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البحر :تم في أفضل وقت لتحقيق أكبر عائد للمساهمني

«إيفا للفنادق» 43 :مليون دوالر
أرباحًا من تخارج في تايلند
أع�ل�ن��ت ش��رك��ة إي�ف��ا ل�ل�ف�ن��ادق وامل�ن�ت�ج�ع��ات،
بيع حصتها البالغة  24.9في املئة في شركة
«ريمون الند» العقارية املتخصصة في مجال
تطوير الوحدات العقارية في تايلند واملدرجة
ببورصة تايلند في صفقة بلغت قيمتها 71
مليون دوالر.
وأش ��ارت «إي�ف��ا» إل��ى أن ربحيتها م��ن هذه
ال�ص�ف�ق��ة ب�ل�غ��ت  43م �ل �ي��ون دوالر ،سيظهر
تأثيرها في نتائج الربع األول من العام الحالي.
في غضون ذلك ،بني رئيس مجلس اإلدارة
ال �ع �ض��و امل �ن �ت��دب ف ��ي ال �ش��رك��ة ط ��ال ج��اس��م
البحر ،أن التخارج من «ري�م��ون الن��د» أسبابه
استثمارية ،الفتًا إلى أنه جاء في أفضل وقت
للتخارج من السوق التايلندي من أجل تحقيق
أكبر عائد ملساهمي «إيفا».
وأش ��ار البحر إل��ى أن «ري �م��ون الن��د» باتت
م ��ن أف �ض ��ل ال� �ش ��رك ��ات ف ��ي م �ج ��ال ال �ت �ط��وي��ر
العقاري في تايلند بعد إدارة «إيفا» لها منذ
العام  ،2007الفتًا إلى أنها أطلقت العديد من
املشاريع الراقية في كل من بانكوك ،وبوكيت،
وباتايا ،ومنها «ذا هايتس بوكيت» ،و«ن��ورث
بوينت باتايا» ،و«ذا ريفر» ،و«زاير وونجامات»
السكني ،و«راجادامري .»185
وق ��ال ال�ب�ح��ر إن ال�ش��رك��ة ال�ت��اي�ل�ن��دي��ة قامت
باتمام  8مشاريع تشمل  1200وحدة سكنية
بقيمة  200مليون دوالر ،الفتًا إل��ى أن لديها
اآلن  5مشاريع قيد اإلنشاء بواقع  3000وحدة

• «ريمون الند» باتت بعد
إدارتها من قبل «إيفا»
ضمن أفضل الشركات
التايلندية في مجال
التطوير العقاري
•  2013سيكون عام
اإلنجازات وتحقيق
العوائد املجزية

طال البحر

تتجاوز قيمتها  1.1مليار دوالر.
واض� ��اف ال�ب�ح��ر أن «ري �م��ون الن ��د» ب�ص��دد
تسليم  838وح��دة سكنية بقيمة  500مليون
دوالر ،للماك في مشروع «ذا ريفر» ،إضافة
إلى  350وحدة تم تسليمها بالفعل للماك في
املشروع ذات��ه ،منوهًا إلى أنها حققت مبيعات
ق�ي��اس�ي��ة خ ��ال ال�ع��ام��ني  2011و 2012تحت
إدارة «إيفا للفنادق واملنتجعات».

وع �ب��ر ال�ب�ح��ر ع��ن ش �ك��ره وام�ت�ن��ان��ه لجميع
العاملني ف��ي «ري�م��ون الن��د» على م��ا ب��ذل��وه من
جهد وتفان خ��ال فترة ادارة «إيفا» للشركة،
م �ش��ددًا ع�ل��ى أن األخ �ي��رة اك�ت�س�ب��ت خ�ب��رة في
السوق التايلندي ،وأنها تتطلع لاستفادة منها
في أس��واق آسيوية أخ��رى ،ومتوقعًا أن يكون
ال�ع��ام  2013عامًا إن�ج��ازات للشركة وتحقيق
عوائد مجزية للمساهمني.

«احتياطاتها تقدر بتريليوني برميل»

الداود :أميركا صار لديها من النفط
 21ضعف ما لدى الكويت!
قال الخبير في استراتيجيات
النفط املهندس الشيخ فهد الداود
ال�ص�ب��اح إن ح�ج��م االحتياطيات
األم � �ي� ��رك � �ي� ��ة امل � �ع � �ل� ��ن ع� �ن� �ه ��ا م��ن
ال�ن�ف��ط ال�ص�خ��ري غ�ي��ر التقليدي
ت �ق��در ب�ت��ري�ل�ي��ون��ي ب��رم �ي��ل «غ�ي��ر
مستغل».
وأضاف الداود في تصريحات
صحافية أن ه��ذه االحتياطيات
ت �ع��د أك �ث��ر م��ن ج�م�ي��ع اح�ت�ي��اط��ي
ال �ع��ال��م م ��ن ال �ن �ف��ط ال� �خ ��ام ،وذل ��ك
ب�ح�س��ب أخ ��ر اح �ص��ائ �ي��ات وك��ال��ة
الطاقة الدولية واملعهد االميركي
ل� �ل� �ب� �ت ��رول ،م� �ش� �ي� �رًا إل � ��ى ان ت�ل��ك
الكميات تعادل الكميات املكتشفة
ف��ي امل�م�ل�ك��ة ال �ع��رب �ي��ة ال�س�ع��ودي��ة
ثماني مرات و 18مرة في العراق
و 21مرة في الكويت.
وأوض� � � � � � ��ح ان ت � �ل � ��ك ال � �ط � �ف� ��رة
غ�ي��ر امل�س�ب��وق��ة ف��ي ان �ت��اج النفط
ال�ص�خ��ري ف��ي ال��والي��ات امل�ت�ح��دة
ت� �ع ��د ت � �ح ��وال اس �ت ��رات �ي �ج �ي ��ا ف��ي
م ��وازي ��ن أس � ��واق ال �ن �ف��ط ال�ع��امل�ي��ة
ل �ل �ع �ق��دي��ن امل� �ق� �ب� �ل ��ني ،م �ب �ي �ن��ا ان
انتاج نفط ال��والي��ات املتحدة زاد
خالل عام  2012مقارنة باألعوام
ال �س��اب �ق��ة ب �م �ق��دار س�ب�ع��ة م��الي��ني
برميل يوميا وذك للمرة األول��ى
م �ن��ذ م � ��ارس ع� ��ام  .1993وت��وق��ع
ال ��داود ان يحقق ان�ت��اج ال��والي��ات

امل �ت �ح��دة خ ��الل ع ��ام  2013رق�م��ا
ق �ي��اس �ي��ا ج� ��دي� ��دا ب �م �ع ��دل أك �ب��ر
ي �ب �ل��غ  900أل ��ف ب��رم �ي��ل ي��وم �ي��ا،
م �ب �ي �ن��ا ان ط � �ف� ��رة االن� � �ت � ��اج م��ن
ال �ن �ف��ط ال �ص �خ ��ري ت �ع �ت �ب��ر أك �ب��ر
قفزة سنوية في اإلنتاج منذ أن
حفرت أول بئر نفط تجارية في
«تيتو سفيل» بوالية بنسلفانيا
ق �ب��ل ب ��داي ��ة ال �ح ��رب األه �ل �ي��ة في
الواليات املتحدة بعامني.
وع� � � � � ��زا ت� � �ل � ��ك ال� � � � ��زي� � � � ��ادة ال � ��ى
مجموعة من التقنيات الحديثة
ك � �ع � �م � �ل � �ي � ��ات ال � � �ح � � �ف � ��ر األف � � �ق � ��ي
وال�ت�ف�ت�ي��ت ال �ه �ي��درول �ي �ك��ي ال�ت��ي
ت�ض��م ض��خ امل �ي��اه وال�ك�ي�م��اوي��ات
وال � ��رم � ��ل ب �ض �غ��ط ع � ��ال ل�ت�ك�س�ي��ر
ال�ت�ك��وي�ن��ات ال�ص�خ��ري��ة الجوفية،
م�ش�ي��را ال��ى ان ال��والي��ات املتحدة
ستصبح مصدرا صافيا للطاقة
بجميع أنواعها بحلول عام 2025
ف��ي ح ��ال اس �ت �م��رار زي� ��ادة النفط
امل �س �ت �خ��رج م ��ن م �ن �ط �ق��ة ال ��رم ��ال
ال�ن�ف�ط�ي��ة ف��ي ك �ن��دا وك��ذل��ك زي ��ادة
صادراتها من البنزين والديزل.
وحول امكان تأثر دول الخليج
ب �ط �ف��رة االن � �ت� ��اج امل �ق �ب �ل��ة ل�ل�ن�ف��ط
األم�ي��رك��ي ،ق��ال ان التأثر سيكون
م ��ؤك ��دا خ �ص��وص��ا ف ��ي ص � ��ادرات
دول ال � �خ � �ل � �ي� ��ج ال � � � ��ى االس � � � � ��واق
ال��رئ �ي �س �ي��ة الس� �ي� �م ��ا ان م�ن�ط�ق��ة

فهد الداود

ال�خ�ل�ي��ج ت�ع�ت�م��د ب�ص�ف��ة رئيسية
ع � �ل� ��ى ال � �ن � �ف� ��ط إذ ت� �م� �ت� �ل ��ك أك� �ب ��ر
احتياطي نفطي في العالم يقدر
ب �ن �ح��و  486.8م �ل �ي��ار ب��رم �ي��ل م��ا
يعادل  35.7في املئة من إجمالي
االح �ت �ي��اط��ي ال �ع��امل��ي م ��ن ال�ن�ف��ط
الخام وما نسبته  70في املئة من
إجمالي احتياطي منظمة ال��دول
املصدرة للبترول (أوبك).
ورأى ال � � � � ��داود ان ال � ��والي � ��ات
امل�ت�ح��دة ل��ن ي�ك��ون باستطاعتها
االس� �ت� �غ� �ن ��اء ع � ��ن ن� �ف ��ط ال �خ �ل �ي��ج
وال � � � � � � ��دول ال � �ع� ��رب � �ي� ��ة م �س �ت �ق �ب��ال
السيما ان�ه��ا ت�س�ت��ورد يوميا ما
ب ��ني ث �م��ان �ي��ة ال� ��ى ت �س �ع��ة م��الي��ني

ب��رم�ي��ل ي��وم�ي��ا م��ن ال�ن�ف��ط «وه��ي
ك� �م� �ي ��ات ض � �خ � �م� ��ة» .ودع� � � ��ا ال ��ى
ض � � � ��رورة ت ��وج ��ه دول ال �خ �ل �ي��ج
ن �ح��و االس �ت �ث �م��ار ال�ح�ق�ي�ق��ي في
املنطقة وليس االستثمار املالي
فقط ،موضحا ان األزمات املالية
املتكررة س��واء كانت مختلقة أو
م��دب��رة أو طبيعية تفقد ال�ج��زء
األك �ب��ر م��ن االس �ت �ث �م��ارات املالية
لدول الخليج.
وق � ��ال ال � � ��داود ان االس �ت �ث �م��ار
ال�ح�ق�ي�ق��ي ي �ج��ب أن ي�ت�ج��ه نحو
ق � �ط � ��اع � ��ات ص� �ن ��اع� �ي ��ة م �ن �ت �ق��اة
ب� �ع� �ن ��اي ��ة وذات رأس � � �م � ��ال م �ه��م
وه� ��و م ��ا ي �ن��اس��ب دول امل�ن�ط�ق��ة
وذل� ��ك م ��ن خ ��الل إق ��ام ��ة ش��راك��ات
م� � ��ع م� ��ؤس � �س� ��ات رائ � � � � ��دة ع ��امل �ي ��ا
لتفعيل م�ق��درات النفط الضخمة
واالس � � �ت � � �ف� � ��ادة م� �ن� �ه ��ا ل ��الج� �ي ��ال
املستقبلية .وش��دد على ض��رورة
ت�ف�ع�ي��ل خ �ط��ة ط�م��وح��ة م��ن خ��الل
ص �ن��ادي��ق ع��رب �ي��ة واس �ت �ث �م��ارات
ضخمة في الدول العربية وتبادل
ت �ج��اري م �ش �ت��رك ودع� ��م وت�ف�ع�ي��ل
االت � �ف� ��اق � �ي� ��ات م � ��ع دول امل �ن �ط �ق��ة
العربية السيما في ظل التحوالت
االقتصادية العاملية ،مشيرا الى
ان االستغالل الحالي للنفط في
منطقة ال�خ�ل�ي��ج ي�م�ث��ل اس�ت�ن��زاف��ا
للثروة «التي لن تبقى الى األبد».

بتكلفة إجمالية  7ماليني دوالر

«التعمير» تعتزم إنشاء فندق في املغرب
أع� � � �ل� � � �ن � � ��ت ش � � � ��رك � � � ��ة ال � �ت � �ع � �م � �ي� ��ر
لالستثمار العقاري أن شركة تابعة
ومملوكة ،وقعت عقد بيع مع الذراع
االس� �ت� �ث� �م ��اري ��ة ل � � � ��وزارة ال �س �ي��اح��ة
املغربية ،يتمثل بشراء قطعة أرض
بمساحة  1800متر م��رب��ع وبسعر
مدعوم في مدينة أغادير.
وأشارت الشركة إلى أنها ستقيم
ع �ل��ى ه� ��ذه األرض ف �ن��دق��ًا م ��ن ف�ئ��ة
ثالث نجوم بسعة نحو  104غرف،
وغ��رف اجتماعات ،ومطاعم ،ون��اد
ص�ح��ي ،وح�م��ام س�ب��اح��ة ،موضحة
أن هذا االستثمار هو األول لها في
مدينة أغادير والثالث في املغرب.
وأوض � � � ��ح ال ��رئ� �ي ��س ال �ت �ن �ف �ي��ذي
للشركة فواز البدر أن ترتيب الشركة

ل �ت �م ��وي ��ل م� �ش ��روع� �ه ��ا ف� ��ي م��دي �ن��ة
أغادير تم من خالل حصولها على
امل��واف �ق��ة األول �ي ��ة م��ن أح ��د ال�ب�ن��وك
املغربية لقرض بنحو  55في املئة
من قيمة املشروع اإلجمالية والتي
تبلغ  7ماليني دوالر.
وأض � � � � � � ��اف أن ه� � � � ��ذا ال� � �ق � ��رض
ه ��و ال �ث ��ان ��ي ال � ��ذي ت �ح �ص��ل ع�ل�ي��ه
«التعمير» من املصارف املغربية،
مبينًا أن القرض األول كان لتنفيذ
مشروع فندقي في مدينة طنجة،
م �ت��وق �ع��ًا إن � �ج� ��ازه وت �س �ل �ي �م��ه ف��ي
مارس املقبل.
ول� �ف ��ت ال � �ب ��در إل � ��ى أن ال �ش��رك��ة
وص �ل��ت إل ��ى امل��راح��ل ال�ن�ه��ائ�ي��ة في
إج � � � ��راءات اس� �ت� �خ ��راج ال �ت��راخ �ي��ص

فواز البدر

الخاصة بمشروع فندق «أغادير»،
منوهًا إلى أن املشروع يقع بمنطقة

استراتيجية في أغادير الجديدة
وي �ب �ع��د ن �ح��و  200م �ت��ر ف �ق��ط عن
ال� �ب� �ح ��ر ،الف� �ت ��ًا إل � ��ى أن � ��ه ي �ت��واج��د
م �ق��اب��ل األرض م �ب��اش��رة م �ش��روع
ل�ت�ن�ف�ي��ذ م�ج�م��ع ت �ج��اري ي�ح�ت��وي
ع � �ل � ��ى ص � � � � ��االت م � �ط � ��اع � ��م ودور
سينما وخ��دم��ات ترفيهية ،وهو
األم��ر ال��ذي يزيد من أهمية موقع
املشروع.
وت ��اب ��ع ال � �ب ��در أن «ال �ت �ع �م �ي��ر»
تعتبر أن اململكة املغربية سوقا
واع ��دا الن�ت�ق��اء ف��رص استثمارية
ف��ي أن�ش�ط��ة ال�ض�ي��اف��ة وال �ف �ن��ادق،
خ �ص��وص��ًا وأن� �ه ��ا ت �م �ل��ك وت �ط��ور
ع��ددًا م��ن امل�ش��اري��ع ف��ي م��دن ف��اس،
وأغادير ،وطنجة.

الرميح 235 :مليون دينار
األقساط املتوقعة للتأمني في 2013
كونا  -توقع األمني العام لالتحاد الكويتي
ل �ل �ت��أم��ني ع� � ��ادل ال ��رم� �ي ��ح ان ي �ب �ل��غ إج �م��ال��ي
األق �س��اط امل�ب��اش��رة لقطاع ال�ت��أم��ني نحو 235
مليون دينار في ع��ام  .2013واض��اف الرميح
ف��ي ت�ص��ري��ح ل � «ك��ون��ا» أن األق �س��اط امل�ب��اش��رة
م� ��وزع� ��ة ع� �ل ��ى س �ب �ع��ة ان � � � ��واع ت �ش �م��ل ت��أم��ني
الحياة والصحة بنسبة  31في املئة ثم تأمني
ال�س�ي��ارات بنسبة  21ف��ي امل�ئ��ة م��ن اإلج�م��ال��ي
املتوقع لعام .2013

وذكر أن تأمني الحوادث املتنوعة يأتي في
امل��رت�ب��ة الثالثة بعد ت��أم��ني ال�س�ي��ارات بنسبة
تبلغ بنحو  18في املئة ،يليه التأمني البحري
وال �ط �ي��ران و«س �ي ��ارات ض��د ال�غ�ي��ر» بنسبة 9
في املئة ثم تأمني ضد الحريق بنسبة  8في
امل�ئ��ة ،وأخ �ي��را ال�ت��أم��ني الصحي بنسبة  4في
امل�ئ��ة .وت��وق��ع أن ي�ك��ون إج�م��ال��ي التعويضات
امل��دف��وع��ة للقطاع ف��ي  2013نحو  125مليون
دينار لعام  ،2013موزعة على تأمني الحياة

وال�ص�ح��ي بنسبة  34ف��ي امل�ئ��ة وال �س �ي��ارات -
تكميلي  23في املئة.
واش��ار ال��ى أن نسبة تأمني «س �ي��ارات ضد
ال �غ �ي��ر» امل �ت��وق �ع��ة م ��ن ال �ت �ع��وي �ض��ات ت �ق��در ب�
 13ف��ي امل�ئ��ة وال�ح��ري��ق  11ف��ي امل�ئ��ة وح ��وادث
متنوعة  10في املئة إضافة إلى «تأمني بحري
وطيران» بنسبة  6في املئة والصحي بنسبة
 3في املئة من اجمالي التعويضات املتوقعة
لعام .2013

اقتصاد

