
نظم بنك برقان حملته التوعوية 
ال��س��ن��وي��ة ح����ول س���رط���ان ال��ث��دي 
املخصصة ملوظفات البنك وذلك ضمن 
مساعيه لتنمية املجتمع ودعم أسلوب 
ح��ي��اة ص��ح��ي. حت��ت ع��ن��وان “معاً 
م البنك  ملواجهة سرطان الثدي”، نظَّ
ورشة عمل تثقيفية بهدف التأكيد على 
أهمية التغذية الصحية والتمارين 
املنتظمة وزي����ادة م��س��ت��وى ال��وع��ي 
بأعراض املرض وأسبابه ومخاطره 

والعالج وأنواعه وطرق الوقاية منه.
وف��ي إط���ار تسليط ال��ض��وء على 
إح���دى أك��ث��ر ال��ت��ح��دي��ات وامل��خ��اط��ر 
الصحية األك��ث��ر ازدي����اداً ف��ي الوقت 
احلالي، وتزامناً مع تزايد عدد حاالت 
مرضى السرطان في الكويت بشكل 
خاص والعالم بشكل ع��ام، دعا بنك 
ب��رق��ان ه���ذا ال��ع��ام ال��دك��ت��ورة نهى 
ال��ص��ال��ح، اس��ت��ش��اري ج��راح��ة عامة 
وجراحة أورام في مستشفى رويال 
حياة، والتي تتمتع بخبرة 10 سنوات 
في مركز الكويت ملكافحة السرطان، 
حيث تناولت خبراتها الكبيرة في 
ف��ح��ص اخ��ت��ب��ارات س��رط��ان ال��ث��دي 
وال��ق��ول��ون، والتشخيص، والعالج 

باستخدام الطرق األكثر تقدماً .كما 
استعرضت الدكتورة نهى من خالل 
احملاضرة حلقة نقاشية مع موظفات 
البنك ح��ول آث���ار احل��ال��ة النفسية 
ل��أش��خ��اص امل��ص��اب��ن بالسرطان 
وكيفية التعامل م��ع ه��ذه احل��االت 
للتغلب عليها، مؤكد أهمية احلفاظ 

على نظام صحي لتجنب األم��راض 
املتعلقة بالسرطان.

كما يهدف بنك برقان من خالل هذه 
احلملة إلى خلق بيئة داخلية داعمة، 
حيث ميكن للموظفات تقدمي يد العون 
فيما بينهم والتغلب على املرض معاً. 
ويعتبر بنك برقان من أكبر املساهمن 

بالقضايا املجتمعية ف��ي الكويت، 
ويرسخ التزامه بتحسن حياة أفراد 
املجتمع في إطار مشروعه التوعوي، 
وذلك من خالل دعم املبادرات الهادفة 
إلى التوعية بسرطان الثدي في اليوم 
ال��ع��امل��ي منذ س��ن��وات ع��دي��دة، ب��دءاً 

مبوظفيه.
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قال تقرير بنك الكويت الوطني الصادر أمس 
السبت أن ترسية املشاريع ترتفع في الربع 
الثالث من 2018، ولكنها تبقى منخفضة نسبيا 
، وارتفعت وتيرة ترسية املشاريع في الربع 
الثالث 2018  باملقارنة مع الربع السابق )حن 
وصلت ألدنى مستوى في عدة سنوات(، ولكنها 
بقيت ضعيفة نسبيا مقارنة مع 2017، لتبلغ 
قيمة الترسيات نحو 380 مليون دينار كويتي 
فقط، أي حوالي نصف معدل الترسيات في 
كل  أرباع عام 2017. حيث شكلت التأخيرات 
الرسميهاللوجستيه واإلل���غ���اءات السبب 
الرئيسي وراء ت��راج��ع ع��دد الترسيات منذ 
بداية 2018، وكذلك نتيجة لتحويل املشاريع 
املجدولة إلى وقت الحق من السنة.  وتبلغ قيمة 
ما مت ترسيته من مشاريع منذ بداية السنة 
وحتى اآلن 1.1 مليار دينار كويتي، أي %29 
فقط من املخطط له لسنة 2018 والبالغ 3.8 
مليار دينار كويتي. ولذلك من غير املرّجح، وفق 
هذه الوتيرة، أن يتم حتقيق هذا الهدف مع نهاية 

العام.
و م��ن امل��رج��ح أن ت��رت��ف��ع وت��ي��رة ترسية 
املشاريع مستقبالً في األرب��اع القادمة، وذلك 
بحسب البيانات الصادرة عن MEED. ويستند 
هذا التوقع بشكل جزئي إلى ترحيل مشاريع 
2018 إلى 2019 بسبب التأخيرات، إضافة 
إلى مشروع كبير في قطاع البتروكيماويات 
متوقع في 2019، بقيمة 3 مليار دينار. ويتوقع 
أي��ض��ا أن يرتفع ع��دد امل��ش��اري��ع ف��ي قطاعات 
الطاقة واملاء والبناء والتشييد بشكل كبير في 
2019. كما مت تقييم قيمة املشاريع املخطط 
لها في 2019 بحوالي 9  مليار دينار كويتي،  
وهي تعادل املستويات املرتفعة التي شهدتها 

الفترة 2014-2015. وإضافة إلى ذلك، نعتقد 
أن الظروف االقتصادية تبقى مساعدة للنمو 
في مجال املشاريع، إذ أن توقعات أسعار النفط 
تبقى مرتفعة وعجز امليزانية يستمر بالتقلص. 
وإلى جانب ذلك، يبقى معدل التضخم ومعدالت 
الفائدة منخفضة وتساعد على اإلنفاق والنمو. 
ونعتقد أن تسعى احلكومة جاهدة حلل مشكلة 
التأخير وتسلّيم ه��ذه امل��ش��اري��ع ف��ي الفترة 
القادمة، إذ أن هذه الترسيات ومشاريع الشراكة 
بن القطاعن العام واخلاص في الكويت تشكل 
أساس خطط  التنمية التي تعتمدها احلكومة 
والتي تهدف إلى تعزيز الناجت احمللي اإلجمالي 

غير النفطي وتنويعه.
البناء والتشييد

ك��ان ق��ط��اع ال��ب��ن��اء والتشييد ف��ي طليعة 
القطاعات من حيث قيمة املشاريع التي متت 
ترسيتها والتي بلغت قيمتها 613 مليون دينار 
كويتي في الثالثة أرب��اع األول��ى من 2018، 
وشملت مشاريع كبرى في البنية التحتية، مبا 
فيها مشاريع إسكان ضخمة للمؤسسة العامة 
للرعاية السكنية، مثل جنوب/غرب عبدالله 

املبارك وشرق تيماء، وكذلك مبنى قصر العدل 
اجل��دي��د ال���ذي ي��ش��رف على إن��ش��ائ��ه ال��دي��وان 
األميري، ومشروع مبنى احل��رس الوطني في 
معسكر كاظمة. وباإلضافة إلى ذلك، فإن معظم 
ه��ذه الترسيات مت��ت ف��ي ال��رب��ع الثالث، ومن 
احملتمل أن تتم ترسية ما قيمته 420 مليون 
دي��ن��ار م��ن امل��ش��اري��ع ف��ي م��ا تبقى م��ن 2018، 
ونحو 1.7  مليار دينار في 2019.  وتشمل 
أب��رز املشاريع القادمة مشروع مدينة إسكان 
منخفضة التكاليف في اجلهراء والصليبية، 
التابع للمؤسسة العامة للرعاية السكنية، 
ومستشفى القوات املسلحة الكويتية، والتي 

تبلغ قيمة كل منهما 510 مليون دينار.
املواصالت

لم يحظ قطاع امل��واص��الت بأية ترسية في 
الربع الثالث من 2018، ولكنه حصل على ثاني 
أعلى ترسية مشروع حتى اآلن في 2018 بقيمة 
مجموعها أقل بقليل من 300 مليون دينار، وهو 
رقم ال ي��زال منخفضاً مقارنة باملعدل الربعي 
احملقق في 2017 والبالغ 660 مليونا. وتعود 
ه��ذه الترسيات إل��ى ع��دد م��ن أش��غ��ال الطرق 

الكبيرة في الربع األول، مبا فيها أعمال البنى 
التحتية الرئيسة ف��ي مدينة جنوب املطالع 
ووزارة األش��غ��ال العامة – مشروع الطريق 
اإلقليمي اجلنوبي للهيئة العامة للطرق والنقل 
البري.  ولكن الترسيات لم جتر بحسب اجلدول 
في الربعن الثاني والثالث، ومن األرج��ح أن 
يعود السبب في ذلك إلى استمرار إعادة هيكلة 
الهيئة العامة للطرق والنقل البري بسبب إجراء 
مراجعة للتفويض املمنوح لها. وقد مت بالفعل 
إل��غ��اء ع��دد م��ن مشاريع ال��ط��رق أو تعليقها، 
ولكن من املمكن أن يتحسن الوضع في الربع 
األخيرمن هذا العام وفي السنة القادمة، شرط 
أال يحصل املزيد من التأخير التقني أو القانوني 
ال��ذي ق��د ينجم ع��ن ع��دم  التقدم املطلوب من 
مراجعة تفويض الهيئة العامة للطرق والنقل 
البري .وجدير بالذكر أن قيمة املشاريع املخطط 
لها تبلغ 1.1  مليار دينار في الربع الرابع من 

2018، و510 مليون دينار في 2019.  

النفط والغاز والكيماويات
يتوقع أن يشهد قطاع البتروكيماويات، 
ال���ذي ك��ان ساكنا حل��وال��ي 13 س��ن��ة، بعض 

التجدد في نشاطه السنة القادمة، حيث يعُد 
مشروع مجمع الزور للبتروكيماويات، البالغ 
قيمته 3 مليار دينار، في مرحلة التأهيل املسبق 
ويساهم بحوالي نصف الترسيات املتوقعة في 
2019 )مقرر للربع الثاني(.  وقد تأخر طرح 
مناقصة هذا املشروع من 2018 بسبب عائق 
مرتبط بإعادة تصميم مصفاة ال��زور النفطية 
البالغة قيمتها 5.1 مليار دينار، والذي يرتبط 
بها املشروع.  وجاءت إعادة التصميم بعد قرار 
وزارة الكهرباء واملاء باستخدام الغاز الطبيعي 
بدال من النفط كما كان مخططا له سابقا من أجل 
توليد الطاقة، وب��دوره تسبب ذلك في تأخير 
تنفيذ مجمع البتروكيماويات، ال��ذي سيكون 
متكامال مع املصفاة. ويرجع املزيد من التأخير 
إلى إنشاء خط أنابيب لإلمداد بقيمة 255 مليون 
دينار مت طرحه في 2014، ولكنه ألغي في 
2017، بحسب MEED. ونتوقع أيضا أن تتم 
ترسية مشاريع نفط وغاز بقيمة 500 مليون 
دينار في ما تبقى من 2018، و820 مليون دينار 
إضافية في 2019، أي أعلى بكثير من قيمة 
املشاريع  التي مت ترسيتها هذه السنة والبالغة 

105 مليون دينار.

الطاقة واملاء
بلغت ترسيات مشاريع الطاقة وامل��اء 155 
مليون دينار منذ بداية السنة وحتى اآلن )حتى 
نهاية الربع الثالث من 2018(، ولكن ميكن أن 
ترتفع إلى 277 مليون دينار مع نهاية السنة، 
بسبب ع��دد من املشاريع املخطط لها في الربع 
الرابع. وبالرغم من انخفاض هذا املبلغ مقارنة مع 
2017 والبالغ قيمتها 900 مليون دينار، يتوقع 
أن تزداد مشاريع الطاقة واملاء بقوة في 2019، 
حيث تبلغ قيمة املشاريع املخطط لها 2.9 مليار 
دينار. وقد متت كل الترسيات هذه السنة في الربع 
األول فقط، نتيجة بعض العوائق التي تضمنت 
تأخير م��ش��روع ش��م��ال ال���زور املستقل لتوليد 
الطاقة وحتلية املاء بسبب نزاع تعاقدي بن هيئة 
مشروعات الشراكة بن القطاعن العام واخلاص 
واملستثمرين بخصوص نقاط فنية في متويل 
املشروع، وكذلك التأخير في إدراجه في بورصة 
الكويت وال��ط��رح األول��ي لالكتتاب العام الذي 
كان مقرراً أصال في بداية هذه السنة. وتتضمن 
املشاريع الرئيسة القادمة للماء والطاقة املرحلة 
الثانية والثالثة من مشروع شمال الزور املستقل 
ومحطة النويصيب لتوليد الطاقة وحتلية املاء، 
وهما مشروعان تابعان لهيئة مشروعات الشراكة 
بن القطاعن العام واخلاص وتبلغ قيمتهما معا 
1.4  مليار دينار. وقد ُخصص أيضاً مبلغ 300 
مليون دينار ملجمع الشقايا للطاقة املتجددة، 
وهو مشروع مشترك بن وزارة الكهرباء واملاء 
ومعهد الكويت لأبحاث العلمية. و نظراً للطبيعة 
الصعبة ملشاريع الشراكة بن القطاعن العام 
واخل��اص فليس من املستبعد أن تشهد مشاريع 

هذا القطاع املزيد من التأخير.

تقرير »الكويت الوطني« توقع ارتفاعها في األرباع القادمة

2018 ترسية املشاريع كانت ضعيفة في الربع الثالث من 

يعد من أهم مؤشرات القياس

2018« السنوي  »املالية«: تقرير »التنافسية العاملية 
54 عامليًا أظهر تقدم الكويت مرتبتني لتحتل املركز 

قالت هيئة تشجيع االستثمار املباشر 
الكويتية  امس  السبت إن مؤشر )التنافسية 
العاملية 2018( ال��ذي أظهر في تقريره 
السنوي تقدم الكويت مرتبتن اعتمد على 
مقياس القرب من األداء األفضل )100-0( 
إذ سجلت الدولة فيه 1ر62 باملئة بارتفاع 
5ر0 باملئة عن مستواها في 2017. وأكدت 
)الهيئة( في بيان لوكالة األنباء الكويتية 
)كونا( أن التقرير السنوي ل )التنافسية 
العاملية( يعد من أه��م م��ؤش��رات القياس 
مضيفة أن هذه هي املرة الرابعة عشرة على 
التوالي التي يتم فيها إدراج دولة الكويت 

ضمن التقرير.
وأوض��ح��ت أن امل��ؤش��ر شهد ه��ذا العام 
تغيرا جوهريا فيه لقياس سير تقدم الدول 
ف��ي تعزيز اإلنتاجية التي حتفز النمو 
االقتصادي املستدام والتنافسية ضمن 
12 رك��ي��زة ت��ن��درج ضمن أرب��ع��ة محاور 
هي البيئة املواتية ورأس امل��ال البشري 

واألسواق ومنظومة االبتكار.
وكانت وزارة املالية الكويتية أعلنت 
أن التقرير السنوي ل)مؤشر التنافسية 

ال��ع��امل��ي��ة 2018( ال��ص��ادر ع��ن املنتدى 
االق��ت��ص��ادي العاملي أظهر تقدم الكويت 
مرتبتن لتحتل املرتبة ال54 عامليا مقارنة 
بالعام املاضي.وأضافت )املالية( أن تقرير 
مؤشر التنافسية الذي أظهر احتالل الكويت 
املرتبة األولى عامليا في استقرار االقتصاد 
الكلي عكس حتسن مرتبتها في 47 مؤشرا 

من أصل 90 لقياس لقطاعات مختلفة.
يذكر أن هيئة )تشجيع االستثمار( 
ت��ت��ول��ى تنفيذ م��ش��روع دراس����ة تعزيز 
تنافسية الكويت في امل��ؤش��رات الدولية 
الذي سينتج عنه األجندة الوطنية لتعزيز 
تنافسية الدولة )برنامج تعزيز( ومتابعة 
تنسيق اجلهود الوطنية في ه��ذا الشأن 
من خالل رئاستها للجنة الدائمة لتحسن 
بيئة األعمال وتعزيز التنافسية في دولة 

الكويت.
وق��ال��ت وزارة ال��ت��ج��ارة والصناعة 
الكويتية  امس السبت إن مؤشرات أعمالها 
في التقرير السنوي ل)التنافسية العاملية 
2018( شهدت حتسنا في ثمانية مؤشرات 
ما ساهم في ترقية تنافسية الكويت إلى 

املرتبة 54 عامليا. وأوضحت )التجارة( 
في بيان صحفي أن امل��وش��رات الثمانية 
متثلت في مؤشر متويل املشاريع الصغيرة 
واملتوسطة وخفض تكلفة إنشاء املشاريع 
التجارية اجلديدة والوقت املتطلب إلنشاء 
املشروعات اجلديدة وانطباع املستثمرين 
جتاه خطورة املشاريع اجلديدة والرغبة 
في تفويض السلطة ومنو الشركات ذات 
الطابع االب��ت��ك��اري وال��ش��رك��ات املتبنية 
لأفكار امل��دم��رة وحماية حقوق امللكية 

الفكرية.
وكانت وزارة املالية الكويتية أعلنت 
أن التقرير السنوي ل)مؤشر التنافسية 
ال��ع��امل��ي��ة 2018( ال��ص��ادر ع��ن املنتدى 
االق��ت��ص��ادي العاملي أظهر تقدم الكويت 
مرتبتن لتحتل املرتبة ال54 عامليا مقارنة 

بالعام املاضي.
وأض��اف��ت )امل��ال��ي��ة( أن تقرير مؤشر 
التنافسية ال���ذي أظ��ه��ر اح��ت��الل الكويت 
املرتبة األولى عامليا في استقرار االقتصاد 
الكلي عكس حتسن مرتبتها في 47 مؤشرا 

من أصل 90 لقياس لقطاعات مختلفة.

مشاركن في احلملة
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»برقان« يطلق حملته السنوية
»معًا ملواجهة سرطان الثدي«

استقبل رئيس مجلس اإلدارة 
وال��رئ��ي��س التنفيذي ف��ي شركة 
علي عبدالوهاب املطوع التجارية، 
فيصل علي ع��ب��دال��وه��اب املطوع 
في مكتبه الواقع في مقر الشركة، 
سعادة سفير االحت��اد السويسري 
 Benedict  لدى الكويت، الدكتور
Gubler ، وسعادة القنصل العام 
ورئيس التجارة السويسرية في 
دب��ي، Chris Watts، ومسؤولة 
ال��ت��ب��ادالت التجارية والعالقات 
الدبلوماسية ن��دى ح��داد غفاري 
وذل���ك ي��وم اخلميس امل��واف��ق 18 

أكتوبر 2018.
وقد بحث الطرفان سبل تعزيز 
العالقة التجارية وزي��ادة تواجد 
العالمات التجارية السويسرية 
في السوق الكويتي، كما وناقشا 

الفرص املستقبلية احملتملة. هذا 
وق���د ع��ب��ر س��ع��ادة سفير االحت���اد 
ال��س��وي��س��ري ع��ن س��ع��ادت��ه بهذه 
الزيارة وتقديره حلفاوة االستقبال 
ال��ت��ي الق��اه��ا م��ن امل���ط���وع، حيث 

أك��د اهتمامه ف��ي تنمية العالقات 
التجارية وزي��ادة تواجد العالمات 
التجارية السويسرية في السوق 
الكويتي. وقال رئيس مجلس اإلدارة 
والرئيس التنفيذي في شركة علي 

ع��ب��دال��وه��اب امل��ط��وع ال��ت��ج��اري��ة، 
فيصل علي امل��ط��وع: لقد تشرفنا 
اليوم بزيارة سعادة سفير االحتاد 
السويسري لدى الكويت، الدكتور   
Benedict Gubler ، والقنصل 

العام ورئيس التجارة السويسرية 
في دبي، Chris Watts ومسؤولة 
ال��ت��ب��ادالت التجارية والعالقات 
الدبلوماسية السيدة غفاري. لقد 
استطعنا في شركة علي عبدالوهاب 
املطوع التجارية أن نكّون عالقات 
جتارية جيدة مع دول��ة سويسرا 
في السنوات القليلة املاضية، وإننا 
نتطلع من خ��الل ه��ذه ال��زي��ارة إلى 
تعزيز هذا التعاون املشترك وزيادة 
العالقات التجارية مع الشركات 
الرائدة في سويسرا وفتح املزيد من 
اآلفاق بن الطرفن. شكراً لسعادة 
السفير والقنصل العام والسيدة 
غفاري على هذه الزيارة على أمل 
أن  نرحب بهما مجدداً في الشركة 
لبحث املزيد من العالقات واملصالح 

املتبادلة.”

خالل االستقبال

تعزيزًا للعالقات الثنائية

»عبدالوهاب املطوع« تستقبل سفير االحتاد السويسري لدى الكويت 
347 مليون دينار خسائر  »بيان«: 

البورصة الرأسمالية 
قال تقرير شركة بيان االسبوعي الصادر أمس 
لقد تكبدت بورصة الكويت خالل األسبوع املاضي 
خسائر رأسمالية مبا يزيد عن 347 مليون د.ك.، وذلك 
على وق��ع سيطرة الضغوط البيعية على ت��داوالت 
السوق من جهة، واستمرار غياب الزخم الشرائي 
من جهة أخ��رى؛ وقد انعكس ذلك بشكل سلبي على 
مؤشرات السوق الثالثة )األول والرئيسي والعام(، 
حيث سجلت جميعها خسائر متباينة لأسبوع 
الثالث على التوالي متأثرة بالتراجعات التي منيت 
بها أسعار غالبية األسهم املتداولة في السوق وعلى 
رأسها األسهم القيادية والتشغيلية التي كانت األكثر 
تأثراً بالضغوط البيعية التي شهدتها البورصة في 
األسبوع املاضي. وأنهى مؤشر السوق األول تداوالت 
األسبوع املاضي على انخفاض نسبته %1.60، مغلقاً 
عند مستوى 5،172.99 نقطة، كما سجل مؤشر 
السوق الرئيسي خسارة أسبوعية نسبتها 0.44%، 
حيث أغلق مع نهاية األسبوع عند مستوى 4،697.73 
نقطة، فيما أغلق املؤشر العام للبورصة عند مستوى 

5،004.00 نقطة بتراجع نسبته 1.22%. 
وجتدر اإلشارة إلى أن مؤشرات البورصة الكويتية 
قد تكبدت في أولى جلسات األسبوع املاضي خسائر 
واضحة وفقدت قيمتها الرأسمالية أكثر من 410 
مليون د.ك. في نهاية تلك اجللسة، حيث جاء ذلك 
بعد التراجعات احل��ادة التي سجلتها أغلب أسواق 
األسهم العاملية واخلليجية، األمر الذي دفع العديد 
من املتداولن إلى تنفيذ عمليات بيع عشوائية على 
معظم األسهم املدرجة في السوق، وهو ما انعكس على 
مؤشرات البورصة الثالثة، وخاصة املؤشر العام 
ومؤشر السوق األول اللذان سجال أكبر نسبة خسارة 
في يوم واحد منذ تطبيق نظام تقسيم السوق اجلديد. 

وبالرغم م��ن أن ال��س��وق ق��د متكن ف��ي اجللسات 
الالحقة من تعويض جزء من هذه اخلسائر عبر أداء 
اتسم بالتذبذب، إال أنه بالنهاية فشل في تغيير مساره 
نحو الصعود وأنهت مؤشراته الثالثة تعامالت 
األسبوع في املنطقة احلمراء لأسبوع الثالث على 

التوالي.


