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26
املؤشر 
السعري 

7848.6
بتغير قدره

- 34 االقتصادية
ارتفع سعر برميل النفط الكويتي 13 سنتا ليستقر عند 
مستوى 67.93 دوالرا في تعامالت أول من امس مقارنة 

بتعامالت يوم الثالثاء املاضي والبالغ 67.80 دوالرا.
وتشهد اسعار النفط العاملية في الفترة االخيرة حالة 
من التذبذب بسبب تأثرها بشكل كبير باالنباء االيجابية او 
السلبية حول انتعاش او ركود االقتصاد العاملي وحركة 
اس����واق املال في البورصات العاملية اضافة الى العوامل 

الفنية من طلب وعرض التي تلعب دورا هاما في اسواق 
النفط العاملية وغيرها. ويعتبر الس����عر احلالي لبرميل 
النفط الكويتي اقل من املستوى املستهدف من قبل دول 
»أوپيك« لكنه في وضع جيد مقارنة باملس����توى املتدني 
ال����ذي وصل اليه في بداية العام احلالي عندما وصل الى 
ما يقارب 32 دوالرا للبرميل نزوال من مستوى 136 دوالرا 

التي وصل اليها في يوليو 2008.

سعر النفط الكويتي يرتفع 13 سنتًا ليستقر عند مستوى 67.93 دوالرًا

خالل زيارته إلى لندن لتوقيع اتفاقية لتشجيع وحماية االستثمارات 
»الكويتية لالستثمار« 

تنفي بيع حصتها 
في »الوطنية للفنادق«

أعل���ن س���وق الكويت 
لالوراق املالية ان الشركة 
الكويتية لالستثمار نفت 
بيع حصتها في »الوطنية 
للفن���ادق« ف���ي البحرين، 
وقال���ت انه ال توجد هناك 

مفاوضات   بهذا الشأن.

عمومية »كامكو« 
25 الجاري

أعلن سوق الكويت لألوراق 
املالية أن شركة مشاريع الكويت 
االس����تثمارية الدارة االصول 
)كامكو( س����تعقد عموميتها 
العادية 25 اجلاري حيث سيتم 
خالله����ا انتخاب عضو مكمل 

ملجلس ادارة الشركة.

»اإلثمار« يناقش 
بيانات الربع الثالث 
12 نوفمبر المقبل

ذكر سوق الكويت لالوراق 
املالي����ة ان مجلس ادارة بنك 
االثمار س����يجتمع 12 نوفمبر 
املقبل، وذلك من أجل مناقشة 
البيانات املالية املرحلية للبنك 

للربع الثالث.

»المركزي« وافق 
لـ »بيت األوراق« لشراء 

10% من أسهمها
أفاد سوق الكويت لألوراق 
املالية بان بنك الكويت املركزي 
وافق بتاريخ 7 أكتوبر 2009 
عل����ى طلب جتديد س����ريان 
املوافقة لشركة بيت االوراق 
املالية بشراء ما ال يتجاوز %10 
من اسهمها املصدرة ملدة ستة 
اشهر اعتبارا من تاريخه وذلك 
مع ضرورة االلتزام مبا وضعه 
املرك����زي من ضوابط  البنك 
وشروط في شأن متلك الشركة 

املساهمة ألسهمها.

»الكويتية الصينية« تخطط 
لتأسيس صندوق عقاري صيني

لتعزيز العالقات ب����ن البلدين. وقال ان تواجد 
االستثمارات احلكومية الكويتية في بريطانيا ليس 
غريبا فقد كانت البداية عام 1953 من خالل مكتب 
االس����تثمار حيث قدمت له احلكومة البريطانية 
تسهيالت لم تقدم جلهات اخرى »ولكننا هدفنا 
من خالل الزيارة اليوم الى توقيع اتفاقية لتنظيم 
العمل ليشمل القطاع اخلاص الكتساب اخلبرات 

والتقنيات احلديثة«.

 لندن � كونا: أكد وزير املالية مصطفى الشمالي 
متانة العالقات الكويتية � البريطانية على جميع 
األصعدة والس����يما الصعيد االقتصادي، مشيرا 
الى ان الكويت تعتبر من اكبر الدول اس����تثمارا 

في املجال العقاري في بريطانيا.
 وقال الوزير الشمالي ل� »كونا« عقب وصوله 
اول من امس إلى لندن في زيارة رسمية ان الهدف 
من الزيارة هو توقيع اتفاقية لتشجيع وحماية 
االستثمارات بن الكويت واململكة املتحدة، مبينا 
ان االتفاقية تندرج في اطار العالقات املتميزة بن 
البلدين الصديقن والرغبة في تعزيزها وتطويرها 

لتشمل القطاع اخلاص.
 واضاف ان االتفاقية التي أبرمت امس تهدف الى 
وضع اطار قانوني حلماية وتشجيع االستثمارات 
بن البلدين على مستوى القطاع اخلاص وتقدمي 
التسهيالت الالزمة للمستثمرين لتعزيز التعاون 

التجاري بينهما.
 وأوضح الشمالي في هذا السياق ان الكويت 
تعمل حاليا على تغيير بعض االنظمة والقوانن 
جلذب املستثمر االجنبي للدخول واالستثمار في 

السوق الكويتي.
 وبن ان الكويت قد ال تكون بحاجة الستثمارات 
دول او افراد ولكنها بحاجة كبيرة جدا للمعرفة 
والدراية واخلبرة والتقنية التي سنكتسبها في حال 
دخول املستثمر األجنبي.  وأعرب عن أمله في ان 
تسهم هذه االتفاقية في فتح مجاالت أوسع وأرحب 

دب���ي � رويترز: قال املدير 
املال���ي للش���ركة الكويتي���ة 
الصينية لالس���تثمار فيصل 
نواز ان الشركة تدرس شراء 
حصص في ش���ركات إلدارة 
صناديق وأص���ول عاملة في 
الص���ن وتخطط لتأس���يس 

صندوق عقاري صيني.
وأوضح أن الشركة تتوقع 
عائدا على االستثمارات يتراوح 
بن 15 و19% بعد ان استثمرت 
بالفعل ف���ي صناديق خاصة 
لالستثمار في األسهم، مضيفا 
»أعتقد أن هذا معقول جدا، ألنه 
ميكن إدارة املخاطر جيدا في 
ه���ذه املرحلة، أعتقد أن هناك 
مستثمرين حقيقين ينظرون 
إلى امل���دى البعيد وس���عداء 

بالعوائد املعقولة«.

وأضاف نواز على هامش 
مؤمت���ر عقاري ف���ي دبي »إذا 
نظ���رت إلى ع���دد الصينين 
الذين ينتقلون من الريف إلى 
احلضر فس���تجد أن هذا ميهد 

للتوسع.
وقال إن الصندوق العقاري 
األول سيصل حجمه إلى حوالي 
300 مليون دوالر وسيركز على 
قطاع العقارات األسيوي ككل 
مبا في ذلك في الصن والهند 
ودول رابطة جنوب شرق آسيا 
»آسيان«، موضحا ان الشركة 
دعمت بالفع���ل صندوق جاد 
تشاينا فاليو بارتنرز لالستثمار 
في صناديق خاصة لالستثمار 

في االسهم تعمل في الصن.
وأضاف قائال »أطلقنا أول 
صندوق خاص لالستثمار في 

أسهم الصناديق من أجل العمل 
في الصن وجمعنا نحو أكثر من 
100 مليون دوالر في الصندوق، 
نتوقع تسويق الصندوق الثاني 

العام املقبل«.
جتدر اإلشارة الى أن الهيئة 
العامة لالس���تثمار متلك %15 
في الشركة الكويتية الصينية 
لالس���تثمار التي تأسست في 
2005 برأس���مال مدفوع يبلغ 
حوال���ي 300 ملي���ون دوالر، 
ومتلك شركة صناعات الغامن 

حصة أيضا.
واجلدير ذك���ره أيضا أن 
الص���ن جتذب حوال���ي 1.25 
مليار دوالر من االستثمارات 
األجنبية املباشرة أسبوعيا منذ 
انضمامها إلى منظمة التجارة 

العاملية في 2001.

مصطفى الشمالي

عمر راشد
»أخطاء بريئة« توشك على 
الوس����طاء  تفجي����ر قضية بن 
وشركات الوساطة التي يعملون 

فيها.
فحسب وصف احد الوسطاء 
ل� »األنباء« ان اجتماعات شركات 
الوساطة وادارة السوق او ممثلها 
في جلنة السوق لم تستطع حل 
»التعنت« الذي يواجهه الوسطاء 
من قبل ادارة التسويات واالدارة 
القانونية، واصفا بعض العاملن 
في ادارة التسويات بأنهم قليلي 

اخلبرة.
واشار املصدر الى ان اخطاء 
بقيمة 80 الف دينار يتم محاسبة 
الوس����يط عليها في الوقت الذي 
جتري في����ه مخالف����ات كبيرة 
لعم����الء ال يتم حتريك س����اكنا 
جتاهها، مس����تدركا بأن توقف 
امرا  الوسيط ملدة اسبوع ميثل 

بالغ الصعوبة.
واضاف املصدر انه من العوائق 
ايضا ان ش����ركات الوس����اطة ال 
ميكنها ان جتتم����ع على صيغة 
واحدة واضح����ة جتاه قضاياها 
اخلالفي����ة مع ادارة الس����وق او 

ممثلها في جلنة السوق.

شركات الوساطة ترد

بدورها اوضحت مصادر اخرى 
مطلعة في مجال الوساطة املالية 
ان مسؤولي الشركات على تواصل 
التسويات في  ادارة  مستمر مع 
مس����عى لوقف عقوبة االيقاف، 
مشيرة الى ان هناك تفهما ملموسا 
من العاملن حول طلبات مسؤولي 
شركات الوس����اطة املالية مبنع 
ايق����اف موظفيه����ا، موضحة ان 

الشمالي: الكويت من أكبر الدول 
استثمارًا بالقطاع العقاري في بريطانيا

تقصير واضح في التعامل مع مدة اإليقاف والشركات تؤكد سعيها لحل المشكالت

»أخطاء بريئة« تنذر بتفجير قضايا بين الوسطاء وشركات الوساطة

قدمت الدارة الس����وق، الفتة الى 
ان هذا الطلب يتم طرحه بشكل 

مستمر مع ادارة السوق.
واشارت املصادر الى ان اكثر 
االخطاء تتم من قبل الوس����طاء 
اجلدد ألنهم سريعون في تسجيل 

التسويات مع الوسيط يتم على 
اس����اس عدد األخطاء التي متت 
وكذلك نوعية الصفقات التي يتم 
تنفيذها. ولفتت الى ان شركات 
الوساطة تسعى لتقليص عدد ايام 
ايقاف الوسيط من خالل طلبات 

هناك بعض االخطاء التي ارتكبها 
الوسطاء وتعد قانونيا »جسيمة« 
اال انه لم يت����م ايقاف اصحابها 
وذلك تالفيا لنقص عدد العاملن 

في تلك الشركات.
ادارة  ب����أن تعام����ل  وافادت 

اوام����ر البيع او 
الشراء، موضحة 

ان هن����اك تعليم����ات 
محددة لهم للتأكد من حسابات 

العمالء قبل امتام العملية لتقليل 
اخطاء العمالء.


