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بناء على م�افقة وزارة ال�س�ؤون الجتماعية والعمل بكتابها امل�ؤرخ يف 2016/4/11 على طرح الأن�سطة التالية لال�ستثمار 

من قبل الغري وهي كالآتي :

1 - يطبق القرار ال�زاري رقم )8/ت( ل�سنة 2015 ب�ساأن �س�ابط ا�ستغالل اأ�سحاب امل�سروعات ال�سغرية واملت��سطة خلدمات 
احلركة التعاونية.

2 - ت��سع العطاءات بال�سندوق مبا�سرة وبالظرف املغلق من قبل مقدمي العطاءات ويكتب على كل عطاء ا�سم الن�ساط 
2014 اخلا�ص  ل�سنة  ال�زاري رقم )35/ت(  القرار  بناء على  اأخرى  بيانات  اأي  اإىل  الإ�سارة  ا�ستثماره فقط دون  املطل�ب 

بتنظيم عطاءات ال�ستثمار.

3 - يقدم الطلب على كرا�سة ال�سروط نظري ر�سم قدره )50( دينارًا ك�يتيًا ل غري ، غري قابل للرد اعتبارا من ي�م ) الأربعاء( امل�افق 
2016/4/27 ، وحتى نهاية دوام ي�م )الأربعاء( امل�افق 2016/5/11 من ال�ساعة )8( �سباحا حتى ال�ساعة )2( ظهرا.

– الدائري الرابع من  4 - ت�دع الطلبات داخل ال�سندوق املخ�س�ص مبقر احتاد اجلمعيات التعاونية ال�ستهالكية بح�يل 
الأحد اإىل اخلمي�ص خالل فرتة الدوام الر�سمي لالحتاد من ال�ساعة )9( �سباحا وحتى ال�ساعة )5( م�ساًء.

لإمتام  الختيار  تاريخ  من  اأ�سب�عني  كتابيا خالل  اإبالغه  عند  اجلمعية  اإدارة  يلتزم مبراجعة  الختيار  عليه  وقع  من   -  5
الإجراءات الالزمة وت�قيع العقد واإل يعترب لغيا.

6 - تطبق اأحكام القان�ن رقم )24( ل�سنة 1979 واملعدل بالقان�ن رقم )118( ل�سنة 2013 يف �ساأن اجلمعيات التعاونية 
والقرارات ال�زارية بهذا ال�ساأن.

7 - اأن تك�ن الرخ�سة التجارية املقدمة مطابقة متاما مل�سمى الن�ساط املطروح اأعاله ح�سب امل�سرح به بقرار جمل�ص البلدية 
ل�سنة 2011 ولن يعتد باأي رخ�سة اأخرى.

امل�ستندات املطلوبة :-

�سورة البطاقة املدنية ل�ساحب الرتخي�ص.1

�سورة الرخ�سة التجارية �سارية املفعول للن�ساط املطروح.2

اأن يقدم طالب اال�ستثمار اإقراراً وتعهداً بعدم وجود اأي فرع م�ستثمر لنف�ص الن�ساط املطروح لدى اجلمعية م�ستثمرا 3

من قبله حاليا ويف حالة ثبوت عك�ص ذلك �سيتم �سحب اال�ستثمار اجلديد منه.

�سهادة من اجلمعية اإذا كان مقدم الطلب م�ساهما باجلمعية املذكورة اأعاله.4

�سهادة من ال�سندوق الوطني لرعاية وتنمية امل�سروعات ال�سغرية واملتو�سطة.5

�سهادة من املوؤ�س�سة العامة للتاأمينات االجتماعية تفيد باأنه م�سجل على الباب اخلام�ص.6

و�سل �سراء كرا�سة ال�سروط.7

كرا�سة ال�سروط معباأة ومعتمدة وموقعة وخمتومة من قبل امل�ستثمر.8

جمعية الن�سيم التعاونية
Al-Naseem CO. Operative Society

اإلعالن املوحد لطرح األنشطة لالستثمار 
من قبل أصحاب املشروعات الصغيرة واملتوسطة في اجلمعيات التعاونية 

رقم املوافقة )11394( لسنة 2016

الرقم الآيلالقيمة ال�ستثماريةامل�ساحةامل�قعالن�ساط

ت�سليح الجهزة الكهربائية 

واللكرتونية
32016099228 د.ك32م2الن�سيم قطعة )1( حمل رقم )3(

مطحنة ومك�سرات وحل�يات 

جافة
14020343713 د.ك14م2�ساحية النعيم قطعة )2( حمل رقم )8(

32016099236 د.ك32م2الن�سيم قطعة )1( حمل رقم )4(حل�يات ومعجنات

22016545865 د.ك22م2�ساحية النعيم قطعة )2( حمل رقم )7(م�س�ر

24014420735 د.ك24م2تيماء قطعة )3( حمل رقم )5(حل�يات ومعجنات

16020343721 د.ك16م2النعيم / امليزاننيزه�ر ونباتات

تأهيل املقاولني لـ 60٪ من املشاريع املخطط لها في 2016

»الوطني«: 1.5 مليار دينار عقود مشاريع محلية بالربع األول

حالي���ا ببناء حرم جامعي 
جديد في منطقة الشدادية، 
والذي من املفترض أن يضم 
الكليات األربع عشرة في 
بن���اء واح���د. وس���يضم 
احلرم اجلامع���ي اجلديد 
30 ألف طالب وطالبة. فقد 
منحت اجلامعة في يناير 
عقدا لبن���اء مرافق اإلدارة 
اجلامعية بقيمة 173 مليون 
دينار )574 مليار دوالر( 
للشركة الصينية للمقاوالت 
الدولي���ة بالتع���اون م���ع 
شركة املجموعة املشتركة 
للمقاوالت. وتتضمن هذه 
احلزمة مبنى مركزيا لإلدارة 
اجلامعية ومسجدا وقاعة 
مؤمترات واملكتبة ومركزا 
للزوار. كما من املقرر أيضا 
أن متنح اجلامعة عقدا لكلية 
طب األسنان هذا العام، إال 
أنه قد مت توقيفه حس���ب 
م���ا ورد ف���ي تقارير ميد 

للمشاريع.

الطبيعي، في  احمللي للغاز 
الوقت الذي بدأت فيه استيراد 
الغاز الطبيعي اإلضافي من 
قطر. فقد قامت شركة نفط 
الكويت بإرساء ثالثة عقود 
تبلغ قيمتها 1.7 مليار دينار 
)5.7 مليارات دوالر( لتطوير 
مخازن الغاز اجلوراسية في 
شمال الكويت. ومن املفترض 
أن يس���اهم املش���روع في 
الغاز  انتاج 10472 طنا من 
الطبيعي يوميا، وينقس���م 
إلى ثالث حزمات. كما منحت 
الشركة في يناير عقد تطوير 
حقل���ي الصابرية وأم النقا 
لشركة »شلمبرجير« بقيمة 
144 ملي���ون دين���ار )480 
مليون دوالر(. بينما التزال 
العطاءات على حزمتي حقل 
الروضتني الشرقي والغربي 

حتت التقييم.

البناء والتشييد

الكويت  وتقوم جامعة 

مليون دينار قريبا من البنوك 
احمللية. 

وقد جاء مشروع ميناء 
اس���تيراد الغ���از الطبيعي 
املس���ال في منطق���ة الزور 
كأضخم املشاريع لهذا العام، 
والذي منحته شركة البترول 
الوطنية الكويتية في الربع 
األول من العام 2016. وبلغت 
قيمة املش���روع 882 مليون 
دين���ار )2.9 مليار دوالر(، 
ومت منحه لشركة هيونداي 
الكورية اجلنوبية للهندسة 
واإلنش���اءات. ويض���م هذا 
امليناء أربعة صهاريج شاملة 
للغاز الطبيعي املسال بسعة 
انتاجية تبلغ 1.5 تريليون 

وحدة حرارية يوميا. 
وتعتب���ر الكوي���ت أكبر 
ال���دول اس���تيرادا للغ���از 
الطبيعي املسال إقليميا بنحو 
3 مليارات طن في العام 2015، 
أنها تعتزم  إل���ى  باإلضافة 
التوس���ع في نشاط االنتاج 

بأه���م املش���اريع حس���ب 
القطاعات:

النفط والغاز

تشير »ميد للمشاريع« 
ف���ي أحد تقاريره���ا إلى أن 
البيئي  الوق���ود  مش���روع 
)تطوي���ر مصفات���ي ميناء 
عبداهلل واألحمدي( البالغة 
قيمته 3.7 مليارات دينار )12 
ملي���ار دوالر( قد مت تأجيل 
تاريخ انتهائه إلى العام 2019. 
ومن املفترض أن يساهم هذا 
املشروع في تطوير املصافي 
من حي���ث كمي���ة وجودة 
املنتجات البترولية املكررة. 
وقد كان من املزمع اجناز هذا 

املشروع في العام 2017. 
وق���د تباحثت ش���ركة 
البترول الوطنية الكويتية مع 
عدد من البنوك احمللية منذ 
العام 2015 من أجل اقتراض 3 
مليارات دينار، ومن املتوقع 
أن حتصل الشركة على 900 

قال تقرير بنك الكويت 
الوطني ان نش���اط سوق 
املشاريع في الكويت استمر 
بالتوسع وسط تدني أسعار 
النف���ط وانعكاس���ها على 
العام���ة للدولة.  امليزانية 
فقد منحت احلكومة عقودا 
بقيمة 1.5 مليار دينار )4.8 
مليارات دوالر( خالل الربع 
العام 2016 وفق  األول من 
ميد للمشاريع ليرتفع تباعا 
إجمالي قيمة العقود احمللية 
)للقطاع احلكومي والقطاع 
اخل���اص املخطط���ة منها 
واملنف���ذة( إلى 76.6 مليار 
دين���ار )254 مليار دوالر( 
مسجال زيادة بواقع ٪2.8 

منذ بداية السنة املالية. 
ومن احملتمل أن يشهد 
الع���ام 2016 ازده���ارا في 
إذ تتطلع  سوق املشاريع. 
الس���لطات إلى طرح عقود 
تبلغ قيمتها 10.8 مليارات 
دينار )35 مليار دوالر( قبل 
نهاية العام. وقد انخفضت 
القيمة  العقود ع���ن  قيمة 
الس���ابقة البالغة 16 مليار 
دينار عل���ى خلفية بعض 
التغييرات التي طرأت على 
جدول املشاريع. وال تزال 
احلكوم���ة ملتزمة بتنفيذ 
التنمية  مش���اريع خط���ة 
كافة. كما أكدت أيضا على 
التزامها ف���ي املضي قدما 
بخطتها لتنفيذ املش���اريع 
خالل العام 2016 بالرغم من 
منحى أسعار النفط. وتشير 
»ميد للمشاريع« أن الكويت 
قد اهلت املقاولني ملا يتجاوز 
60٪ من املشاريع املخطط 

لها هذا العام. 
وفيم���ا يل���ي تفاصيل 
للتط���ورات الت���ي تتعلق 

ازدهار في سوق املشاريع احمللية في 2016

 سفير البوسنة محمد خليلوفيتش متوسطا خالد بن عيسى وسعد الزيد وأحمد بودي وحسام املزيعل 

خالد سلطان بن عيسى مكرما السفير البوسني 

إدارة مجموعة  تلق���ت 
االمتياز االستثمارية دعوة 
رسمية من س���فير دولة 
البوسنة والهرسك محمد 
للحضور  خليلوفيت���ش 
ف���ي املؤمتر  واملش���اركة 
السابع لالستثمار  العاملي 
 ONE REGION حتت عنوان
ONE ECONOMY - »منطقة 

واحدة - اقتصاد واحد«.
وقد قام السفير البوسني 
محمد خليلوفيتش بزيارة 
ملقر الش���ركة في 18 أبريل 
اجلاري، وذلك في حضور 
خالد س���لطان بن عيسى 
رئيس مجلس إدارة مجموعة 
االمتي���از االس���تثمارية، 
وأحمد محمد بودي رئيس 
مجلس إدارة شركة البالد 
لالستثمار العقاري وعضو 
مجل���س إدارة )االمتياز(، 
وحس���ام ناص���ر املزيعل 
نائب رئيس مجلس اإلدارة 
التنفيذي لشركة  الرئيس 
دميه كابيتال لالستثمار، 
س���عد عبد ال���رزاق الزيد 
التنفيذي  الرئي���س  نائب 
املباشر في  -االس���تثمار 
مجموع���ة االمتياز، حيث 
قدم السفير خاللها الدعوة 
الرسمية حلضور املؤمتر 

االقتصادي السابع واملقرر 
انعقاده في س���راييڤو في 
القادم،  4-5 م���ن ماي���و 
مثمن���ا رغب���ة املجموعة 
ف���ي استكش���اف الفرص 
االستثمارية املتنوعة في 

دولة البوسنة والهرسك.
من جانب���ه، أفاد خالد 
س���لطان بن عيس���ى بأن 
البوسني  وزير اخلارجية 
اطلع خالل زيارته السابقة 
للمجموعة في نوفمبر 2015 
على القطاعات االستراتيجية 
للش���ركة وأبدى اهتمامه 
بدراسة األفكار واملشاريع 
التشغيلية  االس���تثمارية 
املطروح���ة، وق���د وج���ه 
الدعوة للمجموعة لزيارة 
جمهورية البوسنة لالطالع 
عل���ى أنظمة االس���تثمار 
القانوني���ة  واللوائ���ح 
املطبقة واستكشاف فرص 
االس���تثمار، مضيف���ا أن 
استمرارية النمو وحتقيق 
الثاني على  األرباح للعام 
التوالي يضع االمتياز في 

مركز اهتمام املستثمرين 
في املنطقة والعالم.

وي���رى رئيس مجلس 
إدارة شركة البالد أحمد محمد 
بودي أن استراتيجية البحث 
عن الفرص االس���تثمارية 
العقاري���ة املجدي���ة ف���ي 
مختل���ف القطاعات وبناء 
حتالفات عامليه كبرى بهدف 
النمو واالنتشار،  حتقيق 
دافعا لتلبية شركة البالد 
الدعوة الكرمية من سعادة 
الذي أوضح أن  الس���فير 
بيئ���ة أعم���ال البوس���نة 
تتطور بشكل ملحوظ في 
ظل وجود قوانني واضحة 
ونظام ضريبي مرن، كما أن 
احلكومة تشجع استثمارات 
القطاع اخلاص التي تؤدي 
إلى توفير فرص عمل جديدة 
البوس���نيني،  للمواطنني 
البوسنة  ويعتبر منتدى 
لالس���تثمار فرصة كبيرة 
الش���ركات اإلقليمية  أمام 
الكبرى الستكشاف الفرص 

االستثمارية الواعدة.

السفير البوسني يدعو الشركة إلى املشاركة في منتدى األعمال البوسني

السلطان: منو »االمتياز« محط اهتمام  االستثمارات الكبرى

وليد محمد

أعلنت شركة دمية كابيتال 
عن تعيني وليد محمد محمد 
بوظيف����ة نائب رئيس أول � 
البديلة،  إدارة االستثمارات 
تأكيدا على سياسة الشركة 
بتعيني اخلبرات والكفاءات 
املتمي����زة لش����غل مناصب 
قيادية وإفساح املجال أمامها 
للمساهمة في تعزيز اجلهود 
لتطوي����ر األداء ولتطبي����ق 
الش����ركة  اس����تراتيجيات 

الطموحة للنمو.
ويستحوذ وليد محمد على 
خبرة تزيد على 20 عاما عمل 
خاللها في الواليات املتحدة 
األميركي����ة والكوي����ت، في 
شركات تطوير عقاري وجهات 
استثمارية ومصرفية، حيث 

بدأ حيات����ه العملية بالعمل 
 ENGINEERING في ش����ركة
الوالي����ات  ف����ي   SERVICES
املتحدة األميركية، وش����ركة 
ACKEN SIGNS وبعدها شركة 
DOVS SIGNS التي شغل فيها 
منصب رئيس إدارة الهندسة 

والتصميم.
وانتقل وليد محمد للعمل 
في بي����ت التمويل الكويتي 
»بيتك« حيث عمل منذ 1997 
وحت����ى 2013 بوظيفة نائب 
رئي����س أول � إدارة العق����ار 
الدول����ي، ثم ش����غل منصب 
التنفيذي  الرئيس  مس����اعد 
الشمالية في  أميركا  ملنطقة 
شركة »بيتك« العقارية قبل 
أن ينتقل إلى ش����ركة البالد 

لالستثمار العقاري في اكتوبر 
2014 مديرا إلدارة االستثمار، 
وهو حاصل على بكالوريوس 
هندس����ة مدنية، من جامعة 
والية تينسي، وبكالوريوس 
هندس����ة معمارية، من كلية 
بلوفيلد في الواليات املتحدة 

األميركية.
وجاء تعيني وليد محمد في 
هذا املنصب ملا يتمتع به من 
خبرة طويلة في شتى مجاالت 
الدولي،  العقاري  االستثمار 
مما يعطي دفعة قوية لتحقيق 
أهداف الشركة واالشراف على 
تنفيذ خططها. مبا يوفر بيئة 
مناسبة لتحقيق جناح متوازن 
على مس����توى كل األنشطة، 

وتنويع مصادر الدخل.

»دمية كابيتال« تعني وليد محمد نائباً بـ »االستثمارات البديلة«

10.8 مليارات دينار 
مشاريع تعتزم 
الدولة طرحها 

قبل نهاية العام 
احلالي

انخفاض قيمة 
العقود بـ 16 مليار 
دينار بعد تغييرات 

اجلدول الزمني 
للمشاريع

»االمتياز« تبحث عن 
الفرص االستثمارية 

املختلفة 

الشركة تهدف إلى 
بناء حتالفات عاملية 
كبرى للنمو واالنتشار

7 شركات تتأهل لـ »الزور« ضمن 3  حتالفات

تأجيل تأهيل مشروعي السكك 
احلديدية واملترو للربع الثاني

أش��ار تقرير الوطني الى ان هيئة الش��راكة بني القطاعني 
العام واخلاص مددت فترة تسلم العطاءات ملشاريعها املزمع 
إرس��اؤها هذا العام. فقد مت متديد فترة تس��لم العطاءات 
للمرحلة الثانية من مشروع محطة الزور الشمالية لتوليد 
الطاقة الكهربائية وتقطير املياه إلى العاشر من مايو، حيث 
من املقرر أن تقدم سبع شركات متأهلة عطاءاتها في ثالثة 
حتالفات. ومن املفترض أن تس��اهم هذه احملطة في انتاج 
1.800 ميغاواط من الكهرباء و464.100 متر مكعب من املياه 
املقطرة يوميا. بينما مت متديد الفترة ملشروع مياه الصرف 
الصحي في املنطقة اجلنوبية من الكويت )أم الهيمان( الذي 
تبلغ قيمته 450 مليون دينار )1.5 مليار دوالر( إلى الثامن 
والعشرين من أبريل ومتديد الفترة ملشروع معاجلة نفايات 
البلدية الصلبة في منطقة كبد حتى الس��ادس والعشرين 
م��ن مايو. وال يزال غير واضح ما إذا كانت أس��باب هذه 
التأخيرات ترجع للتغييرات اإلدارية التي ش��هدتها هيئة 

الشراكة بني القطاعني. 

قال تقرير الوطني ان هيئة الشراكة بني القطاعني مددت فترة 
تأهيل مشروعي السكك احلديدية واملترو من الربع األول من 
العام حتى الربع الثاني وفقا مليد للمشاريع. وأوضحت الهيئة 
أنها في صدد االنتهاء من دراستها وتقييمها للمشروعني.

وقد واجه مشروع السكك احلديد الذي مت اإلعالن عنه أوال 
في 2007 العديد من التأخيرات وبعض الصعوبات التي من 
ضمنها االختالف حول املخطط للس��كك. كما واجه بعض 
املالحظات النعكاس��ه على تقس��يم م��زارع الوفرة، إال ان 
تلك املالحظات قد حلت في ديس��مبر من العام 2015. ومن 
املفترض أن يبلغ طول اخل��ط 575 كيلومترا ليلتقي بخط 
السكك احلديدية املخطط له الرابط بني دول مجلس التعاون 
اخلليجي. وفور اس��تكماله سيربط هذا اخلط ميناء مبارك 
الكبير البحري اجلديد الواق��ع في جزيرة بوبيان مبينائي 
الشويخ والشعيبة إضافة إلى الربط مع الساملي على احلدود 

الكويتية السعودية.


