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بتغير قدره 

-٢٥٫٦

  أغلق ســــعر برميل النفط الكويتي عند ٦٥٫٤ دوالرا 
للبرميل وفقا إلغالقات االثنني املاضي، واجتهت أســــعار 
برميل النفط إلى االرتفاع، أمس، في املبادالت االلكترونية 
في آسيا مع استعادة الســــوق الثقة في إمكانية نهوض 
اقتصادي قريب، بحسب متعاملني.   وتترقب أسواق النفط 
االجتمــــاع الدوري الهام ملنظمة البلدان املصدرة للبترول 
(أوپيــــك) واملزمع عقده اليوم في ڤيينا وســــط توقعات 

باإلبقاء على سقف اإلنتاج اليومي دون تغيير. وكان وزير 
النفط الشــــيخ أحمد العبداهللا قد صرح أمس االثنني في 
الكويت بأن الدول األعضاء باملنظمة اتفقت بشكل مبدئي 
على اإلبقاء على حصص اإلنتاج اليومي. وأضاف الوزير 
أن الكويت ستعمل مع باقي الدول األعضاء على االلتزام 
الكامل بسقف اإلنتاج اليومي.اجلدير بالذكر أن دول األوپيك 

تنتج أكثر من ثلث إنتاج العالم من النفط اخلام.

 ٦٥٫٤ دوالرًا لبرميل النفط الكويتي وأسواق النفط تترقب نتائج «أوپيك» 

 كشف عن توجه الشركة لزيادة إنتاجها اليومي إلى ١٠٠ طن والتوسع في استثماراتها بتركيا وإسبانيا

 الجوعان لـ «األنباء»: «الكوت الصناعية» سّيلت 
  محفظتها المحلية وخفضت التزاماتها إلى ١٣ مليون دينار

 «نور» تحصل على موافقة «المركزي»
  إلطالق صندوق عقاري

 أحمد يوسف
  قالت مصادر قريبة الصلة من شركة نور 
لالستثمار املالي انها حصلت على موافقة البنك 
املركزي إلطالق صندوق عقاري خليجي بقيمة 
تتراوح بني ٥ ماليني دينار كحد ادنى و٥٠ مليون 
دينــــار كحد أعلى. وأكدت املصادر لـ «األنباء» 

ان هناك أطرافا أكدت مساهمتها في الصندوق 
بنسبة ال تقل عن ٥٠٪ من قيمة االكتتاب، مؤكدة 
ان األزمة خفضت اسعار العديد من العقارات 
في اخلليج ألقل من أســــعارها احلقيقية األمر 
الذي يعزز عمل الصنــــدوق. ولفتت املصادر 
الى ان تركيز الصندوق سيكون على العقارات 

املدرة للدخل، األمر الذي يضمن حتقيق عوائد 
مضاعفة كنتيجة لالستثمار فيها.

  وبينت املصادر ان الشركة في سبيلها لالنتهاء 
من اإلجراءات مــــع وزارة التجارة والصناعة 
اســــتعدادا لعملية اإلطالق، والذي يتوقع ان 

يكون في غضون اقل من شهر. 

 الشـركة تدرس مشـروعًا بقيمة ٣٠ مليون دوالر وتبلغ حصتها فيه ٤٠٪
 طالبنا هيئة الصناعة بإعطاء المزيد من الفرص للمصانع والشركات الصناعية

 محمود فاروق
  كشف رئيس مجلس ادارة شركة الكوت الصناعية 
فهد اجلوعان عن قيام الشــــركة بتسبيل محفظتها 
احمللية البالغ قيمتها مليون دينار مبينا أن التزامات 
الشركة انخفضت من ١٦ مليون دينار إلى ١٣ مليون 

وهى ناجتة عن توسعات في القطاع النفطي.
   وذكر اجلوعان فــــي تصريح خاص لـ«األنباء» 
أن الكوت تســــتهدف زيادة انتاجها من ٣٠ طن إلى 
١٠٠ طن يوميا والتوســــع عبر التصدير إلى تركيا 

واسبانيا والعديد من دول املنطقة.

  المركز المالي

  وأرجع عدم توزيع أرباح على مساهمي الشركة 
عن عام ٢٠٠٨ إلى حرص الشركة على صالبة املركز 

املالــــي وملواجهة أي أزمة قد تطرق على الشــــركة خالل العام احلالي 
وخاصــــة أن قطاع الصناعة يعانى من عجز متويلي واضحـ  حســــب 
قوله ـ معربا عن قناعته باستمرار حتقيق النتائج املميزة خالل العام 
٢٠٠٩ في ظل تزايد الطلب على منتجات الشركة والدخول في أسواق 

تصدير جديدة.
   وأوضح أن الشــــركة تخارجت من االستثمار في قطاع املياه خالل 
الفترة املاضية نظرا لعدم جدوى االســــتثمار فيه وعدم حتقيق عوائد 

جيدة منه.

  مشروع استثماري

  وكشف عن دراسة الكوت ملشروع للمواد األولية بقيمة ٣٠ مليون 
دوالر حيث تبلغ حصة الشــــركة فيه ٤٠٪ فضال عن توجهات الشركة 
لالستثمار في العديد من املصانع خارج الكويت. وطالب الهيئة العامة 

للصناعة بإعطاء املزيد من الفرص للمصانع والشركات 
الصناعيــــة من خالل اجتماعاتهــــا بالبنوك لتقدمي 
التســــهيالت االئتمانية مما ينعكس باإليجاب على 

عجلة التنمية االقتصادية للبالد.
  اجلدير بالذكر أن الكوت نوعت نشــــاطها خالل 
العام ٢٠٠٨ حيث ســــاهمت بتأسيس شركة «مويا 
القابضة» في دولة البحرين بنسبة ٣٠٪ من رأسمالها 
وبتكلفة ١٦٫٥ مليون دوالر، والتي تتمثل أغراضها 
في االســــتثمار في مشــــاريع املياه في دول منطقة 

الشرق األوسط.
  كما استحوذت الشركة على نسبة ٢٣٪ من أسهم 
شركة «الدرة» للخدمات البترولية بكلفة ١٢ مليون 
دينار، وهي شــــركة قابضة متتلك حصصا مؤثرة 
في غالبية الشركات التي تؤدي خدماتها للشركات 

النفطية في قطاع الصيانة وتوريد اآلالت واملعدات واالستشارات.
  ومن املعلوم أن الشركة قد استحوذت على مصنع امللح والكلورين 
من شركة صناعة الكيماويات البترولية في أواخر العام ٢٠٠٠، ومنذ 
ذلــــك التاريخ والشــــركة تركز جهودها في تطويــــر صناعة منتجات 
الكلــــور القلوية في دولة الكويت حيث تقــــوم بإنتاج مواد الكلورين 
والصودا الكاوية وحامض الهيدروكلوريك وهيبوكلورايت الصوديوم 
والهيدروجني باإلضافة إلى امللح، وهذه اجلهود تتمثل أساسا في زيادة 
اإلنتاج ما أدى ذلك إلى زيادة في الصادرات اخلارجية األمر الذي أدى 

إلى ارتفاع ملحوظ في أرباح الشركة.
  كما تقوم الشركة بإنتاج مواد كيماوية خاصة مبعاجلة تربة اآلبار 
البترولية بالتعاون مع شركة «تشامبيون تكنولوجي» األميركية، كما 
متتلك الشركة أسطوال من الشــــاحنات احلديثة لنقل منتجاتها داخل 

وخارج دولة الكويت. 

 

 فهد اجلوعان 

 «قانون االستقرار» 
  على طاولة اتحاد 

الشركات االستثمارية

   عمر راشد
  كشفت مصادر مطلعة 
لــــ «األنبـــاء» ان احتـــاد 
الشـــركات االســـتثمارية 
ســـيعقد اجتماعـــه عقب 
اجازة عيد الفطر، مستدركة 
ان االجتمـــاع ســـيتطرق 
لعدد من املوضوعات من 
بينها موقف الشركات من 
قانون تعزيز االســـتقرار 
املالـــي ورؤى االحتاد في 
التطـــورات االخيرة التي 
شهدتها الساحة االقتصادية 

خالل املرحلة املقبلة.
ان  املصـــدر    وقـــال 
االجتماع سيتطرق كذلك 
الى استراتيجية االحتاد 
في الفترة املقبلة من خالل 
معرفـــة االوضاع احلالية 
للشـــركات ومتطلباتهـــا 
وتذليل العقبات امامها من 
خالل البحـــث عن تفعيل 
آليات التواصل مع اجلهات 
املعنية فيما يتعلق بتطوير 
العمل في املراحل املقبلة. 

 فازت شركة أجيليتي الرائدة 
في تقدمي احللول اللوجيســــتية 
املتكاملة، بعقد رئيسي جديد في 
قطر لتزويد شــــركة «رأس غاز» 
الرائدة في توفير الغاز الطبيعي 
املســــال، لتوفير خدمات الشحن 
والنقل والتخليص اجلمركي ملدة 
أربعة أعوام على الصعيدين احمللي 
والدولي. وبالنيابة عن أجيليتي 
علق املدير التنفيذي ملنطقة الشرق 
األوسط وشــــمال أفريقيا إلياس 
منعــــم: «تعد قطر مركــــزا هاما 
جدا لنمــــو أجيليتي في املنطقة 
وميثل هذا العقد حلظة تاريخية 
في تاريخ الشــــركة احمللي على 
مدى ٦ سنوات. خالل تلك الفترة 
قمنا بضخ استثمارات كبيرة في 
قطر لضمــــان أن قدراتنا احمللية 
والدولية تتوافق مع القدرة على 
تقدمي مســــتويات ال تضاهى من 
اخلدمة للزبائن الهامني مثل رأس 
غاز». باإلضافة لشبكتها العاملية 
التي تتألف من ٥٥٠ مكتبا في ١٢٠ 
منطقة حول العالم، توفر أجيليتي 

التنقيب  التي تدعم  اللوجستية 
عن النفــــط والغــــاز، القطاعات 
املتعلقة بالغاز، ومنتجات التكرير 
الشــــركة  والتصنيــــع. تخضع 
املتعلقة بالصحة،  لالعتمــــادات 
الســــالمة، والبيئة وهي شــــركة 
تطبق معايير األيزو ١٤٠٠١ و٩٠٠١ 

وأوتشاس ١٨٠٠١.
  هــــذا وتعد شــــركة رأس غاز 
احملــــدودة (رأس غاز) شــــركة 
مساهمة قطرية متلكها مؤسسة 
قطر للبترول وإكســــون موبيل. 
وتشــــغل الشــــركة مرافق إنتاج 
ملعاجلة، تسييل، وتصدير الغاز 
الطبيعي املسال إلى دول متعددة 
في آســــيا، أوروبــــا، والواليات 
املتحدة. تعمل الشركة في رأس 
لفان في قطر وتنتج حاليا أكثر 
من ٢٠ مليون طن متري من الغاز 
الطبيعي املسال في العام وتعمل 
من خالل خمسة خطوط نقل. ومن 
املتوقع أن يبلغ اإلنتاج حوالي ٣٧ 
مليون طن متري مع نهاية العقد 

من خالل سبعة خطوط نقل. 

موارد محلية واسعة لرأس غاز 
في قطر من مستودعات التخزين 
التي تزيد مساحتها على مليون 
متر مربع ويعمل فيها ١٠٠٠ موظف 

و٣٠٠ عربة في قطر.
  كما توفر أجيليتي حلوال رائدة 
في مجال قنوات التوزيع واخلدمات 

 لمدة ٤ أعوام على الصعيدين المحلي والعالمي 

 «أجيليتي» تفوز بعقد لتزويد «رأس غاز» 
  بخدمات الشحن والنقل والتخليص الجمركي

 إيضاح
ــت  ــوق الكوي ــاد س   أف
ــركة  لألوراق املالية بأن ش
املخازن العمومية (اجيليتي) 
تود أن توضح بخصوص 
ما نشر في إحدى الصحف 
احمللية حول توقع الشركة 
ــارات دوالر  ــو ٨ ملي لنح
ايرادات وانها تعد بتوزيعات 
سخية مكافأة للمساهمني في 
٢٠٠٩، تفيد الشركة بأن هذه 
املعلومات لم تأت من مصادر 

رسمية في الشركة. 


