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 228 مناقصة طرحتها
لجنة المناقصات في 3 أشهر

عمر راشد
طرحت جلنة املناقصات املركزية 228 مناقصة 
لع���دد 37 جهة حكومية في 3 ش���هور امتدت من 1 
أكتوبر 2009 إلى 1 يناير 2010، حيث جاءت وزارة 
األش���غال العامة في الترتي���ب األول من حيث عدد 
املناقصات املطروحة بعدد 26 مناقصة متثل %11.4 
من اإلجمالي، فيما جاءت جامعة الكويت في الترتيب 
الثاني بع���دد 20 مناقصة وجاءت وزارة الدفاع في 
الترتيب الثالث بع���دد 19 مناقصة وبلدية الكويت 
ف���ي الترتيب الرابع بعدد 19 مناقصة.وجاء ترتيب 
األمانة العامة ملجلس الوزراء ووزارة التعليم العالي 
وبنك التسليف واالدخار ووزارة التجارة والصناعة 

واملجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب والهيئة 
العامة لشؤون القصر وديوان اخلدمة املدنية واملجلس 
األعلى للتخطيط في الترتيب األخير من حيث عدد 
املناقصات املطروحة حيث لم يتم طرح سوى مناقصة 
واحدة لكل جهة خالل الفترة املذكورة.  وعلى مستوى 
القط���اع النفطي، فقد بلغ ع���دد املناقصات التي مت 
طرحها 15 مناقصة موزعة بواقع 5 مناقصات ملؤسسة 
البترول الكويتية، و5 مناقصات لشركة نفط الكويت 
و5 مناقصات لشركة البترول الوطنية ليمثل بذلك 
القطاع النفطي املرتبة السابعة بني اجلهات احلكومية 
التي طرحت مناقصات خالل تلك الفترة بنسبة %6.5 

من إجمالي عدد املناقصات املطروحة. 

إجمالي المناقصات المطروحة من تاريخ 2009/10/1 الى تاريخ 2010/1/1

اسم الجهة
عدد 

المناقصات
اسم الجهة

عدد 

المناقصات
5مؤسسة البترول الكويتية26وزارة األشغال العامة

4الرئاسة العامة للحرس الوطني20جامعة الكويت
4وزارة العدل19وزارة الدفاع
4الهيئة العامة للشباب والرياضة19بلدية الكويت

3الهيئة العامة للصناعة18وزارة الكهرباء واملاء

اجلهاز املركزي لتكنولوجيا 16وزارة الصحة
3املعلومات

الهيئة العامة لشؤون الزراعة 
2وزارة املالية11والثروة السمكية

الهيئة العامة للتعليم التطبيقي 
2الهيئة العامة للبيئة8والتدريب

2وزارة الشؤون االجتماعية والعمل8وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية
2وزارة التربية6وزارة اإلعالم

2اإلدارة العامة للطيران املدني6وزارة الداخلية
2شركة ناقالت النفط الكويتية6اإلدارة العامة لإلطفاء

2مؤسسة املوانئ الكويتية6معهد الكويت لألبحاث العلمية
1األمانة العامة ملجلس الوزراء5وزارة املواصالت

1وزارة التعليم العالي5شركة البترول الوطنية الكويتية
1بنك التسليف واالدخار5شركة نفط الكويت

1الهيئة العامة لشؤون القصر1وزارة التجارة والصناعة
املجلس الوطني للثقافة والفنون 

1ديوان اخلدمة املدنية1واآلداب

1املجلس األعلى للتخطيط والتنمية اإلدارية

»األشغال« تصدرت القائمة بعدد 26 مشروعًا »إنشائيًا«

ريدوش: مصر تقطف ثمار جهودها لجعل 
االستثمارات العقارية األجنبية أبسط وأكثر شفافية

اهتمام بعمليات شراء كبيرة في بورت غالب

بورت غالب درة استثمارات مجموعة اخلرافي في مصر

االقتصاد.
وأردف مفسرا زيادة االهتمام 
بعمليات شراء كبيرة في بورت 
غالب »بخالف سيناء التي يسمح 
فيها فقط بالتأجير ملدة 99 عاما 
يسمح دوما بامللكية األجنبية. 
هناك قيود على عدد املنازل التي 
ميكن أن يتملكها شخص أجنبي 
لكن بوسع الش����ركات متلك ما 

تريد«.
يذك����ر ان مجموعة اخلرافي 
تستثمر أكثر من ملياري دوالر 
في املرحل����ة األولى التي تضم 
ثماني����ة ماليني مت����ر مربع من 
املش����روع الذي تبلغ مساحته 
الكلية 30 مليون متر مربع على 

ساحل البحر األحمر.
وقال ريدوش »الناس يرغبون 
في االستثمار في جتمعات سكنية 
وليس فقط منتجعات. يريدون 
التأك����د م����ن أن اس����تثماراتهم 
ستحقق عائدات حتى في غير 
موسم )العطالت(. لقد ولت أيام 
بناء الڤيالت وحمامات السباحة 
واجت����ذاب الكثير م����ن األموال 

الغربية«.

وأردف قائ����ال »الصني حتقق 
منوا بنسبة 10% في الناجت احمللي 
االجمال����ي والهند 6.8% ومعدالت 
النمو في أوروبا والواليات املتحدة 
سلبية لكن مصر حتقق منوا بنسبة 
5.8%. إنها تتمتع باالمكانيات لكن 

الناس بدأوا لتوهم في إدراكها«.
وأض����اف أنه بينما دفع نقص 
الشفافية وعدم اليقني بشأن آفاق 

االيجارات في أسواق عاملية أخرى 
لالستثمار العقاري السكني بعض 
املستثمرين األجانب للتطلع إلى 
مصر فإن السوق »ميكن أن يعتمد 
على نفس����ه«. وق����ال ريدوش إن 
احلكومة املصرية تقطف بالفعل 
ثمار جهودها جلعل االستثمارات 
العقارية األجنبية أبس����ط وأكثر 
ش����فافية اعترافا مبردودها على 

املرجح أن تعزز املبيعات العاملية 
ملنازل قضاء العطالت.

ومع استمرار الركود في أماكن 
اجلذب التقليدية مثل اسبانيا ودبي 
قال ريدوش إن املستثمرين احملنكني 
يتطلعون حاليا إلى مصر حيث بلغ 
معدل منو السياحة أعلى مستوى 
له في خمس سنوات عند 43% على 
أساس سنوي في يناير وفبراير.

كان � رويت����رز: قالت ش����ركة 
ب����ورت غال����ب صاحبة  منتجع 
أكبر مش����روع بناء في مصر إن 
عودة مكاف����آت البنوك األوروبية 
ستبث احلياة في السوق العاملي 
لالستثمارات السكنية اخلارجية 

في عام 2010.
التنفيذي لشركة  املدير  وقال 
ب����ورت غال����ب »التابعة  منتجع 
ملجموعة اخلرافي« بيتر ريدوش 
إن املصرفيني من بني من ينعشون 
خطط شراء عقارات لتأجيرها مع 
حتسن األمان الوظيفي فيما تأتي 
مصر في مرتبة متقدمة على قائمة 

األماكن التي يفضلونها.
وأضاف ريدوش في مقابلة مع 
رويترز في معرض ام.اي.بي.اي.ام 
للعقارات »ظل سوق متلك منازل 
فاخرة ثانية ف����ي اخلارج خامال 
لبعض الوقت لكنه يتحرك قدما 

اآلن بطريقة جيدة للغاية«.
وبعد أكثر من عام من عمليات 
االس����تغناء عن وظائف وجتميد 
مرتبات استعاد الكثير من املصرفيني 
األوروبيني واألميركيني مكافآتهم 
ثانية في مطلع 2010 في خطوات من 

السالم: قانون العقارات المصري 
مرن ويحمي المستثمرين 

قال مدير عام مكتب السالم 
القانونية بدر  لالستشارات 
السالم ان مشاركته في معرض 
العقار املصري الثالث جاءت 
من اجل نشر الوعي القانوني 
العقاري للعمالء منعا للوقوع 
في اخطاء ت���ؤدي فيما بعد 

إلى مشاكل.
وأوضح السالم أن مجموعة 
الراية والس���فارة املصرية 
حرصتا عل���ى ان يكون هذا 
املعرض مختلفا ومضمونا 
لذلك قررت الشركة املشاركة 
فيه ألول مرة لزيادة عوامل 

الثقة بني اجلمهور والشركات املشاركة، فقد قدمنا حتى اآلن ما 
يقرب من العشرة آالف استشارة قانونية منذ انطالقة املعرض 
حيث يطرح املعرض مشاريع للنخبة ومحدودي الدخل معا في 
افضل مواقع جمهورية مصر العربية لذلك يتطلب منا كمكتب 

ان نقوم بجهد مضاعف.
واشاد السالم بالقانون املصري العقاري حيث قال ان القوانني 
العقارية في مصر مشجعة على االستثمار وهي مرنة اضافة الى 
انها حتمي املستثمرين بشكل كامل والبيئة االستثمارية هناك 

من افضل البيئات املوجودة على مستوى املنطقة.
وبني ان العالقات التجارية املصرية � الكويتية قوية ومتميزة 
حيث ان االس���تثمارات الكويتية في مص���ر كبيرة ومنذ فترة 
مما يدل على عمق تلك العالقة وهي تس���تثمر في جميع اوجه 
النش���اط االقتصادي املصري الزراعي والصناعي والسياحي 
والعقاري، مبينا ان املعرض العقاري املصري الذي يقام حاليا 
بالكويت يخضع لنظم رقابية ونظامية صارمة اساسا من قبل 
اللجنة العليا لشؤون املعارض واالسواق الدولية مبصر فهذه 
اللجن���ة تتمثل بها جميع الوزارات املعنية وهي 7 وزارات تهم 

املستثمر.

بدر السالم 

»نفط الكويت« تفوز بجائزة »آي بي إم« 
ألنظمة تقنية المعلومات

داخل الشركة.
وقالت الش���ركة ان اي بي ام 
أشارت ضمن مسوغات استحقاق 
شركة نفط الكويت للجائزة املقدمة 
له���ا الى قدرتها على االس���تفادة 
القصوى م���ن النظام مبا ميكنها 
من متابعة جميع انشطة االصول 
واملنشات سواء الثابتة او املتحركة 
التي حتقق عوائد للشركة او التي 
تخ���دم االهداف االس���تراتيجية 

لها.
واشارت اي بي ام الى جانب 
ذلك الى انفراد شركة نفط الكويت 
عن اجلهات املستخدمة في العالم 
بكونها تتابع جميع املصروفات 
املتصلة باالص���ول منذ ابتكارها 
وحت���ى قبل ظهوره���ا الى حيز 
الوجود وحتى انتهاء صالحيتها 
وشطبها في حني تستفيد اجلهات 
االخ���رى من النظام بعد انش���اء 

االصول.

انشائها وحتى النهاية. وقالت انه 
يتي���ح إدارة آليات العمل املتبعة 
التشغيلية  العمليات  في س���ير 
انواعها كاحملاس���بة  مبختل���ف 
املالية واملخازن والتوريد والعقود 
والنقلي���ات وتقني���ة املعلومات 
واالتصاالت الالسلكية مع ربطها 
بصورة تكاملية بجميع التطبيقات 
اخلاصة املس���تخدمة في الشركة 
بحيث يغطي نظام املش���روع كل 
انشطة الشركة وعملياتها املتصلة 
كما يتي���ح للجه���ات اخلارجية 
اس���تخدام قاعدة املعلومات عبر 

شبكة االنترنت.
وأضافت ان أهمية املش����روع 
تبرز في انه يتيح اختزال ما يقرب 
م����ن 128 تطبيقا الكترونيا قائما 
بذاته ودمجها في نظام الكتروني 
واحد متكامل هو نظام »ماكسيمو« 
فضال عن ربط����ه بحوالي )20( 
تطبيق����ا الكتروني����ا متخصصا 

قال تقرير بيت االستثمار العاملي )جلوبل( 
ان مؤشر جلوبل لقطاع االتصاالت اخلليجي 
أنهى تداوالت األسبوع املنتهي في 18 مارس 
2010 مسجال ارتفاعا هامشيا بنسبة %0.37 

وصوال إلى مستوى 307.12 نقطة.
هذا وقد ارتفع إجمالي القيمة السوقية للقطاع بواقع 365.18 مليون 

دوالر وصوال إلى 99.65 مليار دوالر.
وأوضح التقرير ان قطاع االتصاالت اخلليجي ش���هد صعودا في 
أنشطة التداول هذا األسبوع، حيث ارتفعت كمية األسهم املتداولة بنسبة 
27.60% وصوال إلى 87.87 مليون سهم بإجمالي قيمة تداوالت بلغت 
393.26 مليون دوالر أي بارتفاع بلغت نسبته 32.21% مقارنة باالسبوع 
السابق، وقد اس���تحوذت الكمية املتداولة لقطاع االتصاالت على ما 

نسبته 1.57% من إجمالي الكمية املتداولة في األسواق اخلليجية.
بينما اس���تحوذت القيمة املتداولة للقطاع على ما نسبته %5.23 

من إجمالي القيمة املتداولة في األسواق اخلليجية.
وبني التقرير ان دائرة الضوء تتس���لط حاليا على س���هم شركة 
االتص���االت املتنقلة )زين الكويت( حلني إمتام الصفقة مع ش���ركة 
بهارتي حيث تصدر س���هم شركة االتصاالت املتنقلة )زين الكويت( 
قائمة األسهم من حيث الكمية والقيمة املتداولة منذ األسبوع املنتهي 
في 11 فبراير 2010 حيث استحوذ خالل تداوالت هذا األسبوع على ما 
نس���بته 26.21% )23.03 مليون سهم( بقيمة )108.95 ماليني دوالر( 

أي ما نسبته %27.71.
من جهة أخرى، جاء س���هم ڤودافون قطر األكثر ارتفاعا بارتفاعه 
بنسبة بلغت 3.23% ليغلق عند 8 رياالت قطرية، ومن جهة ثانية كان 
سهم الشركة الوطنية لالتصاالت املتراجع األكبر بانخفاضه بنسبة 

2.50% ليغلق عند 1.560 دينار.
وبني التقرير ان  املتحدث الرسمي لشركة موبايلي السعودية حمود 
الغبيني صرح قاال انه ال صحة للخبر الوارد من صحيفة »داو تو« 
الڤيتنامية عن رغبة »موبايلي« في ش���راء حصة من أسهم الشركة 
الڤيتنامية خلدمات الهواتف اجلوالة »موبي فون« )MobiFone(، وأن 

»موبايلي« ليس في نيتها االستثمار في هذه الشركة.
وأشار التقرير الى ان شركة زين السعودية أبرمت مؤخرا اتفاقية 
تعاون مع ش���ركة العلم، الشركة الس���عودية املتخصصة في مجال 
احللول اإللكترونية اآلمنة، وتهدف االتفاقية إلى متكني عمالء الشركة 
من االستعالم عن معلوماتهم احلكومية عبر خدمة الرسائل النصية 

.SMS القصيرة

هذا وقد وقعت كل من »اتصاالت« وشركة Comviva اتفاقية شراكة 
لتعزيز م���ا تقدمه »اتصاالت« من خدمات القيم���ة املضافة ملا يزيد 
على 100 مليون من عمالئها في أسواقها الثمانية عشرة احلالية في 
خطوة ستعزز من خاللها تقدمي مزيد من اخلدمات املبتكرة لعمالئها 
في مجال احملت���وى وكرائدة في مجال تقدمي خدمات القيمة املضافة 

بشكل عام.
وأشار التقرير الى ان سوق الكويت لألوراق املالية أعلن ان اجلمعية 
العمومية العادية للش���ركة الوطنية لالتصاالت املتنقلة ستنعقد 5 
إبريل املقبل، حيث سيتم خاللها مناقشة توصية مجلس اإلدارة عن 
السنة املالية املنتهية في 2009/12/31  بتوزيع أرباح نقدية بنسبة %50 
من القيمة االسمية للس���هم  )50 فلسا لكل سهم(،  وذلك للمساهمني 

املسجلني بسجالت الشركة بتاريخ انعقاد اجلمعية العمومية.
وأعلنت شركة اتصاالت قطر )كيوتل( عن دعوة اجلمعية العامة 
العادية وغير العادية لالنعقاد في متام الس���اعة السادسة والنصف 
من مس���اء يوم األحد املوافق 18 ابريل 2010 في قاعة الوجبة بفندق 

السيجال الدوحة.
وفي حال عدم اكتمال النصاب، ستنعقد اجلمعية يوم األحد املوافق 

25 ابريل 2010 في نفس الوقت واملكان.

الكويت  أعلنت ش���ركة نفط 
انها فازت بجائ���زة التقدير التي 
تقدمها ش���ركة اي بي ام لتكرمي 
الش���ركات ذات املساهمة الفعالة 
واملتميزة في مجال االس���تخدام 
األمثل لنظم تقنية املعلومات لهذا 
العام. وقالت شركة نفط الكويت 
في بيان صحافي نشرته »كونا« 
ان هذا الفوز جاء خالل مشاركتها 
في املؤمتر السنوي لشركة اي بي 
ام املقام في الواليات املتحدة حيث 
تسلم اجلائزة نيابة عن الشركة 
نائب رئيس مجلس اإلدارة ونائب 
العضو املنتدب للتخطيط والغاز 

محمد حسني.
وأضاف���ت ان اختيار ش���ركة 
نف���ط الكوي���ت لني���ل اجلائزة 
يعود العتمادها مش���روع اإلدارة 
اإللكتروني���ة جلمي���ع أصوله���ا 
وعملياتها التش���غيلية بأنواعها 
وتشعباتها وإدارة مناطق اإلنتاج 
التابعة  النفطية  وكل املنش���ات 

لها.
وذكرت ان نطاق هذا املشروع 
الريادي والطموح يتلخص بكونه 
يتيح اإلدارة االلكترونية الكاملة 
جلميع أصول ومرافق اإلنتاج كاآلبار 
وخطوط األنابيب ومراكز التجميع 
ومحط���ات التعزيز ال���ى جانب 
مرافق البني���ة التحتية واملرافق 
املدنية ومتابعتها منذ اعتماد فكرة 

»جلوبل«: ارتفاع هامشي لقطاع االتصاالت الخليجي و365 مليون دوالر المكاسب السوقية
»زين« تستحوذ على األضواء بسبب صفقة »بهارتي« األسبوع الماضي

القيم والكميات المتداولة لقطاع االتصاالت الخليجي

الشركة
القيمة المتداولة

)الدوالر األميركي(

إجمالي القيمة المتداولة لكل 

سوق خليجي )الدوالر األميركي(

النسبة من إجمالي القيمة المتداولة 

لقطاع االتصاالت الخليجي
11.40%44.825.6994.356.795.442شركة االتصاالت املتنقلة السعودية )زين(

20.37%80.104.2064.356.795.442شركة احتاد اتصاالت )موبايلي(
27.71%108.954.0911.029.700.129شركة االتصاالت املتنقلة )زين(

18.11%71.226.8174.356.795.442شركة االتصاالت السعودية
3.04%11.944.608655.277.432شركة اتصاالت قطر )كيوتل(

3.62%14.216.4401.459.249.621مؤسسة اإلمارات لالتصاالت )اتصاالت(
7.44%29.238.6454.356.795.442شركة احتاد عذيب

3.56%14.009.219655.277.432فودافون قطر
0.63%2.468.8922.527.301الشركة العمانية لالتصاالت )عمان تل(

)Du( 3.30%12.992.2121.459.249.621شركة اإلمارات لالتصاالت املتكاملة
0.74%2.916.9751.029.700.129الشركة الوطنية لالتصاالت )الوطنية(
شركة البحرين لالتصاالت السلكية 

0.09%358.52910.555.056والالسلكية )بتلكو(

393.256.3327.514.104.982املجموع

تقــرير


