
يطرح تفاصيل مشاريع الدولة املستقبلية خالل مشاركته مبؤمتر الـ PPP األول

الرومي: »اجلهاز الفني« يعكف على دراسة 28 مشروعًا 
لصالح 9 جهات حكومية أبرزها تطوير جزيرة فيلكا واملترو

أعلن اجلهاز الفني لدراس���ة 
املشروعات التنموية واملبادرات 
عن مشاركته في مؤمتر الكويت 
األول ملشاريع ال� PPP األول الذي 
تنظمه شركة مجموعة اخلليج 
للمعارض حتت شعار »الشراكة 
بني القطاعني العام واخلاص« في 

4 أبريل املقبل.
وبهذه املناس���بة ذكر رئيس 
اجلهاز الفني للمشروعات التنموية 
واملب���ادرات عادل محمد الرومي 
في بيان صحافي أن اجلهاز قرر 
املشاركة في املؤمتر دعما للجهود 
الرامية لتنشيط االقتصاد الوطني 
وذلك من خالل مناقشة موضوعية 
لنظام ال� PPP واملشاريع اجلديدة 
املدرجة في جدول اجلهاز الفني 
التنموية  لدراسة املش���روعات 
واملب���ادرات الس���يما أن جميع 
املشاريع التزال في مراحل دراسات 
اجلدوى االقتصادية أو في مراحل 
تعيني املكاتب االستشارية إلعداد 
دراس���ات اجلدوى وس���عيا من 
اجلهاز للتواصل مع الش���ركات 
احمللية والعاملية التي ستنفذ تلك 
املشاريع واالستماع إلى وجهات 
نظرهم لضمان أفضل آلية للتنفيذ 

وسرعة اإلجناز.
وأضاف الرومي بأن مشاركة 
الفني في املؤمتر جاءت  اجلهاز 
أيضا بهدف إب���راز طبيعة عمل 
اجلهاز الفني لدراسة املشروعات 
التنموية واملبادرات والتركيز على 
نظام ال� PPP وحتديد إيجابيات 
هذا النظام وأهميته والتي تتطلب 
التعاون والتنسيق مع اجلهات 
العامة إلجناز األعمال املطلوبة، 
فضال عن إيجاد حلول للمعوقات 
التي تعترض أداء عمل اجلهاز، 
والتوضيح بأن عملية التخصيص 
هي من أهم وأفضل العمليات التي 
اتبعت في جمي���ع أنحاء العالم 

لتفعيل دور القطاع اخلاص.

طبيعة عمل الجهاز

وعن طبيعة عمل اجلهاز الفني 
التنموية  لدراسة املش���روعات 
واملبادرات قال الرومي إن اجلهاز 
يتولى بالتعاون مع اجلهات العامة 
إجراء املسح والدراسات األولية 
بهدف حتديد املشاريع التنموية 

ذلك مبش���اريع بلدي���ة الكويت 
التي تضم مشاريع مراكز خدمة 
الش���اليهات، وامل���دن العمالية، 
وتطوير شارع عبداهلل األحمد، 
واس���تراحات الطرق السريعة، 
ومركز الفنطاس التجاري، وتدوير 

النفايات الصلبة.
أم���ا ع���ن مش���اريع اإلدارة 
املدن���ي فقال  العام���ة للطيران 
انها تش���مل مش���اريع  الرومي 
فندق املط���ار، ومرافق الصيانة 
الثقيلة للطائرات، ومرافق متوين 
الطائرات، ومرافق الشحن ضمن 

مدينة الشحن اجلوي.
أما بالنسبة ملشروع تطوير 
جزيرة »فيل���كا« التابع لوزارة 
األش���غال العام���ة، فق���د أقرت 
اللجنة العليا للمشروعات التي 
تقام على أمالك الدولة العقارية 
تكليف مكتب استش���اري عاملي 
للقيام مبراجعة وحتديث املخطط 
الهيكلي للجزي���رة واإلجراءات 
اخلاصة بطرح املشروع وتقييم 
اجلدوى االقتصادي���ة والفنية، 
ويقوم املكتب االستشاري بتحديد 
استعماالت أراضي اجلزيرة من 
ش���اليهات ومنتجعات صحية 
باإلضافة إلى املتاحف واحلدائق 
ومحمي���ات الطيور والعديد من 
املرافق السياحية، فضال عن إعداد 

دراسة بيئية متكاملة.
 وأش���ار الرومي إلى انه ومن 
التي سيطرحها  ضمن املشاريع 
اجلهاز أيضا مشروع محطة الصرف 
الصحي التي تعتبر من املشاريع 
الضخمة، والذي س���يفتح مجاال 
جديدا الستثمار القطاع اخلاص، 
السيما ان طريقة تنفيذه ستكون 
على أساس مساهمة عامة وبشراكة 
بني القطاعني العام واخلاص. وقال 
ان مش���اريع وزارة املواص���الت 
تشمل مشروع املترو، ومشروع 
السكك احلديدية، ومشروع تطوير 
خدمات قطاع البريد، ومش���روع 
تطوير خدمات ومرافق االتصاالت 
الدولية والثابتة، ومشروع مركز 
خدمة الشاحنات وباصات النقل 
اخلارجي، وقد مت تكليف مكتب 
استش���اري عامل���ي للقيام بعمل 
الدراس���ات املتعلقة مبش���روع 

املترو.

وعن املعوقات التي تعترض 
أداء عمل اجلهاز الفني قال الرومي 
انها تتمث���ل في ط���ول الدورة 
املستندية في عملية اتخاذ القرارات 
في أجهزة الدولة، وضعف التوعية 
اإلعالمية للقطاع اخلاص بالقانون 
رقم 7 لس���نة 2008 ومتطلباته 
املتاحة،  في ضوء اإلمكاني���ات 
فضال عن ضعف توعية اجلهات 
العام���ة مبتطلبات القانون رقم 
7 لسنة 2008 لتأهيل املشاريع 
التنموية متهي���دا لطرحها على 

القطاع اخلاص.

مشاريع حالية

الرومي أن مشاركة  وأوضح 
الفني في املؤمتر جاءت  اجلهاز 
م���ن منطلق حرص اجلهاز على 
التعري���ف مبش���اريع اجلهات 
العامة في الدولة واس���تعراض 
آخر التطورات املهمة لها وحتديدا 
مشاريع بلدية الكويت ومشروع 
محطة الزور ومشروع الطيران 
املدني ومشروع املترو ومشروع 

السكك احلديدية.
وبني الرومي أن اجلهاز يقوم 
حاليا على مس���ح واس���تكمال 
الدراس���ات األولية للمشروعات 
واملبادرات الت���ي حتال إليه من 
قبل اللجنة العليا لتنفيذها وفقا 
لنظام الش���راكة ب���ني القطاعني 
اخلاص والعام، ووضع معايير 
لتشجيع وتسهيل سبل وإجراءات 
هذه املشاركة مع مراعاة مبادئ 

العدالة والشفافية.
كما يعكف اجلهاز حاليا على 
دراسة 28 مشروعا لتنفيذها لتسع 
أبرزها تطوير  جهات حكومية، 
جزيرة فيل���كا، ومحطات توليد 
الطاقة الكهربائية والشمس���ية، 
وتطوي���ر خدم���ات ومراقب���ة 
االتص���االت الدولي���ة واملت���رو 
والس���كك احلديدية، ومشروع 
تأهيل وبناء مستش���فى الطب 
إلى  الطبيعي والتأهيل، مشيرا 
أن كل تلك املشاريع مازالت في 
طور املراحل األولية كدراس���ات 
اجل���دوى االقتصادية أو مراحل 
تعيني املكاتب االستشارية إلعداد 

دراسات اجلدوى.
وضرب الروم���ي املثال على 

القابلة للطرح وفقا ألحكام القانون 
رق���م 7 لس���نة 2008، وإحالتها 
إلى اللجنة العليا للمش���روعات 
الت���ي تقام على أم���الك الدولة، 
ودراسة املشروعات واملبادرات 
وتقدمي التوصية املناسبة لطرح 
املشروع لالس���تثمار وفقا ملواد 
القانون رقم 7 لسنة 2008، وإعداد 
دليل إرشادي بشأن املشروعات، 
وحتديد طرق متابعة وتقييم أداء 
املوافقة  التي تتم  املش���روعات 
عليها م���ن قبل اللجن���ة العليا 
للمش���روعات التي تق���ام على 
أمالك الدول���ة العقارية، ووضع 
مناذج للعقود تتضمن الشروط 
الواجب  واألح���كام األساس���ية 
توافرها، مع تقدميها إلى اللجنة 
العليا العتمادها، وإعداد وتقدمي 
تقرير سنوي بشأن مشروعات 
العليا العتماده،  التنمية للجنة 
متهيدا لقيام وزير املالية بعرضه 
على مجلس ال���وزراء، ومتابعة 
تنفيذ العقود والعمل على تذليل 
عقبات التنفيذ بالتعاون مع اجلهة 
التي يتبعها املشروع، ووضع آلية 
تقدمي املبادرات وأسلوب تقييمها 
وطرحها لالستثمار وفقا ألحكام 

القانون رقم 7 لسنة 2008.

عادل الرومي

آلخر أخبار االقتصاد احمللية والعاملية زوروا موقعنا على
www.alanba.com.kw/Business
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6330.3االقتصادية

0.27%
 +16.9

املؤشر السعري

بتغير قدره

»منا«: سنلجأ إلى التحكيم الدولي حلل مشكلة العياط
بدأت شركة منا القابضة االجراءات الفعلية من خالل اللجوء للتحكيم الدولي ملقاضاة احلكومة 
املصرية في قرارها بفسخ عقد الشركة الكويتية ـ املصرية للتنمية واالستثمار واخلاص بشراء 26 
الف فدان في العياط. وقالت مصادر لـ »األنباء« ان تلك اخلطوة ال تلغي اجلهود الديبلوماسية التي 
تقوم بها وزارة اخلارجية وايضا غرفة التجارة والصناعة. وقالت ان الشركة بدأت في اتخاذ هذه 
االجراءات بهدف حماية استثمارات مساهميها في مصر والتي تشكل اكثر من 70% من رأسمالها.
أحمد يوسف  ٭

اخلرافي: نحتاج إلى 
قانون يفيدنا في 

املستقبل على مدى
 الـ 50 عامًا املقبلة

نشاط الش���ركة ربكة العديد 
من العمالء سواء في الداخل 
او اخلارج، حي���ث ان جميع 
مكاتب الش���ركة الداخلية او 

اخلارجية قد أغلقت.
وخاطب���ت مجموعة من 
العمالء الشركة على موقعها 
االلكتروني، وذلك بعد فشلهم 
املباشرة على  في االتصاالت 
اي م���ن أرقامها، او من خالل 
مكاتب حجز السفريات، حيث 
جاء رد املوقع االلكتروني لهم 
القرارات اخلاصة  بان جميع 

حتديد آليات لرد قيمة تذاكر السفر خالل يومني

عمومية غير عادية لـ »الوطنية« خالل 
ثالثة أسابيع ملناقشة مستقبل الشركة

باسترجاع قيمة تذاكرهم سيتم 
حتديد آليات استرداد أموالهم 
عقب املؤمتر الصحافي الذي 
سيعقده رئيس مجلس اإلدارة 

خالل اليومني املقبلني.
أحمد يوسف  ٭
 ٭

قالت مص���ادر ان اجتماع 
اجلمعية العمومية غير العادية 
لش���ركة اخلط���وط اجلوية 
الوطنية سيعقد في غضون 

ثالثة أسابيع من اآلن.
ولفتت املصادر ل� »األنباء« 
إلى ان مالك الشركة يجرون 
اجتماع���ات لدراس���ة ع���دة 
سيناريوهات ستحدد مصير 
الشركة خالل الفترة املقبلة.

ه���ذه  م���ن  وأضاف���ت: 
الس���يناريوهات تدرس، اقل 
اخلس���ائر احملتمل تكبدها، 
باإلضافة الى مناقشة العروض 
التي عرضت على الش���ركة، 

واملفاضلة فيما بينها.
إمكاني���ة تقدمي  وح���ول 
احلكومة لدعم مادي للشركة 
من اج���ل الوقوف مرة أخرى 
على قدميها، قالت املصادر: »ان 
ذلك من املستبعد، فاحلكومة 
ق���رارا بخصخصة  اتخ���ذت 
»الكويتية« من اجل وقف الدعم 
لها، وهي شركة مملوكة للدولة 
فكيف س���تقدم الدعم لشركة 

خاصة«.
توقف طائرات »الوطنية« أربك سوق الطيران بالكويتإلى ذلك، سبب قرار وقف 

وب���ني بخ���ش ان اخلطة 
اخلمسية للش���ركة تتضمن 
تطوير جميع احملطات القائمة 
مبا فيها املوجودة في املناطق 
السكنية حيث ستعمل الشركة 
على تطوير من 5 إلى 6 محطات 
س���نويا، مضيفا أن محطات 
األولى اجلديدة النموذجية مع 
ما تؤمنه من تسهيالت يستفيد 
منها املستهلك، من شأنها أن 
تقلب املفهوم التقليدي حملطات 
الوقود وتؤسس لعهد جديد 
ومتطور م���ن احملطات ذات 

القيمة املضافة.
وأضاف بخش قائال: »لقد 
وضعنا خطتنا اإلستراتيجية 
لكي نستدرك النقص احلاصل 
في محطات الوقود في الكويت 
التي حتتاج إلى ما ال يقل عن 
200 محطة جديدة باإلضافة 
إلى ال� 124 محطة القائمة حاليا، 
السيما أن عدد السيارات في 
تزايد، وهذا سينعكس بالتالي 
على ضرورة إنشاء محطات 
املناطق السكنية  جديدة في 

اجلديدة«.
ان »البترول  وذكر بخش 
الوطنية« قامت مؤخرا بتحديد 
كميات املنتج���ات البترولية 
)كوت���ا( حملط���ات الوق���ود 
املخصصة من قبلها، مشيرا 
إلى أن هذا األمر عرض الشركة 
لتوقف بعض محطاتها نتيجة 
نفاد الوقود فيها، مضيفا »ال 
شيء اسمه »كوتا« هناك زيادة 
س���نوية في استهالك الوقود 
تقدر بحوالي 5%، وال ينبغي أن 
يكون هناك حتديد للحصة من 

قبل البترول الوطنية«.
وضرب بخش مثاال على 
زيادة استهالك الوقود خالل 

لعدم وضع هامش ربح من قبل »البترول الوطنية«

بخش لـ »األنباء«: »األولى للوقود«  تؤجل 
فتح محطتني جديدتني للوقود شهرين

موسم االجازات قائال: »الكثير 
من املواطن���ني والقائمني لم 
الكويت خالل فترة  يغادروا 
الوطني���ة، باإلضافة  األعياد 
إلى قدوم العديد من االخوان 
اخلليجيني، وهذا ما أدى إلى 
املبيعات في محطات  ارتفاع 
الوقود ألرقام غير مس���بوقة 
خالل هذه الفترة من العام«.

وق���ال بخش ان تش���ديد 
الوطني���ة« على  »البت���رول 
»الكوتا« ن���اجت عن تخوفات 
عديدة لديها من تهريب الوقود 
إلى خارج الكويت، وهذا نابع 
م���ن حرصهم الش���ديد على 
البل���د ولكن نتائج  مصلحة 
هذا التشدد تعود بالسلب على 

اجلمهور في الكويت.
أحمد مغربي  ٭

املنتدب في  العض���و  قال 
الش���ركة األولى لتس���ويق 
الوقود حمزة بخش ان الشركة 
قررت تأجيل افتتاح محطتني 
جديدتني للوقود في منطقة 
كبد وغرب الشعيبة شهرين 
نظرا للقرار الذي اتخذته شركة 
البترول الوطنية في عدم وضع 
هامش ربح للمحطات اجلديدة 
التي ستنشئها الشركة، مشيرا 
إلى أن عقد البيع األصلي الذي 
أبرمت���ه »األولى للوقود« مع 
»البترول الوطنية« كان يشمل 
40 محطة فقط وأي جديد في 
احملطات فال يوضع له هامش 

ربح.
ف���ي  بخ���ش  وأوض���ح 
تصريح خاص ل���� »األنباء« 
أن ع���دم وض���ع هامش ربح 
في احملطات اجلديدة مطبق 
بالفعل في محطة الشركة في 
منطقة مشرف والتي افتتحتها 
الشركة مؤخرا، مبينا أن هذا 
االمر أثر س���لبا عل���ى أرباح 
الش���ركة خالل العام املاضي 
باإلضافة إلى منع الشركة من 
التجارية وذلك  الكميات  بيع 
تنفيذا لتوجيه���ات اجلهات 

الرقابية في هذا الشأن.
وب���ني بخ���ش ان ه���ذه 
اإلشكالية س���تقوم »األولى 
للوقود« بحلها خالل الشهرين 
املقبلني، السيما ان املسؤولني 
في ش���ركة البترول الوطنية 
يتعاونون في هذا األمر، مشيرا 
إلى أن الشركة تنفق مصاريف 
رأس���مالية كبيرة في تطوير 
وإنش���اء احملط���ات اجلديدة 
ولكن دون جدوى اقتصادية 
في احلصول على هامش الربح 

حمزة بخشمن عمليات البيع للوقود.

في ندوة نّظمتها اجلمعية االقتصادية الكويتية

الزلزلة: قانون املناقصات اجلديد يرّسخ مبدأ الشفافية
وتكافؤ الفرص ويلزم اللجنة بالكشف عن أسباب قراراتها

ق����ال رئيس اللجن����ة املالية 
واالقتصادي����ة في مجلس األمة 
النائب د.يوسف الزلزلة ان قانون 
املناقصات اجلديد سيكون مختلفا 
عن القانون القدمي الذي تنعدم 
الفرص،  الشفافية وتكافؤ  فيه 
الفت����ا الى ان القان����ون اجلديد 

سيعمل على ترسيخها.
وأوضح د.الزلزلة في ندوة 
نّظمتها اجلمعي����ة االقتصادية 
الكويتية أول من أمس ملناقشة 
قانون املناقصات اجلديد وأبرز 
املستجدات التي طرأت عليه، ان 
القانون القدمي ال يعّول عليه في 
التنموية احلديثة،  ظل اخلطة 
الفتا الى ان احلاجة باتت ملحة 
للخروج بقانون جديد مبشاركة 
مجموعة من اخلبراء وفريق من 

البنك الدولي.
وذك����ر ان مش����روع جلن����ة 
املناقص����ات اجلدي����د س����يحل 
مجموعة كبيرة من الس����لبيات 
والثغرات التي تعتري القانون 
احلال����ي، والتي من أبرزها عدم 
الشفافية وتقييد التظلمات وقيام 
جلنة املناقصات باتخاذ قراراتها 
من دون إعالن األسباب، مضيفا 
ان القانون اجلديد سيلزم جلنة 
املناقصات املركزية باإلعالن عن 

أسباب ما تتخذه من قرارات.
وحول القانون الذي تقدمت 
به احلكومة سابقا أبدى د.الزلزلة 
تفاؤل����ه بالقانون الذي قّدم من 
احلكومة المتالكها جيش����ا من 
اخلبراء واملستش����ارين، لكنه 
فوجئ بأن القانون املقدم أسوأ 
بكثير م����ن القانون املعمول به 
حاليا، الفتا الى ان احلكومة قررت 
في ثاني اجتماع لها مع اللجنة 
املالية سحب القانون لتعديله كي 
يتماشى مع اخلطة االستراتيجية 

فترة اسبوع لفتح املظاريف بل 
ستفتح امام اجلميع وخالل ساعة 
من التقدمي، كما سيكون من حق 
اي شخص ان يتظلم في وجود 
جلنة فنيني، مبينا ان هذه النقطة 
ستنهي قضية التأثير الشخصي 

والتدخل اخلارجي.
من جانبه، قال رئيس احتاد 
الصناعات حس���ني اخلرافي: من 
الترسية  الصعب اعتماد طريقة 
الفورية للمناقصات، ومن الصعب 
تطبيقها وسيظلم الكثيرين جراء 
ذلك، مشيرا الى انه ليس بالضرورة 
القانون بصورة سريعة  اخراج 
بل يجب اغ���الق جميع الثغرات 
املوجودة في القانون احلالي لكي 

يخرج بصورة جيدة.
وقال اخلرافي اننا نحتاج الى 
قانون يفيدنا في املستقبل على 
مدى ال� 50 عاما املقبلة، وال يخدم 

اخلطة التنموية فقط.
وشدد اخلرافي على ضرورة 
زي����ادة دور القطاع اخلاص في 
املس����تقبل، مبينا انه مت وضع 
نس����بة 15% لدع����م املنتج����ات 
الوطني����ة ووافق عليها مجلس 
األمة ومجلس الوزراء والواجب 
زيادتها الى 20% لوجود التزامات 
على القطاع الصناعي لتوظيف 

الكويتيني.
أما املدير التنفيذي بش���ركة 
يوريكا م.أحم���د اجلناعي فقال: 
ان قانون جلنة املناقصات احلالي 
تعتريه الكثير من السلبيات، الفتا 
الى انه من املمكن ترسية مناقصة 
على شركة ليس لديها اي تصنيف 
او امكانية لتنفيذ مشروعات، الفتا 
الى ان هذا األمر أحيانا يحدث مع 
شركات مخالفة جلميع الشروط 

مبا فيها األسعار.
شريف حمدي  ٭

وقال ان الفريق املكّلف بإعداد 
مشروع قانون جديد للمناقصات 
اس����تطاع خالل 3 أس����ابيع ان 
ينجز 50% من القانون املقترح، 
الفتا ال����ى ان ه����ذا الفريق قام 
باالس����تعانة بالقانون احلالي 
فضال عن االستعانة مبجموعة 
م����ن قوانني جلن����ة املناقصات 
للدول التي ق����ام البنك الدولي 
باملس����اهمة فيها واجنازها، مع 
األخ����ذ باالقتراحات املقدمة من 
جميع اجله����ات املعنية، ومتت 
صياغة مشروع جديد للقانون 
سيتم عرضه قريبا على جهات 

االختصاص.
وأوضح انه من األمور اجليدة 
التي ستتم اضافتها الى القانون 
هي فتح املظاريف بعد س����اعة 
التق����دم للمش����روع وأمام  من 
اجلميع، بحيث لن تكون هناك 

للتنمية ولتداخله مع مجموعة 
من القوانني األخرى.

وقال ان البن����ك الدولي أعد 
دراس����ة متكاملة عن مش����روع 
املناقص����ات ف����ي الكوي����ت، مت 
املالية، مبينا  الى وزارة  رفعها 
ان الدراسة أوضحت ان االجراءات 
التي تتم ف����ي جلنة املناقصات 
املركزي����ة أقل ما يقال عنها انها 
اج����راءات ال تصل����ح لبلد مثل 
الكويت يس����عى دائما للتطور، 
مشيرا الى ان تقييم البنك الدولي 
لالجراءات ومبدأ الشفافية وتكافؤ 
الفرص قّيمت بدرجة قريبة من 

الصفر.
وزاد بقوله: ان البنك الدولي 
ق����ال اذا كان����ت الكويت ترغب 
في عمل مش����روع قانون جلنة 
املناقصات نفضل ان تنظر الى 

التجربة املغربية.

جانب من الندوة
»املناقصات« ترفض مقترحًا لتغيير آلية 
تقييم العروض  من »البترول الوطنية« 

ألزمتها بضرورة التقيد باملادة 43 من قانون املناقصات

قالت مصادر مطلعة ل� »األنباء« ان شركة 
البترول الوطني���ة تقدمت مبقترح جديد إلى 
جلنة املناقصات املركزية لتغيير آلية تقييم 
املقدمة للمش���اريع املستقبلية في  العروض 
القطاع النفطي على أن تكون الترس���ية على 
أس���اس العرض األقل تكلفة إجمالية وليس 

على العرض األقل سعرا فقط.
وذكرت املصادر ان جلنة املناقصات املركزية 
رفض���ت الطلب الذي قدمته ش���ركة البترول 
الوطنية لتغيير آلية املوافقة على املشاريع، 
وطلب���ت اللجنة من الش���ركة ضرورة التقيد 
باملادة 43 من قان���ون املناقصات العامة التي 
تن���ص على ضرورة إرس���اء املناقصات على 
املناقص الذي قدم أقل س���عر إجمالي إذا كان 
عطاؤه متماشيا مع متطلبات وثائق املناقصة 
مع إجازة إرساء املناقصة على مناقص تقدم 
بس���عر أكبر إذا كانت أس���عار أقل املناقصني 

س���عرا مخفضة بصورة غير معقولة ال تدعو 
إلى االطمئنان على سير العمل.

واس���تغربت املص���ادر من رف���ض جلنة 
املناقصات اآللية اجلديدة املقترحة خاصة ان 
القانون احلالي يش���وبه العديد من األخطاء 
التي تؤثر كثيرا على سير العمل بعد الترسية 
وجلوء بعد الشركات إلى توقف العمل وطلبها 
زيادة العقود نظرا لوجود فروق أسعار كبيرة 

على املشروع.
وقالت املصادر ان البترول الوطنية اقترحت 
العديد من املعايير في الكتاب الذي وجهته إلى 
جلنة املناقصات، السيما ان الشركة مقبلة على 
تنفيذ مش���اريع ملياريه ضخمة مثل مشروع 
املصفاة اجلديدة والوقود البيئي، واآللية احلالية 
ال تتماشى مع فكر الشركة ما يؤدي إلى بعض 

االضرار في تنفيذ هذه املشاريع.
أحمد مغربي  ٭

أهمية املؤمتر
رحب الرئيس التنفيذي ملجموعة اخلليج للمعارض محمد 

عبدالرحمن الشايجي مبشاركة اجلهاز الفني في املؤمتر الذي يعتبر 
هو احلدث املهم واألول من نوعه في الكويت الرامي للتعريف بهذا 

النوع من املشاريع وللتعريف بأهم املشاريع التي سيطرحها اجلهاز 
خالل الفترة املقبلة. 

وأضاف الشايجي أن املؤمتر يستهدف حتقيق رؤية ورسالة 
اجلهاز الفني لدراسة املشروعات التنموية واملبادرات في التعريف 

بنظام الـ PPP وحشد اكبر قدر ممكن من املسؤولني للحديث 
عنه وبحضور نخبة من املهتمني محليا وخارجيا وأيضا تعريف 

املسؤولني على نظام الـ PPP ودور املشاريع التي ستطرح من 
خالله في حتويل الكويت ملركز مالي وجتاري، فضال عن التعريف 

بدور مكاتب االستشارات وشركات املقاوالت في إجناح دراسات 
اجلدوى االقتصادية للمشاريع، مبينا أن املؤمتر سيسلط الضوء 

أيضا على مناقشة دور البنوك في توفير التمويل الالزم للشركات.


