
اقتصادالجمعة  11  يونيو  2010   36

الشمالي يوّقع على إستراتيجية شراكة 
بين الكويت والبنك الدولي

ستساهم في تعزيز أداء القطاع العام وتنويع النشاط االقتصادي

على مدى العامني املاضيني.
وفيم���ا يتعلق مبس���اهمة 
الكويت لكفاية رأس املال للبنك 
الدولي قال���ت أختار »ان زيادة 
رأس املال املمكن استخدامه من 
خالل زيادة قابلية اس���تخدام 
العمل���ة الوطنية في رأس املال 
املدفوع م���ن ش���أنه أن يعزز 
البنك الدولي كونه وكالة  دور 
الرئيسية في  الدولية  التنمية 
العالم ويعزز قدرة هذه املؤسسة 
على دعم التنمي���ة في البلدان 

النامية«.
ق���ام  االجتم���اع  وخ���الل 
الش���مالي ود.أختار بالتوقيع 
الشراكة بني  على استراتيجية 
التي  الدولي  الكويت والبن���ك 
ستساهم في تعزيز أداء القطاع 
العام وتنويع النشاط االقتصادي 
الدعم لتنمية  من خالل تعزيز 
التنمية  القطاع اخلاص ودعم 

البشرية.
 كما مت التوقيع على مذكرة 
تفاهم بني اجلانبني أسوة بالعديد 
من البلدان األخرى التي تسمح 
للبنك بزيادة املرونة في استخدام 
التزاماته���ا املالي���ة املتعهد بها 

سابقا.

 وأضاف »ان اطار عمل برنامج 
الشراكة االستراتيجي يغطي في 
الوقت احلاضر مجاالت متعددة 
مثل تنمية القطاع اخلاص مبا 
في ذلك اخلصخصة وسياسة 
املنافس���ة ومناخ االس���تثمار 
والتنمية البش���رية اضافة الى 
التقنية ف���ي قطاع  املس���اعدة 

التعليم«.
 من جهتها أعربت د.أختار عن 
سعادتها لزيارة الكويت للمرة 
الذي  األولى، مش���يدة بالتقدم 
أحرزه برنامج املساعدة الفنية 
املقدم من خالل مكتب الكويت 

للعميل ويوكل عنه بالبيع وقد 
تكون البضاع���ة مملوكة اصال 
للبنك وه���ذه الطريقة هي الربا 
احملرم، اما الطريقة الثانية فهي ان 
يشتري البنك او الشركة بضاعة 
ويبيعها للعميل باالجل وفي هذه 
احلالة يصح التورق إذا لم يوكل 
البنك بالبي���ع عن املتورق بعد 
ان باع له السلعة املشتراة سدا 
لذريعة التحايل على الربا. بعدها 
دارت االس���ئلة واالستفسارات 
العديدة التي تناولها اكثر من 20 
شخصا من احلضور حيث سأل 
أحدهم عن حكم التورق لشراء 
بيت وه���ل له ان يدفع زكاة من 
مبلغ التورق مع ان ارباح البنك 

ال تتجاوز 1.7%؟
أجابه د.النشمي: إذا شرعت في 
االتفاق مع املقاول وبدأت بالعمل 
فال زكاة على هذا املال النه مرصود 
لبناء البيت أما إذا مضت سنة دون 

عمل تنفيذي فعليه الزكاة.
وردا عل����ى س����ؤال آخر عن 
حكم التورق من بنك حتول إلى 
إسالمي؟ وهل يستطيع ان يأخذ 
قرض تورق من هذا البنك؟ أجابه: 
إذا كان قد حتول بالفعل هذا البنك 
وله هيئة شرعية وكان التورق 
فيه منضبطا بش����روط التورق 

اجلائز فال بأس.
واستمرت االس����ئلة العديدة 
البنوك االسالمية  والتي شملت 
الزكاة  املرك����زي وحول  والبنك 
الطمأنينة  اع����اد  وغيرها مم����ا 
للسائلني بعد تلقيهم هذه االجابات 

من د.النشمي.

وعرف د.النش����مي التورق بأنه 
ان يشتري الشخص سلعة باالجل 
ثم يبيعها نقدا لغير البائع بأقل 
مما اشتراها به غالبا ليحصل بذلك 
على النقد، حي����ث ان قصد ذلك 
الشخص هو احلصول على النقد 
ال غير بخالف املرابحة فاملتعامل 
يريد سلعة ولكنه ال يجد من املال 

ما يكفي لشرائها.
وبني أن التروق يلجأ إليه عند 
احلاج����ة أو للتخلص من تورط 
في دين رب����وي ويريد املتورق 
الفكاك منه وليس التورق وسيلة 
للمتاجرة واالستثمار، وأما إذا باع 
السلعة للبائع نفسه فإنها العينة 
احملرمة وق����ال به احلنابلة وهو 
معروف عند بقية املذاهب ولكنهم 

ال يسمونها تورقا.
وعن حكمة التورق عند الفقهاء 
قال: ذهب جمهورهم إلى إباحته 
ألنه بيع لم يظهر فيه قصد الربا 
وال صورت����ه وكره����ه عمر بن 
عبدالعزيز ومحمد بن احلس����ن 
والكمال بن الهمام من احلنفيني 
واختار حترميه ابن تيمية وابن 
القيم على أنه من بيع املضطر، غير 
أن املذهب اجلنبلي على اباحته 
وهذا هو التورق الفقهي البسيط 

اجلائز.
واوضح ان التورق املصرفي 
املعاصر هو على نوعني أو يتم 
بطريقتني األولى أن يتم بطريقة 
عملي���ة منظمة املقص���ود منها 
القرض بفائدة وتكون السلعة 
حيلة على الربا وتتم بأن يقوم 
البنك بكل املراحل بالشراء والبيع 

املالية مصطفى  أشاد وزير 
الشمالي بالعالقة الوطيدة بني 
الكويت والبنك الدولي، مشددا 
عل���ى اهمية تعزي���ز العالقات 
الثنائي���ة بني الطرف���ني والتي 
انتقلت الى مس���توى جديد مع 
افتتاح مكتب للبنك في الكويت 

عام 2009.
 وق���ال الش���مالي خ���الل 
اس���تقباله النائ���ب اجلدي���د 
الدولي ملنطقة  البنك  لرئيس 
الشرق األوسط وشمال أفريقيا 
الدكتورة شامشاد أختار التي 
وصلت امس في زيارة للبالد 
تس���تغرق يومني ان الكويت 
ظلت أحد املساهمني الرئيسيني 
في البنك الدولي وشريكا في 
برنامج التعاون االستراتيجي 

ألكثر من ثالثني عاما مضت.
 وأش���ار ال���ى أن برنام���ج 
الش���راكة مع البنك الدولي قد 
تطور بص���ورة أكث���ر فاعلية 
»عندما ق���ررت احلكومة جعل 
البرنامج أكثر استراتيجية من 
خالل التركيز على موضوعات 
التخطيط االستراتيجي وادارة 
القطاع العام وغيرها من القضايا 

احليوية لتنمية البالد«.

ليلى الشافعي
اك����د رئي����س رابط����ة علماء 
التعاون  الشريعة لدول مجلس 
اخلليجي والعميد السابق بكلية 
الشريعة والدراسات االسالمية 
أنه ال توجد  النش����مي  د.عجيل 
حض����ارة متلك كم����ا ضخما من 
االقتصاد واملعامالت كما هو لدى 
املسلمني، وقال في لقائه املفتوح 
الذي نظمته جمعية احملاس����بني 
واملراجعني الكويتيني في ديوانها 
االسبوعي مس����اء اول من امس 
والذي استمر اكثر من 3 ساعات: ان 
فلسفة االقتصاد االسالمي عندما 
نتكلم عنها امنا نتحدث عن حضارة 
الدولة االسالمية التي يحتل جانب 
االقتصاد االسالمي فيها اكبر حيز 
في املكتبة االس����المية وبشهادة 

بعض املستشرقني ملكانتها.
ثم انتقل في حديثه الى فلسفة 
االقتصاد االسالمي التي تقوم على 
اجلمع بني املال والعمل وتعتبر 
املشاركة اساسا في توزيع االخطار 

بني املشاركني.
وتناول د.النشمي االدوات املالية 
االس����المية واملرابحة واملشاركة 
واالصطناع وحتدث عن الصكوك 
كل ذلك بالتفصيل واالفادة حيث 
بني ان ادوات االصطناع موجهة 
للمصانع وان التورق موجه نحو 
التمويل النقدي واما الصكوك فهي 
التنموية  اداة لتمويل املشاريع 
الضخمة، ثم انتقل إلى احلديث 
عن هيئة احملاس����بة واملراجعة 
للمؤسس����ات املالية االس����المية 
وانها انشأت من قبل بنوكا هي: 
بيت التمويل، بنك البركة،مصرف 
الراجحي، وبنك دبي االس����المي 
وذلك قبل 18 سنة وان هذه الهيئة 
مؤسسة غير هادفة للربح ومهمتها 
اصدار معايير محاسبة اسالمية 

وفق معايير شرعية.

التورق

وتناول د.النشمي بالتفصيل 
عملية الت����ورق في دول مجلس 
التعاون وانها تتفاوت في بعضها 
فقد تصل الى 70% وان التورق كان 
له دور في االزمة املالية بالنسبة 
للبنوك االس����المية التي جعلت 
اغل����ب منتجاتها في التورق الن 
املديونية،  التورق ترتب عل����ى 

مصطفى الشمالي

النشمي: نسبة التورق في دول الخليج
قد تصل إلى %70

في لقاء مفتوح للرد على استفسارات جمعية المحاسبين

د.عجيل النشمي

جانب من احلضور  )كرم دياب(

»الجزيرة« تحظى بلقب شركة الطيران المفضلة في المنطقة 
قالت شركة طيران اجلزيرة 
بالريادة  التمت����ع  انها واصلت 
باعتبارها شركة الطيران املفضلة 
في املنطق����ة باختيار الضيوف 
املس����افرين على منت رحالتها، 
وذلك بفضل مجموعة خدماتها 
التي تع����د األفضل في  املميزة 
فئتها، حيث ان خدماتها مصممة 
لتقدم بطريقة احترافية وسلسة، 
وبلمسة من العناية الشخصية 
مما يجعل جتربة الس����فر معها 
فريدة وممتعة وبأفضل األسعار 

القيمة.
وفي هذا الصدد، قال الرئيس 
التنفيذي للش���ركة س���تيفان 
بيتش���لر: »نح���ن ال نكتف���ي 
بااللتزام بتقدمي جتربة س���فر 
فريدة بأفضل األسعار الشاملة، 
ولكننا نحرص دوما على ضمان 
افضل مستويات الراحة واملرونة 
لضيوفنا أثناء حجز رحالتهم 

وسفرهم معنا«.
وتعتبر أسعار رحالت شركة 
طيران اجلزيرة الشاملة من أهم 
املميزات التي تقدمها الش����ركة 
لضيوفها، حي����ث انها تقل عن 
أس����عار الش����ركات األخرى في 
املنطق����ة مبع����دل 20% للدرجة 
السياحية، و30% بالنسبة لدرجة 
رجال األعمال. وباإلضافة إلى ذلك 
فإن أسعار التذاكر تشمل جميع 
الرسوم اإلضافية والضريبة مما 
أكثر شفافية وبساطة  يجعلها 

وبدون رسوم مخفية.
إل����ى اخلدمات  وباالضاف����ة 
االلتزام مبواعيد  الرائعة ودقة 
السفر املميزة والتي تصل إلى 
95%، تقدم الشركة لضيوفها على 
الدرجة السياحية وزن مجانيا 
إلى  ألمتعتهم املس����جلة يصل 
40 كيلوغراما، وخدمة تسجيل 
الدخ����ول الس����ريعة للضيوف 

الكويت بحقيبة  املسافرين من 
الي����د فقط، أم����ا ضيوف درجة 
رجال األعمال فيتمتعون مبكاتب 
تسجيل دخول خاصة بهم لتسهيل 
إجراءات املغادرة باإلضافة إلى 
قاعات الضيافة املريحة في معظم 

املطارات الرئيسية.
وملزيد من املنفعة العائدة على 
ضيوف طيران اجلزيرة، أجرت 
الش����ركة تعديالت أساسية هذا 
العام على شروط األسعار بحيث 
متكن الضيوف من تغيير اسم 

املسافر مقابل رسم رمزي. 
وع����الوة على ذل����ك، أصبح 
بإمكان ضيوف الش����ركة إجراء 
تغييرات على مواعيد رحالتهم 
حتى 8 ساعات قبل موعد إقالع 
الرحلة، بدال من 24 ساعة، مقابل 
رس����م رمزي، مما يجعل السفر 
أكثر مرونة ومالءمة من أي وقت 

مضى.

تقدم أفضل األسعار للتذاكر وأعلى معدل لدقة االلتزام بالمواعيد 

»الوطني«: اإلنفاق االستهالكي سيتعافى خالل 2010
وثقة المستهلك تواصل تعافيها القوي

في العام الس����ابق، وأشار إلى أن 
الدخل األسري كان قد وجد دعما 
في العام 2008 من عالوة تكاليف 
املعيش����ة التي صرفتها احلكومة 
منذ مارس 2008، والتي قد ساهم 
جزء منها في رفع متوس����ط منو 
الدخل األسري لكامل العام 2009 
بعدما استمر تأثيرها لغاية الربع 

األول من العام.

مديونية األسر

وخالل العام املاضي، منا حجم 
القروض االستهالكية واملقسطة، 
الت����ي تش����كل اجل����زء األكبر من 
مديونية األسر، بواقع 10.5%، أي 
بوتيرة أقوى من تلك املسجلة في 
العام السابق والبالغة 4%، لكن مع 
استثناء العام 2008، تبقى وتيرة 
النمو املسجلة في 2009 األبطأ خالل 
عقد من الزمن. ويعزى هذا التباطؤ 
� مقارنة مع الس����نوات السابقة � 
بشكل كبير إلى اإلجراءات املتخذة 
خ����الل العام 2007، مثل تخفيض 
س����قف القرض إلى 40% من دخل 

الفرد )من 50% سابقا(.
ويق����در »الوطن����ي« أن يكون 
مع����دل إجمالي مديونية األس����ر 
إل����ى إجمالي الدخل قد تراجع في 
العامني املاضيني ليبلغ 105% بنهاية 
2009، من 120% في 2007، وعزا هذا 
التراجع إل����ى كون منو القروض 
االستهالكية واملقسطة لم يجار منو 
الدخل األسري خالل هذه الفترة. 
كما يتوقع »الوطني« أن يس����تقر 
هذا املعدل عند مستوياته احلالية، 
قب����ل أن يتراجع مجددا مع عودة 
أسعار الفائدة إلى االرتفاع مجددا 

في السنوات املقبلة.
وأك����د »الوطن����ي« أن قط����اع 
املس����تهلكني يتعافى بشكل جيد. 
لكن األهم من ذلك أن بيانات سوق 
العمل � الت����ي يفترض أن تصدر 
قريبا للنصف األول من 2010 � يجب 
أن تؤكد هذا املنحى التصاعدي في 
العام احلالي، حيث انه من ش����أن 
ارتفاع معدالت التوظيف أن يدعم 
قطاع املستهلكني بشكل إضافي. 
إال أن هذا القطاع وباقي القطاعات 
االقتصادية ستلقى دعما إضافيا 
حني تبدأ املصروفات على املشاريع 
احلكومية باالنعكاس على االقتصاد 
عموما، ف����ي وقت الحق من العام 

احلالي واألعوام الالحقة.

املوظفني الكويتيني بواقع 13 ألفا، 
مقارنة ب� 14500 في العام السابق، 
بينما واصل حجم القوى العاملة 
غير الكويتية تقلصه للعام الثاني 
على التوالي، متراجعا بواقع %0.8 

في 2009.
والحظ »الوطني« أن معظم هذا 
التباطؤ يظه����ر في عدد املوظفني 
الكويتيني اجلدد في القطاع العام، 
القطاع  بينما ارتفع عدده����م في 
اخلاص خالل 2009، وفي الواقع، 
كان القطاع اخلاص املصدر األكبر 
للوظائف اجلديدة للكويتيني من 
خارج قوات الشرطة والدفاع، حيث 

وفر نحو 10400 وظيفة جديدة.
ويشكل هذا العدد ما نسبته %80 
من إجمالي عدد الوظائف اجلديدة 
في العام املاضي، مرتفعا مما نسبته 

50% تقريبا في العام السابق.
القطاع  املقابل، وف����ر   وف����ي 
العام نح����و 2600 وظيفة جديدة 
فقط، شامال الوزارات واملنظمات 
النفطي. لكن  احلكومية والقطاع 
يشار إلى أن هذا العدد ال يتضمن 
الوظائ����ف اجلديدة ف����ي القوات 
العسكرية والشرطة، إذ أن بيانات 
الوظائف في هذين القطاعني غير 

متوافرة.
وعلى ه����ذا الصعيد، أش����ار 
»الوطني« الى ان اخلطة اخلمسية 

التي أقرت مؤخرا تهدف إلى توفير 
25 ألف وظيفة جديدة للكويتيني 
سنويا حتى مارس 2014، نصفها 
في القطاع اخلاص، ورأى أن هذا 
الهدف قابل للتحقيق، خصوصا 
في حال االلتزام بتنفيذ السياسات 
واملشاريع الرأسمالية الواردة في 
اخلطة وفق اجلدول الزمني احملدد 
الوظائف اجلديدة،  لها. لكن عدد 
حتى عند هذه الوتيرة، قد ال يكون 
كافيا الس����تيعاب جميع الداخلني 
اجلدد إلى سوق العمل خالل هذه 

الفترة.
أما بالنسبة لغير الكويتيني، فقد 
تقلص عدد املوظفني منهم بنحو 
0.8% في الع����ام املاضي، وبواقع 
16400 موظف، بعد تراجعه بنحو 
1.1% في العام 2008، بينما ارتفع 
عدد املوظفني في القطاع العام بأكثر 
من 3 آالف موظ����ف خالل 2009، 
إال أن وتيرة من����و عدد الوظائف 
في القطاع العام تبقى األبطأ منذ 

العام 2003. 

الدخل األسري

وكنتيجة ملنحى سوق العمل، 
في جزء منه، يقدر »الوطني« أن 
يكون الدخل األسري قد منا بوتيرة 
مرتفعة خالل العام املاضي، عند 
11%، بعدما كان قد منا بواقع %29 

منو عدد األسر إلى 2.9% حاليا، من 
1.2% ف����ي منتصف العام املاضي. 
وقد توزع هذا النمو بني الكويتيني 
وغير الكويتيني، وبلغ 1.9% و%3.6 
لكل من هاتني الش����ريحتني على 

التوالي. 
لكن »الوطني« الحظ أن بيانات 
ميزان املدفوعات األخيرة الصادرة 
عن وزارة التخطيط تظهر صورة 
أكثر تباينا في حركة الس����فر، إذ 
ان معدل منو مصروفات املقيمني 
)من كويتيني وغير كويتيني( على 
خدمات السفر خارج الكويت واصل 
تباطؤه ليبلغ 5.2%، بعدما كان قد 
بلغ ذروته في العام 2006 عند %22، 
لكن التأخر الظاهر في انتعاش منو 
هذه املصروفات قد يعكس أيضا 
التراجع العام في معدالت التضخم 
الذي بدا واضحا في أواخر العام 

2009 وبداية العام احلالي.

معدل التوظيف

أما بالنسبة لسوق العمل، فلم 
يظهر تعافيا ملحوظا خالل العام 
التوظيف  إذ واصل معدل   ،2009
منوه املتباطئ خالل العام عند كل 
من الكويتيني وغير الكويتيني، مع 
االخذ بعني االعتبار أن بيانات العام 

احلالي لم تصدر بعد.
وفي العام املاضي، ارتفع عدد 

أش����ار ب�ن����ك 
ي����ت  ل��ك���و ا
في  الوطن����ي 
نشرته االقتصادية لدول اخلليج 
إل����ى أن اإلنفاق االس����تهالكي في 
إلى  الكويت يظهر متاسكا يشير 
انتعاش طفيف عقب التراجع الذي 
رافق األزمة العاملية، كما واصلت 
ثقة املستهلك تعافيها القوي الذي 

بدأته منذ عام. 
ان����ه رغم  التقرير  وأوض����ح 
معدل التوظيف لم يش����هد حتوال 
النمو، لكنه  ملحوظا من حي����ث 
حافظ عل����ى وتيرته الصحية في 
2009 عند 5.4%، في انتظار بيانات 
العام احلالي، وقد س����اهم كل من 
التوظيف وعالوة تكاليف  معدل 
املعيش����ة في دعم الدخل األسري 

في الكويت. 

إنفاق المستهلكين

ورأى »الوطن����ي« أن إنف����اق 
املس����تهلكني قد بدأ بالتعافي في 
أواخر العام 2009، وتظهر بيانات 
الدفوع����ات بالبطاقات االئتمانية 
وبطاقات السحب اآللي لدى مراكز 
البيع- الصادرة عن البنك املركزي- 
منوا في مستويات اإلنفاق في الربع 
األول من العام احلالي بواقع %16، 
بعدما كان قد تباطأ ملدة عام كامل 
منذ منتص����ف العام 2008، ليبلغ 
4.8% بنهاية الربع الثاني من 2009، 
وذلك نتيجة األزمة االقتصادية. 

والحظ »الوطني« أن مؤشرات 
ثقة املستهلك- التي تشكل مقياسا 
أوليا على رغبة املس����تهلكني في 
اإلنفاق- شهدت ارتفاعا ملحوظا 
خالل العام املاضي. إذ ارتفع مؤشر 
»آراء« من 81 نقطة في مارس 2009 
إل����ى 112 في مارس املاضي. وكان 
املؤش����ر قد حقق قفزة كبيرة في 
صيف العام 2009 وأخرى في بداية 
2010، وبدوره، يظهر مؤشر »بيت.
كوم« منحى مش����ابها مع ارتفاعه 
من 413 نقطة إلى 554 نقطة خالل 

الفترة نفسها.
إلى أن منو  وأشار »الوطني« 
عدد األسر تسارع في النصف الثاني 
من العام املاضي، وبشكل عام، مع 
حتسن احلالة املالية للمستهلكني 
الشباب، مييل هؤالء إلى تكوين أسر 
جديدة، ما يعزز بالتالي من حجم 
اإلنفاق األسري، وقد تسارع معدل 

معدل التوظيف حافظ على وتيرته »الصحية« في 2009

16% النمو في مستويات اإلنفاق االستهالكي في الربع األول من العام الجاري

الدخل األسري نما بوتيرة جيدة خالل العام الماضي و10.5% النمو في حجم القروض االستهالكية والمقسطة

عبد الشهيد غالم يفوز بالسحب الخامس
لحملة »حوّل راتبك مع الوطني«

أعلن بنك الكويت الوطن��ي عن قيامه بإجراء 
الس��حب اخلامس حلملته غير املس��بوقة حتت 
ش��عار »حول راتب��ك وقد ترب��ح 5000 دينار«، 
حيث تس��تهدف هذه احلملة الضخمة التي كانت 
قد انطلقت في 7 مارس املاضي وتس��تمر حتى 
30 يوني��و اجل��اري، إتاحة الفرص��ة أمام جميع 
عم��اء حس��اب الراتب اجل��دد الذي��ن يقومون 
بتحويل رواتبهم إلى بنك الكويت الوطني لدخول 
سلسلة من الس��حوبات األسبوعية الثمانية التي 
س��يجري تنظيمها على امتداد فترة هذه احلملة 
والفوز بجوائز نقدية قيمة كل منها 5000 دينار 

أسبوعيا.
وق��د فاز العمي��ل عبد الش��هيد غام رحمن 
مادبار بجائزة الس��حب اخلامس وقدرها خمسة 

آالف دينار. 
اجلدير بالذكر أنه مت إجراء الس��حب اخلامس 
حلملة »حول راتبك وقد تربح 5000 دينار« يوم 
6 يوني��و اجلاري، في حني س��يجري الس��حب 
الس��ادس ف��ي 13 اجلاري، حيث س��يحصل كل 
عمي��ل جديد من عم��اء البن��ك الوطني فرصة 

واحدة لدخول السحب.
 وتتمي��ز هذه احلملة بآلية عملها البس��يطة، 
حيث ان الدخول في الس��حوبات ال يستلزم من 
العميل القيام بأي إجراءات أو ملء أي استمارات، 
وكل م��ا ه��و مطلوب منه هو حتوي��ل راتبه إلى 
البنك الوطني لكي يت��م إدراجه بصورة آلية في 
السحوبات األسبوعية التي ستجري في التواريخ 

التالية: 13 يونيو، 20 يونيو و7 يوليو.

تقــرير


