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الـجــهــــاز الــفــنـــــي

لدرا�شة امل�شروعات التنموية واملبادرات

دعـــــوة/ اإبــــداء الرغــبــــة

)اجلهات ال�ست�سارية لإن�ساء م�سروع اأنظمة النقل ال�سريع - مرتو الكويت(
Transaction Advisory Services for the Development

of a Kuwait Metropolitan Rapid Transit System

القطاع اخلا�ص  العام مع  القطاع  برنامج م�شاركة  الكويت يف حتفيز  دولة  مع توجه حكومة  متا�شياً 

يرغب اجلهاز الفني لدرا�شات امل�شروعات التنموية واملبادرات باال�شتعانة باخلدمات اال�شت�شارية مل�شروع 

 )Kuwait Metropolitan Rapid Transit System( الكويت  مرتو   - ال�شريع  النقل  اأنظمة 

وفقاً الأحكام القانون رقم 7 ل�شنة 2008 والئحته التنفيذية والذي �شيت�شمن ت�شميم وبناء ومتويل 

وت�شغيل و�شيانة م�شروع اأنظمة النقل ال�شريع - مرتو الكويت لفرتة زمنية حمددة ح�شب ما جاء يف 

القانون رقم )7( ل�شنة 2008.

وتنفيذاً خلطة اللجنة العليا للم�شروعات التي تقام على اأمالك الدولة العقارية وحيث اأن اجلهاز الفني 

لدرا�شة امل�شروعات التنموية واملبادرات هي اجلهة الر�شمية لتنفيذ م�شاريع ال�شراكة بني )القطاع العام 

واخلا�ص( يف دولة الكويت.

حتالف  اأو  ا�شت�شارية  بجهة  باال�شتعانة  واملبادرات  التنموية  امل�شروعات  لدرا�شة  الفني  اجلهاز  يرغب 

اجلهات  بني  املفاو�شات  وتن�شيق  والبيئية  والفنية,  االقت�شادية   اجلدوى  درا�شات  الإعداد  ا�شت�شاري 

العامة واخلا�شة, وي�شرتط توفر اخلربة الوافية للجهة اال�شت�شارية يف اجلوانب التالية:

- اخلربة الفنية ملثل هذه امل�شاريع )التكنولوجيا, .... الخ( اخلا�شة باأنظمة النقل ال�شريع.

- تقييم املردود البيئي للم�شروع.

- اجلوانب القانونية )العقود, الت�شريعات, ... الخ( اخلا�شة باأنظمة النقل ال�شريع.

- الدرا�شات االقت�شادية ودرا�شات اجلدوى.

- متويل امل�شاريع.

- اإدارة امل�شاريع.

اإبداء الرغبة تت�شمن املعلومات  لذا على جميع اجلهات الراغبة بامل�شاركة يف امل�شروع, تقدمي وثيقة 

التالية:

- ا�شم اجلهة اال�شت�شارية اأو اأ�شماء حتالف اجلهات اال�شت�شارية مع اأ�شماء االأفراد الرئي�شيني.

- اخلربة ال�شابقة يف مثل هذه امل�شاريع مع اإ�شناد م�شادر املعلومات لالت�شال.

- خربة اأع�شاء الفريق الرئي�شيني ومدى توافرهم.

اإىل  الفرتة من 2009/11/18  الرغبة يف  اإبداء  لوثائق  النهائي  الت�شليم  باأن موعد  علماً 

2009/11/22 اإىل �شابط االت�شال.

ال�شيد/ م. فاطمة الكندري

fkandari2@mof.gov.com الربيد االلكرتوين

اجلهاز الفني لدرا�شة امل�شروعات التنموية واملبادرات - مبنى �شركة امل�شروعات ال�شياحية 

- الدور الثاين - منطقة ال�شويخ االإدارية.

هاتف رقم:  24965970 - 00965  فاك�ص رقم: 24965901 - 00965

سوزان سابنجيكالوس  شوابابراهيم دبدوب

 شعار بنك »األوسط« 

صورة جماعية

رئيس المنتدى االقتصادي العالمي ورئيسة أكبر بنك  في تركيا  
ينضمان إلى المجلس االستشاري الدولي لـ »الوطني«

واإلدارة الرشيدة للبنك إلى جانب 
تعزيز ش����بكة العالق����ات الدولية 
والسياسية واإلستراتيجية للبنك 
على املستويني اإلقليمي والعاملي.  
ويحظى البروفيسور كالوس شواب 
بش����هرة عاملية واسعة وقد ارتبط 
اس����مه على مدى العق����ود القليلة 
املاضية باملنتدى االقتصادي العاملي 
)دافوس( الذي قام بتأسيسه في عام 
1971 لبحث أهم القضايا االقتصادية 
والسياسية في العالم على مستوى 
صن����اع القرار، وقد جنح ش����واب 
على مدى هذه السنوات في حتويل 
املنتدى االقتصادي العاملي في دافوس 
بسويس����را إلى أحد أهم املنتديات 
العاملية لتكريس مفهوم الش����راكة 
العاملية على مستوى صناع القرار 
والقادة االجتماعيني املعنيني بتطوير 

أوض����اع العالم في مج����ال األعمال 
والشؤون السياسية والفكرية. وقد 
نال شويب لقب الفروسية الفخري 
باإلضافة إل����ى العديد من اجلوائز 
واأللقاب العاملي����ة املرموقة تقديرا 
ملبادراته العديدة على صعيد تكريس 
روح املش����اركة العاملي����ة وجهوده 
العاملي واملصاحلة  السلم  لتحقيق 
في العديد م����ن مناطق العالم. كما 
حتظى سوزان س����ابنجي، رئيسة 
مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي 
لبنك آك بنك وهو من أكبر البنوك في 
تركيا بسجل الفت على الصعيدين 
األكادمي����ي واملهن����ي، وعالوة على 
كونها القنصل الفخري للكسمبورغ 
وعضويتها في املجلس االستشاري 
العاملي لبنك سيتي جروب، فقد تولت 
س����ابنجي العديد من املسؤوليات 

واملهام كعضوة مؤسسة وعضوة 
في مجالس إدارة العديد من الهيئات 
واملنظمات  وإلى جانب رئيس وزراء 
بريطانيا السير جون ميجور، يضم 
املجلس االستش����اري الدولي لبنك 
الكويت الوطني في عضويته نخبة 
من أشهر رجال األعمال واالقتصاد 
واالس����تراتيجيات  والسياس����ة 
والدراس����ات األكادميية في منطقة 
الشرق األوسط والعالم من الواليات 
املتحدة وبريطانيا والهند ودول شرق 

آسيا ومن أبرزهم:
 صاحب الس����مو امللكي األمير 
تركي الفيصل – رئيس مؤسسة امللك 
فيصل للبحوث والدراسات اإلسالمية 
بالسعودية، كبير املستشارين في 
بنك مورغان ستانلي العاملي – السير 
ديڤيد وولكر، رئيس الصندوق العربي 

انضم مؤخرا كل من البروفيسور 
كالوس ش����واب، مؤسس ورئيس 
 WEF املنتدى االقتص����ادي العاملي
)داف����وس( وس����وزان س����ابنجي، 
رئيس مجل����س اإلدارة والرئيس 
 AKBANK التنفيذي لبن����ك آك بنك
الترك����ي املع����روف إل����ى عضوية 
املجلس االستش����اري الدولي لبنك 
الكوي����ت الوطني ال����ذي يعد أول 
مجلس استش����اري ملؤسسة مالية 
ومصرفية على مس����توى املنطقة. 
وبهذا يرتف����ع عدد أعضاء املجلس 
الذي يرأسه الس����ير جون ميجور 
رئيس وزراء بريطانيا السابق إلى 
واحد وعشرين عضوا ميثلون نخبة 
من أبرز الش����خصيات العاملية في 
مجاالت السياسة واالقتصاد واألعمال 
واالستراتيجيات من  ختلف أنحاء 
العالم.  وأعرب الرئيس التنفيذي 
الوطني  الكوي����ت  ملجموعة بن����ك 
إبراهيم شكري دبدوب عن ترحيبه 
البالغ بانضمام شخصيتني عامليتني 
البروفيسور شواب وسوزان  مثل 
إلى عضوي����ة املجلس  س����ابنجي 
االستش����اري الدولي لبنك الكويت 
الوطني، مشيرا إلى الدور الكبير الذي 
ينهض به املجلس على صعيد تقدمي 
اخلبرات واالستشارات واملساهمة 
في رسم االستراتيجيات املستقبلية 
ملجموعة بنك الكويت الوطني بشكل 
عام ودعم تواجده ومبادراته على 
الساحة الدولية ودعم أسس احلوكمة 

لإلمناء االقتصادي واالجتماعي - 
اللطيف احلمد، رئيس شركة  عبد 
»ريالين����س« الهندي����ة - موكيش 
أمباني ، رئيس مؤسسة االستثمار 
في حكومة سنغافورة – د.توني تان، 
رئيس مجموعة أوراسكوم تيليكوم 
ورجل األعمال املصري املعروف - 
جنيب ساويرس، نائب رئيس شركة 
بيمكو االستثمارية العاملية بالواليات 
املتحدة – د.محمد العريان، رئيس 
املعهد الوطني للبحوث االقتصادية 
البروفيسور  بالواليات املتحدة - 
مارت����ن فيلدش����تاين، رئيس بنك 
باركليز البريطاني السابق – ماثيو 
 ING باريت، نائب رئيس مجموعة
املالية العاملية السابق في هولندا – 
سيس ماس، مستشار مجلس إدارة 
بن����ك إيه بي إن آم����رو الهولندي – 
توم ديسوان، رجل األعمال التركي 
املعروف - مصطفى كوتش، رئيس 
معهد العالق����ات املالية الدولية في 
اليابان – توي����و جويتني، الرئيس 
التنفيذي للمعهد الدولي للدراسات 
االس����تراتيجية بلن����دن – د.جون 
تشيبمان، كبير االقتصاديني مبؤسسة 
شل - بيتر دافيس، أستاذ االقتصاد 
الدولي في جامعة جون هوبكنز - 
البروفيسور ستيف هانكي، رئيس 
مركز الدرسات االستراتيجية الدولية 
بواشنطن - أنطوني كوردسمان، 
العاملية  السياس����ة  رئيس حترير 

األميركية – مويزيس نعيم.

في تعميم أرسله نهاية األسبوع الماضي 

معدل أرباح حتى 2.875% بعوائد مدفوعة مقدمًا

»المركزي« يطالب شركات التمويل بأسماء 
العمالء الذين تمت إحالة مديونياتهم إلى القضاء 

»األوسط« أعلن الفائزين بالسحب األسبوعي

الشرهان: القطاع العقاري لم يتأثر في لبنان
أوضح رئيس مجلس اإلدارة في شركة الصفاة 
لالزدهار العقاري ناصر الشرهان أن استثمارات 
الشركة في لبنان رغم تواضع نتائجها التشغيلية 
تع����د معقولة بالنظ����ر إلى األوض����اع األمنية 

والسياسية التي مر بها لبنان في 2008.
ولفت الش����رهان في تصريح صحافي خالل 
عمومية الشركة عن عام 2008 الى أن االستثمار 
العقاري في لبنان ل����م يتأثر بتداعيات األزمة، 
مش����يرا الى أن منطقة بحمدون تعد النش����اط 
الرئيسي للش����ركة حيث متتلك الشركة ثالثة 
مبان رئيس����ية وقد ألقت األزمة املالية بظاللها 

على نتائج الربع الثال����ث من عام 2008 والتي 
مازالت آثارها مستمرة والتي انعكست سلبا على 
الشركة أدت إلى حتقيق الشركة خسائر بلغت 
)-/1.306.109( دينار باملقارنة مع أرباح وقدرها 
)-/956.045( دينار للسنة املالية املنتهية في 
2008/3/31 بالرغم من كل هذا إال أن استثمارات 
الشركة في لبنان لم تتأثر نتيجة ازدهار القطاع 
العقاري، كما أن من السياسة احلكيمة للشركة 
أنه ال توجد أي قروض أو التزامات ائتمانية على 
الشركة وأن الشركة تقوم بتمويل مشروعاتها 

وتوسعاتها ذاتيا.

عمر راشد
أفادت مصادر مطلعة ل� »األنباء« بأن شركات 
التمويل تقوم حاليا بحصر عدد املدينني لديها 
الذين أحيلت ملفات مديونياتهم املتعثرة إلى 
القضاء بناء على تعمي���م وجهه بنك الكويت 
املركزي إلى ش���ركات التمويل حلصر العمالء 

املتعثرين عن السداد. 
 ولفتت املصادر أن شركات التمويل ستقوم 
بإرس���ال عدد املدينني احملالني إلى القضاء إلى 

املركزي خالل األس���بوع اجلاري على خلفية 
ورود تعميم املركزي إلى شركات التمويل نهاية 
األسبوع املاضي.   وأشارت املصادر إلى أن رصد 
ملفات العمالء الذين متت إحالة قضاياهم إلى 
القضاء على أساس رصيد مجمع للعميل وليس 
على أساس مديونيات العميل املتعثر في سدادها، 
الفتة الى أن العميل قد يكون له أكثر من رصيد 
متعثر في سداده لشركة واحدة، سيتم حصرها 

في رصيد مجمع واحد للعميل. 

السحوبات األسبوعية. وسيخول العميل الذي يقوم 
بتجديد أو فتح حساب الودائع الثابتة بقيمة ال تقل 
عن 5000 دينار بدخول الس����حب األسبوعي بشكل 
دائم حتى نهاية العرض الذي سيس����تمر حتى عيد 
األضحى املبارك جلمي����ع أصحاب الودائع اجلديدة 

أو احلالية.

فاز في السحوبات التي أجريت يومي 25 أكتوبر 
املاض����ي واألول م����ن اجلاري في ع����رض »عديتك 
مس����تمرة مع االوس����ط« مببلغ 2500 دينار كل من 
ماج����د مهاوش الدويش، وعبدالس����تار عبد الصمد 
الصفار ومنى املعراج. يحظى العمالء في هذه احلملة 
بثالثة مزايا فريدة مع حسابات الودائع الثابتة من 

األوسط وهي:
جائزة نقدية أسبوعية بقيمة 2500 دينار، حتقيق 
أعلى معدالت أرباح في السوق )تصل حتى %2.875( 
وإمكانية اختيار احلصول عل����ى األرباح مقدما أو 
إدخالها في حساب الوديعة على أساس يومي طوال 
مدة الوديعة.  ويقدم عرض »عديتك« مستمرة مع 
األوس����ط »للعمالء فرصة الفوز بجائزة 2500 نقدا 
للقيام برحلة احلج أو العمرة من خالل املشاركة في 

 في إطار سعيه لالستثمار في الطاقات البشرية

عموميتها أقرّت بياناتها المالية لسنتي 2007 ـ 2008  وتغيير اسمها إلى »كيان المتحدة العقارية«

العيار: 61% نسبة التكويت في »برقان«
والبنك يوظف 116 شابًا في 2009

»االمتياز المتحدة العقارية« تربح 79.9 ألف دينار في 2008 
منى الدغيمي 

أقرت ش����ركة االمتياز املتحدة العقارية بياناتها املالية 
لس����نتي 2007 و2008 حيث حققت الشركة أرباحا صافية 
في حدود 79.9 ألف دينار خالل سنتها املالية املنتهية في 
31 ديس����مبر 2008 مقابل 47.8 أل����ف دينار أرباحا صافية 
للس����نة املالية املنتهية في 31 ديسمبر 2007. وقدم رئيس 
مجلس إدارة االمتياز املتحدة العقارية سعود مطلق خالل 
عمومية الش����ركة العادية وغير العادية التي عقدت أمس 
بنسبة حضور 100% البيانات املالية للشركة، حيث أشار 

إلى أن مجموع موجودات الش����ركة في 2007 قد بلغ 1.050 
مليون دينار في حني بلغ إجمالي مطلوباتها 960 ألف دينار. 
وفي املقابل اس����تعرض البيانات املالية للس����نة املاضية، 
الفتا إلى أن موجودات الشركة قد بلغت 1.13 مليون دينار 
مقابل إجمالي مطلوبات في حدود 2.98 ألف دينار . وفيما 
يتعلق بإجمالي حقوق املس����اهمني، أفاد بأنها حققت منوا 
نس����بيا في حدود  1.12 مليون دينار  خالل 2008 مقارنة 
بسنة 2007 التي بلغت 1.050 مليون دينار. أما بخصوص 
اإليرادات واملصاريف بالنس����بة للسنتني املاليتني فقد بني 

مطلق أن إيرادات 2008 سجلت 80.44 ألف دينار ومتثلت 
في استثمار الوكالة بعقد مبرم مع مؤسسة مالية في حني 
ان املصاريف واألعباء األخرى قد بلغت 500 دينار مشيرا 
إلى أن الشركة تتطلع لتنويع أنشطتها واستثماراتها في 

املستقبل.
هذا وأقرت عمومية الشركة غير العادية تعديل املادة رقم 
2 من عقد التأسيس واملادة رقم 1 من النظام األساسي لتتم 
مبوجبهما تغيير اسم الشركة من شركة االمتياز املتحدة 

العقارية إلى شركة كيان املتحدة العقارية.  

 أعلن بنك برقان عن برنامج 
توظيفي مت تطبيقه حيث شمل 
تدريب وتعيني 20 شابا وشابة 
كويتية إلى فري���ق العمل في 
البنك. ومع انضمام املجموعة 
اجلديدة، يكون بنك برقان قد 
اس���تطاع خالل العام 2009 أن 
يس���تقطب 116 كويتيا من فئة 
الشباب للعمل في جميع إداراته 
وفروعه، ويس���تمر البنك في 
التزامه بعملية التطوير البشري 
من خالل توفير البيئة التدريبية 
املناسبة للشباب الكويتي املؤهل 
والقادر، ويعتبر هذا العمل جزءا 
من املسؤولية االجتماعية التي 
يتبناها البنك، والتي أثمرت عن 
نس���بة تكويت متنامية بلغت 
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رئيس مديري مجموعة املوارد 
البش���رية والتطوير في بنك 
برق���ان مليحة العي���ار الى أن 
البنك استطاع في العام 2009 
توظيف 611 من الشباب املؤهل 
واملتميز حيث نتابع معهم برامج 
حتديد املهارات وصقل املواهب 
وتزويدهم باخلبرات والدورات 
الالزم���ة من خالل  التدريبية 
برامج مصممة خصيصا لهذا 
الغرض، وإننا من خالل إتاحة 
الفرص للش���باب الكويتي في 
املساهمة في النمو االقتصادي 
واحلضاري، فإنن���ا نعبر عن 
التطبيقي���ة ملفاهيم  رؤيتن���ا 
املس���ؤولية االجتماعي���ة عبر 
مبادرات التكويت، وقد س���بق 
للبنك خالل عطلة الصيف هذه 
السنة أن وفر برنامجا تدريبيا 

ض���م 30 متدرب���ا كويتيا من 
البيئة  اجلنسني بهدف توفير 
العملية لهم واالرتقاء مبهاراتهم 
وجتاربهم ملساعدتهم في اختيار 
املستقبل املهني الذي يرغبون 
في خوض غماره مع دخولهم 
س���وق العمل الوظيفي، وقمنا 
لذل���ك بتوفير كل االحتياجات 
التدريبية والتأهيلية املناسبة 
التي تس���اعدهم على حتقيق 
الدورة  أهدافه���م خالل ه���ذه 

الصيفية وبعدها.
وأضافت العيار: »يعتبر بنك 
برقان منوذجا ناجحا ملؤسسات 
ف���ي عملية  القط���اع اخلاص 
اس���تقطابها للشباب الكويتي 
الطموح واملوهوب، حيث يتم 
مساعدتهم من خالل تزويدهم 
باخلبرات وامله���ارات العملية 
ليصبحوا من أهم رموز العمل 
املصرفي الكويتي، إن فلس���فة 
البنك تظهر من خالل االستثمار 
الفعال في الطاقات البش���رية 
وفريق العمل ومساندته بأفضل 
البرامج التحفيزية والتطويرية 
التي تساعدهم على االنطالق 
في طريق املس���تقبل ليحققوا 
ويختاروا التوجه الوظيفي الذي 
يفضلونه في حياتهم العملية 

املقبلة«.
ويعتبر بنك برقان املصرف 
الوحيد في دول مجلس التعاون 
اخلليجي تتم إع���ادة اعتماده 

لشهادة اآليزو 9001:2000 جلميع 
عملياته املصرفية، كما أن بنك 
برقان يعتبر الوحيد أيضا في 
حصوله عل���ى جائزة اجلودة 
ملؤسسة جي بي مورغان للسنة 
الثانية عشرة على التوالي، كما 
حصل بنك برقان في االستفتاء 
الس���نوي الرابع لع���ام 2007 
للخدمات املصرفية الشخصية 
باليورو على شهادة أفضل بنك 
محلي خاص في دولة الكويت. 
وعل���ى مدى عام���ني متتاليني 
حصل بنك برقان على جائزة 
»كومرزبانك« تقديرا حملافظته 
على املعايير الرفيعة للجودة 
والكف���اءة واملصداقية وكذلك 
لنجاحه في كافة عمليات اليورو، 
وقد مت تقدير االلتزام باملمارسات 
املثلى من خ���الل حصول بنك 
برقان على أول جائزة للحوكمة 
ف���ي اإلقليم لس���نة 2007 من 
احتاد املصارف العربية، كما مت 
اختيار بنك برقان من بني أفضل 
املصارف في املنطقة لفئة امتياز 
التسويق مبنحه جائزة »إجناز 
األعمال في الش���رق األوسط« 

لعام 2008.
 ويدي���ر البنك ف���ي الوقت 
احلاضر شبكة واسعة تضم 21 
فرعا وأكثر من 120 جهاز سحب 
آلي مما جعل هذه الشبكة تعتبر 
واحدة من أكبر وأوسع الشبكات 

على مستوى دول اخلليج.


