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 مدريد ـ كونا: تنظم اسبانيا منتصف الشهر 
اجلاري في مدينة برشلونة الشمالية الشرقية 
املؤمتر العاملي للهواتف النقالة ٢٠١١ الذي يعد 
أهم املؤمترات العاملية في هذا املجال ويشهد كل 

عام مشاركة عدد من الشركات الكويتية.
  ويشـــارك في املؤمتر الـــذي ينطلق في ١٤ 
اجلاري ويستمر أربعة أيام أكثر من ١٣٠٠ شركة 

ومؤسسة من شتى أنحاء العالم لعرض أحدث 
املنتجات والتقنيات والتطبيقات ولتبادل اخلبرات 
وتقاسم الرؤى املستقبلية وعقد الصفقات في 
مجال االتصاالت املتنقلة بحضور نحو ١٠ آالف 
مصمم ومطور برامج وتطبيقات خاصة بالهواتف 
النقالة. وسيتناول املؤمتر كل اجلوانب املتعلقة 
باستخدمات الهواتف النقالة وتطبيقاتها وتأثيرها 

على حياة األفراد واملجتمعات فيما ســـيتمكن 
احلضور الذي من املتوقع أن يزيد عددهم على 
٥٠ ألف شـــخص من اختبار احدث التطورات 
التكنولوجيـــة والتعرف إلى احدث التطبيقات 
فضال عـــن التعرف إلـــى دور الهواتف النقالة 
في عدد من القطاعـــات املهمة كقطاع االقتصاد 

والصحة واإلعالم. 

 الكويت تشارك في مؤتمر عالمي للهواتف النقالة في إسبانيا

 الصالح: «التجارة» منحت «بيتك»
  شهادة تقييم عقاري األسبوع الماضي

 ..وتمنح «إعمار األهلية»
  شهادة مقيم عقاري معتمد

 ٦٠ مليون فرصة عمل
  تحتاجها السوق العربية في ١٠ سنوات

 الوضح الحالي يسمح بتوفير ٢٠ مليون فرصة في ٢٠ عاماً 

 الوزارة تدرس منح ٥ شركات شهادات تقييم شريطة استيفائها الشروط

 العنزي: الوسائل العلمية المتبعة دوليًا 
في التقييم تعطي العقار قيمته الحقيقية

 بعض الجهات الحكومية واألفراد ال يطالبون بتطبيقها

 شاكر الصالح 

وعملي ومرن فضال عن تكريس 
مبادئ موضوعية وإرساء قواعد 
مهنيـــة تســـاهم فـــي االرتقاء 

بالنشاط العقاري بالكويت. 
إلـــى ان    ولفـــت الصالـــح 
«التجارة» على أمت االستعداد الن 
تستقبل الشركات واملؤسسات 
التي كانت تزاول مهنة التقييم 
العقاري او التقديرات العقارية 
وذلك بعد استيفاء بعض االوراق 
او الشروط الالزمة لذلك، مشيرا 
إلى ان تنظيم مهنة مقيمي العقار 
مبنزلة جزء من منظومة متكاملة 
تهدف الى تنظيم سوق العقار 
احمللـــي والقضـــاء على بعض 
املشكالت التي يعاني منها هذا 

القطاع الكبير.
  وعن الشروط التي وضعتها 
الوزارة ملمارســـة هـــذه املهنة 
أفـــاد الصالح بـــأن «التجارة» 
وضعت شروطا عدة ملن يتقدم 
ملمارســـة هذه املهنة جاءت في 
القرار الـــوزاري الذي يتضمن 

١٥ مادة. 

على شهادات تقييم عقاري جاء 
تطبيقا للقرار الوزاري رقم ٤١٧ 
لسنة ٢٠١٠ الذي سمح للشركات 
واملؤسسات ذات الشخصيات 
االعتبارية، والتي كان من ضمن 
أغراضهـــا التقديرات العقارية، 
مبزاولة مهنة التقييم العقاري 
بشكل رسمي وضمن إطار منظم 
وذلـــك بهدف تطوير الســـوق 
العقاري وتنظيمه بشكل علمي 

 عاطف رمضان 
  كشف الوكيل املساعد لشؤون 
السجل والعالمات التجارية في 
وزارة التجارة والصناعة شاكر 
الصالح عن أن الوزارة منحت بيت 
التمويل الكويتي شهادة تقييم 
عقاري خالل األسبوع املاضي. 
وأضاف الصالـــح في تصريح

لـ «األنباء» أن «التجارة» تدرس 
حاليا منح ٥ شركات ومؤسسات 
كبرى عقارية شهادات لتقييم 
العقار بعد استيفاء هذه الشركات 
الوزارة  التي حددتها  للشروط 

بهذا الشأن .
إلى أن منح    وأشار الصالح 
الشركات لهذه الشهادات أمر القى 
ارتياح عـــدد كبير من املهتمني 
بالقطاع العقاري في الكويت ملا 
له من انعكاسات إيجابية على 
النشاط العقاري وتنظيم السوق 
بشكل أفضل من السابق خاصة 
أن السوق كان يعاني من الدخالء 

على املهنة.
  وبني أن حصول هذه الشركات 

 تداول ١٠٠ عقار خاص بقيمة ٣٢٫٠٤٥ مليون دينار
  و٥٤ عقارًا استثماريًا بـ ١١٫٦٩٥ مليونًا

 عاطف رمضان 
  تشـــير إحصـــاءات إدارتي 
التســـجيل العقاري والتوثيق 
في وزارة العدل خالل الفترة من
١٧ إلى ٢٠ ينايـــر املاضي إلى 
حتسن ملحوظ في قيمة وعدد 
املتداولـــة مقارنة  العقـــارات 
بالفترة من٩ إلى ١٣ يناير املاضي 
حيث اظهـــرت االحصاءات ان 
عدد العقارات املتداولة للعقود 
بالنســـبة للعقار اخلاص بلغ 
١٠٠ عقار مببلغ قدره ٣٢٫٠٤٥ 
مليون دينار، في حني بلغ عدد 
العقارات االستثمارية ٥٤ عقارا 
بقيمة ١١٫٦٩٥ مليون دينار، فيما 
لم يشـــهد العقار التجاري او 
او املخازن  الشريط الساحلي 
او الصناعـــي اي حترك خالل 

هذه الفترة. 

  تداول العقود

  وجـــاء في اإلحصـــاءات أن 
العقارية خالل  العقود  إجمالي 
الفتـــرة مـــن ١٧ إلـــى ٢٠ يناير 
املاضي بلـــغ ١٥٤ عقارا مقارنة 
باالســـبوع الســـابق حيث كان 

اجمالي العقـــارات املتداولة ١١٨ 
عقارا وذلك بارتفاع مؤشر تداول 
العقود بواقـــع ٣٦ عقارا، فيما 
انخفضت حركـــة تداول العقار 
اخلاص للفترة نفسها بواقع ٦ 
عقارات مقارنة باالسبوع السابق. 
وجاء في احصاءات وزارة العدل 
ان مؤشر تداول العقود بالنسبة 
للعقار االستثماري ارتفع بواقع 
٤٢ عقارا، علما أن مؤشر تداول 
العقود بالنسبة للعقار «التجاري» 
و«الصناعـــي»  و«املخـــازن» 
الســـاحلي» استقر  و«الشريط 

بواقع «صفر» عقار. 

  الوكاالت العقارية

  اما عن العقارات املتداولة 
للوكاالت بإدارتي التسجيل 
العقاري والتوثيق في وزارة 
العدل خالل الفترة من ١٧ إلى 
٢٠ يناير املاضي فقد بلغ عدد 
العقارات اخلاصة عقارا واحدا 
الف دينار،  مببلغ قدره ٤٠٠ 
فيما لم يشهد العقار التجاري 
املـخازن  او  أو االستثــماري 
او الصناعي اي تـحرك خالل 

هذه الفترة.
  اما عن مؤشر تداول الوكاالت 
العقارية، فإن اجمالي العقارات 
املتداولة خالل الفترة نفسها بلغ 
عقارا واحدا مقارنة باالسبوع 
الســـابق، حيث بلـــغ اجمالي 
العقارات املتداولة «عقارين»، 
وذلك بانخفاض مؤشر تداول 
الوكاالت العقارية بواقع عقار 
واحد. ومن املالحظ بالنسبة 
للعقار اخلاص ان مؤشره استقر 
بواقع عقار واحد فيما انخفض 
العقار االستثماري بواقع عقار 
واحد، علما بأن مؤشر تداول 
الوكاالت العقارية استقر بواقع 
صفر عقار بالنسبة للعقارين 

«التجاري» و«املخازن». 

  األحمدي في الصدارة

  ووفقا الحصائية «العدل» 
فإن محافظة االحمدي استحوذت 
على النصيـــب االكبر من بني 
احملافظات من حيث التداوالت 
العقارية خـــالل الفترة من ١٧ 
إلـــى ٢٠ ينايـــر املاضي حيث 
املتداولة العقـــارات  بلغ عدد 

٤٨ عقارا توزعت مناصفة ما بني 
السكن اخلاص بواقع ٢٤ عقارا 
واالستثماري بواقع ٢٤ عقارا أما 
على مستوى الوكاالت العقارية 
فلم حتظ احملافظة بأي تداوالت 

خالل هذه الفترة .
  وجـــاءت محافظـــة مبارك 
الثانية من  املرتبة  الكبير في 
العقارية من  التداوالت  حيث 
خالل تداول ٣٨ عقارا توزعت 
على السكن اخلاص بواقع ٢٢ 
عقارا وتـــداول ١٦ عقارا على 
مســـتوى االســـتثماري، ولم 
تشهد احملافظة أي تداوالت على 

مستوى الوكاالت العقارية.
  واحتلـــت محافظة حولي 
املرتبـــة الثالثة في التداوالت 
العقارية بواقع تداول ٣٧ عقارا 
كلهـــا على مســـتوى العقود 
املســـجلة بواقع ٣٠ عقارا في 
الســـكن اخلاص بينما شـــهد 
تداول ٧ عقارات على مستوى 
االستثماري وحظيت احملافظة 
بتداول عقار واحد بالنســـبة 
للوكاالت العقارية مت في العقار 

اخلاص.

  وجاءت محافظة الفروانية 
في املرتبـــة الرابعة وذلك من 
خالل تداول ١٢ عقارا توزعت 
على الســـكن اخلاص بواقع ٧ 
عقارات وعلى االســـتثماري 
بواقع ٥ عقارات أما على مستوى 
العقارية فلم تشهد  الوكاالت 

احملافظة أي تداوالت.
  واحتلت محافظة العاصمة 
املرتبة اخلامسة من حيث عدد 
العقـــارات املتداولة وذلك من 
خالل تـــداول ١١ عقارا، تداول 
منها ٩ عقارات على مســـتوى 
السكن اخلاص وعقاران على 
مستوى االستثماري في حني 
لم تشهد تداوالت على مستوى 

الوكاالت العقارية.
  اما محافظـــة اجلهراء فقد 
جاءت في املركز االخير من حيث 
ترتيب التداول بني احملافظات 
حيث مت تداول ٨ عقارات تركزت 
جميعها على مستوى العقود 
املســـجلة وحتديدا في العقار 
اخلاص ولم تشهد احملافظة أي 
تداوالت اخرى على مســـتوى 

الوكاالت العقارية. 

 استحواذ «األحمدي» على النصيب األكبر بعدد ٤٨ عقارًا

 ٩ صفقات بـ ١٧٫٧ مليون دينار خالل أسبوع
  

  عاطف رمضان
ــزت جميعها في العقود  ــات مليونية بقيمة ١٧٫٧٥٦ مليون دينار ترك   ٩ صفق
ــى ٢٠ يناير املاضي  ــالل الفترة من ١٧ إل ــات البيع التي متت خ ــجلة لصفق املس
ــاري والتوثيق في وزارة العدل. ومتثلت  ــجيل العق وفقا إلحصاءات إدارتي التس
ــتثمارية و٦ عقارات خاصة كائنة في  ــذه الصفقات املليونية في ٣ عقارات اس ه
محافظات «العاصمة وحولي والفروانية ومبارك الكبير»، حيث استحوذت حولي 
ــاملية  ــتثمارية كائنة في منطقة الس ــى ٤ صفقات مليونية متثلت في بناية اس عل
ــات عبارة عن أراض  ــرا بقيمة ١٫٣ مليون دينار كذلك ٣ صفق ــاحتها ٩٢٢ مت مس
خاصة كائنة في منطقة الصديق تتفاوت مساحاتها ما بني ٥٠٠ و١٥٠٠ متر للقطعة 
االرض الواحدة كما أن أسعارها تتفاوت بني ١٫٩ و٣٫٣ ماليني دينار لقطعة االرض 
الواحدة. وكان من نصيب محافظة العاصمة صفقتان عبارة عن بناية استثمارية 
ــة ١ مليون دينار وبيت خاص  ــاحتها ١٠٠٠ متر بقيم كائنة في منطقة الدعية مس

كائن في منطقة عبداهللا السالم مساحته ١٥٠٠ متر بقيمة ٢ مليون دينار.

 التقرير اإلحصائي لحركة تداول العقار خالل الفترة من ١٧حتى ٢٠١١/١/٢٠ 
 العقود المسجلة 

 الشريط  جتاري  استثماري  خاص  احملافظة 
 صناعي  مخازن الساحلي 

 ٠  ٠  ٠  ٠  ٢  ٩  العاصمة (١) 
 ٠  ٠  ٠  ٠  ٧  ٣٠  حولي (٢) 
 الفروانية 

 (٣) ٠  ٠  ٠  ٠  ٥  ٧ 

 مبارك الكبير 
 (٤) ٠  ٠  ٠  ٠  ١٦  ٢٢ 

 ٠  ٠  ٠  ٠  ٢٤  ٢٤  األحمدي (٥) 
 ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٨  اجلهراء (٦) 

 ٠  ٠  ٠  ٠  ٥٤  ١٠٠  املجموع 

 أعلنت شـــركة إعمار األهلية للخدمات العقارية 
عن منحها شهادة مقيم عقاري معتمد من قبل وزارة 
التجارة والصناعة وذلك بعد صدور القرار رقم ٤١٧ 
الصادر في ٢٠١٠ والذي يسمح للمؤسسات والشركات 
ذات الشخصيات االعتبارية مبزاولة مهنة التقييم 
العقاري بشـــكل منظم وعليه مت تقييدها في سجل 

مقيمي العقار التابع للوزارة.
  وقال نائب املدير العام في الشـــركة عبدالعزيز 
أيوب الشداد في تصريح صحافي ان القرار الصادر 
مـــن وزارة التجارة املنظم ملهنـــة التقييم العقاري 

سيعالج الكثير من الســـلبيات التي صاحبت هذه 
املهنة منذ زمن بعيد مما يســـاعد القطاع املصرفي 
االئتماني على اســـتقراء قيم عقارية اكثر شفافية 
وأقرب الى الواقع احلالي. وأضاف الشداد ان القرار 
الذي صدر من قبل وزارة التجارة بشأن تنظيم هذه 
املهنة سيساعد على تكريس مبادئ موضوعية وإرساء 
قواعد مهنية لدى الشركات واملؤسسات، ما يرفع من 
كفاءة وارتقاء مهنية هذه املهنة، وهذا بدوره يعزز 
ثقة املستثمرين من األفراد والشركات في هذا القطاع 

احليوي باإلضافة الى املستثمر األجنبي. 

 اشــــار مشــــاركون في أنشــــطة «منتدى االعالم 
االقتصادي ٢٠١١» الذي اختتم اعماله في دبي، امس 
االول، الى ان الدول العربية حتتاج الى ٦٠ مليون فرصة 
عمل خالل السنوات الـ ١٠ املقبلة، مشيرين الى ان هذا 
االمر غير قابل للتحقيق في ظل االوضاع احلالية التي 
ستسمح للدول العربية على اقصى تقدير بتوفير ٢٠ 
مليون فرصة عمل فقط خالل السنوات الـ ٢٠ املقبلة، 

داعني الى اتباع اساليب التفكير االبداعي إليجاد فرص 
عمل تستوعب هذه الطاقات الشبابية الهائلة. ولفتوا 
الى ضرورة حتديد املساهمات واملبادرات التي يجب 
على القطاع اخلاص القيام بها، ودوره في مواصلة 
النمو االقتصادي واالنخراط في مشروعات التنمية 
البشرية في الدولة، مؤكدين ان املسؤولية املجتمعية 

غائبة عن القطاع اخلاص. 

 عاطف رمضان
  أكد مدير إدارة العقار في شــــركة مجموعة األنظمة الهندسية علي 
العنزي ان التقييم العادل لســــعر العقار يتم من خالل االعتماد على 
عوامل اجلذب، مشــــيرا إلى أن الوسائل العلمية املتبعة دوليا تعطي 

العقار قيمته احلقيقية دون أن يبخس سعره أو يبالغ فيه.
  وأضاف العنزي في تصريح لـ «األنباء» أن هذه الوسائل العلمية 
املتبعة عامليا لها فوائد متعددة تتضح من خالل تقسيم التركات بني 
الورثة والتقييم بني املتخاصمني بشــــكل عادل، الفتا إلى أنه ســــتعم 
الفائدة على اجلميع دون اســــتثناء ســــواء كان الغرض من التقييم 

لصالح شركات أو مؤسسات حكومية أو أفراد.
  واستطرد العنزي قائال: بغض النظر عن اتباع أكثر من ٤ وسائل 
عاملية في التقييــــم متعارف عليها فإن املقيمني الذين يعملون بواقع 
خبرتهم اعتمدوا في تقييم العقار على املبيعات املتشــــابهة وســــعر 
التكلفة ورسملة املال ونسبة الدخل، مشيرا الى أن األساليب العلمية 
ال يطبقهــــا أصحاب اخلبرات في التقييم كما أن هناك جهات حكومية 
وأفرادا ال يطالبون بتطبيق مثل هذه الوســــائل العلمية املهمة وذلك 
لعدم معرفتهم بها وإدراكهم مدى جدواها التي من خاللها ســــيتحقق 
اإلنصاف للجميع ســــواء املشــــتري أو البائع أو اجلهة احلكومية أو 
اجلهة اخلاصة املنزوع لصاحلها العقار. ولفت العنزي إلى أن ارتياد 
جميع شرائح املجتمع وقطاعاته احلكومية واخلاصة لشركات التقييم 
واالعتماد على آرائهم لم يأت إال بعد شــــعورهم بأن املقيم ســــيمنح 
القيمة احلقيقية والعادلة للعقار وأنه ســــينصف جميع األطراف من 
خالل حتديد الســــعر الصحيح الذي يواكب السوق دون تضخيم أو 

إجحاف بحق طرف على اآلخر.


