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حصلت »األنباء« على نسخة منه وتضمن 5 أبواب و24 مادة

الهارون يصدر قرارًا وزاريًا لتنظيم مهن السمسرة
.. و5 شروط يجب توافرها لممارستها

3 مساعدين )داللني(.
وللمكاتب والشركات التي لديها اكثر من 3 مساعدين قبل صدور هذا 
القرار االحتفاظ بالعدد الذي لديهم بشرط اال يزيد على 6 مساعدين وفي 

حالة خلو مكان أحد املساعدين فال يجوز تعيني احد مكانه.
ويجب أن تكون إقامة املساعدين على نفس املكتب أو الشركة ويجب 
عمل بطاقات هوية تعريفية لكل مساعد وتكون معتمدة من قبل الوزارة 

ومعلقة بشكل واضح أثناء احلراج.
وورد في املادة رقم )15( من القرار أنه يجب على السمسار ومساعديه 
)الداللني( العاملني في نشاط املواد الغذائية )األسماك والروبيان – الفواكه 

واخلضار( أن يكونوا حاصلني على بطاقة صحية من بلدية الكويت.

المخالفات والعقوبات

وجاء في املادة الـ )16( من الباب الرابع الذي كان بعنوان »املخالفات 
والعقوبات«، أنه حتال املخالفات التي يرتكبها سمســــار العقار وكذلك 
الشــــكاوى املقدمة من احد املتعاقدين أو من جهة رسمية أو ما يتكشف 
للــــوزارة من أفعال او تصرفات تخالف أحكام قانون التجارة أو أحكام 
هذا القرار وشروط القيد في السجل او القرارات األخرى ذات العالقة الى 
جلنة تشكل بقرار وزاري للنظر والتحقق في هذه األمور وتطبيق املادة 
19 من هذا القرار فإذا ثبت ان الواقعة تشكل مخالفة، فانها توقع عقوبة 
اإلنذار او الوقف أما عقوبة الشــــطب فتوقع من قبل وكيل الوزارة بناء 
على توصية اللجنة دون اإلخالل بإحالة الواقعة الى جهة االختصاص 

اذا كانت املخالفة تستوجب ذلك.
وورد ايضا في املادة أنه يدعى السمسار خطيا للحضور لسماع أقواله 
فإذا تخلف عن احلضور دون عذر مقبول بعد إخطاره مرتني جاز توقيع 

احدى العقوبات املنصوص عليها على النحو الوارد بالفقرة السابقة.
ونصت املادة 17على بأنه يجوز ملوظفي الوزارة املختصني بالتفتيش 
على السمســــار غير العقاري توقيع عقوبة اإلنــــذار عليه حال ضبط 

املخالفة بعد سماع أقواله.
أما بالنسبة للمخالفات اجلسيمة التي يرتكبها السمسار غير العقاري 
أو الشكاوى املقدمة من أصحاب الشأن أو من جهة رسمية او ما يتكشف 
للــــوزارة من أفعال او تصرفات تخالف أحكام قانون التجارة او احكام 
هذا القرار وشــــروط القيد في السجل او القرارات االخرى ذات العالقة 
فيتم توقيع إحدى العقوبات املنصوص عليها في املادة 19 من هذا القرار 
من قبل وكيل الوزارة في حالة ثبوت املخالفة عليه دون اإلخالل بإحالة 

الواقعة الى جهة االختصاص اذا كانت املخالفة تستوجب ذلك.
ونصــــت املادة 18 من القرار على أنه يجب على السمســــار ان يقدم 
جميع االوراق واملســــتندات املتعلقة بعمله عند طلبها من قبل الوزارة 

وإال وقعت عليه العقوبات املنصوص عليها في املادة التالية.
وورد فــــي املادة 19 مــــن القرار أن العقوبــــات التأديبية التي يجوز 

توقيعها على السمسار هي:
اإلنذار والوقف عن مزاولة املهنة مدة ال تزيد على سنة مع سحب دفتر 
السمسرة او التأشير عليه بوقف التعامل وشطب قيد اسمه من السجل 

ويبلغ املخالف بخطاب بعلم الوصول بقرار العقوبة الواقعة عليه.

عقوبة الشطب

وجاء في املادة 20 من القرار أنه يجوز ملن صدر قرار بعقوبة شطبه 
من الســــجل ان يطلب اعادة قيده بعد مرور سنتني من تاريخ الشطب 

وللوزير احلق في قبول إعادة قيده او رفضه.
وذكرت املادة 21 من القرار أنه يجوز ملن وقعت عليه إحدى العقوبات 
الســــابقة ان يتظلم من قرار العقوبة خالل 30 يوما من تاريخ علمه بها 
إلى وزيــــر التجارة والصناعة ويجوز للوزير تأييد القرار املتظلم منه 

أو تعديله او إلغاؤه.
أما الباب اخلامس واألخير من القرار فقد كان بعنوان »أحكام ختامية« 
وتضمن 3 مواد حيث نصت املادة 22 من القرار على أنه يستمر العمل 
بالدفاتر الصادرة للسماسرة قبل صدور هذا القرار قائما ملزاولة مهنة 
السمسرة. وأشارت املادة 23 إلى أنه يلغى كل حكم يخالف هذا القرار.

أما املادة الـ 24 واألخيرة فقد جاء فيها أنه على املســــؤولني كل فيما 
يخصه تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره. 

في الدفتر.
أما املادة رقم )13( من القرار فقد أشــــارت إلى أنه يجب أن تدون في 
دفتر السمســــار كل البيانات األساسية للصفقات التي تبرم بواسطته 
مثل نوع العقار ومواصفاته وقيمته واسم البائع واملشتري وأن يحفظ 
صورا من جميع الوثائق املتعلقة بهذه الصفقات ملدة 5 سنوات وتزويد 

املتعاقدين بصورة طبق األصل من هذه الوثائق عند طلبها.
وفي الباب الثالث من القرار بعنوان »السمسرة غير العقارية« تناولت 
املادة رقم )14( بأنه يجب على كل سمسار تسجيل اسمه وبياناته اخلاصة 

بالسجل اخلاص لدى وزارة التجارة والصناعة.
وأنه يجوز ملكاتب وشــــركات السمســــرة العاملة في نشــــاط املواد 
الغذائية )األسماك والروبيان – الفواكه واخلضار( تعيني ماال يزيد على 

التغيير وفي حالة املخالفة تطبق العقوبات التأديبية الواردة في املادة 
)19( مــــن هذا القرار. وجاء في املادة رقم )11( من الباب الثاني املتعلقة 
بالدفتر الشخصي حيث يجب على السمسار أن يحتفظ بدفتره وبصفحاته 
املرقمة وال يجوز نزع أي صفحة من صفحاته وال يجوز استخدامه من 
قبل الغير ويجب على السمســــار أن يقرن اسمه ورقم قيده في جميع 
عقود البيــــع االبتدائي التي تبرم مبعرفته ممهورة بتوقيعه وال يجوز 

التفويض أو اإلنابة أو التوكيل لغيره في تلك األمور.
وورد في املادة رقم )12( أنه تتكون أوراق دفتر سمســــرة العقارات 
من أصل وأربع نسخ وعند إمتام التعاقد يسلم األصل للمشتري وتسلم 
نســــخة للبائع ونســــخة الدارة التســــجيل العقاري والتوثيق بوزارة 
العدل ونســــخة إلدارة العقار بوزارة التجارة والصناعة وتبقى نسخة 

عاطف رمضان 
أصــــدر وزير التجارة والصناعة أحمد الهارون قرارا وزاريا رقم 119 
لسنة 2011 بشــــأن تنظيم مهن السمسرة تضمن 5 أبواب احتوت على 

24 مادة.
وجــــاء في القرار الذي حصلت »األنباء« على نســــخة منه أن الباب 
األول تطرق في مادته األولى إلى عدم جواز ممارســــة مهنة السمسرة 
في الكويت إال ملن كان اسمه مدرجا في سجل السماسرة اخلاص مبجال 

املهنة بوزارة التجارة والصناعة.
وجاء في املادة الثانية أنه يشترط فيمن يتقدم بطلب قيد اسمه في 

سجل مهنة السماسرة ما يلي:
أن يكــــون كويتي اجلنســــية أو من مواطنــــي دول مجلس التعاون 
اخلليجي وأال يقل عمره عن إحدى وعشرين سنة عند تقدمي الطلب وأن 
يكون متمتعا باألهلية املدنية الكاملة وأال يكون قد حكم عليه بعقوبة في 
جرمية مخلة بالشرف أو األمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره وأن يجيد 
القراءة والكتابة وملزاولة مهنة سمســــرة العقار يجب ان يكون حاصال 

على مؤهل علمي ال يقل عن الثانوية العامة أو ما يعادلها.
وأشــــارت املادة الثالثة من الباب األول إلى أنه يقوم طالب القيد في 
سجل السماسرة املذكورين في املادة السابقة بتعبئة منوذج القيد املعد 

من قبل الوزارة ويرفق به املستندات التالية:
صورة من البطاقة املدنية وشهادة تفيد القيد في الباب اخلامس لدى 
املؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية وعدد 2 صورة شخصية وعقد 
إيجار وإيصال املكتب وصورة عنهما مع ما يفيد موافقة بلدية الكويت 
على املكان لسماســــرة العقار والشهادة العلمية أو صورة عنها مصدق 

عليها رسميا لسماسرة العقار. 

المادة الرابعة

وجــــاء في املادة الرابعة أنــــه في حال قبول طلب السمســــار ألحد 
األنشطة اآلتية:

عقارات واألسماك والربيان والفواكه واخلضار واملركبات واملواشي 
والطيور واحليوانات والبضائع، يقيد في ســــجل السماســــرة اخلاص 
مبجال املهنة ومينح شــــهادة تفيد قيده في الســــجل يدون فيها اسمه 
وعنوانه ورقم وتاريخ قيده في الســــجل ويســــلم دفتر خاص للمهنة 
وتعتبر هذه الشهادة ترخيصا شخصيا للمقيد مبزاولة مهنة سمسار 

ويسري الترخيص ملدة سنتني قابلة للتجديد.
وذكرت املادة اخلامســــة أنه يشــــطب القيد في السجل ويلغى دفتر 
السمسرة بوفاة صاحب الدفتر وعلى ذوي الشأن تزويد الوزارة بشهادة 

الوفاة خالل أسبوع من تاريخ الوفاة وتسليم الدفتر لها.
أما املادة السادسة من الباب األول فقد نصت على أنه ال يجوز للسمسار 

أن يزاول مهنة أخرى وال يزاول مهنة السمسرة إال في نشاط واحد.
وورد في املادة السابعة أنه تسري األحكام اخلاصة بالدفاتر التجارية 
- الواردة في الفصل الثاني من املرســــوم بالقانون رقم 68 لسنة 1980 
بإصدار قانون التجارة وتعديالته ـ على دفاتر السمسرة التي تصرف 
للسماســــرة من الوزارة. ونصت املادة الثامنــــة من القرار أنه يجب أن 
تكون صفحات الدفتر مرقمة ومتسلسلة ومختومة بختم وزارة التجارة 
والصناعــــة. كذلك يجب أن يكون الدفتر خاليا من أي فراغ أو كتابة في 

احلواشي أو كشط أو حتشير فيما دون به.
ويتم التجديد بالتأشير على الدفتر وبحضور السمسار فإذا استنفدت 
صفحــــات الدفتر وجب تقدمي طلب للوزارة بإصدار دفتر جديد ويكون 

اخلتم والتأشير في احلاالت السابقة بغير رسوم.
أما املادة التاسعة من الباب األول فقد نصت على أنه في حال تغيير 
النشاط أو إغالق املكتب أو سحب الترخيص يتعني على السمسار تقدمي 

الدفتر إلى الوزارة في مدة أقصاها أسبوع للتأشير عليه.

سمسرة العقار

أما الباب الثاني من القرار فكان بعنوان »سمسرة العقار« وتضمن 
املادة العاشرة التي نصت أنه على املرخص له أن يزاول نشاطه بنفسه 
من خــــالل مكتب مرخص وفي حالة إجراء أي تغيير في عنوان املكتب 
وجب عليه إخطار وزارة التجارة والصناعة خالل أسبوع من تاريخ ذلك 

قرار »التجارة« من شأنه تنظيم مهن السمسرة

أحمد الهارون

»الكويتية« شاركت في االحتفاالت الوطنية
شــــاركت مؤسسة اخلطوط 
اجلوية الكويتية في االحتفاالت 
الوطنية التي أقيمت في شارع 
اخلليج العربي مبناسبة احتفاالت 
الكويت بالذكرى الـ 50 لالستقالل 
والـ 20 للتحرير ومرور 5 سنوات 
على تولي صاحب السمو األمير 

مقاليد احلكم.
وقال مديــــر دائرة العالقات 
العامة واإلعالم في املؤسســــة 
عادل بورســــلي ان مشــــاركة 
املؤسسة تأتي في اطار حرصها 
الكويتي  على مشاركة الشعب 
فرحته بهذه االحتفاالت الوطنية 

التي جسدت روح الوحدة والتضامن بني أطياف 
الشعب الكويتي.

وأضاف بورســـلي ان احتفاالت الكويت هذا 
العام جاءت بالتزامن مع تولي صاحب الســـمو 
مقاليد احلكم، موضحا ان »الكويتية« قد عّبرت عن 

نفسها في هذا االحتفال بواحدة 
من املركبات التي عكست تاريخ 
املؤسسة الوطنية ودورها الفعال 
خالل وبعد حترير الكويت من 

العدوان العراقي الغاشم.
وأعرب بورسلي عن تقدير 
مؤسســـة اخلطـــوط اجلوية 
الكويتية لدور اللجنة املنظمة 
العليـــا لالحتفال فـــي خروج 
الكرنڤال بهذه الصورة املتميزة 
وكذلك الوزارات واملؤسســـات 
احلكومية التي قامت باملشاركة 
التظاهرة االحتفالية،  في هذه 
معربا عن أمله في استمرار هذه 
االحتفاالت الوطنية والتـــي تعكس مدى عمق 
احملبة بني العائلة احلاكمة والشـــعب الكويتي، 
مشـــيرا الى ان املؤسســـة حترص كل احلرص 
على دعم ورعاية مثل هذه األنشـــطة الوطنية 

واالجتماعية.

مركبة االحتفاالت التي شاركت بها »الكويتية«

اإلصدارات السيادية تصدرت المقدمة بنسبة بلغت 77% تلتها الجهات ذات الصلة بالحكومة

»بيتك لألبحاث«: 6 مليارات دوالر
حجم إصدارات الصكوك خالل فبراير الماضي 

فعل من جانب املستثمرين على 
خسارة 12.7 مليار درهم إماراتي 
التي أعلت عنها عــــام 2010. من 
جانبها خصصت الدار 11.3 مليار 
دوالر )بينما بلغ املخصص السابق 
3.1 مليارات دوالر أميركي( وذلك 
ملواجهة التعثر واخلســــائر ذات 
القيمة العادلة من العام املاضي، 
حيث التزال الربحية التشغيلية 
ألصول الدار في قطاع الضيافة أقل 

بكثير من القيمة الدفترية.
وذكــــر التقرير انه بالنســــبة 
للشــــهر املنتهي في فبراير 2011، 
فقد قفــــز العائد على صكوك دار 
األركان البالغة قيمتها 450 مليون 
دوالر أميركي بنسبة 8% ليصل إلى 
12.402% فــــي 22 فبراير 2011 من 
نسبة 11.484% في بداية هذا الشهر. 
وكان تقدير سعر سهم شركة دار 
األركان للتطوير العقاري قد شهد 
تخفيضا من قبل مجموعة كريدي 
سويس بنســــبة 32% وذلك على 
خلفيــــة انخفاض حجم املبيعات 
األراضي فضال عن مخاوف التمويل 
الــــالزم ملشــــاريع التنمية. وقال 
التقرير ان العائد على صكوك البنك 
اإلسالمي للتنمية ارتفع خالل شهر 
فبراير 2011، بنسبة 16.3% ليصل 
إلى 2.1%، وهو أعلى مستوى منذ 13 
أكتوبر 2010. ومت الكشف في شهر 
فبراير أن البنك اإلسالمي للتنمية 
وقع اتفاقا لتمديــــد عقد اإليجار 
لتمويل طويل األجل لتسهيالت 
تصل قيمتها إلى 90 مليون دوالر 
الثانية مشروع  لتطوير املرحلة 
محطة توليد كهرباء مستقلة في 

إقليم بلوشستان في باكستان.

إصدارا للصكوك مقابل 41 إصدارا 
في شــــهر يناير، ومــــن بني هذه 
اإلصدارات 21 في قطاع الشركات 
الذي بلغت قيمتهــــا 322 مليون 
دوالر في حني كان هناك 15 إصدارا 
سياديا بلغت قيمتها 4.53 مليارات 
دوالر منها أربعــــة لكيانات ذات 
صلــــة باحلكومات بلــــغ مجموع 
قيمها 1.02 مليار دوالر. وعلى غرار 
شهر يناير، لم تكن هناك إصدارات 
لشركات من خارج ماليزيا خالل 

شهر فبراير.
وفي 21 فبراير 2011، وملواصلة 
تعزيز القاعدة املالية اإلسالمية في 
ماليزيا، أطلقت رابطة املؤسسات 
اإلسالمية املصرفية ملاليزيا )إيه أي 
بي أي أم(، بالتعاون مع بورصة 
ماليزيا بلومبرغ، مؤشر بورصة 
ماليزيا بلومبرغ إيه أي بي أي أم 
السيادي الشــــرعي. وإلى جانب 
توفيره معيارا مرجعيا الستثمارات 
السندات اإلسالمية السيادية في 
ماليزيا، فإن هذا املؤشــــر يقيس 
أيضا أداء األوراق املالية احلكومية 
املاليزي  املقومــــة بالرينجيــــت 
املتوافقة مع الشريعة اإلسالمية. 
وباإلضافة إلى ذلك، فإن املؤشــــر 
الشفافية  سيضع معيارا لزيادة 
األداء لألسواق  وتوفير مقاييس 

اإلسالمية.
وعلــــق التقرير عــــن صكوك 
متويل الدار فقال ان شهر فبراير 
2011 شهد ارتفاعا في العائد على 
صكوك الدار التمويلية مبقدار 23.3 
نقطة أساس ليصل إلى 5.883% كما 
في 23 فبراير، كما انخفضت أسهم 
الدار بنسبة 3.2% في فبراير كرد 

كبير في اإلصدارات من شهر آلخر 
نظرا لإلصــــدار القطري مببلغ 9 
مليارات دوالر أميركي في يناير، 
إال أن سوق الصكوك األولية منا 

بنسبة %330.

عمالت اإلصدارات

وعلى صعيد عمالت اإلصدارات، 
قال التقرير ان الرينغيت املاليزي 
سيطر على الصكوك التي صدرت 
خالل فبراير 2011 وهو ما ميثل 8 
% من اإلصــــدارات نظرا لتواصل 
معظم اإلصدارات الســــيادية من 
قبل البنك املركزي املاليزي فضال 
عن اإلصدارات العادية من قطاع 
الشركات املاليزية، بينما لم تكن 
هناك إصدارات لصكوك دولية خالل 

شهر فبراير.
وذكر التقرير أن عدد اإلصدارات 
بلغ في فبراير مــــا مجموعه 40 

اإلسالمي.
كما شهد سوق الصكوك األولية 
وألول مرة إصــــدار الصكوك في 
اليمــــن، حيث عملت الســــلطات 
اليمنية جاهــــدة على مدى العام 
املاضي مــــن أجل إعــــداد البيئة 
التنظيميــــة لطرح سلســــلة من 
إصدارات الصكوك بحلول نهاية 
هذا العام. ويعتبر اإلصدار السيادي 
مببلــــغ 18.6 مليون دوالر مبثابة 
معيار مرجعي لصكوك البرنامج 
املخطط له مببلغ 100 مليار ريال 
ميني التي ســــيصدر منها البنك 
املركزي ما قيمته 125 مليون دوالر 

كل ثالثة أشهر.
وقد تصدرت إصدارات الصكوك 
لهذا الشهر جهات سيادية متثل %77 
من قيمتها، تلتها جهات ذات صلة 
باحلكومات بنسبة 15% والشركات 
6%. وبالرغم مــــن وجود تراجع 

ذكر تقرير شركة 
لألبحاث،  بيتــــك 
لبيــــت  التابعــــة 
الكويتي  التمويل 
»بيتــــك«، حــــول 
التطورات الشهرية لسوق الصكوك 
العاملي، أن حجم إصدارات الصكوك 
خالل شــــهر فبراير املاضي بلغ 
نحــــو 6 مليارات دوالر، تصدرت 
اجلهات السيادية هذه اإلصدارات 
بنســــبة بلغت 77%، تلتها جهات 
ذات صلة باحلكومات بنسبة %15، 

ثم الشركات بنسبة %6.
وأوضــــح التقرير أن ســــوق 
الصكــــوك العاملي واصل حتقيق 
زخــــم إيجابي في شــــهر فبراير 
2011 مع وجــــود إصدارات بقيمة 
إجمالية بلغت 5.87 مليارات دوالر 
خالل الشهر، وهو ما يعتبر ثاني 
أكثر  أكبر إصدار شــــهري خالل 
من ثالث ســــنوات. وعلى الرغم 
من هشاشة السوق اإلسالمية في 
منطقة الشــــرق األوسط، متكنت 
إصــــدارات الصكوك من أن تبقى 
فوق مســــتوى 5 مليارات دوالر 

للشهر السابع على التوالي.
وبني التقرير أن من بني الصكوك 
التي طرحت جاء اإلصدار السيادي 
لشركة بينربيت بيروسهان أس بي 
أس أن اندونيسيا، وهو مبنزلة أداة 
لغرض خاص كجزء من الترتيبات 
التي قامت بها احلكومة االندونيسية 
إلصدار صكوك بقيمة 676 مليون 
دوالر أميركي، وهكذا فقد كانت هذه 
الصكوك هي الصفقة األكبر لهذا 
الشهر ومت طرحها بشكل خاص 
مع صندوق احلاج االندونيســــي 

عادل بورسلي

المادة الـ 6 نصت 
على أنه ال يجوز للسمسار 
ان يـزاول مهنـة أخرى 

تقرير

الهاجري: مجلس األمة أنصف »اتحاد السماسرة«
وأسقط شرط »التجارة« حصول السمسار على شهادة الثانوية

عاطف رمضان
كش��ف رئيس احتاد سماس��رة العقار محمد 
الهاج��ري عن متكن »االحتاد« من احلصول على 
موافقة مجلس األمة بإس��قاط الشروط الصعبة 
الت��ي وضعتها وزارة التجارة والصناعة المتهان 
مهنة السمسرة والتي تشمل ضرورة احلصول 
على مؤهل الثانوية العامة، مشيرا إلى أن »االحتاد« 
قدم شكوى ملجلس األمة ضد الوزارة بهذا الشأن 
خالل الفترة األخيرة. وأضاف الهاجري في تصريح 
ل� »األنب��اء« أن هذه الدع��وى املرفوعة من قبل 
»االحت��اد« موجودة حاليا في القضاء، متوقعا أن 
تفصل احملكمة في هذا املوضوع خالل األيام القليلة 
املقبلة. وأوضح الهاجري أن القضاء الكويتي عادل 

وسينصف »االحتاد«.

ووصف الهاجري الشروط التي وضعتها الوزارة 
بأنها س��تؤدي بال ش��ك الى التضييق على مهنة 
السماسرة وتقليص اعدادهم، موضحا أن السوق 
العقاري يعاني من غياب السمس��ار القادر على 
تقييم العقارات بأس��عار عادلة وبشكل يعزز من 
قدرات السوق بعيدا عن الغش والتدليس. من جانب 
آخ��ر، ذكر الهاجري أن »االحتاد« تقدم بطلب إلى 
وزارة التجارة والصناعة لتغيير مسمى »السمسار 
العقاري« إلى »الوسيط العقاري«، مشيرا إلى أن 
الوزارة رفضت هذا املطلب.  وعن شهادات التقييم 
العقاري، ذكر الهاجري ان الوزارة لم تسمح باصدار 
شهادات للتقييم العقاري لبعض املكاتب اجلديدة، 
في حني متنع التجديد ملكاتب متارس مهنة التقييم 

محمد الهاجريالعقاري منذ 30 عاما.

نظرة عن شهر فبراير 2011 
الصكوك بحسب بلد المنشأ


