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عبدالسالم: شركاتنا 
تواصل النمو رغم 

األوضاع االقتصادية 
الصعبة

األصول ارتفعت
في 3 أشهر

إلى 10 مليارات دينار

مشاريع مجتمعية بجهود تطوعية
ين البيانات يين البيانات يين البيانات  يركة اجيليتي في حتسيركة اجيليتي في حتس ركة اجيليتي في حتسييركة اجيليتي في حتسيي ييوعلى الصعيد البيئي، تأمل شييوعلى الصعيد البيئي، تأمل ش
وجمع البيانات حول استهالك املوارد واالنبعاثات الكربونية الناجمة 
عن عملياتها، كما انها ستعمل مع شركات الشحن واملوردين والعمالء 
واملنظمات غير احلكومية واملجموعات الصناعية لزيادة خفض االنبعاثات 
والتأثيرات السلبية األخرى على البيئة. وتبقي أجيليتي على التزامها 
بدعم جهود التصدي للكوارث الطبيعية وتتعهد مبواصلة العمل مع 
ركائها في الصناعة لرفع ييركائها في الصناعة لرفع ييركائها في الصناعة لرفع  ييات الدولية ومنظمات اإلغاثة وشييات الدولية ومنظمات اإلغاثة وش ات الدولية ومنظمات اإلغاثة وشييات الدولية ومنظمات اإلغاثة وشيي يياملؤسسيياملؤسس
اجلاهزية للتصدي للكوارث الطبيعية وتقدمي املساعدة اإلنسانية في 
أعقابها. وستستمر املشاريع املجتمعية، املدفوعة باجلهود الطوعية 
ملوظفي أجيليتي في جميع أنحاء العالم، بالتركيز على مجاالت التعليم 

والتدريب والصحة للفتيات والنساء، خاصة في أفريقيا.

أصدرت تقرير املسؤولية االجتماعية لـ 2016

والتكاليف والوقت في سالسل 
اإلمداد اخلاصة بعمالئها املهمني 
والعامليني ومنهم على س���بيل 
النفط  املثال عميل في قط���اع 
والغاز وشركة عمالقة في مجال 
املالبس الرياضية، وشركة رائدة 

في مجال االتصاالت. 
�2 �2 � إص���دار تقارير مجانية عن 
انبعاثات ثاني أكسيد الكربون 

للعمالء.
�3 �3 � عملت الشركة على »تخضير« 
عملياتها وجعلها صديقة للبيئة 
ال�ال�الل تقليل اس���تهالك  ���� �م���ن خ��م���ن خ�

الكهرباء.
�4 �4 � قام���ت أجيليتي بالتصدي 
ألكثر من 40 كارثة طبيعية حول 
العالم لدعم شركائها من املجتمع 

اإلنساني.
الدع���م  الش���ركة  � قدم���ت   5
اللوجيستي حلاالت الطوارئ 

في العديد من البلدان.

ثانيا: اإلسهامات المجتمعية:

� عقد كامل من االستثمارات مبا  1
يقارب 1400 مشروع مجتمعي.

� الوصول إلى أكثر من مليون  2
ش���خص ف���ي 80 دول���ة حول 

العالم.
�3 �3 � قمنا بالعديد من اإلسهامات 
القوي  التركيز  املجتمعية ذات 

على التعليم.
� تق���دمي من���ح دراس���ية ل� تق���دمي من���ح دراس���ية ل� � 4� 4�
الثانوية  100طالبة في املرحلة 

في غانا.
�5 �5 � تقدمي اإلرشاد والتوجيه ألكثر 
من 1500 من الشباب الكويتي.

�6 �6 � تط���وع أكثر م���ن 20% من 
موظفي أجيليتي في أنش���طة 
املسؤولية االجتماعية للشركة 

سنويا.

ًثالثًاثالثًا: بيئة عمل متكافئة

�1 �1 � تعزيز مبادئ العمل العادلة، 
عب���ر التركيز عل���ى التصدي 

لتحديات حقوق اإلنسان.
�2 �2 � قامت الشركة بتدريب قرابة 
7000 عامال في منطقة الشرق 
األوسط وآس���يا وأفريقيا على 

مبادئ العمل العادلة.
80% من موظفي الش���ركة  � 3
يتمركزون في أسواق ناشئة 
ويأتون م���ن أكثر م���ن 120 

جنسية مختلفة.
�4 �4 � تش���كل اإلن���اث ربع القوى 
العاملة في الشركة كما يشغلن 

30% من املناصب اإلدارية. 
�5 �5 � متكنت الشركة من تخفيض 
العمل بنسبة  معدالت إصابات 

تفوق %80.
�6 �6 � تعد معدالت اإلصابة املسجلة 
في مواقع العمل التابعة للشركة 
من ضمن أقل املعدالت املسجلة 

في الصناعة.

ًرابعًارابعًا: األخالقيات والسلوكيات 
المهنية 

�1 �1 � تدريب موظفي الشركة على 
أكثر من 82 ألف دورة مختصة 
في سلوكيات العمل املهنية في 

األعوام الثالثة املنصرمة.
� تعزيز آليات الرصد والتدقيق  2
الش���ركة  التي تعطي ملوظفي 
التظلمات  الفرصة لإلبالغ عن 

واملخالفات.

تأثيرات إيجابية

وبه���ذه املناس���بة عل���ق 
الرئي���س التنفيذي ألجيليتي، 
طارق سلطان:»نحن فخورون 
مب���ا حققناه وخاص���ة بجهود 
موظفينا الذين قاموا بالتطوع 
وأث���روا إيجابا على مجتمعات 
اننا  العال���م. كما  عديدة حول 
نتطلع إلجن���از املزيد وتطوير 
كل املبادرات التي قمنا بها لصالح 

أعمالنا ومجتمعاتنا«.

النظرة المسقبلية

التوس���ع  تعتزم أجيليتي 
الثانويني  املقاولني  في برنامج 
العاملي، والذي يتضمن املعايير 
البيئية  األخالقية واملسؤولية 

وممارسات العمل العادلة.
 كما ستقوم الشركة بتوفير 
أداوت أفضل في مجال الصحة 
والسالمة وتشجيع التغيير الذي 
من شأنه أن يعزز التحسينات 

على املستوى احمللي. 
الش���ركة أيضا  وس���تقوم 
بالتوسع في برنامجها حلقوق 
اإلنسان وممارسات العمل العادلة 
من خالل تدريب املزيد من العمال 
والتدقيق على عملياتها احمللية 

في أفريقيا وآسيا.

في توجيه مجهودات الشركات 
للتصدي لتغيرات املناخ، وحقوق 
اإلنسان، ومكافحة الفساد وغيرها 
من القضايا. فضال عن ذلك قامت 
إيكوفادي���س EcoVadis، وهي 
مجموعة مستقلة تقوم بتحليل 
برامج املس���ؤولية االجتماعية 
على أساس املمارسات البيئية 
واملجتمعي���ة، بوضع أجيليتي 
�ضمن قائمة ال�ضمن قائمة ال� 16% األعلى من 
اللوجيستية  مقدمي اخلدمات 
النقل. وق���د فازت  وخدم���ات 
�أجيليتي ب�أجيليتي ب� 24 جائزة في مجال 
املسؤولية االجتماعية على مدار 
السنوات املاضية. ومن أهم نتائج 

تقرير عام 2016:

ًأواًلأواًل: االستدامة:

الش���ركة تقليل  � استطاعت   1
انبعاثات ثاني أكسيد الكربون 

أص���درت أجيليت���ي تقرير 
املس���ؤولية االجتماعي���ة لعام 
2016 بعن���وان »تعميق األثر« 
والذي يوضح التزام الش���ركة 
املجتمعي���ة،  باالس���تثمارات 
وسلوكيات العمل املهنية وحقوق 
املوظفني، فضال عن مبادئ األمن 
العمل  ال�ال�المة في مواق���ع  ���� �والس��والس�
وحماية البيئة في أكثر من 100 

دولة تعمل بها الشركة. 
الثالث  التقرير  ويعد ه���ذا 
من نوعه، وال���ذي يقدم نظرة 
ش���املة وتفصيلية عن جهود 
املس���ؤولية االجتماعي���ة التي 
تقوم بها الش���ركة، وقد وضع 
باس���تخدام املبادئ التوجيهية 
التي  إلعداد تقارير االستدامة، 
طورتها »املبادرة العاملية إلعداد 
التقاري���ر« وهي منظمة عاملية 
مستقلة وتعتبر املعيار الذهبي 

مؤشر األداء: من نحن وكيف نصنع التغيير
شركة رائدة في األسواق الناشئة

المساهمين تمكين سالسل اإلمداد العالمية  حقوق 

التقديرات والجوائز

ملتزمون تجاه موظفينا

سنوات

بكوكبنا االهتمام 

النزاهة في العمل 

نقدم حلول خدمات التخزين المتطورة في ۲۱ من األسواق الناشئة
سريعة النمو 

نقوم بنقل
۲٫۱ مليون شحنة سنوياً

نقوم بقياس البصمة الكربونية
في ۷٥٪ من عمليات تقع معظمها في أسواق

ناشئة وقمنا بخفض االنبعاثات الضارة بنسبة ٪۱۰

أتم موظفو الشركة أكثر من
۸۲,۸۰۰ دورة تدريبية عن االخالقيات المهنية

خالل عامي ۲۰۱۳ -۲۰۱٥ 

نقوم بتوفير خط بالغ ساخن في
۱۰۰ دولة بإدارة جهة خارجية
مستقلة للحفاظ على سرية البالغ 

إطالق برنامج عالمي
إلدارة امتثال المقاولين
المهنية  لألخالقيات 

تلتزم الشركة بمبادرة المنتدى
العالمي االقتصادي 

"الشراكة ضد الفساد"

يقوم قرابة ۲۰٪ من القوى العاملة
لدينا بالتطوع في أنشطة يوم األرض العالمي

يعمل ما يقارب ٥۰٪
من موظفي الشركة في مواقع حاصلة

على شهادة اآليزو ۱٤۰۰۱

نعمل يداً بيد مع عمالئنا لتخضير
سلسلة اإلمداد التابعة
لهم ونقوم بإصدار

تقارير مجانية للعمالء عن
الكربونية  االنبعاثات 

نخدم أكثر من
٦۰ ألف عميل سنوياً 

شبكة عالمية مكونة من ٥۰۰ مكتب في  ۱۰۰دولة 

يتمركز أكثر من ۸۱٪ من موظفي الشركة
في الشرق األوسط، آسيا وأفريقيا

زيادة القيمة السوقية المعدلة بأكثر
من ۷٥٪ خالل األربع سنوات الماضية 

توزيعات نقدية بقيمة ۱٤۰ مليون دينار
كويتي على مدار األربعة أعوام الماضية

حصلنا على ۲٤ جائزة
في مجال المسؤولية

االجتماعية واالستدامة
على مدار سبع سنوات 

مصنفين ضمن أكبر ۷٥ 
شركة لوجيستية خضراء

بحسب مجلة إينباوند لوجيستيكس

قمنا بتدريب أكثر من ۸۰۰,٦
عامل مهاجر ومحلي

في الشرق األوسط وأفريقيا وآسيا على
معايير العمل العادلة

قمنا بتخفيض إصابات
العمل عالمياً بنسبة ٪۸۰

تبرعنا بالخدمات اللوجيستية في
أكثر من ٤۰ عملية إنسانية
والتصدي للكوارث الطبيعية 

استثمرنا في أكثر من
۱,۳۷۰ مشروع مجتمعي

في۸۰ دولة 

تبرعنا
ببناء ۲۲ مدرسة

حول العالم 

استطعنا الوصول ألكثر
من مليون شخص محتاج

الشراكات طويلة األمــد 

إيرادات سنوية تقدر بـ

٤.۳ مليار دوالر أمريكي

مـــن أكــثــر 
۲۲,۷۰۰ ألف
مــــوظـــــف

75%
+

طارق سلطان 

طارق عبدالسالم

بنمو 13%.. وربحية للسهم بلغت 7.45 فلوس

»كيبكو« تربح 13.5 مليون دينار في الربع األول
مليون دين���ار خالل الفترة 

املقابلة من عام 2015.
وارتفع مجموع األصول في 
الربع األول من 2016 ليصل 
إلى 10 مليارات دينار من 9.6

مليارات دينار، كما في نهاية 
عام 2015.

وفي معرض تعليقه على 
الرئيس  ق���ال  النتائج  هذه 
التنفيذي لقطاع االستثمار في 
شركة مشاريع الكويت طارق 
ال�ال�الم إن نتائج الربع  ���� �عبدالس��عبدالس�
األول من ع���ام 2016 تعكس 
النم���و في اإلي���رادات الذي 
تواصل ش���ركات املجموعة 
الرئيسية حتقيقه على الرغم 

م���ن األوض���اع االقتصادية 
العاملية الصعبة.

ال�ال�الم:  ���� عبدالس� عبدالس��وأض���اف  �وأض���اف 
»تتماشى نتائج الربع األول 
من الع���ام مع توقعاتنا بعد 
أخذنا بعني االعتبار األوضاع 
التي  االقتصادي���ة الصعبة 
يشهدها العالم. إن النمو الذي 
حققته ش���ركاتنا الرئيسية 
الربع األول على صعيد  في 
اإليرادات سيساهم في حتقيق 
شركة املش���اريع منوا برقم 
أحادي مرتف���ع خالل 2016 
وهو األمر الذي توقعناه خالل 
منتدى الشفافية الذي عقدناه 

في شهر مارس املاضي«.

ارتفاعا بنسبة 7% خالل الربع 
40األول من العام لتصل إلى 40األول من العام لتصل إلى 40
مليون دينار باملقارنة مع 37.5

أعلنت ش���ركة مشاريع 
الكويت القابضة »كيبكو« عن 
13.5حتقيق صافي ربح بقيمة 13.5حتقيق صافي ربح بقيمة 13.5

مليون دينار خالل األش���هر 
�ال�ال� 3 األولى م���ن عام 2016، 
13% باملقارنة بارتفاع نسبته 13% باملقارنة بارتفاع نسبته 13% باملقارنة 
مع الفترة نفس���ها من العام 
املاضي التي مت خاللها حتقيق 
ربح بقيمة 12 مليون دينار 
وارتفعت ربحية السهم بنسبة 
18% لتصل إلى 7.45 فلوس، 
باملقارن���ة م���ع 6.31 فلوس 
للسهم الواحد للفترة املقابلة 

من العام املاضي.
وسجلت األرباح التشغيلية 
للش���ركة قبل املخصصات 

الشركة ضمن قائمة 
الـ 16% األعلى من 
مقدمي اخلدمات 

اللوجيستية وخدمات 
النقل

فازت بـ 24 جائزة 
في مجال املسؤولية 
االجتماعية على مدار 

السنوات املاضية

ًعمومية الشركة وافقت على توزيع 5% نقداًعمومية الشركة وافقت على توزيع 5% نقداً
»السور للوقود«:104.5 ماليني دينار 

حجم مبيعات 2015

طريف العوضي مترئسا عمومية »السور للوقود«

أحمد مغربي 

أكد رئيس مجلس اإلدارة في ش���ركة 
السور لتسويق الوقود طريف العوضي 
أن الشركة استطاعت أن حتقق أداء إيجابيا 
على الرغم من استمرار األجواء االقتصادية 
الصعبة املتمثلة في تغيير أسعار منتجي 

الديزل والكيروسني.
واضاف العوضي في كلمته خالل عمومية 
الشركة العادية التي عقدت أمس بنسبة 
حضور 61.1% أن الشركة حققت العديد من 
اإلجنازات والنجاحات متثلت في افتتاح 
محطة تعبئة الوقود مبنطقة املسايل رقم 
»124« في نوفمبر املاضي، الفتا إلى أن تلك 
42احملطة هي رقم 42احملطة هي رقم 42 للشركة والتي مت بناؤها 
وفقا ألحدث األنظمة البيئية، وتتوافر فيها 
كافة املنتجات باإلضافة إلى خدمة الغسيل 
اآللي واخلدمة السريعة للسيارات باإلضافة 

ملبنى السوق املركزي.
وأشار إلى أن الشركة قامت باستكمال 
أعمال التحديث والتطوير إلعادة بناء كل 
م���ن محطة تعبئة الوقود مبنطقة حولي 
ومحط���ة تعبئة الوق���ود مبنطقة جليب 
الشيوخ حرصا على خدمة أكبر عدد من 
العمالء والوفاء باحتياجاتهم، مشيرا إلى 
أنه متت زي���ادة عدد املضخات في اجلزر 
احملدثة ليصبح املجموع تس���ع مضخات 
وقود في محط���ة تعبئة الوقود مبنطقة 

حولي رقم »34«.
ولفت إلى أن الشركة قامت كذلك بأعمال 
املرحلة الثانية م���ن التحديث والتطوير 
في محطة تعبئة الوقود مبنطقة اجلهراء 
رقم »9«، مبينا إلى أن اجنازات الشركة لم 
تتوقف عند ذلك بل تخطتها لتستكمل تنفيذ 
املشاريع البيئية اخلاصة مبحطات الوقود 
والتي تتضمن مش���روع نظام استرجاع 
األبخرة ومش���روع صرف االنس���كابات 
البترولية في كل من محطة تعبئة الوقود 
مبنطقة الرابية رقم »91«، ومحطة تعبئة 

الوقود مبنطقة الروضة رقم »56«.
وبني العوضي أن الشركة قامت بوضع 
استراتيجية واضحة تقوم من خاللها بتطوير 
وحتدي���ث خدماتها وأنش���طتها، واضعني 
مجموعة من األه���داف التي تخدم العمالء 
في املقام األول وتركز على تلبية متطلباتهم 
إذ نسعى نحو االستمرار في الريادة والتميز 

في كل ما نقدمه خلدمة العمالء.

وعن النتائج املالية للشركة قال العوضي 
إن الشركة اس���تطاعت أن حتقق أرباحا 
صافية خالل 2015 بلغت 4.1 ماليني دينار 
104.5من إجمالي املبيعات التي تقدر بنحو 104.5من إجمالي املبيعات التي تقدر بنحو 104.5

دنانير، مشيرا إلى أن عائدات السهم بلغت 
10.34 فلوس ، وأن حقوق املساهمني زادت 
بنس���بة 7.84% حيث بلغت 57.6 مليون 
دينار، مؤكدا ان هذه األرقام تعكس الوضع 

املالي واجليد للشركة.

 اإلنجازات التسويقية

أكد العوضي ارتفاع عدد عمالء بطاقات 
الدفع اآلجل وبطاقات الدفع املسبق باملقارنة 
أكد العوضي ارتفاع عدد عمالء بطاقات 
الدفع اآلجل وبطاقات الدفع املسبق باملقارنة 
أكد العوضي ارتفاع عدد عمالء بطاقات 

مع العام الس���ابق 2014 بنسبة 26%، كما 
ارتفعت نسبة مبيعات الدفع اآلجل وبطاقات 
الدفع املس���بق باملقارنة مع العام السابق 

بنسبة %5.73.
وأشار إلى أن الشركة قامت باستحداث 
وتطبيق نظام جديد إلدارة البطاقات لرفع 
عمليات املبيع، كما سعت الشركة إلى تقليل 
أنواع بطاقات الت���زود بالوقود إلى نوع 
واحد ألفا بل���س" لتوفير جودة أعلى مع 

نظام البيع اجلديد.
نيوبنيوبنينّ أنه مت التعاقد مع كل من الهيئة 
العامة لش���ؤون الزراعة الثروة السمكية 

والهيئة العامة للشباب والرياضة.
وعن نسبة العمال الوطنية في احملطات 
قال العوضي إن الشركة استطاعت أن حتقق 
100%، كما نسبة تعيني في احملطات بنسبة 100%، كما نسبة تعيني في احملطات بنسبة 100%، كما 
استطاعت تدريب 160 موظفا من العمالة 
الوطنية حديثي التعيني، وذلك بالتعاون 
مع شركة تدريب معتمدة في برامج السالمة 
والصحة والبيئ���ة حول مخاطر احلريق 

واالسعافات األولية.
وقد أقرت اجلمعية العمومية للشركة 
كافة بنود جدول األعمال والذي تضمن 
توزيع 5% أرباحا نقدية على املساهمني، 
وتفوي���ض مجل���س اإلدارة باس���تثمار 
الفوائض املالية لزيادة ربحية الشركة، 
كما مت انتخاب مجلس إدارة جديد يتكون 
العاملية للخدمات الصحية،  من الشركة 
والشركة املتحدة للمختبرات وشركة بي 
اليفني العقارية وش���ركة انترناشيونال 
بيزنس التجارية وشركة فوريو لإلنتاج 
والتوزيع الفني، وجابر محمد الهاجري 
إضافة إلى تعيني عضوين من مؤسسة 

البترول.

جمعية مبارك الكبير  والقرين التعاونية
الإعالن املوحد لطرح الأن�سطة لال�ستثمار من

قبل اأ�سحاب امل�سروعات ال�سغرية واملتو�سطة يف اجلمعيات التعاونية

الإعالن املوحد لطرح الأن�سطة لال�ستثمار من

قبل اأ�سحاب امل�سروعات ال�سغرية واملتو�سطة يف اجلمعيات التعاونية

الإعالن املوحد لطرح الأن�سطة لال�ستثمار من

تعلن جمعية مبارك الكبري والقرين التعاونية عن طرح الفروع التالية لال�ستثمار من قبل اأ�سحاب الخت�سا�ص 

ح�سب موافقة وزارة ال�سوؤون الجتماعية والعمل للكتاب رقم )2016/11039( بتاريخ 2016/4/6 وفقا لالآتي.

امل�ساحةاملوقعالن�ســــــــــــــــــاطم
القيمة 

ال�ستثمارية
الرقم الآيل

العطارة01
مبارك الكبري - ال�سوق املركزي

امليزانني - قطعة )4( حمل رقم )30(
2م 2م 2 2674 - 5002014 د.ك50

02
خياط مالب�ص 

�سيدات واأقم�ستها

القرين - قطعة )1( حمل  رقم )3(

اأر�سي
2م 2م 2 4892 - 3202013 د.ك32

وفقا لل�سروط التالية:

اأ�سحاب امل�سروعات ال�سغرية  1- يطبق القرار الوزاري رقم )8/ ت( ل�سنة 2015 ب�ساأن �سوابط ا�ستغالل 
واملتو�سطة خلدمة احلركة التعاونية.

تو�ســــع العطـــــاءات بال�سنــــدوق مبــــا�ســرة وبالظـــرف املغلـــق من قبــل مقدمــي العطـــاءات ويكتب على كل 2- تو�ســــع العطـــــاءات بال�سنــــدوق مبــــا�ســرة وبالظـــرف املغلـــق من قبــل مقدمــي العطـــاءات ويكتب على كل 2- تو�ســــع العطـــــاءات بال�سنــــدوق مبــــا�ســرة وبالظـــرف املغلـــق من قبــل مقدمــي العطـــاءات ويكتب على كل 

عطاء ا�ســـم الن�ســـــاط املطـــلـــوب ا�ستثمــــاره فقــــط دون الإ�ســــــارة اإىل اأي بيانـــــات اأخـــــــرى بنـــــــاء على قـــــرار 

الـــــــوزارة رقـــم )35/ت ل�سنة 2014( اخلا�ص بتنظيم عطاءات ال�ستثمار.

3- يقدم الطلب على كرا�سة ال�سروط نظري ر�سـم قدره )50( دينارًا كويتيًا لغري، غري قـابــل للـرد اعتبارًا
من يوم )الأربعاء( املوافق 2016/4/27 م وحتـى نهاية دوام يــوم )الأربعاء( املوافق 2016/5/11 م 

من ال�ساعة )8( �سباحًا حتى ال�ساعة )3( ع�سرًا.

4- تودع الطلبات داخل ال�سندوق املخ�س�ص مبقر احتاد اجلمعيات التعاونية ال�ستهالكية مبنطقة حويل 
سباحا �سباحا �سباحًا على الدائري الرابع من الأحد اإىل اخلمي�ص خالل الدوام الر�سمي لالحتاد من ال�ساعة )9(

ً م�ساًء م�ساًء. وحتى ال�ساعة )5(

تاريخ  اأ�سبوعني من  اإبالغه كتابيًا خالل  اإدارة اجلمعية عند  5- من وقع عليه الختيار يلتزم مبراجعة 
الختيار لإمتام الإجراءات الالزمة وتوقيع العقد واإل يعترب طلبه ملغى.

ساأن  يف �ساأن  يف �ساأن  2013 1979 واملعدل بالقانون رقم )118( ل�سنة  اأحكام القانون رقم )24( ل�سنة  6- تطبق 
اجلمعيات التعاونية والقرارات الوزارية بهذا ال�ساأن.

7- اأن تكون الرخ�سة التجارية املقدمة مطابقة متامًا مل�سمى الن�ساط املطروح اأعاله ح�سب امل�سرح به بقرار 
املجل�ص البلدي ل�سنة 2011 ولن يعتمد باأي رخ�سة اأخرى .

�إعـــــــــالن

�مل�ستند�ت �ملطلوبة�مل�ستند�ت �ملطلوبة

�سورة البطاقة املدنية ل�ساحب الرتخي�ص. 1
�سورة الرخ�سة التجارية �سارية املفعول للن�ساط املطروح. 2

اأن يقدم طالب ال�ستثمار اإقرارًا وتعهدًا بعدم وجود اأي فرع م�ستثمر لنف�ص الن�ساط املطروح لدى اجلمعية م�ستثمرًا من قبله حاليًا ويف حالة 

ثبوت عك�ص ذلك �سيتم �سحب ال�ستثمار اجلديد منه.

3

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

سندوق الوطني لرعاية وتنمية امل�سروعات ال�سغرية واملتو�سطة.�سهادة من ال�سندوق الوطني لرعاية وتنمية امل�سروعات ال�سغرية واملتو�سطة.�سهادة من ال�سندوق الوطني لرعاية وتنمية امل�سروعات ال�سغرية واملتو�سطة. 5
اأمينات الجتماعية تفيد باأنه م�سجل على الباب اخلام�ص.�سهادة من املوؤ�س�سة العامة للتاأمينات الجتماعية تفيد باأنه م�سجل على الباب اخلام�ص.�سهادة من املوؤ�س�سة العامة للتاأمينات الجتماعية 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

تعلن جمعية مبارك الكبري والقرين التعاونية عن طرح الفروع التالية لال�صتثمار من قبل اأ�صحاب االخت�صا�ص 

ح�صب م�افقة وزارة ال�ص�ؤون االجتماعية والعمل للكتاب رقم )2016/11039( بتاريخ 2016/4/6 وفقا لالآتي.

امل�صاحةامل�قعالن�صــــــــــــــــــاطم
القيمة 

اال�صتثمارية
الرقم االآيل

م�صتلزمات ريا�صية01
مبارك الكبري �ص�ق مركزي

رقم )4( امليزانني
2م 2م 2 2674 - 6002014 د.ك90

02
�صال�ن حالقة 

اأطفال

مبارك الكبري �ص�ق مركزي

رقم )4( امليزانني
2م 2م 2 2674 - 4002014 د.ك50

03
خمبز فرن حل�يات 

ومعجنات

القرين قطعة )1( 

حمل رقم )30( اأر�صي
2م 2م 2 100

 1000
د.ك

1997 - 5839

بنك04
مبارك الكبري قطعة )7( 

�ص�ق مركزي رقم )5( 
2م 2م 2 225

 3000
د.ك

اأر�ص ف�صاء

وفقا لل�صروط التالية:

1- اأن يك�ن املتقدم من اأ�صحاب االخت�صا�ص ولديه ترخي�ص جتاري �صاري املفع�ل ويك�ن مزاواًل فعليًا للمهنة.
ا�صـــم  عطاء  كل  على  ويكتب  العطـــاءات  مقدمــي  قبــل  من  املغلـــق  وبالظـــرف  مبــــا�صــرة  بال�صنــــدوق  العطـــــاءات  ت��صــــع   -2
الن�صـــــاط املطـــلـــ�ب ا�صتثمــــاره فقــــط دون االإ�صــــــارة اإىل اأي بيانـــــات اأخـــــــرى بنـــــــاء على القـــــرار الـــــــ�زاري رقـــم )35/ت ل�صنة 

2014( اخلا�ص بتنظيم عطاءات اال�صتثمار.
3-  تك�ن االأول�ية للم�صاهم عند ت�صاوي الدعم.

اأعلى دعم مايل للجمعية على اأن يك�ن ب�صيك واحد م�صدق. �ص�ف يتم االختيار للمتقدم باأعلى دعم مايل للجمعية على اأن يك�ن ب�صيك واحد م�صدق. �ص�ف يتم االختيار للمتقدم باأعلى دعم مايل للجمعية على اأن يك�ن ب�صيك واحد م�صدق. -4
يلتزم مقدم الطلب بدفع �صيك م�صدق مببلغ وقدره )5- يلتزم مقدم الطلب بدفع �صيك م�صدق مببلغ وقدره )5- يلتزم مقدم الطلب بدفع �صيك م�صدق مببلغ وقدره )250 د.ك(  قيمة التاأمني االأويل ح�صب قرار وزارة ال�ص�ؤون االجتماعية 

والعمل يتم ا�صرتداده يف حالة عدم الف�ز مع مراعاة اأن مبلغ التاأمني االأويل املذك�ر لي�صت له عالقة مببلغ التاأمني املتعلق 

بالقيمة االإيجارية املعتمدة عند التعاقد.

�يتيا ك�يتيا ك�يتيًا الغري( غري قـابــل للـرد اعتبارًا من ي�م )االأربعاء(  6- يقدم الطلب على كرا�صة ال�صروط نظري ر�صـم قدره )50 دينارًا
ً حتى ال�صاعة )3(

 من ي�م )االأربعاء( 

ً

 من ي�م )االأربعاء( 

امل�افق 2016/4/27 م وحتـى نهاية دوام يــ�م )االأربعاء( امل�افق 2016/5/11 م من ال�صاعة )8( �صباحا

ع�صرًا من االأحد اإىل اخلمي�ص.

�دع الطلبات داخل ال�صندوق املخ�ص�ص مبقر احتاد اجلمعيات التعاونية اال�صتهالكية مبنطقة ح�يل على الدائري الرابع  ت�دع الطلبات داخل ال�صندوق املخ�ص�ص مبقر احتاد اجلمعيات التعاونية اال�صتهالكية مبنطقة ح�يل على الدائري الرابع  ت�دع الطلبات داخل ال�صندوق املخ�ص�ص مبقر احتاد اجلمعيات التعاونية اال�صتهالكية مبنطقة ح�يل على الدائري الرابع  -7
ً م�صاًء م�صاًء. ً وحتى ال�صاعة )5(

�دع الطلبات داخل ال�صندوق املخ�ص�ص مبقر احتاد اجلمعيات التعاونية اال�صتهالكية مبنطقة ح�يل على الدائري الرابع 

ً

�دع الطلبات داخل ال�صندوق املخ�ص�ص مبقر احتاد اجلمعيات التعاونية اال�صتهالكية مبنطقة ح�يل على الدائري الرابع 

من االأحد اإىل اخلمي�ص خالل فرتة الدوام الر�صمي لالحتاد من ال�صاعة )9( �صباحا

ًخالل اأ�صب�عني من تاريخ االختيار الإمتام االإجراءات 

من االأحد اإىل اخلمي�ص خالل فرتة الدوام الر�صمي لالحتاد من ال�صاعة 

ً

من االأحد اإىل اخلمي�ص خالل فرتة الدوام الر�صمي لالحتاد من ال�صاعة 

8- من وقع عليه االختيار يلتزم مبراجعة اإدارة اجلمعية عند اإبالغه كتابيا
ً للجمعية مع ا�صرتداد مبلغ الدعم املقدم.

خالل اأ�صب�عني من تاريخ االختيار الإمتام االإجراءات 

ً

خالل اأ�صب�عني من تاريخ االختيار الإمتام االإجراءات 

ً خال�صا

خالل اأ�صب�عني من تاريخ االختيار الإمتام االإجراءات 

ً

خالل اأ�صب�عني من تاريخ االختيار الإمتام االإجراءات 

ً وي�صبح مبلغ التاأمني حقا

 من وقع عليه االختيار يلتزم مبراجعة اإدارة اجلمعية عند اإبالغه كتابيا

ً

 من وقع عليه االختيار يلتزم مبراجعة اإدارة اجلمعية عند اإبالغه كتابيا

الالزمة وت�قيع العقد واإال يعترب طلبه الغيا

صاأن اجلمعيات التعاونية  يف �صاأن اجلمعيات التعاونية  يف �صاأن اجلمعيات التعاونية  2013 1979 واملعدل بالقان�ن رقم )118( ل�صنة  اأحكام القان�ن رقم )24(  ل�صنة  9- تطبق 
والقرارات ال�زارية بهذا ال�صاأن.

10- اأن تك�ن الرخ�صة التجارية املقدمة مطابقة متامًا مل�صمى الن�صاط املطروح اأعاله ح�صب امل�صرح به بقرار املجل�ص البلدي 
ل�صنة 2011 ولن يعتمد باأي رخ�صة اأخرى .

�إعـــــــــالن

�مل�ستند�ت �ملطلوبة�مل�ستند�ت �ملطلوبة

�ص�رة البطاقة املدنية ل�صاحب الرتخي�ص. 1
�ص�رة الرخ�صة التجارية �صارية املفع�ل للن�صاط املطروح. 2

اأن يقدم طالب اال�صتثمار اإقرارًا وتعهدًا بعدم وج�د اأي فرع م�صتثمر لنف�ص الن�صاط املطروح لدى اجلمعية م�صتثمرًا من قبله حاليًا ويف حالة 

ثب�ت عك�ص ذلك �صيتم �صحب اال�صتثمار اجلديد منه.

3

�صيك م�صدق بقيمة مائتني وخم�صني دينارًا قيمة ال�صمان االأويل. 4

�صيك م�صدق بقيمة الدعم. 5

و�صل �صراء كرا�صة ال�صروط. 6
كرا�صة ال�صروط معباأة ومعتمدة وم�قعة وخمت�مة من قبل امل�صتثمر. 7

جمعية مبارك الكبير  والقرين التعاونية

ًسلطان: فخورون بانتشار »أجيليتي« عامليًاسلطان: فخورون بانتشار »أجيليتي« عامليًا
 وتوسعات لبرنامج املقاولني الثانوي




