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الفهد: ندرس خيار التمويل اإلسالمي لمشاريع التنمية
والعلماء مطالبون بحلول لتداعيات األزمة على االقتصاد

لدى افتتاحه المؤتمر الدولي لالقتصاد اإلسالمي في دورته الخامسة

الياسين: ضرورة االبتعاد عن الفتاوى الضعيفة واالستثمار الكيدي
الطبطبائي: الرافعة المالية والتمويل بآجال قصيرة أثرا على المؤسسات اإلسالمية

)سعود سالم( الشيخ أحمد الفهد مع احمد بزيع الياسني ود.محمد الطبطبائي قبل انطالق املؤمتر

لوحة تذكارية من د.محمد الطبطبائي إلى الشيخ أحمد الفهد الشيخ أحمد الفهد يتقدم احلضور في افتتاح أعمال املؤمتر

المؤسس���ات المالية اإلسالمية 
والمساهمة في معالجة ما تعانيه 
المؤسسات المالية اإلسالمية في 
واقعها الحالي من شح السيولة 
الش���رعية لها  البدائل  وتقديم 
المعاصرة  التطبيقات  ودراسة 
آثار  الديون ومعالجة  لجدولة 
ومخاطر الت���ورق لدى البنوك 
والمؤسسات المالية اإلسالمية 
ومناقشة قرارات الفقه االسالمي 
التورق وضوابط حوالة  حول 
الدي���ن وهيكلة تحويل الديون 
المتأخ���رة ومخاط���ر تحويل 
الدي���ون  الدي���ون وتحوي���ل 
المعدومة. باإلضافة إلى ضوابط 
المتناقصة وهيلكة  المشاركة 
المشاركة في حل األزمة المالية 
للشركات والشروط في الشركة 
المتناقصة. وبين ان المؤتمرين 
أولوا التطبيقات الواقعية عناية 
كبي���رة فلم يكتف���وا بالجانب 
النظري وذلك من خالل دراسة 
التمويلية للمؤسسات  الهياكل 
المالية وضوابطها وتجربة الدول 
اإلس���المية في توفير السيولة 

لمؤسساتها.
يذك���ر ان المؤتم���ر الدولي 
لالقتصاد االسالمي ينعقد في 
دورته الخامس���ة تحت عنوان 
»البدائ���ل الش���رعية لتوفي���ر 
السيولة وضوابط االئتمان« على 
مدى يومين، ويشارك فيه العديد 
من االختصاصين والعاملين في 
القطاع المصرفي االسالمي في 
الكويت والذين سيناقشون على 
مدى يومين تداعي���ات األزمة 
المالية العالمي���ة على القطاع 
المالي االسالمي وآليات التمويل 

االسالمي وغيرها.

فواز كرامي 
ق���ال نائب رئي���س مجلس 
الوزراء للش���ؤون االقتصادية 
ووزير الدولة لشؤون التنمية 
ووزير الدولة لشؤون اإلسكان 
الش���يخ احمد الفه���د ان أعمال 
االقتصاد االسالمي في الكويت 
أخذت تتطور بصورة كبيرة من 
خالل وجود أكثر من بنك إسالمي 
في الكويت باإلضافة إلى وجود 
اذرع للمؤسس���ات االقتصادية 
والمصرفية اإلس���المية خارج 
الح���دود الكويتي���ة والعربية 
واإلس���المية حتى وصلت إلى 
ماليزيا واندونيسيا ووصلت 
إلى الغرب في ألمانيا وبريطانيا، 
مشيدا بنجاح االقتصاد االسالمي 
في نهاية األمر بفرض تواجده 
بشكل مباشر ورئيسي عالميا.

وأضاف الفهد في تصريحات 
للصحافيين أمس عقب افتتاح 
اعمال المؤتمر الدولي لالقتصاد 
االسالمي الذي تنظمه دار الرقابة 
لالستشارات الشرعية في دورته 
الب���ذور األولى  ان  الخامس���ة 
لالقتصاد االسالمي تم وضعها 
اثناء حكم المغفور له الش���يخ 
صباح السالم والتي رعاها من 
بعده المغفور له الشيخ احمد 

الجابر.
وتاب���ع ان بي���ت التموي���ل 
الكويتي كان بداية انطالق اعمال 
االقتصاد االسالمي في الكويت 
والذي تط���ور فاصبح الكويت 
البنوك اإلس���المية  العديد من 
في الوقت الحالي، مش���يرا إلى 
معان���اة االقتصاد االس���المي 
في الوقت الحال���ي من تبعات 
األزم���ة االقتصادية مما يوجب 

يؤث���ر على الباق���ي. الفتا إلى 
وجود أس���باب أخرى متعددة 
كانت نتيجتها ش���ح السيولة 
وتعثر الموارد، األمر الذي ترتب 
عليه توقف أنش���طة كثير من 
الوفاء  الش���ركات وعجزه عن 
بالتزاماتها وتعرض كثير منها 

إلى الخطر.
انه  الطبطبائ���ي  وأض���اف 
انطالق���ا من ق���ول اهلل تعالي 
على لس���ان يعقوب لبنيه )ال 
تيأس���وا م���ن روح اهلل(، أي 
»َفَرجه«، فقد اجتهدت الهيئات 
الش���رعية للمؤسسات المالية 
اإلس���المية في تقدي���م البدائل 
الشرعية لمعالجة أزمة السيولة 
والديون على الش���ركات وذلك 
ليقيننا من ان النظام االقتصادي 
االسالمي القائم على قاعدة جلب 

سواء من خالل أدوات الحوكمة 
أو الصكوك اإلسالمية أو التوريق 

أو غيرها. 

7 نقاط هامة

بدوره ش���دد احم���د بزيع 
الياس���ين في كلم���ة ألقاها في 
افتت���اح المؤتمر على ضرورة 
التشديد على سبع نقاط هامة 
أولها الصدق مع اهلل والمنهج 
السليم وحسن اإلدارة واإلحسان 
م���ع الن���اس بالق���ول والعمل 
والقوة والحزم والحسم واألمان 

والتواضع.
وحذر الياسين من الفتاوى 
الشاذة الض�عيفة ومن االستثمار 
الكيدي الذي له لمعان كلمعان 
الس���راب، م��ؤكدا ان االلت��زام 
بهذه القواعد حري به ان ينال 

المفسدة قادر  المصلحة ودرء 
على تخطي هذه المرحلة الحرجة 
التي س���تكون بإذن اهلل تعالى 
إضافتها كبيرة لمسيرة االقتصاد 
االس���المي وقد رأت دار الرقابة 
لالستشارات الشرعية ان يكون 
موضوع ه���ذه الدورة »البدائل 
الس���يولة  الش���رعية لتوفير 
وضوابط االئتمان للمؤسسات 

المالية اإلسالمية«.

أهمية المؤتمر

وق���ال إن أهمي���ة موضوع 
المؤتم���ر لوقوفنا عند مرحلة 
مهمة من مس���يرة المؤسسات 
والبنوك اإلسالمية وتأثير ذلك 
على أدائها والتزاماتها التعاقدية 
ويهدف المؤتمر إلى بيان أساليب 
التمويل االسالمي الحديثة لدى 

ال��صواب والنجاح.

المؤسسات اإلسالمية

من جهته، أكد رئيس المؤتمر 
د.محمد الطبطبائي أن من سنن 
اهلل في خلقه ان تكون أحوالهم 
متقلبة بين الشدة والرخاء، قال 
تعالى )ونبلوكم بالشر والخير 
فتنة( أي اختبار، قال المفسرون: 
أي: نختبركم بما تحبون لننظر 
كيف شكركم وبما تكرهون للنظر 
في صبرك���م والخير قادم بعد 

الشدة بإذن اهلل.
واض���اف قائ���ال: »مما هو 
معلوم ان المؤسس���ات المالية 
عموما واإلسالمية خصوصا قد 
وقعت في أزمة ش���ح السيولة 
وتعثر الموارد، األمر الذي هدد 
كيانها وأعاق بعضها عن الوفاء 

بالتزاماتها وذلك ظهر جليا مع 
األزمة المالية العالمية لعام 2008 

والتي تأثر بها العالم كله«.
الطبطبائ���ي ان تأثر  وقال 
االس���تثمارية  المؤسس���ات 
اإلسالمية يرجع إلى ثالثة أسباب 
رئيسية تتمثل في االستثمار في 
أنشطة تفوق رأس المال بزيادة 
قوة الدف���ع المالي اإلضافية أو 
المالية«  بما يس���مى »الرافعة 
والتعرض لمخاطر كبيرة عند 
األزمات المالية فيما يعود السبب 
الثاني إلى التمويل بآجال قصيرة 
لالستثمار بمشاريع طويلة األجل 
فتحل اآلجال وال توجد السيولة 
للسداد اما السبب األخير فيعود 
إلى تشابك العالقات بين الوحدات 
الذي يجعل  االقتصادية، األمر 
انهي���ار إحدى ه���ذه الوحدات 

على علماء االقتصاد االسالمي 
وباحثيه العمل على وضع العالج 
المناسب لمواجهة هذه األزمة 
النهج  الجمي���ع ان هذا  ليتأكد 
م���ن االقتصاد االس���المي قادر 
على التعايش مع كل الظروف 

والمتغيرات.
الكويت  ان  الفه���د  وأوضح 
تبحث اليوم إيج���اد دور اكبر 
للقطاع الخاص في مجال الخدمات 
وبناء البني���ة التحتية والمدن 
اإلس���كانية ومحطات الكهرباء 
ولذلك فإن القطاع الخاص سيكون 
بحاج���ة إلى تمويل وس���يولة 
المش���اريع، مضيفا  لمثل هذه 
ان المؤتم���ر الدولي لالقتصاد 
االسالمي يعد احد الحلول التي 
تدرسها الحكومة لجعل االقتصاد 
االس���المي احد روافد االقتصاد 

»الوطنية لالتصاالت« تطلق خدمة إنقاذية جديدة 
أطلق����ت »الوطنية لالتص����االت« خدمة إنقاذية 
جدي����دة حتت عنوان »Recharge Me« حيث لم يعد 
هناك أي داع لكي يقلق عمالء الدفع املسبق بسبب 
نفاد رصيدهم، وذلك حرصا من الشركة على تزويد 
عمالئها بخدمات رائدة وحديثة باستمرار وبطرق 
مبتكرة لالتصاالت. وذكرت الشركة في بيان صحافي 
أمس أن هذه اخلدمة مصممة لتناسب اجلميع، متكن 
أصحاب اخلطوط املسبقة الدفع من إجراء مكاملات في 
حال انقطعت بهم السبل وكذلك في احلاالت الطارئة، 
خاصة حني ينفد رصيده����م أو حني ال ميلكون في 

رصيدهم أكثر من 100 فلس.
وفي ه����ذا اإلطار، لفت مدير العالقات العامة في 
»الوطنية« عبدالعزيز البالول إلى أن الشركة »تسعى 
إلى تقدمي جتارب فريدة لعمالئها من خالل نوعية 

اخلدم����ات حيث إن خدمة »Recharge Me« توفر حال فوريا وس����ريعا 
لعمالئنا من أصحاب اخلطوط املسبقة الدفع، الذين ليست لديهم وسيلة 

فورية للحصول على خدمات إعادة تعبئة الرصيد املعتادة«.
وفيما وصف هذه اخلدمة بأنها »مميزة وذات فائدة قصوى«، شدد 
على انها »ليست اال نتيجة جلهودنا غير احملدودة الرامية الى تسهيل 
حصول عمالئنا على خدم����ات يفضلونها ويرغبون فيها مع الوطنية 

لالتصاالت«.
ال تتطلب هذه اخلدمة سوى اتباع إحدى هاتني 
الطريقتني، إما بإرسال RM ورقم املانح للرصيد على 
الرقم 1991، أو االتصال*3* رقم املانح للرصيد #، بعد 
ذلك، يتلقى املانح رسالة قصيرة تطلب منه اإلجابة 
بنعم بإرسال حرف »Y«، وذلك قبل أن يستقطع من 
حسابه 500 فلس الستخدامه هذه اخلدمة ومن ثم 
يضاف مبلغ 450 فلس����ا إلى الشخص الذي يرغب 

في زيادة رصيده.
وحرصا منها على تق����دمي أفضل اخلدمات لقاء 
 Recharge« أسعار معقولة ومدروسة، تشكل خدمة
Me« إضافة حديثة وجذابة إلى محفظة »الوطنية« 
لالتصاالت التي تتضمن مجموعة متنوعة من اخلدمات 
اإلنقاذية. ذلك أن »الوطنية« سبق أن أطلقت خدمتي 
»Collect Call« و»Call me back« اللتني تتمتعان بفوائد ممتازة بالنسبة 

الى العمالء الذين نفدت أرصدتهم في أوقات حرجة.
إن خدمة »Collect Call« تتيح ألصحاب اخلطوط املسبقة الدفع فرصة 
إجراء مكاملات من أجهزتهم النقالة على حس����اب املتلقي، شرط قبوله 
أوال. بينما خدمة »Call me back« متكن العميل من االتصال باألصدقاء 

واألهل في حال عدم كفاية الوحدات في رصيده.

تتيح إعادة شحن الرصيد عند نفاده

عبدالعزيز البالول 

مجموعة مراد يوسف بهبهاني
تطلق أركانًا خاصة لساعات »هوبلوت«

جناح »هوبلوت« اجلديد

أطلقت مجموعة مراد يوسف 
بهبهاني ركنا خاصا لعرض ساعة 
Hublot اجلديدة في محالتها الواقعة 
ضمن مراكز التسوق في كل من 
الصاحلية وليلى غاليري، وذلك 
باعتبارها ممثلة لصانع الساعات 
السويسري من ماركة Hublot في 

الكويت.
ف����ي بيان  الش����ركة  وذكرت 
 Hublot صحافي أمس ان ساعات
ذائع����ة الصيت نظرا لتصاميمها 
املمتازة ودقتها املنمقة، ش����كلت 
مصدر وحي بالنس����بة إلى آالف 
عشاق الساعات في الكويت وذلك 

لسنوات عدة.
هذا وتتضمن Hublot مجموعة 
تشكيالت مبا في ذلك »ساعة العام« 

2005 وساعة »بيغ بانغ«.
فضال عن ذلك، تقدم »الزوايا 
املخصصة لس����اعة Hublot« إلى 
العمالء مجموعة من التشكيالت 
املنتق����اة بعناية لك����ي يختاروا 
من بينه����ا، مبا في ذلك إصدارات 

محدودة:
� فري����ق ألينغي Alinghi وهو 
املدافع عن كأس أميركا في دورته 

ال� 33.
� مؤسس����ة احلي����اة البري����ة 

األفريقية.
� آيرتون سينا.

� دييغو مارادونا.
� مانشستر يونايتد.

� سيارات مورغان.
إضافة إلى ذلك، ونظرا ملواكبتها 
ألح����دث صيح����ات املوضة التي 
تتخطى ح����دود توقعات العمالء 
Hublot مجموعتها  فقد أطلق����ت 
اجلديدة ذات اإلصدارات احملدودة 
واملخصصة للمشترين النخبة، مبا 
في ذلك: مؤسس����ة احلياة البرية 
األفريقية )500 قطعة محدودة(، 
ساعة دييغو مارادونا )250 قطعة 
 Aero Bang مح����دودة(، س����اعة
Skeleton )500 قطعة محدودة(، 
 Minute Repeter Tourbillion ساعة
 Alinghi 10 قطع(، ساعة ألينغي(
 King 500 قطعة محدودة(، ساعة(
 28( Power Chrono Tourbillion
 King Power قطعة محدودة(، ساعة
Tourbillion )30 قطعة محدودة(، 
 King Power GMT Tourbillion ساعة

)28 قطعة محدودة(.


