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عمر راشد36
توقعت مصادر مطلعة لـ »األنباء« حتقيق الشركة الوطنية العقارية 
أرباحا قدرها 18 فلســــا للسهم خالل الربع األول من العام احلالي، الفتة 
الى ان الربحية املتحققة تأتي من األرباح احملققة من بيع احدى شركاتها 
التابعة واململوكة بالكامل لها في لبنان شــــركتان مملوكتان لها بقيمة 
21.8 مليون دوالر محققة أرباحا قدرها 14.9 مليون دوالر بواقع 6 فلوس 

للسهم الواحد.

ولفتت املصادر ان الشركة من املتوقع ان حتصل على 22% من األرباح 
املتوقع حتقيقها لشركة »أجيليتي« والتي من املتوقع بلوغها 38 فلسا 
للسهم للربع األول، مبينة ان ربحية السهم املتوقعة من أرباح أجيليتي 

في الربع األول ستكون بحدود 8.5 فلوس للسهم.
وقالت ان بقية الربحية املتوقع حتقيقها والبالغة 3.5 فلوس للسهم 
ســــتتولد من اإليرادات التشــــغيلية للشركة التي ســــتتحقق في الربع 

األول.

»الوطنية العقارية« تتجه لتحقيق 18 فلسًا للسهم في الربع األول

في دراسة 
خاصة أعدتها 

 »األنباء«

 »الصناعات المتحدة«
 فازت بأكبر

 مناقصة بقيمة
87.6 مليون دينار

874.2 مليون دينار 
القيمة اإلجمالية 
 لمناقصات فازت

بها الشركات 
 المدرجة

منذ بداية العام

 204.6 ماليين دينار قيمة مناقصات
فازت بها 6 شركات مدرجة وتابعة في أبريل الماضي

 »عربي للطاقة« تفوز بمناقصة لصالح
نفط الكويت بقيمة 75.4 مليون دينار

 »كفيك« توقع عقود إعادة جدولة ديونها
مع مجموعة من البنوك األسبوع الجاري

شريف حمدي
ابلغـــت مصـــادر »االنباء« 
ان الشـــركة الكويتية للتمويل 
واالســـتثمار »كفيك« ستوقع 
عقود اعـــادة هيكلة ديونها مع 
عدد من البنوك وعلى رأســـها 
البنـــك القائد خالل االســـبوع 
اجلاري، مشـــيرة الى انه كان 
مقـــررا ان يعقد اجتماع توقيع 
العقود نهاية االسبوع املاضي 
غير ان نقص بعض البيانات التي 
احتاجها البنك القائد حال دون 

عقـــد االجتماع ومت تأجيله الى 
االسبوع اجلاري. وذكرت املصادر 
ان مديونية الشركة البالغة نحو 
142 مليون دينار ليســـت كلها 
التزامات على الشركة، نظرا ألن 
هنـــاك نحو 50% على األقل من 
هـــذا املبلغ عبارة عن متويالت 

منحتها الشركة لعمالئها.
وأشارت املصادر الى ان عمالء 
الشـــركة ملتزمون بالسداد في 
مواعيد االستحقاق وان نسبة 
التعثر محدودة للغاية وهو ما 

كان له اكبر األثـــر في موافقة 
البنوك على توقيع اتفاقية اعادة 

جدولة الديون مع الشركة.
ولفتت املصادر الى ان توقيع 
االتفاقية ســـيعزز من استقرار 
املالي للشركة، خاصة  الوضع 
ان كفيك تنتهج اســـتراتيجية 
حتوطيـــة منـــذ بدايـــة ظهور 
تداعيات األزمة، مشيرة الى ان 
الشـــركة كانت والتزال تسدد 
ما عليها من التزامات في وقت 

استحقاقها.

لمدة 5 سنوات وتتضمن إنشاء خطوط أنابيب تدفق النفط الخام

50% منها عبارة عن تمويالت منحتها الشركة لعمالئها

أكبر لـ »األنباء«: 15 ألف برميل يوميًا حصة 
»كويت إنرجي« من إنتاج الحقول العاملة بها 

أحمد مغربي
قالت الرئيس التنفيذي 
انرجي  في شركة كويت 
اكبر ان الشركة  ســـارة 
تقوم حاليا بحفر بئرين 
فـــي جمهورية  للنفـــط 
مصر العربية، االولى تقع 
في منطقـــة رأس قطارة 
والثانية بالقرب من مدينة 
الى  العرب، مشيرة  برج 
ان الشـــركة انتهـــت من 
التعاقدية مع  االجراءات 
احلكومة املصرية متهيدا 
لبدء عمليات االستكشاف 

واالنتاج. وأوضحت أكبر في تصريح خاص 
لـ »األنباء« ان الشـــركة تركز على السوق 
املصري، ولهذا فقد وضعت كويت انرجي 
خطة طموحا تسعى من خاللها الى زيادة 
القدرة االنتاجية مـــن النفط، خاصة بعد 
جناح الشركة في اكتشاف العديد من احلقول 
اجلديدة وتشغيل عدد من اآلبار املتوقفة، 
ومع هذا اجلهد زادت القدرة االنتاجية في 
بعض احلقول التي طورتها الشركة من 3 

آالف الى 7 آالف برميل في اليوم.
وبينت أكبـــر ان »كويت انرجي« لديها 
املقدرة في الدخول الى قطاع النفط احمللي 
لتشارك الشركات احلكومية في العديد من 
اعمالها في احلقول الكبيرة، خاصة حقول 
النفط الثقيل التي ســـتركز عليها شـــركة 
نفط الكويت خالل املرحلة املقبلة لتعزيز 
القدرة االنتاجية للكويت الى 4 ماليني برميل 

يوميا في 2020، مشيرة 
الى ان جميع تكنولوجيات 
املستخدمة في انتاج النفط 
الثقيل متوافرة وليست 
بالصعبة، حيث ان العائق 
الوحيد الـــذي يقف امام 
الشـــركات اخلاصة هو 
مدى كفاءتها في تشغيل 
هـــذه التكنولوجيا على 

اكمل وجه.
وبينت أكبر ان الشركة 
تدير العديد من احلقول 
النفطية الثقيلة في مصر 
وعمان وتبلـــغ لزوجة 
النفط التي متكنت الشركة من استخراجه 
من هذه احلقـــول 20 »ايه بي اي«، وطبعا 
لزوجة النفط املوجود في الكويت أكبر من 
هذا الرقـــم، إال ان التقنيات احلديثة قادرة 

على هذه الصعوبات.
واشارت أكبر الى ان حصة »كويت انرجي« 
مـــن انتاج احلقول النفطية املنتشـــرة في 
العديد من الدول التي تعمل فيها تقدر بـ 15 
الف برميل يوميا تتركز معظمها في مصر 

وسلطنة عمان وأوكرانيا واليمن.
وذكرت ان الشـــركة جنحت مؤخرا في 
اكتشاف حقل ضياء في رأس قطارة مبصر 
ويعد سادس اكتشاف للشركة في هذه املنطقة 
الغنية بالنفط، مشيرة الى ان الشركة وصلت 
لطبقة اخلريطة وهذه تعد اول مرة تصل 
فيها الشركة لهذه الطبقة الصعبة، وينتج 

احلقل حوالي 1600 برميل في اليوم.

حامد البسام

سارة أكبر 

عمر راشد 
 كشف نائب رئيس مجلس إدارة شركة عربي القابضة حامد 
البســـام في تصريـــح خاص لـ »األنباء« عن فوز شـــركة عربي 
للطاقة والتكنولوجيا التابعة لمجموعة عربي القابضة بمناقصة 
قيمتها 75.4 مليون دينار لصالح شـــركة نفط الكويت ولمدة 5 

سنوات ونصف. 
وقال البســـــام إن فوز الشـــركة بالمــناقصة أعـلنته لجنة 
المناقصات المركزية عـلى موقعها االلكـــتروني وتتـضمن إنشاء 
خطوط أنابيب تدفق النفط الخـام ذات الضغط العالي واألشغال 

المتصلة بها لآلبار الجوارسية في منطقة شمال الكويت.
وبين ان الشركة سوف ترسل تفاصيل المناقصة إلدارة السوق 
اليوم. يذكر ان مجموعة عربي القابضة تمتلك ما نسبته 73% من 

شركة عربي للطاقة والتكنولوجيا.

أحمد مغربي
فيما التزم العديد من املسؤولني 
النفطيني الصمت جتاه توريد قطاع 
العاملي في مؤسسة  التســــويق 
الغاز بأسعار  الكويتية  البترول 
مدعومة لـ »ايكويت« واكتفاؤهم 
التأكيد على ان هذه القضايا سرية 
وخطيرة ويجب عدم اخلوض فيها 
باعتبار انهــــا اتفاقيات والبد ان 
حتترم بدال من ان تخترق، أكدت 
مصــــادر مطلعــــة لـ»األنباء« ان 
مؤسسة البترول الكويتية اتخذت 
قرارا خالل األسبوع املاضي بإعادة 
النظر في فلســــفة تسعير الغاز 
النفطي ورفعت  القطاع  ألنشطة 
النفط ووزير  الى وزير  توصية 
العبداهلل  الشــــيخ أحمد  اإلعالم 

حلسم املوضوع نهائيا.
وذكرت املصادر انه بالفعل مت 
تشكيل جلنة عليا تدرس فلسفة 
تســــعير الغاز ألنشــــطة القطاع 
الســــعر  النفطي، بحيث يصبح 
قريبا من قيمته احلقيقية كوقود، 
وذلك في ظل الطلب املتزايد على 
الغاز في فترة الصيف ناهيك عن 
محدوديته، ولكي تتمكن املؤسسة 
من قياس أداء ونتائج األنشــــطة 
املســــتخدمة للغاز بشكل يعكس 

الوضع احلقيقي.
وأوضحت املصادر ان اللجنة 
درســــت األســــعار اجلديدة التي 
ستحددها في العقود وذلك بناء 
على أسعار النفط املتذبذبة ما بني 
االرتفاع واالنخفاض، حيث ان هدف 
اللجنة يكمــــن في احملافظة على 
الغاز وعدم اإلساءة في استخدامه، 
وذلك في حالة ما إذا كانت األسعار 
منخفضة فان الشركات قد تهدر في 

االستخدام ولن حتافظ عليه.

وبينــــت املصــــادر ان مبــــدأ 
احملافظة على الغاز البد ان يكون 
على اجلميع ســــواء في املصافي 
أو في مصانــــع البتروكيماويات 
وكذلك محطات الكهرباء واحلقول 

االستكشافية للنفط.
وقالــــت املصــــادر ان جهــــاز 
التخطيط باملؤسسة قام بإعداد 
دراسة حول تسعير الغاز النحيل 
حيث مت التأكيد على ضرورة تقدمي 
دراسات حول آليات تسعير الغاز 
النحيل ملشاريع املشاركات األجنبية 
املستقبلية في داخل الكويت مبا 
يضمن حصول الشريك على عائد 
مناسب وحتقيق مؤسسة البترول 
هامش ربح يتماشــــى مع العائد 
الداخلي لالستثمار املطلوب لنشاط 

البتروكيماويات.
وعن كميات الغاز الطبيعي »ال 
ان جي« التي تستوردها الكويت 
الكهرباء والتي بدأت في  لوزارة 
شــــهر ابريل املاضي مبعدل 500 
مليون قدم مكعبــــة يوميا قالت 
املصــــادر ان عملية االســــتيراد 
ستستمر ملدة 5 سنوات ومن بعدها 
ستقرر املؤسســــة االستمرار في 
عملية االستيراد او التوقف وذلك 
بناء على حتسن انتاج الكويت من 
الغاز ليغطــــي احتياجات وزارة 
الكهرباء لتوليد الطاقة الكهربائية 

خالل فترة الصيف.
وعن أهم الدول التي تستورد 
منها الكويت الغاز قالت املصادر ان 
عملية االستيراد تقوم بها العديد 
من الشركات العاملية التي تؤمن 
الغاز من العديد من الدول األجنبية 
وليست املجاورة للكويت، مشيرة 
الى ان عملية االستيراد ستستمر 

الى اكتوبر املقبل.

»مؤسسة البترول« ترفع توصية لوزير النفط إلعادة تسعير الغاز 
فلسفة المحافظة على الغاز ستكون على الجميع وليست على مصانع البتروكيماويات فقط 

مناقصات تمت ترسيتها على شركات مدرجة وتابعة في أبريل الماضي
القيمة بالمليون دينارالجهة المتعاقد معهاطبيعة المناقصةالشركة

87.6نفط الكويتبناء وتشغيل وصيانة مرفق انتاج مبكرالصناعات املتحدة )شركة تابعة(
مجموعة اخلصوصية القابصة 

)شركة تابعة(
تصنيع وتوريد وتركيب وتشغيل وصيانة 

64مؤسسة املوانئرافعات جسرية

شركة الطموح لالستثمارات - مشروع اعمال بنية حتتية بجزيرة الرمياملجموعة املشتركة للمقاوالت
41.2ابوظبي

4.1شركة مزارع العني - ابوظبيانشاء هناجر حديد ورصف خرسانياملجموعة املشتركة للمقاوالت
رابطة الكويت واخلليج للنقل 

3.8الهيئة العامة للتعليم التطبيقياستئجار باصات لنقل طلبة وطالبات)شركة تابعة(

3.5الهيئة العامة للصناعةتوريد مادة الكلورينالكوت للمشاريع الصناعية
الصفاة للطاقة القابضة )شركة 

تابعة(
خدمات فحص بئر نفطية في كردستان 

0.4الشركة الشرقية املالية - العراقبالعراق

204.6االجمالي

رابطة الكويت واخلليج للنقــــل )الرابطة( وهي 
بقيمة 3.8 ماليني دينار وهي عبارة عن استئجار 
باصات لنقل طلبة وطالبات كليات ومعاهد الهيئة 
العامة للتعليم التطبيقي والتدريب ملدة 3 سنوات، 
تلتها مناقصة فازت بها شركة الكويت للمشاريع 
الصناعية بقيمة 3.5 ماليني دينار وهي عبارة عن 
توريد مادة الكلورين للهيئة العامة للصناعة ملدة 
3 سنوات، فيما فازت شركة مملوكة لشركة الصفاة 
للطاقة القابضة بنســــبة 70% مبناقصة هي األقل 
قيمة في ابريــــل املاضي وكانت بقيمة 1.2 مليون 
دوالر وهي عبارة عن خدمات فحص لبئر نفطية 

في منطقة كردستان العراق ملدة شهرين.
ومن املنتظر ان تظهر اآلثار اإليجابية لترسيات 
هذه املناقصات على النتائج املالية للشركات الفائزة 
بها وكذلك الشركات التي تتبعها خالل الربع الثاني 
من العام احلالي وهو ما قد يظهر منوا في نتائج 

النصف األول من 2010.

ابريل وكانت قيمتهــــا 87.6 مليون دينار وكانت 
عبــــارة عن بناء وتشــــغيل وصيانة مرفق انتاج 
مبكر ملدة 7 سنوات مع شركة نفط الكويت، تلتها 
من حيث القيمة مناقصة فازت بها شــــركة تابعة 
بنسبة 100% ملجموعة اخلصوصية القابضة وكانت 
بقيمة 64 مليــــون دينار وهي عبارة عن تصنيع 
وتركيب وتشغيل وصيانة رافعات جسرية مليناء 
الشعيبة التابع ملؤسسة املوانئ الكويتية، تلتها 
مناقصة فازت بها املجموعة املشتركة للمقاوالت 
وهــــي بقيمة 41.2 مليون دينار وكانت عبارة عن 
مشــــروع اعمال البنية التحتيــــة للقطاعني 2 و3 
بجزيرة الرمي بابوظبي، تلتها مناقصة فازت بها 
»املشتركة« ايضا وكانت بقيمة 4.1 ماليني دينار 
وهي عبارة عن انشاء هناجر حديد مع اعمال رصف 
خرســــاني واعمال توصيل مياه وكهرباء واعمال 
طرق داخلية في مدينة العني بإمارة ابوظبي، وتلتها 
مناقصة فازت بها شركة مملوكة بالكامل لشركة 

قدرة الشــــركات الكويتية على املنافسة وتفوقها 
على الشركات اخلارجية.

وجاءت في املرتبة الثانية بنهاية شهر ابريل 
من حيث عدد املناقصات شركة اخلليج للكابالت 
والصناعات الكهربائية وهي مدرجة بقطاع الصناعة، 
حيث حافظت على رصيدها من حيث عدد مرات 
الفوز مبناقصات من خالل 3 مناقصات قيمتها 20 
مليون دينار، علما ان الشــــركة لم يحالفها احلظ 
الشــــهر باملاضي في الفوز مبناقصات جديدة من 

املناقصات التي تنافس عليها.
فيما حلت شركة عربي القابضة وهي مدرجة 
بقطاع اخلدمات فــــي املرتبة الثالثة، حيث فازت 
هي األخــــرى بـ 3 مناقصات بلغــــت قيمتها 15.7 
مليون دينار، وايضا لم يحالفها احلظ في الفوز 

مبناقصات جديدة في ابريل املاضي.
وقد فازت شــــركة زميلة للصناعات املتحدة 
متلك فيها الصناعــــات 25% بأكبر مناقصة خالل 

شريف حمدي
ارتفع عدد الشركات الكويتية املدرجة والشركات 
التابعة لها التي فازت مبناقصات في مجاالت متنوعة 
من جهات حكومية وخاصة محلية وخارجية منذ 
بداية العام احلالي الى 24 شــــركة، لتصل القيمة 
اإلجمالية للمناقصات التي متت ترســــيتها على 
الشركات منذ بداية العام الى 874.2 مليون دينار، 
يخص شهر ابريل املاضي منها 204.6 ماليني دينار، 
حيث بلغ عدد املناقصات التي متت ترسيتها خالل 
ابريل املاضي 7 مناقصات حصلت عليها 6 شركات 
منها 4 شــــركات فازت للمــــرة األولى مبناقصات 

خالل 2010.
ووفقا لدراسة أعدتها »األنباء« فإن هذه املناقصات 
تنوعت بني قطاعات اخلدمات والصناعة والعقارات، 
وتفاوتت قيم هذه املناقصات بشكل الفت، حيث 
بدأت بـ 1.2 مليون دوالر)تعادل 400 ألف دينار( 
ووصلت حتى 87.6 مليون دينار، وعليه فقد بلغ 
إجمالي قيمة املناقصات التي فازت بها شــــركات 
مدرجة وتابعة منذ بداية العام نحو 874.2 مليون 
دينار. وتبني من خالل رصد »األنباء« للمناقصات 
التي متت ترسيتها بالفعل خالل ابريل الفائت ان 
اكثر الشــــركات التي فازت مبناقصات من حيث 
العدد وليس القيمة هي شركة املجموعة املشتركة 
للمقاوالت وهي مدرجة في قطاع اخلدمات بسوق 
الكويت لألوراق املالية، حيث فازت »املشــــتركة« 
مبناقصتني جديدتني بلغت قيمتهما 45.3 مليون 
دينار، علما بأن الشركة كانت قد فازت في األشهر 
الـ 3 االولى من العام احلالي بـ 5 مناقصات تصدرت 
بها الشركات الكويتية التي حازت مناقصات منذ 
بدايــــة العام احلالي، وبهاتــــني املناقصتني ارتفع 
رصيدها الى 7 مناقصات بلغت قيمتها اإلجمالية 

112.5 مليون دينار.
والالفت لالنتباه ان الشركة فازت باملناقصتني 
خالل ابريل املاضي في إمارة ابوظبي ليبلغ عدد 
املناقصات التي فازت بها الشركة من خارج الكويت 
منذ بداية العام 3 مناقصات، وهو ما يعكس مدى 


