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 طوكيـــو ـ كونا: قال رئيس 
الكويتيـــة  البتـــرول  شـــركة 
العاملية حسني اسماعيل أمس 
ان شركتي نفط الكويت والصني 
احلكوميتني تنويـــان اختيار 
شـــركاء دوليـــني للدخول في 
مشروع انشاء مصفاة نفطية 
ومجمع بتروكيماويات ضخم 
مزمع البدء بتنفيذه في جنوب 
الصني بحلول شهر مارس لعام 

٢٠١٠ املقبل.
  وقال اســـماعيل لـ «كونا»: 
سنقوم ببلورة شركائنا الدوليني 
فقط عنـــد موافقة الســـلطات 

الصينية املتمثلة في جلنـــة التنمية واالصالح 
القومية على املشروع املقرر البدء العمل فيه في 

الربع االول من العام املقبل.
  ومتتلك كل من شركة البترول الكويتية القابضة 
(كي بي سي) وشركة «سينوبيك» الصينية في 
آسيا مشـــروع املصفاة املشترك واملقرر إنشاؤه 
في منطقة تشانغيانغ الســـاحلية والواقعة في 
اقليم غواندونغ في جنوب الصني بنســـبة ٥٠٪ 

لكل منهما.
  وتنوي شركة البترول الكويتية العاملية (كي 
بي اي) التي تشرف على عمليات التسويق لشركة 
البترول الكويتية (كي بي سي) والتي متثل الكويت 
في املفاوضات منح ٢٠٪ من أسهمها البالغ نسبتها 

اصال ٥٠٪ في املشروع لشركاء دوليني.
  ورجح اسماعيل شركة النفط االوروبية العمالقة 
«رويال دوتش شيل» وشركة «داو» للكيماويات 
االميركية كشريكني محتملني، اال انه قال ان الشركة 
شرعت في مفاوضات مبدئية ايضا مع شركة «بي 

بي» النفطية البريطانية العمالقة.
  واضـــاف «نحن نتفهم اهتمام شـــركة بي بي 

البريطانية النفطية باملشروع 
وباملوقع».

  واستطرد قائال: ان «بي بي» 
جتري حاليا تقييما ودراســـة 
جـــدوى ملوقـــع تشـــانغيانغ 
وسننتظر الطرح الذي ستقدمه 
بهذا الشأن وسنقوم بدراسته.

  وتبلغ تكلفة مشروع مصفاة 
البتروكيماويات في  ومجمـــع 
غواندونغ حوالـــي ٩ مليارات 
دوالر وهو يعد اكبر مشـــروع 
صيني اجنبي حاليا في الصني، 
في حني تبلغ الطاقة االنتاجية 
للمصفاة ٣٠٠ ألف برميل يوميا، 
وهي مصممة خصوصا للنفط الكويتي املزود من 
مؤسســـة البترول الكويتية وميكنها معاجلة ١٥ 
مليون طن من اخلام الكويتي سنويا (٣٠٠ الف 
برميل يوميا) ومجمع ايثيلني بطاقة انتاج مليون 
طن سنويا. وكان من املقرر في بداية االمر انشاء 
مجمع البتروكيماويات في اقليم غاونغتشو، اال 
انه نظرا للتحديات البيئيـــة التي يواجهها هذا 
االقليم بســـبب الكثافة السكانية باملدينة، اتفق 
اجلانبـــان الصيني والكويتي على املوقع البديل 

احلالي ملوقع املصفاة وهو اقليم ناندونغ.
  وقال اســـماعيل انـــه من املتوقع اســـتكمال 
دراســـات اجلدوى للموقع اجلديد بحلول نهاية 

العام احلالي.
  مـــن ناحية اخـــرى وفيما يتعلق مبشـــروع 
نفطـــي مماثل آخر متتلكه الكويـــت في ڤيتنام، 
قال اســـماعيل ان شعار شركة «كي بي سي» هو 
العمل مع شركاء محليني ودوليني في استثماراتها 
اخلارجية، االمر الـــذي يعمل على التخفيف من 
حدة التعرض للمخاطر واالستفادة من التجارب 

واخلبرات الدولية في هذا املجال.

 حسني إسماعيل

 بدر السعد 

 أداء البورصة السعودية والثقة في مستقبلها وراء ارتفاع مؤشر ثقة املستثمرين

 خريطة ملوقع املشروع املزمع تنفيذه

 نظمت جلنة املشاريع العامة واالسكان في 
غرفة جتارة وصناعة الكويت اجتماعا مع ممثلي 
شركات املقاوالت االنشائية وخاصة املشاريع 
احلكومية للتعرف على حجم وشروط وتكلفة 
التمويل املصرفي لهذه املشاريع، والذي يعاني 
شحا واضحا يؤثر على قدرة الدولة على تنفيذ 
هذه املشـــاريع، كما يؤثر علـــى حجم االنفاق 
العام، وبالتالي على الدورة االقتصادية وذلك 
ملتابعة جهودهـــا الرامية الى رصد آثار االزمة 
املالية العاملية على مصادر متويل أنشطة قطاع 

االنشاء واملقاوالت.
  وقـــد طرحت في هذا اللقـــاء بعض األفكار 
واملقترحات من ضمنها: دراسة االجراءات املتبعة 
في مناقصات الدولة للوصول إلى تسهيل عمليات 
الدفعات الشـــهرية ودورتها املستندية، ورفع 
كفاءة االدارة املالية في شركات املقاوالت، فضال 
عن التنســـيق في طرح املشاريع بحيث تبقى 
املصارف قادرة على متويلها في حدود معاييرها 
الفنيـــة، وعلى الدخول في مشـــاركات لتأمني 

احلجم املطلوب لذلك. 

 اعلنت جريدة «الكويت اليوم» الرســــمية أمس 
عن تأسيس شركة رسن للطاقة القابضة برأسمال 

يبلغ مليون دينار.
  وقالــــت اجلريدة في عددها االخير ان «رســــن» 
تأسست كشركة مساهمة كويتية قابضة برأسمال 
قدره مليون دينار موزعة على ١٠ ماليني سهم نقدي 
بقيمة ١٠٠ فلس للسهم الواحد. ومن اغراضها متلك 
اسهم شركات مساهمة كويتية او اجنبية ومتلك اسهم 
او حصص في شــــركات ذات مسؤولية محدودة او 
االشتراك في تأسيس هذه الشركات بنوعيها وادارتها 

واغراضها وكفالتها لدى الغير.
   وميكــــن لها اقراض الشــــركات التي متلك فيها 

اســــهما وكفالتها لدى الغير باال تقل نسبة مشاركة 
الشــــركة القابضة في رأس مال املقترضة عن ٢٠٪ 

على االقل.
  كما ميكنها متلك حقوق امللكية الصناعية من براءات 
اختراع او عالمات جتارية صناعية او رسوم او اية 
حقوق اخرى تتعلق بذلك وتأجيرها لشركات اخرى 

الستغاللها سواء داخل الكويت او خارجها.
   واوضحت انه يجوز للشــــركة متلك املنقوالت 
والعقارات الالزمة ملباشرة نشاطها في احلدود املسموح 
بها وفقا للقانون واستغالل الفوائض املالية املتوافرة 
لديها عن طريق اســــتثمارها في محافظ مالية تدار 

من قبل شركات وجهات متخصصة. 

 كشــــفت مديرة مركز ومعهد «اميس» للتدريب 
والتأهيل األهلي منى مكني عن توقيع بروتوكول تعاون 
مشترك بني الشركة العربية خلدمات الكمبيوتر ومركز 
التحكيم بكلية احلقوق بجامعة عني شمس، مبينة 
أنه مبوجب هذا البروتوكول فقد حصلت الشــــركة 
على مركز حتكيم من جامعة عني شــــمس تستطيع 
من خالله أن متنح الطالب دورات مؤهلة للحصول 
على شهادة دبلوم من جامعة عني شمس في مجال 
التحكيم الدولي.  وأشارت مكني على هامش مؤمتر 
صحافي عقدته الشركة إلى أن معهد «اميس للتدريب» 
هو احدى األذرع العمالقة للشركة العربية للخدمات 

فيما يخص عمليات التأهيل والتدريب املميزة.
  وأضافت مكني: ان البروتوكول الذي مت توقيعه 
سيضيف الكثير إلى ســــوق العمل الكويتي بشكل 

عام حيث ان التعاون مع جامعة عريقة كعني شمس 
وكلية عريقة كاحلقوق سيثمر في وقت قريب أساليب 
تأهيل مميزة ستعمل على تغيير الواقع التدريبي 

األهلي في الكويت شيئا فشيئا لألفضل.
  وأوضحت أن التعاون بني الشركة والكلية يتركز 
في اتفاق بني مركز التحكيم التابع للكلية والشركة 
بهدف تطوير األنظمة املساعدة للتحكيم بالكويت 
وتقدمي جميع اخلدمات القانونية للمواطنني الكويتيني 
اسهاما من «اميس» في تسوية ما ينشأ من منازعات 
جتارية ومدنية خارجية أو داخلية وبينت ان ٤ دورات 
متتالية متكن الطالب من احلصول على شهادة الدبلوم 
ودورتني متكن الطالب من احلصول على بطاقة التحاق 
بالدورة املتقدمة واملتعمقة ليصبح وقتها على دراية 

تامة بكل ما يتعلق بجوانب التحكيم الدولي. 

 لجنة المشاريع في غرفة التجارة
  نّظمت اجتماعًا مع شركات المقاوالت

 تأسيس شركة «رسن» للطاقة القابضة 
برأسمال يصل إلى مليون دينار

 «أيمس» توقع بروتوكول تعاون
  مع مركز تحكيم جامعة عين شمس

 المزمع البدء بتنفيذه في جنوب الصين بحلول شهر مارس لعام ٢٠١٠ المقبل

 إسماعيل: «نفط الكويت» وشركة صينية تنويان
  اختيار شركاء دوليين لمشروع غواندونغ

        ليصبح أعلى مؤشر في المنطقة محافظًا على استقراره خالل األسابيع الستة الماضية

 مؤشر «شعاع كابيتال» لثقة المستثمر السعودي
  يتقدم بنسبة ٣٫٣٪ خالل سبتمبر الجاري 

إيجابية وقوية للسوق السعودي 
إذ بلغت نسبة املستثمرين الذين 
يتوقعون ارتفاعا في أسعار األسهم 
في الربع األخير من العام احلالي 
نحو ٥١٪، بينما أشار نحو ٤٥٫١٪ 
من املستثمرين الى ان هذا االرتفاع 
وارد في سوق دبي املالي وكذلك 
األمر بالنسبة إلى ناسداك دبي حيث 
يتوقع ٣٣٪ من املستثمرين ارتفاع 
أسعار األسهم خالل الربع األخير 
من العام».  وبّني ان معظم أسواق 
دول مجلس التعاون مازالت تتداول 
بأقل من قيمتها احلقيقية في نظر 
املستثمرين. ويحتل سوق أبوظبي 
لــــألوراق املالية موقــــع الصدارة 
بني أسواق املنطقة مسجلة نسبة 
٣٥٫٣٪، ويأتي السوق السعودي 
الثانية مسجال  «تداول» باملرتبة 
٢٥٫٥٪ بانخفاض ملحوظ عن الشهر 
املاضي، ومن ثم ســــوق الدوحة 
لــــألوراق املالية بنســــبة ٢١٫٦٪. 
وبشــــكل عام يفضل املستثمرون 
االستثمار في أسواق املنطقة مقارنة 
باألسواق املالية الناضجة وهو ما 
تؤكد النسب التي حصلت عليها 
املؤشرات في هذه األسواق حيث 
سجل داو جونز نسبة ٣١٫٤٪ سالب 
و«يوروستوكس» نسبة ٢٩٫٤٪ 
ســــالب و«فوتسي» نسبة ٢٩٫٤٪ 

سالب». 

 أصدرت شعاع كابيتال تقريرها 
الشــــهري لثقة املســــتثمرين في 
دول مجلــــس التعاون اخلليجي، 
وهو التقريــــر الوحيد من نوعه 
لألســــواق اخلليجية. ويتضمن 
التقرير مشاركات من مؤسسات 
استثمارية إقليمية ودولية حيث 
البيانــــات املجمعة  تشــــكل هذه 
مؤشر شــــعاع كابيتال اخلليجي 
لثقة املســــتثمرين، ويعد املؤشر 
الوحيد لثقة املستثمرين  املعيار 
في املنطقة وقد مت احتسابه ملتابعة 
التغيرات في سلوك املستثمرين 
بشــــكل شــــهري في دول مجلس 

التعاون اخلليجي.
  وتعليقا على تقرير شعاع لثقة 
املستثمرين في دول مجلس التعاون 
اخلليجي، قال رئيــــس االتصال 
املؤسسي في شعاع كابيتال أوليفر 
شوتزمان «ان ارتفاع مؤشر شعاع 
كابيتال اخلليجي لثقة املستثمرين 
وحتقيقه معــــدالت قوية هو أمر 
مشــــجع حيث يعكس عودة ثقة 
املستثمرين باألسواق اخلليجية، 
وبناء على متابعتنا حلركة املؤشر 
خالل األشهر الست املاضية، فقد 
حتسنت ثقة املســــتثمرين جتاه 
املنطقة باستمرار وبشكل تدريجي 
حيث شهدنا انخفاضا واحدا فقط 

منذ شهر أبريل املاضي».

الى ان مؤشر شعاع    وأشــــار 
لثقة املستثمرين السعودي حافظ 
على قوته خالل الشــــهر اجلاري 
متقدما بنسبة ٣٫٣٪ ليغدو أعلى 
مؤشــــر في املنطقة، هذا وحافظ 
املؤشر على استقراره خالل األشهر 
الستة املاضية، األمر الذي يظهر 
مدى ثقة املستثمرين باالقتصاد 
السعودي». وعلق شوتزمان على 
أوضاع اقتصــــادات دول مجلس 
التعاون الراهنة قائال «ان التحسن 
الذي سجله مؤشر شعاع كابيتال 
اخلليجي لثقة املستثمرين يعود 
بشكل أساســــي للتغير الذي طرأ 

في نظرة املستثمرين إلى األوضاع 
االقتصاديــــة الراهنة في املنطقة. 
كما ان نسبة التصويت اإليجابي 
تزداد شــــهريا حيث بلغت ١٥٫٧٪ 
في شهر سبتمبر، مقابل ١٫٥٪ في 
شهر أغســــطس و١٥٪ سالب في 
شهر يوليو». وحتدث عن املنظور 
املستقبلي القتصادات دول مجلس 
التعاون اخلليجي في األشهر الستة 
املقبلة، مشــــيرا الــــى ان املنظور 
املستقبلي للمستثمرين لم يتغير 
نسبيا مقارنة بالشهر املاضي، فقد 
وصلت النســــبة إلــــى ٥٤٫٩٪ في 
شهر سبتمبر مقابل ٥٦٫٩٪ الشهر 

املاضي. وبالتالي فإن اقتصادات 
دول مجلس التعاون اخلليجي ال 
تزال تعد تنافسية مقارنة بكل من 
اقتصادات دول البرازيل وروسيا 
والهند والصني التي حصلت على 
نسبة ٥٤٫٩٪ من جهة، واألسواق 
العاملية الناشئة التي حققت ٦٠٫٨٪ 

من جهة أخرى».
  وأشــــار الى ان األســــئلة التي 
وجهــــت للمســــتثمرين تضمنت 
سؤاال عن األســــواق التي يتوقع 
املســــتثمرون أن تشــــهد ارتفاعا 
حتــــى نهاية العــــام احلالي، وقد 
أظهرت النتائــــج أن هنالك نظرة 

 عمر راشد
  التزال جلنة قانون االستقرار املالي التي مت تشكيلها 
في وزارة التجارة والصناعة بانتظار ملء سجالتها 
الفارغة اخلاصة بالشركات الراغبة في االستفادة من 
القانون الذي بات قاب قوســـني أو أدنى من الرفض 
النيابي عند التصويت عليه.  مصادر في وزارة التجارة 
أكدت لـ «األنباء» أن اللجنة لم تتلق طلبا واحدا منذ 
تأسيسها حتى اآلن من قبل الشركات املتعثرة، مستدركة 
أن اللجنة قامت بعقد عـــدد من االجتماعات لتنظيم 
عمل أعضائها واتخاذ اإلجراءات املطلوبة فور تلقيها 

موافقات الشـــركات على االستفادة من القانون وفق 
بيانات محددة وحسب القانون والالئحة التنفيذية.

   وأوضحت املصادر أن جلنة «االســـتقرار» عقدت 
اجتماعني قبل شهر رمضان املاضي لبحث آلية تطبيق 
املـــواد واللوائح التي وردت فـــي الالئحة التنفيذية 
للقانون.  ونفت املصادر أن تكون اللجنة باتت «مجمدة»، 
من عدمه، مستدركة أن الشركات التي مت اإلعالن عن 
استفادتها من قبل بعض البنوك احمللية ال علم للجنة 
بها، الفتة الى أن اللجنة تقوم بتحديد االستفادة من 
القانون حسب الالئحة التنفيذية ووفق بيانات محددة. 

وقد تشكلت جلنة «االستقرار» في عهد وزير التجارة 
الســـابق أحمد باقر لتنفيذ املهـــام املنوطة بالوزارة 
حسب املادة ٢٨ من القانون والتي تنص على: «على 
اجلهات املستفيدة من أحكام هذا القانون أن تقدم خالل 
ثالثة أشهر من تاريخ صدور الالئحة التنفيذية اقرارا 
الـــى وزارة التجارة يتضمن بيانات وافية عن جميع 
التصرفات واملعامالت املالية وغيرها التي متت بينها 
وبني أعضاء مجلس اإلدارة وكبار املالك فيها وجميع 
أعضاء اجلهاز التنفيذي الرئيسي وأزواجهم واقربائهم 

من الدرجة األولى». 

 الكويت ـ أ.ف.پ: افاد تقريــــر لألمم املتحدة بأن 
الصناديق السيادية التابعة ألربع حكومات خليجية 
خسرت نحو ٣٥٠ مليار دوالر في ٢٠٠٨ بسبب تداعيات 
االزمة املالية العاملية على استثماراتها. اال ان احلكومات 
عوضت عن هذه اخلسائر الى حد بعيد مع نهاية ٢٠٠٨ 
من خالل تغذية صناديقها بعائدات النفط الذي بلغت 
اسعاره مستويات قياسية خالل ٢٠٠٨ قبل ان تتراجع 
على وقع االزمة، وذلك بحســــب التقرير الذي وزعه 
مؤمتر االمم املتحدة للتجارة والتنمية. وقال «تقرير 
االستثمار العاملي ٢٠٠٩» الذي وزع االسبوع املاضي 
ان موجودات الصناديق السيادية اخلليجية االربعة 
انخفضت من ١١٦٥ مليار دوالر في نهاية ٢٠٠٧ الى ١١١٥ 
مليار دوالر في نهاية ٢٠٠٨. ومقابل اخلسائر التي بلغت 
٣٥٠ مليار دوالر، ضخت احلكومات في هذه الصناديق 
٣٠٠ مليار دوالر من عائدات النفط. وجهاز ابوظبي 
لالستثمار (الصندوق السيادي التابع البوظبي) كان 
االكثر تأثرا بحسب التقرير اذ خسر ١٨٣ مليار دوالر 

من ٤٥٣ مليار دوالر كان ميتلكها نهاية ٢٠٠٧. اال ان 
اجلهاز حظي بـ٥٧ مليار دوالر من مال النفط لينهي 
العام ٢٠٠٨ عند مستوى ٣٢٩ مليار دوالر. اما الهيئة 
العامة لالستثمار (الصندوق الكويتي السيادي) فقد 
خســــرت ٩٤ مليار دوالر من ٢٦٢ مليار دوالر كانت 
متتلكها في نهاية ٢٠٠٧ اال انها انهت العام ٢٠٠٨ عند 
مستوى ٢٢٨ مليار دوالر بعد ضخ ٥٩ مليار دوالر في 
موجوداتها. وانهى الصندوق القطري العام املاضي 
مسجال ارتفاعا في موجوداته بقيمة مليار دوالر بعد 
ضخ ٢٨ مليار دوالر مقابل خسائر في ٢٠٠٨ بلغت ٢٧ 
مليار دوالر. اما املوجودات السعودية التي تديرها 
مؤسسة النقد العربي (املصرف املركزي السعودي) 
فقد ارتفعت بشكل كبير في ٢٠٠٨ لتصل الى ٥٠١ مليار 
دوالر بعد ان ضخــــت احلكومة ١٦٢ مليار دوالر في 
صندوقها السيادي. وخسرت املوجودات السعودية 
٤٦ مليار دوالر في ٢٠٠٨ بسبب االزمة وكانت انهت 

العام ٢٠٠٧ عند مستوى ٣٨٥ مليار دوالر. 

 «لجنة االستقرار» تنفي تجميد عملها 

 السعد: «هيئة االستثمار» تبحث فرص االستثمار في إيطاليا
 روما ـ كونا: وصـــل العضو املنتدب 
للهيئـــة العامة لالســـتثمارات الكويتية 
بدر الســـعـــد الى رومـــا اول من امـــس 
في زيارة رسمية يعـــقد خاللها لقاءات 
عدة للتعــــرف الى فرص االســـتثمـــار 

في ايطاليا.
  وقـــال الســـعد الـــذي وصـــل مطار 
فيومتشينو الدولي لـ «كونا» ان زيارته 
التي تنتهـــي اليوم تأتـــي تلبية لدعوة 
رسمية وجهتها وزارة اخلارجية االيطالية 
للحكومة الكويتية في إطار عالقات الصداقة 

والتعاون التي تربط البلدين.
  وذكـــر أنه ســـيجتمع اليـــوم بوزير 

اخلارجية االيطالي فرانكو فراتيني بعد 
لقائه املبكر باألمني العام ورئيس جلنة 
املصالح االقتصادية االيطالية حول العالم 
كما سيجتمع ضمن جدول زيارته املكثف 
عصرا بنائـــب وزير التنمية االقتصادية 
لشـــؤون التجـــارة اخلارجيـــة أدولفو 

أورسو.

  مجموعة فينميكانيكا للصناعات

  وأوضـــح الســـعد أن لقاءاته مبمثلي 
احلكومـــة االيطالية وعدد من رؤســـاء 
كبرى الشركات االيطالية مثل مجموعة 
فينميكانيكا للصناعات املتقدمة ومجموعة 

اينيل للكهربـــاء والطاقة وممثلي قطاع 
املال واألعمال «ستكون فرصة للتعرف 
على الفرص االستثمارية املتاحة وبحث 

امكانية املشاركة فيها».
  ومن املقرر أن يقيم احتاد الصناعات 
االيطالي بحضور قيـــادات كبرى وأبرز 
الشركات االيطالية من مختلف القطاعات 

مأدبة غداء على شرف السعد.
  وكان في اســـتقبال وفد الهيئة الذي 
يضم مدير االدارة فاروق بستكي، القائم 
باألعمال بالنيابة في سفارتنا لدى ايطاليا 
السكرتير األول غازي الفاضلي والسكرتير 

الثالث خالد الوزان.  

 الصناديق السيادية لـ ٤ حكومات خليجية
خسرت ٣٥٠ مليار دوالر في ٢٠٠٨  

 الشراح لـ «األنباء»: محافظ  المركزي  يلتقي اتحاد الشركات االستثمارية بعد أسبوعين
 عمر راشد

  كشف األمني العام الحتاد الشــــركات االستثمارية 
د.رمضان الشراح عن عقد اجتماع مجلس ادارة االحتاد 
مــــع محافظ البنك املركزي بعد اســــبوعني يتم خالله 
استعراض مشكالت الشــــركات االستثمارية واحللول 
املقترحــــة لها. وبني ان جدول االعمال ســــيتم االعالن 

عنه الحقا وعلى هامش نــــدوة «الفرص والتحديات» 
التي تواجــــه االقتصاد العاملي فــــي ٢٠١٠ التي نظمها 
االحتاد امس وحاضر فيها نائب رئيس مجلس االدارة 
الدارة االصــول في بنك كريدي سويس روبرت بارتــر، 
اوضــح الشراح ان الندوة تعد باكورة انشطة االحتاد 
التثقيفية التي ينظمها مركز الدراســــات االستثمارية 

واخلدمات املالية التابع له، مستدركا بأن املركز سيقوم 
بعقد ندوتني خالل اكتوبر املقبل، واشار الى ان االحتاد 
يركز على معاجلة قضايا الشركات االستثمارية التي 
متــــر مبرحلة حتتاج الى تضافر جميع اجلهود العادة 
االقتصاد الوطني واملؤسسات املالية الى ما كانت عليه 

بأفضل أداء قبل األزمة. 

 النفط عوض جزءا من خسائر الصناديق السيادية لدول اخلليج 


