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اجلمعة ١٦ فبراير ٢٠١٨

الطاقة التكريرية 
 للمصفاة تبلغ 

230 ألف برميل 
يوميًا من النفط 

الكويتي اخلام

النفط الكويتي يهبط %11 
منذ بداية فبراير اجلاري
انخفض سعر برميل النفط الكويتي بنسبة 11% منذ بداية 
فبراير اجلاري ليفقد 7 دوالرات خالل أسبوعني فقط، حيث 
هبط من مستوى 66.1 دوالرا للبرميل الى مستوى 58.9 
وفقا للسعر املعلن أمس من مؤسسة البترول الكويتية.

توقعت شركة األبحاث اإلقليمية »مينا ريسيرتش 
بارتنرز« أن يستمر قطاع األغذية واملشروبات في 
منطقة دول مجلس التعــاون اخلليجي في النمو 
مبعــدل صحي يبلغ 7.1% ســنويا ليصل إلى 196 
مليار دوالر بحلــول 2021 من معدله احلالي البالغ 

130 مليار دوالر.
وأضافت الشــركة أن حصة السعودية وحدها 
تشــكل أكثر من نصف هذا السوق تليها اإلمارات 
بحصة 31%. أما الكويت، التي تعتبر ثالث أكبر سوق 
لألغذية واملشروبات في املنطقة، فيتوقع أن تشهد 

أعلى منو سنوي مبعدل %9.6.
ويشــكل قطاع منتجات األغذية واملشــروبات 
الذي يتميز بوجود كبير لعالمات جتارية عاملية إما 
مصنعة محليا في املنطقة من خالل مصانع محلية 
أو مســتوردة من خالل موزعني، حصة األسد من 
السوق إذ تبلغ هذه احلصة 70%. ومع ذلك، فإن قطاع 
خدمات األغذية واملشروبات الذي تتصدره سالسل 

عاملية ميثلها شركاء امتياز إقليميني، فيتوقع له أن 
يتفوق في األداء على منو القطاع بحيث يتوســع 

مبعدل 8.4% سنويا حتى عام 2021.
ومع ارتفاع الدخل املتاح لإلنفاق في األســواق 
الناشئة، يصبح املســتهلكون أكثر معرفة ودراية 
وتتغير فكرتهم عن الطعام. واألمناط االستهالكية 
تتغير بعيدا عن املنتجات األساســية باجتاه بدائل 
صحية ومفيدة أكثر ويسهل احلصول عليها. فضال 
عن ذلك، فإن مبادرات السياسات احلكومية، كمثل 
ضريبة 50% التي فرضتها السعودية على املشروبات 
الغازية وضريبة 100% على مشروبات الطاقة، تدفع 

املستهلكني نحو خيارات أكثر صحة وجاذبية.
من بني االجتاهات املتنامية التي رصدتها شركة 
»مينا ريسيرتش بارتنرز« لألبحاث، أن النمو السكاني 
ومنو القطاع السياحي في منطقة اخلليج سيستمران 
فــي التأثير على االرتفاع الكبير في قطاع األغذية 

واملشروبات في املنطقة خالل السنوات املقبلة.

بتكلفة 600 مليون دينار

طرح مناقصة البنية التحتية 
في مشروع »N5« منخفض التكلفة

»ليماك« تفوز بعقد البنية التحتية 
في »جنوب عبداهلل املبارك«

»الرابطة«: قدمنا أقل األسعار 
مبناقصة »ميناء الشويخ« التابع لـ »املوانئ«

محمود عيسى

تتوقع املؤسســة العامة للرعاية السكنية 
أن تتمكن في نهاية مارس املقبل من طرح أول 
حزمة من أعمال البنية التحتية ملشروع سكني 
ـ من فئة املساكن منخفضة التكلفة - واملقدرة 
تكلفته بحوالي ٦٠٠ مليون دينار في منطقة 
أسمتها »N5«، وفقا ملصدر مطلع على املشروع.
ونقلت مجلة ميد عن املصدر املطلع قوله 
ان لدى املؤسسة في الوقت احلاضر ١٠٠ ألف 
طلب متراكم للحصول على مسكن من املواطنني 
الكويتيني، فيما أشارت الى أن متوسط فترة 

االنتظار يتراوح بني 7 و١٨ سنة.
وأضافــت املجلة انه ملا كان املشــروع من 
فئة املســاكن منخفضة التكلفة فان متوسط 
مســاحة األرض التي ســتقام عليها الوحدات 
الســكنية لن يتجاوز ٢٠٠ متر مربع، وهو ما 
يقل بكثير عن حجم قطع األراضي في معظم 
املدن اإلســكانية التي يجري التخطيط لها او 
بناؤها حاليا في جميع أنحاء البالد، وبالتالي 

فإن عدد الوحدات الســكنية في املشروع عند 
إجنازه قد يصل الى 9٦٠٠ حدة سكنية.

ولدى املؤسسة حاليا العديد من مشروعات 
املدن السكنية املخطط لها، مبا في ذلك مدينة 
جنوب سعد العبداهلل اجلديدة املقدرة تكلفتها 
مبــا يتراوح بني ١٠ مليارات و١5 مليار دوالر، 
ومدينة جنوب املطالع بكلفة 3.٦ مليارات دوالر 

ومدينة صباح األحمد اجلنوبية.
وباإلضافــة الــى املســاعدة علــى تخفيف 
االزدحــام فــي مدينة الكويــت العاصمة، فإن 
من شأن املشاريع السكنية اجلديدة املساهمة 
في تصحيح أســعار العقارات التي ســجلت 

ارتفاعات مذهلة في اآلونة األخيرة.
وأبلغ املصدر مجلة ميد بقوله: »لقد شهدنا 
انخفاضا 3٠% في متوســط أســعار العقارات 
منذ ان بدأت احلكومة تنفيذ مثل هذه املشاريع 

اإلسكانية«.
وتســعى املؤسســة إلــى إشــراك القطاع 
اخلاص في توفير الســكن بأســعار معقولة 
لألسر الكويتية وتخفيض التكاليف األولية.

محمود عيسى

فازت شركة ليماك التركية بعقد من املؤسسة 
العامة للرعاية الســكنية تقوم مبوجبه بتنفيذ 
حزمة أعمال في البنية التحتية في مشروع مدينة 

جنوب عبداهلل املبارك اإلسكانية.
ونقلت مجلــة ميد عن مصادر مطلعة قولها 
إن العقد ينص على إنشــاء واستكمال وصيانة 
شــبكة طرق وتنفيذ اعمال بنيــة حتتية لنحو 
3٢٦٠ قسيمة من األرض، فضال عن اقامة محطات 
الكهربــاء الفرعية في املدينــة. وقالت املجلة ان 
املؤسسة العامة للرعاية السكنية طرحت وأرست 
مؤخــرا العديد من مناقصات حزم األعمال التي 

تتعلق بالبنية التحتية واخلدمات االستشارية 
في مشاريع سكنية عدة تابعة مبا يعادل مليارات 
الدوالرات. ومن أكثر هذه املشاريع على صعيد 
اإلجناز مشــروع مدينة جنوب املطالع الواقعة 

على مساحة ١٠4 كيلو مترات مربعة.
إلــى أن شــركة »كيــو  وجتــدر اإلشــارة 
إنترناشيونال كونســولتانتس« احمللية فازت 
بعقد مدته ســنة واحــدة لوضع إســتراتيجية 
التطوير التدريجي واملراحل وحتديد مجموعات 
األعمال اخلاصة باملشــروع برمته، مبا في ذلك 
حتديــد مواعيد املناقصات لعقــود بناء البيوت 
واملســاجد ومحالت الســوبر ماركت والعيادات 

واملراكز الرياضية وغيرها.

أعلنت شــركة رابطــة الكويت واخلليج 
للنقل »الرابطة«، أنها تقدمت بأقل األسعار في 
مناقصة تشغيل وصيانة الرافعات اجلسرية 
واملتحركــة واملعــدات األرضية فــي ميناء 
الشــويخ التابع ملؤسسة املوانئ الكويتية. 
وقالت الشركة في بيان على موقع البورصة 
أمس، إن املناقصة بقيمة 3.5٢ ماليني دينار، 

وملدة 3٦ شهرا.
وأوضحت »الرابطة« في البيان، أنها لم 

تتسلم حتى اآلن أي إخطار رسمي بترسية 
املناقصة املذكورة، وأن هذه املعلومات بناء 
على حضور مندوب الشركة باجتماع فض 
عطاءات املناقصة بتاريخ ١4 فبراير اجلاري 
مبقــر اجلهاز املركــزي للمناقصات العامة. 
وأضافت الشركة أنه من املتوقع، حال ترسية 
املناقصة سالفة الذكر، حتقيق عائد من العقد 
فــي حــدود 5% صعودا أو هبوطا بحســب 
طبيعة التنفيذ والتغييرات التي تطرأ حينها.

مشاريع عدة تنفذها »السكنية« لتقليص طلبات احلصول على مساكن من املواطنني

توقيع 3 عقود هندسية ضخمة مع تحالفات عالمية بـ 5.5 مليارات دوالر

إجناز كويتي.. انطالق مصفاة الدقم بـ 8.5 مليارات دوالر
أحمد مغربي

أعلن الرئيس التنفيذي 
لشركة البترول الكويتية 
العاملية نبيل بورسلي عن 
قيام شــركة مصفاة الدقم 
والصناعات البتروكيميائية 
)دربــك( بالتوقيع على 3 
عقود هندســية للبدء في 

عمليات إنشاء املصفاة.
ووفقا ملصــادر نفطية 
مســؤولة لـ »األنباء« فإن 
قيمة املشروع ككل تبلغ 5.٨ 
مليارات دوالر، فيما بلغت 
القيمــة اإلجمالية للعقود 
الثالثة 5.5 مليارات دوالر.
بورســلي  وأوضــح 
الذي يشغل ايضا منصب 
رئيس مجلس إدارة شركة 
مصفاة الدقم والصناعات 
البتروكيميائية )دربك( ان 
هذه العقود هي عقد إنشاء 
وبناء الوحدات الرئيسية 
وعقد إنشاء وبناء الوحدات 
املساندة وعقد إنشاء وبناء 

مرافق اخلدمات التابعة.
إنــه  وقــال بورســلي 
مّثــل اجلانب الكويتي في 
التوقيع على هذه العقود، 
معربا عن اعتزازه بالعمل 
مــع اجلانــب العماني في 
هذا املشروع احليوي الذي 
يجسد عمق العالقات بني 
البلدين الشقيقني ويعزز 
التعــاون االقتصادي بني 

الكويت وسلطنة عمان.
وأكــد أن »البـتــــرول 
العامليــة« متضي قدما في 
تنفيذ خطتها االستراتيجية 
طويلة املــدى ٢٠4٠ قائال: 
»نحن نطمح للتعاون مع 
شريك أجنبي أو التحالف 
مع إحدى الشركات النفطية 
العاملية في مشاريعنا وهو 
ما وجدناه في شراكة شركة 
البترول الكويتية العاملية 
مع شركة النفط العمانية«.
ولفت الــى أن التوقيع 
على العقود الهندسية قد 
مت فــي العاصمة العمانية 
مســقط، الفتــا الــى انــه 
متت ترســية العقد األول 
واخلــاص بإنشــاء وبناء 

الوحــدات الرئيســية الى 
حتالف تكنكاس ريونداس 
اإلسبانية مع دايو الكورية 
في حني متت ترسية العقد 
الثاني واخلاص بإنشــاء 
وبناء الوحدات املساندة الى 
حتالف بتروفاك البريطانية 

مع سامسونغ الكورية.
وأفاد بأن العقد الثالث 
اخلــاص بإنشــاء وبنــاء 
مرافــق اخلدمــات التابعة 
والتي تشمل عدد ٨ خزانات 
لتخزيــن النفط اخلام في 
مينــاء رأس مركــز وخط 
أنابيــب بطــول ٨٠ كــم 
لتوصيل النفوط من ميناء 
راس مركز إلى مصفاة دقم 
ومرافق تصدير وخزانات 
للمنتجات فــي ميناء دقم 
للتصدير متت ترسيته على 

شركة سايبم االيطالية.
وأوضــح بورســلي أن 
مشــروع مصفاة ومجمع 
الدقــم  بتروكيماويــات 
سيشيد على مساحة تقدر 
بـ 9٠٠ هكتار وهو يتميز 
مبوقعه االستراتيجي املطل 

على خطوط النقل البحري 
الرئيسية في بحر العرب.

ولفت الى انه وعند بدء 
عمليات تشــغيل املصفاة 
التكريرية  الطاقة  ستبلغ 
٢3٠ ألــف برميــل يوميــا 
مــن النفط الكويتي اخلام 
وســتعمل على إنتاج عدد 
مــن املنتجات الرئيســية 
باملصفــاة وهــي الديــزل 
ووقود الطائرات باإلضافة 
إلــى النافثا وغاز البترول 

املسال.
مــن جهته، قــال نائب 
الرئيــس لتطوير األعمال 
واملشــاريع فــي شــركة 
البترول الكويتية العاملية 
العتيبــي إن هــذا  غــامن 
املشــروع احليوي يشكل 
نقطة االنطالقة ملشــاريع 
كبــرى فــي هــذه املنطقة 
احليويــة، الفتــا الــى انه 
للمهندســني  ســيكون 
الكويتيني دور فعال لتنفيذ 
املشروع العمالق والتدريب 
على عمليات التشغيل مع 

أشقائهم في السلطنة.

يذكــــر أن شــركـــــــة 
مصفاة الدقم والصناعات 
البتروكيميائية )دربك( مت 
إنشاؤها لتكون مسؤولة 
عن مشروع الدقم ويرأس 
مجلس إدارتها من اجلانب 
الكويتي الرئيس التنفيذي 
لشركة البترول الكويتية 

العاملية نبيل بورسلي.

حزم المشروع
وقالت املصادر ان قيمة 
العقــد االول التــي فــازت 
بــه شــركة بتروفــاك مع 
سامسونغ للهندسة تبلغ 
قيمته مليــاري دوالر، اما 
العقــد الثاني والتي فازت 
تكنيــكاس  شــركتا  بــه 
ريونيداس ودايو للهندسة 
والبناء الكورية اجلنوبية 
يبلغ قيمته نحو ٢.75 مليار 

دوالر.
أما العقــد الثالث التي 
النفــط  شــركة  تنفــذه 
اإليطاليــة ســايبم يبلــغ 
قيمتــه نحــو ٨٠٠ مليون 

دوالر.

نبيل بورسلي وعماد العبدالكرمي وغامن العتيبي في لقطة جماعية بعد توقيع عقود الهندسة والتوريد ملصفاة الدقم 

سجل تراجعاً قدره 0.8% منذ بداية 2018

الدوالر يهبط ألدنى مستوى في عامني أمام الدينار
واصل الدوالر األميركي 
سلسلة تراجعاته التي بدأها 
مع مطلع العام احلالي، أمام 
الدينار الكويتي ليهبط إلى 

أدنى مستوى منذ عامني.
إلــى  الــدوالر  ووصــل 
مســتويات ٢99.3 فلســا 
وهي أدنى مستوى له منذ 
فبراير ٢٠١٦، بالتزامن مع 
ضغوط تتعرض لها العملة 
األميركية على وقع ترقب 
للسياسة النقدية األميركية 
اجلديدة بعــد تولي يروم 
بــاول منصبــه كرئيــس 
جديد ملجلــس االحتياطي 

االحتادي.
ومنذ بداية العام سجل 
الدوالر األميركــي تراجعا 
بلغت نسبته ٠.٨% باملقارنة 
مع مستويات بنهاية ٢٠١7 

والبالغة 3٠١.75 فلس.
ورغــم ارتفــاع الدينار 
املربوط بسلة من العمالت 
الرئيسية ميثل بها الدوالر 
الوزن األكبر، غير ان ضعف 

الدوالر خالل الفترة األخيرة 
يدفع الدينار للتراجع وفقا 
للســعر املرجــح للتبادل 

التجاري.
وخالف الدينار االجتاه 

أمام العمالت األخرى، حيث 
هبط أمــام اليــورو بنحو 
٠.5٦% فــي نهاية تعامالت 
األســبوع ليبلــغ ١3.373 
فلسا، فيما وسع خسائره 
أمام اليورو منذ بداية العام 

إلى ٨.%3.
الـجــنـيــــــه  وأمـــــام 
اإلسترليني، تراجع الدينار 
بنحو ٠.7% ليبلغ ٦3.4١9 
فلسا، فيما بلغت تراجعات 
الدينار أما اإلسترليني منذ 

بداية ٢٠١٨ إلى ٦.%3.
ويتلقــى اإلســترليني 
دعمــا كبيرا مــن توقعات 
برفع املركــزي البريطاني 
ألسعار الفائدة خالل شهر 
مايــو املقبل وهــو ما دفع 
املستثمرين لتعزيز مراكزهم 

في العملة البريطانية.

قد تشهد أعلى منو سنوي مبعدل %9.6

الكويت ثالث أكبر سوق لألغذية واملشروبات في املنطقة


