
 39  اقتصاد  الخميس ١٦ ديسمبر ٢٠١٠ 

 عدنان املال يتوسط عددا من املتدربني

 الدوب وأبوخير يسلمان الدرع التذكارية إلى الشطي

 تذكرتان بسعر تذكرة واحدة حتى ١٠ يناير والسفر قبل تاريخ ١٥ فبراير

 «الخطوط الوطنية» تطرح عرضًا خاصًا احتفاًال 
  بمرور عامين على إطالق رحالتها

 كما عودت اخلطـــوط الوطنية ضيوفها، 
واحتفاال مبرور عامني على تأسيسها، تطلق 
الناقلة املتميزة وشـــركة الطيران الكويتية 
الوحيدة ذات اخلدمات املتميزة عرضا خاصا 
لضيوفها مينحهم فرصة شراء «تذكرتني بسعر 
تذكـــرة واحدة» إلى أي مـــن وجهات الناقلة 
املتميزة ويأتي هذا العرض في أعقاب اإلقبال 
والنجـــاح الكبيرين اللذين شـــهدهما عرض 
اخلطوط الوطنية في احتفالها بعامها األول 

العام املاضي.
  وقال رئيس مجلس اإلدارة والعضو املنتدب 
للخطوط الوطنية، عبدالسالم البحر «نواصل 
هذا العام التقليد الـــذي بدأناه العام املاضي 
من خالل االحتفال بعيدنا الثاني لتأســـيس 
اخلطوط الوطنية عبر هـــذا العرض املميز، 
وهو يأتي احتفاء بضيوفنا وتعبيرا عن شكرنا 

وتقديرنا لهم لدعمهم املتواصل منذ التأسيس 
وحتى اآلن».

  وأضاف البحر «إن احتفالنا يأتي مضاعفا هذا 
العام من خالل هذا العرض املميز، وال يكتمل 
هذا االحتفال إال مبشاركة ضيوفنا الذين نرحب 
بهم على منت رحالتنا ونسعى كعادتنا ملنحهم 
جتربة ســـفر ممتعة ومتميزة مع أصدقائهم 
وأحبائهم وأسرهم من خالل إتاحة الفرصة لهم 

بالسفر معا من خالل هذا العرض».
  ولالســـتفادة من هذا العرض الذي يسري 
لفترة محدودة، بإمكان الضيوف املســـافرين 
حجز تذاكرهم وشـــرائها في او قبل تاريخ ١٠ 
يناير ٢٠١١ على أن يكون السفر قبل تاريخ ١٥ 

فبراير ٢٠١١.
  ويسري هذا العرض على منت جميع رحالت 
اخلطـــوط الوطنية، ففي الدرجة الســـياحية 

املتميزة توفر اخلطوط الوطنية تذاكر ســـفر 
ذهابا وإيابا بأســـعار تبدأ من ٢٢ دينارا إلى 
دبي، ٣٥ دينارا إلى بيروت، ٥٩ دينارا شـــرم 
الشـــيخ و٦٩ دينارا إلى القاهرة لشـــخصني. 
فيما تبلغ أسعار تذاكر اسطنبول وڤيينا ٩٩ 
دينارا. وبإمكان الضيوف الراغبني في السفر 
على منت درجة األعمال األولى االســـتفادة من 
ذات العرض بأســـعار تبدأ من ١١٩ دينارا إلى 
دبي و١٦٩ دينارا إلى شرم الشيخ، و١٩٩ دينارا 
إلى بيروت والقاهرة واسطنبول و٣٤٩ دينارا 

إلى ڤيينا.
  وجتري االستفادة من هذا العرض من خالل 
احلجز عن طريق زيارة أحد مكاتب اخلطوط 
الوطنية مبطار الكويت الدولي أو مببنى الشيخ 
سعد للطيران للعام أو ديسكفري مول أو احلجز 

عن طريق وكالء السفر املعتمدين. 

 المال: سياسة «بيتك» التدريبية تعتمد على منهج شرعي 
يوفر للموظف ما يحتاجه من أساسيات االقتصاد اإلسالمي

إلــــى تعزيز قدراتهــــم وزيادة 
أعدادهم في املرحلة املقبلة.

  وشدد املال على ضرورة تهيئة 
املوظف من الناحية السلوكية، 
حيث ان التعامل الراقي إحدى 
السمات األساسية التي يتطلب 
أن تكون فيمن يقدم اخلدمات 
املالية اإلسالمية كونها تراعي 
اجلانب األخالقي في مكنونها 
والذي يتمثــــل بضمان حقوق 
املتعاقديــــن، وهو مــــا جعلها 
مطلبا لدى العديد من املؤسسات 
املالية في العديد من الدول غير 

اإلسالمية.  

نشأة «بيتك» وأثمرت كفاءات 
ومناذج قيادية في مؤسســــات 

مالية إسالمية.
  وأضاف أن «بيتك» استطاع 
خــــالل الفتــــرة املاضية متكني 
املراقبني والباحثني الشرعيني من 
الشباب الكويتي املؤهل من تقدمي 
تلك الدورات بأنفسهم وذلك بعد 
إعدادهم خالل ســــنوات العمل 
لهذه املرحلة، وهو ما سيكون 
له بإذن اهللا عائدا إيجابيا على 
املؤسســــات املالية األخرى في 
الكوادر  االســــتفادة من هــــذه 
مستقبال والتي يسعى «بيتك» 

الشريعة.
  وبني أن توجهــــات «بيتك» 
تدعم بشــــكل مســــتمر تنظيم 
الــــدورات التدريبية للموظفني 
لتمكينهــــم مــــن إدارة مختلف 
التي تربطهم بالعمالء  األعمال 
مباشــــرة أو بتوظيف رؤوس 
األموال فــــي االجتاه الصحيح 
ومبا يضمن السالمة الشرعية 
لهذه املعامالت، مؤكدا أن خطط 
«بيتك» في التدريب الشــــرعي 
ساهمت في تأســــيس مدرسة 
لالقتصــــاد اإلســــالمي محليا 
وإقليميا حيــــث أنها بدأت مع 

التزام املؤسسات اإلسالمية في 
اجلوانب الشرعية.

  وأضاف ان محتوى املنهج 
الشرعي يشــــتمل على بعض 
مفاهيــــم االقتصاد اإلســــالمي 
كاملرابحة واإلجارة واملضاربة 
والصرف والوكالــــة والكفالة 
واحلوالة واملعامالت املصرفية 
إلى املعامالت  بأنواعها إضافة 
االستثمارية كالسلم واألسهم 
والصناديــــق،  والصكــــوك 
واملعامالت العقارية كاالستصناع 
املتناقصة وكذلك  واملشــــاركة 
التأمــــني وفق أحكام  معامالت 

التطوير   قال مدير وحــــدة 
والبحــــوث وأمانــــة الهيئة في 
بيت التمويل الكويتي «بيتك» 
عدنان علي املال ان هيئات الرقابة 
والفتوى الشرعية في املصارف 
واملؤسسات املالية تسير وفق 
منهج تعزيــــز ثقافة االقتصاد 
اإلســــالمي لدى املوظف والذي 
يعتبر حلقة الوصل بني املؤسسة 
املنتجات  والعميل من خــــالل 
واخلدمات التي يقدمها املوظف 

عن اجلهة التي ميثلها.
  وأوضح املال أن «بيتك» يعتمد 
في سياسته التدريبية على منهج 
شرعي يتناسب مع ما يحتاجه 
املوظف من أساسيات وأدوات 
ومبــــادئ في مجــــال االقتصاد 
اإلســــالمي حيث يتدرج خالل 
الوظيفية في دراسة  مسيرته 
ذلــــك املنهج على مســــتويات 

مختلفة.
  وبني أن منهــــج «بيتك» في 
رفع مستوى الثقافة الشرعية 
االقتصادية يشتمل على دراسة 
تاريخ ونشأة االقتصاد اإلسالمي 
وتطور مراحله وظهور املصارف 
اإلسالمية مبا فيها جتربة «بيتك» 
ثم يتطرق إلى أدوات التمويل 
اإلسالمي وكذلك املسائل الشرعية 
املختلفة والقواعد العامة التي 
تنطبق عليها، مشيرا إلى أن منهج 
«بيتك» في التثقيف الشــــرعي 
االقتصادي أشرف عليه نخبة من 
العلماء من خارج الكويت، وكذلك 
الفضيلة في  املشايخ أصحاب 
هيئة الفتوى والرقابة الشرعية 
التي تعتبر اجلهة املسؤولة عن 

 «بوبيان» يكّرم موظفي مبيعات 
  «محمد صالح ورضا يوسف بهبهاني»

 احتفل بنك «بوبيان» وشركة محمد صالح ورضا 
يوسف بهبهاني، وكيل GMC احلصري في الكويت، 
بالنجاح الذي حققاه معا خالل عام ٢٠١٠ من خالل 
عمليات التمويل التي قام بها البنك لعمالء الشركة 
في الكويت والتي تعتبر من أكثر العالمات التجارية 
شعبية. وقام بنك «بوبيان» ممثال في إدارتي املبيعات 
والتسويق بتكرمي عدد من مسؤولي إدارة املبيعات 
في الشركة وعلى رأسهم مدير عام املبيعات عبدالرضا 
الشطي والذي تقدم بالشكر اجلزيل لبنك «بوبيان» 
على ما قدمه من دعم خالل العام احلالي للشــــركة 
من خالل مشــــاركته في مختلف العروض التي مت 
تقدميها لعمالئه والتي ساهمت في زيادة الترويج 
ملختلف مبيعات الشركة خالل ٢٠١٠. وأوضح الشطي 
أن التعاون املشترك مع بنك «بوبيان» ميثل أهمية 
خاصة لشركة محمد صالح ورضا يوسف بهبهاني 
في ظل التطورات التي يشهدها البنك والتي تتعلق 
باملنتجات واخلدمات التمويلية املتوافقة مع الشريعة 

اإلسالمية التي يقدمها ملختلف أفراد املجتمع.
  كما أكد مدير مبيعات GMC، سمير اليونس على 
جناح احلمالت الترويجية املشتركة مع بنك «بوبيان» 
الذي أدى إلى اســــتقطاب شريحة أكبر من العمالء، 

شاكرا بذلك بنك «بوبيان» على اخلدمة املميزة التي 
قدمها للعمالء. ومت خالل احلفل تكرمي ممثلي املبيعات 
مــــن بنك «بوبيان» املتواجديــــن في صالة العرض 
اخلاصة بسيارات GMC وذلك تقديرا على جهودهم 

التي بذلوها خالل الفترة املاضية.
  من جانبه قال مدير أول دائرة املبيعات املركزية 
في البنك بشار محمد الدوب ان النجاح الذي حتقق 
من خالل احلمالت املشتركة بني الطرفني يعتبر مبثابة 
احلافز القوي لالســــتمرار خالل العام املقبل للقيام 
باملزيد من احلمالت الترويجية املشتركة.  وأوضح 
مســــاعد املديرـ قطاع مبيعات السيارات في البنك 
بشير أبوخير أن الفترة املقبلة ستشهد تركيزا أكبر 
من بنك «بوبيان» على متويل السيارات باعتبارها 
من أكثر السلع رواجا في الكويت والتي تشهد منوا 
مســــتمرا. وكان العام احلالي قد شهد مجموعة من 
األنشــــطة واحلمالت املشــــتركة بني بنك «بوبيان» 
وشــــركة محمد صالح ورضا يوسف بهبهاني التي 
بدأت أنشطتها في شهر يونيو املاضي والتي تتيح 
للراغبني في متلك سياراتGMC من احلصول على 
املرابحة األوفر عــــن طريق البنك من خالل تقدميه 

مجموعة خاصة من املزايا واخلصومات. 

 خالل ندوة لمختصي عالقات المستثمرين

 االفتقار لتشريعات اإلفصاح وراء عدم 
تحقيق الشفافية في بورصات الخليج

المســـتثمرين  جمعية عالقات 
في الشرق األوسط، اإلعالن عن 
نتائج استطالع نظمته مؤسسة 
«هالفرســـون أند هالفرسون» 
لتصنيـــف الويـــب فـــي دول 
مجلس التعاون الخليجي للعام 
٢٠١٠، حيث يصنف االستطالع 
ســـنويا أكثر من ٨٠ من كبرى 
الشركات المدرجة في بورصات 
منطقـــة الخليج إلدارة عالقات 
المستثمرين الرقمية واالتصال 

عبر االنترنت.
  وقد احتلت شـــركة «زين» 
صدارة الشركات الخليجية، تالها 
بنك الخليج التجاري من قطر، 
وجاءت المجموعـــة اإلماراتية 
للتطويـــر العقـــاري إعمار في 
المرتبة الثالثة، بعد أن تصدرت 

القائمة العام الماضي. 

 قال المدير اإلداري لشركة إم 
كوميونيكيشنزـ  دبي، نيكوالس 
النت، ان عدم توافر التشريعات 
الواضحة التي تلزم الشركات بقدر 
أكبر من اإلفصـــاح والعالنية 
يعتبر العائـــق األكبر لتحقيق 
المزيـــد مـــن الشـــفافية فـــي 
فـــي  المدرجـــة  الشـــركات 
بورصات دول مجلس التعاون 

الخليجي.
  وأضاف النـــت، خالل ندوة 
أقيمت مؤخرا لمختصي عالقات 
المستثمرين في أبوظبي، بأن 
انخفاض حصة ملكية األجانب 
في دول مجلس التعاون الخليجي 
اإلدارة تعد كذلك من  ومقاومة 
بيـــن العوائق، مشـــيرا الى ان 
التشريعات التي تجبر الشركات 
على تبني سياسات إفصاح أكبر 
ستكون الدافع األساسي للمزيد 
من الشفافية من قبل الشركات 

المدرجة في دول الخليج.
  من جانبه أوضح الشـــريك 
التنفيـــذي لدى «هالفرســـون 
آنـــد هالفرســـون» ســـتافان 
ليندغريـــن: «في ظـــل األزمة 
المســـتثمرون  الماليـــة يصر 
على وجود مستويات أكبر من 
اإلفصاح والشفافية قبل الدخول 
فـــي اســـتثمارات معتبرة في 

المنطقة».
  من جهـــة اخرى، شـــهدت 
الندوة، والتي أقيمت بدعم من 

 ستافان ليندغرين


