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 أكد أن تجميل الميزانيات سّبب فوضى عارمة في بيع األصول

  العمر: الشركات العقارية شبه مغيبة
   عن مشروعات التنمية وهناك شح في الفرص

 اكد رئيس مجلس إدارة شركة مكاسب القابضة 
والعضو املنتدب في شركة املنظومة العقارية فيصل 
العمر ان الشركات العقارية لم يكن لها دور واضح 
في املشاركة في املشاريع التنموية، مشيرا إلى أن 
هذه املشاريع ستخدم الشركات العاملية إضافة إلى 

بعض شركات املقاوالت في الكويت.
  وأضاف العمر خالل تصريح صحافي ان إعادة النظر 
 B.O.T في القوانني والتشريعات املتعلقة مبشاريع الـ
أمر ضروري خالل الفترة املقبلة، الفتا إلى أن شركات 
التطوير العقاري بالكويت ليس لها نصيب ملموس 
من هذه املشاريع خاصة أن السوق العقاري احمللي 
يعاني حاليا من قلة الفرص االستثمارية مما جعل 

بعض الشركات تتجه لالستثمار خارج الكويت.
  وقال ان هناك إقباال كبيرا على االســـتثمار في 

العقار التجاري كما أن فرص االستثمار في العقار االستثماري محدودة 
وكذلك العقار الصناعي «شبه معدوم»، األمر الذي يحتم فتح املجال 

.B.O.T في السوق احمللي من خالل مشاريع الـ
  وارجع حالة ضعف التداوالت العقارية الى بعض العوامل الرئيسية 
املتمثلة في قيام بعض الشركات العقارية بتسييل بعض عقاراتها 
في حركـــة وصفها بـ«اخلجولة»، وذلك بهـــدف جتميل ميزانياتها، 
مشيرا الى ان عدوى االغالقات الفصلية قد انتقلت من «البورصة» 
الى السوق العقاري، حيث باشرت بعض الشركات العقارية، تسبب 

في ضعف الطلب على العقارات االستثمارية، خاصة 
أن التســـييل تزامن مع شح الســـيولة في الفترة 
احلاليـــة، ناهيك عن ان البنـــوك وجهات التمويل 
التي قامت بتمويل شراء هذه األصول من األساس 
ترفض شراءها في الوقت الراهن خوفا من تقلبات 

األسعار خالل الفترة املقبلة.
  وأوضح العمر ان العقارات االستثمارية كانت قد 
شهدت خالل األشهر املاضية حركة دؤوبة بسبب 
انخفاض أسعار الفوائد وضعف عوائد الودائع، فضال 
عن فقدان الكثير من املســـتثمرين الثقة في سوق 
الكويت لألوراق املالية واجتاههم لالستثمار في قطاع 
العقار االستثماري الذي يحقق عوائد تتراوح بني ٨ 
و٩٪ سنويا، مبينا ان التداوالت توزعت بني نحو 
١٩٤ مليون دينار كعقود ونحو ١٦٫٦ مليون دينار 
كوكاالت بينما فاقت قيمة بيوع القطاع اخلاص جملة قيمة البيوع 
حيث بلغت قيمة العقود والوكاالت نحو ١٣٥٫٦ مليون دينار اي ما 
نسبته ٦٤٫٤٪ من جملة قيمة البيوع مقارنة بـ ٥٤٫٧٪ في ديسمبر 

املاضي الذي بلغت فيه نحو ١٦٥٫٤ مليون دينار.
  وذكر ان قيمة بيوع السكن االستثماري بلغت في يناير املاضي 
نحـــو ٦٥٫٦ مليون دينار اي ما نســـبته ٣١٫٢٪ مقارنة بنحو ٧٦٫٩ 
مليون دينار في ديسمبر املاضي، مبعنى انها حققت انخفاضا قاربت 

نسبته ١٤٫٦٪.

 فيصل العمر

 علي األستاد

 المكتب الرقابي لمكافحة غسيل األموال
  التابع لـ «الكويتية لالستثمار» يستعرض إنجازاته

 استعرض مدير أول مكتب متابعة املتطلبات الرقابية 
ومكافحة غســــيل األموال ومتويل اإلرهاب بالشركة 
«الكويتية لالستثمار» علي االستاد ما قام به املكتب 
خالل العام املنصرم ٢٠١٠ واإلجراءات الصارمة التي 
اتخذها املكتب والتي من شــــأنها العمل على مكافحة 
غسيل األموال ومتويل اإلرهاب في ظل أي حتديثات أو 
مستجدات تطرأ على القوانني واللوائح الصادرة عن 
اجلهات الرقابية. وأوضح األستاد في تصريح صحافي 
أن من أهم األعمال التي أقرها املكتب خالل هذه الفترة 
وضع إجراءات لإلدارة بشأن تنفيذ املتطلبات الرقابية 
مثل بنك الكويت املركزي وســــوق الكويت لألوراق 
املالية والهيئة العامة لالســــتثمار وديوان احملاسبة 
ووزارة التجارة والصناعة وهيئة سوق املال، مشددا 
على متابعة املكتب لتنفيذ جميع القوانني واللوائح 

والتعليمات من قبل اجلهات الرســــمية والرقابية. وبني أن املكتب عمل 
على تنفيذ املتطلبات الرقابية ورفع التقارير بشكل دوري بجانب تفعيله 

السياسات واإلجراءات اخلاصة مبكافحة غسيل األموال، 
وذلك في ظل أي حتديثات أو مستجدات قد تطرأ على 
اللوائح والقوانني املشرعة، وااللتزام بجميع القوانني 
واللوائح الصادرة من اجلهات الرقابية في هذا الصدد. 
وعن دور املكتب في متثيل الشركة وإقامة االنشطة 
الداعمة ألهدافه، قال األستاد ان املكتب مثل الشركة 
في االجتماعات التي تنظمها اجلهات الرقابية محليا 
وإقليميا في مجال مكافحة غسيل األموال، هذا بجانب 
مراجعة أي أدوات مالية أو فرص استثمارية جديدة 
للتأكد من تطبيقها جلميع املتطلبات الرقابية ووضع 
إجراءات عمل مع اإلدارات بهذا الشــــأن، مؤكدا انه لم 
يتم اكتشاف أي عمليات مشبوهة أو غسل أموال أو 
متويل لإلرهاب من خالل أنشطة الشركة. وشدد على 
حــــرص املكتب على إقامــــة دورات تدريبية ملوظفي 
الشــــركة مبقرها هدفها تفعيل قانون مكافحة غســــيل األموال ومتويل 

اإلرهاب رقم ٣٥ لسنة ٢٠٠٢. 

ـ رويترز: قال األمني   الرياض 
العام ملجلــــس التعاون اخلليجي 
عبدالرحمــــن العطيــــة امس إنه 
التوصل التفــــاق في  ســــيجري 
القضايــــا املعلقة بشــــأن االحتاد 
اجلمركــــي اخلليجي عبر برنامج 
زمني يتفق عليه في ٢٠١١ ويكون 

التمديد األخير للتوصل التفاق.
  وقــــال العطية في كلمة ألقاها 
خالل جلسة استثنائية الجتماع 
وزراء املالية بدول مجلس التعاون 
اخلليجي فــــي العاصمة الرياض 
امــــس إن هناك ضرورة للتوصل 
إلى «اتفاق بحسم القضايا املعلقة 
إلى الوضع  التي تعيق الوصول 
النهائي لالحتاد اجلمركي وأن يتم 
ذلك وفق برنامج زمني يتم االتفاق 

عليه خالل عام ٢٠١١».
  وأضاف «سيكون هذا التمديد 

هو األخير لالتفاق على ذلك».
  وأشــــار العطية في كلمته إلى 
التوصل التفاق بشــــأن  ضرورة 
االحتــــاد اجلمركي الســــيما  في 
ظل الظروف التي مير بها العالم 
العربي وذلك من أجل رفع مستوى 
التكامل االقتصادي بني دول املجلس 
التي تعود على  الفائدة  وتعظيم 

مواطني دول املجلس.
  وقــــال «دول مجلس التعاون 
اخلليجي بحاجة في هذه الظروف 
التــــي مير بها الوطن العربي هذه 
األيــــام أكثر مــــن أي وقت مضى 
لرفع مستوى التكامل االقتصادي 
فيما بينها والبحث  عن مجاالت 
اقتصادية مشتركة تعود بالفائدة 

على مواطني دول املجلس».
العطية «ضــــرورات    وتابــــع 
املرحلــــة احلاليــــة تتطلب عمال 
جماعيا إضافيــــا ملواجهة بعض 
التحديات وتنــــازالت متبادلة إذا 

 الشمالي: توزيع الحصيلة الجمركية بالكامل على جميع دول الخليج

 العطية: حسم القضايا المعلقة بشأن
  االتحاد الجمركي الخليجي خالل العام الحالي

 جانب من اجتماعات وزراء املالية بدول اخلليج

ما أردنا لالحتاد اجلمركي أن ينتهي 
لوضعه النهائي».

  واعرب عن ثقته في قدرة جلنة 
املالي واالقتصادي على  التعاون 
جتاوز اهم العقبات التي تعترض 
مسيرة العمل االقتصادي املشترك 

وذلــــك بتحديد موعد لإلعالن عن 
الوضع النهائي لالحتاد اجلمركي 
وانهاء الدور اجلمركي في املنافذ 
البينيــــة لدول املجلــــس واإلبقاء 
على الرقابة األمنية ورفع ما يتم 
االتفاق عليه بشأن املواضيع العالقة 

للمجلس األعلى في لقائه التشاوري 
الـ ١٣ املقبل.

املالية    من جانبه، أعلن وزير 
العام  أن  الشمالي امس  مصطفى 
احلالي سيشهد االنتهاء من حسم 

االحتاد اجلمركي اخلليجي.
  وأشاد الوزير الشمالي بأجواء 

االجتماع ومبا مت االتفاق عليه.
  وقال ان االجتماع شهد االتفاق 
على توزيع احلصيلة اجلمركية 
بالكامــــل على جميع دول مجلس 
التعاون بنسب سيتم االتفاق عليها 
موضحا ان التغيرات على النسب 

لن تكون كبيرة.
  وأضــــاف ان املديرين العامني 
للجمارك بدول املجلس سيعقدون 
اجتماعا لهم في الثاني من شــــهر 
ابريل املقبل إلجراء بعض التعديالت 
ومعرفة وجهــــة نظرهم في آلية 
العمل في املراكز احلدودية البينية، 
الفتا الى ان نتائج االجتماع ستكون 
جاهزة قبل انعقاد القمة التشاورية 
للمجلس األعلى الدورية املعتادة في 

مايو من كل عام بالرياض. 

 العساف: الوضع االقتصادي
  والمالي للسعودية «ممتاز»

ــعودي ابراهيم  ــاض ـ رويترز: قال وزير املالية الس  الري
ــون العربية امس ان الوضع  ــاف في تصريحات لتلفزي العس
االقتصادي واملالي للمملكة ممتاز وان رد الفعل الذي تشهده 
ــعودية واخلليجية يرجع ألمور غير اقتصادية.  االسواق الس
ــاف الوضع املالي واالقتصادي للسعودية ممتاز،  وقال العس
ــر اقتصادية.  ــعودية تقوم بردة فعل ألمور غي ــواق الس اس
وأوضح الوزير ان املؤسسة العامة للتقاعد في اململكة تدخلت 
ــعودية ونفذت عمليات شراء االسبوع  في سوق االسهم الس
ــيرا الى ان اسعار االسهم اصبحت مغرية للشراء  املاضي مش
وقال اشتريت من مدخراتي الشخصية لثقتي في االقتصاد. 

 األنظار موجهة إلى األزمة السياسية الليبية وعواقبها على النفط

 العنف في ليبيا يطغى على األرقام 
االقتصادية الجيدة في أميركا

 وصول أسعار البنزين
  في أوروبا إلى مستوى قياسي

 زعماء يمين الوسط باالتحاد األوروبي
  يبحثون إصالح منطقة اليورو

 نيويوركـ  أ.ف.پ: ستبقي بورصة نيويورك االسبوع املقبل انظارها 
موجهة الى االزمة السياسية الليبية وعواقبها على اسعار النفط، بعدما 
طغت في االيام االخيرة على االحصاءات االقتصادية اجليدة في الواليات 
املتحدة. وخلص هيو جونسون من مؤسسة هيو جونسون لالستشارات 
الوضع بقوله «ان االســــبوع كان متقلبا جدا». واضاف ان «ذلك يعكس 
شكوكا كبيرة خاصة فيما يتعلق بالشرق االوسط وانعكاسات اسعار 

النفط على االقتصاد االميركي ونتائج الشركات».
  فخالل هذا االســــبوع ارتفع مؤشر االسهم الرئيسية الـ ٣٠ في وول 
ستريت «داو جونز» بنسبة ٠٫٣٢٪ ليقفل على ١٢١٦٩٫٨٨ نقطة مسجال 

قفزة متواضعة بعد تراجعه ٢٪ االسبوع السابق.
  كما ارتفع مؤشر البورصة االلكترونية (ناسداك) ٠٫١٣٪ ليقفل على 
٢٧٨٤٫٦٧ نقطة فيما اغلق املؤشــــر املوسع ستاندارد اند بورز ٥٠٠ على 
الرقم نفسه تقريبا اي ١٣٢١٫١٥ نقطة. وشهدت سوق نيويورك اسبوعا 
من التقلبات مع توجهات نحو االنخفاض (-١٫٤٪ الثالثاء املاضي، -٠٫٧٪ 
اجلمعة املاضية) واخرى نحو االرتفاع (+٠٫٨٪ االثنني املاضي، +١٫٦٪ 
اخلميس املاضي) ورأى غريغوري فولوكني من مؤسسة ميشارت كابيتال 

ماركيتس ان «االحصاءات كما خطاب البنك املركزي كانت ايجابية.
  لدينا اقتصاد يتحســــن في الواليات املتحدة وال يوجد مشــــكلة من 
جانب الشــــركات». واضاف «اذا كانت هناك مشكلة فهي تتمثل بالطاقة 

التي ستؤثر على قطاعات عدة من االقتصاد».
  ونبه الى ان «هذا التيار املعاكس الذي سيبقى في اذهان املستثمرين 
خالل فترة طويلة موجود باستمرار». ففي حني اشتدت املعارك في ليبيا 
بني الثوار وقوات نظام العقيد معمر القذافي هذا االسبوع بدت مؤشرات 
البورصة بالغة التأثر بالســــوق النفطية. فســــعر برميل النفط ارتفع 
بنسبة تقارب ٧٪ خالل االسبوع في سوق نيويورك ليصل الى حوالى 

١٠٥ دوالرات وهو مستوى غير مسبوق منذ سبتمبر ٢٠٠٨.
  ونقلت صحيفة تاميز عن آالن دانكان وزير التنمية الدولية اخلبير 
في عالم النفط ان سعر برميل النفط ميكن ان يصل الى ٢٥٠ دوالرا اذا 
استغل متطرفون االضطرابات في العالم العربي لقصف خزانات وانابيب 

نفطية واحتياطات في السعودية.

 واشنطنـ  د.ب.أ: ذكرت تقارير إخبارية أمس األول أن أسعار البنزين 
في مختلف أنحاء أوروبا تتجه نحو مســــتوى قياسي في حني جتاوز 
الســــعر في والية كاليفورنيا األميركية حاجز ٤ دوالرات للغالون مع 
ارتفاع أسعار النفط في األسواق العاملية نتيجة األزمة السياسية الطاحنة 

في ليبيا إحدى أكبر مصدري النفط اخلام في العالم.
  ونقلت الوكالة عن تقرير الحتاد السيارات البريطاني القول إن األسر 
البريطانية جلأت اآلن إلى تقليل حتركاتها بالسيارات اخلاصة بعد أن 
جتاوز سعر لتر البنزين مستوى ١٣٠٫٦٨ بنسا (٨٫٠٦ ليترات للغالون). 

كما وصل السعر إلى مستوى قياسي في هولندا وإيطاليا.
  ووصل متوسط سعر البنزين في الواليات املتحدة حاليا إلى أعلى 

مستوى له منذ عامني مسجال ٣٫١٨ ليترات للغالون.
  وكان وصول ســــعر النفط اخلام إلى ١١٩ دوالرا للبرميل في أوروبا 
قد رفع أســــعار الوقــــود وآثار املخاطر التي تهــــدد تعافي االقتصادات 
األوروبية. ونقلت وكالة بلومبرج لألنباء االقتصادية عن فيليب شــــو 
كبير احملللني االقتصاديني في مؤسسة «إنفستيك سيكيوريتيز» بلندن 
القول إن ارتفاع أســــعار الوقود تطور سلبي ألنه سيدفع التضخم إلى 

أعلى ويبطئ وتيرة منو االقتصاد. 

 هلسنكيـ  د.ب.أ: التقى زعماء ميني الوسط بدول االحتاد األوروبي 
أمس في العاصمة الفنلندية (هلسنكي) من أجل بحث تبني موقف 

موحد حول إصالح منطقة اليورو وتعزيز العملة املشتركة.
  وكان من بني احلضور املستشارة األملانية أجنيال ميركل ورئيس 
الوزراء اإليطالي ســـيلفيو برلســـكوني ورئيس االحتاد األوروبي 
هيرمان فان رومبوي ورئيس املفوضية األوروبية جوزيه مانويل 

باروسو.


