النفط الكويتي يرتفع إلى  60.54دوالر
ارتفع سعر برميل النفط الكويتي 33ر1
دوالر ف��ي ت���داوالت أول ام��س ليبلغ 54ر60
دوالر امريكي مقابل 21ر 59دوالر للبرميل في
تداوالت اخلميس املاضي وفقا للسعر املعلن من
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مؤسسة البترول الكويتية .
وفي األس��واق العاملية انخفضت عقود خام
القياس العاملي مزيج برنت ألق��رب استحقاق
2ر 1دوالر لتبلغ عند التسوية 48ر 60دوالر
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للبرميل.
وتراجعت عقود خام القياس األمريكي غرب
تكساس الوسيط دوالرا لتسجل عند التسوية
59ر 51دوالر للبرميل.

alwasat.com.kw

 4.2مليون دينار تكلفة خلق فرصة عمل «واحدة» مبشروع «الوقود البيئي»

 .. 2019سيشهد وتيرة من التصاعد في بدايته

«الشال» :احلكومة تنازلت عن اإلصالح املالي وتسامحت عن الهدر والفساد

 3631مليون دينار سيولة السوق
العقاري في 2018

عن املالية العامة وسوق العمل قال
تقرير الشال األسبوعي أن صلب إهتمام
السياسات االقتصادية ف��ي أي دول��ة
تنشر التقدم واإلس��ت��ق��رار ،ه��و سوق
العمل ،أي قدرة أي اقتصاد على توفير
العدد الكافي واملستدام من فرص العمل
للمواطنني من زاويتي الكم والنوع ،لذلك
يعتبر التعليم والتدريب وقيم العمل
واإلنتاج ،مكمالت ملستقبل فرص العمل
املستهدفة .وفي العالم املتقدم والناشئ
والنامي ،تعتبر إحصاءات سوق العمل
الشهرية أهم املؤشرات التي يستخلص
من نتائجها مسار إدارة االقتصاد ،لذلك
تتأثر ك��ل السياسات األخ���رى إيجاباً
وسلباً مع تطورات أرق��ام البطالة في
س��وق العمل .وتعطي أول��وي��ة قصوى
لإلستثمارات التي تخلق فرص عمل أكثر
وأفضل ،ونوعية النمو االقتصادي تقاس
من زاوي��ة النجاح في بلوغ أي اقتصاد
مستوى العمالة الكاملة واملستدامة.
في األسبوع الفائت صرح األمني العام
للمجلس األع��ل��ى للتخطيط والتنمية
بأن مشروع الوقود البيئي التي سوف
يستغرق زم��ن إجن���اره حتى نوفمبر
 2019نحو  9سنوات ،وبتكلفة إجمالية
بحدود  4.6مليار دينار كويتي ،سوف
يخلق عند تشغيله نحو  1100فرصة
عمل مواطنة .ومع إفتراض دقة أرقام
التكلفة وزم���ن اإلجن����از وم���ا يخلقه
املشروع من فرص عمل ،ذلك يعني بأن
تكلفة خلق فرصة عمل مواطنة واحدة
تبلغ في هذا املشروع نحو  4.2مليون
دينار كويتي .وألن املشروعات الكبرى
ال حتتاج إل��ى عمالة كثيفة ،إستعارت
ال��ك��وي��ت م��ن��ذ ب��ض��ع��ة س��ن��وات فكرة
املشروعات الصغيرة كثيفة العمالة،
وخ��ص��ص��ت ل��ه��ا ص���ن���دوق ب��رأس��م��ال
ملياري دينار كويتي ،ومقدر له متويل
 2727مشروعاً تخلق  3500فرصة
عمل ،ولكنها إستعارة غاب عنها الوعي
بالهدف احلقيقي ،حيث قدرت خلق 1.3
فرصة عمل لكل مشروع صغير ،ومن
دون حتديد هوية املشروعات املرغوبة
لتتسق م��ع األه���داف العامة ،للدولة،
أي أن املشروعات الكبيرة والصغيرة
عاجزة عن خلق فرص عمل.
األمر اآلخر اخلطر ،هو إنفالت السياسة
املالية ،فبعد أول ارتفاع مؤقت ألسعار

النفط ،عادت املشروعات الشعبوية إلى
الساحة ،فاحلكومة تنازلت ع��ن مبدأ
اإلص�لاح املالي مع تسامح فاضح عن

ال � � � � �ك� � � � ��وي� � � � ��ت
إس � � � �ت � � � �ع � � � ��ارت
م� � �ن � ��ذ ب �ض �ع ��ة
س� �ن� ��وات ف �ك��رة
امل � � �ش� � ��روع� � ��ات
ال � � �ص � � �غ � � �ي� � ��رة
كثيفة العمالة

الهدر والفساد ،والنواب قدموا سيالً من
مشروعات شعبوية تقرب بلوغ املالية
العامة عجزها عن اإلستدامة .ف��اإلدارة
العامة لم تفق رغم صدمة الهبوط احلاد
في أسعار النفط ،ورغم التوقعات التي
تقدر أس��ع��ارا ً للنفط في العام اجل��اري
 2019بحدود  60دوالر أمريكي للبرميل
في أحسن األح��وال ،مع مستقبل غامض
لها ،أي أن الفائض الطفيف املتوقع في
املوازنة العامة قد يتحول إلى عجز مع
نهاية شهر مارس القادم ليضيف سنة
مالية خامسة من عجز متصل.
في خالصة ،مشروع الوقود البيئي
الضخم ال يخلق س��وى  7%م��ن معدل
الوظائف املطلوب خلقها في سنة واحدة
فقط ،وصندوق للمشروعات الصغيرة
يغيب عنه أه��م أه��داف��ه على اإلط�لاق،
وهو التعويض في خلق فرص العمل.
وفي حدود عقد ونصف عقد من الزمن،
حت��ت��اج ال��دول��ة إل��ى خلق ف��رص عمل
لنحو  400ألف شاب وشابة ،واملالية
العامة بنماذجها االستثمارية احلالية
عاجزة عن خلق  10%منها ،ومواجهة
تلك املتطلبات توكل إل��ى نفس اإلدارة
التي تسببت في عجز اإلقتصاد عن خلق
أي فرصة عمل غير تضخم غير مستدام

في أرق��ام البطالة املقنعة ،والنتيجة،
ال إق��ت��ص��اد م��س��ت��دام ،وال مالية عامة
مستدامة ،وال سوق عمل مستدام.

«ال � � � � � � ��وق � � � � � � ��ود
ال� � �ب� � �ي� � �ئ � ��ي» ال
ي � �خ � �ل � ��ق س � ��وى
 7ب� ��امل � �ئ� ��ة م��ن
معدل الوظائف
امل � �ط � �ل � ��وب ف��ي
سنة واحدة

استحوذوا على  73.5باملئة من إجمالي قيمة األسهم ُاملشتراة

 3.490مليار دينار قيمة مبيعات املستثمرين الكويتيني في البورصة
قال تقرير الشال عن خصائص التداول
في بورصة الكويت  ، 2018لقد أصدرت
الشركة الكويتية للمقاصة تقريرها «حجم
التداول في السوق الرسمي طبقاً جلنسية
املتداولني» عن الفترة من 2018/01/01
إلى  ،2018/12/31واملنشور على املوقع
اإللكتروني لبورصة الكويت .وأفاد التقرير
إل��ى أن األف���راد ال ي��زال��ون أكبر املتعاملني
ونصيبهم إلى انخفاض ،استحوذوا على
 37%م��ن إجمالي قيمة األس��ه��م املُباعة
( 48.9%ملعدل ع��ام  )2017و 35%من
إجمالي قيمة األسهم املُشتراة (48.7%
ملعدل عام  .)2017وباع املستثمرون األفراد
أسهماً بقيمة  1.602مليار دينار كويتي،
كما اشتروا أسهما ً بقيمة  1.519مليار دينار
كويتي ،ليصبح صافي ت��داوالت��ه��م بيعاً
وبنحو  83.925مليون دينار كويتي.
وثاني أكبر املساهمني في سيولة السوق
هو قطاع املؤسسات والشركات ونصيبه
إلى إرتفاع ،فقد استحوذ على  36.4%من
إجمالي قيمة األسهم املُشتراة (21.5%
للفترة نفسها  )2017و 28.4%من إجمالي
قيمة األسهم امل ُباعة ( 21.1%للفترة نفسها
 ،)2017وق��د اشترى ه��ذا القطاع أسهماً
بقيمة  1.580مليار دي��ن��ار كويتي ،في
حني باع أسهماً بقيمة  1.229مليار دينار
كويتي ،ليصبح صافي ت��داوالت��ه الوحيد
ش���را ًء وبنحو  350.361مليون دينار
كويتي.
ث��ال��ث امل��س��اه��م�ين ه��و ق��ط��اع حسابات
ال��ع��م�لاء (احمل���اف���ظ) ،فقد اس��ت��ح��وذ على
 23.3%من إجمالي قيمة األسهم امل ُباعة
( 22.3%للفترة نفسها  )2017و20.7%
من إجمالي قيمة األسهم امل ُشتراة (21%
للفترة نفسها  ،)2017وقد باع هذا القطاع
أسهما ً بقيمة  1.010مليار دينار كويتي ،في
حني اشترى أسهما ً بقيمة  897.651مليون
دينار كويتي ،ليصبح صافي تداوالته بيعا ً
وبنحو  112.657مليون دينار كويتي.
وآخ��ر املساهمني في السيولة هو قطاع
صناديق االستثمار ،فقد استحوذ على
 11.4%من إجمالي قيمة األسهم امل ُباعة
( 7.7%للفترة نفسها  )2017و 7.8%من
إجمالي قيمة األسهم امل ُشتراة ( 8.9%للفترة
نفسها  ،)2017وقد باع هذا القطاع أسهماً
بقيمة  439.919مليون دينار كويتي ،في
حني اشترى أسهما ً بقيمة  340.140مليون
دي��ن��ار كويتي ،ليصبح صافي ت��داوالت��ه
األكثر بيعاً وبنحو  153.780مليون دينار
كويتي.
ومن خصائص بورصة الكويت استمرار
كونها بورصة محلية ،فقد كان املستثمرون

قال تقرير الشال عن سوق العقار احمللي 2018
أنه وفقاً للبيانات املتوفرة في وزارة العدل -إدارة
التسجيل العقاري والتوثيق ،-بلغت سيولة السوق
العقاري لعام  2018نحو  3631مليون دينار كويتي،
أي أع��ل��ى مب��ا نسبتـه  52.5%مقارنـة مبستـوى
سيولـة عـام  2017التـي بلغت نحو  2382مليون
دينار كويتي .وبلغت سيولة النصف الثاني من عام
 2018نحو  2004مليون دينار كويتي ،وكانت أعلى
م��ن سيولة النصف األول م��ن ع��ام  2017والبالغة
نحو  1627مليون دينار كويتي ،مبا يعطي مؤشر
على اإلجت��اه التصاعدي ،مبا يوحي بإحتمال وتيرة
التصاعد في بدايات عام .2019
ويبني الرسم البياني أعاله ،أداء سوق العقار احمللي
على مدى  15سنة ،فقد بدأ السوق العقاري بانخفاض
في عام  ،2004ليصل مستوى سيولته إلى نحو 2759
مليون دينار كويتي ،ولتستمر مؤشرات ضعفه في عام
 ،2005التي حقق فيها سيولة بلغت نحو 2231مليون
دينار كويتي وكان سوق األسهم يومها نشطا ً.
وبدأت سيولة السوق في التحسن في عام ،2006
حيث بلغت  2729مليون دينار كويتي ،وك��ان عام
تصحيح في أسواق املال اإلقليمية والبورصة الكويتية،
واستمرت في االرتفاع في عام  2007وسجلت نحو
 4447مليون دينار كويتي .ولكنه سرعان ما تراجع
مرة أخرى في عام - 2008عام أزمة العالم املالية،-
واستمر التراجع في عام  2009الذي حقق فيه أدنى
مستوى سيولة منذ عام  2004حني بلغت نحو 1878
مليون دي��ن��ار كويتي ،ث��م تعافى م��ن جديد ف��ي عام
 ،2010وامتد هذا التعافي إلى عام  ،2014ليحقق أعلى
مستوى له للفترة  2018-2004عند  4992مليون
دينار كويتي.
ث��م ب��دأ انخفاض السيولة ف��ي ع��ام  2015لتبلغ
سيولته نحو  3318مليون دينار كويتي ،وإستمر
هذا االنخفاض في عام  2016ليصل مستوى السيولة
إلى نحو  2493مليون دينار كويتي وهي احلقبة التي
تدهورت فيها أسعار النفط .وامتد االنخفاض حتى عام
 2017رغم التحسن في مستوى أسعار النفط آنذاك،
حينها بلغت سيولة السوق نحو  2382مليون دينار
كويتي ،لترتفع السيولة مجددا ً إلى نحو  3631مليون
دينار كويتي في نهاية عام  ،2018كما أسلفنا ،وهو
أفضل مستوى للسوق خالل األربع سنوات املاضية.
وحققت سيولة نشاط السكن اخلاص ارتفاعا ً في عام
 ،2018حيث بلغت عقودا ً ووكاالت نحو  1383مليون
دينار كويتي ،وبلغت مساهمتها النسبية نحو 38.1%
من سيولة السوق ،وهي أدنى من نسبة مساهمتها في
عام  2017والبالغة نحو  ،55.1%وبلغت نسبة ارتفاع

س � �ي� ��ول� ��ة ن� �ش ��اط
ال� �س� �ك ��ن اخل� ��اص
ارت� �ف� �ع ��ت ب �ب �ل��وغ
العقود والوكاالت
 1383م �ل �ي��ون
دينار
سيولة نشاط السكن اخلاص نحو  5.3%مقارنة بعام
 .2017وارتفعت سيولة نشاط السكن االستثماري،
إلى نحو  1652مليون دينار كويتي ،مع ارتفاع في
نسبة مساهمته في سيولة السوق إلى نحو ،45.5%
فيما كان نصيبها نحو  29.5%من سيولة السوق في
عام  ،2017وبلغت نسبة ارتفاع سيولة نشاط السكن
االستثماري نحو  135.4%مقارنة بعام .2017
واستحوذ نشاط السكن اخلاص واالستثماري على ما
نسبته  83.6%من سيولة سوق العقار في عام ،2018
تاركني نحو  16.4%من السيولة للنشاط التجاري
ونشاط املخازن .وارتفعت تداوالت النشاط التجاري،
لتصل إل��ى نحو  578مليون دينار كويتي وبنسبة
ارتفاع بلغت نحو  .60.6%وارتفعت نسبة مساهمته
من مجمل سيولة السوق إل��ى نحو  15.9%في عام
 ،2018فيما ك��ان نصيبه نحو  15.1%من سيولة
السوق في عام .2017وانخفض معدل قيمة الصفقة
الواحدة في نهاية عام  2018للسكن اخل��اص لتصل
إلى نحو  320.2ألف دينار كويتي ،من مستوى 335.1
ألف دينار كويتي في عام  .2017وانخفض أيضا ً ،معدل
قيمة الصفقة الواحدة في النشاط التجاري إلى نحو
 4.377مليون دينار كويتي ،بعد أن كان نحو 5.068
مليون دينار كويتي في عام  .2017بينما ارتفع معدل
الصفقة الواحدة للسكن االستثماري إلى نحو 922.3
ألف دينار كويتي من نحو  614.9ألف دينار كويتي،
وارت��ف��ع امل��ع��دل ال��ع��ام للصفقة ف��ي ت���داوالت القطاع
العقاري كلها في عام  2018بنسبة .25.2%

القطري في املركز األول بارتفاع نحو 20.8باملئة
متداولون في البورصة

األفراد ال يزالون
أك �ب ��ر امل�ت�ع��ام�ل�ين
ف � ��ي ال� � �س � ��وق ..
ون �ص �ي �ب �ه ��م إل ��ى
انخفاض
الكويتيون أكبر املتعاملني فيها ،إذ باعوا
أسهماً بقيمة  3.490مليار دينار كويتي،
مستحوذين بذلك على  80.5%من إجمالي
قيمة األسهم امل ُباعة ( 88.2%للفترة نفسها
 ،)2017ف��ي ح�ين اش��ت��روا أسهماً بقيمة
 3.185مليار دينار كويتي ،مستحوذين
بذلك على  73.5%من إجمالي قيمة األسهم
امل ُشتراة ( 86.6%للفترة نفسها ،)2017
ليبلغ صافي تداوالتهم األكثر بيعاً ،بنحو
 305.134مليون دينار كويتي ،وهو مؤشر
على إس��ت��م��رار ميل املستثمر احمللي إلى
خفض إستثماراته في البورصة احمللية.
وبلغت نسبة حصة املستثمرين اآلخرين
م��ن إجمالي قيمة األس��ه��م املُ��ش��ت��راة نحو
 9.2%( 21.5%للفترة نفسها ،)2017
واشتروا ما قيمته  931.808مليون دينار

كويتي ،في حني بلغت قيمة أسهمهم امل ُباعة
نحو  600.943مليون دينار كويتي ،أي
ما نسبته  13.9%من إجمالي قيمة األسهم
املُ��ب��اع��ة ( 8.1%للفترة نفسها ،)2017
ليبلغ صافي تداوالتهم الوحيدون شرا ًء
بنحو  330.865مليون دينار كويتي ،أي
أن ثقة املستثمر اخلارجي إلى إزدي��اد في
البورصة احمللية ،وذلك مؤشر على زيادة
شهية املستثمرين من خارج إقليم اخلليج
بعد ت��ط��ورات ترقية ال��ب��ورص��ة احمللية
وتقسيم أسواقها وإدراج بعض شركاتها
على مؤشرات أجنبية.
وبلغت نسبة حصة املستثمرين من دول
مجلس التعاون اخلليجي من إجمالي قيمة
األسهم امل ُباعة نحو  3.7%( 5.6%للفترة
نفسها  ،)2017أي م��ا قيمته 244.729
مليون دينار كويتي ،في حني بلغت نسبة
أسهمهم امل ُشتراة نحو  4.2%( 5.1%للفترة
نفسها  )2017أي م��ا قيمته 218.998
مليون دينار كويتي ،ليبلغ صافي تداوالتهم
بيعا ً وبنحو  25.731مليون دينار كويتي.
وتغير التوزيع النسبي بني اجلنسيات
عن سابقه إذ أصبح نحو  77%للكويتيني،
 17.7%للمتداولني من اجلنسيات األخرى
و 5.3%للمتداولني من دول مجلس التعاون
اخلليجي ،مقارنة بنحو  87.4%للكويتيني،
 8.7%للمتداولني من اجلنسيات األخرى
و 4%للمتداولني من دول مجلس التعاون
اخلليجي للفترة نفسها من عام  ،2017أي
أن بورصة الكويت ظلت بورصة محلية
حيث كان النصيب األكبر للمستثمر احمللي
ونصيبه إل��ى إنخفاض ،بإقبال أكبر من
جانب مستثمرين من خ��ارج دول مجلس

قطاع املؤسسات
ي �س �ت �ح��وذ ع�ل��ى
 36.4ب��امل�ئ��ة
ل �ي �ص �ب ��ح ث ��ان ��ي
أكبر املساهمني
التعاون اخلليجي يفوق إقبال نظرائهم
من داخل دول املجلس ،وغلبة التداول فيها
لألفراد .وانخفــض عــدد حسابــات التـداول
النشطـة مـا نسبتـه  -18.3%ما بني نهاية
ديسمبر  2017ونهاية ديسمبر ،2018
مقارنة بارتفاع بلغت نسبته  14.2%ما
بني نهاية ديسمبر  2016ونهاية ديسمبر
 ،2017وبلغ عدد حسابات التداول النشطة
في نهاية ديسمبر  2018نحو 14,558
حسابا ً أي ما نسبته نحو  3.8%من إجمالي
احلسابات ،مقارنة بنحو  13,645حساباً
في نهاية نوفمبر  2018أي ما نسبته نحو
 3.5%من إجمالي احلسابات للشهر نفسه،
وبارتفاع بلغت نسبته  6.7%خالل شهر
ديسمبر .2018

السوق الكويتي يحتل املركز الثالث
في الشرق األوسط مبكاسب مؤشره
فيما يخص أداء بورصة الكويت مقارنة بأسواق
مالية خارجية ق��ال تقرير الشال لقد انخفض أداء
معظم م��ؤش��رات أس��واق العالم ،خ�لال ع��ام 2018
مقارنة بأداء عام  ،2017فمؤشر «مورغان ستانلي
كابيتال إنترناشيونال» « ،»MSCIللعالم فقد
نحو  -10.4%مع نهاية العام ،مقارنة بارتفاع في
املؤشر نفسه ،في عام  2017بنحو  .20.1%وشمل
االن��خ��ف��اض ،ف��ي ع��ام  ،2018م��ؤش��ر «،»MSCI
للواليات املتحدة ،الذي انخفض ،مبا نسبته ،-6.3%
ويعتبر وزن ال��س��وق األم��ري��ك��ي ودرج���ة تأثيره،
كبيران ،جدا ً ،على بقية األسواق العاملية ،كما انخفض
امل��ؤش��ر الشامل لألمريكيتني ،بنسبة بلغت نحو
 .-7.1%أما مؤشر « ،»MSCIالشامل ألوروبا ،فقد
انخفض بنسبة  ،-17.3%وانخفض املؤشر ذاته
إذا استثنينا اململكة املتحدة -بنحو .-17.1%وكان وضع آسيا مماثالً لوضع األسواق األوروبية،
معظمها ،فمؤشر « ،»MSCIآلسيا /الهادئ ،انخفض
بنحو  ،-15.6%مقارنة بارتفاع في عام  2017بنحو
 ،28.7%وانخفض املؤشر الياباني بنحو .-14.5%
وانخفض مؤشر أسواق العالم بنحو  ،-16.4%لو
استثنينا منه الواليات املتحدة األمريكية ،ويعكس
ذل��ك ثقل السوق األمريكي في تكوين املؤشر كما
أسلفنا.
ويعرض الرسم البياني ،رقم ( ،)2لألداء املقارن
لنمو (أو ت��راج��ع) امل��ؤش��رات ،ملجموعة منتقاة من
األس��واق املالية ،الرئيسة 16( ،سوقاً مالياً) ،خالل
ع��ام  ،2018مبا في ذل��ك بورصة الكويت ،من دون
أخ��ذ ح��رك��ة أس��ع��ار ال��ص��رف بعني االع��ت��ب��ار .وهو
يشير ،مقارنة بعام  ،2017إلى انخفاض مؤشرات

جميع األس��واق املالية عدا مؤشر بورصة الكويت،
طبقاً ملؤشر الشال ،ليحل في املركز األول بارتفاع
بلغت نسبته نحو  ،10.6%مقارنة بارتفاع بلغ نحو
 ،6.6%وباملركز الرابع عشر ،بني هذه األسواق ،لعام
 .2017وجتدر اإلشارة إلى أن متوسط االنخفاض،
لألسواق مبجملها ،املدرجة في الرسم البياني ،بلغ
نحو  ،-10.8%في نهاية عام  ،2018مقارنة بارتفاع
بلغ نحو  14.7%خالل عام .2017
ويشير الرسم البياني رق��م ( ،)3إل��ى أداء 12
سوقاً مالياً منتقاة في الشرق األوسط ،حيث حققت
 5أسواق منوا ً موجباً وتراجعت  7أسواق ،واحتلت
بورصة الكويت املرتبة الثالثة ،ضمن  12سوقاً
مالياً ف��ي ال��ش��رق األوس���ط ف��ي مكاسب مؤشرها،
وفقاً ملؤشر الشال ،وذلك من دون تعديل ألثر سعر
صرف العمالت ،مقابل الدوالر األمريكي .وبلغ معدل
النمو/اخلسارة ،غير املرجح ،ملؤشرات تلك األسواق،
نحو  -3.6%بعد االرتفاع بنسبة بلغت نحو 4.6%
في عام  ،2017أي أن أداء أسواق الشرق األوسط كان
أفضل في عام .2017
وحقق السوق القطري املركز األول خالل العام
ب��ارت��ف��اع بنحو  ،20.8%ت�لاه ال��س��وق التونسي
بارتفاع بنحو  ،15.8%ثم السوق الكويتي كما ذكرنا
بارتفاع بنحو  10.9%وفقاً ملؤشر الشال .وارتفع
السوق السعودي بنحو  ،8.3%ثم السوق البحريني
بارتفاع طفيف بنحو  .0.4%بينما حقق السوق
اإلماراتي أكبر معدل تراجع بنحو  ،-24.9%تاله
السوق التركي مبعدل تراجع بلغ نحو  -20.9%بعد
تصدره ألس��واق الشرق األوس��ط الرابحة في نهاية
العام الفائت بارتفاع بنحو .47.6%

