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احتاد املصارف العربية يفتتح مكتبًا إقليميًا في السعودية

أعلــن احتــاد املصارف 
العربية عن توقيع رئيس 
مجلس إدارته الشيخ محمد 
اتفاقية  جــراح الصبــاح، 
مقــر مــع حكومــة اململكة 
العربية الســعودية ممثلة 
بوزير اخلارجية السعودي 
صاحب السمو األمير فيصل 
بن فرحان بــــن عــبداهللا 
آل ســعود، والتــي تهدف 
إلى إنشــاء مكتــب إقليمي 
لالحتاد فــي اململكة، وذلك 
انطالقا من ســعي االحتاد 
الدائم إلى توســيع شبكة 
مكاتبه اخلارجية وتعزيز 
دوره التنموي في مختلف 

الدول العربية.
ولقــد مت توقيــع هــذه 
االتفاقية في ديوان وزارة 
الســعودية  اخلارجيــة 
بالريــاض، بحضــور كل 
مــن األمني العام التـــــحاد 
املصــارف العربية فــــــي 
لبنان وسام فتوح، وعضـــو 
مجلس إدارة احتاد املصارف 
عبداحملســن  العربيــة 
الفــارس، إلى جانب وكيل 
وزارة اخلارجية السعودية 
املتعددة  الدولية  للشؤون 
إبراهيم  بــن  عبدالرحمــن 
وزارة  ووكيــل  الرســي، 
الســعودية  اخلارجيــة 
لشــؤون املراســم املكلــف 

مشاري بن نحيت.
املناســبة، قال  وبهــذه 
الشيخ محمد جراح الصباح: 

وأعضائه وبني الســلطات 
واملاليــة  االقتصاديــة 
والنقدية في السعودية، مما 
سيســهم في حتقيق رؤية 
التنمية املستدامة السعودية 
لعــام ٢٠٣٠، علمــا أن هذا 
املكتب ســيزيد من حرص 
االحتاد علــى العمل ضمن 
إطار سياسات وتوجيهات 
البنك املركزي الســعودي 
مبــا يتوافق مــع القوانني 

إلى تعزيز وتطوير العالقات 
التجاريــة واملصرفية بني 
الســعودية ودول اخلليج 
العربيــة  الــدول  وســائر 
األخــرى، ما سيســهم في 
رفــع مســتوى العالقــات 
التجارية واملصرفية، إضافة 
إلــى وضــع اســتراتيجية 
استثمارية واسعة النطاق 
مبشاركة القطاع املصرفي 
العربي ومختلف املؤسسات 

ملصاحلهــا املشــتركة، مبا 
يصب فــي مصلحة العمل 
االقتصادي العربي املشترك.
هذا، ولقد أشــاد وسام 
فتوح، بالثقة الكبيرة التي 
حظي بهــا احتاد املصارف 
العربية من خادم احلرمني 
الشــريفني امللــك ســلمان 
بن عبدالعزيز آل ســعود، 
وصاحــب الســمو امللكــي 
األمير محمد بن سلمان بن 

واألنظمــة املعمول بها في 
اململكة».

وأضاف اجلراح: «يهدف 
االحتاد من وراء افتتاح هذا 
املكتب إلى توســيع شبكة 
مكاتبه اخلارجية إلى جانب 
تعزيز نطاق عمله الرامي 
إلى تطوير القطــاع املالي 
في مختلف الدول العربية، 
حيث إن هذا املكتب سيعمل 
ضمن اســتراتيجية تهدف 

والشركات املالية العربية».
من جانبه، عبر صاحب 
الســمو األميــر فيصل بن 
آل  بــن عبــداهللا  فرحــان 
سعود، عن سعادته بتوقيع 
هذه االتفاقية، مقدما متنياته 
بالتوفيق الحتاد املصارف 
العربية ومشددا على دوره 
الرائــد فــي دعــم الروابط 
وتوثيق أواصر التعاون بني 
املصــارف العربية حتقيقا 

عبدالعزيز ولي العهد نائب 
رئيس مجلس الوزراء وزير 
الدفاع السعودي، باملوافقة 
على فتــح مكتــب إقليمي 
لالحتاد في الرياض، كما قدم 
خالص االحترام والتقدير 
لكل من ســاهم في إيصال 
هذا امللف إلى ما وصل إليه 
من نتائج إيجابية ومثمرة.

يذكر أن احتاد املصارف 
العربيــة يعتبــر منظمــة 
عربيــة إقليميــة منبثقــة 
عن جامعة الدول العربية، 
وهــو يتخــذ مــن مدينــة 
بيروت عاصمة اجلمهورية 
اللبنانية مقرا رئيسيا له، 
ويضم أكثر من ٣٤٠ مصرفا 
عربيا، إلى جانب جمعيات 
املصارف العربية والبنوك 
املركزيــة العربيــة بصفة 
أعضاء مراقبــني، وله عدة 
مكاتب خارجية تابعة في 
عــدد مــن الــدول العربية 
الســيما في مصر واألردن 
والســودان وتونــس. كما 
يتمتع االحتاد بشــبكة من 
العالقات االستراتيجية مع 
كبرى املؤسسات املصرفية 
واملالية املنتشرة في الدول 
العربية، حيــث يقوم منذ 
أكثر من ٤٥ عاما بدور رائد 
في تعزيز منظومة مصرفية 
عربية مستقرة ومتماسكة 
قادرة على مواكبة التطورات 
املصرفية الدولية والتغيرات 

والتحوالت اإلقليمية.

انطالقاً من سعيه إلى توسيع شبكة مكاتبه اخلارجية وتعزيز دوره التنموي في مختلف الدول العربية

لقطة جماعية خالل توقيع االتفاقيةصورة جتمع الشيخ محمد جراح الصباح مع صاحب السمو األمير فيصل بن فرحان بن عبداهللا

«لطاملا سعى احتاد املصارف 
العربية إلى أن يكون سندا 
حقيقيا للقطــاع املصرفي 
في مختلف الدول العربية، 
إلى جانــب أن يكون حجر 
األساس في التنمية املالية 
واالقتصاديــة علــى كامل 
العربي.  الوطــن  مســاحة 
ومن هنا، جاء افتتاحنا لهذا 
املكتب اإلقليمي الذي يشكل 
جسر التواصل بني االحتاد 

اجلراح: املكتب سيسهم في تطوير العالقات التجارية واملصرفية واالستثمارية في سائر الدول العربية

٣٣١٦ طلب 
إيداع عالمة 

جتارية في 
نوفمبر املاضي

وزارة  أعلنــت 
التجــارة والصناعة 
العالمات  إدارة  تلقي 
وبــراءة  التجاريــة 
لديها ٣٣١٦  االختراع 
إيداع وتسجيل  طلب 
عالمــة جتارية عبر 
اإللكترونية  البوابــة 
خالل شــهر نوفمبر 

املاضي.
وقالت الوزارة في 
إنها  بيان صحافــي، 
معاملة  أجنزت ١٠٥٨ 
عالمة  تسجيل  طلب 
جتارية و١٣٥٥ معاملة 
عالمة جتارية،  نشر 
و٩٠٣ تسجيل عالمة 
جتاريــة وإصــدار 

الشهادة لها.
وذكرت أنها أجنزت 
٤٧٥ معاملــة جتديد 
التجارية  العالمــات 
و٢٢٣ طلب تأشــير 
بتغيير عنوان واسم 
العالمــة ونقل  مالك 
ملكيتهــا وشــطب 
تسجيلها وتغيير اسم 

وكيل التسجيل. 
وأشارت «التجارة» 
إلى إجنازها ٤٨٦ معاملة 
نشر جتديد العالمات 
التجارية، و٢١٣ نشر 
تعديل اسم أو عنوان 
مالك العالمة أو الوكيل. 
وأوضحت أنها حصلت 
رســوما عــن جميع 
املذكورة  املعامــالت 
بقيمة ٤٥٣ ألف دينار.

«النفط الكويتي» يتخطى ٥٠ دوالرًا.. ألول مرة منذ مارس املاضي
تخطى ســعر برميل النفط الكويتي ٥٠ دوالرا يوم 
اجلمعة املاضي ألول مرة منذ شهر مارس ٢٠٢٠، حيث 
ارتفع بنسبة ٢٫٨٪، رابحا ١٫٣٧ دوالر ليستقر عند مستوى 
٥٠٫٠٥ دوالرا للبرميل مقابل ٤٨٫٦٩ دوالرا في تداوالت 
اخلميس املاضي، وذلك وفقا للســعر املعلن أمس من 

مؤسسة البترول الكويتية.
وفي األسواق العاملية، تراجعت العقود اآلجلة خلام 
برنت ٢٨ سنتا لتسجل ٤٩٫٩٧ دوالرا للبرميل في نهاية 
تداوالت األسبوع املاضي، في حني نزل خام غرب تكساس 

الوسيط األميركي ٢١ سنتا ليبلغ ٥٦٫٥٧ دوالرا.

االحتاد يسعى إلى أن يكون سندًا حقيقيًا للقطاع املصرفي وحجر أساس في التنمية املالية واالقتصادية للوطن العربي

«التجارة»: ١٠٠ دينار
رسوم تأسيس الشركات 

املساهمة بكل أنواعها
أحمد مغربي

أصــــــدرت وزارة 
التجــارة والصناعــة 
قــرارا وزاريــا يقضى 
بضرورة تسديد رسوم 
قدرهــا ١٠٠ دينار عند 
طلب تأسيس الشركة 
املساهمة بكل أنواعها.
وجــاء فــي القــرار 

الوزاري رقم ١٩٧ لسنة ٢٠٢٠، أنه يتم استرداد املبلغ املسدد 
وفقا لنص املادة األولى من هذا القرار عند عدم اكتمال إجراءات 
التأســيس لسبب ال يرجع إلى طالب التأسيس مثال رفض 

اجلهات الرقابية املوافقة على التأسيس.


