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مناقصات تمت ترسيتها على شركات مدرجة في النصف األول

املؤشر 
السعري 

6320.6
بتغير قدره
-111.1

عاطف رمضان
كشــــفت مصادر مطلعة لـ »األنباء« عن ان 
أسعار احلديد في الســــوق الكويتي ستشهد 
ارتفاعا من 20 إلى 50 دنيارا للطن الواحد خالل 
األسبوع اجلاري أو املقبل. وأضافت املصادر ان 
هذا االرتفاع في أسعار احلديد بالسوق احمللي 

كان نتيجة الرتفاع أسعاره عامليا.

ارتفاع  أسعار الحديد لـ 50 دينارًا للطن
شريف حمدي

علمت »األنباء« من مصادر مطلعــــة ان نائب رئيس أول 
قطاع إدارة األصول بالشــــركة الكويتية للتمويل واالستثمار 
»كفيك« ياسني الطبطبائي تقدم بطلب استقالته نهاية األسبوع 
املاضي من منصبه احلالي بالشركة. وذكرت املصادر ان سبب 
االستقالة هو وجود خالفات مع اإلدارة التنفيذية بالشركة، علما 

ان الطبطبائي أمضى قرابة العام ونصف العام بالشركة.

ياسين الطبطبائي يستقيل من »كفيك«

أسهم شركات االستثمار..
ما بين العزوف عنها والتخلص منها

شريف حمدي
في ظل عزمهـــا على اعادة 
ترتيـــب البيـــت مـــن الداخل 
اســـتعدادا ملا هو آت تســـعى 
العموميــة  شـــركة املخـــازن 
)اجيليتي( الى توفيــر سيولــة 
نقدية كخطــوة في اطار تعزيز 
املتوافرة لديها في  الســـيولة 
الوقت الراهـــن والتي تقدر بـ 
350 مليون دينار وذلك بهدف 
التوسع في النشاط اللوجستي 
في الســـوق اخلليجية بشكل 

احمللية واخلارجية.
وذكرت مصادر لـ »األنباء« 
ان اقرب هذه االستثمارات التي 

خاص واإلقليمية بشكل عام، 
وســـيكون ذلـــك عـــن طريق 
التخارج من بعض استثماراتها 

ميكن التخارج منها ســـتكون 
في قطاع االتصاالت، الفتة الى 
ان الشركة متلك نحو 50% من 
شركة اتصاالت عراقية، كما انها 
متلك حصة مؤثرة في شركة 

اتصاالت في جنوب أفريقيا.
ان الشركة  وقالت املصادر 
لديهـــا مخـــازن وأراض قابلة 
للتسييل في حال تلقت العروض 

املناسبة.
ان  الى  ولفتـــت املصـــادر 
اجيليتي ستركز خالل املرحلة 

املقبلة بشكل كبير على تقدمي 
خدماتها اللوجســـتية للقطاع 
النفطي على أمل تعويض عقد 
املورد الرئيســـي الذي فقدته 
الشركة مؤخرا نتيجة االتهامات 
املوجهة إليها من قبل احلكومة 
األميركيـــة بالتحايـــل وهـــي 
القضية التـــي اليزال يكتنفها 
الغموض بشكل كبير وال توجد 
معلومات مؤكدة حول الطريقة 
التي سينتهي اليها هذا النزاع 

القائم.

شريف حمدي
في ظل استمرار انخفاض مؤشرات سوق 
الكويــــت لــــأوراق املالية وازديــــاد مخاوف 
املستثمرين من مصير السوق في الفترة املقبلة، 
ظهــــر جليا ان هناك عزوفا عن عدد كبير من 
االسهم في كل القطاعات وخاصة اسهم قطاع 
االســــتثمار كونها من اكثر االسهم املعرضة 
للتراجع، لذا خرجت اسهم 24 شركة من أصل 
51 شــــركة مدرجة بقطاع االســــتثمار ومتثل 
نحو 47% من اسهم القطاع عن نطاق التداول، 
وهي شــــركات التسهيالت واملستثمر الدولي 
واالستثمارات الصناعية ومجموعة االوراق 
والدولية للتمويل والكويت وكمفيك وعارف 
وبيت االستثمار اخلليجي وبيان وأصول كفيك 
وكامكو وكويت انفســــت والوطنية الدولية 
القابضة واســــكان واملدينة ونور والصيرفة 
وداماك واستراتيجيا ومنافع وأموال واملسار، في 

حني شهدت اسهم 18 شركة استثمار محاوالت 
للتخارج منها وهو ما عبر عنه اللون االحمر 
الذي غطى هذه االسهم وهي الكويتية وايفا 
واالســــتثمارات واملشاريع والساحل واملركز 
امللي واألمان واالولى واملال وجلوبل والديرة 
والصفاة والسالم وصكوك والتمدين والسورية 
والصينية واملغاربية، في حني اكتست 3 اسهم 
فقط باللون االخضر وهي اسهم املدار واكتتاب 

والقرين القابضة. 
ويبدو ان هناك مخاوف كبيرة من نتائج 
شركات االستثمار بعد التدهور الكبير الذي 
شــــهده الســــوق خالل تداوالت الربع الثاني 
حتديدا، وهو ما يعني ان شركات االستثمار 
التي حققت خســــائر في الربع االول وعددها 
20 شركة مرشــــحة للزيادة في الربع الثاني 
نظرا لالرتباط الوثيق بني اداء هذه الشركات 

وحركة مؤشرات البورصة.

شريف حمدي 
فازت 26 شركة مدرجة وتابعة منذ بداية 
العام احلالي وحتــــى نهاية النصف االول 
على مناقصات من جهات حكومية واخرى 
خاصة محلية وخارجية جتاوزت قيمتها الـ 
1.154 مليار دينار، فيما بلغ عدد املناقصات 

التي مت ترسيتها 51 مناقصة. 
ووفقا لدراســــة أعدتهــــا »األنباء« فإن 
هــــذه املناقصات تنوعت مــــا بني قطاعات 
اخلدمات والصناعة والعقارات، وتفاوتت 
قيم هذه املناقصات بشكل الفت، حيث بدأت 
بـ 21 ألف دينار ملناقصة فازت بها شــــركة 
»الوطنية للتنظيف« وكانت مطروحة من 
وزارة الداخلية ووصلت حتى 199 مليون 
دينار وهي املناقصة الكبرى التي طرحت 

هذا العام من قبل الرعاية السكنية وحازت 
أقل األســــعار فيها شــــركة »املعامل« وهي 
عبارة عن اعمال معاجلة وحتسني خواص 
التربة الضعيفة وإنشاء واجناز وصيانة 
عدد 1475 بيتا و70 وحدة ســــكنية بنظام 
السكن العمودي واملباني العامة واخلدمات 
الرئيسية بالقطاع N2 مبشروع مدينة جابر 

األحمد اإلسكانية.
وجاءت على رأس الشركات التي فازت 
مبناقصات خــــالل النصف األول من العام 
احلالي شركة املجموعة املشتركة للمقاوالت 
وهي مدرجة في قطاع اخلدمات بسوق الكويت 
لأوراق املالية، حيث فازت »املشــــتركة« 
بـ 11 مناقصــــة بلغت قيمتها 260.8 مليون 
دينار، وكانــــت عبارة عن 5 مناقصات مع 

وزارة األشغال العامة ومناقصة مع الهيئة 
العامــــة للرعاية الســــكنية، ومناقصة مع 
وزارة الكهرباء واملاء، ومناقصة مع شركة 
نفط الكويــــت، ومناقصة أخرى في مدينة 
العني االماراتية، ومناقصتني في أبوظبي، 

ومناقصة في قطر. 
وتعتبر شركة نفط الكويت هي أكثر جهة 
طرحت مناقصات ومتت ترسيتها بالفعل 
منذ بداية العام احلالي وحتى نهاية النصف 
األول من 2010، حيث أرست 11 مناقصة تقدر 
قيمتها بـ 266.4 مليون دينار، فيما أرست 
وزارة االشــــغال 7 مناقصات بلغت قيمتها 
61.3 مليون دينار، أما الرعاية الســــكنية 
فأرســــت 5 مناقصات بلغت قيمتها 368.4 

مليون دينار.

47% منها خارج نطاق التداول وأغلبها معروض بالحد األدنى

1.154 مليار دينار قيمة 51 مناقصة  فازت بها 26 شركة مدرجة وتابعة خالل النصف األول
»المشتركة« في الصدارة بـ 11 مناقصة بلغت قيمتها 260.8 مليون دينار
»نفط الكويت« األكثر طرحًا بـ 11 مناقصة قيمتها 266.4 مليون دينار 

بدأت بـ 21 ألف دينار ووصلت إلى 199 مليون دينار

»أجيليتي« تسعى لتعزيز السيولة بالتخارج
من بعض استثماراتها للتوسع في النشاط اللوجستي

»التأمينات« و»القّصر« تغّيران خريطة استثماراتهما في البورصة
محمود فاروق

كشفت مصادر مسؤولة لـ »األنباء« عن قيام مؤسسة 
التأمينات العامة وهيئة شؤون القصر بإعادة تركيبة 
استثماراتهما في سوق الكويت لأوراق املالية وفق 
خطة إستراتيجية تقومان بتنفيذها لتغيير خريطة 
استثماراتهما في البورصة، مبينة ان القائمني على هاتني 
اجلهتني رأوا ان هناك بعض األسهم لم تعد مغرية كما 
كانت منذ بداية العام، مع الدخول على بعض األسهم 
اجلديدة في إطار إستراتيجيتهما لهيكلة استثماراتهما 

في سوق الكويت لأوراق املالية.
ولفتت املصـــادر إلى أن ســـبب هـــذه التغيرات 
االستثمارية يعود الى أن اجلهتني احلكوميتني حققتا 
من بعض الشركات الغرض من االستثمار فيها، حيث 
حققتا بذلك عوائد وأرباحا غطت تكلفة االســـتثمار، 

وهو األمر الذي دفعهما إلى اخلروج منها، موضحة انه 
قد يكون سبب هذه التغيرات أن الشركات التي كانت 
تركز عليها اســـتثماراتهما أصبحت اآلن غير مليئة، 
األمر الذي جعلهما تتجهـــان إلى التخارج من بعض 
الشـــركات في الوقت احلالي، قبل أن حتدث مشكلة 

لها أو تعثر حقيقي.
وأكدت أن اجلهتـــني احلكوميتني وضعتا معايير 
جديدة للدخول على الشركات بعد تفاقم أزمة بعضها، 
حيث تعتمد في أساسها على انخفاض املخاطر وضمان 
عوائد تشغيلية، مع التأكد من متتعها باملالءة وتوافر 
السيولة، واالبتعاد عن الشركات التي تعاني تعثرات 

مالية، أو لديها مشاكل في إدارتها.
وبينت املصادر صعوبة حساب التخارجات احلقيقية 
التـــي تقوم بها اجلهات احلكومية، خاصة انها عندما 

تستثمر في السوق يكون ذلك بإحدى طريقتني، االولى 
طريقة مباشرة تتيح بسهولة مالحظة الدخول واخلروج 
على سهم أو شركة معينة، أما الطريقة االخرى وهي 
غير املباشرة وتكون عن طريق صناديق وشركات تابعة 
أو زميلة فال يتم خاللهـــا رصد التغيرات في امللكية 

بالشكل الصحيح، إال إذا صدر بيان رسمي بذلك.
وأفادت املصادر بان استثمارات الهيئة العامة لشؤون 
القصــر بالشـــركــات املدرجة بالبورصة في غالبها 
أسهم تأسيس وليست أســـهما للمضاربة، موضحة 
ان القيمة الســـوقية لأسهم التي متلكها حاليا تفوق 
بكثير قيمة تكلفتها، مستنده إلى توزيع الهيئة أرباحا 
على حسابات القصر واملشمولني برعايتها بواقع %10 
عن عـــام 2009، كما انها تتوقع ان توزع حوالي %12 

عن عام 2010.

أقربها حصص في شركتي اتصاالت في العراق وجنوب أفريقيا

وضعتا معايير جديدة للدخول على الشركات أبرزها انخفاض المخاطر وضمان العوائد والمالءة والسيولة

أعمال معاجلة وحتسني خواص التربة الضعيفة وإنشاء واجناز مبان الكويتية لبناء املعامل واملقاوالت
199الرعاية السكنيةفي مشروع مدينة جابر اإلسكانية

127.9الرعاية السكنيةأعمال طرق ومواقف سيارات في مشروع مدينة صباح األحمد اإلسكانيةاخلليج املتحدة لإلنشاء )تابعة جليران(

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

44.7مؤسسة املوانئتوريد وتركيب وتصنيع وتشغيل وصيانة رافعات مبيناء الشويخكي جي إل للموانئ الدولية

36.8نفط الكويتتوريد أنابيب ملشروع ميناء األحمدي ـ الصبيةالكويتية لصناعة األنابيب

13.2نفط الكويتتوريد أنابيب ملشروع ميناء األحمدي ـ الزورالكويتية لصناعة األنابيب

32.9الرعاية السكنيةشبكات خدمات بنية حتتية في مشروع مدينة صباح األحمداملجموعة املشتركة للمقاوالت

27.6وزارة األشغالإنشاء واجناز وصيانة تقاطعات طريق الفحيحيلاملجموعة املشتركة للمقاوالت

2.4االماراتمشروع إنشاء طريق في مدينة العنياملجموعة املشتركة للمقاوالت

3.1األشغالإنشاء وصيانة طرق مجاري أمطار مبنطقة البدعاملجموعة املشتركة للمقاوالت

1.2األشغالأعمال صيانة طرق في محافظة الفروانيةاملجموعة املشتركة للمقاوالت

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

21.7األشغالإنشاء واجناز وصيانة تقاطعات على الدائري اخلامس وطريق اجلهراءمشرف للتجارة العامة واملقاوالت

3.6الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكيةتطوير وصيانة الزراعات التجميليةعربي القابضة )شركة تابعة(

5.4الرعاية السكنيةصيانة وحدات مشروع الظهر السكنياإلمناء العقارية

6.9الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكيةتنفيذ مشروع إنشاء مخازن عامة وموقفشركة البحر للمقاوالت

5.7شركة البترول الوطنيةتوريد مواد حفازة لوحدة تابعة للبترول الوطنيةعربي القابضة )شركة تابعة(

5.4نفط الكويتتطوير وإنشاء خطوط أنابيب جديدة للنفط اخلامسبيك اخلليج للهندسة

6.4البترول الوطنيةخدمات صيانة كهربائية في مصفاة الشعيبةعربي القابضة

3.2الرعاية السكنيةتنفيذ أعمال العزل وأرضيات مواقف سيارات ملستشفى جابر األحمدمجموعة اخلصوصية القابضة

2.3البترول الوطنيةتصنيع وتركيب مدخنتني 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 باإلمارات ملدة 4 أشهراخلليج للكابالت والصناعات الكهربائية

12.1الهندإنشاء طريق سريع بالهند )مدينة حيدر آباد(اخلليج املتحدة لإلنشاء )تابعة جليران(

اخلليج لإلنشاءات واألعمال البحرية 
واملقاوالت

إنشاء واجناز صيانة أعمال البنية التحتية في املدينة اجلامعية 
5.2األشغالبجامعة الكويت ـ الشدادية

تقدمي خدمات السياحة والسفر لـ 6 دوائر حكومية في ابوظبي ملدة الشامل الدولية القابضة
-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 أنظمة كهربائية للمجمع النفطي بالشويخاخلرافي ناشيونال

0.295الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكيةأعمال تنظيفالوطنية للتنظيف

0.21وزارة الداخليةأعمال تنظيفالوطنية للتنظيف

87.6نقط الكويتبناء وتشغيل وصيانة مرفق إنتاج مبكر  الصناعات املتحدة )شركة تابعة(

64مؤسسة املوانئتصنيع وتوريد وتركيب وتشغيل وصيانة رافعات جسريةمجموعة اخلصوصية القابصة )شركة تابعة(

41.2شركة الطموح لالستثمارات - أبوظبيمشروع أعمال بنية حتتية بجزيرة الرمياملجموعة املشتركة للمقاوالت

4.1شركة مزارع العني - أبوظبيإنشاء هناجر حديد ورصف خرسانياملجموعة املشتركة للمقاوالت

3.8الهيئة العامة للتعليم التطبيقياستئجار باصات لنقل طلبة وطالباترابطة الكويت واخلليج للنقل )شركة تابعة(

3.5الهيئة العامة للصناعةتوريد مادة الكلورينالكوت للمشاريع الصناعية

1.2 )دوالر(الشركة الشرقية املالية - العراقخدمات فحص بئر نفطية في كردستان بالعراقالصفاة للطاقة القابضة )شركة تابعة(

75.4نفط الكويتإنشاء خطوط أنابيب تدفق النفط ملدة 5 سنواتعربي القابضة  )شركة تابعة(

82.5دولة قطرأعمال بنية حتتية في مدينة لوسيل املجموعة املشتركة  )شركة تابعة(

37.7وزارة الكهرباء واملاءإنشاء 5 خطوط مياه عذبةاملجموعة املشتركة للمقاوالت

4.3احلرس الوطنيإنشاء محطات وقود + بناء استراحات مشرف للتجارة واملقاوالت )مناقصتان(

0.340شركة أبناء عبدالرحمن البشر للتجارةصيانة ضاحية العقيلة ملدة سنتنيالكويتية لبناء املعامل واملقاوالت

26.8نفط الكويتإنشاء خطوط أنابيب تدفق النفط اخلاماملجموعة املشتركة للمقاوالت

22.6نفط الكويتإنشاء مبنى املعرض اجلديد باألحمديالكويتية لبناء املعامل واملقاوالت

9.3نفط الكويتتوريد أنابيب حفر وتبطني مجموعة اخلصوصية القابضة

9.7نفط اخلليجتزويد بالقوى العاملةعارف للطاقة )شركة تابعة(

5وزارة التربيةأعمال صيانة وترميم مدارس ومبان في منطقة الفروانية التعليميةالكويتية لبناء املعامل واملقاوالت

3.7نفط الكويتتوريد أنابيب حفر وتبطني آبارالوطنية للخدمات البترولية )نابيسكو(

1.3وزارة األشغالأعمال صيانة عاجلة وطارئة للطرق باألحمدياملجموعة املشتركة للمقاوالت

1.2وزارة األشغالأعمال صيانة عاجلة وطارئة للطرق بالفروانيةاملجموعة املشتركة للمقاوالت

القيمة بالمليون دينارالجهة المتعاقد معهاطبيعة المناقصةالشركة القيمة بالمليون دينارالجهة المتعاقد معهاطبيعة المناقصةالشركة


