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التمتع بمزايا الخدمة لمدة شهر مجانًا للمشتركين فيها للمرة األولى 

 »Shabik« ڤيڤا« تواصل تميزها وتطرح«
»برقان« يحصد جائزة »جي بي مورغان« في التميز بالجودة

أعلن بنك برقان عن حصوله 
على جائزة »جي بي مورغان« 
في التميز باجلودة، وتعكس 
الراس���خ  هذه اجلائزة األداء 
ومستوى اجلودة املتقدم للبنك 
في تطبيق معايير التميز التي 
حافظ عليها البنك فيما يتعلق 
ب���إدارة عمليات التحويل في 

صناديقه خالل العام 2008.
وأكدت »جي بي مورغان« 
أن بنك برقان استطاع بنيله 
البنك  هذه اجلائزة ان يكون 
الوحيد في الش���رق األوسط 
الذي يحظى  أفريقيا  وشمال 
بجائزة متيز اجلودة عن أدائه 
البارز ف���ي عمليات اخلزينة 

واألنشطة التجارية.
ومنذ العام 1997، قدمت جي 
بي مورغان العديد من اجلوائز 
الختيار أقوى املؤسسات املالية 
التي حققت أفضل مستويات 
معامالت التحويالت بالدوالر 
األميرك���ي. كما مت تقدمي هذه 
اجلوائز للمؤسس���ات املالية 
والبنوك التي اس���تطاعت أن 
حتقق نتائج ملحوظة وريادية 
في تطبيق أنسب لنظام الدفع 

 .SWIFT عن طريق
وف���ي ه���ذا الس���ياق قال 
التنفي���ذي في بنك  الرئيس 
برقان جوناث���ان اليون »إن 
هذه اجلائزة تعكس احلضور 

القوي الذي يشغله بنك برقان 
املالية  في أس���واق اخلدمات 
العاملي���ة. كما أن قدرتنا على 
احملافظ���ة على مس���تويات 
رائدة في ه���ذا املجال ملدة 12 
التوالي تدلل على  سنة على 
قوة مؤسستنا وقدرتنا على 
التعامل مع التحديات التي قد 
تطرأ على العمليات املصرفية 

واملالية«.

العام  وأضاف قائال: »كان 
املاضي مليئا بالتحديات التي 
شملت جميع األسواق املالية 
واملصرفية، وإننا نفخر بأن 
البنك قد اس���تمر في حتقيق 
مستويات عالية من اجلودة 
في جميع عملياته وفق أعلى 
املعايير العاملية، وخاصة فيما 
يتعل���ق بالتحويالت النقدية 
بأق���ل هامش م���ن األخطاء. 

ونتش���رف باحلص���ول على 
اجلائزة للسنة الثانية عشرة 
على التوال���ي من وكالة جي 
بي مورغان تش���يس ملا لهذه 
اجلائزة من تعبير عن التزامنا 

وأدائنا االستثنائي«.
م���ن جانب���ه ق���ال املدير 
التنفيذي في »جي بي مورغان« 
كري���غ موراي: أقل من 1% من 
املالية  املؤسسات والشركات 

أداءها تستطيع  التي ندرس 
أن حتق���ق املعايير املطلوبة 
لني���ل ه���ذه اجلائ���زة فيما 
املالية  يتعلق بالتحوي���الت 
وإدارة الصنادي���ق، مضيفا: 
إنه ش���رف كبير لنا أن نعمل 
مع مؤسسات مالية ومصرفية 
تستطيع أن حتقق مث��ل هذا 
االلتزام مبعايير اجل��ودة على 

املدى الطويل.

طرحت ش����ركة ڤيڤ����ا خدمة 
حصري����ة وجديدة متكن عمالءها 
من أن يكون����وا على تواصل دائم 
مع األهل واألصدقاء بهدف التعرف 
على اهتماماتهم وميولهم وأفكارهم، 
وذلك في اطار حرص الشركة على 
تقدمي باقات متنوعة من اخلدمات 
املتميزة واحلصرية واألحدث على 

مستوى املنطقة والعالم.
وتق����دم ڤيڤ����ا لعمالئها عبر 
توفيره����ا خدم����ة Shabik الت����ي 
متنح بعدا جديدا لعالم الشبكات 
االجتماعي����ة وحتول األحالم إلى 
حقيقة، ومع Shabik سيبحر عمالء 
ڤيڤا إلى عالم تقن����ي جديد عبر 
هواتفهم النقالة، وذكرت ڤيڤا أن 
اخلدمة ستمكن املشتركني فيها من 
جمع حساباتهم املسجلة في أشهر 
 Facebook, مواقع التواص����ل مثل
.Shabik وغيرها حتت سقف MSN
التواصل مع  كما توفر اخلدم����ة 
اآلخرين ومناقشة مواضيع محددة 
مثل القضايا اإلسالمية والرياضة 
والش����عر والف����ن والتكنولوجيا 
وأسواق املال، ومتكن عمالء ڤيڤا 
من متابعة آخر التطورات واألحداث 
احمللية والعاملية واألخبار الرياضية 
واالقتصادية وتنبؤات الطقس، كما 
ستتيح للمشتركني الوصول إلى كل 
تطبيقات اإلنترنت املعتادة ملتابعة 
كل ما يريدونه وكأنهم يستخدمون 

جهاز الكمبيوتر ولكن من هاتفهم 
النقال، إلى جانب الدخول للخدمة 
الذاتية لعمالء الش����ركة.وفي هذا 
اإلطار أوضحت مدير العالقات العامة 
واالتصال في الشركة هند الناهض 
أن خدمة Shabik هي جديد ڤيڤا، 
وهي ضمن الباقات احلصرية التي 
وعدت عمالءها بتقدميها، فاخلدمة 
ال جتمع فقط جميع حس����اباتك 
في مكان واحد، بل توفر مساحة 
جديدة للحوار والتواصل مع كل 
عمالئها من مشتركي Shabik كما 
تتيح للعميل إنشاء صفحة خاصة 
به. وبخصوص البريد اإللكتروني 
أوضحت أنه سيكون على الدوام مع 
عمالء ڤيڤا، حيث بإمكانهم تصفح 
واستعراض رسائلهم اإللكترونية 

على الفور عندما تصل إلى صندوق 
ال����وارد، مع الرد على الرس����ائل 
أو  اإللكترونية وإعادة توجيهها 
حذفها، إلى جانب إضافة حسابات 
بريد إلكتروني جديدة، حيث إن 
Shabik تدعم أشهر مواقع البريد 
 Hotmail & اإللكترون����ي مث����ل
Yahoo، Gmail، وحسابات البريد 
الت����ي تعمل مع POP 3.وأضافت: 
وأن يكون عمالؤها من السباقني 
في معرفة آخ����ر األخبار وأحدث 
العناوي����ن املتعلق����ة بالرياضة، 
السياسة، الفنون، التكنولوجيا، 
األدب، وغيرها من املواضيع متنح 
Shabik خدمة تصفح اخلبر بالكامل 
والتصويت والتعليق عليه قبل 
مش����اركة األصدقاء إلبقائهم على 
اطالع بكل ما يحدث في العالم، كما 
توفر خدمة الترجمة الفورية من 
العربية إلى االجنليزية وبالعكس، 
إضافة إلى حفظ نسخة احتياطية 
من أرقام الهواتف املتواجدة على 
الهاتف النقال.وعن كيفية االستفادة 
من اخلدمة، بينت الناهض أن على 
عمالء ڤيڤا إرسال رسالة نصية 
قصي����رة )SMS( حت����وي الرمز 
»4« إلى الرقم 250، وعلى الفور 
يحصل املرس����ل على اشتراك في 
باقة »Shabik Unlimited«، والتمتع 
بجميع املزاي����ا مجانا خالل فترة 

محدودة.

هند الناهض

»االمتياز لالستثمار« ترعى المؤتمر الفقهي الثالث 
للمؤسسات المالية اإلسالمية

يعقد في 3 و4 نوفمبر المقبل برعاية الشيخ بزيع الياسين

أعلنت شركة شورى لالستشارات الشرعية 
عن رعاية ش���ركة االمتياز لالستثمار للمؤمتر 
الفقهي الثالث للمؤسس���ات املالية االس���المية، 
والذي سيعقد في 3 و4 نوفمبر املقبل بالتعاون 
مع هيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية 
االس���المية وحتت رعاية فضيلة الشيخ أحمد 

بزيع الياسني.
وبهذه املناسبة قال مساعد الرئيس التنفيذي 
للشركة سالم االبراهيم ان شركة االمتياز إميانا 
منها بالدور التنموي واالجتماعي الذي يجب أن 
تقوم به شركات االستثمار باالضافة إلى دورها 
االقتصادي في مجال االستثمار وتنمية الثروات 
للمساهمني واملس���تثمرين قد قامت برعاية هذا 
املؤمت���ر الفقهي الذي يعقد للع���ام الثالث على 

التوالي.
وأض���اف االبراهيم ان هذه الرعاية تأتي بااللتزام الذي تبديه 
االدارة التنفيذية للشركة وبالتعاون مع مجلس االدارة في نشر 
الوع���ي املجتمعي بالقضايا الفقهية االس���المية وخصوصا فيما 
يتعلق بآخر املس���تجدات بهذه الصناعة املالية االس���المية التي 
اس���تطاعت وهلل احلمد وبش���هادة اجلميع أن تكون مبنأى عن 
آثار االزمة املالي���ة العاملية مقارنة مبثيالتها التقليدية، وذلك ملا 
توفره مبادئ االقتصاد االس���المي من حصانة منيعة ضد بعض 
املنتج���ات الصوري���ة التي كان لها عظيم االثر ف���ي إحداث أزمة 
االئتمان العاملية التي كانت الش���رارة االولى النطالق هذه االزمة 

التي أصابت االقتصادات العاملية بأسرها.
واوضح االبراهيم أن »االمتي���از« تؤمن وتدعو إلى التطبيق 
الصارم للمهنية في العمل االستثماري، واحلرص على الشفافية 

والصدق واالمانة واالخالص في النصح، باالضافة 
إلى املصارح���ة والوضوح في تبادل املنافع مع 

اآلخرين في كل االعمال.
وأعرب عن سعادته ملناقش���ة املؤمتر لعدد 
من قضايا الس���اعة مثل أحكام إعسار وإفالس 
املؤسسات املالية، ونقل عبء االثبات في دعاوى 
التع���دي والتفريط في املضارب���ة والوكالة في 
االس���تثمار، حيث نأمل أن يس���اهم املؤمتر في 
تبيني االحكام الفقهي���ة اخلاصة بهذه القضايا 
وغيره���ا من أجل مواكبة الفقه االقتصادي ملثل 

هذه االحتياجات وضمان شرعيتها. 
وأضاف االبراهيم: اننا نلتقي مع املنظمني في 
احلرص املشترك على نشر الثقافة االقتصادية 
االسالمية الصحيحة وتطويرها والنهوض بها 
في إطار معاصر، وفي هذا املجال فإننا نثمن حرص شورى على 
دعوة عدد من كبار العلماء واملشايخ واملختصني حلضور املؤمتر 
وإثراء حواراته وجلس���اته وقراراته أمثال الش���يخ محمد تقي 
العثماني ود.عبدالستار أبوغدة ود.موسى آدم عيسى ود.محمد 
املختار السالمي ود.محمد سعيد البوطي وغيرهم من كبار العلماء 

واملشايخ.
يذكر ان شركة االمتياز لالستثمار تأسست في ابريل عام 2005 
برأسمال قدره 36 مليون دينار بهدف تلبية احلاجة املتنامية في 
اس���واق دول مجلس التعاون اخلليجي لالس���تثمار في قطاعات 
االعمال مبا يتوافق مع احكام الش���ريعة االس���المية، وقد تطور 
رأسمال الشركة ليصل الى 110.6 ماليني دينار في عام 2009، وتضم 
الشركة كوادر بشرية متخصصة في القطاعات املالية والعقارية 

واالستثمارية واملصرفية خلدمة مساهميها واملتعاملني معها.

 »أبوظبي لالستثمار« يطلق صندوق  
تطوير الضيافة بـ 300 مليون دوالر

أعلن بيت ابوظبي لالستثمار عن طرح صندوق استثماري يعمل في 
قطاع الضيافة تبلغ قيمته 300 مليون دوالر ويدار وفقا للشريعة االسالمية 
بغرض االستثمار في مشاريع تعمل في قطاع الضيافة تتمركز في منطقة 
اخلليج العربي والشرق االوسط، شمال أفريقيا، آسيا ومناطق أخرى من 
العالم ويعمل بيت التمويل اخلليجي وبنك االثمار مستشارين للصندوق.

وبهذه املناسبة قال العضو املنتدب لبيت ابوظبي لالستثمار رشاد جناحي 
ان صندوق تطوير الضيافة ميثل فرصة استثمارية مجزية للذين يبحثون 
عن تنويع محافظهم االستثمارية من حيث القطاعات املستهدفة واملنطقة 
وذلك وفقا للمبادئ وأحكام الشريعة االسالمية وستركز أصول الصندوق 
على تنمي���ة وتطوير قطاع الضيافة عبر االس���تثمار في أدوات مركزية 
جديدة تختص بخدمات الضيافة والسياحة والتي تتضمن خطوط الطيران 
واخلدمات املتخصصة واملتعلقة في هذا املجال، الفنادق، بيوت الضيافة 
املتخصصة والترفيه العائلي باالضافة إلى االستثمار في شركات قائمة ضمن 
قطاع خدمات الضيافة وتتمتع بامكانيات هائلة للنمو ومن املتوقع وفقا 
للدراسات ان يحقق الصندوق بحد أدنى معدل عائد داخلي على االستثمار 

يصل إلى 20% سنويا طوال سنوات عمر الصندوق الثالث.
وأكد جناحي ان الصندوق يستخدم جميع االدوات االستثمارية التي 
تعمل في قطاع الضيافة والسياحة ومت طرحه استنادا إلى اخلبرات املتراكمة 
ملجموعة اخلبراء املاليني في بيت ابوظبي لالستثمار مدعمة بخبرات مستشاري 
الصندوق وبناء على دراسات معمقة وحسابات دقيقة للمخاطر روعي فيه 
التنوع في الفرص االستثمارية وكذلك التنوع اجلغرافي ويدار الصندوق 
من قبل بيت ابوظبي لالستثمار عبر فريق يتمتع بخبرات عالية ويتمتع 
بسجل حافل من النجاحات في ابتكار الفرص االستثمارية واقتناص اجودها 
مع حرفية عالية في التخارج في الوقت املناسب ومبا يحقق اقصى العوائد 
للمستثمرين، ويقف التخارج الناجح لصندوق العربي لالسهم اخلاصة 
ش���اهدا على حرفية وبراعة إدارة االستثمار حيث حقق صندوق العربي 
جناحا منقطع النظير خالل تخارجه لثالث مرات محققا عائدا داخليا يتراوح 

بني 25% و20% وكذلك التخارج الناجح لصندوق اخلور.
واشار جناحي إلى ان توقيت طرح املنتج اجلديد في االسواق في ظل 
االوضاع الراهنة محسوب بدقة تعززه بوادر االنفراج في الوضع االقتصادي 
على املس���توى العاملي باالضافة إلى اآللية االقتصادية التي حتتم وجود 
معامالت استثمارية جارية وبشكل مطرد نتيجة لوجود طلب محلي قوي 
وحقيقي ملالذ أمن لالستثمار، ودول مجلس التعاون لدول اخلليج العربي 
توفر للمستثمرين حماية مرغوبة من التقلبات في االسواق العاملية استنادا 
الى الوضع القوي القتصاديات دول املنطقة ومحدودية تأثرها باالزمة املالية 
عبر العمل على اتباع سياسات اقتصادية تصحيحية جلذب االستثمارات 

بني دول املنطقة على وجه العموم.

سالم اإلبراهيم

جوناثان ليون متوسطا كبار املسؤولني من جي بي مورغان وبنك برقان 


