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٣٦٨٫٦ مليون دينار تداوالت العقار الكويتي خالل مايو
قال تقرير الشال األسبوعي إن 
آخــر البيانات املتوافرة في وزارة 
العــدل، إدارة التســجيل العقاري 
والتوثيق، (بعد اســتبعاد كل من 
النشــاط احلرفي ونظام الشريط 
الساحلي) يشير إلى انخفاض في 
ســيولة ســوق العقار خالل مايو 
املاضــي، مقارنة بســيولة أبريل 
السابق له، حيث بلغت جملة قيمة 
تداوالت العقود والوكاالت لشــهر 
مايــو نحو ٣٦٨٫٦ مليــون دينار، 
وهي قيمة أدنى مبا نسبته ١٢٪ عن 
مستوى سيولة شهر أبريل ٢٠٢٢ 
البالغــة نحو ٤١٩ مليــون دينار، 
بينما أعلى مبا نسبته ١٫٥٪ مقارنة 
بســيولة مايو ٢٠٢١ عندما بلغت 
السيولة آنذاك نحو ٣٦٣٫١ مليون 

دينار.
وتوزعــت تداوالت مايو ما بني 
نحــو ٣٦٠٫٧ مليون دينار عقودا، 
ونحو ٧٫٩ ماليــني دينار وكاالت، 
وبلغ عدد الصفقات العقارية لهذا 
الشهر ٥٣٩ صفقة، توزعت ما بني 

٥١٦ عقودا و٢٣ وكاالت. 
وحصدت محافظة األحمدي أعلى 
عدد مــن الصفقات بـــ٢٢٦ صفقة 
وممثلــة بنحــو ٤١٫٩٪ من إجمالي 
عــدد الصفقــات العقاريــة، تلتها 
محافظة حولي بـ٩٤ صفقة ومتثل 
نحو ١٧٫٤٪، في حني حظيت محافظة 
اجلهراء على أدنى عدد من الصفقات 

بـ٣١ صفقة ممثلة بنحو ٥٫٨٪.
وبلغت قيمة تداوالت نشــاط 
السكن اخلاص نحو ١٧٥٫٣ مليون 
دينار مرتفعة بنحو ٢٫٨٪ مقارنة 
بأبريــل ٢٠٢٢ عندمــا بلغت نحو 
١٧٠٫٥ مليون دينار، وارتفعت نسبة 
مساهمتها إلى نحو ٤٧٫٦٪ من جملة 
قيمة تــداوالت العقار مقارنة مبا 

نسبته ٤٠٫٧٪ في أبريل ٢٠٢٢.
وبلــغ املعدل الشــهري لقيمة 
تداوالت الســكن اخلــاص خالل 
آخر ١٢ شــهرا نحو ٢١٩٫٨ مليون 
دينار، أي أن قيمة تداوالت شهر 
مايــو ٢٠٢٢ أدنــى مبــا نســبته 
-٢٠٫٣٪ مقارنة باملعدل. وارتفع 
عدد الصفقات لهذا النشــاط إلى 
٣٨٩ صفقــة مقارنة بـ٣٣٩ صفقة 
في أبريل، وبذلك بلغ معدل قيمة 
الصفقة الواحدة لنشــاط السكن 
اخلــاص نحــو ٤٥١ ألــف دينــار 
مقارنة بنحو ٥٠٣ آالف دينار في 

أبريل ٢٠٢٢، أي بانخفاض بحدود 
.٪١٠٫٤-

وبلغــت قيمة تداوالت نشــاط 
الســكن االســتثماري نحو ١٠٢٫٩ 
مليون دينــار أي بارتفــاع بنحو 
٢٠٫٨٪ مقارنة بالشهر السابق (أبريل 
٢٠٢٢) حني بلغت نحو ٨٥٫٢ مليون 
دينار، وارتفعت مساهمتها من جملة 
الســيولة إلى نحو ٢٧٫٩٪ مقارنة 
مبا نسبته ٢٠٫٣٪ في أبريل ٢٠٢٢.
الشــهري لقيمة  املعــدل  وبلغ 
تداوالت نشاط السكن االستثماري 
خالل ١٢ شــهرا نحــو ٨١٫٦ مليون 
دينار، أي أن قيمة تداوالت شــهر 
مايــو أعلــى مبــا نســبته ٢٦٫١٪ 
مقارنــة مبعدل ١٢ شــهرا. وارتفع 
عدد صفقاته إلى ١٣٤ صفقة مقارنة 
بـــ١٠٧ صفقات فــي أبريل، وبذلك 
بلغ معــدل قيمة الصفقة الواحدة 

لنشاط السكن االستثماري نحو ٧٦٨ 
ألف دينار مقارنة بنحو ٧٩٦ ألف 
دينار في أبريل ٢٠٢٢، أي بانخفاض 

بحدود -٣٫٥٪.
وانخفضت قيمة تداوالت النشاط 
التجاري إلى نحو ٧٩٫١ مليون دينار، 
أي انخفضت بنحو -٥١٪ مقارنة 
بأبريل حني بلغت نحو ١٦١٫٣ مليون 
دينار، وانخفضت مســاهمته في 
قيمة التداوالت العقارية إلى نحو 
٢١٫٥٪ مقارنة مبا نســبته ٣٨٫٥٪ 
ألبريل. وبلغ معدل قيمة تداوالت 
النشــاط التجاري خالل ١٢ شهرا 
نحــو ٣٧٫٤ مليون دينــار، أي أن 
قيمــة تداوالت شــهر مايــو أعلى 
بنحو ١١١٫٢٪ عن متوســط آخر ١٢ 
شهرا. وبلغ عدد صفقاته ١٢ صفقة 
مقابل ٤٩ صفقة لشهر أبريل، وبذلك 
بلغ معــدل قيمة الصفقة الواحدة 

لشهر مايو نحو ٦٫٦ ماليني دينار 
مقارنة مبعدل أبريل والبالغ نحو 
٣٫٣ ماليني دينار، أي بارتفاع بحدود 
١٠٠٫٢٪. كما متت ٤ صفقات لنشاط 
املخازن بقيمــة ١١٫٣ مليون دينار 
خالل مايو، مقارنة بصفقة واحدة 
لشهر أبريل بقيمة ٢ مليون دينار.

وعنــد مقارنة إجمالي تداوالت 
شهر مايو مبثيلتها للشهر نفسه 
مــن الســنة الفائتة (مايــو٢٠٢١) 
نالحــظ أنهــا حققــت ارتفاعا من 
نحو ٣٦٣٫١ مليون دينار إلى نحو 
٣٦٨٫٦ مليون دينار، أي مبا نسبته 
١٫٥٪ كما أســلفنا. وشمل االرتفاع 
سيولة النشــاط التجاري بنسبة 
١٤٢٦٫٤٪ وســيولة نشاط السكن 
االستثماري بنسبة ٥٧٫٣٪، بينما 
انخفضت سيولة نشــاط السكن 

اخلاص بنسبة -٤٠٫١٪.

تداوالت «االستثماري» قفزت ٢١٪ إلى ١٠٣ ماليني دينار.. مبعدل ٧٦٨ ألفاً للصفقة الواحدة

ثقة املستثمر األجنبي في السوق 
الكويتي.. أعلى من نظيره احمللي

ذكر تقرير الشــال األسبوعي، أن 
االستثمار في األسهم، استثمار شبه 
ســائل، واســتثمار األجانــب في أي 
بورصة، استثمار ساخن، مبعنى أنه 
سريع االنسحاب، وفي الغالب األعم، 
يتحقق ذلك االنسحاب في الوقت اخلطأ 
في بلد االستثمار، لذلك تصبح متابعته 

أمرا مطلوبا. 
وحتى يوم األربعاء املوافق ١٥ يونيو 
اجلــاري، متلك األجانب نحو ١٧٫٣٤٪ 
في القيمة الرأسمالية للسوق األول، 
تنخفــض إلى ١٣٫٧٢٪ بعد اســتبعاد 
ملكية األجانب في البنك األهلي املتحد 
-البحريــن، وملكيــة األجانــب فيه 
تذكر مجازا، والواقع أنهم بحرينيون 
وآخــرون ال تصنــف اســتثماراتهم 

باألموال الساخنة. 
ويتركــز االســتثمار األجنبي في 
بورصة الكويت على شركات السوق 
األول، وأعلى تركيز في قطاع املصارف 
الكويتية حيث تبلغ استثماراتهم فيه 
نحو ٧١٫٨٪ من جملة اســتثماراتهم، 
وضمنها نحو ٩٨٫٥٪ في خمس مصارف 
بعد دخول كبير وسريع لهم على بنك 

برقان.
وتتركز اســتثماراتهم فــي قطاع 
املصــارف الكويتية البالغة نحو ٣٫٢ 
مليــارات دينار، أوال في بنك الكويت 
الوطني نحو ١٫٨ مليار دينار أو نحو 
٥٦٪ منها، ونســبة متلكهم فيه نحو 
٢٢٫٨٥٪، ثانيا نحو ٨٦٥٫٢ مليون دينار 
و١١٫٢٨٪ من األسهم في بيت التمويل 
الكويتي، ثالثا في ١٦٨٫٢ مليون دينار 
و٥٫٧٤٪ فــي بنك بوبيــان، ثم ١٥٨٫٦ 
مليون دينار و١٥٫٧٣٪ في بنك اخلليج، 
ثم ١٤٨٫٦ مليــون دينار و١٧٫٦٥٪ في 

بنك برقان. 
ومنذ بداية العام احلالي وحتى ١٥ 
يونيو حققت مؤشرات عاملية رئيسية 
خســائر كبيــرة، فقد كاك الفرنســي 
نحــو -١٥٫٧٪، وداو جونز -١٥٫٦٪، 
وداكس -١٥٫١٪، وشــنغهاي -٩٫٢٪، 
ونيكاي -٨٫٦٪، والفوتســي -١٫٥٪، 
تلك االنخفاضات هي حصيلة تفوق 

مستويات العرض في تلك البورصات 
على الطلب، واملؤكد أن املســتثمرين 
األجانب في البورصــة الكويتية هم 
جزء من البائعني في بورصات العالم 

الرئيسية.
ومنــذ بداية شــهر مايــو، انتقلت 
عدوى االنخفاض إلى مؤشرات بورصة 
الكويــت ومؤشــرات أســواق اإلقليم 
األخرى، وفقد مؤشــر الســوق األول 
لبورصة الكويت حتى ١٥ يونيو نحو 
-١٣٪ وإن كان واليــزال رابحــا نحو 

٧٫٣٪ منذ بداية العام. 
ولــو تابعنــا تطــور احلركة على 
استثمارات األجانب في بورصة الكويت 
جندها ارتفعت قليال في أربعة بنوك، 
وارتفاعا استثنائيا في بنك واحد كما 
في ١٥ يونيو مقارنة ببداية شهر مايو 
٢٠٢٢ بداية هبوط مؤشرات بورصة 
الكويــت، ارتفعــت في بنــك الكويت 
الوطني من ٢٢٫٣١٪ إلى ٢٢٫٨٥٪، وفي 
بيتك من ١١٫٠٢٪ إلى ١١٫٢٨٪، وفي بنك 
اخلليــج من ١٣٫١٨٪ إلى ١٥٫٧٣٪، وفي 
بنك بوبيــان من ٥٫٥١٪ إلــى ٥٫٧٤٪. 
واالرتفــاع االســتثنائي الوحيد كان 
من نصيب بنك برقان، حيث ارتفعت 
مساهمة األجانب فيه ما بني الفترتني 
مــن ٢٫٤٩٪ إلــى ١٧٫٦٥٪ وفقا ألرقام 

الشركة الكويتية للمقاصة.
يدلنا سلوك االستثمار األجنبي في 
بورصة الكويت إلى أنه ليس سلوك 
انفعالي حتى نهاية األسبوع الفائت، 
وذلك قد يعزى إلى أمرين، األمر األول 
هو االعتقاد بأن مســتويات األسعار 
احمللية مازالت مقبولة، واألمر الثاني 
هو أن استثمارهم في بورصة الكويت 
صغيــر وأولويات االلتفاف لبورصة 

الكويت تأتي متأخرة.
وفــي كل األحوال، وحتــى تاريخ 
١٥ يونيو، تبدو سلوكيات االستثمار 
األجنبي أعلى ثقة في البورصة احمللية 
من ســلوكيات املستثمر احمللي، ذلك 
ليس حكمــا مطلقا فقد يتغير في أي 
حلظة، ما ذكرناه ليس أكثر من سرد 

لواقع.

«أسواق املال» وّقعت اتفاقية تعاون مع «معهد 
األوراق املالية» بشأن االختبارات التأهيلية

وقعت هيئة أسواق 
املال اتفاقية تعاون مع 
املعهــد املعتمد لألوراق 
املاليـــــة واالستثمـــار 
(CISI)، بشأن االختبارات 
التأهيليــة، وذلــك يوم 
يونيــو   ١٦ اخلميــس 
اجلاري، حيث يأتي ذلك 
في إطــار حرص الهيئة 
املســتمر على استمرار 
تطويــر قطــاع األوراق 
املالية بالكويت وتنويع 
أدواتــه االســتثمارية، 
إلى  واالرتقــاء بالهيئة 
مصــاف نظيراتهــا في 

األسواق العاملية. وقد وقع االتفاقية كل 
من نائب رئيس مجلس املفوضني واملدير 
التنفيذي باإلنابة عثمان العيسى، واملدير 
التنفيــذي للمعهــد ســاميون كولهاين، 
بحضور مدير إدارة الترخيص والتسجيل 
في الهيئة مي الصميط، بينما حضر من 
جانب املعهد كل من: املدير اإلقليمي في 
الشرق األوسط والهند وسريالنكا ماثيو 
كوان، ومديرة التسويق وتطوير األعمال 

فيكتوريا هنري.
ويأتي توقيع هــذه االتفاقية جتديدا 
لالتفاقية الســابقة التي مت توقيعها في 
٤ ســبتمبر ٢٠١٦ والتــي مت مــن خاللها 
تطبيق برنامج املؤهالت املهنية للوظائف 
واجبة التسجيل على وظائف محددة لدى 
األشــخاص املرخص لهم، على أن تعنى 
هذه االتفاقية باستمرار تقدمي االختبارات 
التأهيليــة والتي من شــأنها رفع كفاءة 

املشاركني في السوق. 
كما تختــص هذه االتفاقية بالتعاون 
ما بــني الهيئة واملعهــد املعتمد لألوراق 
املاليــة واالســتثمار CISI لتعزيز إطار 
تأهيل السوق واستمرار تقدمي االختبارات 
احمللية اخلاصة بقوانني ولوائح الهيئة 
ليكون مكمال لالختبارات الفنية الدولية 
التي يقدمهــا املعهد املعتمدة على نطاق 
عاملي، إضافة إلى التعاون بشأن املراجعة 
السنوية الختبارات املؤهل الرقابي ليتم 
حتديــث املادة العلمية مبــا يتوافق مع 
التعديــالت التي تتم على قوانني الهيئة 
والئحتها التنفيذية في االختبارات املقدمة.

جتدر اإلشارة الى أن برنامج املؤهالت 
املهنية يعد توجها تنمويا بامتياز، وإن 
كان استحقاقا قانونيا للهيئة بفعل أحكام 
بعــض مواد تشــريعاتها التــي منحتها 
صالحيات اتخاذ اإلجراءات الالزمة للتحقق 
من توافر القدرات الفنية واملهنية ملرشحي 

الوظائف واجبة التســجيل، مبا في ذلك 
وضع الضوابط والقواعد الالزمة، واجتياز 
االختبارات التأهيلية التي تعدها، إال أن 
البرنامج يولي األهمية القصوى للعنصر 
البشري وتأهيله باعتباره أساس التنمية 
وهدفها الرئيسي، وذلك من خالل االرتقاء 
مبستوى الكفاءة املهنية والقدرة الفنية 
واملعرفة القانونية لدى منتسبي أطراف 
منظومة أسواق املال احلاليني أو املرشحني 
لشغلها مستقبال إضافة ملا يضمنه لهم 
مــن مزايــا ال تقف عند حدود اكتســاب 
مهارات جديدة وزيادة قدراتهم املعرفية 
واالرتقاء مبستوى أدائهم ومهامهم وجعلها 
أكثر جودة واحترافية، بل تتخطى ذلك 
لتمنحهــم شــهادات تخصصيــة دولية 
معتمدة من الهيئة واملعهد الدولي املعتمد 
لتلــك االختبــارات تؤهلهــم للعمل في 
وظائف مماثلة داخل الكويت وخارجها 
نظرا لكونها مؤهالت مهنية معتمدة على 
نطاق عاملي واسع، إضافة إلى عدم وجود 
فترة محددة النتهاء صالحيتها، كما أنها 
تتيح املزيد من الفرص الوظيفية وتفتح 

آفاق املسار الوظيفي للطموحني.
يذكر أن املعهد املعتمد لألوراق املالية 
واالستثمار (CISI) هو أكبر معهد مهني 
في قطاع األســواق املالية واالســتثمار 
فــي اململكة املتحدة وفي عدد متزايد من 
املراكز املالية على مستوى العالم، حيث مت 
تشكيل مقرها الرئيسي في لندن في عام 
١٩٩٢ من قبل ممارسني في بورصة لندن.
كمــا أن اختبــارات معهــد (CISI) مت 
االعتراف بها من قبل أكثر من ٥٠ دولة، 
ومت عقــد أكثر من ٤٠٫٠٠٠ اختبار ملعهد 
(CISI) عقدت في أكثر من ٨٠ دولة، ١٥٫٠٠٠ 
منها خارج اململكــة املتحدة. كما أصبح 
لــدى معهد (CISI) حوالي ٤٥٠٠٠ عضو 

في ١١١ دولة.

ضمن حرص الهيئة على تطوير قطاع األوراق املالية بالكويت

عثمان العيسى وساميون كولهاين خالل توقيع االتفاقية

تقرير الشال

٥ سنوات خدمة.. شرط لصرف البدل النقدي في «النفط»

أحمد مغربي

علمت «األنباء» من مصادر نفطية 
مسؤولة أن شركات القطاع النفطي 
حــددت معايير نظام صــرف البدل 
النقدي عن رصيد االجازات السنوي 
املتراكم (أثناء اخلدمة) وذلك للعاملني 
املعينني على سلم الدرجات املوحد 
مبا في ذلك حــاالت الندب واإلعارة 
واملرافــق ملريض أكثر  من ٩٠ يوما 
واملبعوثني واملجازين والعاملني على 

العقود اخلاصة وكذلك القياديون.
وجاء في تعميم صادر من شركة 
نفط الكويت وحصلت عليه «األنباء» 

أن الشركة قررت التالي:
البند رقم ١

املوافقة على صرف بدل نقدي عن 
الرصيد احلالي من االجازات السنوية 
املتراكمة (أثناء اخلدمة) كما هو في ١ 
يوليو ٢٠٢٢ وفي حدود االيام املسموح 
بصرفها، بحيث ال يقل الرصيد املتبقي 
عن رصيد إجازة سنوية واحدة في 
نهاية الســنة امليالديــة، وذلك وفق 
الشــروط والضوابــط واالجراءات 

التالية:
١ - صرف بدل نقدي تلقائيا ملستوفي 
الشــروط والضوابــط مــن رصيد 
االجازات الســنوي املتراكم للعامل 
بالشركة فيما زاد على رصيد اجازة 

سنوية واحدة.
٢ - يتعني على العاملني غير الراغبني 
في صرف البدل النقدي أو من لديهم 
رغبة في صرف بدل نقدي عن جزء 
من رصيد اجازتهم السنوية املتراكمة 
إبداء رغبتهم في الدخول الى النظام 
اآللي مبوعد أقصاه ٣٠ يونيو ٢٠٢٢.
وفي كل االحــوال يجب أال يزيد 
الرصيد املتراكم على رصيد اجازتني 
سنويتني في نهاية السنة امليالدية.
٣ - يحــق للعامــل التمتع بإجازته 
الســنوية عن رصيــده املتبقي بعد 
٢٠٢٢/٧/١ مع مراعاة الشروط واألحكام 
واالجراءات املقررة في شأن االجازات 

السنوية.
٤ - أن يكون لدى العامل مدة خدمة 
متصلة ال تقل عن ٥ سنوات بالقطاع 

النفطي.
٥ - أن يكــون العامل قد أمضى في 

الشــركة بعد النقل من (املؤسســة/ 
الشركة) مدة سنتني على االقل.

٦ - أن يكون آخر تقييم أداء سنوي 
(فعلي) حصل عليه العامل مبستوى 

جيد منخفض وأعلى.
٧ - أال يكون لدى العامل جزاء تأديبي 

ساري املفعول.
البند رقم ٢

يصرف البدل النقدي عن رصيد 
االدارات الســنوية املتراكــم (أثناء 
اخلدمة) للعاملني املستوفني للشروط 

والضوابــط الــواردة بالنظام على 
أساس الراتب في ٢٠٢٢/٦/٣٠ وحسب 
التاريخ الذي حتدده مؤسسة البترول 

الكويتية.
البند رقم ٣

يجوز للعامل الذي تتحقق بشأنه 
شــروط وضوابط استحقاق صرف 
البدل النقدي بعد ١ يوليو ٢٠٢٢ حتى 
٣٠ يونيو ٢٠٢٣ أن يتقدم بطلب صرف 
البدل النقدي من تاريخ ١ ابريل ٢٠٢٣ 
وحتى تاريخ ٣٠ يونيو ٢٠٢٣ وفقا 

للقواعد السابقة وبحسب الوسيلة 
التي حتدد الحقا. على أن يتم احتساب 
الرصيد املتراكم لالجازات السنوية 
كما في ١ يوليو ٢٠٢٢ أو ٣١ ديسمبر 
٢٠٢٢ أيهمــا أقل وال يعتــد برصيد 

االجازات السنوية لعام ٢٠٢٣.
البند رقم ٤

في جميــع األحوال فــإن العامل 
يســتحق عنــد نهاية اخلدمــة بدال 
نقديا ال يريد علــى رصيد إجازتني 

سنويتني فقط.

آخر تقييم أداء سنوي فعلي مبستوى جيد منخفض وأعلى

يحق للعامل التمتع بإجازاته السنوية عن رصيده املتراكم املتبقي بعد ١ يوليو املقبل
العامل يستحق عند نهاية اخلدمة بدًال نقديًا ال يزيد على رصيد إجازتني سنويتني فقط


