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أعلن���ت جلنة املناقصات املركزية التابعة ملجلس الوزراء عن طرح 14 مناقصة 
جديدة ملختلف اجلهات احلكومية بالدولة حيث طرحت وزارة األش���غال العامة 3 
مناقصات متنوعة تضمنت انشاء وإجناز وصيانة طرق ومجاري امطار وخدمات 
اخرى مبنطقة الصباحية ودراسة وتصميم وتطوير شبكة خطوط مزارع العبدلي، 
كما طرحت وزارة التربية 6 مناقصات جديدة متعلقة بأعمال توريد وتنظيف وتنفيذ 
مجموعة مباٍن فضال عن إصالح وتشغيل معدات كهربائية والسيما ان وزارة الدفاع 

طرحت مناقصتني ووزارة االوقاف مناقصة واحدة ووزارة الصحة مثلها.

لجنة المناقصات المركزية تطرح 14 مناقصة جديدة

عمر راشد
90 شركة شهدت خالل الفترة املاضية استقاالت وتغييرات جوهرية في مجالس إداراتها 
حتى نهاية يناير املاضي، االمر الذي يعني ان هناك الكثير من الش����ركات في انتظار إعالن 

اس����تقالة رؤساء مجالس إداراتها تفاديا للمواجهات احلاسمة والتي قد تفضي الى 
تغيير جذري في عمل الشركات خالل املرحلة املقبلة.

مصادر متابعة تساءلت: هل ميكن ان ينطبق املثل العربي »اليوم خمر 
وغدا أمر«؟ وهنا توقع احد االس����تثماريني ان تتحول عمومية بعض 

الشركات املدرجة في السوق في 2010 الى »كبريت« مدفوعا بنفوس 
املساهمني امللتهبة واملليئة غيظا جتاه من قلدوهم املسؤولية وفرطوا 

فيها على حساب املساهمني.
وتعليقا على املوضوع اش����ارت مصادر اس����تثمارية الى ان 
ظاهرة االستقاالت اجلماعية في واقع االمر ما هي اال تعبير عن 
التنصل من املسؤولية السيما ان اداء الشركات بشكل عام قد شهد 
مستوى متراجعا في ظل االزمة وهو ما تسبب في تكبد العديد 

من اخلسائر وتناقص في رؤوس أموال تلك الشركات.
ولفتت الى ان التعثر او التأزمي الذي تكابده بعض ش����ركات 
االستثمار والعقار واخلدمات »املدرجة« حاليا في السوق بات من 

الصعوبة مبكان »إخفاؤه« كما ذكر احد رؤساء مجلس إدارة احدى 
الشركات املدرجة.

وأكدت فعاليات عدة من تلك الشركات التقت بهم »األنباء« أن فترة 
االزدهار شهدت انحرافات كثيرة ملسؤولي إدارات تلك الشركات ووضعت 

الكثير منهم أمام مقصلة »اإلقال����ة« من مناصبهم، الفتة الى ان الكثير منهم 
بات يفكر حاليا في اخلروج من تلك األزمة، ضاربا املثل بالهروب اجلماعي وتقدمي 

استقاالت للكثير من رؤساء مجالس إدارات تلك الشركات خالل اآلونة االخيرة، والتي تزداد 
ذروتها في تلك األيام بعد ان بدأ تقدمي عدد من رؤساء مجالس إدارات الشركات الى القضاء 

والنيابة بتهم االختالس وإصدار شيكات بدون رصيد.
االستقاالت اجلماعية والفردية فسرها البعض بأنها تعود إلى أسباب ثالثة:

1� فشل رؤساء مجالس ادارات تلك الشركات في تنفيذ برنامج من شأنه انقاذ تلك الشركات 
من تداعيات األزمة املالية وهو ما جعلهم يتجهون لالبتعاد عن املسؤولية طواعية 

والبعد عن احملاكم ومحاسبة املساهمني.
2� إحدى محاوالت االبتعاد عن اكتشاف جتاوزات الشركات بشكل او 
بآخر والعمل على تعومي املسؤولية وطمس التجاوزات التي قاموا بها 

خالل تلك الفترة.
3� تغيير ملكية الش����ركات بدخول ادارات جديدة وهو ما يعني 

ضرورة تغيير األسماء وإحاللها باملالك اجلدد.
مصدر مطلع في ادارة الش����ركات املساهمة في وزارة التجارة 
والصناعة أكد ان استقالة رؤس����اء مجالس إدارات الشركات او 
تغيي����ر اعضاء موجودين في مجل����س اإلدارة يتم وفق معايير 
واجراءات س����ليمة، دون افتئات على حقوق املس����اهمني كم���ا 

يدعي البعض.
واستدرك بالقول ان بطء االجراءات اخلاصة باإلقالة أو تغيير 
بعض أعضاء مجالس إدارات الشركات أمر طبيعي واسبابه تكون 
واضحة للمساهمني في الش����ركة، مبينا أن اإلفصاح عن البيانات 
اخلاصة بالش���ركات تكون لها حدود وضوابط معينة يتم االلتزام 

بها.
وعلى اجلانب اآلخر، رأت مصادر اقتصادية مطلعة أن الشركات باتت 
مهددة باخلروج كلية من السوق بسبب التعاطي السلبي مع قضية االفصاح 
والش����فافية من قبل مجلس االدارة امام مس����اهمي ش����ركاتهم وهو ما يعني وفق 
املصادر ان يكون القضاء الس����احة الوحيدة أمام املساهمني للحصول على حقوقهم الكاملة 

جتاه غيرهم.

البعض يتوقع أن تتحول 
عموميات الشركات 
في 2010  إلى مواجهات 
بسبب تراجع أداء الشركات 
بشكل ملحوظ

ما يقارب الـ 90 شركة 
شهدت تغييرات 
في مجالس إداراتها
 أو في عضويتها

التجاوزات وتغيير الملكيات 
وفشل مجالس إدارات 
الشركات في تنفيذ برامج 
إنقاذ أوضاع شركاتها
 وراء تفشي معدالتها

الشركة بانتظار البت في المناقصة رقم 84 بقيمة 11 مليون دينار

العنزي: »ايبك« تعتزم إنشاء مصنع للكهرباء في قطر
العبيد: نعمل بأحدث تكنولوجيا الكهرباء بالتعاون مع العديد من الشركات العالمية

جانب من منتجات املصنع

)أسامة البطراوي(فارس العنزي ومحمد العبيد في جانب من املؤمتر

قال س��تيفاني توري مسؤول شركة ABB العاملية عن افتتاح خط إنتاج اللوحات الكهربائية للضغط 
املتوسط واملنخفض في الشركة ان العالقة بني شركة ABB العاملية لصناعة وتطوير اللوحات واحملطات 
الكهربائية والشركة الصناعية للمشاريع الكهربائية IEPC قد بدأت في ابريل 2006 حيث مت هذا التعاون 
بتتويج العالقة املمتدة منذ الثمانينيات في القرن املاضي مع إدارة شركة IEPC حيث قاموا بتوقيع اتفاقية 
فنية في مجال تطبيقات تصنيع لوحات الضغط املتوس��ط تكنولوجيا وتقنيا، وخالل تلك الفترة حتى 
اليوم، قامت ش��ركة IEPC بتطوير وتصميم وتصنيع لوحات الضغط املتوسط الكهربائية ومحتوياتها 
املعتمدة من وزارة الكهرباء واملاء والتي مت اختبارها لتأكيد جودة تصنيعها في أشهر املختبرات العاملية 
وهي KEMA الهولندية و CESI اإليطالية وكذلك ASTA الهندية - البريطانية. كما متثل الشركة الصناعية 
للمشاريع الكهربائية IEPC الفرصة الذهبية لسوق القطاع الكهربائي في الكويت فيما يختص بتكنولوجيا 
لوحات الضغط املتوس��ط التي تتماش��ى مع أحدث املواصفات الفنية والعاملية والتي ستمكن البالد من 

تبني املفاهيم التقنية واخلاصة بتوفير وترشيد الطاقة حسب التقنيات احلديثة لها.
وقال ان الش��ركة الصناعية للمش��اريع الكهربائية IPEC قد جنحت في تقدمي التكنولوجيا املتقدمة 
لسوقها احمللي وكذلك جنحت في تقدمي فرص النمو املستقبلية للمنتج الكويتي املصنع حسب املواصفات 
القياس��ية والفنية العاملية لألسواق اإلقليمية األخرى والذي يشكل الدافع والفخر لنا للعمل مع الشركة 

الصناعية للمشاريع الكهربائية IEPC لتقدمي احللول والتقنيات الكهربائية لهذه األسواق.

توري: »ايبك« تمثل فرصة ذهبية 
للقطاع الكهربائي في الكويت

عالية، حيث ان الشركة قد حازت 
العديد من شهادات اجلودة العاملية، 
منها شهادة االيزو 9001 وشهادة 
14001وكذل����ك اعتم����اد منتجات 
الشركة من العديد من املختبرات 
العاملي����ة منها »اس����تا« و»كميا« 

و»سينزي«.
وأشار الى ان جميع منتجات 
الشركة تتمتع بأقصى درجات األمان 
بنسبة 100% وكذلك كفالة تصل الى 

3 سنوات، من اجل املنافسة ليس 
محليا وإمنا على مستوى منطقة 

الشرق األوسط.
من جانبه ق����ال املدير اإلداري 
محمد العبيد ان منتجات املصنع 
تعتم����د على اح����دث تكنولوجيا 
تصنيع الكهرباء في العالم، حيث 
ان منتجات املصنع معتمدة من قبل 
شركة ABB العاملية والتي تعمل 
ف����ي 40 دولة حول العالم، كما ان 

الشركة مستعدة للدخول في جميع 
املناقصات التي يتم طرحها.

ان ما  العبي����د قائال:  وأضاف 
البنية  أعم����ال  نس����بته 10% من 
التحتي����ة للمش����اريع تكون من 
نصيب الكهرباء، مش����يرا الى ان 
خطة التنمية التي طرحها الشيخ 
احمد الفهد وأقرتها الدولة ستحتاج 
الى أعمال كهربائية بقيمة 10% من 
إجمالي كلف����ة اخلطة، وهو األمر 

 أحمد يوسف
قال نائب املدير العام في الشركة 
الكهربائية  الصناعية للمشاريع 
)ايبك( فارس العنزي ان الشركة 
بصدد فتح فرع لها في دولة قطر، 
حيث ان هناك مطلبا متزايدا على 
منتجات الشركة هناك، باإلضافة الى 
تصدير منتجات الشركة للعراق.

جاء ذلك خالل املؤمتر الصحافي 
الذي عقدته الشركة امس، واشار 
الى ان املصنع يستحوذ على حصة 
س����وقية تقدر بأكثر من 50% من 
لوحات الضغط املتوس����ط مقابل 
حصة م����ن 15 الى 20% من إنتاج 
لوح����ات الضغ����ط املنخفض في 

السوق احمللية.
وقال ان الشركة في انتظار البت 
في أعمال مناقصة تخص وزارة 
الكهرب����اء رقم 84 بقيمة تفوق ال� 
11 مليون دينار للتصنيع وإنتاج 
وتركيب لوحات كهرباء من شأنها 
تخفي����ف الضغط عل����ى األحمال 
الكهربائية واملساهمة في حل القطع 

املبرمج للكهرباء.
وأضاف ان الشركة قد حازت اقل 
األسعار في هذه املناقصة وبدأت 
بالفعل ف����ي إنتاج بعض لوحات 
الكهرب����اء، وذلك اس����تعدادا لبدء 
التنفيذ حاملا يتم إرساء املناقصة 
على الشركة من قبل اللجنة املركزية 

للمناقصات.
وأكد على ق����درة املصنع على 
إنتاج جميع لوحات الكهرباء ذات 
الضغط املنخفض واملتوسط بجودة 

الذي يع����زز الطلب على منتجات 
الشركة من لوحات ضغط وباقي 
املنتجات، وأيضا يزيد الطلب على 

الوظائف املختلفة.
وبني ان الش����ركة بصدد فتح 
خط إنتاج »معامل صرف الكهرباء« 
وال����ذي من ش����أنه رف����ع القدرة 
الكهربائية دون زيادة األحمال على 
محوالت الكهرباء وهو ما سيوفر 
كثي����را على وزارة الكهرباء واملاء 
إنشاء وتركيب مزيد من محوالت 

الكهرباء ملواجهة هذه الزيادة.
وقال ان هذا اجلهاز املوفر للطاقة 
إنتاجه يستغرق نحو 6 اشهر من 
االن، وان الشركة تعتزم إنتاج مزيد 
من هذه الوحدات كنتيجة طبيعية 
لزيادة الطلب على الكهرباء كلما 

زادت املساحات العمرانية.
ولفت الى ان نسبة التكويت 
في الشركة تصل الى 7% وستزيد 
عقب تعيني مهندسني كويتيني 
يتم تدريبهم حاليا، كما ان عدد 
العم���ال باملصنع يصل الى 140 
عام���ال مت تدريبهم وإكس���ابهم 
العديد من اخلبرات داخل وخارج 
الكويت، باإلضافة الى ان جميع 
ساعات العمل باملصنع تعد آمنة، 
حيث لم يح���دث أي إصابة منذ 
بدء العمل. يذكر ان الشركة قد 
تأسس���ت عام 2005 برأس���مال 
يبلغ 8 ماليني دينار، ومن ابرز 
مساهميها الشركة األهلية للتأمني 
وشركة االستثمارات الصناعية 

واملالية.

هل ُتعفي االستقاالت الجماعية مجالس إدارات الشركات
 من مسؤولياتها أمام المساهمين في عموميات 2010؟


