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طرحت جلنة املناقصات املركزية 7 مناقصات جديدة 
تخص عددا من الوزارات والهيئات احلكومية.

وقالت اللجنة في بيان لها امس ان املناقصات تخص 
توريد وتركيب وصيانة عدد من املنش���آت واالشغال 

في عدد من املراكز احلكومية.
واكدت اللجنة ان املناقصات تتضمن اعمال توريد 
وتركيب وصيانة جهاز وحفظ معلومات وخادم شبكات 

ملؤسسة البترول الكويتية، وكذلك اعمال خدمات األمن 
واحلراسة للمواقع التابعة لوزارة االعالم.

وقالت ان هناك مناقصة لشركة نفط الكويت تتضمن 
اعمال خدمة تأجير اجهزة كمبيوتر وخدمات مساندة 
متصلة بنظم املعلومات، كما تتضمن مناقصة اخرى 
لديوان احملاس���بة توريد وتركيب اجهزة حاسب آلي 

واجهزة تخزين.

»المناقصات المركزية« تطرح 7 مناقصات جديدة تخص عددًا من الوزارات والهيئات

 »المركزي«: استقرار نمو عرض النقود
عند 18.8% في أغسطس الماضي

الغمالس: 95 مليون دوالر استثمارات 
»الخليجية األفريقية« في السودان

دشتي لـ »األنباء«: »األمراء الدولية« تتفاوض 
لشراء أرض باألردن قيمتها 10 ماليين دوالر

عاطف رمضان
اكد رئيس مجلس ادارة ش�����ركة االم��راء ال�دولية العقارية 
حسين دش����تي ل� »األنباء« ان الش���ركة تت��جه لشراء ارض 
ف����ي االردن قيمت��ها 10 ماليين دوالر خ���الل الف�ترة ال�قريبة 

الم�قبلة.
واضاف دش���تي ان هذه االرض مس����احتها تق��در بمليون 
متر مربع وهي عبارة عن ارض زراعية وس����كن�ية، مش����يرا 
الى انها كائنة بالقرب من »مركز المدينة« في منطقة الس���لط 

وعجلون.
واشار الى ان الشركة اجرت مفاوضات مع االطراف المالكة 
لالرض خالل الفترة االخيرة، موضحا ان الش���ركة اقبلت على 
شراء هذه االرض نظرا لمستقبلها الواعد خاصة انها كائنة في 

موقع سياحي »بالقرب من اماكن سياحية«.

رويترز: أفادت بيانات لبنك الكويت املركزي 
أمس بان معدل من���و عرض النقود في الكويت 
بل���غ 18.8% في أغس���طس مقارنة مع 18.9% في 

يوليو املاضي.
وقال البنك املركزي في نشرة شهرية نشرت 
مبوقعه عل���ى اإلنترنت ان عرض النقود »ن3« 

املقياس األوسع للنقد املتداول في االقتصاد ارتفع 
ال���ى 24.48 مليار دين���ار )85.38 مليار دوالر( 
في أغس���طس مقارنة مع 20.6 مليار دينار قبل 

عام.
وكذلك ارتفع عرض النقود مبفهومه الضيق 
»ن1« 3% الى 4.79 مليارات دنيار في أغسطس.

منى الدغيمي
قال مدير مكتب مكافحة غس����يل األموال 
الش����يخ منر الصباح ان املكتب دوره مفعل 
ويسعى إلى تطبيق القانون على اجلميع دون 
استثناء ويسهر على متابعة أعمال الشركات 
وإلزامه����ا بتطبيق نظم الرقاب����ة الداخلية 

ومراجعة وتطوير سياساتها املالية.
وأضاف في تصريح خاص ل� »األنباء« 
ان املكتب ملت����زم بتطبيق القانون ويعمل 

جاهدا على التصدي ألي عمل غير مسؤول 
ومضاعفة اجلهود ملكافحة غس����يل األموال 
لتوفير الضمانات املطلوبة لسالمة االجنازات 
االقتصادية في املستقبل، مشيرا إلى أن وزير 

التجارة احمد الهارون يدعم هذا االجتاه.
ولفت إلى أن عملية جمع األموال لألعمال 
اخليرية تخضع للترخيص املسبق من وزارة 
الش����ؤون االجتماعية والعمل، موضحا أن 
مكتب غسيل األموال ليس له دور في الرقابة 

على اجلمعيات اخليرية باعتبار أنها خاضعة 
لوزارة الشؤون االجتماعية وليس لوزارة 

التجارة.
وأكد الش����يخ منر الصباح وجود رقابة 
شديدة على الشركات واملؤسسات من قبل 
اجلهات املسؤولة مثل البنك املركزي الذي 
متكن من تطوير أس����اليب الرقابة الفعالة 
واحلديثة واتخاذ إج����راءات صارمة جتاه 

املعامالت الضخمة.

أكد مسؤول اقتصادي ان حالة الترقب 
واالنتظار التي مير بها سوق الكويت لالوراق 
املالية )البورصة( تأتي بسبب استعجال 
املتداولني ملعرفة افصاحات بيانات الربع 
الثالث من العام للشركات املدرجة مما اثر 

على وتيرة املؤشرات الرئيسية.
وقال م�����دير احملافظ االستث�����مارية 
العاملي  في ش����ركة بي����ت االست����ثمار 
)جلوبل( ميثم الش���خص ل� )كونا( امس 
ان تداوالت االيام املقبلة ستشهد استمرارا 
لسيناريو االداء املتذبذب الذي سيظل على 

حاله.
وأوضح الش���خص ان ذل���ك االداء قد 
يختلف بالنس���بة ملجريات قطاع البنوك 

ومن ثم الشركات ذات االداء التش����غيلي 
الس��يما التي حققت نتائج طيبة في الربع 

الثاني.
واشار الى أن السوق مير حاليا بعوامل 
قد دأب عليها في تداوالت ش���هر رمضان 
متعلقة بصفقة اسهم شركة زين لالتصاالت، 
حيث كان واضحا التحركات على اس���هم 

املجموعة منذ بداية تداوالت اليوم.
واضاف ان تطورات االمر في هذه القضية 
اثبتها مالك الش���ركة أن لديهم ادلة دامغة 
على نية االستحواذ على اسهمها من جانب 
شركة عاملية األمر الذي حرك السوق في 
الساعة االولى من التداوالت وقد تستمر 

على حالها حتى يتم ابرام الصفقة.

وتوقع الشخص س���يطرة منوال اداء 
الت������داوالت م���ع توالي نتائج ال�����ربع 
الثالث من العام احلالي والتي من املت�����وقع 
ان تبدأها البنوك كما هو معتاد س���نويا 
في مث���ل هذا التوقيت، حي���ث تبادر الى 
افصاحاته���ا قبل الش���ركات املدرجة في 

القطاعات االخرى.
وذكر ان حتركات اس���هم منت���قاة في 
قطاعي اخلدمات والص�ناعة اليوم حركت 
معه���ا بقية القطاعات الت���ي حت��تاج الى 
دعم م���ن صفقات أو اس���تحواذات تعود 
على السوق بااليجاب في القيمة النقدية 
املتداولة واعداد الصفقات حتى  واالسهم 

يعاود قفزاته السابقة.

ارتفع ليسجل 24.48 مليار دينار

مساحتها مليون متر مربع بمنطقة السلط وعجلون

عموميتها تخفض رأسمالها من 60 مليون دينار إلى 2.5 مليون

حسني دشتي

)فريال حماد(وليد الغمالس مترئسا اجلمعية العمومية لـ»اخلليجية االفريقية القابضة« 

الش����ركة لديها خطط للتحول 
الى النقل متعدد الوسائط )برا 
وبحرا( خاصة وان الشركة تعمل 
حاليا على تطوير ميناء بحري في 
السودان وكذلك 5 موانئ نهرية 
تغطي جميع مناطق الس����ودان 

من الشرق الى الغرب. 

البوابة الرئيسية

وعن تركز مشاريع الشركة 
ف����ي الس����ودان دون غيره من 
ال����دول االفريقية قال الغمالس 
ان اخلليجية االفريقية القابضة 
تنظر الى السودان بأنه البوابة 
إلى السوق  الرئيسية للدخول 
أن السودان  االفريقي، موضحا 
ميتلك العديد من املميزات تساعد 
كل الشركات في العمل واالنطالق 
نحو وسط وشرق افريقيا، مشيرا 
الى ان الشركة لديها خطط إلدخال 
اخلراف السودانية للكويت بدال 
من االسترالية املستوردة وكذلك 

العديد من السلع الغذائية.
السياس����ية  وعن املش����اكل 
التي تنش����ب من فترة ألخرى 
في السودان وعن تأثيرها على 
مشروعات الش����ركة هناك قال 
ان االقتصاد احلر ال يعرف هذه 
السياسية،  املشاكل والتوترات 
فالش����ركة بعيدة كل البعد عن 
التوت����رات، موضحا أن  ه����ذه 
املتأزم في  الوضع السياس����ي 
طريقه لالس����تقرار خاصة مع 
اتفاقية السالم الشامل في 2011 
وانتخابات الرئاسة نهاية العام 

املقبل.
وبنينّ أن لدى الشركات الزميلة 
مثل مجموعة عارف التي متتلك 
50% م����ن رأس����مال اخلليجية 
االفريقية القابضة وشركة ربان، 
مش����اريع متعددة في السودان 
تتجاوز قيمتها 1.5 مليار دوالر 
تتركز ف����ي العديد من املجاالت 
االقتصادي����ة املختلفة مثل حي 
املال والس����ودان ايروايز وبنك 

املال املتحد.

جدول األعمال
وافقت اجلمعية العمومية للشركة على جميع بنود جدول 
األعمال للجمعية العمومية العادية وغير العادية من تخفيض 
ــمال الشركة من 60 مليون دينار الى 2.5 مليون دينار  رأس
نقدا وعلى دفعات، وذلك بإصدار أسهم بعدد 25 مليون سهم 
ــاهمي الشركة املقيدون  ــمية 100 فلس وذلك ملس بقيمة اس
ــة العمومية، حيث يجوز  ــجالتها بتاريخ انعقاد اجلمعي بس
ــاهمني جدد الدخول بالفائض غير املكتتب بعد انقضاء  ملس
الفترة احملددة قانونيا، حيث يفوض مجلس االدارة بوضع 
الشروط والضوابط والقواعد الستدعاء رأس املال. ووافقت 
اجلمعية العمومية كذلك على تفويض مجلس االدارة بإصدار 
كفالة لصالح بنك املال املتحد في السودان لضمان االلتزامات 

القائمة على شركة النيل للنقل النهري جتاه البنك.

في املش����روعات التي تقوم بها 
الشركة في السودان.

شركاء إستراتيجيون

واشار الى أن الشركة لديها 
خطط لدخول عدد من الشركاء 
االس����تراتيجيني س����واء كانوا 
كويتيني أو خليجيني للمساهمة 
في زيادة مش����اريع الشركة في 
افريقيا، موضحا أن أغلب الشركاء 
يفضلون التريث خاصة في ظل 
عدم اتضاح الرؤية االقتصادية 
واخلسائر املتالحقة التي متنى 
بها الشركات على مستوى العالم. 
وب����ني الغم����الس أن اخلليجية 
القابضة ستستوفي  األفريقية 
إج����راءات االدراج ف����ي س����وق 
الكويت ل����ألوراق املالية قريبا، 
وكذلك اإلدراج في س����وق املال 
السوداني في حالة امتام إنهاء 

انشاء السوق هناك.
وعن نوعية املشروعات التي 
تعمل فيها الشركة في السودان 
قال الغمالس ان مشاريع الشركة 
تتركز في النقل النهري ولديها 3 
شركات تابعة في السودان تعمل 
في النقل النهري، مشيرا الى أن 

أحمد المغربي
كشف رئيس مجلس ادارة 
الشركة اخلليجية األفريقية 
أن  الغمالس  القابضة ولي����د 
استثمارات الشركة في السودان 
تبل����غ 95 ملي����ون دوالر من 
البالغ قيمتها  االس����تثمارات 
135 مليون دوالر والتي توزع 
على القطاع اخلاص والشركات 
بنسبة 70% و30% للحكومة 
الس����ودانية، موضحا أن هذه 
االس����تثمارات تترك����ز على 
املتعدد  النهري والنقل  النقل 

الوسائط. 
وب����نينّ الغم����الس خ����الل 
العادية  العمومية  اجلمعي����ة 
وغير العادية للش����ركة التي 
انعقدت أمس في وزارة التجارة 
والصناعة بنس����بة حضور 
بلغ����ت 100% أن األزمة املالية 
الى  الش����ركة  العاملية دفعت 
تخفيض رأسمال الشركة من 
60 مليون دينار الى 2.5 مليون 
دينار، موضحا أنه بعد اتضاح 
الرؤية االقتصادية لألسواق 
ستقوم الشركة بزيادة رأس 
املال مرة أخرى الس����تخدامها 

نمر الصباح لـ »األنباء«: مكتب مكافحة غسيل األموال 
ملتزم بتطبيق القانون ووزير التجارة يدعم هذا االتجاه

الشخص: السوق تأثر بترّقب المتداولين لنتائج الربع الثالث
وتوقعات باستمرار سيناريو األداء المتذبذب خالل األيام المقبلة

الشيخ منر الصباح

ميثم الشخص


