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6313.4االقتصادية
املؤشر السعري

بتغير قدره

البورصة تطالب الشركات املدرجة 
بااللتزام بالالئحة التنفيذية لهيئة أسواق املال
أعلن سوق الكويت لألوراق املالية أنه بناء على صدور الالئحة التنفيذية للقانون رقم 7 
لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق املال وتنظيم نشاط األوراق املالية، وبعد دخولها حيز 
التنفيذ اعتبارا من تاريخ نشرها في   اجلريدة الرسمية في عددها الصادر يوم األحد املوافق 
13مارس2011، فانه يتعني على جميع الشركات املدرجة في البورصة ومساهميها وشركات 
الوساطة االلتزام مبا ورد في تلك الالئحة من أحكام اعتبارا من تاريخ النشر سالف الذكر. 

300 ألف دوالر شهريًا كلفة 
صيانة طائرات »الوطنية« 

جراء وقف نشاطها

»أعيان« بصدد جتميع املوافقات 
الرسمية من البنوك الدائنة 

لتوقيع عقود الهيكلة في أبريل

»التجارة« تخاطب »هيئة 
االستثمار« لفتح حساب

لـ »الكويتية« بـ 44 مليون دينار

أعضاء في »األعلى للبترول« 
نفوا إرجاع زيادة الرواتب

إلجراء املزيد من الدراسة

قالت مصادر ان قرار ش���ركة اخلطوط اجلوية الوطنية 
وقف نشاطها سيكبدها خسائر تقدر بنحو 300 ألف دوالر 
شهريا نتيجة لصيانة طائراتها السبع على مدرجات مطار 

الشيخ سعد العبداهلل.
واحملت املصادر الى ان شركة طيران »اجلزيرة« قد اجرت 
مفاوضات منذ شهرين مع اخلطوط »الوطنية« من اجل تقدمي 
املساعدة في ادارة الشركة وذلك بعدما تفاقمت األزمة واضطرت 

»الوطنية« الى تفنيش اكثر من نصف موظفيها.
واضافت املصادر ان املفاوضات جرت على عدة مسارات منها 
اوال: امكانية التشغيل التجاري للشركة من قبل »اجلزيرة« 
على ان تتمتع »الوطنية« بنفس مميزاتها في السوق، وثانيا: 
تطرقت املفاوضات الى امكانية اس���تحواذ »اجلزيرة« على 
حصة في الشركة تتيح مزيدا من املرونة في حركة التشغيل 
وتشمل جميع وجهات ومحطات الشركتني مجتمعة، وثالثا: 

امكانية اعادة تأجير الطائرات التابعة للخطوط الوطنية.
واشارت املصادر الى ان هذه املفاوضات جتددت مؤخرا مع 

اعالن الوطنية لوقف نشاطها اال انها لم تسفر عن شيء.
أحمد يوسف  ٭

علمت »األنباء« من مصادر مطلعة ان شركة اعيان لإلجارة 
واالستثمار بصدد جتميع موافقات رسمية »كتابية« من 
البنوك الدائنة التي وافقت مؤخرا على خطة إعادة هيكلة 

ديون الشركة البالغة نحو 340 مليون دينار.
وتوقعت املصادر انه في ضوء ذلك قد توقع الش���ركة 
عق���ود اعادة الهيكلة خالل ابريل املقبل، مش���يرة الى ان 
العقود س���تكون على اخلطة الت���ي مت اعتمادها مؤخرا 
والتي تقضي بسداد الديون على مدار 5 سنوات تبدأ من 

العام احلالي.
وأوضحت املصادر ان جلنة متابعة ومراقبة خطة إعادة 
هيكلة الديون مع البنوك احمللية التي ش���كلتها الشركة 
مؤخرا تلبي كل احتياجات الدائنني حتى تتم عملية إعادة 
الهيكلة في اسرع وقت ممكن كي تتفرغ الشركة للتركيز 
على تنمية األنشطة التش���غيلية واستكمال مشاريعها 

القائمة.
شريف حمدي  ٭

خاطبت وزارة التجارة والصناعة الهيئة العامة لالستثمار 
االسبوع املاضي، بضرورة فتح حساب لشركة اخلطوط اجلوية 
الكويتية إليداع مبلغ وقدره 44 مليون دينار، الذي ميث��ل نسبة 
احلكومة املقدرة ب� 20% في االكتتاب في الشركة اجلدي��دة واملق��در 
رأسماله��ا ب� 220 مليون دين�ار. وأشارت املصادر ل� »األنباء« الى 
ان االيداع سيكون في احد البنوك الكويتية، على أال يتم التصرف 
فيه الى ان يجتمع مجلس االدارة اجلديد الذي سيتم تشكيله من 
قبل اجلمعية العمومية التأسيسية. وتوقعت املصادر ان يتم مد 
فترة رئاسة مجلس االدارة احلالي الذي ستنتهي رئاسته بتاريخ 
26 مارس اجلاري نحو 3 أشهر أخرى مقبلة من أجل االنتهاء من 

االطار اخلاص بعملية اخلصخصة.
أحمد يوسف  ٭

نفى عدد من اعضاء املجلس االعلى للبترول الشائعات التي 
ترددت امس في القطاع النفطي حول نية وزير النفط ووزير 
االعالم الشيخ احمد العبداهلل اعادة دراسة زيادات القطاع من 
قبل اللجنة االستراتيجية املنبثقة عن املجلس االعلى للبترول 
التي كانت قد اقرت الزيادة مؤخرا ورفعتها الى سمو رئيس 
مجلس الوزراء الش���يخ ناصر احملمد العتمادها في اجتماع 

للمجلس االعلى من املقرر ان يكون في 31 اجلاري.
وشددت املصادر ل� »األنباء« على ان وزير النفط فاقد االهلية 
في مثل هذه االمور كونه ليس عضوا في اللجنة املنبثقة عن 
املجلس االعلى للبترول ليتحك���م في جداول اعمالها ويقرر 
ارجاع الزيادة للجنة ملراجعتها من جديد، مستغربة الدعوات 
التي انتش���رت امس عبر الفيس بوك وتويتر الجراء اضراب 

شامل نهاية الشهر بالتزامن مع اجتماع املجلس االعلى.
أحمد مغربي  ٭

األحد املاضي وكميات احلقن ستكون مبعدل 300 مليون قدم مكعبة في اليوم

السعد لـ »األنباء«: الكويت استقبلت أول شحنة
من الغاز الطبيعي بسعة 130 ألف طن

بشراء كميات إضافية من الغاز 
من السوق الفوري بعيدا عن 
العقدين املبرمني مع ش���ركة 
»ش���ل« و»ڤيتول«، موضحة 
ان قطاع التسويق قام السنة 
املاضية بنفس اإلجراء واشترى 
من السوق الفوري عندما دعت 
احلاجة لذلك، السيما ان القطاع 
وضع ذلك الشرط عند التوقيع 
مع الشركتني حتس���با لتلك 

الظروف.

6 أيام

وبينت املصادر ان الشحنة 
الواحدة تغطي استهالك 6 أيام 
بكمية 500 مليون قدم مكعبة، 
الفتة الى ان الكميات املستوردة 
من الشركتني تعتبر متساوية 
وتزيد بنسبة بسيطة من إحدى 

الشركات الى األخرى.
جت���در اإلش���ارة إل���ى أن 
وزارة الكهرباء واملاء كانت قد 
طلبت استيراد الغاز الطبيعي 
املسال في الفترة بني منتصف 
م���ارس ومنتص���ف نوفمبر، 
وهذا يتطلب استيراد بني 10 
شحنات و14 شحنة إضافية، 
الكوي���ت كميات  وتس���تهلك 
النفطية  كبيرة من املنتجات 
في محط���ات تولي���د الطاقة 
الكهربائية خصوصا في فت�رات 

الصيف.
وكانت مؤسس���ة البترول 
الكويتية وقع���ت العام املاضي 
اتفاق��ا م��ع ش���ركتي رويال 
دتش شل وڤيت���ول إلم���داد 
الكوي������ت بالغ���از الطبيعي 
املس���ال في الفترة م���ن 2010 

الى 2013.
أحمد مغربي  ٭

»املنشأة« الستقبال باخرتني 
من الغاز املس���يل أس���بوعيا 
بكميات تق���در ب� 500 مليون 
قدم مكعبة يوميا على حسب 

طاقة الضخ.
مبين���ا ان الغاز يضخ من 
البواخر على طريقته السائلة 
ثم يحول داخل الش���بكة الى 
احلالة الغازية استعدادا لضخه 
الى شبكة الغاز لتوزيعه على 
الكهرب���اء وحاجات  محطات 

املستهلكني.

شحنتان أسبوعيًا

الس���ياق ذاته، قالت  وفي 
مصادر وثيقة الصلة في قطاع 
العاملي مبؤسسة  التس���ويق 
البترول الكويتية ان الكميات 
اإلضافية التي سيتم استيرادها 
خالل العام احلالي ستبلغ 42 
ملي���ار قدم مكع���ب من الغاز 
الطبيع���ي بواقع ش���حنتني 

أسبوعيا.
ان  املص���ادر  وأضاف���ت 
التي  الش���حنات اإلضافي���ة 
تنوي املؤسس���ة استيرادها 
تقدر ب� 14 شحنة خالل السنة 
احلالي���ة، باإلضاف���ة الى 30 
شحنة متفق عليها فعليا مع 
شركات »شل« و»ڤيتول« حسب 
العقود الستيراد الغاز املوقعة 
لسد حاجة البالد خالل شهور 
الصيف والتي ستكون مبعدل 
ق������دم مكعب���ة  500 مليون 
يومي���ا يض���خ في ش���بك���ة 
اس���تقب��ال الغاز في مصف��اة 

األحم��دي.
وأوضح���ت املص���ادر ان 
املؤسسة متتلك مساحة مفتوحة 
في العقود املوقعة تسمح لها 

كشف نائب رئيس مجلس 
اإلدارة ف���ي ش���ركة البترول 
الوطنية ونائب العضو املنتدب 
ملصفاة ميناء األحمدي م.أسعد 
السعد ان منصة استقبال الغاز 
الطبيعي املس���ال في املصفاة 
اس���تقبلت يوم األحد املاضي 
أول ش���حنة من الغاز بكمية 
تق���در ب���� 130 أل���ف طن من 
الغاز، مش���يرا إلى أن حمولة 
الباخرة مت حتويلها بالكامل 
إلى املنصة وحقنها إلى شبكة 

الغاز وتخزينها.
وأوضح السعد في تصريح 
خاص ل���� »األنباء« ان منصة 
اس���تقبال الغاز ف���ي مصفاة 
األحمدي مخطط لها أن تستقبل 
7 ش���حنات من الغاز شهريا، 
وذلك حسب اخلطة املوضوعة 
من قب���ل مؤسس���ة البترول 
الكويتية، مشيرا الى أن الكويت 
ستستقبل شحنات الغاز حتى 
شهر نوفمبر املقبل وذلك تزامنا 
مع فت���رة ال���ذروة الصيفية 
التي يزيد فيها استهالك الغاز 

حملطات الكهرباء.

كميات الحقن

وذك���ر الس���عد أن كميات 
احلقن س���تكون مبعدل 300 
مليون ق���دم مكعبة في اليوم 
إلى أن تصل إلى الذروة لتصل 
إلى 500 ملي���ون قدم مكعبة 
حسب اخلطة، مشيرا إلى ان 
اس���تيراد الغاز كان ألول مرة 
مبعدل شهرين وثاني مرة كان 
مبعدل 4 أشهر وفي املرة الثالثة 

كان ل� 7 أشهر.
وأش���ار الس���عد ال���ى ان 
»البت���رول الوطني���ة« أعدت 

م.أسعد السعد

42 مليار قدم مكعبة 
كميات إضافية 

تستوردها الكويت 
بداية من مارس حتى 

نوفمبر املقبل
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