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أحمد مغربي
علمت »األنباء« من مصادر مطلعة ان الشركة الوطنية للخدمات البترولية »نابيسكو« قد فازت بعقد 

مع شركة نفط الكويت بقيمة 4.1 ماليني دينار لتوريد أنابيب حفر وتبطني لشركة نفط الكويت.
وقالت املصادر ان العقد الذي فازت به الشركة جاء ضمن مناقصة طرحتها »نفط الكويت« وتتكون 
من مجموعات لتوريد األنابيب، وفازت شركة نابيسكو باملجموعات رقم 3 و6 و9 من املناقصة، مشيرة 
الى أن العقد يش���مل توريد الش���ركة إكسس���وارات ألنابيب التبطني ملدة 40 أسبوعا وتشمل مقاسات 

مختلفة هي 3.5 و7 و2.8 بوصة.

»نابيسكو« تفوز بعقد قيمته 4.1 ماليين دينار

جسار اجلسار

صالح العوضيمثنى احلمد

اإلدارة  قال رئيس مجل���س 
والعضو املنتدب في بنك وربة 
جسار اجلسار ان خطوات تأسيس 
وتش���غيل البنك تتم وفق أعلى 
املعايير املهنية واملصرفية العاملية 
املواكبة للتطورات املتالحقة للعمل 
املصرفي، مش���يرا إلى أن الدقة 
التي تتمتع بها االستعدادات لبدء 
تشغيل البنك تعكس بالضرورة 
فكرة تأسيسه وأهميته للمواطنني 
كونهم املساهمني املباشرين للبنك 
وأهمية وضع األسس الصحيحة 
منذ البداي���ة والتي تضمن منو 
البنك ووصوله إلى مصاف البنوك 

العاملية واإلقليمية في املستقبل مما يجعله مفخرة 
اقتصادية للكويت.

وأضاف جسار اجلسار في تصريح صحافي أن 
فكرة إنشاء بنك وربة متثل استثمارا متوسط وطويل 
املدى للمواطنني عبر توجيه اس���تثمارات البنك 
نحو قطاعات إنتاجية وتشغيلية تدعم االقتصاد 
الوطني على املديني املتوسط والبعيد وترفع من 
دخل الفرد، الفتا إلى أنه حس���ب مرسوم تأسيس 
البنك س���يتم انعقاد أول جمعية عمومية عن أول 

فترة مالية واملنتهية في ديسمبر 2011.
وأوضح أن األهداف اإلستراتيجية واملرحلية 
للبنك والتقديرات املالية للسنوات اخلمس املقبلة مت 
إعدادها وفق أعلى األسس وذلك من خالل االستعانة 
بإحدى الش���ركات االستش���ارية العاملية، شركة 
Booz&Co.، وهي من الشركات العاملية الرائدة في 
رسم االستراتيجيات والسياسات ووضع املعايير 
واالنظمة احلاكمة للمؤسسات املالية واملصرفية 
كما أنها ساهمت في رسم اإلستراتيجيات لكبريات 
الشركات واملؤسس���ات العاملية، الفتا إلى أن كال 
م���ن إدارة البنك وش���ركة Booz&Co. أمضوا نحو 
14 أس���بوعا مت خاللها عمل مسح ميداني للسوق 
احمللي بجميع قطاعاته وش���رائحه للوقوف على 
أهم الفرص ونقاط القوة والضعف في الس���وق 
آخذين بعني االعتبار اخلطط احلكومية والتنموية 
للدولة للخروج في النهاية باستراتيجية ورؤية 

متكاملة للبنك.
واش���ار الى ان بنك وربة س���يقوم بتقدمي جميع 
اخلدمات التمويلية املصرفية والتي سيتم طرحها حسب 
اخلطة الزمنية احملددة واملعتمدة من قبل مجلس اإلدارة 

وعليه سيتم تقدمي بعض اخلدمات 
التمويلية واالستثمارية في املرحلة 
األولى على أن يتم طرح اخلدمات 
املصرفية في مرحلة الحقة نظرا ملا 
يتطلبه افتتاح الفروع من جتهيزات 
ونظام تكنولوجي متكامل يحتاج 

تطبيقه إلى بعض الوقت.
واضاف »وفي ه���ذا الصدد 
فإننا نعم���ل حاليا في اجتاهني 
متوازيني، االجت���اه األولى هو 
وض���ع االس���تراتيجية العامة 
للبنك وبن���اء الهيكل الوظيفي 
التنفيذي وهو  وتعيني اجلهاز 
ما مت االنتهاء منه بالفعل ووضع 
إجراءات وسياسات العمل واختيار األنظمة اآللية 
وتطبيقها قبل البدء في تلقي ودائع األفراد ومتويلهم، 
أما االجتاه الثاني فهو البدء في استخدام واستثمار 

رأسمال البنك في أدوات استثمارية ومتويلية«.
وبني »كما أننا نس���عى إلى أن يكون بنك وربة 
ممي���زا في طرح املنتجات املبتك���رة املتوافقة مع 
الشريعة اإلسالمية الغراء والتي تلبي احتياجات 
العمالء سواء كانوا أفرادا أو شركات وذلك بتطبيق 
أحدث األنظمة اآللية والتكنولوجية املطبقة في أفضل 
البنوك العاملية م���ن أجل تقدمي خدمات مصرفية 
إس���المية مبتكرة حتاكي أفضل مستوى خدمات 
لدى البنوك العاملية من حيث س���هولة اإلجراءات 

وسرعتها«.
واختتم اجلس���ار مؤكدا أن بنك وربة ينطلق 
برؤية شمولية مفادها أن املنفعة والربحية للبنك 
ستنعكس بالضرورة على املواطنني كونهم املساهمني 
املباش���رين في البنك من خالل املبادرة الس���امية 
التي انطلقت وأوجدت هذه الفكرة الرائدة، مبينا 
أن النجاح املنشود يتطلب االلتزام باالستراتيجية 
التي رس���مها مجل���س اإلدارة واخلطط واملعايير 
األساسية التي مت وضعها وفي مقدمتها احلرص 
على تنفيذ معايير األمان وبناء الثقة ومتانة األصول 
واملس���توى الرفيع من اخلبرة واالس���تقرار على 
صعي���د اإلدارة، مؤكدا أن إدارة البنك لديها قناعة 
بأن قوة االنطالق ستكون من خالل الكفاءات املهنية 
واملصرفية التي تولت مناصب قيادية في القطاع 
املصرفي والتمويلي وقطاع االس���تثمار وأن بناء 
أنظمة آلية محترفة ستخلق في النهاية عمال متقنا 

وأداء مرتفع املهنية.

ص����رح رئيس مجل����س إدارة 
شركة املستقبل العاملية لالتصاالت 
مثنى احلمد بأن الشركة قد حققت 
أرباحا صافي����ة بلغت 2.4 مليون 
دينار حتى نهاي����ة الربع الثالث، 
أي بانخف����اض بس����يط مق����داره 
2.7% مقارنة بالفترة املالية ذاتها 
من العام املاضي، مش����يرا إلى أن 
جميع األرباح تشغيلية حيث ان 
شركة املستقبل العاملية لالتصاالت 
وشركاتها التابعة مازالت تستثمر 
في قطاعات تكنولوجيا االتصاالت 

وتكنولوجيا املعلومات.
وقال احلمد في بيان صحافي 
إن اإليرادات التشغيلية بلغت نحو 
36.924 ملي����ون دينار كما بلغت 
ربحية الس����هم 29.63 فلسا فيما 
بلغ العائد على حقوق املساهمني 
21.43% كم����ا بلغ إجمالي األصول 

19.106 مليون دينار.
وأضاف احلمد ان أداء الشركة 
األم وشركاتها اخلمس التابعة كان 
مستقرا رغم التغيرات اجلارية في 
معظم القطاعات واشتداد املنافسة. 
وكش����ف النقاب ع����ن أن النتائج 
املرتبطة بشركة املستقبل  املالية 
العاملية لالتصاالت في الربع الثالث 
كانت أفضل من التوقعات بسبب 
استعدادنا اجليد لهذا الربع الذي 

كانت تكتنفه حتديات كبيرة.
 وأوض����ح أن تداعيات األزمة 
املالي����ة بدأت تخ����ف وطأتها على 
قط����اع تكنولوجي����ا االتص����االت 
بصورة تدريجية إال أنها لم تنته 
بش����كل مطلق حتى اآلن، مشيرا 
إلى أن الشركات التابعة قد أبرمت 
عددا م����ن االتفاقيات املهمة والتي 
نتوقع أن تس����اهم ف����ي حتقيقنا 
ألرب����اح جيدة في الرب����ع األخير 
الذي س����نبذل فيه قصارى جهدنا 
لتحقيق أفضل النتائج املالية . من 
جهته قال الرئيس التنفيذي لشركة 

املستقبل العاملية لالتصاالت صالح 
العوضي إن سوق االتصاالت مازال 
يواجه حتديات كبيرة في األسواق 
العاملية بش����كل عام وفي املنطقة 
بشكل خاص إال أن تنوع املنتجات 
واخلدمات واحللول التكنولوجية 
الت����ي تقدمها مجموعة ش����ركات 
املستقبل لالتصاالت ساعدت على 
مواجه����ة هذه التحديات بش����كل 
إيجابي ومتوازن.  وأكد العوضي أن 
الشركة قد حققت أرباحا جيدة من 
خالل بيعها لهواتف جديدة متنوعة 
من ماركات عاملية مثل هواتف بالك 
بيري وiPhone، وكذلك هواتف زووم 
وFROG وتزايدت حصتنا السوقية 
على نحو ملحوظ وفي فترة زمنية 
قصيرة، كما أننا بدأنا بالفعل إطالق 
الش����املة لتلك  خدم����ة الصيانة 
الهواتف املتنوعة كافة ولنا في هذا 
املجال باع طويل ولدينا اخلبرات 
املتميزة املعتمدة واملدربة  الفنية 
على مستوى يرقى للعاملية ونؤمن 
بأن استمرار هذا النهج سيثمر عن 
أداء مالي أفضل لشركاتنا في الربع 
املقبلة. وأضاف  األخير واملرحلة 
أننا اس����تطعنا التعامل اإليجابي 
مع األوضاع الراهنة في الس����وق 
احمللي وتفعيل ش����بكة عالقاتنا 

اإلستراتيجية في املنطقة والتعاون 
املثمر مع شركات عاملية في مجال 
تكنولوجي����ا االتص����االت وكذلك 
التعاون مع شركات عاملية لتقدمي 
حلول ذكية مبتكرة في مجال أنظمة 
تكنولوجيا املعلومات.  كما يسعى 
قط����اع تطوير األعمال بالش����ركة 
لتقدمي خدمات متميزة متعلقة في 
تطوير برمجيات الهواتف النقالة 
ونحن مؤهلون متاما للدخول وبقوة 
في مشاريع التنمية املزمع طرحها 
ضم����ن خطة احلكوم����ة. وأكد أن 
شركة املستقبل العاملية لالتصاالت 
وشركاتها التابعة قد »حافظت على 
مصاريفها اإلدارية وبشكل متوازن 
جتنبا ألي تأثير سلبي على األداء 
املالي العام للشركة« كما أن شركة 
املستقبل »كثفت حمالتها االعالمية 
والتسويقية على مستوى الكويت 
وبفريق من املختصني بالتسويق 
واإلعالم والتي أثمرت بدورها في 
الس����وقية لشركة  زيادة احلصة 
املستقبل لالتصاالت وخاصة بعد 
اضافة املنتجات واخلدمات اجلديدة 
لتلبية االحتياجات املتزايدة املواكبة 
التكنولوج����ي واالرتقاء  للتطور 
بجودة خدمة العمالء وأداء الشركة 

وعملياتها املتنوعة.

اإليرادات التشغيلية إلى 36.924 مليون دينار 

الجسار: خطوات تأسيس وتشغيل بنك وربة 
تتم وفق أعلى المعايير المهنية العالمية

»المستقبل لالتصاالت« تربح 2.4 مليون دينار
 لـ 9 أشهر بواقع 29.63 فلسًا للسهم

»الخدمات الطبية« تحقق 155 ألف دينار 
من بيع كامل حصتها في شركة تابعة 

أفادت الشركة الكويتية للخدمات الطبية )عيادة( 
بانه مت االتفاق على بيع عدد 37.945.592 سهما من 
أسهم الشركة العاملية   للخدمات الصحية بسعر 
145 فلسا للسهم الواحد وبإجمالي قدره 5.5 ماليني 
دينار وقد بلغ الربح الناجت عن هذه الصفقة مبلغا 
قدره 155.8 ألف دينار، وأفادت الشركة   على موقع 
سوق الكويت لألوراق املالية بأن الشركة العاملية 

للخدمات الصحية هي ش���ركة مساهمة كويتية 
مقفلة وغير مدرجة ومتل���ك »اخلدمات الطبية« 
فيه���ا 57.617% من رأس املال وقد مت بيع احلصة 
بالكامل، اما   مبلغ ال� 155.8 ألف دينار والذي ميثل 
األرباح الناجتة عن البيع فس���يظهر في ميزانية 
الش���ركة في الربع األخير للسنة املالية املنتهية 

في 31 ديسمبر 2010. 

بقدرة 1000 ميغاوات والتشغيل في صيف 2011

مجموعة الخرافي توقع عقد إنشاء محطتي توليد كهرباء 
في اإلسماعيلية ودمياط بـ 640 مليون دوالر

مرزوق اخلرافي وم.محمود بلبع يوقعان العقود بحضور وزير الكهرباء املصري د.حسن يونس وم.إبراهيم صالح

األسبوع المقبل ..وتضيف إنتاج 84 مليون قدم مكعبة من الغاز المصاحب يوميًا

الرشيد لـ »األنباء«: »نفط الكويت« تفتتح »منشأة لإلنتاج المبكر«  
شمال الكويت تساهم في إنتاج 120 ألف برميل نفط يوميًا 

»بيتك ـ ماليزيا« يتفاوض لشراء حصة األغلبية
في بنك إسالمي يعمل بالصين واليابان

محمود فاروق
كشفت مصادر مطلعة لـ »األنباء« أن بيت التمويل 
ــي فرع ماليزيا يتفاوض مع بنك يعمل وفق  الكويت
الشريعة االسالمية في كل من الصني واليابان لشراء 
ــيطرة على االدارة،  ــة تتيح له من خاللها الس حص
مبينة أنه يجري محادثات مع مؤسسات في اليابان 
بشأن نوع من التحالف االستراتيجي البرام بعض 
الصفقات، فضال عن العمل على تطوير سوق التعامالت 

االسالمية بني البنوك هناك.
ــراء حصة كبيرة  وأفادت املصادر بأن خطوة ش
ــة منه مللء فراغ  ــالمي تأتي في محاول من بنك اس

املصارف االسالمية املوجودة مبنطقة آسيا ونتيجة 
ــوك كبرى في هذا القطاع، موضحا  لعدم وجود بن
أن املنطقة هناك ينقصها وجود بنك اسالمي ضخم 
ــالمية  ميكنه ابرام جميع التعامالت املصرفية االس

الكبيرة.
واشارت إلى أن »بيتك ـ ماليزيا« مهتم بالسوق 
الصيني رغم تغير اللوائح والذي أفسد محاولة سابقة 
لطرح أسهم اسالمية هناك، حيث سبق أن استثمر 
ــروع عقاري في  ــك 275 مليون دوالر في مش البن
ــكل سريع نتيجة التغيرات  الصني وتخارج منه بش

االقتصادية السريعة التي حدثت هناك.

جتدر اإلشارة الى أن البنك حقق جناحا كبيرا في 
ــة  مجال التجزئة وخدمات األفراد وذلك عبر سياس
التنويع اجلغرافي والتوسع النوعي املدروس للفروع 
واملراكز البيعية التي حققت جناحا كبيرا حيث اعتمد 
ــروع في اكبر وأهم  ــك ـ ماليزيا على افتتاح ف بيت
املناطق الصناعية والتجارية واخلدمية في ماليزيا بغية 
توسيع قاعدة عمالئه واضافة مساحة من التنوع والتي 
ــوقية  تضمن حتقيق منو متواصل في احلصة الس
من خالل سلسلة شاملة من اخلدمات تتوجه لتلبية 
احتياجات وتطلعات كل فئة من العمالء واهتماماتها 

االستثمارية.

الشركة تسعى إلنتاج 830 ألف برميل يوميًا من منطقة الشمال مع نهاية السنة المالية الحالية

إنتاج 60 ألف برميل يوميًا من النفط الثقيل بحلول 2015 باستخدام تقنية الحقن بالبخار
أحمد مغربي

قال رئي���س مجلس االدارة 
املنتدب في ش���ركة  والعضو 
نفط الكويت سامي الرشيد ان 
الشركة ستفتتح منشأة اإلنتاج 
املبكر رقم 120 في شمال الكويت 
االسبوع املقبل حيث ستساهم 
بطاقة إنتاجية تضاف إلى إنتاج 
منطقة الشمال بحوالي 120 ألف 
برميل يوميا باإلضافة إلى جانب 
إنتاج 84 مليون قدم مكعبة من 

الغاز املصاحب يوميا.
وأوضح الرشيد في تصريح 
خاص ل� »األنباء« أن شركة نفط 
الكويت تعمل جاهدة للوصول 
إلى األهداف املوضوعة ضمن 
اخلطة اإلستراتيجية للقطاع 
النفطي بشكل عام، مشيرا الى 
أن مديرية شمال الكويت تسير 
على خط���ة للوصول باإلنتاج 
إلى كمية تقدر بحوالي 830 ألف 
برميل يوميا مع نهاية السنة 
املالية احلالية، والوصول إلى 
الطاقة اإلنتاجية مليون برميل 

يوميا في عام 2015.
وذكر الرشيد أنه روعي عند 
تصميم املنش���أة عدم تلويث 
البيئة من حيث األدخنة في حالة 
الطوارئ وذلك بتركيب مداخن 
ذات مواصفات عالية اجلودة 
باإلضافة إلى حقن املياه الزائدة 
في املكامن وعدم سكبها في برك 
مفتوح���ة في الصحراء مما له 

األثر اإليجابي على البيئة.

 بداية التنفيذ

وذكر الرش���يد أن مشروع 
اإلنتاج املبك���ر بدأ تنفيذه في 
فبراي���ر 2008 ومت االنته���اء 
م���ن األعم���ال امليكانيكية في 
أول أكتوب���ر 2010، ومت إدخال 
النفط الرطب للمنشأة، وإجراء 
اختبارات على معدات املنشأة 
للتأكد من س���المة وجاهزية 
النفط  املنش���أة على تصدير 
والغاز املصاحب، مبينا أنه مت 
التخطيط لب���دء إنتاج النفط 
من هذه املنشأة خالل اليومني 

مليون قدم قياسية مكعبة من 
الغاز يوميا هو مبنزلة جناح 
للشركة في حتقيق احد األهداف 
اإلستراتيجية املتمثلة في  تقليل 
حرق الغاز وهو ما سيكون له 
مردود بيئي واقتصادي على 

البالد.

تخفيض نسبة اإلحراق

وأشار الرشيد الى ان خطط 
وبرامج ش���ركة نفط الكويت 
لتخفيض نس���ب اإلحراق في 
املناطق تس���ير علي  مختلف 
التركيز  ان  قدم وساق، مبينا 
انصب في الفترة املاضية على 
جميع احلقول وقد مت حتقيق 
نس���ب عاملية في حقل برقان 
)منطقة عمليات جنوب شرق 
اكبر منطقة  الكويت( كون���ه 
إنتاج حيث يقدر انتاجه بحوالي 
1.7 مليون برميل يوميا ويتم 
تشغيله حسب حصة الكويت 
في إنتاج أوپيك إضافة الى قربه 

من املناطق السكنية.

الكويت  وعن وصول نفط 
الى طاقة إنتاجية يومية تقدر 
ب� 3 ماليني برميل قال الرشيد 
ان هذه العملية مت التنس���يق 
والترتيب لها منذ فترة، مضيفا 
ان وقت اإلعالن جاء لعدة أسباب 
أهمها حتسن الطقس وانخفاض 
االستهالك احمللي للطاقة وهي 
جزء من استراتيجية الشركة 
وعالمة مهمة في تاريخها وتاريخ 

إنتاج النفط في الكويت.
وع���ن النف���ط الثقيل قال 
الرشيد ان الشركة لديها خطط 
ألف برميل  إلنتاج حوالي 60 
يوميا من النفط الثقيل في عام 
2015 باستخدام تقنية احلقن 
بالبخار، وسيكون معظم هذه 
الكمية من حقل فارس السفلي 
في شمال الكويت، حيث ان البئر 
حتتوي على كميات كبيرة من 
النفط الثقيل ولم يتم اإلنتاج 
منها بشكل جتاري وإمنا كان 
االنتاج جتريبيا بكميات قليلة 

للتعرف على النفط.

القادمني، ومن ثم زيادة اإلنتاج 
تدريجيا للوصول إلى 120 ألف 
برمي���ل يوميا خ���الل الثالثة 

أسابيع القادمة.
وبني الرشيد ان جناح الشركة 
افتتاح  االس���بوع املاضي في 
منش���أة تنقية الغاز الطبيعي 
من الغازات احلمضية املصاحبة 
في حقل املناقيش غرب الكويت 
بق���درة إنتاجية ب���ني 40 و60 

 سامي الرشيد

 وقعت مجموعة اخلرافي مع 
وزارة الكهرباء والطاقة مبصر 
عق���د إنش���اء محطت���ي توليد 
كهرباء الش���باب باإلسماعيلية 
ودمياط بقدرة 1000 ميغاوات 
وباستثمارات تبلغ 640 مليون 

دوالر للمحطتني.
ووقع العقد رئيس ش���ركة 
ش���رق الدلتا إلنت���اج الكهرباء 
م.محمود س���عد بلب���ع ونائب 
رئيس مجموعة اخلرافي مرزوق 
ناصر اخلرافي، وبحضور وزير 
الكهرب���اء والطاق���ة  املصري 
د.حسن يونس، ورئيس الشركة 
القابضة لكهرباء مصر د.محمد 
عوض، ونائب رئيس مجموعة 
اخلراف���ي للنش���اط الصناعي 
مبصر واألنشطة االستثمارية 
مبرسى علم م.إبراهيم صالح، 
والعضو املنتدب لشركة اخلرافي 
ناش���يونال م.س���امر يونس، 
القانوني ملجموعة  واملستشار 

اخلرافي د.محمد حسنني.
ووفق العق���د فإن مجموعة 
اخلراف���ي، ومن خ���الل جدول 
زمني سريع لتنفيذ املشروع، 
ستنهي تنفيذ وتسليم وتشغيل 
محطة الشباب في مايو عام 2011 
ومحطة دمياط في يونيو عام 
2011، لتساهم مع قطاع الكهرباء 
املصري في تلبية االحتياجات 
املتزايدة للش���عب املصري من 
اس���تهالك الطاقة خالل صيف 

عام 2011.
وبهذه املناس���بة، قال نائب 
رئيس مجموعة اخلرافي، مرزوق 

ميغاوات في يونيو 2011 ليصبح 
مجم���وع ما مت���ت إضافته إلى 
الطاقة الكهربائية في مصر 1000 

ميغاوات.
يذك���ر أن مجموعة اخلرافي 
الكويتية صاحبة العرض األقل 
سعرا بعد الفتح املالي ملظاريف 
الشركات الثالث املتناقصة وهي 
مجموع���ة اخلراف���ي الكويتية 
وجن���رال إلكتري���ك األميركية 
وإنسالدو اإليطالية وقام اجلانب 
الكويتي مبنح مصر تخفيضا 
بلغ  10  مالي���ني دوالر ليصبح 
عرضها للمحطتني  640  مليون 
دوالر بعد أن بلغ عرضها حملطة 
الشباب باإلسماعيلية  320  مليون 
دوالر ومحطة دمياط  330  مليون 

دوالر .
وتتواجد استثمارات مجموعة 
اخلرافي ف���ي أكثر من 15 دولة 
حول العالم معظمها في بلدان 
التنمية  عربية وتلبي حاجات 
العربية وتعد جمهورية مصر 
العربية أكثر البلدان استيعابا 
الستثمارات مجموعة اخلرافي 
حيث تصل استثمارات املجموعة 
بها إلى أكثر من 33 مليار جنيه 
مصري، كما تنوعت استثماراتها 
الس���تيعاب نح���و 15 قطاع���ا 
استثماريا من القطاع الصناعي 
والس���ياحي واملال���ي وقطاع 
االتصاالت واملعلومات والتعليم 
البتروكيماويات واملاء  وقطاع 
والكهرباء واملصارف والتأمني 
واملقاوالت واإلنشاءات والعقار 

والتجارة بأنواعها. 

اخلرافي ان: »هذا املشروع يأتي 
امتدادا الس���تثمارات املجموعة 
مبصر التي متتد ألكثر من خمسني 
عاما في استثمارات طويلة األجل 
وتفخر املجموعة بأن تشارك في 
دعم التنمية والبنية األساسية 
ملصر بصفة عامة وقطاع الكهرباء 
بصفة خاصة حيث ان إجناز هذا 
املش���روع في أقل من 8 شهور 

يعتبر فخرا ل���وزارة الكهرباء 
املصري���ة وكذل���ك ملجموع���ة 

اخلرافي«.
كم���ا اعرب وزي���ر الكهرباء 
املصري د.حس���ن يونس عن 
ثقته في قدرة مجموعة اخلرافي 
العمالق���ة على  االس���تثمارية 
تسليم محطتي توليد الكهرباء 
في املواعيد احملددة، مشيرا إلى 

الفوز  أن املجموعة جنحت في 
باملناقصة متفوقة على شركات 
عاملية فني���ا وماليا وأيضا في 
توقيت التس���ليم حيث سيتم 
تس���ليم احملط���ة األولى وهي 
محطة الشباب في اإلسماعيلية 
بطاق���ة 500 ميغاوات في مايو 
2011 فيما سيتم تسليم احملطة 
الثانية ف���ي دمياط بطاقة 500 


