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 العمر اثناء امللتقى

ــالمية أعماله بعدما  ــات املالية اإلس ــم ملتقى بيروت للمؤسس  اختت
ــرف لبنان رياض  ــدى يومني برعاية وحضور حاكم مص ــد على م انعق
ــار، والنائب  ــان عدنان القص ــاركة وزير الدولة في لبن ــالمة ومبش س
ــن، ورئيس املجلس العام  ــرف الدي األول حلاكم مصرف لبنان رائد ش
للبنوك واملؤسسات املالية اإلسالمية ـ رئيس الغرفة اإلسالمية للتجارة 
والصناعة الشيخ صالح عبداهللا كامل، وأمني عام هيئة احملاسبة واملراجعة 
ــات املالية اإلسالمية د.نضال الشعار، ولفيف من الشخصيات  للمؤسس
الرسمية واخلبراء واملصرفيني والقانونيني وعلماء الشريعة اإلسالمية.
ــهد اليوم الثاني من امللتقى مجموعة جلسات عمل حول قطاع     وش
الصيرفة اإلسالمية، وركزت أوالها على «نظرة املديرين التنفيذيني إلى 
ــتقبل الصناعة املالية اإلسالمية». وحتدث في هذه اجللسة كل من:  مس
ــالمية في الواليات  ــس ورئيس مجلس إدارة أولى املصارف اإلس مؤس
ــدة األميركية «مصرف الريبا» والرئيس التنفيذي احلالي ملصرف  املتح
«ويتير» اإلسالمي د.يحيى عبدالرحمن، واملدير الدولي لقطاع الصيرفة 
ــي هوروزوغلو، ونائب  ــالمية في مجموعة «سيتي بنك» هولوس اإلس
ــالمي  الرئيس التنفيذي ـ رئيس مجموعة تطوير العمل املصرفي اإلس
في البنك األهلي التجاري عبدالرزاق اخلريجي.  وقد عرض املتحدثون 
ــتقبلية للصناعة املصرفية اإلسالمية انطالقا من جتربة كل  لآلفاق املس
ــط فيها، مع التركيز على مسائل أساسية  ــواق التي ينش منهم في األس
أبرزها: قدرة املصارف اإلسالمية التابعة ملجموعة مصرفية تقليدية على 
رسم إستراتيجية مستقلة عن الشركة األم، وجناح املصارف اإلسالمية 

في األسواق التي يغلب عليها النشاط املصرفي التقليدي.
ــبية  ــدي تطبيق املعايير احملاس ــت حت ــة الثانية فناقش    أما اجللس
ــة نائب مدير في مديرية  ــالمية والدولية. وحتدث في هذه اجللس اإلس

احملاسبة في مصرف لبنان عضو جلنة تنظيم العمل املصرفي اإلسالمي 
فراس حمدان، مساعد األمني العام لهيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات 
ــالمية خيرول نظام، الشريك في شركة «ارنست أند يونغ»  املالية اإلس

فؤاد ليق.
   وعرض املتحدثون مجموعة من املسائل التي تأخذ حيزا واسعا من 
ــاحات التالقي ونقاط االختالف  ــتوى الصناعة، كمس النقاش على مس
بني معايير احملاسبة اإلسالمية والدولية وإمكانية توحيد أسس البيانات 
ــة في ظل تعدد املعايير. كما تطرق املتحدثون إلى الدور الذي تلعبه  املالي
هيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية في وضع معايير 

موحدة لنشر وتدقيق املعامالت املالية اإلسالمية.
ــة األخيرة في امللتقى إلى مدى أهمية االبتكار في     وتطرقت اجللس
عالم الصيرفة اإلسالمية، وحتدث في اجللسة الرئيس التنفيذي للسوق 
املالية اإلسالمية الدولية إجالل ألفي، وأمني الهيئة الشرعية للبنك الوطني 
ــريك في مكتب علم  للتنمية في مصر د.محمد البلتاجي، واحملامي الش
ــير، وناقش املتحدثون مجاالت االبتكار التي تتمتع  وشركاه عمر األس
ــلوب حتويل األعمال  ــالمية بعيدا عن أس ــا الصناعة املصرفية اإلس به

املصرفية التقليدية إلى أعمال متوافقة مع الشريعة اإلسالمية.
ــهد بعد االفتتاح مجموعة جلسات عمل ركزت     وكان اليوم األول ش
ــالمية  ــي للصناعة املصرفية اإلس ــدور االقتصادي واالجتماع على ال
ــريعات اإلسالمية وخصوصا  وحتدي توحيد وإزالة التباينات بني التش
القضية الشائكة اخلاصة بشرعية التورق والصكوك والوسائل املتعلقة 
بالتضارب بني القانون والشريعة لدى حدوث النزاعات، كما ألقى النائب 
ــرف الدين كلمة تناول فيها موقف  ــم مصرف لبنان رائد ش األول حلاك

السلطات الرقابية والناظمة من الصيرفة اإلسالمية. 

 ملتقى بيروت للمؤسسات المالية اإلسالمية يختتم أعماله

الكويتي عبر شراء حصة ٤٠٪ 
في بنك بوبيان في العام املاضي، 
باإلضافة إلى زيادة عدد فروعه 
احملليــــة والعاملية إلى أكثر من 

١٧٧ فرعا حول العالم.
  يذكر أن بنك الكويت الوطني 
التصنيفات  يحتفــــظ بأعلــــى 
االئتمانية على مستوى الشرق 
التصنيف  األوسط من وكاالت 
العاملية موديز وســــتاندارد اند 
بورز وفيتش، اعتمادا على أدائه 
املتنامي وجودة أصوله ومتانة 
قاعدته الرأسمالية واستراتيجيته 

الواضحة.

املنتجات اجلديدة. كما اعتمدت 
علــــى تقييمــــات وآراء خبراء 
التصنيــــف االئتمانــــي وكبار 
املستشارين واملديرين التنفيذيني 

حول العالم.
  وقالت «جلوبــــل فاينانس» 
ان: «البنوك املدرجة على قائمة 
أفضل البنوك العاملية لهذا العام 
ليــــس بالضــــرورة أكبرها، بل 
أفضلها، أي البنوك التي تتمتع 
بأنظمة فعالة إلدارة املخاطر التي 
تقدم خدمــــات ممتازة لعمالئها 
وتتميز مبستويات مرتفعة من 

احلكومة».

  وقد اختارت «جلوبل فاينانس» 
بنك الكويت الوطني كأفضل بنك 
في الشرق األوسط للعام ٢٠١٠ 
وفق هذه املعايير، كذلك، اختارته 
أفضل مزود للعملة األجنبية في 
السوق الكويتي، وأفضل ممول 
للتجارة اخلارجية للكويت، حيث 
يتمتع باحلصة السوقية الكبرى، 
كما اختارت شــــركة «ان بي كي 
كابيتال» أفضل بنك استثماري 

في الكويت.
  وأضافت «جلوبل فاينانس» 
أن بنك الكويت الوطني استطاع 
أن يعــــزز ريادته في الســــوق 

األكثر أمانا فــــي العالم العربي 
للعامني ٢٠٠٩ و٢٠١٠».

  وأضافت أن الوطني استفاد 
أيضا من منو مســــاهمة فروعه 
اخلارجية في إجمالي األرباح، 
الســــيما مــــن مصــــر وقطــــر 

وتركيا.
  وقــــد اعتمــــدت «جلوبــــل 
فاينانــــس» في تقييمها ألفضل 
البنوك العاملية لهذا العام على 
معدالت منو املوجودات والربحية 
والتواجد اجلغرافي والعالقات 
إلى  االســــتراتيجية، باإلضافة 
اخلطــــط التطويريــــة وابتكار 

 أصــــدرت مجلــــة «جلوبال 
فاينانــــس» تقريرهــــا اخلاص 
حول أفضل البنوك على مستوى 
العالم للعام ٢٠١٠، وجاء فيها بنك 
الكويت الوطني كأفضل بنك في 
الشرق األوسط، وأفضل مزود 
للعملة األجنبية محليا وأفضل 
ممول للتجارة اخلارجية، وذلك 
بعدما كانت قد اختارت املجلة 
نفسها البنك باعتباره األكثر أمانا 
في العالم العربي للعام الثاني 
على التوالي، كما جاءت شركة 
«ان بي كي كابيتال» أفضل بنك 

استثماري في الكويت.
  وقد حل بنك الكويت الوطني 
كأفضل بنك في الشرق األوسط 
على قائمة «جلوبل فاينانس» 
ألفضل البنوك العاملية، إلى جانب 
بنوك عاملية كبرى مثل من «جي 
بي مورغان تشايس» عن منطقة 
أميركا الشمالية، وسنتاندير عن 
أوروبا الغربية وأميركا الالتينية، 
و«أتش أس بي سي» عن آسيا، 
وستاندرد شارترد عن أفريقيا، 
وأر ذد بي عن أوروبا الوسطى 

والشرقية.
  وقالــــت «جلوبل فاينانس»: 
«ان أرباح بنك الكويت الوطني 
النمو رغــــم الظروف  واصلت 
االقتصاديــــة الصعبــــة محليا 
وإقليميا ورغم تدهور األسواق 
املالية، واستطاع الوطني بفضل 
استراتيجيته املتحفظة وإدارته 
الرشــــيدة للمخاطر ليس فقط 
أن يحافظ علــــى جودة أصوله 
املرتفعة، بل حتى أن يرفعها أكثر 
خالل األزمة املالية، ما جعله البنك 

 العمر: هيئة الفتوى الشرعية في «بيتك» تعمل على حماية العميل 
والصكوك أداة مناسبة للحكومات لتمويل مشاريعها

 خالل ملتقى بيروت للمؤسسات المالية اإلسالمية 

 قال الرئيس التنفيذي لبيت 
التمويل الكويتي (بيتك) محمد 
سليمان العمر ان هيئة الفتوى 
الشــــرعية جســــدت  والرقابة 
املسؤولية االخالقية واالجتماعية 
نحو املجتمع كوحدة متجانسة، 
وتؤدي دورها في حماية العميل 
بالتحقق من شرعية املعامالت مما 
ميثل ضمانة للمصرف وعمالئه، 
وقامت خالل مســــيرة «بيتك» 
بدورها فــــي تطوير العديد من 
املنتجات التي احدثت نقلة نوعية 
في تاريخ الصيرفة االسالمية.

  ودعــــا احلكومــــات للجوء 
الى الصكــــوك لتوفير التمويل 
ملشاريعها، فهي تخلق االصول 
وجتعل لها قيمة بدفاتر احلكومات 
والشركات، حيث اثبتت الصكوك 
جناحا كبيرا في متويل العديد 
انواعها  من املشاريع باختالف 
ما جعلها حتظى باعتماد وطلب 

كبيرين على مستوى العالم.
  وقال العمــــر في ورقة عمل 
قدمها مللتقى بيروت للمؤسسات 
املالية االسالمية الذي اختتمت 
اللبنانية  اعمالــــه بالعاصمــــة 
مؤخرا، ان الصكوك التي متثل 
البديل الشرعي للسندات لم حتظ 
بالفرصة التي تؤكد دورها في 
توفير التمويل املناسب رغم ما 
حتمله الصكــــوك من مزايا من 
ابرزها انها تعتمد على حتقيق 
وخلق اصول لها قيمة محددة 
ممــــا يجعــــل عمليــــة التمويل 
بكاملهــــا تســــتند الــــى اصول 
انها  حقيقية ملموســــة، كمــــا 
ال تضيف عبئا علــــى ميزانية 
الشــــركات واحلكومات، ومنها 
صكوك املشــــاركة التي تعد من 
امللكية وخلق  ادوات توســــيع 
قاعدة عريضة من املســــاهمني 
املستفيدين من االرباح، مؤكدا 
ان البنوك االسالمية تعمل على 
حتقيق االستغالل االمثل للموارد 
على صعيد الفرد واملجتمع، وان 
التنمية  الداعم لعملية  منهجها 
الى  وتطوير املجتمع والهادف 
اعمار االرض يجعلها ذات قبول 
ومصداقية على مستوى العالم 
ويحمل في مضامينه املسؤولية 

االجتماعية.
  وشدد العمر على ان البنوك 
االسالمية اصبحت قطاعا مهما 
فــــي االقتصاد العاملــــي وترى 

العمر حول    وجاء في ورقــــة 
البنوك االســــالمية، انها توشــــك 
على اخلــــروج من تداعيات اآلثار 
الســــلبية لالزمة املالية العاملية، 
لكنها مازالــــت بحاجة إلى الدعم 
احلكومي الذي أصبح أمرا أساسيا، 
وقد تسببت االزمة في إعادة هيكلة 

فــــي  ان مصلحتهــــا 
االلتزام واملؤاءمة مع 
املتطلبات والضوابط 
التــــي تســــري على 
غيرها، مع االحتفاظ 
بخصوصيتها وطبيعة 
عملها املختلفة، ولذلك 
تنشط هيئات احملاسبة 
التابعــــة  واملعاييــــر 
للبنــــوك االســــالمية 
والتي تكتسب صفة 
عامليــــة فــــي اعــــداد 
مــــن املعايير  العديد 
والرقابيــــة  املاليــــة 
وحتقيق  والشرعية 
القبول واالعتماد لها 
مــــن الهيئات العاملية 

املعنية بذلــــك، وهنا تبدو اهمية 
تطوير واســــتيعاب معايير بازل 
٢و٣، والعمل على أسس اقتصادية 
إدارات املخاطر  ومهنية، وتعزيز 
في املؤسسات املصرفية والبنوك 
اإلســــالمية، واالهتمام بأقســــام 

الدراسات.

البنية املالية العاملية، والنظريات 
احلاكمــــة للنمــــو، والتأكيد على 

فرضية اإلنفاق احلكومي.
البنوك  ان اهمية  الــــى    ولفت 
االسالمية تكمن في تقدمي حلول 
للشركات االستثمارية الستعادة 
النمــــو، والقــــدرة على توســــيع 

دائرة االستثمارات 
العمالقة  اإلقليمية 
واملشــــتركة، حيث 
البنــــوك  تعتمــــد 
اإلســــالمية علــــى 
استثمارات حقيقية 
ورقيــــة،  غيــــر 
وتستهدف املشاركة 
دوما في جهود إعادة 
أجــــواء الثقــــة في 
األسواق، باإلضافة 
إلــــى تطوير صيغ 
متويلية تعتمد على 
املشاركة بني التمويل 
احلكومي والتمويل 
املصرفي اإلسالمي، 
مع تطوير أسواق 
رأس املــــال وتعديل تشــــريعات 
الصكوك لتوفير املزيد من مصادر 

التمويل والدعم.
  وحول املسؤولية االجتماعية 
لـ «بيتك» فانها تنطلق من منهج 
عمله الذي يــــرى للمال دورا في 
املجتمــــع ويركز علــــى أهمية أن 

تستهدف أنشطته «اعمار األرض»، 
واألولوية للمســــاهمة في إجناح 
املشــــروع التنموي العام للدولة 
وخدمة جميع شرائح املجتمع، كما 
ان الدور االجتماعي في مجتمع غني 
قد ال يعني صرف األموال فقط بل 
نقل اخلبرة والتجربة أيضا لتعم 

املنفعة على اجلميع.
   واكد ان من املجاالت األساسية 
التعليم  للمسؤولية االجتماعية 
والصحة والشباب وذوو االحتياجات 
اخلاصة ورعاية احملتاجني ودعم 
األنشــــطة اخليرية واالجتماعية 
بنــــاء مركز  ومن ابرز املشاريع 
طبي لعالج اإلدمان، والعمل على 
انشاء ١٥ مركز اسعاف، واملشاركة 
في حملة توعية عاملية بأمراض 
السكري وأخطارها ومضاعفاتها، 
كما مت انشــــاء دور رعاية لذوي 
االحتياجات اخلاصة على مساحة 
٧ آالف متر مربع، وكذلك استمرار 
مشروع تأهيل املدارس احلكومية 
بتوفيــــر احتياجاتها من األجهزة 
التقنيــــة وااللكترونيــــة الداعمة 

للعملية التعليمية.
  وعلى صعيد املنتجات واخلدمات 
فقد استحدث «بيتك» بطاقة اخلير 
وهــــي بطاقــــة مصرفيــــة يتبرع 
«بيتك» بجزء من عائد استخدامها 
ملســــاعدة غير القادرين على أداء 
احلج والعمــــرة، وقد مت إيفاد ٥٥ 
حاجا ومعتمرا بالتعاون مع وزارة 
األوقاف منذ بداية إطالق البطاقة 

نهاية العام املاضي.

  أقسام السيدات

  كما استطاع «بيتك» أن يواكب 
بخدماته ومنتجاته قيم املجتمع 
وعاداته فأنشــــأ أقســــاما خاصة 
للسيدات لتقدمي خدماته ومنتجاته 
في جو من اخلصوصية ساهمت 
في تكوين كوادر نسائية مصرفية 
باإلضافة إلى تدوير أموال السيدات 
املختزنة داخل املنظومة االقتصادية 

للدولة.

  التمويل العقاري

  رغم أنهــــا خدمة مالية إال أنها 
تأخذ بعدا اجتماعيــــا حيث يتم 
التمويل على فترات طويلة تصل 
إلى ١٥ عاما، واستطاع «بيتك» أن 
يوفر املسكن املناسب لنحو ٣٠ ألف 
أسرة كويتية بتمويالت وصلت الى 

حوالي ٤ مليارات دوالر. 

 «إرنست ويونغ» توّقع عقدًا 
  مع «الجهاز الفني لدراسة المشروعات» 

 «النوادي القابضة» تحقق أرباحًا صافية
  بقيمة ٨٦٥٫٧ ألف دينار عن الربع الثالث

 حققت شركة النوادي القابضة 
الربع  أربــــاح في نهايــــة  صافي 
السنوي الثالث من العام احلالي 
قدره ٨٦٥٫٧٨٧ دينارا بربحية قدرها 
٨٫٢٢ فلوس للسهم، حيث بلغ العائد 
على املوجودات ما نسبته ٤٫٧٨٪ 
والعائد على حقوق مســــاهميها 
بلغ ما نسبته ٦٫٢١٪، في حني بلغ 
إجمالي املوجودات ١٨٫١ مليون دينار 
وإجمالي حقوق املســــاهمني ١٣٫٩ 

مليون دينار.
  وفي هذا االطــــار، أفاد رئيس 
مجلــــس اإلدارة والعضو املنتدب 
الشيخ طالل اجلابر بأنه في إطار 

النمو السريع للشركة مت إدراجها بسوق الكويت لألوراق املالية خالل 
العام احلالي، وأيضا افتتاح الفرع الرابع من سلســــلة معاهد بالتينوم 
الصحية التابعة لها والذي استقبل أول مشتركيه في ٢٨ سبتمبر ٢٠١٠ 
باملهبولة. وأكد ان الشركة تسعى جاهدة حاليا لتنويع أنشطتها والتوسع 
محليا في مجاالت استثمارية منوعة لتحقيق أعلى عائد ممكن للسادة 
املساهمني بالشركة ولسد حاجة السوق احمللي من األنشطة املختلفة. 

 صورة ضوئية من تقرير «جلوبل فاينانس» حول أفضل البنوك على مستوى العالم للعام ٢٠١٠

 أعلنت شــــركة إرنست ويونغ عن البدء في أعمالها االستشارية في 
تنفيذ مشروع «مترو الكويت»، حيث تشمل املهام االستشارية للشركة 
في هذا املشروع، تنفيذ دراســــات اجلدوى االقتصادية على املستويني 
الفني واملالي، وتقدمي توصيات عن أفضل طريقة لهيكلة املشروع، إضافة 
إلى مســــاعدة احلكومة الكويتية في عملية اختيار اجلهة التي تشرف 
على تطوير وتشــــغيل وصيانة شــــبكة املترو، مع مراعاة آلية البناءـ  
التشغيل ـ النقل (BOT). وتقوم إرنست ويونغ في هذا السياق بقيادة 
حتالف يضم كال من شركة «دبليو إس أتكنز»، الشركة الرائدة في مجال 
الهندسة والتصميم واالستشارات البيئية، وشركة «اشورست»، إحدى 
الشــــركات الرائدة في االستشارات القانونية الدولية، وشركة «آسار»، 

إحدى أكبر شركات القانون في الكويت.
  وفي إطار إعالنه عن البدء بتنفيذ املشروع، قال املدير الشريك إلرنست 
ويونغ الكويت وليد العصيمي: «لن يكون مترو الكويت مجرد تطوير 
لبنية املواصالت التحتية في البالد فحسب، بل سيكون له أثر إيجابي 
كبير على احلياة اليومية ومستويات املعيشة لشعب الكويت، وسنلتزم 

بتوجيهات قانون الشراكة بني القطاعني العام واخلاص».
  من جانبه، قال الشريك في خدمات العمليات االستشارية في إرنست 
ويونغ الكويت فارون ديف شارما: «لقد قمنا بجمع فريق عاملي متخصص 
من املستشارين املاليني والتقنيني والقانونيني، ذو خبرة واسعة عامليا 
وإقليميا، وذلك لضمان أن يستفيد املشروع من أفضل املوارد املتاحة، 
ونحن فخورون بأن نكون جزءا من فريق العمل على مثل هذا املشروع 

الضخم الذي يعد في غاية األهمية للبنية التحتية في الكويت».
  من جانبه، قال رئيس اجلهاز الفني لدراســــة املشروعات التنموية 
واملبادرات عادل الرومي: «نحن واثقون بالنهج االستشاري الشامل الذي 
تتبعه إرنست ويونغ، والكفيل بتقدمي املعارف واخلبرات الالزمة بشكل 
مثالي، وتوزيع املوارد بشــــكل مالئم، كما أننا متأكدون بأن هذا النهج 

سيضمن البدء بتنفيذ مترو الكويت وإجنازه بسرعة كبيرة».
  وقد قام اجلهاز الفني لدراسة املشروعات التنموية واملبادرات بتوقيع 
العقد االستشــــاري ملشــــروع مترو الكويت بقيمة ٢٫٢ مليون دينار مع 

شركة إرنست ويونغ في األسبوع املاضي.

 دشنت أعمالها االستشارية في مشروع «مترو الكويت»

 الشيخ طالل اجلابر

 أفضل البنوك في العالم للعام ٢٠١٠ 
 املنطقة  البنك 

 الشرق األوسط  بنك الكويت الوطني 
 أميركا الشمالية  جي بي موغان تشايس 

 أوروبا الغربية  سنتاندير 
 أر زد بي/ ريفزين 

 أوروبا الوسطى والشرقية إنترناشيونال 

 آسيا  أتش أس بي سي 
 أفريقيا  ستاندرد تشارترد 

 أميركا الالتينية/ الكاريبي  سنتاندير 

 أرباح «الوطني» واصلت النمو
  رغم الظروف االقتصادية الصعبة محليًا 

وإقليميًا ورغم تدهور األسواق المالية


