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 )أحمد باكير(عماد املنيع ود.محمد القطان خالل الندوة

أكدا خالل ندوة »النظام المالي اإلسالمي« أن صناعة الصكوك اإلسالمية باتت األكثر جذبًا عالميًا

المنيع: »بيت السيولة« تستثمر بسوق الصكوك اإلسالمية 
في بريطانيا وتّقدم خدماتها لشركات غير إسالمية

30 مليار دوالر أصول البنوك اإلسالمية بالكويت خالل 2008  مقابل 2.5 مليارا في 2003 
القطان: تداعيات األزمة المالية جعلت  الصيرفة اإلسالمية جاذبة لالستثمارات العالمية واإلقليمية

حسني العتالخالد الصالح مهند املسباح

اقتصاديون: أسباب فنية بحتة تقف
 وراء األداء المتباين لتداوالت السوق

كونــــا ـ ارجع اقتصاديون 
كويتيون امس حالة التباين 
فــــي األداء اثنــــاء تــــداوالت 
سوق الكويت لألوراق املالية 
)البورصة(، الى عوامل فنية 
بحتة تتعلــــق ببيانات أرقام 
مالية للشــــركات املدرجة عن 

أعمال العام 2009.
وقالوا ان هذا األمر وضع 
كثيرا من صغار املتداولني في 
حيرة من سيناريو تداوالت 
األيام املتبقية من شهر مارس 
والتي ســــتنتهي معها املهلة 
القانونية لالفصاح عن نتائج 

الشركات.
وذكر نائب الرئيس التنفيذي 
في شركة مرابحات االستثمارية 
مهند املسباح ان املتابع ألداء 
البورصة خالل األسبوع يلحظ 
أن ترقب املستثمرين لنتائج 
الشركات عن العام 2009 يلقي 
املتذبذبة على وتيرة  بظالله 

التداوالت.
وأضاف املسباح ان جرعة 
الشــــركات التــــي أعلنت عن 
بيانات العام املاضي لم ترق 
التي  الطموحــــات  الــــى  بعد 
ينتظرها عموم املســــتثمرين 
املدرجة خاصة  من الشركات 
ان هناك أسواق مال خليجية 
أعلنت شركاتها عن نفس الفترة 
»وهي مؤسسات عمالقة أكبر 

من شركاتنا في الكويت«.
واعرب عن استغرابه من 
»تلكؤ الشركات الكويتية في 
عدم االســــراع بكشف أرقامها 

املالية وهو ما قد يكون بسبب 
الرقابية ال الشركات  اجلهات 
نفسها ولكن األخيرة هي التي 
تتحمل هذا التأخير الذي يقلق 

مالكي األسهم«.
وتوقع املســــباح أن تشهد 
اللحظات األخيرة للمدة املقرر 
انتهاؤها نهاية مارس مزيدا 
من اعالنات الشركات بحيث 
تكون حجة الشركات املتعثرة 
أن أرقامها ستخلط مع أرقام 
غيرها من الشركات ما يسبب 
ربكة تضيع معها احلقائق أو 
تســــلط الضوء على شــــركة 

معينة.
من جانبه قال رئيس مجلس 
االدارة فــــي شــــركة اخلليج 
للوساطة املالية خالد الصالح 
ان انتظار امتام صفقة »زين« 
هو العامل األبرز الذي مازال 
يسيطر على تداوالت السوق 
وما فرضته من تساؤالت بني 
أوســــاط املســــتثمرين حول 
الدفع واالستفادة من  طريقة 

ايجابيات الصفقة.
وأضــــاف الصالــــح »من 
الواضح أن املتداولني ينتظرون 
املوازنات وهو األمر  اغالقات 
الذي مازال يؤثر على قراراتهم 
االســــتثمارية بدليــــل حالة 
التباين التي تشهدها السوق 
منذ األسبوع املاضي« متوقعا 
أن تســــتمر على حالها حتى 

نهاية الشهر.
وأشار الى ان السوق يوم 
األحد املقبل سيشهد تشغيل 

التداوالت  نظام جديد علــــى 
االلكترونية ســــتكون عليه 
عقوبات ملن ســــيتالعب فيه 
وبالتالــــي ســــتكون هنــــاك 
حتفظات ما يعنــــي أن األمر 
التردد لدى  سيثير نوعا من 
مشغلي النظام وقد يؤثر ذلك 

على التداوالت.
من جهته قال رئيس مجلس 
االدارة فــــي املجموعة املالية 
الكويتية حسني العتال ان أداء 
السوق اليزال متذبذبا بانتظار 
عوامل الدفع املتمثلة أوال في 
التطبيق الفعلي لقانون هيئة 
سوق املال عالوة على الترقب 
السياسي بني السلطتني خاصة 

فيما يتعلق باالستجوابات.
وأضــــاف العتال »كما كان 
لتبيان وتيرة األداء لألسواق 
العاملية وانتظار االعالن عن 
الشــــركات احمللية  بيانــــات 
للعــــام 2009 ودخول مرحلة 
انتهاء فترة الربع األول تأثير 
على منــــوال حركة التداوالت 
بالبيع أو الشــــراء من جانب 

املستثمرين«.
 وقــــال رئيــــس جمعيــــة 
التأسيس(  املتداولني )حتت 
محمد الطــــراح ان كثيرا من 
صغــــار املتداولــــني أصبحوا 
اآلن في حيرة من أمر التداول 
الســــيما ان بعضهم يتعجل 
معرفة أخبار الشركات املتعثرة 
التي لم تفصح عن بياناتها رغم 
قرب انتهــــاء املهلة القانونية 

لذلك.

عاطف رمضان
اكد رئيس مجلس ادارة شـــركة دلقان العقارية محمد سعود 
املطيري ان مجلس االدارة قام خالل الســـنة املالية املنتهية في 31 
ديسمبر 2009 بالعمل على زيادة االيرادات، مشيرا الى انها بلغت 

8.5% من رأس املال وذلك بفارق 3.3% مقارنة بالعام السابق.
واضاف املطيري خالل انعقاد عمومية الشركة امس ان مجلس 
االدارة قام مبتابعة االيرادات االستثمارية وقام ايضا بالعمل على 
زيادة االيرادات واملتابعة املباشرة للعقارات وكذلك متابعة االستثمار 

في اراض وعقارات قيد التطوير »ارض مبنطقة املهبولة«.
واشار الى ان الشركة عملت على تقليل املصروفات العمومية 

واالعباء االخرى مقارنة بالعام السابق بنسبة %14.8.
هـــذا وقد اقترح مجلس االدارة حتديـــد مكافأة اعضاء مجلس 

االدارة مببلغ »الفي دينار«.
وبني املطيري ان مجلس االدارة يقوم على متابعة سوق العقار 

في الكويت وذلك للعمل على زيادة االيرادات االستثمارية.
واقترح مجلس االدارة أن يســـتقطع نســـبة 10% من االرباح 

حلساب االحتياطي االختياري.
هذا واقرت العمومية بنود جدول اعمالها التي تضمنت اخالء 
طرف اعضاء مجلس االدارة وبراءة ذمتهم عن تصرفاتهم للسنة 
املالية املنتهية في 31 ديسمبر 2009 وكذلك انتخاب مجلس االدارة 

اجلديد للثالث سنوات املقبلة.

»كوت فود« توصي بتوزيع 15% نقدًا
ذكر ســـوق الكويت لألوراق املالية ان مجموعة كوت الغذائية 
)كوت فـــود( أفادته بأن مجلس اإلدارة قـــد اجتمع أول من أمس 
واعتمد البيانات املالية الســـنوية للشركة للسنة املالية املنتهية 

في 2009/12/31.
وقال بيان الشركة انها حققت أرباحا بقيمة 2.467 مليون دينار 
بواقع 34 فلسا للسهم الواحد، مقابل 5.09 ماليني دينار بواقع 70 
فلسا للسهم الواحد عن نفس الفترة من العام املاضي. وقد أوصى 

مجلس اإلدارة بتوزيع 15% نقدا.

»التنظيف« تحصل على تسهيالت ائتمانية  بـ 60 مليون دينار 
كونا: قال املدير العام في شركة التنظيف الوطنية 
محسن بوشهري ان الشركة حصلت على املوافقات 
املبدئية للحصول على تسهيالت ائتمانية من احد 
البنوك احمللية بقيمة 60 مليون دينار بضمان الوضع 
املالي للشركة. واوضح بوشهري في تصريح لوكالة 
االنباء الكويتية )كونا( ان الهدف من هذه التسهيالت 
هو متويل دخول الوطنية للتنظيف على املناقصات 
املزمــــع طرحها من بلدية الكويت في الفترة املقبلة 

متمنيا حصول الشركة على حصة جيدة منها.

وذكر ان الشركة حصلت على عروض لتسهيالت 
ائتمانية من ثالثة بنوك محلية بسبب الوضع املالي 
اجليد للشركة اضافة الى حتقيقها الرباح في السنة 
املالية املنتهية في 2009 مشيرا الى وجود مفاوضات 
حالية مع بنك آخر بهذا اخلصوص. واشار بوشهري 
الى استمرار الشركة في دخول مناقصات وعقود في 
دول خليجية واجنبية رغم املنافسة الشرسة في هذه 
الدول من الشــــركات العاملية متوقعا زيادة في عدد 

املناقصات التي ستطرح خالل الفترة املقبلة.

»دلقان العقارية« زادت إيراداتها 
إلى 8.5% من رأس المال

عموميتها انتخبت مجلس إدارتها الجديد لـ 3 سنوات مقبلة

عمر راشد 
كشف رئيس مجلس اإلدارة 
املنتدب في شــــركة  والعضو 
بيت إدارة السيولة لالستثمار 
عماد املنيع أن هيئة الضريبة 
البريطانية عدلت من القانون 
املنظم إلصدار الصكوك، وذلك 
بعــــد مفاوضات اســــتمرت 4 

شهور. 
وبني املنيع في ندوة النظام 
املالي اإلســــالمي التي أقيمت، 
أمــــس، أن هنــــاك مفاوضات 
إدارة  جتريها شــــركة بيــــت 
الســــيولة مع إحدى الشركات 
البريطانية وذلك بغرض تقدمي 
اخلدمات االستشارية لتطوير 
سوق صدور الصكوك اإلسالمية 
فيها التي تتالءم مع متطلبات 
الشريعة اإلسالمية، موضحا أن 
الشركة بجانب تقدمي خدماتها 
في إصدار الصكوك اإلسالمية 

للدول غير اإلسالمية. 

اصدار تشريعات

وقال إن هناك عبئا كبيرا يقع 
على مجلس األمة في اإلسراع 
باصدار تشــــريعات تعزز من 
عمل البنوك اإلســــالمية خالل 
املرحلــــة املقبلة، الفتا الى أنه 
فيما تتسابق دول غير إسالمية 
لتكون مركزا عامليا لصناعة املال 
اإلســــالمية مثل الكويت، جند 
تباطؤا في تطور التشريعات 
اخلاصة بتطوير النظام املالي 
اإلسالمي.  وأوضح املنيع أن 
بنك الكويــــت املركزي كان له 
أبلــــغ األثر فــــي التخفيف من 
حدة األزمة املالية على النظام 
املصرفي في الكويت من خالل 
األدوات الرقابية التي تبناها منذ 
اندالع األزمة املالية العاملية. 

واوضح أن وجود 5 بنوك 
إســــالمية حاليا فــــي الكويت 
مقابــــل 5 بنــــوك تقليدية هو 
دليل على مدى جاذبية النظام 

أنواع االستثمارات جاذبية على 
املستوى العاملي. 

وفي شرحه لتأثير األزمة 
املالية على صناعة الصيرفة 
اإلسالمية والبنوك اإلسالمية 
في الكويت، أوضح القطان أن 
األزمة دفعت شركات استثمارية 
إلصــــدار صكــــوك إســــالمية 
والتعامل فــــي منتجات مالية 
آفاقا كبيرة  إسالمية وفتحت 
للحصول على السيولة أمام عدد 
من الشركات من خالل قنوات 
اســــتثمارية أقل، موضحا أن 
تأثرها بالتراجع االقتصادي كان 
األقل بني القطاعات االقتصادية 

األخرى. 
وأوضــــح أن هنــــاك بنوكا 
الكويــــت مثل  إســــالمية في 
»بوبيان« لم تكن األزمة مسؤولة 
عن تراجــــع أدائها، حيث كان 
لتغيير مــــالك البنك أكثر من 
مرة أثر في تراجع األداء بسبب 
تغيير اإلستراتيجية التي يعمل 

بها البنك. 
وقال إن النظام البنكي العاملي 
مر بأكثر من 124 أزمة واضحة 
خــــالل الـ 27 عاما املاضية، إال 
أن أصعبها على اإلطالق كان 
األزمة املاليــــة الراهنة والتي 
النظام  ســــقط فيها عمالقــــة 
البنكي على مســــتوى العالم، 
حيث ســــقط ليمان براذرز، و
AIG وسيتي جروب بشكل لم 
يكن ألكثر املتشائمني في العالم 

ان يتوقعه. 
املقابــــل، كان لألزمة  وفي 
املالية العاملية تأثيرها اإليجابي 
على صناعة املال اإلســــالمية، 
حيث باتت تلك الصناعة أكثر 
جاذبية للعديد من املستثمرين 
والدول والشــــركات، واجتهت 
مجموعة البنك الدولي وكذلك 
البنوك املركزية األجنبية إلى 
النظام  االخذ بتقنيات عمــــل 

املصرفي اإلسالمي.

املالي اإلســــالمي، الفتا الى أن 
صناعة الصكوك اإلســــالمية 
باتت هي أكثر أنواع االستثمار 
جاذبية للكثير من االستثمارات 
للشــــركات اإلســــالمية وغير 

اإلسالمية. 

تمويل المشاريع التنموية

وبــــني أن بيــــت التمويــــل 
الكويتي لديه القدرة واالستعداد 
علــــى متويل كافة املشــــاريع 
التنموية وبشكل يعزز من أدائه 
وقدراته خالل املرحلة املقبلة 
ليس على أساس حتقيق ربحية 
فقط ولكــــن العتبارات أخرى 
التنميــــة والتطور  تعزز من 

االقتصادي.
وفي مقارنة بني تطور البنوك 
اإلسالمية وغير اإلسالمية في 
الكويت بني عامي 2003 و2008، 
أشار املنيع الى أن حجم أصول 
البنوك اإلسالمية بلغ 2.5 مليار 
دوالر في 2003 زادت بشــــكل 
كبير إلى 30 مليارا في 2008، 
مستدركا بأن حجم األصول في 
البنوك غير اإلسالمية بلغ 20 

مليار دوالر في 2003 زادت إلى 
37 مليارا في 2008. 

وقال إن هناك 300 مصرف 
إسالمي حول العالم، إضافة إلى 
1000 بنك تقوم بتقدمي خدمات 
إسالمية من خالل فتح نوافذ 
إسالمية، مضيفا أن معدل منو 
صناعة الصيرفة اإلســــالمية 
وصل إلى 10% ســــنويا خالل 

السنوات العشر املاضية. 

822 مليارا في 2009.

وأضــــاف أن حجم أصول 
صناعة الصيرفة اإلسالمية في 
2009 بلغت 150 مليار دوالر في 
منتصف 1990، زادت إلى 822 
مليارا في 2009. وأشار إلى أن 
حجم األصول اإلسالمية املدارة 
بلغ 4 تريليونات دوالر. وقال 
إن صناعة الصكوك اإلسالمية 
بلغت 22 مليار دوالر في 2009 
وذلك رغم تداعيات األزمة املالية 

العاملية. 
وقــــال إن النظــــام املالــــي 
اإلســــالمي حقق معدالت منو 
بلغــــت 10% ســــنويا خالل الـ 

5 ســــنوات املاضية، ولم يعد 
نشــــاطها مقتصرا على البالد 
اإلســــالمية فقــــط، بــــل امتد 
لشركات كثيرة غير إسالمية 

حول العالم. 
بدوره، أشار أستاذ االقتصاد 
اإلســــالمي في جامعة الكويت 
د.محمد القطان الى أن فلسفة 
عمل البنوك اإلسالمية تتسع 
لعمالء أكثر من الدول اإلسالمية 
وتناسب احتياجات العمالء من 
األفراد وكذلك الشركات، الفتا 
الى أن النظام املالي اإلسالمي 
بــــات يتســــع للجميــــع دون 

استثناء.

أنواع العقود االسالمية  

وشــــرح القطــــان بشــــكل 
»مبسط« أنواع العقود اإلسالمية 
بدءا مــــن اإلجــــارة واملرابحة 
واالســــتصناع والسلم، مبينا 
أن كافة تلك العقود اإلسالمية 
باتت متثل مساحة كبيرة من 
العمل االستثماري داخل وخارج 
الكويــــت، موضحا أن صناعة 
الصكوك اإلسالمية باتت أكثر 

8.194 ماليين دينار أرباح »المشتركة«
وتوصي بتوزيع 65% نقدًا و10% منحة

2.7 مليون دينار خسائر »صلبوخ«
واستقالة الرشيدي من مجلس اإلدارة

»متحدة« توصي بزيادة رأس المال
إلى 118.79 مليون دينار

استقالة مجلس إدارة »الصناعات الوطنية«

»أسمنت الهالل« توصي بتوزيع 10% منحة

قال سوق الكويت لألوراق املالية 
ان مجلس ادارة شـــركة املجموعة 
املشتركة للمقاوالت قد اجتمع امس 
واعتمد البيانات املالية الســـنوية 
للشركة للسنة املالية املنتهية في 

.2009/12/31
وجاء في بيان الشركة انها حققت 
أرباحا تقدر بـ 8.194 ماليني دينار 

بواقع 103.67 فلوس للسهم الواحد، 
مقبل 8.495 ماليـــني دينار بواقع 
106.97 فلوس للســـهم الواحد عن 

الفترة نفسها من العام املاضي.
وقـــد أوصـــى مجلـــس اإلدارة 
بتوزيـــع 65% نقدا، و10% اســـهم 
منحة للمساهمني املسجلني بسجالت 

الشركة حتى انعقاد اجلمعية .

أفاد سوق الكويت لألوراق املالية 
بأن شـــركة الصلبـــوخ التجارية 
بـــأن مجلس  أفادته  )صلبـــوخ( 
اإلدارة قـــد اجتمـــع أول من أمس 
واعتمد البيانات املالية الســـنوية 
للشركة للسنة املالية املنتهية في 

.2009/12/31
وجاء في بيان الشركة انها قد 
حققت خسائر بقيمة 2.702 مليون 
دينار بواقع 13.6 فلســـا للســـهم 

الواحد، مقابل أرباح بقيمة 398.8 
ألف دينار بواقع 3.3 فلوس للسهم 
الواحد عن الفترة نفسها من العام 

املاضي.
وعليه فقد أوصى مجلس إدارة 
الشركة بعدم توزيع اي أرباح، من 
جهة أخري قال بيان الشـــركة ان 
مجلس اإلدارة قد وافق على قبول 
االستقالة املقدمة من عضو مجلس 

اإلدارة فالح فالح الرشيدي.

قال سوق الكويت لألوراق املالية ان شركة العقارات املتحدة )متحدة( 
أفادته بان مجلس اإلدارة قد اجتمع أول من أمس واعتمد البيانات املالية 

السنوية للشركة للسنة املالية املنتهية في 2009/12/31.
وقد حققت الشـــركة أرباحا بقيمة 3.87 ماليني دينار بواقع 4.9 فلوس 
للســـهم الواحد مقابل 6.106 ماليني دينار بواقع 8.1 فلوس للسهم الواحد 

للفترة نفسها عن العام املاضي.
هذا وقد أوصى مجلس إدارة الشـــركة بزيادة رأسمال الشركة بنسبة 
50.7% وذلك بإصدار 400 مليون سهم أي ما يعادل 40 مليون دينار بقيمة 
اســـمية 100 فلـــس ومصاريف إصدار 3 فلوس تدفع نقـــدا دفعة واحدة، 
بحيث يكون إجمالي أسهم الشركة بعد الزيادة 1.187.974.420 سهما بدال 
من 787.974.420 ســـهما ويصبح رأس املال 118.797.442 دينارا بدال من 

78.797.442 دينارا، كما أوصى مجلس اإلدارة بعدم توزيع أي أرباح.

أفاد ســـوق الكويت لألوراق املالية بأن مجلس إدارة شركة الصناعات 
الوطنية قد انعقد أول من أمس ووافق على قبول استقالة ممثلي مجموعة 
الصناعـــات الوطنية القابضة وهم: د.عادل خالـــد الصبيح، وعبدالعزيز 

ابراهيم الربيعة، واحمد محمد حسن.
وقال بيان الشركة ان االستقالة تعتبر سارية اعتبارا من تاريخ 2010/4/8 
ونظرا الستقالة أكثر من نصف املجلس، واعتذار العضو االحتياطي عن 
املشـــاركة فان املجلس بأكمله يعتبر مستقيال وسيستمرون في مباشرة 
مهام مناصبهم وتصريف امور الشركة حلني انتخابات مجلس ادارة جديد 
للـــدورة املقبلة من قبل اجلمعية العمومية للشـــركة في اجتماعها املقبل 

بتاريخ 2010/4/8.

قال سوق الكويت لألوراق املالية 
ان شركة اســـمنت الهالل أفادته 
بأن مجلس اإلدارة قد اجتمع أول 
من أمس، واعتمد البيانات املالية 
السنوية للشـــركة للسنة املالية 

املنتهية في 2009/12/31.
وجاء بيان الشركة أنها حققت 

أرباحا بقيمـــة 26.67 ألف دينار 
بواقع 0.42 فلس للســـهم، مقابل 
684.32 ألف دينار بواقع 10.7 فلوس 
الواحد للفترة نفسها من  للسهم 
العام املاضي. هـــذا، وقد أوصى 
مجلس اإلدارة بتوزيع 10% أسهم 

منحة.

اخبار الشركات

»الرابطة«: ال يمكن التكهن بقيم
أو مدد العقود مع الجيش األميركي

ذكر سوق الكويت لألوراق املالية ان شركة رابطة الكويت واخلليج للنقل 
أفادتــــه عبر بيان لها بأنها تقدمــــت للمناقصات التي طرحت من قبل اجليش 
األميركي وقد قامت الشركة بالرد على جميع االستفسارات التي وردت للشركة 
مــــن اجلهة املعنية بهــــذه املناقصات، ولم يتم حتــــى اآلن اإلعالن عن نتائج 
الترســــية. وقال بيان الشــــركة انه ال ميكن حاليا التكهن بقيم او مدد العقود 
الناجتة عن هذه املناقصات، حيث ان الترسية قد تكون بشكل كلى او جزئي 

واملدد تتراوح بني السنة الواحدة فقط او السنوات الـ 4.
فيما أفادت شــــركة كي جي ال لوجســــتيك انها لم تتقدم للمناقصات التي 
طرحــــت من قبل اجليش األميركي وبالتالي ال توجد اي مباحثات مع اجليش 

األميركي بهذا الشأن.


