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 «مؤسسة البترول» تعتزم إنفاق ٥ مليارات دوالر
   على عمليات التنقيب واالستكشاف في ٢٠١١

 ٤٥٣٫٣ مليون دوالر أرباح 
  «البترول الوطنية» بنهاية أكتوبر الماضي 

 أحمد مغربي 
  كشـــف مصـــدر مســـؤول
 في مؤسسة البترول الكويتية 
لـ «األنباء» ان املؤسســـة قررت 
زيادة حجم اإلنفاق على عمليات 
التنقيب واالستكشـــاف للنفط 
والغاز بنسبة ٨٩٪ خالل العام 
٢٠١١ لتصل املبالغ املرصودة إلى 

حوالي ٥ مليارات دوالر.
  وأوضـــح املصـــدر أن هـــذا 
التوجـــه يأتي في ظـــل الرغبة 
األكيدة املوجودة لدى شركة نفط 
الكويت ونفـــط اخلليج لزيادة 
إنتـــاج الكويـــت النفطي إلى ٤ 
ماليني برميل يوميا، وذلك ضمن 
اإلستراتيجية املوضوعة للقطاع 
النفطي للعام ٢٠٢٠ والعمل بها إلى 
٢٠٣٠. وذكر املصدر أن شركة نفط 
الكويت أنفقت حوالي ٢٫٦ مليار 
دوالر على عمليات االستكشاف 
خالل العام ٢٠١٠، مشيرا إلى أن 

حتسن أسعار النفط خالل العام 
احلالي دفع مؤسســـة البترول 
إلى مضاعفة حجم اإلنفاق على 

عمليات االستكشاف واإلنتاج.
  وبني أن شركة نفط الكويت 
تســـعي الى تطويـــر احتياطي 
الكويت من املوارد الهيدروكربونية 
التحتيـــة واملقـــدرة  والبنيـــة 
التشـــغيلية علـــى أفضل وجه 
القتنـــاص الفـــرص املتاحة في 
الســـوق من خالل التركيز على 
املكامن الصعبة فنيا في منطقتي 
شمال وغرب الكويت واحملافظة 
الطاقـــة اإلنتاجية ملنطقة  على 

جنوب شرق الكويت.
  وعن زيادة االحتياطي النفطي، 
ذكر املصدر ان الشركات الكويتية 
تعمـــل على زيـــادة االحتياطي 
النفطي عن طريق االستكشاف 
والتقييـــم املتكامـــل للمكامـــن 
واستخدام التكنولوجيا املتطورة 

بهـــدف زيادة فـــرص التطوير 
املستقبلية وتخفيض املخاطر 
االقتصاديـــة والفنية من خالل 
الفرص  نظام يركز على أفضل 

املتاحة.
  جتدر اإلشارة إلى أن الطاقة 
النفط  اإلنتاجية للكويـــت من 
إلـــى ٣٫٣ ماليني  اخلـــام زادت 
برميل يوميا خالل شهر أغسطس 
املاضي، علمـــا أن نفط الكويت 
أنتجت ٣ ماليني برميل في اليوم 
والباقي جاء من املنطقة احملايدة 
التي تستغلها الكويت واململكة 
العربيـــة الســـعودية. هذا وقد 
الكويت  اختبرت شـــركة نفط 
بنجاح مؤخرا قدرتها على إنتاج 
٣ ماليني برميل في اليوم للمرة 
األولى كإنتاج فعلي، وذلك بعد 
تنفيذها اختبار الطاقة اإلنتاجية 
املستهدفة حسب إستراتيجيتها 

حتى العام ٢٠٣٠.

 محمود فاروق
  علمت «األنباء» من مصادر ذات صلة ان 
محافظ مالية تابعة ملجموعة األوراق باالضافة 
الى احملافظ املالية التابعة لشركات استثمارية 
مدرجة كانتا وراء عمليات الشـــراء املكثف 
على ســـهم زين في تداوالت يوم اخلميس 
املاضي، حيث بلغـــت كمية التداوالت على 

السهم نحو ٢٢ مليون سهم.
  وأفادت املصادر بأن شركة االستثمارات 
الوطنية كانت هي الطرف البائع بتداوالت 
اخلميس، مبينة ان شراء «مجموعة األوراق» 
ألســـهم «زين» يأتي ألســـباب استثمارية 
وفنية بحتة، حيث رأى مديرو احملافظ ان 
ســـهم «زين» من أفضل وأرخص الشركات 

التشـــغيلية املدرجة في البورصة، قياسا 
ألدائـــه الفني واملالي خالل الفترة املاضية، 
وذلـــك بغض النظر عن إمتـــام الصفقة أو 

عدم إمتامها.
  ولفتت املصادر الـــى ان العمليات التي 
جرت على سهم زين في تداوالت اخلميس 
املاضي جاءت مـــن خالل العرض والطلب، 
نافية ان يكون هناك تنســـيق او اتفاق مع 

اي مجموعة كانت.
  وتسعى «اتصاالت» اإلماراتية لشراء ٤٦٪ 
في «زين» مقابل حوالي ١٢ مليار دوالر من 
كونسورتيوم تقوده مجموعة اخلرافي بهدف 
الوصول الى أسواق عالية النمو في الشرق 
األوسط وافريقيا بينها العراق والسودان. 

يبلـــغ حاليا ٤٥ مليـــون دينار 
وأن أصولها الرئيسية هي أبراج 
الشهيد واملدينة، واملتحدة املتوقع 
افتتاحه منتصف ٢٠١١ مبينا انه 
يتكون من ٦٠ طابقـــا، منها ١٠ 
طوابق سكنية و٣٨ طابقا جتاريا 
وخمسة أدوار ميزانني حتتوي 
على مقاه مميزة ومركز لرجال 
األعمال ومركز فخم للتسوق وناد 

صحي ومساج.
  واشار السميط إلى أن الشركة 
حرصت على التعامل مع األفضل 
في السوق خالل تشييد البرج 
ليكون فعليا أول برج ذكي بكل 
ما حتمله تلك الكلمة من معنى 
ومتميزا عن باقـــي األبراج في 
املنطقـــة في كثير مـــن األمور، 
وعـــن الوضع املالي للشـــركة، 
أكد السميط على مالءة الشركة 
القوية ومســـاهميها  وأصولها 
اإلستراتيجيني حيث أصبح برج 
املتحدة عالمة فارهة وسط املركز 
املالي الكويتي، متوقعا ان يكون 
البرج جاهزا الســـتقبال مالكه 

وعمالئه منتصف العام ٢٠١١. 

من اجلهات الراغبة في التأجير، 
مشـــيرا الى ان الشـــركة بصدد 
االنتهاء من جتهيز شقتني بكامل 
مرافقهما لتكونا منوذجا فريدا 
لنظام السكن اخلاص الذي يتمتع 
بتكنولوجيا عالية متكن قاطني 
البرج من التحكم في كل شـــيء 

مبجرد كبسة زر.
  وأوضح السميط أن رأسمال 
شـــركة أبراج املتحدة القابضة 

 أحمد يوسف
  كشـــف رئيس مجلس إدارة 
شـــركة أبراج املتحدة القابضة 
احمد السميط ان الشركة تتلقى 
كل الدعم من شـــركة العقارات 
املتحدة، وان هنـــاك العديد من 
الفرص في االسواق اخلليجية 
تتم دراســـتها للدخول فيها من 
ضمنها قطر، خصوصا ان فوزها 
مبونديال ٢٠٢٢ ســـيعزز فرص 

القطاع العقاري هناك.
  وقال الســـميط في تصريح 
خاص لـ «األنباء» ان الشـــركة 
النهائية  اللمسات  بصدد وضع 
على مهبط الطائـــرات في برج 
«املتحـــدة»، وان معدل االجناز 
ميضي حســـب اجلدول الزمني 

للبرج.
  وأعرب عن أمله في االنتهاء 
مـــن إنارة كامل البـــرج مع بدء 
الوطنية  االحتفاالت باألعيـــاد 

خالل شهر فبراير.
  وفيما يخص عملية تسويق 
البرج، قال السميط ان الشركة 
تدرس بعناية العروض املقدمة 

 أحمد يوسف
  علمت «األنباء» مـــن مصادر مطلعة ان 
الشركة العربية العقارية سددت قرضا بقيمة 

٥ ماليني دينار ألحد البنوك احمللية.
  وأكدت على ان الشركة تعتزم تقليص 
حجم مديونيتها البالغ نحو ١٦ مليون دينار 
خالل الفترة املقبلة، مؤكدة ان الفائدة السنوية 

التي تخدم الديون بلغت ٨٫٥٪.
  وقالـــت املصـــادر ان الشـــركة لديهـــا 
إســـتراتيجية جديدة قد أعدتها للعام ٢٠١١ 
تعتزم من خاللها االســـتثمار في استكمال 
مشاريع قد بدأت في تنفيذها باإلضافة الى 
حتويل استثمارات في دبي الى استثمارات 
مدرة للدخل بهدف سهول التخارج متى رأت 

إدارة الشركة ذلك.
  وعن استثمارات الشركة، أشارت املصادر 
الى ان الشـــركة تعتزم تركيز استثماراتها 
العقارية على السوق احمللي، حيث انه بات 
أكثرا امنا من األســـواق األخرى، باإلضافة 
الى ان خطة التنمية ســـتطرح مشاريع قد 

تشارك الشركة فيها.
  وأعربـــت املصادر عن املهـــا في اجناز 
الشـــركة العديد من املشاريع القائمة وفق 
اجلدول الزمن املعـــد لها، مؤكدا في الوقت 
نفســـه على املركز املالي اجليد للشـــركة، 
وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها املالية جتاه 
البنوك، باإلضافة الى قدرتها على املنافسة في 

املشاريع العقارية داخل السوق احمللي. 

 عاطف رمضان
  أكـــد مصـــدر مســـؤول في 
وزارة التجـــارة والصناعة أن 
بعض الشـــركات االستثمارية 
اخلاضعـــة لرقابة بنك الكويت 
التي لم تقدم بياناتها  املركزي 
الســـنوات  املالية للوزارة عن 
الســـابقة تبرر موقفها للوزارة 
بأن ميزانياتها التزال قيد الدراسة 

ومعلقة باملركزي.
  وأضاف املسؤول في تصريح 
لـ «األنباء» أن هناك اتفاقا بني 
«التجارة» و«املركزي» يقضي 
مبخاطبة الوزارة البنك املركزي 
حول تقدمي الشركات االستثمارية 
املخالفـــة ميزانياتهـــا له أم ال، 
حتى تقوم الوزارة بإحالة هذه 

الشركات للنيابة.
  واستطرد املسؤول قائال: أما 
الشركات التي قدمت ميزانياتها 
لبنــــك الكويت املركــــزي فهذه 
الشركات لها شأن آخر وستتخذ 
الوزارة إجراءاتها جتاهها بناء 
إفــــادة يقدمهــــا املركزي  على 

للوزارة.
  وذكر املسؤول أن هناك ٣٥٠ 
شركة لم تقدم بيانات ٢٠٠٩ وأن 
هناك عددا كبيرا منها لم يقدم 
أيضا ميزانيات ٢٠٠٨، الفتا إلى 
أن تقدمي ميزانيات العام ٢٠١٠ 
على األبواب وسيكون وضع هذه 

الشركات حرجا.
«التجـــارة»  قائـــال:    وزاد 
ستحيل هذه الشركات املخالفة 
للنيابة للعمل على حفظ حقوق 

املساهمني.
  ولفت املسؤول إلى أن الوزارة 
في حال تركت احلبل على الغارب 
ولم تقدم هذه الشركات بيانات 
مالية لعدد من السنوات فكيف 
ميكن للوزارة أن تعلم الشركات 
التي خســـرت ٧٥٪ من رؤوس 
القضاء  أموالها؟ ومضى قائال: 
هو اجلهة التي يحق لها أن جتبر 
الشركات على االعتراف بأسباب 
اخلســـائر التخـــاذ االجراءات 
القانونية لتصفية من خســـر 

٧٥٪ من رأسماله.  

 بنسبة نمو تبلغ ٨٩٪ عن ٢٠١٠

 الشركة تشدد على اعتماد معادلة جديدة لموضوع المشاركة في الربح 

 أحمد السميط

 شريف حمدي
  علمت «األنباء» من مصادر مطلعة ان جلنة متابعة ومراقبة خطة إعادة 
هيكلة ديون شـــركة أعيان لإلجارة واالستثمار مع البنوك احمللية التي 
شكلتها الشركة مؤخرا، تعكف حاليا على تذليل كل املعوقات التي حتول 
دون اإلسراع في دفع عملية التفاوض إلمتام عملية إعادة جدولة ديونها، 
مشيرة الى ان اللجنة في حالة انعقاد شبه مستمرة وتقوم بالتنسيق بني 
مستشارها املالي والبنوك الدائنة ومجلس إدارة الشركة. وتوقعت املصادر 

ان يتم االنتهاء من عملية إعادة جدولة ديون الشركة والبالغة ٣٩٥ مليون 
دينار خالل الربع األول من ٢٠١١، مشيرة الى انه بات من الصعب توقيع 
إعادة الهيكلة قبل نهاية العام احلالي. ولفتت الى ان الشركة شكلت اللجنة 
بهدف اإلسراع في عملية جدولة الديون نظرا ألن التأخير في توقيع عقود 
الهيكلة يزيد من تكلفة الدين، كما ان الشركة حترص على انهاء هذا امللف 
في أســـرع وقت ممكن لتخفيض تكلفة الدين وللتركيز ايضا على تنمية 

األنشطة التشغيلية واستكمال مشاريعها احلالية. 

 » أعيان» توقع عقود إعادة هيكلة ديونها في الربع األول من ٢٠١١

 مجموعة األوراق اشترت أسهم «زين» بتداوالت الخميس
  ..و«االستثمارات الوطنية» الطرف البائع  

 السميط لـ «األنباء»: «أبراج المتحدة»
   تدرس فرصا عقارية في الخليج

 «التجارة» تحيل الشركات المخالفة 
  غير الخاضعة لرقابة «المركزي» إلى النيابة

 «الوزارة» لن تترك الحبل على الغارب والقضاء يتولى الشركات الخاسرة ٧٥٪ من رؤوس أموالها لتصفيتها 

 الشركة تضع اللمسات األخيرة على مهبط الطائرات في برج المتحدة

 جاءت من خالل العرض والطلب وليس هناك تنسيق أو اتفاق مع أي مجموعة

 خصوصًا في قطر بعد فوزها بالمونديال

 تنسيق بين الوزارة و«المركزي» بشأن بعض الشركات االستثمارية

 «العربية العقارية» سددت قرضًا بـ ٥ ماليين دينار
  وتتجه لتركيز استثماراتها في السوق المحلي

 لديها إستراتيجية جديدة لتحويل استثمارات بدبي إلى استثمارات مدرة للدخل

 أحمد مغربي
  علمت «األنباء» من مصدر مطلع في شركة 
البترول الوطنية أن الشركة حققت أرباحا بلغت 
٤٥٣٫٣ مليون دوالر بنهاية شهر أكتوبر ٢٠١٠ 
وذلك بفضل عودة الطلب العاملي على النفط 
وعودة أسعار منتجات النفط الرئيسية مثل 
الديزل والنافتا إلى مستويات جيدة مقارنة 
بفترة األزمة املالية العاملية والتي أثرت كثيرا 
على النتائج املالية للشــــركة، مشيرا إلى أن 
هذا النجاح يعتبــــر عالمة بارزة على طريق 
زيادة القيمة املضافة للموارد الهيدروكربونية 
الكويتية واالســــتغالل األمثل لثروة الكويت 
النفطية. وذكر أنه مت مناقشة النتائج املالية 
املرحلية للشــــركة خالل االجتمــــاع الدوري 
التي تعقده البترول الوطنية شهريا برئاسة 
نائب الرئيس ونائب العضو املنتدب ملصفاة 
ميناء األحمدي أسعد السعد للوقوف على آخر 
املستجدات في مصافي الشركة الثالث، مشيرا 
إلى أن الشركة حققت أرباحا في شهر أكتوبر 

املاضي تقدر بـ ٢٣٥٫٨ مليون دوالر.  وأشــــار 
املصدر إلي أن االجتماع ناقش أخر مستجدات 
القطاع النفطي حيث شدد على ضرورة اعتماد 
معادلة جديدة ملوضوع املشــــاركة في الربح 
تعتمد على املقارنة بني امليزانية املخطط لها 
والربحية الفعلية، مشيرا إلى أن االجتماع ناقش 
أيضا طلبات بعض مديري اإلدارات املختلفة 
في الشركة والذين شددوا على أن بيئة العمل 
في الشركة أصبحت طاردة وذلك بسبب تدني 
الرواتب مقارنــــة بالقطاع احلكومي وخاصة 
رواتب املهندسني. وقال املصدر أن نائب رئيس 
مجلس اإلدارة أسعد السعد طمأن املديرين بأن 
زيادة رواتب موظفي الشركة سيتم إقرارها 
في القريب العاجل، وبني املصدر أن االجتماع 
اعتمد إقامة اليوم املفتوح لإلدارة العليا في 

٢٠ يناير ٢٠١١. 
  جتدر اإلشارة إلى أن شركة البترول الوطنية 
تديــــر مصافي الكويت الثالث وتبلغ طاقاتها 

اإلجمالية نحو ٩٣٠ ألف برميل يوميا. 

 «بيتك» يجري مفاوضات مع «المالية» للوصول
  إلى حلول وسط بشأن مجمع المثنى

 عمر راشد
  كشـــفت مصـــادر مطلعـــة

 لـ «األنباء» ان مفاوضات جترى 
مع إدارة أمالك الدولة في وزارة 
املالية حلل اإلشكاليات العالقة 
بني بيت التمويل الكويتي ووزارة 
املالية بخصوص مجمع املثنى، 
الفتة الى ان املفاوضات ترتكز 
القيمة اإليجارية وكذلك  حول 
مساحات البناء اخلاصة باألرض 

املوجودة ونسب البناء.
  وقالـــت املصـــادر ان تلـــك 

املفاوضات مستمرة مع ممثلي 
املاليـــة للوصول  إدارة وزارة 
بـــني اجلانبني،  اتفاق  لنقـــاط 
الفتة الى ان رفض االستئناف 
الدعوى املرفوعة من البنك ضد 
املاليـــة ال يعني توقف  وزارة 

املفاوضات.
  وبينت ان مسار املفاوضات 
مســـتمرة بالتوازي مع املسار 
القضائي، مشيرة الى استئناف 
«بيتـــك» فـــي حكـــم محكمة 
االستئناف، مؤكدة أحقية «بيتك» 

في االنتفاع مبجمع املثنى.
  وكان رئيس مجلس إدارة بيت 
التمويل الكويتي بدر املخيزمي 
قد أكد في وقت ســـابق أحقية 
«بيتك» في مجمع املثنى وعلى 
عزم البنك على استئناف البنك 
فـــي قضية بيتك، مؤكدا أحقية 
البنك في املجمع، وذلك بعد ان 
قام بتطوير األرض التي يوجد 
عليها املجمع وكذلك املنطقة التي 
حولها وفقا حلق انتفاع البنك من 
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 أهمها ما يتعلق بالقيمة اإليجارية للمبنى


