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عبر برنامج خاص لتشجيع األفكار اخلالقة

ضمن اهتمامه بشريحة الشباب

ارتفعت إلى 6.67% من إجمالي السلف املمنوحة بنهاية أبريل املاضي

الصقر: »الوطني« يدعم أفكار موظفيه اإلبداعية
باعتبارها من أهم سبل جناح وارتقاء البنك

»بيتك« يشارك في حفلي تخريج طلبة أكادميية اإلبداع األميركية

»املركزي اإلماراتي«: 64.5 مليار درهم قروض متعثرة في 2010

كرم بن����ك الكويت الوطني 
الفائزين في برنامج  موظفيه 
الذي  »فكر للوطني« اخلاص 
إلى تش����جيع موظفي  يهدف 
البنك على تقدمي األفكار اخلالقة 
واإلبداعية بهدف تطوير أساليب 
العمل في الوطني ودفعه قدما 

نحو مزيد من االرتقاء.
وقد التق����ى نائب الرئيس 
التنفي����ذي ملجموع����ة بن����ك 
الكويت الوطني عصام جاسم 
الصقر بالفائزين في البرنامج 
وأثنى على جهودهم وأفكارهم 

املميزة. 
وفي كلمته أمام املكرمني، أكد 
الصقر أن الوطني حريص على 
تش����جيع موظفيه على تقدمي 
األف����كار اخلالقة واالقتراحات 
البناءة إلميانه بأهمية مشاركة 
املوظف����ني في تطوي����ر عمل 
البن����ك وال����دور الكبير الذي 
يضطلعون ب����ه للمضي قدما 
في مسيرة النجاح واالرتقاء. 

شارك بيت التمويل الكويتي 
»بيت���ك« في حفل���ي تخريج 
أكادميية  طلب���ة وطالب���ات 
� املرحلة  االبداع األميركي���ة 
الثانية على  الثانوية للسنة 
التوالي ضمن جهوده املستمرة 
للتواصل مع شرائح املجتمع 

املختلفة.
وف���ى مقدمتهم الش���باب 
وكذلك املشاركة في املناسبات 
واالحتفاالت املهمة مثل حفالت 
التخ���رج التي متث���ل ذكرى 
طيب��ة في النفوس ونقلة في 
حي���اة الشخص من مرحلة 
الى اخرى في حياته العملية 

والعلمي��ة.
وقد شاركت مديرة منطقة 
بادارة الفروع تهاني اخلميس 
الطالبات  في حفل تخري���ج 
الذي سادته اجواء من الفرحة 
العارمة وعبرت فيه الطالبات 
امانيه���ن املختلفة نحو  عن 
املستقبل ودعتهن اخلميس الى 

قال مس����ؤوالن ف����ي املصرف 
املركزي اإلماراتي، أمس األول، إن 
نس����بة القروض املتعثرة بلغت 
6.25% م����ن إجمال����ي الق����روض 
والسلف املمنوحة من قبل البنوك 
بنهاية العام املاضي، أي ما يعادل 
64.5 ملي����ار درهم، الفتني إلى أن 
النسبة ارتفعت إلى 6.67% بنهاية 
أبريل املاضي 2011، إال أنها ال تشكل 

قلقا للنظام املصرفي.
ولفت����ا عل����ى هام����ش ندوة 
»التمويل اإلس����المي من منظور 
عاملي« التي نظمها املصرف املركزي 
االماراتي، في مقره بأبوظبي، إلى أن 

هناك حتديات تواجه عمل البنوك 
اإلسالمية، منها تضارب الفتاوى 
الشرعية الصادرة عنها واختالفها، 
والتمييز الدقيق بني أرباح املودعني 
وأرباح حملة األسهم للمساهمني، 
إضافة إلى إدارة السيولة القصيرة 
األجل، وهو ما يصعب من وضع 
معايير موحدة ضرورية الزدهار 

العمل املصرفي اإلسالمي.

قروض متعثرة 

وقال املدير التنفيذي، رئيس 
دائ����رة الرقاب����ة والتفتيش على 
البن����ك املركزي،  ف����ي  املصارف 

س����عيد احلام����ز، إن »نس����بة 
القروض املتعثرة س����واء لألفراد 
أو الش����ركات بلغت بنهاية العام 
املاضي نسبة 6.25% من إجمالي 
القروض والسلف املمنوحة من قبل 
البنوك، أي ما يعادل 64.5 مليار 
درهم تقريبا، بحسب إحصاءات 
نهاية 2010«، مشيرا إلى أن »هذه 
النسبة ارتفعت إلى 6.67% بنهاية 
أبريل املاضي«. وأوضح أن »هذه 
النسبة ال تشكل قلقا على القطاع 
املصرفي، إذ يتعامل »املركزي« مع 
كل بنك فيها على حدة، من ناحية 
اشتراط مخصصات بقيمة معينة 

أفكاره���م اإلبداعي���ة وغي��ر 
املسبوق��ة.

وأضاف الصقر أن برنامج 
إقباال  »فكر للوطني« يش����هد 
كبيرا من املوظفني ويستقبل 
ف����ي كل مرة املئات من األفكار 
واملقترحات اخلالقة، وذلك يعبر 
عن غيرة املوظفني على الوطني 
وحرصهم على العمل الدؤوب 
الريادي  ليحافظ على موقعه 
محليا وإقليميا. وفي اخلتام، 
متنى الصقر مزيدا من التقدم 
والنجاح للموظفني ودعاهم إلى 
االستمرار في طرح املزيد من 

هذه األفكار اخلالقة.
وكان الوطن����ي ق����د أطلق 
برنامج »فكر للوطني« منذ أكثر 
من 15 عاما في إطار سياسته 
الرامية إلى االستثمار في تطوير 
إلى  وتأهيل موظفيه ودفعهم 
املشاركة في رفع جودة العمل 
املصرفي من خالل طرح أفكارهم 

اخلالقة واملبتكرة. 

اهدافهن، متمنية للطالبات كل 
جناح وتوفيق.

وفى حفل تخريج الطالب 
الروي���ح  ش���ارك يوس���ف 
مش���رف العالق���ات العام���ة 
وأحم���د التركيت م���ن ادارة 
التس���وي���ق والعالق������ات 
العام���ة في تقدي���م التهاني 
للخريجني نياب���ة عن »بيتك« 
وبارك���ا له���م التخ���رج حيث 
اك���دا كذل������ك على اهمي���ة 
املرحل���ة املقبلة ف���ي حي��اة 

اخلريج���ني.
مؤكدين تقدي���ر واعتزاز 
بيتك بكل ابن���اء الكويت من 
الشباب وثقته في قدرتهم على 
القيام بواجبهم جتاه وطنهم 
واملتمثل في هذه املرحلة من 
حياتهم ف���ي اجلد واالجتهاد 
في حتصي���ل العلم وحتقيق 
الرفعة والنجاح الن الكويت 
العطاء  تستحق من اجلميع 

والوفاء.

حسب امليزانية اخلتامية له، ما عدا 
الديون املشتركة، مثل تلك اخلاصة 
مبجموعات متعثرة مثل مجموعتي 
س����عد والقصيب����ي اخلليجيتني 
وغيرهما، إذ يوحد املصرف نسب 
املخصص����ات املطلوبة فيها على 
جميع البنوك املنكش����فة«، عازيا 
زيادة نس����بة القروض املتعثرة، 
بنهاية أبريل املاضي، إلى وجود 
بعض القطاعات التي لم تتعاف 
بش����كل كامل من تداعيات األزمة 
املالي����ة العاملية بعد، مثل القطاع 

العقاري.

نظام القروض

 أض����اف احلام����ز أن »نظ����ام 
القروض الش����خصية اجلديد من 
شأنه أن يصحح وضع اإلقراض في 
السوق احمللي، مبا يحقق التوازن 
ويضمن عدم وجود مزيد من التعثر، 
ويحافظ على دخل األفراد«، الفتا 
إلى أن »أوضاع البنوك مستقرة، 
ومنو الودائع والقروض يس����ير 
بوتيرة معقولة، لكن من الطبيعي 
أن تكون مبستويات أقل من السابق 
بسبب تأثير األزمة املالية العاملية«. 
وبنينّ أن »مس����تويات الس����يولة 
بالبنوك جيدة، وهو ما يظهر جليا 
الفصلية  امليزانيات املجمعة  في 

والنهائية لها«.
وأكد أنه ال نية حاليا لتغيير 
نسب االحتياطي اإللزامي املفروضة 
على البنوك التجارية لغرض توفير 
مزيد من السيولة لها في ظل تراجع 
نسب املخاطر، وقال إن »مستويات 
البنوك هي  السيولة كافية، لكن 
ما يحدد املتعاملني الذين متنحهم 
تسهيالت، بحسب ظروف كل حالة، 

وكذلك السياسة الداخلية لها«.

تضارب الفتاوى

 من جهته، قال محافظ املصرف 
املرك����زي، س����لطان ب����ن ناصر 
الس����ويدي، إن »هن����اك حتديات 
تواجه عمل البنوك اإلس����المية، 
الفتاوى  منها تضارب واختالف 
الشرعية الصادرة عنها، ما يصعب 
وضع معايي����ر موحدة ضرورية 
الزدهار العمل املصرفي اإلسالمي«، 
الفتا إلى أن »من التحديات أيضا 
التمييز الدقيق بني أرباح املودعني 
وأرباح حملة األسهم املساهمني، 

التي ال يزال تقس����يمها بدقة في 
حاجة إلى معادل����ة دقيقة حتدد 
توزي����ع األموال لهذا البند، مبا ال 
يدع مجاال للتساؤالت«. وأضاف 
في كلمة له في افتتاح الندوة، أن 
»إدارة الس����يولة القصيرة األجل 
لدى البنوك واملؤسسات اإلسالمية 
األخرى يعد حتديا ثالثا، كونه أمرا 
ليس باليس����ير، ومتت مناقشته 
سنوات عدة بني )املركزي( والبنوك 
اإلسالمية في الدولة قبل أن يتم 
إنتاج أول أداة مقبولة شرعا ممثلة 
في شهادات اإليداع اإلسالمية، التي 
مت طرحها للبنوك اإلسالمية في 
املاض����ي، والقت جناحا  نوفمبر 
كبي����را، إذ بلغ رصيدها 12 مليار 
درهم بنهاية الربع األول من العام 
احلالي«، مشيرا إلى وجود مبادرة 
أكبر تتمثل في تأسيس شركة إدارة 
السيولة اإلس����المية الدولية في 
كواالملبور مباليزيا في أكتوبر من 
العام املاضي بعضوية 11 مصرفا 
مركزيا، إضافة إلى بنكني إسالميني، 
هما البنك اإلسالمي للتنمية، والبنك 
اآلسيوي للتنمية، برأسمال مدفوع 
مليار درهم، مهمتها إصدار أدوات 
تساعد املصارف اإلسالمية على 
إدارة السيولة بها، وبدأت الشركة 

العمل في 2011«.

بنوك إسالمية 

تابع السويدي أن »عدد البنوك 
اإلسالمية في اإلمارات اآلن يبلغ 
ثمانية، لها 260 فرعا، وبلغ مجموع 
أصولها بنهاية العام املاضي 269 
مليار درهم، ما ميثل تقريبا 17% من 
مجموع أصول النظام املصرفي«، 
مبينا أن »ودائع البنوك اإلسالمية 
بلغت حتى نهاية ديسمبر من العام 
املاضي 198 مليار درهم، ما ميثل 
النظام  18.7% من مجموع ودائع 
الس����ويدي أن  املصرفي«. وذكر 
التي قدمتها  »القروض والسلف 
البنوك اإلسالمية بنهاية 2010 بلغت 
169 مليار درهم متثل 16.4% من 
مجموع القروض والسلف للنظام 
املصرفي«، مشيرا الى أن »نسبة 
من����و أصول ه����ذه البنوك خالل 
العام املنقضي بلغت 10.9%، كما 
منت ودائعها بنسبة 7.6%، بينما 
منت القروض والس����لف بنسبة 

.»%5.6

ويتخذن اجلد واالجتهاد والعمل 
املخلص البناء طريقا لتحقيق 

وشكر الصقر سعي املشاركني 
واندفاعهم الدائمني إلى تطوير 

الوطن����ي ورف�������ع ج�������ودة 
خدماته ومنتجاته م���ن خالل 

ان يضعن الكويت ومصلحتها 
وخدمته���ا نص���ب اعينه���ن 

عصام الصقر مكرما الفائزين في برنامج »فكر للوطني«

الرويح والتركيت مع بعض خريجي اكادميية االبداع

»أكسفورد«: 80مليار درهم إسهام
قطاع الطيران في ناجت دبي احمللي

»السياحة بالتقسيط« تغرق السعوديني
في دوامة الديون لسنوات مقابل ترفيه أليام

دبي � العربية.نت: تتسابق الشركات والبنوك 
السعودية في توفير منتجات وخدمات بأقساط 
مريحة جدا، وطال هذا األمر الرحالت السياحية، 
بحيث أصبح الس���فر متاحا لذوي اإلمكانيات 
املادية الضعيفة، لكن هذا النوع من االقتراض 
قد يدخل الفرحة في نفوس املواطنني أليام لكنه 

يبقيهم في دوامة االقتراض سنوات عدة.
ويقول موظ���ف حكومي عب���داهلل أبوفهد 
إن املجتم���ع يلعب دورا رئيس���يا فيما يخص 
االقتراض بهدف الس���ياحة وشهر العسل، كأن 
ترغب العروس في قضاء ش���هر العسل خارج 
اململكة أسوة بصديقاتها على سبيل املثال ومع 
ظروف الزوج التي قد تكون غير جيدة قد يلجأ 
إلى التقسيط تلبية لرغبة العروس وكذلك األمر 

بالنسبة للسياحة، ولألسف هذا خطأ طبعا.
أما املوظف ماجد اجلزيري فيقول إنه إذا كان 
الشخص ميلك القدرة على التسديد فال توجد 
مش���كلة، مضيفا أنا على س���بيل املثال دخلي 
الشهري جيد وإذا حلت اإلجازة الصيفية وليس 
لدي سيولة كافية فمن املمكن أن أجلأ للتقسيط 

ومن ثم أقوم بالتسديد فيما بعد.
وأضاف: ال أرى مش���كلة في الدين مادامت 

القدرة على التسديد متوافرة.

وجود كفيل 

ورأى صاح���ب أحد مكاتب الس���ياحة في 
الرياض التي تقدم خدمات التقس���يط س���عيد 
راضي، في تصريح���ات لصحيفة »اجلزيرة« 
الس���عودية، أن معظم الشباب حديثي الزواج 
يواجهون اليوم مشكلة في قضاء شهر العسل 
نظرا الرتفاع التكاليف، وكذلك األمر بالنسبة 
للسياحة اخلارجية ومن هنا بدأنا تنفيذ هذه 
الفكرة اجلديدة على الس���وق السعودي وهي 
تقسيط هذه اخلدمات ثم أحلقناها بفكرة الدراسة 

في اخل���ارج. وأضاف راضي: بدأنا تعاملنا مع 
أحد البنوك حيث إنهم يقسطون للراغبني في 
السياحة ونحن بدورنا ننفذ برنامج ال�»كاش«، 
مبعنى أن البنك ه���و الذي يتعامل مع العميل 
وهو الذي يقوم بتمويل املبلغ ونحن وسطاء 
فقط، ألننا نقدم خدمة للعميل وهي مثل تقسيط 

السيارات، واألثاث وهناك مثال تقسيط عقار.
وأوضح أن شركته تقوم بتصميم برنامج 
السياحة الذي يشمل التذاكر وأجور الفندقة مع 
السيارة وتقوم بحساب إجمالي التكلفة للسائح. 
وأكد تعامله مع شركات تقسيط مصرح بها ولها 
نظامها ولوائحها في السوق، وبالنسبة للمرابحة 
فتختلف حسب العميل وحسب ما تراه الشركة 
وحسب الراتب وحس���ب مدة التقسيط. وبني 
راضي أن الشركات املقسطة تشترط وجود كفيل، 
أما البنوك التي نتعامل معها فإنها ال تشترط 
ذلك. وأضاف: حسب علمي ال توجد دفعة مقدمة 
والتقسيط ميسر، مشيرا إلى أن هناك تعاونا 
قائما بينهم وبني الفنادق، وهناك تعامل مباشر 

وتعامل عن طريق وسيط.
وفيما يخص التعليم قال راضي: توجد برامج 
مع اجلامعات للطالب الراغبني في السفر خالل 
الصيف للتعلم كالطالب الذي يريد السفر شهرا 
أو شهرين لدراسة اللغة اإلجنليزية وليكن في 
بريطانيا مثال وبحساب التكلفة يكون اإلجمالي 
18 ألف ريال تشمل الدراسة والسكن مع عائلة 
واملواصالت والتذاكر وتكون اخلدمة حس���ب 
رغبة العميل فالبعض يريد تذاكر فقط والبعض 

اآلخر يريد تذاكر وفنادق وغير ذلك.
وأكد راضي أن »أكثر الطلبات التي ترد إلينا 
اآلن من العائالت بغرض السياحة بسبب بعض 
األحداث بالدول العربية التي كانت وجهة مفضلة 
للسائح الس���عودي، حيث أثرت على 60% من 

حركة السياحة«.

أش����ار تقرير أعدته مؤسس����ة »أكس����فورد« 
االقتصادي����ة، املتخصصة في مج����ال األبحاث 
االقتصادية، حول قطاع الطيران في دبي ودوره 
على املستويني احمللي والدولي، إلى التنافسية 
العالية التي تتمتع بها صناعة الطيران في اإلمارة، 
وإسهاماتها الكبيرة في دعم الناجت احمللي اإلجمالي، 
التي تقدر ب� 80 مليار درهم تشكل نحو 28% من 

الناجت احمللي اإلجمالي لدبي.
ولفت التقرير، الذي حمل عنوان »دراسة منوذج 
دبي في مجال الطيران«، إلى أن هذه التنافسية، 
والنج����اح الذي حققه القط����اع، ليس ناجتا عن 
املنافس����ة غير العادلة أو الدعم احلكومي، وإمنا 
هو نتيجة للفاعلية الفائقة التي يتمتع بها منوذج 
الطيران املستخدم أو ما يعرف ب� »منوذج الطيران 
الفاعل«. وعلى صعيد الفوائد االقتصادية، أظهر 
التقري����ر أن قطاع الطيران ف����ي دبي يوفر أكثر 
من 125 ألف وظيفة مباش����رة، موضحا أن إنفاق 
القادمني إلى دبي عبر مطارها يدعم بش����كل غير 

مباشر نحو 134 ألف وظيفة أخرى.
وتابع التقري����ر: يصل إجمالي عدد الوظائف 
التي يوفرها قطاع الطيران في اإلمارة إلى 259 
ألف وظيفة، تشكل نحو 19% من إجمالي األيدي 
العاملة في دبي. وقال رئيس هيئة دبي للطيران 
املدني، رئيس مطارات دبي الشيخ أحمد بن سعيد 
آل مكتوم إن »قطاع الطيران يعد واحدا من أبرز 
احملركات االقتصادية الدافعة إلى بروز دبي مركزا 
جتاريا وس����ياحيا عامليا، نتيجة توافر القوانني 
والبيئة املثالية، التي تشجع االستثمار واملنافسة 
بني شركات الطيران على االبتكار وتقدمي األفضل 

لكسب ثقة ورضا املتعاملني«.
وشهد قطاع النقل اجلوي عبر دبي منوا مذهال 
في فترة زمنية قصيرة. فخالل السنوات اخلمس 
املاضية وحدها، تضاعفت أعداد املسافرين الدوليني 
عبر مطار دبي من 24.8 مليون مس����افر في عام 
2005 إلى 47.2 مليون مسافر عام 2010 ويحتل 

املطار املرتبة الرابعة في الوقت الراهن على قائمة 
أضخم مطارات العالم وأكثرها حركة بالنس����بة 

إلعداد املسافرين الدوليني وحجم الشحن.
وعلى صعيد »طيران اإلمارات«، أظهر التقرير 
أن أعداد الركاب على رح����الت الناقلة تضاعف 
س����ت مرات على مدى عقد من الزمن، ما يجعلها 
أكبر ناقلة في العال����م من حيث عائدات الركاب 
مقارنة بالكيلومترات املقطوعة، عازيا النجاح إلى 
إدراك حكومة دبي ألهمية قطاع الطيران واتباع 
سياسات مرنة تشجع على االستثمار واملنافسة 
املفتوحة والتركيز على النمو وكفاءة العمليات 
والربط الفعال مع مختلف األسواق، إضافة إلى 
املوقع االستراتيجي لدبي ووقوعها على تقاطع 
جغرافي بني أوروبا وآس����يا وإفريقيا، ما يضع 
الرحالت املنطلقة من دبي، على بعد ثماني ساعات 
من نحو ثلثي س����كان العالم. وتوقع التقرير أن 
يواص����ل قطاع الطيران ف����ي دبي معدالت منوه 
خالل العقد اجلاري، وأن يرتفع إسهام القطاع إلى 
32% من إجمالي الناجت احمللي إلمارة دبي، أي ما 
يوازي أكثر من 165 مليار درهم، وأن يعمل فيه 
372 ألف موظف م����ن مختلف الفئات الوظيفية 
املباشرة وغير املباشرة، ميثلون نحو 22% من اليد 
العاملة في اإلمارة، وذلك بحلول عام2020. وحول 
نتائج الدراسة، قال الرئيس التنفيذي ملؤسسة 
»أكسفورد«، أدريان كوبر، إن »الفوائد سابقة الذكر 
للقطاع، تتجاوز حدود دبي لتصل إلى االقتصاد 
العاملي عبر تعزيز الس����ياحة والتجارة الدولية 
من خالل الفاعلية والكفاءة في اخلدمات اخلاصة 
بالنقل اجلوي«. وأضاف ان »حركة املس����افرين 
والشحن عبر دبي، تسهم في تعزيز الكثير من 
االقتصادات الوطنية في دول مختلفة«. وتابع ان 
»البعض ينظر إلى هذا النجاح بعني الشك، وأنه 
ناجت عن دعم احلكومة واملنافسة غير املشروعة، 
لكن نظرة عميقة تظهر أن هذا الشك وهذه النظرة 

غير صحيحني على اإلطالق«.

سياحة السعوديني ديون لسنوات وترفيه أليام

»سلسبيل« تطرح برنامجًا إلكترونيًا
متطوراً للمبيعات وإدارة العمالء

أعلن���ت ش���ركة سلس���بيل العاملية لنظم 
املعلومات إحدى شركات مجموعة الزاحم عن 
طرحها أحدث البرامج االلكترونية املتخصصة 
في املبيعات وإدارة العمالء، حيث يوفر البرنامج 
قاعدة بيانات كاملة للعمالء تش���مل البيانات 
الشخصية والرسمية وطرق التسعير ونسب 
اخلصم واألرصدة املالية وحد االمتان وفترات 

السداد.
وبهذه املناسبة قال املدير التنفيذي لشركة 
سلس���بيل محمود رضوان ان الشركة تعتبر 
الوكيل احلصري في الكويت والشرق األوسط 
لهذا البرنامج املتطور، والذي يتس���م مبرونة 
ش���ديدة في املبيعات وإدارة العمالء، مشيرا 

إلى انه من املمكن للنظام أن يوفر كمية هائلة 
من التقارير ع���ن املبيعات واألرباح والعمالء 
واملقبوضات واملندوب���ني والفروع. وأضاف 
رض���وان ان البرنامج يوف���ر تقارير خاصة 
بالعاملني بالشركة أو املؤسسة بصافي األرباح 
واملبيعات يوميا ولكل مندوب وتفاصيل مبيعات 
املندوب ومن األصناف كما ميكن توفير تقارير 

مقارنة شهرية وسنوية ملبيعات املندوبني.
 واشار رضوان إلى ان البرنامج يتيح القدرة 
ملعرفة ش���املة عن العميل من خالل توفير كشف 
حس���اب تفصيلي للعميل وعن إجمالي املبيعات 
واملرجتعات واملجاني ونسب األرباح احملققة من 

مبيعات كل عميل.


