفا بأن 
اوروبا ليست لها خبرات في هذا 
املجال داعيا اجلانبني األوروبي 
واإلس���المي الى أن يتفقا على 

وجود حلول لتجاوز كل هذه 
املعوقات. وردا على سؤال: هل 
لالقتصاد االسالمي قدرة على 
اقناع كل الشرائح االجتماعية 
مبختلف عقائدها في اوروبا، قال 
انه م���ن املمكن على اعتبار ان 
هناك اقتناعا باملنتج االسالمي 
من طرف غير املسلمني فاملسألة 
ال تتعل���ق بالعقائ���د أكثر من 
تعلقها باالقتصاد ألنها تدخل 
ضمن إطار التنافس االقتصادي 

وليس العقائدي.

االقتصاد األلماني

وق���ال أن االقتصاد االملاني 
مس���تعد الس���تقطاب البنوك 
اإلسالمية وباقي البنوك وهو 
في الوقت احلالي بصدد تسوية 
القوانني السيما قانون  بعض 
النزاعات  الضريبة وقان���ون 
املصرفي���ة ليتكيف مع املنتج 
اإلس���المي. وب���ني أن الوضع 
االقتصادي الذي متر به أوروبا 
حاليا يس���تدعي اس���تقطاب 

الصناع���ة املالية اإلس���المية 
خاصة في ظل ان��تشار املسلمني 
في دول أوروبا، م��وضحا أن 
ثلث مسلمي أوروبا يت��واجدون 
لل���جزء  في روس���يا، إضافة 
األوروبي ف���ي تركيا.  مضيفا 
أنه في أملانيا غالبية املسلمني 
هناك من أصل تركي حصلوا 
على اجلنس���ية األملانية، وفي 
فرنسا احلالة مشابهة ألن أغلبية 
العرب  املهاجرين  املقيمني من 
أفريقيا، حيث  من دول شمال 
يشكلون نسبة 8%. مشيرا إلى 
هجرة املس���لمني من باكستان 

والهند إلى بريطانيا.

الحرية المالية

وأكد على أن النظم القانونية 
في أوروبا تعطي احلرية املالية 
والتجارية لألفراد املقيمني في 
ال�تعامل باألدوات االقتصادية 
الت�����ي يختارونه���ا وه���ي ال 
تتعارض م���ع النظ���م املالية 

اإلسالمية.

منى الدغيمي
ق���ال احملاض���ر بجامع���ة 
»الينبرك« في أملانيا البورفيسور 
هانز جيورج ايبرت ان األزمة 
املالية العاملية التي تس���ببت 
في إفالس البن���وك التقليدية 
في أوروب���ا وأمي���ركا، وأدت 
إلى الشك في االستقرار املالي 
أبواب أوروبا  الغربي، فتحت 
على مصراعيها لتعانق االقتصاد 
اإلسالمي وتفتح املجال النتشار 

البنوك اإلسالمية في أوروبا.

االقتصاد اإلسالمي في أوروبا

وأض���اف خ���الل الن���دوة 
أقامها بنك  الت���ي  االقتصادية 
الكوي���ت الدولي حتت عنوان 
»االقتصاد اإلسالمي في أوروبا« 
ورعاها العضو املنتدب حميد 
الرشيد أن من ضمن األسباب 
األوروب���ي  االهتم���ام  وراء 
باستقطاب البنوك اإلسالمية، 
األم���وال املوجودة في املنطقة 
العربية وفي اخلليج خاصة التي 
تتعامل مع االقتصاد اإلسالمي، 
إضافة الرتفاع نسبة املقيمني 
املسلمني في أوروبا األمر الذي 
تطلب وجوب افتتاح هذه البنوك 
في أوروبا، مبينا أن االقتصاد 
االسالمي يعمل في أكثر من 50 

دولة حول العالم.
وأضاف أن املس���لمني على 
ثقة بأن االقتصاد اإلسالمي هو 
القادر عل���ى حل األزمة املالية 
العاملية، مما زاد االهتمام الغربي 
املالية اإلس���المية  بالصناعة 

والتوجه نحو خدماتها.

معوقات االنتشار

وق���ال إيب���رت ان من أهم 
معوق���ات انتش���ار صناع���ة 

نظام البنوك 
بني ايبرت أن نظام البنوك في اوروبا يختلف من بلد إلى 
آخر، موضحا أنه في أملانيا تنقسم البنوك إلى ثالثة أقسام: 
االول احلكومية، والثاني القطاع التعاوني، والثالث هو القطاع 
اخلاص، موضحا أن نس��بة 75% من قط��اع البنوك األملانية 

يستحوذ عليها القطاع احلكومي.
وأفاد بأن هناك اهتماما أملانيا وأوروبيا بالقوانني العربية 
االقتصادية والتجارية خاصة ملنطقة اخلليج وبشكل خاص 
القانون الكويتي والبحريني. وعدد إيبرت البنوك االسالمية 
التي تعمل في أوروبا والتي بدأت في الثمانينيات، موضحا أنها 
كانت مرهونة بنسبة التدين التي زادت خالل الفترة احلالية، 
إضافة للحالة االقتصادية والظروف التي حدثت الفترة املاضية 
من أزمة مالية عاملي��ة. وأضاف أن هناك بنكني تطبق فيهما 
مبادئ الش��ريعة اإلسالمية، حيث مت في 2006 تأسيس بنك 
فيصل في سويسرا، إضافة لبعض البنوك اخلاصة اإلسالمية 

أو تعامالتها مع البنوك اإلسالمية حول العالم.
وأوضح أن غالبية البنوك العاملية اخلاصة تقوم بإصدار 

أدوات إسالمية مثل الصكوك والصناديق اإلسالمية.

الصبيح يوقع االتفاقية والغنام األول من اليمني


