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ارتفاع اخلبرات 
واملؤهالت 

الوظيفية أهم 
الصعوبات التي 

تواجه أميركا 
والكويت

العالم اليوم
ال ينقسم إلى شرق 

وغرب بل إلى 
عالم منظم وعالم 

فوضوي

العالم أمام خيارين: 
االرتقاء السريع 

باملهارات أو 
مواجهة مخاطر 
ضياع الوظائف

خالل ندوة نظمها مركز صندوق النقد والصندوق العربي لإلمناء االقتصادي واالجتماعي

توماس فريدمان: سرعة التطور التكنولوجي متهد لنهاية عصر اإلنسان العامل
التغيير  وحتديات يفرضه���ا 
املناخي على اقتصاديات املنطقة 
العربية، وعلى اجلميع أن يأخذ 
هذه التحديات بجدية السيما أن 
سورية شهدت في الفترة من 
2006، إلى 2010، انتقال اكثر من 
4 ماليني مزارع من الريف إلى 
املدينة ولم يقم األسد بفعل أي 
شيء من اجلهم وهم كانوا وقود 
الثورة السورية، وانضم قسم 

كبير منهم إلى داعش.
وبخصوص املؤثرات البيئة 
على الكويت أوضح أنها تقتصر 
عل���ى ارتفاع منس���وب مياه 
اخللي���ج وتأثيرها على املدن 

الساحلية.
من جانبه، ناقش د.أسامة 
كنعان مدير املركز مع فريدمان 
انعكاسات أفكاره على العالم 
العربي، وعلى وجه اخلصوص 
العومل���ة، والثورة  في مجال 
الرقمي���ة، وتغي���ر املناخ، ثم 
مت فت���ح ب���اب النق���اش مع 

احلضور.
إلى أن هذه  وأشار كنعان 
الندوة ه���ي الفعالية الثانية 
ضمن سلس���لة جدي���دة من 
الفعالي���ات ينظمه���ا املركز 
بالتعاون مع الصندوق العربي 
لإلمناء االقتصادي واالجتماعي 
ترمي إلى حتفيز املناقشة بشأن 
الراهنة  القضايا االقتصادية 
الت���ي تعتب���ر مح���ل اهتمام 
خاص لدى اجلمهور وصانعي 
السياسات في الكويت والعالم 

العربي بشكل عام.
وأضاف قائ���ال: إن العالم 
العربي مي���ر اآلن مبنعطف 
تاريخي تش���هد في���ه بلدان 
عديدة انحدارا بسبب اشتداد 
النزاعات واحلروب األهلية 
وتقادم املؤسسات وتراجعها 
املس���تمر مما يزيد من حدة 
التحديات االقتصادية املزمنة 
املتمثلة في االرتفاع املستمر 
في مع���دالت البطالة والفقر 
وانعدام املساواة االقتصادية. 
كم���ا أش���ار كنع���ان إلى أن 
املناقشة التي جرت مع السيد 
فريدمان تهدف إلى املساعدة 
التي  السبل  على استكشاف 
ميكن للعالم العربي من خاللها 
العوملة  التكيف مع حتديات 
الرقمية،  السريعة، والثورة 
وتغير املن���اخ وذلك في ظل 

الوضع احلرج الراهن.

اإلنت���اج حتى ل���و انخفضت 
أس���عار النفط إلى ما دون ال� 

40 دوالرا.
الواليات  وعن بق���اء دور 
الريادي  املتحدة األميركي���ة 
عل���ى املس���توى العاملي رغم 
األزمة املالية، ارجعه فريدمان 
التفاعل االجتماعي داخل  إلى 
املدن األميركية الذي ما يلبث 
أن يتكاتف مع بعضه البعض 

ملواجهة أي حتديات.

المؤثرات البيئية

وناقش فريدمان ثالثا آثار 
النمو الس���ريع في انبعاثات 
الكربون في الغالف اجلوي فضال 
عن تآكل الغابات بسبب النمو 
السكاني السريع والسياسات 
قصي���رة النظ���ر، وكلها آثار 
تزعزع استقرار النظام البيئي 

لكوكب األرض.
وناقش في ذات الس���ياق 
السبل التي ميكن أن تنتهجها 
الدول العربية، وخصوصا دول 
مجلس التع���اون اخلليجي، 
للتحضي���ر ملواجه���ة اآلثار 
االقتصادي���ة واالجتماعي���ة 
املتوقعة ملوج���ات احلرارة 
والرطوب���ة، وكذلك محاولة 
تخفيف تلك اآلثار التي تشير 
أنها س���تمثل  إلى  التنبؤات 
تهديدا خطيرا حلياة اإلنسان 
خارج املباني املغلقة، خاصة 
خالل عمر اجليل اجلديد من 

سكان العالم العربي.
ولدى سؤاله عن املؤثرات 
البيئية قال إن هناك تغيرات 

التقدم التكنولوجي.

مجال العولمة

وف���ي مج���ال العوملة ركز 
على الض���رورة امللحة إلزالة 
العوائق أمام التجارة وتدفق 
األفكار، األمر الذي يؤدي إلى 
تنمية القطاع اخلاص وتنويع 
البلدان  ف���ي  قاع���دة اإلنتاج 
العربية خصوصا تلك املنتجة 

للنفط. 
وطال���ب الكوي���ت وباقي 
دول العال���م باحلف���اظ على 
الطبقة الوسطى، السيما فيما 
يتعلق بالتطورات االقتصادية 
والتكنولوجيا املتسارعة جدا، 
مستندا الى مثال قيام السعودية 
بخفض أس���عار النفط بهدف 
النفط  اخراج منص���ات حفر 
الصخري في والي���ة داكوتا 
الشمالية، حيث كانت تكلفة 
النفط الصخري  اس���تخراج 
تزيد على 70 دوالرا، ولكن مع 
التطور التكنولوجي استطاعت 
هذه الش���ركات في أميركا من 
رفع كفاءة إنتاجها وتخفيض 
التكلف���ة إلى 60 دوالرا ثم 50 
دوالرا ث���م 40 دوالرا وبقيت 

قيد العمل.
وقال انه التقى قبل ان يأتي 
إلى الكويت م���ع مدير احدى 
الشركات العاملة في هذا املجال 
في الواليات املتحدة وقال له 
أرباحا  انهم ما زلوا يحققون 
رغم انخفاض أس���عار النفط 
وذل���ك المتالكه���م ملعلومات 
ولتكنولوجي���ا متكنه���م من 

ارتفعت مستوياتها عما سبق 
العالم، فالدول  على مستوى 
املتقدمة تعاني من ضغوط في 
هذا املجال، في حني تشهد دول 
كانت فقيرة قفزات اقتصادية، 
لذلك فإن تقسيمات العالم حاليا 
ال تنصب بني ش���رق وغرب 
وشمال وجنوب، بل بني عالم 

منظم وعالم فوضوي.
وفيم���ا يتعل���ق بالتحدي 
املرتبط بالثورة الرقمية، ركز 
فريدم���ان عل���ى دور إصالح 
التعليم في تزوي���د األجيال 
اجلديدة من اخلريجني والعمال 
باملهارات اجلدي���دة، وتعزيز 
االس���تعداد للتعلم املس���تمر 

املتسم باملرونة.
وأفاد بأن ما نشهده حاليا 
من مآس في البحر املتوسط هي 
هجرة البشر من عالم فوضوي 
إلى عالم منظم، وهذه احلركة 
البشرية هي األكبر منذ احلرب 

العاملية الثانية.
وبني أن أه���م الصعوبات 
التي تواجه الواليات املتحدة 
والكويت ان اخلبرات واملؤهالت 
الوظيفية لشغل اي وظيفة قد 

ارتفعت.
وذك���ر ان معظ���م الطبقة 
الوسطى في الواليات املتحدة 
اعتمدت على وظائف بحاجة 
إلى خبرات ومهارات متوسطة 
املستوى، وهذا االمر قد انتهى 
وأصبح من املاضي البعيد، ألن 
اكب���ر املعامل واملصانع هناك 
ال حتتاج إال لعدد ضئيل من 
األش���خاص إلدارتها بس���بب 

حيث فاز باجلائزة األولى شاب 
اندونيسي عمره ال يتجاوز 21 
س���نة، مما يجعل هذا العصر 
األفضل للمبتكرين، معتبرا ان 
عصر التخمني والتساؤل، قد 
انتهى الن هناك كمية هائلة من 

املعلومات سهلة املنال.
وأضاف: اننا نعيش حاليا 
في عصر املكننة الثاني، حيث 
اعتمد عصر املكننة االول على 
الطاقة البخارية لتسيير اآلالت 
التي كانت حتتاج إلى قوة عاملة 
كبيرة تقودها، في حني بدأ عصر 
املكننة الثاني قبل خمسني عاما 
على يد احد مؤسس���ي شركة 
انتل الذي قال ان قوة وسرعة 
الشرائح االلكترونية »املايكرو 
ش���يب« والتي س���تتضاعف 
التخزينية وسرعتها  قدرتها 
كل شهرين ونصف تنخفض 

أسعارها بنسبة %50.
وأشار الى أن اآلالت في عصر 
املكننة الثاني لم تعد في حاجة 
إلى اليد العاملة إلدارتها وهو 
التحدي الذي نواجهه اآلن، ألنه 
بعكس النظام البخاري، وهذه 
الس���رعة الكبيرة في التطور 
التكنولوجي لها اثر كبير على 

حياتنا اليومية املعاصرة.
إلى  كما تط���رق فريدمان 
جتربة الص���ني في الصناعة، 
حيث تقوم بتصنيع منتجات 
وشحنها إلى دول اخرى وبيعها 
املنتجات  أقل م���ن  بأس���عار 
الوطنية املنافسة لهذه الدول، 
موضحا ان ما نشهده حاليا ان 
معايير العمل بش���كل عام قد 

الوالي���ات األميركي���ة نتيجة 
اخلطأ البشري لقائد الطائرة 
رغم الطق���س اجليد في وقت 
احل���ادث، في حني انه لو كان 
الطقس سيئا والطيار آليا ملا 

كان وقع احلادث.
العالم اتصل  ان  واعتب���ر 
بعضه ببعض في عام 2004، 
التواصل  مع ظهور وس���ائل 
االجتماعي »الفيسبوك«، مبينا 
أنه خالل الفترة من 2004 حتى 
2011، ونتيجة سرعة التطور 
التكنولوجي أصبح هناك العديد 
من وسائل التواصل االجتماعي 
»لينكد ان«، »تويتر« »سكاي 
بي« وغيرها، في غضون سبع 
س���نوات فقط، وهو تطور لم 
يسبق ان رأيناه في التاريخ، 
وه���و ما ميه���د لنهاية عصر 
اإلنس���ان العامل، والذي كان 
واضحا بعد ان تغلب الكمبيوتر 
على بط���ل العالم ف���ي لعبة 
الش���طرجن، ليكون بذلك آخر 

إنسان بطل في هذه اللعبة.
وتطرق إلى طريقة جديدة 
من االختراع���ات واالبتكارات 
قام���ت بها ش���ركة »ايه جي« 
عندما عرضت مس���ابقة عن 
طريق املوقع االلكتروني الحد 
مح���ركات طائرات »البوينغ« 
أم���وال، وكانت هذه  مقاب���ل 
املسابقة مفتوحة امام كافة دول 
العالم، موضحا انه في غضون 
ثالثة اسابيع حصلوا على 600 
اختراع منفصل، ومن بني اول 
عشرة اختراعات لم يكن منهم 
اميركي أو مهندس في الطيران، 

منى الدغيمي

قام مركز صن���دوق النقد 
الدولي لالقتص���اد والتمويل 
في الشرق األوسط، بالتعاون 
العربي لإلمناء  مع الصندوق 
االقتصادي واالجتماعي، بتنظيم 
ندوة قام خاللها املفكر والكاتب 
بصحيف���ة نيوي���ورك تاميز 
واحلائز جائزة بولتزر توماس 
فريدمان، مبناقشة أحدث افكاره 
مع د.أسامة كنعان، مدير املركز، 
حول موضوع »عصر السرعة � 

كيف نفهمه ونزدهر فيه«.
حي���ث تركزت املناقش���ة 
عل���ى الطريق���ة الت���ي ميكن 
من خالله���ا أن تتكيف الدول 
العالم  املختلفة، وخاصة في 
العربي، مع عالم يشهد تغيرا 
س���ريعا بفع���ل مجموعة من 
العوام���ل والقوى املؤثرة في 
مجال العوملة، والثورة الرقمية، 

وتغير املناخ.
أثر هذه  وناقش فريدمان 
املجموعات الثالث من التحديات 
التي ينبغي للبلدان أن تكون 
على أهبة االستعداد ملجابهتها 
الي���وم والتي جتع���ل العالم 
يتطور بوتيرة متسارعة. فقد 
تناول بالشرح أوال، استنادا إلى 
جتارب التاريخ القريب، كيف أن 
العوملة تربط بني االقتصادات 
أوث���ق، مم���ا يزيد من  ربطا 
االعتماد املتب���ادل بني العمال 
واملستثمرين واألسواق ويزيد 
من تأثرهم جميعا بالتوجهات 

العاملية السائدة.

الثورة الرقمية

أشار فريدمان إلى »قانون 
مور« املتعلق بالثورة الرقمية، 
ووفقا لهذا القانون فإن سرعة 
الدقيقة سوف  الرقائق  وقوة 
تتضاعف مرة كل عامني. وشرح 
باستخدام أمثلة حديثة كيف أن 
القوة املتزايدة حلزم البرامج 
اإللكترونية، وأجهزة احلاسوب، 
والروبوتات أصبحت تتطلب 
من العمال االرتقاء الس���ريع 
مبهاراتهم أو مواجهة مخاطر 

ضياع وظائفهم.
وحتدث عن دور التكنولوجيا 
في عصرنا احلالي التي تخلو 
من األخطاء البشرية في أداء 
الوظائف والعمل، مشيرا إلى 
حادث طائ���رة وقع في احدى 

املستشار في الديوان األميري د.يوسف اإلبراهيم مع الزميلني محمد احلسيني وأحمد بومرعي     )قاسم باشا(

مدير التحرير الزميل محمد احلسيني وسكرتير حترير قسم االقتصاد الزميل احمد بومرعي مع فريدمان

فريدمان ود.أسامة كنعان  

احلضور الكبير في ندوة فريدمان 

املفكر والكاتب بصحيفة نيويورك تاميز توماس فريدمان خالل إلقائه محاضرة »عصر السرعة«

29% تراجعاً بعدد الصفقات في الربع الثالث

»بيتك«: اتساع دائرة تأجير العقارات  مبناطق يقطنها كويتيون
للشقق مساحة 100 إلى 110 أمتار 
مربعة بني 500 و580 دينارا في 
مناطق محافظة العاصمة، وبني 
485 و550 دين����ارا في مناطق 
محافظة حول����ي، وتصل إلى 
480 دينارا في مناطق محافظة 
الفروانية، في ح����ني تتراوح 
القيمة االيجارية بني 425 و460 
دينارا ف����ي محافظة األحمدي، 
بينما ترتفع في محافظة مبارك 
الكبير قليال لتتراوح بني 450 
و480 دينارا، وتصل إلى قيمة 
تتراوح بني 430 و460 دينارا 

في محافظة اجلهراء.

العقارات التجارية 

ارتفع متوسط معدل إيجار 
املتر التج����اري للدور األرضي 
ليتراوح ب����ني 25 و35 دينارا 
للمتر املرب����ع، كما في منطقة 
حول����ي، بينما يص����ل إلى 35 
دينارا في املواقع املتميزة من 
مدينة الكويت، بينما يزيد على 
ذلك ليص����ل إلى 40 دينارا في 
منطقة الساملية، ويتراوح معدل 
إيجار املت����ر املربع في املكاتب 
بني 6.5 و7 دنانير، ويصل إلى 
7 دناني����ر في بع����ض األماكن 
املتميزة واملس����احات الكبيرة 
نسبيا في مدينة الكويت، كما 
يصل الى 8 دنانير ملتوسط املتر 
املربع في بعض مناطق حولي 
والفحيحيل واملنقف أو ما يزيد 
على ذلك حسب املوقع ونوعية 
التشطيب وما يقدمه من خدمات 

للمستأجرين ورواد العقار.

280 و340 دينارا في محافظة 
الفروانية و260 و300 دينار في 
محافظة األحمدي، بينما سجلت 
قيم االيجارات من 285 دينار إلى 
300 دينار في محافظة مبارك 
الكبير وم����ن 260 إلى 280 في 

محافظة اجلهراء.
أما الش����قق م����ن غرفتني 
وصالة مساحة 70 إلى 74 مترا 
فقد تراوحت القيم االيجارية 
لها ب����ني 390 و415 دينارا في 
محافظ����ة العاصمة، وبني 330 
و370 دينارا في مناطق محافظة 
حولي، وتراوحت بني 330 و370 
دينارا في محافظة الفروانية، في 
حني تقل القيمة االيجارية لهذه 
املساحة في محافظة األحمدي 
لتتراوح بني 300 و340 دينارا 
ومن 325 إل����ى 350 دينارا في 
محافظة مب����ارك الكبير وبني 
290 و330 دينارا في محافظة 

اجلهراء.
أما الش����قق االس����تثمارية 
مساحة من 80 إلى 85 مترا مربعا 
فقد س����جلت القيمة االيجارية 
لها ب����ني 435 و465 دينارا في 
محافظة العاصمة، وتراوحت 
بني 365 و450 دينارا في مناطق 
محافظة حولي، بينما تراوحت 
بني 350 و425 دينارا في محافظة 
الفروانية في حني تتراوح القيمة 
االيجارية بني 330و370 دينارا في 
محافظة األحمدي وتصل إلى 330 
و360 دينارا في محافظتي مبارك 
الكبير واجلهراء على الترتيب. 
في حني تتراوح القيم االيجارية 

محافظة العاصمة باس����تثناء 
مناطق غرناطة والصليبخات 
التي تق����ل فيها إلى 800 و900 
دينار، كما تتراوح بني 850 و950 
دينارا للدور الكامل في مناطق 

محافظة الفروانية.
وتبلغ القيمة اإليجارية في 
مناطق محافظة األحمدي بني 650 
و750 دينارا بينما تزيد على ذلك 
في منطقة العقيلة لتتراوح بني 
650 دينارا و750 دينارا، بينما 
تبلغ القيمة اإليجارية في مناطق 
محافظة مبارك الكبير بني 700 
و800 دينار مثل منطقتي أبو 
فطيرة السكنية والعدان بينما 
تزيد على ذلك في منطقة صباح 
السالم إذ تتراوح فيها القيمة 
اإليجارية لهذه املساحة بني 750 
دين����ارا و850 دينارا، في حني 
يرتفع إلى ما ب����ني 800 و900 
دينار في منطقة املسايل، أما في 
محافظة اجلهراء فتتراوح القيمة 
اإليجارية بني 500 و650 دينارو 
مثل منطقة سعد العبداهلل، بينما 
تتراوح بني 550 و650 دينارا في 

منطقة اجلهراء القدمية.

السكن االستثماري

سجل متوسط سعر إيجار 
الشقة غرفتني وصالة مساحة 
60م في محافظة العاصمة بني 
330 و380 دينارا بينما سجلت 
القيمة االيجارية لنفس املساحة 
في محافظة حولي بني 310 و350 
دينارا، في حني تراوحت القيمة 
االيجارية لهذه املس����احة بني 

متر ما ب����ني 800 و1200 دينار 
في محافظة حولي وتصل إلى 
1400 في بعض املناطق املميزة 
فيها، بينما تسجل 900 دينار 
في بعض مناطق غرناطة فيما 
تزيد قلي����ال لتتراوح بني 1100 
و1400 دينار في أغلب مناطق 
محافظة العاصم����ة، في حني 
تبلغ بني 700 و1000 دينار في 
محافظة الفروانية.وتتراوح في 
مناطق محافظة األحمدي بني 
700 و850 في حني ترتفع في 
منطقة العقيلة لتتراوح قيمتها 
بني 800 و950 دينارا، بينما تبلغ 
القيمة اإليجارية من 800 إلى 
900 في معظم مناطق محافظة 
مبارك الكبير مثل مناطق العدان 
وأبوفطيرة السكنية، وتصل 
في بعض أماكن منطقة صباح 
الس����الم إلى 950 دينارا، فيما 
ترتف����ع لتتراوح ف����ي منطقة 
املسايل بني 800 و900 دينار، 
وفي محافظة اجلهراء تتراوح 
القيمة اإليجارية بني 600 و700 
دينار في منطقة سعد العبداهلل 
وتص����ل في منطق����ة اجلهراء 
القدمية إلى 650 و750 دينارا.أما 
متوسط القيمة اإليجارية للدور 
الكامل األول أو الدور والثاني 
م����ن عقارات الس����كن اخلاص 
مساحة 400 متر فتسجل 900 
و950 دينارا في مناطق مشرف 
وبيان وسلوى في حني تتراوح 
بني 1000 و1200 دينار في أغلب 
مناط����ق محافظة حولي، وبني 
1100 و1300 دين����ار في مناطق 

90 و96%، بينما حتسنت نسب 
اإلشغال في العقارات التجارية 
والسيما في املكاتب التي تقع 

في منطقة العاصمة.

السكن الخاص 

 تتباين متوس����طات القيم 
اإليجارية بني املناطق واملساحات 
املختلفة، فقد س����جل متوسط 
القيم����ة اإليجارية ف����ي الدور 
األرضي ثالث غ����رف وصالة 
مساحة 135م2 في بناء السكن 
اخلاص مساحة 400 متر مربع 
خالل الربع الثال����ث 2015 في 
محافظة حولي بني 450 و600 
دينار، بينما يصل إلى حوالي 
650 دينارا في محافظة العاصمة، 
في حني يصل متوسط القيمة 
اإليجارية ف����ي بعض املناطق 
املميزة في محافظة الفروانية 
إلى 450 دينارا، ويتراوح بني 
350 و450 في مناطق محافظة 
األحمدي، بينما يرتفع قليال في 
منطقة العقيلة ليس����جل 550 
دينارا، بينما يسجل بني 400 
و550 في مناطق محافظة مبارك 
الكبير كما في مناطق أبوفطيرة 
والعدان وصباح السالم ويرتفع 
املتوسط ليتراوح من 400 إلى 
500 دينار في منطقة املسايل، 
أما في محافظة اجلهراء فتتراوح 
القيمة اإليجاري����ة ما بني 300 

و450 دينارا.
في حني تراوح����ت القيمة 
االيجارية للدور الكامل لعقار 
الس����كن اخلاص مساحة 400 

والتي بارتفاع أسعارها تشكل 
ضغوطا على القيم اإليجارية 
للعقارات القدمية واملتاحة في 
السوق، وبالتالي عند خلوها 
يستطيع مالك العقار العمل على 
رفع القيمة االيجارية للمؤجر 

اجلديد.
وقال التقرير ان متوس����ط 
تداول العقار يعد أمرا مهما عند 
تقييم القيمة االيجارية، فهناك 
ما يعرف باملناطق املميزة مثل 
الش����عب واملرقاب وبنيد القار 
وش����رق وأماكن أخرى داخل 
هذه املناطق مثل ش����ارع قطر 
والبحرين في الساملية والعقارات 
املطلة على الس����احل وشارع 
قتيبة واملثنى في منطقة حولي 
وهن����اك مناطق تعد أقل متيزا 
مثل جليب الشيوخ وأبوحليفة 

وخيطان.
وقد انتشرت ظاهرة تأثيث 
العقارات وخصوصا للعقارات 
املتميزة وبالتالي تتحدد القيمة 
االيجارية وفقا للمس����تويات 
املختلف����ة، واألمر الذي يجذب 
االنتباه هو اتساع دائرة التأجير 
في املناطق الداخلية التي يقطن 
فيها املواطنون الكويتيون، مثل 
منطقة سلوى والسرة وجنوب 

السرة وغيرها من املناطق.

نسب اإلشغال 

 استقرت نسب اإلشغال عند 
معدالتها السابقة لكافة مستويات 
أنواع العقارات االستثمارية، 
حيث تراوحت تلك النسبة بني 

اشار تقرير عقاري صادر 
عن بي����ت التموي����ل الكويتي 
)بيت����ك( الى ان عدد الصفقات 
العقارية خالل الربع الثالث من 
العام احلالي بلغ 1180 صفقة، 
بانخفاض بلغ 479 صفقة ميثل 
نسبة 29% عن الصفقات التي 
متت خالل الربع الثاني وعددها 
1659 صفقة، وبهذا فإن الصفقات 
العقارية التي ابرمت خالل الربع 
الثالث متث����ل 71% من اجمالي 
عدد الصفقات املبرمة في الربع 
السابق، بينما استقرت نسب 
االشغال وااليجارات للعقارات 
خالل الربع الثالث عند معدالتها 
السابقة لكافة مستويات أنواع 
العقارات االستثمارية بني 90 
و96%، بينما حتس����نت نسب 
اإلشغال في العقارات التجارية 
الس����يما في املكاتب التي تقع 
في منطقة العاصم����ة، وأبرز 
التقرير قيمة ايجارات السكن 
اخلاص واالستثماري والعقارات 
التجارية والقسائم الصناعية 
حس����ب املس����احة واملنطق����ة 
واملميزات االخرى للعقار.. وفيما 

يلي التفاصيل:

تأثيث العقارات

اش����ار التقرير الى اختالف 
األسعار وفقا للمناطق املختلفة 
ولنوعية التصميم والتشطيب 
واملوقع، كما أن عمر العقار يعتبر 
عامال أساسيا في حتديد متوسط 
القيمة االيجارية، ويركز التقرير 
على أسعار العقارات اجلديدة 

نسب اإلشغال 
واإليجارات للعقارات 

االستثمارية 
استقرت بني

90 و%96 

حتسن إشغال 
العقارات التجارية 

في املكاتب 
بالعاصمة


