
الخميس 25 نوفمبر 2010 37اقتصاد
توقعات بتسارع النمو مع انتعاش االقتصاد عقب األزمة

»الوطني«: ارتفاع معدل التوظيف في »الخاص« 8٪ في النصف األول 

القوى العاملة حسب القطاع )منتصف العام ـ آالف(
غير كويتيينكويتيون

المجموعالقطاع الخاصالعمالة المنزليةالمجموعالقطاع العامالقطاع الخاص

200529.6269.2298.8451.2861.11.402.2

200638.3284.4322.8575.8939.21.608.4

200745.3250.2295.6557.31.064.91.722.0

*200853.0259.0312.5522.71.112.51.743.0

200963.4265.9329.03495.91.102.71.710.6

201072.4275.2347.6582.81.079.91.780.0

في األعوام القليلة املاضية.
إلى أن  وأش���ار »الوطن���ي« 
القطاع اخلاص اليزال في طليعة 
القطاعات من حيث خلق الوظائف 
اجلديدة للكويتي���ن، وبوتيرة 
قوية على مدى األش���هر االثنى 
عش���ر األخيرة، فقد اس���توعب 
القطاع اخل���اص حوالي نصف 
عدد املوظف���ن الكويتين اجلدد 

في تلك الفترة. 
الكويتين  وارتفعت نس���بة 
العاملن في القطاع اخلاص إلى 
إجمالي القوى العاملة الكويتية 
من 19% ف���ي نهاية يونيو 2009 
إلى 21% في نهاية يونيو 2010، 
ويعزى هذا االرتفاع في جانب منه 
إلى قانون دعم العمالة الوطنية 

الص���ادر في العام 2000، والذي 
منح الكويتين العاملن في القطاع 
اخلاص نفس املزايا التي يتمتع 

بها موظفو القطاع العام. 
وق���د تس���ارع من���و ع���دد 
الكويتيات ف���ي القطاع اخلاص 
بشكل أكبر على مدى السنوات 
العشر األخيرة واليزال مستمرا 
في هذا املسار، وفيما ارتفع عدد 
املوظفن الكويتين الذكور بنسبة 
9.4%، ارتفع عدد الكويتيات بأكثر 
من 19%، وفي الس���نوات العشر 
األخيرة ارتفعت نسبة الكويتيات 
العامالت في القطاع اخلاص إلى 
إلى  الكويتين من %27  مجموع 
نحو 50%، وحتق���ق معظم هذا 
االرتفاع في الس���نوات اخلمس 

األخيرة، والس���يما في قطاعات 
التج���ارة والفن���ادق واملطاعم 
واإلنشاءات.  ومن حيث القطاع 
االقتصادي، الح���ظ »الوطني« 
أن أكثر م���ن 84% من الكويتين 
يعملون في قطاع اخلدمات، وغالبا 
في خدم���ات املجتمع واخلدمات 
االجتماعية والشخصية والتي 

تشمل احلكومة.
وقد شهدت قطاعات الزراعة 
والصيد، واإلنشاءات، والتجارة 
واملطاعم معدالت منو مرتفعة، 
بلغت 17% و16% و14% على التوالي 
خالل األشهر االثني عشر السابقة، 
وتشهد املهن احملترفة واملكتبية 
وأعمال السكرتارية الكثافة األكبر 

في عدد املوظفن الكويتين.

من جهة ثانية، تبلغ نس���بة 
الوافدين العاملن في قطاع خدمات 
املجتمع واخلدمات االجتماعية 
والش���خصية 39%، أي ما يفوق 
696.000 موظ���ف مب���ا في ذلك 

العمالة املنزلية. 
وبلغ عدد الوافدين املوظفن في 
جتارة اجلملة والتجزئة وخدمات 
املطاع���م 306.000 موظف، أي 
أنه تراجع بنسبة 2% عن السنة 
السابقة.، كما تراجع عدد الوافدين 
العاملن في قطاع اإلنشاءات أيضا 

بنسبة 2% في الفترة نفسها.
ورأى »الوطن���ي« أن معدل 
التوظيف بن الوافدين مقاس���ا 
املقيم���ن احلاصلن على  بعدد 
إقامة في الكويت كان متماس���كا 

الوطني  الكويت  أش���ار بنك 
في نشرته االقتصادية األخيرة 
إلى أن منو معدل التوظيف في 
الكويت تس���ارع خالل النصف 
الع���ام 2010، مدفوعا  األول من 
بشكل كبير بازدياد حجم القوة 

العاملة الوافدة.
وفي الوقت نفسه تباطأ معدل 
النمو في توظيف الكويتين قليال 
عن العام املاضي، ولكنه حافظ 
على وتيرته اجليدة، ويبرز هذا 
املنح���ى أيضا في تس���ارع منو 
إجمالي عدد الس���كان الذي كان 

في تراجع قبل عام.
ويتوقع »الوطني« أن يتسارع 
النم���و أكثر في معدل التوظيف 
وعدد السكان مع انتعاش النمو 
االقتصادي عق���ب األزمة، ومع 
توجه الشركات إلى توظيف املزيد 

في الفترة املقبلة.
وبحسب البيانات األخيرة التي 
نشرتها الهيئة العامة للمعلومات 
املدني���ة، فقد بلغ حج���م القوة 
العاملة في الكويت 2.13 مليونا 
في نهاي���ة يونيو 2010، وارتفع 
عدد العاملن في الكويت مبقدار 
68.700 في النصف األول من العام 
احلالي، أي بنس���بة بلغت %6.8 
)محسوبا على اساس 12 شهرا(، 

وكان معدل التوظيف في انكماش 
منذ عام مع خس���ارة العديد من 
الكويتين لوظائفهم خالل  غير 
التباطؤ االقتصادي الذي حصل 
في عامي 2009/2008، ومنذ ذلك 
احلن تعافى االقتصاد وبدأت أرقام 

التوظيف باالرتفاع مجددا.
والح���ظ »الوطني« أن معدل 
ارتفع في  الوافدي���ن  توظي���ف 
القطاع العام وفي قطاع العمالة 
املنزلي���ة، في حن أنه لم يرتفع 
في القطاع اخلاص للسنة الثانية 
على التوالي، ورغم العدد الضئيل 
نسبيا لغير الكويتين العاملن 
في القطاع العام، فقد شهد معدل 
التوظيف في هذه الشريحة ارتفاعا 
جيدا في األعوام األخيرة، حيث 
التوظيف بن غير  ارتفع معدل 
الكويتي���ن في القطاع العام في 
االثنى عشر ش���هرا املنتهية في 
يونيو 2010 مبا يربو على 5.200 
مقارنة بخسارة بلغت 23.000 في 
عدد الوظائف في القطاع اخلاص 

باستثناء العمالة املنزلية.
واس���تمر توظيف الكويتين 
بالنمو بشكل أكثر استقرارا، فقد 
ارتفع عدد الكويتين املوظفن مبا 
يفوق 18.000 في الشهور االثني 
عش���ر املنتهية في يونيو 2010، 
وه���و رقم أعلى بقلي���ل مقارنة 
بالفترة نفس���ها منذ عام. ومنا 
مع���دل التوظيف بن الكويتين 
العام املاضي،  بنسبة 5.6% عن 
وهي الوتيرة نفسها التي سجلها 

بع���ض الش���يء، إذ حقق منوا 
بنهاية يونيو املاضي بواقع %4.1 
مقارنة مع الع���ام املاضي، حن 
شهد حجم القوى العاملة انكماشا، 
ويعزى هذا النمو إلى شريحتن 
من القوى العاملة، هما شريحة 
العمالة احملترفة من ذوي الدخل 
املرتفع وشريحة العمالة املنزلية، 
فيما اس���تمر التراجع في معدل 
التوظيف لدى الشرائح األخرى 
والتي تشكل صلب القوى العاملة 

غير الكويتية.
من جهة ثانية، بلغ مجموع 
عدد سكان الكويت 3.57 مالين 
نسمة كما في نهاية يونيو 2010، 
أي مرتفعا بنسبة 3.6% خالل عام 
مضى، وتباطأ منو عدد السكان 
الكويتين بشكل طفيف إلى %2.8 
فيما ارتفع عدد الوافدين بنسبة 
4%، وبلغ عدد املواطنن الكويتين 
حوالي 1.13 مليون، أي ما نسبته 
31.7% من مجموع عدد الس���كان 
فيما ارتفع عدد الوافدين إلى 1.78 

مليون في نهاية يونيو 2010.
ولفت »الوطني« إلى أن عدد 
الوافدين قد ارتفع بالتزامن مع 
ارتفاع معدل توظيفهم، وتسارع 
في النصف األول من العام 2010 
إلى 5.8%على اساس سنوي، وهي 
نسبة تبقى أقل بكثير من نسبة 
النمو الس���ريع الذي شهدناه ما 
بن عامي 2004 و2007 عندما فاق 
النمو أحيانا نسبة 12%، وارتفع 
عدد السكان املؤهلن سنا للعمل 

بشكل أسرع قليال من عدد السكان 
عموما. 

وكان هن���اك ارتفاع س���ريع 
خصوصا ضم���ن الفئة العمرية 
الواقع���ة ما ب���ن 25 و44 عاما، 
خاصة بن النساء، والتي تشكل 
صلب العمالة املنزلية، إذ ارتفعت 
هذه الفئة وحدها مبقدار 48.400 
ألف عامل خالل األش���هر الستة 
األولى من العام 2010، ومن ناحية 
أخرى، شهدت فئة الرجال من سن 
20 إلى 29 عاما انخفاضا مبقدار 
الفترة  24.700 ألف عامل خالل 
نفسها، خاصة بن العاملن في 
قطاعات التصنيع واإلنش���اءات 

والتجارة والفنادق واملطاعم.
وتوق���ع »الوطني« أن يزداد 
عدد السكان ومعدالت التوظيف 
أكثر في الفترة القادمة مع ازدياد 
االنتعاش االقتص���ادي، وبينما 
توقع أن حتافظ معدالت توظيف 
الكويتين  والنمو السكاني بن 
على ثباتها، رجح أن يرتفع معدل 
توظيف الوافدين مع ارتفاع نشاط 
الشركات، خاصة مع بدء تنفيذ 
املشاريع الضخمة املشمولة في 

اخلطة اخلمسية.
كما توقع »الوطني« أن يبقى 
القطاع اخلاص في طليعة مانحي 
الوظائف للكويتين وفق خطة 
التطوي���ر احلكومية، خاصة أن 
ه���ذه اخلطة تدعو إلى مزيد من 
الدعم للقطاع اخلاص قدرته على 

خلق الوظائف اجلديدة. 

القطاع الخاص أكبر موفر للوظائف للكويتيين حيث يوظف حالياً 21٪ من القوى العاملة الوطنية
نمو الوظائف مازال يتجاوز نمو عدد السكان بعد ارتفاع عدد السكان 4.7٪ في النصف األول ليصل إلى 3.57 ماليين نسمة

انضمام »آمار سيتي« و»األساليب الحديثة« لمعرض »سيتي سكوير« 

سعيد عامر

أعلن����ت كل من ش����ركتي آمار 
سيتي واألس����اليب احلديثة عن 
مش����اركتهما في معرض »سيتي 
سكوير« العقاري city Square الذي 
تنطلق انشطته خالل الفترة من 
28 الى 30 نوفمبر اجلاري في قاعة 
الراية بفندق كورت يارد ماريوت، 
ويقام املعرض يقام حتت رعاية 
وبحضور نائ����ب رئيس مجلس 
الوزراء للشؤون االقتصادية ووزير 
التنمية ووزير  الدولة لش����ؤون 
الدولة لش����ؤون اإلسكان الشيخ 
أحمد الفه����د، ويضم املعرض 25 
شركة تتوزع على شركات العقار 
احمللي واخلليجي والعربي وعدد 
من البنوك، فضال عن الش����ركات 
التي تق����دم خدماتها العقارية في 
األسواق اإلقليمية. وأوضح مدير 
التسويق بشركة آمار سيتي سعيد 
عامر أن الش����ركة ستطرح خالل 
مش����اركتها في املعرض مشاريع 
اس����تثمارية جديدة ف����ي اململكة 
األردنية الهاشمية وهي عبارة عن 
اراض سكنية مفرزة بالكامل بها 
جميع اخلدمات واراضي زراعية 
مفرزة بالكامل بها جميع اخلدمات، 
كما ستطرح ايضا مشاريع سكنية 
متفرقة في جمهورية مصر العربية 
في كال من التجمع اخلامس، مدينة 
6 اكتوبر، املعادي، وطريق مصر 

اإلسكندرية الصحراوي.
وأشار إلى أن مشاريع الشركة 
في املع����رض لن تقتصر عند هذا 
احلد وامنا ستمتد لتشمل مشروعا 
عقاريا وسياحيا فريدا من نوعه 
في دولة االمارات العربية املتحدة- 
الش����ارقة، أال وهو مشروع »بلو 
باي« في مرس����ى النج����وم على 
الزرقاء في  الش����واطئ  ضف����اف 
منطقة احلمرية، مؤكدا أن الشركة 
عززت سلتها العقارية مبجموعة 
أخرى جديدة من املش����اريع التي 
توزعت على عدد من الدول العربية 
واخلليجية، هي االمارات ومصر 
واالردن، وذلك من خالل تسويق 
مش����اريع عقارية واس����تثمارية 

متنوعة في تل����ك الدول وبعوائد 
استثمارية مغرية.

األساليب الحديثة

وم����ن جانبها اعلنت ش����ركة 
االس����اليب احلديثة انها ستطرح 
خالل مشاركتها في املعرض مشروع 
رمياس سيتي الواقع في التجمع 
اخلامس في مصر والذي مت اطالقه 
بفكر يحاكي الواقع مبوقعه املتميز 
الذي اقترب من املدينة بشبكة من 
الطرق الرئيسية واحملاور)شارع 
التسعن – الطريق الدائري( ويبتعد 
عن صخبها وازدحامها، مبفاهيم 
الفلسفة احلديثة للسكن العصري 
وكس����ر منطية بيع املشتري الى 
توفير عقار بخدمات فندقية عالية 
املس����توى، تبدأ حلظة الوصول 
من املطار حيث وفرنا ب� »رمياس 
س����يتي« جميع اخلدمات بكوادر 
مؤهلة)ادارة فندقية، صيانة، االمن 
والسالمة، مغسلة حديثة، مطاعم، 

به احلواس مبناظر طبيعية خالبة 
بتناسق جميل يخاطب احلواس 
الن االسباب التي تدعونا للتفكير 
بتغير اسلوب حياتنا كثيرة، وان 
نسعى للتخلص من ضغوط احلياة، 
فوسط كل هذا التلوث والضوضاء 
اصبحنا بحاجة جلو اسري يتشارك 
فيه افراد االس����رة في جو عائلي 
بعيد ع����ن الضوض����اء والتلوث 
والزح����ام باملجتمعات العمرانية 
داخل املدن والذي تفتفر الية الكثير 
من املشروعات العقارية،، كل ذلك 
يدعون����ا للبحث عن بيئة صحية 
تلب����ي تلك املتطلبات، بأس����لوب 
عصري يتمثل في استخدام احدث 
التقنيات النظمة االمن والسالمة 
كالبوابات االلكترونية، واملصاعد 
ذات التقنية العالية، مع احملافظة 
على اعل����ى درجات اخلصوصية 
الس����يارات بالس����رداب  مبواقف 
املعمول على جميع مساحة املشروع 

لتأمن مواقف اضافية للزوار. 

مركز رجال االعمال، مكتب حجز، 
خدمة غ����رف، جمانيزمي( لتأمن 
طلباتكم واحتياجاتكم طوال فترة 

اقامتكم.
وأك����دت الش����ركة ف����ي بيان 
صحافي أنه مت تصميم عدد محدود 
م����ن الوحدات بافضل اس����تغالل 
للمساحات الداخلية كتحد نخاطب 

وأكدت الش����ركة أن مش����روع 
رمياس سيتي مت تنفيذه بتمويل 
مش����ترك كويتي � مصري، وجار 
االن تس����ليم الوح����دات للعمالء، 
مشددة على ان املناخ االستثماري 
في مصر مش����جع فمازالت مصر 
تواصل جناحها في مجال االستثمار 
العقاري على عك����س العديد من 
املس����تثمرين ف����ي املنطقة الذين 
يواجهون الكثي����ر من التحديات 
والصعوبات في التعامل مع واقع 
األس����واق والظروف االقتصادية 

املتغيرة في الوقت احلالي. 
وتابعت: على الصعيد احمللي 
مثال يشعر املواطن بحالة االستقرار 
التي يش����هدها قطاع االس����تثمار 
العقاري، حيث يدرك متاما ماهية 
املتغيرات التي تعيشها األوساط 
االستثمارية، كما أن هناك فجوة 
مازال����ت كبيرة بن املعروض من 
املتزايد عليها.  العقارات والطلب 
أما على الصعيد اخلارجي، فتتجه 
الش����ركات االس����تثمارية  أنظار 
اإلقليمية والدولية إلى مصر نظرا 
للعروض التنافسية التي تقدمها 
مشاريع التطوير الكبرى. وعالوة 
على ذلك، فإن النظرة العامة في 
هذا البلد جتاه األزمة املالية ليست 
على درجة عالية من التشاؤم كما 
هو احل����ال في العدي����د من دول 
العالم. وبالتالي ميتلك املطورون 
واملستثمرون العقاريون توقعات 
إيجابية حول أداء هذه الصناعة. 
وأشارت الشركة إلى أن تأثير 
األزمة املالية في اخلارج مختلف عنه 
في مصر، ففي اخلارج مثال األزمة 
حقيقية، حيث صناعة العقارات هي 
صناعة مدينة، مبعنى أنها تقوم 
على التمويل العقاري والقروض، 
والذي حدث هو إفراط في التمويل 
العقاري بقيم تفوق قيمة العقار 
نفسه، وبدون ضمانات كافية، أما 
في مصر فالصناعة ليست مدينة، 
ألن املستهلك في الغالب يسدد سعر 
العقار من فائض األموال السائلة 

لديه. 

.. و»بوبيان« يستعرض خدماته بالمعرض
اعلن بنك بوبيان عن مشاركته ورعايته ملعرض 
سيتي سكوير الذي تنظمه شركة املسار للمعارض 
في الفترة من 27 الى 30 نوفمبر اجلاري حتت رعاية 
نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون االقتصادية 
ووزير الدولة لشؤون التنمية وزير الدولة لشؤون 

االسكان الشيخ أحمد الفهد. 
وقال مدير عام مجموع��ة اخلدمات املصرفية 
والدعم املصرفي في البن��ك ناظم القناعي تعليقا 
على هذه املشاركة ان املعارض العقارية تعتبر من 
اهم االنشطة التي ينطلق من خاللها البنك للتعريف 
بخدماته ومنتجاته املختلفة والتى يقدمها ملختلف 

شرائح املجتمع وفق احكام الشريعة االسالمية.
واض��اف أن املعارض العقارية تعتبر من اجنح 
املعارض التي تالقي اقباال من اجلمهور كونها تتيح 
للكثيرين فرصة احلصول على مس��كن العمر او 
احلصول على فرصة استثمارية من خالل اقتناء 
العقارات التي ميكن ان تدر عليهم االرباح خاصة 
في ظل املؤش��رات االيجابية التي تؤكد أن العقار 

سيظل دائما املالذ اآلمن لالستثمار في ظل ما تشهده 
األسواق العاملية واالقليمية واحمللية من تقلبات. 

وأش��ار القناعي الى ان البنك خالل الشهرين 
املاضي واحلالي شارك وسيشارك في العديد من 
املع��ارض العقارية املتخصصة حيث كانت النتائج 
التي حققها والتى يتوقع ان يحققها ايجابية ومحفزة 
لالستمرار في املشاركة في هذه النوعية من املعارض 

ذات احلضور اجلماهيري املرتفع. 
واشار القناعي الى ان بنك بوبيان يقدم لعمالئه 
مجموعة مميزة من اخلدمات الشخصية التمويلية 
واالستثمارية املتوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية 
ومن أهمها أدوات التمويل االسالمية املتعددة التي 
متنح العميل كافة احتياجاته املختلفة س��واء كانت 
مواد انشائية أو أثاثا وهي التي تتيح للعميل فرصة 
تصميم وبناء منزل أحالمه بطريقته اخلاصة باالضافة 
الى أنواع التمويل األخرى التي تلبي كافة احتياجات 
عمالئنا املختلفة سواء كانت سيارات، قوارب ومعدات 

بحرية أو الكترونيات.

خبيران: اإلجراءات التي اتخذتها الكويت 
خففت من تأثير األزمة على قطاع النفط

قطاع النفط الكويتي جتاوز األزمة املالية بنجاح

دمشق � كونا: أكد خبيران كويتيان في مجال 
النف���ط ان اإلجراءات واالس���تراتيجية املتكاملة 
الت���ي وضعته���ا احلكومة الكويتي���ة ممثلة في 
وزارة النفط خففت من س���لبيات األزمة املالية 
واالقتصادية العاملية على قطاع النفط بالقياس 

مع دول أخرى.
جاء تأكيد اخلبيران وهما كبير املخططن في 
ش���ركة نفط الكويت فايز املزع���ل ومديرة إدارة 
بحوث الطاقة بوزارة النف���ط الكويتية متاضر 
خريبط في تصريح ل���� »كونا«، وقال املزعل ان 
شركة نفط الكويت قدمت ورقة عمل في الندوة 
التي أقامتها منظمة األقطار العربية املصدرة للنفط 
)اوابك( بالتعاون مع وزارة النفط السورية والتي 
اختتم���ت أعمالها يوم امس حول تأثيرات األزمة 
املالية العاملية على قطاع النفط والغاز الطبيعي 
في الدول العربية والدروس املستفادة واخلطط 

التي مت وضعها ملواجهة انعكاسات األزمة.
وأشار الى ان الكثير من الدراسات واملؤشرات 
تؤكد ان الس���وق النفطي قد تعافى في عام 2010 
من تأثيرات األزمة املالية وعاد الطلب على النفط 

الى مستويات ما قبل األزمة.
وقال ان جميع التوقعات تؤكد ان الطلب على 
النفط سيزداد في املستقبل وهذا مطابق لتوجهاتنا 
االستراتيجية بزيادة الطاقة اإلنتاجية في الكويت. 

وحول مشاريع شركة نفط الكويت قال املزعل ان 
العمل الرئيس���ي للشركة يتمثل في االستكشاف 
واإلنتاج داخل الكويت وتتركز مشاريعها حول 
تنفيذ اس���تراتيجيتها طويلة األمد بانتاج أربعة 
مالين برميل في عام 2020 واحملافظة على هذه 

الطاقة اإلنتاجية حتى عام 2030.
وتابع ان املشاريع الرأس���مالية لشركة نفط 
الكوي���ت تتمحور حول حتقيق ه���ذا الهدف في 
اجتاهن االول زيادة الطاقة اإلنتاجية من النفط 
اخلام وهذا األمر يسير حسب البرنامج املوضوع 
لهذه الغاية واالجتاه الثاني حتقيق االستراتيجية 
اخلاصة بزيادة انتاج الغ���از لتحقيق متطلبات 

الطاقة في الكويت.
من جهتها رأت متاضر خريبط ان الندوة كانت 
مهمة جدا وتعد فرصة للمشاركن باالطالع على 
جتارب الدول العربية املصدرة واملنتجة للبترول 
الت���ي اتخذتها ملواجهة  واإلج���راءات والتدابير 
انعكاس���ات االزمة املالية العاملية وبخاصة على 

قطاع النفط والغاز. 
وقالت ان الكويت لديها اس���تراتيجية قامت 
بتنفيذها خالل األزمة مشيرة الى ان األزمة أثرت 
على اجلميع ولكن ف���ي الكويت لم يكن تأثيرها 
كبيرا وسوف نستمر في تنفيذ هذه االستراتيجية 

بالنسبة لقطاع النفط حتى عام 2030.


