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امللحق االقتصادي

الخميس  12ربيع األول 1429هـ
 20مارس 2008م  -العدد 0197

أسس عام  1997ورأسماله ثالثة ماليني يورو

محطات اقتصادية

موهوب « :النيجر اإلسالمي» يعيش ظروفًا مصرفية متدنية

● متى أنشئ البنك؟ وما األهداف واالستراتيجيات التي
صاحبت إنشاءه؟

■ بنك النيجر اإلسالمي للتجارة والصناعة أسس في
ع��ام  1997وه��و ش��راك��ة ب��ني البنك اإلس��الم��ي للتنمية
ف��ي ج ��دة وب �ي��ت امل ��ال اإلس��الم��ي ف��ي ج�ن�ي��ف وح�ك��وم��ة
دولة النيجر بواقع الثلث للكل ويبلغ رأس املال املقدر
ثالثة ماليني يورو ( 17.43مليون ريال) ،وفي الحقيقة
ان املعامالت اإلسالمية هنا في البنك ال تخدم ما هو

● هل للمصرف فروع في نيامي أو في املناطق األخرى
من النيجر ،وكيف تعمل ؟

■ ل��م ي�ت��وس��ع ال�ب�ن��ك ح�ت��ى اآلن ع�ل��ى ب��اق��ي محافظات
النيجر وحتى في نطاق العاصمة العتبارات متعلقة
أي�ض��ا بالبيئة االق�ت�ص��ادي��ة ال�ت��ي نعمل فيها وك��ذل��ك
ال �ق��وى االق �ت �ص��ادي��ة ف��ي ال �ن �ي �ج��ر ،ف� ��إذا ع�ل�م�ن��ا أن كل
االستخدامات املالية اآلنية املتداولة بما فيها خطابات
الضمان والتعهدات في جميع مصارف النيجر البالغ
ع�ش��رة م�ص��ارف تبلغ  400م�ل�ي��ون دوالر م��ع مجموع
موارد تصل إلى  350مليون دوالر ،إذا علمنا ذلك فإن
عملية ف�ت��ح ف��رع ج��دي��د أو ف ��روع تصبح عملية غير
م�ج��دي��ة وال ي�س�ت�ج�ي��ب ل�ل��وض��ع االق �ت �ص��ادي ،وك��ذل��ك
هناك جانب آخ��ر وه��و غياب البنك املركزي النيجري
ن�ف�س��ه ع��ن ب �ع��ض امل �ح��اف �ظ��ات ،وه� ��ذا ي �ع��وق ب��ال�ط�ب��ع
ف�ت��ح ف ��روع أخ ��رى ألن��ك ال ت�ج��د ال��وع��اء ال ��ذي تتعامل
من خالله ،فأين تضع السيولة؟ وه��ذا ما يحدث اآلن
للمصارف التي فتحت في هذه املناطق.

● هل لدى البنك جهة شرعية يستند إليها في إصدار

● ما مدى إقبال الناس على التعامل مع البنك باعتباره
املصرف اإلسالمي الوحيد في النيجر التي يتجاوز عدد
املسلمن فيها  90في املئة من سكانها؟

■ ي��وج��د إق�ب��ال جيد ولكنه نسبي ،وح�ت��ى ال نخطئ
ف��إن السوق نفسها في النيجر ضعيفة ،إذ ال يمكننا
االعتماد على إيرادات املجتمع (ادخارها) باعتبار أن
القدرة الشرائية ضعيفة ،وبالتالي ال يمكننا انتظار
ادخار العائلة النيجرية ،إضافة إلى وجود ما يسمى
االق�ت�ص��اد امل ��وازي خ��ارج امل�ص��رف ،إذ يفضل امل��واط��ن
هنا أخذ أمواله في حقيبة بدال من إيداعها في البنك،
ف �م �ع��دل ال �ن��اس ال ��ذي ��ن ل��دي �ه��م ح �س��اب��ات م�ص��رف�ي��ة ال
يتعدى  5في املئة.

● م ��ا ن� ��وع امل� �ش ��اري ��ع ال� �ت ��ي ت �ق ��وم ��ون ب��امل �س��اه �م��ة ف��ي
تنفيذها؟

{

م��ع ك��ل ي��وم ج��دي��د ي�ت��زاي��د اه�ت�م��ام ال�ع��ال��م ب��امل�ص��ارف
اإلسالمية وصيغ التمويل اإلسالمي ،فباإلضافة إلى
ت�ب�ن��ي ب�ع��ض ال� ��دول ال �ن �ظ��ام امل��ال��ي اإلس��الم��ي ي�ت��زاي��د
اتجاه بعضها إلى أسلمة عملياتها بإدخال خدمات
مصرفية إسالمية ،وك��ذل��ك االت�ج��اه إل��ى افتتاح ف��روع
بنكية إسالمية .في افريقيا وفي اآلونة األخيرة ،أبدت
ع��دد م��ن ال��دول استعدادها لتقديم خ��دم��ات مصرفية
إسالمية لعمالئها نتيجة تزايد الطلب على مثل هذه
الخدمات ،فقد بدأت بالفعل عدد من الدول غير العربية
في القارة ومنذ وقت الدخول في هذا املجال ،فإضافة
إل��ى جنوب إفريقيا ،السنغال ،نيجيريا وكينيا تبرز
النيجر ذات األغلبية املسلمة في تبني هذا االتجاه ،إذ
يبرز اس��م بنك النيجر اإلسالمي للتجارة والصناعة
واض �ح ��ا ب ��ني امل� �ص ��ارف ال��رب��وي��ة ف ��ي ال ��دول ��ة ،مل�ع��رف��ة
أه ��داف ال�ب�ن��ك وأه ��م عملياته ق��ال امل��دي��ر ال �ع��ام للبنك
عمار م��وه��وب وه��و ج��زائ��ري الجنسية سبق أن تقلد
م �ن��اص��ب ع ��دة ف ��ي امل �ج ��ال امل �ص��رف��ي آخ ��ره ��ا ك ��ان في
مجموعة دلة البركة في الجزائر.

مطبق في البنوك اإلسالمية األخرى تماما العتبارات
عدة منها املحيط االقتصادي أو البيئة التي نحن فيها،
إذ يصعب فيها تطبيق تقنيات ال�ت�م��وي��ل اإلس��الم��ي
ال�ت��ي ع��ادة م��ا تخضع إل��ى الشفافية العالية ،ه��ذا من
جانب ،ومن جانب آخر ،فإن البنك ال يمول أي مشاريع
تتعارض مع الشريعة اإلسالمية ،فنحن إذ نعمل عند
الحد األدن��ى ،وه��ذا في ظني يجب تشجيعه ملا يلعبه
من دور في استثمار أموال املسلمني ملا هو خير لهم.

قراراته؟

■ حتى اآلن ال توجد ،ألننا كما قلت نطبق الشريعة
اإلس��الم �ي��ة ف��ي ح��ده��ا األدن� ��ى ،ك�م��ا أن ال�ب�ن��ك امل��رك��زي
نفسه على عكس ما هو موجود في البلدان العربية،
ونحن نحاول اآلن أن تكون لنا مثل هذه الجهة.
كون النيجر إحدى الدول املوقعة على نظام (س .ف.أ) الذي
نظم عالقات تجارية واقتصادية بني دول غرب افريقيا
وهو نظام غير إسالمي هل يؤثر في عملكم في البنك؟
نحن مضطرون للعمل وف��ق التنظيمات ال�ت��ي تحكم
وت �ن �ظ��م ال �ع �م��ل امل �ص��رف��ي ،ال� ��ذي ه ��و ب�ط�ب�ي�ع��ة ال �ح��ال
مؤسس من طرف السلطات املصرفية لغرب افريقيا،
ونحن ملزمون بالعمل في هذا اإلطار.

عمار موهوب

■ نركز على ما يسمى التنمية املحلية ،فنقوم بتمويل
بعض امل�ق��اول��ني ال��ذي��ن ي�ق��وم��ون ببناء م��راك��ز صحية
وم ��دارس وح�ف��ر اآلب ��ار ،وذل��ك م��ن أج��ل تنمية امل��راف��ق
العمومية باعتبارها جزءًا مهما من التنمية الشاملة،
وكذلك نقوم بتمويل العمليات التجارية ،خاصة فيما
يخص استيراد املوارد االستهالكية واألساسية.

استنساخ الجياد الفائزة من بني ابتكارات أكبر معرض للفروسية في املنطقة

الشركات العاملية تشارك في معرض دبي الدولي للخيل
م��ن املنتظر وص��ول ع��دد م��ن ك�ب��رى ال�ش��رك��ات العاملة
في مجال خدمات ومعدات رياضة الفروسية إلى دبي
هذا الشهر للمشاركة في معرض دبي الدولي للخيل،
وذل� ��ك م��ع ت�ن��ام��ي ال �ت��وق �ع��ات ب��اح �ت �م��االت ن�م��و س��وق
الفروسية في العالم العربي .فللعالم العربي تاريخ
حافل في مجال استيالد وتربية الخيل الفائزة ،كما
أن وض��ع ال �س��وق ال�ع��رب�ي��ة ل�ل�ف��روس�ي��ة ،ك�س��وق دول�ي��ة،
يتزايد أهمية في ظل وجود مشاريع التطوير العقاري

الكبيرة مثل مشروع مضمار امليدان ،وتزايد االهتمام
العاملي بسباق كأس دبي العاملي.
وك �ن �ت �ي �ج��ة ل ��ذل ��ك ،ي�ت�ط�ل��ع ع� ��دد م ��ن أف �ض��ل ال �ش��رك��ات
املختصة بتوريد مستلزمات ري��اض��ة الفروسية ،من
أوروبا والواليات املتحدة ،لتعزيز تواجدها في أسواق
الشرق األوس��ط ،من خالل مشاركتها في معرض دبي
الدولي للخيل.
وقال عضو اللجنة العليا املنظمة ملعرض دبي الدولي

الصورة التقنية املتطورة تدعم تطور صناعة الفروسية في الشرق األوسط

للخيل وبطولة دبي الدولية للجواد العربي عبدالله
قاسم« :حققت الكثير من الشركات األوروبية املشاركة
في معرض دبي الدولي للخيل  2008مواقع متقدمة في
موطنها ،وتتطلع هذه الشركات إليجاد حضور مماثل
لها في الشرق األوسط وأسواق الدول املجاورة».
وأضاف« :ويعني ذلك احتماالت قوية لظهور منافسة
بني الشركات العاملية ،إضافة إلى إتاحة الفرصة أمام
زوار امل �ع��رض مل �ش��اه��دة أوس� ��ع ت�ش�ك�ي�ل��ة م��ن امل �ع��دات
امل�ت�ق��دم��ة» .وينتظر أن ي�ك��ون الجناح ال��ذي ستعرض
فيه أكثر االبتكارات في مجال الفروسية هو الجناح
ال�ف��رن�س��ي ،ح�ي��ث س�ي�ق��دم خ �ب��راء ف��ي ع�ل��م ال ��وراث ��ة من
ش ��رك ��ة  CRYOZOOTECHامل � � ��واد ال� �ت ��ي ت �م �ك��ن م��ن
استخدام تقنيات االستنساخ الستيالد خيل السباق
ال �ف��ائ��زة .وت�ع�ت�ب��ر ه��ذه ال�ش��رك��ة أول ش��رك��ة ف��ي العالم
تستكمل بنجاح استنساخ الخيل الفائزة.
وم � � ��ن ب � ��ني ال � �ع� ��ارض� ��ني ال� ��دول � �ي� ��ني اآلخ� � ��ري� � ��ن ال ��ذي ��ن
س �ي �ع��رض��ون ت�ق�ن�ي��ات م�ت�ق��دم��ة ش��رك��ة Horse Weigh
من اململكة املتحدة ،والتي ستطلق مبدأ جديدًا لوزن
الخيل أث�ن��اء الحركة ف��ي دورة ه��ذا ال�ع��ام م��ن معرض
دبي الدولي للخيل ،فيما ستعرض شركة ECB Equine
املحدودة تجهيزات متكاملة لعالج الخيل باملاء.
وستنضم لتلك الشركات شركة Kraft Horse Walkers
م� ��ن أمل ��ان� �ي ��ا ،وال � �ت� ��ي ت� �ع ��رف ع �ل ��ى وج � ��ه ال �خ �ص��وص
بإنتاجها ألجهزة املشي البيضاوية للخيل ،وستقدم
ال �ش��رك��ة ع��رض��ًا ح�ي��ًا ل �ه��ذه األج �ه��زة ف��ي ج�ن��اح�ه��ا في
املعرض.
ومن العارضني الجدد في دورة  2008من معرض دبي
الدولي للخيل شركة لودون املحدودة  .Loddon Ltdمن
اململكة املتحدة ،التي تتمتع بخبرة تزيد على  40عامًا
في صناعة الفروسية ،والتي تعمل مع أشهر األسماء
في هذا امليدان ،مثل ميدان ند الشبا للسباق ،ونادي
سنغافورة  ،Singapore Turf Clubواالت�ح��اد الياباني
للسباق ،وفي خدمة صاحبة الجاللة امللكة إليزابيث
الثانية ،ملكة اململكة املتحدة.
وق � ��ال م ��دي ��ر م �ب �ي �ع��ات ال �ت �ص��دي��ر ف ��ي ش ��رك ��ة ل� ��ودون
امل �ح��دودة  .Loddon Ltdدي��ري��ك دي�ف�ي��ز« :،إن �ن��ا نعتبر
م �ع ��رض دب� ��ي ال ��دول ��ي ل �ل �خ �ي��ل ك �م �ح �ط��ة أول � ��ى م�ه�م��ة

للدخول إلى دول مجلس التعاون الخليجية األخرى.
إذ يشكل املعرض منصة مهمة للترويج السطبالتنا
ال�ج��دي��دة ف��ي ق�ط��ر .ونتطلع إل��ى توسيع أعمالنا في
الشرق االوس��ط ،وننظر إل��ى املعرض كنقطة أساسية
النطالقنا ف��ي املنطقة» .وم��ن الشركات األخ��رى التي
تشارك ألول مرة في املعرض شركة ريسوود املحدودوة
 Racewood Ltdمن اململكة املتحدة .وستعرض الشركة
جهاز محاكاة تفاعلي ،يقلد ظروف السباق الواقعية
ال�ت��ي تسجل ف��ي معظم ميادين السباق الرئيسة في
ال�ع��ال��م .ويعتبر ج�ه��از امل�ح��اك��اة أول ج�ه��از م��ن نوعه
في العالم يأخذ باالعتبار الناحية النفسية للسباق،
ً
ويوفر تحليال السلوب الجوكي بالكمبيوتر ،ويعطي
ب�ع��ض االق �ت��راح��ات ف�ي�م��ا يتعلق ب��اس�ت�خ��دام ال�س��وط
والتوازن.
ً
واس �ت �ك �م��اال ل� �ع ��روض م �ن �ت �ج��ات ال �ف��روس �ي��ة ،س�ت�ق��ام
سلسلة م��ن ال �ن��دوات املتخصصة ب��ال�ط��ب ال�ب�ي�ط��ري،
وت�ق��دم��ات ل�ل�ع��ارض��ني .وستستضيف ت�ل��ك الجلسات
متحدثني محليني ودول�ي��ني للتحدث إل��ى املختصني
ف��ي ه ��ذا ال �ق �ط��اع وامل�ه�ت�م��ني م��ن األط �ب ��اء ال�ب�ي�ط��ري��ني،
وأصحاب الخيل ،ومربي الخيل ،وسياس الخيل .كما
سيتحدث في هذه الندوات متحدثني من مستشفيات
ومختبرات دولة اإلم��ارات العربية املتحدة ،وسيشمل
ذل��ك مختلف ج��وان��ب العناية بالظلف ،والتعافي من
اإلص��اب��ات ،وال �ع��الج بالتدليك ،وال�ت�غ��ذي��ة ،والقضايا
املتعلقة بالتنفس ،والتكاثر واألمراض الجلدية.
وانتهى عبدالله قاسم إل��ى ال�ق��ول« :تستفيد األعمال
امل��رت�ب�ط��ة ب��ال�خ�ي��ل ،س ��واء ك��ان��ت ل�ل�س�ب��اق أم ل�ل��رك��وب،
بشكل متزايد من التقنية املتقدمة إلى جانب األساليب
التقليدية .ونعتقد بأن أنشطة العارضني في دورة هذا
العام من املعرض متوازنة ،وهي أفضل مجموعة من
التخصصات تضمها أي دورة من دورات معرض دبي
الدولي للخيل».
ويقام معرض دب��ي ال��دول��ي للخيل تحت رعاية نائب
حاكم دبي وزير مالية دولة اإلم��ارات العربية املتحدة
الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم ،خالل الفترة من 20
–  22م��ارس  2008ف��ي مركز دب��ي ال��دول��ي للمؤتمرات
واملعارض.

{

دراسات تحذر من املخاطر املحيطة بالحياة البحرية
يؤكد عدد كبير من الدراسات العلمية حقيقة تدهور الحياة البحرية في
عالم اليوم ،وتراجع األنظمة البيئية وانقراض أنواع رئيسة من األسماك.
وخ��الل الشهر امل��اض��ي نشر ع��دد م��ن ه��ذه ال��دراس��ات .إال ان ال�ش��يء ال��ذي
نفتقده هو الجهود املتواصلة من كل بلدان العالم واملؤسسات الدولية
لوقف هذه التراجعات الخطيرة في املحيطات.
وفي الشهر املاضي أيضا توصل فريق من الباحثني من أميركا وبريطانيا
وكندا الى ان التلوث بسبب أنشطة املجتمع الحديث قد لحق بكل شبر من
مياه العالم وان نسبة هذا التلوث واألض��رار الناجمة عن الصيد الجائر
لألسماك وغيرها من أنشطة قد وصلت الى  41في املئة من مياه البحار.
وبينت دراسة أضيق بجامعة أوريغون ان منطقة كاملة بعيدة من ساحل
أوري�غ��ون ق��د توسعت نحو جنوب كاليفورنيا وش�م��ال واشنطن مدمرة
الحياة البحرية في إح��دى أكبر مناطق صيد السمك في العالم .ويعتقد
ان السبب في ذل��ك هو التسخني في مناخ األرض ال��ذي عمل على تغيير
التفاعل ب��ني ال�ت�ي��ارات ال�ه��وائ�ي��ة األرض �ي��ة وال�ب�ح��ري��ة بشكل منع وص��ول
االوك�س�ج��ني ل��الس�م��اك .وال��دراس��ة الثالثة ه��ي ع�ب��ارة ع��ن تقرير تشريعي
م��ن ل�ج�ن��ة امل� �ب ��ادرة ال �خ��اص��ة ب��امل�ح�ي�ط��ات امل �ش �ت��رك��ة ،وه ��ي ل�ج�ن��ة شكلت
ب�ه��دف ح��ث الكونغرس والحكومة األميركية لتطوير برامجها الرامية
الى حماية البحار األميركية ومن أجل القيام ب��دور أق��وى في هذا املجال
عبر العالم .ولكن صناع السياسة في أميركا ال يتحركون ملعالجة هذه
األم��ور بالشكل املطلوب ،س��واء فيما يخص البحث العلمي أو التمويل
أو في مجال إدارة الثرورة السمكية .وصحيح ان على الواليات املتحدة
ان تتحرك بشكل أفضل في ه��ذا االتجاه لكن هناك دورًا ل��دول العالم في
هذه القضية ايضًا .وقد يقول قائل ان الواليات املتحدة لديها وضع أكثر
م��ن غيرها م��ن ال��دول امل�ع��روف��ة بثرواتها السمكية فيما يتعلق بالحياة
البحرية ،كاليابان ودول االتحاد األوروب��ي الساحلية .ولكن هذه مشكلة
تخص ال�ع��ال��م ب��أس��ره وحلها أي�ض��ًا يجب ان ي�ك��ون دول �ي��ًا .ويمكن لألمم
املتحدة ان تلعب دورًا أكبر في هذا الجانب .لقد نجحت املنظمة الدولية في
جهود حظر استخدام شباك الصيد الكبيرة جدا عن طريق تنظيم حمالت
ملالحقة الصيادين الذين يستخدمون هذه الشبكات الواسعة للحصول
على كميات أكبر من األس�م��اك ،إال انها لم تسع بالشكل املطلوب إلقناع
اليابان ودول االت�ح��اد األوروب ��ي بوقف عمليات الصيد الجائر ألس��راب

{

ترجمة ظافر قطمة

الحيتان في املحيطات التي أنخفضت أع��داده��ا بمقدار العشر .وبإمكان
منظمة التجارة العاملية أيضًا تحديد مبالغ املساعدات الحكومية الهائلة
التي تمكن أكثرية أساطيل الصيد الصناعية في العالم من التجوال الدائم
عبر البحار.
في العام املاضي أنشأ الرئيس جورج بوش واح��دة من أضخم املحميات
البحرية ف��ي ال�ع��ال��م  -وت�ق��در مساحتها بنحو  138أل��ف ميل م��رب��ع تضم
مرتفعات صخرية ومناطق ضحلة املياه لم تتأثر كثيرًا بالتلوث قريبًا
من هاواي .واملطلوب منه تكرار هذه التجربة في مناطق بحرية أخرى في

الخطر والتلوث لحقا بكل شبر من مياه العالم جراء الصيد الجائر

أميركا ،ثم إقناع قادة دول العالم بالقيام بمثل هذه الخطوة.
كذلك يتوجب على بوش مواصلة الضغط على الكونغرس بهدف الحصول
على موافقته في نهاية املطاف على إج��ازة قانون البحار .ومن دون هذه
املوافقة لن تتمكن الواليات املتحدة من اسماع العالم صوتها عندما سيتم
اتخاذ ال�ق��رارات املتعلقة بحقوق التجول واالكتشاف والصيد للسفن في
أع�م��اق امل�ح�ي�ط��ات .وال �ص��وت األم�ي��رك��ي ه��و م��وق��ف ض ��روري ج��دا ،كما ان
العالم كله في حاجة إليه.

بقلم أسامة مقلد

تطوير املنتجات املالية اإلسالمية
يحتاج إلى رؤية اقتصادية
يكثر الحديث ف��ي الصناعة املالية اإلسالمية ال�ي��وم عن
ت �ط��وي��ر امل �ن �ت �ج��ات ،وذل� ��ك إم ��ا ب�س�ب��ب ال �خ��الف ال�ش��دي��د
ب��ن ال�ف�ق�ه��اء ح��ول امل�ن�ت�ج��ات ال�ح��ال�ي��ة وامل�ط��ال�ب��ة بتوحيد
الفتاوى وتنسيق الجهود بن الجهات الداعمة واملعنية
في الصناعة ،وإما بسبب نقص الكفاءة الفنية للمنتجات
امل��ال�ي��ة اإلس��الم�ي��ة ف��ي ال��واق��ع العملي م�ق��ارن��ة باملنتجات
التقليدية ،والحاجة إل��ى التطوير تصدى لها الباحثون
في التمويل اإلسالمي إما باإلسراع في متابعة املنتجات
التقليدية ومحاكاتها وإما باإلسراع في البحث عن الحيل
واملخارج الشرعية في التراث الفقهي ،وكلتا الطريقتن
مآلهما واح��د ،ث��م تدخل املنتجات املالية اإلسالمية في
ح�ل�ق��ة م �ف��رغ��ة م��ن ال �ج��دل ال�ف�ق�ه��ي وال �ف �ن��ي ون �ع��ود إل��ى
املشكلة نفسها ،وي��راف��ق ذل��ك دع��م إع��الم��ي وتسويقي
هائل يبرر هذا التوجه ويعطي انطباعًا في السوق املالية
واملصرفية بأنها الطريقة الصحيحة لتطوير املنتجات
امل��ال�ي��ة اإلس��الم�ي��ة ،لكن املتتبع ل�ت��اري��خ تطوير املنتجات
امل��ال �ي��ة ف��ي م��رح �ل��ة ت �ف��اق��م م�ش�ك��الت�ه��ا ي �ج��د أن امل��ال�ي��ن
يلجأون إل��ى االقتصادين لتفسير ه��ذا الفشل واقتراح
الحلول املناسبة ،وهم معذورون  -أقصد التقليدين  -في
ذلك كون الرؤية االقتصادية تأتي في نهاية الطريق ال في
بدايته ،حيث ينظر إليها على أنها نوع من الترف الفكري
النظري غير الواقعي .ومع األسف أن الكثير من مطوري
املنتجات املالية اإلسالمية يحملون هذه الرؤية والتوجه،
م��ع أن التجربة التاريخية وامل�ع�ط�ي��ات ال��واق�ع�ي��ة مخالفة
لهذا التوجه ،ولعل أزم��ة الصكوك والتورق األخيرة خير
دليل على ه��ذا ،لذلك يجب على مطوري املنتجات املالية
اإلسالمية تكوين ال��رؤي��ة االقتصادية اإلسالمية ابتداء
ق�ب��ل ال �ت��ورط ف��ي منتجات م��ال�ي��ة ال تستطيع املؤسسة
التراجع عنها كونها أضفت الشرعية عليها وال تستطيع
تطويرها والتوسع في تطبيقها ،ألن أثرها االقتصادي
السلبي انكشف ،وه��ي حالة مع األس��ف تعانيها بعض
امل��ؤس�س��ات املالية اإلس��الم�ي��ة ال�ي��وم ،وذل��ك بسبب غياب
الرؤية االقتصادية ،لذلك من املناسب أن نقترح تضمن
األثر االقتصادي عند تطوير املنتجات املالية اإلسالمية
والتدليل عليه من الناحية اإلسالمية ،ألن هذا اإلفصاح
يجنبنا الكثير من األخطاء في عملية التطوير ويعطينا
مسارًا ثابتًا واضحًا تتميز به املنتجات املالية اإلسالمية
ً
عن غيرها وتعطيها مصداقية وقبوال أكثر.

الخليج ّ
يودع عصر العمالة
الرخيصة ويستعد ألزمة
في قطاع البناء
رأى ع ��دد م��ن ال �خ �ب��راء أن ق �ط��اع��ات اق �ت �ص��ادي��ة ع ��دة ف��ي الخليج
ال�ع��رب��ي ،وخ��اص��ة ق�ط��اع ال�ب�ن��اء وامل �ق��اوالت ال�ق��وي ال�ت��أث�ي��ر ،تتجه
نحو أزم��ة حقيقية ،مع ن��درة اليد العاملة في تلك الحقول بسبب
ت��راج��ع قيمة ال ��دوالر وازدي ��اد التضخم وقلة األج��ور ف��ي املنطقة،
مقابل تحسن ظ��روف العمل في ال��دول املرسلة للعمالة ،وخاصة
الصني والهند.
ول �ف��ت ال �خ �ب��راء إل ��ى أن ال�ع�م��ال ب��ات��وا ي�م�ت�ل�ك��ون خ �ي��ار ال �ب �ق��اء في
بلدانهم األصلية وال�ح�ص��ول على أج��ور أف�ض��ل ،م��ا سيرتب على
امل�ق��اول��ني الخليجيني تحسني ح��زم��ة ال�ت�ق��دي�م��ات وال �ح��واف��ز لهم،
في ُوق��ت ح��ذرت فيه كبرى شركات التطوير العقاري في الخليج
م��ن ن ��ذر أزم ��ة م�ق�ب�ل��ة .وت�ع�ي��ش دول ال�خ�ل�ي��ج ف��ي ال �ف �ت��رة ال�ح��ال�ي��ة
طفرة اقتصادية هائلة ،مدعومة بأسعار النفط املرتفعة والنمو
االق �ت �ص��ادي ال�ك�ب�ي��ر ،م�م��ا ي�ج��ذب إل�ي�ه��ا ال�ع��دي��د م��ن ال�ب��اح�ث��ني عن
فرص العمل من مختلف أنحاء العالم ويرفع الطلب على تطوير
مساكن ومكاتب وبنية تحتية.
ف��ال �ك��وي��ت ع �ل��ى س�ب�ي��ل امل �ث ��ال ت�ع�ت�ب��ر ح��ال �ي��ًا ن�ق�ط��ة ج ��ذب م�م�ي��زة
للعمالة وف��رص االستثمار ،بسبب الضرائب املنخفضة ودخ��ول
السوق الخليجية املشتركة حيز التنفيذ .وقد سبق لشركة «نفط
الكويت» أن خصصت قطعة كبيرة من األرض لبناء  16ألف منزل
بتكلفة منخفضة ،إلى جانب إنشاء شبكة للسكك الحديدية ونظام
للمواصالت تحت األرض لتعزيز بنية البالد التحتية .لكن الكويت،
ك�س��واه��ا م��ن دول ال�خ�ل�ي��ج ،ب ��دأت ت��واج��ه مشكلة ال�ع�ث��ور ع�ل��ى يد
عاملة رخيصة لتنفيذ هذه املشاريع العمالقة ،مع ارتفاع تكاليف
املعيشة .وفي هذا اإلطار ،يقول أزد حسني ،نائب رئيس التعاقدات
وك�ب�ي��ر م��راق�ب��ي «غ�ل��ف ك��ون�س�ل��ت» مل��وق��ع « »Arabian Businessإن
ال�ك��وي��ت «ك ��ان م��ن امل�ف�ت��رض أن ت�ك��ون ج�ن��ة اس�ت�ث�م��اري��ة م��ع ف��رص
ذهبية ال تقاوم »،لكن االرتفاع الكبير في أسعار املساكن أخيرًا زاد
من مخاوف الحكومة حيال ارتفاع التضخم في األشهر املقبلة.
وفي السياق عينه ،قال فريدي الما ،املدير التنفيذي لشركة «نوفا»
للبناء وال�ت�ع�ه��دات اإللكتروميكانيكية في العاصمة اإلم��ارات�ي��ة،
أبوظبي ،للموقع عينه« :لقد ارتفعت التكاليف بسبب ازدياد بدالت
ً
اإليجار وتضخم كلف التشغيل» .وتابع قائال« :لقد ارتفعت بدالت
اإلي�ج��ار بشكل ه��ائ��ل بسبب النقص ال�ح��اد ف��ي الشقق وامل�ك��ات��ب،
وقد رفع هذا األمر تكلفة عملياتنا اليومية ،وفي أبوظبي تحديدًا،
هناك نقص كبير في الوحدات املعروضة ،ويبقى الوضع في دبي
أفضل ،إذ يمكنك إيجاد موقع مناسب إذا ما كان بوسعك ّ
تحمل
تكلفته ،وهذا يدفع األسعار صعودًا».
وربما يكون الوصف الذي قدمه عبداملجيد الغصاب في صحيفة
«غلف نيوز» البحرينية األدق تعبيرًا ،وذل��ك من خالل مقال كتبه
األسبوع تحت عنوان «األي��ام الذهبية للعمالة الرخيصة من
هذا ّ
آسيا ولت» .ويقول الغصاب إن النمو املتسارع للدول التي شكلت
تاريخيًا م�ص��درًا للعمالة ال��رخ�ي�ص��ة ،مثل ال�ص��ني وال�ه�ن��د يشكل
سببًا رئيسًا لنقص العمال في مشاريع الخليج اإلنشائية.
وي��وض��ح رأي��ه ب��ال�ق��ول« :م��ع ال�ط�ف��رة الحاصلة ف��ي آس�ي��ا ،وبشكل
خاص في الهند ،فإن أجور تلك العمالة ارتفعت بشكل ملحوظ في
دولها األصلية ما قلص جاذبية الخليج بالنسبة إليها.
ويبدو أن مواقف الغصاب وج��دت صداها ل��دى شركات التطوير
ال �ع �ق��اري ال �ك �ب��رى ،وف ��ي ه ��ذا اإلط � ��ار ،ق ��ال ك��ري��س أودان� � ��ل ،امل��دي��ر
التنفيذي ل�«نخيل» التي تعتبر إحدى أكبر شركات املقاوالت في
دب��ي ملوقع « »Arabian Businessإن« :هناك الكثير من األشخاص
ولكن دون ما يكفي من التكنولوجيا ،وع��ادة ما ينتفع املقاولون
بالعمال إلى أبعد حد بسبب رخص التكلفة ،لكن هذا لن يستمر،
ومع النقص الحالي بالعمال فسنواجه مشكلة كبيرة في دبي».
ويعود جزء من األزمة الحالية في الخليج إلى تراجع الدوالر ،وذلك
مقابل ارتفاع الروبية الهندية ،وهو ما يضغط على رواتب العمال
الهنود ويحول دون قدوم املزيد منهم إلى املنطقة.
ّ
يحسن أرباب العمل
ويتوقع الخبراء استمرار هذا الوضع إلى أن
حزمة العروض املقدمة للعمال.

