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العجز المالي يبدو أكثر استقرارا حتى  2020مع توقعات بتباطؤ التصحيح المالي
أدت عوامل مختلفة ،مثل توافر
احتياطيات مالية وفيرة بما في
ذلك االحتياطيات األجنبية
الضخمة واالنخفاض النسبي
التعادل النفطي في
لسعر
ً
الموازنة دورا في إتاحة ًالفرصة
للكويت للتحرك تدريجيا في
تطبيق اإلصالحات المالية
مقارنة بدول الجوار.

توقعات بتسارع
التضخم على خلفية
رفع أسعار الكهرباء
والماء وضعف
الدوالر

نمو قوي لالئتمان بما
يعكس الوتيرة القوية
لتنفيذ المشروعات
ومستويات السيولة
الجيدة

قـ ــال ال ـم ــوج ــز االق ـت ـص ــادي
ال ـ ـ ـصـ ـ ــادر ع ـ ــن بـ ـن ــك الـ ـك ــوي ــت
الوطني ،إن االقتصاد واصل
ت ـع ــاف ـي ــه مـ ــن الـ ـتـ ـب ــاط ــؤ الـ ــذي
ش ـ ـهـ ــده فـ ــي عـ ـ ــام  2015ع ـلــى
خـلـفـيــة اإلص ــاح ــات الـمــالـيــة
نتيجة لتراجع أسعار النفط،
ويتوقع أن يبلغ نمو األنشطة
غير النفطية  3.0في المئة عام
 2017مع ارتفاع النمو بوتيرة
ً
أك ـثــر ت ـســارعــا تـصــل إل ــى 3.5
في المئة و  4في المئة عامي
 2018و.2019
وحـ ـس ــب الـ ـم ــوج ــز ،تـتـمـثــل
الـعـنــاصــر الــرئـيـسـيــة الــدافـعــة
لـ ـ ـ ـه ـ ـ ــذا الـ ـ ـنـ ـ ـم ـ ــو فـ ـ ـ ــي ارتـ ـ ـ ـف ـ ـ ــاع
النفقات الرأسمالية بدعم من
تـحـســن تـنـفـيــذ خـطــة التنمية
ا ل ـح ـكــو م ـيــة ،ك ـمــا أن ا ل ـت ـحــول
نـ ـح ــو ال ـت ـط ـب ـي ــق ال ـت ــدري ـج ــي
لإلصالحات المالية قد يكون
من شأنه تقليل تباطؤ النمو
م ــع ضـ ـم ــان اسـ ـتـ ـم ــرار اح ـ ــراز
ً
تـ ـ ـق ـ ــدم ـ ــا فـ ـ ــي خ ـ ـفـ ــض الـ ـعـ ـج ــز
المالي.
فـ ـ ـ ـ ــي ا لـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـف ـ ـ ــا صـ ـ ـ ـي ـ ـ ــل ،أدت
ع ــوام ــل م ـخ ـت ـل ـفــة م ـث ــل ت ــواف ــر
احـ ـتـ ـي ــاطـ ـي ــات م ــالـ ـي ــة وفـ ـي ــرة
ب ـم ــا فـ ــي ذل ـ ــك االح ـت ـي ــاط ـي ــات
األج ـ ـ ـ ـ ـن ـ ـ ـ ـ ـب ـ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ــة الـ ـ ـ ـضـ ـ ـ ـخـ ـ ـ ـم ـ ـ ــة
واال ن ـخ ـف ــاض ا لـنـسـبــي لسعر
التعادل النفطي في الموازنة
ً
دورا فـ ـ ــي إ تـ ـ ــا حـ ـ ــة ا لـ ـف ــر ص ــة
ً
للكويت للتحرك تدريجيا في
تـطـبـيــق اإلص ــاح ــات الـمــالـيــة
مقارنة بدول الجوار.
ونـ ـتـ ـيـ ـج ــة ل ـ ــذل ـ ــك ،تـ ـح ــرص
الـسـلـطــات عـلــى الـحـفــاظ على
ال ـ ـتـ ــزام ـ ـهـ ــا بـ ـخـ ـط ــط االنـ ـ ـف ـ ــاق
الـ ـ ـ ــرأس ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــالـ ـ ـ ــي وم ـ ـ ــواصـ ـ ـ ـل ـ ـ ــة
اسـتـيـعــاب ال ـجــزء األك ـبــر نمو
العمالة الكويتية .في غضون
ً
ذلـ ـ ــك ،ت ــدف ــع ال ـح ـك ــوم ــة ق ــدم ــا
ب ـ ــاإلص ـ ــاح ال ـه ـي ـك ـل ــي ال ـ ــازم
في محاولة لتشجيع القطاع
ال ـ ـخـ ــاص عـ ـل ــى الـ ـقـ ـي ــام بـ ــدور
أك ـ ـبـ ــر ف ـ ــي خـ ـل ــق فـ ـ ــرص ع ـمــل
جديدة في األجلين المتوسط
والطويل.
و ال تـ ـ ـ ـ ـخـ ـ ـ ـ ـل ـ ـ ـ ــو ا آل ف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا ق
المستقبلية من المخاطر ،ففي
وا ق ــع األ م ــر تعتمد توقعاتنا
ع ـ ـلـ ــى االل ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــزام الـ ـمـ ـت ــواص ــل

التوقعات االقتصادية
2016

*2017

*2018

*2019

الناتج المحلي اإلجمالي االسمي

مليار دينار

33.5

37.6

39.3

41.1

الناتج المحلي اإلجمالي االسمي

مليار دوالر

111

124

130

136

الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي

النمو السنوي

3.5

1.0-

2.3

2.7

القطاع النفطي

النمو السنوي

2.3

4.5-

1.1

1.5

القطاع غير النفطي

النمو السنوي

2.0

3.0

3.5

4.0

التضخم (معدل)

النمو السنوي

3.5

1.6

2.2

2.8

فائض  /عجز الميزانية**

كنسبة من الناتج المحلي

17.7-

12.3-

12.7-

12.3-

المصدر :بنك الكويت المركزي ،ووزارة المالية ،واإلدارة المركزية لإلحصاء ،وتقديرات بنك الكويت الوطني
*تقديرات وتوقعات ** /بعد استقطاع مخصصات احتياطي األجيال القادمة
بتنفيذ المشروعات و قــدرات
ا لـسـلـطــات المختلفة فــي د فــع
عجلة ا لـتـقــدم ،على ا لــر غــم من
بعض العوامل التي قد تحول
دون التسارع فيه.
ور غ ــم تبنينا لــو جـهــة نظر
تساند انخفاض مستوى تلك
المخاطر في المدى المتوسط
إال ا نـ ـ ـه ـ ــا ي ـ ـب ـ ـقـ ــى ت ـح ـق ـي ـق ـه ــا
م ـح ـت ـم ــل .و ف ـ ــي ذات ا ل ــو ق ــت،
ورغم استبعاد إمكانية تراجع
أ سـعــار النفط إ لــى مستويات
أدنى من المستويات الحالية،
إال أ نـ ـه ــا ت ـظ ــل م ــن ا ل ـم ـخــا طــر
الملحوظة.
و فــي حين بــإ مـكــان الكويت
الـ ـتـ ـع ــاي ــش مـ ــع سـ ـع ــر ل ـل ـن ـفــط
ً
عند  20دوالرا لبعض الوقت،
ل ـك ــن ذلـ ــك ق ــد يـ ـف ــرض ت ـعــديــل
السياسة المالية و قــد يــؤدي
إلى اإلضرار بالمعنويات ،وما
يترتب على ذ لــك من تأثيرات
على النشاط غير النفطي.
نمو األنشطة غير النفطية
ً
ً
يشهد مــز يــدا مــن التحسن
قــد
في عامي  2018و.2019
بعد التباطؤ ،الذي شهدناه
في عام  ،2015تحسنت وتيرة
نمو الناتج المحلي اإلجمالي
غـيــر ا لـنـفـطــي بـنـسـبــة  2.0في
المئة عــام  .2016و كــان النمو

غ ـيــر ال ـن ـف ـطــي ق ــد ت ــراج ــع إلــى
 0.4في المئة عام  ،2015األمر
ال ـ ــذي ش ـك ــل م ـف ــاج ــأة لـمـعـظــم
ال ـ ـم ـ ـح ـ ـل ـ ـل ـ ـيـ ــن ،بـ ـ ـم ـ ــا ف ـ ـ ــي ذل ـ ــك
صندوق النقد الدولي.
ويعزى هذا التباطؤ بصفة
أس ــاس ـي ــة ل ـت ـق ـل ـيــص ال ـن ـف ـقــات
الـحـكــومـيــة فــي أعـقــاب تــراجــع
أس ـع ــار ال ـن ـفــط مـنـتـصــف عــام
 .2014وأدى تقليص النفقات،
بمنأى عن اإلنفاق الرأسمالي
واألجـ ـ ـ ـ ـ ــور ال ـ ـح ـ ـكـ ــوم ـ ـيـ ــة ،إلـ ــى
تـخـفـيــض اإلن ـف ــاق بــاسـتـثـنــاء
دعـ ــوم ال ـط ــاق ــة ف ــي حـ ــدود 10
فــي الـمـئــة فــي الـسـنــة الـمــالـيــة
.2016/2015
وتراجع التصحيح المالي
منذ ذلك الحين .وما زال هناك
ت ــراج ــع ف ــي اإلنـ ـف ــاق ب ـحــوالــي
 2.9في المئة بالسنة المالية
 ،2017 / 2016لكن من المتوقع
أن تعود النفقات إلى تسجيل
نمو إيجابي في السنة المالية
 2018/2017وما بعدها.
ومن شأن هذا التحول نحو
ً
مــو قــف مــا لــي أ كـثــر تحفيزا أن
يساهم في تعزيز النمو غير
ال ـن ـف ـطــي .األم ــر ال ــذي سـيـقــوم
بدوره ،باالشتراك مع استمرار
قـ ـ ـ ــوة تـ ـنـ ـفـ ـي ــذ ال ـ ـم ـ ـشـ ــروعـ ــات
وتعافي القطاع االستهالكي،

ف ــي ال ـم ـس ــاع ــدة ع ـلــى تـحـقـيــق
نمو غير نفطي بنسبة تتراوح
مـ ــا بـ ـي ــن  3.5و  4فـ ــي ا ل ـم ـئــة
عامي  2018و .2019

نشاط قوي
خـ ـ ــال ال ـ ـس ـ ـنـ ــوات ال ـق ـل ـي ـل ــة
الماضية ،كــان تحسن وتيرة
ً
اإلنـ ـ ـف ـ ــاق ال ــرأسـ ـم ــال ــي دافـ ـع ــا
ً
رئـ ـ ـيـ ـ ـسـ ـ ـي ـ ــا ل ـ ــاقـ ـ ـتـ ـ ـص ـ ــاد غ ـي ــر
النفطي .و نــرى أن هــذا الزخم
ق ــد اس ـت ـم ــر ك ـم ــا ي ـف ـت ــرض أن
يستمر في توفير قوى دافعة
ل ــا ق ـت ـص ــاد ح ـت ــى عـ ــام 2019
ورب ـم ــا يـسـتـمــر م ــا ب ـعــد ذل ــك.
و يـقــدر أن قيمة المشروعات،
ال ـ ـ ـتـ ـ ــي ت ـ ـ ــم إس ـ ـ ـنـ ـ ــادهـ ـ ــا خ ـ ــال
الـ ـسـ ـن ــوات ال ـخ ـم ــس األخـ ـي ــرة
تـ ـ ـج ـ ــاوزت  28مـ ـلـ ـي ــار د يـ ـن ــار
حتى نهاية عــام  2017وعلى
الرغم من التباطؤ الذي أصاب
وت ـي ــرة تــرس ـيــة ال ـم ـشــروعــات،
إال ــن تــأ ث ـيــره ع ـلــى ا ل ـن ـمــو قد
يستمر على المدى المتوسط.
وال ت ــزال ا ل ـم ـشــرو عــات قيد
اإلع ـ ـ ـ ــداد ت ـت ـس ــم بـ ــالـ ــزخـ ــم ،إذ
ت ــواص ــل ال ـح ـك ــوم ــة ال ـتــزام ـهــا
الـ ـش ــدي ــد بـ ـب ــرن ــام ــج اإلن ـ ـفـ ــاق
ال ــرأسـ ـم ــال ــي ال ـط ـم ــوح لـخـطــة
ال ـت ـن ـم ـيــة ال ــوط ـن ـي ــة .وت ـس ـعــى

الكويت تحافظ على صندوق سيادي ضخم

األسهم تستفيد
من اآلفاق الجيدة
لالقتصاد والترقية
إلى «فوتسي» في 2017

ً
مـكـنــت الـسـيــاســة الـمــالـيــة الـحـصـيـفــة نـسـبـيــا ،الـتــي
اتبعتها الكويت على مدى السنوات من جمع أحد أكبر
صناديق الثروة السيادية في المنطقة .إذ تقدر قيمة
الـصـنــدوق الـسـيــادي الكويت بنحو  560مليار دوالر
أميركي أو ما يعادل  450في المئة من الناتج المحلي
بنهاية عــام  ،2017مــع االحتفاظ بمعظم األص ــول في
الخارج.

أسعار صرف العمالت العالمية

أسعار صرف العمالت العربية

ال ـ ـ ـخ ـ ـ ـطـ ـ ــة ،ك ـ ـ ـجـ ـ ــزء م ـ ـ ــن رؤي ـ ـ ــة
ا ل ـك ــو ي ــت  ،2035إ لـ ــى تـحــو يــل
البالد إلى مركز مالي وثقافي
وت ـ ـ ـجـ ـ ــاري وتـ ـشـ ـم ــل اإلن ـ ـفـ ــاق
الـ ـ ــرأس ـ ـ ـمـ ـ ــالـ ـ ــي عـ ـ ـل ـ ــى الـ ـبـ ـنـ ـي ــة
الـتـحـتـيــة واإلس ـك ــان والـطــاقــة
والمياه وقطاع النفط.
و م ـ ـ ــن ا لـ ـ ـمـ ـ ـق ـ ــرر أن ي ـت ـم ـثــل
ن ـحــو ث ـلــث اإلنـ ـف ــاق ف ــي إط ــار
م ـ ـ ـشـ ـ ــروعـ ـ ــات ال ـ ـ ـشـ ـ ــراكـ ـ ــة ب ـي ــن
ال ـق ـطــاع ـيــن الـ ـع ــام والـ ـخ ــاص.
وعلى الرغم من تباطؤ وتيرة
ا ل ـت ـقــدم ا ل ـم ـحــرز ع ـلــى صعيد
مـشــروعــات الـشــراكــة ،لـكــن من
ا ل ـم ـتــو قــع ل ــه أن ي ـت ـس ــارع فــي
الفترة القادمة.

تراجع التضخم
تـ ـ ـ ـكـ ـ ـ ـش ـ ـ ــف اإلحـ ـ ـ ـ ـ ـ ـص ـ ـ ـ ـ ـ ــاء ات
ً
الـمــراجـعــة حــديـثــا عــن تــراجــع
كبير في التضخم خالل .2017
إذ تراجع التضخم في أكتوبر
إلى  1.4في المئة على أساس
ً
س ـ ـنـ ــوي ،م ـن ـخ ـف ـض ــا مـ ــن 2.6
في المئة على أ ســاس سنوي
ب ـن ـهــا يــة ع ــام  .2016و تـعـتـبــر
اإل يـجــارات المصدر الرئيسي
الـ ـك ــام ــن خـ ـل ــف ال ـ ـتـ ــراجـ ــع ،إذ
تمر اآلن بمرحلة انكماش مع
انخفاض األسعار بنسبة 0.3

في المئة على أساس سنوي.
ً
وتفسر اآلثار القاعدية أيضا
االنـخـفــاض فــي الـتـضـخــم ،مع
تــاشــي تــأثـيــر ارت ـفــاع أسـعــار
ا لــو قــود ا ل ــذي تــم تطبيقه في
سبتمبر .2016

استمرار العجز المالي
مـ ــن ا لـ ـمـ ـت ــو ق ــع أن ت ــوا ص ــل
وزارة ا لـمــا لـيــة تـسـجـيــل عجز
م ــال ــي ف ــي ال ـم ــدى ال ـم ـتــوســط،
على الرغم من تحسن أسعار
النفط ،وعلى الرغم من بعض
عمليات ضبط أوضاع المالية
العامة.
ون ـتــوقــع أن يـبـلــغ مـتــو ســط
سعر مــزيــج بــرنــت حــوالــي 55
ً
دوالرا ل ـل ـب ــر م ـي ــل فـ ــي ع ــا م ــي
 2018و ،2019دون تغير يذكر
ع ـ ــن مـ ـسـ ـت ــو ي ــات عـ ـ ــام .2017
ونتيجة لذلك ،من المتوقع أن
ً
يسجل الميزان المالي عجزا
يتراوح بين  12و 13في المئة
من الناتج المحلي اإلجمالي
في السنة المالية ،2019/2018
وه ــو م ـس ـتــوى ي ـت ـمــاشــى إلــى
حد كبير مع توقعاتنا لسنة
المالية .2018/2017
وتحسنت أو ض ــاع المالية
الـ ـع ــام ــة ع ـل ــى م ـ ــدى ال ـعــام ـيــن
األولين بعد انخفاض أسعار
النفط ،وإن كنا نتوقع تباطؤ
وت ـ ـيـ ــرة الـ ـنـ ـم ــو فـ ــي ال ـع ــام ـي ــن
ال ـم ـق ـب ـل ـيــن .وت ـم ـث ـلــت أغـلـبـيــة
أوجـ ـ ـ ـ ـ ــه ال ـ ـ ـت ـ ـ ـقـ ـ ــدم فـ ـ ـ ــي هـ ـيـ ـئ ــة
تخفيض اإلنفاق .إذ انخفضت
ا ل ـن ـف ـقــات بـنـسـبــة  15و  3فــي
ال ـ ـن ـ ـئـ ــة فـ ـ ــي ال ـ ـس ـ ـنـ ــة الـ ـم ــالـ ـي ــة
 2016/2015و.2017/2016
وت ـم ـث ــل ت ـق ـل ـيــص ال ـن ـف ـقــات
م ــن ش ــد ال ـح ــزام بـصـفــة عــامــة
ف ــي ب ـن ــود خ ــارج ــة ع ــن نـطــاق
األ جــور واإل نـفــاق الرأسمالي،
كما شملت تخفيض ا لــد عــوم
مـ ــع ارتـ ـ ـف ـ ــاع أس ـ ـعـ ــار ال ــوق ــود
ومعدالت الفائدة.

السندات المحلية والدولية

االسـ ـت ــدان ــة ل ـت ـمــويــل ع ـجــزهــا
ال ـم ــال ــي م ــع أص ــدره ــاس ـن ــدات
مـحـلـيــة بـقـيـمــة  3.6م ـل ـيــارات
دينار و  2.4مليار ( 8مليارات
دوالر) عـلــى الصعيد ا لــدو لــي
منذ أبريل .2016
وارت ـ ـ ـفـ ـ ــع إج ـ ـمـ ــالـ ــي الـ ــديـ ــن
إ لـ ــى  7.1مـ ـلـ ـي ــارات د يـ ـن ــار أو
م ــا نـسـبـتــه  20ف ــي ا ل ـم ـئــة مــن
ال ـنــاتــج الـمـحـلــي حـتــى نـهــايــة
أ كـ ـت ــو ب ــر  ،2017و قـ ـ ــد م ــو ل ــت
ال ــدي ــون حــوالــي ثـلـثــي الـعـجــز
منذ أبريل .2016
و تــم تعليق إ صــدار الديون
م ـ ـنـ ــذ سـ ـبـ ـتـ ـمـ ـب ــر  2017ب ـع ــد
انـ ـتـ ـه ــاء أج ـ ــل الـ ـق ــان ــون الـ ــذي
يـ ـسـ ـم ــح ب ـ ــإص ـ ــدارالـ ـ ـسـ ـ ـن ـ ــدات.
وينظر مجلس األمة في إقرار
تشريع جديد لإلصدار ،الذي
ق ـ ــد يـ ــرفـ ــع سـ ـق ــف االقـ ـ ـت ـ ــراض
السيادي إلى  20مليار دينار
ويسمح بإصدار سندات ألجل
ً
ً
 30عـ ــا مـ ــا  .ا قـ ـتـ ـص ــرت س ــا ب ـق ــا
اإلصـ ـ ــدارات عـلــى آج ــال تصل
حتى  10سنوات.

الحساب الجاري
في أعقاب تسجيل الحساب
ا لـ ـ ـج ـ ــاري أول عـ ـج ــز ل ـ ــه م ـنــذ
عـ ـق ــدي ــن م ـ ــن ال ـ ــزم ـ ــن ف ـ ــي ع ــام
 ،2016من المتوقع أن يعاود
تسجيل فائض في عام .2017
و قــد تــم تسجيل فــا ئــض قــدره
 0.6م ـل ـي ــار د يـ ـن ــار ف ــي ا ل ــر ب ــع
ا لـثــا نــي مــن عــام  ،2017مقابل
 0.4م ـل ـي ــار د يـ ـن ــار ف ــي ا ل ــر ب ــع
األول من عام .2017
ونـتــوقــع أن يـصــل الـفــائــض
في عام  2017إلى حوالي 1.9
مـلـيــار د ي ـنــار أو مــا نسبته 5
فــي المئة مــن الناتج المحلي
ً
بعد أن سجل عجزا بنسبة 4.5
في المئة عام  .2016وجاء هذا
ا لـتـحـســن عـلــى خلفية ار تـفــاع
أس ـع ــار ال ـن ـفــط ،وال ـم ـتــوقــع أن
ً
يسجل ارتفاعا بأكثر من 30
ف ــي ا ل ـم ـئ ــة ب ـي ــن ع ــا م ــي 2016
و .2017

عـ ـل ــى ال ـ ــرغ ـ ــم م ـ ــن ض ـخ ــام ــة
الـ ـ ـصـ ـ ـن ـ ــدوق الـ ـ ـسـ ـ ـي ـ ــادي ،ف ــإن
الـ ـ ـحـ ـ ـك ـ ــوم ـ ــة اع ـ ـ ـت ـ ـ ـمـ ـ ــدت ع ـل ــى

عام جيد لألسهم ومزيد من الدعم

وتـنـقـســم األص ـ ــول ب ـيــن ص ـن ــدوق األجـ ـي ــال ال ـقــادمــة
وصندوق االحتياطي العام .ويعد هذا األخير ،المحتفظ
ً
به في هيئة أصــول سائلة على األغلب ،متاحا بصفة
عامة لتمويل العجز .وواصلت الكويت إيداع احتياطيات
في صندوق األجيال القادمة بغض النظر عن تراجع
أسعار النفط ،على حساب صندوق االحتياطي العام
واالستدانة.

بعد االرتفاع الكبير ،ا لــذي شهدته األسهم أواخر
ً
ً
عــام  2016وأوا ئــل عــام  ،2017تلقت دعما قويا على
خلفية ترقية السوق الكويتية إلى مصاف األسواق
الناشئة مــن قبل مــؤ شــر فوتسي را سـيــل .وتضمنت
ً
أحدث التطورات أيضا رغبة «عمانتل» في االستحواذ
عـلــى حـصــة مــؤثــرة فــي أكـبــر شــركــات االت ـصــاالت في
الـكــويــت «زي ــن» .إذ ارت ـفــع الـمــؤشــر الــوزنــي لـبــورصــة

الكويت بنسبة  9.1في المئة بالربع الثالث من عام
 .2017كما بلغ نمو المؤشر منذ بــدا يــة ا لـعــام حتى
شهر أكتوبر  10.5في المئة.
ومن جهة أخرى ،ارتفعت أنشطة التداول عام ،2017
على الرغم من تراجع متوسط قيمة التداول مقارنة
بأعلى مستوياته المسجلة في يناير.

«بورصة الكويت» تستضيف عيادة «بيان» لطب األسنان
اسـ ـتـ ـض ــاف ــت شـ ــركـ ــة ب ــورص ــة
ً
الكويت أخـيــرا ،في إطــار التزامها
ً
ال ــدائ ــم نـحــو مــوظـفـيـهــا ،وحـفــاظــا
على صحتهم العامة ،عيادة بيان
لطب األسنان في مبناها الرئيسي،
وذل ــك إلج ــراء فـحــوصــات مجانية
للموظفين.
إلى جانب الفحوصات الفورية،
ق ـ ـ ــدم أطـ ـ ـب ـ ــاء عـ ـ ـي ـ ــادة ب ـ ـيـ ــان ل ـطــب
األسـ ـ ـن ـ ــان االسـ ـ ـتـ ـ ـش ـ ــارات ال ـط ـب ـيــة
ف ــي م ـجــال ص ـحــة ال ـفــم واألس ـن ــان
ل ـ ـل ـ ـمـ ــوظ ـ ـف ـ ـيـ ــن ،ك ـ ـ ــذل ـ ـ ــك م ـن ـح ـه ــم
خ ـص ــوم ــات هــائ ـلــة ع ـلــى مختلف
الخدمات الطبية التي تقدمها عبر
عيادتها المتنقلة.
تلتزم بــورصــة الكويت بتقديم
ال ــرع ــاي ــة واالهـ ـتـ ـم ــام لـمــوظـفـيـهــا،
مكافأة لوالئهم وإخالصهم للشركة
وج ـه ــوده ــم ال ـم ـبــذولــة ف ــي سبيل
تحقيق أهدافها ،ويعد التعاون مع
عـيــادة بـيــان لطب األس ـنــان ضمن

جانب من الزيارة
سـلـســة مــن األنـشـطــة والـفـعــالـيــات
األخ ـ ـ ــرى ،ال ـت ــي تـتـبـنــاهــا ال ـشــركــة
والتي تصب في مصلحة موظفيها

وصحتهم العامة.
وتركز استراتيجية المسؤولية
االجتماعية التي تتبناها بورصة

الـكــويــت عـلــى المساهمة فــي دعــم
المجتمع عن طريق التركيز على
رعاية األطـفــال ،الصحة والتنمية

البيئية ،التنمية االجتماعية بما
فيها تــوفـيــر ف ــرص عـمــل للشباب
الكويتي الــواعــد ،وإتــاحــة الفرصة
أمامهم للتألق والتفوق في مجاالت
خبراتهم ،وكذلك تثقيف المجتمع
من خالل إقامة البرامج التدريبية
والمؤتمرات والندوات المختلفة،
واالستثمار في موظفيها وتوفير
بيئة عمل صحية ومحفزة.
وف ــي ه ــذا اإلط ـ ــار ،أج ــرى فريق
ً
عمل بورصة الكويت أخيرا زيارة
ل ـب ـي ــت عـ ـب ــدالـ ـل ــه وتـ ـق ــدي ــم ه ــداي ــا
لألطفال المرضى.
م ــن نــاحـيــة أخـ ــرى ،اسـتـضــافــت
ً
ال ـشــركــة أي ـض ــا طـلـبــة ال ـعــديــد من
المدارس والجامعات بهدف إثراء
معرفتهم بتاريخ ومستقبل سوق
الـ ـك ــوي ــت ل ـ ـ ـ ــأوراق ال ـم ــال ـي ــة ،ه ــذا
إل ــى ج ــان ــب ال ـع ــدي ــد م ــن ال ـن ــدوات
التثقيفية والدورات التدريبية التي
تستضيفها الشركة باستمرار.

«نوف إكسبو» تنظم المؤتمر العالمي لألسطح الخضراء
أسعار المعادن الثمينة والنفط

أعلن رئيس اتحاد المكاتب
الهندسية والــدور االستشارية
ال ـك ــوي ـت ـي ــة م .بـ ـ ــدر ال ـس ـل ـم ــان،
وال ـم ــدي ــر الـ ـع ــام ل ـ ــدار الـمـكـتــب
ال ـه ـن ــدس ــي ال ـم ـش ـت ــرك وع ـضــو
ال ـم ـن ـظ ـمــة ال ـعــال ـم ـيــة لــأسـطــح
الخضراء م .خالد الـفــوزان ،في
بيان صحافي مشترك ،انعقاد
ال ـم ــؤت ـم ــر ال ـع ــال ـم ــي ال ـخــامــس
لألسطح الخضراء ،الذي سيقام
فـ ــي الـ ـك ــوي ــت يـ ــومـ ــي  17و18
فبراير  2018في حديقة الشهيد
" "1و"."2
وأع ـ ــرب ال ـس ـل ـمــان والـ ـف ــوزان
عــن بــالــغ سـعــادتـهـمــا بانعقاد
هذا المؤتمر في مدينة الكويت،
ا ل ـتــي تعتبر ا لـمــد يـنــة العربية
األولـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى ال ـ ـ ـتـ ـ ــي ت ـس ـت ـض ـي ـف ــه،
ً
خ ـصــوصــا أن ــه يـعـنــى بحماية

الـبـيـئــة فــي الـمـقــام األول ،التي
أضـحــت أح ــد أكـبــر الـتـحــديــات،
التي تواجه الدول والمجتمعات
ف ــي ال ـع ـصــر ال ـح ــاض ــر ،ك ـمــا أن
ت ـش ـج ـي ــع ال ـت ـخ ـض ـي ــر ف ـ ــي كــل
الظروف وباستعمال كل األماكن
ً
المتاحة يمثل تحديا للهيئات
المساندة لحماية البيئة.
وفـ ــي م ـع ــرض تـعـلـيـقــه على
انعقاد المؤتمر ،قال السلمان:
"تشكل البيئة في عصرنا هذا
أحــد أهــم القضايا التي تتولى
الحكومات معالجتها على كل
المستويات ،لكنها فــي الواقع
مـســؤولـيــة مـشـتــركــة يتحملها
ويتأثر بها الجميع ،ومــن هنا
ج ـ ــاء ح ــرص ـن ــا ع ـل ــى ال ـت ـع ــاون
مـ ــع اإلخـ ـ ـ ــوة فـ ــي دار ال ـم ـك ـتــب
الهندسي المشترك والمنظمة

خالد الفوزان

بدر السلمان

الـعــالـمـيــة لــأس ـطــح ال ـخ ـضــراء
وش ـ ــرك ـ ــة "نـ ـ ـ ــوف إك ـ ـس ـ ـبـ ــو" فــي
تنظيم هــذا المؤتمر العالمي،
ً
فالكويت كانت سباقة دوما في

سياساتها ومبادراتها البيئية،
وتعمل على اعتماد التقنيات
واألفكار الخالقة التي تسهم في
حماية البيئة ،والتي تعود على

األفراد والمجتمع بفوائد بيئية
مستدامة".
وع ـلــق الـ ـف ــوزان ب ـ ــدوره على
ً ُ
انعقاد المؤتمر قــا ئــا " :تعنى
ال ـم ـن ـظ ـمــة ال ـعــال ـم ـيــة لــأسـطــح
الخضراء بشكل أساسي بزيادة
المساحات الخضراء من خالل
زراعـ ـ ــة وت ـخ ـض ـيــر ال ـم ـســاحــات
اإلسمنتية التي تغزو عالمنا
ً
ال ـ ـيـ ــوم ،خ ـص ــوص ــا ف ــي ال ـم ــدن
المكتظة بالمباني وا لـسـكــان،
واكـتـسـبــت األس ـطــح الـخـضــراء
ً
ً
انـتـشــارا ودعـمــا كبيرين خالل
الثالثين سنة الماضية ،نتيجة
الوعي المتزايد لمختلف أنواع
ا لـمـخــا طــر البيئية مــن ناحية،
وللفوائد المتعددة ،التي تنتج
عنها من ناحية أخرى.

