
املنتج الوطني: كل منتج ذو منشأ وطني 
وفًقا ألحكام امل��ادة الثالثة من القانون رقم 
)58( السنة 1982 باملوافقة على االتفاقية 
االقتصادية املوحدة بني دول مجلس التعاون 
والقانون رقم )5( لسنة 2003 والقانون رقم 

)81( لسنة 1995 املشار إليها.
مادة 2:: الفقرة األولى من بند 3:

3 - مؤسسة البترول الكويتية والشركات 
اململوكة لها بالكامل:

فيما يتعلق ب��ح��االت ال��ش��راء النمطية 
)أص��ن��اف وم���ق���اوالت وخ���دم���ات( يختص 
اجلهاز بعقود الشراء التي تنفذ داخل دولة 
الكويت والتي تزيد على خمسة ماليني دينار 
كويتي وفًقا األحكام هذا القانون، وتشكل 
مبؤسسة البترول الكويتية وح��دة شراء 
تختص بالعقود التي ال جتاوز قيمتها خمسة 
ماليني دينار كويتي وتراعى في إجراءاتها 
أحكام ه��ذا القانون على أن حت��ال محاضر 
عقود الشراء التي جتريها إلى كل من اجلهاز 
وديوان احملاسبة ووزارة املالية كما تختص 
هذه الوحدة بوضع شروط خاصة لتسهيل 
تأهيل امل��ش��روع��ات الصغيرة واملتوسطة 
بالتنسيق مع الصندوق الوطني لرعاية 

وتنمية املشروعات الصغيرة واملتوسطة.
مجلس إدارة اجلهاز

مادة )5(: يتألف مجلس إدارة اجلهاز من:
أ- )ثمانية أع��ض��اء ي��ص��در بتسميتهم 
مرسوم بناء على ترشيح الوزير املختص 
وب��ع��د م��واف��ق��ة مجلس ال����وزراء مل��دة أرب��ع 
سنوات غير قابلة للتجديد ، ويعني من بينهم 
رئيس ون��ائ��ب للرئيس متفرغني على أن 
تنتهي مدة ثالثة أعضاء من املجلس املشكل 
ألول م��رة بعد سنتني من التعيني دون أن 
يكون من بينهم الرئيس ونائبه ، ويصدر 
مرسوم بتحديد من تنتهي مدة عضويتهم 
وتعيني من يحل محلهم مل��دة أرب��ع سنوات 
، ويحدد مجلس ال��وزراء مكافآتهم ويكون 
إعفاؤهم مبرسوم بناء على اقتراح من الوزير 

املختص.
ويشترط في األعضاء أن يكونوا كويتيني من 
ذوي النزاهة ومن أصحاب اخلبرة والتخصص 
ف��ي ال��ش��ؤون الهندسية والنفطية والطبية 
واالقتصادية وفي املجاالت ذات الصلة بعمل 
اجلهاز ، وأالاّ يكون قد صدر بشأنهم حكم نهائي 
بشهر اإلف��الس أو حكم باإلدانة في جناية أو 

جرمية مخلة بالشرف أو األمانة.
ب ممثل إلدارة الفتوى والتشريع .

ج- ممثل لوزارة املالية.
د. ممثل للجهة املختصة بشؤون التخطيط 

بالدولة.
ه� ممثل عن الهيئة العامة للقوى العاملة.

و- ممثل للجهة احلكومية التي ستشرف 
على تنفيذ املناقصة.

ز۔ ممثل ع��ن ال��ص��ن��دوق ال��وط��ن��ي لتنمية 
ورعاية املشروعات الصغيرة واملتوسطة.

ويكون اختيار ممثل كل جهة من اجلهات 
ا  الواردة في البنود ) ب، ج، د، ه�، و، ز( دورياًّ

وبحد أقصى سنتني ملمثل اجلهة .
وملجلس اإلدارة االستعانة مبن ي��راه من 
ذوي اخلبرة سواء من اجلهة صاحبة الشأن أو 
من غيرها، وذلك الستيضاح أي من األمور التي 
تتعلق مبباشرة اختصاصاته دون أن يكون له 

حق التصويت.
مادة )18(: -6 إذا كانت األعمال املطلوبة 
ميكن احلصول عليها من منتجات أو أصناف أو 
مقاوالت أو خدمات جهة ذات أهداف اجتماعية 
مبا في ذلك أي جهة تسوق لذوي االحتياجات 
اخلاصة أو جمعية نفع عام وطنية ال تستهدف 
حتقيق ال��رب��ح أو م��ن امل��ش��روع��ات الصغيرة 

واملتوسطة.
مادة )19(: فقرة أولى:

أواًل: يجوز للجهات العامة التي تسري 
عليها أحكام هذا القانون أن تتعاقد ألي غرض 
من األغراض املنصوص عليها في هذا القانون 
ب���دون إذن م��ن اجل��ه��از بالطريقة املناسبة 
وفًقا للتعاميم التي تصدرها وزارة املالية 
بالتنسيق م��ع ال��ص��ن��دوق ال��وط��ن��ي لرعاية 
وتنمية امل��ش��روع��ات الصغيرة واملتوسطة 
حسب احتياجات اجلهة صاحبة الشأن إذا 

لم تزد قيمة التعاقد على )75.000( خمسة 
وسبعني ألف دينار كويتي.

مادة )26(: تقوم جلنة التصنيف بتصنيف 
متعهدي امل��ق��اوالت العامة إل��ى أرب���ع فئات 
حسب قدراتهم املالية والفنية، ويضع اجلهاز 
املركزي شروًطا خاصة لتسهيل دخول أصحاب 
املشروعات الصغيرة واملتوسطة للفئة الرابعة، 
وتبني الالئحة التنفيذية لهذا القانون مواعيد 
تقدمي طلبات وإجراءات التسجيل والتصنيف، 
وشروط كل منهم، وفئات التصنيف، والنظر 
فيها، ومواعيد وإج��راءات التظلم من القرارات 
الصادرة بشأنها، ويعاد النظر في التصنيف 
��ا. كما أن التصنيف ال يغني عن إجراءات  دورياًّ
التأهيل للمناقصني. وعلى اجلهة صاحبة 
ال��ش��أن ات��خ��اذ ه��ذه اإلج����راءات للتأكد م��ن أن 

املناقصني مؤهلون لتنفيذ العقد .
م���ادة )39(: -2 حت���دد ال��الئ��ح��ة ح��االت 
اقتضاء رس��وم ع��ن توفير وث��ائ��ق املناقصة 
للراغبني ف��ي االش��ت��راك فيها ال��ت��ي يجب أن 
تعكس فقط تكلفة نسخ وت��وزي��ع مستندات 
املناقصة. ويستثنى من هذه الرسوم أصحاب 

املشروعات الصغيرة واملتوسطة.
جتزئة املناقصة

مادة )61(: إذا تساوت األسعار بني عطاءين 
أو أكثر وكانت املناقصة تقبل التجزئة جاز 
للمجلس جتزئة املقادير املعلن عنها بني مقدمي 
العطاءات املتساوية بشرط موافقتهم على ذلك 

وعدم اإلضرار مبصلحة العمل.
أما في األح��وال التي ال تقبل فيها املناقصة 
ال��ت��ج��زئ��ة وت��س��اوت أس��ع��ار ال��ع��روض يتم 

االقتراع بينهم.
أفضلية املنتج احمل��ل��ي: م���ادة )62(: مع 
مراعاة االتفاقيات الدولية واإلقليمية املبرمة 
مع دولة الكويت ، وتطبيق مبدأ املعاملة باملثل 
، تعطى األولوية في مشتريات اجلهات العامة 

على النحو التالي:
- على املجلس أو اجلهة صاحبة الشأن في 
مناقصات التوريد، أو ما في حكمها، الترسية 
على ع��رض املنتج احمللي متى ك��ان مطابًقا 
للمواصفات والشروط وكانت األسعار املقدم 
بها ال تزيد على أق��ل األسعار التي قدمت عن 

منتجات مماثلة مستوردة بنسبة 20% .
- ويشترط في املنتجات املشار إليها في 
الفقرة السابقة مطابقتها ملواصفات اجلهات 
املعنية بتحديد واعتماد املواصفات واملقاييس 
املعمول بها في دولة الكويت وإن لم توجد يعمل 
باملواصفات واملقاييس اخلليجية املعتمدة فإن 

لم توجد فباملواصفات العاملية.
وال يجوز بعد إرس��اء املناقصة أن يستبدل 
باملنتج احمللي الذي متت على أساسه الترسية 

منتج مستورد إال مبوافقة املجلس.
التظلمات: مادة )78(: تنشأ جلنة للتظلمات 
من ق��رارات املجلس، تلحق مبجلس ال��وزراء، 
تتكون من خمسة أعضاء من خبراء متخصصني 
قانونيني وماليني وفنيني يصدر بتسميتهم 
مرسوم، بناء على ترشيح الوزير املختص، ملدة 

ثالث سنوات غير قابلة للتجديد.
وتتولى اللجنة دراسة التظلمات املعروضة 
عليها والبت فيها وإصدار قرار ملزم في التظلم 
خالل سبعة أيام عمل من تقدمي التظلم إليها ، 

ويتم إخطار اجلهاز به لتنفيذه .
وي��ج��وز لكل ذي ش��أن التظلم أم��ام جلنة 
التظلمات من قرارات املجلس خالل سبعة أيام 
عمل من تاريخ نشرها أو إخطار ذوي الشأن بها 

أيهما أسبق .
وعلى اجلهاز موافاة اللجنة باملستندات 
واملعلومات املتعلقة بالتظلم املعروض على 

اللجنة فور طلبها منه.
وتنظم الالئحة التنفيذية إج��راءات تقدمي 
التظلمات ودراستها والبت فيها وإخطار املتظلم 
واجلهاز بقرارها، وحاالت رد رسوم التظلم مبا 

يتفق وأحكام هذا القانون.
أفضلية املنتج احمللي والوطني

وامل��ق��اول احمللي وامل��ش��روع��ات الصغيرة 
واملتوسطة

م��ادة )87(: م��ع م��راع��اة األح��ك��ام املقررة 
قانوًنا بالنسبة لالستثمار املباشر لرأس املال 
األجنبي، تراقب اجلهة العامة التزام املقاول 
األجنبي أو احمللي بشراء ما ال يقل عن %20 من 

املنتجات احمللية و%10 من منتجات وخدمات 
املشروعات الصغيرة واملتوسطة.

وإذا تعذر توافرها جاز شراؤها من املوردين 
احملليني املسجلني في قوائم تصنيف املوردين 
باجلهاز على أن يثبت ذلك بإيصاالت معتمدة 

من اجلهات التي مت الشراء منها.
كما تراقب التزام املقاول األجنبي بأن يسند 
م��ا ال يقل ع��ن %30 م��ن أع��م��ال املقاولة التي 
ترسى عليه إلى مقاولني محليني من املسجلني 
في قوائم تصنيف املقاولني باجلهاز في الفئات 
املختلفة على أن يخصص منها نسبة 10% 
ألصحاب املشروعات الصغيرة واملتوسطة 
حسب طبيعة املقاولة أو املقاولني املسجلني 
واملصنفني ل��دى بلدية الكويت أو مؤسسة 
البترول الكويتية والشركات التابعة لها بعد 
احلصول على موافقة اجلهة املشرفة على تنفيذ 
املقاولة وتسري أحكام الفقرة السابقة على 
املقاول احمللي متى ما كانت أعمال العقد تسمح 

بإسناد جزء من أعماله إلى مقاول بالباطن.
ويجوز زيادة أو تخفيض هذه النسب بقرار 

من مجلس الوزراء بناء على عرض اجلهاز.
)امل��ادة الثانية(: يضاف بند باسم املنتج 
احمللي إلى املادة )1( التعريفات، وبند برقم 8 
إلى املادة )25( ، ومادة برقم )62( مكرًرا وذلك 

على النحو التالي:
م���ادة )1(: املنتج احمل��ل��ي: ك��ل منتج يتم 

إنتاجه في دولة الكويت.
مادة )25(: إضافة بند برقم 8

-8 ممثل عن الصندوق الوطني لرعاية 
وتنمية املشروعات الصغيرة واملتوسطة .

مادة )62( مكرًرا
وعلى املجلس أو اجلهة املختصة بالشراء 
الترسية على العطاءات املقدمة من أصحاب 
املشروعات الصغيرة أو املتوسطة متى ما كانت 
مطابقة للمواصفات والشروط وكانت األسعار 
املقدم بها ال تزيد عن )%20( من أقل العطاءات 

املقبولة.
)امل���ادة الثالثة(: يصدر ال��وزي��ر املختص 
اللوائح والقرارات الالزمة لتنفيذ هذا القانون 
وذلك خالل فترة ستة أشهر من تاريخ العمل 

به.
)املادة الرابعة(: على رئيس مجلس الوزراء 

والوزراء، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون.
وجاء في املذكرة اإليضاحية للقانون: 

لقد أظهر الواقع العملي بعد مضي أكثر من 
ثالث سنوات على نفاذ وتطبيق أحكام قانون 
املناقصات العامة املشار إليه ، ضرورة إعادة 
النظر في بعض أحكام هذا القانون سواء فيما 
يتعلق مبفهوم املنتج الوطني ال��ذي يشمل 
كافة منتجات دول مجلس التعاون طبًقا 
لالتفاقيات املعقودة في ه��ذا اخلصوص ما 
أثر سلًبا على املنتج احمللي للدولة ، أو فيما 
يتعلق بأصحاب املشروعات الصغيرة أو 
املتوسطة، إذ رغم كون هذه املشروعات تشكل 
إحدى دعائم وعصب االقتصاد في الدولة ، إال 
أن القانون بوضعه الراهن لم يعطهم الفرصة 
ألن تكون لهم األفضلية عند ترسية العطاءات 
، تارًكا ذلك لالئحة التي جعلت هذا األمر بيد 
السلطة التقديرية للجهاز املركزي للمناقصات 
العامة ممثالً في مجلس إدارة اجلهاز أو اجلهة 
صاحبة الشأن . من هنا كان املشروع الذي 

نحن بصدده.
تناولت امل��ادة األول��ى بعض مواد القانون 

بالتعديل وفًقا ملا يلي:
مت ت��ع��دي��ل امل����ادة رق���م )1( ب���أن يصبح 
املشروع الصغير أو املتوسط هو املشروع 
االقتصادي املعتمد لدى الصندوق الوطني 
ل��رع��اي��ة وت��ن��م��ي��ة امل��ش��روع��ات الصغيرة 
واملتوسطة، وبأن يعدل كذلك تعريف املنتج 
الوطني لكي يتم التمييز بينه وب��ني املنتج 
احمللي، فاملنتج الوطني هو املنتج ذو املنشأ 
الوطني لدول مجلس التعاون ونص االتفاقية 

االقتصادية املوحدة .
كما مت تعديل الفقرة األولى من البند 3 من 
امل��ادة )2( وذل��ك بإضافة اختصاص جديد 
الوحدة الشراء في مؤسسة البترول الكويتية 
يلزمها بوضع شروط خاصة لتسهيل تأهيل 

املشروعات الصغيرة واملتوسطة.
املشروعات الصغيرة واملتوسطة وذلك 

بالتنسيق م��ع الصندوق الوطني لرعاية 
وتنمية ومت تعديل امل��ادة )5( بإضافة حكم 
باختصاص ال��وزي��ر املختص برفع اقتراح 
ملجلس الوزراء بإعفاء أعضاء مجلس اإلدارة 
وكذلك بإضافة ممثل عن الصندوق الوطني 
للمشروعات الصغيرة واملتوسطة في تشكيل 
مجلس إدارة اجل��ه��از. ليصبح ع��دد أعضاء 

املجلس ثمانية أعضاء.
ويكون اختيار ممثلي اجلهات احلكومية 
ا وبعد أقصى سنتني بداًل من  في املجلس دورياًّ

أربع سنوات.
كما مت تعديل امل��ادة )18( بند 6 بتحديد 
املقصود باألعمال املطلوبة لتشمل املنتجات أو 

األصناف أو املقاوالت أو اخلدمات.
كما مت تعديل امل��ادة )19( فقرة أول��ى مبا 
يجعل التعاقد لألغراض املنصوص عليها في 
هذا القانون بدون إذن من اجلهاز بالطريقة 
املناسبة وفقاً للتعاميم التي تصدرها وزارة 
املالية بالتنسيق مع الصندوق الوطني لرعاية 

وتنمية املشروعات الصغيرة واملتوسطة.
ولتسهيل دخول أصحاب هذه املشروعات 
للفئة الرابعة فقد مت تعديل املادة )26( بإلزام 
اجلهاز املركزي بأن يضع لهم شروًطا خاصة 

حتقق هذا الهدف.
كما مت تعديل امل���ادة )39( بند 2 بهدف 
تشجيع املبادرين للمشاركة في أكبر عدد 
ممكن من املناقصات حيث مت إعفاؤهم من 
رس��وم وثائق املناقصات. هذا وقد مت حذف 
الفقرة األخيرة من املادة )61( حيث تناولتها 
امل��ادة )62( التي ألزمت املجلس أو اجلهة 
صاحبة الشأن في مناقصات التوريد، أو 
ما في حكمها، بأن تتم الترسية على عرض 
املنتج احمللي متى كان مطابقة للمواصفات 
والشروط وكانت األسعار املتقدم بها ال تزيد 
على أق��ل األس��ع��ار التي قدمت عن منتجات 
مماثلة مستوردة بنسبة %20 ويشترط 
في املنتجات املشار إليها في الفقرة السابقة 
مطابقتها ملواصفات اجلهات املعنية بتحديد 
واع��ت��م��اد امل��واص��ف��ات واملقاييس ف��ي دول��ة 
الكويت وإن ل��م توجد يعمل باملواصفات 
واملقاييس اخلليجية املعتمدة فإن لم توجد 
فباملوصفات العاملية . وأخيًرا ال يجوز بعد 
إرس��اء املناقصة أن يستبدل باملنتج احمللي 
أو املنتج الوطني منتج مستورد إال مبوافقة 
املجلس كما مت تعديل امل���ادة )78( بشأن 
التظلمات مب��ا ينظم آلية تعيني أعضائها 

ويحقق لها السرعة واملرونة في العمل .
كما مت تعديل املادة )87( إلعطاء األفضلية 
ألصحاب املشروعات الصغيرة واملتوسطة، 
وذلك بإلزام كلاّ من املقاول األجنبي واحمللي 
بشراء ما ال يقل عن %10 من منتجات وخدمات 
املشروعات الصغيرة واملتوسطة، كما مت إلزام 
املقاول األجنبي بأن يخصص نسبة %10 من 
أعمال املقاولة لتلك املشروعات من نسبة ال� 
%30 املخصصة للمقاولني احملليني وذلك 
حسب طبيعة املقاولة أو املقاولني املسجلني 
واملصنفني ل��دى بلدية الكويت أو مؤسسة 

البترول الكويتية والشركات التابعة لها.
أما املادة الثانية من هذا القانون فقد نصت 
على إضافة بنود لبعض املواد ومادة جديدة 
وذلك كاآلتي: مت إضافة بند جديد إلى املادة 
)1( التعريفات يعني بتعريف املنتج احمللي 
بأنه املنتج الذي يتم إنتاجه في دولة الكويت .

كما مت إضافة بند برقم )8( إلى املادة )25( 
يقضي بإضافة ممثل عن الصندوق الوطني 
لتنمية ورع��اي��ة املشروعات الصغيرة إلى 
جلنة التصنيف وذل��ك بهدف تسهيل دخول 

املبادرين إلى فئات التصنيف املختلفة .
وأخ��ي��ًرا فقد مت إضافة م��ادة برقم )62( 
م��ك��رًرا ت��ل��زم املجلس أو اجل��ه��ة املختصة 
ب��ال��ش��راء بترسية ال��ع��ط��اءات امل��ق��دم��ة من 
أصحاب املشروعات الصغيرة أو املتوسطة 
متى ما كانت مطابقة للمواصفات والشروط 
وكانت األسعار املقدم بها ال تزيد عن %30 من 
أقل العطاءات املقبولة  وكان مجلس األمة، قد 
وافق في جلسته التكميلية يوم األربعاء 15 
مايو املاضي، باإلجماع في املداولة األولى 
على االقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام 

قانون املناقصات العامة.     

anwar
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جانب من اجللسة

م��������ة  ل��������ع��������ا ا ت  ق����������ص����������ا مل����������ن����������ا ا ن  ن������������و ق������������ا ت  ي����������ا ت����������ع����������د ي���������ق���������ر  م������������������ة  أل ا م��������ج��������ل��������س 

م�����ة حل�����ك�����و ا ل��������ى  إ ي�����ح�����ي�����ل�����ه  و ل������ت������ي������ه  و ا مب������د ة  ر و مل��������ج��������ا ا ق  حل��������ق��������و ا و ل�������ف  مل�������ؤ ا ق  ح������ق������و ن  ن�������و ق�������ا غ�����ل�����ب�����ي�����ة  أل ب�����ا ي������ق������ر  و
ع���م���رال���ط���ب���ط���ب���ائ���ي ي�����س�����أل وزي������ر 
الصحة عن خطة الوزارة لتشغيل 

املستشفيات احلكومية اجلديدة
وجه النائب عمر الطبطبائي 
سؤااًل برملانياًّا إلى وزير الصحة 
الشيخ د.باسل احلمود، عن عدد 
املستشفيات احلكومية التي 
مت االنتهاء منها خالل العامني 
املاضيني وتلك املتوقع تسليمها 
خ��الل األع���وام الثالثة املقبلة، 

وخطة الوزارة لتشغيلها.
ونص السؤال على ما يلي:

يعد القطاع الصحي العام 
في الكويت أحد أهم القطاعات 
وأكثرها استنزاًفا للميزانية، 
وعلى الرغم من ذلك فإن املواطن 
ال��ك��وي��ت��ي م��ا زال ي��ع��ان��ي من 
تردي اخلدمات الصحية وطول 
املواعيد ويعود ج��زء كبير من 
ذل��ك إل��ى عجز وزارة الصحة 
عن افتتاح وإدارة املستشفيات 
احلكومية اجل��دي��دة واملتوقع 
ة اجل��دي��دة  وص���ول ع��دد األس���راّ
حال اكتمالها جميًعا إلى سبعة 

آالف سرير.
وكون وزير الصحة هو ابن ال��وزارة وأحد املنتمني إلى القطاع الطبي فقد 
استبشر الناس خيًرا بوجوده وترقبوا وجود خطة متكاملة لالرتقاء بالقطاع 

الصحي وهو ما لم يحدث حتى اآلن.
لذا يرجى إفادتي وتزويدي باآلتي:

-1 كم يبلغ عدد املستشفيات احلكومية التي مت االنتهاء منها خالل العامني 
املاضيني وتلك املتوقع تسليمها خالل األع��وام الثالثة املقبلة؟ مع تزويدي 

ة الطبية فيها. بأسماء املستشفيات والتخصصات التي تشملها وعدد األسراّ
 -2 ما خطة وزارة الصحة إلدارة وتشغيل تلك املستشفيات؟ مع تزويدي 
مبحاضر االجتماعات وفرق العمل، إذا وجدت، املتعلقة بتلك اخلطة إضافة إلى 

اجلدول الزمني املتعلق بافتتاح وتشغيل تلك املستشفيات.
 -3 شكلت خالل الربع األخير من العام املاضي جلنة تشمل وزارتي املالية 
والصحة، والديوان األميري إضافة إلى دي��وان احملاسبة، وقد كلفت اللجنة 
اختيار مجموعة عاملية إلدارة وتشغيل مستشفى مدينة اجلهراء الطبية. وقد 
عقدت اللجنة اجتماًعا ضم وزي��ري الصحة واملالية إضافة إلى نائب وزير 
شؤون الديوان األميري ووكالء الوزارتني املذكورتني إضافة إلى الوكيل املساعد 

لديوان احملاسبة.
 وكان الهدف من االجتماع مقابلة مجاميع طبية عاملية لتقييمها واختيار 
مشغل املستشفى، إال أنه بعد عقد ذلك االجتماع لم تعقد اللجنة اجتماًعا 
ثانًيا ولم تبلغ نتيجة املقابالت للمجاميع الطبية التي قابلتها كما لم تعلن 
حتى اآلن نتيجة تلك املقابالت على الرغم من صدور تصريحات رسمية من 
حكومة كوريا اجلنوبية تدعي فوز مشغل كوري جنوبي مبناقصة تشغيل 

املستشفى وسط صمت حكومي مريب.
وعليه يرجى تزويدي بقرار تشكيل تلك اللجنة وأسماء أعضائها، إضافة 
إلى جميع محاضر االجتماعات اخلاصة بها والنتيجة التفصيلية جلميع 
التقاييم التي أجرتها للمجاميع الطبية إضافة إلى جميع عروض األسعار 
املقدمة والتي بناء عليها اختير املشغل خصوًصا أنه قد مر نحو عام على 
افتتاح صاحب السمو أمير البالد - حفظه الله - مدينة اجلهراء الطبية 
بشكل رسمي دون البدء بتشغيله مع ما تعانيه محافظة اجلهراء واملناطق 
القريبة منها من عدم قدرة مستشفى اجلهراء على تقدمي اخلدمات الطبية 

املطلوبة.
-4 كلف مجلس ال��وزراء في اجتماعه األسبوعي بتاريخ 3 ديسمبر 
2018 الهيئة العامة لالستثمار )ش��رك��ة العناية الكويتية إلدارة 
املستشفيات( التنسيق مع كل من )وزارة الصحة ووزارة املالية »إدارة 
أم��الك ال��دول��ة« - وإدارة الفتوى والتشريع( لسرعة حتديد اآلليات 
واإلج��راءات القانونية الالزمة التي متكن )الشركة( من تسلم وتشغيل 

)مستشفى الشيخ جابر األحمد( كاماًل قبل 1 سبتمبر 2019.
وذلك بعد افتتاحه رسمياًّا بحضور صاحب السمو أمير البالد حتديًدا 
في تاريخ 28 نوفمبر 2018. علًما بأن مجلس الوزراء قرر تكليف وزارة 
الصحة التنسيق مع كل من وزارة املالية ووزارة األشغال العامة لتدبير 
االعتمادات املالية الستكمال بعض اجل��وان��ب الفنية ال��الزم��ة لتشغيل 
املستشفى بالسرعة املمكنة واإلس��راع في اتخاذ اإلج��راءات الالزمة نحو 
توقيع مذكرة التفاهم الالزمة مع شركة العناية الكويتية إلدارة املستشفيات 
للمضي قدًما في إج��راءات اختيار الشريك االستراتيجي واملشغل العاملي 
إلدارة مستشفى جابر واتخاذ جميع خطوات التنسيق والتعاون الالزمة في 
هذا الشأن. إال أنه حتى هذه اللحظة لم يتم توقيع مذكرة التفاهم، علًما بأن 
شركة العناية املسؤولة عن تشغيل هذا الصرح احلضاري قد قامت بجميع 
إجراءات اختيار الشريك االستراتيجي بعد تكليف مجلس الوزراء لها، إال 
أن الشركة لم تعلن الشريك االستراتيجي الفائز لعدم تسليم وزارة الصحة 

املستشفى بشكل رسمي إلى شركة العناية حتى هذه اللحظة.
 وبناء على ذلك يرجى إفادتي بأسباب التأخير في تسليم مستشفى جابر 
إلى شركة العناية، مع إرف��اق جميع محاضر االجتماعات اخلاصة بهذا 

املوضوع.

عمر الطبطبائي 


