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االقتصادية

عمر راشد
علمت »األنباء« م����ن مصادرها املطلعة ان الش����ركة الدولية 
للتمويل واالستثمار تتجه العالن ارباح في الربع الثاني مقارنة 
بخسائر بلغت 1.4 مليون دينار في الربع األول من العام احلالي. 
واشارت املصادر الى ان ارباح الربع الثاني تأتي بعد قيام الشركة 
بجميع االحتياطيات اخلاصة بادارة السيولة لديها مبا يعزز وضع 
الشركة املالي، مضيفة انه من املتوقع ارسال ميزانية الربع الثاني 

الى املركزي خالل االس����بوع اجلاري. وبينت املصادر ان الشركة 
تدرس عددا من املقترحات اخلاصة بالتخارج من بعض اصولها 
في لبنان واالمارات وذلك لتعزيز وضع الس����يولة خالل املرحلة 
املقبلة. وفي السياق ذاته، اشارت املصادر الى ان شركات التمويل 
تعاني نقصا في االيرادات خالل العام احلالي بعد اعراض البنوك 
احمللية عن متويلها رغم توافر الشروط املطلوبة، مبدية في الوقت 

نفسه شكوى الكثير من الشركات العاملة في قطاع التمويل.

»الدولية للتمويل« ترسل بياناتها إلى »المركزي« محملة بأرباح عن الربع الثاني

العتيقي: الحكومة ستزيد رأسمال »المقاصة العقارية« 
بعد التشغيل عبر »هيئة االستثمار« و»التأمينات االجتماعية«

أكد لـ »األنباء« أن العمولة الحالية ليست عادلة وطالب بسرعة إصدار قرار لتنظيم عملية التسجيل العقاري 

طارق العتيقي

العقاري�ة اللجن�ة 
 ب� »التجارة« بصدد وضع 
آلي�ة لحرك�ة الع�رض 
والطلب  لعمليات البيع 
ملف  وتفت�ح  والش�راء 
زي�ادة العمول�ة ل� %2

محمود فاروق
كش���ف مدير عام الشركة الكويتية 
للمقاصة العقارية طارق العتيقي عن 
توجه احلكومة لزيادة رأسمال الشركة 
عن طريق زيادة نسبة حصص الهيئات 
والشركات احلكومية املساهمة بالشركة 
وذلك بعد تشغيل الشركة بنهاية العام 
احلالي نظرا لزيادة وتغطية التزاماتها 
وللتوسع في أنشطتها، حيث من املتوقع 
أن تزيد كل من الهيئة العامة لالستثمار 
واملؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية 
حصتيهما بالشركة البالغتني 36% و%15 

على التوالي. 

المقاصة العقارية

 وأض���اف العتيق���ي ف���ي تصريح
ل� »األنباء« أن اللجنة التي شكلها وزير 
التجارة والصناعة أحمد الهارون برئاسته 
املسماة بلجنة دراسة وتنظيم وتطوير 
سوق العقار احمللي بصدد وضع آلية 
حلركة العرض والطلب لعمليات البيع 
والش���راء والتداول بالسوق العقاري، 
فضال عن وضع دراس���ة شاملة لدور 
املقاص���ة العقارية ف���ي تنظيم العقار 
بالتعاون مع احتاد سماس���رة العقار 

واحتاد مالك العقار. 

السمسرة

وحول نسبة العمولة جراء عمليات 
البيع والشراء قال العتيقي ان الشركة 
طالبت وزير التجارة بفتح ملف العمولة 
الذي مت الفصل فيه باس���تمرار نسبة 
العمول���ة 1% حينما أقر وزير التجارة 

السابق أحمد باقر بذلك الشأن.
اله���ارون ينظر حاليا  أن  واوضح 
من خ���الل اللجنة العقاري���ة في رفع 
نس���بة العمولة إلى 2% نظرا ملا تقوم 
به الش���ركة من ضمانات أثناء عملية 
البيع والشراء لكل من البائع واملشتري، 

مستندا إلى رسوم السمسرة في دول 
التي تصل  التعاون اخلليجي  مجلس 
إلى 2% في االم���ارات )حيث يدفع كل 
من البائع واملشتري نسبة قدرها %1(، 
وكذلك احلال في البحرين وس���لطنة 
عمان، بينما في قطر الرسوم مرتفعة 
جدا حيث يدفع البائع ما بني 1 و2% كما 

يدفع املشتري ما بني 1 و%2.
كما أن مجموع العمولة يصل إلى %5 
في بعض األحيان، اما في السعودية فان 
عمولة السمسرة هناك تصل إلى %2.5 
يدفعها املشتري، أما املقاصة العقارية 
فستقوم باستقطاع ربع في املائ�ة من 
كل طرف )البائع واملشتري( بعد موافقة 
وزارة التجارة والصناعة على رفع نسبة 
الرسوم، بحيث ان النسبة االجمالية التي 
س���تحققها الشركة ستصل إلى نصف 

في املائ�ة.

عمولة غير عادلة 

وأكد العتيق���ي أن العمولة احلالية 
ليست عادلة نظرا للتغيرات الطارئة 

التي حدثت مؤخرا على الساحة العقارية 
خاصة ولذلك يجب على وزارة التجارة 
والصناع���ة ووزارة العدل أن تتعاونا 
في هذا الشأن، حيث يجب على وزارة 
الع���دل أن تصدر قرارا بتنظيم عملية 
التس���جيل العقاري بحي���ث ال تتم اال 
عن طريق ش���ركة املقاصة العقارية، 
باالضافة إلى تزويد الشركة مبوظفني 
التسجيل واملراجعني  لتسهيل عملية 
فيما يتعلق باجراءات السجل العقاري 

في مقر الشركة.

أغراض المقاصة

وأوض���ح العتيقي األغ���راض التي 
أسس���ت من أجلها املقاص���ة العقارية 
وتتضمن إجراء عمليات بيع وش���راء 
العقارات وقيد وتسجيل عمليات التداول 
للعقارات الداخلة ضمن نش���اطها في 
س���جالت خاصة،  باالضافة إلى فتح 
حسابات لعمالء الش���ركة وتقدمي كل 
اخلدمات الفنية في هذا الشأن، فضال 
عن مراجعة عقود البيع التي تقدم من 

ذوي الش�����أن والتحقق من مطابقتها 
الحكام القان��ون وف��ي حال��ة مخالفة 
هذه العق�ود للقان�ون أو وج��ود ن��زاع 
بش���أن ملكية العقار مح���ل البي��ع أو 
ثب�����وت انه محمل بالتزامات قانونية 
فان الشركة تقوم باستبعاد العقد من 
املقاصة بناء عل���ى املعلومات  عملية 

املتوافرة لديها.

التوكيالت القانونية

وأضاف العتيقي ان من ضمن أغراض 
الش���ركة انهاء كل االجراءات املتعلقة 
بعقود بيع وشراء العقارات لدى جميع 
اجلهات احلكومية واألهلية بناء على 
توكيالت قانونية صادرة من ذوي الشأن 
متهيدا التخاذ االجراءات اخلاصة بنقل 

ملكيتها إلى الطرف اآلخر.
باالضاف���ة إلى قيامه���ا باالحتفاظ 
بوثائق ملكية العقارات لصالح أصحابها 
بناء على اتفاق بني اصحاب العقارات 
والش���ركة وذلك على سبيل األمانة أو 
الضمان واحملافظة على كل املعلومات 
التي  املتعلقة باحلق���وق  والبيان���ات 
حتتويها هذه الوثائق، كما أنها تقوم 
بتمثيل أصحاب العقارات لدى الغير في 
كل ما يتعلق بادارة شؤون هذه العقارات 

من خالل الشركات املتخصصة.

حصة مؤثرة

جتدر االشارة إلى أن احلكومة متتلك 
حصة مؤثرة في هذه الشركة من خالل 
الهيئة العامة لالستثمار ممثلة بوزارة 
املالية التي متلكت 36% باالضافة إلى 
15% متلكتها املؤسسة العامة للتأمينات 

االجتماعية.
كما أن املالك اآلخرين يأخذون طابع 
املنفعة العامة، مثل احتاد مالك العقار 
الذي ميلك 9.5% واحتاد السماسرة الذي 

ميلك %30.

»صروح لالستثمار« تعتزم إنشاء صندوق عقاري
 في أوروبا بقيمة 100 مليون يورو

أحمد يوسف
قالت مصادر متابعة ل� »األنباء« ان شركة صروح لالستثمار تعتزم 
املضي قدما نحو انشاء صندوق عقاري لالجارة في اوروبا بقيمة مبدئية 
100 مليون يورو. واضافت املصادر ان الش����ركة قامت بعمل دراس����ات 
مس����تفيضة على مجموعة من العقارات في القارة االوروبية، وجاءت 

النتائج مبشرة في ظل تداعيات االزمة املالية العاملية.
واكدت املصادر ان هناك مفاوضات جتري على قدم وساق مع مجموعة 

من املساهمني بهذا الصدد وحاملا يتم االنتهاء من هذه املفاوضات سيتم بدء 
االجراءات الفعلية لتأسيس واخذ املوافقات الرسمية الطالق الصندوق. 
وقالت ان الشركة تهدف من اطالق هذا الصندوق الى احلصول على قيم 
اجارية ثابتة تضمن استمرار توافر السيولة بالشركة، هذا من جانب، 
ومن جانب آخر فإن الدراسة التي اجريت على مجموعة العقارات اكدت 
امكانية تنامي اصوله����ا مع تزايد االنباء بق����رب التعافي من تأثيرات 

االزمة املالية العاملية.

النمو المتوقع للطلب على المواد الغذائية بالكويت
سيوفر فرصًا جيدة أمام شركة أمريكانا

فواز كرامي 
توقع تقرير لشركة اوفيشال 
وايرز أن يصل االستهالك الغذائي 
في الكويت إلى 1.32 مليار دوالر 
مبعدل زيادة يق���در ب� 4.8% في 
عام 2013 وليس باخلفي أن تأثر 
قطاع صناعة األغذية شأنه شأن 
باقي القطاعات تأثر باألزمة املالية 
العاملية ليس في الكويت فحسب، 
بل في جميع دول اخلليج، إال أن 
قطاع صناعة األغذية على موعد 
مع النمو خ���الل النصف الثاني 
من الع���ام احلالي والعام املقبل، 
بحسب العديد من هذه التقارير، 
الش���ركات  الس���ؤال هل  ليكون 
الغذائية الكويتية على استعداد 
الزيادة في الطلب  للنمو يوازي 
على املنتجات الغذائية املختلفة 

وحتقيق مستويات منو موازية 
للطلب رغ���م أن منطقة اخلليج 
بشكل عام تشهد منافسة قوية بني 
شركات األغذية إضافة للمنافسة 

العاملية.
املرتبة  التي حتتل  والكويت 
السادسة ضمن القائمة اإلقليمية 
في قطاع املواد الغذائية بحسب 
دراس���ات الربع الثالث من العام 
احلالي متتلك أنش���ط الشركات 
وأكثره���ا حيوية في هذا القطاع 

املهم.
ورغم كل اجلهود والعمليات 
اإلنتاجية التي تقوم بها شركات 
الكويتية املدرجة وغير  األغذية 
املدرجة في سوق الكويت لألوراق 
املالي���ة فمازالت هذه الش���ركات 
حتاول جهدها أن تدخل س���وق 

املنافسة اإلقليمية في منطقة تشهد 
تنافسا محموما وشركات غذائية 
لها اسمها وعالمتها التجارية في 

السوق العاملي.
ويقول خب���راء محليون في 
صناعة األغذية أن شركة أمريكانا 
التي متتلك أصوال ضخمة في قطاع 
صناعة األغذية استطاعت تلبية 
الطلب املتزايد محليا على األغذية 
املعلبة، حيث قامت بإنتاج كميات 
ضخمة من املواد الغذائية املعلبة 
كاستجابة للطلب العالي في السوق 
على هذه املنتجات مبا فيها املاركات 
العاملية كهانز وكاليفورنيا غاردنز 
الس���وق  لتلبي االحتياجات في 
احمللي مما سيعطي الشركة فرصة 
إضافي���ة للنمو بناء على الطلب 

املتزايد خالل الفترة املقبلة.
أم���ا فيم���ا يخ���ص صناعة 
األلبان فإن الكويت كسائر الدول 
اخلليجية متتلك قطاعا متطورا 
في مجال صناعة األلبان متمثال 
الدمنركية  الكويتية  في الشركة 
والش���ركة الكويتية لأللبان، اال 
الكويت  األلب���ان في  أن صناعة 
ورغم االستثمارات الضخمة التي 
ضخت فيها تعاني من التنافسية 
الضخمة في دول اخلليج وحتتاج 
إلى املزيد من االستثمارات والوقت 
الالعبني األساسيني  لتصبح من 

في املنطقة.
وتطرق اخلب���راء الى ابتعاد 
الكويت بشكل خاص ودول اخلليج 
بشكل عام عن صناعة مهمة في 
األغذية وهي قطاع األغذية احلالل 

والذي يشهد إقباال غير طبيعي من 
قبل املس���تثمرين واالستثمارات 
اخلليجية، حيث ان شركة األغذية 
اإلسالمية ومقرها االمارات العربية 
الكويت في شهر  املتحدة دخلت 
ابريل املاضي عن طريق ش���ركة 
اخلليج للتبري���د لتكون املوزع 

املعتمد لها.
ومن املتوق���ع أن يصل حجم 
األغذية احل���الل إلى 650 مليون 
دوالر في العام املقبل، وش���ركة 
الغذائية اخلليجية  الصناع���ات 
حتاول أن تس���عى للحاق بعربة 
صناعة األغذية احلالل، السيما أن 
املسيطرين على هذه الصناعة هم 

من خارج دول املنطقة.
ويبلغ عدد الشركات الغذائية 
املدرجة في سوق الكويت لألوراق 
املالي���ة في نهاية الربع االول من 
العام احلالي ست شركات مجمل 
قروضها 209 ماليني دينار بنهاية 
الربع االول وتشكل 1.6% فقط من 
إجمالي قروض جميع الشركات 
املدرج���ة، وأرج���ع تقرير صادر 
عن مركز اجلمان لالستش���ارات 
االقتصادية س���بب صغر حجم 
القروض ف���ي هذا القط���اع الى 
انخفاض عدد الشركات الغذائية 
املدرجة وصغر حجم هذه الشركات 
باستثناء شركة »أميركانا« التي 
تعتبر من الشركات الكبيرة نسبيا 
باإلضافة الى »مواشي« التي تعتبر 
متوسطة احلجم. ويبلغ متوسط 
نس���بة االقراض الى املوجودات 

لشركات األغذية ككل %34.

ابتعاد دول الخليج عن قطاع صناعة األغذية الحالل الذي يقدر حجمه بـ 650 مليون دوالر

محكمة التمييز تستجيب ل� »الدار« وتوقف تنفيذ حكم الحجز عليها
قضت محكمة التمييز بجلسة 2009/7/20 
بوقف تنفيذ احلكم االس����تئنافي الصادر 
ملصلحة الشيخ فهد يوسف سعود الصباح 
ضد دار االس����تثمار باحلجز على أموالها، 
وكان����ت احملكمة قد اس����تمعت لدفاع دار 
االس����تثمار الذي أوضح ان����ه ال توجد أي 
مديونية عليها ملصلحة املدعي، وان حكم 
محكمة أول درجة س����بق أن رفض دعواه 
تأسيسا على ما يدعيه من مديونية ال تخص 
دار االستثمار، حيث قضت احملكمة بوقف 
هذا احلكم مما م����ؤداه إلغاء ما مت حجزه 

على أموال »دار االستثمار«.

العلوش : انجاز تقييم أصول  »األولى لالستثمار« 
و»بيت االستثمار الخليجي« سبتمبر المقبل

عمر راشد 
 توقع رئيس مجلس إدارة شركة 
األولى لالستثمار د.محمد العلوش 
في تصريح ل� »األنباء« االنتهاء من 
عمليات التقييم اخلاصة باندماج 
شركة األولى لالستثمار مع بيت 
االستثمار اخلليجي في سبتمبر 
املقبل، الفت����ا الى أنه بعد اختيار 
املقيم ستسير األمور بشكل طبيعي 
في إجراءات التقييم، مستدركا بأنه 
التقييم س����يتم  بعد االنتهاء من 
االنتقال إل����ى املرحلة التالية من 
عملية االندماج.  وأش����ار إلى أن 
االندماجات باتت خطوة ايجابية 

وملحة في طريق تأس����يس كيانات اقتصادية قوية 
قادرة على مواجهة األزمات املالية، موضحا أن قانون 
تعزيز االستقرار املالي الذي وضعه محافظ »املركزي« 
شجع عملية االندماجات بشكل واضح خصوصا في 

ظل األزمة الراهنة
وأوضح أن »األولى لالستثمار« تركز على احلفاظ 
على أصولها اجليدة وحقوق مساهميها وكذلك حقوق 

املمولني وتضع نصب أعينها العمل 
على اقتناص فرص اس����تثمارية 
لش����راء أصول جيدة في منطقة 

اخلليج ودول شمال أفريقيا.
وف����ي تعليق من����ه على مدى 
ق����درة املجلس على مترير قانون 
االستقرار املالي، قال العلوش ان 
القانون متت دراسته بعناية من 
قبل فريق جلنة االنقاذ موضحا ان 
القانون باتت  السرعة في اطالق 
من االولويات من اجل احلفاظ على 
االستقرار االقتصادي الن القانون 
سيعالج الكثير من العقبات التي 
تواجه النمو االقتصادي باالضافة 

الى تخفيض كلفة االصالح.
 وبني أن اقتصاديات منطقة اخلليج مرتبطة ارتباطا 
وثيقا بأسعار النفط على الرغم من االحتياطيات املالية 
املتينة وهو ما يعني أن أسعار النفط اذا ما حافظت 
على مستويات تتجاوز 50 دوالرا فان ذلك سينعكس 
ايجابيا على كل القطاعات االقتصادية في البالد من 

سوق املال وقطاع العقار والصناعة.

إلتمام عمليات االندماج بين الشركتين 

د.محمد العلوش 


