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أعلن بنك اخلليج عن اجراء 
الثال����ث  الس����حب األس����بوعي 
الدانة يوم  واألربعني حلس����اب 
28 نوفمب����ر اجلاري معلنا بذلك 
عن أسماء 10 فائزين يحصل كل 
منهم على جائ����زة قدرها 1000 
دينار وهم كاآلتي: نورية يوسف 
الصالح احلميضي، خالد محمد 
عل����ي العدواني، إميان صدراهلل 
صبوجيان، صال����ح عبداجلليل 
صالح احلاج����ي، مولي انطوني 
موريكال، علي عباس علي عواد، 
زينب محمد محمد خسروه، محمد 
عبداحملسن مكي اجلمعي، مرمي 

عب����داهلل ابراهيم املنيس، وجلي����ل ابراهيم حاجي 
الطباخ.

ويشجع بنك اخلليج اجلميع على احملافظة على 

أرصدتهم املودعة في حساب الدانة 
لتزداد فرصهم ويحالفهم احلظ 
في ربح س����حب الدانة، ويتميز 
حساب الدانة من بنك اخلليج بأنه 
باإلضافة إلى كونه حسابا مينح 
فرصا متعددة للفوز، فهو يشجع 

العمالء أيضا على توفير املال.
فكلما زاد املبلغ املودع وطالت 
م����دة بقائه في احلس����اب زادت 
الفرص املتاحة للفوز. كما مينح 
حس����اب الدانة أيضا العديد من 
اخلدمات املتمي����زة ومنها خدمة 
»بطاقة الدانة لإليداع احلصري« 
التي متنح عمالء الدانة حرية إيداع 
النقود في أي وقت يناس����بهم، إضاف����ة إلى خدمة 
»احلاس����بة« التي متكن عمالء الدانة من حساب ما 

لديهم من فرص للفوز في سحب الدانة.

أعل����ن نائب رئي����س الهيئة 
االدارية للش����ؤون الطالبية في 
االحتاد الوطني لطلبة الكويت - 
فرع الواليات املتحدة األميركية 
عبدالرحمن البحر ان مؤسس����ة 
البترول الكويتية شاركت كراٍع 
بالتيني في أنشطة مؤمتر االحتاد 
السنوي السابع والعشرين برعاية 
سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ 
ناصر احملمد والذي اقيم في مدينة 
ميامي األميركية في الفترة من 25 

الى 28 اجلاري.
وأثن����ى البحر عل����ى رعاية 
املؤسسة ألنشطة املؤمتر حيث 

اعتبر أن مثل هذه الرعاية ليس����ت بالغريبة على 
مؤسس����ة البترول الكويتية التي أضحت من أهم 
الش����ركاء لالحتاد في دعم املؤمتر الس����نوي حيث 
استمرار مثل هذه الرعايات املميزة دليل على تفاني 
املؤسسة في خدمة قطاعات املجتمع املدني املختلفة 
وعلى رأسها طلبة وطالبات الكويت الدارسني في 

أميركا حيث إن الرعاية املستمرة 
هي من أهم أسباب متيز انشطة 

احتاد طلبة أميركا.
وأوضح أن مشاركة املؤسسة 
كانت والتزال نشطة طوال األعوام 
املاضية من خالل الدعم واملشاركة 
النش����طة في املؤمتر من خالل 
رعاية األنشطة املختلفة للمؤمتر 
مثل رعاية حفل افتتاح املؤمتر 
الكبير ورعاي����ة معرض فرص 
العمل الوظيفية والتي تشارك فيه 
شركات القطاع اخلاص املختلفة 
لاللتقاء وجها بوجه مع الطلبة 
الدارسني في أميركا للحديث حول 

مستقبلهم الوظيفي فور عودتهم الى البالد.
وتوقع البحر أن يكون املؤمتر القادم األكبر من 
نوعه حيث ستحضر شخصيات عديدة من مختلف 
السياس����ية واالقتصادية والثقافية  املجاالت مثل 
والدينية والرياضية وسيكون للمؤسسة دور كبير 

خالل األنشطة من خالل مشاركتهم النشطة.

عبدالرحمن البحر

..والفائزة فاطمة املكيمي

بوستر سحب الدانة

 شريف عبدالرازق وعالء سبع في لقطة تذكارية

الشيخ طالل اخلالد

الفائز عثمان يونس

جانب من املؤمتر الصحافي 

»زين«: فاطمة المكيمي وعثمان يونس
فازا بجائزة الـ 30 ألف دوالر

القناعي: 4 محاور يرتكز عليها مؤتمر
»دور المحاسبة في استقرار ودعم األسواق المالية«

»سويفت«: معايير »آيسو« لتعامالت المرابحة تحوز 
شهادة التوافق مع هيئة المحاسبة المالية اإلسالمية 

أعلنت جمعية »سويفت« أن معايير مراسالت »آيسو « 
15022 اخلاصة مبعاجلة تعامالت املرابحة قد حازت شهادة 
التوافق مع هيئة احملاس����بة واملراجعة للمؤسسات املالية 
اإلس����المية، حيث متهد هذه الشهادة الطريق أمام املعاجلة 
التقنية ملعامالت املرابحة املالية التي يقدر أنها تشكل %60 

من مجمل معامالت التمويل اإلسالمي.
وتتضمن تعامالت املرابحة نوعني من النشاطات، وهي 
التحويالت املالية واملتاجرة في السلع، وتوفر »سويفت« 
خدمات التحويالت املالية منذ س����نوات عديدة بينما كانت 
معامالت املتاجرة في الس����لع تت����م يدويا حتى اآلن وذلك 
عن طري����ق الفاكس ودون أن تخضع ألي����ة معايير متفق 

عليها عامليا.
وفي هذا الصدد، قال األمني العام لهيئة احملاسبة واملراجعة 
للمؤسسات املالية اإلسالمية د.محمد نضال الشعار: »تضطلع 
هيئة احملاس����بة واملراجعة للمؤسس����ات املالية اإلسالمية 
مبسؤولية صياغة معايير قطاع التمويل اإلسالمي عامليا، 
كما أننا نؤس����س ألفضل املمارسات في هذا القطاع. ونحن 
نهدف من التعاون مع »س����ويفت« إلى إنشاء بنية حتتية 
عاملية قوية للتمويل اإلس����المي تتميز بهيكل قوي وبأطر 

 وأنظمة متينة وراسخة«. من جانبه قال الرئيس التنفيذي
ل� »سويفت« في أوروبا والش����رق األوسط وافريقيا، ألني 
ريس، والذي تسلم شهادة التوافق بالنيابة عن »سويفت« 
خالل مؤمتر عقد في أمستردام: »سويفت« سعيدة جدا لنيلها 
شهادة املصادقة من هيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات 
املالية اإلسالمية )AAOIFI(، فأهدافنا واحدة ونحن نخدم نفس 
األعضاء، وأمتتة معامالت املرابحة هي اخلطوة األولى في 

رحلة طويلة من التعاون مع قطاع التمويل اإلسالمي«.
يذكر أن استخدام مراسالت آيسو 15022 عبر »سويفت« 
ال يغير اإلجراءات املتبعة بني املصارف وعمالء تلك املصارف 
والوسطاء، ولكن البيانات املوصوفة في القوائم وفقا لبنود 
اتفاقية املرابحة الرئيس����ية أصبحت اآلن تتداول من خالل 
استخدام معايير متفق عليها للرسائل املبعوثة عبر »سويفت« 
بدال مما كان يحدث في الس����ابق حيث كانت التأكيدات تتم 

بحسب اتفاقيات ثنائية بني الطرفني وتتم بشكل يدوي. 
وسيستفيد املشاركون في »مرابحة« من معيار إلكتروني 
متفق عليه دوليا وهي أمتتة ستؤدي إلى خفض التكاليف 
واحلد من املخاطر إضافة إلى تعقب عمليات التدقيق احملاسبي 

للتوافق مع الشريعة.

ب����دوره، قال نائب الرئيس العاملي للتمويل اإلس����المي 
في مجموعة نورتون روز للمحاماة الدولية، محمد براشا: 
»يس����تمر قطاع التمويل اإلسالمي باالعتماد على تعامالت 
املرابحة كوسيلته األساسية إلدارة السيولة. ومع عدم وجود 
بدائل، سيرى القطاع أن طرح »سويفت« واعتمادها من قبل 
هيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية هي 
خطوة إيجابية جدا ستقلص تكاليف عمليات املكاتب اخللفية 
لكل عملية متاجرة. وعالوة على ذلك، فإن إدخال مراسالت 
»س����ويفت« في النظم قد ميهد الطريق ألمتتة التوافق مع 

الشريعة والتدقيق احملاسبي«.
وقال رئيس مبادرة التمويل اإلس����المي في »سويفت« 
بيتر وير: »لقد تعاونا مع عدة مصارف ووسطاء في كل من 
البحرين والكويت واململكة العربية الس����عودية واإلمارات 
العربي����ة املتحدة وماليزيا واململك����ة املتحدة بغرض فهم 
احتياجات هذه املؤسس����ات وتقدمي مراسالت آيسو 15022 

كحل لها«.
اجلدير بالذكر أن هناك أكثر من 240 مصرفا إس����الميا 
أعضاء في »سويفت« ويشكلون 84% من األصول العاملية 

املتوافقة مع الشريعة.

عمالء »زين« مدعوون للفوز بالجائزة األسبوعية والجائزة الكبرى »سيارة فيراري كاليفورنيا«
أعلنت شركة زين عن فوز كل 
من فاطمة حسني راشد املكيمي 
وعثمان علي محمد يونس بجائزة 
ال� 30 ألف دوالر وذلك بعد السحب 
الثالث والرابع في  األس���بوعي 
حملتها الترويجية التي كشفت 
عنها مؤخرا لعمالئها من أصحاب 
خطوط اإليزي وخطوط الفواتير 

وكذلك خطوط البيانات.
وذكرت الش���ركة ف���ي بيان 
صحافي أن احلملة التي أطلقتها 
مؤخرا وتنتهي في 31 ديسمبر 
2010 تسمح لكل عميل في شركة 
زين بالدخول في سحب أسبوعي 
على جوائز مالية بقيمة 30 ألف 
دوالر، باإلضافة إلى الدخول في 
الس���حب على اجلائزة الكبرى 
»س���يارة فيراري كاليفورنيا«، 
وذلك عند إعادة التعبئة برصيد 
5 دنانير، أو عند القيام بس���داد 
فاتورة 5 دنانير يحصل العميل 

على فرصة للفوز.
الفرصة  الش���ركة  وانتهزت 

أحمد مغربي 
أعلن نائب رئيس مجلس ادارة 
جمعية احملاس���بني واملراجعني 
ورئيس املؤمتر د. رشيد القناعي 
ان سمو رئيس مجلس الوزراء 
الش���يخ ناصر احملمد سيرعى 
مؤمت���ر »دور احملاس���بة ف���ي 
استقرار ودعم األسواق املالية«، 
الذي ستنظمه جمعية احملاسبني 
الكويتية بالتعاون  واملراجعني 
مع مركز التميز بقسم احملاسبة 
بجامعة الكويت خالل الفترة من 

1 إلى 2 ديسمبر املقبل.
واكد د.القناعي خالل املؤمتر 
الصحافي الذي عقد أمس االول 
في جمعية احملاسبني ان اهمية 
املؤمتر تأتي بعد مضي اكثر من 
عامني على حدوث االزمة العاملية 
وتداعياتها على اقتصادات الدول 
لتسليط الضوء على اهمية دور 
احملاسبة في استقرار األسواق 

املالية.

4 محاور

وأوض���ح ان املؤمت���ر يقوم 
على اربع���ة محاور هي: احملور 
االول يركز عل���ى االزمة املالية 
� الف���رص والتحديات، واحملور 
الثاني يتداول تطبيقات حوكمة 
الش���ركات في العال���م العربي، 
واحملور الثالث يناقش الشفافية 
واالفصاح ف���ي التقارير املالية، 
واحملور االخير يتناول املراجعة 
والضريبة ودورهم���ا في دعم 

االسواق املالية.
ولفت ال���ى ان عدد البحوث 
وأوراق العمل التي سيتم عرضها 
ومناقش���تها يبلغ اثنتي عشرة 
ال���ى مواضيع  ورقة باإلضافة 
اجللسة االفتتاحية حيث ستتم 

لتهنئة الفائزي���ن بثالث ورابع 
جائ���زة مالية في س���حوباتها 
األسبوعية، وأوضحت أن جميع 
عمالء زين مدعوون لالستفادة 
من هذه السحوبات والدخول في 

السحب على اجلائزة الكبرى.
وبينت أنها أطلقت هذه احلملة 
رغبة منها في إضفاء بعد جديد 

مناقش���ة املعلومات احملاسبية 
ودورها في اس���تقرار االسواق 
املالية مؤكدا ان املشاركني في هذه 
البحوث العلمية أساتذة ودكاترة 
من مختلف اجلامعات العربية ما 
يتيح الفرص لتبادل اآلراء حول 
العديد من املوضوعات احملاسبية 
وتشخيص مش���كالت التطبيق 
العملي واحللول املقترحة لها، ما 
يساعد على تطوير املهنة ملواكبة 
التطورات العاملية واستقرار ودعم 

األسواق املالية.

نسبة المشاركات

من جانبها قالت رئيسة اللجنة 
املنظم���ة العلي���ا للمؤمتر هند 
عبداهلل السريع ان املشاركات في 
حدود ال� 120مشاركا باإلضافة الى 
الضيوف واملدعوين من اجلمعيات 
املهنية األعضاء في االحتاد العام 
للمحاس���بني واملراجعني العرب 
ويبلغ عددهم نحو 60 مشاركا، 

بإمكانه الفوز باجلائزة النقدية 
وكذلك أصحاب اخلطوط آجلة 
الدفع أمامهم نفس الفرصة أيضا 
وفي نفس الوقت ستس���اعدهم 
هذه احلملة في احلفاظ على أن 
يكون لهم سجل ائتماني سليم مع 
الشركة، مع سداد املبالغ املالية 

للفواتير.

تؤكد أهمية موضوع ومحاور 
املؤمتر ومس���توى احملاضرين 
املهني العالي، كما يأتي توقيت 
عق���ده متزامنا مع إطالق خطة 
التنمية األول���ى للكويت، ومع 
صدور قان���ون إنش���اء هيئة 
أسواق املال وتعيني مفوضيها، 
وما يحمله ذلك من آمال لتنظيم 
أسواق املال بالكويت واالستفادة 
من جتارب الدول األخرى املشاركة 
سواء كمحاضرين أو مشاركني 
باحلضور، باإلضافة إلى بوادر 
انحس���ار األزم���ة االقتصادية 
املالية،  وبدء تعافي األس���واق 
ويتوق���ع أن يكون هذا املؤمتر 
تظاهرة مهنية وفنية ذات طابع 
عاملي تعم فائدته كل املختصني 
واملهتم���ني مبهن���ة احملاس���بة 
واملراجع���ة واألس���واق املالية 
ومديري الشركات املدرجة بتلك 
األسواق على وجه اخلصوص، 
واملستثمرين ومستخدمي القوائم 

ف���ي عالقتها مع عمالئها، والتي 
إلى تعزيزها  تسعى باستمرار 
بجميع وس���ائل االتصال سواء 

كانت مباشرة أو غير مباشرة.
واعتبرت »زين« أنشطة هذه 
احلملة وسيلة اتصال مباشرة 
مع عمالئها حتم���ل معها قيمة 
مضافة، مبينة أن عميل اإليزي 

متوقعة ان يبلغ العدد املشارك 
250 مشاركا.

 وأوضحت هند الس���ريع أن 
املؤمتر هذا العام يحظى برعاية 
متميزة م���ن عدد م���ن مكاتب 
التدقي���ق الكب���رى العاملة في 
الكويت، يتقدمها مكتب برايس 
وتره���اوس كوب���رز الش���طي 
وشركاه، ومكتب كى بي ام جي 
صافي املطوع وشركاه، والعيبان 
والعصيمي وشركاهم )إرنست 
يونغ(، والبزيع وشركاهم آر أس 
أم. باإلضافة إلى شركة االمتياز 
لالستثمار واحتاد مصارف الكويت 
والش���ركة الكويتية لالستثمار 
وبيت التمويل الكويتي، وشركة 
املشروعات السياحية وفنادق 
جي دبليو ماريوت وكورت يارد 
ماريوت - الكويت، وغرفة جتارة 

وصناعة الكويت.
وبينت أن هذه املش���اركات 
املميزة من قبل اجلهات الراعية 

أنها ملتزمة  وكش���فت زين 
دائم���ا بالبح���ث عم���ا يرضي 
رغبات العمالء وما يتناسب مع 
متطلباتهم، وفي ذات الوقت فهي 
لن تدخر جهدا في طرح كل ما هو 
جديد من اخلدمات التي تتقابل 
مع توقعاتهم وجتعلهم مميزين 

باستمرار.

املالية بوجه ع���ام. وأكدت أن 
املؤمتر ستكون له أهمية في تلك 
املرحلة وذلك في ظل التداعيات 
التي خلفتها االزمة املالية وزيادة 
حدة املنافس���ة على املستويني 
االقليمي والعاملي ويبرز الدور 
املهم للنظم احملاسبية من خالل 
تزويد صانعي ومتخذي القرارات 
واملستثمرين باملعلومات الالزمة 
لترشيد تلك القرارات واستقرار 
املالي���ة وبالتال���ي  االس���واق 
االستخدام االمثل للموارد املتاحة 
وحتقيق معدالت النمو املرغوب 

فيها.

عدة أنشطة

وزادت الس���ريع ان املؤمتر 
س���وف تصحبه عدة أنش���طة 
منها معرض للشركات الراعية 
والش���ركات املتخصص���ة في 
االنظم���ة احملاس���بية وتكرمي 
اعضاء مجالس االدارة السابقني 
وخريجي احملاسبة املتفوقني. 
وأكدت ان االس���تعدادات لعقد 
مؤمت���ر اجلمعية ق���د اكتملت 
بتنظيم ذاتي وجهود تطوعية 
من أعض���اء اجلمعية القائمني 
على ترتيب كل االستعدادات له، 
الفتة الى ان توقيت عقد املؤمتر 
متزامن مع إطالق خطة التنمية 
األولى للكوي���ت، ومع صدور 
قانون إنشاء هيئة أسواق املال 
وتعيني مفوضيها، وما يحمله 
ذلك من آمال على تنظيم أسواق 
املال بالكويت واالس���تفادة من 
جتارب الدول األخرى املشاركة 
سواء كمحاضرين أو مشاركني 
باحلضور، وباإلضافة إلى بوادر 
انحسار األزمة االقتصادية وبدء 

تعافي األسواق املالية. 

في السحبين الثالث والرابع لحملتها الترويجية الجديدة

تنظمه »المحاسبين« ديسمبر المقبل بالتعاون مع مركز التميز بقسم المحاسبة بالجامعة 

»الخليج« يعلن أسماء الفائزين
في سحب »الدانة« األسبوعي

البحر: مشاركة متميزة لـ »مؤسسة البترول«
في مؤتمر االتحاد السنوي لطالب أميركا

»منا لالستثمار« تلبي طلبات االكتتاب
 في »عامر جروب« المصرية بنسب مرتفعة

»مؤسسة البترول« ترعى منتدى المشروعات 
الصغيرة والمساهمة الفاعلة في خطة التنمية

أعلنت شركة منا لالستثمار انها 
متكنت من احلصول على نسبة 
مرتفعة ملصلحتها ولعمالئها من 
إجمالي األسهم املطلوب االكتتاب 
بها ف����ي »عامر جروب« املصرية 
املتوق����ع إدراجها ف����ي البورصة 
املصرية اليوم. وقال رئيس مجلس 
إدارة شركة منا لالستثمار طارق 
السلطان في تصريح صحافي ان 
»منا لالستثمار« جنحت من خالل 
التفاهم مع شركة بلتون املالية، 
القائمة بدور وكيل الطرح ملجموعة 
عامر جروب املصرية حول العالم، 
في إجناز أولى خطواتها الرامية 
التوجه لألس����واق احمليطة  إلى 
وخاصة أس����واق شمال افريقيا. 
وشدد السلطان على أهمية تلك 
اخلطوة بالنسبة للشركة خصوصا 
مع تغطي����ة االكتت����اب اخلاص 
للمجموعة بنحو 3 مرات وتغطية 
االكتتاب العام بنحو 6 مرات في 
حني كانت نسبة التخصيص نحو 
ال� 17% تقريبا ما يوضح اإلقبال 
الكبير على هذا الطرح املهم الذي 
يعد فرصة استثمارية واعدة. من 
جهته، كشف عضو مجلس اإلدارة 
والرئيس التنفيذي لش����ركة منا 
لالستثمار شريف عبدالرازق عن 
أنه بحث مع رئيس مجلس إدارة 
شركة بلتون املالية عالء سبع سبل 
تعزيز التعاون مع منا لالستثمار 

أعلن العضو املنتدب للعالقات 
احلكومية والبرملانية والعالقات 
العامة واإلعالم الشيخ طالل اخلالد 
عن مش����اركة مؤسسة البترول 
التابعة في  الكويتية وشركاتها 
رعاية منتدى املشروعات الصغيرة 
واملساهمة الفاعلة في خطة التنمية 
الكويتية  الش����ركة  الذي تقيمه 
لتطوير املش����روعات الصغيرة 
بالتعاون مع شركة ليدرز جروب 
يوم الثالثاء املصادف 30 من الشهر 
اجلاري برعاية نائب رئيس مجلس 
الوزراء ووزير الدولة لش����ؤون 
التنمية ووزير الدولة لش����ؤون 

اإلسكان الشيخ أحمد الفهد.
وقال اخلالد ان مشاركة مؤسسة 
البت����رول الكويتية وش����ركاتها 
التابعة في رعاي����ة هذا املنتدى 
تتماشى مع أهدافها وسياستها 

التي تتطلع ف����ي املرحلة املقبلة 
لزيادة حجم أعمالها في السوق 
املصري وخاص����ة بالتعاون مع 
»بلتون« ملا تتمتع به من خبرة 
وجناحات مستمرة على الصعيدين 
احمللي واإلقليمي. وأشار عبدالرازق 
إلى عزم »منا لالستثمار« املشاركة 
الفعالة في العدي����د من عمليات 
الفترة  الطرح واالكتتاب����ات في 
املقبلة ومنها طرح شركة بلتون 
املالية نفسها ومجموعة شركات 
أخرى، باإلضافة إلى س����عي منا 
لالستثمار للحصول على وكيل 
بيع ومتلقي االكتتاب للمساهمة 
مع بلتون املالية في تغطية السوق 

التي تدعم املش����اريع التنموية، 
وخاص����ة التي تعن����ى بالتنمية 
الفنية  الكفاءة  البش����رية ورفع 
واإلدارية للشباب وصقل خبراتهم، 
الفتا الى ان حتويل الكويت الى 

الكويتي، وكذلك صندوق بلتون 
لالس����تثمار في ش����مال افريقيا 
واملزمع بدء نشاطه قريبا. وأوضح 
أن تلك اخلط����وة تأتي في إطار 
خطة الشركة للتركيز على منطقة 
إفريقيا  الشرق األوسط وشمال 
والسيما الس����وق املصري حيث 
يتمت����ع مبعدالت من����و مرتفعة 
ومحفزات أساسية وفرص واعدة 
ميك��ن االس����تفادة منها للعمالء 
احلاليني واملستقبليني، خصوصا 
مع س����عي الشركة لتقدمي أدوات 
مالي��ة تتناسب ورغبات العمالء 
وتوازن بني العائد املجزي وحجم 

املخاطر الذي قد تتعرض له.

مركز مالي وجتاري عاملي يحتاج 
الى االرتقاء باملنظومة االقتصادية، 
وتطوير الفكر االداري واالهتمام 
برفع كف����اءة البنية التحتية في 
مختلف املجاالت، وهذا لن يأتي 
اال بدع����م الش����باب وحثهم على 
دخول مجال االستثمار والسعي 
بكل طاقاتهم لتملك مش����اريعهم 

والنهوض بها.
وأشار اخلالد الى ان من أهداف 
خطة التنمية العمل على تنويع 
الدخل وع����دم االعتماد  مصادر 
على النفط كمصدر وحيد للدخل 
القومي، الفتا الى ان هذا الهدف 
يس����تدعي ان ندعم املشروعات 
املتوسطة والصغيرة باعتبارها 
ن����واة جيدة لفتح مجاالت انتاج 
جدي����دة وتوفي����ر ف����رص عمل 

للشباب.

تمهيدًا إلدراج »عامر« في البورصة المصرية اليوم الثالثاء 


