
االثنين 20 ديسمبر 2010   49اقتصاد
»ڤيڤا« نّفذت خدمة الوقف اإللكتروني عبر الـ SMS لـ  »األوقاف«

نفذت ش���ركة االتصاالت الكويتية 
)ڤيڤا( وبنجاح خدمة الوقف االلكتروني 
 )SMS( عن طريق الرسائل القصيرة
لألمانة العامة لألوقاف بالتعاون مع 
شركة »طيف تك« خلدمات االتصاالت 
واملعلوم���ات لعم���اء »ڤيڤ���ا« وذلك 
ضمن اطار استراتيجيتها للمسؤولية 

االجتماعية.
واشارت »ڤيڤا« في بيان صحافي 
الى ان تنفيذ خدمة الوقف عن طريق 
الرسائل القصيرة )SMS( لألمانة العامة 
لاوقاف، جاء استكماال جلهود مركز 
نظم املعلومات اآللي في األمانة لتطبيق 
 »e-WAQF« مشروع الوقف االلكتروني

الذي اطلقته األمانة العامة لاوقاف منذ 
سنة 2006، مضيفة ان اخلدمة اجلديدة 
القائمة على توفير حلول تكنولوجية 
وتطويع التقني���ات املتطورة خلدمة 
اجلمهور واملؤسسات املختلفة، تسهل 
العامة  الوقف جلمهور األمانة  عملية 
لألوقاف، وتوفر لهم الوقت واجلهد من 

خال تقدمي اوقاتهم باستخدام هواتفهم 
النقالة بكل سهولة وفي اي وقت.

واكدت »ڤيڤا« انها حترص دائما على 
مواكبة احدث التطورات التكنولوجية من 
حيث تقدمي حلول متكاملة لترقى باسم 
الشركة في ظل التطور التكنولوجي 

الذي يشهده العالم حاليا.

»المشتركة« توّقع
عقد مناقصة

بـ 3 ماليين دينار

105 مليارات دوالر 
حجم قطاع الوقف 

اإلسالمي عالميًا

»أيمس« يطلق دورة 
تدريبية 25 الجاري

أش���ار الس���وق إل���ى أن 
املجموعة املشتركة للمقاوالت 
أفادت���ه بأنه متت ترس���ية 
املناقصة رقم ق ص/ط/241 
على الشركة، التابعة لوزارة 
األش���غال العامة، واخلاصة 
بأعمال صيانة عامة للطرق 
السريعة بالكويت وبقيمة 3 
مايني دينار وملدة 1095 يوما، 
تفيد الشركة بأنه مت توقيع 

العقد.

كشفت دراسات متعددة 
أجرتها إرنست ويونغ مؤخرا 
الوقف اإلسامي  على قطاع 
أن األعمال اخليرية املتوافقة 
مع الشريعة اإلسامية تشهد 
منوا ملحوظا، وأن قيمة هذا 
القطاع توفر قوة دافعة فريدة 
لنمو التمويل اإلسامي، مقدرة 
العالم  حجمه على مستوى 

بنحو 105 مليارات دوالر.
وفي س���ياق متصل قال 
رئيس مجموع���ة اخلدمات 
املالية اإلس���امية إلرنست 
ويونغ في البحرين أش���عر 
ناظم: يوف���ر قطاع األوقاف 
اإلسامية قوة دافعة فريدة 
لنمو التمويل اإلسامي، مبا 
في ذلك قطاع إدارة األصول 
التي هي في طور النمو في 

هذه املنطقة. 
واوض���ح ان األغلبي���ة 
العظمى من األصول الوقفية 
هي في ش���كل عقارات، وقد 
تص���ل ب���ني 70% و80% من 
إجمال���ي أصول هذا القطاع، 
مضيفا »تتوزع بقية األموال 
في أسواق املال املتوافقة مع 
الشريعة اإلس���امية، وهي 
في غالبيتها مؤسسات مالية 
إقليمية، وتقدر األموال النقدية 
التابعة لألوقاف اإلس���امية 
والتي تتوزع بني مؤسسات 
إدارة األصول الوقفية وغيرها 
من املؤسسات األخرى، بنحو 

35 مليار دوالر«.
وبني ناظم ان لهذه الفرص 
م���ن حي���ث حج���م الثروة 
الضائعة قيمة ضخمة جدا، 
حيث ميكن حتقيق زيادات 
في العوائد تقدر ما بني 2 و3 
مليارات دوالر س���نويا من 
خال استثمار أموال الوقف 
النقدي���ة وتوظيفه���ا لدى 
مديري اس���تثمار مختصني. 
وتبرز األهمية الكبرى لهذه 
الفرص من خال املسؤولية 
الكب���رى امللق���اة على عاتق 
املؤمتنني على هذه األموال، 
إلدارة الثروات بأفضل طريقة 

ممكنة«.
التقري���ر أن قطاع  وبني 
الصناديق اإلسامية اليزال 
في مرحلة التط���ور، إذ انه 
استطاع االس���تفادة من %11 
فقط من حجم الثروات املالية 
التي تقدر بنحو 480 مليار 
دوالر، وتتعلق معظم املنتجات 
بأسواق أسهم بسيطة، وهناك 
حاج���ة ملحة إل���ى االبتكار 
والتنوي���ع باجت���اه فئ���ات 
أصول جديدة، ومن املرجح 
أن تكون األوقاف اإلسامية، 
بشكليها، العقارات واألموال 
النقدية، الفرصة املقبلة أمام 
مديري صناديق االستثمار 

اإلسامية.

كشفت مديرة معهد اميس 
للتدريب األهلي منى مكني عن 
قرب انتهاء االستعدادات لعقد 
برنامج التحكيم في العقود 
التجاري���ة وعق���ود القطاع 
اخلاص للوزارات والهيئات 
احلكومية وش���ركات النفط 
والبترول، والذي سيعقد في 
الفترة من 25 الى 30 ديسمبر 
اجلاري بالقاهرة، بالتعاون مع 
مركز التحكيم بكلية احلقوق 
جامعة عني ش���مس، وذلك 
لتوفير قاعدة علمية راسخة 
التحكيم  للنهوض مبجاالت 
والتسوية الودية للمنازعات 
دون اللجوء للقضاء من خال 

برامج تدريبية متخصصة.
وأضافت مكني خال مؤمتر 
صحافي ان الدورة تهدف الى 
تنمي���ة امله���ارات القانونية 
والقضاي���ا املتعلقة بعملية 
التحكيم، والتعرف على أسس 
التحكيم كنظام قضائي متواز 

مع القضاء العادل.


