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 كشــــف الوكيل املســــاعد لشــــؤون السجل 
والعالمات التجارية بوزارة التجارة والصناعة 
شاكر الصالح عن صدور قرار وزاري جديد ينظم 
مزاولة مهنة التقييم العقاري، موضحا ان القرار 
يأتي مكمال لقرار وزاري سابق في الشأن نفسه، 
وذلك بهدف تطوير السوق العقاري وتنظيمه 
بشــــكل علمي وعملي ومرن فضال عن تكريس 
مبادئ موضوعية وإرساء قواعد مهنية تساهم 

في االرتقاء بالنشاط العقاري بالكويت.
  واضاف ان القرار يســــعى الى القضاء على 
بعض املمارســــات الضارة ومعاجلة السلبيات 
املوجودة في السوق، حيث يأتي هذا القرار ضمن 
حزمة من القرارات اخلاصة بالســــوق العقاري 
والتي ستصدر البقية منها الحقا. وبني الصالح 

ان القرار يحتوي على ٤ عناصر رئيسية جديدة هي:
  أوال: السماح للشركات واملؤسسات ذات الشخصيات االعتبارية، 
والتي كانت من ضمن أغراضها التقديرات العقارية، مبزاولة مهنة 

التقييم العقاري بشكل رسمي وضمن إطار منظم.
  ثانيـا: منع القرار من مقيــــم العقار مزاولة أية مهنة أخرى وذلك 
بقصد عدم التداخل وتعارض املصالح مع مهن أخرى وأيضا حتقيق 

مبدأ املهنية املتخصصة ملزاولة هذه املهنة.
  ثالثا: وهي نقطة في غاية األهمية ورئيسية وحساسة أال وهي ان 
العقارات املدرجة ضمن امليزانيات واحلسابات اخلتامية للشركات 
واملؤسســــات التجارية يجب ان تكون مقيمة بشكل رسمي من قبل 
املقيمني املعتمدين في وزارة التجارة والصناعة ولن يعتد بأي تقييمات 
أخرى، وذلك بدءا من امليزانيات واحلسابات اخلتامية للسنة املالية 
٢٠١١ التي ستعرض وتعتمد في الربع األول من سنة ٢٠١٢، بناء على 

ذلك لن يؤخذ باالعتبار أية تقييمات خارجة عن هذا اإلطار.
  رابعا: عدم الســــماح للشركات أو املؤسســــات التي تزاول مهنة 
التقييــــم العقاري بأن تقوم بتمويل العقــــار الذي قامت بتقييمه، 
وهذا االجراء يهدف الى عملية الفصل بني جانب التقييم واجلانب 
اآلخــــر أال وهو التمويل حتى ال يكــــون هناك ارتباط بني العملني، 

وأي تأثير مباشر بني التقييم والتمويل.
  وأكــــد الصالح ان قرارات التقييم العقاري تســــعى الى تقييم 
العقارات بشــــكل سليم وحقيقي وجتنب التقييمات املتضخمة أو 
املخفضــــة التي يقوم بها البعض، األمــــر الذي ينعكس على أرقام 
امليزانيات وحساب األرباح واخلســــائر وأساليب تقييم األصول 
واالســــتفادة من متويل البنوك وعمليات توزيع األرباح وحتقيق 
اخلســــائر، وهذا االجراء يصب في اجتاه حتسني نوعية البيانات 
املالية وتبيان جميع األرقام للمساهمني واملستفيدين وذوي العالقة 

بشكل دقيق وبصورة شفافة، وتقليص املخاطر املمكنة.

  نص القرار

  وفيمــــا يلي نص القرار الوزاري رقم ٤١٧ لســــنة ٢٠١٠ بتعديل 
بعض أحكام القرار الوزاري رقم ١٨٢ لســــنة ٢٠١٠ بشــــأن تنظيم 

مهنة مقيمي العقار:
  مادة أولـى: تضاف فقرة ثانية لنص املادة الثامنة، وخمس مواد 
بأرقام ثانية مكرر، ثالثة مكرر، رابعة مكرر، سادسة مكرر، حادية 
عشــــرة مكرر الى القرار الوزاري رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٠ املشار اليه، 

نصها كالتالي:
  فقرة ثانية لنص املادة الثامنة: «وال يجوز للمؤسسة أو الشركة 

املنصوص عليها في هذا القرار ان متول عقارا قامت بتقييمه».
  مـادة ثانية مكرر: مع عدم اإلخــــالل بأحكام املادة الثانية من القرار 
الوزاري رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٠ املشار اليه يجوز للمؤسسات والشركات 
الكويتية املســــجلة لدى الوزارة قبل صدور هذا القرار والتي من 
أغراضها التقديــــرات العقارية ان تزاول مهنة مقيمي العقار، على 
ان تقوم بإخطار الوزارة مبقيم العقار الذي يباشــــر مهنة التقييم 

لديها، وفي حالة تغييره أو خلو مكانه – مقيم 
العقار – يتعني عليها إخطار الوزارة خالل أسبوع 

من ذلك.
  مادة ثالثة مكرر: يشــــترط في مقيم العقار لدى 
املؤسسات والشركات املنصوص عليها في املادة 
الثانية مكرر من هذا القرار الشروط الالزمة ملقيم 
العقار (الشخص الطبيعي) واملنصوص عليها في 
املادة الثانية من القرار الوزاري رقم ١٨٢ لسنة 

٢٠١٠ املشار اليه ماعدا البند رقم ٣.
  ويستثنى من البنود ٣ و٤ من املادة الثانية 
و٢ و٣ من املادة الثالثة من القرار الوزاري رقم 
١٨٢ لسنة ٢٠١٠ مقيم العقار غير الكويتي لدى 
املؤسسات والشركات املنصوص عليها في املادة 
الثانية مكرر، بشرط ان تكون إقامته على نفس 
املؤسســــة أو الشــــركة قبل صدور هذا القرار.مادة رابعة مكرر: ال 

يجوز ملقيم العقار أن يزاول مهنة أخرى.
  مادة سادسة مكرر: ال يعتد بأي تقييم عقاري للعقارات املدرجة في 
امليزانيات واحلسابات اخلتامية للمؤسسات او الشركات التجارية إال 
من قبل مقيمي العقار املقيدين في سجل مقيمي العقارات بالوزارة، 

وذلك بدءا من السنة املالية ٢٠١١.
  مادة حادية عشـرة مكـرر: على صاحب املؤسسة أو املمثل القانوني 
للشــــركة املنصوص عليهما في املادة ثانيــــة مكرر من هذا القرار 

مراعاة اآلتي:
  ١ ـ أن يبني اســــم مقيم العقار الذي يباشــــر مهنة التقييم لدى 

املؤسسة أو الشركة وجميع بياناته األخرى.
  ٢ ـ أن يقــــدم صــــورة مــــن الترخيص الفــــردي أو صورة من 
عقد التأســــيس إذا كانت شــــركة، وما يثبت استمراره في مزاولة 

النشاط.
  ٣ ـ ان يقدم جميع الطلبات واملعامالت الى الوزارة باســــم تلك 

املؤسسة أو الشركة.
  ٤ ـ ان التحقيقات بشأن املخالفات تتم مع صاحب املؤسسة أو 

املمثل القانوني.
  ٥ـ  ان توقع العقوبات على تلك املؤسســــة أو الشركة املرخص 

لها.
  ٦ـ  أن يتم اخطار صاحب املؤسسة أو املمثل القانوني بالعقوبات 

الصادرة على املؤسسة أو الشركة.
  ٧ ـ ان يتم التظلم من العقوبات من قبل صاحب املؤسســــة أو 

املمثل القانوني.
  مادة ثانية: يعدل نــــص املادة الرابعة من القرار الوزاري رقم ١٨٢ 

لسنة ٢٠١٠ املشار إليه ليكون كاآلتي:
  في حالة قبول الطلب يقيد «مقيم العقار» ســــواء كان شخصا 
طبيعيا أو اعتباريا حســــب األحوال في ســــجل مقيمي العقارات، 
ومينح شهادة بقيده في ســــجل املقيمني يبني فيها اسم الشخص 
الطبيعي أو االعتباري، وعنوانه، تاريخ قيده في السجل ورقم القيد، 
وتعتبر هذه الشــــهادة ترخيصا للشخص الطبيعي او االعتباري 

ملزاولة املهنة.
  ويسري الترخيص ملدة سنتني قابلة للتجديد بالنسبة للشخص 
الطبيعي، أما بالنســــبة للشــــخص االعتباري فيسري ترخيص 
شهادته مع سريان رخصته التجارية، وعليه جتديدها عند جتديد 

الترخيص التجاري.
  وال يجدد الترخيص إال بعد التأكد من استمرار توافر االشتراطات 
الســــالف النص عليهــــا بهذا القرار، وتقدمي طالــــب التجديد بيانا 
كتابيا عن نشاطه في الفترة السابقة يتضمن عدد العقارات املقيمة 

ومواقعها ومبلغ تقييم كل عقار عند تقدميه الطلب.

  مادة ثالثة: يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.
  مادة رابعة: على املسؤولني كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار، ويعمل 

به من تاريخ صدوره، وينشر باجلريدة الرسمية. 

املؤشر 
السعري 

٦٨٩١
بتغير قدره

٢٣٫٤ـ

 ذكرت شركة صفوان للتجارة واملقاوالت أنه مت توقيع عقدين مع وزارة الصحة 
لتوريـــد أدوية، حيث تصل قيمة العقد األول الى ٢٣٫٥ مليون دوالر بعائد متوقع 
٢٫٣  مليـــون دوالر فيما بلغت قيمة العقد الثانـــي ١٫٩ مليون دوالر بعائد متوقع   

٤٤٨٫٥ ألف دوالر.
  وأفادت الشـــركة على املوقع االلكتروني للبورصة بأن اثر هذا العائد املتوقع 
ســـوف ينعكس على البيانات املالية للربع الرابع للسنة املالية ٢٠١٠ وخالل سنة 

٢٠١١ وذلك وفقا ألوامر التوريد. 

 «صفوان» توقع عقدين مع «الصحة» بقيمة ٢٥٫٤ مليون دوالر

 من خالل تكثيف المفاوضات مع الجهات الدائنة

 يتضمن ٤ عناصر ويهدف إلى تطوير السوق العقاري وتنظيمه

 «جراند» تسعى لتوقيع عقود إعادة هيكلة ديونها 
البالغة ٤٠ مليون دينار قبل نهاية ٢٠١٠

 الصالح: «التجارة» تصدر قرارًا وزاريًا جديدًا
  لتنظيم مهنة التقييم العقاري بالسوق المحلي

 شاكر الصالح

 للقيام بأعمال حفر عميق في عدد من األماكن االستكشافية التابعة للشركة

 «الكويتية  للحفريات» التابعة لـ «بحرية» 
  توقع عقداً مع «نفط الكويت» بقيمة ٢٧ مليون دينار 

 أحمد مغربي
  كشف مصدر مسؤول لـ «األنباء» ان الشركة الكويتية للحفريات التابعة لشركة 
املقاوالت واخلدمـــات البحرية «بحرية» قد فازت بعقد مع شـــركة نفط الكويت 
للقيام بأعمال حفر عميق في عدد من األماكن االستكشـــافية التابعة لشركة نفط 

الكويت في الشمال.
  وذكر املصدر أن قيمة العقد تقدر بـ ٢٧ مليون دينار ومت توقيعه يوم األربعاء 
املاضي في مقر شركة نفط الكويت مع ممثلي الكويتية للحفريات، مشيرا إلى ان 
العقد هو تكملة لعدد مـــن العقود التي قامت نفط الكويت بتوقيعها مع عدد من 

الشركات احمللية للقيام بعمليات حفر عميقة في شمال الكويت.
  جتدر اإلشـــارة إلى ان الشركة الكويتية للحفريات توفر مجموعة واسعة من 
احلفـــارات املتطورة حلفر اآلبار واخلدمات ذات الصلة التي تدخل في الصناعات 
االستخراجية للنفط والغاز، وتشارك الشركة في جميع جوانب احلفر والتنقيب 
العميق باإلضافة إلى أنشـــطة احلفر الضحلة واملتوسطة، فضال عن العمل على 
تلك اخلدمات، وتعزيز إنتاجية آبار النفط وتقدمي خدمات الدعم للعمليات كالنقل 
واإلمداد، وتقدمي املشورة واخلدمات االستشارية على نوع من حزمة احلفر وخبرة 

الطاقم الالزم ملشاريع معينة. 

 شريف حمدي
  علمت «األنباء» من مصادر مطلعة ان 
شركة املشروعات العقارية الكبرى (جراند) 
تكثف جهودها حاليا مع اجلهات الدائنــة 
سواء احمللية او اخلارجية للتوصل الى 
اتفاقيـــات حـــول اعادة جدولة ديونها 

البالغة ٤٠ ملـــيون دينار.
  وتوقعت املصادر ان يتم التوصل الى 

اتفاقيات نهائية قبل نهاية العام احلالي. 
واشار الى ان مجلس ادارة الشركة يأمل 
في توقيع اعادة اجلدولة مع نهاية ٢٠١٠ 
كي يتسنى للشركة بدء عام ٢٠١١ بصفحة 

جديدة.
  وذكرت املصادر ان الشركة قامت منذ 
فترة باعادة ترتيب أولويات الشـــركة، 
حيث تخارجت من ٣ استثمارات عبارة 

عن اراض في السودان والسعودية ومصر 
كانت الشركة تعتزم تطويرها، حيث ان 
هذه اخلطـــوة جاءت لتقليـــل التزامات 
الشـــركة. جتدر االشارة الى ان «جراند» 
كانت قد حققت خسائر جتاوزت الـ ٧٥٪ 
من رأسمالها على مدار العامني املاضيني 
نتيجة انخفاضات في اصول شـــركات 

تابعة لها. 

 محمود فاروق 
  كشفت مصادر مطلعة لـ «األنباء» عن مطالبة 
البنك املركزي للشركات االستثمارية اخلاضعة 
لرقابتـــه بإدخال تعديالت جديدة على البيانات 
املالية اخلاصة بها في امليزانية السنوية لـ ٢٠١٠. 
وقالت املصادر ان التعديالت تشـــمل ٧ محاور 
ضمن سلسلة آليات ضبط وإحكام الرقابة على 
الشركات االستثمارية ومبا يتماشى مع معايير 
الرقابـــة املعمول بها فـــي دول مجلس التعاون 

اخلليجى. واوضحت ان التعديالت هي:
  أوال: التسويات اخلاصة ببند حقوق املساهمني 

ببيانات الوضع املالي لشركات االستثمار.
  ثانيا: بيانات االلتزامات االئتمانية غير القابلة 
لاللغاء ملنح االئتمان وحجم االموال املدارة لدى 

الشركة.
  ثالثا: املوافاة بنموذج تفاصيل التســـهيالت 
االئتمانية املستثناة من احلدود القصوى للتركز 

االئتماني.
  رابعا: عمل منوذج يوضح فيه مدى االلتزام 
باحلد االقصـــى الجمالي التركـــزات االئتمانية 

الكبيرة.
  خامسا: وضع ضوابط جديدة خاصة مبعاجلة 

بعض املمارسات املتعلقة بالقروض املقسطة.

  سادسا: تعديالت على جداول بيانات القروض 
القروض املقســـطة  االســـتهالكية وغيرها من 

واإلسكانية.
  سابعا: مطالبة خاصة مبعاجلة الفائض في 
املخصصات العامة، الناجت عن تخفيض نسب هذه 
التسهيالت  ادراج  املخصصات، والسيما كيفية 
غير املنتظمة للعمالء امللحقة بتعليمات قواعد 
وأســـس تصنيف التسهيالت االئتمانية املقدمة 
للعمالء، واحتساب مخصصاتها وكيفية معاجلة 

االيرادات الناجتة عنها.
  وأضافـــت املصـــادر أن هنـــاك مجموعة من 
التعديالت متعلقة بقيام شـــركات االســـتثمار 
التقليدية واالسالمية باحلصول على موارد مالية، 
وفقا لصيـــغ اإلقراض التمويل املتعارف عليها، 
وذلك من املؤسسات العامة واجلهات احلكومية. 
وجـــاءت هذه التعديالت فـــي الوقت الذي جتد 
فيه الشـــركات االستثمارية صعوبة في تطبيق 
القـــرارات األخيرة املتعلقـــة باملعايير الرقابية 
الثالثة املتمثلة في الرفع املالي ونسبة السيولة 
واالقتراض اخلارجي والتي تنتهي مهلة تطبيقها 
فـــي يونيو ٢٠١٢ حيث ســـيتخذ البنك املركزي 
إجراءات صارمة ضد الشركات االستثمارية مع 

نهاية هذه الفترة. 
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