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تقرير عالمي: المؤسسات المالية تتجه نحو 
صناديق األسواق الناشئة المسعرة بالدوالر

محافظ المركزي البحريني: البنك
لن ينقذ بنوك المعامالت الخارجية

تقارب وجهات النظر لمجموعة العشرين 
بشأن إصالح حقيقي آلليات الضبط المالي

باري���س- )ا.ف.پ(: ب���دأت 
وجهات النظر التي ظلت لفترة 
طويلة متباعدة وأحيانا متعارضة 
داخل مجموعة العشرين بشأن 
قواعد إص���اح حقيقي آلليات 
الضبط املالي، تتقارب تدريجيا 
انعق���اد قم���ة املجموعة  قبيل 

اخلميس في بيتسبرغ.
واحتدم اجلدل مع إثارة مسألة 
املكافآت املالية ملسؤولي الشركات 
اثر سلسلة  في بداية أغسطس 
م���ن التصريحات التي وضعت 
اللبنة األولى في هذا االجتاه مع 
انعقاد االجتماع املالي ملجموعة 
الدول الصناعية والناشئة الكبرى 
العشرين مبشاركة وزراء املالية 
املركزية في  ورؤساء املصارف 
لندن في بداية سبتمبر احلالي.

ومت التوصل إلى توافق بشأن 
مسائل الدفع املؤجل للمضاربني 
حلس���اب املصارف مع قسم من 
املكافأة في شكل أسهم، وإمكانية 
االقتطاع من الس���نوات التالية 
في حال حتقيق نتائج س���لبية 
»عقوبة« وإرساء نظام ردع على 

املستوى الوطني. 
ويؤكد هذا املنحى إلى التوافق 
مش���روع االحتياطي الفيدرالي 
األميركي الذي أشارت إليه اجلمعة 
صحيفة »وول ستريت جورنال«، 
وهو يتيح للبنك املركزي األميركي 
أن يكون له رأي في سياس���ات 

األجور في املصارف.
وم���ع ذلك فان اتخ���اذ قرار 
واض���ح باحل���د م���ن املكافآت 
املصرفية ليس موضع إجماع. 
ويستدعي ذلك دعما ال لبس به 
من مجلس االستقرار املالي الذي 
ينتظر ان يصدر توصياته النافذة 
بهذا الش���أن االثنني حتى يجد 
مفهوم احلد من املكافآت وربطها 
مبستوى النتائج، مكانه في قمة 
العشرين حتى دون اخلوض في 

حتديد سقف معني.
وق���ال مص���در مق���رب من 

خشية تطبيق املعايير اجلديدة 
بشكل غير متكافئ مينح أفضلية 
لألميركيني بالنظر الى تطبيقهم 
قواعد محاسبة اقل تشددا. وقال 
فيليبون »اذا شكل تطبيق القواعد 
متييزا ضد املؤسسات األوروبية 
فلن يكون مقبوال«معتبرا مع ذلك 
انه من الضروري »اجبار البنوك 

على حيازة رأسمال أكبر«.
وان كان موض���وع أرصدة 
البن���وك الي���زال موضع جدل، 
فان توافقا برز بشان العديد من 
الهام���ة األخرى مثل  املواضيع 
ضرورة توفير نسبة من السيولة، 
وجمع أرصدة خال فترات الوفرة 
التصدي بشكل أفضل  من اجل 
لازم���ات ووضع مذكرة ملعرفة 
تعهدات بنك يعاني صعوبات. 
غي���ر ان فيليبون يرى ان األهم 
ه���و قضية األص���ول اخلاصة 
باملص���ارف ألنها تتيح معاجلة 
أفض���ل للكثير من املش���كات، 
والس���يما من أجل احلفاظ على 

السيولة لدى املصارف.

املفاوضات »هن���اك فرص جيدة 
للتوصل الى نتيجة وإحراز تقدم 
واضح«. وأض���اف املصدر ذاته 
»هناك نظام تنافس بني املصارف 
ال يتيح قيام ثقة بينها جلهة عدم 
السعي الس���تمالة مضاربني في 
البورصة«، معتبرا انه »يجب ان 
يكون هن���اك املزيد من الوضوح 
والدق���ة و)اعتم���اد( توجيهات 
ملس���اعدتها على عدم اإلفراط في 
الدفع لهؤالء«. ويعتقد أستاذ املالية 
في جامعة دارمت���وث االميركية 
انانت سوندارام انه ميكن التوصل 
الى اتفاق غير انه يتس���اءل عن 
نتائجه امللموسة في الواقع. وقال: 
»سيكون من الصعب جدا تطبيقه 

في بيئة انغلو - سكسونية«. 
وق���ال مص���در قري���ب م���ن 
املفاوضات ان املوضوع املركزي 
سيكون األصول اخلاصة بالبنوك 
الذي »يشغل كثيرا االميركيني« 
التش���دد في  الراغبني في زيادة 
هذا الش���أن، غي���ر ان الكثير من 
االوروبيني يعارضون هذا االمر 

تصفية 668 صندوق تحوط خالل 6 أشهر

بمجرد انطالق اإلصالحات االقتصادية لفترة ما بين 30 و 40 عامًا

»جولدمان ساكس«: اقتصاد كوريا الموحدة
يمكن أن يتجاوز قدرة اقتصادي ألمانيا واليابان

جارتها الشمالية التي يبلغ متوسط 
دخ����ل الفرد فيها 5% باملقارنة مع 

الشطر اجلنوبي.
لكن »جولدمان ساكس« قال إن 
األمر ميكن حتمله باتباع السياسات 
املائمة واالقتداء بنموذج توحيد 
الصني وهونغ كونغ الذي يسمح 
بتعاي����ش نظام����ني اقتصادي����ني 
وسياس����يني مع حتدي����د الهجرة 

الداخلية في كوريا.
وقال التقرير إنه اليزال هناك 
ميل إلى املصاحلة رغم التش����دد 
في سيئول وإن املسرح السياسي 
في املنطقة مؤيد لتكامل س����لمي 

وتدريجي.
وتخلفت كوريا الشمالية كثيرا 
عن أنظمة اقتصادية تعتمد على 
التخطيط مثل روس����يا والصني 
وڤيتن����ام »مما ميكن ف����ي نهاية 
األمر أن يطلق ش����رارة تغييرات 
سياس����ية واقتصادي����ة قوية في 
كوريا الشمالية في ظل التغييرات 
السياس����ية األخيرة في الواليات 
املتح����دة واليابان التي ميكنها أن 
تغير طبيعة وحجم املخاطر التي 

تشكلها كوريا الشمالية«.

برنامجها لألسلحة النووية.
وينظر إلى تكلفة توحيد شطري 
كوريا كواحدة من أكبر املخاطر التي 

تواجه اقتصاد كوريا اجلنوبية.
وحذر عديد م����ن احملللني من 
أن صعود كوريا اجلنوبية كقوة 
اقتصادية ف����ي املنطقة ميكن أن 
يتقوض حتت ضغط اس����تيعاب 

اخلارجي بعد أن انقطعت صاتها به 
عقب سلسلة من التجارب النووية 

والصاروخية هذا العام.
وجاء نش����ر التقرير أيضا مع 
اجتاه احلكومة احملافظة في سيئول 
للتش����دد في تعاملها مع جارتها 
الشمالية منهية سنوات من املعونة 
الى أن تبدأ بيونغ يانغ في إزالة 

بعد معاهدة س����ام تنهي رسميا 
احلرب الكورية التي اندلعت عام 
1950 وانتهت باتف����اق هدنة عام 

.1953
ونش����ر »جولدمان س����اكس« 
تقري����ره مبجرد أن أب����دت كوريا 
الشمالية الشيوعية عامات على 
استعدادها للتعامل مجددا مع العالم 

س����يئول � رويت����رز: قال بنك 
االس����تثمار األميركي »جولدمان 
س����اكس« اول من امس إن كوريا 
املوحدة التي س����تضم رابع أكبر 
اقتصاد في آس����يا م����ع واحد من 
أفقرها ميكنها أن تتجاوز القدرة 
االقتصادي����ة ألملاني����ا أو اليابان 
خال م����ا يتراوح ب����ني 30 و40 
عاما املقبل����ة. وعلى الرغم من أن 
النظام االقتصادي املخطط لكوريا 
الشمالية يبدو على وشك االنهيار 
إال انه يوفر عمالة كبيرة ورخيصة 
وثروة من املعادن تستوردها حاليا 
كوريا اجلنوبية التي تفتقر للموارد 
الطبيعية لتغذية صناعتها إضافة 
إلى مكاس����ب محتملة في الكفاءة 
اإلنتاجية وفي قيمة العملة مبجرد 

انطاق اإلصاحات االقتصادية.
وقال »جولدمان ساكس« في 
تقريره »نتوقع أن تتجاوز كوريا 
املوح����دة فرنس����ا وأملانيا ورمبا 
اليابان خال ما بني 30 و40 عاما 
الناجت احمللي اإلجمالي  من حيث 

بالدوالر«.
الكوريتان ملا يزيد  وانقسمت 
على نصف قرن ولم توقع الدولتان 

أظهر تقرير مصرف عاملي توجه املؤسسات املالية 
نحو صناديق األسواق الناشئة املسعرة بالدوالر، 
مع تزايد التوقع����ات بتخطيها الكلي لألزمة املالية 
العاملية، مش����يرا إلى أن ذلك يأتي مقابل محاوالت 
األسواق الناشئة الس����تعادة ما فقدته خال األزمة 

من سيولة تقدر قيمتها ب� 500 مليار دوالر.
وأوضح بنك »بيكتيه« السويس����ري أن أصول 
األسواق الناشئة حتملت الوطأة الكاملة النكماش 
الس����يولة الذي رافق اخلطة العاملية للوصول إلى 
بر األم����ان، متوقعا أن يبقى وضع االس����تثمار في 
ديون األسواق الناشئة املسعرة بالدوالر قويا، وأن 
ه����ذه الفئة من األصول الت����زال تنطوي على قيمة 

حقيقية وآمنة.
واستدل التقرير باألرقام التي أصدرها مصرف 
»إتش إس بي س����ي« على أن األس����بوع األخير من 
شهر يوليو وحده قد ش����هد تدفق سيولة إجمالية 

بقيمة 462 مليون دوالر إلى صناديق السندات في 
األسواق الناش����ئة، بينما كان ما قيمته 500 مليار 
دوالر قد غادر األسواق الناشئة خال الفترة الواقعة 
بني سبتمبر من عام 2008 وحتى مارس 2009، وهو 
ما يعادل نصف صافي التدفقات النقدية للسنوات 

اخلمس والنصف سنة املاضية.
وش����ابهت توقعات التقري����ر تقديرات »جي بي 
مورغان« املالية، حيث يرى أن األس����واق الناشئة 
لس����ندات الدين بالدوالر قد سجلت ارتفاعا بنسبة 
20% خال األش����هر الستة األولى من العام احلالي، 
مقارنة بعائد قيمته 4% لسندات احلكومة األميركية. 
وبحسب التقرير فإن بعض األسواق الناشئة كشفت 
عن بوادر حتسن ملحوظ، ارتفعت خالها مستويات 
الطلب والتصدير احمللية على نحو مفاجئ في النصف 
األول من العام احلالي، وبدت عامات التعافي التي 

الحت أوائل عام 2009 مبشرة.

 املنامة � رويترز: قال محافظ مصرف البحرين 
املركزي رشيد املعراج في تصريحات نشرت أمس 
إن البنك غير مستعد إلنقاذ بنوك في مركز املعامات 

اخلارجية املصرفية في الباد.
وقال املعراج لصحيفة ذا ناش����يونال اإلماراتية 
»كنا واضحني متاما على مر السنني في أن املسؤولية 
األساس����ية عن دعم بنوك اجلمل����ة تقع على عاتق 
املساهمني فيها - وهذا ما نتوقعه بشكل واضح على 
س����بيل املثال مع املؤسسة املصرفية الدولية وبنك 
أوال«. وقال »على سبيل املثال فمن املستبعد أن يعمل 

مصرف البحرين املركزي كماذ أخير لإلقراض«.
وقام البنك املركزي في يوليو املاضي بالسيطرة 
على املؤسسة املصرفية الدولية وبنك أوال اململوكني 
على التوالي ملجموعة أحمد حمد القصيبي وإخوانه 

ومجموعة سعد السعوديتني املتعثرتني وذلك بعد أن 
تخلفتا عن سداد بعض التزامات ديونهما.

ويطلق مصرف البحرين املركزي وصف بنوك 
اجلملة على بنوك املعامات اخلارجية في البحرين 
التي توظف إيرادات النفط خاصة من الس����عودية 

املجاورة في استثمارات في الغرب وفي املنطقة. 
والبحرين منتج صغير للنفط ويعتقد بشكل عام 
أنها ال متلك القدرة املالية على إنقاذ قطاع املعامات 
اخلارجية املصرفية. وقال محللون إن البنك املركزي 
أشار إلى ان وضع السيولة لدى البنوك احمللية ظل 
قويا بدرجة كبيرة خال األزمة املالية العاملية على 
الرغم من حتقيق البنوك ألرباح أقل أو تكبدها خسائر 
وجتنيبها مخصصات كبيرة حتسبا لقروض متعثرة 

نتيجة تباطؤ النمو االقتصادي في املنطقة.

كشفت بيانات اقتصادية حديثة عن تراجع معدل 
تصفية صناديق التحوط في الربع الثاني من السنة 
احلالية عن املستويات القياسية املوضوعة في 2008، 
حيث شهد الربع الثاني تصفية 292 صندوقا، أقل 
بنسبة 22.3% عن الصناديق التي صفيت في الربع 

األول من 2009 وعددها 376.
ووفقا للبيانات الصادرة عن مؤسس����ة بحوث 
صناديق التحوط، أكبر مقدم لبيانات صناعة صناديق 
التحوط، بلغ معدل استنزاف الصندوق 3.22% مقارنة 
ب� 4.05% في الربع األول، وبعد التصفيات التي بلغت 
حدا قياسيا في 2008 حتى الوقت الراهن من 2009، 
يبلغ عدد حاالت اإلغاق 668 حالة. وانخفضت أيضا 
تصفيات الصناديق املستثمرة في صناديق التحوط 
خال الربع الثان����ي، وإن مبعدل أبطأ من صناديق 
املدير الواحد، وأغلق 123 صندوقا مقارنة بنحو 200 
صندوق في الربع األول من السنة، مبعدل استنزاف 
5.04% للصناديق املستثمرة في صناديق أخرى، وما 
يقرب من ضعف حاالت إغاق صناديق التحوط ذات 

املدير الواحد في الرب����ع الثاني، لكن أقل من معدل 
تصفية الصناديق املستثمرة في صناديق أخرى في 

الربع األول من 2009 البالغ %8.16.
ووفقا للتقرير ال����ذي أوردته مصادر صحافية، 
ارتفعت حاالت إطاق الصناديق إلى 182 في الربع 
الثاني من الس����نة احلالية، مقارنة ب� 148 في الربع 
الس����ابق، ما يوحي بتحسن بيئة األداء واالستعداد 
لتحمل األخطار، إال أن الصناديق املطلقة في النصف 
األول من 2009 وعددها 330 متثل انخفاضا بنسبة 
32% عن إطاق الصناديق اجلديدة خال املدة ذاتها 
من عام 2008. وانخفض متوسط رسوم احلوافز التي 
تفرضه����ا صناديق املدير الواحد للربع الثالث على 
التوالي إلى 19.18%، وبلغ أعلى مستوى لها %19.34 
ف����ي الربع األول من 2008، فضا عن أن متوس����ط 
رسوم اإلدارة لصناديق املدير الواحد ظل عند نسبة 
1.57% في الربع الثان����ي، بينما خفضت الصناديق 
املستثمرة في صناديق أخرى رسوم إدارتها مبعدل 

نقطة أساس واحدة إلى %1.24.

اقتصاد كوريا املوحدة قد يتجاوز االقتصادين االملاني والياباني خالل 40 عاما

وزير النفط متوسطا الوفد املرافق له خالل زيارته ملقر شركة بيترو ڤيتنام الوزير الشيخ أحمد العبداهلل متسلما درعا تذكارية من رئيس »بيترو ڤيتنام« دينه الثانغ

النفط يتراجع دون 70 دوالرًا 
متأثرًا  بهبوط األسهم اآلسيوية 

بيرث )استراليا( � رويترز: نزلت أسعار النفط 
عن مستوى 70 دوالرا للبرميل في معامات خفيفة 
امس متأثرة بهبوط األسهم اآلسيوية وتصريحات 
»سينوبك« أكبر شركة لتكرير النفط في آسيا بأن 
الطلب على الوقود في الصني لم يس���ترد عافيته 

بالكامل بعد.
وهبط س���عر اخلام األميركي ف���ي عقد أكتوبر 
اكثر من دوالرين إلى 69.64 دوالرا للبرميل. وقد 
هبط العقد 41 سنتا إلى 70.91 دوالرا للبرميل يوم 
اجلمعة. وانخفض سعر مزيج برنت امس 41 سنتا 

إلى 70.91 دوالرا للبرميل.
وقالت احملللة في انفورما جلوبال ماركتس في 
سنغافورة ميشيل كويك »إن السوق متوترة بعض 

الشيء بعد هبوط بورصة أسهم شنغهاي«.
وأضافت: »شهية املستثمرين للمخاطرة ضعيفة 
وهو ما يدفع املتعاملني للبيع جلني أرباح من النفط 

وسلع أولية أخرى«.
وتراجعت األس���هم اآلس���يوية أمس عن أعلى 
مستوياتها في 13 شهرا التي بلغتها األسبوع املاضي 
وسط قلق املستثمرين من أن األسعار رمبا تكون 
قد ارتفعت أكثر من الازم متجاوزة األساس���يات 
االقتصادية كما تأثرت األسهم في الصني بضغوط 

العرض قبيل سلسلة من عمليات الطرح األولي.

وواصل مؤشر ش���نغهاي املركب وهو املؤشر 
الرئيسي لألسهم الصينية خسائر اجللسة املاضية 

وانخفض امس االثنني نحو %3.
كما تأثرت أسعار النفط أمس بتصريحات لشركة 
سينوبك أكبر شركة لتكرير النفط في آسيا وثاني 
أكبر منتج للنفط والغاز في الصني بأن الطلب على 
وقود الدي���زل في الصني لم يواكب بعد االنتعاش 
االقتصادي حيث التزال مبيعات الوقود هذا العام 

أقل من مستويات العام املاضي.
وأدى تراجع شهية املستثمرين للمخاطرة إلى 
حتسن الدوالر األميركي الذي واصل االنتعاش الذي 
بدأه في أواخر األسبوع املاضي وارتفع في معامات 
خفيفة امس مع إقبال املتعاملني على تغطية مراكز 
مدينة قبيل اجتماع جلنة السياس���ات النقدية في 
مجلس االحتياطي االحتادي )البنك املركزي األميركي( 

وقمة مجموعة العشرين.
وقد ارتفع النفط 3.9% األسبوع املاضي بفضل 
بيانات حكومية أميركية أظهرت س���حبا أكبر من 
املتوقع في مخزونات اخلام وأيضا بفضل اخلسائر 
احلادة التي مني بها الدوالر األميركي وارتفاع أسواق 
األسهم مع تنامي التفاؤل بأن االقتصاد العاملي في 
طريقه لانتعاش من أسوأ أزمة مالية منذ الكساد 

العظيم في ثاثينيات القرن املاضي.

»المركزي األوروبي«: فترة 
الهبوط االقتصادي الحاد توقفت

فرانكف���ورت � رويترز: ق���ال عضو مجلس 
محافظي البنك املركزي األوروبي اكسل ويبر في 
مقابلة نشرت أمس إن فترة الهبوط االقتصادي 
احلاد قد انتهت ولك���ن الطريق نحو االنتعاش 

سيكون وعرا.
وقال ويبر لصحيفة فرانكفورتر روندشاو 
»لق���د توقفت فترة الهبوط احلاد، نحن اآلن في 
مرحلة تثبيت وفي بعض األسواق متيل األسعار 

للتحرك صعودا بشكل طفيف«.
وأضاف قائا »سيستغرق االنتعاش االقتصادي 
فترة طويلة، وس���يعود االقتص���اد األملاني إلى 
مس���توى الرخاء الذي كان عليه في عام 2008 
ولكن ذلك قد ال يحدث قبل عام 2013، س���يكون 

الطريق نحو االنتعاش وعرا«.
وذكر ويب���ر أنه يعتقد أن البطالة س���تزيد 
نظرا ألن اإلجراءات املؤقتة لدعم الوظائف أبقت 
على البطالة عند مس���تويات منخفضة بشكل 

مصطنع.
وقال »يتوقع البنك املركزي األملاني وصول 
ع���دد العاطلني عن العمل إل���ى نحو 3.4 مايني 
عاطل في العام املقبل. وقد يرتفع هذا الرقم ثانية 
في عام 2011 وإن كنت ال أعتقد أننا سنصل إلى 

مستوى خمسة مايني«.

العبداهلل أبرم اتفاقًا مع »بيترو ڤيتنام« لتنفيذه بالتعاون مع اليابان

الكويت وڤيتنام تعززان التعاون لبناء مصفاة 
ومجمع بتروكيماويات بـ 6 مليارات دوالر

هانوي )ڤيتنام( � كونا: اتفق وزير النفط ووزير 
االع���ام الش���يخ احمد العب���داهلل ورئيس ش���ركة 
»بيتروڤيتنام« احلكومية دينه الثانغ امس على تعزيز 
تعاونهم���ا من أجل النجاح في تنفيذ مش���روع بناء 
مصفاة بالتكامل مع مجمع مشترك للبتروكيماويات 

بني الكويت وڤيتنام واليابان.
وطلب ثانغ من الش���يخ احمد العبداهلل ان توفر 
الكويت ظروفا ايجابية امام شركة )بيتروڤيتنام( في 
مجال صناعة الغاز والنفط ومنها اقامة مش���روعات 

قرب مواقع االنتاج.
 كم���ا اعرب عن توقعه بأن تعزز ش���ركات النفط 
احلكومية في البلدين تعاونها في مجالي قطاع العقارات 

وبناء محطات الطاقة في ڤيتنام.
وابلغ الشيخ احمد العبداهلل ثانغ بأن بناء مشروعات 
قرب مواقع االنتاج يتعني ان يكون متائما مع الدستور 
واقترح توسيع مجال تبادل الوفود من اجل زيادة نطاق 
التعاون بني البلدين، كما طلب تخصيص كميات ثابتة 
من النفط اخلام الكويتي لتشغيل املشروع املشترك 

على املدى الطويل.
وكان الشيخ احمد العبداهلل قد وصل الى هانوي امس 
االول الجراء محادثات مع كبار املسؤولني الڤيتناميني 
بهدف تعزيز العاقات الثنائية في عدة مجاالت تتعلق 

بالطاقة.
ويبع���د مجمع »نغ���ي س���ون« لتكري���ر النفط 
والبتروكيماويات حوالي 180 كيلومترا جنوب هانوي 
وهو اكبر وأهم مش���روع لتكري���ر النفط في ڤيتنام 
ويبلغ اجمالي رأس املال االس���تثماري لبناء املصفاة 

6 مليارات دوالر.
وم���ن املقرر ان يدخل املجمع حيز التش���غيل عام 
2013 بطاقة انتاجية تبلغ 200 الف برميل يوميا مع 
امكانية التوسع مستقبا. وقد مت البدء في املشروع 
في ابريل 2008 وذلك بتأس���يس شركة تضم شركة 
البترول الكويتية العاملية وشركة »ادميتسو كوسان« 
اليابانية وشركة »ميتسوي« للبتروكيماويات اليابانية 

وشركة )بيتروڤيتنام( الڤيتنامية.
وزار الش���يخ احمد العبداهلل مجمع »نغي سون« 

والتقى املوظفني هناك لتشجيعهم وحثهم على العمل 
الدؤوب لتطوير املشروع حسب اخلطة املرسومة له. 
وكان الشيخ احمد العبداهلل قد وصف زيارته بأنها تأتي 
كأداة لتوطيد اواصر التعاون بني شركة )بيتروڤيتنام( 
ومؤسسة البترول الكويتية من خال العمل مع كل من 
شركة البترول الكويتية العاملية وشركة االستكشافات 

البترولية اخلارجية الكويتية.
واوض���ح الش���يخ احم���د الع���بداهلل ان ال��زيارة 
ستساهم في تذليل وتس���خير اجل����هود ال����قائمة 
لب���ناء املصفاة بالتكامل مع مجمع البتروكيماويات. 
وذكر ان املشروع يشمل انشاء شبكة محطات لتعبئة 

الوقود في جميع انحاء ڤيتنام.
 واضاف ان ذلك يهدف الى منح فرص جديدة لصالح 
شركة االستكشافات البترولية اخلارجية لاستكشاف 

والتنقيب في جمهورية ڤيتنام.
واشار الى ان الزيارة عامل محفز لتكثيف اجلهود 
القائمة بني كل من )بيتروڤيتنام( ومؤسسة البترول 

الكويتية.


