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)محمد ماهر(الشيخ أحمد الفهد ود.محمد البصيري خالل املؤمتر الصحافيجانب من توقيع عقد املرحلة األولى ملدينة الكويت للشحن

خالل مشاركته في توقيع عقد اإلدارة العامة للطيران المدني لتنفيذ أكبر مدينة شحن جوي في الشرق األوسط

الفهد : وّقعنا عقودًا لتنفيذ خطة التنمية تتجاوز قيمتها ملياري دينار
البصيري: مطار الكويت بشكل  جديد تمامًا بعد عامين بإمكانيات ضخمة وموقعنا اإلستراتيجي يخّولنا للتحول إلى محور مواصالت إقليمي

فتح المظاريف الخاصة بمناقصة مشروع السكك الحديدية والمترو المحلي األسبوع المقبل ومنظومة نقل بري وبحري وجوي متكاملة 
35 مليون دينار تكلفة المرحلة األولى من مدينة الشحن و400 يوم مدة التنفيذ وخدماتها ستطول جميع دول المنطقة 

تأسيسية »الكويتية« تخضع لقانون الشركات التجارية وليس للقانون »6« لسنة 2008
أفادت الهيئة العامة لالستثمار ردا 
على السؤال الذي تقدم به عضو مجلس 
األمة النائب عبدالرحمن العنجري الى 
وزير املالية بصفته رئيسا ملجلس إدارة 
الهيئة والذي اشتمل على طلب إفادات 
تتعلق بتحويل مؤسسة اخلطوط اجلوية 
الكويتية الى شركة مساهمة السيما 
م��ا يتعلق بقرارات وزي��ر املالية بعد 
تاريخ 2009/12/31 في هذا اخلصوص، 
وخاصة القرار رقم 10 لسنة 2010 بشأن 
تشكيل جلنة وتفويضها بأعمال التأهيل 

والترسية في املناقصات.
وقد جاء رد الهيئة العامة لالستثمار 
في هذا الصدد على النحو التالي: في 
نطاق القواعد التي نصت عليها مواد 
القانون رقم 6 لس��نة 2008 في شأن 
حتويل مؤسس��ة اخلط��وط اجلوية 
الكويتية الى شركة مساهمة وإعماال 
للتكليفات التي اناطها القانون املذكور 
باحلكومة اصدر وزير املالية بصفته 
رئيس��ا ملجلس إدارة الهيئ��ة العامة 
لالستثمار بعد تاريخ 2009/12/31 بعض 
الق��رارات كما وجه ال��ى اتخاذ بعض 
االجراءات بخصوص مؤسسة اخلطوط 

اجلوية الكويتية، تتمثل في التالي:
1� قرار وزير املالية رقم 10 لس��نة 
2010 الص��ادر بتاريخ 3 مارس 2010 
بشأن تشكيل جلنة تأسيسية إلنشاء 
شركة اخلطوط اجلوية الكويتية اعماال 
لنص املادة األولى من القانون رقم 6 

لسنة 2008.
2� قرار وزير املالية رقم 12 لسنة 
2010 الصادر بتاريخ 21 مارس 2010 
بش��أن اس��تبدال احد اعضاء اللجنة 
التأسيسية إلنش��اء شركة اخلطوط 

اجلوية الكويتية.
3� إرسال خطاب الى مجلس الوزراء 
لتحديد اجلهات احلكومية التي ستساهم 
بنسبة 20% من رأسمال شركة اخلطوط 
اجلوية الكويتية بناء على املادة 4/ب 
م��ن القانون رقم 6 لس��نة 2008 في 
شأن حتويل مؤسسة اخلطوط اجلوية 
الكويتية الى ش��ركة مساهمة )اعماال 
لنص املادة الرابعة من القانون رقم 6 

لسنة 2008(.
4� ارسال خطاب الى مجلس الوزراء، 
لتحديد اوضاع املوظفني الكويتيني في 
املؤسسة واخليارات املتاحة لهم على 
اثر القانون رقم 4 لسنة 2008 املشار 
إليه )إعماال لنصوص املواد 5 و6 و7 

و8 من القانون رقم 6 لسنة 2008(.
وجميعها قرارات وإجراءات ال تخضع 
ألحكام القانون رقم 66 لس��نة 1998 
بإلغاء النص��وص املانعة من خضوع 
بعض الهيئات واملؤسسات العامة لرقابة 
ديوان احملاسبة او لقانون املناقصات 
العامة وال تسري بشأنها نصوص ذلك 
القان��ون، حيث إنها صدرت بناء على 
القانون رقم 6 لسنة 2008 وفي اطار 

االحكام التي تضمنها.

وبالنسبة للمعلومات املتعلقة بقرار 
وزير املالية رقم 10 لسنة 2010 بتشكيل 
جلن��ة وتفويضه��ا بأعم��ال التأهيل 
والترسية في املناقصات كما اعلن عن 
ذلك في الصحف مؤخرا، والتس��اؤل 
املبدى من العضو السائل عما اذا كانت 
اللجنة املشار إليها قد منحت اختصاصا 
في طرح تلك املناقصات وترس��يتها 
خالف��ا ملا ورد بامل��ادة 11 من القانون 

رقم 6 لسنة 2008.
فقد نصت املادة 11 من القانون رقم 6 
لسنة 2008 املشار إليه على انه استثناء 
من احكام القانون رقم 6 لسنة 1998 
املشار إليه تعفى املؤسسة من الرقابة 
املسبقة لديوان احملاسبة ومن أحكام 
قان��ون املناقصات العامة حتى تاريخ 
إمت��ام إجراءات حتويلها الى ش��ركة 
مس��اهمة أو حتى 2009/12/31 ايهما 
اقرب على ان يق��وم مجلس االدارة 
بتش��كيل جلنة للمناقصات يضع لها 
الش��روط واالجراءات الالزمة لطرح 
اي مناقصة وكيفية اقرارها ومتابعة 

اجراءاتها.
والبني اجللي من اس��تقراء النص 
السالف، ان املشرع وجه اخلطاب فيه 
الى مؤسسة اخلطوط اجلوية الكويتية 
وذلك بالنسبة لألعمال التي تباشرها 
لتحقيق اغراضها واملتصلة بنش��اط 
النقل اجلوي الذي متارسه املؤسسة، 
حيث إن اعمال املؤسس��ة الداخلة في 

أغراضها مازالت حتت اشراف وزير 
املواصالت. في ح��ني ان قرار وزير 
املالية رقم 10 لس��نة 2010 قد استند 
في اص��داره الى احكام امل��ادة 1 من 
القانون رقم 6 لسنة 2008 املشار إليه 
والتي اناط��ت مبجلس الوزراء مهمة 
تكليف جهة حكومية بتحويل مؤسسة 
اخلطوط اجلوية الكويتية الى شركة 
مساهمة وفقا ألحكام املادة الثالثة من 
القانون املذك��ور، ونفاذا لذلك اصدر 
مجلس الوزراء القرار رقم 115 لسنة 
2010 بشأن بعض القواعد واالجراءات 
التنفيذية للقانون رقم 6 لسنة 2008 
في ش��أن حتويل مؤسسة اخلطوط 
اجلوية الكويتية الى ش��ركة مساهمة 
عامة، ومبوجب ذلك القرار كلف مجلس 
الوزراء الهيئة العامة لالستثمار باتخاذ 
جمي��ع االج��راءات القانونية الالزمة 
إلنشاء شركة اخلطوط اجلوية الكويتية.
وفي ضوء ذلك التكليف وعلى أساس 
منه أصدر وزير املالية بصفته رئيسا 
ملجلس ادارة الهيئة العامة لالستثمار، 
القرار رقم 10 لسنة 2010، بشأن تشكيل 
جلنة تأسيسية إلنشاء شركة اخلطوط 
اجلوية ناصا في مواده على ان تباشر 
اللجنة أعمالها بصفتها جلنة تأسيسية 
لش��ركة اخلطوط اجلوي��ة الكويتية 
)حتت التأس��يس( باعتب��ار ان الهيئة 
العامة لالستثمار تعد مؤسسا للشركة 
نظير ما متلكه احلكومة الكويتية لنسبة 

قدرها 20% من رأسمال الشركة، وفق 
ما أشارت إليه املادة 4 من القانون رقم 

6 لسنة 2008 املشار إليه.
وعلى ذلك، فإن اللجنة التأسيسية 
لشركة اخلطوط اجلوية الكويتية وما 
يصدر عنها من قرارات ال تخضعان 
ألحكام املادة 11 من القانون رقم 6 لسنة 
2008 املش��ار إليه باعتبار ان تنظيم 
أعم��ال اللجنة يخضع ألحكام قانون 
الشركات التجارية رقم 16 لسنة 1960 

والقوانني املعدلة له.
أم��ا فيما يتعل��ق باملعايي��ر التي 
اتبعتها اللجنة املش��كلة بالقرار رقم 
10 لس��نة 2010، وكذلك الهيئة العامة 
لالستثمار في اختيار املكاتب القانونية 
التي س��تقوم بتزويده��ا باخلدمات 
االستش��ارية القانونية: فيتعني بداية 
لفت النظر الى ان اجراءات التأهيل التي 
قامت بها اللجنة التأسيس��ية إلنشاء 
شركة اخلطوط اجلوية الكويتية )حتت 
التأسيس( لم يكن الغرض منها طرح 
مناقصة عامة بهدف إبرام عقد لتقدمي 
اخلدم��ات القانوني��ة الالزمة مع احد 
املكاتب القانونية، فاللجنة التأسيسية 
لم تكن بحس��ب األصل ملزمة مبثل 
هذا اإلج��راء وكان مبقدورها التعاقد 
املباشر مع احد املكاتب القانونية، لكن 
نتيجة خلصوصية األعمال القانونية 
التي سيقوم بها املكتب القانوني املراد 
التعاق��د معه ومنها حتدي��د القواعد 

اخلاصة لتحويل األصول واخلصوم 
من املؤسس��ة الى الش��ركة، وكذلك 
الواردة  باملوظفني  القواعد اخلاص��ة 
في املواد )5 و6 و8( من القانون رقم 
6 لس��نة 2008 املش��ار إليه، وبالنظر 
الى ان حالة اخلصخصة هذه تعد من 
السوابق األولى التي يشهدها املجتمع 
القانوني الكويتي في مجال التحويل 
من مؤسسة عامة حكومية الى شركة 
مساهمة، وحرصا على تعزيز مفهوم 
الش��فافية في أعمال اللجنة وضمانا 
لوج��ود اخلب��رة القانوني��ة الكافية 
والالزمة والتي تس��تدعي التآلف مع 
مكتب قانوني عاملي، بهدف ضمان جناح 
عملية تخصيص املؤسسة املذكورة � 
ملا تقدم جميع��ه � فقد ارتأت اللجنة 
التأسيس��ية تكوين ما يسمى القائمة 
املختصرة، التي تضم أفضل املكاتب 
القانونية التي متلك اإلمكانيات الالزمة 
لتقدمي حزمة األعمال القانونية املناسبة 
بصدد عملية تأسيس شركة اخلطوط 
اجلوية الكويتية، وقد اعتمدت اللجنة 
في تقييم العروض املقدمة من املكاتب 
على معايير متعددة استند معظمها الى 
خبرات املكتب احمللي وخبرات املكتب 
العاملي في مجال تأس��يس الشركات 
وفي مجال التخصي��ص وفي مجال 
الطيران وفري��ق العمل الذي يضمه 
املكتب واملجهود املمكن بذله في إعداد 

العرض املناسب.

»هيئة االستثمار« رداً على سؤال النائب عبدالرحمن العنجري بشأن تخصيص مؤسسة الخطوط الجوية:

فواز كرامي
قال نائب رئيس مجلس الوزراء 
للش����ؤون االقتصادي����ة ووزير 
التنمية ووزير  الدولة لش����ؤون 
الدولة لش����ؤون اإلسكان الشيخ 
الفه����د ان احلكومة وّقعت  احمد 
التنمية  عقودا عدة لتنفيذ خطة 
تتجاوز قيمتها ملياري دينار في 
معظم القطاعات االقتصادية خالل 
السنة املالية احلالية، مشيرا إلى 
إن احلكومة تعمل في إطار خطة 
التنمية ومواجه����ة األزمة املالية 
العاملية بالوقت نفسه، مشيرا إلى 
إن إيرادات هذه املشاريع ستعود 
بالفائدة على الشركات املساهمة 
التشغيلية وبالتالي على املساهمني 

واملواطنني.

سوق الكويت

وأضاف ان العديد من الشركات 
في سوق الكويت لألوراق املالية 
ال تس����تحق البقاء في الس����وق، 
السيما تلك الشركات املضاربية، 
موضح����ا انه على الش����ركات ان 
تدخل في مرحلة جديدة من العمل 
تتضمن التركيز على نش����اطاتها 
التش����غيلية بعيدا عن املضاربة 
الس����يما ان الكويت تسعى لفتح 
املجال امام القطاع اخلاص لتحمل 
اعباء عملية التنمية، وبني أن عدد 
العق����ود واللتزامات التي وقعتها 
احلكومة في اربعة اشهر تستحق 
التفاؤل السيما من جهة االجنازات 
الكثي����رة في مختل����ف القطاعات 

االقتصادية.
حديث الفهد جاء خالل املؤمتر 
الصحاف����ي الذي عقد على هامش 
توقيع اإلدارة العامة الطيران املدني 
عقد تنفيذ وإنشاء مدينة الكويت 
الدولي  الكويت  للش����حن مبطار 
)املرحلة األول����ى( امس قائال: ان 
هذه العقود واملش����اريع تأتي في 
اطار حتويل الكويت الى مركز مالي 
وجتاري وخدماتي السيما ان خطة 
التنمية تتضم����ن تطوير املرافق 
الكويتية في العام احلالي واملقبل 
البري والبحري  على املس����توى 

واجلوي.
وأوضح ان الشهر احلالي تضمن 
توقيع العديد من العقود اخلاصة 
بتطوير املرافق الكويتية كعقد ميناء 
بوبيان الذي مت توقيعه منذ أيام 
وعقد مدينة الكويت للشحن الذي 
مت توقيعه اليوم لتكون هذه العقود 
عوامل رئيسية لتطوير هذه املرافق 

مضيفا أن هناك س����عيا حكوميا 
للجمع بني البناء االسمنتي والبناء 

اخلدماتي في الوقت ذاته.
وقال ان احلكومة تسعى خالل 
هذه السنة الى ان يصاحب توقيع 
عقود مش����اريع تطوي����ر املرافق 
إجراءات على مس����توى اجلمارك 
والتواصل االلكتروني إضافة إلى 
اجراءات على مس����توى ضريبة 
اجلمارك، مشيرا الى احلرص على 
إقامة املدرج الثالث في مطار الكويت 
الدولي ال����ذي يتجاوز طوله 4.6 
آالف متر والقادر على اس����تقبال 

الطائرات العمالقة.

منفذ العبدلي

وذكر الفه����د ان منفذ العبدلي 
احلدودي سيتم طرحه خالل السنة 
املالية احلالية على أساس شركة 
مساهمة عامة لنكون بذلك قد قطعنا 
شوطا كبيرا على مستوى املنافذ 
احلكومية في الكويت، مضيفا ان 
الس����نة األولى من خطة التنمية 
تعتبر مش����جعة ب����كل املقاييس 
السيما فيما يخص املنافذ البرية 

والبحرية واجلوية في الكويت 
وأض����اف أن مش����اريع خطة 
التنمية تطول كل القطاعات كاشفا 
عن وجود العديد من املش����اريع 
التنموي����ة في قطاع����ي الصحة 
والتعلي����م حيث يتوقع تش����ييد 
أكثر من 11 مستشفى جديدا حتى 
نهاية ابري����ل املقبل إضافة إلى 4 
آالف سرير جديد للرعاية الصحية 
وتنفيذ العديد من مشاريع جامعة 
صباح السالم في منطقة الشدادية 

قيمتها ملياري دينار ستس����اهم 
ف����ي إيجاد بيئة عمل تش����غيلية 
للشركات املساهمة بحسب طبيعة 
عملها وحتقيق ريع ايجابي بعيدا 
عن األجواء املضاربة التي سادت 
س����ابقا مما ينعكس ايجابيا على 
هذه الش����ركات وعلى مساهميها، 
مبينا ان اجلو االيجابي يحتاج الى 
وقت كي تنعكس إيرادات مشاريع 

التنمية على هذه الشركات.

قانون الخصخصة

وأض����اف ان باكورة نش����اط 
قانون اخلصخصة س����تكون في 
املش����روعات متوس����طة احلجم 
كالبريد واالتصاالت األرضية والتي 
ستنعكس بدورها ايضا على واقع 
شركات املساهمة الكويتية مبينا 
التشغيلية ستكون  ان الشركات 
اكبر املستفيدين من عقود التنمية. 
من جهته قال وزير الدولة لشؤون 
مجل����س األمة وزي����ر املواصالت 
د.محمد البصيري إن تكلفة مشروع 
الكويت للش����حن اجلوي  مدينة 
)املرحلة األولى( تبلغ 35 مليون 
دينار في مدة تنفيذ تصل الى 400 
يوم مضيفا ان تنفيذ املرحلة الثانية 

غير مرتبط باملرحلة األولى.
وأضاف د.البصيري في تصريح 
للصحافيني عل����ى هامش توقيع 
العق����د ان مط����ار الكويت الدولي 
س����يكون مطارا جديدا ومختلفا 
كليا في الس����نتني املقبلتني سواء 
في مجال امكانياته في اس����تقبال 
الطائرات الضخمة من اجليل اجلديد 
او بالنس����بة لقدرته االستيعابية 

التي ستدخل عامها التشغيلي األول 
بحلول عام 2014 .

وذكر ان هن����اك  105 مدارس 
في وزارة التربية ستشملها خطة 
التنمي����ة من خ����الل تطويرها او 
حتديثها او انشائها خالل السنة 
املالية احلالية إضافة الى العديد من 
مشاريع البنى التحتية واستحداث 
الطرق، مضيفا ان تطوير اخلدمات 
في الكويت س����يتضمن تأسيس 
شركات مساهمة عامة مع وزارة 
الكهرب����اء وامل����اء .وقال الش����يخ 

احم����د الفهد ان تطوي����ر وتنفيذ 
التنمية يسير بخط متواز  خطة 
في كل القطاعات جنبا إلى جنب 
مع اإلجراءات احلكومية ملواجهة 
تداعيات األزم����ة املالية العاملية، 
مشيرا إلى اجتماعه األخير مع وزير 
املالية ووزير التجارة والصناعة 
والعضو املنت����دب للهيئة العامة 
الكويت  لالستثمار ومدير سوق 
املالية لوضع حزمة من  لألوراق 
القرارات ومجموعة من اإلجراءات 

ملواجهة األزمة املالية.

 وأشار إلى وجود تنسيق مع 
بن����ك الكويت املرك����زي والبنوك 
احمللية بشكل مستمر باإلضافة الى 
فكرة انشاء صندوق التنمية احمللية 
الوطنية إليجاد بعض  والتنمية 
احللول للمشاكل التمويلية، مضيفا 
ان املشاريع املطروحة ستساهم 
في خلق بيئة تشغيلية للشركات 
املساهمة من خالل العقود التي مت 
توقيعها خالل األشهر األربعة األولى 
من السنة املالية احلالية كمحطة 
الصبية ومستشفى جابر األحمد 

وميناء بوبيان ومدن إس����كانية 
جديدة.

وأضاف ان العام احلالي سيشهد 
املنازل منخفضة  تأسيس شركة 
التكاليف السيما انه مت توقيع 4 
عقود خاصة ب� 4 مدن إس����كانية 
تضم أكثر من 22 ألف وحدة سكنية، 
معربا عن تفاؤله واطمئنانه لسير 
عملي����ة التنمية م����ن خالل ما مت 

إجنازه حتى اآلن.
وقال الشيخ احمد الفهد ان عقود 
املشاريع املطروحة التي تتجاوز 

إجراءات خصخص�ة »الكويتي�ة« مازالت مس�تمرة إال أنها 
اوقفت في الفترة الحالية ألهمية موسم الصيف بالنسبة للشركة

في عدد ال����ركاب وذلك من خالل 
خطة متكاملة ضمن مشاريع اخلطة 

التنموية. 
وذكر ن منطقة اخلليج بشكل 
خاص مقبلة على نهضة اقتصادية 
كبيرة ستكون الكويت نقطة ارتكاز 
رئيس����ية فيها من خالل منظومة 
نقل بري وبحري وجوي متكاملة 
مبينا أن مدينة الكويت للش����حن 
ال تقتص����ر على خدم����ة الكويت 
فقط بل ستشمل كل دول املنطقة 
السيما أن الكويت تتمتع مبوقع 
استراتيجي مهم يخولها أن تكون 

محور مواصالت إقليميا.
وقال إن إنش����اء املدرج الثالث 
حتت الدراسة حاليا وسيتم طرحه 
للتنفيذ في القريب العاجل السيما 
مع إلغاء مش����روع صيانة املدرج 
الثاني حت����ى اس����تكمال املدرج 
الثالث مضيف����ا ان مبنى الركاب 
رقم )2( ف����ي املطار مت تس����ليم 
موقعه لوزارة األش����غال وتعديل 
هذا املوقع بالتنس����يق مع اإلدارة 
املدني لتصبح  العامة للطي����ران 
طاقته االس����تيعابية بحدود 25 
مليون مس����افر قابلة للزيادة الى 
45 مليون مس����افر خالل 15 عاما 

املقبلة.
انه سيتم  وأعلن د.البصيري 
فتح املظاريف اخلاصة مبناقصة 
مشروع الس����كك احلديد واملترو 
املقبل، مبينا ان  احمللي األسبوع 
التنفيذ  املشروع س����يدخل حيز 
والعم����ل بحلول عام 2017 إضافة 
الى مش����روع ربط السكك احلديد 

مع الدول اخلليجية.
وبالنسبة ملؤسسة اخلطوط 
اجلوية الكويتية قال د.البصيري 
إن عملية خصخصة املؤسس����ة 
جاري����ة على قدم وس����اق اال انها 
وقفت حاليا ألهمية موسم الصيف 
بالنس����بة للشركة، مشيرا الى ان 
اللجنة اخلاصة املنبثقة عن الهيئة 
العامة لالستثمار مازالت في صدد 
اختيار اجلهات االستشارية بهذا 

املوضوع.
يذكر ان العقد وقع بني االدارة 
العامة للطيران املدني والش����ركة 
العامة  الكويتية االولى للتجارة 
واملقاوالت ليكون املشروع من اهم 
املشاريع الواردة في خطة الدولة 
للتنمية ويقع على مساحة 3 ماليني 
متر مربع لتك����ون املدينة األكبر 
من نوعها للش����حن في الش����رق 

األوسط.

»الكويتية«: دراسة ردود أفعال
 استبيان التقاعد لرفعها ل� »المدنية«

أحمد يوسف
علمت »األنباء« من مصادر مطلعة أن مؤسس��ة اخلطوط 
اجلوية الكويتية س��تدرس جميع الطلبات التي س��ُتقدم من 
املوظفني الراغبني في التقاعد أو ممن تنطبق عليهم ش��روط 
التقاعد أوال ثم ستقوم الحقا بإحالة طلبات املوظفني الراغبني 
في العمل في اجلهات احلكومي��ة الى ديوان اخلدمة املدنية، 
وذلك للطلبات التي ستقدم حتى نهاية املهلة املمنوحة والتي 

ستنتهي بتاريخ 2010/8/13.

وقالت املصادر ان هناك اجتماعا مع اللجنة املكلفة من قبل 
الهيئة العامة لالستثمار بتحويل املؤسسة الى شركة في تاريخ 
8/5 وذلك من اجل دراسة ومتابعة ردود افعال استبيان التقاعد 
الذي مت توزيعه على املوظفني وأيضا دراس��ة املقترحات وما 

ميكن للمؤسسة ان تقدمه للموظفني.
وبينت املص��ادر ان عملية التحول متض��ي في طريقها 
الصحي��ح، وان هناك متابعة مس��تمرة م��ن قبل جلنة هيئة 

االستثمار لتجاوز أي حتديات قد تقابل عملية التحول.


