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الشركة ترعى املؤمتر الفقهي الرابع للمؤسسات املالية اإلسالمية الذي تنظمه »شورى«

الزبيد: »االمتياز« وضعت خطة لشركاتها لتحقيق عوائد ال تقل عن 10% في 2012 
متوقع���ا أن تك���ون القي���ادة 
االس���المية ذات فاعلية وتقدم 
وازدهار القتصاد دول الربيع 

العربي.

35 مشاركًا

من جانبه قال املدير العام 
لش���ركة ش���ورى الشيخ عبد 
الستار القطان ان عدد املشاركني 
ف���ي املؤمت���ر الفقه���ي الرابع 
املالية االسالمية  للمؤسسات 
بلغ 35 عاملا وباحثا في املؤمتر 
حيث س���يقدم 14 باحثا أوراق 
عمل متميزة للغاية على هامش 
املؤمتر باإلضافة إلى أن هناك 20 
ضيفا من خارج الكويت سوف 

يشاركون في املؤمتر.
وذك���ر أن املؤمتر س���وف 
يكون خ���الل يوم���ي 21 و22 
ديس���مبر اجلاري ف���ي فندق 
كراون بالزا وس���وف يتناول 
املؤمتر 3 محاور رئيسية هي 
أحكام تكوين املخصصات في 
املالية االسالمية  املؤسس���ات 
وأثرها على توزي���ع األرباح 
وسوف يحاضر فيها 5 من كبار 
الش���يوخ، واحملور الثاني هو 
حق االنتفاع العقاري والثالث 
الوكاالت االستثمارية  جتديد 
)قلب الدين( صوره وأحكامه 
وبدائله الشرعية في املعامالت 

االسالمية املعاصرة.
وبني أن هناك دورات سوف 
تقام على هامش املؤمتر ولكن 
قبل موع���د املؤمت���ر بيومني 
وسوف تناقش هاتني الدورتني 
الهندسة املالية في املؤسسات 
املالية واإلسالمية واألساليب 
احلديثة للتمويالت الشرعية 
ذات العوائد املتبدلة، مشيرا الى 
إلى تطوير  أن املؤمتر يسعى 
الصناعة املالية االسالمية عبر 
استشراف أفاق جديدة في مجال 
العمل املالي اإلسالمي من خالل 
االهتداء بكتاب اهلل تعالى وسنة 
نبيه الك���رمي صلى اهلل عليه 

وسلم.
وذكر أن املؤمترات السابقة 
حققت جناحا كبيرا في حجم 
املش���اركة ونوعيتها وطبيعة 
القضايا التي طرحت للنقاش 
الص���ادرة عنها،  والتوصيات 
الفقهي  ويأت���ي املؤمت���������ر 
ليواصل هذه املسيرة وليركز 
عل���ى البح���ث ف���ي كي����فية 
التخلص من اثار االزمة ال��مالية 
العاملية التي عصفت بالع��الم 
وتأصيل احللول واآلليات التي 
اتبعته���ا املؤسس���ات امل��الية 
االسالمية من الناحية الف����قهية 
الش���رعية  ووضع الضوابط 

لها.
أحمد مغربي  ٭

توظيفها مب���ا يراعى ضوابط 
الض���رورات ومعايير الضبط 

التي كان الواجب مراعاتها.
وذكر أن األبحاث املتضمنة 
في املؤمتر الفقهي للمؤسسات 
املالية االسالمية غاية في األهمية 
ملالمساتها الواقع الذي نعيشه 
والتي تواجه املؤسسات املالية 
االسالمية السيما ان األمر في 
تقديرن���ا ال يحتم���ل الترقيع 
والبحث عن املخارج أيا كانت، 
فهذه املؤسس���ات تل���ح على 
هيئاتها الش���رعية ملخارج في 
الوكالة باالستثمار وان انقلب 
أن  التورق  ف���ي  الدين، وتلح 
أداة استثمارية في ظل  يكون 
العاملي والسلعي، كما  الركود 
تلح في املرابحة العكسية وغض 
الطرف عن الصورية في كثير 
من العق���ود مما ال يخفى على 

متابع.
وأضاف النشمي قائال: »لو 
أن القرارات اجلماعية صدرت 
أحكامه���ا واضحة مبنية على 
األدل���ة الناصع���ة فانه���ا بال 
شك س���تكون مرشدة ومنقذة 
ولن تس���وء أوضاع الشركات 
واملؤسسات االسالمية وتتكبد 

اخلسائر الفادحة سنويا«.
وقال ان االزمة املالية العاملية 
أثرت في بنية املؤسسات املالية 
التأثر ليس  االس���المية وهذا 
في النهج اإلسالمي وإمنا ادارة 
املال اإلسالمي هي التي تتحمل 
املسؤولية االولى، ولذا جند أن 
التأثير يختلف من مؤسسة إلى 
أخرى مطالبا جميع املؤسسات 
بالتحوط الالزم لالزمات احلالية 

واملستقبلية.
وفي س���ؤال ح���ول تقدم 
ف���ي االنتخابات  اإلس���الميني 
البرملانية قال النشمي ان هذه 
املؤشرات تعني قيادة اإلسالميني 
لهذه الدول بعد سقوط األنظمة، 

واملؤسسات املالية االسالمية، 
مشيرا الى أن أكثر املؤسسات 
التي تأثرت باألزمة املؤسسات 
التي ح���ورت او ح���ادت عن 
طريق العقود املسماة في الفقه 
أدواتها  اإلسالمي فجعلت من 
االستثمارية التورق واملرابحة 
العكسية والوكالة باالستثمار 
وجتديدها غطاء لتسوية الديون 

وجدولتها مع زيادة.
وأضاف النشمي في كلمته 
أن العلماء في املؤمترات الفقهية 
يقومون بتقدمي أبحاث دراسية 
حول الواقع االقتصادي وتقدمي 
حل���ول ألس���اليب التس���اهل 
واحليدة عن منهج املال اإلسالمي 
األمر الذي أودى بها إلى طلب 
املخارج واحليل، مشيرا إلى أن 
بعض الهيئات الشرعية وجدت 
قبوال من الشركات االسالمية في 
االستجابة للفتاوى الشرعية 

ومت رفع احلرج.
الفقهاء  العلم���اء  وذكر أن 
آثار  وهم ينبهون على بعض 
االزمة املالي���ة العاملية وجدوا 
التأكيد عل���ى أن أزمة الديون 
الس���يادية في اوروبا لن تقل 
ضراوة عن أزمة الرهن العقاري 
التي نشبت في الواليات املتحدة 
األميركية في نهاية العام 2008، 
مشيرا إلى أن الربا املدمر اليزال 
محور اقتصاد العالم ويجب على 
علماء املسلمني أن يبادروا إلى 
التي تطل  التحوط من االزمة 
العالم، وإذا كانت االزمة  على 
االولى بريادة أميركا فان الثانية 

ستكون بريادة أوروبا.
النشمي أن فقهاء  وأوضح 
العصر مطالبون بإعادة النظر 
في فتاوى املجتمع والندوات 
والهيئات التي صدرت مبوازين 
فقه الضرورات واحلاجات التي 
نزلت منزلة الضرورات، مبينا 
أن ه���ذه الفتاوى لم يحس���ن 

التركية اس���طنبول بحضور 
لفيف كبير من املسؤولني في 
املجموعة وكبار االقتصاديني 
الكويت ملناقشة األوضاع  في 

االقتصادية.
الزبي���د جمي���ع  وطال���ب 
التي تتعامل وفق  الش���ركات 
الش���ريعة االسالمية بااللتزام 
بالتوصي���ات التي تخرج من 
الفقهية والشرعية،  املؤمترات 
الن ما حدث م���ن انخفاضات 
حادة في أسعار بعض االسهم 
او حتقيق خس���ائر متالحقة 
كان من عدم التزام الش���ركات 
الت���ي حتكم عمل  بالضوابط 
املؤسس���ات املالية االسالمية، 
مشيرا الى أن »االمتياز« تلتزم 
بالقانون واللوائح الش���رعية 
ولديه���ا اهتمام ال ح���دود له 

باجلانب الشرعي.

التخطيط الجيد

من جانبه قال املدير العام 
لش���ركة االمتياز عبدالرحمن 
زم���ان ان التخطي���ط اجلي���د 
وتوقع األحداث االقتصادية في 
املستقبل س���اعد الشركة على 
جتنب العديد من املشاكل التي 
واجهت الش���ركات العاملة في 
نفس املجال، مبينا أن »االمتياز« 
كانت لديها قناعة وقت االزمة 
املالي���ة العاملية بأن تداعياتها 
سوف تطول لسنوات ولن يأتي 
الدع���م من أي مكان ولذا فكان 
قرار زي���ادة رأس املال صائبا 

بكل املقاييس.
من ناحيته قال رئيس اللجنة 
املنظمة للمؤمتر الفقهي الرابع 
املالية االسالمية  للمؤسسات 
د.عجيل النشمي ان املؤسسات 
املالية االسالمية تعيش اليوم 
آثار االزمة املالية العاملية التي 
العالم  عصفت باقتصادي���ات 

الزبيد ج2 أخير

عادة باملعايير التي تخرج بها 
الفقهية والشرعية  املؤمترات 
إال اذا كان هناك إلزام من قبل 
اجلهات الرقابية في الدولة مثل 
بن���ك الكويت املركزي ووزارة 
التجارة والصناعة، مش���يرا 
الى أن املعايير الشرعية التي 
تقترحها املؤمترات الفقهية ما هي 
اال اجتهاد جماعي من املشاركني 

والباحثني في املؤمترات.
 وق���ال الزبي���د ان اللجنة 
الشرعية في ش���ركة االمتياز 
تعد من أكبر اللجان الشرعية 
ف���ي الكويت واملنطق���ة كلها، 
ودعت »االمتياز« جميع شركاتها 
التابع���ة على ضرورة تطبيق 
ف���ي كافة  الش���رعية  املبادئ 
املعامالت التي تقوم بها وجنحت 
الشركة في فرض هذه املبادئ 
على 12 ش���ركة تابعة وزميلة 
وسوف نسعى إلى تطبيق هذه 
املبادئ على كافة شركاتنا في 

املستقبل القريب.
الت���زام  إل���ى أن  وأش���ار 
الشركة بالشريعة االسالمية 
في تعامالتها املختلفة جعلها 
تواجه االزمة املالية العاملية بكل 
قوة واقتدار وجنحت في عدم 
السقوط مثلما سقط العديد من 
الشركات في الكويت جراء االزمة، 
الى أن اعداد الشركات  مشيرا 
االستثمارية قبل االزمة املالية 
كان كبي���را للغاية وفي نهاية 
العام 2010 تقلصت موجودات 
هذه الشركات وانحسرت بشكل 
كبير فاختفت شركات وظهرت 

تكتالت أخرى.
الزبيد أن الشركة  وأضاف 
تق���وم كل عام بعق���د مؤمتر 
اس���تراتيجي ملناقشة أوضاع 
الشركة وشركاتها التابعة خالل 
املقبلة وبالفعل عقدت  الفترة 
»االمتياز« مؤمتره���ا األخير 
العاصمة  قبل أس���بوعني في 

األوضاع االقتصادية غير مريحة 
من خالل ظهور بوادر شح في 
التمويل مع اقتراب سداد بعض 
الديون للشركات، فقامت الشركة 
إلى  وبسرعة شديدة بالدعوة 
زيادة رأس املال في أوائل عام 
2008 واستغرق هذا األمر عدة 
أشهر داخل مجلس االدارة إلى 

أن متت الزيادة بكل جناح.
وذكر أن الشركة قامت ببيع 
املتاح  بعض األصول بالسعر 
حتى لو كان السعر غير عادل 
لسداد بعض الديون قبل موعد 
استحقاقها، مشيرا الى أن الهدف 
كان في األس���اس ه���و توفير 
السيولة اكثر من عدالة السعر 
او حتقيق الربحية لسداد الدين 
قبل موعد استحقاقه بشهرين، 
مشيرا الى أن سداد الديون قبل 
موعد استحقاقها يعطي فرصا 
كبيرة للش���ركة في احلصول 
على قروض في املستقبل من 
اجلهات التمويلية دون مواجهة 
أي عقبات او مش���اكل في هذا 

األمر.
الزبي���د تفاؤل���ه  وأب���دى 
بتحسن األوضاع خالل املرحلة 
املقبلة في ظل حالة االستقرار 
السياسي وتش���كيل حكومة 
جدي���دة »مؤقت���ة«، داعيا إلى 
تش���كيل حكوم���ة جديدة من 
أصحاب االختصاص وخاصة 
الت���ي تتعامل  ال���وزارات  في 
املهمة  امللفات االقتصادية  مع 
مثل وزارة التجارة والصناعة 
ووزارة التخطيط والنفط، مبينا 
أن هذا األمر س���يكون مشجعا 
لالقتص���اد احملل���ي في تالفي 
العديد من العقبات التي تواجه 

االقتصاد.
التزام الشركات  وعن مدى 
باملعايي���ر الت���ي تخ���رج بها 
املؤمترات الشرعية والفقهية 
قال الزبيد ان الشركات لن تلتزم 

قال نائ���ب رئيس مجلس 
االدارة والعض���و املنتدب في 
شركة االمتياز لالستثمار علي 
الزبيد ان الشركة وضعت خطة 
استراتيجية لشركاتها التابعة 
تتلخ���ص في ضرورة حتقيق 
عوائد ال تقل عن 10% وترتفع 
إل���ى 15% او 20% خالل العام 
املقبل، مشيرا الى أن هذا الهدف 
هو احلد األدنى املس���موح به 
لتحقي���ق العوائد خالل العام 
املقبل وسيتم عمل تقييم لهذه 
العوائد خالل شهر مارس املقبل 

لتقييم اداء الشركات.
حدي���ث الزبيد ج���اء على 
هامش مؤمتر صحافي عقد أمس 
مبناسبة رعاية شركة االمتياز 
لالستثمار املؤمتر الفقهي الرابع 
املالية اإلسالمية  للمؤسسات 
الذي تنظمه ش���ركة ش���ورى 
لالستش���ارات الشرعية خالل 
يومي 21 و22 ديسمبر اجلاري، 
حيث يحض���ر املؤمتر كل من 
رئيس اللجنة املنظمة للمؤمتر 
د.عجيل النشمي واملدير العام 
لشركة شورى الشيخ عبدالستار 
القطان واملدير العام لش���ركة 

االمتياز عبدالرحمن زمان.
إيرادات  أن  الزبيد  وأوضح 
الشركة خالل العام املاضي كانت 
من أنشطة تشغيلية وجعلنا 
كل شركاتنا التابعة ذات عمل 
فعلي جتني من ورائه العوائد 
الفعلية التي تعود في النهاية 
بالنفع على إيرادات الشركة، ومت 
االتفاق على عدم تس���جيل أي 
عوائد للشركة اال اذا كانت هذه 
العوائد حقيقية ومن تخارج 

فعلي.
الزبيد أن األسوأ في  وذكر 
املرحلة املقبلة هو بقاء األوضاع 
االقتصادية ف���ي دول االحتاد 
األوروبي كما هي دون تغيير 
الوالي���ات املتحدة  وكذلك في 
األميركي���ة، وعدم حترك هذه 
الدول لعالج أوضاعها املتعثرة 
وينذر بوقوع كوارث اقتصادية 
في احمليط العربي واإلقليمي، 
مش���يرا الى أن الشركة ليست 
لديها أي استثمارات تذكر خارج 
اإلقليم ولكن األهم هو انعكاس 
الكويت في  هذه األزمات على 
إح���داث حالة م���ن الهلع لدى 
املس���تثمرين وخروج بعض 
االس���تثمارات من الكويت إلى 

الدول املجاورة.
وقال الزبيد ان الشركة تقوم 
دائما بافتراض حدوث أس���وأ 
السيناريوهات االقتصادية وهذا 
األمر جع���ل »االمتياز« تواجه 
املتتابعة  األزمات االقتصادية 
ب���كل قوة، مبينا أن الش���ركة 
تنبأت خ���الل العام 2008 بأن 

جانب من احلضور خالل املؤمتر الصحافي  )هاني الشمري(من اليمني: الشيخ عبدالستار القطان ود.عجيل النشمي وعلي الزبيد وعبدالرحمن زمان

احلوطي: 222 ألف مشترك
في نادي الواحة التابع لـ »الكويتية«

 لقطة جماعية للحضور   )سعود سالم(

خالل تدشني املقر اجلديد التابع للخطوط »الكويتية«

حي���ث س���تضيف األنظمة 
املتميزة في  اآللية خبراتها 
العمل عل���ى امكانية احداث 
نقله نوعية للخدمات املقدمة 
للعمالء سواء بالكويت او في 

احملطات اخلارجية.
هذا وقد حضر احلدث كل 
من املدي���ر اإلقليمي األعلى 
ف���ي الكويت في مؤسس���ة 
الكويتية  اخلطوط اجلوية 
بدر العميري، ومدير مكتب 

العط���الت بالش���ركة خلف 
املانع، ومدير دائرة التسويق 
واملبيعات بالشركة عبداهلل 

القيسي.
احمد يوسف  ٭

املنتدب  العض���و  افتتح 
في شركة اخلطوط اجلوية 
الكويتية محمد الهالل أمس 
الواحة  املقر اجلديد لنادي 
بحضور عدد كبير من أعضاء 
الشركة واملهتمني واملشتركني 

في النادي.
وبهذه املناسبة، قال مدير 
النادي فاض���ل احلوطي ان 
الى  إجمالي عدد املنتسبني 
نادي الواحة بلغ نحو 222 
ألف مشترك منهم نحو ألفي 
مش���ترك يتمت���ع بخدمات 
الكارت الذهبي، وذلك مقابل 
5 آالف مش���ترك يتمتعون 
بخدمات الكارت الفضي في 

النادي.
وأضاف أن متوسط عدد 
النادي علي  س���فر أعضاء 
منت اخلط���وط الكويتية ما 
ب���ني 3 و5 أعضاء من حجم 
املشتركني ميثلون نحو %20 

من عوائد النادي.
وحول املقر اجلديد، قال 
احلوط���ي ان���ه مت االنتقال 
الى اح���دى املقرات املؤجرة 
 ،ASC محمد الهالل وفاضل احلوطي يقصان شريط االفتتاحلشركة األنظمة اآللية

Google+ زين« تطلق صفحتها الرسمية على«
أطلقت شركة زين أكبر شبكة 
الكوي����ت صفحتها  اتصاالت في 
 Google+ الرس����مية على موق����ع
لتعزز من وس����ائل اتصالها على 
شبكات التواصل االجتماعي، والتي 
تعتبرها من النوافذ الرئيسية التي 

تضعها عن قرب مع عمالئها.
وذكرت الشركة في بيان صحافي 
أن إطالق صفحتها الرسمية على 
+Google باإلضافة إلى صفحتيها 
الفيس����بوك وتويتر والتي  على 
تتواصل من خاللهما مع أكثر من 
65 ألف مشترك، يبرز مدى االهتمام 
الكبير الذي توليه الشركة لعمليات 

التواصل االجتماعي.
وقالت مدير إدارة خبرة العمالء 
في زين مها املسلم ان عمالء زين 
الراغبني في مزي����د من التواصل 
ومعرفة آخر األخبار عن نش����اط 
التجاري����ة  الش����ركة  وع����روض 
والتسويقية سيكون مبقدورهم 
االطالع على هذه الصفحة، مبينة أن 
مواقع التواصل االجتماعي باتت من 
املؤشرات احلقيقية التي حتدد مدى 
متانة العالقة التي تربط املؤسسات 

والشركات مع عمالئها.

التطبيقات،  النوعية م����ن  ه����ذه 
التي باتت تلقى رواجا كبيرا في 
اآلونة األخيرة، ملستخدمي شبكة 

االنترنت«.
وأشارت املسلم إلى أن مثل هذه 
املواقع أبع����دت احلواجز وقدمت 
وس����يلة اتصال مباشرة وسهلة 
إل����ى كاف����ة املعلومات  الوصول 
واخلدمات لتي يحتاجها العميل، 
مبينا أن كل عمالء زين باتت لديهم 
القدرة اآلن على االطالع على كافة 
الترويجي����ة ومنتجات  احلمالت 
وخدمات الش����ركة بشكل متزامن 
مع طرحها مباش����رة في السوق، 
باإلضاف����ة إلى التفاع����ل مع هذه 
احلمالت وإبداء اآلراء واالقتراحات 

بخصوصها«.
وعلى جانب آخر أشارت املسلم 
إلى أن الشركة ملتزمة بتقدمي أفضل 
اخلدمات مبا يتفق مع طموحات 
عمالئها، مع تركيزها على اجتاهاتهم 
في استخدام النواحي التكنولوجية 
التي باتت س����مة العص����ر الذي 
نتعايش فيه اآلن، مشيرا إلى أن 
هذه اخلطوة س����تعزز كثيرا من 

مساعيها في هذا االجتاه.

التطبيقات التكنولوجية احلديثة 
في تعزيز هذا احلوار.

و أضافت »إطالق زين لصفحتها 
على موقع +Google يعكس التوجه 
العام للشركة باالستفادة من مثل 

وأوضحت املس����لم ب����أن زين 
تسلك كل الطرق التي من املمكن 
أن تفتح لها نوافذ اتصال مباشرة 
مع عمالئه����ا، وهي في هذا اإلطار 
إلى االستفادة من  تسعى جاهدة 

جانب من الفعالية

نظم بيت التمويل الكويتي )بيتك( فعالية خاصة مبناسبة اليوم 
العاملي للطفل حيث استضاف 100 من االطفال في برنامج ترفيهي 
وتعليمي بأسلوب متميز في نادي »ليتل جيم«، وذلك بعد عام من 

تنظيمه الفعالية األضخم اخلاصة باألطفال من ذوي اإلعاقة في 
مجمع ديسكفري، والتي شارك فيها معظم اجلهات املهتمة بتلك 

الشريحة.
وقدم فريق متخصص عرضا للدمى Puppet Show حيث تناول 

العرض بعض املبادئ والقيم التي يتربى عليها الصغار منذ نعومة 
أظفارهم، وذلك بأسلوب شيق فريد من نوعه، عالوة على تعليم 

الطفل على املهارات الفنية باستخدام الرمل Sand Art وصناعة 
الشموع واملجوهرات، باإلضافة إلى فصول الرياضة املرحة 

واملسابقات، واأللعاب املختلفة.

»بيتك« ينظم فعالية خاصة 
مبناسبة اليوم العاملي للطفل

اللجنة الشرعية في 
»االمتياز لالستثمار« 
ُتعد من أكبر اللجان 

في الكويت واملنطقة 
كلها 

زمان: التخطيط 
اجليد وتوقع

األحداث االقتصادية 
ساعدا الشركة

على جتنب العديد 
من املشاكل

النشمي: فقهاء العصر 
مطالبون بإعادة النظر 

في فتاوى الضرورات


