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»زين السعودية« توقّع اتفاقية إعادة متويل بـ 2.25 مليار ريالاالقتصادية
أعلنت شركة االتصاالت املتنقلة السعودية »زين« عن أنها قامت بتوقيع اتفاقية إعادة متويل جتاري طويل األجل بقيمة 2.25 مليار 
ريال مع حتالف بنكي يقوده البنك العربي الوطني. وأوضحت في بيان لها على »تداول« أن التحالف يضم 4 بنوك وهي: البنك 
العربي الوطني، البنك السعودي الفرنسي، بنك اخلليج الدولي ومجموعة سامبا املالية.
وبينت ان مدة التمويل متتد من 2 اجلاري إلى 31 مايو 2018 قابلة للتمديد إلى 30 مايو 2019. وقالت إنها تهدف من التمويل إلى 
استبدال االتفاقية السابقة مع نفس التحالف املشار إليه، مشيرة إلى ان التمويل مغطى بالكامل بضمان غير مشروط وغير قابل 
لإللغاء من قبل شركة االتصاالت املتنقلة الكويتية »مجموعة زين«. وأشارت إلى انه سيتم تسديد أصل مبلغ التمويل كدفعة واحدة 
بتاريخ االستحقاق، مضيفة ان هذه االتفاقية تعتبر خاضعة وثانوية بالنسبة لتسهيل املرابحة املشترك البالغ 8.5 مليارات ريال.

»األنباء« تكشف تفاصيل اجتماع الشركة مع جلنة امليزانيات البرملانية

»نفط الكويت« تنجح في مترير ميزانيتها.. بال تقشف

الكبرى لتحديد سعر البرميل 
خالل النصف الثاني من العام 
احلالي والتي يصعب اجلزم 

بها.
وذك���ر ان اللجن���ة ترى 
الى  النفط  ارتفاع أس���عار 
مستوى 50 دوالرا للبرميل 
يفرض عل���ى وزارة املالية 
تعديل السعر وذلك خلفض 
نسبة العجز املالي املتوقع 

في السنة املالية.

املستوى.
من جه���ة ثانية، تطرق 
املص���در ال���ى ان اللجن���ة 
ناقش���ت امكانية رفع سعر 
التعادل ف���ي ميزانية العام 
املالي من املس���توى احملدد 
من قبل وزارة املالية عند 25 
دوالرا للبرميل الى مستوى 
35 دوالرا. وقال املصدر ان 
الشركة اقترحت االستعانة 
بأحد البيوت االستش���ارية 

التكاليف من خالل 63 مبادرة 
على مستوى الشركة ستقود 
إلى وفورات كبيرة، وقد مت 
الوص���ول إلى ذلك كله من 
خالل االستفادة من أفضل 
املمارسات واالنفتاح على 
االبتكارات مع احلرص على 
تبنيها والعمل بها سريعا 
في الش���ركة، وه���ذه كلها 
سلوكيات جوهرية تتحلى 
بها الشركات الكبرى العالية 

بالعمل م���ع مقاولي العقود 
النفطية الت���ي حتتوي على 
بند التدريب على تأهيل القوى 
الوطنية والعم���ل على نقل 
الالزمة لهم حسب  اخلبرات 
م���ا هو مطل���وب منهم وفق 

الشروط التعاقدية.

تحسين التكاليف 

وباإلضافة إلى ذلك قدمت 
الش���ركة مقترحا لتحسني 

 ب� 3.650 ماليني برميل يوميا. 
وأوضح أن اللجنة شددت على 
ضرورة وجود آلية واضحة 
وفعالة لدى الشركة لتأهيل 
املقاولني والتأكد من مالءتهم 
املالية قبل توقيع العقود معهم 
خاصة وأن كثيرا من مالحظات 
ديوان احملاسبة قد متحورت 

حول هذه النقطة.
وأشار الى ان اللجنة أكدت 
على ضرورة قيام الش���ركة 

األربعة املاضية بنسبة %20، 
مشيرا الى ان الكلفة انخفضت 
بنس���بة 77 فلسا لتصل الى 

1.151 دينار.
وبني انه مت تخفيض كبير 
الس���فر للتدريب  ملصاريف 
في اخلارج والعمل االضافي 
واقتصار العالج باخلارج على 
حاالت معينة جدا، وأشار الى 
ان الطاقة االنتاجية املستهدفة 
الكويت تقدر  لش���ركة نفط 

أحمد مغربي

كشف مصدر مسؤول في 
شركة نفط الكويت ان الشركة 
ناقش���ت ميزانيتها السنوية 
2017/2016 مع جلنة امليزانيات 
واحلساب اخلتامي البرملانية 
نهاية االسبوع املاضي حيث 
ق���درت مصروفاتها ب� 1.665 
مليار دينار وذلك بانخفاض 
قدره 6 ماليني دينار فقط عن 
ميزانية العام املالي املاضي، 
لتكس���ب بذلك ش���ركة نفط 
الكوي���ت جولتها مع اللجنة 
البرملانية ف���ي احلفاظ على 
ميزانيها بدون خفض كما جرى 
مع وزارت الدولة االخرى التي 
شهدت خفضا بنسب وصلت 

الى %20.
التفاصي���ل يقول  وف���ي 
املصدر ان وف���د املالية الذي 
اج���رى التفاوض مع اللجنة 
البرملانية شدد على عدم خفض 
مصروفات الش���ركات وذلك 
الرتباطه���ا برواتب وحوافز 
الش���ركة وتلك  العاملني في 
او  االمور يصع���ب خفضها 

التحكم فيها.
وق���ال املص���در ان ع���دد 
العم���ال لدى »نفط الكويت« 
- باعتبارها االكبر في القطاع 
النفطي - في ميزانية العام 
اجلديد يص���ل الى 9.8 آالف 
موظ���ف )كويت���ي( وتنوى 
الشركة توظيف 1100 موظف 
جديد ضمن السنة املالية ومت 
رصد ميزانية تقدر بنحو 200 
مليون دينار لتلك الوظائف 
اجلديدة، مشيرا الى ان الشركة 
لم تكشف عن وظائف خالل 
املالي���ني املاضيني  العام���ني 
والوظائ���ف التي مت تعيينها 
كانت في بداية عام 2015/2014 
السنة  وكانت مدرجة ضمن 

املالية 2014/2013.
وقال ان تقديرات مصروفات 
شركة نفط الكويت في السنة 
املالي���ة 2016/2017 ش���هدت 
انخفاضا قدره 8% خالل العامني 
املاضيني، وهو ما يظهر حجم 
التقشف في املصروفات لدى 

الشركات النفطية.
وذكر ان اللجنة ش���ددت 
على ض���رورة خفض كلفة 
إنتاج البرميل لدى الش���ركة 
الس���نوات  اذ ارتفعت خالل 

ميزانيات النفط تنجح في املرور بدون خفض كبير في املصروفات 

مخصصات البنوك في الربع الثاني مطابقة ملستويات الربع األول

الناهض: »بيتك« يستبعد الضمانات العقارية بالكامل من رأسمال بـ 2018
البنوك، وهذا يتطلب تكوين 
مخصصات وشطب بعض 

التمويالت املتعثرة.
وعن التوسع قال الناهض 
ان »بيتك« يركز على تعزيز 
حصته السوقية في األسواق 
التي يعمل بها كتركيا والبحرين 
وماليزيا والسعودية وذلك 
من خالل تقدمي خدمة أفضل 
ومنتجات منافس����ة، مشيرا 
الى ان »بيتك« يتبع سياسة 
تنويع احملافظ وتقليل املخاطر 
في استثماراته كتقليل نسبة 
العقاري، والذي ال  التمويل 
يتم بخفض نس����بته وامنا 
بزيادة متوي����الت القطاعات 
األخرى مبا يحقق اس����تدامة 
في األرباح ويتيح فرصة اكبر 

للتوسع.
وأكد الناهض اس���تمرار 
»بيتك« في توجهاته للتوسع 
في أملانيا التي تشكل النافذة 
إلى أوروبا، حيث ان هناك 
فرص منو كبيرة في السوق 
األملاني الذي يشمل نحو 4 
ماليني مسلم منهم 3 ماليني 
تركي وهم عمالء محتملون ل� 
»بيتك - تركيا«، باالضافة إلى 
التطلع إلى خدمة الشركات 
التي  الصغيرة واملتوسطة 
تق���وم بتعام���الت جتارية 
او مع اجلانب  أملانيا  داخل 

التركي.
وأش���ار ال���ى ان نتائج 
»بيتك - تركيا« قوية جدا 
بفضل تنوع االقتصاد التركي 
ما يتي���ح للبن���ك خيارات 
متويلية أوس���ع لتش���مل 
البناء واألقمش���ة  قطاعات 
وامللبوسات واألغذية وغيرها 
من القطاعات احليوية التي 

جتسد االقتصاد احلقيقي.

في املصارف اإلسالمية يشهد 
وتيرة اسرع منه في البنوك 
التقليدية وهنالك طلب كبير 
عليه���ا، حي���ث وصل عدد 
البنوك اإلسالمية في الكويت 
الى 5 بن���وك وان الصناعة 
املصرفية واملالية اإلسالمية 
تشهد تطورا إقباال كبيرين 
السيما فيما يتعلق بتحسني 
نوعية اخلدم���ات وابتكار 

منتجات جديدة.
وتوقع الناهض ان تكون 
املخصص���ات للربع الثاني 
بنفس مستوى الربع األول 
البنوك  وذلك بسبب سعي 
بالتعاون مع البنك املركزي 
لتحس���ني األصول وخفض 
نس���بة التمويالت املتعثرة 
ال���� %2  ال���ى دون   NPLs
وهو م���ا مت فعال في معظم 

اإلس���المية، ق���ال الناهض 
الكويتي���ة  احلكوم���ة  ان 
بدأت عملي���ة اصدار الدين 
العام وهو ما يس���اهم في 
الزائدة  السيولة  امتصاص 
لدى البنوك، وهنالك روافد 
أخرى لالس���تثمار كتمويل 
املشاريع العمالقة التي تشهد 
وتيرة عمل متسارعة، وهذا 
ما يش���كل رافدا أساسيا ل� 
»بيتك« لتوظيف السيولة 

الزائدة لديه.
وعن احلصة الس���وقية 
للبن���وك اإلس���المية ف���ي 
الناهض  الكويت، أوض���ح 
ان النسبة تختلف باختالف 
املنت���ج، وان حصة البنوك 
اإلسالمية تبلغ نحو 40% الى 
45% من األصول املصرفية 
احمللي���ة، موضحا ان النمو 

قال الرئي���س التنفيذي 
التمويل  ملجموع���ة بي���ت 
الكويت���ي )بيت���ك(، مازن 
البنوك  الناهض ان  س���عد 
الكويتية تتوجه لزيادة رأس 
املال متاش���يا مع متطلبات 
البنك املركزي بشأن معيار 
كفاي���ة رأس املال »بازل 3« 
الذي يتطلب رأس مال اكبر 
التوجه  الس���يما في ظ���ل 
الستبعاد الضمانات العقارية 
من »بازل 3«، مشيرا الى انه 
بحلول 2018 سيتم استبعاد 
الضمانات العقارية بالكامل 
من عملية احتساب رأس املال، 
وهو بالتالي ما يساهم في 
زيادة املتطلبات الرأسمالية 

لدى البنوك.
وأضاف الناهض في لقاء 
مع تلفزيون »سكاي نيوز« 
ان معي���ار كفاية رأس املال 
يبلغ 13% للبنوك الكويتية، 
الفتا الى ان هذه النسبة تزيد 
في بعض البنوك الكويتية 
ك� »بيتك« بس���بب حجمها 
وتصل ال���ى 15%، مبينا ان 
معدل كفاية رأس املال لدى 
»بيت���ك« يفوق 17% كما في 
نهاية الربع األول من 2016، 
وهذه النسبة تعتبر مريحة 

جدا.
الناهض: »اتخذنا  وقال 
عدة إجراءات لتحسني رأس 
املال منها التخلص من بعض 
األصول التي تستهلك رأسماال 
كبيرا، مثل خفض حصتنا 
في »االفك���و« وهو ما وفر 
م���ن كفاية رأس املال بنحو 
1% ل� »بيتك«، ومنضي قدما 
باستخدام رأس املال بالشكل 

األمثل«.
وعن فرص النمو للبنوك 

 مازن الناهض

0.3% خفضًا فقط 
في مصروفات 

الشركة إلى 1.665 
مليار دينار.. و64 
مبادرة لتحسني 

التكاليف

خفض مصروفات 
الشركة بنسبة 

8% خالل العامني 
املاضيني

 
رفع سعر التعادل 

في امليزانية صعب 
ومن الضروري 

األخذ برأي بيوت 
استشارية

كلفة إنتاج البرميل 
ارتفعت بـ %20 

خالل 4 سنوات.. 
وصلت إلى 1.151 

دينار

حصة البنوك 
اإلسالمية %40

من األصول املصرفية 
احمللية

فرص منو كبيرة
لـ »بيتك« في أملانيا

17% معدل كفاية 
رأس املال لدى 

البنك.. تعتبر
مريحة جداً

املشاريع التنموية 
رافد أساسي للبنك 

لتوظيف السيولة 
الزائدة

خفضنا حصة البنك 
في »االفكو« لنوفر %1 
من كفاية رأس املال


