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بسبب استمرار ارتفاع أسعار السلع العاملية السيما الغذائية

»الوطني«: توقعات بتسارع التضخم في اخلليج إلى أكثر من 4% في 2011

أسعار الطاقة على الدخل، وتلغي 
كل م����ن هاتن القوت����ن تأثير 
األخرى إلى حد ما، ولكن مبا أن 
قيمة صادرات املنطقة من النفط 
تتجاوز قيمة وارداتها من املواد 
الغذائية، فإن تأثير الطاقة يكون 
أكبر من تأثي����ر الغذاء عند أي 

تغير في األسعار.

االحتماالت المتوقعة للعام 2011

وفي ضوء ما س����بق، توقع 
»الوطني« أن يتس����ارع معدل 
التضخم ف����ي دول اخلليج إلى 
أكثر من 4% في العام 2011 بعد 
تسجيله 3% في العام 2010، كما 
توقع أن يرتفع معدل التضخم 
في كل دول اخلليج، رغم التفاوت 

في درجة هذا االرتفاع.
ورأى »الوطن����ي« أن ذل����ك 
سيعزى بشكل كبير إلى ارتفاع 
أسعار السلع العاملية، وخصوصا 
أس����عار املواد الغذائية التي قد 

تبقى مرتفعة هذا العام.
وبالش����كل ذاته، قد تستمر 
أس����عار الطاقة في االرتفاع في 
الع����ام 2011 على خلفية الطلب 
املتنامي من األس����واق الناشئة 
وعدم االستقرار السياسي احلالي 
في جميع منطقة الشرق األوسط 
وشمال أفريقيا، ومييل هذا األمر، 
في حد ذات����ه، إلى تعزيز النمو 
االقتص����ادي ف����ي دول اخلليج 
واستمرار الضغوط التضخمية. 
ورأى »الوطن����ي« انه حتى لو 
ارتفع معدل التضخم في املدى 
القصير، يبقى من غير احملتمل 
أن يصل إلى املس����تويات التي 
سجلها في العام 2008، إذ تعتبر 
العوامل التي ساهمت في بلوغ 
هذه الذروة، وخصوصا معدالت 
النم����و االقتص����ادي الس����ريع 
واالرتف����اع احلاد في اإليجارات 
الس����كنية، غير متوافرة حاليا، 
وإضافة إلى ذلك، فإن أس����عار 
السلع معروفة بتقلباتها، وكما 
أدت بسرعة إلى ارتفاع التضخم 
في األش����هر األخيرة، ميكن لها 
أن تعكس املس����ار إذا ما توقف 

ارتفاعها أو بدأت بالتراجع.

نقطة مئوية على التوالي ملعدل 
التضخم العام.

وفي الوقت نفسه، ورغم أن 
معدل التضخم في أسعار املواد 
الغذائي����ة كان أكثر ارتفاعا في 
الكويت، إال أنه يساهم بواقع 1.8 
نقطة مئوية على املؤشر العام، 
ويرجع ذلك إلى أن وزن الغذاء 
في مؤشر أسعار املستهلك في 
الكويت أقل. أم����ا في البحرين 
وقطر واإلمارات، فإن تأثيرات 
أسعار املواد الغذائية على معدل 
التضخم العام أضعف من ذلك 

حاليا.
التأثي����رات غي�ر املباش����رة: 
تعتبر الطاقة س����لعة مدعومة 
بش����كل كبير ف����ي دول مجلس 
التع����اون اخلليج����ي، ونتيجة 
لذلك، فإن تأثير ارتفاع أس�عار 
العاملي����ة على ت�كاليف  الطاقة 
اإلنتاج محليا بش����كل عام هو 
محدود نسبيا، ما من شأنه أن 
يحد من أي ضغط على مؤشر 
أس����عار املس����تهلك، وقد يكون 
تأثير ارتفاع أسعار الغذاء على 
مستويات املعيشة أكبر نسبيا، 
ولكن أس����عار الغ����ذاء في دول 
اخلليج غالبا ما تكون مدعومة، 
األمر الذي يقلل من احتمال منو 
مع����دل التضخم الع����ام نتيجة 

ارتفاع أسعار السلع.
التأثي����رات عل����ى الطل����ب: 
تش����كل الطاقة، وخاصة النفط 
والغاز، نسبة كبيرة من النشاط 
االقتصادي في دول اخلليج، ومبا 
أن هذه الدول مصدر صاف للطاقة 
� أعل����ى منطقة مصدرة للطاقة 
في العالم � فإن ارتفاع أس����عار 
الطاقة العاملية سيرفع من حجم 
الدخ����ل واإلنفاق، وبالطبع فإن 
هذا التأثير يتضاءل بسبب ميل 
احلكومة إلى وضع قسم كبير من 
أي ارتفاع مفاجئ في اإليرادات 
النفطية جانبا بدال من أن تنفقه، 

على األقل في املدى القصير.
ومن ناحية أخرى، فإن دول 
اخلليج مستورد صاف للغذاء، 
ولذلك فإن الرتفاع أسعار الغذاء 
التأثير املعاكس متاما الرتفاع 

على الطلب: حيث من املمكن جدا 
أن يكون للتغييرات في أسعار 
السلع تأثيرات مختلفة على معدل 
التضخم، ويعتمد ذلك على ما إذا 
كانت الدولة مصدرا أو مستوردا 
صافيا للسلع )الصادرات تفوق 
ال���واردات أو العك���س(، ف���إذا 
ارتفعت أسعار السلع، سيشهد 
املص���درون الصافون للس���لع 
غالبا منوا اقتصاديا  أكبر، إذ ان 
ارتفاع املدخل من شأنه أن يعزز 
الطلب، وما قد يزيد بالنتيجة من 
الضغوط التضخمية، ومن ناحية 
أخرى، سيش���هد املستوردون 
الصاف���ون تراجعا ف���ي دخلهم 
وفي الطل���ب، وبالتالي تراجعا 

في معدالت التضخم.

تأثير أسعار السلع على التضخم 
في الخليج

التأثيرات املباش����رة: يشكل 
الغ����ذاء مكون����ا مهم����ا جدا من 
مؤشر أسعار املستهلك في دول 
اخلليج، وبنسبة تفوق ال� %20 
في املتوسط. ما يعني أن ألسعار 
املواد الغذائية تأثيرا كبيرا على 
معدالت التضخ����م في املنطقة، 
ولكن مبا أن هناك تباينات كبيرة 
الغذائية  املواد  في وزن أسعار 
في سلة املستهلك فيما بن دول 
التأثير  اخلليج، فإن حجم هذا 

يختلف بن دولة وأخرى.
وفي عمان والسعودية، يشكل 
الغذاء أكبر مكون من مؤشر أسعار 
املستهلك، حيث يصل وزنه إلى 
أكثر من ربع سلة املستهلك، أما 
في باقي املنطقة، فللغذاء وزن 
أقل رغم أنه اليزال كبيرا جدا، 
حيث يحتل املرتبة الثانية بعد 

اإليجار السكني.
الغذاء  ارتفاع وزن  وبسبب 
في مؤشر أسعار املستهلك في 
عمان والسعودية، فإن للتغيرات 
في سعر الغذاء تأثيرا أكبر على 
معدل التضخم العام في هذين 
البلدين نسبة إلى الدول األخرى 
ف����ي املنطقة. ففي الس����عودية 
وعمان، يضيف مك����ون الغذاء 
حالي����ا 2 نقط����ة مئوي����ة و1.5 

على أساس سنوي في الشهرين 
األولن من العام 2011، متخطية 
أزمة  املستويات املسجلة خالل 
املواد الغذائية في العامي 2007 
و2008، حن تس���ببت األحوال 
اجلوية والنمو االقتصادي القوي 
في تقلي���ص اإلمدادات الغذائية 

ورفع الطلب عليها.
كم���ا ب���رزت ترابط���ات بن 
أسعار السلع أيضا، فأحد أسباب 
االرتفاعات الصاعقة األخيرة في 
أسعار املواد الغذائية كان ارتفاع 
أسعار الطاقة، خاصة في عامي 
2008 و2010. وقد فاقم االرتفاع في 
أسعار الطاقة من ارتفاع أسعار 
امل���واد الغذائية من خالل زيادة 
تكلفتي اإلنتاج والنقل، ومن خالل 
ازدياد الطلب على أنواع الوقود 
العض���وي وبالتال���ي احلد من 
معروض املواد الغذائية املتاحة 
لالستهالك اآلدمي، وقد تستمر 
أسعار املواد الغذائية في االرتفاع 
خالل األشهر املقبلة بسبب ازدياد 
الطلب العاملي وارتفاع أس���عار 

الطاقة.
ان أس���عار  وبننّ »الوطني« 
السلع تؤثر على التضخم بطرق 

ثالث:
أوالها التأثيرات املباشرة: حيث 
يعتمد مدى التأثيرات املباشرة 
على أهمية هذه السلع في »السلة« 
املس���تخدمة في احتساب معدل 
التضخم في أس���عار املستهلك. 
فأسعار السلع، عموما، لها تأثير 
أكبر على معدل التضخم العام في 
الدول التي تشكل أسعار الطاقة 
واملواد الغذائية جزءا كبيرا من 
مؤشر أسعار املستهلك. وكثيرا 
ما يكون هذا هو احلال في الدول 

النامية.
التأثي���رات غير  وثانيته���ا 
املباشرة: فقد يؤثر ارتفاع أسعار 
الس���لع على أس���عار البضائع 
واخلدمات عبر القنوات االقتصادية 
عموما. وقد يحصل ذلك نتيجة 
ارتفاع تكلفة اإلنتاج أو بسبب 
رفع األجور ملجاراة االرتفاع في 
أسعار املعيشة، وبالتالي الضغط 
على األسعار. ثم هناك التأثيرات 

بعيدة عن حتقيق معدالت النمو 
الهائلة التي سجلتها سابقا، ورغم 
ذلك، كانت معدالت التضخم في 
ارتفاع في األشهر القليلة املاضية، 
إلى  ويعزى ذلك بش����كل كبير 

ارتفاع أسعار السلع العاملية.

أسعار السلع في ارتفاع

وبعد انخفاض أسعار الطاقة 
العاملية خالل فترة الركود العاملي، 
شهد العام 2010 انتعاش االقتصاد 
العاملي ومنو الطلب على الطاقة 
وارتفاع أسعارها بنسبة وصلت 
إلى 60% على أساس سنوي في 
النصف األول م����ن العام 2010، 
بحسب مؤشر مكتب أبحاث السلع 
)سي ار بي(، وقد تستمر أسعار 
العام  الطاقة في االرتف����اع في 
2011 على خلفية منو الطلب من 
األسواق الناشئة وعدم استقرار 
الوضع السياسي احلالي في كل 
منطقة الشرق األوسط وشمال 

أفريقيا الغنية بالنفط.
وأشار »الوطني« أشار إلى أن 
الطاقة ليست العامل الوحيد وراء 
ارتفاع أسعار السلع. فقد ارتفعت 
أسعار املواد الغذائية بشكل كبير 
في صيف 2010، ويرد ذلك جزئيا 
إلى األحوال اجلوية السيئة. وقد 
بلغ معدل التضخم في أس���عار 
الغذائية أعلى مستوياته  املواد 
ارتفعت بحس���ب  التي  مؤخرا، 
مؤشر مكتب أبحاث السلع )سي ار 
بي( بنسب كبيرة وصلت إلى %40 

أساس سنوي في الربع األخير 
م����ن الع����ام 2009، لكنها بدأت 
باالرتفاع مجددا، وفي اإلمارات، 
ارتفع معدل التضخم عموما، ولو 
بوتيرة أبطأ. ولكن االس����تثناء 
كان في البحري����ن، حيث يبدو 
أن التضخم قد تباطأ في األشهر 

القليلة املاضية.
ورغ����م أن معدالت التضخم 
بدأت في االرتفاع من جديد، إال 
أن »الوطن����ي« رأى أنه����ا تبقى 
متواضعة مقارنة مبستوياتها 
املرتفع����ة جدا قبل العام 2009، 
الفت����رة، كانت  فخ����الل تل����ك 
اقتصادات دول اخلليج تش����هد 
النمو  معدالت اس����تثنائية من 
االقتصادي الس����ريع، ثم تلقى 
النمو دفع����ة قوية من االرتفاع 
القوي في أس����عار النفط الذي 
إلى جانب السياس����ات النقدية 
التوسعية وتراجع قيمة الدوالر 
واالرتف����اع الهائل في أس����عار 
اإليجارات السكنية، قاد معدالت 
التضخم ف����ي دول اخلليج إلى 

بلوغ مستويات قياسية.
التدهور االقتصادي  وعقب 
العامل����ي، عادت أس����عار النفط 
لالرتف����اع وع����ادت اقتصادات 
دول اخللي����ج إل����ى النم����و، ما 
أوجد أرضية لنشوء الضغوط 
التضخمية. ولكن االقتصادات 
اخلليجية، التي عصفت بها األزمة 
العاملية، تسير في  االقتصادية 
طريق االنتعاش تدريجيا وهي 

أشار بنك الكويت الوطني في 
نشرته االقتصادية األخيرة إلى ان 
ارتفاع أسعار السلع العاملية أثار 
قلقا متزايدا في األشهر األخيرة، 
وقد عزز منو الطلب العاملي من 
الطاقة واملواد  ارتفاع أس����عار 
الغذائية، مه����ددا بدفع معدالت 
التضخم إلى املستويات املرتفعة 

التي سجلتها قبل األزمة.
وتشعر دول مجلس التعاون 
الست بهذه الضغوط التضخمية، 
ويبدو أن السلع العاملية تقود هذا 

املسار الصعودي في األسعار.
والحظ »الوطني« ان معدالت 
التضخم في دول مجلس التعاون 
اخلليجي كانت قد ارتفعت من 
صفر تقريبا عن����د بداية العقد 
إلى أن بلغ����ت الذروة فوق %11 

في العام 2008.
ومع بدء األزمة االقتصادية 
العاملي����ة، تراجع����ت مع����دالت 
التضخم إلى نحو 3% في العام 
2009. ورغم ذلك، مهد التعافي 
االقتصادي العاملي في العام 2010 
لعودة الضغ����وط التضخمية 
الرغ����م من أن  مج����ددا، وعلى 
متوسط معدل التضخم في العام 
2010 لم يتغير عن مستواه للعام 
2009، إال أن هذا ال يعكس االرتفاع 
املتسارع في األسعار خالل العام 

املاضي.
ورأى »الوطني« أن األشهر 
ارتفاع  القليلة املاضية شهدت 
مع����دالت التضخ����م إجماال في 
املنطقة بأكمله����ا، فخالل العام 
الس����عودية  املاضي، س����جلت 
معدل تضخم أعلى من أقرانها في 
املنطقة، إذ ارتفع في النصف األول 
من العام 2010 ليستقر عند حدود 
6% من بعدها، وشهدت الكويت 
وعمان أيضا ارتفاعات سريعة 
نسبيا في مس����تويات األسعار 
خالل العام املاضي، ووصل معدل 
الكويت في نهاية  التضخم في 
العام إلى مس����تواه املسجل في 

السعودية.
لك����ن التحول األكبر كان في 
قطر، حيث كانت األسعار تسجل 
انخفاض����ا بلغ نح����و 10% على 

وذلك النشاء مصانع جديدة او 
توسعة اخرى، داعيا اجلهات 
احلكومية الى اعتماد افضلية 
ام���ام نظيره  الوطني  املنتج 
االجنبي بنسبة 20% ملا له من 
عظيم األثر في توطن رؤوس 
األموال الصناعية وتنش���يط 

االقتصاد الوطني.
ومن ناحية أخرى اعتبر امن 
الصندوق في االحتاد عبداهلل 
املطوع ان الوقت احلالي يعد 
مثاليا لكي تقوم الدولة بتشجيع 
املنت���ج الوطني واعتماده في 
املناقصات احلكومية، مطالبا 
الش���ؤون االجتماعية  وزارة 
والعم���ل بتفعي���ل مراقب���ة 
اجلمعيات التعاونية وازالة كل 
املعوقات التي تعترض ترويج 
الوطنية خصوصا  املنتجات 
مع ص���دور قرار وزاري بذلك 

الشأن عام 2004.
بدوره اشار أمن سر االحتاد 
احمد س���ليمان القضيبي الى 
ان االحتاد سيعمل في الفترة 
املقبلة عل���ى تفعي���ل مركز 
الهيئة  اخلدمة املتكامل���ة في 
العامة للصناعة واقناع اجلهات 
احلكومية املعنية في متثيلها 
باملركز مل���ا له من أثر ايجابي 
في تقليص الدورة املستندية 
البيروقراطية  والقضاء على 

األعضاء كشفوا عن أولوياتهم جتاه القطاع الصناعي

إستراتيجية »احتاد الصناعات« لـ 2013: 
دعم املنتج الوطني وتنمية اإليرادات

احلكومي���ة، مؤك���دا ضرورة 
املضي في وضع احللول املثلى 
لتسهيل االجراءات امام املستثمر 
الصناعي وذلك في اطار تشجيع 

الصناعة احمللية.
ومن جانبه قال امن السر 
املساعد في االحتاد خالد املضف 
انه سيعمل على دعم الصناعة 
والصناعين في البالد كهدف 
اساس���ي لالحتاد عن طريق 
العامة  الهيئة  التنس���يق بن 
الدولة  للصناعة ومؤسسات 
املختلفة وذلك لتقليص الدورة 
املستندية. وبن ان على الدولة 
االس���راع في دعم الصناعات 
القائمة من خالل اقرار وتعديل 
القوانن املتعلقة بالنش���اط 
الصناعي مثل قانون الصناعة 

واملناقصات وغيرها.
ام���ا عضو مجل���س ادارة 
االحتاد أنور بوخمس���ن فقد 
اش���ار الى ض���رورة التفكير 
جديا ف���ي النهضة بالصناعة 
والتركيز على تطوير الصناعات 

التحويلية.

اعل���ن احت���اد الصناعات 
الكويتية عن انعقاد اجلمعية 
العمومية التاسعة عشرة في 20 
اجلاري وذلك النتخاب اعضاء 
ادارته للدورة 2011- مجلس 
2013 حيث ستشهد اجلمعية 
التقريرين  العمومية مناقشة 
املالي واالداري واس���تعراض 
االجنازات التي حققها االحتاد 
مبا يخ���ص القطاع الصناعي 

احمللي.
وبه���ذا الص���دد كش���ف 
املرشحون العشرة لعضوية 
ادارة االحت���اد عن  مجل���س 
املقبلة، فقد  اس���تراتيجيتهم 
طال���ب رئيس مجل���س ادارة 
االحتاد حسن اخلرافي اجلهات 
احلكومية كاف���ة بدعم املنتج 
الوطن���ي واعط���اء املصانع 
احمللية األولوية في املناقصات 
احلكومية وذلك في اطار تشغيل 
الطاقة املهدورة  اكبر قدر من 
للمصانع في الوقت الذي يرتفع 
فيه سقف االلتزامات امللقاة على 

كاهل املصانع احمللية.
واش���ار الى اهمية تضافر 
اجلهود بن االدارة احلكومية 
التشريعية لوضع  والسلطة 
استراتيجيتها متكاملة تعمل 
على احلفاظ على ثروات االمة 
وتطويرها ملا فيه صالح الكويت 

واجيالها املقبلة.
ومن ناحيت���ه، بن نائب 
رئيس االحتاد مشاري حمادة 
أهمي���ة تس���ريع اج���راءات 
تخصيص األراضي الصناعية 
وذلك حتى يتس���نى للقطاع 
اخلاص الصناعي مش���اركة 
الدولة في خطة التنمية وتنفيذ 
املشروعات الصناعية التنموية 

الواردة في اخلطة.
العامة  الهيئة  ان  واوضح 
للصناع���ة عليها ان تس���ارع 
أحمد القضيبيفي توزيع القسائم الصناعية  حسن اخلرافي

الزيد: 30 شخصية اقتصادية وسياسية ومهتمة بالتنمية
يتحدثون ضمن جلسات املؤمتر االقتصادي التنموي األول

حتت رعاية وبحضور نائب 
رئيس مجلس الوزراء للشؤون 
االقتصادية وزير الدولة لشؤون 
الدولة لشؤون  التنمية ووزير 
الفهد  الش���يخ احمد  اإلس���كان 
تنطلق ف���ي 27 اجلاري بفندق 
جي دبليو ماريوت أنشطة املؤمتر 
االقتصادي التنموي االول الذي 
تقيم���ه وتنظمه ش���ركة تولز 
للخدم���ات االعالمي���ة املتكاملة 
حتت شعار »آفاق خطة التنمية 
املس���تقبلية.. والدور احملوري 

املنتظر للقطاع اخلاص«.
املناس���بة قال األمن  وبهذه 
العام املساعد للمؤمتر عبدالكرمي 
الزيد ان االس���تعدادات جتري 
على قدم وس���اق لتدش���ن ذلك 
احلدث الذي يعتبر األضخم في 
سلسلة املناسبات االقتصادية 
التي تش���هدها الب���الد في هذه 
اآلونة. وذلك قياس���ا الى العدد 
الكبير للمتحدثن من املسؤولن 
االقتصادين واخلبراء واملهتمن 
بالش���أن االقتصادي األكادميي 
)نحو 25 متحدثا( وقياسا بأوراق 

العمل املقدمة فيه.
ال����ى ان املؤمت����ر  وأش����ار 
االقتصادي التنموي األول سيعزز 
من خالل حلقاته النقاشية وأوراق 
العم����ل املقدمة فيه خالل يومي 
انعقاده وتوصياته التي ستصدر 
عنه مفهوم احل����وار املجتمعي 
أه����ل االختصاص  املفتوح بن 
الفرص����ة للمواطن  وس����يتيح 
العادي واملتخصص ملتابعة ما 
يجري بشأن اكبر خطة تنموية 
مستقبليه تشهدها الكويت منذ 
ما يزيد عل����ى 35 عاما ويرصد 
عن كثب رؤى وآراء املتخصصن 
بش����أنها مما يس����اهم في نشر 
التوعية املدروسة للمجتمع بكل 
فئاته من خالل ثقافة املؤمترات 
وما تقدمه من الرأي والرأي اآلخر 
واملعلومة املوثقة بشأن اخلطة 

في تقدمي التمويل الالزم ملشاريع 
خطة التنمية، ومناقشة تخوفات 
البنوك وأهمية دورها في خطة 

التنمية.
أما اجللس���ة الثانية وحتت 
أمام  عنوان »اآلف���اق املفتوحة 
العقار احمللية للولوج  شركات 
في خطة التنمية« حيث تسعى 
اجللس���ة الى إفس���اح الفرصة 
أمام ش���ركات العقار واملقاوالت 
لإلفص���اح ع���ن طموحاته���م 
وتطلعاتهم واملش���اكل التي قد 
حتول دون مش���اركتهم الفعالة 

في مشاريع التنمية.
وتتناول اجللسة الثالثة حتت 
التش���ريعات  عنوان »حتديات 
ودور مجلس األمة املس���تهدف 
التنمي���ة« حيث  حيال خط���ة 
نس���عى من خالل هذه اجللسة 
الى الوصول ال���ى الدور األمثل 
للنواب في مواجهة خطة التنمية 

ومشروعاتها املقترحة.
واجللسة الرابعة حتت عنوان 
»اآللية األمثل لعمل الش���ركات 
التنموي���ة املقترح���ة ومواطن 
االهتمام ببناء اإلنسان في خطة 
التنمية« حيث تناقش اجللسة 
نقاطا من أهم نقاط اخلطة وهي 
تلك املتعلق���ة باألطر القانونية 
املالئمة إلنشاء الشركات املساهمة 
التي ستتولى املشاريع التنموية، 
كما س���تناقش اجللسة األبعاد 
اإلنس���انية في خط���ة التنمية 

املرتبطة ببناء اإلنسان.
أما اجللسة اخلامسة »حوار 
مفتوح بن راعي املؤمتر الشيخ 
احمد الفهد واحلضور يتم خالله 
وضع النقاط فوق حروف كثير من 
القضايا والتحديات التي تواجه 
كل املشاركن في تنفيذ اخلطة 
التنموية، واإلجابة عن األسئلة 
التي تطرح نفسها وبإحلاح حول 
خطة التنمي���ة وطرق تنفيذها 

واآللية األمثل للتمويل.

والشعبي.
كما تش���مل أه���داف املؤمتر 
التوصل الى سبل الوصول الى 
حتقيق حلم حتويل الكويت الى 
مركز جتاري ومالي في املنطقة. 
ورصد عدد من التوصيات املهمة 
ووضعها ام���ام أصحاب القرار 
ملس���اعدتهم على تلمس نبض 
الش���ارع االقتصادي وما يدور 
في أروقته لالستئناس باملناسب 

منها.
وقال الزيد ان املؤمتر على مدى 
يومن سيتخلله 5 جلسات عمل 
ل� 4 محاور رئيسية، وفي اجللسة 
األولى حتت عنوان »قدرة البنوك 
احمللية على متويل مشاريع خطة 
التنمية حتت مظلة وشروط البنك 
املركزي« وسيناقش املشاركون 
في اجللسة كل السبل التي تفسح 
املجال أمام البنوك احمللية لإلسهام 

التنموية املستقبلية.
وأوضح الزي����د ان للمؤمتر 
عددا من األهداف أبرزها املناقشة 
املنهجية والتحليلية ملعوقات 
تطبيق خطة التنمية املستقبلية. 
ورصد آراء أهل االختصاص في 
التنمية وكيفية  مكونات خطة 
احلف����اظ على إيق����اع تنفيذها 
املبرمج. وإفساح املجال أمام الرأي 
والرأي اآلخر حول ما تضمنته 
خط����ة التنمي����ة من مش����اريع 
إلى  وخطط وبرامج. باإلضافة 
إشراك شريحة كبيره من افراد 
املجتم����ع في متابع����ة ما يدور 
من نقاش وج����دل مهني حول 
اول خطة تنموية مبرمجة في 
تاريخ الكويت املعاصر. وحتقيق 
املس����توى األمثل من طموحات 
املواطن نحو خطة التنمية األوفر 
حظا من حيث االهتمام الرسمي 

عبدالكرمي الزيد

املؤمتر يدشن موقعه وصفحته على »فيس بوك« و»تويتر«
أعلن املؤمتر االقتصادي التنموي األول عن 

تدشينه موقعه االلكتروني وصفحته على موقعي 
التواصل االجتماعي »فيس بوك« و»تويتر«، 
بهدف توفير منصة للتواصل بني املسؤولني 

واملهتمني بخطة التنمية املستقبلية، واملشاركني 
في املؤمتر الذي يعقد يومي 27 و28 مارس 

اجلاري برعاية وحضور نائب رئيس مجلس 
الوزراء للشؤون االقتصادية ووزير الدولة 

لشؤون التنمية ووزير الدولة لشؤون اإلسكان 
الشيخ احمد الفهد، حتت عنوان »آفاق خطة 
التنمية املستقبلية والدور احملوري للقطاع 
اخلاص« ومبشاركة حشد من االقتصاديني 

احملليني والدوليني.
وسيوفر املوقع لزواره جدول أعمال املؤمتر 
وأسماء املشاركني واملوضوعات التي ستتم 

مناقشتها خالل املؤمتر، وكذلك األخبار 

االقتصادية والصور املتعلقة باملؤمتر.
 ويستمر املوقع في تقدمي خدماته للمهتمني بخطة 

التنمية اعتبارا من اليوم وخالل فترة املؤمتر، 
وسيواصل املوقع تقدمي خدماته طوال العام.
ومن املتوقع أن يصبح املؤمتر االقتصادي 

التنموي احلدث االقتصادي األضخم واألبرز على 
الساحة احمللية، وسيشكل املؤمتر بأنشطته لقاء 
سنويا ضخما يطرح ابرز القضايا االقتصادية 

احمللية امللحة املرتبطة بخطة التنمية، والتي تهم 
املجتمع وتتطلب حشد كل القوى الفاعلة فيه 
ملناقشتها ووضع احللول والتوصيات املالئمة 

لتحقيق الطموحات املستهدفة.
اجلدير بالذكر أن عنوان املوقع االلكتروني هو 

com.www.tanmia2020 وصفحة الــ»فيس بوك« 
بعنوان املؤمتر االقتصادي التنموي األول أما 

.tanmia2020@ صفحة »تويتر« فهي حتت عنوان

ارتفاع معدل التضخم 
 في دول اخلليج

خالل 2010 متأثراً 
بشكل كبير بارتفاع 

أسعار السلع

تأثير أسعار املواد الغذائية على معدل التضخم في اخلليج
 وزن املواد الغذائية
في مؤشر أسعار 

املستهلك )%(

 تضخم أسعار
املواد الغذائية )معدل 

التغير السنوي%(

 تأثير املواد الغذائية
 على أسعار املستهلك

)معدل التغير السنوي%(

 التضخم العام
)معدل التغير 

السنوي%(
30.45.01.54.3عمان *

26.07.62.05.5السعودية **
18.39.61.85.2الكويت

15.70.50.10.9البحرين **
13.63.90.51.6اإلمارات **

13.24.60.61.6قطر *
املصدر: مصادر رسمية وبنك الكويت الوطني

* تشمل املشروبات والتبغ
** تشمل املشروبات فقط

مالحظة: مت استخدام آخر البيانات املتوافرة


