
 االحد االقتصادية  االقتصادية  االقتصادية  االقتصادية  االقتصادية 
  ٣٠ يناير ٢٠١١ 

 قالت مؤسسة البترول الكويتية أمس إن سعر برميل  34 
النفط الكويتي ارتفع في تداوالت يوم امس ٣١ سنتا ليسجل 
٩٢٫٥٨ دوالرا للبرميل مقارنة بـ ٩٢٫٢٧ دوالرا للبرميل في 

تداوالت يوم اخلميس املاضي.
  وشهدت اسعار النفط ارتفاعا خالل تداوالت اول من امس 
متأثرة بانخفـــاض قيمة العملة االميركية مقابل العمالت 
الرئيسية االخرى وغير متأثرة بإعالن االقتصاد االميركي 

عن نسبة منو في الربع الرابع بأقل من التوقعات.
  ومنا الناجت احمللي اإلجمالي األميركي بنسبة ٣٫٢٪ خالل 
الربع الرابع بأقل من التوقعات التي قدرت نسبة النمو بـ 
٣٫٤٪ إال أن مؤشرات تعافي االقتصاد االميركي استمرت في 
اإلعالن عن نتائج جيدة في مختلف القطاعات االقتصادية 
ما يؤكد ان حالة االستقرار الكامل ألكبر اقتصاد في العالم 

ستكون خالل النصف األول من العام احلالي. 

 النفط الكويتي يرتفع إلى  ٩٢٫٥٨ دوالرًا للبرميل

 سعد الريس

 ضابط إعادة الهيكلة لـ «الدار»: مجلس اإلدارة
   منحني صالحيات كاملة لالطالع على أي معلومات 

 الريس لـ «األنباء»: مشروع قانون المناقصات الجديد
  يتضمن انحرافًا تشريعيًا وغير دستوري

 مقترحات لتعديل مشروع القانون
ــات لتعديل  ــس جملة من املقترح ــدد الري  ع
ــد للمناقصات وهي  ــون اجلدي ــروع القان مش

كالتالي:
  ١ - ميتنع على أي عضو في جلنة املناقصات 
ــرة  ــرة أو غير مباش أن تكون له مصلحه مباش
في املناقصات التي تطرح، وأال ميتلك أي نسبة 
ــركات التي تشارك في العطاءات  في ملكية الش

املختلفة.
ــدة تتبع  ــود جلنة محاي ــرورة وج   ٢ - ض
ــات املركزية  ــوزراء ال جلنة املناقص ــس ال مجل
ــات تتكون من  ــي املخالفات والتظلم للفصل ف
ــون من  ــتئناف تتك ــق وجلنة اس ــة حتقي جلن
مستشارين قانونيني وعضوية ديوان احملاسبة 
وغيرهم من اخلبرات الفنية املطلوبة ويتمتعون 
باخلبرة ويكون لها أن تستعني بجهات حكومية 

أخرى لتسهيل مهمة الفصل.
اللجنــــة  ــع  ــرورة أن تتمتــــ   ٣ - ضــ

ــل في جميع  ــر والفص ــاص النظ باختصـــــ
ــة املناقصات  ــات التي ترتكبهــــا جلن املخالف
ــع  ــي تق ــة والت ــات املختلف ــة والتظلم املركزي
ــح والقواعــــد  ــام واللوائ ــن أحكام النظ ضم
والتعليمـــات اخلاصة بقانون جلنة املناقصات 

املركزيــــة.
ــروع  ــرورة أن يراعي مش ــدد على ض   وش
ــة  ــوق اخلليجي ــرة الس ــد فك ــون اجلدي القان
املشتركة التي يهدف إليها العديد من املختصني 
ــارج إطار هذا  ــى ال تكون الكويت خ وذلك حت
الهدف الذي يعد استراتيجية مهمة في التكامل 

اخلليجي.
ــلطة    ولفت إلى أن أخطر مهمة تقوم بها الس
ــة وإعداد  ــة ومراجع ــي صياغ ــريعية ه التش
ــد وحرص  ــا أن تعمل بج ــريعات وعليه التش
ــن في أن تخرج بقوانني تتمتع باحليادية  كبيري

والنظامية التامة. 

   وأكـــد الريـــس أن إقـــرار 
قانون املناقصات خطوة مهمة 
واســـتراتيجية تخـــدم رغبة 
صاحب السمو األمير في حتويل 
الكويت ملركز مالي وجتاري مهم 
في املنطقة مشددا على ضرورة 
دراسة املشروع احلكومي لقانون 
أنه ال يفي  املناقصات، خاصة 
بالغرض واألهـــداف املرجوة 
منه، بل يكرس عدم الشفافية 
واملركزيـــة التامة لدى رئيس 
املناقصات وهذا جتاوز  جلنة 
كبير في فهم صياغة التشريعات 
القانونية التي يجب أن تكون 
الصالحيات متوازنة بني أطراف 
العالقة وأال تكون بيد شخص 
واحـــد يكون مـــن خاللها هو 
اخلصم واحلكم وبالتالي تفقد 
تلك الهيئة أو اللجنة شفافيتها 

املطلوبة.
   وطالـــب جميـــع املعنيني 
بدراســـة أي خطوة نحو إقرار 
مشروع قانون ينظم املناقصات 
واملشـــاريع احلكوميـــة وذلك 
الدراســـة والبحث  ملقتضيات 
وأال يأخذ منصب رئيس جلنة 
املناقصـــات أكبر مـــن حجمه 

التشريعي املعهود.
   وبني الريس أن أي مشروع 
قانون ينظم املناقصات البد من 
تضمينه أسسا فنية وقانونية، 
منهـــا وضع ضوابـــط وآليات 
دقيقة لطرح املناقصات وتأهيل 
الشركات وكذلك اختيار املكاتب 
االستشارية ودور كل من جلنة 
املناقصات واجلهات والوزارات 
العامة  واملؤسسات والهيئات 
إلى  العالقـــة باإلضافـــة  ذات 
ضرورة وجود توازن تشريعي 
بني السلطات والصالحيات وأال 
تعلو جهة فـــوق األخرى وأن 
توجد آلية واضحة للتظلمات 

والرد عليها ال تهميشها.
   وأكد ضرورة أن يعي املشرع 
عند إقراره ملشروع قانون تنظيم 
املناقصات ضرورة أن يتضمن 
القانون اجلديد مادة صريحة 
الذمة  وواضحة حول كشـــف 
املالية ألعضاء جلنة املناقصات 
وأبنائهم وزوجاتهم على غرار 
قانون هيئة سوق املال الكويتي 

اجلديد. 

سيكون أرضية لتخلي الشركات 
العاملية واملستثمرين األجانب 
العمل  أصحاب اخلبـــرات من 
الكويت خاصـــة أن هناك  في 
مناقصات باملليارات تطرحها 
اجلهات احلكومية ومن ثم ميكن 
لرئيس جلنة املناقصات إلغاؤها 
أو ترســـيتها أو عدم ترسيتها 
دون ذكر أسباب، فهل يعقل أن 
نقبـــل تضمني القانون اجلديد 
مثل هذه الصالحيات املوسعة 

لرئيس جلنة املناقصات؟».
  وشدد الريس على ضرورة أن 
يخدم أي تشريع جديد مرحلة 
التنمية املقبلة ال أن يعيدها إلى 

الوراء ألكثر من ٥٠ عاما.
   وأشار إلى أن إقرار مشروع 
قانون جديد للجنة املناقصات 
يعتبر نقلـــة نوعية هامة في 
تاريخ االقتصاد الكويتي شريطة 
أن يولد قانون مثالي للمناقصات 
يوازي قوانـــني دول املنطقة، 
والذي يجب أن يهدف إلى إعادة 
هيكلة جلنة املناقصات العامة 
على أسس جديدة ومتطورة من 
شأنها تعزيز الثقة واجلاذبية 
للقطاع مبا يضمن توفير مزيد 
من اإلفصاح والشفافية واحلماية 

والعدالة في التعامل.

ومعلنة للجميع أن تقوم بجرة 
قلم بإلغاء املناقصة أو حتويلها 
إلى ممارسة أو ترسيتها أو عدم 
ترســـيتها دون ذكر أســـباب، 
فأين تكمن الشـــفافية في ذلك 
اإلجراء وغيرها من اإلجراءات 
التي حواها مشـــروع القانون 

اجلديد؟
  وقال: «هل ستقبل الشركات 
العاملية  الوطنية والشـــركات 
أن تكون جلنة املناقصات هي 
اخلصـــم واحلكم وهـــي اآلمر 
الوقت نفسه؟ فإذا  الناهي في 
قبلت الكويت مبثل مشـــروع 
أنه  القانون هذا فبـــكل تأكيد 

محددة قانونا.
  ـ إلغاء عضوية ممثل اجلهة 
احلكومية التي طرحت املناقصة 

حلسابها.
  ـ حق جلنة املناقصات ترسية 
املناقصة على أفضل العروض 

وليس أقل األسعار.
  وأضاف الريس ان مشروع 
القانون اجلديـــد احتوى على 
ســـلبيات كثيرة حتتـــاج إلى 
دراســـة كبيرة ومتأنية، الفتا 
إلـــى أن جلنة املناقصات متلك 
صالحيـــات أكبر وأوســـع من 
مجلس الوزراء ومجلس األمة 
القضائية، متسائال:  والسلطة 
كيف بنا أن نقبـــل بأن تكون 
للجنة املناقصات صالحية إلغاء 
املناقصة أو ترسيتها دون إبداء 

أسباب؟ 
  وتابع: انه ليس واضحا ان 
شركات القطاع اخلاص احمللية 
والعاملية تقبل مبثل هذا التوجه 
في مشروع القانون اجلديد وهي 
التي تكلفت مبالغ مالية للدخول 
في مثل هذه املناقصات من خالل 
التســـعير ودراســـة اجلدوى 
والدراســـات الفنية للمشاريع 
احلكومية وبالتالي ميكن للجنة 
املناقصات دون ضوابط محددة 

 منى الدغيمي 
  قال مسؤول الدائرة القانونية 
مبجموعـــة شـــركات كويتية 
العربيـــة  وعضـــو املنظمـــة 
للعلوم القانونية سعد الريس 
ان مشـــروع قانون املناقصات 
الذي حمل رقم  العامة اجلديد 
١٥٤ لســـنة ٢٠١٠ ال يرقى إلى 
القوانني والتشريعات  مصاف 
الشفافية  التي تضمن  املثالية 
التامة في إجراءات املناقصات 

وطرحها وترسيتها.
  وأضاف في تصريح خاص 
لـ «األنباء» ان مشروع قانون 
املناقصات العامة اجلديد يتضمن 
انحرافا تشريعيا وغير دستوري 
الكارثية  القوانني  ويعتبر من 
على االقتصـــاد الوطني إذا ما 
أقر لكونه يخدم ٩٠٪ من القطاع 

اخلاص.
  وحـــذر الريـــس الســـلطة 
إقرار مشروع  التشريعية من 
قانون املناقصات احلكومي وأن 
عليها أن تســـتمع لوجه نظر 
القطاع اخلاص واالســـتعانة 
القانونية  بالطاقات الشبابية 
وأن تستمع لوجهة نظرها في 

مشروع القانون.
  واستعرض الريس مجموعة 
التي تضمنها  الســـلبيات  من 
املناقصات  مشـــروع قانـــون 
اجلديد، مشيرا إلى أنه ينطوي 
على عدة ثغرات أو ســـلبيات 
متثل منحنى خطيرا في حتقيق 
الشـــفافية والعدالة والتوازن 
املطلوب في هذا القطاع احليوي 
مشـــيرا الى أن أهم السلبيات 
التي احتواها مشروع القانون 

كالتالي:
  ـ حتويل كامل آليات وضوابط 
وشـــروط تســـجيل وتأهيل 
وتصنيف املوردين واملقاولني 
إلـــى الالئحـــة التنفيذية دون 

تضمينها مشروع القانون.
  ـ حتويل حق إلغاء ترسيه 
املناقصة مـــن مجلس الوزراء 

إلى جلنة املناقصات.
املناقصات    ـ حـــق جلنـــة 
في إلغـــاء املناقصة دون إبداء 

األسباب.
  ـ حـــق حتويل املناقصة 
إلى ممارسة دون ضوابط 

 مايك غرانت شارك في مجموعة اجتماعات بحضور كامل أعضاء مجلس اإلدارة الذين عبروا 
عن آرائهم بحرية تامة وجميع االجتماعات تم توثيقها في محاضر وتم إرسال نسخة له

 زكي عثمان
  أكــدت مصـــادر مقربة من 
الهيكلــــة  إعـــــــادة  ضابـــط 
لشركـــــة دار االستثمار مايــــك 
غرانــــت لـ «األنباء» أنه أرسل 
كتابا إلــــى رئيس مجلس إدارة 
شركة دار االســـتثمار عدنان 
املســـلم نافيا ما ذكـــر مؤخرا 
جملـــة وتفصيـــال بخصوص 
عالقـــة مجلس إدارة شـــركة 
دار االســـتثمار بضابط إعادة 

الهيكلة ومحدودية االستفادة 
من خدماته.

  وأوضحت املصادر أن غرانت 
أكد في كتابه للمسلم أنه خالفا 
ملا ذكـــر فإنه على تواصل تام 
مـــع مجلس إدارة شـــركة دار 
االستثمار الذي منحه صالحيات 
كاملة لالطالع على أي معلومات 

يرغب فيها عن الشركة.
  كما أشـــاد مايك غرانت في 
كتابه باحلرفية في إدارة عدنان 

املسلم الجتماعات مجلس اإلدارة 
التي شارك في مجموعة منها 
بصفتـــه مراقبـــا، حيث متت 
جميعها بحضور كامل أعضاء 
الذين كان لهم  اإلدارة  مجلس 
دور فاعل في التعبير عن آرائهم 

وبحرية تامة.
  كما أكد في كتابه أن جميع 
اجتماعات مجلـــس اإلدارة مت 
توثيقها في محاضر ومت إرسال 

نسخة منها له. 

 نفى في كتاب رسمي ما تردد مؤخرًا عن محدودية االستفادة من خدماته

 أكد أنه يفتقد الشفافية ويدفع بالشركات األجنبية لعدم دخول السوق الكويتي

 دمج «االستثمار الخليجي» و«األولى لالستثمار» 
ينتظر رأي المالك الرئيسيين في الشركتين

 شريف حمدي
  قالــت مصــــادر مطلعـــــة 
لـ «األنباء» ان االنتهاء من دمج 
شركة بيت االستثمار اخلليجي 
مع شـــركة األولى لالستثمار 
متوقف حاليا على رأي املالك 
الرئيسيني في الشركتني، الفتة 
الى ان األمر بات في حاجة ماسة 
للكشف عن نوايا املالك سواء 

باالســـتمرار في عملية الدمج 
من عدمه، خاصة ان الشركتني 
لديهما برامج وخطط استثمارية 
تسعيان لتنفيذها، وبالتالي البد 
من اتضاح الصورة أمام اإلدارات 
التنفيذية في الشركتني التخاذ 
القرارات في ضوء معرفة ما اذا 
كان هناك دمج بني الشـــركتني 
أم ال، فضال عن حتديد مصير 

موظفي الشـــركتني خاصة ان 
أعدادهم كبيرة. 

  وذكرت املصادر ان الشركة 
الفرص  تـــدرس عـــددا مـــن 
االستثمارية املتنوعة في السوق 
األميركي خالل املرحلة املقبلة 
ســـواء من خـــالل صناديقها 
االســـتثمارية القائمـــة او من 
خالل انشاء صناديق استثمارية 

جديدة ميكن تأسيسها ألغراض 
محـــددة. وأضافت املصادر ان 
شركة بيت االستثمار اخلليجي 
تراقب ايضا الفرص املتاحة في 
السوق احمللي، مشيرة الى انها 
ستســـعى الى زيادة نشاطها 
االســـتثماري بعد انتهائها من 
جدولة ديونها، خاصة بعد ان 
جنحت الشركة في اعادة هيكلة 

اغلب ديونها ومتكنها من سداد 
نحو ١٠٠ مليون دوالر للبنوك 

األجنبية.
  وتوقعت ان حتقق الشركة 
نتائج ايجابية في ٢٠١١، مستدلة 
على ذلك بنجاح الشـــركة في 
تقليص خسائرها في التسعة 
أشهر األولى من ٢٠١٠ مقارنة 

مع ذات الفترة في ٢٠٠٩. 

 ٢٠ فلسًا األرباح المتوقعة  
  لـ «الصناعات المتحدة» عن ٢٠١٠

 مجلس إدارة «أعيان» يجتمع 
  مع اللجنة التنفيذية بعد أسبوعين

 «مشاعر» تجدد شهادة األيزو
  للعام السادس على التوالي

 اعلنـــت شـــركة مجموعة 
خدمـــات احلـــج والعمـــرة 
«مشاعر» حرصها على جتديد 
شهادة اجلودة العاملية األيزو 
«٩٠٠١:٢٠٠٨» طبقـــا ملعايير 
اجلودة العاملية، وهي الشهادة 
التـــي حصلت عليها شـــركة 
مشـــاعر منذ عـــام ٢٠٠٤ من 
املانحة  العاملية  قبل اجلهـــة 
للشـــهادة SAI Global بعد أن 
قامت بالتدقيق واملراجعة على 
تطبيق وتفعيل معايير نظام 
اجلودة في مشاعر ووجدتها 
متوافقة مع املتطلبات واملعايير 

العاملية.
  وقال رئيس مجلس إدارة مجموعة خدمات 
احلج والعمرة مشـــاعر أحمد العســـالوي ان 
الشـــركة حريصة على تطبيق نظام اجلودة، 
كما أنها حترص دائما على تنظيم ندوات توعية 
ملوظفيها اجلدد للتعريف مباهية األيزو وأهمية 

تطبيقها.
  وأضاف أن «مشاعر» تفاعلت مع التغيرات 
التي طرأت على معايير اجلودة، حيث مت تنظيم 
ندوة للتعريف بالفروق بني ISO٩٠٠١:٢٠٠٠ و

ISO٩٠٠١:٢٠٠٨ وذلك استعدادا للبدء في حتضير 
تطبيق املواصفة اجلديدة.

  كما قامـــت في مرحلة الحقـــة بإعطاء عدد 

مـــن موظفيهـــا دورة تدقيق 
بالتعـــاون مع إحدى  داخلي 
اجلهات االستشارية حتــــى 
يكون هنالك مدققون داخلون 
من داخل الشركــــة لتفعيل 
التدقيــــق على كــــل  عملية 
اإلدارات طوال العام حســـب 
اخلطة السنويــــة لضمــــان 
التأكـــــد من جـــودة اخلدمة 
املقدمــــة لزوار بيــــت اللـــه 

احلــــرام.
  وأوضح أن تطبيق نظام 
األيزو يهدف بالدرجة األولى 

إلرضاء العمالء.
  وأكد في هذا الصـــدد علـــــى أن حـــــرص 
«مشاعر» على ذلـــــك األمر من خالل تواصلـــها 
مع عمالئها عن طريـــــق التغذية الرجعية أو 
عن طريق احلجــــز االلكترونــــي وغيرهـــــا 
واطالعها علـــى كل ما هـــــــو جديد لتحقيق 

ذلك.
  ولفت العســـالوي إلى أن «مشاعر» تعـــــد 
أول شركة في الكويت متخصصة في مجــــال 
احلج والعمـــرة، والوحيدة من بني شـــركات 
احلج والعمـــرة احلاصلة على األيزو ولديها 
اخلبـــرة الكافية التي تؤهلها ألن تكون دائما 
متميزة وفريدة في جودة خدماتها وأهال لثقة 

عمالئها. 

 الشركة بصدد تنفيذ العديد 
  من المشاريع الصناعية في بعض الدول الخليجية 

 الشركة في انتظار موافقة البنوك المحلية 
  على خطة إعادة الهيكلة كتابيًا

بتنفيذ العديد من املشاريع الصناعية في بعض 
الدول اخلليجية خالل الفترة املقبلة، خاصة بعد 
أن قامت خالل الربع الثالث بسداد مبلغ إجمالي 
قدره ١٢٫٥ مليون دينار أي ما يعادل ١٥٫٢٪ من 
إجمالي قيمة القروض البنكية املســـتحقــــة 

على الشركة وشركاتها التابعة. 
  كما في نهاية الربع الثاني وهو األمر الذي 
ســـينعكس باإليجاب على بيانـــات امليزانية 

السنوية للشركة.
  وأشارت إلى أن الشركة جتري مفاوضات 
بهـــدف إعادة جدولة أحـــد القروض اخلاصة 

بإحدى الشركات التابعة. 

  وبّينــــت ان اللجنة املكلفة مبتابعة ووضع 
خطة اعادة هيكلة مديونية الشركة في انتظار 
رد البنوك األجنبية على اخلطة التي مت وضعها 
بعد ارســــالها اليهم وعرضها على ممثلي تلك 
البنــــوك منذ اكثر من شــــهر، متوقعة ان يتم 
اعتماد اخلطة من قبل تلك البنوك في املرحلة 

الراهنة.
  ولفتت الى ان اللجنة بانتظار موافقة البنوك 
احمللية على خطة اعــــادة الهيكلة كتابيا بعد 
املوافقة املبدئية عليها وذلك بعد اجابة اللجنة 
عن معظم التفاصيل التي طلبتها البنوك احمللية 

من اللجنة.
  وردا منها علــــى عدم موافقـــــــــة بنــــــك 
الكويت املركزي على ميزانية الربـــــع الثالـــــث 
وارسالها الى الشركة حتى اآلن، قالت املصـــــادر 
ان اعتماد امليزانية رهن بخطة اعادة الهيكلة 
والتــي يتابعها البنــــك املركزي أوال بأول مع 

اللجنة. 

 محمود فاروق
  علمت «األنباء» من مصادر مطلعة ان األرباح 
املتوقعة لشركة الصناعات املتحدة قد تقترب 
من ٢٠ فلسا عن ٢٠١٠، علما ان األرباح الصافية 
للـ ٩ أشهر املنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٠ بلغت 
٤٫٣١ ماليني دينار بواقع ١٣٫٠٤ فلســـا للسهم 
الواحد، مقارنة بخســـائر ٣٫٩٦ ماليني دينار 

للفترة نفسها من العام ٢٠٠٨. 
  وبينـــت املصــــــادر أن مجلــــــس اإلدارة 
يدرس إقـــرار توزيعـــــات جيدة بني النقدي 

واملنحة. 
  وأضافت املصادر ان الشركة بصدد القيام 

 شريف حمدي ـ عمر راشد
  علمت «األنباء» من مصدر مطلع ان مجلس 
ادارة شركة أعيان لإلجارة واالستثمار سيجتمع 
مع اللجنة التنفيذية التي مت تشكيلها مؤخرا 
للتفاوض مع الدائنني خالل األسبوعني املقبلني، 
وذلك لالطالع على آخر التطورات التي توصلت 
اليها اللجنة في مفاوضاتها خاصة مع البنوك 
األجنبية التي تسعى للحصول على موافقاتها 
على خطة سداد ديون الشركة وذلك بعد موافقة 

جميع البنوك احمللية عليها بشكل مبدئي.
  وقــــال املصدر ان األوضــــاع باتت مطمئنة 
وتفاؤليــــة الى حد كبير بعد جناح الشــــركة 
في احلصول على موافقات شــــفهية من كافة 
البنوك احمللية على خطة اعادة هيكلة ديون 

الشركة.
  وأشــــار الى ان هناك تواصــــال بني اللجنة 
التنفيذية ومجلس اإلدارة الذي يراقب التطورات 
عن كثب، غير ان االجتماع املنتظر سيتطرق 
الى جميع التفاصيل املتعلقة بعمل اللجنة منذ 
مباشرة املهام املسندة اليها وحتى موعد انعقاد 
االجتمــــاع، الفتا الــــى ان توقيع عقود اخلطة 
مرهون مبوافقة جميع البنوك األجنبية والتي 
متتلك نحو ٤٠٪ من ديون الشركة البالغة ٣٦٠ 

مليون دينار.
  من جهة أخرى، أفادت مصادر لـ «األنباء» بان 
منصب العضو املنتدب في شركة أعيان لإلجارة 
واالستثمار لن تتم تسمية احد فيه بعد رحيل 
احمد الدوسري خالل املرحلة املقبلة، على ان 
يتــــم نقل مهام املنصب الى الرئيس التنفيذي 
احلالي منصور املبارك، الفتة الى ان ذلك يأتي 
في اطار سياسة التقشف التي تتبعها الشركة 
والتي تقوم على عدم زيادة الرواتب او اعتماد 

تعيينات جديدة بها.

 تجري مفاوضات إلعادة جدولة أحد القروض الخاصة بشركة تابعة لها 

 لالطالع على آخر التطورات مع الدائنين وخاصة األجانب

SAI GLOBAL من قبل 

 أحمد العسالوي


