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أميركا والصني نحو نهاية تدريجية
للحرب التجارية

وكاالت: أكد الرئيس األميركي، دونالد ترامب، 
أن الواليات املتحدة توصلت إلى ما يطلق عليه 
اتفاق املرحلة األولى للتجارة مع الصني، ستعلق 
واشنطن مبقتضاه فرض رسوم جمركية على 
واردات صينية كان من املقرر أن يبدأ سريانها 

اليوم األحد.
وقال ترامب على تويتر إن إدارته توصلت إلى 
«اتفاق كبير جدا للمرحلة األولى مع الصني. هم 
وافقوا على تغييرات هيكلية كثيرة ومشتريات 
ضخمة من املنتجات الزراعية والطاقة والسلع 

املصنعة».
وأضاف أن الواليات املتحدة ســتخفض 
بعض الرسوم اجلمركية املفروضة بالفعل 

على بضائع صينية.
مــن جانبه، أعلــن مكتب املمثــل التجاري 
األميركي، اجلمعة، أن الواليات املتحدة وافقت 
علــى تعديل رســومها اجلمركية على بضائع 
صينية «بشكل كبير» مبوجب اتفاق املرحلة 
األولى للتجارة مع بكني، في حني ستشــتري 
الصــني كميات كبيــرة إضافية مــن البضائع 

واخلدمات األميركية.
وذكر املكتب في بيان أنه مبوجب االتفاق، 
ســتبقي واشنطن على رسوم جمركية قدرها 
٢٥٪ على واردات من الصني بحوالي ٢٥٠ مليار 
دوالر، وستخفض الرسوم على منتجات صينية 
أخرى بقيمة ١٢٠ مليار دوالر إلى نحو ٧٫٥٪.

ما سبب الفارق الشاسع بني تغطية اكتتاب «الزور» و«البورصة»؟
أوضح تقرير «الشــال» االقتصادي أن الفارق 
الشاسع بني تغطية اكتتاب شركة شمال الزور األولى 
وشركة بورصة الكويت يعود في معظمه إلى مبررات 
مالية، حيث إن انخفاض نسبة تغطية «الزور» مبرراته 

في معظمها خاضعة لتوقعات أدائها املالي.
ورأى التقريــر ان أول املبررات هو املقارنة مع 
مشروعات مماثلة في املنطقة غالبيتها لم يوفق في 
أدائه املالي، وثاني املبررات هو أن عميل الشــركة 
واحد وحكومي، ومخاطر االعتماد على عميل واحد 
في ظل متغيرات االقتصاد والسياسة الكليتني عالية، 
ثالث املبررات أنها شركة جديدة ليس لها نشاط على 
أرض الواقع وال حتى توقعات أداء موثوقة، ذلك يعني 
أنها استثمار يحتاج إلى زمن حتى يؤتي ثماره في 
بيئة يغلب عليها تفضيل االستثمار قصير األجل، 
وأخيرا حجم املشروع والتغطية املالية املطلوبة أكثر 

من ٥٫٥ أضعاف حجم املطلوب لشركة البورصة.
وفي املقابل، االستثمار في شركة بورصة الكويت 
فيــه كل احملفزات املالية الداعمــة لقرار االكتتاب، 
أوالها الفرق الشاسع البالغ ١٣٧ فلسا ما بني تكلفة 
املكتتب العام، وبني تكلفة املستثمر الرئيسي الذي 
اشترى السهم باملزايدة عند تخصيص البورصة، 
ثانيها هو أن للبورصة أداء ماليا حققت معه ربحية 
على الســهم بحدود ١٢ فلسا في ٢٠١٨، ذلك يعني 
أن املكتتب قد يحصل على عائد من استثماره عن 
الســنة اجلارية خالل بضعة أشهر، ثالثها أن إدارة 
الشركة قبل تخصيصها قامت بجهد كبير في عملية 
تطويرها أدى إلى زيادة سيولتها مقاسة بقيمة تداوالتها 
اليومية ملا مضى من السنة احلالية حتى نهاية شهر 
نوفمبر بحــدود ٨٥٫٢٪، إضافة إلى دعم الثقة فيها 

بارتفاع مستوى استثمارات األجانب، وزيادة السيولة 
ومستوى الثقة يتحوالن تلقائيا إلى زيادة كبيرة في 
األرباح للعــام احلالي. وأخيرا، هناك فرصة كبيرة 
لربح رأسمالي مرتفع للمكتتب ناجت عن احتمال قيام 
البعض بشراء ما لدى املواطنني بسعر يردم الفجوة 

ما بني سعر االكتتاب وسعر املستثمر الرئيسي.
وكان قد انتهى اكتتاب املواطنني في أسهم شركة 
«شــمال الزور األولى» وشركة «بورصة الكويت» 
بتاريخ ٢٠١٩/١٢/١، وبلغت نسبة تغطية اكتتاب «شمال 
الزور» نحو ١٢٧٪ من األسهم املطروحة البالغة ٥٥٠ 
مليون سهم أي أعلى من املطلوب بـ ٢٧٪، بينما فاقت 
نسبة تغطية اكتتاب شــركة «بورصة الكويت» الـ 
٨٥٠٪ أي نحو ٨٫٥ أضعاف الكمية املطروحة البالغة 

١٠٠ مليون سهم.

وأشار التقرير الى أن جناح االكتتاب العام أمر 
طيب، فهو توطني طويل األمد ملدخرات املواطنني، ما 
هو غائب هو ربط أي مشروع تنموي بأهم هموم 
البلد على اإلطالق، أي ربط املشروع وتقرير جناحه 
بعدد فرص العمل املواطنة واملستدامة التي يخلقها 
واحتماالت التوسع في توفير تلك الفرص. في الكويت، 
ووفقا ألرقام الهيئة العامة للمعلومات املدنية كما في 
٢٠١٩/٦/٣٠، هنــاك نحو ٦٨٠ ألف مواطنة ومواطن 
دون سن ٢١ سنة، أكثر من ٤٠٠ ألف ضمنهم سوف 
يدخلون سوق العمل خالل ١٥ عاما، خاللها لن حتتمل 
املالية إضافتهــم إلى أرقام البطالة املقنعة، واخلطر 
احلقيقي هو احتمال حتولهم إلى بطالة سافرة، وما 
لم تتغير قواعد قياس ما هو تنموي بربطه بفرص 

العمل، جتنب ذلك اخلطر غير ممكن.

«تاب بيمنتس» شريك إستراتيجي للمدفوعات املالية
أعلنت شركة «تاب بيمنتس» 
الشــريك  بــدور  مســاهمتها 
االستراتيجي للمدفوعات املالية 
مبؤمتر قمة الكويت اجلديدة 
٢٠٣٥ حتت رعاية سمو رئيس 
الوزراء الشيخ صباح اخلالد، 
وهــي فعالية تســاند برنامج 
الكويت اجلديدة لتحقيق رؤية 
صاحب السمو األمير الشيخ 

صباح األحمد.
ويتــم مــن خــالل برنامج 
الكويت اجلديدة تقييم ٧ ركائز 
حتت مؤشرات عاملية رئيسية 
ومؤشــرات فرعيــة إضافية، 
تهدف الكويــت إلى احلصول 
على مركــز ضمن أفضل ٣٥٪ 

من البلدان بحلول ٢٠٣٥.
وفي هذا اخلصوص ذكرت 
«تــاب بيمنتــس» أن برنامج 
الكويــت اجلديــدة ٢٠٣٥ هو 
برنامج خطة التنمية الوطنية، 
منبثقــة عن تصــور حضرة 
صاحــب الســمو أميــر البالد 
لرؤية الكويت بحلول ٢٠٣٥، 
مشــيرة إلى أنه يجرى العمل 
في الوقت احلاضر على حشد 
كافــة اجلهود إلجنــاز أهداف 
خطــة التنميــة الوطنية عبر 
٧ ركائز أساســية تســتهدف 
حتول الكويت إلى مركز إقليمي 
رائــد مالي وجتــاري وثقافي 
ومؤسسي، وذلك بحلول ٢٠٣٥.

«بيتك»: شقة غرفتني وصالة بـ ٢٧٥ دينارًا في منطقة حولي
قال تقرير صادر عن بيت 
التمويــل الكويتــي (بيتــك) 
إن نســب اإلشــغال استقرت 
عنــد معدالتها الســابقة لكل 
العقارات  أنــواع  مســتويات 
االستثمارية، حيث تراوحت 
تلك النســبة بني ٨٧ - ٩٥٪، 
بينما حتسنت نسب اإلشغال 
في العقارات التجارية والسيما 
في املكاتب التي تقع في منطقة 

العاصمة. 
أن  التقريــر  وأوضــح 
متوســط القيمــة االيجاريــة 
للشقة االســتثمارية املكونة 
مــن غرفتني وصالة مســاحة 
٦٠م فيما استقر في محافظة 
العاصمة مســجال ٣١٥ دينارا 
فــي الربع الثالــث دون تغير 
على أساس سنوي مع استقرار 
في أغلب املناطق االستثمارية 
باحملافظة، بينما يبلغ لنفس 
املساحة في محافظة حولي ٢٩٥ 
دينارا وفي منطقة الســاملية 
يصــل إلــى ٢٩٠ دينــارا وفي 
منطقة حولي إلى ٢٧٥ دينارا 
وفي اجلابرية يصل إلى ٣٠٠ 
دينــار بنهاية الربــع الثالث، 
القيمة اإليجارية  واســتقرت 
في محافظة الفروانية ويبلغ 
متوســطها ٢٨١ دينــارا مــع 
استقرار في منطقة الفروانية 
وخيطان لتصل إلى ٢٨٠ دينارا، 
في حني تراجعت على مستوى 
محافظة األحمدي حني بلغت 
٢٥٢ دينــارا بنســبة ٢٪ على 
أساس سنوي مع تراجع أغلب 
مناطق احملافظة منها الفنطاس 
واملهبولة وأبوحليفة بنسبة 
٢٪ لتصل فيها إلى ٢٤٥ دينارا، 
بينما اســتقرت فــي محافظة 
مبــارك الكبير مســجلة ٢٨٥ 
دينــارا كما في منطقة صباح 
السالم، وفي محافظة اجلهراء 
عند حدود ٢٨٥ دينارا بنهاية 

الربع الثالث.
أما الشقق غرفتني وصالة 
إلــى ٧٤ متــرا  مســاحة ٧٠ 
مربــع فقد اســتقر متوســط 
القيــم اإليجارية في محافظة 
العاصمة بنهاية الربع الثاني 
مــن عــام ٢٠١٩ مســجال ٣٤٥ 
دينارا دون تغير على أساس 
سنوي، وعلى مستوى محافظة 

تغير في بعض مناطقها مثل 
الساملية، بينما يبلغ املتوسط 
فــي محافظــة الفروانية ٣٤١ 
دينارا، فــي حني تبلغ القيمة 
االيجاريــة ٣١٢ دينــارا فــي 
محافظة األحمدي متراجعة ١٪ 
على أساس ســنوي، ويصل 
متوسطها إلى ٣٤٥ دينارا في 
محافظة مبــارك الكبير وفي 
اجلهراء دون تغير في كل منهما 

على أساس سنوي.
فــي حــني يبلغ متوســط 
للشــقق  االيجاريــة  القيــم 
مســاحة ١٠٠ إلــى ١١٠ أمتــار 
مربع ٤٢٥ دينارا بنهاية الربع 
الثالث على مستوى محافظة 
العاصمــة مســتقرا عند تلك 
احلدود مقارنة بــذات الفترة 
من العــام املاضي، ويبلغ في 
حولي ٤٠٥ دنانير دون تغير 
على مستوى احملافظة، ويصل 
املتوسط من ٣٨٠ إلى ٤٠٠ دينار 
في مناطق محافظة الفروانية، 
في حني يتراوح متوسط القيمة 

االيجارية بني  ٣٥٥ 
و٣٨٠ دينــارا في محافظة 
التي تراجــع فيها  األحمــدي 
متوســط القيمــة اإليجاريــة 
بنسبة ١٪ على أساس سنوي، 
بينما يبلغ في كل من محافظة 
مبــارك الكبير واجلهراء ٣٩٥ 
دينــارا دون تغيــر عــن ذات 

الفترة من العام املاضي.
وفيما يخص متوســطات 
القيم اإليجارية للعقار السكني، 

محافظــة مبــارك الكبير يقل 
عن ٣٦٠ دينارا لذات املساحة 
متراجعــا ٤٪ علــى أســاس 
سنوي، حيث يبلغ املتوسط في 
العدان ٣٦٠ دينارا ويزيد على 
ذلك في صباح الســالم ألكثر 
من ٣٨٠ دينــارا دون تغيير، 
ويصل فــي منطقة املســايل 
إلى ٤٤٠ دينارا، وقد اســتقر 
متوســط القيمــة اإليجاريــة 
لهــذه املســاحة فــي محافظة 
األحمدي على أســاس سنوي 
حــني مقتربا مــن ٤٠٠ دينار، 
ويسجل في منطقة املنقف ٣٦٠ 
دينارا ويصل إلى ٤٨٠ دينارا 
في منطقــة الفنطاس، أما في 
محافظة اجلهراء فقد اســتقر 
متوسط القيمة اإليجارية على 
أساس ســنوي حني بلغ ٣٥٠ 
دينارا، ويصل إلى ٣٦٠ دينارا 
كما في بعــض مواقع مناطق 
اجلهراء القدمية بنهاية الربع 

الثاني من العام احلالي.
القيمــة اإليجاريــة للدور 
الكامــل األرضــي مــن عقــار 
الســكن اخلاص مساحة ٤٠٠ 
متــر، مازال متوســط القيمة 
اإليجارية لهذه الفئة تفوق في 
محافظة العاصمة ٨٨٠ دينارا 
بنهاية الربع الثاني ٢٠١٩ دون 
تغيير يذكر عن ذات الفترة من 
العام املاضي، وتصل إلى ٩٠٠ 
دينار في القادسية وتزيد على 
ذلك في املناطق املتميزة مثل 
العديلية والفيحاء والروضة 
التي تبلــغ ١٠٠٠ دينــار، في 
حني تراجعت على مســتوى 
محافظة حولي مســجلة ٨٢٥ 
دينارا بنسبة ١٪ على أساس 
سنوي وتصل إلى ٨٥٠ دينارا 
فــي بعــض املناطــق املميزة 
باحملافظة مثل السالم وحطني 
والصديق، فيما تزيد إلى ٩٠٠ 
دينار في مناطق أكثر متيزا، 
وتبلغ القيمــة اإليجارية في 
محافظة الفروانية ٦٥٠ دينارا 
دون تغير على أساس سنوي، 
وتصل إلى ٦٤٠ دينارا في أغلب 
مناطق احملافظة منها منطقة 
العمرية بينما تبلغ ٧٠٠ دينار 
في إشــبيلية وهــي من أعلى 
القيم اإليجارية على مستوى 

احملافظة.

أوضح التقرير انه تتباين بني 
املناطق واملساحات املختلفة، 
حيث اســتقر متوسط القيمة 
اإليجارية فــي الدور األرضي 
ثــالث غرف وصالة مســاحة 
١٣٥م٢ فــي محافظة العاصمة 
مسجال ٤٨٢ دينارا بنهاية الربع 
الثالث ٢٠١٩ في بناء الســكن 

اخلاص مساحة ٤٠٠ متر.
ويصل في بعض املناطق 
مثــل منطقة الدعيــة حوالي 
٤٦٠ دينــارا وتزيد على ذلك 
في منطقة القادسية إلى ٥٠٠ 
دينار، وتصل إلى ٥٤٠ دينارا 
في بعــض املناطــق املتميزة 
في احملافظة مثل الفيحاء، في 
حني استقر متوســط القيمة 
اإليجارية في محافظة حولي 
على أســاس سنوي حني بلغ 
٤٤٣ دينــارا فــي نهاية الربع 
الثالــث، ويتراوح متوســط 
القيمــة اإليجاريــة مــن ٤٠٠ 
إلــى ٤٥٠ دينــارا ويصل إلى 
٤٦٠ و٤٧٠ دينــارا في بعض 
املناطــق املتميزة مثل منطقة 
الصديق والشــعب، في حني 
يبلغ متوسط القيمة اإليجارية 
في محافظة الفروانية أقل من 
٣٦٠ دينــارا دون تغيــر على 
أساس سنوي، ويبلغ متوسط 
القيمــة اإليجارية ٣٥٠ دينارا 
لهذه املساحة في أغلب مناطق 
احملافظــة، فيمــا يفــوق ٣٨٠ 
دينارا في بعض املناطق املميزة 
مثل إشبيلية، وعلى مستوى 

استقرار إيجارات «االستثماري» بالربع الثالث.. واألشغال ٩٥٪

حولي اســتقر متوسط القيم 
اإليجارية وتصل فيها إلى ٣٢٥ 
دينار مع استقرار في مناطق 
عــدة منها الســاملية وحولي 
ليصل إلــى ٣٢٠ دينار و٣٠٥ 
دينار، ولم يشــهد متوســط 
القيمة اإليجارية على مستوى 
محافظة الفروانية تغيرا حني 
بلغ ٣١١ دينارا مع استقرار في 
مناطق منها خيطان والفروانية 
عنــد ٣١٠ دنانيــر، فــي حني 
انخفض في محافظة األحمدي 
متوسط القية اإليجارية لهذه 
املساحة حني بلغ ٢٨٢ دينارا أي 
بنسبة ١٪ على أساس سنوي 
مع انخفاض يصل إلى ٢٪ في 
بعض مناطقها املتميزة منها 
املنقف والفنطاس واملهبولة 
بينمــا لم يشــهد تغيــرا في 
الفحيحيل، وقد استقر متوسط 
القيمة اإليجارية لهذه املساحة 
فــي محافظة مبــارك الكبير، 
ولم يشهد تغيرا في محافظة 
اجلهراء مسجال في كل منهما 
٣١٥ دينارا بنهاية الربع الثالث 

.٢٠١٩
االســتثمارية  والشــقق 
مســاحة من ٨٠ إلــى ٨٥ متر 
مربــع فقد اســتقر متوســط 
القيمة االيجارية على مستوى 
محافظة العاصمة مسجال ٣٧٥ 
دينارا بنهاية الربع الثالث مع 
اســتقرار في أغلب مناطقها، 
وتصل إلــى ٣٥٥ دينارا على 
مستوى محافظة حولي دون 

متوسط تداول قيم اإليجارات بالدينار الكويتي
للعقارات االستثمارية في محافظات الكويت خالل الربع الثالث من ٢٠١٩

محافظة حولي
غرفتني وصالة وحمامني 

(٦٠)م
غرفتني وصالة وحمامني 

(٧٠-٧٤)م
غرفتني وحمامني وغرفة 

خادمة (٨٠-٨٥)م
ثالث غرف وصالة وغرفة 

خادمة (١٠٠-١١٠)م

٢٧٠٣١٠٣٠٠٣٤٠٣٣٠٣٧٠٣٨٠٤٢٠الساملية
٢٦٠٢٩٠٢٩٠٣٢٠٣٢٠٣٥٠٣٧٠٤٠٠حولي

٢٨٠٣٢٠٣١٠٣٥٠٣٤٠٣٨٠٣٩٠٤٣٠اجلابرية
٣٠٠٣٣٠٣٣٠٣٦٠٣٦٠٣٩٠٤١٠٤٤٠الشعب

محافظة العاصمة
غرفتني وصالة وحمامني 

(٦٠)م
غرفتني وصالة وحمامني 

(٧٠-٧٤)م
غرفتني وحمامني وغرفة 

خادمة (٨٠-٨٥)م
ثالث غرف وصالة وغرفة 

خادمة (١٠٠-١١٠)م

٣٠٠٣٣٠٣٣٠٣٦٠٣٦٠٣٩٠٤١٠٤٤٠شرق
٣٠٠٣٣٠٣٣٠٣٦٠٣٦٠٣٩٠٤١٠٤٤٠القبلة 
املقوع 
٣٠٠٣٣٠٣٣٠٣٦٠٣٦٠٣٩٠٤١٠٤٤٠الشرقي

٣٠٠٣٣٠٣٣٠٣٦٠٣٦٠٣٩٠٤١٠٤٤٠دسمان
٣٠٠٣٣٠٣٣٠٣٦٠٣٦٠٣٩٠٤١٠٤٤٠بنيد القار

محافظة الفروانية
غرفتني وصالة وحمامني 

(٦٠)م
غرفتني وصالة وحمامني 

(٧٠-٧٤)م
غرفتني وحمامني وغرفة 

خادمة (٨٠-٨٥)م
ثالث غرف وصالة وغرفة 

خادمة (١٠٠-١١٠)م

٢٦٠٣٠٠٢٩٠٣٣٠٣٢٠٣٦٠٣٧٠٤١٠خيطان
٢٦٠٣٠٠٢٩٠٣٣٠٣٢٠٣٦٠٣٧٠٤١٠الفروانية
جليب 
٢٦٠٢٩٠٢٩٠٣٢٠٣٢٠٣٥٠٣٧٠٤٠٠الشيوخ

٢٧٠٣١٠٣٠٠٣٤٠٣٣٠٣٧٠٣٨٠٤٢٠الرقعي

محافظة األحمدي
غرفتني وصالة 

وحمامني(٦٠)م
غرفتني وصالة وحمامني 

(٧٠-٧٤م)
غرفتني وحمامني وغرفة 

خادمة (٨٠-٨٥)م
ثالث غرف وصالة وغرفة 

خادمة (١٠٠-١١٠)م

٢٣٠٢٦٠٢٦٠٢٩٠٢٩٠٣٢٠٣٤٠٣٧٠الفنطاس
٢٣٠٢٦٠٢٦٠٢٩٠٢٩٠٣٢٠٣٤٠٣٧٠املهبولة

٢٣٠٢٦٠٢٦٠٢٩٠٢٩٠٣٢٠٣٤٠٣٧٠ابو حليفة
٢٤٠٢٧٠٢٧٠٣٠٠٣٠٠٣٣٠٣٥٠٣٨٠املنقف

٢٦٠٢٨٠٢٩٠٣١٠٣٢٠٣٤٠٣٧٠٣٩٠الفحيحيل

محافظة مبارك 
الكبير

غرفتني وصالة 
وحمامني(٦٠)م

غرفتني وصالة وحمامني 
(٧٠-٧٤م)

غرفتني وحمامني وغرفة 
خادمة (٨٠-٨٥)م

ثالث غرف وصالة وغرفة 
خادمة (١٠٠-١١٠)م

٢٧٠٣٠٠٣٠٠٣٣٠٣٣٠٣٦٠٣٨٠٤١٠صباح السالم

محافظة اجلهراء
غرفتني وصالة 

وحمامني(٦٠)م
غرفتني وصالة وحمامني 

(٧٠-٧٤م)
غرفتني وحمامني وغرفة 

خادمة (٨٠-٨٥)م
ثالث غرف وصالة وغرفة 

خادمة (١٠٠-١١٠)م

٢٧٠٣٠٠٣٠٠٣٣٠٣٣٠٣٦٠٣٨٠٤١٠اجلهراء

املصدر: بيت التمويل الكويتي

تقرير الشال

في مؤمتر «قمة الكويت اجلديدة ٢٠٣٥»


