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 «بيان لالستثمار» تسجل ٦٫٤ ماليين دينار
  ارتفاعاً في قيم استثماراتها في ٩ أشهر 

 «المال» تطلق عرضًا على سيارات الدفع الرباعي
  بالتعاون مع «بيتك» المتالك ميتسوبيشي باجيرو الجديدة 

 أعلنت شـــركة بيان لالســـتثمار عن 
نتائجها املالية في ٩ أشهر من العام احلالي 
والتي أظهرت ارتفاعا في قيم استثمارات 
الشركة بلغ حوالي ٦٫٤ ماليني دينار والذي 
مت تسجيله مباشرة في حقوق املساهمني 

تطبيقا ملعايير احملاسبة الدولية.
  وقالت الشـــركة في بيان صحافي ان 
هذا التحسن في اســـتثماراتها أدى الى 
احلفاظ على اجمالي حقوق املســـاهمني 
وجنبها تأثير االنخفاض في قيم األصول 
في الفترة السابقة من العام، حيث متت 
تغطية خسارة الربع الثالث التي بلغت 
قيمتها ٠٫٧٨ مليون دينار أي ما يعادل ٢ 

فلس للسهم الواحد، كما متكنت الشركة 
من تغطيـــة اجلزء األكبر من االنخفاض 
في اســـتثمارات الشركة للفترة السابقة

مـــن عـــام ٢٠١٠ التي بلغـــت ٧٫١ ماليني 
دينار.

  وقال رئيس مجلس اإلدارة والعضو 
املنتدب للشركة فيصل املطوع انه: «على 
الرغم من الظروف االقتصادية الصعبة 
الواعدة  الفـــرص االســـتثمارية  وندرة 
الذي يسود  واملناخ االقتصادي املتردي 
الكويت بشكل خاص والعالم بشكل عام، 
استمرت شركة بيان لالستثمار في سعيها 
الدؤوب للبحث عن قنوات جديدة لتنويع 

مصـــادر إيراداتها في ظـــل بيئة تعاني 
من شـــح مصادر التمويل الذي أثر على

أداء أغلب الشـــركات االســـتثمارية في 
املنطقة».

  وأفاد بأن حتقيق مثل هذه النتائج في 
هذه الظروف ما هو إال دليل على حسن إدارة 
أصول الشركة الذي يعود إلى سياستها 
انتقاء اســـتثماراتها مع  االحترازية في 
احملافظة على أصولها وحقوق مساهميها، 
معربا عن أمله في حتسن أداء الشركة في 
املستقبل القريب ليعود النمو في أنشطتها 
ولتعزيز حضورها على الصعيدين احمللي 

واإلقليمي.  

التحكم واملستشعرات الذكية 
ملراقبة حالة السيارة إضافة 
إلى مراقبة أسلوب السائق في 
التوجيه، فعندما تتغير ظروف 
القيادة والطريق يعمل النظام 

بتنظيم القوى الواقعة على كل 
العجالت عــــن طريق التحكم 
بدقة في عــــزم دوران احملرك 
وقوة الكبح التي تتلقاها كل 
عجلة لتحسني التحكم باملركبة 

ومتابعة املسار وقوة اجلر في 
كل ظروف القيادة.

  ومت جتهيــــز «باجيــــرو» 
بتشكيلة من احملركات القادرة 
على التعامل مع كل الظروف، 
البنزين سعة ٣٫٨  من محرك 
ليترات بحجم ٦ اســــطوانات 
وقــــوة ٢٦٩ حصانا، ومحرك 
البنزين سعة ٣٫٥ ليترات بحجم 
٦ اسطوانات وقوة ٢٠٠ حصان 
التي لها القــــدرة العالية على 
القيــــادة في كل الطرق وتقدم 
مقدارا عاليا من عزم الدوران 
لتوفير قدرة سحب عالية عند 
سحب أحمال ثقيلة، باإلضافة 
إلى أن محركات باجيرو اجلديدة 
متنح الســــائق تسارعا ميكن 
االعتماد عليه عند القيادة بأي 

سرعة.
  ولطاملا التزمت مجموعة املال 
بتقدمي أفضل العروض وأرقى 
اخلدمات لعمالئها، لتحقق لهم 
أحالمهم بشراء إحدى سيارات 
التي  املتكاملة،  ميتسوبيشي 
تضم سيارات السيدان والدفع 
الرباعــــي والرياضية، وتدعو 
مجموعة املال عمالءها إلى زيارة 
أحد معارض «بيتك»، لالستفادة 
من هذا العرض احلصري الذي 
لن يتكــــرر والفرصة التي ال 

تعوض.
  وتضيــــف مجموعــــة املال 
ملســــتها املتميزة على جتربة 
امتالك سيارات ميتسوبيشي 
عبر تقدميها خدمات متميزة 
وعالية اجلودة فيما بعد البيع 
من برامج كفالة وصيانة ومراكز 
خدمة متطورة متتاز بتوزيعها 
اجلغرافي، لتمنــــح عمالءها 

الطمأنينة وراحة البال. 

وناقل حركة رياضي تلقائي 
بأربع سرعات مع وضع رياضي، 
التحكم  إلى نظــــام  باإلضافة 
النشــــط في االستقرار واجلر 
الذي يستخدم شبكة من وحدات 

 أعلنـــت مجموعـــة املـــال، 
الوكيل احلصري لســـيارات 
بالكويـــت،  ميتسوبيشـــي 
التمويل  وبالتعاون مع بيت 
الكويتي (بيتك) عن إطالقهما 
العروض  ألحـــدث وأفضـــل 
واحلمالت التسويقية املميزة 
على ســـيارات الدفع الرباعي 
خالل هذا العام، ليتمكن عمالء 
«بيتـــك» من امتالك ســـيارة 
ميتسوبيشي باجيرو اجلديدة 
ولفترة محدودة بقسط شهري 
يبدأ من ٩٩ دينارا، باإلضافة إلى 
حصولهم على خصم إضافي 

خاص يبلغ ٣٠٠ دينار.
  ويأتي هــــذا العرض املميز 
في إطار حرص مجموعة املال 
على بناء جسر تواصل متني مع 
عمالئها، من خالل االستمرار في 
سياسة تقدمي أفضل العروض 
واحلسومات، لتمكن عمالءها 
من حتقيق حلمهم في اقتناء 
سيارة ميتسوبيشي باجيرو 
اجلديدة التــــي حتظى بإقبال 
كبير فــــي الســــوق الكويتي 
لقوتها وأدائها العالي وتقنيتها 
الفريد،  املتطورة وتصميمها 
الرحابة  إلى توفير  باإلضافة 
والراحة للركاب في مقصورتها 

األنيقة.
  ومتتاز سيارة ميتسوبيشي 
باجيرو املقدمة من خالل هذا 
العرض بتجهيزها بشاشــــة 
معلومــــات متعــــددة وعــــداد 
ومقاييس مضاءة من اخللف 
بتباين عال مع عداد دورة احملرك 
وعارضة موضع القيادة بالدفع 
الرباعي، ونظام صوتي متطور 
من نوع Rock Fosgate مع ١٢ 
سماعة ومشغل ٦ اسطوانات، 

 بعد تطبيق معايير المحاسبة الدولية وسجلت في حقوق المساهمين 

 بقسط شهري يبدأ من ٩٩ ديناراً 

 فيصل املطوع 

 بوستر احلملة اجلديدة

 د.سعد البلوشي  

 «المحاسبين» تنظم مؤتمرًا حول دور 
المحاسبة في استقرار ودعم األسواق المالية  

 برعاية سمو رئيس مجلس الوزراء  

بدأت منذ اختتام مؤمتر اجلمعية 
املاضي الــــذي عقد حتت عنوان 
«املعلومات احملاســــبية وإدارة 
التنمية في دول مجلس التعاون 
اخلليجي» يومي ٢٨ و٢٩ يناير 
٢٠٠٩، حيث مت تشــــكيل اللجان 
العاملــــة على اجنــــاز ترتيبات 
عقــــده وابتــــدأ العمــــل باللجنة 
الفنية املشكلة من مجموعة من 
أســــاتذة جامعة الكويت وهيئة 
انتهت  التطبيقي والتي  التعليم 
الى اعتماد ١٢ بحثا توافرت فيها 
املعتمــــدة والتي أهمها  املعايير 
البحث وأهمية املوضوع  حداثة 
وارتباطــــه بعنــــوان املؤمتــــر، 
والتي بناء عليها انطلقت عجلة 

االستعدادات باللجان االخرى.
البحــــوث  ان  الــــى    وأشــــار 
املعتمدة باملؤمتر سيتم توثيقها 
باالضافــــة الى توصيات املؤمتر 
أنيق جلعلها  الكتروني  بإصدار 
مبتناول املتخصصني واملهتمني 
على مســــتوى الوطــــن العربي، 
ووجه الدعوة للجهات احلكومية 
واخلاصة واملتخصصني واملهتمني 
والقائمــــني على شــــؤون مهنة 
احملاسبة واملراجعة في الكويت 
حلضور املؤمتر واملشــــاركة في 
أنشــــطته وأعماله، واملشــــاركة 
أنشــــطة  الفعالة والتواصل مع 
املؤمتر التي حتمــــل اجلديد في 
مختلف احملاور التي سيشــــتمل 
عليها، كاشــــفا النقــــاب عن عن 
توجيه الدعوة إلــــى العديد من 
القيادات احملاســــبية اخلليجية 
والعربية حلضور املؤمتر بينهم 
قيادات االحتاد العام للمحاسبني 
واملراجعني العرب وهيئة احملاسبة 
واملراجعــــة فــــي دول مجلــــس 

التعاون. 

واملجتمعي، ومن هــــذا املنطلق 
حرصت اجلمعية على عقد هذا 
املؤمتر، متطلعة إلى مزيد من إلقاء 
الضوء على أهمية مهنة احملاسبة 
واملراجعة فــــي الكويت والدول 
العربية األخرى، حيث ســــيتيح 
الفرصة لتبادل اآلراء بني املشاركني 
حــــول العديد مــــن املوضوعات 
احملاسبية وتشخيص املشكالت 
واالستفادة من جتارب اآلخرين 
في ميدان املهنة من خالل البحوث 
والدراسات التي سيتم استعراضها 

ومناقشتها في املؤمتر.
  وكشف ان املؤمتر سيتضمن 
العديــــد مــــن احملــــاور املتعلقة 
بعالقة احملاسبة باألسواق املالية 
ودورهــــا الرقابــــي والتنظيمي، 
حيث ستتناول جلسات املؤمتر 
عدة محــــاور، هــــي: املعلومات 
احملاسبية ودورها في استقرار 
االســــواق املالية، واألزمة املالية 
ـ الفــــرص والتحديات تطبيقات 
حوكمة الشركات بالوطن العربي، 
والشفافية واإلفصاح في التقارير 
املالية، واملراجعة ودورها في دم 

االسواق املالية.
  وبني ان االستعدادات للمؤمتر 

 برعاية سمو رئيس مجلس 
الــــوزراء الشــــيخ ناصر احملمد 
وبحضور وزير التجارة والصناعة 
حلفل االفتتاح نيابة عن ســــمو 
الرئيس تنطلق أنشــــطة مؤمتر 
«دور احملاسبة في استقرار ودعم 
االسواق املالية» بقاعة املؤمترات 
الكبــــرى بغرفة جتارة وصناعة 
الكويت والــــذي تنظمه جمعية 
الكويتية  احملاسبني واملراجعني 
بالتعاون مع قسم احملاسبة بكلية 
العلوم االدارية بجامعة الكويت 
في االول من ديسمبر املقبل وعلى 

مدى يومني.
  وبهذه املناســــبة، قال االمني 
البلوشي  العام للمؤمتر د.سعد 
إن عقــــد مثــــل هــــذه املؤمترات 
فــــي الكويت يعزز مــــن مكانتها 
العلمية واملهنيــــة واالقتصادية 
على املستويني اإلقليمي والدولي، 
مشــــيرا الى أن املؤمتر ســــيركز 
على أهمية املعلومات احملاسبية 
كركيزة لصناعة القرار في جميع 
املجاالت، الفتا الى ان احلاجة الى 
هذه النوعية مــــن املعلومات قد 
تتنامى خالل األزمات ويتعاظم 
دورها في املساهمة في املعاجلة 
السليمة واستشراف احللول، وهو 
األمر الذي يعزز جدوى عقد املؤمتر 
في الوقت الراهن الذي ينشــــغل 
فيه العالم أجمع بكيفية التعافي 
من أزمة اقتصادية كبرى تقتضي 
أقصى درجات اإلفصاح والشفافية 
وتوفيــــر املعلومات للتعامل مع 

تداعياتها.
  وأضاف د.البلوشي ان جمعية 
احملاسبني واملراجعني الكويتية، 
أوفت بوعدها بشــــأن تكرار عقد 
مؤمتر مهني بصفة دورية على 
نحو يواكب املستجدات ولتعميم 
الفائدة علــــى الصعيدين املهني 

التراكمية املطلوبة، أو ما يعرف 
بالـ «KNOW- HOW» ملزاولة 
عملهـــا على نحـــو احترافي 

رفيع.
  ٤ حتدي مواكبة التغيرات 
التنظيمية مبا يساعد التمويل 
اإلسالمي على مواصلة النمو 
في األســـواق جنبا إلى جنب 

مع التمويل التقليدي.
   ٥ وأخيرا التحدي املتمثل 
فـــي رفـــع قدرة مؤسســـات 
التمويل اإلسالمي فيما يتعلق 
بإدارة املخاطـــر، حيث تنبع 
أهمية تعزيـــز إدارة املخاطر 
انه فيما ينمو القطاع لتوفير 
مجموعة أوسع من املنتجات 
واخلدمات للعمالء سواء في 
األسواق القائمة أو اجلديدة، 
فإن املخاطـــر تزداد وينبغي 
السعي إلى التعامل معها بشكل 
استباقي، وملا كانت املصارف 
اإلسالمية تشكل اليوم جزءا 
هاما من أسواق املال في العديد 
من البلـــدان، فانها تقع على 
عاتقها مسؤولية التعامل مع 
املخاطر بأســـلوب احترازي 
كي ال تتســـبب فـــي أي خلل 

باألسواق. 

من الشـــرائح من العمالء في 
املستقبل.

التواصل بني    ٢ ضعـــف 
التمويل اإلسالمي  مؤسسات 
عبـــر العالم، فعلى الرغم من 
كثرة وتنوع هذه املؤسسات 
إال أنها تفتقـــر إلى التواصل 
الدوري املستمر فيما بينها، 
مما يزيد من الفجوة القائمة 
بني الوحدات العاملة في قطاع 
التمويل املصرفي، ويعظم من 
الفوارق البينية السيما على 
صعيد اآلراء والفتاوى الفقهية 
املتصلة بالعمـــل والتمويل 

املصرفي اإلسالمي.
  ٣ النقص في عدد الكوادر 
املؤهلة واخلبيرة في القطاع، 
فحتى الوقـــت الراهن مازال 
هناك نقص واضح في املوارد 
البشرية والكوادر املتخصصة 
في ميدان التمويل اإلسالمي، 
ومازال اجلهد القائم حاليا في 
هذا اخلصـــوص يعتمد على 
التدريبية قصيرة  البرامـــج 
األجل، دون معاهد ومؤسسات 
أكادمييـــة متخصصة تؤهل 
الكـــوادر الالزمـــة للعمل في 
القطاع ومتدها باملعرفة  هذا 

ولو نسبيا من مصداقية هذا 
القطاع ويخصم بالتالي من 
رصيد منوه املتوقع بني املزيد 

اخلدمات املالية اإلسالمية في 
مختلف البلدان واملناطق حول 
العالـــم، األمر الـــذي يقلص 

الشرعية، حيث يعاني من عدم 
الرأي بني  التقارب في  توافر 
الفقهاء واملدارس الفقهية بشأن 

  ١ االفتقـــار إلـــى توحيد 
املعايير وعدم وجود إجماع 
بني الفقهـــاء وأعضاء اللجان 

معبدا متاما أمام مسيرة النجاح 
التي حققها هذا القطاع الواعد 
حتى اآلن ليس فقط في الدول 
العربية واإلسالمية بل وحتى 
في الـــدول الغربية من قبيل 

بريطانيا وفرنسا.
التمويل    حيـــث يواجـــه 
اإلسالمي، شأنه شأن القطاعات 
ســـريعة النمـــو، العديد من 
التحديات التي وإن لم تشكل 
عقبات لكنها ستكون على كل 
حال مبنزلة محددات ترســـم 
مســـتقبل مســـيره التمويل 
اإلســـالمي حول العالم خالل 

العقد احلالي.
  وبالتالي، أصبح لزاما على 
املعنيني بهذا القطاع والقائمني 
عليـــه الســـعي احلثيث من 
أجل التعاطي الفعال مع هذه 
التحديات علـــى النحو الذي 
ميكنهم مـــن تذليلها ومن ثم 
منح قطاع التمويل اإلسالمي 
كامل قدراته وإمكانياته على 
النحو املأمول واملتوقع له في 

غضون السنوات املقبلة.
  وفي هذا اخلصوص، ميكن 
رصد خمسة حتديات رئيسية 

يواجهها هذا القطاع، وهي:

 إعداد: محمد البدري 
  مثلت األزمة املالية العاملية 
فرصة تاريخية للقطاع املالي 
اإلسالمي ليؤكد جدارته ويثبت 
جناحه الســـيما في مواجهة 
األزمـــات، حيـــث أصبح هذا 
القطـــاع بعد األزمـــة مبنزلة 
مـــالذ آمن لـــرؤوس األموال 
العربيـــة  واالســـتثمارات 
واإلسالمية وغير اإلسالمية.

الســـنوات    وقد شـــهدت 
األخيـــرة، حتى قبـــل األزمة 
العاملية، منـــوا كبيرا لقطاع 
التمويل االســـالمي مبختلف 
روافده وبخاصـــة ما يتعلق 
بالصناديق اإلسالمية، وليس 
أدل علـــى ذلك مـــن أن قطاع 
التمويل اإلسالمي قد استغرق 
نحو ٤٠ عاما لتصل قيمته إلى 
تريليون دوالر، ولكن ووفقا 
إلحصاءات صادرة عن مؤسسة 
«تومسون رويترز» االقتصادية 
املتخصصة، مـــن املتوقع أن 
تتسارع وتيرة منو هذا القطاع 
في غضون السنوات اخلمس 
املقبلة، لترتفع قيمته لتصل 

إلى تريليوني دوالر. 
  ومع ذلك، ال يبدو الطريق 

 تريليونا دوالر القيمة المتوقعة للقطاع حول العالم بحلول ٢٠١٥  

 تحديات تواجه مستقبل التمويل اإلسالمي في العقد الحالي

 السيارة تمتاز بتجهيزات خاصة تتضمن شاشة معلومات متعددة ومقاييس مضاءة من الخلف 

 شركة سعودية توقف نشاطها
  في البحرين بسبب الركود  

الالزمة لألنابيــــب (الراتنجات) 
وتقدمي اخلدمات الهندسية املتعلقة 
إلى  بصناعة األنابيب باإلضافة 

خدمات التصدير. 

بيوت اخلبرة في البحرين للبدء 
في إنشاء مصانع إلنتاج أنابيب 
الفيبر جالس وأنابيب اإليبوكسي 
الدكتايل واملواد اخلام  وانابيب 

 الرياضـ  د.ب.أ: أعلنت شركة 
«اميانتيــــت» الســــعودية، التي 
تعمل فــــي مجال صناعة أنابيب 
الفيبر جالس املســــتخدمة لنقل 
املياه والصرف الصحي، وإدارة 
املياه، إغالق نشاطاتها  مشاريع 
في مملكة البحرين بسبب الركود 

االقتصادي العاملي.
  وقالت الشركة، في بيان لها 
امــــس، إنها قــــررت وقف جميع 
أنشطتها املتعلقة بإنتاج أنابيب 
فيبر جالس، وأنابيب االيبوكسي، 
وأنابيب الدكتايل، واملواد اخلام 
الالزمــــة لألنابيب (الراتنجات)، 
وتقدمي اخلدمات الهندسية املتعلقة 
األنابيــــب، اعتبارا من  بصناعة 
منتصف الشهر اجلاري في مملكة 

البحرين.
  وأضافت أن السبب وراء هذه 
الركود االقتصادي  اخلطوة هو 
العاملي الذي أدى إلى تدني الطلب 

على املنتجات املذكورة.
  كانت الشركة أعلنت في الثامن 
من أغسطس عام ٢٠٠٩ أنها وقعت 
عقد خدمات استشارية مع أحد 

 ٢٠٠ مليار ريال استثمارات 
متوقعة في صناعة البناء والتعمير 

 السعودية ـ يو.بي.آي: قال مستثمرون وخبراء عقار ان السوق 
ــتثمارات كبيرة خالل السنوات  ــعودية مقبلة على اس العقارية الس
ــار اخلبراء  ــس املقبلة قدروا حجمها بـ ٢٠٠ مليار ريال. وأش اخلم
ــة البناء  ــتوجه لصناع ــتثمارات اجلديدة س ــى أن ٨٠٪ من االس إل
ــكنية املنتهية  والتعمير مثل بناء األبراج واملجمعات والوحدات الس
ــريعا في اآلونة األخيرة  ــهدت منوا س بالتمليك... وغيرها التي ش
ــت مصادر صحافية  ــرقية والرياض وجدة. ونقل ــيما في الش الس
ــوق األراضي في اآلونة األخيرة أثار  «ان الركود الذي طرأ على س
مخاوف معظم عقاريي األراضي من عودة أسعار األراضي السكنية 
ــعار ما قبل ٣ أعوام مما جعلهم يعيدون جدولة استثماراتهم  إلى أس
مبا يتالءم بشكل واقعي مع متطلبات السوق العقارية والدخول في 

استثمارات حقيقية. 

 ٥ 


