
املؤشر 
السعري 

7464.5
بتغير قدره

+ 13.6

الخميس
25  مارس 2010

42
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أحمد مغربي 
ذكرت بيانات عل���ى املوقع االلكتروني لبنك 
الكويت املركزي انه أصدر أمس سندات خزانة 
ألجل عام واحد بقيمة 100 مليون دينار بفائدة 
1.25% وذلك في خطوة الستيعاب فائض السيولة 

في السوق.
وأشارت البيانات إلى ان البنك املركزي تلقى 

عروضا لالكتتاب في هذه السندات تقدر بنحو 
548 مليون دينار ما يعني تغطية 450%، ويعد 
هذا اإلصدار هو الرابع للبنك املركزي خالل هذا 
العام والثالث خالل هذا الشهر، حيث كان اإلصدار 
السابق في 17 مارس اجلاري وكانت قيمة السندات 
بقيمة 200 مليون دينار ألجل عام واحد وبلغت 

التغطية لهذه السندات 947.5 مليون دينار.

»المركزي« يصدر سندات خزانة  بــ 100 مليون دينار بفائدة %1.25

اإلصدار الواحد يتراوح بين 150 و200 مليون دوالر

عمر راشد
التزال قوى السوق عاجزة على تفعيل مبدأ 
الكف���اءة االقتصادية القائمة على مبدأ »العملة 
اجليدة تطرد العملة الرديئة«، حيث ان تداعيات 
األزمة املالية التزال تلقي بظاللها على الشركات 
الكويتية بكل قطاعاتها، وإن كانت مركزة بشكل 
أشد على شركات االستثمار التي نالت النصيب 
األوفر من األزمة والتزال تعاني منها واملمثلة 
في تراجع اإليرادات وضغط سداد مديونياتها، 
مع فشل مس���عاها، إال في حاالت معدودة، من 
إع���ادة هيكلة مديونياتها بس���بب عجزها عن 

توفير مديونياتها.
فآخر اإلحصائيات املتوافرة عن عدد الشركات 
التابعة والزميلة والتي أصدرها اجلمان نهاية 
2008 أشار إلى أن عدد الشركات التابعة والزميلة 
لعدد 187 شركة مدرجة بلغ 1638 شركة موزعة 
ما بني 1055 ش���ركة تابعة و583 شركة زميلة 
موزعة على أس���اس 64% و36% من اإلجمالي 

على التوالي.
»األنباء« أجرت استطالعا وجهت من خالله 
سؤاال ملستثمرين واقتصاديني حول األسباب 
التي تقف حائال أمام الشركات لدمج شركاتها 
املتماثلة في النشاط والتي قد حتسن مركزها 
ووضعه���ا املالي وكذلك حتق���ق لها القدرة في 
توفير مزيد من الس���يولة لتوفير احتياجاتها 

من »السيولة الغائبة« عنها منذ مدة.
ظاهرة »تفريخ الش���ركات« جاءت لتحقيق 
عدد من األهداف منها من وجهة نظر الشركات 

األم متثلت في اآلتي: 
التنوع اجلغرافي والقطاعي ألنش���طة   -1
شريحة من الشركات املدرجة، حيث يتطلب األمر 
تعدد الشركات التابعة والزميلة إلدارة األعمال 

بشكل »ال مركزي« و»مستقل« نسبيا.
2- التمهيد لإلدراج في البورصة مستقبال 

والتخارج منها بأرباح سريعة وكبيرة.
3 - تب���ادل العملي���ات والصفقات فيما بني 
الشركات التابعة والزميلة لتسجيل أرباح وهمية 

سواء من خالل البورصة أو خارجها.
4 - هناك عدد محدود لشركات ورقية ليس 
لديها أعمال أو موظفون أو مقرات، وتكون عادة 

محفوظة على »الرف«.
5 - انتهاز فرص استثمارية على صعيد بيئة 
األعمال االقتصادية، ولكنها لم تتحقق بسبب 

تداعيات األزمة املالية.
ولكن السؤال امللح ملاذا لم تتجه الشركات إلى 
دمج شركاتها التابعة أو الزميلة ذات األغراض 
املتشابهة رغم ضغط األزمة املالية عليها وبشكل 
ميكنها من مواجهة شح السيولة وتقوية مراكزها 
املالية أو تتجه ش���ركاتها األم لدمج املتش���ابه 

منها حتى اآلن.
ووفق ما ذكره عدد من اخلبراء واملتخصصني 
فإن عوامل عدة حال���ت دون حتقيق هذا األمر 

يأتي في مقدمتها ما يلي:
1 - غياب قوى السوق الكفيلة بتحقيق مبدأ 
الكفاءة االقتصادية والتي لديها القدرة في إسقاط 
الشركات الورقية من السوق والتي يتراوح عددها 

في الشركات االستثمارية بني 30% و%40.
2 - حتكم العوامل الشخصية في عمل الشركات 
بعيدا عن العوامل املوضوعية ومعظم الشركات 
تقوم على أس���اس املضاربة من خالل محافظ 

تقوم بتأسيسها.
3 - مراهنة قيادات عدد من الش���ركات على 
ارتفاع قيم األصول مع انحسار تداعيات األزمة 
املالية واألمل في عودة األصول إلى أس���عار ما 

قبل األزمة.
4 - الوجاهة االجتماعية، وهي من األمور التي 
جتعل التفكير في التخلي عن املراكز القيادية 
في الش���ركات أمرا بعيد املنال، ومن الصعوبة 
االعتراف به والتمسك بأداء الشركات حتى ولو 

كانت على »الرف«.
5 - تخوف مسؤولي تلك الشركات من مواجهة 
املس���اهمني في اجلمعيات العمومية والتي قد 

تتسبب في محاكمتهم قضائيا.
6 - تولي���د مزيد من األرب���اح الوهمية من 
الشركات الورقية من خالل استخدام تلك الشركات 
في مترير صفقات بينها وبني الشركة األم بعيدا 

عن أعني الرقابة.
7 - غي���اب األدوات الرقابية الفعالة والتي 
تسمح بالتالعبات عبر تلك الشركات الورقية دون 
رقيب أو حسيب، وهو ما يعني مزيدا من غياب 

الشفافية واستخدام األدوات غير الفاعلة.
 وحول تلك الظاهرة وأسبابها، أوضح أستاذ 
االقتصاد في جامعة الكويت د.محمد السقا أن 
عدم اجتاه الشركات املتماثلة في النشاط التخاذ 
هذه اخلطوة يعود إلى غي���اب مفهوم الكفاءة 
ال���دورة االقتصادية احلاكمة  االقتصادية عن 
ألداء السوق، مضيفا أن قوى السوق في الكثير 
من دول العالم استطاعت أن »تفلتر« الضعفاء 
وتخرجهم من املنافسة، مبينا أن هناك شركات 
كثيرة كانت تستحق السقوط منذ اندالع األزمة 

املالية أواخر عام 2008.
وقال إن عوامل شخصية بحتة ال متت بصلة 
لألداء االقتصادي هي السبب وراء غياب االعتراف 
بأوضاع الشركات احلقيقية واالجتاه نحو تفعيل 
دمج الشركات متماثلة النشاط في حالة الفلترة 
املوج���ودة في جميع األس���واق املالية العاملية 

عن السوق.
وأوضح السقا أن هناك ما بني 30 إلى 40 شركة 
من إجمالي 100 شركة استثمارية ال محل لها من 

اإلعراب وال حتقق قيمة مضافة في السوق.
بدورها، أشارت رئيس مجلس إدارة الشركة 
العربية لالستثمار جناة السويدي الى أن طبع 
الوجاهة املتأصل لدى بعض القيادات في الشركات 
االستثمارية في الغالب ما يسيطر على سلوك تلك 
القيادات، رغم أن شركاتها على شفير أزمة حقيقية 
وتعاني وضعا ماليا صعبا أشبه باإلفالس، إال 

أنها تكابر في االعتراف بأمورها احلقيقية.
وأضافت أن هناك ش���ركات كب���رى تابعة 
ملجاميع عائلية قد ترفض الرضوخ لألمر الواقع 
إذا استس���لمت وقامت بدمج شركات متشابهة 
األداء وهو ما يعني فقدانها جلزء من الوجاهة 

االجتماعية اخلاصة بها.
بدوره اوضح نائب رئيس مجموعة عربي 
القابضة ورئيس مجلس إدارة صفاة طاقة حامد 
البسام أن االجتاه نحو دمج الشركات املتشابهة 
في النشاط ضرورة متليها الظروف االقتصادية 
الصعبة التي تواجهها الش���ركات في قطاعات 
مختلفة، واخلاصة االستثمارية منذ أكثر من عام، 
موضحا أن دمج الش���ركات ضرورة اقتصادية 
حتقق الكثير من املنافع أولها يتمثل في توفير 
األيدي العاملة من خالل دمج اإلدارات املتشابهة، 
وبالتالي توفير النفقات والذي يعني ضخ مزيد 

من السيولة.
ولفت الى أن من بني محاسن دمج الشركات 
املتشابهة النشاط القدرة على اختيار الكفاءات 
اإلدارية القادرة على حتمل أعباء األزمة املالية 
بشكل »مهني« والقضاء على القرارات الوهمية التي 

غالبا ما تقود الشركات إلى أخطاء كبيرة.

إلصراره على إظهار بند المخصصات على حقيقته

»بيت السيولة« التابعة لـ »بيتك« لتدشين 
3 إصدارات جديدة بـ 600 مليون دوالر

مدقق حسابات يتلقى تهديدًا من رئيس شركة 
مدرجة بتغييره في الجمعية العمومية!

علمت »األنباء« من مصادرها 
ان مدق���ق حس���ابات ل���ه 
 خبرة كبي���رة وباع في مجال 
التدقيق احملاس���بي بالكويت 
تلقى تهديدا من رئيس مجلس 
ادارة ش���ركة مدرجة بسوق 
الكويت لالوراق املالية بتغييره 
خالل اجلمعية العمومية املقبلة 

للشركة.
وكش���فت املصادر عن ان 

الس���بب في ذلك يرجع لقيام 
مدقق احلسابات بإبداء حتفظه 
على بند املخصصات الذي تريد 
الشركة االعالن عنه في ميزانية 
املنتهي في 31 ديسمبر  العام 
2009، وإص���راره على اظهار 

الرقم على حقيقته.
وفي هذا االط���ار، وجهت 
املص�����ادر تس�����اؤال عب�����ر 
 »األنباء« للجهات املعنية ذات 

العالقة س���واء بن���ك الكويت 
املرك���زي أو وزارة التج���ارة 
والصناعة، فض���ال عن ادارة 
البورصة عن توفير احلماية 
الكافية ملدققي احلسابات من 
تعسف بعض مجالس ادارات 
التأثير  الش���ركات ومحاولة 
أو الضغ���ط عل���ى املدقق���ني 
إلظهار امليزاني���ات على غير 

حقيقتها.

عمر راشد
علمت »األنباء« من مصادرها 
ان شركة بيت السيولة الدارة 
االس���تثمار التابعة ل�»بيتك« 
تتج���ه لتدش���ني 3 اصدارات 
جديدة بقيمة تتراوح بني 150 
و200 مليون دوالر لكل اصدار، 
ليبلغ اجمالي الصكوك الثالث 

600 مليون دوالر.
ولفت���ت املص���ادر الى ان 
االص���دارات الث���الث س���يتم 

تدشينها في 3 أسواق اوروبية 
خالل النصف الثاني من العام 

احلالي.
وبي��ن���ت ان الش���رك�����ة 
 تتفاوض حاليا للحصول على 
عقود استشارية العادة هيكلة 
اصدار الصكوك االسالمية لدى 
بعض الشركات غير االسالمية 
ف���ي دول اجنبية وترغب في 
تطوير االستثمارات اخلاصة 
بهذا النوع من االستثمار، الفتة 

الى ان دوال اوروبية وآسيوية 
طلبت تقدمي ه���ذا النوع من 
اخلدمات في مج���ال صناعة 

املال االسالمية.
وتوقعت املصادر ان تكون 
نتائج العام احلالي افضل من 
2009، حيث حققت الش���ركة 
ارباح���ا اجمالي���ة قدرها 7.3 
ماليني دينار في العام 2009، 
بعائد 7% للمساهمني و6% على 

اجمالي االصول.

ضمن 8 عروض لتقديم خدمات الصيانة لمرافق اإلنتاج في حقول الشمال

»إيه بي جيه للهندسة« تقدم أقل األسعار 
لمناقصة لـ »نفط الكويت« بقيمة 49.8 مليون دينار

أحمد مغربي
ذكرت مصادر مطلعة 
في شركة نفط الكويت 
ل� »األنباء« أن 8 شركات 
محلية وعاملية تقدمت 
التي  املناقص����ة  إل����ى 
طرحتها الشركة مؤخرا 
لتقدمي خدمات الصيانة 
ملراف����ق اإلنت����اج ف����ي 
الكويت،  مناطق شمال 
مش����يرة الى أن شركة 
إيه بي جيه للهندس����ة 
واملقاوالت تقدمت بأقل 
عرض للمناقصة بقيمة 

49.8 مليون دينار.
وبينت املصادر ان العقد سيغطي كل األعمال 
الكهربائية وامليكانيكية واشغال صيانة في كل 
منشآت االنتاج التابعة لشركة نفط الكويت 
في منطقة الشمال التي حددتها الشركة وملدة 
خمس سنوات، حيث يتعني على املناقص الفائز 

توفير املعدات الالزمة لتنفيذ هذه املهام.
واشارت املصادر الى أن التسهيالت التي 
ستقدمها الشركة الفائزة في شمالي الكويت 
تضم ورشة تابعة للشركة في منطقة ام العيش، 
ومراكز التجمي����ع ذوات االرقام 15 و23 و24 
و25، ومحطة التعزيز رقم 132، باإلضافة الى 
تسهيالت ملنش����آت مركزية العمال املعاجلة 

والتوزيع في الصبية.
وأوضحت املصادر املسؤولة عن املناقصة 
في نفط الكويت أن عددا من الشركات احمللية 
تقدمت للمناقصة إال أن عرضها لم يكن عند 

التوقعات للمنافس����ة مع الش����ركات العاملية 
االخرى التي شاركت في املناقصة مثل شركة 
الغامن انترناشيونال للمقاوالت العامة والتي 
قدمت عرضا ُسعر ب� 51.3 مليون دينار وكذلك 
شركة اخلرافي ناشيونال التي قدمت هي االخرى 

عرضا للمناقصة بقيمة 50.2 مليون دينار.
وأشارت املصادر الى أن شركة نوري وكنت 
للمقاوالت الفنية قدمت عرضا للمناقصة بقيمة 
52 مليون دينار وشركة الصناعات الهندسية 
الثقيلة قدمت عرض����ا للمناقصة بقيمة 51.6 
مليون دينار، باإلضافة إلى أن ش����ركة امكو 
للهندسة قدمت عرضا هي االخرى بقيمة 52 
ملي����ون دينار، وتقدمت كل من ش����ركة املير 
للخدمات الفنية والدار للهندس����ة للمناقصة 
بع����روض بلغت قيمته����ا 52.9 و51.2 مليون 

دينار لكل منهما على التوالي.

لحين المرور بكل اإلجراءات القانونية والتنظيمية

االنتهاء من دمج »إيكويت 1« و»2« 
تحت مظلة »إيكويت الكبير« بالربع الثاني

أحمد مغربي
علمت »األنباء« من مصادر نفطية مطلعة في ش��ركة صناعة الكيماويات 
البترولية ان االنتهاء من دمج »ايكويت 1« و»ايكويت 2« حتت مسمى »ايكويت 
الكبير« مرهون باالنتهاء من كل املتطلبات القانونية التي تفرضها وزارة التجارة 
والصناعة في هذا االمر، متوقعة ان تنتهي عملية الدمج بني املشروعني خالل 

الربع الثاني من العام احلالي.
وذكرت املصادر ان هناك توجها عاما لدى الش��ركاء في املش��روع وهم 
شركة صناعة الكيماويات البترولية وشركة داو للكيماويات وشركة بوبيان 
للبتروكيماويات وشركة القرين لصناعة املواد الكيماوية الى ضرورة االنتهاء 
من كل االمور القانوني��ة والتنظيمية لعملية الدمج خاصة ان رئيس مجلس 
االدارة والعضو املنتدب في شركة صناعة الكيماويات البترولية مها مال حسني 
أكدت في وقت سابق على الشركاء ضرورة اجناز االندماج في أقرب وقت.

واش��ارت املصادر الى ان عملية الدمج التي تش��مل ضم كل من الشركة 
الكويتية لألوليفينات والشركة الكويتية للستايرين والشركة الكويتية إلنتاج 
البرازيلني لتعمل جنبا إلى جنب حتت مظلة تش��غيلية مشتركة ككيان واحد 
باس��م »إيكويت الكبير«، مشيرة الى ان ش��ركة إيكويت هي املشغل الوحيد 
املخول بإدارة هذه األصول التي يصل حجم إنتاجها إلى 5 ماليني طن سنويا 

من املواد البتروكيماوية عالية اجلودة.
جتدر االشارة الى ان صاحب السمو االمير الشيخ صباح االحمد قد شمل 
برعايته وحضوره في 24 فبراير املاضي افتتاح مجمع مصانع األوليفينات 
الثاني والستايرين والعطريات ضمن مجمع »ايكويت 2« للبتروكيماويات في 

منطقة الشعيبة الصناعية بقيمة تقدر ب� 5 مليارات دوالر.

»نفط الكويت« تسعى لصيانة مرافق اإلنتاج بحقول الشمال

عوامل رئيسية تحول دون 
دمج الشركات متشابهة النشاط  7

30% من شركات االستثمار 
التابعة لـ »المركزي« »عديمة 
الجدوى« وتستحق السقوط 

قوى السوق »ال تعمل« في 
الكويت والسبب سيطرة 
»العوامل الشخصية« في إدارة 
الشركات بعيدًا عن »المهنية«

»المكابرة« والوجاهة 
االجتماعية عوامل 
أساسية وراء غياب 
مفهوم حوكمة الشركات 


