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 «نفط الكويت» توقع مع «المتحدة للحفريات» 
٤ عقود بقيمة ١٥٠ مليون دينار 

 أحمد مغربي 
  كشـــف مصدر مطلع لـ «األنباء» أن شـــركة 
نفط الكويت وقعت ٤ عقود نفطية مع الشـــركة 
املتحدة بريسشن للحفريات بقيمة إجمالية تقدر 
بــــ ١٥٠ مليون دينار للقيام بعمليات حفر لآلبار 
النفطية العميقة في جميع املناطق التابعة لنفط 

الكويت.
  وذكر املصدر أن شـــركة بريسشن للحفريات 
ستقوم بتشغيل ٨ أجهزة حفر لشركة نفط الكويت 
ستتوزع في شمال الكويت ومنطقة الوسط ملدة ٥ 
سنوات، وبناء على شروط العقد ستوفر الشركة 
وحتافظ على املنصات لـ ٥ ســـنوات من تاريخ 

توقيع العقد.
  وبني أن توقيع العقد يعد جزءا من خطط شركة 
نفط الكويت لزيادة الطاقة اإلنتاجية من النفط 
إلى ٤ ماليني برميل يوميا من املستويات احلالية 
التي تصل الى ٣ ماليني برميل يوميا، مشيرا إلى 
أن شركة نفط الكويت تهدف إلى أن تكون جميع 
عمليات احلفر ذات خدمات مميزة وذات مستوى 

عال من الدقة واألداء.
  وقال ان العقود األربعة ستكون لعمليات احلفر 
العميقة للحقول االستكشافية التي تتطلب نوعيات 
خاصة من احلفارات النفطية التي تقوم باختراق 
الطبقات اجلوفية بواسطة معدات مالئمة لتقصى 
األوضاع اجليولوجية أو «إنتاج النفط» أو الغاز 

املتواجد في الطبقات اجلوفية.
  وأوضح املصدر أن عملية احلفر تتم بعد حتديد 
موقع البئر املزمع حفرها وذلك حسب البرنامج 
املوضوع والذي يتضمن عمق البئر وبرنامج أنابيب 
الطي والتبطني املختلفة األحجام والتي توضع على 
أعماق مختلفـــة حلماية البئر من التصدع وملنع 
تسرب السوائل املختلفة من الطبقات إلى داخل 
البئر. وقال ان عملية حفر اآلبار في الكويت تتم 
على الطريقة العمودية حيث يتراوح عمق اآلبار 
بني ٨٥٠ و٧٠٠٠ قدم ومتوســـطة العمق يتراوح 
عمقهـــا بني ٧٠٠٠ و١٢٠٠٠ قدم وهناك آبار عميقة 
يصل عمقها إلى ٢٠٫٠٠٠ قدم، مشيرا إلى أن شركة 
نفط الكويـــت قامت بإدخال العديد من التقنيات 

احلديثة ومن أبرزها احلفر األفقي.
   وبـــني أن احلفر األفقي يتـــم عن طريق حفر 
ثقب عمودي إلى أن يصل إلى الطبقة املراد إنتاج 
النفـــط منها ثم يبدأ باحلفر األفقي، مبينا أن من 
مزايا احلفر األفقي زيادة اإلنتاج من طبقة معينة 

وتقليل التكلفة على املدى البعيد.
  جتدر اإلشارة إلى أن شركة بريسشن للحفريات 
أنشئت مبشاركة قدرها ٣٥٪ من الشركة املتحدة 
للمشروعات النفطية، و١٢٫٥٪ من شركة الصناعات 
املتحدة، كما تشارك شركة جيوتك بنصيب ٥٪، 
وتتملك شركة املتحدة بريسشن للحفريات نصيب 

يقدر بـ ٤٧٫٥٪. 

 للقيام بعمليات حفر لآلبار النفطية العميقة في جميع المناطق التابعة لنفط الكويت

 العجيل لـ «األنباء»: البنوك المحلية قدمت تصوراتها 
لـ «المركزي» وللجنة المالية بشأن تمويل الخطة

 البنوك هي القناة الوحيدة للتمويل دون غيرها والجدارة 
االئتمانية للمصارف اإلسالمية تدفعها للمساهمة في التمويل

 أكد أن عملية التنسيق مستمرة لالتفاق على األمور الفنية

 «حيات» تعتزم المنافسة في السوق اللبناني
  على مناقصة بقيمة ١٧ مليون دوالر

 تخص قطاع البنى التحتية للشبكات 

 أحمد يوسف
  توقعــــت مصــــادر مطلعة

لـ «األنباء» ان حتقق شركة حيات 
لالتصاالت أرباحا جيدة مع نهاية 
العام احلالي، مشيرة الى ان ارباح 
الربع الرابع سترتفع عن مثيلتها 
في الربع الثالث بنســــبة ٦٠٪، 
وذلك نتيجة حلجم أعمالها في 
األسواق العاملة بها في منطقة 

الشرق األوسط وإيران.
  وأكدت املصادر اعتزام الشركة 
التقدم ملناقصــــة تخص قطاع 
التحتية للشــــبكات في  البنى 

لبنان، وذلــــك عقب التعديالت 
املنتظرة على قانون االتصاالت 

اللبناني.
املناقصة    وأضافت ان قيمة 
تتراوح بــــني ١٢ الى ١٧ مليون 
دوالر، وانه يتوقع التقدم لها قبل 
نهاية العام احلالي، بعد االنتهاء 
املناقصة وتقدميها  من دراسة 
القرار  اإلدارة التخــــاذ  ملجلس 

املناسب فيها.
  وتوقعت املصادر أن تواصل 
الشركة توقيع املزيد من العقود 
خالل الفترة املقبلة مما سيعزز 

من النتائج املالية ويعود بالنفع 
على مساهمي الشركة.

  ولفتت الشــــركة الى تركيز 
نطــــاق اعمالهــــا مؤخــــرا على 
السوقني السعودي والعراقي، 
والذي تنظر ان يتم طرح العديد 
من املناقصات تخص قطاع البنى 
التحتية للشبكات وهو القطاع 
الشــــركة أولوية  الذي تعطيه 
كبرى من خالل إســــتراتيجية 
جديدة اعتمدها مجلس اإلدارة 

مؤخرا.
  وبينت املصادر ان الشركة 

تتجه الى شــــراء أصول أبراج 
شــــبكات اتصــــاالت وإعــــادة 
تأجيرهــــا، وان هذا يعد حتوال 
مهما في إستراتيجية الشركة، 
حيث انه سيتم شراء األصول 
وإعادة تأجيرها ألكثر من مشغل 
وتعظيم خدماته مبا يعود مبزيد 

من األرباح على الشركة.
  وأكــــدت ان هــــذه اخلدمات 
تعد األحدث من نوعها في عالم 
االتصاالت في العالم، حيث انها 
حديثة العهد في أوروبا وأميركا 

والهند. 

 بنك محلي يشترط دخول 
المالك في زيادة رأسمال 

شركة استثمارية
  

  عمر راشد
ــدر مطلع في بنك    أفاد مص
ــل مديونيته  ــأن حتوي محلي ب
ــهم في إحدى الشركات  إلى أس
ــترط دخول  ــتثمارية يش االس
ــي زيادة  ــركة ف مالك تلك الش
ــك هو  ــا ان ذل ــمالها، مبين رأس
ــية حلصول  الرئيس ــة  الضمان
البنك على أمواله.ولفت املصدر 
ــركة تقدمت بطلب  ــى ان الش ال
لتحويل  ــك  البن إدارة  ــس  ملجل
مديونيته الى أسهم في الشركة، 
ــترط  ــس اإلدارة اش إال ان مجل
ــركة  الش ضرورة دخول مالك 
لضمان  ــمالها  رأس ــادة  زي في 
احلصول على أموال البنك اذا ما 
عجزت الشركة عن السداد وبني 
ــن املخاوف  ــاك الكثير م ان هن
ــة  ــوك الدائن ــول البن وراء دخ
بنسب مديونيتهم في الشركات 
ــزا واضحا في  ــي تعاني عج الت
ــة مديونيتها، منها  ــادة هيكل إع
ــكل  انخفاض قيمة أصولها بش
ــا على  ــدم قدرته ــع ع كبير م
ــول إضافية تعزز من  تقدمي أص
الضمانات املوجودة لدى البنوك 
ــتمرار  الدائنة، باالضافة الى اس
تقلب أسعار أسهم تلك الشركات 
والتي تراجع الكثير دون القيمة 

االسمية لها. 

 ماجد العجيل

 عمر راشد
  كشف رئيس مجلس االدارة والعضو 
املنتدب في بنـــك برقان ماجد العجيل 
ان البنوك احملليـــة قدمت تصوراتها 
للجنـــة املالية في مجلس االمة وكذلك 
لبنك الكويت املركزي بشـــأن متويل 
خطـــة التنمية والتي أكـــدت على ان 
البنوك هي االقدر على متويل مشاريع 
اخلطـــة مبا متلكه من ســـيولة مالية 
ومن قدرة علـــى متابعة اداء القروض 
وحتصيلهـــا واحلفاظ على املال العام 
من خالل التعرف على مشاريع دراسات 
اجلدوى املقدمة ومعرفة مدى قدرة تلك 

املشروعات على السداد.

  وقال العجيل في تصريح خاص لـ  
«األنباء» ان التنسيق مستمر بني البنوك 
احمللية واحتاد املصارف فيما يتعلق 
باالستفسارات اخلاصة عن متويل خطة 
التنمية خاصة االمور الفنية التي ترى 
البنوك ضرورة لتفسيرها، مستدركا انها 
تسير باجتاه ان تكون البنوك احمللية 
القناة الوحيـــدة للتمويل دون غيرها 

من القنوات االخرى.
  وبني ان القدرة املالية للبنوك اثبتت 
جدارة كبيرة في البيانات املالية اخلاصة 
بالتسعة شهور االولى من العام احلالي 
وهو ما يعزز مـــن قدراتها االئتمانية 
لتمويل اي مشروع يتم طرحه عليها.

  وتعليقا على املقترح النيابي اخلاص 
بإنشاء بنك اسالمي لتمويل مشاريع 
التنمية، اشـــار العجيـــل انه ال ميكن 
التعليق علـــى اي مقترح اال من خالل 
القنوات الرسمية مستدركا ان البنوك 
االســـالمية لديها القدرة على التمويل 
من خالل قوتهـــا وجدارتها االئتمانية 
وال ميكن ان يكون ذلك على حســـاب 
البنوك التقليديـــة وامنا التمويل يتم 

من خالل الشراكة بني اجلانبني.
  وأكـــد العجيل علـــى ان البنوك ال 
تتأخر في دعم اي مشروع ومتويله متى 
توافرت الشروط املطلوبة في دراسات 

اجلدوى املقدمة لتمويله. 


