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أعلن س���وق الكويت لألوراق املالية انه عطفا على اعالنه السابق بتاريخ 25 
نوفمبر 2009 واخلاص بحيازة الشركة الكويتية لبناء املعامل واملقاوالت على أقل 
األسعار في املناقصة رقم )م ع/2010/2009/16( التابعة لوزارة التربية واخلاصة 
بتنفيذ أعمال الصيانة والترميم واألعمال االنشائية ملدارس ومباني الوزارة في 
منطقة الفروانية التعليمية )املنطق���ة الثانية( وان قيمة العقد 5 ماليني دينار 
وملدة 730 يوما، تفيد الش���ركة بانه ورد لها كتاب من جلنة املناقصات املركزية 

يفيد بترسية املناقصة املذكورة على الشركة.

ترسية مناقصة بـ 5 ماليين دينار على »الكويتية لبناء المعامل«

مازن سعد الناهض متسلما جائزة »الوطني« كأفضل مصرف وبجواره نيجل رودريغز ودومينيك دي سوزا

هديل الفضلي متسلمة اجلائزة األولى لـ »اخلليج« ويبدو دومينيك دي سوزا ومارك ماغنجا وعبدالعزيز املرشود

.. ومتسلما جائزة أفضل مؤسسة لتمويل املشاريع

.. وعبدالعزيز العلي متسلما اجلائزة الثانية لـ »اخلليج« من دومينيك دي سوزا وإميان وروسل ساندلني

»الوطني« يحصد جائزتي أفضل »مصرف« و»مؤسسة لتمويل المشاريع«
و»الخليج« ينال لقب األفضل في »حملة للعالقات العامة« و»مركز اتصال«

أعلنت »سي بي آي فايننشال« 
عن أسماء ال� 29 فائزا بجوائز 
»بانك���ر ميدل إيس���ت 2010« 
للقط���اع املال���ي برعاية معهد 
حوكمة الش���ركات )حوكمة(، 
وبحضور أكثر من 330 مدعوا 
من أبرز اخلبراء وصناع القرار 
م���ن املنطقة ومن حول العالم 
لتك���رمي االمتياز ف���ي القطاع 

املالي.
هذا وفاز بنك الكويت الوطني 
بواحدة من أهم اجلوائز وهي: 
»أفضل مصرف« للمرة الثانية 
حيث حصل من قبل على نفس 
هذه اجلائزة في عام 2007 كما 
فاز بجائزة أفضل مؤسس���ة 
لتمويل املشاريع فيما فاز بنك 
اخلليج بجائ���زة أفضل حملة 
للعالقات العامة وجائزة أفضل 

مركز اتصال.
وقد كرم���ت جوائز »بانكر 
املالي«  ميدل إيس���ت للقطاع 
التميز والتفوق لدى املؤسسات 
واألفراد الذين يبرهنون على أداء 
رائد، وقد قام، املدير التنفيذي 
في معه���د »حوكمة« د.ناصر 
سعيدي ودومينيك دي سوزا 
رئيس »سي بي آي فايننشال« 
بتقدمي جائ���زة »اإلجناز مدى 
احلياة« إل���ى مايكل هاردويك 

األوسط وأفريقيا، كال من جائزة 
»أفضل مؤسس���ة للوساطة« 
للمجموع���ة املالية � هيرميس 
و»أفضل بنك استثماري« لبنك 

»بلوم إنفست«.
من جانبه، قال مدير التحرير 
في »سي بي آي فايننشال« روبن 
أمل���وت »لقد كانت املنافس���ة 
ضارية بني املرشحني جلوائز 
هذا الع���ام. لك���ن عندما جاء 
الوقت الختيار املؤسسات التي 
برهنت عن أكبر قدر من التميز 
والتفوق، فقد كان من الواضح 

من هم الفائزون بكل فئة«.
وتنافس���ت أكث���ر من 100 
مؤسس���ة على ال���� 29 جائزة 
املقدمة ه���ذا الع���ام، وقد قام 
قراء مجلة »بانكر ميدل إيست« 
إنتليجنس«  ومجلة »بيزنس 
واملس���تخدمون املس���جلون 
في موقع »س���ي بي آي« على 
ب���اإلدالء بأصواتهم  اإلنترنت 
بالفئات  الفائزي���ن  الختي���ار 

املختلفة.
يذكر أن جوائز »بانكر ميدل 
إيست للقطاع املالي« أصبحت 
املرجعية األساس���ية لالمتياز 
بالنسبة للمصارف واملؤسسات 
املالية الناجحة طوال العشرة 

أعوام املاضية.

التنفيذي  الرئي���س  تومالني، 
أبوظبي  ف���ي بنك  للمجموعة 

الوطني.
الترشيح  وقد اعتمد نظام 
للثالث جوائز من الفئة الفردية 
املقترع���ني بتزكية  على قيام 
أعضاء املؤسسات املالية الذين 
اسهموا بشكل متميز في القطاع، 
وقد فاز باجلائزتني األخريني 

هذا وقد حصدت املؤسسات 
اخلليجية نصيب األسد من هذه 
اجلوائز حي���ث كان الفائزون 
الذين مت اختيارهم بعد حتليل 
دقي���ق ل� 150 ال���ف صوت في 
الغالب م���ن اخلليج، وقد فاز 
الوطني بواحدة  الكويت  بنك 
من أهم اجلوائز وهي »أفضل 
مصرف« للمرة الثانية، حيث 

م���ن الفئ���ة الفردي���ة كل من 
الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة 
آر.سيتارامان بجائزة »املساهمة 
املتميزة« للقط���اع املصرفي، 
التنفيذي  والرئيس والرئيس 
ملجموعة البركة املصرفية عدنان 
أحمد يوسف بجائزة »مصرفي 

العام«.
في هذا السياق، قال رئيس 

كان قد حصل قبل ذلك على نفس 
هذه اجلائزة في عام 2007.

وألول م���رة ق���ام كب���ار 
الشخصيات بتقدمي بعض جوائز 
املؤسسات مع دومينيك دي سوزا 
من »س���ي بي آي فايننشال«. 
فقد قام نيراجن سنغل، من أوما 
االمارات، بتقدمي جائزة »أفضل 
استخدام للتكنولوجيا« لبنك 

»سي بي آي فايننشال« دومينيك 
دي سوزا »هذا العام ال يشذ عن 
القاعدة، ففي حفل هذا العام الذي 
الفعالية األبرز واألهم  يعتبر 
على أجن���دة القطاع العام، مت 
تكرمي رواد القطاع املالي الذين 
أحرزوا منوا في هذه األوقات 
العصيبة ومت االحتفاء بأدائهم 

غير العادي«.

اإلمارات دبي الوطني، بينما قام 
فؤاد أبوعلوان، مدير املبيعات 
اإلقليمي � الشرق االوسط، »سن 
جارد انستيتيوش���نال أست 
مامنجمنت«، بتق���دمي جائزة 
»أفضل شركة لصناديق التحوط« 
لبنك رسملة لالستثمار وأخيرا 
قدم السيد باسل مفتاح  املدير 
العام لتومسن رويترز الشرق 

ضمن جوائز »بانكر ميدل إيست 2010« وبحضور 330 مدعوًا من أبرز الخبراء وصناع القرار بالمنطقة والعالم

الكويت تتصدر أعداد مستخدمي 
الهاتف النقال بالشرق األوسط في 2009

إعداد: محمد البدري
أظه���رت بيان���ات حديثة أن ش���ركات 
االتص���االت الكويتي���ة كس���بت اكثر من 
ضعف عائ���دات احملمول لكل مس���تخدم 
شهريا )متوس���ط العائد لكل مستخدم( 
من اجمالي املتوسط في دول منطقة الشرق 
األوسط، ففي حني أن متوسط العائد لكل 
مستخدم في املنطقة بلغ 20 دوالرا شهريا 
خالل عام 2009، فإن متوس���ط العائد من 
مش���غلي الهواتف النقالة في الكويت بلغ 

52 دوالرا.
وبحسب دراسة اعدتها وحدة املعلومات 
التابعة ملؤسسة Dataxis، أظهرت البيانات 
تصدر الكويت لبقية اس���واق املنطقة من 
حيث متوسط العائد الشهري ملستخدمي 
الهواتف النقالة في عام 2009، بينما اإلمارات 
العربية املتحدة في املركز الثاني مع متوسط 

العائد لكل مستخدم قدره 42 دوالرا.
وقالت Dataxis إن كال من اليمن وايران 
والعراق حققت أدنى متوسط العائد لكل 

مس���تخدم من املعدل العامل���ي البالغ 16 
دوالرا.

وحلت قطر في املرتبة الثالثة 39 دوالرا، 
ثم البحرين القادم 35 دوالرا، ومع اململكة 
العربية السعودية 27 دوالرا، فيما جاءت 
سلطنة عمان في املركز األخير بني اسواق 
دول مجلس التعاون اخلليجي مبتوسط 

عائد قدره 25 دوالرا فقط.
وتعليقا على هذه البيانات قال املتحدث 
باسم Dataxis: »إن منطقة الشرق األوسط 
هي واحدة من اكثر أسواق احملمول دينامية 
في العالم، حيث حققت زيادة قدرها %23 
في قاعدة املش���تركني، واستحوذت على 
نح���و 12% من عائدات البيع خ���الل العام 

.»2009
واضاف »هناك فجوات واسعة بني العمالء 
في الكويت الذين ينفقون ما يصل الى 52 
دوالرا في الشهر في املتوسط، وزمالئهم 
في اليمن الذين يخصصون فقط 5 دوالرات 

الستخدام خدمات الهاتف النقال«.

»ناقالت النفط« ترسي بناء ناقلتين للنفط 
على »دايوو« بقيمة 72 مليون دوالر 

الشركة تتجه لبيع ناقلتين أحاديتي البدن خالل الشهور المقبلة الستبدالهما بمزدوجتي البدن
أحمد مغربي 

علمت »األنباء« من مصدر مسؤول في 
شركة ناقالت النفط الكويتية أن الشركة 
أرست مناقصة بناء ناقلتني للنفط على شركة 
دايوو الكورية لبناء السفن بقيمة إجمالية 
تقدر ب� 72 مليون دوالر وبسعة 100 ألف طن 

متري ومتوقعا تسلمهما خالل 2012.
وذكر املصدر أن خطة تس����لم الناقلتني 
اجلديدتني تأتي ضمن خطة الش����ركة في 
اطار إحالل األسطول احلالي وتطويره إلى 
ناقالت ذات بدن مزدوج وبنسبة 95% من 
األسطول الذي متتلكه الشركة، مشيرا الى انه 
لم يتبق سوى ناقلتني فقط لم يتم حتويل 
كل منهما إلى مزدوجة البدن وسيتم بيعهما 

خالل الشهور القليلة املقبلة. 
وأوضح أن جميع الناقالت التي شيدتها 
حديثا هي ناقالت متميزة وتفوق مثيالتها 
م����ن الناقالت التي يت����م بناؤها حاليا في 
أحواض الس����فن، من حي����ث تعزيز األداء 
التشغيلي وتطوير هيكلة البدن كما تتميز 
في مرونة أكبر بنظام الش����حن والتفريغ 
وأنظمة احلماية في حال����ة الطوارئ، كما 
انها لديها محركات ذات قوة دفع عالية وفي 
نفس الوقت مستوى منخفض من االهتزاز 
بحيث ال يشكل ذلك مصدر ضوضاء للطاقم 
أو البيئة البحرية احمليطة. وذكر املصدر أن 
الشركة جنحت في املفاوضات التي أجرتها 
مع شركة دايوو الكورية لتخفيض العروض 

التي تقدمت بها لبناء الناقلتني، مشيرة الى 
أن الشركة عرضت تخفيض سعر الناقالت 
املزمع بناؤها بنسبة تتراوح بني 10 و%15 

من أصل التكلفة.
وذكر املصدر أن الشركة تعلم جيدا مدى 
تأثي����ر االزمة املالية العاملية على الناقالت 
وذلك لضعف الطلب عليها، مش����يرة الى 
أن عددا من الش����ركات ق����د أبدت موافقتها 
املبدئية على الطلب وتقوم بدراس����ته من 

كافة النواحي.
وأش����ار املصدر الى أن الشركة جنحت 
مؤخرا في تخفيض بناء 4 ناقالت للنفط من 
شركة دايوو بحوالي 100 مليون دوالر مع 
العلم بأن العقد التي كانت وقعته الشركة 

كان يقدر بقيمة 700 مليون دوالر، وجنحت 
كذلك في تقدمي مواعيد تسلم الناقالت.

وأش����ار إلى أن انخفاض أسعار احلديد 
واملواد اخلام عامليا صب في مصلحة الشركة 
بالدرجة األولى وقلل من التكلفة اإلجمالية 
لبناء ناقالت جديدة بنسب مرضية للغاية 
البترول  في إطار اس����تراتيجية مؤسسة 
والرامية لرفع مع����دل االنتاج اليومي الى 
4 مالي����ني برميل، وما يس����تلزمه ذلك من 
ناقالت حديث����ة ومتطورة، اضف الى ذلك 
االش����تراطات العاملية اخلاصة مبواصفات 
ناقالت النفط واملتعلقة باجلوانب البيئية 
التي تفرض استبدال الناقالت احادية البدن 

بثنائية البدن.

بسعة 100 ألف طن متري وتسلمهما خالل 2012

قائمة الفائزين بجوائز »بانكر ميدل إيست لـ 2010«
بنك بلوم إنفست )بنك لبنان واملهجر-لبنان(أفضل بنك استثماري

ستاندرد تشارترد )اململكة املتحدة(أفضل بنك أجنبي
بنك أبوظبي اإلسالمي )أبوظبي، دولة اإلمارات(أفضل بنك إسالمي

بنك لبنان واملهجر )لبنان(أفضل بنك خلدمة األفراد
بنك الدوحة )قطر(أفضل بنك جتاري
آر. سيثارامان )بنك الدوحة، قطر(املساهمة املتميزة

عدنان أحمد يوسف )مجموعة البركة املصرفية، مصرفي العام
البحرين(

مايكل هاردويك توملني )بنك أبوظبي الوطني، اإلجناز مدى احلياة
أبوظبي، دولة اإلمارات( 

بنك الكويت الوطني )الكويت(أفضل مصرف

ستاندرد تشارترد )اململكة املتحدة، دولة اإلمارات( أفضل مؤسسة للرهونات/التمويل العقاري
املجموعة املالية- هيرميس )مصر(أفضل مؤسسة للوساطة

ناتيكسيس غلوبال أسيت ماجنمنت )فرنسا(أفضل مؤسسة إلدارة األصول  
املستثمر الوطني )دولة اإلمارات(أفضل مؤسسة للملكية اخلاصة
بنك رسملة لالستثمار )دولة اإلمارات(أفضل شركة لصناديق التحوط

بنك الكويت الوطني )الكويت(أفضل مؤسسة لتمويل املشاريع 
أفضل بنك/مؤسسة متويل للشركات 

بنك أبوظبي التجاري )أبوظبي، دولة اإلمارات(الصغيرة واملتوسطة

البنك العربي املتحد )الشارقة، دولة اإلمارات(أفضل مؤسسة للتمويل التجاري
املستثمر األول )قطر( أفضل مؤسسة لالستثمار اإلسالمي

بنك ساراسني-ألبني )دبي، دولة اإلمارات(أفضل بنك خاص

بنك بروة )قطر(أفضل مصرف جديد
البنك الوطني املصري )مصر(أفضل بنك يحقق التطور

بنك دبي )دبي، دولة اإلمارات(أفضل حملة للدعاية
بنك اخلليج )الكويت(أفضل حملة للعالقات العامة

بنك قطر الدوليأفضل خدمة عمالء
بنك اخلليج )الكويت(أفضل مركز اتصال

بنك اإلمارات دبي الوطني )دبي، دولة اإلمارات(أفضل استخدام للتكنولوجيا
التميمي ومشاركوه )دولة اإلمارات(أفضل  شركة محاماة

سيدر ماجنمنت كونسلتنغ إنترناشيونال )دبي(أفضل شركة استشارية

باركليز ويلث )اململكة املتحدة، دولة أفضل مؤسسة إلدارة الثروات
اإلمارات املتحدة(


