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لكي يتم تداول أس����همها، فقد 
منت أرباحها املتراكمة للثالثة 
أرباع االولى من العام املنصرم 

بواقع %3.
وقد تراجعت القيمة السوقية 
للشركات املدرجة دون حساب 
البنوك واالس����تثمار  قطاعات 
والتأمني بنسبة 10% خالل الربع 
الثالث من عام 2010 قياسا على 
نفس الفترة من العام السابق 
حيث انها توقفت عند 14 مليار 
دينار بعد أن كانت 15.5 مليار 
التراجع االكبر  دين����ار، وكان 
من نصيب أس����عار الشركات 
االسالمية وبنسبة 40% وهي في 
معظمها شركات صغيرة القيم 
السوقية وكانت 1.3 مليار دينار 
خالل الربع الثالث من عام 2009 
لتتراجع الى 789 مليون دينار 
خالل نفس الفترة من عام 2010، 
بينما تراجعت االسهم املتوافقة 
مع الشريعة بنسبة 5% وتوقفت 
عند 10.6 مليارات دينار متراجعة 
من مستوى 11.2 مليار دينار، كما 
أن الشركات التقليدية انخفضت 
الس����وقية بنسبة %12  قيمتها 
وكانت 2.6 مليار دينار بعد أن 

كانت نحو 3 مليارات دينار.

معايير بحاجة الى اعادة نظر

املعايير  أن  التقرير  والحظ 
التي يت����م وضعها للحكم على 
أو توافقها  »اسالمية« الشركة 
لغايات تداول أسهمها، لم ترق 
بع����د الى املعايي����ر التي تعبر 
القيمي والنموذج  عن اجلوهر 
التطبيقي لالس����الم،  االخالقي 
التي لها  فالشركات االسالمية 
ل����م متنعها  هيئات ش����رعية، 
»اسالميتها« من أن متنى بخسائر 
معظمها كان نتاجا ملمارس����ات 
خاطئة حتتاج اعادة نظر حتى 

ال حتسب علينا.
أما املعايير املتبعة في فرز 
الشركات املتوافقة )التي يجوز 
تداول أس����همها( عن الشركات 
غير املتوافق����ة )التي ال يجوز 
تداول أسهمها( فما هي اال نتاج 
تقليد ملعايير االستثمار االخالقي 
أو  أو االس����تثمار االجتماعي، 
االستثمار املس����ؤول الذي هو 
معروف ف����ي الغرب من عقود. 
أي أن من أوجد معايير التوافق 
الشرعي النوعية، لم يأت بجديد 
يعبر عن روح وجوهر الشريعة، 
بل جاء بتقليد مت تكييفه ليكون 
اس����الميا من خ����الل ما يعرف 
الفلت����رة االخالقية  مبعايي����ر 
لنشاطات الشركات مضافا عليها 
عدم االجتار باخلمر وامليسر..

الخ. 
أما فيما يتعل����ق باملعايير 
الكمية للتوافق، فقد شددت على 
أمور هامة ال ميكن جتاهلها وهي 
تتعلق بحجم الديون »الربوية« 
أخذا وعطاء الى اجمالي االصول 
القيمية السوقية. لكن تلك  أو 
املعايير جتاهلت بشكل واضح 
حجم الدي����ون »غير الربوية« 
واعتب����رت أنه ل����و كان مقدار 
الرفع املالي 100% في الش����ركة 
جاء بعمليات متويل اسالمية 
فال بأس بذلك، وهذا في حد ذاته 
يتنافي مع املعايير املنطقية في 

احملاسبة وفي االقتصاد.
ونوه املشورة الى أن املشكلة 
التي تواجه صناعة  االساسية 
التمويل االسالمي تتمثل في أن 
منذجتها ومعايرتها تتمان من 
خ����الل تقليد ما هو حاصل في 
النظام الغربي، وهو ما يجعل 
املعايير الشرعية في معظمها 
اسالمية الشكل، رأسمالية الروح 

واملنطق.
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أثبتت الكثير من الدراسات أن 
نتائج االداء املالي للشركات التي 
تتبنى معايي����ر أخالقية كانت 
في أفضل حاالتها متساوية مع 
نتائج نظيراتها التي ال تتبنى 
معايير أخالقية، هذا بالنسبة 
للشركات في االسواق الغربية 

السيما االميركية واالوروبية.
أم����ا بالنس����بة للش����ركات 
االس����المية واملتوافق����ة، على 
أنها ش����ركات تتبنى  اعتب����ار 
معايير أخالقية، فقد كان االمر 
مشابها لنتائج الدراسات التي 
أجريت على الشركات االخالقية 

في االسواق االجنبية.
 وتش����ير قاع����دة بيان����ات 
املشورة والراية لالستشارات 
املالية االسالمية، الى أن الشركات 
التي ينص نظامها  االسالمية، 
االساسي على ذلك ولديها هيئات 
شرعية، كانت »كمجموعة« االقل 

في حتقيق االرباح الصافية.
 وقد زادت اخلسائر املتراكمة 
ملجموعة الشركات االسالمية عدا 
املالية في الثالثة أرباع االولى 
من العام املنصرم بواقع %28، 
في حني أن الشركات املتوافقة، 
التي ال ينص نظامها االساسي 
على اس����الميتها لكنها تتوافق 
مع الش����روط الشرعية لتداول 
أس����همها، انخفض����ت أرباحها 
املتراكمة بواقع 12% مع حذف االثر 
املترتب عن أرباح صفقة زين، 
أما الشركات »غير االسالمية« 
أو غير املتوافقة مع الش����ريعة 

التبغ أو االمور االباحية، وما الى 
ذلك من االمور التي ال جتيزها 

الشريعة االسالمية.
أما املعايير الكمية فهي ترتبط 
مبؤشرات يتم استنباطها من 
املالية للش����ركة محل  القوائم 
التداول وهي ثالثة وفقا ملا هو 
متبع في شركة املشورة والراية 
لالستشارات املالية االسالمية � 
الكويت وهو قريب من معايير 
املجلس الشرعي لهيئة احملاسبة 
واملراجعة للمؤسس����ات املالية 
االس����المية، أولها، أال تتجاوز 
نسبة االرباح غير الشرعية %5، 
واملقصود باالرباح غير الشرعية 
االرباح التي مت احلصول عليها 
باحدى الطرق املؤدية للربا كأن 
تكون للشركة ودائع في بنوك 
ربوية وحتصل منها على فوائد 
س����نوية، وثانيها، أال تتجاوز 
قروضها الربوية نسبة 30% من 
قيمتها الرأسمالية أو أصولها، 
وأخي����را، أال تتج����اوز الودائع 
الربوية للشركة لدى االطراف 
أو  االخرى 30% م����ن االصول 

القيمة السوقية.
وبني التقرير انه من املفترض 
نظريا أن تكون الشركات التي 
أكثر  تتبنى معايي����ر أخالقية 
ربحي����ة من نظيراته����ا التي ال 
تتبنى أية معايير أخالقية، وذلك 
وفقا لفرضيات االثر االجتماعي 
ضم����ن نظرية االط����راف ذات 
العالقة، لكن هذه الفرضية لم 
يتم اثباتها قطعيا حتى اآلن اذ 

قس����م متوافق م����ع متطلبات 
معينة، وف����ق اجتهادات فقهية 
معاصرة تسمح للمستثمر املسلم 
بأن يتداول أسهمها، والثاني قسم 
ال يتوافق مع تل����ك املتطلبات 
الشرعية وبالتالي ال يجوز تداول 

أسهمها.
الش����ركات  وعليه، تصنف 
املالية  الس����وق  ف����ي  املدرجة 
االسالمية من وجهة نظر شرعية 
الى ثالث����ة أصناف: ش����ركات 
اس����المية، وش����ركات أسهمها 
التداول  متوافقة مع متطلبات 
الشرعية، وشركات أسهمها غير 
التداول  متوافقة مع متطلبات 

الشرعية.

معايير التوافق التي تسمح 
بتداول االسهم

واوضح تقرير »املشورة« انه 
حتى ثمانينيات القرن املنصرم 
لم يكن تداول االسهم مباحا من 
الناحية الش����رعية، الى أن مت 
اجازة االمر من املؤمترات الفقهية 
والهيئات الشرعية وفقا لعدد 
من املعايي����ر النوعية والكمية 
التي يجب توافرها في الشركة 

املراد تداول أسهمها.
وترتب����ط املعايير النوعية 
بشكل مباشر بنشاط الشركة 
اذ يتوجب أن  الت����داول،  محل 
تكون الشركة متارس نشاطاتها 
التجارية ضمن أمور مشروعة، 
فال يجوز تداول أسهم الشركات 
التي تعمل في انتاج اخلمور أو 

قال تقرير »املشورة والراية« 
املالية االسالمية  لالستشارات 
ح����ول حتليل أداء الش����ركات 
املتوافقة مع أحكام الش����ريعة 
الكويت  االسالمية في س����وق 
ل����الوراق املالي����ة، ان����ه ليس 
بالضرورة أن تكون الش����ركة 
مالية حتى تصن����ف على أنها 
»اسالمية« أو تقليدية، فالشركات 
املدرجة في السوق املالية تتنوع 
وفقا لعدد من القطاعات ما يجعل 
تصنيفها وفقا للش����ريعة أمرا 
محل نقاش، لكن مسألة حتليل 
أو حترمي التداول في سهم شركة 
معين����ة تبق����ى مرتبطة مبدى 
توافق تلك الشركة مع عدد من 
املؤشرات النوعية والكمية التي 
من شأن توافرها أن يجعل من 
التداول متوافقة  الشركة محل 

مع الشريعة.
واضاف التقرير انه بالنسبة 
لسوق الكويت لالوراق املالية 
هناك ظاهرة رمبا تكون فريدة من 
نوعها: هناك شركات غير مالية 
أو مصرفية قررت لنفس����ها أن 
تتعامل وفقا للشريعة االسالمية 
وذلك من خالل النص على ذلك 
في النظام االساسي، وهذا النوع 
الش����ركات ميكن تصنيفه  من 
ضمن قائمة تعرف بالشركات 

االسالمية غير املالية.
أما فيما يتعلق بالش����ركات 
االخرى الت����ي ال ينص نظامها 
التعامل وفقا  االساس����ي على 
للش����ريعة فهي قسمان: االول، 

تراجع ملحوظ في القيمة السوقية للشركات اإلسالمية مع نهاية 2010

شركات تتعامل وفقًا 
للشريعة اإلسالمية 
إحدى أهم الظواهر 

الفريدة في البورصة

املعايير التي وضعت 
للشركات اإلسالمية 

بهدف تداول أسهمها 
لم ترق إلى املعايير 

التي تعبر عن اجلوهر 
القيمي والنموذج 
األخالقي للشريعة

»هيئة الصناعة« تقيم حفلها السنوي
اخلامس لتكرمي املوظفني

انطالق معرض »كنوز« 
للمجوهرات والساعات 24 أبريل

أعلنت الهيئة العامة للصناعة انها ستقيم احلفل السنوي 
اخلامس لتكرمي موظفيها ومبناسبة مرور 15 عاما على إنشاء 
الهيئة، حت���ت رعاية وبحضور وزي���ر التجارة والصناعة 
احم���د الهارون وذلك في الس���اعة 7:30 من مس���اء يوم 20 

مارس اجلاري.
وسيتضمن احلفل تكرمي املتقاعدين واملتميزين والذين 
أمض���وا 25 عاما بالعمل، وقد حرص���ت الهيئة في أعوامها 
األربعة السابقة على تش���جيع املوظفني لتحسني األداء من 
خالل هذا احلفل لتكرمي من يستحق ومن متيز ومن عملوا 
بجد واجتهاد وكانوا مثاال في البذل والعطاء واإلحس���اس 
باملسؤولية على مدى 25 عاما وشاركوا بتفان وإخالص وان 

يكونوا مثاال يحتذى وأسوة تقتدى لبقية زمالئهم.

اجلودر: »الوطنية لألوفست« 
تساهم في جعل الكويت مركزًا ماليًا

أوضح رئيس مجلس ادارة الشركة الوطنية لألوفست أنور 
اجلودر ان الشركة كانت من أوليات الشركات املبادرة في تفعيل 
خطة التنمية اخلمسية للكويت، ودعمها واالميان بأهميتها 
للبالد في الوقت احلالي، وذلك عبر التركيز على بناء شراكات 
حقيقية من خالل جذب املس���تثمر االجنبي ملشاركة القطاع 
اخلاص الكويتي لالستثمار في 
إجناز املشاريع التنموية الكبرى 
واملجدية، مما أرسى اسم الشركة، 
وأكد حضورها بني كل الشركات 
أن الشركة  الوطنية، خصوصا 
الوطنية لألوفست تعمل حاليا 
ضمن مبادئ الشفافية والوضوح، 
وتضع مصلحة الكويت على قمة 

أولوياتها.
وأضاف اجلودر في تصريح 
الوطنية  الش���ركة  ان  صحافي 
لألوفس���ت أثبت���ت ريادتها في 
جذب االستثمارات االجنبية الى 
الكويت في اطار برنامج األوفست الكويتي، وتوطني رؤوس 
االموال االجنبية فيها، مم���ا يدعم االقتصاد الوطني، وذلك 
رغبة من الشركة في حتقيق تطلعات صاحب السمو األمير 
الشيخ صباح األحمد في إبراز الكويت كمركز مالي وجتاري 

وحضاري متميز بني دول العالم املتحضر.
وأكد اهمية مس���اهمة اجلهات احلكومية في تقدمي الدعم 
الالزم لبرنامج األوفست الكويتي في سبيل حتقيق املزيد من 
االجنازات والنتائج املثمرة التي تتطلع الشركة لتحقيقها، 
خصوصا أن الش���ركة تنظر الى مستقبل برنامج األوفست 

الكويتي بكثير من االيجابية والتفاؤل.
وأشار اجلودر الى ان الشركة الوطنية لألوفست تستقبل 
العديد من طلبات الشراكة واملتمثلة في الفرص االستثمارية 
لتقدمي خدمات متعلقة بالنظم التكنولوجية للحرب االلكترونية، 
باالضافة الى رغبة جامعة ماساتشوس���تس االميركية في 
تأس���يس فرع لها في الكويت، وذلك عق���ب اعتماد مجلس 
ادارة الش���ركة الوطنية لألوفست ملعايير برنامج األوفست 
اخلاصة بالشراكة بني الشركات االجنبية امللتزمة والقطاع 

اخلاص الوطني.

أنور اجلودر

أعل���ن االحتاد الكويتي لتجار املجوهرات عن مش���اركة 
مجموعة من كبريات شركات املجوهرات العاملية والعربية 
واحمللية وأبرز مصنعيها ومس���وقيها في املعرض السنوي 
للمجوهرات والساعات »كنوز« الذي ينظمه االحتاد في دورته 

احلالية خالل الفترة من 24 إلى 28 أبريل املقبل.
وأشارت رئيس���ة اللجنة املنظمة للمعرض عفاف كايد 
إلى أن من أكثر ما مييز املعرض هذا العام انضمام مجموعة 
شركات فائقة الشهرة واملكانة والتي ستحضر إلى الكويت 
ألول م���رة حاملة معها رصيدا حاف���ال باخلبرة والتفرد في 
مستويات املعروضات ما يهيئ فرصا غير مسبوقة للهواة 
واملهتمني باقتناء أحدث وأفخم منتجات الشركات ذات املكانة 
الرفيعة والش���هرة والثقة الفائقتني ف���ي مجال املجوهرات 

محليا وعربيا وعامليا.
في غضون ذلك، أعرب خبير املجوهرات واملالك لشركة 
سكجها باململكة األردنية الهاشمية وائل سكجها عن تواجد 
الش���ركة في الكويت ألول مرة واملشاركة في »كنوز 2011« 
وتعريف ش���ريحة الصف���وة من التج���ار والزبائن مبكانه 
الش���ركة كونها من الش���ركات الرائدة في مجال املجوهرات 

في األردن.
وأضاف: »نشارك في واحد من املعارض التجارية املتخصصة 
البارزة فقط س���نويا إلى جانب معرض واحد آخر يقتصر 
حض���وره على التجار والنخبة من مس���وقي املجوهرات«، 
وثمن س���كجها جهود القائمني على معرض »كنوز« مشيدا 
مبستواه وس���معته إقليميا واقتصاره على الشركات ذات 

املكانة والعمالء املميزين.
وتابع بالقول: »سنعرض مجموعات جديدة نعمل عليها 
حاليا إلى جانب مجموعات من املجوهرات التي تالقي إقباال 
كبيرا بني الطبقة الراقية في األردن، ونحن حريصون على 
توسعة قاعدة عمالئنا ذوي الدخول املرتفعة بحكم مستوى 
معروضاتنا، وهذه الشريحة موجودة في الكويت بوضوح 

ويسعدنا انضمامها إلينا«.
من جهته���ا، وصفت خبيرة املجوهرات ومالكة ش���ركة 
فيفيان دباس للمجوهرات بلبنان فيفيان دباس، الس���وق 
الكويتية للمجوهرات والس���اعات بأنها من األسواق املهمة 
التي حترص شركتها وغيرها على اكتشاف ومعرفة املزيد 
عنها وااللتقاء بعمالء جدد فيها األمر الذي يكس���ب معرض 

»كنوز« أهمية بالغة.
وأضافت: »هذا األمر دفعنا إلى احلرص على املش���اركة 
إلى جانب أنه يركز على الشريحة األعلى من العمالء الذين 
تسعى الشركة إلى التواصل معه«، وتابعت دباس: »تشكيالتنا 
جدي���رة باهتمام الذواقة وحرصنا بحكم أن هذه املش���اركة 
األول���ى لنا في كنوز على توفير التصاميم واملوديالت التي 
قد ال يتوافر لها نظير ش���أنها كغالبية معروضات فيفيان 

دباس للمجوهرات«.

فيفيان دباس وائل سكجها

مقابل تراجع القيمة السوقية للشركات التقليدية بنسبة %12

»املشورة والراية«: 40% نسبة تراجع القيمة السوقية
للشركات اإلسالمية خالل الربع الثالث من 2010


