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صراع ثالثي يتجدّد على عقد المورّد الرئيسي للجيش األميركي بين »الرابطة« و»أنهام« و»أجيليتي«

جدل بين »أنهام« و»الرابطة« حول العقد األميركي 
س����ي إن إن - وكاالت: عاد اجلدل حول 
مصير العقد الضخم اخلاص بتموين القوات 
األميركي����ة العاملة في عدة دول بالش����رق 
األوسط، والذي خسرته »أجيليتي« قبل فترة 
بعد اتهامها بالفساد والتالعب في األسعار، 
ومن ثم جرى اإلعالن عن فوز شركة »أنهام« 
الت����ي تتخذ من إمارة دب����ي بدولة اإلمارات 

العربية املتحدة مقرا لها. 
فقد قالت شركة »رابطة الكويت واخلليج 
للنقل« وفق تقرير بثته »CNN« انها تسلمت 
رسالة من وزارة الدفاع األميركية تشير إلى 
أنها ستعيد ترسية العقد على جهة جديدة، 
بعدما تقدمت »الرابطة« بطعن في نيل »أنهام« 
للعقد، بع����د يومني على إعالن األخيرة طي 
صفحة النزاع وفوزها النهائي بالعقد الذي قد 

تصل قيمته ألكثر من 6 مليارات دوالر. 
وكانت »رابطة الكويت واخلليج  للنقل« 
قد أفادت، في إعالن للمستثمرين بسوق املال 
الكويتية، بأنها تسلمت عبر البريد اإللكتروني 

بيانا أعدته وكالة الدفاع اللوجستية، جاء فيه 
أن األخيرة »قررت أخذ اإلجراءات التصحيحية 
في موضوع  االعتراض، وأنها بصدد إعادة 
فت����ح وإجراء نقاش مح����دود في مواضيع   
خاصة وتسلم عروض معدلة من املتقدمني 

واتخاذ قرار اختيار وترسية جديد«. 
وكانت »أنهام« قد أشارت في بيان لها إلى 
أن مكتب احملاس����بة األميركي رفض الطعن 
املقدم في العقد الذي فازت به إلمداد اجليش 
األميركي باملؤن واخلدمات في العراق واألردن 

والكويت.
والغريب أن املوق����ع اإللكتروني ملكتب 
احملاسبة األميركي لم يشر إلى صدور قرار 
من هذا النوع، مع أنه أشار إلى مواقفه من 
عدة طعون في مختلف القضايا خالل األيام 
املاضي����ة، في حني تع����ذر االتصال بأي من 

الشركتني للحصول على موقف رسمي.
وكانت »أنهام« قد أعلنت في العاشر من 
أبريل املاضي أنها فازت بعقد تزويد اجليش 

األميركي باألغذية في الصفقة التي انتزعتها 
واشنطن من شركة »أجيليتي«، بسبب اتهامها 

بالتورط في تالعب بالبيانات. 
وقالت الشركة، التي تتخذ من إمارة دبي 
مقرا لها في بيان أصدرته باملناسبة، إن وكالة 
اخلدمات اللوجستية التابعة لوزارة الدفاع 
األميركية أعلنت عن منحها العقد الذي تتراوح 

قيمته بني 2.16 و6.47 مليارات دوالر. 
وتتوزع حصص »انهام« بني 3 شركات هي 
»أسترا« السعودية، اململوكة لرجل األعمال 
الفلسطيني األصل صبيح املصري، إحدى 
أكبر الش����ركات ذات االستثمارات املتنوعة 
في اململكة، ومجموعة شركات رجل األعمال 
األردني، منير سختيان، أما الشركة الثالثة 
فهي شركة »هاي فايننس«، التي يرأسها رجل 
األعمال األردني األصل، عبدالهدى الفاروقي، 
الذي سبق أن أثار اجلدل بسبب دخول إحدى 
شركاته »نور أميركا« في مشروع مشترك مع 
شركة »إيرني« للمهام األمنية، وقيل آنذاك 

انه فاز بالعقد بسبب عالقاته مع الشخصية 
العراقية املعروفة، أحمد اجللبي. 

ويشير موقع الش����ركة اإللكتروني إلى 
أنها تدير مجموعة من املشاريع مع القوات 
األميركي����ة في العراق، بينه����ا عقود بقيمة 
650 مليون دوالر لبناء مواقع لوجس����تي 
في التاج����ي وأبو غريب وأم قصر، وأخرى 
بقيمة 400 مليون دوالر لتوصيل وصيانة 
 آليات عسكرية، وعقد حلامية منشآت نفطية

ب� 120 مليون دوالر. 
وفي أفغانس����تان تس����اهم الشركة في 
مش����اريع بناء لسدود ومؤسسات تعليمية 
وصيانة آليات عسكرية.  وكانت السلطات 
القضائية الفيدرالي����ة األميركية قد وجهت 
في 17 نوفمب����ر اتهامات ل� »أجيليتي« التي 
تزود القوات األميركية في الشرق األوسط 
بإم����دادات الطعام والغذاء مقابل عقد بقيمة 
8.5 مليارات دوالر، متهمة إياها بتهم عديدة 

تتعلق بالتزوير واالحتيال واخلداع. 

بعد أن خسرته »أجيليتي« بسبب التالعب في األسعار

دشتي لـ »األنباء«: أتوقع إلغاء العقد وتقديم عروض جديدة من المتنافسين
واس���تعدادات الشركة لها قال 
دشتي ان الشركة ال تهتم مبجرد 
الف���وز بالعقود اللوجس���تية 
بقدر م���ا تهتم بالفوز بالعقود 
الت���ي حتقق من وراءها عوائد 
جيدة، وبالتالي فإن استراتيجية 
الشركة هي التركيز على اخلدمات 
اللوجستية كالنقل والتخزين 
واملوانئ، وان الش���ركة حتدث 
اسطولها بشكل دائم وانه في 
حال الفوز بعقود من مشروعات 
خطة التنمية فإنه بإمكان الشركة 
تزويد اسطولها مبا يتناسب مع 

االوضاع املستقبلية.

مشروعات الشركة

وحول مشروعات الشركة في 
املنطقة قال د.دشتي: ان هناك 
عددا من املشاريع قيد الدراسة 
أقربها في العراق وقطر واالمارات 
من خالل مناقصات لوجستية 
سيتم طرحها، الفتا الى ان تاريخ 
شركة رابطة الكويت واخلليج 
يرجع إلى أكثر من 50 س���نة 
ونش���اطها يتركز في الكويت 
ودول اخلليج والعراق ومصر 
والس���ودان وتعتمد الش���ركة 
بشكل أساسي على أعمالها في 

الكويت.

نخسره.. وبالكويت نقول عبارة 
»خيرها بغيرها«.

العقود المحلية

العق���ود  وعل���ى صعي���د 
احلكومية احمللية افاد دشتي بأن 
الشركة فازت بعقود منذ بداية 
العام احلالي بقيمة 60 مليون 
دينار وان الش���ركة تستهدف 
الوصول الى احلصول على عقود 
تصل قيمتها ال���ى 100 مليون 
دينار، مش���يرا الى ان الشركة 
تقدمت خالل الشهرين املاضيني 
املناقصات  بعروض لعدد من 
في املجال اللوجس���تي، معربا 
عن امله في ان يحالف الشركة 

احلظ في هذه املناقصات.
الهيفي  وبخصوص عق���د 
قال د.دشتي ان الشركة تقدمت 
بالفعل منذ ايام بعرضها لهذا 
العقد وانه من املتوقع ان تتم 
ترس���يته على أكثر من شركة 
وليس ش���ركة واح���دة، الفتا 
الى ان هناك نحو 7 ش���ركات 
عاملية واقليمية ومحلية تنافس 

عليه.

خطة التنمية

التنمي���ة  وح���ول خط���ة 

وتابعة للكونغرس األميركي، 
وعلى ديوان احملاسبة خالل 100 
يوم قبول أو رفض هذا التظلم، 
مشيرا الى انه في حال قبول 
التظلم يت����م إخطار اجلهة أو 
الوكالة بهذا القرار قبل صدورها 
في بعض األحي����ان، وللجهة 
احلق في تصحيح اخلطأ في 
الترسية إن أرادت قبل إصدار 
ديوان احملاسبة )GAO( لقراره 
النهائي، مبينا انه في هذه احلالة 
التظلم  النظر عن  يتم صرف 
ألن اجله����ة أو الوكالة املعنية 
في ص����دد تصحيح اخلطأ في 
الترسية وبعد تصحيح عملية 
الترسية، يحق للمقاول اخلاسر 
أيضا التظلم لديوان احملاسبة 

.)GAO(
انه يحق  وأوضح دش���تي 
للجهة أو الوكالة رفض قرارات 
ال� GAO ولك���ن هذا االمر قليل 
احلدوث ويؤدي إلى مساءالت 
سياس���ية من قبل الكونغرس 
األميركي، وهذه هي اإلجراءات 
العامة لتقدمي مناقصات اجلهات 

احلكومية األميركية.
وقال: خسارتنا لعقد املورد 
الرئيسي )PV( في حال ثبوتها 
لن يكون أول وال آخر عقد كبير 

اضاف����ة ال����ى ان ه����ذه اجلهة 
تستقبل العروض من املقاولني 
ثم تبدأ عملية تقييم العروض، 
ثم ترسية وتوقيع العقود مع 
املقاول الفائز، وبعد الترسية 
ف����ان للمقاول  العقد  وتوقيع 
اخلاسر احلق في تقدمي تظلم 
إلى ديوان احملاسبة األميركي 
)GAO( وه����ي جهة مس����تقلة 

ترس����ية مناقص����ات اجليش 
األميركي واحلكومة األميركية 
دقيقة ومفصل����ة ويجب أخذ 
احليطة في تفسيرها في معظم 
األوقات، حيث تقوم اجلهة أو 
الوكال����ة املعنية باالعالن عن 
نيتها بطرح املناقصة واجلهة 
التي ستطرح املناقصة، والرد 
املقاولني،  على استفس����ارات 

الى بع���ض احلقائق منها عدم 
وجود أي كيان للشركة الفائزة 
في الكويت غير شركة ورقية 
برأسمال 10 آالف دينار، فضال 
عن ع���دم قدرة الش���ركة على 
الش���روط األساسية  استيفاء 
لألمن والس���المة وخاصة أن 
الشركة تس���تخدم مخزنا في 
منطقة الري بجوار أكبر مجمع 
جتاري في الكويت، باالضافة الى 
ان الشركة تعتمد اعتمادا كليا 
على ش���ركات أخرى الستيفاء 
الشروط األساسية للعقد وهو 

ما يعرض املشروع للخطر.

التقدم بالتظلم

 KGL ولفت دش���تي الى ان
تقدم���ت بتظل���م إل���ى ديوان 
احملاس���بة األميركي GAO بعد 
إعالن أحد أف���رع وكالة الدفاع 
 )DLA( اللوجستية األميركية
عن ترسية عقد املورد الرئيسي 
على الشركة املنافسة، وانه خالل 
الس���ابقة قدمت  الثالثة أشهر 
 الش���ركة مجموعة مستندات
ل���� GAO توض���ح فيه���ا عدم 
التزام الشركة الفائزة بشروط 

املناقصة.
وذكر د.دشتي ان إجراءات 

االمر سريعا.
وقال د.دش���تي ان اجليش 
األميركي من حقه الغاء العقود 
م���ن جانب واحد مع دفع احلد 
االعلى للجهة املوقعة معه، الفتا 
الى انه في حال���ة عقد املورد 
الرئيسي فإن اجليش األميركي 
بإمكانه دفع احلد االعلى في هذا 

العقد وهو 8 ماليني دوالر.

صعوبة التكهن

واضاف انه يصعب التكهن 
اليه االوضاع في  مبا ستؤول 

حال مت الغاء العقد. 
و حول اعتراض KGL على 
ترسية العقد على أنهام قال ان 
الشركة استندت في اعتراضها 

شريف حمدي 
توق���ع رئيس مجلس ادارة 
شركة رابطة الكويت واخلليج 
للنق���ل د.علي دش���تي ان يتم 
الغاء عقد املورد الرئيسي من 
قب���ل اجلان���ب األميركي، وان 
يتم تقدمي مستندات وعروض 
جديدة للجي���ش األميركي من 
قبل الشركات الثالث املتنافسة 
على العقد وهي شركة انهام و

.KGLو ING
وأوضح د.دشتي في حوار 
خاص ل� »األنباء« انه عقب اعادة 
العروض ستتم  التقييم لهذه 
اعادة ترسية جديدة لعقد املورد 
الرئيسي، غير انه لم يحدد وقتا 
محددا لذلك، ملمحا ان يتم حسم 

الجيش األميركي من حقه إلغاء العقود من جانب واحد مع دفع الحد األعلى لهذا العقد وهو 8 ماليين دوالر

د.علي دشتي

»أجيليتي«: مكتب المدعي العام في أتالنتا
يطلب رفع الئحة التهم الموجهة ضد شركة تابعة

اجلنود التابعون للجيش األميركي من قبلنا.

إعالن الكويت

بينما أعلن سوق الكويت لألوراق املالية توضيحا 
مقتضبا حول رفع الئحة التهم املوجهة للش����ركة 
القابضة التابعة ألجيليتي جاء فيه: ان مكتب املدعي 
العام في اتالنتا بالواليات املتحدة تقدم امس بطلب 
بشأن رفع الئحة التهم املوجهة ضد الشركة القابضة 

وهي احدى الشركات التابعة ألجيليتي.
جاء ذلك التوضيح بعد مرور ما يزيد عن ساعة 
ونصف الساعة من إعالنه في سوق دبي األمر الذي 
طرح عدة تس����اؤالت من قبل املتعاملني بالس����وق 
حول طبيعة ذلك اإلعالن وعدم وضوحه مثلما جاء 

في سوق دبي.

أعلنت شركة أجيليتي لهيئة األوراق املالية والسلع 
وسوق دبي املالي باإلمارات أن مكتب املدعي العام في 
اتالنتا بالواليات املتحدة تقدم أول من امس بطلب 
رفع الئحة التهم املوجهة ضد إحدى الشركات التابعة 
ألجيليتي وهي الشركة القابضة حيث يأتي هذا الطلب 
عقب االلتماس����ات املقدمة من قبل الشركة القابضة 
بهدف اكتشاف األدلة التي متتلكها احلكومة ضدها 
مبا في ذلك مذكرة التفاوض على األسعار ومجموعة 
من األدلة األخرى والتي عملت احلكومة على إخفائها 

عن اجلمهور ألكثر من 3 سنوات.
وجاء نص الكتاب الرس����مي ألجيليتي كالتالي: 
كانت »أجيليتي« تؤكد على الدوام ومنذ بداية هذه 
الدعاوى القضائية أنه ال ينبغي أبدا ان توجه هذه 
القضي����ة الى احملاكم اجلنائية في املقام األول فهذه 
احلالة ال تتعدى كونها خالفا حول تفسير العقود 

املدنية التي وضعتها احلكومة.
إن الشيء الوحيد الذي كان دائما واضحا وضوح 
الشمس والذي برهنت عليه »أجيليتي« على الدوام، 
والت����زال تعمل على اثباته ه����و انها قدمت خدمات 
استثنائية للقوات التابعة للواليات املتحدة، خالل 
فترة عملها التي اس����تمرت ملدة س����بع سنوات في 
منطقة احل����رب في واحد من اكبر العقود لتوظيف 

شركة خدمية في تاريخ الواليات املتحدة.
ان عقد ام����داد اجليش االميركي باملواد الغذائية 
يعد واحدا من العقود الكثيرة التي أوكلتها احلكومة 
األميركية الى »أجيليتي« والتي بلغت 130 عقدا حكوميا 
ومناقصة مت ترسيتها على »أجيليتي« والشركات 

التابعة لها من قبل احلكومة األميركية.
نحن النزال ملتزمني بإجراءاتنا من اجل حل النزاع 
املدني والغموض ال����ذي يكتنف الدعوى القضائية 
واملتعلق بعقود الشركة حتى يتم رفع التهم املنسوبة 
إليها كما سنستمر في التركيز على أعمالنا مبا في 
ذلك توفير اخلدمة املتميزة التي لطاملا اعتاد عليها 

في بيان تفصيلي أرسلته لسوق دبي المالي

صورة مراسلة »أجيليتي« لسوق دبي املالي

»أنهام«: مكتب المحاسبة للحكومة األميركية يرفض اعتراض 
»الرابطة« على عقد مناقصة المورد الرئيسي للجيش األميركي 

 27 أبريل 2010 تاريخ إيداع امللف
 5 أغسطس 2010 تاريخ االستحقاق

 اعتراض على إرساء العطاء نوع القضية
 دايفد أ. آشن محامي مكتب احملاسبة

 400660.5رقم امللف

 هل بإمكانكم إطالعنا على املزيد عن تاريخكم في تنفيذ 
عقود مماثلة؟ 

 »أنهام« عبارة عن ش���ركة مقاوالت خاصة تتخذ 
مقرا لها في دبي وتعمل في منطقة الش���رق األوسط 
وأفريقيا وجنوب وسط آسيا وأوروبا، وبالنسبة إلى 
الفعاليات األساسية لنطاق أعمالنا  فهي تكمن في إدارة 
سلسلة اإلمدادات واخلدمات اللوجستية وتكنولوجيا 
املعلومات واملواصالت باإلضافة إلى إدارة العمليات 
واملنشآت والتدريب،، وقد حصلت »أنهام« على أعلى 
التقديرات والتوصيات من قبل املؤسسات الرسمية 
واخلاصة على حد سواء والتي تنوه بقدرة الشركة على 
تنفيذ العقود في املوعد احملدد وضمن حدود امليزانية 
على نحو دائم، وقد اس���تحقت الشركة هذه السمعة 
في ظل أكثر الظروف تطلبا حني تولت الشركة أيضا 
حماية سالمة السلع واخلدمات واملوظفني في سبيل 
إجناز العقود في فترة زمني���ة تبرهن على التزامها 

التام مبعايير التفوق والريادة.

 تتمس����ك احلكومة األميركية مبعايي����ر عالية للغاية 
بخصوص توثيق التبرير بالنسبة إلى ترسية العقد، وبخاصة 
بالنسبة إلى العقود املهمة مثال العقد الراهن فإن الوكاالت 
القائمة ضمن احلكومة األميركية كثيرا ما تقرر بشكل طوعي 
معاجلة أي عدم وضوح مدرك في قراراتها، وهذا ما يحدث 

اآلن بشكل واضح، وهو أمر متوقع بالكامل. 
وتدخل مسألة صرف النظر عن االعتراض املقدم من مقدم 
العطاء اخلاس����ر في دائرة املعلومات العامة حيث ميكنكم 
زيارة موقع س����جل االعتراض على العطاء اخلاص مبكتب 
http://www.gao.gov/decision/( احملاسبة للحكومة األميركية
docket ومن ثم البحث ع����ن الرابطة KGL باعتبارها مقدم 

االعتراض(. أما تفاصيل القرار فهي على النحو التالي:
-SPM300( شركة كي.جي.ال للخدمات الغذائية ذ.م.م

 )0061-R-08
وزارة الدفاع: وكالة الدفاع اللوجستية

حملة سريعة/ النتيجة: مت صرف النظر عنه 
تاريخ إصدار القرار: 22 يوليو 2010

 أص��درمت بيانا صحافيا يوم اجلمعة املاضي أعلنتم فيه 
أن مكتب احملاسبة للحكومة األميركية قد صرف النظر عن 
مذكرة االعتراض املقدمة من قبل مقدمي العطاء اخلاسرين 
بخصوص عقد املورد الرئيسي، عالم ارتكز هذا اإلعالن؟ 

 أعلن البي����ان الصحافي الصادر عن ش����ركة أنهام أن 
مكتب احملاسبة للحكومة األميركية قد »صرف النظر« عن 
االعتراضات املقدمة من قبل مقدمي العطاء اخلاسرين وأن 
شركة أنهام ستواصل توزيع املؤن الغذائية وغير الغذائية 
وتوريد خدمات الدعم اللوجستي في الكويت والعراق. هذا 
ويجيز القانون األميركي ملقدمي العطاء اخلاسرين االعتراض 
والطعن في املستندات، ويشكل ذلك عمال شائعا ومتوقعا من 
قبل اجلهة اخلاسرة وبخاصة فيما يتعلق بعقود كبيرة كهذا 
العقد، وقد ينتج عن أي اعتراض أحد ثالثة احتماالت، إما ان 
يتم تأكيد االعتراض أي اإلقرار به أو رفضه أو صرف النظر 
عنه، وف����ي هذه احلالة فقد مت صرف النظر عن االعتراض 

ولم تعد احلكومة األميركية تعيره أي اهتمام. 
 ولكن ش��ركة رابطة الكويت واخللي��ج للنقل/ كي.جي.
ال أعلنت باألم��س أن وكالة الدفاع اللوجس��تية األميركية 
)وهي الوكالة املس��ؤولة عن هذا العقد بالنيابة عن احلكومة 
األميركي��ة( قد قررت اتخ��اذ االج��راءات التصحيحية في 
موض��وع االعتراض كما أنها في س��ياق إعادة فتح واجراء 
نق��اش محدود في مواضيع خاصة وتس��لم عروض معدلة 
واتخاذ قرار اتخاذ ترس��ية جديد، كي��ف ميكنكم التوفيق 
بني هذه املس��ألة وبني بيانكم الصحافي الصادر األس��بوع 

املنصرم؟ 

الناطقة الرسمية للشركة في مقابلة مباشرة مع قناة العربية

خسارتنا لعقد المورد الرئيسي »PV« في حال ثبوتها لن يكون أول وال آخر عقد كبير نخسره.. وبالكويت نقول عبارة »خيرها بغيرها«

واشـنطن- وكاالت: أجرت قناة العربية مسـاء اول من امس مقابلة مباشرة مع تريش وكسلر، 
الناطقة الرسمية لشركة ANHAM FZCO, LLC حول آخر األخبار املتداولة ومفادها أن مكتب 
احملاسبة للحكومة األميركية قد صرف النظر عن كافة مذكرات االعتراض املقدمة من شركة الرابطة 

بخصوص اختيار شـركة أنهام بصفتها املورد الرئيسي للحكومة األميركية حيث تلتزم بتوفير املؤن 
الغذائية وخدمات الدعم إلى القوات األميركية في كل من الكويت والعراق.

وفيما يلي ملخص املقابلة: 


