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العرض سيسهم في خلق قيمة أكبر للمساهمين

«زين السعودية» توافق على بيع وإعادة تأجير أبراجها بـ  648مليون دوالر
الخرافي :الصفقة ستسمح بالتركيز على االستثمار
في العمليات الرئيسية ورفع كفاءة الشبكة
ك�شفت جمموعة زي��ن �أن جمل�س
�إدارة �رشكة زين ال�سعودية وافق
خالل اجتماعه الأخري على العر�ض
املقدم من �رشكة �آي ات�ش ا�س
القاب�ضة» واخلا�ص ببيع و�إعادة
ت�أجري �أبراجها لالت�صاالت.
و�أو�ضحت املجموعة يف بيان �أن
العر�ض املقدم من من �رشكة �آي
ات�ش ا�س القاب�ضة يت�ضمن بيع �أكرث
من  8100برج ات�صاالت ،وهي تقع
يف �أماكن حيوية وا�سرتاتيجية يف
جميع �أنحاء اململكة «تغطي ٪98
من املناطق امل�أهولة بال�سكان»
مب��ا ي��ق��ارب  648مليون دوالر
« 2.43مليار ريال �سعودي».
وبينت املجموعة �أن هذا العر�ض
يخ�ضع للموافقات النهائية
وال�����ش�روط التنظيمية لهيئة
االت�صاالت وتقنية املعلومات،
واجلهات املعنية يف اململكة،
علم ًا �أن عملية بيع هياكل �أبراج
ال�رشكة �ستعمل على زيادة تركيز
�رشكة زين ال�سعودية على رفع
الكفاءة الت�شغيلية لل�شبكة،
والعمل على تطويرها وفق �أحدث
امل��وا���ص��ف��ات وامل��ع��اي�ير ،كما
�أنها �ستقلل من حجم النفقات

الر�أ�سمالية امل�ستقبلية ،وهو
ما �سيخدم �أهدافها اال�سرتاتيجية
يف التو�سع يف اال�ستثمارات ذات
العائد الأعلى م�ستقبال .اجلدير
بالذكر �أن ه��ذا العر�ض ي�أتي
بعد توقيع �رشكة زين الكويت
عقدا ملزما لبيع و�إع��ادة ت�أجري
�أب��راج��ه��ا يف ال�سوق الكويتية
م��ع ذات ال�رشكة �آي ات�ش ا�س
القاب�ضة امل��ح��دودة التي تعد
�أكرب م�شغل لأبراج االت�صاالت يف
�أ�سواق �أوروب��ا وال�رشق الأو�سط
و�أفريقيا ،وثالث �أك�بر �رشكة
ل�ل�أب��راج على م�ستوى العامل -
وهي اخلطوة التي و�صفت حينها
ب�أنها �أول عملية بيع و�إع���ادة
ت�أجري لأبراج ات�صاالت يف �أ�سواق
ال�رشق الأو�سط يقوم بها م�شغل
ات�صاالت قائم فعليا.
وقال نائب رئي�س جمل�س الإدارة
والرئي�س التنفيذي يف جمموعة
زين ونائب رئي�س جمل�س �إدارة
�رشكة زين ال�سعودية بدر اخلرايف
يف تعليقه على ه��ذه اخلطوة «
�سي�سهم هذا العر�ض يف خلق قيمة
�أكرب للم�ساهمني ،حيث �سيمنح
��شرك��ة زي��ن ال�سعودية مرونة

 326مليون دينار مبيعات
العقار بالكويت في أكتوبر
�أظهر تقرير لبنك الكويت الدويل
ارتفاع م�ؤ�رش �إجمايل مبيعات
ال�سوق ال��ع��ق��اري يف الكويت
بنحو  %0.44يف �أكتوبر املا�ضي
مقارنة بنف�س الفرتة من عام
 ،2017لي�صل حجم املبيعات
�إلى  326مليون دينار .وبح�سب
ال��ت��ق��ري��ر ،ارت��ف��ع م ��ؤ��شر عدد
ال�صفقات ُ
امل�سجلة يف ال�سوق
خ�ل�ال �أك��ت��وب��ر بنحو %0.42
ُم�سج ًال � 710صفقة مقارنة مع
� 466صفقة يف �أكتوبر ،2017
فيما بلغ م�ؤ�رش متو�سط قيمة
ال�صفقة نحو � 459أل��ف دينار
مرتفع ًا ب�أكرث من .%1
و�أو���ض��ح التقرير �أن التح�سن
يف م ��ؤ��شرات ال�سوق العقاري
الكويتي ط��ال جميع قطاعات
العقار الرئي�سية ،حيث ارتفعت
مبيعات القطاع ال�سكني بنحو
 %28على �أ�سا�س �سنوي لتبلغ
 149مليون دينار ،كما ارتفع
م�ؤ�رش عدد �صفقات القطاع بن�سبة
مماثلة ليبلغ � 483صفقة.كما
وا�صل القطاع اال�ستثماري تفوقه
على القطاعات الأخ��رى ،وفق ًا
للتقرير ،حيث �سجل �أعلى ن�سبة

من��و يف املبيعات خ�لال �شهر
�أكتوبر  2018وعلى �أ�سا�س �سنوي،
حيث بلغت مبيعات هذا القطاع
نحو  104ماليني دينار مقارنة
بنحو  60مليون دينار يف �أكتوبر
من  ،2017كما ارتفع م�ؤ�رش عدد
ال�صفقات يف القطاع بنحو %92
على �أ�سا�س �سنوي ليبلغ 202
�صفقة�.أما القطاع التجاري،
وبح�سب تقرير «ال���دويل» ،فقد
ارتفعت مبيعاته بنحو  %4على
�أ�سا�س �سنوي لتبلغ  48مليون
دي��ن��ار ج��اءت م��وزع��ة على 10
�صفقات ليبلغ م�ؤ�رش متو�سط
قيمة ال�صفقة نحو  4.8ماليني
دي��ن��ار .وبالن�سبة مل�ؤ�رشات
الأ���س��ع��ار ،ف��ق��د ح��اف��ظ��ت على
م�ستويات مقاربة لتلك امل�سجلة
يف �شهر �أكتوبر عام  ،2017حيث
تراجع متو�سط �سعر املرت املربع
الواحد ب�أقل من  %2يف القطاع
ال�سكني ليبلغ نحو  620دينار يف
املتو�سط ،فيما بلغ متو�سط �سعر
املرت املربع الواحد يف القطاع
اال�ستثماري نحو  1599دينار
مرتاجعا هو الآخر ب�أقل من ن�صف
نقطة مئوية.

«نور لالستثمار» تنتخب
مجلس إدارة جديداً
انعقدت عمومية �رشكة نور لال�ستثمار املايل �أم�س ووافقت على
انتخاب جمل�س �إدارة جديد «بالتزكية» للدورة القادمة لفرتة ثالث
�سنوات.
وبح�سب بيان ال�رشكة للبور�صة يتكون جمل�س الإدارة من :فهد اخلالد،
عبدالغني بهبهاين «ممث ًال عن �رشكة ال�صناعات الوطنية امل�شرتكة
للطاقة القاب�ضة» ،ريا�ض �إدري�س «ممث ًال عن �رشكة التخ�صي�ص
القاب�ضة» ،في�صل الن�صار «ممث ًال عن �رشكة الل�ؤل�ؤة الوطنية
القاب�ضة» ،بدر الربيعة «ممث ًال عن �رشكة الدرة الوطنية العقارية»
وطالل ال�شهاب «ع�ضو م�ستقل».
اجلدير بالذكر �أن جمموعة ال�صناعات الوطنية والتي ت�شمل �رشكات:
ال�صناعات الوطنية ،الوطنية امل�شرتكة للم�شاريع ال�صناعية ،الدرة
الوطنية العقارية� ،إيكارو�س لل�صناعات النفطية و�رشكة الل�ؤل�ؤة
الوطنية القاب�ضة ،متتلك ح�صة يف ر�أ�سمال «نـور» بنحو .%50.3
ويبلغ ر�أ�سمال «نــور» نحو  41.32مليون دينار ،موزع ًا على نحو
 413.16مليون �سهم ،بقيمة ا�سمية تبلغ  100فل�س لل�سهم الواحد.
وكانت �أرباح ال�رشكة ارتفعت  %87يف الت�سعة �أ�شهر الأولى من العام
احلايل ،لت�صل �إلى  8.56ماليني دينار مقابل �أرباح بنحو  4.58ماليني
دينار للفرتة املماثلة من العام املا�ضي.

 484مليون دوالر إجمالي العوائد
المحققة من اكتتابات خليجية عامة
�شهد الربع الثالث من هذا العام
ث�لاث��ة اك��ت��ت��اب��ات ع��ام��ة ب��دول
اخلليج يف قطاعات خمتلفة ،وعلى
خالف الن�صف الأول من العام،
مل تقت�رص االكتتابات العامة
خالل الربع الثالث على اململكة
العربية ال�سعودية وحدها مع
عودة عمليات االكتتاب العام من
جديد �إلى دولتني �أُخريني من دول
اخلليج ،وهما الكويت و�سلطنة
ُعمان.
وبح�سب بيان �صادر عن بي دبليو
�سي� ، ،أن حجم العوائد الإجمالية
املحققة من االكتتابات الثالثة
خالل الربع املا�ضي بلغ 484
مليون دوالر ،لت�سجل معد ًال �أعلى
بقليل من العوائد املحققة خالل
ربع العام ال�سابق « 463مليون
دوالر خالل الربع الثاين من عام
 .»2018وا�ستمر تراجع الن�شاط
يف �أ�سواق الأ�سهم ب�سبب التباط�ؤ
االقت�صادي وارتفاع �أ�سعار الفائدة
نتيجة الزيادات الكبرية يف �سعر

الفائدة الفيدرايل يف الواليات
املتحدة منذ بداية العام حتى
الآن.
ويف �أ�سواق الدين� ،أدى ارتفاع
�أ�سعار النفط �إلى خف�ض احتياجات
االق�ترا���ض ل��دى حكومات دول
جمل�س التعاون اخلليجي.
ومع ذل��ك ،ا�ستمر �إ�صدار ديون
ال�رشكات بنف�س امل�ستوى يف
الغالب ،ويرجع ذلك �إلى ترقب
�صدور زي��ادات �أخ��رى يف �أ�سعار
الفائدة يف امل�ستقبل القريب.
وق���د ���ش��ج��ع ذل���ك ع�����د ًدا من
ال�رشكات على �إ���ص��دار �سندات
الدين مع اق�تراب نهاية ربع
العام ،ونتوقع �أن ي�ستمر هذا
االجتاه خالل الربع الأخري من
العام.
وقال �ستيف دريك ،رئي�س ق�سم
�أ�سواق املال يف بي دبليو �سي
ال�رشق الأو�سط ،قائالً« :بوجه
عام ،ت�شهد �أ�سواق ر�أ�س املال
يف املنطقة منو ًا حذر ًا».

المبالغ المالية ستستخدم في سداد الديون
وهو ما سيسهم في تخفيض األعباء التمويلية

�أكرب يف التو�سع يف اال�ستثمارات
املوجهة �إل��ى البنية التحتية
والتقنيات احلديثة».
وك�شف اخل���رايف بقوله «�سيتم
ا�ستخدام املبالغ املالية لهذه
ال�صفقة يف �سداد الديون ،وهو
ما �سي�سهم يف تخفي�ض الأعباء
التمويلية ،وحت�سني القوائم
املالية لل�رشكة ،الأم���ر الذي
�سي�ساعد يف اكت�سابها ق��درات
ت�شغيلية �أف�ضل لتح�سني مراكزها
التناف�سية يف اململكة».و�أو�ضح
اخل���رايف ق��ائ�لا «يف ظ��ل دخ��ول
عوامل �أخ��رى حا�سمة على �سوق
االت�������ص���االت ،ك��ارت��ف��اع معدل
انت�شار الأجهزة الذكية ،تزايد
�أع���داد م�شرتكي �شبكات اجليل
ال��راب��ع� ،سخاء عرو�ض باقات
خدمات البيانات ب�أ�سعار �أقل،
تنامي معدالت ا�ستهالك املحتوى
الرتفيهي امل��رئ��ي وامل�سموع،
�شبكات التوا�صل االجتماعي ،تزايد
ا�ستخدام اخلدمات ال�سحابية،
ازداد الطلب على مزيد من خدمات
البيانات ذات ال�رسعات الأعلى،
وهذا العر�ض بكل ت�أكيد �سيمنحنا
املرونة الكافية لتلبية توقعات

• بدر اخلرايف

العمالء ،ومواجهة هذه التحديات
ب�شكل �أف�ضل».
وت��اب��ع اخل����رايف ق��ائ�لا «على
�رشكات االت�صاالت �أن توا�صل
اال�ستثمار بكثافة لتلبية متطلبات
ه��ذا النمو امل��ت��زاي��د ملواكبة
ت����أث�ي�رات االق��ت�����ص��اد الرقمي
وخدمات احلكومة الإلكرتونية،
ولذلك ف�إننا نعتمد كثريا على
ه��ذه اخل��ط��وة ،الكت�ساب دفعة
قوية اجت��اه ا�ستك�شاف تقنيات
اجليل اخلام�س ،املدن الذكية،

اخل���دم���ات امل��ال��ي��ة الرقمية
«� ،»FinTechإنرتنت الأ�شياء،
وخدمات الـ .»M2M
وب�ي�ن اخل����رايف ق��ائ�لا «ت�شهد
���ص��ن��اع��ة االت�����ص��االت تكاليف
ت�شغيلية عالية ،وبالتايل ف�إن
م�ستويات الربحية تعاين �ضغوطا
متزايدة ،مدفوعة باحلاجة �إلى
زيادة اال�ستثمارات يف ال�شبكات،
والتطبيقات ،ولذلك ،ف�إن هذا
العر�ض �سيقلل من العبء املتزايد
املتمثل يف التكاليف الإ�ضافية،
وهو و�ضع غري قابل لال�ستدامة
�إن ا�ستمر بهذا ال�شكل» .و�أفاد
قائال «ن�ستهدف �إطالق املزيد من
القيمة من بنيتنا التحتية ،وهي
القيمة التي ميكن �إعادة توظيفها
بكفاءة يف تقنيات جديدة ويف
ا�ستثمارات ذات عوائد �أعلى،
حيث �ستمهد الطريق �أمام ال�رشكة
ت�شارك
نحو مزيد من التو�سع يف
ُ
البنية التحتية ،مبا �سيمكننا من
الرتكيز على �أعمالنا اجلوهرية،
وحت�سني جتربة العمالء» .وثمن
اخل��رايف اجلهود التي تقوم بها
هيئة االت�صاالت وتقنية املعلومات
يف اململكة ،وال��ت��ي ت�ستهدف

من خاللها مواكبة التوجهات
العاملية يف �صناعة االت�صاالت
وتكنولوجيا املعلومات ،عرب
طرحها تراخي�ص لتقدمي خدمات
البيع باجلملة للبنية التحتية،
والتي ت�ساهم يف تخفي�ض النفقات
الر�أ�سمالية على مقدمي اخلدمة،
ب��الإ���ض��اف��ة �إت��اح��ت��ه��ا الفر�صة
ل��دخ��ول ا�ستثمارات ج��دي��دة يف
ال�سوق ،وخلق املزيد من الفر�ص
اال�ستثمارية ،وه��و م��ا ي�سهم
بالت�أكيد يف تعزيز دور �رشكة
زين ال�سعودية يف امل�ساهمة يف
ر�ؤية اململكة الطموحة .»2030
اجلدير بالذكر �أن �آلية بيع و�إعادة
ت�أجري الأب���راج �ستعزز وب�شكل
كبري خطط التحول اال�سرتاتيجي
وامل���ايل لعمليات ��شرك��ة زين
ال�����س��ع��ودي��ة ،ف��ه��ذا التوجه
اال�سرتاتيجي اع��ت��م��ده غالبية
امل�شغلني على م�ستوى الأ�سواق
العاملية ،حيث �ساعد يف توجيه
اال�ستثمارات نحو حتقيق عمليات
�أك�ث�ر ك��ف��اءة ،وت����سري��ع الأداء
الت�شغيلي لل�شبكات ،وب�شكل عام،
ف ��إن نطاق طبيعة ه��ذه ال�صفقة
املق�صود به هنا هو بيع هيكل

الربج فقط ،على �أن حتتفظ �رشكة
زي��ن ال�سعودية بكافة املعدات
الأخ��رى من هوائيات االت�صاالت
الال�سلكية ،حيث �سيكون لها كامل
ال�سيطرة على �شبكتها الن�شطة
«الرتددات» ،بينما �ستقوم بت�أجري
ه��ذه الأب����راج ،وب��ن��اء على ذلك
�ستكون حتت �سيطرتها.وت�أتي
هذه اخلطوة ت�أتي امتداد ًا للنتائج
الإي��ج��اب��ي��ة ال��ت��ي حققتها زين
ال�سعودية م�ؤخر ًا ،حيث �سجلت
�أف�ضل نتائج ف�صلية منذ ت�أ�سي�سها
يف الربع الثالث من العام ،2018
بتحقيقها م�ستويات منو قيا�سية،
وجاء الأداء املميز ل�رشكة زين
ال�سعودية بف�ضل االلتزام اجلاد
بتنفيذ �إ�سرتاتيجيتها التحولية
التي تهدف �إلى زيادة اال�ستفادة
من خدمات البيانات واخلدمات
ال��رق��م��ي��ة ،فبف�ضل امل�شاريع
التو�سعية والتطويرية التي
تقوم بها ،وهو ما �ساعد ال�رشكة
يف �سداد مبلغ  600مليون ريال
�سعودي يف وق��ت مبكر من �أجل
اتفاقية متويل عقود املرابحة
اخلا�صة ب��ه��ا ،و ال���ذي يعك�س
بدوره املتانة املالية لل�رشكة.

بورسلي« :تمكين أسواق المال» تعالج المشاكل التي تعانيها البورصة

• اماين بور�سلي

طرحت وزير التجارة وال�صناعة الأ�سبق رئي�س
اللجنة املنظمة للملتقى االقت�صادي الكويتي
الأول �أماين بور�سلي مبادرة متكني �أ�سواق الأوراق
املالية لرفعها للجهات املعنية يف الدولة
التخاذ الالزم ب�ش�أنها .وقالت بور�سلي يف كلمتها
�أم�س خالل فعاليات اليوم الثاين لأعمال امللتقى
الذي انطلق �أم�س الثالثاء حتت عنوان «متكني
�أ�سواق �أوراق املال» �إن املبادرة تهدف الى اجراء
مراجعة جديدة ومو�ضوعية لآثار التطبيق العملي
لقانون هيئة �أ�سواق املال واللوائح ال�صادرة
مبوجبه.
وطالبت يف مبادرتها الأخذ يف االعتبار املالحظات
الفنية وامل�شاكل التي يعانيها ال�سوق �إ�ضافة
�إلى �أزم��ة التداول و�ضعف م�ستويات ال�سيولة
وانح�سار دور ال�صناديق وعمل درا�سة �أكادميية

ميدانية لبحث �أ�سباب االن�سحابات و�أ�سباب
تراجع ال�سيولة وفتح املجال لعمل ا�ستثناءات
وفرتات انتقالية قابلة للتمديد لبع�ض القرارات
و�رشوط االدراج.
ودعت كذلك �إلى �إعادة النظر بقرار الر�سوم وعمل
درا�سة مقارنة للر�سوم مع دول املنطقة مع �إعادة
النظر بقرار «تق�سيم البور�صة �إذ �أثر ب�شكل �سلبي
على ال�سيولة وجاذبية ال�رشكات».
وقالت �إنه من ال�رضوري عمل جلنة م�شرتكة بني
�إدارة البور�صة وهيئة �أ�سواق املال واجلهات
احلكوميةاملعنيةواجلمعياتاملهنيةاملتخ�ص�صة
لبحث ت�شجيع ال�رشكات العائلية على االدراج
والعمل على توعية وتثقيف امل�ستثمرين لأهمية
االدراج يف البور�صة خا�صة ال�رشكات العائلية.
و�أ�شارت �إلى �أهمية �إعادة النظر ببع�ض القرارات

• جانب من احل�ضور

مثل احلوكمة والتمييز بني �أحجام ال�رشكات
وقاعدة مالكها و�أنواع القطاعات ومراجعة �أ�سباب
توقف عمل �صانع ال�سوق على الرغم من �صدور
القرار والعمل على حتفيز معدالت ال�سيولة من
خالل الرتخي�ص لأدوات ا�ستثمارية متطورة.
و�أك��دت ��ضرورة مد قنوات توا�صل فعالة بني
الأج��ه��زة الرقابية وامل�شاركني يف ال�سوق
«لأن البور�صة تواجه ثالثة حتديات رئي�سية
تتمثل يف �ضعف م�ستويات ال�سيولة يف ال�سوق
و�ضعف التداول وتراجع عدد ال�رشكات املدرجة
وموجة االن�سحابات وتراجع القيمة ال�سوقية
الر�أ�سمالية».
وعزت تراجع م�ستويات ال�سيولة �إلى تداعيات
الأزمة املالية العاملية وانخفا�ض �أ�سعار النفط
و�إيقاف ن�شاط �صانع ال�سوق منذ ت�أ�سي�س الهيئة

حتى تاريخ ا�صدار �ضوابط الرتخي�ص  2018مع
حالة اجلمود التي �أ�صابت املتداولني خوفا من
العقوبات وارتفاع حاالت الإحالة للنيابة خا�صة
خالل فرتة الت�شغيل الأول��ى للجهاز الرقابي
وحالة عدم الو�ضوح يف الت�رشيعات احلديثة
وتطبيقها.ولفتت الى �أن ال�رشكات املدرجة
تراجعت بن�سبة 3ر % 22من � 224إلى � 174رشكة
مع ان�سحاب قرابة � 51رشكة اختياريا واجباريا.
وذكرت �أن �ضعف التداول وكلفة العبء الت�رشيعي
الذي رفع كلفة الإدراج بني � 5000إلى � 50000ألف
دينار «نحو  16.500الى � 165ألف دوالر �أمريكي»
ور�سوم �أخرى مع عدم قدرة بع�ض ال�رشكات على
االلتزام باملتطلبات الرقابية والتعرث املايل
لبع�ض ال�رشكات هي من بني الأ�سباب الرئي�سية
وراء االن�سحاب من ال�سوق.

 1500دينار متوسط سعر المتر في األراضي االستثمارية
ا�ستقر متو�سط �سعر امل�تر من
الأرا�ضي اال�ستثمارية بنهاية الربع
الثالث متجاوز ًا  1.500دينار على
م�ستوى املحافظات ،حمافظ ًا بذلك
على اجت��اه متو�سط ال�سعر نحو
اال�ستقرار ،حيث مل ت�شهد م�ستويات
الأ�سعار بنهاية الربع الثالث على
م�ستوى امل��ح��اف��ظ��ات ت��غ� ً
يرا عن
�أ�سعار الربع الثاين التي كانت
تراجعت ب�أقل من  %1على �أ�سا�س
ربع �سنوي ،وهو ما ي�ؤكده حت�سن
معدالت الرتاجع على �أ�سا�س �سنوي
ملتو�سط ال�سعر يف املحافظات،
مع ا�ستقرار معدل الرتاجع م�سج ًال
 %1خالل جميع الفرتات الف�صلية
من العام احل��ايل مقابل انخفا�ض
�أكرب و�صل  %5يف الربع الثالث من
العام املا�ضي.
وح�����س��ب ت��ق��ري��ر ���ص��ادر ع��ن بيت
التمويل الكويتي �سجل متو�سط
ال�سعر ا���س��ت��ق��رار ًا بنهاية الربع
الثالث يف حمافظة العا�صمة مقارنة
مب�ستويات الأ�سعار يف الربع ال�سابق
له ،كما مل ت�شهد م�ستويات الأ�سعار
تغري ًا يف باقي املحافظات.
وتراجعت الأ�سعار يف حمافظ حويل
بن�سب طفيفة عن الربع الثاين.
�أما على �أ�سا�س �سنوي فقد �شهدت

م�ستويات الأ�سعار ا�ستقرار ًا ملحوظ ًا
يف �أغ��ل��ب امل��ح��اف��ظ��ات ي ��أت��ي يف
مقدمتها حمافظة العا�صمة ،وكذلك
مل ي�شهد �سعر املرت يف حمافظتي
الفروانية واجلهراء بنهاية الربع
الثالث تغري ُا عن الربع ال�سابق له،
بينما تراجعت الأ�سعار على م�ستوى
باقي املحافظات منها حمافظة

ح��ويل بن�سبة  %2ويف حمافظة
مبارك الكبري والأحمدي بحدود %3
كذلك للربع الثاين على التوايل.
وق���ال ال��ت��ق��ري��ر ت��ع��د ال��ع��ق��ارات
اال�ستثمارية ا�ستثمار ًا متميز ًا يتمتع
بعوائد تتميز بالتناف�سية مقارنة
بالفر�ص اال�ستثمارية الأخ��رى،
وم��ازال��ت العوائد على العقارات

اال�ستثمارية تتفوق ب�شكل طفيف عن
العوائد على العقارات التجارية
يف �أغ��ل��ب امل��ح��اف��ظ��ات ،وت�شهد
م�ستويات العوائد على العقارت
اال�ستثمارية حالة ا�ستقرار ملحوظة
بنهاية الربع الثالث على م�ستوى
املحافظات ،م�ستقرة عند ن�سب
ترتاوح بني � %7.3إلى  %8.5على

م�ستوى املحافظات ،ففي حمافظة
العا�صمة �سجلت  %7.3بنهاية
الربع الثالث ويف حمافظة حويل
ا�ستقر معدل العائد م�سج ًال ،%7.86
وا�ستقر يف حمافظة الفروانية م�سج ًال
 ،%8.2وبلغ فى حمافظة الأحمدي
 ،%8.3ويف حمافظتي مبارك الكبري
واجلهراء و�صل الى  %8.2و%8.1
بنهاية الربعني الثالث والثاين.
وتابع :ا�ستقرت م�ستويات الأ�سعار
يف حمافظة العا�صمة بنهاية الربع
الثالث والربع الثاين عند متو�سط
بلغ  2.371دينار للمرت املربع،
ويوا�صل �سعر املرت اجتاهه امل�ستقر
منذ �أواخر العام قبل املا�ضي ويعد
الأعلى على م�ستوى املحافظات.
وم��ازال��ت م�ستويات الأ���س��ع��ار يف
منطقة د�سمان الأعلى بني مناطق
حمافظة العا�صمة ،والأعلى �أي�ض ًا
ب�ين كافة املناطق اال�ستثمارية
يف املحافظات الأخ��رى ،ويقرتب
متو�سط ال�سعر يف هذه املنطقة من
 3,000دينار للمرت املربع م�ستقر ًا
مقارنة بالربع الثاين ،وا�ستقرت
يف �أماكن من �شارع اخلليج العربي،
ويف معظم املواقع باملنطقة منها
�شارع عبدالله الأحمد ويف املواقع
الداخلية مبنطقة د�سمان.

الزيد :الغرفة تدعم مشاريع ريادة األعمال من خالل برامج متخصصة
ا�ستقبلت غرفة جتارة و�صناعة الكويت �أم�س
وفد ًا جتاري ًا منظم من الهيئة العامة للمن�ش�آت
ال�صغرية واملتو�سطة «من�ش�آت» باململكة
العربية ال�سعودية «برنامج طموح».
وق��د �ضم ال��وف��د جمموعة م��ن املبادرين
وال�رشكات ال�سعودية ال�صغرية واملتو�سطة
التي تعمل بقطاعات �صناعية خمتلفة منها
الأث����اث ،الأب����واب ،البال�ستيك ،معاجلة
املياه ،الأ���ض��واء و�أعمدة الإن���ارة� ،أ�سالك
الألياف ال�ضوئية والألياف الزجاجية� ،آالت

ت�صنيع املواد الغذائية وامل�رشوبات والتبغ،
اخلدمات اال�ست�شارية والتعليمية .هدفت
الزيارة �إلى بحث فر�ص التعاون التجاري
واال�ستثماري بني �أ�صحاب الأعمال من البلدين
ال�شقيقني.
وح�رض اللقاء عدد من ال�رشكات الكويتية
املنت�سبة للغرفة واملهتمني بعقد �رشاكات
مع نظرائهم من اململكة.
وا�شار عماد الزيد – م�ساعد املدير العام
بغرفة جت���ارة و�صناعة الكويت ب �إلى

عمق العالقات الأخوية التي تربط البلدين
ال�شقيقني ،حيث �أو�ضح �أن الغرفة تتطلع
باهتمام �إلى اجلهود التي تقوم بها الهيئة
العامة للمن�ش�آت ال�صغرية واملتو�سطة
باململكة العربية ال�سعودية لت�شجيع
ورع��اي��ة املن�ش�آت ال�صغرية واملتو�سطة
وتنفيذ الربامج وامل�شاريع لتنمية ريادة
الأعمال وتنويع م�صادر الدعم املايل لهذه
املن�ش�آت ،مبين ًا �أن الغرفة بدورها تقوم
بدعم م�شاريع ريادة الأعمال من خالل �إقامة

العديد من الربامج التدريبية املتخ�ص�صة
التي تهدف �إل��ى ن�رش املعرفة للمبادرين
ال�شباب لتهيئتهم للدخول �إلى �سوق العمل.
كما �أ�شار �إل��ى قيام الكويت يف عام 2013
ب�إن�شاء ال�صندوق الوطني لرعاية وتنمية
امل�رشوعات ال�صغرية واملتو�سطة بر�أ�سمال
ق��دره  2مليار دينارويهدف ال�صندوق �إلى
دعم املبادرين من ال�شباب الكويتي ومتكني
القطاع اخلا�ص لتحقيق النمو االقت�صادي
لدولة الكويت.

