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كشفت جلنة املناقصات املركزية عن 21 مناقصة 
جديدة تشمل عددا من الوزارات واملعاهد في الدولة، 
حيث مت ترسية 3 مناقصات لوزارة الصحة لتوريد 
حاسبات شخصية وملحقاتها مع برامج للجهاز املركزي 
لتكنولوجيا املعلومات وكذلك توريد وتركيب مولدات 
طوارئ وملحقاتها الستبدال املولدات القدمية مبستشفى 
الرازي وبنك الدم املركزي مبنطقة حولي الصحية.

وذك����رت اللجنة في بيان صحاف����ي امس انه مت 
ترس����ية مناقصة لوزارة املالية لتوريد اثاث مكاتب 
وسجاد وستائر للوزارة كما مت ترسية مناقصة لوزارة 
الداخلية الس����تبدال 3 وحدات تبري����د مياه مركزية 
وصيانة لعدد من املعدات واالجهزة في محطة التكييف 
املرك����زي باالدارة العامة الكادميية س����عد العبداهلل 

للعلوم االمنية بالشويخ.

»المناقصات المركزية« تكشف عن 21 مناقصة جديدة

زكي عثمان 
يبدو أن »رهان« شركات االستثمار على إمكانية انتشال البنوك 
احمللية لعثرتها قد بدأ »يتبخر« مع اقتراب نهاية 2009 وفي ظل 
عدم دخول قانون االستقرار املالي بش�كل فاعل حيز التنفيذ 
حتى اآلن لعدم إقراره من قبل مجلس األمة. وال ش�ك أن رهان 
الشركات اخلاسر على أن األيام كانت كفيلة بحل ما تعانيه من 
مشاكل مالية قد ال ينفع مع اقتراب العام احلالي من نهايته، وهو 
ما سيكون عامال مهما في ظهور املشاكل املالية التي تعاني منها 
على أرض الواقع، السيما ان تلك الشركات لم تتوصل إلى حلول 
نهائية حتى يومنا هذا بشأن تلك املشاكل ومنها طبعا شركات 
اس�تثمارية كبيرة مازالت تبحث عن حل لتعثرها املالي، بل ان 
اخلوف احلالي ينصب على أقطاب استثمارية لم تظهر مشاكلها 
على السطح حتى اليوم، ولكنها تسعى بشتى الطرق للبحث عن 

حلول منذ فترة للخروج من األزمة قبل أن تظهر رائحتها.

»الرهان الخاسر« لشركات االستثمار أفقدها األمل

»الكويتية للمقاصة العقارية« 
تنجز إجراءات انطالقة عملها

2  مليون دينار أرباح »نابيسكو« 

»المركزي« يوافق ل� »األولى لالستثمار« 
على شراء 10% من أسهمها

»أسمنت أبيض« تربح 5 ماليين دينار

مجلس إدارة »العيد« يجتمع غداً 

عضو مكمل بمجلس »كامكو«

ذكر سوق الكويت لألوراق املالية أن مجلس ادارة الشركة الوطنية 
للخدمات   البترولية )نابيسكو( قد اجتمع يوم اخلميس املاضي واعتمد 
البيانات املالية املرحلية للشركة للفترات املنتهية في 2009/09/30، 
حيث حققت ربحا بلغ  2 مليون دينار عن 9 أش����هر بربحية للس����هم 

بلغت 38.82  فلسا.

أفاد سوق الكويت لألوراق املالية بأن بنك الكويت املركزي وافق 
على طلب جتديد س����ريان املوافقة   للشركة االولى لالستثمار بشراء 
ما ال يتجاوز 10% من أس����همها املصدرة ملدة س����تة أشهر اعتبارا من 

.  2009/10/20

أعلن س����وق الكويت لألوراق املالية أن مجلس ادارة شركة رأس 
اخليمة لصناعة   االسمنت األبيض قد اجتمع، واعتمد  البيانات املالية 
املرحلية للشركة للفترة املنتهية في 2009/9/30، حيث حققت 5.029.988 

دينارا عن ال� 9 أشهر املاضية.

ذكر س����وق الكويت لالوراق املالية ان مجلس ادارة ش����ركة العيد 
لألغذية )العيد( سيجتمع يوم الثالثاء املوافق 2009/10/27،  من أجل 

مناقشة البيانات املالية املرحلية للشركة للربع الثالث.

أعلن سوق الكويت لألوراق املالية أن اجلمعية العمومية العادية 
لشركة مشاريع الكويت االستثمارية إلدارة األصول )كامكو( وافقت 
على انتخاب عضو مكمل ملجلس إدارتها محمد نور الرحمن هارون.

اعلن نائب رئيس مجلس 
ادارة الشركة الكويتية للمقاصة 
العقارية علي املسلم ان الشركة 
قد انتهت من جميع االجراءات 
واالنظمة الالزمة النطالقها في 
القيام باالعمال احملددة لها وفقا 

الغراضها االساسية.
ان: عند  واوضح املس���لم 
مزاولة الشركة العمالها سيتم 
تالف���ي الكثير م���ن العوائق 
الت���ي يعان���ي منها س���وق 
القضاء  الى  العقار باالضافة 
على الكثير من حاالت الغش 
والتدلي���س التي يعاني منها 
وبكل اسف سوق العقار بشكل 
عام. كما اوضح ان الشركة قد 
عكفت خ���الل الفترة املاضية 
على االعداد الكامل ملباش���رة 
اعمالها حيث مت اختيار املقر 
الرئيس���ي للشركة وجتهيزه 
بالكامل كما مت وضع نظام آلي 
متكامل لقيام الشركة مبزاولة 
اعمالها ويتم خالل مرحلتني 
الكوادر  الى تعيني  باالضافة 

الوظيفية الالزمة لذلك.
وناش���د املس���لم اجلهات 
احلكومية ذات العالقة بالشركة 
مساعدتها ودعمها على جميع 

علي املسلم

االصعدة حتى تتمكن من القيام 
بأعمالها على اكمل وجه.

واثنى على اجلهود املبذولة 
من وزارة التجارة والصناعة 
وعلى رأس���هم وزير التجارة 
الهارون  والصناع���ة احم���د 
في الدعم املتواصل للش���ركة 
كما ناش���د ان يتم النظر في 
حتديد نسبة معينة كعمولة 
على صفقات البيع والش���راء 
تخصص للش���ركة لتغطية 
التزاماتها املالية حتى تتمكن 
من النهوض باعمالها وحتقيق 

اهدافها املرسومة.

مص����ادر مطلعة قالت ل����� »األنباء« ان 
»الرهان اخلاسر« للش����ركات ينذر بأزمة 
مالية كبيرة في األشهر القليلة املقبلة، ورمبا 
خالل الربع األول م����ن العام املقبل، فرغم 
األزمة املالية اال ان����ه وحتى هذا اليوم لم 
تعلن شركة واحدة عن »إفالسها« وهو أمر 
»غريب« و»محير« في ظل التعثر املالي الكبير 
للعديد من تلك الشركات، ولكن ما ميكن ان 
نطلق علي����ه »حالوة الروح« والبحث عن 
»بصيص أمل حكومي« قد مثل لها »التنفس 
الصناعي« على مدار األشهر املاضية انتظارا 

ل� »الفرج«.
مصادر استثمارية متابعة عن كثب أكدت 
أن الفترة املاضية لم تشهد أي جديد، بل ان 
الشركات مازالت تسعى لتجميل ميزانيتها 
على الرغم من اعالنات اخلسائر للعديد منها، 
ولكن ما هو قادم قد يكون أسوأ، وذلك في 
ظل اس����تمرار خسائر تلك الشركات وعدم 
وجود أي دخل تشغيلي تعتمد عليه أضف 
لذلك التجاهل احلكومي ملشاكلها، وهو ما 
يشير إلى أن الفترة املقبلة ستشهد ظهور 
مشاكل الشركات إلى النور وهو ما سيكون 
له تأثير سلبي للغاية على البورصة ورمبا 

يدفع بها إلى حد الهاوية.
ولكن هل تس����تمر نظرة الشركات في 
اخلالص من أزمتها قائمة على »احلكومة«؟ 
تساؤل جتيب عنه مصادر مسؤولة بأن هذه 
النظرة تعتبر »رهانا خاسرا« فهذه الشركات 
»متعثرة« بشكل أو بآخر وغير قادرة على 
تس����ديد التزاماتها، بل ان أوضاعها املالية 
ف����ي تدهور، حيث ان الكثير من ش����ركات 
االستثمار ذات انكشافات مالية على بعضها 
البعض كما أنها لديها انكشافات على كبار 
املساهمني فيها، وهو ما يجعلها شركات أشبه 
ب� »العائلية« وليس بشركات ذات مساهمة 
عامة نظرا حملدودية املساهمني فيها وهو ما 
يجعل تلك الفئة »ساكنة«وغير قادرة على 

التحرك ملواجهة ما يحدث في شركاتهم.
وعليه، فإن الشركات مطالبة بالتركيز 
على طرق استقطاب التدفقات النقدية لتوفير 
السيولة لديها وهو ما يعتبر »الرهان الرابح« 
لها للخروج م����ن األزمة احلالية لها وعدم 
اقتصار احللول على انتظار املدد احلكومة، 
وإال فان مصير تلك الشركات هو »احملاكم« 
نظرا ألن بع����ض الدائنني قد نفد صبرهم، 
 وهو ما يعن����ي أن طريق تلك الش����ركات

ل� »االفالس« قد اقترب.
وما تطرق اليه تقرير ش����ركة املشورة 
األخير بأن مطلوبات ش����ركات االستثمار 
املدرج����ة قد بلغ����ت 9.2 ملي����ارات دينار، 
فيما بلغت قيمة مطلوبات جميع شركات 
االستثمار املسجلة لدى البنك املركزي وطبقا 
آلخر نشرة صادرة عنه 9.85 مليارات دينار، 
انقس����مت بني مطلوبات خاصة بشركات 
استثمار إس����المية وتقليدية، حيث بلغت 
قيمة مطلوبات شركات االستثمار اإلسالمية 
حتى تاريخ بداية ش����هر أغسطس 5.252 
مليارات دينار، فيما كانت مطلوبات شركات 

االس����تثمار التقليدية 4.659 مليارات 
دينار. والشك أن تقليص حجم تلك 

املطلوبات بنسبة 2.5% فقط 
خالل تسعة أشهر خير دليل 

على أن الشركات مازالت 
تواج����ه صعوب�����ة 

كبيرة ف��ي الوفاء 
بالتزاماته�����ا 

ت���ج��������اه 
األط�راف 

الدائنة.


