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االقتصادية

شريف حمدي
علمت »األنباء« من مصادر مطلعة ان الشركة الكويتية للتمويل 
واالس����تثمار تعكف حاليا على إعادة هيكل����ة احملافظ والصناديق 
االستثمارية التي تديرها، الفتة الى ان هذه اخلطوة تأتي في إطار 
اعادة ترتيب األوضاع داخل الش����ركة بعد االنتهاء من عملية اعادة 

جدولة الديون التي جنحت فيها الشركة مؤخرا.
وقالت املصادر ان الشركة ستركز من خالل االستثمار في محافظها 

االستثمارية خالل املرحلة املقبلة على االسهم التشغيلية، خاصة ان 
هذه االسهم متوقع لها ان تشهد حتسنا ملحوظا خالل فترة تنفيذ 
خطة التنمية وحتس����ن أداء السوق بعد إقرار حزمة من اإلجراءات 
التي ستنش����ط االقتصاد احمللي وس����وق االوراق املالية بعد عودة 
رئيس مجلس الوزراء. وأوضح����ت املصادر ان محافظ وصناديق 
الشركة ستعتمد في أدائها على تقليل املخاطر والبحث عن الفرص 

االستثمارية اجليدة لتعزيز العوائد التي حتققها.

»كفيك« تعيد هيكلة محافظها وصناديقها االستثمارية

»المشتركة« فازت 
بأكبر مناقصة بقيمة 
29.4 مليون دينار 
بقيمة 4.5 ماليني دينار طرحتها الهيئة العامة مع »التطبيقي«

لشؤون الزراعة والثروة السمكية وهي عبارة 
عن اجن����از وتنفيذ وزراعة وصيانة احلدائق 

املخصصة وذلك ملدة 90 يوما.
وحازت ش����ركة املجموعة املش����تركة اقل 
االسعار ملناقصة بقيمة 3 ماليني دينار طرحتها 
وزارة االشغال وهي عبارة عن اعمال صيانة 
عامة للطرق الس����ريعة وذلك ملدة 24 شهرا، 
علما أن الشركة أفادت بأنها لم تتسلم ما يفيد 
بترسية املناقصة عليها بشكل رسمي من اجلهة 

املعنية.
وحازت ش����ركة اخلصوصية للطاقة اقل 
االسعار في مناقصة طرحتها شركة نفط الكويت 
لتوريد أنابيب حفر وذلك ملدة س����نة في حال 

الترسية على الشركة

واملقاوالت اقل األسعار في مناقصة طرحتها 
وزارة االشغال لتجديد شبكة املجاري الصحية 
ف����ي الكويت املرحلة الثامنة � جزء ب ملناطق 
الفردوس وشمال العارضية والعارضية 2، وهي 
بقيمة 24.7 مليون دينار، وأفادت الشركة بأنها 
لم تتلق أي إخطار رس����مي بترسية املناقصة 

من قبل اجلهات املعنية.
وتلتها مناقصة فازت بها ش����ركة مشرف 
للتجارة واملقاوالت وهي ثالث اكبر مناقصة 
من حيث القيمة والتي بلغت 21.7 مليون دينار 
وكانت مع وزارة االشغال، وهي عبارة عن إنشاء 
وإجناز وصيانة تقاطعات الطرق الرئيس����ية 
)الطريق الدائري اخلامس مع طريق اجلهراء( 
املؤدية الى منطقتي جنوب الدوحة واجلهراء، 
وذلك ملدة 730 يوما، فيما فازت الشركة الوطنية 

للخدمات البترولية )نابيسكو( مبناقصتني مع 
شركة نفط الكويت خالل الشهر املاضي، األولى 
كانت عبارة عن اعمال صيانة ألنظمة مكافحة 
احلريق ملناطق اجلنوب والشرق والتصدير 
والبحرية باالحمدي التابعة ل� »نفط الكويت« 
وذلك ملدة 5 سنوات، أما الثانية فكانت عبارة 
عن تقدمي خدمات استشارية للصحة والسالمة 

والبيئة وملدة 5 سنوات ايضا.
وفازت شركة تابعة لشركة عربي القابضة 
وهي شركة عربي للطاقة والتكنولوجيا )مملوكة 
بنس����بة 73%( وهي عبارة عن اعمال صيانة 
كهربائية في مصفاة الش����عيبة وكانت بقيمة 
6.4 ماليني دينار مع شركة البترول الوطنية 

وملدة 63 شهرا.
فيما فازت شركة االمناء العقارية مبناقصة 

شريف حمدي 
بلغت القيمة اإلجمالية للمناقصات التي متت 
ترسيتها خالل شهر يوليو املاضي 104.8 ماليني 
دينار وذلك من خالل 9 مناقصات جديدة متت 
ترسيتها على 7 شركات مدرجة وتابعة ليس من 
بينها شركات جديدة ليبلغ عدد الشركات التي 
فازت مبناقصات منذ بداية 2010 وحتى ونهاية 

يوليو الفائت 26 شركة مدرجة وتابعة.
ووفقا لدراس����ة أعدتها »األنباء«، فإن هذه 
املناقصات اقتصرت على الشركات املدرجة في 
قطاعي اخلدمات )6 شركات( والعقارات )شركة 
واحدة(، فيما فازت شركة من السوق املوازي 
مبناقصة وهي ش����ركة اخلصوصية للطاقة 
التابعة لش����ركة اخلصوصية، وذلك للشهر 
الثاني على التوالي لتظل »اخلصوصية« هي 
الوحيدة من بني الش����ركات املدرجة بالسوق 
املوازي التي تفوز مبناقصات حكومية. وحازت 
شركة »املشتركة« اكبر مناقصة خالل الشهر 
املاضي مع الهيئ����ة العامة للتعليم التطبيقي 
وكانت قيمتها 29.4 ملي����ون دينار، لتحافظ 
املجموعة وشركاتها التابعة على تربعها على 
قمة ترتيب الش����ركات الكويتي����ة التي فازت 
مبناقصات من حيث العدد والقيمة منذ بداية 

العام احلالي.
حيث فازت »املشتركة« مبناقصتني جديدتني 
بلغت قيمتهم����ا 32.4 مليون دينار فضال عن 
اإلعالن الرسمي لترسية مناقصة على الشركة 
سبق اإلعالن عنها وكانت بقيمة 26.8 مليون 
دينار مع شركة نفط الكويت وكانت عبارة عن 
إنشاء خطوط أنابيب تدفق اخلام واالشغال 
املتصلة بها في منطقة جنوب شرق الكويت، 
لتواصل »املشتركة« تصدرها للشركات الكويتية 
التي حازت أكث����ر املناقصات منذ بداية العام 
احلالي وذلك من خالل 13 مناقصة بلغت قيمتها 

اإلجمالية 293.2 مليون دينار.
املعامل  الكويتية لبناء  الش����ركة  وحازت 

البورصة تضع 4 معايير جديدة  للحد من المخالفات اليومية
محمود فاروق

علم���ت »األنباء« من مص���ادر ذات صلة أن ادارة 
البورصة ستضع 4 معايير جديدة للحد من املخالفات 
التي سبق ان وقعتها على عدد من الشركات االستثمارية 
واحملافظ اضافة الى متداولني أفراد وشركات وساطة، 
وذلك بس���بب عدم تش���كيل هيئة املفوضني التي لم 

تتضح معاملها حتى اآلن.
وبينت املصادر أن ملف املخالفات مازال يحتوي 
على العديد من القضايا التي مت تناولها من قبل جلنة 
الشؤون القانونية في حتقيقات رسمية مت استدعاء 
األطراف ذات العالقة بها س���واء صاحب العملية او 

منفذها من الوسطاء.
وأفادت املصادر بأن إدارة السوق بصدد وضع 4 

معايير جديدة تتضمن: 
1 ضرورة التنسيق بني شركة املقاصة وشركات 
الوس���اطة لتبني نوعية الت���داوالت التي تتم بصفة 

يومية. 
2 ربط جميع حسابات التداول بحيث يتم التعرف 
على حس���اب العميل من رقمه اخلاص والذي سيتم 

استحداثه خالل األيام املقبلة.
3 إظه���ار الت���داوالت املتوالية على س���هم معني 
وأخيرا القيام بتسجيل جميع عمليات مديري احملافظ 

االستثمارية. 
4 بي���ان تعامالتهم مع ش���ركاتهم األم والتابعة 

والزميلة.

وأوضح���ت ان هناك بعض املخالفات لم ترفع حتى 
اآلن الى نيابة هيئة سوق املال التي ميكنه������ا أن تتخذ 
اإلجراء املناسب بش���أنها وذلك حس�����ب قانون هيئة 

أسواق املال. 
واش���ارت إلى ضرورة االنتهاء م���ن ملف املخالفات 
للنظر في ملف آخر يتعلق بوقف الشركات التي زادت 
خس���ائرها إلى حد تآكل رأسمالها والتكاتف مع وزارة 
التجارة والصناعة في ذلك امللف نظرا ألنها مبفردها ال 
تس���تطيع القيام بذلك لكثرة عدد القضايا املتعلق������ة 
بذلك األمر خالل الفترة األخيرة فضال ع�����ن انكشاف 
عدم املالءة املالية لشركات عبر جمعيته�����ا العمومي�����ة 
األمر الذي يؤكد ض���رورة تع������اون جميع اجله����ات 

املعنية من منطلق احلفاظ على حقوق املساهمني.

تحديث الحسابات والرقم الخاص للعمالء وتسجيل عمليات مديري المحافظ

الحبيب لـ »األنباء«: المؤشر سيتجاوز الـ 7 آالف نقطة خالل رمضان
أحمد يوسف

توقع احمللل الفني محمد احلبيب 
جتاوز مؤشر سوق الكويت لألوراق 
املالية حاج���ز ال� 7 آالف نقطة خالل 

تداوالت شهر رمضان املبارك.
وق���ال احلبي���ب ل� »األنب���اء« ان 
العمليات الشرائية بالسوق في الوقت 
الراهن ممتازة باإلضافة إلى أن هناك 
دعما من األسهم القيادية بشكل ملحوظ 
وهو ما يعزز العمليات الشرائية في 

السوق خالل املرحلة الراهنة.
وأضاف ان هناك مؤشرات تفاعل مع 
قرب عودة سمو رئيس مجلس الوزراء 
من جولته اخلارجية انتظارا إلقرار 
قرارات تصب في مصلحة الس���وق، 
االمر الذي سيدعم القدرات الشرائية 

للشركات املدرجة.
وأشار الى ان السوق يعيش حالة 
من االس���تقرار والدعم من أكثر من 

قطاع على رأس���ها 
قطاع املصارف الذي 
حق���ق نتائج مالية 
جيدة باإلضافة الى 
الش���ركات القيادية 
التي تدعم أسهمها 
واألس���هم املرتبطة 
به���ا بش���كل جيد، 
كذلك استقرار املؤشر 
فوق حاجر ال� 6500 
الذي  نقط���ة، األمر 
يدعم استمرار ارتفاع 

املؤشر.
التداوالت  وعن 

خالل ش���هر رمضان املبارك، قال من 
املالحظ ان تداوالت الشهر الكرمي خالل 
الثالث سنوات املاضية، شابها ضعف 
في التداوالت والقدرة الشرائية تأثرا 
باألزمة االقتصادية العاملية، كنتيجة 

طبيعي���ة لعمليات 
التي مر  التصحيح 
بها السوق خالل هذه 

الفترات.
ان املرحلة  وقال 
الراهنة التي يعيشها 
الس���وق تتمثل في 
دعم م���ن احملفظة 
الوطنية واستقرار 
في التداوالت وحجم 
وكمية السيولة، ومن 
املتوقع استمرار نهج 
السوق خالل رمضان 
الوتيرة،  على هذه 
خصوصا انه ق���د انتهى من حاالت 

التصحيح العامة.
وأكد على ان مؤش���رات التحليل 
ارتفاع السوق  الفني تؤكد استمرار 
خالل تداوالت ش���هر رمضان، والتي 

ستكون الفيصل العام في احلكم على 
أداء الربع الثالث للشركات. وقال ان 
الشركات املتعثرة تدنت أسعارها بشكل 
باتت مطالبة بض���رورة العمل على 
حتسني أوضاعها، وقيمها السوقية، 
ونتائجه���ا املالية، حي���ث انها باتت 
محاصرة بالدخول حتت طائلة قانون 

االستقرار املالي.
وأش���ار إلى أن قطاع االس���تثمار 
يحظى بدعم من احملافظ واملؤسسات 
والصناديق بع���د معاناة كبيرة من 
ضغوط األزمة املالية العاملية والتي 
التزال تداعياتها مس���تمرة عليه إلى 

اآلن.
وتوقع مع انتهاء أداء الربع الثالث 
من العام احلالي ان يكون هناك تغير 
كلي في األس���عار عما هي عليه اآلن، 
مؤكدا ان الفرص املتاحة اآلن رمبا قد 

ال تتكرر بعد الربع الثالث.

بنوك وشركات استثمارية شاركت 
في زيادة رأسمال »المدينة«

أعلن نائب رئيس مجلس 
اإلدارة ف���ي ش���ركة املدين���ة 
الش���يخ حمود  لالس���تثمار 
الصب���اح ع���ن االنته���اء من 
عملي�����ة االكتتاب في زيادة 
رأس مال الش���ركة من 37.78 
مليون دينار الى 40.71 مليون 

دينار بنجاح.
وقال في بيان صحافي ان 
املكتتبني في الزيادة غطوا ما 
طرح من أس���هم بنسبة تصل 
الى 67.82%، الفتا الى ان جانبا 
كبيرا من مساهمي شركة صرح 
املدينة العقارية س���اهموا في 
الزيادة بالنظر الى إجمالي عدد 

املساهمني.
وأش���ار الى ان ع���ددا من 
البنوك وش���ركات االستثمار 
الكبرى ش���اركت في العملية 
الت���ي أجنزت على م���ا يرام، 
وس�������ط إقبال جيد شه�دته 
فترة الطرح التي سبق اإلعالن 
عنها عبر القنوات الرس���مية 
بع���د موافق��������ة اجلمعي���ة 
العمومي������ة للش���ركت�����ني 
ووزارة التجارة والصناع������ة، 
إضافة إلى اجله���ات الرقابية 
األخرى، مشيرا الى أن حقوق 
املدينة لالستثمار  مس���اهمي 
ارتفعت عقب الزيادة في رأس 
الى  املال بنسبة10.8% لتصل 

75.11 مليون دينار.
وأضاف الصب���اح عل����ى 
هامش اجلمعية العمومي�����ة 
الت�����ي عقدت نهاية األسب������وع 
الوق����ت  املاضي: »لق���د كان 
مناسبا إلجناز عملي����ة الزيادة 

ف���ي رأس املال،وذل���������ك ما 
عكسه اإلقبال امللح�����وظ من 
قبل مساهمي صرح امل�دين�����ة 
العقارية سواء كانوا أفرادا أو 
ش����ركات استثمار أو كيانات 

مالية كبرى«.
ولفت إلى أن هناك إيجابيات 
كبيرة من العملية ستنعكس 
على املدينة حيث منت أصولها 
لتصل إل���ى 159 مليون دينار 
مما سيؤدى إلى تقوية مركزها 

املالي.
ولفت الى ان العملية كانت 
مبثاب���ة خطوة من خط���وات 
انتهجتها  التي  الهيكلة  إعادة 
املدين���ة ف���ي وق���ت كان���ت 
تتطل���ب احلاجة فيه مواجهة 
التحدي��������ات واملتغي���رات 
احلالية لالقتص�����اد إلى جانب 
االهتمام بتخف�ي�����ف األعباء 
التش���غيلية  واملصروف����ات 
ف���ي هيكلة  في ظ���ل مرونة 

االلتزامات احلالية واملستقبلية 
حيث سيؤدي ذلك إلى زيادة 
فرص دخول مستثمرين جدد 
للش���ركة مما سيوسع قاعدة 

املساهمني.
وبني أن هناك عوام����ل أدت 
إلى جناح الزي�����ادة منه�����ا، 
على سبيل املث������ال، تخفيف 
األعباء املالية ف�����ي ظل دمج 
القطاع���ات وزي�����ادة كفاءة 
العقارية لدى  االس���تثمارات 
املجموع���ة مم���ا يزي�����د من 
فرص زي���������ادة اإلي���رادات 

التشغيلي����ة.
واش���ار ال��������ى تواف�����ر 
عناصر مهمة منها خب������رة 
املدينة  ل���دى  العم���ل  ف���رق 
وتكامله�������ا م�م����ا أدى إلى 
زيادة كفاءة احملفظ����ة العقارية 
التي باتت اآلن حت���ت مظلة 
ش���رك���ة املدين���ة للتمويل 

والستثم����ار.
وأش���ار الى أن الشرك�����ة 
تتمت���ع بخبرة واس���عة في 
مج�����ال إدارة االس���تثمارات 
العقاري�������ة وه���و ما تعتمد 
علي���ه في الفت���رة املقبلة في 
عمليات تطوير شاملة ألصولها 
املنتشرة في عدد من االسواق 

اخلارجية.
الش���ركة جنحت  ان  وبني 
في وض���ع قاع���دة صلب�����ة 
سيك�����ون لها أثرها االيجابي 
املقبل���ة،  الفت���رة  خ��������الل 
خصوصا عق�������ب اخلروج 
املالي����ة على  آثار األزمة  من 

السوق بوجه عام.

حقوق مساهمي الشركة تجاوزت 75 مليون دينار

محمد احلبيب

الشيخ حمود الصباح

مناقصات تمت ترسيتها على شركات مدرجة وتابعة في يوليو الماضي

القيمة الجهة المتعاقد معهاطبيعة المناقصةالشركة
بالمليون دينار

انشاء واجناز وتشغيل وصيانة مختبرات ورش املجموعة املشتركة للمقاوالت
29.4الهيئة العامة للتعليم التطبيقيبكلية الدراسات التكنولوجية بالشويخ

3وزارة االشغالاعمال صيانة عامة للطرق السريعة املجموعة املشتركة للمقاوالت
6.4البترول الوطنيةاعمال صيانة كهربائية في مصفاة الشعيبةعربي القابضة )شركة تابعة(

6.6نفط الكويتتقدمي خدمات استشارية للصحة والسالمة والبيئةالوطنية للخدمات البترولية )نابيسكو(
7.6نفط الكويتاعمال صيانة النظمة مكافحة احلريق )االحمدي(الوطنية للخدمات البترولية )نابيسكو(

21.7وزارة االشغالانشاء واجناز وصيانة تقاطعات طرق رئيسيةمشرف للتجارة واملقاوالت
0.823نفط الكويتتوريد انابيب حفر مجموعة اخلصوصية القابضة )شركة تابعة(

الهيئة العامة لشؤون الزراعة اجناز وتنفيذ وزراعة وصيانة احلدائق املخصصةاالمناء العقارية
4.5والثروة السمكية

24.7وزارة االشغالجتديد شبكة املجاري الصحية )املرحلة الثامنة(الكويتية لبناء املعامل واملقاوالت

104.8االجمالي

104.8 ماليين دينار قيمة مناقصات
تمت ترسيتها في يوليو 

على 7 شركات مدرجة وتابعة


