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  افادت مصادر لـ «األنباء» بان جمعية املراجعني 
واحملاسبني الكويتية سترسل كتابا الدارة السوق 
الصدار كتيبات لتوضيح عمل مراقبي احلسابات 
ومهامهم بشأن تدقيق ميزانيات الشركات املدرجة 
وغير املدرجة وذلك منعا للخلط حول مسؤولية 
مدققي احلسابات عن وجود شركات وتقييمات 

وهمية الصول بعض الشركات. وقالت املصادر 
ان هناك اجتماعا مرتقبا بني مســـؤولي جمعية 
املراقبني وادارة السوق لوضع ضوابط محددة 
وصارمة لعمل مكاتب التدقيق بالكويت املرخصة 
والتـــي يناهز عددها ٤٥ مكتبا لتطبيق املعايير 
احملاســـبية الدولية حسب آخر التغييرات التي 
طرأت عليها. ولفتت املصادر الى ان مطالبة وزارة 

التجارة والصناعة شطب تراخيص بعض مكاتب 
التدقيق ســـيتم التعامل معها من خالل فحص 
عينات مليزانيات صادرة عن تلك املكاتب والتي في 
حال ثبوت مخالفتها ستقوم اجلمعية بالتوصية 
بشطب تراخيص تلك املكاتب. وتوقعت املصادر 
ان يبدأ فحص تلك امليزانيات الصادرة عن تلك 

املكاتب بعد اجازة العيد مباشرة. 

 «المحاسبين» تخاطب إدارة السوق لوضع معايير محددة لمكاتب التدقيق

 الهاجري لـ «األنباء»: اتحاد السماسرة
  يقّدم شكوى لمجلس األمة ضد «التجارة»

 سماسرة العقار يجددون اشتراكاتهم في االتحاد 
  استعدادًا لبدء عمل المقاصة العقارية 

 قيود تمويل العمالء وتراجع دخول المواطنين أثرا سلبا 
على حجم المبيعات من ١٠٠ إلى ٨٠ ألف سيارة 

الســـوق من التالعب في تقييم 
العقـــارات حيث تهدف املقاصة 
إلـــى امتام عمليـــة التقاص بني 
أطـــراف أعمال التداول العقاري 
عن طريق تســـلم املبالغ املالية 
من املشتركني شاملة قيمة العقار 
وعمولة السمسار مقابل خدمات 
الشركة مع أعطائهم كتبا تتعهد 
فيها الشركة بعدم تسليم املبالغ 
إلى مستحقيها إال بعد تسجيل 
العقارات املبيعة بأسماء املشترين 
ويتم تسليم البائعني كتبا تتعهد 
فيها الشركة بأن تسلمهم املبالغ 
املالية املستحقة لهم بعد انتهاء 
العقاري ثم  التســـجيل  عملية 
تقوم الشـــركة بســـداد عمولة 

السمسار.  

العقاري، خاصة أن من أهدافها 
ضمان احلقوق وإضفاء نوع من 
الشفافية على التعامالت وحماية 

 عاطف رمضان
  كشف رئيس احتاد سماسرة 
العقار محمد الهاجري عن توجه 
االحتاد لتقدمي شكوى ملجلس األمة 
ضـــد وزارة التجارة والصناعة 
وذلك للشـــروط التي وضعتها 
الوزارة لتجديد دفاتر السمسرة 

والتي تعوق أداءهم.
  وأضاف الهاجري في تصريح
لــــ «األنبـــاء» أن «الداللـــني» 
والسماسرة يسعون حاليا لتجديد 
اشتراكاتهم استعدادا لبدء عمل 

املقاصة العقارية.
  وأشاد الهاجري بالدور الذي 
ستقوم به املقاصة العقارية خالل 
الفترة املقبلة معربا عن رضاه 
بهذه الشركة التي ستنظم السوق 

 قطر تنفق مليارات الدوالرات
  مع زيادة تدفق صادراتها من الغاز

  
  إيالف: من املتوقع أن تنفق قطر عشــــرات املليارات من الدوالرات 
خالل العام املقبل، في وقت توسع فيه من نطاق استثماراتها في أنحاء 
العالم كافة. ومن املعروف عن قطر، املدعومة بكونها أكبر مصدر للغاز 
الطبيعي املسال في العالم، إمتامها خالل اآلونة األخيرة مجموعة من 
عمليات االســــتحواذ ألصول قيمة مثل متجر «هارودز» الشــــهير في 
بريطانيا ومتلكها كذلك حلصة في الصندوق الذي ميلك معظم األبراج 
التجارية الفاخرة مبشروع «كناري وارف» في العاصمة البريطانية، 
لندن. في هذا الســــياق، قال، الشريك اإلداري لشركة األسهم اخلاصة 
املسجلة في البحرين جروثجيت كابيتال كرمي سويد إن «هناك تدفقا 
لألمــــوال اآلتية إلى قطر اآلن. ويحوم حول تلك األموال جميع هؤالء 
املصرفيني العاملني في املجال االســــتثماري، ويســــتميتون من أجل 
احلصول على رسوم»، وذلك بحسب ما نقلت عنه أمس صحيفة «ذا 
ناشــــيونال» التي تصدر باللغة اإلجنليزية في العاصمة اإلماراتية، 

أبوظبي. 
  ويتوقع كذلك، وفقا ملا ذكرته الصحيفة، أن يصل إنتاج قطر عام ٢٠١٢ 
من الغاز الطبيعي إلى ٢٢ مليون طن سنويا، وهو ما يعادل إنتاج ما 
يقرب من ٨ ماليني برميل من النفط يوميا. وهو ما يضع قطر على قدم 
املساواة مع اإلنتاج احلالي للنفط اخلام في اململكة العربية السعودية، 

التي تعتبر صاحبة االقتصاد األكبر على املستوى العربي.
  ثم أكد ســــويد أن الصورة املأخوذة عــــن قطر باعتبارها «صيادة 
لألصول الثمينة» ليست سوى جزء من إطار العمل الكبير الذي تدور 
في آفاقه استثمارات ضخمة وعمالقة. ومضت الصحيفة تقول إن البالد 
أضحت العبا سياسيا في املنطقة، بإبعاد نفسها عن املعسكرات التي 

يهيمن عليها املصريون والسعوديون في الشؤون اإلقليمية. 
  وأشارت الصحيفة إلى أن بعضا من صفقات االستحواذ التي أمتتها 
قطر أخيرا كان من بينها فندق رافلز في ســــنغافورة، الذي اشــــترته 
بـــــ ٢٧٥ مليون دوالر، وحصة قدرها ٢٫٥ مليار دوالر في بنك «بانكو 

سانتاندر» البرازيلي، ومبنى مكتب احملفوظات في لندن. 
  ولفتــــت كذلك إلى أن التدفق املطرد لألمــــوال النقدية قد امتد إلى 
شركات منتشرة في أنحاء قطر كافة. ونقلت في هذا اجلانب عن أنوج 
خانا، رئيس قسم إدارة االستثمار في كيو إنفست، قوله إن هذا املصرف 
االستثماري «كيو إنفست»، الذي ميتلك فيه بنك قطر اإلسالمي حصة 

تقدر بـ ٤٥٪، تتدفق لديه رؤوس األموال. 
  في هذا الســــياق أضاف خانا أنه «منذ ٤ أو ٥ سنوات، كانت قطر 
منحســــرة نســــبيا عن األضواء. لكنها بدأت تبزغ اآلن على الساحة 
باعتبارها مستثمرا كبيرا ومنضبطا. وميكنني القول إنكم ستسمعون 

الكثير عن قطر خالل السنوات املقبلة». 

 بسبب الشروط التي وضعتها الوزارة لتجديد دفاتر السمسرة

 محمد الهاجري

 «الجمان»: ارتفاع قيمة الملكيات المعلنة في البورصة 
بنسبة ٣٪ في أكتوبر لتصل الى ١٦٫٥ مليار دينار

 ذكر اجلمان في تقرير خاص لـ «األنباء» 
ان قيمة امللكيات املعلنة في سوق الكويت 
لألوراق املالية ارتفعت مبعدل ٣٪ خالل 
شهر أكتوبر ٢٠١٠، وذلك مبا يفوق ارتفاع 
املؤشر الوزني البالغ ١٫٨٪ لنفس الشهر، مما يؤكد استفادة 
كبار املالك من النمو في أسعار األسهم بنسبة تفوق استفادة 
عموم املســــاهمني، وقد ارتفعت قيمة امللكيات املعلنة من 
١٥٫٩٩٨ مليار دينار في نهاية سبتمبر إلى ١٦٫٥٤٧ مليارا 

نهاية أكتوبر ٢٠١٠ بزيادة مقدارها ٥٤٩ مليون دينار.
  وقال التقرير ان العوائل تصدرت أعلى منو في امللكيات 
املعلنة مبعدل ٦٫٧٪، بينما كانت الكتل االستثمارية باملرتبة 
التاليــــة بنحــــو ٣٫٧٪، ثم كل من املؤسســــات احلكومية 

واملستثمرين اآلخرين بنسبة ٢٫٨٪ لكل منهما.
  وأضاف ان األوزان النسبية لتصنيفات امللكيات املعلنة 
في نهاية أكتوبر ٢٠١٠، فقد تصدرتها الكتل بحصة تبلغ 
٤٥٪ مبا يعادل ٧٫٤١٨ مليارات دينار، تلتها، املؤسســــات 

احلكومية بحصة ٢٧٪ مبا يوازي ٤٫٥٠٤ مليارات دينار، 
ثم املســــتثمرون اآلخرون بحصة ٢٢٪ مبا يساوي ٣٫٦٧٢ 
مليارات دينار، وأخيرا العوائل مبقدار ٩٥٣ مليون دينار 

بحصة ٦٪ من إجمالي امللكيات املعلنة في ٢٠١٠/١٠/٣١.
  جتدر اإلشــــارة إلى أن تصنيــــف امللكيات املعلنة هي 
وفقا الجتهاد مركز اجلمان لالستشارات االقتصادية، كما 
أن البيانات األساســــية للملكيات املعلنة مصدرها املوقع 

االلكتروني لسوق الكويت لألوراق املالية.

 في تقرير خاص لـ «األنباء»

 مقارنة تصنيف الملكيات خالل الفترة من ٢٠١٠/٩/٣٠ إلى ٢٠١٠/١٠/٣١ 

 التصنيف 
 المبلغ (مليون دينار) 

 ٢٠١٠/١٠/٣١
 المبلغ (مليون دينار) 

 ٢٠١٠/٩/٣٠
 التغير  الفرق (مليون دينار) 

 ٣٫٧٪  ٢٦٦  ٧٫١٥١  ٧٫٤١٨  الكتل االستثمارية 

 ٢٫٨٪  ١٢٤  ٤٫٣٨٠  ٤٫٥٠٤  املؤسسات احلكومية 

 ٦٫٧٪  ٦٠  ٨٩٣  ٩٥٣  العوائل 
 املستثمرون اآلخرون 

 ٢٫٨٪  ٩٩  ٣٫٥٧٣  ٣٫٦٧٢ (غير مصنفني) 

 إجمالي امللكيات 
 ٣٫٤٪  ٥٤٩  ١٥٫٩٩٨  ١٦٫٥٤٧ املعلنة 

االقتصادي لتحريك السوق ليعود 
كما كان في السنوات السابقة.

  وعن حصة كيـــا موترز في 
السوق احمللي أوضح املطوع انها 
تتراوح بـــني ٨ و٩٪ من مجمل 
السوق الكويتي حيث مت بيع نحو 
٧ آالف سيارة في ٢٠١٠ متوقعا 
ان ترتفع املبيعات في ٢٠١١ الى 
٨ آالف سيارة وفي ٢٠١٢ الى ١٠ 

آالف سيارة.
  وحول توقعاته ملستقبل سوق 
ان  السيارات شدد املطوع على 
هذا األمر في علـــم الغيب، ألن 
هناك أنظمة وقوانني دولة تصدر 
ويصعب التكهن بها ولذا فنحن 
نعمل وفق املعطيات والظروف 

احلالية واملتاحة.
  وردا على سؤال عن تخفيف 
القيود حـــول عمليات التمويل 
أشار املطوع الى انه كلما مت فك 
قيود التمويل انعكس إيجابيا على 
دوران العجلـــة االقتصادية من 
خالل حدوث اكبر على الشراء. 

االقتصادية بشـــكل عام وسوق 
السيارات بشكل خاص.

  ورأى املطوع ان آليات سوق 
الكويت منظمة  الســـيارات في 
الترخيص تتم  وجيدة فعملية 
بسرعة وهناك متابعة وتعاون 
الى تواجد  املرور باالضافة  من 
شـــركات التمويل في املعارض 
ولكن ينقصنا حتســـن الوضع 

 محمود فاروق 
  كشف رئيس مجلس االدارة 
والعضو املنتدب ملجموعة الوكاالت 
الوطنية احمد عبدالعزيز املطوع 
عن تراجع مبيعات الســـيارات 
بالكويت من ١٠٠ ألف سيارة الى 
٨٠ ألف سيارة خالل العام احلالي 
بنسبة تراجع بلغت ٢٠٪ مقارنة 
بالعام املاضي، مبينا ان تبعات 
األزمة العاملية االقتصادية أثرت 
ســـلبا على سوق السيارات في 

الكويت.
  وقـــال املطوع فـــي تصريح 
خاص لــــ «األنبـــاء» ان حركة 
السوق مازالت ضعيفة وتئن من 
الضغوطات العديدة في مقدمتها 
البنك  التي يفرضهـــا  القيـــود 
الكويتـــي على متويل  املركزي 
العمالء األمر الذي انعكس سلبا 
على تراجع حركة املبيعات رغم 
ارتفاع الدخل للمواطن والوافد 
والذي من املفتـــرض ان يكون 
عنصرا ايجابيا في دوران احلركة 

 أحمد املطوع 

 المطوع لـ «األنباء»: ٢٠٪ نسبة تراجع مبيعات 
سوق السيارات في الكويت خالل ٢٠١٠

 أكد أن القيود التمويلية التي فرضها «المركزي» أثرت سلبًا على حركة بيع السيارات 

 تقـرير 


