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اجتماع »أجيليتي« اليوم يبحث تحديد 
حجم المخصصات بين 50 و60 مليون دينار 

اجليش مثل أي ش���ركة لوجستية تسعى للحصول 
على عقد لوجستي، مشيرة إلى أن اجلانب املدني في 
القض���ية ال ينحصر في التسوية فقط، بل قد تكون 

هناك جوانب جنائية أخرى � حسب قول املصدر.
وح���ول التوزيعات املقترحة أف���ادت املصادر بأن 
هناك ش���به اتفاق على توزيع اسهم منحة، في حني 
اليزال هناك انقس���ام على التوزيع النقدي رغم تردد 
معلومات في وقت سابق تشير الى ان الشركة ستوزع 
40% نقدا و10% منحة، مش���يرة الى ان هناك احتماال 
كبيرا ان تقتصر توزيعات الشركة على املنحة دون 
النقدي بسبب التوصل الى اتفاق مبدئي مع احلكومة 

األميركية.
ورجحت املصادر انه في حال عدم توصل الشركة 
التفاق نهائي حول مبلغ التسوية فسيتم تأجيل االجتماع 

الى موعد آخر خالل االيام القليلة املقبلة.

وأوضحت أن التوصل إلى التس���وية ال يعنى أن 
أجيليتي ستستمر في عقودها اللوجستية مع اجليش 
األميركي، ولكنها س���تدخل املزادات التي س���يعقدها 

محمود فاروق ـ شريف حمدي
علمت »األنباء« من مصادر مطلعة ان مجلس ادارة 
شركة اجيليتي سيناقش اليوم عدة أمور مهمة ضمن 
جدول األعم����ال ابرزها حتديد حجم املخصصات التي 
ستتخذها الشركة، باإلضافة الى التوزيعات املقترحة 

لعام 2009.
وأفادت املصادر بأن الشركة تلقت اتصاال هاتفيا من 
أميركا يفيد بأنه مت التوصل الى اتفاق مبدئي بأن مبلغ 
التسوية سيتراوح ما بني 600 – 750 مليون دوالر، على 
ان يتم سدادها على مدار 3 سنوات، مشيرة الى انه بناء 
على مبلغ التسوية فسيتم حتديد سقف املخصصات 
الذي من املتوقع أن يتراوح بني 50 و60 مليون دينار، 
مبينة ان املخصصات س����تنعكس بشكل سلبي على 
التوزيعات والتي من املرجح أن تنتهي في نهاية املطاف 

بإقرار عدم توزيع أرباح نقدية عن 2009.

بعد التوصل إلى اتفاق مبدئي بتسوية القضية وسط توقعات باإلعالن عنها خالل أيام 

انقسام في الرأي بين أعضاء مجلس اإلدارة حول التوزيعات المقترحة عن 2009

»أعيان« تجتمع مع الدائنين نهاية األسبوع
للتباحث حول خطة إعادة هيكلة الديون

شطب 15 شركة من سجل الشركات
بـ »التجارة« وتشكيل لجنة »تصفية الشركات«

محمود فاروق
ب���وزارة  كش���فت مصادر 
التجارة ل� »األنباء« عن شطب 
15 شركة من سجل الشركات، 
وذل���ك بعد تصفيته���ا لعدم 
املالية،  بالتزاماته���ا  الوف���اء 
فضال عن تراكم ديونها وازدياد 
خس���ائرها املالي���ة لتتجاوز 
75% م���ن رأس���مالها املكتتب 
به، وفقا لبيانات س���ج���الت 
وزارة التجارة حتى 27 مارس 
املاضي، وأوضحت املصادر ان 
الشركات تضم 4 شركات تابعة 
لشركات مدرجة في البورصة، 
مشيرة الى ان الشركات ال� 15 
ينقسم نشاطها بني 8 شركات 
عقارية و4 شركات استثمارية 

و3 شركات صناعية.
ب���أن  وأف���ادت املص���ادر 
الى  »التجارة« تتج���ه حاليا 
تشكيل جلنة متعلقة بتصفية 
الشركات لتقوم مبراجع����ة 
الراغبة  املالي للشركة  املركز 
في التصفية وإعداد تق�����رير 
»بي���ان املصف���ى« ضم�����ن 
املستندات املتعلقة بطلب شطب 
الشركة من سج��ل الشركات 
الذي سيتضمن ديون الشركة 
املالية وقيمة أصولها والنزاعات 
القضائي���ة التي مت���ت عليها 
بالتزاماتها  الوفاء  نظير عدم 

املالية.
وأش���ارت املص���ادر ال���ى 
الوثائق اجلديدة التي ستطلبها 

»التجارة« من الشركات الراغبة 
ف���ي التصف��ي���ة وذل���ك بعد 
موافق���ة جمعيتها العمومية، 
حيث تضمنت كت����اب فسخ 
عقد ومنوذج تنازل عن موقع 
الش���ركة ومحضر اجتم����اع 
متضمن���ا ق���رار التصفي���ة، 
إع���الن يتضمن  إص��������دار 
تعيني املصف���ى في الصحف 
اليومي����ة واستخراج براءة 
املبيعات  ذمة من ضريبت���ي 
والدخل وبراءة ذمة من مؤسسة 
الضمان االجتماعي، ليتم بعد 
استيفاء تلك املستندات شطب 
الشركة، وذلك في غضون 15 
يوما من تاريخ انتهاء إجراءات 

التصفية.

اجتماع شركات الوساطة والقائمين
على نظام »أومكس« األربعاء المقبل

 شريف حمدي
علمت »األنباء« من مصادر 
مطلعة ان األربعاء املقبل سيشهد 
الوساطة  اجتماعا بني شركات 
املالية والقائمني على تنفيذ نظام 
التداول اجلديد »ناسداك أومكس« 
لالطالع على آخر ما مت إجنازه 
فعليا من قبل هذه الشركات في 
إطار تطبيق املتطلبات األولية 
للنظام اجلديد. وذكرت املصادر ان 
االجتماع يهدف الى حث شركات 
الوس����اطة املتأخرة على إجناز 
ما ه����و مطلوب منها خصوصا 
مع اقتراب تفعيل نظام التداول 
اجلديد. ولفتت املصادر الى ان 
هناك كثيرا من الشركات التزمت 
مبا هو مطل����وب منها في حني 
اليزال ينقص بعضها خطوات 
مهمة لتكون جاهزة لتطبيق هذا 

النظام في الوقت احملدد له.

السيما ان أصول الشركة واستثم���اراتها مجزية 
ومتت���از باستراتيج��ية اس���تثمارية طويلة 

املدى.
واوضحت أن االجتماع سيصدر عنه توصيات 
قد تؤدي إلى رفع خطابات إلى اجلهات الدائنة 

لالتفاق على مالمح خطة هيكلة الديون.

زكي عثمان
علمت »األنباء« من مصادر مطلعة ان شركة 
أعيان لإلجارة واالستثمار ستعقد اجتماعا مهما 
مع نهاية االسبوع اجلاري مع مجموعة الدائنني 
للتباحث حول آخر املستجدات اخلاصة بعملية 

اعادة هيكلة ديون الشركة.
وقالت املصادر ان االجتماع املوسع سيضم 
جميع الدائنني سواء من جهات محلية او خارجية 
به���دف التباحث حول آخر التطورات اخلاصة 
بعملي���ة اعادة جدولة ديون الش���ركة البالغة 
نحو 450 مليون دينار وذلك حس���ب البيانات 
املالية للش���ركة حتى نهاي���ة الربع الثالث من 
2009 ومن ضمنها سندات وصكوك بحدود ال� 

100 مليون دينار.
وذك���رت املص���ادر ان مجموعة من البنوك 
الدائنة قد أبدت مرون����ة كبيرة في املفاوضات 
التي أجريت خالل املرحلة املاضي�����ة بشأن اعادة 
اجلدولة فيما مازالت بعض اجلهات متحفظ����ة 
على خطة الهيكلة، موضحة ان هن����اك مؤشرات 
ايجابية على اقتراب املفاوضات من خط النهاية 

تفحص آخر التطورات الخاصة بديونها البالغة 450 مليون دينار

إجراءات ونماذج جديدة لقرارات التصفية

»األولى لالستثمار« تقترب من توقيع
إعادة الجدولة مع البنوك المحلية

»التجارة« تعد محاضر لـ 10 مكاتب 
سفريات لم تلتزم بنشاط تراخيصها

بالتعاون مع »الطيران المدني« و»اتحاد وكالء السياحة«

.. و»الخرافي ناشيونال« تفوز 
بمناقصة بـ 7.2 ماليين دينار

شريف حمدي
أكدت مصادر مطلعة ل� »األنباء« ان شركة األولى لالستثمار 
اقتربت من توقيع عقود إعادة جدولة ديونها مع البنوك احمللية 
التي لديها التزامات على الشركة، الفتة الى ان املفاوضات شبه 
منتهية مع البنك القائد للدين )بيتك( وان التوقيع على عقود 
إعادة اجلدولة قد يكون خ����الل الفترة القليلة املقبلة. وذكرت 
املصادر ان الشركة توصلت الى اتفاق بعد مفاوضات ماراثونية، 
وان الذي ساعدها في إمتام املفاوضات قيمة أصولها التي تغطي 
حجم الديون البالغة نح����و 100 مليون دينار. وفي هذا اإلطار 
استبعدت املصادر دخول الشركة حتت مظلة قانون االستقرار، 
الفتة الى ان هذا اخليار لم يكن مطروحا بالنسبة للشركة، كما 
ان الشركة ستعيد النظر في بعض التخارجات التي كانت تفكر 

فيها ملواجهة أي احتماالت خالل الفترة املقبلة.

عاطف رمضان
أك���دت مصادر مطلعة ل� »األنب���اء« ان وزارة التجارة 
والصناعة »الرقابة التجارية« أعدت محاضر ل� 10 مكاتب 
سفريات متهيدا إلحالتها الى النيابة التجارية وذلك ملخالفتها 
ألنشطة تراخيصها وقيامها بإصدار تذاكر سفر في حني ان 
تراخيصها ال تسمح لها بذلك سوى بعض األمور األخرى 

مثل »حجز الفنادق«.
وأضافت املصادر ان »التجارة« ممثلة في قطاعي »الرقابة 
التجارية« و»الش���ركات« اجتمعت مع »الطيران املدني« 
واحتاد وكالء الس���ياحة والس���فر خالل الفترة األخيرة، 
وذلك حلل املش���كالت القائمة في قطاع مكاتب السياحة 

والسفر.
وأشارت املصادر الى ان هذه اجلهات ستتعاون لسحب 
تراخيص مكاتب السفريات التي تخالف تراخيصها وتقوم 

بإصدار تذاكر سفر »بغير وجه حق«.
وقال���ت املص������ادر ان اجله���ات املعني����ة س���تقوم 
مبس���ح جلميع مناطق الكويت للكش���ف عن املتورطني 

»املخالفني«.

أحمد مغربي
علمت »األنباء« من مصادر مطلعة ان ش���ركة البترول 
الوطنية أرست مناقصة بقيمة 7.2 ماليني دينار على شركة 
اخلرافي ناشيونال وذلك لتجهيز أسطح مصافي الشركة 
الثالث بالدهان والقيام بجميع أعمال الس���قالة باملصافي 

ملدة 5 سنوات.
وأوضحت املصادر ان »اخلرافي ناشيونال« قد قدمت 
أقل األسعار في املناقصة التي طرحتها الشركة أواخر العام 
املاضي، مشيرة الى ان كتاب الترسية لم يصل الشركة بعد 

من جلنة املناقصات املركزية.

»البترول الوطنية« تتعاقد مع شركة أميركية 
أحمد مغربي 

علمت »األنباء« من مصادر 
مسؤولة في ش���ركة البترول 
الوطنية ان الش���ركة تعاقدت 
ادفانسد ريف��اننج  مع شركة 
تكنولوج�������ي األميركي�������ة 
لتوري���د مواد حف���ازة إلزالة 
الكبري���ت من مصف���اة ميناء 
عبداهلل والشعيبة مببلغ قدره 

7.5 ماليني دينار.
وأوضحت املصادر ان املواد 
احلفازة التي ستوردها الشركة 
الوطنية  األميركية للبت���رول 
ستستخدم في تنقية املعادن 
الوحدات في املصافي  لبعض 
وذل���ك في خط���وة لتخفيض 
الكبريتية  الش���وائب واملواد 

خالل مرحلة التكرير.
وذكرت املصادر ان تخفيض 
نسبة الكبريت في الزيت اخلام 
ال ميكن القيام بها أثناء وجوده 
في املكامن، أي قبل استخراجه 
منها، ولكن في اإلمكان معاجلة 
الكبريت في املصافي  نس���بة 
وبواسطة التكنولوجيا املتوافرة 

لدى شركات التكرير.
اجلدي���ر بالذكر ان ش���ركة 
البترول الوطنية تنوي زيادة 
انتاج مصف���اة ميناء عبداهلل 
من 270 أل���ف برميل الى 374 
ألف برميل يومي���ا وتت���وقع 
الش���ركة االنتهاء من االعم��ال 
التوسعية املؤدية لتلك الزيادة 

خالل 2012.

لتوريد مواد حفازة إلزالة الكبريت بمصفاة ميناء عبداهلل والشعيبة 

وفد رجال أعمال 
إيرلندي شمالي يزور 

الكويت األربعاء

ارتفاع النفط الكويتي 
إلى 82.39 دوالرًا

اعلنت مؤسسة البترول 
الكويتي���ة امس ان س���عر 
برميل النفط الكويتي ارتفع 
77 سنتا في تعامالت امس 
االول ليستقر عند مستوى 
82.39 دوالر للبرميل مقارنة 
بتعامالت اخلميس املاضي 
التي بلغ فيها 81.62 دوالر.

أ.ش.أ: يبدأ وفد من رجال 
الشمالية  ايرلندا  االعمال في 
زي����ارة للكويت يوم االربعاء 
املقب����ل تس����تغرق يوم����ني 
الستكشاف الفرص التجارية 
ونقل التكنولوجيا واملشاريع 
املشتركة. وصرح مصدر كويتي 
مطلع بأن الوفد سيبحث خالل 
هذه الزيارة مع رجال االعمال 
الكويتيني الفرص االستثمارية 
املتاحة في كال البلدين، واوضح 
ان الزيارة جزء من برنامج جار 
لتنمية انشطة التجارة من قبل 
وكالة استثمار ايرلندا الشمالية 

في اسواق اخلليج.


