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أصدر محمد هشام 
حتاح���ت املتخصص 
في تطوير وتس���ويق 
املنتجات اإلس���امية، 
كتاب���ا ح���ول تطوير 
املنتج���ات واخلدمات 
في البنوك اإلسامية، 
الكتاب  وق���د ص���در 
حتت رعاي���ة »البنك 
األهل���ي املتحد« الذي 
حتول مؤخ���را للعمل 
مبا يتفق م���ع أحكام 
الش���ريعة اإلسامية، 
وذل���ك إلمي���ان البنك 
بض���رورة دع���م مثل 
العلمية  الكتابات  هذه 
املتمي���زة  والعملي���ة 
التي حتتاجها املكتبة 

املصرفية اإلسامية. يهدف الكتاب إلى إبراز وجتميع وتنظيم 
العناصر الفنية اإلدارية والتس���ويقية والشرعية املرتبطة 
مباشرة بتطوير املنتجات واخلدمات في البنوك اإلسامية 
وفق إطار عملي وبلغة مصرفية بس���يطة تس���اعد مطور 
املنتجات غير املتخصص في العلوم الشرعية على فهم آلية 
تطوير حلول مالية مبتكرة ومتوافقة مع أحكام الش���ريعة 

اإلسامية ومائمة حملدثات الزمان واملكان.
يتألف الكتاب من خمس���ة فصول، يتطرق الفصل األول 
إلى األدوار الرئيس���ية والفريدة التي تقوم بها البنوك دون 
غيرها من منظمات األعم���ال االقتصادية األخرى، وأهمية 
خلق القيم واملنافع التي تعتبر لب وهدف نش���اط تطوير 
املنتجات، كما يس���تعرض الكاتب في ه���ذا الفصل منوذج 
»سلس���لة حتليل القيم« الذي ميكن م���ن خاله فهم كيفية 
خل���ق القيم واملنافع في البنوك، ثم يتطرق في هذا الفصل 
إلى نش���اط التسويق بشكل عام ونشاط تسويق اخلدمات 
املصرفية بشكل خاص وكيفية ارتباط التسويق بالتخطيط 

االستراتيجي في البنوك.
وفي الفصل الثاني، يتطرق الكتاب إلى الفنيات الرئيسية 
لعناصر املزيج التسويقي وبحوث التسويق مع شرح عام 
عن كل عنصر منها، حيث يهدف الفصان األول والثاني من 
الكتاب إلى إبراز الفنيات احلديثة اخلاصة بالتطوير حتى 
يتمك���ن القارئ من الربط بينها وب���ن موضوعات الفصل 

الثالث وما بعده.
 وفي الفصل الثالث يتطرق الكتاب إلى القواعد والضوابط 
الشرعية العامة التي تخضع لها املعامات املالية اإلسامية، 
وف���ي الفصل الرابع يتطرق الكتاب إلى القواعد والضوابط 
الشرعية اخلاصة بكل نوع من العقود التي تعمل مبوجبها 
البنوك اإلسامية، أما الفصل اخلامس فيعرض مخططا عاما 
ملراحل تطوير املنتجات في البنوك اإلسامية ويقدم قائمة 
مراجعة للعناصر الفني���ة التي يجب على مطور املنتجات 
اس���تيفاؤها قبل تقدمي منتجه إلى هيئ���ة الفتوى والرقابة 

الشرعية في البنك.
العملية  التطبيق���ات  املنفعة وألغ���راض  والس���تكمال 
يعرض الكاتب منوذجا عمليا من خال الشروط واألحكام 
العامة للحساب���ات وبطاق���ات االئتم���ان في البنك األهلي 

املتحد.

 EEMC أعلنت شركة الهندسة والتقنيات املتعددة
أنها أبرمت مع نظيرتها شركة »MS Retail � بروي«، عقد 
اتفاقية جتارية تقوم مبوجبه شركة EEMC باستبدال 
النظام التقني الشامل الدارة األعمال لنظيرتها بنظام 
متكامل وشامل الدارة األعمال من شركة Microsoft الذي 
من خاله ميكن لنظيرتها ادارة العمليات التجارية لدى 
الش����ركة. وأفادت شركة EEMC في بيان صحافي بأن 
توقيعها االتفاقية يترجم اميانها بضرورة اس����تمرار 
النجاح����ات التي حققتها الش����ركة ف����ي مجال أنظمة 
املعلوم����ات وحلول األعمال، حيث حترص الش����ركة 
عبر سنوات طويلة من الريادة والتميز، على الدخول 
في شراكات استراتيجية مهمة على املستوين احمللي 
 MS واالقليمي. وقالت الشركة انها قامت بتزويد شركة
 »Dynamic – ANAV « بأحدث نظام متكامل  من Retail
ونظام Ls-Retail ليعمل بشكل مترابط وشامل جلميع 

عمليات التجارة لدى الشركة، وقد ترجمت شركة EEMC خبرتها الفنية 
والعملية والتي تعتبر الشريك الذهبي ل� Microsoft واألبرز في هذا املجال 
ألجل الوصول الى احلل املقترح لتلبية احتياجات ش����ركائها. وفي هذا 
الصدد، قال نائب الرئيس في شركة MS Retail محمد الساير »أردنا من 
خال توقيع هذه االتفاقية احلص����ول على حل متكامل ومترابط يلبي 
احتياجات العمل لدينا، وأن يكون قادرا على التغيير حسب متطلبات 
العمل املتغيرة بشكل كبير في هذا النوع من النشاط، وقد ملسنا وأيقنا 
أن احللول املقدمة من ش����ركة EEMC املعتمدة على تقنية Microsoft هي 

حلول متطورة وفعالة وقادرة على النهوض بأعمالنا 
التجارية، وحتقيق النتائج املبهرة وبسعر معقول 

دون ارهاق ميزانية العمل الرئيسي«.
وأضاف »أن ما مييز النظام هو سهولة التشغيل 
ومرونة استخراج النتائج التي انسجمت مع رؤيتنا 

على حتقيق أهدافنا االستراتيجية«.
 EEMC من جانبه، أكد نائب الرئيس في ش����ركة
 MSمنذر الوقيان أننا نتش����رف بالعمل مع ش����ركة
Retail، ونفتخر بأن نلعب دورا حيويا لترجمة رؤية 
شركائنا الى واقع، مضيفا: ونحن نؤمن بأن التقنيات 
املقدمة من شركة EEMC التي ننتهجها، مكنتنا من 
الوصول الى الريادة والصدارة واالستحواذ على ثقة 
عمائنا. اجلدير بالذكر أن شركة EEMC هي احدى 
الشركات الرائدة في تقدمي احللول واخلدمات التقنية 
املختلفة، كما تربطها ش����راكة استراتيجية بأوائل 
مزودي التكنولوجيا في العالم مبن فيهم Microsoft وتعتبر الش����ريك 
الذهبي لشركة HP الرائدة في مجال تقدمي »األجهزة اخلدمية � الطرفية 
والتخزين«، والعديد من أجه����زة وأنظمة قطاع األعمال، باالضافة الى 
العديد من الش����ركات الرائدة التي توفر أحدث وأرقى املفاهيم التقنية 
واالبتكارات الرائدة. اما ش����ركة MS Retail فهي املالكة لاسم التجاري 
الش����هير Baroue الرائدة في عالم التسوق والترفيه والتعليم لألطفال 
والتي تتيح متعة فريدة في التسوق من أرقى العامات التجارية التي 

تكفل لرواده من أطفال وأمهات الوجهة املثالية للتسوق.

»سبيريت للتطوير العقاري« توّقع عقد التسويق 
والخدمات العقارية والتأجير لمشروع سبيريت 

»الهندسة والتقنيات المتعددة« توّقع عقدًا 
مع »MS Retail ـ بروي« لتقديم حلول األعمال

»األهلي المتحد« يرعى  كتاب »تطوير المنتجات 
والخدمات في البنوك اإلسالمية«

وقعت ش����ركة س����بيريت 
العقاري مع ش����ركة  للتطوير 
اخلليج املتحدة للخدمات العقارية 
عقد دراسة اجلزء التجاري في 
مشروع س����بيريت الذي تقوم 
على تنفيذه ش����ركة سبيريت 
العقاري، وس����تقوم  للتطوير 
اخللي����ج املتح����دة للخدم����ات 
العقارية مبوجب العقد بتقدمي 
استشارات وبتسويق وتأجير 
احملات واملس����احات التجارية 
واالستثمارية في املجمع بشكل 

حصري.
التوقيع رئيس  وضم حفل 
مجلس ادارة ش����ركة سبيريت 
علي ال����داود والعضو املنتدب 
لشركة اخلليج املتحدة للخدمات 

العقارية عادل حسن عمور.
وبهذه املناس����بة قال الداود 
ان املشروع يحتوي على جزء 
جتاري أساسي فاملشروع يقام 
مبوقع استراتيجي وحيوي على 
مساحة 70 ألف متر مربع على 
الدائري السادس مبنطقة الزهراء 
)جنوب السرة( ويعتبر املشروع 
األول م����ن نوعه ف����ي الكويت 
اذ يحتوي  والشرق االوس����ط 
على ماعب تنس مغطاة واخرى 
مفتوح����ة وماعب اس����كواش 
وفندق بارتفاع 9 طوابق بادارة 
سلس����لة فنادق ملينيوم وناد 
صحي مبساحة 4300 متر مربع 
واكادميية رياضية تعد االولى 
من نوعها في الكويت وعيادات 
طبية متخصصة في االصابات 
الرياضي����ة وصال����ة متعددة 
االغراض على مساحة 8000 متر 
مربع ومجمع جتاري يحتوي على 
محات بيع بالتجزئة ومطاعم 
ومقاه وصالة تزلج مبساحة 900 
متر مربع باالضافة الى مرافق 

جتارية وترفيهية اخرى.
واشار الداود الى ان صافي 
املساحة التأجيرية للمجمع تبلغ 
15 الف متر مربع موزعة على 3 
طوابق، علما ان افتتاح املشروع 
رس����ميا منتظر ف����ي منتصف 
عام 2012 ونس����بة االجناز اآلن 

جتاوزت 20% من املشروع.
الداود ثقت����ه بقدرات  واكد 
ومهنية واحترافية شركة اخلليج 
املتحدة للخدمات العقارية التي 
بات لها حضور الفت في مجال 
عملها وباتت بن افضل الشركات 
ذات القدرة العالية على تقدمي 
الطراز  خدم����ات عقارية م����ن 

االول.
من جهته شكر عادل حسن 
عمور الثقة املمنوحة من شركة 
سبيريت مشيرا الى ان جدوى 
املشروع ال ريب فيها، فاملجمع 
سيكون معلما رياضيا وتنمويا 
وجتاريا وحضاريا في الكويت 
وهو في ذل����ك يضاهي افضل 
ف����ي املنطقة  التنس  مجمعات 
وس����يكون بأرق����ى املواصفات 

الدولية.
واضاف عمور: منذ اللحظة 
األولى لتوقيع العقد بدأت الشركة 
استقبال عدد كبير من طلبات 
التأجير للمس����احات التجارية 
واالستثمارية للمجمع مؤكدا ان 
لشركة اخلليج املتحدة للخدمات 
العقارية عاقات متينة مع كبار 
جتار التجزئة بالكويت والشرق 
األوس����ط وذلك ملا تقدمه عبر 
كوادره����ا احملترفة من خدمات 
مميزة ومنها دراسات التطوير 
والتسويق والتأجير والعاقات 
العامة وادارة العقارات والوساطة 
العقارية وغيرها من اخلدمات 
املتكاملة علما ان الشركة عضو 

في املجلس الدولي ملراكز التسوق 
ومجلس الشرق االوسط ملراكز 

التسوق.
واش����ار عمور الى ان تنفيذ 
العقد املوقع مع شركة سبيريت 
سيكون منوذجا للتعاون الناجح 
وستنتج عنه شراكة طويلة املدي 
الن مجم����ع التن����س مبكوناته 
املختلفة استثمار بنظام ال� »بي 
أو تي« ممتد حتى العام 2038.

وتوقع عمور ان يضم املجمع 
بعد اس����تكمال تسويق اجزائه 
التجارية  العام����ات  املختلفة 
العاملية ف����ي قطاعات التجزئة 
واألغذي����ة والترفي����ه ليكون 
بذلك مرفقا تنافس����يا بامتياز 
ومقص����دا البدي����ل عنه حملبي 
التس����وق والترفيه والرياضة 

واالستجمام.
يذك����ر أن ب����اب االكتت����اب 
اخلاص للمساهمن من األفراد 
والشركات واملستثمرين الراغبن 
في املشاركة في زيادة رأسمال 
شركة »س����بيريت« للتطوير 
العق����اري مفتوح منذ األحد 16 
ماي����و اجلاري ومل����دة 45 يوما 
وذلك لدى الش����ركة اخلليجية 
حلفظ األوراق املالية التي ستقوم 
بادارة جميع االجراءات املتعلقة 

باالكتتاب.
وقد تأسست شركة »سبيريت 
للتطوي����ر العق����اري« لغرض 
تطوير وتشغيل مشروع مجمع 
الكويت الدولي للتنس )مشروع 

سبيريت( وهو األول من نوعه 
الش����رق  الكويت ومنطقة  في 
األوسط الذي يقع على الدائري 
الزهراء  الس����ادس في منطقة 
بجانب مول 360 وستكون شركة 
ذات مشروع واحد وليس مخططا 
لها أن تقوم باالستثمار في اي 

مشاريع اخرى.
وتبلغ قيمة السهم 103 فلوس 
)100 فلس قيمة اسمية و3 فلوس 
مصاريف اكتتاب غير مستردة( 
واحلد األدنى الكتتاب األفراد يبدأ 
من 5000 سهم ومضاعفاتها فيما 
تبدأ كمية اكتتابات الشركات من 

500.000 سهم ومضاعفاتها.
وما مييز ش����ركة سبيريت 
للتطوير العقاري عن غيرها من 
الشركات احمللية هو انها تقوم 
على تنفيذ وتطوير مش����روع 
ليس األول من نوعه في الكويت 
وحس����ب بل هو ايضا االحدث 
في املنطقة مبواصفات عاملية ال 
تضاهى اال في ارقى املجمعات 
الدولي����ة املماثلة واملتخصصة 

باألنشطة الرياضية.
والشركة س����تنفذ املشروع 
وتسوقه كواحد من مرافق التنس 
التصميم  العاملية من ناحي����ة 
الراقية  العصري واخلدم����ات 
ليكون مؤه����ا باقتدار لتنظيم 
دورات وبطوالت اقليمية وعاملية 
الش����ركة  التنس، فطموح  في 
هو عقد سلسلة من التحالفات 
والش����راكات االستراتيجية مع 

جهات عاملية للتشغيل.
ومجموعة املؤسسن تضم 
شركات رائدة متخصصة لديها 
خبرات عريقة في ادارة واستثمار 
مش����اريع متنوعة سواء داخل 
الكويت او خارجها مثل شركة 
التجارية  مجمعات األس����واق 
العقارية، والش����ركة التجارية 
العقارية، وش����ركة املش����اريع 
املتحدة للخدمات اجلوية، وشركة 
لؤلؤة الكويت العقارية، وشركة 
الشويخ املتحدة العقارية، وكما 
ان الشركة ستعمل وفقا ألحكام 

الشريعة االسامية.

مع »الخليج المتحدة للخدمات العقارية«

عادل عمور علي الداود

منذر الوقيان

غالف الكتاب

 »Retail Academy« إطالق
المتخصص في تقديم برامج تجارة التجزئة

قالت مديرة العمليات ل���� »Retail Academy« يبرا بوردمن ان 
الكويت على وشك ان تشهد للمرة األولى إطاق املركز األول من نوعه 
املتخصص في تقدمي برامج جتارة التجزئةRetail Academy وهو 
أحد مراكز التدريب التابعة لشركة »اتش أر دي انترناشيونال«.

واوضح���ت: »إننا نتوقع إقباال كبيرا، ونحن نش���جع اجلميع 
لاستفادة بقدر اإلمكان من زيارة اخلبير العاملي واملتحدث الرئيسي 
للقيادة واإلدارة جايس���ون دورهام حيث س���يتم اإلعان عن بدء 
العمل في األكادميية من خال عدد من حلقات وورش العمل التي 
دعي لها جميع ممثلي هذا القطاع إضافة إلى قطاع البنوك وغيره 

من القطاعات التي تعنى ببيع املنتج واخلدمات«.
واضافت: »نحن في غاية الس���عادة إلطاق هذه األكادميية في 
الكوي���ت، ونتطلع إلى تقدمي جتربة علمية وعملية فريدة لبرامج 
قطاع جتارة التجزئة مبس���توى الشهادات املتخصصة والدبلوم، 
الفت���ة إلى أن Retail Academy تهدف ألن تكون األكادميية الرائدة 

في مجال التعليم املهني في الكويت واخلليج.


