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على »دايلم الكورية«

»البترول الوطنية« في طريقها 
لترسيه عقد بـ 248 مليون دينار

»عقارات الكويت« تدرس 
استثمارات عقارية  في أوروبا وأميركا 

»نابيسكو« توّقع عقد »نفط الجنوب« 
العراقية نهاية األسبوع

»المشتركة« تقدم أقل العروض ألحد مشاريع  
»نفط الكويت« بقيمة 26.8 مليون دنيار

 عمر راشد 
أفادت مصادر مطلعة لـ »األنباء« بأن شركة عقارات الكويت تدرس الدخول 
في اســــتثمارات عقارية مدرة للدخل بقيمة تتراوح بني 20 و 25 مليون دوالر 
في أوروبا وأميركا خالل املرحلة املقبلة ضمن إستراتيجيتها الرامية لتنويع 
استثماراتها اخلارجية.ولفتت املصادر الى أن تلك »االستثمارات« تأتي في املرتبة 
الثانية بعد الســــوقني السعودي واملصري، مستدركة أن الشركة لن تتخارج 
من أي أصل من أصولها لتمويل تلك االستثمارات، خاصة أن الشركة في اجتاه 
التخلــــص من التزاماتها البالغة 32 مليون دينار بعد توقيعها اتفاقية متويل 

مع البنك األهلي املتحد بقيمة 51 مليون دينار خالل األسبوع املاضي.
وقالت املصادر إن تنويع اســــتثمارات الشــــركة يأتي في إطار عدم تركز 
املخاطر التي يواجههــــا القطاع العقاري، خاصة أن القطــــاع العقاري اليزال 
يعاني من تراجع في قيم األصول بنسب تزيد على 40% رغم بدء التعافي من 

تداعيات األزمة املالية.

 شريف حمدي
علمت »األنباء« من مصادر مطلعة ان الشركة الوطنية للخدمات البترولية 
»نابيسكو« ستوقع نهاية األسبوع عقدا مع شركة نفط اجلنوب العراقية 

الذي كشفت عنه النقاب مؤخرا.
وذكرت املصادر ان قيمة العقد 1.6 مليون دوالر وهو اول عقد تشغيلي 

للشركة خارج الكويت واملنطقة املقسومة بني الكويت والسعودية.
وأفادت املصادر بأن مدة العقد 3 أشهر وسيكون عبارة عن حتفيز 20 
بئـــرا عراقية أبرزها حقول القرنة والزبيـــر والرميلة.ولفتت املصادر ان 
قيمة هذا العقد ستدخل ضمن ميزانية الشركة في الربع الثالث من العام 
احلالي، وهو ما يعني ان اداء الشـــركة في 2010 سيكون افضل من العام 
املاضي، خاصة ان الشركة تنافس على عدد من املناقصات البيئية والنفطية 

املطروحة من قبل الشركات التابعة ملؤسسة البترول الوطنية.

 أحمد مغربي
كشف مصدر نفطي مسؤول لـ »األنباء«عن ان املجموعة املشتركة للمقاوالت 
تقدمت بأقل العروض املالية ملشــــروع تابع لشركة نفط الكويت بقيمة 26.8 
مليون دنيار.وذكر املصدر ان املشروع سيكون عبارة عن انشاء مجموعة من 
أنابيــــب النفط اخلام في منطقة جنوب شــــرق الكويت لنقل النفط اخلام من 

اآلبار الى عدد من مراكز جتميع النفط.
وأوضح املصدر ان شركة مشرف قد تقدمت للمشروع ولكنها تقدمت بسعر 
عطاء يعتبر األعلى ضمن العطاءات الســــبعة التي تقدمت بها شــــركة الغامن 
انترناشيونال وشركة الصناعات الهندسية الثقيلة وبناء السفن وشركة الدار 

للهندسة واإلنشاءات.

اخبار الشركات توقعات بأن تبدأ أولى عمليات السداد في سبتمبر المقبل

المقترح األول المساهمة في إعادة رسملة رأس المال والثاني أخذ تحويالت من محفظة مستحقات

»دار االستثمار« تنجز الصيغة النهائية إلعادة الهيكلة 
وترفعها خالل أيام إلى المحكمة و»المركزي« العتمادها 

»أعيان« تعرض على البنوك الدائنة 
مقترحين  إلعادة جدولة ديون الشركة

الشركة تستعد لعقد اجتماع مع الدائنين خالل أيام لوضع الصيغة النهائية لخطة الجدولة

 محمود فاروق
علمت »األنباء« من مصادر مطلعة أن مسؤولي شركة 
دار االستثمار اجتمعوا يوم اخلميس املاضي مع اللجنة 
التنسيقية لدائنيها ملناقشة آخر اإلجراءات التحضيرية 
والوثائق املتعلقة بالصيغة النهائية للبدء في تنفيذ 
خطة إعادة الهيكلة وذلك بعد أن انتهى منها مستشارو 
اللجنة التنسيقية، مبينة أن الصيغة النهائية سيتم 
عرضها على اللجان الشرعية لدى الشركة ومستشار 
الدائنني »مورغان ستانلي«، كما ستعرض أيضا على 
مؤسسة »ارنســـت ويونغ« التي عينها بنك الكويت 
املركزي ملراجعة وتدقيق جميع البيانات اخلاصة بها، 
على أن ترفع جميـــع األمور املتعلقة بإعادة الهيكلة 
إلى القضاء لتتم املوافقة عليها بشكل رسمي متهيدا 

لتنفيذها خالل الفترة املقبلة.
وتوقعت املصادر أن تتم املوافقة على اخلطة خالل 
األيام املقبلة من قبل احملكمة و»املركزي« وذلك بعد 
أن خضعت لعدة إجـــراءات حتوطية حول امليزانية 
التقديرية وقدرة الشركة على السداد خالل السنوات 

 أحمد مغربي ـ محمود فاروق
ذكر مصـــدر مطلع لـ »األنباء« أن شـــركة أعيان 
لإلجارة واالســـتثمار اقترحت على البنوك المحلية 
الدائنة مقترحين إلعادة جدولة ديون الشركة، األول 
إعادة رسملة رأسمال الشركة من خالل مساهمة البنوك 
فيها بجزء من مديونيتها، والثاني هو أن تأخذ البنوك 
واألطراف الدائنة تحويالت من محفظة المستحقات 
التابعة للشركة من أقساط السيارات بعد أخذ الشركة 

حصتها في هذه المحفظة.
ونفى المصدر أن يكون ملف الشركة قد وصل إلى 
نقطة الصفـــر ودخل لمرحلة الجمود في مفاوضتها 
مع البنوك الدائنة، كاشـــفا عدم نية الشركة التنازل 
أو بيـــع أي أصل من أصولها التـــي تملكها لمعالجة 

أوضاعها.
وقال ان لقاءات الشركة مع البنوك الدائنة والتي يأتي 
على رأسها أحد البنوك اإلسالمية المحلية سيتمخض 
عنها قريبا اتفاق شـــبه نهائي من خالل االقتراضين 
اللذين ستركز عليهما الشركة في المفاوضات، مبينا 
أن جميـــع الجهات الدائنة متفقـــة على خطة إعادة 

الهيكلة.
وشدد المصدر على عدم إقدام الشركة على الدخول 
ضمن قانون االســـتقرار المالي أو بيع أصول جيدة 

اخلمس املقبلة، وهي مدة تنفيذ اخلطة، حيث من املتوقع 
أن تبدأ أولى عمليات الســـداد في سبتمبر املقبل في 

حال موافقة جميع اجلهات املعنية على اخلطة. 
وكانت دار االستثمار أعلنت عن بدء تطبيق عملية 
احلمايـــة القانونية وذلك وفق بنـــود قانون تعزيز 
االستقرار املالي بعد عقد سلسلة من االجتماعات مع 
اللجنة التنسيقية وبحضور البنوك واملستثمرين في 
كل من الكويت، ودبي ولندن حيث مت إعالمهم بخيار 

تابعة للشركة بأسعار منخفضة جدا عن أسعارها قبل 
اندالع األزمة المالية، مشـــيرا إلى أن البنوك الدائنة 
تريد اإلسراع في التوصل الى حل نهائي، السيما ان 
بعض البنوك بدأت ترفض استمرارية الوضع الحالي، 
خصوصا ان بعضها بات يخصم مخصصات مقابل 
انكشافات على الشركة، لتأمين وضعه وتحسبا ألي 

ظروف. 

االنضمام إلى قانون تعزيز االستقرار املالي، وكيفية 
إيجاد احلمايـــة القانونية حتت مظلة قانون تعزيز 
االستقرار املالي، حيث تقدمت الشركة بطلب إلى الدائرة 
املختصة في محكمة االستئناف لتوفير إجراءات احلماية 
القانونية لتنفيذ خطة إعادة الهيكلة والتي القت دعم 

الغالبية العظمى من البنوك واملستثمرين.
وبالفعـــل متـــت املوافقة على بنـــود خطة إعادة 
الهيكلة املقترحة من قبل ما يزيد عن 80%من البنوك 
واملستثمرين ماعدا فئة بسيطة من املستثمرين والتي 
التزال ترفض اخلطة، مع العلم بأن تطبيق خطة إعادة 
الهيكلة ينص على إيفاء الشـــركة لكامل مستحقاتها 
املالية جلميع البنوك واملســـتثمرين، حيث ان قرار 
االنضمام إلى قانون تعزيز االســـتقرار املالي يوفر 
الضمانات القانونية التي تســـعى اليها شـــركة دار 
االستثمار واللجنة التنسيقية في سبيل تطبيق خطة 
إعادة الهيكلة التوافقية في ظل وجود معارضة من 
قبل األقلية من املســـتثمرين والتي قد تعيق عملية 

تطبيق خطة إعادة الهيكلة.

كما ذكرت مصادر ان الشركة استوفت جميع مطالب 
البنوك الدائنة بما فيهـــا البنك القائد إلعادة هيكلة 
ديونها وذلك بعد ان طالبتها بضرورة أن تكون لها 
األولوية في السداد عن البنوك األجنبية الدائنة التي 
ال تتعدى حصتها 25%من إجمالي دين الشركة وذلك 
في حال االتفاق على آلية السداد وجدولة المديونية 

والموافقة على الجدول الزمني للسداد.
 وبينت أن الشركة تسعى النهاء ملف المديونية 
خالل العام الحالي بعد وضعها آلية واضحة للضمانات 

والرهونات الكافية للبنوك.
وأشارت المصادر الى أن »اعيان« ستعقد اجتماعا 
مع البنوك الدائنة خالل األيام المقبلة للتوصل إلى 
صيغة نهائية إلعادة جدولة مديونية البنوك وسط 
توقعات بإتمام جميـــع العمليات المتعلقة بالبنوك 

الدائنة قبل نهاية العام الحالي.
يذكر أن »أعيان« قد تقدمت بخطة شـــاملة إلعادة 
جدولة مديونياتها البالغة لكل البنوك المحلية، من 
خالل مستشـــارها المالي العالمي، وشـــملت الخطة 
فترات الســـداد علـــى مدار 5 ســـنوات مقبلة، تقوم 
»أعيـــان« خــاللها بــدفع ما نســـبته 20% ســـنويا 
لدائنيهـــا، وتوزع ما نســـبته 20% بالتســـاوي من 
 حجـــم مديونياتها على كل دائنيهـــا من أصل دينه.

 أحمد مغربي
قال مصدر رفيع املســـتوى في شركة البترول الوطنية ان 
املشاورات التي أجرتها الشركة خالل األسبوع املاضي مع شركة 
دايلم الكورية إلقناعها بالعدول عن قرارها الذي اتخذته لزيادة 
قيمة العطاء الذي تقدمت به إلنشاء وحدة لفصل الغاز اجلديدة 
في مصفاة ميناء األحمدي قد تكللت بالنجاح دون أن تتم زيادة 

العطاء الذي تقدمت به الشركة خالل شهر مارس املاضي.
وأوضح املصدر أن »البترول الوطنية« سوف ترسل كتاب 
الترسية النهائي الى اجلنة املناقصات املركزية خالل األسبوع 
اجلاري أو املقبل على أبعد تقدير، مشيرا إلى أن احملادثات مع 
الطرف الكوري كانت مثمرة، مبينا أن »البترول الوطنية« جلأت 
إلى هذه املشـــاورات نظرا الن عرض دايلم البالغ 248 مليون 
دينار يقل بنســـبة 20% عن كونســـورتيوم سايبيم جي اس 
الهندسية التي قدمت عرضا بقيمة 320 مليون دينار ويعتبر 
ثاني اقل األسعار.وشـــدد املصدر علـــى أن جلنة املناقصات 
املركزية رفضت طلبا لشركة دايلم بزيادة سعر عطائها، مضيفا 
أن اجلميـــع كان يراقب عن كثب ما اذا كانت البترول الوطنية 
ستلجأ إلى ترسية املناقصة على صاحب ثاني أقل العروض 

رغم الفرق الكبير بني السعرين.
 وبني املصدر أن الفائز باملناقصة سوف يشرف على أعمال 
الهندسة والتوريد واإلنشاء على بناء مصنع رابع لفصل الغاز 
في مصفاة ميناء األحمدي وستفصل الوحدة الغاز املصاحب 

في شمال البالد وجنوبها إلى مكوناته األساسية.


