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 اعتمد مجلس إدارة شركة املجموعة التعليمية  34 
القابضة البيانات املالية املرحلية للشركة لفترة 
الـ ٣ أشـــهر املالية املنتهية  في ٣٠ نوفمبر ٢٠١٠ 
خالل اجتماعه االثنني املاضي وأظهرت النتائج 
حتقيق أرباح قدرها ٣٨٧٫٨ ألف دينار مبا يعادل 
١٫٥٩ فلس للسهم مقارنة بخسائر قدرها ٨٩٦٫٢ 
ألف دينار مبا يعادل ٣٫٦٧ فلوس للسهم للفترة 

املقارنة من العام ٢٠٠٩ وبلغ اجمالي املوجودات 
املتداولة ٨ ماليني دينار مقارنة بـ ٧٫١ ماليني دينار 
للفترة املقارنة من ٢٠٠٩ وبلغ اجمالي املوجودات 
٦١ مليون دينار وبلغ اجمالي املطلوبات املتداولة 
١٢٫٢ مليون دينار وبلغ اجمالي املطلوبات ٢٧٫١ 
مليون دينار ٢٠٠٩ وبلغ اجمالي حقوق املساهمني 

٢٨ مليون دينار. 

 ٣٨٧ ألف دينار أرباح «المجموعة التعليمية»

 «األنباء» حصلت على رد الوزير الشمالي لـ «المالية البرلمانية» عن نشاط الشركة من بينها مناقصتان سبق اإلعالن عنهما بقيمة ١٧٤٫٦ مليون دينار

 ٢٣٦٫٤ مليون دينار قيمة مناقصات تمت 
ترسيتها على شركات مدرجة في فبراير

 «المشروعات الصغيرة» شاركت في ٩٧ مشروعًا
  بمساهمات بلغت ٩٫٣ ماليين دينار خالل ١٣ عامًا

الوطنية  الشـــركة  حظيـــت 
للتنظيـــف بأكبـــر عـــدد من 
املناقصات خالل الشهر املاضي، 
حيث بلغ عددها ٤ مناقصات 
بقيمـــة ٦ ماليني دينار ليصل 
اجمالي ما حصلت عليه الشركة 
خـــالل العام احلالـــي نحو ١١ 

مناقصة.
الكبرى  املناقصة    وتعتبر 
التي حصلت عليها التنظيف 
هي مناقصة بقيمة ٤٫٤ ماليني 
دينار متت ترسيتها على شركة 
تابعة لها بنســـبة ٩٠٪ وهي 
عبـــارة عن تنفيـــذ وتطوير 
وصيانة الزراعات التجميلية 
في املنطقة الرابعة التابعة الى 
الهيئة العامة لشؤون الزراعة 
والثروة السمكية وذلك ملدة ٣ 
سنوات، تلتها مناقصة اخرى 
فازت بها الشركة وكانت بقيمة 
٩٧٩ الف دينار وهي عبارة عن 
ادارة وتشغيل وصيانة محطة 
املخلفـــات الصناعية الصلبة 
مبنطقة الشـــعيبة الصناعية 
مع الهيئة العامة للصناعة وذلك 
ملدة ٣ ســـنوات، اما املناقصة 
الثالثة لشـــركة التنظيف من 
خالل شـــركة تابعة مملوكة 
بنسبة ١٠٠٪ فكانت بقيمة ٣٨٦ 
الف دينار وهي عبارة عن عزل 
حفرة ردم املخالفات الصناعية 
اخلطرة وانشاء حفرة لتبخير 
العصـــارة الناجتـــة عن ردم 
املخالفات وهي ملدة ٣٦ شهرا، 
اما املناقصة الرابعة التي فازت 
بها (التنظيف) فكانت لشركة 
مملوكة بنسبة ٩٠٪ وهي عبارة 
عـــن توفير عدد ٩ قائد زورق 
كويتي للعمل مبيناء الشويخ 
التابع ملؤسسة املوانئ الكويتية 
ملدة ٣ سنوات، وكانت بقيمة 

٢٥٥ الف دينار.  

 أوضحت الشـــركة الكويتية 
  لتطوير املشروعات الصغيرة 
أنها وافقت على املشاركة في ٩٧ 
مشروعا خالل ١٣ عاما وحتديدا 
منذ تأسيســـها في ١٩٩٧ وحتى 
٢٠١٠، مشـــيرة الـــى اجمالـــي 
مساهماتها خالل تلك الفترة قد 

بلغت ٩٫٣٢ ماليني دينار.
  جاء ذلك في رد وزير املالية 
مصطفى الشمالي على طلب جلنة 
الشؤون املالية واالقتصادية في 
مجلس االمة اخلاص بتزويدها 
مبعلومات عن الشركة الكويتية 
لتطوير املشـــروعات الصغيرة 
التي تقوم بها  الدراسات  ضمن 
اللجنة لدراسة االقتراح بقانون 
بشأن الصندوق الوطني للتنمية 
واالقتراح بقانون بشـــأن جهاز 

رعاية املشروعات الصغيرة.
  وأشار رد وزير املالية الذي 
حصلت «األنباء» على نســـخة 

منه، الى ان فترة عمل الشركة قد مت تقسيمها منذ نشأتها وحتى 
تاريخه الى مرحلتني االولى مـــن ١٩٩٧ حتى ٢٠٠٣ والثانية من 
٢٠٠٧ وحتى ٢٠١٠ السيما ان الفترة من ٢٠٠٤ وحتى ٢٠٠٧ لم يتم 

فيها استقبال طلبات للمشاركة.
  وحول أعداد املستفيدين الذين حصلوا على املشاركة من الشركة 
منذ إنشـــائها فقد بلغت ٤٣ مشروعا بقيمة مساهمة بلغت ٤٫٣٦ 
ماليني دينـــار وذلك للمرحلة االولى (١٩٩٧ - ٢٠٠٣) فيما بلغت 
املشـــاركة في ٥٤ مشروعا خالل املرحلة الثانية (٢٠٠٧ - ٢٠١٠) 
بقيمة مساهمة اجمالية بلغت ٤٫٩٦٣ ماليني دينار، علما ان تلك 
املرحلة قد شـــهدت عدم استكمال اجراءات تأسيس ٣٣ مشروعا 

وجار حاليا متابعة ما يلزم بخصوصها.
  وعن عدد املتقدمني للشركة الكويتية لتطوير املشروعات الصغيرة 
بطلبات مشـــاركة ولم تتم املوافقة على طلباتهم، أوضح رد الوزير 
ان املرحلة االولى (١٩٩٧ - ٢٠٠٣) شهدت عرض ١٩١ طلبا باملشاركة 
وصدرت موافقة مجلس االدارة على املساهمة في ٤٣ مشروعا وهذه 
املرحلة ال تتوافر احصائية حول أسباب رفض باقي الطلبات، فيما 
ان املرحلة الثانية التي شهدت استقبال ٦١١ طلب مشاركة فقد اجتاز 
املرحلة االولى من الدراسة االولية عدد ١٠٦ مشروعات بنسبة ١٧٫٣٪ 
وجرى اعداد دراسة التقييم لهذه املشاريع وصدرت موافقة مجلس 
االدارة للشركة على املساهمة في ٥٤ مشروعا تشكل ما نسبته ٨٫٨٪ 

من اجمالي املتقدمني بطلبات املشاركة.

  وحول أسباب عدم اجتياز 
الدراســـة  املرحلة االولى من 
وعـــدم املوافقة علـــى طلبات 

املشاركة فهي:
  ١ - عدم اســـتكمال املبادر 
للبيانـــات االوليـــة املطلوبة 

لدراسة املشروع.
  ٢ - عدم اجلدية التي يبديها 
املبادر في متابعة ما يلزم من 

اجراءات.
  ٣ - عدم دخول الشـــركة 
في بعض االنشطة اخلاضعة 
لقانـــون النشـــر والقنـــوات 
الفضائية وصاالت االنترنت.

  ٤ - ســـوء دراسة جدوى 
املشروع.

  ٥ - عـــدم توافر املؤهالت 
واخلبرة لدى مقدم املشروع.

  ٦ - املبالغـــة فـــي تقدير 
املبادر لالستثمارات املطلوبة 

للمشروع.
  ٧ - يتطلب املشروع استخداما كثيفا للعمالة الوافدة معدومة 

املؤهالت.
  ٨ - في حالة مشاريع التوسعة تكون املشاريع متعثرة وأصولها 
ذات جدوى منخفضة واحلاجة الى ســـيولة لتغطية مديونيات 

قائمة.
  ٩ - البيانـــات املالية املقدمة للوضـــع القائم تبني قدرة على 

متويل التوسعة من املوارد الذاتية للمشروع.
  وعن شروط مشـــاركة الشركة الكويتية لتطوير املشروعات 

الصغيرة في املشاريع التي يتقدم بها املستثمرون اليها فهي:
  ١ - ان يكـــون املبادر كويتي اجلنســـية وال يقـــل عمره عن ٢١ 

سنة.
  ٢ - تفرغ املبادر/ صاحب املشـــروع أو لديه االســـتعداد للتفرغ 

عند تأسيس وقيام املشروع.
  ٣ - توافـــر القدرة واملؤهـــالت لدى املبادر للعمل بنفســـه في 

املشروع.
  ٤ - تساهم احملفظة في املشاريع التي ال تزيد تكلفتها على مبلغ 
٥٠٠٫٠٠٠ دينار (خمسمائة الف دينار)، وميكن دراسة مشاريع تزيد 
على احلد املقرر لبعض القطاعات التي لها أهمية اســـتراتيجية أو 

ميزة نسبية في االقتصاد الكويتي.
  ٥ - نسبة مساهمة احملفظة ال تتجاوز ٨٠٪ من اجمالي تكلفة املشروع 

بحسب مقومات املشروع وما تقرره الشركة بهذا اخلصوص.

وبيض لصالـــح وزارة الدفاع 
ملدة عامني، كما فازت شـــركة 
الشعيبة الصناعية (الورقية) 
مبناقصـــة بقيمـــة ١٫٨ مليون 
دينار وهي عبارة عن توريدد 
اكياس ورقية لشركة تصنيع 
أسمنت بالســـعودية، وفازت 
شركة مملوكة لشركة املستقبل 
للتكنولوجيا املتكاملة ألجهزة 
االتصـــاالت مبناقصـــة بقيمة 
٥٩٩ ألـــف دينـــار وهي عبارة 
عن توريـــد وتركيب وتدريب 
وفحـــص وضمـــان وحتديث 
وتطوير اجهـــزة مركز الرصد 
والقياســـات بالشويخ لقطاع 
الهندســـية بوزراة االعالم مع 
وزارة االعـــالم الكويتية وذلك 

ملدة شهرين. 

  الوطنية للتنظيف

  وللشهر الثاني على التوالي 

على مناقصة ثالثة خالل الشهر 
املاضي وهي مناقصة ســـبق 
االعالن عنها في وقت ســـابق، 
وهي بقيمة ٢٦٫٩ مليون دينار 
وعبارة عـــن تصميم وتوريد 
وانشـــاء مراكز اطفـــاء برقان 
وشمال وغرب الكويت لصالح 
شركة نفط الكويت وذلك ملدة 

٢٨ شهرا.
  وحظيـــت شـــركة املعدات 
القابضة من خالل احدى شركاتها 
التابعة بنسبة ١٠٠٪ مبناقصة 
بقيمة ٣٫٦ ماليني دينار عبارة عن 
صيانة سنوية للروافع واداوت 
املناولة في محطات توليد القوى 
الكهربائية وتقطير املياه وذلك 

ملدة ٥ سنوات. 
الكويتية  الشـــركة    وفازت 
املتحـــدة للدواجـــن مبناقصة 
بقيمـــة ١٫٩ مليون دينار وهي 
عبارة عن توريد دجاج مجمد 

 شريف حمدي 
  استمرارا حلالة الزخم التي 
تشهدها السوق الكويتية على 
مستوى املناقصات مت اإلعالن 
عن ترسية وحيازة أقل األسعار 
في ١١ مناقصة خالل شهر فبراير 
املاضـــي كانت مـــن نصيب ٦ 
شركات كويتية مدرجة وتابعة 
لها ابرزها «املجموعة املشتركة» 
القيمـــة و«الوطنية  من حيث 

للتنظيف» من حيث العدد.
  وبلغ عدد هذه املناقصات ١١ 
مناقصة من بينها مناقصتان 
سبق اإلعالن عن حيازة املجموعة 
املشتركة على اقل األسعار فيهما 
بقيمة ١٧٤٫٦ مليون دينار، فيما 
بلغ عدد املناقصات اجلديدة ٩ 
مناقصات بلغـــت قيمتها ٦١٫٨ 
مليون دينـــار ليصل إجمالي 
القيمة ملناقصات فبراير املاضي 

٢٣٦٫٤ مليون دينار.
  وكانت املناقصة الكبرى من 
نصيب شركة املجموعة املشتركة 
للمقاوالت وهي مناقصة انشاء 
واجناز مشروع جسر الشيخ 
جابر الصباح (اجلسر الرئيسي 
– وصلة الصبية) وهو املشروع 
الضخم الذي تبلغ تكلفته ٧٣٨٫٧ 
مليون دينار وهو بالتعاون مع 
شركة هيونداي، اذ تبلغ حصة 
«املشتركة» ٢٠٪ في هذا املشروع 
وهذه النسبة تعادل نحو ١٤٧٫٧ 
مليون دينـــار، تلتها مناقصة 
بقيمـــة ١١٩٫٩ مليـــون دينـــار 
ومتت ترسيتها على املجموعة 
املشـــتركة ايضا وهـــي عبارة 
عن تنفيـــذ كلية االداب وكلية 
التربية في مدينة صباح السالم 
اجلامعية، علما أن هذا املشروع 
تشارك فيه «املشتركة» بنسبة 
٤٠٪ وهي تعادل ٤٧٫٩ مليون 
دينار، وحصلت الشركة ايضا 

 مزاد لبيع ٢٠٪ من أسهم «األمان لالستثمار» 
لصالح «بيت األوراق» 

 ٥٣٫٦ ألف دينار أرباح 
  «الخليجية للصخور» للعام ٢٠١٠

 أعلن سوق الكويت لألوراق املالية أنه 
سيتم يوم اخلميس املقبل عقد مزاد لبيع 
عدد ٩٧٫٦١٨٫٩٣٠ ســــهما من أسهم شركة 
األمان لالستثمار متثل نسبتها (٢٠٫٠٧٣٪) 
من رأسمال الشــــركة بسعر ابتدائي قدره 
١٠٠ فلس للسهم الواحد أي بقيمة إجمالية 
قدرها ٩٫٧ ماليــــني دينار حيث مت االتفاق 

بني كل من  :  
  شركة االمان لالستثمار - عمالء «طرف 
بائع» وبيت األوراق املالية «طرف مشتري 
مبدئي» علما أن املزاد يخضع للشــــروط 
التالية:  أوال- علــــى من يرغب في دخول 
املزاد أن يودع لدى وسيطه في موعد أقصاه 
الساعة العاشرة صباحا من يوم التنفيذ 
املوافق ١٠مارس٢٠١١ شيكا مصدقا بقيمة ١٠٪ 

من الثمن اإلجمالي املشار إليه أعاله.
  ثانيا- يفتح باب املزايدة في متام الساعة 
١٢:٤٥ ظهرا من يوم التنفيذ املذكور أعاله 
بقاعة الدور الثامن من مبنى سوق الكويت 
لألوراق املالية وسيرســــي املزاد في متام 
 الســــاعة ١:٠٠ ظهرا من نفــــس اليوم على 

املشتري االبتدائي ما لم يتقدم مشتر آخر 
بسعر أعلى.

  ثالثا- تراعى الوحدات السعرية املعمول 
بها بالسوق في املزاد ويجوز ألي من املزايدين 

املزايدة بأكثر من وحدة سعرية.
  رابعا- إذا تقدم مشتر آخر بسعر أعلى 
من السعر االبتدائي ومضى على هذا السعر 
خمــــس دقائق دون أن يتقــــدم مزايد آخر 

بسعر أعلى يرسي   عليه املزاد.
  خامســــا- من يرسي عليه املزاد يودع 
باقي مبلغ الصفقة والعمولة املستحقة قبل 
الساعة احلادية عشرة من صباح يوم االحد 
املوافق ١٣مارس٢٠١١  في حســــاب الشركة 
الكويتية للمقاصة وال يحق له اســــترداد 
املبلغ الذي دفعه إذا لم يقم بســــداد ثمن 
الصفقة كامال في الوقت والتاريخ املشار 

اليهما.
  سادســــا- يقتصر حضور املزاد على 
وســــيط البائع ومن ميثل البائع ووسيط 
املشــــتري ومن ميثل املشتري املستوفني 

للشروط املوضحة في هذا االعالن. 

 اعتمد مجلـــس ادارة الشـــركة اخلليجية 
للصخور البيانات  املالية الســـنوية للشركة 
للســـنة املنتهية في ٣١ ديســـمبر ٢٠١٠ خالل 
اجتماعه اخلميس املاضـــي وأظهرت النتائج 
حتقيق أرباح قدرها ٥٣٫٦ ألف دينار مبا يعادل 
٠٫٦٠ فلس للســـهم مقارنة بأرباح قدرها ١٫٠٩ 
مليون دينار مبا يعادل ١٢٫٢ فلسا للسهم للفترة 
املقارنة من العام ٢٠٠٩ وبلغ اجمالي املوجودات 
املتداولـــة ١٤٫٧ مليون دينـــار مقارنة بـ ١٦٫٣ 
مليـــون دينار للفترة املقارنة من ٢٠٠٩ وبلغ   
اجمالي املوجودات ٢٢ مليون دينار مقارنة بـ 
٢٤٫٢ مليـــون دينار للعام ٢٠٠٩ وبلغ اجمالي 
املطلوبات املتداولة ٢٫٢ مليون دينار مقارنة بـ 
٣٫٥ ماليني دينار للفترة املقارنة من ٢٠٠٩ وبلغ 
اجمالي املطلوبات ٢٫٤ مليون دينار مقارنة بـ 
٣٫٦ ماليني دينار للفترة املقارنة من ٢٠٠٩ وبلغ 
اجمالي حقوق املســـاهمني ١٩٫٦ مليون دينار 
مقارنة بـ ٢٠٫٦ مليون دينار للفترة املقارنة من 
٢٠٠٩ واوصى مجلس ادارة الشركة بعدم توزيع 
ارباح عن السنة املالية املنتهية فى٣١ ديسمبر 
٢٠١٠ علما ان هـــذه التوصية تخضع ملوافقة 

اجلمعية العمومية واجلهات املختصة. 

 مناقصات تمت ترسيتها على شركات مدرجة وتابعة في فبراير الماضي 

 القيمة بالمليون دينار  الجهة المتعاقد معها  طبيعة المناقصة  الشركة 

 املجموعة املشتركة للمقاوالت 
 تصميم وإنشاء مشروع جسر الشيخ جابر ـ وصلة الصبية (حصة 

 (٪٢٠
 وزارة األشغال

 
 ١٤٧٫٧ 

 املجموعة املشتركة للمقاوالت 
 تنفيذ كلية اآلداب وكلية التربية في مدينة صباح السالم (حصة 

 (٪٤٠
 وزارة األشغال

 
 ٤٧٫٩ 

 ٢٦٫٩  نفط الكويت  توريد وإنشاء مراكز إطفاء برقان وشمال وغرب الكويت  املجموعة املشتركة للمقاوالت 

 املعدات القابضة 
 الصيانة السنوية لروافع وأدوات املناولة في محطات توليد القوى 

الكهربائية وتقطير املياه 
 ٣٫٦  وزارة الكهرباء 

 ١٫٩  وزارة الدفاع  توريد دجاج وبيض   الكويتية املتحدة للدواجن 

 ١٫٨  إحدى شركات االسمنت السعودية  توريد أكياس ورقية  الشعيبة الصناعية (الورقية) 

 املستقبل للتكنولوجيا 
املتكاملة 

 ٠٫٥٩٩  وزارة اإلعالم  توريد وتركيب وتطوير أجهزة مركز الرصد والقياسات بالشويخ 

 الوطنية للتنظيف 
 تنفيذ وتطوير وصيانة الزراعات التجميلية والري في املنطقة 

الرابعة 
 الهيئة العامة لشؤون الزراعية 

والثروة السمكية 
 ٤٫٤ 

 الوطنية للتنظيف  
 تشغيل وصيانة محطة املخلفات الصناعية الصلبة مبنطقة 

الشعيبة الصناعية 
 ٠٫٩٧٩  الهيئة العامة للصناعة 

 ٠٫٣٨٦  وزارة األشغال  عزل حفرة ردم املخلفات الصناعية  الوطنية للتنظيف  

 ٠٫٢٥٥  مؤسسة املوانئ الكويتية  توفير عدد ٩ قادة زورق كويتي للعمل مبيناء الشويخ  الوطنية للتنظيف  

 ٢٣٦٫٤  إجمالي  
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