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طالل جاسم اخلرافي

3.39 فلوس ربحية السهم ومؤشر جيد على النجاح في تجاوز األزمة العالمية

طالل الخرافي: 287.7% نموًا بأرباح »الخليجية المغاربية« للربع األول
أعلن رئيس مجلس إدارة الش���ركة 
اخلليجية املغاربية القابضة طالل جاسم 
اخلراف���ي أن الش���ركة حققت منوا في 
ربحية الربع األول م���ن العام احلالي 
بنسبة 287.7% مقارنة بالربع األول من 
عام 2009. وبني اخلرافي أن أرباح الربع 
األول 2010 بلغت 509.090 دينارا، في 
حني بلغت ربحية السهم 3.39 فلوس، 
مقارنة ب� 1.18 فل���س في نفس الفترة 
من العام 2009. وأك���د أن منو ربحية 
الش���ركة في الربع األول، يعد مؤشرا 

على جناحها في جت��اوز تداعيات األزمة 
املالية العاملية، مما يثبت صحة وسالمة 
النهج االس���تثماري للشركة والرؤية 
االستراتيجية التي أقرها مجلس إدارة 

الشركة.
وأشار اخلرافي إلى أن الشركة تعمل 
على االستثمار في قطاع التطوير العقاري 
ف���ي دول املغرب العربي ملا يتيحه من 
فرص ذات عوائد عالية، وملا يقدمه من 
خدمات للدول املعنية من حيث املساهمة 
في تطوير البنية التحتية لها. وأضاف أن 

الشركة تركز حاليا على تنفيذ وتسويق 
املش���اريع القائمة في اململكة املغربية 
وليبيا وس���ورية، مع دراسة عدد من 
املشاريع املقدمة للشركة في األسواق 
التونسية واملغربية واجلزائرية لتحديد 

جدوى املشاركة فيها.
ي����ذك���ر أن الش������ركة اخلليجية 
املغاربية القابضة ق���د مت إدراجها في 
املالية ومت  ل���أوراق  الكويت  س���وق 
تداول أسهمها في السوق الرسمي يوم 
23 م���ارس 2010. وتش���كل اخلليجية 

املغاربي���ة القابضة حتالف���ا لعدد من 
كبريات الش���ركات الكويتية هي بيت 
التمويل اخلليجي ومجموعة اخلرافي 
وشركة مينا العقارية وشركة االمتياز 
لالستثمار وبيت األوراق املالية وشركة 
عقار لالستثمارات العقارية وآخرون. 
وتتخصص اخلليجية املغاربية القابضة 
العقاري والس���ياحي  في االس���تثمار 
واخلدمي في دول املغرب العربي، وتهدف 
عبر سلسلة مشاريعها في املنطقة إلى 
أن تتبوأ مكانة عالي���ة وتكون إحدى 

كبريات شركات االستثمار العاملة وفق 
أحكام الش���ريعة اإلسالمية في املغرب 
العرب���ي. تعمل اخلليجي���ة املغاربية 
القابضة وفق فلسفة استثمارية تهدف 
إلى حتقيق عائد مميز للمستثمرين، مع 
االهتمام باجلدوى االقتصادية للبلد املراد 
االستثمار به، حيث تسعى إلى حتقيق 
عائد مباشر للمجتمع عن طريق فتح 
مجاالت االس���تثمار وفرص العمل في 
مشاريع الش���ركة لأفراد واملؤسسات 

احمللية.

»الوطني«: 20% من إجمالي القوى العاملة بالقطاع الخاص 
»كويتية« بنهاية 2009 بارتفاع نسبته  2% عن 2008

يسعى لزيادة رأسماله على المدى الطويل

معروف: صندوق الوطني لألسهم الخليجية
 يحقق 12% منذ بداية 2010

الوطني  أعلنت ش���ركة 
 )NBK Capital( لالس���تثمار
أن »صندوق الوطني لأسهم 
اخلليجية« حقق عائد 12% منذ 
بداية السنة للفترة املنتهية 
إبري���ل 2010، يس���عى   30
الصندوق الذي تديره شركة 
الوطني لالستثمار، لزيادة 
رأس املال على املدى الطويل 
عن طريق االستثمار بشكل 
رئيسي في األسهم املدرجة في 
أسواق دول مجلس التعاون 
اخلليجي. ويذكر أن صندوق 
الوطني لأسهم اخلليجية هو 

أحد أكبر الصناديق من نوعه في املنطقة وقد مت 
تأسيس الصندوق في يونيو 2005 مكمال بذلك 

سجال استثماريا ايجابيا للفترة املعنية.
ويهدف الصن���دوق لتحقيق أمثل العوائد 
على املدى الطويل من خالل تقليص املخاطر 
التي تنطوي عليها أسواق أسهم دول مجلس 
التعاون اخلليجي. ويتحقق ذلك عبر التنويع 
بني مختلف دول الشرق األوسط وشمال أفريقيا 
خارج منطقة دول مجلس التعاون اخلليجي، 
وعن طريق االستثمار في األدوات النقدية بناء 
التوقعات االستثمارية واإلستراتيجية  على 
التي يقررها مدير استثمار الصندوق بناء على 
دراسة شاملة ألسواق املنطقة وزيارات دورية 

للشركات اخلليجية.
وقال نبيل معروف، املدير 
العام إلدارة األصول في شركة 
الوطني لالستثمار، ان حتقيق 
الوطني لأس���هم  صندوق 
اخلليجي���ة له���ذا األداء هو 
دليل على جناح استراتيجية 
الصندوق في دراسة األسهم 
واألسواق بعمق باإلضافة إلى 
اعتماد إدارة الصندوق على 
إدارة مخاطر متطورة  نظم 
لتجنب األسهم ذات املخاطرة 
العالية. وأشاد معروف بإدارة 
الصندوق وكفاءة فريق العمل 
وباإلستراتيجية الناجحة التي يحافظ عليها 
وهي انعكاس إلس���تراتيجية الش���ركة التي 
تسعى الى توفير أفضل اخلدمات واملنتجات 

للعمالء. 
ويذكر أن صندوق الوطني لأسهم اخلليجية 
هو أحد ثالثة صناديق لأسهم تديرها شركة 
الوطني لالس���تثمار باإلضاف���ة إلى صندوق 
الوطني لأس���هم القطرية وصندوق الوطني 
لأسهم الكويتية والذي كان األفضل أداء من 
بني جميع صناديق األسهم الكويتية منذ بداية 
العام أيضا. ويسمح االشتراك واالسترداد بشكل 
أسبوعي في صندوق الوطني لأسهم اخلليجية 

واحلد األدنى لالستثمار هو 25.000 دوالر.

أش��ار ب��نك 
لك�وي����ت  ا
ال�وطن����ي 
ف�ي تقريره 
االقتصادي األخير إلى أن عدد سكان 
الكويت بلغ نهاية العام 2009 نحو 
3.48 ماليني نسمة، وفقا لبيانات 
الهيئة العامة للمعلومات املدنية، 
مرتفعا بواقع 1.3% مقارنة مع العام 

األسبق.  
وحلظ التقرير أن عدد الكويتيني 
واصل ارتفاعه، لكن بوتيرة أبطأ من 
معدله في السنوات اخلمس السابقة، 
في وقت ارتفع عدد الوافدين بواقع 
0.5%، وقد بلغ عدد الكويتيني 1.11 
مليون مواطن، يشكلون نحو %32 

من إجمالي عدد السكان.
ورأى التقري����ر أن تباطؤ منو 
عدد سكان الكويت منذ العام 2008 
يعزى، ف����ي جانب كبير منه، إلى 
التباطؤ احلاد في معدل منو عدد 
الوافدي����ن نتيجة تأثر النش����اط 
االقتصادي باألزمة. وقد ارتفع عدد 
الوافدين خالل 2009 بنحو 11.7 ألف 
نس����مة فقط، مقارنة مع ارتفاعه 
بواقع 109 آالف نسمة سنويا بني 
عامي 2001 و2008، وكان إجمالي 
عدد سكان الكويت خالل السنوات 
العش����ر املاضية قد شهد ارتفاعا 
بنحو 1.2 مليون نس����مة تقريبا، 
يش����كل الوافدون ما نسبته %73 
منهم، ما يعكس النشاط االقتصادي 

خالل سنوات الطفرة.
التقرير أن عدد سكان  وحلظ 
العشرين عاما بلغ  الكويت فوق 
نحو 2.25 مليون نس����مة، أي ما 
نس����بته 65% م����ن إجمالي عدد 
أما بالنسبة للكويتيني،  السكان. 
فتظهر البيانات أن نحو 49% من 
إجمالي ع����دد الكويتيني هم دون 

العشرين عاما. كما أن عدد اإلناث 
الكويتيات بني إجمالي عدد السكان 
يوازي ع����دد الرجال )49% و%51 

على التوالي(.  
وأش����ار التقرير إلى أن حجم 
القوى العاملة في الكويت واصل 
في الع����ام 2009 منوه الضعيف، 
مرتفعا بواق����ع 0.3% فقط ليصل 
إلى 2.1 مليون عامل، لكن بالنسبة 
للعمالة الوافدة، فقد ارتفع عددها 
في كل من القطاع العام و»اخلدمات 
املنزلية«، إال أنها تراجعت بشكل 

طفيف في القطاع اخلاص.
وأوضح التقرير أن حجم القوى 
العاملة الكويتية قد ارتفع بأكثر من 
19 ألف عامل خالل العام املاضي، 
مقارنة مع 15 ألفا في 2008، وقد 
ساهم القطاع اخلاص بنحو %60 
من عدد ه����ذه الوظائف اجلديدة، 
ليبلغ عدد الكويتيني العاملني في 
القطاع اخلاص نح����و 68.2 ألف 
عام����ل. ونتيجة لذل����ك، ارتفعت 
حصة الكويتيني العاملني في القطاع 
اخلاص من إجمالي القوى العاملة 
الكويتية إلى 20%، من 18% في العام 

2008، و16% في العام 2007.
ورأى التقرير أن هذا االرتفاع 
يع����زى في جزء من����ه إلى قانون 
دع����م العمالة الوطني����ة الذي بدأ 
العم����ل به في العام 2000، والذي 
وفرت احلكومة مبوجبه للكويتيني 
العاملني في القطاع اخلاص كافة 
االمتيازات التي توفرها لنظرائهم 
في القطاع العام. ومما ال شك فيه، 
أن منو القطاع اخلاص خالل فترة 
الطفرة االقتصادية قد ساهم بشكل 

ملحوظ في هذا االرتفاع.
وحلظ التقرير أن قطاع اخلدمات 
يوظف أكثر من 66% من إجمالي 
القوى العاملة في الكويت، معظمهم 

في قطاع »خدمات املجتمع واخلدمات 
االجتماعية والش����خصية«، الذي 
يضم القطاع العام، وقد استحوذ 
قط����اع اخلدمات على ما نس����بته 
71% من الزيادة في عدد الوظائف 
خالل العام 2009، وأش����ار إلى أن 
قطاعي الصحة والتعليم ميثالن 
قطاعني مهمني في قطاع »خدمات 
املجتمع واخلدم����ات االجتماعية 
الذي يشمل أيضا  والشخصية«، 

مجموعة من اخلدمات التي يوفرها 
القطاع اخلاص، كذلك، يوظف قطاع 
»جتارة اجلملة والتجزئة واملطاعم 
والفن����ادق« نحو 15% من إجمالي 

القوى العاملة في الكويت.

القوى العاملة

ويعتب����ر قطاع����ا »التش����ييد 
والبن����اء« و»الصناع����ة«، اللذان 
يوظفان ما نسبته 8% و6.5% من 
القوى العاملة على التوالي، أكثر 
القطاع����ات املعتمدة على العمالة 
الوافدة، ب����ل ان كافة العاملني في 
قطاع »التشييد والبناء«، تقريبا، 
هم غير كويتيني. وخالل العامني 
العاملني  املاضيني، تراجع ع����دد 
الوافدين في هذا القطاع بنحو %2 
في الع����ام 2008، و4% في 2009، 
ويعزى هذا التراجع على ما يبدو 
إلى تباطؤ النشاط في هذا القطاع 
مع تعليق العديد من املش����اريع 

اجلديدة التي كان مخططا لها.
من جهة ثانية، حلظ التقرير أن 
الكويتيني العاملني في قطاع إنتاج 
النفط اخلام والصناعات التحويلية 
)منها التكرير( يشكلون ما نسبته 
8% من إجمالي عدد العاملني في هذا 
الكويتيون  القطاع، بينما يشكل 
العاملون في قطاع »الكهرباء واملاء 
والغاز« نحو 83% من إجمالي عدد 

العاملني في القطاع. 
الوافدة،  أما بالنسبة للعمالة 
فقال التقري����ر انه يعمل منها في 
الكويت نحو 37% منها )649 ألفا( 
في قطاع »خدمات املجتمع واخلدمات 
االجتماعية والش����خصية«، الذي 
يش����مل العمالة املنزلية وسائقي 
الس����يارات والعمالة غير املاهرة. 
بينما تراجع عدد الوافدين العاملني 
في قطاع »جتارة اجلملة والتجزئة 
واملطاعم والفن����ادق« بنحو %1.4 
إلى 308 آالف وافد، كذلك، تراجع 
ع����دد الوافدين العاملني في قطاع 
اخلدمات املالية واألعمال بواقع %2 
إلى 89 ألفا، كما تراجع عدد العاملني 
في قطاع »التشييد والبناء«، الذي 
يوظف 9% من حجم العمالة الوافدة، 
بواقع 4% مقارنة مع العام األسبق، 
بينما يعمل نحو 113 ألف وافد في 
قطاع الصناعات التحويلية )الذي 

يشمل التكرير(. 
وفي خالصة ملا س����بق، أشار 
التقرير إلى أن عدد الكويتيني قد 
حافظ على وتيرة منوه التاريخية 
عند 3%، أما م����ن جانب معدالت 
التوظيف، فقد واصل عدد الكويتيني 
العاملني في القطاع اخلاص النمو. 
كما توقع التقرير أن تشهد حصة 
هؤالء من إجمالي القوى العاملة 
الكويتي����ة، البالغة 20% في العام 
املاضي، ارتفاع����ا إضافيا في ظل 
استمرار منو معدل التوظيف في 
القطاع اخل����اص، وأيضا في ظل 
اإلج����راءات الداعم����ة لهذا املنحى 
التي تضمنتها اخلطة اخلمس����ية 

احلكومية.

تقـرير

نبيل معروف 

أكبر 10 مهن من حيث حجم العمالة )بنهاية العام(
التغير سنويا

النسبة )%(صافي التغير)باأللف(
200720082009200920082009

الكويتيون
95104120169.515.4قائمون بأعمال كتابية

44454612.32.2املوظفون التنفيذيون في احلكومة

0.0-37363602.7املدرسون

19202115.35.0املهندسون

-0.07.1-1414131عاملون في خدمات األمن والوقاية

899012.50.0أصحاب مهن فنية وعلمية

88910.012.5أطباء بشريون وبيطريون

77810.014.3ماسكو الدفاتر وصرافون

455025.00.0مديرو األعمال

344033.30.0اخصائيو إحصاء ومحللو نظم

-3.6-1.2-8584813آخرون

324336352163.74.8اإلجمالي

توزع القوى العاملة بين القطاعين العام والخاص
باأللف

غير الكويتيينالكويتيون
االجمالياخلدمات املنزليةالقطاع اخلاصالقطاع العاماالجماليالقطاع اخلاصالقطاع العام

2005276.131.9308.293.4911.4478.71.483.4
2006241.342.4283.796.91.010.5501.01.608.4
2007255.349.1304.4103.71.104.5544.31.452.5
2008262.757.0319.7111.81.120.6501.11.733.5
2009270.668.2338.8114.81.086.0519.31.720.1

املصدر: الهيئة العامة للمعلومات املدنية


