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رويترز: قال مسؤول بشركة البترول الوطنية أمس 
إن أكبر مصفاة تكرير في الكويت تعمل اآلن بطاقتها 
اإلنتاجية الكاملة بع���د اغالق مفاجئ منذ ثالثة أيام. 
وأبلغ املس���ؤول رويترز بأن مصفاة ميناء األحمدي 
تعال���ج اآلن ما مجموعه 460 أل���ف برميل يوميا من 

النفط اخلام.
وأعادت الشركة تشغيل املجمع مساء يوم اخلميس 

املاض���ي وكان يعمل بأكثر من 50% من طاقته الكاملة 
يوم اجلمعة.

كانت الكويت أغلقت مصفاة ميناء األحمدي بعد ظهر 
اخلميس بسبب مشكلة في نظام التبريد باملاء.

وتدير شركة البترول الوطنية مصافي تكرير النفط 
الثالث والتي تبلغ طاقته���ا االنتاجية معا نحو 930 

ألف برميل يوميا.

مسؤول: مصفاة ميناء األحمدي تعمل بطاقتها الكاملة

طرح مشاريع حكومية وسن تشريعات اقتصادية أمر مهم لتطوير االقتصاد الوطني

شملت عمليات غش تجاري وتغيير بلد المنشأ وانتهاء الصالحية

المحاض�ر تضمنت مخالف�ات تمت من خالل ش�كاوي المواطنين

متصدراً المرتبة األولى وتلته البنوك بـ 414 مليون دينار و»االستثمار« بنحو 207 ماليين دينار

أبل ل� »األنباء«: السوق المحلي اليزال متماسكًا
و»غمامة الخوف« انقشعت من حول المستثمرين

األرقام المعلنة بمنزلة »البوصلة« التي من خاللها يمكن االستدالل على تعافي السوق

الهاجري ل� »األنباء«: احبطنا 1028 مخالفة وأحلناها
للنيابة التجارية منذ بداية 2009 حتى منتصف يوليو الماضي

»غلف إنفست«: 802 مليون دينار قيمة تداوالت »الخدمات« في يوليو الماضي
كشف التقرير الشهري للشركة اخلليجية الدولية لالستثمار»غلف 
انفس���ت« لألداء الشهري للسوق الكويتي أن قطاع اخلدمات تصدر 
املرتبة األولى بقيمة التداوالت التي بلغت 802 مليون دينار وبنسبة 
45% من إجمال���ي القيمة املتداولة، ونس���بة 30% من إجمالي كمية 
األس���هم املتداولة ونس���بة 32% من إجمالي عدد الصفقات، مشيرا 
إلى أن »زين« تصدرت قيمة التداوالت لش���هر يوليو وتلتها شركة 

اجيليتي ومجموعة الصف���وة. وبينّ التقرير ان قطاع البنوك احتل 
املرتبة الثانية بقيمة تداوالت بلغت 414 مليون دينار وبنسبة %23 
من إجمالي القيمة املتداولة خالل الشهر ونسبة 8% من إجمالي كمية 
األسهم املتداولة، نسبة 12% من إجمالي عدد الصفقات، وبقيادة بيت 
التمويل الكويتي »بيتك« وبنك الكويت الوطني وأخيرا بنك بوبيان 

من حيث قيمة تداوالت شهر يوليو.

و أضاف التقرير أن قطاع االستثمار متركز في املرتبة الثالثة من 
حيث قيمة التداوالت والتي بلغت 207 ماليي دينار وبنس���بة %12 
من إجمالي القيمة املتداولة ونس���بة 28% من إجمالي كمية األسهم 
ونسبة 25% من إجمالي عدد الصفقات، حيث تصدرت شركة مشاريع 
الكويت القابضة قيمة التداوالت وتلتها ش���ركة الصفاة لالستثمار 

وأخيرا املدينة للتمويل واالستثمار.

ملخص أداء سوق الكويت لألوراق المالية خالل شهر يوليو 2009

النسبة )%(قيمة التداولالنسبة )%(الصفقاتالنسبة )%(الكميةالقطاع

23.1%12414.924.825%819.514%605.405.000البنوك

12%25207.007.600%2839.556%1.982.285.000االستثمار

0%0128.160%030%560.000التأمي

7%15131.208.910%2124.305%1.521.635.000العقار

8%7137.366.100%510.780%375.605.000الصناعة

45%32802.747.955%3050.346%2.109.202.500اخلدمات

2%227.619.920%23.585%162.067.500االغذية

4.0%672.467.070%58.963%379.940.000غير الكويتي

100%1001.793.470.540%100157.079%7.136.700.000اجمالي

عاطف رمضان
اكد مدير إدارة الرقابة التجارية في وزارة 
التجارة والصناعة راشد الهاجري ل� »األنباء« 
ان الرقاب����ة احالت 1028 محض����را الى النيابة 
التجارية وذل����ك خالل الفترة منذ بداية 2009 
وحتى منتصف يوليو املاضي. واضاف الهاجري 
ان هذه املخالف����ات تتمثل في متديد صالحية 
وبيع مواد غذائية منتهية الصالحية ومخالفات 
لشركات عقارية لم تف بوعودها بتسليم اراض 
مت بيعها لعمالئها. ولفت الى ان هذه احملاضر 

كانت من بينها مخالفات متت من خالل شكاوى 
قدمت للوزارة من قبل مواطني كما ان من بي 
هذه املخالفات غشا جتاريا وتغيير بلد املنشأ. 
واش����ار الهاجري الى انه ح����ث املراقبي لدى 
الوزارة خالل اجتماعه بهم االسبوع املاضي على 
تكثيف الرقابة على االسواق احمللية وحترير 
املزيد من احملاضر للمخالفي لتطبيق القانون. 
واوضح ان جهاز الرقاب����ة التجارية يتصدى 
ملوضوع ارتفاع االس����عار بطرق غير مبررة، 
خاصة مع دخول شهر رمضان الفضيل، حيث 

ان هناك اناسا يستغلون مثل هذه املواسم التي 
يكون فيها االقبال متزايدا على مختلف السلع 
واملنتجات الغذائية وانهم يرون ان هذه الفترات 
تكون ارضا خصبة لرفع االسعار بطرق غير 
مبررة او للغش التجاري وتضليل املستهلكي، 
محذرا هؤالء االش����خاص من مخالفة القواني 
وان ايدي الوزارة س����تكون لهم باملرصاد من 
خالل القيام بدورها وحتويل املزيد من احملاضر 
للنيابة التجارية التخاذ االجراءات القانونية 

املناسبة جتاههم.

لجنة المناقصات 
المركزية تطرح 16 

مناقصة جديدة
املناقصات  طرح��ت جلن��ة 
املركزي��ة 16 مناقص��ة جدي��دة 
ملجموعة من اجلهات والوزارات 
املختلفة، منه��ا مناقصة لوزارة 
الصحة ومؤسسة املوانئ الكويتية 
تتعلق بتقدمي خدمات فنية الدارة 
وتشغيل محطة حاويات الشويخ 
ومناقصة لوزارة الداخلية بشأن 
اعم��ال صيانة وترمي��م املباني 
العائ��دة لل��وزارة. كما تضمنت 
املناقص��ات اجلدي��دة مناقصة 
الدفاع متعلقة مبشروع  لوزارة 
انش��اء واجناز وصيان��ة البنية 
التحتية لش��بكة احلواسب في 

هيئة االمداد والتموين.
وتضم املناقص��ات اجلديدة 
مناقصة لبلدية الكويت بش��أن 
توريد وتركيب اجهزة حاسب آلي 
وملحقاتها، كما تضمنت مناقصة 
للهيئة العامة للمعلومات املدنية.

عاطف رمضان
اعرب رئيس مجلس ادارة ش���ركة ابيات 
العقارية ياس���ر أبل ل� »األنباء« عن تفاؤله 
بتحسن الس���وق احمللي واستقراره نسبيا 
خالل الفترة املقبلة، مشيرا الى انه من املالحظ 
انقشاع غمامة اخلوف لدى املستثمرين وان 
كثيرا من الشركات مستمرة في تنفيذ خططها 
املستقبلية حتى وان كان بوتيرة »بطيئة«، 

االمر الذي يشير الى متاسك السوق.
واضاف أبل ان حتسن االوضاع االقتصادية 
ستتضح معامله خالل الربع االول من العام 
املقبل، مؤكدا ان املؤش���رات العاملية تدعو 
للتف���اؤل وان القطاع اخلاص الكويتي جيد 
واالقل تضررا من جراء تداعيات االزمة املالية 
العاملية مقارنة بالقطاعات اخلاصة لدى دول 

مجلس التعاون اخلليجي. واش���ار الى ان 
املطلوب من احلكوم���ة خالل الفترة املقبلة 
ض���خ االموال في الس���وق احمللي من خالل 
طرح املشاريع الى جانب اصدار تشريعات 
اقتصادية تتالءم مع الفترة احلالية، مؤكدا 
ان مثل هذه االمور من ش���أنها ان تؤدي في 
النهاية الى تطوير االقتصاد الوطني. ولفت 
الى ان السوق احمللي يحوي فرصا استثمارية 
مشجعة لكنه يحتاج الى مثل هذه التشريعات 
االقتصادية وكذلك انش���اء هيئة سوق املال 
التي تنظم عمل البورصة خالل الفترة املقبلة. 
وبي أبل ان القطاعات االقتصادية مرتبطة 
ببعضها وان النتائج املالية للشركات واالرقام 
املعلنة مبنزلة »البوصلة« التي من خاللها 

ميكن معرفة توجه السوق.

راشد الهاجري

ياسر أبل

فؤاد دشتي

محمود فاروق 
كشف العضو املنتدب لشركة 
إيفا للطيران فؤاد دش���تي عن 
حجم مديونية الشركة البالغة 
16 مليون دوالر، وهي قروض 
طويلة األجل من بنوك محلية، 
مبينا أن الشركة تتفاوض حاليا 
مع عدة بنوك أجنبية ومحلية 
القتراض مبلغ قيمته 60 مليون 
دوالر وذلك من أجل اعادة متويل 
ش���راء 4 طائرات خالل العامي 
املقبلي. وأكد دشتي في تصريح 
خاص ل� »األنباء« ان املركز املالي 
للشركة جيد نظرا الستثمارات 
الشركة التش���غيلية في قطاع 
الطيران ال���ذي أثبت قوته في 
مواجهة األزمة وعدم تأثره بشكل 
بالغ كما تأثرت الش���ركات في 
القطاعات االقتصادية األخرى 
كقط���اع االس���تثمار والعق���ار 
واخلدمات. وأوضح دشتي أن 
الشركة مازالت تسعى للحصول 
عل���ى تراخيص لنق���ل ركاب 
بواسطة الطائرات اخلاصة في 
الكويت حيث تستحوذ اوروبا 
والشرق االقصى، والسعودية 
والبحرين ومصر واالردن على 

اغلب طلبات سفر العمالء.

حجوزات الطائرات

وذك���ر دش���تي أن نس���بة 
حجوزات الطائرات اخلاصة كانت 
لرجال األعمال بنسبة 95% أما 
العائالت فاستحوذت على نسبة 
5% فقط من إجمالي املسافرين 

على طائرات إيفا.
وح���ول أداء الش���ركة، قال 
دشتي ان الشركة اصدرت بطاقة 
عضوية لعمالئها بفئات سعرية 
مختلف���ة تتيح حلاملها التمتع 
مبش���اريع الش���ركة في مجال 

بطاقة عضوية والتي تعبأ برصيد 
مالي طبقا لشريحة العضوية، 
ليتم بواسطتها تأجير عدد محدد 
من الساعات سواء لالستخدام 
الشخصي او استثمارها للتأجير 
من خالل الشركة للراغبي، كما 
ميك���ن للعضو اس���تبدال مدة 
التأجير كقيمة مالية الستخدامها 
في فنادق ش���ركة إيفا للفنادق 
املتنوع���ة على  واملنتجع���ات 
او لتأجير  العال���م،  مس���توى 
اليخوت التي متتلكها الشركة، 
معتبرا ان هذه العضوية ستخلق 
حلقة وصل ب���ي إيفا للفنادق 

وإيفا لليخوت.

مشاريع مستقبلية

وحول املشاريع املستقبلية 
للشركة، قال دشتي ان الشركة 
بصدد تأسيس شركة في االمارات 
الدارة وتشغيل وصيانة الطائرات 

برأسمال مليون دوالر.
وأعرب دش���تي عن أمله ان 
حتقق الش���ركة منوا ملحوظا 
للع���ام 2009 وذل���ك بتطوير 
أكبر  االس���طول وش���راء عدد 
م���ن الطائ���رات، باالضافة الى 
توس���يع نطاق املجال اجلوي 
السفر، مشيرا  وزيادة وجهات 
الى ان الش���ركة ستتولى ادارة 
مجموعة من الطائرات اململوكة 
من قبل شركات اخرى وتأسيس 
قاعدة من العم���الء على نطاق 
واس���ع وذلك من خالل الهيكل 
العام للشركة وتعيي الكفاءات 
والكوادر املطلوبة خالل الفترة 
املقبلة الستقطاب قاعدة ال بأس 
بها من العمالء. جتدر االشارة الى 
أن رأسمال إيفا للطيران يبلغ 5 
ماليي دينار، ويساهم بها عدة 

شركات ورجال اعمال.

السياحة والفنادق مثل االقامة 
في الفنادق التابعة للمجموعة، 
او اس���تئجار اليخوت التابعة 
للمجموع���ة او الطي���ران على 
الطائ���رات اخلاصة للش���ركة، 
وبالطب���ع االولوية س���تمنح 
ألعضاء النادي، احلاصلي على 
الكارت اخلاص به الستخدامه 
على مستوى العالم على غرار 
نظام التامي ش���اير، حيث كان 
لذلك أثر إيجابي بالغ على األداء 

املالي للشركة.

خطط استراتيجية

واشار دشتي الى ان الشركة 
لديها خطط استراتيجية للتوسع 
في املنطقة ملواجهة الطلب املتزايد 
الطائرات اخلاصة،  على سوق 
وهي تس���عى حاليا للحصول 
على رخصة AOC رس���ميا من 
دولة االم���ارات الدارة عمليات 

التشغيل للغير.
وأفاد دشتي عن عزم الشركة 
تأس���يس ناد لتملك الطائرات 
لرجال االعمال على غرار نظام 
التملك بالوقت »تامي شاير« الذي 
ميكن من خالله أن ميتلك العضو 

أكد أن المركز المالي للشركة جيد الستثماراتها التشغيلية بالخليج

دشتي ل� »األنباء«: 16 مليون دوالر مديونية
»إيفا للطيران« وتتفاوض القتراض 60 مليوناً

95% نسبة حجوزات الطائرات الخاصة لرجال 
األعم�ال و5% للعائالت م�ن إجمالي المس�افرين

اللجنة العقارية بـ »التجارة« تجتمع اليوم وقرارات متوقعة لتنظيم أداء السوق

لجنة »االستقرار« تجتمع في رمضان لمتابعة أدائها بعد انتهاء سجل تلقي الطلبات
عمر راشد

من املتوقع ان جتتمع جلنة االس���تقرار املش���كلة من وزارة التجارة ملتابعة 
اعمالها في رمضان املقبل وذلك في ثالث اجتماع للجنة منذ تشكيلها.

وق���د افادت مصادر »األنباء« بأن اجتم���اع اللجنة الثاني قد انتهى من اعداد 
سجل تلقي طلبات الشركات الراغبة في التمويل من البنوك احمللية وفقا لقانون 
االس���تقرار املالي، مضيفة ان اللجنة لم تتلق حتى اليوم طلبا واحدا من البنك 
املركزي لدراسته يفيد برغبة شركات في احلصول على متويل حتت مظلة قانون 
االستقرار املالي. وتوقعت ان جتتمع اللجنة اذا ما متت احالة ملفات لها من بنك 
الكويت املركزي لدراستها. ولفتت املصادر الى ان عدد الشركات التي لم تتقدم 
مبيزانياتها الس���نوية عن 2008 تقلص من 300 الى 230 شركة ومت ارسال كتب 
لها بضرورة االس���راع بتقدمي ميزانياتها حتى ال تتعرض لعقوبات يتم فرضها 

من قبل ادارة الشركات في وزارة التجارة.

وقالت ان البنوك قد تقوم باقراض الش���ركات وفقا لقانون االستقرار اال انه 
حتى اآلن لم تتلق اللجنة طلبا لقانون االستقرار املالي.

م���ن جهة اخرى افادت مصادر بأن جلنة التجارة املش���كلة ملتابعة االوضاع 
العقارية وتنظيم الس���وق العقاري س���تجتمع اليوم ملناقشة بعض املقترحات 

التنظيمية حول اداء العقار في الفترة املقبلة.
واش���ارت املصادر الى ان االجتماع يأتي بغرض اس���تعراض ملفات االطار 
املؤسس���ي آلليات عمل اجلهات املسؤولة عن تنظيم السوق العقاري واخلروج 

بتوصيات محددة يتم ترجمتها الى قرارات من وزارة التجارة والصناعة.
ولفتت املصادر الى ان االجتماع سيناقش عدة امور يتناولها اخلبراء العقاريون 

وممثلو اجلهات املختلفة املمثلة داخل اللجنة.
وتضم اللجنة في عضويتها 10 اعضاء من اجلهات املعنية بتنظيم الس���وق 

العقاري.

»التجارة« توّقع عقد شراكة مع مؤسسة 
دولية إلصدار دليل الكويت 2010

وقعت وزارة التجارة والصناعة أمس عقد شراكة 
مع مؤسسة »اكسفورد بيزنس غروب« إلصدار 
الدليل السنوي لألعمال التجارية واالستثمارية 
في الكويت 2010 واخلاص بتقدمي املعلومات عن 

الفرص االستثمارية في البالد.
 وقال الوكيل املساعد ورئيس مكتب استثمار 
رأس املال األجنبي في الوزارة الشيخ مشعل جابر 
الصباح لوكالة االنباء الكويتية )كونا( ان دليل 
الكويت 2010 سيتم اصداره على ايدي فريق من 
محللي املؤسسة عن طريق تنظيمهم واجرائهم 
مقابالت مع 200 ش���خصية ب���ارزة في املجاالت 

السياسية والتجارية واالقتصادية في البالد.
 واعتبر الشيخ مشعل الصباح ان اصدار الدليل 
ستكون له فاعلية في العديد من املجاالت مبا فيها 
االقتصاد الكلي والبنية التحتية والوضع السياسي 

والتطورات املصرفية والقطاعية وغيرها.
واوضح ان مكتب استثمار رأس املال االجنبي 
التابع للوزارة املكلف بجذب االستثمار االجنبى 
املباشر سيقوم بدور املشارك االساسي لدليل الكويت 
مضيفا أن املكتب سيعمل مع فريق عمل صحافي 
متخصص من اجل تزوي���ده ببيانات تفصيلية 

حول التطورات االقتصادية في البالد.

االستثمار %28

البنوك %8

نصيب القطاعات من إجمالي كمية األسهم املتداولة
غير الكويتي %11

األغذية %2

اخلدمات 
%30

الصناعة %5 العقار %21 التأمني %0


