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اجلمعة ٨ ابريل ٢٠٢٢ اقتصـاد

١٣٤ ألف وافد تركوا سوق العمل في ٢٠٢١
علي إبراهيم 

كشــفت بيانــات رســمية 
اطلعت عليها «األنباء» عن أن 
نحــو ١٣٤٫١٦ ألف وافد ووافدة 
تركوا سوق العمل خالل ٢٠٢١، 
إذ تراجعت أعداد الوافدين في 
ســوق العمل إلى ١٫٤٥ مليون 
وافد ووافــدة مقارنــة بـ ١٫٥٨ 
مليون في نهاية ديسمبر ٢٠٢٠، 
وأن ٧٠٪ من الوافدين املغادرين 
لســوق العمل من اجلنسيات 
املصرية والهندية، وفي املقابل 
زادت أعــداد املواطنــني الذين 
دخلوا ســوق العمل بـ ٢٣٫٤٥ 
ألف مواطن ومواطنة لتصبح 
أعدادهــم فــي نهاية ديســمبر 
٢٠٢١ نحو ٤٣٠٫١٢ ألف مواطن 
ومواطنــة مقارنة بـــ ٤٠٦٫٦٧ 
آالف مواطن ومواطنة في نهاية 

ديسمبر ٢٠٢٠.
وكمحصلة نهائية، أظهرت 
البيانــات أن أعداد العمالة في 
ســوق العمل الكويتي شهدت 
تراجعا خــالل ٢٠٢١ حيث بلغ 
عددهــم فــي نهايــة ديســمبر 
املاضــي ١٫٨٨ مليــون مواطــن 
ومقيم مقارنــة بـ ١٫٩٩ مليون 

في نهاية ديسمبر ٢٠٢٠.
وبينــت أن ٧٧٫٢٪ من قوة 
العمل بالكويت يستحوذ عليها 
غير الكويتيني، وأن املواطنني 

فقط، فيما تســيطر املواطنات 
على ٥٩٫٧٪ من قوة عمل اإلناث 

مقارنة بـ ٤٠٫٣٪ للمقيمات.
وقالت ان اعداد اخلليجيني 
العاملني في الكويت يبلغ ٥١٢١ 

ومن الدول االفريقية يبلغ عدد 
العاملني ٩٢٠٦ وافدين، ودول 
اوروبــا ٦٣٦٥ وافدا، ومن دول 
أميركا الشــمالية يبلــغ اعداد 
العاملني ٧٦٤٥ وافدا، ومن دول 

١- ٤٥١ ألف مصري ومصرية 
يشكلون ٢٤٪ من قوة العمل.

٢- ٤٣٧٫١ ألف هندي وهندية 
يشكلون ٢٣٫٢٪ من قوة العمل.

٣- ٤٣٠٫١ ألف كويتي وكويتية 

خليجيا يعملون في البالد، وبلغ 
اعداد العاملني من الدول العربية 
٥٨٩٫٦ ألفــا، فيمــا بلــغ اعداد 
العاملني من الدول اآلســيوية 
غيــر العربية ٨٣٠٫١ الف وافد، 

أميــركا اجلنوبيــة يبلغ اعداد 
العاملني ٥٥٤ وافدا.

العددي  التوزيــع  وجلهة 
والنسبي للعمالة حسب أعلى 
١٠ جنسيات فقد جاءت كالتالي: 

يشكلون ٢٢٫٨٪.
٤- ١٥٨٫٧ ألــف بنغالديشــي 
وبنغالديشية يشكلون ٨٫٤٪.
باكســتاني  ألــف   ٦٩٫٤  -٥

وباكستانية يشكلون ٣٫٧٪.
٦- ٦٤٫٣ ألف فلبيني وفلبينية 

يشكلون ٣٫٤٥٪.
٧- ٦٣٫٣ ألف سوري وسورية 

يشكلون ٣٫٤٪.
٨- ٣٧٫٩ ألف نيبالي ونيبالية 

يشكلون ٢٪.
٩- ٢٥٫٥ ألف أردني وأردنية 

يشكلون ١٫٤٪.
إيرانــي وإيرانيــة   ١٠- ١٩٫٩

يشكلون ١٫١٪.
بينمــا اســتحوذت بقيــة 
اجلنسيات على ٦٫٦٪ من قوة 
العمل بواقع ١٢٤٫٨ ألف مقيم 

ومقيمة.
وجلهة الرواتــب فقد بلغ 
الشــهري  األجــر  متوســط 
للمواطنني ١٤٩١ دينارا مقارنة 
بـ ٣٣٨ دينارا للمقيمني، بينما 
بلغ متوســط األجر الشهري 
للمواطنني في القطاع اخلاص 
١٢٥٥ دينــارا مقارنــة بـــ ٣١٧ 
دينــارا للمقيمني فــي القطاع 
ذاتــه، وبلــغ متوســط األجر 
الشهري للمواطنني في القطاع 
احلكومــي ١٥٣٩ دينارا، فيما 
وصل إلى ٧٣٨ دينارا للوافدين 

في القطاع ذاته.

لتنخفض أعدادهم إلى ١٫٤٥ مليون وافد مقارنة بـ ١٫٥٨ مليون قبل عام

واملواطنات يســتحوذون على 
٢٢٫٨٪ من عدد العمالة، ووفقا 
للجنس فإن ٨٧٫٦٪ من قوة عمل 
الذكور يستحوذ عليها املقيمون، 
بينما يشكل املواطنون ١٢٫٤٪ 

٣١ ألف مصري تركوا سوق العمل 

٤٤٧٫٦ ألفًا في القطاع احلكومي

تظهر األرقام أن املصريني تصدروا ســوق العمل 
بالكويت بعد تخطيهم الهنود، إال أن أعداد املصريني 
والهنود ذاتها شهدت تراجعا خالل ٢٠٢١، إذ انخفضت 
أعــداد املصريني خالل العــام ذاته ٣١٫٠٩ ألف مصري 
ومصرية، بينما تراجعت أعداد الهنود ٦٢٫٣١ ألف هندي 
وهندية عن ذات العام، ليتصدر بعدها املصريون أعلى 

قائمة سوق العمالة الكويتي.

أظهرت البيانات ان عدد العاملني في القطاع احلكومي 
بلغ ٤٤٧٫٦ ألف عامل، اســتحوذ فيها املواطنون على 
النصيب االكبر بنحو ٨٠٪ من اجمالي العاملني ومبا 
يعــادل ٣٥٧٫٩ ألف كويتي، واســتحوذ العاملون في 
احلكومة من الدول العربية على ما نسبته ١٠٫٥٪ من 
االجمالي بواقــع ٤٦٫٨ ألف وافد، تالهم الوافدون من 
الدول اآلسيوية بواقع ٧٫٥٪ مبا يعادل ٣٣٫٦ ألف وافد.

١٤٩١ دينارًا متوسط األجر الشهري للمواطنني.. و٣٣٨ دينارًا للمقيمنياملصريون يسيطرون على ربع سوق العمل بالبالد.. والكويتيون ثالثًا

البورصة في أول أسبوع رمضان.. مكاسب قياسية بـ ٦٣٤ مليون دينار
شريف حمدي

تواصــل بورصة الكويت نشــاطها في االجتاه 
الصاعد في ظل توافر عــدد من العوامل االيجابية 
التي تعزز هذا النشاط، أبرزها استقرار اسعار النفط 
الكويتي فوق مستوى ١٠٠ دوالر للبرميل، فضال عن 
النمو امللحوظ في أرباح الشــركات والبنوك للعام 
املالي ٢٠٢١، حيث بلغت ارباح الشركات املعلنة عن 
٢٫٩ مليار دينار بنسبة منو ٢٧٠٪ مقارنة بالنتائج 

املالية احملققة في ٢٠٢١.
وعلــى إثر تركيــز اغلب املتعاملني على اســهم 
السوق األول ذات القيم السعرية املرتفعة، شهدت 
القيمة الســوقية للبورصــة الكويتية قفزة الفتة، 
حيث ارتفعت القيمة بنهاية التعامالت األسبوعية 
إلــى ٤٨٫٦٠٢ مليار دينار ارتفاعا من ٤٧٫٩٦٨ مليار 
دينار األسبوع املاضي بنسبة ارتفاع ١٫٣٪، لتحقق 
البورصة مكاسب اسبوعية بلغت ٦٣٤٫٦ مليون دينار.
وبلغ متوســط التداول اليومي خالل جلســات 
األســبوع ٦٨ مليون دينار مبحصلة إجمالية ٣٤٠ 
مليون دينار مقارنة بـ ٣٤٨ مليون دينار مبتوسط 
يومي ٧٠ مليون دينار األســبوع املاضي، علما بأن 
جلســات األسبوع كانت في شــهر رمضان املبارك 
الــذي اعتادت فيه البورصة على انخفاض في قيم 
التداول مقارنة باجللسات التي تسبق الشهر الفضيل.
وتركزت السيولة حول األسهم القيادية بشكل 
الفت في ظل عمليات شراء انتقائية لهذه النوعية 

من األســهم، مقابل عمليات تصريف جلني األرباح 
السريعة من األسهم التي ارتفعت اسعارها مؤخرا 
لالستفادة من الفروقات السعرية. وتراجعت كميات 
األسهم املتداولة بنسبة ١٠٪ بتداول ١٫١٠٨ مليار سهم 

انخفاضا من ١٫٢٣٢ مليار سهم األسبوع املاضي.
وأنهــت البورصة التعامالت األســبوعية على 
ارتفاع جماعي في األداء، حيث ارتفع مؤشر السوق 
األول بنسبة ١٫١٪ بإضافة ١٠٥ نقاط ملكاسبه السابقة 
ليصل ألعلى مستوى منذ إطالقه ببلوغه ٩١٦٦ نقطة 
ارتفاعا من ٩٠٦١ نقطة األسبوع املاضي، كما ارتفع 
مؤشر السوق الرئيسي بنسبة ٢٫٣٪ مبكاسب بلغت 
١٤٣ نقطة ليصل إلى ٦٣٩٧ نقطة ارتفاعا من ٦٢٥٤ 
نقطة نهاية األسبوع املاضي، وارتفع مؤشر السوق 
الرئيسي بنسبة ١٫٤٪ مبكاسب ١١٥ نقطة ليصل إلى 

٨٢٦١ نقطة ارتفاعا من ٨١٤٦ نقطة.
ملكيات األجانب في البنوك

مــن جهة أخرى، قفزت قيمــة ملكيات األجانب 
بالبنــوك الكويتيــة إلى ٣٫١٤٥ مليــارات دينار في 
ظل اســتمرار عمليات الشراء على األسهم القيادية 
وخاصــة البنكية، ما أدى إلــى ارتفاعات ملحوظة 

في أسعارها.
ووفقا إلحصائية البورصة حول نسب امللكيات 
األجنبية في البنوك الكويتية بتاريخ ٦ ابريل اجلاري، 
بلغت قيمة ملكيات األجانب في الـ ١٠ بنوك الكويتية 
٣٫١٤٥ مليارات دينار، ارتفاعا من ٣٫٠٦٠ مليار دينار 

االسبوع املاضي.  واتسمت التعامالت خالل األسبوع 
بالشراء من خالل زيادة نسب امللكيات في ٦ بنوك 
هي، بنك الكويت الوطني، واخلليج، وبيت التمويل 
الكويتي «بيتــك»، وبوبيان، وبنك الكويت الدولي 
KIB، اضافة إلى وربة، فيما تراجعت ملكياتهم في 
بنك برقان، واستقرت في التجاري، واألهلي، واملتحد.
وارتفعــت ملكية األجانب في الوطني بنســبة 
٠٫٠٨٪ ليصل اإلجمالي إلى ٢١٫٩٧٪ بقيمة ١٫٧٥٧ مليار 
دينار، كما ارتفعت في اخلليج بنسبة ٠٫١٤٪ لتصل 
النســبة اإلجمالية إلى ١٢٫٩٣٪ بقيمة ١٣٣٫٦ مليون 
دينار، وارتفعت في بيتك بنســبة ٠٫٠٥٪ بنســبة 
إجمالية ١٠٫٧٢٪ بقيمة ١٫٠١٨ مليار دينار وارتفعت 
قيمة ملكيات االجانب في بيتك بعد الزيادة امللحوظة 

في سعر السهم بالسوق وتخطيه حاجز الدينار.
وزادت نسبة األجانب في بوبيان بنسبة ٠٫٠٢٪ 
بنســبة إجمالي ٥٫٤٦٪ بقيمة ١٦٥٫٣ مليون دينار، 
وارتفعت كذلك في بنك الكويت الدولي KIB بنسبة 
٠٫١٧٪ لتصل إلى ٧٫٠٦٪ بقيمة ٢٠٫٢ مليون دينار، 
وارتفعت النسبة في وربة بـ ٠٫٠١٪ بإجمالي ٣٫٩٩٪ 

بقيمة ٢٢٫٢ مليون دينار.
وتراجعت ملكيات األجانب في برقان بـ ٠٫٠٢٪ 
بنســبة إجمالية ٢٫٥٣٪ بقيمة ٢٣٫٤ مليون دينار، 
واستقرت في املتحد عند ٠٫٣٦٪ بقيمة ٢٫٨ مليون 
دينار، كما اســتقرت في االهلــي عند ٠٫٤٨٪ بقيمة 
٢٫٣ مليون دينار، واستقرت نسبة ملكيات األجانب 
في بنك التجاري عند ٠٫٠٦٪ بقيمة ٦٠١ ألف دينار.

سوق األسهم يستمد زخمه من قفزات أسعار النفط ومنو أرباح الشركات

الكويتيون ميتلكون ٦٣٧٢ عقارًا في الشارقة
أصبحت وجهة مفضلة للعائالت اخلليجية.. نظراً النخفاض تكلفة املعيشة بها

كشف الرئيس التنفيذي 
ملجموعة «ألــف» العقارية 
عيسى عطايا، عن أن إمارة 
الشــارقة بدولــة اإلمارات 
أصبحت متثل وجهة مفضلة 
الكويتيــة  لالســتثمارات 
واخلليجيــة، موضحــا أن 
الكويتيــني  املســتثمرين 
ميتلكــون ٦٣٧٢ عقارا في 
اإلمارة بنهايــة عام ٢٠٢١، 
وذلك وفق أحدث البيانات 
الصادرة عن دائرة التسجيل 
حكومــة  فــي  العقــاري 

الشارقة. وأضاف أن سبب توجه املستثمرين 
نحو الشارقة يعزى إلى االستقرار واملعيشة 
البسيطة والتمسك باألصالة والتراث والهدوء، 
كمــا تعتبر إمارة الشــارقة مــن أكثر األماكن 
تفضيــال للســكن اخلاص بــني املواطنني في 
دولة اإلمارات وغيرهم بسبب انخفاض تكلفة 

املعيشة مقارنة بباقي اإلمارات.
وبــني أن الســكن فــي الشــارقة جــاذب 
للعائــالت الكويتية وهــو ما أدى إلى زيادة 
حجم االســتثمارات العقارية للكويتيني في 
الشــارقة، عالوة علــى أن املواطن الكويتي 
يحظــى بنفــس معاملة املواطــن اإلماراتي، 
وهو ما جعل من الشارقة وجهة استثمارية 
وترفيهية مفضلة لديه. وأشار إلى أن إحدى 
أهم النتائج لفعاليات معرض «إكسبو دبي 
٢٠٢٠» أنها جعلت من إمارة الشارقة وجهة 
رائدة استثمارية وسياحية وجتارية واعدة 
نتيجة لإلقبــال العقاري من املســتثمرين، 
مؤكدا أن سهولة القوانني واإلجراءات ومرونة 
املعامالت احلكومية لعب دورا أساســيا في 
تنامي حجم االستثمارات اخلليجية في اإلمارة.

وقال إن العقار الفاخر بات مطلبا من قبل 

املستثمرين حاليا، السيما مع ارتفاع عوائده، 
ما يسمح للمستثمر سداد قيمة الوحدة بشكل 
سريع، ناصحا املستثمر الكويتي باقتناص 
الفــرص العقارية في إمارة الشــارقة، نظرا 
ملا تتمتع به من اســتقرار في أماكن أخرى، 
باإلضافة إلى أن األسعار بها منخفضة مقارنة 

باألماكن األخرى.
وحول آخر مشــاريع مجموعــة «ألف»، 
أوضــح عطايا أنها أطلقت مؤخرا مشــروع 
«حيان»، والذي سيحدث نقلة نوعية بقطاع 
االستثمار العقاري بالشــارقة كونه ميتلك 
العديد من املزايا االستثمارية الواعدة، حيث 
ميتد على مســاحة ٨٫٧ ماليــني قدم مربعة، 
ويضــم ١٨٣٦ ڤيال ذكية موزعــة على ثالث 
مناطق مختلفة، عــالوة على احتوائه على 

أكبر بحيرة للسباحة في اإلمارة.
وقال إن املشروع يخصص مساحة ٨٠ ألف 
قدم للزراعة العضوية، كما يضم املشــروع 
أكثر من ٤٠ ألف شــجرة بواقع شجرة كل ٣ 
أمتار، مبا يعزز رؤية إمارة الشارقة بتحقيق 
بيئة خضراء مستدامة ذات مواصفات بيئية 

معمول بها عامليا.

جانب من افتتاح مشروع حيان وجهة الشارقة اجلديدة

سوق مراكز البيانات الكويتي سيقفز  إلى ١٦٦ مليون دوالر
محمود عيسى

استعرض تقرير صادر عن 
شركة ريسيرتش اند ماركتس 
سوق مراكز البيانات الكويتي 
وفرص االســتثمار فيه خالل 
الفترة بني عامي ٢٠٢٢-٢٠٢٧، 
مشيرا الى أن السوق سيحقق 
منوا سنويا مركبا بواقع ١٠٪ 
ليرتفــع مع ١٦٦ مليون دوالر 
في عام ٢٠٢٢ إلى ٢٩٥٫١ مليون 
دوالر فــي عام ٢٠٢٧. وتناول 

تتحــول الــوكاالت احلكومية 
والقطاع اخلاص إلى املنصات 
الرقميــة، مــا يعــزز تطويــر 
احلوسبة السحابية، واملواقع 
املدارة،  املشــتركة، واملرافــق 
وبالتالــي تعزيز منو ســوق 

مراكز البيانات.
عــدد  ارتفــاع  إن  وقــال 
مستخدمي اإلنترنت سيؤدي 
إلــى زيــادة توليــد البيانات 
ويعزز حركة البيانات. وكان 
التطور الســريع في االتصال 

ميكن زيادتها حتى ٢N حسب 
العميــل، ويهيمن  متطلبــات 
إنشاء املشروعات اجلديدة في 
الكويت على السوق باإلضافة 
الى تطوير إنشاء مراكز بيانات 

معيارية محلية.
وفي يوليــو ٢٠٢٠ دخلت 
شركتا «Ooredoo» وبتلكو في 
 Global Zone» شــراكة إلطالق
Kuwait» التي ســتوفر نظاما 
بيئيــا لدعم التحــول الرقمي 

في البالد.

بالشــبكات، وزيادة الدعم من 
الهيئات احلكومية، واالعتماد 
الكبيــر للخدمات الســحابية 
والبيانات الضخمة وإنترنت 
األشــياء من العوامــل القوية 
لنمو صناعة مراكز البيانات في 
الكويت. وأشار التقرير إلى أن 
اعتماد أنظمة UPS القائمة على 
البطاريات VRLA يهيمن على 
السوق بحصة تزيد على ٩٠٪، 
حيــث مت جتهيز معظم مراكز 
البيانات بأنظمة UPS N ١ التي 

خالل ٢٠٢٢ وفقاً لـ «ريسيرتش اند ماركتس».. متوقعة حتقيق السوق منواً إلى ٢٩٥ مليون دوالر في ٢٠٢٧

التقريــر بالتحليــل املتعمــق 
الرؤى القائمــة على البيانات 
حول تأثير ڤيــروس كورونا 
على ســوق البيانات وفرص 
النمو، حيث قــال إن الكويت 
تعد مركزا ناشئا لتكنولوجيا 
املعلومــات مبنطقــة الشــرق 
األوسط. وأوضح التقرير أنه 
في إطــار مبادرة رؤية ٢٠٣٥، 
تهــدف الكويت إلــى أن تكون 
مركــزا «ماليــا وجتاريا» في 
منطقة الشرق األوسط، حيث 

«غلوبل فاينانس»: بنوك الشرق األوسط تسعى
 إلى التوسع عامليًا.. عبر االندماج مع كيانات خارجية

محمود عيسى 

«غلوبــل  مجلــة  قالــت 
فاينانس» إن املؤسسات املالية 
في الشــرق األوســط وشمال 
أفريقيــا تركــز أنظارهــا على 
اغتنــام الفرص للتوســع من 
خالل االستحواذ واالندماج في 
األسواق العاملية لتعزيز منوها، 
وذلك بعد أن حققت مستويات 
معتدلة، باإلضافة إلى حتقيق 
التنويع االقتصادي الذي حتتاج 

البنــوك  فإنهــا ال تعنــي أن 
واملؤسسات املالية تغض الطرف 
عن الفرص املتاحة في املنطقة، 
وذلك في ضوء ما نشــهده من 
التركيز القوي لتحقيق النمو 

على الصعيد احمللي.
وفي هذا السياق، قال نائب 
الرئيــس األول الســتراتيجية 
االستثمار والبحوث في شركة 
«كامكو إنفست» جنيد أنصاري، 
إن متوسط االستثمار السنوي 
ونشاط االندماج واالستحواذ 

في الواليات املتحدة والبعض 
اآلخــر فــي اململكــة املتحــدة 

واالحتاد األوروبي.
وبرغم تركز االستثمارات في 
أميرال وبريطانيا على العقارات 
بصفة رئيسية، فإن النشاط في 
فرنسا يشمل صفقات االندماج 
واالســتحواذ، مثل اســتحواذ 
مجموعة اخلليج للتأمني على 
عمليــات «أكســا» (AXA) فــي 
منطقــة اخلليــج، بقيمة ٢٦٤ 

مليون دوالر.

للشــركات املدرجة بلــغ أكثر 
مــن ١٠ مليــارات دوالر فــي 
العقــد املاضي، ومع ذلك، فإنه 
يالحــظ أن «املســتوى العــام 
لالستثمارات ونشاط االندماج 
واالســتحواذ ظل علــى نطاق 
محدود طوال سنوات عديدة». 
وأضاف أنصاري أن مؤسسات 
منطقة مينا تركز أنظارها على 
األسواق الرئيسية لالستثمارات 
وصفقات االندماج واالستحواذ 
خارج املنطقة، حيث يقع بعضها 

اليه دول املنطقة بصورة ماسة.
فــي  املجلــة  وأوضحــت 
تقريرهــا انــه ملــا كان الطلب 
واالســتثمار فــي املنطقة على 
ارتباط وثيق بأسعار النفط، فقد 
باتت مصارف وشركات كثيرة 
في املنطقة تشعر بحاجتها الى 
زيادة الدخل وتعزيز األصول 
خارج نطاق األسواق التي تعمل 

فيها.
واشارت «غلوبل فاينانس» 
الى انــه برغم هذه التوجهات، 


