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الغامن: عشوائية 
القرار االستثماري 

أضرت بالسوق 
العقاري وأربكت 

حركة التمويل

العاصمة تستحوذ 
على 83.3% من 

املساحات اإلدارية 
ونسبة اإلشغال 

51.3% وإيجار املتر 
7.6 دنانير

أشار إلى أن عدد العقارات االستثمارية يبلغ 11.426 عقاراً منتشراً عبر 19 منطقة

اجلراح: »املرشد العقاري« خطوة ملواجهة النقص
 في املعلومات لدى املستثمرين وإضفاء الشفافية على أدائه

توأمة تدريبية بني »وربة للتأمني« و»التأمينات االجتماعية«

C فبلغت نسبتها 32.3% ومع 
ذلك فإن أغل���ب العقارات من 
الدرجات املنخفض���ة وتبلغ 

نسبتها %46.8.
وعلى صعيد قطاع املكاتب 
اإلدارية مت رصد 101 عقار إداري 
و8 عقارات حتت اإلنشاء وذلك 
ف���ي ع���دة مواق���ع بالكويت، 
وتترك���ز تلك العق���ارات في 
املنطق���ة املركزية لألعمال في 
العاصمة، خاصة في شوارع 
أحمد اجلابر والش���هداء وفهد 
السالم وجابر املبارك، حيث بلغ 
إجمالي املعروض في مختلف 
مناطق البالد 811 ألف متر مربع 
من بينها 558 ألف متر عقارات 
قائمة، و253 ألفا حتت اإلنشاء، 
حيث بلغت نس���بة اإلشغال 
احلالية 72% ومن املتوقع أن 
تتراجع إلى 52% عقب دخول 
املساحات قيد اإلنشاء ضمن 
املساحات املعروضة للتأجير، 
فيما بلغ متوسط نسبة اإليجار 

لكل متر مربع 6.8 دنانير.
وأظهرت الدراسة أن محافظة 
العاصمة تستحوذ على %83.3 
من املساحات اإلدارية، وتبلغ 
نسب اإلشغال بها 51.3% فيما 
يبلغ متوس���ط اإليجار للمتر 

7.6 دنانير.
وعن قطاع التجزئة أظهرت 
11 مجمعا  الدراس���ة ان هناك 
جتاري���ا حتت اإلنش���اء، في 
حني أن إجمالي املعروض من 
مساحات يصل إلى 730.8 ألف 
متر مربع منها 425 ألف عقارات 
قائمة، و305.5 آالف متر عقارات 
قيد اإلنشاء، فيما تبلغ نسب 
اإلشغال احلالية 98.1%.ولفتت 
الدراسة الى أنه خالل سنوات 
النمو كانت كل املجمعات في 
مجل���س التع���اون اخلليجي 
حتصل على 100% لكل وحدة 
مؤجرة، إال أن ذلك تغير اآلن 
التجارية  وأصبحت األنشطة 

تتطور بخطى محددة.
وق����د أعد احت����اد العقاريني 
صفحة على االنترنت بعنوان: 
 www.realestateunion.org.kw

realestateunionn@yahoo.com
عمر راشد  ٭

تلقي املعارف املطلوبة واكتساب 
العملية واخلبرات  امله����ارات 
متمنني لهم كل التوفيق والسداد 
والنجاح في حياتهم االجتماعية 
والعملي����ة«. م����ن جانبه قال 
الفضلي كلمة  حمود يوسف 
اخلريج����ني، حي����ث عبر من 
خاللها عن سعادته واخلريجني 
باجتيازهم هذه الدورة بنجاح 
العامة  مثمنني دور املؤسسة 
للتأمينات االجتماعية وكذلك 
شركة وربة للتأمني ملا قاموا 
به من العمل الدؤوب بارتقاء 

مبستوياتهم.
وف����ي نهاي����ة احلف����ل مت 
تكرمي وتوزيع الشهادات على 
اخلريجني والتق����اط الصور 

التذكارية.

رؤية واضحة ومدروس����ة عن 
الس����وق وأال  الطلب في  حجم 
تكون عملية البناء عش����وائية، 
مؤكدا أن هذا املرشد يعد خطوة 
أولى نحو إمداد السوق باملعلومة 

الصحيحة.
من جانبه قال مدير ش����ركة 
االستش����ارات العقارية »ليزيز 
فورس مديل إس����ت« س����اجني 
جويال انه مت عمل بحث ميداني 
موسع من خالل فريق عمل ضم 
40 موظفا لزيارة السوق وعمل 
دراسة مفصلة عن مختلف املناطق 
بالكويت، حيث أظهرت الدراسة 
أن قطاع العقارات االستثمارية 
يضم 11.426 عقارا منتشرا عبر 19 
منطقة، حيث مت أخذ عينة من هذا 
القطاع ضمت 2534 عقارا شملت 
60 ألف شقة مبا ميثل 20% من 
العقارات االستثمارية،  إجمالي 
النتائج أن هناك  حيث أظهرت 
3 آالف ش����قة ش����اغرة في هذه 
العين����ة، حي����ث بلغت نس����ب 
اإلشغال 94%، كما بلغ متوسط 
اإليجار الشهري 235 دينارا، فيما 
بلغ عدد العقارات االستثمارية 
قيد اإلنشاء 182 عقارا بعدد 5.5 

آالف شقة.
وق����ال ان 59% من الش����قق 
مكونة من غرفتي نوم و%26.3 
من الش����قق بغرفة نوم واحدة 
وهو يوضح أن مالكي العقارات 
إلى تطوير مس����توى  مييلون 

املنتجات املقدمة لهم.
 كما أوضح أن املسح امليداني 
الذي قامت به الشركة أوضحت 
أن 81.6% من الشقق التي شملها 
املسح غير مفروشة ونحو %5.1 
من الشقق تقدم مفروشة ونحو 
13.3% تقدم شبه مفروشة حيث 
س���تكون م���زودة بتجهيزات 
املطبخ واألجهزة املنزلية ولكن 

من دون أثاث خشبي.
 وق���د مت إع���داد مصفوفة 
حس���ابية لتحدي���د درجات 
العقارات حيث شكلت العقارات 
م���ن الدرجة A+ نس���بة %2 
والعقارات من الدرجة A شكلت 
نس���بة 3.9% بينما العقارات 
من الدرجة B بلغت نس���بتها 
16.7%، أما العقارات من الدرجة 

م����ن ناحيته، ق����ال نائب 
العلبان:  العام محم����د  املدير 
»مما ال ش����ك في����ه ان توجه 
املؤسسة ومبادرتها نحو اعداد 
الكوادر املستقبلية من خالل 
تدريبه����م وتأهيلهم في بيئة 
املناس����بة واالستفادة  العمل 
املتراكمة لدى  من اخلب����رات 
املؤسس����ات العريق����ة مث����ل 
ش����ركة وربة للتأمني لتوجه 
جيد يعكس حرص املؤسسة 
العامة للتأمينات االجتماعية 
على اسهامها في نهضة ورفعة 
الوطن، وإذ تثمن شركة وربة 
للتأمني الدور الذي اتيح لها في 
تدريب هذه الكوكبة من شباب 
وشابات اخلريجني املميزين 
فإنه����ا تثني على جديتهم في 

أعلن رئيس احتاد العقاريني 
توفيق اجلراح عن طرح االحتاد 
لدراسة ميدانية واقعية للقطاع 
العقاري بالكويت حتت مسمى 
العقاري« وهو تقرير  »املرشد 
من 100 صفحة، مؤكدا انه يعتبر 
خطوة نحو إضفاء الش����فافية 
الكويتي  العقاري  على السوق 
الذي يعاني من نقص شديد في 
املعلومة، حيث سيتم إعداد هذا 
املرشد بصفة نصف سنوية إلمداد 
الس����وق باملعلومة الصحيحة، 
مشيرا إلى انها تعتبر املرة األولى 
التي تقوم فيها مؤسسة مستقلة 
متخصصة بجمع ونشر بيانات 
واقعي����ة عن الس����وق العقاري 
احمللي. بدعم من مؤسسة الكويت 

للتقدم العلمي.
وأش����ار اجلراح في مؤمتر 
صحافي عقده مبناسبة هذا الطرح 
إلى أن املرش����د سيقوم بتزويد 
العقاري  املتعاملني في السوق 
بأدوات حقيقية لدراسة ظروف 
الس����وق على مس����توى جزئي 
دقيق. وهو األمر الذي سيحول 
االستثمار إلى القطاعات اجلاذبة 
ويبعده عن القطاعات التي ترتفع 

فيها نسب املعروض.
وأضاف ان معظم املشروعات 
العقارية تنفذ مبعدل مابني من 
2 إلى 3 سنوات وفي هذه الفترة 
ميكن أن يتغير السوق بصورة 
كبيرة، وله����ذا فمن الضروري 
أن يبدأ املستثمرون مشروعهم 
بعد فحص أحوال السوق جيدا، 
وهذا الفحص ال يتحقق إال من 
خالل دراسة للبيانات الواقعية، 
مؤكدا أن هذا املرشد إمنا سيساعد 
اجلهاز املصرف����ي املمول على 
دراسة ظروف السوق قبل البدء 

في التمويل.
وأوضح أن املرشد ركز على 
نسب اإلشغال في مختلف املناطق، 
وأس����عار التأجير مع تصنيف 
كامل للعق����ارات، باإلضافة إلى 
مناطق الطلب، كما يقدم املرشد 
منظورا عاما لتقييم العقارات، 
مشيرا إلى أن هذا املرشد موجه 
إلى األفراد والش����ركات وجميع 

العاملني بالسوق العقاري.
من ناحيته، قال أمني س����ر 
الغامن  العقاري����ني قيس  احتاد 
ان عشوائية القرار االستثماري 
أضرت بالسوق العقاري وأربكت 
حركة التمويل، مش����يرا إلى أن 
االحتاد خالل السنوات األخيرة 
أصبح يحاكي التطورات احمليطة 
العقاري، وانه تلمس  بالسوق 
ان قرار االستثمار العقاري في 
السوق احمللي ال يبنى على أسس 
علمية سليمة، وإمنا يعتمد على 
خبرة املالك ونظرتهم للسوق، 
وه����و األم����ر الذي ي����ؤدي إلى 
الشاغر في بعض  زيادة نسب 
القطاعات، ويزيد العرض على 
الطلب، مما يربك الس����وق ككل 
ويؤثر عل����ى عمليات التمويل، 
نظرا لعدم وج����ود رؤية لدى 
املس����تثمر ونقص املعلومة في 
الس����وق، لذل����ك مت إع����داد هذا 
املرشد العقاري حتى يستطيع 
املستثمر اتخاذ قرار البناء بعد 

أقامت شركة وربة للتأمني 
بالتعاون مع املؤسسة العامة 
للتأمينات االجتماعية دورة 
تدريبية لتأهيل وتدريب صفوة 
من خريجي كلية احلقوق لعام 
2010، وذلك الستكمال البنيان 
الفكري والعمل����ي والتمكني 
المت����الك االدوات وامله����ارات 
العملية لسوق العمل أيا كان 
التخصص الذي سيلتحق به 
ليقدم لبلده اس����هاما قانونيا 
في مختلف قطاعات س����وق 

العمل.
ال����دورة  تنظي����م  ومت 
املتخصصة باألعمال القانونية 
بشركات التأمني والتي عقدت 
بش����ركة وربة للتأمني خالل 
الفت����رة من 30 م����ارس 2011 
حتى 12 مايو 2011 وبحضور 
نواب املدير العام محمد راشد 
العلبان، وحس����ني الشمري، 
البشرية  املوارد  إدارة  ومدير 
سعيد كرم دشتي، واملستشار 
القانوني أحمد محمد عبده مدير 
اإلدارة القانونية واملشرف على 
الدورة املنظمة، وكذلك املشرفة 
على الدورة من قبل املؤسسة 
العامة للتأمينات االجتماعية 
عبير ناصر الدغيشم، وقد مت 
تكرمي كوكبة من اخلريجني، 
واستهل مدير اإلدارة القانونية 
احمد عب����ده بكلمة ترحيبية 
باجلميع مثمنا دور املؤسسة 
العامة للتأمينات االجتماعية 
بتأهيل وتدريب اخلريجني مبا 
يتناسب مع مؤهالتهم، وأشاد 
كذلك بالتعاون املثمر بني شركة 
وربة للتأمني واملؤسسة العامة 

للتأمينات االجتماعية.

توفيق اجلراح وقيس الغامن خالل املؤمتر الصحافي

أحمد عبده يتوسط اخلريجيني من الدورة

تهدف من خاللهما إلى االرتقاء بجودة وكفاءة الشبكة

ألفضل أداء لصناديق األسهم احمللية خالل خمس سنوات

»زين« تنجح في إطالق منصتني جديدتني 
من مجموعة حلول »نوكيا سيمنز« البرمجية

»املركز« يحصد جائزتني من »ليبر« 
عن صندوقي »املمتاز« و»املركز اإلسالمي«

أعلنت شركة زين أنها جنحت 
في إط����الق منصتني جديدتني من 
مجموعة حلول »نوكيا س����يمنز 
البرمجية، وذلك في  نتووركس« 
التزامها بتوفير  خطوة تعك����س 
جتربة ثرية وشاملة للعمالء من 
خالل استخدام نظم مباشرة ملراقبة 
األداء الشبكي وبرمجيات اإلبالغ 
الش����ركة في  والتحليل. وذكرت 
بيان صحافي أنها تهدف من خالل 
إطالق املنصتني اجلديدتني »سيرف 
آت ونس ترافيكا« و»س����يرف آت 
ونس إنتليجن����س« إلى االرتقاء 
بجودة وكفاءة الش����بكة، وهو ما 
سيساهم في رفع مستوى جودة 

خدمة العمالء.
وأوضحت أنه����ا بهذا اإلطالق 
إقليمية  الناجح باتت أول شركة 
تطل����ق ه����ذا النوع م����ن احللول 
الشاملة إلدارة جتربة املستخدم 
في املنطق����ة، مبين����ة أن منصة 
»س����يرف آت ونس ترافيكا« من 
»نوكيا سيمنز نتووركس« سيسهل 
كثيرا من مراقبة أداء الشبكات في 

جميع اخلدمات بش����كل متواصل 
ومباش����ر، مما يسهم في حتسني 
جودة جمي����ع املكاملات الصوتية 

والرسائل القصيرة.
وأكدت »زين« أنه بفضل االنتقال 
من نظام اإلش����عارات الش����بكية 
إلى نظام إش����عارات  التقلي����دي 
املس����تخدمني، سيتيح لها ترتيب 
التي من احملتمل  مشاكل اجلودة 
أن تواجه العمالء وفقا ألولويتها، 
ومعاجلتها مع القسم املسؤول عن 
تشغيلها لكي يتم حلها حتى قبل 
إدراك العميل حلدوثها، األمر الذي 
سيسهم في نهاية املطاف في تسريع 
وتيرة حل شكاوى املشتركني والرد 
على طلباته����م، فضال عن تعزيز 

الكفاءة التشغيلية.
وأفادت أن املنصتني اجلديتني 
ستتيحان إمكانية احلصول على 
البيان����ات من مص����ادر متنوعة، 
وإظهار مناذج املستخدمني مباشرة 
وبسالس����ة ومرونة فائقة، وذلك 
بفضل تكام����ل املنصة مع منصة 
حالي����ة أخ����رى إلدارة األجه����زة 

وبيانات املش����تركني من »نوكيا 
سيمنز نتووركس«. اجلدير بالذكر 
أن املنصتني ستس����تعرضان أداء 
محطات اجلوال في االتصاالت ضمن 
الشبكة، وعند التجوال خارج البالد، 
وعند إجراء املكاملات الدولية، وكذلك 
توفران تقارير »اتفاقية مستوى 
اخلدمة« للعمالء من الشركات، ومن 
املتوقع أن يسمح ذلك ل� »زين« بأن 
تقوم بتصنيف العمالء بناء على 
محطاته����م، وخدماتهم، والقيمة، 
واس����تخدام املنصات، باإلضافة 
إلى جتربتهم كمستخدمني، وهو 
ما سيتيح للشركة رفع مستوى 
تركيزها على خدماتها في حمالتها 

التسويقية.
وقال مدير إدارة نظم املعلومات 
في »زين � الكويت« أس����امة أبو 
سيدو نحرص دوما في زين على 
تلبية متطلبات عمالئنا املختلفة 
من حيث اجلودة واخلدمات، لذلك 
حرصنا عل����ى حتديدها من دون 
تردد ونوظ����ف معرفتنا هذه في 
حتسني شبكتنا بأقصى سرعة أو 

تقدمي عروض مصممة خصيصا 
الحتياجاتهم.

وأضاف بقول����ه »نحن نطمح 
إلى أن نكون السباقني لنيل رضا 
عمالئنا في املنطقة، وال شك أننا 
سنس����تفيد من محفظ����ة »نوكيا 
سيمنز نتووركس« اخلاصة بإدارة 
جتارب العمالء من أجل حتقيق هذا 
الهدف، إذ لطاملا كان حتالفنا مع 
»نوكيا سيمنز نتووركس« إيجابيا 
للغاية نظرا اللتزامها بتنفيذ جميع 

وعودها«.
ومن ناحيته قال رئيس فريق 
خدمة »زين � الكويت« في »نوكيا 
سيمنز نتووركس« منذر األشمر 
لطاملا كان إثراء جتربة املستخدم 
النهائي أفضل وس����يلة من أجل 
حتقي����ق التمي����ز، ولذلك أظهرت 
»زين« حرصها على تبني منهجية 
رش����يدة ال تكتفي بالتركيز على 
حل املشاكل فحس����ب، بل وتركز 
أيضا على توفير جتربة محسنة 
للعميل في كل مرحلة من مراحل 

تعامله معها.

أعل����ن املركز املال����ي الكويتي 
»املركز« عن حصوله على جائزتني 
من »ليبر« لعام 2011 عن صندوقي 
»املمتاز« و»املركز اإلسالمي« كأفضل 
صناديق لألسهم في الكويت للخمس 
سنوات املاضية، وبهذا يصل مجموع 
جوائز »ليبر« التي حصلت عليها 
صناديق املركز لالستثمارات في 
أس����هم منطقة الش����رق األوسط 
وش����مال افريقيا الى عشر جوائز 
خالل اخلمس س����نوات املاضية، 
حيث تقوم تومسون رويترز مبنح 
اجلوائز ألفضل الشركات في إدارة 
األصول وإصدار السندات وفي إدارة 
الصناديق العقارية واألس����هم في 
العالم.وتعقيبا على اجلوائز التي 

منحت لصناديق املركز صرحت نائب 
الرئيس التنفيذي لألسهم في منطقة 
الشرق األوسط وشمال إفريقيا أماني 
العماني قائلة »تعكس هذه اجلوائز 
تطبيق املركز لسياسة التحفظ في 
إدارة املخاطر مع حتقيق أعلى دخل 
ممكن من خ����الل توزيع األصول 
باالس����تناد على أسس وسياسات 
مدروسة«. وأضافت العماني قائلة 
»إن هذه اجلوائز جاءت لتؤكد أن 
املركز هو احد الشركات القيادية في 
مجال إدارة األصول على مستوى 
املنطقة، وذلك نتاج السياس����ات 
املتحفظة التي انتهجتها الشركة 
في ظل الظروف الصعبة التي مرت 
بها األسواق العاملية واحمللية في 

الفترة السابقة«. وفي اخلتام قالت 
العماني »يعكس هذا النجاح اجلهد 
املبذول من قبل املركز في املضي قدما 
لتعزيز السجل احلافل باالجنازات 
وتق����دمي اخلدمات االس����تثمارية 
املدروسة التي من شأنها احلفاظ 
على اس����تثمارات العمالء في ظل 

ظروف السوق املتقلبة«.
 هذا وقد حقق صندوق املمتاز، 
الذي مت تأسيس����ه ف����ي عام 1999 
ويتداول باألسهم احمللية، أداء بلغ 
22.8% لعام 2010 مقابل مؤشر ال� 
)KIC( لسوق الكويت لألوراق املالية 

الذي حقق %17.4.
 »A« وقد حصل على تصنيف
من ستاندرد اند بورز، وحصد ست 

جوائز »ليب����ر« إلدارة الصناديق 
ألعوام 2011 و2010 و2008 و2007. 
ويبلغ سعر وحدة الصندوق 4.468 
املدارة  دينار، وإجمال����ي أصوله 
71.865 مليون دين����ار وذلك كما 
في 30 ابريل 2011.بينما بلغ أداء 
صندوق املركز اإلس����المي، الذي 
تأس����س عام 2003 وهو صندوق 
مطابق للشريعة اإلسالمية ويتداول 
بالسوق احمللي، 8.6% لعام 2010.
وق����د حاز الصن����دوق على ثالث 
جوائ����ز من »ليب����ر« ألعوام 2011 
و2010 و2008 ويبلغ سعر الوحدة 
1.611 دينار، وإجمالي أصوله املدارة 
21.901 مليون دينار وذلك كما في 

30 ابريل 2011.


