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 أحمد يوسف
  علمت «األنباء» ان مجلس إدارة الشركة الوطنية 
للتأمني التكافلي اعتمد البيانات املالية املرحلية 

للربع الثالث من العام احلالي.
  وأكدت املصادر ان الشركة استطاعت حتقيق قفزة 
كبيرة في أرباح الربع الثالث بنسبة ٦٠٠٪ مقارنة 
بأرباح الربع الثاني من ٢٠١٠، التي بلغت ٥٥٠ ألف 

دينار مقابل ٧٣ ألف دينار عن الربع الثاني.
  وأكدت ان الزيادة الكبيرة في األرباح ترجع الى 
منو االكتتاب في االشتراكات التأمينية خالل الربع 
الثالث بواقع ٢٥٪، وذلك نتيجة لالســـتراتيجية 
اجلديدة التي اتبعتها الشركة في تقليص معدالت 
املخاطر التأمينية التي تتعرض لها شركات التأمني 

التكافلي. 

 ٦٠٠٪ قفزة في أرباح «الوطنية للتأمين التكافلي» للربع الثالث

 تتعلق بتحديد االختصاصات مع هيئة أسواق المال وتطوير شركات الوساطة

 السيف لـ «األنباء»: لجنة تطوير البورصة تجتمع قريبًا 
التخاذ قرارات مفصلية لتحديد مسار السوق 

 عمر راشد - شريف حمدي
إدارة السوق    أعلن مدير 
حامد السيف ان جلنة تطوير 
السوق ستجتمع قريبا جدا 
للبت في أمور مفصلية تخص 
الســـوق خالل املرحلة  أداء 

املقبلة. 
  وكشف السيف في تصريح 
خاص لـ «األنباء» أن ما ذكره 
التجـــارة بخصوص  وزير 
تنظيف الســـوق من العفن 
هو قرار يســـتند إلى قانون 
التجارية والذي  الشـــركات 
ينص في إحدى مواده على 
أن كل شركة خسرت ٧٥٪ من 

رأســـمالها يتم حتويل ملفها إلى النيابة العامة 
متهيدا لتصفيتها، الفتا الى أن تطهير السوق من 
العفن مسؤولية الوزارة وليس إلدارة السوق 

عالقة بها.  
  وحول أهم قرارات التطوير التي ستبحثها جلنة 
التطوير حتت رئاسته، أجاب السيف باقتضاب: 
هناك أفكار كثيرة للتطوير سيتم استعراضها مع 
اللجنة ونأمل أن تصدر عنها قرارات تعزز أداء 
السوق ودرجة الرقابة بداخله.  ويسعى السيف 
في املرحلة املقبلة للعمل على معاجلة عدد من 
امللفات أبرزها فك التشابك مع اختصاصات هيئة 
أسواق املال وتقنني التبعية املفروضة للبورصة 
من خالل رسم مالمح شـــخصية إدارة السوق 

ووظائفها بشكل محدد، كما 
يأتي موضوع تطوير نظام 
التداول املعمول به حاليا من 
أهم أولويات السيف وفريق 
العمل املســـاعد لـــه خاصة 
مسألة تطوير نظام التداول 
مع تطوير أداء عمل شركات 
الوســـاطة املالية باعتبارها 
الشريان الرئيسي للتداوالت 

اليومية.
  هذا، وقالـــت املصادر ان 
االجتماع ســـيكون بحضور 
وزيـــر التجـــارة والصناعة 
ورئيس جلنة السوق احمد 
الهارون، وذلك بهدف التعرف 
على اجندة مدير الســـوق اجلديد حامد السيف 
بعد توليه مهام منصبه بشـــكل رســـمي مطلع 
االسبوع املاضي، ولفتت املصادر الى ان الهدف 
من االجتماع ايضا حتديد اولويات املرحلة املقبلة 
واخلطة املستقبلية للسوق خاصة ان بورصة 

الكويت على اعتاب مرحلة انتقالية.
  وقالت ان االجتماع سيتطرق الى وضع آلية 
التنسيق للتعاون املشترك بني ادارة البورصة 
ومجلس مفوضي هيئة اسواق املال خاصة فيما 
يتعلق بنقل ملكية اصول البورصة الى الهيئة، 
وكذلك اوضـــاع املوظفني في االدارات املختلفة، 
فضال عن اوضاع الشـــركات التي تسعى ادارة 

البورصة الى تنظيف السوق منها. 

 إدارة البورصة تستعد إلجراء 
تجربتين على نظام التداول الجديد

  شريف حمدي
ــوق    علمت «األنباء» من مصادر مطلعة ان ادارة س
الكويت لالوراق املالية تسعى خالل الفترة املتبقية من 
ــداول وهميتني بهدف  ــام احلالي إلجراء جتربتي ت الع
ــتظهر عند تطبيق  ــاف االخطاء والعيوب التي س اكتش
ــداك اومكس» الذي تسعى  نظام التداول اجلديد «ناس

ادارة البورصة لتطبيقه خالل العام املقبل.
  واشارت املصادر الى ان ادارة البورصة ستحدد يومني 
ــوق الكويت لالوراق املالية، حيث  من أيام التداول لس
من املتوقع ان يكونا خالل نوفمبر اجلاري وديسمبر 
ــهدا اجراء التجربتني بعد التداول الرسمي  املقبل ليش
ــة وفق نظام  ــون التداوالت وهمي ــوق على ان تك للس
ــوق  «اومكس» لقياس مدى تفاعل كافة املتعاملني بالس
مع آلية النظام اجلديد سواء من املتداولني او الوسطاء او 
شركة املقاصة. وذكرت املصادر ان ادارة السوق تسعى 
لهذه اخلطوة ملنح فترة من الوقت لالطراف التي يظهر 
لديها بعض اوجه القصور لتعديل اوضاعها قبل تطبيق 

النظام بشكل رسمي. 

 حامد السيف

 للمشاركة في صفقة «اتصاالت»

 مّالك في «زين» ملكياتهم تزيد على مليون سهم 
يفتحون محافظ في «االستثمارات»

 ..و«االستثمارات الوطنية» تجتمع اليوم
  مع «المقاصة» لوضع آلية تجميع أسهم «زين»

 شريف حمدي
  علمت «األنباء» من مصادر مطلعة ان قسم نقل 
امللكية بإدارة التداول بسوق الكويت لألوراق املالية 
بدأ في استقبال طلبات من عمالء لفتح حسابات 
محافظ لدى شركة االستثمارات الوطنية لتحويل 

أسهم زين وذلك منذ بداية األسبوع املاضي.
  وذكرت املصادر ان طلبات التحـــويل سبقت 
األخبار املتعلقة بالتوقيع على الصــفـــقة في دبي 
منتصف االسبوع املاضي والبـــدء في اجـــراءات 

الفحص النافي للجهالة، مشـــيرة الى ان طلبات 
التحويل التي متت على مدار االســـبوع املاضي 
كانت لعمالء ملكياتهم تزيد على مليون ســـهم. 
وتوقعت املصادر ان تـــزداد هذه الطلبات خالل 
االسبوع اجلاري بعد االعالن رسميا عن توقيع العقد 
االبتــدائي وبدء تفعيل العقد املبرم بني االستثمارات 
الوطنية والشـــركة الكويتـــية للمقاصة من خــالل 
تلقي طلبات صغــار املساهمــني الذين ميلكــون 

٣٠٠ ألف سهم فيما أقل. 

 محمود فاروق
  كشـــفت مصادر مطلعة لـ «األنباء» 
عن اجتماع «االســـتثمارات الوطنية» 
اليوم مع الشـــركة الكويتية للمقاصة 
لوضع آلية جتميع االســـهم للملكيات 
الصغيرة ضمن صفقة بيع حصة ٤٦٪ 
من أسهم «زين» الى شركة االتصاالت، 
وســـط توقعات بأن يبدأ تلقي طلبات 
كبار املساهمني لالنضمام لصفقة يومي 
االثنني والثالثاء على أن يبدأ تلقي طلبات 
صغار املساهمني والذين يتجاوز عددهم 
١٩ الف مساهم يومي االربعاء واخلميس 

املقبل.

  وأفادت املصادر بأن «االستثمارات 
الوطنية» وصلت الى اتفاق رسمي مع 
جميع البنوك الراهنة ألسهم زين لدخول 
هذه االسهم مبينة ان البنك التجاري لم 
تتوصل معه الى اتفاق رسمي بخصوص 

ذلك الشأن.
  من جانب آخـــر، أفادت مصادر بأن 
مجموعة األوراق املالية جتري مفاوضات 
مع عمالئها بشأن حجم احلصص التي 
سيتم الدخول فيها بالصفقة، وسيتم 
عقد اجتماع ثالثي بني املقاصة وشركة 
االستثمارات الوطنية ومجموعة األوراق 

لالتفاق على اآللية اخلاصة بهم. 

 ..و«االستثمارات الوطنية» تجتمع اليوم
  مع «المقاصة» لوضع آلية تجميع أسهم «زين»

 إدارة البورصة تستعد إلجراء 

 متخصص في عمليات الحفر لآلبار العميقة

 «هاليبرتون» تفوز بعقد قيمته ٢٫٥ مليون دينار 
لتقديم خدمات لـ «نفط الكويت»

 أحمد مغربي
  علمت «األنباء» من مصادر مطلعة ان شركة نفط الكويت تعاقدت 
مؤخرا مع شركة هاليبرتون األميركية تقوم مبوجبه بتقدمي خدمات 

ملهندسي الشركة املتخصصني في عمليات حفر اآلبار العميقة.
   وذكرت املصادر ان العقد قيمته ٢٫٥ مليون دينار، وتسعى شركة 
نفط الكويت من خالله الى توصيل العديد من املهارات اخلاصة الى 
مهندسي الشـــركة مثل استخدام تقنية خدمات القياس في عمليات 
احلفر، مشيرة الى ان الشركة األميركية ستقوم بإعداد تقارير خاصة 
عن آلية عمل املهندسني املتدربني باالضافة الى تقييم مستوى املهندسني 

ومدى استيعابهم للدورات املكثفة التي ستقدمها الشركة.
  جتدر االشارة الى ان هاليبرتون خلدمات الطاقة تعمل في ١٢٠ دولة 
حول العالم، وتتخصص في تقدمي خدمات استكشاف وإنتاج النفط 
والغاز باإلضافة الى تقدميها خطط وعمليات االنشاء ملصافي النفط 
العمالقة وحقول البترول وخطوط األنابيب ومصانع الكيماويات. 

 «القرين» تفتح باب المفاوضات لمشروع 
«ميثانول» الجزائر الشهر المقبل

  شريف حمدي
  علمت «األنباء» من مصادر مطلعة ان شركة القرين لصناعة الكيماويات 
البترولية ستبدأ في فتح باب املفاوضات خالل الشهر املقبل للدخول من 
جديد في شراكة مع احلكومة اجلزائرية في مشروع «ميثانول» اجلزائر 
ــتتولى ادارته شركة نفط اجلزائر «سونطراك» كونها الذراع  والذي س
النفطية للحكومة اجلزائرية. وقالت املصادر ان املفاوضات ستستأنف 
ــيرة الى ان  ــي وزارة النفط اجلزائرية، مش ــتقرار األوضاع ف بعد اس
املفاوضات السابقة والتي ارتقت الى حد التوقيع على العقود كانت قد 

توقفت بسبب التغيرات القيادية التي حدثت في الوزارة. 

 حصة الهيئة لن تقل عن ٥٪ كحد أدنى .. والقرار قبل ١٧ الجاري

 السعد: الكويت مهتمة بالدخول في الطرح األولي
   لالكتتاب في زيادة رأسمال أسهم «جنرال موتورز»

 محمود فاروق
  كشف العضو املنتدب للهيئة العامة لالستثمار 
بدر الســـعد عن اهتمام الكويت بالدخول في  
الطرح األولي لالكتتاب في زيادة رأسمال أسهم 
شـــركة «جنرال موتورز» الذي سيقام خالل 
الفترة املقبلة، مبينا أن الهيئة تقوم بدراسة 
العرض املقدم لها من جنرال موتورز حول سعر 
الســـهم على أن يكون القرار قبل ١٧ احلاري. 
وقال السعد في تصريح صحافي ان الهيئة اذا 
رأت ان العرض املقدم لها يتناسب مع سياستها 
املالية ستقوم بالدخول في الصفقة، موضحا 
ان حجم االكتتاب يتراوح بني ٨ و١٠ مليارات 
دوالر ليكون بذلك الطرح االكبر في الواليات 
املتحدة منذ الطرح األولي لشـــركة ڤيزا عام 
٢٠٠٨. مـــن جانب آخر، علمـــت «األنباء» من 

مصادر مطلعة أنه في حالة موافقة «الهيئة» 
على العرض املقدم لها من شركة جنرال موتورز 
فإنه لن تقل نسبة مساهمتها عن ٥٪ كحد أدنى 
ملساهمتها في االكتتاب. اجلدير بالذكر ان شركة 
جنرال موتورز عقدت عدة اجتماعات مع البنوك 
التي ستدير االكتتاب األولي لشركه «جنرال 
موتورز» األميركية واجتماعات أخرى مع عدد من 
الصناديق السيادية في منطقة الشرق األوسط 
وآســـيا لدراسة إمكانية شراء هذه الصناديق 
حلصص في املصنع األميركي للسيارات، حيث 
تخطط «جنرال موتورز» جللب استثمارات من 
كل من شركة اململكة القابضة وشركة مبادلة، 
وهي إحدى الصناديق السيادية ألبوظبي، إضافة 
الى الصندوق الســـيادي القطري والصندوق 

 بدر السعدالسيادي السنغافوري «متاسك». 

 مديرو الخزانة في البنوك يجتمعون اليوم
  لمناقشة فوائض سيولة اإلنتر بنك

 محمود فاروق
  قالت مصادر مطلعة لــــ «األنباء» ان 
مديري ادارات اخلزانة في البنوك احمللية 
ستجتمع اليوم ملناقشة فوائض السيولة 

املالية لالنتربنك. 
  واوضحت املصادر ان اكثر من اجتماع 
عقد خالل الفترة املاضية من اجل التشاور 
حول النقاط الرئيسية في هذا املوضوع، 

وان اجتماع اليوم سيحسم عددا من النقاط 
لالتفاق عليها.

  وأكدت املصادر أن االجتماع سيبحث 
االدوات املتاحة الستغالل هذه الفوائض 
نظرا لعـــدم وجود قنوات أمـــام البنوك 
الستغالل ســـيولتها الكبيرة، السيما مع 
التشدد والتحفظ اللذين تتعامل بهما جتاه 

متويل وإقراض العمالء والشركات.

   االمــر الذي قلص من محافظ االئتمان 
لديها والتـــي تعد أحد أهم الروافــد التي 
تعتمد البــنـــوك عليهـــا فـــي حتقيــق 

العوائد. 
  ولفتت املصادر إلى أن البنوك ستحث 
الســـندات  «املركزي» على زيادة إصدار 
احلكومية واستخدام أدواته االخرى لسحب 

السيولة الفائضة من البنوك 


