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فضال عن أن «األولى» أثارت اهتمام 
مختلـــف األوســـاط االقتصادية 
واملالية من خالل جتربتها املتميزة 
في بناء العالقات مع مختلف فئات 
قطـــاع املوردين، وبناء حتالفات 
معهم على قاعدة «تطوير األعمال»، 
إذ انها أجنزت في هذا املجال أعماال 
باهرة، متثلت فـــي إبرام حوالي 
١٠٠ اتفاق مـــع موردين ينتمون 
إلى مختلف القطاعات والنشاطات 
والفعاليات االقتصادية والتجارية 
واخلدمية، وشكلت قاعدة تتألف 
من ٧٠٠ مورد وقاعدة عمالء تتكون 

أكثر من ٣٤ ألف عميل.
ومبا ان الشـــركة تتعامل مع 
حقائق السوق احمللي واخلليجي 
بطرق ووسائل وأدوات مبتكرة، 
ملواجهة حتديات املخاطر الناجمة 
عن التغير الســـريع في ســـوق 
يتســـم باالزدهار والعمران، فقد 
عملت «األولى» على إنشاء إدارة 
متخصصة، تتمثل في إدارة املخاطر، 
إلى جانب إدارات متخصصة في 

التسويق والتطوير.

والنمو تفرض نفسها على مستقبل 
الصناعة املالية اإلسالمية، حيث 
ان «األولى للتمويل» مواظبة على 
التزامها بالرسالة اجلوهرية التي 
تدعو الى الريادة في مجال الصناعة 
املالية اإلسالمية، فاألولى حترص 
على عرض خدماتها - ومنتجاتها 
- وأعمالهـــا مبواصفات تتصف 
بالتكامل واجلودة واإلبداع، وأن 
تكون مؤهلة تأهيال راقيا لتلبية 
حاجات أسواق العمالء، وأن تسخر 
ألجل ذلك االستثمار املناسب في 
البشرية، وزيادة االنفاق  املوارد 
التحتية  البنيـــة  على تطويـــر 
والقانونيـــة والتقنية، حيث ان 
«األولى» تصبو نحو أن حتقق دائما 
قيمة مضافة لعمالئها ومورديها 
وموظفيها ومساهميها ومجتمعها.  
هذا ولم تتوقف «األولى للتمويل» 
عن حصـــد النتائج الباهرة التي 
حصلت في فتره زمنية قياسية، 
وإمنا بفضل اهللا تعالى وتوفيقه، 
حصلت «األولى» في مايو ٢٠٠٦ 
على جائزة النجاحات اخلليجية.  

شاركت «األولى للتمويل» في 
املؤمتر الدولي العاشر للمؤسسات 
املالية اإلســـالمية الـــذي انطلق 
يومي ١١ و١٢ اجلاري حتت رعاية 
الوزراء  نائب رئيـــس مجلـــس 
للشـــؤون االقتصاديـــة ووزير 
الدولة لشـــؤون التنمية ووزير 
الدولة لشـــؤون اإلسكان الشيخ 
أحمد الفهد وبحضور جمع غفير 
من املاليـــني واملصرفيني ورجال 
املالي  األعمال املختصني بالعمل 
اإلسالمي واملهتمني به.  وضم وفد 
الشركة املشارك في املؤمتر كال من 
التنفيذي للشركة خالد  الرئيس 
الســـليطي، ومدير تنفيذي أول 
للشـــؤون اإلدارية حمد املهندي، 
العامة واإلعالم  العالقات  ومدير 
لشـــركة األولـــى للتمويل ربيع 
عيتانـــي، واســـتعرضت األولى 
للتمويل جتربتهـــا في الصناعة 
املالية اإلسالمية مقدمة للمؤمتر 

رعايتها البالتينية. 
ومن أبـــرز ما ميز املؤمتر في 
دورته العاشرة تخصيص ندوة 
تعريفية بالصناعة املالية اإلسالمية 
للهيئات الديبلوماسية املتواجدة 
في الكويت والتي تفاعلت بشكل 
إيجابي بتأكيد حضورها للمؤمتر 
واملشاركة في الندوة التعريفية.

ومن اجلدير بالذكر أن املؤمتر 
الدولي للمؤسسات املالية اإلسالمية 
ينعقد منذ عشـــر ســـنوات في 
الكويت التـــي متتاز باحتضانها 
ألكبر عدد من املؤسســـات املالية 
اإلســـالمية التي تعمـــل بالكامل 
وفقا ألحكام الشريعة اإلسالمية 
الغـــراء، والتي متتاز أيضا بأنها 
حتتضن أكبر حجم للموجودات 
على مستوى العالم عدا شركات 
التأمني والصناديق االستثمارية.
وتأتي مشاركة «األولى للتموي» 
في الوقت الذي أثبتت فيه الصناعة 
املالية اإلسالمية أنها قادرة على 
النمو بثبات إبان األزمات املالية 
والذي ساهم بانتشارها في قارات 
العالم أجمع، وفي الوقت الذي ما 
تزال فيه حتديات البقاء واالستمرار 

بوفد يترأسه رئيسها التنفيذي د.خالد السليطي 

«األولى للتمويل» شاركت بفاعلية في المؤتمر 
الدولي  العاشر للمؤسسات المالية اإلسالمية 

جانب من احلضور في ختام جلسات املؤمتر

شعار احلملة 

وفد شركة األولى للتمويل خالل املؤمتر 

تواصل حملـــة «احلياة بال 
 LG حدود» التي أطلقتها شركة
حتقيق جنـــاح كبير مع ورود 
آالف املشاركات من جميع أنحاء 
العالم، حيـــث تلقت LG حتى 
اآلن أكثر من ١٥ ألف مشـــاركة 
من أناس يسعون للفوز برحلة 
العمر عبر إرســـال أفضل فكرة 
تختزل مفهوم احلياة بال حدود. 
وقد استطاع أحد ملفات الڤيديو 
الـــذي تلقته احلملـــة بعنوان 
«Dramatic Chipmunk» حتقيق 
رقم قياسي على موقع الڤيديو 
التشاركي يوتيوب مع وصول 
عدد مشاهديه إلى أكثر من ٩٢٥ 

ألف شخص.
 وتستهدف حملة احلياة بال 
حدود التعرف على مفهوم الناس 
لرحلة العمر حيث ســـيحصل 
صاحب الفكرة الفائزة بتصويت 
التحكيم على  اجلمهور وجلنة 
فرصة السفر حول العالم على 
درجة رجال األعمال إضافة إلى 
أميركي  مبلـــغ ١٠٠٫٠٠٠ دوالر 
إلنفاقه خالل رحلة العمر التي 

تستمر ملدة ٨٠ يوما. 
وقال إتش إس بايك، رئيس 
شركة LG Electronics اخلليج: 
إلينا  التي وصلت  «املشاركات 
حتى اآلن ذات مستوى عال جدا 
وهي تتنوع بني أفكار أشخاص 
راغبني في السفر حول العالم ألول 
مرة أو أشخاص يحلمون بالسفر 
إلى الدول الفقيرة ملساعدة الناس 
على حتسني حياتهم. هناك أيضا 
من يرغب في زيارة قريب مفقود 
منذ زمن طويل أو حل لغز محير 
في حياته أو بكل بساطة الهروب 
من التزامات العمل واالجتماعات 

اليومية التي ال نهاية لها». 
وأضاف بايك: «يختلف مفهوم 
احلياة بال حدود من شخص آلخر 
ولقد تعرفنا علـــى الكثير من 
األفكار الرائعة مبجرد استعراض 
املشاركات التي وردتنا في سعينا 
للعثور على من ميكنه جتسيد 

جوهر هذا املفهوم». 
وتستمر حملة «احلياة بال 
حدود» حتى بداية شهر أبريل 
٢٠١٠، حيـــث ســـتطلب LG من 
اجلمهور التصويت للمشترك 
املفضل لديهم ليتأهل إلى اجلولة 
النهائية التي ستضم ٦ متسابقني 
يتم عرض مشاركاتهم على جلنة 
التحكيم وتقرير أي منهم يجسد 

مفهوم احلياة بال حدود.

 وتشتد املنافسة بني املشاركني 
في حملة «احلياة بال حدود» مع 
اقتراب موعد اختتام املسابقة 
خـــالل فترة عشـــرة أســـابيع 
فقط، حيث يواصل مســـتوى 
املشـــاركات املســـجلة االرتقاء 
بشـــكل متواصل جلذب انتباه 
جلنة التحكيم واجلمهور والفوز 

برحلة العمر.
 وأضـــاف بايـــك: تتلخص 
استراتيجية الفوز في املسابقة 
بثالث مراحل هـــي: أوال إجراء 
بعض األبحـــاث والتحقق من 
بعض اإلدخـــاالت التي وصلت 
إلى املوقع في محاولة للتميز عن 
باقي املتسابقني. فكر ببساطة، 
لديك ١٠٠ ألف دوالر وتذكرة سفر 
حول العالم ملدة ٨٠ يوما على 
درجة رجال األعمال، ماذا ستفعل 

وأين ستنتهي بك أحالمك؟
»ثانيا، ركـــز على محتوى 
اإلدخـــال لتعكـــس املشـــاركة 
شخصيتك وتعبر عن ذاتك. اسأل 
نفســـك، ما الشيء الذي حلمت 
به طوال حياتك ولم تسنح لك 
الفرصة بفعله؟ مشاركتك يجب 
أال تكون مجرد حتضير لسفرة 
عاديـــة بل لتجربة من شـــأنها 

تغيير حياتك إلى األبد.
وأخيرا، عند وضع اللمسات 
النهائيـــة على فكرتـــك حاول 
استشـــارة أصدقائك للحصول 
على مساعدتهم. وغالبا ما يكون 
الڤيديو عالي الوضوح أفضل 
وسيلة للتعبير عن ذاتك، ولكن 
إذا كان قلمك أقوى من الڤيديو 

فيمكنك عندها كتابة مقال.
 وميكن االشتراك في املسابقة 
عبر حتميل ڤيديــــو مبدة دقيقة 
واحدة أو عبر كتابة مقال مبا اليزيد 
على ٣٠٠ كلمة على موقع احلملة
 ..http://www.liveborderless.net
 LG وتتزامن احلملة مع إطـــالق
ملجموعـــة احليــاة بال حـــدود 
LIVE BORDERLESS™ وهـــي 
عبارة عن مجموعة من أجهزة 
 LCD تلفزيون الكريستال السائل
أنيق يستخدم تقنية  بتصميم 
متطـــورة للتخلص من احلافة 
أو اإلطار املوجود حول الشاشة 
وابتكار شاشة تلفزيون مسطحة 
بالكامل من احلافة إلى احلافة. 
التقنيـــة اجلديدة  ومتثل هذه 
خروجا عن املألوف في تصميم 
شاشـــات الكريســـتال السائل 

التقليدية. 

«LG»: أكثر من ١٥ ألف مشاركة في حملة «الحياة بال حدود» 

محمود فاروق
اتفق خبــــراء ماليون بالعمل 
االقتصادي االسالمي على اجتياز 
املؤسسات املالية االسالمية األزمة 
االقتصاديــــة العاملية على الرغم 
من الصعوبــــات والتحديات التي 
كانت قائمة مستندين في ذلك الى 
العمل  املتطــــورة في  اإلمكانيات 
املصرفي اإلسالمي التي ساهمت في 
تشكيل مستقبل الشركات والبنوك 
اكثر اشراقا  اإلســــالمية ليصبح 
املنافســــة االقليمية  وقادرا على 

والعاملية.
وأوضحوا خالل اوراق العمل 
التي قدمت على هامش ختام انشطة 
املؤمتر الدولي العاشر للمؤسسات 
املاليــــة اإلســــالمية ان اخلطــــط 
االستراتيجية اجلادة ساعدت على 
مواجهة حتديات املصارف االسالمية 
لتميزها عن غيرها والســــيما ان 
استبعاد التعامل بالفائدة اول ما 
ميتاز به املصرف االسالمي فضال 
عن ان اســــتبعاد الفوائد الربوية 
في جميع العمليات املالية ساعد 
على إفراز بيئة اقتصادية اسالمية 
صلبة بعيدة عن املخاطر االئتمانية 

املرتفعة.
وشــــدد اخلبراء على ضرورة 
إعــــادة النظر في القوانني وآليات 
التعامل في األسواق املالية وتالفي 
األخطــــاء املتكررة التي من أهمها 
الطمــــع األعمى والتهــــور كبيوع 
اآلجل االرجتاليــــة والتعاطي في 
بيــــع ما ال ميلك فــــي البورصات 
وغيرها، فضال عن ضرورة الدقة 
في االستثمارات اخلارجية وعدم 
حتويل االستثمارات قصيرة االجل 
الى طويلة االجل وااللتزام مببادئ 
الشفافية وعدم استغالل النفوذ.

وبينوا ان احلكومة تبذل قصارى 
جهدها وتركز جهودها وانشطتها 
لدعم وتنشيط االقتصاد الوطني 

دوا على ضرورة االلتزام بمعايير األحكام الشرعية في تعامالت األسواق المالية شدَّ

خبراء: ابتعاد البنوك اإلسالمية عن الربا
جّنبها المخاطر االئتمانية المرتفعة

ضرورة إعادة النظر في االستثمارات «المتهورة» كالبيوع المستقبلية واالرتجالية بالبورصة

االلتزام بمبادئ الشفافية وعدم استغالل النفوذ أبرز عوامل نجاح المؤسسات المالية

(أحمد باكير)

املؤسسات املالية اإلسالمية العاملية 
التي شكلت مبجملها قصة جناح 
الصناعة املالية االسالمية واثبتت 
ذاتها لتنطلق من محاوالت الرواد 
األوائل الــــى ان اصبحت صناعة 
راسخة تنتشر في ارجاء العالم، 
مشيرين الى انه في ظل التحديات 
التي تواجه املؤسسات املالية هناك 
حتديات حقيقية إلثبات قدرتها على 
االستمرار بالنجاح والتغلب على 
تبعات األزمة املالية التي عصفت 

بالعديد من املؤسسات والدول.
الزام  وشــــددوا على ضرورة 
قيــــادات العمل املالي االســــالمي 
بتطوير املنتجات واالدوات املالية 
ملواجهة اي صعاب مالية قد تواجهها 
املالية في املستقبل  املؤسســــات 
خاصة بعد ان اثبتت األزمة على 
مدار العامني املاضيني ان اجلشع 
والغرور واملقامرة واالستناد الى 
تبادل املال باملال بعيدا عن االقتصاد 
احلقيقي وراء تراجع مؤشــــرات 

الشركات واالسواق املالية.

على الرغم من مرور األزمة املالية 
العامليــــة، عليها نظرا الســــتناد 
االقتصاد االســــالمي الــــى العديد 
من املبــــادئ التي عملت مبوجبها 

االجنبية واثبتت فاعليتها.
وأكد اخلبراء على ان صناعة 
اخلدمات املالية االسالمية مازالت 
تشهد ازدهارا واسعا في املنطقة 

واحلفاظ على كيان املؤسســــات 
املالية في مختلف القطاعات عبر 
معايير واســــس مهنية متطورة 
وناجحة نفذت في العديد من الدول 

٥ صور غير شرعية في عمليات تداول األسهم
ــون في عمليات  ــتعرض اخلبراء املتخصص اس
التداول وفق احكام الشريعة االسالمية بسوق الكويت 
ــرعية، حيث شملت  لالوراق املالية ٥ صور غير ش
ــراء وهمية بهدف  الصورة االولى: وضع اوامر ش
ــهم دون قصد الشراء مثال على ذلك ان  تدعيم الس
يضع املتداول اوامر لشراء سهم شركة (أ) على اسعار 
مختلفة وذلك لاليحاء للمتداولني االخرين بأن هناك 

طلبا كبيرا على السهم.
الصورة الثانية: وضع اوامر الشراء بهدف تصريف 
كمية لدى املتداولني مثال على ذلك وضع اوامر شراء 
كبيرة على سهم شركة (أ) على سعر ١٫٧ وذلك للبيع 

قدر املستطاع على سعر ١٫٧٢.
ــهم  ــورة الثالثة: بيع كميات قليلة من الس الص

بأسعار منخفضة وذلك لشراء اكبر كمية ممكنة من 
السهم بأسعار منخفضة (جتميع) مثال: سهم شركة 
ــعر ١٫٧ يقوم املتداول ببيع كمية  (أ) يتداول على س
ــهم على ١٫٦٨ وذلك لاليحاء املتداولني  قليلة من الس

بالنزول.
الصورة الرابعة: عرض كميات كبيرة من السهم 
على اسعار مرتفعة وذلك ليس بهدف البيع، بل لشراء 
ــهم بأسعار متدنية، مثال: وضع اوامر بيع على  الس
ــعر ١٫٧٢ بكميات كبيرة وذلك  ــركة (أ) بس سهم ش

لشراء السهم على ١٫٧.
الصورة اخلامسة: التنسيق مع شركة استثمارية 
اخرى لشراء كميات من سهم معني وذلك لرفعه وبيعه 

٧ وزراء خليجيين يشاركون في المنتدى على اسعار مرتفعة.
الخليجي ـ الهندي يونيو المقبل

الرياضـ  أ.ش.أ: يشــــارك سبعة وزراء للتجارة 
والصناعة وكوكبة من االقتصاديني في دول مجلس 
التعاون اخلليجي والهنــــد في املنتدى اخلليجي – 
الهنــــدي الرابع الذي تســــتضيفه الغرفة التجارية 
الصناعيــــة في جدة خالل الفترة من ١٤- ١٦ يونيو 
املقبل بحضور رؤساء الغرف التجارية ومسؤولي 
الهيئات والبنوك واملؤسسات الدولية وعبدالرحمن 

العطية االمني العام ملجلس التعاون اخلليجي.
وصرح امني عام غرفة جدة املستشار مصطفى 
صبــــري بان اكثر من ثالثــــة آالف خبير اقتصادي 
وجتــــاري من الدول اخلليجية الســــت، اضافة الى 
الهند سيشاركون في املنتدى، مشيرا الى ان الهدف 
الرئيسي يتمثل في بحث الفرص االستثمارية املتاحة 
للجانبني ودعم املشاريع الصغيرة وبرامج التقنية 
في ظل التطور الكبير الذي تشــــهده دولة الهند في 

تقنية املعلومات ومتيزها في اقامة ودعم املنشآت 
الصغيرة. واشار الى دور الهند في عملية التنمية التي 
تشهدها دول مجلس التعاون اخلليجي، باالضافة الى 
العالقات السياسية واالقتصادية والثقافية القائمة 
بينها وبني اخلليجيني، الفتا الى ان الهند تعد من بني 
الشركاء التجاريني الرئيسيني لدول اخلليج حيث 
التزال تقدم العمالة املؤهلة الكثر من ٣٠ عاما، واكد 
انه ال ميكن الحد ان ينكر املساهمات الكبيرة ملا يقدر 
بنحو خمسة ماليني وافد هندي يعيشون ويعملون 
حاليا في دول اخلليج في عملية التنمية االقليمية 
وفي اطار سعيها الى حتقيق معدالت منو اقتصادي 
سنوي مرتفعة خالل السنوات الـ ١٥ الى ٢٠ املقبلة. 
واضاف ان الهند تعمل حاليا بالتعاون والتنسيق 
مع دول اخلليج على صياغة شــــراكات محتملة في 

مجاالت امن الطاقة وتطوير البنى التحتية.


