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أعلن���ت ش���ركة التمدي���ن 
العقارية عن رعايتها الرئيسية 
ملؤمتر صناع العقار الذي ينظمه 
احتاد العقاريني في دورته الثالثة 
في 13 فبراير اجلاري حتت شعار 
»أين مستقبل العقار... من خطة 
التنمية؟«، والذي سيقام حتت 
رعاية وبحضور وزير التجارة 

والصناعة احمد الهارون.
وقالت الش���ركة ف���ي بيان 
صحافي ان مشاركتها في رعاية 
املؤمتر جاءت من منطلق األهمية 

الكبيرة التي تلعبها خطة التنمية اجلديدة في 
حتريك االقتصاد الوطني الذي عانى منذ سنوات 

طويلة من الركود.
وأضافت ان مشاريع خطة التنمية اجلديدة 
سوف يكون لها تأثير ايجابي على العديد من 
القطاعات االقتصادية في الكويت وفي مقدمتها 
الشركات العقارية التي تأمل في طرح املشاريع 
التنموية اجلديدة ومشاركتها في تنفيذ بعضها 
والتي ستساهم في حتقيق الرغبة األميرية في 
حتويل الكويت إلى مركز مالي وجتاري من جديد. 
وأوضحت ان مشاركة القطاع اخلاص وحتديدا 
الش���ركات العقارية في خط���ة التنمية كونها 
العقاري للمشاريع احليوية  معنية بالتطوير 
س���تدعم حركة التطوير العمراني في الكويت 
خالل السنوات القليلة املقبلة. وطالبت الشركة 
بضرورة وضع حل سريع ملشكلة التمويل التي 
تعاني منها اغلب الشركات احمللية بسبب توقف 

خطوط التمويل.
من جانب���ه رحب رئيس احت���اد العقاريني 
ورئيس اللجنة العليا املنظمة للمؤمتر توفيق 
اجلراح برعاية شركة التمدين العقارية للمؤمتر، 
مؤكدا حرص االحتاد على تنظيم املؤمتر بشكل 
سنوي ثابت من عامني نابع من أهمية حتقيق 
األهداف للعقاريني وآمالهم في س���وق عقاري 
نشط السيما انه اجلهة املعنية بشؤون القطاع 

العقاري في الكويت.
وأوضح أن املؤمتر في دورته اجلديدة سوف 
يس���لط الضوء على العديد م���ن القضايا منها 
دور القط���اع اخلاص في خط���ة التنمية وآلية 
مشاركة الشركات العقارية فيها ودور التشريعات 
والقوانني املتعلقة مبشاركة القطاع العقاري في 

خطة التنمية.
وعن جلسات املؤمتر قال اجلراح انها ستضم 
3 جلس���ات عمل حيث ستكون اجللسة األولى 
عبارة عن جلسة نقاشية بعنوان »دور القطاع 
اخلاص في خطة التنمية« كما ستكون اجللسة 
الثانية عبارة عن جلسة نقاشية عن »التشريعات 
والقوانني املتعلقة مبش���اركة القطاع اخلاص 
بخطة التنمية« في حني حددت اللجنة املنظمة 

اجللسة الثالثة من املؤمتر لتكون جلسة نقاشية 
حول »آلية مشاركة الشركات العقارية بخطة 
التنمية« على أن يختتم املؤمتر بورش���ة عمل 
مخصصة ملناقش���ة اآللية الصحيحة لتمويل 

مشاريع التنمية.
يذكر أن شركة التمدين العقارية قد أجنزت قبل 
عامني مشروعها األحدث في سلسلة مشاريعها 
الرائدة، وه���و مول 360 ال���ذي يعتبر وجهة 
تس���وق فريدة تقع في موقع استراتيجي عند 
تقاطع الطريق الس���ريع امللك فيصل والطريق 
الدائري السادس، ويضم املجمع مواقف سيارات 
ارضية ومتعددة الطوابق تتسع ألكثر من 1800 

سيارة.
ويعد املول نقطة حتول في قطاع العقارات 
البي���ع بالتجزئة في الكوي���ت، وإجنازا بارزا 
سيساهم في منو هذا القطاع، السيما ان »مول 
360« تبلغ مساحته االيجارية 82 ألف متر مربع 
ومينح مرتاديه جترب���ة فريدة حتلق بهم في 
أجوائه الرائعة من خالل سبعة أقسام مختلفة 
وفريدة حيث تضم مجموعة واسعة من أشهر 
املاركات العاملية الراقية في عالم األزياء وعدد 
من املطاعم العاملية تدخل الكويت للمرة األولى، 
باإلضافة الى سلسلة الهايبر ماركت الفرنسية 
الرائدة »جيان« واملتجر العاملي الشامل »ماركس 

وسبنسر«.
وخللق جتربة ممتعة وخاصة للمتسوقني 
حرص امل���ول على تواجد املراف���ق الترفيهية 
العائلية باس���لوب مبتكر وغير مسبوق يلبي 
احتياجات جميع األعمار باإلضافة ألكبر مجمع 
لدور العرض السينمائي في الكويت من بينها 
قاعتا ع���رض VIP وقاعة عرض ثالثية األبعاد 
I-MAX . كم���ا يتميز م���ول 360 بوجود أكبر 
حديقة عمودية على مس���توى العالم، لتشكل 
تلك احلديقة الداخلية املبتكرة عنصرا صديقا 
للبيئة داخل مركز التسوق، والتي تعد استكماال 
خلط���ة مول 360 الهادفة إلى توفير مناخ فريد 
ومميز يضفي احساس الطبيعة وتنقل الزائرين 
الى اجواء ممتعة، لتكون وجهة يقصدها الزوار 

من داخل الكويت وخارجها.

»المثنى لالستثمار« تدشن محفظة عقارية في أميركا 
برأسمال مستهدف قدره 50 مليون دوالر

الياقوت: حكم محكمة التمييز لصالح »بيتك« أسدل الستار
على قضية التسجيل العقاري وأحيا قطاعًا مهمًا لالقتصاد

بعائد سنوي قدره 8% يوزع بشكل شهري

الخميس: البنك يتطلع لخدمة عمالئنا بأفضل السبل وال نستهدف المضاربة بالعقار

المرزوق: اشترينا من خالل المحفظة عقارين مؤجرين بالكامل للحكومة األميركية

 عبدالعزيز املرزوق 

أعلنت شركة املثنى لالستثمار التابعة 
لبيت التمويل الكويتي »بيتك« عن محفظة 
عقاري���ة متخصصة في ش���راء العقارات 
املؤجرة للحكوم���ة الفيدرالية األميركية، 
بدأته بشراء عقارين عبارة عن مبان إدارية 

مؤجرة بالكامل للحكومة األميركية.
وقال املدير العام لشركة املثنى لالستثمار 
عبدالعزي���ز ناصر امل���رزوق في تصريح 
صحافي إن رأس���مال احملفظة املستهدف 
50 مليون دوالر وان العقارات املش���تراة 
مؤخرا تشكل 50% من رأس املال، متوقعا أن 
حتقق احملفظة عوائد تصل إلى 8% سنويا 

توزع بشكل شهري، مشيرا إلى أنه مت طرح 
املرحلة األولى من احملفظة على العمالء، 

ولقيت إقباال كبيرا في وقت قياسي.
واشار إلى أن العقارين مؤجران بالكامل 
للحكومة األميركية لفترة طويلة ما يضمن 
تدفقات نقدية جيدة وعائدا متميزا حاليا 
ومستقبال في ظل حتسن معطيات السوق 
العقاري بالواليات املتحدة وجودة األصول 
نفسها. وأوضح املرزوق ان شركة املثنى 
جتري مفاوض���ات حاليا عل���ى عقارات 
جديدة ستضاف إلى احملفظة بعد االتفاق 
النهائي على شرائها، مبينا أن االستثمار 

يأتى ضمن جهود الشركة لتحقيق أفضل 
العوائد وتنويع اإليرادات وزيادة الربحية 
من خالل التوسع عامليا وإقليميا واالستفادة 
من التطورات االيجابية في بعض األسواق 
العاملية وتكوين محفظة استثمارية جيدة 

ومتوازنة ومحدودة املخاطر.
املثنى لالستثمار  وأضاف أن ش���ركة 
تتطلع إلى فرص عقارية جديدة في السوق 
األميركي وفي مناطق أخرى، بحيث تكون 
أصوال جيدة وتدر عائدا، حيث تركز الشركة 
في دراستها ملثل هذه الفرص على جودة 

األصل وحجم العائد. 

دراسة تتوقع ارتفاع رواتب العاملين
في القطاع الخاص الكويتي بـ 5.7% في 2011

.. و»التمدين العقارية« راع رئيسي للمؤتمر

بحثي����ة  دراس����ة  توقع����ت 
متخصصة أجرتها شركة »جلف 
تالنت دوت ك����وم« للتوظيف أن 
رواتب العاملين في القطاع الخاص 
في الكويت سترتفع بمعدل %5.7 
خالل العام الحالي. وأظهرت نتائج 
الدراسة التي جاءت تحت عنوان 
»التوظيف وحرك����ة الرواتب في 
الخليج 2010 � 2011«، واس����تندت 
إلى اس����تبيان آلراء 32000 مهني 
و1400 شركة في دول الخليج ال� 
6، بروز قط����ر والمملكة العربية 
السعودية على رأس قائمة الدول 
في معدالت زيادة الرواتب عام 2010 
بنسبة 6.8% و6.7% على التوالي، 
وجاءت سلطنة عمان في المركز 
الثالث بنسبة 6.4%، والكويت في 

المركز الرابع بنسبة %5.7.
العربية  اإلم����ارات  وش����هدت 
المتح����دة ومملك����ة البحرين أقل 
الزيادات في رواتب القطاع الخاص 
بنسبة 5.2% و4.9% على التوالي. 
وقالت الدراسة انه بالرغم من ان 
هذه الزيادات أقل بكثير من الزيادات 
التي شهدها عام 2008، كان االرتفاع 
في الرواتب أعلى من معدل التضخم 
ما نتج عنه تحس����ين مستويات 
المعيشة بالنسبة للكثيرين. وقد 
شهد قطاع مبيعات التجزئة أعلى 
معدل في زيادات الرواتب بنسبة 
6.4%، بينما حصل قطاع التعليم 

على أقل زيادة بنسبة %3.8.
وبين الفئات الوظيفية، حصل 
المهنيون في مجال الموارد البشرية 
على أعلى زيادة في الرواتب بنسبة 
7.1%، وحس����ب الدراس����ة، جاءت 
الزيادات في الرواتب وإلى حد كبير 
كنتيجة لجهود أصحاب األعمال 
للمحافظة عل����ى أفضل العاملين 
لديهم، وإلى الطلب المتزايد على 
الكوادر المهنية الماهرة في قطر 
والس����عودية، إضاف����ة إلى النمو 
المتواصل في آس����يا التي تشكل 
المصدر الرئيسي للمواهب والكوادر 

المهنية في الخليج.

األعمال عن بدائل للعمالة القادمة 
من الهند والفلبين، وهما الدولتان 
التقليدي  المصدر  اللتان تمثالن 
للمهنيين، بينما تفوز ش����ركات 
صينية يزداد عددها باس����تمرار 
بعقود كبيرة في مجال التش����ييد 
والطاقة في المنطق����ة وغالبا ما 
تجلب معها العمالة المطلوبة من 
الصين مباشرة، ومن المشروعات 
الكب����رى التي تنفذها الش����ركات 
الخليج،  الصيني����ة في منطق����ة 
مش����روع الطريق الس����ريع بين 
مكة المكرم����ة والمدينة المنورة 
في المملكة العربية الس����عودية، 
الدوحة.  ف����ي  الجديد  والمين����اء 
الدراس����ة أن يواصل  وتوقع����ت 
سوق التوظيف في الخليج نموه 
بمعدالت معتدلة، بفضل التعافي 

وحصل المهنيون اآلسيويون 
العاملون في الخليج على زيادات 
في الرواتب أعل����ى من المعدالت 
6.1% مقارنة  المعهودة وبلغ����ت 
بنس����بة 3.2% فقط حصل عليها 
المهنيون من الدول الغربية، ويعود 
ذلك إلى ازدي����اد الفرص المهنية 
الجذابة في الدول اآلسيوية، حيث 
ارتفعت الرواتب بفضل االقتصاد 
الهندي المزدهر بنسبة 11.1% عام 
2010، مقارنة ب� 2.4% في المملكة 
المتحدة حي����ث مازالت معدالت 
البطالة مرتفعة بسبب تداعيات 
األزمة المالية العالمية. وحس����ب 
نتائج دراس����ة جلف تالنت دوت 
كوم، يشهد سوق العمل في الخليج 
تواجدا صينيا محدودا ولكنه ينمو 
بشكل سريع، حيث يبحث أصحاب 

االقتصادي العالمي وارتفاع أسعار 
النفط ومواصلة الحكومات انفاقها 
التحتية،  البنية  على مشروعات 
وتوقعت 61% من الش����ركات التي 
تم استطالعها زيادة عدد العاملين 
فيها في عام 2011 مقارنة ب� 9% منها 
ترغب في خفض ع����دد العاملين 

فيها.
الدراسة، يحتمل ان  وبحسب 
يكون لالضطراب����ات األخيرة في 
الشرق األوسط، وتحديدا في مصر 
وتونس، تأثير على توافر المواهب 
والكوادر المهنية في الخليج عام 

.2011
وفي هذا الصدد، بينت الدراسة 
أن أي����ة اضطرابات مس����تمرة قد 
تزيد في أع����داد المهنيين العرب 
م����ن المناط����ق الت����ي تعاني من 

االضطرابات والذين س����يبحثون 
عن فرص مهنية في الخليج، مما 
يؤدي إلى ضغط يخفض مستويات 
الدراسة إلى  الرواتب، وأش����ارت 
أحداث 2006 في لبنان التي نتجت 
عنها هجرة جماعي����ة للمهنيين 

اللبنانيين إلى الخليج.
وأش����ارت الدراسة إلى أنه من 
المحتم����ل أن أصحاب األعمال في 
الخليج سيواجهون أهدافا أصعب 
2011، كما  العمالة ع����ام  لتوطين 
تتخذ الحكومات خطوات لتسريع 
الجهود الحالية إلحداث الوظائف 
لمواطنيه����ا، خاصة في البحرين 
وس����لطنة عمان اللتين تمتلكان 
أعلى نسب بطالة في الخليج وفقا 
إلحصائيات برنامج األمم المتحدة 

للتنمية.

االئتمانية املعتادة، وقد عانى 
الكثيرون م���ن جراء تداعيات 
القانون، كما تأثر السوق بشكل 
عام ومباشر نظرا للدور املهم 
الذي يلعبه »بيتك« في السوق 
العقاري بشكل عام، وفى جهود 
التخفيف من  املس���اعدة على 
حدة األزمة اإلسكانية حتديدا، 
باعتبار أن مسالة التمويل كانت 
وال تزال العقبة الرئيسية في 
موضوع توفير السكن املناسب 
للمواطنني في ظل قلة املعروض 
وزي���ادة الطلب عل���ى العقار 
السكني الذي ميثل أولوية في 
حياة كل أسرة كويتية. واضاف 
اخلميس بالقول: »نتطلع إلى 
خدمة عمالئنا وتوفير التمويل 
املناسب مبا يحقق احتياجات 
العمالء املتنوعة من متلك عقار 
سكنى يليق بهم وفق الضوابط 
الشرعية والقانونية املعتمدة، 
كما يجب التأكيد على أن أنشطة 
بيتك في مجال العقار ال تعكس 
اى ممارسة بهدف املضاربة أو 

االحتكار«. 

ينص���رف إلى »بيتك« بصفته 
احد البنوك اإلسالمية ويخضع 
لقانون 30/ 2003 بشأن إضافة 
قسم خاص للبنوك اإلسالمية 

إلى القانون 1968/32.
وأضاف: »أكدت احملكمة أن 
امتناع إدارة التسجيل العقاري 
عن اتخاذ إجراءات تسجيل او 
قيد احملررات املقدمة من »بيتك« 
اليقوم على سبب صحيح من 
القانون، وقد استقر الرأى بال 
منازعة بعدم خضوع »بيتك« 

ألحكام القانونني 8و9«.
من جانبه أك���د مدير إدارة 
العقار احمللي صالح اخلميس 
أن صدور احلكم بشكل نهائي 
من أعلى جهة قضائية من شأنه 
حتريك عمليات التمويل التي 
الس���كن  يقدمها »بيتك« على 
اخلاص، مشيرا إلى أن جميع 
فروع البنك التي تقدم اخلدمات 
العقارية تواصل عملها في توفير 
التمويل الالزم للمواطنني مبا 
العمر  اقتناء بيت  ميكنهم من 
الش���روط والضوابط  وف���ق 

خالل الفترة األخيرة، ولها عدة 
إلى أهمية  اعتبارات بالنظ���ر 
القضية اإلس���كانية وتأثيرها 
املباشر على حياة كل مواطن، 
قرار احملكمة بأحقية »بيتك« 
في التعامل على عقارات السكن 
اخلاص يؤك���د مكانة وأصالة 
اجلانب الشرعي في معامالته، 
التمييز  حيث أكدت محكم���ة 
الدائرة اإلدارية في أن كال من 
القانون 8و9 لس���نة 2008 ال 

العقارية  وتق���دمي اخلدم���ات 
بأفضل مستوى.

وأكد الياقوت أن قرار محكمة 
التمييز أحي���ا قطاعا مهما من 
قطاع���ات االقتص���اد الوطني 
وسيساهم بال شك في تسريع 
وتيرة أدائه مبا ينعكس إيجابا 
املتعاملني في  على مصلح���ة 
السوق قائال: »قضية التسجيل 
العقاري من أهم القضايا التي 
عرضت على القضاء الكويتي 

قال املستشار القانوني لبيت 
التمويل الكويتي »بيتك« حامد 
الياقوت إن حكم محكمة التمييز 
تأييد للحكم املطعون فيه فيما 
يخص عدم خض���وع »بيتك« 
للقانونني 8 و9 لعام 2008، في 
شأن حظر التعامل على عقارات 
الس���كن اخلاص، مم���ا يعني 
الس���ماح له بعمليات الرهون 
والتمويل على هذا القطاع، أسدل 
التسجيل  الستار على قضية 
العقاري الشهيرة بعد استكمال 
جميع درجات التقاضي وصدور 
حكم باٍت وقطعي من ش���أنه 
العقار السكني،  إنعاش قطاع 
الذي عانى من ركود في اآلونة 
األخيرة بسبب ضعف التمويل، 
فيما أكد مدير إدارة العقار احمللي 
في »بيتك« ص���الح اخلميس 
أن جهود »بيتك« وأنش���طته 
في مجال العقار ال تس���تهدف 
أو االحت���كار وإمنا  املضاربة 
مس���اعدة املواطنني للحصول 
على التمويل وأن جميع الفروع 
تواصل عملها باستقبال العمالء 

ينظمه اتحاد العقاريين تحت شعار »أين مستقبل العقار من خطة التنمية؟«

معدالت التضخم في دول الخليج 2010 ـ 2011
توقعات 20102011الدولة

6.3%5.4%السعودية
4.5%4.0%عُمان

4.8%3.9%الكويت
3.0%2.5%البحرين
2.1%1.6%اإلمارات

2.1%-1.9%قطر
املصدر: ايكونوميست انتيليجانس يونيت

معدالت الزيادة في الرواتب بدول الخليج  حسب الدولة 2010 ـ 2011
توقعات 20102011الدولة
7.2%6.8%قطر

7.0%6.7%السعودية
7.0%6.4%عُمان

5.9%5.7%الكويت
6.3%5.2%اإلمارات
5.1%4.9%البحرين

6.6%6.1%دول اخلليج بشكل عام

املصدر: جلف تالنت دوت كوم

صالح اخلميس  حامد الياقوت 
جناح البنك في مشاركة سابقة بأحد املعارض

»بوبيان« يرعى ويشارك في مؤتمر
صنّاع العقار الثالث في 13 الجاري

أعلن بنك بوبيان عن رعايته 
ومش����اركته في مؤتمر صناع 
العق����ار ال����ذي ينظم����ه اتحاد 
العقاريين في دورته الثالثة في 
13 فبراير الجاري تحت شعار 
»اين مستقبل العقار من خطة 
التنمية« والذي يقام تحت رعاية 
وزير التجارة والصناعة احمد 

الهارون.
وقال البنك في بيان صحافي 
ان مشاركته في رعاية المؤتمر 
نابعة م����ن أهمية الحدث الذي 
يناقش مس����تقبل المش����اريع 
العقارية في خطة التنمية وأهمية 
البنوك في تمويل المش����اريع 
الجديدة وذلك بمشاركة نخبة 
من المختصين أصحاب الخبرة 
في المجال العقاري.وأضاف أن 
خططه تهدف للوصول إلى اكبر 
شريحة ممكنة من العمالء من 
خالل التروي����ج لخدماته التي 
يقدمها وفق أحكام الش����ريعة 
اإلسالمية والتي تلبي مختلف 
االحتياجات كما يستهدف البنك 
االستمرار في خططه التوسعية 
في السوق الكويتي حيث يهدف 
الفتتاح المزيد من الفروع قبل 
نهاي����ة العام الحال����ي في ظل 
إستراتيجيته للوصول إلى 30 

فرعا خالل 5 سنوات.
واكد البنك اهمية الموضوعات 
التي يناقشها المؤتمر مشيرا الى 
ان القطاع العقاري يعلق آماال 
كبيرة على خطة التنمية الجديدة 
والتي يشرف عليها نائب رئيس 
الوزراء للش����ؤون االقتصادية 
ووزير الدولة لشؤون التنمية 
واإلسكان الش����يخ احمد الفهد 
في انتش����اله من دوامة الركود 
الس����يما أن الحكومة قد أكدت 
في أكثر من مناسبة أن الخطة 
ما هي إال التزام قانوني وأدبي 
وان الخصخصة العب أساسي 

في هذه الخطة.
وأوضح بأن الفترة المقبلة 
المؤسسات  تتطلب من جميع 
بذل المزيد من الجهد تسويقيا 
واالنطالق ببرامجها الترويجية 
من اج����ل العمل عل����ى إنعاش 
االقتصاد الكويتي والذي عانى 
المنطقة من  كغيره م����ن دول 
التأثيرات السلبية لالزمة المالية 

العالمية.
واختتم البنك تصريحه مؤكدا 
أن سوق العقار المحلي بدأ يظهر 
عليه مؤشرات تعاف وخروج من 
تداعيات األزمة المالية العالمية 
التي ألمت باألسواق وأثرت على 
مختلف أس����عار األصول، ومن 
بينها األصول العقارية، مشيرا 

إلى أن العقار المحلي مازال يمثل 
متنفسا اس����تثماريا جيدا أمام 
المستثمرين من أجل محدودية 
مخاطر هذا النوع من االستثمار 
مقارن����ة بقطاعات االس����تثمار 

األخرى.
وكان بن����ك بوبيان قد حقق 
مع بداي����ة العام الجديد انجازا 
آخر بفوزه بلق����ب أفضل بنك 
إس����المي لخدم����ة العمالء في 
الكويت لعام 2010 من مؤسسة 
سيرفس هيرو أضافه بجانب 
جائزة أفضل بنك إس����المي في 
الكويت لع����ام 2010 من مجلة 
أربيان بزنس المعروفة بسبب 
ما شهده من تطور خالل الفترة 
األخيرة. يذكر ان بنك بوبيان 
يقدم لعمالئه مجموعة مميزة من 
الخدمات الشخصية التمويلية 
المتوافقة مع  واالس����تثمارية 
الش����ريعة اإلس����المية  أحكام 
التمويل  أدوات  وم����ن أهمه����ا 
اإلسالمية المتعددة التي تمنح 
العميل كافة احتياجاته المختلفة 
سواء كانت مواد إنشائية أو أثاثا 
وهي التي تتيح للعميل فرصة 
تصمي����م وبناء من����زل أحالمه 
بطريقته الخاص����ة باإلضافة 
إلى أنواع التمويل األخرى التي 
تلبي كافة احتياجات عمالئنا 
المختلفة سواء كانت سيارات 
او قوارب ومع����دات بحرية أو 

الكترونيات. 
كما يقدم بنك بوبيان أيضا 
حساب الراتب بمزاياه العديدة 
التي تمنح العميل خدمة الرسائل 
القصيرة والخدمة المصرفية عبر 
االنترنت وبرنامج خصومات 
وعروض مميزة على العديد من 
التجارية والمطاعم.  المحالت 
باإلضافة إلى حس����اب التوفير 
أرباحا  العم����الء  الذي يمن����ح 
ش����هرية تنافسية وودائع بنك 
الت����ي تمنح  الثابتة  بوبي����ان 

العميل اختيار ما يالئمه من 
بين وديع����ة الوكالة العالية 
المرون����ة ووديعة المضاربة 

ذات األرباح التنافسية.
م����ن جانبه، رح����ب أمين 
عام اتح����اد العقاريين احمد 
الدويهي����س بمش����اركة بنك 
بوبيان ف����ي رعاية المؤتمر، 
مؤكدا أن حرص االتحاد على 
تنظيم المؤتمر بشكل سنوي 
ثابت من عامين نابع من أهمية 
تحقيق األه����داف للعقاريين 
وآمالهم في سوق عقاري نشط 
المعنية  الجهة  انه  الس����يما 
العقاري في  القطاع  بشؤون 

الكويت.
وأكد الدويهيس أن المؤتمر 
في دورته الجديدة سوف يسلط 
الضوء على العديد من القضايا 
منها دور القطاع الخاص في 
خطة التنمية وآلية مشاركة 
الشركات العقارية فيها ودور 
التشريعات والقوانين المتعلقة 
بمشاركة القطاع العقاري في 
خطة التنمية. وعن جلسات 
انها  الدويهيس  المؤتمر قال 
ستضم 3 جلسات عمل حيث 
ستكون الجلسة األولى عبارة 
عن جلس����ة نقاشية بعنوان 
»دور القطاع الخاص في خطة 
التنمية« كما ستكون الجلسة 
الثاني����ة عبارة عن جلس����ة 
نقاش����ية عن »التش����ريعات 
والقوانين المتعلقة بمشاركة 
القطاع الخاص بخطة التنمية« 
ف����ي حي����ن ح����ددت اللجنة 
الثالثة من  الجلسة  المنظمة 
المؤتمر لتكون جلسة نقاشية 
حول »آلية مشاركة الشركات 
العقارية بخطة التنمية« على 
أن يختتم المؤتمر بورشة عمل 
مخصص����ة لمناقش����ة اآللية 
الصحيحة لتمويل مشاريع 

التنمية. 


