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أعلنت شركة الصاحلية العقارية عن نتائج الربع األول 
حيث حققت أرباحا بقيمة 2.5 مليون دينار مبا يعادل 
6.52 فلوس للسهم، مقارنة بـ 164.7 ألف دينار للفترة 
املقارنة من 2009 وبلغ اجمالي املوجودات املتداولة 29.5 
مليون دينار للربع األول احلالي مقارنة بـ 26.4 مليون 
دينار للفترة املقارنة من 2009 وبلغ اجمالي املوجودات 
256 مليون دينار للربع األول مقارنة بـ 260.5 مليون 

دينار للفترة املقارنة من 2009 وبلغ اجمالي املطلوبات 
املتداولة 74.2 مليون دينار للربع األول مقارنة بـ 80.7 
مليون دينار للفترة املقارنــــة من 2009 وبلغ اجمالي 
املطلوبات 120.2 مليون دينــــار للربع األول مقارنة بـ 
138.6 مليون دينار للفترة املقارنة من 2009 وبلغ اجمالي 
حقوق املساهمني 122.4 مليون دينار للربع األول مقارنة 

بـ 110 ماليني دينار للفترة املقارنة من 2009. 

»الصالحية العقارية« تربح 2.5 مليون دينار للربع األول

ردًا على نواب طالبوا 
بإجراء تعديل على 

القانون رقم 32 
لسنة 1968

للشركات  المنتظر  القانون 
يش�مل  أن  يجب  التجارية 
مخصص  باعتباره  المطلب 
الش�ركات  أنواع  لمختلف 
بما فيها البنوك وش�ركات 
اإلس�امي�ة االس�تثم�ار 

زكي عثمان
تقف البنوك وشـــركات االســـتثمار اإلســـالمية هذه األيام بانتظار التنظيم القانوني املقترح 
للصكوك اإلســـالمية التي ستساهم بشكل كبير في زيادة دورها احمللي في تقدمي التمويل الالزم 

للراغبني وفق الشريعة اإلسالمية.
وحتى اآلن لم تتضح معالم هذا التنظيم حيث يؤكد البنك املركزي ان جهوده في هذا اجلانب 
قد أســـفرت عن صدور القرار الوزاري رقم 388 لسنة 2007 واملتضمن تعديل الالئحة التنفيذية 

للمرسوم رقم 31 لسنة 1990 في شأن تنظيم تداول األوراق املالية وإنشاء صناديق 
االســـتثمار مبا يسمح للشركات بإصدار الصكوك وذلك كبديل مؤقت حلني 

صدور التشـــريع املتكامل املنظم إلصدار الصكـــوك من خالل قانون 
الشركات التجارية ولكن هذا القرار لم يتم تفعيله حتى اآلن بسبب 

عدم وجود النصوص الالزمة في قانون الشركات التجارية التي 
تسمح بإنشاء شركات ذات غرض خاص ألغراض متلك األصول 

وتوريقها من خالل إصدار الصكوك اإلسالمية.
وأمـــام هذا التباين، فقد اقترح عـــدد من النواب اضافة 
فقرتني جديدتني الى املادة 96 من القانون رقم 32 لسنة 1968 
للسماح للبنوك اإلسالمية وشركات االستثمار اإلسالمية 

بإصدار صكوك.
وقد حصلت »األنباء« على نسخة من رد البنك املركزي على املقترح 

والذي جاء فيه:
بداية فإنه ال خالف حول أهمية صدور التنظيم القانوني 

للصكوك اإلسالمية التي تصدرها املؤسسات اخلاصة، فهي 
متثل ضرورة متطلبة خصوصا للبنوك وشركات االستثمار 

اإلســـالمية سواء في مجال توفير املوارد لهذه املؤسسات أو في 
مجال االســـتثمار من قبل املؤسسات األخرى وبالتبعية في مجال 

تنظيم أوضاع الســـيولة بني تلك املؤسسات، كما ميكن للبنك املركزي 
استخدامها في عمليات السوق املفتوحة ألغراض تنظيم السيولة في السوق 

بوجه عام، وهو أمر تتزايد ضرورته خصوصا بعد صدور القانون رقم 30 لســـنة 
2003 اخلاص بالبنوك اإلسالمية.

وجدير بالذكر ان بنك الكويت املركزي قد ســـعى في هذا االجتاه منذ فترة مع وزارة التجارة 
والصناعة، وأســـفرت اجلهود في هذا الصدد عن صدور القرار الوزاري رقم 388 لسنة 2007 في 
يوليو 2007، واملتضمن تعديل الالئحة التنفيذية للمرسوم بالقانون رقم 31 لسنة 1990 في شأن 
تنظيم تداول األوراق املالية وانشـــاء صناديق االستثمار، مبا يسمح للشركات بإصدار الصكوك، 

ولقد كان هذا القرار هو أحد احللول املتاحة حلني صدور التشريع املتكامل املنظم إلصدار الصكوك 
من خالل قانون الشركات التجارية، علما أن هذا القرار لم يتم تفعيله حتى اآلن بسبب عدم وجود 
النصوص الالزمة في قانون الشـــركات التجارية التي تســـمح بإنشاء شركات ذات غرض خاص 
ألغراض متلك األصول وتوريقها من خالل إصدار الصكوك اإلسالمية، وهي ركن أساسي في معظم 
عمليات إصدار الصكوك، حسبما أفادت به بعض البنوك وشركات االستثمار اإلسالمية احمللية.

وبالنسبة لالقتراح بقانون املعروض، فإن االضافة املقترحة تنتج ذات األثر القانوني املترتب 
على القرار الوزاري رقم 388 لسنة 2007 في احلدود املشار اليها، اال انه يقصر ما 
ينطبق عليه من الشركات على البنوك وشركات االستثمار اإلسالمية، بينما 
هناك جانب آخر من الشركات التي تتقيد وفقا لنظمها األساسية بأحكام 
الشريعة اإلسالمية ميكن ان ترغب في إصدار مثل هذه الصكوك، 
ومبا يســـهم في تطوير سوق هذه الصكوك خصوصا من حيث 
احلجم. وجدير بالذكر ان البنوك وشركات االستثمار، بحكم 
طبيعة عملها، تقوم بالدور الرئيسي في مجال ادارة االصدارات 

من الصكوك اإلسالمية لصالح شركات وجهات أخرى.
لذلك ولتحقيق الشـــمول املطلوب في هذا اخلصوص، 
فإن تنظيم الصكوك اإلسالمية يتعني ان يدرج ضمن قانون 
الشركات التجارية باعتباره القانون العام بالنسبة للشركات 
على مختلف أنواعها مبا فيها البنوك وشركات االستثمار 
اإلسالمية، ومبراعاة ان يغطي جميع اجلوانب التنظيمية 

الالزمة في مجال إصدار الصكوك اإلسالمية.
وجدير بالذكر ان مشروع قانون الشركات التجارية اجلديد 
معروض حاليا على جلنة الشؤون املالية واالقتصادية مبجلس 
األمة، وهو يتناول موضوع الصكوك، ولقد تلقى البنك املركزي 
نسخة من هذا املشروع ويعكف حاليا على دراسته متهيدا لعرض 
مالحظاتـــه ومقترحاته على اللجنة املوقرة فـــي أقرب وقت، علما أن 
مالحظات البنـــك املركزي تتضمن مجموعة مالحظـــات تتعلق بالصكوك 
اإلســـالمية، ومن بينها ما يتعلق بضرورة ان يتضمـــن القانون األحكام اخلاصة 
التي جتيز للشركات الراغبة في إصدار الصكوك إنشاء شركات ذات غرض خاص ألغراض متلك 

األصول وتوريقها من خالل إصدار الصكوك اإلسالمية.
وفـــي ضوء ما تقدم، يرى بنك الكويت املركزي عـــدم احلاجة إلجراء تعديل على القانون رقم 
32 لســـنة 1968 وفقا لالقتراح بقانون املعروض، بحيث يتم تنظيم الصكوك اإلسالمية من خالل 

قانون الشركات التجارية.

»المركزي«: تنظيم إصدار الصكوك
من خال قانون الشركات التجارية 

وليس مسؤولية البنك

خالل النصف الثاني وفي 4 دول خليجية

»دار الكوثر« تقترب من إتمام مفاوضات 
حول مشاريع ب� 20 مليون دينار

محمد البدري
كشف نائب رئيس 
إدارة شـــركة  مجلس 
الكوثر العقارية أحمد 
الشـــركة  الصفار أن 
قطعت شـــوطا كبيرا 
في مفاوضات موسعة 
تتعلق مبشاريع جديدة 
لها خالل النصف الثاني 
العـــام احلالي،  مـــن 
موضحا أن املفاوضات 
التي تقوم بها الشركة 
تتركز في أربع دول هي 
واإلمارات  السعودية 

وسلطنة عمان والعراق، مشيرا إلى أن املفاوضات شبه 
منتهية وتتبقى اللمسات النهائية املتعلقة بتدبير التمويل 

الالزم الجناز املشاريع محل التفاوض.
وفـــي تصريح خاص لـ »األنباء«، أوضح الصفار أن 
الشركة لديها إستراتيجية للدخول في عدد من املشاريع 
داخل الكويت وخارجها خالل املرحلة املقبلة تتنوع ما 
بني صناديق ومحافظ عقاريـــة تبلغ قيمتها اإلجمالية 

حوالي 20 مليون دينار.
وأضاف الصفار أن الشـــركة لديها في الوقت احلالي 
عدة مشـــاريع خارج الكويت تقوم على تســـويقها في 
السعودية وسلطنة عمان وإمارة الشارقة، وتبلغ قيمتها 

اإلجمالية حوالي 25 مليون دينار.
وبني أن الشـــركـــة بصدد تســـويق بلوكات سكنية 
وجتارية في منطقتي الرياض واخلفجي في السعودية 
بقيمة قدرها 3 ماليني دينار، وقد تـــم تسويـــق حوالــي 

30% منهــا حتى اآلن.
كما أنها أيضا بصدد تســـويق بلـــوكات مماثلة في 
صاللة واملنطقة الشرقية بسلطنة عمان وساحل الباطنة 
بقيمة تبلغ 4.5 ماليني دينار تقريبا، وقد مت تســـويق 
نحو 70% من املشروع، باإلضافة إلى برج الريحان في 
إمارة الشـــارقة واملكون من 50 طابقا والذي يضم 252 
شقة تطل مباشـــرة على البحر وبكلفة إجمالية قدرها 
حوالي 18 مليون دينار، وقد مت تســـويق أكثر من %50 

من هذه الشقق.

»بيتك« يرعى المؤتمر السابع لمجلس الخدمات المالية اإلسالمية بالمنامة

الخياط: 650 مليون دينار استثمارات »بيتك - البحرين« 
في الربع األول ونتوقع نموًا بأرباحنا بين 10 و 20٪ في 2011

قدر العضو املنتدب والرئيس 
التنفيذي لبيت التمويل الكويتي 
– البحرين »بيتك - البحرين« 
عبداحلكيـــم اخليـــاط إجمالي 
اســـتثمارات البنـــك في مملكة 
البحريـــن في الربـــع األول من 
العام احلالي بنصف مليار دينار 
بحريني، وقال على هامش املؤمتر 
املالية  السابع ملجلس اخلدمات 
اإلسالمية الذي ترعاه بنوك بيت 
التمويـــل الكويتي- بيتك- في 
تركيا وماليزيـــا والبحرين، إن 
القائمة للبنك  التمويالت  حجم 
في اململكة بلغ 650 مليون دينار 

في الربع األول. 
وأكد استمرار بيتك- البحرين 
في مشـــاريعه واســـتثماراته 
وفق اخلطط املرسومة، مشيرا 
في الوقت ذاتـــه إلى ان البحث 
عـــن الفـــرص املتاحـــة في كل 
القطاعـــات، ومتوقعا أن يحقق 
بيتك - البحرين منوا في األرباح 
بنســـبة تتراوح بني 10% و%20 

العام املقبل.
 وأوضح: »ترتكز مشـــاريع 
العقارية على  البحريـــن  بيتك 
العقارية طويلة  االســـتثمارات 
األجـــل، والتطور على مراحل«، 
والبنك لديه مشروعات طموحة 
ولديه استثمارات كثيرة، ولدينا 
ما يكفينا للسنوات املقبلة، ونحن 
ننظر إلى جميع الفرص باهتمام 

في مختلف القطاعات.
وحول االعتراف باملصارف 
واملؤسسات املالية اإلسالمية من 

العديد من املواضيع  اإلسالمية 
واحملـــاور الهامة منهـــا: تغيير 
أنظمـــة الرقابـــة املاليـــة على 
العاملية، االنعكاسات  الســـاحة 
على التمويل اإلسالمي، واإلشراف 
الكلي احلصيف على الصناعة 
املاليـــة اإلســـالمية، والهيكلة 
اجلديـــدة إلدارة النقد لألدوات 
املالية اإلسالمية، والنمو املتوازن 
للتمويل اإلســـالمي ومساهمة 
التنوع القطاعي للصناعة املالية 
اإلســـالمية في حتقيـــق النمو 
واالستقرار، والهندسة اجلديدة 
التحديات  للتمويل اإلســـالمي: 

املستقبلية.
 وتشـــارك بنوك »بيتك« في 
البحرين وماليزيا وتركيا بشكل 
مشترك، برعاية املؤمتر السنوي 
املالية  السابع ملجلس اخلدمات 
اإلسالمية الذي يعقد حاليا في 
البحرين ويســـتضيفه مصرف 
البحرين املركزي حتت عنوان 
»هندسة الصناعة املالية العاملية: 
حتديات للتمويل اإلســـالمي«، 
ويعتبر مجلس اخلدمات املالية 
الدولية  اإلســـالمية، املنظمـــة 
املســـؤولة عن إصدار مقاييس 
احلماية واإلشراف للقطاع املالي 
اإلســـالمي العاملي، ويشارك في 
املؤمتـــر العديد مـــن محافظي 
البنوك املركزية ورؤساء مجالس 
إدارات البنوك وكبار املسؤولني 
فيهـــا باإلضافـــة إلى عـــدد من 
اخلبراء املختصني في الصيرفة 

اإلسالمية.

قبل دول العالم، ذكر اخلياط أن 
املصارف اإلســـالمية »معترف 
بها دوليـــا وتتبع أفضل الطرق 
والســـبل في األعمال املصرفية، 
وتتبني أفضل املمارسات الدولية، 
وملتزمة بأحكام بازل 2، حسب 
البحرين  متطلبـــات مصـــرف 
املركزي، ولديها أنظمة متقدمة 
تضاهي أي مصرف من املصارف 

املوجودة في العالم«.
وأضاف أن هـــذه املصارف: 
»لديها من األدوات القوية للعمل، 
وما حدث في جميع الدول األخرى 

يوضح أن املصارف اإلسالمية 
لديها أدوات قوية للرقابة وتتبنى 
أفضل املمارسات، وأن محافظها 
التمويلية لم تتأثر بصورة كبيرة 

باألزمة املالية«.
وأكد اخلياط على أهمية املظلة 
التي يوفرهـــا مجلس اخلدمات 
املالية اإلســـالمية لدعم البنوك 
اإلســـالمية خاصة فيما يتعلق 
بتنظيم العالقة بني هذه البنوك 
واملصـــارف املركزيـــة وكيفية 
تعزيزها، مشيرا إلى أن مجلس 
اخلدمات املالية اإلسالمية جنح 

في االستفادة من اخلبرات الكبيرة 
التي ميتلكها لدعم منو وتطور 
الصناعة املصرفية اإلســـالمية 

عامليا.
وقال: »سيناقش املؤمتر عددا 
من أهم املوضوعات ذات العالقة 
بالتحديات التي تواجهها الصناعة 
املصرفية اإلســـالمية، على أثر 
األزمة املالية االقتصادية العاملية، 
باإلضافـــة إلى التغيـــرات التي 
أحدثتها األزمة املالية االقتصادية 
العاملية على توجهات السياسات 
االقتصادية واالســـتراتيجيات 

التحفيزية واإلمنائية وســـبل 
تطويـــر قواعد عمل األســـواق 
املالية واملصرفية وتعزيز سبل 
الرقابة عليها ومدى احلاجة إلى 
خلق مؤسســـات ماليـــة عاملية 

جديدة«.
العام  وســـيوفر مؤمتر هذا 
أرضية بديلة ورمبا إستراتيجيات 
جديدة من أجل التوصل إلى طرق 
جديدة للتعامل مع القضايا التي 
كادت أن تتسبب في انهيار النظام 
املالي العاملي، حيث ســـيناقش 
مؤمتـــر مجلس اخلدمات املالية 

عدد من موظفي »بيتك« املشاركني في املؤمتر يتوسطهم اخلياط

أحمد الصفار


