
في البداية نتحدث عن جهود 
اإلدارة منذ بداية أزمة «كورونا» 
حتى اليــوم، وعدد املعامالت، 
وما مت إجنازه خالل تلك الفترة. 
منذ اليوم األول ألزمة كورونا 
وحتديدا منذ األسبوع االول من 
١٢ مارس كان لدينا من ٤٠٠ الى 
٤٥٠ معاملة تســجيل عقاري، 
ومت وقف العمل في هذا اليوم. 
وخالل فترة توقف العمل في 
الدولة قمنا  مختلــف وزارات 
بإجناز اغلب تلــك املعامالت، 
حيــث قمنــا بالتواصــل مــع 
اصحاب املعامالت، تواصلنا مع 
من يرغب في امتام معامالتهم 
وكان عددهــم ٤٠٠ صاحــب 
معاملــة تقريبــا ومت اجنازها 
خــالل الشــهر االول من بداية 
االزمة. وفي الشهر الثاني صدر 
قرار وزير العدل ووزير االوقاف 
والشؤون االسالمية املستشار 
د.فهد العفاســي بعودة العمل 
جزئيا في بعض قطاعات وزارة 
العدل ومنها ادارة التســجيل 
العقاري، فقمنا بتشغيل افرع 
اإلدارة فــي ٣ محافظات وهي: 
مجمع محاكــم الرقعي خلدمة 
مراجعــي محافظتــي اجلهراء 
والفروانيــة، ومجمــع محاكم 
االحمــدي إلجنــاز معامــالت 
مراجعــي األحمــدي ومبــارك 
الكبير، بينما مت اجناز معامالت 
مراجعي حولي والعاصمة في 
مقر االدارة الرئيسي في مجمع 

الوزارات.
املعامالت بـ«الواتساب»

وماذا عن الفترة التي تلت 
ذلك خاصة مع بداية شهر 

مايو حتى عودة العمل فعليا؟
فــي تلك الفتــرة وحتديدا 
منذ اول مايو حتى ٣٠ يونيو 
اي خالل شهرين فقط اجنزنا 
اكثر من ١٠٠٠ معاملة معظمها 
تســجيل عقاري، واغلبها في 
مدينة صباح األحمد البحرية، 

يعــرض األمر على «خبير 
الدراية» في اإلدارة لتحديد 
قيمة العقار ويكون الرأي 
النهائــي له حســب قانون 
التســجيل العقاري ومدى 
مطابقته مع ما تم ذكره في 
عملية البيع االبتدائي التي 
تمت خارج اإلدارة وبالنهاية 
يكون الرأي النهائي لـ«خبير 

مــا مت تداوله في بعض 
مواقع التواصل االجتماعي 
لم يبني حقيقة بيع أسعار 
العقارات احلقيقية، وهناك 
بعض احلاالت التي ال يعرفها 
هؤالء الذين يتحدثون عبر 
مواقع التواصل، حيث يتم 
في بعض األحيان بيع اكثر 
من عقــار لشــخص واحد 
ويتــم حتويلهــا جميعــا 
ملســاحة إجماليــة بوثيقة 
واحدة. ووزارة العدل لديها 
قدر كبير من الشفافية وال 
متنــع أي شــخص كان أو 
صاحب عالقــة مبوضوع 
يراجــع  بــأن  العقــارات 
اإلدارة ليطمئن على أسعار 
العقــارات وعمليات البيع 
والشــراء التي متت خالل 
الفترة املاضية في اي منطقة 

واإلحصائيات الالزمة.
سرعة اإلجناز

ننتقل الى التسهيالت التي 
تقدمها اإلدارة للمراجعني 
وسرعة إجناز املعامالت.

هناك العديد من اخلدمات 
التي نقدمها للمراجعني تسهيال 
لهم ولسرعة إجناز املعامالت، 
فلدينا نظام «املوظف الشامل» 
حيــث يتم اجناز املعاملة في 
اليوم نفسه في وقت ال يزيد 
على ساعة واحدة تقريبا. ومن 
أهم التسهيالت اجلديدة التي 
تقدمهــا اإلدارة هي «شــهادة 
البلديــة،  مــن  األوصــاف» 
فبــدال من أن يذهــب املراجع 
الى بلديــة الكويت إلحضار 
شــهادة األوصــاف ميكنــه 
الدخول الى موقع التسجيل 
العقــاري وتســجيل بيانات 
البيع والشراء وطلب شهادة 
أوصاف من البلدية، حيث يتم 
حتويلها مباشــرة الى بلدية 
الكويت دون مراجعة الشخص 
للبلديــة وهو ما يوفر اجلهد 

وارتفاعا غير مسبوق في 
اسعار العقارات بسبب تلك 
العمليات التي احيل بعضها 

للنيابة العامة وهي محل 
حتقيق حاليا، فما حقيقة 

ذلك؟
فــي حــال عــدم اقتناع 
موثق التســجيل العقاري 
المحــددة  العقــار  بقيمــة 

الدرايــة» حســب قانــون 
العقاري حيث  التســجيل 
يقوم بتحديد سعر العقار.

شائعات وسائل التواصل
وماذا عما أثارته بعض 

مواقع التواصل االجتماعي 
عن ارتفاع أسعار العقارات 

خاصة خالل الفترة املاضية؟

والوقت بشكل كبير.
منصة «متى»
وماذا عن اخلدمات 

االلكترونية اجلديدة ايضا 
للتسهيل على املراجعني 

وكذلك حتديد املواعيد  عبر 
منصة «متى» االلكترونية؟

بالفعــل لدينا حاليا نظام 
حجز املواعيد عبر منصة «متى» 
التي أطلقهــا اجلهاز املركزي 
لتكنولوجيا املعلومات، حيث 
يتــم حتديد مواعيد مســبقة 
للمراجعني، ويحضر املراجع 
إلى اقسام اإلدارة للحصول على 
شهادات عقارية او احلصول 
على بــدل فاقد او بــدل تالف 
او تعديل االسم بشكل ميسر. 
وتقدمي اخلدمــات ايضا فيما 
يخــص معامــالت االئتمــان 
العقاري مــع البنوك لتوثيق 

العقود.
فروع جديدة

وماذا عن فروع اإلدارة 
املنتشرة في مختلف مواقع 

الدولة، وهل هناك فروع 
جديدة سيتم افتتاحها قريبا؟

اإلدارة لـهـا افـرع عـديـدة 
منتشرة في مختلف جهات 
مكاتــب  ومنهــا  الدولــة، 
التسجيل العقاري مبجمعات 
احملاكــم املختلفــة. وكذلــك 
مكتــب التســجيل العقاري 
الرئيســي في بنك االئتمان 

وفي غرناطة والفروانية.
وسيتم خالل ايام افتـتاح 
مكتب جديد مبنطـقة الرقة، 
باالضافة الى مكـتب التسجيل 
العقاري بالـمؤسسة العامة 
للرعايــة الســكنية. ولدينا 
كذلك موظفون في كل مكاتب 
احلكومــة مــول ومكاتــب 
التسـجيل املنتشرة في جميع 
الـمحافظات إلصدار الشهادات 

العقارية.

اول يوليــو اســتقبلنا جميع 
املعامــالت، ولدينــا احصــاء 
شــهري بأكثر عمليات البيع 
سواء على مستوى احملافظة 

او نوع العقار.
غسيل األموال وارتفاع األسعار
أثير في اآلونة األخيرة ان 

هناك عمليات غسيل اموال 

حيث كنا نســتقبل معامالت 
اجلمهور إما باالتصال املباشر 
او االتصال عبر «الواتساب» 
حيــث يتــم ارســال املرفقات 
وإجنازهــا بعــد التأكــد مــن 
الوثائــق والبيانــات كلهــا، 
ثم نقوم بعد ذلــك باالتصال 
باملراجعني للحضور للتوقيع 
واستالم املعامالت، وكنا نرتب 
املواعيد بني كل شخص وآخر 
نصف ســاعة حتى ال يحدث 
تكــدس فــي مواقــع العمــل 

ولضمان سرعة اإلجناز.
وبعــد اول يوليــو بدأنــا 
 «on line» مرحلة اجناز العمل
واصبــح تقدمي املعامالت كله 
عبر بوابة العدل االلكترونية، 
وبعد الدخــول ومراجعة كل 
البيانات نقوم بإرسال رسالة 
الى صاحب املعاملة مبراجعة 
اإلدارة فــي املوعــد احملدد له 

بالتاريخ والساعة.

هل مت تقسيم إجنازات 
املعامالت خالل تلك الفترة 

للتسهيل على املراجعني؟
بالفعــل مت خــالل الفترة 
األولى من اول شهر مايو الى ٣٠ 
يونيو كانت مخصصة للهبة 
والبيع والشراء العادي، ومن 

الفودري عن غسيل األموال في العقارات لـ«األنباء»: لدى «العدل» 
الشفافية لطمأنة املراجعني على أسعار العقارات في أي منطقة

ً مدير إدارة التسجيل العقاري أكد أهمية تطبيق نظام «املوظف الشامل» وإجناز املعاملة خالل ساعة تقريبا

أكد مدير إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل جاسم الفودري، أن وزارة العدل لديها قدر كبير من الشفافية وال متنع أي شخص كان من أن يراجع اإلدارة ليطمئن بنفسه على أسعار العقارات في أي منطقة 
داخل الكويت. وكشف الفودري في لقاء اختص به «األنباء» حقيقة ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل االجتماعي عن عمليات غسيل اموال في مجال العقارات وارتفاع أسعار بعضها بشكل كبير، حيث اكد انه في حال 
عدم اقتناع موثق التسجيل العقاري بقيمة العقار احملددة يعرض األمر على «خبير الدراية» في اإلدارة لتحديد قيمة العقار ويكون الرأي النهائي له حسب قانون التسجيل العقاري ومدى مطابقته مع ما مت ذكره في 

عملية البيع االبتدائي التي متت خارج اإلدارة، وفي النهاية يكون الرأي النهائي لـ«خبير الدراية» حسب قانون التسجيل العقاري، حيث يقوم بتحديد سعر العقار. وشدد على أن ما مت تداوله في بعض مواقع التواصل 
االجتماعي «لم يبني حقيقة بيع أسعار العقارات احلقيقية، فهناك بعد احلاالت التي ال يعرفها هؤالء، حيث يتم في بعض األحيان بيع أكثر من عقار لشخص واحد ويتم حتويلها جميعا إلى مساحة إجمالية بوثيقة 
واحدة». وأعلن الفودري ان ادارة التسجيل العقاري تطبق حاليا نظام املوظف الشامل، حيث يتم اجناز املعاملة في اليوم نفسه وخالل ساعة واحدة تقريبا. ولفت الى ان االدارة اجنزت ما يقارب ٤٠٠ معاملة 
خالل فترة توقف العمل بوزارات الدولة و«خالل شهري ٥ و٦ فقط اجنزنا اكثر من ١٠٠٠ معاملة معظمها تسجيل عقاري، واغلبها في مدينة صباح األحمد البحرية». وفيما يخص اهم التسهيالت اجلديدة التي 

تقدمها االدارة، أكد الفودري هي احلصول على «شهادة األوصاف» من البلدية، فبدال من ان يذهب املراجع الى بلدية الكويت إلحضار شهادة األوصاف ميكن ان يقوم بالدخول الى موقع التسجيل العقاري وتسجيل 
بيانات البيع والشراء وطلب شهادة أوصاف من البلدية ويتم حتويلها مباشرة مما يوفر اجلهد والوقت بشكل كبير. وأوضح أن اإلدارة لها افرع عديدة في مختلف جهات الدولة ومنها مكاتب التسجيل العقاري 

مبجمعات احملاكم املختلفة، وكذلك مكتب التسجيل العقاري الرئيسي في بنك االئتمان وفي غرناطة والفروانية. وأعلن الفودري انه سيتم خالل ايام افتتاح مكتب جديد في منطقة الرقة، باإلضافة الى مكتب 
التسجيل العقاري باملؤسسة العامة للرعاية السكنية وهناك موظفون في كل مكاتب «احلكومة مول» ومكاتب التسجيل املنتشرة في جميع احملافظات إلصدار الشهادات العقارية. وفيما يلي تفاصيل اللقاء:

اختصاصات اإلدارة
- مراجعة ما يرد إليها من كتب بشأن 
حتديد العقارات التي تكون محال للتعامل، 
ومطابقة بياناتها من حيث أوصاف العقار 
وحدوده ومساحته والتأكد من صحتها.

- بحــث وقيد الطلبــات املقدمة من 
ذوي الشأن وحترير مشاريع العقود بعد 
مطابقتها باملستندات وتقدير الرسوم عليها 
واحلصول علــى توقيعاتهم والتصديق 

عليها.
- مراجعة مشاريع العقود ومطابقتها 
على املستندات املقدمة، والتحقق من صفات 
أصحاب الشأن، وبحث مستندات امللكية، 
وتقدير الرسوم املستحقة على التسجيل.
- احلصول علــى توقيعات أصحاب 

الشــأن على احملررات بعد التحقق من 
شــخصياتهم وصفاتهم طبقا للقانون، 
التصديقات ووضع  وحترير محاضــر 
األرقام النهائية للوثائق وتسليمها ألصحاب 

الشأن.
الالزمة لتحديد  الشــهادات  إعداد   -
العقارات، وإدخــال بيانات احلجز على 

العقار ورفعه.
- متابعة قرارات نزع امللكية للمنفعة 
العامــة والقطع التنظيمية وكل القرارات 
الصادرة من البلدية في هذا الشأن لدي 

اجلهات املختصة.
- التأشــير بأوامر احلجز التنفيذي 

على العقارات وبراءة الذمة.

- حفــظ الوثائق واحملررات العقارية 
باحلاسب اآللي وتفريغ بياناتها في سجالت 

وتسليم الشهادات.
- تسجيل األرقام النهائية للمحررات في 
السجالت املعدة لذلك بعد إفراغ محتوياتها 
في السجل وفقا للقواعد املقررة وإدخال 

بياناتها على احلاسب اآللي.
- إصدار الشهادات العقارية ألصحاب 
الشأن وذلك لتقدميها إلى اجلهات الرسمية 

وفقا الحتياجات كل جهة واعتمادها.
- توثيق عقود القروض وحترير قوائم 
الرهن واحلقوق العينية التي تترتب على 
العقارات وختم الوثائق مبا يفيد شطبها 

أو جتديدها.

في حال عدم اقتناع موّثق التسجيل العقاري بقيمة العقار احملددة يعرض األمر على «خبير الدراية» 
في اإلدارة لتحديد قيمة العقار ويكون الرأي النهائي له حسب قانون التسجيل العقاري

اإلدارة لها أفرع عديدة في مختلف جهات الدولة منها مكاتب التسجيل العقاري مبجمعات 
احملاكم املختلفة ومكتب التسجيل العقاري الرئيسي في بنك االئتمان وغرناطة والفروانية

من التسهيالت اجلديدة التي تقدمها اإلدارة احلصول على «شهادة األوصاف» من البلدية عبر الدخول إلى 
موقع التسجيل العقاري وتسجيل بيانات البيع والشراء وطلب الشهادة ليتم حتويلها مباشرة إلى البلدية

حجز املواعيد عبر منصة «متى» لتحديد مواعيد للمراجعني ويحضر املراجع إلى أقسام اإلدارة للحصول على شهادات عقارية أو  بدل فاقد أو بدل تالف أو تعديل االسم

ما مت تداوله في بعض مواقع التواصل لم يبني حقيقة بيع أسعار العقارات احلقيقية وهناك حاالت ال يعرفها 
هؤالء حيث يتم أحيانًا بيع أكثر من عقار لشخص واحد ويتم حتويلها جميعًا إلى مساحة إجمالية بوثيقة واحدة

أجرى احلوار: أسامة أبو السعود

اخلميس ٣ سبتمبر ٢٠٢٠
05 احلياة تعود إلى الكويت

(املرحلة الرابعة)

تعاون بني بنك الطعام و«أمانة األوقاف» لكفالة األيتام
الكويتــي  البنــك  وّقــع 
اتفاقيــة  للطعــام واإلغاثــة 
تعــاون مــع األمانــة العامة 
لألوقاف لكفالة األيتام داخل 
الكويــت، وذلك حتت شــعار 
«بالكويــت نرعاكــم» لرعاية 
وكفالــة أيتــام الديــرة، التي 
تعد احلملــة األكبر بالكويت 
تتعلق بكفالة ورعاية األيتام، 
حيث تســتهدف تقدمي الدعم 
واملساندة واملساعدة جلميع 
األيتــام واألرامل فــي جميع 
مناطق ومحافظات الكويت. من 
جانبه، قال نائب رئيس مجلس 
إدارة البنك الكويتي للطعام 
واإلغاثة مشعل األنصاري إن 
األمانة العامة لألوقاف تعتبر 

املتعففة داخل الكويت، معربا 
عن تقديره للــدور اإليجابي 
اخليري واإلنساني الذي تقوم 

به األمانة العامة لألوقاف.
وأضــاف األنصــاري أن 
االتفاقية املوقعة تأتي من باب 
ثقة األمانة العامة لألوقاف في 
أعمال البنك الكويتي للطعام 
واإلغاثة وطريقة عمله جتاه 
العمل اخليري فــي الكويت، 
خاصــة فيما يتعلــق بقدرته 
على تغطية مختلف محافظات 
ومناطــق الكويــت من خالل 
فريــق املتطوعــني وقاعــدة 
املــزودة بجميــع  البيانــات 
بيانــات األيتــام واحملتاجني 
واملتعففــني فــي الكويت، ما 

في مثل هذه األوقات الصعبة 
التي تعيشها البالد.

وأكد مشعل األنصاري أن 
البنك الكويتي للطعام ال يدخر 
جهدا في رعاية األيتام أو األسر 
املتعففة أو كبار السن أو األسر 
محدودة الدخل، والتي تضررت 
أيضــا من تداعيــات ڤيروس 
كورونا املستجد وتوفير فرص 
احلياة الكرمية لهم، مشيرا إلى 
أن رعايــة املتعففني واأليتام 
وكبار الســن واجب وفرض 
علــى جميع فئــات املجتمع، 
مما يحقق االستقرار والسالم 
االجتماعي ويدفع اجلميع إلى 
العطاء من أجل حتقيق العدالة 

االجتماعية.

يسهل عملية الوصول إليهم 
ومعرفة احتياجاتهم وتلبيتها 

في أقرب وقت ممكن.
وأشــار األنصاري الى أن 
فكرة حملة «بالكويت نرعاكم» 
لرعاية وكفالــة أيتام الديرة 
تأتي انطالقا من حديث النبي 
ژ «أنا وكافل اليتيم في اجلنة 
هكذا»، فأي منزلة وأي شرف 
وأي رفعة في مرافقة النبي ژ 
بأعلى اجلنان، حيث ستوفر 
احلملــة جميــع االحتياجات 
املاديــة واملعنوية والغذائية 
الضروريــة  واملســتلزمات 
لأليتــام من خالل فريق عمل 
تطوعي محترف لديه القدرة 
على التعامل بحرص وبعناية 

حتت شعار «بالكويت نرعاكم» لرعاية وكفالة أيتام الديرة

مشعل األنصاري

الشريك االســتراتيجي لبنك 
الكويتي للطعام واإلغاثة في 
قطــاع العمل اخليــري داخل 
الكويت لرعاية وكفالة األسر 

ر أنهت التحويالت البنكية  هيئة الُقصَّ
للمشمولني برعايتها

ليلى الشافعي

أعلن مديــر إدارة مركز 
نظــم املعلومــات بالهيئــة 
القصــر  العامــة لشــؤون 
أنــه مت  طــارق الشــطي، 
االنتهاء من تطبيق مشروع 
التحويــالت البنكيــة بكل 
أنواعها للمشمولني بالرعاية 
مبراحلــه الثــالث تزامنــا 
مع اخلدمــات اإللكترونية 
اجلديــدة املقدمة لتســهيل 
وتبسيط اإلجراءات املتبعة 

للمشمولني بالرعاية، وتيسيرا عليهم لتحقيق 
تطلع مجلس الوزراء بتفعيل دور اخلدمات 
االلكترونية وتطوير األنظمة اآللية للدولة 
وللتعامل مع الظروف االستثنائية الراهنة.

ولفت الشطي الى أنه مت باملرحلة االولى 

التعديل علــى كل االنظمة 
اآللية املرتبطة بآلية الصرف 
والتحويــل البنكــي وفــق 
اشتراطات وقواعد وقوانني 
البنك املركزي واملعمول بها 
لدى البنوك احمللية والتي 
من خاللها متكنت االدارات 
املختصة بالهيئة من إمتام 
أي عملية صرف للمشمولني 
بالرعاية من خالل املفوضني 
عن طريق التحويل البنكي 
لها دون احلاجــة ملراجعة 
الهيئة واســتالم الشيكات 
وذلك بالتعاون مع البنوك احمللية، مشيرا 
الــى أنه مت حتديــد وتطويــر النظم اآللية 
باملرحلة الثانية من املشــروع للتعامل مع 
صرف املستحقات املالية للراشدين من خالل 

التحويالت البنكية املباشرة.

طارق الشطي

أجنزنا ٤٠٠ معاملة خالل بداية أزمة «كورونا» وأكثر من ١٠٠٠ معاملة خالل شهري ٥ و٦ فقط أغلبها تسجيل عقاري أكثرها في مدينة صباح األحمد البحرية

لدينا موظفون في جميع مكاتب «احلكومة مول» ومراكز اخلدمة إلصدار الشهادات العقارية ومكاتب التسجيل املنتشرة في احملافظات ومكتب جديد في  الرقة قريبًا


