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)كرم ذياب(مسؤولو شركتي »بحرة التجارية« و»دوسان بورتابل باور« عقب اإلعالن عن الشراكة اجلديدة جورج قرداحي متوسطا فوزي الثنيان وعلي الشلبي وابتهاج الرومي خالل املؤمتر الصحافي  

مبنى جلنة املناقصات املركزية

جانب من االجتماع

»بحرة التجارية« التابعة لمجموعة الساير تبرم 
شراكة إستراتيجية مع »دوسان بورتابل باور«

أعلنت ش����ركة بحرة التجارية التابعة 
ملجموعة الساير عن ضم جهودها للعمل جنبا 
الى جنب مع شركة دوسان بورتابل باور، 
احدى شركات مجموعة دوسان انترافورس 
املعروفة حول العالم سعيا لتدعيم جهودهما 
املتواصلة لتزويد عمالئهما املهمني باملنتجات 

املميزة ذات القيمة اإلضافية.
 وميثل هذا االعالن قيام ش����راكة عمل 
الكويت  العمالء في  إس����تراتيجية خلدمة 
بتوفير منتجات عالية اجلودة تشمل منتجات 
ماركة اجنيرسول راند من الكومبريسرات 
واألدوات واملع����دات اإلنش����ائية واملعدات 
اخلفيفة مث����ل احلفارات، ومعدات الرصف 

والدك وأبراج اإلضاءة.. إلخ.
وتتمتع اجنيرس����ول راند بسجل حافل 
باجنازات تفخر به����ا ميتد ألكثر من قرن، 
واش����تهرت حول العالم بجودة منتجاتها 
والتي كان لها دور فعال في تشكيل األنشطة 
األساسية في قطاعات االنشاءات والصناعة 

والدفاع.
 وقد س����عدت »بحرة التجارية« مؤخرا 
باستقبال املدير التنفيذي لشركة بورتابل 
باور في أوروبا والشرق األوسط وأفريقيا نك 
فيربك يرافقه مدير املنطقة للشرق االوسط 

حازم النقيب.
وقد اجتمع الوفد الزائر مع مدير عام أول 

ستيف شو ومدير عام عمليات بحرة التجارية 
حمزة ميلكاندي وناقشوا في االجتماع مسائل 
ذات اهتمام مش����ترك بني الطرفني وخططا 
الستراتيجيات العمل املستقبلية في سوق 

الكويت.
وقال بيان صادر عن الشركة ان إضافة 
منتجات دوسان بورتابل باور/ اجنيرسول 
إلى مجموعة منتجات بحرة ستساهم بالتأكيد 
في حتقيق اهداف الشركتني في املدى الطويل، 
ورسالتهما الهادفة لتحقيق افضل مستويات 
رضاء عمالئهما بتوفير حلول العمل من خالل 
توفير املنتج����ات الفائقة اجلودة املدعومة 

باخلبرة املميزة بعد البيع.

لتوفير منتجات عالية الجودة تشمل منتجات ماركة انجيرسول راند

جورج قرداحي يلبي دعوة »الخليج« 
ليسلم شيك الفائز بسحب مليونير الدانة

منى الدغيمي 
أثبت بنك اخلليج من جديد 
انه قادر على الفوز باالستقطاب 
االعالن���ي من منطل���ق دعوة 
االعالمي العربي الشهير جورج 
قرداحي الذي ارتبطت شهرته 
ببرنامج »من سيربح املليون« 
ليقدم أنش���طة سحب مليون 

الدانة.
واك���د مدي���ر عام ش���ؤون 
مجلس االدارة في بنك اخلليج 
فوزي الثنيان أن مبادرة البنك 
باس���تضافة االعالمي الشهير 
جورج قرداحي جزء من التزام 
البنك بتقدمي فعاليات جديدة 
تضفي جوا من املتعة واالثارة 
على عمليات سحب الدانة وذلك 
استجابة لرغبة قاعدة كبيرة 

من عمالء البنك.
 وكان حضور قرداحي في 
الذي نظمه  املؤمتر الصحافي 
البنك أمس لالعالن عن حدث 
الدانة اعالنيا  س���حب جائزة 
واعالميا في ذات الوقت حيث 
لم تفارقه شخصيته االعالمية 
في ادارة النقاش رغم حضوره 
االعالني عن طريق دعوة مغرية 
من طرف بنك اخلليج الذي قبلها 

بكل سرور.
ولم ينكر قرداحي انه قبل 
الدعوة م���ن منطل���ق قاعدة 
جتاري���ة رغم انه لم يكش���ف 
عن الرق����م الذي سيحصل عليه 
مقاب�����ل تلبية الدعوة واكتفى 
بالقول: »أن���ا ال اقبل الدعوات 

باملج���ان اال للحفالت اخليرية 
فقط«.

وتعليق���ا عل���ى زيارت���ه 
للكويت، قال جورج قرداحي: 
»أنا مس���رور لوج���ودي في 
الكويت والستضافتي من قبل 
بنك اخلليج لتقدمي أنش���طة 
الس���حب الرائ���ع، ومن خالل 
جتربت���ي اخلاصة في برنامج 
»من سيربح املليون« الذي ساهم 
وبشكل كبير في حتقيق احالم 
الكثيرين، أنا على يقني من أن 
برنامج مليونير الدانة من أبرز 

وأجنح البرام���ج التي يقدمها 
البنك جت���اه عمالئه االوفياء، 
حيث سيساهم في تغيير حياة 

الفائزين«.
وأفس���ح املجال ملدير عام 
اخلدمات املصرفية الشخصية 
علي الشلبي الذي اكتفى فقط 
بتوضيح سبب اختيار جورج 
قرداحي وأهمية ش���خصيته 
االعالمية التي ارتبطت ببرنامجه 
املشهور »من سيربح املليون«، 
مؤكدا على إجماع جميع أعضاء 
مجل���س االدارة عل���ى تدعيم 

ترش���يح مس���اعد مدير عام 
قسم التسويق ابتهاج الرومي 
لشخصية جورج قرداحي ليكون 
جنم حفل سحب مليونير الدانة 
الذي سيقام في الساعة السابعة 

باالڤنيوز اليوم.
هذا وس���يتخلل االمس���ية 
أنشطة متعددة إلمتاع احلضور 
الى جانب س���حب الدانة، كما 
سيتم استعراض اجلدول الزمني 
لس���حوبات الدانة لعام 2011، 
فضال عن ايض���اح مزايا فتح 

حساب الدانة.

يقدم أنشطة حفل سحب الدانة في مجمع األڤنيوز مساء اليوم 

»اتحاد الصناعات« يقّدم تصورًا متكاماًل
بشأن مشروع قانون لجنة المناقصات المركزية

ألحكام هذا القانون«.
ولتحقيق مقاصد القانون في 
إيالء االهتمام والدعم للصناعة 
الوطنية، دعا االحتاد أال تقتصر 
األفضلي���ة النس���بية فقط في 
التوريد  مناقصات وممارسات 
بل البد من إعطاء األولوية في 
مناقصات املقاوالت أيضا، وذلك 
لكون املقاوالت حتظى بالنصيب 

األكبر في تعاقدات الدولة.
الفق���رة  ورأى أن تض���اف 
التالية إلى صدر املادة »تعطى 
درجات مفاضلة )حتددها الالئحة 
التنفيذية(عند تقييم العروض 
اخلاصة بعقود املقاوالت للمناقص 
الذي يتضمن العرض املقدم منه 
أكبر نسبة اس���تخدام للمنتج 
الوطني، متى كان العرض مطابقا 
للمواصفات والشروط، وتعتبر 
هذه النسبة جزءا ال يتجزأ من 

شروط إرساء املناقصة«.
وفيما يخص مادة 36 بشأن 
إلزام املقاول األجنبي بشراء ما 
ال يقل عن 30% من مستلزمات 
املقاولة عن السوق احمللي أو من 
موردين محليني، اعتبر االحتاد 
هذه النسبة ضئيلة قياسا إلى 
األثر االيجابي املطلوب أن ينعكس 
على االقتصاد، كما أن املادة لم 
حتدد إن املس���تلزمات يجب أن 
الوطنية  املنتج���ات  تكون من 
وليس املنتجات املستوردة التي 
تباع في السوق احمللي، وعليه 
رأى تعديل النص بإلزام املقاول 
األجنبي بشراء جميع مستلزمات 
الوطنية  املقاولة من املنتجات 
في ح���ال توافره���ا ومطابقتها 

للمواصفات والشروط.
أما املادة 42 بخصوص التظلم 
أمام جلنة املناقصات من قراراتها 
خالل مدة سبعة أيام من تاريخ 
نشرها أو إخطار ذوي الشأن بها 
أيهما أسبق، قال االحتاد إن نشر 
اإلعالن عن ترس����ية أي مناقصة 
باجلريدة الرسمية )الكويت اليوم( 
يتم بعد عدة أيام من تاريخ ترسية 
املناقصة وال تفي املدة املقترحة 
)7 أيام عمل( إلعداد مذكرة التظلم 
بش����كل مالئم وبالتالي لن تكون 
هناك فرصة كافية إلبداء التظلم، 
كما لم تذكر املادة صراحة أن يتم 
إخطار كل املناقصني الذين لم تتم 
الترسية عليهم، وعليه نرى تعديل 
النص لتكون مهلة التظلم خالل 
مدة أسبوعني من تاريخ النشر في 
اجلريدة الرسمية أو إخطار جميع 

املناقصني بها أيهما أسبق.
كما رأى احتاد الصناعات ان 
إلغاء الفقرة األخيرة التي تنص 
على »ويعتبر فوات املدة املذكورة 
دون أن يتلقى املتظلم ردا على 
تظلمه مبنزلة رفضه«، إذ أن الرد 
على املتظلم أمر ضروري يضفي 
الشفافية والوضوح على أعمال 
اللجنة وتأكيد على نهج حتري 

العدالة واإلنصاف.

مالءمة األس���عار باالسترشاد 
باألثمان األخيرة السابق التعامل 
بها محليا وخارجيا وبأس���عار 

السوق.
أما املادة 31 بشأن االقتراع بني 
املناقصني إذا تساوت العروض 
بينهم في األحوال التي ال تقبل 
املناقص���ة التجزئة، فقد اقترح 
االحتاد أن يتم إعطاء املفاضلة 
� في حال تس���اوت األس���عار � 
املتقدم بأكبر نس���بة  للعرض 
استخدام للمنتج الوطني، وذلك 

مؤازرة للصناعة الوطنية.
وبالنس���بة للمادة 33 بشأن 
املنتجات احمللية على  مفاضلة 
أقل األس���عار الت���ي قدمت عن 
منتجات مماثلة مستوردة مبقدار 
15%، قال االحتاد في مقترحاته 
بشأن تعديل هذه املادة انه في 
ظل انفتاح السوق احمللية نتيجة 
لعدم تواف���ر حماية للمنتجات 
الوطني���ة وتعرض بعض هذه 
املنتج���ات ملمارس���ات اإلغراق 
العادلة من  واملنافس���ة غي���ر 
املنتجات املس���توردة وبسبب 
ميزة وفورات حجم اإلنتاج لدى 

املنتجات املستوردة.
ودعا الى أن تكون املفاضلة 
بنس���بة 20% دعم���ا للصناعة 
الوطنية، وان يتم تعديل الفقرة 
األولى لتصبح »على« اللجنة بدال 
من »يجوز« بحيث يكون إعطاء 
الوطنية  األولوية للمنتج���ات 
واجب���ا وليس ج���وازا يحتمل 
عدم األخذ به، وان تضاف الفقرة 
التالي نصها »وعلى اللجنة أن 
تراعي ما تقدم عند اإلذن للجهة 
صاحبة الشأن بالتعاقد عن طريق 
املباشر وفقا  أو األمر  املمارسة 

وفيما يخص املادة 7 بشأن 
االستثناء من املناقصة العامة، 
رأى االحت���اد أن يت���م إعط���اء 
األولوية واألفضلي���ة للمنتج 
الوطني بالذكر الصريح في البند 
الذي يشمل التعاقدات املستثناة 
من املناقصات العامة، وكذلك في 
امل���واد 8 و9 و11 منعا اللتفاف 
بع���ض املقاولني عل���ى قرارات 

تشجيع املنتج الوطني.
وأش���ار الى انه في املادة 10 
املتعلقة بجواز الشراء عن غير 
طريق جلنة املناقصات بالطريقة 
املناسبة إذا لم تزد قيمة العقد 
على النصاب الذي حتدده الالئحة 
التنفيذية لذات األصناف خالل 
ش���هر واحد، وم���ن اجل إحكام 
الرقابة ومنعا من االلتفاف حول 
القانون، دعا االحتاد الى اإلبقاء 
على احلد األعلى املبني في املادة 
4 من القانون رقم 37 لسنة 1964 
أي بحد أقصى 5000 دينار لذات 
األصناف خالل ش���هر واحد أو 
أن يت���م عوضا عن ذلك تعديل 
صياغة املادة بأن تكون األفضلية 

للمنتج الوطني.
أما بالنس���بة للمادة 24 من 
مشروع القانون واخلاصة بشأن 
إعادة ط���رح املناقصة إذا ورد 
عطاء وحيد ع���ن بعض أو كل 
األصن���اف أو األعمال ولو كان 
مستوفيا للشروط، رأى احتاد 
الصناع���ات أال تتم إعادة طرح 
املناقصة بالنسبة للعطاء الوحيد 
)بالنسبة ملناقصات وممارسات 
التوري���د( إذا كان املتقدم لذلك 
العطاء منتج���ا وطنيا ملا لذلك 
من مؤازرة وتشجيع للصناعة 
الكويتية، مع اس���تبقاء شرط 

وأشار االحتاد في هذا الصدد 
الى أن املقترح قد خال من حتديد 
طبيعة االختصاصات املطلوبة 
وأهمي���ة تنوعها ف���ي األعضاء 
املعينني، لذا رأى أن تتم اإلشارة 
إلى مراعاة تنوع االختصاصات 
واخلب���رات ف���ي الفق���رة 1 من 

املادة.
أم���ا فيما يتعل���ق باملادة 6، 
وبخصوص عدم اجلواز للوزارات 
والهيئات العامة واملؤسس���ات 
التعاق���د  واإلدارات املس���تقلة 
الستيراد أصناف لشراء أشياء أو 
تنفيذ أعمال استئجار منقوالت أو 
تقدمي خدمات فيما عدا اخلدمات 
االستشارية إال عن طريق جلنة 
املناقصات املركزية، أكد االحتاد 
ان استثناء اخلدمات االستشارية 
التي تطلبها اجلهات املشار إليها 
)في حال كانت تتعلق بالشراء 
أو باإلعداد ملواصفات املشاريع( 
من املراقبة قبل طرح املناقصات 
يؤدي عادة إلى توصيف املكاتب 
الهندس���ية واالستشارية ملواد 
وأصناف غي���ر منتجة محليا، 
وهذا األمر يؤدي إلى صعوبة في 
اعتماد املنتجات احمللية وخاصة 
في املش���اريع الكبرى وحتديدا 
في مجال التشطيبات الداخلية 
كالديكورات واألثاث والسجاد، 
لذا يجب عدم استثناء اخلدمات 
االستشارية من القانون أو العمل 
على إل���زام اجله���ة التي تقدم 
اخلدمات الهندسية واالستشارية 
في توصي���ف املنتجات احمللي 
أو حتديد اخلدمات االستشارية 
املستثناة من القانون أنها تلك 
الدراس���ات  املختص���ة بتقدمي 

والبحوث.

قدم احتاد الصناعات تصورا 
متكامال ملجلس األمة بشأن قانون 
جلنة املناقصات املركزية املقدم من 

احلكومة بصيغته اجلديدة.
وأكد احتاد الصناعات في بيان 
صحافي أهمي���ة صدور قانون 
املناقص���ات العامة اجلديد بعد 
التعدي���الت على بعض  إجراء 
مواده مبا يتالءم مع املستجدات 
االقتصادي���ة وتالفي اخللل في 

القانون احلالي.
وبني االحتاد أن من املهم إقرار 
القان���ون خصوص���ا مع مضي 
حوالي 12 عاما منذ تقدم بعض 
النواب باقتراح تعديل القانون 
احلالي بهدف حماية أموال الدولة 
وضمان سالمة تنفيذ مشروعاتها 
ومراعاة العدالة بني املتنافسني 
في املناقصة وتش���جيع املنتج 
احمللي، وهي مدة غير قصيرة 

للمراجعة.
وش���دد االحتاد على أهمية 
إعط���اء األولوي���ة للمنتجات 
الوطنية في املناقصات تطبيقا 
للقرارات الصادرة بهذا الش���أن 
ودعم���ا للصناع���ة الوطني���ة 
وتش���جيعا ومؤازرة لها، وهذا 
ما عكسه بش���كل أساسي رأي 
الدولة  أن  االحتاد، خصوص���ا 
باشرت تنفيذ اخلطة التنموية 

متوسطة األجل.
وق���د تضم���ن رأي احت���اد 
الصناعات بشأن مشروع قانون 
املناقصات العديد من التعديالت 

في أكثر من مادة.
بشأن املادة األولى من مشروع 
القان���ون واملتعلق���ة بتعريف 
مصطلح املنت���ج الوطني، رأى 
االحت���اد تعديلها لتكون كما ما 
يلي »كل منتج مت إنتاجه في دولة 
الكويت حسب القوانني والنظم 
املعمول به���ا«، مبينا انه إذ أنه 
توجد مصان���ع وورش محلية 
تقوم باإلنت���اج دون احلصول 
على ترخي���ص بذلك، الفتا الى 
ان ه���ذا التعريف ورد في قرار 
وزير التجارة رقم 6 لسنة 1987 
في ش���أن إعط���اء األولوية في 
املشتريات احلكومية للمنتجات 

الوطنية.
وبالنسبة ملادة 3، رأى االحتاد 
تعديل الفقرة 1 من املادة أن يكون 
من ضمن األعضاء املعينني في 
جلنة املناقصات املركزية عضو 
على األقل من ذوي اخلبرة في 
الش���ؤون الصناعية، واقترح 
له���ذا الغ���رض أن يكون ضمن 
تشكيل جلنة املناقصات عضو 
الكويتية  من احتاد الصناعات 
ممثل عن القطاع الصناعي نظرا 
لالختصاص الفني والعملي لهذا 
القطاع، ولكون القطاع الصناعي 
معنيا بش���كل مباشر بقرارات 
اللجنة، كما أن جميع املشاريع 
يت���م فيها اس���تخدام املنتجات 

والسلع بشكل أو بآخر.

العصفور: »الدولي« حريص على فتح قنوات 
للتعاون مع المؤسسات اإلسالمية المختلفة

إطاللة جديدة لـ »مجموعة فيصل«
 في مجال صناعة المواد الغذائية في 2011

إدارة  قال رئيس مجل���س 
مجموع���ة الفيصل الصناعية 
الس���ند مبناس���بة بدء  سعد 
العام اجلديد، ان 2011 هو العام 
العمل في  العشرون على بدء 
منظوم���ة مجموع���ة الفيصل 
الصناعية والتي بدأت مع بداية 
التسعينيات من القرن املاضي 
واستمرت من جناح إلى جناح 
ومن تطور إلى آخر حتى وصلت 
إل���ى هذا املس���توى في مجال 

صناعة املواد الغذائية.
وأضاف السند في تصريح 
صحافي: »إننا حريصون دائما 

عل���ى التجديد والتطوير في منتجنا مع إطاللة 
كل عام جدي���د ونواكب كل ما ه���و حديث في 
مجال صناعة املواد الغذائية حتى أصبح وبفضل 

اهلل تعالى منتج الفيصل مميزا 
على مستوى السوق الكويتي 
التي  واألس���واق اخلارجي���ة 
تستورد منتج الفيصل«، الفتا 
الى ان العام اجلديد سيش���هد 
طف���رة كبيرة م���ن التحديث 
والتطوير على مستوى جميع 
العديدة  منتجات املجموع���ة 
واملتنوع���ة ما ب���ني حلويات 

ومخبوزات.
وأضاف قائال: »اننا مع إطاللة 
كل عام جديد نقوم بفتح آفاق 
جديدة للتصدير مع دول اجلوار 
حي���ث يالقي منت���ج الفيصل 
جناحات كبيرة في هذه األس���واق وإقبال عاليا 
للغاية وإننا مستمرون في هذا التطوير واالنتشار 

دائما مع إطاللة كل عام جديد«.

أعلن بنك الكويت الدولي عن استقباله وفدا 
من البنك املركزي املاليزي، من اجل بحث أوجه 
التعاون املشترك بينهما، وذلك ضمن إستراتيجيته 
الهادفة إلى مد جس���ور التعاون مع املؤسسات 

املالية اإلسالمية في مختلف الدول.
وقالت مس���اعدة رئيس املديرين التنفيذيني 
ضياء العصفور في تصريح صحافي عقب الزيارة 
ان بنك الكويت الدولي حريص على إيجاد فرص 
للتعاون املشترك مع املؤسسات املالية اإلسالمية 
داخ���ل الكويت وخارجها ملزيد من التطوير في 
صناعة اخلدمات املالية اإلسالمية التي تشهد إقباال 
متزايدا في مختلف أنحاء العالم، وقد عبرت عن 
سعادتها بهذه الزيارة ملزيد من تبادل اخلبرات 

في مجال العمل املصرفي اإلسالمي.
وأضافت العصفور أن الوفد املاليزي اختار 
بنك الكويت الدول���ي باعتباره من أهم البنوك 

واملؤسسات العاملة في مجال املنتجات واخلدمات 
املصرفية اإلسالمية داخل الكويت، وحقق جناحات 
كبيرة في فترة وجيزة منذ حتوله من بنك تقليدي 
إلى بنك يعمل وفق أحكام الش���ريعة اإلسالمية 
وقد ألقت الضوء على جتربته الفريدة بالتحول 

والتي تعتبر األولى من نوعها في املنطقة.
وأش���ارت العصفور إلى أن »الدولي« يولي 
مثل هذه الزيارات أهمية خاصة، ويحرص على 
تكثيف اللقاءات التي يعقدها على املس���تويني 
احملل���ي والدولي، والتي تهدف إلى تطوير عمل 
البنوك اإلسالمية وتوفير املناخ املناسب النتشار 

منتجاتها وخدماتها.
اجلدير بالذكر أن ماليزيا حتتل مركزا رياديا 
في القطاع املالي اإلسالمي واملنتجات واخلدمات 
املصرفية اإلسالمية، السيما الصكوك التي تعتبر 

ماليزيا من اكبر اجلهات املصدرة لها.

عقب زيارة قام بها وفد »المركزي الماليزي« إلى البنك

بمناسبة مرور 20 عامًا على عمل المجموعة 

سعد السند


