
توّقع أن يجني الصندوق الحكومي أرباحًا جيدة

«الشال»: ضرورة التعامل مع أثر تداعيات األزمة
على أسعار النفط كي ال يتأثر االقتصاد الكلي بالبالد

الشال االقتصادي  ذكر تقرير 
االسبوعي ان محافظ بنك الكويت 
املركــــزي قدم بعض املؤشــــرات 
النقدية، في بداية املؤمتر الصحافي 
للفريق، والذي عقد مســــاء االحد 
٢٠٠٩/١/٤، وهذه املؤشرات ال تغطي 
ســــوى الفترة املمتدة حتى نهاية 
شــــهر نوفمبر، ونحن نعتقد انه 
كان من الضروري ان تغطي شهر 
ديســــمبر، حتى لو تأخر املؤمتر 
بضعة أيام اخرى. وتبدو املؤشرات 
مريحة، فأرقام شــــهر نوفمبر في 
حتســــن، مقارنة مبثيلتها لشهر 
اكتوبر. ورغم االزمة، فإن مؤشر 
 ،Mعرض النقد، مبفهومه الواسع ٢
ارتفع في شهر نوفمبر بنحو ٤٫٨٪ 
مقابل منو سالب، في شهر اكتوبر، 
بنحو -٢٪. ورغم خروج نحو ٣ 
مليارات دينار من النظام املصرفي 
الى اخلارج، خالل شهري اكتوبر 
ونوفمبر، اال ان منو الودائع على 
نحو عام، كان موجبا بنحو ١٫٨٪ 
بالدينار الكويتي، لشهر نوفمبر، 
الودائــــع بالعمالت  بينما منــــت 
االجنبية خالل الشهر نفسه بنحو 
٤٫٤٪، ومنت احملفظة االئتمانية 
للبنوك ـ القــــروض ـ بنحو ١٫٢٪ 
في شهر نوفمبر، مقابل نحو ٠٫٧٪ 
في شهر اكتوبر، وحققت احملفظة 
منوا بنحو ١٧٪ في شهر اكتوبر، 
وحققت احملفظة منوا بنحو ١٧٪ 
في احد عشر شهرا من عام ٢٠٠٨، 
ما يوحي بان ازمة السيولة العاملية 
لم تنعكس، على نحو سلبي كبير، 
على مهام القطاع املصرفي الكويتي. 
واضاف التقرير ان املؤمتر أعطى 
خالصة مؤداها ان االزمة ستبقى 
في مرحلتها االولى، اي محصورة 
في انخفاض اسعار االصول، حتى 
ان كان هذا االنخفاض في بعض 
احلاالت قد انحدر الى ما دون قيمها 
العادلــــة، ولكن الكويت باقية في 
مأمن، خــــالل املرحلة الثانية من 
االزمة، اي لن تكــــون لدينا ازمة 
في القطاع املصرفي، ولن يصاب 
االقتصاد احمللــــي احلقيقي، على 
املــــدى القصير، علــــى االقل، ألن 
احلكومة هي املوظف الرئيســــي 

للقوى العاملة احمللية.
والــــى جانب ضرورة التعامل 
في وقت الحق، مع اثر االزمة على 
اسعار النفط، على املديني املتوسط 
والطويل حتى ال يتأثر االقتصاد 
التركيز ضروريا،  الكلي، يبقــــى 
على املدى القصير، على املرحلة 
االولى من االزمة، ومواجهة هبوط 
اسعار االصول الى ما دون قيمتها 
احلقيقية، حتديــــدا، ويكون ذلك 
مبزيج من استعادة الثقة وبعض 
االجــــراءات الضروريــــة وغيــــر 
املكلفة على املــــال العام. ونعتقد 
بضرورة االســــتماع جيدا لفريق 

ارقامه رسميا، وذلك بسبب استمرار 
االرتفاع الكبير في اسعار النفط 
وبلوغها مستويات قياسية، حتى 
شهر يوليو متجاوزة مستوى الـ 
الى  اميركيــــا، اضافة  ١٣٣ دوالرا 
استمرار االنتاج النفطي، مبعدالته 
املرتفعــــة، مما انعكس حتســــنا 
في اوضاع املاليــــة العامة وآثارا 
ايجابية على قطاعات االقتصاد غير 
النفطية. ووافق مجلس االمة على 
القانون رقم ١٣ لسنة ٢٠٠٨ اخلاص 
بربط ميزانية الوزارات واالدارات 
احلكومية للسنة املالية ٢٠٠٩/٢٠٠٨، 
والتي بدأ العمل بها في ٢٠٠٨/٤/١، 
وينتهي في ٢٠٠٩/٣/٣١، وتشــــير 
انها موازنة قياسية،  إلى  ارقامها 
للسنة املالية الثانية على التوالي، 
اذ بلغت املصروفات املعتمدة.. بعد 
التعديل فيها ما قيمته ١٨٫٩٦٦ مليار 
دينــــار، وبلغت تقديــــرات جملة 
االيرادات فيهــــا ١٢٫٦٧٨٦٩١ مليار 
دينار، منها نحو ١٫٠٢٦٠٥٩ مليار 
دينار إيرادات غير نفطية، وقدرت 
االيرادات النفطية بنحو ١١٫٦٥٢٦٣٢ 
مليار دينار، اي ما نسبته ٩١٫٩٪ من 
اجماليها. وقد مت تقدير االيرادات 
التالية:  النفطية طبقا لألســــس 
حصة انتــــاج نفط خــــام تعادل 
٢٫٥ مليون برميل يوميا، وسعر 
افتراضي يبلغ ٥٠ دوالرا لبرميل 
النفط الكويتي، وسعر صرف قدره 
٢٧٩ فلســــا للدوالر، ومع ارتفاع 
تكلفة االنتاج والتســــويق لتبلغ 
١٫٣٠٢ دينار للبرميل، بلغ العجز 
االفتراضي نحو ٦٫٢٨٧٣٠٩ مليارات 
دينار. ولكن اوضاع السوق النفطية 
كانت افضل من تقديرات املوازنة، 
اذ بلغ معدل ســــعر برميل النفط 
الكويتي، لـ ٣ ارباع السنة املالية 
احلالية ـ من ابريل الى ديســــمبر 
٢٠٠٨ـ  نحو ٩٢٫٣ دوالرا، اي اعلى 
بنحو ٨٤٫٦٪ عن السعر االفتراضي 
املقدر في املوازنة احلالية والبالغ 
٥٠ دوالرا للبرميل. ويشير تقرير 
املتابعة الشهرية، حلسابات االدارة 
املالية للدولة، الى ان جملة االيرادات 
احملصلة حتى ٢٠٠٨/١١/٣٠، قد بلغت 
نحو ١٧٫٧٢٦٧ مليار دينار، بينما 
بلغت املصروفــــات الفعلية نحو 
٧٫٨٩٤٣ مليارات دينار، وذلك عن 
الفترة نفســــها، مــــا يترتب عليه 
حتقيق فائض مقداره نحو ٩٫٨٣٢٤ 
مليارات دينار، ولكن رقم الفائض 
هذا ال يعكس الواقع، وســــيكون 
الفائض اقل، فقد تصل االيرادات 
النفطية، ملجمل السنة املالية، الى 
حدود ٢٠ مليار دينار، لتبلغ جملة 
االيرادات نحــــو ٢١ مليار دينار، 
وجملة املصروفــــات نحو ١٨٫٩٧ 
الفائض  مليار دينار، وهكذا فإن 
سيكون في حدود ملياري دينار، 

ولكن للسنة املالية بكاملها.

املالية،  متابعة تداعيــــات االزمة 
ألنه حتى اآلن، يقوم بجهد مهني 
متميز، فالسياسة النقدية تضاهي 
فــــي اجراءاتها افضل ما حدث في 
العالم وأكثره ســــرعة، والتدخل 
املباشر يؤدي املمكن من اغراض 
هذه السياســــة، مثل حث البنوك 
على عدم تسييل االصول املرهونة 
القروض  والتسامح في مد آجال 
لعمالئها، وتبقى االجراءات االخرى 
بحاجة الى قــــرارات وقوانني من 
قبل السلطات الدستورية. ولفت 
الى ان هناك اخفاقات ليســــت من 
ســــلطة الفريق أو مســــؤوليته، 
ولكن البد مــــن مواجهتها، واول 
هذه االخفاقــــات التي حتتاج الى 
مواجهة هو ذلك االعالن املتسرع 
واملتردد، في الوقت نفســــه، عن 
الصندوق امللياري، فمجرد االعالن 
عنه وكثرة التصريحات بشــــأنه 
واختــــالف التوقعات حوله خطأ 
جسيم آخر، يضاف الى خطأ مبدأ 

التدخل في دعم اسعار االسهم.
وألننــــا جازمون بعدم جدوى 
التدخــــل لدعــــم االســــعار، وألن 
الصندوق، لالسف، اصبح واقعا، 
نقتــــرح تطويــــر وظيفته لعالج 
اجلانب النفسي لالزمة، باالعالن 
عن نيته شراء اسهم نحو ٦٠ شركة 
مدرجة، مثال، متثل ٦٠٪ من القيمة 
الرأسمالية للسوق، بأدنى مستوى 
اسعار بلغته، ولتكن لكامل قطاع 
البنوك وغالبية شــــركات قطاع 
اخلدمات وبعض شــــركات قطاع 
العقار والقطاع الصناعي. وال بأس 
من اضافة شركات اخرى الحقا، اذا 
رغب مساهموها في اتاحة ارقامها 
التفصيلية لتحديد سعر عادل لها، 

ونعتقــــد ان الصندوق احلكومي 
حينذاك، سيحقق عائدا جيدا، على 
املدى املتوســــط مع تأكيدنا على 
ان مبدأ التدخــــل ما كان يفترض 
ان يحــــدث. وثاني االخفاقات هو 
ذلك التــــردد الناجت عــــن قصور 
التشــــريعات في مواجهة قضية 
شركات االستثمار، وما زلنا عند 
رأي سابق لنا بضرورة توزيعها 
الى ثالث فئات: فئة ال حتتاج الى 
اي دعم، واخرى لن يفيدها الدعم، 
ولن يضر االقتصاد تالشيها، وثالثة 
لديها ازمة سيولة حادة، وتعثرها 
سيكلف االقتصاد اكثر، كثيرا، من 
تكلفة دعمها. وألننا شركة استثمار 
(الشال) نود التأكيد على اننا بعثنا 
ردا رسميا على استفسار رسمي، 
وكان فحــــوى هذا الرد هو اننا ال 
نستحق، وال نريد دعما، حاليا او 
مستقبال، ألننا راغبون وقادرون 
على حتمل تبعات سياساتنا، ما 
اقتراحنا دعم ســــيولة  يعني ان 
بعض شركات االستثمار هو اقتراح 
متجرد من املصلحة الذاتية، ونابع 
من تقييمنا مصلحة االقتصاد الكلي، 
وهو ليس تعاطفا مع تلك الشركات. 
وقال التقرير: نرجو ان يعقد اجتماع 
يحافظ فيه على سرية ما يطرح، 
ويشمل فريق متابعة االزمة ووزراء 
االختصاص في احلكومة وممثلي 
الكتل في مجلس االمة، الستعراض 
الناجتة  املالية  التشابكات  بعض 
عن ازمة السيولة لتلك الشركات 
واحتماالت تداعياتها على اوضاع 
اجلميع، حتى من ليســــت لديهم 
مشكلة سيولة على املدى القصير. 
ومرة اخرى، يفترض انه بتقدمي 
بعض التضحية بعائد مؤقت، ان 

تكــــون تكلفة احلل اما هامشــــية 
جدا، او حتى ببعض العائد للمال 
العام، ان حتسنت اوضاع االقتصاد 
العاملي بحلول عام ٢٠١٠. وثالث 
االخفاقــــات يتمثل في بقاء البلد، 
لفترة طويلة، بحكومة تصريف 
العاجل من االمور، بينما العالم ـ 
والبلد معهـ  في عجلة من أمرهما، 
للخروج من االثر السلبي املباشر أو 
غير املباشر لالزمة املالية، والبد من 
ملء هذا الفراغ االداري والسياسي 
الناجم عن عدم  الكبير، فالضرر 
الوقت، على نحو جيد،  استثمار 
قد حدث، ولكن ال يجوز ان يستمر 
ألطول من هذا املدى، خصوصا تلك 
التشريعات والقرارات الضرورية 
التي تتطلب وجود  والســــريعة 
حكومة كاملة ومنسجمة وقوية. 
أما احد املتطلبات املنطقية لتفعيل 
الكويت  التعامل في سوق  آليات 
لــــالوراق املالية، والتي لن يكون 
توقيتها افضل من الوقت احلالي، 
فهو تسهيل ودعم انشاء اي عدد من 
صناديق للتعامل باالسهم. والزمن 
املثالي لتأسيس الصناديق ليس 
زمن رواج السوق وارتفاع اسعار 
االصول تضخما، وامنا عندما يحجم 
املتعاملون العاديون عن الشراء، 
وتنخفض اسعار معظم االسهم الى 
ما دون قيمتها العادلة، ونعتقد ان 
اي صناديق محترفة تؤسس حاليا، 
ستحقق عوائد مجزية في سنتها 

املالية االولى.

أهم احداث ٢٠٠٨

وتوقع التقرير استمرار تأكيد 
النمو االسمي املوجب للناجت احمللي 
االجمالي في عام ٢٠٠٨، عندما تنشر 

لفت تقرير الشال إلى أن صندوق النقد الدولي 
توقع في تقريره حول اداء االقتصاد العامليـ  اكتوبر 
٢٠٠٨ ـ ان يبلغ معدل النمو االسمي للناجت احمللي 
االجمالي في الكويت نحو ٤٣٫٢٪، ليصل حجمه الى 
نحو ٤٣٫١ مليار دينار، أو ما يعادل ١٥٩٫٧٣٠ مليار 
دوالر، ويستمر النمو، مع بعض التباطؤ، في عام 
٢٠٠٩، إذ تتوقع نشــــرة الـ E.I.U ـ نوفمبر ٢٠٠٨ ـ 
ان ينخفض معدل النمو احلقيقي إلى ٤٫٢٪ في عام 
٢٠٠٩، بعــــد ان كان قد بلغ ٨٫٥٪ في عام ٢٠٠٨، مع 
العلم ان االقتصاد الكويتي كان قد حقق اعلى معدل 
للنمو احلقيقي في عام ٢٠٠٥، حني بلغ ١١٫٤٪ طبقا 
للـ E.I.U، وحقق أعلى معدل للنمو االسمي في عام 

٢٠٠٥، حني بلغ ٣٤٫٧٪ طبقا لوزارة التخطيط.
وقال لقد استمر األداء اجليد لسوق النفط في 
بدايات عام ٢٠٠٨، الذي شــــهد، خالل نصفه األول 
أفضــــل ما ميكن ان يحدث لالقتصاد الكويتي، فقد 
ظلت اســــعار النفط مرتفعة، وبلغت مســــتويات 
قياسية، حتى المست الـ ١٣٣ دوالرا لبرميل النفط 
الكويتي، في بداية شهر يوليو، ولكنها فقدت نحو 

١٠٠ دوالر، خالل الشهور اخلمسة االخيرة من العام، 
حتى وصلت الى مســــتوى الـ ٣٢ دوالرا، فقط، في 
شهر ديسمبر بعد ان اتضحت ابعاد االزمة املالية 

العاملية.
وبني ان معــــدل حصة انتاج النفــــط الكويتي 
الرســــمية في «أوپيك» خالل العام ٢٠٠٨ بلغ نحو 
١٫٩ مليون برميل يوميا، ولكن معدل انتاج النفط 
الكويتي الفعلــــي كان ٢٫٥٥ مليون برميل يوميا، 

تقريبا.
وبلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي اقصاه 
عند ١٣٠٫٢ دوالرا للبرميل في شــــهر يوليو ٢٠٠٨، 
فيما بلغ ادناه ٣٧٫٧ دوالرا للبرميل في شهر ديسمبر 
٢٠٠٨، فكان معدل ذلك السعر للعام ٢٠٠٨ نحو ٩١٫٦ 
دوالرا للبرميل، مقابل معدل عام ٢٠٠٧ البالغ نحو 
٦٦٫٤ دوالرا للبرميل، اي بارتفاع قاربت نسبته ٣٨٪. 
وهكذا فإن محصلة االنتاج الفعلي واالسعار املرتفعة 
انعكست ايجابيا على االيرادات النفطية، ولكن هذا 
الوضع ســــيكون معكوسا، مع بداية السنة املالية 

القادمة، ان استمرت اسعار النفط على حالها.

معدل النمو االسمي للناتج المحلي في الكويت نحو ٤٣٫٢٪

يقام في مركز القاهرة الدولي للمؤتمرات خالل الفترة من ١٣ إلى ١٥ الجاري

برعاية رئيس الوزراء خالل ٢٨ و٢٩ الجاري

«توب العقارية» تشارك في الملتقى العقاري بالقاهرة
وتعرض عددًا من مشاريعها باإلمارات وبريطانيا

«المحاسبين والمراجعين» تنظم المؤتمر الدولي
 للمعلومات المحاسبية وإدارة التنمية في دول التعاون

أعلنـــت مجموعـــة تـــوب 
للتسويق العقاري عن مشاركتها 
العربي  العقـــاري  امللتقى  في 
الثاني بجمهورية مصر العربية 
واملزمعة إقامته في مركز القاهرة 
الدولي للمؤمترات خالل الفترة 
من ١٣ الى ١٥ يناير اجلاري، حيث 
ستشارك املجموعة بباقة مميزة 
الرائدة  العقارية  من املشاريع 

في اإلمارات وبريطانيا.
وبهذه املناسبة قال العضو 
املنتدب للمجموعة وليد القدومي 
أن  أن املجموعة حرصت على 
تكون مشاركتها في هذا امللتقى 
واملعرض مميزة وفعالة حيث 
تهدف مـــن خالل مشـــاركتها 
إلى اســـتقطاب شـــريحة من 
املستثمرين املصريني للتملك 
واالســـتثمار فـــي املشـــاريع 
املعروضة، وملا يشكله املعرض 
أيضا من أهمية في فتح قنوات 
استثمارية جديدة واستقطاب 

عمالء ومستثمرين جدد.
وأضاف القدومي أن املجموعة 
قد ملست خالل الفترة املاضية 
توجهـــا من قبل شـــريحة من 
املستثمرين املصريني باالستثمار 
والتملك في مشـــاريع عقارية 
ســـواء كانت في بريطانيا أو 
في االمارات، وهو ما شـــجعنا 
على املشـــاركة في هذا امللتقى 
لاللتقاء باملستثمرين والتعرف 
على توجهاتهم االســـتثمارية 
املستقبلية في املنطقة في ظل 

تنظــــم جمعية احملاســــبني 
واملراجعني الكويتية بالتنسيق 
الكويت  مــــع جامعة  والتعاون 
العــــام  االحتــــاد  ومبشــــاركة 
للمحاســــبني واملراجعني العرب 
املؤمتر الدولي حول «املعلومات 
احملاسبية وادارة التنمية في دول 
مجلس التعاون اخلليجي» يومي 
٢٨ و٢٩ اجلاري حتت رعاية سمو 
رئيس مجلس الوزراء الشــــيخ 
ناصر احملمد، وصرح االمني العام 
للمؤمتر د.رشيد القناعي بأن عقد 
مثل هذه الشريحة من امل ؤمترات 
في الكويت يعــــزز من مكانتها 
العلمية واملهنية على املستويني 
االقليمي والدولي، مشيرا الى ان 
املؤمتر املقبل ســــيعكس اهمية 
املعلومــــات كركيــــزة لصناعة 
القرار في املجاالت كافة واملجال 
االقتصادي حتديدا مع التركيز على 
اهمية املعلومات احملاسبية على 
نحو خاص وما ميكن ان تؤديه 
في ادارة التنمية وحتقيق اهدافها 
املنشودة على الصعد كافة، مشيرا 
الى ان اهمية املؤمتر تكمن ايضا 
في الدور اجلوهري الذي تلعبه 
املعلومات في مختلف الظروف، 
قائال: مثلما تعني املعلومات صانع 
القرار على اتخاذ ما هو صائب 
في مراحل الرخاء فإن أهميتها ال 
تقل في الظروف االخرى بل انها 

التي مير بها  الراهنـــة  االزمة 
مختلف القطاعـــات في العالم 
وتأثيرها على القطاع العقاري 
في املنطقة. وحول املشـــاريع 
التي ستعرضها املجموعة في 
املعرض قال القدومي: ان من أبرز 
املشاريع مشروع مدينة عوالي 
سيتي بامارة عجمان وهو عبارة 
عن مدينة سكنية متكاملة تتكون 
من ١٣٦ قطعة ارض مخصصة 
للبناء السكني والتجاري تقع 
على شـــارع االمـــارات وتبعد 
١٥ دقيقة عن مطـــار دبي، في 
حني تبلغ مساحتها اإلجمالية 
أكثر من ٣٣ مليون قدم مربعة 
وباســـتثمارات تصـــل الى ١٠ 
مليارات درهم. وستضم أبراجا 
بارتفاعات تتراوح بني ١٧ و٥٠ 
طابقا مهيأة الستيعاب أكثر من 
١٢٠ ألف شخص. وهي مدينة 

قد تتنامى خالل االزمات ويتعاظم 
دورها في املساهمة في املعاجلة 
السليمة واستشراف احللول، األمر 
الذي يعــــزز جدوى عقد املؤمتر 
في الوقت الراهن الذي تشــــغل 
العالم اجمع فيه ازمة اقتصادية 
كبرى تقتضــــي اقصى درجات 
اإلفصــــاح والشــــفافية وتوفير 
املعلومات للتعامل مع تداعياتها 
آثارها واخلروج منها  وحتجيم 
بأقل اخلسائر. واستطرد القناعي: 
من هذا املنطلق حرصت جمعية 
الكويتية  احملاسبني واملراجعني 
على عقد هذا املؤمتر متطلعة الى 
تكرار عقده بصفة دورية على نحو 
يواكب املستجدات ولتعميم الفائدة 
على الصعيدين املهني واملجتمعي، 

متلك حر، وبـــني أن املجموعة 
بصدد تســـويق مشروع برج 
املشربية الســـكني في املدينة 
باالضافـــة الى عـــدد من قطع 

االراضي في املشروع.
وعن مشـــروع «املشربية 
رزيدنس» قـــال هو عبارة عن 
برجـــني توأمـــني مخصصني 
للغايات السكنية، ويخضعان 
التملك احلـــر، ومن  لقانـــون 
الربع  املتوقع اجنازهما خالل 
األخير من ٢٠١١ ويتألف البرجان 
من ٢٥ طابقـــا للبرج، ويضم 
كل طابق ١٢ شـــقة بغرفة نوم 
واحدة و٤ شقق بغرفتي نوم، 
ليصل العدد اإلجمالي للشقق 
السكنية في البرجني إلى ٨٠٠ 
شقة سكنية. كما يضم كل برج 
٧ طوابـــق مخصصة كمواقف 
للسيارات تتسع لـ٤١٧ سيارة. 
وأشار الى ان املجموعة ستطرح 
أيضـــا املرحلة األخيـــرة من 
مجموعة نخب األراضي الزراعية 
واالستثمارية في اململكة املتحدة، 
وحتديدا في منطقة سانت البانز 
ومنطقة صري التي حتمل أبعادا 
استثمارية تؤهلها إلى أن تكون 
من املناطق املميزة في املستقبل، 
مضيفا ان االراضي استثمارية 
ومفروزة مبســـاحات تبدأ من 
٥٠٠ متر مربع وبأســـعار تبدأ 
مـــن ٩٥٠٠ جنيه اســـترليني، 
وملكية االراضي حرة وملختلف 

اجلنسيات.

واضاف ان املؤمتر يهدف الى املزيد 
من القاء الضوء على أهمية مهنة 
احملاسبة واملراجعة في الكويت 
ودول مجلس التعاون اخلليجي 
والدول العربية االخرى، واصفا 
اياه بأنـــه يعتبر حدثـــا مهنيا 
مهما يلتقي فيـــه القائمون على 
مهنة احملاســـبة واملراجعة في 
الكويـــت ودول مجلس التعاون 
لدول اخلليـــج العربية والوطن 
العربي من املتخصصني ومعدي 
التقارير املالية ومراقبي احلسابات 
واالكادمييني واجلهات احلكومية 
ذات الصلة وجميع املهتمني، وانه 
اآلراء  الفرصة لتبادل  سيتيح 
بني املشاركني حول العديد من 
املوضوعات احملاسبية وتشخيص 
املشكالت واالستفادة من جتارب 
اآلخرين في ميـــدان املهنة من 
خالل البحوث والدراسات التي 
سيتم استعراضها ومناقشتها في 
املؤمتر، باالضافة الى احملاضرات 
التـــي يحتويها  العمل  وورش 
والتي دعي لها خبراء اكادمييون 
وممارســـون متخصصون في 
شـــؤون احملاســـبة واملراجعة 
واملجاالت ذات الصلة من داخل 
الكويت، والتي تصب  وخارج 
اجماال باجتاه املساهمة في حتقيق 
التنمية االقتصادية واالجتماعية 

على كل املستويات.

وليد القدومي

د. رشيد القناعي

مؤتمراتمعارض

يقام بأرض المعارض خالل الفترة من ١٧ إلى ٢٦ نوفمبر المقبل

شركة معرض الكويت الدولي تستعد 
إلقامة أول معرض لمنتجات الجلود

تســــتعد شــــركة معرض 
الكويــــت الدولي الطالق اول 
دورة جديدة ملعرض اجللود 
وذلك علــــى ارض املعارض 
الدولية مبشرف خالل الفترة 
من ١٧ الى ٢٦ نوفمبر املقبل.

املناســــبة تقول  وبهــــذه 
مسؤولة املعرض لدى شركة 
معرض الكويت الدولي رقية 
خالد الرشدان ان ذلك املعرض 
سيكون االول من نوعه الذي 
يقــــام في الكويــــت ويتعلق 
بقطاع اجللود على اختالف 

استخداماته وصناعاته.
وتتابع الرشــــدان حديثها 
موضحــــة انــــه علــــى الرغم 
من ضخامــــة حجم املنتجات 
اجللدية وتنوع استخداماتها 
اال انه الول مرة يقام معرض 
لذلك القطاع التجاري يجمع 
حتت سقف واحد كل الشركات 
العاملة في ذلك  واملؤسسات 
القطاع بالكويت وتستعرض 
الشركات املشاركة فيه جميع 

املنتجات اجللدية.
وحتتضن الكويت العشرات 
الشــــركات  والعشــــرات من 
التي تتخصص  واملؤسسات 
في التعامل باملنتجات اجللدية 
سواء باالستيراد او البيع او 

التصنيع.
وجتــــدر االشــــارة الى ان 

الكويــــت تعتبر مــــن الدول 
املصدرة جللود االغنام حيث 
تورد سنويا ما ال يقل عن ٢ 
مليون فروة غنم وتصدرها 
الى اســــواق دول تخصصت 
في صناعة اجللود وتصدرها 
الى مختلف دول العالم حيث 
تشمل الدول املستوردة للفرو 
الكويتي كًال من تركيا ولبنان 
وايطاليــــا وعددا مــــن الدول 
اآلسيوية واالوروبية املتقدمة 

في صناعة اجللود.
واملتتبع لســــجل التاريخ 
الصناعي يتبني له ان صناعة 
ودباغة اجللود تعتبر من اقدم 
الصناعات التي عرفها االنسان 
منذ القدم والتــــي تعود الى 
قدماء املصريني الذين عرفوا 

تلك الصناعة لكثير من اوجه 
احلياة.

وقد شهدت صناعة ودباغة 
اجللــــود تطــــورا الفتا خالل 
السنوات االخيرة حيث يعمل 
العلماء واخلبراء على استخدام 
احملفزات البيولوجية ملعاجلة 
جلود احليوانــــات ودباغتها 
وذلــــك بهدف تقليل نســــبة 
التلــــوث البيئي الى النصف 
فضال عن تقليل كمية الفضالت 
الصلبة الناجتة عن عمليات 

ازالة وفصل االلياف.
ومعلوم ان صناع اجللود 
حول العالم قــــد جنحوا في 
توظيف اجللود خلدمة االنسان 
في كثير من االستخدامات مثل 
االحذيــــة واحلقائب واالثاث 
واملفروشات واملالبس واملقاعد 
واملعاطف واحملافظ واملالبس 
واالحزمة والقفازات والسيارات 
واغطية الرأس واخليام وسرج 
اخليول وغيرهــــا من لوازم 
االنسان. وكشــــفت الرشدان 
عن ترحيب واســــع من قبل 
الشــــركات العاملة في قطاع 
اجللود بالكويت للمشــــاركة 
في اول معرض سيقام ملنتجات 
اجللود ويلقي الضوء على هذه 
الصناعة احليوية التي تدخل 
في كل بيت وال يستغني عن 

استخدامها اي انسان.

رقية الرشدان

حمد املرزوق يقدم شيك الدعم إلى عبد الرزاق الشايجي 

تنطلق أنشطتها اليوم بمشاركة محلية وإقليمية ودولية وبرعاية الخرافي 

مؤتمر المؤسسات اإلسالمية يناقش أزمة االئتمان العقاري

جاسم اخلرافي 

تنطلق اليوم انشطة املؤمتر 
التاســـع للمؤسســـات  الدولي 
املالية اإلســـالمية حتت رعاية 
رئيس مجلس األمة جاسم محمد 
اخلرافـــي كأهم حدث اقتصادي 
املالية  سنوي تشهده الصناعة 
اإلسالمية والذي تنظمه شركة 
املشـــورة والراية لالستشارات 
املالية االســـالمية بالتعاون مع 
مركز الصناعة املالية اإلسالمية 
بلندن مبشاركة محلية وإقليمية 
ودولية ملناقشة أهم اإلشكاالت 
الفنية التي تواجه الصناعة املالية 

اإلسالمية في املرحلة الراهنة.
وقال رئيس اللجنة التحضيرية 
للمؤمتر عبدالعزيز اجلاراهللا ان 
عقد هذا املؤمتر يأتي بعد األحداث 
املاليـــة العامليـــة التي عصفت 
املال وما تعارف عليه  بأسواق 
بأزمة االئتمان العقاري العاملي، 
وما فرضته هذه األزمة من حتديات 

املالية اإلسالمية  على الصناعة 
ومستقبلها وضرورة إيجاد آليات 
الكبير والتطور  النجاح  حتفظ 
املبهر الذي حققته تلك الصناعة 
على صعيد احلجم املالي والتنوع 
في املنتجات والتكاثر في العدد. 
وأضاف اجلاراهللا أن ابرز ما مييز 
هذا املؤمتر هو تبنيه للمزج بني 
اجلوانب الفنية والشرعية التي 
ترتبـــط بالصناعة وما تواجهه 
من جناحات وحتديات، وفي هذه 
الســـنة، مت رصد عدد من أبرز 
التي تواجه  الفنية  اإلشكاليات 
املؤسسات املالية اإلسالمية ليتم 
تناولها بأسلوب علمي فني من 
قبل عدد من اخلبراء ومن ثم يتم 
الرؤى الشرعية املتعلقة  طرح 
بتلك اإلشـــكاليات من قبل عدد 

من العلماء األفاضل.
وأوضح أن املؤمتر يهدف في 
نسخته التاســـعة إلى توضيح 

هي: أزمة االئتمان العقاري العاملي 
وأثرها على املؤسســـات املالية 
اإلسالمية ومدى جناح األدوات 
السياسية النقدية في تقدمي حلول 
عملية ألزمة االئتمان العقاري، ثم 
اإلشكاليات الفنية في أسواق املال 
العاملية وتطبيقات أدوات إدارة 
الســـيولة في املؤسسات املالية 
اإلسالمية وضوابط التعامل مع 
السماسرة (البروكرز) العامليني 
واعتماد مؤشـــر ســـعر الفائدة 
(ليبور) كأســـاس تســـعيري، 
وأخيـــرا اإلشـــكاليات الفنيـــة 
والشـــرعية في تطبيق قانون 
الزكاة. وأردف قائال انه سيشارك 
في املؤمتر نخبة من املختصني 
الرئيسيني في مجال  والعاملني 
الصناعة املالية اإلسالمية، إضافة 
إلى زخم املشاركة في انشطته من 
داخل وخـــارج الكويت، معتبرا 
املؤمتر فرصة وتظاهرة نادرة 

الكويت لالرتقاء  تســـتضيفها 
بصناعة االســـتثمار اإلسالمي 
وتطويرهـــا واألخذ بيدها نحو 
منو متميز، مؤكدا أن ذلك ليس 
باألمر الغريب على الكويت وهي 
التي شاركت في تأسيس وظهور 
أوائـــل املصارف واملؤسســـات 
والشركات االستثمارية اإلسالمية 
سواء على أرضها.. أو في مختلف 
الدول اإلسالمية األخرى.  وتوقع 
اجلاراهللا أن يحظى املؤمتر بإقبال 
كبير من قبل الرعاة واملشاركني 
وكذلك احلضور نظرا ملا حققته 
املؤمترات السابقة من جناحات 
جعلـــت منه احلدث األبرز الذي 
تلتقـــي فيه املؤسســـات املالية 
اإلسالمية الكويتية بشكل خاص 
واخلليجية بشكل عام مع جمع 
غفير من خبراء الصناعة املالية 
اإلســـالمية وعلمائها الشرعيني 

األفاضل.

بعض من هذه اإلشكاليات الفنية 
الناشـــئة عن تواجد املؤسسات 
البيئات  املالية اإلســـالمية في 
التقليدية ومن ثم معاجلة تلك 
اإلشكاليات من وجهة نظر شرعية. 
حيث تتمحـــور محاور املؤمتر 
حول ثالث إشـــكاليات أساسية 

«الكويت والشرق األوسط» يعلن رعايته الذهبية للمؤتمر
أعلن بنك الكويت والشرق األوسط عن رعايته الذهبية 
للمؤمتر الدولي التاسع للمؤسسات املالية اإلسالمية دعما 
منه لهذا املؤمتر املهم والذي يندرج حتت عنوان «الصناعة 
املالية اإلســــالمية... اشكاالت فنية ورؤى شرعية»، وذلك 
مبشــــاركة العديد من املؤسسات املالية اإلسالمية ملناقشة 
االشــــكاالت الفنية والرؤى الشــــرعية في عمليات أسواق 
املــــال العاملية وأزمة االئتمان العقاري العاملي وأثرها على 
املؤسسات املالية اإلسالمية باإلضافة إلى االشكاالت الفنية 

والرؤى الشرعية في قانون الزكاة.
وبهذه املناسبة قال رئيس مجلس اإلدارة والعضو املنتدب 
حمد املرزوق ان بنك الكويت والشرق األوسط سباق دائما 
في دعم ورعاية مثل هذه القضايا، حيث جاءت رعاية البنك 
لهــــذا املؤمتر انطالقا من إميانه العميق بأهمية دعم العمل 
املالي اإلسالمي واملشاركة في مناقشة قضايا العمل املصرفي 

اإلسالمي مع أكبر جتمع مالي إسالمي عاملي في الكويت.
وأوضح أن البنك قد قام مؤخرا بتقدمي الدعم والرعاية 
للكثير من القضايــــا املصرفية واالجتماعية باإلضافة إلى 
األنشطة اخليرية وذلك انطالقا من إميانه العميق وحرصه 
الدائم على املساهمة في تدعيم مختلف أنشطة املجتمع وذلك 

في إطار رسالة «األوسط» الهادفة إلى خدمة املجتمع.

االحد
اقتصاد١١ يناير ٢٠٠٩  


