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نسبة ما أنفق منها % 31

للترويج ألكاديمية بورصة الكويت اإللكترونية

 3مليارات دينار لـ  13مشروع ًا استراتيجي ًا

البورصة توقع مذكرة تفاهم مع كلية

في خطة التنمية 2019/2018

,,

المشروعات االستراتيجية وفق النوع

البيان

عدد امل�رشوعات

التكلفة االجمالية
«مليون دينار»

االعتمادات املالية
« 2019/2018مليون
دينار»

ن�سبة االنفاق
ال�سنوية

م�رشوعات حكومية

15

21.335.4

3.120.4

%31.2

م�رشوعات �رشاكة بني
القطاعني العام واخلا�ص

5

1.987.5

NA

%0.0

م�رشوعات �رشكات م�ساهمة

1

611

NA

%0.0

االجمايل

21

23.833.9

3.120.4

%31.2

كتبت �سمر �أمني:
بلغت تكلفة امل�رشوعات اال�سرتاتيجية يف خطة
التنمية ال�سنوية  2019/2018نحو  24مليار
دينار ،حيث بلغ عددها االجمايل  21م�رشوعا،
منها  15م�رشوع ًا تنفذ من قبل اجلهات احلكومية
بتكلفة اجمالية قدرها  21.3مليار دينار،
و 5م����شروع��ات تنفذ بنظام ال����شراك��ة بني
القطاعني العام واخلا�ص يتكلفة  2مليار دينار
ومتثل نحو  %8من جملة اال�ستثمارات املر�صودة
للم�رشوعات اال�سرتاتيجية ،باال�ضافة الى
م�رشوع �رشكة م�ساهمة بتكلفة اجمالية تبلغ
 611مليون دينار.
وا�شار تقرير االمانة العامة للمجل�س االعلى
للتخطيط والتنمية ،ان االعتمادات املالية

ال�سنوية املر�صودة للم�رشوعات اال�سرتاتيجية
خ�لال ال�سنة املالية  ،2019/2018بلغت
 3.1مليارات دينار بعدد  13م�رشوع ًا انفق
منها مان�سبته  ،%31.2الفتا ال��ى ان هناك
 8م�رشوعات ب��دون اعتمادات مالية �سنوية
وتتمثل يف م�رشوعات ال�رشاكة وم�رشوع �رشكة
امل�ستودعات العامة وامل��ن��اف��ذ احلدودية
«العبديل» التابع للهيئة العامة لال�ستثمار
وتعد �رشكة م�ساهمة ،باال�ضافة الى م�رشوعني
االول تطويري «تا�سي�س وت�شغيل منظومة �ضمان
للرعاية ال�صحية» وتابع ل�رشكة م�ست�شفيات
ال�ضمان ال�صحي ،والثاين ان�شائي «مدينة
احلرير واجل��زر» التابع جلهاز تطوير مدينة
احلرير وجزيرة بوبيان.
واو���ض��ح ان ع��دد امل�رشوعات اال�سرتاتيجية

ضرورة
التنسيق
بين الجهات
المعنية
للقضاء على
معوقات إنجاز
المشاريع

 21م�رشوعا ت�شارك يف تنفيذها  12جهة ،وحيث
ان م�رشوعات هيئة ال�رشاكة بني القطاعني
العام واخلا�ص ا�ستحوذت على الن�صيب االكرب
بعدد  5م�رشوعات اال ان معظمها مل حتقق تقدما
يف ن�سب االجناز حتى نهاية الربع الثاين من
�سنة اخلطة ،مقارنة بالربع االول منها.
وارجعت «هيئة ال�رشاكة» تدين ن�سب االجناز
الى وج��ود عدد من املعوقات ابرزها وجود
عراقيل يف مواقع تنفيذ م�رشوع �سكك احلديد،
االمر الذي يتطلب التن�سيق بني اجلهات املنوطة
واملتمثلة يف بلدية الكويت ووزارة اال�شغال
ووزارة الكهرباء واملاء الزالة تلك العراقيل،
ال�سيما وان م�رشوع املركز اخلدمي الرتفيهي-
العقيلة رغم كونه حقق تقدم ًا ملحوظ ًا يف ن�سبة
اجنازه اال انه ال يزال بحاجة الى اال�رساع.

«ساكسو بنك» :أسعار السلع تشهد ارتفاع ًا
يسبق أسبوع ًا حاف ً
ال باألحداث المهمة
قال �أويل هان�سن رئي�س ا�سرتاتيجية
ال�سلع يف �ساك�سو بنك �إلى جانب
الأ�سهم الأمريكية�« :شهدت الأ�سواق
العاملية  -وعلى ر�أ�سها الأ�سهم
وال�سندات يف الأ���س��واق النا�شئة
 تقدم ًا ملحوظ ًا بف�ضل مو�سمالأرب���اح القوي ال��ذي �ساعد حتى
الآن يف تعوي�ض الت�أثريات ال�سلبية
الناجمة ع��ن الإغ�ل�اق احلكومي
املطول ،واملخاوف �إزاء م�ستويات
ّ
النمو حول العامل.
وبناء على ما يحفل به الأ�سبوع
املقبل من �أح��داث ،ميكننا القول
�أننا نتجه الآن من مرحلة البداية
نحو امل�سار الرئي�سي من حيث
حت��رك
الأح�����داث ال��ه��ام��ة ال��ت��ي
ّ
ال�سوق».
«م���رت الأي���ام يف يناير
وت��اب��ع:
ّ
ب�سالم حتى الآن ،ووف���رت بيئة
ا�ستثمارية مواتية حيث ا�ست�أنفت

الأ���س��واق العاملية تعافيها من
م�آ�سي دي�سمرب بالرغم من ا�ستمرار
املخاوف ب�ش�أن التباط�ؤ االقت�صادي
الذي تُ بتلى به االقت�صادات الكربى.
وخ� ّف�����ض ���ص��ن��دوق النقد ال��دويل
توقعاته لالقت�صاد العاملي لعامي
 2020-2019ا�ستجابة ملخاطر
م��ن بينها ال��ت��وت��رات التجارية
وارت��ف��اع م��ع��دالت ال��ف��ائ��دة .ومع
ذل��ك ،مت اعتبار انخفا�ض النمو
ال��ع��امل��ي م��ن � %3.7إل���ى %3.5
مبثابة م�ؤ�رش يدعو للتفا�ؤل نظر ًا
املطول،
لت�أثري الإغالق احلكومي
ّ
مع توقعات �أ�ضعف لأوروبا ولي�س
�أقلها ال�صني ،والتي �شهدت العام
املا�ضي �أبط�أ معدالت التو�سع منذ
 30عام ًا تقريباً».
وب�ين تقرير �ساك�سوبنك« :كما
و�صل الأداء ال�شهري لل�سلع �إلى
�أعلى م�ستوياته منذ �أبريل ،2016

وحققت مكا�سب قوية حتى الآن هذا
ال�شهر يف كل من الطاقة واملعادن
ال�صناعية .وجنح هذان القطاعان
ب��االرت��ف��اع بالرغم م��ن الرتكيز
ال��راه��ن على تباط�ؤ النمو ،وما
ينطوي عليه ذلك من خطر التباط�ؤ
يف الطلب» .وتابع« :من �ش�أن ذلك
ت�سليط ال�ضوء على م��دى �أهمية
الرتكيز على �آفاق االقت�صاد الكلّي،
والبحث عن �أ�سا�سيات الت�شديد».
ول��ع��ب��ت ات��ف��اق��ي��ة «�أوب����ك بل�س»
خلف�ض م�ستوى �إنتاج النفط دور ًا
مهم ًا يف دع��م تغيري االنطباعات
وا�ستمدت املعادن
ب�ش�أن الطاقة.
ّ
ال�صناعية الدعم من التقدم الذي
يتم �إحرازه على اجلبهة التجارية،
بينما ���س��اع��دت مطبات النق�ص
الو�شيك وارتفاع الطلب يف تعوي�ض
اجل��رع��ة اليومية م��ن املخاطر
الرئي�سية.

• خالد اخلالد والبقاعني خالل توقيع االتفاقية

�أعلنت بور�صة الكويت �إبرامها
مذكرة تفاهم مع كلية الكويت
للعلوم والتكنولوجيا بهدف
ال�تروي��ج لأك��ادمي��ي��ة بور�صة
الكويت الإلكرتونية بني طالب
اجلامعات .وت�أتي هذه اخلطوة
ان��ط�لاق � ًا م��ن ال��ت��زام بور�صة
الكويت بتعزيز ال��وع��ي حول
�سوق الكويت للأوراق املالية.
و�ستفتح هذه االتفاقية املجال
�أمام بور�صة الكويت لإقامة ور�ش
عمل وحما�رضات يف حرم الكلية
بهدف ال�تروي��ج لهذه البوابة
التعليمية الرقمية املجانية،
والتي تهدف �إلى تعزيز مبادئ
و�أ�س�س املعرفة املالية بني
امل�ستثمرين اجلدد واملحرتفني.
وم���ن خ�ل�ال م��ن�����ص��ات عر�ض
داخ���ل كلية ال��ك��وي��ت للعلوم
والتكنولوجيا� ،ستقوم بور�صة
الكويت بتوفري كتيبات ومواد
تعريفية �أخرى لطالب اجلامعة
لت�شجيعهم على اكت�ساب املعرفة
ب�أ�سا�سيات ���س��وق البور�صة
وكيفية اال�ستثمار والأدوات
املتاحة يف ال�سوق.
كما �ستقوم بور�صة الكويت
مبوجب هذه االتفاقية با�ستقبال

طالب من الكلية للقيام بجوالت
ميدانية داخلها بهدف تزويد
الطالب بتجربة مبا�رشة لعمليات
التداول.
وتعليقًا على ذلك ،قال الرئي�س
التنفيذي لبور�صة الكويت خالد
اخل��ال��د« :نوا�صل تركيزنا يف
بور�صة الكويت على تو�سيع
قاعدة م�ستثمرينا ،ونعترب ذلك
�أحد �أهدفنا اال�سرتاتيجية الأربعة
الرامية �إلى تطوير خطط ال�سوق
امل�ستقبلية.
نُ ��درك ب��أن النهو�ض بالعملية
التعليمية املتعلقة ب�سوق
الأوراق امل��ال��ي��ة ه��و خطوة
رئ��ي�����س��ي��ة ل��ت��ع��زي��ز م�شاركة
امل�ستثمرين يف �سوق الأ�سهم
لدينا ،كما �أن��ه��ا ت����ؤدي دور ًا
حم��وري� ًا يف �إي��ج��اد �سوق ر�أ�س
مال مزدهر وم�ستدام يف الكويت.
ويتما�شى تعاوننا م��ع كلية
الكويت للعلوم والتكنولوجيا
ل��ل�تروي��ج لأك��ادمي��ي��ة بور�صة
الكويت الإلكرتونية بني اجليل
املقبل من امل�ستثمرين ب�شكل
وثيق مع هذه الر�ؤية».
ومن جانبه ،قال الربوفي�سور
خ��ال��د البقاعني رئي�س كلية

لعمليات االستحواذ والسيطرة على هذا القطاع

• أولي هانسن

قالت هيئة الت�أمني الإماراتية �إنها تعمل حالي ًا
على �إع��داد الأط��ر القانونية املنظمة لعمليات
اال�ستحواذ وال�سيطرة على �رشكات الت�أمني �ضمن
ن�سب التملك امل�سموح لها داخل الدولة.
و�أ���ش��ارت �إل��ى �أن��ه��ا تهدف �إل��ى تنظيم عملية
اال�ستحواذ ب�أكرب درج��ات ال�شفافية والعدالة،
م�ؤكدة ا�ستعدادها لتقدمي امل�ساعدة لل�رشكات
الراغبة يف االندماج واال�ستحواذ.
كما �أك��دت ا�ستعدادها لتقدمي امل�شورة الفنية
والقانونية لتذليل ال�صعوبات التي تعرت�ض
عمليات االن��دم��اج واال�ستحواذ؛ وفق ًا ل�صحيفة
البيان.
و�أو�ضحت الهيئة �أنها ت�شجع ب�شكل م�ستمر على
حدوث عمليات اندماج بني �رشكات الت�أمني؛ ما
ي�ؤدي �إلى �إيجاد كيانات مالية قوية قادرة على
االنطالق �إلى الأ�سواق العاملية ،وزي��ادة تنوع
املنتجات الت�أمينية لدى ال�رشكتني املنتجتني،

وا�ستقرار املحافظ الت�أمينية.
و�أ�ضافت �أن االندماجات ت�سهم �أي�ض ًا يف التقليل
من امل�صاريف الت�شغيلية وا�ستفادة ال�رشكة
الناجمة ع��ن االن��دم��اج م��ن ق��اع��دة عمالء كال
ال�رشكتني املندجمتني؛ ما �سي�ؤثر �إيجاب ًا على
م�ستوى اخلدمة للم�ؤمن لهم وامل�ستفيدين من
وثائق الت�أمني.
و�شهد قطاع الت�أمني  3عمليات ا�ستحواذ يف 2018
�أبرزها ا�ستحواذ كل من �صندوق جولديلوك�س،
وجمموعة �أبوظبي املالية على نحو  %30من
«�سالمة» للت�أمني بنحو  370.7مليون �سهم ب�سعر
 0.42درهم لل�سهم ،بقيمة  155.69مليون درهم.
و�أمتت «تكافل الإم��ارات» اال�ستحواذ على «تكافل
الهالل» التابعة لـ «م�رصف الهالل» ،يف �صفقة
�رشاء نقدي بالكامل �شكلت �أكرب جمموعة لتزويد
خدمات الت�أمني التكافلي يف الدولة من حيث
�إجمايل امل�ساهمات املكتتبة.

الدوالر يستقر أمام الدينار

عند  303فلوس واليورو عند 345

ا�ستقر �سعر �رصف الدوالر مقابل الدينار �أم�س عند م�ستوى 0.303
دينار يف حني ا�ستقر اليورو عند م�ستوى  0.345دينار مقارنة
ب�أ�سعار �رصف اخلمي�س املا�ضي.
وق��ال بنك الكويت امل��رك��زي يف ن�رشته اليومية على موقعه
الإلكرتوين �إن �سعر �رصف اجلنيه الإ�سرتليني ارتفع الى م�ستوى
 0.400دينار يف حني ارتفع الفرنك ال�سوي�رسي الى م�ستوى 0.305
دينار وظل الني الياباين عند م�ستوى  0.002دينار دون تغيري.
والت�صويت على «بريك�سيت»
واجتماع جلنة ال�سوق املفتوحة
الفيدرالية ،والتي يحتمل �أن ت�ؤثر
بو�ضوح على حركة ال�سوق.
وبينما ل��ن ن�ستبعد املخاطر

ق�صرية الأجل لإجراء ت�صحيح �أكرث
عمق ًا� ،إال �أننا ما زلنا عند ر�ؤيتنا
البناءة حيال الذهب على النحو
املو�ضح يف توقعاتنا الف�صلية
التي �صدرت يف وقت �سابق من هذا

الأ�سبوع .وانطالق ًا من االرتفاع
 1200دوالر للأون�صة ب�صفته نقطة
البداية� ،سنبحث عن الدعم عند
عتبة  1260دوالر ًا للأون�صة تليها
 1247دوالر ًا للأون�صة».

خام غرب تكساس الوسيط بين  50و 55دوالراً للبرميل
قال تقرير �ساك�سو بنك« :اختلطت الأوراق يف
ال�سلع اخلفيفة وم��ا زال��ت �أ�سعار خ��ام غرب
ً
حم�صورة يف نطاق بني -50
تك�سا�س الو�سيط
 55دوالر ًا للربميل ،حيث ت�صطدم تخفي�ضات
الإنتاج امل�ستمرة من جمموعة «�أوب��ك بل�س»
باملخاوف ب�ش�أن النمو العاملي .وحتى الآن،
جنحت �إدارة معلومات الطاقة الأمريكية ووكالة
الطاقة الدولية ومنظمة «�أوبك» يف احلفاظ على
توقعاتها لعام  2019ال�ستقرار منو الطلب
العاملي.
يرجح �أن تظهر املراجعات الهبوطية
ومع ذلكّ ،
بعد االنخفا�ض �سابق الذكر وال�صادر عن �صندوق
النقد ال���دويل ،وامل ��ؤ��شر الرئي�سي املركب

ملنظمة التعاون االقت�صادي والتنمية ،والذي
تراجع يف نوفمرب �إلى �أدنى م�ستوياته منذ �ست
�سنوات عند  99.3نقطة ،والذي �سبق و�أ�شار �إلى
الركود.
وك��ان لتفاقم الأزم��ة يف فنزويال دور يف دعم
الأ�سعار خالل الأ�سبوع ،حيث ارتفعت خمزونات
اخلام الأمريكية �إلى �أكرب ن�سبة منذ نوفمرب،
وارتفعت خمزونات البنزين �إلى م�ستوى قيا�سي.
وي�شهد النظام الرهيب للرئي�س مادورو ،والذي
دفع �أكرث من مليوين �شخ�ص �إلى مغادرة البالد
بينما يعي�ش الآخرون يف الداخل حياة الب�ؤ�س
والفقر� ،أخري ًا حتدي ًا قوي ًا من خوان غوايدو،
التجمع
رئي�س الربملان الفنزويلي ورئي�س
ّ

الكويت للعلوم والتكنولوجيا
ع��ق��ب ت��وق��ي��ع االت��ف��اق��ي��ة «�إن
التعاون م��ع بور�صة الكويت
م��ن خ�ل�ال �أك��ادمي��ي��ة بور�صة
الكويت االلكرتونية �سيمنح
طالبنا الفر�صة لك�سب جمموعة
جديدة من امل��ه��ارات يف جمال
�سوق امل��ال نطمح من خاللها
تخريج مهند�سني بقدرات قيادية
وريادية» ،م�شريا �إلى �أن «هذا
التعاون مع بور�صة الكويت ُيعد
�رضوري ًا خللق جتربة معرفية
مدرو�سة  ،حيث يتوافق هذا
التعاون ب�شكل كبري مع ر�ؤية كلية
الكويت للعلوم والتكنولوجيا
يف ال��ب��دء ب�برام��ج ج��دي��دة يف
املحا�سبة املالية و�إدارة الأعمال
يف امل�ستقبل القريب».و�أكد
البقاعني �إلى �أن «الكلية ال تدخر
جهدا يف مد يد العون مع جميع
اجلهات احلكومية واخلا�صة،
م�����ش��ددا على �أه��م��ي��ة ا�ستمرار
هذا التعاون من �أج��ل �أن ينعم
الطالب مب�ستوى عال من الثقافة
والتطور ومواكبة متطلبات �سوق
العمل ،وتوفري ال�سبل �أمامهم
وفتح الآفاق لتحقيق طموحاتهم
ومتكينهم يف املجاالت كافة».

«التأمين اإلماراتية» :إعداد األطر القانونية المنظمة

أسعار الذهب ال تزال متشبثة بمكانتها
قال تقرير �ساك�سو بنك« :ال تزال
�أ�سعار الذهب مت�شبثة مبكانتها.
وبالرغم من الرياح املعاك�سة
ج���راء ارت��ف��اع �أ���س��ع��ار الأ�سهم
وعوائد ال�سندات� ،شهدت �أ�سعار
الذهب ت��داوالت جانبية منذ 28
دي�سمرب �ضمن نطاق �ضيق ن�سبي ًا
 1300-1277دوالر للأون�صة.
ويف ظ���ل ال��غ��ي��اب امل�ستمر
للبيانات التي تغطي �سلوكيات
التحوط
امل�ضاربة من �صناديق
ّ
يف �سوق العقود الآجلة ،وا�صل
امل�ستثمرون التعر�ض للذهب
ع�بر ال�صناديق امل��ت��داول��ة يف
البور�صة واملدعومة بال�سبائك.
وو�صل �إج��م��ايل احل��ي��ازات �إلى
�أعلى م�ستوياته منذ عام 2013
عند  2253طن ًا ،وذلك ا�ستجابة
للم�ستثمرين الذين يبحثون عن
احلماية �ضد عوامل عدم اليقني
يف االقت�صاد الكلي واجليو�سيا�سي.
وقد تك�شف �أيام الأ�سبوع املقبل
�إجابات عن بع�ض من هذه ال�شكوك
مع حمادثات االتفاق التجاري،

الكويت للعلوم والتكنولوجيا

الوطني الفنزويلي .و�أعلن غوايدو نف�سه رئي�س ًا
م�ؤقت ًا للبالد مبوجب املادة رقم  233من الد�ستور
تخوله �أن ي�صبح الرئي�س امل�ؤقت يف حال
التي
ّ
ك��ان الرئي�س املنتخب «غ�ير ق��ادر على �أداء
وظيفته ب�صورة دائمة قبل توليه املن�صب».
وتابع« :لعبت احتماالت وق��وع خلل كبري يف
فنزويال ،ف� ً
ضال عن خطر طلب احلكومة الأمريكية
وقف الواردات من فنزويال ،دورها يف ت�ضييق
�أ�سعار خ��ام غ��رب تك�سا�س الو�سيط مقابل
وتفوقت �أ�سعار النفط املك�سيكي
خام برنت.
ّ
والكندي ،وهما بديالن عن النفط اخلام الثقيل
من فنزويال ،على �أ�سعار خام غرب تك�سا�س
الو�سيط».

«اتصاالت» تتيح العديد من فرص العمل

لإلماراتيين في «أبوظبي للتوظيف»
�أعلنت �رشكة «ات�صاالت» �أم�س
ع��ن م�����ش��ارك��ت��ه��ا يف معر�ض
�أبوظبي للتوظيف ،املنعقد
ملدة ثالثة �أيام يف الفرتة من
� 28إل��ى  30من يناير احلايل
يف مركز �أبوظبي للم�ؤمترات
واملعار�ض.
وت�شارك «ات�صاالت» بفاعلية
يف ه��ذا امل��ع��ر���ض ،م��ن خالل
توفريها للعديد من الفر�ص
الوظيفية للخريجني املواطنني
يف قطاعات الهند�سة ونظم
امل��ع��ل��وم��ات ،والت�سويق
وامل��ب��ي��ع��ات وامل��ال��ي��ة ،كما
�أك��دت «ات�صاالت» �أنها �ستعقد
مقابالت فورية بجناحها يف

املعر�ض بغر�ض توظيف �أوائل
اخل��ري��ج�ين يف التخ�ص�صات
املطلوبة بهدف ا�ستقطاب �أف�ضل
الكوادر من مواطني الدولة.
ص�رح
وب���ه���ذه امل��ن��ا���س��ب��ةّ �� ،
ي��ون�����س ال��ن��م��ر ،الرئي�س
التنفيذي للموارد الب�رشية يف
«ات�صاالت» ،بقوله�« :إن م�س�ألة
ت��وف�ير ال��وظ��ائ��ف املالئمة
ملواطني الدولة تمُ ثل لنا يف
«ات�صاالت» �أهمية ق�صوى ،وهي
عن�رص حموري من ا�سرتاتيجيتنا
التوظيفية ،م�ؤكد ًا بهذا ال�سياق
�أن ن�سب ومعدالت التوطني يف
ات�صاالت «تُ عد من �أعلى الن�سب
يف القطاع التجاري بالدولة».

«سابك» تتوقع
تحديات

في 2019

رغم استقرار
األسعار

قال يو�سف البنيان الرئي�س
التنفيذي لل�رشكة ال�سعودية
لل�صناعات الأ�سا�سية «�سابك»
�أم�����س �إن ال����شرك��ة الحظت
ا�ستقرار بع�ض الأ�سعار لكن
التحديات �ست�ستمر يف 2019
و�سط حرب جتارية عاملية.
جاءت ت�رصيحاته يف م�ؤمتر
�صحايف بعدما �أعلنت �سابك
�أن �أرب����اح ال��رب��ع الأخ�ي�ر
م��ن ال��ع��ام املا�ضي نزلت
 %12.4لت�أتي دون توقعات
املحللني .وع��زت ال�رشكة
الهبوط �إلى انخفا�ض متو�سط
�أ�سعار البيع وتراجع ح�صتها
يف نتائج ��شرك��ات زميلة
وم�رشوعات م�شرتكة.
وق���ال البنيان �إن ال�صني
تظل �سوق ًا رئي�سية ت�سعى
ال����شرك��ة للنمو فيها كما
ت�سعى لتعزيز ح�ضورها يف
افريقيا.

