
االحد
4  ابريل 2010

38
االقتصادية

ماضي الهاجري
علمت »األنباء« ان شركة الكون للكمبيوتر 
التي متتلك فيها شركة صفاتك 70%، حصلت 
على مناقصة تابعة ل���وزارة التربية بقيمة 
1.6 ملي���ون دينار، وذل���ك لتوريد وتركيب 
وتشغيل وصيانة اجهزة االتصاالت الالسلكية 

واحلاسوب اآللي.

وقد مت وق���ف تداول س���هم صفاتك يوم 
اخلميس املاضي لعدم تقدميها البيانات املالية 
السنوية، علما انها حققت ارباحا في االشهر 
التس���عة االولى من العام املاضي قدرها 1.4 

مليون دينار ما يعادل 3.7 فلوس للسهم.
وأفادت مصادر بأن الشركة يتوقع ان تعلن 

عن بياناتها املالية خالل االسبوع اجلاري.

شركة تابعة لـ »صفاتك« تفوز بمناقصة قدرها 1.6 مليون دينار

كويتية وهي في اإلمارات والهند.
ومن املنتظر ان تظهر اآلثار اإليجابية 
لترسيات هذه املناقصات على النتائج 
املالية للش����ركات الفائ����زة بها وكذلك 
الش����ركات التي تتبعها خالل الفترات 
املالية املقبلة، وهو ما يعني ان األوضاع 
االقتصادية احمللية تتجه نحو األفضل 
في ظل توقعات تفاؤلية تعززها اخلطة 
التنموية التي تعتزم احلكومة الكويتية 
تنفيذها خالل السنوات األربع املقبلة.

والثروة الس����مكية 3 مناقصات بلغت 
قيمتها 10.795 ماليني دينار، فيما أرست 
وزارة الكهرباء واملاء مناقصتني بلغت 

قيمتهما 17.8 مليون دينار.
أم����ا اجلهات التي أرس����ت مناقصة 
واحدة فهي مؤسسة املوانئ الكويتية 
وأرس����ت مناقصة بقيمة 44.7 مليون 
دينار، وأرست وزارة الداخلية مناقصة 
بقيمة 21 ألف دينار وكانت هناك أكثر 
من مناقصة خارجية فازت بها شركات 

دينار، تلتها الرعاية الس����كنية، حيث 
أرست 5 مناقصات بلغت قيمتها 368.4 
مليون دينار وهي تعادل أكثر من %50 
من القيمة اإلجمالية للمناقصات التي 
طرحت في 2010، فيما أرس����ت وزارة 
األشغال العامة 5 مناقصات بلغت قيمتها 
58.8 مليون دينار، أما شركة البترول 
الوطنية فقامت بترس����ية 3 مناقصات 

بقيمة 14.4 مليون دينار.
العام����ة للزراعة  الهيئة  وأرس����ت 

وصيانة عدد 930 بيتا واملباني العامة 
ومحطات مح����والت الكهرباء الفرعية 
الس����يارات  الط����رق ومواقف  وأعمال 
وشبكات خدمات البنية التحتية مبشروع 

مدينة صباح األحمد اإلسكانية.
وتعتبر شركة نفط الكويت هي أكثر 
جهة طرحت مناقصات ومت ترس����يتها 
بالفعل منذ بداية العام احلالي وحتى 
نهاي����ة الرب����ع األول، حيث أرس����ت 6 
مناقصات تقدر قيمتها ب� 128.6 مليون 

شريف حمدي
منذ بداية العام احلالي وحتى نهاية 
الربع االول حصلت العديد من الشركات 
الكويتية املدرج��ة في س����وق االوراق 
املالية والش����ركات التابع����ة لها على 
مناقصات من جهات حكومية واخرى 
خاصة محلي����ة وخارجي��ة جتاوزت 

قيمتها ال� 670 مليون دينار.
ووفقا لدراسة أعدتها »األنباء« فإن 
هذه املناقصات تنوعت ما بني قطاعات 
اخلدمات والصناعة والعقارات، وتفاوتت 
قيم هذه املناقصات بشكل الفت، حيث 
بدأت ب� 21 أل����ف دينار ووصلت حتى 

199 مليون دينار.
وتبني م����ن خالل رص����د »األنباء« 
للمناقصات التي متت ترسيتها بالفعل 
خالل الربع االول ان اكثر الشركات التي 
فازت مبناقصات من حيث العدد وليس 
القيمة هي: شركة املجموعة املشتركة 
للمقاوالت وهي مدرجة في قطاع اخلدمات 
بس����وق الكويت لالوراق املالية، حيث 
فازت »املشتركة« ب� 5 مناقصات بلغت 
قيمتها 67.2 مليون دينار، وكانت عبارة 
عن 3 مناقصات مع وزارة االشغال العامة 
ومناقصة مع الهيئ����ة العامة للرعاية 
الس����كنية ومناقصة اخرى في مدينة 

العني االماراتية.
وجاءت في املرتبة الثانية من حيث 
الفوز باملناقصات عدديا، شركة اخلليج 
للكابالت والصناعات الكهربائية وهي 
مدرجة ف����ي قطاع الصناعة، وفازت ب� 
3 مناقصات قيمتها 20.4 مليون دينار 
وكانت عبارة عن مناقصتني مع وزارة 
الكهرباء واملاء ومناقصة في االمارات 

ملدة 4 أشهر.
أما شركة عربي القابضة وهي مدرجة 
بقطاع اخلدمات فجاءت في املرتبة الثالثة، 
حيث فازت هي االخرى ب� 3 مناقصات 
بلغت قيمتها 15.7 مليون دينار، وكانت 
عبارة عن مناقصتني مع شركة البترول 
الوطني����ة KMPC ومناقصة مع الهيئة 

العامة للزراعة والثروة السمكية.

أكبر مناقصة

الكويتية لبناء  وحظيت الش����ركة 
املعامل واملقاوالت بأقل االس����عار في 
اكبر مناقصة طرحت هذا العام وكانت 
عن طريق »الرعاية السكنية« وقيمتها 
199.04 مليون دينار، وهي عبارة عن 
اعمال معاجلة وحتسني خواص التربة 
الضعيفة وإنشاء واجناز وصيانة عدد 
1475 بيتا و70 وحدة سكنية بنظام السكن 
العمودي واملبان����ي العامة واخلدمات 
الرئيسية بالقطاع N2 مبشروع مدينة 
جابر االحمد االسكانية، علما ان الشركة 
لم تتلق اخطارا رسميا حتى اآلن بترسية 
املناقصة فعليا، ولكنها حصلت على اقل 

االسعار في املناقصة.
تلته����ا مناقصة طرحته����ا الرعاية 
الس����كنية أيضا بقيم����ة 127.9 مليون 
دينار وفازت بها شركة اخلليج املتحدة 
لإلنشاء وهي شركة غير مدرجة مملوكة 
لش����ركة جيران القابضة بنسبة %100 
وهذه املناقصة عبارة عن إنشاء وإجناز 

في دراسة
أعدتها 

»األنباء«: 

670 مليون دينار قيمة مناقصات
فازت بها شركات مدرجة وتابعة في الربع األول

»برقان للمقاوالت« التابعة لـ»أمالك القابضة«
 بصدد الحصول على وكالة شركات عالمية 

محمد عبدالرحمن
علمت »األنباء« من مصادر مطلعة أن شركة برقان 
للمقاوالت الذراع التش����غيلية لشركة أمالك كابيتال 
القابضة بصدد التوقيع عل����ى عقد وكالة ملجموعة 
ش����ركات عمالقة حكومية لتنفيذ مشاريع كبرى في 
منطقة اخلليج العرب����ي وعلى وجه اخلصوص في 

الكويت والسعودية وعمان وقطر.
 مشيرة الى املناقشات في مرحلها النهائية للتوقيع 

خالل األيام املقبلة.
وتوقعت املصادر ان يتم توقيع اتفاقيات خالل أيام 

قليلة بني »أمالك« وش����ركات صينية كبرى للدخول 
في مشاريع تنموية منها ما يندرج حتت مظلة خطة 

التنمية اجلديدة التي اقرها مجلس األمة.
وأش����ارت املصادر الى ان »أمالك« س����وف تقوم 
بالتعاون مع هذه الشركات بالدخول في تلك املشاري��ع 

للمنافسة من خالل حتالف مشترك.
وذك����رت ان هناك اكثر من قط����اع ينتظر دخول 
التحالف املشترك اليه الس����يما ان »أمالك« ستكون 
وكيال حصريا لتلك الش����ركات سواء في الكويت او 

أسواق خليجية أخرى.

في الكويت والسعودية وعمان وقطر

»الرعاية السكنية« طرحت 
أكبر مناقصتين تجاوزت 
قيمتهما 50% من القيمة 
اإلجمالية

»المعامل« حازت أقل 
األسعار في أكبر مناقصة 
قيمتها 199 مليون دينار
تلتها شركة تابعة
 لـ »جيران القابضة«

نفط الكويت أرست
 6 مناقصات قيمتها 
128.6 مليون دينار

توقعات بتوزيع 40٪ نقداً و5٪ منحة

أجيليتي تتوصل إلى تسوية مع الحكومة األميركية 
بـ 750 مليون دوالر 

ماضي الهاجري ـ شريف حمدي
ذكرت مصادر مطلعة ل� »األنباء« 
ان مفاوضات التس����وية بني شركة 
أجيليت����ي واحلكوم����ة األميركية 
توصلت التفاق يقضي بدفع الشركة 
تعويض����ات قدره����ا 750 ملي����ون 

دوالر.

وأفادت املصادر بأنه مع التوصل 
لهذه التسوية التي يتوقع اإلعالن 
عنها عبر س����وق الكويت لألوراق 
املالية، فإن مجلس اإلدارة سيعقد 
اجتماعه يوم الثالثاء املقبل لدراسة 
اثار التس����وية على النتائج املالية 
اإلجمالية للش����ركة لع����ام 2009، 

وأضافت املصادر ان هناك توقعات 
بأن يوصي مجلس اإلدارة بتوزيع 

40% نقدا و5% أسهم منحة.
وكشفت املصادر عن انه في حال 
إبالغ إدارة الشركة البورصة عن اتفاق 
التسوية فإن سهم اجيليتي سيعود الى 

التداول قبل يوم الثالثاء املقبل.

مناقصات تمت ترسيتها على شركات مدرجة في الربع األول
القيمة بالمليون دينارالجهة المتعاقد معهاطبيعة المناقصةالشركة

أعمال معاجلة وحتسني خواص التربة الضعيفة وانشاء واجناز الكويتية لبناء املعامل واملقاوالت
199الرعاية السكنيةمبان في مشروع مدينة جابر االسكانية

اعمال طرق ومواقف سيارات في مشروع مدينة صباح االحمد اخلليج املتحدة لالنشاء )تابعة جليران(
127.9الرعاية السكنيةاالسكانية

58.5نفط الكويتتزويد شركة نفط الكويت ب� 6 حفارات لصيانة آبار الشركةبرقان حلفر اآلبار

توريد وتركيب وتصنيع وتشغيل وصيانة رافعات مبيناء كي جي إل للموانئ الدولية
44.7مؤسسة املوانئالشويخ

36.8نفط الكويتتوريد انابيب ملشروع ميناء االحمدي � الصبيةالكويتية لصناعة االنابيب
13.2نفط الكويتتوريد انابيب ملشروع ميناء االحمدي � الزورالكويتية لصناعة االنابيب

32.9الرعاية السكنيةشبكات خدمات بنية حتتية في مشروع مدينة صباح األحمداملجموعة املشتركة للمقاوالت
27.6وزارة االشغالانشاء واجناز وصيانة تقاطعات طريق الفحيحيلاملجموعة املشتركة للمقاوالت
2.4االماراتمشروع انشاء طريق في مدينة العنياملجموعة املشتركة للمقاوالت
3.1االشغالانشاء وصيانة طرق مجاري امطار مبنطقة البدعاملجموعة املشتركة للمقاوالت
1.2االشغالاعمال صيانة طرق في محافظة الفروانيةاملجموعة املشتركة للمقاوالت

9.7 نفط الكويتتأجير سيارات مع شركة نفط الكويتكي جي ال للسيارات )تابعة للرابطة(

انشاء واجناز وصيانة تقاطعات على الدائري اخلامس وطريق مشرف للتجارة العامة واملقاوالت
21.7االشغالاجلهراء

3.6الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكيةتطوير وصيانة الزراعات التجميليةعربي القابضة )شركة تابعة(
5.4الرعاية السكنيةصيانة وحدات مشروع الظهر السكنياالمناء العقارية

6.9الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكيةتنفيذ مشروع انشاء مخازن عامة وموقفشركة البحر للمقاوالت
5.7شركة البترول الوطنيةتوريد مواد حفازة لوحدة تابعة للبترول الوطنيةعربي القابضة )شركة تابعة(

5.4نفط الكويتتطوير وانشاء خطوط انابيب جديدة للنفط اخلامسبيك اخلليج للهندسة
6.4البترول الوطنيةخدمات صيانة كهربائية في مصفاة الشعيبةعربي القابضة

تنفيذ اعمال العزل وأرضيات مواقف سيارات ملستشفى جابر مجموعة اخلصوصية القابضة
3.2الرعاية السكنيةاألحمد

2.3البترول الوطنيةتصنيع وتركيب مدخننت في مصفاة ميناء عبداهللسبيك اخلليج للتجارة واملقاوالت
5نفط الكويتتوريد صمامات كورية بقياسات مختلفةكي سي سي للهندسة

6.2وزارة الكهرباء واملاءتوريد كابالت ضغط منخفض لشبكات التوزيع الكهربائيةاخلليج للكابالت والصناعات الكهربائية
2.6االماراتتوريد كابالت ملؤسسة باالمارات ملدة 4 أشهراخلليج للكابالت والصناعات الكهربائية
12.1الهندانشاء طريق سريع بالهند )مدينة حيدر أباد(اخلليج املتحدة لالنشاء )تابعة جليران(
اخلليج لالنشاءات واالعمال البحرية 

واملقاوالت
انشاء واجناز صيانة اعمال البنية التحتية في املدينة اجلامعية 

5.2االشغالبجامعة الكويت � الشدادية

تقدمي خدمات السياحة والسفر ل� 6 دوائر حكومية في ابوظبي الشامل الدولية القابضة
-ملدة 6 اشهر

ال ميكن حتديد 
قيمة املناقصة ألنها 
تعتمد على طلبات 
الدوائر احلكومية

11.6وزارة الكهرباء واملاءتوريد كابالت لوزارة الكهرباء واملاءاخلليج للكابالت والصناعات الكهربائية
0.706مؤسسة البترول الكويتيةصيانة وتشغيل انظمة كهربائية للمجمع النفطي بالشويخاخلرافي ناشيونال
0.295الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكيةاعمال تنظيفالوطنية للتنظيف
0.21وزارة الداخليةاعمال تنظيفالوطنية للتنظيف

31670.511 مناقصة االجمالي


