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السوق يعطل أعماله أسبوعًا..
 ويعود 3 أغسطس
أعلن سوق الكويت لألوراق املالية عن تعطيل أعماله 
اعتبارا من األحد املوافق 2014/7/27 وحتى اخلميس 
2014/7/31، على أن يستأنف الدوام الرسمي بالسوق 
كاملعتاد األحد 2014/8/3، وذلك مبناسبة حلول عيد الفطر 
السعيد لسنة 1435 هجرية. آلخر أخبار االقتصاد احمللية والعاملية زوروا موقعنا على

www.alanba.com.kw/Business

االقتصادية
بزنس رمضاني

احملترفون جتاوزوا األزمة!

بعد مرور هذه الس���نوات على 
إفرازات األزمة املالية ميكن القول ان 
األسواق األوروبية واألميركية شهدت 
حتسنا كبيرا مقارنة بالسنوات التي 
تلت األزمة، فعند النظر ألداء األسواق 
العاملية جند أن الش���ركات الكبرى 
والبنوك ع���ادت لتحقيق الربحية 

من جديد.
وإذا نظرنا للسوق احمللي جند 
أن البن���وك الكويتي���ة جنحت في 
ائتمانية  احلصول على تصنيفات 
جيدة من كبرى املؤسس���ات املالية 
املتخصص���ة، وجنده���ا تتج���اوز 
اختبارات الضغط بنجاح وحتقق 
منوا عل���ى مس���توى األرباح رغم 
صعوبة البيئة التشغيلية، وهذا يدل 
على ان البنوك الكويتية التي متثل 
عصب االقتصاد الكويتي جتاوزت 

األزمة بنجاح وهذا مؤشر جيد.
وعلى مستوى الشركات فالوضع 
يختلف نسبيا، فهناك شركات تعمل 
باحترافية عالية وهذه جتاوزت آثار 
األزمة سريعا، بل استفادت مما حدث 
لغيرها، أما الش���ركات التي تعمل 
بعشوائية ومن دون مهنية فكانت 
والت���زال متضررة م���ن تداعيات 

األزمة.
وعندم���ا نتحدث ع���ن الدورس 
املستفادة من األزمة املالية ال بد أن 
نذكر أنه ال بد من العمل وفق القوانني 
والقواع���د التي حتمي الش���ركات 
وأصولها، وإال فاألزمات قادمة، كما 
ينبغي عند وضع قوانني أو قواعد 
تنظيمية من ه���ذا النوع ال بد من 
أخذ رأي جمي���ع اجلهات املختصة 
لتكون قابلة للتطبيق على الوجه 
األكمل وال حتدث إشكاليات بعد إقرار 

القوانني.
ويجب االهتمام بإدارات املخاطر 
أكثر من ذي قبل، فالتجربة أثبتت 
مدى احلاجة لهذه اإلدارات وضرورة 
أن تضم كف���اءات وأال تكون مجرد 
إدارات ديكورية كما كان في السابق، 
كما يجب األخذ بعني االعتبار النظر 
إل���ى تصنيفات ال���دول التي ميكن 
االستثمار فيها، فالشركات الكويتية 
يفترض أنها استوعبت الدرس كي ال 
تكرر نفس األخطاء التي وقعت فيها 
بالس���ابق وأدت إلى خسائر كبيرة 

أثرت بشكل بالغ على مسيرتها.

عثمان العيسى
مدير عام الشركة الكويتية للمقاصة

اعداد : شريف حمدي
تعرض »األنباء« زاوية يومية خالل 
شهر رمضان، يكتبها املسؤولون في 
القطاعات املختلفة كاستراحة يومية 
يتذكرون خاللها عبرا من األزمة املالية 
في 2008 األكبر تاريخيا واملستمرة 
تبعاتها حتى اآلن، إذ يجيبون عن أسئلة 
حول ذكرى األزمة والعبر االقتصادية 

منها، والدروس التي تركتها فيهم.

الكويت في طريقها لدخول عصر النفط الثقيل بإنتاج 60 ألف برميل يوميا بحلول 2019 

4 عروض من حتالفات عاملية.. أقلها بـ 1.2 مليار دينار من »بتروفاك«

»نفط الكويت«: عروض »النفط الثقيل« أقل 40% من املرصود

وذكر أن حتالف س���ايبم 
ايطاليا تق���دم بالعطاء املالي 
الثالث من حيث اقل األسعار 
عبر وكيله احمللي شركة توتال 
العام���ة واملقاوالت  للتجارة 
بعرض مالي يبلغ 1.75 مليار 
دينار للمش���روع، فيما تقدم 
حتالف ج���ي اس للهندس���ة 
واملق���اوالت كوريا اجلنوبية 
الوكيل احمللي مجموعة  عبر 
الكاظم���ي الدولي���ة للتجارة 
بعرض مالي رابع قيمته 1.83 

مليار دينار.

إدارة المشروع

وباحلدي���ث ع���ن اخلطة 
املوضوع���ة إلدارة مش���روع 
النفط الثقيل، قال املصدر انه مت 
تكوين فريق عمل متخصص من 
الشؤون التجارية في الشركة 
وفريق النفط الثقيل في مديرية 
شمال الكويت لدراسة العطاءات 
وتقييمها متهيدا لرفع التوصية 

النهائية لترسية املشروع.
وتوقع املصدر أن يتم توقيع 
عقد مشروع النفط الثقيل مع 
التحالف الفائز بحلول نهاية 
العام احلال���ي على أن تكون 
فت���رة تنفيذ العقد حوالي 42 
شهرا إضافة إلى 10 أشهر أخرى 

لعملية التشغيل التجريبي.
وحول التكنولوجيا احلديثة 
التي ستستخدم في املشروع، 

ذك���ر أن م���ن التكنولوجي���ا 
املستخدمة في مشروع النفط 
الثقيل هي استخدام السخانات 
احلرارية للحصول على بخار 
املاء الالزم ضخه في آبار النفط 
الثقيل بع���د مروره من خالل 
الفالتر املتطورة وذلك للتخلص 
الش���وائب املصاحب���ة  م���ن 
له لضم���ان احلص���ول على 
املواصفات املطلوبة للبخار، 
شارحا طريقة عمل سخانات 
مياه للنفط الثقيل وهي عبارة 
عن معدات وفالتر مير من خاللها 
املاء بعدة مراحل ليتحول بعدها 
إلى بخار يتم ضخه داخل مكمن 
النفط الثقيل ملدة 4 أسابيع ثم 
يحبس البخار داخل املكمن بعد 
ذلك مل���دة تتراوح بني 15 و30 
يوما حتى يتش���بع ويسخن 
النفط الثقيل وتنخفض درجة 
لزوجته لنتمكن من استخراجه 

مبساعدة املضخات.
جتدر اإلشارة إلى أن حقل 
الرتقة الذي يحوي النفط الثقيل 
ستبلغ طاقته اإلنتاجية عقب 
اكتمال املشروع 60 ألف برميل 
يوميا بحل���ول نهاية 2018 أو 
بداية 2019 وسيصل اإلنتاج إلى 
120 ألف برميل يوميا بحلول 
2020، وستقوم الشركة عقب 
ذلك بتقييم مدى احلاجة لزيادة 
اإلنتاج إل���ى 270 ألف برميل 

يوميا بعد هذا التاريخ.

عبر الوكيل احمللي املجموعة 
التجارية املستقلة.

الذي  الس���عر  أن  وأضاف 
قدمته الشركة البريطانية في 
التي ستنفذ بنظام  املناقصة 
الهندسة والتوريد واإلنشاء جاء 
مطابقا لتوقعات »نفط الكويت« 
في السابق، ولم يختلف كثيرا 
ع���ن رأي املستش���ار الفن���ي 
للمشروع.ويأتي مشروع النفط 
الثقيل في إطار خطة الكويت 
لزيادة اإلنت���اج إلى 4 ماليني 
برميل يوميا بحلول عام 2030 
ويبلغ إنتاج الكويت حاليا نحو 
3 ماليني برميل يوميا ويجري 

تصدير نحو ثلثيه.
وبني أن حتالف »اس كيه« 
للهندس���ة واملقاوالت كوريا 
اجلنوبية قد تقدم عبر وكيله 
احمللي ش���ركة س���يد حميد 
بهبهاني عرض مالي للمشروع 
بقيمة 1.31 مليار دينار، مشيرا 
إلى أن العط���اء الثاني يعتبر 
منافس���ا قوي���ا للعطاء االول 
)مجموعة بتروف���اك(، وذلك 
في حال وج���دت حيود فنية 
ومالية وقانونية في العرض 
األول لبتروفاك، وقال املصدر 
إن العرض الثاني يعتبر اقل 
ايضا بالنسبة ملا هو مرصود 
للمشروع، وهو ما يجعلنا في 
وض���ع مريح في حال اختيار 

العرض الثاني.

أحمد مغربي

الكويت  تلقت شركة نفط 
أمس مظاريف مشروع النفط 
الثقي���ل الذي يع���د أحد أكبر 
التنموية  النفطية  املش���اريع 
ف���ي الب���الد يه���دف لتطوير 
طبقة فارس السفلية في شمال 
الكويت إلنتاج 60 ألف برميل 
يوميا من النفط الثقيل بحلول 
عام 2019، حيث تقدم 4 حتالفات 
عاملية بعروض مالية للمشروع 
الذي طال انتظاره إلنتاج النفط 

الثقيل في الكويت.
وعلمت »األنباء« من مصدر 
نفطي مسؤول في شركة نفط 
الكويت ان الشركة تسلمت أمس 
مظاريف العطاءات املالية من 
قبل جلنة املناقصات املركزية 
والتي أظهرت تنافسية كبيرة 
في العروض من قبل التحالفات 
املؤهلة للمشروع حيث بلغت 
املالية املجمعة  العروض  أقل 
للمشروع ما قيمته 1.2 مليار 
دينار، وهو اق���ل من التكلفة 
اإلجمالية املرصودة للمشروع 
واملقدرة مبلياري دينار، أي أقل 

بنسبة 40 ٪.
وذكر املص���در أن حتالف 
الشركة البريطانية »بتروفاك« 
و»سي سي سي« قد قدما اقل 
املالية للمش���روع  العروض 
بقيم���ة 1.2 مليار دينار وذلك 

سداد 4 ماليني دينار سنوياً 

لتوريد معدات طبية ملستشفى األحمدي

»آبار« تفوز بعقد صيانة مع نفط الكويت
 بـ 52 مليون دينار

»كفيك«: اتفاق مع أغلب البنوك الدائنة 
على تخفيض الدفعات السنوية

»التقدم«: توقيع عقد بـ 3.5 ماليني دينار

أفادت شركة برقان لحفر اآلبار )آبار( 
بأنه قد تمت ترسية المناقصة على شركة 
برقان لحفر اآلبار والتجارة والصيانة، 
لخدمات صيانة اآلبار بقيمة 52.5 مليون 

دينار لمدة 5 سنوات.

وأوضحت الش���ركة أن نسبة الربح 
الممارس���ة تترواح  المتوقعة في تلك 
بي���ن 5 و6٪ خالل مدة العقد وأنه جار 
حاليا ت��وقيع العقود مع ش���ركة نفط 

الكويت.

الكويتية للتمويل  الش���ركة  ذكرت 
واالس���تثمار )كفيك( أنها حصلت على 
الدائنة على  البن���وك  موافقات أغلبية 
التي تقوم  الدفعات السنوية  تخفيض 
كفيك بسدادها وفقا خلطة إعادة هيكلة 
ديونها املوقعة مع الدائنني في عام 2012، 
بحيث يتم سداد 4 ماليني دينار سنويا 
بدال من 8 ماليني دينار سنويا من أصل 
القروض القائمة ومد فترة السداد سنة 
إضافية حتى يناير 2018 بدال من يناير 

.2017
وأوضحت الشركة أن تغيير دفعات 
السداد هذا، سيساعد كفيك على تنفيذ 

خططها االس���تثمارية واالستثمار في 
أصول وعقارات طويلة األجل ذات عوائد 
مرتفعة والتوس���ع في مجال التمويل 
االس���تهالكي، علما بأن الش���ركة قامت 
بانتظام بس���داد مبلغ 18 مليون دينار 
خالل الفترات م���ن يونيو 2012 وحتى 
يونيو 2014 من أصل القروض القائمة 
وفقا خلطة إعادة هيكلة الديون ليصبح 
إجمالي الق���روض القائمة 22.6 مليون 
دينار كما في 30 يونيو 2014، وجار حاليا 
احلصول على موافقة أحد البنوك الدائنة 
وحملة السندات لتنفيذ تطبيق الشروط 

اجلديدة في شهر أكتوبر 2014.

التكنولوجي  التقدم  أعلنت ش���ركة 
)التقدم( عن توقيع عقد جديد مع المقاول 
الرئيس���ي شركة س���يد حميد بهبهاني 
لتوريد جديد معدات طبية لمستش���فى 
األحم���دي الجديد والمباني الس���كنية 
بقيمة إجمالية وقدرها 3.5 ماليين دينار 
والخاص بتوريد وتركيب وصيانة معدات 
الطبية ومعدات واجهزة غرف العمليات 
وتجهيزات الصيدلية – المرحلة الثالثة 
من ضمن 5 مراحل لتجهيز مستش���فى 
األحمدي الجديد بالمعدات الطبية حيث إن 

مدة تنفيذ العقد )الت��وريد والت��ركيب( 
سن��ة واحدة. 

وأوضحت الشركة أن األثر المتوقع على 
الوضع المالي للشركة هو تحقيق نسبة 
هامش ربح وقدرها 8٪ مع مالحظة أن نسبة 
هامش الربح المذكورة هي نسبة تقديرية 
وغير ثابتة وتتغير صعودا وهبوطا على 
ضوء مراحل سير التوريد والتركيب ومدة 
التنفيذ ومدى تحقيق النتائج الفعلية بعد 
التنفيذ الكامل للتوريد والتركيب وتسليم 

األعمال للمقاول الرئيسي.

3 مشاريع كبرى لـ »بتروفاك« في الكويت
بتقدمي شركة بتروفاك البريطانية اقل العروض املالية ملشروع 

النفط الثقيل، سيكون للشركة 3 عقود نفطية كبرى في الكويت 
في حال فازت بعقد مشروع النفط الثقيل. وكانت »بتروفاك« 

فازت قبل عدة أشهر بعقد مع شركة البترول الوطنية الكويتية 
لتنفيذ احلزمة األولى من مجموعة الوقود البيئي ملصفاة ميناء 
عبداهلل 1 بقيمة 1.07 مليار دينار وملدة 45 شهرا، ويوجد لدى 

»بتروفاك« مشروع ضخم آخر وهو إنشاء مركز جتميع جديد في 
شمال الكويت. وفي استفسار من مسؤول في شركة نفط الكويت 

حول إمكانية تنفيذ الشركة البريطانية ملثل تلك العقود الضخمة 
في وقت واحد، قال إن »نفط الكويت« ستدرس ذلك األمر وتركز 
عليه في العطاء املالي، السيما ان مشروع النفط الثقيل مشروع 

ضخم والبد أن نراعي فيه استيفاء كل األمور املطلوبة.

»اس كيه« تقدم 
ثاني أقل العروض 

بـ 1.31 مليار دينار.. 
والترسية نهاية 

العام احلالي

»نفط الكويت« 
تشكل فريق عمل 
لدراسة العطاءات 

الفنية واملالية 
والقانونية

توم وايت يلتقط صورة سيلفي ويبدو خلفه رابع أغنى رجل في العالم امللياردير وارن بافيت وجنم فرقة البيتلز الشهير بول ماكرتني

بافيت يحول »سيلفي« ألغلى صورة في العالم
»رب مصادفة خير من ألف 

ميعاد«، مثل ينطبق كثيرا على 
املراهق توم وايت )16 عاما( 
الذي قد ميتلك حاليا أغلى 
صورة »سيلفي« في العالم 

حاليا. والتفاصيل أن املراهق 
توم وايت التقط الصورة أثناء 

خروجه من متجر للمثلجات 
وهو ميضي إلى منزله في 

مدينة أوماها في والية نبراسكا 
األميركية، لكنه لم يدرك أنه 
سيكون حديث مستخدمي 

مواقع التواصل االجتماعي، 
حيث جتمع الصورة الفتى في 

إحدى ساحات املدينة، برابع 
أغنى رجل في الواليات املتحدة 

األميركية امللياردير وارن 
بافيت، وجنم فرقة البيتلز 

الشهير بول ماكرتني، خالل 
جلوسهما على أحد املقاعد 
العامة، في طريق وايت إلى 

منزله. والتقط وايت الصورة 
من دون أن ينتبه الرجالن، 

وقبل أن يدرك هو أن ثمنها 
»مجازا« يضاهي 63 مليار 
دوالر، إذ تقدر ثروة وارن 

بافيت بنحو 62 مليار دوالر، 
وثروة ماكرتني بنحو 1.2 مليار 

دوالر.
ونشر املراهق وايت هذه 

الصورة على حسابه في موقع 
االنستغرام، والذي يحمل 
 ،)speed_of_white( عنوان
وتناقلتها مواقع التواصل 

االجتماعي والصحف األميركية 
والعاملية نظرا لعفويتها 

وزاويتها االستثنائية. وعلق 

ماكرتني على الصورة، قائال 
»مجرد لهو مع األصدقاء«، 

وكانت هذه الصورة قد لقيت 
أكثر من 3885 تفضيال من قبل 
متابعي ماكرتني فيما أعاد أكثر 

من 2711 شخصا تغريدها.
وكانت دراسة حديثة نشرها 

موقع »كفور« األميركي قد 
بينت أن مليون صورة تؤخذ 
يوميا بطريقة »سيلفي«، وأن 
هذه الظاهرة تكثر بني األفراد 
الذين تتراوح اعمارهم بني 18 
و24 عاما، وذكرت الدراسة أن 
35% ممن يلتقطون »سيلفي« 

لتخليد حلظة مهمة في حياتهم، 
فيما يستخدمها 34% لتصوير 
حلظة يعتبرونها مضحكة، أما 

15% فيستخدمونها لتصوير 
املالبس اجلديدة، وأن %14 

يستخدمونها لتصوير اطاللة 
متميزة، فيما يستخدمها %13 

لشعورهم بضرورة عدم 
إحراج اآلخرين.


