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»التنظيف« تفوز مبناقصة بـ 49.5 مليون دينار بالعراقاالقتصادية
أعلنت الشركة الوطنية للتنظيف )تنظيف( ترسية مناقصة على الشركة في 
العراق، خاصة بتنظيف محافظة البصرة بـ 207.9 مليارات دينار عراقي 
)ما يعادل نحو 49.5 مليون دينار كويتي(، علما بأن مدة العقد 3سنوات.
وأشارت الشركة على موقع البورصة إلى أن سعر املناقصة تغير مبا فيه 
مصلحة الشركة نتيجة تغير معدالت الصرف بالدينار الكويتي مقابل 
الدينار العراقي.

»املركز«: 12% منو متوقع ألرباح الشركات  الكويتية بـ 2014
تشير دراسة قام بها املركز 
الكويتي )املركز( حول  املالي 
650 ش����ركة في دول مجلس 
إلى أن  التع����اون اخلليج����ي 
األرباح اإلجمالية للش����ركات 
اخلليجي����ة بلغت 59.2 مليار 
دوالر خالل العام 2013، بينما 
بلغت األرباح اإلجمالية 29.3 
مليار دوالر في النصف الثاني 
من العام 2013، وكانت األرباح 
خالل النصف الثاني من السنة 
ناجت����ة ع����ن األداء القوي في 
قطاعات اخلدمات املالية والعقار 
والبناء واالتصاالت ومجموعات 

الشركات.
وتلفت دراسة »املركز« إلى 
أن األرباح الصافية من اخلدمات 
املالية في العام املالي 2013 بلغت 
ما مجموعه 1.3 مليار دوالر، أي 
بنمو بنسبة 54% مقارنة مبا 
كانت عليه في العام املالي 2012، 
وبلغت أرباح القطاع العقاري 
3.7 ملي����ارات دوالر، بزيادة 
بنسبة 47% في العام املالي 2013 
عما كانت عليه في العام املالي 
السابق، كذلك حققت شركات 
البناء ومجموعات الش����ركات 
أيضا منوا في األرباح بنسبة 

16% و12% على التوالي.
شهدت منطقة دول مجلس 
التعاون اخلليجي منوا إيجابيا 
إجماليا بنسبة 10% في أرباح 
الس����نة الكاملة خ����الل العام 
2013 )العام املالي 2013 مقارنة 
املال����ي 2012( يعززها  بالعام 
أداء قط����اع اخلدم����ات املالية 
والقطاع العقاري، حيث حقق 
قطاع اخلدمات املالية منوا في 
األرب����اح بنس����بة 54%، بينما 
العقاري منوا  القط����اع  حقق 
في األرباح بنسبة 47% نتيجة 

العقاري على قطاع البناء والذي 
أنهى السنة بنمو سلبي لألرباح 
للسنة بكاملها بنسبة 11%. كما 
أنهت الشركات العمانية السنة 
بنمو إيجابي في األرباح بنسبة 
18% وكان القطاعني األفضل أداء 
فيها السلع واخلدمات املالية.

وحققت اإلمارات منوا في 
األرباح بنسبة 15% )العام املالي 
2013 مقارنة بالعام املالي 2012( 
يعززها األداء اجليد في القطاع 
العقاري ومجموعات الشركات 
التي ش����هدت منوا في األرباح 
بنسبة 72% و70% على التوالي 
)العام املالي 2013 مقارنة بالعام 
املالي 2012(. كما متكنت اململكة 
العربية السعودية ودولة قطر 
من حتقيق منو بنسبة 6% و%3 

على التوالي.
بناء على االجتاه احلالي، 
نتوقع من����وا قويا في األرباح 
بنسبة 12% خالل العام 2014، 
ونرى أن التط����ورات احمللية 
في منطقة اخلليج تسهم بدور 

حتسن األوضاع في األسواق 
األساس����ية كاإلمارات وقطر، 
وتأثرت الشركات العاملة في 
القطاعات املرتبطة بقطاع البناء 
القطاع  بش����كل إيجابي بنمو 
العقاري، ومنت أرباحها بنسبة 
16% للسنة املالية 2013 بكاملها، 
كما حققت املصارف اخلليجية 
أيضا منوا قوي����ا خالل العام 
2013 ومنت أرباحها اإلجمالية 

بنسبة %9.
البحرين والكويت  وكانت 
ف����ي أعلى القائم����ة من حيث 
منو األرباح وبنسبة 24% لكل 
منهما نتيجة األداء اجليد في 
قطاعات املصارف واخلدمات 
املالية والعقار، وميكن أن يعزى 
األداء في الكويت إلى انتعاش 
القطاع العق����اري، حيث منت 
األرباح في هذا القطاع بنسبة 
729%، وان كان ذلك من قاعدة 
منخفض����ة، خالل العام 2013. 
وعلى عك����س اإلمارات وقطر، 
لم ينعك����س انتعاش القطاع 

حيوي في أسواق األسهم في 
املنطقة، ومن املتوقع أن يؤدي 
حتسن األوضاع االقتصادية في 
الدول املتقدمة كالواليات املتحدة 
ومنطقة اليورو إلى زيادة حجم 
الص����ادرات في املنطقة، كذلك 
نرى أن األنشطة االقتصادية في 
القطاع العقاري والقطاعات ذات 
العالقة بالبناء ستشهد منوا 
إيجابيا في إطار االستعدادات 
ملعرض دبي اكسبو 2020 وكأس 

العالم 2022.
وبش����كل ع����ام، نتوقع أن 
الش����ركات في  أرب����اح  تنمو 
الكويت بنسبة 12% في العام 
2014 مقارن����ة بالع����ام 2013، 
كذلك نتوقع أن تشهد البحرين 
وس����لطنة عمان منوا بنسبة 
10% في كل منهما خالل الفترة 
نفسها، بينما نتوقع أن تنمو 
أرباح الشركات في السعودية 
بنسبة 10% وفي قطر بنسبة 
7% واإلمارات العربية املتحدة 

بنسبة %16.

هاشم هاشممحمد غازي املطيري

أحمد مغربي
 

التنفيذي  الرئي���س  قال 
في شركة البترول الوطنية 
الكويتية محمد غازي املطيري 
إن الشركة ستستثمر نحو 35 
مليار دوالر خالل السنوات 
اخلمس���ة املقبلة في تنفيذ 
مشاريع كبيرة وضخمة على 
رأسها مشروع الوقود البيئي 
ومصفاة الزور ومصنع الغاز 
الدائمة  اخلامس واملنشآت 

الستيراد الغاز املسال.
واض���اف املطيري خالل 
مش���اركته في اليوم الثاني 
ملؤمتر الكويت الثالث للنفط 
والغاز ان أبرز التحديات التي 
تواجهها الشركة خالل املرحلة 
املقبل���ة النم���و املتزايد في 
الطلب على منتجات التكرير 
الكهرب���اء وتلبية  حملطات 
الطلب العاملي واحمللي على 
املنتجات البترولية بناء على 
املواصفات العاملية اجلديدة 
إلى  املتش���ددة، باإلضاف���ة 
حتقيق كفاءة أعلى في تطوير 

عمليات التكرير.
وأكد على أن االستثمارات 
الكويتية في صناعة التكرير 
س���تضع الكويت في وضع 
املنافسة  تنافس���ي في ظل 
العاملية اجلدي���دة، معتبرا 
البيئي  الوق���ود  مش���روع 
استراتيجي يسمح للكويت 
بوضع تنافسي عاملي ملا له 
من انعكاسات ايجابية على 
االقتص���اد الكويتي س���واء 
داخليا أو خارجيا من خالل 
فتح أس���واق عاملية جديدة 
ودع���م االقتص���اد الوطني 
التنمية  بتحري���ك عجل���ة 
ودعم الش���ركات واملقاولني 

احملليني.
من ناحيته قال الرئيس 
التنفيذي لشركة نفط الكويت 
إن الكويت تنوي منح عقد 
بقيمة 1.2 مليار دينار )4.3 
مليارات دوالر( في وقت الحق 
هذا الع���ام يتعلق باملرحلة 
األولى من مش���روع إلنتاج 
اخلام الثقيل من حقل الرتقة 

الشمالي.

قدره 650 ألف برميل يوميا 
للوصول بطاقة اإلنتاج إلى 
أربع���ة ماليني برميل يوميا 

بحلول 2020.
وتاب���ع »س���تأتي زيادة 
اإلنتاج من شمال الكويت«، 
مضيف���ا أن الش���ركة تنتج 
نحو 700 ألف برميل يوميا 
الش���مال وأنها سترفع  من 
اإلنتاج مبقدار 300 ألف برمل 

يوميا.
إنتاج  وتوقع أن يبل���غ 
اخلام اخلفي���ف املصاحب 
من مش���روع حقل غاز في 
الشمال بني 300 و350 ألف 
برميل يوميا. وسأل عما إذا 
إنتاج  الكويت تدرس  كانت 
الغاز الصخري فأجاب أن هذا 
ممكن، لكنه ليس على رأس 

أولويات الشركة.

صناعة البتروكيماويات

من جانب���ه أكد الرئيس 
التنفيذي في شركة صناعة 
الكيماويات البترولية أسعد 
الس���عد أن الش���ركة تعمل 
ضمن توجهات إستراتيجية 
معتم���دة تتضمن النمو في 
البتروكيماويات  صناع���ة 
التوس���ع في  م���ن خ���الل 
األوليفين���ات  مش���اريع 
والعطري���ات والدخول في 
البتروكيماويات  صناع���ة 

املتخصصة. 
وأوضح السعد انه بناء 
على ذلك اعتمدت الش���ركة 
ف���ي تنفيذ إس���تراتيجيتها 
على ثالثة محاور أولها بناء 
مشاريع جديدة تعتمد على 

ويأتي املشروع في إطار 
جهود الكويت لزيادة اإلنتاج 
إلى أربعة ماليني برميل يوميا 
إنتاج  بحلول 2020، ويبلغ 
الكويت حالي���ا نحو ثالثة 
ماليني برميل يوميا ويجري 

تصدير نحو ثلثيه.
وصرح هاش���م هاش���م 
للصحافي���ني عل���ى هامش 
املؤمتر ب���أن املوعد النهائي 
لتقدمي العروض لعقد األعمال 
الهندسية واملشتريات والبناء 
هو 11 مايو، لكن قد متدد املهلة 
في حالة ورود استفسارات من 
الشركات. وقال عن املرحلة 
األول���ى من مش���روع حقل 
الرتقة »أظهر جميع مقاولي 
األعمال الهندسية واملشتريات 
والبناء اهتماما ويشاركون في 
العطاء«. وأضاف أن احلقل 
وطاقته 60 ألف برميل يوميا 
س���يبدأ اإلنتاج بحلول عام 
أو 2018، مضيف���ا أن   2017
اإلنتاج سيصل إلى 120 ألف 
برميل يوميا بحلول 2020 وأن 
الشركة ستقيم مدى احلاجة 
لزيادة اإلنتاج إلى 270 ألف 
برميل يوميا بعد هذا التاريخ. 
ويأتي معظم إنتاج الكويت 
من النفط من بضعة حقول 
قدمي���ة منها حقل برقان في 
جنوب الب���الد، وتبلغ طاقة 
إنتاج الكويت حاليا نحو 3.25 
ماليني برميل يوميا ويبلغ 
حصة ش���ركة نفط الكويت 
نح���و ثالثة مالي���ني برميل 

يوميا.
وقال هاش���م إن الشركة 
ستس���هم في إنتاج إضافي 

توفر املادة اخلام أو ما يسمى 
)اللقيم( وهو الغاز س���واء 
داخل الكوي���ت او خارجها، 
والثاني هو االستحواذ على 
مصانع بتروكيماوية قائمة 
خارج الكويت، وأخيرا تعزيز 
التكامل مع أنشطة مؤسسة 
البت���رول الكويتي���ة داخل 

الكويت وخارجها.
إلى أن الشركة  وأش���ار 
تتج���ه أنظارها ش���رقا الن 
الطلب على املنتجات يأتي 
الغاز  منه���ا وان مص���ادر 
ستكون من أميركا الشمالية، 
لذلك نحن نركز على الشراكة 
مع هذه الدول لتلبية الطلب 
م���ن األس���واق الواعدة في 

الشرق.

مصفاة ڤيتنام 

من ناحيته قال الرئيس 
التنفيذي في شركة البترول 
العاملية بخيت الرشيدي ان 
الشركة جنحت في توقيع عقد 
الهندسة والتوريد واإلنشاء 
ملش���روع مصف���اة ڤيتنام 
بالشراكة مع شركة إدمتسو 
اليابانية  كوسان ومتسوي 
وشركة بتروفتنام، متوقعا 
النصف األول  تشغيلها في 
من العام 2017 بطاقة تكريرية 
تقدر بحوالي 200 ألف برميل 
مع مجمع للبتروكيماويات 
وهي باكورة مشاريع البترول 

العاملية في آسيا. 
وقال الرشيدي في كلمته 
خالل املؤمتر ان مبيعات شركة 
Q8 ارتفعت لتصل إلى نسبة 
35% من مبيع���ات البترول 
العاملية للع���ام املاضي في 
سوق وقود الطائرات والذي 
حتتدم فيه منافسة ضارية 
خالل األعوام القليلة املاضية، 
مشيرا الى فوز الشركة مؤخرا 
مبحطة وقود )كابلن نورد( 
في لوكسمبورغ على الطريق 
الذي  الس���ريع  الرئيس���ي 
يربط ما بني لوكس���مبورغ 
وبلجيكا، وتعد هذه احملطة 
من أكبر احملطات في العالم 
باإلضافة إلى رفعها للمدخول 

السنوي.

الرئيس التنفيذي لـ »أالفكو«
أحمد الزبن

تضاعف أرباح »أالفكو« في 3 أشهر

»نور«: فسخ اتفاقية بيع حصة في بنك »ميزان«
أعلن���ت ش���ركة ن���ور 
لالستثمار املالي )نور( فسخ 
النهائية املبرمة  االتفاقية 

لبيع حصة الشركة في بنك 
ميزان اإلسالمي بتاريخ 15 
أبريل اجلاري، وذلك لعدم 

متك���ن الطرف املش���تري 
من احلص���ول على جميع 
املوافقات الرسمية املطلوبة 

حسب ما ورد في االتفاقية، 
وقد مت اجراء الفسخ بقبول 

كال الطرفني.

ــركة أالفكو لتمويل  ــد مجلس إدارة ش اعتم
ــو( البيانات  ــراء وتأجير الطائرات )أالفك ش
ــرة املنتهية في  ــركة للفت املالية املرحلية للش
ــركة في فترة  31-03-2014، حيث حققت الش
الـ 6 أشهر املاضية 8.5 ماليني دينار بربحية 
11 فلسا للسهم مقارنة مع 13.2 مليون دينار 
ــا للسهم في ذات الفترة من  بربحية 17 فلس
ــهر املنتهية في  2013، اال ان ارباح الثالثة اش
31-03-2014 تضاعفت مقارنة مع نفس الفترة 

من العام 2013، بالغة 4.2 ماليني دينار.

وبلغ إجمالي املوجودات املتداولة 80.9 مليون 
دينار في 2014 مقارنة مع 86.9 مليون دينار 
في 2013، وبلغ إجمالي املوجودات 646.3 مليون 
دينار مقارنة مع 581.3 مليون دينار في الـ 6 
أشهر األولى من العام املاضي،  وبلغ إجمالي 
املطلوبات 461.5 مليون دينار في الـ 6 أشهر 
األولى للعام اجلاري مقابل 406.6 ماليني دينار 
في ذات الفترة من العام املاضي، وبلغ إجمالي 
حقوق املساهمني 184.7 مليون دينار في 2014 

مقارنة مع 174.7 مليون دينار في 2013.

إيطاليا تعرض تاريخها للبيع عبر اإلنترنت.. فهل من مشتر؟
ــت إيطاليا  ــرز - طرح رويت
ممتلكات منها جزيرة قبالة 
مدينة البندقية وقلعة يرجع 
القرن اخلامس  إلى  تاريخها 
عشر ودير سابق على الساحل 
اجلنوبي للبيع في مزاد على 
اإلنترنت أمام املشترين من 

أي دولة.
ــوال خلفض  ــا عن أم وبحث
ــا العامة ولاللتزام  مديونيته
ــاد األوروبي  ــد االحت بقواع
إيطاليا  للميزانية اختصرت 
ــرعة  ــراءات لضمان س اإلج
ــى  ــترين عل ــول املش حص
التي يحتاجونها  التصاريح 
ــكات  املمتل ــد  لتجدي

التاريخية.
ــكات  ــة املمتل ــم قائم وتض
املزاد  ــع في  للبي املعروضة 
ــد تقدمي  ــذي ينتهي موع ال
ــادس  العطاءات فيه في الس
من مايو ثكنات للجيش في 
وسط مدينة تريستي ومنزال 
في مدينة لوريتو ذات األهمية 

إلى االجنليزية«.
واجلزيرة املعروضة للبيع هي 
بوفيجليا وتقع على مقربة من 
الساحل الغربي جلزيرة ليدو 
مباشرة وهي غير مأهولة منذ 
ــفى هناك منذ  إغالق مستش

عشرات السنني.
ــة التي تعود إلى  وتقع القلع
القرن اخلامس عشر بالقرب 

من احلدود مع سلوڤينيا.
ــت إيطاليا التي متلك  وواجه

الدينية عند الكاثوليك.
ــكاليرا  ــتيفانو س ــال س وق
ــؤول بالهيئة التي تدير  املس
ممتلكات الدولة اإليطالية اول 
من امس »مبقدور املستثمرين 
ــكان من نيويورك  من أي م
أو دبي تقدمي عطاءات لشراء 
ممتلكاتنا«، وأضاف »ميكن 
للمشترين احملتملني استخدام 
ــل الوثائق  ــت لتنزي اإلنترن
والعقود التي قمنا بترجمتها 

أكثر من 500 ألف من املمتلكات 
العقارية والتجارية صعوبات 
في بيع أصول مملوكة للدولة 
بسبب القواعد املعقدة لتقدمي 
العطاءات واإلجراءات البطيئة 
ــى تصاريح  ــول عل للحص
ــة  القدمي ــي  املبان ــد  لتجدي
األمر الذي أبقى املستثمرين 

بعيدا.
ــع  ــكاليرا »الوض ــال س وق
مختلف هذه املرة فقد أزيلت 
ــية  العقبات اإلدارية األساس

قبل البيع«.
ولم يعط املسؤول تقديرات 
ــة من بيع  املتوقع ــد  للعوائ

املمتلكات املطروحة.
ــة التي تدير  ــت الهيئ وجمع
ــة 1.8 مليار  ــكات الدول ممتل
ــار دوالر  ــورو )2.4 ملي ي
ــذ عام 2001 عبر  تقريبا( من
بيع ممتلكات للدولة، وتتوقع 
إيطاليا جني 500 مليون يورو 
بنهاية هذا العام من بيع أصول 

عقارية.

إرساء مشروع النفط الثقيل بـ 1.2 مليار دينار العام احلالي
»البترول الوطنية« تستثمر 35 مليار دوالر خالل 5 سنوات


