
قال تقرير بيت التمويل الكويتى “بيتك”  
ال��ص��ادر أم��س األرب��ع��اء ع��ن ال��ت��داوالت في 
سوق العقار احمللي الرب���ع األول 2019، 
لقد استهل القطاع العقارى تداوالته في عام 
2019 بقيمة بلغت 865 مليون دينار في 
الربع األول بزيادة سنوية %4، في الوقت 
الذي استمر عدد التداوالت أيضاً في االرتفاع 
خالل الثالث سنوات املاضية ويأتي الربع 
األول كثاني أعلى مستوى من حيث العدد 
في تلك الفترة، محققا1،623  صفقة بزيادة 
%17 عن عددها في الربع األول من 2018 
. اال ان ال��ت��دوالت العقارية االجمالية تعد 
منخفضة ع��ن ال��رب��ع ال��راب��ع بنسبة 26% 
والذى يعد ربعا استثنائيا من حيث االرتفاع 

خالل الثالث سنوات املاضية. 
يأتي األداء القوي للقطاع العقاري في 
الربع األول من العام احلالي عن ذات الفترة 
م��ن ال��ع��ام امل��اض��ي مدفوعاً ب���أداء متفاوت 
للقطاعات املختلفة، وك���ان أداء  العقار 
التجاري في مقدمتها بتضاعف قيمة تداوالته 
إل��ى 175 مليون دي��ن��ار ل��ع��دد 33 صفقة  
بزيادة %56 لقيمتها، و %22 لعددها على 
أس��اس سنوي، كما ارتفعت قيمة ت��داوالت 
القطاع السكني %28 الى 403 مليون دينار، 
وزاد عددها %25 على أس��اس سنوي الى 
1،237 صفقة ، في حني تراجعت تداوالت 
القطاع االستثماري إلى 253 مليون دينار 
بنسبة %33 على أساس سنوي مصحوبة 
بانخفاض %4.8 في عددها الى 335 صفقة. 
مع ذل��ك يالحظ اجت��اه تصاعدي ملؤشرات 
ت��داول القيمة والعدد منذ الربع األول من 

العام املاضي.
مازالت قيمة التداوالت العقارية في قطاع 
السكن اخلاص عند أعلى مستوياتها خالل 
م��ا يقترب م��ن 4 س��ن��وات ، برغم تراجعها 
في الربع األول %1 عن الربع السابق له، 
وم��ازال عددها عند أعلى املستويات خالل 
السنوات األرب��ع املاضية، متجاوزاً حاجز 
األلف صفقة لكنه انخفض  %4 عن مستوى 
استثنائي شهده ع��دد صفقات القطاع في 

الربع الرابع من 2018.
ي��واص��ل ال��ق��ط��اع االس��ت��ث��م��اري اجتاها 
تصاعدياً منذ بداية العام املاضي، ومازالت 
قيمة تداوالته في كل الفترات الفصلية من 
2018 حتى الربع األول من العام احلالي 
أعلى بشكل الف��ت عن مثيالتها في األع��وام 
الثالثة املاضية، إال أنها تراجعت في الربع 
األول الى 253 مليون دينار اى نصف قيمتها 
التي تخطت حاجزاً في الربع الرابع 2018 
لم تصله منذ 4 سنوات، مع تراجع عددها 

بنسبة %35 عن الربع الرابع.
وت��س��ي��ر قيمة ال���ت���داوالت ف��ي القطاع 
التجاري في اجتاه متصاعد منذ سجلت أدنى 
مستوياتها في نهاية 2016، برغم تراجعها 
بشكل محدود في الربع األول بحوالي 14% 
عن الربع الرابع 2018 ، وتراجع عددها 

بحوالي 13% .
وفيما يخص ت��ط��ورات أس��ع��ار العقار 
احمللي بنهاية الربع األول 2019 فقد ارتفع 

متوسط سعر امل��ت��ر امل��رب��ع على مستوى 
دولة الكويت إلى 631 دينار لقطاع السكن 
اخل��اص ،وب��دأ يشهد تغيرات رب��ع سنوية 
تأخذ اجت��اه��اً تصاعدياً مرتفعة %1 على 
أس��اس ربع سنوي وتصل إلى %4.1 على 
أس���اس س��ن��وي، فيما حافظت مستويات 
األسعار في القطاع العقاري االستثماري 
على مستوياتها مبتوسط قدره 1،539 دينار 
للمتر ومازالت أقل بنسبة %1 على أساس 
سنوي، فيما استقرت األسعار في القطاع 
العقاري التجاري مقارنة بالربع الرابع عند 
3،528 دينار للمتر، وارتفعت  %4.2 على 

أساس سنوي. 
 ويأتي اإلداء اإليجابي للقطاع العقاري 
متزامناً م��ع امل��س��ار التصاعدي املتواصل 
لسعر برميل برنت خ��الل الربع األول من 
2019. وقد سجل البرميل أعلى إغالق وفق 
بيانات تومسون رويترز حني بلغ 68 دوالر 
للبرميل بنهاية الربع األول 2019 بزيادة 

%27 عن إغالقه في نهاية الربع الرابع 
2018 ، بينما يعد أدن��ى %3 على أساس 
سنوي. ويالحظ اجت��اه تصاعدي واضح 
لسعر برميل برنت خالل العامني املاضيني 
حتى وص��ل أعلى مستوى مغلقاً عند 85 
دوالرا للبرميل في منتصف أكتوبر 2018، 
بينما تلى ذلك املسار فترة قصيرة سار فيها 
في اجتاه تنازلي ملحوظ خالل الربع الرابع 
من العام املاضي ووصل أدنى مستوى في 
عامني مسجاًل 50 دوالرا  للبرميل كما في 
أواخر ديسمبر 2018. إال أن متوسط سعر 
البرميل ف��ي ال��رب��ع األول 2019 انخفض 
مسجالً 64 دوالرا للبرميل أي بانخفاض 4% 
عن متوسط سعر بلغ 67 دوالرا للبرميل في 
الربع الرابع، في حني يعد أعلى %11 عن 
متوسط إغالق سجل 58 دوالرا للبرميل في 

الربع األول من 2018. 
م��ن ناحية اخ���رى سجل م��ؤش��ر أسعار 
املستهلك وفقاً ألحدث بيانات اإلدارة املركزية 

لإلحصاءات 113.3 نقطة في الكويت بنهاية 
نهاية الربع األول 2019 بالتالي شهدت 
مستويات األسعار تراجعاً طفيفاً بحدود 
ربع في املائة على أساس ربع سنوي وهو 
التراجع األول لها خالل عام مضى مدفوعاً 
بتراجع مستويات األسعار في مكون خدمات 
السكن بأعلى نسبة بني املكونات أي بحدود 
%0.7 يليه مكون األغ��ذي��ة واملشروبات 
بحدود نصف في املائة، في حني بلغ معدل 
التضخم أق��ل م��ن %1 مقارنة مبستويات 
األسعار في الربع األول من العام املاضي، 
مدفوعاً بزيادة متفاوتة ملستويات أسعار 
املكونات األساسية. فيما تراجعت مستويات 
األسعار في مكونني فقط من مكونات الرقم 
القياسي العام منها خدمات السكن بحدود 
%0.6 على أساس سنوي ويالحظ أنه أقل 

تراجع يشهده هذا املكون خالل أكثر من عام. 
استقر متوسط سعر املتر في محافظة 
العاصمة في الربع األول من 2019 مسجالً 
867 دي��ن��ار ف��ي ال��س��ك��ن اخل����اص، وف��ي 
االستثماري عند 2،370 دينار، ويزيد في 
قطاع العقار التجاري متجاوزاً 6،000 دينار. 
أما محافظة حولي فقد حتسن متوسط سعر 
املتر املربع فيها لقطاع السكن اخلاص وبلغ 
847 دينار، وتراجع في القطاع االستثماري 
إل��ى 1،600 دي��ن��ار، م��ع حتسن متواصل 
ملتوسط األسعار في التجاري عند 3،211 
دينار، ويبلغ متوسط السعر 534 دينار 

لقطاع السكن اخلاص مبحافظة الفروانية 
واستقر في القطاع االستثماري عند 1،410 
دينار، بينما سجل 2،314 دينار في القطاع 

التجاري .
ه���دأ امل��س��ار ال��ت��ص��اع��دي ال��ت��ي اتخذته 
قيمة ال��ت��داوالت العقارية في ع��ام 2018، 
نتيجة تراجعها في الربع األول عن القيمة 
االستثنائية التي سجلتها في الربع الرابع 
من 2018 ، وتفاوتت معدالت التراجع بني 
القطاعات العقارية املختلفة من حيث القيمة 
والعدد، في الوقت الذي عزز القطاع احلرفي 
مساره التصاعدي لقيمة تداوالته ، كما شهد 
ه��ذا الربع نشاطاً هو الثاني على التوالي 
لتداوالت قطاع الشريط الساحلي وإن كان 

أقل حجماً من الربع الرابع. 
وع��اد قطاع السكن اخل��اص إل��ى املرتبة 
األول�����ى م���ن ج��دي��د ب��ح��ص��ة %46.7 من 
التداوالت أي أعلى مساهمة لهذا القطاع خالل 
أكثر من عام مقابل %35 في الربع الرابع، 
فيما تراجعت حصة القطاع االستثماري 
إل��ى املرتبة الثانية مستحوذاً على 29% 
من قيمة ال��ت��داوالت مقابل أكثر من 43% 
في الربع الرابع، وتواصل تداوالت القطاع 
التجاري حتسنها الى %20 من التداوالت 
مقابل %17.5 في الربع الرابع، فيما شكلت 
ت��داوالت القطاع احلرفي والصناعي 3.2% 
وال��ق��ط��اع الساحلي ل��م ي��ت��ج��اوز %1 من 

التداوالت العقارية.  

2019 4 باملئة في الربع األول من  بزيادة سنوية 

865 مليون دينار قيمة التداوالت العقارية  »بيتك«: 

»هواوي« تنظم غبقة رمضانية راقية 
لنخبة من ممثلي وسائل اإلعالم 

دعت مجموعة هواوي ألعمال 
املستهلكني ف��ي دول��ة الكويت  
نخبة من ممثلي وسائل اإلعالم 
وم��ش��اه��ي��ر م��واق��ع ال��ت��واص��ل 
االج��ت��م��اع��ي حل��ض��ور الغبقة 
الرمضانية  الراقية يوم الثالثاء 
املوافق 21 مايو 2019، وذلك 
احتفاًء بالشهر الفضيل وقيم 

احملبة والكرم واإلحسان.
واح��ت��ف��ل��ت ه�����واوي ب��ه��ذه 
امل��ن��اس��ب��ة امل��م��ي��زة م��ع ممثلي 
وس��ائ��ل اإلع����الم وامل��ؤث��ري��ن 
ال��ذي��ن ل��ط��امل��ا ق��دم��وا دعمهم 
ال��ك��ب��ي��ر ل��ل��ع��الم��ة، ك��م��ا ألقى 
جيسون جيانغ، املدير العام 
ل��دى مجموعة ه��واوي ألعمال 
املستهلكني ف��ي الكويت كلمًة 
أعرب فيها عن ترحيبه وتقديره 
للحضور الكرمي. ه��ذا وعقدت 
ه������واوي ح��ف��ل��ه��ا ف���ي ف��ن��دق 
ومنتجع شاطئ النخيل الشهير 
بتصاميمه اجل��ذاب��ة وأجوائه 
الراقية، والتي جسدت املكان 
امل��ث��ال��ي للضيوف للتواصل 
وال��ت��ف��اع��ل وم��ش��ارك��ة أجمل 

األوق���ات االجتماعية املميزة. 
واختتمت األمسية فعالياتها 

ب��ب��وف��ي��ه رم���ض���ان���ي ي��زخ��ر 
باألطباق التقليدية واألطايب 

ال��ش��ه��ي��ة وع��ل��ى وق���ع أحل���ان 
املوسيقى احلية.

في استقبال اإلعالميني
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العقارية القطاعات تداوالت قيمة 

 مميون دينار كويتي

 الحرفي الشريط الساحلي التجاري االستثماري السكه الخاص 
 والصىاعي والمخازن

إجمالي 
 التداوالت

 672 6 11 77 196 381 2017الربع األول 

 695 57 0 86 184 368 الربع الثاوي 

 587 62 14 74 179 259 الربع الثالث 

 582 11 0 122 142 306 2017الربع الرابع 

 832 21 6 112 378 314 2018الربع األول 

 857 45 3 128 358 322 الربع الثاوي 

 906 25 0 140 434 307 الربع الثالث 

 1,167 23 26 205 506 407 2018الربع الرابع 

 865 27 6 175 253 403 2019الربع األول 
 

  
 

 

»األولى للوقود« تعيد افتتاح محطة 
القرين بحلتها اجلديدة

أع��ل��ن��ت ال���ش���رك���ة األول����ى 
للتسويق احمل��ل��ي ل��ل��وق��ود عن 
افتتاح محطتها في منطقة القرين 
– الواقعة على شارع الغوص، 
بعد العمل على تطوير البنية 
التحتية واخلارجية فيها والتي 
مت��ح��ورت ح���ول رف���ع ال��ك��ف��اءة 
ومستوى السالمة البيئية عبر 
تركيب نظام استرجاع األبخرة  
ب��اإلض��اف��ة إل��ى تطوير محطة 
ال��غ��س��ي��ل وت��زوي��ده��ا ب��أح��دث 
األج��ه��زة املطابقة للمواصفات 
ال��ع��امل��ي��ة.    وح���ول امل��وض��وع 
حت����دث م. ع�����ادل ال��ع��وض��ي، 
الرئيس التنفيذي لشركة أولى 
قائال: “إننا في “األولى للوقود” 

ح��ري��ص��ون دائ��م��ا ع��ل��ى متييز 
عمالئنا مبا نقدمه لهم من أفضل 
وأج���ود اخل��دم��ات ذات القيمة 

املضافة و إننا مستمرون بالعمل 
لتطوير كافة محطات الوقود 

خلدمة العمالء الكرام.

ت����������داوالت  ال���ع���ق���ار ال����ت����ج����اري ت���ض���اع���ف���ت إل���ى 
ص���ف���ق���ة   33 ل������ع������دد  دي�������ن�������ار  م�����ل�����ي�����ون   175

السكن  ق��ط��اع  ف��ي  ال��ع��ق��اري��ة  ال���ت���داوالت  قيمة 
س����ن����وات  4 ق��������رب  م����س����ت����وي����ات����ه����ا  أع�����ل�����ى  ع����ن����د 
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نظمت لهم غبقة وحفل قرقيعان

»الراية املتحدة« تشارك ذوي الهمم 
معاني شهر رمضان السامية 

نظمت ش��رك��ة ال���راي���ة امل��ت��ح��دة، حفل 
قرقيعان وغبقة لذوي االحتياجات اخلاصة 
من مختلف األعمار والنزالء في دور الرعاية 
االجتماعية، بحضور فريق الشركة يترأسهم 
السادة جاسم الفجي، رئيس مجلس اإلدارة 

وعدنان السالم، الرئيس التنفيذي.
ت��خ��ل��ل احل���ف���ل ع����دد م���ن امل��س��اب��ق��ات 
والفعاليات شارك فيها ذوو الهمم بتفاعل 
وح��ب��ور معبرين ع��ن فرحتهم مب��ب��ادرة 
شركة الراية املتحدة ملشاركتها هذا احلدث 
الرمضاني معهم. كما ق��ام فريق الشركة 
بالتواصل مع ذوي الهمم، وتوزيع الهدايا 
عليهم وحلوى قرقيعان مما ساهم في إضفاء 
روح شهر رمضان السامية على حياتهم 

ورسم البسمة على وجوههم.
وفي هذا اإلط��ار، قال الرئيس التنفيذي 
لشركة الراية املتحدة، عدنان السالم: “أن 
مبادرة شركة الراية املتحدة في مشاركة 
ذوي الهمم معاني شهر رم��ض��ان املبارك 
السامية، تنبثق من حرصها على تطبيق 
برنامجها للمسؤولية االجتماعية السيما 
خ��الل الشهر الفضيل ال��داع��ي ال��ى التآخي 

واملشاركة والعطاء. لقد سررنا بزيارتنا 
ألبنائنا وأخواتنا من ذوي الهمم واستطعنا 
ولو لوقت وجيز أن نرفه عنهم معاناتهم، 
كما نفخر بفريق عملنا الذي لم يدخر جهدا 

في التفاعل والتواصل معهم بكل محبة”.
وختم السالم مشيرا الى أن شركة الراية 

املتحدة ت��رى مسؤوليتها كبيرة في دعم 
املجتمع بجميع أطيافه السيما وأنها شركة 
كويتية قد انبثقت من رب��وع هذا املجتمع 
ال��ذي دع��م جناحاتها وبالتالي ال ب��د من 
مبادلته بالوفاء واالخذ بيد أبنائه مبختلف 

فئاتهم.

مسؤولو الراية املتحدة

100 مليون دوالر أرباح »كيبكو« 
2019 املتوقعة في 

توقع املدير التنفيذي إلدارة 
الرقابة املالية في شركة مشاريع 
ال��ك��وي��ت القابضة “كيبكو”، 
حتقيق أرباح صافية بقيمة 100 
مليون دوالر في 2019، كاشفاً 
عن تلقي الشركة 60 باملائة منها 
)62 مليون دوالر ( في الربع 
األول و12 باملائة أخرى بالربع 
الثاني واملتبقي للنصف الثاني 

من العام.
وأشار أنوج روهتاجى خالل 
مؤمتر احملللني املاليني ملجموعة 
“كيبكو”، إل��ى بلوغ إي���رادات 
الربع األول من شركة اخلليج 
املتحد نحو 62.2 مليون دوالر 
ما ميثل منواً بنسبة 37 باملائة، 
وذل��ك نتيجة جتميع إي���رادات 

شركة بيت االستثمار العاملى 
“غلوبل” باإلضافة إلى الزيادة 
في حصة أرباح الشركة الزميلة 

بقيمة 8 ماليني دوالر مدفوعة 
ب��خ��س��ارة مل��رة واح���دة بالربع 

االول من 2018.

اجتماع سابق للشركة

مساهمو »الرابطة« ُيقرون 
التوزيعات املجانية

أق��رت عمومية شركة راب��ط��ة الكويت واخلليج للنقل 
)الرابطة( توصية مجلس اإلدارة بتوزيع 5 باملائة أسهماً 
مجانية عن العام املاضي، بواقع 5 أسهم لكل 100 سهم، 

ومببلغ قدره 1.387 مليون دينار.
وبحسب ب��ي��ان للشركة، ، أم���س  األرب��ع��اء، ق��ال ماهر 
معرفي رئيس “الرابطة” إن “مجلس اإلدارة حريص على 
حتقيق معادلة تضمن للشركة التنمية التنافسية املستدامة 

للمحافظة على حتقيق األرباح املرجوة لصالح مساهميها”.
وأوضح معرفي أن “ذلك يتم عبر مواصلة تنويع األنشطة 
واخل��دم��ات واحلصول على عقود نقل وتخزين لوجستي 
باإلضافة إلى تطوير مناطق تخزينية في الكويت ودول 

مجلس التعاون اخلليجي وعلى األخص بالسعودية”.
وأضاف بأن إحدى الشركات التابعة طورت خالل 2018 
مساحة 200 أل��ف متر مربع من املخازن املبردة واجلافة 
بالسعودية، “آملني أن نصل في املستقبل إلى أكثر من مليون 
متر مربع من املخازن املبردة واجلافة، نظراً ما يسعى إليه 
السوق السعودي من تطورات اقتصادية إقليمية ستكون 
األعلى نشاطاً من بني الدول املجاورة في املنطقة خالل الفترة 

املقبلة”.
وتطلع معرفي إل��ى أن ال��ف��ت��رة املقبلة ستشهد إب��رام 
الشركة املزيد من العقود واملشاريع اجلديدة بجانب العقود 
واملشاريع التي تقوم الشركة وشركاتها التابعة بتنفيذها 
حالياً مع اجلهات احلكومية والقطاع اخلاص، “السيما أن 
إدارة الشركة تبنت استراتيجية شاملة لتطوير أنشطتها 
لتستجيب وتتكيف مع التحوالت والتطورات االقتصادية 
املضطردة وتعزيز عوائدها عبر اقتناص الفرص االستثمارية 

على مستوى العالم”.
وأك��د أن مجلس اإلدارة يسعى إلى حتقيق نتائج أفضل 
في عام 2019 من خالل االستمرار في اتباع سياسة التطوير 
والتنويع في اخل��دم��ات التي تقدمها وشركاتها التابعة 
لعمالئها وتوسيع نطاق أعمالها على الصعيدين احمللي 
واإلقليمي وفتح مجاالت أكبر لنموها مستقبالً من أجل حتقيق 

املزيد من األرباح والعوائد املرجوة لصالح مساهميها.

»احلمراء العقارية«تواصل مسيرة 
دعمها لدار األطفال األيتام 

استضافت شركة احلمراء العقارية، الشركة 
ال��رائ��دة ف��ي مجال تطوير وادارة العقار، حفل 
قرقيعان مخصص لألطفال األي��ت��ام حتت مظلة 
املبادرة الوطنية “انشر الفرحة”، وذلك بالتعاون 
مع دار األطفال التي تشرف عليها وزارة الشؤون 
االجتماعية والعمل. وتخلل احلفل مجموعة من 
األنشطة التي تهدف إل��ى إسعاد األطفال وخلق 

ذكريات ال تنسى لهم.
وعكست هذه الفعالية أج��واء الشهر الفضيل 
وال��ت��راث الكويتي األص��ي��ل ال��ق��ائ��م على الكرم 
والضيافة وال��رح��م��ة واحمل��ب��ة.  حيث استمتع 
األطفال األيتام الذين تتراوح أعمارهم بني 3 و17 
عاماً مبجموعة من الفعاليات والفقرات التي قضوا 

فيها أوقاتاً مليئة باملرح والترفيه.

»Ooredoo« تطلق باقة
»شامل كنترول« احلصرية

أطلقت Ooredoo ، باقة “شامل كنترول” 
األولى من نوعها قي الكويت والتي تتيح للعمالء 
احل��ص��ول على مم��ي��زات وخ���واص ك��ل م��ن الدفع 
اآلجل والدفع املسبق في باقة واحدة. تعتمد باقة  
Shamel Control احلصرية على باقة دفع 
آجل ذات فوائد فوائد ثابتة. حيث ستساعد هذه 

الباقة  في تثبيت تكلفة الفاتورة الشهرية للعمالء، 
مع توفير إمكانية جتميد أو نقل العقد. بإمكان 
العمالء زي��ادة رصيد الباقة وبعد إع��ادة شحنها 
 Shamel ميكن االشتراك في إضافات أو باقات
Control اخلاصة، أو حتى استخدام الرصيد 

املسبق الدفع في PAYGO إلجراء املكاملات.


