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لتقليص قائمة االنتظار وضمن خطة «كويت جديدة »2035

خطة حكومية لبناء  200ألف وحدة سكنية بحلول 2025
كتب محمد المملوك

ك�ش�ف��ت م �ص��ادر ل� � «ال �ن �ه��ار» أن خ�ط��ة حكومية
ت �ه��دف ل�ب�ن��اء  200أل ��ف وح� ��دة س�ك�ن�ي��ة بحلول
العام المالي  2025/2024للوفاء باالحتياجات
ال�م�ت��زاي��دة ل�ل�م��واط�ن�ي��ن ،وض�م��ن خ�ط��ة التنمية
ك��وي��ت ج��دي��دة  ،2035ب��إش��راف االم��ان��ة ال�ع��ام��ة
للمجلس األعلي للتخطيط لتنفيذ مشاريعها.
واوض� � �ح � ��ت االس� �ت ��رات� �ي� �ج� �ي ��ة ق� �ص� �ي ��رة ال� �م ��دي
ت�س�ت�ه��دف إن �ش��اء  60أل��ف وح ��دة سكنية خ��ال
العامين القادمين لتخفيف الضغوط من الطلب
علي الرعاية السكنية وتأتي هذه الخطة ضمن
استراتيجية م�ت�ط��ورة لبناء ال�م��دن ال��ذك�ي��ة في
ال �ش �م��ال م ��ن خ ��ال ب��رن��ام��ج ال �م �ش��اري��ع ورؤي ��ة
.2035وق � ��ال � ��ت ال �م �ص��ادر أن ال �ه ��دف م ��ن إن �ش��اء
ال��وح��دات ال�ج��دي��دة ه��و تقليص ق��ائ�م��ة انتظار
المواطنين للحصول على وحدة سكنية والتي
ً
ت�ب�ل��غ ح��ال �ي��ا أك �ث��ر م��ن  98أل ��ف ط �ل��ب .وت�س�ع��ى
ال �م��ؤس �س��ة إل� ��ى ت �ق �ل �ي��ص ه� ��ذه األع � � ��داد ل�ن�ح��و
النصف خال الفترة المقبلة ،حتى ال تتضخم
ً
األعداد التي تضاف إلى القائمة سنويا ،والتي
تبلغ بالمتوسط نحو  6آالف طلب.
واوض � �ح ��ت ت �ش �م��ل ال� ��وح� ��دات ال� �ج ��دي ��دة ث��اث��ة
خ�ي��ارات للمواطنين ،أول�ه��ا القسيمة السكنية،
وهي قطعة أرض تدور عادة بين  300و 500متر
م��رب��ع ف��ي منطقة مكتملة ال �م��راف��ق وال�خ��دم��ات
وال�ب�ن�ي��ة األس��اس �ي��ة ،م�ص�ح��وب��ة ب �ق��رض سكني
م�ي�س��ر م��ن ب �ن��ك االئ �ت �م��ان ال �ك��وي �ت��ي ال�ح�ك��وم��ي
بمقدار سبعين أل��ف دي�ن��ار وم��واد بناء مدعمة
بنحو  30ألف دينار،أما الخيار الثاني ،فيتمثل
في حصول المواطن على بيت مكتمل المرافق
من الحكومة ،والخيار الثالث هو الحصول على

شقة سكنية في منطقة مميزة وتكون عادة ذات
إطالة بحرية.
وألمحت إل��ي أن ال��وح��دات ال�ج��دي��دة تتضمن 3
خ�ي��ارات للمواطنين ،أول�ه��ا القسيمة السكنية،
وهي قطعة أرض تدور عادة بين  300و 500متر
م��رب��ع ف��ي منطقة مكتملة ال �م��راف��ق وال�خ��دم��ات
وال�ب�ن�ي��ة األس��اس �ي��ة ،م�ص�ح��وب��ة ب �ق��رض سكني
م�ي�س��ر م��ن ب �ن��ك االئ �ت �م��ان ال �ك��وي �ت��ي ال�ح�ك��وم��ي
ب �م �ق��دار س�ب�ع�ي��ن أل ��ف دي �ن��ار ( 230أل ��ف دوالر)
ومواد بناء مدعمة بنحو  30ألف دينار.
أما الخيار الثاني ،فيتمثل في حصول المواطن
على بيت مكتمل المرافق من الحكومة ،والخيار
ال �ث��ال��ث ه ��و ال �ح �ص��ول ع �ل��ى ش �ق��ة س �ك �ن �ي��ة ف��ي
منطقة مميزة وتكون عادة ذات إطالة بحرية.
ً
ولفتت إلي إنه يتم العمل حاليا على إنشاء 120
أل��ف وح ��دة م��ن ه��ذه ال��وح��دات ب��دأ ال�ع�م��ل فيها
ض �م��ن ال �خ �ط��ة ال�خ�م�س�ي��ة ال �ت��اس �ع��ة للمؤسسة
ال�ت��ي تنتهي ف��ي  ،2022/ 2021بينما سيكون
باقي ال��وح��دات ال �  80أل��ف وح��دة ،ضمن الخطة
العاشرة التي تنتهي في  .2025-2024وافادت إن
المشاريع ستقام على «المواقع المخصصة من
قبل بلدية الكويت وتحت سلطة المؤسسة العامة
ل�ل��رع��اي��ة ال�س�ك�ن�ي��ة ،ح�ي��ث ت��دخ��ل ه ��ذه ال�م�ش��اري��ع
ضمن الحصة العينية لها والتي تسعى المؤسسة
إلقامة مشاريع إسكانية عليها» بما يعكس نجاح
خ �ط��ط ال �ح �ك��وم��ة ف ��ي ت �ق��دي��م ال ��رع ��اي ��ة ال�س�ك�ن�ي��ة
لمواطنيها» .الجدير بالذكر ،أن المؤسسة العامة
ً
للرعاية السكنية تستهدف سنويا توزيع  12ألف
وح��دة ،حتى تتمكن من تقليص قائمة االنتظار.
وتبلغ الميزانية التقديرية للمؤسسة نحو 1.3
م�ل�ي��ار دوالر ،خ ��ال ال �ع��ام ال �م��ال��ي ال �ح��ال��ي ال��ذي
سينتهي في  31مارس المقبل.

«املركزي» شطب «إيفا»
ق��ال��ت ش��رك��ة االس�ت�ش��ارات المالية ال��دول�ي��ة «إي�ف��ا» إن بنك الكويت ال�م��رك��زي أق��دم على شطبها من
سجات شركات االستثمار لديه وفقا لطلب الشركة بعد موافقة الجمعية العمومية على تعديل
أغراضها.
وذكرت «إيفا» في إفصاح منشور على الموقع اإللكتروني لبورصة الكويت أنه باإلشارة إلى الطلب
المقدم من الشركة إلى البنك المركزي بشأن تحولها إلى شركة قابضة فقد تم الشطب من سجات
الشركات االستثمارية لدى بنك الكويت المركزي

خالل استقبال رئيس وأعضاء اتحاد البنوك

النائب األول أشاد باملصارف الوطنية
في تحريك عجلة االقتصاد وتحقيق التنمية

النائب الأول متحدثا ً
اس� �ت� �ق� �ب ��ل ال � �ن� ��ائ� ��ب األول ل��رئ �ي��س
مجلس ال��وزراء وزي��ر الدفاع الشيخ
ناصر صباح األحمد ،في قصر بيان
العامر صباح أمس ،رئيس وأعضاء
م� �ج� �ل ��س ادارة ات � � �ح� � ��اد م � �ص� ��ارف
الكويت.
ح�ي��ث اط �ل��ع خ ��ال ال �ل �ق��اء ع�ل��ى دور
ال �م �ص��ارف ال�ك��وي�ت�ي��ة واس�ه��ام��ات�ه��ا
في الحركة االقتصادية وتطلعاتها
ل� �ل� �م� �ش ��ارك ��ة ف � ��ي ج � �ه� ��ود ال �ت �ن �م �ي��ة
ً
ال �م �س �ت �ق �ب �ل �ي��ة ،ان� �ط ��اق ��ا م� ��ن رؤي� ��ة
«ك� ��وي� ��ت ج� ��دي� ��دة  »2035ل �ح �ض��رة
ص��اح��ب ال�س�م��و أم�ي��ر ال �ب��اد القائد
األع� �ل ��ى ل �ل �ق��وات ال �م �س �ل �ح��ة ال�ش�ي��خ

سيولة البورصة تراجعت % 55
بالغة  17مليون دينار
أن �ه��ت ال �ب��ورص��ة ت �ع��ام��ات �ه��ا أم ��س ع �ل��ى ال �ل��ون
األخ� � �ض � ��ر ،ح �ي ��ث ارت� �ف� �ع ��ت م ��ؤش ��رات� �ه ��ا ب�ش�ك��ل
ج�م��اع��ي ،إال أن ت�ل��ك االرت �ف��اع��ات ل��م تشفع ألداء
السيولة ال�ت��ي تراجعت بنسبة  55بالمئة .فقد
ً
س�ج��ل ال�م��ؤش��ر ال �ع��ام ن �م��وا م�ع��دل��ه  ،% 0.1كما
ارتفع المؤشران األول والرئيس بنسبة %0.05
و % 0.23ع�ل��ى ال �ت��رت �ي��ب .وس�ج�ل��ت م��ؤش��رات 9
ً
ق�ط��اع��ات ارت�ف��اع��ا ب �ص��دارة ق�ط��اع التكنولوجيا
بنحو  ،% 2.6فيما ت��راج�ع��ت م��ؤش��رات قطاعي
النفط وال�غ��از والصناعة ب��واق��ع  % 1.82ل��أول،
و % 0.46للثاني .وجاء سهم «مراكز» على رأس
القائمة الخضراء لأسهم ُ
المدرجة بنمو نسبته
 ، %10.53ف�ي�م��ا ت �ص��در س�ه��م «ال �م ��دن» ال�ق��ائ�م��ة
ً
الحمراء ُمتراجعا بنحو .% 8.93
وتقلصت س�ي��ول��ة ال�ب��ورص��ة ال �ي��وم  % 54.9إل��ى
 17.11مليون دي�ن��ار مقابل  37.93مليون دينار
بالجلسة السابقة ،كما تراجعت أحجام التداول
 % 41.6إل ��ى  98.6م�ل�ي��ون س�ه��م م�ق��اب��ل 168.91
م�ل�ي��ون س �ه��م .وح �ق��ق س�ه��م «ال �ك��وي��ت ال��وط�ن��ي»
أن �ش��ط س�ي��ول��ة ب��ال �ب��ورص��ة ب�ق�ي�م��ة  4.07مليون
ً
دينار ُمرتفعا  ،% 0.24فيما تصدر سهم «أبي��ار»
ن �ش ��اط ال �ك �م �ي��ات ب � �ت ��داول  13.18م �ل �ي��ون س�ه��م
ً
ُمتراجعا .% 2.92

«اتحاد التأمني» استنكر مضاعفة
الرسوم في البورصة
استنكر االتحاد الكويتي للتأمين ،قيام شركة بورصة الكويت برفع رسوم
االشتراك المقررة بشكل مضاعف ،وذلك من خال تغيير طريقة احتساب
تلك الرسوم.
ج��اء ذل��ك ف��ي ك�ت��اب أرس�ل��ه االت �ح��اد الكويتي للتأمين إل��ى ش��رك��ة بورصة
ً
ال�ك��وي��ت ردا ع�ل��ى ال �ب��ري��د اإلل �ك �ت��رون��ي ال �م��رس��ل م��ن ال �ب��ورص��ة إل ��ى بعض
الشركات األعضاء باتحاد شركات التأمين ،بشأن المطالبة بسداد رسم
االشتراك السنوي ببورصة الكويت عن عام .2019
وضح االتحاد أن الرسوم كان يتم احتسابها بنسبة  %0.05من رأس المال
ال�م��دف��وع للشركات الكويتية ،م�ق��ارن��ة بطريقة االح�ت�س��اب ال�ج��دي��دة التي
أصبحت تنقسم إل��ى رس��وم ثابتة ومتغيرة حسب مضاعف الحد األدن��ى
للسيولة (متوسط القيمة اليومية المتداولة).
ي��أت��ي ذل ��ك ب �ع��د اع �ت ��راض ات �ح��اد ش��رك��ات االس �ت �ث �م��ار ع �ل��ى زي � ��ادة رس��وم
االشتراك السنوي في البورصة الكويتية .وأضاف االتحادّ :
«أدى ذلك إلى
ارتفاع قيمة الرسوم المقررة بشكل مبالغ فيه على شركات أعضاء االتحاد
المدرجة ببورصة الكويت ،حيث إن الزيادة المقترحة في الرسوم بلغت 10
أضعاف الرسوم المقررة بالعام السابق لبعض الشركات المذكورة ،وهو
ما سيمثل عبئا على تلك الشركات».
وطالب االتحاد بإعادة النظر في قرار زيادة الرسوم.

 6تريليونات دوالر حجم اإلنفاق في أفريقيا عام 2025

 300مليار دوالر تضاف إلى الناتج
املحلي عبر ثورة اإلنترنت
تتجه اقتصادات ال�ق��ارة األفريقية إلى
تحقيق ط�ف��رة اقتصادية كبيرة خال
ال �س �ن��وات ال�ق�ل�ي�ل��ة ال�م�ق�ب�ل��ة ع �ل��ى وق��ع
ال�ن�م��و ال�ه��ائ��ل ف��ي ب�ع��ض اقتصاداتها
الناشئة.
فالعماق االقتصادي األفريقي يتجه
ل�ت�س�ج�ي��ل ح �ج��م ان� �ف ��اق ي �ق �ت��رب م ��ن 6
ً
تريليونات دوالر في  2025صعودا من
م�س�ت��وي��ات��ه ال�ت��ي بلغت  4تريليونات
دوالر في .2015
ً
ف��وف��ق ك�ت��اب��ا أص��درت��ه أع��دت�ه��ا شركة
االس�ت�ش��ارات العالمية «م��اك�ي�ن��زي آند
ك��وم �ب��ان��ي» ب �ع �ن��وان «ث� � ��ورة األع �م ��ال
ف��ي إفريقيا» ،وال��ذي ُي�ح��دد اإلمكانات
وال �ف��رص المحتملة ف��ي جميع أن�ح��اء
القارة ً
بناء على أبحاث ومقابات مع
م�ئ��ات المديرين التنفيذيين لشركات

إفريقية رائدة.
وي�ت��وق��ع ال�ب��اح�ث��ون أن ي��ؤدي التوسع
ال �ح �ض��ري ال �س��ري��ع إل ��ى زي � ��ادة ك�ب�ي��رة
ف��ي أع� ��داد ال�ط�ب�ق��ة االس�ت�ه��اك�ي��ة ال�ت��ي
�اف م� ��ا ي� ��ؤدي
ت �ح �ص��ل ع� �ل ��ى دخ � ��ل ك � � � ٍ
إل��ى زي ��ادة ك�ب�ي��رة ف��ي إن�ف��اق ال�ش��رك��ات
وال �م �س �ت �ه �ل �ك �ي��ن ،وي �ت��وق��ع ال �ب��اح �ث��ون
زي��ادة اإلن�ف��اق من  4تريليونات دوالر
ع��ام  2015إل��ى  5.6ت��ري�ل�ي��ون��ات دوالر
عام .2025
ك�م��ا ي �ت��وق��ع زي� ��ادة ان �ت �ش��ار اإلن�ت��رن��ت
ً
خال الفترة نفسها مضيفا  300مليار
دوالر إل ��ى ال�ن��ات��ج ال�م�ح�ل��ي اإلج�م��ال��ي
إلفريقيا.
يأتي ذلك في وقت ال يعبث أداء بعض
أك �ب��ر االق �ت �ص��ادات ف��ي إف��ري�ق�ي��ا خ��ال
 2018على الثقة خ��ال ال�ع��ام الحالي،

ف �ق��د ش �ه��دت ن�ي�ج�ي��ري��ا -ح �س��ب شبكة
ً
ً
«س ��ي إن إن» -ان �ت �ع��اش��ا ب �ط �ي��ئ��ا بعد
الركود ال��ذي م��رت به بسبب انخفاض
أسعار النفط ،وهو ما حدث في أنغوال
ً
أي ��ض ��ا ،ك �م��ا ش �ه ��دت ج �ن ��وب إف��ري �ق �ي��ا
ً
ركودا للمرة األولى منذ عقد من الزمن.
ورغ � � � � � ��م ذل � � � � ��ك وب � � �غ � � ��ض ال� � �ن� � �ظ � ��ر ع ��ن
االقتصادات اإلفريقية الرئيسة فهناك
ق ��وى ن��اش�ئ��ة وات �ج��اه��ات دول �ي��ة توفر
إم �ك ��ان ��ات ك �ب �ي��رة ل �ل �ن �ج��اح ف ��ي ال �ق��ارة
السمراء.
ويستدعي مؤلفو الكتاب -م��ن بينهم
«آش� � � � ��ا ل � � �ي� � ��ك» ،وه� � � ��و رئ� � �ي � ��س م �ك �ت��ب
«ماكينزي» في إفريقيا -تجربة الصين
ق �ب��ل ن �م��وه��ا ال �ه ��ائ ��ل وي� �ش� �ي ��رون إل��ى
مجاالت يمكن أن تسفر عن نمو مماثل
في أفريقيا.

صباح األحمد.
ك �م��ا أش� � ��اد ال� �ن ��ائ ��ب األول ب ��ال ��دور
ال �م �م �ي��ز ال � ��ذي ت �ق��وم ب ��ه ال �م �ص��ارف
ال � �ك� ��وي � �ت � �ي� ��ة ف � � ��ي ت� � �ح � ��ري � ��ك ع �ج �ل��ة
االقتصاد ،وهو ما يشكل أهمية في
رسم مستقبل الكويت القادم ،والذي
ً
يعتبر فيه اتحاد المصارف عنصرا
ً
مهما في تحقيق التنمية واالزدهار
االقتصادي ،وأن مثل هذه اللقاءات
تفسح المجال لاطاع على األفكار
والتطلعات التي يحملها العاملون
ف� ��ي ق � �ط ��اع ال � �م � �ص� ��ارف ف� ��ي س�ب�ي��ل
تحقيق أهداف التنمية المستقبلية
للكويت.

 ...وي�شيد بدور البنوك يف التنمية

