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االحد ٦ نوفمبر ٢٠٢٢ اقتصـاد

«املناقصات» يوافق على ترسية 
خطوط أنابيب لـ «نفط الكويت» 

بـ ٤٢٫٥ مليون دينار
أحمد مغربي

عـلـمـــت «األنبــــاء» ان الـجــهــاز املركزي للمناقصــات 
العامة وافق في اجتماعه األخير على طلب شــركة نفط 
الكويت ترســية مناقصة تركيــب خطوط أنابيب تدفق 
النفط اخلام واألشغال املتصلة في مناطق جنوب وشرق 
الكويت بقيمة ٤٢٫٥ مليون دينار على شــركة الهندسة 
امليكانيكية واملقاوالت التي حازت أقل األسعار بعد إجراء 
املوازنة التشغيلية. على صعيد آخر، طلب اجلهاز املركزي 
للمناقصات من الشــركات حتديد التأمني األول ملناقصة 
تقدمي خدمات دعم البحرية، وذلك بعد طلب شركة نفط 
الكويت ترســية العقد على شركة الصناعات الهندسية 
الثقيلة وبناء الســفن التي حازت أقل األســعار املطابقة 

للشروط بقيمة ٤٫٨ ماليني دينار.

شركات الطيران اخلليجية تتسابق لتدعيم أساطيلها بأحدث الطائرات
«فوربس»: ضمن مساعيها لزيادة حصصها السوقية.. وفي ظل االنتعاش الكبير لصناعة الطيران اخلليجية بالوقت احلالي

«البترول» تعتزم اقتراض ٦ مليارات دينار حتى ٢٠٢٥
بجدولة توزيعات األرباح الســابقة غير 
املدفوعــة والتــي مت توقيعهــا بتاريــخ 
٢٠٢١/٤/٤، والــذي قــام بــدوره بتقييم 
الوضع املالي لها من ناحية املالءة املالية 
والتغطية وفقا لســيناريوهات توزيع 

األرباح املستقبلية، وأسفر عن التالي:
- الســيناريو األول: االحتفاظ بنســبة 
١٠٠٪ من األرباح املستقبلية طوال فترة 

السنوات الـ ٥ املتوقعة.
- الســيناريو الثاني: افتراض تســديد 
األرباح املستقبلية تدريجيا بنسبة ٢٥٪ 
في العامني األول والثاني املتوقعني، و٥٠٪ 

للسنوات التي تليها.
وحســبما جاء فــي إفادة املؤسســة 
للديوان بهذا الشــأن، لم تقم املؤسســة 
باعتمــاد ســيناريو محــدد مــن بــني 
الســيناريوهني املقدمني من املستشــار 
املالي لتوزيع األرباح املستقبلية، وذلك 
نظــرا لعدم قدرتها على أخــذ املوافقات 
الالزمة لالحتفاظ باألرباح املســتقبلية 
للسنوات الـ ٥ املقبلة، حيث تقوم بأخذ 
املوافقات الالزمة على توزيع األرباح كل 

سنة على حدة.
كما قدم املستشــار املالــي اخليارات 
واالعتبارات التالية لتوفير املزيد من الدعم 
للمركز املالي وتخفيف العجز في ضوء 
ترتيبات توزيعات األرباح املستحقة وفي 
ظل توافــر اخلطة التمويلية التي تدعم 
متطلبات رأســمال املؤسســة، من رصد 
الكفاءات التشغيلية املستمرة مثل استمرار 
قياس الترشيد التشغيلي وكفاءة التكلفة 
ومراجعة برنامج رأس املال بشكل مستمر 
واالستمرار في إعادة تقييم املصروفات 
التقديرية وإعطاء األولوية للمشــاريع 

االستراتيجية واملربحة.
أما جلهة تسهيالت رأس املال العامل 
فتــم رصدهــا فــي زيــادة التســهيالت 
االئتمانية الدوارة (قروض دوارة) لدعم 
احتياجات رأس املال العامل، فضال عن 
السعي للحصول على هياكل متويلية لسد 
فجوات التمويل ملواجهة البيئة التشغيلية 

املتغيرة وظروف السوق.
وعــن املقاييس االســتراتيجية، قدم 
املستشار املالي توصية بتقييم عمليات 
اســتراتيجية لتصفية وجتريد األصول 
والنظر في عمليات االندماج واالستحواذ 
واالنتفاع من التفاعل عبر خطوط األعمال 

والبحث عن فرص مشاريع مشتركة.
أمــا عن الترتيبات احلكومية فطالب 
بضــرورة إعــادة تقييــم النظــام املالي 

ومخططات السداد احلكومي.

٢٠٢٥/٢٠٢٤ فإن مؤسسة البترول تنوي 
اقتراض ١٫٥ مليار دينار عبارة عن سندات.

وإجماال فإن مؤسسة البترول ستكون 
بنهاية خطة التمويل اخلمسية اقترضت 
نحو ٦ مليارات دينار موزعة كالتالي: ١٫٧٥
مليار دينار من البنوك احمللية، وبواقع 
٢٩٪ من إجمالي التمويل، ونحو ٣ مليارات 
دينــار من الســندات العاملية وبنســبة 
إجمالية ٥٠٪، أما االقتراض من وكاالت 
ائتمان الصــادرات فيتم اقتــراض ١٫٢٤
مليار دينار وبنسبة ٢١٪ من اإلجمالي.

كما قامت املؤسسة بإبالغ املستشار 
املالــي باالتفاق بينها وبني وزارة املالية 
والهيئــة العامــة لالســتثمار واملتعلق 

دينار قروضا بنكيــة بالدينار الكويتي 
و٢٠٠ مليون دينار مــن وكاالت ائتمان 

الصادرات.
أما في السنة املالية ٢٠٢٣/٢٠٢٢ فإن 
«مؤسسة البترول» تعتزم اقتراض ٢٫٤٣
مليــار دينــار حيث من املقــرر ان تقوم 
املؤسسة بالدخول وللمرة األولى في سوق 
الســندات ملدة ١٠ و١٥ و٣٠ سنة وبقيمة 
١٫٥ مليــار دينار، وســيتم اقتراض ٩٣٠
مليون دينار من وكاالت ائتمان الصادرات.
أمــا خــالل الســنة املاليــة املقبلــة 
٢٠٢٤/٢٠٢٣ فتعتزم «البترول» اقتراض ١١٠
ماليني دينار من وكاالت ائتمان الصادرات.

وخالل السنة املالية األخيرة من اخلطة 

خطــة التمويل وتقــدمي حتديث للخطة 
التمويلية للحصــول على متويل يقدر 
بنحو ٦ مليارات دينار، وذلك من خالل 
استخدام مجموعة من أدوات التمويل خالل 
السنوات الـ ٥ (٢٠٢١/٢٠٢٠ - ٢٠٢٥/٢٠٢٤)، 
واملتمثلة بقروض بنكية بالدينار بنسبة 
٢٩٪ ومتويل من وكاالت ائتمان الصادرات 
(ECA) بنسبة ٢١٪ وسندات (١٠ و١٥ و٣٠

سنة) بنسبة ٥٠٪.
ووفقا للخطة املوضوعة فإن مؤسسة 
البترول وضعــت خطة القتراض مليار 
دينار خالل الســنة املاليــة ٢٠٢١/٢٠٢٠، 
وفي الســنة املالية ٢٠٢٢/٢٠٢١ اقتراض 
٩٥٠ مليون دينار موزعة على ٧٥٠ مليون 

التصنيــف االئتماني وتكاليف اقتراض 
معقولة من املؤسســات املالية والبنوك 
مع االلتزام بالشروط الواردة في موافقة 

مجلس الوزراء.
 وبعد األخذ باالعتبار املتغيرات في 
برنامج اإلنفاق الرأســمالي للمؤسســة 
والتغيرات في ظروف األســواق املالية 
العمليــات  والنفطيــة والتغييــر فــي 
التشغيلية للمؤسسة وشركاتها التابعة 
وخطة املؤسســة لتوزيع أرباح الدولة، 
وبعد إجراء تقييم شــامل لالحتياجات 
ومتطلبــات  للمؤسســة  التمويليــة 
رأس املال، قام املستشــار املالي شــركة 
الوطني لالســتثمار (NBKC) مبراجعة 

أحمد مغربي

كشفت خطة التمويل اخلمسية احملدثة 
حتى عام ٢٠٢٥ ملؤسسة البترول الكويتية، 
والتي حصلت عليها «األنباء»، عن انه مت 
تخفيض حجم اإلنفاق الرأسمالي خالل 
السنوات الـ ٥ املقبلة الى نحو ٢٠٫٢ مليار 
دينار، ويبلغ حجم اإلنفاق الرأســمالي 
منها لنشاط االستكشاف واإلنتاج داخل 
الكويت نحو ١٣٫٣ مليار دينار اي ما نسبته 

٦٥٫٨٪ من إجمالي اإلنفاق.
وأظهرت خطــة التمويل اخلمســية 
للقطــاع النفطــي ان مؤسســة البترول 
ســتطلب متويال يقدر بنحو ٦ مليارات 

دينار.
وتبني خطــة التمويل قــرار مجلس 
إدارة املؤسسة الصادر بتاريخ ٢٠٢١/٣/٢١

باملوافقــة على اعتماد اخلطة التمويلية 
اخلمســية (احملدثة) ملؤسســة البترول 
الكويتية للسنوات املالية (٢٠٢١/٢٠٢٠ - 
٢٠٢٥/٢٠٢٤)، وذلك بناء على املتغيرات 
التي طرأت على األسواق املالية والنفطية 
وعلى توجه املؤسسة وشركاتها التابعة 
لتقنني اإلنفــاق الرأســمالي خالل فترة 
تنفيذ اخلطة، واالتفاق مع وزارة املالية 
على آلية ســداد بعض ســنوات األرباح 
املستحقة واألرباح املستقبلية مع اجلهات 
املعنية بالدولة، والذي عليه مت تخفيض 
حجم اإلنفاق الرأسمالي خالل السنوات 
الـــ ٥ املقبلة الى نحو ٢٠٫٢ مليار دينار 
مــع حصة تقديرية قابلة للتمويل تبلغ 
١٧٫٩ مليــار دينار باســتثناء العمليات 
الذاتية وحتديدا شركة البترول الكويتية 
العاملية والشركة الكويتية لالستكشافات 
البتروليــة اخلارجيــة. وقالت ان حجم 
اإلنفاق الرأســمالي لنشاط االستكشاف 
واإلنتاج داخــل الكويت يبلغ نحو ١٣٫٣

مليــار دينار، اي ما نســبته ٦٥٫٨٪ من 
إجمالي اإلنفاق الرأسمالي خالل سنوات 
اخلطة اخلمسية، وبناء عليه مت تخفيض 
حجم االقتراض املطلوب لتمويل اخلطة 
ليبلغ ما يقدر بنحــو ٦ مليارات دينار، 
وعليه قامت املؤسسة باالستعانة بشركة 
 (NBK Capital) الوطنــي لالســتثمار
لتحديــث اخلطة التمويلية للمؤسســة 
وشــركاتها التابعــة للســنوات املاليــة 
(٢٠٢١/٢٠٢٠ - ٢٠٢٥/٢٠٢٤)، بحيث تضمن 
احملافظة على الوضع املالي للمؤسســة 
وحتقيق مؤشرات مالية مبعدالت ممتازة 
ومقبولة مــن قبل املقرضني وللحصول 
على تصنيــف ائتماني جيد من وكاالت 

ً «األنباء» تنشر خطة التمويل اخلمسية احملّدثة للقطاع النفطي.. وتتضمن ٢٠٫٢ مليار دينار إنفاقاً رأسماليا

١٣٫٣ مليـار دينـار حجـم اإلنفـاق علـى نشـاط االستكشـاف واإلنتـاج داخـل الكويـتاملؤسسـة تدخل للمرة األولى إلى سـوق السـندات باقتراض ٣ مليارات دينار خالل اخلطة

«أوراكل» العاملية تدخل الكويت عبر «تشجيع االستثمار»
٢- أنـشـطـــة الـبـرمـجـــة احلاسوبية.

٣- أنـشــطــة الـخـــبــرة االستشارية 
احلاسوبية وإدارة املرافق احلاسوبية.

يذكر أن «أوراكل نيدرالند بي في» 
تنشط في مجال البنية التحتية ملركز 
البيانــات الســحابية العاملية، وتعد 
الشــبكة األسرع منوا ملراكز البيانات 
العاملية، مع توافر ٤٠ منطقة سحابية 
و٤ مناطق أخــرى مخطط لها، حيث 
تقدم Oracle أكثر من ١٠٠ بنية حتتية 
ســحابية وخدمات منصــة، إذ تدعم 
Oracle الوصــول احمللــي واالمتثــال 
اإلقليمي واستمرارية األعمال احلقيقية 
جلميع التطبيقــات والبنية التحتية 
من خالل خيــارات الســحابة العامة 

واملختلطة.

وحــدد عقــد التأســيس اخلــاص 
بالشــركة أن من يتولى إدارتها، بليغ 
بن محمد حسن بن خليل كليبي، فيما 
حددت للشــركة ٣ أغراض رئيســية 

كالتالي: 
١- جتهيز البيانات واستضافة املواقع 

على الشبكة.

علي إبراهيم 

علمت «األنباء» أن هيئة تشــجيع 
االستثمار املباشر جنحت في استقطاب 
شركة أوراكل نيدرالند بي في، حيث 
أسســت في الكويت شركتها «أوراكل 
الكويت ألنشطة البرمجة احلاسوبية» 

كشركة ذات مسؤولية محدودة.
وتعد «Oracle» واحدة من شركات 
البيانــات العاملية األكثــر ثقال جلهة 
عدد املوظفني وحجم األعمال والعوائد 
السنوية، إذ أسست شركتها الكويتية 
برأسمال ٥٠ ألف دينار موزعة بواقع 
٤٩٫٥ ألف دينار بني «أوراكل نيدرالند 
بي في» و«أوراكل كوبوريشن نومينيز 

ليميتد» بواقع ٥٠٠ دينار.

٥٠ ألف دينار رأسمالها.. وتختص بتجهيز البيانات واستضافة املواقع وإدارة املرافق احلاسوبية «ميد»: السعودية جتدد 
امتياز شيفرون في «الوفرة»

محمود عيسى

قالت مجلة ميد إن السعودية مددت اتفاقية امتياز 
شركة شيفرون السعودية، الفرع احمللي لشركة شيفرون 
النفطية األميركية، التي تدير حقل الوفرة البري في 
املنطقة احملايدة بني الســعودية والكويت باالشتراك 
مع الشركة الكويتية لنفط اخلليج من خالل مشروع 

مشترك يسمى عمليات الوفرة املشتركة.
وقالــت املجلــة إن العمــل يغطــي منطقــة امتياز 
الهيدروكربــون في املنطقة املقســومة، وكانت مجلة 
ميد قد ذكرت في أكتوبر املاضي أن شــركة شيفرون 

السعودية رفعت اإلنتاج من حقل الوفرة.
كمــا أفــادت فــي ســبتمبر أيضــا بأنــه مت طــرح 
عقد لتطوير مشــاريع جديدة للنفط والغاز وتعديل 
املرافــق احلاليــة فــي املنطقــة احملايــدة مــن قبــل 
الشــركة الكويتية لنفط اخلليج وشــركة شــيفرون 

السعودية. 

خطة مؤسسة البترول لالقتراض حتى عام ٢٠٢٥ (باأللف دينار)
سنوات اخلطة 

النسبة من مبلغ االقتراض٢٠٢١/٢٠٢٠٢٠٢٢/٢٠٢١٢٠٢٣/٢٠٢٢٢٠٢٤/٢٠٢٣٢٠٢٥/٢٠٢٤أدوات التمويل
اإلجمالي

٢٩٪١٫٧٥٠٫٠٠٠---١٫٠٠٠٫٠٠٠٧٥٠٫٠٠٠قروض بنكية بالدينار الكويتي
٥٠٪١٫٥٠٠٫٠٠٠٣٫٠٠٠٫٠٠٠-١٫٥٠٠٫٠٠٠--سندات ملدة ١٠ و١٥ و٣٠ سنة

٢١٪١٫٢٤٠٫٠٠٠-٢٠٠٫٠٠٠٩٣٠٫٠٠٠١١٠٫٠٠٠-االقتراض من وكاالت ائتمان الصادرات
١٠٠٪١٫٠٠٠٫٠٠٠٩٥٠٫٠٠٠٢٫٤٣٠٫٠٠٠١١٠٫٠٠٠١٫٥٠٠٫٠٠٠٥٫٩٩٠٫٠٠٠اإلجمالي

محمود عيسى

في سياق حتليلها للتطورات التي تشهدها شركات الطيران في دول 
مجلس التعاون اخلليجي، قالت مجلة فوربس إن قطاع الطيران يشــهد 
حتوالت ملحوظة تتمثل بصورة بارزة في تسابق الشركات على شراء 

طائرات جديدة وتغييرات في الهياكل الوظيفية واإلدارية لدى بعضها.
واستشهدت املجلة بإعالن شركة اخلطوط اجلوية الكويتية الصادر 
عن رئيس مجلس اإلدارة الكابنت علــي الدخان، والذي توقع من خالله 
توقف الشركة عن تسجيل اخلسائر بحلول نهاية عام ٢٠٢٤، مبررا هذه 
التوقعات بالنجاح الذي أحرزته الشركة هذا العام في كبح جماح اخلسائر 
وتقليصها إلى ٥٠٪ مما كانت عليه في ٢٠١٩ الذي سبق جائحة «كورونا».

وأشارت املجلة إلى أن الشركة كانت قد تسلمت الطائرة السابعة من 
طراز إيرباص ٣٢٠ اجلديدة في أكتوبر املاضي، وتنتظر تســلم نحو ١١

طائرة أخرى في غضون السنوات املقبلة.
وقالت املجلة إن االنتعاش الذي تشــهده صناعة الطيران في الوقت 
احلالي يأتي بالتزامن مع اجلهود التي تبذلها الشركات للخروج من تداعيات 
وباء ڤيروس كورونا والتعافي منها، وقالت إن هذه التطورات مؤشر على 
استمرار دول اخلليج في اعتبار صناعة الطيران احد العناصر الرئيسية 

في مشروعاتها وخططها الهادفة لتحديث اقتصاداتها.
كما حتدثت فوربس عن ضم شركة االحتاد للطيران مؤخرا الى شركة 
«إيه دي كيو» القابضة التابعة لصندوق الثروة السيادي في أبوظبي، ما 

مينح الشركة األخيرة السيطرة الكاملة على الناقل الوطني وهي االحتاد 
للطيران.

واستعرضت املجلة عمليات دمج أخرى شهدها قطاع الطيران اإلماراتي 
مثل نقل خدمات املناولة األرضية والتدريب والشحن إلى «إيه دي كيو» 
ليصبح الصندوق، الذي ميتلك أيضا حصة في «ويز للطيران»، أهم فاعل 

في قطاع الطيران في أبوظبي.
وعلى صعيد متصل، نقلت املجلة عن وكالة بلومبيرغ قولها إن صندوق 
االستثمارات العامة السعودي بدأ محادثات مع شركتي إيرباص وبوينغ 
لشراء ما يصل الى ٨٠ طائرة لشركة ريا للطيران التي أعلن عن تأسيسها 
مؤخرا، وحتدثت عن تكهنات بأن الصندوق الســعودي قد يطلق شركة 

طيران جديدة أخرى خلدمة مدينة «نيوم» املستقبلية.
وفي هذه األثناء، أعلن عن تعيني رئيس تنفيذي جديد لـ«إيه دي كيو» 
بدال من الرئيس الســابق الذي قيل انه سيرأس شركة اخلطوط اجلوية 

التي أنشأها  اجلديدة ريا 
االســتثمارات  صندوق 

العامة السعودي.
وختمت «فوربس» بالقول 

إن هذه الفورة من النشاطات التي يشهدها قطاع الطيران 
اخلليجي تأتي انعكاســا للجهود احلثيثة واملنســقة لتحقيق التنويع 
االقتصــادي لدول اخلليج، وعلى خلفية أن الطيران مســاهم كبير في 

ترجمة هذه اخلطط واجلهود إلى حقائق على أرض الواقع.


