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آلخر أخبار االقتصاد احمللية والعاملية زوروا موقعنا على
www.alanba.com.kw/Business

ماجد العجيل رئيساً لـ»برقان«االقتصادية
ذكر بنك برقان أن مجلس اإلدارة املنتخب اجتمع بتاريخ 2016/4/20 وانتخب رئيسا 
للمجلس ونائبا للرئيس، مبا اصبح معه تشكيل مجلس االدارة على النحو التالي:
ماجد عيسى أحمد عبدالعزيز العجميل - رئيسا ملجلس اإلدارة ومحمد عبدالرحمن بشر 
البشر - نائبا لرئيس مجلس اإلدارة، وعضوية كل من فيصل محمد علي الرضوان 
ومسعود محمود حجي جوهر عبد علي حيات وسامر صبحي خنشت وسعدون عبداهلل 
حسني محمد علي ومايترا بيناك باني مايترا نارايان وعبدالسالم محمد احمد عبدالرحمن 
البحر وعبدالكرمي عالوي صالح الكباريتي.

يبلغ 1.1 مليار دينار ملشروع »الوقود البيئي« مقسمة على البنوك احمللية بقيادة »بيتك« و»الوطني«

ً »البترول الوطنية« توقع أكبر متويل بنكي في تاريخ الكويت غدا

ووكاالت أجنبية، فيما ستتولى 
»البترول الوطنية« متويل %30 
من تكلفة املشروع البالغة 4.68 
مليارات دين����ار من مواردها 

الذاتية. 
وأكدت املصادر أن تقدمي 
البن����وك الكويتية متويالتها 
بالدين����ار الكويتي، يس����اعد 
في توط����ن العملة الوطنية 
وإيجاد دورة اقتصادية كاملة 
بالدينار، خصوصا أن املقاولن 
يتقاضون دفعاتهم بالدينار 

أيضا.
ومع توقيع البترول الوطنية 
الشريحة األولى للقروض التي 
تتمثل في قرض طويل األجل 
بالدينار الكويتي من البنوك 
التقليدية واإلسالمية احمللية، 
فإن الشركة تكون قد قطعت 
ش����وطا كبيرا في احلصول 
على أضخ����م التمويالت ملدة 
10 سنوات. وقالت املصادر ان 
ارتفاع العائد على االستثمار 
في املشروع البالغ 11.5% شجع 
البنوك احمللية على املشاركة 
في التمويل، مشيرا الى ان عائد 
املشروع يعتبر »عائدا مجزيا« 
جدا ملش����روع به����ذا احلجم، 
وسيساهم في انتعاش السوق 
الكويتي بشكل عام وتعزيز 
التسويقية للكويت  احلصة 

أحمد مغربي

أعلن����ت ش����ركة البترول 
الكويتية امس عن  الوطنية 
توقيعها غدا )اخلميس( عقود 
أكبر متويل بنكي في تاريخ 
الكويت خاص مبشروع الوقود 
البيئي مع البنوك القائدة وهي: 
بيت التمويل الكويتي »بيتك« 

وبنك الكويت الوطني.
ووفقا ملصادر نفطية مطلعة 
ل� »األنباء« فإن قيمة التمويل 
سوف تصل إلى 1.1 مليار دينار 
البنوك  أكثر مقسمة على  أو 
احمللية، بحيث يكون نصيب 
»الوطني« 600 مليون دينار 
متثل حصة البنوك التقليدية، 
وسيبيع البنك جزءا من هذا 

التمويل في وقت الحق.
فيما تبلغ حصة »بيتك« 
500 مليون دينار متثل حصة 
البنوك اإلس����المية، وسوف 
يبيع جزءا منه أيضا في وقت 

الحق.
البترول  وقامت ش����ركة 
الوطنية بتعين شركة الوطني 
لالستثمار مستش����ارا ماليا 

للمشروع.
وأش����ارت املصادر إلى أن 
التموي����ل احمللي س����تضاف 
جانب من اعمال التنفيذ احلالية في مشروع الوقود البيئي إليه صفقات متويل مع بنوك 

   ارتفاع العائد على االستثمار في املشروع 
شجع البنوك احمللية على املشاركة في التمويل

في األسواق العاملية.
وأضافت ان مشروع الوقود 
البيئي يشكل ركنا أساسيا في 
البترول  استراتيجية شركة 
البترول  الوطنية ومؤسسة 
الكويتية الهادفة إلى التوسع 
في قدرات الكويت التكريرية 
لتصل إلى 1.4 مليون برميل 

يوميا على املدى املتوسط. 
ويعتبر مش����روع الوقود 
البيئ����ي واحدا من أهم وأكبر 
املشاريع ضمن خطة التنمية، 
ويهدف إلى تطوير مصفاتي 
مين����اء عب����داهلل واألحمدي، 
وحتويلهما إلى مجمع تكريري 
متكامل يتمتع مبرونة عالية 
تسمح باالستجابة للتبدالت في 
األسواق العاملية، واإليفاء بكامل 
احتياجات السوق احمللية من 
املنتجات البترولية املتنوعة 
ذات املواصفات عالية اجلودة 
املتوافقة مع أرفع املواصفات 

العاملية.
وتعمل الشركة جاهدة على 
تذليل كل العقبات مع اجلهات 
احلكومي����ة وجتهيز العمالة 
وتدريبهم في سبيل انطالقة 
املشروع في وقته، مشيرا الى 
ان جميع دوائر الشركة جهزت 
خططها اس����تعدادا لتشغيل 

املشروع.

3.2 ماليني دينار أرباح »الكابالت« في الربع االول

»وطنية م.ب«  توزع أرباحها 28 اجلاري

1 مايو.. »اجلزيرة« تبدأ توزيع أرباحها النقدية

ارتفع���ت األرباح الفصلية لش���ركة اخلليج 
للكابالت والصناع���ات الكهربائية مبعدل %88، 
مقارنة بأرباح الفترة املماثلة من العام املاضي، 
إذ بلغت أرباح الشركة في الربع األول من العام 

احلالي 3.2 مالين دينار، مقابل أرباح بقيمة 1.7 
مليون دينار لنفس الفترة من 2015. وقالت الشركة 
في بيان للبورصة، إن ارتفاع األرباح يعود إلى 

زيادة قيمة االستثمارات املتاحة للبيع.

أعلنت شركة الصناعات الوطنية »وطنية 
م.ب« أنه تقرر أن يتم البدء بتوزيع أرباح 
الشركة على املساهمن بواقع 20% من القيمة 
االسمية للسهم نقدا )20 فلسا للسهم( اعتبارا 

من يوم اخلميس 28 أبريل.
وأوضحت الش���ركة في بيان للبورصة أن 
توزيع األرباح سيكون لدى الشركة الكويتية 
للمقاصة � شارع اخلليج العربي � برج أحمد.

أعلنت شركة طيران اجلزيرة أنه تقرر أن 
يتم البدء بتوزيع أرباح الشركة النقدية على 

املساهمن اعتبارا من يوم األحد 1 مايو.

وأوضحت الشركة في بيان للبورصة أن 
توزيع األرباح سيكون لدى الشركة الكويتية 

للمقاصة شارع اخلليج العربي برج أحمد.

ال شبهة جنائية في العقد

»نفط الكويت«: »عقد شل« يحقق وفرًا 
بـ 600 مليون دوالر حتى عام 2020

التقائها بكل املس����ؤولن 
السابقن واحلالين لتقدمي 
افاداتهم وش����هاداتهم في 
هذا اخلصوص اميانا منها 
بس����المة موقفها ولثقتها 
النيابة  املطلقة بحيادي����ة 

العامة.
وأوضح ان عقد تقدمي 
اخلدم����ات الفنية املطورة 
فريد من نوع����ه فهو عقد 
ابتكرته الشركة بالتعاون 
مع مستشاريها في الداخل 
واخلارج، ولم يس����بق ان 
اعتمدته اي شركة من قبل، 
س����واء اقليمية او عاملية، 
في مشاريع مماثلة، بذلك 
ب����ات هذا العق����د منوذجا 
يحتذى به وقبلة لآلخرين 
في االس����تفادة منه، حيث 
وضعت اسسه بعناية فائقة 
لتقدمي اخلدمات االستشارية 
من قبل مختصن عاملين 
ووف����ق معايي����ر تعاقدية 
وجتارية وقانونية محكمة 
ومنضبطة وتنافسية تسهم 
في حتقيق االهداف املرسومة 
لرفع الطاقة االنتاجية للغاز 
اجلوراس����ي، كما انه يأتي 
متوافقا مع القانون واللوائح 
والنظم ذات العالقة وهذا ما 
اظهره قرار النيابة العامة 

بحفظ التحقيق.
وذكر ان النتائج املبهرة 

التعاقد  التي حققها ه����ذا 
تشير بكل وضوح الى ان 
ما كانت تسعى اليه الشركة 
من حتقيق اهداف من خالله 
قد ظهر على ارض الواقع، 
فقد استطاعت الشركة ان 
تزيد معامل االستخالص 
من االحتياطي الغازي من 
21% ال����ى 57% فيما رفعته 
لالحتياطي النفطي من %25 

الى %28.5.
الش����ركة  ول����م تكتف 
النتائج املتميزة  بتحقيق 
انها  النفطية، بل  للمكامن 
شملت خدمات احلفر ايضا، 
حي����ث طورت م����ن خالل 
التعاق����د طرق احلفر  هذا 
باختصار الدورة املستندية 
بنسبة 40% وهو ما يحقق 
وفرا قدره 600 مليون دوالر 

حتى عام 2020.
كما استطاعت الشركة 
ان ترفع الطاقة االنتاجية 
لوحدته����ا االولية لالنتاج 
من 121 مليون قدم مكعبة 
الغاز الى 175 مليونا،  من 
فيما رفعت الطاقة االنتاجية 
للمكثفات من 42 ألف برميل 
يومي����ا الى 65 الف برميل 
يومي����ا بنهاية العام املالي 
2014/2015، علما ان عوائد 
الزيادات تقدر بنحو  هذه 

3.6 مالين دوالر.

قال الرئيس التنفيذي في 
»نفط الكويت« جمال جعفر 
في رسالة حصلت »األنباء« 
على نس����خة منها ان عقد 
شل متكن في احتياطيات 
الدراسات  الكويت نتيجة 
املكمنية التي اندرجت حتت 
هذا العقد، بلغت نحو 870 
ملي����ون برميل مكافئ، اي 
بقيمة مقدارها 40 مليون 

دوالر.
وذكر جعفر ان يوم 20 
اجل����اري كان يوما مميزا، 
النيابة  حيث صدر ق����رار 
العام����ة بحف����ظ التحقيق 
ف����ي البالغ املقدم بش����أن 
انه  اكد  عقد »شل« والذي 
ل����م يثبت من خالل بحثها 
ومراجعاته����ا وحتقيقه����ا 
وجود اي شبهة جنائية في 
ممارس����ات الشركة، سواء 
تلك الت����ي تخللت مراحل 
ابرام العقد او ما اعقب بدء 

التنفيذ.
وش����دد على ان����ه منذ 
اليوم الذي احيل فيه تقرير 
جلنة تقصي احلقائق الى 
العام����ة عام 2012  النيابة 
دأبت الشركة بكل اجهزتها 
الكامل مع  التع����اون  على 
جهاز النيابة العامة، سواء 
البيانات  جلهة من����ح كل 
واملعلومات، او في تسهيل 

أحمد مغربي

ش����ددت ش����ركة نفط 
الكويت على صحة وسالمة 
موقف الش����ركة وشرعية 
أعماله����ا  وقانوني����ة كل 
وتصرفاتها في شأن العقد 
ال����ذي أبرمته مع ش����ركة 
العاملية على اختالف  شل 
مراحله وإجراءاته، بدءا من 
إبرامه وخالل ما مضى من 
مدة تنفيذه، مشيرة الى ان 
أصدار النيابة العامة مؤخرا 
قرارها بحفظ التحقيق في 
الب����الغ املقدم ح����ول هذا 
التعاق����د، وذل����ك النتفاء 
أي ش����بهة جنائية في هذا 

الشأن.
وذك����رت الش����ركة في 
انها  بيان صحافي، أمس، 
تثمن كل نق����د بناء وجه 
إدراكا  العقد  لها حول هذا 
النوايا ونبل  منها حلسن 
املقاصد التي انطوت عليه، 
لتؤكد على س����داد رؤيتها 
ونفاذ بصيرتها في ش����أن 
التعاق����د، باالضافة  ه����ذا 
ال����ى اإلجن����ازات الكبيرة 
والنجاحات غير املسبوقة 
التي حققتها الشركة بدعم 
ومساندة من خبراء شركة 
شل العاملية، كل ذلك ما هو 
إال دليل قاط����ع على ذلك، 
ودافع قوي للمضي قدما في 
مثل هذا النوع من التعاقد 
مستقبال سعيا منها لتحقيق 
أهداف خطتها االستراتيجية 
الرامي����ة إلى زيادة قدرتها 
اإلنتاجية املس����تدامة من 
النفط لتص����ل إلى 3.650 
مالين برمي����ل يوميا عام 

.2020
وقدم����ت ش����ركة نفط 
الكويت بخالص ش����كرها 
وبال����غ تقديره����ا جلميع 
املس����ؤولن والعامل����ن، 
السابقن واحلالين، الذين 
عملوا بكل إخالص وتفان 
من خالل هذا التعاقد على 
النهوض بالشركة ورفعة 
ش����أنها، ولتؤكد من جديد 
على أنها ستظل على العهد 
ماضية في مواصلة املسيرة 
نحو ب����ذل اجلهد والعطاء 
لتحقيق التنمية املستدامة 
للكويت. على صعيد متصل، 

عقد »شل« مع »نفط الكويت« جنح في زيادة االحتياطي الغازي إلى ٪57

زيادة احتياطيات 
الكويت نتيجة 

الدراسات 
املكمنية بنحو 

870 مليون برميل 
مكافئ

تزايد معامل 
االستخالص من 

االحتياطي الغازي 
من 21% إلى %57

رفع االحتياطي 
النفطي من %25 

إلى %28.5

زيادة الطاقة 
اإلنتاجية للمكثفات 
حقّقت عوائد تقدر 

بـ 3.6 ماليني 
دوالر


