
أقامت ooredooدورة عن التصوير اجلوي بالتعاون 
مع DJIوشركةFalcon،وكانت الدورة من تقدمي علي 
يونس علي، مخرج أف��ام واملهندس ن��زار بيدس،مدير 
البحث والتطوير في شركة فالكون. الهدف من تقدمي 
دورة التصوير اجل��وي ه��و لتشجيع متابعني شركة 
ooredoo في وسائل التواصل اإلجتماعي ألخذ اخلبره 
م��ن أص��ح��اب اإلخ��ت��ص��اص ال��ذي��ن ق��دم��وا ه��ذه ال���دورة.
املبتدئني في هذا املجال هم الفئة املستهدفة والدورة حققت 
جناح مميز، حضر هذه ال��دورة أكثر من 80 مشارك من 
هواة طائراتالDrones وقد خاضروا جتربة مميزة مع 
احملاضرين من خال التعلم اجلانب النظري والعملي في 
هذا املجال. أبرز ماحدث في هذا اليوم تواجد املشاركني 
خارج مقر شركة ooredoo الرئيسي الذي كان متزين 
بعلم الكويت عن طريق شاشات ال LED ومت تطبيق 
ما أكتسبه املشاركني في الدورة من خال تصوير املبنى 
الرئيسي لشركة ooredoo وملعالم جميلة ملدينة 

الكويت.
وتأتي مبادرة Ooredoo بإقامة هذه ال��دورة ضمن 
استيراتيجيتها للمسؤولية االجتماعية للمساهمةبدفع 
الشباب إل��ى األم��ام وتلبية لتوصيات حضرة صاحب 
السمو أمير الباد الشيخ صباح األحمد اجلابر الصباح 
الذي أكد في أكثر من محفل على أهمية االستثمار بالشباب، 
حيث تعمل الشركة وفق برنامج ميتد على م��دار العام 

تولي فيه النصيب األكبر للشباب مبختلف تطلعاتهم.

اك��د املدير التنفيذى للتقييم العقارى 
فى بيت التمويل الكويتى “بيتك” احمد 
عبداحملسن الفرحان على االهمية الكبيرة 
ل��ن��ش��اط التقييم ال��ع��ق��ارى ف��ى حركة 
االقتصاد واداء سوق املال جتاه الشركات 
العقارية واالستثمارية، واحلفاظ على 
حقوق املساهمني فى الشركات الكبرى 
والبنوك ، حيث يعتبر العقار من االصول 
القيمة ومجاالت االستثمار الرئيسية ، 
داعيا الى استحداث منهج تعليمى مادته 
“التقييم العقارى” يجمع بني الدراسة 
النظرية والعملية على اي��دى اكادمييني 
وب��اح��ث��ني وخ��ب��راء مختصني ف��ى مجال 
العقار واالنشطة االخ��رى ذات العاقة 
معه، مينح شهادة معتمدة فى التقييم 
ال��ع��ق��ارى . وق���ال ال��ف��رح��ان ف��ى تصريح 
صحفى ان “بيتك” يستند ال��ى املعايير 
الدولية مثل التكلفة ونسبة العائد والبيع 
باملثل ب��االض��اف��ة ال��ى االع����راف احمللية 
فى تقييم جميع ان��واع العقارات حسب 
ال��رأى التنظيمى واالستخدام ، من خال 
مجموعة متميزة من املقيمني املتخصصني 
ذوى اخلبرة املهنية املتنوعة واملعتمدين 
م��ن وزارة التجارة والصناعة، وق��د مت 
خال 2017 تقييم 11.519عقارا الفراد 
وشركات وبنوك، تقدر قيمتها السوقية 

بنحو 15.9 مليار دينار، مشيرا ال��ى ان 
التقييم العقارى فى “بيتك” يحوز ثقة 
جهات رسمية عديدة واملكاتب القانونية 

واحملاسبية .
واش���ار ال��ى ان التقييم ال��ع��ق��ارى فى 
السوق احمللى يحتاج توفر مجموعة من 
العوامل منها قاعدة معلومات الكترونية 
صحيحة وم��ت��ج��ددة ح���ول ال��ع��ق��ارات 

والنشاط العقارى عامة، مع تقديرجهود 
املقيمني ف��ى ج��ان��ب حتملهم املسئولية 
القانونية ومشقة املهنة ومتطلباتها ، مع 
اعتماد مبدأ الشفافية والثقة، وفى نفس 
الوقت التشدد فى عقوبة افشاء اس��رار 
العماء ، مشددا على ايجابية ان تكون 
هناك جهة اشراف على املقيمني العقاريني 
ذات اختصاصات فى تقييمهم واعتمادهم 
للقيام باعمال التقييم ، وتنظيم دورات 
وبرامج دورية ملواكبة التطورات العاملية 
فى مجال قياس وتقييم العقار فى سبيل 
تدعيم  التقييم العقارى كنشاط اساسى 
فى السوق باالستعانة بخبراء محليني 
وعامليني. واشاد الفرحان باالهتمام الذى 
يبديه بنك الكويت املركزى ووزارة التجارة 
نحو عملية تطوير املقيمني العقاريني 
ون��ش��اط التقييم ذات���ه، ب��االض��اف��ة الى 
احتاد مصارف الكويت الذى نظم دورات 
تدريبية لتعزيز مهارات املقيمني وتطوير 
ادائهم واطاعهم على افضل واخر املعايير 
املتبعة فى التقييم العقارى اقليميا وعامليا، 
مما يعمق وج��ود املهنة ويرسخ دوره��ا 

واهميتها فى حركة االقتصاد الوطنى .
وق��ال الفرحان ان “بيتك” يعمل فى 
م��ج��ال تقييم جميع ان����واع ال��ع��ق��ارات 
ذات االس��ت��خ��دام السكنى اوال��ت��ج��ارى 

اواالستثمارى وال��زراع��ى واملنشأت مثل 
املصانع واملستشفيات والفنادق واملرافق 
الترفيهية ومشاريع BOT وحقوق املنفعة 
وغيرها، ويتميز” بيتك”، بالعمل املؤسسى  
املهنى املعتمد والقائم على اخلبرة العريقة 
فى املجال العقارى باالضافة الى املوثوقية 
واحل��ي��ادي��ة، كما ان “بيتك” جهة تقييم 
معتمدة ولديها قاعدة معلومات كبيرة 
وعناصر مساعدة اخرى ابرزها القدرات 
البشرية املتخصصة وجهاز فنى” هندسى 
وقانونى ومحاسبى” يقوم بعملية التقييم 
العقارى بناء على دراسات وتقارير ادارية 

وهندسية ومتابعة للسوق وتطوراته .
واع���رب الفرحان ع��ن ثقته ف��ى تطور 
اعمال ادارة التقييم العقارى فى “بيتك” 
خال الفترة املقبلة فى ظل منو واقبال كبير 
على خدمات التقييم العقارى ومبا يتماشى 
مع ما تتمتع به من حصة سوقية، حيث 
تقدم افضل االسعار وفق الئحة رسمية 
معتمدة، واعلى مستويات االداء والتزام 
وجودة العمل التى جعلت “بيتك” الوجهة 
املفضلة للتقييم للشركات واملؤسسات 
الكبرى والعقارات عالية القيمة واجلودة 
اواملتعددة االستخدامات اوذات املساحات 
الكبيرة وكذلك االفراد وفى حاالت امليراث 

والتخاصم والتخارج 

2017 11500 عقار ألفراد وشركات وبنوك فى  »بيتك«: تقييم 

الفرحان: تقييمنا العقاري املعتمد يستخدم معايير مهنية وخبرات بشرية متميزة 

Falconوشركة DJI بالتعاون مع 

Ooredoo تنظم دورة التصوير اجلوي في مقرها الرئيسي   

احمد الفرحان    
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تقوم األولى للوقود للسنة الرابعة على التوالي 
باملشاركة برعاية معرض الكويت للسيارات 
2018 الذي يقام من 18 إلى 27 يناير اجلاري في 

.”EPR“ مول 360” والذي تنظمه شركة“
ويعتبرمعرض الكويت للسيارات،أكبر حدث 
للسيارات ف��ي ال��ب��اد،وه��وم��ع��رض السيارات 
الوحيد في الكويت،ويشهد مشاركة أشهر األسماء 
التجارية العاملية من خ��ال  وك��االت السيارات 
املعتمدة في السوق احمللي ،لعرض كل طرازات 

العام
2018 ،ف��ض��اً ع��ن كشف الغطاء ع��ن بعض  

أهم سيارات السنة التي تطرح للمرة األولى في 
السوق الكويتي.

وأك��د مراقب التسويق والعاقات العامة في 
الشركة األولىعب�دالع�زيز الرئي�س، حرص 
“أولى للوقود” على املشاركة بهذه الفعاليات 
وامل��ن��اس��ب��ات املميزة ب��ه��دف تلبية احتياجات 
عمائها، من خال تقدمي مجموعة من العروض 
املميزة على بطاقات الشحن اخلاصة بالوقود، 
وع��ل��ى خ��دم��ة غسيل ال��س��ي��ارات، داع��ي��ا جميع 
زوار املعرض لزيارة الركن اخل��اص بالشركة 

واالستفادة من هذه العروض.

»األولى للوقود« تشارك مبعرض 
360 2018 املقام مبجمع  السيارات 

مشاركة االولى للوقود

تعاون مجلس الكويت للمباني اخلضراء، 
مع أسبوع الكويت للبناء واإلن��ش��اءات في 
إقامة حلقات نقاشية على مدى يومني حول 
التطوير العقاري املستدام ومعايير تعزيز 
اس��ت��ه��اك ال��ط��اق��ة وامل��م��ارس��ات العمرانية 

للمباني اخلضراء في الصناعة احمللية.
وأدار املجلس النقاش بني مجموعة من 
امل��ه��ن��دس��ني وامل��ع��م��اري��ني واالس��ت��ش��اري��ني، 
جمعت رواد قطاع العقارات احمللي وخبراء 
في ه��ذا امل��ج��ال، إذ ه��دف املجلس إل��ى توفير 

منصة مفتوحة للجميع ل��ت��ب��ادل املعرفة 
واخلبرات واحللول وإط��اق نقاش محوري 
ح���ول أه��م��ي��ة ت��ش��ج��ي��ع��ال��ش��رك��ات احمللية 
واملؤسسات احلكومية على تطوير املباني 
اخلضراءواملشاريع التي متّكن من حتقيق 

وفورات في استهاك الطاقة.
وه����دف امل���ؤمت���ر إل���ى س���د ال��ف��ج��وة بني 
القطاعني ال��ع��ام واخل���اص، ورف��ع مستوى 
الوعي والتشجيع على تبني ممارسات البناء 
الصديق للبيئة في الكويت، وع��رض أحدث 

معايير احلفاظ على البيئة والتوسع احلضري 
املستدام، وحتقيق الكفاءة في استهاك الطاقة، 
وأهمية ج��ودة البيئة الداخلية للمشاريع، 
وط���رق احل��ف��اظ على صحة املستأجرين، 
وكيفية تطبيق معايير LEED. وفي اليوم 
األول م��ن امل��ؤمت��ر، س��ل��ط امل��ؤمت��ر ال��ض��وء 
على “الطاقة واالستدامة”، في حني ركزت 
احمل��ادث��ات ف��ي ال��ي��وم الثاني على “حتقيق 
االستدامة”. وقدم املؤمتر أيضاًورشات عمل 
عن كيفية تطبيق ممارسات التطوير املستدام 

في هذه الصناعة.
وافتتح رئيس مجلس إدارة مجلس الكويت 
للمباني اخلضراء، املهندس خالد املشعان، 
احللقات النقاشية بالتركيز على أهمية أن 
تكون املباني اخلضراء في قلب حياة األفراد 
وفي عملهم وأماكن الترفيه. وشدد كذلك على 
حتٍدمهم تواجهه الصناعة اليوم وهو أن يضع 
القطاع العام نظاماً لتقييم وتدقيق استهاك 
ال��ط��اق��ة، ي��ك��ون مبثابة امل��ع��ي��ار للمشاريع 
العقارية اخلضراء التي يتم بنائها في الكويت.

إلقامة حلقات نقاشية عن التطوير املستدام واملباني اخلضراء

مجلس الكويت للمباني اخلضراء يتعاون مع أسبوع الكويت للبناء واإلنشاءات

صورة جماعية

أعلنت مجموعة “القصور احلديثة” إلدارة 
تطوير األراضي والعقارات وشركة “آب تاون 
كويت العقارية” حتقيق أكبر نسبة مبيعات 
عقارية ف��ي ال��س��وق الهولندي على مستوى 
اخلليج خال الفترة املاضية، بعد أن متكنت من 
تسويق 7 مشاريع متنوعه ما بني الشاليهات 
و البيوت و الشقق في أرب��ع مدن داخ��ل مملكة 
ه��ول��ن��دا وه��ي م��دن أم��س��ت��ردام و روت����ردام و 
ماستريخت و أرنهيم ومتكنت املجموعة من 
تسليم كافة الوحدات في املواعيد احملدده بنسبة 

جناح 100 في املئة.
وأك��د رئيس مجلس إدارة املجموعة محمد 
فتحي في بيان صحافي إن الشركة مازال لديها 
طموحات في أن تتربع على ع��رش الشركات 
العقارية امللتزمة في تسليم مشاريعها خال 
املواعيد احملددة مع العماء، الفتا إلى أن الشركة 
حققت أعلى نسبة مبيعات بسبب عوامل كثيرة 
من أهمها اإلل��ت��زام مع العماء والتسليم في 

الوقت املتفق عليه.
وبني فتحي أن “القصور احلديثة” تسعى 
دائما إلى تقدمي أفضل املنتجات العقارية في 
مختلف دول العالم وحتديدا األس��واق التي لم 
تقدم من قبل في السوق احمللي، وأن الشركة 
ومنذ نشأتها قدمت مشاريع عقارية فريدة 
وحققت جناحات تسويقة لم حتققها شركات 
في نفس املجال، بسبب طرق البيع املتطورة 
واحلديثة التي تقدمها الشركة والتي تتناسب 
مع دخل الفرد في الكويت وتتماشى مع جميع 

املستثمرين.
وتابع “مازالت املجموعة تقدم العروض 
املشوقة، وسلمت عقودا ومفاتيحا للشالهيات 
في مشاريع هولندا لعدد كبير من املستثمرين 

الكويتيني خال الفترات املاضية”.
وأك��د فتحي أن املجموعة جنحت بالفعل 
ف��ي ب��ن��اء ج��س��ر م��ا ب��ني ال��ع��م��اء ف��ي الكويت 
وب��ني الشركة، قائم على املصداقية،وتنفيذ 
املشاريع،وتسليمها في املواعيد احملددة،السيما 
اإلل��ت��زام بخدمة م��ا بعد البيع التي ساهمت 
وبشكل كبير في خلق حلقة وص��ل دائمة بني 

العماء والشركة.

ولفت إلى أن املجموعة إقتربت بشكل كبير 
من بيع آخر مراحل مشروع شاليهات”درووم 
بارك”في أم���س���ت���ردام، ف��ي ح��ني أن عماء 
مشروع”درووم بارك” تسلموا عقود اإلستثمار 

مع املالك الهولندي مباشرة، وعقود األرض.
وع���ن ه���ذا امل��ش��روع أش���ار فتحي إل���ى أن 
مشروع”درووم ب��ارك��ي��ت��م��ي��ز ب��ق��رب��ه من 
دامسكوير، ووج��ود أكبر أوتليت في هولندا 
على بعد4 كم من املشروع، متوقعا في ظل هذه 
املميزات التي يتمتع بها املشروع أن يحقق زيادة 
مرضية للعماء على سعر الشاليه الواحد مع 

نهاية العام، مقارنة بالعام املاضي.
واختتم فتحي كامه بالقول “نعم ، نقدم 
أف��ض��ل امل��ش��اري��ع العقارية املناسبة جلميع 
العماء الراغبني ف��ي الكويت، السيما واننا 
نسعى دائما إل��ى تقدمي خدمات ما بعد البيع 
للعماء والتواصل مع العماء حتى بعد إجراء 
عملية بيع العقار، وان هذا التواصل يعتبر سر 
جناح “القصور احلديثة”و”آب ت��اون كويت 

العقارية”في السوق احمللي”.

7 مشاريع متنوعة وتسليمها للعمالء بعد حتقيقها بيع 

  »القصور احلديثة«: أعلى نسبة 
مبيعات للعقار الهولندي على 

مستوى دول اخلليج

محمد فتحي

خالل نوفمبر بدعم من قطاع التجزئة

التضخم في الكويت
1.5 باملئة   يرتفع إلى 

قال تقرير البنك الوطني الصادر امس االثنني 
لقد ارتفع التضخم في مؤشر أسعار املستهلك 
قلياً ليصل إلى 1.5٪ خال شهر نوفمبر بدعم من 
ارتفاع األسعار بشكل رئيسي في سلع وخدمات 
ق��ط��اع التجزئة. فقد استمر التضخم م��ؤخ��راً 
بالركود نتيجة الضغوط االنكماشية املستمرة 
في أسعار اإليجارات السكنية واالرتفاع البطيء 
في أسعار املشروبات واملواد الغذائية. إال أن بقية 
األسعار قد شهدت ق��وة وذل��ك باستثناء أسعار 
اإليجارات واملواد الغذائية والطاقة، حيث بلغت 
األخيرة ٪3.4على أساس سنوي. وبينما استعاد 
معدل التضخم ال��ع��ام قوته م��ن التراجع ال��ذي 
سجله في سبتمبر من العام 2017، إال أنه ال يزال 
من املتوقع أن ينهي العام عند مستوى أقل بكثير 
من املستويات التي حققها في السنوات األخيرة. 
ونتوقع أن يصل متوسط التضخم إلى ٪1.5 في 

2017، متراجعاً عن ٪3.5 في 2016.
واس��ت��م��رت األس���ع���ار ف��ي خ��دم��ات املسكن 
باالنكماش، وباألخص أسعار اإليجارات السكنية، 
إال أن وتيرة االنكماش قد ب��دأت باالعتدال. فقد 
عكس مؤشر خدمات املسكن الثانوي احلركة 
التصحيحية في أسعار اإلي��ج��ارات التي جاءت 
نتيجة تباطؤ في نشاط العقار باملجمل خال 
العامني 2015 و2016. فقد تراجعت أسعار 
خدمات املسكن بواقع ٪0.3 على أساس سنوي في 
نوفمبر محققة حتسناً كبيراً عن التراجع املسجل 
في أغسطس البالغ ٪2.3 على أس��اس سنوي. 
وب��ن��اًء على تعافي مبيعات العقار السيما في 
العقار السكني، فمن املتوقع أن تستمر اإليجارات 

السكنية باالستقرار خال األشهر القادمة. 
وبدأت أسعار املواد الغذائية بالتعافي متاشياً 
مع وجود مؤشرات بتسارع ثابت في أسعار املواد 
الغذائية العاملية. فقد تسارع التضخم في أسعار 
امل���واد الغذائية احمللية إل��ى ٪0.5 على أس��اس 

سنوي مقارنة بأكتوبر بواقع ٪0.4 على أساس 
سنوي. وقد ت��راوح التغير السنوي في أسعار 
املواد الغذائية احمللية عند مستوى الصفر تقريباً 
متاشياً مع بقاء أسعار امل��واد الغذائية العاملية 
عند مستويات انكماشية. ومع بدء ارتفاع أسعار 
امل��واد الغذائية العاملية في نهاية العام 2017، 
فمن املتوقع أن يرتفع التضخم في أسعار املواد 
الغذائية احمللية ولكن ليس قبل منتصف العام 
2018.  ويفسر التسارع في شهر نوفمبر بشكل 
رئيسي بارتفاع أس��ع��ار سلع وخ��دم��ات قطاع 
التجزئة. فقد ساهمت أسعار منتجات املفروشات 
املنزلية كالسّجاد وخدمات الصيانة املنزلية في 
ارتفاع التضخم خال العام املاضي، وذلك على 
إثر حتسن إنفاق املستهلك. باإلضافة إلى تسارع 
األس��ع��ار ف��ي مكون امل��اب��س واألح��ذي��ة ومكون 
الترويح والترفيه، كما ارتفعت أيضاً أسعار 
منتجات العناية الشخصية بشكل ملحوظ. 
فقد ساهمت ه��ذه امل��ك��ون��ات األرب���ع باإلضافة 
إل��ى النقل وامل��واص��ات فيما يصل إل��ى ٪85من 
زي��ادات األسعار السنوية خ��ال شهر نوفمبر. 
وشهد التضخم ف��ي قطاع اخل��دم��ات باستثناء 
خدمات املسكن املزيد من االرتفاع نسبياً في الفترة 
األخيرة، مما يعكس على األرج��ح تعافي إنفاق 
املستهلك. فقد ظل التضخم في اخلدمات باستثناء 
املسكن ثابتاً عند مستوى ٪3.0 على أس��اس 
سنوي في نوفمبر. وقد قابل التراجع املستمر في 
تكاليف النقل واملواصات واالنكماش في بعض 
أسعار العناية الشخصية تسارعاً في املصروفات 
االستهاكية على الترويح واألنشطة الثقافية. 
وف��ي ال��وق��ت نفسه، استقرت أس��ع��ار اخلدمات 
بصفة عامة على إثر اعتدال اخلدمات السكنية. 
وظل التضخم في اخلدمات باملجمل مستقراً في 
نوفمبر عند ٪0.8 على أس��اس سنوي ومماثاً 

لشهر أكتوبر.

مؤشر اسعار املستهلك

أعلنت شركة االتصاالت الكويتية 
VIVA، ع��ن تطوير شبكتها مع 
 SDB  ‘‘E-Band ‘‘أح��دث تقنية
بالتعاون مع شركة هواوي الكويت 
من أج��ل  جتربة و دعم ال�wifi في 
الكويت. وهدف املشروع إلى تقدمي 
أفضل جتربة ملستخدمي النطاق 
العريض خال بطولة كأس اخلليج 
2017 في ستاد جابر األحمد وستاد 

كيفان.

وق���د ق��ام��ت VIVA بتحديث 
عرض النطاق الترددي اخلاص بها 
مع أح��دث حلول SBD، من خال 
التعاون مع شريكها االستراتيجي، 
هواوي الكويت. وكجزء من ريادتها 
املستمرة في س��وق االت��ص��االت في 
ال��ك��وي��ت،  قدمتVIVA أفضل 
جتربة في مجال اإلنترنت wifi في 
املاعب خال بطولة كأس اخلليج 
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وتعليقاً على ه��ذا اإلجن���از، قال 
امل��ه��ن��دس  سلمان ب��ن عبد العزيز 
ال��ب��دران، الرئيس التنفذي لشركة 
 VIVA: اإلت���ص���االت ال��ك��وي��ت��ي��ة
VIVA” رائ���دة دائ��م��اً ف��ي مجال 
اإلت��ص��االت وت��وف��ر للعماء دائماً 
ح���ل���ول ت��ق��ن��ي��ة م��ت��ق��دم��ة، وه��ي 
الشركة األول���ى ف��ي الكويت التي 
توفر تقينة SDB من أجل توسيع 
القدرة اإلستيعابية خلطوط شبكة 

امل��اك��روي��ف الاسلكية التقليدية 
امل��وج��ودة حاليآ لتصل إل��ى سرعة 
Gbps 20 ‘E-Band‘ وتوفير 
حل بديل لشبكة األلياف الضوئية. 
أستخدمت VIVA هذه التكنولوجيا 
اجلديدة لتجنب الفترة الطويلة التي 
تتطلبها بناء شبكة األلياف الضوئية 
وضمان توافر القدرة  اإلستيعابية 
القصوى داخ��ل املاعب خال فترة 

بطولة كأس اخلليج.”

SDBاملبتكرة بالتعاون مع شركة هواوي عبر تقنية  

wifi متطورة VIVA تغطي مالعب دورة كأس اخلليج بشبكة 

سلمان البدران


