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 وزراء الكهرباء الخليجيون ناقشوا ٢٢ بندًا: تعرفة موحدة للتبادل الكهربائي 
ومنتدى خليجي سنوي لتبادل الخبرات وتفعيل مراحل الربط 

 الشريعان: التعاون المشترك خيار إستراتيجي يستحق العمل من أجله

 عبدالوهاب البدر 

 د. بدر الشريعان  (محمد ماهر)  جانب من اجتماع وزراء الكهرباء في دول مجلس التعاون 

 عدد من الزمالء الصحافيني يتابعون وقائع االجتماع وقوفاً على اقدامهم 

الربط الكهربائي بني دول املجلس 
باالضافة الى عمل اللجان الفنية، 
مناقشة مرئيات األمن املائي ومتت 
احالته الى جلنة املارد املائية للبت 
فيما تقرر عقــــد منتدى الكهرباء 
واملاء اخلليجي بشكل سنوي بهدف 
تعزيز التعاون بني دول املجلس 

وتبادل اخلبرات.
   وحول الربط الكهربائي فلفت 
الى ان مراحله االولى انطلقت بني 
الكويت والســــعودية والبحرين 
وقطر وتتبعها املرحلة الثانية في 
االمارات وسلطنة عمان معتبرا اياه 
خير دليــــل على النتائج اجليدة، 
مشيرا الى ان نقاش الوزراء تناول 
كيفية تفعيله واالســــتفادة منه 

بشكل افضل.
  واكد انـــه لم يتـــم التطرق 
الى الطلـــب العراقي باالنضمام 
الكهربائي  الربط اخلليجي  الى 
مشـــيرا الى ان العراق موجود 
ضمن الربط الســـباعي العربي 
العربية،  الذي تنظمه اجلامعة 
الفتا الى ان دول اخلليج ستنظر 
باالنضمام الى الربط العربي في 

حال اكتماله.
  واشار الى ان فكرة الربط املائي 
اثبتت عــــدم جدواها االقتصادية 
وبالتالي مت تخطيها مشــــيرا الى 
وجود عدة مشاريع مشتركة تخص 
املياه كمعاجلة الصرف الصحي 
الى  واملياه اجلوفيــــة، باالضافة 
وجود دراســــة مشــــتركة للمياه 
اجلوفية اخلليجية ومشروع وضع 

مواصفات لتحلية املياه.
  ولفت الى انه مت اقرار معادلة 
الكهربائيــــة للتبادل  للتعرفــــة 

املشترك بني الدول األعضاء. 

املعلومــــات الكهربائيــــة واملائية 
ومنتدى منظمــــي الكهرباء بدول 
املجلس والتي تأتي استكماال ملا مت 

بحثه في الدورات السابقة.
  وشــــكر صاحب السمو األمير 
الشيخ صباح األحمد وسمو ولي 
عهده ورئيس الوزراء الستضافة 
الكويت لهذا االجتماع وملا تقدمه 
من تسهيالت إلجناح أعمال دول 
مجلس التعاون مشيدا بالدعم الذي 
يلقاه العمل اخلليجي وخصوصا 
في مجال الكهرباء واملاء من قبل 
صاحب السمو مثل جميع القادة 

اخلليجيني.
الرســــمي باسم  الناطق    واكد 
وزارة الكهرباء واملاء الوكيل املساعد 
للتخطيط والتدريب د.مشــــعان 
العتيبي في تصريح للصحافيني ان 
ابرز البنود التي متت مناقشتها آلية 

محورا للنقاش.
  وامــــل اخلــــروج بتوصيات 
وقرارات من شــــأنها دعم مسيرة 
التعاون اخلليجي املشــــترك مبا 
يحقق رؤية وتوجيهات اصحاب 

اجلاللة والسمو قادة املجلس.
  اكد األمني العام املساعد للشؤون 
االقتصادية محمد املزروعي ان دول 
التعاون اخلليجي مازالت تخطو 
بوتيرة متسارعة في مجال التعاون 
الكهربائي واملائي بفضل توجيهات 
القيادات الفتا الى دور اللجنة في 
حتقيق تقدم ملحوظ في هذا املجال 
من خالل تبني عدد من السياسات 
والبرامج املائية والكهربائية التي 
الوسائل والسبل  سعت لتعزيز 
واخلطوات الكفيلة لتحقيق الهدف 

املأمول.
املزيد من    وحث على حتقيق 

  واشــــاد مبا حتقق من جهود 
واجنازات على مســــتوى اللجان 
الفنية وهي جلنة توحيد املواصفات 
وجلنة الترشــــيد وجلنة املوارد 
املائية وجلنة املقارنة املعيارية، 
مضيفا انــــه نظرا الهمية توحيد 
املواصفــــات نتطلع لتطبيق جاد 
لتوصيات اللجنة في كافة الدول 
واعتبارها مرجعا فنيا معتمدا حتى 
لو تطلب ذلك التعاون مع هيئات 

املواصفات االقليمية والعاملية.
  واضاف ان ما حتقق في الفترة 
الســــابقة يســــتحق االشادة وان 
التي وضعناها نصب  التطلعات 
اعيننا حتتاج بذل املزيد من العمل 
في املرحلة املقبلة خصوصا في 
ظل الكثير من التحديات املرتبطة 
بتسارع معدالت منو الطلب على 
الكهرباء واملاء وما يتطلبه ذلك من 

االجنازات في قطاع الكهرباء واملاء 
مشــــيدا باالجناز اخلليجي الذي 
مت حتقيقه فيما يتعلق مبشروع 
الربط الكهربائي الذي اصبح حقيقة 
واضحة والــــذي انطلق مبراحله 
األولى من الكويت في ديسمبر العام 
املاضي مشيرا الى ان املرحلة املقبلة 
ستكون بضم االمارات وسلطنة 

عمان الى الشبكة.
  ولفــــت الى ان جــــدول اعمال 
اجتماع الوزراء يحفل بالعديد من 
القضايا التي تســــاهم في تلبية 
طموحــــات الشــــعوب اخلليجية 
وتأمني رفاهها الكهربائي واملائي 
وابرزها اســــتكمال مراحل تنفيذ 
مشروع الربط الكهربائي ومتابعة 
ســــير العمل املشترك في اللجان 
الفنية وتصديــــر طاقة كهربائية 
الى خــــارج دول املجلس وقواعد 

موارد طبيعية ومالية وبشرية.
التعاون    وأردف ان تكثيــــف 
والتنسيق املشترك وتبادل اخلبرات 
بني دول املجلس سيساهم بال شك 
في تعظيم االستفادة من املوارد 
املتاحة لكل دولة وتعزيز القدرات 
الذاتية الدارة النظامني الكهربائي 

واملائي بكفاءة عالية.
السياسات    واوضح ان وضع 
في هذا االجتاه على اسس علمية 
مدروســــة تأخذ في احلســــبان 
امكانيــــات الــــدول وترجمة ذلك 
الى آلية تنفيذية قابلة للتطبيق 
التعاون  والقياس سيدفع عجلة 
الــــى افاق جديــــدة مــــن العطاء 

واالجناز.
  وبني ان جدول االعمال املعروض 
خالل االجتماع حافل بالعديد من 
التي ســــتكون  القضايا والبنود 

القمــــة اخلليجية في الكويت في 
شهر ديســــمبر من العام ٢٠٠٩ م 
يأتي كأحد هــــذه االجنازات التي 
تستحق االشادة ملا ميثله ذلك من 
منوذج عملي ملموس للمشاريع 
الرائدة في مجال التعاون والتكامل 

اخلليجي.
  واضاف الشريعان ان مشروع 
الربط الكهربائي قد ساهم حسب 
تقريــــر هيئة الربــــط في تعزيز 
النظــــام الكهربائــــي اذ حال دون 
حدوث انقطاع للطاقة الكهربائية 
حلوالي ٢٠٠ حادث فصل مفاجئ 
لوحدات التوليد في الدول املرتبطة 
بالشبكة منذ بدايتها وان هذا كان 
له دور مهم في استقرار الشبكات 
الكهربائية للــــدول وعدم حدوث 
أي اختــــالالت قد تضر مبكونات 

الشبكة.

 دارين العلي
الكهرباء واملاء    خــــرج وزراء 
اخلليجيون امس بسلســــلة من 
القــــرارات ابرزها اقــــرار معادلة 
لتعرفة التبادل اخلليجي املشترك 
للكهرباء واقرار عقد منتدى الكهرباء 
واملاء اخلليجي سنويا اضافة الى 
تفعيل استكمال الربط اخلليجي 
مبرحلته الثانية التي تشمل دولة 
االمارات وسلطنة عمان باالضافة 
الى قرارات خاصة بتحقيق األمن 
املائي وتصدير طاقة كهربائية الى 

خارج دول املجلس.
  هــــذه املقــــررات كانت ضمن 
٢٢ بندا ناقشــــها الــــوزراء امس 
خالل اجتماعهم ضمن االجتماع 
الثالث والعشرين للجنة التعاون 
الكهربائــــي واملائي لدول مجلس 
التعاون متهيدا لرفعها الى القادة 
اخلليجيني في اجتماعهم املنعقد 

اواخر الشهر اجلاري.
  وكان وزير الكهرباء واملاء د. 
بدر الشريعان قد اكد خالل كلمته 
االفتتاحية لالجتماع ان التعاون 
املشترك بني دول مجلس التعاون 
حتت مظلة البيت اخلليجي الواحد 
هو خيار اســــتراتيجي يستحق 
العمل من اجــــل تدعيمه والدفع 
باجتاه استمراره وجناحه ملا فيه 
خير ورفاه شعوبنا وتطور وتنمية 

دول املجلس.
  وقال ان جلنة التعاون الكهربائي 
واملائي التي متثل احدى ركائز هذا 
التعاون قد ســــاهمت في حتقيق 
العديد من االجنازات في مسيرة 
العمل املشــــترك مبينا ان تدشني 
املرحلة االولى من مشروع الربط 
الكهربائي بــــني دول املجلس في 

 «الكهرباء» تطلب من الجهات الحكومية 
  عدم منح إجازات لموظفيها إال ببراءة ذمة منها

 الكويت سلمت ١٠ آالف خيمة لضحايا الفيضانات في باكستان

 الصحافة تحضر  االجتماع.. وقوفًا

 دارين العلي
  كشفت مصادر مطلعة ان وزارة الكهرباء واملاء طلبت من اجلهات 
احلكومية عدم منح اجازات ملوظفيها اال بعد تقدمي شهادة براءة ذمة 
مالية تثبت تسديد مديونيته اخلاصة باستهالك الكهرباء واملاء.

  ولفتت املصادر الى ان هذه السياسة تنتهجها الوزارة لتحصيل 
مديونيتها املتراكمة التي فشــــلت في حتصيلها نظير اســــتهالك 
الكهربــــاء واملــــاء التي جتاوزت الـ ٣٠٠ مليــــون دينار فضال عن 
القراءات التي لم تتم حتى اآلن نظرا النتهاء عقود ٣ شركات قراءة 
والتي قد ترفع املبلغ الى ٤٠٠ مليون دينار تقريبا تلبية ملا طلبه 
مجلس الوزراء الذي أكد مؤخرا على ضرورة حتصيل املديونيات 
احلكوميــــة باعتبارها امواال عامة يجب احملافظة عليها من الهدر 

والسقوط بالتقادم وحرمان خزينة الدولة منها.

  وتنفيذا لذلك طلب قطاع شــــؤون املستهلكني في الوزارة من 
الوزارات واملؤسسات احلكومية عدم منح موظفيها من املواطنني 
واملقيمني اجازات حتى وان كانت ملدة يومني اال بتقدمي براءة ذمة 
مالية مساعدة لوزارة الكهرباء واملاء في تنفيذ قرار مجلس الوزراء. 
وبينت املصادر ان بعض املوظفني في الداخلية توجهوا للحصول 
على اجازات مرضية ملدة يومني طلبت منهم ادارتهم اســــتخراج 
براءة ذمة من الكهرباء على الرغم من ان بعضهم ال توجد باسمه 
اي عدادات كهرباء او ماء او ملفات خاصة بهم في الوزارة خصوصا 
من الوافدين الذين يدفعون قيمة اســــتهالكهم للكهرباء واملاء مع 
ايجار منازلهم، اال ان تلك االدارات املعنية بالداخلية مصرة على 
تقدمي براءة الذمة قبل املوافقة على منح االجازة مما اثار استياء 

املوظفني من املواطنني واملقيمني. 

 إسالم آبادـ  كونا: سلمت الكويت ١٠ آالف خيمة 
إلى ضحايا الفيضانات الباكستانية كجزء من التزامها 

مبواصلة مساعدة باكستان في أوقات احلاجة.
  ووصلـــت حوالي عشـــرين شـــاحنة محملة 
باخليم إلى مقر الســـلطة الوطنية الباكســـتانية 
إلدارة الكوارث في حفل نظمته هنا جمعية الهالل 

األحمر الكويتي.
  وسلم سفيرنا لدى باكستان نواف العنزي هذه 

املساعدات إلى رئيس إدارة الكوارث اجلنرال املتقاعد 
نـــدمي احمد الذي أعرب في تصريح لـ «كونا» عن 
امتنانه للحكومة والشعب الكويتيني على مساعدتهما 

باكستان في هذه األوقات احلرجة.
  وقال اجلنرال ندمي أحمد «نحن سعداء للغاية بهذه 
املساعدات الكويتية التي جاءت في الوقت املناسب»، 
مؤكدا ان هذه املعونات لن تساعد ضحايا الفيضانات 

فقط لكن االقتصاد الباكستاني أيضا.

 تستحق اللجنة اإلعالمية الشكر 
التي بذلتها الخراج  على احملاوالت 
االجتماع اعالميا مبا يتناسب مع حجم 
املناسبة ولكن ما يجب تسجيله هو 
عدم جتهيز مكان خاص بوسائل االعالم 
ومحرري الصحف ومراسلي احملطات 
الى حضورهم  التلفزيونية ما ادى 
افتتاح االجتمـــاع وقوفا مبا تخلله 
من كلمات للوزير الشريعان واالمني 
العام املزروعي وهذا ما اثار انتقاد 
االعالميني خصوصا ان االجتماع سجل 
حضورا للصحافة اخلليجية والعاملية 
حيث آثر بعضهم اخلروج من القاعة 
الى املكان املخصص لالعالميني في 

الباحة اخلارجية. 

 البدر: ٣٩ دولة وأكثر من ٢٨ منظمة دولية 
تشارك في مؤتمر مانحي شرق السودان

مت تصفيتها لتصل الى هذا العدد 
وهي موزعة على مختلف القطاعات 
مبا فيها مشــــروعات بنى حتتية 
كانشــــاء خزان للمياه بسعة ٣٠٠ 
الف متر مكعب بتكلفة تقدر بـ ٦٠٠ 
مليون دوالر واعادة تأهيل مشاريع 
زراعية بقيمة ١٢٠ مليون دوالر. 
واشار الى مشاريع استثمارية ضمن 
جدول االعمال مبا فيها ثالثة معامل 
اسمنت بقيمة اجمالية تبلغ ٤٥٠ 
مليون دوالر ومشاريع طرق بني 
الواليات وشبكات للكهرباء بقيمة 

تصل الى ٢٥٠ مليون دوالر.
    الى ذلك يصل وزير اخلارجية 
االيراني منوشهر متكي الى البالد 
في متام الساعة ٦ صباحا بدعوة 
من نائــــب رئيس مجلس الوزراء 
ووزير اخلارجية الشيخ د.محمد 
الدولي  الصباح حلضور املؤمتر 
للمانحني واملستثمرين في شرق 

السودان.
  يضم الوفد مجموعة كبيرة من 
اخلبراء السياسيني املختصني في 
الشأن السوداني حلضور املؤمتر 
الدولي للمانحني واملستثمرين في 
شرق السودان والذي تبدأ اعماله 

اليوم بالكويت.
  كما يضم الوفد ايضا مجموعة 
كبيرة من مدراء الشركات املستثمرة 
في السودان، حيث من املؤمل ان يتم 
التنسيق خالل اجتماعات املؤمتر 
حول سبل تعزيز البنية التحتية 
في املناطق املتضررة في السودان. 
وعن العالقات الكويتيةـ  االيرانية 
وما سيتم بحثه على هامش املؤمتر 
قالت مصادر رفيعة انه من املتوقع 
ان يبحــــث نائــــب رئيس مجلس 
الوزراء ووزير اخلارجية الشيخ 
د.محمد الصباح ونظيره االيراني 
علــــى هامش اجتماعــــات املؤمتر 
العالقات وحتديد  ســــبل تعزيز 
موعد انعقاد اللجنة املشتركة بني 

البلدين. 

 اعلن رئيس الصندوق الكويتي 
العربية  للتنميــــة االقتصاديــــة 
عبدالوهــــاب البــــدر ان ٣٩ دولة 
اعلنت مشاركتها في مؤمتر املانحني 
واملستثمرين لشرق السودان الذي 
اليوم اضافة  الكويت  تستضيفه 
الى ٢٨ منظمة دولية و٧٣ منظمة 

غير حكومية.
  واضاف البدر في مؤمتر صحافي 
أمس في مقر الصندوق الكويتي 
للتنمية بحضور مستشار الرئيس 
السوداني د.مصطفى اسماعيل ان 
القطاع اخلاص يشارك في املؤمتر 
عبر اكثر من ٨٤ رجل اعمال وممثلني 
لشــــركات مختلفة بينما يتجاوز 
اجمالي عدد احلضور ٦٢٥ مشاركا 
وقد مت ارسال دعوات الى ١٠٢ من 

الدول واملؤسسات االقليمية.
  وأكــــد ان الكويت اســــتكملت 
مختلف االســــتعدادات النطالقة 
املؤمتر الذي يهدف الى اعادة الوضع 
الطبيعي لشرقي السودان من خالل 
اعداد اكثر من ١١٧ مشروعا جاهزا 
للتنفيذ مباشرة في قطاع اخلدمات 
واالستثمار والبنى التحتية وهي 

حتتاج الى ٤٫٢ مليارات دوالر.
  وشدد على حرص الكويت تعزيز 
التنمية االقتصاديــــة في البلدان 
العربية كافة الســــيما ان صاحب 
السمو األمير الشيخ صباح األحمد 
اجلابر الصاح ابدى اهتماما كبيرا 
باملوضوعات االقتصادية والتنموية 
العربية من خالل اطالق صندوق 
احلياة الكرمية واحتضان الكويت 
للقمة االقتصادية العربية االولى 
واطالق صندوق دعم املشروعات 

الصغيرة واملتوسطة.
الــــى جتربة  البــــدر    واشــــار 
الصندوق القدمية بتمويل مشاريع 
التنمية في السودان والتي يعود 
تاريخها الــــى عام ١٩٦٢ من خالل 
مشروع الســــكك احلديدية مبينا 
ان القطاع اخلاص سيســــاهم في 

متويل املشاريع االستثمارية في 
تلك املنطقة بكلفة تقدر مبلياري 
دوالر في حني تبلغ تكلفة مشاريع 
البنى التحتية واخلدمات حوالي 
الدول  ٢٫٢ مليار دوالر ســــتقوم 
واملنظمات الدولية بتقدمي التمويل 

الالزم لها.
  من جانبه قال املستشار الرئاسي 
السوداني د.مصطفى اسماعيل ان 
اختيار الكويــــت لتنظيم املؤمتر 
جاء الســــباب عدة بينها التجربة 
االقتصاديــــة الرائدة للكويت في 
االستثمارات اخلارجية ومتيزها 
في انشــــاء اول صندوق تنموي 
عربي فضال عن معرفتها الكبيرة 
الســــوداني من خالل  باالقتصاد 
العديد من املشــــاريع املمولة عبر 

الصندوق الكويتي للتنمية.
  واضــــاف ان تــــرؤس الكويت 
للقمة االقتصادية العربية االولى 
ورعايتهــــا ملختلــــف األنشــــطة 
التنموية  االقتصادية واملبادرات 
في الوطن العربــــي كانا من اهم 
االسباب الختيارها ايضا لتنظيم 

هذا املؤمتر.
  ولدى ســــؤاله عــــن مبادارت 
املشروعات الـ ١٧٧ املقدمة للمؤمتر 
قال د. اسماعيل انه مت تقدمي اكثر 
من ٥٠٠ دراسة ملشروعات مختلفة 

 «الرحمة العالمية»: ترميم 
  أكثر من ٧٥٠ منزًال في غزة

 رئيس األركان التقى
   آمر كلية القيادة في البحرين

 كشـــف رئيس مكتب فلســـطني في جمعية الرحمة العاملية 
بالكويت د.وليد العنجري عن ان الوفد الكويتي الذي حضر الى 
قطاع غزة ضمن وفد منظمة املؤمتر اإلســـالمي سينفذ عددا من 

املشاريع الضخمة واملتوسطة في القطاع.
  وقال العنجري في تصريح لـ «كونا» ان الوفد سيقوم بتسليم 
املتضررين في قطاع غزة املئات من املنازل بعد اجناز ترميمها 

وكذلك افتتاح شارع ومخبز خيري.
  وأوضح العنجري انه «سيتم خالل هذه الزيارة تنظيم حفل 
لتوزيع ٤٠٠ منـــزل من املنازل التي قصفـــت وهدمت باحلرب 
األخيرة وتقدميها ألصحابها بعد ان مت ترميمها بتبرع من أهلنا 
بالكويت»، مشـــيرا الى ان جمعيته كانت قد رممت سابقا ٣٥٠ 

منزال آخر.
  ولفت الى ان اجلمعية بصدد ترميم ألف منزل هدمت جزئيا 
خالل احلرب بتكلفة ٣٧٠٠ دوالر للمنزل الواحد اضافة الى اعادة 

بناء ١٠٠ منزل دمرت خالل احلرب بتكلفة ٣٧ ألف دوالر.
  وأكد العنجري ان جمعية الرحمة تولي اهتماما خاصا لهؤالء 
الفلســـطينيني على «اعتبار ان هذه الشريحة هي األكثر ضررا 
بشـــكل مباشر ووجدت نفســـها بني ليلة وضحاها في الشارع 

تفترش األرض وتلتحف السماء».
  وأضاف ان الوفد الكويتي ســـيفتتح اليوم شـــارع الكتيبة 
مبدينة خان يونس جنوب قطاع غزة بعد إعادة ترميمه وانشائه 
اضافة الى افتتاح مخبز في شمالي قطاع غزة لتوزيع اخلبز على 
العائالت الفقيرة واحملتاجة والذي بلغت تكلفته نحو ١٦٥ ألف 
دوالر بإشراف جمعية الرحمة العاملية الكويتية وتنفيذ جمعية 

الرحمة لالغاثة والتنمية بغزة.
  وأشار الى ان انتاج املخبز في الساعة يبلغ أربعة آالف رغيف 
ستوزع على العائالت الفقيرة واحملتاجة، الفتا الى ان هذا املخبز 
هو الرابع الذي تفتتحه جمعية الرحمة العاملية الكويتية في قطاع 

غزة وتوزع من خالله اخلبز مجانا على الفقراء واحملتاجني.

 اســـتقبل رئيس األركان العامة للجيش الفريق الركن احمد 
اخلالد مبكتبه صباح امس آمر كلية القيادة واألركان امللكية في 
مملكة البحرين الشـــقيقة العميد الركن يوسف عبداهللا يوسف 

والوفد املرافق له.
  حيـــث مت خالل اللقاء تبادل األحاديث الودية املتعلقة ضمن 
محور الزيارة، مشيدا بعمق العالقات الثنائية والتعاون املشترك 

بني البلدين الشقيقني. 

جمل�س الإدارة

تعلـن جمعـيـة العديلية التعـاونيـة عن اإعادة طرح الفرع لال�صتثمار من قبل اأ�صحاب الخت�صا�س 

ح�صب موافقة وزارة ال�صئون الجتماعية والعمل رقم )272( بتاريخ 2010/10/25.

املوقــــعالقيمة الإيجاريةامل�شاحةالن�شاطم

لوازم العائلة250 د.ك2م * 2م�شيانة الهواتف النقالة 1

لوازم العائلة75 د.ك1م * 1مال�شاعات وت�شليحها2

وذلك وفقا لل�صروط التالية :

باأنف�شهم ولديه ترخي�ص جتاري �شاري املفعول للن�شاط  اأ�شحاب الخت�شا�ص وممن ميار�شون الن�شاط  اأن يكون من   )1

املقدم له ول تقبل التوكيالت.

2( تقدم الطلبات بالظرف املغلق واملختوم بناء على تعليمات وزارة ال�شوؤون الجتماعية والعمل.

يتم  والعمل  الجتماعية  ال�شئون  وزارة  قرار  )250د.ك( ح�شب  وقدره  �شيك م�شدق مببلغ  بدفع  الطلب  مقدم  يلتزم   )3

بالقيمة  املتعلق  التاأمني  مببلغ  عالقة  له  لي�ص  املذكور  التاأمني  مبلغ  اأن  مراعاة  مع  الفوز  عدم  حالة  يف  ا�شرتداده 

الإيجارية املعتمدة عند التعاقد.

4( تكون الأولوية للم�شاهم عند ت�شاوي الدعم.

5( �شــوف يتــم الختيــار للمتقـــدم باأعلـــى دعـــم مـــادي للجمعيـــة على اأن يكــــون ب�شيـــك م�شدق واحد فقط.

6( �شوف يتم الختيار النهائي بح�شور مندوب وزارة ال�شئون الجتماعية والعمل يف موعد يحدد يف حينه.

7( من �شيقع عليه الختيار يلتزم مبراجعة اإدارة اجلمعية خالل اأ�شبوعني من تاريخه لإمتام الإجراءات الالزمة وتوقيع 

العقد واإل يعترب طلبه ملغى وي�شبح مبلغ التاأمني حقا خال�شًا للجمعية.

8( يقدم الطلب نظري ر�شوم 30 دينارًا ل غري، غري قابلة للرد اعتبارًا من يوم الأربعاء املوافق 2010/12/1م وحتى نهاية 

دوام يوم اخلمي�ص املوافق 2010/12/9 وتودع الطلبات داخل ال�شندوق املخت�ص مبكتب جمل�ص الإدارة ولن يلتفت اإىل 

الطلبات التي تقدم قبل اأو بعد املوعد املحدد علمًا باأن الدوام كالتايل :

پ من الأحد اإىل الأربعاء من ال�شاعة 7.30 �شباحًا وحتى ال�شاعة 1:00 ظهرًا.

        من ال�شاعة 4.00 ع�شــــرًا وحتى ال�شاعة 7:30 م�شاًء.

پ اخلمي�ص من ال�شاعة 7.30 �شباحًا وحتى ال�شاعة 2:30 ظهرًا.

9( اأن يقدم طالب ال�شتثمار اإقرارًا وتعهدًا بعدم وجود اأي ن�شاط لدى اجلمعية م�شتثمر من قبله حاليًا  ويف حالة ثبوت عك�ص 

ذلك �شيتم �شحب ال�شتثمار اجلديد منه.

10( تطبـق اأحكـــام القانون رقم )24( ل�شنة 1979 ب�شاأن اجلمعيات التعاونية والقرارات الوزارية بهذا ال�شاأن.

امل�صتنــدات املطلوبــة :
1- �شورة البطاقة املدنية ل�شاحب الرتخي�ص.   2- �شورة الرخ�شة التجارية �شارية املفعول للن�شاط نف�شه. 

3- �شورة عن اعتماد التوقيع �شاري املفعول.

لال�شتف�شار : 22564036 �صكرتري جمل�س الإدارة

جمعيـة العديليـة التعاونـيـة

Adelliyyah Co-Operative Society
اإعــــــــــالن


