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واخلدمية من خالل انش���طة 
متعددة تؤك���د حرصه على 
حتقيق الدور التنموي الذي 
املالية  تلعب���ه املؤسس���ات 

اإلسالمية.
ويعتب���ر املنتدى من اهم 
امللتقيات االقتصادية الدولية 
الت���ي تنظم على مس���توى 
انعقاده في  املنطقة، ويع���د 
مملكة البحرين مبنزلة احدى 
العاملية،  اجلوائز واالشادات 
تقديرا جلهود حكومة البحرين 
املستمرة في املساهمة في دعم 
القطاع الصناعي واالبداع في 
تقدمي اخلدمات، كما هي االكثر 
من ناحية التسهيالت واملزايا 
وجلب االستثمارات وتطوير 

اخلبرات.
وتلعب منظمة االمم املتحدة 
للتنمية الصناعية» اليونيدو« 
دورا كبيرا في تعزيز ريادة 
االعمال وتنمية املؤسس���ات 
الصغيرة واملتوسطة ودعم 
التنمي���ة الصناعي���ة، مم���ا 
يساهم في حتقيق االستقرار 
االقتصادي���ة  واالس���تدامة 

للشعوب والدول.

اشاد مدير عام منظمة األمم 
املتح���دة للتنمية الصناعية 
)اليونيدو( لي يونغ في كلمة 
ألقاها في منتدى االستثمار 
الدول���ي األول لرواد األعمال 
املنعقد في البحرين بدور بيت 
البحرين   � الكويتي  التمويل 
»بيت���ك � البحرين« الهام في 
التنمي���ة االقتصادية  دع���م 
وري���ادة األعمال وحتس���ن 

مس���توى املعيشة في مملكة 
البحري���ن عب���ر العديد من 

املبادرات الناجحة.
وقال لي يونغ في كلمته 
خ���الل اجللس���ة االفتتاحية 
للمنتدى الذي يش���ارك فيه 
الق���رار  1200 م���ن صن���اع 
واخلبراء واملسؤولن من 80 
دولة، ويقام برعاية صاحب 
الس���مو امللكي األمير خليفة 
بن سلمان آل خليفة رئيس 
الوزراء، ان »بيتك � البحرين« 
اصبح مس���اهما رئيسيا في 
القطاعات الصناعية  تطوير 

لى يونغ 

األمم املتحدة للتنمية الصناعية تشيد
بدور »بيتك ـ البحرين« االقتصادي والتنموي

»املناقصات املركزية«: 486 مليون دينار وفر في 641 مناقصة

6.3 مليارات دينار قيمة مناقصات 2014

»التجارة«: إجراءات حل الشركات املخالفة
تطبيقاً للقانون وإلصالح البيئة التجارية

التج����ارة  أك����دت وزارة 
والصناعة في بيان صحافي 
أمس أن العديد من الظواهر 
واملمارس����ات مت رصدها من 
الش����ركات تنبئ عن فقدان 
اجلدية والش����فافية في أداء 
دورها املنشود ومصداقيتها 
أمام املس����اهمن  املطلوب����ة 
بحسب ما كشفت عنه البيانات 
املالية املقدمة من تلك الشركات 
الش����ركات  للوزارة وبعض 
تقاعس في تقدمي تلك البيانات 
كليا.  واضافت الوزارة أنه بات 
عليها أن تقوم بدورها الرقابي 
بالتفتيش على تلك الشركات 
تنقية لبيئة العمل االستثماري 
والتجاري بحسبان أن جناح 
العمل يستلزم سالمة وصحة 
النسيج املكون له والسلسلة 
املترابطة من مكوناته باعتبار 
أن أي فساد في احدى حلقات 
هذه السلسلة يؤدي بالضرورة 
انهيار وانفراط  الى  واحلتم 
العقد املكون القتصاد البالد 
مبا له من آث����ار ضارة على 

املجتمع. وبينت الوزارة أنها 
قامت باعطاء كل الش����ركات 
املتعثرة فترة عام كامل من 
اكتوبر 2013 الى اكتوبر 2014 
لتعديل أوضاعها، كما قامت 
بتوجيه االنذارات خالل تلك 
الفترة واالع����الن بالصحف 
حلث الشركات على تسوية 
أوضاعها، وقامت الكثير من 
الش����ركات بتعديل أوضاعها 
خالل تل����ك الفترة اال أن من 
تخلف منها هي الشركات التي 
واجهتها الوزارة.  وأش����ارت 
»التجارة« الىز أنه مت تشكيل 
جلنة لدراسة أوضاع الشركات 
الش����ركات  املخالفة لقانون 
التي تنط����وي بياناتها  تلك 
على هالك أموالها أو معظمها 
مما يتعذر معه مباش����رتها 
النشطتها واستثمار ما تبقى 

من أموالها على نحو مجد. 
واوضحت أن اللجنة امتت 
امللف����ات واجرت  بحث تلك 
دراس����ات مس����تفيضة ف����ي 
حتديد مخالفات تلك الشركات 

واستبيان حكم القانون فيما 
يتخذ من اجراءات ميكن من 
خاللها معاجلة تلك األوضاع 
الت����ي باتت تش����كل ظاهرة 
مخالفة للقانون وانهائها خدمة 
العامة واملجتمع،  للمصلحة 
الفت����ة الى أن����ه حرصا منها 
على سالمة موقفها واجتاهها 
االصالحي قامت باستطالع 
رأي ادارة الفتوى والتشريع 
والتي انته����ت الى أن مؤدي 
ما انطوت عليه هذه الظواهر 
من هالك أموال هذه الشركات 

انحاللها بقوة القانون. 
ولفتت الوزارة في بيانها 
الى أنها قامت بتطبيق أحكام 
القانون وأص����درت قراراتها 
بالتوجيه باتخاذ االجراءات 
الالزمة قانونا باعتبار هذه 
الشركات قد انحلت وواجب 
تصفيته����ا.  وقالت الوزارة 
»ه����ذا االج����راء بحس����بانه 
تدشينا الجتاه نحو اصالح 
البيئة التجارية ورسالة عملية 
ناجزه جلميع الشركات القائمة 

ملراع����اة اس����تكمال مقومات 
جناحه����ا واس����تمرار بقائها 
الشفافية  بااللتزام بضوابط 
واجلدي����ة وم����واالة انتظام 
أعمالها وجم����ع بياناتها مبا 
يكفل سالمة القرارات الصادرة 
عنها وانتظام أدائها وبياناتها 

املالية مع القانون«. 
واشارت الوزارة الى أن تلك 
االجراءات التي تتخذها حتريا 
حلماية الصالح العام وتطبيقا 
للقانون فقد أثار لغطا وجدال 
قانونيا بن األوس����اط ذات 
الشأن لكون هذه االجراءات 
غير مس����بوقة وأن تنظيمها 
القانوني في مواد مرس����وم 
بقانون 25 لسنة 2013 بشأن 
الشركات وتعديالته بخالف 
ما كان مس����تقرا عليه أحكام 
التجارية  الش����ركات  قانون 
رقم 15 لس����نة 1980 وامللغى 
مبرسوم بقانون رقم 25 لسنة 
2012 بشأن الشركات.  واضاف 
البيان: هذا وقد قامت إحدى 
الش����ركات الصادرة ضدها 

أحد هذه الق����رارات باللجوء 
الى القضاء ممارس����ة حلقها 
القانون����ي ومازالت دعواها 
منظورة أمام الدائرة املختصة 
بطلب وقف الغاء القرار الصادر 
في حقها، كما جلأت الى قاضي 
الوقتية واستصدرت  األمور 
أمرا والئيا بفتح مبنى الشركة 
وهو ممارسة قانونية باشرتها 
الشركة حلق مكفول مبوجب 
القان����ون، واجهت����ه الوزارة 
القانونية  باتخاذ االجراءات 
مب����ا ترتبه من اث����ر قانوني 
لهذا االج����راءات وموضوع 
ه����ذا االستش����كال مطروح 
أمام الدائ����رة املختصة التي 
ح����ددت جلس����ة 15 م����ارس 
2015. وأهابت الوزارة بجميع 
أصحاب املؤسسات والشركات 
التجارية على اختالف انواعها 
ضرورة التعاون مع الوزارة 
في تطبيق القوانن واللوائح 
والنظم املعمولة بها خلدمة 
املصلحة العامة وحفاظا على 

حقوق املساهمن.

املمارسات التي متت ترسيتها 
846 ممارسة بقيمة إجمالية 
34.7 مليون دينار واحتلت 
وزارة الصحة املرتبة األولى 
من حيث قيم املمارسات التي 
متت ترس����يتها بقيمة 15.5 

مليون دينار.
املباشرة  التعاقدات  وعن 
للوزارات والهيئات احلكومية 
والقطاع النفطي أشارت الى 
بل����غ 597 طلبا  أن عدده����ا 
بقيمة إجمالية 211.5 مليون 
دينار، واحتلت وزارة التجارة 
والصناعة املرتبة األولى من 
حيث قيم التعاقدات املباشرة 
التي متت ترس����يتها بقيمة 

151.1مليون دينار.
وأظه����رت االحصائية أن 
املناقص����ات املركزية  جلنة 
بحث����ت 1000 كت����اب تظلم 
واستفسار من قبل الشركات 
واجله����ات احلكومي����ة فيما 
يتعلق مبوضوعات املناقصات 
العامة خالل اجتماعات عام 
2014، مبينة أن اللجنة قضت 
ف����ي اجتماعاتها حوالي 570 
ساعة تقريبا لبحث مواضيع 
املناقصات العامة مبعدل ست 

ساعات لكل اجتماع.
وعن أهم املشروعات التي 
متت ترس����يتها خ����الل عام 
2014، أش����ارت االحصائي����ة 
الى ما أرسته شركة البترول 
الكويتية وأهمها  الوطني����ة 
ترس����ية )أعم����ال التصميم 
والش����راء واالنشاء التجهيز 
اثناء  للتشغيل واملس����اعدة 
التمهيدية للتشغيل  االعمال 
واداء االختبار ملشروع الوقود 

البيئ����ي حيث بلغ����ت قيمة 
الترسية 3.39 مليارات دينار 
اضافة إلى ترس����ية مشروع 
توس����عة وحتديث مستودع 
التس����ويق  االحمدي لدائرة 
احمللي وبلغت قيمة الترسية 

66.5 مليون دينار.
أبرز مشاريع  ان  وذكرت 
ش����ركة نفط الكوي����ت التي 
متت ترسيتها مشروع إنشاء 
خطوط تدف����ق النفط اخلام 
واالش����غال املتصلة بها في 
منطقة ش����مال الكويت التي 
بلغ����ت قيمة ترس����يته 81.9 
مليون دينار اضافة الى ترسية 
مشروع مراكز جتميع جديدة 
رقم »29 و30 و31« في شمالي 
الكويت بقيمة للترسية بلغت 

662 مليون دينار.
أب����رز  ال����ى  وأش����ارت 
مش����روعات اجلهاز املركزي 
التي  لتكنولوجيا املعلومات 
العام  متت ترس����يتها خالل 
املاضي منها توريد تراخيص 
»مايكروس����وفت« مع ميزة 
التحديث للجهات احلكومية 
بالكويت وبلغت قيمة الترسية 
11.4مليون دينار، بينما متثلت 
مش����روعات بلدي����ة لكويت 
مبش����روع تصمي����م واجناز 
وتشغيل وصيانة منظومة 
مراقبة امل����رور والتي بلغت 
قيمة ترس����يتها 5.5 مالين 
دينار ومشروع انشاء واجناز 
وصيانة املبنى االداري رقم 4 
بالشهداء وبلغت قيمة ترسيته 

26.9 مليون دينار.
وتناولت مشروعات معهد 
الكويت لالبحاث العلمية التي 
متثل����ت في مش����روع تنفيذ 
محطة الشقايا لطاقة الرياح 
بق����درة اجمالية 10 ميغاوات 
وبلغت قيمة ترسية املشروع 
7.1 مالين دينار في حن متثل 
أبرز مشاريع وزارة االشغال 
املاضية  السنة  العامة خالل 
مبش����روع تصميم وإنشاء 
وإجن����از وصيان����ة جس����ر 
الشيخ جابر االحمد الصباح 
)وصلة الدوحة( الذي بلغت 
قيمة ترسيته 165.7 مليون 
دينار ومشروع انشاء واجناز 
وصيانة وتأثيث مبنى ادارة 
اخلبراء بالرقعي الذي بلغت 
قيمة الترسية عليه نحو 23 

مليون دينار.

لعدد 31 مناقصة.
وبالنسبة للقطاع النفطي، 
بينت االحصائية أن ش����ركة 
البت����رول الوطنية الكويتية 
احتلت املرتبة األولى لناحية 
قي����م املناقص����ات التي متت 
ترسيتها بقيمة 3.7 مليارات 
دينار لعشر مناقصات، وجاءت 
شركة نفط الكويت ثانيا بقيمة 
993 ملي����ون دينار لعدد 25 
مناقصة، بينما احتلت املرتبة 
الثالث����ة مؤسس����ة البترول 
الكويتي����ة بقيمة 5.2 مالين 

دينار لثماني مناقصات.
وعن تصنيفات املشاريع 
للجهات احلكومية والنفطية، 
لفتت الى أن املشاريع النفطية 
والبترولية جاءت في املرتبة 
االولى بنس����بة 69.08% من 
اجمالي قيم الترسيات لعدد 
43 مش����روعا وهي املشاريع 
التي تشمل االنشاء واإلجناز 
والتوري����د لألعمال النفطية 

والبترولية.
وقال����ت االحصائي����ة إن 
األعمال واملشاريع اإلنشائية 
الثانية  املرتب����ة  ف����ي  حلت 
بنسبة 13.6% من إجمالي قيم 
الترسيات لعدد 59 مشروعا 
وهي املش����اريع التي تشمل 
املدن  إنش����اء واجناز  أعمال 
واملباني والطرق واجلسور 
واملنشآت، أما املرتبة الثالثة 
فقد جاءت ملشاريع الصيانة 
النفطية والبترولية بنسبة 
4.9% من إجمالي قيم الترسيات 

لتسعة مشاريع.
احصائي����ة  وبحس����ب 
»املناقص����ات« بل����غ ع����دد 

كونا: أظه����رت احصائية 
املناقصات  رسمية أن جلنة 
املركزية أرست 641 مناقصة 
املاض����ي بقيمة  العام  خالل 
اجمالية بلغت 6.3 مليارات 
دينار متكنت »املناقصات« من 
خاللها م����ن تأمن وفر قدره 
486 ملي����ون دين����ار بعد أن 
كانت القيمة التقديرية لهذه 
املناقصات نحو 6.8 مليارات 

دينار.
ف����ي  اللجن����ة  وقال����ت 
احصائيتها املعنونة: )أعداد 
وقي����م املناقصات املطروحة 
التي متت ترسيتها لعام 2014( 
إن اللجنة عقدت خالل العام 
املاض����ي 94 اجتماعا لبحث 
املوضوعات اخلاصة بإجراءات 
الطلبات  الط����رح وتق����دمي 
وفتح املظاريف والترسيات 
وغيرها من اخلدمات املتعلقة 

باملناقصات العامة.
وبحسب اإلحصائية بلغ 
عدد طلبات »طرح مناقصة« 
936 طلبا متعلقة مبشاريع 
اجلهات احلكومية والقطاع 
النفط����ي في ح����ن بلغ عدد 
املناقصات التي متت ترسيتها 
641 مناقصة بقيمة إجمالية 
6.3 مليارات دين����ار، بينما 
بلغت قيمتها التقديرية نحو 
6.8 مليارات دينار ليكون بذلك 
الوفر االجمالي للمناقصات 
التي متت ترس����يتها مقارنة 
بالقيمة التقديرية نحو 486 

مليون دينار.
وذكرت أن قيم الترسيات 
النفطي  القط����اع  ملش����اريع 
والبترولي بلغت 4.7 مليارات 
دينار لعدد 94 مناقصة بينما 
بلغت قيم الترسيات ملشاريع 
اجلهات والهيئات احلكومية 
مبلغا وقدره 1.6 مليار دينار 

لعدد 598 مناقصة.
ووفق االحصائية احتلت 
وزارة الصحة املرتبة األولى 
في قطاع الوزارات والهيئات 
احلكومي����ة لناحي����ة قي����م 
املناقصات التي متت ترسيتها 
بقيم����ة 548.9 مليون دينار 
لع����دد 45 مناقصة، في حن 
الكهرباء واملاء  جاءت وزارة 
ثانيا بقيم����ة 380.7 مليون 
دينار لع����دد 99 مناقصة ثم 
العامة ثالثا  وزارة األشغال 
بقيم����ة 253.8 مليون دينار 

الكويت ترسي مشاريع ضخمة بلغت قيمتها 6.3 مليارات دينار خالل 2014

أعلنت سيرفس هيرو، عن أسماء املرشحني 
الثالثة عن القطاعات السبعة عشر املشاركة 

في استفتاء سيرفس هيرو لرضا العمالء 
2014. وبلغ إجمالي عدد الشركات املرشحة 

51 شركة، سيتم منح 17 من بينهم جوائز 
لتميزهم في خدمة العمالء، خالل احلفل 

السنوي الذي سيقام في 16 فبراير املقبل في 
فندق سيمفوني ستايل.

وشارك في استفتاء هذا العام عدد قياسي 
من املستهلكني بلغ 25.216 مشاركا، مما 
يعكس منوا بنسبة 124% منذ العام 2010، 

حيث مت جمع 35% من العينة عبر املكاملات 
الهاتفية في حني مت استطالع 65% عبر املوقع 
اإللكتروني لسيرفس هيرو وتطبيق الهواتف 

الذكية، وبعد خضوعها إلجراءات وتدابير 
دقيقة لضمان صحة النتائج، قام االستبيان 
الذي تنظمه سيرفس هيرو باعتماد 19.583 
فقط. وقد قامت سيرفس هيرو باتباع نهج 

جديد خالل استبيان 2014 فيما يخص كيفية 
حساب مجموع التقييمات، بأسلوب يعتمد 
على حصة محددة لكل قطاع يضمن املزيد 

من دقة وصحة النتائج. وبناء عليه بلغ 

مستوى الرضا العام 7.93 على مقياس مدرج 
من 1 إلى 10 حيث متثل العشرة أعلى عالمة 

ليشهد بذلك حتسنا بنسبة 5% منذ العام 2010 
وهو ما يعادل متوسط منو بنسبة 1% سنويا. 

وصرحت رئيسة سيرفس هيرو فاتن 
أبوغزالة قائلة: »مع بدء العد التنازلي حلفل 
توزيع اجلوائز الذي نقيمه سنويا، يسرنا 
أن نعلن عن أسماء املرشحني في استفتاء 
سيرفس هيرو ملؤشر رضا العمالء 2014، 
حيث مت ترشيح 51 شركة من أصل 324 
شاركوا في االستفتاء، إال أن 17 فقط من 
بينهم سيتم منحهم جوائز لتميزهم في 

خدمة العمالء وحصولهم على املراكز األولى، 
وذلك خالل حفل توزيع اجلوائز السنوي 
واملقرر إقامته في 16 فبراير املقبل بفندق 

سيمفوني ستايل. كما يشهد حفل هذا العام 
االحتفال مبرور خمس سنوات على إطالق 
مؤشر سيرفس هيرو لقياس رضا العمالء 

وما يعكسه من إجنازات وجناحات، كما سيتم 
خالل حفل هذا العام تكرمي الشركات التي 
احتفظت باملركز األول على مدار السنوات 

اخلمس املاضية«.

51 شركة مرشحة للفوز باستفتاء »سيرفس هيرو«

وسط مشاركة واسعة من كبار الشخصيات

انطالق مؤمتر »األنظمة اإللكترونية«
فبراير املقبل بدبي

أعلنت مؤسسة داتاماتكس عن قرب انتهاء 
استعدادات تنظيم فعاليات مؤمتر تطوير األنظمة 
اإللكترونية إلدارة وتطوير االتصال املؤسسي 
احلكومي بدول مجلس التعاون اخلليجي والذي 
يعقد في 26 من فبراير من الشهر املقبل بدبي، 
التنفيذية  الش���خصيات  وذلك بحضور كبار 
واإلعالمية واملس���ؤولن وصن���اع القرار في 
املؤسسات احلكومية واخلاصة ووسائل اإلعالم 

اإلقليمية والعاملية. 
وقد صرح رئيس اللجنة املنظمة علي الكمالي 
بأن املؤمتر يأتي مبشاركة واسعة من املديرين 
والتنفيذين في هذا احلدث املهم، لالطالع على 
أفضل املمارس���ات وأحدث املنهجيات العلمية 
لتكنولوجيا وحلول األعمال املتقدمة وفق أعلى 
معايير التنافسية إلدارة استراتيجيات التواصل 
اإلعالمي املؤسسي احلكومي والعالقات العامة 
واستراتيجيات حتقيق تنافسية إدارة االتصال 
املؤسسي في ظل مشاريع احلكومة واملدن الذكية 
وتعزيز متيز إدارة االتصال املؤسسي احلكومي 
وتوفير أفضل التقنيات لها لتحقيق تنافسية 
إدارة االتصال املؤسسي احلكومي إقليميا وعامليا 
في إطار الرؤية االقتصادية الطموح لدول مجلس 

التعاون اخلليجي. 
يبحث املؤمتر العديد من احملاور املهمة يأتي 
في مقدمتها االطالع على أحدث استراتيجيات 
التواصل مع وس���ائل اإلع���الم ودور األنظمة 
اإللكتروني���ة، تطورات عل���م اإلدارة احلديث 
وإدارة التواصل املؤسسي واإلعالمي احلكومي، 
املؤسس���ات احلكومية والتحدي���ات اإلدارية، 
إدارة بيان���ات التواصل مع وس���ائل اإلعالم 
ودور األنظمة اإللكترونية، النظم املعلوماتية 
ودعم اتخاذ القرارات الفنية إلدارات ومنظومة 
العمل املؤسسي احلكومي، أسس متيز التواصل 
اإلعالمي احلكومي مبا في ذلك جودة احملتوى 
اإلعالمي املؤسسي، تطوير وإدارة استراتيجيات 
التواصل اإلعالمي املؤسسي احلكومي مع القطاع 
اإلعالمي، النظ���م االلكترونية لقواعد بيانات 
التواصل م���ع املؤسس���ات اإلعالمية احمللية 

واإلقليمية والعاملية، تقييم وحتليل مستوى 
التواصل اإلعالمي املؤسس���ي احلكومي  أداء 
إلكترونيا، نظم األرش���فة اإللكترونية إلعداد 
السجالت اإلعالمية ونظم حفظ الصور ومتابعة 
نقاط الضعف ومؤش���رات النجاح في إدارات 

اإلعالم احلكومية. 
يذكر أن املؤمتر يستقطب القيادات واملسؤولن 
من كبار الشخصيات التنفيذية من الوزارات، 
الهيئات واملؤسسات املعنية، مديري االتصال 
املؤسسي ومسؤولي أقس���ام العالقات العامة 
واإلعالم، مديري الترويج والدعاية واإلعالن، 
رؤساء أقسام التنس���يق واملتابعة اإلعالمية، 
رؤس���اء التحرير، رؤس���اء أقس���ام العالقات 
املجتمعية والتواصل، طالب اجلامعات واملعاهد 
اإلعالمية، الفنين والعاملن في مؤسسات الدعاية 
واإلعالن والترويج التسويقي، املوظفن العاملن 
في مجال املراس���م، التشريفات والبروتوكول 
وعالقات الشؤون اخلارجية، املوظفن في مجال 
العالقات العام���ة والتواصل اإلعالمي، خبراء 
احملت���وى اإللكترون���ي، املطورين واملصممن 
للمواقع اإللكترونية مديري البحوث والتطوير 

واملستشارين املختصن. 
وقد صرح عل���ي الكمالي بأن���ه برزت في 
اآلونة األخيرة اجتاهات عاملية قوية لتطوير 
استراتيجيات التواصل املؤسسي واإلعالمي في 
املؤسسات احلكومية وقد طرحت العوملة والتقدم 
الس���ريع في قطاع���ات تكنولوجيا املعلومات 
واالقتصاد املعرفي وعلم اإلدارة احلديث أمام 
املؤسسات احلكومية حتديات كبرى أدت إلى 
خلق جو جديد من التنافسية في كيفية تطبيق 
آليات واستراتيجيات علم اإلدارة احلديث في 
منظومة األداء املؤسسي اإلعالمي وإذا لم يتم 
مواجهة هذه التحديات باملنهجية العلمية السليمة 
فسينتج عن ذلك العديد من النتائج السلبية، 
خاصة أن املجتمع���ات احلديثة دخلت عوملة 
املؤسسات وأصبح االتصال املؤسسي احلكومي 
املباشر )خاصة في ظل وجود شبكات التواصل 

االجتماعي( جزءا من التنمية االقتصادية.

4.7 مليارات دينار 
قيمة ترسيات 

مشاريع القطاع 
النفطي لعدد

94 مناقصة

»البترول الوطنية« 
حتتل املرتبة 

األولى في قيم 
املناقصات بقيمة 
3.7 مليارات دينار


