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»الوطني«: 5.4 ماليين نسمة إجمالي سكان الكويت »المتوقع« منتصف 2029
الس���كانية بحسب  البنية 

الفئات العمرية
وأشار الوطني إلى أن التركيبة 
السكانية في الكويت، وفي سائر 
العالم العربي بشكل عام، هي 
شابة مبعظمها، إذ يشكل من هم 
دون ال� 20 عاما نحو 50% من 
عدد املواطنني. وعلى الرغم من 
أن الفئة العمرية الشابة ستبقى 
مهيمنة على التركيبة السكانية 
في املستقبل، إال أن الوطني رأى 
أن هذا املنحى قد يبدأ بالتغير 
مع تقدم الكويتيني الشباب في 
الوالدة.  السن وتراجع معدل 
العام���ني 2009 و2029،  وبني 
سيس���اهم من هم دون ال� 20 
عاما بنحو ثلث االرتفاع فقط 
في إجمالي عدد الكويتيني، وهذه 
النسبة أدنى بكثير من حصة 
هذه الفئة العمرية من إجمالي 
عدد الكويتيني حاليا. وبالتالي 
ستنخفض هذه احلصة إلى نحو 

43% خالل 20 عاما.
وم���ن أوج���ه التغيير أيضا 
ارتفاع حصة املتقدمني في السن 
من إجمالي عدد الكويتيني. وفي 
الواقع، بخالف العقود السابقة، 
م���ن املتوق���ع أن تش���هد الفئة 
العمري���ة ملن ه���م 55 عاما وما 
فوق، أسرع معدل منو بني كافة 
الفئات األخرى، يتراوح بني %4 
و5% س���نويا، لترتفع حصتهم 
من إجمال���ي عدد الكويتيني إلى 
11% خالل 20 عاما، من 7% حاليا. 
لكن من املهم وضع ذلك في إطاره 
الصحيح، إذ على الرغم من أن 
الفئة العمرية الشابة ستشهد منوا 
أبطأ نسبيا، وذلك بسبب تعدادها 
املرتفع، إال أنها ستبقى املساهم 
األكبر في منو إجمالي عدد السكان 
بالقيمة املطلقة. ومن امللفت أيضا 
أن تزايد حصة الكويتيني في ما 
يعرف ب� »الفئة العمرية العاملة« 
)التي تتراوح بني 20 و59 عاما( 
من املتوقع أن يتخطى منو إجمالي 

عدد السكان.
وعلى عكس التوقعات بالنسبة 
للكويتيني، رأى الوطني أنه ليس 
من املنطقي وضع تصور للتركيبة 
السكانية للوافدين. وألن معظم 
ه���ؤالء يأتي إلى الكويت بداعي 
العمل، فمن الطبيعي التقدير أن 
الفئة العمرية العاملة س���تبقى 
تشكل النسبة األكبر منهم، السيما 
من هم في العش���رين والثالثني 

من عمرهم. 
وباختصار، تبدو التطلعات 
الدميوغرافية للكويت مشرقة. 
لكن من املهم اإلش���ارة إلى أن 
ارتفاع عدد السكان قد يطرح 
بعض التحديات، السيما بالنسبة 
لالقتص���ادات غي���ر متنوعة 
املصادر. وسيتناول اجلزء الثاني 
من هذه النش���رة االقتصادية 
التداعيات االقتصادية للتغيرات 

الدميوغرافية.

� إن حجم العمالة الوافدة قد 
شهد منوا قويا خالل سنوات 
الطف���رة. وقد يك���ون العكس 
النمو  صحيحا م���ع تباط���ؤ 

االقتصادي.
� في ظل بيئة العمل األكثر 
ح���ذرا، يتزاي���د التركيز على 
خفض املصروفات. والفرص 
الوظيفية اجلديدة س���توجه 

بشكل أكبر إلى الكويتيني.
� إن التكلفة املرتفعة لتوظيف 
املواطنني قد تستدعي منوا أبطأ 
في عدد الوافدين، وذلك للحفاظ 
على معدل املصروفات والتكلفة 

منخفضني.
الوطني أن  وبالتالي، يقدر 
يسجل عدد الوافدين )باستثناء 
العمال���ة املنزلية( منوا بواقع 
2% سنويا في السنوات املقبلة، 
ليصل معدل منو إجمالي عدد 
الوافدين إلى نحو 2.2% سنويا. 
وتعتبر هذه النسبة أدنى بكثير 
من تلك املس���جلة في العقود 
املنصرم���ة. لكن بش���كل عام، 
تش���ير تلك التقديرات إلى أن 
عدد سكان الكويت سيرتفع إلى 
نحو 5.4 ماليني نسمة بحلول 
منتصف العام 2029، أي مبعدل 
منو يبلغ 2.2% سنويا. ووفقا 
لهذه الفرضيات، س���تنخفض 
حصة الوافدين من إجمالي عدد 
سكان الكويت من 68.4% حاليا 

إلى 67.5% خالل 20 عاما.

مرتبطا بعدد الفرص الوظيفية، 
والذي س���يكون بدوره مرتبطا 
بالنمو االقتصادي � ولو في جانب 
منه عل���ى األقل. لكن ذلك أيضا 
صعب تقديره. إال أن الوطني رأى 
هناك عددا من املعطيات تدفع إلى 
العمالة  االعتقاد بأن منو حجم 
الوافدة سيتباطأ في املستقبل، 
مقارنة مع من���و إجمالي القوى 

العاملة، ومنها:

أو بأخرى. وإذا افترضنا ارتفاع 
نسبة حجم العمالة املنزلية إلى 
عدد الكويتيني بشكل طفيف إلى 
النصف تقريبا، فذلك يشير إلى 
املنزلية  العمالة  ارتفاع حجم 
بحل���ول الع���ام 2029 إلى 871 
ألفا، أي مبعدل منو يبلغ %2.9 

سنويا. 
املنزلية،  العمالة  وباستثناء 
من املرجح أن يكون عدد الوافدين 

العمالة الوافدة، أال وهي العمالة 
املنزلية، التي بلغ عددها 496 
ألف نسمة بحلول يونيو 2009، 
لتستحوذ على ما نسبته %21 
من إجمالي عدد الوافدين. وإذ 
يجري توظيف هذه العمالة من 
قبل الكويتيني للقيام باألعمال 
املنزلية واملساعدة على تربية 
األوالد، فم���ن املنطقي إذا ربط 
عددهم بعدد الكويتيني بطريقة 

الوافدين، ألن هامش اخلطأ الذي 
أكبر  التوقعات  يكتنف ه���ذه 
بكثير منه في عدد الكويتيني، 
فعدد الوافدين يتحدد بحسب 
توافر الفرص الوظيفية )ومدى 
جاذبيته���ا(، وليس مبعدالت 
ال���والدة والوفيات التي ميكن 

تقديرها.
لكن ميك���ن وضع تقديرات 
منطقي���ة لش���ريحة مهمة من 

عدد السكان.
يفترض أال تشهد معدالت 
الهجرة- من الكويت وإليها- 
تغيرا يذكر، في ظل غياب أي 
تغير ملموس في السياس���ات 

املتعلقة بهذا الشأن.
 ونتيجة لهذه العوامل، رأى 
»الوطن���ي« أن معدل منو عدد 
الكويتيني يرجح أن يتباطأ إلى 
ما متوسطه 2.3% سنويا بني 
العامني 2009 و2029، مقارنة مع 
4.4% سنويا بني 1965 و2009. 
لكن على الرغم من أن هذا املعدل 
يعتبر بطيئا جدا مقارنة مع ذلك 
املسجل خالل العقود املنصرمة، 
إال انه يبقى مرتفعا مقارنة مع 
الدول األخرى. فعلى مستوى 
العال���م، يتوقع أن يبلغ معدل 
منو عدد الس���كان أقل من %1 
خ���الل العقدين القادمني. وفي 
بعض الدول، السيما في أوروبا 
واليابان، يتوقع أن يشهد عدد 
الس���كان انخفاضا ملحوظا. 
وبهذه الوتيرة، توقع »الوطني« 
أن يصل عدد الكويتيني بحلول 
الع���ام 2029 إل���ى 1.7 مليون 
نسمة، مقارنة مع مليون نسمة 

حاليا.

النمو المتوقع لعدد الوافدين

 م���ن جه���ة ثانية، أش���ار 
»الوطني« إلى أنه من الضروري 
توخي احلذر في توقع منو عدد 

 أشار بنك الكويت الوطني 
في نشرته االقتصادية األخيرة 
إلى أن التغيرات في عدد السكان 
متثل، إلى جانب منو اإلنتاجية، 
أح���د العوامل الرئيس���ية في 
حتديد وتيرة النمو االقتصادي 
في املدى الطويل، وذلك من خالل 
تأثيره���ا على ع���رض القوى 
العاملة، فالبلد الذي يتزايد فيه 
عدد السكان الداخلني إلى سوق 
العمل، يفترض أن يتزايد فيه 
األفراد ذوو الدخل املالي وعدد 
املستهلكني وعدد عمالء القطاع 
التجاري. ومن املعلوم أن الفئة 
العمرية الشابة، السريعة النمو، 
تهيمن على التركيبة السكانية 
للكويتيني )كما هي احلال في 
الدول الشرق أوسطية  معظم 
األخرى(، لكن إلى أين سيصل 
حجم السكان في الكويت؟ وكيف 
ستتغير التركيبة السكانية في 

املستقبل؟ 
 والحظ »الوطني« أن إجمالي 
عدد سكان الكويت ارتفع منذ 
العام 1965 من 0.5 مليون نسمة 
إلى نحو 3.4 ماليني نسمة بنهاية 
يونيو 2009، وذلك مبتوسط 
منو سنوي بلغ 4.7% ويعزى 
أكث���ر من ثلثي ه���ذا االرتفاع 
إلى من���و عدد الوافدين، حيث 
ارتفع���ت حصتهم من إجمالي 
عدد السكان من 64% في العام 
1965 إلى نحو 68% حاليا، وذلك 
على الرغم من مغادرة عدد كبير 
منهم الكويت أيام الغزو العراقي 
في العام 1990. ورغم عدم توافر 
البيانات الكافية والدقيقة حول 
هذه الفترة، إال أن عدد الوافدين 
قد انخفض من 1.5 مليون وافد 
في العام 1989، إلى نحو املليون 

بحلول العام 1993.

النمو المتوقع 

 وتوقع »الوطني« أن يتباطأ 
الكويتي���ني خالل  منو ع���دد 
املقبلة بعدما كان  الس���نوات 
قد ش���هد وتيرة سريعة خالل 
العقد املنصرم، وذلك بناء على 

الفرضيات التالية:
يتوقع أن تواصل معدالت 
الوالدة واخلصوبة االنخفاض- 
رغم أنها مازالت مرتفعة مقارنة 
مع املعدالت العاملية- ما يعكس 
أثر التغيرات االجتماعية ومنها 
ارتفاع ع���دد اإلناث في القوى 

العاملة. 
يتوق���ع أن يش���هد معدل 
الوفيات ارتفاعا طفيفا، ويعزى 
ذلك بش���كل رئيسي إلى تزايد 
حصة كبار السن من إجمالي 

كيف سيكون شكل التركيبة السكانية في الكويت خالل 20 عاماً؟

سكان الكويت ارتفع منذ العام 1965 من 0.5 مليون نسمة إلى نحو 3.4 ماليين نسمة بنهاية يونيو 2009
تراجع معدالت الوالدة وبالتالي ستتزايد حصة كبار السن بين الكويتيين

ارتفاع حجم العمالة المنزلية بحلول العام 2029 إلى 871 ألفاً بمعدل نمو يبلغ 2.9% سنوياً

1.7 مليون نسمة 
عدد المواطنين 
المتوقع بحلول 
2029 وحصة 

الوافدين ستنخفض 
 من 68.4% حاليًا
لـ 67.5% خالل 

20 عاماً

التغيرات المتوقعة في عدد الكويتيين بين 2009 و2020
)معدل النمو السنوي بحسب الفئة العمرية(

معدل نمو عدد السكان سنويا )%(

عدد سكان الكويت من 1965 إلى 2009
)كما في نهاية العام، مليون نسمة(

مجموعة »اإلمارات دبي الوطني« تحصد جائزة 
»أفضل بنك للخدمات المصرفية بالشرق األوسط في 2009«

م���ع العميل وتق���دمي خدمات 
متميزة«.

وتابع: »يه���دف »االمارات 
دبي الوطني« ألن يصبح البنك 
املفض���ل في مج���ال اخلدمات 
املصرفي���ة اخلاص���ة من قبل 
العمالء في املنطقة وخارجها، 
وذلك بدعم من فريق عملنا الذي 
يضم أكثر من 50 خبيرا مصرفيا 
في مج���ال اخلدمات املصرفية 
اخلاص���ة، والذي���ن يتمتعون 
بدرج���ة عالي���ة م���ن الكفاءة 
واخلبرة وفريق اس���تثماري 

قوي«.

جوائز أخرى

وكان البنك قد حصل سابقا 
على عدد من اجلوائز األخرى 
اخلاصة باخلدمات املصرفية 
اخلاصة تضم، جائزة »أفضل 
بنك خاص« في اإلمارات لعام 
2009 و2007 و2006 م���ن قبل 
مجلة »يوروموني«. كما حصل 
اإلمارات دبي الوطني على جائزة 
»أفضل بنك في اإلمارات« من 
مجلة »بانكر الشرق األوسط«، 
وجائزة »أفضل بنك للخدمات 
املصرفية لألفراد في اإلمارات« 
من قبل مجلة »بانكر آس���يا«، 
باالضافة الى ذل���ك فاز البنك 
بجائ���زة »اجل���ودة املصرفية 
التقديرية« اجلائزة من قبل »جيه 
بي مورغان تش���يس« بجانب 

بعض اجلوائز األخرى.

املصرفية اخلاصة في االمارات 
دبي الوطني روبرت جان أنه 
»مع السجل القوي الذي منتلكه 
في فه���م احتياج���ات وخدمة 
عمالئنا األثرياء، فاننا نتطلع 
إلى املزيد من تعزيز خدماتنا 
املصرفي���ة اخلاصة من خالل 
الشاملة  االبتكار، واملمارسات 
إلدارة الثروات، والعالقة القوية 

عملياتنا ف���ي مجال اخلدمات 
املصرفية اخلاصة، وذلك بهدف 
تزويد عمالئنا باملزيد من الفرص 
االستثمارية املستدامة، السيما 
في هذه الظروف االقتصادية 

العاملية الصعبة«.

تعزيز الخدمات

وعلق مدي���ر عام اخلدمات 

سيف املنصوري إن البنك يشرفه 
املرموقة،  الفوز بهذه اجلائزة 
التي تؤكد جناح استراتيجياتنا 
االستثمارية الواضحة، والنمو 
املتواصل للبنك واملركز الرائد 
ال���ذي يحظى به بني املصارف 
اخلاصة في دول مجلس التعاون 
اخلليجي. كم���ا قمنا في وقت 
س���ابق من هذا العام بتعزيز 

 حص���ل »اإلم���ارات دب���ي 
الوطن���ي«، أكب���ر مجموع���ة 
مصرفية في الش���رق األوسط 
من حيث األصول، على جائزة 
»أفضل بنك للخدمات املصرفية 
اخلاصة في الش���رق األوسط 
لعام 2009«، خالل حفل توزيع 
جوائز مجلة »أرابيان بيزنس«، 
وذلك تقديرا جلهوده املتواصلة 
والهادفة لتعزيز ودعم قطاع 
الثروات في املنطقة من  إدارة 
جهة، وسمعته كأكثر بنك مفضل 
من أصحاب الثروات واألغنياء 

من جهة اخرى.

الحفل العاشر

وأقيم احلفل العاشر لتوزيع 
جوائز »أرابيان بيزنس«، في 
»جروفنر هاوس«، دبي، في 14 
ديسمبر 2009، حيث مت تكرمي 
املؤسسات واألفراد الذين حققوا 
النجاح في مختلف أنحاء دولة 
اإلمارات التي أظهرت مرونة في 
مواجهة األزمة املالية العاملية. 
وس���لطت اجلائزة التي قدمت 
لبنك »اإلمارات دبي الوطني«، 
الضوء على تركيز البنك املتزايد 
على اخلدمات املصرفية اخلاصة، 
السيما خالل هذه الفترة التي 
يعتبر فيها احلفاظ على رأس 
امل���ال من أكثر االم���ور أهمية 

بالنسبة للعمالء.
وقال رئيس التسويق ألعمال 
مجموعة »اإلمارات دبي الوطني 

تقديرًا لمساهمته في قطاع إدارة الثروات اإلقليمية

سيف املنصوري يتسلم اجلائزة

العرض س���يوفر لهم فرصة 
كبيرة لالستفادة من خصم 
حصري لعمالء الوطني فقط 
إيكيا  على مش���ترياتهم من 
إلى احلصول على  باإلضافة 
النقاط في برنامج  مزيد من 

مكافآت الوطني املتميز«.
ه���ذا وس���يحصل حاملو 
بطاقات الوطن���ي االئتمانية 
مبوج���ب هذا الع���رض على 
خصوم���ات بقيمة 20% على 
مش���ترياتهم وتتضمن %10 
خصومات فورية على األثاث 
واملفروشات املعروضة، إضافة 
إلى 10% كنقاط ضمن برنامج 

مكافآت الوطني.

العرض  عمالؤن���ا من ه���ذا 
املغري الذي ميتد حتى تاريخ 
18 ديس���مبر، حي���ث ان هذا 

يقدم بنك الكويت الوطني 
أفضل بنك في الكويت واألعلى 
تصنيفا في الشرق األوسط، 
بالتعاون م���ع ايكيا الكويت 
- معرض األثاث الس���ويدي 
املشهور عامليا عرضا خاصا 
لعمالئه م���ن حاملي بطاقات 
الوطن���ي االئتمانية يش���مل 
خص���م 20% حتى ي���وم 18 

ديسمبر ملدة 3 أيام.
 وعل���ق نائ���ب مدير عام 
مجموعة اخلدمات املصرفية 
الشخصية لدى بنك الكويت 
الوطن���ي عب���داهلل النجران 
التويجري على هذا العرض 
قائ���ال: »نتمنى أن يس���تفيد 

20% خصم حصري لحاملي
بطاقات الوطني االئتمانية من إيكيا

عرض خاص حتى 18 ديسمبر

عبداهلل التويجري


