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12 مايو.. النظر في استئناف »زين« ضد وكيل »املالية«االقتصادية
قالت شركة االتصاالت املتنقلة »زين« أنه قد حتدد يوم 12 مايو 2015 للنظر في 
االستئناف الذي تقدمت به الشركة في احلكم الصادر ضدها لصالح وكيل وزارة 
املالية بخصوص ضريبة دعم العمالة الوطنية للعام املنتهي في 31 ديسمبر 2008، 
والتي يطالب فيها املستأنف بضريبة مالية قدرها 945 ألف دينار.

أمور غير منظورة لآلخرين.. رمبا

عكس طريقته.. بافيت يخرج من النفط واألسعار مخفضة
مدحت فاخوري

في اآلون���ة األخيرة تصدر امللياردير العاملي وأغنى 
أغني���اء العالم وارن بافيت صفح���ات اجلرائد واملواقع 
االلكترونية من خالل بيعه جلميع أسهمه في شركة إكسون 
موبيل وبقية اسهمه في شركة كونوكو فيليبس وخفض 
حصته في ناشيونال أويل ويل فاركو. وهذا ما يدعو الناس 
للتساؤل عما اذا كانت أيام املجد لالستثمار في النفط قد ولت 

ام ماذا؟ حسب تساؤل ل�»بيزنس واتش«. 
ويحمل رأي بافيت عن االستثمار في النفط الكثير من املعاني 
للدول املصدرة للنفط واملستثمرين حول العالم، ألنه على مدى 
فترة ال�� 32 عاما السابقة حققت محفظته االستثمارية بيركشاير 

هاثاواي متوسط عائد سنوي 24%، وبني االعلى عامليا. 
 ،)KO( وتعد استثمارات بافيت األكثر شهرة هي فحم الكوك
أمريكان إكسبريس )AXP(، وجيليت )PG( )املعروفة 
اآلن بشركة بروكتر وغامبل(. وقد حققت هذه 
االستثمارات له أكثر من 3 مليارات دوالر 
لكل منها. هذا هو السبب الذي يجعل ما 
يشتريه بافيت أو يبيعه مبنزلة انذار، 
الغالبية من املستثمرين يحتذون  ألن 

حذوه في االستثمار. 
بدأ بافيت دخوله ألس���واق االسهم لقطاع املوارد الطبيعية 
عام 2002، عندما اشترى حصة بقيمة 500 مليون دوالر أميركي 
في شركة Petro China ومن ثم باعها عام 2007 بربح قدره 3.5 
مليارات دوالر. وكان هذا االستثمار الناجح ألنه اشتراها عندما 

كانت مقيمة بأقل من قيمتها آنذاك.
وكانت مغامرته الثانية في قطاع املوارد الطبيعية عام 2008، 
عندما اشترى أسهما في ش���ركة كونوكو فيليبس، وكان هذا 
االستثمار يعني لبافيت أن يجد االستقرار من وارء االستثمار 

في قطاع الطاقة.
وانتهى املطاف في هذا االستثمار بالفشل بعد ان كلف شركة 
بيركشاير هاثاواي عدة مليارات من الدوالرات، ويرجع السبب 
الرئيسي وراء فشل هذا االستثمار بعد ان كسر بافيت حكمته 

اخلاصة »إذا كنت ال تفهم باالستثمار، فال تستثمر«. 
وكان م���ن اجل حتقيق النجاح في ه���ذا القطاع من املوارد 
الطبيعية كان ال بد من ان يشتري املستثمر مخزونات النفط 
والغاز عندما تكون في أدنى مستوى لها مقارنة بعدة سنوات 
أخرى. ففي عام 2009 بلغ سعر سهم شركة كونوكو فيليبس 
أدنى مستوى له ب� 35 دوالرا للسهم الواحد، وفي عام 2014 بلغ 
سعر السهم أعلى مستوى له عند 80 دوالرا للسهم. ففي حال ما 

اذا اشترى بافيت شركة كونوكو فيليبس في عام 2009 وليس 
عام 2008، فانها بالطبع كانت ستصبح احد اعظم استثماراته 

من أي وقت مضى.
 Burlington Northern وتعد اس���تثمارت بافيت في ش���ركة
Railroad للسكك احلديدية هي اجنح استثماراته في قطاع النفط، 
ذلك ألن هذه الش���ركة تقوم بنقل النفط من Bakken باكن إلى 
مصافي التكرير. فمنذ عام 2009 ارتفعت ارباح بيركشاير باكثر 
من 15 مليار دوالر من هذه الشركة، في حني ارتفعت اإليرادات 

السنوية مبعدل 57% وارباحها أكثر من الضعف. 
والس���بب الرئيسي وراء جناح اس���تثماره في الشركة هو 
اس���تثماره فيها خالل األزمة املالية العاملية 2008، عندما كان 
سعرها منخفضا. وهذه املقولة لدى بافيت تشرح جناحه في 
االس���تثمار »كن جشعا عندما يخاف االخرون، وتراجع عندما 
يكون االخرون جشعني«. ويتناسب هذا الشعار مع استثمارات 
بافيت في الش���ركات املس���تقرة والتي ميكن التنبؤ بسهولة 
بتدفقاتها النقدي���ة الثابتة، لكن قد ال يكون في النفط املتقلب 
دائما ويتبع عوامل خارجية، وهو ما دفع الى التساؤل مجددا هل 
التقلب في هذه الصناعة هو سبب بيع وارن بافيت استثماراته 
النفطية االن، رغم أن االسعار منخفضة، أم انه يرى أمورا في 

األفق غير منظورة لآلخرين؟

فازت بها 11 شركة مدرجة بتراجع 40% عن 2013 175

بذات الفترة من 2014 قيمتها 
جتاوزت 108 ماليني دينار أي 

أن نسبة االنخفاض %58.
٭ كما أظهرت اإلحصائية أن 
املشاريع النفطية جاءت في 
الص���دارة من حيث القيمة، 
حيث بلغت قيمة 13 مناقصة 
73.5 مليون دينار تشكل %42 

من اإلجمالي.
٭ بل���غ ع���دد املناقص���ات 
اإلنش���ائية 9 بلغت قيمتها 
66 مليون دينار تشكل %38 

من إجمالي القيمة.
٭ جاءت املناقصات اخلدمية 
الثالثة، حيث  املرتب���ة  في 
بلغت قيمته���ا 15.5 مليون 
دينار متثل نس���بة 9% من 

اإلجمالي.
٭ حلت املناقصات الصحية 
في املرتب���ة الرابعة، حيث 
بلغت قيمتها 9 ماليني دينار 

بنسبة %5.
٭ جاءت في املرتبة اخلامسة 
املناقصات الزراعية، إذ بلغت 
قيمتها 6 ماليني دينار متثل 

نسبة 3.3% من القيمة.

مناقصة بالربع األول، وهي 
ب� 12.5 مليون دينار لصالح 

شركة نفط الكويت.
٭ جاءت شركة الصناعات 
الثقيل���ة لبناء الس���فن في 
الثالثة بفوزها ب� 7  املرتبة 
عقود، إذ بل���غ إجمالي هذه 
العقود 23 مليون دينار تشكل 

13% من القيمة اإلجمالية.
٭ وعلى مس���توى اجلهات 
احمللية التي تطرح املناقصات 
فلم يكن هناك جديد، حيث 
حافظت شركة نفط الكويت 
على الصدارة، وذلك من خالل 
طرح 6 مناقصات هي األعلى 
قيمة، وتقدر ب� 41.5 مليون 
دينار تشكل نحو 24% من 

اإلجمالي.
٭ لوحظ أن هناك تراجعا 
الفتا على مستوى املناقصات 
الت���ي فازت بها  اخلارجية 
الشركات الكويتية من حيث 
القيمة بالربع األولى من 2015، 
إذ بلغت قيمة 5 مناقصات 45 
مليون دينار تشكل 26% من 
اإلجمالي، مقارنة ب� 8 عقود 

إنشائية بجمهورية ألبانيا.
٭ حلت ش���ركة مش���رف 
الثانية  للتجارة في املرتبة 
بفوزه���ا ب� 5 عق���ود، تبلغ 
قيمته���ا 33.6 مليون دينار 
تش���كل 19% م���ن القيم���ة 
اإلجمالية، وكان من نصيب 
الش���ركة الفوز بثاني أكبر 

داخلية وخارجي���ة بقيمة 
إجمالي���ة 75 مليون دينار 
تشكل 32% من إجمالي قيمة 
العقود، وكانت أكبر الصفقات 
بالرب���ع األول من 2015 من 
نصيب املجموعة املشتركة، 
وكانت بقيم���ة 18.6 مليون 
دينار وهي عبارة عن أعمال 

شريف حمدي

تراجعت قيم���ة املناقصات 
والعق���ود التي ف���ازت بها 
الشركات الكويتية املدرجة في 
البورصة الكويتية والتابعة 
لها خالل الربع األول من 2015 
مقارنة بذات الفترة في عام 
2014 بنسبة 40%، حيث بلغت 
قيمة العقود في ال� 3 أشهر 
األولى من العام احلالي 175 
مليون دينار، فيما بلغت في 
الفترة املماثلة من 2013 نحو 

292 مليون دينار.
وفيما يلي أبرز النتائج التي 
تظهره���ا إحصائية أعدتها 
»األنباء« ح���ول مناقصات 
وعقود الربع األول من العام 
احلالي، حيث أظهرت أن 11 
شركة كويتية مدرجة وتابعة 
له���ا فازت بالعق���ود البالغ 
عددها 34 عقدا، وذلك مقارنة 
ب� 14 شركة فازت ب� 38 عقدا 

في الربع األول من 2014.
٭ فازت ش���ركة املجموعة 
املش���تركة ب���� 8 مناقصات 

42% من إجمالي القيمة ملشاريع 
نفطية قيمتها 73.5 مليون دينار

»املشتركة« استحوذت على %32
من قيمة العقود بـ 57 مليون دينار

الشركات الكويتية فازت بـ 5 عقود 
خارجية بقيمة 45 مليون دينار..

أقل بـ 58% مقارنة بـ 2014

مليون دينار قيمة مناقصات وعقود الربع األول

ماذا يرى امللياردير العاملي 
وارن بافيت في اآلفق؟

مشاريع إنشائية كثيرة في الكويت لكن انعكاسها أقل على الشركات املدرجة في البورصة

»التجارة« تعيد تشكيل فريق متابعة مشاريع التنمية
عاطف رمضان

أصدر وكيل وزارة التجارة والصناعة خالد 
الشمالي قرارا إداريا يقضي بإعادة تشكيل 
فريق العمل اخلاص مبتابعة مش��اريع خطة 
التنمية اخلاصة بالوزارة للسنة املالية 2016/2015 

ملدة سنة كاملة برئاسته.
ويضم فريق العمل الوكالء املساعدين لقطاعات 
»املالية واالدراية« و»الدعم الفني« و»املنظمات 
الدولية« و»الرقابة وحماية املستهلك«، وعضوية 
املستشار منصور القادري، ومدير الشؤون 
املالية، ومدي��ر التخطيط، ومراقبة التخطيط 

ومتابع��ة برنام��ج عمل احلكوم��ة � عضوا 
ومقررا.

وتنص املادة الثانية من القرار على أن يختص 
فريق العمل مبتابعة وإعداد جميع املشاريع 
اخلاصة بخطة التنمية، ومناقشة ووضع احللول 
التي تعترض تلك املشاريع، ومناقشة الكتب 
ال��واردة من األمانة العامة للتخطيط بش��أن 
الرد عليها، وإعداد تقرير ربع سنوي بشأن 
ما مت إجنازه من إج��راءات وخطوات خاصة 
مبشاريع برنامج عمل احلكومة ونسب هذا 
اإلجناز، مع تقييم عمل كل قطاع للمشاريع 

اخلاصة به.


