اقتصاد

األحد  16من شعبان  1440هـ 21 /أبريل  - 2019السنة الثانية عشرة  -العدد 3421

Sunday 21th April 2019 - 12 th year - Issue No.3421

alwasat.com.kw

11

أطفأت كامل اخلسائراملرحلة نتيجة انخفاض العقارات

عماد بوخمسني« :العربية العقارية» أمتت تأجير برج كريستال بالكامل
اكد رئيس مجلس اإلدارة الشركة
ال��ع��رب��ي��ة ال��ع��ق��اري��ة د.ع��م��اد ج��واد
بوخمسني ان اخل��ط��وات التنفيذية
التي اتخذها مجلس االدارة لتنفيذ
استراتيجيته ك��ان��ت لها اب��ل��غ اثر
على النتائج املالية بنهاية العام
 ،2018ح��ي��ث ان���ه بلغت إجمالي
إي����رادات الشركة  12.723مليون
دي��ن��ار ،الف��ت��ا ال��ى ن غالبية نتائج
الشركة مازالت تعكس نتائج إيجابية
وجيدة رغ��م العقبات والصعوبات
و السلبيات سيطرت علي مجريات
السوق العقاري بكافة شرائحه وأدت
إل��ي إنخفاض امل��ؤش��رات العقارية
وإنخفاض في قيم العقارت بشكل
عام.
وق����ال د .ع��م��اد ب��و خ��م��س�ين في
كلمته خالل اجلمعية العمومية التي
ع��ق��دت ام��س بنسبة ح��ض��ور بلغت
( )56.253%ان ب���رج كريستال
مت ت��أج��ي��رة ب��ال��ك��ام��ل م��ن مطاعم
وكافتيريات وبنوك باألدوار السرداب
واألرض�����ي وامل��ي��زان�ين و  47دور
متكرر يحتوي على مكاتب وشركات
عاملية وبنوك ويوجد بالبرج عدد 2
سرداب كمواقف للسيارات مع مقاعد
مخصصة لذلك ومت تعديل إستغالل
األدوار التجارية ) سرداب و أرضيو
ميزانني ( لتصبح مخصصة جميعها
للمطاعم ،ومت تأجيرها ملجموعة من
اشهر املطاعم والكافتيريات بالكويت،
وطبقاً لذلك مت تنفيذ تعديالت في
البنية التحتية  ،ومت زي��ادة احلمل
الكهربائي  1600كيلو وات لتتالئم
مع إستغالل املطاعم والكافتيريات،
ومت التعاقد مع أكبر شركات الصيانة
وإدارة البرج على أعلى مستوى من
اخلدمات الذكية كذلك مت اإلنتهاء من
تركيب اإلضاءة اخلارجية للواجهات
التي تعكس الصورة اجلميلة لكويتنا
احل��ب��ي��ب��ة ،ل��ي��ص��ب��ح ال���ب���رج ص��رح
م��ع��م��اري ف��ي قلب امل��دي��ن��ة وعالمة
مميزة في شارع أحمد اجلابر.

بناية استثمارية جديدة

وزادد.ع���م���اد ب��و خمسني ان��ه مت

ال���ش���رك���ة اح���ت���ف���ت مب������رور  43ع����ام���� ًا ع��ل��ى
ت��أس��ي��س��ه��ا م��ح��ق��ق��ة ال��ك��ث��ي��ر م���ن االجن�����ازات
غ��ال��ب��ي��ة ن��ت��ائ��ج ال��ش��رك��ة إي��ج��اب��ي��ة وج��ي��دة
رغ���م ال��ع��ق��ب��ات وس��ل��ب��ي��ات ال��س��وق ال��ع��ق��اري

د.عماد بوخمسني

عبد الله النجم ود.حيدر اجلمعة خالل اجلمعية العمومية

اإلنتهاء من البناء بالكامل وإيصال
التيار الكهربائي للبناية السكنية
االس��ت��ث��م��اري��ة ال��واق��ع��ه ف��ي أرق��ى
منطقة بالفروانية  ،ب��ج��وار فندق
ال��ك��راون ب�ل�ازا وتتكون م��ن ع��دد 2
سرداب مواقف للسيارات مع مصعد
مخصص للسيارات  ،أرض��ي 12 ،
طابق متكرر  ،كل طابق يحتوي على
شقتني ( غرفتني نوم ) بعدد  24شقة
و محل جتاري مبساحة  40م. 2
واش���ار د .ع��م��اد ب��و خمسني الى
ع��ام  2018م��رت والشركة العربية
ال��ع��ق��اري��ة حت��ت��ف��ل مب����رور ث�لاث��ة
وأربعون عاماً على تأسيسها متكنت
خاللها الشركة من حتقيق الكثير من
االجن���ازات العقارية واالستثمارية
ع��ل��ى م��خ��ت��ل��ف االص���ع���دة احمللية
واخلليجية والعربية مشددا على انه
منذ تولينا ملهامنا في مجلس اإلدارة
 ،لم نتوان للحظة واحدة نحو العمل
اجلاد والسعي الدوؤب واملتواصل في
إستكمال ومواكبة معايير احلوكمة
للوصول إل��ي النظام ال��ذي يتواكب
مع متطلبات هيئة أس��واق امل��ال في
تطبيق معايير حوكمة الشركات ،
فقمنا بإعداد اللوائح الالزمة وتشكيل
اللجان املطلوبة واإلفصاح عن كافة

املعلومات والبيانات املطلوبة إلتزاما ً
من الشركة بخدمة مساهميها وكافة
األط���راف املتعاملة معها بشفافية
كاملة  .وق��ال د .عماد ب��و خمسني
انه علي الصعيد األقليمي فقد شهد
األق��ت��ص��اد الكويتي ف��ي ع��ام 2018
ج��م��ل��ة م��ن األح�����داث وال��ت��ط��ورات
اإلي��ج��اب��ي��ة ك��ان م��ن أب��رزه��ا ترقية
بورصة الكويت علي مؤشر فوتسي
راس��ل ل�لأس��واق الناشئة وك��ان من
آثرها إرتفاع مؤشر البورصة بنسبة
 . % 4,8وال��ذي نطمح بأن ينعكس
م��ردود ذل��ك باإليجاب علي السوق
الكويتي في عام .2019

ضعف االسواق

واوض������ح ان ع����ام  2018ج��اء
وباالخص النصف الثاني منه تأثرا
واض��ح��ا ف��ي انخفاض اس��ع��ار النفط
والكثير من االح��داث التي كان لها اثر
سلبي على اداء معظم االسواق املالية
في املنطقة ومنها ما اثر سلبا على االداء
العام للسوق كما ان االداء العام سلبي
للبورصة الكويت اق��ل بكثير وذل��ك
كنتيجة حتمية لضعف احملفزات في
االقتصاد الكويتي بشكل عام وسوق
االوراق املالية بشكل خاص

اإلن���������ت���������ه���������اء م����������ن ب�������ن�������اي�������ة اس�����ت�����ث�����م�����اري�����ة
ف�����������ي أرق������������������ى م������ن������ط������ق������ة ب�������ال�������ف�������روان�������ي�������ة
وإي�����������ص�����������ال ال��������ت��������ي��������ار ال�������ك�������ه�������رب�������ائ�������ي ل����ه����ا

انخفاض قيم العقارات
وزاد د .عماد بو خمسني ان بنظرة
س��ري��ع��ة خل��س��ائ��ر ال��ش��رك��ة ت��أت��ي
ف��ي معظمها ن��اجت��ة ع��ن انخفاض
القيمة السوقية في قيمة العقارات
اململوكة للشركة وكان له من اآلثار
السلبية على قيمة موجدات الشركة
خ��ارج ال��ك��وي��ت ،وه��ي م��ن العوامل
التي ساهمت بنسبة كبيرة في زيادة
اخلسائر املالية الفتا ال��ى ان��ه علي
الرغم من ذلك نالحظ حتسن ملحوظ
في مقدار اخلسائر مقارنة بالعام
املاضي  ،وذلك بسبب إنخفاض القيمة
السوقية في قيمة العقارات اململوكة
للشركة باخلارج مبقدار  1,5مليون
دينار  ،باإلضافة إلي إرتفاع تكاليف
العقارات والفندق بقيمة  350الف
دينار  ،هذا باإلضافة إلي إنخفاض
قيمة الدينار أم��ام ال��دوالر والدرهم
اإلماراتي مما كان له آثار سلبية علي
قيمة موجودات الشركة بقيمة تقدر
ب  450الف دينار .

إطفاء اخلسائر

واكد د .عماد بو خمسني انه في ظل
سعي اإلدارة في حتسني الوضع املالي

للشركة مبا يحقق فائدة للمساهمني
فقد رأي مجلس إدارة الشركة أخذ
موافقتكم علي إطفاء اخلسائر املرحلة
كما في  31ديسمبر ( 2018والتي
تبلغ  9,857,205دي��ن��ار) والتي
تكونت خ�لال الفترة املاضية وكان
سبباً أساسياً في تكوينها إنخفاض
قيمة اإلس��ت��ث��م��ارات ال��ع��ق��اري��ة في
الكويت ودول اخلليج العربي والتي
جت����اوزت قيمتها اخل��م��س��ة ماليني
دينار ،باإلضافة إلي أرتفاع أسعار
ص��رف ال��ع��م�لات االجنبية مقارنة
بالدينار ،ول��ذا رأي مجلس اإلدارة
إطفاء تلك اخلسائر بإستخدام كل من
أوال  :اإلحتياطي اإلختياري بقيمة
 4,569,660دينار،و ثانياً  :عالوة
االص��دار بقيمة  5,287,545دينار
وذل���ك وف��ق��ا لتعليمات وم��واف��ق��ات
اجلهات الرسمية .
واث��ن��ي د .عماد ب��و خمسني على
دع��م وثقة مستمرة م��ن املساهمني
والتي ك��ان لها ابلغ األث��ر في دعمنا
وكانت احلافز األساسي لي ولزمالئي
من أعضاء مجلس اإلدارة لبذل أقصي
اجل��ه��د ف��ي سبيل تلبية تطلعاتكم
وال��ع��م��ل ع��ل��ي حت��ق��ي��ق األه�����داف
واألستراتيجيات املشتركة للشركة.

م������ج������ل������س اإلدارة ل����������م ي����������ت����������وان ن����ح����و
ال�����ع�����م�����ل اجل�������������اد وال������س������ع������ي إلس����ت����ك����م����ال
وم�������������واك�������������ب�������������ة م���������ع���������اي���������ي���������ر احل��������وك��������م��������ة
جدول االعمال
وقد صادقت اجلمعية العمومية
على كافة بنود ج��دول االعمال وفي
مقدمتها عدم صرف مكافأة العضاء
مجلس االدارة ع��ن السنة املالية
املنتهية فى  2018/12/31واملوافقة
على تقارير مجلس االدارة و احلوكمة
و جلنة التدقيق ومراقبى احلسابات
والبيانات املالية وتفويض مجلس
االدارة بشراء او بيع او التصرف فى
اسهم الشركة مبا اليتجاوز  10%من
عدد أسهمها وذلك وفقاً ملواد القانون
رقم  7لسنة  2010وملدة  18شهرا ً .
كما وافقت العمومية على إعتماد
بند املسئولية والتكافل االجتماعي
بصرف مبلغ  10االف دينار كتبرعات
ومساعدات إنسانية للسنة املالية
التى ستنتهي فى  31ديسمبر 2019
واملوافقة على توصية مجلس االدارة

من ضمن  80دولة للتعاون في مجال الضرائب

الكويت توقع على مذكرة تفاهم تأسيس مبادرة احلزام والطريق
امل���ن���ي���ف���ي :رس�����م ال���ع�ل�اق���ة ال��ض��ري��ب��ي��ة ب�ين
ال����ك����وي����ت وال�����ص��ي��ن وف������ق رؤي��������ة 2035
وقعت دول��ة الكويت على مذكرة
تفاهم تأسيس منتدى مبادرة احلزام
والطريق للتعاون في مجال الضرائب،
وذلك ضمن عضوية  80دولة مشاركة
ف��ي امل��ن��ت��دى األول مل��ب��ادرة احل���زام
والطريق للتعاون في مجال الضرائب،
املنعقد في مدينة وتشن بجمهورية
الصني الشعبية خالل الفترة من 18
حتى  20أبريل .2019
وي��ه��دف املنتدى ال��ى تكوين آلية
التعاون الضريبي في العالم ،بهدف
تسهيل التعاون في إدارة الضرائب،
وح��ل النزاعات الضريبية  ،وتعزيز
بناء ال��ق��درات الضريبية  ،وتشجيع
تبادل اخلبرات وأفضل املمارسات في
إدارة الضرائب بني الدول األعضاء في
مبادرة احلزام والطريق.
وت��رأس وفد وزارة املالية املشارك
في املنتدى الوكيل املساعد للشؤون
املالية والضريبية أسيل السعد املنيفي،
قائلة في تصريح لها خالل املشاركة
ف��ي امل��ن��ت��دى “يأتي ان��ض��م��ام دول��ة
الكويت لهذا املنتدى ملا له من أهمية
كبيرة ف��ي رس��م العالقة الضريبية
بني دول��ة الكويت وجمهورية الصني
الشعبية ،ال سيما ب��ع��د أن وقعت
دولة الكويت مجموعة من االتفاقيات
واملشاريع االستثمارية الكبيرة ذات
البعد االستراتيجي وفق رؤي��ة دولة

الكويت  ،2035مما يتطلب معه تطوير
البيئة الضريبية لتتالءم مع حجم هذه
االتفاقيات واملشاريع لتكون متوافقة
معها ال عائقا أمامها ،علما بأن مذكرة
التفاهم ال تنشئ أي حقوق وال ترتب
أي التزامات على دولة الكويت”.
وي��أت��ي ه��ذا امل��ؤمت��ر األول ملنتدى
مبادرة احلزام والطريق ليشهد بداية
الطريق الذي ستسير فيه الدول التي
ان��ض��م��ت ل��ه��ذا امل��ن��ت��دى ب��ه��دف رس��م
السياسات الضريبية التي تساعد
على خلق بيئة استثمارية تشجع على
مزاولة التجارة التي تخلو من العوائق
لتحقيق التكامل املالي واالستثماري،
وتعزيزًا للتعاون االقتصادي الدولي،
و دفعً ا للتنمية اإلقليمية و النمو لدول
احلزام والطريق.
وم��ن اجل��دي��ر بالذكر ،ف��إن مذكرة
التفاهم املوقعة بني البلدين تنص على
إيجاد آلية لتعاون إدارات الضرائب،
وتسهيل التجارة واالستثمار وتعزيز
النمو االقتصادي لألطراف املتعاونة
واملساهمة في حتقيق تنمية شاملة
ومستدامة للدول األعضاء ،اضافة الى
دعم وإمتام معايير الضريبة العاملية
كما ه��و احل���ال ف��ي منظمة التعاون
االق���ت���ص���ادي وال��ت��ن��م��ي��ة OECD
واتفاقية الضريبة النموذجية لألمم
املتحدة.

أهم ما جاء مبذكرة التفاهم
امل��ادة  1الطبيعة  :هي إيجاد آلية لتعاون إدارات
الضرائب ،و هي آلية رسمية غير ربحية تعمل على
أساس احترام سيادة وقوانني الدول و األقاليم املشاركة.
املادة  2الرؤية  :إنّ الرؤية من تلك اآللية هي تسهيل
التجارة واالستثمار وتعزيز النمو االقتصادي لألطراف
املتعاونة واملساهمة في حتقيق تنمية شاملة ومستدامة
للدول األعضاء .
املادة  3الغرض  :إنّ الغرض هو دعم وإمتام معايير
الضريبة العاملية كما هو احل��ال في منظمة التعاون
االق��ت��ص��ادي والتنمية  OECDواتفاقية الضريبة
النموذجية ل�لأمم املتحدة ،وكذلك إرش���ادات التسعير
التحويلي اخلاصة ب��األمم املتحدة ومنظمة التعاون
االق��ت��ص��ادي والتنمية والبنية الشاملة على أس��اس

استراتيجيات التخطيط الضريبي وكذلك املنتدى العاملي
للشفافية وتبادل املعلومات ،وتهدف آلية التعاون إلى
املساهمة في بناء بيئة ضريبية تالئم التطور من خالل
التعاون في اخلدمات الضريبية ،وتسوية النزاعات
الضريبية ،وبناء القدرات الضريبية وتبادل اخلبرات
وأفضل املمارسات في إدارة الضرائب
وسيكون للمنتدى مجلس يتكون من رئيس و  4نواب
وسكرتارية تنفيذية ملتابعة أعمال املنتدى ومجلس
استشاري من خبراء ضرائب عامليني لتقدمي املشورة .
كما تشمل مذكرة التفاهم إنشاء مجموعة تعزيز
القدرات والتدريب وذلك لرفع كفاءة املوظفني العاملني
في اإلدارات الضريبية للدول األعضاء وستكون باللغة
الصينية والروسية واإلجنليزية وقريبا بالعربية .

«اخلطوط التركية»تكرم وكالء السفر
األكثر مبيع ًا لها في الكويت لعام 2018
أقام مكتب اخلطوط اجلوية التركية
ف��ي ال��ك��وي��ت احل��ف��ل ال��س��ن��وي الثامن
املخصص لتوزيع جوائز وكاالت السفر
في الكويت تكرمياً لهم على ما بذلوه
من دعم ومساهمة في تزايد الطلب على
الناقلة ول��دوره��م األس��اس��ي في النمو
القوي للشركة ،بعد أن سجلت الشركة
منوا ً ملحوظً ا بنسبة  10٪في حركة نقل
املسافرين خالل عام .2018
أق���ي���م احل���ف���ل ف���ي ف���ن���دق وم��رك��ز
م��ؤمت��رات ميلينيوم ال��ك��وي��ت ،حضره
كبار الشخصيات احمللية والشركاء من
الشركات واملوظفني ووس��ائ��ل اإلع�لام

مجلس ادارة جديد

ان��ت��خ��ب��ت اجل��م��ع��ي��ة العمومية
مجلس اإلدارة للدورة القادمة ملدة
ث�لاث س��ن��وات م��ن ع��ام  2019الى
 2021ضم كال من  -:د.عماد جواد
بوخمسني و د.ان���ور على النقي و
الشركة العربية لالستثمار و شركة
مجموعة بوخمسني القابضة وشركة
النجوم العقارية

«مشروعات الشراكة» تطرح
مزايدة على «سوق الزل»
و«ساحتي الصرافيني»
أعلنت هيئة مشروعات الشراكة بني القطاعني العام واخلاص
بالتعاون مع وزارة املالية الكويتية طرح مزايدة عامة بشأن مشروع
إدارة عقار سوق الزل وساحة الصرافيني والساحة اجلنوبية مدة
عشر سنوات وفق الشروط املرجعية ووثائق املزايدة.وقالت الهيئة
في بيان صحفي أمس السبت إن آخر موعد لتقدمي العطاءات في مقر
هيئة املشروعات سيكون في  21شهر يوليو املقبل (تاريخ اإلقفال).
وذكرت أن إجمالي املساحات للمشاريع الثالثة طبقا للمخططات
يبلغ 5ر 10أل��ف متر مربع مبينة أن إجمالي املساحات املعتمدة
حاليا لدى بلدية الكويت ووزارة املالية لتلك األسواق هو 6ر 12ألف
مترمربع.يذكر أن سوق الزل وساحة الصرافيني والساحة اجلنوبية
تقع داخل مدينة الكويت في املنطقة التجارية املركزية ضمن منطقة
األسواق التراثية القدمية بالقطع التجارية أرقام ( 4و  7و .)8

حازت على جوائز عدة سجلت منو ًا بنسبة  10باملئة بتدفق الركاب

وأصحاب املصلحة الرئيسيني اآلخرين.
خ��ل�ال احل���ف���ل ك���رم���ت “اخلطوط
اجلوية التركية”  15وكالة سفر تقديرا ً
جل��ه��وده��م الكبيرة ف��ي تعزيز حركة
نقل املسافرين من الكويت إلى وجهات
السفر العاملية البالغ عددها  307وجهة.
حصلت وك��االت السفر على جوائزها
ب��ن��ا ًء على “إجمالي املبيعات” حيث
احتلت وكالة “ مجموعة بودي للطيران
“ املركز األولى ،وحلت وكالة سفريات
الديرة في املرتبة الثانية ،ونالت وكالة
سفريات كومو املرتبة الثالثة .ومنحت
جائزة “أفضل مبيعات لدرجة األعمال”

على إط��ف��اء اخل��س��ائ��ر امل��رح��ل��ة كما
ف��ى  2018/12/31وال��ت��ي تبلغ
 9,857,205دينار من قيمة كال من
 -:إستخدام االحتياطي اإلختياري
مب��ق��دار  4,569,660دي��ن��ار  ،و
إستخدام عــالوة االص��ـ��دار مبقدار
 5,287,545دينار  ،كما مت اخالء
اعضاء مجلس االدارة واب��راء ذمتهم
عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم املالية
واالدارية و القانونية

إلى “ مجموعة ب��ودي للطيران “ ،فيما
نالت ج��ائ��زة “أعلى زي���ادة مبيعات”
ل��ش��رك��ة “اليوسف” وح��ص��ل��ت على
املرتبة األولى ،تلتها شركة “اخلميس”
في املرتبة الثانية .أما جائزة “أفضل
مبيعات للدرجة االقتصادية” كانت من
نصيب وكالة سفريات الديرة.
وب��ه��ذه املناسبة ق��ال امل��دي��ر العام
للخطوط اجلوية التركية في الكويت،
السيد /محمد بالتو“ :مع دخولنا املرحلة
التالية م��ن استراتيجيتنا الطموحة
للنمو ،ما زلنا ملتزمني مبواصلة تعزيز
تعاوننا مع جميع شركائنا من وكاالت

السفر ،انهم مفتاح جناحنا .وتابع بالتو:
“ كما تعلمون ،شهد عام  2019إطالق
وجهات جديدة وافتتاح املطار اجلديد
الذي طال انتظاره وال��ذي سيكون أكبر
مطار في العالم ،ومن املتوقع أن يخدم
 200مليون مسافر سنوياً ،مبا يرتقي
بشكل كبير بتجربة ال��ع��م�لاء .وختم
ق��ائ�لاً “ :نتطلع إل��ى ترسيخ عالقاتنا
مع شركائنا وأن نبقى شركة الطيران
املفضلة للعمالء وال��ت��ي تُ��ؤم��ن لهم
االتصال األفضل والراحة القصوى ،ومن
خ�لال عروضنا الفريدة نسعى لتقدمي
أفضل مما يتوقعه عمالؤنا”.

«وربة» يعلن الرابحني
الـ 5بسحوبات
«السنبلة» االسبوعية
اع���ل���ن ب��ن��ك ورب�����ة سحب
السنبلة االس��ب��وع��ي اخلامس
عشر في متام الساعة احلادية
عشر ظهرا ً من ي��وم اخلميس ؛
هذا وقد مت اإلعالن عن الفائزين
اخل��م��س��ة ب��ح��ض��ور مم��ث��ل عن
وزارة التجارة والصناعه و
موظفي بنك وربة.
وبالنسبة للعمالء الذين
ح��ال��ف��ه��م احل���ظ خ�ل�ال سحب
السنبلة اخل��ام��س ع��ش��ر ،فقد
ت��وج  5رابحني من عمالء بنك
وربة حصل كل منهم على 1000
دي��ن��ار كويتي وه��م :عيد فهيد
فالح العازمى ،مبارك فالح تنى
الدوسرى ،مشعل عبد الله فهد
فهد ،خالد هليل صنت احلربى،
و فهده محمد فالح الشالحي.

الفرحان :تقييمنا العقاري املعتمد يستخدم معايير
مهنية بخبرات بشرية متميزة

«بيتك» :تقييم  15500عقار ًا
ألفراد وشركات وبنوك فى 2018

ق��ال املدير التنفيذى للتقييم
ال��ع��ق��ارى ف���ى ب��ي��ت ال��ت��م��وي��ل
الكويتى “بيتك” احمد عبداحملسن
الفرحان انه قد مت خالل 2018
ت��ق��ي��ي��م 15500عقارا الف���راد
وش��رك��ات وب��ن��وك ومؤسسات
حكومية  ،تقدر قيمتها السوقية
بنحو  16مليار دينار ،مشيرا الى
ان التقييم العقارى فى “بيتك”
يحوز ثقة جهات رسمية عديدة
واملكاتب القانونية واحملاسبية
واجل��ه��ات احلكومية واالف���راد ،
حيث يستند “بيتك” الى املعايير
ونسبة
ال��دول��ي��ة مثل التكلفة
احمد الفرحان
العائد والبيع باملثل باالضافة
ال��ى االع���راف احمللية فى تقييم
جميع ان��واع العقارات حسب ال��رأى التنظيمى واالس��ت��خ��دام ،من
خالل مجموعة متميزة من املقيمني املتخصصني ذوى اخلبرة املهنية
املتنوعة واملعتمدين من وزارة التجارة والصناعة.
واكد الفرحان فى تصريح صحفى على االهمية الكبيرة لنشاط
التقييم العقارى فى حركة االقتصاد واداء سوق املال جتاه الشركات
العقارية واالستثمارية  ،واحلفاظ على حقوق املساهمني فى الشركات
الكبرى والبنوك والتحكيم بني االفراد  ،اذ يعتبر العقار من االصول
القيمة ومجاالت االستثمار الرئيسية  ،مشيدا باالهتمام الذى يبديه
بنك الكويت املركزى ووزارة التجارة نحو متابعة عملية تطوير
املقيمني العقاريني ونشاط التقييم ذاته  ،باالضافة الى احتاد مصارف
الكويت الذى نظم دورات تدريبية لتعزيز مهارات املقيمني وتطوير
ادائهم واطالعهم على افضل واخر املعايير املتبعة فى التقييم العقارى
اقليميا وعامليا ،مما يعمق وجود املهنة ويرسخ دورها واهميتها فى
حركة االقتصاد الوطنى .
وقال ان “بيتك” يهتم بتطوير نشاط التقييم العقارى من خالل
تدعيم اعمال االدارة مبهندسني وموظفني مختصني وتنظيم دورات
تدريبية شاملة لفريق املقيمني يحصلون من خاللها على شهادات
مقيمني دوليني  ،كما يسعى الى توسيع مجاالت التقييم لتشمل انشطة
جديدة ذات نوعية خاصة مثل املستشفيات واملصانع وغيرها من
خالل التعاون مع شركات وجهات متخصصة ذات خبرة فى تقييم
االصول االستهالكية .

