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الثالثاء ١٠ يناير ٢٠٢٣ اقتصـاد

٣٥٫٣ مليار دينار القيمة السوقية لألسهم القيادية في «البورصة»
احمللل املالي

أعلنت بورصة الكويت عن 
املراجعة الســنوية لشركات 
السوق األول، والتي اعتمدت 
خاللها على معيارين أساسيني 
لعامــي ٢٠٢١ و٢٠٢٢، وهمــا 
القيمة السوقية الدنيا عند ٧٨
مليون دينار للعامني، عالوة 
علــى احلد األدنى للســيولة 
للســوق األول عنــد ٢١٨ ألف 
دينار لعام ٢٠٢١، فيما ارتفع 
إلى ٣٣٥ ألف دينار لعام ٢٠٢٢، 
حيث أسفر ذلك عن ترقية ٧

شركات من السوق الرئيسي 
إلى السوق األول في البورصة.
بينما لم تنتقل أي شركة 
إلى الســوق الرئيسي، فيما 
منحت شــركة شــمال الزور 
األولى للطاقــة واملياه فترة 
عام لتوفيــق أوضاعها على 
أن تبقــى خالل هــذه الفترة 
في السوق األول، حيث بلغت 
قيمتها السوقية ٢٠٦٫٨ ماليني 
دينار، بينما كان املعدل اليومي 
للســيولة في عام ٢٠٢٢ عند 
١٩٨ ألف دينار أي اقل من احلد 
األدنى املطلوب للسوق األول 

عند ٣٣٥ ألف دينار. 
وبحسب بورصة الكويت، 
ســيتم تطبيق نتائج عملية 
املراجعــة اعتبــارا مــن يوم 
األحد املوافق ١٢ فبراير ٢٠٢٣، 
وبالتالــي بلغ عدد شــركات 
شــركة   ٣٢ األول  الســوق 
بلغــت قيمتهــا الرأســمالية 

مساهميها، حيث بلغت حقوق 
املساهمني لـ ٣٢ شركة نحو ١٧

مليار دينار أي ما يعادل ٦٦٪ 
من إجمالي حقوق املساهمني 
جلميع الشركات املدرجة في 
بورصة الكويت والتي بلغت 

٢٥ مليار دينار.
أما بالنسبة لترتيبها من 
حيث وزنها في البورصة أي 
القيمة السوقية، فيأتي بيت 
التمويل الكويتي «بيتك» في 
الصدارة بقيمة سوقية بلغت 
١١٫٠٥ مليار دينار أي ما يعادل 
٢٥٪ مــن البورصة و٣١٪ من 

الســيولة  بلغــت  وقــد 
اإلجمالية على شركات السوق 
األول الـــ ٣٢ خالل عام ٢٠٢٢

نحــو ١١٫١ مليار دينار، أي ما 
يعــادل ٧٥٫٧٪ مــن إجمالــي 
سيولة بورصة الكويت التي 
بلغت عــام ٢٠٢٢ نحو ١٤٫٧٢

مليار دينار، وفيما يلي قائمة 
الشــركات الســبع التي متت 
ترقيتهــا الى الســوق األول، 
وذلك وفقا لقيمتها السوقية 
وأحجام التداول عليها بالعامني 

٢٠٢١ و٢٠٢٢:
الشركة الكويتية لالستثمار

٭ ٨٣٫٣ مليون دينار قيمتها 
السوقية.

٭ ٥٣٤ ألــف دينــار معــدل 
السيولة اليومي خالل ٢٠٢٢.
ألــف دينــار معــدل  ٭ ٣١٦ 
السيولة اليومي خالل ٢٠٢١.

مجموعة أزران املالية املالية 
للتمويل واالستثمار 

٭ ٩٢٫٣ مليون دينار قيمتها 
السوقية.

٭ ٤١٠٫٥ آالف دينــار معــدل 
السيولة اليومي خالل ٢٠٢٢.

٭ ١٫٢٣ مليــون دينار معدل 
السيولة اليومي خالل ٢٠٢١.

شركة أعيان لإلجارة واالستثمار 

٭ ٨٨٫٣ مليون دينار قيمتها 
السوقية.

٭ ١٫٤٣ مليــون دينار معدل 
السيولة اليومي خالل ٢٠٢٢.

القيمة السوقية ألسهم السوق 
األول.

القيمــة  بلغــت  بينمــا 
السوقية لسهم بنك الكويت 
الوطنــي ٨٫١٤ مليارات دينار 
مــن  و٢٣٪   ٪١٨٫٧ وشــكل 
القيمــة الســوقية للبورصة 
والسوق األول على التوالي، 
اما الشركات الـ ٧ التي انتقلت 
إلى الســوق األول فقد بلغت 
الرأسمالية السوقية  قيمتها 
املجمعة نحو ١٫١١ مليار دينار، 
بينما بلغت حقوق مساهميها 

١٫٢٢ مليار دينار.

٭ ١٫٥٣ مليــون دينار معدل 
السيولة اليومي خالل ٢٠٢١.

الشركة الوطنية العقارية

٭ ٢٣٢٫٣ مليون دينار قيمتها 
السوقية.

٭ ٨٧٧٫٦ ألــف دينــار معدل 
السيولة اليومي خالل ٢٠٢٢.

٭ ١٫٩٤ مليــون دينار معدل 
السيولة اليومي خالل ٢٠٢١.

الشركة التجارية العقارية 

٭ ١٧٣٫٤٦ مليون دينار قيمتها 
السوقية.

٭ ٣٧٤ ألــف دينــار معــدل 
السيولة اليومي خالل ٢٠٢٢.

٭ ٤١٥٫٧ ألــف دينــار معدل 
السيولة اليومي خالل ٢٠٢١.
شركة الصناعات الهندسية الثقيلة 

وبناء السفن 

٭ ١٠٠٫٥ مليون دينار قيمتها 
السوقية.

ألــف دينــار معــدل  ٭ ٤١٣ 
السيولة اليومي خالل ٢٠٢٢.
٭ ٣٢٨٫٧ ألــف دينــار معدل 
السيولة اليومي خالل ٢٠٢١.

مجموعة «جي اف اتش» املالية 

٭ ٢٦٥ مليون دينار قيمتها 
السوقية.

٭ ٢٫٤ مليــون دينــار معدل 
السيولة اليومي خالل ٢٠٢٢.

٭ ١٫٩٥ مليون دينار معدل 
الســيولة اليومــي خالل 

.٢٠٢١

مستحوذة على ٨١٪ من القيمة الرأسمالية للسوق.. بعد ترقية ٧ شركات من السوق الرئيسي إلى األول

الســوقية نحــو ٣٥٫٣ مليار 
دينار، مســتحوذة على ٨١٪ 
من القيمة الرأسمالية السوقية 
جلميــع الشــركات املدرجــة 
فــي البورصة والتــي بلغت 
٤٣٫٦٤ مليار دينار، وذلك بعد 
استبعاد سهم البنك «األهلي 
املتحد - البحرين» والبالغة 
قيمته السوقية ٣٫٤ مليارات 
دينار، حيث اســتحوذ عليه 
بيت التمويل الكويتي «بيتك».

وتعد شركات السوق األول 
في بورصة الكويت شركات 
قيادية من حيث حجم حقوق 

معرفي: ترقية «التجارية العقارية» 
للسوق األول..  تؤكد ثقة املساهمني 

واملستثمرين بسهم الشركة

أكد الرئيس التنفيذي للشــركة التجارية العقارية 
م.عبداملطلب معرفي أن ترقية الشــركة من السوق 
الرئيسي إلى السوق األول في بورصة الكويت، هي 
خطوة تتوج املســار الريادي للشركة والتي توضح 
جناحها في توفير املتطلبات للترقية، سواء من حجم 
التداول أو القيمة الرأســمالية، ومواكبتها للمعايير 
والضوابط الفنية املطبقة في بورصة الكويت، وهذا 
األمر الذي يؤكد بوضوح ثقة املساهمني واملستثمرين 

في سهم الشركة التجارية العقارية.
وأضاف معرفي أن من أهم شــروط الترقية من 
السوق الرئيسي إلى الســوق األول أن تبلغ القيمة 
السوقية ملجموع األوراق املالية املصدرة عن الشركة 
التجارية العقارية ٧٨ مليون دينار كحد أدنى للتأهل، 
وذلك لكل سنة من السنتني السابقتني لوقت املراجعة 
السنوية، وهو ما جنحت التجارية القيام به من خالل 

أعمالها القائمة واملستمرة على جذب املستثمرين.

م. عبداملطلب معرفي

٧٥٪ من موظفي احلكومة «كويتيون»
علي إبراهيم

كشفت إحصائية أعدتها 
«األنبــاء» بنــاء علــى أرقام 
رســمية، عن أن صافي عدد 
املواطنني املعينني في الوزارات 
واإلدارات احلكومية والهيئات 
امللحقة واملستقلة والشركات 
اململوكة للدولة، ارتفع بواقع 
٩٠٦٩ مواطنا ومواطنة خالل 
أول ٩ أشــهر من ٢٠٢٢، فيما 
زاد صافي عدد الوافدين بواقع 
١٣٣٢ وافدا ووافدة بعدما مت 
تعيني ٢٦٣٧ وافدا جديدا مقابل 

إنهاء خدمات ١٣٠٥ آخرين.
وتفصيليــا، بلغ إجمالي 
عدد املواطنــني العاملني في 
احلكومــة بنهاية ســبتمبر 
املاضــي نحــو ٣٦٦٫٩٧ ألف 
مواطن ومواطنة، مقارنة بـ 
٣٥٧٫٩ ألف مواطن ومواطنة 
بنهاية ديسمبر ٢٠٢١، وذلك 
بزيــادة صافية بلغت ٩٠٦٩

مواطنا ومواطنة، ومبا يعادل 
٢٫٥٪، وهــو ما أصبح معدل 
التكويت في احلكومة ٧٥٪، 

مقابل ٢٥٪ للوافدين.
وزاد صافي عدد املواطنني 

ومواطنــة بنهاية ديســمبر 
٢٠٢١، وفي الشركات اململوكة 
للدولــة ملكيــة كاملة زادت 
أعداد املواطنني ٣٣٩ شخصا 
ليصبحوا ٢٠٫٦٩ ألفا بنهاية 
سبتمبر مقارنة بـ ٢٠٫٣٦ ألفا 

بنهاية ديسمبر ٢٠٢١.

بعد إنهاء خدمات نحو ١٣٠٥
وافدين ووافــدات في أول ٩

أشهر من ٢٠٢٢ مقابل تعيني 
٢٦٣٧ وافدا ووافدة.

وتفصيليا، شــهد صافي 
أعــداد الوافدين العاملني في 
الوزارات زيادة بواقع ١٤٦٨

الوافدين في هذا اجلانب وزارة 
األوقاف التــي أنهت خدمات 
٤٣٣ شخصا في ٩ أشهر، بينما 
شهدت وزارة التربية زيادة 
في أعداد الوافدين بواقع ٨٣٠

وافدا ووافدة، ووزارة الصحة 
زيادة بواقع ١٣١٣ وافدا.

أما في اإلدارات احلكومية 
فقد شــهدت أعداد الوافدين 
الصافيــة تراجعا بواقع ٢٩١

وافدا ووافدة وذلك بعد إنهاء 
خدمات ٣٢٠ منهم وتعيني ٩

آخريــن لتنخفــض أعدادهم 
اإلجمالية من ٢٧٤٧ في نهاية 
ديسمبر ٢٠٢١ إلى ٢٤٥٦ نهاية 
سبتمبر ٢٠٢٢، أما في الهيئات 
امليزانيات  واملؤسسات ذات 
امللحقة، فقد شــهدت صافي 
تراجع بواقع ١٥٤ وافدا ووافدة 
بعدما مت إنهــاء خدمات ١٥٧

منهــم وتعيــني ٣ آخريــن، 
لتنخفض أعدادهم من ٤٢٨٠

في نهاية ديسمبر ٢٠٢١ إلى 
٤١٢٦ في نهاية سبتمبر ٢٠٢٢.
العاملــني فــي  وجلهــة 
الهيئــات واملؤسســات ذات 
امليزانيــات املســتقلة فقــد 
شهدت أعداد الوافدين فيها 

وفي سياق متصل، ارتفع 
صافي أعداد الوافدين العاملني 
في احلكومة بواقع ١٣٣٢ وافدا 
ووافدة، إذ بلغ إجمالي عددهم 
في نهاية سبتمبر ٢٠٢٢ نحو 
٩١٫٠٦ ألفا مقارنة بـ ٨٩٫٧ ألفا 
بنهاية ديسمبر ٢٠٢١، وذلك 

شــخصا بعد إنهــاء خدمات 
نحو ٦٧٨ وافدا وتعيني ٢١٤٦

شــخصا، لتزيد أعدادهم من 
٦٨٫٢ ألــف وافد ووافدة آخر 
ديسمبر ٢٠٢١ إلى ٦٩٫٧٤ ألفا 
بنهاية سبتمبر، حيث جاءت 
أعلى اجلهات إنهاء خلدمات 

زيادة صافية بواقع ٥ وافدين 
بعدما مت إنهــاء خدمات ٧٤
وافــدا ووافــدة وتعيني ٧٩

آخريــن، لتصبــح أعدادهم 
بنهاية سبتمبر ٢٠٢٢ نحو 
٥٨٦٥ وافدا مقارنة بـ ٥٨٧٠

بنهايــة ديســمبر ٢٠٢١، أما 
اململوكة للدولة  الشــركات 
ملكيــة كاملــة فقد شــهدت 
صافــي زيــادة فــي أعــداد 
الوافدين بواقع ٣٠٤ وافدين 
ووافدة بعدما مت تعيني ٣٨٠
شــخصا وإنهاء خدمات ٧٦

آخرين.
أعلى ٥ جهات تعيينًا للمقيمني

١٣١٣ وزارة الصحة
٨٣٠ وزارة التربية

٢٤٩ شركة املطاحن
٩٠ املشروعات السياحية

٦٧ اخلطوط الكويتية
أعلى ٥ جهات إنهاء خلدماتهم

٤٣٣ وزارة األوقاف
٨٣ وزارة الداخلية
٥٨ مجلس الوزراء
٣٩ جامعة الكويت

٣٧ وزارة العدل

بلغ إجماليهم ٣٦٦٫٩٧ ألف مواطن ومواطنة مقابل ٩١٫٦٢ ألف وافد

العاملني بنحو ١٧ وزارة بواقع 
٧٤٧٠ مواطنا ومواطنة، إذ بلغ 
بنهاية سبتمبر املاضي ٢٧٢٫١٢

ألف مواطن ومواطنة مقارنة 
بـ ٢٦٤٫٦ ألفا بنهاية ديسمبر 
٢٠٢١، ما يعنــي أن ٧٥٪ من 
املواطنني العاملني في القطاع 
العام يتركزون في ١٧ وزارة 
فقط، وارتفع عدد املواطنني 
في اإلدارات احلكومية بواقع 
١٣٣٩ مواطنا ومواطنة، إذ بلغ 
عددهم بنهاية سبتمبر املاضي 
٢٥٫٦٤ ألفــا مقارنــة بـ ٢٤٫٣

ألف مواطن ومواطنة بنهاية 
ديسمبر ٢٠٢١.

وفي الهيئات واملؤسسات 
ذات امليزانيات امللحقة تراجع 
عــدد املواطنــني بواقــع ١٧٦

مواطنــا ومواطنــة، بعدمــا 
سجل بنهاية سبتمبر املاضي 
٣٦٫٣ ألفا مقارنة بـ ٣٦٫٤٨ ألف 
مواطن ومواطنــة في نهاية 
ديسمبر ٢٠٢١، أما العاملون 
في املؤسسات ذات امليزانيات 
املستقلة فزاد عددهم بواقع 
٩٧ مواطنا ومواطنة إلى ١٢٫٢
ألفا بنهاية سبتمبر املاضي 
مقارنــة بـــ ١٢٫١ ألف مواطن 

٩٠٦٩ مواطنًا.. و٢٦٣٧ وافدًا مت توظيفهم بجهات حكومية في ٩ أشهر وإنهاء خدمات ١٣٠٥ مقيمني
٧٥٪ من املواطنني العاملني بالقطاع العام يتركزون في ١٧ وزارة وجهة حكومية بواقع ٢٧٢ ألف شخص

«تكنيب» تفوز بعقد استشاري من «نفط الكويت».. 
قد تصل عوائده لـ٥٠٠ مليون يورو

محمود عيسى

ذكــر موقع عــني برس 
وايــر، أن شــركة تكنيــب 
املتخصصــة  انيرجيــز 
باخلدمــات واالستشــارات 
النفطية حصلت على عقد 
إدارة  كبيــر الستشــارات 
املشــاريع من شــركة نفط 

الكويت.
أن  املوقــع  وأضــاف 
العقد اإلطــاري لالتفاقية، 
والبالغة مدته ٥ ســنوات، 

يغطي أعمال التصميمات الهندسية األمامية 
وإدارة املشاريع واخلدمات املرتبطة باملشاريع 

الكبرى لشركة نفط الكويت.
جتدر اإلشــارة إلى ان هــذا العقد ميثل 
جتديدا ألول اتفاقية إطارية مدتها ٥ سنوات 
أرســتها شركة نفط الكويت عام ٢٠١٤ على 

الشركة آنفة الذكر.
وفي هذا الســياق، علق 
النائب األول لرئيس شركة 
تكنيب انيرجيز، تشــارلز 
سيســوت بقولــه: «نحــن 
سعداء بالثقة املستمرة التي 
منحتنا إياها شــركة نفط 
الكويت من خالل ترســية 
هذا العقــد لتوفيــر الدعم 
الالزم لهــا ضمن عملياتها 
ومشــروعاتها الرئيســية. 
وتعزز ترســية هذا العقد 
العالقة القوية والدائمة التي 
بنيناها مع شركة نفط الكويت، كما أنها تؤكد 
من جديد تقدمي االستشارات املتميزة باإلضافة 

إلى تواجدنا الطويل األمد في الكويت».
وقالت الشركة ان هذا العقد يصنف في 
خانة العقود التي تتراوح إيراداتها بني ٢٥٠

مليونا و٥٠٠ مليون يورو.

مدته ٥ سنوات.. ويغطي أعمال التصميمات الهندسية وإدارة املشاريع للشركة

«هيئة االتصاالت» حجبت ٢٦٨ موقعًا إلكترونيًا خالل ٢٠٢٢
باهي أحمد

كشفت بيانات رسمية اطلعت 
عليها «األنباء»، أن الهيئة العامة 
لالتصاالت وتكنولوجيا املعلومات 
قامت بحجب ٢٦٨ موقعا إلكترونيًا 
خالل عام ٢٠٢٢، كما قامت برفع 
احلجب عن ٣٠ موقعا إلكترونيا 

فقط خالل الفترة نفسها.
وحــول أســباب حجــب تلك 
املواقع، لفت البيان أن ١٩٣ موقعا 
إلكترونيا مت حجبها نتيجة التعدي 
على حق امللكية الفكرية والنشر 
وهو ما ميثل ٦٨٪ من إجمالي تلك 
املواقــع، كما مت حجب ٥٢ موقعا 
إلكترونيا لعدم التزامهم بالقوانني 
املوضوعة فــي الكويت ومبادئ 
الدين اإلسالمي وهو ما ميثل ٢٠٪ 
من إجمالي حجم املواقع التي مت 

حجبها.
انــه  وأضافــت اإلحصائيــة 

فــي ســياق متصل، كشــفت 
الهيئــة أن «فيســبوك» تصــدر 
منصــات التواصــل االجتماعــي 
األكثر استهالكا لسعات اإلنترنت 
خالل الربع الرابع من ٢٠٢٢ يليه 
«تويتــر» ثم تطبيــق «متبلر»، 
بينما حل تطبيق «إنســتغرام» 
في املرتبة الرابعة، يليه تطبيق 

ڤكونتكت الذي جاء خامسا. وحول 
منصات الڤيديو والبث احلي األكثر 
اســتهالكا لســعات اإلنترنت في 
الفترة نفســها من العام املاضي، 
تصدر «تيك توك» تلك التطبيقات 
متفوقا على تطبيقي «يوتيوب» 
و«نتفليكــس» اللذيــن حــال في 
املرتبتني الثانية والثالثة تواليا، 
بينما حــل تطبيــق تويتش في 
املرتبة الرابعة قبل تطبيق تويتر 

ڤيديو والذي حل خامسا.
ولفتت الى أن بليزرد جيمس 
أكثر األلعاب اســتهالكا لســعات 
االنترنت خالل الفترة نفسها من 
العام املاضي متفوقة على ڤالڤيس 
ستيم ســيرڤيس التي حلت في 
املرتبــة الثانية قبــل روبلوكس 
التــي جاءت ثالثــا، بينما جاءت 
باليستيشــن في املرتبة الرابعة 
متفوقــة علــى ڤالڤيــس ســتيم 

داونلود التي جاءت خامسا.

٦٨ ٪ من املواقع احملجوبة نتيجة التعدي على حق امللكية الفكرية والنشر

مت حجــب ٢٣ موقعــا ألســباب 
مختلفــة منها وجــود برمجيات 
خبيثة وحــدوث عمليات تصيد 
إلكترونــي بهــا ومحتويات غير 
مالئمة للمتصفح، ووجود عمليات 
نصــب واحتيال ومخالفة اآلداب 
العامــة وعــدم االلتــزام بحقوق 

النشر.


