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قالت الشركة الكويتية للكيبل  التلفزيوني »ك تلفزيوني« 
انها حققت خسائر بقيمة 932.3 الف دينار أي بواقع خسارة 
16.29 فلسا للس����هم الواحد للنصف االول مقارنة بخسائر 
قدرها 248.8 الف دينار أي خسارة 4.35 فلوس للسهم الواحد 
خالل الفترة نفسها من العام املاضي. واضافت الشركة انها 
حققت خسائر بقيمة 825.18 الف دينار للربع الثاني بواقع 
14.41 فلسا للسهم الواحد. علما ان تقرير مراقبي احلسابات 

يحتوي على فقرة توضيحي����ة كاآلتي:  حتفظا على ما ورد 
بااليضاح رقم 12، حيث جتاوزت اخلسائر املتراكمة للشركة 
التابعة رأسمالها بالكامل كما لم يتم جتديد ترخيص  الشركة 
التابعة ملزاولة النشاط، قامت الشركة االم برفع دعوى قضائية 
الثبات  انقضاء عقد الش����ركة التابعة وقد مت اعداد البيانات 
املالية لهذه الش����ركة   التابعة على اساس مبدأ االستمرارية 

حلني احلكم النهائي في هذه القضية. 

»الكيبل التلفزيوني« تخسر 932.3 ألف دينار للنصف األول

قانــون »االستقـرار«..
هـل مـن مستفيـد؟

»بي.پي« تعرض على »هيئة االستثمار« 
رفع حصتها إلى 3% في الشركة

بورسلي لـ »األنباء«: نسعى للوصول بالطاقة 
اإلنتاجية إلى 14 مليون أسطوانة غاز سنويًا

»الهيئة« ليست لديها نية للتخارج وتؤكد أن مشاريع 
الشركة الحالية والمستقبلية جيدة وواعدة

محمود فاروق
كشف مصدر مسؤول بالهيئة العامة لالستثمار 
ل� »األنباء« عن توجهات التخاذ قرار بشراء حصة 
جديدة من اس���هم شركة بريتش بتروليوم »بي.
پي« وذلك بعدما قام الرئيس التنفيذي للشركة 
توفي هي���وارد باجراء اتصال هاتفي مع اجلانب 
الكويتي مستندا في حديثه الى حتصني الشركة 
ضد اي محاوالت استحواذ قد تقدم عليها شركات 
نفط عاملية خالل الفترة املقبلة على اثر انخفاض 
اسعار سهم »بي.پي« مستشهدا مبا حدث لشركة 

اكسون أو شل.
واوضح املصدر ان احلصة اجلديدة ستكون 
صغيرة ولن ترفع مساهمة ملكية الهيئة الكثر من 
3% حيث يصل عدد االسهم اململوكة للهيئة 328 
مليون سهم تعادل نحو 1.75% حتى اآلن، مبينا 

ان خسائر »بي.پي« جتاوزت مليار دوالر وان اي 
نسبة مساهمة ليست في محلها ستعرض الهيئة 

ملزيد من اخلسائر الفادحة.
واضاف ان هيوارد استعرض خالل مفاوضاته 
عدة عروض سواء لزيادة حصة الهيئة او االستحواذ 
على نسبة منها، موضحا ان الشركة حتتاج الى 
انفاق ما يزيد عن 40 مليار دوالر لتسوية متطلباتها 

خالل الفترة املقبلة.
من جانب آخر اكد املصدر ان الهيئة ال يوجد 
لديها اي نية للتخارج من »بي.پي« خالل الفترة 
املقبلة، مستندا الى ان الشركة مازال لديها عقود 
استكشافية وانتاجية تؤهلها للنهوض من ازمتها 
احلالية اال انها حتتاج الى دعم مادي لتغطية الكلفة 
الزائدة عليها الصالح التسرب النفطي الذي حدث 
على منت املنصة التابعة لها في خليج املكسيك.

أحمد مغربي
قال رئيس مجلس اإلدارة في 
الكويتية  النفط  ش����ركة ناقالت 
نبيل بورسلي في تصريح خاص 
ل� »األنباء«، ان الش����ركة تسعى 
للوصول بالطاقة اإلنتاجية من 
مصنع الغاز التاب����ع لها إلى 14 

مليون أسطوانة سنويا.
انه نظرا لطلب  إلى  واش����ار 
السوق احمللي املتزايد ألسطوانات 
الغاز املسال فإن الشركة بصدد 
بناء مصنع غاز مسال جديد في 
منطقة أم العيش إضافة للمصنع 
احلالي، وذلك لتلبية احتياجات 
املس����تهلكني املتزايدة، ولضمان 
استمرارية تزويد الغاز وتدعيمه 
في حال توق����ف املصنع احلالي 

ألي سبب من األسباب، مضيفا ان 
مصنع أم العيش اجلديد يقع على 
مساحة 150 ألف متر مربع شمال 
البالد. وتوقع االنتهاء من إعداد 
التصاميم الهندس����ية األساسية 
للمشروع ومن ثم تأهيل مقاولي 
أعمال التصميم والتوريد واإلنشاء 
خالل االسابيع املقبلة ومن املتوقع 
تشغيل املصنع اجلديد خالل العام 

املالي 2013/2012.
وقال ان الشركة متتلك حاليا 21 
ناقلة متعددة األحجام واألغراض، 
تتضمن 5 ناقالت نفط خام عمالقة، 
و12 ناقل����ة منتجات بترولية و4 
ناقالت غاز بترولي مسال، متوقعا 
تسلم 4 ناقالت نفط خام عمالقة 
بسعة 300 ألف طن متري خالل 

عام����ي2010 و2011. وأوض����ح أن 
إجمالي عدد الناقالت املزمع بناؤها 
خالل اخلطة اخلمسية 15 ناقلة 
وتقدر قيمة تلك الناقالت ما يقارب 
1.3 ملي����ار دوالر، خالف ناقالت 

املنتجات البتروكيماوية. 
وبني بورسلي أنه يتم اإلعداد 
حالي����ا خلطة تفصيلي����ة دقيقة 
لتنفيذ االستثمار في مجال نقل 
البتروكيماويات، وذلك من أجل 
وض����ع اخلطة موض����ع التنفيذ 
واالستفادة من احلموالت املنتجة 
لدى شركة إيكويت، ومن املتوقع 
البدء في بناء أو االستحواذ على 
4 إلى 8 ناق����الت بقيمة إجمالية 
تتراوح بني 400 إلى 500 مليون 

دوالر. 

لمنع أي محاوالت لالستحواذ عليها

بعد االنتهاء من مصنع »أم العيش«

»ناقالت النفط« مستمرة في تطوير أسطولهانبيل بورسلي

أحمد يوسف
في الوقت الذي رأى فيه اقتصاديون ان إقرار 
املرسوم بقانون االستقرار املالي بإجماع غالبية 
أعضاء مجلس األمة رغبة في عدم تعثر القطاعات 
االقتصادية من أزمة لم يشهد لها العالم مثيال منذ 
العام 1929، يالحظ عدم اهتمام الشركات بالتقدم 
لالستفادة منه، لكن شركة دار االستثمار ضربت 
مثاال حيا في االس����تفادة من املادة رقم )20( في 
الفصل الثاني من الباب الثالث اخلاص بشركات 

االستثمار.
وإذا كان القان����ون في مضمونه يحتوي على 
العديد من النقاط االيجابيات التي باتت الشركات 
في أمس احلاجة إليها فان الس����لبيات من وجهة 

نظر الشركات كانت أكثر.
وف����ي وصف مراقب����ني، ان ايجابيات القانون 
ميكن ايجازها بانها »ضمانات للبنوك« خاصة ما 
يتعلق بضمان 50% من القروض املقدمة في حال 
تعثر الشركات عن السداد بعد استبعاد الضمانات 

سيكون هناك اثر ايجابي على تنشيط حركة االئتمان 
خالل الفترة املقبلة، باإلضافة الى استفادة شركات 
االستثمار من مخاطر التعثر التي كانت تخشاها 

البنوك حيث ستنخفض بنسبة %50.
وأكدوا على أن القانون ال يضع أعباء على املال 
العام مستخدما الضمانات احلكومية بحدها األدنى 
دون أي ضغوط على األموال النقدية العامة، والى 
ذلك فان من ش����أن القانون أيضا زيادة مس����احة 
املعاجلة لتشمل اكبر عدد ممكن من وحدات النظام 
املال����ي. غير ان هناك بعض االقتصاديني من رأوا 
ان القانون شابه غياب الشفافية، وحتديدا حول 
من يستفيد منه وحجم الضمانات املقدمة وكيفية 
استعادة املال العام الذي سيوظف مبوجب القانون 
ذاته. خصوصا ان السندات املستخدمة ستتحول 

إلى التزامات.
ورغم تقدم كثير من الشركات لالستفادة من 
بنود ومواد القانون بحجة التعقيدات الواردة فيه 
والتي ال ترضي طموح مس����ؤولي الشركات، فان 

الشركات اآلن باتت مضطرة أكثر من أي وقت مضى 
الى إعادة التفكير في االس����تفادة منه مرة أخرى 
مثلما فعلت من قبل »دار االستثمار« واستفادت 

من البند اخلاص باحلماية من الدائنني.
وكان م����ن املالحظ ان »ال����دار« قد أخذت عدة 
خطوات في س����بيل املضي قدما نحو االنتهاء من 
األزمة منها خطة إعادة الهيكلة والتي وافق عليها 

نحو 80% من دائنيها.
والالفت ان موافقة مجلس ادارة »الدار« على 
االس����تفادة من قانون االستقرار لم تكن »خيارا« 
بقدر ما كانت »اضطرارا« للمضي قدما في تطبيق 
»اخلطة« التي أعدتها اللجنة التنس����يقية لدائني 
ومستثمري »دار االستثمار« والتي لم يوافق عليها 

نحو 20% من الدائنني.
ويعتبر دخول »الدار« حتت قانون »االستقرار« 
امرا حتميا فرضته الضرورة خاصة انه لم يوافق 
على خطة إعادة الهيكلة 20% من الدائنني وأصروا 
على املضي قدما في استكمال القضايا التي رفعوها 

على »الدار« االمر الذي قد يصعب معه ان لم يكن 
مستحيال تطبيق خطة اعادة الهيكلة، وقد استفادت 
»الدار« كذلك من القانون من خالل جتميد قضايا 
ال� 20% املعترضة على خطة اعادة الهيكلة، كما ان 
القانون يعد حماية لكل الدائنني فضال عن كونه 
يحمي اي ش����ركة متعثرة من اي قضايا منظورة 
امام القضاء، وذلك في ضوء استيفاء الشركة لكل 

شروط وبنود القانون.
وتعد »الدار« بدخولها حتت بند »االستقرار« 
- وان كان م����ازال بالقلم الرصاص، أي لم يعلن 
البنك املركزي موافقته الكاملة على قبولها حتت 
ه����ذا القانون � أول اختب����ار لفاعلية القانون مع 
توقعات مبرونة وسرعة في تنفيذ القانون ومساعدة 
الشركة على جتاوز ضائقتها املالية، مما سيشكل 
حافزا امام العديد من الشركات األخرى للدخول 
في ه����ذا القانون في حال أثب����ت فاعليته، ومنذ 
صدور القانون الى االن لم تبد أي شركة رغبتها 

في االستفادة منه.


