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هربًا من أحداث سياسية في دول عربية محيطة

»املزايا«: رؤوس أموال كويتية عادت لالستثمار في السوق
العقارية اجلاهزة للتسليم ما اثر 
بشكل واضح على ارباح الشركات 
التش����غيلية وتدفقاته����ا النقدية 
وقدرتها على املوازنة بني املطلوبات 

واملوجودات.
ورص����د التقري����ر ارتفاعا في 
مؤش����رات األس����عار في السوق 
العقاري خالل الربع األول من عام 
2011 السيما في األراضي السكنية 
مبحافظة العاصمة اذ سجل متوسط 
سعر املتر املربع فيها حوالي 667 
دين����ارا مقارنة ب� 640 دينارا في 
الربع األخي����ر من 2010. وقال ان 
ارتفاعا  محافظة حولي ش����هدت 
في األس����عار في مناطق سكنية 
هي الشعب واجلابرية والرميثية 
وسلوى وبيان ومشرف والزهراء 
والبدع والصديق بنسبة تراوحت 

من 1 الى %3.6.
وذكر ان الكوي����ت تهدف الى 
اجناز اكثر من 70 الف وحدة سكنية 
حتى عام 2015 بعد وصول طلبات 
االسكان الى 87 الف طلب بزيادة 
تراكمية تصل ال����ى ثمانية االف 
طلب سنويا ما يتطلب املزيد من 
التطوير العمراني لتوفير هذا العدد 
الكبير من الوحدات السكنية لكي 
ال تضغط ن����درة املعروض على 

ارتفاع األسعار.

التي حددها  الضرائب والرسوم 
القانون.

وأضاف ان االنتعاش التدريجي 
جاء متأثرا ايضا باحملفظة املليارية 
التي اطلقتها احلكومة عن طريق 
هيئة االستثمار في مارس املاضي 
والت����ي يديره����ا بي����ت التمويل 
الكويتي، مبينا ان الدعم احلكومي 
لسوق العقار س����وف يعيد اليه 
احلركة وقد ينمو ايجابيا قبل نهاية 

العام احلالي.
وأوضح ان ما يخفف من حجم 
األزمة العقارية في الكويت هو ما 
تعكف عليه الدولة من جهود لبناء 
22 الف وحدة س����كنية من خالل 

تطوير 4 مدن جديدة.
واعتب����ر تقري����ر )املزايا( ان 
الع����رض لدى ش����ركات  تباطؤ 
التطوير العقاري املتمثل في تأخير 
تسليم وحدات جتارية الى السوق 
النهائي سيؤدي الى إعادة التوازن 
الى الس����وق الذي يرافقه حتسن 
تدريجي في الطلب على العقارات 

اجلديدة او املستعملة.
واشار الى ان الفجوة الكبيرة 
التي شهدها السوق بني العرض 
املالية  والطلب في أعقاب األزمة 
أدت الى إلغاء مشاريع او تأجيلها 
وبالتالي تراجعت أرقام الوحدات 

فائض امليزانية احلكومية متوقعا 
ان يبلغ الفائض الثاني عشر على 
التوالي في الكويت مبلغا قدره 4.5 
مليارات دينار للعام املالي 2010 - 
2011. وأشار الى ارتياح املراقبني 
من حتس����ن األداء املالي للبنوك 
الكويتية ما يدل على تعافي القطاع 
املصرفي من أزمة االئتمان التي أملت 
به خالل الس����نوات املاضية التي 
كان لها اثر بالغ في ضغط قطاع 
العقارات وتشدد اإلقراض سواء 

ألغراض استثمارية او سكنية.
وقال ان عدد الصفقات العقارية 
بلغ في الربع االول من العام احلالي 
نحو 2271 صفقة مقارنة ب� 1294 
صفقة عقارية في الفترة املماثلة 
من ع����ام 2010 في حني انخفضت 
التداوالت على العقار التجاري في 
فبراير املاضي لتصل الى 3.1 ماليني 
دينار بنسبة تراجع قدرها 61% عن 
يناير الذي سجلت تداوالته 7.9 

ماليني دينار.
وفس����ر التقرير ارتفاع حجم 
التداول العقاري للربع االول من 
العام احلالي ألسباب أبرزها انتهاء 
املهلة التي منحها القانون للشركات 
التي متتلك عقارات سكنية ما اجبر 
كثيرا منها على طرح عقاراتها للبيع 
وفقا ألسعار مناسبة لتجنب دفع 

شعور اس����تثماري ايجابي خالل 
الفت����رة املاضية ف����ي ظل ارتفاع 
النفط وارتفاع  متواصل ألسعار 

تدريجي.
واكد ان الوض����ع االقتصادي 
الكلي في الكويت ساعد على اذكاء 

ومؤسسات التمويل واإلقراض في 
الكويت، األمر الذي ساهم في عودة 
االئتمان ونشاط اإلقراض بشكل 

أوضح تقرير متخصص صادر 
عن شركة املزايا القابضة ان هناك 
حالة من التعافي بات يتمتع بها 
القطاع العقاري في الكويت خالل 
الش����هور املاضية م����ع توقعات 
باس����تمرار هذا التعافي تدريجيا 

خالل األشهر املقبلة.
واضاف التقرير ان رؤوس أموال 
كويتية ضخمة تستثمر في دول 
شهدت احداثا جيوسياسية وأمنية 
في دول عربي����ة محيطة رجعت 
مرة اخرى الى الس����وق العقاري 
احملل����ي نظرا الى تل����ك األحداث 
إضافة الى عوامل سوقية داخلية 
مثل احملفظ����ة املليارية واللوائح 

احلكومية اجلديدة.
ولفت الى ان األحداث التي متر 
بها بعض ال����دول العربية دفعت 
املستثمرين والشركات العقارية في 
الكويت الى تبديل االستراتيجيات 
والتركيز على االستثمارات املتاحة 
في الكويت السيما بعد انخفاض 
العقارية احمللية  اسعار االصول 

خالل السنوات املاضية.
التقري����ر ان تل����ك  والح����ظ 
األس����باب ادت الى ارتفاع حجم 
العقارية خالل األشهر  التبادالت 
الى عامل اخر  املاضية باإلضافة 
هو حتسن الوضع املالي للبنوك 

استثمارات كويتية جديدة في السوق احمللي

دعا إلى بدء العمل في إعداد مسودة لقانون مهنة التدقيق الشرعي 

الذياب: توصيات مؤمتر املدققني الشرعيني الثالث
تعكس الرغبة في تطوير هذه الصناعة مبا يتناسب مع أهميتها 

 أعلن رئيس اللجنة المنظمة 
لمؤتمر المدققين الش���رعيين 
الثالث الشيخ محمد الذياب عن 
صدور مجموعة من التوصيات 
عن المشاركين في المؤتمر الذي 
عقد تحت رعاية رئيس رابطة 
علماء الشريعة في دول مجلس 
الخليج���ي د.عجيل  التعاون 
الماضي،  النش���مي 18 ماي���و 
والذي نظمته ش���ركة شورى 
لالستشارات الشرعية بالتعاون 
مع هيئة المحاسبة والمراجعة 
للمؤسسات المالية االسالمية، 
بحض���ور مجموعة كبيرة من 
المختصين والعاملين في حقل 
التدقيق والرقابة الشرعية في 

الكويت ودول المنطقة.
وذكر الذي���اب في تصريح 
المؤتمر توصل  أن  صحاف���ي 
إلى مجموع���ة من التوصيات 
التي س���يعمل عل���ى تعميمها 
ودعوة المدققين الش����رعيين 
والجهات المعنية األخرى إلى 
األخذ بها من أجل تطوير ه��ذه 
المهنة والمض���ي بها قدما في 
أداء رسالت�ها الرقابية المهمة، 
مشيرا إلى أن المؤتمر أثنى على 
ما تضمن�ته الالئحة التنفيذية 
لقانون هيئة أسواق المال من 
فقرات تتعل���ق بتنظيم أعمال 
الش���رعية، كما دعا  الرقاب���ة 
المؤتم���رون إلى ب���دء العمل 
ف���ي إع���داد مس���ودة لقانون 
مهنة التدقيق الشرعي ليكون 
جاهزا لعرض���ه على المؤتمر 
الم�قبل وكذلك  الع���ام  الرابع 
لعرضه على الجهات المعن�ية 

لت�بنيه.

الشرعي وآليات تنفيذه، وعلى 
استصدار تلك الوثيقة من جهة 
إشرافية معنية، لتكون ملزمة 
لجميع الجهات العاملة في حقل 
التدقيق والمراجعة الشرعية.

يؤكد المؤتمر توصيات  مؤتمريه السابقين بشأن 8
تعزيز مكانة التدقيق الشرعي 
الداخلي في هياكل المؤسسات 
المالية االسالمية، بما يمنحها 
ق���در من االس���تقاللية  أعلى 
المطلوبة ألداء  والموضوعية 
عمله���ا، م���ع االش���ارة الى ما 
التنفيذية  الالئح���ة  تضمنته 
لهيئة أس���واق الم���ال في هذا 

الصدد.
يدعو المؤتمر ش���ركات  االستش���ارات الشرعية 9
والمؤسسات المالية اإلسالمية 
إلى تبني نموذج موحد للهيكل 
الش���رعي  التنظيمي للتدقيق 
المسميات  الخارجي وتوحيد 
الوظيفي���ة للعاملين بها، مع 
التدقيق  االهتمام بدعم اقسام 
الش���رعي بالكوادر البش���رية 
المؤهلة الحاصلة على الشهادات 

المهنية المناسبة.
العاملين  المؤتمر  يحث  في مهنة التدقيق الشرعي 10
على ضرورة االلتزام بالمعايير 
األخالقية والسلوكية للمهنة 
القاضية باإلفصاح عن األخطاء 
ل���دى  المؤث���رة  الش���رعية 
المالية اإلسالمية  المؤسسات 
التي يتم اكتشافها في عمليات 
التدقيق الش���رعي وتضمينها 
في التقرير الشرعي السنوي.

القائمين  المؤتمر  يحث  عل���ى مهن���ة التدقي���ق 11
الشرعي على التعاون في جهود 
مش���تركة لتحس���ين الوضع 
المادي للمدققين الش���رعيين 
العاملين في المؤسسات المالية 
اإلسالمية وشركات االستشارات 
الشرعية ومساواتهم بنظرائهم 
من العاملين في التخصصات 
األخرى بالمؤسسة نفسها وفي 

القطاع المالي.
يدعو المؤتمر المهتمين  ف���ي القط���اع األكاديمي 12
البرامج  إنش���اء  إلى  والعلمي 
والمعاهد المتخصصة والتأهيل 
التدقيق  المهني للعاملين في 
الشرعي من النواحي الشرعية 
الكوادر  والفني���ة وتخري���ج 

المؤهلة للعمل بالمهنة.
إلى فتح  المؤتمر  يدعو  الح����وار وقنوات 13 باب 
تب���ادل الرؤى واألف���كار بين 
ال�قائمين عل�ى هيئة أس���واق 
المال، والمجلس االس�ت�ش��اري 
الش�رعي الت�ابع لها، مع جميع 
الرقابة  العاملين في قط�����اع 
والتدقيق ال�شرعي م�ن أج��ل 
القواع���د والضوابط  بل���ورة 
الخاصة بم�مارسة أعمال الرقابة 
والتدقيق ال�شرعي على أسس 
إلى  واقعية وعملي���ة، إضافة 

الجوانب المهنية.
يدعو المؤتمر إلى البدء  بوضع مسودة لقانون 14
مهنة التدقيق الشرعي ورفعه 
إلى الجهات المعنية، وفي سبيل 
ذل���ك يدعو المؤتمر إلى إدراج 
هذا الموضوع ضمن موضوعات 
الش���رعيين  المدققين  مؤتمر 

الرابع.

خارجي مسجل لدى هيئة اسواق 
المال ووحدة تدقيق ش���رعي 
داخلي تتبع لجنة التدقيق في 

مجلس إدارة المؤسسة.
يؤك���د المؤتم���ر عل���ى  الس���ابقة في 3 توصيته 
الش���رعيين  المدققين  مؤتمر 
الجهات  الثاني بش���أن دعوة 
اإلشرافية والرقابية إلى تنظيم 
عمل ش���ركات االستش���ارات 
الشرعية وتحديد اختصاصاتها 
ومتطلب���ات عمله���ا، وآلي���ة 
الترخي���ص له���ا، خاصة بعد 
صدور الالئحة التنفيذية لهيئة 
أس���واق المال، لما تمثله هذه 
الش���ركات م���ن ن���واة تتمتع 
بخبرات ميدانية متراكمة في 
الش���رعي  التدقي���ق  أعم���ال 

الخارجي.
يوصي المؤتمر بمواصلة  واس���تعجال 4 المساعي 
إش���هار وترخي���ص الجمعية 
المهنية للمراجعين والمدققين 
الش���رعيين في دولة الكويت، 
التي س���بق أن أوصى مؤتمر 
المدققي���ن الش���رعيين األول 

بتأسيسها.
وتم���ت مباش���رة اجراءات 
المؤتمر  تأسيسها، ويناش���د 
الرسمية واالشرافية  الجهات 
الموافقة على إشهار الجمعية، 
لم���ا لها من أهمي���ة بالغة في 
التن�فيذية  الالئح���ة  تفعي���ل 
لقانون أس���واق المال، حي�ث 
س���يكون للجمعية دور فاعل 
في وضع الضوابط وإرس����اء 
قواعد السلوك المهني للتدقيق 
الش���رعية، فضال  والمراجعة 
عن دورها في تقريب وتوحيد 
وجهات النظر وأساليب العمل 
المدققي���ن والمراجعين  بين 

الشرعيين.
المؤتمر أهمية  يؤكد  تكوين مجلس شرعي 5
أعلى لدى الجهات االش���رافية 
المجلس  والرقابية على غرار 
االستشاري للرقابة الشرعية 
في هيئة أسواق المال، على أن 
المجلس  تتضمن مهمة ه���ذا 
تمثيل الجهات االش���رافية في 
عل���ى  الش���رعية  الرقاب���ة 
اللوائح  المؤسسات، واقتراح 
الرقابة  المنظمة لعمل هيئات 
المراجعة  الش���رعية وإدارات 
والتدقي�ق الشرعي، والترجيح 
الهيئات  عند االختالف بي���ن 
إل��زام  الش���رع�ية مع ح����ق 
الج�مي���ع ببع���ض الفت���اوى 
اإلس���المية مما يتعلق بعمل 

المؤسسات.
يوصي المؤتمر الجهات  االش���رافية والرقابي���ة 6
الحكومية بإلزام المؤسس���ات 
وفق خط���ة زمني���ة باعتماد 
المعايير الشرعية والمحاسبية 
الصادرة ع���ن هيئة المراجعة 
والمحاسبة للمؤسسات المالية 
اإلس���المية ومجلس الخدمات 
المالية اإلس���المية م���ع إلزام 
المؤسسات باالفصاح عن حاالت 
االخت���الف بي���ن م���ا طبقته 
المؤسس���ة وم���ا ورد في تلك 

المعايير.
يوصي المؤتمر العاملين  في مجال التدقيق الشرعي 7
بأهمية إيج���اد وثيقة موحدة 
التدقيق  تح���دد صالحي���ات 

 وج���اءت توصيات مؤتمر 
الثالث  الش���رعيين  المدققين 

كما يلي: 
المؤتمر بالسبق  يشيد  التشريعي الموفق الذي 1
حققته الكويت بش���أن تنظيم 
أعمال الرقابة الش���رعية على 
المؤسسات واألشخاص الذين 
يعمل���ون فيها طبق���ا ألحكام 
الش�ريعة اإلس��المية، والمتمثل 
بالرقابة  الخاص���ة  المواد  في 
والتدقيق ال�شرعي من الالئحة 
التنف�يذي���ة لق�ان���ون ه�يئة 
أس��واق المال رقم 7 لسنة 2010 
الصادر بش���أن إنش���اء هيئة 
أس���واق المال وتنظيم نشاط 
األوراق المالية، ويثني المؤتمر 
عل���ى م���ا تضمنت���ه الالئحة 
التنفيذية م���ن فقرات تتعلق 
بتنظيم أعمال الرقابة الشرعية 
على تلك المؤسسات، سواء على 
صعيد هيئة الرقابة الشرعية 
الش���رعي  التدقيق  أو مكاتب 
الخارج���ي أو إدارات التدقيق 
الداخلي، كما ينوه  الش���رعي 
المجلس  المؤتم���ر بإنش���اء 
االستشاري للرقابة الشرعية 
التابع لمجلس مفوضي هيئة 
وتحدي���د  الم���ال  اس���واق 

اختصاصاته ومهامه.
المؤتمر أهمية ما  يؤكد  قررته الالئحة التنفيذية 2
لهيئة اسواق المال من إلزام كل 
شخصية اعتبارية من مؤسسات 
أو ش���ركات أو صنادي���ق أو 
إصدارات تطبق أحكام الشريعة 
االسالمية، بتعيين هيئة رقابة 
شرعية ومكتب تدقيق شرعي 

محمد الذياب

تسببت في خسائر كبيرة للمؤشرين السعري والوزني

»بيان«: عمليات بيع عنيفة في مايو
أوضح تقرير شركة بيان لالستثمار ان سوق 
الكويت لألوراق املالية أنهى تداوالت شهر مايو 
مسجال خسائر مؤثرة ملؤش����ريه حيث تراجع 
»السعري« بنسبة بلغت 2.2% في حني انخفض 
املؤشر الوزني بنسبة 5%. وأشار التقرير الى تأثر 
السوق خالل شهر مايو بحالة التحفظ التي واكبت 
ترقب إعالنات الشركات املتأخرة في اإلفصاح عن 
بيانات الرب����ع األول من العام احلالي وما تلتها 
من تأثيرات بعد قرار السوق بوقف التداول على 
أس����هم عدد ليس بالقليل من الشركات املدرجة 
بالسوق نتيجة عدم إفصاحها عن هذه البيانات 

قبل نهاية الفترة القانونية املقررة.
اما على صعيد حركة التداول فقد سجل السوق 
تراجعا في أغلب جلس����ات الشهر اثر تعرضه 
لعمليات بيع عنيفة ش����ملت العديد من األسهم 
وخصوصا القيادية منها مما انعكس بشكل ملحوظ 
على املؤش����ر الوزني والذي كان األكثر خسارة 

مقارنة بنظيره السعري.
وذكر التقرير ان الس����وق تأثر باملضاربات 
السريعة التي نفذت على بعض األسهم الصغيرة 
السيما في قطاعي االس����تثمار والعقار وهو ما 
أدى الى ظهور بعض التذبذبات اخلفيفة ملؤشر 

السوق.
ولفت الى متكن السوق من حتقيق االرتفاع 
خالل بعض اجللسات اليومية على اثر عمليات 
ش����راء انتقائية حصلت األس����هم القيادية على 
نصي����ب وافر منها إال أن املكاس����ب التي حققها 
الس����وق على اثر ذلك لم تضاه التراجعات التي 
ش����هدها على وقع عمليات جني األرباح لينهي 
تداوالت الشهر مسجال خسائر مؤثرة ملؤشريه 

الرئيسيني.
وقال التقرير ان 7 من قطاعات سوق الكويت 
سجلت تراجعا في مؤشراتها بنهاية مايو فيما متكن 
مؤشر قطاع اخلدمات من حتقيق االرتفاع حيث 

بلغت نسبة منوه مع نهاية الشهر %0.66.
وأضاف ان قطاع الصناعة في مقدمة القطاعات 
التي سجلت تراجعا اذ انخفض مؤشره بنسبة 
4.92% تبعه في املركز الثاني قطاع االس����تثمار 
متراجعا بنسبة 4.7% وحل ثالثا قطاع العقار الذي 
نقص مؤشره مبا نسبته 3.15% أما أقل القطاعات 
خس����ارة فكان قطاع التأمني الذي أغلق مؤشره 

متراجعا بنسبة طفيفة بلغت %0.02.
وذكر التقرير ان ش����هر مايو ش����هد منوا في 

إجمالي كل من حجم التداول وعدد الصفقات املنفذة 
فيما تراجع مجمل قيمة التداول مقارنة بإجمالي 
شهر أبريل الس����ابق فقد ارتفعت كمية األسهم 
املتداولة في السوق بنسبة بلغت 35.7% عن شهر 
مايو لتصل الى 4.6 مليارات سهم. وأوضح ان 
عدد الصفقات املنفذة زاد خالل الشهر حيث شهد 
مايو تنفيذ 68.156 صفقة بنمو نسبته %17.77 
في حني انخفضت قيمة األس����هم املتداولة خالل 
الشهر نفسه بنسبة 8.75% لتصل الى 655.95 
مليون دينار. وأفاد التقرير بان قطاع اخلدمات 
استأثر باحلصة األكبر من تداوالت الشهر املاضي 
من حيث كمية التداول فقد بلغ عدد األسهم التي 
مت تداولها للقطاع 1.75 مليار سهم شكلت نسبة 
34% من إجمالي كمية األسهم املتداولة في السوق 
خ����الل مايو تبعه قطاع االس����تثمار في املرتبة 
الثانية والذي بلغ إجمالي حجم تداول أس����همه 
1.27 مليار سهم أي ما نسبته 27.5% من مجمل 

التداوالت في السوق.
ومن حيث قيمة التداول احتل قطاع البنوك 
املركز األول اذ شكلت تداوالته 32.8% من إجمالي 
قيمة التداول في الس����وق خالل الشهر اذ بلغت 
قيمة األسهم املتداولة للقطاع 215 مليون دينار 
في حني احتل قطاع اخلدمات املركز الثاني ب� 194 
مليون دينار أي ما نس����بته 29.6% من إجمالي 

قيمة التداول في مايو.
وقال التقرير انه بالنسبة للشركات احتلت 
ش����ركة مجموعة الصفوة املركز األول من حيث 
كمية األسهم املتداولة اذ مت تداول عدد 575 مليون 
س����هم من أسهمها تلتها ش����ركة أبيار للتطوير 
العق����اري في املركز الثاني والتي وصل إجمالي 
كمية أس����همها املتداولة الى 225.8 مليون سهم 
وجاءت شركة االستش����ارات املالية الدولية في 
املركز الثالث من حيث كمية األسهم املتداولة ب� 

215 مليون سهم.
أما من حيث قيمة التداول فأشار التقرير الى 
تصدر ش����ركة االتصاالت املتنقلة قائمة األسهم 
األكثر تداوال من حيث القيمة اذ بلغ إجمالي قيمة 
أس����همها املتداولة خالل الشهر نحو 70 مليون 
دينار تالها بيت التمويل الكويتي الذي وصلت 
قيمة تداول أس����همه الى 53 مليون دينار خالل 
الشهر في حني احتل )بنك اخلليج( املركز الثالث 
من حيث القيمة إذ بلغت قيمة أسهمه املتداولة 

53.2 مليون دينار.
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