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أكدت مصادر في مطار الكويت الدولي ان نس���بة 
النمو في حركة السفر في مطار الكويت خالل موسم 
العيد اجلاري زادت على 3% عن الفترة نفسها من العام 
املاضي. وقالت املصادر ل� »األنباء« ان هناك ما يزيد على 
30 طائرة غير مجدولة يتم تسيير رحالتها في موسم 
العي���د باإلضافة الى الرحالت العادية،  ولفتت الى ان 

الطاقة االستيعابية للطائرات ونسبة اإلشغال بلغت 
100% على جميع وجهات الس���فر، وانه من الصعوبة 
إيجاد مقعد شاغر على اي من الطائرات سواء املجدولة 
او غير املجدولة. وأشارت الى ان هناك استنفارا كامال 
في جميع وحدات مطار الكويت الدولي لتلبية الطلب 
املتزايد من املسافرين ولضمان عدم حدوث أي عرقلة 

او تأخير في مواعيد الطائرات.

3% زيادة في حركة السفر بمطار الكويت الدولي في العيد

456.5 مليون دينار إجمالي حقوق المساهمين  في »قطاع األغذية« في النصف األول

شريف حمدي
حقق اجمالي حقوق املس���اهمني في 
ش���ركات قطاع االغذية املدرجة بسوق 
الكويت لالوراق املالية في النصف األول 
من 2010 ارتفاعا بنسبة 5.4% مقارنة بذات 
الفترة من 2009، حيث بلغ االجمالي في 
النصف االول من العام احلالي 456.553 
مليون دينار، في حني بلغ في األش���هر 
الستة األولى من العام املاضي 432.825 
مليون دينار. وجاءت الشركة الكويتية 
لألغذية )أمريكانا( في صدارة شركات 
القطاع من حيث حقوق املساهمني، حيث 
بلغ اجمالي حقوق مساهميها 324.981 
مليون دينار، تلتها شركة نقل وجتارة 
املواشي التي بلغ اجمالي حقوق مساهميها 

48.984 مليون دينار.
واظهرت نتائج النصف االول من العام 
احلالي ان شركات قطاع االغذية حققت 

منوا ملحوظا في ارباحها، اذ بلغت نسبة 
النمو 58.7%، حيث بلغت ارباح شركات 
القطاع في النصف االول من العام احلالي 
31.328 مليون دينار مقابل 19.745 مليون 

دينار في ذات الفترة من عام 2009. 
وتصدرت الشركة الكويتية لألغذية 
)أمريكانا( شركات القطاع من حيث االرباح 
في النصف االول من 2010، اذ بلغت أرباح 
الشركة 27.204 مليون دينار متثل نحو 
86.8% من اجمالي أرباح شركات قطاع 
االغذية املدرج���ة في البورصة، وبلغت 
نسبة النمو في النصف األول من العام 
احلال���ي مقارنة ب���ذات الفترة من العام 

املاضي بالنسبة للشركة %122.1.
وبلغت موجودات شركات االغذية في 
س���وق الكويت املالي في النصف االول 
من العام احلالي 780.026 مليون دينار 
بنسبة ارتفاع 1.4% مقارنة بذات الفترة 

من العام املاضي اذ بلغت موجودات هذه 
الشركات 769.187 مليون دينار.

وجاءت )أمريكانا( في صدارة شركات 
القطاع من حي���ث املوجودات، إذ بلغت 
موجودات الشركة في النصف األول من 
العام احلالي 613.920 مليون دينار مقارنة 
ب� 590.480 ملي���ون دينار في النصف 
األول من 2009، اي بنسبة ارتفاع بلغت 
3.9%. وعلى مستوى مطلوبات شركات 
قطاع االغذية هناك تراجع بنسبة %3.5، 
حيث بلغت املطلوبات في النصف األول 
من العام احلالي 323.198 مليون دينار 
في حني بلغت في الستة أشهر األولى من 

العام املاضي 335.113 مليون دينار.
وتصدرت )أميركانا( مطلوبات شركات 
القطاع بواقع 288.939 مليون دينار في 
النصف االول مقارنة ب� 292.158 مليون 

دينار بنسبة تراجع %1.1.

ارتفعت بنسبة 5.4% مقارنة بالنصف األول من العام الماضي

 »أمريكانا« تصدرت شركات القطاع من حيث الموجودات
بـ 613.9 مليون دينار واستحوذت على 86% من األرباح

أحمد: انتعاش سوق الصيرفة بعد إجازة عيد الفطر والريال والدوالر يتصدران التحويالت

شركات قطاع االغذية
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 فراج: »أرابيان سي العقارية« اشترت طابقًا
في برج هاجر بمكة المكرمة بـ 6 ماليين دينار

عاطف رمضان
كش���ف الرئي���س التنفيذي 
لشركة كابيتال العربية القابضة 
محمود فراج ل� »األنباء« عن ان 
ش���ركة أرابيان س���ي العقارية 
التابعة للش���ركة اشترت طابقا 
في برج هاج���ر في مكة املكرمة 
بالسعودية بقيمة 6 ماليني دينار، 
مشيرا إلى أن الطابق يتكون من 
33 وحدة فندقية، وأن الشركة 
الفندقية  الوحدات  طرحت هذه 

في األسواق لتأجيرها.
وأضاف أنه مت تأجير الوحدات 
بالكامل خالل شهر رمضان املبارك، 
موضحا أن الطابق بإدارة فندق 

موڤنبيك.
ولفت إلى أن الش���ركة تركز 
عل���ى متلك األص���ول العقارية 
املدرة للدخل خالل الفترة املقبلة، 
مبينا أن مكة املكرمة تتميز بأنها 
من أفضل املناط���ق بالعالم في 

االستثمار العقاري. 
وذكر أن الشركة متكنت من 
االستحواذ على حصة 20% من 
العقارية  الذكية  املواقف  شركة 
في يونيو املاضي، مشيرا إلى أن 
قيمة االستحواذ تقدر ب� 1.5 مليون 
دينار. مش���يرا الى ان »املواقف 
الش���ركات  أوليات  الذكية« من 
الش���رق األوس���ط  في منطقة 
املتخصصة في تنفيذ مشاريع 

املواقف »األوتوماتيكية«.
وأوضح أن الشركة تستهدف 
تنويع استثماراتها من خالل متلك 
حصص في شركات لديها إيرادات 

تشغيلية. 
وأش���ار إل���ى أن »كابيت���ال 
العربية« ارتأت لنفس���ها مسار 
العقاري،  االستثمار والتطوير 

املبارك بعد عودة  الفطر  عيد 
العمالة الواف���دة من اجازاتها 

السنوية.
ولفت احمد الى تراجع حجم 
التحويالت بالنسبة لإلمارات 
العربي���ة املتحدة ه���ذا العام 
مقارنة باألعوام السابقة بسبب 

األزمة املالية العاملية.
وأشار الى ان الدوالر اليزال 
العمالت األخرى بسبب  سّيد 

مكانة االقتصاد األميركي.

أحمد أكد ل���� »األنباء« ان فترة 
نزول رواتب املوظفني تعد من 
فترات الذروة لشركات الصيرفة، 
مش���يرا الى ان سوق الصيرفة 
احمللي تأثر سلبا خالل شهري 
يوليو وأغسطس نتيجة موسم 
السفر بالنسبة للمواطنني وكذلك 

االجازات الدورية للوافدين.
وأض���اف احمد ان اجلاليتني 
الفلبينية واملصرية من اجلاليات 
األساسية بالنسبة ل� »اعتمادكو«، 

مش���يرا الى ان هناك اقباال على 
الريال السعودي.

وقال ان الدوالر مستقر مقارنة 
بالعمالت األخ���رى مثل اليورو 
واجلنيه االسترليني، وان اجلنيه 
املص���ري تراج���ع الطلب عليه 
هذا العام نتيجة سفر الغالبية 
العظمى من األسر املصرية لقضاء 

االجازات السنوية.
انتعاش سوق  وتوقع احمد 
الصرافة من جدي���د بعد اجازة 

انتعاش���ا في التحويالت خالل 
شهر رمضان نتيجة اإلقبال على 
العمرة من قبل جميع اجلاليات 

اإلسالمية في الكويت.
وبالرغم من ذل���ك رأى احد 
مس���ؤولي ش���ركات الصرافة 
بالكوي���ت ان س���وق الصيرفة 
من القطاعات املهمة والنشيطة 
لالقتص���اد الكويتي خاصة انه 
يحوي عددا كبيرا من اجلاليات 
األجنبية التي تقوم بتحويل مبالغ 

مالية كبيرة.
مدير عام ش���ركة اعتمادكو 
للصيرفة � احدى شركات مجموعة 
� عبدالرحمن  البشر والكاظمي 

في مج���االت الصحة والتعليم، 
حيث وفر مؤخرا عددا من اجهزة 
معاجل���ة الفش���ل الكلوي ألحد 
املراك���ز الطبية املهمة، كما نظم 
برنامجا لتوفير الرعاية الصحية 
في عدد من املدارس ودور الرعاية 
مت خالله توفير العديد من االجهزة 
الطبية وتنظيم برامج الفحص 
الطبي والعالج املنتظم لالطفال 
والس���يدات، كما يرع���ى البنك 
عددا آخر من االنشطة الثقافية 
والدينية والتعليمية في مناطق 

عديدة من ماليزيا.

وزارة البيئة الصينية توافق على المصفاة 
المشتركة بين الكويت والصين

بكني � كونا: اعلنت وزارة حماي���ة البيئة الصينية امس 
موافقتها على مشروع مشترك بني مؤسسة البترول الكويتية 
وشركة »سينوبيك« الصينية لبناء مصفاة تكرير نفط عمالقة 
بتكلفة تسعة مليارات دوالر في مدينة »زاجنيانغ« في اقليم 

»غوانغدونغ« جنوب الصني.
وقالت الوزارة على موقعها االلكتروني ان تقرير التقييم 
البيئي منح موافقته على بناء املش���روع املقترح في مدينة 

»زاجنيانغ« في اقليم »غوانغدونغ« جنوب الصني.
واوضحت ان اجمالي القيمة االجمالية لالستثمار ستبلغ 
59 مليار ي���وان صيني خصص منه���ا 4.26 مليارات يوان 

حلماية البيئة.
واش���ارت الى ان املصفاة س���تكون قادرة على انتاج 300 
أل���ف برميل يوميا اضافة الى انتاج مليون طن من االيثيلني 

سنويا.
وكان الرئيس التنفيذي السابق ملؤسسة البترول الكويتية 
سعد الش���ويب قد قال في تصريح لوكالة األنباء الكويتية 
)كونا( في ش���هر مارس املاضي »اننا نتوقع احلصول على 
املوافقة النهائية من جلنة االصالح والتنمية الوطنية الصينية 

بحلول نهاية العام«.
وتتقاسم مؤسسة البترول الكويتية وشركة »سينوبيك« 
الصينية املش���روع مناصفة فيما تخطط الشركة الكويتية 

العطاء نسبة 20% من حصتها الى شركاء عامليني.
وكانت ش���ركة »رويال داتش ش���ل« األوروبية العمالقة 
انس���حبت من املفاوضات اخلاصة باملش���روع املشترك في 

ديسمبر املاضي العتبارات جتارية واستراتيجية.
ووقعت مؤسسة البترول الكويتية مع شركة »سينوبيك« 
الصينية مذكرتي تفاهم منفصلتني مع بلدية اقليم »غوانغدونغ« 
في أواخر اكتوبر املاضي تضمنان تعاونها مع متطلبات اقامة 

املشروع.
وتوف���ر مدينة »زاجنيانغ« الس���احلية في االقليم موقعا 
اس���تراتيجيا القامة املش���روع الضخم املرتقب اذ انها تقدم 
مميزات تقنية اس���تثنائية مثل حاوي���ات نفط خام عمالقة 
وظروف بيئ���ة جيدة وأرض منبس���طة اضافة الى مميزات 

اقتصادية جاذبة.

ويتفاعل���ون معها باملش���اركة 
والتعاون فيما بينهم، ولذلك فان 
»بيتك � ماليزيا« استطاع خالل 
فترة قصي���رة ان يقدم منوذجا 
جديدا للمس���اهمة االجتماعية 
للمؤسسات املالية خاصة في ظل 
توجهه لشرائح معينة مستهدفة 
متثل احتياجاتها جزءا مهما من 
الرئيسية الضرورية  العناصر 

لتوفير حياة كرمية.
واضاف���ت جم���ال الدين ان 
»بيتك � ماليزيا« قدم مساعدات 
للعديد من اجلهات وساهم بدور 

الكويتي  التمويل  نظم بيت 
املاليزي )بيتك – ماليزيا( برنامج 
مس���اعدات عينية للمحتاجني 
واحملرومني مت خالله تسليمهم 
مبالغ نقدية خالل لقاءات نظمها 
البنك بحضور مسؤولني ومعنيني 
باألنشطة واألعمال االجتماعية 
اخليرية في 10 مقاطعات ماليزية، 
ومن خالل 10 مس���اجد مختارة 
ف���ي املقاطعات الكب���رى جرى 
توزيع املساعدات على احملتاجني 
واملرض���ى واصحاب احلاجات، 
كأحد اوجه املسؤولية االجتماعية 
للبنك خاصة في ش���هر مضان 
وايام العيد، حيث مت تنظيم عدد 
من االنشطة مثل االفطار اجلماعي 
وزيارة املستشفيات ودور الرعاية 

االجتماعية وااليتام.
التنفيذي  الرئيس���ة  وقالت 
ل�»بيتك � ماليزيا« جميلة جمال 
الدين ان البنك نظم العديد من 
البعد االجتماعي  االنشطة ذات 
افطار لنحو  كان آخرها حف���ل 
250 طفال م���ن االيتام والفقراء 
وزع���ت عليه���م الهداي���ا وذلك 
بحض���ور نح���و 70 موظفا في 
البن���ك وهو ما مييز االنش���طة 
التي ينظمها حيث  االجتماعية 
حتظى بدعم ومساندة املوظفني 

عاطف رمضان
أدى تزامن انتهاء شهر رمضان 
الفضيل وعيد الفطر املبارك مع 
موسم الصيف واجازات املوظفني 
والعودة للم���دارس الى تفريغ 
جيوب املس���تهلكني ما  انعكس 
القطاعات  س���لبا على عدد من 
املختلفة من بينها سوق الصيرفة 

في الكويت.
»األنب����اء« رصدت س����وق 
الصيرفة احمللي، حيث أكد عدد 
من مسؤولي شركات الصرافة 
ان حجم حتوي����ل العمالت في 
الكويت تراجع هذا العام بنحو 
15% تقريبا مقارنة بالفترة نفسها 
من العام املاضي، مرجعني ذلك 
الى تزامن ش����هر رمضان هذا 
العام مع اجازة املوظفني وموسم 

السفر.
وأرجع مسؤول إحدى شركات 
الصيرفة هذا الركود لعدة عوامل 
من بينها تشدد البنوك وشركات 
التمويل في عمليات اإلقراض 

سواء للشركات أو األفراد.
وقد تصدر الريال السعودي 
والدوالر األميركي باقي العمالت 
األخرى في حجم التحويالت التي 
متت، السيما ان الريال السعودي 
يعتبر عملة موس���مية تش���هد 

الطابق يتكون من 33 وحدة فندقية تم تأجيرها بالكامل خالل شهر رمضان المبارك

محمود فراج

عبدالرحمن أحمد

جانب من توزيع املساعدات

انخفاض حتويل العمالت خالل رمضان وتوقعات بانتعاشها بعد عيد الفطر

تراجع تحويل العمالت إلى الخارج تأثرًا باإلجازات
انخفضت 15% مقارنة بالعام الماضي

»بيتك ـ ماليزيا« ينظم برنامج مساعدات 
اجتماعية في 10 مقاطعات

تضمن تقديم مبالغ نقدية وأجهزة طبية وأنشطة خيرية

الفتا إلى أن جميع استثماراتها 
تكون على أساس وأصول عقارية 
تقوم بتطويرها وحتسينها مبا 
يخدم البنية التحتية للبلد املقام 
عليه االستثمار حيث ان العقار 

استثمار متني وله اثاره املمتدة 
على الدولة واملستثمرين، موضحا 
أن الش���ركة ال تقوم باملضاربة 
بالعقار مبا يعود باألثر السلبي 
عليه ويرفع أسعاره الى مستويات 
غير عقالني���ة كما انها حترص 
في استثماراتها ان حتتوي على 
االبتكار بالنسبة للمنطقة التي 

يقام عليها املشروع.
وذكر فراج أن الشركة في ظل 
تداعي���ات األزمة املالية العاملية 
تسعى إلى التركيز على أنشطتها 
خاصة في سوقني رئيسني هما 
السعودية ومصر، مشيرا إلى قوة 
هذين السوقني نتيجة حجم الطلب 
الداخلي فيهما بسبب كثافة عدد 
السكان وطبيعتها االستهالكية 
خاصة في العقار، حيث ان زيادة 
نسبة الشباب الى عدد السكان 
في السعودية ومصر تعمل على 
إيجاد حجم كبير من الطلب على 

العقار املتوسط.
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