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»اإلبداع الخليجي« تطلق برنامجي تدريب 
في بيروت 3 أكتوبر المقبل

أعلن���ت ش���ركة اإلبداع 
اخلليج���ي لالستش���ارات 
والتدريب عن اس���تعدادها 
الطالق برنامجي التخطيط 
والتشغيلي  االستراتيجي 
للم���دراء وتطوي���ر األداء 
احملاسبي واملالي في العاصمة 
اللبنانية بيروت خالل الفترة 
من 3 إلى 6 أكتوبر املقبل. 

 وبهذه املناس���بة، أشار 
إدارة  مجل���س  رئي���س 
الشركة د.طارق السويدان 
الى أن برنام���ج التخطيط 
والتشغيلي  االستراتيجي 

للمدراء بات مبثابة العم���ود الفقري لتطوير القدرات اإلدارية 
في مؤسس���ات قطاع األعمال العام واخلاص ويسعى لضمان 
حتقيق التناغم بني س���ير اخلطة التشغيلية واالستراتيجية 
ملنظمات األعمال وكذلك السعي لوضع إجراءات تصحيحية في 

حال ظهور انحرافات غير متوقعة. 
 واض���اف أن البرنامج يهدف لتحقي���ق عدد من اإلجراءات 
تتمث���ل في اإلملام باألنواع املختلف���ة للتخطيط وصقل مهارة 
بناء اخلطط اإلس���تراتيجية ودعم اخلب���رة في إعداد اخلطط 
التشغيلية والتمكن من ربط التخطيط االستراتيجي بالتشغيلي 
وتنمية القدرة على ممارسة عمليات الرقابة على تنفيذ اخلطط 
واكتس���اب املعرفة في كيفية إجراء عملي���ات التصحيح على 

االنحرافات الطارئة. 
 بدوره، أوضح املدير التنفيذي في الشركة عماد أبوزور أن 
الشركة سعت أيضا من خالل إطالق برنامج تطوير األداء املالي 
واحملاسبي إلى تعريف املتدربني من مدراء احلسابات واملدراء 
واحملللني املالي���ني مبحاذير االعتماد على تش���وهات القوائم 
املالي���ة ألغراض التخطيط والرقابة وكيفية معاجلة أنش���طة 
اإلقراض والبي���ع اآلجل من خالل تطوير القياس احملاس���بي 
وكيفية حتديد ربحية السهم في ظل احملددات الواردة باملعيار 
الدولي وكيفية قراءة القوائ���م النقدية للقوائم املالية وتقييم 
األداء ألغراض جتويده وكيفية إعداد موازنة املشاريع وإقرار 

اخلطط التشغيلية. 

د.طارق السويدان 

»الوطني«: تعافي االقتصاد خالل عامين في ظل تطبيق خطة التنمية
21.2% نسبة انكماش الناتج المحلي اإلجمالي في 2009 و3% نسبة النمو المتوقع باألسعار الثابتة للناتج المحلي اإلجمالي في 2010

القطاع النفطي شكل 46% من الناتج المحلي اإلجمالي في 2009

أشار بنك الكويت الوطني في 
موجزه االقتصادي األخير إلى أن 
الناجت احمللي اإلجمالي باألسعار 
اجلارية للكوي����ت انكمش بواقع 
21.2% في العام 2009 إلى 31.5 مليار 
دينار وهو العام الذي شهد أقسى 

تداعيات األزمة املالية العاملية.
 ورأى »الوطن����ي« أن ه����ذه 
البيانات باتت جزءا من التاريخ، 
لكنها حتمل في طياتها معلومات 
مفيدة للحاضر واملستقبل في آن 
معا، مش����يرا الى أن هذه األرقام 
جاءت متوافقة مع تقديرات البنك، 
وبالتالي توقع منو الناجت احمللي 
اإلجمالي العام احلالي بواقع %18 
باألسعار اجلارية، و3% باألسعار 
الثابتة، قبل أن يتس����ارع النمو 
في العام املقبل ويصل إلى %4.3، 
كما توقع أن يأتي هذا التحس����ن 
في ظل إطالق املزيد من املشاريع 
الضخم����ة، الفتا ال����ى أن األرقام 
الرس����مية إلجمالي الناجت احمللي 
الثابتة لم  للعام 2009 باألسعار 

تصدر بعد.
وق����ال »الوطن����ي« ان ه����ذه 
البيانات تؤكد بعضا من التوجهات 
املعروفة، كما تدعم، في غالبيتها، 
الرؤية األميرية السامية واخلطط 
االقتصادي����ة احلكومي����ة، لك����ن 
االقتص����اد مازال ف����ي حاجة إلى 
التنويع بعيدا عن القطاع النفطي 
الذي شكل 46% من الناجت احمللي 

املاض����ي، وأخيرا، ف����إن اإلنفاق 
االستهالكي احلكومي كان العنصر 
الوحيد من عناصر الناجت احمللي 
اإلجمالي الذي شهد في العام 2009 
منوا أسرع مما كان عليه احلال في 

العام 2008.
وأش����ار »الوطن����ي« إل����ى أن 
أنحاء  ف����ي مختلف  االقتصادات 
العالم شهدت أس����وأ أداء لها في 
العام املاضي، لك����ن حاليا، ومع 
استعادة الثقة إلى حد ما وعودة 
االقتصاد العاملي إلى مسار النمو 
مجددا، فقد أخذت الكويت وبلدان 
مجلس التعاون اخلليجي تتعافى 
هي األخرى، ولذلك توقع أن يشهد 
اإلنفاق االستهالكي بشقيه العام 
واخلاص منوا العام احلالي، كما 
توقع للصادرات النفطية أن تنمو 
هي األخرى بينما يتوقع أن يتعافى 
اإلنفاق االس����تثماري في العامني 
2010 و2011، وذلك مبؤازرة اخلطة 

اخلمسية وامليزانية احلالية. 
وعلى صعي����د امليزانية، فقد 
ارتفع����ت املصروف����ات احملفزة 
للطلب املعتمدة فيها بواقع %15، 
التحويالت  مع اس����تثناء بعض 
والبنود األخرى التي ليس لها تأثير 
كبير على النش����اط االقتصادي، 
وفيما تبرز العالقة املباشرة بني 
منو الناجت غي����ر النفطي وحجم 
املصروفات احملفزة، يحمل حجم 
ه����ذه املصروفات ف����ي امليزانية 
اجلديدة مؤشرات طيبة لألعوام 
القادمة، وم����ن هذا املنطلق، رأى 
»الوطني« أنه بات من الضروري 
أن تترجم املش����اريع الواردة في 
امليزاني����ة وفي خطة التنمية إلى 

أرض الواقع من دون تأخير.

اإلجمال����ي في العام 2009، كذلك، 
يج����ب أن يق����ود القطاع اخلاص 
النم����و االقتصادي، الس����يما في 
القطاعني املالي واملواصالت، وقد 
جنح هذان القطاع����ان في زيادة 
حجم مساهمتهما في إجمالي الناجت 
احمللي على مدى السنوات القليلة 
املاضية، وينبغي عليهما مواصلة 
تعزيز هذه املس����اهمة مستقبال 
انسجاما مع اخلطط الرامية إلى 
حتويل الكوي����ت إلى مركز مالي 

ولوجستي.
والحظ »الوطني« أن مساهمة 

األسباب املعروفة، أهمها: خفض 
االعتماد على قطاع واحد أو سلعة 
واحدة، وخل����ق املزيد من فرص 
العمل، والتأسيس حلقبة ما بعد 
االقتصاد النفطي وثمة حاجة ملحة 
ألن يتولى القط����اع غير النفطي 
زمام القي����ادة ويحقق املزيد من 

النمو تدريجيا. 
وبالنظر إلى اإلنفاق االستهالكي 
واالستثماري والصادرات، الحظ 
»الوطني« أن اإلنفاق االستهالكي 
اخلاص قد بقي موجبا رغم بعض 
التراجع، إذ رغم تأثير األزمة على 

أما مساهمة مجموعة »اإلدارة 
العامة« في الناجت احمللي اإلجمالي، 
فيبدو أنها كانت تسير في االجتاه 
الصحيح، إذ انخفضت من 12% إلى 
ما دون 6% في عام 2008، في حني 
القطاعات األخرى  منت مساهمة 
املرتبط����ة بالقطاع اخلاص، لكن 
في العام املاضي، وعلى نحو غير 
مفاجئ، عادت مس����اهمة »اإلدارة 
العامة« إل����ى االرتفاع مجددا في 
الوقت الذي كان القطاع اخلاص 
يرزح حتت وطأة األزمة العاملية، 
بينما ظل القطاع العام في منأى 

قطاع النقل واملواصالت في الناجت 
احملل����ي اإلجمالي قد ارتفعت من 
4% إلى 8% في الس����نوات القليلة 
املاضية، فيما ارتفعت مس����اهمة 
القط����اع املالي م����ن 6% إلى %14 
خ����الل العقد املاضي، من دون ان 
يشمل ذلك قطاعات العقار والتأمني 
واخلدمات التجارية، مشيرا الى ان 
هذه القطاعات الثالثة مازالت حتمل 
إمكانات واعدة على الرغم من أنها 
لم تنجح ف����ي زيادة حصتها في 
االقتصاد بصورة ملحوظة خالل 

السنوات القليلة املاضية. 

ثقة املستهلك وموارده املالية، إال 
أن مع����دل التوظيف قد بقي قويا 

نسبيا.
أما الصادرات، فقد انخفضت 
بشكل ملحوظ مع تراجع أسعار 
النفط عامليا وخفض مس����توى 
اإلنت����اج. كم����ا تراج����ع اإلنفاق 
االستثماري اخلاص بشكل حاد، 
مبينا أن هذا النوع من اإلنفاق دائما 
ما يكون األكثر تأثرا باألزمات من 
القطاعات األخرى في االقتصاد. 
وفي املقابل لم جتر زيادة اإلنفاق 
االس����تثماري احلكومي في العام 

عن تداعياتها.
ورأى »الوطن����ي« أنه ينبغي 
مواصلة وتعزيز هذه التوجهات 
اإليجابية، التي تشكل في مجموعها 
جزءا من اخلطة اخلمسية. كما تبدو 
احلاجة ملواصلة هذا النهج واضحة 
من خالل حص����ة القطاع النفطي 
من الن����اجت احمللي اإلجمالي التي 
تقارب 50% في املتوسط اعتمادا 
على أسعار النفط. من دون شك، 
يحتاج االقتصاد على املدى األطول 
إلى زيادة مس����اهمة القطاع غير 
النفط����ي فيه، وذل����ك للعديد من 

اإلنفاق االستهالكي يواصل النمو وتعافي اإلنفاق االستثماري

الناتج المحلي اإلجمالي بحسب النشاط االقتصادي )مليون دينار(

النسبة من اإلجماليالتغير )%(مليون دينار

200720082009200820092009
7072733.51.90.2الزراعة وصيد البحر

43.5-17.09423.65414.23238.439.8املناجم واحملاجر

2.3-10.5-9078387507.6تكرير البترول

8969189322.41.52.8الصناعة التحويلية )دون املنتجات البترولية املكررة(

3373634197.715.41.3الكهرباء والغاز واملياه

1.8-5966055851.53.3التشييد والبناء

4.2-1.3711.3861.3821.10.3التجارة والفنادق واملطاعم

2.3952.5902.6248.21.38.0النقل والتخزين واملواصالت

18.7-6.3076.3486.1160.73.7التمويل والتأمني والعقارات وخدمات األعمال 

13.5-4.5644.6274.4131.44.6ومنها: املؤسسات املالية

3.6-2.0-1.2771.2051.1825.6اخلدمات العقارية

4.0904.7865.612171717.2اخلدمات العامة واالجتماعية والشخصية

100-34.06241.55932.72522.021.3املجموع اجلزئي

--32.36539.77331.27422.921.4اخلدمات املصرفية احملتسبة

--1.6971.7851.4515.218.7الناجت احمللي اإلجمالي بقيمة املنتج

-2162172260.64.2زائد: رسوم الواردات

--1.9132.0021.6774.716.2الناجت احمللي اإلجمالي بقيمة املشتري

ت : 22460150/5

نـشــتـري
جموهراتكم 

املر�صعـة بالأملـا�س

وال�صاعات الثمينة

باأعلى الأ�سعار

ت : 22460150/5املباركية

يوجد لدينا

جموهرات و�ساعات 

ثمينة م�ستعملة

الناتج المحلي اإلجمالي للكويت
نسبة من الناتجنسبة التغيرمليون دينار

200720082009200820092009
الناجت احمللي اإلجمالي

46-17.95424.44614.93636.238.9 لقطاع النفط

43-17.04823.60814.18638.539.9النفط اخلام والغاز الطبيعي
2-10.5-9078387507.6تكرير النفط

الناجت احمللي اإلجمالي
16.10817.11317.7896.24.054 للقطاع غير النفطي

100-34.06241.55932.72522.021.3املجموع
2162172260.64.2رسوم الواردات

اخلدمات املصرفية 
-1.6971.7851.5415.218.7والتأمينية احملتسبة

الناجت احمللي اإلجمالي
-32.58139.99131.50022.721.2 بقيمة املشتري

نصيب الفرد من الناجت احمللي 
-9.58311.6189.03921.222.2اإلجمالي )دينار(

إجمالي اإلنفاق على الناجت 
8.0-31.84129.49531.8417.4احمللي اإلجمالي

4.5635.3086.46616.321.8اإلنفاق االستهالكي احلكومي
9.91811.13911.72512.35.3اإلنفاق االستهالكي اخلاص
-6.6657.3654.38410.540.5التكوين الرأسمالي اإلجمالي

-11.43516.1798.92641.544.8صافي الصادرات

-21.14623.81222.57412.65.2الطلب احمللي*

املصدر: جهاز اإلحصاء املركزي
مالحظة: الطلب احمللي عبارة عن اإلنفاق االستهالكي بشقيه العام واخلاص زائد التكوين الرأسمالي

املصدر: وزارة املالية وبنك الكويت الوطني


