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أفادت شركة االستشارات املالية الدولية »ايفا« بأنها قامت بشراء 
عدد 2.5 مليون س���هم من اس���هم الش���ركة الكويتية للمقاصة مبا 
ميثل نسبة 5.556% من أسهم رأس املال، وبقيمة اجمالية قدرها 10 
ماليني دينار أي بس���عر 4 دنانير للس���هم الواحد، وستنعكس هذه 
الصفقة في البيانات املالية لشركة االستشارات املالية الدولية عن 
الفترة املالية املنتهية في 2010/6/30، علما ان الطرف البائع هو بنك 

البحرين والكويت.

»إيفا« تتملك 5.5% من رأسمال »المقاصة« بقيمة 10 ماليين دينار

79.6 مليون دينار قيمة مناقصات تمت ترسيتها خالل يونيو الماضي
مناقصات تمت ترسيتها على شركات مدرجة وتابعة في يونيو الماضي

اجلهة املتعاقد طبيعة املناقصةالشركة
معها

القيمة 
باملليون دينار

26.8نفط الكويتانشاء خطوط انابيب تدفق النفط اخلاماملجموعة املشتركة للمقاوالت
الكويتية لبناء املعامل 

22.6نفط الكويتانشاء مبنى املعرض اجلديد باالحمديواملقاوالت

9.3نفط الكويتتوريد انابيب حفر وتبطنيمجموعة اخلصوصية القابضة
9.7نفط اخلليجتزويد بالقوى العاملةعارف للطاقة )شركة تابعة(

الكويتية لبناء املعامل 
واملقاوالت

اعمال صيانة وترميم مدارس ومبان في 
5وزارة التربيةمنطقة الفروانية التعليمية

الوطنية للخدمات البترولية 
3.7نفط الكويتتوريد انابيب حفر وتبطني آبار)نابيسكو(

املجموعة املشتركة 
للمقاوالت

اعمال صيانة عاجلة وطارئة للطرق 
1.3وزراة االشغالباالحمدي

املجموعة املشتركة 
للمقاوالت

اعمال صيانة عاجلة وطارئة للطرق 
1.2وزارة االشغالبالفروانية

79.6االجمالي

شريف حمدي 
بلغت القيمة االجمالية للمناقصات التي متت ترسيتها 
خالل شهر يونيو املاضي 79.6 مليون دينار وذلك من 
خالل 8 مناقصات، حازتها 5 شركات من بينها شركتني 
فازت كل منهما مبناقصة ألول مرة خالل العام احلالي، 
ليرتفع عدد الشركات التي فازت مبناقصات خالل 2010 

الى 26 شركة مدرجة وتابعة.
ووفقا لدراسة أعدتها »األنباء« فإن هذه املناقصات 
اقتصرت للشهر الثاني على التوالي على قطاع اخلدمات 
دون غيره من القطاعات بالنس���بة للسوق الرسمي، 
فيما فازت شركة من السوق املوازي مبناقصة وهي 
ش���ركة اخلصوصية، وتفاوتت قيم هذه املناقصات، 
حيث بدأت ب� 1.3 مليون دينار ألقل مناقصة ووصلت 

حتى 26.8 مليون دينار. 
واس���تم����رت املجموع���ة املش���تركة للمقاوالت 
وشركات���ها التابعة وهي مدرجة في قطاع اخلدمات 
بس���وق الكويت لالوراق املالية على رأس الشركات 
الكويتي����ة التي فازت مبناقصات من حي����ث العدد 
والقيم���ة منذ بداي���ة الع���ام احل���ال���ي، حيث فازت 
»املشتركة« مبناقصت���ني جديدت���ني بلغت قيمتهما 
28.1 ملي���ون دينار، لتواصل تصدرها للش�������ركات 

الكويتية التي ح����ازت مناقص����ات منذ بداية العام 
احلالي وذلك من خالل 11 مناقصة بلغت قيمتها االجمالية 

260.8 مليون دينار.

أكبر مناقصة

حازت »املشتركة« اكبر مناقصة في يونيو املاضي 
وكانت بقيمة 26.8 مليون دينار وكانت مع شركة نفط 
الكويت وهي خاصة بأعمال انشاء خطوط انابيب تدفق 
اخلام واالشغال املتصلة بها في منطقة جنوب شرق 
الكويت، وذلك ملدة 48 ش���هرا، وتلتها مناقصة بقيمة 
22.6 مليون دينار فازت بها الش���ركة الكويتية لبناء 
املعامل واملقاوالت )املعامل( وكانت مع ش���ركة نفط 
الكويت ايضا وهي عبارة عن انش���اء مبنى املعرض 
اجلديد باألحمدي التابع للشركة، كما فازت »املعامل« 
مبناقصة اخرى بقيمة 5 ماليني دينار عبارة عن تنفيذ 
اعمال صيانة وترميم م���دارس ومبان تابعة لوزارة 
التربي���ة في منطقة الفروانية التعليمية ومدتها 720 

يوما.
وفازت ش���ركة دي دي بي اململوكة بنس���بة %80 
لشركة عارف للطاقة على مناقصة بقيمة 29 مليون 
دوالر )م���ا يعادل 9.7 ماليني دينار( وكانت املناقصة 

مع شركة نفط اخلليج )العمليات املشتركة( وكانت 
عبارة عن تزويد الشركة بالقوى العاملة ملدة 4 سنوات، 
اما شركة الغامن للمواد اخلصوصية التابعة ملجموعة 
اخلصوصي���ة القابضة فف���ازت مبناقصة بقيمة 9.3 
ماليني دينار كانت ايضا مع شركة نفط الكويت وهي 
عبارة عن توريد أنابيب حفر وتبطني آلبار الش���ركة 
وذلك ملدة 40 أس���بوعا، فيما فازت الشركة الوطنية 
للخدمات البترولية )نابيسكو( مبناقصة بقيمة 3.7 
ماليني دينار عب���ارة عن توريد انابيب حفر وتبطني 
بقياسات مختلفة مع اكسسواراتها لشركة نفط الكويت 

ومدتها سنة كاملة.
وف����ازت »املشتركة« مبناقصة بقيمة 1.3 مليون 
دينار عبارة عن اعمال صيانة عاجلة وطارئة ملفترقات 
الطرق في محافظة االحمدي ومدتها 720 يوما، وكانت 
قد طرحتها وزارة االشغال العامة، فيما تسلمت الشركة 
كتابا من جلنة املناقصات املركزية بش���أن ترس���ية 
مناقصة بقيمة 1.2 مليون دينار كان قد سبق االعالن 
عنها في شهر مارس املاضي غير ان الترسية الفعلية 
للمناقصة كانت خالل الشهر املاضي، واملناقصة عبارة 
عن اعمال صيانة للط���رق في محافظة الفروانية ملدة 

24 شهرا.

الجميع يراقب
 دون تدخل 

والوضع لألسوأ 
مع نهاية العام

نتائج النصف األول 
»المتــوقعة« بريئة 

من انهيار السوق

»حرب« خفية بين 
مجاميع استثمارية 

وجهات حكومية 
أحرقت صغار 

المتداولين

في البداية، أش����ار رئيس مجلس إدارة شركة 
الساحل للتنمية واالستثمار سليمان السهلي إلى 
أن قناعة املتداولني بوجود أزمة كبيرة في انتظار 
السوق وغياب احملفزات اإليجابية بعد إبرام صفقة 
زين وانحسار السيولة وانسداد قنوات التمويل 
وتوقع تراجع نتائج الشركات في النصف األول 

هي أهم أسباب تراجع السوق. 
وفي جانب احللول، أشار السهلي إلى أن هناك 
ضرورة إلجراء دراسة لألزمة بشكل كبير وتبعاتها 
املستقبلية حتى ميكن وضع تشخيص سليم لألزمة 
وتداعياتها، مؤكدا أن كافة اإلجراءات التي مت اتخاذها 

هزيلة ولن تسمن وال تغني من جوع. 

تراجعات »غير مبررة«

ومن جهته، أوضح رئيس مجلس إدارة الشركة 
الوطني����ة للتنظيف فؤاد دش����تي أن ما حدث في 
السوق في أول تداوالت النصف الثاني »غير مبرر« 
وغير منطقي، مستدركا بأن التراجعات احلادة ال 
تخلق سوى التراجعات احلادة في إشارة إلى أن 
األس����وأ قادم خاصة أن صفقة زين لم تؤثر على 

السوق بشكل إيجابي. 
وق����ال ان ما حدث هو العكس متاما حيث أدار 

املتداولون ظهورهم للصفقة وأدى غياب الثقة لدى 
املتداولني إلى تراجع السوق بشكل عنيف، موضحا 
أن هناك تعمدا واضحا لتراجع السوق بشكل عنيف. 
وبني دشتي أن أي تدخل حكومي لدعم السوق لن 
يجدي نفعا، مبينا أن مس����اندة احلكومة لبعض 

األسهم مطلوبة بشدة خالل املرحلة املقبلة. 

 غياب الرغبة الحكومية

أما املدير العام في شركة االستثمارات الوطنية 
حمد العميري فرأى أن احلكومة تعجز حتى اآلن 
عن إيجاد حلول مناس����بة لألزم����ة وإمنا لم تبد 
الرغبة احلقيقية في االستثمار بشكل مباشر في 

السوق. 
وقال العميري إن املطلوب استثمار مباشر وفق 
ضوابط محددة تستهدف شركات يتم تقييمها من 
قبل جهات عاملية، مؤكدا أن املطلوب تدخل استثماري 

وليس تدخال حكوميا داعما للسوق. 
وفس����ر العمي����ري ما حدث في الس����وق بأنه 
نتيجة لغلبة عدم الثقة في االس����تثمار بالكويت 
نتيجة الستمرار اخلالف بني السلطتني التشريعية 
والتنفيذية وعدم رغبة احلكومة في االستثمار في 
الس����وق، األمر الذي أدى لسيطرة املخاوف لدى 

صغار املتداول����ني وابتعاد الكبار عن الدخول في 
مساهمات حقيقية فعالة.  واستدرك العميري بقول 
ان هناك سيولة دخلت السوق من قبل توزيعات 
»زين« لكنها قوبلت بتسييل كثير من الرهونات 
األمر الذي أفقدها قدرة الفعل على جر السوق إلى 

املنطقة اخلضراء خالل الفترة املاضية. 

الحلول تحتاج ألهداف واضحة

وبعبارة »هم أدرى باحللول املناسبة ملساندة 
السوق«، عبر املدير العام في شركة »كويت انفست« 
عبداهلل اخلزام عن احللول التي يجب أن تتبعها 
احلكومة للخروج من أزمة السوق الراهنة، مستدركا 
بأن وضع احللول يتطلب معرفة الهدف من ورائها 
وبالتالي على اجلهات املعنية وضع األهداف أوال 

ملعرفة طبيعة احللول املطلوب تنفيذها. 
وقال اخلزام إن تراجع أس����واق املال العاملية 
بشكل كبير كانت وراء تدهور األوضاع في السوق 
بسبب تأثيرها السلبي على صغار املتداولني، مبينا 
أن السوق سيستمر متراجعا حلني البدء في إعالن 

نتائج النصف األول واتضاح الصورة حولها. 
نتائج النصف األول بريئة من تراجع السوق

ونفى املدير العام في شركة الرباعية للوساطة 

املالية أحمد الدويسان أن تكون عمليات الترقب 
لنتائج النصف األول السبب وراء هذا التراجع، الفتا 
إلى أن توقع تلك النتائج موجودة منذ منتصف 

الربع األول من العام احلالي. 
وقال إن هناك نوعا من التداوالت يحمل رسائل 
معينة من قبل بعض املجاميع االستثمارية وعدم 
تعاطي اجلهات احلكومية املمثلة في السوق مع 
هذا النوع من الرسائل أدى الحتراق أموال صغار 

املتداولني وتراجع السوق بشكل عنيف. 
وبني الدويس����ان أن السوق وصل ملستويات 
ما قبل األزمة املالية العاملية، متوقعا أنه في حال 
استمرار السوق على نهجه املتراجع، فإن األسهم 

الدينارية في طريقها لالختفاء من السوق. 
وأوضح أن سيولة السوق تراجعت ومن ثم فإن 
ذلك سيؤثر على األصول وبالتالي على رهونات 
البنوك احمللية وهو ما سيؤدي إلى مزيد من أخذ 
املخصصات وهو ما س����يؤثر بال شك على وضع 

قطاع البنوك. 
وفي اس����تعراضه للحلول، قال الدويسان إن 
هناك حال وحيدا يتمثل في فتح القنوات التمويلية، 
مشيرا إلى أن السوق يعيش أزمة تاريخية ويحتاج 

إلى حلول جذرية. 

عمر راشد 
صغ��ار املتداولني »يحترقون« والس��بب ح��رب غير معلنة بني مجاميع اس��تثمارية وجهات 
حكومية مساهمة في السوق، هكذا عبرت أوساط استثمارية واقتصاديون عن رؤيتهم ملا حدث 
ف��ي نهاية تداوالت اليوم األول من النصف الثاني والذي تراجع فيه الس��وق دون مس��تويات 
األزمة املالية العاملية بعد أن فقد 111.5 نقطة جديدة على مس��توى مؤش��ره السعري الذي أغلق 
عند 6431.7 نقطة، فيما تراجع املؤشر الوزني للسوق بنسبة 1.76%، بعد أن أنهى التداوالت عند 
مستوى 390.4 نقطة فاقدا 7 نقاط.  ووجهوا عبر »األنباء« انتقادات لتعامل اجلهات الرسمية مع 
األزمة حيث وصفوا حلولها بالهزيلة ودون مستويات تعامل دول أخرى مجاورة، موضحني أن 

عوامل عدة س��اهمت في تراجع السوق العنيف والذي لم يخرج عن التوقع بتراجع نتائج أرباح 
الشركات املدرجة بشكل كبير وغياب قنوات التمويل وكذلك عدم وجود محفزات إيجابية تعيد 
للسوق حيويته مرة أخرى.  وفيما رأى البعض أن مبررات التراجع العنيف غير متوافرة، أشار 
آخرون إلى أن غياب الثقة العميقة لدى املتداولني واخلس��ائر الكبيرة املتوقعة في الس��وق باتت 
هاجسا مسيطرا على مسار التداوالت وجعلت الهروب من جحيم التراجعات املفتعلة عنوان أداء 
الس��وق خالل املرحلة املقبلة.  وتوقع البعض اختفاء األس��هم الدينارية من السوق إذا استمرت 

األوضاع على ما هي عليه في إشارة لتوقع حدوث سيناريو أكثر تشاؤما في املرحلة املقبلة. 
وفيما يلي التفاصيل:

تاريخياً.. 
السوق ألدنى مستوياته 

والسبب مجهول

)محمد ماهر(.. وهكذا بلغ حال املتداولني 

أحمد الدويسان عبداهلل اخلزام حمد العميري فؤاد دشتي سليمان السهلي


