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الشريعان: توقيع 5 عقود بقيمة 420 مليون دينار 
لتطوير اإلنتاج المائي والكهربائي وعمليات النقل والتوزيع 

دارين العلي
أعلن وزير الكهرباء واملاء د.بدر 
الشريعان عن االنتهاء من قانون 
الشركات املساهمة العامة إلنشاء 
محطات التوليد والقوى الكهربائية 
انه  إلى  األسبوع املاضي، مشيرا 
سيكون على جدول أعمال مجلس 

الوزراء الثالثاء املقبل.
وقال د.الشريعان خالل توقيعه 
عقودا للوزارة أمس انه سيتم رفع 
تقرير عن نس����بة اجناز الوزارة 
في املشاريع املناطة بها في خطة 
التنمي����ة في مطل����ع ابريل املقبل 
وسيلحظ نسبة مرتفعة ومرضية 
في اجناز مشاريع الوزارة في خطة 
التنمية، مشيرا إلى ان هذا التقرير 
بات في املراحل النهائية إلعداده.

ووقع الشريعان أمس 5 عقود 
تدخل ضمن اخلطة السنوية األولى 
للوزارة ضمن خطة التنمية بقيمة 
إجمالية تبل����غ 420 مليون دينار 
في قطاع����ات مختلفة في الوزارة 
بدءا من اإلنتاج الكهربائي واملائي 

وصوال إلى النقل والتوزيع.
الش����ريعان  وش����رح   
إلى ان  هذه املش����اريع، مش����يرا 
أكبرها »مشروع حتويل املرحلة 
الثانية م����ن التوربينات الغازية 
القائمة ف����ي موقع محطة الزور � 
إلى  الكهربائية  اجلنوبية للقوى 
نظام الدورة املشتركة« مع إحدى 
الوطنية وهي شركة  الش����ركات 
الغ����امن انترناش����يونال للتجارة 
العام����ة واملقاوالت، مش����يرا إلى 
ان هذا املش����روع سيضيف 370 
ميغاوات وذلك من خالل حتويل 
التوربينات الغازية التي مت تركيبها 
وتشغيلها في يوليو 2008 والتي 
تعمل بنظام الدورة املفتوحة إلى 

الدورة املركبة.
ان املش����روع  وأوضح   
الذي تبل����غ قيمت����ه 320 مليون 
دينار يعد من املش����اريع العاملية 
التي تسعى دول العالم إلى اللجوء 
إليها لتوفير االستهالك من الوقود 
وذلك باستخدام غاليات تعمل بنظام 
االس����ترجاع احلراري لالستفادة 
من حرارة الغ����ازات الناجتة من 
التوربينات الغازية في تس����خني 
املياه بدال من احملطات التقليدية 
التي تستخدم الوقود في عمليات 

تسخني املياه، ما يعد توفيرا كبيرا 
على مدى العمر التش����غيلي لهذه 
احملطات وكذلك للحفاظ على البيئة 

ومدة تنفيذه تبلغ 36 شهرا.
أما املش����روع الثاني فأش����ار 
الش����ريعان إلى انه يخص إنشاء 
وإجن����از وصيانة عدد 5 خزانات 
أرضية من اخلرس����انة املسلحة 
للمياه العذبة س����عة كل منها 80 
ملي����ون غال����ون إمبراطوري مع 
األعم����ال امللحقة في منطقة غرب 
الفينطيس )املرحلة األولى( حيث 
تبلغ مدة العقد 36 شهرا وقيمته 
47 مليون دينار وستنفذه شركة 

بيان الوطنية التجاريةة.
واشار الشريعان إلى ان املشروع 
يعتبر أحد مشاريع خطة التنمية 
س����يؤدي إلى زيادة إجمالي سعة 
التخزي����ن اإلس����تراتيجي للمياه 
العذبة وقد مت اختيار املوقع ملنطقة 
مرتفعة ومنسوب 85 مترا تقريبا 
إلمكانية تغذية املنطقة اجلنوبية 
من البالد، كما يعتبر املشروع أحد 
املكملة ملشاريع إيصال  املشاريع 
املي����اه املتبعة م����ن محطة الزور 
الشمالية للشبكة والذي سيسهم في 
تغذية املشاريع اإلسكانية اجلديدة 
باملنطقة اجلنوبية باملياه كمدينة 
صباح األحمد اإلسكانية ومدينة 
اخليران وكذلك مدينة صباح األحمد 
البحرية، وكذلك يعتبر املشروع 

عب����داهلل اجلدي����د WDCII حتى 
خزانات غ����رب الفنيطيس )204 
ماليني غالون امبراطوري يوميا( 
وذلك من خالل عدد 3 خطوط قطر 
64 من الصل����ب الكربوني بطول 
إجمالي )90.000 كم( من اإلنتاج 
احمللي الشركة الكويتية لصناعة 
األنابيب واخلدمات النفطية وذلك 
لتغطية كل االحتياجات املستقبلية 

من املياه العذبة للبالد. 
وفيما يتعلق باملشروع الرابع 
ألعمال إنش����اء وإجناز وصيانة 
عدد 225 محط����ة حتويل ثانوية 
من البناء اجلاهز في مناطق متفرقة 
من الكويت، اشار الشريعان إلى 
ان مدته 36 شهرا بقسمة 7 ماليني 
دينار للشركة الصناعية ويهدف 
إلى إنشاء 225 محطة ذات األربعة 
محوالت مساحة )12.5م×16.5م( 
وإنش����اء 20 محطة ذات احملولني 
مساحة )7م×12م( إنشاء 5 محطات 
بنظام دورين محول لكل محطة 

مساحة )12.5م×16.5م(.
أما مش����روع تزوي����د ومتديد 
كيبالت أرضية جه����د 300 ك.ف 
مملوءة بالزي����ت وكيبالت قيادة 
مع ملحقاتها ف����ي منطقة جنوب 
السرة الذي فستنفذه شركة جي 
باور سيستم كوربوريشن ومدة 
تنفيذه 14 شهرا وقيمته 7 ماليني 

دينار.

عب����داهلل وحتى غرب الفنيطيس 
ومدة العقد 24 ش����هرا من تاريخ 
توقيع العقد وتبلغ قيمته 37 مليون 
دينار وستنفذه شركة املجموعة 

املشتركة للمقاوالت.
وقال ان املش����روع يعتبر أحد 
مشاريع خطة التنمية وهو عبارة 
عن نقل املي����اه العذبة من مجمع 
تخزي����ن وتوزيع املي����اه مبيناء 

حلقة وصل بني املنطقة الشمالية 
واملنطق����ة اجلنوبية للبالد حيث 
انه ميكن تخزي����ن املياه املنقولة 
من منطقة خزانات املطالع بهذه 

اخلزانات. 
املشروع الثالث فقال الشريعان: 
انه حول إنشاء وإجناز وصيانة 
عدد 5 خطوط مياه عذبة رئيسية 
قطر )1600مم( من مجمع مياه ميناء 

أعلن عن االنتهاء من قانون الشركات المساهمة وعرضه على مجلس الوزراء الثالثاء المقبل

محمد راتب
وّقعت الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة 
السمكية صباح امس عقد تنفيذ وتطوير وصيانة 
الزراعات التجميلية والري في املنطقة الزراعية 
السابعة مع شركة بيت االمناء للمقاوالت الزراعية 
والتي تش���مل مناطق الفروانية وابرق خيطان 
وجنوب خيطان والعمرية وشرق الري والزهراء 
والصديق والسالم وحطني واملوقع ومنطقة مطار 

الكويت والشهداء.
وكشف رئيس الهيئة العامة لشؤون الزراعة 
والثروة السمكية م.جاسم البدر ان توقيع العقد 
للمنطقة السابعة يعتبر ضمن سلسلة من العقود 
التي مت توقيعها في الفترة املاضية، مش���يرا الى 

ان قيمة العقد اخلاص في املنطقة الس���ابعة هي 
5760452 دينارا ملدة ثالث سنوات.

وقال البدر: ان الهيئة حرصت على ان يتزامن 
توقيع العقود مع االحتفاالت الوطنية التي تشهدها 
البالد، مشيرا الى ان مشروع الزراعات التجميلية 
هو من ضمن مش���اريع الهيئة للخطة التنموية 
للدولة والتي تتس���م باجلودة والنتائج املثمرة، 
مضيفا انه سيتم توقيع عدد من العقود اخلاصة 
بالزراع���ات التجميلية في الفترة املقبلة، مطالبا 
اجلمي���ع من مقيمني ومواطن���ني باالهتمام بهذه 
املش���اريع املهمة واحلفاظ عليه���ا لتصبح بلدنا 
من البلدان التي تزهو باخلضرة والزراعات ذات 

املظهر اجلمالي.

محمد راتب
تزامنا مع االحتفاالت والوطنية 
وأعياد التحرير للكويت ازدادت 
فرحة 50 م����ن مربي االبل وذلك 
حلصولهم على قس����ائم خاصة 
بتربية االب����ل التي قامت الهيئة 
العام����ة للزراعة صب����اح امس 
بتوزيعه����ا كدفع����ة اول����ى على 
املس����تحقني واملستوفني جلميع 

الشروط التي وضعتها الهيئة.
وعلى هامش توزيع القسائم 
على مربي االبل أكد رئيس الهيئة 
العامة لشؤون الزراعة والثروة 
السمكية م.جاسم البدر ان الهيئة 
قامت بتوزيع 50 قسيمة خاصة 
على املربني في منطقة كبد كدفعة 
أولى مؤكدا ان اخلير مقبل جلميع 
املربني وهن����اك املزيد في جعبة 
الهيئة للكثير من املشاريع التي 

تخدم جميع املربني.
وأضاف البدر انه هناك دفعات 
القسائم في عدة  أخرى لتوزيع 
مناط����ق ومنها اجلهراء ومنطقة 
الوف����رة والتي س����يتم توزيعها 
مباش����رة بعد االنتهاء من جميع 
اإلجراءات وفرز امللفات مضيفا ان 
الهيئة العامة للزراعة لم تستثن 
احدا وقامت بالتوزيع على حسب 
الش����روط الت����ي وضعتها هيئة 
الزراعة مطالبا جميع املستحقني 
بااللتزام بالشروط التي وضعتها 
الهيئة وع����دم ارتكاب املخالفات 
حيث ان الهيئة وضعت إجراءات 
صارمة تصل لس����حب القسيمة 
فورا دون توجيه إنذار له وذلك 
لاللتزام بالغرض املخصص لهذه 

القسيمة.
وقال نحن نقدر هذه الهواية 
لتربية االبل التي تعتبر موروثا 
شعبيا قدميا داعيا جميع املربني 
الى االهتمام به����ا واالبتعاد عن 
الدمار البيئ����ي الذي يحصل في 
ع����دة اماكن كذل����ك االبتعاد عن 
الطرق والشوارع لتفادي احلوادث 
موضحا ان الهيئة لم توزع القسائم 

اال للتربية اجليدة لالبل.
وأشار البدر إلى انه في حال 
تظلم أي ش����خص ويعتقد بأنه 
مظلوم م����ا عليه اال تقدمي كتاب 
تظلم إلدارة الهيئة حتى يتم النظر 
في تظلمه وان كان يستحق سوف 
لن نتوانى في ادراج اس����مه في 
الكشوف التي سوف يتم التوزيع 

عليها في املرحلة القادمة.
وبدوره����ا، أكدت نائب قطاع 

الثروة احليوانية في الهيئة العامة 
لشؤون الزراعة والثروة السمكية 
نبيل����ة العلي ان عملية التوزيع 
أتت بكل حيادية حيث مت توزيع 
القسائم للمستحقني عن طريق 
القرعة التي انصفت اجلميع وكل 
حصل على قسيمته حسب القرعة 
وحسب اخلريطة املوضوعة في 
شاشة كبيرة حتى يرى اجلميع 

مواقع قسائمهم.
ودعت العلي جميع من حصل 
على القسيمة ان يراعي الشروط 
التي وضعتها هيئة  والضوابط 
الزراع����ة حتى ال يتم س����حبها 
منه ألن الهيئ����ة هذه املرة جادة 
في تطبيق الس����حب معبرة عن 
سعادتها بان تزامن هذا التوزيع 
الوطنية لدولتنا  معاالحتفاالت 

احلبيبة الكويت.

طالب وزير الشؤون االجتماعية والعمل الفريق 
محمد العفاس����ي رئيس الفريق احلكومي املشكل 
العداد مش����روع احلوكمة ومكافحة الفساد اعضاء 
فريق العمل بوضع تصوراتهم وسرعة االنتهاء من 
دراسة املقترحات القانونية التي تقدم بها عدد من 
النواب بشأن مشروع »احلوكمة ومكافحة الفساد، 
املقترح وضعها امام احلكومة بعد االخذ في االعتبار 
وجهة النظر احلكومية حيال هذه االقتراحات. كما 
اس����تعرض رئيس الفريق احلكوم����ي املالحظات 
التي ابدتها اجلهات املعنية وفريق العمل وحتديد 
نقاط التحفظ على هذه االقتراحات ومدى تطابقها 
والقوانني املنظمة ملثل هذه املش����اريع ومراجعتها 
متهيدا حلضور احلكومة جلسة اللجنة التشريعية 
الثالثاء املقبل. جاء ذلك خالل االجتماع الذي ترأس 
خالل الوزير فريق العمل لالعداد ملشروع احلوكمة 

ومكافحة الفساد.
واكد الوزير على ان احلكومة حريصة كل احلرص 
وتعمل جاهدة للحد من الفساد وهي ليست رغبة 
احلكومة فقط امنا جميع الشرفاء من اهل الكويت. 
كما شكر العفاسي ممثلي اجلهات املشاركة في فريق 
العم����ل على اجلهود املبذول����ة وتعاونهم وتضافر 
اجلهود بني جميع املؤسسات املعنية للخروج بأفضل 
املقترحات والدراسات بشأن هذا املشروع ودراسة 
املقترح����ات القانونية املقدمة من قبل مجموعة من 

اعضاء مجلس االمة.
حضر االجتماع الشيخ محمد العبداهلل ووكيل 
ديوان اخلدمة املدنية فيصل الغريب والوكيل املساعد 
في وزارة الدولة لشؤون مجلس االمة احمد الهيفي 
واملستش����ار في الفتوى والتشريع ناصر محارب 

ومدير ادارة مكتب الوزير حمود احلمد.

مشاري الشهري
نبيل الصقعبي يقدم املساهمة إلى منصور العنزي وعوض العازمي

)قاسم باشا(د.بدر الشريعان أثناء توقيع أحد العقود مع محمد الغامن

م.جاسم البدر وشاكر عوض أثناء توقيع العقد مع شركة بيت اإلمناء للمقاوالت الزراعية

جانب من عملية توزيع قسائم تربية اإلبل

د.محمد العفاسي والشيخ محمد العبداهلل وفيصل الغريب وأحمد الهيفي وحمود احلمد خالل االجتماع

د.بدر الشريعان مشيرا إلى قانون الشركات املساهمة

الشهري: تعاونية العمرية والرابية تستعد لعمليات 
الجرد السنوي وتتأهب لتوسعة السوق المركزي

البدر: »الزراعة« أبرمت عقد تنفيذ وتطوير 
الزراعات التجميلية في المنطقة السابعة

الزراعة أغدقت الفرحة على 50 من مربي 
اإلبل ووزعت عليهم قسائم التربية

العفاسي: الحكومة تعمل للحّد من الفساد
اجتمع بفريق مشروع الحوكمة ومكافحة الفساد

الخباز: إجراءات خاطئة بالجمعية الطبية
أعلن رئي���س نقابة االطباء 
الكويتية د.حس���ني اخلباز ان 
النق���اب���ة اكتش���فت اجراءات 
قانونية خاطئة قامت بها اجلمعية 
الطبية الكويتية في عملية فت��ح 
الترش���يح واالج����راءات  باب 
االنتخ��ابية املتعلقة بها، وقامت 
مجموعة من االطباء على اثر ذلك 
بتقدمي طعنهم يوم أمس اخلميس 
انتخاب���ات اجلمعية  بقانونية 
الطبي���ة املق���رر انعقادها يوم 

االربعاء املقبل 2 مارس املقبل.

وقال رئي���س نقابة االطباء 
الكويتية إن قائمة اجلميع التي 
الهيئ���ة االدارية احلالية  تقود 
الكويتية  الطبي���ة  للجمعي���ة 
ارتكبت مخالفات الئحية كثيرة 
في اج���راءات االعالن عن موعد 
االنتخ����ابات ومبا يخالف قانون 
النف�����ع االهلية، مما  جمعيات 
يس���توجب عليه���ا فت���ح باب 
الترشيح مجددا واالعالن عن ذلك 
بالصحف اليومية وإعادة اجراء 

جميع اجراءات االنتخابات.

محمد راتب
تق����دم عضو مجل����س االدارة 
ورئيس جلنة املشتريات في جمعية 
العمرية التعاونية مشاري الشهري 
بالتهنئة الى الكويت قيادة وحكومة 
وشعبا مبناسبة االحتفاالت احلالية 
التي تشهدها البالد مبناسبة حلول 
اليوبيل الذهبي الستقالل الكويت 
احلبيبة ومرور عشرين عاما على 
ذكرى التحرير من براثن االحتالل 
العراقي الغاشم وخمس سنوات 
على تولي صاحب السمو األمير 
الشيخ صباح األحمد مقاليد احلكم 

للبالد.
واعلن الش����هري في تصريح 
صحافي إن العام املالي للجمعية 
ينتهي في نهاية مارس املقبل مشيرا 
الى ان اجلمعية تس����تعد الجراء 
عمليات اجلرد السنوي، الفتا الى 
بدء تقليل كم الس����لع املوجودة 
بالس����وق كي تتم عملية اجلرد 
في سهولة ويس����ر، مع ضرورة 
الوض����ع في االعتب����ار االحتفاظ 
بالس����لع الرئيس����ية الضرورية 
التي يقبل عليها جموع املساهمني 
واملستهلكني والتي ال يستط��يع 
التخلي عن���ها وهي التي يحتاجها 
يوميا وعادة تكون أصنافا لشركات 

بوزارة التجارة والصناعة لعملية 
توزيع التموين بفروع اجلمعية 
العملية  للعمل على س���ير هذه 
بطريقة سلسة ومنظمة في حدود 
اإلمكانيات املتاحة كي ال يش���عر 
املساهم أو املواطن بصعوبة في 
استالم حقه من املكرمة األميرية، 
كما اننا نناشد االخوة املواطنني 
بضرورة حتم���ل ضغوط العمل 
امللقاة على االخوة مسؤولي الفروع 
وض���رورة مس���اعدتهم وليعلم 
اجلمي���ع أنن���ا كمنظومة واحدة 
كلنا نعمل لتحقيق وتلبية رغبات 
املساهمني واملواطنني ونأمل دائما 
أن نكون عند حسن ظن اجلميع 

واهلل املوفق واملستعان.
من جهة اخرى، كشف الشهري 
عن استالم اجلمعية فروع احملالت 
التجارية اجلديدة املقابلة لسوق 
الرابية املركزي خالل األشهر القليلة 
القادمة الفتا الى البدء في اخلطوة 
التالية وهي استخراج رخص الهدم 
لفروع احملالت القائمة واملجاورة 
للسوق املركزي استعدادا النطالق 
اخلطوة األخيرة وهي اجراء عملية 
التوسعة الفعلية للسوق املركزي 
متوقع���ا أن تش���هد 2011 نهضة 
للجمعية من الناحية املعمارية.

كبرى ووكاالت عاملية نعمل على 
توفيرها وضرورة تواج���دها وال 
نغفل وجود البديل املناسب ولكن 
بالشكل الذي ال ي���ؤثر على ازدحام 

األسواق والفروع.
كما اشار الى تقليص طلبات 
الش���ركات  التزويد من مختلف 
حلني االنتهاء م���ن عملية اجلرد 
السنوي مشيرا الى ان هذه العملية 
ستس���تمر فقط الى مطلع ابريل 
حلني االنتهاء من عمليات اجلرد 

السنوي.
واكد ان مجلس االدارة يتابع 
بالتنس���يق مع اجلهات املعنية 

هنأ القيادة السياسية والشعب باحتفاالت األعياد الوطنية

بالتزامن مع احتفاالت الكويت بأعيادها الوطنية

اتحاد المصارف يرعى 
ملتقى المكفوفين العرب

»المحامين« تحّذر من مخاطر رفع األسعار
أصدرت جلنة خدمة املجتم����ع بجمعية احملامني 
الكويتية تصريحا حول أهمية خطر ارتفاع االسعار، 
جاء فيه: تشهد البالد خالل هذه االيام حتديدا أفعاال 
يجرمها القانون، ال يعي����ر لها أغلبية أفراد املجتمع 
أي أهمية، وذلك بسبب فرحتهم بارتفاع الرواتب أو 
بإقرار الكوادر الوظيفية أو بتقدمي املكرمة األميرية 
من صاحب الس����مو األمير، وأيضا بسبب عدم إملام 
بعض أف����راد املجتمع بنصوص القانون التي حتظر 
على التاجر زيادة أسعار البضائع الرتفاع املستوى 
املعيش����ي للفرد.وعليه فقد نصت املادة الثانية من 
القانون رقم 10 لس����نة 1979 في شأن االشراف على 
االجتار في الس����لع وحتديد أسعار بعضها، على أنه 
»يحظر العمل على ارتفاع االسعار ارتفاعا مصطنعا« 
وعدد على سبيل املثال بعض وسائل االصطناع ومنها 
إذاعة االخبار غير الصحيحة بني اجلمهور أو تخزين 
أو اخفاء كميات من السلع وحجبها عن البيع أمال في 

احلصول على ربح يكون نتيجة لهذا االصطناع وليس 
لواقع العرض والطلب. ونظ����را خلطورة ذلك على 
الثقة في االسواق احمللية، فقد حدد املشرع العقوبة 
ملن ارتكب هذا الفعل في املادة )14 من القانون سالف 
الذكر على أن تكون العقوبة عليها هي احلبس مدة ال 
تقل عن 3 أشهر وال تزيد عن 3 سنوات والغرامة التي 
ال تقل عن ألفي دينار وال تزيد عن 10 آالف دينار أو 
إحدى هاتني العقوبتني، فضال على انه يجوز احلكم 
بغل����ق احملل الذي وقعت ب����ه اجلرمية مؤقتا مدة ال 
تقل عن 6 ش����هور أو إلغ����اء الترخيص وغلق احملل 
نهائيا، ويجب بجميع احلاالت احلكم مبصادرة السلع 
املضبوطة. وكذلك من أمثلة االفعال املجرمة قانونا 
التي يشهدها املجتمع خصوصا خالل أيام االحتفاالت 
باالعياد الدينية أو الوطنية أو عطلة رأس السنة وهي 
ان تقوم بعض املطاعم واملقاهي بإجبار الناس على 

دفع مبلغ من املال نظيرا للدخول فقط.

قدم احتاد مصارف الكويت مس����اهمة نقدي����ة جلمعية املكفوفني 
الكويتي����ة لتنظيم امللتقى االجتماعي ملكفوف����ي العالم العربي املقرر 

عقده في الفترة من 16 الى 23 ابريل املقبل بالكويت.
وبهذه املناس����بة، اس����تقبل االمني العام الحتاد مصارف الكويت 
بالوكالة نبيل الصقعبي وفدا من جمعية املكفوفني الكويتية برئاسة 
امني السر منصور العنزي ورئيس اللجنة االجتماعية عوض العازمي، 

حيث سلمهم شيك باملبلغ املتبرع به لرعاية امللتقى.
وقال الصقعب����ي ان احتاد مصارف الكويت وضمن مس����ؤوليته 
االجتماعية يساهم في هذا امللتقى الثقافي االجتماعي ملكفوفي العالم 
العربي على ارض الكوي����ت، متمنيا لهم النجاح والتوفيق، حيث ان 
احت����اد مصارف الكوي����ت جبل على دعم انش����طة ذوي االحتياجات 
اخلاصة، كما انه يشجع مثل هذه االعمال التي تعود على هذه الفئات 
بالفائدة وتكون فرصة لتبادل اخلبرات. بدوره، ثمن امني سر جمعية 
املكفوفني منصور العنزي هذه الرعاي����ة من احتاد مصارف الكويت 
للملتقى الثقافي االجتماعي ملكفوفي العالم العربي والذي يعد تظاهرة 
اجتماعي����ة وثقافية تلتقي فيها اجلمعيات العربية التي تعتني بهذه 

الفئة اخلاصة، حيث تنظم خالل هذا امللتقى العديد من االنشطة.

أسماء الشركات التي وقع وزير الكهرباء والماء العقود معها وقيمتها 
المالية بإجمالي مبلغ وقدره 420 مليون دينار كويتي )تقريبا(

القيمة الماليةاسم الشركة
شركة الغامن

 ADD ON AL-ZOUR
مشاريع احملطات

-/320.000.000 د.ك

شركة بيان الوطنية التجارية 
922/47.837.822 د.كمشاريع املياه

املجموعة املشتركة 
230/37.598.359 د.كمشاريع املياه

شركة جي باور 
7.444.628/- د.كشبكات النقل

الصناعية
665/7.355.565 د.كشبكات التوزيع

817/420.236.375 د.كاإلجمالي


