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االقتصادية

احمد مغربي 
كشفت مصادر ذات صلة لـ »األنباء« أن 
مؤسسة اخلطوط اجلوية الكويتية تعاقدت 
مع االحتاد العربي للنقل اجلوي مؤخرا لتزويد 
طائرات املؤسسة بالوقود في جميع احملطات 

التي تعمل عليها املؤسسة وحتط بها. 
وقالت املصادر ان قيمة العقد التقديرية 

تبلغ 10 ماليني دينار وملدة عام تبدأ من أول 
يناير املقبل، مشيرة إلى أن االحتاد العربي 
للنقل اجلوي يســـعى الى تعزيز التعاون 
ومعايير اجلودة والســـالمة وتأمني الوقود 
العربية  الطيران  بأسعار مناسبة لشركات 
املوجودة في أي من الدول الـ 22 التي تشارك 

في جامعة الدول العربية.

»الكويتية« تتعاقد مع »االتحاد العربي للنقل الجوي« بـ 10 ماليين دينار

»المشتركة« تصدرت 
الشركات المحلية بفوزها 
بـ 15 مناقصة 

 الشركات فازت
 بـ 8 مناقصات
نافست عليها خارج 
الكويت قيمتها 
152.3 مليون دينار

»نفط الكويت« طرحت 
15 مناقصة بقيمة 
369.02 مليون دينار 
 تلتها »األشغال«
بـ 12 مناقصة قيمتها 
161.1 مليون دينار

1.319 مليار دينار قيمة 65 مناقصة
فازت بها 27 شركة مدرجة وتابعة في 9 أشهر

مناقصات تمت ترسيتها على شركات مدرجة في التسعة أشهر األولى من 2010
القيمة بالمليون دينارالجهة المتعاقد معهاطبيعة المناقصةالشركة

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

127.9الرعاية السكنيةاعمال طرق ومواقف سيارات في مشروع مدينة صباح االحمد االسكانيةاخلليج املتحدة لالنشاء )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 االحمدي الصبيةالكويتية لصناعة األنابيب
13.2نفط الكويتتوريد أنابيب ملشروع ميناء االحمدي الزورالكويتية لصناعة األنابيب

32.9الرعاية السكنيةشبكات خدمات بنية حتتية في مشروع مدينة صباح األحمداملجموعة املشتركة للمقاوالت
27.6وزارة االشغالانشاء واجناز وصيانة تقاطعات طريق الفحيحيلاملجموعة املشتركة للمقاوالت
2.4االماراتمشروع انشاء طريق في مدينة العنياملجموعة املشتركة للمقاوالت
3.1االشغالانشاء وصيانة طرق مجاري امطار مبنطقة البدعاملجموعة املشتركة للمقاوالت
1.2االشغالاعمال صيانة طرق في محافظة الفروانيةاملجموعة املشتركة للمقاوالت

9.7نفط الكويتتأجير سيارات مع شركة نفط الكويتكي جي ال للسيارات )تابعة للرابطة(
21.7االشغالانشاء واجناز وصيانة تقاطعات على الدائري اخلامس وطريق اجلهراءمشرف للتجارة العامة واملقاوالت

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

5.4الرعاية السكنيةصيانة وحدات مشروع الظهر السكنياالمناء العقارية

الهيئة العامة للزراعة والثروة تنفيذ مشروع انشاء مخازن عامة وموقفشركة البحر للمقاوالت
6.9السمكية

5.7شركة البترول الوطنيةتوريد مواد حفازة لوحدة تابعة للبترول الوطنيةعربي القابضة )شركة تابعة(
5.4نفط الكويتتطوير وانشاء خطوط أنابيب جديدة للنفط اخلامسبيك اخلليج للهندسة

6.4البترول الوطنيةخدمات صيانة كهربائية في مصفاة الشعيبةعربي القابضة
3.2الرعاية السكنيةتنفيذ اعمال 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 باالمارات ملدة 4 أشهراخلليج للكابالت والصناعات الكهربائية
12.1الهندانشاء طريق سريع بالهند )مدينة حيدر أباد(اخلليج املتحدة لالنشاء )تابعة جليران(
اخلليج لالنشاءات واالعمال البحرية 

5.2االشغالانشاء واجناز صيانة اعمال البنية التحتية في املدينة اجلامعية بجامعة الكويت واملقاوالت

ـتقدمي خدمات السياحة والسفر لـ 6 دوائر حكومية في ابوظبي ملدة 6 اشهرالشامل الدولية القابضة
قيمة املناقصة تعتمد 
على طلبات الدوائر 

احلكومية
11.6وزارة الكهرباء واملاءتوريد كابالت لوزارة الكهرباء واملاءاخلليج للكابالت والصناعات الكهربائية

0.706مؤسسة البترول الكويتيةصيانة وتشغيل انظمة كهربائية للمجمع النفطي بالشويخاخلرافي ناشيونال

الهيئة العامة للزراعة والثروة اعمال تنظيفالوطنية للتنظيف
0.295السمكية

0.21وزارة الداخليةاعمال تنظيفالوطنية للتنظيف
87.6نفط الكويتبناء وتشغيل وصيانة مرفق انتاج مبكرالصناعات املتحدة )شركة تابعة(

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

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

4.1شركة مزارع العني - ابوظبيانشاء 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 الكويتانشاء خطوط انابيب تدفق النفط ملدة 5 سنواتعربي القابضة  )شركة تابعة(

82.5دولة قطرأعمال بنية حتتية في مدينة لوسيلاملجموعة املشتركة )شركة تابعة(
37.7وزارة الكهرباء واملاءانشاء 5 خطوط مياه عذبةاملجموعة املشتركة للمقاوالت

4.3احلرس الوطنيانشاء محطات وقود + بناء استراحاتمشرف للتجارة واملقاوالت )مناقصتان(

شركة ابناء عبدالرحمن البشر صيانة ضاحية العقيلة ملدة سنتنيالكويتية لبناء املعامل واملقاوالت
0.340للتجارة

26.8نفط الكويتانشاء خطوط انابيب تدفق النفط اخلاماملجموعة املشتركة للمقاوالت
22.6نفط الكويتانشاء مبنى املعرض اجلديد باألحمديالكويتية لبناء املعامل واملقاوالت
9.3نفط الكويتتوريد انابيب حفر وتبطنيمجموعة اخلصوصية القابضة
9.7نفط اخلليجتزويد بالقوى العاملةعارف للطاقة )شركة تابعة(

5وزارة التربيةاعمال صيانة وترميم مدارس ومبانٍ في منطقة الفروانية التعليميةالكويتية لبناء املعامل واملقاوالت
3.7نفط الكويتتوريد انابيب حفر وتبطني آبارالوطنية للخدمات البترولية )نابيسكو(

1.3وزارة االشغالاعمال صيانة عاجلة وطارئة للطرق باألحمدياملجموعة املشتركة للمقاوالت
1.2وزارة االشغالاعمال صيانة عاجلة وطارئة للطرق بالفروانيةاملجموعة املشتركة للمقاوالت

انشاء واجناز وتشغيل وصيانة مختبرات ورش بكلية الدراسات املجموعة املشتركة للمقاوالت
التكنولوجية بالشويخ

29.4الهيئة العامة للتعليم التطبيقي

3وزارة االشغالاعمال صيانة عامة للطرق السريعةاملجموعة 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 ألنظمة مكافحة احلريق )االحمدي(الوطنية للخدمات البترولية )نابيسكو(

21.7وزارة االشغالانشاء واجناز وصيانة تقاطعات طرق رئيسيةمشرف للتجارة واملقاوالت
مجموعة اخلصوصية القابضة )شركة 

0.823نفط الكويتتوريد انابيب حفرتابعة(

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
39وزارة االشغالانشاء واجناز وصيانة تقاطعات على الطرق الرئيسيةاملجموعة املشتركة

7شركة خدمات نفطية داخل العراقتقدمي اخلدمات واالستشارات اخلاصة بعمليات جس اآلبار النفطيةالصفاة للطاقة )شركة تابعة(
11.4وزارة االشغالانشاء وصيانة مبنى مديرية امن محافظة مبارك الكبيراالمناء العقارية

2.4شركة البترول الوطنيةبناء 4 محطات تعبئة وقود جديدةعارف للطاقة القابضة
0.577وزارة الكهرباءاعمال النظافة مبحطات الشعيبة لتوليد الكهرباء وتقطير املياهالوطنية للتنظيف

شريف حمدي 
فازت 27 شركة مدرجة وتابعة منذ بداية العام 
احلالي حتى نهاية األشـــهر التسعة االولى من 
العام احلالي مبناقصات طرحتها جهات حكومية 
وأخرى خاصة محلية وخارجية جتاوزت قيمتها 
الـ 1.319 مليار دينار، فيما بلغ عدد هذه املناقصات 

التي متت ترسيتها 65 مناقصة.
ووفقا لدراســـة أعدتها »األنبـــاء« فإن هذه 
املناقصات تنوعت بني قطاعات اخلدمات والصناعة 
والعقار، وتفاوتت قيم هذه املناقصات بشـــكل 
الفت، وجاءت على رأس الشـــركات التي فازت 
مبناقصات خالل التســـعة اشهر املاضية شركة 
املجموعة املشتركة للمقاوالت وهي مدرجة في 
قطاع اخلدمات بسوق الكويت لالوراق املالية، 
حيث فازت »املشـــتركة« بــــ 15 مناقصة بلغت 
قيمتها 333.4 مليون دينار، وكانت عبارة عن 7 
مناقصات مع وزارة االشـــغال العامة ومناقصة 
مع الهيئة العامة للرعاية الســـكنية، ومناقصة 
مع وزارة الكهرباء واملاء، ومناقصة مع شـــركة 
نفط الكويت، ومناقصة أخرى في مدينة العني 
االماراتيـــة، ومناقصتني في ابوظبي، ومناقصة 
فـــي قطر ومناقصة مع الهيئـــة العامة للتعليم 

التطبيقي.
وتعتبر شركة نفط الكويت اجلهة التي طرحت 

اكثر املناقصات ومتت ترسيتها منذ بداية العام 
احلالي حتى نهاية سبتمبر 2010، حيث أرست 15 
مناقصة تقدر قيمتها بـ 369.02 مليون دينار، فيما 
أرست وزارة االشغال 12 مناقصة بلغت قيمتها 
161.1 مليون دينار، أما الرعاية السكنية فأرست 5 

مناقصات بلغت قيمتها 368.4 مليون دينار.

أكبر مناقصة

وبلغت قيمة أعلى مناقصة حتى اآلن والتي مت 
طرحها في الربع االول من العام احلالي 199 مليون 
دينار وهي املناقصة الكبرى التي طرحتها الرعاية 
السكنية وحازت اقل األسعار فيها شركة »املعامل« 
وهي عبارة عن اعمال معاجلة وحتسني خواص 
التربة الضعيفة وإنشاء واجناز وصيانة عدد 1475 
بيتا و70 وحدة سكنية بنظام السكن العمودي 
 N2 واملباني العامة واخلدمات الرئيسية بالقطاع

مبشروع مدينة جابر االحمد االسكانية.
وطرحت الرعاية السكنية ايضا مناقصة بقيمة 
127.9 مليون دينار وهي ثاني اعلى قيمة ملناقصة 
وحازتها شـــركة اخلليج املتحدة لإلنشاء، وهي 
تابعة لشـــركة جيران العقارية وهي عبارة عن 
اعمال طرق ومواقف سيارات في مشروع مدينة 

صباح االحمد السكنية.
وطرحت شركة نفط الكويت ثالث اكبر مناقصة 

وكانت بقيمة 78.6 مليون دينار وفازت بها شركة 
الصناعات املتحدة )شـــركة تابعة( وهي عبارة 
على بناء وتشغيل وصيانة مرفق انتاج مبكر، 
تلتها مناقصة طرحتها دولـــة قطر وفازت بها 
املجموعة املشتركة )شركة تابعة( وكانت بقيمة 
82.5 مليـــون دينار وهي عبارة عن أعمال بنية 
حتتية في مدينة لوسيل القطرية، وتعتبر هذه 
املناقصة هي اكبر مناقصة فازت بها شركة كويتية 

مع جهة خارج الكويت.
ومن املناقصات الكبيرة التي متت ترسيتها 
خالل التسعة اشهر املاضية املناقصة التي طرحتها 
مؤسسة املوانئ الكويتية وكانت بقيمة 64 مليون 
دينار وفازت بها شـــركة مجموعة اخلصوصية 
)شركة تابعة( وهي عبارة عن تصنيع وتوريد 

وتركيب وتشغيل وصيانة رافعات جسرية.

مناقصات خارجية

بلغ عـــدد املناقصات التـــي طرحتها جهات 
حكوميـــة، خاصة من خارج الكويت وفازت بها 
شـــركات كويتية مدرجة وتابعـــة 8 مناقصات 
بلغـــت قيمتها االجماليـــة 152.3 مليون دينار، 
فازت املجموعة املشـــتركة وشركاتها التابعة بـ 
4 مناقصـــات، وهي عبارة عـــن مناقصة بقيمة 
2.4 مليون دينار النشاء طريق في مدينة العني 

ومناقصة بقيمة 4.1 ماليني دينار وهي عبارة عن 
انشاء هناجر حديد ورصيف خرساني في امارة 
ابوظبي، ومناقصة بقيمة 41.2 مليون دينار وهي 
عبارة عن مشـــروع اعمال بنية حتتية بجزيرة 
الرمي وهذه املناقصة كانت قد طرحتها شـــركة 
الطموح لالستثمارات في ابوظبي، هذا باالضافة 
الى املناقصة اخلاصـــة بأعمال بنية حتتية في 
مدينة لوســـيل القطرية والبالغة قيمتها 82.5 

مليون دينار.
فيما فازت شركة الصفاة للطاقة مبناقصتني 
خارج الكويت، االولى كانت بقيمة 7 ماليني دينار 
وهي عبارة عن تقدمي خدمات واستشارات خاصة 
بعمليات جس آبار نفطية لصالح شركة خدمات 
نفطية داخل العراق، والثانية كانت بقيمة 400 
ألف دينار مبا يعـــادل )1.2 مليون دوالر( وهي 
عبـــارة عن تقدمي خدمات فحص بئر نفطية في 
كردستان العراق لصالح الشركة الشرقية املالية 

بالعراق.
وفازت شركة اخلليج املتحدة لالنشاء مبناقصة 
في الهند بقيمة 12.1 مليون دينار عبارة عن إنشاء 
طريق سريع في مدينة حيدر أباد، كما فازت شركة 
اخلليج للكابالت والصناعات الكهربائية مبناقصة 
بقيمة 2.6 مليون دينار وهي عبارة عن توريد 

كيبالت ملؤسسة باالمارات ملدة 4 أشهر.


