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قال مدير إدارة الرقابة الشرعية 
بشركة االمتياز لالستثمار د.محمد 
عود الفزيع ان كال من شركة االمتياز 
لالستثمار وبنك بروة »القطري« 
قاما برعاية إصدار النسخة اجلديدة 
من املعايير الشرعية للمؤسسات 
املالية اإلسالمية الصادرة عن هيئة 
احملاسبة واملراجعة للمؤسسات 
املالية اإلسالمية مبملكة البحرين، 
والذي جاء في مجلد ضم واحدا 
وأربعني معيارا، منها احد عشر 
معيارا جديدا هي: الغرر املفس����د 
للمعام����الت املالي����ة، والتحكيم، 
والوق����ف، وإجارة األش����خاص، 

وال����زكاة، والع����وارض الطارئة عل����ى االلتزامات، 
واالتفاقيات االئتمانية، والتعامالت املالية باإلنترنت، 
والرهن، واحلس����ابات االستثمارية وتوزيع الربح، 
وإعادة التأمني، وقد مت إصدارها بعدما مت اعتمادها من 
قبل املجلس الشرعي لهيئة احملاسبة واملراجعة الذي 
يضم ثلة من الفقهاء املتخصصني في أحكام املعامالت 
املالية. الفتا إلى ان اإلصدار السابق للمعايير الشرعية 
والذي صدر عام 2007 كان قد ضم بني جنباته ثالثني 
معيارا شرعيا، ويعتبر هذا اإلصدار نقلة نوعية في 
صناعة املصرفية اإلسالمية التي تشهد منوا مطردا. 

وذكر الفزيع أن املعايير الشرعية التي صدرت باللغتني 
العربية واالجنليزية تسهم في توحيد املعايير الشرعية 
بني املؤسسات املالية اإلسالمية، ومتكن الباحثني من 
االطالع على أهم تطبيقات أدوات التمويل اإلسالمي 
وطرق تنفيذها مبا يت����واءم مع األعراف املصرفية 
واملالية املعاصرة، مبا ميكن من االستفادة منها في 
تعلي����م وتدريب الطلب����ة املتخصصني في التمويل 
اإلسالمي أو العاملني في املؤسسات املالية اإلسالمية، 
كما أنها تبني كثيرا من الفروق بني املؤسسات املالية 

اإلسالمية منها والتقليدية.

م.خالد الهاجري

د.فاضل صفر

إيهاب صادق 

 نبيلة العنجريعدنان احلداد 

سوبر براند

ناصر املسيلم

غالف اإلصدار اجلديدد. محمد الفزيع

»زين« تطرح خدمات البالك بيري لعمالء »إيزي« 
الشركة تطلق حملة »الحين صار حقي« وتعزز منتجاتها في خدمات نقل المعلومات

صفر تفقد مشاريع »برقان للمقاوالت«منتدى الكويت الرابع للشفافية الشهر المقبل

»منا القابضة« تحصد »سوبر براند« الكويت لـ 2010

»ليدرز جروب« و»الراية« توّقعان اتفاقية مشتركة
 إلقامة أول ملتقى اقتصادي في الكويت

العامة  تفقد وزير األش����غال 
البلدية  الدولة لش����ؤون  ووزير 
د.فاضل صفر منذ أيام مواقع العمل 
في عدد من املشاريع الهامة التي 
تنفذها ش����ركة برقان للمقاوالت 
التابعة لش����ركة »أمالك كابيتال 

القابضة«.
وقال رئي����س مجلس اإلدارة 
والعضو املنتدب في الشركة ناصر 
املسيلم في بيان صحافي ان زيارة 
وزير األش����غال تأتي من منطلق 
حرصه الشديد على متابعة العمل 
في املشاريع التي تطلقها الوزارة 
وتعمل الش����ركات اخلاصة على 
تنفيذها وفقا التفاقيات رسمية 

مبرمة بني الطرفني.
وأف����اد بأن الوزي����ر صفر بدأ 
جولته من مشروع منطقة العاصمة 
التعليمية في منطقة شرق والذي 
تبلغ قيمته نحو س����بعة ماليني، 
الفتا إلى أن الوزير أشاد بجهود 
العاملني في الشركة وحسن أدائهم 

حققت ش����ركة من����ا القابضة 
اجن����ازا غير مس����بوق وعززت 
موقعها املتميز كواحدة من أقوى 
العالمات التجاري����ة في الكويت 
لع����ام 2010 بحصولها على لقب 
»سوبربراند« اسم جتاري مميز 
لعام 2010، بعد تقييم شامل ودقيق 
من قبل مجلس السوبربراندز في 
الكويت وفقا ملعايير اجلودة التي 
تلتزم بها جلنة التحكيم. وأوضح 
مس����اعد املدير املنسق للعالمات 
التجارية ملجلس السوبربراندز 
في الكويت هاني منصور في بيان 
صحافي مشترك أنه مت اختيار »منا 
القابضة« من بني قائمة تضم أكثر 
التجارية  العالمات  من 1300 من 
األكثر شهرة في الكويت في مختلف 
القطاعات، حيث وقع هذا االختيار 
الس����وبربراندز  من قبل مجلس 
إلى  الكوي����ت إضافة  العاملي في 
أكثر من 3000 من كبار املديرين 

وّقعت شركة ليدرز جروب 
ومجموعة الراية اتفاقية تعاون 
مشترك فيما بينهما إلقامة أول 
ملتقى اقتصادي نسائي كويتي 
سعودي يقام في الكويت وذلك 
في ش���هر ابريل املقبل، وحتت 
رعاي���ة نائب رئي���س مجلس 
الوزراء للش���ؤون االقتصادية 
ووزير الدولة لشؤون اإلسكان 
ووزير الدولة للتنمية الش���يخ 
الفهد، وذل���ك داللة على  احمد 
أهمية ذلك امللتقى واآلمال الكبيرة 
املعلقة على جناح���ه وتوفير 
البيئة الصحيح���ة والظروف 
املالئمة لتحقيق التنمية املطلوبة 
امللتقى  إقامة  واملس���تهدفة من 
النس���ائي، ويعتبر هذا احلدث 
هو األول من نوعه على مستوى 

املنطقة.
وقالت مدير عام شركة ليدرز 

الذي برز من خالل تطور املشروع 
في مراحل اجنازه التي تشهد تطورا 

ملحوظا يوما بعد يوم.
وقال املسيلم ان الوزير صفر 
انتقل إلى موقع آخر هو مدرسة 
الرش����يد االبتدائية ف����ي منطقة 
الدسمة والذي تبلغ قيمته نحو 
1.5 مليون دينار وذلك في اليوم 

والشخصيات البارزة والرائدة في 
مجال صناعة العالمات التجارية 
التس����ويقية. من  وعالم األعمال 
جهته، أش����ار مدير التسويق في 
شركة منا القابضة إيهاب صادق 
إلى أن اختيار »منا القابضة« كاسم 
جتاري مميز »سوبربراند« جاء 

جروب نبيلة العنجرى ان هذا 
امللتقى سيكون بداية سلسلة من 
امللتقيات السنوية املماثلة التي 
ستقام سنويا وستشمل تباعا 
قيادات نس���ائية رائدة في دول 
التعاون لدول اخلليج  مجلس 

ذاته حيث اطمئن على سير العمل 
وشكر اجلهاز الفني للشركة على 
الواضحة وحثهم على  جهودهم 
اإلس����راع ومواصلة بذل اجلهود 
من أجل تسلم املشروع في املوعد 
احملدد حتى تتم االستفادة من قبل 
أهالي املنطق����ة فيما وعد اجلهاز 
الوزير مبواصلة  الفني للشركة 

ليؤكد ويعزز ق����وة هذه العالمة 
التجارية، وليلق����ي الضوء على 
التي حققتها  العديدة  اإلجنازات 
الش����ركة والتي نال����ت بها أعلى 
مستويات الرضا لدى املساهمني 
والعمالء، والتي جاءت أيضا نتيجة 
اتباع منهج عالي اجلودة في خدمة 

العربية وتسعى لتحقيق عدة 
أهداف منها تثبي���ت وتطوير 
املكتس���بات التي حققتها املرأة 
اخلليجية على جميع املستويات 
في الس���نوات القليلة املاضية 
وتفعيل التواصل بني الشخصيات 

العمل على قدم وس����اق لتسليم 
املشروع في موعده.

وأكد أن مثل هذه الزيارات التي 
يقوم بها وزير األش����غال ووزير 
الدولة لشؤون البلدية متثل داعما 
لشركات القطاع اخلاص التي تنفذ 
مثل هذه املشاريع مشيرا إلى أن 
العمل  »برقان للمقاوالت« تتابع 
في حزمة من املش����اريع األخرى 
الهام����ة التي تقع حت����ت مظلتها 
حاليا وس����ط توقعات بان تسلم 
الكثير منها خالل املرحلة املقبلة. 
ومن ناحية أخرى بني املسيلم أن 
الشركة تقدمت ملشاريع أخرى من 
خالل اجلهات املعنية عن طرحها، 
فيما أشار إلى حرص الشركة على 
اقتناص فرص جديدة وفقا خلطة 
احلكومة الرامية إلى إطالق الكثير 
من املشاريع التنموية الهامة وذلك 
حسب خطة التنمية املليارية التي 
اقره����ا مجلس األم����ة قبل فترة 

قليلة.

عمالئها، واملس����توى االحترافي 
التسويقية. وشدد  السياسة  في 
على أن حصول الشركة على هذا 
اللقب يعكس حسن اإلدارة ويجسد 
اجلهد املبذول على مدى السنوات 
السابقة لتعزيز موقع الشركة التي 
كانت ومازالت منافسا قويا ألشهر 
العالمات التجارية احمللية والعاملية 
كما يعد هذا االجناز فخرا جلميع 
من ساهم في إبراز صورة الشركة 
بطريقة متميزة. وكشف صادق عن 
أن الشركة ستواصل سعيها الدائم 
التطور والتقدم  لتعزيز مسيرة 
في مختلف املجاالت، السيما في 
مجال التسويق وتعزيز مكانتها 
كواحدة من ابرز العالمات التجارية 
في الكوي����ت، إضافة إلى تكثيف 
اجلهود املتكاملة التي تقوم بها في 
عدد من دول املنطقة للتحول إلى 
عالمة جتارية بارزة على املستوى 

اإلقليمي.

واملؤسسات الناشطة في مجال 
املرأة اقتصاديا  إبراز جناحات 

وتنمويا وسياسيا.
من جه���ة أخرى، أكد رئيس 
مجلس اإلدارة والعضو املنتدب 
لش���ركة مجموعة الراية عدنان 
احلداد ان ه���ذا امللتقى يعد من 
امللتقيات التنموية الكبيرة التي 
إقامتها لتفعيل  حرصنا عل���ى 
التنمية املطلوبة، مبينا ان امللتقى 
األول س���يقتصر على املرأة في 
الكويت والس���عودية مبدئيا، 
وسيش���مل باق���ي دول مجلس 
التعاون فيم���ا بعد موضحا ان 
جميع الدراسات احلديثة أظهرت 
أن النهضة النسائية التي شهدت 
مؤخرا دفعا قويا في دول التعاون 
اخلليجي جتعل عقد ملتقى نسائي 
واحد يشمل اجلميع أمرا مستحيال 

على جميع املستويات.

برعاية صاحب السمو األمير ، تنظم جمعية 
الشفافية الكويتية مؤمترها السنوي »منتدى 
الكويت للشفافية« في دورته الرابعة، والذي 
سيعقد في فندق الش���يراتون حتت شعار 
»الش���فافية في الصناعات النفطية« خالل 

الفترة من 20 الى 21 ابريل املقبل.
وبهذه املناسبة صرح رئيس مجلس إدارة 
جمعية الش���فافية الكويتية صالح الغزالي 
بأن »منتدى الكويت للشفافية الرابع« يهدف 
هذا العام الى توطني قيم الشفافية والنزاهة 
واملساءلة في القطاع النفطي باعتباره عصب 
االقتصاد الكويتي، ويس���عى الى التعريف 
باملعايير املستمدة من »اتفاقية األمم املتحدة 
ملكافحة الفساد« التي صادقت عليها الكويت في 
العام 2006، إضافة إلى توطني معايير »مبادرة 
الشفافية في الصناعات االستخراجية« التي 

وقعت عليها وتدعمها كبرى الشركات النفطية 
في العالم.

ومن هذا املنطلق سينطلق املنتدى الرابع 
حتت شعار »الشفافية في الصناعات النفطية« 
رغبة في حماية إنتاجي���ة النفط الكويتي، 
وحتقيق الشفافية والنزاهة في هذا القطاع 
احلي���وي، وللتأكد من اس���تمرارية جناحه 
املنش���ود في حتقيق املكاس���ب املتعلقة به 

واملرجوة منه.
كما أش���ار الى أن املنتدى جاء ليتماشى 
مع اخلط���ة التنموية للدولة، والتي قدمتها 
احلكومة مؤخرا لتشمل الكثير من املشاريع 
التنموية املقسمة على مختلف قطاعات الدولة 

اإلنتاجية واخلدمية.
ومما ال ش���ك فيه ان قطاع النفط والغاز 
والبتروكيماويات قد استحوذ على النصيب 

األكبر من بني هذه املش���اريع قيمة ونوعا، 
وباألخص بع���د تزامن اخلطة التنموية مع 
اخلطة اجلديدة ملؤسسة البترول الكويتية 
حتى عام 2030. وق���ال الغزالي ان املنتدى 
يس���تضيف نخبة من املختصني في مجال 
الشفافية من الكويت ودول اخلليج ومختلف 
دول العالم ومجموعة من كبار املس���ؤولني 
وممثلي املنظمات والشركات العاملية، للتحاور 
حول مجموعة من املعايير املأخوذة من مبادرة 
الشفافية في الصناعات االستخراجية، فاملعيار 
األول الذي سيتطرق له املتحدثون هو مبادرات 
الشفافية النفطية الدولية، أما املعايير األخرى 
فهي الشفافية املس���تهدفة للقطاع النفطي، 
حاجة املستثمر األجنبي للشفافية، حوكمة 
القطاع النفطي، ومعيار الشفافية واالستغالل 

األمثل للثروات.

أعلنت شركة زين إطالقها خدمات 
بالك بيري »ايزي«، والتي ستسمح 
لعمالء الشركة من أصحاب خطوط 
الدفع املسبق باالستفادة من حلول 
البالك بيري،  وتطبيقات خدمات 
وذلك من خالل حملتها التسويقية 
اجلديدة والتي جاءت حتت عنوان 

»احلني صار حقي«.
وذكرت الشركة في بيان صحافي 
أن النجاح الكبير الذي حققته في 
نشر خدمات البالك بيري والذي 
طرحته في العام 2007 جعلها تقوم 
بهذه اخلطوة وتطرح خدمات بالك 
بيري ذات الدفع املسبق، مبينة أن 
خدمات البالك بي����ري التي تقدم 
وبشكل كبير احتياجات ورغبات 
قطاع األعمال والش����ركات، باتت 

متوافرة اآلن لكل عمالء زين.
التنفيذي في  الرئي����س  وقال 
الشركة م.خالد الهاجري »إن السوق 
الكويتية باتت واحدة من األسواق 
التي تستفيد من تكنولوجيا البالك 

والبريد اإللكتروني، حيث سيكون 
بإمكانه����م االتص����ال ببريده����م 
 Yahoo، االلكتروني الشخصي مثل
 Hotmail، BlackBerry Messanger
Gmail وغيره����ا، مبينا أن إطالق 
خدمات »البالك بيري« ألصحاب 
خطوط الدفع املس����بق »االيزي« 
جاءت لتشكل خطوة مهمة في دعم 

بيري، وطرح هذه اخلدمة لشريحة 
عمالء االيزي ذات الدفع املس����بق 
يأتي في إطار تعزيز مساعي زين 
في توفير األحدث واألفضل دائما 

جلميع عمالئها«.
وأضاف »أن خدمات البالك بيري 
بعد ما كانت تس����تهدف الهيئات 
والشركات ورجال األعمال، باتت 
اآلن متاحة للجميع«، موضحا أن 
السوق الكويتية تشهد حاليا طفرة 
هائلة في حج����م الهواتف الذكية 
وخدمات نق����ل البيانات، وهو ما 
الش����ركة تفكر في مواكبة  جعل 
التحول الكبير في السوق، والتطور 
الهائ����ل الذي طرأ على منط حياة 

املستخدمني.
الهاج����ري أن »البالك  وأك����د 
بي����ري« من اخلدم����ات العصرية 
التي تقدم حل����وال متكاملة ليس 
لقطاع األعمال فحسب بل لشريحة 
كبيرة من األفراد الذين يس����عون 
لالتصال السريع بخدمات االنترنت 

إستراتيجية الشركة التسويقية في 
تقدمي أحدث التقنيات التي تتماشى 
مع املعايير واملواصفات العاملية.

وأش����ار إلى أن عنوان احلملة 
»احل����ني صار حقي« اس����توحته 
الش����ركة م����ن خ����الل حتليله����ا 
الستخدامات ورغبات العمالء للجيل 
اجلديد من اخلدمات التكنولوجية 
املقدمة والتي أشعل ثورتها البالك 
بيري والهواتف الذكية، مؤكدا أن 
الش����ركة أرادت من هذا العنوان 
أن توصل رس����الة إلى كل عميل 
على شبكتها وهي أن خدمات نقل 
البيانات وتصفح االنترنت باتت 
مل����كا للجميع مبا يتناس����ب مع 

سلوكيات الصرف لكل فرد.
وعن كيفية االشتراك في اخلدمة 
لعمالء االيزي، ب����نيّ الهاجري أن 
عميل االيزي يستطيع أن يشترك 
الب����الك بيري عندما  في خدمات 
يقوم بإرسال رسالة نصية على 
الرقم 99900 تضمن )BB(، موضحا 

أن هناك قيمة س����يدفعها العميل 
لالشتراك في هذه اخلدمة، مع العلم 
أن شركة زين تقدم عرضا خاصا 
على خدمة البالك بيري للخطوط 
املسبقة الدفع يشمل متتع العميل 
املشترك بشهر مجانا عند االشتراك. 
وذكر أن زين ملتزمة بتقدمي أفضل 
اخلدمات مبا يتفق مع طموحات 
ورغبات العمالء، مع تركيزها على 
اجتاهاتهم في استخدام النواحي 
التكنولوجي����ة التي باتت س����مة 
العصر ال����ذي نتعايش فيه اآلن، 
موضحا أن خدمات الصوت باتت 
اآلن جزءا من خدمات االتصاالت 
املتنقلة بعد ما ظلت لفترة طويلة 
تس����تحوذ على حصة األسد على 
هذه اخلدمات، ولكن العصر املقبل 
يحمل معه مالمح التغيير وهو ما 
انعكس على سلوكيات املشتركني، 
خصوصا في السوق الكويتية التي 
تعتبر من األسواق النهمة خلدمات 

تكنولوجيا املعلومات.

بعد أن طرحته بنجاح لعمالئها من الهيئات والشركات

من منطلق حرصه على متابعة العمل في المشاريع التي تطلقها الوزارةتحت شعار »الشفافية في الصناعات النفطية«

ضمن أكثر من 1300 عالمة تجارية في مختلف القطاعات

»االمتياز لالستثمار« وبنك »بروة«
يرعيان إصدار »المعايير الشرعية«

الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية


