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 أحمد يوسف
  قالت مصادر متابعة لـ «األنباء» ان اجتماعات جتري على 
قدم وساق بني الشركة اخلليجية لالستثمار «جلف انفست» 
وبنك الكويت املركزي من اجل التوصل حللول حول مديونية 
الشــــركة. وأكدت املصادر على فترة السماح من قبل البنك 
املركزي للشــــركة من أجل الوصول الى تســــويات مناسبة 

للدائنني متتد الى نهاية العام احلالي.

  وأضافت ان هناك جهودا تبذل ومحاوالت إلقناع البنوك 
الدائنة ســــواء احمللية أو االقليمية للدخول برأسمال جديد 
في الشــــركة. وقالت ان بنك أبوظبي للتنمية احدى اجلهات 
التي يتم التفاوض معها للدخول برأســــمال قدره ٢٠ مليون 
دينار في الشــــركة، وانه مت توقيع اتفاق مبدئي بذلك، فيما 
اكدت ان شطب الشركة خيار أخير وباتت هناك حلول تعيد 

الشركة الى طريق االستمرار مرة أخرى.

 «جلف إنفست» تتفاوض مع بنك أبوظبي للتنمية لزيادة رأس المال بـ ٢٠ مليون دينار

 في قطر والبحرين والسعودية واإلمارات

 بعد ارتفاع أسهمه بمعدل ١٧٪

 «غزال اللوجستية» ضمن تحالف خليجيـ  عالمي 
  تستعد للمنافسة على عقد البائع األول مع الجيش األميركي

 شريف حمدي
  علمت «األنباء» من مصادر مطلعة ان شـــركة 
غزال اللوجســـتية «جلوبل اللوجستية» سابقا 
تستعد للمنافسة على عقد «البائع األول» الذي 
طرحه اجليش األميركي في أكتوبر املاضي وينتهي 
تقدمي عروض الشركات املنافسة عليه خالل نوفمبر 

اجلاري. وأشارت املصادر الى ان الشركة ستدخل 
مضمار املنافســـة على هـــذا العقد ضمن حتالف 
خليجي ويضم أيضا شركة عاملية، الفتة الى ان 
عقد البائع األول سيكون عبارة عن توريد وتوزيع 
املواد الغذائية جلنود اجليش األميركي في كل من 

قطر والبحرين والسعودية واإلمارات. 

 «برقان» يرحب بـ «الخليج المتحد»
   كشريك إستراتيجي

 أعلن بنك برقان أن بنك اخلليج املتحد قد زاد نســــبة أســــهمه في 
بنك برقان مبعدل ١٧٪، مبينا ان هذا القرار االستراتيجي لبنك اخلليج 
املتحد في زيادة مســــاهمته في بنك برقان جاء كدليل على مســــتوى 
النمو الراسخ واألداء امللحوظ الذي حققه البنك سواء في الكويت أو 
األسواق اإلقليمية التي توسع فيها البنك في منطقة الشرق األوسط 
وشــــمال أفريقيا. وعن هــــذه اخلطوة، قال الرئيــــس التنفيذي لبنك 
برقان إدواردو إيغورين: «يبذل بنك برقان كبير اجلهود بشــــكل دائم 
لتقدمي القيمة املضافة املتميزة ملساهميه، سواء عن طريق السياسة 
املتحفظة واحلكيمة في أنشطة االستثمار، أو عن طريق تطبيق خطط 
التوســــع اإلقليمي الفعالة واملثمرة». وأضاف أن: «القرار الذي اتخذه 
بنك اخلليج املتحد بزيادة نســــبة مساهمته في بنك برقان يؤكد على 
جناح اســــتراتيجيات التطوير والتوسع التي يطبقها البنك ويحقق 
عبرها معدالت إجناز رائــــدة، وإننا في بنك برقان نرحب بهذا القرار 
وهذه الشراكة متطلعني نحو مزيد من النجاح املشترك وتعزيز هذه 

العالقة في املستقبل». 

 ٢٫٩٩٪ العائد السنوي على إجمالي موجودات البنك

 ردًا على تساؤل للنائب ناجي العبد الهادي عن سبب تسعير الغاز بدوالر واحد لكل ١٠٠٠ قدم مكعبة

 «الوطني المصري» يحقق ٣٤٢ مليون جنيه 
  أرباحًا صافية في ٩ أشهر بنمو ٤٪

 البحر: نمو  األرباح دليل على نجاح إستراتيجية توسعاتنا الخارجية

 العبداهللا: عدم وجود سعر عالمي للغاز الغني 
  دفعنا لوضع بدائل تسعير بموافقة «األعلى للبترول» 

 حقق البنك الوطني املصري، 
عضو مجموعـــة بنك الكويت 
الوطني، أرباحا صافية قدرها 
٣٤١٫٩ مليون جنيه مصري خالل 
األشهر التسعة األولى من العام 
٢٠١٠، مقارنة مع ٣٢٩٫٣ مليون 
الفترة نفسها من  جنيه خالل 
العام املاضي، مبعدل منو بلغ 

.٪٤
  وبهذه املناسبة، قالت نائب 
الرئيس التنفيذي لبنك الكويت 
الوطني رئيـــس مجلس إدارة 
البنك الوطني املصري شيخة 
خالـــد البحـــر ان منـــو أرباح 
«الوطني املصري» يشكل دليال 
واضحا على جناح استراتيجية 
التوسع اخلارجية ملجموعة بنك 

الكويت الوطني.
  وأكدت البحر أن: «منو أرباح 
فروعنا اخلارجية، السيما من 

املصـــري ٢٫٩٩٪ في األشـــهر 
التسعة األولى من العام احلالي، 
فيمـــا ارتفع العائد الســـنوي 
على حقـــوق املســـاهمني إلى 
٣٣٫٩٪ مقابل ٣٢٫٩٪ في الفترة 
نفســـها من العام املاضي، كما 
ارتفعت املوجودات اإلجمالية 
للبنـــك الوطنـــي املصري إلى 
١٥٫٣ مليار جنيه خالل األشهر 
التسعة األولى من العام احلالي، 
من ١٤٫٨ مليار جنيه في نهاية 
العام املاضي، فيما بلغ إجمالي 
حقوق املساهمني متضمنة أرباح 

الفترة ١٫٧ مليار جنيه.
  مـــن جهته، قـــال العضو 
املنتدب للبنك الوطني املصري 
د.ياسر حسن ان: «منو محفظة 
القروض والعموالت وصافي 
الدخل يعتبر من أهم مالمح 
الربع الثالث بالنسبة للبنك 

الوطني املصري».
  وأضـــاف: «أن هذه النتائج 
اإليجابية جاءت بفضل االهتمام 
بجودة اخلدمة لتوسيع قاعدة 
إدارة  العمالء، وتعزيـــز نظم 
املخاطر، فضال عن تبني منوذج 
أعمال فعال يلبي االحتياجات 
املتغيرة لكل شرائح العمالء».

الوطني  البنـــك  أن    يذكـــر 
املصري، عضو مجموعة بنك 
الكويت الوطني، تأســـس عام 
١٩٨٠ ولديه شبكة من الفروع 
املصرفية تبلغ ٤٠ فرعا موزعة 
في أفضل املواقع احليوية في 
مختلـــف احملافظـــات واملدن 
املصرية منها: القاهرة، اجليزة، 
االســـكندرية، شـــرم الشيخ، 
الغردقة، طنطا، الســـادس من 
أكتوبر، العاشـــر من رمضان، 

املنصورة، دمياط، وسوهاج. 

مصر وقطر، ساهمت بشكل كبير 
في حتقيـــق مجموعة الوطني 
٢٢٤٫٥ مليـــون دينـــار أرباحا 
صافية خالل األشـــهر التسعة 
األولى من العام احلالي»، مضيفة 
أن البنك الوطني املصري يثبت 

من جديـــد قدرته على حتقيق 
األربـــاح والنمو في الســـوق 
املصري رغم األوضاع اإلقليمية 

والعاملية غير املواتية.
  وبلغ العائد الســـنوي على 
إجمالي موجودات البنك الوطني 

 المحرر االقتصادي
  أكد وزير النفط ووزير االعالم 
الشــــيخ احمد العبد اهللا ردا على 
تساؤل للنائب ناجي العبد الهادي 
بشأن مبررات احتساب سعر الغاز 
املنتج محليا ضمن ايرادات وزارة 
النفط والذي يتم توريده ملؤسسة 
البترول الكويتية، اكد انه ال يوجد 
سعر عاملي للغاز بحكم انه مادة خام، 
وقال ان االسعار العاملية املذكورة 
في السؤال والتي تتراوح بني ٥ و٨ 
دوالرات هي تعبر عن سعر الغاز 
النحيل املستورد (الغاز الطبيعي 
املســــال) اجلاهز لالســــتخدام في 
جميع انواع االنشــــطة الصناعية 
وتوليد الكهرباء دون احلاجة ألي 
معاجلة مســــبقة او تكرير، بينما 
ال يوجد ســــعر عاملي للغاز الغني 
النه يعتبر مادة خاما غير جاهزة 
لالستخدام في الكثير من االنشطة 
الى معاجلة  الصناعية ويحتــــاج 
مسبقة وتكرير وفصل قبل ان يكون 
جاهزا لالســــتخدام في الصناعات 
املتنوعــــة وانتاج الكهرباء، عالوة 
على ذلك فإن وزارة النفط قد قامت 
بدراسة حول نظم تسعير الغاز في 
منطقة اخلليج، حيث تبني انه في 
اغلب دول اخلليج يتم تزويد الغاز 
الغني دون اي حتاسب بينما يتم 
بيع الغاز النحيل بسعر يتراوح بني 
٠٫٢٥ –و١٫٥ دوالر/م و ح ب (مليون 
وحدة حراريــــة بريطانية) وذلك 
حســــب طبيعة النشاط املستهلك 
للغاز ووجود شركاء اجانب وغيرها 

من العوامل.
  ونظرا لعدم وجود سعر عاملي 
للغــــاز الغني فقد متت الدراســــة 
والتفاوض بشــــأن بدائل تسعير 
الغــــاز الغنــــي بــــني وزارة النفط 
ومؤسسة البترول الكويتية حيث 
مت االتفاق على ربط ســــعر الغاز 
الغنــــي بأســــعار خــــام التصدير 
الكويتي، وتقوم املعادلة السعرية 
املتفق عليها بتسعير الغاز الغني 
ليتماشى مع ارتفاع وانخفاض سعر 
ابتداء من  الكويتي  التصدير  خام 
متوسط اســــعار الغاز النحيل في 
اخلليج علمــــا بأنه مت اخذ موافقة 
للبتــــرول وفقا  املجلــــس االعلى 
للقرار رقم ٢٠٠٥/٤/٧٦/٤ والقرار 
رقم ٢٠٠٨/١/٨٢/١ على هذه االسعار.
أما بالنسبة للنفط فإنه يصدر من 
املوانئ الكويتية التابعة ملؤسسة 
الكويتية بسعر معروف  البترول 
ومعلــــن، وعليه تقوم املؤسســــة 
بشرائه من وزارة النفط باألسعار 
العاملية بناء على أســــاس السعر 
الرسمي املبني على املتوسط املرجح 
باألســــعار احملققة مــــن املبيعات 

التصديرية للنفط.
  اجلدير بالذكر ان قانون انشاء 
املؤسسة ينص على انها كيان يعمل 
على أسس جتارية، وعلى ضوء ذلك 
طلب املجلس األعلى للبترول حتويل 
شركات االستكشاف واالنتاج التابعة 
للمؤسسة (شــــركة نفط الكويت 
والشركة الكويتية لنفط اخلليج) 

النحيل للشركات التابعة لها، آخذا 
باالعتبار االهداف املشار اليها أعاله 

في اجابة السؤال الثاني.
  هذا وتقوم املؤسســــة بتقييم 
مشاريعها على أساس سعر الطاقة 
البديلة للغاز وليس السعر املدعوم 
مبا يعكس العوائد احلقيقية لهذه 
املشــــاريع وكذلــــك تقييــــم االداء 
التشغيلي لهذه الشركات على أسس 
جتارية آخذا باالعتبار سعر الطاقة 

البديلة للغاز النحيل.
  أما الســــوق احمللي (القطاعات 
والشركات غير التابعة للمؤسسة) 
فوفقــــا للفقرة الثانيــــة من املادة 
الثانية من املرسوم األميري املتعلق 
النفط  املالية بتسويق  باالســــس 
اخلام والغاز العائد للدول من قبل 
مؤسسة البترول الكويتية الصادر 
في ينايــــر ١٩٨١ والذي ينص على 
اآلتي: تعدل املبالغ املستحقة للدولة 
على املؤسسة في حال حتديد سعر 
للغاز املزود للسوق احمللي، يقل عن 
السعر الذي حتاسب على أساسه 
املؤسســــة، عن الكميــــات املزودة 
لعمالئها احملليني (فيما عدا املؤسسة 
ذاتها والشركات التابعة لها) بحيث 
ال حتقق املؤسسة ربحا أو خسارة 

عن تلك التزويدات.
  وعليه قامت املؤسسة بتسعير 
الغاز النحيل املزود للسوق احمللي 
بحسب املرسوم األميري املشار اليه 
أعاله. وبشأن الفرق بني تكلفة الغاز 
املورد للشركات النفطية باالسعار 
العاملية وبأسعار التوريد املدعمة 
خالل الســــنوات اخلمس السابقة 
مع توزيعه على مســــتوى كل من 
الشركات املستفيدة من الغاز املدعم 
للتمكن من تقييم االداء االقتصادي 
لتلك الشركات، قال الوزير العبداهللا 
الفرق  التالي يبــــني  ان اجلــــدول 
بني ســــعر الغاز املورد للشركات 
وسعر الغاز املستورد. وعن ماهية 
التي اتخذتها املؤسسة  االجراءات 
أو اجلاري اتخاذها لتصويب األمر 
واعادة النظر في االتفاقية املبرمة 
لتوريد الغاز للشــــركات النفطية 
وغير النفطية لتضييق الفجوة بني 
أسعار توريد الغاز لتلك الشركات 
واالسعار العاملية، أفاد بأن مؤسسة 
البتــــرول الكويتيــــة قامت أخيرا 
بإعادة دراسة فلسفة تسعير الغاز 
النحيل ألنشطة القطاع بناء على 
توصيات مجلس االدارة في نوفمبر 
٢٠٠٩. وقد تضمن القرار تشجيع 
الشــــركات النفطية على احملافظة 
على الثروة الهيدروكربونية ورفع 
الطاقة  كفاءة وفعالية اســــتخدام 
وتعويضها عن االموال املستثمرة 
في هذا اخلصــــوص. وجار النظر 
في آليات تســــعير الغــــاز النحيل 
واللقيم ملشاريع الشركات االجنبية 
املســــتقبلية في داخل الكويت مبا 
يضمن حصول الشــــريك االجنبي 
على عائد مناسب وحتقيق املؤسسة/ 
الدولة قيمة مضافة ومبا يتماشى مع 
العائد الداخلي لالستثمار املطلوب 

لنشاط البتروكيماويات. 

 شيخة البحر د. ياسر حسن

 الشيخ أحمد العبداهللا

 إدواردو إيغورين

 منذ بداية العام وحتى ٢١ الجاري

 «الجمان»: ١١ شركة مدرجة فازت 
  بـ ٥٤ عقدًا بقيمة ٩٩٣ مليون دينار

 قال مركز اجلمان لالستشارات االقتصادية  
في حتليل مختصـــر وعرض موجز لبعض 
الشـــركات التي فازت بعقود منذ بداية ٢٠١٠ 
حتى ٢١ نوفمبر اجلاري ان ١١ شركة مدرجة 
في سوق الكويت لألوراق املالية فازت بعدد 
٥٤ عقدا بلغ إجمالها ٩٩٣ مليون دينار، منوها 
الى ان تلك العقود رسمية ومعلن عنها، وحيث 
مت استبعاد حصص الشركات التابعة والزميلة 
واحلليفة منها، ومعظمها في الكويت، وبعضها 

في دول اخلليج األخرى.
  وقد سيطرت «املشتركة» على ٤٦٪ من مبالغ 
العقود مبقدار ٤٥٩ مليون دينار، تلتها – بفارق 
شاسع «جيران القابضة» بحصة ١٤٪ مببلغ 
١٤٠ مليون دينار، ثم «آبار» بحصة ٩٪ مببلغ 
٨٦ مليون دينار، تالهـــا «املعامل» و«عربي 
القابضة» بنحو ٧٣ مليون دينار بحصة ٧٪ 
لـــكل منهما، وجاء في مؤخـــرة هذه القائمة 
«عارف للطاقة» مببلغ ٧ ماليني دينار بحصة 
٠٫٧٪، تلتها «اخلصوصية» مببلغ ١٣ مليون 
دينار وبحصة ١٫٣٪، ثم «نابيسكو» بنسبة 

٢٫٥٪ بعقود قدرها ٢٥ مليون دينار. 
  واشار «اجلمان» الى انه وفقا ملعيار مضاعف 
قيمة العقود إلى رأس املال، تصدرت «املشتركة» 
القائمة مبضاعف ٥٢ مرة، ثم – وبفارق ملحوظ 
- «املعامل» مبضاعف ١٣ مرة، تلتها «جيران 
القابضة» مبضاعف ١٠ مرات، أما األقل في هذا 
املضمار، فكان مـــن نصيب «عارف للطاقة» 
مبضاعف ٠٫١ مرة، تلتها «اإلمناء» مبعدل ٠٫٧ 
مرة، ثم «اخلصوصية» مبضاعف ٠٫٩ مرة، 
منوها الى ان متوسط مضاعف قيمة العقود 

لرساميل الشركات يبلغ ٤ مرات.
  أكد «اجلمان» انه رغم أهمية هذه املعلومات 
والتحليالت، إال أنه ال ميكن بناء قرار استراتيجي 
أو مفصلي في شراء أو بيع األسهم أعاله، حيث 
يعتمد ذلك على عدة معطيات ال ميكن تفصيلها 
في هذا املقام، ومنها، الفترة الزمنية لتنفيذ 
العقود ونســـبة ربحيتها أو احتماالت تكبد 
خســـارة في تنفيذها، ناهيـــك عن املعطيات 
األخرى لكل شـــركة على حدة، باإلضافة إلى 

احتماالت الفوز بعقود جديدة. 

 سعر خام التصدير الكويتي
 ١٠٠-١٢٠  ٨٠-١٠٠  ٦٠-٨٠  ٤٦-٦٠  ٠-٤٦   ($/برميل) 

 ١٫٥  ١٫٢٥  ١٫١  ١٫٠  ٠٫٧٥  $/م و ح ب (مليون وحدة حرارية بريطانية) 

 ١٠٠-١٢٠  ٨٠-١٠٠  ٦٠-٨٠  ٤٦-٦٠  ٠-٤٦  سعر خام التصدير الكويتي (دوالر/برميل) 

 سعر الغاز الغني واملتكثفات:
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 أ ق م: ألف قدم مكعبة
  م و ح ب: مليون وحدة حرارية بريطانية 

 

 الشركة 
 إجمالي قيمة 

العقود باأللف 
د.ك 

 السعر بالفلس  عدد العقود 
 مضاعف قيمة 

العقود إلى 
رأس المال 

 النسبة إلى 
إجمالي العقود 

 ٣٫٣٪  ٠٫٧  ٧٧  ٥  ٣٢٫٧٧٨  اإلمناء  
 ٤٫٥٪  ٢٫١  ٢٫٠٢٠  ٥  ٤٤٫٦٣٨  كابالت 

 ٧٫٣٪  ٥٫٢  ١٤٦  ٥  ٧٢٫٤١٣  عربي قابضة 
 ٢٫٥٪  ٤٫٥  ٣٠٠  ٥  ٢٤٫٩٢٤  نابيسكو 
 ٧٫٤٪  ١٢٫٩  ٤٨٥  ٦  ٧٣٫٧٨٠  املعامل 

 ٠٫٧٪  ٠٫١  ١٨٠  ١  ٦٫٧٤٧  عارف طاقة 
 ٤٦٫٢٪  ٥٢٫٢  ٢٫٠٠٠  ١٦  ٤٥٨٫٦١٢  املشتركة 

 ٨٫٧٪  ٤٫١  ٤٩٠  ٢  ٨٦٫٣١٩  آبار 
 ١٤٫١٪  ٩٫٨  ١٢٤  ٢  ١٤٠٫٠٠٢  جيران ق 
 ٤٫٠٪  ٢٫٠  ١٤٤  ٤  ٣٩٫٩٩٦  مشرف 

 ١٫٣٪  ٠٫٩  ٢١٨  ٣  ١٣٫٢٢٠  اخلصوصية 
 ١٠٠٪  ٤  ٥٤  ٩٩٣٫٤٢٩  اإلجمالي 

ونقل التكنولوجيا املتطورة وخلق 
فرص عمل.

  وذكر ان كثيرا من الدول حول 
العالــــم تقوم بدعم أســــعار الغاز 
للمستهلكني احملليني ولكن بدرجات 
متفاوتة حسب نوعية االستهالك 
ومدى اهميته االســــتراتيجية، اال 
ان العديــــد من هذه الــــدول تقوم 
بتعديل أســــعار الغاز صعودا أو 
نزوال جتاوبا مع ارتفاع او انخفاض 
األسعار العاملية للنفط، وبناء عليه 
فإن أسس تسعير الغاز النحيل ما 
بني املؤسســــة وشركاتها مرتبطة 
بأســــعار النفط اخلــــام، علما بأن 
املؤسســــة قامت مؤخرا مبراجعة 
أسس تسعير الغاز النحيل لشركة 
البترول الوطنية الكويتية وشركة 
صناعة الكيماويات البترولية والتي 
ســــيتم تطبيقها اعتبارا من العام 
املالي ٢٠١٢/٢٠١١، حيث يبدأ السعر 
بنحو ١٢٪ من متوسط سعر النفط 
اخلام الكويتي للتصدير ليصل الى 
٢٠٪ في العام املالي ٢٠١٦/٢٠١٥، اي 

بزيادة سنوية قدرها ٢٪.
  اما بالنسبة لشركة ايكويت فإن 
سياسة تســــعير الغاز للمشاريع 
املشتركة احلالية مت االتفاق عليها 

مسبقا بناء على التالي:
  ١ ـ األســــعار الســــائدة لنفس 
الصناعة في منطقة اخلليج بهدف 

جذب املستثمر األجنبي.
  ٢ ـ مراعاة الوضع التنافســــي 

للصناعة مقارنة بدول املنطقة.
  ٣ ـ مدى االستفادة من اخلبرة 

الفنية والتسويقية وتكنولوجيا 
املستثمر األجنبي.

  ٤ ـ القيمة املضافة من تصنيع 
الغاز وهي:

  ـ تنشيط القطاع اخلاص.
  ـ العوائد املالية.

  ـ تنويع القاعدة الصناعية في 
البلد.

  ـ خلق فرص عمل للكويتيني.
  ـ تدريب الكويتيني.

  وذكر ان مشروعي ايكويت ١ و٢ 
ساهما خالل ٢٠٠٩ في دعم عجلة 
االقتصاد من خالل توزيعات األرباح 
واملصروفات التشغيلية بنحو ٨٩٠ 
مليون دوالر، كما يعمل في مشروعي 
ايكويت ١ و٢ نحــــو ١١٦٢ موظفا، 
حيث تبلغ نسبة الكويتيني ذوي 
الكفاءة العالية منهم ٥٣٫٥٪ والذين 
يساهمون بدور رئيسي في تشغيل 
التكنولوجيا  هذه املصانــــع ذات 
املتطــــورة وبحســــب أحدث طرق 
العمل املثلى وتقنيات االنتاج عالية 

اجلودة.إيرادات الغاز
  وحول عدم احتســــاب ايرادات 
الغاز اململوك للدولة طبقا لالسعار 
العاملية فــــي ايرادات وزارة النفط 
أســــوة بالنفط اخلام على ان يتم 
اخلصم من مصروفات الوزارة بقيمة 
النفطية  الدعم املمنوح للشركات 
الفرق بني االسعار  والذي يعكس 
العاملية وأسعار التوريد حتى تظهر 
قيمة الدعم بالقيمة احلقيقية، قال 
العبداهللا انه ال يوجد سعر عاملي 
للغاز الغني اململوك لوزارة النفط 
ألنه يعتبر مادة خام غير جاهزة 
لالستخدام في الكثير من االنشطة 
الى معاجلة  الصناعية ويحتــــاج 
مسبقة وتكرير وفصل قبل ان يكون 
جاهزا لالســــتخدام في الصناعات 
الكهرباء، وعليه  املتنوعة وانتاج 
ال ميكن تطبيق هذا املقترح ما بني 

الوزارة واملؤسسة.
الغاز اجلاهز لالســــتخدام    أما 
(الغاز النحيل) والذي له أســــعار 
عاملية أو بديلــــة، فهو يقع ضمن 
ملكية مؤسسة البترول الكويتية 
وترك حتديد ســــعره للمؤسسة، 
وقد قامت املؤسسة بتسعير الغاز 

من مركــــز تكلفة الى مركز ربحية 
والذي ال ميكــــن حتقيقه بصورة 
فعلية اال بتعديــــل العالقة املالية 
احلالية ما بني املؤسسة والوزارة 
في مجال استكشاف وانتاج النفط 

اخلام.
  وفــــي اآلونــــة األخيــــرة ومع 
تصاعد التكاليف املطلوبة لعمليات 
االستكشاف واالنتاج، أصبح من 
الضروري إعادة النظر بهذه العالقة 
مــــا بني األموال  التوازن  لتحقيق 
املتوافر واألموال املطلوبة  والنقد 

لالستثمار في هذا القطاع.
  توريد الغاز

  وعن مبررات توريد الغاز من 
الكويتية  البترول  قبل مؤسســــة 
للشركات النفطية وغيرها وبصفة 
خاصة شركة صناعة الكيماويات 
البترولية وشركة ايكويت بأسعار 
تبلغ فقط نحو ٢٥٪ من األســــعار 
العاملية، وفي الوقت الذي تستورد 
فيه مؤسسة البترول الكويتية الغاز 
املسال باألسعار العاملية لتوريده 
الى قطاع الكهربــــاء واملاء، أجاب 
العبداهللا بأن هناك اعتبارات كثيرة 
تؤخذ باالعتبار عند حتديد سعر 
الغاز النحيل املنتج محليا واملورد 
للشركات التابعة للمؤسسة، وفي 
العموم تهدف سياسة تسعير الغاز 
النحيل احمللي الى حتقيق املوازنة 

ما بني:
  ـ تسعير الغاز املرتبط بالسعر 
العاملي أو ســــعر الطاقــــة البديلة 
بهدف قياس أداء ونتائج األنشطة 
املســــتخدمة للغاز بشكل يعكس 
الوضع احلقيقي، والتشجيع على 
احملافظة على الثروة الهيدروكربونية 
ورفــــع كفاءة وفاعلية اســــتخدام 

الطاقة.
  ـ وتســــعير الغاز الذي يراعي 
احملافظة على الوضع التنافســــي 
للصناعــــة مقارنة بــــدول املنطقة 
خصوصا واملميزات التنافسية في 
املناطق األخرى من العالم وكذلك 
قدرة النشاط على تنشيط عجلة 
االقتصــــاد احمللــــي وخلق فرص 
اســــتثمارية في الصناعة احمللية 


