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2.3 مليار دينار ميزانية 2018/ 2019 بزيادة 35%.. وتخوف من »المالية« بعدم إقرارها

ع التقشف.. قفزات هائلة في امليزانيات التشغيلية »النفط« يودِّ
أحمد مغربي

كشــفت مصــادر نفطيــة 
مســؤولة لـ »األنبــاء« عن ان 
امليزانية التشغيلية لشركة نفط 
الكويت )أكبر شركات القطاع 
النفطي احمللي وأهمها( شهدت 
قفزة كبيرة للسنة املالية املقبلة 
٢٠١8/ ٢٠١9 بحوالي 6٠٠ مليون 
دينار لتصل الى ٢.3 مليار دينار 
للمرة االولى في تاريخها، وذلك 
للوفاء مبتطلبات استراتيجية 
٢٠3٠ والتــي تهــدف لزيــادة 
اإلنتاج الى 3.65٠ ماليني برميل.
وذكرت املصــادر ان »نفط 
الكويــت« ســتلجأ لألخــذ من 
امليزانية التشــغيلية لتغطية 
التغييرات املالية في املشاريع 
النفطية الكبرى، باإلضافة الى 
دفع ١٠% من قيمة املشاريع التي 
يستكمل تنفيذها خالل السنة 
املالية، مشيرا الى ان امليزانية 
التشغيلية ميكنها سداد جزء 
كبيــر مــن اعمــال املشــاريع 

النفطية السريعة.
وقالت ان امليزانية اجلديدة 
لنفط الكويت تغطي مشروعات 
حفر اآلبــار وأعمــال التنقيب 
واالستكشــاف، هذا الى جانب 
النفطية  املرافــق  مشــروعات 
اجلديدة واخلدمات املســاندة 
لها، باإلضافة الى مشاريع احالل 
وجتديد وتطوير مرافق النفط 

والغاز احلالية. 
الــى  املصــادر  وأشــارت 
التشــغيلية  امليزانيــة  ان 

والرأسمالية للشركة مت اقرارها 
من قبل مجلس ادارة الشركة ومت 
ارسالها الى »مؤسسة البترول« 
الى  العتماده متهيدا إلرسالها 
وزارة املالية والبرملان، وتقدر 
امليزانية التشــغيلية احلالية 
للشــركة بحوالــي ١.٧ مليــار 
دينــار، اي ان امليزانية املقبلة 
تشهد ارتفاعا بنسبة 35%. إال 

ليــودع بذلك القطــاع النفطي 
»عصر التقشف« الذي بدأ قبل 
عامني مع انهيار اسعار النفط.
وأبــدت املصــادر تخوفها 
من موافقــة وزارة املالية على 
امليزانية التشــغيلية لشــركة 
نفط الكويت، وذلك بناء على 
التعليمات السابقة لوزارة املالية 
في احلفــاظ علــى امليزانيات 

اإلســتراتيجية لعــام ٢٠3٠ 
حيــث بلغــت 3.١5٠ ماليني 

برميل يوميا.
وتهدف »نفــط الكويت« 
الى تنفيذ مجموعة ضخمة 
من املشــاريع خالل الســنة 
املالية املقبلة تتجاوز قيمتها 
حاجز امللياري دينار، اهمها 
تنفيذ مشــاريع ملد خطوط 

ان شــركة نفط الكويت واثقة 
من مترير ميزانيتها السنوية 
اجلديــدة بناء علــى معطيات 
عديــدة اولها ضخامــة نطاق 
املشاريع التي تنفذها الشركة 
للوفاء باإلنتاج النفطي احملدد 
من قبل »مؤسســة البترول«، 
وثانيها حتســن اسعار النفط 
الكويتي منذ بداية العام احلالي 

التشغيلية والرأسمالية للقطاع 
النفطي كما هي دون تغيير عن 

السنوات الثالث املاضية.

طاقة إنتاجية
وأشــارت إلــى أن »نفط 
الكويت« استطاعت أن حتقق 
الطاقة اإلنتاجيــة املرحلية 
املســتهدفة وفقــا خلطتهــا 

نقل للنفط والغاز وإنشــاء 
محطات كهرباء فرعية ومرافق 
لإلنتــاج املكبــر للغاز احلر 
وتزويد كل حقول الشــركة 

باملضخات الغاطسة.
وأضافت أنه بالرغم من قدرة 
»نفط الكويت« على رفع طاقتها 
اإلنتاجية إلى ذلك املســتوى، 
إال أن اإلنتــاج الفعلي يرتبط 
بعوامل حتكمها السوق العاملية 
من حيث العرض والطلب، كما 
الكويــت تلتــزم مبقررات  أن 
منظمة »أوپيك« بخفض اإلنتاج 
للدول األعضــاء والذي عملت 
به الشــركة فــور دخوله حيز 
التنفيذ منذ بداية العام احلالي.

وأوضحت أن طبيعة اإلنتاج 
اليوم تســتلزم من الشركة أن 
تتعامل مع املياه الفائضة التي 
تصاحب إنتاج النفط ما يتطلب 
أن تخصص الشركة جانبا من 
نفقاتها الرأسمالية للتعامل مع 
تلك امليــاه الفائضة من خالل 
حقنها مرة ثانيــة في املكامن 
النفطيــة لرفــع ضغوطها أو 
للحفاظ على الصحة والسالمة 

والبيئة.
وأشارت الى ان الشركة تركز 
في الســنة املالية املقبلة على 
خفض عقود صيانة وإصالح 
اآلبار ومرافــق اإلنتاج، والتي 
شــهدت زيادة قدرها ٢٠% عن 
امليزانية السابقة، وهو ما دعا 
إلى ضــرورة ضبــط تناميها 
وتدريب الكويتيني للقيام بهذه 

األعباء مستقبال.

شركات النفط تودع التقشف وترفع ميزانياتها التشغيلية ملستويات قياسية 

امليزانية تغطي 
أعمال العقود 

النفطية السريعة.. 
و10% دفعة 

استكمال املشاريع

»نفط الكويت« 
تبرر الزيادة: 

مشاريع رفع اإلنتاج 
تطلب ضخ أموال 

طائلة

»املالية« 
للشركات النفطية: 

حافظوا على 
سقف امليزانية 

مثل األعوام الثالثة 
املاضية

»كاسكو«: توقيع عقد شراكة إستراتيجية مع »اجلزيرة«
شــهدت الشــركة الكويتية 
 KASCO الطيــران  خلدمــات 
توقيع عقد شراكة استراتيجية 
مع شركة طيران اجلزيرة لكل 
اخلدمات التموينية لطائراتها، 
حيــث حضر التوقيــع كل من 
بــدر الفيلــكاوي - الرئيــس 
التنفيــذي لإلنتاج واملبيعات، 
وخالــد الصغيــر - الرئيــس 
املاليــة  التنفيــذي للشــؤون 

الكويتية  واإلدارية بالشــركة 
خلدمــات الطيران - كاســكو، 
وراهيت راماجاندران - الرئيس 
التنفيذي لطيران اجلزيرة، وعدد 
من مسؤولي الشركتني، وجاء 
هذا االتفاق تتويجا لتعاون مثمر 
بني الشــركتني خالل السنوات 
املاضية وتكريسا لالستراتيجية 
اجلديدة لكاسكو املتبعة منذ عام 
٢٠١5 في تعزيز خدماتنا الرائدة 
مــع كبــرى شــركات الطيران 

احمللي واإلقليمي والعاملي.
وأكد الفيلكاوي أن شــركة 
كاسكو حريصة على التعاون 
وتقــدمي كل اخلدمــات املميزة 
لشركات الطيران بصفة عامة 
وفقا ألعلــى معاييــر اجلودة 
الدولية، وأن عالقة كاسكو مع 
طيران اجلزيرة عالقة وطيدة 
مترابطة منذ سنوات، خاصة أن 
شركة طيران اجلزيرة مصنفة 
من أهم الشركات التي تتعاون 

معها شركة كاسكو.
أن  الفيلــكاوي  وأضــاف 
إمكانــات شــركة كاســكو قــد 
تطورت وتعاظمت في السنوات 
األخيــرة املاضيــة فــي إطــار 

اخلطــط املوضوعــة للتطوير 
والتحديث من النواحي اإلدارية 
والفنية واملاليــة واإلنتاجية، 
وذلك بنــاء علــى التوجيهات 
والتوصيات الصادرة من قبل 
مجلس إدارة الشركة وإدارتها 
التنفيذيــة للعمل على تفعيل 
اخلطــط الراميــة إلــى تطوير 
الشــركة واالزدهــار بها حتى 
تتبــوأ املكانة التي تســتحقها 
باعتبارها أحد أهم الشــركات 
الرائدة في مجال عملها. وأفاد 
الفيلكاوي بــأن تفعيل خطط 
التطوير املشار إليها بدأ يؤتى 
ثماره عن طريق زيادة العقود 
واالتفاقيات التي تبرمها شركة 
كاسكو ما ضاعف القدرة والطاقة 
اإلنتاجية للشركة مع التركيز 
علــى جودة اخلدمــات املقدمة 
والتي يراعى فيها أعلى معايير 
الغذائية واشتراطات  السالمة 
اجلــودة العاملية، وهو ما فتح 
املجــال لزيــادة التعاقدات مع 
شركات الطيران املختلفة، وذلك 
مبوجب عقود واتفاقيات تضمن 
حقوق الشركة وحقوق الشركات 

املتعاقد معها على حد سواء. بدر الفيلكاوي 

ميثم الشخص مديراً عاماً لـ »عذراء العقارية«
أعلنــت شــركة عــذراء 
العقارية عن تعيني اخلبير 
واحمللل املالي ميثم الشخص 
مديرا عاما للشركة، وذلك في 
خطوة تهدف إلى االستفادة 
مــن خبراته املتعــددة في 
املاليــة  مجــال األســواق 

والعقارية في الكويت.
الشــركة فــي  وقالــت 
بيــان صحافــي ان تعيني 
ميثم الشخص مديرا عاما 
للشركة إمنا جاء نظرا ملا 
يتمتع به من خبرة كبيرة 

في مجال األســواق املالية 
اخلليجيــة،  والعقاريــة 
مؤكدة أن خبراته الكبيرة 
فــي هــذه األســواق مــن 
شأنها أن تثري أداء شركة 
عــذراء العقارية وتدفعها 
الشــركات  إلــى مصــاف 
العقارية الكبرى في الكويت 

واملنطقة.
ميثم الشــخص حاصل 
على شــهادة دراسات عليا 
»ماجستير« في إدارة األعمال 
وقبلها حصل على اإلجازة 

الدراســية »بكالوريوس« 
مــن كلية العلوم تخصص 
مــن جامعــة  رياضيــات 
الكويت، كما أن لديه الكثير 
مــن الــدورات االحترافية، 
حيــث قام بتدريس العديد 
مــن الــدورات والفصــول 
الدراسية جلهات عدة منها 
مركــز عبدالعزيــز الصقر 
في غرفــة جتارة وصناعة 
الكويــت والهيئــة العامــة 
للتعليم التطبيقي واجلامعة 
األميركية وجامعة الكويت.

وعمل ميثم الشخص في 
أكثر من مجال، حيث عمل 
مدير محافظ مالية ومدير 
اســتثمار في شــركة بيت 
االستثمار العاملي »جلوبل« 
بعد أن بدأ عمله في األسواق 
املالية وسيطا في الشركة 
الرباعيــة حتــى تبوئــه 
منصب وسيط اول ومدير 
فرع، كمــا أن لديه العديد 
التحاليل واملشاركات  من 
املتعلقة بأداء سوق الكويت 

لألوراق املالية.
ميثم الشخص

على هامش توقيع اتفاقية بين اتحاد المصارف العربية وغرفة طريق الحرير

اجلراح: إحياء »طريق احلرير« 
يعزز التبادل التجاري بني الصني والعالم العربي

شــهد رئيــس مجلس 
إدارة احتــاد املصــارف 
العربيــة وبنــك الكويت 
الدولــي، الشــيخ محمــد 
اجلراح على مذكرة التفاهم 
التي وقعها االحتاد، ممثال 
بأمينه العام وسام فتوح، 
مع غرفــة طريق احلرير 
للتجارة العاملية الصينية 
ممثلة برئيسها التنفيذي 
جان غي كارييه، بحضور 
رئيس مجلس إدارة الغرفة 
لو جيانزونغ، وذلك على 
هامش انعقاد قمة التجارة 
العامليــة لطريق احلرير 

٢٠١٧ في الصني.
وكان اجلراح وفتوح 
قد شاركا في حفل افتتاح 
فعاليــات معرض الصني 
والــدول العربيــة ٢٠١٧، 
والــذي عقــد فــي مدينة 
يينتشــوان حتت عنوان 
والتعــاون  »الصداقــة 
برعايــة  والتنميــة«، 
التجارة الصينية  وزارة 
واللجنة الصينية لتنمية 
التجارة الدولية واحلكومة 
احمللية ملنطقة نينغشيا 
الذاتيــة احلكــم لقومية 

هــوي.  وقــد شــارك في 
حفــل االفتتاح عدد كبير 
من الشخصيات الصينية 
والعربية والدولية رفيعة 
املستوى، إلى جانب ممثلي 
الشركات ورجال األعمال 
والعديــد من املســؤولني 
واالقتصاديــني الدوليني، 
كما شارك اجلراح وفتوح 
في حفل االستقبال الذي 
أقيــم علــى شــرف كبار 
الشخصيات على هامش 

املعرض.
وبهذه املناســبة، قال 
معــرض  »إن  اجلــراح: 
العربية  الصني والــدول 
يعتبر مبنزلة جسر يربط 
بني الــدول الواقعة على 
طريق احلريــر التجاري 
ما يســاعدهم على تبادل 
والتواصــل  احلــوارات 
والتعــاون  السياســي 
االقتصــادي والتجــاري 
والثقافي، منوها إلى أهمية 
دعم مذكرة التفاهم التي 
وقعها االحتــاد مع غرفة 
طريق احلريــر للتجارة 
العامليــة الصينيــة عــن 
طريق بناء شبكة ضخمة 

من البنية التحتية لربط 
الصني مع العالم العربي ما 
سيعزز التبادل التجاري 
بــني اجلانبــني بشــكل 

ملحوظ«.
وأشــار اجلــراح إلــى 
عالقات الصداقة الوثيقة 
والشــراكة القويــة بــني 
العربية  الصني والــدول 
التــي تعــد ثامــن أكبــر 
شريك جتاري للصني في 
العالــم، مؤكــدا أن احتاد 
املصــارف العربية يدعو 
دائما إلى ضرورة مساهمة 
العربي  القطاع املصرفي 
في دعم التبادل التجاري 
مــع الصــني، خاصة بعد 
تراجع حجمــه في العام 
٢٠١6 بنســبة ١5.6% على 
أســاس ســنوي نتيجــة 
النفط  انخفاض أســعار 
العاملية خالل الســنوات 

األخيرة.
من جانبه، ألقى فتوح 
كلمة في حفل االفتتاح قال 
فيهــا: »إن حجــم الناجت 
احمللي اإلجمالي لالقتصاد 
الصيني تضاعف نحو 9 
مرات، مــن ١.٢ تريليون 

دوالر في عــام ٢٠٠٠ إلى 
١١.٢ تريليون دوالر في عام 
٢٠١6، ومن املتوقع أن يصل 
إلى ١٧.٧ تريليون دوالر 
في عام ٢٠٢٢«، مضيفا »أن 
اقتصاد الواليات املتحدة 
األميركيــة هو األكبر في 
العالم، وأن الناجت احمللي 
اإلجمالي ســجل في عام 
٢٠٠٠ نســبة 3٠.4% مــن 
النــاجت احمللــي اإلجمالي 
العاملي، مقابل نسبة %3.6 
للناجت احمللــي اإلجمالي 
الصيني من الناجت العاملي، 
وتغيرت النسب لكل من 
أميركا والصني إلى ٧.٢4% 
و١4.9% على التوالي في 
عام ٢٠١6. ومــن املتوقع 
أن تسجل ٢3.8% و١٧.٧% 
على التوالي في عام ٢٠٢٢، 
وهو مــا يعكــس تنامي 
حجم وأهميــة االقتصاد 

الصيني في العالم«.
جدير بالذكر أن احتاد 
املصارف العربية سيقوم 
بالتحضير النعقاد مؤمتر 
صينــي - عربي بعنوان 
»نحو طريق حرير عربي« 

في مطلع العام املقبل.

خالل توقيع اتفاقية بني احتاد املصارف العربية وغرفة طريق احلرير لقطة تذكارية على هامش توقيع االتفاقية

ضرورة مساهمة 
القطاع املصرفي 
العربي في دعم 
التبادل التجاري 

مع الصني

فتوح: تضاعف 
حجم الناجت 

احمللي اإلجمالي 
لالقتصاد الصيني

9 مرات

 جمل�س الإدارة

جمعــــيـــة األحــــمــــدي التـــعــــاونـــيـــة
إعـــــالن موحد

امل�شاحةالن�شــــاطم
القيمة

الإيجارية
املوقع

الرقم الآيل

للن�شاط

2532/1016ال�شوق املركزي �شرق الأحمدي ق )6( الدور الأول400 د.ك40٫952 م2�شالون حالق اأطفال1

2658/2016ال�شوق املركزي �شرق الأحمدي ق )6( الدور الأول780 د.ك77٫58 م2كلف ولوازم اخلياطة2

وذلك وفقًا لل�شروط التالية:

1- يطبـــــــق القرار الوزاري رقم )16( ت/ل�شنـــــــة 2017 ب�شاأن �شوابط ا�شتغالل اأ�شحاب امل�شروعـــــــات ال�شغرية واملتو�شطة خلدمة 
احلركة التعاونية.

2- تو�شـــــــع العطـــــــاءات يف ال�شندوق مبا�شرة  وبالظرف املغلق مـــــــن قبل مقدمي العطاءات ويكتب علـــــــى كل عطاء ا�شم النـــ�شاط 
املطلوب ا�شتثمـــاره فقط دون الإ�شارة اإىل اأي بيـــانـــات اأخــرى بناء علــى القـــرار الوزاري رقم )16/ت / ل�شنة 2016( اخلا�ص 

بتنظيم عطاءات ال�شتثمار.

3- يقـــــــدم الطلب على كرا�شة ال�شـــــــروط نظري ر�شم وقدره )50 د.ك( خم�شون دينارًا كويتيـــــــًا لغري، غري قابلة لال�شرتجاع وذلك 
اعتبـــــــارًا من تاريـــــــخ الن�شر يوم الأحد املـــوافـــــــق 2017/9/17م وحتى نهـاية دوام يوم الثنـــــــن املــوافق  2017/10/16 من 

الــ�شـــاعة 8.00 �شباحًا حتــى ال�شاعة 3 ع�شرًا من الأحد اإىل اخلمي�ص.

4- تـــــــودع الطلبات داخل ال�شندوق املخ�ش�ص لذلك مبقر احتاد اجلمعيـــات التعاونية ال�شتهالكـــية )مبنطقـــة حويل – الدائري 
الرابـــــــع من الأحد املوافـــــــق 2017/9/17 اإلـــى يوم الثنـــــــن املوافق 2017/10/16 خالل فرتات الـــــــدوام الر�شمي لالحتاد 

اعتبارًا من ال�شاعة 9 �شباحًا حتى ال�شاعة 3 ع�شرًا(.

5- من وقع عليه الختيار يلتزم مبراجعة اإدارة اجلمعية عند اإبالغه كتابيًا خالل اأ�شبوعن من تاريخ الختيار لإمتام الإجراءات 
الالزمة وتوقيع العقد واإل يعترب طلبه لغيًا.

 6- تطبـــــــق اأحـــــــكام القانـــــــون رقم )24( ل�شنـــــــة 1979 واملعدل بالقانون رقـــــــم )118( ل�شنة 2013 يف �شـــــــاأن اجلمعيات التعاونية 

والقرارات الوزارية بهذا ال�شاأن.

7- اأن تكون الرخ�شة التجارية املقدمة مطابقة متامًا مل�شمى الن�شاط املطروح اأعاله ح�شب امل�شرح به بقرار املجل�ص البلدي ل�شنة 
2011 ولن يعتد باأي رخ�شة اأخرى.

امل�شتندات املطلوبة:
1- �شورة البطاقة املدنية �شارية ل�شاحب الخت�شا�ص العمر ل يزيد على )45( �شنة ول يقل  عن )21( �شنة عند التقدمي.

2- �شورة الرخ�شة التجارية �شارية املفعول للن�شاط املطروح.
3- �شورة من اعتماد التوقيع. 

4- اأن يقدم طالب ال�شتثمار اإقرارا وتعهدا بعدم وجود اأي م�شتثمر لنف�ص الن�شاط املطروح لدى اجلمعية م�شتثمرًا من قبله حاليًا، ويف 
حالة ثبوت عك�ص ذلك �شيتم �شحب ال�شتثمار اجلديد منه وحتميله امل�شوؤولية القانونية.

5- �شهـــــــادة مـــــــن اجلمعية اإذا كان مقدم الطلب م�شاهمًا باجلمعية اأو اأحـــــــد الوالدين ول تقل م�شاهمتهم عن �شنة ميالدية كاملة على اأن 
تكون اإقامة املتقدم بنف�ص منطقة عمل اجلمعية ح�شب البطاقة املدنية )�شورة �شهادة امليالد اإذا كانت امل�شاهمة الأم(. 

6- �شهادة من هيئة القوى العاملة معتمدة تفيد باأنه ل يتجاوز عدد العمالة )25( عامال يف جميع الرخ�ص التي تدار من قبل �شاحب 
العمل على األ ي�شمله العدد.

7- �شهادة من املوؤ�ش�شة العامة للتاأمينات الجتماعية تفيد باأنه م�شجل على الباب اخلام�ص )مل مي�ص عليها 3 �شهور(.
8- و�شل �شراء كرا�شة ال�شروط.    

9- كرا�شة ال�شروط معباأة ومعتمدة وموقعة وخمتومة من قبل امل�شتثمر.
10- �شورة من عقد التاأ�شي�ص )وتعديالته اإن وجدت( تفيد باأن طالب ال�شتثمار ح�شته بال�شركة ل تقل عن )20%( من ال�شركة )ل�شحاب 

ال�شركات فقط( واأن يكون جميع ال�شركاء كويتين.

11- الت�شجيل يف ك�شف املتقدمن يف الوزارة )قطاع التعاون( مع ختم مدقق الطلبات على قائمة امل�شتندات.
لال�شتف�شار ت / 23984470 - ت/ 23984472

لطرح الأن�شطة لال�شتثمار من قبل اأ�شحاب امل�شروعات ال�شغرية واملتو�شطة

 يف اجلمعيات التعاونية

تعلن جمعية الأحمدي التعاونية عن طرح الأن�شطة التالية لال�شتثمار من قبل اأ�شحاب امل�شروعات 

ال�شغرية واملتو�شطة يف اجلمعيات التعاونية بناء على موافقة وزارة ال�شئون الجتماعية

رقم )22099( بتاريخ 2017/8/9 والأن�شطة كالتايل:


