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سالم الدويسان

البنوك اإلسالمية ستواجه مشاكل في المرحلة القادمة
نتيجة قلة الفقهاء المتخصصين وعدم وجود جيل ثاٍن

انخفاض مؤشر »جلوبل« لقطاع االتصاالت الخليجي
بنسبة 2.1% لألسبوع الثاني على التوالي

»كولدويل بانكر«: نمو التمويل للقطاع العقاري بنسبة %6.7
حتى نهاية الربع األول ليصل إلى 6.563 مليارات دينار

ذكر التقرير العقاري االسبوعي لشركة 
كولدويـــل بانكر العاملية ـ فرع الكويت 
ان حجم التمويـــل للقطاع العقاري في 
الســـوق احمللي بلغ 6.563 مليارات دينار حتى نهاية 
الربع األول من العـــام احلالي وذلك مقارنة مع 6.146 
مليارات دينار حتى الفترة نفســـها من العام املاضي، 

حيث بلغت نسبة النمو في االقراض %6.7.
وأوضح التقرير ان النمو في نسب االقراض للقطاع 
العقاري خالل الربع األول من العام احلالي يأتي في إطار 
احلركة والتعافي التي بدأ يشهدها القطاع العقاري منذ 
الشهور األخيرة من العام 2009، خاصة على مستوى 
قطاعي االستثمار والسكني، الى جانب عودة التمويل 
الى قطاع العقارات السكنية الذي ميثل أكثر من %50 

من حجم التداوالت العقارية بشكل عام.
وبني التقرير ان زيادة حجم التمويل العقاري امنا 
تشير الى بداية تخلي البنوك وشركات التمويل احمللية 
عن سياساتها املتشددة في متويل شراء العقارات، وهو 
األمر الذي يبعث الطمأنينة في نفوس املســـتثمرين 
ومينح السوق دفعة قوية لالمام، خاصة ان أغلب التجار 
واملتعاملني في السوق العقاري يفضلون االعتماد على 

التمويل في عمليات املتاجرة.
وتوقع التقرير ان تستمر وتيرة منو االقراض من أجل 
شراء العقارات خالل األشهرة املقبلة وحتى نهاية العام 
احلالي، خاصة في ظل وجود فرص عقارية متميزة في 
السوق احمللي جاءت نتيجة لتراجع األسعار الى حدود 
متدنية لم تصل اليها منذ أكثر من ثالث سنوات، حيث 
ستسعى الكثير من الشركات العقارية الى اقتناص هذه 
الفرص، وهو األمر الذي سيصب في اجتاه منو حجم 

التمويل العقاري في السوق.
وأشـــار التقرير الى تراجع حجم التمويل للقطاع 
اإلنشائي بنسبة طفيفة بلغت 0.9% ليحقق 1.685 مليار 
حتى نهاية الربع األول من العام احلالي مقارنة مع 1.694 
مليار دينار حتى نهايـــة الربع األول من العام 2009، 
وهو ما يشير الى حتسن وضع احلركة االنشائية في 
البالد خاصة مع تقلص نسب التراجع والتي كانت قد 
بلغت 4.6% خالل شـــهور األزمة املالية العاملية وقتما 
توقفت حركة عشرات املشاريع العقارية الكبرى وتعطل 

بعضها عن مواصلة عمليات التطوير.
وأضاف التقرير ان الفترة األخيرة بدأت تشهد استكمال 
بعض املشاريع التي شهدت تأخرا بسبب تداعيات األزمة 

وتشدد البنوك في منح التمويل، حيث بدأت عجلة التشييد 
تستعيد ما فقدته من حركة على مدار العام ونصف العام 
املاضيني، وهو األمر الذي أيضا يعيد للســــوق التفاؤل 
من جديد ويحث املســــتثمرين على استعادة أنشطتهم 

للبحث عن الفرص املواتية المكانياتهم.
وأكد التقرير على ان جدية احلكومة في تنفيذ خطة 
التنمية التي اقرتها السلطتان التنفيذية والتشريعية 
وإشراك القطاع اخلاص في تنفيذها من خالل تأسيس 
شركات مساهمة للعديد من املشاريع العقارية واإلنشائية 
ســـيكون لها بالغ األثر االيجابي على أداء الشـــركات 
العقارية وشركات اإلنشـــاءات خالل السنوات الثالث 
املقبلة، وهي فترة تنفيذ املشـــاريع، خاصة ان حجم 
العمل في تلك اخلطة ضخم ويكفي لتوفير مئات الفرص 
االستثمارية املتميزة أمام الشركات العاملة في السوق 
احمللي، كما ستســـاهم تلك اخلطـــة في حتريك حركة 
التداوالت العقارية، خاصة انها تتضمن مشاريع متعددة 
ملدن سكنية واستثمارية وعمالية الى جانب الوحدات 
التجارية واملنشآت العامة لتلك املدن وآالف الوحدات 
العقارية، األمر الذي يبشـــر الســـوق العقاري بعودة 

حركة االنتعاش.

مليون ســــهم( بقيمة »124.19 
مليون دوالر« أي ما نســــبته 

 .%28.43
وأشار التقرير الى ان سهم 
شركة االتصاالت املتنقلة )زين 
الكويت( جــــاء األكثر ارتفاعا 
بصعوده بنسبة بلغت %3.13 
ليغلق عند 1.32 دينار، بينما 
كان ســــهم شــــركة دو أكبــــر 
املتراجعني بانخفاضه بنسبة 
11.54% ليغلق عند 2.53 درهم 

إماراتي.
وأوضح التقرير ان مجلس 
إدارة شركة اإلمارات لالتصاالت 
املتكاملة »دو« جمع مليار درهم 
من خالل إصدار أسهم حقوق 
أولوية يكتتب بها املساهمون 
وبقيمة اســــمية تبلغ 1 درهم 
للسهم، على أن يتم النظر في 
إضافة عالوة إصدار بحد أقصى 
يبلــــغ 0.91 درهم تضاف إلى 

القيمة االسمية.
الرئيس  ان  التقرير  وذكر 
التنفيذي فــــي مجموعة زين 
املتنقلة نبيل بن  لالتصاالت 
سالمة أعلن أن مجموعة زين 
تقوم حاليا بعمل اعادة هيكلة 
شاملة على مســــتوى جميع 
اداراتها التنفيذية في املجموعة 
األم حتى تتواءم مع املتغيرات 
احلالية وذلك استعدادا للمرحلة 

املقبلة.
وأعلنت شركة »فودافون 
قطر« املشغل الثاني خلدمات 
الهاتف احملمول في قطر، أن عدد 
مشتركيها ارتفع بنهاية السنة 
املالية املاضية )31 مارس 2010( 

الــى 464.962 مشتركا. 

األسهم من حيث الكمية والقيمة 
املتداولة حيث استحوذ خالل 
تداوالت هذا األســــبوع على 
مــــا نســــبته %32.68 )27.28 

القيمة املتداولة.
التقرير ان ســــهم  وبــــني 
شــــركة االتصــــاالت املتنقلة 
)زيــــن الكويت( تصدر قائمة 

املتداولة في األسواق  الكمية 
اخلليجية. بينما استحوذت 
املتداولة للقطاع على  القيمة 
ما نسبته 4.90% من إجمالي 

قال تقرير شركة 
االستثمار  بيت 
ملـــــــــي  لعـــا ا
)جلوبل( ان قطاع االتصاالت 
اخلليجــــي واصــــل تراجعه 
لألسبوع الثاني على التوالي، 
حيث أنهى مؤشر جلوبل لقطاع 
االتصاالت اخلليجي تداوالت 
األسبوع املنتهي في 22 أبريل 
اجلاري مسجال تراجعا بنسبة 
إلى مســــتوى  2.17% وصوال 

300.34 نقطة.
وأوضح التقرير ان إجمالي 
القيمة السوقية للقطاع انخفض 
بواقع 2.16 مليار دوالر وصوال 
إلــــى 97.45 مليار دوالر، هذا 
وقد أعلنت 7 من أصل 11 شركة 
أرباحها  اتصاالت مدرجة عن 
لفترة الربــــع األول من العام 
2010 حيث شهدت نتائج شركة 
االتصاالت السعودية تراجعا 
ملحوظا بنسبة 28.78%، بينما 
شــــهدت أرباح كيوتل ارتفاعا 
ملحوظا خــــالل نفس الفترة 

بنسبة %102.12.
هــــذا وقــــد شــــهد قطــــاع 
اخلليجــــي  االتصـــــــاالت 
صعودا في أنشــــطة التداول 
هذا األسبـــوع، حيث ارتفعت 
كمية األسهم املتداولة بنسبة 
10.19% وصــــوال إلــــى 83.46 
مليون ســــهم بإجمالي قيمة 
تداوالت بلغت 436.77 مليون 
دوالر أي بارتفاع بلغت نسبته 
3.47% مقارنــــة باألســــبوع 
السابق. وقد استحوذت الكمية 
املتداولة لقطاع االتصاالت على 
ما نسبته 2.50% من إجمالي 

دبي ـ األسواق.نت: قالت دراســـة صادرة عن املجلس العام للبنوك 
واملؤسســـات املالية اإلسالمية حتت عنوان »الهيئات الشرعية بالبنوك 
اإلسالمية« ان املصارف اإلسالمية ستواجه مشاكل في املرحلة القادمة عند 
تشكيلها هيئات الرقابة الشرعية، أبرزها قلة عدد الفقهاء املتخصصني 
في املعامالت املصرفية واملســـائل االقتصادية احلديثة، مما يؤدي إلى 
عدم وجود تصور واضح للقضايـــا، ومن ثم صعوبة الوصول للحكم 

الشرعي الصحيح.
وأشـــارت الدراســـة إلى عدم وجود جيل ثان مؤهل للعمل كمراقبني 
شرعيني، فالكوادر املوجودة اآلن اما أن تكون ملمة بأمور الفقه والشرع 
وإما أن تكون ملمة بأسس االقتصاد اإلسالمي، وال يوجد من لديه القدرة 

على اجلمع بني الثقافتني الفقهية واالقتصادية.
وأكدت الدراسة أن الرقابة الشرعية ضرورة حيوية للنظام املصرفي 
اإلسالمي، فاألساس الذي قامت عليه تلك املصارف املعاصرة هو تقدمي 
البديل الشرعي للمصارف الربوية غير املشروعة، ولذا كانت هيئة الرقابة 
الشـــرعية هي اجلهة التي تراقب وترصد سير عمل املصارف اإلسالمية 
والتزامها وتطبيقها في معامالتها لألحكام الشرعية، كما أن وجودها يعطي 

املصرف الصبغة الشرعية، ويعطي اجلمهور الثقة بالتعامل معها.
يضـــاف الى ذلك عدم اإلحاطة بقواعد املعامالت اإلســـالمية من قبل 
جميع العاملني في املصارف اإلسالمية، وتزداد أهميتها حاليا نظرا لتعقد 
الصور التجارية وانتشار أنواع جديدة من املعامالت التجارية كبطاقات 
االئتمان واحلســـابات بأنواعها، والتجارة االلكترونية التي ال توجد لها 

أحكام في املصادر الفقهية القدمية.

في دراسة صادرة عن المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية اإلسالمية

7 من أصل 11 شركة أعلنت نتائج الربع األول أعالها »كيوتل«

بداية لتخلي البنوك وشركات التمويل عن سياساتها المتشددة

تقرير

تقرير

»مبادلة« تحصل على تسهيالت ائتمانية
قيمتها 2.5 مليار دوالر لمدة 3 سنوات

»كيوتل« تطلق قرض إعادة تمويل
 بقيمة ملياري دوالر بمشاركة 14 بنكًا

دبيـ  األسواق.نت: أعلنت شركة مبادلة للتنمية 
)مبادلة( عـــن إغالق صفقة تســـهيالت ائتمانية 
مؤسســـية دوارة بقيمة 2.5 مليـــار دوالر ملدة 3 

سنوات مبشاركة 21 مؤسسة مالية دولية.
وأوضحت انه بعد حتقيق الصفقة التزامات تزيد 
على 4 مليارات دوالر مت تخصيص ما يقرب من 119 

مليون دوالر لكل جهة من جهات اإلقراض.
ومت تقسيم التسهيالت لشريحتني، ستستخدم 
األولى البالغة قيمتها مليارا دوالر ألغراض عامة 
للشركة، في حني سيتم تخصيص الشريحة الثانية 
بقيمة 500 مليون دوالر لدعم عمليات إعادة متويل 
اي من اإلصدارات في إطار برنامج األوراق التجارية 
باليورو الذي أطلقته مبادلة مؤخرا، وبلغ هامش 

التسهيالت االئتمانية 75 نقطة.
وقال املدير التنفيذي لتمويل الشركات واملشاريع 
في »مبادلة« ديريك روزيكي ان صفقة التسهيالت 

االئتمانية حظيت بأســـعار تنافسية، األمر الذي 
يؤكد مرة اخرى قدرة »مبادلة« على الوصول الى 
أسواق املال وعلى أعلى املستويات التنافسية مبا 
يضاهي قدرات الشركات األوروبية التي تعمل في 

املجاالت نفسها.
وقـــام بترتيب صفقة التمويل عدد من البنوك 
العاملية هي »بنك أوف أميركا« و»بنك أوف طوكيو 
ميتسوبيشـــي« و»باركليز كابيتال« و»بي ان بي 
باريباس« و»ســـيتي بنك« و»كريدت اجريكول« 
و»كريدت سويس« و»دويتشه بنك« و»غولدمان 
ساكس« و»اتش اس بي سي« و»انتيسا سان باولو« 
و»جيه بي مورغـــان« و»ميديوبانكا« و»مورغان 
ستانلي« و»ناتيكسيس« و»تومورا« و»سانتاندر« 
و»سوميتومو ميتسوي املصرفية« و»سوسيتيه 
جنرال« و»ستاندرد تشارترد« و»رويال بنك أوف 

اسكوتلند«.

لندنـ  رويترز: اعلنت بنوك 
تدير قرضا مشــــتركا لشركة 
اتصــــاالت قطــــر )كيوتل( ان 
كيوتل اطلقت قرضا عاما مجمعا 
بقيمة ملياري دوالر سيؤدي الى 

خفض تكاليف االقتراض.
وجرى االكتتــــاب بالكامل 
في القرض ويشــــارك 14 بنكا 
فــــي الصفقة، وقــــال مصرفي 
قريب من الصفقة ان القرض 
العام سيستخدم في تقليص 
حجم االلتزامــات املســــتحقة 

للبنوك.
وتعيد كيوتل متويل قرض 
قيمته مليارا دوالر مت االتفاق 
عليــــه في ســــبتمبر املاضي، 
وهي االحدث ضمن سلســــلة 
من املقترضني التي تســــتبدل 
قرضا العادة التمويل وقع العام 
املاضي بقــــرض اعادة متويل 
اخر بعد التخفيض الكبير في 
التسعيــر للشركات صاحبة 
التصنيف االئتمانــــي املرتفـــع 
اقـــل  في اوروبـــا وبدرجـــة 

أعلن بيــــت التمويل الكويتي 
)بيتك( عن إطالقه حملة بالتعاون 
مع مجموعة بودي للطيران وذلك 
بتقدمي عروض مخفضة لرحالت 
السفر لعمالء »بيتك« من حاملي 
البطاقــــات االئتمانية والبطاقات 
الدفع وبطاقات األسرة  مســــبقة 
العروض  واخلير، وتستمر هذه 

حتى نهاية العام احلالي.
إدارة  وأوضــــح نائب مديــــر 
البطاقات املصرفية في »بيتك« سالم 
الدويسان أن »بيتك« يسعى من 
خالل هذه العروض إلى منح عمالئه 
أفضل العروض التي تتناسب مع 
احتياجاتهــــم خصوصا مع قرب 
دخول موســــم الصيــــف والذي 
يحتاج فيه عدد كبير من املواطنني 
واملقيمني إلى الســــفر مع أسرهم، 
مشيرا إلى أن هذه احلملة تتزامن 
مع حملة »بالعافية« والتي متنح 

العمالء خصومات خاصة في العديد 
من املطاعم داخل الكويت وتستمر 

حتى نهاية يونيو املقبل.
وأضاف الدويســــان ان جهود 
»بيتك« مستمرة في تعزيز اخلدمات 
التي يقدمهــــا لعمالئه  املضافــــة 

مســــتخدمي البطاقات املصرفية، 
مبا يتــــالءم مع متطلبات العمالء 
أنفســــهم، مشيرا إلى أن احلمالت 
التي ينظمها »بيتك« لعمالئه طوال 
العام حتظى بإقبال كبير من جانب 
العمالء ممــــا ينعكس إيجابا على 
احلصة الســــوقية لـ »بيتك« في 
البطاقات االئتمانية. من جهته، قال 
نائب رئيس مجموعة بودي للطيران 
واملدير العام منذر ناجية إن البرامج 
السياحية التي نظمتها املجموعة 
لعمالء »بيتك« تضمنت إلى جانب 
العروض اخلاصة في العديد من 
الدول منحهم خصومات في فنادق 
ومنتجعات اجلميرة بنسبة %10 
عالوة على تخفيضات للسفر إلى 
أي مكان في العالم، مشيرا إلى أن 
اخلدمة الهاتفية للشركة 1887887 
تعمل على خدمة العمالء في حجز 

رحالتهم مباشرة.

فـــي اخلليج.
اعادة  وانتشــــرت قروض 
التمويل عام 2009 لشــــركات 
تواجه قروضا مســــتحقة، اذ 
انها مكنت املقترضني من متديد 
القروض مقابل زيادة كبيرة في 

تسعير االئتمان الفعلي.
ومع ذلك وفي ضوء التراجع 
الكبير في هوامش االرباح، تبدو 
هذه القروض مرتفعة التكلفة 
اآلن ويســــعى املقترضــــون 

الستبدالها.
تــــردد ســــابقا، قال  وكما 
مصرفيــــون مقربون من االمر 

ان القــــرض اجلديد مكون من 
شــــريحة حجمها 1.25 مليار 
دوالر تصرف على مدار ثالث 
سنوات لسداد هامش من 125 
نقطة اساس بالكامل على سعر 
الفائدة على قروض بني البنوك 
في لندن )ليبور( وشريحة 759 
مليون دوالر ملدة خمس سنوات 
لســــداد هامش محدد عند 155 

نقطة اساس بالكامل.
وكيوتــــل اول مقترض في 
اخلليــــج يحصل علــــى اجل 
استحقاق خمس سنوات منذ 

االزمة املالية العاملية.

الدويسان: »بيتك« يطلق حملة للعروض المخفضة
لعمالء البطاقات االئتمانية مع »بودي للطيران«

تستمر حتى نهاية العام الحالي وتشمل كل جهات السفر حول العالم

أرباح شركات االتصاالت الخليجية لفترة الربع األول من العام 2010
الشركة

أرباح الربع األول 
2010

أرباح الربع األول 
2009

نسبة النمو %

48.71%714.064.000480.162.000شركة االحتاد لالتصاالت )موبايلي( )ريال سعودي(
-7.46%25.063.00027.082.000شركة البحرين لالتصاالت السلكية والالسلكية )بتلكو( )د.ب(

-28.78%1.772.000.0002.488.000.000شركة االتصاالت السعودية )ريال سعودي(
-8.42%1.994.452.0002.177.928.000مؤسسة اإلمارات لالتصاالت )اتصاالت( )درهم إماراتي(

ـ-765.366.000-662.454.000شركة االتصاالت املتنقلة )زين السعودية(
102.12%1.200.000.000593.700.000شركة اتصاالت قطر )كيوتل( )ريال قطري(
5.88%16.206.00015.306.000الشركة الوطنية لالتصاالت )NMTC( )د.ك(
املصدر: بحوث جلوبل واألسواق اخلليجية


