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ارتفع س���عر برميل النف���ط الكويتي مبقدار 0.48 14
دوالرا للبرميل بالغ���ا 67.94 دوالرا للبرميل اول من 
امس، مرتفعا عن املستوى الذي حققه خالل االسابيع 

املاضية والذي بلغ 67.46 دوالرا للبرميل.
ويأتي االرتفاع في ظل التذبذب الذي تشهده حركة 
سعار النفط خالل االسابيع املاضية والذي ظل يتراوح 
بني 65 و70 دوالرا للبرميل في ضوء ما تشهده اسعار 

النفط العاملية من تذبذب على خلفية تأثرها بتداعيات 
االزمة املالية العاملية والترقب ملا ستؤول اليه مجموعة 
العشرين والتي اثرت بشكل أو بآخر على اسعار اسواق 

االسهم العاملية.
وكانت منظمة البلدان املصدرة للنفط )اوپيك( قد 
بدأت تنفيذ قرارها القاضي بخفض االنتاج والبالغ 2.2 

مليون برميل في االول من شهر يناير املاضي.

النفط الكويتي يرتفع 0.48 دوالرًا بالغًا 67.94 دوالرًا للبرميل

»الش�ركة« وقّعت عقدين الش�هر الماضي لتقاس�م إنتاج منطقتي 19 و20 م�ع »بتروڤيتنام«

باقتراح قدمته »بتروڤيتنام« الحكومية وتغطي المنطقة البحرية البعيدة عن الشاطئ

منها 8 عمليات دخول في قائمة كبار المالك و6 حاالت لرفع الملكيات 

العبداهلل: »كوفبيك« تتجه للفوز برخصة تنقيب 
عن النفط والغاز في ڤيتنام قبل نهاية العام الحالي

»الجمان«: 11 صندوقًا تمتلك 21 حصة بشركات مدرجة 
بقيمة 118.4 مليون دينار منذ بداية العام حتى 17 الجاري

مقابل عمليتي خروج فقط، كما 
شهدت تلك الفترة أيضا رفع 
امللكيات املعلنة للصناديق في 
ست حاالت مقابل تخفيفها في 
ثالث حاالت، في حني لم تتغير 
نسبة امللكيات في أربع حصص 

في الشركات املدرجة.
وقد شكلت عمليات الدخول 
عل����ى قوائم كب����ار املالك في 
الش����ركات املدرجة من جانب 
الصناديق على 42% من إجمالي 
الرفع  احلركة، تلتها عمليات 
أم����ا عمليات  بنس����بة %32، 
اخلروج واخلفض فكانت األقل، 
وذلك بنسبة 11 و16% من إجمالي 
احلركة، في حني شكلت امللكيات 
الثابت����ة 17% من إجمالي عدد 
امللكيات املعلنة للصناديق في 
الشركات املدرجة خالل الفترة 

من 1/1 إلى 2009/9/17.

الفترة منذ بداية  وشهدت 
العام احلالي حتى 2009/9/17 
ثماني عمليات دخول للصناديق 
ف����ي قائم����ة كبار امل����الك في 
الش����ركات املدرجة، وذلك في 

الكويت لألوراق املالية خالل 
الفترة من 1/1 إلى 2009/9/17 ان 
الصناديق االستثمارية والبالغ 
عدده����ا 11 صندوقا متتلك 21 
حصة تساوي أو تزيد على %5 

في رأسمال الشركات املدرجة 
بسوق الكويت لألوراق املالية، 
وتبل����غ قيمة تل����ك امللكيات 
118.4 ملي����ون دين����ار كما في 

.2009/9/17

اوض����ح حتلي����ل مختصر 
ملركز اجلمان لالستش����ارات 
االقتصادية حول حركة امللكيات 
املعلنة للصناديق االستثمارية 
في الشركات املدرجة بسوق 

تبلغ 4500 كيلومتر مربع تقريبا ومتتلك »كوفبيك« 
حصة 40% في كل من املنطقتني.

يذكر ان الشيخ احمد العبداهلل موجود حاليا في 
ڤيتنام في زيارة تستغرق س���تة ايام تهدف بشكل 
اساسي الى تعزيز العالقات الثنائية بني البلدين في 
مختل���ف املجاالت ذات الصل���ة بالطاقة حيث اجرى 
سلسلة من احملادثات مع الرئيس الڤيتنامي جنوين 
مين��ه تري���ت ورئيس الوزراء جنوي���ن تان دونغ 
ووزير الصناعة والتجارة فو هوي هوانغ ورئيس 
»بتروڤيتن��ام« دينه ال ثانغ وكذلك كبار الزعماء في 

مقاطع��ة ثانه هوا.
كما تفقد الشيخ احمد العبداهلل موقع بناء مجمع 
مصفاة »نغي سون« للبتروكيماويات الواقع على بعد 

نحو 200 كيلومتر جنوب العاصمة هانوي.
وسيدخل املجمع وهو اكبر واهم مشروع لتكرير 
الطاقة في ڤيتنام بشراكة كويتية � يابانية � ڤيتنامية 
حيز العمل في عام 2013 بطاقة انتاجية تبلغ 200 الف 
برميل يوميا مع امكانية التوسع مستقبال وبرأسمال 

اجمالي يبلغ ستة مليارات دوالر.

هانوي � كونا: قال وزير النفط ووزير االعالم الشيخ 
احمد العبداهلل امس ان الشركة الكويتية لالستكشافات 
البترولية اخلارجية »كوفبيك« تتجه للفوز برخصة 
تنقيب عن حقول النفط والغ���از في ڤيتنام تغطي 

املنطقة البحرية البعيدة عن الشاطئ.
وقال العبداهلل دون اخلوض في التفاصيل إن شركة 
»بتروڤيتنام« احلكومية هي التي قدمت هذا االقتراح، 
معربا عن امله في ان حتصل الشركة الكويتية على 

الرخصة قبل نهاية هذا العام.
وف���ي حال مت ذل���ك فان »كوفبي���ك« وهي الذراع 
اخلارجية ملؤسسة البترول الكويتية )كي بي سي( 
س���تبدأ انشطة التنقيب في منطقة »بلوك 51« قبالة 
ساحل جنوب غرب ڤيتنام وذلك في اطار عقد لتقاسم 

االنتاج.
وقالت ش���ركة »ميترا« للطاقة احملدودة ومقرها 
ماليزي���ا انه من خالل التعاون املش���ترك معها ومع 
شركة سنغافورة للبترول وقعت »كوفبيك« الشهر 
املاضي عقدين لتقاسم االنتاج مع »بتروڤيتنام« في 
الشيخ احمد العبداهللمنطقتي »بلوك 19 و20« حيث تغطي كل منهما مساحة 

ارتفاع ملحوظ في ملكيات الصناديق االستثمارية في الشركات املدرجة

مرتضى بن قاسم 

ت���ص���ام���ي���م ب���ي���اج���ي���ه ت���ت���أل���ق ف����ي إع�����ان�����ات ج���دي���دة
تطلق بياجيه حملة جديدة للس����اعة الرجالية لتعود 
عبرها ال����ى مبادئها املتجّذرة في صناعة الس����اعات. 
وبفضل  وكالة “Saatchi and Saatchi”، تسّلط احلملة 
الضوء على خبرة الدار الت����ي تفوق القرن من الزمن 
في صناعة حركات الس����اعات من خال التركيز بقوة 
على اإلبت����كارات، التي ُقّدمت بأس����لوب نقّي مخّفض 
تدريجيًا ليمزج بني التطّور التقني واالناقة اجلمالية. 
تبرز التصاميم في إط����ار ذي خلفيات تصويرية إلى 
أبع����د احلدود مع ظ����ال من االس����ود واالزرق، متّجد 
أل����وان الدار املتداخل����ة واللقطات املقّرب����ة التي تبرز 
أهمية الطبيعة املميزة والتفاصيل املذهلة لس����اعتي 
»بياجيه بول����و فورتي فايف« و»بياجيه امبيرايدور« 
باالضافة إلى الساعة االسطورية »بياجيه ألتيبانو« 
الت����ي تتميز برّقة مظهرها اجلانب����ي. في موازاة ذلك، 
تعود حمل����ة املجوهرات لزيارة أعم����ال الفناَنني بيار 
وجيل اللذين ابتكرا االعانات البصرية السابقة حيث 
تداخل الزه����ري والبرتقال����ي واالزرق مع االرجواني 
في عالم من اخليال اجلام����ح الغني بااللوان ليعكس 
صورة الدار النابض����ة باحلياة واجلريئة التي ترّحب 
باللقط����ات احملتش����دة للمجوه����رات والس����اعات من 
مجموعات »الميايت« و»بوّسيشني« و»بياجيه بولو«، 

بينما تنشر هذه االعانات اجلديدة هالة أنثوية مفعمة 
بالنعومة واالتقان.

تنظمه »كويت إكسبو لتنظيم المعارض والمؤتمرات« 27 الجاري

أبدت الحذر بشأن الشركة القائدة لالتفاق

أشباه النقود ارتفعت 24.1% وبقيمة 24.45 مليار دينار

نمو المعروض النقدي دون تغيير خالل 
أغسطس الماضي بنسبة %18.7

الكويت � رويترز: أظهرت بيانات رس����مية 
أمس أن معدل منو املعروض النقدي في الكويت 
استقر عند 18.7% في أغسطس دون تغيير عن 
الشهر السابق. وقال بنك الكويت املركزي في 
نشرة شهرية إن املعروض النقدي )ن2( ارتفع 
في 31 اغسطس إلى 24.45 مليار دينار )85.49 
مليار دوالر( من 20.59 مليار دينار قبل عام.

كان معدل منو املعروض النقدي )ن2( بلغ 
18.7% في يوليو.

 وأظهرت البيانات أن أشباه النقود مبا في 
ذلك املدخرات والودائع ألجل بالدينار والودائع 
بالعملة األجنبية ارتفعت بنسبة 23.32% في 
أغسطس لتصل إلى 19.66 مليار دينار، وكانت 
أشباه النقود ارتفعت 24.1% في يوليو لتصل 

إلى 19.99 مليار دينار ولم يتسن احلصول على 
البيانات اخلاصة باملعروض النقدي )ن3( لشهر 
أغس����طس والذي بلغ 24.65 مليار دينار في 
يوليو. وسجل عرض النقود مبفهومه الضيق 
)ن1( ارتفاعا بنسبة 3% في أغسطس ليصل إلى 
4.79 مليارات دينار من 4.65 مليارات دينار في 
الشهر ذاته من العام املاضي. وأفادت البيانات 
بأن إجمالي مطالبات البنوك من القطاع اخلاص 
مبا في ذلك االستثمارات احمللية ارتفع 7.74% في 

عام حتى اغسطس إلى 26.46 مليار دينار.
 وصعد إجمالي التسهيالت االئتمانية املقدمة 
لألفراد 60.3% في عام حتى أغسطس ليصل إلى 
762.8 مليون دينار مقارنة مع 984.3 مليون 

في يوليو.

»سما مسقط« العمانية تشارك 
في معرض عالم العقار السادس

»بي. إس. إن. إل« ال تعارض االنضمام لتحالف 
صفقة »زين« ومازالت تدرس ما يمكن القيام به

أعلن رئي���س مجلس إدارة 
شركة س���ما مسقط للعقارات 
مرتضى بن قاس���م بن محمد 
فاضل عن مشاركة الشركة في 
العقار السادس  معرض عالم 
الذي تنظمه شركة كويت إكسبو 
لتنظيم املعارض واملؤمترات 

في 27 اجلاري.
وأوضح بن قاسم أن شركة 
سما مس���قط للعقارات تعتبر 
من الشركات الرائدة بسلطنة 
عمان وقد بدأت أعمالها منذ عام 
1984 ولديه���ا خبرة في مجال 
التس���ويق العق���اري منذ 25 
الوساطة  سنة وفي نشاطات 
العقارية، وبيع وشراء األراضي 
والڤل���ل والبناي���ات، وتأجير 
الشقق والڤلل، إدارة وصيانة 

املباني.
وتابع بن قاسم قائال: »لقد 

قامت الش���ركة مؤخرا بطرح 
وحدات سكنية مبنطقة العجمي 
باالسكندرية/ بجمهورية مصر 
العربية وقد نفذت تلك الوحدات 
بأكملها.وأيضا قامت الشركة 
ببيع شاليهات في رأس سدر 

في زي���ن ينطوي على جدوى 
اقتصادية لشركته قال جويال 
الكويتية شركة  الش���ركة  ان 

اتصاالت كبرى.
واضاف »انها صفقة كبيرة 
لذل���ك يجب ان نرى ما يتعلق 
بالكونسورتيوم وما ميكن القيام 
به«. وتابع »يصعب في الوقت 

بجمهورية مصر العربية وبيع 
أراض مبختلف االستعماالت 
)س���كني/ جتاري/ صناعي( 
باململكة األردنية الهاشمية وبيع 
أراض ببريطاني���ا في مناطق 
)س���تار منس���تر/ أكسفورد/ 

كامبريدج(. 

مشاريع جديدة

وم���ن املش���اريع اجلديدة 
للش���ركة بناء وحدات سكنية 
مبحافظة ظفار )صاللة( مبنطقة 
الدهاريز التي تعتبر من املناطق 
احلديثة التي تتوافر فيها جميع 
اخلدم���ات من )كهرب���اء/ ماء/ 
تلفون/ ش���وارع( وقريبة من 
البح���ر بحوالي 180م.  وأيضا 
مشروع مرسى علم بجمهورية 
مصر العربية من وحدات سكنية 

وشاليهات ومحالت جتارية.

نيودله���ي � رويت���رز: قال 
رئيس شركة بهارات سانشار 
نيج���ام ليمتد )ب���ي. اس. ان. 
كولدي���ب  لالتص���االت  ال( 
جويال والت���ي تديرها الدولة 
ان شركته ال تعارض االنضمام 
الى كونسورتيوم لشراء حصة 
في شركة زين الكويتية اال ان 
هناك بعض احلذر بشأن الشركة 
الهندية غير املعروفة بدرجة 

كافية التي تقود الصفقة.
وقال جوي���ال أمس ان بي. 
اس. ان. ال الت���زال تدرس ما 
اذا كانت س���تنضم ملجموعة 
فافاسي وملستثمر ماليزي من 
أجل شراء حصة قدرها 46% في 
شركة زين الكويتية لالتصاالت، 
وتقدر احلص���ة بحوالي 13.7 

مليار دوالر.
وقال جوي���ال »ال نعارض 
الصفقة اال ان هناك بعض احلذر 
بشأن فافاسي«، وفي رد على 
سؤال عما اذا كان شراء حصة 

احلالي حتديد أي اجتاه«.
وتلقت ش���ركة ماهاناجار 
تليفون نيجام ليمتد )ام. تي. 
ان. ال( الهندي���ة لالتص���االت 
والتي تديرها الدولة مفاحتات 
لالنضمام الى الكونسورتيوم. 
وقال جويال ان مسؤولني من 
ش���ركات االتصاالت ناقش���وا 
اال ان وزارة  االقت���راح مع���ا 
االتصاالت الهندية لم تشترك 

بعد في املفاوضات.
وف����ي وقت س����ابق من هذا 
الشهر قالت ش����ركتا بي. اس. 
ان. ال وام. تي. ان. ال في بيان 
مشترك في اطار استعداداتهما 
لفرص التوسع اخلارجي انهما لم 
تتخذا قرارا بشأن صفقة زين.

ومتتل���ك ب���ي. اس. ان. ال 
احتياطي���ات نقدية تبلغ نحو 
7.3 ملي���ارات دوالر اال انه���ا 
حتتاج للحصول على موافقة 
احلكومة الهندي���ة قبل القيام 

بأي استتثمارات كبرى.

الحصص المتحركة والثابتة للصناديق 
في الشركات المدرجة 

خالل الفترة من 2009/1/1 حتى 2009/9/17
النسبةالعددالحصص

83%19املتحركة

17%4الثابتة

100%23اإلجمالي

انواع الحركة للصناديق االستثمارية لحصصها 
في الشركات المدرجة 

خالل الفترة من 2009/1/1 حتى 2009/9/17
النسبةالعددالحركة
32%6رفع

16%3خفض
42%8دخول
11%2خروج

100%19املجموع

خروج %11
رفع %32

خفض %16
املتحركة %83

أنواع حركة الصناديقاحلصص املتحركة والثابتة للصناديق

الثابتة %17

دخول %42


