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ما زال يدر عوائد جيدة مع انعدام الفرص االستثمارية األخرى

خبراء :تحرك ملحوظ في قطاعات سوق
العقار المحلي بالربع األول

للمساهمة بالنمو االقتصادي في الكويت

• ال�سوق العقاري ي�سري بوترية متوازنة

ال�شقق يف حمافظتي العا�صمة وحويل املكونة
من غرفتني بني  240و 290دينارا �شهريا «بني
� 790إلى  960دوالرا» .ويف هذا ال�سياق ر�أى
خبريان عقاريان �أن حركة ال�سوق العقاري خالل
الربع الأول من العام احلايل كانت على القطاع
ال�سكني يف معظم املناطق ال�سيما املناطق
اجلديدة .وتوقعا ا�ستمرار وترية ازدياد احلركة
خالل �شهر �أبريل احلايل ليدخل يف مرحلة هدوء
ن�سبي يف �شهر مايو الذي يتزامن مع بدء �شهر
رم�ضان املبارك.
وقال مدير مكتب الدليجان العقاري �سليمان
الدليجان �إن ال�سوق كان خالل الربع الأول من
العام احل��ايل ي�سري بوترية متوازنة وهو ما
عك�سته �أرقام املبيعات التي ت�شري الى ا�ستمرار
قوة التداول وارتفاع اال�سعار يف بع�ض املناطق
ال�سكنية ف�ضال عن ا�ستمرار الطلب على الأرا�ضي
اال�ستثمارية بغر�ض التطوير.
و�أو���ض��ح الدليجان �أن الطلب على القطاع

التجاري �شهد منوا يف جميع املناطق خ�صو�صا
يف املناطق القليلة العر�ض مثل جليب ال�شيوخ
واجلهراء واملباركية ما يزيد من فر�ص ارتفاع
�أ�سعارها م�ستقبال.
وتوقع ا�ستمرار الطلب على العقارات يف منطقة
ال�شويخ ال�صناعية والري والعار�ضية احلرفية
و�أ�سواق القرين وعلى العقار ب�شكل عام ال�ستمرار
امل�ستثمرين يف امل�ضاربة �أو التطوير نتيجة عدم
توفر فر�ص �أخرى حاليا بال�سوق املحلية.
وتوقع �أن ي�شهد العقار اال�ستثماري والتجاري
داخل مدينة الكويت وخارجها تغريات خالل
الفرتة املقبلة يف ظل ا�ستمرار االنفاق احلكومي
وع��دم توفر فر�ص منا�سبة بالقطاع ال�سكني
نتيجة قوانني �صادرة منذ عام .2013
كما توقع عدم ارتفاع ا�سعار العقار يف ال�سكن
اخلا�ص خالل الفرتة املقبلة لعدة اعتبارات
منها عدم تغري ��شروط االقرتا�ض من البنوك
وتوجه كثري من الأموال للقطاع اال�ستثماري.

الدغيشيم :نشاط كبير في «االستثماري»
و«التجاري» و«المخازن»

• عبدالعزيز الدغي�شيم

«التجارة» 22.8 :مليون دينار لدعم المواد
التموينية واإلنشائية في مارس
قالت وزارة التجارة وال�صناعة �إن �إجمايل
قيمة الدعم ال��ذي قدمته لل�سلع واملواد
التموينية واالن�شائية املدعومة مبختلف
�أ�صنافها بلغ  22.8مليون دينار «نحو 75.2
مليون دوالر» يف �شهر مار�س املا�ضي.
و�أ�ضافت «التجارة» يف بيان �أم�س �أن قيمة
املبالغ املوجهة لدعم امل��واد الغذائية
التي ت�شمل امل��واد الأ�سا�سية �إ�ضافة الى
حليب ومغذيات الأطفال بلغت  13.1مليون
دينار «نحو  43.2مليون دوالر».
و�أفادت ب�أن جممل قيمة دعم مواد احلليب
ومغذيات الأطفال ب�أنواعها بلغ � 97.8ألف
دينار «نحو � 323ألف دوالر» مبينة �أنها
�أنفقت على � 10أ�صناف.

• �سليمان الدليجان

�شهد ال�سوق العقاري الكويتي بجميع قطاعاته
خ�لال الربع الأول من العام احل��ايل حتركا
ملحوظا و�سط حالة من التما�سك واال�ستقرار
ما ي�شري الى ا�ستمرار هذه احلركة خالل هذا
العام .ومن الوا�ضح �أن القطاع العقاري يف
املجمل مازال يدر عوائد جيدة ومغرية خا�صة
مع انعدام الفر�ص اال�ستثمارية الأخرى وكذلك
الرتباطه باحتياجات املواطنني والوافدين.
ورغ��م احلركة الن�شطة التي �شهدها القطاع
منذ مطلع العام احلايل �إال �أنه �شهد حالة من
الركود خالل �شهر مار�س املا�ضي ب�سبب اجتاه
الكثري من امل�ستثمرين بتوجيه دفة ا�ستثماراتهم
نحو بور�صة الكويت التي �شهدت ارتفاعات
واغرت البع�ض بهجر ال�سوق العقاري م�ؤقتا
القتنا�ص الفر�ص يف الأوراق املالية .و�شهدت
ال�شقق ال�سكنية التي ت�شكل جزءا جوهريا من
�سوق الإيجار ال�سكني ا�ستقرارا يف االجتاهات
الإيجارية يف الربع الأول �إذ تراوحت �إيجارات

اقتصاد

قال رئي�س جمل�س �إدارة �رشكة «الدغي�شيم
العقارية» عبدالعزيز الدغي�شيم �إن �أداء
ال�سوق العقاري خ�لال الربع الأول من
العام احلايل �شهد ن�شاطا ملحوظا ال�سيما
يف القطاعات اال�ستثمارية والتجارية
واملخازن.
و�أ�ضاف الدغي�شيم �أن هذا الزخم �أثر ايجابا
على قطاع املزادات الذي �شهد ارتفاعا يف
الأ�سعار ال�سيما يف الأماكن اال�سرتاتيجية
التي عر�ضت ق�سائمها ما جعل منوال
امل�ضاربة حا�رضا يف هذه املزادات نظرا
للفر�ص التي حتملها خا�صة يف القطاع
ال�سكني ما زاد من ال�شح يف العرو�ض
اجليدة يف كل املناطق .ور�أى �أن ال�سوق

الساير :حريصون على مواكبة االتجاهات
المعاصرة في «الصناعات الغذائية»

ت�شارك �رشكة م�صنع ال�ساير للمرطبات و�رشكة نا�رص
حممد ال�ساير للمواد الغذائية كراع رئي�سي ملعر�ض
الغذاء والأواين الرم�ضاين ،الذي ينطلق يف � 24إبريل
 2019وت�ستمر عرو�ضه حتى  5من مايو  2019احلايل
على �أر�ض املعار�ض الدولية مب�رشف يف �صالة رقم 4
و�سط ح�ضور ح�شد من م�صانع و�رشكات قطاع املواد
الغذائية املحلية واخلارجية ووكالئها .وبهذا ال�صدد
قال مدير تطوير امل�شاريع نا�رص ال�ساير« :معر�ض
الغذاء والأواين الرم�ضاين يعد من �أب��رز املعار�ض
اال�ستهالكية املتخ�ص�صة يف الكويت ،والهدف من هذه
الرعاية وامل�شاركة انها تعد فر�صة مثالية لإبراز مكانة
ال�رشكة يف جمال ال�صناعة الغذائية على امل�ستوى
املحلي واالقليمي والعاملي واطالع امل�ستهلك على مدى
تنوع وتطور منتجات ال�رشكة والرتويج لها .و�أ�ضاف
ال�ساير �إننا نفخر مب�شاركة جمموعتنا بخرباتها التي
جتاوزت �أكرث من  60عاما يف ال�سوق الكويتي والعاملي،
م�شريا ال��ى �أن ال�رشكة ت�سعى دوم��ا لإنتاج �أ�صناف
جديدة تتما�شى مع الأطعمة وامل�رشوبات ذات النكهات
املتوافقة مع العادات الكويتية �ضمن عرو�ض جديدة

الدوالر استقر أمام الدينار
عند  304فلوس

ا�ستقر �سعر �رصف الدوالر مقابل الدينار �أم�س عند م�ستوى  304فلو�س
يف حني انخف�ض اليورو الى  341فل�س ًا مقارنة ب�أ�سعار �أول ام�س.
وقال بنك الكويت املركزي يف ن�رشته اليومية على موقعه الإلكرتوين
�إن �سعر �رصف اجلنيه الإ�سرتليني ا�ستقر عند م�ستوى  0.395دينار
كما ا�ستقر الفرنك ال�سوي�رسي عند م�ستوى  0.299دينار فيما ظل الني
الياباين عند م�ستوى  0.002دينار دون تغيري.

مستدام ألسواق المال المحلية

• جانب من الندوة

مازال متعط�شا للفر�ص املواتية ال�سيما يف
القطاع ال�سكني �إذ ان الفر�ص التي تعر�ض
يف هذا القطاع تباع ب�رسعة ويقبل عليها
من ميتلك ال�سيولة الفورية وه��ذا الأمر
يعززه رغبة امل�شرتين يف اقتناء الفر�ص
لل�سكن ورغبة البع�ض االخر ال�رشاء بغر�ض
اال�ستثمار.
وتوقع �أن ت�شهد احلركة يف ال�سوق حالة من
الركود امل�ؤقت خالل ال�شهر املقبل ب�سبب
�شهر رم�ضان �إذ تقل الرغبة يف االجتاه
اال�ستثماري للقطاع وقد ميتد هذا الركود
حتى انتهاء فرتة االجازات ال�صيفية ومن
ثم تعود الدورة �إلى ن�شاطها جمددا �صوب
الفر�ص اجلديدة.

تلبي رغبات الزبائن كافة ،و�سي�شهد جناح ال�رشكة هذا
العام نقلة نوعية على م�ستوى عر�ض وت�سويق منتجاتها
املختلفة التي تنا�سب خمتلف الأذواق ال�سيما اجلديدة
منها .ولفت ال�ساير الى �أن م�صنع ال�ساير للمرطبات
ت�أ�س�س عام  1977م ،وا�ستهل �أن�شطته باحل�صول علي
وكاالت ح�رصية ملنتجات العالمة التجارية ار�سي كوال
– ،Cola RCوكلوب �صودا –  ،CLUB SODAم�ضيفا
�أن امل�صنع جنح يف الوقت ذاته يف احل�صول علي �إمتياز
تعبئة عالمة رويال كروان او ار�سي كوال – ROYAL
 CROWNللم�رشوبات العاملية وم�رشوب الطاقة
الطبيعي ماجيك –  .MAGICوا�شار ال�سايرالى ا�ستمرار
حر�ص امل�صنع على �إطالق منتجات مبتكرة والذي يعد
انعكا�سا حلر�صه على مواكبة االجتاهات املعا�رصة يف
عامل ال�صناعات الغذائية ،حيث بد�أ امل�صنع ب�إنتاج
عبوات جديدة علي �شكل كا�سات  PETلعالمات جتارية
�ألزا –  ALZAوالنكهات التالية� :ألزا برتقال� ،ألزا
كوكتيل� ،ألزا ماجنو�،ألزا فينو� ،ألزا قمر الدين� ،ألزا
التمر الهندي ،و�أل��زا ليت�شي ،ومياه �أل��زا وم�رشوب
الطاقة كيك�س – .KIX

العبدالكريم :نسعى إلى تعزيز نظام

• نا�رص ال�ساير

نظّ مت بور�صة الكويت الن�سخة
اخل��ام�����س��ة م��ن ن���دوة عالقات
امل�ستثمرين حتت عنوان «�أهمية
عالقات امل�ستثمرين من منظور
م��دراء ال�صناديق املحلية»،
وذل���ك بالتعاون م��ع جمعية
عالقات امل�ستثمرين يف ال�رشق
الأو�سط بالكويت ،و�شهد احلدث
ح�ضور ع��دد م��ن امل�شاركني
املتخ�ص�صني يف جمال عالقات
امل�ستثمرين م��ن ال�رشكات
املدرجة يف بور�صة الكويت.
وخ��ل�ال ك��ل��م��ت��ه الرتحيبية
لأع��م��ال ال��ن��دوة ال��ت��ي �سلطت
ال�ضوء على الأهمية املتزايدة
لعالقات امل�ستثمرين يف �سوق

الأوراق املالية الكويتية،
ت��ط��رق �أح���م���د ال��ك�����س��واين،
رئي�س قطاع �إدارة املخاطر
واالل��ت��زام الرقابي واحلوكمة
يف �رشكة بور�صة الكويت� ،إلى
ال��دور اال�سرتاتيجي لعالقات
امل�ستثمرين يف الأ�سواق التي
ت�أثرت بالتوجهات االقت�صادية
والتنظيمية على ال�صعيدين
املحلي والدويل .وتعليق ًا على
ذلك ،قالت نورة العبدالكرمي،
رئي�س قطاع الأ�سواق باالنابة
لبور�صة الكويت« :انطالق ًا من
جهودنا الرامية �إلى تعزيز نظام
م�ستدام لأ�سواق املال املحلية،
وامل�ساهمة يف النمو االقت�صادي

للدولة ،ظلت بور�صة الكويت
يف طليعة الهيئات التي ت�سعى
�إلى متكني ال�رشكات املدرجة
وامل�شاركني
وامل�ستثمرين
وم�����س��اع��دت��ه��م ج��م��ي��ع � ًا على
حتقيق �أداء متميز على �صعيدي
ال�رشكات والت�شغيل» .و�أ�ضافت
قائلة« :متثل الن�سخة اخلام�سة
من ن��دوة عالقات امل�ستثمرين
خ��ط��وة رئي�سية �أخ���رى نحو
حتقيق �أهدافنا ،ونتطلع �إلى
اال���س��ت��م��رار يف ب��ن��اء عالقتنا
ال��ط��وي��ل��ة الأم����د م��ع جمعية
عالقات امل�ستثمرين يف ال�رشق
الأو�سط لإطالق مبادرات جديدة
يف امل�ستقبل».

الحمدان :ضرورة االرتقاء بالشفافية
ومتطلبات االتصال المؤسسي للشركات

ت�ضمنت فعاليات الندوة حلقة نقا�ش حتفيزية
ب������إدارة حم��م��د ع��ب��دال ال��رئ��ي�����س التنفيذي
لالت�صاالت يف جمموعة زين ،ورئي�س جمعية
عالقات امل�ستثمرين بالكويت ،مب�شاركة خرباء
خم�رضمني يف القطاع اال�ستثماري من �ضمنهم
مبارك احلمدان ،حملل مايل معتمد ونائب رئي�س
م�ساعد لإدارة اال�ستثمار امل�رصيف والأبحاث
والتحليالت يف �رشكة ثروة لال�ستثمار ،وعي�سى
احل�ساوي ،نائب رئي�س �إدارة �أ�صول ال�رشق
الأو�سط و�شمال افريقيا يف م�شاريع الكويت
اال�ستثمارية لإدارة الأ�صول «كامكو» وحممد
العبدالقادر ،نائب الرئي�س امل�ساعد � -إدارة
�أ�سهم ال�رشق الأو�سط و�شمال �أفريقيا يف املركز
امل���ايل الكويتي «امل��رك��ز» .و�سلطت حلقة
النقا�ش ال�ضوء على �أحدث التوجهات يف جمال
عالقات امل�ستثمرين يف االقت�صاد ،خا�صة �أنه
من املتوقع �أن ت�ستمر ال�رشكات يف املحافظة
على عالقات قوية و�شفافة مع امل�ستثمرين ،كما
تطرق امل�شاركون يف الندوة �إلى املتطلبات
املتزايدة ملدراء ال�صناديق ،وكيفية تلبيتها

من قبل مدراء عالقة امل�ستثمرين.
وقال املحلل املايل مبارك احلمدان« :،تُ عد وظيفة
عالقات امل�ستثمرين حجر �أ�سا�س يف ال�رشكات
الكويتية من خالل رفع م�ستوى ال�شفافية وطرح
معلومات وافية يف ال�سوق ،وذلك على الرغم
من �أنها يف مراحل تطورها الأول��ى� ،إن �إعادة
�إدراج بور�صة الكويت ك�سوق مالية نا�شئة
وزيادة اهتمام امل�ستثمرين الدوليني بها ال بد
�أن يرتافق مع االرتقاء بال�شفافية ومتطلبات
االت�صال امل�ؤ�س�سي لل�رشكات يف امل�ستقبل».
ويف �سياق مت�صل ،ق��ال عي�سى احل�ساوي:
«ال ميكن لأحد �أن يتجاهل الدور اال�سرتاتيجي
امل��ه��م ل��ع�لاق��ات امل�ستثمرين� ،إذ ي����ؤدي
املتخ�ص�صون يف هذا املجال دور ًا حموري ًا يف
املحافظة على قنوات التوا�صل املفتوحة بني
ال�رشكات املدرجة وامل�ستثمرين ،ومن خالل
ال�شفافية ،ت�ضيف عالقات امل�ستثمرين املزيد
من امل�صداقية �إلى ال�رشكات ،حيث ُيعد عامل
الثقة حجز الأ�سا�س يف عملية �صناعة القرار
بالن�سبة للم�ستثمرين».

الكويت تشارك في مؤتمر الحوكمة األول بمسقط
ب����د�أت �أع��م��ال م ��ؤمت��ر احلوكمة
الأول ام�س حتت عنوان «حوكمة
م�ؤ�س�سات القطاع العام احلاجة
والتطلعات» ،مب�شاركة كويتية.
وقال وكيل وزارة اخلدمة املدنية
ل�ش�ؤون التطوير الإداري العمانية
�سامل البو�سعيدي يف كلمة افتتح
بها امل�ؤمتر �إن «ر�ؤية عمان 2040
قائمة على العديد من املحاور
تتمثل يف االن�����س��ان واملجتمع
واالقت�صاد والبيئة واال�ستدامة
ومنظومة احلوكمة» .و�أكد �أهمية
تطبيق معايري احلوكمة وتطوير
مركز عمان للحوكمة واال�ستدامة
و�إيجاد مكتب لتحقيق ر�ؤية عمان
 ،2040مبينا �أهمية املوازنة بني
الربامج والأداء بحيث تكون جهة
م�س�ؤولة عن هذه الربامج تتولى
متابعتها.
من جانبها �أو�ضحت وزيرة التجارة
وال�صناعة ال�سابقة ورئي�سة اللجنة
العملية للملتقى �أم��اين بور�سلي
يف كلمة لها بامل�ؤمتر �أن امللتقى
ي�ستعر�ض �أه��م ما مت �إجن��ازه يف

• م�ؤمتر احلوكمة الأول

حوكمة م�ؤ�س�سات القطاع العام
يف �ضوء جهود ال�سلطنة املتعلقة
بتعزيز �أجهزتها وم�ؤ�س�ساتها من
خالل تبني قيم احلوكمة .وبينت
�أهمية تطبيق معايري احلوكمة من
خ�لال تبني �إط��ار �شامل لتعزيز
برامج التنمية امل�ستدامة كمتطلب

لال�صالحات االقت�صادية للدولة.
وقالت �إن امللتقى يناق�ش املقومات
التي جتعل من احلوكمة �أحد �أهم
متطلبات جناح برامج خ�صخ�صة
القطاع العام كما ي�ستعر�ض �أهم
ال��ت��ج��ارب ال��دول��ي��ة والإقليمية
الناجحة يف جمال تطبيق احلوكمة

وي�سلط ال�ضوء على �أبرز االختالفات
ب�ين معايري القطاعني اخلا�ص
والعام .و�أ�شارت الى �أن امللتقى
يناق�ش �أهم التحديات واملعوقات
التي ق��د ت��واج��ه تطبيق معايري
احلوكمة يف ال�سلطنة كما انه ي�سلط
ال�ضوء على الآثار املن�شودة لتطبيق

مواثيق احلوكمة من تعزيز معدالت
النزاهة وال�شفافية ورفع ت�صنيفات
ال�سلطنة يف امل�ؤ�رشات العاملية
ودور احل��وك��م��ة يف ب��ن��اء نظام
للمحا�سبة وامل�ساءلة على م�ستوى
امل�ؤ�س�سات احلكومية و�أهمية
دجمها يف اخلطط اال�سرتاتيجية
ل��ل��دول��ة .و�أو���ض��ح��ت �أن ملف
احلوكمة يهدف �إلى تقدمي جملة من
التو�صيات واملقرتحات للمعنيني
لتبني وتطوير نظام �شامل حلوكمة
ال��ق��ط��اع ال��ع��ام ل��رف��ع تناف�سية
ال�سلطنة دوليا ولتعزيز البنية
الت�رشيعية واال�سا�سية الالزمة
لتحقيق التنمية امل�ستدامة.
وت�ضمن امل ��ؤمت��ر ال���ذي ي�ستمر
يومني جل�ستني نقا�شيتني،الأولى
ح��ول م��دى احل��اج��ة �إل��ى تطبيق
م��ع��اي�ير احل��وك��م��ة ع��ل��ى �أجهزة
القطاع احلكومي العام يف �ضوء
مبادرات حتقيق التنمية امل�ستدامة
والإ�صالحات الهيكلية واالقت�صادية
وكيفية تطبيق معايري احلوكمة يف
م�ؤ�س�سات القطاع العام.

