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تقرير الشال 

١٦٤٨٫٧٪ قفزة بسيولة سوق العقار
أشــار تقرير «الشال» إلى انخفاض 
ســيولة ســوق العقار فــي أبريل ٢٠٢١ 
مقارنة بســيولة مارس املاضي، حيث 
بلغــت جملــة قيمــة تــداوالت العقود 
والــوكاالت لشــهر أبريل نحــو ٢٦٩٫٤ 
مليون دينار، وهي قيمة أدنى مبا نسبته 
-٢٥٫٣٪ عن مستوى سيولة مارس ٢٠٢١ 
البالغة نحو ٣٦٠٫٧ مليون دينار، بينما 
أعلى مبا نسبته ١٦٤٨٫٧٪ مقارنة بسيولة 
أبريل ٢٠٢٠، عندما بلغت السيولة آنذاك 
مســتوى متدنيا بلغ نحو ١٥٫٤ مليون 
دينار بسبب جائحة كورونا، وذلك حسب 
آخر البيانات املتوافرة في وزارة العدل 
-إدارة التسجيل العقاري والتوثيق- 
(بعد اســتبعاد كل من النشاط احلرفي 

ونظام الشريط الساحلي).
وقــال التقريــر ان تــداوالت أبريل 
املاضي توزعت بني نحو ٢٤٩٫٩ مليون 
دينار عقودا، ونحو ١٩٫٥ مليون دينار 
وكاالت. وبلــغ عدد الصفقات العقارية 
لهذا الشهر ٨٩٣ صفقة، توزعت  بني ٨٣٣ 
عقودا و٦٠ وكاالت. وحصدت محافظة 
األحمدي أعلى عدد من الصفقات بـ ٥٧٤ 
صفقة وممثلة بنحو ٦٤٫٣٪ من إجمالي 
عدد الصفقات العقارية، تليها محافظة 
حولي بـ ١١٦ صفقة ومتثل نحو ١٣٪، في 
حني حظيت محافظة اجلهراء  أدنى عدد 
من الصفقات بـ ٣٥ صفقة ممثلة بنحو 
٣٫٩٪. وأضاف التقرير ان قيمة تداوالت 
نشاط الســكن اخلاص بلغت نحو ٢١٨ 
مليون دينار، منخفضة بنحو -٢٣٫٥٪ 
مقارنة مبارس ٢٠٢١ عندما بلغت نحو 
٢٨٥٫١ مليون دينار، بينما ارتفعت نسبة 
مساهمتها إلى نحو ٨٠٫٩٪ من جملة قيمة 
تداوالت العقار مقارنة مبا نسبته ٧٩٪ 
في مارس املاضي. وبلغ املعدل الشهري 
لقيمة تداوالت السكن اخلاص خالل آخر 
١٢ شهرا نحو ١٧٠٫٤ مليون دينار، أي أن 
قيمة تداوالت شهر أبريل ٢٠٢١ أعلى مبا 
نسبته ٢٨٪ مقارنة باملعدل. وانخفض 
عــدد الصفقــات لهذا النشــاط إلى ٨٠٨ 
صفقات مقارنة بـ ١٫٠٣٦ صفقة في مارس 
٢٠٢١، وبذلك بلغ معــدل قيمة الصفقة 
الواحدة لنشاط الســكن اخلاص نحو 
٢٧٠ ألــف دينار مقارنة بنحو ٢٧٥ ألف 
دينار في مارس املاضي، أي بانخفاض 
١٫٩٪. وأوضح ان قيمة تداوالت نشاط 

الســكن االســتثماري بلغت نحو ٣٩٫٤ 
مليون دينار أي بانخفاض بنحو -٣٠٫٦٪ 
مقارنة بشــهر مارس ٢٠٢١ حني بلغت 
نحــو ٥٦٫٧ مليون دينــار، وانخفضت 
مساهمتها من جملة السيولة إلى نحو 
١٤٫٦٪ مقارنة مبا نســبته ١٥٫٧٪. وبلغ 
املعدل الشــهري لقيمة تداوالت نشاط 
السكن االستثماري خالل ١٢ شهرا نحو 
٤٠ مليــون دينار، أي أن قيمة تداوالت 
أبريل أدنى مبا نســبته -١٫٧٪ مقارنة 
مبعدل آخــر ١٢ شــهرا. وانخفض عدد 
صفقاتــه إلى ٧٨ صفقــة مقارنة بـ ١١٧ 
صفقة في مارس ٢٠٢١، وبذلك بلغ معدل 
قيمة الصفقة الواحدة لنشــاط السكن 
االستثماري نحو ٥٠٥ آالف دينار مقارنة 
بنحــو ٤٨٥ ألف دينار في مارس ٢٠٢١، 

أي بارتفاع بحدود ٤٫١٪.
وانخفضــت كذلــك قيمة تــداوالت 
النشــاط التجاري إلى نحــو ١٢ مليون 
دينــار، أي انخفضــت بنحــو -٣٦٫٤٪ 
مقارنــة مبــارس ٢٠٢١ حني بلغت نحو 
١٨٫٩ مليون دينار. وانخفضت مساهمته 
من قيمة التــداوالت العقارية إلى نحو 
٤٫٥٪ مقابــل ٥٫٢٪ ملــارس ٢٠٢١. وبلغ 
معدل قيمة تداوالت النشــاط التجاري 
خالل ١٢ شهرا نحو ٢٤٫٨ مليون دينار، 
أي أن قيمة تداوالت شــهر أبريل أدنى 
بنحو -٥١٫٦٪ عن متوسط آخر ١٢ شهرا. 
وبلــغ عدد صفقاتــه ٧ صفقات مقارنة 
بـ ١٢ صفقة لشــهر مارس ٢٠٢١، وبذلك 
بلغ معدل قيمة الصفقة الواحدة لشهر 
أبريل ٢٠٢١ نحو ١٫٧ مليون دينار كويتي 
مقارنة مبعدل مارس ٢٠٢١ والبالغ نحو 

١٫٦ مليون دينار، أي بارتفاع ٩٪.
وأشــار التقرير الى انه عند مقارنة 
إجمالي تداوالت شــهر أبريل مبثيلتها 
للشهر نفسه من السنة الفائتة (أبريل 
٢٠٢٠) نالحظ أنها حققت ارتفاعا من نحو 
١٥٫٤ مليون دينار إلى نحو ٢٦٩٫٤ مليون 
دينار، أي مبا نسبته ١٦٤٨٫٧٪ كما أسلفنا. 
وشمل االرتفاع ســيولة نشاط السكن 
اخلاص بنسبة ٢٩٦٠٫٨٪، وسيولة نشاط 
الســكن االستثماري بنســبة ١٦٢٤٫٤٪ 
وسيولة النشاط التجاري بنسبة ١٠٠٫١٪، 
ولكن جميعها مقارنات غير مهمة، وتكمن 
أهميتهــا فقط بالتعريــف بأثر اخلوف 

الذي صاحب اجلائحة.

بلغت ٢٦٩٫٤ مليون دينار خالل أبريل

٣٥٨ وافدًا يزاولون نشاط العمل احلر في الكويت 

قال تقرير «الشال» إن 
الكويت وضعــت في عام 
١٩٨٥ مرتكــزات خطتهــا 
اخلمسية حتى عام ١٩٩٠، 
ثــم أصبحــت أول خطــة 
تنميــة تقر بقانون، وكان 
أهم أهدافها موازنة التركيبة 
السكانية ما بني الكويتيني 
الوافديــن  وغيرهــم مــن 
النهائــي  العــام  بحلــول 
للخطــة، ومــا حتقــق في 
العــام النهائي هو العكس 
متاما. ثم جاء الغزو، وحدث 
تغيير قسري في التركيبة 
السكانية حقق ما لم حتققه 
خطة منتصــف ثمانينات 
الفائــت، وتبنــت  القــرن 
احلكومــة أهــداف موازنة 
التركيبة السكانية، وكلنا 

نعرف ما حدث بعدها.
أنه  التقريــر  وأضــاف 
مــع نهايــة عــام ٢٠٢٠، 
جائحــة  مــن  وبتأثيــر 
«كورونــا»، تشــير أرقام 
العامة للمعلومات  الهيئة 
املدنية، إلى انخفاض عدد 
الســكان الوافديــن بنحو 
٤٪، وانخفــض معها عدد 
إجمالي السكان بنحو ٢٫٢٪، 
بينما زاد عدد الكويتيني من 
السكان بنحو ٢٪ ما أدى إلى 
ارتفاع نســبتهم بإجمالي 
عدد السكان من ٢٩٫٩٨٪ في 
نهاية ٢٠١٩ إلى ٣١٫٢٦٪ مع 
نهاية ٢٠٢٠. ومنذ اخلطط 
التنمويــة القدمية مع أول 
التخطيط  إنشــاء ملجلس 
فــي ١٩٦٢، إلــى آخر خطة 
تغطــي احلقبة إلى ٢٠٢٥، 
السكانية  السياســات  كل 
تركــز اهتمامها على الكم، 

احلر، وثاني أقل صنوفها 
(٠٫٠٢٪) وهــم مقيمــون 
للدراســة. وباملقابل هناك 
نحــو ٥٠٫٤٪ إقامــة عمل 
بالقطــاع األهلي، و٢٤٫٣٪ 
للعمالة املنزلية، واالثنان 
بحــدود ٧٥٪ مــن إجمالي 
الوافــدة، وضمن  العمالة 
القطاع األهلي، كثافة تلك 
العمالــة ألقــل األنشــطة 
مساهمة في الناجت احمللي 
اإلجمالــي. ذلك هــو واقع 
توزيــع العمالــة الوافــدة 
منذ ســتني عامــا تقريبا، 
ولــن يتغير بحلــول عام 

معهد التكنولوجيا الهندي 
-IIT-، ويتصــدر الهنود 
أعلى املناصب التنفيذية في 
أكبر الشركات األميركية، 
وفي بعــض دول اإلقليم، 
أصبــح لديهــم مــا ميكن 
أن يطلــق عليــه باإلقامة 
الذهبيــة للمتفوقــني من 
الوافدين، بينما  الساكنني 
في الكويت، تأتي الفرصة 
بعد الفرصة واخلطة بعد 
اخلطة، وال شــيء يتغير 
ســوى إلى األسوأ، ولدينا 
اآلن فرصة وخطة، لكن ال 

يبدو أننا سنرى تغييرا.

٢٠٢٥، ألن مــا يســطر من 
أهــداف على الــورق غير 
صحيح، وألن االلتزام مبا 
يكتب على الورق، حتى لو 
الكمية، ال  قبلنا باألهداف 

يتم االلتزام به.
وأشار التقرير الى انه 
في الــدول املتقدمــة التي 
لديها سياســات ســكانية 
محترمــة يتقــدم النــوع، 
سواء تعليما أو قدرة على 
اإلنفاق واالستثمار على ما 
عداه بهامــش كبير، لذلك 
املتقدمــة  الــدول  ترحــب 
بنحــو ٦٠٪ مــن خريجي 

يشكلون ٠٫٠١٪ من املقيمني

وليــس النوع، لذلك ظلت 
التركيبــة الســكانية منذ 
ذلك التاريخ تركيبة يطغى 
على عمالتها الوافدة هبوط 
شديد في مستويات التعليم 
واخلبرة، لذلك لم ينجح أي 
جهد في تعديل الســيطرة 
على النمو الكمــي بأعداد 

العمالة الوافدة.
ووفقــا ألرقــام اإلدارة 
املركزية لإلحصاء، تتوزع 
تلك العمالــة الوافدة على 
٨ أصنــاف لإلقامــة، أقلها 
وبنسبة ٠٫٠١٪ أو نحو ٣٥٨ 
مقيما ملزاولة نشاط العمل 

«بيتك» يواصل مساهماته إلجناح حملة «لنكن على دراية» 

«املركزي»: التداول في العمالت االفتراضية مجازفة خطيرة

يواصــل بيــت التمويل 
الكويتي «بيتك» مساهمته 
الفاعلة فــي حملة التوعية 
املصرفيــة «لنكــن علــى 
درايــة»، التــي أطلقها بنك 
الكويت املركزي مؤخرا وذلك 
عبر نشــر املواد التثقيفية 
التوعويــة  والنشــرات 
التواصــل  علــى منصــات 
االجتماعي وجميع القنوات 
اإللكترونيــة للبنك، بهدف 
تسليط الضوء على حقوق 
العمالء وتوعيتهم باحلقوق 
وااللتزامات عند التعامل مع 

البنوك.
ويدعــم «بيتــك» حملة 
«لنكن علــى دراية» والتي 
تأتي مببادرة من بنك الكويت 
املركزي وبالتعاون مع احتاد 
الكويــت، إميانا  مصــارف 
بأهمية تعزيز الثقافة املالية 
لدى مختلف شرائح املجتمع 
وحتقيق افضل استفادة من 

حذر بنك الكويت املركزي 
مجــددا من مخاطــر التعامل 
أو االســتثمار فــي األصــول 
االفتراضيــة أو مــا يســمى 
بالعمالت االفتراضية وأشهرها 
(بيتكوين - إيثريوم - دوغ 
كوين وغيرها) وسط استمرار 
تزايد الدعوات لالستثمار بتلك 
األصول االفتراضية والتعامل 
بها ملا لذلك من مخاطر مرتفعة 
وعواقب سلبية مختلفة على 

املتعاملني.
وقال «املركزي» في بيان 
صحافي إن التحذيرات من هذه 
األصول يرجع إلى طبيعتها 
والتذبذب احلاد في أسعارها 
إضافة إلى عدم خضوعها ألي 
جهة رقابية أو تنظيمية في 
الكويت ما يعرض املضاربني 
فيها خلسائر كبيرة، فضال 
عــن احتماليــة تعرضهــم 
لعمليات االحتيال، وبالتالي 
فــإن التــداول فــي األصول 
االفتراضيــة يعتبر مجازفة 
خطيرة من األفراد على وجه 

اخلصوص.
األصــول  أن  وأوضــح 
االفتراضية مثــل بيتكوين 
ومثيالتهــا والتــي يطلــق 
عليها البعض صفة (العمالت 
االفتراضية) ال ميكن مقارنتها 

العميل  التوعيــة بحقــوق 
التمويل  اخلاصة بعمليات 
الشخصي ســواء القروض 

الثبات  بسياسة تضمن لها 
النسبي في سعر الصرف أمام 

العمالت الرئيسية.
تقاريــر  إلــى  وأشــار 
الدوليــة فــي  املؤسســات 
هذا الشــأن ومن بينها بنك 
التسويات الدولية والبنوك 
املركزية العاملية حذرت من 
مخاطر اســتخدام (العمالت 
االفتراضيــة) بســبب مــا 
تعرضت له من تقلبات كبيرة 

وتأتــي حملــة «لنكن على 
درايــة» التوعوية، تعزيزا 
ألهداف بنك الكويت املركزي 
وبرنامجه املجتمعي الرامي 
إلى نشــر الثقافة املصرفية 
بــني جميع أفــراد املجتمع، 
وزيــادة وعــي اجلمهــور 
املاليــة  املواضيــع  بأهــم 
وكيفية حماية األصول من 
عمليات الغش واالحتيال، 
إلــى جانب توضيــح دور 
القطــاع املصرفــي بشــكل 
عام واملنتجــات املصرفية 
التي يقدمها بشــكل خاص، 
وذلــك مــن خــالل تقــدمي 
التعليمات  مجموعــة مــن 
والنصائح ونشرها بشكل 
دوري عبر مختلف الوسائل 
اإلعالمية ومنصات التواصل 
االجتماعــي بالتعــاون مع 
احتــاد مصــارف الكويــت 
والبنوك احمللية، وتستمر 

حتى نهاية العام احلالي.

بيئيــة. وأكد أهميــة إدراك 
اجلمهور للتحوالت املستجدة 
بفضل تطور التقنيات املالية 
وســهولة احلصــول علــى 
املاليــة وإجــراء  اخلدمــات 
التحويــالت والشــراء عبر 
اإلنترنــت ما ميثــل فرصة 
للتطــور ويســهل املبادالت 
التجارية مــع عدم إغفال ما 
تخلقه من ضغوط وتهديدات 
ومخاطر يجب أن يتحســب 
املتعاملــون خصوصا  لهــا 
مع تطور وســائل التواصل 
وحتولها إلى قناة أساســية 
للتسويق قد تستغل للترويج 
لتلــك االســتثمارات عالية 

املخاطر.
ووجه «املركزي» البنوك 
الســنوات  احملليــة خــالل 
املاضية إلى اتخاذ اإلجراءات 
الكفيلة برفع مستوى وعي 
عمالئها باملخاطر املصاحبة 
للتعامل باألصول االفتراضية 
ومخاطبة اجلهــات املعنية 
جانبهــا  مــن  للمســاهمة 
باتخاذ اإلجراءات والتدابير 
الالزمة والعمل على التنسيق 
مــع جميع األطــراف لزيادة 
التوعيــة وجتنــب تعرض 
األفــراد ملثــل هــذه املخاطر 

العالية.

أوالســكنية،  االســتهالكية 
وآليــة تقــدمي الشــكاوى 
بشــأن اخلدمات املصرفية، 
املصرفيــة  والبطاقــات 
املتنوعــة، وطــرق تفــادي 
التعرض لعمليات االحتيال 
والتوعية مبخاطر ما يعرف 
القــروض»  بـــ «تكييــش 
واالستثمارات عالية املخاطر 
املواضيــع  مــن  وغيرهــا 

والقضايا املهمة.
ويعمد «بيتك» بشكل دائم 
إلى تنظيم العديد من الدورات 
التدريبيــة ملوظفيــه لرفع 
خبراتهم في مجال عمليات 
االحتيال ومكافحة اجلرائم 
املالية خاصــة اإللكترونية 
ويحثهــم علــى نقــل هــذه 
املعلومات بشــكل مبســط 
ومركز الى العمالء من خالل 
االتصال املباشر في مواقع 
تقــدمي اخلدمة وعبر ادوات 
وقنوات التواصل االجتماعي. 

في قيمتها خالل فترة قصيرة 
وبســبب صعوبة مراقبتها 
ومتابعتهــا وتأمــني أجهزة 
املتعاملني بها وعدم قدرة أي 
جهة على التحكم بســوقها 

وتنظيمه.
وأضاف أن مخاطر األصول 
االفتراضية على النظام املالي 
العاملي وعلى ثروات األفراد 
خاصة أن التداول فيها قد يتم 
عبر صناديق وهمية تودي 
بثروة األفراد بعيدا عن قواعد 

التعامل الرسمية.
إن  «املركــزي»  وقــال 
التعامل بأصــول افتراضية 
يصدرها أشخاص مجهولو 
الهوية ويتم تبادلها بأسماء 
مســتعارة وغيــر حقيقيــة 
الباب على مصراعيه  يفتح 
أمام مخاطر االستخدام غير 
القانونــي واملعامــالت غير 
املشــروعة وعمليات غسيل 

األموال.
ولفت إلى أن تلك األصول 
ال تخضع لســلطة مركزية 
إضافة إلى مخاطر الهجمات 
واالختراقــات اإللكترونية، 
فضــال عــن الهــدر الكبيــر 
في الطاقــة نتيجة عمليات 
التعديــن مــا يضيــف إلــى 
مخاطرهــا املاليــة مخاطــر 

ال تخضع ألي جهة رقابية أو تنظيمية في الكويت

 

 

اخلدمــات املصرفيــة على 
تنوعها وشموليتها. 

احلملــة  وتســتهدف 

بالعمالت النقدية فالعمالت 
النقدية تصدر عن دول كعملة 
وكرمز سيادي وتخضع جلهة 
رقابية كالبنوك املركزية أو 

السلطات النقدية.
وأفاد بأن العمالت النقدية 
تعتبــر مخزنا للقيمة وأداة 
بالقبــول  وتتمتــع  إبــراء 
وكوســيط موثوق للتبادل 
فــي حني حتافظ الدول على 
عملتها واستقرارها وربطها 

قام الرئيس التنفيذي ملؤسســة البترول 
الكويتية هاشم هاشم وعدد من أعضاء مجلس 
إدارة املؤسسة بجولة تفقدية ملتابعة مشاريع 
البترولية  الشــركة الكويتيــة للصناعــات 
املتكاملة (كيبيك)، حيث رافقه خالل اجلولة 
الرئيس التنفيذي للشركة، باإلضافة الى نواب 
الرئيس والكوادر الشبابية موظفي الدوائر 
املعنية. وشــملت الزيارة تفقد مواقع العمل 

في مشــاريع الشــركة، وفي مستهل الزيارة 
مت تقــدمي عرض من قبل املختصني بشــركة 
«كيبيك» تضمن آخر مســتجدات مشــاريع 
الشــركة، والتحديات التي تواجهها وأفضل 
اخليــارات املتاحــة للتعامــل معهــا، إضافة 
إلى اســتعراض نســبة اإلجناز في كل منها، 
حرصا على متابعة تنفيذها وفقا للبرنامج 

املقرر.

هاشم هاشم وبعض أعضاء مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية في لقطة جماعية خالل اجلولة

هاشم هاشم وعدد من أعضاء مجلس إدارة 
«البترول» يتفقدون عدداً من مشاريع «كيبيك»

اجلولة شملت زيارة ميدانية ملواقع العمل مبشاريع الشركة

«أوابك» تعقد اجتماعها الـ ١٠٦
ذكر األمني العام ملنظمة األقطار العربية 
املصدرة للبترول (أوابك)، علي بن سبت، 
أن مجلــس وزراء املنظمة عقد اجتماعه الـ 
١٠٦ على مســتوى مندوبي الــوزراء، عبر 
تقنيــة االتصــال املرئــي (Zoom)، أمــس، 
برئاســة د.ناصر الدوســري، ممثل اململكة 
العربية الســعودية في املكتــب التنفيذي 
للمنظمــة، التــي لها رئاســة الــدورة لعام 
٢٠٢١. وأضاف بن سبت ان االجتماع ناقش 
مجموعــة من املواضيع ذات الصلة بأعمال 
وأنشطة املنظمة ومن بينها املصادقة على 
احلسابات اخلتامية للمنظمة (األمانة العامة 
والهيئة القضائية) لعــام ٢٠٢٠، كما اطلع 
علــى تقرير حول نشــاطات األمانة العامة 
للمنظمة خالل النصف األول من ٢٠٢١، ومن 
بينها متابعة شــؤون البيئة وتغير املناخ، 
ومتابعة ســير األعمال في بنك املعلومات، 
والفعاليــات التي نظمتها األمانة العامة أو 
شاركت فيها أو التي ستنظمها خالل ٢٠٢١، 
وكذلــك اللقاءات على صعيد جامعة الدول 
العربيــة. وأوضح ان املجلــس اطلع على 
تقاريــر األمانة العامــة ملنظمة أوابك حول 
األوضــاع البترولية العاملية، والدراســات 
التي أجنزتها األمانــة العامة ملنظمة أوابك 
خالل النصف األول من ٢٠٢١، والتي تتعلق 
بأســعار النفط، ودور البحــث العلمي في 
تطوير صناعة البتروكيماويات، ومشكالت 
التآكل، وإنتاج الهيدروجني، وتأثير تراجع 
أسعار النفط في مجال االستكشاف واإلنتاج 
فــي الصناعة البترولية. وأفاد األمني العام 
بأن االجتماع الـ ١٠٦ ملجلس وزراء منظمة 

األوابك (على مستوى املندوبني)، قد سبقه 
االجتماع الـ ١٥٩ للمكتب التنفيذي الذي عقد 
عبر تقنية االتصال املرئي برئاسة برئاسة 
الدوسري، وهو اجتماع مخصص للتحضير 
الجتماع مجلس وزراء املنظمة (على مستوى 
املندوبني). وقد استعرض االجتماع التقدم 
احملرز على صعيد تنفيذ خطة تفعيل وتطوير 
نشاط املنظمة، والتي تعمل كل إدارات األمانة 
العامــة للمنظمة على تنفيذ كافة محاورها 

املعتمدة من قبل مجلس وزراء املنظمة. 

ناقش عدداً من املواضيع منها املصادقة على احلسابات اخلتامية للمنظمة

علي بن سبت والشيخ د.منر الصباح خالل االجتماع االفتراضي

التعامل بها يفتح الباب أمام مخاطر االستخدام غير القانوني واملعامالت غير املشروعة وعمليات غسيل األموال

منذ ٦٠ عامًا تقريبًا كل السياسات السكانية في البالد تركز على الكّم وليس النوع


