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د. روال دشتي وأحمد باقر خالل إحدى جلسات املؤمتر

خالل افتتاحه أعمال مؤتمر مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص

الشمالي: 4 مليارات دينار حجم المشاريع اإلنشائية
المدرجة بموازنة 2011/2010 للقطاعين

عمر راشد 
رح����ب وزير املالي����ة ورئيس 
اللجنة العليا للمش����روعات التي 
تقام على أم����اك الدولة العقارية 
مصطفى الش����مالي ب����أي مبادرة 
لتعدي����ل قانون 7 لس����نة 2008 
اخلاص بتنظيم مشروعات البناء 
والتشغيل والتحويل ال� B.O.T من 
جانب النواب، الفتا الى ان شركات 
القطاع اخلاص لديها القدرة على 
تنفيذ املشاريع املدرجة في خطة 
التنمية، وخير دليل على ذلك أن 
القطاع اخلاص موجود في كل دول 
مجلس التعاون باستثمارات كبيرة 

ومشاريع تنموية جادة.
وكشف الشمالي في تصريح 
صحاف����ي عل����ى هام����ش مؤمتر 
القطاعني  الش����راكة بني  مشاريع 
العام واخلاص P.P.P الذي نظمه 
اجلهاز الفني لدراسة املشروعات 
التنموية واملبادرات ان حجم األموال 
املخصصة للمش����اريع اإلنشائية 
خال العام املالي 2011/2010، تزيد 
تكلفته����ا على 4 ملي����ارات دينار 

للقطاعني العام واخلاص. 
وبني أن قانون ال� B.O.T »املعدل« 
أكثر تنظيما من ال� B.O.T السابق، 
رافضا القول ان هناك سلبيات في 
القانون القدمي وإمنا جاء التنظيم 
الستيعاب التطورات االقتصادية، 
مؤكدا ان القطاع اخلاص لديه القدرة 
من خال القانون اجلديد لتنفيذ 
املشاريع بنسبة 100%، باإلضافة 
إلى متكني املستثمر األجنبي من 

القيام بنفس الدور.
وق����ال ان املؤمت����ر يتميز عن 
املؤمترات السابقة بأنه ميثل نقلة 
التطبيق  إلى  القانون  نوعية من 
العملي، حي����ث يتزامن مع ثاثة 
تطورات مهمة في مجال الشراكة 
بني القطاع العام والقطاع اخلاص 
لتحقيق التنمية املستدامة للكويت، 
منها التزامن مع إقرار مجلس األمة 
البالغة  التنموية  خطة احلكومة 
قيمتها 125 ملي����ار دوالر، والتي 
ته����دف إلى زي����ادة الناجت احمللي 
اإلجمالي، ورفع مستوى معيشة 
املواطن من خال حتسني معدالت 
النمو االقتصادي غير النفطي مع 
استقرار املستوى العام لألسعار، 
ورف����ع نصيب الف����رد من الدخل 
احلقيقي، داعي����ا اجلميع للعمل 
الكوي����ت مركزا ماليا  على جعل 
وجتاريا، آخذي����ن بعني االعتبار 
العدالة االجتماعية ومتلك املواطنني 
لألنشطة االقتصادية، إلى جانب 
دعم التنمية البشرية واملجتمعية، 

واإلدارة احلكومية الفاعلة.
ولفت ال����ى أن احلكومة تبنت 
سياس����ات لدعم وتوسع القطاع 
اخلاص، من خ����ال إعادة هيكلة 
الدور الذي تقوم به الدولة، لتفسح 
املجال بش����كل اكبر أم����ام القطاع 
اخلاص ليقوم بالدور األساس����ي 
في عمليات اإلنت����اج والتوظيف 
واإلدارة وتوليد الدخل، باإلضافة 
الى أن اخلط����ة تعتمد كذلك على 
سياسات تنويع القاعة اإلنتاجية، 
مبا يدعم حتول الكويت إلى مركز 
مالي وجتاري من خال حتس����ني 
التنظيمي لاس����تثمار  الوض����ع 
املال����ي، وتهيئة البيئ����ة اإلدارية 
والتنظيمي����ة والقانونية للقطاع 
اخلاص، وتطوير البنية التحتية، 

عنوان التعريف مبشاريع الشراكة 
في الكويت B.O.T الى انه لم يكن 
 B.O.T �هناك نظام معني ملشاريع ال
في الكوي���ت وكثير من أصحاب 
املشاريع واجهوا املشاكل بسبب 
ذلك، كما انه كان هناك العديد من 
املاحظ���ات املتداولة في مجلس 
االمة حول كثير من املشاريع ذات 
إخال بنواح تعاقدية مع الدولة 
او فيما يتعلق بقيمة االرض التي 
سيقام عليها املشروع والعائد على 

الدولة منه.
واضاف أن مجلس االمة أصر 
على ان توقف احلكومة كل مشاريع 
ال� B.O.T الى ان صدر القانون في 
2005 ومع ذلك لم يتم العمل به 
ومت حل مجل���س االمة في 2006 
وبعد تشكيله كان هناك حتد امام 
اللجنة املالية إلقامة مشاريع لها 
اهداف كبيرة وتستثمر االراضي 
وتعود بالنفع على الدولة وحتقيق 

مشاريع تنموية فيها.
وقال: هناك مسؤولية كبرى 
تق���ع على عاتق اللجن���ة العليا 
برئاسة وزارة املالية في اختيار 
املشاريع لتخاطب املجلس البلدي 
لتخصيص االراضي وتس���هيل 
االجراءات، فا مشروع بدون ارض، 
كما ان هناك اساس���ني الستغال 
هذه االراضي وهما ان تكون هناك 
شفافية ونزاهة في استغالها، وان 
يتم عرض االس���تثمارات وطرح 
املجال للمنافسة واملزايدة، واذا 
العقاري  تعدت قيمة املش���روع 
عن 60 مليون دينار تؤسس لها 
شركة تديرها وتقسم الى %50-40 
لاكتتاب العام و30-40% للقطاع 
اخلاص و10% للحكومة وأجهزتها 
اما املشروع  من اسهم املشروع، 
االستثماري التي قيمته 250 مليون 

فا يحتاج الى تأسيس شركة.
وتاب���ع: صدر قان���ون رقم 7 
في 2008 والذي من اهم مامحه 
انشاء جلنة عليا للمشاريع مشكلة 
من أرب���ع وزارات وهي الكهرباء 
والبلدية والتجارة واالش���غال، 
وأوكلت اليها قبول او رفض اي 
مشروع وفقا لضوابط معينة واذا 
مت قبول املشروع يتم تطبيقه وفقا 

ملسار معني ومحدد.
ولفت باقر الى ان القانون قد 
حدد ان تكون املش���روعات على 
شكل تأسيس ش���ركات تقيمها 
وتخصص منها 24% من االسهم 
للحكومة واالجه���زة التابعة لها 
و26% من االس���هم تطرح للبيع 
في مزايدة عانية وبالتالي يحقق 
عائ���دا للدولة وتكون الش���ركة 
هي املس���ؤول عن ادارتها و%50 

تخصص لاكتتاب العام.
وأش���ار الى ان ما يقال انه ال 
يوجد مشروعات للجنة العليا هو 
غير صحيح حيث طرح ما بني 30 
و40 مشروعا للجنة كما ان العدد 

زاد عن ذلك ايضا.
كما اكد ضرورة ان يكون هناك 
تعاون مشترك بني اجهزة الدولة 
جميعها وخاصة البلدية واملجلس 
البل���دي وغيره���ا ووضع قيمة 
االرض من ضمن دراسة جدوى 
املشروع وان القانون جيد وتطبقه 
اجهزة فنية عالية املس���توى وال 
يوجد مبرر ألي مهاجمة على هذا 

القانون.

املستندية في إقرار وتنفيذ املشاريع، 
الفتا أن تلك املشكلة موجودة لدى 

كافة الوزارات اخلدماتية.
وأوضح أن وزارة البلدية قامت 
بإعداد األجهزة الرقابية ورفع كفاءة 
املوظفني للتغلب على هذه املشكلة، 
مؤكدا استعداد وزارتي األشغال 
العامة والبلدية لتنفيذ مش����اريع 

اخلطة التنموية.
وعن س����بب التأخر في طرح 
التنموية، بني صفر أن  املشاريع 
إعداد اللجنة العليا للمشاريع مت 
ببطء مما انعكس سلبا على طرح 
املشاريع، الفتا الى أنه مبجرد إعداد 
الائح����ة التنفيذية بدأ النظر في 

املشاريع املطروحة.

تعزيز شراكة القطاع الخاص

اما عضو مجلس االمة د.روال 
دش���تي ف�أوضح��ت ان قان�ون 

ال� »B.O.T« يعد خطوة ايجابية 
تس���اهم ف���ي تنظي���م الفوضى 
التنموية املتعايش���ة في الوقت 
احلالي، مش���يرة ال���ى انها تعد 
اولية مببادئ اساس���ية  خطوة 
يتم تكريسها يوما بعد يوم، الفتا 
الى انها تس���اهم بشكل رئيسي 
بتعزيز روح املنافس���ة فيما بني 
الشركات وخلق الفرص للمستثمر 

الكويتي.
واكدت دشتي ان القطاع اخلاص 
يشكل دورا اساسيا وفعاال في ادارة 
اخلطة التنموية، مشيرة الى انه 
في املاض���ي كان الدور احلكومي 
يش���كل املس���اهمة الكب���رى في 
املشاريع التنموية حيث متلك ما 
نسبته 65% منها و35% فقط كانت 

مخصصة للقطاع اخلاص.
وأفادت بأنه في حال استمرت 
البيروقراطية املوجودة فلن تنجح 

مبا في ذلك زي����ادة إنتاج الطاقة 
الكهربائي����ة ورفع إنتاج محطات 
املياه ملقابلة االحتياجات  تقطير 
املتزايدة، وحتسني شبكات النقل 
البري والبحري واجلوي مع إعطاء 
الفرصة للقطاع اخلاص للمشاركة 
في تنفي����ذ العديد من مش����اريع 
الكهرباء وامل����اء والنقل والصحة 

والتعليم.
وأفاد بأن صدور القانون رقم 
7 لس����نة 2008 اخلاص بتنظيم 
عمليات البناء والتشغيل والتحويل 
واألنظمة املشابهة وتعديل بعض 
أحكام املرسوم بالقانون رقم 105 
لسنة 1980 بشأن نظام أماك الدولة 
العقارية، وكذلك الئحته التنفيذية 
املكملة،  التشريعات  وغيرها من 
هم أب����رز دليل على جدية القرار، 
وحرص الدولة على تعزيز الفرص 
في تنفيذ مشروعات الشراكة بني 

القطاعني العام واخلاص.
وأشار الشمالي أن أهم ما مييز 
القان����ون في إط����اره التنظيمي، 
معاجلة العديد م����ن املثالب التي 
كانت التح����ول نحو تعثر تنفيذ 
ه����ذه املش����روعات أو تأخره����ا، 
وال ش����ك أن أبرزه����ا كان تداخل 
وتشابك وازدواجية االختصاصات 
واملسؤوليات والسلطات في اجلهاز 

التنفيذي للدولة.
ويتميز القانون مبرونة تسمح 
للجهات العامة مبواكبة احتياجات 
كل املشروعات التنموية كل بحسب 
خصوصيته����ا، مث����ل الزيادة في 
مدة االس����تثمار من 20 سنة إلى 
30 سنة واستثنائيا إلى 40 سنة 

ف����ي املش����روعات التنموية ذات 
الطبيعة اخلاص����ة التي يحددها 

مجلس الوزراء.
ويضمن القانون أيضا للمبادر 
قيمة ما تكبده م����ن مبالغ إلعداد 
الدراسات ذات العاقة في املشروعات 
التي ترتكز على فكرة غير مسبوقة، 
إضافة إلى بعض االمتيازات األخرى 
كأفضلية في تقومي العروض عند 

تقييم العطاءات املنافسة.
وأوضح أن مشاركة املواطنني 
في الفرص االس����تثمارية هي من 
العناصر األساس����ية التي نظمها 
القانون، حيث أتاح تأسيس شركات 
مساهمة لتنفيذ مشروعات الشراكة 

التنموية.

5 مدن عمالية جديدة

ومن جانبه كشف وزير األشغال 
البلدية د.فاضل  العامة ووزي����ر 
صفر عن املشاريع املزمع طرحها 
في الفترة القريبة املقبلة وهي 3 
مشاريع ملعاجلة النفايات في شمال 
وغرب وجنوب الكويت باإلضافة 
إلى 5 مدن عمالية تتسع ل� 190 ألف 
عامل، مع القيام بطرح استراحات 

وخدمات إسعاف على الطرق.
وبني صفر أنه يتم حاليا طرح 
مدن عمالية منها 4 يتم إنشاءهم 
حاليا و2 سيتم طرحهما قريبا في 
منطقة الشدادية تتسع كل منها ملا 

يقرب من 4000 عامل.
وفيما يتعلق بطول اإلجراءات 
اخلاصة بتنفيذ املشاريع، قال إنه 
مت عق����د اجتماع مع البنك الدولي 
للوصول إلى حلول لتقليص الدورة 

احلكومة في تنفيذ التنمية املرجوة 
بل ستش���كل عبئ���ا على اجلهاز 
احلكوم���ي، مش���يرة الى وجود 
مش���كلة في اعادة بناء الثقة بني 

القطاعني اخلاص واحلكومي.
وأكدت أنه بحلول شهر مايو 
املقبل س���يتم االنتهاء من اقرار 
التشريعات اخلاصة بعملية  كل 
التنمية االقتصادية والتي ال ميكن 
ان حتقق في ظل استمرار ابعاد 
الكف���اءات عن االماك���ن القيادية 
باالضافة الى وجود البيروقراطية 
واحملسوبية والوساطات والتي 
جميعها تشكل عوائق بارزة في 

مسيرة تنفيذ اخلطة التنموية.
واستدركت أنه بعد إقرار خطة 
التنمي���ة، فإن القط���اع اخلاص 
استطاع ابراز جدارته وامكانياته 
الفعالة في تنفيذ وتفعيل املشاريع 
املقام���ة على الصعيد  التنموية 

احمللي.

البيئة الصالحة لتنفيذ الخطة

وبدوره، أك���د رئيس اجلهاز 
الفني لدراسة املشروعات التنموية 
الرومي تضافر  واملبادرات عادل 
التش���ريعية  الس���لطتني  جهود 
والتنفيذي���ة، والتى اعتمدت في 
أعمالها نهجا تخطيطيا يقوم على 
صوابية اعتم���اد القرار، ويهدف 
إلى توفير البيئة الصاحلة لتنفيذ 
املش���روعات التنموية، وحتفيز 
العام  القطاع���ني  الش���راكة بني 
واخلاص، وذلك من خال استخدام 
املتاح من اإلمكانات وتكنولوجيا 
املعلومات واالتصاالت وس���ائر 

التقنيات والتجهيزات مبا ميكن 
من توجي���ه كل املوارد الوطنية 

نحو الغايات املرجوة.
وب���ني أن ما مييز القانون في 
إطاره التنظيمي، معاجلة العديد 
من املثالب التي كانت حتول دون 
تعثر تنفيذ هذه املش���روعات أو 
تأخرها، والت���ى كان من أبرزها 
تداخ���ل وتش���ابك وازدواجي���ة 
االختصاص���ات واملس���ؤوليات 
التنفيذي  والسلطات في اجلهاز 
للدول���ة، منبها ال���ى أن من ذلك 
املنطلق حرص القانون على إنشاء 
جهة واحدة متخصصة يعهد إليها 
التأكد من تنفيذ هذه املشروعات 
وفقا للمعايير الدولية ومبا يتوافق 

مع احتياجات الدولة.
أنه من ذلك املنطلق  وأضاف 
حرصن���ا على توحي���د املعايير 
واألسس التي تتم عليها دراسة 
مش���روعات الش���راكة التنموية 
وطرحه���ا وتنفيذه���ا، وحتديد 
أولوياته���ا مب���ا يتواف���ق م���ع 
مردوده���ا والعوائد االقتصادية 
والتنموية املتوقعة منها، منوها 
الى أن ذلك سيساهم في اجتذاب 
رؤوس األموال اخلاصة ومشاركة 
القطاع اخلاص في عملية التنمية 
املنافسة  املستدامة، على أساس 
والشفافية وتكافؤ الفرص والعدالة 
الثروة ونقل املعرفة  في توزيع 
وضمان مش���اركة املواطنني في 

الفرص االستثمارية.
وأشار وزير التجارة والصناعة 
السابق احمد باقر خال اجللسة 
االولى للمؤمتر واملنعقدة حتت 

صفر: طرح 5 مدن عمالية جديدة تتسع لـ 190 ألف عامل و3 مشاريع لمعالجة النفايات
دشتي: االنتهاء من إقرار كل التشريعات الخاصة بخطة التنمية االقتصادية مايو المقبل

الرومي: قانون الـ B.O.T يعالج العديد من المثالب التي كانت تحول دون تنفيذ هذه المشاريع

الجراح: الحكومة جادة في الدفع 
بالقطاع الخاص للمشاركة في خطة التنمية

المناور: »البلدية« تطرح 11 موقعاً على الطرق السريعة

الطبطبائي: الـ B.O.T مهم ويحتاج إلى أجهزة فنية

قال رئيس احت��اد العقاريني توفيق اجلراح ان 
املبادرة احلكومية لتنفيذ املش��اريع التنموية بني 
القطاعني العام واخلاص جاءت في موعدها، مشيرا 
إلى تفاؤله بالطرح احلكومي. وأكد اجلراح أن اللجنة 
الفنية ووزارة املالية بذال جهدا كبيرا للخروج بهذا 

الشكل من القانون وهو مجهود له داللته في الدفع 
بخط��ط التنمية. وبني أن احلكومة طوعت القانون 
السابق ليتماشى مع اآللية احلديثة لتنفيذ املشاريع، 
مستدركا بأن القانون السابق ل� B.O.T لم يتعرض 

للقطاع اخلاص واقتصر على أمالك الدولة.

اس��تعرض نائ��ب املدير العام لش��ؤون قطاع 
املش��اريع في البلدية يوسف املناور في اجللسة 
الثالثة واألخيرة من املؤمتر املشاريع املستقبلية التي 
ستطرحها البلدية أبرزها مشروعات االستراحات 
على الطرق السريعة في 11 موقعا، مشروع املركز 
الترفيهي والثقافي والتعليمي بشارع عبداهلل األحمد، 
مشروع اسواق السمك واللحوم واخلضار والفواكه، 
باالضافة الى مشروع الواجهة البحرية بالصليبخات، 

ومشروعات تدوير النفايات، فضال عن االهتمام 
مبشاريع املدن العمالية، والتي ستطرح في بداية 

ابريل املقبل.
ومن جانبه حتدث م.محمد بوشهري عن تنفيذ 
مشروع انشاء محطة انتاج الكهرباء وحتليتها بنظام 
TWPP، مشيرا الى أهمية هذا املشروع الرامي الى 
تطوير املجتمعات وتلبية احتياجات البلد من الكهرباء، 

والتي ارتفع الطلب عليها مبعدالت كبيرة.

دعا ممثل اجلهاز الفني للمش��روعات هاش��م 
الطبطبائي الى توفير القسائم واألراضي اخلاصة 
باملشاريع الصناعية واالستثمارية، والقضاء على 
الروت��ني واالجراءات الطويلة ف��ي احلصول على 
الترخيص، معتبرا أن قانون ال� B.O.T على درجة 
عالي��ة من األهمية اال أنه يحت��اج الى أجهزة فنية 
متخصصة لتطبيقه. واستعرض الطبطبائي مراحل 
تنفيذ املشروع، مثل اجراء املسح والدراسات األولية 

بهدف حتديد املشاريع، دراسة املشروعات واملبادرات، 
اعداد دليل ارشادي، طرق متابعة املشاريع، باالضافة 
الى اعداد برنامج للعقود تتضمن الشروط واالحكام 
االساسية الواجب توافرها، وكذلك اجراءات التأهيل 
املسبق، وابداء الرغبة، خطاب النوايا، ومن ثم اعتماد 
وس��ائل املناقصة، والدعوة الى تق��دمي العطاءات، 
وتنفيذ املشروع ومتابعاته، فضال عن عملية ادارة 

العقود ومتابعة األداء وعملية املراجعة.

الجهاز الفني لتنمية المشروعات يوقع عقدًا
بقيمة 1.3 مليون دينار مع بنك »بي إن بي باريبا«

وقع اجلهاز الفني لتنمية املشروعات وبنك 
بي ان بي باربيا اتفاقية، أمس، لدراس��ة جدوى 
انشاء محطة كهرباء بتكلفة قدرها 250 مليون 

دينار. 
وبهذه املناسبة، قال رئيس اجلهاز الفني لتنمية 
التنموية واملبادرات عادل الرومي  املشروعات 
على هامش توقيع االتفاقية ان العقد مت بني بنك 
بي ان بي باريبا واجلهاز الفني للمش��روعات 
التنموية واملبادرات الختيار مستشار للعمليات 
في محطة كهرباء مزمع تأسيسها بعد ان اخذت 

موافقة اللجنة العليا واجلهات اخلاصة. 
وذكر الرومي ان قيمة العقد لدراسة اجلدوى 

بلغت 1.3 مليون دينار الفتا الى أن اليوم الذي 
مت توقيع العقد فيه هو اليوم الذي سيباشر فيه 

عمليات اجناز احملطة.
واشار الى ان موعد االنتهاء سيكون حتديده 
ابتداء من موعد اعالن تأس��يس الش��ركة التي 
ستقوم باجناز املشروع ثم طرح حصة املزايدة 

الختيار شريك استراتيجي.
ووقع االتفاقية التي ستشتمل على دراسة 
املشروع من الناحية القانونية والفنية واملالية 
منذ بدايته حتى تأسيس شركة مساهمة الدارة 
املشروع رئيس اجلهاز الفني عادل الرومي، ومن 

اجلانب الفرنسي رونالد كحالة.

عادل الرومي مصافحا رونالد كحالة عقب توقيع االتفاقية

المشروع قيمته 44.7 مليون دينار لمدة 5 سنوات

البغلي لـ »األنباء«: عقد »كي جي إل« مع »الموانئ«
سينعكس على ربحية الشركة اعتباراً من 2010

وقعت شركة كي جي إل الدولية للموانئ والتخزين والنقل
عقدا مع مؤسسة املوانئ الكويتية بقيمة 44.7 مليون دينار، 
وذلك لتوريد وتصنيع وتركيب وتشغيل وصيانة الرافعات 
اجلسرية مبيناء الشويخ التابع للمؤسسة، وذلك ل� 5 سنوات 
هي مدة العقد وهي عبارة عن عامني لتأجير املعدات و3 أعوام 
للصيانة. وحول تفاصيل العقد أكد رئيس مجلس اإلدارة فاضل 
عبداهلل البغلي في تصريح خاص ل� »األنباء« ان املشروع عبارة 
عن توريد وتركيب مع���دات ملناولة احلاويات على الرصيف 
ومناولة املعدات املساندة للتخزين، الفتا الى ان العقد يشمل 
تشغيل املعدات وتوفير الدعم الفني خال مدة العقد. واشار 
البغلي الى ان ايرادات هذا املش���روع ستنعكس على مستوى 

ربحية الشركة اعتبارا من 2010 وعلى مدار السنوات املقبلة، 
الفتا الى ان هذه اإليرادات ستدعم املركز املالي للشركة، فضا 
عن انعكاساتها االيجابية على املجموعة التجارية في الكويت، 
خاصة ان »كي جي إل« للموانئ لديها أكثر من مجموعة جتارية 
تابعة لها في املنطقة. وذكر البغلي ان الشركة ستبدأ في تنفيذ 
املشروع فورا، حيث كانت الشركة على أمت االستعداد للعمل 
منذ الدخول في املنافس���ة على الفوز باملناقصة، الفتا الى ان 
الش���ركة القت دعما كبيرا من شركة رابطة الكويت واخلليج 
القابضة. وأوضح ان الشركة ستستخدم في املشروع أحدث 
التقنيات واملعدات، الفتا الى ان املعدات الرئيسية املستخدمة 
في املش���روع من كوريا اجلنوبية وباقي املعدات من شركات 

رائدة في مجال تصنيع املعدات الثقيلة من أكثر من دولة.
ولفت البغلي الى ان هذا العقد هو أحد العقود التي ستسهم 
في حتريك عجلة االقتصاد الوطني، خاصة ان املوانئ في جميع 
دول العالم هي بوابة دخول وخروج البضائع وبالتالي هي من 

أهم مؤشرات النشاط االقتصادي في أي دولة.
وذكر ان طرح مؤسسة املوانئ الكويتية لهذا املشروع الذي 
يعتبر خطوة في إطار تنفيذ تعليمات صاحب الس���مو االمير 
في دفع عجلة االقتصاد الكويتي. وقال البغلي ان »كي جي إل« 
للموانئ هي إحدى الش���ركات التي لها تاريخ طويل في إدارة 
املوانئ خاصة على مس���توى اخلليج العربي ومنطقة الشرق 

األوسط.
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