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جانب من املشاركني في الدورة

شريفة الرومي

أحمد اخلان

المصرف العالمي يطلق »ضيافة القابضة«
التجهيزات واملوقع املتميز، مشيرا 
إلى أنه ستتوافر أمام قطاع األعمال 
املتنامي في البحرين واملنطقة أرقى 
خدمات املكاتب اجلاهزة وأكثرها 
تطورا واعتمادي����ة، على أن يتم 
توسيع نطاق خدمات الشركة خارج 
اململكة، وتدشني مواقع مختارة في 

منطقة الشرق األقصى. 
ويوفر قطاع األغذية واملشروبات 
في البحرين فرصا استثمارية مهمة 
القطاعات املتخصصة.  لعدد من 
وس����تقوم ضيافة القابضة بترك 
بصمتها قريبا على هذه الصناعة، 
عبر اإلعالن الوشيك عن إطالق اثنني 
من املطاعم التابعة لشركات اقليمية 

وعاملية في مملكة البحرين. 
ويش����رف على شركة ضيافة 
القابضة فريق إداري مؤهل، وكفء، 
وملم بتحديات ه����ذه الصناعة، 
وسيتولى حتقيق أهدافها املتمثلة 
بضمان موقع ريادي عاملي السمات 
في املنطق����ة على صعيد خدمات 

الضيافة واألعمال. 
إن م����ا مييز ش����ركة ضيافة 
القابض����ة، قدرته����ا على حتديد 
الفرص االس����تثمارية اإليجابية 
واملجدية اقتصاديا، وحتويلها إلى 
واقع ملموس من خالل شراكات 
اقتصادي����ة فاعلة، حيث حترص 
ش����ركة ضياف����ة القابض����ة على 
املس����اهمة اإليجابية في حتقيق 
رؤية مملكة البحرين لعام 2030، 
التي يعد قطاع السياحة واخلدمات 
من أهم ركائزها، حيث يساعد في 
توفير ف����رص عمل مالئمة ألبناء 

الوطن.

للعمالء الختيارهم وانضمامهم 
إلى ش���بكة »ڤيڤا« لالتصاالت 
من جهة، ولتسليط الضوء من 
جهة أخرى على خدمات »ڤيڤا« 

احلصرية.
وختم���ت الناه���ض »ڤيڤا«: 
تعد عمالءها مبزيد من املفاجآت 
وتقدمي األفضل بإلهام منهم خالل 
العام املقبل، وسنستمر في بذل 
املزيد من اجله���ود لتحقيق ما 

نصبو إليه.

وذكر ان قطاع شركات اخلدمات 
تقدم الى املرتبة األولى للتداول 
من حيث قيمة األسهم املتداولة 
بتداول 486.7 مليون سهم بنسبة 
28.4% موزعة على 9.924 صفقة 
بنسبة 35.5% بلغت قيمتها 91.6 
مليون دينار بنسبة 39.3% من 

إجمالي قيمة األسهم املتداولة.
الش���ركات  وتراج���ع قطاع 
االستثمارية الى املرتبة الثانية 
للتداول من حيث قيمة األسهم 
املتداولة بتداول 634.5 مليون 
سهم بنسبة 37.1% موزعة على 
8.639 صفقة بنسبة 30.9% بلغت 
قيمتها 59.1 مليون دينار بنسبة 
25.3% من إجمالي قيمة األسهم 

املتداولة.
الش���ركات  واس���تقر قطاع 
الثالثة  املرتب���ة  العقاري���ة في 
للتداول من حيث قيمة األسهم 
املتداولة بت���داول 448.1 مليون 
سهم بنسبة 26.2% موزعة على 
5.046 صفقة بنسبة 18.1% بلغت 
قيمتها 35.2 مليون دينار بنسبة 
15.1% من إجمالي قيمة األس���هم 

املتداولة.

خالل إستراتيجيات تعزز الدخل 
والعائدات، إضافة إلى االستثمار 
في قطاعات اقتصادية متخصصة 
تضمن أفضل النتائج. كما نصبو 
إلى لعب دور مؤثر في استقطاب 
األسماء العاملية، واحلصول على 
عقود االمتي����از لكبرى العالمات 
التجارية، وتطوير وإنشاء عالمات 
جتارية خاصة بنا ضمن قطاعات 
محددة. وقد بدأنا بالفعل في وضع 
خطط دقيقة مع أكبر مستشاري 
عقود االمتياز تساهم في تعزيز 

األعمال«. 
ويع����د االتف����اق مع ش����ركة 
ف����ي توفير  عاملي����ة متخصصة 
املكاتب اجلاهزة، أول نش����اطات 
الش����ركة ضمن محفظة اخلدمات 

املتنوعة.
ولفت اخلان إلى أنه استدعى 
االرتفاع احلالي ألسعار العقارات، 
والبحث عن بدائل أقل كلفة، ومالئمة 
ملزاولة النشاط االقتصادي من حيث 

رصيده. 
وق���د تول���ت إذاع���ة مارينا 
FM النقل املباش���ر للمسابقات 
الثالثة  الفروع  واألنش���طة من 
مضيفة نكهة مميزة من الترفيه 

للمشاركني واملستمعني. 
وع���ن حملة »ش���كرا« قالت 
مديرة العالقات العامة واالتصال 
هند الناهض إنها أسلوب حيوي 
جديد بني املوظف والعميل، الغاية 
األساسية منها تقدمي هدية شكر 

قضية، وذلك يساعد على إشاعة 
الشفافية واالستقرار واحلد من 

الشائعات.
هذا وقد شهد السوق عمليات 
جني أرباح خالل األسبوع قبل 
موجة قصيرة من املضاربة ارتفع 
على اثرها السوق أول األسبوع، 
فيما برز بشكل واضح عمليات 
تغيير مراكز وتوجه من س���لع 
في قط���اع اخلدمات الى س���لع 
في قطاع البنوك، وذلك لظهور 
بعض التسريبات حول حتقيق 
بعضها أرباحا مجزية اثر عمليات 
تخارج وكذلك بروز توجهات نحو 
توزيع أرباح نقدية خالل السنة 
املالية احلالية وإن كان ذلك غير 
دقيق حيث متر هذه املسألة بعدة 
قنوات آخرها موافقة بنك الكويت 
املركزي عليها، هذا ومن املتوقع 
ان تشتد عمليات إقفاالت الثواني 
األخيرة خالل األسبوع املقبل حتى 
ولو كانت قيم التداول متواضعة 
وذلك في مس���عى الى ترميم ما 
ميكن ترميمه في اسعار األصول 
التي سيتم اعتمادها عند اجناز 

البيانات املالية السنوية.

أعلن املصرف العاملي عن إطالق 
شركة ضيافة القابضة.

املناس����بة قال رئيس  وبهذه 
مجلس إدارة شركة ضيافة القابضة 
أحمد اخلان إن����ه على الرغم من 
الركود االقتص����ادي الذي خلفته 
أزمة املال العاملية، والتحديات التي 
تواجه الشركات حديثة العهد، فقد 
تولدت فرص اس����تثمارية جيدة 
بالنسبة للشركات التي تتمكن من 
االستفادة من ظروف اقتصادية 
معينة، واستغاللها لصالح إطالق 
خدماتها في ع����دد من القطاعات 

الرئيسية.
وأضاف اخلان أن الشركة أنشئت 
وفي جعبتها هدف إستراتيجي يتيح 
االستفادة من الفرص االستثمارية 
املتاحة والطلب املتوقع مستقبال 
على خدمات القطاعات الرئيسية 
كاألغذي����ة، والبي����ع بالتجزئة، 
والضيافة. وتتطلع ضيافة القابضة 
إلى تطوير محفظة ش����املة من 
اخلدم����ات التجارية الرئيس����ية، 
واحلصول على عقود االمتياز لعدد 
التجارية في  العالمات  من أشهر 

املنطقة والعالم. 
وبني أن رؤية الشركة تتمثل 
ف����ي تب����وؤ موقع ري����ادي يقدم 
أفضل خدمات الضيافة واألعمال، 
مع االلتزام الكامل بأعلى معايير 
القيمة واجلودة للخدمات املقدمة، 
والتوظي����ف الس����ليم للخبرات، 
باإلضاف����ة إل����ى انته����اج أفضل 

املمارسات العاملية. 
واس����تطرد اخل����ان قائ����ال: 
»نتطلع إل����ى حتقيق أهدافنا من 

مبناس���بة مرور ع���ام على 
انطالقتها ف���ي الكويت، نظمت 
»ڤيڤا« مؤخرا حملة مميزة حتت 
عنوان »ش���كرا« وفاء وتقديرا 
لعمالئها، شملت مسابقة فريدة 
من نوعها بني العمالء وموظفي 
»ڤيڤا« وذلك مل���دة 3 أيام في 3 
من فروعها: سوق شرق، املارينا 

مول، واألڤنيوز. 
ش���ارك عدد كبير من عمالء 
»ڤيڤا« في املسابقة، التي قامت 
العميل  التواصل بني  على مبدأ 
وأحد املوظفني، بس���ؤال األول 
للثاني خمسة أس���ئلة تتناول 
على س���بيل املث���ال ال احلصر 
عمر الشركة، تاريخ انطالقتها، 
اخلدمات احلصرية التي تقدمها 
الكويت،  فروعها اخلمس���ة في 
إلى ذلك إجنازات »ڤيڤا«  أضف 
الفريدة في عالم االتصاالت. وقد 
فاز كل عميل شارك في املسابقة 
50 دين���ارا مت���ت إضافتها إلى 

أنهى سوق الكويت لألوراق 
املالية تعامالته األسبوعية على 
أدائه  انخفاض وذلك في قياس 
مع أداء األسبوع املاضي، حيث 
العامة  انخفض���ت املؤش���رات 
)NIC50 � الس���عري � الوزني( 
بنسب بلغت 3.5% و0.7% و%2.5 
على التوالي، وكذلك األمر بالنسبة 
للمتغيرات العامة )املعدل اليومي 
للقيمة املتداولة � الكمية املتداولة 
� عدد الصفقات(، حيث انخفضت 
بنسب بلغت 29% و36% و%26 
على التوالي، هذا وبلغ املتوسط 
اليومي للقيم���ة املتداولة خالل 
األسبوع 58 مليون دينار مقابل 

82 مليونا لألسبوع قبله.
بعد ان تلقى س���وق الكويت 
ل���ألوراق املالية في األس���بوع 
املاضي صدمات إيجابية متتالية 
غيرت مجريات التداول شهد فيها 
موجة ارتفاع شاملة حيث كسر 
املؤشر العام مستوى ال� 7 آالف 
نقطة صعودا وارتفعت على إثرها 
مستويات التداول بشكل حاد لم 
يتداول مبستوياتها منذ منتصف 
سبتمبر املاضي، وذلك بعد نتيجة 
استجواب سمو رئيس الوزراء 
وحجم التأييد مينح الثقة التي 
حصل عليها، باالضافة الى نتائج 
االستجوابات ال� 3 املقدمة األخرى، 
جاء أداء هذا األس���بوع مختلطا 
حيث تأثرت مجريات التداول بعدة 
امور أبرزها عودة التصعيد في 
العالقة بني السلطتني أعلن على 
اثرها احتمالية تقدمي استجوابات 
جديدة لبعض اعضاء احلكومة 
ورئيسها وهو ما ألقى بظالله على 
مجريات التداول التي لم يتسن 
لها استيعاب األوضاع العامة وفق 
معطياتها ومستجداتها، هذا من 
ناحي���ة، ومن ناحية اخرى كان 
إلعالن أجيليتي عن تلقيها خبرا 
بإلغاء اح���د عقودها مع اإلدارة 
األميركية أثرا سلبيا على السهم 
نفسه واألسهم املرتبطة به وعلى 
السوق بشكل عام، حيث لم يكن 
هناك إع���الن تقديري عن حجم 
اخلس���ائر املتكبدة جراء فسخ 
العقد وهو ما يترك املجال للتأويل 
والتفسير الذي انعكس من خالل 
التي  العشوائية  البيع  عمليات 
صاحبتها، وكذلك بخصوص عدم 
حسم القضية املنظورة سلفا أمام 
التقارير  القضاء وظهور بعض 
التي تشير الى مساع حلسمها عن 
طريق التسوية قبل موعد اجللسة 
املقبلة، وهو أمر ايجابي، وكان 
من األجدر على ادارة السوق ان 
تسعى الى استيضاح األمر عن 
طريق إفس���اح رسمي تبني فيه 
أرق���ام تقديرية حتى ولو كانت 
على طريقة وضع سيناريوهات 
مختلفة ايجابية وس���لبية لكل 

شركة متخصصة في تطوير خدمات الضيافة واألعمال

»المستقبل لالتصاالت« اختتمت دورة 
Presentation Skills تدريبية في

اختتمت شركة املس���تقبل الدولية لالتصاالت 
FCCI إحدى ش���ركات مجموعة املستقبل العاملية 
لالتصاالت FCCG دورة تدريبية بعنوان »مهارات 
العرض والتقدمي الفعال« Presentation Skills وذلك 
ضمن خطة إعداد كوادر قيادية جديدة من املديرين 
واملهندس���ني في الش���ركة، وذلك في إطار برنامج 
تدريبي متكامل لتزويدهم باملعارف وصقل مهاراتهم 
وتأهيلهم ملس���ؤوليات إدارية أكبر في ظل النمو 

املستمر ملجموعة املستقبل لالتصاالت. 
وصرح مدي���ر التدريب والتطوي���ر الوظيفي 
 FCCG مبجموعة املس���تقبل العاملي���ة لالتصاالت
ضياء أحمد بأن املتدرب���ني الذين حضروا الدورة 
املذك���ورة كانوا م���ن فروع الش���ركة املختلفة في 
الكويت واإلمارات والبحرين وقطر والس���عودية 
وذلك لتزويدهم باملع���ارف واملهارات املتقدمة في 
فنون العرض واإللقاء الفعال، وقال إن هذه الدورة 
تعد من الدورات املهمة للعاملني بالقطاعات املختلفة 
كافة، نظرا ألن مهارات العرض الفعال هي انعكاس 
لصورة الشركة املتمثلة في موظفني على مستوى 
عال من األداء قادرين على تقدمي أنفسهم وشركتهم 
ومنتجاتهم وخدماتهم باملستوى الالئق الذي يرقى 

إلى العاملية.

 وكشف أن املستقبل نفذت خالل العام 2009 حتى 
اآلن 26 دورة خارجية و38 دورة داخلية شملت 387 
من موظفي املجموعة وأنه مت بالفعل اإلعداد للخطة 
التدريبية 2010 والتي بنيت على أساس تقني مدروس 
وتغطي متطلبات فعلي���ة حالية، وكذلك توقعات 
الحتياجات مستقبلية خاصة في مجال تكنولوجيا 
االتصال لالرتقاء للجاهزية القصوى للمش���اريع 
املستقبلية مثل تكنولوجيا LTE والنانوتكنولوجي 

املارد القادم لتكنولوجيا االتصاالت.
 وأضاف أن »املستقبل لالتصاالت« تولي أهمية 
كبيرة للتدريب نظرا ألنه العمود الفقري لتطوير 
املوظفني خصوصا إذا م���ا صاحب التدريب بيئة 
صحية للموظ���ف، بحيث يصبح ذا قيمة مضافة 
ملؤسسته، مشيرا إلى أن »رغم ظروف األزمة املالية 
العاملية إال أننا رفعنا حجم ميزانية التدريب ألننا 
نؤمن ب���أن التدريب هو أهم م���ا ميكن أن نقدمه 
ملوظفينا وموزعينا وحلفائنا من الشركات املهمة 
ف���ي املنطقة«، مؤكدا أن »العلم في تس���ارع كبير 
أكثر من أي وقت مض���ى وهو ما يتطلب منها أن 
نسير بالتدريب بوتيرة تساير هذا الزخم الهائل 
من املعلومات والتقدم امللحوظ في العلوم املتعددة 

على مختلف األصعدة«.

»ڤيڤا« تحتفل مع عمالئها بمناسبة
مرور عام على انطالقتها في الكويت

»االستثمارات الوطنية«: عودة تصعيد العالقة
بين السلطتين أفقدت السوق مساره نحو االرتفاع

نظمت حملة مميزة تحت عنوان »شكراً«

توقعت أن تشتد عمليات إقفاالت الثواني األخيرة خالل األسبوع المقبل

الرومي: األزمة المالية أظهرت ضرورة االهتمام بمسألة »التبليغ«
قالت مسؤول أول استشارات األعمال 
بش���ركة ادفانتج لالستش���ارات اإلدارية 
واالقتصادية ش���ريفة الرومي إن األزمة 
المالية التي حدثت في 2008 قد ألقت الضوء 
على مجموعة كبيرة من العيوب في آلية 
عمل الش���ركات كما أدى ذل���ك إلى تجدد 
االهتمام بمسألة التبليغ أي الكشف عن 
الممارسات غير القانونية وغير األخالقية 

وأهميته في عالم الشركات. 
واضافت انه ومع استمرار الجدل بشأن 
المسائل األخالقية المتعلقة بالتبليغ، يبدو 
أن هناك شك ضئيال حول فاعليته في رفع 
درجة اإلنذار بشأن االحتيال والفساد الذي 

يمكن أن يتسبب في أضرار بالغة وضخمة 
لالقتصاد ككل.

ويعرف »التبليغ« بأنه الموقف الذي 
يقوم فيه موظف أو مجموعة من الموظفين 
بتنبيه وتحذير العامة من سوء تصرف 
أو عمل مشبوه داخل مؤسسة ما. ويعرف 
الشخص الذي يثير المسألة باسم »المبلغ«. 
ويمكن أن يشمل التبليغ مجموعة كبيرة 
من المسائل منها سوء اإلدارة المالية أو 
الفساد المالي أو األمور البيئية أو األنشطة 
اإلجرامية التي ق���د تؤثر على عدد كبير 

من الناس. 
وتابعت الرومي قائلة: »تحيط بمفهوم 

التبليغ العديد من المسائل األخالقية في 
هيكل الش���ركات الحالي، حيث انه أثناء 
تفكير المبلغ في القيام بالتبليغ يواجهه 
صراع القيم األخالقية، األمر الذي يجعل هذه 
المهمة صعبة أخالقيا. ومع ذلك، يجب أال 
يتسبب التزام الموظفين بالوالء والطاعة 
لصاحب العمل في إعاقة االهتمام بتصحيح 
األخطاء ورفع الظلم الذي يمكن أن يتسبب 
بأضرار جس���يمة للن��اس. يجب إعطاء 
الوالء للمصال���ح العامة أولوية أخالقية 
في الحاالت الت���ي يحتمل أن تؤدي فيها 
ممارسات الفس���اد إلى تهديدات خطيرة 

للصالح العام«. 

.. وبرميل النفط الكويتي يستقر
عند مستوى 71.69 دوالراً

ارتفاع صادرات النفط الخام الكويتي
إلى الصين بنسبة 86.2% خالل نوفمبر 

كونا: استقر سعر برميل النفط الكويتي في تعامالت امس االول عند 
مستوى 71.69 دوالرا للبرميل منخفضا سنتا واحدا مقارنة بتعامالته 

يوم االثنني املاضي والبالغة 71.70 دوالرا للبرميل الواحد.
كما واصلت اسعار النفط ارتفاعها للجلسة الثالثة على التوالي 
في التعامالت اآلسيوية أمس، بعدما اظهرت بيانات حكمية هبوطا 
أكبر من املتوقع في مخزونات النفط بالواليات املتحدة االميركية، 
ما عزز مس����تويات الطلب على الوقود. فقد قفزت اس����عار العقود 
اآلجلة للنفط تسليم فبراير بنسبة 1.1% مبقدار 81 سنتا ليبلغ سعر 
البرميل 77.48 دوالرا خالل التعامالت االلكترونية لسوق نيويورك 
في تداوالت سوق سنغافورة. وارتفع اسعار العقود اآلجلة ملزيج 
برنت تس����ليم فبراير مبقدار 92 سنتا بنس����بة 1.2% ليصل سعر 

البرميل الى 76.37 دوالرا بسوق لندن.

طوكيو � كونا: ارتفعت صادرات النفط اخلام الكويتي الى الصني 
بنس����بة 86.2% في نوفمبر املاض����ي وذلك يعد قفزة هي االولى من 
نوعها خالل اربعة االش����هر املاضية حي����ث وصلت الصادرات الى 
721.555 طنا ما يعادل حوالي 176 الف برميل يوميا.  وكشفت االدارة 
العامة للجمارك الصينية في تقرير ان الكويت ساهمت ب� 4.2% من 
اجمالي واردات النفط اخلام الى الصني في نوفمبر املاضي مقارنة 
بنسبة املساهمة في اكتوبر املاضي والتي بلغت 1.6% فيما سجلت 
نس����بة 2.6% في نوفمبر لسنة 2008.  واوضح التقرير ان اجمالي 
واردات النفط اخلام الى الصني وهي ثاني اكبر بلد مستهلك للنفط 
بعد الواليات املتحدة ارتفع بنس����بة 28.1% في معدل سنوي ليصل 

الى 17.12 مليون طن في نوفمبر املاضي.

 بيروت � كونا: اكد وزير السياحة اللبناني فادي عبود أمس 
ان الكويت أميرا وحكومة وشعبا اكثر الدول الداعمة للبنان في 
مختلف املجاالت السيما القطاعات االقتصادية فيه، مبينا ان عدد 
الوافدين الى لبنان بلغ حتى شهر نوفمبر املاضي مليونا و730 

الفا معظمهم من السياح العرب.
وتوقع عبود في حديث ل� »كونا« ان يصل عدد الس���ياح مع 
نهاية العام الى مليوني سائح كاشفا في الوقت نفسه ان عائدات 

القطاع السياحي بلغت 7 مليارات دوالر.
وأكد ان عالقات احملب���ة واالخوة تربط بني الكويت ولبنان، 
الفت���ا الى »ان هذه احملبة متجذرة ف���ي التاريخ وواضحة وهي 

محل اعتزاز وافتخار كل اللبنانيني«.
وأوضح انه على الرغم من الظروف الصعبة التي مر بها لبنان 
خالل االعوام املاضية »فإن عائالت كويتية كثيرة فضلت البقاء 

في لبنان ليقفوا جنبا الى جنب مع اخوانهم اللبنانيني«.
وقال ان »كل امكانيات وزارة السياحة هي في خدمة السياح 
الكويتيني وحتت تصرفهم لكي ميضوا اجازاتهم بشكل مريح«، 
موضحا ان »الس���ياح الكويتيني يعتبرون م���ن اكثر الداعمني 

لالقتصاد الوطني اللبناني واقل املتدخلني«.
وحول انعكاس الزيارة التي قام بها رئيس الوزراء اللبناني 
سعد احلريري الى سورية نهاية االسبوع املاضي اكد عبود اهمية 
تلك الزيارة مبينا انه ستكون هناك زيارات متبادلة بينه وبني 

نظيره السوري لتفعيل العالقات على املستوى السياحي.
وفي هذا الصدد ذكر عبود انه سيكون هناك تنسيق شامل في 
املوضوع السياحي بني لبنان وسورية كما سيكون هناك معاملة 
موحدة على احلدود حيث ان االفراد الذين سيدخلون من سورية 
الى لبنان ينه���ون معامالتهم في لبنان اما اللبناني الداخل الى 

سورية فيكون باستطاعته انهاء معامالته في سورية.

عبود: الكويتيون أكثر
الداعمين لالقتصاد اللبناني

عائدات القطاع السياحي بلغت 7 مليارات دوالر

في تقريرها عن »النظام المالي اإلسالمي.. مطابق للشريعة أم مشكلة المشاكل؟«

»أدفانتج«: االرتفاع الحاد في الطلب على المنتجات المتوافقة
مع الشريعة والسيولة الضخمة بالخليج وراء نمو التمويل اإلسالمي

ال يقتصر بأي حال من األحوال 
على املسلمني فقط حيث انه جنح 
في اجتذاب مشاركة كبيرة من 
قبل غير املسلمني كوسيلة بديلة 
للتمويل بالنسبة للمقترضني 
وكفئة أصول جديدة بالنسبة 
للمستثمرين. وال يقتصر منو 
العالم  التمويل اإلسالمي على 
اإلسالمي فقط طبقا لالعتبارات 
الدينية والتجارية، ولكنه ينتشر 
ف���ي العالم الغربي أيضا حيث 
تك���ون االعتب���ارات التجارية 
العوامل  العمل هي  واعتبارات 
التي تدفع النمو. ونظرا لكونه 
أحد أس���رع القطاع���ات املالية 
من���وا في العال���م، فقد تخطى 
التموي���ل اإلس���المي حاليا ما 
قيمته تريليون دوالر من إجمالي 
األصول مبعدل منو سنوي يقدر 

بنسبة %20..

اجلمع املبتكر بني سمات املنتجات 
التقليدي���ة وس���مات املنتجات 
املتوافقة مع الش���ريعة البتكار 
منتجات مالي���ة جديدة تواكب 
الطل���ب على املنتج���ات املالية 
املتوافقة مع أحكام الش���ريعة، 
وقد أدى هذا إلى ظهور صناديق 
امللكية اإلسالمية التي تعد النظير 
امللكية  اإلس���المي لصنادي���ق 
التقليدية وكذلك تدشني األوراق 
املالية املدعومة بأصول إسالمية 
والتي تعرف باس���م الصكوك. 
وبالتزامن مع إنشاء مؤشرات 
داو جونز وFTSE اإلس���المية، 
أصبح مديرو االستثمار قادرين 
على مقارنة منتجاتهم وتنظيم 

ممارساتهم. 
واضافت انه بالرغم من أن 
اسمه وجذوره الواضحة ينتميان 
لإلسالم، إال أن التمويل اإلسالمي 

على نقص أدوات إدارة احملافظ 
االس���تثمارية وإدارة املخاط���ر 
وغياب األدوات املالية املشتقة. 
ومع تزايد ع���دد املعامالت في 
التمويل اإلس���المي، ش���رعت 
املؤسسات املالية اإلسالمية في 

احتضنت���ه املجتمعات العاملية 
بالرغم من أن نشأته كانت في 
الشرق األوسط. وبالرغم من أنه 
كان لألزمة املالية العاملية تأثيرها 
على التمويل اإلسالمي ويرجع 
هذا النكشافه على أسواق العقار 
في دبي، إال أن التمويل اإلسالمي 
اليزال قويا في أساسه وأدائه. 

وقالت رئيسة مجلس اإلدارة 
الش���ركة صفاء الهاشم ان منو 
التمويل اإلسالمي بشكل مباشر 
يرجع إلى االرتف���اع احلاد في 
املتوافقة  املنتجات  الطلب على 
الش���ريعة وكذلك  مع أح���كام 
التي تتمتع  السيولة الضخمة 
بها منطقة اخلليج، كما ان الطلب 
على استحداث منتجات جديدة 
وترويج الهندسة املالية كان قد 
بدأ منوه في أواخر التسعينيات 
من القرن املاض���ي مع التركيز 

أوضح���ت ش���ركة ادفانتج 
لالستش���ارات في تقرير حول 
أعضاء جلنة الشريعة في قطاع 
املال بعنوان »ملاذا يحتاج النظام 
املالي اإلسالمي خلبراء متويل 
ومنتج���ات مالية بخبرة دينية 
وشرعية؟«، ان الشركة متكنت 
الس���ابق بعنوان  في تقريرها 
»النظام املالي اإلسالمي... مطابق 
للشريعة أم مشكلة املشاكل؟« من 
إلقاء الضوء على مختلف جوانب 
التمويل اإلسالمي وكيفية تطوره 
ليصبح نظاما ماليا بارزا. ومع ما 
سببته األزمة املالية من اهتزاز 
ثقة املستثمرين في النظام املالي 
التقليدي، كان التمويل اإلسالمي 
احملصن من العوامل املسؤولة عن 
األزمة قادرا على الظهور كبديل 
قوي، ونظرا إلدراك اإلمكانيات 
الهائلة للتمويل اإلسالمي، فقد 
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