
االثنين 14 سبتمبر 2009   39اقتصاد
من منطلق التشاور بين السلطتين واالطالع المسبق على المشروعات

في حوار مع »أكسفورد بزنس جروب« استعرض فيه خطط الكويت لزيادة إنتاجها من النفط والغاز

العبداهلل: اتفاق على عرض المشاريع النفطية 
على مجلس األمة حتى ال تتعرقل مستقباًل

الشويب: عملية التوسعة التي تسعى الكويت إلنجازها
 مع حلول 2020 تتطلب مستويات أعلى من الخبرة

سنتقدم بخطط لرفع إنتاج النفط في ضوء المتغيرات العالمية واإلقليمية لمجلس األمة

اللجنة أقّرت انتقال الش�ركات من »الموازي« إلى »الرس�مي« 
ومش�روع التداول اآلل�ي والرقابة اآللي�ة ب� 18.3 ملي�ون دينار

القطاع النفطي يعتبر من اكبر 
قطاعات الدولة التي تأتي %97 

تقريبا من ايرداتها من النفط.
واضاف أنه كان لزاما على هذا 
القطاع ان يجد ويخلق فرص عمل 
من خالل املشاريع التنموية التي 
يقوم بها وهو ما سيعود بطبيعة 
احل���ال بالفائدة عل���ى املجتمع  
الكويتي  الكويتي واالقتص���اد 
أكانت هذه املشروعات  س���واء 

داخل الكويت أم خارجها«.
وردا على سؤال حول خطط 
رفع انتاج الكوي���ت من النفط 
في ض���وء املتغي���رات العاملية 
واالقليمية قال الوزير ان هذا ايضا 
من ضمن اخلطط التي ستقدمها 

الوزارة للمجلس.
من ناحية اخرى، تطرق الوزير 
الى زيارته االخيرة الى الدمنارك، 
مشيرا الى ان هذه الزيارة تأتي 
اس���تكماال للجولة التي قام بها 
مؤخرا في عدد من الدول االوربية 
لزيارة احدى ش���ركات الكويت 

النفطية املتواجدة هناك.
واضاف ان هذه الزيارة كانت 

كونا: قال وزير النفط ووزير 
االعالم الشيخ احمد العبداهلل ان 
هناك »اتفاق���ا بينه وبني جلنة 
املوازنات في مجلس االمة على 
التقدم باملش���اريع النفطية من 
التشاور بني السلطتني  منطلق 
وان يكون هناك اطالع مس���بق 

على هذه املشروعات«.
واعرب الوزير، في تصريحات 
بعد عودته من جولة اوروبية، عن 
امله ان »يكون ديوان احملاسبة 
مطلع عل���ى كل األمور حتى ال 
تتعرقل هذه املشاريع مستقبال 

عندما يتم البدء في تنفيذها«.
واض���اف ان كال الس���لطتني 
التنفيذية والتشريعية تنشدان 
التنمي���ة ومصلح���ة الكوي���ت 
النفطي���ة من اهم  واملش���اريع 
املش���اريع التنموي���ة التي تهم 

الدولة.
الوزارة  ان  العب���داهلل  واكد 
ومؤسسة البترول لديهما العديد 
التي ميكنها ان  من املشروعات 
تخلق الكثي���ر من فرص العمل 
للش���باب الكويت���ي، خاصة ان 

موفقة ب���كل املقاييس، حيث مت 
االجتماع مع ادارة الشركة واالطالع 
على جمي���ع البيانات والوضع 
احلالي للشركة واالجراءات التي 
اتخذت من اجل حتس���ني ادائها 
املالي حيث سيتم اتخاذ قرارات 

عديدة بهذا الشأن.
واوضح الوزير انه مت بحث 
امكاني���ة ايج���اد ف���رص عمل 
للشباب الكويتي في هذه الشركة 

في مقابلة حصرية مع »أكسفورد بزنس 
جروب«، شركة األبحاث والنشر واالستشارات 
االقتصادية املتخصصة، قال الرئيس التنفيذي 
ملؤسسة البترول الكويتية، سعد الشويب، إن 
الكويت تخطط لزيادة إنتاجها من النفط والغاز 
وإمكاناتها في التكرير من خالل التفاوض مع 
شركات نفط عاملية لتوقيع اتفاقيات اخلدمات 

التقنية عالية املستوى.
وأضاف الشويب أن عملية التوسعة التي 
تسعى الكويت إلجنازها مع حلول العام 2020، 
تتطلب مستويات أعلى من اخلبرة للتعامل 
مع حتديات مكامن النفط القدمية واملشكالت 

املصاحبة الستخراج النفط.
وأشار إلى أن الفوائد املرجوة من مشاركة 
الش����ركات األجنبية تشمل استخراج احلد 
األقص����ى من مكامن النف����ط وإضافة املزيد 
من املدخ����رات وتعظيم الفائدة من النفقات 
الرأسمالية وخفض التكلفة وتطبيق تقنيات 

جديدة وحتسني األداء اإلداري.
وقال الشويب إن التحدي الرئيسي يتمثل 
في التوصل إلى اتفاق يرضي جميع األطراف 

ويحقق النتائج املطلوبة.
وحول تداعيات األزمة املالية العاملية على 
قطاع النفط والغاز قال الشويب إنه سيجري 
إعادة تقييم لبعض االستثمارات بسبب األزمة 
وم����ا أعقبها من تراج����ع الطلب على النفط 
ومشتقاته، ولكنه أكد أنه لن يكون هناك أدنى 
تأثير على مشروعات البيئة والسالمة طويلة 

األجل مثل مبادرة الوقود النظيف، وقال إن 
الكويت باعتبارها احدى الدول املنتجة للوقود 
األحفوري واملنتجات املكررة والبتروكيماويات 
في العالم حتمل على عاتقها مسؤولية املضي 
قدما في استثماراتها طويلة األجل في مشاريع 

السالمة والبيئة.
ولفت الشويب إلى أن الكويت تبذل جهودا 
حثيثة في عدد من املشاريع تهدف إلى خفض 
انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، وقال إن هناك 
فريق عمل مخصصا إلجراء األبحاث وتطبيق 

ومشاريعها العديدة في الدمنارك 
من منطلق اتاحة املزيد من فرص 
العمل امام الشباب الكويتي في 
القطاع النفطي، سواء في الداخل 

او اخلارج.
وحول مش���اريع مؤسس���ة 
البترول الكويتية املس���تقبلية 
قال وزير النفط ووزير االعالم 
ان���ه اينم���ا وج���دت الف���رص 
فسنتجه لالسواق التي تضمها 
ونقوم بدراستها ملعرفة جدواها 
االقتصادية، وبناء على ذلك سيتم 

اتخاذ القرار املناسب.
وكان الوزي���ر قد قام بزيارة 
الى املقر الرئيسي لشركة »كويت 
بتروليوم« فرع الدمنارك والتي 
تعتبر جزءا من شركة البترول 
العاملي���ة )كيو إيت(  الكويتية 
والتي بلغ���ت مبيعاتها حوالي 
1.024 ملي���ار دوالر م���ن خالل 
وجود 238 محطة لبيع الوقود 
منتشرة في س���وق احملروقات 

الدمناركية.
وحول اجتماع منظمة البلدان 
املصدرة للنفط )أوپيك( االخير 

التقنيات احلديثة مثل تقنية اس����تخالص 
وتخزين الكربون، وأضاف أن الكويت تعمل 
على تنفيذ مبادرات تهدف إلى تطوير تقنيات 

االستفادة من الطاقة الشمسية.
وحول تلك املشاريع أشار الشويب إلى 
أنها مشاريع طويلة األجل حتتاج إلى جهود 
مشتركة، مشيرا إلى أن املؤسسة تسعى إلى 
إيجاد سبل توفير الدعم لهذه املشاريع من 
خالل الشراكة مع شركات عاملية تتوافر لديها 

التقنيات املطلوبة.

الذي عقد في ڤيينا، قال الوزير 
ان القرار على ابقاء مس���تويات 
االنتاج كما هي كان متوقعا بسبب 
املعطيات التي سبقت االجتماع 
واهمها حتسن بعض القطاعات 

االقتصادية.
واض���اف ان االجتماع حث 
الدول عل���ى االلتزام بحصصها 
املقررة في اجتماع اجلزائر ألن 
بعض الدول زادت انتاجها عن هذه 
احلصص، مشيرا الى ان نسبة 
االلتزام بلغت 68% من املتوسط 

لدول األوپيك.
واش���ار الوزير إلى ان نسبة 
التزام الكويت والسعودية بلغت 
98% واالمارات 99%، لكن بعض 
الدول االخرى لم تكن ملتزمة كما 
يجب ولذلك كانت هناك مناشدة 
من االجتماع بضرورة االلتزام 
باحلصص املقررة حتى يتحسن 

الوضع.
وقال انه من املتوقع ان يتراوح 
سعر برميل النفط بني 60 و80 
دوالرا حتى نهاية العام احلالي 

وهو سعر مقبول من اجلميع.

وأكد الشويب أن املشاريع البيئية ستلقى 
اهتماما كبيرا في األعمال املستقبلية، واختتم 
الشويب أن املؤسسة ال تركز على االستثمار 
في اجلوانب ذات التأثير اإليجابي على البيئة 
مثل استخالص وتخزين الكربون فحسب، 
ولكن أيضا في تسويق ثاني أكسيد الكربون 
إذا متكنت املؤسسة من استخالص وتخزين 
كميات كبيرة منه على اعتبار أنه مش����روع 

ذو فائدة اقتصادية.
ولإلشارة تنش���ر املقابلة كاملة ضمن 
»التقري���ر: الكوي���ت 2010« الذي تصدره 
»أكسفورد بزنس جروب«، ويحرره فريقها 
من احملللني املتخصصني ذوي اخلبرة الذين 
يقيمون في الكويت إلجراء قرابة مائتي مقابلة 
حصرية مع أهم الش���خصيات السياسية 
واالقتصادية في الدولة، ويعد التقرير أشمل 
وأدق دليل عن اقتصاد الدولة، ويوفر أهم 
املعلوم���ات حول االس���تثمارات األجنبية 
املباشرة في الكويت، ويتناول العديد من 
الشؤون السياسية واالقتصادية فيها مبا 
في ذلك البنى التحتية والقطاع املصرفي 
والتطورات التي تشهدها جميع القطاعات 

في الدولة.
وسيتوافر »التقرير: الكويت 2010«، في 
نسخة مطبوعة وأخرى شبكية، ويأتي ضمن 
مطبوعات »أكسفورد بزنس جروب« التي تعد 
املصدر الرئيسي للمعلومات حول االقتصادات 

الناشئة والنامية في جميع أنحاء العالم.

أكد أنها ليست لها عالقة بما ينشر عن رأي الشركات الهندية حول الصفقة

وزير التجارة: لجنة السوق اطمأنت على إجراءات 
صفقة »زين« حسب ما أوردته »االستثمارات الوطنية«

 محمود فاروق
صرح وزير التجارة والصناعة ورئيس جلنة 
س����وق الكويت لالوراق املالية احمد الهارون 
بأن جلنة السوق قد استمعت الى تقرير ادارة 
السوق حول ما مت نقله عن صفقة »زين« خالل 
الفترة املاضية، حيث اوضح اطمئنان السوق 
من امتام الصفقة مؤكدا ان جلنة السوق معنية 
متاما مبا تقوم به شركة االستثمارات الوطنية 
»مدير الصفقة« حول صفقة »زين« ومؤكدا ان 
ادارة الس����وق ليست لها عالقة مبا ينشر عن 

رأي الشركات الهندية حول الصفقة«.
وقال الهارون في تصريحات صحافية عقب 
اجتماع اللجنة امس ان ادارة الس����وق قامت 
مبتابع����ة موضوع صفقة »زي����ن« منذ بداية 
االعالن عنها في الصحف احمللية حيث طلب 
من الشركة توضيح االخبار الواردة بالصحف 
احمللية، وقد افادت الش����ركة بأنها ليس لديها 
علم عن هذا املوضوع وانه خاص باملالك وقد 

مت االعالن عن ذلك في حينه.
واوضح ان ممثلي شركة االستثمارات الوطنية 
حضروا الى مبنى البورصة بتاريخ 7 سبتمبر 
وقد قدموا كتابا مفاده ان احد عمالئها بصدد البت 
في بيع 46% من اسهم »زين« وقد مت االستفسار 
في حينه عما اذا كان من ضمن اطراف الصفقة 
شركات مدرجة بالبورصة وافاد احلضور بأنه 
ال ميكن حتديد ذلك نظرا الن املوضوع لم يتم 

التوقيع عليه في ذلك الوقت.
وبني الهارون انه وفي يوم االربعاء 9 سبتمبر، 
قدمت شركة االستثمارات الوطنية كتابا يفيد بأن 
شركة اخلير الوطنية لالسهم والعقارات قد قامت 
بالتوقيع على االتفاق كمتعاقد رئيسي مسؤول 
عن توفير األس����هم محل االتفاق للمش����ترين 
وااللتزام ببيع نسبة 46% من رأسمال »زين« 
لتجمع تقوده شركة »فيفاسي« الهندسية وهو 
جتمع يضم ايضا مجموعة البخاري املاليزية 
)سيد مختار البخاري وشركة MTML الهندية 

وشركة PSNL الهندية(.
وأشار الهارون الى ان ادارة السوق قد تأكدت 
من ان ما طلب من الشركة في السابق بأن تقوم 
أطراف الصفقة من الشركات املدرجة باالفصاح 
عن مدى تأثير الصفقة على بياناتها املالية هو 
ما أفادت به »زين« بأنه لم يتم التوقيع مع أي 
ش����ركة من الشركات املدرجة في السوق وفي 
حال التوقيع على عقد مع أي من الش����ركات 

املدرجة فس����وف يتم االعالن عنها في حينه، 
وقد مت االعالن عن ذلك بالفعل.

وأكد ان الصفقة في حال امتامها سوف تكون 
قيمتها ما يقارب 4 مليارات دينار، متمنيا ان 

تكون لها آثار ايجابية على السوق.

قرار انتقال الشركات

وتطرقت جلنة السوق الى انتقال الشركات 
املدرجة من السوق املوازي الى السوق الرسمي 
حيث اقرت اللجنة، القرار رقم 4 لسنة 2009 

بشأن شروط االنتقال وهو:
مادة 1: يجوز للش����ركات املدرجة بالسوق 
املوازي ان تطلب قيدها في الس����وق الرسمي 

اذا استوفت شروط ذلك.
مادة 2: تبّت اللجنة الفنية في طلبات االنتقال 
من الس����وق املوازي الى السوق الرسمي بعد 
االطالع على الدراسة املقدمة من االدارة لتقر 

ما تراه بشأن ادراجها.
مادة 3: اذا متت املوافقة على انتقال الشركة 
الى السوق الرسمي فإن رسم االشتراك السنوي 
الذي كان مقررا عليها أثناء قيدها في السوق 
املوازي يستمر حتى نهاية السنة املالية للسوق 
على ان يتم مع بدء السنة املالية التالية للسوق 
سداد الرسم السنوي املقر على الشركات املدرجة 

في السوق الرسمي.
مادة 4: يلغى قرار جلنة السوق رقم 1 لسنة 
2003 في شأن شروط انتقال الشركات املدرجة 
من الس����وق املوازي الى الرسمي ويعمل بهذا 

القرار من تاريخ صدوره.
من جانب آخر، أقرت اللجنة التقرير السنوي 
للجنة املالية عن االيرادات الفعلية والتقديرية 
للعام 2010/2009 وأقرت اللجنة مشروع التداول 
اآللي والرقابة اآللية الذي يبلغ قيمته 18.3 مليون 
دينار على ان يتم التوقيع على العقد الرسمي 
في حني االنتهاء من اإلجراءات القانونية خالل 

األيام املقبلة.
من جهة أخرى، أقرت اللجنة تأجيل اقتراح 
بيع منتجات ومعلومات السوق التي لها قيمة، 
الى اجل غير معلوم، مبينا ان القرار شمل قرار 
بث املعلومات خالل 10 دقائق، وذلك الى اجل 

غير معلوم.
كم����ا اطلعت اللجنة على اج����راءات تأهيل 
الشباب الكويتي حديث التخرج بعدما ثبتت 

التجربة جناحها في السوق وآتت ثمارها.

ال توجد مفاوضات رس���مية إال 
أن من املؤكد أن���ه عند تطوير 
االس���تراتيجيات سنكون على 
اتصال ببورصة دبي وناسداك 
دبي والهيئات التنظيمية وسلطة 
دبي للخدمات املالية للتأكد من 

أن االقتراح أمر جيد«.
وسلطة مركز دبي املالي العاملي 
هيئة تتولى تطوير السياسات 
واإلشراف على عمليتي التنمية 

االستراتيجية واإلدارة ملركز دبي 
أما بورصة دبي  العاملي.  املالي 
فهي الشركة القابضة لسوق دبي 

املالي وناسداك دبي. 
وامتن���ع متحدثان باس���م 
بورصة دبي وناسداك دبي عن 
التعليق بينما لم يتس���ن على 
الف���ور احلصول عل���ى تعليق 
من متحدث باس���م سوق دبي 

املالي.

اندماج سوق دبي المالي وناسداك دبي »أمر وارد«
دبي � رويترز: ذكرت صحيفة 
اميريت���س بيزن���س نقال عن 
مس���ؤول كبير أن االندماج بني 
سوق دبي املالي وناسداك دبي 
أكبر بورصتني بإمارة دبي أمر 
وارد. ونقل���ت الصحيف���ة عن 
الرئيس التنفيذي عبداهلل العور 
لسلطة مركز دبي املالي العاملي 
التوحيد ميكن  قوله »في إطار 
النظر في مسألة االندماج حيث ان 
بورصة دبي متتلك كال من سوق 

دبي املالي وناسداك دبي«.
وتخوض البورصتان بالفعل 
عملية دمج لبعض عمليات املكاتب 
اخللفية كاملقاصة والتداول في 
خطوة أث���ارت التكهنات العام 
املاضي بأن الس���وقني تقتربان 

نحو االندماج.
وم���ن ش���أن أي اندماج أن 
يشير إلى عملية طال انتظارها 
إلعادة هيكلة النظام املالي بدبي 
عقب األزمة االقتصادية العاملية. 
وإمارة دبي املركز املالي مبنطقة 
اخلليج إذ تس���تضيف املكاتب 
اإلقليمية لعشرات البنوك العاملية 

الكبرى.
وقال العور »على حد علمي 

سعد الشويب في جانب من املقابلة 

الشيخ أحمد العبداهلل

مركز دبي املالي العاملي

في ظل األزمة االقتصادية العالمية وإحجام البنوك عن اإلقراض 

قطاع الشحن البحري في المنطقة يعاني من صعوبات التمويل
قال مسؤول مصرفي انه من 
املتوقع أن تبقى عمليات متويل 
القطاع البحري في املنطقة في 
ح���دود ضيقة لبع���ض الوقت 
مشيرا إلى أن التسهيالت املالية 
التي متنح عادة من قبل البنوك 
العائلية  في املنطقة للشركات 
بناء على سمعتها وقوة اسمها 
في الس���وق قد أصبحت ضربا 

من املاضي.
وقال كبير مدراء املش���اريع 
املالية اخلاصة في بنك أبوظبي 
الوطن���ي اوليفر ابنر، انه على 
الرغم من حتسن وضع السيولة 
في املصارف في الوقت احلاضر 
إال أنها ال تستطيع منح قروض 
طويلة األجل لتمويل عمليات أو 
مشاريع قطاع الشحن البحري في 
ظل األزمة االقتصادية الراهنة.
إل���ى عدد من  ابنر  وينضم 
الش���رق  املتحدثني في مؤمتر 
األوسط للتمويل والسفن، احلدث 
الرائد املكرس لكبار التنفيذيني 
النقل  املتخصصني في قطاعي 
والتمويل البحري في املنطقة، 
حيث سيقدم ورقة حول عمليات 
متويل القطاع البحري في ظل 

األزمة االقتصادية العاملية.
ويركز املؤمتر، الذي ينعقد 
في الفترة بني 7 و8 اكتوبر 2009 
في فندق غراند حياة بدبي، في 
مناقش���اته على تقييم الوضع 
احلالي لقطاع الشحن البحري 
في املنطقة ومحركات وفرص 

النمو واالستثمار التي يوفرها 
إلى جانب مصادر التمويل والدعم 
املادي الذي تقدمه املؤسس���ات 
املالي���ة خالل الفت���رة الراهنة 

واملستقبلية.
وذك���ر ابن���ر أن ممارس���ة 
التضييق على عمليات اإلقراض 
والتمويل تزداد حدة من خالل 
اإلج���راءات الصارمة اخلاصة 
باملوافقة على مخاطر األصول، 
مشيرا الى أن »ممارسة اقراض أو 
متويل مشاريع الشركات العائلية 
بناء على اسمها املؤثر في السوق 
أو م���ا يعرف ب� »اإلقراض بناء 
على االسم« قد توقفت على األقل 

في الوقت احلاضر.
يشار إلى أن »اإلقراض بناء 
على االسم« هو اجراء متبع في 
بنوك املنطقة يسمح من خالله 
بتوفي���ر القروض للش���ركات 
العائلي���ة بن���اء على اس���مها 
كضم���ان لهذه الق���روض. وقد 
أدت التداعيات السلبية لألزمة 
االقتصادية العاملية إلى توقف 
هذه التس���هيالت خصوصا في 
ظل تدهور أوضاع بعض كبرى 
الشركات العائلية في املنطقة مثل 
ما حدث لش���ركتني سعوديتني 

مؤخرا.
وأبدى ابنر نظرة تفاؤل حول 
مستقبل القطاع البحري قائال: 
»التزال أعمال وجتارة الشحن 
البحري موفقة من خالل نتائج 
التركيز على التوازن املدروس 

بني مع���دالت الطلب والعرض 
بني مختلف فئات الش���حن في 
إطار التخطيط لفترات قصيرة 
في الفت���رة احلالية األمر الذي 
التمويل مبا  حتبذه مؤسسات 
فيها البنوك متشيا مع ظروف 

املناخ االقتصادي«.
وأضاف: »ف���ي ظل احتياج 
االقتص���ادات احمللي���ة لباليني 
ال���دوالرات من أج���ل عمليات 
التطوي���ر والبناء، فإن البنوك 
احمللية حتتاج حلجز احتياطيها 
لدع���م عملي���ات التموي���ل في 
األسواق احمللية خصوصا في 
ظل تراجع عمليات اإلقراض من 
قبل الكثير من البنوك األجنبية 

في املنطقة«.
ويتضمن برنام���ج مؤمتر 
الشرق األوسط للتمويل والسفن 
جلس���ة خاصة ح���ول متويل 
قطاع الشحن البحري يترأسها 
ماركوس ماشني، مدير عام شركة 
توفتون اوش���ينيك )الش���رق 
االوسط(، مبش���اركة عدد من 
املسؤولني التنفيذيني في شركات 
التمويل والشحن البحري مبن 
فيه���م رئيس الش���ؤون املالية 
في ش���ركة االمارات لالستثمار 
في الس���فن ريتشارد كوكسال 
ورئيس متويل الش���ركات في 
البنك العربي غزالي أنام ورئيس 
التأمني البحري للشرق األوسط 
وتركيا والهند في بنك اسكوتلندا 

امللكي وديباك كاركي.

7.4% نمو اقتصاد اإلمارات في 2008

..ووزير االقتصاد اإلماراتي يتوقع
 تضخمًا بين 3.5 و4% ب� 2009

صعود سهم »سابك« بعد رفع التوقعات 
النفطية لوكالة الطاقة الدولية

أبوظبي � رويترز: قال املصرف املركزي لدولة اإلمارات 
العربية املتحدة أمس ان اقتصاد البالد التي تأثرت باالزمة 
املالية العاملية س���جل منوا بنسبة 7.4% في العام 2008 
السباب منها ارتفاع أسعار النفط. وعزا البنك في تقريره 
الس���نوي النمو أيضا إلى تسهيالت دعم السيولة التي 
قدمها مع وزارة املالية للبنوك في ذروة أزمة االئتمان.

أبوظبي � رويترز: قال وزير االقتصاد اإلماراتي أمس 
إن معدل التضخم السنوي في اإلمارات العربية املتحدة 
سيس���جل نحو 3.5 إلى 4% في 2009. واستبعد الوزير 
سلطان بن سعيد املنصوري خطر حدوث انكماش أسعار 
حيث بلغت نس���بة التضخم في اإلمارات 12.3% في عام 
2008.  وأضاف للصحافيني أن قانونا جديدا قد يسمح 
لألجان���ب بتملك 100% خارج املناطق احلرة موضحا أن 

الهدف هو جذب الصناعات األجنبية.

رويترز: ارتفع س����هم الشركة الس����عودية للصناعات 
االساسية )س����ابك( ليصل مرة أخرى إلى أعلى مستوياته 
منذ عش����رة أشهر االمر الذي حد من خسائر مؤشر االسهم 
السعودية. وتواجه معظم االسهم القيادية صعوبات.  وصعد 
سهم سابك 0.7 % إلى 75.25 رياال بعد ارتفاعه في وقت سابق 
إلى 75.50 رياال، وهذه هي املرة الثانية التي يتجاوز فيها 

املؤشر 75 رياال منذ أوائل نوفمبر من العام املاضي.

»كيوتل« تمنح شهرًا من تنزيل البيانات 
من اإلنترنت بالمجان ألول 10 آالف عميل

في خطوة تهدف لدعم إطالق باقات اإلنترنت 
اجلوال من »كيوتل«، س���يحصل أول عشرة 
آالف عميل يشتركون في برنامج 1 غيغابايت 
على ش���هر من تنزيل البيانات من اإلنترنت 

باملجان.
ويتوافر هذا العرض أم���ام جميع عمالء 
»كيوتل« ممن يشتركون خالل سبتمبر، بحيث 
يتاح لهم الوصول، على مدار الساعة، للمواقع 
احليوية على الشبكة، مثل فيس بوك، وجوجل، 
ويوتيوب واملواقع االجتماعية األخرى، عن 
طريق هواتفهم اجلوالة خالل الشهر التالي.

وتعمل باقات اإلنترنت اجلوال من كيوتل 
على جميع أنواع الهواتف الذكية، والهواتف 
املتوافقة للتعامل مع شبكة الويب، بشكل يضمن 
أن جميع العمالء قادرين على االستفادة من هذه 
اخلدمة املبتكرة اجلديدة، وهي مناسبة بشكل 

.iPhone خاص للجيل اجلديد من هواتف
وتتوافر باقات اإلنترنت اجلوال حاليا وبشكل 
حصري لعمالء خدمة »الشهري« لالتصاالت 
املتنقلة. وبهذه املناسبة قال املدير التنفيذي 
ملجموعة االتصال والعالقات في كيوتل عادل 
املطوع: »رعت »كيوتل« وبشكل متواصل إطالق 
أحدث تقنيات االتص���االت والهواتف الذكية 
في قطر، وذلك لضمان أن يستمتع عمالؤنا 
بأفضل خيارات وأعلى قيمة«. وتابع: »طرحنا 
باقات اإلنترن���ت اجلوال اجلديدة التي تدعم 

حلول االتصاالت املبتكرة مثل iPhone، ونحن 
سعداء بتقدمي هذا العرض املهم للعمالء الذين 

يشتركون في خدمة 1 غيغابايت«.
وأضاف: »وأهم ما في ذلك هو أننا نتأكد من 
أن هذه التقنية اجلديدة مدعومة متاما ببنية 
أساسية قوية للشبكة، وبخدمات دعم ممتازة 
للعمالء، وببرامج طويلة األمد ودائمة لتنزيل 
البيانات تس���هم في جعل جتربة اس���تخدام 

الهواتف الذكية تفوق توقعات العمالء«.
وسيحصل العمالء الذي يشتركون في باقات 
اإلنترنت اجلوال في منتصف دورة فاتورتهم 
على السعة املخصصة لهم لتنزيل البيانات 
والبالغة 1 غيغابايت باملجان في الشهر التالي، 
فيما س���يحصل العمالء الذين يشتركون في 
بداية دورة فاتورتهم على السعة املخصصة 
له���م من تنزيل البيانات املجاني على الفور. 
وتعمل باقات االنترنت اجلوال من كيوتل على 
جميع الهواتف الذكية والتي تتوافق للعمل على 
االنترنت، وذلك للتأكد من أن جميع العمالء 

ميكنهم االستفادة من هذه اخلدمة.
وتتوافر باقات اإلنترنت اجلوال اجلديدة 
بخيارات 50 ميغابايت، و250 ميغابايت، و1 
غيغابايت، و3 غيغابايت، وباقة مفتوحة غير 
محدودة، وبتكلفة شهرية تبلغ 25 ر.ق. و50 
ر.ق.، و100 ر.ق.، و200 ر.ق.، و400 ر.ق. 

على التوالي. 


