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املؤمتر سيبحث 
التحديات التي تواجه 

القطاع املصرفي 
اخلليجي

»االحتاد« يحذر 
من هجرة الصناعة 

احمللية بسبب ندرة 
األراضي الصناعية

التي تؤسس ملستقبل كويتي 
واعد وزاهر«.

وأض���اف احلوط���ي في 
تصري���ح صحاف���ي: »طالب 
اجلامعات هي من الشرائح التي 
تستقطب اهتمامنا ورعايتنا 
لقناعتنا يأنهم عماد الوطن، 
لذا قمنا برعاية بالتينية لهذا 
امللتقى في اجلامعة األميركية، 
كما سيخصص جناح خاص 
لش���ركة VIVA داخ���ل حرم 
اجلامعة مل���دة 3 أيام لعرض 

خدماتنا ومنتجاتنا«.
وس���يبدأ امللتقى باحتفال 
الكويتي نبيل  الفنان  يحييه 
ش���عيل يرافقه على البيانو 
اللبناني ميش���ال  الع���ازف 
فاضل، كما سيتخلل املعرض 
محاضرات على يد متخصصني 
في مجال األعمال وكيفية إجناح 

املشاريع.

الوسائل األساسية  تعد أحد 
التي ميكن أن تسهم في متويل 
العامة. وفي  تقدمي اخلدمات 
ظل زيادة ع���بء توفير تلك 
اخلدمات على املوازنة العامة 
وفي ضوء تنامي دور القطاع 
اخلاص في االقتصاد الكويتي 
تظهر أهمية تطبيقات نظام 
الشراكة لتوفير تلك اخلدمات. 
القضية  ومتثل مناقشة هذه 
مسألة أساسية في ظل توجه 
الدولة نحو تطبيق الالمركزية 
وبصفة خاصة الالمركزية في 

شقها املالي.
الش���راكة،  وع���ن مفهوم 
اوضح س���رور أنه عبارة عن 
السيناريوهات التي مبقتضاها 
يكون للقطاع اخلاص دور أكبر 
في تخطيط ومتويل وتصميم 
وبن���اء وتش���غيل وصيانة 
اخلدمات العام���ة، هذا الدور 
يتم من خالل ترتيبات تعاقدية 
بني احلكومة والقطاع اخلاص 
في مش���روعات معينة ينشأ 
مبقتضاها قيام القطاع اخلاص 
بإم���داد احلكوم���ة باألصول 
واخلدمات التي من التقليدي 
أن يقدمها القطاع العام. وأضاف 
ان نوع الشراكة أو شكل التعاقد 
العام واخلاص  القطاعني  بني 
يتوقف على املهام التي ميكن 
القطاع اخلاص  أن يتواله���ا 
أربعة مهام  والتي تتركز في 
رئيسية هي: تعريف وتصميم 
املش���روع، متوي���ل األصول 
الرأس���مالية للمشروع، بناء 
وتشييد املشروع، وتشغيل 

امللتقى يناقش كيفية الثبات في إدارة املشاريع واألعمال

»Inspirational Flair« ترعى »VIVA«
في اجلامعة األميركية بالكويت

»بيكر تلي«: الشراكة بني القطاعني تسهم
 في تقدمي خدمات البنية التحتية للمشاريع

وصيانة املشروع. وأشار سرور 
ال���ى أن هن���اك ثمانية أنواع 
لعقود املشاركة كالتالي: عقد 
البناء والتشغيل والتحويل 
واإليج���ار  البن���اء   ،)BOT(
والتش���غيل )BRT(، البن���اء 
 ،)BOO( والتملك والتشغيل
البناء والتحويل والتشغيل 
التأهي���ل  إع���ادة   ،)BTO(
والتش���غيل وحتويل امللكية 
)ROT(، إعادة التأهيل والتملك 
والتشغيل )ROO(، التصميم 
والتمويل والبناء والتشغيل 
 ،)DFBOT( وحتويل امللكي���ة
وعقود االمتياز. مش���يرا إلى 
أن الشراكة بني القطاعني العام 
واخلاص ميكن أن يكون لها 

فوائد عديدة.

أعلنت ش���ركة االتصاالت 
الكويتية »VIVA« عن رعايتها 
 »Inspirational Flair« مللتقى
ف���ي اجلامعة  ال���ذي يق���ام 
األميركية في الكويت بتنظيم 
من نادي األعم���ال والريادة 
التابع للجامعة وذلك اعتبارا 
من اليوم 22 مارس وسيستمر 
ملدة 3 أيام، حيث س���يناقش 
موضوع املش���اريع واألعمال 
والقدرة على كيفية الثبات في 

إدارة هذه املشاريع.
وعن هذا امللتقى، قال مدير 
العام���ة واالتصال  العالقات 
في »VIVA«، عمر عبدالوهاب 
احلوطي: »ان VIVA حترص 
دائما وضمن إط���ار عطائها 
جتاه املجتمع الكويتي وأبنائه، 
على تش���جيع ودعم الشباب 
في مختلف املجاالت، وخاصة 
في مجال املشاريع واألعمال 

الكويت برنامجا  وضعت 
العام  القطاعني  للشراكة بني 
واخل���اص، وذلك ف���ي إطار 
القانون رقم 7 لس���نة 2008، 
حيث أوضح األسس الالزمة 
لتنفيذ مش���روعات الشراكة 
البنية األساس���ية  في مجال 
بالكوي���ت ويأتي هذا انطالقا 
من االستراتيجية الرامية إلى 
تشجيع وتعزيز مشاركة القطاع 
اخل���اص في تطوي���ر البنية 
األساس���ية، ويعتبر اجلهاز 
الفني لدراس���ة املش���روعات 
التنموية واملبادرات هو جهاز 
التنس���يق احملوري لبرنامج 
الش���راكة بني القطاعني العام 
واخل���اص املختص بالتقييم 
املال���ي والفني ملش���روعات 

الشراكة.
 قال املدي���ر التنفيدي في 
»بيك���ر تلي« املتخصصة في 
مجال احملاسبة واستشارات 
االعم���ال هش���ام س���رور ان 
الكويت بدأت في دراسة الكثير 
من املش���روعات تطبيقا لهذا 
النظام، ومنه ما سيرى النور 
عن قريب مثل مشروع محطة 
توليد الكهرباء، ومستشفيات 
التأم���ني اخل���اص للمقيمني، 
العمالية، ومش���روع  واملدن 
البلدية  النفاي���ات  معاجل���ة 
الصلبة، وغيرها من املشروعات 

التنموية األخرى.
وعلي صعيد متصل تطرق 
سرور الى الشراكة بني القطاع 
العام واخلاص قائال: ان الشراكة 
بني القطاعني العام واخلاص 

عمر احلوطي

هشام سرور

150 شركة شاركت في دوراته التسع املاضية

B.O.T اللجنة العليا ملؤمتر الـ
تستعد إلطالق الدورة العاشرة في يونيو 

أعلنت اللجنة العليا التنظيمية ملؤمتر دور 
القطاع اخلاص في مشروعات التنمية والبنية 
األساسية بنظام ال� B.O.T أنها بدأت استعداداتها 
لتنظيم هذا احلدث الهام في دورته العاش���رة 
والت���ي تنطلق في 5 يونيو املقبل وتس���تمر 

ملدة يومني.
وقالت اللجنة في بيان صحافي ان املؤمتر 
جنح على مدار 9 سنوات في مناقشة واستعراض 
العدي���د من النقاط الهامة عل���ى مدار دوراته 
املاضية، مبينة أن املؤمتر قد اس���تقطب على 
مدار سنواته املاضية أكثر من 150 شركة محلية 
وخليجية شاركت في رعاية املؤمتر باإلضافة 
إلى وزراء حاليني وس���ابقني وخبراء محليني 
وعامليني على مدار 9 س���نوات ناقشوا مشاكل 
التنمية والقوانني املعيقة لها على مدار دوراته 

التسع السابقة.
واعربت اللجنة عن شكرها وتقدير كل تلك 
الشركات خاصة مؤسسة البترول الكويتية التي 
شاركت في رعاية فعاليات مؤمتر العام املاضي 
وهو ما س���اهم في إعطائه زخما كبيرا، حيث 
استعرضت شركات القطاع النفطي مستقبل 
الكبيرة  الكويتي واملبال���غ  النفط���ي  القطاع 

املرصودة لتنفيذ مشاريع جديدة.
وأكدت أن املؤمتر جنح في ابراز أهمية احلاجة 
إلى قوانني منظمة ملشروعات التنمية والبنية 
األساس���ية وتنظيم عمل القطاع اخلاص في 
وضع عدة قوانني على مائدة احلوار التشريعي 
بصورة مباشرة أو غير مباشرة من بينها قانون 
ال� B.O.T الذي يحتاج إلى تعديالت ضرورية 
وقانون اخلصخصة وكذلك تأسيس عدد من 
الشركات التي ينص نظامها األساسي على أنها 

.B.O.T �شركات تعمل في مشروعات ال
وذكرت اللجنة في بيانها أن املؤمتر في دورته 
اجلديدة سيركز على مناقشة حالة اجلمود التام 
ملش���اريع ال� B.O.T واملعوقات التي تقف أمام 
القطاع اخلاص للقيام بدور حيوي وحثيث في 
خطة التنمية، مشيرة إلى أن الدورة اجلديدة 
للمؤمتر ستختلف عن الدورات السابقة بعد 
تزايد الوعي لدى القطاع اخلاص بأهمية هذه 
النوعية من املشروعات في االقتصاد احمللي، 

كما سيسلط املؤمتر الضوء على خطة التنمية 
اجلديدة للدولة وحجم اإلنفاق فيها والذي يقدر 
بحوالي 37 مليار دينار على مدى 4 س���نوات 
كان قد انفق منها نحو 950 مليون دينار خالل 
العام املاضي فيما ان اخلطة في عامها الثاني 

قد رصد لها نحو 5 مليارات دينار.
وأش���ارت إلى أن املؤمتر يهدف في دورته 
اجلديدة الى توضيح الكثير من احلقائق والدفاع 
عن نظام اثبت على مدى سنوات طويلة جدواه 
لالقتصاد الوطني ولوال بعض املعوقات التي 
ال تخفى عن احد ألصبح نظام B.O.T احملرك 
األساسي لعجلة االقتصاد وإخراج الكويت من 

دائرة االقتصاد أحادي املصدر.
وذكرت اللجنة انها وضعت على عاتقها أن 
يكون للحدث في دورته اجلديدة أبعاد أخرى 
جديدة لعل أهمها استعراض العديد من املشاريع 
اجلديدة التي ستطرحها احلكومة ضمن خطة 
التنمية اجلديدة فضال عن تسليط الضوء على 
مش���اريع التنمية اجلديدة املزمع تنفيذها في 
القطاع النفطي خالل املرحلة املقبلة والرامية 
إلى بناء مصفاة تكري���ر جديدة وخطط رفع 
الطاقة اإلنتاجية من النفط الكويتي على مدار 
20 عاما وصوال بها إلى إنتاج 4 ماليني برميل 
يوميا وأيضا حتس���ني منتج���ات التكرير من 
مصافي النفط كذلك املعوقات التي تقف أمام 
مشاريع الشراكة بني القطاعني اخلاص والعام 

والذي يعرف بقانون املبادرات.
وأضافت أن املؤمتر سوف يركز أيضا على 
ملف متويل مش���اريع التنمية ودور البنوك 
فيه���ا والتباين في وجهات النظر حول آليات 
التمويل السيما ان خطة الدولة لتنفيذ خطة 
التنمي���ة التي تقدم به���ا نائب رئيس مجلس 
الوزراء للش���ؤون االقتصادية ووزير الدولة 
لشؤون التنمية ووزير الدولة لشؤون اإلسكان 
الشيخ أحمد الفهد سوف متثل عالمة فارقة في 
مستقبل االقتصاد الوطني السيما أنها تتضمن 
إنفاقا استثماريا تصل قيمته إلى 37 مليار دينار 
خالل السنوات األربع املقبلة وهو ما سيفتح 
الباب أمام القطاع اخلاص للقيام بدور حيوي 

ومؤثر في تلك اخلطة. 

يقام في الدوحة 23 اجلاري حتت رعاية رئيس الوزراء القطري

دبدوب يستعرض األزمة العاملية وانعكاساتها 
في املؤمتر املصرفي اخلليجي العاشر

تس����تضيف الدوح����ة املؤمتر 
العاش����ر لدول مجلس  املصرفي 
التعاون اخلليجي يومي 23 و24 
مارس اجل����اري وال����ذي ينظمه 
مصرف قطر املرك����زي بالتعاون 
مع األمانة العامة ملجلس التعاون 
لدول اخلليج العربية، وذلك حتت 
رعاية رئيس مجلس الوزراء وزير 
اخلارجية القطري الشيخ حمد بن 

جاسم آل ثاني.
التنفيذي  الرئيس  ويش����ارك 
الوطني  الكوي����ت  ملجموعة بنك 
ابراهيم شكري دبدوب كمتحدث 
رئيس����ي في املؤمتر الذي يحمل 

س����يقدم ورقة عمل تتناول سبل 
العمل املصرفي وحتسني  تطوير 
البيئة االقتصادية واالستثمارية 

في دول اخلليج.
وسيبحث املؤمتر التحديات التي 
تواجه القطاع املصرفي اخلليجي 
في ظ����ل التغي����رات االقتصادية 
واجليوسياسية العاملية واالقليمية 
وس����بل مواجهتها، كما س����يلقي 
الضوء على دور القطاع املصرفي 
ومساهمته في عملية التنمية في 
الدول اخلليجي����ة، باالضافة الى 
النق����دي اخلليجي  واقع االحتاد 

ومستقبله.

عنوان »القطاع املصرفي في دول 
مجلس التعاون اخلليجي ودوره 
في التنمية في ضوء املستجدات 
احلالية: الواقع والطموح«، وذلك 
الى جان����ب عدد من صناع القرار 
من محافظ����ي البن����وك املركزية 
القطاعني  اخلليجية وقيادات من 
العام واخلاص وكبار املصرفيني 
وخبراء اقتصاديني من دول مجلس 
التعاون اخلليجي. وفي كلمته أمام 
املؤمتر، سيتحدث دبدوب عن األزمة 
العاملية وانعكاساتها على  املالية 
القطاع املصرفي في دول اخلليج 
وال����دروس املس����تفادة منها، كما  إبراهيم دبدوب

عمومية احتاد الصناعات انتخبت مجلس إدارة وطارق الشعيل عضواً جديداً

عموميتها انتخبت مجلس إدارة جديداً

اخلرافي:القطاع الصناعي حقق نهضة حقيقية في منافسة 
املنتجات األجنبية ونتطلع ملناخ استثماري جاذب

323 عضوًا عاماًل ومنتسبًا في »الكويتية لألسواق املالية«

عقد اتحاد الصناعات الكويتية 
جمعيته العمومية أول من أمس وقد 
انتخبت الجمعية أعضاء مجلس 
ادارته����ا بدخول طارق الش����عيل 
كعضو جديد بدال من عثمان الزاحم 

الذي استقال.
وف����ي كلمته خ����الل الجمعية 
العمومية لالتحاد اول من امس، 
اتحاد  إدارة  قال رئيس مجل����س 
الصناع����ات حس����ين الخراف����ي: 
»ودع االقتصاد الكويتي بقطاعاته 
المتنوعة العام 2010 بتفاؤل حذر 
من مؤشرات التعافي من التداعيات 
الس����لبية للكس����اد االقتص����ادي 
المحلي،  العالمي، فعلى الصعيد 
ومع إقدام الدولة الجاد في المضي 
بنهضة الكويت وتنفيذ مشروعات 
التنموية الطموحة، ومع  الخطة 
ترقب ارتفاع أسعار النفط، وهدوء 
األوضاع السياسية في المنطقة، 
يفرض ذلك التعافي نفس����ه بقوة 
مع بدايات العام الجديد، ليخرج 
اقتصادنا من عنق زجاجة أس����وأ 
أزمة مالية شهدها العالم الحديث«. 
وأشار إلى أن المراهنة على حدوث 
نقلة نوعية وإيجابية في الكيان 
االقتصادي الكويتي، والوصول إلى 
ذروة التعافي في العام الجديد 2011 
الجدية  تتطلب من وجهة نظرنا 
في التعامل مع ملفات عدة، على 
رأسها دعم القطاع الصناعي والذي 
يعتبر ش����ريانا مهما لدفع عجلة 
االقتصاد ونم����و الناتج المحلي، 
ونقل القرارات الوزارية بشأن دعم 
الصناعة وأولوية المنتج المحلي 
في مشاريع الدولة ككل من كونها 
حبيسة األدراج إلى تفعيلها على 
أرض الواقع، واعتبار هذا القطاع 
الركيزة األهم في إس����تراتيجية 
التنمية، وأهم قطاعات تنويع مصادر 
الدخل القومي. وأوضح أن القطاع 
الصناعي الكويتي قد حقق اليوم 
نهضة حقيقية، ومراتب متقدمة 
المنتجات األجنبية،  في منافسة 
وذلك من خالل محاكاة منتجاته 
ألعلى معايير الجودة العالمية، ومع 
هذا، فإن القطاع الصناعي يتطلع 
إلى مناخ استثماري جاذب، وبيئة 
حاضنة للصناع����ة ال طاردة لها، 
وزيادة قدرتها التنافسية والسعي 
إلى تطويرها ومواصلة نهضتها، 
واالستفادة من دول العالم األول 

إدارة  قال رئيس مجل���س 
اجلمعية الكويتية لألس���واق 
املالية عقيل حبيب ان اجلمعية 
ضمت في عضويتها اعضاء جدداً 
ليصبح عدد األعضاء بها 323 
عضوا عامال ومنتسبا ميثلون 
37 بنكا وشركة استثمارية، كما 
العديد  تسعى اجلمعية لضم 
من اجلهات االخرى ليستفيد 
أكبر عدد من العاملني في مجال 
االستثمار من االنشطة املختلفة 

التي تقدمها اجلمعية.
حديث حبيب جاء على هامش 
انعقاد اجلمعية العمومية العادية 
للجمعية الكويتية لألسواق املالية 
امس األول والتي اقرت انتخاب 
مجلس إدارة برئاسة عقيل حبيب 
كما اقرت البيانات املالية للسنة 
املنتهية في 30 ديسمبر  املالية 

.2010
وأوض���ح حبيب في كلمته 
عل���ى هام���ش العمومي���ة ان 
العديد  الجمعية قامت بتنفيذ 
الداخلية خالل  من االنش���طة 
2010 وفي مقدمتها عقد دورة 
التقني بمؤسسة  التحليل  في 

المحلية بس���بب ندرة األراضي 
التنمية  الصناعية، ودعا وزير 
إلى إشراك الصناعة الوطنية في 
مشاريع الخطة التنموية، في حين 
كان موقف���ه حازما في التصدي 
لقضي���ة االنبعاثات في منطقة 
الشعيبة الصناعية، ودافع عن 
التزام المصانع بالجانب البيئي 
للحيلول���ة دون إزالتها. وعلى 
صعيد مطالبات���ه بدعم المنتج 
الوطني، طالب الخرافي كال من 
وزارة الكهرباء والماء، والهيئة 
العام���ة للش���باب والرياضة، 
والهيئة العامة للصناعة، بدعم 
المنتج الوطني ومنحه األولوية 
في المش���اريع الت���ي تقوم بها 
هذه الجهات حاليا، كما ذاد عن 
حي���اض الصناعيين وكرامتهم 
من خالل دعوته لهيئة الصناعة 
بمراعاة مبدأ التدرج في مطالبتهم 
المتأخرة  المالية  بالمستحقات 
التشهير بهم في الصحف  دون 
مباشرة. وأكد على موقف االتحاد 
الحازم من خالل مشكلة الخلل 
الهاتف  الذي أص���اب خدم���ات 
األرضي في منطق���ة صبحان، 
وخاط���ب وزارة المالية وهيئة 
الصناعة بإعط���اء األولوية في 
مدينة العمال���ة الوافدة لعمالة 
المصانع في صبحان، في حين 
المعنية التخاذ  الجهات  خاطب 
ما يلزم لس���رعة إج���راء الربط 
الصح���ي للمصان���ع. وبين أن 
اتحاد الصناعات لم يغفل الجانب 
البحثي واألكاديمي لما له من دور 
إلى  المسؤولين  أنظار  في لفت 
واقع الصناعة وضرورة االهتمام 
بها، حيث أعد دراسة تناولت واقع 
العمال���ة الكويتية في المصانع 
الكفيلة بزيادتها من  والس���بل 
خالل وسائل الجذب المختلفة، 
في حين يعد دراسة إلقامة مركز 
لتطوير الصناعة وإعداد القادة 
الصناعيين. كما واصل االتحاد 
تفعيل دوره الحيوي في نش���ر 
التوعية وإط���الع الصناعيين 
على أحدث المس���تجدات وذلك 
من خالل قيامه بعقد العديد من 
العلمية  الندوات والمحاضرات 
التي اختار لها أفضل المحاضرين 

األكفاء. .
أحمد يوسف   ٭

قام���ت بالعديد من االنش���طة 
اخلارجية وفي مقدمتها مشاركة 
من���دوب الكويت ف���ي االحتاد 
العربي للمتداولني في االسواق 
املالية احمد السميط في اجتماع 
اللجنة التنفيذية نصف السنوي 
لالحتاد في بيروت، كما شاركت 
السادس  اجلمعية في املؤمتر 
العربي  والثالث���ني لالحت���اد 
للمتداولني في االسواق املالية، 
مشيرا الى ان اجلمعية شاركت 
التاسع واألربعني  في املؤمتر 
لالحتاد الدولي للمتداولني في 

األسواق املالية.

الجمعية العمومية

وكانت اجلمعية قد انتخبت 
مجلس إدارة جديدا مكونا من 
عقيل حبيب رئيسا للمجلس 
وحسني العريان نائبا للرئيس 
امينا للسر،  الكندري  وفراس 
واحمد السميط امينا للصندوق 
وعادل الوقيان، وخالد الضبيب، 
البن���ا كأعضاء  وعبدالوهاب 

ملجلس اإلدارة.
أحمد مغربي  ٭

م����ع أركان الدولة وصناع القرار، 
إلى اجتماعات����ه بالوفود  إضافة 
األجنبي����ة من ال����دول الصناعية 
الكبرى، س����عيا منه لدعم القطاع 
الصناعي وتنمية قدراته وتذليل 
الصعاب التي يواجهها، والمطالبة 
التي  الحكومية  القرارات  بتفعيل 
تدعو إلى تشجيع المنتج الوطني 
وفرض أولويته في جميع مشاريع 

الدولة«.
وإضاف���ة ان االتح���اد دأب 
على متابعة أحدث المستجدات 
بالنس���بة للقط���اع الصناعي، 
ليقدم إزاءها تصوراته ودراساته 
ومقترحاته التي تصب في صالح 
الصناعيي���ن ودع���م مطالبهم، 
حيث حذر من هجرة الصناعة 

الدراسات المصرفية كما قامت 
بعقد دورة بالتعاون مع مؤسسة 
تومسون رويترز في مؤسسة 

البترول الكويتية.
وأضاف حبيب ان اجلمعية 

الخلي���ج لالس���تثمار وكذلك 
عق���دت دورة إدارة الصناديق 
 والمحافظ االستثمارية وتوزيع 
االصول ودورة إدارة المخاطر، 
باإلضاف���ة إلى دورة في معهد 

التي تتسابق في تطويرها وزيادة 
مساهماتها في الناتج المحلي.

وأضاف بالقول: »سجل اتحاد 
الصناعات الكويتية جهودا بارزة 
خالل العام المنص����رم لدعم هذا 
القطاع الحيوي، وتذليل المعوقات 
التي تواجه الصناعيين، والسعي 
إلى تحقي����ق طموحاتهم وتفعيل 
الت����ي ال  البن����اءة  مقترحاته����م 
يس����تغني االقتصاد عنها، عالوة 
على التصدي ألي محاولة تعمل 
على زج قطاع الصناعة في معركة 
التجاذبات السياسية التي تكون 
جميع األطراف فيها خاسرة على 
حس����اب رحلة التنمية واالزدهار 
االقتصادي«. وتابع بالقول »تجلى 
دور االتحاد هذا في لقاءاته المتكررة 

أعضاء مجلس اإلدارة املنتخبون 
حسني علي اخلرافي )رئيس مجلس االدارة(، مشاري أحمد حمادة )نائب رئيس مجلس االدارة(، 
عبداهلل خالد املطوع )أمني الصندوق(، أحمد سليمان القضيبي )أمني السر(، خالد مهلهل املضف 

)أمني السر املساعد(، أنور جواد بوخمسني )عضو مجلس ادارة(، ناصر بدر الشرهان )عضو مجلس 
ادارة(، خالد العبدالغني العبدالغني )عضو مجلس إدارة(، طارق سليمان الشعيل )عضو مجلس 

إدارة(، أنور حامد النوري )عضو احتياط(، هذا وقد اعتذر عثمان الزاحم عن عدم الترشح للدورة 
احلالية مقابل دخول طارق الشعيل الوجه اجلديد على احتاد الصناعات.

)محمد ماهر( جانب من اجلمعية العمومية 

)سعود سالم( حسني اخلرافي مترئسا عمومية االحتاد  


