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عمر راشد
افاد مصدر مطلع لـ »األنباء« بأن احتاد سماسرة العقار 
رفع شكوى الى مجلس األمة ضد وزارة التجارة والصناعة 
على خلفية قرار الوزارة بوضع شروط صعبة المتهان مهنة 
السمسرة والتي تشمل ضرورة احلصول على مؤهل الثانوية 
العامة ووضع كفالة بنكية قدرها 10000 دينار. وبينت املصادر 
ان إدارة الشكاوى في مجلس األمة لم ترسل الى االحتاد اي 

خطابات حول تطور الشكوى او دراستها، مستدركة ان تلك 
الشروط ستؤدي بال شك الى التضييق على مهنة السماسرة 
وتقليص اعدادهم بشكل قد يتعدى نسبة الـ 60%. ولفتت 
الى ان هناك اعدادا كبيرة ليست لديها تلك املؤهالت ملزاولة 
تلك املهنة، الفتة الى ان الســــوق العقاري يعاني من غياب 
السمسار القادر على تقييم العقارات بأسعار عادلة وبشكل 

يعزز من قدرات السوق بعيدا عن الغش والتدليس. 

اتحاد سماسرة العقار يرفع شكوى لمجلس األمة بشأن شروط مزاولة المهنة

تصنيف رؤوس أموال صناديق االستثمار طبقا لنوع الصندوق

صندوق إنشاءمسلسل
مليون دوالر أميركيمليون دينار كويتي

حد أدنىحد أعلىحد أدنىحد أعلى 
--505منا لالستثمار العقاري1

--505ثروة العقاري2

--1505عافية للعناية الصحية3

--1505كاب كورب احمللي4

--1005كابيتال مصر5

--1505عافية للعناية الصحية6

--505يونيفرس اجلزيرة7

--1505العربية لألسهم الكويتية8

---50اجلون االستثماري9

20-505املزن املوازي10

-100--اخلليجي للمصارف اإلسالمية11

----املصالح االستثماري12

--505نور للدخل العقاري13

15-505الفوز العقاري14

-1005150املركز للدخل الثابت15

1.1506025035إجمالي صناديق اإلنشاء

1.35 مليار دينار إجمالي الحد األعلى لرؤوس أموال 17 صندوقًا بالدينار تأسست في 2009
و 22.78 مليار دوالر  إجمالي رؤوس أموال  16 صندوقاً بالدوالر

عاطف رمضان
رغم األزمة املالية التي ضربت بقوة أســــواق املال 
العاملية مع نهاية 2008 والتي التزال تداعياتها مستمرة 
حتى اليوم على بعض األســــواق منها الكويت، اال انه 
استمرت صناديق االستثمار في احتاللها مراكز متقدمة 
في اهتمامات املستثمرين ممن اعتبرها »طوق النجاة« 
الستثماراتهم في ظل التقلب احلاد للسوق وتداوالته 
وهو ما ظهر بوضوح على تراجع املؤشر العام للسوق 

بنحو 50% منذ اندالع األزمة العاملية وحتى اليوم.
وقد اجمع كثير من اخلبراء على ان صناديق االستثمار 
توفر لألشــــخاص الذين ال ميلكــــون القدرة على ادارة 
استثماراتهم بصورة مباشرة، الفرصة للمشاركة في 
األســــواق املالية واتخاذ بعض التدابير الواقية حلفظ 
استثماراتهم من الضياع وسط »طوفان« الهبوط الذي 

ألم باألسواق سواء احمللية أو العاملية.
وقد ظهر جليا هذا االهتمام في الســــنوات األخيرة 
والذي ترجمه على أرض الواقع االرتفاع امللحوظ في 
عدد الصناديق االســــتثمارية مبختلف أنواعها سواء 
االســــالمية او التقليدية، حيــــث اظهرت احدث تقارير 
وزارة التجارة والصناعة ان صناديق االستثمار طبقا 
ألنواعها التي تأسست في 2009 قد بلغت 33 صندوقا 
تتوزع بني 15 صندوق انشاء و6 صناديق تسويق عام 

و2 صندوق تسويق خاص.
ووفقا للتقرير الذي حصلت عليه »األنباء« فإن عدد 
صناديق االنشــــاء قد بلغ 15 صندوقا منها 13 صندوقا 
بالدينار بإجمالي رؤوس أموال تصل في حدها األعلى الى 
1.15 مليار دينار وصندوقان بالدوالر يصل اجمالي رؤوس 

أموالهما في حده األعلى الى 250 مليون دوالر.
كما أظهر التقرير ان عدد صناديق التسويق العام 
والبالغة 6 صناديق منهــــا 4 صناديق بالدينار تصل 
قيمتها االجمالية في حدها األعلى الى 200 مليون دينار 

وصندوقان بالدوالر تصل قيمتهما االجمالية في حدها 
األعلى الى 750 مليون دوالر، في حني بلغ عدد صناديق 
االستثمار ذات التسويق اخلاص 12 صندوقا جميعها 
بالدوالر حيث بلغ مجموع رؤوس أموالها في حده األعلى 
21.78 مليار دوالر. وقد أوضح الوكيل املساعد لشؤون 
الشــــركات والتراخيص التجارية فــــي وزارة التجارة 
والصناعة جمال الشــــايع في تصريح لـ »األنباء« ان 
اجمالي احلد األعلى لصناديق االستثمار بالدينار الكويتي 
قد بلغ 1.35 مليار دينار اســــتحوذت صناديق االنشاء 
على 85.2% منها مقابل 14.8% لصناديق التسويق العام 
و5% لصناديق التسويق اخلاص، في حني بلغ اجمالي 
احلــــد األعلى لصناديق االســــتثمار بالدوالر األميركي 
22.78 مليار دوالر اســــتحوذت صناديق االنشاء على 
1.1% وصناديق التســــويق العام على 3.3% فيما كانت 
لصناديق التسويق اخلاص النسبة الكبرى بـ %95.6. 
وعليه فقد بلغ اجمالي قيمة رؤوس أموال 16 صندوقا 
تســــتثمر بالدوالر نحو 22.78 مليــــار دوالر مقابل 17 
صندوقا تستثمر بالدينار قيمتها 1.35 مليار دينار. على 
صعيد متصل اجمع خبراء اقتصاديون على ان التذبذب 
الشديد في سوق الكويت لألوراق املالية والتراجع احلاد 
ألسعار العديد من األسهم قد ساهم في تراجع معدالت 
السيولة لدى املســــتثمرين بشكل كبير خالل العامني 
املاضيــــني وهو ما ترجم علــــى ارض الواقع من خالل 
تراجع معدالت االكتتابات في الصناديق االستثمارية 
او حتى في الشركات التي فتحت الباب لزيادة رؤوس 
أموالها في الفترة األخيرة. وقالوا ان الفترة املقبلة قد 
تشــــهد املزيد من انخفاض معدالت السيولة وارتفاع 
معدالت اخلســــارة من التراجع احلاد ألســــعار معظم 
األســــهم املدرجة وهو األمر الذي قد يدفع في املستقبل 
القريب الى االهتمام بصناديق االســــتثمار التي حتقق 

عوائد أفضل من االستثمار املباشر في األسهم.

رؤوس أموال الصناديق بالدينار الكويتي طبقا لنوع الصندوق باملليون
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تسويق خاصمسلسل
مليون دوالر أميركيمليون دينار كويتي

حد أدنىحد أعلىحد أدنىحد أعلى
300100--اس اي اي اوفشور ابو تيونينت 222

3.0001.300--اس اي اي لالسهم االوروبية عدا اململكة املتحدة23

-30--املطور24

-100--السلع االولية25

2.000550--اس اي اي لالسهم في حوض احمليط الهادي )عدا اليابان(26

5.0002.000--اس اي اي لالسهم في اململكة املتحدة دبلن ايرلندا27

3.0001.000--اس اي اي العاملي االنتقائي للدخل الثابت دبلن ايرلندا28

2.000600--اس اي اي في اليابان29

3.000750--اسي اي اي لالسهم في االسواق الناشئة30

-150--الرعاية 3 للمراكز الطبية31

-200--العقارات االميركية املتعثرة االسالمي32

3.0001.800--اس اي اي للشركات االميركية الكبرى33

21.7808.100--اجمالي صناديق تسويق خاص

تصنيف صناديق االستثمار

نوع الصندوق
مليون دوالر أميركيمليون دينار كويتي

%حد أدنى%حد أعلى%حد أدنى%حد أعلى
1.15085.2601002501.1350.4صناديق اإلنشاء

7503.31201.5--20014.8صناديق تسويق عام

21.78095.68.10098.1----صناديق تسوق خاص

1.3501006010022.7801008.255100االجمالي

صناديق تسويق عاممسلسل
مليون دوالر أميركيمليون دينار كويتي

حد أدنىحد أعلىحد أدنىحد أعلى
25020--التجاري لالسواق النقدية16

500100--العاملي للبنك االهلي املتحد17

---50االجارة االسالمي الثاني18

---50االجارة االسالمي الثالث19

---50االجارة االسالمي اخلامس20

---50االجارة االسالمي الرابع21

750120-200اجمالي صناديق تسويق عام


