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في السابق، شغل املناصب التالية:
٭ مدير تسويق النفط اخلام في أرامكو السعودية في آسيا واحمليط الهادئ

٭ مدير دراسات الطاقة في منظمة أوپيك

برعاية سمو رئيس مجلس الوزراء وبحضور الشيخ محمد العبداهلل

»NoufEXPO« تطلق أعمال امللتقى األول للخدمات االستشارية للمشاريع احلكومية
)PMI(، والشركة الكويتية املتحدة 
 ،)KUD( لإلعمار وإدارة املشاريع
وشــركة جيو لالستشارات 
املشاريع  البيئية )GEO(، ودار 
 ،)PH( الهندسية لالستشارات 
 Linkage( وشركة لينك ايج مينا
Mena(، كما توجه بالشكر إلى 
املتحدثني مــن جميع اجلهات 
احلكومية والرقابية، وإلى فريقي 
عمل احتاد املكاتب الهندســية 
الكويتية  والدور االستشارية 
وشركة NoufEXPO للجهد الذي 
بذلوه طوال أشــهر من العمل 
اجلاد املتواصل، وجدد صبري 
بالشركات  شــكره وترحيبه 
واملؤسسات واملختصني الذين 
امللتقى،  انعقاد  أســهموا في 
ُمرحباً بشكل خاص بضيوف 
الكويت متمنيا لهم إقامة طيبة، 
ومتنى للجميع لقاء ناجحا يحقق 
آمالهم ويفتح أمامهم فرصا جمة 
لتطوير أعمالهم واملساهمة في 

نهضة وطنهم.

القطاع  تطمح كافة مؤسسات 
العام واخلاص لتشكل جزءا من 

جناحها وجناحه.
واختتــم صبــري تصريحه 
بتوجيه الشكر إلى كل الشركات 
التي شــاركت في  الراعيــة 
بالذكر شركة  امللتقى، وخص 
الدولية )ASTAD(، ودار  استاد 
مستشارو اخلليج لالستشارات 
الهندسية )Gulf Consult(، ودار 
انترناشــونال  اس اس اتش 
 ،)SSHIC( لالستشارات الهندسية
ودار املكتب العربي لالستشارات 
الهندسية )PACE(، ودار أسامة 
جواد بوخمسني لالستشارات 
الهندسية، ودار كيو إنترناشونال 
 ،)KEO( لالستشارات الهندسية
ودار مكتب الهندسي املشترك 
 ،)TAEP( لالستشارات الهندسية
وشركة بروجاكس العاملية الدارة 
املشاريع )Projacs(، ودار السور 
 ،)Soor( لالستشارات الهندسية
واألنظمة العاملية الدارة املشاريع 

اجلهات احلكوميــة والرقابية 
املعنيــة، ويعود ذلك إلى ثالثة 
أسباب رئيسية، أولها أن امللتقى 
يعتبر األول من نوعه الذي يجمع 
بالقطاع اخلاص  العام  القطاع 
الرقابية  باالضاقة إلى اجلهات 
بالدولــة ليناقش كيفية تفعيل 
دورة عمل اخلدمات االستشارية 
في املشاريع احلكومية، وثاني 
تلك األسباب أن امللتقى يطرح 
موضوع االحترافية والشفافية 
كنهج عام في تنفيذ مشــاريع 
انطالقــا من اخلدمات  الدولة 
التي متثل نقطة  االستشارية 
البدء واملرحلة األولى التأسيسية 
ألي مشــروع، أمــا ثالث تلك 
األسباب وقد يكون أهمها فهو 
أن امللتقى يأتي غداة إطالق خطة 
لبناء  الوطنيــة 2035  التنمية 
كويت جديدة، وهي اخلطة التي 
يعول اجلميع عليها في رسم 
مستقبل أكثر إشراقا للكويت 
التي ستشكل مشروعا إمنائيا 

الشــؤون االجتماعية  وزيرة 
والعمل ووزيرة الدولة للشؤون 
الصبيح  االقتصاديــة هنــد 
حلفل االفتتــاح باإلضافة إلى 
القيادات احلكومية  العديد من 
وقيادات الشــركات الهندسية 
الراعية.  والبيوت االستشارية 
وعزا صبري هذا اإلقبال على 
املشاركة في امللتقى إلى اجلهد 
الكبير الذي بذله احتاد املكاتب 
الهندسية والدور االستشارية 
الكويتية والذي لقي أيضا الدعم 
من األمانة العامة للمجلس األعلى 
للتخطيــط والتنمية واجلهاز 

املركزي للمناقصات العامة.
وتعليقا على حجم املشــاركة 
في هــذا امللتقى، قال صبري 
ان امللتقــى األول للخدمــات 
االستشارية للمشاريع احلكومية 
متيز باستقطاب عدد كبير من 
الشــركات الهندسية والبيوت 
االستشارية الكبرى في الكويت 
واملنطقــة باإلضافــة إلى كل 

ليلقي كلمة  بالوكالــة  اإلعالم 
االفتتاح الرئيسية ويطلق أعمال 
امللتقى واملعرض املصاحب له.

واشاد صبري بدعم وحضور 

تنطلق في متام الساعة 7 من 
مســاء اليوم في قاعة البركة 
بفندق كراون بالزا أعمال امللتقى 
األول للخدمات االستشــارية 
للمشاريع احلكومية حتت شعار 
»نحو االحترافية والشفافية في 
اخلدمات االستشارية«، وأعرب 
م.مجدي صبري املدير التنفيذي 
املنظمة   NoufEXPO لشــركة
للملتقــى بهذه املناســبة عن 
سعادته ملا حظي به امللتقى من 
دعم رسمي متثل في رعاية سمو 
الشيخ  الوزراء  رئيس مجلس 
جابر املبارك، والتي تأتي تعبيرا 
عن حرص ســموه على دعم 
املبادرات التي تسهم في تطور 

الكويت ومنوها وازدهارها.
وأضاف صبري: اننا ســعداء 
ألن احلفل االفتتاحي للملتقى 
سينطلق بحضور ممثل سمو 
الشيخ  الوزراء  رئيس مجلس 
محمد العبــداهلل وزير الدولة 
لشؤون مجلس الوزراء ووزير 

م.مجدي صبري

البيان الثاني للسادة المساهمين
وفقًا الأحكام القانون رقم 7 ل�شنة 2010 ب�شاأن اإن�شاء هيئة اأ�شواق املال وتنظيم ن�شاط االأوراق املالية والئحته التنفيذية 

وتعديالته، ح�شلت �شركة جمموعة كوت الغذائية �ش.م.ك مقفلة )»ال�شركة«( على موافقة هيئة اأ�شواق املال )»الهيئة«( 

بتاريخ 28 اأغ�شط�ش 2017 ل�شراء اأ�شهمها يف حدود 10% من راأ�شمال ال�شركة )اأ�شهم خزينة(.

على كافة امل�شاهمني الراغبني يف بيع اأ�شهمهم يف ال�شركة التعبري عن رغبتهم يف عر�ش اأ�شهمهم للبيع. �شعر ال�شراء 

الأي اأ�شهم معرو�شة �شيتم �شداده نقدًا �شريطة االتفاق بني ال�شركة وامل�شاهم على �شروط البيع. �شعر ال�شراء املعرو�ش 

من قبل ال�شركة �شيكون متاحًا عند اال�شتف�شار كما هو مذكور اأدناه.

اأي مقابل لالأ�شهم �شتدفعه ال�شركة لن ي�شمل عموالت الو�شطاء وامل�شروفات احلكومية ونفقات التحويل وال�شرائب 

واأي ر�شوم اأخرى )ح�شبما يكون احلال( والتي �شيتحملها كل طرف على حدة. عالوة على ذلك، فاإن اأي اأ�شهم معرو�شة 

يجب اأن تكون خالية من اأي نزاعات واأعباء ورهون وقيود. اإن هذا البيان ال ي�شكل اأي نية اأو عر�ش اأو اتفاق اأو تفاهم 

ل�شراء اأ�شهم يف راأ�ش مال ال�شركة ما مل يتم االتفاق على ذلك كتابة من قبل ال�شركة. وال�شركة ال تقر اأو ت�شمن اأو تتعهد 

ب�شراء اأي اأو كل االأ�شهم التي �شيقوم امل�شاهمون بعر�شها.

اأداء درا�شة الفح�ش النافية للجهالة وا�شت�شارة  اأ�شهمهم �شيكونون م�شوؤولني عن  كافة امل�شاهمني الراغبني يف عر�ش 

م�شت�شاري اال�شتثمار اخلا�شني بهم على نفقتهم اخلا�شة فيما يتعلق بعر�ش اأ�شهمهم واإمتام عملية ال�شراء من قبل 

ال�شاأن،  م�شوؤولية يف هذا  اأي  يتحملون  وم�شت�شاروها ال  ووكالوؤها  وموظفوها  ومدراوؤها  وم�شوؤولوها  ال�شركة  ال�شركة. 

اأن يخطر ال�شركة بهذه الرغبة كتابة وعدد االأ�شهم التي �شيعر�شها وذلك  اأ�شهمه  وعلى كل م�شاهم يرغب يف عر�ش 

بتاريخ اأو قبل يوم االأحد 24 �شبتمرب 2017. 

ملزيد من املعلومات اأو اأي ا�شتف�شارات يف هذا ال�شاأن، يرجى االت�شال على:

ال�شيد/ حم�شن ال�شو�شاين

اأمني �شر جمل�ش االإدارة ومدير عالقات امل�شتثمرين

املركز الرئي�شي ل�شركة جمموعة كوت الغذائية

بناية احلمي�شي، الدور الثالث - �شارع ال�شور - مدينة الكويت

shoshani@koutfood.com :تلفون: 96522281430+  داخلى : 3316، بريد اإلكرتوين

12 % نسبة املباني اخلالية بالنصف األول
أن  الشــال  ذكــر تقريــر 
إجمالــي عــدد املبانــي فــي 
الكويت بلغ نحو ٢٠٠.٧ ألف 
مبنى، في نهاية يونيو ٢٠١٧، 
مقارنة بنحو ١99.٢ ألف مبنى، 
فــي نهاية عــام ٢٠١6، أي أن 
عدد املباني قد ســجل معدل 
منو بلــغ نحــو ٠.٧% خالل 
الشــهور الســتة األولى من 
عام ٢٠١٧ )١.4% على أساس 
ســنوي متوقع(، وهو أدنى 
من مســتوى النمو السنوي 
املسجل، في نهاية عام ٢٠١6 
مقارنــة بنهايــة عــام ٢٠١5، 
والذي بلغ نحو ١.8%، حسب 
اإلصدار األخير لدليل الهيئة 
العامــة للمعلومــات املدنية 

للمباني والوحدات.

إلــى  املبانــي  وتنقســم 
وحدات مختلفة، بلغ عددها 
في نهايــة يونيو ٢٠١٧ نحو 
٧٠٢.5 ألــف وحــدة مقابــل 
69٢.3 ألف وحدة، في نهاية 
عام ٢٠١6، أي بارتفاع بلغت 
نســبته نحو ١.5% )3% على 
أساس سنوي متوقع(. وبلغ 
معــدل النمــو املركــب لعدد 
الوحدات، خــالل الفترة من 
نهاية عام ٢٠٠٧ وحتى يونيو 
٢٠١٧، نحو ٢.8%، في حني جاء 
املعدل املركب للنمو في عدد 
املباني، للفترة ذاتها، أدنى، 
إذ بلــغ ١.6%، وهــو ما يؤكد 
استمرارية تصغير مساحة 
الوحدات، ضمن كل مبنى، أي 
أن التغيــر على منط الطلب 

استمر على نفس املنوال رمبا 
بسبب ارتفاع أسعار األراضي 
واالرتفاع الكبير في مستوى 

اإليجارات.
وانخفضت نسبة املباني 
اخلالية قليال، في األشهر الستة 
األولــى من العــام احلالي، إذ 
بلغــت نســبتها نحــو 8.١١%، 
وعددها نحو ٢3.٧ ألف مبنى، 
من إجمالي ٢٠6.٧ آالف مبنى، 
مقارنة بنحو ٢3.9 ألف مبنى 
خال، من إجمالــي ١99.٢ ألف 
مبنى، في نهاية عام ٢٠١6، أي 

ما نسبته ١٢%.
وطبقا إلحصائيات الهيئة 
العامــة للمعلومــات املدنية، 
تشــكل الشــقق غالبيــة عدد 
الوحدات، إذ بلغت ما نسبته 

46.8%، مــن اإلجمالــي، تلتها 
٢٢.١%، ثــم  املنــازل بنســبة 
الدكاكني بنسبة ١8%. وحافظ 
قطاع الشــقق واملنــازل على 
زيادة حصته، بصورة منتظمة، 
منذ عام ٢٠٠٧ وحتى يونيو عام 
٢٠١٧، في حني انخفضت نسبة 
املالحــق. وبلغ معــدل النمو 
املركب )٢٠٠٧ - يونيو ٢٠١٧(، 
للشــقق والدكاكــني واملنازل، 
و5.١%،  و%3.4   %3.4 نحــو 
على التوالــي، بينما انخفض 
معــدل النمو املركب للمالحق 
6%. وثبتت نسبة اخلالي من 
الوحدات وفقا لتقديرات الهيئة 
العامة للمعلومات املدنية، في 
يونيو ٢٠١٧ ونهاية ٢٠١6، عند 

نحو ٢6%.

3.7 % منواً سنوياً لسيولة سوق العقار
الشــال  تقريــر  أشــار 
االقتصــادي إلــى انخفاض 
في ســيولة ســوق العقار، 
خالل أغسطس ٢٠١٧، مقارنة 
بسيولة يوليو ٢٠١٧. حيث 
بلغت جملــة قيمة تداوالت 
العقــود والــوكاالت نحــو 
١59.6 مليــون دينار، وهي 
قيمة أدنى مبا نسبته ١.١6% 
عن مثيلتها في يوليو ٢٠١٧، 
البالغة نحــو ١9٠.٢ مليون 
دينار، بينما ارتفعت ٧.%3 
مقارنة مع أغسطس ٢٠١6، 
وذلك آخر البيانات املتوافرة 
فــي وزارة العدل. وتوزعت 
تداوالت أغسطس ٢٠١٧ ما بني 
١54.5 مليون دينار، عقودا، 
و5.١ ماليني دينار، وكاالت. 
في حني بلغ عدد الصفقات 
العقاريــة لهــذا الشــهر 3١١ 
صفقة، توزعت ما بني 3٠٠ 

عقــد و١١ وكالــة، وحصدت 
محافظة األحمدي أعلى نسبة 
في عدد الصفقات العقارية 
والبالغة 86 صفقة، وممثلة 
بنحو ٢٧.٧% من إجمالي عدد 
العقاريــة، تلتها  الصفقات 
محافظــة مبــارك الكبير بـ 
69 صفقــة أو نحو ٢٢.٢%، 
فــي حني حصلــت محافظة 
الفروانيــة علــى أدنى عدد 
من التــداوالت بـ 3٢ صفقة 
أو بنحو ١٠.3% من اإلجمالي.
وبلغــت قيمة تــداوالت 
نشاط السكن اخلاص نحو 
٧٠.9 مليون دينار منخفضة 
3٠.4% مقارنــة مــع يوليو 
٢٠١٧، عندمــا بلغــت نحــو 
١٠١.9 مليون دينار، ومتثل 
ما نسبته 44.4% من جملة 
قيمة تداوالت العقار مقارنة 
مبا نسبته 53.6% في يوليو 

٢٠١٧. وبلغ املعدل الشهري 
لقيمة تداوالت السكن اخلاص 
خالل ١٢ شــهرا نحو 6.١٠٢ 
مليون دينــار، أي أن قيمة 
تــداوالت هذا الشــهر أدنى 
مبا نســبته 3٠.9% مقارنة 
باملعــدل. وانخفــض عــدد 
الصفقات لهذا النشــاط إلى 
٢٢٧ صفقــة مقارنــة بـ 3١٧ 
صفقة في يوليو ٢٠١٧، وبذلك 
بلــغ معــدل قيمــة الصفقة 
الواحــدة لنشــاط الســكن 

اخلاص 3١٢.4 ألف دينار.
كمــا انخفضــت، قيمــة 
الســكن  تــداوالت نشــاط 
االستثماري إلى نحو ٢.36 
مليون دينار، أي بانخفاض 
5٠.٢% مقارنة مع يوليو ٢٠١٧، 
حني بلغت نحو ٧٢.8 مليون 
دينار، وانخفضت مساهمته 
من جملة السيولة إلى نحو 

صبري: 3 أسباب 
للمشاركة غير 
املسبوقة من 

اجلهات احلكومية 
والرقابية ومؤسسات 

القطاع اخلاص

امللتقى يأتي غداة 
إطالق خطة التنمية 
الوطنية 2035 لبناء 

كويت جديدة

تقرير الشال

٢٢.٧%، مقارنة مبا نســبته 
38.3% في يوليو ٢٠١٧. وبلغ 
معدل قيمة تداوالت نشاط 
السكن االســتثماري خالل 
١٢ شــهرا نحو 6٠.١ مليون 
دينار، أي أن قيمة تداوالت 
هذا الشهر أدنى 39.8% مقارنة 
مبعدل ١٢ شهرا. وانخفض 
عدد صفقاته إلى 69 صفقة 
مقارنة بـــ ١٠8 صفقات في 
يوليو ٢٠١٧، وبذلك بلغ معدل 
الواحدة لنشــاط  الصفقــة 
الســكن االستثماري 5٢4.9 

ألف دينار. 
ارتفعــت قيمــة  بينمــا 
تداوالت النشــاط التجاري 
إلى نحو 5٢.5 مليون دينار، 
أي ارتفــاع ٢8١.١% مقارنــة 
مع يوليو ٢٠١٧، حني بلغت 
نحــو ١3.8 مليــون دينــار. 
وارتفعت نسبته من جملة 
قيمــة التــداوالت العقارية 
إلى نحو 3٢.9% مقارنة مبا 
نسبته ٧.٢% في يوليو ٢٠١٧. 
وبلغ معدل قيمــة تداوالت 
النشــاط التجاري خالل ١٢ 
شهرا نحو 4١.١ مليون دينار، 
أي أن قيمــة تــداوالت هــذا 
الشهر أعلى مبا نسبته ٢٧.٧% 
مقارنة مبتوســط ١٢ شهرا. 
كما ارتفــع عدد صفقاته ١5 
صفقة مقارنة بـ 4 صفقات في 
شهر يوليو ٢٠١٧، وبذلك بلغ 
معدل قيمة الصفقة الواحدة 
للنشاط التجاري نحو 3.5 
ماليني دينــار. ولم تتم أي 
صفقة لنشــاط املخازن في 

أغسطس ٢٠١٧.
وعند مقارنة جملة قيمة 
التــداوالت منــذ بداية عام 
٢٠١٧ حتى أغســطس ٢٠١٧، 
مبثيلتهــا مــن عــام ٢٠١6، 
نالحظ انخفاضا في إجمالي 
سيولة السوق العقاري، من 
نحو ١.68 مليــار دينار إلى 
نحــو ١.65 مليار دينار، أي 

مبا نسبته ٢.١%. 
افترضنا اســتمرار  ولو 
ســيولة الســوق، خالل ما 
تبقى من السنة )4 شهور(، 
عند املستوى ذاته، فسوف 
تبلغ قيمة تداوالت السوق 
-عقودا ووكاالت- نحو 4٧.٢ 
مليار دينار، وهي أدنى مبا 
قيمته ٢٧.6 مليون دينار عن 
مجموع السنة املاضية، أي 
انخفاض مبا نســبته ١.١%، 
عن مستوى عام ٢٠١6، الذي 
بلغت قيمة تداوله نحو 5.٢ 

مليار دينار.

اإلغالق األسبوعي
د. فيصل مرزا - مستشار في شؤون الطاقة وتسويق النفط

اإلنتاج ومنصات احلفر..
 لم تعد مؤشرات حتدد مسار أسعار النفط!

أدت مؤشرات االقتصاد العاملي اإليجابية خصوصا في مجموعة 
العشرين إلى ارتفاع أسعار النفط بالقرب من مستوياتها في بداية 

العام، وظهر جليا تأثير التحسن االقتصادي في دول منظمة التعاون 
االقتصادي والتنمية على قطاع الطاقة! كذلك ساعدت التوترات 
اجليوسياسية العاملية إلى خلق ترند صعودي لألسعار، وتؤثر 

مستويات النمو االقتصادي احلالية واملتوقعة تأثيرا كبيرا على 
الطلب العاملي على النفط وأسعاره، ألن النمو االقتصادي العاملي 

ينعكس على استهالك النفط وأسعاره، نتيجة لزيادة أنشطة النقل 
التجاري والشخصي وعمليات التصنيع وتوليد الطاقة. فعند اإلغالق 
األسبوعي، صعد سعر خام برنت الى 55.62 دوالرا، كما ارتفع خام 

ناميكس الى 49.89 دوالرا وهي أعلى مستويات من خمسة أشهر 
وقريبة من ذروة األسعار في بداية العام! هذا، وتقلص الفارق قليال 

بني خامي برنت وناميكس من 6.30 دوالرات عند إغالق األسبوع 
املاضي الى 5.73 دوالرات، وذلك بعد استئناف مصافي التكرير 

األميركية والعودة التدريجية لصادرات املشتقات النفطية إلى 
أوروبا، ولكنه يظل عند مستوى مرتفع تاريخيا بفضل الطلب القوي 
على النفط!  وهناك عوامل اخرى دعمت األسعار، فأخيرا وبعد طول 

انتظار جاءت تعديالت توقعات الطلب بالزيادة في التقرير الشهري 
ملنظمة »أوپيك« ووكالة الطاقة الدولية، وذلك نتيجة قوة الطلب من 
أوروبا وأميركا، وبغض النظر عن آثار زيادة الطلب بعد استئناف 

عمل مصافي النفط األميركية بعد إغالقها نتيجة اعصار هارفي، اال 
أن السوق لم يشهد حتى اآلن حتركا صحيحا لعواقب اإلعصار على 

أسواق النفط! مما يثير عالمات استفهام حتى مع الزيادة الكبيرة 
في مخزونات النفط األميركية بعد اعصار هارفي مبقدار 5.9 ماليني 

برميل، وفي الوقت الذي قفزت فيه مخزونات النفط األميركية، جند 
مخزونات البنزين واملنتجات البترولية بعد تراجع طاقة املصافي 
التكريرية، حيث انخفض الفائض من مخزونات املنتجات النفطية 

فوق متوسط اخلمس سنوات مبقدار 11 مليون برميل الى أدنى 
مستوى له في 30 شهرا، وبانخفاضات أكثر في مخزونات البنزين.

هذا، وبعد انحسار األعاصير، عادت التوقعات بأن يعود انتاج النفط 
األميركي الى 9.3 ماليني برميل يوميا في 2017 وأن يرتفع الى 9.8 

ماليني برميل يوميا في 2018 من 8.9 ماليني برميل يوميا في 2016، 
ولكن أرقام االنتاج األميركي األسبوعية واملتراجعة مؤخرا بسبب 

االعصار، أدت الى تساؤالت بديهية بأن مؤشر االنتاج األميركي 
قبل االعصار كان على األرجح أقرب الى 9.4 ماليني برميل يوميا 
بدال من 9.53 ماليني برميل يوميا عند مقارنة البيانات األسبوعية 

ملعلومات إدارة الطاقة األميركية!
ولعل حتركات منصات احلفر األميركية مؤخرا أكدت ما ذكرناه 

سابقا من أن عدد احلفارات لم يعد مؤشرا صحيحا على االطالق، ال 
على مستويات االنتاج وال على مستويات األسعار، بعد أن وضعت 

الشركات األميركية خطط إنفاق طموحة لعام 2017 عند توقعات 
أسعار فوق 50 دوالرا للبرميل، وهذا املؤشر املضلل يجعلنا نتساءل 
عن صحة التقلبات السعرية في عام 2016 والتي كان مؤشر منصات 
احلفر يلعب دورا كبيرا في حتركاتها صعودا وهبوطا! ومت استخدام 
مؤشر احلفارات كشماعة لهبوط األسعار بعد هيمنة االعالم النفطي 

الغربي على سرد غير منطقي واعتماد محللي األسواق على هذا 
املؤشر اخلاطئ في حتليل أسعار النفط العاملية، بينما هو يستخدم 

باألساس ملراقبة عدد املنصات وللترويج ملعدات وخدمات احلفر!

أسعار خامي ناميكس وبرنت عند اإلغالق األسبوعي
September 08September 15الفرق
$ ٢.4١ +$ 49.89خام ناميكس $ 47.48

$ ١.84 +$ 55.6٢خام برنت $ 53.78

200.7 ألف مبنى في الكويت بنهاية يونيو 


