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 وافق بنك الكويت املركزي على طلب  34 
جتديد سريان املوافقة لشركة التمدين 
االستثمارية بشراء او بيع ما ال يتجاوز 
١٠٪ مـــن اســـهمها املصدرة ملدة ســـتة 
اشهر اعتبارا من تاريخ انتهاء املوافقة 
احلالية   في ٢٠١١/٤/١، وذلك مع ضرورة 
االلتزام مبا وضعـــه البنك املركزي من 

ضوابط وشروط في شأن متلك الشركة 
املساهمة ألســـهمها اضافة الى ضرورة 
االلتزام بأحكام املـــادة (١١٥) مكرر من 
قانون الشركات التجارية واحكام القرار 
الوزاري رقم (١٠) لسنة ١٩٨٧ وتعديالته 
مبوجب القرارين الوزاريني رقم (١١)  لسنة 

١٩٨٨ ورقم (٢٧٣) لسنة ١٩٩٩.  

 «المركزي» يمدد لـ «التمدين االستثمارية» شراء أو بيع ما ال يتجاوز ١٠٪ من أسهمها

 ربحت ٣٫١ ماليين دينار لـ ٢٠١٠ وعموميتها وزعت ٣٠٪ نقدًا

 صرخوه: «المشاريع المتحدة» تحتفظ بسيولة 
جيدة لتغطية التزاماتها المالية في ٢٠١١

 بهبهاني: ٢٢٥ مليون دينار صافي أرباح 
«الكويت للتأمين» في ٥٠ عامًا

 احمد يوسف
إدارة    قال رئيـــس مجلـــس 
شـــركة الكويـــت للتأمني محمد 
صالح بهبهاني ان إجمالي األرباح 
الصافية التي حققتها الشركة منذ 
تأسيسها منذ نحو ٥٠ عاما وحتى 
اآلن بلغ ٢٢٥٫١ مليون دينار، وبلغ 
إجمالي التوزيعات النقدية نحو 
١٦٨٫٠١ مليون دينار و١٩ مليون 
دينار اسهم منحة مجانية، وقد 
مت أخد احتياطيات بقيمة ٢٧٫٢ 

مليون دينار.
  وأكد ان الشـــركة قد حققت 
أرباحا صافية بقيمة ٣٫٨٩ ماليني 

دينار في عام ٢٠١٠، مقابل خسارة ٦٫٢ ماليني عن 
الســـنة املالية املنتهية في ٢٠٠٩، وذلك يعود الي 

حتسن اجواء االقتصاد احمللي بشكل عام.
  واشار الى أن األقساط املكتتبة خالل العام ٢٠١٠ 
قد بلغت ٣٠٫٤ مليون دينار مقابل ٢٩٫٥ مليون دينار 
للســـنة املاضية بزيادة قدرها ١٫٠٣٦ مليون دينار 
وبنسبة تساوي ٣٫٥٣٪، محافظني بذلك على مركز 
الصدارة في السوق احمللي رغم ازدياد عدد شركات 
التأمني املرخص لها واملنافسة بني الشركات والظروف 

االقتصادية الصعبة محليا وإقليميا وعامليا.
  وتابع قائال: «ان أرباح التأمني التشغيلية التي 
مت حتقيقها للســـنة املالية املنتهية في ٢٠١٠/١٢/٣١ 
بلغت نحو ٤٫١٤٣ ماليني دينار مقابل ٢٫٨٧ مليون 
دينار للســـنة املاضية بزيادة قدرها ١٫٢٦٩ مليون 
دينار وبنسبة تساوي ٤٤٪. وعلى صعيد االستثمار 
بلغت أرباح الســـنة ٢٠١٠ نحو ١٫٤٤ مليون دينار 
مقابل خسارة بلغت ١٢٫٩٤ مليون دينار في العام 

املاضي، قبل خصم املصاريف العمومية».
  وأشار الى أن مجموع حقوق املساهمني في نهاية 
السنة املالية احلالية بلغ ٥٣٫٢٢ مليون دينار مقابل 
٣٨٫٥٦ مليون دينار في نهاية العام املاضي بزيادة 
قدرها ١٤٫٦٥ مليون دينار وبنســـبة تساوي ٣٨٪ 
مما يعزز من مالءة املركز املالي للشركة وتقييمها 

االئتماني وارتفاع القيمة الدفترية 
للسهم بشكل ملحوظ.

  واضاف بهبهاني خالل انعقاد 
اجلمعية العمومية للشركة أمس 
بنســـبة حضور بلغت ٨٦٪، أن 
بيانات الشـــركة خير دليل على 
جناح الشـــركة والتـــي حققت 
االجنازات والنجاحات طوال فترة 
تأسيسها البالغة خمسني عاما.

  وعلى الصعيـــد احمللي ألقى 
بهبهاني الضوء على أهم التطورات 
خالل هذا العام أهمها إقرار خطة 
الطموحة والتي دخلت  التنمية 
حيز التنفيذ وملا لها من أثر ايجابي 
على قطاع التأمني واالقتصاد الوطني بشكل عام، 
حيث مت تخفيض سعر اخلصم مرة واحدة خالل 
العـــام ٠٫٥ نقطة مئوية من ٣٪ الـــى ٢٫٥٪ وذلك 
لتخفيف حدة تداعيات األزمة املالية العاملية، وبلغت 
معدالت النمو في الناجت احمللي ٣٫٢٪ بفضل استمرار 

ارتفاع النفط.
  وقال ان اداء سوق الكويت لألوراق املالية حتسن 
خالل عام ٢٠١٠ مما انعكس ايجابيا على محفظتنا 
االستثمارية، حيث ارتفعت القيمة السوقية بشكل 
ملحوظ وما لذلك من أثر ايجابي على حقوق املساهمني 

والقيمة الدفترية للسهم.
  وعن األوضاع العاملية، لفت الى انه ورغم ظهور 
إشارات أولية الستقرار اقتصادات الدول املتقدمة 
والناشـــئة من جراء األزمة املالية العاملية، اال ذلك 
لم مينع من ظهور العديد من التحديات االقتصادية 
مثل ارتفاع معدل البطالة وانحسار النمو االقتصادي 

والذي يؤكد أن األزمة لم تنته بعد.
  هـــذا، وقد وافقت اجلمعيـــة العمومية العادية 
للشركة على اقتراح مجلس اإلدارة بتوزيع أرباح 
نقدية مبعـــدل ٢٠٪، على أن يبدأ التوزيع بتاريخ 
٢٠١١/٣/٢٢، كمـــا وافقـــت على االقتطاع حلســـاب 
االحتياطي القانوني عن السنة املنتهية في ٢٠١٠/١٢/٣١ 

لبلوغه ٥٠٪ من رأس املال. 

 محمود فاروق
  أكد رئيس مجلس االدارة في شـــركة املشاريع 
املتحدة للخدمات اجلوية فيصل منصور صرخوه 
أن الشركة حتتفظ بسيولة جيدة ومناسبة لتغطية 
جميع احتياجاتها والتزاماتها املالية في ٢٠١١ مشيرا 
الى ان وارتفاع قيمة االلتزامات املالية التي ظهرت 
فـــي ميزانية ٢٠١٠ مقارنة بعـــام ٢٠٠٩ يتمثل في 
التزامات الشركات التابعة، مشيرا إلى أن الشركة 
تركز حاليا في ادارة وتشغيل سوق املطار ومجمع 
ديسكفري، وإدارة وتشـــغيل مبنى الشيخ سعد 

للطيران العام.
  وأضاف صرخوه على هامش انعقاد اجلمعية 
العمومية العادية للشـــركة أمس بنسبة حضور 
بلغت ٨٤٫٨٤٪ ان معظم ايرادات الشركة التشغيلية 
مستقرة وتنمو خالل االعمال التشغيلية التي تقوم 
بها الشركة، الفتا إلى أنه رغم األوضاع االقتصادية 
احلالية وما عانت منه معظم الشركات اال ان الشركة 
استطاعت أن حتافظ على أدائها وأن حتقق ربحية 
قدرها ٤٢ فلسا للسهم الواحد مقارنة بـ ٥٠ فلسا 

للعام املاضي.
  واشار إلى أن الشركة تقوم باتباع كافة املعايير 
الدولية إلظهار البيانات املالية لها ولشركاتها التابعة 
ومنها رويال افيشنـ  كويت، مبينا أن نسبة متلك 

الشركة األم في الشركة التابعة بلغت ٦٦٫٥٧٪.
  وعن النتائج املالية للشركة كشف عن حتقيق 

الشركة ٣٫١ ماليني دينار كأرباح صافية للسنة املالية 
املنتهية في ٢٠١٠/١٢/٣١، اما اجمالي االيرادات فقد 
بلغ ١١٫٣٥ مليون دينار مقارنة مع ١١٫٢ مليون دينار 
لعام ٢٠٠٩، كما بلغ مجمل الربح ٥٫٢١ ماليني دينار، 

مقارنة مع ٥٫١٨ ماليني دينار لعام ٢٠٠٩.
  وتابع انه مت استهالك مبلغ ٣٢٥ ألف دينار من 
قيمة مشاريع حتت التنفيذ لعام ٢٠١٠ من اصل مبلغ 
٤٠٥ آالف دينار نتيجة لعدم االستمرار في املشروع 
وتبقى مبلغ ٧٩٫٩ ألف دينار سيتم استهالكه في 
الربع االول لعام ٢٠١١، وارتفعت قيمة املصاريف 
العمومية واالدارية من ١٫٣ مليون دينار لتصل الى 

١٫٥ مليون دينار في عام ٢٠١٠.
  وتطرق للحديث عن انخفاض صافي الربح من 
٣٫٧ ماليني دينار لعام ٢٠٠٩، ليصبح ٣٫٠٨ ماليني 
دينار لعام ٢٠١٠ وعليه انخفض الربح الصافي من 
٥٠ فلسا لعام ٢٠٠٩ ليصبح ٤٢ فلسا لعام ٢٠١٠.

  جمعية عمومية

  وقد وافقت العمومية على اقتراح مجلس االدارة 
بتوزيع ارباح نقدية (٣٠٪) نقدا بواقع ٣٠ فلســـا 
لكل ســـهم وذلك للمساهمني املقيدين في سجالت 

الشركة بتاريخ انعقاد اجلمعية.
  وقد مت تأجيل بند انتخاب مجلس االدارة ملدة 
اســـبوعني قادمني بطلب من ممثل شـــركة كامكو 

ألمور تنسيقية. 

 املشاريع اجلديدة تنتظر قانون املناقصات اجلديد 

 العجيل: الشركة تعتزم الدخول في ٥ مشاريع 
حكومية ستطرح ضمن الخطة التنموية

ــس اإلدارة والرئيس   قال نائب رئيس مجل
التنفيذي ماجد العجيل ان الشركة مهتمة بالدخول 
في املشاريع التي ستطرحها الدولة مبطار الكويت 
الدولي عبر إدارة الطيران املدني البالغ عددها ٥ 

مشاريع، وذلك ضمن اخلطة التنموية.
ــاريع التي ستطرح تتمثل في    وبني ان املش
مشروع التغذية ومشروع تزويد الطائرات بالوقود 
ومشروع صيانة الطائرات ومشروع اخلدمات 
األرضية ومشروع تطوير فندق املطار، مؤكدا ان 

الشركة مهتمة بالدخول في تلك املشاريع.
ــز مبيزانية ذات  ــركة تتمي   وأضاف ان الش
مالءة مالية جيدة ولديها السيولة الكافية إلجناز 
مشاريع الشركة طويلة املدى، مشيرا الى انه ال 

توجد نية للتوسع خارج الكويت.
  وأوضح ان نسبة التأجير في مجمع ديسكفري 
ــركة مرتفعة، مشيرا الى ان الشركة  التابع للش
ــروع  ــع في املرحلة الثانية للمش تعتزم التوس

مستقبال وهو قيد الدراسة حاليا. 

 محمد صالح بهبهاني 

 «األنباء» تنفرد بنشرها

 ديوان المحاسبة يبدي ١١ مالحظة على مشروع 
قانون بشأن المناقصات العامة بصيغته الجديدة

٣٪ منفصلة عـــن االضافة ٢٪ 
حسب صياغة النص باالشارة 
الى لفظ «او»، علما بان االمر في 
امر تغييري على  حقيقته هو 
العقد قيمته ٥٪، لذلك فقد يكون 
استخدام لفظ «و» عند االشارة 
على االضافة واحلذف اكثر دقة 
حلســـاب نصاب العرض على 

رقابة اللجنة.
  املادة ٤٤: تضمن النص احكاما 
تتعلق باجـــراءات حتقيق عن 
االهمال والتقصير ويالحظ على 
النص انه منح اللجنة سلطات 
رقابية مخولة للجهات الرقابية 

االخرى منها:
التحقيق بناء على    ـ اجراء 

طلب اللجنة.
  ـ ابـــالغ اللجنـــة بالقرارات 

الصادرة في شأن التحقيق.
  والنـــص على هـــذا النحو 
اللجنة  يضيف اختصاصـــات 
تنظمها قوانني اجلهات الرقابية 
التحقيق،  االخـــرى وجهـــات 
فضال عن ان النص لم يوضح 
اللجنة  الذي ستتخذه  االجراء 
عن تلقيهـــا القرارات الصادرة 

بشأن التحقيق.
االســـتثناء   :٤٧   املـادة 
العسكرية  املواد  «املشتروات» 

مبرسوم.
  أـ  االشارة فقط للمشتروات 
العسكرية قد يكون قاصرا على 
ضرورة ايضاح ما يرتبط بها 

من عقود مثل:
  ـ التدريب.
  ـ الصيانة.

  فتوى إدارة الفتوى والتشريع 
رقم ٢٣٣٥ في ١٩٩٨/٨/١٩

  ـ بعض املشـــتريات ليست 
بطبيعتهـــا عســـكرية ولكنها 
مرتبطة بنواح عســـكرية مثل 

توريد املواد الغذائية.
  لذلك، فقد يكون اكثر ايضاحا 
للنـــص ان يكون االســـتثناء 
الطبيعـــة  للمشـــتريات ذات 
العسكرية وما يرتبط بها من 
عقود حتدد باملرسوم االميري 

الذي يصدر في هذا الشأن.
املنشـــآت  مقـــاوالت  ـ    ب 
الظـــروف  فـــي  العســـكرية 

الطارئة:
  ضرورة حتديد تعريف واضح 
دقيق ملفهوم الظروف الطارئة 
عند تطبيق هذا النص ســـواء 
في ديباجة القانون او باملرسوم 
الصادر بشأن املشتريات ذات 
الطبيعة العسكرية ويعدل النص 

وفقا لذلك.

  مالحظات عامة على مقترح القانون

القانون    اجتهت نصــــوص 
الواردة  الى قصر الصالحيات 
به للجنــــة املناقصات املركزية 
واستبعد جميع ما كان صالحية 
ملجلــــس الوزراء فــــي القانون 

الساري:
  ـ الترســــية علــــى غير اقل 
االســــعار املطابــــق للشــــروط 
واملواصفات املادة ٢٣ من القانون 
املقترح الختصاص كان ملجلس 
الوزراء املــــادة ٤٤ من القانون 

الساري.
  ـ الغــــاء املناقصــــة الرتفاع 
االســــعار املادة ٢٨ من القانون 
املقترح الختصاص كان ملجلس 
الوزراء املــــادة ٤٧ من القانون 

الساري.
  ـ العدول عن الترســــية بعد 
ابالغ املناقص الفائز املادة ٣٥ من 
القانون املقترح االختصاصي كان 
االختصاص ملجلس الوزراء املادة 

٥٢ من القانون الساري.
  ـ التظلم من قرارات اللجنة 
املادتــــني ٤٢ و٤٥ مــــن القانون 
املقترح االختصاص لكان ملجلس 
الوزراء املادتــــان ٢٥٨ و٦٢ من 

القانون الساري.
  واالمــــر علــــى هــــذا النحو 
يوضح ان اللجنة في مثل تلك 
القرارات اصبحت اخلصم واحلكم 
في االمــــر ذاته وهو االمر الذي 
راعاه القانون الساري باعتبار 
مجلس الوزراء اجلهة املناط بها 
الفصل في النزاعات املعروضة 
من اصحاب املصلحة في التظلم 

من قرارات اللجنة. 

اقل االسعار خارج نطاق فلسفة 
القانون باســـناد االعمال لغير 
اقل االسعار املطابق للشروط 
واملواصفـــات، وهو امر يجعل 
جميع الصالحيات في الترسية 
للجنة املناقصات املركزية ويجب 
ان يكـــون محل نظر، حيث ان 
هذا االمر اســـتثناء من االصل 

العام.
املـــادة تعالـــج    املـادة ٣٣: 
الوطنية  االفضلية للمنتجات 
في مناقصات وممارسات التوريد 
مع حتديد نسبة الزيادة لالسعار 

الوطنية بنسبة ١٥٪.
  ويالحظ بشـــأن هذا النص 

ما يلي:
  ـ لم يـــراع النـــص ما ورد 
بالقانون ٥٨ لسنة ١٩٨٢ باملوافقة 
على االتفاقيـــة املوحدة لدول 
التعاون لدول اخلليج  مجلس 
العربية وقـــرار وزير التجارة 
والصناعة رقم ٦ لســـنة ١٩٨٧ 
استنادا لهذه االتفاقية باعتبار 
التعاون  منتجات دول مجلس 
اخلليجي منتجات ذات منشـــأ 
وطني واعطى نســـبة حماية 
مقررة، علما ان االتفاقية تشير 
الى ان تكون معاملة منتجات 
املنتج  الدول مثل معاملة  تلك 

احمللي.
  ـ نصت املادة على نسبة وهو 
ما يخالف النصوص االخرى التي 
النسب واملبالغ لالئحة  تركت 
او النص  للقانـــون  التنفيذية 
في املـــادة ذاتها على صالحية 
مجلس الوزراء من تغيير هذه 

النسبة.
  املادة ٣٦: الفقرة الثالثة من 
املادة ٣٦ والتي تبـــدأ بعبارة 
«وعلى اجلهة صاحبة الشأن» 
ســـبق النص عليهـــا باملادتني 
٣٧ و٣٨ من الالئحة التنفيذية 
للقانون رقـــم ٢٠٠٨/٢ بتعديل 
احكام املرسوم رقم ١٩٥٥/٣ بشأن 
ضريبة الدخـــل الكويتية، وال 
حاجة للنطق عليها مرة اخرى 
فـــي صلب قانـــون املناقصات 
اجلديـــد، خاصة انـــه في حال 
وجود اي تعديل في تلك الالئحة 
او قانون الضريبة على الدخل 
التعارض بني  الى  فســـيؤدي 
النصني وصعوبة في التطبيق 
وسيتوجب حينئذ اجراء تعديل 
تشـــريعي على النص املتعلق 
بهذا املوضوع والوارد في قانون 
املناقصات، خاصة ان لكل من 
القانونني مجال اعماله املختلف 

عن اآلخر.
بالنـــص...    املـادة ٤١: ورد 
جتاوز بالزيادة او النقص ٥٪ 
من مجموعة قيمتها اال مبوافقة 

اللجنة.
  استخدام النص لفظ «أو» عند 
االشارة الى الزيادة او النقص 
قد يترتب عليه عدة مشـــاكل 
تتعلق بحساب النصاب، حيث 
التعبيري  االمـــر  انه في حال 
الواحد املتضمن حذف بنسبة 
اعتبـــر هذا  ٣٪ واضافـــة ٢٪ 
االمرالتعبيـــري غيـــر خاضع 
لرقابة اللجنة، حيث ان احلذف 

العمليات  لفظ االستثمار على 
النشاط  اخلارجة عن ممارسة 
اجلـــاري للوحـــدة اخلاضعة 

ألحكام القانون.
ماليـــة،  أوراق    (محافـــظ 
استمارات في تكوين شركات.. 

الخ).
  لذلك، يراعـــى ارتباط هذه 
العمليات باالســـتثناءات التي 

ترد على مقترح القانون.
  املادة ٩: تكـــرار مضمون ما 
ورد باملادة التاســـعة ضمن ما 
ورد باملادة احلادية عشرة من 

مشروع القانون.
املـــادة    املـادة ١٣: تعالـــج 
اشتراطات التقدم في املناقصة 

العامة أو احملدودة:
  ـ يكون كويتيا.

  ـ مسجال في سجل املوردين 
واملقاولني.

  ـ أو أجنبيا مع وجود شريك 
أو وكيل كويتي.

  ولم تشر اللجنة الى سريان 
تلك االشتراطات حلاالت املمارسة 
أو التعاقد املباشر، كما لم تشر 
الى األعمال املتعاقد عليها واملنفذة 
خارج الكويت أو املتعاقد عليها 
داخل الكويـــت، ولكن التنفيذ 
خارج الكويت وايضاح ذلك مت 
بالفقرة املتعلقة باملادة ٦ السابق 

اإلشارة اليها.
  املادة ٢٣: ورد باملادة «يجوز 
إرســـاء املناقصة على مناقص 
تقدم بسعر أكبر.. وكذلك طرح 
عدة مناقصـــات متماثلة لذات 
اجلهة، ونصـــت وثائقها على 
أكثر من مناقصة  عدم ترسية 

على مناقص واحد..».
  والنـــص على هـــذا النحو 

يتطلب إيضاح:
  أ ـ تاريـــخ طرح املناقصات 
املتماثلـــة في ذات تاريخ طرح 
املناقصة األولى أو في تواريخ 
الحقة متتابعـــة، وإذا كان في 
تواريخه متتابعة فما هو الفاصل 

الزمني لطرح كل مناقصة.
  بـ  إن النص لم يعالج حالة 
العطاءات  عدم قبول مقدمـــي 
الى  املمارسة للوصول  التالية 
سعر أقل العطاءات املقدم فيها، 
وهل املمارســـة بســـعر ابتداء 
للســـعر األقل وصوال ألفضل 
املناقصني، علما بأن  سعر من 
املناقصة محل الدراسة ستكون 
منفصلة عن املناقصات األخرى، 
وان الســـعر بها سيكون األقل 

الواجب الترسية عليه.
  (عدة فتاوى إلدارة الفتوى 
والتشـــريع املتعلقـــة بهـــذا 

املوضوع)
  ج ـ ان النـــص الـــوارد لم 
الواحدة  يتعرض للمناقصـــة 
القابلة للتجزئة وعدم اسناد اكثر 

من جزء على مناقص واحد.
  املادة ٣٢: ما ورد بهذه املادة 
هـــو ذات االختصـــاص الوارد 
باملادة ٤٤ من القانون رقم ٣٧ 
لســـنة ١٩٦٤ الســـاري غير ان 
الســـاري  بالقانون  الصالحية 
ملجلس الوزراء باعتبار ان هذا 
االختصاص بالترسية على غير 

املنظمة بقـــرار رئيس مجلس 
الوزراء ورئيس مجلس التخطيط 
رقم ١١ لسنة ١٩٧١ بتشكيل جلنة 
البيوت االستشـــارية  اختيار 
واحملددة بالقرار بالدراســـات 
الفنية واالقتصادية للمشروعات 
العمرانية واملدنية والتخطيطية 
والصناعية وشـــؤون اإلدارة 
وعليه فاألمر يستتبع إيضاح 
مدى خضـــوع أعمال اخلدمات 

التالية لنص املادة:
البيـــوت  التعاقـــد مـــع    ـ 
االستشـــارية والشـــركات في 
مجال االستعانة باخلبراء في 
مجال نظم احلسابات وتقنية 

املعلومات.
  ـ التعاقد مع مكاتب وشركات 
التدريب مبجاالتهـــا املختلفة 
في مجال تعميم ديوان اخلدمة 
املدنية الصادر في هذا الشـــأن 
والصالحيات املخولة لبعض 
اجلهـــات مبوجـــب قوانينها 
(كتاب إدارة الفتوى والتشريع 
رقـــم ١٢١٥/٩٩/٦٢٩/٤ بتاريخ 
العامـــة  الهيئـــة   ٢٠٠٠/٤/٢٤
التطبيقـــي) وكتابها  للتعليم 
رقم ٣٦٥/٢٠٠٩/٤٧٧/٢ بتاريخ 
البترول  ٢٠١٠/١/٢١ ملؤسســـة 

الكويتية.
  ـ التعاقد مع مكاتب احملاسبة 
أو  التدقيق  لتقـــدمي خدمـــات 
خدمـــات االستشـــارات املالية 

واحملاسبة.
  ـ التعاقد مع مكاتب احملاماة 
لتقدمي خدمات االستشـــارات 

القانونية والتحكيم.
  ـ خدمات اســـتيراد البرامج 
اإلذاعيـــة والتلفزيونيـــة رغم 
صـــدور فتـــوى إدارة الفتوى 
والتشريع رقم ٤٤٣/٢ بتاريخه 
١٩٦٤/١١/٩ لعدم خضوعها إال ان 
تلك املوضوعات مازالت تعرض 
على اللجنة وتصدر بشأنها قرار 

املوافقة على التعاقد.
  ج ـ ورد بالديباجـــة أحكام 
القانون رقم ٦٦ لسنة ١٩٩٨ وما 
تضمنه هذا القانون من استثناء 
العمليات من اخلضوع  بعض 
ألحكام قانون املناقصات الساري 

٣٧ لسنة ١٩٦٤:
  ـ بيع النفط ومشتقاته.
  ـ العمليات االستثمارية.

  املوضوع األول أثير بشأنه 
خالف حول مفهوم بيع النفط 
وهل يشـــمل البيع والشراء أو 
التفسير احلرفي  يقتصر على 
البيـــع وكذلـــك مفهوم  للفظ 
املشـــتقات وعـــرض اخلالف 
على إدارة الفتوى والتشـــريع 
التـــي أصـــدرت رأيهـــا رقـــم 
(٣٢٠٨/٢٠٠٩/٢٩٧/٢ بتاريـــخ 
٢٠٠٩/٦/٩) موّجـــه الى رئيس 

ديوان احملاسبة.
  أما عن املوضوع الثاني فهو 
يتعلق بتفسير االستثمار وهل 
ان عمليات التكوين الرأسمالي 
لألصول املزمع تسلمها ملباشرة 
النشاط اجلاري للجهة هي من 
قبيل العمليات االستثمارية أم 
انها عمليات شراء أصول بغرض 
النشـــاط ويقتصر  ممارســـة 

 الديباجة:
  اضافة القوانني التالية:

  ـ القانـــون رقم ٥٨ لســـنة 
١٩٨٢ باملوافقـــة على االتفاقية 
االقتصاديـــة املوحـــدة لدول 
التعاون لدول اخلليج  مجلس 

العربية.
  ـ القانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٩٦ 
في شأن الكشف عن العموالت 
التي تقدم في العقود التي تبرمها 

الدولة.
  ـ القانون رقم ١٩ لسنة ٢٠٠٠ 
في شأن دعم العمالة الوطنية 

وتشجيعها وتعديالته.
  املبرر: القوانني املشار اليها 
تتضمن في نصوصها احكاما 
العقود  تتعلق بالترسية على 
املزمع ابرامها والواردة بقانون 

املناقصات العامة املقترح.
  املـادة ١: لـــم تتضمن املادة 
تعريف املنتج ذي املنشأ الوطني، 
وهو مـــا ورد باملـــادة االولى/ 
ب من القانون رقم ٥٨ لســـنة 
١٩٨٢ باملوافقـــة على االتفاقية 
املوحدة لدول مجلس التعاون 
لدول اخلليج العربية من معاملة 
املنتج ذي املنشأ الوطني معاملة 
املنتجات الوطنية، وهو ما ورد 
ايضا بقرار وزير التجارة رقم ٦ 
لسنة ١٩٨٧ وتعديالته بإعطاء 
االولوية في املشتريات احلكومية 
للمنتجات الوطنية واملنتجات 

ذات املنشأ الوطني.
  املـادة ٦: حددت املادة مجال 
سريان االختصاص للموضوعات 

التالية:
  ـ استيراد اصناف.

  ـ تكليـــف مقاولـــني بتنفيذ 
اعمال.

  ـ التعاقد لشراء اشياء.
  ـ استئجار اشياء.

  ـ تقـــدمي خدمـــات فيما عدا 
اخلدمات االستشارية.

  ويالحظ أن هذا التحديد في 
الواردة بالقانون قد  الصياغة 
يكون مجاال لتفسيرات عديدة 
كانت محل نقاش عند تطبيق 
القانون الساري رقم ٣٧ لسنة 

١٩٦٤ على النحو التالي:
  أـ  مدى ســـريان اختصاص 
جلنة املناقصات املركزية على 
تكليف مقاولـــني تنفيذ أعمال 
للجهات املخاطبة بالقانون والتي 
يتم اختيار املقاولني لتنفيذها 
خـــارج نطاق الكويـــت، ويتم 

توقيعها وتنفيذها باخلارج.
  ولعـــل املثـــال الواضح في 
هذا الشأن هو أعمال السفارات 
الكويتيـــة باخلـــارج، مكاتب 
الكويتية،  اخلطوط اجلويـــة 
الهيئة العامة لالستثمار لألعمال 
غير االســـتثمارية، الصندوق 

الكويتي للتنمية وغيرها.
  علمـــا بأن تلك األعمال التي 
تنفذ مبقاولني خارجيني يكون 
محل العقد عقارا (أرضا، مبنى) 
وهي تخضع لقانون دولة العقار 
وفقا ألحكام القانون رقم ٥ لسنة 

.١٩٦٠
الـــى ان جلنـــة    ونشـــير 
املناقصات املركزية قد ســـبق 
لهـــا إصـــدار تعميمهـــا رقـــم 
(ل.م.م/١٢٩٠/١/٢٥) في ١٩٩٧/٨/٥) 
الى وزارة اخلارجية بأن عقود 
الشراء واملناقصات التي تبرم 
الكويتية  باخلارج للبعثـــات 
الديبلوماسية ال تخضع لرقابة 
جلنة املناقصات املركزية، حيث 
انها تتم مع مقاولني أو موردين 
ال تتوافر فيهم شـــروط املادة 
اخلامســـة من القانون رقم ٣٧ 
لســـنة ١٩٦٤، علما بأن اللجنة 
ال تطبـــق ذات القاعدة جلهات 
اخرى مثـــل اخلطوط اجلوية 
الكويتية، فيتم إخضاع عقود 
مشتريها ومناقصاتها التي تتم 
باخلارج وتنفذ باخلارج ألعمال 

اللجنة.
  ب ـ النص الوارد بالقانون 
ذكـــر... فيمـــا عـــدا اخلدمات 

االستشارية.
النحو قد    والنص على هذا 
ينصرف للخدمات االستشارية 
التـــي تنظم أحكامها قوانني أو 
قرارات أخرى واملثال الواضح في 
هذا الشأن هو أعمال االستشارات 

 زكي عثمان
  أبدى ديوان احملاسـبة ١١ مالحظة على مشروع قانون بشـأن املناقصات العامة املقدم من 

احلكومة بصيغته اجلديدة متثلت في املواد ١ و٦ و٩ و١٣ و٢٣ و٣٢ و٣٣ و٣٦ و٤١ و٤٤ و٤٧.
  وجـاء في رد ديوان احملاسـبة على رغبة جلنة الشـؤون املاليـة واالقتصادية مبجلس االمة 
اخلاصة مبعرفة وجهة نظر الديوان في مشـروع القانون اجلديد للمناقصات العامة والذي حصلت 
«األنباء» على نسـخة منه، ان نصوص القانون اجلديد اجتهت الى قصـر الصالحيات الواردة به على 

جلنة املناقصات املركزية، كما انه استبعد كل ما كان صالحية ملجلس الوزراء في القانون احلالي 
مبجموعة من النقاط منها الترسية على الغير بأقل االسعار املطابقة للشروط واملواصفات، املادة 
٢٣ من القانون املقترح الختصاص كان ملجلس الوزراء املادة ٤٤ من القانون السـاري، فضال عن 
الغاء املناقصة الرتفاع االسعار املادة ٢٨ من القانون املقترح الختصاص كان ملجلس الوزراء املادة 
٤٧ من القانون الساري.  وفيما يلي نص املالحظات والتعديالت املقترحة من ديوان احملاسبة على 

مشروع قانون املناقصات العامة:

 (قاسم باشا) فيصل صرخوه متحدثا وبجانبه ماجد العجيل خالل اجلمعية العمومية للشركة


