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 »الدار« تتقدم بطلب لالستفادة
من قانون »االستقرار« خالل أيام

 »المركزي« يصدر سندات خزانة
بـ 100 مليون دينار وفائدة %1.25

لجنة مالك شركتي »األولى« و»الخليجي«
تجتمع خالل أسبوعين

»العربية لالستثمار« تدرس فرصًا 
استثمارية بقيمة 20 مليون دينار

عمر راشد
كشفت مصادر مطلعة لـ »األنباء« 
ان شركة دار االستثمار يتوقع ان تتقدم 
بطلب الى بنك الكويت املركزي للدخول 
حتت مظلة قانون تعزيز االســــتقرار 
املالي واالقتصادي خــــال أيام وذلك 
بعد موافقة اللجنة التنسيقية لدائي 
»الدار« عليها، مبينا ان تلك اإلجراءات 
الهيكلة  إعادة  ستتطلب عرض خطة 
على البنك كما هي دون تغيير. وقال 
انه في حالة املوافقة على طلب الشركة 
الدخول حتت مظلة قانون االستقرار لن 
يتطلب ذلك موافقة الدائنني على خطة 
إعادة الهيكلة، مع التزام الشركة بتطبيق 
تفاصيل اخلطة كما مت االتفاق عليها. 
وفيما يتعلق باجتمــــاع »دبي« امس 

اوضح ان االجتماع تناول وجهات نظر 
الدائنني في دبي حول تفاصيل اخلطة 
ومناقشة املاحظات الواردة عليها بني 
اجلانبني، الفتا الى ان تأسيس شركة 
ذات غرض خاص »SPV« لنقل االصول 
التي سيتم تسييلها هو امر قانوني يتم 

االعداد له من قبل احملامني.
وفي حال تقدم شركة دار االستثمار 
بطلب للدخــــول حتت مظلة القانون، 
فانها ستكون اول شركة مدرجة تسعى 
لاســــتفادة من هذا القانون الذي بدأ 
العمل به في ابريل املاضي ولم تستفد 
منه اي شركة مدرجة او غير مدرجة 
حتى االن باســــتثناء حصول بعض 
شــــركات املقاوالت على متويل بقيمة 

96 مليون دينار.

توقعات بتوزيع »أجيليتي« 15% منحة 
و50% نقدًا أرباحًا عن 2009

قالـــت مصادر مطلعة لـ »األنباء« ان هنـــاك مقترحا يخضع للنقاش حاليا من
قبل مجلس إدارة شركة اجيليتي يقضي بتوزيع 15% منحة و50% نقدا كأرباح عن 
العام 2009. وأوضحت املصادر ان االمر مازال قيد البحث والنقاش، حيث قد تتراوح 
التوزيعات النقدية بني 30 و40%، مشيرة الى ان هذه التوزيعات املقترحة مت حتديدها 
في ضوء القيمة السعرية لسهم الشركة، وحجم املخصصات واألرباح والتوزيعات 
عـــن العام 2008. وتوقعت املصادر أن يتم حســـم أمر أرباح توزيعات »اجيليتي« 

االسبوع املقبل بحيث يتم االعان رسميا عنها قبل نهاية الشهر اجلاري.

أحمد مغربي
ذكرت بيانات على املوقع االلكتروني لبنك الكويت املركزي أنه سيصدر 
اليوم ســـندات خزانة ألجل عام واحد بقيمة 100 مليون دينار بفائدة %1.25 

وذلك في خطوة الستيعاب فائض السيولة.
وأشارت البيانات إلى أن البنك تلقى عروضا لاكتتاب في هذه السندات 
تقدر بنحو 548 مليون دينار ما يعني تغطية 450%، ويعد هذا اإلصدار الثاني 
الذي يقوم به البنك خال العام احلالي حيث كان اإلصدار السابق في 27 يناير 

املاضي وكانت قيمة السندات 60 مليون دينار ألجل عام وبفائدة %1.5.

علمت »األنباء« من مصادر مطلعة
ان جلنــــة مــــاك شــــركتي االولى 
لاستثمار وبيت االستثمار اخلليجي 
ستجتمع خال االسبوعني املقبلني وذلك 
بهدف االطاع على آخر نتائج عملية 
تقييم االصول اخلاصة بالشــــركتني، 
سواء االستثمارية او العقارية، وذلك 
في اطار عملية الدمج بينهما. وقالت 
املصادر ان اجلهات املعنية بتقييم اصول 

الشــــركتني اقتربت بنسبة كبيرة من 
االنتهاء مــــن عمليات التقييم، خاصة 
على مســــتوى االصول االستثمارية. 
وتوقعت املصادر ان يتطرق اجتماع 
املاك الى اخلطــــوات الاحقة لعملية 
تقييم االصول، بحيث يضع التصورات 
التالية لهذه اخلطوة االساسية لتتم 
عملية الدمج خال املدى الزمني املتوقع 
لها وهو الربع الثالث من العام احلالي.

عمر راشد
كشفت مصادر مطلعة لـ »األنباء« 
عن قيام الشركة العربية لاستثمار 
بدراسة فرص استثمارية بقيمة 20 
مليون دينار في السوقني الكويتي 
الى ان  واخلليجي. ولفتت املصادر 

تلك الفرص تتركز في االســـتحواذ 
والدمج مع شركات قائمة في السوقني 

السعودي والبحريني.
واشارت الى ان تلك الفرص محددة 
في قطاعات معظمها »تشغيلي« وذات 

مردود ايجابي على املدى الطويل.

 7.3 فلوس
 ربحية سهم

»التمدين االستثمارية«
أعلـــن ســـوق الكويـــت 
المالية أن شـــركة  لألوراق 
االســـتثمارية  التمديـــن 
)تمدين أ( قد اعتمد البيانات 
المالية السنوية للشركة عن 
2009، حيث حققت الشركة 
ارباحا بلغت 2.2 مليون دينار 
في 2009 مقابل 1.8 مليون في 
ارباحا قدرها  2008، محققة 
7.3 فلوس للسهم مقابل 5.85 
فلوس عـــن 2008 وقد بلغ 
اجمالي الموجودات المتداولة 
58.4 مليون دينار مقابل 77.1 

مليون في 2008.
كما بلغ اجمالي المطلوبات 
المتداولة 58.2 مليون دينار 
مقابـــل 72.5 مليونـــا فـــي 

.2008

أخبار الشركات

 »KMC« القابضة المملوكة لـ »بيتك« تحقق 
أكثر من مليون دينار أرباحًا صافية عن 2009

35% منها من خارج السوق الكويتي

تقييم أصول »أعيان« بالقيمة العادلة شرط 
موافقة »بيتك« على إعادة جدولة مديونيتها 

عمر راشد 
كشف مصدر مصرفي لـ »األنباء« أن »بيتك« 
ــى خطة إعادة  ــه مانع من املوافقة عل ليس لدي
جدولة ديون شركة أعيان لإلجارة واالستثمار 
وفق شروط محددة تتعلق بتقييم أصول الشركة 
بالقيمة العادلة، موضحا أن البنك لن يقوم بضخ 
ــيـناريو اخلطة املقترحة  متويل جديد وفق س
ــتراتيجيته الرامية حلماية  ــيلتزم بإس وإمنا س

حقوق مساهمي البنك. 
ــارا أمام  ــاك خي ــدر أن هن ــاف املص وأض
ــركة للخروج من أزمتها من خالل زيـادة  الش

رأسمالها. 
ــن قيام »بيتك«  ــى املصدر ما يتردد ع ونف
ــوف ضد خطة إعادة اجلدولة، مضيفا أن  بالوق
ــركات  البنك قام بجدولة مديونية عدد من الش
وساندها بقوة ملواجهة تداعيات األزمة املالية. 

مجموعة شركات هي: »املدير 
الكويتي للمقاوالت« و»املدير 
الكويتـــي إلدارة املشـــاريع 
العقاريـــة« و»املدير الكويتي 
للخرسانة اجلاهزة« وشركة 
التبريـــد والتكييف  أنظمـــة 
)راسكو(، شركة املدير الكويتي 
ـ البحرين، شركة املدير الكويتي 
ـ عمان، شركة املدير الكويتي 

ـ السعودية.
وتعمل الشـــركة في مجال 
البناء وإدارة املشاريع العقارية، 
وفقا ألحكام الشريعة اإلسامية 
الكويتي وأسواق  في السوق 
دول مجلس التعاون اخلليجي، 
وميلك بيت التمويل الكويتي 
 KMC كامـــل أســـهم شـــركة
القابضـــة من خال شـــركتي 
املثنى لاســـتثمار التي متلك 
40%، وشركة النخيل املتحدة 
العقارية )K.S.C.C( التي متلك 
60%، وهما الشركتان التابعتان 
واململوكتان بالكامل من قبل 

بيت التمويل الكويتي. 

وأيضا العمل على تنويع مصادر 
الدخـــل عبر اســـتقطاب عماء 

جدد.
وقالت انه من املقرر ان تشهد 
الفترة املقبلة عمليات توسعية في 
االسواق التي تعمل بها الشركة 
من خال شركاتها التابعة أو من 

خال االســـتحواذ على شركات 
أخرى ذات صلة أو الدخول في 
شراكات إستراتيجية مع شركات 
عاملية متخصصة في مجال البناء 

واملقاوالت.
 KMC اجلدير بالذكر ان شركة
القابضـــة تضم حتـــت مظلتها 

ومشاريع خاصة بالبنية التحتية، 
وذلك اســـتعدادا للحصول على 
حصة من مشاريع خطة التنمية 
التي تعتـــزم احلكومة طرحها 
قريبا. وأضافت ان إدارة املخاطر 
قد جنحت في ترجمة إستراجتية 
الشركة بتقليص حجم املخاطر، 

أحمد يوسف
علمـــت »األنباء« من مصادر 
مطلعة ان KMC القابضة املعروفة 
الكويتي  املدير  ســـابقا باســـم 
واململوكة لبيت التمويل الكويتي 
»بيتك« حققت أرباحا صافية عن 
العام 2009 تفوق قيمتها املليون 
دينار، وان حجم املشاريع التي 
نفذتها الشركة منذ إنشائها يفوق 

املليار دينار.
وأكدت املصادر ان من 30 الى 
35% من أرباح الشركة جاءت من 
مشاريع خارج السوق الكويتي 
في أسواق كل من اململكة العربية 
الســـعودية ومملكـــة البحرين 
إلى أن الشركة  وعمان، مشيرة 
تعتمد في إســـتراتيجيتها على 
رفع هذه النسبة لتصل إلى %50 

خال 2010.
وقالت ان الشركة تعكف في 
الوقت الراهن على إبرام اتفاقيات 
تعـــاون مع العديـــد من مكاتب 
االستشارات والشركات العاملية 
البنـــاء واملقاوالت  في مجاالت 

»كويت إنيرجي« تستعد لإلدراج في لندن
فواز كرامي

قال نائب الرئيس للعمليات في شركة 
كويت انيريجي محمد الحوقل ان الشركة 
تسعى لادراج في ســـوق لندن لاوراق 
المالية في الوقت الحالي بعد ان قامت الشركة 
بتعيين شركة جي بي مورغان كمستشار 
ادراج كمـــا انها تفكر جديا في االدارج في 

سوق الكويت لاوراق المالية.
وكشف الحوقل في تصريح لـ »األنباء« 
عن وجـــود مفاوضـــات جديـــة لدخول 
مســـتثمرين جدد على الشركة من خال 
زيادة رأس المـــال التي هي تحت البحث 
والدراسة ايضا، مستطردا ان هناك اكثر من 

جهات اقليمية وعالمية تتباحث للدخول 
على الشركة.

اما فيما يخص العمليات التشـــغيلية 
للشركة، فقال الحوقل ان التركيز في الفترة 
الحالية يصب في جهة العمليات في مصر، 
مشيرا الى وجود اخبار ايجابية جدا سيتم 
الكشف عنها بعد اخذ الموافقات الرسمية 

بهذا الخصوص.
اما بالنسبة لعمليات الشركة في العراق، 
فبين الحوقل انه رغم عدم دخول شـــركة 
كويت انيريجي على اي من المناقصات التي 
تم الكشف عنها مؤقتا اال ان الشركة تنشط 
في الســـاحة العراقية من خال مباحثات 

متعـــددة تجريها مع العديـــد من الجهات 
الحكومية في العراق ســـيتم الكشف عن 

تفاصيلها الحقا.
وبالنســـبة للمــســـاهمة االجتماعية 
للشركة، فأكد ان شركة كويت انيريجي تدعم 
الخاصة  العديد من االنشطة االجتماعية 
بتنمية المجتمع الكويتي وتطوير الكوادر 
البشرية فيه كمســـابقة معرض الكويت 

العلمي.
وكانت شـــركة كويت انيرجي اعلنت 
اول من امس عن اكتشاف نفطي جديد في 
شمال حقل برج العرب في مصر والواقع 

في غرب الصحراء المصرية.

عينت »جي بي مورغان« كمستشار إدراج وتتباحث مع مستثمر للدخول في زيادة رأسمالها

محمد احلوقل

بورسلي لـ »األنباء«: »ناقالت النفط« بدأت اإلنتاج 
بالخط الرابع بمصنع الغاز بطاقة 1600 أسطوانة في الساعة 

الشركة نجحت في تخفيض عقود 4 ناقالت بنسبة 10% وتقديم مواعيد التسّلم سنة 

اللجنة الفنية والتجارية تدرس عروضًا لبناء ناقلتين واإلعالن عن الشركة الفائزة قريبًا
توقعات ببدء العمل في مصنع أم العيش خالل 2012 ليغذي مناطق شمال الكويت 

ناقـــات النفط الكويتية على 
امتياز تســـويق الغاز املسال 
بالســـوق احمللـــي، حيث مت 
تأســـيس مصنع تعبئة الغاز 
املسال في عام 1962 في منطقة 
الشويخ الصناعية، ومع تنامي 
االستهاك احمللي بسبب الزيادة 
املطردة في عدد السكان اصبح 
من الضروري إنشـــاء مصنع 
انتاجية أعلى  جديد بطاقـــة 
لتغطية احتياجات املستهلكني 
لهذه السلع احليوية، حيث مت 
انشاء فرع تعبئة الغاز املسال 
في منطقة الشعيبة الصناعية 
في عام1984، وكذلك انشـــاء 
عشرة خزانات بسعة )75 طن 
غاز( لكل خزان باالضافة الى 
انشاء عدد )6( خزانات للغاز 
املســـال مدفونة حتت األرض 
ســـعة 2350 مترا مكعبا لكل 
خـــزان، وذلك بهـــدف توفير 
مخزون استراتيجي من الغاز 

املسال في حاالت الطوارئ.
جتدر اإلشارة الى انه بعد 
عامني من إنشاء شركة ناقات 
النفط الكويتية في عام 1959، 
استلمت الشركة أول ناقلة نفط 
اخلام KAZIMAH بسعة 49 ألف 
طن متـــري وكانت أول ناقلة 
نفط ترفع العلم الكويتي في 
تلك األيام، وكانت تعتبر من 
الناقـــات العماقة. وفي عام 
1975 مت توسيع األسطول لنقل 
أكثر من مليون طن متري من 
النفط اخلام، ولكن نظرا لزيادة 
طاقة التكرير في الكويت، وبناء 
ناقات املنتجات وناقات غاز 
البترول املسال أصبح األسطول 
بحلول عـــام 2001 ميتلك 25 
ناقلـــة من مختلـــف األحجام 
واالستخدامات بقدرة 3.2 مايني 

طن متري.

أحمد مغربي 
قال رئيس مجلس اإلدارة في 
الكويتية  النفط  شركة ناقات 
احدى شركات مؤسسة البترول 
الكويتيــــة نبيل بورســــلي ان 
الشركة جنحت خال الشهرين 
املاضيــــني في تشــــغيل اخلط 
الرابع لتعبئة اسطوانات الغاز 
والبالغ طاقته 1600 اسطوانة في 
الساعة، مبينا ان اخلط اجلديد 
متكن من زيادة الطاقة اإلنتاجية 
واالســــتيعابية الســــطوانات 

الغاز.
وأوضح بورسلي في تصريح 
خاص لـ »األنباء« ان الشـــركة 
استلمت العروض واملظاريف 
ملصنع الغاز الثاني للشركة في 
منطقة أم العيش بشمال الكويت 
والتي تقـــدر تكلفته بنحو 30 
إنتاجية  مليون دينار وبطاقة 
تتعدى الـ 8 مايني اســـطوانة 
يوميا، مشـــيرا الى ان الشركة 
الفائزة باملشروع سيعلن عنها 
في مايو املقبل، مبينا ان الشركة 
تركز في هذا املشروع على األسعار 
ومدى جودة اخلدمة واملواصفات 
التي وضعتها الشـــركة إلنشاء 

املصنع اجلديد.
وبني بورسلي ان كل عرض 
من العروض املتقدمة للمصنع 
ستســـتغرق دراســـته نحـــو 
أسبوعني او ثاثة أسابيع على 
ان يأخذ الفحص الفني والتجاري 
جلميع العروض نحو 3 شهور من 
بعد إغاق باب التقدم للمناقصة 
املتوقع له خال الشهر اجلاري، 
مشـــيرا الى ان الشركة تتوقع 
تشغيل املصنع اجلديد في عام 

.2012

عمليات تحديث

وقال ان الشركة تقوم بعمليات 

الصناعية بشكل عام.

التعاقد لناقلتين

واشار الى ان املراجعة الفنية 
والتجارية في الشركة تدرس حاليا 
التعاقد لبناء ناقلتني جديدتني 
ومن ثم اإلعان عن الشركة التي 
ستفوز ببناء الناقلتني، مبينا ان 
التقييم الفني سيستغرق شهرا 
ونصف الشهر من االن، مشيرا 
الى ان املظاريف لم تفتح بعد في 
جلنة املناقصات املركزية، متوقعا 
ان يكون الســـعر منخفضا بناء 
على ما متر به األسواق العاملية 

من انخفاضات في األسعار.
وأشار الى ان الشركة بصدد 
تســـلم 4 ناقات جديدة للنفط 
خال العام احلالي، مشيرا الى ان 
احدى الناقات ستتسلمها الشركة 
في شهر سبتمبر املقبل على ان 
يتم تسلم الـ 3 ناقات املتبقية 
بالتتابع من 3 الى 6 شهور طبقا 
للجدول الزمني املوقع بني ناقات 
النفط وشركة دايوو الكورية في 

شهر أغسطس 2008.
واشار الى ان قيمة الـ 4 ناقات 
اجلديدة تقدر بـ 700 مليون دوالر، 
كاشفا ان الشركة أجرت مفاوضات 

ناجحة مع الشركة الكورية ومت 
تخفيض قيمة عقود الـ 4 ناقات 
بنسبة 10% وذلك بفضل انخفاض 
األسعار الذي مرت به األسواق بعد 
اندالع األزمة املالية العاملية أواخر 
العام 2008، مشيرا الى ان الشركة 
أرتأت ان تقوم مبثل هذه املفاوضات 
لتخفيض االسعار وكذلك تقدمي 
مواعيد تســـلم الناقات ســـنة، 
مبينا ان الناقلة التي ستتسلمها 
الشركة في شهر سبتمبر املقبل كان 
تسلمها مقررا بناء على العقد في 
سبتمبر 2011. وأوضح ان تاريخ 
ناقات النفط احلافل باالجنازات 
منذ عام 1957 هو خير دليل على 
اجنازات الشـــركة في نقل النفط 
الكويتي الى كل دول العالم دون 
اســـتثناء، موضحة ان مرور 53 
عاما على انشاء الشركة يبرهن 
على القيادة احلكيمة التي ترأست 
الشركة منذ انشائها ومتكنها من 
املرور بسام من أصعب الظروف 

التي مرت بها الكويت. 

تاريخ صناعة الغاز 

واشـــار الى ان صناعة الغاز 
املســـال في الكويت بـــدأت في 
عام 1960 عندما حصلت شركة 

حتديث دورية ملصنع الغاز القائم، 
علـــى ان يتم تقســـيم الكويت 
الشـــمالي  الى منطقتني اجلزء 
سيخدمه املصنع اجلديد واجلزء 
اجلنوبي سيكون للمصنع القائم 
للشـــركة حاليا، مشيرا الى ان 
الشركة عكفت على إدخال أحدث 
الوســـائل التكنولوجية في هذا 
املصنع ومعرفة مدى تطابقه مع 
املواصفات القياسية الدولية في 
احملافظـــة على البيئة من خال 
العمليـــات املختلفة في صناعة 
وتعبئة اسطوانات الغاز، مبينا أن 
فكرة إنشاء املصنع اجلديد جاءت 
بالتزامن مع الزيادة الســـكانية 
خصوصا في املناطق الشمالية 
القريبة من مطار أم العيش ولذلك 
قامت الشركة بتسميته مبصنع 

أم العيش. 
وأكـــد ان فـــرع تعبئة الغاز 
الركائز  املســـال ميثل إحـــدى 
االقتصادية والتنموية لتوفير 
الطاقة بالكويـــت، النه املصدر 
الوحيد لتزويد الســـوق احمللي 
بخدمة الغاز املسال، الذي يضاهي 
في اهميته الكهرباء واملاء، ملا له 
من تأثير مباشر في حياة السكان 
اليومية بشكل خاص، والتنمية 
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