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لم يعد باستطاعة الكويت االعتماد على عائدات النفط

»آسيا كابيتال«: آن األوان إلعادة النظر في السياسة املالية
التقرير األسبوعي  أشار 
كابيت����ال  آس����يا  لش����ركة 
االستثمارية الى أن االنخفاض 
في أسعار النفط مؤشر مهم 
التي  للتحديات االقتصادية 
الكويت ما لم يتم  ستواجه 
إصالح اقتصادها في أقرب 
وقت. وقد بلغ البلد مرحلة لم 
يعد قادرا فيها على االعتماد 
املطلق عل����ى عائدات النفط 
لتعزيز اقتصاده، وهذا بحد 
ذاته ق����د يكون حافزا نهائيا 
لتنويع االقتصاد ولينعم بنمو 
مستدام على املدى الطويل. 
ومن امله����م املضي قدما على 
ف����ي تنفيذ  الس����رعة  وجه 
خطة التنمي����ة األخيرة قبل 
أن يصبح من الصعب على 
احلكومة متويل اإلنفاق في 

املستقبل.
التفاصي����ل، قال  وف����ي 
ان انخفاض أسعار  التقرير 
إل����ى خف����ض  النف����ط أدى 
التوقعات االقتصادية لدول 
اخللي����ج. حي����ث يت����راوح 
املرتبط بالطاقة في  اإلنتاج 
كل من قطر واململكة العربية 
السعودية وعمان ما بني %40 
و50% من مجمل اإلنتاج. في 
حني تعد اإلم����ارات العربية 
املتح����دة والبحرين من بني 
الدول األق����ل ارتباطا بقطاع 
النفط وهو ما ميثل نس����بة 
30% و10% من مجمل اإلنتاج 
على التوال����ي. بينما تواجه 
أكبر تهديد العتماد  الكويت 
إنتاجها  60% م����ن مجم����ل 
احمللي بش����كل مباشر على 
النفط. ومن جهة أخرى، يعد 
سعر التعادل املالي للكويت 
األدنى في املنطقة، وميثل هذا 
املؤشر متوسط سعر النفط 
الذي تتزن عن����ده امليزانية 
في سنة معينة. في الواقع، 
ارت����أت تقدي����رات صندوق 
النقد الدولي أن الكويت هي 
الدولة الوحيدة من بني دول 
اخلليج التي بإمكانها تشغيل 
الفائض املالي على الرغم من 
االنخفاض املتوقع في إيرادات 

عام 2015.
التقري���ر ان  وأض���اف 
االقتص���اد احمللي الكويتي 

مرن ويعتمد أساس���ا على 
االس���تهالك املنزلي. ويذكر 
الكويتية قد  أن احلكوم���ة 
زادت الدعم املالي احلكومي 
بأنواع���ه املختلفة وأجرت 
تعدي���الت طفيفة عليه في 
وقت س���ابق من هذا العام، 
مما دفع عملي���ات الصرف 
البيع ألعلى  اآللي ونق���اط 
املس���تويات على اإلطالق. 
وحتى اآلن، صمد االقتصاد 

في وجه انخفاض أس���عار 
النفط ولكنه ال يبدو قادرا 
عل���ى الصمود أكثر في ظل 
الظروف الراهنة، إذ إن تراجع 
عائدات النفط إلى النصف قد 
بدأ يعيق التوازن املالي. مما 
يتوج���ب على احلكومة في 
نهاية املطاف أن تبحث عن 
استراتيجية بديلة وحوافز 
لإلصالح للزيادة من دافعيتها 

التخاذ خطوة حازمة.

»اجلُمان«: »الزمردة« تتخارج من »تنظيف« 

خطة التنمية أفضل فرصة للحكومة إلحياء قطاع الشركات
أش����ار تقرير ش����ركة آس����يا كابيتال 
االس����تثمارية إلى أنه كم����ا هو احلال في 
معظم دول اخللي����ج، يجب على الكويت 
تنويع اقتصادها بعيدا عن قطاع الطاقة 
وحاجة القطاع العام إلى االنكماش. هذا 
ولم تسفر احملاوالت العديدة ملعاجلة هذه 
القضايا عن أي نتائج، كما مت مشاهدته في 
خطط التنمية السابقة حيث لم يتم تنفيذ 
املشاريع. وقد توسع االقتصاد في صناعة 
النفط في حني بقي االستثمار اخلاص راكدا 
في الس����نوات ال� 20 املاضية، حيث كان 
اجلمود السياسي سببا رئيسيا وراء هذا 
اخلمول. أما في هذا العام، فقد متت املوافقة 
على خطة تنمية أخرى مدتها 5 سنوات 
للفترة بني 2015 و2020 مبيزانية إجمالية 
تقدر بحوالي 34 مليار دينار أي مبا يعادل 
116 مليار دوالر أميركي. وتعد هذه مؤشرات 
إيجابية ولكن يتوجب على احلكومة اتباع 
خطتها بسرعة قبل أن يتدهور الوضع إلى 

ما هو أبعد من ذلك.
وأضاف التقري����ر ان الضرورة حتفز 
الدوافع السياسية لإلصالح في حني أال أحد 
يدعم أيا من خطة استنزاف االحتياطيات 
أو خف����ض األجور أو رفع الدعم أو زيادة 
الضرائب، مما يدفع احلكومة إلى البحث 
عن خيار أقل ضررا للحصول على مصادر 
للتمويل. وتعتبر زيادة اإلنفاق الرأسمالي 
هي احلل األمثل من أجل االقتراض ووفقا 
لتوقع����ات صن����دوق النق����د الدولي فإن 
االستثمار سيلعب دورا أكبر في االقتصاد 
في السنوات املقبلة. حتتاج الكويت لتكون 
على مسار النمو املستدام، فمن شأن خطة 
التنمية األخي����رة أن تكون أفضل فرصة 
للحكومة إلحياء قطاع الشركات مما يتيح 
التمويل. هذا وتتزايد الضغوط  إمكانية 
على الكويت للتصرف في ظل وجود فترة 
طويلة من انخفاض أس����عار الفائدة إلى 

أدنى مستوياتها.

رصد اجلمان 5 حركات للملكيات املعلنة 
في قوائم كبار مالك الش��ركات املدرجة 
في س��وق الكويت لألوراق املالية خالل 
األسبوع املاضي املنتهي في 2015/11/26، 
اثنتني باجتاه الرفع، قابلتها حركة واحدة 
باجتاه اخلفض، وحركة واحدة أيضا باجتاه 
كل م��ن الدخول في واخلروج من قوائم 

كبار املالك.
ولألسبوع الثاني على التوالي، عزز 
رضا عبدالهادي ملكيته في »أدنك«، وخالل 
األسبوع املاضي مبقدار 0.591 نقطة مئوية 
من  14.965% إل��ى 15.556%، كما رفعت 

»بوبيان ب« حصتها في »نفائس« بواقع 
1.034 نقطة مئوية من 15.845% إلى %16.879، 
أما عملية اخلفض الوحيدة، فتمثلت في 
تراجع حصة »الصفوة« وشركاتها التابعة 
والزميلة في »دانة« مبقدار 0.065 نقطة 

مئوية من 37.281% إلى %37.216.
أما عمليات الدخول في واخلروج من 
قوائم كبار املالك خالل األسبوع املاضي 
املنتهي في 2015/11/26، فتمثلت في دخول 
شركة السالم احملدودة في قائمة كبار مالك 
»أسمنت أبيض« بواقع 7.010%، في حني 
خرجت شركة الزمردة القابضة وآخرون 

من قائمة كبار مالك »تنظيف«، حيث كانت 
متتلك 5.578% من رأسمالها نهاية األسبوع 

قبل املاضي املنتهي في 2015/11/19.
من ناحية أخرى، كان يوم اخلميس 
املواف��ق 2015/11/19 هو آخر يوم لتداول 
السهم »منافع« مبناسبة انسحاب الشركة 
االختياري من اإلدراج في سوق الكويت 
لألوراق املالية، وبالتالي، مت خالل األسبوع 
املاضي شطب كبار مالك الشركة، وهم: 
»كامكو« بنس��بة 32.660%، والش��ركة 
األميركية املتحدة للخدمات العقارية بحصة 

30.680% من رأس املال.

محمود عيسى

حذر »سيتي بنك« عمالءه 
في تقرير اصدره بشأن صفقة 
شراء واحدة من أكبر شبكات 
الكهرباء في استراليا مببلغ 10.3 
مليارات دوالر اس����ترالي )7.5 
مليارات دوالر( والتي فاز بها 
حتالف تقوده شركة هاستينغز 
فاندس ماجنمينت وبنس����بة 
20.2% باالضافة الى الهيئة العامة 
لالس����تثمار من خالل شركتها 
ورين هاوس بنسبة %19.99، 
وسبارك انفراستراكتشر %15.01، 
وجه����از أبوظبي لالس����تثمار 
19.99%، وصندوق كيبيك للوادئع 
واالستثمار 24.99%، وكان هذا 
التحالف قد متكن من الفوز رغم 
العروض املنافسة التي قدمتها 
ش����ركات تدعمها ستيت غريد 
من الصني وصناديق املعاشات 
األس����ترالية والكندية. وقالت 
صحيفة ستار ديلي ستاندارد 
تاميز االسترالية ان التحفظ الذي 
اعلنه س����يتي بنك يتركز على 
ارتفاع سعر الشراء على نحو 
مبالغ فيه على حد قوله، قائال ان 
شركة ترانس جريد االسترالية 
التي باعت املش����روع هي التي 
تشغل شبكات نقل الطاقة ذات 
الضغط العال����ي وتربطها مع 

موزعي الطاقة في جميع انحاء 
اس����تراليا، حيث قال البنك ان 
الشركة عرضة لتراجع الطلب 
على الطاقة، والذي ساد خالل 

السنوات اخلمس املاضية.
ونقلت الصحيفة عن سيتي 
بن����ك قول����ه ان التحالف الذي 
فاز بالصفقة ومن اجل تبرير 
السعر املرتفع الذي دفعه ثمنا 
لها، س����يضطر الى اس����تعادة 
وتعويض هذه التكاليف العالية 
بسرعة دون االفصاح عن الكيفية 
الت����ي يتصورها، ورمبا يكون 
هذا االمر س����هال نسبيا خالفا 

لعمليات استحواذ اخرى قام بها 
مستثمرون في القطاع اخلاص 
في واليات استرالية اخرى، وكان 
قطاع الطاقة االسترالي قد فرض 
قيودا على االنفاق من قبل ترانس 
جريد خالل الفترة بني عامي 2015 
و2018 رغم التخفيض املقدم على 
اسعار الفائدة على االقتراض، 
والذي اعتبره البنك س����خاء ال 
مبرر له، ما ميكن التحالف من 
احلص����ول على متويل بتكلفة 
تتجاوز 6.6% دون زيادة االعباء 
املالية، بل ان هذا التساهل كان 

مثار االنتقادات.

حصة »هيئة االستثمار« %20

»سيتي بنك« يحذر عمالءه من صفقة كهرباء أسترالية

بقيمة 458 مليون دوالر

»ميد«: »اخلرافي ناشيونال« تفوز بعقد في مشروع جامعة الشدادية
محمود عيسى

قالت مجلة ميد إن وزارة 
العالي أرست على  التعليم 
حتال���ف مؤلف من ش���ركة 
اخلرافي ناشيونال وشركة 
تشاينا ستيت كونستركشن 
إجنينرين���غ الصينية عقدا 
بقيمة 458 مليون دوالر - 

أو نحو 140 مليون دينار- 
يتعلق بأعمال إنشاء في مدينة 
الس���الم اجلامعية،  صباح 
املعروف���ة باس���م جامع���ة 
الش���دادية. وأشارت املجلة 
الى ان مدة العقد 3 سنوات 
ويشمل نطاق العمل إنشاء 
13 مبنى أكادمييا مساندا على 
مس���احة إجمالية تبلغ 213 

ألف متر مربع.
ولفت���ت املجل���ة إلى أن 
الكويت تستثمر في مشاريع 
إنشائية أخرى ضمن نطاق 
اجلامعات، ففي فبراير املاضي 
فازت ش���ركة ش���ابورجي 
الهندية مبناقصة  بالوجني 
قيمتها 525 مليون دوالر لبناء 

مبان في جامعة الكويت.

جتدر االشارة الى أن مدينة 
صباح السالم اجلامعية تقع 
في محافظة اجلهراء، وعندما 
يتم إجناز املشروع ستكون 
قادرة على استيعاب 12 ألف 
طالب. وحتتوي اجلامعة على 
4 كليات، هي: التكنولوجيا، 
وإدارة األعم���ال، والعلوم، 

والتربية.

 طارق املطوع

»الغرفة« ناقشت تعزيز التجارة مع وفد اقتصادي من جنوب أفريقيا

الكويت تتصدر دول املنطقة بالتنمية االقتصادية بأفريقيا
يوسف الزم

قال عضو مجلس إدارة 
غرف���ة جت���ارة وصناعة 
الكويت ط���ارق املطوع إن 
الكويتي  القطاع اخل���اص 
يتطلع الى مزيد من التعاون 
مع نظيره اجلنوب افريقي، 
موضحا ان حجم الصادرات 
الى الكويت بلغ 140 مليونا 
البضائع  وأن وارداتها من 
الكويتي���ة ال تتع���دى 2 
ملي���ون دوالر طبقا آلخر 
اإلحصائيات ما يؤكد على 
ضرورة توس���يع التعاون 
لزيادة تلك األرقام للمستوى 

الذي يرضي الطرفني.
واضاف، خالل ترؤسه 
اجتم���اع غرف���ة جت���ارة 
وصناع���ة الكويت مع وفد 
اقتصادي جن���وب افريقي 
امس، ان الكويت متر بفترة 
نشاط اقتصادي وتنموي 
كبير يتيح الفرصة للشركات 
اجلنوب أفريقية العاملة في 
مجال االنشاءات والهندسة 
املعمارية والبنية التحتية 
ال���ى الدخول في الس���وق 

الكويتي.
واوض���ح املط���وع ان 
اجمال���ي قيمة املش���اريع 
التنموي���ة الكويتية بكافة 
أنواعها يصل الى 110 مليارات 
دوالر ما يجعل الكويت في 
صدارة دول املنطقة انفاقا 
في مجال التنمية االقتصادية 
والبشرية ما يؤكد احلاجة 
الى اخلبرات العاملية الجناز 
تلك املش���اريع على افضل 

وجه.
الش���ركات  ان  وب���نينّ 

الكويتية تتطلع الى تعاون 
جتاري مشترك مع نظيراتها 
اجلن���وب أفريقي���ة »ومن 
املمكن للش���ركات اجلنوب 
أفريقية ان تساهم في تنفيذ 
خطط التنمية التي تقوم بها 

الكويت«.
وذكر املط���وع ان هناك 
مشاريع جارية في القطاع 
النفطي وحتلية املياه والبنى 
التحتية والتطوير العقاري 
حتتاج الى تطعيم باخلبرات 
االجنبية املرموقة لالستفادة 
منها في تلك املجاالت لتحقيق 
األهداف االقتصادية بالشكل 

املطلوب.
وق���ال إن غرفة جتارة 
الكوي���ت على  وصناع���ة 
استعداد لتقدمي كل املعلومات 
الوف���د  الت���ي يحتاجه���ا 
االقتصادي اجلنوب أفريقي 
عن السوق احمللي وامداده 
بوسائل االتصال الالزمة مع 
الشركات الكويتية العاملة 
في كل املج���االت التجارية 

ذات االهتمام املشترك.
الوف���د  وم���ن جان���ب 
االفريقي اكد سفير جنوب 
الكوي���ت  ل���دى  أفريقي���ا 
زوليسا بونا ترحيب بالده 
بتوسيع التعاون التجاري 
واالقتصادي مع الكويت وفي 

شتى القطاعات.
العالق���ات  إن  وق���ال 
الكويت  ب���ني  السياس���ية 
أفريقيا وصلت  وجن���وب 
الى مراحل متقدمة ترضي 
الطرفني، مضيفا ان هناك 
متثيال ديبلوماس���يا عاليا 
بني البلدين وان الوقت قد 
حان لرفع مستوى التعاون 

واالستثماري  االقتصادي 
والتجاري ليرقى الى مستوى 
الديبلوماس���ي  التمثي���ل 
والعالقة السياسية القوية 

بينهما.
واوضح بونا ان زيارة 
وفد اقتصادي من بالده الى 
الكويت وبرعاية حكومية 
تدل عل���ى االهمية الكبيرة 
التي توليها جنوب أفريقيا 
لبناء عالقات جتارية اكثر 

متانة مع الكويت.
من جانبه قال مدير ادارة 
وحدة العمليات الدولية في 
وزارة التجارة واالستثمار 
جلن���وب أفريقي���ا ريكادو 
ان���دروز ان جنوب أفريقيا 
متتلك خب���رات اقتصادية 
وجتاري���ة ف���ي مج���االت 
مهمة قطاع الطاقة والنفط 
الثمينة واملواد  واملع���ادن 
واإلنش���اءات،  الغذائي���ة 
مؤكدا ان الشركات اجلنوب 
أفريقية تسعى الى الدخول 
الى السوق الكويتي في كل 

قطاعاته.
الى ان  ان���دروز  ولفت 
العالقات التجارية الثنائية 
مع الكويت فيها الكثير من 
الفرص غير املكتشفة والتي 
تنتظر اقتناصها، الس���يما 
ان جن���وب افريقيا تعتبر 
من اقوى اقتصادات القارة 

األفريقية.
وبني ان جنوب أفريقيا 
تستحوذ على 50% من القوة 
الشرائية األفريقية ولديها 
أكبر س���وق مالي لتداول 
األسهم في القارة ما يجعلها 
مركزا اقتصاديا مهما على 

اخلارطة األفريقية.

جنوب أفريقيا 
تستحوذ على 
50%من القوة 

الشرائية األفريقية 
وبها أكبر سوق 

مالي

أعلنت شركة بوبيان للبتروكيماويات »بوبيان ب« عن نتائج 
األشهر الستة املنتهية في 31 اكتوبر 2015، أنها حققت 

أرباحا صافية بلغت 5.7 ماليني دينار مقابل أرباح بلغت 
1.7 مليون دينار في الفترة نفسها من 2014، بنسبة ارتفاع 

في األرباح بلغت 240%. وأوضحت الشركة أن السبب في 
منو األرباح هو حتقيق أرباح محققة من استثمارات متاحة 

بقيمة 3.8 ماليني دينار.

وافقت اجلمعية العمومية غير العادية لشركة املجموعة 

قالت الشركة اخلليجية لالستثمار البترولي »بتروجلف« 
إن شركة نفط الكويت وافقت على اعتماد تأهيل شركة 
»الهرم للحفر � منطقة حرة«، ومقرها جمهورية مصر 

العربية، )شركة تابعة مملوكة بنسبة 100%( كمقاول حفر 
فئة )27( واخلاصة بتقدمي خدمات احلفارات األرضية 

متوسطة العمق.

240 % منواً بأرباح »بوبيان ب« في 6 أشهر

 »الغذائية« تنسحب  من البورصة

 »نفط الكويت« اعتمدت »تابعة« 
لـ »بتروجلف« مقاول حفر

أخبار البورصة

الكويت تواجه أكبر 
تهديد العتماد %60 
من مجمل اإلنتاج 

على النفط

املتحدة للصناعات الغذائية في اجتماعها الذي انعقد أمس 
على االنسحاب االختياري من البورصة الكويتية.

وكان مجلس إدارة املجموعة قد وافق في اجتماعه، الذي 
انعقد األربعاء 9 سبتمبر اجلاري، على االنسحاب االختياري 

من سوق الكويت لألوراق املالية.

 الصفقة قيمتها 
7٫5 مليارات دوالر

يسر شركة أرامكو ألعمال الخليج المحدودة والشركة الكويتية لنفط الخليج )عمليات الخفجي 
المشتركة(، دعوة المقاولين لالشتراك في المناقصة رقم HT341ED15 المنظومة االستجوابية 

للطوارئ الشاملة.
 )600( وقدره ستمائة  مبلغ  دفع  مقابل  المناقصة  وثائق  على  الحصــول  للمقاوليــن  ويمكــن 
ريال سعودي أو ثمانية أربعين )48( دينارًا كويتيًا، وهذا المبلغ غير قابل لالسترجاع وذلك بزيارة 
دائرة العقود في عمليات الخفجي المشتركة، الخفجي بالمملكة العربية السعودية، أو الشركة 
والعقود  المناقصات  قسم  األحمدي،  مدينة  في  الواقع  الكويت  مكتب  الخليج،  لنفط  الكويتية 

المبنى )L( المكتب )Ex-PTC(، ويمكن االطالع على بعض وثائق المناقصة قبل شرائها.
ســـوف يبـــدأ بيـــع وثائــق المــناقصــة اعتبــارًا من تاريخ 29 نوفمبر 2015 إلى 28 ديسمبر 

2015 حتى الساعة 12:00 ظهرًا.
العربية  بالمملكة  مصرف  من  للنقض  قابل  غير  مصرفي  ضمان  تقديم  المقاول  على  ويجب 
أمريكي  دوالر   )US$24.000.00( ألف  وعشرين  أربعة  وقدره  بمبلغ  بالكويت،  أو  السعودية 
لضمان عطائه، على أن يكون الضمان المصرفي باسم المقاول نفسه، وأن يكون ساري المفعول 
لمدة مائة وعشرين )120( يومًا من تاريخ إقفال المناقصة، ولن يتم قبول أي عطاء إذا لم يكن 

الضمان المصرفي المذكور أعاله مرفقًا بعطائه.
الخفجي  المشتركة،  الخفجي  عمليات  في  العقود  دائرة  إلى  البريد  أو  باليد  العطاء  تسليم  يجب 
بالمملكة العربية السعودية في أو قبل موعد اإلقفال يوم االثنين الموافق 25 يناير 2016 م،  كما 

هو محدد في وثائق المناقصة.
وللحصول على أي معلومات إضافية يرجى االتصال على األرقام التالية:

هاتف رقم: 4483  765 )13( 966+ 
فاكس رقم: 5148  765 )13( 966+

Email: ctdtenders@kjo.com.sa
Website: www.kjo.com.sa 

ال�شركة الكويتية لنفط اخلليج

KUWAIT GULF OIL COMPANY (k.s.c.)

عمليـات اخلفجـي امل�شرتكـة
AL-KHAFJI JOINT OPERATIONS

إعـــالن مناقصـــة


