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العمر: »عارف« قادرة على تجاوز ارتدادات 
األزمة وتعيد هيكلة أعمالها خالل العام الحالي

عموميتها أقرت بنودها رغم تحفظ 2.84 مليون سهم على إبراء ذمة مجلس اإلدارة

محمد العمر مترئسا عمومية الشركة

عمر راشد
أوضح رئيس مجلس اإلدارة في مجموعة 
عارف االستثمارية محمد العمر أن خطة إعادة 
الهيكلة التي تقوم بها الش����ركة حاليا لم يتم 
االنتهاء منها، الفتا الى أنه يجري حاليا تقييم 

أصول الشركة بشكل كامل.
وبني العمر في تصريح صحافي، أمس، على 
هامش عمومية الشركة التي انعقدت بنصاب 
قانون����ي 72.89%، أن اخلس����ائر التي تكبدتها 
الشركة في 2009 والبالغة 127.5 مليون دينار 
دفترية وذلك بس����بب تداعيات األزمة املالية 
الراهنة. وقال إن إعادة هيكلة مديونية الشركة 
مع البنوك األجنبية واحمللية تس����ير بش����كل 
جي����د، مضيفا أن خطة إعادة الهيكلة تتضمن 
إعادة هيكلة الديون قصيرة األجل وحتويلها 
إلى ديون طويلة األجل والعمل على االستفادة 

من العقارات واالستثمارات املوجودة.
وأوضح العمر أن املجموعة تس����عى خالل 
العام احلالي على مراجعة منوذج األعمال الذي 
تعمل به الشركة وتوجيه أهداف الشركة نحو 
حتقيق املزيد من القيمة واالستقرار على املدى 
الطويل، الفتا الى أن الدراس����ة التي تقوم بها 
شركة »ارنس����ت آند يونغ« حاليا كمستشار 

عاملي لها.
وأكد أن الشركة قادرة على جتاوز ارتدادات 
األزمة ولديها ما يكفل من االس����تقرار والنمو 

على املدى الطويل.
وقال إن عارف تعم����ل حاليا على مواجهة 
ارتدادات األزمة بأسلوب مهني يرتكز على عدة 
محاور منها تقييم املخاطر التشغيلية ونقص 
السيولة في سبيل درئها خالل املرحلة املقبلة، 

مبينا أن مستش����ارا عامليا يقوم حاليا بإجراء 
مثل تلك الدراسة.

وحول خطوات عارف لتقليل خس����ائرها 
خالل العام احلالي، لفت العمر إلى أن الشركة 
بدأت في تقلي����ص مصاريفها من خالل إعادة 
هيكلة استثمارات املجموعة وتقليص املصاريف 
اخلاصة بش����ركة Inclube وهي شركة خاصة 
بتقدمي حل����ول املباني الذكية مب����ا يزيد على 
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واستعرض العمر ما قامت به املجموعة من 
تطورات في 2009، حيث استكملت املجموعة 
أعمال احلماية املؤقتة ملشروع حي املال وهو 
عبارة عن منطق����ة متكاملة اخلدمات وحتتل 

مساحة تتجاوز 600 ألف متر مربع.
وبني أن املجموعة تبحث حاليا عن مستثمرين 
استراتيجيني للمشاركة في مشروع حي املال في 
دمشق، مضيفا أنه متت تصفية صندوق اإلجارة 

الثالث بعائد سنوي 8% خالل 5 سنوات.
يذكر أن عمومية الشركة صادقت على تقرير 
مجلس اإلدارة وتقرير مراقبي احلسابات، إال أن 
عددا من املساهمني واملالكني حلوالي 2.84 مليون 
سهم حتفظوا على البند الثامن من جدول األعمال 
اخلاص بإخالء ط����رف أعضاء مجلس اإلدارة 
وإبراء ذمتهم وذلك ملعرفة أس����باب اخلسارة 

التي تكبدتها الشركة عن عام 2009.
وم����ن ب����ني املتحفظني صن����دوق الصفوة 
االس����تثماري بعدد أس����هم 840 ألف سهم و3 

شركات متتلك 2 مليون سهم.
وقد صادقت اجلمعية العمومية على تقرير 
مجل����س اإلدارة وتقرير مراقبي احلس����ابات 

والتعامل مع أطراف ذات صلة.
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وزراء تجارة دول »التعاون«  ناقشوا السماح للشركات 
الخليجية بفتح فروع لها وإقامة المعارض المشتركة

عاطف رمضان
ناقش وزراء التجارة لدى دول 
التعاون اخلليجي خالل  مجلس 
التعاون  ال� 42 للجنة  اجتماعهم 
ل����دول املجلس أمس  التج����اري 
التوصيات التي رفعها وكالء وزارات 
التجارة بدول املجلس التي تضمنت 
املوافقة على الس����ماح للشركات 
اخلليجية بفتح فروع لها في دول 
املجلس وتطبيق املساواة التامة 
في معاملة فروع هذه الش����ركات 
الوطنية  معاملة فروع الشركات 
متهيدا لرفعها الى املجلس الوزاري 
لتأخذ طريقها لإلقرار. وقد ترأس 
هذا االجتماع الذي عقد في الكويت 
وزير التج����ارة والصناعة أحمد 
الهارون الذي أكد في تصريحات 
صحافية على هامش االجتماع أن 
3 اجتماعات عقدت تخص »جلنة 
التعاون التجاري« و»جلنة التعاون 
الصناعي« و»هيئ����ة املواصفات 
القياسية لدول املجلس«، مشيرا 
الى ان الوزراء ناقشوا خالل هذه 
أم����ورا مهمة منها  االجتماع����ات 
السماح للشركات بان تنشئ فروعا 
لها في دول املجلس وفق أنظمة 
ومعايير محددة. وأضاف الهارون 
ان الش����ركات لم يكن متاحا لها 
في الس����ابق بفتح فروع في دول 
املجلس، موضحا ان ذلك كان متاحا 

لألفراد فقط.

معارض مشتركة

وأش����ار الى ان الوزراء ركزوا 
خالل االجتماعات على أهمية إقامة 
املعارض املشتركة في دول املجلس 
من خالل التطرق للتوصية اخلاصة 
بدعوة جلنة مسؤولي املعارض 
التجارية لبح����ث ترتيبات إقامة 
املعرض املش����ترك لدول مجلس 
التع����اون والذي ستس����تضيفه 

اإلمارات في العام املقبل.
وقال الهارون ان الوزراء ناقشوا 
كذلك توصيات مؤمتر الصناعيني 
مع نظرائهم في الدول األخرى، ومت 
االنتهاء الى الوسائل التي تشجع 
من خاللها عل����ى اقامة صناعات 
العمل إليجاد شراكات  ومحاولة 
ب����ني دول املجلس، الفت����ا الى ان 
منظمة االستش����ارات الصناعية 

واستطرد قائال: جتتمع جلنتكم 
الي����وم وقد حفل ج����دول أعمالها 
بالعديد من املواضيع املهمة وهي 
ثمرة جهود ونتائج اعمال قامت بها 
اللجان املختصة بالتنسيق مع جهاز 
األمانة العامة منذ بداية هذا العام، 
وفي هذا السياق ال يفوتنا توجيه 
الش����كر اجلزيل ل����وكالء وزارات 
التج����ارة بدول املجل����س على ما 
قاموا به من جهد للتحضير واإلعداد 
اجليد الجتماع جلنتكم املوقرة ومبا 
يسهل علينا جميعا اتخاذ القرارات 
املناسبة بش����أنها.من جانبه، أكد 
األمني العام ملجلس التعاون لدول 
العربية محمد املزروعي  اخلليج 
ان جداول أعمال االجتماع حافلة 
بالعديد من املواضيع املهمة والتي 
هي حصيلة جهود مكثفة قامت بها 
العديد من اللجان واألمانة العامة 
منذ االجتم����اع احلادي واألربعني 
للجنة التعاون التجاري واالجتماع 
الثالثني للجنة التعاون الصناعي. 
وفي تصريح صحافي على هامش 
االجتماع أفاد نائب رئيس الوزراء 
ووزير الطاق����ة القطري عبداهلل 
العطية بأن الوزراء ناقشوا خالل 
اجتماعهم بنودا متعددة بش����أن 
تطوي����ر العمل الصناعي في دول 

املجلس.

تغير كلي

العطي����ة ان دول   وأض����اف 
اخللي����ج تغيرت كلي����ا من دول 
تقليدية جتاري����ة أو عقارية الى 
دول صناعية، مشيرا الى ان الدخول 
في املجاالت الصناعية يعتبر من 
السمات األساسية للتقدم. وأشار 
ال����ى ان نظرة ال����دول اخلليجية 
اختلفت حاليا عما كانت في السابق 
حيث أصبحت هذه الدول من أهم 
املنتجني في العالم سواء في مجال 
أو الصناعات  البتروكيماوي����ات 
الثقيلة، مؤك����دا ان قطر وصلت 
صادراتها من هذه الصناعات الى 
85 دولة وان الصناعة باتت جزءا 
أساسيا من سياساتها، مشددا على 
ضرورة التركيز على إزالة املعوقات 
الت����ي تواجه الصناع����ة في دول 

املجلس خالل املرحلة املقبلة.

لديها دراسات متقدمة في مجال 
تنمية الصناعة بدول املجلس.

وذكر ان هناك جهدا كبيرا تقوم 
به اللجان الفنية ممثلة في مديري 
الصناعة ووكالء الوزارات، واصفا 
هذه اللج����ان بأنها مبنزلة مطبخ 
تقدم فيه هذه الدراس����ات، معربا 
عن أمله في ان يتم التطرق خالل 
الى حماية  املقبل����ة  االجتماعات 
املس����تهلك ومكافح����ة االغ����راق 
والغ����ش التجاري التي س����ترى 
النور قريبا بشكل جماعي يشمل 

دول املجلس.
وأوضح ان هن����اك كثيرا من 
التي تطبق  القياسية  املواصفات 
في دول املجل����س ويتم تطبيقها 
على كام����ل الصناعات احمللية او 

السلع املستوردة لها.
واستطرد الهارون قائال: دائما 
نناقش األطر العامة الرئيسية القامة 
الصناع����ات اضافة الى فتح آفاق 
ملجاالت من املمكن ان يستثمر فيها 
الصناعيون، والعمل اليجاد بيئة 
مناسبة إلقامة مثل هذه الصناعات. 
وزاد قائال: اما الصناعات األخرى 
»احملددة« فهي متروكة حسب رؤية 

واجتهاد وما يراه املستثمر.
وبني الهارون انه ليست هناك 
عقبات امامنا لكن هناك اختالفات 
ب����دول املجلس  النظم  في بعض 
بعضها محلي او بشكل عام لكن 
الهدف الرئيسي انه مهما صغرت 

هذه اخلالفات اال ان وزراء التجارة 
بدول املجلس يعمل����ون الزالتها 
امام انس����ياب  وتذليل املعوقات 
الس����لع او انتقال رؤوس األموال 
من دولة الى اخرى. هذا وقد ذكر 
الهارون في كلمته خالل االجتماع 
ال� 42 للجنة التعاون التجاري ان 
النظام األساسي ملجلس التعاون 
اخلليجي واالتفاقية االقتصادية 
لدول املجلس وق����رارات املجلس 
األعلى متثل املرجعية األساسية 
للعمل االقتصادي املشترك، ويشكل 
التكامل والترابط بني الدول األعضاء 
في املجال االقتصادي احد األهداف 
األساسية ملجلس التعاون املنصوص 

عليها في النظام األساسي.
ولفت الهارون الى ان االتفاقية 
االقتصادية بني دول املجلس نقلت 
اس����لوب العمل املشترك مع طور 
التنس����يق الى طور التكامل وفق 
آليات وبرام����ج محددة من خالل 
معاجلتها للعديد من املوضوعات 
أبرزها موضوعات االحتاد اجلمركي 
لدول املجلس، والعالقات االقتصادية 
الدولية ل����دول املجلس مع الدول 
واملجموعات االقتصادية األخرى 
واملنظم����ات الدولي����ة واإلقليمية 
والس����وق اخلليجية املش����تركة 
النق����دي االقتصادي  واالحت����اد 
وغيرها من املوضوعات. وأش����ار 
الى انه حتققت خالل مسيرة العمل 
االقتصادي املشترك لدول املجلس 

العديد م����ن االجنازات املهمة لعل 
أهمها اعالن قيام السوق اخلليجية 
املشتركة واتفاقية االحتاد النقدي 
وتشجيع التبادل التجاري من خالل 
مرحلتني متثلت األولى في اقامة 
منطقة جتارة حرة بني دول املجلس 
اقامة االحتاد اجلمركي،  والثانية 
مشيرا الى ان اجلوانب االيجابية 
التي حتققت تتطلب منا مزيدا من 
اجلهود والعمل الدؤوب جنبا الى 
جنب لتذلي����ل جميع الصعوبات 
التي تعترض مسيرة  واملعوقات 
العمل االقتصادي املشترك ووضع 
املناس����بة للس����ير قدما  احللول 
وبخطى ثابتة الجناح هذه اخلطوات 
املباركة وجني الثمار املرجوة، ومن 
خالل خلق قوة تفاوضية خليجية 

وتوحيد سياساتنا التجارية.
الرغم من  انه عل����ى  وأوضح 
االجنازات التي مت حتقيقها والشوط 
الكبير الذي قطعته دول املجلس 
في مجال التعاون التجاري والذي 
عملت على تعزيزه وتطويره مبا 
يعود بالنفع على دول ومواطني 
مجلس التعاون ومبا يعزز املناخات 
اال ان  االس����تثمارية والتجارية، 
املطلوب ه����و ان نعمل على ازالة 
جميع العقبات التي تعوق حرية 
التبادل التجاري بني دول املجلس 
باالضافة الى سعي الدول األعضاء 
ال����ى توحيد القوان����ني واألنظمة 

التجارية.

يقدم البنك بموجبها فرصًا استثمارية لعمالئه في بعض الصناديق المختارة 

»جلوبل« توّقع اتفاقية مع »الخليج«

.. والبنك يطلق برنامجًا مبتكرًا 
على شبكة اإلنترنت لتطوير الموارد البشرية 

10 توصيات للمشاركين في المؤتمر

أعلن بنك اخلليج عن إطالق نظام حديث لتقييم 
وتطوير املوارد البشرية عبر شبكة اإلنترنت يهدف 
إلى حتسني العمليات التي يعتمدها لتوظيف املوارد 
البشرية وتطويرها.  وسيمكن البرنامج، الذي توفره 
شركة »إس إتش إل« )SHL(، كبار املديرين التنفيذيني 
في مجموعة املوارد البشرية من إدارة النظام وتقدمي 
االقتراحات واآلراء بكل فاعلية وسرعة، كما سيساعد 
النظام اإللكتروني اجلديد كبار مديري بنك اخلليج 
على حتديد املهارات واجلدارات الرئيسية التي يحتاج 
موظفو البنك إلى تطويرها وصقلها، كما سيتولى 
تقييم كفاءات مقدمي طلبات العمل مستخدما عددا 
من أدوات التقييم مبا فيها اس��تبيان الشخصية، 

واالستدالل اللفظي واحلسابي والتقييم االداري. 
وبهذه املناس��بة، قال املدي��ر التنفيذي إلدارة 
التعليم وتطوير املواهب في بنك اخلليج عمر البسام: 
»إن برنامج تقييم الكفاءات املصمم تصميما جيدا 
كإطار لتقييم القدرات ميثل حلقة وصل رئيس��ية 
بني الكف��اءات، والس��لوكيات، والصفات املطلوبة 
ف��ي الفرد وتلك التي تتطلبها مهام الوظيفة، وهذا 
البرنامج يختصر الوقت والكلفة الالزمني لتحديد 
هذه القدرات، ألنه يس��اعد على تعيني الش��خص 
املناسب في الوظيفة املناسبة والتأكد من أن املوظفني 
احلاليني يعمل��ون في املجاالت التي يكونون فيها 

األكثر فاعلية«.

في ختام املؤمتر أجمع املشاركون على عدة توصيات 
وعدد من الطموح��ات التي يرون أنها ضرورية من 
أج��ل تطوير عمل الرقابة الش��رعية، وهي: 1 � البد 
إلدارات الرقابة الشرعية في املؤسسات اإلسالمية أن 
تولي اجلانب اإلداري من الهيكل التنظيمي والوصف 
الوظيف��ي والضوابط واإلجراءات أهمية كبيرة ألنها 
من أساس��يات صناعة الرقابة الشرعية لكي تصبح 

مهنة في املستقبل.
2 � اعتماد املعايير الش��رعية الصادرة عن هيئة 
احملاس��بة واملراجعة للمؤسس��ات املالية اإلسالمية 
)األيوف��ي( من قبل بن��ك الكويت املرك��زي، وإلزام 

الشركات اإلسالمية بها.
3 � أن تنش��أ هيئة رقابة شرعية مركزية تقوم 
بالتنس��يق مع جميع الهيئات الش��رعية وإذا أمكن 
االتف��اق على بعض الفت��اوى املختلف فيها لتصبح 

املرجعية واحدة.
4 � أن تولي املؤسسات اإلسالمية جانب التدريب 
والتثقيف الشرعي للموظفني عامة وللمدققني الشرعيني 

خاصة أهمية كبيرة لتواكب املستجدات في هذا املجال 
)التأهيل املستمر(.

5 � نش��ر ثقافة املعام��الت املالية بني الناس عن 
طريق حملة إعالمية. 

6 � تفعيل جمعية املدققني الشرعيني ونقلها من 
طور التنظير إلى واقع التطبيق.

7 � أن تهت��م املؤسس��ات اإلس��المية باملدققني 
الش��رعيني بتدريبهم وتطويرهم وتأهيلهم املستمر 

في بعض العلوم كعلم احملاسبة واللغة اإلجنليزية.
8 � أن تق��وم بعض اجلهات املعتمدة في الكويت 
بإعطاء شهادات معتمدة للمدققني الشرعيني مبستويات 
معينة وفق ش��هادات ومناهج وعدد سنوات خبرة 

معينة.
9 � أن يل��زم بن��ك الكويت املركزي الش��ركات 
اإلس��المية بتعيني مدقق ش��رعي داخلي كما ألزمها 

بتعيني هيئة شرعية.
10 � أن يكون هناك تساو بني مهنة التدقيق املالي 
والتدقيق الشرعي في الراتب والترقي في الوظيفة.

بدر السميط مصافحا ميشال العقاد عقب توقيع االتفاقية 

وقع كل من بيت االس����تثمار 
العامل����ي )جلوبل( وبنك اخلليج 
اتفاقي����ة يعم����ل مبوجبها البنك 
كوكيل بيع لبع����ض الصناديق 
االستثمارية املنتقاة التي تديرها 
الشركة والتي تستثمر في أسواق 
األسهم في الكويت ودول مجلس 

التعاون اخلليجي.
وأوضح بيان صحافي مشترك 
صادر ع����ن اجلانب����ني امس أن 
االتفاقية، الت����ي وقعها الرئيس 
التنفي����ذي لش����ركة جلوبل بدر 
الس����ميط، ورئي����س املديري����ن 
التنفيذي  العام����ني والرئي����س 
في بنك اخلليج ميش����ال العقاد، 
تنص على أن يقدم البنك لعمالء 
اخلدمة املصرفية املميزة فرص 
االستثمار في صندوق »جلوبل 
للش����ركات اخلليجي����ة الرائدة« 
وصن����دوق »جلوب����ل اخلليجي 
اإلسالمي« لالس����تثمار في دول 

مجلس التعاون.
وقال ميشال العقاد في البيان 
الصحافي: »يس����رنا توقيع هذه 
االتفاقية مع جلوبل، إذ اننا نبحث 
دوما ع����ن تقدمي خدمات إضافية 
ومنتجات استثمارية ذات جودة 
عالي����ة لعمالئن����ا، حيث أصبح 
متاح����ا لعم����الء برنامج اخلدمة 
املصرفية املميزة بالبنك الفرصة 
لالستثمار في بعض الصناديق 
ذات التصنيف����ات العالي����ة التي 
العناية  اخترناه����ا بعد إج����راء 

الواجبة عليها«.

من جانبه، قال بدر السميط: 
»سعدنا بقرار بنك اخلليج تقدمي 
صناديق جلوبل لعمالء اخلدمة 
املصرفية املميزة، إذ يعكس ذلك 
إميان بنك اخلليج بأن منتجاتنا 
ستضيف قيمة الستثمارات كبار 
عمالء البنك. باإلضافة إلى تقدمي 
خدمات ذات مستوى عال والتي 
اعتاد هؤالء العمالء على تلقيها 

من بنك اخلليج«.
اجلدير بالذك����ر ان صندوق 
جلوب����ل للش����ركات اخلليجية 
الرائدة يوفر فرصا لالستثمار في 
أسهم كبرى الشركات اخلليجية 
املدرجة في أسواق األوراق املالية 
بدول مجلس التعاون اخلليجي، 
ويس����تثمر في قطاعات متعددة 
ومجاالت اس����تثمارية ذات قيمة 

مضافة ومنو مرتفع، كما يتبنى 
الصندوق أس����لوبا اس����تثماريا 
يعتمد على الدراسات االستثمارية 

املكثفة.
بينما يستثمر صندوق جلوبل 
اإلسالمي اخلليجي في الشركات 
املتوافقة مع الشريعة اإلسالمية 
واملدرجة في أسواق األوراق املالية 
بدول مجلس التعاون اخلليجي.

وق����د مت مؤخ����را منح كل من 
صن����دوق جلوب����ل للش����ركات 
الرائ����دة وصندوق  اخلليجي����ة 
جلوبل اخلليجي اإلسالمي تصنيفا 
في مرتبة )A( من قبل مؤسس����ة 
»ستاندرد أند بورز«، تقديرا ألداء 
الصندوق����ني القوي باملقارنة مع 
الصناديق األخرى املماثلة، وكذلك 

املؤشرات السوقية.

توجهات بتأسيس شركات للتصنيف الشرعي وجمعية للمراقبين على هامش مؤتمر »المدققين الشرعيين الثاني«

مدققون شرعيون يطالبون »المركزي« بضرورة اعتماد المعايير 
الشرعية بميزانيات ومنتجات المؤسسات والبنوك اإلسالمية

 )أسامة البطراوي(جانب من جلسات املؤمترد.خالد املذكور

محمود فاروق
أكد رئيس اللجنة العليا لتطبيق 
الشريعة اإلسالمية في املؤسسات 
أن  املذكور  املالية الشيخ د.خالد 
عمالء املؤسسات املالية والبنوك 
اإلسالمية أصبحوا اآلن يشككون 
في اآللية والطريقة التي يتم بها 
تطبيق املنتجات املالية اإلسالمية 
والتي رمبا يوج����د بها مخالفات 
شرعية ولذلك يقوم املراقب الشرعي 
بضبط املنتج وإخراجه للعميل 
خاليا من املخالفات الشرعية، مما 
يضفي مزيدا من املصداقية والثقة 
باملؤسسة املالية وباملنتجات التي 
تقدمها، وبني د. املذكور أن وجود 
الرقابة الشرعية داخل املؤسسة 
املالية من األم����ور املهمة ملراقبة 
العمليات وتدقيقها بشكل يومي، 
وذلك منع����ا للتضارب وإلضفاء 
مزيد من الش����رعية على مكاتب 
خارجية للتدقيق الشرعي مماثلة 
التي  القانونية  ملكاتب احملاسبة 
يتم من خاللها املراجعة والتدقيق 
ألعمال ومنتجات املؤسسات املالية 
اإلسالمية ومن ثم يتم رفع تقارير 
إدارة  ال����ى  الش����رعية  املراجعة 
املؤسسة املالية والهيئة الشرعية، 
ليتم إعالنها في اجلمعيات العمومية 
امام املساهمني حتى يتأكدوا من 
الناحية  سالمة مؤسس����تهم من 
العمالء  الش����رعية وحتى يتأكد 
ايضا من وجود الضبط الشرعي 
والذي يعود على املؤسسة بالثقة 
العمالء  واالطمئنان من جان����ب 

واملساهمني على حد السواء.
ودع����ا د.املذكور، ف����ي كلمته 
ألقاها عل����ى هامش مؤمتر  التي 
املدققني الشرعيني الثاني الذي عقد 
أمس بتنظيم من ش����ركة شورى 
لالستشارات الشرعية وبحضور 
مجموعة كبيرة م����ن املختصني 
والعاملني في حقل التدقيق والرقابة 
الشرعية في الكويت ودول املنطقة، 
إلى اعتماد  املركزي  الكويت  بنك 
الش����رعية بامليزانيات،  املعايير 

وإلزام الشركات اإلسالمية بها.
نقلة نوعية

من جانب آخر استهل مدير إدارة 
اإلسناد الشرعي في شركة شورى 

واحلضور والتفاع����ل، وكان من 
أبرز نتائجه تأس����يس »جمعية 
املدققني واملراجعني الش����رعيني« 
كإطار مهني يهتم بشؤون العاملني 

في هذا املجال.
ودعا جاسر إلى ضرورة تأسيس 
شركات االستشارات الشرعية من 
خالل العمل وفق أساليب مهنية 
واحترافية عالية، وذلك من خالل 
وضع الضوابط واآلليات لترخيص 
هذه الشركات، ومراعاة املهنية في 
عملها لناحية عدم تقدمي الفتوى 
مبنأى عن التدقيق الش����رعي ملا 
بعد الفتوى وبي����ان مدى التزام 

املؤسسة بها.
ه����ذا وقد ناقش����ت اجللس����ة 
األولى التي كان����ت حتت عنوان 
»ش����ركات االستشارات الشرعية 
التحدي����ات والطموحات«  ب����ني 
مجال عمل شركات االستشارات 
الشرعية وتقييم جتربتها احلديثة 
الطموحات  نسبيا واحلديث عن 
والتحدي����ات والصعوب����ات التي 
تواجهها هذه الشركات في سياق 
عملها. وجرى الوقوف على جتربة 
شركات االستش����ارات الشرعية، 
واس����تعراض أهم املصاعب التي 
واجهتها، كما تناولت اجللس����ة 
الثانية محورا مهما وهو »تقنني 
وتنظيم الرقابة الشرعية«، حيث 
استمع احلضور إلى بحثني مقدمني 
من كل رئيس الهيئة الشرعية في 
مصرف ماليزيا املركزي فضيلة 
د.محمد داود بك����ر واألمني العام 
للمركز اإلسالمي الدولي للمصاحلة 
والتحكيم فضيلة د.عبدالس����تار 
اخلويلدي، واستعرض د.بكر في 
املاليزية مؤكدا  التجرب����ة  بحثه 
أن موضوع الرقابة الشرعية في 
املؤسسات املالية اإلسالمية يحتاج 
إلى عناية كبيرة من جميع اجلهات 
املعنية كالبنوك املركزية، وحملة 
أسهم املؤسسات املالية، ومجالس 
إداراته����ا، والفقه����اء املعاصرين 
والعامة، حيث للرقابة الشرعية 
أهمية لكل من اجلهات املعنية التي 
تقدم ذكره����ا، وإن كانت أهميتها 
تختلف من جهة ألخرى حس����ب 
نوعية عالقة الرقابة الشرعية بكل 

من هذه اجلهات.

الش����رعية الشيخ  لالستشارات 
داود بن عيس����ى كلمته بضرورة 
احلرص عل����ى تطوير واالهتمام 
مبهنة التدقيق الشرعي واالرتقاء 
باملستوى املهني للعاملني فيها حتى 
يتمكنوا من الوصول إلى ضوابط 
الش����رعي  التدقيق  محددة ملهنة 
وقواع����د عمل موح����دة للعاملني 
نظرا ملا تش����كله من نقلة نوعية 
في مسيرة تطور الصناعة املالية 

أركانها وسد  اإلسالمية وتوطيد 
الثغرات التي قد تش����وب عملها، 
خاصة في جانب التدقيق الشرعي 
الذي ميثل إحدى العالمات الفارقة 
بني املؤسس����ات املالية اإلسالمية 

والتقليدية.
المهنية الشرعية

تال ذل����ك كلمة لش����ركة بيت 
االس����تثمار اخلليجي نيابة عن 

الش����ركات الراعية ألقاها الشيخ 
الذي ش����دد  محمد عمر جاس����ر 
على ضرورة رفع كفاءات املهنية 
الش����رعية والوق����وف على آخر 
املستجدات والتحديات التي تواجه 
الصناعة املالية اإلسالمية ووضع 
احللول املناس����بة لها مبصداقية 
شرعية وكفاءة فنية »اقتصادية«.

وأشار جاسر إلى أن املؤمتر األول 
حقق جناحا الفتا من جهة التنظيم 


