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«الشال»: ٤١٩ مليون دينار التداوالت العقارية خالل أبريل
قال تقرير الشال األسبوعي 
إن سوق العقار في أبريل ٢٠٢٢ 
شــهد ارتفاعــا في الســيولة 
مقارنة بسيولة مارس ٢٠٢٢، 
حيث بلغت جملة قيمة تداوالت 
العقود والوكاالت لشهر أبريل 
نحو ٤١٩ مليون دينار، وهي 
قيمة أعلى مبا نسبته ١٢٫٧٪ 
عن مســتوى ســيولة شــهر 
مــارس ٢٠٢٢ البالغــة نحــو 
٣٧١٫٩ مليــون دينار، وكذلك 
أعلى مبا نسبته ٥٥٫٥٪ مقارنة 

صفقة وممثلــة بنحو ٤٣٫١٪ 
من إجمالــي عــدد الصفقات 
العقاريــة، تليهــا محافظــة 
حولي بـ ٧٥ صفقة ومتثل نحو 
١٥٫١٪، في حني حظيت محافظة 
اجلهــراء على أدنــى عدد من 
الصفقات بـ ٤٣ صفقة ممثلة 
بنحو ٨٫٧٪، الفتا قيمة تداوالت 
نشاط الســكن اخلاص نحو 
١٧٠٫٥ مليون دينار منخفضة 
بنحــو -٢٧٫٧٪ مقارنــة مع 
مــارس ٢٠٢٢، عندمــا بلغت 

ألف دينار فــي مارس ٢٠٢٢، 
أي بانخفاض بحدود -١٢٫٧٪.
وارتفعت قيمــة تداوالت 
النشــاط التجــاري إلى نحو 
١٦١٫٣ مليون دينار، أي ارتفعت 
بنحو ٧٧٥٫٤٪ مقارنة مع مارس 
حــني بلغت نحو ١٨٫٤ مليون 
دينــار، وارتفعت مســاهمته 
في قيمــة التداوالت العقارية 
إلى نحــو ٣٨٫٥٪ مقارنة مبا 
نســبته ٥٪ ملــارس. وبلــغ 
معدل قيمة تداوالت النشاط 
التجاري خالل ١٢ شهرا نحو 
٣١٫٣ مليون دينار، أي أن قيمة 
تداوالت شهر أبريل أعلى بنحو 
٤١٥٫٧٪ عن متوســط آخر ١٢ 
شهرا، وبلغ عدد صفقاته ٤٩ 
صفقة مقابل ٦ صفقات لشهر 
مارس، وبذلك بلغ معدل قيمة 
الصفقة الواحدة لشهر أبريل 
نحو ٣٫٢٩ ماليني دينار مقارنة 
مبعدل مــارس والبالغ نحو 
٣٫٠٧ ماليني دينار، أي بارتفاع 
بحدود ٧٫٢٪، كما متت صفقة 
واحدة لنشاط املخازن بقيمة 
٢ مليــون دينار خالل أبريل، 
مقارنة بصفقة واحدة لشهر 
مــارس بقيمــة ١٫٨٥ مليــون 

دينار.
وعنــد مقارنــة إجمالــي 
تداوالت شهر أبريل مبثيلتها 
للشــهر نفســه مــن الســنة 
الفائتة (أبريل ٢٠٢١) نالحظ 
أنها حققــت ارتفاعا من نحو 
٢٦٩٫٤ مليــون دينار كويتي 
إلى نحو ٤١٩ مليون دينار، أي 
مبا نسبته ٥٥٫٥٪ كما أسلفنا، 
وشمل االرتفاع سيولة النشاط 
التجــاري بنســبة ١٢٤٣٫٥٪ 
الســكن  نشــاط  وســيولة 
االســتثماري بنسبة ١١٦٫٤٪، 
بينما انخفضت سيولة نشاط 
السكن اخلاص بنسبة -٢١٫٨٪.

نحــو ٢٣٥٫٩ مليــون دينار، 
وانخفضت نسبة مساهمتها 
إلــى نحــو ٤٠٫٧٪ مــن جملة 
العقار مقارنة  قيمة تداوالت 
مبا نسبته ٦٣٫٤٪ في مارس 

.٢٠٢٢
وأوضح التقرير أن املعدل 
الشهري لقيمة تداوالت السكن 
اخلاص خالل آخر ١٢ شــهرا 
نحو ٢٢٩٫٦ مليون دينار، أي 
أن قيمة تداوالت شهر أبريل 
٢٠٢٢ أدنى مبا نسبته -٢٥٫٧٪ 
مقارنة باملعدل، وانخفض عدد 
الصفقات لهذا النشاط إلى ٣٣٩ 
صفقة مقارنة بـ ٥٥٢ صفقة في 
مارس، وبذلك بلغ معدل قيمة 
الصفقة الواحدة لنشاط السكن 
اخلاص نحو ٥٠٣ آالف دينار 
مقارنة بنحو ٤٢٧ ألف دينار 
في مارس ٢٠٢٢، أي بارتفاع 

بحدود ١٧٫٧٪.
وبلغت قيمة تداوالت نشاط 
السكن االستثماري نحو ٨٥٫٢ 
مليون دينــار أي بانخفاض 
بنحو -٢٦٫٤٪ مقارنة بالشهر 
الســابق (مارس ٢٠٢٢) حني 
بلغــت نحــو ١١٥٫٨ مليــون 
دينار، وانخفضت مساهمتها 
من جملة الســيولة إلى نحو 
٢٠٫٣٪ مقارنة مبا نسبته ٣١٫١٪ 
في مارس ٢٠٢٢، وبلغ املعدل 
الشهري لقيمة تداوالت نشاط 
الســكن االســتثماري خــالل 
١٢ شــهرا نحــو ٧٨٫٥ مليون 
دينــار، أي أن قيمة تداوالت 
شــهر أبريل أعلى مبا نسبته 
٨٫٥٪ مقارنة مبعدل ١٢ شهرا. 
وانخفض عدد صفقاته إلى ١٠٧ 
صفقات مقارنة بـ ١٢٧ صفقة 
في مــارس، وبذلك بلغ معدل 
قيمة الصفقة الواحدة لنشاط 
السكن االستثماري نحو ٧٩٦ 
ألف دينــار مقارنة بنحو ٩١١ 

بزيادة ١٢٫٧٪ مقارنة مبارس املاضي

مع سيولة أبريل ٢٠٢١ عندما 
بلغت الســيولة آنــذاك نحو 

٢٦٩٫٤ مليون دينار.
وأضاف التقرير أن تداوالت 
أبريــل ارتفعت مــا بني نحو 
٣٩٣٫٦ مليــون دينار عقودا، 
ونحو ٢٥٫٣ مليون دينار. وبلغ 
عــدد الصفقات العقارية لهذا 
الشــهر ٤٩٦ صفقة، توزعت 
مــا بني ٤٨٧ عقدا و٩ وكاالت. 
وحصــدت محافظة األحمدي 
أعلى عدد من الصفقات بـ ٢١٤ 

«الطاقة الدولية»: إيرادات قطاعي النفط والغاز 
ستقفز إلى ٤ تريليونات دوالر في ٢٠٢٢

العربيــة: قالــت وكالــة 
الطاقة الدولية إن دخل قطاعي 
الغاز والنفط ســيقفز إلى ٤ 
تريليونات دوالر عام ٢٠٢٢.

وكانت شركة أبحاث الطاقة 
األميركية «ريستاد إنرجي»، 
توقعــت في تقريــر حديث، 
ارتفــاع إيــرادات احلكومات 
من قطــاع التنقيب واإلنتاج 
إلى أعلى مستوى على اإلطالق 
عند ٢٫٥ تريليون دوالر هذا 
العام، محطمة الرقم القياسي 
الســابق ٢٫١ تريليون دوالر، 

املسجل عام ٢٠١١.
وكانــت إيــرادات النفــط 
والغاز التي حققتها احلكومات 
من هذا القطاع عام ٢٠٢٠ تبلغ 
٠٫٦٢ تريليــون دوالر فقــط، 
مــع انخفاض أســعار النفط 
والغاز، جــراء وباء كورونا، 
قبل أن ترتفع العائدات إلى ١٫٤ 
تريليون دوالر العام املاضي، 
مع التعافي من تداعيات الوباء.
النفط  وارتفعت أســعار 
بوتيــرة قويــة وجتــاوزت 
مستويات ١٠٠ دوالر للبرميل، 
وســط منــو الطلــب القوي 
وانخفاض اإلمدادات مع الغزو 

الروسي ألوكرانيا.
الشــركة  وتوقــع تقرير 
األميركية، أن تكون السعودية 
أكبر املستفيدين من إيرادات 
النفط والغاز في العام احلالي، 
مبا يتجاوز ٤٠٠ مليار دوالر، 

العراق مــع تضاعف عائدات 
احلكومة من قطاع االستكشاف 
واإلنتاج على أساس سنوي، 
لتصل إلــى ٢٠٠ مليار دوالر 

في ٢٠٢٢.
بينمــا حتتــل النرويــج 
بإيــرادات  الرابعــة  املرتبــة 
متوقعة تبلغ ١٥٠ مليار دوالر، 
على الرغم من كونها عاشــر 
أكبر منتج للنفط والغاز في 

العالم، ويرجــع ذلك ارتفاع 
الغــاز األوروبيــة  أســعار 
وانخفاض مستويات التكلفة 
وامللكيــة احلكومية الكبيرة 

في القطاع.
 وبصفــة عامــة، يهيمن 
منتجو الشرق األوسط على 
قائمة أكبر ١٠ دول من حيث 
إيــرادات النفــط والغاز لدى 

احلكومات.

السعودية أكبر املستفيدين من اإليرادات مبا يتجاوز ٤٠٠ مليار دوالر

وهذا ميثل زيادة قدرها ٢٥٠ 
مليــار دوالر تقريبــا عــن 
عــام ٢٠٢١. وحتتل الواليات 
املتحدة - عند تضمني الرسوم 
املدفوعــة ملــالك األراضــي 
اخلاصــة - املرتبــة الثانية 
بنحو ٢٥٠ مليار دوالر، بزيادة 
قدرها ١٠٠ مليار دوالر مقارنة 

بعام ٢٠٢١.
وفي املركــز الثالث، يأتي 

«بيتك» ُيدشن برنامجًا تدريبيًا متكامًال للمعينني اجلدد

التمويــل  دشــن بيــت 
الكويتي «بيتــك»، برنامجا 
تدريبيــا شــامال للمعينني 
اجلدد من الشباب الكويتي 
فــي إطار حرص البنك على 
استقطاب املواهب الوطنية 
وتدريبهــا وتأهيلهــا وفق 
أعلى مستويات اجلودة مبا 
ينعكس علــى تقدمي خدمة 

متميزة للعميل.
التنفيذي  املدير  وصرح 
إلدارة املواهــب في «بيتك» 
محمد املسلم، بأن البرنامج 
يستمر ملدة شــهر، يتم من 
خالله تأهيل املتدربني على 
املنتجــات املصرفيــة مــن 
حســابات، بطاقات، ودائع، 
وخدمــات مصرفية رقمية. 

بأساســيات جــودة خدمــة 
العمالء.

البرنامــج  أن  وأوضــح 
التدريبي يسهم في تأسيس 
املواهب بالشــكل األمثل مبا 
يتوافق مع أســس ومعايير 
«بيتك» مع العلم بأن البرنامج 
التدريبي يقدم بنسبة ٩٥٪ 
من قبل املدربني الداخليني، 
حيث يفتخر «بيتك» بوجود 
مدربــني مؤهلني ومعتمدين 
من ذوي اخلبرات املصرفية 
الرفيعــة في مجــال عملهم 
وذلك لتدريب املعينني اجلدد 

في اخلدمات املصرفية.
ويشمل البرنامج اختبارات 
متنوعة ضمن إطار سياسة 
رفع كفــاءة املوظفني وصقل 

مهاراتهم وتطوير خبراتهم، 
واملســاهمة في إثراء املعرفة 
املصرفيــة لديهــم من خالل 
الطريــق  علــى  وضعهــم 
الصحيح للقيام مبهامهم على 
أكمل وجه في خدمة العمالء 
باســتخدام أحــدث األدوات 
التقنية والبرامج املتوافقة مع 
املعايير العاملية للتكنولوجيا 
املصرفية، مبا يسهم في رفع 
مؤشــرات األداء وحتســني 
الكفاءة.  وختم املســلم بأن 
«بيتك» يولي اهتماما وحرصا 
على تأهيل موارده البشرية 
من خالل البرامج التدريبية 
مبختلــف املجــاالت لتقدمي 
افضل احللول لتطوير األداء 

في «بيتك».

في إطار حرص البنك على استقطاب املواهب الوطنية

محمد املسلم

كمــا يتــم تقــدمي مفهــوم 
فلسفة الصيرفة اإلسالمية، 
والتكييف الشرعي للمنتجات 
املصرفيــة، وباقــة متنوعة 
مــن ورش العمــل املتعلقة 

املسلم: سجل حافل لـ «بيتك» في مجال التدريب وتطوير املواهب بالشكل األمثل

ريستاد إنرجي: ٢٫١ تريليون دوالر إيرادات احلكومات من قطاع التنقيب واإلنتاج

روسيا توقف إمدادات الغاز الطبيعي إلى فنلندا
رويتــرز: قالــت شــركة 
تشغيل أنظمة الغاز الفنلندية 
إن شركة «غازبروم» الروسية 
أوقفت، أمس السبت، صادرات 
الغاز إلى فنلنــدا املجاورة، 
في أحدث تصعيد للنزاع مع 
الدول الغربية حول طريقة 

سداد مدفوعات الطاقة.
وقالت شركة «غازغريد 
فينالند» في بيان: «واردات 
الغاز عبر نقطة دخول إمياترا 
توقفت»، مضيفة أن مصادر 
أخرى ستوفر الغاز عبر خط 
أنابيــب بالتيكونكتــر الذي 

يربط فنلندا بأستونيا.
ويشكل الغاز ٨٪ فقط من 
الطاقة املستهلكة في فنلندا، 
إال أن غالبية هذه الكمية في 
البلد الواقع في شمال أوروبا، 

مصدرها روسيا.
لكن «غــازوم» أكدت أنها 
ستتمكن من احلصول على 
الغاز من مزودين آخرين وأنها 

بــأن تدفــع ثمــن احلصول 
على الغاز الروسي بالروبل 
املفروضة  العقوبات  بسبب 
على روسيا بسبب عمليتها 
العسكرية في أوكرانيا، لكن 

فنلندا رفضت ذلك.
لكن قرار موسكو بوقف 
اإلمــدادات إلــى فنلندا يأتي 
أيضا في أعقاب إعالن فنلندا 
إلى  التقدم بطلب االنضمام 

حلف شمال األطلسي.
وتتشارك فنلندا حدودا 
مــع روســيا متتــدد علــى 
أكثــر مــن ١٣٠٠ كيلومتــر، 
وحذرت موســكو هلسنكي 
من أن التقدم بطلب رســمي 
لالنضمام إلى حلف شــمال 
الطلسي «سيكون خطأ فادحا 
له تداعيات واسعة النطاق».
يشــار إلــى أن الرئيــس 
الروسي  فالدميير بوتني  وقع 
آخر مارس املاضي، مرسوما 
يحدد نظاما جديدا لدفع ثمن 
إمدادات الغاز الروســي من 
قبل املشترين من الدول غير 
الصديقة لروسيا، مبا في ذلك 

دول  االحتاد األوروبي .
ومبوجب املرسوم يتوجب 
على الشركات األوروبية من 
الــدول غيــر الصديقة فتح 
حســابني في بنك «غازبروم 
بنك» األول باليورو والثاني 

بالعملة الروسية الروبل.

في أحدث تصعيد للنزاع مع الدول الغربية حول طريقة سداد املدفوعات

ستواصل نشاطاتها «بشكل 
طبيعــي». وكانــت شــركة 
«غازوم» الفنلندية لبيع الغاز 
باجلملة اململوكة للدولة قد 
قالت يوم اجلمعة املاضي إن 
«غازبروم» الروســية نبهت 
إلى توقف التدفقات اعتبارا 

من صباح يوم السبت.
وتطالب شركة «غازبروم» 
الدول األوروبية  الروســية 

«الوطني لالستثمار» حتصد ست جوائز
من «Re¾nitiv Lipper Fund» لعام ٢٠٢٢

توجــت شــركة الوطنــي 
لالســتثمار بستة جوائز من 
 Reënitiv Lipper Fund Awards
لعــام ٢٠٢٢ عــن صنــدوق 
الكويتية  الوطنــي لألســهم 
كأفضل صندوق أسهم كويتية 
على مدار ثالث، خمس، وعشر 
 MENA سنوات في فئتي جوائز
 MENA وجوائز Markets Fund

.Markets Domestic Fund
وألكثر مــن ٣٠ عاما وفي 
أكثر من ١٧ دولة حول العالم، 
 Reënitiv Lipper كرمت جوائز
Fund املرموقــة الصناديــق 
وشركات إدارة الصناديق التي 
تفوقت فــي إحراز معدل أداء 
قوي حسب املخاطر وباملقارنة 

مع أقرانها.
اســتنادا إلــى عــدد مــن 
املعاييــر موضوعية هذا إلى 
جانب العمق الذي ال مثيل له 
لبيانات ومعلومات الصناديق، 
األمر الذي يكرس املســتوى 
الفريــد واملكانة املميزة لهذه 
اجلائزة ويضمن أن يكون لها 
قيمة مســتمرة. حيث تشكل 
بيانــات الصناديــق املتميزة 
واملنهجية املتخصصة أساسا 
للتأهل لهذه اجلائزة املرموقة، 
والتي متثل اعترافا بالتميز في 

إدارة الصناديق.
وبهذه املناسبة، قال شادي 
خضــر، مديــر إدارة األصول 
اإلقليمية في شــركة الوطني 
لالســتثمار: نحــن فخورون 

تلبــي احتياجــات عمالئهــا 
وأهدافهم وحتقق عوائد مالية 

مجزية على املدى الطويل.
وأثنى خضــر على فريق 
إدارة األصول الذي أســفرت 
جهــوده وعملــه الدؤوب عن 
نتائج متميزة توجت بالفوز 
بجوائز Lipper Awards للعام 

الثاني على التوالي.
وصرح روبرت جينكينز، 
رئيــس قســم البحــوث في 
Reënitiv Lipper قائــال: لقــد 
 Reënitiv Lipper كرمت جوائز
Fund املدراء الذين جنحوا في 
مواجهة عوامل السوق الصعبة 
التي لم نشــهدها منذ عقود، 
مبا في ذلك ارتفاع التضخم، 
وتراجع حجم العمالة والقيود 
املستمرة على سلسلة التوريد 
العاملية، ما مكن املستثمرين 
من احلفاظ على مستوى الثقة 
باالقتصاد وســط أجواء من 
عــدم اليقــني، حيث يســتمر 
الوباء في حجــب التوقعات 
وتغييــر التطلعات. وأضاف 
أن مديري الصناديق ينظرون 

إلــى ما هو أبعد مــن بيانات 
األرباح ويأخذون في االعتبار 
تأثيرات املوجات الڤيروسية، 
ما يجعل اإلدارة النشطة أكثر 
صعوبــة من أي وقت مضى، 
مثمنا جهود الفائزين بجائزة 
صندوق Reënitiv Lipper لعام 
٢٠٢٢ مثل الوطني لالستثمار 
لتقدميهــم أداء متفوقــا وما 
يصاحــب ذلك مــن طمأنينة 
مــن االتســاق فــي محافــظ 
املســتثمرين في وقت يشهد 

تغييرا غير مسبوق». 
جدير بالذكر أن شــركة 
الوطني لالستثمار هي شركة 
رائــدة فــي إدارة األصول 
فــي املنطقة، حيــث لديها 
ما يزيــد على ٧٫٨ مليارات 
دوالر من األصــول املدارة 
محليا وإقليميا وعامليا كما 
في ٣١ مارس ٢٠٢٢، ولديها 
فرق استثمارية متخصصة 
تعمل في الكويت إضافة إلى 
العديد من األسواق األخرى 
في دول مجلــس التعاون 

اخلليجي.

عن «الوطني لألسهم الكويتية» كأفضل صندوق على مدار ٣ و٥ و١٠ سنوات

شادي خضر

بهذا التكرمي الذي ميثل شهادة 
الكبيرة  القــدرات  مهمة على 
التــي يتمتع بهــا فريق إدارة 
األصول لدينا واحلائز جوائز 
متعددة تبرهن على امتالكنا 
الكفاءات احملترفة في  أفضل 

منطقة اخلليج.
التتويج  وأضاف: يعكس 
جناح فلســفتنا االستثمارية 
التــي تركــز على منــو رأس 
املال املستدام واستراتيجيات 
الســليمة. حيث  االســتثمار 
يشكل الفوز بهذه اجلوائز دليال 
إضافيا علــى اخلبرة املهنية 
العالية للفريق وسجله احلافل 
املمتد ألكثر من ١٢ عاما، واألداء 
القوي ملنتجاتنا االستثمارية 
في أسواق الكويت واخلليج.

وتابع: حتتل شركة الوطني 
لالســتثمار موقعــا رائدا في 
قطاع االستثمار نتيجة سعيها 
الدؤوب لتطوير حلول مبتكرة 


