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«وربة»: «احتاد املصارف» يشّكل منوذجًا استثنائيًا 
في دعم البنوك احمللية واالقتصاد الكويتي

أشــاد بنــك وربــة بدور 
الكويــت  احتــاد مصــارف 
الكبير في دعم الروابط بني 
البنــوك احملليــة وتوثيــق 
التعاون بينهم والتنسيق بني 
القضايا  نشاطاتهم، وبحث 
املشــتركة املتعلقة بأنشطة 
األعضــاء إليجــاد حلــول 
للمشاكل التي تواجههم، مبا 
في ذلك التنسيق مع اجلهات 
الرقابية احلكومية والسلطة 

التشريعية.
وأكد بنك وربة أن احتاد 
مصارف الكويت شكل منوذجا 
مهما كمظلة لتوحيد الرؤى 
واملطالب املصرفية ومتابعة 
شؤون القطاع، السيما أنها 
تعد واحدة من أقدم التجارب 

في املنطقة.
وفي هذا الصدد، قال نائب 
رئيس مجلــس اإلدارة في 
بنك وربة بدر خالد الشلفان، 
إن احتاد مصارف الكويت 
جنح ومنذ تأسيسه في دعم 
وتطوير األداء املصرفي في 
الكويت، ودعم الروابط بني 
البنوك العاملة في السوق 
احمللي وبني البنوك اإلقليمية 

دور االحتاد مزيدا من األهمية 
في ظل حــوارات نوعية مع 
اجلهات احلكومية للوصول 
إلى رؤية موحدة حول قضايا 
تهم القطاع املصرفي، وذلك 
إلــى جانــب املســاهمة مــع 
اجلهــات املختصة في إعداد 
مشــاريع قوانني ذات طابع 

مالي واقتصادي.
الرئيــس  أكــد  بــدوره، 
التنفيذي في بنك وربة شاهني 

القطاع املصرفي،  ألولويات 
التشــريعية  التنظيميــة، 
وكذلك للتفاعل مع القضايا 
االقتصادية واملالية فضال عن 
مســاهمة االحتاد في تنفيذ 
الرؤى املصرفية في مرحلة 
ما بعد األزمة املالية العاملية، 
والذي كان سباقا في احلرص 
على إيجاد منظومة تعليمات 
رقابيــة وآليــات تنظيميــة 
حديثــة تواكــب احتســاب 
املخاطر بأساليب أكثر أمانا 

وفاعلية.
جدير بالذكر أن بنك وربة 
جنح بعــد فترة قصيرة من 
تأسيســه في إثبات مكانته 
بالقطاع املصرفــي، واحتل 
مركــزا رياديــا فــي مجــال 
الرقمية  اخلدمات املصرفية 
اإلسالمية لألفراد حيث يعتبر 
أكثر البنوك احمللية في عدد 
قاعــدة املســاهمني من أفراد 
املجتمــع، ما يجعلــه البنك 
األقــرب لهم بتقــدمي أفضل 
اخلدمات املصرفية، وأصبح 
على قدر تطلعــات املجتمع 
الكويتي وكســب ثقتهم عن 

جدارة خالل فترة قصيرة.

حمد الغامن أن احتاد مصارف 
الكويت سجل أفضل تطورات 
نوعية السيما جلهة مواكبة 
التطــورات احلاصلــة فــي 
الصناعة املصرفية العاملية.

ولفت الغامن إلى أن احتاد 
مصارف الكويت بات محاورا 
الرقابية،  أساســيا للجهات 
املهنية  وكذلــك االحتــادات 
األخرى واجلهات احلكومية 
والرسمية، إذ يكرس جهوده 

أشاد بدوره الكبير في توحيد الرؤى واملطالب املصرفية ومتابعة شؤون القطاع

شاهني الغامن بدر الشلفان

والعاملية.
إلــى أن احتــاد  وأشــار 
مصارف الكويت يلعب دورا 
مهمــا وحيويا في االقتصاد 
الكويتي، الســيما في ضوء 
التحديــات التــي يواجههــا 
بسبب الظروف االستثنائية 
التــي متر بها البالد والعالم 
أجمــع، مضيفا أنه وفي ظل 
التطورات املتســارعة خالل 
الســنوات املاضية، اكتسب 

واقتصـادي مالـي  طابـع  ذات  قوانـني  مشـاريع  بإعـداد  املختصـة  اجلهـات  مـع  سـاهم  االحتـاد  الشـلفان: 
الغـامن: كان سـباقًا فـي إيجـاد منظومـة تعليمـات رقابيـة وآليـات تنظيميـة حديثة تواكـب احتسـاب املخاطر

Apple Pay بوبيان» يقدم خدمة»

أعلن بنــك بوبيان عــن توفير خدمة 
Apple Pay إلى عمالئه في الكويت، وتعتبر 
خدمة Apple Pay طريقة الدفع األكثر أمنا 
وخصوصية، والتي تتيح للعمالء استخدام 
أجهزة Apple اخلاصة بهم إلجراء عمليات 
الدفــع في احملالت وعبــر اإلنترنت ومن 

خالل التطبيقات.
وقــال الرئيــس التنفيــذي للخدمات 
املصرفية الشــخصية والرقمية في بنك 
بوبيــان عبداهللا التويجري: نعلن اليوم 
عــن توفير خدمــة Apple Pay إلى جميع 
عمالئنــا، وهي خطوة مهمة نحو تطوير 
استخدام خدمات بوبيان الرقمية. وتعتبر 
هذه خطوة جديدة تضاف إلى سجل بنك 
بوبيان احلافل بتقدمي حلول الدفع الرقمية 
املبتكرة وتزويد العمالء بأحدث التقنيات 
مما مينحهم جتربة مصرفية سلسة وآمنة 

ومريحة.
وسوف تتيح خدمة Apple Pay للعمالء 
إجراء عمليات الدفع بسهولة، حيث ميكن 
iPhone للعمالء بكل بساطة مترير هاتف
أو Apple Watch بالقــرب من جهاز الدفع 
لتنفيذ معاملة الدفع الالتالمسية. وبذلك، 
يتم توثيق كل معاملة دفع تتم من خالل 
Apple Pay باستخدام خاصية بصمة الوجه 
Face ID أو بصمــة اإلصبع Touch ID أو 
الرقم السري للجهاز، باإلضافة إلى رمز 

ســري يرســل ملرة واحدة. وتقبل خدمة 
Apple Pay في املتاجر واملطاعم والكافيهات 
والفنــادق والعديد مــن األماكن األخرى 

حول العالم. 
وتتميز خدمة Apple Pay في جوهرها 
باألمن واخلصوصية، فعندما يســتخدم 
العمالء بطاقة االئتمان أو بطاقة السحب 
اآللــي من خالل خدمة Apple Pay، ال يتم 
تخزين أرقام البطاقة الفعلية على اجلهاز 
أو على خوادم Apple، وبدال عن ذلك، يتم 
إنشاء رقم حساب خاص باجلهاز وتشفيره 
ثــم تخزينه بصــورة آمنة في شــريحة 
«Secure Element» وهي شريحة معتمدة 
وقياسية مصممة لتخزين معلومات الدفع 

بأمان على اجلهاز.
وميكــن إضافة بطاقات بنــك بوبيان 
الى Apple Pay بسهولة. فمن خالل جهاز 
iPhone، ميكن بكل بســاطة فتح تطبيق 
Wallet والضغــط علــى «+»، واتبــاع 
اخلطوات إلضافة بطاقة بوبيان االئتمانية 
أو بطاقة السحب اآللي الصادرة من بنك 
بوبيــان. ومبجرد إضافة العميل لبطاقة 
iPad أو Apple Watch أو iPhone على جهاز
أو Mac، ميكنه البدء في استخدام خدمة 
Apple Pay على اجلهاز مباشرة. سيستمر 
العمالء في احلصول على جميع املكافآت 

واملزايا التي تقدمها بطاقات بوبيان.

عبداهللا التويجري

«KIB مركز مبادر» ستدشن مركزها املتخصص خلدمة أعمال املبادرين
في إطار جهودها املتواصلة 
املبادريــن  لتمكــني شــريحة 
الكويتيــني، أعلنــت شــركة 
«KIB مركــز مبــادر» التابعة 
 (KIB) لبنك الكويــت الدولي
أنهــا ستدشــن مركــز  عــن 
متخصص للمبادرين، والذي 
يقدم جميع اخلدمات والوسائل 
املرئية واملسموعة للتدريب، 
ضمــن مســاحات مخصصــة 
اللقــاءات واالجتماعات  لعقد 
واحملاضرات، ذلــك باإلضافة 
إلى توفيــر خدمــات صناعة 
احملتوى، مبا يشمل ستوديو 
تسجيل صوتي مجهز بالكامل 
وبتقنيــات حديثــة، لصناعة 

بيئة ريادية ملهمة يطمح املبادر 
للتواجد بها باستمرار، ملا تقدمه 
لــه من حلــول شــاملة تدعم 

Podcast محتــواه اإلعالمي كـ
 ،Voice Over وتســجيالت الـــ
واملساحات املجهزة بخلفيات 
وصوتيات لتسجيل احملتوى 
املرئــي وإنشــاء الڤيديوهات 
القصيــرة ملشــاركة محتواه 
التسويقي على مواقع التواصل 
ختــام  وفــي  االجتماعــي.  
تصريحــه، ذكــر الهويدي أن 
«KIB مركز مبادر» تأسســت 
لتعمل كحاضنة ومسرعة أعمال 
تساند شــريحة املبادرين في 
الكويت من أصحاب املشاريع 
الصغيرة واملتوسطة، والتي 
تقدم لهــم منظومــة تأهيلية 

وريادية متعددة اخلدمات.

العملية التدريبية واإلرشادية 
التأهيلية للشــركة، وتساعد 
املبــادر فــي تعزيــز مهاراته 
مشــروعه ضمــن  وتنميــة 
مشــاركته في برنامج «مركز 
مبــادر». وأضــاف أن خدمات 
KIB» املركــز املتخصــص لـــ

مبادر» صممت لتلبي املتطلبات 
األساسية لرواد األعمال، وخدمة 
أعمالهم التجارية اليومية، فهي 
توفر للمبادر قاعات للعمل أو 
االجتماع بالشركاء والعمالء، 
كمــا توفــر لــه مرافــق الزمة 
ألعمالــه التســويقية، وذلــك 
مــن خــالل ســتوديو املركــز 
للتسجيل الصوتي، لصناعة 

محمد الهويدي

احملتوى الصوتي املســموع، 
كمــا صممــت أركان وزوايــا 
املركز املتخصص بشكل يسمح 
باستغاللها في صناعة احملتوى 
الڤيديوهات  املرئي وتصوير 
القصيرة.  وحول هذا اإلجناز، 
أوضح محمد الهويدي أن إنشاء 
KIB» مركز متخصص لشركة

مركــز مبادر» جاء اســتكماال 
جلهود البنك في تطوير الشركة 
لتواكب أفضل املعايير، وتعزيز 
باقــة خدماتهــا وإمكاناتهــا 
مبجموعة من األدوات املساندة، 
ليجعــل منهــا وجهــة مثالية 
ومتكاملــة للمبادرين، مؤكدا 
أن هدفها الرئيسي هو توفير 

«كامكو إنفست»: النفط ينتعش جزئيًا في ظل تخفيف الصني قيود اإلغالق
«كامكــو  تقريــر  ذكــر 
إنفســت»، عــن أداء أســواق 
النفط العاملية، أن أسعار النفط 
شهدت انتعاشــا جزئيا بعد 
أن سجلت األســبوع املاضي 
أعلى معدل تراجع أســبوعي 
خالل ٢٠ أسبوعا، وذلك على 
الرغم من بقاء األســعار دون 
مســتوى ٨٠ دوالرا أميركيــا 
للبرميــل. ويعزى االنتعاش 
بصفــة رئيســية إلــى أنباء 
القيود  قيام الصني بتخفيف 
املرتبطــة بكوفيد-١٩ وكذلك 
تسرب النفط من خط أنابيب 
كيستون ما أثر على إمدادات 
النفــط. باإلضافة إلــى ذلك، 
ســاهمت أنباء عن انخفاض 
إنتاجيــة اآلبار فــي الواليات 
املتحــدة مع تباطــؤ عمليات 
الهيدروليكــي في  التكســير 
توفيــر بعض الدعــم للنفط 
على جبهــة العــرض، إال أن 
حالة عدم اليقني جتاه تعافي 

وعلــى جانــب الطلب، ال 
تزال رحالت الســفر اجلوي 
أدنــى من مســتويات ما قبل 
اجلائحــة بنحــو ١٦٪، وفقــا 
للبيانات الصادرة عن مؤسسة 
«OAG»، إال أن تخفيف الصني 
للقيــود املرتبطــة باحتــواء 
كوفيد-١٩ بوتيرة أسرع من 
املتوقع أدى إلى انتعاش حاد 
في سوق السفر اجلوي احمللي 

من دخول الواليات املتحدة في 
حالة انكمــاش اقتصادي في 
العام ٢٠٢٣، وصرح االحتياطي 
الفيدرالــي األميركي أيضا أن 
إمكانيــة حــدوث ذلــك تصل 
إلى نسبة ٥٠٪. وعلى صعيد 
العــرض، ظــل إنتــاج النفط 
فــي الواليات املتحدة محدود 
النطاق وســجل زيادة قدرها 
١٠٠ ألف برميل يوميا ليصل 
إلى ١٢٫٢ مليون برميل يوميا 
خالل األســبوع املنتهي في ٢

ديسمبر ٢٠٢٢. وأظهرت أحدث 
بيانات أوپيك تراجع اإلنتاج 
للشــهر الثاني علــى التوالي 
في نوفمبــر ٢٠٢٢ ما يعكس 
قرارات جتديد خفض حصص 
اإلنتاج التي أعلنت عنها أوپيك 
وحلفاؤها في وقت سابق. إذ 
انخفــض اإلنتــاج اإلجمالــي 
لألوپيــك مبقــدار ١٫١ مليون 
برميل يوميا، وفقا للبيانات 
الصادرة عن وكالة بلومبيرغ.

في البالد ليصل إلى ما يقرب 
مــن نســبة ٦٥٪ تقريبــا من 
مستويات ما قبل اجلائحة كما 
في ١٢ ديســمبر ٢٠٢٢ مقابل 
٢٢٪ بنهايــة نوفمبــر ٢٠٢٢، 
وفقا للبيانــات الصادرة عن 
VariFlight. وعلــى الرغم من 
ذلك، تراقب السلطات عن كثب 
االنتشار السريع للجائحة بعد 
تخفيــف القيود. وبالنســبة 
للعــام بأكمله، من املتوقع أن 
ينخفض الطلــب على النفط 
في الصني بنسبة ٢٪ في العام 
٢٠٢٢، وفقــا لوحدة األبحاث 
التابعــة ملؤسســة البتــرول 

الوطنية الصينية. 
مــن جهــة أخــرى، كانت 
هناك إشارات حتذيرية لألداء 
الواليــات  االقتصــادي فــي 
املتحدة كما يتضح من النمو 
األخير لتوقعات البطالة للعام 
٢٠٢٣ بناء على مســح وكالة 
بلومبيرغ. وحذرت التوقعات 

الطلب أبقى األسعار منخفضة 
علــى الرغــم مــن العديد من 
اإلجــراءات املهمة على جبهة 
العــرض مبا فــي ذلك فرض 
العقوبات ووضع سقف أسعار 
للنفط الروسي، وخفض أوپيك 
وحلفائها حلصــص االنتاج 
الشــهر املاضــي، واســتقرار 
إنتــاج النفط األميركي وعدد 

منصات احلفر.

«اخلليج» يتلقى طلبات متويل الشركات 
الصغيرة واملتوسطة.. إلكترونيًا

تزامناً مع إستراتيجيته 
التــي تســتهدف دعــم 
الصغيــرة  الشــركات 
واملتوســطة، أعلــن بنك 
اخلليــج اســتمراره في 
تلقــي طلبات الشــركات 
إلكترونية  عبــر بوابــة 
للبنك مخصصة حصريا 
لهذا القطاع، متكنهم من 
احلصول على تسهيالت 
ائتمانيــة نقديــة وغير 
نقدية، من دون اشتراط 
أن يكون للشركة حساب 

لدى البنك. 
ومت تســهيل عمليــة التقــدمي حيث 
يكتفي العميل الراغب في احلصول على 
التمويل الدخول على املوقع اإللكتروني 
للبنك، والضغط على صفحة الشركات 
الصغيرة واملتوســطة وتعبئة الطلب 
بصفحــة حلــول التمويــل للمشــاريع 
الصغيــرة واملتوســطة والضغط على 
ارســال، وعليه، ســيتلقى رسالة على 
بريده اإللكترونــي يقوم بعدها بتقدمي 
البيانات املالية املدققة آلخر ثالث سنوات، 
باإلضافة الى تقرير إداري حديث. وبعد 
إجراء الدراسة املبدئية للشركة وفي حال 
ثبوت اجلدوى االقتصادية للشركة، يتم 

التواصل مع العميل من قبل البنك.
وبهذه املناسبة، قال مدير عام مجموعة 
اخلدمات املصرفية للشــركات في بنك 
اخلليج، أحمد الدويسان: إدراكا ألهمية 
قطاع الشــركات الصغيرة واملتوسطة 
ومتاشيا مع توجه البنك املركزي الداعم 

للتنمية املستدامة وبهدف 
العميل،  تعزيز جتربــة 
البوابــة  هــذه  أطلقنــا 
للتفاعــل والتواصل مع 
هــذه الشــريحة، حيــث 
املنصــة  هــذه  تســهل 
اإلجــراءات واملعامــالت 
املصرفية، وتوفر احللول 
التي تتســم بالبســاطة 
والكفاءة والشفافية، كما 
حرصنا على توفير آلية 
وصول سريعة وبسيطة 
الصغيــرة  للشــركات 
واملتوســطة إلجناز إجراءات احلصول 

على التسهيالت االئتمانية.
وأشار الدويسان إلى أن استراتيجية 
بنك اخلليج لعام ٢٠٢٥ وضعت الشركات 
واملشروعات الصغيرة واملتوسطة كأحد 
املرتكــزات الرئيســية لهــا، مــن خالل 
مســاعدتها علــى التطور، عبــر تنويع 
محفظة املنتجات، واخلدمات املصرفية.

ولفت إلى أنه إلى جانب تقدمي التمويل 
االئتماني للشــركات، يوفــر «اخلليج» 
كذلك لعمالئه من الشــركات الصغيرة 
واملتوسطة خدمات املعامالت املصرفية 
اإللكترونية للشركات وحتويالت الرواتب 
اإللكترونية وإصدار بطاقات الســحب 
اآللي والتسجيل في خدمات نقاط البيع 
وبوابات الدفع واخلدمات اللوجيستية 
واالستشــارية وغيرهــا مــن اخلدمات 
للشــركات، التــي ميكــن االستفســــار 
عنها والتسجيـــــل فيها عبـــــر املوقع 

اإللكتروني.

أحمد الدويسان

«املتحد» يعلن فائزي «احلصاد» األسبوعي
البنــك األهلــي  قــام 
املتحد يوم أمس بإجراء 
الســحب األسبوعي على 
جوائز احلصاد اإلسالمي، 
حســاب الســحب علــى 
اجلوائز اإلســالمي األول 
في الكويت والذى ينفرد 
املميزات،  بالعديــد مــن 
ومنها أنه أبسط وأسهل 
برنامج ادخار، فضال عن 
ميزة فتح احلســاب عبر 
االنترنــت بكل ســهولة 
ويســر مع ميزة اإليداع 

الفوري في احلساب.
وأســفر الســحب عن 

حصــول ١٠ من العمالء على ١٠٠٠ دينار 
لكل منهم وهم: أحمد عبدالرزاق عبدالعزيز 
العجيل، حسن عبداهللا كرم جرخي، تركية 
عبيد مطيرب العنزي، فريدة محمد رضا 
سيد هاشم محمد رضا، مرمي حمد راشد 
املال، ضحة سعد سعود العجمي، محمد 
أحمد محمد حســن، موضي هاجد فواز 
املطيري، تركي مياح علي صالح، ماجد 

علي عايش املطيري.
يقدم حســاب احلصاد اإلســالمي في 
باقته اجلديدة مجموعة أوسع من املزايا، 
حيث يحظى الرابحون من عمالء املتحد 
بجائزة شــهرية بقيمــة ١٠٠ ألف دينار 
باإلضافة إلى ١٠ جوائز أسبوعية بقيمة 
١٠٠٠ دينار لكل جائزة. وتبقى اجلوائز 
ربع الســنوية الكبــرى بقيمة ٢٥٠ ألف 

دينار نقدا للرابح هي أهم ما يطمح إليه 
العمالء، حيث متثل لهم فرصة حقيقية 

لتحقيق حلم العمر. 
علمــا بــأن احلــد األدنى للمشــاركة 
واالســتفادة مــن الســحوبات كافة هي 
١٠٠ دينار، تؤهل العميل للحصول على 
فرصتني لدخول السحب والتي تزيد حتى 
٣٠٠٠٠ فرصة في السحب، باإلضافة الى 
احلصول على أرباح سنوية مثمرة، وتتيح 
كل ٥٠ دينارا في حســاب العميل فرصة 
واحدة للمشاركة في السحب بشرط أن 
يحافظ على رصيده ملدة خمسة عشر يوما 
على األقل قبل تاريخ السحب، وكلما زادت 
مدة االحتفاظ زادت فرص دخول السحب 
لكل ٥٠ دينارا، ويتم إجراء الســحوبات 
كل يوم أربعاء بناء على خطة السحب.

الشايع: مستمرون بنشر ثقافة التحكيم التجاري في الكويت
عقــد مجلــس إدارة مركز 
الكويــت للتحكيــم التجاري 
التابع لغرفة جتارة وصناعة 
الكويــت اجتماعــه اخلتامي 
لهــذا العام يــوم أمس، وذلك 
فــي مقر املركز مببنى الغرفة 
برئاســة عبداهللا عبداللطيف 
الشايع رئيس مجلس اإلدارة، 
وبحضــور الســادة أعضــاء 
املجلــس. وتضمــن جــدول 
أعمال املجلس مناقشة التقرير 
السنوي للمركز بجوانبه املالية 
واإلدارية والتنظيمية، ومدى 
حتقق مســتهدفات خطة عام 
٢٠٢٢، وإحصائيــات قضايــا 
التــي  التحكيــم والتوفيــق 
عرضت على املركز خالل هذا 
العــام، والتي بلغــت إجمالي 
املطالبات فيهــا (٣٫٦٤٠٫٨٩٧

دينارا)، باإلضافة إلى مناقشة 
تصــورات خطــة العمل لعام 
٢٠٢٣ ومرتكزاتها ومستهدفاتها 
ومتطلبــات ووســائل تنفيذ 
اخلطة وانطالق املوسم الثقافي 
الزمنــي  اجلديــد واجلــدول 

املجلس السابقة وسير عمليات 
التحكيم.

هــذا، وقد صــرح عبداهللا 
عبداللطيــف الشــايع رئيس 
مجلس اإلدارة بأن املركز يشهد 
منذ افتتــاح مقره اجلديد في 
بداية هذا العام مرحلة جديدة 
من العمل تتسم بالتوسع في 

اتفاقيات تعاون تهدف إلى نشر 
ثقافة التحكيــم وتفعيله في 
األوساط القانونية والتجارية 

في الكويت.
وأضاف الشايع أن املركز 
بصدد توقيع عــدة اتفاقيات 
تعاون جديدة مع بعض اجلهات 
احلكومية واالحتادات، والتي 
تتضمن محاور أساسية للعمل 
املشترك في نشر ثقافة التحكيم 
وإقامة البرامج التدريبية التي 
تستهدف املساهمة في حتسني 
البيئة االستثمارية والقانونية 
فــي الكويت، وكذلــك تطوير 
قدرات وخبرات منتسبي هذه 

اجلهات.
وتأتي مثل هذه االتفاقيات 
حرصــا مــن املركز علــى مد 
جســور التعاون مع اجلهات 
املختلفة بهدف حتقيق رسالته 
بنشر ثقافة التحكيم، واالرتقاء 
باملســتوى العلمي للمحكمني 
والقانونيني، وحتسني البيئة 
القانونية واالســتثمارية في 

الكويت.

استخدام التكنولوجيا احلديثة 
في جميع فعاليات وأنشــطة 
املركز مبا يضمه من إمكانات 
حديثــة ومســاحات كبيــرة 
تســتوعب خدمــات املركــز 
وأنشــطته املختلفــة، وكذلك 
تفعيــل التعــاون مع اجلهات 
املختلفــة مــن خــالل توقيع 

«التحكيم التجاري» عقد اجتماعه اخلتامي لعام ٢٠٢٢ وناقش تقريره السنوي

مجلس إدارة «التحكيم التجاري» خالل االجتماع اخلتامي لعام ٢٠٢٢

للفعاليــات املزمــع انعقادها، 
كمــا ناقــش املجلــس اخلطة 
اإلعالميــة وتطويــر الهيــكل 
اإلداري ومقتــرح تعديــالت 
التوفيــق والتحكيــم  نظــام 
باملركز، بهدف تعزيز مستقبل 
املركز خالل السنوات املقبلة، 
منتهيا مبتابعة تنفيذ قرارات 


