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جلسات حمراء مع جني األرباح وضغوطات الصناديق واملحافظ

 828مليون دينار خسائر البورصة خالل أسبوع
كتب باسم رشاد

اختتمت البورصة االسبوع على نهاية حمراء بعد موجة
جنى االرب ��اح ال�ت��ي اط��اح��ت ب��ال�م��ؤش��رات بعد االرت�ف��اع��ات
ال �ك �ب �ي��رة ال �ت��ى ح�ق�ق�ه��ا ال �س��وق خ ��الل ال �ج �ل �س��ات االخ �ي��رة
لتراجعات القيمة السوقية للبورصة بنحو  828مليون
دينار وبنسبة  0.5في المئة ،من  42.741مليار دينار إلى
 41.913مليار دينار.
ومن جانبهم توقع المحللون أن ترتفع السيولة في الفترة
ال �ق��ادم��ة وذل ��ك م��ع ق ��رب ان �ت �ه��اء ال��رب��ع األخ �ي��ر م��ن السنة
الحالية ،مع تفاؤل المتداولين بعودة التوزيعات خاصة
ف��ي ظ��ل النمو ف��ي األرب ��اح ال��ذي حققته ال�ش��رك��ات السيما
القطاع المصرفي في فترة تسعة األشهر األول��ى من هذا
العام مقارنة بنفس الفترة من عام .2020

واض��اف��وا ان ه�ن��اك ارت�ف��اع��ا ف��ي حجم التدفقات األجنبية
وذل��ك مع التحسن ال��ذي شهدته البورصة في التنظيمات
والتشريعات التي أدت إلى انضمامها الى مؤشرات عالمية
ووضعها على خارطة االستثمار العالمية ،موضحين أن
ارت�ف��اع أسعار النفط إل��ى مستويات جيدة وم�ع��اودة فتح
األنشطة االقتصادية ساهم مع انحسار انتشار فيروس
كورونا وتراجع عدد اإلصابات من تحسن المناخ العام،
ً
فيما أض��اف المناخ السياسي العام االيجابي أيضا إلى
التفاؤل حيال المرحلة القادمة وم��ا ستحمله من تحسن
على الصعيد االقتصادي للبالد.
وأضافوا أن الكويت تشهد تسارعا واضحا في العودة إلى
الحياة الطبيعية بعد الحملة الكبيرة من التطعيمات التي
أوص�ل��ت إل��ى المناعة المجتمعية ،الفتين إل��ى أن ارت�ف��اع
أسعار النفط ساهم في تعزيز التفاؤل في السوق وذلك لما

له من أهمية كبيرة على ميزانية الدولة وتخفيف العجز
الذي شهده العام الماضي وذلك مع تفشي جائحة كورونا.
وق��د ت��راج��ع ال�م��ؤش��ر ال�ع��ام بنسبة  2.1ف��ي المئة وبنحو
 155.2ن�ق�ط��ة م��ن  7283.4ن�ق�ط��ة إل ��ى  7128.2ن�ق�ط��ة ،كما
ان�خ�ف��ض م��ؤش��ر ال �س��وق األول بنسبة  % 2ف��ي ال�م�ئ��ة وب �
 162.9نقطة من  7882.8نقطة إلى  7719.9نقطة ،كما هبط
المؤشر الرئيسي بنسبة  2.3في المئة وب� 142.3نقطة من
 6126.1نقطة إل��ى  5983.8نقطة ،وسجل مؤشر «رئيسي
ً
 »50تراجعا بنسبة  2.6في المئة وبنحو  165.9نقطة من
 6328.6نقطة إلى  6162.7نقطة
وواصلت بورصة الكويت تراجعها ام��س لخامس جلسة
على التوالي؛ حيث انخفض مؤشرها العام  ،%0.17وهبط
السوق األول  ،%0.19وتراجع المؤشران الرئيس و«رئيسي
 »50بنسبة  %0.11و %0.40على الترتيب وبلغت أحجام

ال� �ت ��داول اإلج �م��ال �ي��ة ف��ي ال �ب��ورص��ة ب�ن�ه��اي��ة ال�ج�ل�س��ة نحو
 219.03م�ل�ي��ون س�ه��م ،ج ��اءت م��ن خ��الل تنفيذ  9238أل��ف
ً
صفقة ،حققت سيولة بقيمة  37.88مليون دينار تقريبا.
ً
وسجلت م��ؤش��رات  8ق�ط��اع��ات انخفاضا ب �ص��دارة السلع
االس�ت�ه��الك�ي��ة ب �ت��راج��ع م�ع��دل��ه  ،%0.87ف��ي ح�ي��ن ارت �ف��ع 5
قطاعات أخرى يتصدرها التكنولوجيا بنمو نسبته .%6
وج� ��اء س �ه��م «أول � ��ى ت �ك��اف��ل» ع �ل��ى رأس ال �ق��ائ �م��ة ال �ح �م��راء
لأسهم ال� ُ�م��درج��ة ب�ت��راج��ع نسبته  ،%8.28بينما تصدر
ً
سهم «النخيل» القائمة ال�خ�ض��راء مرتفعا بنسبة كبيرة
بمعدل  %20.53وتصدر سهم «الوطنية العقارية» نشاط
ً
ال�س�ي��ول��ة ب��ال�ب��ورص��ة بقيمة  5.09م��الي�ي��ن دي �ن��ار مرتفعا
بنسبة  ،%0.90فيما تصدر سهم «ج��ي إف إت��ش» نشاط
ً
ال �ك �م �ي��ات ب� �ت ��داول  50.39م �ل �ي��ون س �ه��م ُم �ت��راج �ع��ا بنحو
.%1.50

 200ألف دينار كلفة طلب الرعاية الواحد

الصبيح :الدولة أنفقت  28مليار دينار على «اإلسكان»
املنازل والشقق الجاهزة «بناء مجمعات سكنية كاملة الخدمات»

د .عادل الصبيح خالل الندوة
كتب عمر أبوالفتوح

كشف وزير اإلسكان السابق د .عادل الصبيح أن إجمالي كلفة
ً
الطلبات اإلسكانية القائمة بلغت  28.14مليار دينار ،الفتا أن
كلفة الطلب اإلسكاني الواحد  200ألف دينار وأن عدد طلبات
اإلسكان تصل إلى  140.7ألف طلب إسكاني.
وب�ي��ن الصبيح ف��ي ن ��دوة ال�ح��ل ال�م�س�ت��دام ل��أزم��ة اإلسكانية
التي نظمتها الجمعية االقتصادية أول أمس أن واقع الطلبات
اإلسكانية يشير إلى أن اإلجمالي بلغ  95ألف طلب إسكاني وأن
هناك  8000طلب سنوي جديد وهناك قسائم مخصصة على
الورق بلغت  33.5ألف طلب إسكاني.
وأش��ار الصبيح إلى أن كلفة كل طلب إسكاني تصل إلى 200
أل��ف دينار تتمثل في القرض والبنية التحتية باإلضافة إلى
ال �ط��اق��ة اإلض��اف �ي��ة للقسيمة وال�م�ت�م�ث�ل��ة ف��ي ال�ك�ه��رب��اء وال �م��اء
والصرف الصحي.
وأش ��ار إل��ى أن ح�ص��ة القسيمة م��ن ال �خ��دم��ات ال�ع��ام��ة تتمثل
في الطرق وال�م��دارس والمستوصفات ،ناهيك عن المصاريف
التشغيلية السنوية المتمثلة في دعم الكهرباء والماء وتشغيل
الخدمات.
وب�ي��ن الصبيح أن كلفة الطلبات السنوية ال�ج��دي��دة تشكل 9
ً
في المئة من دخ��ل ال��دول��ة السنوي ،مبينا أن الكلفة السنوية
للطلبات الجديدة  1.6مليار دينار والدخل السنوي لعام 2020
يصل إلى  17.22مليار دينار.
وأوضح الصبيح في العرض المقدم منه خالل فعاليات الندوة
أن إجمالي كلفة الطلبات القائمة خ��الل  10سنوات تصل إلى
ً
 2.8مليار دينار سنويا وأن كلفة الطلبات الجديدة تصل إلى
 1.6مليار ،ليكون إجمالي الحاجة السنوية لتغطية الطلبات
ً
وتناميها خالل  10سنوات بحدود  4.41مليارات دينار سنويا.
وبين الصبيح أن كلفة تغطية الطلبات اإلسكانية وتناميها
ً
ً
سنويا تحتاج إلى  26في المئة من دخل الكويت سنويا ،حيث

إن إجمالي الكلفة السنوية  4.4مليارات ودخل الدولة هو 17.22
مليار دينار.
وفي استعراضه للبديل ،طرح الصبيح القرض الوافي والذي
ً
أش��ار إل��ى أن أهمية ال�ق��رض ال��واف��ي تكمن ف��ي أن��ه يفتح آف��اق��ا
واس �ع��ة ل�ل�ت�م��وي��ل ب��االق �ت��راض وي��وف��ر أم � ��وال ال ��دول ��ة ل�ت��وف�ي��ر
متطلبات اإلسكان ويمكن الحكومة من تحرير األراضي الخام
بمعدالت أسرع.
وأش� � ��ار ال �ص �ب �ي��ح أن م �م �ي ��زات ال� �ق ��رض ال� ��واف� ��ي ت �ت �م �ث��ل ف��ي:
االقتراض متاح ومنخفض الكلفة وممكن من خالل الحكومة أو
مؤسساتها أو البنوك المحلية بضمان العقار.
وبين أن االقتراض سيكون بواقع  100ألف دينار بدون فوائد
ً
ً
ً
ولمدة  30عاما ليكون القسط بواقع  278دينارا شهريا.
واس �ت��درك ال�ص�ب�ي��ح ب��ال�ق��ول إن ال �ق��رض ع��ن ط��ري��ق ال�م��راب�ح��ة
ً
ً
سيكون القسط الشهري له بحدود  421دي�ن��ارا شهريا .وبين
ً
ً
الصبيح أن أقصى كلفة لتجنب االنتظار هو  143دينارا شهريا
يدفعها المواطن.
وب�ي��ن أن م��ن ب�ي��ن ال�ح�ل��ول ال�ت��ي يحملها ال�م�ق�ت��رح م��ا يتعلق
بتطوير القسائم السكنية من خالل مطورين عقاريين لتكون
سعر بيع القسيمة هو  10آالف دينار فأكثر وأن تكون القيمة
السوقية للقسيمة  200ألف دينار.
وبين أن تطوير القسائم ستكون من خالل مطورين عقاريين
بأموالهم الخاصة وتباع بسعر كلفة التطوير باإلضافة إلى
هامش الربح.
ولفت الصبيح من خالل العرض المرئي المقدم إلى أن هناك
مجمعات سكنية كاملة الخدمات ستكون متاحة ،حيث سيكون
سعر البيت  70ألف دينار شاملة ربح المطور وقيمته السوقية
 270ألف دينار.
ولفت أن الشقة الواحدة ستصل كلفتها  48ألف دينار والقيمة
السوقية للشقة  120ألف دينار.
وأوضح أن التمويل للشراء أو البناء من خالل البنوك المحلية

البديل الوافي

أو االقتراض المحلي أو الخارجي بضمان العقار الذي يغطي
ال �ق��رض ب��أك�ث��ر م��ن ال �ض�ع��ف .وق ��ال ه �ن��اك إم�ك��ان�ي��ة ل��الق�ت��راض
ً
بمبالغ أكبر ،مبينا أن الحد األقصى للقسط يساوي ربع راتب
األسرة.
وأشار إلى أن ما يمكن للحكومة تنفيذه من مشاريع تتمثل في
الكهرباء والماء والصرف الصحي.
ولفت أن المقترح يضم الجهاز التنفيذي الذي من بين مهامه
ت�خ�ص�ي��ص ال� ��وح� ��دات ال �س �ك �ن �ي��ة وف� ��ق ض ��واب ��ط واش �ت ��راط ��ات
وال �ت��زام��ات وال�ت�ن�س�ي��ق م��ع ال � ��وزارة ال�م��ال�ي��ة وال�ب�ن��ك ال�م��رك��زي
واس�ت��الم األراض ��ي ال�خ��ام م��ن ال��دول��ة وعمل ال��دراس��ات الالزمة
وال�م�خ�ط�ط��ات الهيكلية والتنظيمية وع ��رض ق�ط��ع األراض ��ي
ل�ل�م�ط��وري��ن ال�ع�ق��اري�ي��ن وإن �ش ��اء أج �ه��زة ف��رع�ي��ة ألع �م��ال حفظ
األوراق.
وأض��اف :يتم عمل إعالن للراغبين بالوحدات للتقدم بالشراء
ً
وعند جاهزية الوحدات السكنية يتم الشراء وفق دفعات وفقا
لالستحقاق واألقدمية.
وب�ع��د التخصيص يتم توقيع عقد فيه ال�ح�ق��وق وال��واج�ب��ات
ً
ش��ام��ال م��ا ي �ل��ي :ض �م��ان ال �ق��رض ف��ي ال �ب �ن��ك وال �ت �ن��ازل ع��ن كل
الحقوق بالقوانين اإلسكانية القائمة ويمول المواطن شراء
الوحدة السكنية.
ً
وحول األسعار المقدرة ،بين الصبيح أنه ووفقا للمقترح ،فإن
القسيمة جاهزة البناء ستكون بقيمة  10آالف دينار والبيت
 100ألف دينار والشقة  50ألف دينار.
وفي حال التخلف عن السداد للبنك تصادر الوحدة وتباع في
مزاد علني وعائد المزاد يذهب للسداد للبنك وصندوق تكافلي
للحاالت الخاصة وتوفير شقة سكنية مناسبة.
وبين أن الجدوى من المشروع المقترح على مستوى الدولة
ت�ت�م�ث��ل ف ��ي إم �ك��ان �ي��ة ت �ح��ري��ر م��زي��د م ��ن األراض� � ��ي وان �خ �ف��اض
ال �ت��زام��ات ال��دول��ة وال �ب��ال �غ��ة  22م�ل�ي��ار دي �ن��ار .وع �ل��ى مستوى
ً
االقتصاد سيتم توفير ملياري دينار سنويا.

 100ألف دينار

تحدث الصبيح في تفاصيل القرض الوافي الذي يتكون من شقين ،األول هو المطور العقاري والثاني
خاص بالبنوك ،قال أهمية القرض الوافي أنه يفتح آفاق واسعة للتمويل باالقتراض ويوفر أموال للدولة
لتوفير متطلبات التوسع السكني ويمكن الحكومة من تحرير األراض��ي الخام بمعدالت أسرع ،ومن
مزايا القرض الوافي هو أن االقتراض متاح ومنخفض الكلفة وممكن من خالل الحكومة أو مؤسساتها
أو البنوك المحلية بضمان العقار.

 100أل��ف دينار هو المستوى المكافئ لبيت اإلس�ك��ان ،فلو  100أل��ف دينار ب��دون فوائد على  30سنة
سيكون كلفتها  278دينارا في الشهر ،ولو  100ألف و 3في المئة مرابحة وتسدد على  30سنة سيكون
 421دينارا في الشهر ،الفرق بين الفوائد وب��دون الفوائد هو كلفة األرض في أقصاها  143دينارا في
الشهر تكون مقابل سكن في منزل بدال من  20سنة في شقة ،ثانيا تكون مقابل تجنب المواطن دفع
إيجار على األقل  600دينار بالشهر.

تغطية الطلبات اإلسكانية وتناميها
سنويًا تحتاج إلى  26في املئة
من دخل الكويت سنويًا
 33.5ألف قسيمة إسكانية
مخصصة على الورق
 8آالف طلب إسكاني جديد
سنويًا في الكويت
الحل في البديل الوافي الذي يفتح
آفاقًا واسعة للتمويل باالقتراض
ويوفر أموال الدولة
االقتراض متاح ومنخفض الكلفة
من خالل الحكومة أو مؤسساتها
أو البنوك املحلية بضمان العقار
توفير األراضي ومنح املطورين
العقاريني فرصة للعمل وكذلك
يخفف التزامات الدولة

«حماية املنافسة» شارك في جلسة «الحياد التنافسي»
ش� � ��ارك ج� �ه ��از ح �م��اي��ة ال �م �ن��اف �س��ة ال �ك��وي �ت��ي
ف��ي ن ��دوة ح��ول «ال�ح�ي��اد ال�ت�ن��اف�س��ي» ،وال�ت��ي
ع�ق��دت�ه��ا ل�ج�ن��ة األم� ��م ال �م �ت �ح��دة االق �ت �ص��ادي��ة
واالج� �ت� �م ��اع� �ي ��ة ل� �غ ��رب ��ي آس � �ي� ��ا ()ESCWA
بالتعاون مع مؤتمر األمم المتحدة للتجارة
وال �ت �ن �م �ي��ة ( )UNCTADوم �ن �ظ �م��ة ال �ت �ع��اون
االق �ت �ص��ادي وال�ت�ن�م�ي��ة ( )OECDوب�ح�ض��ور
وم �ش��ارك��ة م�م�ث�ل��ي ب �ع��ض أج �ه��زة ال�م�ن��اف�س��ة
ب� ��ال� ��دول ال� �ع ��رب� �ي ��ة ،وخ � �ب� ��راء ال �م �ن��اف �س��ة م��ن
م �خ �ت �ل��ف ال� �ج� �ه ��ات ال ��دول� �ي ��ة ال �م �ع �ن �ي��ة ب �ه��ذا
المجال مساء يوم أمس االربعاء.
وأك��دت مديرة االدارة التحقيقات االحتكارية
والتنافسية ال�ع�ن��ود الفهد ف��ي كلمة لها في
الجلسة الثالثة التي تحمل عنوان «مشاركة

ال �خ �ب��رات ال��دول �ي��ة وأف �ض��ل ال �م �م��ارس��ات» أن
ال�ح�ي��اد ال�ت�ن��اف�س��ي ه��و أح��د األرك� ��ان المهمة
ف��ي خ�ط��ط التنمية المتتالية ال�ت��ي تتبناها
حكومة دولة الكويت في رؤية الكويت ،2035
وم��ن ال�م��ؤك��د أن��ه س�ي�ك��ون ل�ل�ج�ه��از دور مهم
نحو تحقيق هذا الهدف.
واس �ت �ع��رض��ت ت �ج��رب��ة ال �ج �ه��از ف��ي م��وض��وع
ال �ح �ي��اد ال �ت �ن��اف �س��ي ،م �ش �ي��رة إل ��ى ال�ت�ح��دي��ات
ال �ت��ي واج�ه�ه��ا وم��ن ضمنها وج ��ود ش��رك��ات
م�م�ل��وك��ة ل �ل��دول��ة ح�ي��ث ل��م ت�ك��ن ل ��دي ال�ج�ه��از
س �ل �ط��ة م �خ ��ال �ف ��ة ه� � ��ذه ال � �ش� ��رك� ��ات ف� ��ي ح ��ال
وج��ود م�م��ارس��ات ض��ارة بالمنافسة ،مبينة
أن��ه ت�ج��اوزه��ا عبر تعديل تشريعي للقانون
ب �ص��دور ال �ق��ان��ون رق ��م ( )72ل�س�ن��ة  2020في

ش��أن حماية المنافسة وال��ذي ألغي بموجبه
القانون رقم ( )10لسنة  ،2007وأعطى الجهاز
صالحيات أكبر وبسط رقابته على األسواق
بشكل أكبر.
وذكرت الفهد ان الجهاز بموجب هذا القانون
ب�س��ط ال��رق��اب��ة ع�ل��ى ال �ش��رك��ات ال�ح�ك��وم�ي��ة ما
ً
ع��دا تلك ال�ت��ي ت�ق��دم سلعا أس��اس�ي��ة ويصدر
ً
بشأنها ق��رارا من مجلس ال ��وزراء وه��و األمر
ال � ��ذي م �ك��ن ال �ج �ه��از م ��ن ب �س��ط رق��اب �ت��ه ع�ل��ى
العديد من الشركات التي كانت مستثناة وفق
القانون السابق.
أض� ��اف� ��ت أن ث� �ق ��اف ��ة ال� �ح� �ي ��ادي ��ة ال �ت �ن��اف �س �ي��ة
م ��وج ��ودة ض ��ارب ��ة أم �ث �ل��ة ع �ل��ى ذل� ��ك ،م �ش��ددة
ع�ل��ى أن «ال �ج �ه��از» م� ��ازال ف��ي ب��داي��ة ال�ط��ري��ق

لمعالجة طبيعة معاملة الحكومة للشركات
المملوكة من قبل ا ًل��دول��ة ،وأفضلية التعامل
بين األطراف مقارنة بمعاملة شركات القطاع
الخاص.
ش ��ارك ف��ي ال�ج�ل�س��ة ال�ن�ق��اش�ي��ة ك��ل م��ن رئيس
ق � �س� ��م س � �ي � ��اس � ��ات ال � �م � �ن ��اف � �س ��ة ف� � ��ي ح �م ��اي ��ة
ال�م�س�ت�ه�ل��ك ف ��ي األون� �ت� �ك ��اد ت �ي��ري��زا م ��وري ��را،
وم�س�ئ��ول ال �ش��ؤون االق�ت�ص��ادي��ة ف��ي االس�ك��وا
ن��ات��ال��ي خ��ال��د ،وخبير المنافسة ف��ي منظمة
ال�ت�ع��اون االق�ت�ص��ادي والتنمية وت��ر ميستر،
وكبير خبراء في منطقة التعاون االقتصادي
والتنمية فيديريكا مايورانو ،واختصاصي
اق�ت�ص��ادي ف��ي الهيئة ال�ع��ام��ة للمنافسة في
المملكة العربية السعودية محمد المزيد.
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