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على هامش تدشني قوائم الطعام اجلديدة لـ 2011 خالل مؤمتر املدققني الشرعيني الثالث

الفالح: »الكويتية« تفكر جدّيًا في تدشني
خط لـ »ڤيينا« لوجود املصحات بها

هيئة أسواق املال أتاحت تشكيل هيئات شرعية 
وإدارات للتدقيق الشرعي الداخلي واخلارجي

تستطيع توفيرها من غير اللجوء 
الى اخلطوط الكويتية، ويصعب 

مزاولة نشاطها دونها.

وقال ان املؤسس���ة وضعت 
مركز التدريب اخلاص بالطيارين 
وأطقم الضيافة التابع لها حتت 
تصرف اخلطوط الوطنية، كي ال 
تلجأ الى ارسال طياريها واطقم 
الضيافة التابعة لها للتدريب في 
اخلارج وما يترتب على ذلك من 
تكلفة مالية باهظة سواء في حجز 
ساعات التدريب واإلقامة واملعيشة 
بالفنادق في اخلارج، باإلضافة الى 
عدم توافر املوظفني لدى الشركة 
ووجودهم باخلارج وقت احلاجة 
املاسة لهم مما يزيد العبء على 
جداول التش���غيل لع���دم وجود 

االحتياط الكافي من املوظفني.
وأضاف الفالح أن املؤسس���ة 
س���محت للخط���وط الوطني���ة 
بالدخ���ول حتت مظل���ة التأمني 
اجلماع���ي لش���ركات الطي���ران 
الس���عودية،  اخلليجي���ة وهي: 
واالماراتية، واخلليجية، والقطرية، 
والعمانية، باإلضافة الى الكويتية 
ألن وثيقة التأمني اجلماعي تنجم 
عنها وف���ورات اقتصادية كبيرة 
التأمني االنفرادي،  قياس���ا على 
مشيرا إلى أن املؤسسة وضعت 
العيادة الطبية املتخصصة حتت 
تصرف اخلطوط الوطنية لعالج 
الطيارين واطقم الضيافة والتي 
حتتاج الى اطباء متخصصني في 
مجال الطيران بأسعار مناسبة بدال 
من قيام اخلطوط الوطنية بتعيني 

أطباء دائمني تتحمل رواتبهم. 
وأك���د ان املؤسس���ة قام���ت 
بتوفي���ر آليات ومع���دات كاملة 
حديثة لتقدمي اخلدمات األرضية 
لطائ���رات اخلطوط الوطنية في 
مبنى الشيخ سعد للطيران العام 
مع توفي���ر فريق عمل كامل ل� 4 
شفتات لتغطية خدمات طائراتها 

على مدار 24 ساعة.
وبني الفالح ان اخلطوط الوطنية 
حصلت على نفس اخلصم وامليزات 
التي حتصل عليها »الكويتية« من 
الشركة الكويتية خلدمات الطيران 
»كاسكو« اململوكة لها والتي تقوم 
بإمداد الطائرات بالوجبات الغذائية 
وتقدمي قوائم الطعام طبقا لرغبات 
العمالء وبالتالي يختلف السعر 
القائمة، وكانت  طبقا حملتويات 
الوطنية حترص على  اخلطوط 

اختيار وجبات فاخرة. 
فرج ناصر  ٭

طائرة حتى تغط���ي احتياجات 
الركاب. 

واس���تطرد الف���الح قائال ان 
الت���ي تواجه  الثانية  املش���كلة 
املؤسسة هي أن الشركة حكومية 
والعديد من املوظفني يس���يئون 
له���ا مؤكدا أنه م���ع اخلصخصة 
من هذا اجلان���ب، حيث ان هناك 
ضرورة ملحة حملاسبة املوظفني 
املقصرين وهذا األمر س���يختلف 
كليا في حال خصخصة املؤسسة، 
موضحا أن بعض املوظفني يقومون 
بالهروب من العمل وعدم احلضور 
متعللني بأسباب واهية ومن السهل 
عليه إثبات سبب غيابه كاملرض 
مثال بإحضار ش���هادة تثبت ذلك 
وهذا يتس���بب لنا في العديد من 
املشاكل خاصة ان معظم املوظفني 
كويتيون، أما في حال اخلصخصة 
فإن األداء والكفاءة سيكونان هما 

املعيار األول للثواب والعقاب. 
وأضاف أنه في حالة خصخصة 
املؤسسة وحل هاتني املشكلتني فإن 
90% ممن يركبون الطائرات األخرى 
سيسافرون على طائرات الكويتية، 
موضحا أن ميزانية املؤسس���ة 
مرتفع���ة بس���بب الصيانة وأن 
طائرات املؤسسة شبه ممتلئة. 

وأش���ار الفالح إلى أن ارتفاع 
أس���عار النفط زادت م���ن أعباء 
املؤسسة حيث خصصت املؤسسة 
ما يق���رب من 6 ماليني دينار في 
الفترة من نوفمبر املاضي حتى 
أبريل إال أن زيادة أسعار النفط 
أضافت ما يقرب من مليون دينار 
للمبلغ املخصص للوقود ليصل 
إلى 7 ماليني دينار فضال عن ذلك 
وعودة إلى املشكلة الثانية التي 
تواجه املؤسسة وهي املوظفون 
فإن رواتب موظفي املؤسسة تصل 

إلى 100 مليون دينار. 
وردا على س���ؤال حول أزمة 
الفالح  الوطني���ة، قال  اخلطوط 
إدارتها وليس  ان سببها س���وء 
»الكويتية« وأن املؤسسة اذا كانت 
ترغب في إفشال اخلطوط الوطنية 
المتنعت عن تقدمي خدماتها حلني 
قيامها بسداد االلتزامات املتأخرة 
في ذمتها خاصة للشركة الكويتية 
خلدمات الطيران »كاسكو« والتي 

جتاوزت 2.5 مليون دينار. 
الفالح مجموعة  واستعرض 
اخلدم���ات والدعم الت���ي قدمتها 
املؤسسة للخطوط الوطنية أهمها 
في مجاالت التأمني على الطائرات 
وتدريب وعالج الطيارين واطقم 
الضيافة، وسمحت لها باستخدام 
حظائر طائرات الكويتية، وقدمت 
لها اخلدمات األرضية في املطار 
اخلاص الذي تقلع منه طائراتها، 
وغيرها من اخلدمات الضرورية 
التي تكلف اخلطوط الوطنية أعباء 
مالية ضخمة ف���ي حالة التعاقد 
عليها من جهة اخرى، وبعضها ال 

ق���ال رئيس مجل���س اإلدارة 
والعضو املنتدب ملؤسسة اخلطوط 
اجلوية الكويتية حمد الفالح ان 
املؤسسة تتطلع خالل منتصف 
الش���هر املقب���ل إلى زي���ادة عدد 
إلى اسطنبول واملدينة  رحالتها 
املنورة ليصل عدد الرحالت لتلك 
اجلهتني إلى 3 رحالت ويرجع ذلك 
بسبب رغبة املواطنني واملقيمني 
في السفر إلى تركيا، موضحا أن 
زيادة عدد الرحالت لهاتني اجلهتني 
سيكون زيادة في جدول رحالت 

املؤسسة. 
وأضاف خ���الل العرض الذي 
أقامته املؤسس���ة لقوائم الطعام 
اجلديدة التي تستعد »الكويتية« 
لتقدميها خالل موس���م الصيف 
املقبل ان املؤسسة تفكر جديا في 
فتح خط لڤيينا معلال السبب في 
ذلك إلى وجود املصحات احمليطة 
بها خاصة في تشيكوسلوڤاكيا 
وزيادة عدد الراغبني من املواطنني 

في السفر إلى هذه املصحات. 
وأوضح الف���الح أن الظروف 
السياس���ية الراهن���ة أثرت على 
جدول رحالت املؤسسة وضرب 
مثال لذلك بالرحالت املوجهة إلى 
القاهرة حيث كانت رحلتني ومت 
تقليصهما إلى رحلة واحدة واآلن 
نعاود الرحلة الثانية على فترات 

معينة. 
وأشار إلى أن املؤسسة حتاول 
عمل رحالت مباشرة من الكويت 
إلى جنيڤ ولن���دن، موضحا ان 
محطة جنيڤ طوال السنة ليست 
مربحة وان احلكومة تساعد فيها 
ألن هذه اخلط���وط هي خطوط 
س���يادية، وإذا كان هناك ضغط 
خالل فترة الصيف فإنه من املؤكد 
ان الرحالت ستكون مباشرة مؤكدا 
أن املؤسسة ليست لديها خطوط 

جديدة تتفاوض عليها. 
وأكد الف���الح ان التراجع في 
رحالت املؤسسة شمل العديد من 
الدول العربية مثل القاهرة وبيروت 
وسورية وعمان، إال أن هناك نسبة 
في تقليص هذا التراجع شمل كال 
من بيروت وعمان، مش���يرا إلى 
أن التراج���ع كان في عدد الركاب 
خاصة ال���ركاب الكويتيني حيث 
زاد في املقابل إلى وجهات اخرى 

غير هذه الدول. 
وب���ني أن اس���تحداث نظ���ام 
الوجبات جاء م���ن باب التغيير 
حتى ال يصاب الراكب بامللل من 
تكرار تقدمي الوجبات ذاتها كذلك 
غيرت املؤسسة في نوعية الوجبات 
املقدمة كل حسب الدولة والركاب 
طبقا لنظام األكالت احملببة لكل 

دولة. 
وقال الفالح ان هناك تغييرا يتم 
كل 3 أشهر في األفالم التي تعرض 
داخ���ل الرحالت وق���د مت مؤخرا 
تغيير 8 أف���الم هندية من أصل 
32 فيلما حيث يتم حذف القدمي 
وعرض اجلديد، أيضا مت استحداث 
4 أفالم عربية وفي بعض الرحالت 
مت احضار جهاز BMB وهو جهاز 
مماثل جلهاز iBod لعرض القرآن 

الكرمي واملوسيقى. 
التي تواجه  وأكد أن املشكلة 
املؤسسة تكمن في جانبني األول 
في عدم جتدي���د الطائرات وذلك 
بشراء طائرات جديدة تتمتع بكامل 
اإلمكانيات حتى تواكب طائرات 
املنطقة وعلى األقل على مستوى 
النظر عن  دول اخلليج بغ���ض 
عدد الطائرات كاشفا عن احتياج 
جانب من املؤمتر الصحافياملؤسس���ة ملا يقارب بني 25 و30 

حمد الفالح وجاسم زينل يدشنان قوائم الطعام اجلديدة  هشام العبيد خالل جلسات املؤمتر

ثم جرى استعراض االنعكاسات املتوقعة على 
القطاع املالي والتجاري والتي جرى تلخيصها في 
زيادة االهتمام بالوعي الش���رعي بني املوظفني غير 
الش���رعيني، واحلاجة إلعادة صياغة الفتاوى على 
شكل قرارات وتنظيمات قابلة للفهم والتطبيق من 

قبل غير الشرعيني، واحلاجة لتوحيد املعايير.
كم���ا دعا احملاضرون إلى االس���تثمار في قطاع 
التدقيق والرقابة الش���رعية واالستثمار في قطاع 
التعليم والتدريب الشرعي لدى اجلامعات ومعاهد 
التدريب، متوقعني زيادة كلفة املنتجات والشركات 

املتوافقة مع الشريعة.
وناقشوا تأثير هيئة الفتوى اخلاصة بكل شركة 

وكيفية تزويدها بأدوات تطبيق الرقابة.

الجلسة الثانية

كما تناولت اجللسة الثانية محورا مهما هو توحيد 
املرجعية الشرعية في مهنة التدقيق الشرعي، حيث 
استمع احلضور إلى بحثني مقدمني من كل من مدير 
إدارة الرقابة الشرعية في شركة االمتياز لالستثمار 
د.محمد عود الفزيع، ومدير إدارة الرقابة الشرعية 
في بنك البحرين اإلسالمي د.عبدالناصر آل محمود 
حيث عرف الفزيع في بحثه املرجعية الشرعية ملهنة 
التدقيق الشرعية بأنها مجموعة املعايير الشرعية 
احلاكمة لعمل املؤسسة املالية اإلسالمية، وتتمثل هذه 
املعايير في قرارات هيئة الفتوى والرقابة الشرعية 
اخلاصة باملؤسس���ة، وكذا قرارات املجامع الفقهية 
واملعايير الش���رعية الصادرة عن هيئة احملاسبة 
واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية التي ترى 

هيئة الفتوى والرقابة الشرعية األخذ بها.
أما توحيد املرجعية الشرعية للتدقيق الشرعي 
الداخلي فيقصد به أن تقوم املؤسسات الرقابية بإلزام 
أجهزة التدقيق الشرعي � الداخلية منها واخلارجية � 
مبعايير شرعية موحدة، حتتكم إليها أجهزة الرقابة 
الش���رعية، سواء أقام بالتدقيق الشرعي عضو من 
أعضاء هيئة الفتوى والرقابة الشرعية اخلاصة، أو 
فريق التدقيق الشرعي الداخلي الذي يتبع رئيس 
مجلس اإلدارة أو جلنة التدقيق أو العضو املنتدب 
أو املدير العام، أو التدقيق الش���رعي الذي تقوم به 

مكاتب االستشارات الشرعية.
وهذه الفكرة لم تزل مطروحة للبحث والنظر.

واستعرض آل محمود في بداية بحثه املرجعيات 
الشرعية املختلفة املوجودة حاليا، ثم عرض لبعض 
التجارب العملية في توحيد املرجعية الش���رعية 
وحتديدا التجرب���ة الرائدة لالحتاد الدولي للبنوك 
اإلس���المية سنة 1403ه� � 1983م عندما دعا إلنشاء 
»الهيئة العليا للفتوى والرقابة الشرعية للمصارف 

اإلسالمية«، وهي جتربة لم تستمر لألسف.
وبني آل محمود فوائد توحيد املرجعية الشرعية في 
الدولة أو اإلقليم وأثرها على التدقيق الشرعي الداخلي 
واخلارجي سواء باإليجاب أو السلب وانعكاسها على 

طبيعة عمل التدقيق واملراجعة الشرعية.
داعيا إلى تأصيل الفكرة من جميع جوانبها بعد 
دراسة مستفيضة ومستوفية لكل األمور ذات العالقة، 
إذ عندها ميكن لنا جني الفوائد الكبيرة والكثيرة 
والتماس أثرها العملي واملهني والتي منها على سبيل 
املثال ال احلصر إح���داث توافق بني أصحاب املهنة 
في الرجوع ملعايير شرعية وفتاوى وقرارات الهيئة 
الشرعية العليا عند ممارسة مهنة التدقيق ترتقي 
بأسلوب املراجعة الشرعية على املؤسسات املالية 
اإلسالمية بشكل تقني ومهني صحيح، وتوحيد آليات 
وإجراءات التدقيق الش���رعي الداخلي أو اخلارجي 
في املؤسس���ات املالية اإلسالمية، وتقليل األخطار 
احملتملة على املؤسسات املالية اإلسالمية وعمالئها 

نتيجة الفتاوى غير املنضبطة.
محمود فاروق  ٭

أكد رئي���س مجل���س اإلدارة والعضو املنتدب 
لشركة رساميل للهيكلة املالية عصام الطواري أن 
منظومة التدقيق الش���رعي تعد حجر األساس في 
ضمان التزام املؤسس���ات املالية اإلسالمية باملنهج 
اإلسالمي املعبر عنه بقرارات وضوابط هيئات الرقابة 
الشرعية، مبينا أن التدقيق الشرعي هو املسؤول 
عن تش���خيص مواطن الضعف واخللل، واقتراح 
احللول الناجحة لسد الثغرات وحل املشكالت مبا 
يسهم في رفع مستوى التزام املؤسسات بقرارات 

الهيئات الشرعية.
تصريحات الطواري جاءت على هامش مؤمتر 
املدققني الشرعيني الثالث الذي عقد امس نظمته شركة 
شورى لالستشارات الشرعية بالتعاون مع هيئة 
املالية االسالمية  احملاسبة واملراجعة للمؤسسات 
بحضور مجموعة كبيرة من املختصني والعاملني في 
حقل التدقيق والرقابة الشرعية في الكويت ودول 
املنطقة وحتت رعاية رئيس رابطة علماء الشريعة 
في دول مجلس التعاون اخلليجي د.عجيل النشمي، 
حيث دعا إلى دعم وتطوير أنشطة الرقابة والتدقيق 
الشرعيني، لكي تتمكن بدورها من تطوير املنتجات 
املالية اإلسالمية مبا يواكب العصر ويلبي احتياجات 

اجلمهور والشركات على حد سواء.
وأشار إلى أن املؤمترين السابقني حققا جناحا 
الفتا من جهة التنظيم واحلضور والتفاعل، وكان من 
أبرز نتائجها تأسيس »جمعية املدققني واملراجعني 
الشرعيني« كإطار مهني يهتم بشؤون العاملني في 
هذا املجال. وبني أن »رساميل« تنطلق في رعايتها 
للمؤمتر م���ن كونه يناقش قضاي���ا مهمة متعددة 
تتعلق بالتدقيق الش���رعي في الالئحة التنفيذية 
لهيئة سوق املال، وتوحيد املرجعية الشرعية في 
مهنة التدقيق الشرعي، وهو ما نلمس احلاجة املاسة 
إلى مناقشته والبحث فيه في ظل الظروف التي متر 
بها منطقتنا ومواجهة العديد من املؤسسات املالية 
واالقتصادية اإلسالمية ملثل هذه القضايا في مجال 

عملها اليومي.
من جانب آخر أكد رئيس اللجنة املنظمة للمؤمتر 
ومساعد مدير إدارة االستشارات الشرعية في شركة 
شورى لالستشارات الشرعية محمد الذياب أن املؤمتر 
السنوي الذي رعته شركة شورى منذ بدايته أصبح 
يعد واحدا من أكبر االنش���طة الداعمة لهذه املهنة 
وذلك لتركيزه على نقاط أساسية لها بالغ األثر في 
تقوية أركان هذه املهنة، فقد كان املؤمتر األول رافعا 
لهدف عظيم هو إنش���اء رابطة للمدققني الشرعيني 
ف���ي الكويت. وقد صدرت التوصي���ات ومت العمل 
بشكل فعلي إلنش���اء هذه الرابطة، ثم جاء املؤمتر 
الثاني ليسلط الضوء على أهمية تقنني هذه املهنة 
وجعلها مهنة مدعومة من اجلهات الرسمية للدولة، 
حيث بدأت أولى عالمات النجاح فكان قانون هيئة 
سوق املال الذي شمل فقرات ونصوصا تشير إلى 
وجوب تشكيل الهيئات الشرعية وإدارات للتدقيق 
الشرعي الداخلي واخلارجي لدى املؤسسات املالية 
اإلسالمية وهذا داعم كبير لهذه املهنة. وختم الذياب 
كلمته بالشكر لراعي املؤمتر شركة رساميل للهيكلة 
املالية، كما شكر الشيوخ األفاضل والزمالء الباحثني 
الذين ش���اركوا في تقدمي األبحاث وجميع العاملني 

واملساندين في إجناح مؤمتر املدققني الشرعيني.

الجلسة األولى

هذا وق���د حتدث في اجللس���ة األول���ى كل من 
الشيخ عبد الستار القطان مدير عام شركة شورى 
لالستشارات الشرعية، واملدير العام للشركة الشرقية 
لالستثمار هشام العبيد، حيث استعرضوا الدواعي 
التشريعية لتنظيم القطاع اإلسالمي وقدم العبيد 
قراءة في نصوص الالئحة التنفيذية لهيئة اسواق 

املال ذات الصلة بأعمال التدقيق الشرعي.

3 معايير أساسية لتوحيد املرجعية الشرعية للتدقيق

توصيات املؤمتر

رأى مدير إدارة الرقابة الشرعية في شركة 
االمتياز لالستثمار د.محمد عود الفزيع أن العمل 
على توحيد املرجعية الشرعية للتدقيق الشرعي 

في الوقت الراهن أمر ممكن التطبيق، وذلك وفق 
األطر التالية:

٭ تشكيل الهيئة الشرعية العليا، وتكليفها 
بالعمل على رسم معايير شرعية تضمن عدم 

خروج هيئات الفتوى والرقابة الشرعية اخلاصة 
باملؤسسات املالية عنها.

٭ العمل على دعم أعمال هيئات الفتوى والرقابة 
الشرعية اخلاصة باملؤسسات املالية عنها، ومعاجلة 

إشكاليات عملها.
٭ إلزام املؤسسات املالية اإلسالمية برسم أدلة 

إجراءات للتدقيق الشرعي.

اإللزام باملعايير الشرعية واحملاسبية وإصدار قانون 
للمصارف اإلسالمية ابرز توصيات مؤمتر املدققني 

الشرعيني الثالث، أوصى مدير إدارة الرقابة الشرعية 
في بنك البحرين اإلسالمي د.عبدالناصر آل محمود 

مبجموعة من اإلجراءات واخلطوات التي تقود إلى 
توحيد املرجعية الشرعية في مهنة التدقيق الشرعي 

وهي:
٭ تأسيس جمعية مهنية للمدققني الشرعيني ملا لها 

من أهمية كبيرة وفعالية في وضع اللوائح والضوابط 
واآلليات وأخالقيات املهنة وما لها من دور في تقريب 

وجهات النظر بني املدققني الشرعيني، كما ميكن 
لها أن تعتمد مناذج وآليات التدقيق الشرعي لدى 

املدققني في املؤسسات املالية اإلسالمية.

٭ إصدار قانون للمصارف اإلسالمية في كل بلد 
بحيث يؤخذ في االعتبار أحدث القوانني الصادرة.
٭ اإللزام باملعايير الشرعية واحملاسبية الصادرة 

عن هيئة املراجعة واحملاسبة للمؤسسات املالية 
اإلسالمية، فإن لم يصل إلى حد اإللزام ألسباب قد 
تكون في بعض البالد فيجب أن تكون لالسترشاد 

واإلفصاح عن اخلالف وسببه.
٭ إيجاد هيئة شرعية عليا في كل بلد يتبع البنك 

املركزي يكون لها دور التنسيق والتوجيه والترجيح 
عند االختالف بني الهيئات الشرعية لدى املصارف 

املالية اإلسالمية ال لتوحيد الفتاوى بل لتأصيلها 
وتعزيزها بأدلة شرعية لنشر العلم والفقه بني طلبة 

العلم اجلديد.

جلنة شؤون املوظفني تعتمد قرارات 
ترقيات موظفني بـ »التجارة« اليوم 

»وثيقة« تتحالف مع »األوقاف«

عمومية »هيرميس إيفا« وزعت %7.5 
نقدًا وأعادت انتخاب مجلس إدارتها

»كامكو«: األسواق اخلليجية فقدت 
15 مليار دوالر منذ بداية 2011 

علمت »األنباء« أن جلنة شؤون املوظفني ب� »التجارة« 
ستنظر في عدد من القرارات الوزارية اخلاصة بترقيات 
بعض الوظائف الش����اغرة في الوزارة خالل اجتماعها 
اليوم. وأضافت املصادر في تصريح ل� »األنباء« أن اللجنة 
سوف تعتمد هذه القرارات بعد التأكد من سالمتها وعدم 
مخالفتها للقوانني مشيرين الى أن هذه القرارات تخص 

5 موظفني تقريبا مبختلف االدارات في الوزارة.
عاطف رمضان  ٭

أعلنت ش����ركة »وثيقة« حتالفها مع األمانة العامة 
لألوقاف والتأمينات االجتماعية وذلك من خالل تسليم 
األخيرة رئاسة ش����ركة املجموعة التعليمية القابضة، 
جاء ذلك خالل اجتماع مجلس إدارة ش����ركة »وثيقة« 
وانسجاما مع خطة الشركة لتطوير خدماتها واالرتقاء 

مبستويات مخرجاتها.

أكد رئيس مجلس إدارة املجموعة املالية »هيرميس 
إيفا« أن ما يؤثر على أداء شركات الوساطة هو ضعف 
قيم التداول في الس����وق وهو ما أثر سلبا في إيرادات 
شركات الوساطة خالل الفترة املاضية.  وأوضح الصالح 
ف����ي تصريح خاص ل� »األنب����اء« على هامش عمومية 
الشركة، أمس، أنه ال نية 
لتغيير أنش����طة الشركة 
أو استدخال شركاء جدد 
في رأسمالها، مستدركا أن 
انتعاش إيرادات الوساطة 
رهن بأداء السوق وقيمة 
الت����داول.  وفيما يتعلق 
بأوضاع شركات الوساطة 
في ظل املواد املنظمة لها 
ف����ي الالئح����ة التنفيذية 
لقانون هيئة أسواق املال، 
قال الصالح إن الش����ركة 
تناقش حاليا تلك املواد مع 
مفوضي هيئة أس����واق املال، مبديا أمله في تغيير تلك 
املواد خاصة فيما يتعلق بالرسوم السنوية املقررة في 
تلك املواد. وقد وافقت عمومية شركة املجموعة املالية 
»هيرميس ايفا« للوس����اطة املالية في اجتماعها امس 
على جميع البنود الواردة في جدول األعمال والتي من 
ابرزها تقرير مجلس االدارة وتقرير مراقبي احلسابات 
وامليزانية العمومية للسنة املالية املنتهية في 31 ديسمبر 
2010، كما وافقت اجلمعية على توصية مجلس اإلدارة 
بتوزيع 7.5% نقدا وذلك للمس����اهمني كما أقرت إعادة 

انتخاب مجلس اإلدارة للسنوات الثالث السابقة.
شريف حمدي  ٭

قال تقرير شركة مش���اريع الكويت االستثمارية 
إلدارة األصول »كامكو« ان عددا من العوامل االيجابية 
والسلبية متازجت في اداء أسواق االسهم اخلليجية منذ 
بداية عام 2011، حيث كانت العوامل السلبية لها دور 
أساسي في حتديد اجتاهات املؤشرات املالية ألسواق 
األسهم اخلليجية منذ بداية العام احلالي ونتج عنها 
خسائر في القيمة السوقية وانخفاض في السيولة. 

وبني التقرير أنه نتج عن هذه العوامل عمليات بيع 
مكثفة حتديدا خالل الربع األول من العام احلالي نتيجة 
حالة اخلوف التي أصابت املستثمرين. باإلضافة الى ذلك، 
كان لهروب رؤوس األموال احمللية واألجنبية والبحث 
عن استثمارات آمنة في دول تتمتع باألمن واالستقرار، 

األثر السلبي في الضغط على أسعار األسهم.
وذك���ر التقرير أن األحداث منذ بداية العام احلالي 
تسارعت وأثرت سلبا في جميع أسواق األسهم اخلليجية 
بدون استثناء حيث فقدت األسواق اخلليجية حوالي 
15 مليار دوالر منذ بداية السنة لتصل قيمتها السوقية 
اإلجمالية إلى نحو 758 مليار دوالر في نهاية تداوالت 

يوم 17 اجلاري. 
 وبني التقرير أن جميع األسواق اخلليجية شهدت 
خسائر في قيمتها الس���وقية باستثناء بورصة قطر 
التي ارتفعت ب� 1.9مليار دوالر، وكانت أكبر اخلسائر 
في بورص���ة الكويت وبقيمة 12.6 مليار دوالر والتي 
نتج عنها فقدان بورصة الكويت مركزها كثاني أكبر 
بورصة خليجية من حيث القيمة السوقية وذلك لصالح 
بورصة قطر، وفي حال متت عملية اندماج بورصتي 
دبي وأبوظبي في بورصة واحدة )بورصة اإلمارات( 
فذلك يعني أن بورصة الكويت س���تصبح في املرتبة 

الثالثة خليجيا. 
وأوضح التقرير أن النتائج املالية للبنوك اخلليجية 
املدرجة والتي يبلغ عددها 64 بنكا جاءت إيجابية خالل 
الربع األول م���ن عام 2011 حيث بلغ صافي الربح 5.1 
مليارات دوالر وبنسبة منو بلغت 12% مقارنة مع أرباح 
الربع األول من ع���ام 2010 والتي بلغت 4.6 مليارات 
دوالر.  وقد احتفظت البنوك السعودية باملرتبة األولى 
من حيث الربحية بإجمالي صافي ربح بلغ 1.67 مليار 
دوالر في حني بلغت أرباح البنوك اإلماراتية نحو 1.63 
مليار دوالر )1.06 مليار دوالر لبنوك أبوظبي و576.8 
مليون دوالر لبنوك دبي(. أما أرباح البنوك القطرية 
والتي كانت أكثر من���وا من نظيراتها اخلليجية، فقد 
ارتفعت بنسبة 24% خالل الربع األول لتصل إلى 978 
مليون دوالر مقارنة مع 789 مليون دوالر س���جلتها 

خالل الفترة نفسها من عام 2010.  
أما بالنس���بة للبنوك الكويتية فقد حافظت على 
نس���بة منو مرتفعة بلغت 19.6% لتصل أرباحها إلى 

559 مليون دوالر.

خالد الصالح


