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 أفادت شركة أبيار للتطوير العقاري بأن مجلس 
اإلدارة اجتمع يوم الثالثاء املاضي واعتمد البيانات 
 املالية السنوية للشركة للسنة املنتهية في ٢٠١٠/١٢/٣١، 
حيث حققت الشركة خسائر بقيمة ٤٫٩ ماليني دينار 
بواقع ٤٫٧٧ فلوس للســـهم مقارنه بخسائر قدرها 
٢٩٫٢ مليون دينار بواقع ٣٧٫٢٦ فلســـا للسهم عن 
ذات الفترة من ٢٠٠٩، وذكرت الشـــركة على موقع 

البورصة االلكتروني ان اجمالي املوجودات املتداولة 
بلغ ١١٤٫٢ مليون دينار وإجمالي املطلوبات املتداولة 
١٣٩٫٣ مليون دينار، كما بلغ إجمالي حقوق املساهمني 
١٠١٫١ مليون دينار، لذا أوصى مجلس إدارة الشركة 
بعدم توزيع أرباح عن السنة املالية املنتهية فى٣١ 
ديسمبر ٢٠١٠ علما بان هذه التوصية تخضع ملوافقة 

اجلمعية العمومية واجلهات املختصة. 

 «أبيار» توصي بعدم توزيع أرباح عن ٢٠١٠

 شريف حمدي 
  شهدت بداية العام اجلديد زخما ملحوظا 
على مستوى طرح املناقصات املختلفة والتي 
متت ترســـيتها او حازت أقل األسعار فيها 
شـــركات كويتية مدرجة او شركات تابعة 

وزميلة لها.
  وبلغ عدد هذه املناقصات في الشهر األول 
من العـــام اجلديد ١٤ مناقصة بلغت القيمة 
اإلجمالية لها نحو ٥٦٫٧ مليون دينار، عبارة 
عن مناقصات جديدة ومناقصات سبق اإلعالن 

عنها.
  وحظيت الشركة الوطنية للتنظيف بأكبر 
عدد من املناقصات خالل الشـــهر املاضي، 
حيـــث بلغ ٧ مناقصات متثل نحو ٥٠٪ من 
املناقصـــات التي مت اإلعالن عنها، ورغم ان 
«الوطنية للتنظيف» كانت اكثر استحواذا 
على مناقصات في يناير املاضي إال ان قيمة 
هذه املناقصات ال متثل سوى ٤٫٧٪ فقط من 
القيمة االجمالية، وذلك يرجع لطبيعة هذه 
املناقصات التي اقتصرت على أعمال تنظيف 

وصيانة ورعاية الزراعات التجميلية.
  واتسمت مناقصات الشهر املاضي بالتدني 
الواضح في القيمة، خاصة ان اكبر مناقصة من 
حيث القيمة والبالغة ٢٤٫٧ مليون دينار كانت 
قد سبق اإلعالن عنها في ٢٠١٠، اذ مت اإلعالن 
عن ترسيتها رسميا على الشركة الكويتية 
لبناء املعامل واملقاوالت «املعامل» وهي عبارة 
عن جتديد شبكة املجاري الصحية في الكويت 
املرحلة الثامنة ملناطق الفردوس وشـــمال 
العارضية والعارضيـــة ٢، تلتها مناقصة 

حصلت عليها شركة اإلمناء العقارية.
  وكانت بقيمة ١١٫٣ مليون دينار وهي عبارة 
عن انشـــاء واجناز وصيانة مبنى مديرية 
أمن محافظة مبارك الكبير وكانت املناقصة 
مطروحـــة من قبل وزارة األشـــغال، تلتها 
مناقصـــة بقيمة ٧٫٩ ماليني دينار كانت من 
نصيب شركة تابعة ملجموعة عربي القابضة 
وهي عبارة عن تقدمي خدمات الصيانة ألنظمة 
مكافحة احلريق ملناطق اجلنوب والشـــرق 
والتصدير البحرية واألحمدي التابعة لشركة 

نفط الكويــت.
  وفازت املجموعة املشـــتركة للمقاوالت 
مبناقصـــة بقيمة ٥٫٥ ماليـــني دينار وهي 
عبارة عن أعمال اخلدمات والبنية التحتية 
مبعسكر تابع للقيادة العامة للقوات املسلحة 
بدولة االمارات العربية املتحدة، وفازت شركة 
الصناعات الهندسية الثقيلة وبناء السفن 
«السفن» مبناقصة بقيمة ١٫٧ مليون دينار 

وكانت عبارة عن مشروع ضمن انشاء محطة 
حتويل كهرباء رئيسية وحتسني شبكة توزيع 
كهرباء في منطقة حقول شرق غرب الكويت 
لصالح شركة نفط الكويت، كما فازت شركة 
تابعة مملوكة بنســـبة ٨٠٪ لشركة عارف 
للطاقة القابضة مبناقصة وهي شركة «كي 
دي بي بي» كانـــت بقيمة ١٫٧ مليون دينار 
وهي عبارة عن حتديـــث ٣ محطات وقود 
مملوكة لشركة البترول الوطنية، علما أن 
الشركة افادت بأنها حازت أقل األسعار في 
املناقصة وأنها تنتظر توقيع العقد النهائي 

خالل األشهر املقبلة.
  وحصلت شركة مشرف للتجارة العامة 
واملقاوالت «مشـــرف» على أقل األسعار في 
مناقصة بقيمة ١٫٢ مليون دينار، وهي عبارة 
عن أعمال اإلصالح والصيانة والطالء اخلارجي 
خلزانات ارضية وابراج للمياه العذبة وقليلة 

امللوحة من اخلرسانة املسلحة في مناطق 
متفرقة بالكويت.

  مناقصات «التنظيف»

  وحصلت الشركة الوطنية للتنظيف على 
٧ مناقصات ابرزها مناقصة بقيمة ١٫٢ مليون 
دينار وذلك من خالل شـــركة تابعة بنسبة 
٩٠٪ وهي عبارة عن خدمات نظافة مبعسكر 
العريفجان التابعة لوزارة الدفاع وذلك ملدة 
٣ ســـنوات، فيما حصلت «التنظيف» على 
مناقصة صيانة ورعاية الزراعات التجميلية 
بالواجهة البحرية واجلزيرة اخلضراء التابعة 
لشركة املشروعات السياحية وكانت بقيمة 
٣٣٩ الف دينار ملدة ٣ ســـنوات، كما فازت 
الشركة مبناقصة اخرى بقيمة ١٠٢ الف دينار 
وكانت لشركة املشروعات السياحية ايضا 
وهي عبارة عن صيانة الزراعات التجميلية 

بشـــاطئ البالجات ونـــادي رأس االرض. 
وحصلت الشركة ايضا على مناقصة تابعة 
لشـــركة نفط الكويت بقيمة ٤٢١ الف دينار 
ملدة ٤ ســـنوات، كما حصلت على مناقصة 
اخرى من خالل شـــركة تابعة لها بنســـبة 
١٠٠٪ بقيمة ١١٣٫٨ الف دينار وهي عبارة عن 
صيانة الزراعات التجميلية مبحطة الدوحة 

التابعة لوزارة الكهرباء واملاء.
  وحصلت الوطنية للتنظيف ايضا على 
مناقصة بقيمة ٢٥٠ الف دينار وهي عبارة عن 
تقدمي خدمات النظافة ملكاتب شركة خدمات 
القطاع النفطـــي واملواقع التابعة لها وذلك 
ملدة ٣ سنوات، كما حصلت شركة تابعة لـ 
«التنظيف» بنسبة ٩٠٪ على مناقصة بقيمة 
٢٢٧٫٧ الف دينار وهي عبارة عن اعمال نظافة 
مبعســـكر ام الروس التابع لوزارة الدفاع 

وذلك ملدة ٣ سنوات. 

 مناقصات تمت ترسيتها على شركات مدرجة وتابعة في يناير الماضي 
 القيمة بالمليون دينار  الجهة المتعاقد معها  طبيعة المناقصة  الشركة 

 ٢٤٫٧  وزارة االشغال  جتديد شبكة املجاري الصحية في مناطق متفرقة بالكويت  الكويتية لبناء املعامل واملقاوالت 

 ١١٫٣  وزارة االشغال  انشاء واجناز وصيانة مبنى مديرية امن محافظة مبارك الكبير  االمناء العقارية 

 ٧٫٩  نفط الكويت  تقدمي خدمات الصيانة النظمة مكافحة احلريق ملناطق نفطية  مجموعة عربي القابضة 

 ٥٫٥  دولة االمارت  اعمال خدمات وبنية حتتية مبعسكر تابع للقيادة العامة للقوات املسلحة  املجموعة املشتركة للمقاوالت 

 صناعات الهندسية الثقيلة 
وبناء السفن 

 تنفيذ مشروع ضمن انشاء محطة حتويل كهرباء في منطقة حقول 
 ١٫٧  نفط الكويت نفطية 

 ١٫٧  البترول الوطنية  حتديث ٣ محطات وقود  عارف للطاقة القابضة 

 ١٫٢  وزارة الكهرباء واملاء  اعمال االصالح والصيانة وطالء خارجي خلزانات ارضية وابراج للمياه العذبة  مشرف للتجارة واملقاوالت 

 ١٫٢  وزارة الدفاع  تقدمي خدمات نظافة مبعسكر العريفجان  الوطنية للتنظيف 

 صيانة ورعاية الزراعات التجميلية في الواجهة البحرية  الوطنية للتنظيف 
واجلزيرة اخلضراء 

 شركة املشروعات 
 ٠٫٣٩٩ السياحية 

 صيانة ورعاية الزراعات التجميلية في شاطئ البالجات ونادي  الوطنية للتنظيف 
رأس االرض 

 شركة املشروعات 
 ٠٫١٠٢ السياحية 

 ٠٫٤٢١  نفط الكويت  تقدمي اعمال نظافة  الوطنية للتنظيف 

 ٠٫١١٣  وزارة الكهرباء  صيانة الزراعات التجميلية مبحطة الدوحة  الوطنية للتنظيف 

 ٠٫٢٥٠  شركة خدمات القطاع النفطي  تقدمي اعمال نظافة  الوطنية للتنظيف 

 ٠٫٢٧٧  وزارة الدفاع  تقدمي اعمال نظافة مبعسكر ام الروس  الوطنية للتنظيف 

 ٥٦٫٧  اإلجمالي 

 شهدت زخمًا 
في العدد
  وتدنيًا بالقيمة
 

 «الوطنية للتنظيف» 
تستحوذ على

   ٧ مناقصات تمثل 
٤٫٧٪ من القيمة 
اإلجمالية 

 صندوق لـ «جلوبل» يستحوذ على ٨٠٪ من «بيكاكسيالر» التركية 
 أعلنـــت «جلوبـــل كابيتال 
إدارة األصول  ماجنمنت» ذراع 
البديلة لبيت االستثمار العاملي 
(جلوبل)، امس عن جناح صندوق 
جلوبل لالســـتحواذ الكامل في 
االستحواذ على ٨٠٪ من أسهم 
شـــركة بيكاكســـيالر لألجهزة 
الطبية ومجموعة شـــركاتها، 
الرائدة فـــي مجال  املجموعـــة 
تصنيع األجهزة واملستلزمات 
الطبية، ومستلزمات جراحات 
الدمويـــة،  القلـــب واألوعيـــة 
وجراحـــات املخ واألعصاب في 
تركيا. مت التوقيع على االتفاقية 
من قبل فرهات بيكاكسي ممثال 
مالك الشركة، عائلة بيكاكسي، 
وإحسان ســـنكاي، الشريك في 
جلوبل كابيتـــال ماجنمنت في 
تركيا ممثال صنـــدوق جلوبل 
الكامـــل. ومتلك  لالســـتحواذ 
مجموعة شـــركات بيكاكسيالر 
الســـوق من  موقعا رياديا في 
خالل معظم خطوطها اإلنتاجية 
وتعتبر أكبر الشركات املصنعة 
للقسطرات الوريدية في منطقة 
الشرق األوسط وأوروبا الشرقية 
أكبر الشركات املصنعة  وثاني 

للقسطرات في أوروبا. 
   وتقـــوم الشـــركة بتصدير 
منتجاتها إلى أكثر من ٧٠ دولة، 

الصندوق والثقة التي أوالنا إياها 
سوف يوفران لنا الوسائل الالزمة 
التوسع في  لتحقيق املزيد من 
السوق العاملي ويضاعف جناحنا 
في الســـوق التركي واألسواق 

الدولية».
  من جانبه، قال املدير الشريك 
في جلوبـــل كابيتال ماجنمنت 
راجيـــف نكان: تعتبـــر عملية 
االســـتحواذ علـــى مجموعـــة 
بيكاكســـيالر واحـــدة من أهم 
عمليات االستحواذ التي تشهدها 

محفظة جلوبل. 
  وقد ضم فريق مستشـــاري 
صندوق جلوبل لالستحواذ الكامل 
كال من شركة اســـن للمحاماة 
ومكتب بيكر وماكنزى للمحاماة 
(مستشارين قانونيني)، وشركة 
بيونســـت بارتنرز (مستشار 
تقنـــي)، ومجموعـــة برايـــس 
واترهاوس كوبرز (مستشـــار 
مالـــي)، وشـــركة أرديكليـــر 
(مستشار ضريبي)، ومجموعة 
إي أل سي (مستشار للبيئة). 
فيما ضم فريق مستشاري الطرف 
البائع كال من مجموعة براجما 
كوربوريت فاينانس وشركة واي 
كي كي (العضـــو في مجموعة 
دي ال ايه بايبر انترناشـــونال 

احملدودة).  

وقد منت صادراتها مبعدل سنوي 
مركب مقداره ٢٠٫١٪ في الفترة 
ما بني عامـــي ٢٠٠٥ و٢٠٠٨ في 
حني منا قطـــاع املســـتلزمات 
التركية مبعدل سنوي  الطبية 
مركب مقداره ١٣٪ خالل الفترة 
ذاتها. وقدر حجم سوق املعدات 
واملستلزمات الطبية في تركيا 
بحوالي ٢٫٢ مليار دوالر في عام 
التركي  ٢٠٠٨، ويعتبر السوق 
واحدا من أسرع األسواق منوا في 

العالم إذ سجل معدل منو سنوي 
مركب مقـــداره ٢٠٪ في الفترة 
ما بني عامي ٢٠٠٣ و٢٠٠٨، وقد 
تأثر هذا النمو بارتفاع مستويات 
الدخل، والتغيرات التي أجريت 
على نظـــام الضمان االجتماعي 
واالستثمارات اجلديدة التي نفذها 
القطاعان العام واخلاص في قطاع 

الرعاية الصحية.
  وصرح ممثال مالك شـــركة 
بيكاكسيالر فرهات بيكاكسى: 

«بأننا فخورون للغاية بالشراكة 
مع صندوق جلوبل لالستحواذ 
الكامل ممثـــال مبدير الصندوق 
شركة جلوبل كابيتال ماجنمنت، 
وســـعداء بالطريقـــة املهنيـــة 
والبنـــاءة التـــي أظهرته طوال 
عملية االستحواذ، وتشكل هذه 
الشراكة خطوة هامة نحو حتسني 
هيكل شركة بيكاكسيالر وتنفيذ 
اخلطط التي أعددناها للتنافس 
عامليا. إن الدعم الذي قدمه مدير 

 جانب من توقيع اتفاقية االستحواذ 

 «األولى للتجارة» وّقعت عقدًا
  مع «األشغال» بقيمة ١٣ مليون دينار

 محمود فاروق 
  علمت «األنباء» من مصادر 
مطلعة أن الشركة الكويتية األولى 
للتجارة وقعت عقدا رقم ١٨٩ مع 
وزارة األشغال بقيمة تصل الى 
١٣ مليون دينار وذلك لبناء جسر 
يتقاطع مع الدائري الســــادس 
مبحاذاة طريق الصليبية، مبينة 
أن العقــــد يعتبر ضمن مرافق 
الكويت التي يتم تشييدها ضمن 

اخلطة التنموية.
  وأفادت املصــــادر بأن هناك 
عقودا مع جهات حكومية تتم 
دراستها تشمل العديد من مرافق 
الرئيســــية سواء كانت  البالد 
إعادة  او  عمرانية وإســــكانية 
بناء البنية التحتية من إنشاء 
الطرق واجلســــور وتوسعتها 
واملجاري والصــــرف الصحي 
وبناء محطــــات الكهرباء واملاء 
ملعاجلة حالة االنقطاع املتكررة 
الكويت  العديد من مناطق  في 
وذلــــك لزيادة النــــاجت احمللي 
اإلجمالي، مشيرا إلى ان تنفيذ 

تلك املشاريع ســــيدفع بدوره 
فكرة جعل الكويت مركزا جتاريا 

إقليميا عامليا.
  جتدر االشارة الى أن «األولى 
للتجارة» تنجز حاليا مشروع 
إنشاء مدينة الشحن اجلوي في 
مطار الكويت الدولي الذي يقام 
على مساحة ٣ ماليني متر مربع 

ومن املتوقع أن يســــتوعب ٦٧ 
طائرة شحن من اجليل اجلديد 
 Aالعمالق لفئة اإليرباص ٣٨٠
والبوينــــغ B٧٤٧، وتصل مدة 
إجناز املرحلة األولى من املشروع 
إلــــى ٤٠٠ يوم فقــــط وبكلفة 
إلى ١٠٠ مليون  إجمالية تصل 

دوالر تقريبا.  

 إرساء مناقصة على «المشتركة»
  بقيمة ١١٩٫٩ مليون دينار

  
  أحمد مغربي

  تأكيدا ملا انفردت بنشره «األنباء» امس األول، ذكرت شركة 
ــتركة للمقاوالت ان جلنة املناقصات املركزية قد  املجموعة املش
ــرت على موقعها اإللكتروني انه متت ترسية املناقصة رقم  نش
كي يو/ كي يو سي بي/ سي ٠٨٠٠-١٠-١١ اعمال تنفيذ كلية اآلداب 
وكلية التربية في مدينة صباح السالم اجلامعية ـ جامعة الكويت 
على الشركة (ثاني اقل االسعار) مببلغ اجمالي قدره ١١٩٫٩ مليون 
دينار ومبدة تنفيذ قدرها ٤٢ شهرا، علما بأن حصة الشركة في 

هذه املناقصة تبلغ ٤٠٪. 

 ضمن مرافق الكويت التي يتم تشييدها في مشاريع التنمية

 مليون دينار قيمة ١٤ مناقصة
  تمت ترسيتها في يناير الماضي 


