«يوباك» 7.5 :مليون دينار أرباحا عن الـ  9أشهر األولى من 2018
أعلنت شركة املشاريع املتحدة للخدمات اجلوية (يوباك)
حتقيق أرب��اح بقيمة 5ر 7مليون دينار كويتي (نحو 75ر24
مليون دوالر أمريكي) خالل فترة التسعة األشهر األول��ى من
 2018باملقارنة مع 8ر 6مليون دينار (نحو 44ر 22مليون
دوالر) ف��ي الفترة نفسها م��ن ال��ع��ام امل��اض��ي بنسبة ارتفاع
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72ر 9في املئة .وقالت (يوباك) في افصاح منشور على املوقع
اإللكتروني لبورصة الكويت امس االربعاء أن ربحية السهم
خالل الفترة بلغت 26ر 59فلس باملقارنة مع الفترة نفسها التي
بلغت 04ر 72فلس بنسبة انخفاض 74ر 17في املئة.وأضافت
ان أرباح الربع الثالث من عام  2018بلغت 45ر 2مليون دينار

(نحو ثمانية ماليني دوالر) باملقارنة مع الفترة نفسها التي
بلغت 40ر 2مليون دينار (نحو 92ر 7مليون دوالر) بنسبة
ارتفاع 24ر 2في املئة .وعزت (يوباك) االرتفاعات الى عودة
زي��ادة صافي الربح الى ربح غير محقق من موجودات مالية
مدرجة بالقيمة العادلة وكذلك الزيادة في إيرادات الفوائد.
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سموه أدار الدوالب إيذان ًا بتصدير أول شحنة نفط خفيف

أمير البالد يشمل برعايته
وحضوره حفل «إشراقة جديدة»

جانب من احلضور

حتت رعاية وحضور حضرة صاحب السمو
أمير البالد الشيخ صباح األحمد اجلابر الصباح
حفظه الله ورعاه أقيم صباح امس حفل تصدير
اول شحنة نفط خفيف “اشراقة جديدة” وذلك
مبنطقة االحمدى.
ووص��ل موكب سموه رع��اه الله إل��ى مكان
احلفل حيث استقبل بكل حفاوة وترحيب من
قبل وزير النفط ووزير الكهرباء واملاء املهندس
بخيت شبيب ال��رش��ي��دي وك��ب��ار ال��ق��ي��ادات في
القطاع النفطي.
وش��ه��د احل��ف��ل معالي رئ��ي��س مجلس األم��ة
مرزوق علي الغامن وسمو الشيخ جابر املبارك
احلمد الصباح رئيس مجلس ال��وزراء ورئيس
مجلس الشورى باململكة العربية السعودية
الشقيقة الدكتور عبدالله آل الشيخ وكبار
املسؤولني بالدولة.
ب��دأ احلفل بالنشيد الوطني وت�ل�اوة آي��ات
من الذكر احلكيم ثم القى وزي��ر النفط ووزي��ر
الكهرباء واملاء املهندس بخيت شبيب الرشيدي
كلمة فيما يلي نصها”:بسم الله الرحمن الرحيم
والصالة والسالم على أشرف األتبياء واملرسلني
سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعينسيدي
حضرة صاحب السمو أمير البالد الشيخ صباح
األحمد اجلابرالصباح حفطه اللهمعالي رئيس
مجلس األمة السيد م��رزوق علي الغامن ،،سمو
رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر مبارك احلمد
الصباح،،أصحاب املعالي الشيوخ ،،معالي
الوزراء،،احلضور الكرام،،السالم عليكم ورحمة
الله وبركاتهانه لشرف عظيم لنا جميعا أن نكون
في معية سيدي صاحب السمو أمير البالد املفدى
قائد العمل اإلنساني فقد أسبغ علينا بحضوره
الكرمي لهذا احلفل شرفا عظيما يعبر فيه عن
إميان سموه مبا للقطاع النفطي من أهمية ودور
كبير في دعم االقتصاد الوطني.لذا نتقدم لسيدي
حضرة صاحب السمو بكل الشكر والتقدير
معربني له عن بالغ سعادتنا حلضوره الكرمي
حلفلنا ال��ي��وم .كما يسرني أن أرح��ب مبعالي
رئيس مجلس األمة وسمو رئيس مجلس الوزراء
وأص��ح��اب املعالي الشيوخ ومعالي ال���وزراء
واحلضور الكرام مؤكدين بأن حضوركم الكرمي
يعرب عن مدى اهتمام القيادة السياسية في دولة
الكويت لكل ما يدعو إلى ما ينهض بها ويحقق لها
الرفاهية والتطور فلكم كل الشكر والتقدير.
أما بعد،،
سيدي حضرة صاحب السمو األميرنحن
هنا اليوم لالحتفال بإجناز جديد حققه القطاع
النفطي يتمثل في البدء بتصدير أول شحنة من
النفط اخلفيف عالي اجل��ودة يضاف إلى سجل
اجنازات القطاع الكثيرة ويعد هذا نتاجا لتطوير
حقول الغاز اجلوراسية في شمال الكويت حيث
بلغت الطاقة اإلنتاجية للغاز اجلوراسي حوالي
 500مليون قدم مكعب يوميا وحوالي  175الف
برميل يوميا من النفط اخلفيف.
ويهمني هنا التأكيد على حقيقة أن هذا
اإلجناز ما كان ليتم لوال جهود االالف من أبنائكم
املخلصني في القطاع النفطي الذين بذلوا كل
غال ونفيس في سبيل رفعة الكويت وتقدمها
فهم عماد القطاع الذين يحدوهم األمل بان تبقى
الكويت مبوقع الريادة في عالم الصناعة النفطية
نظرا ملا تتوافر فيه من كفاءات وخبرات عريقة
وهو إلى ذلك يعد لبنه جديدة في صرح االقتصاد
الوطني مب��ا سيضيف اليه م��ن قيمة ينعكس
إيجابا على ادائه وتقدمه.
لقد تضافرت ج��ه��ود العاملني ف��ي القطاع
النفطي وف��ي شركة نفط الكويت لتحقيق هذا
اإلجن��از النوعي وه��ذه االنطالقة املتجددة في
صناعتنا النفطيه مبا يعزز دور دول��ة الكويت
كمصدر آمن لتوفير احتياجات السوق العاملية
من النفط عالي اجلودة.
سيدي حضرة صاحب السمو األمير،،حضورنا
ال���ك���رمي ل��ق��د وض��ع��ت امل��ؤس��س��ة توجهاتها
االستراتيجية حتى عام  2040بحيث تتناغم
مع رؤية دولة الكويت بحيث تصبح املؤسسة
رائدة عامليا في صناعة النفط والغاز املتكاملة في
كافة املجاالت من خالل االستغالل األمثل للموارد
الهيدروكربونية وتعظيم قيمتها مبا يحافظ على
مكانة دولة الكويت في احملافل العاملية ويدعم
االقتصاد الوطني كما أننا وفي ظل التحديات
املتنامية واملنافسة ال��ش��دي��دة ال��ت��ي تشهدها
الصناعة النفطية نكرس قدرا فائقا من اجلهود
واخلبرات لتعظيم قيمة املواد الهيدروكربونية

سمو أمير البالد يأذن ببدء اإلنتاج

األمير يلقي التحية على احلضور

القيادات النفطية مع سمو األمير

ال������رش������ي������دي :ال�����ط�����اق�����ة اإلن����ت����اج����ي����ة ل����ل����غ����از اجل������وراس������ي
ب�����ل�����غ�����ت ن������ح������و  500م������ل������ي������ون ق�����������دم م�����ك�����ع�����ب ي����وم����ي����ا
ال���������ك���������وي���������ت م����������ص����������در آم���������������ن ل�������ت�������وف�������ي�������ر اح�������ت�������ي�������اج�������ات
ال����������س����������وق ال��������ع��������امل��������ي م����������ن ال�������ن�������ف�������ط ع���������ال���������ي اجل��������������ودة
«م�������ص�������ف�������اة ال�������������������زور» ت�������رف�������ع ال�������ط�������اق�������ة ال�����ت�����ك�����ري�����ري�����ة
ب����ال����ك����وي����ت إل��������ى م����ل����ي����ون و 400أل��������ف ب����رم����ي����ل ي���وم���ي���ا
«ال�������دب�������دب�������ة» خ�����ط�����وة أول����������ى إلن������ت������اج  15ب����امل����ئ����ة م��ن
ال����ط����اق����ة ال���ك���ه���رب���ائ���ي���ة ع�����ن ط����ري����ق م�����ص�����ادر م���ت���ج���ددة

هدية تذكارية لسمو األمير

الكويتية من خ�لال تسويقها في املنافذ االمنة
واملتنوعة وطويلة األمد واحملافظة عليها لتحقيق
الريادة واإلستدامة في هذ املجال وال يفوتنا في
هذا الصدد أن نؤكد بأننا نؤمن بتطوير وتنمية
القوى العاملة الوطنية واحملافظة على اخلبرة
التجارية والفنية العاملية وذلك بغية الوصول
الى وضع تنافسي في السوق االقليمي والعاملي
كما أننا حريصون على تشجيع توطني بعض
الصناعات وتعزيز مشاركة القطاع اخلاص في
انشطة واستثمارات مؤسسة البترول الكويتية
احلالية واملستقبلية كما أننا حريصون على أن
تكون احملافظة على الصحة والسالمة واألمن
والبيئة ملوظفينا وأنشطتنا من أهم أولوياتنا.
إن أبنائكم في القطاع النفطي ممثال بقيادته
وك��اف��ة ال��ع��ام��ل�ين ف��ي��ه ي��س��ع��ون ل��دف��ع عجلة
تنفيذ املشاريع كخطوة أساسية ف��ي حتقيق
االستراتيجية وذلك على كافة األصعدة فال يخفى
عليكم كم املشاريع التي يقوم بتنفيذها القطاع
النفطي خالل الفترة احلالية والتي لم يكن لها
أن تتحقق لوال دعمكم ودعم القيادة السياسية
وم��ن أهمها م��ش��روع ال��وق��ود البيئي لتحديث
ورف��ع كفاءة مصافي شركة البترول الوطنية
الكويتية ومشروع مصفاة الزور اجلديدة والتي
تعد من أضخم املصافي في العالم حيث سيعمل
هذان املشروعأن بعد تشغيلهما على رفع الطاقة
التكريرية داخل دولة الكويت الى مليون و400
ألف برميل من النفط يوميا هذا باإلضافة إلى
كل من مشروع املرافق الدائمة الستيراد الغاز
الطبيعي املسال في منطقة الزور برنامج تطوير
إنتاج النفط الثقيل من شمال الكويت باإلضافه
إلى البدء قريبا إن شاء الله في عمليات احلفر
البحري.
وفي إطار حتقيق رؤية سموكم الداعية إلى
تبني مصادر الطاقة املتجددة من املتوقع في
نهاية السنة املالية احلالية ترسية عقد تنفيذ
مشروع الدبدبة للطاقة الشمسية والذي سيتم
تشييده داخل مجمع الشقايا للطاقات املتجددة
التابعة ملعهد الكويت لألبحاث العلمية كخطوة
أولى للوصول إلى انتاج  15في املئة من الطاقة
الكهربائية عن طريق مصادر الطاقات املتجددة
وفي إطار التوسع خارج دول الكويت مت االنتهاء
بحمد الله م��ن بناء وتشغيل مصفاة فيتنام

بالكامل والتي ستقوم بتكرير  200ألف برميل
من النفط الكويتي وهي مشروع مشترك تبلغ
حصة دولة الكويت فيه  35في املئة كما مت خالل
هذه السنة توقيع عقود انشاء مصفاة دقم في
سلطنة عمان والتي من املتوقع تشغيلها خالل
عام  2022وفي مجال االستكشاف واالنتاج فقد
مت تشغيل خط انتاج الغاز الثاني في مشروع
ويتستون في أستراليا خالل يونيو  2018وفي
إطار التوسع في البتروكيماويات فاننا نتطلع
لتشغيل مصنع إلنتاج اإليثلني جاليكول في
ال��والي��ات املتحدة األمريكية م��ن خ�لال شركة
ايكويت للبتروكيماويات خالل  2019كما إننا
نعمل جاهدين لالنتهاء من الدراسات الهندسية
األولية ملشروع التكامل مع مصفاة الزور.

هذا ونؤكد لسموكم أن القطاع النفطي يحرص
دوما على تطبيق النظم واللوائح واحكام الرقابة
الداخلية في القطاع وفق األطر القانونية الكفيلة
بحماية واحل��ف��اظ على امل��ال ال��ع��ام ومكافحة
الفساد ومحاسبة املقصرين واملخالفني ومعاجلة
أوجه اخللل.كما يعمل على ترسيخ قيم النزاهة
والشفافية واملهنية واحل��رص على امل��ال العام
بني عامليه.
وفي اخلتام أود أن أتقدم إلى سموكم باسمى
آيات الشكر والتقدير والعرفان على تشريفكم
حفلنا ه��ذا متمنني لكم دوام الصحة والعافية
وأن ي��دمي على وطننا الغالي أمنه وأمانه في
ظل قيادتكم الرشيدة ويحفظه من كل مكروه.
والسالم عليكم ورحمة الله وبركانه.

املبارك يترأس االجتماع الـ 120
للمجلس األعلى للبترول

سمو الشيخ جابر املبارك مترئسا االجتماع

ترأس سمو الشيخ جابر املبارك احلمد الصباح رئيس مجلس الوزراء في قصر بيان امس
األربعاء االجتماع املئة والعشرين ( )2018/4للمجلس األعلى للبترول.وناقش املجلس
البنود املدرجة على جدول أعماله.

نفط الكويت
“ كما القى الرئيس التنفيذي لشركة نفط
الكويت جمال جعفر كلمة فيما يلي نصها“ :بسم
الله الرحمن الرحيم سيدي حضرة صاحب
السمو الشيخ صباح األحمد اجلابر الصباح أمير
البالد املفدى حفظه الله ورع��اه معالي مرزوق
علي الغامن رئيس مجلس األمة املوقرأصحاب
السمو واملعالي الشيوخ املوقرين سمو الشيخ
ج��اب��ر امل��ب��ارك احل��م��د الصباح رئ��ي��س مجلس
ال���وزراء حفظه الله أصحاب املعالي والسادة
ال��ض��ي��وف ال��ك��رام ال��س�لام عليكم ورح��م��ة اله
وبركاته،،إنه ملن دواعي سرورنا نحن العاملني
في شركة نفط الكويت أن يشمل حضرة صاحب
السمو أمير البالد حفظه الله برعايته حفلنا
ه��ذا فقد زادن��ا حضوره الكرمي تشريفا وفخرا
واع��ت��زازا إن مشاركة سموه أبناءه في القطاع
النفطي بشكل ع��ام وف��ي شركة نفط الكويت
بشكل خاص يعكس حرص وثقة سموه بقدرات
أبنائه على حتقيق تطلعاته وأماله التي تزيد
الكويت تقدما ورقيا فكل الشكر لك سيدي على
حضورك ورعايتك .كما نتقدم بتحية لضيوفنا
الكرام شاكرين لهم تلبية الدعوة ومشاركتهم
إيانا هذا االحتفال .ان من أبرز إجن��ازات شركة
نفط الكويت واكتشاف الغاز احلر وما يصاحبه
من النفط اخلفيف في املكامن اجلوراسية شمال
الكويت الذي مت اإلعالن عنه في عام  2005فقد
أضاف نقلة نوعية في تاربح الصناعة النفطية
لدولة الكويت ودخولها قائمة ال��دول املنتجة
للغاز احلر.وإميانا منا باحلاجة امللحة في دولتنا
احلبيبة للغاز احلر كوقود حملطات توليد الطاقة
الكهربائية قامت الشركة بالتعجيل من انتاج هذا
النوع من املوارد الهيدروكربونية ملا ميثل للدولة
من قيمة استراتيجية.
حضرة صاحب السمو أمير البالد حضورنا
ال��ك��رمي يعد تطوير امل��ك��ام��ن اجل��وراس��ي��ة من
األول��وي��ات لشركة نفط الكويت حيث وضعت
شركة نفط الكويت خطة لتطوير هذه املكامن
تتكون م��ن ث�لاث م��راح��ل حيث ب���دأت املرحلة
األولى بتشغيل شركة نفط ألول منشاة إلنتاج
الغاز اجلوراسي في عام  2008بطاقة إنتاجية
تعادل  130مليون قدم مكعب يوميا من الغاز

احلر و 50ألف برميل من النفط اخلفيف وبجهود
أبناء الشركة املخلصني مت العمل على رفع طاقة
املنشأة إل��ى  200مليون ق��دم مكعب يوميا من
الغاز احلر و 80ألف برميل من النفط اخلفيف.
ومؤخرا مت االنتهاء من تنفيذ املرحلة الثانية
م��ن خطة تطوير امل��ك��ام��ن اجل��وراس��ي��ة وذل��ك
بتشغيل ثالثة منشآت جوراسية جديدة مما
رف��ع الطاقة االنتاجية للغاز احل��ر إل��ى 500
مليون ق��دم مكعب يوميا والطاقة اإلنتاجية
للنفط اخلفيف إلى  200ألف برميل من النفط
اخل��ام يوميا.وتسعى الشركة جاهدة بالبدء
لتنفيذ املرحلة الثالثة والهادفة إلى رفع الطاقة
اإلنتاجية للغاز احلر إلى مليار قدم مكعب يوميا
و 250الف برميل نفط يوميا من النفط اخلفيف
خالل السنوات اخلمس القادمة .حضرة صاحب
السمو أمير البالدحضورنا الكرميإن رفع الطاقة
اإلنتاجية للغاز احلر والنفط اخلفيف أدى إلى
زيادة في كميات الغاز الطبيعي املتوفرة للسوق
احمللية بهدف تلبية احتياجات وزارة الكهرباء
وامل��اء لتوفير الوقود ال�لازم لتشغيل محطاتها
مما شكل دخال إضافيا للدولة بتوفير كميات من
النفط اخلام والذي كان يستخدم في تشغيل هذه
احملطات .وتطبيقا لتوجيهات االستراتيجية
لقطاع النفطي فقد شرعت شركة نفط الكويت
لتطبيق خطة لعزل أنواع النفوط ونتيجة لوجود
كميات انتاج كافية من النفط اخلفيف فقد مت
طرح هذه الكميات للسوق العاملية واطلق عليها
إس��م “النفط الكويتي اخلفيف عالي اجلودة”
كمنتج جديد لدولة الكويت يعتبر هذا النفط من
أجود انواع النفوط ملا يتميز به من خواص عاملية
تضيف عوائد مالية مجزية للدولة.
حضرة صاحب السمو أمير البالد لقد واجهت
شركة نفط الكويت حتديات كثيرة في سبيل
حتقيق هذه القفزة النوعية في استخراج النفط
اخلفيف عالي اجل��ودة والغاز احلر لكن ذلك لم
يحبط عزمية أبنائكم العاملني في القطاع النفطي
حيت سعوا جاهدين لتسريع وتيرة العمل في
تطوير مكامن حقول النفط اجلوراسية بهدف
دعم االقتصادالوطني وحتقيق خلطط التنمية.
وف��ي اخلتام نحن نقف على أعتاب مرحلة
جديدة في صناعة النفط والغاز بدولة الكويت
نحقق فيها هدفا استراتيجيا اخ��ر من أه��داف
القطاع النفطي لنتضرع فيها إل��ى الله تعالى
أن يدمي عليكم يا صاحب السمو نعمة الصحة
والعافية وأن يهيئ لبلدنا احلبيب أسباب الرفعة
والتقدم والنجاح ويحفظه من كل مكروه وأن
يوفق أبناء هذا الوطن املعطاء ويسدد خطاهم
لتحقيق املزيد.ان أبناءك في شركة نفط الكويت
فخورين بهذا اإلجناز ويعاهدونك االستمرار في
إضافة إجنارات أخرى ملا فيه من مصلحة وخير
لبالدنا العزيز حتت قيادتكم احلكيمة.والسالم
عليكم ورحمة الله وبركاته”.
ومت تقدمي عرض ثالثي االبعاد عن املشروع
ومت ع��رض فيلم وثائقي حمل عنوان اشراقة
جديدة وفيلم وثائقي عن تاريخ القطاع النفطي
في دولة الكويت ثم تفضل سموه رعاه بإدارة
الدوالب ايذانا بتصدير اول شحنة نفط خفيف.
ومت تقدمي هدية تذكارية حلضرة صاحب السمو
أمير البالد حفظه الله ورع��اه بهذه املناسبة.
وقد غادر سموه رعاه الله مكان احلفل مبثل ما
استقبل به من حفاوة وترحيب.

