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عقاريون: دخالء السوق العقاري بوابة خلفية لغسيل األموال!

الكويت األخيرة عربيًا 
في «مؤشر السياحة العالجية»

حذر عقاريون من ظاهرة 
الدخالء في الســوق العقاري 
وخطورة تلــك الظاهرة على 
القطاع العقاري كونها بوابة 
خلفية لغسيل األموال، وفيما 
قدر بعضهم الظاهرة بحدود 
تتــراوح بــني ٢٠ و٣٠٪ مــن 
إجمالــي العاملــني فــي مهنة 

الوساطة العقارية.
بيــان  فــي  وأوضحــوا، 
صحافــي أمــس، ان تشــديد 
الغرامات  العقوبات وفــرض 
علــى الدخــالء بــات ضرورة 
ملحة، باإلضافة إلى التأكد من 
ان االعالنات العقارية تكون عن 
طريق مكاتب عقارية، وليس 
عــن طريــق ســائق او طباخ 
او مندوب، مشــددين على ان 
رقابة وزارة التجارة والصناعة 
ووزارة العدل مطلوبة للدخول 

في السوق العقاري.
في هذا السياق، أكد الباحث 
املتخصص في الشأن العقاري 
عبدالرحمــن احلســينان ان 
دخالء وسطاء العقار ميثلون 
بوابة خلفية لغســيل األموال 
لقيامهــم بترويــج عقــارات 

العقاري وجترمي كل من يزاول 
املهنة بشكل غير مشروع.

ولفت الى أن أحد الدخالء 
عرض عقارا بقيمة ٤٫٥ ماليني 
دينــار دون أن ميلــك وثيقة 
العقــار وفــي الوقت نفســه 
يقــوم بعــرض العقــار دون 
أي مســتندات متكن املشتري 
مــن التأكد من صحــة العقار 

املعروض.
من ناحيته، قــدر اخلبير 
العقاري عبدالعزير الدغيشم 
حجــم الدخــالء في الســوق 
العقاري بنســبة تتراوح بني 

فقط بعمــل بعض اإلجراءات 
البســيطة فقط وال تكون له 
عالقــة بالدفتــر والصفقــات 
العقارية التي يقوم بها املكتب.

مــن جانبــه، لفــت املقّيم 
العقــاري أحمــد عبداحلكيم 
األحمــد ان القانــون الكويتي 
ينص على ان من يزاول مهنة 
الوســاطة العقارية يجب ان 
يكون شخصا كويتيا صاحب 
رخصة أو شخصا ينوب عنه 
للقيام بهذا الدور، مشيرا إلى ان 
الدخالء بالسوق العقاري ليس 
عليهم رقيب او حسيب ويقوم 
صاحب املكتب بتحمل اي شيء 
يرتكبه الدخالء ومن يتحمل 
اخلطأ صاحب املكتب الذي قام 
بتأجيــر الدفتر ويترتب على 

ذلك أخطاء كثيرة.
وأوضح ان األمر يحتاج إلى 
ضبط آليات السوق العقاري 
من خــالل مراقبــة اإلعالنات 
العقارية التي يتم اإلعالن عنها 
وأن يتم التأكد أنها صادرة من 
مكاتــب عقارية لديها رخصة 
عقارية حقيقية وليست صادرة 
عن سائق او طباخ او مندوب.

٢٠ و٣٠٪ مــن عدد الوســطاء 
العاملني في السوق العقاري، 
الدخــالء ميثلــون  ان  وبــني 
إشــكالية حقيقية في السوق 
ومن يقوم بتســهيل دخولهم 

جتار العقارات بيعا وشراء.
وأبدى الدغيشــم موافقته 
على أن قيمــة العقارات التي 
يروجها الدخالء كبير للغاية 
وال يتناسب أبدا مع وضعهم 
من حيث مستوى املهن اخلاصة 
بهم، مشــيرا إلــى ان من حق 
صاحــب الدفتــر االســتعانة 
مبســاعد لــه، علــى ان يقوم 

محمود عيسى

حلت الكويت في املركز األخير عربيا وقبل األخير عامليا 
على املؤشــر العاملي للسياحة العالجية الصادر عن املركز 
الدولي لبحوث الرعاية الصحية للعامني ٢٠٢١/٢٠٢٠، والذي 
شمل ٤٦ دولة ومدينة حول العالم من بينها ١٢ دولة ومدينة 
عربية. وفي التصنيف القائم على ٣ معايير رئيسية لوجهات 
الســياحة العالجية وهــي: معيار جودة وخدمــات مرافق 
الرعايــة الصحية حصلت الكويت فيه علــى الترتيب ٤٣، 
ومعيــار الوجهة البيئية في الترتيــب ٤٣، فيما جاءت في 
املركز ٤٥ في معيار صناعة الســياحة العالجية، بينما بلغ 

مجموع النقاط التي حصلت عليها ٥٤٫٨٤.
وجــاء في التقرير ان الكويت، الوجهة الســياحية على 
اخلليج العربي لديها تراث ثقافي يعود إلى العصور القدمية، 
باإلضافة المتالكها سادس أكبر احتياطي نفطي في العالم، 
فضــال عن كون الدينــار الكويتي العملــة األعلى قيمة في 
العالــم، فان الكويت تتمتــع برابع أعلى دخــل للفرد على 

املستوى العاملي.
وأضــاف التقرير ان احلكومة الكويتية متول نحو ٨٠٪ 
من نظام الرعاية الصحية، وتعتبر بنيتها التحتية واحدة 
من أحدث األنظمة في املنطقة، حيث تقدم اخلدمات الصحية 
من خالل ٩٢ مركزا للرعاية األولية التي تغطي جميع أنحاء 
البالد، كما ان لديها برنامج رعاية قويا يوفر مرافق رعاية 

صحية مجانية.
وقــال التقرير ان هــذه الوجهة تتمتــع ببرنامج رعاية 
اجتماعيــة قــوي يقدم خدمات مجانيــة والرعاية الصحية 
والتعليــم واألمن الوظيفــي ملواطنيها، مما يكلف احلكومة 

حوالي ١٨ مليار دوالر سنويا.
وعلى املستوى اخلليجي، حافظت إمارة دبي على موقعها 
املتقدم باعتبارها الوجهة العربية الرائدة للسياحة الطبية 
للعام الثاني على التوالي وحلت في املرتبة السادسة عامليا 
مبجموع نقاط ٧١٫٨٥ وتلتها امارة ابو ظبي في املركز الثاني 

عربيا والتاسع عامليا مبجموع ٧٠٫٢٦ نقطة.
أما على املســتوى العربي، فحققت مصر مركزا مرموقا 
على املؤشر في املركز الرابع عربيا و٢٦ عامليا، حيث سجلت 
٦٤٫٨١ نقطة، كما سجل املغرب واألردن أداء جيدا وحال في 

املركزين ٣١ و٣٦ على التوالي.
وعلى املستوى العاملي، حلت كندا في املركز االول بواقع 
٧٦٫٤٧ نقطة، ثم ســنغافورة واليابــان في املركزين الثاني 
والثالــث بنقاط ٧٦٫٤٣ و٧٦٫٢٣ على التوالي. وجاءت إيران 

في املركز ٤٦ واألخير بنقاط بلغت ٤٤٫٨٣ نقطة.

ً جاءت في املركز قبل األخير عامليا

ٔاحمد أالحمدعبدالعزيز الدغيشمعبدالرحمن احلسينان

تقــدر باملاليني وواقــع املهن 
احلاصلني عليها ال تتناســب 
مــع تلك الدخول. واســتدرك 
بالقول هؤالء الدخالء مهنهم 
ال متت للعمل العقاري بصلة 
وغيــر معتمدين لدى البنوك 
واملؤسسات املالية الكبيرة التي 
تختار كبرى املكاتب العقارية 
لتقييــم عقاراتها املرهونة او 
اململوكة، وتساءل احلسينان: 
ملاذا ال تتدخل الدولة بضبط 
السوق وجعل مهنة الوساطة 
العقاريــة عن طريــق وزارة 
التســجيل  التجــارة وإدارة 

«كيبيك»: طرح ٨٧ عقدًا على املقاولني

«البترول الوطنية»: تعاقد باألمر املباشر 
بـ٢٤٫٩ مليون يورو

«نفط الكويت» تعتزم طرح مناقصة إعادة 
ربط خطوط أنابيب مبركز التجميع ٣٢

أحمد مغربي 

كشــفت الشــركة الكويتية للصناعات 
البتروليــة املتكاملة (كيبيــك) عن خطتها 
الســنوية للمناقصات خالل السنة املالية 
٢٠٢١/٢٠٢٠ والتي اشتملت على نحو ٨٧ عقدا 
سيتم طرحه خالل الفترة املتبقية من العام، 
وقالت الشركة ان لديها ٣ عقود خاصة بتوفير 
عدد من العمالة املعارة املتخصصة للوظائف 
االستشارية وعقد آخر لتوفير عمالة معارة 
للوظائــف االداريــة وعقد ثالــث لوظائف 
متخصصة عن طريق التوظيف املباشــر. 
وذكرت الشركة ان لديها عقود خدمات عديدة 
تتركز في انشــاء مجمــع البتروكيماويات 
املتكامــل مــع مصفاة الزور والذي يشــمل 
مصنعا للعطريات واألوليفينات، باإلضافة 
الى انشاء مرافق تصدير للبتروكيماويات 

داخــل البحــر على بعد ٢٫٢ كيلــو متر من 
الشــاطئ، ويضــم املرفق اجلديــد رصيفا 
لتصديــر احلاويات و٣ أرصفة للســوائل 
ومرفأ صغيرا للقوارب لسفن الدعم. وتتكون 
خطوط االنابيب ملرافق التصدير من خطني 
بحجم ٢٤ بوصة وبطول ٢٫٥ كيلو متر من 
الشاطئ إلى مرفق التصدير املشترك في عمق 
مياه طبيعي يبلغ ١٥ مترا. ولدى الشــركة 
دراسة فنية متخصصة لدراسة حالة االغالق 
التي قد تقوم بها وزارة الكهرباء واملاء ملنع 
استقبال نحو ٢٢٥ الف برميل يوميا مبعدل 
كبريــت يبلغ ١٪ إلجراء اي صيانة وقائية 
للمحطات الكهربائية.  وقالت ان هناك عقدا 
اخر لتزويد املصفــاة بالكهرباء من مصدر 
طاقة بديل من محطة اخليران وذلك بالتزامن 
مع إمدادات تقدر بنحو ٣٠٠ كيلو فولت من 

محطة الزور اجلنوبية.

أحمد مغربي 

علمــت «األنبــاء» ان اجلهــاز املركــزي 
للمناقصات العامة وافق لشــركة البترول 
الوطنية الكويتية على التعاقد باألمر املباشر 
مع شركة نوفو بيغنون العاملية بقيمة ٢٤٫٩ 
مليون يورو ما يعادل ٨٫٣ ماليني دينار وذلك 

ملدة ٦ سنوات، مشيرة الى ان العقد يعتبر 
مصــدرا وحيدا لتوريد قطع غيار وفحص 
شامل للتوربينات الغازية في مصفاة ميناء 
األحمــدي. وقالت املصــادر ان قيمة العقد 
قبل التفاوض كان يبلغ ٣٠٫٨ مليون يورو 
وجنحت الشركة في احلصول على تخفيض 

في العقد بقيمة ٥٫٨ ماليني يورو.

محمود عيسى

كشفت مجلة ميد أن شركة نفط الكويت 
تستعد لطرح مناقصة إلعادة ربط خطوط 
أنابيب النفط املرتبطة مبركز التجميع ٣٢ 
(GC-٣٢)، وكانت الشركة قد أهلت بالفعل 
١١ شركة لتقدمي عطاءات بشأن العقد، منها 
٧ شــركات محلية، وشركة واحدة من كل 
من قطر واندونيسيا والصني وإيطاليا، كما 
ميكن لشركات أخرى تقدمي طلبات إلضافتها 
إلى قائمة الشركات املؤهلة مسبقا شريطة 
ان تكون مصحوبــة بالوثائق املؤيدة إلى 

رئيس جلنة للمشتريات العليا.
أما الشركات التي سبق تأهيلها لتقدمي 

عطاءات بشأن العقد فهي:

٭ املجموعة املشتركة للمقاوالت (الكويت)
٭ الهندسة امليكانيكية واملقاوالت (الكويت)

٭ املير للخدمات الفنية (الكويت)
٭ الهوت للهندسة واإلنشاءات (الكويت)

٭ شــركة هندســة وإنشــاءات البتــرول 
الصينية (الصني)

٭ سيترا باجني مانونغال (إندونيسيا)
٭ الغــامن انترناشــنال للتجــارة العامــة 

واملقاوالت (الكويت)
٭ الصناعات الهندسية الثقيلة وبناء السفن 

(الكويت)
٭ شــركة جلف ســبيك للتجــارة العامة 

واملقاوالت (الكويت)
٭ جلفار املسند للهندسة واملقاوالت (قطر)

٭ سايبم (إيطاليا)

خالل ٢٠٢٠ .. ضمن خطة الشركة السنوية للمناقصات

«الوطني»: ضعف العمالت الرئيسية يدفع الدوالر لالنتعاش
قال تقرير صادر عن بنك 
الكويت الوطني إن أداء الدوالر 
األميركي حتســن األســبوع 
املاضــي بعد انخفاضه بنحو 
١٫٣٪ في أغسطس، حيث جاءت 
بعض من تلك اخلسائر عقب 
إعــالن مجلــس االحتياطــي 
الفيدرالي عن تفاصيل تغيير 
استراتيجيته والتي تتضمن 
تبني سياسات نقدية تيسيرية 
لفترات أطول من الزمن. إال أنه 
وعلى مدار األسبوع املاضي، 
أدت املخــاوف لــدى بعــض 
البنــوك املركزية األخرى إلى 
اضعــاف عمالتهــا مبا أعطى 
فرصة للدوالر ليشهد انتعاشا 
هامشيا على الرغم من صدور 

بيانات اقتصادية متباينة.
تصريحــات  وســاهمت 
االحتياطــي  بنــك  رئيــس 
الفيدرالــي فــي نيويــورك، 
جــون ويليامز، فــي تعزيز 
إطــار السياســات اجلديــدة 
التي أعلن عنهــا االحتياطي 
الفيدرالي اجلديد وإلقاء املزيد 
مــن الضوء عليهــا من خالل 
توضيح أن انخفاض أسعار 
الفائدة حول العالم يجعل من 
الصعب اســتخدام السياسة 
النقدية لتحفيز االقتصاد، إال 
أن األطر اجلديدة تضع البنك 
املركــزي األميركي في وضع 
أفضل لتحقيق أهدافه اخلاصة 
على صعيد التضخم وفرص 
العمل. كما علق نائب رئيس 
االحتياطي الفيدرالي ريتشارد 
كالريدا، محاوال هذه املرة تقدمي 

السؤال  العمومية». ويتمثل 
الــذي تطرحه األســواق في 
الوقــت احلالي فيمــا إذا كان 
االحتياطي الفيدرالي سيعلن 
عن اخلطوات التالية املتوقعة 

قطاع الصناعات التحويلية في 
الواليــات املتحدة تزايد أكثر 
من املتوقع خالل أغســطس، 
حيث ارتفعت الطلبات اجلديدة 
إلى أعلى املستويات املسجلة 
منــذ أكثر مــن ١٦ عاما، إال أن 
معدالت التوظيف في املصانع 
ظلــت ضعيفة فــي ظل قيود 
وتدابير السالمة التي تهدف 
إلــى إبطــاء معدالت تفشــي 
ڤيــروس كوفيــد-١٩. وأعلن 
التوريــدات أن  إدارة  معهــد 
قراءة مؤشــره لقياس نشاط 
املصانــع الوطنية ارتفع إلى 
مستوى ٥٦٫٠ الشهر املاضي 
مقابل ٥٤٫٢ في يوليو. وكان 
استطالع أجرته وكاله رويترز 
قد أشار إلى توقع االقتصاديني 
ارتفاع املؤشــر إلى ٥٤٫٥ في 

أغسطس.
وكانت معدالت التوظيف 
العمــل بالقطــاع  ألصحــاب 
اخلاص في أغسطس أقل مما 
كان متوقعا للشهر الثاني على 
التوالي مبا يشير إلى تباطؤ 
تعافــي ســوق العمل في ظل 
اســتمرار جائحة كوفيد-١٩ 
األمــوال احلكومية  وانقطاع 
املوظفــني  لدعــم  املوجهــة 
وأصحاب العمل. كما أشار أحد 
التقارير الصادرة عن مجلس 
االحتياطــي الفيدرالــي إلــى 
اعتدال معدالت منو الوظائف، 
حيث أظهر أن العاملني الذين مت 
تسريحهم مؤقتا يتم االستغناء 
عنهم بشــكل دائم في بعض 

أجزاء البالد.

في اجتماع السياسات املقرر 
عقده في سبتمبر أو االنتظار 
حتى بعد االنتخابات الرئاسية 

في نوفمبر.
وأضاف التقرير ان نشاط 

تعافي قطاع الصناعات التحويلية في الواليات املتحدة.. وبيانات سوق العمل أدنى من املستهدف

بعض التوجيهات املستقبلية. 
حيث صرح كالريدا أن صانعي 
السياسات «ســيعودون إلى 
مناقشــة توجيهات حتســني 
السياسات النقدية وامليزانية 

قوة اليورو تقلق املركزي األوروبي
أشــار تقرير «الوطني» الى حتسن أداء 
اليورو بشكل ملحوظ خالل األشهر الثالثة 
املاضية بدعم من حتسن األوضاع اخلاصة 
بوباء كورونا واالســتجابة السريعة للبنك 
املركزي لتبني سياســات نقدية مناســبة. 
إال أن أوضــاع جائحة كوفيد-١٩ في منطقة 
اليورو شهدت تدهورا مع وصول املتوسط 
األسبوعي لعدد احلاالت اجلديدة إلى ١٧،٢٣٩ 
حالة، لتصل بذلك إلى أعلى املعدالت اإلجمالية 
التي مت تسجيلها منذ منتصف أبريل. هذا إلى 
جانب ارتفاع اليورو، وهو األمر الذي ساهم 

في تعزيز مخاوف البنك املركزي األوروبي 
جتاه ثبات معــدالت االنتعاش االقتصادي.  
وأشارت بعض التقارير إلى تصريح أعضاء 
البنك املركزي األوروبي إلى إن قوة اليورو 
ستعيق االنتعاش االقتصادي في منطقة اليورو 
«خاصــة أن منطقة اليورو تعتبر االقتصاد 
األكثر انفتاحا على مســتوى العالم وتعتمد 
بشــكل غير اعتيادي على الطلب العاملي». 
وأضاف التقرير إلى ان ارتفاع اليورو يعتبر 
«مصدر قلق متزايد»، وأنه «إذا استمر هذا 
االجتاه فسيمثل مصدر قلق علينا مراقبته».


