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اقتصاديون يتوقعون ارتفاعًا في القيمة الرأسمالية للبورصة 
خالل 2011 بدعم من قطاعي البنوك والخدمات

األداء العام على الرغم من أن 
بعض التقارير تش���ير الى أن 
السوق س���جل خسائر، اال أن 
القيمة الرأسمالية تؤكد ارتفاعها 
بنسبة 20% مع نهاية العام ومن 
املتوقع استمرارها في االرتفاع 
مع اغالق 2011 بنسبة تتراوح 

بني 6 و%8.
وأضاف الشخص ان النشاط 
األكثر تركيزا سيكون خالل عام 
2011 على األس���هم املتوسطة 
القيم���ة في ش���تى القطاعات 
املدرجة ما يشير الى أن السوق 
سيرتفع تدريجيا مع عمليات 
غربلة وفرز على األسهم دون 

االداء الفعلي.
اما رئيس جمعية املتداولون 
محمد الطراح فقال ان بوادر أداء 
البورصة في العام اجلديد تشير 
الى حلحل���ة في بعض األمور 
ومن أهمها صفقة زين وليس 
أدل على ذلك من األداء املتصاعد 
الت���ي أغلقت امس  للبورصة 
في املنطقة اخلضراء استمرارا 

لنشاطات سابقة.
وأضاف الطراح أن السوق 
يترقب بشغف زيادة عمليات 
التمويل على بعض مشروعات 
التنمية التي س���تتفاعل معها 
كثير من الشركات ذات الصلة 
وخصوص���ا قطاع���ي البنوك 

واخلدمات.

توالي األخب���ار اجليدة ملعظم 
أداؤها  الت���ي كان  الش���ركات 
تشغيليا وتنتظر حتقيق أرباح 

مرضية عن أداء عام 2010.
من جانبه، قال احمللل املالي 
ان السوق في  ميثم الشخص 
اجتاه متصاع���د لالرتفاعات 
وخصوصا فيما يتعلق بالقيمة 
الرأسمالية للسوق، حيث انها 
تعتبر املقياس احملترف ملعرفة 

بياناته سنويا قبل الشركات 
األخرى املدرجة في البورصة، 
األمر الذي سيساهم في دعم حالة 
الثقة بني أوساط املستثمرين، 

السيما الصغار منهم.
وأكد أن مزاجيات الكثير من 
املتداولني في السوق سواء كانوا 
أفرادا أو مؤسسات او شركات 
سيكون حالها أفضل في بداية 
العام اجلدي���د وخصوصا مع 

األولى م���ن العام 2011 تطمئن 
املتداولني أن م���ا هو قادم من 
تداوالت س���يكون األفضل مع 
اس���تقرار وه���دوء األوضاع 
السياسية واالقتصادية على 

حد سواء.
وأضاف الصالح ان السوق 
يترق���ب اآلن النتائج اخلاصة 
بقطاع البن���وك الذي دائما ما 
يكون مب���ادرا باالفصاح عن 

توقع اقتصاديون أن تشهد 
القيمة الرأسمالية لسوق الكويت 
لألوراق املالي���ة ارتفاعا الفتا 
خالل ع���ام 2011 بدعم من أداء 
البنوك  أسهم شركات قطاعي 
واخلدمات جراء االنفاق املتزايد 
على مشاريع خطة التنمية التي 

أقرتها احلكومة.
وقال االقتصاديون، في لقاءات 
متفرقة مع »كونا«، ان البورصة 
أنهت تداوالت العام املاضي على 
تعاف واضح وعمليات فرز بني 
األسهم الرخيصة والتشغيلية 
ستحدد مس���ار قرارات الكثير 
من املستثمرين مبا ينبئ بأن 
تداوالت العام احلالي ستكون 

بعيدة عن املضاربات القوية.
القضاي���ا  أن  وأضاف���وا 
االقتصادي���ة العالقة اخلاصة 
ببعض الصفق���ات وعمليات 
املتوقع  التي من  االس���تحواذ 
امتامها خالل الش���هر اجلاري 
س���تدفع صناع الس���وق الى 
الولوج بكل ثق���ل لدفع قوى 
البيع  الس���وق نحو عمليات 
والشراء انطالقا من الثقة التي 
س���تولدها امتام صفقة أسهم 

شركة زين لالتصاالت.
ورأى رئيس مجلس االدارة 
في ش���ركة »هيرميس � ايفا« 
للوساطة املالية خالد الصالح 
أن مؤشرات التداوالت مع األيام 

أكدوا أن نهاية تداوالت 2010 جاءت وسط عمليات فرز لتحديد اتجاهات األسهم

أداء إيجابي متوقع للبورصة في العام اجلديد

بدر اخلشتي

»المستقبل لالتصاالت« و»إيمس« 
تشاركان في معرض »إنفو كونكت2011«

النفط يقترب من 100 دوالر للبرميل 

أعلنت كل من شركة املستقبل 
العاملية لالتصاالت والشركة العربية 
خلدم���ات الكمبيوتر »اميس« عن 
مشاركتهما في معرض انفو كونكت 
وانفو بيز 2011 الذي دأبت شركة 
انفو سنتر لتنظيم املعارض على 
إقامته على م���دى 30 عاما ويقام 
على ارض املع���ارض الدولية في 

مشرف.
وقال مدير التس���ويق بشركة 
املستقبل العاملية لالتصاالت عالء 
الدين عياد ان مشاركة الشركة في 
معرض إنفوكونكت أمر مهم نظرا 
ألن هذا املعرض يعد ملتقى لشركات 
التكنولوجيا وشركات االتصاالت 
املهمة، ويحضره نخبة من املهتمني 
من العامة واملتخصصني وهو ما 
يجعله مقصد اجلميع، كما انه فرصة 
مواتية للشركة وشركاتها التابعة 
مثل شركة املستقبل لالتصاالت، 
املوزع املعتمد ملنتجات هواتف نوكيا 
وإكسسواراتها، وشركة املستقبل 
للتكنولوجيا الدولية لتقدمي هواتف 
متنوعة ذات شهرة عاملية وكذلك 
حلول تكنولوجية ذكية في مجال 
تكنولوجيا االتصاالت وتكنولوجيا 

املعلومات.
وأكد عياد في تصريح صحافي 
أن املع���رض، ال���ذي يدخل عامه 
الثالثني، بات سمة مميزة للكويت، 
وهو إن دل على شيء فإمنا يدل على 

وعي املستهلك والشركات في البالد 
بأهمية املنتجات التكنولوجية التي 
تقدم حلوال مريحة حلياة أفضل، 
منوها بان املش���اركة في املعرض 

مكسب للمجتمع ومكوناته.
وأش���ار الى ان الشركة سوف 
تعرض خدماتها ومنتجاتها املتنوعة 
في مجاالت تكنولوجيا االتصاالت 
وتكنولوجيا املعلومات ومن ابرز 
عروضها أح���دث هواتف نوكيا و

iPhone وبالك بيري وغيرها وأحدث 
هواتف نوكي���ا الذكية التي تعمل 
كموزع لإلنترنت واألجهزة األخرى 
القريبة منه أو م���ا اصطلح على 
تس���ميته بال���� Router، وهواتف 
متنوعة بخصائص فريدة ستكون 
مفاج���أة وتع���د ثوره ف���ي عالم 
املتنقلة، وأحدث  الهواتف  أجهزة 
التطبيقات وألعاب الهواتف املتنقلة 
والتي تخدم ش���ريحة كبيرة من 
العمالء من مختلف األعمار وتنوع 

االهتمامات.
الى ان شركة املستقبل  ولفت 
لالتصاالت حتضر ملفاجأة سواء في 
العروض الترويجية أو اخلصومات 
والتي ستكون مفاجأة سارة لعمالء 
املس���تقبل والتي تسعى الشركة 
لتوفير متطلباتهم مبا يتناس���ب 
مع احتياجاتهم املتطورة وتكون 
مبثابة كلمة شكر وتقدير لوالئهم 
لشركة املستقبل طوال السنوات 

الطويلة املاضية.
من جانبه، قال مدير عام الشركة 
العربية خلدمات الكمبيوتر محمد 
عمرو مكني ان أهمية معرض انفو 
بيز تأتي م���ن كونه بوابة دخول 
للهيئات واملؤسس���ات والشركات 
التي ترغب ف���ي عرض منتجاتها 
الذين  او خدماتها للمس���تفيدين 
يرغبون في استخدام هذه املنتجات 
او اخلدم���ات، فضال ع���ن الفائدة 
املزدوجة بني العارضني من خالل 
إفادة الغير واالستفادة من الغير 
من خالل منتجاتهم مبا يؤدي الى 
تسابق املشاركني ملزيد من التحديث 
والتطوير ملنتجاتهم او خدماتهم.

وأض���اف ان للمع���ارض دورا 
فعاال في تسويق منتجات وخدمات 
اجله���ات العارض���ة والتعري���ف 
بالتطورات في التقنيات احلديثة 
وتسويقها من خالل عرض كل ما 
هو جديد من منتجات وخدمات، وما 
طرأ عليها من تعديالت وتطورات، 
وذلك من خالل االختراعات احلديثة 
في مجال تقنية املعلومات أو اآلالت 
أو االتصاالت أو التطورات في علوم 
النظم اإلدارية واملالية والهندسية 
والفنية واملجاالت األخرى. مضيفا 
ان هذه التطورات كفيلة بتحقيق 
كمال اإلنتاج وحسن األداء مبا يعود 
بالنفع اخلاص للجهات العارضة 

والنفع العام للعمالء ككل.

نيويورك � رويترز: بعد مرور 
ثالث سنوات على جتاوز سعر 
ال� 100 دوالر  النفط مس���توى 
للبرميل ألول مرة عادت األسعار 
مرة أخرى لتقترب من جتاوز 
هذا املستوى وسط موجة تفاؤل 
تقودها صناديق االستثمار لكن 
التشابه بني ما حدث عام 2008 
وما يح���دث اآلن يقف عند هذا 

احلد.
أكثر احملللني تفاؤال  وحتى 
العديد من األس���باب  يوردون 
الت���ي قد حت���ول دون صعود 

س���عر النفط إلى ما يقرب من 
150 دوالرا للبرميل مرة أخرى 

هذا العام.
ومثل هذه القفزة الكبيرة قد 
توجه صفعة لالقتصاد العاملي 

يصعب عليه أن يتحملها.
وقائمة األس���باب طويلة.. 
فشركات النفط تزيد من خطط 
انفاقه���ا قب���ل أن يصل نقص 
املعروض إلى مس���توى األزمة 
كما خف���ت موجة تأميم املوارد 
الدوالر وهدأت  وارتفع س���عر 
املخاوف املتعلقة باقتراب بلوغ 

ذروة انتاج النفط.
غير ان األسباب األقوى بكثير 
هي تلك املتعلقة بقوى العرض 
والطلب األساس���ية في األجل 
القصير. فهناك مخزونات أكبر 
بكثير وطاقة أكب���ر بكثير في 
املصافي على مس���توى العاملي 
وأعداد أكبر بكثير من احلقول 
التي ميكن أن  غير املس���تغلة 
تعيد دول أوپيك تنشيطها عندما 
تريد ما ميكنها من وقف صعود 
األسعار بش���كل لم تكن تقوى 

عليه قبل ثالث سنوات.

أكد رئيس مجلس االدارة والعضو املنتدب 
في الشركة الكويتي����ة لنفط اخللي�����ج بدر 
اخلشت����ي ان الشركة تخطط الى الوصول 
لطاقة انت����اجية تقدر ب� 350 الف برميل 
نفط و500 مليون ق���دم مكعبة من الغاز 

يوميا خالل السنوات اخلمس املقبلة.
وقال اخلش���تي في لقاء مع مجلة عالم 
املؤسس���ة في عدد شهر يناير اجلاري ان 
الشركة لديها مشاريع جديدة واخرى مؤجلة 
يبلغ عددها 139 مشروعا بقيمة تقديرية 
تبلغ ملياري دينار سيتم تنفيذها خالل 

الفترة املقبلة.
وأوضح ان املشاريع املطروحة ال تتعلق 
باالستكش���اف واإلنتاج فقط بل تش���مل 

مش���اريع بيئية وأخرى تتعلق بالسالمة 
املهنية وبتطوير املنشآت واحلقول احلالية 
ومش���اريع خاصة بتقنية الغمر بالبخار 

على وجه اخلصوص.
وحول الطاقة االنتاجية ملنطقة عمليات 
اخلفجي افاد اخلشتي بأنها تقدر اجماليا 
ب���� 350 ألف برميل يومي���ا وتبلغ حصة 
الكويت منها 50% لكن ما يتم انتاجه فعليا 
أقل من ذلك بسبب القوانني املطبقة على 
املنطقة والتي حتد بشكل كبير من عمليات 

اإلنتاج.
أما عن انتاج منطقة الوفرة فقال اخلشتي 
انه يقارب ال� 250 الف برميل يوميا وحصة 
الكويت منها 50% ايضا كاشفا عن احتواء 

حقول الوفرة على كميات من النفط اخلفيف 
لم يتم التعامل معها حتى اآلن.

وأملح الى ان هناك خطة لعمل مسوحات 
األبع���اد لتغطية املنطقة  زلزالية ثالثية 
املش���تركة والوص���ول الى أعم���اق اكبر 

الستكشاف املزيد من النفط.
 وبني اخلش���تي ان الش���ركة الكويتية
  لنف���ط اخلليج خالل الس���نوات القليلة
  املاضي���ة حققت ع���ددا م���ن االجنازات
  م���ن اهمها توقيع االتفاقي���ة املؤجلة مع
 شركة ارامكو لعمليات اخلليج واخلاصة 
مبنطقة اخلفجي والتي وضعت اخلطوط 
املنطق���ة  العريض���ة لتطوي���ر حق���ول 

املقسومة.

تغيير ممثل في »القرين القابضة«

ترسية مناقصة على »مشرف«

 »الصلبوخ« توقع عقد بيع
 بقيمة 1.5 مليون دينار

أوروبا توافق على مشروع مشترك 
للوقود الحيوي مع البرازيل 

أعلن س���وق الكويت لالوراق املالية ان شركة القرين القابضة 
أفادته باملوافقة على اس���تبدال ممثل الش���ركة السادسة الدولية 
التجارية طالل اخلرس نائب لرئيس مجلس االدارة بدال من طارق 

بورسلي في عضوية مجلس ادارة الشركة.

أوضحت شركة مشرف للتجارة واملقاوالت )مشرف( انه متت 
ترسية املناقصة رقم وك م/111 � 2010/2009 على الشركة واخلاصة 
بأعم���ال االصالح والصيانة والط���الء اخلارجي خلزانات ارضية 
وابراج للمياه العذبة وقليلة امللوحة من اخلرس���انة املسلحة في 
مناطق متفرقة من الكويت وذل���ك بقيمة 1.240.579 دينارا وملدة 
24 شهرا، كما افادت الش���ركة بأنها ستقوم مبوافاة ادارة السوق 

عند توقيع العقد.

افادت ش���ركة الصلبوخ التجارية )صلب���وخ( بانها قامت 
بابرام عقد بيع صلبوخ مع ش���ركة جامب���و الدولية للتجارة 
العامة واملقاوالت بقيمة 1.540 مليون دينار، وذلك مقابل توريد 
الصلبوخ اجلابرو االماراتي باحجام مختلفة ملدة 12 شهرا، كما 
تفيد الش���ركة بأن الصلبوخ الذي سيتم بيعه لشركة جامبو 
الدولية من انتاج شركة كسارات الصلبوخ التجارية اململوكة 
بالكامل لش���ركة الصلبوخ التجارية بدول���ة االمارات العربية 
املتحدة بامارة الفجيرة هذا وتفيد الش���ركة بأنها بصدد ابرام 

عقود اخرى قريبا.

بروكس���ل � د.ب.أ: أعلن االحتاد األوروبي ان ش���ركتي »شل« 
للنفط، و»كوسان« البرازيلية العمالقة في إنتاج السكر واإليثانول، 
حصلتا على موافقة بإطالق مشروع مشترك يهدف أوليا إلى إنتاج 
الوقود احليوي. يريد االحتاد األوروبي زيادة استخدامه بشكل كبير 
للوقود الذي يعتمد في إنتاجه على احملاصيل كوس���يلة ملواجهة 
ارتفاع درجة حرارة األرض، مع خفض اعتماده على شركات إنتاج 

النفط األجنبية.
أعطى القرار دفعة في الصناعة األوروبية لتعزيز إنتاج الوقود 
احليوي. جاء في بيان صادر في بروكسل أن املفوضية األوروبية 
وافقت على مشروع مشترك بني شركتي »شل« و»كوسان« إلنتاج 

وتوزيع وبيع السكر واإليثانول واملنتجات ذات الصلة.

»نفط الخليج« إلنتاج 350 ألف برميل يوميًا خالل 5 سنوات

تاريخ العمالت في الكويت من مسكوكات 
اإلسكندر األكبر إلى الروبية وانتهاء بالدينار

الس���تخدامها فقط في الكوي���ت واخلليج 
العربي حيث امر املرحوم الش���يخ عبداهلل 
الس���الم الصباح اثر ذل���ك بااليعاز لدائرة 
املالية لالسراع بإجراء الدراسات بشكل عاجل 

إلصدار عملة وطنية كويتية.
وعن اول محاولة إلصدار عملة وطنية 
اشار الى انها متت في عهد الشيخ عبداهلل 
بن صباح بن جابر الصباح حاكم الكويت 
اخلامس 1892/1886، حيث أمر بسك عملة 
وطنية كويتية تعبر عن السيادة الوطنية 

قيمتها )بيزة(.
وذكر عبداملغني ان هذه العملة س���كت 
يدويا باستخدام املطارق فكان شكلها غير 
منتظ���م مع مالحظة اختالف الش���كل بني 
الواح���دة واألخرى وطرح���ت بضع مئات 
منها في األس���واق لكن لم يستمر التداول 

بها سوى عدة اشهر.
واضاف انه مت وقف التداول بهذه العملة 
العتبارات عدة بينها انه في هذه الفترة كانت 
الكويت تستخدم روبية امللكة فيكتوريا ومن 
اجزائها فئة البيزة الهندية التي كانت اقوى 
في التعامل لوجود حماية وغطاء من الذهب 
لها في اخلزينة الهندية دون اي غطاء من 

الذهب يحمي البيزة الكويتية.
وبالنسبة للدينار الكويتي اشار عبداملغني 
الى ان���ه مت في االول من ابري���ل عام 1961 
طرح الدينار للتداول مع سحب اوراق النقد 
واملس���كوكات الهندية تنفيذا لالتفاق بني 
البنوك  الكويت والهن���د وقامت  حكومتي 
الكويتية ودائرة البريد بإحالله محل الروبية 
الهندية على مدى شهرين متتابعني استبدل 
خالله���ا ما قيمته 26 ملي���ون دينار بنحو 
342 ملي���ون روبية بواق���ع الدينار يعادل 

13.33 روبية.
وبني ان النقد اجلديد اشتمل على اوراق 
نقدية ومسكوكات معدنية وحملت األوراق 
النقدية صورة االمير الراحل الشيخ عبداهلل 
السالم وتوقيع رئيس مجلس النقد آنذاك 
الشيخ جابر األحمد وصورا عن معالم نهضة 

الكويت.
وقال انه في مطل���ع يونيو 1968 صدر 
القانون 32 في ش���أن النقد وبنك الكويت 
املرك���زي وتنظيم املهن���ة املصرفية وبعد 
تس���ع سنوات على اول اصدار طرح البنك 
املركزي اوراقا نقدية جديدة للتداول على 
دفعات وطرحت في 17 نوفمبر 1970 اوراق 
نقدية فئات عش���رة دنانير ونصف دينار 

وربع دينار.
وذكر انه في 20 ابريل 1971 مت طرح اوراق 
نقدية فئتي خمسة دنانير ودينار وكانت 
حتمل صورة األمير الراحل الشيخ صباح 
السالم بعد تولي الشيخ جابر االحمد احلكم 
في 31 ديس���مبر 1977 ومن ثم طرح البنك 
املركزي في 20 نوفمبر 1980 اوراقا نقدية 
جديدة للتداول وفي 27 يناير 1986 اصدر 
البنك قرارا بطرح ورقة نقدية جديدة فئة 
عشرين دينارا ليتم تداولها بدءا بالتاسع 

من فبراير 1986.
واوض����ح عبداملغني انه ف����ي الثاني من 
اغسطس عام 1990 تعطلت البنوك واخلدمات 
املصرفية بسبب الغزو العراقي الغاشم وسرقة 
موجودات البنك املركزي ورصيد العملة من 
الذهب واالوراق النقدي����ة وبعد التحرير مت 
طرح االصدار الرابع من العملة الكويتية في 
24 مارس 1991 بألوان مختلفة للحيلولة دون 

استغالل االوراق النقدية املسروقة.
وأشار الى انه مت طرح االوراق النقدية 
من االصدار اخلامس في التداول في 3 ابريل 
1994 التي تتميز بالتقنية العالية واملميزات 
الفنية واألمنية املتطورة التي بلغتها صناعة 
وطباعة االوراق النقدية وهو االصدار املتداول 

حاليا في البالد.

يعود تاريخ أول عملة استخدمت 
ف���ي الكويت الى )300ق.م( حيث 
اكتشفت حمالت التنقيب في جزيرة 
فيلكا بني 1958 و1959 مسكوكات 
بينها ثالث قطع نحاس���ية ضرب 
على احداها )سلوقس األول( باسم 
� 300ق.م(  االسكندر االكبر )310 
بينما تع���ود القطعتان االخريان 
إلى عهد انطيوخوس الثالث )223 

� 187ق.م(.
وقال مراقب اآلثار في املجلس 
الوطني للثقافة والفنون واآلداب 
الدويش لوكالة االنباء  س���لطان 
الكويتية ان بعثة اآلثار الدمناركية 
اكتشفت ايضا عام 1961 قطعة نقدية 
قدمية في اجلزيرة حتمل على أحد 
وجهيها صورة انطيوخوس الثالث 
حاكم االمبراطورية السلوقية بينما 
نقش على وجهها اآلخر صورة اإلله 
)أبولو حامي األسرة السلوقية(.

واضاف الدويش انه ُعثر ايضا 
على 12 قطعة نقدية مسكوكة من املادة ذاتها 
للعملة السلوقية حتمل صورة )هرقل( على 
أحد وجهيه���ا وصورة اإلله )زيوس( على 

وجهها اآلخر.
وأوضح ان هذه النقود كانت مسكوكة 
باسم االسكندر االكبر وكان هناك نحو قرن 
من الزمن بني وفاته وتاريخ ضرب هذه النقود 
ويعتقد بأنها ضربت في اجلزيرة وهناك رأي 

آخر يقول انها ضربت في البحرين.
وذكر الدويش ان بعثة اآلثار الفرنسية 
اكتشفت عام 1984 اعدادا كبيرة اخرى من 
العمالت الفضية من الفترة الهلينس���تية 
ضربت قبل امليالد يحمل بعضها صورة امللك 
فيليب والبعض اآلخر صورة امللك سلوقس 

االول وأخرى لالسكندر االكبر.
من جانبه قال الباح���ث واملؤرخ عادل 
عبداملغني ان اول  عملة مت تداولها في الكويت 
كانت بالفعل في جزيرة فيلكا وهي عبارة عن 
عمالت يونانية تعود الى القرن الثالث ق.م 
حيث استقر االغريق في اجلزيرة واطلقوا 

عليها اسم )ايكاروس(.
واض���اف عبداملغني ان اه���م العمالت 
املتكشفة كانت عملة نقش عليها رسم رأس 
االسكندر االكبر وعمالت اخرى  حملت صورة 
امللك )انطياخوس( الذي حكم اجلزيرة عام 

200ق.م.
وبالنسبة للعصور احلديثة ذكر انه من 
بني العمالت الت���ي مت تداولها في الكويت 
عملة غريبة الشكل اطلق عليها اسم »طويلة 
احلسا« كانت متداولة مبنطقة احلساء قبل 
تأسيس امارة الكويت وحكم صباح األول 
بداية القرن ال� 18 واستمر تداولها ما يقارب 

50 عاما.
وقال ان العمالت املختلفة تعاقب تداولها 
في الكويت كالريال النمساوي واملهر الهندي 
العثمانية والفارس���ية واخيرا  والعملتني 
الروبي���ة الهندية التي مت  تداولها اكثر من 
130 عام���ا منذ عام 1830 وحتى 1960 حيث 
مت الغاء تداولها تنفيذا للقانون رقم 41 في 

ذلك العام.
واشار الى ان العملة الهندية مرت اثناء 
تداولها في الكويت بس���بع مراحل وكانت 
الروبية األولى في حكم امللك وليام الرابع 
لبريطانيا ومت تداولها من عام 1830 وحتى 
عام 1837. واضاف ان الروبية الثانية صدرت 
اثناء تولي امللكة واالمبراطورة فيكتوريا 
حكم بريطانيا من عام 1837 وحتى عام 1901 
بينما صدرت الروبية الثالثة اثناء حكم امللك 
واالمبراطور ادوارد السابع لبريطانيا من 

عام 1901 حتى 1910.
وذك���ر ان الروبية الرابعة صدرت اثناء 
امللك واالمبراط���ور جورج اخلامس  حكم 
لبريطانيا من عام 1910 حتى 1936 وش���هد 
ايضا اصدار اول عملة ورقية مت تداولها في 

الكويت وكانت اصدار عام 1913.
وقال عبداملغني ان الروبية اخلامس���ة 
صدرت في حكم امللك واالمبراطور جورج 
الس���ادس لبريطانيا في الفترة بني عامي 
1936 و1952 بينما كانت الروبية السادسة 
بعد اس���تقالل الهند ع���ن بريطانيا في 14 

اغسطس 1947.
وبنينّ عبد املغني ان حكومة الهند طرحت 
انذاك روبيات وأوراقا نقدية جديدة تختلف 
عن س���ابقاتها حيث اختف���ت صور ملوك 
بريطانيا ليظهر مكانها رسم الشعار الهندي 
)أسد اسوكا( ومت تداول هذه العملة اجلديدة 

في الكويت بدءا من 28 اكتوبر 1956.
وبالنسبة للروبية السابعة قال ان الوضع 
استمر بالتعامل بالعملة اجلديدة حتى عام 
1959 عندما اعلنت حكومة الهند نيتها فصل 
الروبية املتداولة بالهند عن تلك في الكويت 
بطباعة مناذج جديدة من االوراق النقدية 


