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بتغير قدره

+١٢٫٨

  عمر راشد 
   توقعت مصادر مطلعة فـــي شركة األنظمــة اآلليــة 
لـ «األنباء» أن حتقق الشركة أرباحا تشغيلية لعام ٢٠١٠، 
مبينة أن امليزانية ســــيتم االنتهاء منها خالل أسبوع، 
وكانت الشــــركة قد حققت أرباحا في التسعة أشهر من 

العام املاضي بلغت ٦٥٨ ألف دينار. 
   وكشفت املصادر عن قيام الشركة بتنفيذ إستراتيجيتها 

للســــنوات الثالث املقبلة والتي من املتوقع أن تنعكس 
على أداء الشركة ماليا وإداريا خالل العام احلالي. 

   وبينت أن النتائج املالية اجليدة واملتوقعة ناجتة عن 
إيرادات تشغيلية بعيدة عن العمل في البورصة حيث مت 
التخلص من معظم األسهم في احملفظة املالية اخلاصة 
بالشركة وفق أسعارها السوقية احلالية وذلك جتنبا ملزيد 

من اخلسائر في ظل تراجع وتذبذب أداء السوق.

 توقعات بأن تحقق «األنظمة» نموا جيدا في أرباحها التشغيلية عن ٢٠١٠

 9  في رأيها المرفوع إلى لجنة الشؤون المالية واالقتصادية البرلمانية والذي حصلت «األنباء» على نسخة منه
  مـادة (٣): تنـــص املادة على 
تشـــكيل «جلنة املناقصات 
املركزية» من ســـتة أعضاء من 
ذوي الكفاءة واخلبرة العملية في 
هذا املجال وثالث اعضاء ميثلون 
ادارة الفتوى والتشريع ووزارة 
املالية واجلهة املختصة بشؤون 

التخطيط بالدولة.
  وهنا، تقترح الغرفة ان يكون 
«عرض الوزير املختص» مستندا 
إلى ترشــــيحات من جهات أهلية 
مختصة تضم: غرفة جتارة وصناعة 
الكويت، احتاد الصناعات، جمعية 
املهندسني، جمعية احملامني، جمعية 
املقاولني.  االقتصاديني، واحتــــاد 
بحيث ترشح كل جهة بني شخص 
وثالثة اشــــخاص، يختار الوزير 

املختص ستة أشخاص منهم.

  مـادة (٥): تنص على ان تعيني 
العام ومساعديه بناء  األمني 
على مرسوم ويحدد الوزير املختص 
اختصاصــــات كل منهم بناء على 

اقتراح رئيس اللجنة.
  من حيــــث املبدأ، يعتبر ايجاد 
أمانة عامة للجنة من امليزات التي 
حتسب ملشروع القانون، خاصة اذا 
مت اختيار هذه األمانة من أصحاب 
االختصاصات واخلبرات، غير ان 
«تعيــــني» األمني العــــام واألمناء 
العامني املســــاعدين مبرســــوم، 
وحتديد اختصاصــــات كل منهم 
مــــن قبل الوزيــــر املختص، دون 
ان يكــــون للجنة ذاتهــــا اي دور 
فــــي تعيينهم وحتديــــد مهامهم، 
او اي سلطة حقيقية عليهم بعد 
تعيينهم، يولد وضعا اداريا غير 
سليم، ويعاني عدم توازن واضح 
بني الصالحيات واملســــؤوليات، 
ونحــــن ال نذكر هذه املالحظة من 
قبيل االستقراء النظري، بل نتحدث 
عن ظاهرة حقيقية مرصودة في 
العديد من املؤسســــات الكويتية 
التي تتبــــع تنظيمــــا مماثال في 
أمانتها العامــــة، حيث يؤدي هذا 
الوضع الى اشكالية ادارية معقدة 

وإلى تنازع حول االختصاصات 
والصالحيات، خاصة ان املسؤولية 
القانونية واالدارية واملالية لرئيس 
اللجنة وأعضائها ســــتكون رهن 
اداء وكفاءة وسلوكيات اشخاص 
لم تشارك اللجنة في اختيارهم، 
وبالتالي، يجب اال تسأل عن ادائهم 

وتصرفاتهم.
  ان الغرفة تدعو هنا الى اعادة 
النظر في هــــذا الوضع، والبحث 
بجدية عن صيغــــة بديلة لعالقة 
اللجنة بأمانتها العامة، تكون أقرب 
ما يكون الــــى صيغة العالقة بني 
مجلس االدارة واالدارة التنفيذية 
في الشركات املساهمة، خاصة ان 
الطرفني (اللجنة واألمانة العامة) 
يتبعان جلهة واحدة هي مجلس 
الوزراء، كما تقترح الغرفة ان يكون 
للجهاز االداري والتنفيذي لدى جلنة 
املناقصات كادر خاص يتناسب مع 
طبيعة عمل اللجنة ويعطيه درجة 

كافية من االستقاللية.

  مادة (٦): فيما عدا احلاالت احملددة 
حصرا في املشــــروع نفسه، 
حتظر هذه املــــادة على الوزارات 
والهيئات العامة واملؤسسات العامة 
ابرام عقود  واالدارات املســــتقلة 
لشراء اشــــياء او تنفيذ اعمال او 
استئجار منقوالت او تقدمي خدمات 
عن غيــــر طريق جلنة املناقصات 
املركزيــــة، غيــــر ان املــــادة ذاتها 
تستثني «اخلدمات االستشارية» 
من هذا اخلطر، وبتعبير آخر، تطلق 
هذه املادة يد الوزارات والهيئات 
العامة واملؤسسات العامة واالدارات 
املستقلة في التعاقد على «اخلدمات 

االستشارية» دون العودة الى جلنة 
املناقصات املركزية.

  والواقع ان الغرفة ال جتد مبررا 
الستثناء «اخلدمات االستشارية»، 
وتدعو الى ان تكون هذه اخلدمات 
مشمولة باحلظر املنصوص عليه 
في هذه املادة، وهنا يقترح ان تنقل 
االدارة املتخصصــــة باخلدمــــات 
االستشــــارية في املجلس األعلى 
للتخطيــــط ليعمل في اطار جهاز 

جلنة املناقصات.

  مادة (١١): جتيز هذه املادة للجنة 
ان تأذن للجهة صاحبة الشأن 
بالتعاقد باملمارسة او األمر املباشر، 
اذا رأت مصلحة في ذلك بســــبب 
نوع األصناف او األعمال املطلوبة 

او لظروف االستعجال.
  وفي اعتقادنا ان هذا النص ال 
يخرجـ  بالنسبة للتعاقد باملمارسة 
ـ عن نص املادة (٩) من املشروع، 
وبالتالي، يجب ان تقتصر هذه املادة 
على اعطاء اإلذن للجهة صاحبة 
الشأن بالتعاقد باألمر املباشر. او ان 
حتذف هذه املادة ويضاف التعاقد 

باألمر املباشر الى املادة (٩).
  مادة (١٤):تقترح الغرفة اعادة 
صياغة هذه املــــادة لتصبح 
كما يلي: «إذا كان ضمن املناقصني 
او مجلس ادارة الشركة املتقدمة 
للعطاء او ادارتها عضو في جلنة 
املناقصات املركزية من غير موظفي 
احلكومة وجب عليه اخطار اللجنة 
والتنحي عــــن جميع اجتماعاتها 
التي تتناول هــــذه املناقصة بأي 
صورة من الصور وفي اي مرحلة 

من مراحلها.

  وإذا ثبــــت الحقا عــــدم التزام 
العضو بهذا احلظر يرفع أمره الى 
مجلس الوزراء للبت فيه. ويحظر 
على املكتب االستشاري الذي قام 
او  املناقصة املطروحة  بدراســــة 
اعداد مواصفاتها ان يتقدم بعطاء 
فيها بأي صورة من الصور واذا 
ثبت الحقــــا عدم التــــزام املكتب 
االستشاري بهذا احلظر يرفع أمره 
الى جلنــــة املناقصات للبت فيه. 
وبالنســــبة ملوظفي احلكومة من 
اعضاء اللجنة او من العاملني في 
اجلهة احلكومية طالبة املناقصة 
فيطبــــق عليهم احلظر الوارد في 
قانون اخلدمة املدنية وتعديالته 
الالحقة وأيــــة نصوص قانونية 
أخرى ذات صلــــة. ويثبت كل ما 
يتم اتخاذه تنفيذا لهذه املادة في 

محضر االجتماع».
  مـادة ١٨: تنص املادة ١٨ على 
«وجوب تقدمي التأمني األولي 
بشيك مصدق أو خطاب ضمان من 

بنك معتمد...».
  وتقترح الغرفة ان يكون هناك 
مرونة في الضمانــــات من حيث 
نوعيهــــا كأن تقدم حوالة حق أو 
Charities Policy إضافــــة الى تلك 

الضمانات املصرفية.
املادة    مـادة ٣١: تتعلق هــــذه 
باحلاالت التي تتساوى فيها 
أسعار عرضني أو أكثر، وتنص على 
جتزئة املناقصة بني أصحاب هذه 

العروض أو االقتراع بينهم.
  وتقترح الغرفة تعديل الفقرة 
الثانية من هذه املادة لتصبح كما 
يلي: «في األحــــوال التي ال تقبل 

فيها املناقصة التجزئة أو ال يقبل 
اصحاب العطاءات التي تســــاوت 
اسعارها بتجزئة املناقصة بينهم، 
تقوم اللجنة بإلغاء املناقصة وإجراء 
املمارسة بني صاحبي أو أصحاب 
التي تساوت أسعارها  العروض 
واعتماد العرض األرخص بينها.

  مادة ٤١: تنص على ما يلي: «ال 
يجوز إصدار أوامر تغييرية 
للعقــــود اخلاضعة ألحــــكام هذا 
القانون جتاوز بالزيادة أو النقص 
٥٪ من مجموع قيمتها اال مبوافقة 

اللجنة.
املوافقـــة بناء على    وتصدر 
مذكرة مسببة من اجلهة صاحبة 
الشـــأن مصحوبا بـــرأي اجلهة 
املشرفة على التنفيذ ان وجدت 
باإلضافة الى رأي جلنة املناقصات 

املركزية.
  ويجوز ملجلس الوزراء تعديل 
نسبة الزيادة أو النقص في األوامر 
التغييرية أو احلد األقصى لها اذا 

تطلب األمر ذلك».
  وتقترح الغرفة إعادة صياغة 
هذه املادة بحيث تســـتوعب ما 

يلي:
  أـ  حتديد اجلهة التي تستطيع 
اصدار أوامـــر تغييرية ال يزيد 
مجمـــوع مبالغها علـــى ٥٪ من 
اجمالـــي قيمة العقـــد زيادة أو 

نقصا.
  بـ  وضع سقف محدد ملجموع 
مبالغ األوامر التغييرية التي ميكن 
للجنة املناقصات املركزية املوافقة 
عليها (١٥٪ مثال من اجمالي قيمة 
العقد زيادة أو نقصا) بعد استنفاذ 

نسبة ٥٪ املشار اليها في (أ).
  ج ـ اما تعديل نسبة الزيادة 
أو النقص في األوامر التنفيذية 
بأكثر من ٢٠٪ فيحتاج الى قرار 
من مجلس الـــوزراء وبناء على 
طلب من جلنة املناقصات املركزية 
وافـــق عليها ثلثا أعضائها على 

األقل.

  مادة ٤٢: تنص هذه املادة على 
انه «يجوز لكل ذي شـــأن 
التظلم امام اللجنة من قراراتها 
خالل سبعة أيام من تاريخ نشرها 
أو اخطار ذوي الشأن بها، أيهما 

أسبق.
  وتصدر اللجنة خالل شـــهر 
من تاريخ تقدمي التظلم قرارها 
النهائي بقبوله أو رفضه، ويجب 
ان يكـــون قرار اللجنة في حالة 
الرفض مسببا، ويعتبر فوات املدة 
املذكورة دون ان يتلقى املتظلم ردا 

على تظلمه مبثابة رفضه».
  وحول هذه املادة، ترى الغرفة 

ما يلي:
  أ ـ متديد مهلــــة التظلم الى 
عشــــرة أيام أو سبعة أيام عمل 
األقــــل، من تاريخ نشــــر  على 

القرارات.
  ب ـ حذف تعبير «أو إخطار 
أيهما أسبق»،  الشأن بها،  ذوي 
فاألصل هو النشر في اجلريدة 
الرسمية. كما ان تعبير «ذوي 
الشــــأن» في هذه احلالة تعبير 

غامض غير محدد.
  جـ  مبا ان قرار اللجنة برفض 
«االعتراض/التظلــــم» يجب ان 
يكون مسببا، ليس من املنطق 
اعتبار عدم الرد خالل شهر مبثابة 
رفض، ألن الرفض بهذه احلالة 
يكون غير مسبب. وبالتالي، اما 
ان نعتبر عدم الرد مبثابة قبول 
لالعتراض/التظلم، أو ان نلغي 
العبارة األخيرة من هذه املادة.

  د ـ في حالــــة رفض اللجنة 
لالعتراض، يحق لصاحب الشأن 
رفع تظلمه الــــى «هيئة تظلم» 
تشكلها جلنة املناقصات املركزية 
مــــن غير اعضائهــــا، ومن غير 
موظفيها، على ان تكون برئاسة 

قاض يعينه وزير العدل.
الكبيرة في  الزيادة    معاجلة 

أسعار املواد:
  كما تقتــــرح الغرفة ان يتم 
القانون  فــــي  اســــتحداث مادة 
املقترح ملعاجلة ظاهرة الزيادات 
املواد خالل  الكبيرة في أسعار 
التعاقــــد وذلك من خالل  فترة 

تطبيق إحدى اآلليات التالية:
  ١ ـ فقــــرة تنص علــــى مبدأ 
التعويض ملقابلة ارتفاع األسعار 
 Escalation Clause أو مبا يعرف بـ
الوزراء  على ان يعطي مجلس 
الوزير املختــــص صالحية  أو 
حتديد التعويض املناســــب في 
ضوء املعطيات واملؤشرات التي 
يتقرر األخذ بها، واالستناد عليها 

لهذا الغرض في حينه.
  ٢ ـ إلزام مقدمــــي العطاءات 
ارتفاع  باالحتياط الحتمــــاالت 
األســــعار (Hedging) من خالل 
احلصول علــــى بوالص تأمني 

تغطي مثل هذه املخاطر.
  ٣ ـ فقــــرة تنــــص علــــى ان 
الناجمة  التكاليف  يترك تقدير 
عن زيادات األســــعار احملتملة 
ملقدمي العطاءات كجزء من عملية 
التسعير، على ان يتحمل من ال 
يلتزم بهذا األمر النتائج دون ان 
يكون له احلق فيما يعد باملطالبة 

بأي تعويض.
  وإذا جاز لنا االختيار، فإننا 
 (Hedging) نفضل اآللية الثنائية
اذا ما مت التأكد من امكانية توفير 
مثل هذا النوع من الغطاء التأميني 
لدى الشــــركات املعنية العاملة 

داخل الكويت أو خارجها. 

 ١ 

 ترشيحات اللجنة يجب أن تضم جهات أهلية مختصة على أن يختار الوزير المختص ٦ أشخاص منهم

 اقتراح باستحداث مادة في القانون لمعالجة ظاهرة الزيادات الكبيرة في أسعار المواد خالل فترة التعاقد

 زكي عثمان
ــروع  ــتحداث مادة في مش   اقترحت غرفة جتارة وصناعة الكويت اس
ــن احلكومة بصيغته اجلديدة  ــأن املناقصات العامة واملقدم م قانون بش
حسب املرسوم رقم ١٥٤ لسنة ٢٠١٠، ملعاجلة ظاهرة الزيادات الكبيرة في 
أسعار املواد خالل فترة التعاقد وذلك من خالل تطبيق آلية مبدأ التعويض 
ــعار على أن يعطى مجلس الوزراء أو الوزير املختص  ملقابلة ارتفاع األس
ــب في ضوء املعطيات واملؤشرات التي  صالحية حتديد التعويض املناس
ــتناد اليها لهذا الغرض في حينه، أو إلزام مقدمي  يتقرر األخذ بها واالس
ــعار من خالل احلصول على  العطاءات باالحتياط الحتماالت ارتفاع األس
ــذه املخاطر. وأوضحت الغرفة في ردها على  بوالص تأمني تغطي مثل ه
الكتاب املوجه إليها من قبل جلنة الشؤون املالية واالقتصادية في مجلس 
ــأن  ــروع قانون بش ــة رأي القطاع اخلاص الوطني في مش ــة ملعرف األم
املناقصات العامة املقدم من احلكومة والذي حصلت «األنباء» على نسخة 
منه، انها تقترح ايضا ان تتضمن جلنة املناقصات املركزية ترشيحات من 
ــني،  جهات اهلية مختصة تضم الغرفة، احتاد الصناعات، جمعية املهندس
ــني على ان يختار  ــة االقتصاديني واحتاد املقاول ــة احملامني، جمعي جمعي
الوزير املختص ٦ أشخاص منهم.وفيما يلي نص رد الغرفة ومقترحاتها 

على مشروع القانون في شأن املناقصات العامة:
 

 مقترحات من «الغرفة» على مشروع قانون بشأن المناقصات العامة  

 تسليم فبراير وتم تحديد ١٩ دوالرًا للطن كعالوة مضافة على السعر القياسي

 «مؤسسة البترول» تبيع ١٥٠ ألف طن من النافثا

 ستغير بند اإليجار مع خيار التملك إلى نظام التصميم واإلنشاء لمنشأتي ضغط وإعادة حقن الغاز

 «نفط الكويت» تدرس تغيير بعض بنود
  التعاقد إلنشاء مركز تجميع ١٦ في غربي الكويت

  أحمد مغربي
ان    كشــــف مصدر مســــؤول 
شــــركة نفط الكويت تقوم بعدد 
من املشاورات لتغيير بعض بنود 
التعاقد إلنشاء مركز جتميع رقم 
١٦ غربــــي الكويت، حيث تدرس 
زيادة مبلغ وقدره ٢٫٨ مليون دينار 
على قيمة العقد الذي وقعته مع 
شركة صفوان للتقنيات البترولية 
التعديالت على  الدخال بعــــض 
طبيعــــة ونطاق عمل العقد الذي 
يشمل تشغيل وتركيب وصيانة 
كمبريسرات غاز في مركز التجميع.
وأوضح املصدر لـــــ «األنباء» ان 
من ضمن البنود التي ســــتتغير 
بند تغيير ملكية العقد من نظام 
اإليجار مع خيار التملك الى نظام 
التصميم واإلنشاء، ونقل ملكية 
مرافق منشــــأتي ضغط وإعادة 
حقن الغاز في حقل املناقيش في 

غرب الكويت من املقاول الى نفط 
ان الشركة  الكويت.وبني املصدر 
ستقوم بالشــــراء املبكر ملنشأتي 
ضغط واعادة حقن الغاز بنسبة 
خصم ســــتصل الى ٧٫٥٪ سنويا 

من قيمة الشــــراء احملددة بنهاية 
املرحلة الثانية من العقد، مع الغاء 
بند تفكيك وإزالة املنشأة نتيجة 

نقل امللكية الى نفط الكويت.
  وذكــــر ان من بني البنود التي 

تدرسها الشركة أيضا االبقاء على 
مسؤولية املقاول في املرحلة الثانية 
العقد واملتعلقة بالتشــــغيل  من 
املقاول وملدة  والصيانة من قبل 
٤ سنوات بعد انتهاء املرحلة األولى 
بنجاح، ومتديــــد املرحلة األولى 
واملتعلقــــة بالتصميم والتوريد 

والتنفيذ ملدة عام.
  جتدر االشــــارة الى ان شركة 
نفط الكويت كانت قد وقعت عقد 
انشاء مركز جتميع ١٦ مع مجموعة 
اخلريف السعودية في شهر أكتوبر 
املاضي، ويتضمن املشروع انشاء 
مركز للتجميع بطاقة انتاجية تصل 
الى ١٠٠ ألف برميل من النفط اخلام 
و٢٤٠ ألف برميل من املياه الفائضة 
يوميا اضافة الى ٧٥ مليون قدم 
العالي الضغط  الغاز  مكعبة من 
و٤١ مليون قدم مكعبة من الغاز 

املنخفض الضغط يوميا. 
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  أحمد مغربي
  قال مصدر في مؤسســــة البتــــرول الكويتية ان قطاع 
التســــويق العاملي باملؤسســــة جنح في بيع ١٥٠ ألف طن 
من النافثا لعدد من التجار اآلسيويني تسليم شهر فبراير 
املقبل، مشيرة الى أن االجتماع خلص إلى حتديد ١٩ دوالرا 

للطن كعالوة مضافة على السعر القياسي للنافثا.
   وذكر املصــــدر الذي حضر االجتماع مــــع التجار أن 
العقود الســــابقة كانت بعالوة ١٣٫٥ دوالرا للطن، مشيرة 
إلى أن مفاوضات مؤسســــة البترول الكويتية مع زبائنها 
تختص حاليا بتجديد العقود احملددة بأجل والسارية والتي 
ستكون بارتفاع ١٩ دوالرا للطن بشرط تسليم سطح املركب 
وطبقا لألسعار العاملية، مشيرا إلى أن أسعار النافثا تتأثر 
بأسعار النفط مباشرة وتبلغ حاليا عند مستويات تفوق 

الـ ٦٠٠ دوالر للطن.
  جتدر االشــــارة إلى أن النافثا هي أحد منتجات النفط 
وتســــمى أحيانا البنزين اخلام أي البنزين قبل معاجلته 
الالحقــــة كيميائيا أو قبل إضافة مــــواد أخرى إليه وهي 
مادة مهمة لكيمياء البترول، وتنقســــم النافثا إلى قسمني 
هما اخلفيفة والثقيلة وتستخدم في املقام األول في إنتاج 
بنزين السيارات كما تستخدم في الصناعات الكيماوية مثل 
حتضير اإلثيلني والبروبيلني، وتستخدم تلك املنتجات في 

صناعة البالستيك مثل بولي إثيلني وبولي بروبلني. 


