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رغبة من البنك في مكافأة العمالء على والئهم

»الدوحة«: 118 رابحًا جديدًا ألكثر من 6 ماليني ريال قطري 
وآالف الغرامات من الذهب مع برنامج »مليونير الدوحة« اجلديد

بع����د النجاح الباه����ر الذي 
القته ع����روض »بنك الدوحة«، 
أح����د البنوك القطري����ة الرائدة 
في تقدمي اخلدم����ات املصرفية 
املتميزة في الكويت وأفضل بنك 
في الشرق األوسط لعام 2010، 
خالل العام املاضي، أطلق البنك 
حملته اجلدي����دة للعام احلالي 
2011، معلنا الفرصة الذهبية لفوز 
118 عميال خالل هذا العام، حامال 
متيمة استضافة قطر لنهائيات 
كأس العال����م ف����ي 2022، وعد 
»بنك الدوحة« بحملة سحوبات 
نصف سنوية الثنني من أصحاب 
احل����ظ للحصول على جائزتني 
بقيمة 2.022 مليون ريال قطري 
لكل فائز في برنامج »مليونير 

الدوحة«.
ليس هذا فحسب، بل يحمل 
البنك املزيد من املفاجآت السارة 
لعمالئه، حيث انه في انتظار 5 من 
عمالئه من سعداء احلظ، الفرصة 
من أج���ل اقتناص 2022 غراما من 
الذهب لكل عميل، باالضافة الى 
جائزة الذهب الكبرى والتي تزن 
10.11 غرامات في نهاية العام وذلك 

في برنامج »الدوحة الذهبي«.
وألن »بن����ك الدوح����ة« عود 
عم����الءه على توق����ع املزيد من 
العروض، اس����تكمل برنامجه 

الكوي���ت ب�ح���د أدنى 100 دينار 
احلص���ول عل���ى ف���رص الفوز 

مباليني الرياالت القطرية«.
وأضاف: »فضال عن ذلك فإن 
البنك ورغبة في مكافأة العمالء 
على والئهم فقد وس��ع فرص الفوز 
من خ���الل إعط����اء العميل أكثر 
من فرصة على رصيد احلس���اب 
في حس���اب »مليونير الدوحة« 
حتى عن األشهر املنتهية وكل ما 
على العميل هو إبقاء الرصيد أو 
مضاعفته وسيقوم البنك باحتساب 

كل الفرص عن كل الفترة.
وحول الهدف من إطالق احلملة 
الدوح���ة للعام  اجلدي���دة لبنك 

2012/2011، أك���د املهزع، أن البنك 
يولي اهتمام������ا كبي���را بخدمة 
العمالء من أفراد وشركات من خالل 
تقدمي خدمات متميزة ومبتك���رة 
وتأتي ه���ذه احلملة لتواكب هذا 

التوجه.
 مؤكدا أن بنك الدوحة اليزال 
يعم���ل على كل ما مييزه وهدفنا 
دائم���ا ان نك���ون س���باقني على 
إرضاء عمالئه ونكون في مستوى 
توقعه، مش���يرا إلى أن البنك في 
هذا الصدد أطلق مؤخرا برنامجه 
اخل���اص ملضاعفة الراتب )حول 
راتبك واحص�������ل على فرصه 
للف�����وز مبثله ملدة عام( وقريبا 
سنعلن اسم سعيد احلظ الفائز.
وأض���اف املهزع: »ان البنك ال 
يألو جهدا من أجل تعزيز موقعه 
في السوق الكويتي، كما يسعى 
دائم���ا إلى تس���هي����ل العمليات 

املصرفية أمام عمالئه.
 وذل���ك م���ن خ���الل إطالق 
اخلدم���ات املصرفية املتنوع����ة 
واخلي���ارات املتع������ددة لفت���ح 
احلسابات وتشمل احلساب اجلاري 
وحس���اب الوديع����ة الثابت����ة، 
التوفي���ر، باإلضافة  وحس���اب 
إلى حس���اب حتت الطلب والذي 
يتناس������ب مع ظروف احلي��اة 

اليومية املختلفة.

اخل����اص باجلوائز الش����هرية، 
كاشفا عن سحب الدوحة الشهري 
والذي سيفوز فيه 10 عمالء بقيمة 
جوائز تبلغ 20220 رياال قطريا 

لكل فائز.
الف����وز بهذه  وحول س����بل 
اجلوائز، عل����ق املدير اإلقليمي 
لفرع بن����ك الدوحة في الكوي�ت 
احمد يوسف املهزع قائ����ال: »ان 
فرص الفوز في احدث عروض 
»بنك الدوحة« لعام 2011 أصبحت 
أكث����ر من ذي قبل حيث أصبح 
متاحا اآلن للعمالء ممن لديهم 
حساب توفير »مليونير الدوحة« 
ل����دى بن����ك الدوح�������ة ف����رع 

رفعها إلى مجلس األمة مطالبًا مبراعاتها حفاظًا على املال العام ولضمان سالمة تنفيذ املشروعات اجلديدة

القضيبي لـ »األنباء«: 13 تعدياًل ومقترحًا أبداها احتاد الصناعات
على قانون املناقصات اجلديد أهمها احلّد من التالعبات ومراعاة العدالة 
األولوية في مناقصات املقاوالت 
أيضا، وذل���ك لكون املقاوالت 
حتظى بالنصي���ب األكبر في 
تعاق���دات الدول���ة، ورأى أن 
تضاف الفقرة التالية إلى صدر 
املادة »تعطى درجات مفاضلة 
التنفيذية(  الالئحة  )حتددها 
عند تقييم العروض اخلاصة 
بعقود املقاوالت للمناقص الذي 
يتضمن العرض املقدم منه أكبر 
نسبة استخدام للمنتج الوطني، 
الع���رض مطابقا  مت���ى كان 
للمواصفات والشروط، وتعتبر 
هذه النسبة جزءا ال يتجزأ من 

شروط إرساء املناقصة«.
وفيم���ا يخ���ص امل���ادة 
36 بش���أن إلزام املقاول 
األجنبي بشراء ما ال يقل عن 
30% من مستلزمات املقاولة عن 
السوق احمللي أو من موردين 
محليني، اعتب���ر االحتاد هذه 
النسبة ضئيلة قياسا إلى األثر 
االيجابي املطلوب أن ينعكس 
على االقتصاد، كما أن املادة لم 
حتدد ان املستلزمات يجب أن 
تكون م���ن املنتجات الوطنية 
املنتجات املس���توردة  وليس 
التي تباع في السوق احمللي، 
النص  وعلي���ه رأى تعدي���ل 
بإلزام املقاول األجنبي بشراء 
جميع مستلزمات املقاولة من 
الوطني���ة في حال  املنتجات 
توافرها ومطابقتها للمواصفات 

والشروط.
املادة 42 بخصوص  أما 
أم���ام جلن���ة  التظل���م 
املناقصات من قراراتها خالل 
مدة س���بعة أيام م���ن تاريخ 
نشرها أو إخطار ذوي الشأن بها 
أيهما أسبق، قال االحتاد إن نشر 
اإلعالن عن ترسية أي مناقصة 
باجلريدة الرس���مية )الكويت 
الي���وم( يتم بعد عدة أيام من 
تاريخ ترسية املناقصة وال تفي 
املدة املقترح���ة )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 الترس���ية عليهم، وعليه 
نرى تعديل النص لتكون مهلة 
التظلم خالل مدة أس���بوعني 
من تاريخ النشر في اجلريدة 
الرس���مية أو إخط���ار جميع 

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

واإلنصاف.
محمود فاروق   ٭

احمللية نتيجة لعدم توافر حماية 
الوطنية وتعرض  للمنتجات 
بعض هذه املنتجات ملمارسات 
اإلغراق واملنافسة غير العادلة 
من املنتجات املستوردة وبسبب 
ميزة وفورات حجم اإلنتاج لدى 

املنتجات املستوردة.
دعا االحتاد الى أن تكون 
املفاضلة بنسبة 20% دعما 
للصناع����ة الوطنية، وان يتم 
الفقرة األولى لتصبح  تعديل 
»على« اللجنة بدال من »يجوز« 
بحيث يك����ون إعطاء األولوية 
للمنتجات الوطنية واجبا 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 املمارسة أو 
األمر املباشر وفقا ألحكام هذا 

القانون«.
ولتحقيق مقاصد القانون 
في إيالء االهتمام والدعم 
للصناعة الوطنية، دعا االحتاد 
الى أال تقتصر األفضلية النسبية 
فقط في مناقصات وممارسات 
التوري����د، بل الب����د من إعطاء 

الوحيد )بالنس���بة ملناقصات 
وممارس���ات التوريد( إذا كان 
العطاء منتجا  املتقدم لذل���ك 
وطني���ا ملا لذلك م���ن مؤازرة 
وتشجيع للصناعة الكويتية، 
مع اس���تبقاء ش���رط مالءمة 
األسعار باالسترشاد باألثمان 
األخيرة الس���ابق التعامل بها 
محلي���ا وخارجيا وبأس���عار 

السوق.
أما املادة 31 بشأن االقتراع 
بني املناقصني إذا تساوت 
الع���روض بينهم في األحوال 
التي ال تقبل فيه���ا املناقصة 
التجزئة، فق���د اقترح االحتاد 
أن يتم إعطاء املفاضلة في حال 
تساوت األسعار للعرض املتقدم 
بأكبر نسبة استخدام للمنتج 
الوطني، وذلك مؤازرة للصناعة 

الوطنية.
وبالنسبة للمادة 33 بشأن 
مفاضلة املنتجات احمللية 
على أقل األس���عار التي قدمت 
عن منتجات مماثلة مستوردة 
مبقدار 15%، ق���ال االحتاد في 
مقترحاته بش���أن تعديل هذه 
املادة انه في ظل انفتاح السوق 

على قرارات تش���جيع املنتج 
الوطني.

وأشار 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 شهر واحد، ومن 
اجل إحكام الرقابة ومنعا من 
االلتفاف ح���ول القانون، دعا 
االحت���اد الى اإلبقاء على احلد 
األعلى املبني ف���ي املادة 4 من 
القانون رقم 37 لسنة 1964 أي 
بحد أقصى 5000 دينار لذات 
األصناف خالل ش���هر واحد، 
أو أن يت���م عوض���ا عن ذلك 
تعديل صياغة املادة بأن تكون 

األفضلية للمنتج الوطني.
أما بالنسبة للمادة 24 من 
مشروع القانون واخلاصة 
بشأن إعادة طرح املناقصة إذا 
ورد عطاء وحيد عن بعض أو 
كل األصن���اف أو األعمال ولو 
كان مستوفيا للشروط، رأى 
احتاد الصناعات أال تتم إعادة 
طرح املناقصة بالنسبة للعطاء 

يؤدي عادة إلى توصيف املكاتب 
الهندسية واالستشارية ملواد 
وأصناف غير منتجة محليا، 
وهذا األمر يؤدي إلى صعوبة 
في اعتم���اد املنتجات احمللية 
وخاصة في املشاريع الكبرى 
وحتديدا في مجال التشطيبات 
الداخلية كالديكورات واألثاث 
والسجاد، لذا يجب عدم استثناء 
اخلدم���ات االستش���ارية من 
القان���ون أو العمل على إلزام 
اجله���ة التي تق���دم اخلدمات 
الهندس���ية واالستشارية في 
أو  توصيف املنتجات احمللي 
حتديد اخلدمات االستشارية 
املستثناة من القانون أنها تلك 
الدراس���ات  املختصة بتقدمي 

والبحوث.
وفيم���ا يخ���ص املادة 7 
بش���أن االس���تثناء من 
املناقصة العامة، رأى االحتاد أن 
يتم إعطاء األولوية واألفضلية 
للمنتج الوطني بالذكر الصريح 
في البند الذي يشمل التعاقدات 
املستثناة من املناقصات العامة، 
وكذل���ك في امل���واد 8 و9 و11 
منعا اللتفاف بعض املقاولني 

الش���ؤون الصناعية، واقترح 
لهذا الغ���رض أن يكون ضمن 
تشكيل جلنة املناقصات عضو 
من احتاد الصناعات الكويتية 
ممثل عن القطاع الصناعي نظرا 
لالختص���اص الفني والعملي 
لهذا القط���اع، ولكون القطاع 
الصناعي معنيا بشكل مباشر 
بقرارات اللجنة، كما أن جميع 
املش���اريع يتم فيها استخدام 
أو  املنتجات والس���لع بشكل 

بآخر.
أما فيما يتعلق باملادة 6، 
وبخصوص عدم اجلواز 
العامة  للوزارات والهيئ���ات 
واملؤسسات واإلدارات املستقلة 
التعاقد الستيراد أصناف لشراء 
أشياء أو تنفيذ أعمال استئجار 
منقوالت أو تقدمي خدمات فيما 
عدا اخلدمات االستشارية إال 
عن طريق جلن���ة املناقصات 
املركزية، أكد االحتاد ان استثناء 
التي  اخلدمات االستش���ارية 
تطلبها اجلهات املشار إليها )في 
حال كانت تتعلق بالشراء أو 
باإلعداد ملواصفات املشاريع( 
من املراقبة قبل طرح املناقصات 

إدارة  كشف عضو مجلس 
غرفة جتارة وصناعة الكويت 
وأمني عام احت���اد الصناعات 
أحمد القضيبي عن التعديالت 
واالقتراحات التي قدمها احتاد 
الصناعات الكويتية إلى مجلس 
األم���ة بش���أن قان���ون جلنة 
املناقصات املركزية املقدم من 
احلكومة بعد إجراء التعديالت 
على بعض مواده، مبا يتالءم 
مع املس���تجدات االقتصادية 
وتالف���ي اخللل ف���ي القانون 
احلالي، وتستهدف فتح املجال 
لشركات القطاع اخلاص دون 
متيي���ز بعضها عن بعض مبا 
يسمح باحلد من التالعب في 
املناقصات، باإلضافة إلى أهمية 

دفع املنتج الوطني.
وقال القضيبي في تصريح 
ل� »األنباء« ان احتاد الصناعات 
يطالب بإقرار القانون اجلديد 
خصوصا مع مضي حوالي 12 
عام���ا منذ تقدم بعض النواب 
القان���ون  باقت���راح تعدي���ل 
أموال  احلالي به���دف حماية 
الدولة وضمان سالمة تنفيذ 
مش���روعاتها ومراعاة العدالة 
بني املتنافس���ني في املناقصة 
وتشجيع املنتج احمللي، وهي 

مدة غير قصيرة للمراجعة.
وش���دد على أهمية إعطاء 
الوطنية  األولوية للمنتجات 
في املناقصات تطبيقا للقرارات 
الصادرة بهذا الش���أن ودعما 
الوطنية وتشجيعا  للصناعة 
ومؤازرة لها، وهذا ما عكس���ه 
بشكل أساس���ي رأي االحتاد، 
خصوصا أن الدولة باش���رت 
تنفيذ اخلطة التنموية متوسطة 

األجل.
واس���تعرض القضيب���ى 
تعدي���الت واقتراحات احتاد 
الصناع���ات الت���ي حصل���ت 
»األنباء« على نسخة منها وهي 

على النحو التالي: 
بش���أن املادة األولى من 
مشروع القانون واملتعلقة 
بتعري���ف مصطل���ح املنتج 
الوطني، رأى االحتاد الصناعات 
تعديله���ا لتكون كم���ا ما يلي 
»كل منتج مت إنتاجه في دولة 
الكويت حسب القوانني والنظم 
املعمول بها«، مبينا انه إذ أنه 
توجد مصانع وورش محلية 
تقوم باإلنتاج دون احلصول 
على ترخيص بذلك، الفتا إلى 
ان هذا التعريف ورد في قرار 
وزير التجارة رقم 6 لسنة 1987 
في ش���أن إعطاء األولوية في 
املشتريات احلكومية للمنتجات 

الوطنية.
وبالنس���بة ملادة 3، رأى 
 1 الفقرة  االحتاد تعديل 
من امل���ادة أن يكون من ضمن 
األعضاء املعين���ني في جلنة 
املناقص���ات املركزي���ة عضو 
على األقل من ذوي اخلبرة في 

قضية اقتصادية
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إحكام الرقابة ومنع 
االلتفاف حول 

القانون عبر منع جواز 
الشراء إال عن طريق 

جلنة املناقصات

إعطاء املفاضلة 
في حال تساوت 
األسعار للعرض 

املتقدم بأكبر

نسبة استخدام 
للمنتج الوطني

وذلك مؤازرة
للصناعة الوطنية

أحمد القضيبي

فرع مقر بنك الدوحة في الكويت

املؤمت���ر بط���رح اجلوانب 
املختلفة اخلاصة بالتحديات 
التي تواج���ه تنفيذ اخلطة 
التنموية واملتمثلة في تأصيل 
الدور الرقابي للخطة وتقييم 
أداء برنامجه���ا ومعاجل���ة 
االخت���الالت في���ه، وزيادة 
مع���دالت الن���اجت القوم���ي 
غير النفط���ي، وتباطؤ منو 
مع���دالت االئتم���ان للقطاع 
اخلاص، والدورة املستندية 
والبيروقراطي���ة، ومتويل 
اخلط���ة ودور املؤسس���ات 
املالي���ة فيها واس���تقطاب 
االم���وال االجنبية،  رؤوس 
البش���رية  التنمية  وخطط 
والتطوير الوظيفي للقيادات، 
التي  العمل واملوظفني  فرق 
تتناسب وطموحات برنامج 

أهمها حتديد األدوار في خطط التنمية

5 توصيات في ختام املنتدى اخلليجي 
لتطوير املشروعات

عمل اخلطة.
من جه���ة اخرى، أوصى 
املؤمتر بضرورة اعداد أدلة 
استرشادية ملنظومة املباني 
اخلضراء، كما دعا الى تأسيس 
نظام موحد على مستوى دول 
املنطقة ينطلق مما هو معد 
الرائدة  الدول  على مستوى 
واملعتمدة لدى دول املنطقة 
املباني  بالتنسيق مع جلنة 
اخلضراء املتفرعة من ادارة 
البناء والتش���ييد في أمانة 
مجلس التعاون لدول اخلليج 

العربي.
كذلك تضمنت توصيات 
املؤمتر ضرورة التكثيف من 
طرح مناذج وأمثلة واقعية 
لبرامج ومشروعات مستدامة 
خصوصا ف���ي دول املنطقة 
الرئيسية  املكونات  وتناول 
التي تخدم جوانب االستدامة 
فيها، مع حتديد االدوار في 
دفع خطط التنمية وبرامجها 
القط���اع  أدوار  وهيكل���ة 
التحالفات  اخلاص واشكال 
الناجح���ة، وض���رورة حل 
التي  القضاي���ا والتحديات 
تواجه املشروعات االسكانية 
ولكونها متس أكبر شريحة 
من املستفيدين وحساسيتها 
الى مس���تلزمات  والتطرق 

االستدامة فيها.

املنتدى اخلليجي  اختتم 
لتطوير املشروعات مؤمتره 
السنوي الرابع، حيث أوصى 
مبجموعة من التوصيات التي 
تص���ب في عن���وان املؤمتر 
الى  الذي يهدف  الرئيس���ي 
حتقيق مس���توى معيشي 
ورفاهية االنس���ان لتشكل 
مسارات رئيسية لفعاليات 

املنتدى املستقبلية.
فمن جه���ة اولى، أوصى 

جانب من املنتدى اخلليجي لتطوير املشروعات

الصناعات الوطنية بحاجة إلى دعم حكومي للحفاظ على قدرتها التنافسية مع املنتجات األجنبية بالسوق
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املهزع: موعد 
كأس العالم 2022 
ألهمنا وضع برامج 

اجلوائز خالل 
العام احلالي

أحمد املهزع


