
وقعت »دس���ر« )الشركة العربية 
السعودية لالستثمارات الصناعية( 
و«جنرال إلكتريك«، املدرجة في بورصة 
نيويورك بالرمز GE، اتفاقية مشروع 
مشترك بقيمة أك��ث��ر م��ن مليار ري��ال 
سعودي. ج��اء ه��ذا اإلع��الن في أعقاب 
لقاء القمة ال��ذي جمع في وق��ت سابق 
من األسبوع احلالي بني خادم احلرمني 
الشريفني امللك سلمان بن عبد العزيز 
آل سعود وفخامة الرئيس األمريكي 
دون��ال��د ت��رام��ب، حيث متثل االتفاقية 
اجل��دي��دة ج���زءاً م��ن م��ذك��رات التفاهم 
والشراكات املهمة مع اململكة العربية 
السعودية التي كانت قد أعلنت عنها 

»جنرال إلكتريك« في 20 مايو. 
وتشكل االتفاقية خطوة هامة نحو 
حتقيق أهداف رؤية السعودية 2030 
من خالل توطني صناعة التوربينات 
الغازية داخل اململكة العربية السعودية 
واملساهمة في تطوير سلسلة توريد 
صناعية عاملية في هذا القطاع. جاء ذلك 
بعد توقيع »دسر« و«جنرال إلكتريك« 
العام املاضي ملذكرة تفاهم استراتيجية 

م��ن املتوقع أن تثمر ع��ن استثمارات 
مشتركة ت��ق��ارب قيمتها 3.75 مليار 
ري��ال سعودي ضمن عدة قطاعات في 

 .2017
وعلق املهندس عبد اللطيف بن أحمد 
العثمان، رئيس مجلس إدارة شركة 
»دس��ر«: »إن هذه الشراكة التاريخية 
بني ’دسر‘،  ذات ال��دور االستراتيجي 
في االستثمار و التطوير الصناعي، 
و’جنرال إلكتريك‘ ال��رائ��دة عاملياً في 
مجال التكنولوجيا، هي جتسيد اللتزام 
اململكة العربية السعودية بترسيخ 
موقعها ك��الع��ب رئيسي ف��ي القطاع 
الصناعي ال��ع��امل��ي، مب��ا ينسجم في 
املضمون واألهداف مع رؤية السعودية 
2030. وسيساهم املشروع املشترك 
اجلديد بدور جوهري في بناء منظومة 
ص��ن��اع��ي��ة محلية أق���وى ف��ي اململكة 
العربية السعودية. ومن خالل وضع 
أس��س ق��وي��ة لسلسلة ت��وري��د عاملية 
متكاملة، فإننا سنكون ق��ادري��ن على 
استكشاف فرص تنموية جديدة تعود 

باخلير والفائدة على شعبي البلدين«. 

أعلن البنك التجاري الكويتي 
عن اختياره ضمن أقوى املؤسسات 
امل��ال��ي��ة وف���ق “فوربس ال��ش��رق 
األوسط” ع��ن ق��ائ��م��ة »جن��اح��ات 
ال��ك��وي��ت 2017« وال��ت��ي ترصد 
اإلجنازات في قطاعات املال واألعمال 
وتكرم صناع النجاح في الكويت 
وذلك في حفل مميز برعاية وحضور 
وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء 
ووزي���ر اإلع���الم بالوكالة الشيخ 
محمد العبد الله. وفي هذا السياق 
ق��ام الشيخ محمد العبد الله وزير 
ال��دول��ة ل��ش��ئ��ون مجلس ال����وزراء 
ووزي���ر اإلع���الم بالوكالة بتكرمي 
ال��ب��ن��ك ال��ت��ج��اري ال��ك��وي��ت��ي ممثالً 
بالسيدة / إل��ه��ام محفوظ رئيس 

اجلهاز التنفيذي بالبنك. 
ومن جانبها أعربت إلهام محفوظ 
عن سعادتها بالتكرمي ال��ذي حظي 
به البنك التجاري الكويتي واملرتبة 

املتقدمة التي احتلها ضمن أفضل 
الشركات امل��درج��ة في الكويت مبا 
يؤكد املكانة املرموقة التي يتمتع 
بها البنك ال��ت��ج��اري الكويتي في 
السوق املصرفي الكويتي كونه ثاني 
أقدم البنوك الكويتية تأسيساً وما 
يوفره من خدمات مصرفية مبتكرة 

تلبي احتياجات عمالئه من األفراد 
والشركات، مشيدة بجهود فوربس 
واحتفالها ب� »جن��اح��ات الكويت« 
للعام الثاني على التوالي وال��ذي 
يدل على تقدير فوربس لألشخاص 
الذين حققوا اإلجنازات في قطاعات 

املال واألعمال.

alwasat.com.kw 10

50.28 دوالر سعر برميل النفط الكويتي ينخفض إلى 
انخفض سعر برميل النفط الكويتي 33 سنتا في تداوالت 
اول امس ليبلغ 28ر50 دوالر أمريكي مقابل 61ر50 دوالر 
للبرميل في ت��داوالت االثنني املاضي وفقا للسعر املعلن من 

مؤسسة البترول الكويتية.
 وم��ن املنتظر أن يجتمع اليوم  اخلميس في فيينا وزراء 

منظمة ال��دول املصدرة للنفط )اوب��ك( ووزراء دول من خارج 
املنظمة على رأسهم روسيا لبحث متديد اتفاق خفض االنتاج 
الذي توصلوا فيه الى خفض االنتاج بنحو 8ر1 مليون برميل 
نفط يوميا وبدأ تنفيذه في أول يناير املاضي وملدة ستة أشهر 

بهدف توازن السوق والتقليل من تخمة املعروض.

 من جهته اعلن معهد البترول األمريكي اول امس الثالثاء 
انخفاض مخزونات النفط التجارية في ال��والي��ات املتحدة 
بنحو 5ر1 مليون برميل في األسبوع املنتهي في ال19 من مايو 
اجلاري مشيرا الى ان هذا االنخفاض جاء اقل من املتوقع حيث 

كانت التوقعات تشير الى هبوط قدره 4ر2 مليون برميل.
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انهت بورصة الكويت تعامالتها امس  
االرب��ع��اء على انخفاض بفعل اسباب فنية 
تتعلق باتباع املتعاملني االف���راد وبعض 
احملافظ املالية على انتهاج سياسة جنى 
االرب���اح واالغ���الق املبكر لشهر م��اي��و بعد 
تداعيات استيعاب نظام التداول اجلديد التي 

اثرت سلبا على شهية الشراء.
 وش��ه��دت ت��ع��ام��الت اجللسة استهداف 
املتعاملني بعض اسهم الشركات التشغيلية 
في نطاقات محدودة في حني ك��ان التركيز 
مستمرا على االس��ه��م الصغيرة ال سيما 
اخلاملة ما انعكس على اغالقات املؤشرات 

الرئيسية لتدخل في اخلانات احلمراء.
 وكان الفتا من وتيرة االداء العام التباين 
في معظم ساعات اجللسة حيث كانت احلركة 
يشهدها العزوف املؤقت من جانب املتعاملني 
ال سيما الصغار منهم وهو االم��ر ال��ذي مكن 
امل��ؤش��ر ال��س��ع��ري ال��ع��ام م��ن احل��ف��اظ على 

مستوى ما فوق 6700 نقطة.
 ونالت بعض الشركات التشغيلية التي 
دار ح��ول بعض االخ��ب��ار عن تسويات مثل 
)اجيليتي( او توقيع عقود او صفقات مثل 
)زين( اهتمامات اوامر املتعاملني في نطاقات 

ضيقة حرمتها من عدم الدخول ضمن االكثر 
نشاطا.  وبالنظر الغالقات القطاعات التي 
حظيت مؤشراتها باالرتفاعات مع االغالق 
فهي قطاعات خ��دم��ات استهالكية وتأمني 
وتكنولوجيا في حني أغلقت قطاعات النفط و 
الغاز ومواد اساسية والصناعية واستهالكية 
وم��ن��اف��ع و ع��ق��ار وخ��دم��ات مالية ب��ن��وك و 

اتصاالت في اخلانات احلمراء.
 وف��ي الدقائق االخ��ي��رة استطاع املؤشر 
السعري من تقليص خسائر النقاط بفضل 
طلبات الشراء على بعض االسهم املتوسطة 

التي فاق سعرها 100 فلس.
 ومن املتوقع ان تشهد اجللسة اخلتامية 
لالسبوع ي��وم غد اخلميس زي��ادة جرعات 

عمليات جني االرب��اح على اسهم الشركات 
التي شهدت ارتفاعات خالل اجللسات املاضية 
ما قد يؤثر على مؤشر القيمة النقدية املتداولة 

التي ما زالت تراوح مكانها في احلدود الدنيا.
 وتابع بعض املتعاملني افصاح شركة 
)أجيليتي( ع��ن معلومة جوهرية خاصة 
بتوصل ال��ش��رك��ة ال��ى تسوية مشروطة 
للقضية اجلزائية مع احلكومة االمريكية 
التي كانت الشركة طرفا فيها من العام 2003 
ال��ى العام 2010 أو ما يعرف باسم عقود 
املورد الرئيسي.  كما اهتم البعض بإفصاح 
امتام عملية بيع لشخص مطلع على اسهم 
شركة )مجموعة االم��ت��ي��از( االستثمارية 
وإف��ص��اح م��ن شركة يونيكاب لالستثمار 
وال��ت��م��وي��ل ب��ش��أن حكم قضائي واف��ص��اح 
مكمل من شركة )املشتركة( بشأن تأكيد 
استحقاقات األسهم.  وانشغل املتعاملون 
أيضا بإفصاح شركة )زي���ن( لالتصاالت 
بخصوص ترسية مناقصة مشروع وزارة 
الكهرباء وامل���اء اخل��اص بتطوير وإدارة 
وتشغيل منظومة العدادات الذكية وشبكة 
اإلت��ص��االت اخلاصة بها بقيمة 22 مليون 

دينار )نحو 9ر71 مليون دوالر(.

استمرار محدودية الشراء والتركيز على الشركات اخلاملة

تداعيات استيعاب نظام التداول اجلديد  وراء تراجع البورصة 

جانب من تداوالت البورصة

»التجاري«  ضمن أقوى املؤسسات
2017 وفقًا لتقييم فوربس  املالية للعام 

 Loans،“ رعى بنك وربة مؤمتر
 Bonds & Sukuk Middle
East 2017”، والذي عقد في دبي 
انتركونتيننتال فستيفل سيتي 
ف��ي 17 و18 مايو 2017. وتأتي 
رعاية بنك وربة لهذا احلدث الذي 
يعتبر أكبر مؤمتر لالستثمار واملال 
ف��ي املنطقة، مل��ا ل��ه م��ن أهمية في 
تشكيل منصة فريدة للجميع، حتت 
سقف واح���د، ب��ني ري���ادي أس��واق 
رأس امل��ال من مصّدرين الصكوك، 
وال����راع����ني ب��ال��ت��ح��وي��ل وك��ذل��ك 
املستثمرين باإلضافةإلى أقطاب 
القطاع املصرفي من املنطقة، ملناقشة 
ال��ت��ط��ورات ال��راه��ن��ة ف��ي األس���واق 
احمللية والعاملية في أسواق الصكوك 

والتحويالت املختلفة بأنواعها.
وحول رعاية بنك وربة للحدث 
ال���ع���امل���ي، حت����دث ن���ائ���ب رئ��ي��س 

املجموعة املصرفية لالستثمار، 
ثويني الثويني قائال: »إن الرعاية 
وامل��ش��ارك��ة ف��ي ه��ذا امل��ؤمت��ر األول 
ل��ل��س��ن��دات وال���دي���ون وال��ص��ك��وك 
في الشرق األوس��ط لعام 2017، 
شّكلت فرصة ممتازة لبنك وربة 

لاللتقاء وال��ت��ح��اور م��ع البائعني 
واملشترين باإلضافةإلى االط��الع 
على ت��ط��ورات ال��س��وق م��ن خالل 
اجللسات احلوارية التي انعقدت 
مبشاركة م��ن ال��ري��ادي��ني ف��ي هذه 
الصناعة وناقشت أيضا احمل��اور 
املتعلقة ب��إص��دارات الصكوك على 
صعيد املنطقة والعالم«. وأضاف: 
» متكنا م��ن خ��الل مشاركتنا من 
ل��ق��اء ع��م��الء محتملني م��ن خ��الل 
مشاركة ممثلي البنك في املؤمتر، 
في اجتماعات خاصة باملستثمرين 
ب��ح��ض��ور ن��خ��ب��ة م���ن ال���رؤس���اء 
التنفيذيني ورؤساء الدوائر املالية 
واخلزينة، التي ساهمت في تزويدنا 
بآخر املستجدات املتعلقة مبحاور 
مهمة منها خطط التمويل، وكذلك 
السياسات التمويلية، باإلضافة إلى 

التدفق النقدي والسيولة«.

»املالية« تؤكد أهمية تعزيز العالقات 
االقتصادية مع منغوليا

أعلن بنك الكويت الوطني، أكبر البنوك 
الكويتية واحلاصل على أعلى التصنيفات 
االئتمانية )م��ودي��ز: Aa3، ستاندرد آند 
ب���ورز: A+، فيتش: AA-(، ع��ن جناح 
ال��ب��ن��ك ف��ي اص����دار س��ن��دات مم��ت��ازة غير 
مضمونة بقيمة 750 مليون دوالر أمريكي 
وباستحقاق مدته خمس سنوات وذلك وفقاً 
للقاعدة رق��م 144 )أ( من قانون االوراق 

املالية األمريكي والتنظيم )س(. 
وي��أت��ي ه���ذا اإلص�����دار ض��م��ن ب��رن��ام��ج 
ال��س��ن��دات العاملية ذات األج���ل املتوسط 
البالغة قيمته 3 مليارات دوالر أمريكي. وقد 
حتدد سعر العائد على السند وفقاً لسعر 

املبادالت املتوسطة باإلضافة إلى 100 نقطة 
أساس بواقع 2.860 في املائة. هذا ويتوقع 

أن حتصل السندات على تصنيف ائتماني 
Aa3 م��ن قبل وك��ال��ة م��ودي��ز و AA- من 

وكالة فيتش، متاشياً مع تصنيفات بنك 
الكويت الوطني، في داللة واضحة مجددا 

على الصالبة االئتمانية للبنك.
وسوف يتم توظيف عائد تلك السندات في 
تعزيز سيولة البنك، وتنويع مصادر الدخل، 

باإلضافة إلى متديد آجال املطلوبات.
ويعتبر هذا االصدار األول من نوعه الذي 
يستهدف األس��واق االمريكية وفقاً للقاعدة 
144 )أ( على مستوى بنوك منطقة الشرق 
األوس���ط منذ ال��ع��ام 2009، حيث يسعى 
البنك للوصول لقاعدة أكبر من املستثمرين 
املؤسساتيني كجزء من هدفه نحو تنويع 

مصادر التمويل.  

كأول إصدار من بنك إقليمي يستهدف األسواق األميركية 

750 مليون دوالر  » الوطني« يصدر سندات بقيمة 

الوطني اول بنك يصدر سندات في االسواق األميركية

.. ويكرم من محافظ العاصمة تقديرًا ملبادراته ومساهماته االجتماعية
ك���ّرم م��ح��اف��ظ ال��ع��اص��م��ة ال��ف��ري��ق ثابت 
املهنا  بنك الكويت الوطني  تقديراً جلهوده 
االجتماعية ومساهماته ف��ي م��ج��ال خدمة 
املجتمع، وتسلمت االدارة التنفيذية في 
البنك ممثلة بالرئيس التنفيذي للمجموعة 
عصام جاسم الصقر ونائب الرئيس التنفيذي 
للمجموعة شيخة خ��ال��د البحر والرئيس 
التنفيذيفي الكويت صالح يوسف الفليج،درعاً 
تكرميياً في لفتة تقديرية للمبادرات اخليرية 
التي يستعد البنك إلطالقها خالل شهر رمضان 

املبارك بالتعاون مع احملافظة.
وكانت االدارة التنفيذية قد قامت في الوقت 

ذاته بإعداد مائدة »قريش« خالل هذه الزيارة 
ملشاركة محافظة العاصمة االحتفال بقدوم 
شهر رم��ض��ان امل��ب��ارك��وذل��ك إح��ي��اًءمل��وروث 
»القريش« الشعبيوالذييعتبرجزءامنالع
اداتوالتقاليدفيالكويت، وتعبيراً عن روح 
التعاون الذي  قدمته احملافظة دعماً ملبادرات 
الوطني الرمضانية والتي جاءت في مقدمتها 
امل��ب��ادرة غير املسبوقة ه��ذا العام واخلاصة 
بتوفير ثالجات حلفظ املياه والتمر وتوزيعها 
على عدد من مساجد الكويت خلدمة الصائمني 
خالل شهر، إضافة إلى توزيع وجبات االفطار 

صورة جماعية لإلدارة التنفيذية في البنك مع محافظ العاصمةفي قصر نايف.

ثويني الثويني

خالل توقيع االتفاقية

» وربة«  يرعى مؤمتر
 Loans, Bonds &Sukuk, Middle East 2017  

ع���زز ب��ن��ك ب��رق��ان امل��زاي��ا ال��ت��ي مينحها لعمالء 
»برمييير« مؤخراً، بهدف تلبية احتياجاتهم ومواكبة 
أسلوب حياتهم، إذ يتيح لهم احلصول على تأمني السفر 
 VISA»املجانيعند حجز رحالتهم باستخدام بطاقة

Signature«للسحب اآللي.
و أوضح البنك أنه من خالل هذه اخلدمة، سيحصل 

عمالء »برمييير« وعائالتهم على تغطية حل��وادث 
السفر وغيرها من النفقات بقيمة تصل إلى 500 ألف 
دوالر للحوادث الشخصية، و150 ألف دوالر لتغطية 
النفقات الطبية الطارئة و1500 دوالر إللغاء الرحالت، 
الفتاً إلى أنه ميكن للعمالء احلصول على تغطية أيضاً 

في حال تأخير الرحالت وفقدان أمتعة السفر.

» برقان« يوفر تأمني سفر مجانيا حلاملي
VISA Signature  بطاقة 

تكرمي التجاري

أط��ل��ق ب��ي��ت ال��ت��م��وي��ل الكويتي 
»بيتك« البرنامج التطوعي »تواصل 
باخلير في شهر اخلير 3« كباكورة 
لألنشطة وال��ب��رام��ج ض��م��ن اط��ار 
مذكرة التفاهم التي ابرمها »بيتك« 
مؤخرا مع وزارة ال��دول��ة لشؤون 
الشباب بالتزامن مع اطالق مبادرة 
»الكويت عاصمة الشباب العربي 
2017«. ويشمل برنامج »تواصل 
باخلير ف��ي شهر اخل��ي��ر 3« ال��ذي 
سيتم اط��الق��ه خ��الل شهر رمضان 
املبارك انشطة ومساهمات توعوية 
وإنسانية واجتماعية متعددة، تؤكد 
حرص البنك على االلتزام برسالته 
االجتماعية واالنسانية مبا يرسخ 
م��ف��ه��وم امل��س��ؤول��ي��ة االجتماعية، 
ويهدف الى دعم كافة مبادرات العمل 

التطوعي واالنساني.

وق��ال املدير التنفيذي للعالقات 
ال��ع��ام��ة واالع����الم للمجموعة في 
»بيتك«، يوسف عبدالله الرويح، ان 
البنك يسعى كما عهده املجتمع دائما 
الى ترك بصمة واضحة في العمل 
التطوعي واالن��س��ان��ي، ومواصلة 

جهود رعاية املبادرات التي تصب 
في خدمة املجتمع ودعمها واملساهمة 
ب��اجن��اح��ه��ا حت��ق��ي��ق��ا للمصلحة 
العامة ومتاشيا مع رسالة البنك 
االجتماعية، خصوصا بالتزامن مع 

شهر رمضان املبارك.

لقطة جماعية لفريق متطوعي بيتك

في إطار مذكرة التفاهم والتعاون بني الطرفني

»بيتك«:  إطالق برنامج »تواصل باخلير في شهر 
3« باكورة التعاون مع »وزارة الشباب« اخلير 

في قطاع الطاقة بقيمة تتجاوز مليار ريال سعودي

»دس�����������ر« و»ج��������ن��������رال إل����ك����ت����ري����ك« 
توقعان اتفاقية مشروع مشترك أك��دت وزارة املالية الكويتة ام��س  األربعاء 

أهمية تعزيز العالقات االقتصادية بني الكويت 
ومنغوليا وإزال���ة املعوقات التي قد تعترض 

مسيرة التعاون املشترك.
وقال )املالية( في بيان صحافي مبناسبة عقد 
اللجنة الكويتية املنغولية املشتركة للتعاون 
االقتصادي والفني دورتها االولى في البالد ان 
ه��ذا االجتماع يأتي في إط��ار تعزيز العالقات 
االقتصادية املشتركة واستنادا إلى املادة السابعة 
املنبثقة من اتفاقية التعاون االقتصادي والفني 

املوقعة بني البلدين في 17 أكتوبر 1995.

وذكرت ان وكيل وزارة املالية خليفة حمادة 
ت��رأس اجلانب الكويتي في حني ت��رأس اجلانب 
املنغولي وزي��ر الدولة ومدير مكتب احلكومة 

وعضو البرملان جاميان مونخ بات.
وبينت ان اجلانبني استعرضا خالل اجتماعات 
اللجنة املشتركة العديد من املواضيع والتي تتركز 
ح��ول التعاون االقتصادي وامل��ال��ي والتجاري 
واالستثماري والقطاع اخلاص والتعليم العالي 
والثقافي والطيران املدني واالعالمي والسياحي 
وكذلك التعاون في مجال ال��غ��ذاء وغيرها من 

املجاالت وامليادين بني اجلانبني.

واردات الصني من النفط الكويتي ترتفع 
37.5  باملئة خالل أبريل املاضي

اظهرت بيانات حكومية صينية امس  االربعاء ان واردات الصني من النفط اخلام الكويتي ارتفعت 
خالل شهر ابريل املاضي بنسبة 5ر37 في املئة على أساس سنوي لتبلغ 63ر1 مليون طن اي مبعدل 
397 الف برميل يوميا. وذكرت البيانات الصادرة عن االدارة العامة للجمارك ان واردات الصني من 

النفط الكويتي جتاوزت مستوى 300 الف برميل يوميا للشهر الثاني على التوالي.
واضافت ان اجمالي واردات الصني من النفط اخلام زاد خالل ابريل املاضي بنسبة 6ر5 في املئة 
مقارنة بالشهر نفسه من العام املاضي ليصل الى 4ر8 مليون برميل يوميا. وتبقى روسيا على رأس 
قائمة الدول املصدرة للنفط الى الصني رغم تراجع صادراتها بنسبة 9ر1 في املئة لتبلغ 15ر1 مليون 

برميل يوميا تليها انغوال بنسبة 12ر1 مليون برميل يوميا بانخفاض يصل الى 15 في املئة.

»احتاد املصارف« يحدد مواعيد العمل الرسمية 
للبنوك خالل شهر رمضان املبارك

اعلن احت��اد مصارف الكويت ام��س  االربعاء 
ان مواعيد  العمل الرسمية للبنوك احمللية خالل 
شهر رمضان املبارك ستكون من الساعة التاسعة 
والنصف وحتى الساعة الثانية والنصف بعد 
ال��ظ��ه��ر.واض��اف االحت���اد ف��ي بيان صحافي أن 

البنوك ستستقبل عمالءها في القاعات املصرفية 
م��ن الساعة العاشرة صباحا وحتى الساعة 
الواحدة والنصف بعد الظهر طوال أيام الشهر 
املبارك وذلك بناءا على التعميم الصادر عن بنك 

الكويت املركزي بهذا الشأن.

أعلنت شركة البترول الوطنية الكويتية امس  األربعاء 
توقيع قرضا مجمعا بقيمة 245ر6 مليار دوالر أمريكي 
مع سبع )وك���االت ائتمان ص���ادرات( لتمويل مشروع 
ال��وق��ود البيئي. وأك��د الرئيس التنفيذي في مؤسسة 
البترول الكويتية ن��زار العدساني في كلمة خالل حفل 
توقيع متويل مشروع الوقود البيئي أن ه��ذا التمويل 
اخلارجي سيؤدي إلى تعزيز وتعميق العالقات مع الدول 

املصدرة ليكونوا شركاء في حتقيق خططنا التنموية.
واض���اف العدساني ان مؤسسة البترول وضعت 
لنفسها استراتيجية طموحة لتنفيذ برنامج إنفاق 
رأسمالي يبلغ نحو 37 مليار دينار كويتي )نحو 9ر120 

مليار دوالر أمريكي( خالل خمس سنوات.
واوضح ان »االستراتيجية تهدف إلى زيادة قدراتنا 
إلنتاج النفط اخلام إلى 4 ماليني برميل يوميا وتعزز من 
قدراتنا التكريرية إلى 4ر1 مليون برميل يوميا فضال عن 

التوسع في الصناعات البتروكيمياوية«.
وذك��ر أن االعتماد على التمويل اخلارجي يعد جزءا 
أساسيا في هذه االستثمارات مضيفا »اتخذنا قرارا في 
عام 2014 لدراسة إمكانية متويل مشروع الوقود البيئي 

من مصادر خارجية«.
وأكد التزام مؤسسة البترول الكويتية باستمرار دعمها 

لشركة البترول الوطنية كالعب رائد في اقتصاد الكويت.

مليار   6.2 ب���  قرضا  توقع  الوطنية«  »ال��ب��ت��رول 
دوالر لتمويل مشروع الوقود البيئي


