
 االحد
  ٢٠  فبراير ٢٠١١ 

 66 
 االقتصادية  االقتصادية  االقتصادية  االقتصادية  االقتصادية 

الوطني   اعلنـــت شـــركة 
لالستثمار ان صندوق الوطني 
الذي تديره  القطرية  لألسهم 
جاء في املركز األول للصناديق 
القطرية وفقا للتصنيف األخير 
ملوقع زاوية، محققا ٣٢٫٦٧٪ 
عائدا لكامل العام ٢٠١٠، حيث 
يقوم التصنيف بناء على أربعة 
عناصر هي عوائد الصندوق 
ونســـبة املخاطرة ورســـوم 

الصندوق ودرجة االلتزام.
الوطني    ويسعى صندوق 
لألسهم القطرية لزيادة قيمة 
رأس املال على املدى الطويل 

عن طريق االستثمار في أسهم قطر، وقد تأسس 
الصندوق في عام ٢٠٠٦ بعد دراســـة موسعة 
الوطني  البنـــك  لألســـواق اإلقليمية وقناعة 
مبســـتقبل االقتصاد القطري الذي شهد منوا 

ملحوظا في السنوات القليلة املاضية.
  وقال املدير العام إلدارة األصول في شركة 
الوطني لالستثمار نبيل معروف في تصريح 
صحافي ان حتقيق صندوق الوطني لألســـهم 
القطرية على عائد ٣٢٫٦٧٪ لعام ٢٠١٠ وحصوله 
على املركز األول في تصنيف زاوية هو دليل على 
كفاءة فريق العمل والى االستراتيجية الناجحة 

التي يتبعها الصندوق، وهي 
انعكاس الستراتيجية الشركة 
التي تسعى الى توفير أفضل 
اخلدمات واملنتجات للعمالء.

  اجلدير بالذكر أن صندوق 
القطرية هو  الوطني لألسهم 
أحد ثالث صناديق لألســـهم 
الوطنـــي  تديرهـــا شـــركة 
إلى  لالســـتثمار باإلضافـــة 
الوطني لألســـهم  صنـــدوق 
اخلليجية والذي حقق عائدا بلغ 
١٥٫٥٦٪ لعام ٢٠١٠ وصندوق 
الوطني لألسهم الكويتية الذي 
حقق ٤٢٫٥٪ للفترة نفســـها، 
ويسمح باالشتراك واالسترداد بشكل أسبوعي 
في صندوق الوطني لألســـهم القطرية، واحلد 

األدنى لالستثمار هو ١٠٠ الف دوالر.
  يذكر أن التصنيف من موقع زاوية، املصدر 
الرئيسي للمعلومات في الشرق األوسط، يتم 
بشكل ربع سنوي ويشمل صناديق االستثمار 
التي تستثمر في سوق الدوحة لألوراق املالية، 
ويتم استبعاد الصناديق التي يقل حجمها عن 
١٥ مليون دوالر والصناديق التي لم تكمل احلد 
األدنى للفترة الزمنية وهو ثالث ســـنوات من 

البيانات التاريخية. 

 ضمن حملتها «العقار غير 
في فبراير»، صرح نائب املدير 
العام في شــــركة دار الكوثر 
العقاريــــة إحــــدى شــــركات 
املجموعة اخلليجية للتنمية 
واالستثمار م.أيوب الصفار بأن 
الشركة مستمرة في مشاركة 
الشعب الكويتي الكرمي فرحة 
األعياد الوطنية وستقدم حزمة 
كبيرة وجديدة من املشاريع 
املطلوبة في السوق الكويتي 
إمارة  وبأســــعار مغرية في 
الشارقة في اإلمارات العربية 
املتحدة والسعودية وخدمات 

املبادلة العقارية.
  وقال الصفار في بيان صحافي ان الشركة تقدم 
فرصة لتملك شقق في إمارة الشارقة اإلماراتية 
بأسعار تبدأ من ٢٩٥ دينارا كويتيا شهريا في 
أبــــراج لؤلؤة اخلليج وبرج الريحان حتى ٤٢ 
شهرا بدون فوائد ومبقدم، وأشار الصفار إلى 
ان برج الريحان يعتبر احد أفضل املشــــاريع 
املقدمة خالل الفترة االخيره والذي يتمتع مبوقع 

استثنائي وبإطاللة مباشرة 
على بحيرة اخلان على اخلليج 
باجتاه إمارة دبي ومبساحات 
متنوعة تلبي كل االحتياجات 

العقارية.
  وذكر الصفار ان الشركة 
طرحت مجموعة جديدة من 
األراضي فــــي الرياض يصل 
عددها إلى ٥٥ قطعة مشــــيرا 
لتفاوت مســــاحات األراضي 
التي تبدأ مــــن ٤٠٠ إلى ٤٥٠ 
مترا مربعا وبنظام االستخدام 
السكني، الفتا الى ان السعودية 
احتلت مركــــزا متقدما حاليا 

بالنسبة للطلب على األراضي السكنية.
  واختتــــم الصفار البيان باإلشــــارة الى ان 
عروض فبراير احلالية حققت صفقات عقارية 
استثنائية لم يشهدها السوق العقاري، وذلك 
بعد تقدمي الشركة للعروض اخلاصة التي لقيت 
استحســــانا كبيرا من عمالء الشــــركة وكانت 
محفزة لالستثمار في قطاعات عقارية جديدة 

في السوق. 

 أعلن بيت التمويل الكويتي 
(بيتك) أن عائد الوديعة الثالثية 
بالدينار الكويتي وصل خالل 
الربع األخير من عام ٢٠١٠ الى 
١٫٨٥٪، وأنه مت حتويل العوائد 

الى حسابات املودعني.
  وقال مديـــر ادارة اخلزانة 
عبدالوهاب الرشود في تصريح 
صحافي ان العائد على الوديعة 
الثالثية، الذي يوزع كل ثالثة 
أشهر، شـــهد في نهاية الربع 
األخير من العام املاضي ارتفاعا 
قدره ٣٢٪ مقارنة بالربع الثالث 
من العام ذاته حيث بلغ عائد 

الوديعة ١٫٢٥٪، مشـــيرا في هذا الصدد الى أن 
هذا النمو حتقق بفضل تنوع استثمارات أموال 
الوديعة وحتسن هذه االستثمارات خالل تلك 

الفترة.
  وتوقع الرشـــود أن يشـــهد الربع األول من 
العام احلالي املزيد من التحسن لعوائد الوديعة 
الثالثية بالدينـــار، التي تبدأ من مبلغ ١٠ آالف 
دينار وتوزع عوائدها بشكل ربع سنوي، مشيرا 
فـــي هذا الصدد الى أن «بيتك» جنح في تنويع 
ودائعه لتالئم خصائص مختلف الشرائح من 

حيث املدة وشـــمولها ملعظم 
الدوالر  الرئيســـية،  العمالت 
األميركي واجلنيه االسترليني 
واليورو، مبـــا يجعلها تلبي 
مختلف رغبات املســـتثمرين 

واحتياجاتهم.
  وذكر الرشود أن االستثمار 
بالدينـــار يعتبر فـــي الوقت 
الراهـــن اخليـــار األمثل على 
ضوء الضمان احلكومي للودائع 
الذي يكسب العملة احمللية ثقة 
وقدرة إضافية في ظل تقلبات 

األسواق املالية.
  على صعيد متصل، أشاد 
الرشود باجلهود التي يبذلها بنك الكويت املركزي 
من خالل االجتماعات الدورية مع مديري اخلزانة 
في البنوك احمللية واملتابعة الدقيقة للسوق لضبط 
السياســـة النقدية والتدخل احلكيم في الوقت 
املناسب سواء بضخ أو سحب السيولة، األمر 

الذي كان له بالغ األثر في استقرار السوق.
  يذكـــر ان الودائع بالعمـــالت االجنبية تبدا 
حسب الفئات التالية، للدوالر األميركي من ١٠ 
آالف، وللجنيه اإلســـترليني من مبلغ ٥ آالف، 

ولليورو من مبلغ ٥ آالف. 

 قالت مؤسسة البترول الكويتية أمس ان سعر 
برميل النفط الكويتي انخفض ٧٦ سنتا ليبلغ ٩٧٫٩٣ 
دوالرا للبرميل في تداوالت أول من أمس مقارنة بـ 

٩٨٫٦٩ دوالرا للبرميل في تداوالت أمس األول.
  ويأتي ارتفاع أسعار النفط اخلام بشكل ملحوظ 
في تعامالت أول من أمس في ظل جتدد عدم االستقرار 
الذي يسود منطقة الشرق األوسط وذلك اثر امتداد 

التظاهرات من مصر إلى دول عربية أخرى منتجة 
للنفط، األمر الذي يحتمل فيه ان يؤدي إلى نقص 

اإلمدادات من الطاقة.
  يذكـــر ان إنتاج دول منظمـــة البلدان املصدرة 
للنفط (أوپيك) بلغ في شـــهر يناير املاضي أعلى 
مستوى له منذ سنتني ووصل إلى ٢٩٫٨٥ مليون 

برميل يوميا. 

 النفط الكويتي يستقر عند ٩٧٫٩٣ دوالرًا للبرميل 

 نبيل معروف

 م.أيوب الصفار 

 عبدالوهاب الرشود

 ١٫٨ مليون برميل يوميا مستويات اإلنتاج احلالية في حقل برقان

 «المقاصة» تجتمع مع اتحاد المصارف عقب العطلة
  لتحديد آلية رسوم االكتتابات اإللكترونية

 «نفط الكويت» تعتزم البدء في مشروع ضخ المياه
  للحفاظ على مستويات اإلنتاج في حقل برقان الكبير

 مالية «األعلى للبترول» تجتمع اليوم لمناقشة زيادة رواتب النفط 
 أعضاء اللجنة ليس لديهم أي اعتراضات على الزيادة

 ما بين ١٠ و١٥ شركة تتجه لتخفيض رأسمالها 
  للتغلب على الخسائر المتراكمة 

 محمد البدري 
  أفادت مصادر مطلعة «األنباء» بأنه 
فــــي حال أقرت جلنة ســــوق الكويت 
املالية األخــــذ باملقترحات  لــــألوراق 
اخلاصة بضرورة إعادة فرز وتصنيف 
الشــــركات املدرجة حاليا في السوق، 
ومن ثم تأسيس ســــوق ثالث تدرج 
به الشركات األقل كفاءة وفق معايير 
وضوابط محددة، ســــتضطر مجالس 
إدارات بعــــض الشــــركات إلى تعديل 

أوضاعها من خالل تخفيض رأسمالها 
بغية التغلب على خسائرها املتراكمة. 
وأوضحت املصادر أنه وفقا للبيانات 
واملؤشرات املالية املتوافرة حاليا عن 
الشركات املدرجة في البورصة الكويتية، 
فإن ما بني ١٠ و١٥ شركة مدرجة قد جتد 
نفســــها مضطرة ومجبرة على اتخاذ 
قرار تخفيض رأس املال وتعديل القيمة 
الدفترية واألسمية ألسهمها حتى يكون 
مبقدورها القيام بعملية إعادة الهيكلة 

املالية الالزمة إلطفاء اخلسائر املتراكمة، 
مبا يجنبها إعادة الفرز ومن ثم حتويلها 
من السوق الرسمي الرئيسي إلى السوق 
الثالث املزمع تأسيسه إلدراج الشركات 
ذات الفــــرز «الثالث» على حد وصف 
املصادر.وأشارت املصادر إلى أن نسبة 
التخفيضات املتوقعة لرأســــمال تلك 
الشــــركات تتراوح بني ١٠٪ في حدها 
األدنى وقد تصل إلى أكثر من ٥٠٪ في 

بعض احلاالت.

 أحمد مغربي
  علمت «األنباء» من مصادر مطلعــــة أن اللجنة املالية 
املنبثقة من املجلس األعلى للبترول ســــوف جتتمع اليوم 
األحد بصفة مستعجلة ملناقشة زيادة العاملني في القطاع 
النفطي التي مت حتويلها إلى اللجنة من قبل املجلس الذي 
عقد اجتماعه يوم األربعاء املاضي. وأوضحت املصادر أن 
اللجنة املالية سوف تعقد اجتماعها ملناقشة الزيادة التي 
اعتمدها مجلس إدارة مؤسســــة البتــــرول الكويتية التي 
تتراوح ما بني ٤٠ و٧٠٪ حلوالي ١٦ ألف موظف في القطاع، 

مشيرة إلى أن أعضاء اللجنة ليس لديهم أي اعتراضات على 
الزيادة وإمنا الدورة املستندية البد أن تأخذ وقتها السيما 

ان غالبية أعضاء املجلس األعلى للبترول وزراء.
  وتوقعت املصــــادر أن جتتمع اللجنة املالية على األقل 
مرتني لالطالع على الزيادة ومناقشتها قبل إحالتها للمجلس 
األعلى العتمادها بشكلها النهائي، مشيرة إلى أن املجلس 
األعلى سوف يجتمع في غضون شهر أو شهرين العتماد 

العديد من املشاريع النفطية العالقة.
  وبينت أن زيادة العاملني في القطاع النفطي ســــتكون 

حلوالي ١٦ ألف موظف في مؤسســــة البترول، مشيرة الى 
أن العالوة التشــــجيعية للدرجات بني ٥ و٢٠ ستكون بني 
١٠٠ دينار و١٢٨٠ دينارا، على أن تكون منح الزيادة العامة 

للعاملني حوالي ١٥٪.
  وذكرت انه مت تعديل بند املناوبة والعمل غير املنتظم 
ومنحة السكن في الزيادة، مشيرة إلى أن عدد العمالة التي 
ستستفيد من بدل طبيعة العمل سيبلغ حوالي ١٣٫٢ ألف 
موظف، وعدد العاملني في القطاع حتت بند بدل املناوبة ٤ 

آالف موظف، والعمل غير املنتظم حوالي ٤٢٦ موظفا. 

 أحمد مغربي
  قال مصدر نفطي مسؤول في 
شــــركة نفط الكويت ان الشركة 
تعتزم البدء في مشروع ضخ املياه 
في حقل برقان الكبير للمحافظة 
على مستويات اإلنتاج في احلقل 
البالغة حاليــــا ١٫٨ مليون برميل 
يوميــــا، مشــــيرا إلــــى أن القيمة 
املرصودة للمشروع تتراوح بني 

٢٠٠ و٥٠٠ مليون دوالر.
  وقال املصدر لـــــ «األنباء» ان 
املشروع مطروح بالفعل في جلنة 
املناقصات املركزية منذ ٥ أشــــهر 
تقريبا حيث دعت «نفط الكويت» 
حوالي ١٦ شركة عاملية متخصصة 
للمشاركة في جولة العروض التي 
من املقرر أن تنتهي في منتصف 
مارس املقبل، مبينا أن املشــــروع 
ســــيوفر الدعم لضغط الغاز في 
املجــــال اجليولوجي ملنطقة وارة 
الواقعة في حقل برقان الستمرار 

اإلنتاج مبعدالته احلالية.
  وبــــني املصــــدر أن الشــــركة 

برميل يوميا من املياه في منطقة 
وارة، باإلضافة إلى بناء ١٠ وحدات 
ملعاجلة املياه، ومد أنابيب للمياه 

الفائزة بتنفيذ املشــــروع سوف 
تقوم ببناء مرافق لتجميع املياه 
وضخها ومعاجلتها بواقع مليون 

بطوب ٧٠٠ كيلومتر، منوها إلى 
أن قطر األنبوب سيتراوح بني 

٤ و٣٠ بوصة.

  وأشار املصدر إلى أن املرافق 
ستحتوي أيضا على ٢٠ خزانا 
ميكنهــــا تخزين ما بني ١٠ آالف 
و٢٤٠ ألــــف برميل مــــن املياه، 
مبينا أن «نفط الكويت» تسير 
في سياسة متحفظة جتاه احلقل 
وتضع نصب عينيها احملافظة 
عليه، مشددا على أن الوضع في 
احلقل يسير بشكل طبيعي جدا 
والتخوف غير وارد، مدلال على 
ذلك بأن الشركة رفعت القدرة 
اإلنتاجية من احلقل مبقدار ٢٠٠ 
ألف برميل يوميا في ٢٠٠٩/٢٠٠٨ 
وهو خير دليل على أن احلقل 

في عطائه الطبيعي.
  جتدر اإلشــــارة إلى أن نفط 
الكويت تســــعى إلى احملافظة 
على إنتاج حقــــل برقان الذي 
يعتبر ثاني اكبر حقول النفط 
في العالم بعــــد حقل غوار في 
السعودية، ويقدر االحتياطي 
النفطي فــــي احلقل حوالي ٧٠ 

مليار برميل. 

 شريف حمدي
  علمت «األنبــــاء» من مصادر مطلعة 
ان الشــــركة الكويتية للمقاصة ستعقد 
اجتماعا مع احتــــاد املصارف الكويتية 
بعد عطلة األعياد الوطنية لوضع آلية 
يتحدد مبوجبها الرسوم التي ستتقاضاها 
البنوك جراء االكتتابات العامة التي سيتم 
إجراؤها الكترونيا في الشركات التي سيتم 
طرحها من قبل الهيئة العامة لالستثمار 

ضمن خطة التنمية.
  وقالت املصادر ان «املقاصة» انتهت 
من إعداد اآللية االلكترونية التي سيتم 
من خاللها اجناز هذه االكتتابات، وانها 
أصبحت جاهزة متاما إلجناز أي اكتتابات 
من هــــذا النوع عبر شــــبكة االنترنت، 
مشــــيرة إلى ان الشــــركة أجرت مؤخرا 
اكتتابات وهمية من خالل برنامج على 
موقع املقاصة. واشارت إلى ان االكتتاب 

والدفع سيكون عن طريق الـ «كي نت» 
وان املقاصة أعــــدت تقريرا خاصا لكل 
بنك من البنوك احمللية على اعتبار انها 
ستشــــارك في عمليات االكتتاب بحيث 
يتســــنى لها التأكد من وجــــود األموال 
اخلاصة بعملية االكتتاب على ان يقوم 
البنك بدوره بتحويل املبلغ للحســــاب 
املخصص للشركة املكتتب فيها ومن ثم 

حتديد عدد األسهم لكل عميل.

  وأفــــادت املصادر بأنــــه لم تظهر أي 
مشــــاكل فنية خالل عمليــــة االكتتابات 
الوهمية التي أجرتها «املقاصة»، مشيرا 
إلى ان عمولة البنوك واملقاصة ستكون 
أقل من عموالت االكتتابات املاضية كالتي 
كانت في بنك وربة اإلسالمي على سبيل 
املثال، وذلك نظرا ألن العملية ستكون 
الكترونية وبالتالي فإن تكلفتها ستكون 

اقل من ذي قبل. 

 التي ستتقاضاها البنوك في الشركات التي ستطرحها «الهيئة» ضمن الخطة

 القيمة المرصودة للمشروع تتراوح بين ٢٠٠ و٥٠٠ مليون دوالر

 «صندوق الوطني لألسهم القطرية»
   األفضل في قطر حسب موقع «زاوية»

 «دار الكوثر» تطرح شققًا سكنية وتجارية 
  بأقساط تبدأ من ٢٩٥ دينارًا في الشارقة 
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