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االثنني ٢٨ مارس ٢٠٢٢ اقتصـاد

حكم تاريخي.. موظفو «الكويتية» يستحقون «دعم عمالة» بأثر رجعي
أصــدرت احملكمــة الكلية 
برئاسة املستشار د.حمد املال 
وعضوية أحمد احلمود وسعد 
الدعيجاني وأمني السر علي 
احلافظ أمس، قرارا تاريخيا 
قضى بإلزام شركة اخلطوط 
اجلويــة الكويتية بدفع بدل  
دعم عمالة بأثر رجعي، وذلك 
في حكم جديد من نوعه بناء 
على قضية تصدت لها احملامية 
أريج حمادة، إذ ســيمتد أثر 
العاملــني فــي  إلــى  احلكــم 
الشــركات التجارية اململوكة 

بالكامل للدولة.
فــي هــذا الصــدد، قالــت 
احملاميــة أريــج حمــادة في 
تصريح خصت به «األنباء»: 
«سعيدة جدا بحصولي على 
هــذا احلكــم القضائــي الذي 
العاملــني  انتصــر حلقــوق 
الكويتيني بالشركات احلكومية 
لتشــجيعهم، وأشــعر بفخر 
كونــي امــرأة قانونية احقق 
هذا النجاح مبفردي ومن دون 
أي تعاون قانوني، الفتة إلى 
ان ذلك ميثل كســرا للســقف 
الزجاجي ملهنة احملاماة التي 

يهيمن عليها الرجال».
وورد في حيثيات احلكم 
أنــه علــى ســند مــن القول 
«مبوجب عقد عمل مبرم بني 
املدعي واملدعى عليها األولى 
مــؤرخ فــي ٢٠١٧/١١/٨ عمــل 
املدعــي لــدى املدعــى عليها 
األولــى، ومنذ تاريخ تعيينه 
لم يحصــل املدعي على حقه 
في الكادر الهندسي املالي املقر 
من قبل مجلس الوزراء بحجة 
ان املدعــى عليهــا األولى هي 
شركة جتارية تخضع لقانون 
الشركات والعمل في القطاع 
اخلاص بعــد صدور القانون 
رقم ٦ لسنة ٢٠٠٨ والذي دخل 
حيز النفاذ بتاريخ ٢٠١٤/١١/٢٥ 

وعلى سند من القول بانه 
مبوجب عقد عمــل مبرم بني 
املدعي واملدعى عليها األولى 
مــؤرخ فــي ٢٠١٧/١١/٨ عمــل 
املدعــي لــدى املدعــى عليها 
األولــى، ومنذ تاريخ تعيينه 
لم يحصــل املدعي على حقه 
في الكادر الهندسي املالي املقر 
من قبل مجلس الوزراء، بحجة 
ان املدعــى عليهــا األولى هي 
شركة جتارية تخضع لقانون 
الشركات والعمل في القطاع 
اخلاص بعــد صدور القانون 
رقم ٦ لسنة ٢٠٠٨ والذي دخل 
حيز النفاذ بتاريخ ٢٠١٤/١١/٢٥ 
بنشره في اجلريدة الرسمية، 
اال انــه رغم ذلــك لم يحصل 
علــى مكافأة دعم وتشــجيع 
العمالة الوطنيــة للعمل في 
اجلهات غير احلكومية عمال 
بالقانون رقم ١٩ لسنة ٢٠٠٠ 
في شأن دعم العمالة الوطنية 
وتشجيعها للعمل في اجلهات 
غير احلكومية، األمر الذي حدا 
باملدعي لرفع الدعوى بطلبه 

السالف.
الدعــوى  تداولــت  وإذ 
على النحــو املبني مبحاضر 
اجللسات وبجلسة ٢٠٢١/١٠/١٠ 
مثل خاللهــا املدعي واملدعى 
والثالــث  الثانــي  عليهمــا 
بصفتيهمــا كل بوكيــل عنه 
محام واملاثل عن املدعي قدم 
حافظــة مســتندات طويــت 
علــى صورة من شــهادة ملن 
يهمه األمر صادرة من املدعى 
عليها األولى ببيانات املدعي 
الوظيفية وصــورة من عقد 
عمل املدعي لدى املدعى عليها 
األولى وصورة من اجلريدة 
اليوم)  الرســمية (الكويــت 
العدد ١١٨٥ الســنة الســتون 
األحد ٢٠١٤/٥/٢٥ صفحة رقم 
٤ و٥ وصورة من الفتوى رقم 

الوطنيــة كمواطن  العمالــة 
كويتي يعمل بشركة جتارية 
(قطاع خاص) من تاريخ عمله 
لدى املدعــى عليهــا األولى، 
(٢) اثبــات احقية املدعي في 
احلصول على الكادر الهندسي 
املالي احلكومي من تاريخ عمله 
لدى املدعى عليها األولى، (٣) 
الــزام املدعــى عليهــا األولى 
بتســجيل املدعي لدى الهيئة 
العامة للقوى العاملة وفتح 
اســتجواب مع املدعى عليها 
األولى والثانية لبحث اسباب 
امتناع املدعى عليها األولى من 
تســجيل الطلب لدى الهيئة 
املدعــى عليهــا الثانيــة، كما 
قدم حافظة مستندات طويت 
صورة من النظام االساســي 
للمدعى عليها األولى وصور 

من مستندات اخرى.
 ٢٠٢٢/٢/٢٠ وبجلســة 
قررت احملكمة اعادة الدعوى 
للمرافعة إلعالن الشركة املدعى 

عليها األولى قانونا.
وبجلسة ٢٠٢٢/٣/١٣ مثل 
املدعي واملدعى عليهما الثاني 
والثالث كل بوكيل عنه محام، 
واذ تبني متام اعالن الشركة 
املدعى عليهــا األولى قانونا 
فقررت احملكمة حجز الدعوى 

للحكم جللسة اليوم.

لــدى اجلهات غير احلكومية 
املشــار إليها في املــادة ١ من 
هذا القرار بتقدمي بيان باحلالة 
االجتماعيــة والوظيفية لكل 
منهــم علــى النمــوذج املعد 
التــي  لذلــك لــدى اجلهــات 
يتبعونهــا وعليهــم إخطــار 
هــذه اجلهــات بــأي تغييــر 
يطرأ على هذا البيان، وعلى 
هذه اجلهــات إخطار برنامج 
إعادة هيكلــة تركيب القوى 
العاملــة واجلهــاز التنفيذي 
للدولة ببيانات العاملني لديها 
وبــأي تغيير يطرأ على هذه 
البيانــات، ويلتــزم أصحاب 
املهن واحلرف بتقدمي بيانات 
كاملة عن أحوالهم االجتماعية 
على النموذج املعد لذلك إلى 
برنامج إعادة هيكلة تركيبة 
العاملــة واجلهــاز  القــوى 
التنفيذي للدولــة وإخطاره 
بــأي تغيير يطــرأ على هذه 
البيانــات، ويتولــى برنامج 
إعادة هيكلــة تركيبة القوى 
العاملــة واجلهــاز التنفيذي 
للدولة صرف هاتني العالوتني 
املهــن واحلــرف  ألصحــاب 
والعاملــني لدى اجلهات غير 
احلكوميــة، ويوقف الصرف 
عند عدم تقــدمي البيانات أو 

النماذج املطلوبة».
يــدل، وعلــى مــا أفصح 
عنه النص بألفــاظ واضحة 
ال حتتمــل التأويــل، على أن 
املشرع كلف رب العمل بتوفير 
النماذج الالزمة لبيان احلالة 
االجتماعية للعاملني الكويتيني 
الذين يعملون عنده لكي تتم 
تعبئتها، كما كلف رب العمل 
بتقدمي البيانات عن العاملني 
الكويتيني وبتسليم النماذج 
اخلاصة باحلالة االجتماعية 
عن العاملني الكويتيني لديه 
بعد تعبئتها إلى برنامج إعادة 

٢٠٠١/١٦٧/٢ ـ ٤٠٣٣.
وبجلســة ٢٠٢١/١٢/٥ مثــل 
املدعي واملدعــى عليهما الثاني 
والثالــث بصفتيهما كل بوكيل 
عنــه محام واملاثــل عن املدعى 
عليهما الثاني والثالث بصفتيهما 
قــدم مذكرة طلب فــي ختامهما 
رفض الدعوى تأسيسا على أن 
املدعي لــم يتقدم للمدعى عليه 
الثاني بطلب احلصول على دعم 
العمالة كما قدم حافظة مستندات 
طويت صورة من قرار مجلس 
الــوزراء رقم ٣٩١ لســنة ٢٠٠١ 
بشأن منح العالوة االجتماعية 
وعــالوة األوالد ألصحاب املهن 
واحلرف والعاملني في اجلهات 

غير احلكومية.
وبجلســة ٢٠٢٢/١/٩ مثل 
عليهمــا  واملدعــى  املدعــي 
الثانــي والثالــث بصفتيهما 
كل بوكيل عنه محام واملاثل 
عــن املدعي قــدم مذكرة عدل 
فيهــا طلباته علــى نحو اوال 
(١) قبول الدعوى شكال، (٢) 
التصريح بتصوير القرار رقم 
٢٠١٩/٢٠٣/٠٢/٥٢/٢٢ الصادر 
ادارة  بتاريــخ ٢٠١٩/٢/٤ من 
الفتوى والتشــريع ـ مجلس 
الوزراء، وثانيا في املوضوع، 
(١) اثبــات احقية املدعي في 
احلصــول على مكافــأة دعم 

وحيــث إنه عن املوضوع 
وكان قد جــرى نص املادة ٣ 
من القانون رقم ١٩ لسنة ٢٠٠٠ 
في شأن دعم العمالة الوطنية 
وتشجيعها للعمل في اجلهات 
غيــر احلكوميــة املعدل على 
انه: تؤدي احلكومة للمواطنني 
أصحاب املهن واحلرف وملن 
يعملون في جميــع اجلهات 
عــالوة اجتماعيــة وعــالوة 
أوالد، ويصدر مجلس الوزراء 
بنــاء علــى اقتــراح املجلس 
لذلــك  املنظمــة  القــرارات 
وحتــدد هذه القــرارات قيمة 
كل من العالوتني املذكورتني 
وشروط استحقاقهما واملهن 
واحلــرف واألعمال واجلهات 
التي تنطبق عليها او املدة التي 
تســتمر احلكومة خاللها في 
تأديتها، على ان تكون عالوة 
األوالد خمسني دينارا عن كل 
ولــد وحتى الولــد اخلامس، 
وذلــك كله مع عــدم االخالل 
باحلقوق املكتسبة للعاملني 
فــي اجلهــات احلكومية قبل 
صدور هذا القانون بالنسبة 
إلى ما يستحقونه من عالوة 

اجتماعية وعالوة أوالد.
وإذ صــدر قــرار مجلس 
الوزراء رقم ٣٩١ لســنة ٢٠٠١ 
بشأن منح العالوة االجتماعية 
وعالوة األوالد ألصحاب املهن 
واحلرف والعاملني في اجلهات 
غيــر احلكوميــة والذي جاء 
فــي نص املادة ١ من على أنه 
«تســري األحكام الواردة في 
هذا القرار على الكويتيني من 
الفئات التالية: (٥) الشركات 
الكويتيــة وذات  املســاهمة 
املســؤولية احملدودة التي ال 
يقل رأسمالها عن نصف مليون 

دينار كويتي».
كمــا نصت املــادة ١٢ منه 
على أنــه «يلتــزم العاملون 

هيكلة تركيبة القوى العاملة 
واجلهاز التنفيذي للدولة، كما 

يتم صرف تلك العالوة.
وعلــى ذلك، فإن املشــرع 
حمــل رب العمل مســؤولية 
التعريف بالعاملني الكويتيني 
املستحقني لتلك العالوة، ورفع 
عن كاهل العامل مســؤولية 
تقدمي تلك النماذج والطلبات 
للجهات املختصة لصرف تلك 

العالوة.
وكان الثابــت من األوراق 
ممــا ال مــراء فيــه أن املدعي 
كويتي اجلنســية يعمل لدى 
الشركة املدعى عليها األولى 
واخلاضعة وفق نص املادة ٢ 
من قرار مجلس الوزراء مار 
الذكر، ما يخضع وفقا للقانون 
السالف بيانه والقرار املذكور 
ألحكامه متى أثبت أنه يستحق 
عنه تلك العالوة وفقا للشروط 
التي حددها املشرع في املواد 
٢ و٣ و٥ من القرار السالف.

وكان وعلى ما قرره املاثل 
عن املدعى عليه الثاني وهو 
املســؤول عــن صــرف تلك 
العــالوات املقــررة للعاملني 
الكويتيني بعــدم وجود ثمة 
بيانــات خاصة للمدعي لديه 
ما يدل على أن الشركة املدعى 
عليها األولى لم تقدم البيانات 
الالزمة للمدعي بصفته عامال 
كويتيــا لديها وفقا للنموذج 
املعد لذلك للمدعى عليه الثاني 
كما يعمل على صرف العالوة 
املستحقة له متى ما توافرت 

شروطها.
فلهذه األسباب حكمت احملكمة

٭ إلــزام «اخلطوط الكويتية» 
القانونية  باتخاذ اإلجــراءات 
واإلداريــة الالزمة لتســجيل 
املوظف لدى الهيئة العامة للقوى 

العاملة.

أصدرته احملكمة الكلية وميتد إلى العاملني في الشركات التجارية اململوكة بالكامل للدولة

احملامية أريج حمادة

بنشره في اجلريدة الرسمية، 
إال أنــه رغم ذلــك لم يحصل 
علــى مكافأة دعم وتشــجيع 
العمالة الوطنيــة للعمل في 
اجلهات غير احلكومية، عمال 
بالقانون رقم ١٩ لسنة ٢٠٠٠ 
في شأن دعم العمالة الوطنية 
وتشجيعها للعمل في اجلهات 
غير احلكومية، األمر الذي حدا 

باملدعي لرفع الدعوى».
وجاء منطوق احلكم التالي:
املرافعــة  ســماع  بعــد 

ومطالعة األوراق واملداولة
تخلص واقعــات الدعوى 
في ان املدعي اقامها بصحيفة 
اودعــت ادارة الكتاب بتاريخ 
٢٠٢١/٨/١٢، وأعلنــت قانونــا 
طلب في ختامها القضاء، (١) 
بنــدب ادارة اخلبراء لالطالع 
على اوراق الدعوى وما بها من 
مستندات وما عسى ان يقدمه 
اخلصوم من مستندات اخرى 
واالنتقال إلى االدارات املختصة 
لــدى املدعى عليهــم لالطالع 
على كل املستندات والقرارات 
املتعلقة مبدى احقية املدعي 
في احلصول على كادر حكومي 
هندسي او مكافأة تشجيعية 
مالية لدعم العمالة الوطنية، 
ومــا اذا قامت املدعــى عليها 
األولــى بتقدمي طلب رســمي 
إلى اجلهات املختصة للمطالبة 
بحقوق املدعي املالية واالطالع 
على جميع املستندات اخلاصة 
بهذا املوضــوع وفقا للقواعد 
واألسس القانونية مع تقرير 
احقيــة املدعي فــي احلصول 
علــى الكادر الهندســي املالي 
او املكافأة التشــجيعية لدعم 
العمالة الوطنية بأثر رجعي 
منذ تاريخ تعيينه لدى املدعى 
عليها األولى، (٢) إلزام املدعى 
عليهم باملصروفــات ومقابل 

اتعاب احملاماة الفعلية.

اُملشّرع رفع عن العامل مسؤولية التقدمي لصرف العالوة.. وحّمل رب العمل التعريف باملستحقنيأريج حمادة لـ «األنباء»: سعيدة جدًا بحكم انتصر حلقوق العاملني الكويتيني بالشركات احلكومية

السوق األول يخترق حاجز الـ ٩ آالف نقطة ألول مرة
شريف حمدي

ارتفع مؤشر السوق األول 
ألعلى مستوى منذ إطالقه في 
٢٠١٨، ليختــرق حاجز الـ ٩ 
آالف نقطة، بعدما زاد أكثر من 
١٪ بجلسة أمس لينهي السوق 
تعامالته واملؤشر عند ٩٠٢٠ 
نقطة، وذلك وسط استمرار 
اإلقبال الالفت على األســهم 
القياديــة، كمــا زاد مؤشــر 
السوق الرئيسي ولكن بنسبة 
أقل من الســوق األول الذي 
يعد أكثر جاذبية للمتداولني 
في هذه الفترة التي تتزامن 

مع إقرار التوزيعات.
وانتهت جلســة تداوالت 
أمــس علــى ارتفــاع جديــد 
الســوقية بنســبة  للقيمــة 
٠٫٩٪ مبكاســب ٤٤٠ مليون 
دينار، لتصل إجمالي القيمة 
السوقية لبورصة الكويت إلى 
٤٧٫٨٠١ مليــار دينار ارتفاعا 
مــن ٤٧٫٣٦١ مليار دينار في 
جلسة ختام االسبوع املاضي، 
ومع استمرار حترك السوق 
في االجتاه الصاعد يتوقع ان 
تصــل القيمة خالل تداوالت 
األســبوع ملستوى ٤٨ مليار 
دينار. وزادت السيولة بنسبة 

اتش» بـــ ٤٫٨ ماليني دينار، 
والوطني بـ ٤ ماليني دينار.

ارتفعــت مع  وقطاعيــا، 
نهاية جلسة امس ٦ قطاعات، 
جاءت البنوك في صدارتها بـ 
١٫٣٪، وتراجعــت ٦ قطاعات 
اخرى تصدرها التكنولوجيا 
بـــ ٥٪ فيمــا اســتقر قطاع 
الرعاية الصحية عند مستوى 
إغالقــه الســابق، وارتفعت 
اسهم ٦٤ شركة مقابل تراجع 
اسهم ٥٣ شركة، ولم تتغير 

أســعار اسهم ٢١ شركة، ولم 
يتم التداول على ٢٨ شركة.

وارتفع مؤشــر الســوق 
األول بـ ١٫٠٦٪ بإضافة ٩٤٫٤ 
نقطة ليصل الى ٩٠٢٠ نقطة، 
كمــا ارتفع مؤشــر الســوق 
بـــ ٢٩٫٢ نقطــة  الرئيســي 
بنسبة ارتفاع ٠٫٤٪ ليصل الى 
٦٢٥١ نقطة، وارتفع املؤشر 
العام للبورصة بنسبة ٠٫٩٪ 
مبكاسب ٧٤٫٥ نقطة ليصل 

الى ٨١١٧ نقطة.

ً ٤٤٠ مليون دينار مكاسب ترفع القيمة السوقية للبورصة إلى ٤٧٫٨ مليارا

٢١٪ مبحصلة ٨٧ مليون دينار 
ارتفاعا من ٧١٫٩ مليون دينار 
من خــالل ١٢٫٩ ألف صفقة، 
بينما استحوذت اسهم السوق 
االول علــى ٧٠٪ من اجمالي 
السيولة التي تصدرها سهم 
أهلــي متحــد البحرين بـ ١٩ 
مليــون دينــار، تاله ســهم 
اجيليتي بـ ١١٫٤ مليون دينار، 
ثم سهم بيتك بـ ١٠٫٤ ماليني 
دينار، وسهم وطنية بـ ٦٫٤ 
ماليني دينار، تاله «جي اف 

«النقل العام» تطرح أرض سكراب النعامي لالستثمار
علي إبراهيم 

علمــت «األنبــاء» عبــر 
مصادرها املطلعة، أن شركة 
النقــل العام طرحــت أرضا 
مبســاحة ٤٠ ألــف متر في 
ســكراب النعامي لالستثمار 

عن طريق املزايدة.
وتفصيليا، أعلنت «النقل 
العام» أمس عن رغبتها في 
طــرح املزايــدة العامة رقم 
(٢٠٢٢/١) اخلاصة باستثمار 
موقع النعامي التابع لها وهو 
موقــع لتخزيــن ســيارات 
السكراب، وذلك طبقا لشروط 
ومواصفات خاصة وضعتها 
في كراسة الشروط من بينها 

سعر مبدئي للمزاد.
وذكرت املصادر أن املزاد 
سيكون على إجمالي مساحة 

املزايدة على استثمار األرض 
متاحة للشركات واألفراد من 
املواطنني، وحددت الشــركة 

آخر موعد لتقدمي العطاءات 
يــوم األحــد ١٠ أبريل املقبل 
في املقر الرئيسي للشركة.

متتد على مساحة ٤٠ ألف متر ومتاحة للشركات واألفراد

سكراب النعامي  (أحمد علي)

٤٠ ألــف متر، وأن النشــاط 
احملدد ممارسته هو تخزين 
وأن  الســكراب  ســيارات 

األربش: أزمة في توريد وجبات رمضان.. 
والسبب ارتفاع أسعار املنتجات األولية

باهي أحمد

قال رئيس االحتاد الكويتي 
للمطاعم واملقاهي والتجهيزات 
الغذائيــة فهــد األربــش، فــي 
تصريــح خاص لـــ «األنباء»، 
إن تبعــات احلــرب وارتفــاع 
األســعار العامليــة تأثرت بها 
املطاعــم في الكويــت خاصة 
فــي الفترة احلاليــة بالتزامن 
مــع حلــول شــهر رمضــان 
الكــرمي، حيث أصبــح يعاني 
قطــاع املطاعــم والتجهيزات 

الغذائية من انخفاض هامش 
الربح البسيط في التوريدات 
اخلاصة بالوجبات الرمضانية 
من ١٠٪ فقط إلى خسائر بعد 
ارتفاع معظم أسعار املنتجات 
األولية املستخدمة من طحني 
وزيت وحلــوم وأرز وغيرها 
مــن األمــور، مشــيرا إلــى أن 
العقــود ذات األجــل الطويــل 
والتــي قامت بها احلكومة من 
خالل بعض الــوزارات ومنها 
الداخلية والشــؤون اخلاصة 
الوجبــات للعاملني  بتوريــد 

بهــا قد تتســبب في خســائر 
ضخمة بعض ارتفاع أســعار 
املواد األولية املســتخدمة في 
تلك الوجبات ملا يصل إلى ٤٠٪.

وأوضح األربش أن املطاعم 
بحاجة ملحة إلى إعادة ضبط 
األسعار اخلاصة بها وذلك بعد 
ارتفاع أسعار املواد الغذائية، إال 
أن ذلك يتطلب موافقة من وزارة 
التجارة والصناعة، خاصة أنها 
متتلك قوائم الطعام وأسعارها 
اخلاصة بكل مطعم وتغييرها 
يتطلب وقتا وليس باألمر الهني.

املطاعم بحاجة ملحة إلى إعادة ضبط األسعار اخلاصة بها

فهد األربش

انتخاب أعضاء اللجان الدائمة للدورة احلادية والثالثني لعام ٢٠٢٢

املالية 
واالستثمار

املشاريع 
العامة 

واإلسكان

العضوية 
والعرف 
التجاري

الصناعة التجارة والنقل
والعمل

التعليم 
واالقتصاد 

املعرفي

املشاريع 
الصغيرة 

واملتوسطة

طالل جاسم وفاء القطاميرئيس اللجنة
اخلرافي

عبداهللا 
احمد خالد اخلالدالشايع

عمران حياتطالل اجلريالقضيبي

طالل اخلرافيمحمد كاكوليحمد السايرمحمد كاكوليضرار الغامنعمران حياتهنادي الصالحمقرر اللجنة

«غرفة التجارة» زّكت هيئة مكتبها وانتخبت جلانها
باهي أحمد 

قالــت مصــادر مطلعة إن 
هيئة مكتب مجلس إدارة غرفة 
جتارة وصناعة الكويت زكيت، 
إذ تصدر محمد الصقر ســدة 
الرئاسة، فيما حل عصام البحر 
كنائــب أول لرئيــس الغرفة، 
وجاء فهــد اجلوعــان كنائب 

ثاني.
أن  املصــادر  وذكــرت 
عبداهللا احلميضي زكي أمينا 
الدبوس  للصندوق، ودبوس 
نائبا له، كما دخل خالد الغامن 
عضوا جديدا في هيئة املكتب، 
بينمــا زكــي أســامة النصف 

عضوا.
أعضــاء  انتخــاب  ومت 
اللجــان الـــ ٧ الدائمة للغرفة 
بعد استحداث جلنة املشاريع 
الصغيرة واملتوســطة، وذلك 

للدورة الـ ٣١ لعام ٢٠٢٢.
القطامي  وانتخبت وفــاء 

يوسف الغامن مقررا للجنة.
وتصــدر رئاســة جلنــة 
التجارة والنقل خالد اخلالد، 
وحــل مقــررا للجنــة محمــد 
عبدالرضا كاكولي، أما بلجنة 
الصناعة والعمل فانتخب أحمد 
القضيبي رئيسا للجنة، وجاء 
حمــد مســاعد الســاير مقررا 
لها، فيما تولى رئاســة جلنة 

التعليم واالقتصــاد املعرفي 
طــالل اجلــري، وجــاء محمد 
عبدالرضا كاكولي مقررا للجنة.

وترأس اللجنة املستحدثة 
مؤخــرا حتــت اســم «جلنــة 
املشاريع الصغيرة واملتوسطة» 
عمــران جوهــر حيــات، فيما 
انتخب طالل جاسم اخلرافي 

مقررا للجنة.

الصقر رئيساً والبحر نائباً أول واجلوعان «ثاٍن»

املاليــة  للجنــة  رئيســا 
واالستثمار، وهنادي الصالح 
مقررا للجنة، كما انتخب طالل 
جاسم اخلرافي رئيسا للجنة 
املشاريع العامة واإلسكان، فيما 
جاء عمران حيات مقررا للجنة، 
وحل عبداهللا الشــايع رئيسا 
للجنــة العضويــة والعــرف 
التجــاري، فيمــا جــاء ضرار 


