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الكويت ـ رويترز: قال العضو املنتدب ملصفاة 26
األحمدي بشركة البترول الوطنية أسعد السعد ان 
الكويت تتوقع بدء استيراد الغاز الطبيعي املسال 

بحلول نهاية أغسطس اجلاري.
وأوضح السعد ان احملطة التي كان من املتوقع 
ان تستقبل شحنة غاز مسال من »شل« مازالت في 
مرحلة التجهيز، وقال برنامج آي اليف لرصد حركة 

السفن على رويترز انه جرى تغيير مسار واحدة 
من أولى ناقالت الغاز الطبيعي املسال املتوقع ان 

تفرغ حمولتها في ميناء األحمدي الى الهند.
وفي الشـــهر املاضي وقعت مؤسسة البترول 
اتفاقا مع رويال داتش شل الستيراد الغاز الطبيعي 
املســـال الذي حتتاجه لتوليد الكهرباء ابتداء من 

هذا الصيف.

الكويت تتوقع بدء استيراد الغاز المسال في نهاية أغسطس

تواجه إشكالية معالجة الديون واستثماراتها غير متوافقة مع الشريعة 

المنيع لـ »األنباء«: شركات متعثرة تعتزم 
التحول للعمل اإلسالمي لمواجهة أزمة السيولة

محمود فاروق
قال مدير عام املجموعة املصرفية للشركات 
االستثمارية حمد املنيع في تصريح لـ »األنباء« 
ان عددا من الشـــركات االستثمارية التقليدية 
 املتعثـــرة التـــي منها ما هو مدرج في ســـوق 
 الكويت لألوراق املالية تعتزم التحول الى العمل 
وفق احكام الشـــريعة االسالمية، حيث تتقدم 
بعضها بطلبات التحول الى بنك الكويت املركزي 
بعدما حصلت على موافقة مساهميها من خالل 
جمعياتها العمومية أو من خالل خطابات اعالم 
أرسلتها الشركات ملســـاهميها إلبالغهم بذلك 

األمر.
ري حاليا إجراءات  وأفاد بأن الشـــركات تجُ
الدائنـــة واملدينة،  الديون  معاجلة إشـــكالية 
وإشكالية االستثمارات غير املتوافقة مع الشريعة 
اإلسالمية، وكذلك إعداد املنتجات املالية البديلة 
مبا تتضمنه من عقود وإجراءات وقيود محاسبية 

ونظم احلاسب اآللي الالزمة.
 وأشـــار إلى ان إشكالية تســـوية القروض 
التحـــول  إشـــكاالت  أبـــرز  مـــن   تعتبـــر 
التي تتطلب معاجلة خاصة غير االشـــكاليات 
 األخـــرى ـ على حد قوله ـ نظـــرا ألن القوانني 
احلالية ال تســـمح بإجبار املقترض على أداء 
القـــرض قبل أجله، ولذلـــك يتعني على البنك 

ان يعرض على املدين تســـوية إلسقاط الدين 
وفوائده.

من جانـــب آخر علـــق مراقبـــون وخبراء 
اقتصاديون على ان توجه الشركات التقليدية 
للتحول وفق الشـــريعة اإلسالمية جاء ضمن 
سبل البحث عن بدائل للنظام املالي التقليدي 
احلالي، موضحني ان التمويل اإلسالمي ميكن 
اعتباره بديال ماليا ميكن االســـتفادة منه في 
مواجهة األزمة املالية التي تواجهها الشركات 
وخاصة شح الســـيولة لديها وانخفاض قيمة 

أصولها.
وأوضح املراقبون ان محاوالت الشـــركات 
التقليديـــة تأتـــي ضمـــن طـــرق مواجهتهـــا 
للمخاطر املالية التي تخللت أغلب الشـــركات 

االستثمارية.
يذكر ان شركات االستثمار احمللية التي تعمل 
وفق الشريعة اإلسالمية شهدت ارتفاعا في عددها 
ليصل الى 44 شركة مقارنة مع ما يزيد على 43 
شركة استثمار تقليدية حتى بداية العام احلالي 
ـ حســـب تقرير بنك الكويت املركزي الصادر 
خالل العام احلالي ـ حيث متكنت الشـــركات 
اإلسالمية خالل فترة قصيرة من اثبات قدرتها 
على املنافسة، والنمو مقارنة بالعامني املاضيني 

بنسبة منو تصل الى %69.

مراقبـون: التمويـل اإلسـالمي يمكـن اعتباره 
بديـاًل ماليًا لالسـتفادة منه فـي مواجهة األزمـة المالية

»أالفكو« تؤجر طائرتي »إيرباص«
افادت شـــركة االفكو لتمويل شـــراء وتأجير 
الطائرات بأنها توصلت الى اتفاق مع شركة طيران 
اوملبيك فـــي اليونان لتأجيرها طائرتي ايرباص 
جديدتني من نوع 200 ـ 320 اي، ملدة 72 شـــهرا 
تبدأ من تاريخ تسليم هاتني الطائرتني لها خالل 

شهر اغسطس اجلاري.

وقال بيان لســـوق الكويت لالوراق املالية ان 
الشركة افادت بان القاعدة العامة الحتساب بدل 
االيجار الشهري تتم باحتساب معدل 1% من قيمة 
شراء الطائرة، علما ان قيمة الطائرة الواحدة من 
هذا النوع تبلغ 77 مليون دوالر حسب االسعار 

املعلنة في املصنع.

كنتيجة لتركيز حجم التداوالت على األسهم القيادية وأخبار إيجابية لبعض األسهم

مؤشر السوق على وعد بارتفاع مؤسسي خالل الفترة المقبلة

أحمد يوسف
على خلفية االرتفاعات املتوالية خلامس جلسة في 
ســـوق الكويت لألوراق املالية، رغم تقليص ساعات 
التـــداوالت رأت مصادر متابعة ان مزيدا من العوامل 
االيجابية املجتمعة كانت وراء هذه االرتفاعات والتحسن 
امللحوظ فـــي األداء كنتيجة طبيعيـــة لتركيز حجم 
التداوالت على األســـهم القياديـــة ومزيد من األخبار 

االيجابية التي حتملها عدة اسهم لشركات مدرجة.
وقالت املصادر ان طبيعة التداوالت في شهر رمضان 
تختلف عن غيره من الشهور نظرا لطبيعته اخلاصة 
والتي تتسم بالتداوالت غير املضاربية هذا من جانب 
ومن جانب أخر فان هناك نوعا من ضعف النشاط لدي 
صغار املستثمرين بات سمة السوق خالل األسبوع 

املاضي.
وأشارت إلى ان مؤشـــرات التحسن امللحوظ في 
السوق باتت تعبر عن امر واقع يتلخص في ارتفاع 

كثير من األسهم القيادية باحلد األعلى خالل الشهرين 
املاضيني، هذا من جانب ومن جانب أخرى رأت ان هناك 
نوعا من التفاؤل جراء التحرك القوي لقطاع البنوك 
خصوصا سهم »بيتك« الى جانب »الوطني«، موضحة 
ان حترك سهم »بيتك« جاء متأخرا الى حد ما نتيجة 

لقرار محكمة التمييز في قانون الرهن العقاري.
وقالـــت ان »بيتك« اتبع فـــي تداوالته عقب حكم 
التمييـــز القاعدة الصحيحة في التعامل مع الســـهم 
نظرا لوجود محفزات ايجابية نتيجة للحكم، مؤكدة 
ان املتداولني لديهم إحساس بثقة كبيرة نحو صحة 

القانون واستمراره لصاحلهم في عمليات الرهن.
وأكدت املصادر ان هناك العديد من الشركات التي 
تعمل بجدية علي رفع أسهمها من خالل عمليات مدروسة 
ومكاسب محققة عبر سيولة كانت متتلكها الشركات في 
السابق وأحسنت استغاللها ومنها شركة االستثمارات 
الوطنية والتي ارتفع سهمها قبل أسبوعني فقط من 

280 فلسا الى 620 فلسا للسهم الواحد.
وقالت ان هناك توقعات بان حتقق الشركة مزيدا 
مـــن النتائج االيجابية على صعيد أدائها فيما يخص 

النتائج املالية للربع الثالث من العام احلالي.
وأشارت املصادر الى ان هناك حتركات كبيرة على 
مجموعة اجيليتي ظهرت نتيجة لألخبار الصادرة عن 
الشـــركة للتخارج من استثمارات مهمة لها، مما حفز 
الســـهم، مؤكدة ان السوق دائما يحتاج الى احملفزات 
االيجابية عن طريق البيانات املالية او األخبار اجليدة. 
وأفادت بأن السوق مير بحركة أفقية للمؤشر موضحة 
انه يسير انخفاضا وارتفاعا بطريقة متساوية مما يدل 

على التوقع بارتفاع كبير خالل األيام املقبلة.
وأحملت املصادر الى ان هناك قواعد للسوق ينبغي 
عدم إغفالها من ترقب لبعض حركات التصحيح نتيجة 
جلني األرباح من االرتفاعات السابقة للسوق خوصا 

ان استمرارها جاء من بداية شهر رمضان.

مؤشرات التحسن الملحوظ تتلخص في ارتفاع كثير من األسهم القيادية بالحد األعلى

مصادر أكدت أنه يضر بسمعة الكويت المالية ومنعًا التهامها بالوقوف وراء القرار

وسطاء يطالبون إدارة السوق بتفسير قرارها
بتأخير بث موقعي السوق عن التداول لمدة 10 دقائق

عمر راشد 
 نفـــت مصادر لــ »األنباء« أن تكون شـــركات 
الوساطة المالية وراء قرار إدارة السوق بتأخير بث 
 www.Kuwait.kse.comو www.kuwitse.com موقعي
لمدة 10 دقائق عن وقت التداول الرسمي، مشيرة 
الى أن بعض تلك الشركات تقوم بتقديمها بشكل 

مجاني وأخرى برسوم رمزية للغاية. 
وأضافت أن القرار يضر بسمعة الكويت المالية 

إن كان الهدف منه هو بقاءه إلى ما ال نهاية.

واستدركت انه إذا كان القرار وقتيا ألمور فنية 
فإنه ال ضرر منه على اإلطالق. 

 وقالت المصـــادر إن إدارة الســـوق تتصرف 
 بشـــكل انفرادي فـــي قـــرارات مصيرية تخص 
 الكثير مـــن المتداولين وعليها أن توضح الهدف 
 مـــن القرار حتـــى ال تتهم أطراف أخـــرى ومنها 
شركات وساطة لتحقيق االســـتفادة المالية من 

ورائها. 
واشـــارت الى أن القرار ورغم أنه يفيد بعض 

شركات الوساطة، إال أن الشركات في مجموعها تسعى 
ألن تكون السوق أكثر شفافية ووضوحا. 

 وعلى صعيد متصل أوضحت مصادر مطلعة 
في السوق أن بعض المستثمرين من دول المنطقة 

أبدوا تضررهم من قرار إدارة السوق.
وزيـــر  طالـــب  البعـــض  أن   واســـتدركوا 
القـــرار والعمل   التجـــارة والصناعة بتفســـير 
علـــى إلغائه إن لـــم يكن هناك هـــدف محدد من 

ورائه. 


