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 «الرتاج لالستثمار» تخسر أكثر من ٦٠٪ من رأسمالها 
في ٢٠٠٩ و٥٠٪ من المتبقي في ٢٠١٠

 البورصة توافق على إدراج «مراكز العقارية»
  بالسوق الرسمي اعتبارًا من ٢٨ الجاري

 شركات الوساطة تسعى للقيام بحملة توعوية 
للمستثمرين بأهمية إبرام عقود بين الطرفين

  وعلى ضوء ما اعلنه وزير التجارة والصناعة 
أحمد الهارون من أن الشركات التي ستفقد ٧٥٪ من 
رؤوس أموالها يجب تصفيتها أو اعادة هيكلتها 

من قبل املساهمني.
  ووفقا لقرار البنك املركزي لتصنيف شركات 
االســــتثمار الى ٣ فئات وهي فئــــة مليئة وقادرة 
على اإليفاء بالتزاماتها واالســــتمرار وفئة ثانية 
ال بأس من مالءتها لكن لديها مشــــكلة التدفقات 
النقدية والسيولة وفئة ثالثة متعثرة ال ملجأ لها 
إال التصفيــــة أو اعادة الهيكلة، وهو ما يرجح أن 

«الرتاج لالستثمار» تنتمي إلى الفئة األخيرة. 

البترولية، وسيتم تسليم ناقالت 
هذه املرحلة في ٢٠١٢.

  وذكـــر املصدر ان الشـــركة 
الشـــهر اجلاري  جنحت بداية 
الناقلة «دار سلوى»  في تسلم 
والتي تعتبر باكـــورة املرحلة 
الثانية من مشروع بناء ٤ ناقالت 
نفـــط عمالقة (VLCC) وناقلتي 
 (AFRAMAX LR٢) مشتقات نفط
لدى شركة «دايو» لبناء السفن 
الكورية اجلنوبية، متوقعا ان 
يتم تســـيلم الناقلة أم العيش 
في ٢٦ يناير املقبل على أن يتم 
تسلم ناقلة جديدة كل ٤ أشهر 
إلى أن يتم تسلم الناقالت الست 

ضمن املرحلة الثانية.
  وبني ان رؤية الشركة تتلخص 
في أن تكون رائدة عامليا في مجال 
النقل البحـــري، ومتصدرة في 
الهيدروكربونية  نقل املشتقات 
للكويـــت، باإلضافة إلى مهامها 
في تأمني التغطية االستراتيجية 
لهذا املجـــال، وإدارة عملياتها 
وفقا ألعلى مســـتويات اجلودة 
البيئة، وكذلك  واحملافظة على 
تطوير املوارد البشرية ومراعاة 
بناء الكوادر الوطنية واخلبرات 
مع التزامها مبسؤولياتها اجتاه 

املجتمع الكويتي. 

و٢٠٠٧.
  وبني انه في املرحلة الثانية 
مت توقيع العقد مع شركة «دايو» 
لبناء السفن وذلك لبناء ٦ ناقالت، 
منهـــا ٤ ناقالت عمالقة وناقلتا 
منتجـــات بترولية لهـــا القدرة 
على نقـــل النفط اخلام جلميع 
أنحاء العالم، إضافة للمنتجات 

مبؤسسة البترول الكويتية من 
نقل وتصديـــر النفط الكويتي 
واملنتجات البترولية، لذلك عمدت 
الى حتديث أسطولها الذي مير 
بــــ ٣ مراحل، املرحلة األولى مت 
االنتهاء منها بانضمام ٩ ناقالت 
جديدة مختلفة األحجام واألنواع 
وذلك خالل الفترة بني عامي ٢٠٠٤ 

ناقلة، وذلك لنقل وتوفير النفط 
الكويتي، مؤكدا على أن أسطول 
الشركة أثبت على مدار السنوات 
املاضية أنه املصدر األمثل لتوفير 
اخلام الكويتي ومشـــتقاته الى 
العديد من دول العالم. وأشار الى 
ان الشركة حرصت على تلبية 
احتياجات الغطاء االستراتيجي 

 أحمد مغربي
  كشـــف مصدر مسؤول في 
الكويتية  النفط  شركة ناقالت 
ان الشركة قررت طرح املرحلة 
الثالثـــة لبناء ٩ ناقالت عمالقة 
والتي تقـــدر كلفتها اإلجمالية 
بحوالي مليار دوالر، مشـــيرا 
الى ان الشركة ستبدأ في تلقي 
الفنيـــة واملالية من  العروض 
الشركات العاملية املؤهلة لتنفيذ 
عمليات البناء والتشييد مع بداية 

العام املقبل.
  وأوضح املصدر الذي فضل 
عدم ذكر اســـمه لـ «األنباء» ان 
الثالثة مـــن حتديث  املرحلـــة 
األسطول تشمل بناء ٩ ناقالت 
منها ٤ ناقالت نفط خام عمالقة 
و٥ ناقـــالت منتجات بترولية، 
وسيتم تنفيذ هذه املرحلة خالل 

الفترة بني عامي ٢٠١١ و٢٠١٤.
  وذكر ان الـ ٩ ناقالت اجلديدة 
ضمن املرحلة الثالثة من حتديث 
األسطول ستشمل ناقلة نفط خام 
فئة (LR٢)FRAMAX ١٥، و٤ ناقالت 
 ،(٨VLCC) نفط خام عمالقة فئة
باالضافة الى ٤ ناقالت نفط خام 

.(١٤MR) فئة
  وأضاف انه بحلول ٢٠١٤/٢٠١٣ 
سيصل عدد ناقالت الشركة إلى ٣٢ 

 شريف حمدي
  كشـــفت مصادر مطلعة لـ «األنباء» ان شركات 
الوساطة العاملة في سوق الكويت لألوراق املالية 
تسعى لتشكيل جلنة مكونة من ممثلي هذه الشركات 
يناط بها القيام بحملة توعوية للمستثمرين بالسوق 
بأهمية إبرام عقود مع شـــركات الوساطة لتنفيذ 
معامالت املستثمرين سواء في السوق النقدي او 

في االجل واخليارات والبيوع املستقبلية.
  وذكرت املصادر ان شركات الوساطة تهدف  من 

خالل هذه اخلطوة إلى حفظ حقوق الطرفني (شركة 
الوساطة – العميل) والقضاء على املشكالت التي 

كانت تعترض الطرفني في املرحلة السابقة.
  ولفتت إلى أن تشكيل اللجنة مرهون مبوافقة 
ادارة السوق على  مثل هذه اخلطوة التي مت بحثها 
مع مدير عام السوق حامد السيف خالل االجتماع 
الذي جمع بني شـــركات الوساطة ومدير السوق 
مؤخرا، مشيرة إلى أن املؤشرات تفاؤلية وتبشر 

مبوافقة ادارة السوق على هذه اخلطوة. 

الكويت  ـ   أقامت شركة زين 
اللقاء السابع ملوزعيها املعتمدين 
في منتجع شـــرم الشيخ حتت 
شـــعار «القـــادم أجمـــل» وهو 
الذي تلتقي  االجتماع السنوي 
فيه الشركة عن قرب مع شبكة 

موزعيها.
الشـــركة في بيان    وشددت 
صحافي على أنها حريصة على 
تأكيد أهمية الدور الكبير الذي 
يلعبـــه املوزعون فـــي حتقيق 
أهدافها وخططها التســـويقية، 
مبينـــة ان هذا االجتماع شـــهد 
حوارا مثمرا مع شركاء «زين» 
القيمة املضافة،  لقطاع خدمات 
وهي اخلدمات التي أخذت مؤخرا 

الكثير من اهتمامات الشركة.
  وذكرت الشـــركة أن أنشطة 
اللقاء الســـابع شـــهدت العديد 
من احلوارات املفتوحة وهو ما 
ساهم في كسر أي حواجز كانت 
موجودة قد تؤثـــر على عالقة 
العمل مع الشـــركة، مبينة انها 
ترسخ مبدأ االستماع إلى الرأي 
اآلخر وتعزيز مفهوم الشـــراكة 
في العمل ملواصلة رحلة التفوق 

بنجاح مع شركائها.
  وفـــي كلمتـــه االفتتاحيـــة 
للموزعني قال الرئيس التنفيذي 
للشـــركة خالد العمر: «حترص 
شركة زين على توفير مناخ عام 
يتســـم باأللفة فيما بينها وبني 
شركائها من املوزعني، وإقامة هذا 

اللقاء السنوي جاءت لتعزيز هذه 
املساعي»، مضيفا: «هذه اللقاءات 
توفر أرضا خصبة لتوطيد سبل 
التعاون، ومن ثم فهي تساعد على 
إيجاد اآلليات املناسبة لالرتقاء 
التي ترضي  العمـــل  مبنظومة 

طموحنا جميعا».
  وأوضح أن هذا التجمع يعد 
فرصة ممتازة لتقييم طبيعة األداء 
خالل العام املاضي، مبينا أن هذا 
من شأنه ابراز العوامل اإليجابية 
والسلبية التي ستأخذها الشركة 
فـــي اعتبارها عند وضع خطط 

العام املقبل.
  وواشار قائال: «زين تسعى 
التفـــوق وتقدمي  إلـــى  دائمـــا 
األفضل باســـتمرار، وال شك أن 
جناح املوزعني في تطبيق هذه 
السياسة هو جناح للشركة على 
اعتبار أن مبدأ الشراكة هو الذي 
تكتســـي به مالمح عالقة العمل 

بني الطرفني».
  وشـــدد العمر علـــى جهود 
«زين» في تطوير آليات العمل مع 
موزعيها وجناحها في أن يصلوا 
إلى مستويات عالية في مجاالت 
مواكبة التطور التكنولوجي لهذه 
الصناعة، مشـــيرا الى أن سمة 
تكنولوجيا االتصاالت هي التغير 
والتغير فقط، كاشفا أن فلسفة 
مبيعات الشركة بدأت تأخذ شكال 
مختلفا في هذه اآلونة خصوصا 
أن السوق الكويتية باتت مشبعة 

للغاية، مؤكـــدا أن التنويع في 
اخلدمات ميثـــل التحدي األكبر 
للشركة لرفع حجم أعمالها في 

هذه املجاالت.
  وأكد العمر أن شركة زين لن 
تسمح بأي هاجس قد يتسرب 
لعميلها بخصوص اقتناء أحدث 
اخلدمات، مشيرا إلى أن الشركة 
تستعد للدخول إلى مرحلة جديدة 
من تاريخها وهي حتمل عمالءها 
إلى بوابة العبور للدخول إلى عالم 
جديد من جيل االتصاالت عالم 

تكنولوجيا املعلومات.
  وعلى جانب آخر انتهز العمر 
فرصة احلديث واحلوار املفتوح 
مع شبكة املوزعني وكشف بقوله: 
«ان جميع عمالء زين على موعد 
مع سلسلة من املفاجآت التي لن 
تتوقف خالل العام املقبل ٢٠١١»، 
مشـــيرا إلى أن الشـــركة أعدت 
مجموعة مـــن العروض املميزة 
واحلصرية على خدمات الصوت 

والبيانات واملعلومات.
  وذكر أن «زيـــن» تنظر إلى 
العام ٢٠١١ بنظـــرة ثقة وحتد، 
أن الشركة تستعد لفتح  مبينا 
حوار ثري مع جميع عمالئها من 
خالل العروض واخلدمات التي 

ستطرحها خالل هذه الفترة.
املدير  قـــال    ومـــن ناحيته، 
التنفيذي للمبيعات بالشـــركة 
شفيق الســـيد عمر: «هذا اللقاء 
يأتي في قالب توطيد العالقات 

االجتماعية مع املوزعني وتعزيز 
مبـــدأ الشـــفافية واملصارحة»، 
موضحا أن «زين» ترى في هذا 
التجمع فرصـــة لتقييم طبيعة 
العالقة التي حتكم املوزعني مع 
الشركة واســـتعراض اخلطط 

املستقبلية في ذات الوقت.
  وكشف ان الشركة لديها خطط 
توسع لشبكة موزعيها ونشرها 
في العديد من املناطق السكنية 
الوفرة  واحلدودية مثل مناطق 
الســـكنية والعبدلي، مبينا ان 
«زين» اتخذت إستراتيجية توسع 
جديدة منذ فترة وهي تأسيس 
الفروع وفق أعلى املواصفات على 

أن تكون بإدارة موزعيها.
  وأوضـــح بقولـــه: «هـــذه 
اإلستراتيجية اجلديدة ستساهم 
كثيرا في إعادة رســـم خريطة 
انتشـــار فروع زين في جميع 
املناطق»، مضيفا ان زين تسعى 
جاهدة إلـــى أن تكون في أقرب 
موقع من كافـــة عمالئها، الفتا 
الى ان: «راحـــة العميل من أهم 
أولويات زين بل تأتي في مقدمة 
هذه األولويات، ومن هذا املنطلق 
سخرت الشركة إمكانياتها لتحقيق 
هذا الغرض بأن زادت من عمليات 
نقاط وقنـــوات التحصيل وهي 
العملية التي كانت ترهق العديد 

من العمالء في الشركة».
  وأكد: «قامت «زين» بتوفير 
النقـــاط اجلديدة  العديد مـــن 

للتحصيل سواء عن طريق منافذ 
جديدة وماكينات للتحصيل في 
األماكن العامة في جميع املناطق 
أو عن طريق شبكة اإلنترنت».

املدير    ومن ناحيتها، قالت 
التنفيــــذي لقطــــاع اخلدمات 
الشــــركة نادية  فــــي  املضافة 
السيف «مع التنوع الكبير الذي 
تشهده خدمات القيمة املضافة 
والتي أخذت في التنامي بشكل 
الفت في اآلونة األخيرة، اهتمت 
زين كثيرا بتعزيز روافد هذه 

اخلدمات».
  وأضافـــت: «اللقاء الســـابع 
لشركاء زين من مقدمي خدمات 
القيمة املضافـــة فرصة ممتازة 
للشـــركة لبحث جميع ســـبل 
التعاون وتلمس خريطة الطريق 
للمرحلة املقبلة مبا يحقق القيمة 

املضافة جلميع عمالء زين».
الســـيف بقولها:    وأوضحت 
«شركة زين حريصة على اختيار 
شركائها في هذا القطاع حتديدا 
وفق معايير فنية، تقوم في املقام 
األول على اختيار اخلدمة التي 
ترتقي مبستوى اخلدمات التي 

تقدمها زين لعمالئها».
  وأكدت ان شبكة زين تستضيف 
أكبر تشكيلة من خدمات القيمة 
املضافة على شبكتها في الكويت، 
مشـــيرة إلى أن قطاع اخلدمات 
املضافة سيركز على كل ما هو 

جديد في هذه الصناعة. 

 منى الدغيمي
  علمــــت «األنباء» من مصادر 
مطلعة أن بنك الكويت املركزي 
اشــــترط أن تأخذ شركة الرتاج 
لالســــتثمار مخصصات كافية 
لتغطية خســــائرها التي قدرت 
بأكثر من ٦٠٪ من رأسمالها عن 
الســــنة املاليــــة املنتهية في ٣١ 

ديسمبر ٢٠٠٩ حتى يوافق على ميزانيتها وتتمكن 
الشركة من عقد جمعيتها العمومية املتأخرة.

  وقياســــا على قيمة اخلســــارة التي تكبدتها 
«الرتاج» فإنها خسرت أكثر من نصف رأسمالها 
الذي يقدر بـ ٢٦ مليون دينار حتت قيادة اإلدارة 
السابقة التي كان يتولى فيها جهاد القبندي منصب 

الرئيس التنفيذي والعضو املنتدب.
  وكشــــفت املصادر انه حتى بقيام املســــاهمني 
بإســــعاف الشركة لن تقل خســــائرها لعام ٢٠١٠ 
عــــن ٥ ماليني دينار مبا يعادل ٥٠٪ مما تبقى من 

رأس املال.

 محمود فاروق 
  علمت «األنباء» من مصادر 
مطلعة أن ادارة البورصة وافقت 
على ادراج شركة مراكز التجارة 
العقارية اعتبارا من ٢٨ ديسمبر 
اجلاري بالسوق الرسمي، علما 
بأن مجلس ادارة الشركة سيقوم 
باجراء ندوة تعريفية للمساهمني 
٢٦ ديسمبر اجلاري الطالعهم 
على امليزانية العامة للشـــركة 

قبل االدراج.
  وبينـــت املصـــادر ان عدد 
مســـاهمي الشـــركة وصل الى 
اكثر من ٢٥٠ مساهما، حيث مت 
استيفاء جميع متطلبات عملية 
االدراج، مشـــير الى انه سيتم 
التداول على اسهم الشركة في 

البورصة.
  يذكـــر أن «مراكـــز» متتلك 
قطعة ارض مبساحة ٦٢٠ ألف 
متر مربع في سورية، وتسعى 
الى انشاء مدينة مركز التجارة 
العاملي كمدينة متكاملة عليها، 
وتساهم الشركة بحصة ١٠٪ من 
اسهم شركة انترادوس للتطوير 
الســـياحي وهي شـــركة مالكة 
ملشروع «انترادوس طرطوس» 
البالغ مســـاحته ٤٦٠ ألف متر 
مربع، كما متتلك الشركة ايضا 
١٠٠٪ من اسهم شـــركة تنمية 
البالغ  االستثمار في ســـورية 
رأســـمالها مليار ليرة سورية، 
اضافة الى امتالكها منتجع مراكز 
الفروسية في منطقة  اكادميية 

صبحان. 

 «المركزي» اشترط تجنيب مخصصات كافية للموافقة على الميزانية

 من خالل لجنة سيتم تشكيلها بعد موافقة إدارة السوق

 الناقلة «دار سلوى» أحدث ما انضم ألسطول «ناقالت النفط» مؤخرا

 لقطة جماعية ملوزعي «زين» املعتمدين في ختام اجتماعهم السنوي السابع

 كونا: قالت جريدة «الكويت اليوم» الرسمية انه مت 
تأسيس شركتني مساهمتني قابضتني برأسمال اجمالي 

قدره ٦ ماليني دينار.
  وأضافت اجلريدة في عددها األخير ان الشركة األولى 
هي «أطلس املتحدة» للتأمني وتأسست كشركة مساهمة 
كويتية قابضة برأسمال يبلغ ٥ ماليني دينار موزعة على 
٥٠ مليون سهم نقدي وبقيمة ١٠٠ فلس للسهم الواحد.  

ومن أغراض هذه الشركة القيام مبختلف أنواع التأمني 
مثل التأمني ضد احلريق والتأمني ضد احلوادث والتأمني 

البحري واجلوي، إضافة الى أعمال إعادة التأمني.
  اما الشـــركة الثانية فهي «اكسلنس» القابضة التي 
تأسست كشركة مساهمة كويتية قابضة أيضا برأسمال 
يبلغ مليون دينار موزعة على ١٠ ماليني ســـهم نقدي 

وبقيمة ١٠٠ فلس للسهم الواحد.

 تأسيس شركتين مساهمتين قابضتين برأسمال ٦ ماليين دينار

 «زين» تخطط إلعادة رسم خريطة فروعها محليًا
  وطرح مفاجآت وعروض مميزة في ٢٠١١

 «ناقالت النفط» تطرح المرحلة الثالثة
  لبناء ٩ ناقالت عمالقة بقيمة مليار دوالر

 أقامت اجتماعها السنوي لموزعيها المعتمدين في شرم الشيخ

 العمر: «زين» تعزز عالقة الشراكة مع موزعيها واالرتقاء بآلية العمل لخدمة العميل

 منها ٤ ناقالت نفط خام عمالقة و٥ للمنتجات البترولية سيتم تنفيذها خالل الفترة بين ٢٠١١ و٢٠١٤

٦٧٩٨ االقتصادية 
بتغير قدره

- ٤٩٫٧

املؤشر 
السعري 

 ٤١٫٧ مليون دينار خسائر «عارف» لـ ٩ أشهر

 «االستثمارات»: لم نتسلم من أي جهة ما يفيد
  بتغيير شروط اتفاق شراء ٤٦٪ من «زين»

 ذكرت شركة مجموعة عارف االستثمارية في بيان نشر 
على موقع البورصة أنها حصلت على موافقة بنك الكويت 
املركزي على بياناتها املالية املرحلية لفترة الـ ٩ أشـــهر 
املالية املنتهية في ٣٠ ســـبتمبر ٢٠١٠ وقد حققت الشركة 
خسائر بلغت ٤١٫٧ مليون دينار مبا يعادل ٣٩ فلسا للسهم 
مقارنة بخسائر قدرها ٥٥ مليون دينار مبا يعادل ٥٢ فلسا 
للسهم للفترة املقارنة من ٢٠٠٩ كما بلغت خسائر فترة

 الـ ٣ أشهر املالية املنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٠ حوالي ٢٠٫٣ 
مليون دينار مبا يعادل ١٩ فلسا للسهم مقارنة بخسائر 
قدرها ١٧ مليون دينار مبا يعادل ١٦ فلسا للسهم للفترة 
املقارنة من العام ٢٠٠٩ وبلغ اجمالي املوجودات املتداولة 
لفترة الـ ٩ اشهر املنتهية حوالي ٢٨٣٫١ مليون دينار مقارنة 
بـ ٣٣٠٫٤ مليـــون دينار للفترة املقارنة من العام املاضي 

وبلغ اجمالي املوجودات ٦٢٦٫٤ مليون دينار. 

 أكدت شـــركة االســـتثمارات الوطنية في بيان نشر 
على موقع البورصة انها لم تتسلم من أي جهة ما يفيد 
بتغيير في الشـــروط الواردة باالتفاق املبرم بني كل من 
شـــركة «اخلير الوطنية لألسهم والعقارات» ومؤسسة 
«اإلمارات العربية لالتصاالت» لشراء كمية من األسهم في 
حدود ٤٦٪ من إجمالي األسهم املصدرة لشركة االتصاالت 

املتنقلة (زين).  
  وأفادت الشـــركة بأنها ستقوم مبوافاة إدارة السوق 

بأي مستجدات بهذا اخلصوص   فور حدوثها.  

  علمت «األنباء» من مصادر 
مطلعة أن ادارة البورصة وافقت 
على ادراج شركة مراكز التجارة 
 ديسمبر 

 «االستثمارات»: لم نتسلم من أي جهة ما يفيد
  بتغيير شروط اتفاق شراء ٤٦٪ من «زين»


