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 منى الدغيمي
  علمـــت «األنباء» أن بنك الكويت الدولي من املتوقـــع أن يعلن عن أرباح تقدر بحوالي 19 
مليون دينار أي حوالي 18 فلســـا للســـهم عن عام 2010، علما ان البنك حقق أرباحا في الـ 9 

أشهر االولى من العام املاضي تقدر بنحو 13.1 مليون دينار مبا يعادل 14 فلسا للسهم.
  وذكرت مصادر أن هناك توقعات بأن يقوم البنك بتوزيع أرباح نقدية بنسبة %5، مشيرة 
الى ان املؤشرات املالية للبنك لعام 2010 تشير الى تعافيه متاما من تداعيات األزمة العاملية، 

وتشير الى ان البنك سيحقق منوا كبيرا في أرباحه خالل 2011. 

 ١٩ مليون دينار األرباح المتوقعة لـ «الكويت الدولي» عن ٢٠١٠

 الصالح: فكرة تأسيس سوق ثالث ال جدوى منها
  وصفقة «زين» ونتائج الشركات تحددان مسار السوق

املضاربة في حتقيق أرباح خاطفة 
خالل فتـــرات التداول، الفتا الى 
ان تداوالت السوق تعتمد بشكل 

رئيسي على تلك الشركات.
  وتساءل الصالح: كيف ميكن 
تصنيف الشـــركات على أساس 
سعرها السوقي، مبينا ان هناك 
شـــركات أداؤها التشغيلي جيد 
ولكن أداء أســـهمها دون الـ ١٠٠ 

فلس للسهم. 
  وأشار الى ان هناك الكثير من 
الشـــركات املوجودة في السوق 
لديها القدرة على تطوير أدائها بعد 
ان تعافت ولو جزئيا من تداعيات 
املالية، متوقعا ان يشهد  األزمة 
السوق ارتفاعا ملحوظا في الربع 

األول من العام احلالي. 

١٠٠ فلس للســـهم تعـــد الوقود 
احلقيقي للسوق في الكثير من 
املتداولني على  األوقات العتماد 

 عمر راشد
  قال رئيس مجلس إدارة شركة 
«هيرميسـ  إيفا» للوساطة املالية 
خالد الصالح ان السوق يعيش 
حاليا فترة ترقب ملا ستســـفر 
عنه صفقة بيـــع ٤٦٪ من زين 
لشـــركة اتصـــاالت اإلماراتيـــة 
والنتائج املالية للشـــركات عن 
٢٠١٠، مضيفا ان البنوك ستقود 
أداء السوق خالل الربع األول ملا 
ستحمله من تطورات إيجابية في 
نتائج أعمالها على خلفية تقليص 
حجم املخصصات وزيادة أداءها 

التشغيلي.
  وبني ان الدعوة لتأسيس سوق 
ثالث ال جدوى منها، وان الشركات 
التي تصل قيمتها السوقية دون 

 تساءل عن معايير تصنيف الشركات بداخله

 خالد الصالح

 ١٫٥٣٨ مليار دينار قيمة ٧٩ مناقصة فازت بها ٢٧ شركة مدرجة وتابعة خالل ٢٠١٠
 شريف حمدي

  تعبر املناقصات املطروحة من اجلهات احلكومية وغير احلكومية 
في داخل الكويت وخارجها والتي تنافس عليها الشـــركات املدرجة 
بسوق الكويت لالوراق املالية وشركاتها التابعة عن نبض النشاط 
االقتصادي في البالد بشكل عام وعلى البورصة بشكل خاص، حيث 
حترك اخبار املناقصات اســـهم تلك الشركات بشكل كبير وجتعلها 
عنصر جذب للمتداولني، فضال عن مســـاهمتها الفعالة واملؤثرة في 
ميزانيات الشـــركات التي حالفها احلظ في الفوز مبناقصات بقيم 
كبيـــرة، حيث ان مناقصة واحدة من العيار الثقيل كفيلة بأن تغير 
حال الشـــركة الفائزة بها من حال الى حال، ومع نهاية ٢٠١٠ تنفرد 
«األنباء» التي دأبت على تسليط الضوء على املناقصات التي تفوز بها 
الشركات املدرجة والتابعة لها بنشر املناقصات التي متت ترسيتها 
في ٢٠١٠، فضال عن املناقصات التي حازت فيها شركات محددة أقل 

االسعار وتنتظر تسلم كتب رسمية تفيد ترسيتها عليها.
  ووفقا لدراسة «األنباء»، فقد فازت ٢٧ شركة مدرجة وتابعة منذ 
بداية ٢٠١٠ وحتى نهايته مبناقصات طرحتها جهات حكومية واخرى 
خاصة محلية وخارجية جتاوزت قيمتها الـ ١٫٥٣٨ مليار دينار، حيث 

بلغ عدد تلك املناقصات التي متت ترسيتها ٧٩ مناقصة.
  وتنوعت تلـــك املناقصات ما بني قطاعـــات اخلدمات والصناعة 
والعقارات، وتفاوتت قيم هذه املناقصات بشكل الفت، وجاءت على 
رأس الشـــركات التي فازت مبناقصات خالل العام املاضي شـــركة 
املجموعة املشتركة للمقاوالت وهي مدرجة في قطاع اخلدمات بسوق 

الكويت لالوراق املالية، حيث فازت «املشتركة» بـ ١٩ مناقصة بلغت 
قيمتها ٥١٣٫٨ مليون دينار، وكانت عبارة عن ٨ مناقصات مع وزارة 
االشغال العامة، و٤ مناقصات مع شركة نفط الكويت ومناقصة مع 
الهيئة العامة للرعاية السكنية، ومناقصة مع وزراة الكهرباء واملاء، 
ومناقصة اخرى في مدينة العني االماراتية، ومناقصتني في ابوظبي، 

ومناقصة في قطر ومناقصة مع الهيئة العامة للتعليم التطبيقي.
  وتعتبر شركة نفط الكويت هي أكثر جهة طرحت مناقصات ومتت 
ترسيتها على مدار ٢٠١٠، حيث أرست ١٨ مناقصة تقدر قيمتها بـ ٤٠٢٫٧ 
مليون دينار، كان نصيب «املشتركة» ٤ مناقصات و«اخلصوصية» 
٣ مناقصات و«نابيسكو» ٣ مناقصات و«االنابيب» مناقصتني وفازت 
كل من «آبار» و«كي جي إل للسيارات» و«سبيك اخلليج» و«كي سي 
سي» و«الصناعات» و«عربي القابضة» مبناقصة واحدة من مناقصات 
شـــركة نفط الكويت، فيما ارست وزارة االشغال ١٤ مناقصة بلغت 
قيمتها ٣٠٦٫٦ ماليني دينار، فازت «املشتركة» على ٩ مناقصات، فيما 
فازت «مشرف» مبناقصتني وكل من «االمناء» و«املعامل» و«البحرية»، 
أما وزارة الكهرباء واملـــاء فطرحت ٧ مناقصات بقيمة ٩٢٫٧ مليون 
دينار، وطرحت الرعاية الســـكنية ٥ مناقصات بقيمة ٣٦٨٫٤ مليون 
دينار، وطرحت شـــركة البترول الوطنية ٥ مناقصات بقيمة ٢٣٫٢ 
مليون دينار، فيما طرحت الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية 
٥ مناقصات ايضا بلغت قيمتها ٤٥٫٩ مليون دينار، اما الهيئة العامة 
للتعليم التطبيقي فطرحت ٣ مناقصات بقيمة ٣٣٫٥ مليون دينار.

  وبلغـــت قيمة اعلى صفقة مت طرحها فـــي الربع االول من العام 

احلالـــي ١٩٩ مليون دينار وهي املناقصـــة الكبرى «اجلامبو» التي 
طرحتها الرعاية السكنية وحازت اقل االسعار فيها شركة «املعامل» 
وهي عبارة عن اعمال معاجلة وحتســـني خواص التربة الضعيفة 
وإنشـــاء واجناز وصيانة عدد ١٤٧٥ بيتا و٧٠ وحدة سكنية بنظام 
 Nالســـكن العمودي واملباني العامة واخلدمات الرئيسية بالقطاع ٢

مبشروع مدينة جابر االحمد االسكانية.
  وطرحت وزارة االشغال ثاني اكبر مناقصة في العام املاضي وكانت 
بقيمة ١٤٧٫٧ مليون دينار وكانت من نصيب املجموعة املشتركة وهي 
عبارة عن اجناز مشـــروع جسر الشيخ جابر، فيما طرحت الرعاية 
الســـكنية ثالث أكبر مناقصة في ٢٠١٠ وبلغت قيمتها ١٢٧٫٩ مليون 
دينار وحازتها شـــركة اخلليج املتحدة لالنشاء وهي تابعة لشركة 
جيران العقارية وهي عبارة عن اعمال طرق ومواقف ســـيارات في 

مشروع مدينة صباح االحمد السكنية.
  وطرحت شركة نفط الكويت رابع اكبر مناقصة وكانت بقيمة ٨٧٫٦ 
مليون دينار وفازت بها شـــركة الصناعات املتحدة (شركة تابعة) 
وهي عبارة على بناء وتشـــغيل وصيانة مرفق انتاج مبكر، تلتها 
مناقصة طرحتها قطر وفازت بها املجموعة املشتركة (شركة تابعة) 
وكانت بقيمة ٨٢٫٥ مليون دينار وهي عبارة عن اعمال بنية حتتية 
في مدينة لوسيل القطرية، وتعتبر هذه املناقصة هي اكبر مناقصة 

فازت بها شركة كويتية مع جهة خارج الكويت.
  وبلغ عدد املناقصات التي طرحتها جهات حكومية من خارج 
الكويت خاصة وفازت بها شـــركات كويتيـــة مدرجة وتابعة ٨ 

مناقصات بلغـــت قيمتها االجمالية ١٥٢٫٣ مليـــون دينار، فازت 
املجموعة املشتركة وشركاتها التابعة بـ ٤ مناقصات، عبارة عن 
مناقصة بقيمة ٢٫٤ مليون دينار عبارة عن انشاء طريق في مدينة 
العني ومناقصة بقيمة ٤٫١ مليون دينار وهي عبارة عن انشـــاء 
هناجر حديد ورصيف خرســـاني في امارة ابوظبي، ومناقصة 
بقيمـــة ٤١٫٢ مليون دينار، وهي عبارة عن مشـــروع اعمال بنية 
حتتيـــة بجزيرة الرمي وهذه املناقصة كانت قد طرحتها شـــركة 
الطموح لالســـتثمارات في ابوظبي، هذا باالضافة الى املناقصة 
اخلاصة باعمال بنية حتتية في مدينة لوسيل القطرية والبالغ 

قيمتها ٨٢٫٥ مليون دينار.
  فيما فازت شركة الصفاة للطاقة مبناقصتني خارج الكويت، 
االولى كانت بقيمة ٧ ماليني دينار وهي عبارة عن تقدمي خدمات 
واستشـــارات اخلاصة بعمليات جس آبار نفطية لصالح شركة 
خدمات نفطية داخـــل العراق، والثانية كانـــت بقيمة ٤٠٠ الف 
دينار مبا يعادل ١٫٢ مليون دوالر، وهي عبارة عن تقدمي خدمات 
فحص بئر نفطية في كردستان العراق لصالح الشركة الشرقية 

املالية بالعراق.
  وفازت شركة اخلليج املتحدة لالنشاء مبناقصة في الهند بقيمة 
١٢٫١ مليون دينار عبارة عن انشاء طريق سريع في مدينة حيدر 
اباد، كما فازت شـــركة اخلليج للكابالت والصناعات الكهربائية 
مبناقصة بقيمة ٢٫٦ مليون دينار وهي عبارة عن توريد كيبالت 

ملؤسسة باالمارات ملدة ٤ أشهر.

 ١٩٩ مليون دينار قيمة المناقصة «الجامبو» في العام الماضي

 شركات االستثمار تقدم لـ «المركزي» 
  تقاريرها حول المعايير الرقابية اليوم وغدًا

 شريف حمدي
  علمت «األنباء» من مصادر مطلعة ان اغلب شـــركات االستثمار 
ستقدم على مدار اليوم وغد لبنك الكويت املركزي تقاريرها الدورية 
التي تقدمها كل ٣ اشهر والتي تفيد مبدى توافقها مع املعايير الرقابية 
الثالثة التي ألزمها بها «املركزي» بداية من النصف الثاني من العام 
املاضي، وهي الرفع املالي والسيولة السريعة واالقتراض اخلارجي، 

الفتة الى ان يوم غد هو آخر موعد لتقدمي هذه التقارير.
  وذكرت ان التقارير التي ســـتقدمها شـــركات االستثمار خاصة 
بالفترة املنتهية في ٣١ ديســـمبر ٢٠١٠، وهي التقارير الثانية التي 
تقدمهـــا في اطار التزاماتها باملعايير التي اصدرها «املركزي» ضمن 
اجراءات حماية القطاع املالي، علما أنه كان قد منح شركات االستثمار 
مهلة حتى منتصف ٢٠١٢ لتعديل اوضاعها ومن ثم سيبدأ في تنفيذ 

عقوبات على الشركات غير املتوافقة مع تلك املعايير. 

 عمر راشد
  كشـــفت مصادر مطلعـــة لـ «األنبـــاء» ان 
العضو املنتدب في مجلس إدارة أعيان لإلجارة 
واالستثمار احمد الدوسري قد استقال من منصبه 
منذ نهاية ديسمبر املاضي، تاركا مقاليد األمور 
للرئيس التنفيذي في الشركة منصور املبارك. 
ولم توضح املصادر اذا ما كان املنصور سيتقلد 
منصب العضو املنتدب خلفا للدوسري بجانب 
منصبه كرئيس تنفيـــذي، لكنها نفت وجود 
خالفات بني الدوسري ومجلس اإلدارة دفعته 

لتقدمي االســـتقالة. وأكدت املصادر ان خروج 
الدوســـري جاء طواعية منه وبناء على رغبة 

لديه منذ فترة طويلة. 
  وبينت املصادر ان توقيت خروج الدوسري 
يأتي في وقت بالـــغ األهمية، حيث ان اللجنة 
التنفيذية في انتظار موافقة الدائنني اخلارجيني 
كتابيا على خطة إعادة هيكلة مديونية الشركة 
خالل شـــهر، وذلك وفقا ملا ذكرتـــه املصادر، 
بعـــد قيامها بعرض اخلطة عليهم قبل شـــهر 

تقريبا. 

 «الخليجية المغاربية» تدرس تخارجات من بعض مشاريعها الدوسري خارج «أعيان» خالل المرحلة المقبلة
 أحمد يوسف

  علمت «األنباء» من مصادر مطلعة ان الشركة اخلليجية 
املغاربية القابضة تدرس إمكانية التخارج من بعض مشاريعها 

خالل ٢٠١١.
  وأشارت املصادر إلى ان الشركة ميكن ان حتقق من هذه 

التخارجات أرباحا تفوق الـ ٢٠٪ للمساهمني.
  وقالت املصادر ان الشــــركة بصدد االنتهاء من تدقيق 
البيانات املالية للشــــركة، متوقعا ان حتقق عوائد جيدة 

للمساهمني.

  وأضافت ان مشروعي تكلفة الشركة في ليبيا (جنزور 
١ وجنــــزور ٢) بحدود ٤٠ مليون دوالر، وانهما مازاال قيد 
التنفيــــذ، متوقعة بداية التأجير أواخــــر العام احلالي أو 

بدايات العام ٢٠١٢.
  وتوقعــــت املصادر إقباال كبيرا على املشــــروعني حال 
االنتهاء منهما، وذلك نظرا الفتقار السوق الليبي ملثل هذه 
املشاريع العقارية الكبيرة، باالضافة الى ارتفاع الطلب على 
جميع أنشطة القطاع العقاري من مبان سكنية وجتارية 

ومبان للمكاتب.

  وبينت ان املؤشرات األولية للتسويق تشير إلى إمكانية 
تأجير جميع مكونات املشروع قبل االنتهاء من البناء، مؤكدا 
على ان السوق العقاري الليبي سوق بكر متعطش للمشاريع 

العقارية الكبرى عالية اجلودة ذات املستوى الراقي.
  يذكر ان املشروع هو عبارة عن مجمع استثماري وجتاري 
وسكني متكامل يجري بناؤه في منطقة «جنزور» التي تعتبر 
من األحياء الراقية املطلة على البحر األبيض املتوسط في 
العاصمة الليبية وهي معروفة بتواجد الشركات األجنبية 

فيها. 

 توقعات بتحقيق أرباح تفوق نسبتها الـ ٢٠٪

 طبيعة المناقصة  الشركة 
 الجهة 

  المتعاقد معها 

 القيمة 

بالمليون دينار 
 أعمال معاجلة وحتسني خواص التربة الضعيفة وانشاء واجناز  الكويتية لبناء املعامل واملقاوالت 

 ١٩٩  الرعاية السكنية مبان في مشروع مدينة جابر االسكانية 

 ١٢٧٫٩  الرعاية السكنية  اعمال طرق ومواقف سيارات في مشروع مدينة صباح االحمد االسكانية  اخلليج املتحدة لالنشاء (تابعة جليران) 

 ٥٨٫٥  نفط الكويت  تزويد شركة نفط الكويت ب ٦ حفارات لصيانة آبار الشركة  برقان حلفر اآلبار 
 ٤٤٫٧  مؤسسة املوانئ  توريد وتركيب وتصنيع وتشغيل وصيانة رافعات مبيناء الشويخ  كي جي إل للموانئ الدولية 
 ٣٦٫٨  نفط الكويت  توريد انابيب ملشروع ميناء االحمدي الصبية  الكويتية لصناعة االنابيب 
 ١٣٫٢  نفط الكويت  توريد انابيب ملشروع ميناء االحمدي الزور  الكويتية لصناعة االنابيب 

 ٣٢٫٩  الرعاية السكنية  شبكات خدمات بنية حتتية في مشروع مدينة صباح األحمد  املجموعة املشتركة للمقاوالت 

 ٢٧٫٦  وزارة االشغال  انشاء واجناز وصيانة تقاطعات طريق الفحيحيل  املجموعة املشتركة للمقاوالت 
 ٩٫٧  نفط الكويت  تأجير سيارات مع شركة نفط الكويت  كي جي ال للسيارات (تابعة للرابطة) 

 انشاء واجناز وصيانة تقاطعات على الدائري اخلامس وطريق  مشرف للتجارة العامة واملقاوالت 
 ٢١٫٧  االشغال اجلهراء 

 ٥٫٤  الرعاية السكنية  صيانة وحدات مشروع الظهر السكني  االمناء العقارية 

 الهيئة العامة للزراعة  تنفيذ مشروع انشاء مخازن عامة وموقف  شركة البحر للمقاوالت 
 ٦٫٩ والثروة السمكية 

 شركة البترول  توريد مواد حفازة لوحدة تابعة للبترول الوطنية  عربي القابضة (شركة تابعة) 
 ٥٫٧ الوطنية 

 ٥٫٤  نفط الكويت  تطوير وانشاء خطوط انابيب جديدة للنفط اخلام  سبيك اخلليج للهندسة 
 ٦٫٤  البترول الوطنية  خدمات صيانة كهربائية في مصفاة الشعيبة  عربي القابضة 

 اخلليج للكابالت والصناعات 
 وزارة الكهرباء  توريد كابالت ضغط منخفض لشبكات التوزيع الكهربائية الكهربائية 

 ٦٫٢ واملاء 

 اخلليج للكابالت والصناعات 
 ٢٫٦  االمارات  توريد كابالت ملؤسسة باالمارات ملدة ٤ أشهر الكهربائية 

 اخلليج املتحدة لالنشاء (تابعة 
 ١٢٫١  الهند  انشاء طريق سريع بالهند (مدينة حيدر أباد) جليران) 

 اخلليج لالنشاءات واالعمال البحرية 
واملقاوالت 

 انشاء واجناز صيانة اعمال البنية التحتية في املدينة اجلامعية 
 ٥٫٢  االشغال بجامعة الكويت  

 ١١٫٦  وزارة الكهرباء واملاء  توريد كابالت لوزارة الكهرباء واملاء  اخلليج للكابالت والصناعات الكهربائية 

 ٠٫٧٠٦  مؤسسة البترول  صيانة وتشغيل انظمة كهربائية للمجمع النفطي بالشويخ  اخلرافي ناشيونال 

 

 طبيعة المناقصة  الشركة 
 الجهة 

  المتعاقد معها 

 القيمة 

بالمليون دينار 
 ٨٧٫٦  نفط الكويت  بناء وتشغيل وصيانة مرفق انتاج مبكر  الصناعات املتحدة (شركة تابعة) 

 مجموعة اخلصوصية القابضة
 ٦٤  مؤسسة املوانئ  تصنيع وتوريد وتركيب وتشغيل وصيانة رافعات جسرية    (شركة تابعة) 

 مشروع اعمال بنية حتتية بجزيرة الرمي  املجموعة املشتركة للمقاوالت 
 شركة الطموح 
لالستثمارات ـ 

ابوظبي 
 ٤١٫٢ 

 الهيئة العامة  توريد مادة الكلورين  الكوت للمشاريع الصناعية 
 ٣٫٥ للصناعة 

 ٧٥٫٤  نفط الكويت  انشاء خطوط انابيب تدفق النفط ملدة ٥ سنوات  عربي القابضة (شركة تابعة) 
 ٨٢٫٥  دولة قطر  اعمال بنية حتتية في مدينة لوسيل   املجموعة املشتركة (شركة تابعة) 

 ٣٧٫٧  وزارة الكهرباء واملاء  انشاء ٥ خطوط مياه عذبة  املجموعة املشتركة للمقاوالت 
 ٢٦٫٨  نفط الكويت  انشاء خطوط انابيب تدفق النفط اخلام  املجموعة املشتركة للمقاوالت 

 ٢٢٫٦  نفط الكويت  انشاء مبنى املعرض اجلديد باالحمدي  الكويتية لبناء املعامل واملقاوالت 

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

 الهيئة العامة 
للتعليم التطبيقي

 
 ٢٩٫٤ 

 ٦٫٤  البترول الوطنية  اعمال صيانة كهربائية في مصفاة الشعيبة  عربي القابضة (شركة تابعة) 
 ٦٫٦  نفط الكويت  تقدمي خدمات استشارية للصحة والسالمة والبيئة  الوطنية للخدمات البترولية 
 الوطنية للخدمات البترولية 

 ٧٫٦  نفط الكويت  اعمال صيانة النظمة مكافحة احلريق (االحمدي) (نابيسكو) 

 ٢١٫٧  وزارة االشغال  انشاء واجناز وصيانة تقاطعات طرق رئيسية  مشرف للتجارة واملقاوالت 
 ٢٤٫٧  وزارة االشغال  جتديد شبكة املجاري الصحية (املرحلة الثامنة)  الكويتية لبناء املعامل واملقاوالت 

 ٣٩  وزارة االشغال  انشاء واجناز وصيانة تقاطعات على الطرق الرئيسية  املجموعة املشتركة 
 ١١٫٤  وزراة االشغال  انشاء وصيانة مبنى مديرية امن محافظة مبارك الكبير  االمناء العقارية 

 ١٤٧٫٧  وزارة االشغال  اجناز مشروع جسر الشيخ جابر  املجموعة املشتركة للمقاوالت 

 ٢٦٫٩  نفط الكويت  توريد وانشاء مراكز اطفاء  املجموعة املشتركة للمقاوالت 

 اخلليج للكابالت والصناعات 
 ٢١٫٩  وزراة الكهرباء واملاء  توريد كيبالت ضغط متوسط الكهربائية 

 ١٠٫٥  وزارة الكهرباء  توريد كيبالت ضغط منخفض  اخلليج للكابالت 

 

 أهم المناقصات التي تمت ترسيتها على شركات مدرجة واخرى تابعة لها في ٢٠١٠ 


