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67.25 دوالر النفط الكويتي ينخفض إلى  
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انخفض سعر برميل النفط الكويتي 85 سنتا في 
تــداوالت أول  امس ليبلغ 25ر67 دوالر امريكي مقابل 
10ر68 دوالر للبرميل في تداوالت اخلميس املاضي  وفقا 

للسعر املعلن من مؤسسة البترول الكويتية.
وفي االسواق العاملية انخفضت أسعار النفط حوالي 2 

في املئة أول  امس مواصلة التراجع من أعلى مستوياتها 
هذا العام مع حتول التركيز إلى غياب تقدم في محادثات 
التجارة بني الــواليــات املتحدة والصني إضافة إلــى أن 
اوضــاع املصانع املتذبذبة في أملانيا والواليات املتحدة 
أشعلت مجددا مخاوف من تباطؤ في االقتصاد العاملي 

والطلب على اخلام.
وانخفضت عقود خام القياس العاملي مزيج برنت 83 
سنتا لتبلغ عند التسوية 03ر67 دوالر للبرميل وهبطت 
عقود خام القياس األمريكي غرب تكساس الوسيط 94 

سنتا لتسجل عند التسوية 04ر59 دوالر للبرميل. 

2018 2.084 مليون عامل بنهاية الربع الثالث من 

1485 دينار معدل األجر الشهري للكويتيني في القطاع احلكومي »الشال«: 
قال تقرير الشال األسبوعي عن العمالة فيما  
األعــداد واألجــور وقطاع العمل – الربع الثالث 
2018 : تشير آخر اإلحصاءات الصادرة من 
اإلدارة املركزية لإلحصاء عن عدد العمالة في 
دولة الكويت كما في نهاية الربع الثالث من عام 
2018 مصنفة وفقاً للعدد واجلنس واجلنسية 
واألجــور واألعمار.. الخ، أن حجمها بلغ نحو 
2.084 مليون عامل مــن غير احتساب عدد 
العمالة املنزلية )2.034 مليون عامل في نهاية 

عام 2017(. 
وعند إضافة العمالة املنزلية وما في حكمها 
-القطاع العائلي- البالغة نحو 689 ألف 
عامل، يصبح املجموع نحو 2.773 مليون عامل 
)2.712 مليون عامل في نهاية عام 2017(، 
وتبلغ نسبة العمالة املنزلية، نحو %24.8 من 
إجمالي العمالة في الكويت كما في نهاية الربع 
الثالث من عام 2018 )%25 من إجمالي العمالة 

في نهاية عام 2017(.
وبــلــغ مــعــدل األجـــر الــشــهــري لــلــذكــور من 
العمالة الكويتية في القطاع العام نحو 1780 
دينار كويتي )1769 دينار كويتي في نهاية 
عام 2017(، وبلغ ذلك املعدل لإلناث الكويتيات 
نحو 1274 دينار كويتي )1265 دينار كويتي 
في نهاية عام 2017(، بفارق بحدود 28.4% 
لصالح أجــور الــرجــال. وبلغ معدل الراتب 
الشهري للذكور غير الكويتيني فــي القطاع 
احلكومي نحو 724 دينار كويتي )710 دينار 
كويتي في نهاية عــام 2017(، وبلغ لإلناث 
غير الكويتيات نحو 664 دينار كويتي )656 
دينار كويتي في نهاية عــام 2017(، بفارق 
لصالح الذكور بحدود %8.3، أي أن الفارق بني 

اجلنسني أكثر عدالة في حالة غير الكويتيني. 
ويبلغ معدل األجــر الشهري للكويتيني من 
اجلنسني فــي القطاع احلكومي نحو 1485 
دينار كويتي )1478 دينار كويتي في نهاية 

عام 2017(، ويبلغ نفس املعدل لغير الكويتيني 
نحو 695 دينار كويتي )684 دينار كويتي في 
نهاية عام 2017(، بفارق بني املعدلني بحدود 

%113.7 لصالح الكويتيني.

ويبلغ معدل األجر الشهري للذكور الكويتيني 
في القطاع اخلــاص نحو 1354 دينار كويتي 
)1387 دينار كويتي في نهاية عام 2017(، 
أي أدنــى بنحو %23.9 من معدل أجر الذكور 

في القطاع احلكومي، ويبلغ ذلك املعدل لإلناث 
الكويتيات فــي الــقــطــاع اخلـــاص نحو 828 
دينار كويتي )835 دينار كويتي في نهاية 
عــام 2017(، أي أدنــى بنحو %35 من معدل 
زميالتهم فــي القطاع احلكومي، وال شــك أن 
مخصصات دعــم العمالة املواطنة تــؤدي إلى 
ردم تلك الفروق. ويبلغ معدل األجر الشهري 
للذكور غير الكويتيني فــي القطاع اخلــاص 
نحو 267 دينار كويتي )261 دينار كويتي 
في نهاية عــام 2017(، أي نحو %36.9 من 
مستوى زمالئهم في القطاع احلكومي، ويبلغ 
معدل األجر الشهري لإلناث غير الكويتيات في 
القطاع اخلاص نحو 382 دينار كويتي )375 
دينار كويتي في نهاية عام 2017(، وهو أعلى 
من معدل أجر الذكور غير الكويتيني في القطاع 
اخلــاص بنحو %43.1 ولكنه أدنــى من معدل 

زميالتهم في القطاع احلكومي بنحو 42.5%.
وفي حال دمج القطاعني، احلكومي واخلاص، 
يبلغ معدل األجــر الشهري للكويتيني الذكور 
نحو 1684 دينار كويتي )1684 دينار كويتي 
في نهاية عــام 2017(، ولــإلنــاث الكويتيات 
نحو 1196 دينار كويتي )1189 دينار كويتي 
في نهاية عام 2017(، ويتسع الفارق لصالح 
الذكور إلى %29. ويبلغ معدل األجر الشهري 
للذكور غير الكويتيني 280 دينار كويتي )274 
دينار كويتي في نهاية عــام 2017(، ويبلغ 
لإلناث نحو 447 دينار كويتي )442 دينار 
كويتي في نهاية عام 2017(، ويصبح الفارق 
لصالح اإلناث نحو %37.4. ويبلغ معدل األجر 
الشهري للكويتيني ذكور وإنــاث في القطاعني 
نحو 1407 دينار كويتي )1405 دينار كويتي 

في نهاية عام 2017(، ويبلغ لغير الكويتيني 
نحو 296 دينار كويتي )291 دينار كويتي في 
نهاية عام 2017(، والبد من إعادة التذكير بأن 
كل هذه األرقــام ال تشمل العمالة املنزلية التي 
سوف تترك أثر كبير لألدنى على معدالت أجور 
غير الكويتيني لو أخذت في اإلعتبار، كما أنها ال 
تشمل أثر مخصصات دعم العمالة للكويتيني 

العاملني في القطاع اخلاص.
وبلغ عــدد العمالة الكويتية فــي القطاع 
احلكومي وفقاً لنفس املصدر نحو 304 ألف 
عامل، )294.3 ألف عامل في نهاية عام 2017(، 
-بينما يبلغ عددها نحو 335 ألف عامل وفق 
بيانات الهيئة العامة للمعلومات املدنية-، 
ويبلغ عددهم في القطاع اخلــاص نحو 74.3 
ألــف عامل )71.2 ألــف عامل فــي نهاية عام 
2017( أي أنها عمالة موزعة إلى نحو 80.4% 
عمالة حكومية و%19.6 عمالة قطاع خاص. 
وتبلغ نسبة الكويتيني العاملني في القطاع 
ــادات اجلامعية  ــه ــش ــن حملة ال احلــكــومــي م
نحو %40، إضافة إلى نحو %4.3 من حملة 
الشهادات ما فوق اجلامعية، ونحو 15.1% 
ملــن يحملون شــهــادات فــوق الثانوية ودون 
اجلامعية، ونحو %21.8 حلملة الشهادات 
الثانوية أو ما يعادلها، أي أن نحو %81.3 من 
موظفي القطاع احلكومي من حملة الشهادات 
ما بني الثانوية وحتى الدكتوراة، ورغم ذلك، 
ظلت إنتاجية القطاع ضعيفة، إما بسبب بيئة 
العمل املزدحمة وغير املنظمة، أو بسبب ضعف 
املستوى التعليمي، أو بسبب اإلنفصال ما بني 
مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل، أو 

حتى بسبب إنتشار شهاداته املضروبة.

ذكر تقرير الشال األسبوعي الصادر 
عن العمالة املنزلية أو القطاع العائلي 
– الربع الثالث 2018 : نحو ثلث إجمالي 
العمالة الوافدة في الكويت عمالة منزلية، 
بلغ عددها كما في نهاية الربع الثالث من 
عام 2018 وفق جداول اإلدارة املركزية 
لإلحصاء، نحو 689 ألف عامل )677.9 
ألف عامل في نهاية عام 2017(، وموزعة 

مناصفة تقريباً مــا بــني الــذكــور البالغ 
ــاث  عــددهــم نحو 350 ألــف عــامــل، واإلن
ــف عاملة.  البالغ عــددهــم نحو 339 أل
يتصدر عمالة الذكور القادمون من الهند 
بنحو 230.7 ألــف عامل )224.4 ألف 
عامل في نهاية عام 2017(، بينما تتصدر 
الفلبني عمالة اإلنــاث بنحو 138.5 ألف 
عاملة )161.5 ألف عاملة في نهاية عام 

2017( أي أنها إلى انخفاض رمبا بسبب 
األزمة األخيرة في العام املاضي، وتتصدر 
الهند أرقام العمالة املنزلية من اجلنسني 
بنسبة %45.1 مــن إجــمــالــي العمالة 
املنزلية، تليها الفلبني بنسبة %20.2 من 
اإلجمالي. وبشكل عــام، تستحوذ أربع 
جنسيات هي الهند، الفلبني، بنغالديش 
وســيــريــالنــكــا عــلــى نــحــو %89.3 من 

إجمالي عدد العمالة املنزلية من أصل 10 
جنسيات، بينما حتتل اجلنسيات الست 
األخرى ألعالها %3.6 وأدناها %0.3 أو 
أقل، وال تدخل العمالة الباكستانية ضمن 
تلك الفئة في قائمة الدول العشر بسبب 
القيود املــفــروضــة عليها. بينما ضمن 
الدول العشر املصدرة للعمالة املنزلية 4 
دول أفريقية، تتصدرها أثيوبيا بنصيب 
%2.7 من جملة تلك العمالة، ثم مدغشقر 
وساحل العاج بنسبة %0.6 لكل منهما، 

ثم غانا بنسبة 0.3%.
ولو قمنا بدمج أرقام العمالة املنزلية 
بفئات العمالة الــوافــدة األخـــرى وفقاً 
جلنسياتها، ســوف يبلغ عــدد العمالة 
اإلجــمــالــي مــن اجلنسية الهندية نحو 
888.8 ألف عامل )858.2 ألف عامل في 
نهاية عام 2017(، أي ما نسبته %32 من 
جملة العمالة شامالً العمالة الكويتية، 
ونحو %37.1 من جملة العمالة الوافدة، 
أي حتتل الــصــدارة في احلالتني. تليها 
في الترتيب الثاني العمالة من اجلنسية 
املصرية، وبإجمالي عمالة بنحو 484 
ألف عامل )466.3 ألف عامل في نهاية 
عام 2017(، وبنسبة %17.5 من إجمالي 
الــعــمــالــة، ونــحــو %20.2 مــن إجمالي 
ــدة. يليهما فــي الترتيب  ــواف العمالة ال
الثالث العمالة الكويتية بنحو 378.3 
ألف عامل )365.6 ألف عامل في نهاية 
عام 2017( وبنسبة %13.6 من إجمالي 
العمالة، وقد ترتفع تلك النسبة إذا كانت 
أرقامها في اجلداول ال تشمل العسكريني 

في وزارتي الدفاع والداخلية.

وصل منتخب دولة الكويت لألوملبياد 
اخلاص ممثل بنادي الطموح الرياضي، 
إلى أرض الوطن عائداً من دولة االمارات 
العربية املتحدة الشقيقة بعد مشاركته 
ــــ 15  فــي دورة األلـــعـــاب الــعــاملــيــة ال
لألوملبياد اخلاص 2019 والتي أقيمت 
خالل الفترة من 14 إلى 21 مارس، حيث 
كان في استقبالهم في مبنى الركاب رقم 
4 رئيس مجلس إدارة شركة اخلطوط 
اجلــويــة الكويتية يوسف عبداحلميد 
اجلــاســم، ويرافقه الرئيس التنفيذي 
ـــدد من  املــهــنــدس كــامــل الــعــوضــي، وع
ــر فــي اخلــطــوط اجلوية  ــدوائ ـــدراء ال م
الكويتية، كما قام كل من يوسف اجلاسم 
واملهندس كامل العوضي بالترحيب 
احلــار باملنتخب واستقبالهم باألعالم 
ــورود واالحضان لوصولهم ساملني  وال
ــى أرض الــوطــن، حيث أن اخلطوط  إل
اجلوية الكويتية الناقل الرسمي ملنتخب 
دولــة الكويت لالوملبياد اخلــاص خالل 

فترة الدورة.
وقــد حصد منتخب دولـــة الكويت 
لالوملبياد اخلــاص املشارك في الــدورة 
على 22 ميدالية ملونة حيث كانوا على 
النحو التالي: 7 ميداليات ذهب و 8 فضة 
و7 برونز، و كان الوفد الكويتي املشارك 
مكون من 86 رياضياً وادارياً ومدرباً وقد 
شارك في 8 ألعاب هي: كرة القدم املوحدة 
ــرة السلة املــوحــدة )بنات(  )بــنــني( وك

والبولينغ املوحدة )بنني وبنات(، وكرة 
اليد املوحدة )بنني(، والريشة الطائرة 
املوحدة )بنني وبنات(، وألعاب القوى 
ــع األثــقــال )بــنــات( وكرة  )بــنــات(، ورف

الطاولة موحدة )بنات(.
وبهذه الشأن، هنأ رئيس مجلس إدارة 
شركة اخلطوط اجلوية الكويتية يوسف 
عبداحلميد اجلاسم الوفد املشارك في 
دورة األلعاب العاملية الـ 15 لألوملبياد 
ـــك حلــصــدهــم 22  ـــاص 2019 وذل اخل

ميدالية ملونة .
وأضــاف اجلاسم أن رعاية اخلطوط 
اجلوية الكويتية ملنتخب دولة الكويت 
لألوملبياد اخلاص جاء امياناً من حرص 
الشركة على دعم وتشجيع أبناء دولة 
الكويت من أصحاب الهمم ليمثلوا دولة 
الكويت فــي احملــافــل الــدولــيــة، مشيراً 
إلــى أن الكويتية تفخر بهم وتثق في 
امكانياتهم في حتقيقهم البطوالت وليس 
بغريب عليهم حصدهم املراكز االولــى 

وسط املنافسات الدولية القوية ، حيث 
أن مشاركتهم واإلقــدام على خوض تلك 

التجربة هي إجناز وجناح لهم.
وتـــابـــع: »ضــمــن سعيها لتطبيق 
برنامجها للمسؤولية االجتماعية 
ـــاص بــدعــم الــشــبــاب والــريــاضــة،  اخل
أتت رعاية اخلطوط اجلوية الكويتية 
لتشجيع االشخاص من أصحاب الهمم 
ــواء فــي االمــور  ليندمجوا باملجتمع س

الرياضية أو الثقافية أو االجتماعية ، 

»الكويتية« تستقبل أعضاء نادي الطموح 

فيما يخص سوق العقار احمللي – فبراير 2019  
ــح تقرير الــشــال األسبوعي أن آخــر البيانات  أوض
املتوفرة في وزارة العدل -إدارة التسجيل العقاري 
والتوثيق- )بعد استبعاد كل من النشاط احلرفي 
ونــظــام الشريط الساحلي( تشير إلــى ارتــفــاع في 
سيولة سوق العقار في فبراير 2019 مقارنة بسيولة 
يناير 2019، حيث بلغت جملة قيمة تداوالت العقود 
والــوكــاالت لشهر فبراير نحو 290.1 مليون دينار 
كويتي، وهي قيمة أعلى مبا نسبته %6.9 عن مستوى 
سيولة شهر يناير 2019 البالغة نحو 271.4 مليون 
ديــنــار كويتي، بينما ارتفعت مبــا نسبته 43.3% 
مقارنة مع سيولة فبراير 2018، عندما بلغت السيولة 

آنذاك نحو 202.4 مليون دينار كويتي.
وتــوزعــت تــــداوالت فــبــرايــر 2019 مــا بــني نحو 
283.8 مليون دينار كويتي عقوداً، ونحو 6.3 مليون 
دينار كويتي وكــاالت. وبلغ عدد الصفقات العقارية 
لهذا الشهر 469 صفقة، توزعت ما بني 446 عقوداً 
و23 وكاالت. وحصدت محافظة األحمدي أعلى عدد 
من الصفقات بـ 130 صفقة وممثلة بنحو %28 من 
إجمالي عدد الصفقات العقارية، تليها مبارك الكبير 
بـ 123 صفقة ومتثل نحو %26.5، في حني حظيت 
محافظة الفروانية على أدنــى عــدد من الصفقات بـ 
37 صفقة ممثلة بنحو %8. وبلغت قيمة تــداوالت 
ــاص نحو 113.2 مليون دينار  نشاط السكن اخل
كويتي منخفضة، بنحو %10.4- مقارنة مع يناير 
2019 عندما بلغت نحو 126.4 مليون دينار كويتي، 
وانخفضت نسبة مساهمتها إلى نحو %39 من جملة 
قيمة تــداوالت العقار مقارنة مبا نسبته %46.6 في 
يناير 2019. وبلغ املعدل الشهري لقيمة تــداوالت 
السكن اخلاص خالل آخر 12 شهراً نحو 118.8 مليون 

دينار كويتي، أي أن قيمة تداوالت شهر فبراير 2019 
أدنى مبا نسبته %4.7- مقارنة باملعدل. وانخفض 
عدد الصفقات لهذا النشاط إلى 359 صفقة مقارنة بـ 
386 صفقة في يناير 2019، وبذلك بلغ معدل قيمة 
الصفقة الواحدة لنشاط السكن اخلاص نحو 315 ألف 
دينار كويتي مقارنة بنحو 327 ألف دينار كويتـي في 
يناير 2019، أي بانخفاض بحدود %3.7-. وبلغت 
قيمة تــداوالت نشاط السكن االستثماري نحو 75.8 
مليون دينار كويتي أي بانخفاض بنحو 21.4%- 
مقارنة بشهر يناير 2019 حني بلغت نحو 96.4 
مليون ديــنــار كويتي، وانخفضت مساهمتها من 
جملة السيولة إلى نحو %26.1 مقارنة مبا نسبته 
%35.5. وبلغ املعدل الشهري لقيمة تداوالت نشاط 
السكن االستثماري خــالل 12 شــهــراً نحو 133.6 
مليون دينار كويتي، أي أن قيمة تداوالت شهر فبراير 
أدنى مبا نسبته %43.3- مقارنة مبعدل 12 شهراً. 
وانخفض عدد صفقاته إلى 99 صفقة مقارنة بـ 123 
صفقة في يناير 2019، وبذلك بلغ معدل قيمة الصفقة 
الواحدة لنشاط السكن االستثماري نحو 765 ألف 
دينار كويتي مقارنة بنحو 784 ألف دينار كويتي في 

يناير 2019، أي بانخفاض بحدود 2.4%-.
وارتفعت قيمة تـــداوالت النشاط التجاري إلى 
نحو 101.1 مليون دينار كويتي، أي ارتفعت بنحو 
%112.8 مقارنة مع يناير 2019 حني بلغت نحو 
47.5 مليون دينار كويتي. وارتفعت مساهمته في 
قيمة التداوالت العقارية إلى نحو %34.9 مقارنة 
مبا نسبته %17.5 في يناير 2019. وبلغ معدل قيمة 
تداوالت النشاط التجاري خالل 12 شهراً نحو 58.2 
مليون دينار كويتي، أي أن قيمة تداوالت شهر فبراير 

أعلى بنحو %73.6 عن متوسط آخر 12 شهراً.

6.9باملئة عن مستوى يناير أعلى مبا نسبته 

290.1 مليون دينار سيولة سوق 
2019 العقار خالل  فبراير 

138.5 ألف عاملة الفلبني تتصدر عمالة اإلناث بنحو 

ثلث العمالة الوافدة في الكويت »منزلية«

استقبال منتخب دولة الكويت لألوملبياد اخلاص

أعلنت شركة األمان لالستثمار 
عن تسجيلها صافي ربح بقيمة 
828،157 د.ك عن السنة املالية 
املنتهية في 31 ديسمبر 2018، 
نصيب السهم منها 5.14 فلس 
مقارنة بأرباح بلغت 250،201 
د.ك كان نصيب السهم منها 1.33 
فلس في السنة املالية املنتهية 
في 31 ديسمبر 2017.  وشهدت 
الشركة خالل السنة املالية 2018 
منــوا فــي إيــراداتــهــا التشغيلية 
بنسبة 10 في املائة، لتصل الى 
2.7 مليون د.ك، مقارنة مع الفترة 

ذاتها من عام 2017.
 ويأتي هذا النمو في اإليرادات 
كنتيجة للتغيرات التي انتهجتها 
الشركة خــالل األعــوام السابقة 
والتي عملت خاللها على جتديد 
فـــريـــق إدارة االســتــثــمــارات 
املــدرجــة الــذي متكن من حتقيق 
منو ملحوظ في األصــول املــدارة 
ــام 2017.  بنسبة %11 عــن ع
إضافًة إلى حتقيق الفريق أتعاب 
تشجيعية بقيمة مليون د.ك 
تقريباً، فيما بلغت أتعاب إدارة 
احملــافــظ واالستثمار اجلماعي 
1.35 مليون د. ك بنمو نسبته 
ــن 2017. كــمــا شهدت  %4 ع

ـــاح التشغيلية خــالل عام  األرب
ــواً بنسبه %36، من  2018 من
830،892 د.ك في 2017 إلى 

1،128،510 د.ك في 2018.
وحول نتائج الشركة، حتدث 
عبدالله املنصور، رئيس مجلس 
إدارة شركة األمــان لالستثمار 
قائال: »خــالل 2018، استمرت 
األمان في استراتيجيتها للتخارج 
من األصول غير املدرة واستثمار 
السيولة الناجتة عنها في فرص 
تتولى األمان هيكلتها واملشاركة 
في إدارتها، حيث مت خالل العام 
االستحواذ على شركة خدمات 
غذائية متتلك سلسلة مطاعم 

محلية شهيرة«.
ــع »بيت  ـــول االنـــدمـــاج م وح
األوراق املالية« قــال املنصور: 
»ذكــرنــا لكم فــي الــعــام السابق 
توصيتنا باالندماج مع شركة 
بيت األوراق املالية، ملا سيحققه 
هذا اإلندماج من مميزات وفوائد 
تساهم في تعظيم قيمة حقوق 
مساهمي الشركتني بعد االندماج 
من حيث خلق كيان مجمع يضم 
خبرات وأصوال متنوعة جغرافيا 
منها اخلبرات القائمة في مجال 
إدارة األصول لدى شركة األمان 
باإلضافة إلى اخلبرات اإلضافية 

في مجال العقار الدولي .

صافية أرباحًا  دينار   828.157 حتقق  »األمان«  

إبراهيم الغامن عبدالله املنصور


