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نسبة الكويتيين بلغت نحو %15.1

«الشال» 2.823 :مليون إجمالي عدد العاملين في الكويت

تفيد �آخ��ر �إح�صاءات ال�سكان والعمالة،
ال�صادرة عن الهيئة العامة للمعلومات
املدنية �إل��ى �أن �إج��م��ايل ع��دد ال�سكان يف
الكويت بلغ نحو  4.6ماليني ن�سمة كما يف
نهاية عام  ،2018ذلك يعني زي��ادة عدد
ال�سكان بن�سبة  %2.7مقارنة مبثيله امل�سجل
يف نهاية عام  .2017وح�سب تقرير ال�شال
كان العدد الإجمايل لل�سكان قد حقق منو ًا
موجب ًا بن�سبة  %2.0يف عام  ،2017مقارنة
بنحو  ،%4.1و ،%3.6و %3.2يف الأعوام
 2016و 2015و 2014على التوايل .وبلغت
الزيادة املطلقة خالل العام  2018نحو 121
�ألف ن�سمة� ،إذ زاد عدد ال�سكان الكويتيني
بنحو � 33ألف ن�سمة مبعدل منو �سنوي بلغت
ن�سبته  ،%2.4ليبلغ �إجمايل عددهم نحو
 1.403مليون ن�سمة ،وقال التقرير انخف�ضت
قليال م�ساهمة الكويتيني يف جملة ال�سكان
من نحو  %30.44يف نهاية عام � 2017إلى
نحو  %30.36يف نهاية عام  ،2018ويفوق
عدد الإناث الكويتيات البالغ نحو � 717ألف ًا
عدد الذكور البالغ نحو � 686ألف ًا .وزاد عدد
ال�سكان غري الكويتيني بنحو � 88ألف ن�سمة،
�أي مبعدل منو قاربت ن�سبته  %2.8بارتفاع
عن ن�سبة منوهم يف عام  2017البالغة نحـو
 ،%1.9وبلـغ عددهـم نحـو  3.219ماليني

ن�سمة ومب��ع��دل من��و �سنوي م��رك��ب خالل
ال�سنوات  2018-2009بلغ نحو .%3.5
وا�ضاف بلغ �إجمايل عدد العاملني يف الكويت
نحو  2.823مليون عامل �أي ما ن�سبته نحو
 %61.1من جمموع ال�سكان ،بينما بلغت هذه
الن�سبة للكويتيني نحو  %30.3من �إجمايل
عدد ال�سكان الكويتيني ،ومن املالحظ �أن
ن�سبة العاملني غري الكويتيني من جمموع
ال�سكان غري الكويتيني ،قد ارتفعت من نحو
 %73.5يف نهاية ع��ام  2017و�صو ًال �إلى
نحو  %74.5يف عام  .2018وارتفعت ن�سبة
العاملني الكويتيني يف جمموع عدد العاملني
يف الكويت من نحو  %15يف عام � 2017إلى
 %15.1يف عام  ،2018وبلغت ن�سبة عمالة
الإناث الكويتيات يف جملة العمالة الكويتية
نحو  ،%48.7بينما بلغت ن�سبة عمالة الإناث
يف جملة العمالة يف الكويت نحو .%24.3
وبلغ عدد العاملني الكويتيني نحو � 425ألف
عامل ،وبلغ عدد العاملني منهم يف احلكومة
نحو � 335ألف عامل �أي ما ن�سبته  %78.9من
�إجمايل العمالة الكويتية ،ولكن تلك الن�سبة
تبلغ نحو  %80.5وفق ًا للإح�صاءات ال�صادرة
عن الإدارة املركزية للإح�صاء ،ونتمنى
ت�سوية �إختالف الأرق���ام بني امل�ؤ�س�ستني
احلكوميتني.

سجل نمواً بلغ نحو %1.1

 204.6آالف عدد المباني في نهاية العام الماضي
قال تقرير ال�شال بلغ �إجمايل عدد
املباين يف الكويت يف نهاية دي�سمرب
- 2018ح�سب الإ�صدار الأخري لدليل
الهيئة العامة للمعلومات املدنية
للمباين والوحدات -نحو 204.6
�آالف مبنى ،مقارنة بنحو 202.4
�ألف مبنى يف نهاية � ،2017أي ان
عدد املباين قد �سجل معدل منو بلغ
نحو  ،%1.1وهو �أقل من م�ستوى
النمو ال�سنوي امل�سجل يف نهاية
عام  2017والذي بلغ نحو ،%1.6
ويعترب منو عدد املباين يف 2018
�أدنى ن�سبة منو يف ال�سنوات ال�سبع
ال�سابقة وك��ان �أدن��ى معدل النمو
قد بلغ نحو  %0.7يف عام .2011
وا�ضاف التقرير تنق�سم املباين
�إلى وحدات خمتلفة بلغ عددها نحو
� 723.1ألف وح��دة ،مقابل 709.3
�آالف وحدة يف نهاية عام .2017
وارتفع �إجمايل عدد الوحدات بنحو
 ،%1.9مقارنة بارتفاع بلغ نحو
 %2.5يف نهاية عام  .2017وبلغ
معدل النمو املركب لعدد الوحدات
خالل الفتـرة مـن عـام  2009حتـى
عام  2018نحو  ،%2.2وتابع يف
حني جاء املعدل املركب للنمو
يف ع���دد امل��ب��اين ل��ل��ف�ترة ذاتها
�أدنى �إذ بلغ نحو  ،%1.1وهو ما
ي�ؤكد ا�ستمرارية ت�صغري م�ساحة
الوحدات �ضمن كل مبنى� ،أي �أن

ارتفاع مؤشرات البورصة
خالل األسبوع الماضي
ا�شار تقرير ال�شال الى �أن �أداء بور�صة الكويت خالل
الأ�سبوع املا�ضي كان �أكرث ن�شاط ًا ،حيث ارتفعت
م�ؤ�رشات كل من قيمة الأ�سهم املتداولة ،كمية الأ�سهم
املتداولة ،وم�ؤ�رش عدد ال�صفقات املربمة ،وكذلك
ارتفعت قيمة امل�ؤ�رش العام «م�ؤ�رش ال�شال» .وكانت

التغري يف منط الطلب ا�ستمر على
نف�س املنوال .وت�ستخدم غالبية
املباين يف الكويت لل�سكن� ،إذ ت�صل
ن�سبة املباين ال�سكنية نحو %69.3
من �إجمايل عدد املباين ،تليها تلك
املخ�ص�صة لل�سكن والعمل معاً،
فتلك املخ�ص�صة للعمل فقط .واكمل
التقرير انخف�ضت ن�سبة املباين
اخلالية وف��ق� ًا لبيانات الهيئة
العامة للمعلومات املدنية� ،إذ

بلغت ن�سبتها نحو  %10.9وعددها
نحو � 22.2أل��ف مبنى من �إجمايل
� 204.6آالف مبنى ،مقارنة بنحو
� 23.4أل��ف مبنى خال من �إجمايل
� 202.4أل��ف مبنى يف نهاية عام
� ،2017أي م��ا ن�سبته .%11.6
وي��ع��ر���ض اجل���دول ال��ت��ايل لعدد
املباين ونوع ا�ستخداماتها ،ح�سب
املحافظات ،كما يف نهاية عام
.2018

وطبق ًا لإح�صائيات الهيئة العامة
للمعلومات املدنية ،ت�شكل ال�شقق
غالبية عدد الوحدات �إذ �شملت ما
ن�سبته  %46.6من الإجمايل ،تلتها
املنازل بن�سبة  ،%22ثم الدكاكني
بن�سبة  .%18.6وحافظ قطاع ال�شقق
واملنازل على زيادة ح�صته ب�صورة
منتظمة منذ عام  2009وحتى نهاية
عام  ،2018يف حني انخف�ضت ن�سبة
الدكاكيـن واملالحـق.

 %2.7معدل النمو المركب للشقق والمنازل

قراءة م�ؤ�رش ال�شال «م�ؤ�رش قيمة» يف نهاية تداول
يوم اخلمي�س املا�ضي قد بلغت نحو  459.1نقطة،
بارتفاع بلغت قيمته  4.4نقاط ون�سبته  %1عن
�إقفال الأ�سبوع املا�ضي ،وارتفع بنحو  30.1نقطة
�أي ما يعادل  %7عن �إقفال نهاية عام .2018

ويو�ضح اجلدول التايل التغيريات التي طر�أت على �أداء م�ؤ�رشات التتداول خالل اال�سبوع الفائت

بلغ معدل النمو املركب « »2018-2009لل�شقق واملنازل نحو
 %2.7والدكاكني نحو  %1.7على التوايل ،بينما انخف�ض معدل
النمو املركب للمالحق بنحو  .%6.2وانخف�ضت ن�سبة اخلايل من
الوحدات وفق ًا لتقديرات هيئة املعلومات املدنية يف عام ،2018
فبلغت نحو  %25بعد �أن كانت نحو  %25.5يف نهاية عام .2017
وقال تقرير ال�شال ن�رشت الإدارة املركزية للإح�صاء الأ�سبوع قبل
الفائت �أرق��ام الناجت املحلي الإجمايل بالأ�سعار الثابتة للربع

سوق عقارات دبي جذب كبار المستثمرين
في العام الماضي
جذبت دب��ي خ�لال ال�شهور الت�سعة الأول��ى
من � 2018أك�ثر من  142جن�سية لال�ستثمار
يف �سوق العقارات ب��الإم��ارة ،وف��ق تقرير
متخ�ص�ص .وقال تقرير حديث �أ�صدرته �رشكة
«نايت فرانك» لال�ست�شارات العقارية العاملية
«جذب �سوق عقارات دبي �أكرب  10م�ستثمرين
ينحدرون من دول مثل الهند واململكة املتحدة
وباك�ستان وال�صني» .و�أ�ضاف التقرير «دبي
برزت كبوابة عاملية مهمة� ،إذ �إن موقعها
اجلغرايف املميز يعني �أنها يف و�ضع ممتاز
لت�شكل همزة و�صل �إلى �آ�سيا وال�رشق الأو�سط
وافريقيا ،مراكز النمو االقت�صادي امل�ستقبلية
الرئي�سية».
وتابع «دبي �ست�شهد منو ًا م�ستقر ًا رغم التحديات
الإقليمية والعاملية» ،مو�ضح ًا �أن العديد من
الأ�سواق ال�سكنية العاملية الرئي�سية �شهدت
�إ���ص�لاح��ات �رسيعة لفر�ض ال�رضائب على
املمتلكات على مدار الأعوام الأخرية.
وقال التقرير «دبي التي ال تفر�ض مثل هذه
الر�سوم الإ�ضافية وتعمل كنظام معفى من
�رضيبة ال��دخ��ل ور�أ����س امل���ال؟ مم��ا ي�شجع
امل�شرتين من جمموعة متنوعة من الدول».
و�أ�شار �إلى �أن اال�ستثمارات العقارية يف دبي
تتميز بالتنوع وتعدد اخليارات ،ف�ض ً
ال عن
حتقيق عوائد جمزية يف ح��دود  %7-6يف
املتو�سط يف ال�سوق ال�سكنية ،التي ت�ستمر
يف جذب جمموعة من امل�ستثمرين من �أنحاء
العامل.و�أ�ضاف «�أ�سهمت هذه العوامل مت�ضافرة
يف ت�صنيف املدينة القوي يف م�ؤ�رش مري�رس
جلودة احلياة ،وم�ؤ�رش ظروف املعي�شة من
وحدة �إيكونوم�ست انتلجان�س وم�ؤ�رش لونلي
بالنت» .و�أو�ضح �أن ا�ستمرار معدالت درجات
جودة احلياة يف حت�سنها� ،إلى جانب النمو
ال�سكاين املمتاز يدلل على حقيقة ،مفادها
�أن دبي حر�صت على انتهاج الطريق ال�صحيح
وو�ضع الأمور يف ن�صابها ال�صحيح ،فقليل من
املدن �أمكنها التوفيق بني الأمرين مع ًا يف �آن
واحد.

الثالث من عام  ،2018وتقدر تلك الأرقام ب�أن منو ًا موجب ًا حقيقي ًا
بحدود  %1.8قد حتقق ما بني الربع الثالث لعام  2017والربع
الثالث لعام  ،2018وحققت منو ًا ه�ش ًا وبحدود  %0.1ما بني الربع
الثاين والثالث من العام الفائت .و�سبب �ضعف النمو ما بني الربع
الثالث مقارنة بالربع الثاين من عام  2018هو هبوط معدل منو
القطاعات غري النفطية بنحو  ،%6-مقارنة بقطاع النفط الذي
حقق منو ًا موجب ًا بنحو .%4.8

البالديوم قفز إلى مستوى قياس
عند  1560دوالراً
�سجل البالديوم م�ستوى قيا�سيا
مرتفعا بف�ضل ت��وق��ع��ات ب ��أن
حتفيز االقت�صاد ال�صيني �سيقود
الطلب على املعدن ُ
امل�ستخدم يف
�أجهزة تنقية العادم بال�سيارات،
بينما ت�سببت �أنباء ب�أن رو�سيا
رمبا تفر�ض حظرا على �صادرات
خردة املعدن النفي�س يف تفاقم
املخاوف من عجز يف املعرو�ض.
وع���اود ال��ذه��ب ال�صعود فوق
م�ستوى  1300دوالر للأوقية
«الأون�����ص��ة» مع تراجع ال��دوالر
بفعل بيانات اقت�صادية �ضعيفة
يف ال��والي��ات امل��ت��ح��دة .وقال
رئي�س ال���وزراء ال�صيني يل كه
ت�شيانغ �إن بكني منفتحة على

اتخاذ تدابري �إ�ضافية متعلقة
بال�سيا�سة النقدية لدعم النمو
االقت�صادي هذا العام.
و�أنهى البالديوم جل�سة التداول
مرتفعا  %0.1عند 1560.00
دوالرا ل�ل�أوق��ي��ة بعد �أن �سجل
يف وقت �سابق من اجلل�سة �أعلى
م�ستوى ل��ه على الإط�ل�اق عند
 1567.5دوالر ًا .ويف غ�ضون ذلك،
انتع�ش الذهب بعد انخفا�ضه %1
يف اجلل�سة ال�سابقة ،لينهي
اجلل�سة مرتفعا � %0.4إل��ى
 1301.13دوالر للأوقية وم�سجال
م��ك��ا���س��ب ل��ث��اين �أ���س��ب��وع على
التوايل .وزادت العقود الأمريكية
للذهب  %0.6لتبلغ عند الت�سوية

 1302.9دوالر للأوقية.
وتلقى الذهب دعما من انخفا�ض
ال��دوالر مقابل عمالت مناف�سة،
مت�أثرا �سلبا ببيانات �ضعيفة
لإن���ت���اج ق���ط���اع ال�����ص��ن��اع��ات
التحويلية ،قبل اجتماع جمل�س
االح��ت��ي��اط��ي االحت����ادي «البنك
امل��رك��زي الأم�يرك��ي» الأ�سبوع
املقبل وال��ذي من املتوقع �أن
يلقي امل��زي��د م��ن ال�ضوء على
توقعات �أ�سعار الفائدة.
وم���ن ب�ين امل���ع���ادن النفي�سة
الأخ��رى ،ارتفعت الف�ضة %0.6
�إلى  15.28دوالر ًا للأوقية ،وقفز
البالتني � %1.2إل���ى 828.00
دوالرا للأوقية.

