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 أحمد مغربي
  كشــــف مصدر مســــؤول لـــــ «األنبــــاء» ان 
شركة نفط الكويت وقعت عقد مع شركة كور 
البورتوريز بقيمة ٩ ماليني دينار لتقدمي خدمات 
فنية وتكنولوجية خلصائــــص الصخور في 
احلقول االستكشافية والقيام بعمليات التحليل 
اجليولوجي خلصائص التربة. واوضح املصدر 

ان العقد مت توقيعه يوم االحد املاضي ويقضي 
بتأكيد وجود النفط في احلقول االستكشافية 
من خالل التحليل خلصائص الصخور وذلك بعد 
اجراء املسح اجليولوجي، مشيرا الى ان جميع 
طرق الكشف املتاحة حتى اآلن ال تستطيع أن 
جتزم بوجود جتمعات بترولية في مسام الصخور 
الرسوبية االولية او الثانوية في منطقة معينة. 

وبني املصدر ان اســــتخدام التقنيات املتطورة 
في مجال دراسة الصخور اصبح جزءا أساسيا 
من عمل الشــــركات النفطية، ألنه يعتبر عاملا 
داخليا جديدا متاما من املســــارات اخلفية في 
تركيبة الصخور الكربونية والتي حتقق رؤى 
استشرافية طويلة املدى تساعد على فهم معمق 

مليكانيكية انتاج النفط. 

 «نفط الكويت» توّقع عقدًا بـ ٩ ماليين دينار لدراسة خصائص التربة في الحقول

 مها مال حسني

 الهيئة العامة لالستثمار تنوي تحديث معايير 
  استثمار المحفظة الوطنية في البورصة

 مال حسين لـ «األنباء»: إغالق مصنع البولي بروبلين 
  مارس المقبل لمدة شهرين  

 مديرو المحفظة: استبعدنا قطاع االستثمار والعقار واألغذية من استثماراتنا بالنصف الثاني من ٢٠١٠ 

 إلجراء عمليات صيانة دورية

 محمود فاروق 
  كشفت مصادر مطلعة لـ «األنباء» ان مسؤولي 
احملفظة الوطنية بالهيئة العامة لالستثمار والشركات 
االستثمارية الثالث املديرة لها وهم الكويتية لالستثمار 
واألمان لالستثمار واملركز املالي الكويتي سيعقدون 
اجتماعا خالل األســــبوع األخير من العام احلالي، 
ملراجعــــة أداء احملفظة خالل عام ٢٠١٠، ومناقشــــة 
استراتيجية العمل اجلديدة للعام ٢٠١١. وقالت املصادر 
ان «الهيئــــة» لديها نية لتحديــــث املعايير املتعلقة 
باستثمارات احملفظة في السوق خالل العام املقبل 
وذلك في ضوء األوضاع السلبية التي شهدها السوق 
خالل اآلونة األخيرة، وما يسود العالقة بني املجاميع 
االستثمارية في السوق من صراع، األمر الذي دفع 
مديري احملفظة إلى التراجع وبشــــكل ملحوظ عن 
إجراء أي استثمار باألسهم في البورصة خالل الفترة 
املاضية وخاصة بالنصف الثاني من العام احلالي.  
وأفادت بــــأن مديري احملفظة الوطنية رفعوا خالل 
األيام القليلة املاضية التقرير قبل النهائي إلى اللجنة 

اإلشرافية بشأن اســــتثمارات احملفظة خالل العام 
٢٠١٠، جاء فيه أن االستمرار في تطبيق سياسة بناء 
املخصصات املرتفعة جعل مديري احملفظة متحفظني 
في تعامالتهم االستثمارية إلى حد كبير في االستثمار 
باألسهم خاصة في قطاع االستثمار خاصة في ظل 
اســــتمرار األزمة التي يشهدها القطاع من معوقات 
في التمويل وهيكلة املديونية مما أخذ عليه انطباعا 
بأنه قطاع األزمات، األمر الذي أدى إلى استبعاده من 

استثمارات احملفظة خالل الفترة املاضية. 
  وأضافت أن هناك قطاعني آخرين هما قطاع األغذية 
والعقار حيث شهدا خالل الفترة املاضية عدة حتوالت 
متعلقة بنشاط كل منهما، األمر الذي أدى إلى بحث 
غالبية الشركات املوجودة بالقطاعني عن مصادر دخل 
ثابتة بعدما تعرضت إلى خسائر كبيرة خالل العامني 
املاضيني فضال عن عدم قدرتها على االســــتمرارية 
وتآكل رؤوس أموالها إلى ما يزيد على ٧٥٪ فجميعها 
عوامل ساعدت على ابتعاد مديري احملفظة الوطنية 

عن االستثمار في القطاعات الثالثة. 

 أحمد مغربي 
  قالت رئيس مجلس اإلدارة والعضو املنتدب في شركة صناعة 
الكيماويات البترولية مها مال حسني أن الشركة تعتزم إغالق 
مصنع البولي بروبلني بداية شهر مارس املقبل إلجراء عمليات 

صيانة دورية ستستغرق شهرين أو أكثر.
  وأوضحت مال حسني في تصريح خاص لـ «األنباء» أن عملية 
التوقف للمصنع مجدولة ومحدد التوقيت لها منذ فترة إال أنها 
مرتبطة بعمليات التحديث في املصافي الثالث التابعة لشركة 

البترول الوطنية والتي هي األخرى مرتبطة بتوقيت زمني.
  وذكرت مال حسني أن السعة اإلنتاجية ملصنع البولي بروبلني 
تقدر بحوالي ١٥٠ ألف طـــن، ويعتبر املصنع من أهم املصانع 

التابعة للشركة في منطقة الشعيبة الصناعية. 

 «االستثمارات الوطنية» اقتربت بشكل كبير
  من تجميع نسبة الـ ٤٦٪ من أسهم «زين» 

 هشام أبوشادي
  كشـــفت مصادر مطلعة ان شركة االســـتثمارات الوطنية اقتربت 
بشـــكل كبير من جتميع احلصة املتفق عليها والبالغة ٤٦٪ من اسهم 
زين. وقالت املصادر لـ «األنباء» ان عملية حتويل اسهم املساهمني في 
زين تشهد نقلة نوعية في الفترة احلالية من حيث اصحاب امللكيات 
الكبيرة، مشـــيرة الى ان هناك ثالثة حســـابات رئيســـية تضم اكبر 

امللكيات في زين.
  واضافت ان احد هذه احلسابات يضم ملكية تقدر بنحو مليار و١٥٠ 
مليون سهم.. والتي متثل ٢٥٪ من اسهم الشركة ما يفوق ملكية الهيئة 
العامة لالستثمار البالغة نحو مليار و١٢٤ مليون سهم، مشيرة الى ان 
احلساب اخلاص بشركة االستثمارات الوطنية تفوق امللكية فيه ١٪ من 
اسهم زين باإلضافة إلى الصناديق االستثمارية التابعة للشركة والتي 
يوجد فيها ما بني ٥٥ و٦٠ مليون ســـهم. وذكرت املصادر ان مجموع 
اســـهم عمالء مجموعة االوراق املالية التي سيتم حتويلها تقدر بنحو 
١٧ مليون سهم. وتترقب االوساط االستثمارية اجللسة املؤجلة لقضية 
شركة الفوارس القابضة والتي حدد لها موعد يوم االربعاء املقبل للنظر 

فيها والتي تتعلق بوقف عمليات الفحص النافي للجهالة. 

 تغطية زيادة رأسمال «المزايا القابضة» بنسبة ١٠٠٪
 شريف حمدي

  علمـــت «األنباء» من مصادر 
مطلعة أن شركة املزايا القابضة 
اقتربت من تغطية زيادة رأسمالها 
من ٤٩٫٩ مليون دينار الى ٦٤٫٩ 
مليون دينار، الفتة الى انه من 
املتوقع أن تفـــوق التغطية في 
زيادة رأس املال نسبة الـ ١٠٠٪ 
اليوم (األحد) الذي يعد آخر أيام 

مهلة زيادة رأس مال الشـــركة 
التي بدأت فـــي ٢٨ من نوفمبر 
املاضـــي، وكانت للمســـاهمني 
املقيدين في شركتي دبي األولى 
للتطوير العقاري والواجهة املائية 

العقارية.
  وقالـــت املصادر ان شـــركة 
مزايا كان لديها حرص على امتام 
االستحواذ الكامل على شركتي 

دبي األولى والواجهة املائية قبل 
نهاية العام احلالي لتبدأ شركة 
املزايا في رسم سياسات وخطط 
هاتني الشركتني في العام املقبل، 
الفتة الى انها ستكون مشابهة الى 
حد كبير لسياســـة الشركة األم 
وهي املزايا، حيث التركيز على 

املشروعات املدرة للدخل.
  واضافت ان الشركتني لديهما 

اصوال جيدة، فشركة دبي األولى 
متلك ٤٠٪ من مشروع «سكاي 
جاردنز» وهو مشـــروع عقاري 
مدر للدخل، كمـــا ان لديها برج 
«مورينا رزيدنس» وهو مشروع 
قيد االنشاء في ابوظبي بجزيرة 
الرمي، أما شركة الواجهة املائية 
فهي متلك عددا من االراضي في 

مشروع واجهة دبي املائية. 

 لديها ٣ حسابات رئيسية يضم أحدها ملياراً و١٥٠ مليون سهم 

 بدأ في ٢٨ نوفمبر الماضي وينتهي اليوم 

  كشـــفت مصادر مطلعة ان شركة االســـتثمارات الوطنية اقتربت 
٪ من اسهم 
زين. وقالت املصادر لـ «األنباء» ان عملية حتويل اسهم املساهمني في 
زين تشهد نقلة نوعية في الفترة احلالية من حيث اصحاب امللكيات 
الكبيرة، مشـــيرة الى ان هناك ثالثة حســـابات رئيســـية تضم اكبر 

  واضافت ان احد هذه احلسابات يضم ملكية تقدر بنحو مليار و١٥٠
٪ من اسهم الشركة ما يفوق ملكية الهيئة 
 مليون سهم، مشيرة الى ان 
١احلساب اخلاص بشركة االستثمارات الوطنية تفوق امللكية فيه ١احلساب اخلاص بشركة االستثمارات الوطنية تفوق امللكية فيه ١٪ من 
اسهم زين باإلضافة إلى الصناديق االستثمارية التابعة للشركة والتي 
 مليون ســـهم. وذكرت املصادر ان مجموع 
اســـهم عمالء مجموعة االوراق املالية التي سيتم حتويلها تقدر بنحو 
 مليون سهم. وتترقب االوساط االستثمارية اجللسة املؤجلة لقضية 
شركة الفوارس القابضة والتي حدد لها موعد يوم االربعاء املقبل للنظر 

  كشـــفت مصادر مطلعة ان شركة االســـتثمارات الوطنية اقتربت 
٪ من اسهم 
زين. وقالت املصادر لـ «األنباء» ان عملية حتويل اسهم املساهمني في 
زين تشهد نقلة نوعية في الفترة احلالية من حيث اصحاب امللكيات 
الكبيرة، مشـــيرة الى ان هناك ثالثة حســـابات رئيســـية تضم اكبر 

  واضافت ان احد هذه احلسابات يضم ملكية تقدر بنحو مليار و
٪ من اسهم الشركة ما يفوق ملكية الهيئة 
 مليون سهم، مشيرة الى ان 

احلساب اخلاص بشركة االستثمارات الوطنية تفوق امللكية فيه 
اسهم زين باإلضافة إلى الصناديق االستثمارية التابعة للشركة والتي 
 مليون ســـهم. وذكرت املصادر ان مجموع 
اســـهم عمالء مجموعة االوراق املالية التي سيتم حتويلها تقدر بنحو 
 مليون سهم. وتترقب االوساط االستثمارية اجللسة املؤجلة لقضية 
شركة الفوارس القابضة والتي حدد لها موعد يوم االربعاء املقبل للنظر 

  كشـــفت مصادر مطلعة ان شركة االســـتثمارات الوطنية اقتربت 
٪ من اسهم 
زين. وقالت املصادر لـ «األنباء» ان عملية حتويل اسهم املساهمني في 
زين تشهد نقلة نوعية في الفترة احلالية من حيث اصحاب امللكيات 
الكبيرة، مشـــيرة الى ان هناك ثالثة حســـابات رئيســـية تضم اكبر 

  واضافت ان احد هذه احلسابات يضم ملكية تقدر بنحو مليار و
٪ من اسهم الشركة ما يفوق ملكية الهيئة 
 مليون سهم، مشيرة الى ان 

احلساب اخلاص بشركة االستثمارات الوطنية تفوق امللكية فيه 
اسهم زين باإلضافة إلى الصناديق االستثمارية التابعة للشركة والتي 
 مليون ســـهم. وذكرت املصادر ان مجموع 
اســـهم عمالء مجموعة االوراق املالية التي سيتم حتويلها تقدر بنحو 
 مليون سهم. وتترقب االوساط االستثمارية اجللسة املؤجلة لقضية 
شركة الفوارس القابضة والتي حدد لها موعد يوم االربعاء املقبل للنظر 


