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الصندوق األهلي الكويتي يوّزع ٦٫٥٪ نقدًا

أعلــن الصنــدوق األهلي 
الكويتي الذي تديره شــركة 
أهلي كابيتال لالســتثمار - 
الــذراع االســتثمارية للبنك 
األهلــي الكويتــي- في بيان 
صحافــي أمس عن توزيعات 
نقدية للسنة املالية املنتهية في 
٣١ ديسمبر ٢٠١٨ بنسبة ٦٫٥٪ 
من القيمة الصافية لألصول 
(NAV) مبا يعادل ٥٤ فلسا لكل 
وحدة استثمار، حيث يحق لكل 
حملة الوحدات بالصندوق كما 
في ١ أبريل ٢٠١٩، تســلم هذه 
األربــاح.  وفــي تعقيبه على 
تلــك النتائج، قــال الرئيس 
التنفيذي لشركة أهلي كابيتال 
لالستثمار محســن احلربي: 
«نحــن فخورون مبــا حققه 
الصندوق األهلي الكويتي من 
أداء جيد خالل الســنة املالية 
٢٠١٨ وتوزيــع هذه النســبة 
من األرباح، حيث جتاوز أداء 
الصندوق أداء مؤشر األسهم 

الكويتية بنسبة ٢٫٣٣٪، وبلغ 
أداء الصندوق ٧٫٤٩٪، بينما 
بلغ أداء مؤشر األسهم الكويتية 
٥٫١٦٪». وأضاف: «لقد مت إنشاء 
هذا الصندوق منذ أكثر من ١٦ 
عاما، وعلى الرغم من مروره 
بدورات اقتصادية متقلبة، إال 
أنه جنح فــي حتقيق أفضل 
العوائد ملســاهميه من خالل 
توفير فرصة جيدة لالستثمار 

في أسهم الشــركات املدرجة 
ببورصــة الكويــت بطريقة 
متنوعة ومختارة. كما يسمح 
للمســتثمرين  الصنــدوق 
باالشــتراك والتخارج بشكل 
شهري». يذكر أن احلد األدنى 
لالشــتراك بالصنــدوق هــو 
١٠٠٠ وحــدة فقــط مــا يتيح 
للمستثمرين املشاركة مببالغ 

صغيرة نسبيا.

محسن احلربي

«بيتك»: تقييم ١٥٫٥ ألف عقار ألفراد وشركات وبنوك في ٢٠١٨

«منتدى اإلجنازات» يختار داوود توفيق لتميزه اإلداري

قال املدير التنفيذي للتقييم 
العقــاري فــي بيــت التمويل 
الكويتي (بيتك) احمد الفرحان 
انه قــد مت خــالل ٢٠١٨ تقييم 
١٥٥٠٠عقــار ألفراد وشــركات 
وبنوك ومؤسسات حكومية، 
تقدر قيمتها الســوقية بنحو 
١٦ مليار دينار، مشيرا إلى أن 
التقييم العقــاري في «بيتك» 
يحــوز ثقــة جهــات رســمية 
عديــدة واملكاتــب القانونيــة 
واحملاسبية واجلهات احلكومية 
واألفراد، حيث يستند «بيتك» 
الــى املعاييــر الدوليــة مثــل 
التكلفة ونسبة العائد والبيع 
باملثل باإلضافــة إلى األعراف 
احمللية في تقييم جميع أنواع 
العقارات حسب الرأي التنظيمي 
واالستخدام، من خالل مجموعة 
متميزة من املقّيمني املتخصصني 
ذوي اخلبرة املهنية املتنوعة 
واملعتمدين من وزارة التجارة 
والصناعــة. وأكــد الفرحــان 
في تصريح صحافي األهمية 
الكبيرة لنشاط التقييم العقاري 
في حركة االقتصاد وأداء سوق 
املال جتاه الشركات العقارية 
واالستثمارية، واحلفاظ على 

نال رئيس مجلس اإلدارة 
والعضو املنتدب لشركة غزال 
للتأمني، داوود توفيق، جائزة 
أفضــل ١٠٠ مدير تنفيذي في 
مجــال االقتصــاد واألعمــال، 
والتي تقدمها كل سنة مؤسسة 
منتدى اإلجنازات، لسنة ٢٠١٩، 
ومقرها العاصمة البريطانية 
(لنــدن)، حيث عقــد املنتدى 
خالل األسبوع الثاني من أبريل 
اجلاري، حتت عنوان «املناطق 

الواعدة حتت املجهر».
وقال توفيق إنه مت اختيار 
١٠٠ شــخصية متميزة في ٥ 
مجاالت، هي قطاع االقتصاد 
واألعمال، وفي مجال العلوم 
النواحــي  والتعليــم، وفــي 
الفنية والثقافية، وفي مجال 
الطب والرعاية الصحية، وفي 
إدارة املدن واألقاليم، إذ وجهت 

العقــاري إقليميــا وعامليا، ما 
يعمق وجود املهنة ويرســخ 
دورهــا وأهميتها فــي حركة 
االقتصــاد الوطنــي. وقال إن 
«بيتك» يهتم بتطوير نشــاط 
التقييــم العقــاري مــن خالل 
تدعيم أعمال اإلدارة مبهندسني 
وموظفــني مختصني وتنظيم 
دورات تدريبية شاملة لفريق 
املقيمني يحصلون من خاللها 
على شهادات مقيمني دوليني، 
كما يسعى الى توسيع مجاالت 
التقييم لتشمل أنشطة جديدة 
مثــل  نوعيــة خاصــة  ذات 
املستشفيات واملصانع وغيرها 
من خالل التعاون مع شركات 
وجهات متخصصة ذات خبرة 
في تقييم األصول االستهالكية.
وأفــاد بأن «بيتــك» يعمل 
في مجــال تقييم جميع أنواع 
االســتخدام  ذات  العقــارات 
أو  التجــاري  أو  الســكني 
االستثماري والزراعي واملنشآت 
مثل املصانع واملستشــفيات 
والفنــادق واملرافق الترفيهية 
ومشاريع BOT وحقوق املنفعة 
وغيرها، ويتميز«بيتك»، بالعمل 
املؤسسي املهني املعتمد والقائم 

وجودة اخلدمات واملنتجات، 
االســتثماري،  واجلــذب 
والتسويق اخلالق، وااللتزام 
املتواصــل لتحقيــق مصالح 
العمالء، إضافــة إلى التكيف 

التجاري في املجتمع. 
وبــني توفيــق أن الهــدف 
من وراء هــذا املنتدى أو هذا 
املشروع التوعوي، إبراز ودعم 
أفضل الشركات واملؤسسات 
الناجحــة، نتيجة  وقياداتها 
لنشاطاتها االحترافية املؤثرة، 
ومساهماتها في منو اقتصاداتها 
الوطنية، وفي ازدهار جتارتها 
ونشــر ثقافاتهــا وعلومهــا، 
التعليمية  وتطوير مناهجها 
وحتديث الرعاية الصحية في 
أوطانهــا، مضيفــا أن من بني 
هــذه األهداف كذلك تنشــيط 
املنافســة وترسيخ التواصل 

عاليــة القيمــة واجلــودة أو 
املتعددة االستخدامات أو ذات 
املســاحات الكبيــرة وكذلــك 
األفــراد وفــي حــاالت امليراث 
والتخاصم والتخارج. وأشار 
إلــى أن التقييــم العقاري في 
الســوق احمللي يحتاج لتوفر 
مجموعة من العوامل منها قاعدة 
معلومات إلكترونية صحيحة 
ومتجــددة حــول العقــارات 
والنشــاط العقاري عامة، مع 
تقدير جهود املقيمني في جانب 
حتملهم املسؤولية القانونية 
ومشقة املهنة ومتطلباتها، مع 
اعتماد مبدأ الشفافية والثقة، 
وفي نفس الوقت التشــدد في 
عقوبة إفشــاء أسرار العمالء، 
مشددا على إيجابية أن تكون 
هناك جهة إشراف على املقيمني 
العقاريني ذات اختصاصات في 
تقييمهــم واعتمادهــم للقيام 
بأعمــال التقييــم، وتنظيــم 
دورات وبرامج دورية ملواكبة 
التطــورات العاملية في مجال 
قياس وتقييم العقار في سبيل 
تدعيم التقييم العقاري كنشاط 
أساسي في السوق باالستعانة 

بخبراء محليني وعامليني.

الذاتية للمتميزين  بالســير 
وإجنازاتهم في شتى العلوم 
التطبيقية واملجاالت املهنية، 
حيث يتسلم املتميزون دبلوما 
خاصــة وجوائــز أوروبية، 
باإلضافة إلى االســتفادة من 
اخلبرات العريقة للمشاركني 
في هذا املنتدى العاملي، مشيرا 
إلــى أنه يحــق للمشــاركني 
استخدام اسم وشعار املنتدى 
(أكثر ١٠٠ شخصية منجزة) 
كدليل على متيزهم، من أجل 
جــذب املزيــد من الشــركاء 
والعمــالء ألعمالهم، ذلك ألن 
احلــدث فــي حــد ذاتــه يعد 
برنامجــا متعــدد الثقافــات 
ومناســبة لتبــادل اخلبرات 
الرفيعة على مستوى املديرين 
الفاعل  التنفيذيني، ودورهم 

في مناء مؤسساتهم.

على اخلبرة العريقة في املجال 
العقاري باإلضافة الى املوثوقية 
واحلياديــة واالعتمــاد علــى 
معايير وثوابت محددة وشفافة 
توفر قدرا كبيرا من االستقاللية 
عند اتخاذ القرار، كما أن «بيتك» 
جهــة تقييم معتمــدة ولديها 
قاعدة معلومات كبيرة وعناصر 
مساعدة أخرى، أبرزها القدرات 
البشرية املتخصصة وجهاز فني 
«هندسي وقانوني ومحاسبي» 
يقوم بعملية التقييم العقاري 
بناء علــى دراســات وتقارير 
إداريــة وهندســية ومتابعــة 
للســوق وتطوراتــه. وأعرب 
الفرحان عــن ثقته في تطور 
أعمــال إدارة التقييم العقاري 
في «بيتك» خالل الفترة املقبلة 
في ظل منو وإقبال كبير على 
خدمات التقييم العقاري ومبا 
يتماشــى مع ما تتمتع به من 
حصة سوقية، حيث تقدم أفضل 
األســعار وفق الئحة رسمية 
معتمــدة، وأعلى مســتويات 
األداء والتــزام وجودة العمل 
التي جعلــت «بيتك» الوجهة 
املفضلــة للتقييم للشــركات 
واملؤسسات الكبرى والعقارات 

العاملــي، مــن خــالل عــرض 
حلاالت ناجحة للتكنولوجيا 
واملخترعات واآلالت احلديثة، 
والتأكيد علــى وجود برامج 
أوروبيــة احترافية متطورة 
لقيادات الشركات، إضافة إلى 
تعميم العالمات اإلقليمية في 

وسائل اإلعالم.
وأوضــح توفيــق أن من 
فوائــد هــذا املنتــدى خلــق 
اســتجابة عامة ودولية، من 
خالل استخدام مختلف وسائل 
اإلعــالم، مبــا فيها وســائل 
التواصل االجتماعي، لتصل 
رســائل املنتــدى إلــى مئات 
اآلالف من املهتمني من كل دول 
العالم، خصوصا إذا عرفنا أن 
أكثر من ٥٤ دولة شاركت في 
املنتدى هذا العام، إذ يساهم 
املنتــدى في تعريــف العالم 

تقدر قيمتها السوقية ١٦ مليار دينار

من بني ١٠٠ شخصية اقتصادية تنفيذية في العالم

أحمد الفرحان

داوود توفيق

حقوق املساهمني في الشركات 
الكبــرى والبنــوك والتحكيم 
بــني األفــراد، اذ يعتبر العقار 
من األصــول القيمة ومجاالت 
االســتثمار الرئيسية، مشيدا 
باالهتمــام الــذي يبديــه بنك 
الكويت املركزي ووزارة التجارة 
نحــو متابعة عمليــة تطوير 
املقيمــني العقاريني ونشــاط 
التقييــم ذاتــه، باإلضافة الى 
احتاد مصــارف الكويت الذي 
نظــم دورات تدريبية لتعزيز 
مهارات املقيمني وتطوير أدائهم 
واطالعهــم علــى افضل وآخر 
املعاييــر املتبعة فــي التقييم 

الدعوة الختيار أفضل املديرين 
الذين ساهموا في اإلعالء من 
شأن مؤسساتهم ومنظماتهم 
التــي يعملــون فيهــا، حيث 
شملت معايير االختيار القدرة 
على القيادة، واإلدارة املتطورة، 
والسمعة التجارية الرصينة، 

وكاالت التصنيف تبالغ
 في خفض سعر التعادل للموازنة

تطرق «الشال» إلى تقرير وكالة «فيتش» للتصنيف االئتماني 
الذي اعطى الكويت تصنيفا ســياديا جيدا «AA» مع نظرة 
مستقبلية مستقرة، حيث أتى الدعم ملثل هذا التصنيف من 
حيازة الكويت على احتياطات مالية بحدود ٥٦١ مليار دوالر، 
ضمنها ٥٠٠ مليار دوالر الحتياطي األجيال القادمة، أي أصول 
أجنبية، ونحو ٦١ مليار دوالر قيمة أصول االحتياطي العام. كما 
يضيف تقرير الوكالة نقطة قوة أخرى، حيث ذكر أن املوازنة 
العامة في الكويت تتوازن عند ٦٠-٧٥ دوالرا للبرميل، وفقا 
لوزارة املالية- وتلك من أدنى معدالت التوازن للدول النفطية 
التي تغطيها الوكالة.  وقال تقرير «الشال» ان نقاط الضعف 
تكمن في استمرار االعتماد الكبير لالقتصاد الكويتي على 
النفط، وفي ضعف مؤشرات احلوكمة وضعف بيئة األعمال 
واملخاطر اجليوسياســية إلى جانب التحديات املتزايدة أمام 

استدامة املالية العامة. 
واضاف التقرير ان «كل من وكاالت التصنيف االئتماني 
وصندوق النقد الدولي تصدر أرقاما مختلفة لسعر التوازن 
للموازنة العامة، بينما لعلم املالية العامة رأي قاطع فيما يصنف 
أو ال يصنــف ضمن اإليرادات العامــة، وهو رأي ال تلتزم 
به تلك املؤسســات، وال حتى وزارة املالية، فاإليرادات التي 
حتتسب ضمن اإليرادات العامة، هي تلك اإليرادات الناجتة 
عن نشاط اقتصادي مستدام، وهي االقتصادات التي متول 
ماليتها العامة من االستقطاعات الضريبية على ذلك النشاط. 
ورأى التقرير بأن تلك املؤسسات حتتسب كال من إيرادات 
النفــط وهي ناجتة عن بيع أصل ناضب أي غير مســتدام، 
وكذلك إيرادات االســتثمارات السيادية، وذلك خلط خاطئ، 
والبد للكويت أن تخرج مبعادلتها اخلاصة حلســاب ما هو 

إيراد عام أسوة بالنرويج. 
وأوضح التقرير أن تلك الوكاالت تبالغ في خفض ســعر 
التعادل للموازنة، وحتى من دون احتســاب النفقات خارج 
املوازنــة، وهي تقرأ في الكويت بشــكل خاطئ، وتقود إلى 

سياسات مالية غير حصيفة.

مستقبل اقتصاد الكويت أمام خطر حقيقي
قال تقرير الشــال االقتصادي ان تضخم تكلفة 
اإلدارة احلكومية بلغ أكثر من ٥ أضعاف ما بني عام 
٢٠٠٠ و٢٠١٩، كما جبلت احلكومة على تأسيس أجهزة 
موازيــة ألجهزة قائمة، للهــروب من تكلفة إصالح 
األجهزة العاجزة، هذا من جانب، وشــراء الوالءات 
بوظائف األجهزة اجلديدة من جانب آخر. ومن أمثلتها 
الكثيرة، «وزارة األشغال» و«هيئة الطرق»، ولم تكن 
طرق الكويت أكثر سوءا من وضعها احلالي، ومنها 
«وزارة اإلســكان» و«هيئة اإلسكان»، باالضافة إلى 
مجالس عليا للتعليم واملرور والتخصيص واالستثمار 
والبترول والبيئة والزراعة، ومعظمها في حالة مزرية. 
وإنشاء نحو ٤٠ هيئة وجلنة ومجلس مواز، لم يثبت 

فقط فشله وحتول معظم تلك املوازية إلى أسوأ من 
سابقاتها، وإمنا وضعت استدامة املالية العامة ومعها 
استدامة اقتصاد البلد واستقراره في املستقبل أمام 

خطر حقيقي.
واضاف التقرير ان الــدول األخرى، إلى جانب 
إفادتها من كل التجارب اإلنسانية التاريخية واملعاصرة، 
ناجحة أو فاشلة، تبقى جتاربها الذاتية أهم مصادرها 
إلصالح اخلطأ، ولكن األمر ال يسير على نفس النهج 
في الكويت. ورغم أن املنطق يقود إلى االنحياز ألي 
مشروع مرتبط بأهداف رقمية ال بد من حتقيقها ضمن 
مدى زمني معلوم، ومشروع كويت جديدة هو ضمن 
هذا السياق، إال أنه ما زال يتبع منهج املسار املوازي. 

واملقصود هنا، هو إنشاء كيان مواز في أطراف البلد 
مختلف عن نظام مركزها، وفي حدود األدبيات حول 
جتارب التنمية، ال مرجع ناجحا ملثل هذا التوجه، ورغم 
كل النوايا الطيبة، فاالحتمال املرجح في املستقبل، 
هو أن خراب املركز سوف يفشل صالح األطراف، 
وليس العكس، أسوة بالعمالت، الرديئة تطرد اجليدة. 
وإن كان ال بد للتجربــة أن تنجح، فالعمل التنموي 
اإلصالحي البد أن يبدأ من املركز أوال، ثم األطراف، 
فاملركز، ورغم كل الوعود بسياســات اإلصالح، ما 
زال حتى الساعة يسير في االجتاه املعاكس، وعاجزا 
حتى عن إدارة مستشفى أو مطار أو شركة طيران، 

فكيف بكويت جديدة؟

«التجارة» ُتلزم املراكز اخلارجية  
بتقدمي خدماتها لكل طالبي اخلدمة

أصدرت وزارة التجارة والصناعة قرارا 
ألزمــت مبوجبه املراكز اخلارجية التابعة 
إلدارتــي التراخيص التجارية وشــركات 
األشخاص بتقدمي خدماتها جلميع املراجعني 
طالبي اخلدمة في كل املعامالت، وذلك اعتبارا 
مــن ١ مايو املقبل. وقالت الوزارة في بيان 

صحافــي أمــس إن القرار أكــد على تقدمي 
مراكز اخلدمة جلميع املعامالت سواء كانت 
متعلقة باملؤسسات الفردية أو الشركات أو 
امليزانيــات، الفتة إلى أن القرار يهدف إلى 
تسهيل إجراءات املراجعني وإجناز معامالتهم 

بسرعة وتوفير الوقت.

تقرير الشال


