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 أحمد مغربي
علمت »األنباء« من مصادر مطلعة أن املجموعة املشتركة للمقاوالت فازت بعقد قيمته 14.5 
مليون دينار من شركة نفط الكويت وذلك إلنشاء مرافق تخزين ومناولة املواد الكيميائية 
املس����تخدمة في عمليات انتاج النفط مبراكز التجميع ملناطق جنوب شرق وغرب وشمال 
الكويت لشركة نفط الكويت مبدة تنفيذ 720 يوما. جتدر اإلشارة الى ان املجموعة املشتركة 
للمقاوالت قد فازت خالل الفترة املاضية بعدد من املشاريع لشركة نفط الكويت ومن وزارة 

األشغال العامة لتنفيذ وصالت على الطريق الدائري السادس.

»المجموعة المشتركة« تفوز بعقد بـ 14.5 مليون دينار من »نفط الكويت«

العائد على الودائع %2 
في أفضل األحوال
 وعلى »الوطني« %13.5
و»بيتك« %10

)سعود سالم( السوق مستمر في ادائه الضعيف رغم إعالن »الوطني« ألرباحه اجليدة   

 هشام أبوشادي
ف����ي اعقاب اعالن بنك الكويت الوطني ارباحه وتوزيعاته اجليدة، اتصل بي صديق يتولى منصبًا 

»كبيرًا« في احدى الشركات الكبرى والتي يعود تاريخ تأسيسها الى الستينيات من القرن 
املاضي ودار بيننا احلوار التالي، حني سألني عن اسباب عدم التفاعل القوي للسوق مع 

االرباح والتوزيعات املمتازة للبنك الوطني؟ فقلت له ان هناك اسباب عديدة؟
فسألني ما هي؟

وأجبته:
اوال: اختفاء السوق للعمل املؤسسي واالستثماري.

ثانيا: سيطرة املضاربات على فكر اوساط املتداولني.
ثالثـا: ضعف السيولة املالية لدى احملافظ املالية الكبيرة والصناديق 

االستثمارية.
رابعا: سيطرة اجواء اخلوف على احلالة النفسية الوساط املتداولني 

وعدم الثقة في السوق.
خامسـا: ضعف الدور القيادي للمحفظة املالية احلكومية على اسهم 

الشركات القيادية.
سادسا: القيادة في الس����وق السهم الشركات الرخيصة التي ارتفعت 

اسعار اغلبها ما بني 30 و50% منذ بداية العام.
فقال وهل تبرر هذه االس����باب عدم تفاعل الس����وق مع العوائد اجليدة 

لتوزيع����ات البنك الوطني مقابل العائ����د الثابت على الودائع الذي يصل في 
افضل االحوال الى 2%. مضيفا إليه لو حس����بنا عائد التوزيعات النقدية للبنك 

الوطن����ي فقط، فانها تقدر بنحو 3.8%، وعند اضافة عائد املنحة فان مجمل العائد 
على سهم البنك الوطني سيصل الى نحو %13.5.

وزاد بقوله انه في ظل عدم توزيع نحو 80% من الش����ركات املدرجة بس����بب النتائج املالية 
الس����لبية املتوقعة، والتوقعات بأن يرتفع سهم البنك الوطني وفقا لألسعار احلالية حتى نهاية العام 

احلال����ي مبا يتراوح بني 10 و15% على األقل، فإن س����هم الوطني ميثل فرصة للش����راء للحصول على 
التوزيعات اجلديدة واملشاركة في االكتتاب بسعر تكلفة يعتبر منخفضا باإلضافة الى الربح السوقي 
املتوقع لالستثمار في شراء السهم. فقلت له ان الواقع العام للسوق غير محفز على الشراء 
االس����تثماري بعيد املدى، فاليزال هناك مخاوف من عثرات وليست أزمات قد تواجه 
البنوك خالل العام احلالي خاصة ان املخاوف من تداعيات األزمة العاملية مازالت 
قائمة، باالضافة الى ان هناك مخاوف من إفالسات بعض الشركات والتي يكون 
له����ا تداعيات على بعض البنوك.فأجاب: هذا ال����كالم صحيح، ولكن البنك 
الوطن����ي جتاوز تداعيات األزمة العاملية عند بدئها في عام 2008، كما انه 
أعلن عدم انكش����افه على األزمة املالية التي تعرضت لها مجموعتا سعد 
والقصيبي، كذلك ليس لديه انكش����افات على أزمة دبي، وبالتالي، فإنه 
لي����س هناك أي مخاوف جتاه تأثر البن����ك من أي حالة إفالس محلية. 
فقال لي صديقي، ماذا تفعل لو كان معك أموال، هل تش����تري بها سهم 
البنك الوطني ام تضعها كوديعة؟ فقلت لصديقي دون تردد أمتنى ان 
يكون لدي أموال ألشتري بها السهم، فحسب توقعاتي، فإن النمو في 
أرباح����ه لعام 2010 لن يقل عن 10% مقارنة بأرباح عام 2009 التي حقق 
فيها منوا بنسبة 4% مقارنة بعام 2008. لذلك فإنه لن يصح إال الصحيح، 
وستنعكس األرباح والتوزيعات القوية للسهم على سعره تدريجيا، وهذا 
ما حدث بالفعل حيث ارتفع س����عر السهم في اليومني املاضيني مبقدار 60 
فلس����ا كما بلغت تداوالته 18 مليون سهم. ومع إعالن بيت التمويل الكويتي 
ع����ن أرباحه التي بلغت 118.7 مليون دين����ار وتوزيعات البالغة 25% نقدا و%8 
منحة والتي تعتبر جيدة، حيث يقدر العائد اجلاري بناء على هذ التوزيعات بنحو 
10% فإن األوساط االستثمارية تترقب النتائج املالية لباقي البنوك والتي نأمل ان تكون 
ق����د جتاوزت تداعيات األزمة باعتبار قطاع البنوك م����ن أهم القطاعات االقتصادية التي تعطي 

مؤشرات على التعافي من األزمة العاملية.

»Outlook« أو »facebook« خالل تجوالهم عن طريق MMSو SMS تمكنهم من إرسال

القصار: االقتصاد اإلسالمي يقوم على قاعدة المشاركة في الربح والخسارة 

»بوبيان« يغلق باب االكتتاب
»الوطنية« تطلق خدمة »Click N’ Send« في  زيادة رأسماله األحد المقبل

»الدولي« نظم محاضرة عن معالجة األزمات االقتصادية
أقام بنك الكويت الدولي محاضرة بعنوان »املفاهيم 
األساسية لالقتصاد اإلسالمي ودوره في معاجلة األزمات 
االقتصادية« ألقاها د.عبدالعزيز القصار عضو ومقرر 
هيئة الفتوى والرقابة الش���رعية وذلك في مقر البنك 

الرئيسي.
وق���ال د.عبدالعزيز القصار خ���الل احملاضرة ان 
نظام االقتصاد اإلسالمي يقوم على منظومة من القيم 
واملثل واألخالق مثل األمانة واملصداقية والش���فافية 
والتيس���ير والتعاون والتكامل والتضامن، وتعتبر 
هذه املنظومة من الضمانات التي حتقق األمن واألمان 
واالس���تقرار لكل املتعاملني، وفي نفس الوقت حترم 
الشريعة اإلسالمية املعامالت املالية واالقتصادية التي 
تقوم على الكذب واملقامرة والتدليس والغرر واجلهالة 
واالحتكار واالس���تغالل واجلشع والظلم وأكل أموال 

الناس بالباطل.
وأضاف أن نظام االقتصاد اإلسالمي يقوم أيضا على 
قاعدة املشاركة في الربح واخلسارة وعلى التداول الفعلي 
لألموال واملوجودات ويحكم ذلك الضوابط التي أقرها 

الفقه اإلسالمي والتي حتقق املنافع املشروعة والتفاعل 
احلقيقي بني أصحاب األموال وأصحاب األعمال واخلبرة 
والعمل، الذي سيؤدي بطبيعة احلال إلى التخفيف من 
حدة أي أزمة، مبينا أن الشريعة اإلسالمية حرمت نظام 
املشتقات املالية التي تقوم على معامالت وهمية يسودها 
الغرر واجلهالة، وقد كيف فقهاء االقتصاد اإلس���المي 
مثل هذه املعامالت على أنها من املقامرات املنهي عنها 
شرعا، كما يقوم النظام االقتصادي اإلسالمي على مبدأ 
التيس���ير على املتمول الذي ال يستطيع سداد الدين 
ألسباب قهرية، مش���يرا إلى أن علماء وخبراء النظام 
املالي واالقتصادي الوضعي أكدوا أن من أسباب األزمات 
املالية توقف املدين عن السداد وقيام الدائن برفع سعر 

الفائدة أو تدوير القرض بفائدة أعلى.
وأشار د.القصار إلى مجموعة من التدابير ينبغي 
على دول العالم اتخاذها ملواجهة األزمة ومنها: إلغاء 
الفائدة وإحالل مبدأ املش���اركة في األرباح واخلسائر 
لألدوات التمويلية ودعم اإلنتاج احلقيقي القائم على 
العمل واجلهد املادي أو الفكري، واالبتعاد عن املعامالت 

غير املقبولة شرعا: الربا، البيع الوهمي، بيع اجلهالة 
وجميع البيوع احملرمة.

وخلص د.القصار أس���باب األزمة االقتصادية في 
النقاط اآلتية: حتول العملة النقدية من وسيلة لتدوير 
اإلنتاج إلى سلعة في حد ذاتها يحتكرها أصحاب رؤوس 
األموال وحتول املس���تثمرين من االقتصاد احلقيقي 
القائ���م على اإلنتاج إلى االقتصاد الوهمي القائم على 
القروض الربوية ونظ���ام الفائدة )الربا على الودائع 
ونظام الفائدة على القروض( ونظام التجارة بالدين 
أخذ وعطاء، ونظام جدولة الديون مع رفع سعر الفائدة 
مقابل زيادة األجل ونظام املش���تقات التي يقوم على 
املعامالت االحتمالية واحلظ وعدم التدقيق من إدارات 

االئتمان وأخذ الضمانات الالزمة من املتمولني.
وقد ش���كر د.القص���ار احلاضرين عل���ى تفاعلهم 
واستجابتهم في احملاضرة، داعيا اجلميع لالستزادة 
في معرفة األحكام الشرعية املتعلقة باملعامالت املالية، 
إذ ان ذلك س���يرفع من كفاءتهم وقدراتهم ومهاراتهم 

املصرفية اإلسالمية.

 Click N’« بع����د إطالقها خدمة
القصيرة وذات  Send« للرسائل 
الوس����ائط املتعددة خالل ش����هر 
أغسطس من العام املاضي، تقدم 
الوطنية لالتصاالت إلى عمالئها 
حاليا النسخة املطورة من اخلدمة 
بشكل س����لس وسهل االستخدام 
ع����الوة على رس����وم تش����غيل 

اقتصادية.
أكد مدير  وحول هذه اخلدمة 
العالق����ات العامة ف����ي الوطنية 
لالتصاالت عبدالعزيز البالول »ان 
الوطنية ال تألو جهدا في س����بيل 
توفير خدمات ريادية لعمالئها طمعا 
في املزيد من التميز واخلصوصية 
وبالتال����ي متكينهم من احلصول 
على خدمات حصرية داخل الكويت 

وحتى في اخلارج«.
 Click N’ Send« وأض����اف ان
وفرت بال شك مرونة أكبر وسهولة 
في االستخدام وهما املعياران اللذان 
يشكالن حجر األساس بالنسبة لنا 
في عملية تصميم خدمات تالقي 

استحسان العمالء ورضاهم«.
ومن خالل هذه اخلدمة يستطيع 
العمالء البق����اء على تواصل مع 
األصح����اب والعائلة في الكويت 
عند جتوالهم في اخلارج وبأسعار 

تنافسية.
فكلما توافرت خدمة االنترنت 
فان »Click N’ Send« من الوطنية 
حتقق رغب����ات املش����تركني في 
التواص����ل م����ع أي كان وفي أي 
وقت يش����اءون، السيما بالنسبة 

الذين يقض����ون وقتا  للعم����الء 
طويال في السفر والتنقل من بلد 
الى آخر، أو أولئك الذين يرسلون 

العديد من الرسائل القصيرة وذات 
الوسائط املتعددة. وبإمكان العمالء 
االستفادة من اخلدمة وفق طرق 
متعددة ومتنوعة صممت جميعها 

لتضفي املرونة على حياتهم.
حيث إن بإمكانهم إرسال الرسائل 
عبر موقعهم اخلاص أو على موقع 
Facebook، أو مايكروس����وفت و
Firefox باالضافة الى Outlook أو 
عبر موق����ع ClickN’Send. كما أن 
باس����تطاعتهم إرسالها حتى وإن 
كان الهاتف النقال مغلقا أو خارج 
نطاق اخلدم����ة. وفي حال توافر 
رصيد كاف في حس����اب العمالء، 
يس����تطيع األصدقاء الدخول الى 

موقعهم وإرسال الرسائل منه.
إن أب����رز ممي����زات اخلدم����ة 

اجلديدة من الوطنية، أنها تؤمن 
التوفير عند  إمكاني����ة  لعمالئها 
التج����وال. فعوضا عن إرس����ال 
الرسائل عبر جهاز النقال ميكنهم 
 Click N’ Send إرسالها بوساطة
وال يحتاج����ون في ذل����ك إال إلى 
خدمة االنترنت وتفعيل حسابهم 
للخدمة. كما أن إعادة شحن رصيد 
اخلدمة سهل للغاية، حيث يكفي 
إرسال رس����الة قصيرة الى 1441 
 Click N’ أو عب����ر االنترن����ت. إن
Send من الوطنية تعزز مشاركة 
العمالء حلظاتهم القيمة مع األهل 
واألصح����اب عب����ر النصوص أو 
الصور وتضمن لهم االس����تمرار 
في التواصل في أي وقت وفي أي 

مكان في العالم.

أعلن بنك بوبيان ان االكتتاب في زيادة رأسماله 
بنس����بة 50% س����ينتهي األحد املقب����ل وذلك جلميع 
مساهميه املقيدين في س����جل مساهمي البنك حتى 

21 يناير املاضي.
وأوضح البنك في بيان صحافي انه ميكن قبول 
طلبات االكتتاب لدى فروع البنك س����واء التي تعمل 
بنظام الفترة الواحدة أو الفترتني حيث تتلقى هذه 
الفروع جميعها طلبات األفراد إلى جانب تخصيص 
فروع الدروازة واملباركية وشارع فهد السالم لتلقى 
طلبات الش����ركات والهيئات واألشخاص االعتبارية 

باإلضافة إلى األفراد.
ولفت البنك انتباه املس����اهمني من األفراد أو من 
ينوب عنهم الى ضرورة إحضار إثبات هوية سارية 
املفعول وبالنسبة للمساهمني من األشخاص االعتبارية 
)التجاري والهيئات( يتم توقيع طلبات االكتتاب من 
املخول بتمثيل الشخص االعتباري مع إرفاق ما يدل 
على صفة املخول بالتمثيل مقرونا بصورة مستخرجه 

من السجل التجاري.

يذكر ان بنك بوبيان كان قد س����بق وأعلن إنهائه 
جميع اإلجراءات القانونية الالزمة لهذه الزيادة وآخرها 
صدور املرسوم األميري اخلاص باملوافقة على الزيادة 

وقرار وزارة التجارة والصناعة رقم 3 لسنة 2010.
وتبلغ نس����بة الزيادة في رأسمال البنك 50% من 
رأسمال البنك جلميع املساهمني املقيدين في سجالت 
البنك حتى تاريخ 21 يناير 2010 بس����عر إصدار 255 
فلسا للس����هم متثل القيمة االسمية للسهم وهي 100 
فلس مضافا إليها عالوة اإلصدار متضمنة مصاريف 
االكتتاب وذلك حسب قرار اجلمعية العمومية للبنك، 

التي عقدت في سبتمبر املاضي.

عبدالعزيز البالول 

 د.عبدالعزيز القصار محاضرا 

حوار مع صديق: 6
لماذا لم يتفاعل السوق بقوة مع األرباح 

والتوزيعات الممتازة لـ »الوطني«؟!
أسباب جوهرية

 حالت دون 
تحقيق ذلك


