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 البنوك اإليرلندية تحتاج  إلعادة رسملة 
بقيمة ٣٠-٤٠ مليار يورو  واألزمة االقتصادية 

تتسبب بحل البرلمان 
  

  عواصـــمـ  وكاالت: ذكرت صحيفة أملانية أمس نقال عن 
ديبلوماســـيني رفيعي املســـتوى في االحتاد األوروبي أن 
البنوك األيرلندية حتتاج إلى إعادة رسملة بقيمة ٣٠ إلى ٤٠ 
مليار يورو من آلية اإلنقاذ التي سيقدمها االحتاد األوروبي 

وصندوق النقد الدولي.
  ونقلت صحيفة دي فيلت عن الديبلوماسيني قولهم إن 
مسؤولي االحتاد األوروبي وصندوق النقد الدولي والبنك 
املركـــزي األوروبي نقلوا هذا الرقم لـــوزراء مالية االحتاد 

األوروبي األحد املاضي.
  وفي سياق آخر، أعلن رئيس الوزراء اإليرلندي بريان 
كوين أمس أنه سيحل برملان البالد في يناير املقبل استجابة 
للســـخط الشـــعبي إزاء االزمة االقتصادية التي تشهدها 

إيرلندا. 

 «باركليز»: بنوك أميركية كبرى تحتاج
لـ ١٠٠ مليار دوالر الستيفاء «بال ٣»

  
ــز أن القواعد  ــال تامي ــدن ـ رويترز: أفادت صحيفة فايننش   لن
ــز بني ١٠٠ و١٥٠ مليار دوالر  ــتقود لعج املصرفية اجلديدة بال ٣ س
في راس املال املساهم به لعدد من أكبر البنوك األميركية وأن نسبة 
ــوك. ونقلت الصحيفة أن  ــتة بن ٩٠٪ من النقص تتركز في أكبر س
ــطة املصرفية االستثمارية  بحثا أجرته باركليز كابيتال ذراع األنش
لبنك باركليز يفترض أن البنوك ستحتاج لالحتفاظ برأسمال يوازي 
٨٪ من اجمالي اصولها أي بفارق نقطة فوق احلد األدنى املعمول به 
ــبتمبر ويبلغ  عامليا والذي حددته جلنة بال للرقابة املصرفية في س
ــمالها من خالل  ٧٪ وتعني اللوائح أن البنوك رمبا حتتاج لزيادة رأس
ارباح مستبقاة أو اصدار أسهم أو خفض اصول مرجحة باملخاطر. 

  باريس ـ رويتــــرز: ذكرت صحيفتا لو فيجارو 
وليزيكو الفرنسيتان أمس ان شركة أريفا الفرنسية 
التي تبني مفاعالت نوويــــة قد تضطر إلى تأجيل 
اجتماع ملجلس إدارتها بشأن زيادة رأس املال املزمعة 

مما يهدد بتأخير العملية.
  وقالت الصحيفتان إن املستثمرين الثالثة احملتملني 
وهم صندوقا الثروة الســــيادية القطري والكويتي 
وشركة ميتسوبيشي اليابانية للصناعات الثقيلة 
لــــم يتقدموا بعروضهم حتى اآلن وهو ما قد يحول 
دون عقد االجتماع أوائل األسبوع اجلاري كما كان 

مقررا.
  وقالت مصادر مطلعة إن آخر موعد لتقدمي عروض 
املشاركة في زيادة رأس املال تأجل أسبوعا واحدا إلى 
٢٢ نوفمبر وكان من املتوقع تأجيل اجتماع مجلس 

اإلدارة إلى ٢٣ نوفمبر.
  وقالت الصحيفتان إنه إذا تأجل املوعد مرة أخرى 
فإن زيادة رأس املال التي تهدف إلى مساعدة أريفا 

في متويل توســــعها العاملي قــــد تتأجل إلى الربيع 
القادم.  وكانت احلكومة الفرنسية التي متتلك نحو 
٩٠٪ في الشركة تأمل في إمتام العملية بنهاية هذا 
العام، ولم يتسن الوصول إلى «أريفا» فورا للحصول 

على تعقيب.
  وتخطط «أريفا» لزيادة رأســــمالها بنسبة ١٥٪ 
لكي تتمكن من متويل مشروعات تطوير لكن التردد 
السياســــي وعدم اليقني بشأن مشاركة محتملة من 
«إي.دي.إف» التي متتلك ٤٫٢٪ في «أريفا» أدت إلى 
إبطاء العملية. وقال تومــــاس بيكمال املدير املالي 
لشركة «إي.دي.إف» يوم اجلمعة إن الشركة ال جتري 

محادثات للمشاركة في زيادة رأسمال «أريفا».
  وذكرت «ليزيكو» أن السبب وراء هذا اجلمود هو 
مطالب جديدة لصندوق الثروة السيادية القطري، 
وأضافــــت ان الصندوق يطلب حتويل بعض أو كل 
أسهمه املســــتقبلية في «أريفا» إلى حصة في قسم 

التعدين بالشركة في نهاية األمر. 

نقابات عمال القطاع العام بعدم 
إلغــــاء أي وظائف أو الضغط 
أكبر لألجور.  من أجل خفض 
وربما تطلب بروكسل من ايرلندا 
ايضا رفع ضريبة الشركات التي 
ترفض المساس بها من مستواها 

المنخفض البالغ ١٢٫٥٪.
اليونــــان لرفع    واضطرت 
ضريبة القيمــــة المضافة إلى 
٢٣٪ من ١٩٪ في اطار برنامج 
اإلنقاذ وربمــــا تضطر ايرلندا 
لرفع ضريبة القيمة المضافة من 

مستواها الحالي البالغ ٢١٪.

  ما الثمن الذي ستدفعه إيرلندا؟

المساعدة    سيكون برنامج 
المالية لليونان بمنزلة مخطط 
للدعـــم الذي يقدمـــه االتحاد 
األوروبي ولكنه غير ملزم. وفي 
البرنامج اليوناني جرى حساب 
الفائدة على القروض متغيرة 
الفائدة على أساس سعر الفائدة 
بين البنـــوك االوروبية ألجل 
٣ أشهر بينما تحسب الفائدة 
علـــى القـــروض ذات الفائدة 
الثابتة على أســـاس األسعار 
السارية على عقود المقايضة 

لالستحقاقات المماثلة.
إلى ذلك يوجد    وباإلضافة 
رســـم ٣٠٠ نقطـــة أســـاس 
إلى  التي تصل  لالستحقاقات 
اجل ٣ اعوام و١٠٠ نقطة أساس 
إضافية لكل عام للقروض التي 
تزيد مدتها على ٣ أعوام. وهناك 

للجوء لسوق السندات في هذا 
الموعد.

  كيف تبدأ؟

  اتخـــذت الخطـــوة األولى 
وتعقبها خطوات اخرى وفق 

االجراءات التالية:
  ١ الخطـــوة األولـــى طلب 
المســـاعدة مـــن المفوضيـــة 
األوروبية وإرســـال مسودة 
برنامج إصالح إلى المفوضية 
األوروبيـــة واللجنـــة المالية 
واالقتصاديـــة وتضم وزراء 
الدولة للمالية ومحافظي البنوك 

المركزية.
  ٢ تقيم المفوضية األوروبية 
المركزي  البنك  بالتشاور مع 
األوروبي الطلب وتوصي وزراء 
مالية االتحاد األوروبي بقبوله 

أو رفضه.
  ٣ يقتـــرع وزراء االتحاد 
اقتـــراح  علـــى  األوروبـــي 

المفوضية. 
  ٤ في حالة الموافقة يحدد 
الوزراء المبلغ الذي ستحصل 
عليه ايرلندا والدفعات وتوقيتها 
ويحـــددون شـــروطا لتقديم 
المســـاعدة. تضع المفوضية 
البنك  الشروط بالتشاور مع 

المركزي األوروبي.
  ٥ توقع ايرلندا والمفوضية 
مذكرة تفاهم تتضمن شروط 

تقديم المساعدة. 
  ٦ تجمــــع المفوضية المال 

أيضا رســـم خدمة يسدد مرة 
واحدة بواقع ٥٠ نقطة أساس 
لتغطية تكلفة التشغيل، وتبلغ 

تكلفة االقتراض نحو ٥٪.
  وال يوجـــد حـــد أقصـــى 
التي  القـــروض  الســـتحقاق 
تحتاجها أي دولة إال أن حالة 
اليونان أوجدت سابقة بقروض 

أجلها بين ٣ و٥ أعوام.

  ما المبلغ الذي تحتاجه ايرلندا؟

  قال مصدر بارز في االتحاد 
األوروبي يـــوم األحد إنه من 
المحتمل أن تحصل ايرلندا على 
ما بين ٨٠ و٩٠ مليار يورو في 
إطار برنامج الدعم المالي بما في 
ذلك األموال الالزمة لدعم القطاع 

المصرفي في ايرلندا.
  وبلغ حجم برنامج اإلنقاذ 
المقدم لليونـــان ١١٠ مليارات 

يورو.
  وينبغي أن يكون أي برنامج 
إنقاذ كبيرا بدرجة كافية ليضع 
حدا للشكوك بشأن ما إذا كانت 
أي خسائر لقروض مصرفية 
ايرلندية قد تهز الدولة أو تزعزع 

استقرار منطقة اليورو.
  وحـــددت ايرلنـــدا المبلغ 
المطلوب إلنقاذ بنوكها بـ ٥٠ 
مليار يورو عند أســـوأ تقدير 
المستثمرين ال يؤمنون  لكن 
بتقييم الحكومة بعد أن رفعت 

جميع توقعاتها السابقة.
  وليس من الضروري أن يبلغ 

حجم برنامج إنقاذ البنوك ٥٠ 
مليار يورو أو ما يزيد على هذا 
الرقم ألن ايرلندا تعهدت بالفعل 
بتقديم ٣٣ مليار يورو لقطاعها 
المصرفي لكن ينبغي أن يزيد 
كثيـــرا على ١٧ مليـــار يورو 
ليعكس مخاوف المستثمرين 
بشأن خســـائر تتجاوز أسوأ 

التقديرات.
  وتعتمد البنوك االيرلندية 
المركزي  البنك  على مساعدة 
االوروبـــي ـ بتمويل بلغ ١٣٠ 
مليار يورو حتى نهاية أكتوبر 
ـ ويفترض أن يستمر هذا الدعم 
حتـــى تهدأ األســـواق بدرجة 
كافية تســـمح بدخول البنوك 
أسواق تمويل المؤسسات مرة 

أخرى.

  هل يمكن اليرلندا استخدام 
األموال لدعم بنوكها؟

  نعـــم، رغـــم أن البنـــوك 
االيرلندية ال يمكنها الحصول 
على تمويل من االتحاد األوروبي 
مباشـــرة يمكـــن للحكومـــة 
آلية  االيرلندية االقتراض من 
المالي وصندوق  االســـتقرار 
االســـتقرار المالي واستخدام 
األموال لدعم القطاع المصرفي. 
وقـــال وزراء ماليـــة االتحاد 
األوروبي يوم األحد إن البرنامج 
سيشـــمل تمويل احتياجات 
القطاع المصرفي المحتملة من 

رأس المال في المستقبل. 

من الســــوق من خالل إصدار 
سندات بضمان ميزانية االتحاد 
المفوضية  االوروبي، تســــدد 

الدفعات إلى ايرلندا.
  ٧ الســــعي للحصول على 
أمــــوال مــــن صنــــدوق النقد 
الدولــــي إلى جانب مســــاعدة 
االتحاد األوروبي على أن تبلغ 
المفوضية األوروبية أوال بطلب 
المساعدة من الصندوق، تحدد 
المفوضية خيــــارات التمويل 
التي مازالت متاحة ضمن آليات 
االتحاد األوروبي وتبلغها للجنة 

المالية واالقتصادية أيضا.
المساعدة    ٨ تســــدد قيمة 
على دفعات مع متابعة دورية 
مــــن المفوضية لضمان تنفيذ 
ايرلندا برنامج اإلصالح المتفق 

عليه.
  يســــعى االتحاد األوروبي 
وصندوق النقد الدولي لفرض 
شروط صارمة على القروض 
وربما يلزمان دبلن بدراســــة 
زيادة الضرائب وخفض اإلنفاق 
وهما إجراءان كان يعتقد مسبقا 

أنهما غير مقبولين.
ايرلنــــدا إلجراء    وتهــــدف 
إصالحات مالية حجمها ١٥ مليار 
يورو من اآلن وحتى عام ٢٠١٤ 
وهو ضعف الهدف السابق. وفي 
ظل سيناريو اإلنقاذ ربما تكون 

اإلصالحات اكثر شدة.
  وقد يطلب االتحاد األوروبي 
من دبلن التنصل من اتفاقها مع 

 بروكســـلـ  رويترز: طلبت 
ايرلندا مساعدة دولية لمواجهة 
األزمة الخاصة بالقطاع المصرفي 
والميزانية. وفيما يلي تفاصيل 

عن كيفية تنفيذ ذلك:

  ما هو المتاح؟

  تضم شبكة األمان لالتحاد 
األوروبي آلية االستقرار المالي 
إقراض  التي يمكنها  األوروبي 
مبلغ يصل إلى ٦٠ مليار يورو 
المالي  وصندوق االســـتقرار 
األوروبي المدعوم بضمانات من 
حكومات منطقة اليورو تصل 

قيمتها إلى ٤٤٠ مليار يورو. 
  وقـــال وزراء مالية االتحاد 
األوروبي فـــي بيان إن ايرلندا 
ســـتحصل على مســـاعدة من 

االثنين.
  وأول مـــن أمس قال رئيس 
صنـــدوق النقـــد الدولـــي إن 
الصندوق مســـتعد لمساعدة 
ايرلنـــدا بقرض يســـدد على 
عدة سنوات. وأشار الصندوق 
الى استعداده  في وقت سابق 
تقديم نصف مبلغ المســـاعدة 

األوروبية.
  كمـــا تســـتفيد ايرلندا من 
مساهمات ثنائية. وقال الوزراء 
إن بريطانيا والسويد من خارج 
اليورو أشـــارتا أمس  منطقة 
الى استعدادهما تقديم قروض 

ثنائية.

  من يقرض أوال؟

  تأتي األموال في البداية من 
آلية االستقرار المالي األوروبي 
وبفضل مشاركة كل من صندوق 
االســـتقرار المالـــي األوروبي 
وصندوق النقد الدولي، يتفادى 
االتحاد األوروبي استئثار دولة 
واحدة بجميع األموال المتاحة 

لآللية.
  وآلية االستقرار المالي متاحة 
لجميع الدول األعضاء باالتحاد 
األوروبي وعددها ٢٧ دولة بينما 
يقدم صندوق االستقرار المالي 
مساعدته لدول منطقة اليورو 

فقط وعددها ١٦ دولة.

  ما المدة التي يستغرقها
صرف األموال؟

  لم يسبق اســـتخدام اآللية 
لكن مسؤولي االتحاد األوروبي 
يقـــدرون أن طلب المســـاعدة 
وصرف أول دفعة من األموال 
سيستغرق بين ٣ و٥ أسابيع.

المساعدات لخطة    وتستند 
مالية مدتها ٤ اعوام تكشـــف 
الحكومة االيرلندية النقاب عنها 
يوم األربعاء المقبل. وكانت دبلن 
تعتزم العودة لسوق السندات 
في يناير لذا فإن تقديم المساعدة 
قبل نهاية العام يلغي الحاجة 

 إيرلندا تدرس المغاالة في رسملة بنوكها
  

  دبلن ـ رويترز: قال رئيس سلطة رقابة اخلدمات املالية 
في أيرلندا أمس إن بالده تدرس «املغاالة في رسملة» بنوكها 
لتهدئة املخاوف من خســـائر محتملة في القطاع املصرفي 

املتعثر.
  وقال ماثيو الدرفيلد إنه ميكن استخدام «متويل معاضدة 

رأسمالية طارئة» ملساندة البنوك األيرلندية.
  وقال في كلمة أمام رابطة مسؤولي مراعاة القواعد املالية 
في ايرلندا «عالوة على ذلك ميكن ضخ رؤوس أموال إضافية 
فورا للتقدم بوتيرة أســـرع نحو التوافق التام مع املعايير 

الدولية».
  وذكر الدرفيلد أن أحدث البيانات بشأن خسائر القروض 
تشير إلى أن مستويات رأس املال كافية، وأضاف «لكن من 
الواضح أن توقعات الســـوق بشأن رسملة البنوك ازدادت 

عامليا». 

 البرتغال وإسبانيا تشيدان
  بمساعدة االتحاد األوروبي إليرلندا

  
  لشبونةـ  د.ب.أ: أشاد المسؤولون البرتغاليون واإلسبانيون 
أمس باإلجــــراءات التي اتخذها االتحاد األوروبي إلنقاذ إيرلندا 

كما أكدا أن اقتصاديهما يتمتعان بقوة أكبر.
  وقد أعلن وزراء مالية االتحاد األوروبي أمس األحد أن دبلن 
تقدمت بطلب للحصول على مساعدة مالية من صندوق النقد 
الدولي ومن آلية اإلنقاذ التي وضعها االتحاد األوروبي في مايو 
الماضي بعد تقديم حزمة إنقاذ لليونان التي تعد الدولة األولى 

في منطقة اليورو التي تتقدم بطلب إلنقاذها.
  وهناك مخاوف من أن البرتغال وإســــبانيا ربما تحتاجان 

إلجراءات إنقاذ مماثلة.
  وقال وزير مالية البرتغال فرناندو تيخيرا دوس سانتوس في 
بيان إن خطة إنقاذ إيرلندا «تعزز ثقة السوق» واليورو. وشدد 
تيخيرا دوس سانتوس على االختالف بين إيرلندا والبرتغال 
التي «تتمتع بنظام مصرفــــي معتدل ومعقد ومنظم ويخضع 

للمراقبة ومرن وبه رأسمال كاف».
  وأضاف الوزير ان لشبونة تطبق إجراءات تقشفية وإصالحات 
هيكلية إلنعاش اقتصادها باتباع استراتيجية «واضحة ومناسبة». 
وصدق البرلمان البرتغالي مؤخرا على ميزانية تقشفية تهدف 
لتخفيض نسبة العجز في الموازنة من ٩٫٤٪ خالل العام الماضي 
إلى ٤٫٦٪ العام المقبل. من ناحية أخرى، شــــدد مدير الديوان 
االقتصادي للحكومة خافيير فاليس في إسبانيا على قوة القطاع 
المصرفي في البالد، واعترف فاليس بأن إســــبانيا تعافت من 

األزمة المالية بوتيرة أبطأ من دول أخرى.
  وقال ولكن مع ذلك خرجت إسبانيا من دائرة الركود بسبب 
الصادرات، وأضاف إن اإلجراءات التقشفية والهيكلية ستعمل 

على تسريع وتيرة انتعاش االقتصاد اإلسباني. 

 كيف ستقدم المساعدة المالية إليرلندا؟ 

 جانب من املؤمتر الصحافي اخلاص بإعالن مساعدات ايرلندا 

 «صناعات األمانة» تطلق أعمال
الخدمات العالمية إلدارة الوثائق 

 وكالء زيروكس بالكويت

 جانب من احلضور يطلع على خدمات «زيروكس» 

مثل املشتريات واملواد االستهالكية 
والصيانة والتطوير، وذلك لضمان 
احلصول على أفضل النتائج من 
األجهزة املســـتندية حيث تقوم 
بتلبية احتياجات العميل اخلاصة 
إلنتـــاج الوثائـــق والتوفير في 
تكاليف طباعة الوثائق وحفظها. 
وقـــد جرت العـــادة على طباعة 
كميات ضخمة مـــن املطبوعات 
الدعائية واملستندات والرسائل 
وبشـــكل متكرر، بحيث أضحى 
التواصل مع العميل على املستوى 
الشـــخصي أقرب إلى املستحيل 
في ظل الطباعة التقليدية، والتي 
تسمح فقط بإيصال رسائل عامة 
للجماهير، مع عدم وجود طريقة 
لتقييم تأثيرها على القارئ، لكن 
زيروكس تكسر مثل هذه احلواجز 
وجتعـــل االتصـــال ممكنا جنبا 
إلى جنب مـــع عمليات الطباعة 
التقليديـــة. وتختبـــر مدى قوة 
وتأثيـــر البيانـــات املتغيرة في 
فنون التصميم من خالل مجموعة 
التطبيقات  حلول زيروكس من 
املخصصة من وســـائل الطباعة 

الرقمية. 

ومتشيا مع تطور زيروكس العاملي 
في خدمات التعهيد أضافت شركة 
صناعـــات األمانة هـــذه اخلدمة 

اجلديدة «GDO» لعمالئها.
 (BPO) العمل   وخدمات نظم 
تتيح للسوق الكويتي القدرة على 
تعهيد نظم العمل للمتخصصني 
في املجاالت والصناعات املختلفة 
من خالل توفير حلول وتقنيات 
إدارة الوثائق واملستندات األكثر 

تطورا للشركات الذكية.
  وتقـــدم زيروكـــس احللول 
الوثائق  الذكيـــة إلدارة  التقنية 
التي متكن الشركات من تسخير 
واستغالل احتياجاتها من الوثائق 
واملســـتندات لتواكـــب العصر 
اجلديد، سواء كان ذلك من خالل 
اإلدارة، املشـــاركة، التعاون لهذا 
الغرض أو إعادة تدوير احملتوى 
املستندي، كما توفر زيروكس حال 
سلســـا متكامال مع نظم األعمال 

احلالية، والبنية التحتية.
  وتتولى زيروكس بالنيابة عن 
الشـــركات إدارة مجاميع أجهزة 
الطباعـــة اخلاصة مبـــا في ذلك 
جميع العمليات ذات الصلة بها 

 أعلنـــت شـــركة «زيروكس» 
العاملية في  الرائدة في األسواق 
اخلدمات املتعلقة بإدارة الوثائق 
واملستندات للغير والتي اكتسبت 
شـــهرتها لفاعليتهـــا ومقدرتها 
وانتشارها على املستوى العاملي، 
عـــن القيام بخطـــوة كبيرة إلى 
األمام في اآلونة األخيرة من خالل 
تعزيز خدماتهـــا التجارية التي 
متثلت في استحواذها على شركة

 ،Afðliated Computer Services (ACS)
وهي الشركة األكبر في العالم في 
تقدمي اخلدمات املتنوعة والرائدة 
في مجال املوارد البشرية، والتمويل 
واحملاسبة وخدمات تعهيد نظم 
العمـــل وتكنولوجيا املعلومات 
وذلك من خالل خدمات التعهيد 
(Outsourcing)، ونتيجـــة لنمو 
أعمال زيروكس في هذا املجال وهذا 
االســـتحواذ، أصبحت زيروكس 
املؤسســـة الرائدة في العالم في 
خدمات التعهيد إلدارة الوثائق. ان 
خدمات زيروكس العاملية إلدارة 
املستندات هي الرائدة في السوق 
في تخصصها، حيث يقدر ما تديره 
من أعمال التعهيـــد بـ ٣٥ مليار 
وثيقة، وهي جهـــة معترف بها 
من قبل جميع شركات القطاعات 
اإلدارية والصناعات الرئيســـية 
العاملية وتعتبر األولى بال منازع 
في إدارة خدمات طباعة الوثائق، 
وخدمات االتصال والتســـويق. 
ونتيجة الرتباط قوى وخبرات 
GDO وACS معا أتاحت زيروكس 
لعمالئها فرصة كبيرة لدفع عجلة 

النمو والنجاح.
  وتقـــدم صناعـــات األمانة، 
باعتبارها ممثال لشركة زيروكس 
العاملية، خدمات زيروكس للسوق 
الكويتي منـــذ أكثر من ٢٠ عاما، 

 زيادة رأسمال «أريفا الفرنسية» قد تتأخر

 ٨٩٥ مليار دوالر أصول المؤسسات المالية اإلسالمية في ٢٠١٠
 املنامةـ  إيالف: أوضح الرئيس التنفيذي للبنك األهلي 
عبدالكرمي أبوالنصر الذي يرأس وفدا من كبار مسؤولي 
البنك للمشاركة في املؤمتر «أن مساهمة البنك في رعاية 
مثل هذه األنشــــطة االقتصادية املهمة تأتي انسجاما مع 
األهمية التي يوليها البنك في عرض إستراتيجيته وجتاربه 

باعتباره البنك الرائد في املصرفية اإلسالمية».
  وأضاف: «ان مشاركتنا في املؤمترات االقتصادية تؤكد 
حرص البنك املستمر على املساهمة الفاعلة في دعم مستقبل 
العمل املصرفي اإلســــالمي، كما تبرز تاريخنا العريق في 
هذا املجال وجناحنا في ابتكار العديد من منتجات التمويل 
اإلسالمي وتطوير املعرفة بالصناعة املالية واملصرفية مبا 
يعزز من مســــتوى الوعي العام ويساعد مجتمع األعمال 

على األداء املثالي والفعال».
  وأشار أبوالنصر إلى أن «منتجات البنك احلديثة سوف 
تساهم في تطوير العمل املصرفي اإلسالمي وزيادة انتشاره 
محليا ودوليا، كما ان انعقاد املؤمتر في هذه املرحلة يأتي 
مواكبة مع تنامي املصرفية اإلسالمية وحرص املؤسسات 
املالية نحو زيادة نشــــاطاتها في هذا املجال». ويشــــارك 

عبدالــــرزاق اخلريجي نائب الرئيــــس التنفيذي ورئيس 
مجموعة تطوير العمل املصرفي اإلسالمي بالبنك األهلي في 
جلسات املؤمتر العاملي بورقة عمل حتت عنوان «التوجهات 
املســــتقبلية والتطورات الرئيسية في صناعة املصرفية 
اإلسالمية». ووفقا للخريجي «إن مؤسسات املال اإلسالمية 
شهدت منوا وتوسعا كبيرا في السنوات األخيرة في ظل 
حتسن أسواق املال وانفتاحها على مختلف شرائح املجتمع 

محليا وعامليا».
  وعلى صعيد مــــا توصلت إليه تقارير أســــواق املال 
اإلسالمية بني اخلريجي «أن هناك أكثر من ٣٠٠ مؤسسة 
مالية إسالمية منتشــــرة في أكثر من ٧٥ بلدا وأن أصول 
املؤسسات املالية اإلسالمية ارتفعت من ٨٢٢ مليار دوالر 
في عام ٢٠٠٩ إلى ٨٩٥ مليار دوالر في عام ٢٠١٠ بنســــبة 
٨٫٨٥٪، فيما أشــــارت بعض الدراسات إلى أن معدل النمو 
السنوي املركب CAGR للمؤسسات املالية اإلسالمية وصل 

إلى ٢٣٫٤٦٪ خالل الفترة بني عامي ٢٠٠٦ وعام ٢٠١٠».
  وفيما يتعلق بســــوق التكافل اإلسالمي فإن التقارير 
االقتصادية حســــب اخلريجي «تشــــير إلى ارتفاعها من 

١٫٤ مليــــار دوالر عام ٢٠٠٤ إلــــى ٤٫٣ مليارات دوالر عام 
٢٠٠٧، موضحا «أن اكبر ســــوق للتكافل اإلسالمي يوجد 
في اململكة العربية السعودية وماليزيا»، وأردف اخلريجي 
«أن إصدارات الصكوك اإلسالمية قد ارتفعت من ٦ إلى ٢٤ 
مليــــار دوالر في الفترة ما بــــني عامي ٢٠٠٤ و٢٠٠٧، رغم 
انخفاضها بنسبة ٣٠٪ خالل عام ٢٠٠٨ بسبب األزمة املالية 
العاملية»، مؤكدا أن عام ٢٠٠٩ قد شهد عودة قوية إلصدارات 
الصكوك اإلسالمية، متوقعا أن تصل األصول املستثمرة 
في الصكوك إلى ١٣٠ مليار دوالر خالل السنوات اخلمس 
املقبلة»، وفيما يتعلق بصناديق االستثمار اإلسالمية أشار 
إلى أن «هناك أكثر من ٦٨٠ صندوق استثمار إسالمي تدير 

نحو ٧٠ مليار دوالر ٤٥٪ منها في دول اخلليج». 
  وعن الشركات املالية اخلليجية، أوضح اخلريجي «أن 
األصول اإلجمالية للبنوك والشركات االستثمارية واملالية 
اإلسالمية اخلليجية جتاوزت ٢٣٤٫٠٨ مليار دوالر نهاية 
عام ٢٠٠٨ مقارنة بـــــ ١٨٣٫١ مليار دوالر عام ٢٠٠٧ بزيادة 
بلغت ٢٨٫٢٪ في تلك الفترة، مقدرا أن يبلغ حجم املصرفية 

اإلسالمية ١٫٦ تريليون دوالر خالل عام ٢٠١٢». 

 آخر موعد لتقديم عروض المشاركة تأجل إلى ٢٢ نوفمبر


