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»التجاري« يرعى بطولة الكويت الدولية للموتوكروس

»بيتك«: شقة غرفتان وصالة بـ 295 ديناراً في حولي

فــي إطــار حــرص البنك 
التجاري الكويتي على رعاية 
الفعاليات الشبابية والرياضية 
التي تستقطب اهتمام قطاع 
عريض من املجتمع، قام البنك 
بتقدمي الرعاية لبطولة الكويت 
الدولية للموتوكروس والتي 
أقيمــت فــي مدينــة الكويت 
لرياضة احملركات. وقد حظيت 
البطولة مبشاركة 54 متسابقا 
من الكويــت والدول العربية 
البطولة  واألجنبية وشهدت 
أيضــا أداء مميــزا واتســمت 
بالقــوة والندية  املنافســات 
بني املتسابقني في كل الفئات.

وفي تعليقها على الرعاية 
التي قدمها البنك لهذه البطولة، 
قالت أماني الورع نائب املدير 
العام قطاع التواصل املؤسسي: 
نــدرك فــي البنــك التجاري 
الكويتي أهمية دعم الفعاليات 
التي تستقطب اهتمام الشباب 
الكويتــي وتســاهم في إثراء 

قال تقرير صادر عن بيت 
التمويــل الكويتي )بيتك( إن 
نسب اإلشــغال استقرت عند 
معدالتها السابقة لكل مستويات 
أنواع العقارات االستثمارية، 
حيث تراوحت تلك النســبة 
بني 87 و٩5%، بينما حتسنت 
نسب اإلشــغال في العقارات 
التجارية والسيما في املكاتب 
التي تقع في منطقة العاصمة.  
وأضاف التقرير أن متوسطات 
القيم اإليجاريــة تتباين بني 
املناطق واملساحات املختلفة، 
حيث استقر متوسط القيمة 
اإليجارية في الدور األرضي 3 
غرف وصالة ١35م٢ في محافظة 
العاصمة عند 48٢ دينارا في 
بناء الســكن اخلاص مساحة 
4٠٠ متــر، ويصل في الدعية 
حوالــي 46٠ دينــارا وتزيــد 
في القادســية إلى 5٠٠ دينار، 
وتصل إلــى 54٠ دينــارا في 
بعض املناطــق املتميزة مثل 
الفيحاء، وانخفض متوســط 
القيمة اإليجارية في محافظة 
حولي 3% على أساس سنوي 
الــى 443 دينارا، من 4٠٠ إلى 
45٠ دينــارا ويصــل إلى 46٠ 
و47٠ دينــارا فــي املناطــق 
املتميزة مثل الصديق والشعب، 
ويبلغ في محافظة الفروانية 
أقل من 36٠ دينارا منخفضا ٢% 
على أساس سنوي، ويبلغ 35٠ 
دينارا لهذه املساحة في أغلب 
املناطق، ويفــوق 38٠ دينارا 
في املناطق املميزة مثل منطقة 
اشــبيلية، وبلغ في محافظة 
مبــارك الكبيــر أقل مــن 36٠ 

بني الشباب من مختلف دول 
العالم.

هذا، وقد تقــدم القائمون 
علــى تنظيــم هــذه البطولة 
التجــاري  بالشــكر للبنــك 
الكويتي على رعايته ودعمه 
املستمر للفعاليات الرياضية 

محافظة حولي بتراجع %3 
ســنويا، وبني 3٠5 إلى 3١٠ 
دنانيــر بانخفــاض ٢% في 
محافظة الفروانية، ومحافظة 
األحمدي مــن ٢8٠ إلى 3٠٠ 
دينــار بزيادة 3% ســنويا، 
وانخفض في محافظة مبارك 
الكبير ٢% ولم يشهد تغيرا 
في محافظة اجلهراء عند 3١5 

دينارا.
أما الشــقق االســتثمارية 
مســاحة من 8٠ إلــى 85 مترا 
مربعــا فقد تراجع متوســط 
القيمة االيجارية على مستوى 
محافظة العاصمة 375 دينارا 
١% ســنويا، وإلى 355 دينارا 
مبحافظة حولي منخفضة %3، 
ومحافظة الفروانية 34٠ دينارا 
متراجعــا ٢%، و3١٠ إلى 33٠ 
دينارا فــي محافظة األحمدي 
متراجعــا ٢% ســنويا، و345 
دينــارا فــي محافظــة مبارك 
الكبير مع تراجع ٢% واستقر 
في اجلهراء على أساس سنوي.

في حني يبلغ متوسط القيم 
االيجارية للشقق مساحة ١٠٠ 
إلى ١١٠ أمتار مربعة 4٢5 دينارا 
على مستوى محافظة العاصمة 
متراجعا ١% سنويا، وبني 38٠ 
إلــى 4٢5 دينارا فــي مناطق 
محافظــة حولــي بانخفاض 
ســنوي 3% إلــى 3٩١ دينارا، 
ويصــل 38٠ إلــى 4٠٠ دينار 
في مناطق محافظة الفروانية 
بانخفاض ٢% ســنويا، وبني 
36٠ إلى 38٠ دينارا في محافظة 
األحمدي متراجعا ٢% سنويا، 
فــي كل مــن محافظــة مبارك 

املوجهة لفئة الشباب، مشيدين 
بــدوره املعهــود فــي مجــال 
املسؤولية املجتمعية وحرصه 
الدائم على تنويع مشاركاته 
ورعاياته لكل فئات املجتمع، 
متمنني للبنك املزيد من التقدم 

واالزدهار.

الكبير واجلهراء 3٩5 دينارا.
وأوضح التقرير أن القيمة 
اإليجارية للدور الكامل األرضي 
من عقار السكن اخلاص 4٠٠ 
متر يفوق في محافظة العاصمة 
الـ 88٠ دينارا، وتصل الى ٩٠٠ 
دينار في القادسية ويبلغ في 
املناطق املتميزة مثل العديلية 
والفيحاء والروضة ١٠٠٠ دينار، 
فيما تراجعت ١% في محافظة 
حولي إلى 8٢5 دينارا وتصل 
85٠ دينارا في بعض املناطق 
املميزة، و٩٠٠ دينار في بعض 
املناطق األكثــر متيزا، وتبلغ 
القيمــة اإليجاريــة مبحافظة 
الفروانية 65٠ دينارا متراجعة 
3% على أساس سنوي، وتصل 
64٠ دينــارا في أغلب مناطق 
احملافظة منهــا العمرية وفي 
أعلى املناطق قيمة 7٠٠ دينار 
مثل أشــبيلية. بينما استقر 
متوسط القيمة اإليجارية في 
محافظــة األحمــدي عند 66٠ 
دينارا، ويبلغ 64٠ دينارا في 
معظم املناطــق، و7٠٠ دينار 
في بعض املناطق املميزة مثل 
العقيلة، وتراجــع مبحافظة 
مبارك الكبير الى 58٠ دينارا 
منخفضــا 5% علــى أســاس 
سنوي و64٠ دينارا في أغلب 
مناطقها مثل العدان والقرين 
وأبو فطيرة وتراجع في صباح 
السالم 8% الى 7٠٠ دينار، وفي 
محافظة اجلهراء يبلغ متوسط 
القيمــة اإليجارية 6٢٠ دينارا 
وفي منطقة ســعد العبداهلل 
6٠٠ دينار وفي منطقة اجلهراء 

القدمية 64٠ دينارا.

4 % تراجعاً سنوياً لإليجار

جانب من بطولة الكويت الدولية للموتوكروس

الرياضية وغيرها  هواياتهم 
من الهوايات األخرى. 

وتابعت مبينة أن منافسات 
ورياضــة  املوتوكــروس 
الدراجات والســيارات بوجه 
عام تتميــز باإلثارة وخاصة 
عندما يكون هناك منافسات 

دينارا لذات املساحة متراجعا 
4% على أساس سنوي، حيث 
يبلغ فــي العــدان والقصور 
36٠ دينارا وفي صباح السالم 
أكثــر من 38٠ دينــارا ويصل 
في املســايل إلى 44٠ دينارا، 
وفي محافظة األحمدي اقترب 
مــن 4٠٠ دينــار، وفي املنقف 
36٠ دينــارا و38٠ دينارا في 
الفنطاس، وفي محافظة اجلهراء 
استقر عند 35٠ دينارا، ويصل 
36٠ دينارا في بعض مناطق 

اجلهراء القدمية.

قيمة إيجارات السكن االستثماري
وذكر التقرير أن متوسط 
القيمــة االيجاريــة للشــقة 
املكونة من غرفتني وصالة 
6٠م فــي محافظة العاصمة 
انخفض إلى 3١5 دينارا ٢% 
على أساس ســنوي، بينما 
لنفــس املســاحة مبحافظة 
حولي ٢٩5 دينارا متراجعا 
4% سنويا، وتراجعت القيمة 
اإليجاريــة فــي محافظــة 
الفروانية 3% إلى ٢8٠ دينارا، 
وفي محافظة األحمدي ٢56 
دينــارا، ومحافظــة مبارك 
الكبير تراجعت ٢% واستقرت 
في محافظة اجلهراء عند ٢85 
دينارا. أما الشقة املكونة من 
غرفتني وصالة والتي تتراوح 
مســاحتها بني 7٠ و74 مترا 
فقد تراجع متوســط القيم 
اإليجاريــة ١% على أســاس 
ســنوي إلى 345 دينارا في 
العاصمــة، وبني  محافظــة 
3٢٠ و345 دينارا في مناطق 

»خريجي اجلامعة اللبنانية ـ األميركية 
في الكويت« أقامت يوماً مفتوحاً

103.5 ماليني دينار إيرادات 
»العقارات املتحدة« خالل 2018

أقامــت جمعية خريجي 
اجلامعة اللبنانية األميركية 
)LAU( ـ فرع الكويت، يوما 
مفتوحــا فــي فندق ســفير 
الفنطاس، وذلك للعام احلادي 
عشر على التوالي مبشاركة 
أكثــر من 45٠ شــخصا من 
خريجي اجلامعة وعائالتهم 
وأصدقائهم الذين استمتعوا 
املليئة  باألجواء االحتفالية 

بالتسلية واملرح.

العقارات  أعلنت شركة 
املتحدة فــي بيان صحافي 
أمــس، عن حتقيق إيرادات 
١٠3.5 ماليني دينار باملقارنة 
مع إيرادات 87 مليون دينار 
في ٢٠١7، بينما بلغت صافي 
خسائر السنة املالية املنتهية 
في 3١ ديسمبر ٢٠١8 حوالي 
٩ ماليني دينار باملقارنة مع 
صافي ربح ٢.٢ مليون دينار 

عن ٢٠١7.
وجــاء هــذا االنخفاض 
في أرباح الشــركة نتيجة 
عدة عوامل أهمها انخفاض 
تقييم عقارات الشركة في 
الكويــت وخــارج الكويت 
ومنها اإلمــارات، باإلضافة 
إلى ارتفاع معدل االستهالك 
 BOT السنوي الستثمارات الـ
فــي الكويت لقــرب انتهاء 

فترات االستثمار لها.
الشــركة  وقــد حققــت 
إجمالــي  فــي  ارتفاعــا 
املوجودات، حيث ارتفعت 
٢.3٩% لتصل الى 6١7 مليون 
دينــار فــي ٢٠١8 باملقارنة 

رئيــس جمعيــة اخلريجني 
في الكويت زياد قباني »ان 
جمعيــة خريجــي اجلامعة 
اللبنانيــة األميركيــة فــي 
الكويت تهدف من خالل هذا 
التجمع إلــى تعزيز أواصر 
العالقــات والتواصــل بــني 
اللبنانية  خريجي اجلامعة 
األميركية في الكويت وسط 

أجواء عائلية واحتفالية«.
وأضــاف نائــب رئيس 

مليون دينار في ٢٠١7 لتبلغ 
٩ ماليني دينار للعام ٢٠١8 
وذلك لذات األسباب احملققة 

جمعية اخلريجني في الكويت 
مــروان فــرح أن جمعيــة 
اللبنانية  خريجي اجلامعة 
األميركية في الكويت حترص 
على تنظيــم اليوم املفتوح 
كل عــام، حيث بــات تقليدا 
سنويا يحقق جناحا كبيرا 
عاما بعد عام، مشيرا إلى أن 
أجندة اجلمعية هــذا العام 
مليئة بالنشاطات واملبادرات 

اجلديدة.

خلسائر الشركة للعام ٢٠١8.
وفــي معــرض تعليقه 
علــى النتائــج املالية، قال 
اإلدارة  مجلــس  رئيــس 
طارق عبدالسالم انه رغما 
مــن اخلســائر املعلنة فإن 
الشــركة حققــت مجموعة 
مــن اإلجنــازات اإليجابية 
والواعدة للمستقبل وأهمها 
معــدالت  علــى  احلفــاظ 
)قبــل  التشــغيلي  األداء 
املخصصــات( واســتمرار 
حتقيــق منــو متميــز في 
قطاعات اخلدمات واملقاوالت 
طبقا لسياسة تنويع مصادر 
الدخل التي انتهجتها الشركة 

مؤخرا.
وأضــاف انه فــي العام 
نفسه، جنحت الشركة في 
إصــدار ســندات بقيمة 6٠ 
مليون دينار ملدة 5 سنوات 
مع وجود طلــب كبير من 
قبــل املؤسســات واألفراد 
ذوي املالءة املالية العالية 
مما يعكس ثقة املستثمرين 
في الشركة واستراتيجيتها.

القائم بأعمال السفارة اللبنانية نسرين بوكرم في لقطة جماعية  حضور كثيف خالل االحتفالية

طارق عبدالسالم

وتخلــل اليــوم املفتوح 
الفعاليــات  مــن  العديــد 
واملســابقات  واألنشــطة 
الترفيهية، إلى جانب األلعاب 
والعروض االســتعراضية 
التي أعدت خصوصا لألطفال.
وقــد حضــر مــن لبنان 
خصوصا لهذه املناسبة مدير 
مشــارك في مكتب عالقات 

اخلريجني غادة ماجد.
وبهــذه املناســبة، قــال 

بعام ٢٠١7 والتي بلغت 6٠٢ 
مليون دينار. كما انخفضت 
األرباح التشــغيلية من ٢١ 

»االستثمارات«: اإليجابية تالزم سلوك املتعاملني في البورصة
قال تقرير صادر عن شــركة االستثمارات الوطنية ان 
بورصة الكويت أنهت تعامالتها لألسبوع الرابع من مارس 
على صعود جماعي في أداء مؤشراتها، حيث ارتفع مؤشر 
السوق العام 1.2%، ومؤشر السوق األول 1.2%، ومؤشر السوق 
الرئيسي 1.2%. في المقابل تراجع المعدل اليومي لقيمة األسهم 
المتداولة 33.4% إلى 32.8 مليون دينار بالمقارنة مع 39.7 
مليون دينار لألسبوع الماضي، كما تراجع المعدل اليومي 
لكمية األسهم المتداولة 15% إلى 166 مليون سهم، ولعل هذا 
التراجع في معدل قيم وأحجام التداول يعود بشكل رئيسي 
إلى هدوء وتيرة الشــراء االنتقائي نسبيا كنوع من التقاط 
األنفاس والتريث، بعد سلسلة الصعود المتتالية خالل الفترة 
الماضية، وكذلك ترقبا إلفصاحات الشركات المدرجة والتي 
لم تعلن حتى تاريخه، حيث ان المهلة الرســمية المحددة 

تنتهي مع نهاية الشهر الجاري.
وأضاف التقرير ان الحالــة اإليجابية ال تزال تالزم 
سلوك المتعاملين، األمر الذي ساعد مؤشرات السوق على 
اإلقفال في النطاق اإليجابي خالل 4 جلســات، وبطبيعة 
الحال تركز الزخم الشرائي على أغلب األسهم التشغيلية، 
مما دفع العديد من هذه األســهم إلى تسجيل المزيد من 
مستويات ســعرية جديدة، باإلضافة إلى بعض النشاط 

المضاربي على شــريحة من أســهم السوق الرئيسي. 
كما ال يزال قطار انعقاد الجمعيات العمومية للشــركات 
المدرجة عموما، والبنوك على وجه الخصوص، وإقرارها 
للتوزيعات السنوية المقترحة من قبل مجلس اإلدارة، سواء 
النقدية منها أو المنحة، تلعب دورا محوريا في نشــاط 
السوق خالل الفترة حيث كانت هذه الشركات محط أنظار 
األوساط االستثمارية ومحورا رئيسيا لتعامالتهم، وعلى 
الرغم من تداول بعض البنوك بدون اســتحقاقات نقدية 
أو أسهم منحة، إال أنها ال تزال محافظة على مستوياتها 
السعرية، بل وعلى العكس فقد حقق البعض منهم مكاسب 
سوقية اضافية، وهو أمر يؤكد ثقة المستثمرين في هذا 
القطاع بشكل خاص والبورصة بشكل عام، فهو صاحب 
النصيب األكبر من التوزيعات السخية من بين قطاعات 
الســوق المختلفة، وهو ما عزز أغلب أسهم البنوك من 
مواصلة تسجيل قمم سعرية جديدة، أو االستقرار عند 

أعلى مستوياتها خالل 52 أسبوعا الماضية.
وأشار التقرير الى ان استقرار اسعار النفط العالمية 
بالقرب من أعلى مســتوياتها منذ بدايــة العام بالقرب 
من مســتوى 68 دوالرا عزز أيضا مــن إيجابية المناخ 

االستثماري.

عبدالسالم: منو متميز في قطاعات اخلدمات واملقاوالت طبقا لسياسة تنويع مصادر الدخل

أعلن سمو األمير الشيخ صباح األحمد الصباح عن 
إنشــاء »مركز الكويت لالبتكار الوطني«،  وذلك بحكم 
التكنولوجيا  الهائلة والسريعة في مجاالت  »التطورات 
والعلوم واالبتكار وبروز نشاطات اقتصادية جديدة«.

ولتحقيق رؤية سمو األمير بشــأن »توفير البيئة 
املالئمة واحلاضنة« لإلبداع واالبتكار، ووصيته للشباب 
باالســتجابة لتلك التطورات، واستمرار املساهمة في 
حتقيق الرؤية املستقبلية لكويت 2٠35، يجب أوال مواجهة 

احلقائق التالية:
- مخرجات التعليم ضعيفة، حيث بني التقرير السنوي 
العاملي للتنافســية 2٠17-2٠18 أن مستوى التعليم في 
الكويت انخفض الى املركز 1٠4 عامليا في جودة التعليم 

االبتدائي، و89 في جودة التعليم العالي.
- الدولة في حاجة خللق فرص عمل جديدة، حيث إن 
نسبة الشباب أكثر من 6٠% من إجمالي الكويتيني، وهناك 
أكثر من 13 ألف مواطن مسجلني على قوائم التوظيف.

- هناك قصور واضح من احلكومة في تنفيذ املشاريع 
املتعقلة بخطة الدولة، حيث بني التقرير األخير اخلاص 
بخطة التنمية الســنوية أن منذ عام 2٠16، مت اجناز %1 

من املشروعات للخطة السنوية.
إال أن مبادرة ســمو األمير تأتي في وقتها املناسب، 
حيث بينت دراسة »Global Startup Ecosystem« أن نسبة 
االســتثمار في التطوير والبحث ازداد مبعدل 13% من 
إجمالي إنتاجية الدول في العالم في السنوات العشرين 
األخيرة، ألنه من املعلوم لدى اقتصادات العالم ان التنافس 

املستقبلي يقوم على التكنولوجيا.
وحتى يحقق املركز األهداف املنشودة، يجب استغالله 
في بناء بيئة ريادة أعمال حول التكنولوجيا، من خالل 
قدرته على تنسيق وإدارة أعمال الدولة املختلفة املتعلقة 

باالبتكار والتكنولوجيا.
فرغم اهتمام الدولة في تعزيز دور الشباب ومساندتهم 
عبر مؤسساتها املختلفة، إال أن تلك اجلهود تبدو مبعثرة 
وتفتقد لتوجه واضح يســاهم في بناء بيئة تكنولوجيا 
وريادة أعمال شاملة. فقد حددت مؤسسة الكويت للتقدم 
العلمي حسب تقريرها، ثالث أولويات لتطوير التكنولوجيا 
وهي: مجال الصحــة، التعليم، والبنية التحتية، إال انه 
من غير املعروف ان كانت تلــك القطاعات متثل كذلك 
أولويات اجلهات املختلفة املتعلقــة في ريادة األعمال 

وتطوير الشباب.
فبناء بيئة ريادة أعمال حــول التكنولوجيا في بلد 
صغير مثل الكويت يتطلب التركيز على قطاعات محددة 
حتظى الكويت فيها مبيزة نسبية ومتثل أولوية في الدولة، 
وتركيز عمل مؤسساتها املختلفة على دعم وتطوير تلك 

القطاعات.
على سبيل املثال، استغلت فرانكفورت )أملانيا(، قوتها 
في مجال التمويل خللق بيئة ريادة أعمال حول مجال 
التكنولوجيا املالية أو ما يسمى »Fintech« من خالل تعاون 

شــركات القطاع اخلاص مع املشاريع وخلق حاضنات 
وساحات عمل جماعية مختصة في مجال »التكنولوجيا 
املالية«، باإلضافة الى تركيز استثماراتها في هذا النوع 
من املشاريع، فإن 5٠% من استثمارات شركات رأس املال 
املغامر في فرانكفورت في الســنوات اخلمس األخيرة 
كانت جتاه مشاريع »التكنولوجيا املالية«. وحصد هذا 
التوجه جناحا مبهرا، حيث ان أكبر استحواذ في مجال 
»التكنولوجيا املالية« كان من مشــروع مت تأسيسه في 

فرانكفورت.
ولتحديد القطاعات التي سيتم التركيز عليها، يجب 
النظر في التطورات العاملية، باإلضافة الى االحتياجات 
احمللية. وبني تقرير »Global Startup Ecosystem« لعام 
2٠18 والذي يشمل أكثر من 17٠ دولة، اننا ندخل موجة 
التكنولوجيا الثالثة، بعد املوجة األولى والتي بنت االنترنت 
)AOL(، واملوجة الثانية التي شهدت ظهور مشاريع مبنية 
 ،)Google( أو تعيــش على االنترنت كشــركات البحث
وشــركات التواصل االجتماعي )Facebook(، وشركات 
الهواتف الذكية )Snapchat، Instagram(، إلى بداية املوجة 
الثالثة وهي شــركات تعيش وتغير عالم الواقع العملي 
مثل )Uber( و)Airbnb( وشــركات االبتكار التصنيعي، 
شــركات تطوير الزراعة والغذاء، التكنولوجيا املالية، 

والذكاء الصناعي.
وجنــاح املركز يعتمد على قدرتــه في وضع خطة 
شاملة حول التكنولوجيا وتنسيق أعمال الدولة املختلفة 
في مجال التكنولوجيا. على سبيل املثال إمكانية املركز 
في مساندة الشــباب ملواكبة موجة التكنولوجيا الثالثة 
واالقتصاد اجلديد، تعتمد على وجود رأسمال بشري 
مبدع، مما يستدعي ان يكون للمركز دور في، كما ذكر 

سمو األمير، »تطوير نظامنا التعليمي«.
إضافة الى ذلك، حتى يحقق املركز هدفه في حتويل 
ابتكارات الشباب إلى مشــاريع اقتصادية تساهم في 
حتقيق الرؤية املستقبلية واألهداف التنموية، يجب ان 
يكون املركز حلقة وصل بني مشاريع الدولة والشباب من 
خالل تنظيم وعرض مشاريع الدولة للشباب، والتواصل 
مع الشباب لتشجيعهم على إنشاء شركات تساهم في 
تنفيذ مشاريع مرتبطة بخطة الدولة 2٠35، فتلك املشاريع 
توفر فرص عمل للشباب، اال انه قد يخفى عن العديد من 
املبادرين والشباب القطاعات واملشاريع ذات األولية للدولة.
وفي اخلتام، رغم كبر حجم املبالغ التي تستثمر في 
العلــوم والتكنولوجيا واالبتكار، فإن الدول األخرى ال 
تقوم بحساب العائد املالي من تلك االستثمارات لعلمها 
انه من الصعب حتديد قيمتها املالية، ولكن فوائدها كبيرة 
على املجتمع، فنتمنى أال يتم اســتغالل مبادرة سمو 
األمير املمتازة بإنشاء »مركز الكويت لالبتكار الوطني« 
للبحث عن عوائد مالية، بل أن يتم استغالل هذا املركز 
لبناء بيئة ريادة أعمال حول التكنولوجيا، وإعداد جيل 

جديد يواكب عالم جديد.
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