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ًام دستگاُ اخسایی :کویتِ اهداد اهام خویٌی

زُ

 استاى

 دفتس هسکصی

عىًان طرح :طساحی الگَّای هؤثس ٍ کازآهد افصایص خرب سپسدُّای هسدهی صٌدٍق اهداد ٍالیت
معرفی اجمالی کارفرما (تیاى زسالتّا ،هأهَزیتّا ٍ فعالیتّا)
کویتِ اهداد اهام خویٌی(زُ) اش تدٍ تأسیس ًسثت تِ احیاء ٍ تسٍیح سٌت لسضالحسٌِ اّتوام داضتِ ٍ خدهات ضایستتِیتی ازایتِ ًوتَدُ
است ،لرا دز زاستای تحمك کاهل ٍظایف هحَلِ دز اساسٌاهِ ،چطناًداش ٍ سیاستّای کلی تسًاهِی  5ستالِ توٌوتَز تدْیتص هٌتات ٍ
هدیسیت تْیٌِ آى تا تْسُگیسی اش ظسفیتّای هسدهی الدام تِ تأسیس صٌدٍق لسضالحسٌِ دز خْت تَاًوٌدستاشی ًیاشهٌتداى ًوتَدُ
است .صٌدٍق تا الْام اش تعالین عالیِ اسالم تا ّدف غیساًتفاعی خْت ازایِ لسضالحسٌِ تسای زف ًیاشّای ضسٍزی اضتااظ حمیمتی،
تأسیس ضدُ است.
وًع طرح :تٌیادی 

تَسعِای

طبقٍبىدی :عادی

کازتسدی

هحسهاًِ

الف) بیان مسألٍ پژيَش( :ضاهل تطسیح هسألِ ٍ هعسفی آى ،تیاى خٌثِّای هدَْل ٍ هثْن ،تیاى هتغیسّای هستَطِ ٍ هٌوتَز اش
پژٍّص)
یکی اش تفاٍتّای اساسی هکتة التصادی اسالم تا سایس هکاتة التصادی ،تَخِ خاظ تِ ًیاشهٌداى ،آستیةدیتدگاى ٍ الطتاز ضتعیف
خاهعِ است دز ایي هکتة تسای تاهیي ًیاشّای هعیطتی آًاى ،زاّکازّای اًساًی ٍ هتٌاسة تا ضاى ٍ کساهت اًساى دز ًوس گسفتتِ ضتدُ
است .یکی اش ایي زاُّا کِ دز لسآى ٍ زٍایات ًیص هَزد تطَیك ٍ تسغیة خدی تَدُ است ،اعطتای لتسض تتدٍى تْتسُ ٍ تتِ اصتطال
لسضحسي یا لسضالحسٌِ است .تاید اذعاى داضت کِ تَاًوٌدی ّوِ اًساى ّا تسای حل ٍ فصل هطتکالت ٍ گسفتتازیّتای شًتدگی
تٍِیژُ دز زاتطِ تا هسائل هالی یکساى ًویتاضد ،اهام خویٌی(زُ) هیفسهایٌد کِ پسداخت ٍام لسضالحسٌِ تِ هٌصلتِ تمستین هطتکالت ٍ
هسایل تصزگ ٍ خازج اش تَاى افساد ًیاشهٌد تِ تاصّای کَچک ٍ لاتل حل هیتاضد .فسد ًیکَکاز تا دادى تاطی اش اهَال خَد تتِ فتسد
ًیاشهٌد ،احتیاج اٍ زا تاهیي هیکٌد ٍ اٍ زا لادز هیساشد ،تسخی فطازّای پدید آهدُ دز شًدگی زا تا کوک ّوٌَعاى پطت سس تگترازد .تتا
پیطسفت شهاى ٍ گستسش خَاه  ،زفتاز لسضالحسٌِ ًیص تَسعِ کوی ٍ کیفی پیدا کسدُ است ،تتِ تتدزیح دز کٌتاز لتسضّتای فتسدی،
صٌدٍقّای لسضالحسٌِ خاًَادگی ،صٌفی ٍ عوَهی ضکل گسفت کِ ٍخَُ هاشاد تس ًیاش افساد خیّس زا دز اختیاز ًیاشهٌداى لساز هیدٌّد ٍ
تِ ایي ٍسیلِ ،هطکالت شیادی اش طثمِ پاییي ٍ هتَسط خاهعِ حل هیضَد.
دز ایساى صٌدٍقّای لسضالحسٌِ تا اّداف خیسخَاّاًِ ٍ تا ضیَُّای کاهالً اسالهی فعالیت هیکٌٌتد ،دز ایتي زاستتا صتٌدٍق اهتداد
ٍالیت ًیص تا اّداف هطاتِ ضسٍع تِ افتتا حسابّای سپسدُ لسضالحسٌِ پساًداش زیالی هطاتك ضَاتط اعالهی اش سَی تاًک هسکصی؛
افتتا حسابّای سپسدُ لسضالحسٌِ ٍیژُ زیالی (ٍخَُ ادازُ ضدُ) هطاتك ضَاتط اعالهی اش سَی تاًک هسکصی؛ ًگْتدازی حتدالل 5
دزصد ٍ حداکثس  01دزصد ٍخَُ دزیافتی اش اضااظ تحت عٌَاى «سپسدُ لسضالحسٌِ پساًداش» تصَزت «اٍزاق هطازکت تا تضتویي
تاًکّا ،تاًک هسکصی یا دٍلت»« ،سپسدُ سسهایِگرازی کَتاُ هدت ًصد تاًکّا» ٍ یا تسکیثی اش آىّا؛ اعطای ٍام لسضالحستٌِ تتسای
زف ًیاشّای ضسٍزی هاًٌد ایداد اضتغالّ ،صیٌِّای اشدٍاج ،تْیِ خْیصیِ ،دزهاى تیوازی ،ساخت ،تتأهیي ٍ تعویتسات هستکي ٍ کوتک
ّصیٌِّای تحصیلی ،اش هحل هاًدُ هٌات صٌدٍق؛ اخر کوک ٍ ّدایای ًمدی ٍ غیسًمدی اش دٍلت ،اضااظ حمیمی ٍ یا حمتَلی کتسدُ
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است.
تا تَخِ تِ هطالة فَق هسألِ کًٌَی صٌدٍق اهداد ٍالیتت دز زاستتای تحمتك اّتداف خیسخَاّاًتِ ٍ استالهی ،هحتدٍدیت دز شهیٌتِ
ضٌاسایی ٍ تْسُگیسی اش الگَّای هطلَب ٍ کازتسدی تا ّدف افصایص خرب سپسدُّای هسدهی هیتاضد .تسای تثییي تْتس هَضَع هتَاد
 02 ٍ 01 ،00 ،01اساسٌاهِ صٌدٍق اهداد ٍالیت ازایِ هیضَد.
ایي صٌدٍق طثك هَاد  02 ٍ 01 ،00 ،01اساسٌاهِ ،اش اًدام تسخی اهَز تِ ضس ذیل هٌ ضدُ است.
هادُ  :01صٌدٍق هثادزت تِ اًدام لسعِکطی ٍ اعطای خَایص تِ پساًداش کٌٌدگاى ًویًواید؛
هادُ  :00صٌدٍق تِ سپسدُّای اضااظ ًصد خَد ّیچگًَِ سَد یا کازهصدی پسداخت ًویًواید؛
هادُ  :01صٌدٍق هثادزت تِ دزیافت سپسدُ ٍامخَاُ (سپسدُای کِ دز لثال آى ٍ تس اساس هدت شهاى سپسدُگرازی دز چازچَب ختداٍل
شهاًی هثتٌی تس ًَتت ،هثلغ ٍ هَازد هطاتٍِ ،ام لسضالحسٌِ یا ّس ًَع پسداختی دیگس اعطاء گسدد) ٍ ًوایس آى ًویًواید؛
هادُ  :02تِ غیس اش اعطای لسضالحسٌِ ،صٌدٍق هثادزت تِ اعطای تسْیالت دز لالة سایس عمَد ٍ ًیص اًدام سایس فعالیتتّتا اش لثیتل
عولیات ازشی ٍ ازایِ خدهات تاًکی ٍ غیستاًکی ًویًواید.
حال تا تَخِ تِ هَازد هرکَز هثٌی تس هٌ صٌدٍق اهداد ٍالیت خْت اًدام تسخی فعالیتّا ایي سَال هطس است کِ تِ هٌوَز افصایص
خرب سپسدُّای هسدهی اش چِ الگَّایی هیتَاى استفادُ کسد کِ ضوي کازتسدی ٍ اثستاص تَدى تا هَاشیي اسالم ٍ التصتاد استالهی
هغایست ًداضتِ تاضد .لطعاً تِ خدهتگیسی هکاًیصمّای علوی دز ایي شهیٌِ هیتَاًد هَخة تْثَد خدهتزستاًی تتِ ًیاشهٌتداى ،ازتمتاء
سطح اعتواد هسدم تِ صٌدٍق لسضالحسٌِ اهداد ٍالیت ٍ  ...گسدد ٍ اهکاى ّوصیستی ٍ زلاتت زا تا سایس هَسسات هالی هطتاتِ فتساّن
ًواید.
ب) اَمیت ي ضريرت اوجام پژيَش:
صٌدٍق اهداد ٍالیت هَظف است هیصاى سپسدُ هسدهی زا اش ّ 01صاز هیلیازد زیال دز پایاى سال اٍل تسًاهِ هتٌاسثاً تِ ّ 75تصاز هیلیتازد
زیال دز پایاى تسًاهِ افصایص دّدٍ ،ظیفِی هحَل ضدُ تِ ایي صٌدٍق حاکی اش ضسٍزت اًدام تحمیك است.
ج) اَداف:
جّ )0-دف اصلی:
 طساحی الگَّای هؤثس ٍ کازآهد افصایص خرب سپسدُّای هسدهی صٌدٍق اهداد ٍالیت تا دز ًوس داضتتي هحتدٍدیتّتای هصتس دزاساسٌاهِ صٌدٍق اهداد ٍالیت
ج )1-اّداف فسعی:
 هطالعِ ٍ تسزسی الگَّای هَخَد دز شهیٌِ افصایص خرب سپسدُّای هسدهی صٌدٍقّای لسضالحسٌِ دز سطح داخلی ٍ تیيالوللی آسیةضٌاسی الگَّای هَخَد پیصتیٌی الصاهات الشم خْت تکازگیسی الگَ یا الگَّای طساحی ضدُد) شرح درخًاست{ :همدهات ٍ کلیات ،هطالعات ًوسی ٍ تدستی ،زٍشضٌاسی ،ازشیتاتی ،تحلیتل ٍ ًتیدتِگیتسی ،تثیتیي ًتتایح،
خو تٌدی ٍ ازائِ ًمطِ زاُ)
 طساحی الگَّای هؤثس ٍ کازآهد افصایص خرب سپسدّای هسدهی صٌدٍق اهداد ٍالیت پس اش تأیید پسٍپَشال تَستط کازفسهتا ٍ اًعمتادلسازداد
 ازایِ پسٍپَشال هٌطثك تا  ٍ RFPهطتول تس ًمطِ زاُ ٍ ضس خدهات ،خدٍل شهاىتٌدی هساحل الدام ٍ آًالیص ّصیٌِّا2

 ازایِ گصازشّای هٌون هاّیاًِ تِ ّیأت داٍزی هعسفی ضدُ اش سَی کازفسها ٍ اخر ًوس اصالحی هستٌدساشی هکتَب کلیِ الداهات ٍ فعالیتّای هٌدس تِ طساحی الگَّای هؤثس ٍ کازآهد افصایص خرب ستپسدّای هسدهتی صتٌدٍقاهداد ٍالیت
ٌ) دستايردَا ي خريجیَای مًرد اوتظار{ :هدل کازتسدی ،گصازش هدیسیتی ،کتاب ،همالًِ ،سم افصاز ٍ )...
 گصازش پژٍّطی «طساحی الگَّای هؤثس ٍ کازآهد افصایص خرب سپسدّای هسدهی اهداد ٍالیت»ز) اوتظارات از مجری{ :حیي ٍ پس اش اخسای طس )
تٌوین خدٍل شهاىتٌدی ،هعسفی تین تحمیك تِ صَزت کتثی ،زعایت لَاًیي ٍ همسزات اهداد اهامزُ ،استفادُ اش آخسیي هٌتات ٍ هستتٌدات
هَخَد ،گصازش هطکالت هطاّدُ ضدُ دز حیي اخسای کاز تِ هٌوَز تحَیل دز هَعد همسز ،حضَز دز کلیة خلسات هَزد ًیاش ،اعالم ًیاش
کتثی الصاهات هَزد ًیاش ،گصازش دٍزُای پیطسفت کاز هطاتك خدٍل شهاىتٌدی ،زعایت اصَل هحسهاًگی اطالعات تِ دست آهدُ ،تحَیل
ًساِّای پیصًَیس ٍ ًْایی طس ٍ ...
ح) مدت اجرای طرح:
شهاى پیطٌْادی تسای اخسای طس  6هاُ هیتاضد.
ی) عىايیه مدارک ي مستىدات پیشىُادی جُت استفادٌ در تىظیم پريپًزال:
 -اساسٌاهِ اهداد اهام

(زُ)

 -احکام تسًاهِ پٌحسالِ ضطن کویتِ اهداد اهام خویٌی

(زُ)

 -اساسٌاهِ صٌدٍق اهداد ٍالیت
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