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«KIB تكافل» حققت ٦٠٤ آالف دينار 
صافي أرباح في ٢٠٢٠

قــال رئيــس مجلس إدارة شــركة الدولي 
للتأمني التكافلي (KIB Takaful) أسامة جواد 
بوخمسني ان الشركة متكنت خالل ٢٠٢٠ من 
حتقيق األهداف واالستراتيجيات املرسومة في 
مزاولة نشاطها التكافلي بالرغم من الضغوطات 
املالية الكبيرة وما ترتب على جائحة كورونا 
من آثار سلبية مالية عاملية قد ميتد تأثيرها 

لسنوات على مستوى العالم.
وأضاف بوخمسني خالل انعقاد اجلمعية 
العمومية ان الشركة استطاعت بالرغم من كل 
الظروف تنويع وتوزيع استثماراتها وإدارة 
املخاطــر املرتبطة بأنشــطتها عامة بصورة 
ســليمة ملراعاتها مبادئ احلوكمة الرشــيدة 
في إدارة أنشــطة الشــركة، فضال عن تقدمي 
مروحة من اخلدمات املتنوعة ضمن أنشطتها 
التأمينيــة والتي تغطــي احتياجات مختلف 

العمالء واملشتركني.
وأوضح ان أداء الشركة كان جيدا فيما يخص 
اســتثماراتها من خالل تطبيق إســتراتيجية 
العائد املرتفع بأقل املخاطر، حيث قامت خالل 
٢٠٢٠ بتوزيع اســتثماراتها من خالل العقار 
واملســاهمة في شــركات أخرى باإلضافة إلى 
عائدات الودائع والصكوك، وذلك انطالقا من 
مبــدأ احملافظــة على حقوق املســاهمني بأقل 

مخاطر جتاه تقلبات السوق.

وعلى صعيد النتائج املالية، أشار الى ان 
الشركة حققت للمساهمني خالل ٢٠٢٠ أرباحا 
بلغت ٦٠٤ آالف دينار، وبناء عليه متت املوافقة 
على توزيع نسبة ٥٪ كأرباح للمساهمني عن 
العام ٢٠٢٠ وذلك للعام الثاني على التوالي.

من جهته، قال الرئيس التنفيذي للشركة 
فادي اخلطيب ان الشركة وعلى رغم التحديات 
قامت بإدارة أزمة كورونا بشكل فعال للغاية، 
بحيث ارتفع اإلنتاج نهاية العام بنسبة تقارب 
٥٫٥٪ عن العام الذي سبق، وذلك بفضل انتقال 
العمــل أونالين لكادرها الوظيفي خالل وقت 
قياسي بهدف االســتمرار في تقدمي اخلدمات 
للعمالء رغم إجراءات احلظر واإلقفال الطويلة 
التي جرت خالل العام املنصرم وهو نوع من 
التأقلم السريع الذي كان البد منه مع متغيرات 

أسرع في زمن أصبح سمته التطور الدائم.
وأضاف ان شركة الدولي للتأمني التكافلي 
(KIB Takaful) تســير بخطوات حثيثة نحو 
األهداف االستراتيجية املرسومة، معا يدا بيد 
وبثقــة عمالئنا ومســاهمينا تتقدم الشــركة 
بخطــى ثابتة نحو االزدهــار متخطية اإلطار 
احمللي وصوال إلى آفاق أوســع في املستقبل 
القريــب وذلك بتكافل جهــود مجلس اإلدارة 
واإلدارة التنفيذية وفريق العمل من موظفني 

مخلصني أكفاء.

عموميتها أقرت توزيع ٥٪ أرباحاً للمساهمني للعام الثاني على التوالي

فادي اخلطيب أسامة جواد بوخمسني

تكرمي بدر اخلشتي إلجنازاته
في صناعة النقل البحري

كّرمت منظمة التجارة البحرية للشرق 
األوسط وشبه القارة الهندية، شركة ناقالت 
النفط الكويتية والعاملني بها، وعلى رأسهم 
رئيس مجلس اإلدارة بدر اخلشتي من خالل 
 Lifetime achievement Award تقدمي جائزة
له، ضمن فعاليات حفل األسبوع البحري 

الذي أقيم أمس األول في دبي.
ومت تقــدمي هذا التكرمي لبدر اخلشــتي 
تقديرا إلجنازاته املتميزة وامللموســة في 
الســنوات التي تولى بهــا منصبا تنفيذيا 
للشركة، ولتوليه ولفترات متعاقبة منصب 
رئيس مجلس إدارة الشركة، والتي مت خاللها 
حتقيق إجنــازات عديدة على املســتويني 

اإلقليمي والعاملي في الصناعة البحرية.
وقد اعتادت شركة ناقالت النفط الكويتية 
احلصول على العديد من اجلوائز على مدى 
السنوات املاضية نظرا لتميزها وتطورها 
املستمر في مجال النقل البحري ومن ضمن 
هذه اجلوائز جائزة أفضل مشغل ناقالت في 
نفس السنة (٢٠١٨) من جهتني مختلفتني، 

األولــى من منظمة «ShipTek خالل املؤمتر 
الدولي وحفل اجلوائز البحرية التاسع الذي 
أقيم العام املاضــي بدبي في ٢ مايو ٢٠١٨، 
والثانية من منظمة الشرق األوسط وشبه 
القارة الهندية من منظمة املقاييس البحرية 
(The Maritime Standard) خــالل فعاليات 
احلفل الذي أقيم بدبي في ١٥ اكتوبر ٢٠١٨، 
كما حصلت الشركة على جائزة االستثمار في 
العنصر البشري من منظمة التجارة البحرية 
للشرق األوسط وشبه القارة الهندية خالل 
احلفل الذي أقيم بدبي في ٢٨ اكتوبر ٢٠١٨. 
 Lifetime وحصلت أيضا الشركة على جائزة
achievement Award من قبل منظمة التجارة 
البحرية للشرق األوسط وشبه القارة الهندية 
خالل فعاليات حفل األسبوع البحري الذي 
أقيم في إمارة دبي بدولة اإلمارات العربية 
املتحدة بتاريخ ٢٢ ســبتمبر ٢٠١٩ ما يؤكد 
جناحها في تشغيل أسطولها البحري بكفاءة 
عالية، ويجعلها من أفضل مشغلي ناقالت 

النقل البحري باملنطقة.

خالل فعاليات حفل األسبوع البحري بدبي

خالل تكرمي بدر اخلشتي

تابعة لـ «جي إف إتش» تستحوذ
على املدرسة البريطانية الدولية بتونس

أعلنت «بريتس التعليمية» 
منصة التعليم االســتثمارية 
اململوكة ملجموعة جي إف إتش 
املالية االستحواذ على املدرسة 
البريطانية الدولية في تونس 
(املدرسة)، في إطار التوسع 
في تواجد املجموعة في السوق 
التونسي، حيث تعتبر جي إف 
إتش املســتثمر الرئيسي في 

مشروع خليج تونس.
عمليــة  خــالل  ومــن 
االستحواذ هذه سوف متتلك 
«بريتس التعليمية» ما نسبته 
٧٠٪ في هذه املدرسة الرائدة 
وسوف تدعم خططا إلنشاء 
فرع آخر للمدرسة في مشروع 
خليج تونس، حيث يواصل 
هذا املشــروع املتميز التقدم 
فــي اإلجنــاز بهــدف توفير 
وجهة جتارية وسكنية عاملية 
املستوى وشاملة لكافة املرافق 

العصرية املتطورة.
وتعليقا على ذلك، قالت 
الرئيــس التنفيذي بالوكالة 
لـ«بريتس التعليمية» فاطمة 
كمال، «يســعدنا اإلعالن عن 

توسع آخر لتواجد املجموعة 
مــن خــالل  تونــس،  فــي 
االستحواذ االستراتيجي على 
مدرســة دولية حتتل مكانة 
رائــدة فــي منطقة الشــرق 
أفريقيــا  األوســط وشــمال 
وتضــم املراحــل التعليمية 
الثــالث، حيــث يأتــي هــذا 
االستثمار متاشيا مع التزام 
مجموعة جي إف إتش املالية 
القوي جتاه السوق التونسي، 
كما سيدعم الهدف الرامي إلي 
توفير مرافق عاملية املستوى 

في مشروع خليج تونس، مبا 
في ذلك مدرســة دولية ذات 

تصنيف متميز».
من جانبها، قالت مؤسسة 
الدولية  البريطانية  املدرسة 
في تونس مرمي ميالد: «نحن 
فخورون باإلعالن عن شراكتنا 
مع بريتس التعليمية، حيث 
اننا وعلى مــدى عقد تقريبا 
اســتطعنا إنشــاء مدرســة 
منوذجية ومجتمعا تعليميا 
مبني علــى اإلبداع واالبتكار 

وأعلى املعايير العاملية».

مرمي ميالدفاطمة كمال

رؤية «االقتصادية».. حلل املشكلة اإلسكانية
قدم رئيس اجلمعية االقتصادية الكويتية 
عبدالوهاب الرشيد رؤية اجلمعية حلل القضية 
اإلسكانية، وأكد أن هناك حاجة ماسة لتطبيق 
٥ حلول بشكل متكامل، حيث ستؤسس الى 
حل ٨٠٪ من القضية اإلسكانية، وهذه احللول 
هي التي تضمن االستدامة، كما أن اجلمعية 
االقتصادية ترغــب دائما في الوصول إلى 

اكبر منفعة مجتمعية بأقل تكلفة على املال 
العام، وفيما يلي احللول اخلمس:

١- حترير األراضي السكنية.
٢- قانون املطور العقاري.
٣- قانون الرهن العقاري.

٤- قانون التمويل العقاري.
٥- هيئة الشراكة بني القطاعني العام واخلاص.

حسني شحرور: اجلائزة تعكس جناح فلسفتنا االستثمارية بالتركيز على منو رأس املال املستدام

خبراء: «التمويل العقاري».. ال يخدم القضية اإلسكانية
طارق عرابي

فــي  املشــاركون  أجمــع 
الندوة التــي أقامتها اجلمعية 
االقتصاديــة الكويتية مســاء 
أمس، حتــت عنــوان «قانون 
العقــاري وتكاليف  التمويــل 
البنــاء»، علــى أن مشــروع 
قانون التمويل العقاري اجلديد 
ال يخــدم القضية اإلســكانية، 
ذلك ألنه ال يحل أصل املشكلة 
املتمثلة في (العرض والطلب).
وقد شــارك فــي النــدوة، 
رئيس اجلمعيــة االقتصادية 
عبدالوهــاب الرشــيد، ووزير 
التجــارة والصناعة األســبق 
أحمد باقــر، ورئيس اجلماعة 
التنمويــة والناطق الرســمي 
باســم جلنــة أهالــي املطالع 
م.خالــد العتيبي، حيث أكدوا 
على أن مشروع قانون التمويل 
العقاري للسكن اخلاص سيزيد 
من تعقيد املشــكلة اإلسكانية 
من خالل توفير السيولة التي 
ستســاهم في ارتفاع األسعار 
بشكل أكبر مما هي عليه حاليا.

وشددوا على أن حل املشكلة 
اإلســكانية يكمن فــي حترير 
األراضي السكنية وليس زيادة 
السيولة املالية، بينما سيعمل 
القانون اجلديد على تشــجيع 
املواطنني علــى االقتراض، ما 
قد يخلق أزمة «مناخ» جديدة 
ســتتحمل تبعاتهــا احلكومة 
فيما بعد.. وفيما يلي تفاصيل 

الندوة:
وضع كارثي

فــي البدايــة، أكــد رئيس 
اجلمعية االقتصادية عبدالوهاب 
الرشيد على أن الوضع الراهن 
للحالــة املاليــة واالقتصادية 
للكويــت هو وضع حســاس 
وكارثــي، إذ بلغــت الفوائض 
املاليــة التي مت حتقيقها خالل 
الســنوات الـ ١٣ األخيرة نحو 
٤١ مليار دينار، بينما ســتبلغ 
العجــوزات مع نهاية الســنة 
املقبلــة ٤٣ مليــار، مبعنى أن 
االحتياطي العام «نافذ»، مشيرا 
إلى أن سعر التعادل احلالي في 
امليزانية هــو ٩٠ دوالرا بينما 

وإمنــا أتــى ملعاجلة مشــكلة 
السيولة التي يعاني منها بنك 
االئتمان في ظل وجود أكثر من 
٩٠ ألف طلب إسكاني تتطلب 
ما بني ٦ إلى ٧ مليارات دينار، 
ما يعنــي أن احلكومة حتتاج 
إلى رفع رأســمال البنك ما بني 
٥ و٦ أضعــاف احلالــي، وهذا 
األمر مستحيل في ظل الوضع 

املالي للدولة.
وأكــد أن قانــون التمويل 
العقاري املقترح قانون سيئ 
بدليــل أنــه لم يعالج أســاس 
القضية اإلســكانية والتي هي 
مشكلة العرض والطلب وإمنا 
حمل الدولة تكاليــف الفوائد 
البنكية التي ســتصل قيمتها 
إلى مليارات الدنانير على مدى 
ســنوات طويلــة، فيما التزال 
الدولة هي التي ســتتحمل في 
الوقت نفســه تكاليــف البنى 
التحتية وتكاليف املاء والكهرباء 
وبدل اإليجار الذي يكلفها نحو 
ربع مليار دينار سنويا، مضيفا 
أن احلكومة في حال إقرار هذا 

يصل سعر البرميل آنذاك إلى 
٢٠٤ دوالرات ليغطي امليزانية 

املطلوبة.
وأكد باقر ان مشروع قانون 
التمويل العقاري لإلسكان لم 
يقم بحل املشــكلة اإلســكانية 
(العــرض والطلب)، مشــددا 
علــى أن عدد الطلبات احلالية 
وصــل ٩٢ ألــف طلــب، بينما 
كل ما ميلكــه القطاع اخلاص 
من قســائم ال يتجاوز ١٠ آالف 
قسيمة، وباقي األراضي هي ملك 
للدولة وغير مستغلة، لذلك كان 
من أهم اإلصالحات االقتصادية 
هو حترير األراضي لإلسكان.

وأضاف أن املشكلة الثانية 
في القانون هو أنه سيشــجع 
املواطنني علــى «االقتراض»، 
وكأننــا ال نعاني من مشــكلة 
قروض حاليا حتى نسعى إلى 
زيادتها، علما بــأن املتعثرين 
فــي قضيــة القــروض حاليا 
تبلغ نســبتهم ٢٪، فما احلال 
بعــد تطبيق هذا القانون وكم 
سيبلغ عدد املتعثرين، وحينها 
لن ترحمهم البنوك، مؤكدا أن 
إثقال املواطن بالقروض كارثة.

ارتفاع تكلفة البناء

مــن ناحيتــه، أكــد رئيس 
اجلماعــة التنمويــة والناطق 
الرســمي باســم جلنــة أهالي 
املطالع م.خالد العتيبي، على 
أن مشــروع قانــون التمويل 
العقاري للسكن اخلاص الذي 
وافق عليــه مجلــس الوزراء 
مؤخرا، مازال مشروعا مبهما 
لم تتضح جوانبــه حتى يتم 
احلكم عليه من قبل املختصني 
واملواطنني بالشكل الصحيح.

وفــي اإلطار ذاتــه، تطرق 
العتيبــي إلــى ارتفــاع تكلفة 
البناء على املواطنني في الفترة 
احلالية، مشيرا إلى أن املواطن 
الكويتي بات يعاني من ارتفاع 
أسعار مواد البناء تارة، وارتفاع 
أجــور األيــدي العاملــة تارة 
أخرى، األمــر الذي أثقل كاهل 
شــريحة كبيرة من املواطنني 
املقلبــني على البنــاء في املدن 
اإلسكانية اجلديدة وعلى رأسها 

مدينة املطالع السكنية.

القانــون حتتاج إلى ٢٠ مليار 
دينار حلل القضية اإلسكانية 

ملدة ٢٥ سنة لألمام.
 حترير األراضي

من جانبه، قال وزير التجارة 
والصناعة األسبق أحمد باقر، 
أنه ال ميكن للكويت أن تستمر 
في االعتماد على مصدر أحادي 
للدخل مهما بلغ هذا املصدر من 
أهمية، مبينا أن ميزانية الكويت 
عــام ٢٠٠٠ كانــت ٤ مليــارات 
الســنة احلالية ٢٣  وميزانية 
مليارا، منها ١٢٫٥ مليارا رواتب.

وتساءل عن خطط احلكومة 
لتوفير أهم الضروريات (صحة، 
تعليم، إسكان، زواج، توظيف)، 
علمــا أن عــدد الكويتيني على 
مقاعد التعليم حاليا يبلغ ٤٥٠ 
ألف سيتخرج أولهم في شهر 
يونيــو املقبــل وآخرهــم عام 
٢٠٣٥، وفي هذه الســنة يقدر 
أن تصل امليزانية إلى ٤٥ مليار 
دينار وســتقوم على إنتاج ٣ 
ماليني برميل يوميا ويجب أن 

خالل ندوة نظمتها اجلمعية االقتصادية

من اليمني: عبدالوهاب الرشيد وأحمد باقر وم.خالد العتيبي خالل ندوة اجلمعية االقتصادية         (ريليش كومار)

يبلغ ســعر برميــل النفط ٧٢ 
دوالرا ما يؤكد وجود اختالالت 
حقيقية في االقتصاد الكويتي.
وتســاءل الرشــيد قائــال: 
«ما الوسيلة التي ستقوم من 
خاللها احلكومة بتمويل عجز 
امليزانية احلالــي»، مؤكدا أنه 
في ظل عدم وجود أي وسيلة 
لتمويل العجــز فإن احلكومة 
ستســتنفذ احتياطي األجيال 
القادمــة خــالل ١٥ ســنة على 
أفضل تقدير. وتابع يقول: «إذا 
لم يكن لدينا وســيلة لتمويل 
ميزانية الدولة، فكيف ســيتم 
متويل القضية اإلسكانية، وما 
االستراتيجية التي تتحدث عنها 
احلكومة ملعاجلة هذه القضية، 
وهل هي استراتيجية مستدامة 

أم ال؟».
وشدد الرشيد على ضرورة 
التفريــق بــني قانــون الرهن 
العقاري املتبع في الدول األخرى 
وقانــون التمويــل العقــاري، 
فقانون التمويــل العقاري لم 
يأت ملعاجلة القضية اإلسكانية، 

«الوطني لالستثمار» تفوز بجائزة
«Fund Refinitiv Lipper» لعام ٢٠٢١

الوطني  أعلنــت شــركة 
فوزهــا  عــن  لالســتثمار 
 Refinitiv Lipper» بجائــزة
Fund Award» لعــام ٢٠٢١ 
عن صندوق الوطني لألسهم 
الكويتيــة كأفضل صندوق 
أســهم كويتية علــى مدار ٣ 

سنوات.
وقالت الشــركة في بيان 
صحافــي، إنــه ألكثــر مــن 
٣٠ عامــا وفــي أكثــر من ١٧ 
دولة حــول العالــم، كرمت 
 Refinitiv Lipper» جوائــز 
Fund» املرموقــة الصناديق 
إدارة الصناديق  وشــركات 
التي تفوقــت في تقدمي أداء 
قوي معدل حســب املخاطر 
مقارنــة بأقرانهــا وتركيــز 
اهتمام عالم االستثمار على 
أفضل الصناديق. تعتمد ميزة 
الفائزين على معايير كمية 

وموضوعية بشكل كامل.
هذا إلى جانب العمق الذي 
ال مثيل له لبيانات ومعلومات 
الصناديق، األمر الذي يكرس 
املســتوى الفريــد واملكانــة 
املميزة لهذه اجلائزة ويضمن 
أن يكون لها قيمة مستدامة. 
بيانــات الصناديق املتميزة 
واملنهجيــة املتخصصة هي 

وإقليميا. إنه يعكس جناح 
فلســفتنا االستثمارية التي 
تركــز على منــو رأس املال 
املســتدام واســتراتيجيات 
الفوز  الســليمة.  االستثمار 
بهذه اجلائــزة املرموقة هو 
دليــل إضافي علــى اخلبرة 
العاليــة للفريــق  املهنيــة 
وســجله احلافــل كما ميثل 
شــهادة علــى األداء القــوي 

ملنتجاتنا االستثمارية».
وأضاف شحرور: «حتتل 
شــركة الوطني لالســتثمار 

أجواء من عدم اليقني. في عام 
حتمل آثار أزمة إنسانية عاملية 
غير مســبوقة، حيث عكست 
األسواق مشاعر املستثمرين 
بالصدمــة والتفاؤل، كان مما 
يبعــث على الراحــة أن يرى 
املســتثمرون ثرواتهم املالية 
حتــت إشــراف إدارة مديري 
األمــوال احملترفــني. نهنــئ 
 Refinitiv» الفائزين بجائــزة
 ٢٠٢١ لعــام   «Lipper Fund
ونتمنــى اســتمرار النجــاح 
لشركة الوطني لالستثمار».

وتعــد شــركة الوطنــي 
لالســتثمار شــركة رائدة في 
إدارة األصول في املنطقة، حيث 
لديها ما يزيد على ٦٫٥ مليارات 
دوالر من األصول املدارة محليا 
وإقليميا وعامليا، ولديها فرق 
استثمارية متخصصة تعمل 
في الكويت إضافة إلى العديد 
من األسواق األخرى في دول 

مجلس التعاون اخلليجي.

موقعــا رائــدا فــي قطــاع 
االســتثمار نتيجة ســعيها 
الــدؤوب لتطويــر حلــول 
مبتكــرة تلبــي احتياجــات 
عمالئها وأهدافهــم، وأتقدم 
بالشكر لفريق إدارة األصول 
الذي أسفرت جهوده وعمله 
الدؤوب عن نتائج متميزة».

إدارة محترفة

ومن جانبه، قــال رئيس 
 Refinitiv» قســم البحوث في
Lipper» روبرت جينكينز: «لقد 
 Refinitiv Lipper» كرمت جوائز
Fund» لهــذا العــام التصميم 
الراسخ للمديرين والشركات 
احلائــزة على جوائــز والتي 
جنحــت فــي اجتيــاز واحدة 
مــن أشــد فتــرات االنكماش 
الســوق  فــي  واالنتعــاش 
حدة على اإلطــالق، مما مكن 
املستثمرين من احلفاظ على 
مستوى الثقة باالقتصاد وسط 

عن صندوق الوطني لألسهم الكويتية.. كأفضل صندوق على مدار ٣ سنوات

د.حسني شحرور

أساس التأهل لهذه اجلائزة 
املرموقة، والتي متثل اعترافا 
بالتميز في إدارة الصناديق.

مكانة رائدة

وبهذه املناسبة، قال مدير 
عام إدارة األصول اإلقليمية 
بشــركة الوطني لالستثمار 
د.حسني شــحرور: «إن هذا 
التكرمي هو شهادة على قدرة 
فريــق إدارة األصــول لدينا 
احلائز على جوائز متعددة 
وصاحب مكانه رائدة محليا 

«الغرفة» تشارك في اجتماع احتاد الغرف العربية
جتــارة  غرفــة  شــاركت 
وصناعــة الكويت في اجتماع 
الــدورة (١٣١) ملجلــس احتاد 
الغــرف العربيــة أمــس عبر 
االتصال املرئي، حيث ترأس وفد 
الغرفة النائب الثاني لرئيس 
الغرفة فهد اجلوعان، ومبشاركة 
كل من مدير عام الغرفة رباح 
الرباح، ومستشار الغرفة ماجد 

جمال الدين.
وقد تضمن جدول االعمال 
التمهيــدي عــدة بنــود اهمها 
القواعد اجلديدة لدور الغرف 
العربيــة ملواكبــة احتياجات 
قطاعــات األعمــال فــي اطار 

اعتماد جدول اعمال الدورة الـ 
(١٣١) ملجلس االحتاد، واالطالع 
على ما مت تنفيذه من قرارات 

٢٠١٩ وتقرير مراقب احلسابات، 
وبيــان الوضع املالي لالحتاد 
لعام ٢٠٢٠، ومت تعيني مدقق 
حسابات االحتاد لعامي ٢٠٢٠ 
و٢٠٢١. وتناولت بنود االجتماع 
نشاط االحتاد وبرنامج العمل، 
واملؤمترات واالجتماعات ومنها 
الدورة الـ (١٩) ملؤمتر أصحاب 
األعمال واملستثمرين العرب، 
املؤمتر السابع لالستثمار في 
األمن الغذائي، تنظيم ملتقى 
«رواد األعمال العرب» اكسبو 
دبــي ٢٠٢١، االجتمــاع الثالث 
عشر ملجلس األعمال العربي 

الروسي.

وتوصيــات الدورة الـ (١٣٠)، 
كما مت انتخاب اعضاء اللجنة 
التنفيذية، واالطالع على تقرير 
وتوصيــات كل مــن اللجنــة 
املاليــة، اللجنــة التنفيذيــة، 
الغــرف  شــؤون  وجلنــة 
املشــتركة، فــي اجتماعاتهم 
بدبــي امــس األول، باإلضافة 
الى استعراض مذكرتي احتاد 
غرف التجارة السورية، واحتاد 
الغــرف التجاريــة العراقية، 
بشــأن االشــتراكات املترتبة 
عليهما فــي ميزانية االحتاد، 
كما مت االطالع على احلسابات 
اخلتامية املدققة لالحتاد لعام 

جانب من مشاركة الغرفة في االجتماع االفتراضي

التحــوالت الطارئة والبعيدة 
األثر فــي االقتصادين العاملي 
والعربي، ومت خالل االجتماع 


