
 39  اقتصاد  الخميس ٢٥ نوفمبر ٢٠١٠   
 تعد عمالءها بالمزيد من الجوائز القيمة في السحوبات المقبلة

 من قبل مجلس المباني الشاهقة والمساكن الحضرية

 «الوطنية لالتصاالت» تسلم «بي ام دبليو» إلى عميلتها 
رلى إبراهيم الفائزة األولى في سحب نوفمبر

 «الحمراء» يصنف كأطول برج مكاتب
   في الشرق األوسط والبرج األطول في الكويت

 « معجزة الشفاء» شاركت في مؤتمر ومعرض عالمي بسلوڤينيا
 شاركت شركة عسل معجزة الشفاء في منتدى 
ومعرض «أبيمونديا» العاملي، والذي أقيم مؤخرا 
في ســـلوڤينيا حتت رعاية رئيس اجلمهورية 
د.دانيلو تيرك، وشارك فيه كبار مربي النحل 
ومنتجي العسل من مختلف دول العالم، حيث 
كانت معجزة الشفاء الشركة الوحيدة من منطقة 
اخلليج العربي املشاركة في أنشطة ذلك املؤمتر 

واملعرض.
  وفي تصريح صحافي بهذه املناسبة قال املدير 
اإلقليمي لشركة عســـل معجزة الشفاء محمد 
املجددي: ان أعمال املؤمتر تضمنت انعقاد الدورة 
الثالثة من منتدى «ابيميديكا» املتخصص في 
األبحاث العلمية حول الفوائد واخلواص الوقائية 
والعالجية للعسل، وكذلك انعقاد الدورة الثانية 
من منتدى «أبيكواليتي» املتخصص في أبحاث 
ومعايير تقييم جودة العسل وسبل حتسينها، 
ومتيزت الندوات واجللسات الفنية وورش العمل 

املتخصصة التي عقدت من خالل جدول أعمال 
املؤمتر بالتنوع والثراء ما جعلها مهمة ومفيدة 
للغاية ملربي النحل ومنتجي العسل وغيره من 

منتجات مملكة النحل.
  وأضاف املجددي ان مشاركة معجزة الشفاء 
املميزة فـــي مؤمتر «أبيمونديا» تعكس اهتمام 
الشركة مبســـايرة أحدث ما توصل إليه العلم 
فيما يتعلق بتربية النحل وإنتاج العسل وطرق 
االستفادة منه لتحسني صحة اإلنسان ووقايته 
من األمراض بشكل علمي ومنهجي. الفتا إلى أن 
الشركة حترص على املشاركة بشكل دائم في مثل 
هذه االنشطة في كل أنحاء العالم رغبة منها في 
تكوين عالقات مميزة وجسور تواصل مع رؤساء 
وإدارات تلك املؤمترات واملعارض املتخصصة 
واملصنفة عامليا السيما منتدى «ابيمونديا» الذي 
يحظى بقيمة كبيرة وشهرة دولية واسعة في 

أوساط املتخصصني في نحل العسل. 

 صنف مجلس املباني الشاهقة 
واملســـاكن احلضريـــة «بـــرج 
احلمراء» علـــى أنه أطول برج 
مكاتب في الشرق األوسط، كذلك 
يعتبر أطول برج خرساني في 
الشرق األوســـط والثاني على 
مســـتوى العالم، باإلضافة إلى 
تصنيفه كأطول برج في الكويت، 
كما مت تصنيفه كثاني أطول برج 
في الشرق األوســـط بعد برج 
خليفة، ويعتبر «برج احلمراء» 
ضمن أطول ١٢ ناطحة سحاب في 

العالم حسب ارتفاع القمة.
  وهنأ مجلس املباني الشاهقة 
واملســـاكن احلضرية شـــركة 
احلمـــراء العقارية على اكتمال 
أعمال البناء في مشروع «برج 
احلمراء» الذي يعلو ارتفاعه إلى 
٤١٤ متـــرا، حيث يعتبر إضافة 
معمارية مميزة في مجال املباني 

الشاهقة.
  في هذا الســـياق، قال نائب 
رئيس مجلس اإلدارة والرئيس 
التنفيذي لشركة احلمراء العقارية 
خالد عثمان العثمان «سعينا منذ 
االنطالقة نحو بناء مشروع عاملي 
ورمز كويتي يلفت انتباه العالم 
ويحقق لدولة الكويت ســـمعة 
مميزة خاصة في مجال التطوير 
العقاري، فالكويت كانت ومازالت 
سباقة نحو املشاريع الرائدة على 

مستوى املنطقة».
  واضـــاف «لقد حتقـــق هذا 
االجناز نتيجـــة روح التعاون 
التـــي ميزت فريـــق العمل من 
مصممـــني ومهندســـني وإدارة 
وعمـــال لبناء صـــرح معماري 
عاملي فـــي العاصمة الكويتية، 
وقد قامت شـــركة «سكيدمور 
التي تتخذ  آند ميريـــل  اوينج 

من نيويورك مقرا لها بتصميم 
«برج احلمراء»، في حني تتولى 
شـــركة «االحمدية للمقاوالت» 
من الكويت تشـــييد املشروع، 
أما شركة «تيرنر كونستركشن 
انترناشـــونال» فحملـــت على 

عاتقها إدارة املشروع.
  وأوضح «هنا يبرز دور القطاع 
اخلاص نحو دعـــم اقتصادات 
الـــدول مبشـــاريع حيوية ذات 
بعد اقتصادي تنموي، مؤكدين 
حرصنا علـــى تطوير الكويت 
وجعلها مركزا ماليا واقتصاديا 
وفق رؤية صاحب السمو األمير 
انطالقا من مشروع احلمراء، إذ 
وصل البناء إلى نحو ٨٠ طابقا 
للبـــرج وبارتفـــاع ٤١٤ مترا، 
حيث نتوقع االفتتـــاح قريبا، 
وقد ساهم املشروع في تنشيط 
قطاع املقاوالت والتوريد داخل 
الكويت من خـــالل دعم العديد 
من شركات املقاوالت والتوريد 
احمللية ويفـــوق عددها الـ ١١٠ 
شركات مابني مقاول ومورد». 

  واكـــد العثمـــان «ليس من 
السهل بناء ناطحة سحاب بهذا 

االرتفاع الشاهق، لكن التحدي 
األكبر متثل في حتويله إلى حتفة 
معمارية هي األرقى عامليا بجميع 
املواصفات وبشـــهادات جميع 
اخلبـــراء واملتخصصني ومنهم 
مجلس املباني الشاهقة واملساكن 
احلضرية، إضافة ملعرض سيتي 
سكيب الذي منح شركة احلمراء 
العقارية شهادة التميز العقاري 
لدورها الفعال في مجال التطوير 

العقاري في املنطقة».
  اجلدير بالذكـــر أن مجلس 
املبانـــي الشـــاهقة واملســـاكن 
احلضرية هو هيئة عاملية تعنى 
بتصنيف املباني الشـــاهقة في 
العالم على أساس ارتفاع القمة 
والســـطح وأعلى طابق مأهول 
بالسكان حيث يوجد مقرها في 
معهد الينوي للتكنولوجيا في 
شيكاغو، وهي منظمة دولية غير 
هادفة للربح بدعم من املنظمة 
الهندســـة املعماريـــة للتنمية 
والتخطيـــط والبناء تهدف إلى 
تســـهيل تبادل املعلومات بني 
املشـــاركني في جميـــع جوانب 
التخطيـــط والبنـــاء وتصميم 
الشـــاهقة،  املباني  وتشـــغيل 
ويهـــدف املجلـــس إلى نشـــر 
املعلومات متعددة التخصصات 
العاليـــة والبيئات  املباني  في 
احلضرية املستدامة، وحتقيق 
أقصى قدر من التفاعل الدولي من 
املهنيني العاملني في خلق البيئة 
العمرانية، وتقدمي أحدث املعارف 
املتاحة للمهنيني في شكل مفيد. 
من قبل مجلس املباني الشاهقة 

واملساكن احلضرية
  «احلمراء» يصنف كأطول برج 
مكاتب في الشرق األوسط والبرج 

األطول في الكويت

 أعلنــــت شــــركة الوطنيــــة 
لالتصاالت عن تسليم عميلتها 
رلــــى ابراهيم نعيم الفائزة في 
سحبها لشهر نوفمبر، سيارة 
بي ام دبليو موديل ٢٠١١، وذلك 
في اطار حرص الشــــركة على 
مفاجــــأة عمالئها دائما بجوائز 
نوعية تالقــــي صدى طيبا في 

نفوسهم.
  وقالت الشــــركة فــــي بيان 
صحافي انها منذ إطالقها للسحب 
الشهري في مايو الماضي لم تأل 
جهدا في تكريم عمالئها ومنحهم 
جوائــــز وهدايا مميــــزة، وهي 
مستمرة في تدليل عمالؤها حتى 
السحب األخير في ابريل ٢٠١١، 
مشــــيرة إلى انه بإمكان جميع 
عمالء «الوطنية» دخول السحب، 
حيث ال يحتاجون في ســــبيل 
المشاركة اال أن يبدأ رقم شريحة 
االتصال الخاصة بهم بالرقم ٦ 
واستخدامهم المتواصل لخدمات 
«الوطنيــــة» واالســــتفادة من 
العروض النوعية التي تقدمها.

وقد تم اإلعالن عن اسم سعيدة 
الحظ الفائزة بالجائزة الكبرى 
ام دبليــــو، والمقدمة  وهي بي 
الغانم وأوالده  من شركة علي 
للســــيارات وكانت من نصيب 
عميلة «الوطنية» رلى ابراهيم 
نعيــــم، حيث أجري الســــحب 

مباشــــرة على قنــــاة «الراي» 
برنامج «رايكم شــــباب» وذلك 
بحضور ممثلي وزارة التجارة 
وعدد من قياديي الشركة الوطنية 

لالتصاالت.
  وقد أعربت الفائزة رلى نعيم 
عن حماستها وسعادتها قائلة: 

«أود أن أشكر الوطنية لتفانيهم 
وإبداعهم فــــي ابتكار الحمالت 
المتنوعة لمكافأة العمالء وإنني 
فخــــورة بانتمائي إلى أســــرة 
الوطنية وأتطلع إلى المشاركة 

في الحمالت المقبلة».
  وبهذه المناســــبة أقيم حفل 

تسليم مفتاح السيارة للفائزة في 
معرض «بي ام دبليو» حضرته 
مدير أول االتصال في الشركة 
الوطنية لالتصاالت رهام العيار 
والتي قدمــــت بدورها تهانيها 
للفائــــزة، مؤكــــدة بالقول: «ان 
الوطنية الشهرية  ســــحوبات 

تشــــهد نجاحا منقطع النظير، 
ونحن نعد بالمزيد من الجوائز 
الشــــهور  القيمة والمميزة في 
المقبلــــة، حصريــــا لعمالئنا 
ومشتركينا، وما عليهم في ذلك 
سوى استخدام خدمات الشركة 

واالستفادة من عروضنا». 

 رهام العيار تسلم مفتاح السيارة للفائزة

 جناح الشركة في املعرض 

 خالد العثمان 

 مدعومًا بارتفاع أسعار النفط و٥٪ نمو القطاع غير النفطي

 «كامكو»: توقعات بنمو الناتج المحلي اإلجمالي 
١٧٪ خالل ٢٠١٠ ليصل إلى ٣٦٫٩ مليار دينار

 ذكر تقرير إدارة بحوث االستثمار 
فــــي شــــركة مشــــاريع الكويت 
االســــتثمارية إلدارة األصــــول 
«كامكو» أنه بعد الهبوط احلاد في 
النشاط االقتصادي خالل عام ٢٠٠٩ والذي تشير إليه 
أرقام الناجت احمللي اإلجمالي الذي تراجع بنسبة ٢١٪ 
خالل العام نفسه ليصل إلى ٣١٫٥ مليار دينار، وسط 
توقعات بأن ينمو الناجت احمللي اإلجمالي بنسبة ١٧٪ 
خالل عام ٢٠١٠ ليصل إلى ٣٦٫٩ مليار دينار مدعوما 
بارتفاع أسعار النفط حيث سجل سعر برميل النفط 

الكويتي منذ بداية عام ٢٠١٠ معدل ٧٥ دوالرا.
  وتوقع التقرير الصادر عن كامكو حول الوضع 
االقتصادي للكويت ومســــتويات منو الناجت احمللي 
اإلجمالي واإلنفاق على الناجت احمللي باألسعار اجلارية 
باإلضافة إلى تأثير اإليرادات النفطية على الوضع 
االقتصادي الكلي وامليزانية العامة للدولة، أن القطاع 
النفطي سيسجل منوا عاليا ليصل إلى مستوى ٣٠٪ 
مدعوما باالرتفاع في أسعار النفط الذي قد يتخطى 
عتبة الـ ٣٥٪ خالل عام ٢٠١٠ ليصل بالناجت النفطي 
إلى ١٨٫٧ مليــــار دينار. اما القطاع غير النفطي فمن 
املتوقع أن يحافظ على مستوى النمو الذي شهده خالل 
عام ٢٠٠٩ بنسبة منو ٥٪ ليصل إجمالي الناجت غير 
النفطي إلى ١٨٫٢ مليار دينار وبذلك يكون الناجت احمللي 

اإلجمالي للكويت قد توزع مناصفة بني القطاعني.

  الصادرات من السلع والخدمات

  عند حتليل التطور التاريخي لإلنفاق على الناجت 
احمللي باألســـعار اجلارية خالل األعوام ٢٠٠٤- 
٢٠٠٩، جند أن الصادرات من الســـلع واخلدمات 
كانت األكثر تأثـــرا بعد األزمة االقتصادية حيث 
سجلت تراجعا بنسبة ٣٣٪ خالل عام ٢٠٠٩ لتصل 
إلى ١٧٫٧٦ مليار دينـــار مقارنة بصادرات بقيمة 
٢٦٫٤٥ مليـــار دينار في عـــام ٢٠٠٨ مع العلم أن 
الصادرات النفطية تشكل حوالي ٩٥٪ من إجمالي 
الصادرات من الســـلع واخلدمـــات، وقد جاء هذا 
التراجع فـــي الصادرات نتيجة االنخفاض احلاد 
في أسعار النفط العاملية من ٩١٫٦ دوالرا أميركيا 
كمعدل لسعر البرميل خالل عام ٢٠٠٨ إلى ٦٠٫٣ 
دوالرا للبرميل خالل عام ٢٠٠٩. واجلدير بالذكر 
أن صادرات الكويت من الســـلع واخلدمات كانت 
قد سجلت نسب منو عالية خالل األعوام ٢٠٠٤-

٢٠٠٨ حيث بلغ معدل النمو السنوي خالل الفترة 
نفسها حوالي ٣٠٪.

  أما بالنســــبة لصافي الصادرات (الصادرات من 
السلع واخلدمات مخصوما منه الواردات من السلع 
واخلدمات) فقد شهد انخفاضا حادا بنسبة ٤٥٪ خالل 
عــــام ٢٠٠٩ لتصل إلى ٨٫٩٣ مليــــارات دينار مقارنة 
بـــــ ١٦٫١٨ مليار دينار لعــــام ٢٠٠٨. وقد تأثر صافي 
الصادرات ســــلبا بالهبوط احلاد في أســــعار النفط 
وتراجــــع حجم اإلنتاج نتيجــــة ضعف الطلب على 
النفط بســــبب األزمة املالية العاملية وما كان لها من 

تأثير سلبي على اقتصادات معظم الدول.

  االستهالك النهائي 

  وفي نظرة على االستهالك النهائي (اإلنفاق احلكومي 
+ اإلنفاق اخلاص) جند انه سجل نسبة منو بلغت 
١١٪ ليصل إلى ١٨٫١٩ مليار دينار في عام ٢٠٠٩ مقارنة 

بـ ١٦٫٤٥ مليار دينار في عام ٢٠٠٨ ويعود السبب في 
هذا النمو إلى الزيادة في اإلنفاق احلكومي بنحو ١٫١٦ 
مليار دينار حيث شكلت ٦٦٪ من حجم الزيادة في 
االستهالك النهائي والبالغ ١٫٧٤ مليار دينار. وشهد 
االستهالك احلكومي منوا بنسبة ٢٢٪ خالل عام ٢٠٠٩ 
ليصل إلى ٦٫٤٧ مليار دينار مقارنة بـ ٥٫٣١ مليارات 
دينار كويتي في عام ٢٠٠٨، أما بالنسبة لالستهالك 
اخلاص فقد شــــهد نسبة منو ٥٪ وهي نسبة النمو 
األقل التي يسجلها االستهالك اخلاص مقارنة بالفترة 
السابقة ٢٠٠٤- ٢٠٠٨ حيث تراوحت نسب النمو بني 
٧٪ و١٨٪، وقد بلغ االســــتهالك اخلاص ١١٫٧٣ مليار 
دينــــار خالل عام ٢٠٠٩ مقارنة مع ١١٫١٤ مليار دينار 

لعام ٢٠٠٨.

  إيرادات الكويت من النفط

  وتعتبر اإليـــرادات النفطية املصدر الرئيســـي 
إليرادات الدولة حيث شـــكلت خالل فترة السنوات 
اخلمس ٢٠٠٥-٢٠٠٩ نسبة ٩٤٪ من إجمالي اإليرادات 
أو ما يعـــادل ٨١٫٥ مليار دينـــار (٢٨٥ مليار دوالر 
أميركي)، بينما بلغ إجمالي اإليرادات احملصلة خالل 
الفترة نفسها حوالي ٨٧ مليار دينار (٣٠٥ مليارات 
دوالر). وبالتالي فإن الوضع املالي للكويت اليزال 
قويا بالرغم من االنخفاض في أســـعار النفط الذي 
كان نتيجة حتمية لتباطؤ االقتصاد العاملي، حيث 
كان لهذا االنخفاض احلاد في أسعار النفط تداعياته 
على امليزانية العامة للسنة املالية ٢٠٠٨/٠٩، كما أن 
الكويت ستحافظ على مستوى عال من الفائض املالي 
وخصوصا بعد التحســـن امللحوظ خالل عام ٢٠١٠ 
في معدل ســـعر النفط اخلام الكويتي ليسجل ٧٦ 
دوالرا للبرميل مقارنة بـ معدل ٦٠٫٣ دوالرا اميركيا 
للبرميـــل خالل عام ٢٠٠٩. ومن املتوقع أن تتخطى 
اإليرادات النفطيـــة التقديرات لتصل إلى ما يقارب 
١٨٫٦ مليار دينار خالل السنة املالية ٢٠١١/٢٠١٠ وبذلك 
تغطي العجز املتوقع دون الرجوع إلى االحتياطي 
العام للدولة، وذلك في حال اســـتمر ســـعر برميل 
النفط عند مستواه احلالي حتى نهاية مارس ٢٠١١، 
علما أن ســـعر برميل النفط قد تخطى عتبة الـ ٧٥ 
دوالرا وهو تقريبا ضعف الســـعر املتوقع من قبل 
اجلهات احلكومية والبالغ ٤٣ دوالرا للبرميل والذي 
اعتمدت على أساســـه ميزانية الدولة للسنة املالية 

.٢٠١١/٢٠١٠
  وعلى الرغم من التحسن التدريجي في أداء االقتصاد 
العاملي وأسعار النفط، فإن زيادة اإلنفاق على املشاريع 
اإلنشائية يعتبر من أهم السياسات املالية التي ميكن 
أن تتبعها احلكومة لدفــــع عجلة االقتصاد الوطني 
وتفاديا ألي أزمة اقتصادية محتملة في املســــتقبل 
يكون تأثيرها سلبيا على جميع القطاعات االقتصادية، 
هنا تقع املسؤولية لوضع خطط اقتصادية طويلة 
األمد من شأنها أن تعزز الوضع االقتصادي بعيدا عن 
االعتماد بشكل أساسي على املوارد النفطية وذلك عن 
طريق دعم القطاعات االقتصادية احلقيقية واملنتجة 
وخصوصا القطاع الصناعــــي. إن تعدد املوارد من 
شأنه أن يعزز االستقرار املالي للدولة وبالتالي احلد 
من أي عجز محتمل في ميزانيتها نتيجة أي عوامل 
سلبية قد تصيب قطاعا معينا وكذلك نتيجة تذبذب 
أسعار النفط املرتبطة بشكل أساسي بأداء االقتصاد 

العاملي وتطورات األسواق املالية العاملية. 
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