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ت�صوير :عبداله اخلال

وزير الطاقة مع ممثلني ال�شركات املتحالفة خالل توقيع االتفاقية

 %30ملكية «ال�شركة القاب�ضة» و 70%لتحالف �شركات عاملية

البحرين تربم اتفاقيات مرف�أ الغاز امل�سال بكلفة  250مليون دينار
عبا�س ر�ضي:
�أبرمت �أم�س حكومة البحرين ممثلة يف الهيئة الوطنية
للنفط والغاز وال�شركة القاب�ضة للنفط والغاز االتفاقيات
اخلا�صة مب�شروع ان�شاء وت�شغيل مرف�أ الغاز الطبيعي
امل�سال مع حتالف �شركات عاملية مكون من �شركة «تيكاي
�إل �إن جي» الكندية ،و«�شركة �سام�سونغ �سي �آند تي»
الكورية وم�ؤ�س�سة اخلليج لال�ستثمار الكويتية ،بكلفة
ت�صل �إىل  250مليون دينار.
وبح�سب االتفافية املربمة �سيتم تنفيذ امل�شروع وفق
نظام الإن�شاء والتملك والت�شغيل ونقل امللكية (،)BOOT
و�سيقع امل�شروع يف منطقة احلد ال�صناعية ،لتلبية الطلب
املتزايد على الغاز الطبيعي من �أجل دفع عجلة التنمية
ال�صناعية واحل�ضرية يف اململكة.
وتن�ص بنود االتفاقية على �أن يكون املرف�أ مل ًكا ل�شركة
البحرين للغاز امل�سال (�شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة)،
وهي م�شروع م�شرتك ت�أ�س�س حدي ًثا وتعود ملكيته
بن�سبة  %30لل�شركة القاب�ضة للنفط والغاز ،ون�سبة
 %70لتحالف �شركات «تيكاي �إل �إن جي» و«�سام�سونغ»
وم�ؤ�س�سة اخلليج لال�ستثمار.
ويعد مرف�أ الغاز امل�سال �أحد �أبرز امل�شروعات التي
ت�ستهدف تزويد القطاع ال�صناعي خ�صو�صا باحتياجاته
من الغاز� ،إذ مازالت الكثري من امل�شروعات ال�صناعية
الكربى متوقفة نظ ًرا لعدم توافر كميات الغاز الكافية.

ي�شار �إىل �أن نحو  80يف املئة من �إم��دادات الغاز
الطبيعي امل�سال يف العامل حمجوزة عرب العقود طويلة
الأجل مع وجود قلة يف معر�ض الغاز الطبيعي مقارنة
مع الطلب الكثيف .ولذلك ف�إن اعتماد ال�سوق الفورية قد
يخلق �صعوبة احل�صول على الكميات املنا�سبة �أو �أن يدفع
�سع ًرا �أعلى.
وق��ال وزي��ر الطاقة ،د.عبداحل�سني م�يرزا  -يف
ت�صريحات لل�صحفيني على هام�ش توقيع االتفاقية�«-أن
م�شروع مرف�أ الغاز امل�سال �سيت�ألف من وحدة تخزين
عائمة ،ومرف�أ وحاجز بحري ال�ستالم الغاز الطبيعي
امل�سال ،ومن�صة جماورة لتبخري الغاز امل�سال ليعود �إىل
حالته الغازية ،و�أنابيب حتت املاء لنقل الغاز من املن�صة
�إىل ال�شاطئ ،ومرفق بري ال�ستالم الغاز� ،إ�ضافة �إىل من�ش�أة
برية لإنتاج النيرتوجني.
وحول الطاقة اال�ستيعابية للمرف�أ ،قال الوزير»
تبلغ الطاقة اال�ستيعابية الأولية للم�شروع  400مليون
قدم مكعب قيا�سي يف اليوم (وقابلة لأن ت�صل حتى
 800مليون قدم مكعب قيا�سي يف اليوم) ،و�سيتم متلكه
وت�شغيله مبوجب اتفاقية مدتها  20عا ًما تبد�أ من منت�صف
يوليو .2018
وب�ش�أن اخليارات املطروحة مل�صادر ا�سترياد الغاز عرب
املرف�أ اجلديد ،قال الوزير�« :إن املرف أ� �سيجهز نهاية 2017
�أو بداية  2018ويف هذه الفرتة �سندر�س �أف�ضل الطرق
للح�صول على الغاز �سواء عرب العقود طويلة الأجل ل�شراء

الغاز امل�سال �أو عن طريق «ال�سوق الفورية»� ،إذ تقوم
مراكب تدور حول العامل ويتم ال�شراء منها بطريقة مبا�شرة
وكل �شحنة تتم على حدى وال تتوجب مدى طويل».
و�أو�ضح «�أنه وقع اختيار احتاد ال�شركات الفائز
بالعقد على �شركة جي �إ�س الكورية للهند�سة والإن�شاءات
لتتوىل �أعمال اخلدمات الهند�سية وال�شراء والت�شييد
ريا «�شريكه «تيكاي �إل �إن جي»
اخلا�صة بامل�شروع ،م�ش ً
�ستقوم بتوريد �سفينة وحدة التخزين العائمة للم�شروع
امل�شرتك وفق اتفاقية ت�أجري ملدة حمددة تبلغ  20عاماً».
وحول كلفة امل�شروع ،قال وزير الطاقة «�إنه �إىل جانب
تكلفة ا�ستئجار هذه ال�سفينة ،ف�إنه من املتوقع �أن تبلغ
التكاليف الأخرى اخلا�صة ب�إن�شاء امل�شروع و�إدارته وغريها
من النفقات ما يقرب من  250مليون دينار بحريني ،والتي
�سيقوم بتمويلها احتاد من البنوك الإقليمية والدولية.
و�أو�ضح الوزير «ب�أن مملكة البحرين ت�شهد م�ؤخ ًرا
طل ًبا متزايدًا على الغاز ،كما نتوقع �أي�ضا �أن يت�ضاعف هذا
الطلب �إىل حد كبري مع انطالق امل�شروعات اجلديدة التي
يتم �إن�شا�ؤها حال ًيا ،ويف خالل الفرتة بني عامي 2011
و 2014ارتفع الطلب على الغاز يف البحرين مبتو�سط
و�صل �إىل �أكرث من � %2.5سنو ًيا ،وقد وفر حقل اخلف للغاز
الطبيعي ن�سبة  %95من هذه الزيادة.
وقال« :من ال�ضروري �إن تطور مملكة البحرين ت�ؤهلها
للح�صول على �إمدادات الغاز من ال�سوق العاملية على نحو
تناف�سي واقت�صادي ،ومن هذا املنطلق جاءت فكرة م�شروع

وزير الطاقة :رفع دعم الغاز ال ي�شمل غاز الطبخ
عبا�س ر�ضي:
قال وزير الطاقة د .عبداحل�سني مريزا« :الزيادة
املقررة يف �أ�سعار الغاز يف اململكة �سيتم تطبيقها على
الغاز الطبيعي الذي ت�ستهلكه ال�شركات ال�صناعية
الكبرية ،ولن مت�س �أ�سعار غاز الطبخ امل�ستخدم يف
املنازل».
وقال الوزير -ردا ً على ا�ستف�سارات �صحفية:
«ان الزيادة يف �سعر الغاز ت�ستهدف الغاز الطبيعي
( )LNGال��ذي ت�ستخدمه ال�شركات ال�صناعية
الكبرية ،والذي يتم �إنتاجه من حقل البحرين».
و�أكد «�أن الغاز امل�ستخدم يف املنازل ،واملعروف

وزير الطاقة

بغاز الطبخ ( ،)LPGوالذي يتم �إنتاجه يف عمليات
التكرير يف م�صفاة النفط ،لن يتغري �سعره».
ورفعت الهيئة الوطنية للنفط والغاز �سعر
الغاز الطبيعي من  2.25دوالر لكل مليون وحدة
حرارة بريطانية �إىل  2.50دوالر لكل مليون وحدة
حرارة بريطانية اعتبارا ً من مطلع �أبريل املا�ضي
.2015
ووفقا ً لقرار الهيئة الوطنية للنفط والغاز �سوف
يزيد �سعر الغاز الطبيعي �سنويا ً بقيمة  0.25دوالر
لكل مليون وحدة حرارة بريطانية من كل عام حتى
يبلغ �سعر الغاز  4.00دوالر لكل مليون وحدة
حرارة بريطانية بتاريخ � 1أبريل .2021

املطوع :ال نية ال�ستنئاف الإدارج يف بور�صة الكويت

( )GFHيعتزم تنفيذ � 3صفقات ا�ستحواذ بال�سعودية والإمارات و�أمريكا
ك�شف رئي�س جمل�س �إدارة
جمموعة (« )GFHجي �أف ات�ش»
املالية -بيت التمويل اخلليجي
�ساب ًقا -د� .أحمد املطوع �أن املجموعة
تعتزم �إمتام  3ا�ستحواذات جديدة
يف �أ�سواق ال�سعودية والإم��ارات
والواليات املتحدة الأمريكية خالل
العام املقبل .2016
و�أ�شار املطوع  -يف ت�صريحات
لل�صحفيني على هام�ش �إط�لاق
امل�ؤمتر العاملي للم�صارف الإ�سالمية
 �أن املجموعة ب�صدد تنفيذ عملياتا�ستحواذ يف القطاع املايل يف اململكة
العربية ال�سعودية ويف القطاع
ال�صناعي يف ال��والي��ات املتحدة
الأمريكية ويف قطاع التعليم
والعقارات يف دولة الإمارات.
وع��م��ا �إذا ك���ان ال��ت��وج��ه
لال�ستثمارات اخلارجية للم�صرف

�أحمد املطوع

قد يعني التخلي عن تطوير الأرا�ضي
التي بحوزة البنك ومن بينها قطع
يف منطقة مرف�أ البحرين املايل ،قال
املطوع�« :إن املجموعة مل تتخلى عن
�أي م�شروع مت تنفيذه».
و�أك��د ب�أن املجموعة مل تتخ َل
عن �أي م�شروع مت البدء يف تطويره
ريا «�أن
�أو �أعلنت عن �إفال�سه ،م�ش ً

امل�شروعات يف الهند وتون�س ت�سري
ب�شكل جيد ومت التخارج من م�شروع
الهند ومت توزيع نحو  25مليون
دوالر على امل�ستثمرين ومت االتفاق
مع �شركات للم�ضي يف املرحلة
املقبلة ولن يكون هناك ت�أخري».
وق��ال املطوع «�إن املجموعة
طرحت م�شروعات يف مرف�أ البحرين
املايل �إال �أنه �سيتعاون مع مطورين
من �أج��ل تطوير قطع الأرا���ض��ي
املتبقية يف امل�شروع.
وبخ�صو�ص م�شروع «فيالمار»
املتعرث� ،أ�شار رئي�س جمل�س �إدارة
«جي �أف ات�ش» �إىل �أن املجموعة
متتلك  %10من امل�شروع� ،إال �أنه
�أخذ على عاتقه م�سئولية ا�ستكمال
امل�شروع».
وحول وجود توجه ال�ستئناف
ق��رار �إيقاف ال��ت��داول يف ال�سوق

الكويتي ،قال رئي�س جمل�س �إدارة
جمموعة جي اف ات�ش املالية� ،أحمد
املطوع «�إن البنك ال ينوي ا�ستئناف
ال��ت��داول على �أ�سهمه يف �سوق
الكويت للأوراق املالية».
و�أكد «�أن قرار �إيقاف التداول
�صدر ب�سبب �أن معظم التداول على
الأ�سهم يكون يف دبي ،وهناك بع�ض
الأخبار ال�سلبية التي ت�صدر من
ال�سوق الكويتي وت�ؤثر مبا�شرة على
الأ�سهم يف �سوق دبي» ،مو�ضحا ً «�أن
جمل�س الإدارة قرر �إيقاف التداول
ب�سبب ع��دم ج��دوى الإدراج من
ال�سوق الكويتي».
و�أك��د «�أن تركيز املجموعة
�سيكون على �سوق دبي املايل ك�سوق
ثانوي رئي�سي للمجموعة ،حيث
الأ�سهم ال�صادرة واملتداولة فيه
تفوق .%85

مرف أ� وحمطة الغاز الطبيعي امل�سال ،والذي يعد مبثابة
مورد �آمن للمملكة عند حدوث حاالت النق�ص املحتملة يف
الغاز ،كما مينحها القدرة على �سد النق�ص يف �إمدادات الغاز
املحلية عن طريق الغاز الطبيعي امل�سال».
بيان ر�سمي لل�شركة القاب�ضة للنفط والغاز ن�سب �إىل
وزير الطاقة د .عبد احل�سني بن علي مريزا تعبريه عن
خال�ص امتنانه وتقديره للإجنازات الكربى التي �شهدها
قطاع النفط والغاز يف ظل العهد الزاهر جلاللة امللك املفدى
حفظه اهلل ورعاه واحلكومة املوقرة برئا�سة �صاحب ال�سمو
امللكي رئي�س جمل�س الوزراء وبدعم من �صاحب ال�سمو
امللكي ويل العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئي�س
جمل�س الوزراء.
و�أعرب الوزير عن بالغ �شكره وتقدير وعظيم العرفان
واالمتنان للقيادة الر�شيدة على الدعم املتوا�صل والتوجيه
ال�سديد الذين كان لهما الف�ضل الأول يف �إجناز �أحد �أهم
�أهدافنا اال�سرتاتيجية طويلة الأجل ،ف�ضالً عن حتقيق
التقدم الباهر يف هذا القطاع االقت�صادي احليوي يف البالد.
و�أ�ضاف «�أنه ملن دواعي فخرنا �أن نعلن �أن مرف�أ الغاز
الطبيعي امل�سال �سي�شكل �إحدى الركائز احليوية للبنية
التحتية للطاقة يف مملكة البحرين ،حيث �سي�ؤمن للبالد
كافة الإمدادات الالزمة ملواكبة الزيادة يف الطلب على الغاز
الطبيعي من �أجل تزويد امل�شروعات ال�صناعية الكربى
بالوقود� ،إ�ضافة �إىل توليد الطاقة وحتلية املياه وتطوير
عمليات ا�ستخراج النفط».

