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عمر راشد18
علمت »األنباء« من مصادر مطلعة أن شركة أوتاد العقارية بصدد 
تدشني توسعة مول اجلهراء التجاري بتكلفة 25 مليون دينار، وأن 
إجمالي تكلفة املش���روع تبلغ 50 مليون دينار. ولفتت املصادر الى 
أن املول سيضم بجانب املاركات العاملية القدمية املوجودة مجموعة 
جديدة من املاركات تتصدرها مجموعة الش���ايع لتلبية احتياجات 
األفراد املتنوعة.  واشارت الى أن الشركة تسعى لالنتهاء من تنفيذ 

وتسويق مشاريعها احلالية والتي تصل قيمتها ل� 100 مليون دينار، 
موضحة أنها تضم بجانب مول اجلهراء التجاري مشروع العيادات 
الطبية والشقق الفندقية.  وبينت أن إدراج الشركة الذي كان مقررا 
في النصف األول من العام احلالي مت تأجيله لعدم مالءمة الظروف 
احلالية للس���وق لإلدراج.  وفيما يتعلق بالتزامات الشركة، أفادت 
املصادر بأن التزامات الش���ركة في حدود األمان ومعظم مشروعات 

الشركة تعتمد على التمويل الذاتي.

»أوتاد العقارية« تدشن توسعة مول الجهراء التجاري بتكلفة 25 مليون دينار 

مشعل العبيد

ناصر الساير وعصام الصقر يتوسطان موظفي البنك

27 شركة مدرجة وتابعة فازت مبناقصات منذ بداية العام احلالي 

موائد الوطني إلفطار الصائمني

التركي: »الوطني« وزع أكثر من 150 ألف 
وجبة إفطار خالل شهر رمضان

الش���هر املاضي عبارة عن انشاء 
واجن���از وصيانة تقاطعات على 
الطرق الرئيسية )الطريق الدائري 
املناطق  الى  الس���ادس( املؤدية 
السكنية اجلديدة مبنطقة اجلهراء 
أرقام )1 و3 و4 و5 و7(، علما بأن 
املناقصة تابعة لوزراة االشغال 
العامة ومدة تنفيذها تس���تغرق 

1095 يوما.
اما املناقصة الثانية والتي فازت 
بها شركة تابعة ل� »صفاة للطاقة« 
بنس���بة 67.6%، وهي الش���رقية 
الوط�ني���ة للخدم���ات النف����طية 
)A N O S( فه���ي بقيمة 7 ماليني 
دينار وهي عبارة عن تقدمي اخلدمات 
واالستش���ارات اخلاصة بعمليات 
جس اآلبار النفطية وأعمال التنقيب 
داخل العراق مع احدى ش���ركات 
اخلدمات النفطية، وتبلغ مدة العقد 

سنتني قابلة للتجديد.
وبلغت قيمة املناقصات الثالث 
التي مت االعالن عنها خالل اغسطس 
املاضي وسبق ترسيتها في شهر 

يوليو 32.1 مليون دينار.

شريف حمدي 
بلغ���ت القيم���ة االجمالي���ة 
ملناقصتني متت ترسيتهما خالل 
شهر اغسطس املاضي 46 مليون 
دينار، هذا باإلضافة عن اإلعالن 
رسميا عن ترسية 3 مناقصات 
س���بق ان حازت 3 شركات اقل 
االسعار فيها في وقت سابق هي: 
املجموعة املشتركة وشركة اإلمناء 
العقارية وشركة تابعة لشركة 

اخلصوصية القابضة.
ودخلت شركة صفاة للطاقة 
دائرة الشركات احمللية التي فازت 
مبناقصات لهذا العام وذلك عن 
طريق ش���ركة تابعة للش���ركة 
وهي الشركة الشرقية الوطنية 
النفطية، ليرتفع عدد  للخدمات 
الشركات التي فازت مبناقصات 
منذ بداي���ة 2010 وحتى ونهاية 
أغسطس الفائت 27 شركة مدرجة 

وتابعة.
ووفقا لدراسة أعدتها »األنباء« 
ف���إن هذه املناقص���ات اقتصرت 
على شركتني مدرجتني في قطاع 

وذلك من خالل 14 مناقصة بلغت 
قيمته���ا االجمالية 323.2 مليون 

دينار.
وكان���ت املناقصة التي فازت 
به���ا مجموعة املش���تركة خالل 

لتحاف���ظ املجموعة وش���ركاتها 
التابع���ة على تربعه���ا على قمة 
التي  الكويتية  ترتيب الشركات 
فازت مبناقصات من حيث العدد 
والقيمة منذ بداية العام احلالي، 

اخلدمات وهما املجموعة املشتركة 
للمقاوالت وصفاة للطاقة، حيث 
حازت »املش���تركة« عل���ى اكبر 
مناقص���ة خالل الش���هر املاضي 
وبلغت قيمتها 39 مليون دينار، 

قال بن����ك الكويت الوطن����ي ان حملته خالل 
شهر رمضان املبارك شهدت جناحا الفتا وإقباال 
متزايدا حيث اشتملت على استضافة موائد لإلفطار 
اجلماعي في خيمتني ضخمتني باإلضافة إلى توزيع 
وجبات على الصائمني في مختلف مناطق الكويت، 
وقد حققت هذه احلملة جناحا متميزا جتلى من 
خالل اإلقبال الشديد الذي شهدته موائد اإلفطار 
اجلماعي في خيم »الوطني« وتسجيل رقم قياسي 
في عدد الوجبات التي مت توزيعها على مدار الشهر 

وتعدت 150 ألف وجبة إفطار صائم.
وفي هذا الصدد، قال مسؤول العالقات العامة 
ل���دى البنك طالل الترك���ي إن حملة »الوطني« 
اخليرية إلفطار الصائمني التي أطلقها مع بداية 
شهر رمضان املبارك في إطار برنامج اجتماعي 
حافل باألنش���طة اخليرية واإلنسانية حظيت 
بإقبال الفت س���واء من جانب الصائمني الذين 
تواف���دوا باملئات على مراك���ز اإلفطار اجلماعي 
في اخليمتني املقامتني على مقربة من املس���جد 
الكبير في شرق وفرع »الوطني« بجانب سينما 
الساملية، أو على صعيد العدد القياسي لوجبات 
اإلفطار التي مت توزيعها في نهايات كل أسبوع 
على العديد من املساجد وأماكن تواجد العمالة 
الكثيف���ة في مختلف مناطق الكويت بواس���طة 
قوافل من الس���يارات املخصص���ة لهذا الغرض 

ومبشاركة وإشراف العشرات من املتطوعني من 
موظفي الوطني.

وأوضح التركي، الذي قام خالل شهر رمضان 
برفقة العديد من كبار املسؤولني في البنك بزيارات 
تفقدية ملش���اركة الصائمني وجبات اإلفطار في 
خيم���ة اإلفطار اجلماعي قرب املس���جد الكبير، 
أن حملة موائد »الوطن���ي« الرمضانية إلفطار 
الصائمني تشكل تطورا نوعيا في مفهوم العمل 
اخليري واإلنساني على مستوى القطاع اخلاص 
ومؤسس���اته املختلفة، حي���ث أصبحت محطة 
سنوية بارزة في سجل مبادرات الوطني اخليرية 

واإلنسانية الرائدة محليا وإقليميا.
واشار الى انه الى جانب استضافة »الوطني« 
ملوائد اإلفطار الرمضاني���ة، فقد متيز البرنامج 
االجتماعي الذي أعده البنك ملواكبة شهر رمضان 
املب���ارك هذا الع���ام بغناه باألنش���طة اخليرية 
واإلنسانية مبا في ذلك املساهمات وأنشطة الرعاية 
االجتماعي���ة املختلفة واملتمثلة في تقدمي الدعم 
املادي واملعنوي ملختلف املؤسس���ات والفئات 
االجتماعية واألعمال التطوعية التي تشمل دعم 
الفئات احملتاجة من املرضى اخلاصة من خالل 
الزيارات امليدانية لنزالء مستشفى الوطني لألطفال، 
عالوة على تنظيم حفالت القرقيعان لألطفال في 

مختلف فروع بنك الكويت الوطني.

»المشتركة« فازت بمناقصة قيمتها 39 مليون دينار مع »األشغال«

46 مليون دينار قيمة مناقصتين
تمت ترسيتهما في أغسطس الماضي

يستعد الستكمال ترتيب أوضاعه بعد تسمية مفوضي الهيئة

»االستثمارات الوطنية«: السوق يواصل صعوده
لألسبوع الرابع بوقود البنوك والشركات القيادية

قد تغلبت عليها حينما سجلت ارتفاعا مبعدالت طفيفة.
وقد حفل األسبوع بالعديد من األحداث التي أثرت على 
مساره على الرغم من اقتصاره على 4 أيام ففي بداية األسبوع 
حصلت ش����ركة اجيليتي على حكم قضائي مساند ضمن 
القضية التي تواجهها في الواليات املتحدة، وفي منتصف 
األسبوع أبلغت ش����ركة الرابطة عن تأكيدات بإعادة طرح 
املناقصة محل االعتراض وتلك األخبار أثرت بشكل مباشر 
وفوري على أسعار تلك األسهم. ومن ناحية اخرى مت حتديد 
تاريخ االكتتاب بزيادة رأسمال بنك الكويت الوطني ليبدأ 
ف����ي اخلامس من اكتوبر املقبل، مما س����اهم فنيا في كبح 
جماحه، اضافة الى عوامل رئيس����ية اخرى مثل االرتفاع 
القياس����ي الذي حققه السهم والذي يفوق عائد 35% خالل 
أقل من ش����هرين حيث ان ارتفاع السهم خالل هذه الفترة 
القصيرة يتنافى مع مس����اراته الفنية التاريخية وهو ما 

شكل صدمة إيجابية للسوق.
كما شهد السوق في يومه األخير موافقة مجلس الوزراء 
على مشروع مرسوم بتعيني مجلس مفوضي هيئة أسواق 
املال برئاسة صالح الفالح والذي يشغل في الوقت احلاضر 
منصب مدير البورصة ورئيس جلنة السوق، على ان تسمية 
مجلس املفوضني تع����د اخلطوة األولى في تطبيق قانون 
هيئة أسواق املال، فعلى املجلس إصدار الالئحة التنفيذية 
للقانون وذلك خالل 6 أشهر من مرسوم التسمية، ومن ثم 
على س����وق الكويت لألوراق املالية ترتيب أوضاعه وفقا 
ألحكام القانون والئحته التنفيذية خالل س����نة كاملة من 
نش����ره الالئحة في خطوات قد تبلغ العامني أو اكثر إذا ما 
مت التعامل معها على غرار تسمية مجلس املفوضني الذي 
كان مهلة تس����ميته تنتهي في 28 مايو 2010 ولم يتم األمر 
إال في أغسطس. وقد استمر قطاع البنوك الكويتية باملرتبة 
األولى للتداول من حيث قيمة األسهم املتداولة 117.7 مليون 
سهم بنسبة 22.5% موزعة على 2.949 صفقة بنسبة %25.4 
بلغت قيمتها 77.6% مليون دينار بنسبة 48.8% من اجمالي 

قيمة األسهم املتداولة.

بنسب بلغت 0.8% و2.1% و2.7% على التوالي، أما بالنسبة 
الى أداء املتغي����رات العامة فقد جاءت مغايرة في اجتاهها 
حيث انخفض املعدل اليومي للكمية املتداولة بنسبة %6 
في حني ارتفعت القيمة املتداولة وعدد الصفقات بنس����بة 
37% و23% عل����ى التوالي، هذا وبلغ املعدل اليومي للقيمة 
املتداولة 39 مليون دينار باملقارنة مع متوسط 29 مليون 

دينار لألسبوع قبله.
وواصل سوق الكويت لألوراق املالية حتقيقه املكاسب 
وذلك لألسبوع الرابع على التوالي بوقود الشركات القيادية 
وقطاع البنوك الذي شهد تبادال في مراكزه وجنيا لألرباح 
على نطاق غير واسع، حيث ان اقبال سيولة ومستثمرين 
جدد على األس����عار احلالية قد ساهم في عمل توازن حول 
أسعار تلك األس����هم التي لم تنخفض مبعدالت تذكر على 
الرغم من ان السوق بش����كل عام قد شهد انخفاضا ضمن 
تداول آخر يوم تداول في األسبوع حفزها دخول السوق في 
عطلة رسمية متتد ل� 5 أيام إال ان إقفاالت الثواني األخيرة 

قال تقرير شركة االستثمارات الوطنية 
حول أداء سوق الكويت لألوراق املالية 
ان املؤشر السعري أقفل عند مستوى 
6.757.1 نقطة بارتفاع قدره 53.9 نقطة 
وما نسبته 0.8% مقارنة بإقفال األسبوع قبل املاضي والبالغ 
6.703.2 نقطة وانخفاض قدره 248.2 نقطة وما نس����بته 

3.5% عن نهاية عام 2009.
أما املؤشر الوزني للسوق فقد أقفل عند مستوى 450.4 
نقطة بارتفاع قدره 9.2 نقاط وما نسبته 2.1% مقارنة بإقفال 
األسبوع قبل املاضي والبالغ 441.2 نقطة وارتفاع قدره 64.7 

نقطة وما نسبته 12.6% عن نهاية عام 2009.
وخالل تداوالت األسبوع املاضي انخفض مؤشر املعدل 
اليومي لكمية األسهم املتداولة بنسبة 5.9% بينما ارتفع كل 
من املعدل اليومي لعدد الصفقات وقيمتها بنس����بة %22.8 
و36.4% عل����ى التوالي، ومن أصل ال� 212 ش����ركة مدرجة 
بالسوق مت تداول أسهم 135 شركة بنسبة 63.7% من اجمالي 
اسهم الشركات املدرجة بالس����وق وارتفعت أسعار اسهم 
60 شركة بنس����بة 44.4% فيما انخفضت أسعار أسهم 54 
شركة بنسبة 40% واستقرت أسعار أسهم 21 شركة بنسبة 
15.6% من إجمالي أس����هم الشركات املتداولة بالسوق ولم 
يتم التداول على أسهم 77 شركة بنسبة 36.3% من إجمالي 

أسهم الشركات املدرجة.
وبنهاية تداول األسبوع املاضي بلغت القيمة السوقية 
الرأسمالية للشركات املدرجة في السوق الرسمي 34.543.3 
مليون دينار بارتفاع قدره 707.7 ماليني دينار وما نسبته 
2.1% مقارنة مع نهاية األسبوع قبل املاضي والبالغة 33.835.7 
مليون دينار وارتفاع قدره 3.858.5 ماليني دينار وما نسبته 

12.6% عن نهاية عام 2009.
أما بخصوص األداء العام للسوق فقد أنهى سوق الكويت 
لألوراق املالية تعامالته هذا األسبوع على ارتفاع في أدائه 
وذلك باملقارنة مع أدائه في األسبوع املاضي حيث حققت 
املؤش����رات العامة )الس����عري � الوزني � NIC50( مكاسب 

قيمة األسهم المتداولة
غير الكويتية

%2.3
االغذية

الخدمات%0.2
%28.3

الصناعي
%7.9

العقاري
%3.3

التأمين
%2.2

االستثمار
%7.0

البنوك
%48.8

في تصريح صحافي، ان املركز الذي 
عمل من خالل طاقمه املؤهل خالل 
شهر رمضان بشكل مكثف للتجاوب 
مع احتياجات ومتطلبات العمالء، 
السيما خالل الفترة املسائية التي 
تزيد خاللها االتصاالت انسجاما مع 
العرف االجتماعي في هذا الشهر 
الفضيل، يبدو موظفوه أيضا على 
أمت اس����تعداد لتكثيف جهودهم 
العمالء من  والتركيز على خدمة 
داخل وخارج الكويت وحل كافة 
مشاكلهم بالتنسيق مع إدارات البنك 

األخرى خالل هذه الفترة.
وأض����اف: »تعم����ل منظومة 
العامل����ني في املركز خ����الل هذه 
الفترات االستثنائية كما هو احلال 
على مدار العام بش����كل احترافي 
جلهة التنسيق بني اإلدارة واملوظفني 
ملواجهة أي مشاكل أو مواقف قد 
تطرأ في هذه املناسبات، في الوقت 
الذي تتابع فيه اإلدارة األداء على 

مدار الساعة«.
وأش����ار الى اس����تعداد البنك 

قال بي���ت التمويل الكويتي 
»بيتك« انه يواصل تقدمي جانب 
كبير من خدماته املتنوعة لعمالئه 
داخل وخارج الكويت خالل عطلة 
عي���د الفطر من خ���الل موقعه 
االلكتروني الذي يقدم أكثر من 
150 خدمة مجانية مبستوى عال 
املهنية والسرعة واملرونة،  من 
للتجاوب مع احتياجات العمالء 
ووفاء بالتزامات البنك جتاههم 
املناسبة، باستخدام  خالل هذه 
أحدث وأفضل وس���ائل التقنية 
املصرفية التي تضع هذه اخلدمات 
واملنتجات في متناول كل العمالء 
داخل الكويت وخارجها على مدار 

الساعة.
وفي هذا الصدد، أكد »بيتك« 
استعداده تقنيا وعمليا ملواجهة 
املتوقعة  التزاماته جتاه عمالئه 
خالل فت���رة عطلة عي���د الفطر 
باحترافية ومهنية عاليتني تالفيا 
ألي مشاكل قد تواجه العمالء خالل 
هذه الفترة ولتوفير مزيد من األمان 
والطمأنينة لكافة العمالء، حيث 
تهي���أت جميع اإلدارات والفروع 
التي ستستمر في خدمة العمالء 
على مدار أيام العطلة، ومن بني 
التي ستس���تمر  إدارات »بيتك« 
في خدمة العمالء وعلى مدار 24 
ساعة كدأبها دوما، مركز االتصال 
املعني بتلق���ي اتصاالت العمالء 
واالستماع ملطالبهم والعمل على 
التجاوب معها بأسرع وقت ممكن 
من خالل طاقم عمل مؤهل وتقنية 

حديثة.
من جانبه، قال مدير إدارة مركز 
االتصال في »بيتك« مشعل العبيد 

ملواجهة الطلب املتوقع ان يتزايد 
بش����كل اس����تثنائي على عمليات 
الصرف خ����الل عطلة عيد الفطر 
من خالل التأكد من جاهزية ماكينات 
الصرف اآلل����ي التابعة ل� »بيتك« 
والت����ي تغطي مختل����ف املناطق 
اجلغرافية والتي تعمل على مدار 

24 ساعة وتعبئتها بالنقد.
العم����الء  ان  ال����ى  ولف����ت 
سيس����تفيدون كذلك من خدمات 
أجهزة »الشامل« والتي تغطي عددا 
من املناطق احليوية، والتي تقدم 
حلوال مصرفية متنوعة للعمالء 
بأفضل تقنية م����ن بينها خدمات 
إيداع األموال والشيكات، كما تعمل 
خالل فترة العطلة أيضا سيارات 
»موبي بيتك« الت���ي تعد مب���ثابة 
فروع متنقلة منتشرة في مختلف 
املناطق لت���قدم عددا من اخلدمات 

في مقدمتها السحب واإليداع.
واكد ان »بيتك« يواصل خدماته 
الهاتفي����ة واملتمثل����ة في اخلدمة 
الهاتفي����ة اآللية 1803333 وخدمة 
بيتك الصوتي����ة واللتني تعمالن 
على مدار الس����اعة، بذات الكفاءة 
والسرعة للتجاوب مع احتياجات 
العمالء ومتطلباتهم من عمليات 
حتويل بني احلسابات واالستفسار 
عن العملي����ات املالية والتحويل 
الفواتير  للجان اخليرية ودف����ع 
وغي����ره من اخلدم����ات املتنوعة، 
كما بإمكان العمالء االستفادة من 
اخلدمات املتطورة والتي يقدمها 
»بيتك« من خالل موقعه اإللكتروني 
حيث يحتوى املوقع على العديد 
من اخلدمات املتطورة والتي تزيد 

على 150 خدمة.

تقـرير

مستخدمًا أحدث وسائل التكنولوجيا على مدار الساعة

»بيتك« يقدم خدماته لعمالئه
خالل العيد عبر موقعه اإللكتروني

حققت عوائد تعدت نسبة الـ %15

»العربية لالستثمار« تخارجت
من بيت الثراء الخليجي البحريني 

بقيمة تتراوح بين 3.5 و 4 ماليين دينار
عمر راشد

كش���فت مصادر ل� »األنباء« ان الشركة العربية 
لالس���تثمار تخارجت من مس���اهمتها في مشروع 
مجموعة بيت الث���راء اخلليجي في البحرين وذلك 
بقيمة تتراوح بني 3.5 و 4 ماليني دينار، الفتة الى 
ان الشركة حققت عوائد جيدة من التخارج تعدت 

نسبة ال� %15.
ولفت���ت املصادر الى أن الش���ركة تخارجت من 
املشروع، رغم جدواه االقتصادية، بسبب اختالف 
كبار املالك في  الشركة والتي كانت تعمل في القطاع 

العقاري.
واضافت ان الشركة ال تفكر حاليا في التخارج من 
مشاريعها املوجودة في السعودية باعتبارها حتقق 
ارباحا جيدة للشركة، مستدركة بأن هناك سعيا من 
الشركة لزيادة رقعة استثماراتها في املرحلة املقبلة 

في دول مجلس التعاون اخلليجي.
وعلى املستوى احمللي، التزال الشركة في انتظار 
طرح مناقصة مشروع بناء محطة الزور للدخول فيها، 
حيث أوضحت املصادر ان اجلهاز الفني للمشروعات 
لم يعلن االس���باب وراء تأخر طرح املناقصة الذي 

حدد موعدا لها في 15 اغسطس املاضي.


