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 2018عام حفر وتطوير حقول الغاز لتلبية االستهالك المحلي

رفع إنتاج الكويت من الغاز الحر إلى  500مليون قدم مكعبة خالل الشهر الحالي
كتب حممد �إبراهيم:

• المؤسسة
تسعى لرفع
اإلنتاج إلى 4
مليارات قدم
مكعبة يومي ًا
بحلول 2030

ت�ستعد م�ؤ�س�سة البرتول الكويتية لتطوير
قطاع الغاز املحلي من خالل طرح عدة
مناق�صات بالتعاون مع ال�رشكات التابعة
بهدف رفع �إنتاج الكويت من الغاز احلر
لتلبية الطلب املحلي.
و�أكدت م�صادر نفطية لـ «ال�شاهد» انه من
املتوقع ارتفاع �إنتاج الكويت من الغاز
احلر خالل ال�شهر احلايل من  210ماليني
قدم مكعبة حالي ًا الى  500مليون قدم
مكعبة.
وقالت ان احلكومة وم�ؤ�س�سة البرتول
الكويتية قد و�ضعت خطة طويلة الأجل
لرفع �إنتاج الكويت �إلى  4مليارات قدم
مكعبة يوميا من الغاز الطبيعي بحلول
. 2030
و�أو�ضحت ان �رشكة نفط الكويت التابعة
مل�ؤ�س�سة البرتول قد حددت �أبريل املقبل
موعدا نهائيا لتقدمي العطاءات مل�رشوع
وح��دة حتلية الغاز يف حمطة التعزيز
 171-BSغربي الكويت،مبينة ان كلفة
�إن�شائها تبلغ نحو  300مليون دوالر.
وقالت امل�صادر ان امل�رشوع ي�شمل �إن�شاء

قطارين ،ب�سعة  120مليون قدم مكعبة يف
اليوم.
وطبقا للنطاق ال��ذي ح��ددت��ه ال�رشكة
�سيتعني على امل��ق��اول الفائز تقدمي
مرافق ربط يف املواقع ذات ال�صلة يف
املرفق لت�سهيل ربط وحدتي ا�ستعادة
الكربيت،باال�ضافة ال��ى التوريدات
وامل�شرتيات والرتكيب والبناء واالختبار
والت�شغيل امل�سبق والتكليف واختبار
�أداء وحدتي الكربيت والأنابيب املرتبطة
بها.
�أم��ا ال�رشكات التي مت ت�أهلها م�سبق ًا
لتقدمي العطاءات على العقد فهي :ال�صني
لهند�سة ال��ب�ترول والبناء «ال�صني»،
هيونداي لل�صناعات الثقيلة «كوريا
اجلنوبية»� ،سيبم «ايطاليا»� ،إ�س كي �أي
�آند �سي «كوريا اجلنوبية»� ،آيه بي بي
«�سوي�رسا»� ،أميك فو�سرت ويلر «اململكة
املتحدة» ،ديليم «كوريا اجلنوبية»،
املقاولني املتحدة «لبنان»� ،إينجنريز
�إن��دي��ا «الهند» ،كي بي �آر «الواليات
املتحدة» ،داي��و «ك��وري��ا اجلنوبية»،
كفايرنر «الرنويج»� ،شيودا كوربوري�شن
«ال��ي��اب��ان» وت��ك��ف��ن للبناء «تركيا»
وغريها.

قيمة الصادرات السلعية بلغت نحو  4مليارات

الميزان التجاري الكويتي يحقق
فائض ًا  1.611مليار دينار
ق��ال التقرير الأ�سبوعي ال�صادر عن وحدة
الأبحاث يف �رشكة ال�شال �إن جملة االيرادات
املح�صلة بالكويت يف نهاية ال�شهر الثامن من
ال�سنة املالية احلالية  2018/2017قد بلغت
نحو  9.831مليارات دينار� ،أو ما ن�سبته نحو
 ٪ 73.7من جملة االي��رادات املقدرة ،لل�سنة
املالية احلالية ،بكاملها ،والبالغة نحو
بناء على ن�رشة
 13.344مليار دينار وذلك
ً
املتابعة ال�شهري لالدارة املالية للدولة،
لغاية �شهر نوفمرب  ،2017وامل��وج��ودة
على امل��وق��ع االل��ك�تروين ل���وزارة املالية
ويف التفا�صيل ،بلغت االي��رادات النفطية،
الفعلية ،حتى  ،2017/11/30نحو 8.927
مليارات دينار� ،أي مبا ن�سبته نحو  ٪ 76.2من
االيرادات النفطية املقدرة ،لل�سنة املالية،
احلالية ،بكاملها ،والبالغة نحو 11.711
مليار دينار ،ومبا ن�سبته نحو  ٪ 90.8من
جملة االي���رادات املح�صلة ،وقد بلغ معدل
�سعر برميل النفط الكويتي نحو  50.4دوالر ًا
�أمريكي ًا خالل فرتة ما م�ضى من ال�سنة املالية
احلالية  .2018/2017ومت حت�صيل ما قيمته
نحو  904.578ماليني دينار ،اي��رادات غري
نفطية ،خالل الفرتة نف�سها ،ومبعدل �شهري
بلغ نحو  113.072مليون دينار.
و�أ�ضاف التقرير :كانت اعتمادات امل�رصوفات،
لل�سنة املالية احلالية ،قد قـدرت بنحو
 19.9مليار دي��ن��ار ،و��صرف ،فعلي ًا حتى
 ،2017/11/30نحو  9.976مليارات دينار،
ومت االل��ت��زام بنحو  1.274مليار دينار،
وباتت يف حكم امل����صروف ،لت�صبح جملة
امل�رصوفات ،الفعلية وما يف حكمها ،نحو
 11.250مليار دينار ،وبلغ املعدل ال�شهري
للم�رصوفات نحو  1.406مليار دينار .ورغم
�أن الن�رشة تذهب الى خال�صة ،م�ؤداها �أن

• اإليرادات المحصلة

بلغت نحو

 9.831مليارات
املوازنة ،يف نهاية الأ�شهر الثمانية الأولى
من ال�سنة املالية احلالية ،قد حققت عجز ًا
بلغ نحو  1.419مليار دينار ،قبل خ�صم الـ
 ٪ 10مـن االيـرادات ل�صالح احتياطي الأجيال
القادمة.
وحت��دث التقرير ع��ن الن�رشة االح�صائية
الف�صلية «يوليو – �سبتمرب  »2017لبنك
الكويت امل��رك��زي ،املن�شورة على موقعه
على االنرتنت ،مو�ضح ًا �أنها حتتوي بع�ض
امل�ؤ�رشات االقت�صادية والنقدية ،التي ت�ستحق
تطوراتها متابعة وتوثيقاً ،ومن ذلك ،مثالً،
�أن اجمايل عدد ال�سكان يف الكويت ،قد بلغ
نحو  4.463ماليني ن�سمة ،كما يف نهاية الربع
الثالث من العام احلايل ،وهو رقم يزيد بنحو
� 90ألف ن�سمة ،عن الرقم امل�سجل يف نهاية
الربع الثالث من العام الفائت� ،أي بن�سبة
منو �سنوي بلغت نحو  ٪ 2.1وت�شري الن�رشة
الى �أن امليزان التجاري� ،صادرات �سلعية
ناق�ص ًا واردات �سلعية ،قد حقق فائ�ضاً ،يف
الربع الثالث من العام  ،2017بلغ نحو
 1.611مليار دينار.

و�أو���ض��ح��ت امل�صادر ان م��ن امل�ؤ�س�سة
حتر�ص على اال�ستمرار بتنفيذ م�شاريع
تطوير حقول الغاز «اجلورا�سية» يف
�شمال الكويت وذلك من �أجل حتقيق هدف
الو�صول �إلى طاقة �إنتاجية تعادل مليار
قدم مكعب من الغاز غري امل�صاحب.
وقالت ان �رشكة نفط الكويت تطمح يف
زيادة ا�ستخدام التكنولوجيا املتطورة
واحلديثة من �أجل حت�سني وتطوير طرق
الإنتاج وا�ستخال�ص النفط من خالل تنفيذ
امل�شاريع التجريبية التي تهدف الى احلد
من حرق الغاز الى ن�سبة تقل عن .٪1
ومن املقرر �أن تبد�أ عمليات احلفر يف 6
مواقع بحرية قبل نهاية  2018و�سيتم
ا�ستخدام برجني للحفر يف املواقع،
مبينة �أنه مت حتديد تلك الأماكن بعيدا عن
منطقة «جون الكويت».
ولفتت الى �أن ال�رشكة دعت � 3رشكات
عاملية متخ�ص�صة يف احلفر البحري هي
�شلمربجري وبيكر هيوز وهالبريتون
لتقدمي عرو�ضها املالية ،كما �أتاحت
«نفط الكويت» الفر�صة لهذه ال�رشكات
الثالث اال�ستعانة ب�رشكات عاملية من
الباطن لتوريد �أب��راج احلفر والأعمال
املت�صلة باال�ستك�شاف البحري.

• كلفة اإلنشاء تبلغ نحو  300مليون دوالر

إليفادهم إلى أفضل الجامعات العالمية
سعر برميل
النفط الكويتي
انخفض
 18سنت ًا

هبط �سعر برميل النفط
الكويتي مبقدار � 18سنت ًا
يف ت���داوالت �أول �أم�س،
مع انخفا�ض �أ�سعار اخلام
العاملية.
وتراجع �سعر برميل النفط
مبقدار � 18سنتاً ،م�سج ً
ال
 64.76دوالر ًا مقارنة
بـ 64.94دوالر ًا يف تداوالت
اخلمي�س املا�ضي ،وفقا
لل�سعر املعلن من م�ؤ�س�سة
البرتول الكويتية.
وي���أت��ي ان��خ��ف��ا���ض �سعر
ال��ن��ف��ط ال��ك��وي��ت��ي مع
ت��راج��ع �أ���س��ع��ار اخل���ام،
بفعل ت��زاي��د الإم�����دادات
الأمريكية ،وهبوط الطلب
على املنتجات املكررة
والتوترات ال�سيا�سية يف
�إي���ران ث��ال��ث �أك�ب�ر منتج
للنفط يف منظمة «�أوبك».
وانخف�ض �سعر برميل نفط
خ���ام «ب��رن��ت» القيا�سي
مب��ق��دار � 45سنتا لي�صل
عند الت�سوية الى م�ستوى
 67.62دوالراً ،كما تراجع
�سعر ب��رم��ي��ل ن��ف��ط خام
«ناميك�س» بنحو � 57سنتا
لي�صل الى م�ستوى 61.44
دوالراً.

الهاشل :مبادرة برنامج بعثات
دراسية للكويتيين

 31مايو .2018
ق���ال حم��اف��ظ ب��ن��ك الكويت
ويف هذا ال�ش�أن �أكّ د الها�شل عدم
املركزي ،رئي�س جمل�س �إدارة
وجود �أية �رشوط يف الربنامج
معهد الدرا�سات امل�رصفية،
تلزم املر�شحني لتلك البعثات،
حممد الها�شل ،ان بنك الكويت
بعد تخرجهم وح�صولهم على
امل��رك��زي ،وب��ال��ت��ع��اون مع
درج��ة املاج�ستري ،بالعمل
البنوك الكويتية ،قد طرح
يف القطاع امل�رصيف �أو بنك
لل�سنة الرابعة على التوايل
ال��ك��وي��ت امل���رك���زي ،حيث
مبادرة تتمثل يف برنامج بعثات
�إن ل��ه��ؤالء املبتعثني حرية
درا�سية للكويتيني لإيفادهم
العمل لدى �أي م�ؤ�س�سة �سواء
للح�صول على درجة املاج�ستري
يف القطاع العام �أو القطاع
يف تخ�ص�صات التمويل،
اخلا�ص .وي�أتي هذا اخليار
االقت�صاد ،املحا�سبة ،و�إدارة
انطالق ًا من �أن هذه املبادرة
الأعمال ،من �أف�ضل اجلامعات
موجهة لتنمية قدرات الكوادر
يف العامل.
• محمد الهاشل
الوطنية يف دع��م اجلوانب
و�أ����ش���ار ال��ه��ا���ش��ل �إل����ى �أن��ه
املختلفة مل�سرية التنمية
تنفيذ ًا لهذه املبادرة فقد مت
االقت�صادية واالجتماعية يف
ت�شكيل جلنة ت�ضم �أع�ضاء
الكويت ويف جميع القطاعات.
م��ن بنك الكويت املركزي،
و�أع���رب ع��ن تقديره للبنوك
والبنوك الكويتية التقليدية
ال��ك��وي��ت��ي��ة وال��ت��ي �ساهمت
والإ���س�لام��ي��ة ،ح��ي��ث قامت
ودعمت هذا امل�رشوع الوطني
بالإعداد لهذا الربنامج وبا�رش
املتميز ،م�شري ًا �إلى �أن بنك
معهد ال��درا���س��ات امل�رصفية
الكويت املركزي وبالتن�سيق
بتنفيذه ومتابعته والإ�رشاف
مع البنوك الكويتية يتبنى
عليه.
ا�سرتاتيجية �شاملة لتطوير
و�أو�ضح �أن الالئحة اخلا�صة
وتنمية الكوادر الوطنية يف
بهذا الربنامج ،والتي ت�شتمل
القطاعات امل�رصفية واملالية
على التفا�صيل اخلا�صة ب�رشوط
و�ضوابط اال�ستفادة منه ،من�شورة على املوقع و�أط��ل��ق يف ه��ذا الإط���ار خم�سة ب��رام��ج حيوية
االلكرتوين ملعهد الدرا�سات امل�رصفية ،وب�إمكان موجهة للكويتيني ت�ستهدف فيها كل من حديثي
الكويتيني من حملة ال�شهادة اجلامعية الراغبني التخرج وال�شباب الراغبني يف درا�سة املاج�ستري
يف اال�ستفادة من هذا الربنامج االطالع على هذه واملتخ�ص�صني يف جم���االت �أم���ن املعلومات
التفا�صيل ومدى انطباق �رشوطها عليهم ،وتقدمي والباحثني يف ال�ش�أن االقت�صادي �إ�ضافة �إلى
الطلبات وذلك اعتبار ًا من يوم الأح��د املوافق ال��ق��ي��ادات الو�سطى يف القطاعات امل�رصفية
" 7يناير  2018ولغاية يوم اخلمي�س املوافق واملالية.

المبادرة
موجهة
لتنمية الكوادر
الوطنية

تنظمه « »NoufEXPOبالتعاون مع دار المكتب الهندسي المشترك

«المؤتمر العالمي الخامس لألسطح الخضراء»
ينطلق  17فبراير المقبل

• وولفغانغ أنسل

�أعلن املدير التنفيذي للمنظمة العاملية
للأ�سطح اخل�رضاء وولفغانغ �أن�سل عن
�سعادته بتنظيم ال���دورة اخلام�سة من
امل�ؤمتر العاملي للأ�سطح اخل�رضاء للمرة
الأولى يف منطقة اخلليج ،حيث ت�ست�ضيف
مدينة الكويت هذا احلدث العاملي يف 17
و 18فرباير املقبل ،وعرب �أن�سل عن �رسوره
بدعم الديوان الأمريي بالكويت للم�ؤمتر،
الذي يتم الرتكيز خالله على التحديات
التي تواجهها وال��ف��وائ��د التي توفرها
الأ�سطح اخل�رضاء يف املناخات اجلافة.
و�أ�ضاف �أن�سل« :يعي�ش ما يقرب من ثلث
�سكان العامل حاليا يف مناخات جافة ،هذا
عدا املدن الكربى املكتظة التي تعاين من
حتديات م�شابهة والتي تعرف ب�صحاري
املدن ،وترتبط فعالية الأ�سطح اخل�رضاء
يف هذه املناخات بوفرة �أو ندرة املياه،
وكذلك بنوعية النباتات املحدودة القادرة
على مقاومة املناخات القا�سية ،ولطاملا
كانت ق�ضية امل��ي��اه واحل��ي��اة النباتية
م��ن امل��ح��اور الأ�سا�سية التي يعاجلها
امل�ؤمتر».
ويقام امل�ؤمتر العاملي اخلام�س للأ�سطح
اخل�رضاء يف حديقة ال�شهيد مبدينة الكويت،
والتي متتد على م�ساحة � 310آالف مرت مربع
من امل�ساحة اخل�رضاء التي يتخللها مركز
متطور للم�ؤمترات وحدائق نباتية جذابة
ومتاحف ومن��وذج مدينة م�صغرة تعك�س
تراث احلياة يف الكويت القدمية.
باال�ضافة الى م�سارات للريا�ضة والتنزه
وب��ح�يرات وم�����س��ارات مائية ون��اف��ورة
مو�سيقية رائعة ،وما مييز احلديقة هو
يف الواقع � 80ألف مرت مربع من الأ�سطح
اخل�رضاء ،ما يجعلها من �أك�بر احلدائق

احل�رضية يف الكويت ومن��وذج� ًا يحتذى
لكيفية مقاومة اجلو احل��ار واجل��اف من
خالل التقنيات املتطورة لأنظمة الأ�سطح
اخل�رضاء.
تتنوع املحا�رضات التي �سيتم �إلقا�ؤها
خالل املنتدى بحيث ت�شمل مطالعات من
متحدثني متميزين عامليا ،و�سيتم �إلقاء
ال�ضوء فيها على التطورات واالبتكارات
التي متر بها تقنيات الأ�سطح اخل�رضاء مبا
فيها املناظر الطبيعية وحماية املناخ.
كما �سيقوم املتحدثون بعر�ض ومناق�شة
احللول العملية لتقنيات الأ�سطح اخل�رضاء
وم��ا مت حتقيقه م��ن اجن����ازات لناحية
تطوير املباين والبنى التحتية اخل�رضاء
وا�سرتاتيجيات م�ؤ�س�سات البلدية بهذا
ال�ش�أن.
وت�ضم قائمة املتحدثني مثل Kai Uwe
 Bergmannمن Bjarke Ingels Group
ال��ت��ي ت��ت��وزع مكاتبها ب�ين كوبنهاغن
ونيويورك ولندن ،وخالد الفوزان املدير
العام ل��دار املكتب الهند�سي امل�شرتك
بالكويت ،و Deborah Nevinsمن م�ؤ�س�سة
 Deborah Nevins & Associatesومقرها
يف نيويورك.
وفدى احلمادي من بلدية دبي ،وKyosuk
 Leeمن م�ؤ�س�سة  ،MVRDVحيث تعمل
يف كل من روت���ردام بهولندا و�شنغهاي
ب��ال�����ص�ين ،وج��م��ي��ل ق��رب��اين م��ن �رشكة
 GreenStudiosالتي تدير عملياتها
من مكاتبها يف كل من ب�يروت والقاهرة
ولو�س �أجنيلي�س بالواليات املتحدة .كما
ي�شارك رائ��د الأ�سطح اخل�رضاء Roland
 Applرئي�س املنظمة العاملية للأ�سطح
اخل�رضاء.

• أنسل:
سعداء بدعم
الديوان األميري
للمؤتمر بأول
نسخة خليجية
• المؤتمر يركز
على فوائد
األسطح الخضراء
بالمناخات
الجافة

نشاط مكثف لسوق
االكتتابات العامة
في الخليج خالل 2017
ق���ال ت��ق��ري��ر ك��ام��ك��و ان �سوق
االكتتابات العامة الأول��ي��ة يف
دول جمل�س التعاون اخلليجي
�شهد ن�شاط ًا مكثف ًا يف ،2017
بعد ان ك��ان ادا�ؤه خافت ًا على
مدى عامي  2015و ،2016حيث
حقق العام  2017ارتفاع ًا يفوق
العامني ال�سابقني جمتمعني.
وبلغ اجمايل االكتتابات العامة
الأول��ي��ة لل�رشكات و�صناديق
اال�ستثمار العقارية املتداولة
يف املنطقة جمتمعة  25اكتتاب ًا
م��ق��اب��ل  4اك��ت��ت��اب��ات يف العام
 2016و 6اكتتابات يف العام
 .2015ك��م��ا بلغت ا����ص���دارات
ال�رشكات من خ�لال االكتتابات
�أعلى م�ستوياتها على مدى ثالث
�سنوات ،حيث بلغ اجمايل ر�أ�س
املال املجمع  3.2مليارات دوالر
مقابل  0.7مليار دوالر يف العام
 2016و 1.5مليار دوالر يف العام
 .2015وعلى الرغم من �أن �أن�شطة
ال�رشكات املدرجة يف البور�صات
الرئي�سية مل ت�شهد حت�سن ًا يذكر
مقارنة بالعام ال�سابق من حيث
عدد اال�صدارات ،اال ان ا�صدارات
�صناديق اال�ستثمار العقارية
امل��ت��داول��ة وال�����س��وق امل���وازي

لالكتتابات العامة الأولية قاما
بتعوي�ض هذا الن�شاط املعتدل من
خالل عدد من اال�صدارات يف العام
.2017
و�أ���ض��اف التقرير :كانت خلفية
االكتتابات العامة الأولية على
امل�ستوى العاملي قوية جد ًا ومت
ت�سجيل �أع��ل��ى م�ستوى م��ن عدد
ال�صفقات يف �سوق االكتتابات
العامة الأولية منذ العام .2007
حيث قفز عدد االكتتابات العامة
الأولية بواقع  ٪ 49على �أ�سا�س
�سنوي يف العام  2017ليبلغ 1.624
�صفقة مقابل � 1.093صفقة يف
العام  ،2016وفق ًا ملكتب ارن�ست
�آند يونغ .كما �أ�شاروا �أي�ض ًا الى
�أن عائدات االكتتابات قد ارتفعت
يف العام  2017بواقع  ٪ 40على
�أ�سا�س �سنوي من  134.5مليار
دوالر يف العام  2016الى 188.8
مليار دوالر يف ال��ع��ام .2017
�أما من حيث امل�شاركة االقليمية
فقد هيمنت منطقة �آ�سيا املحيط
الهادئ على الن�شاط العاملي من
حيث عدد ال�صفقات والعائدات
يف العام  ،2017م�ستحوذة على
 ٪ 58من عدد ال�صفقات و ٪ 39من
العائدات.

