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أعل���ن بن���ك الكويت 
الدولي عن مشاركته في 
معرض التصميم الداخلي 
وتنسيق املواقع الثاني، 
املقرر إقامته خالل الفترة 
بني 24 و28 من شهر مايو 
اجلاري في مقر جمعية 

املهندسني الكويتية.
وقالت هدى الش���ايع 
أن مشاركة بنك الكويت 
الدولي في املعرض تأتي 
ضمن اخلطة املوضوعة 
لتس���ويق حمل���ة »من 
التأسيس.. إلى التأثيث« 

التي أطلقه���ا البنك خالل الفترة املاضية، 
وحققت جناحا كبيرا في مختلف األوساط 
بني املواطنني واملقيمني على حد س���واء، 
مش���يرة إلى أن البنك يستهدف من هذه 
املش���اركة التواصل مع الشريحة املهتمة 
بالتصميم الداخلي، خاصة أصحاب املساكن 

اجلديدة الباحثني عن التميز.
 حيث يضم املعرض حتت سقفه كبرى 
الداخل���ي والديكور،  التصميم  ش���ركات 
ويستقطب ش���ريحة كبيرة من أصحاب 
املهتمني  إلى  املنازل اجلديدة، باإلضاف���ة 

التط���ورات في  بأحدث 
عالم الديكور والتصميم 

الداخلي.
وأوضحت الشايع أن 
حملة »من التأسيس.. إلى 
التأثيث« تتم بالتعاون مع 
جميع الشركات والوكاالت 
الكويت،  واملعارض في 
ومتنح األف���راد متويال 
يصل إلى 70 ألف دينار، 
تس���دد على فترة تصل 
إل���ى 15 عام���ا، مع فترة 
سماح تصل إلى 6 شهور 
الستحقاق القسط األول، 
وتس���تهدف احلملة مساعدة الراغبني في 
تأسيس وجتهيز منازلهم بجميع املستلزمات 
)أجهزة كهربائي���ة، أدوات منزلية، أثاث، 
مفروش���ات، أجهزة تكييف، أو أي س���لع 
أخرى(، الفتة إلى أن البرامج الترويجية 
التي يطلقها »الدولي« تس���اهم في تقوية 
الروابط مع عمالء البنك وتستقط���ب عمالء 
جدد او تضمن استمراريتهم لالستف����ادة 
دائما م�������ن اخلدمات املميزة والعروض 
الت���ي يقدمها »الدولي«  الت�����رويجي���ة 

بصفة دائم����ة.

خالد السعيد حمد املرزوق 

م.طالل القحطاني
هدى الشايع

المرزوق: »األهلي المتحد« لمرحلة جديدة من اإلنجازات بالتعاون مع شركائه المميزين 
قال رئيس مجلس اإلدارة والعضو املنتدب 
للبنك األهلي املتحد حمد عبداحملسن املرزوق 
ان مرحلة التحول إلى بنك يعمل وفق أحكام 
الشريعة اإلس���المية تطلبت التعاون مع 
مجموعة من الشركاء الذين ميكنهم تلبية 
احتياج���ات البنك وعمالئه وإجناز عملية 
التحول في الوقت احملدد حس���ب برنامج 
بنك الكويت املركزي ووفقا لتعليماته فيما 

يتعلق بعمل البنوك اإلسالمية.
 وأضاف املرزوق في تصريح صحافي 
مبناسبة انطالق أعمال البنك وخدمة العمالء 
كبنك إس���المي بعد عمل���ه قرابة 70 عاما 
كبنك تقليدي، أن اختيار ITS مّثل اختيارا 
استراتيجيا ملا تتمتع به من خبرات شكلت 
محورا هاما في حتول البنك األهلي املتحد 
»بنك الكويت والشرق األوسط سابقا« إلى 
بنك إسالمي، مشيرا إلى أن االتفاقية متثل 
خطوة أولية لعالق���ة يتوقع لها أن متتد 

بني الطرفني.
وأكد أن حتول البنك إلى مصرف إسالمي 
سيضيف زخما للصيرفة اإلسالمية وقيمة 
مضاف���ة ملجم���ل عملية التنمي���ة ومتيزا 
اس���تثماريا آمنا، حيث قام البنك باختيار 
هيئة استش���ارية ش���رعية ضمت كوكبة 

من علماء الشريعة اإلسالمية قامت بدور 
محوري في توجيه ومساعدة كوادر البنك 
املصرفية واإلدارية في تنفيذ وإجناح عملية 

التحول .
وأضاف: »وإن كان التوجه املصرفي يسير 
نحو املصارف اإلسالمية فهو انعكاس وتطور 
طبيعي لنمو مماثل في قطاع االس���تثمار 
اإلسالمي، حيث تلقى الصيرفة اإلسالمية 
دعما قويا في الكويت من خالل زيادة الوعي 
بأهميتها وإقبال العمالء عليها، هذا باإلضافة 
إلى النمو امللحوظ في املؤسس���ات املالية 
اإلس���المية وصناديق االستثمار املطابقة 
للشريعة اإلس���المية التي تدعمها البنوك 

اإلسالمية«.
وتوقع املرزوق أن: »يشكل حتول البنك 
قيمة مضافة ومهمة لسوق العمل املصرفي 
اإلسالمي تتناس���ب وثقل البنك وتاريخه 
وس���معته من ناحية ومالءم���ة املنتجات 
اجلديدة التي أعدها البنك لعمالئه الكرام 
سواء كان العمالء احلاليني أو العمالء اجلدد 
من خالل العمل مبا يتفق وأحكام الشريعة 

اإلسالمية الغراء«.
مبينا أن النمو الكبير في أنشطة البنوك 
االسالمية دفع العديد من البنوك العاملية 

إلى أن يكون لها نشاط مصرفي متفق مع 
احكام الشريعة االسالمية األمر الذي يؤكد 
أن املعامالت اإلس���المية قد احتلت مكانا 
بارزا في التوجه العاملي احلديث في القطاع 
املصرف���ي، معربا عن امله أن يكون البنك 
األهلي املتحد عالمة فارقة في هذا القطاع 
وذلك وفق االستراتيجية املوضوعة له في 

املرحلة املقبلة من مسيرته.
منوها بالقول: »وإننا على ثقة تامة بأن 
� اهلل عز وجل � وجهود جميع العاملني في 
البنك سيكلل مس���اعينا بالنجاح ويحقق 
آمالنا في أن نرى املتحد »األوسط سابقا« 
وهو أول بنك تأسس في الكويت منذ العام 
1941 مستمرا في مكانته التي يستحقها في 

مقدمة املصارف التي تقدم خدماتها مبا يتفق 
وأحكام ش���ريعتنا اإلسالمية الغراء، وفي 
حماية وتنمية مصالح مساهمينا وعمالئنا 

وتلبية كل طموحاتهم«.
من جانبه، قال العضو املنتدب واملدير 
العام ملجموعة ITS خالد فرج الس���عيد ان 
ITS متتلك خبرات تراكمية بشأن مساعدة 
املؤسس���ات املالي���ة خاص���ة البنوك في 
التحول من النظ���ام التقليدي إلى النظام 
اإلسالمي حيث سبق أن ساهمت في حتول 
أحد البنوك الكويتية إلى بنك يعمل وفق 
الشريعة اإلسالمية، باإلضافة إلى بنك آخر 
في جمهورية مصر العربية وتأكدت هذه 
اخلبرات من خالل إجناز مشروع التحول 
اخلاص بالبنك األهل���ي املتحد في الوقت 

احملدد ومن دون أي تأخير.
بدوره قال املدير اإلقليمي ومساعد املدير 
العام ملجموعة ITS خالد العميري أن جناح 
البنك األهلي املتحد )بنك الكويت والشرق 
االوسط سابقا( في التحول إلى بنك إسالمي 
خالل وقت قياس���ي إمنا يؤكد جناح إدارة 
البنك على التعامل مع مختلف املتغيرات 
بخبرة وقدرة كبي���رة على إدارة خطوات 

التحول.

وأضاف أن ITS متتلك إلى جانب خبرات 
التحويل من النظ���م املالية التقليدية إلى 
اإلسالمية خبرات تأس���يس النظم املالية 
اإلسالمية من البداية باإلضافة إلى إمكانية 
تصميم نظم خاصة بالنوافذ اإلسالمية التي 

تعمل ضمن بنوك تقليدية. 
اجلدير بالذكر أن احللول التي قدمتها 
مجموعة ITS التي قامت بدور الشريك التقني 
للبنك في مختلف خطوات التحول من خالل 
البرامج واحللول واملنتجات، تضمنت حتويل 
البنك للنظام اإلس���المي  جميع معامالت 
مبا يتضمن حس���ابات ومعامالت العمالء 
من األفراد والش���ركات إلى جانب تدريب 
املوظفني على حتويل البيانات واملعلومات 

من التقليدي إلى اإلسالمي.
وتتميز ITS بخبراتها في مجال حتول 
املؤسسات املالية في الكويت واملنطقة خاصة 
خبرتها مبتطلب���ات بنك الكويت املركزي 
ومعرفته���ا إلجراءاته وتعليماته اخلاصة 
بالبنوك اإلسالمية إلى جانب احللول التي 
تقدمها ITS والتي تعتبر مبتكرة ومختلفة 
عن مثيالتها حيث ميكن على سبيل املثال 
توريد وتشغيل أي منتج جديد خالل فترة 

قياسية.

الس�عيد: خب�رات »ITS« التراكمي�ة تمكنه�ا من المس�اهمة ف�ي عملي�ات التحول إل�ى الخدم�ات المالية اإلس�امية في وقت قياس�ي

»ITS« البنك يقدم خدماته للعمالء بعد تحوله إلى بنك إسالمي بالتعاون مع

تعلن ال�شركة الكويتية خلدمات الطريان )KASCO( �ش.م.ك. مقفلة عن رغبتها 

يف تاأهيل ال�شركات التجارية املتخ�ش�شة يف جمال اأعمال النظافة )امل�صبغة( ، وعلى 

الراغبني تقدمي الأوراق وامل�شتندات املطلوبة باليد اإىل اأمني �شر جلنة املناق�شات مببنى 

اإدارة ال�شركة الكائن خلف مبنى موؤ�ش�شة اخلطوط اجلوية الكويتية القدمي مبنطقة 

2010/6/1 مع مراعاة تقدمي  2010/5/25 وحتى  ال��دويل، اعتبارًا من  مطار الكويت 

امل�شتندات املطلوبة للت�شجيل وهي كالآتي :

اأو املوؤ�ش�شة ون�شاطها والأعمال التي تزاولها،  1- طلب يو�شح به ا�شم وعنوان ال�شركة 
ون�شخة من عقد تاأ�شي�ش ال�شركة وما طراأ عليه من تعديالت.

2- الرتخي�ش ال�شادر من وزارة التجارة وال�شناعة مبزاولة املهنة �شاري املفعول.
3- �شورة من اآخر بطاقة ت�شجيل بلجنة املناق�شات املركزية.

4- بيان ب�شابقة الأعمال وامل�شاريع والعقود ال�شابقة واجلاري تنفيذها وقيمة كل منها.
5- اإقرار من ال�شركة اأو املوؤ�ش�شة باأنها غري حمجوز عليها وغري خا�شعة للحرا�شة اأو احلل 

اأو الف�شخ.

6- �شورة ر�شمية عن اآخر ميزانيتني لل�شركة اأو املوؤ�ش�شة على اأن تكون معتمدة من مكتب 
تدقيق حما�شبي.

ولال�شتف�شار برجاء الت�شال على الهاتف التايل:

بدالة رقم : 24345555  داخلي 4872 - فاك�ش : 24339530

)KASCO( ال�شركة الكويتية خلدمات الطريان

جلنة املناق�شات

تاأهيل ال�صركات املتخ�ص�صة لتقدمي خدمات اأعمال التنظيف » امل�صبغة«

القحطاني: افتتاح معرض التصميم الداخلي 
والخارجي بجمعية المهندسين اليوم

برعاية نائ����ب رئيس مجلس 
ال����وزراء للش����ؤون االقتصادية 
وزير الدولة للتنمية ووزير الدولة 
لشؤون اإلسكان الشيخ احمد الفهد 
يفتتح في السابعة والنصف مساء 
الداخلي  اليوم معرض التصميم 
وتنسيق املواقع الثاني في قاعة 
االحتف����االت الكب����رى بجمعي����ة 
املهندسني الكويتية والذي تستمر 
انشطته حتى يوم اجلمعة املقبل. 
بهذه املناسبة وجه رئيس اجلمعية 
م.طالل القحطان����ي في تصريح 
صحافي له عشية افتتاح املعرض 
الش����كر إلى النائب األول لرئيس 
مجلس الوزراء للشؤون االقتصادية 
ووزير الدولة للتنمية ووزير الدولة 
لشؤون اإلسكان الشيخ أحمد الفهد 
على دعمه غير احملدود النشطة 
اجلمعية ومؤسسات املجتمع املدني 
بشكل عام، مش����يرا الى أن نحو 
40 جهة من نخبة اجلهات العامة 
واخلاصة املتخصصة ستشارك 
في ه����ذا املعرض. واض����اف أن 
املعرض جتربة مميزة في العمل 
التوعوي الذي تق����وم به رابطة 

املعماري����ني من خ����الل اجلمعية 
خلدمة املجتمع عموما واجلهات 
املشاركة في املعرض، مشيرا الى أن 
توعية املواطنني بقضايا التصميم 
الداخلي واخلارجي تساهم بشكل 
فاعل في تطوير الرؤية املعمارية 
لدى املواطنني واملساهمة في احلد 
من الهدر الذي تتعرض له عملية 
البناء والتشييد واستنزاف الكثير 
من امليزاني����ات املالية التي ميكن 
توفيرها دعما للتنمية التي ننشدها 

في البالد.
وأكد ان املهندسني الكويتيني 
يرون أنه من واجبهم مد يد العون 
في جميع املجاالت للجهات الرسمية 
وتفعيل دور القطاع اخلاص في 
مختلف املجاالت ملواكبة اقرار خطة 
التنمية التي اعلنتها الدولة من قبل 
السلطتني التشريعية والتنفيذية، 
قائ����ال: »إننا نرى أن هذا املعرض 
سيعزز املساهمة في عملية التنمية 
من خالل استكمالنا لدورنا التوعوي 
وخدمة املجتمع بجميع شرائحه 
وانطالقا من اه����داف اجلمعية«. 
واضاف »ان املعرض غير ربحي 

ويهدف الى توعية املواطنني بأفضل 
وسائل وطرق الديكور والتصميم 
الداخلي واخلارجي وجمع اخلبرات 
والكفاءات املتوافرة في األسواق 
احمللية في مكان وزمان محددين 
لتوفير الوقت واجلهد على طرفي 
عملية التصميم الداخلي املستهلك 
واملنتج، وعرض أحدث التقنيات 
واملنتج����ات املتعلق����ة بعملي����ة 
التصمي����م الداخل����ي واخلارجي 
والديكور، توفي����ر قاعدة بيانات 

الكترونية لزوار املعرض عن جميع 
املعروض����ات في����ه، توفير حلقة 
اتصال مباشر بني املواطنني القادمني 
على بي����ت العمر وب����ني اجلهات 
العاملة  التمويلية واالستثمارية 
في املج����االت ذات العالقة، العمل 
على االرتقاء بالتعريف بأس����س 
التصميم والتصميم الداخلي واحلد 
من الهدر واألوامر التغييرية لدى 
بناء املواطنني ملنازلهم ومنشآتهم 
مما يقلل الكلفة املالية التي حترج 
املواطنني وتزيد من تكلفة منازلهم 
ومنشآتهم، وعقد عدد من ورش 
العمل الهادفة إلى تقدمي نصائح 
وإرشادات لزوار املعرض من قبل 
املعماري����ني الكويتيني واجلهات 
الراغبة التي تشارك في املعرض«، 
ووجه الش����كر لرئيس واعضاء 
رابطة املعماريني ومجموعة األنظمة 
الهندسية على قبول حتدي تنظيم 

وتسويق هذا املعرض.
من جانبه ق����ال رئيس رابطة 
املعماري����ني م.مزيد املطيري: »إن 
رابطة املعماريني س����تقدم خالل 
املعرض مجموعة من االنشطة التي 

ستصاحبه حيث سيتم عقد ندوتي 
عمل األولى بعنوان أسس التصميم 
املعماري والداخلي، والثانية عن 
أهمية األلوان وأسس استخدامها 
في التصميم الداخلي، كما سيتواجد 
املعماري����ون طوال فترة املعرض 
لإلجابة عن اسئلة املواطنني وتقدمي 
استش����ارات مجانية يوميا لرواد 
املعرض، باالضافة إلى مش����اركة 
االخوة من جلنة خدمة املواطن في 

اجلمعية بهذا املعرض«.
واضاف: »ان اجلمعية والرابطة 
وفرتا جميع السبل لنجاح املعرض، 
وانه قد مت اعداد عدد من االصدارات 
للتوزيع على املواطنني منها: الدليل 
اإلنشائي، وبرش����ور خاص عن 
100 خطوة إلنش����اء بيت العمر، 
ونش����رة عن التكييف وأسس����ه، 
مضيف����ا ان رابطة املعماريني متد 
ي����د العون للجمي����ع وتركز على 
أهمية دور وسائل اإلعالم احمللية 
لدع����م انش����طتنا التوعوية غير 
الربحية والتي يقدمها املتطوعون 
واملتطوعات من اعضاء اجلمعية 

والرابطة«.

يقام برعاية الشيخ أحمد الفهد اليوم وتستمر أنشطته حتى الجمعة المقبل

ر.سيتارامان متحدثا في املؤمتر

عقد مؤمتر احلوار العربي � األوروبي حول مشاركة القطاع 
اخلاص في مج����ال البنية التحتية العاملية للطاقة واملياه 
ف����ي الفترة بني 20 و21 مايو اجلاري في فندق فرانكفورت 

هوف مبدينة فرانكفورت األملانية.
 وقد نظم املؤمتر احتاد املصارف العربية بالتعاون مع 
مجموع����ة املالكي، وناقش البنية التحتية العاملية للطاقة 
واملياه والتي متثل أهمية اس����تراتيجية ل����كل من العالم 

العربي وأوروبا.
وكان الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة ر.س����يتارامان، 
أحد املتحدثني الرئيس����يني في املؤمت����ر، حيث حتدث عن 
توقعاته بشأن الطاقة العاملية في ضوء التطورات العاملية 
احلالية، وقال: »بعد عامني م����ن االنخفاضات احلادة، من 
املتوق����ع أن يعود الطلب العاملي على النفط إلى النمو في 
عام 2010، وتتضمن عوامل خطر الهبوط التي قد حتد من 
الطلب على النفط معدل س����رعة التعافي االقتصادي في 
منظمة التع����اون والتنمية االقتصادية )OECD(، وخاصة 
ف����ي الواليات املتحدة األميركية، كما أنه من املتوقع تزايد 
الطلب العاملي على الغاز في املس����تقبل، ومن املنتظر أن 
يكون قطاع الطاقة الكهربية هو احملرك األكبر للطلب على 

الغاز في كافة املناطق«.
واش����ار إلى التط����ورات الهام����ة التي ش����هدها مجال 
الهيدروكربون في قطر، مبينا: »في شهر ديسمبر من عام 
2009، حقق قطاع الهيدروكرب����ون في قطر إجنازا كبيرا 
من خالل إنتاج 13 مليار ق����دم مكعبة من الغاز يوميا من 
حقل الش����مال، وهو أكبر حقل غاز منفرد في العالم، ومن 
املتوقع أن يصل إنتاج النفط في قطر إلى 5 مليون برميل 
يوميا في عام 2014، وبحلول عام 2011، س����يتم نقل الغاز 
إلى كبرى األس����واق العاملية في كل من الواليات املتحدة 
وأوروبا وآسيا بطاقة إنتاجية تبلغ حوالي 77 مليون طن 
متري، مما سيجعل حصة قطر في جتارة الغاز الطبيعي 
املسال على مستوى العالم حوالي 30% لتصبح بذلك أكبر 

مصدر للغاز في العالم«.
مضيفا: »وفي فترة قصيرة من الزمن، استطاعت دولة 
قطر تخفيض تكلفة الوحدة إلنتاج الغاز الطبيعي املسال 

القادم����ني إلى 200 مليار دوالر في حوالي 120 مش����روعا، 
وتتضمن املشاريع الرئيس����ية في مجال الطاقة املتجددة 
في دول مجلس التعاون اخلليجي مدينة مصدر في إمارة 
أبوظبي، ومحطة الطاقة الشمسية لتحلية املياه في اململكة 
العربية الس����عودية«. وأش����ار إلى التوجهات احلالية في 
مج����ال الطاقة املتجددة في قطر بالقول: »الطاقة املتجددة 
تدعم أيضا البيئة اخلضراء وهناك العديد من املش����اريع 
التي انطلقت ف����ي قطر في مجال الطاقة املتجددة والبيئة 
اخلضراء، فهناك مش����روع قاعات اإلقامة الذكية اجلديدة 
في املدينة التعليمية والتي من املقرر أن تكون أول املباني 
التي يتم إقامتها ف����ي قطر لتحقيق أعلى املعايير الدولية 
اخلضراء ومن املنتظر االنتهاء منها بحلول شهر ديسمبر 
2011«، الفتا إلى أن »املؤسسة العامة القطرية للكهرباء واملاء 
متتلك خططا للمشاريع االس����تراتيجية في قطاعات املاء 
والكهرباء وستعمل على تطبيقها خالل السنوات القادمة، 
وتخطط كل من شركة شيفرون وجرين جلف لدراسة مدى 

إمكانية تطوير الطاقة الشمسية في قطر«.
وقامت شركة سوالر وورلد بشراء 29% من أسهم املشروع 
املشترك اجلديد »قطر لتكنولوجيا الطاقة الشمسية« وسيكون 
هذا املشروع املشترك أول مرفق إلنتاج البولي سيليكون 
في منطقة ش����به اجلزيرة العربية. وهناك أيضا مشروع 
إلقامة 800 مبنى أخضر من املقرر أن يكون جاهزا بحلول 
عام 2012 وفقا لتوجيهات مجلس قطر للمباني اخلضراء، 
كما يعمل بنك الدوحة بالتعاون مع منظمة اليونسكو على 

العديد من البرامج املتعلقة بحماية البيئة«.
وأضاف: »ستتزايد مشروعات الطاقة في دول مجلس 
التعاون اخلليجي خالل العام احلالي مما سيؤدي إلى حتقيق 
منو في مجال متويل املشاريع، وميثل متويل املشاريع في 
مجال الطاقة املتجددة حتديا أكبر نظرا للمخاطر الفريدة 

التي تسود مثل هذه املشاريع«.
واختتم بالقول: »ستواصل دول مجلس التعاون اخلليجي 
لعب دور فعال في مجال الطاقة على مس����توى العالم من 
خ����الل اجلمع بني إمكانات الطاق����ة املتجددة والطاقة غير 

املتجددة مما سيدعم منوها االقتصادي«.

من خالل االبتكار، وبإمكان مش����روع قطر للغاز 2 الوفاء 
مبا نس����بته 20% من احتياجات اململكة املتحدة من الغاز 
الطبيعي، ومن املتوق����ع أن جتذب مدينة الطاقة القطرية 

شركات الطاقة العاملية«.
وسلط س����يتارامان الضوء على التطورات الرئيسية 
التي شهدها مجال الطاقة املتجددة في دول مجلس التعاون 
اخلليجي، موضحا: »متتلك دول مجلس التعاون اخلليجي 
إمكاني����ات كبيرة في القطاعات املختلفة للطاقة املتجددة، 
ففيما يتعلق بطاقة الرياح، يبلغ متوسط سرعة الرياح في 
منطقة اخلليج حوالي سبعة أمتار في الثانية على ارتفاع 
80 مترا، وتعتبر هذه السرعة مناسبة جدا لتشغيل طواحني 
الهواء اقتصاديا، وكنتيجة لذلك، فبإمكان طاحونة هوائية 
بقطر 10 أمتار ومعدل كف����اءة يبلغ 35% إنتاج حوالي 24 
كيلو وات من الكهرباء في املنطقة، ومن املتوقع أن تصل 
االس����تثمارات في مشاريع الطاقة املتجددة خالل العقدين 

»الكويت الدولي« يشارك بحملة
»من التأسيس.. إلى التأثيث« في المعرض

شركة مملوكة ل� »الخصوصية« توّقع عقد مناقصة
أفادت ش����ركة مجموعة اخلصوصي����ة القابضة 
)اخلصوصية( بأنها وقعت العقد اخلاص بترسية 
مناقصة على شركة الغامن للمواد اخلصوصية اململوكة 
لها بنسبة 100% واخلاصة بتصنيع وتوريد وتركيب 
وتشغيل وصيانة رافعات جسرية مليناء الشعيبة 

التابع ملؤسسة املوانئ الكويتية عليها من قبل جلنة 
املناقصات املركزية مببلغ 64.3 مليون دينار، حيث 
سيتم التنفيذ على مرحلتني األولى   تصنيع وتوريد 
وتركيب ومدتها س����نتان واملرحلة الثانية تشغيل 

وصيانة املعدات ومدتها ثالث سنوات.

تمنح األفراد تمويالً يصل إلى 70 ألف دينار

ر.سيتارامان: 200 مليار دوالر حجم االستثمار 
في 120 مشروعاً للطاقة المتجددة خال 20 عاماً

خالل مؤتمر الحوار العربي ـ األوروبي للطاقة والمياه


