
أص���در “االحتاد اخلليجي 
للبتروكيماويات والكيماويات” 
)جيبكا(، وه��و الكيان املمثل 
لشؤون القطاع في منطقة دول 
مجلس ال��ت��ع��اون اخلليجي، 
“تقرير )ج��ب��ي��ك��ا( ح���ول أداء 
قطاع الكيماويات” ال��ذي سلط 
الضوء على النمو والنجاح  في 
منطقة اخلليج العربي، وذلك 
خالل فعاليات املنتدى السنوي 
الرابع عشر ل�الحتاد اخلليجي 
للبتروكيماويات والكيماويات، 
املنعقد ف��ي ال��ف��ت��رة ب��ن 3 و5 
دي��س��م��ب��ر 2019 ف���ي مدينة 

جميرا بدبي. ويتناول التقرير 
م��ع��دالت اإلن��ت��اج والتصدير 
واملبيعات وخلق فرص العمل 
واالستثمارات التي شهدها قطاع 
الكيماويات في منطقة اخلليج 

العربي خالل عام 2018.
 وافتتح الدكتور محمد بن 
ح��م��د ال��رم��ح��ي، وزي���ر النفط 
والغاز في سلطنة عمان، املنتدى 
هذا العام حتت شعار “النجاح 
عبر الشراكات االستراتيجية”، 
وت��ض��م��ن��ت ق��ائ��م��ة املتحدثن 
املرموقن ع���دداً م��ن كبار ق��ادة 
القطاع ميثلون بعضاً من أكبر 

شركات الكيماويات في العالم.
 وأوض���ح التقرير أن قطاع 
ال��ك��ي��م��اوي��ات ف��ي دول مجلس 
التعاون اخلليجي حقق إيرادات 
بلغت 84.1 مليار دوالر في عام 
2018، مع قدرة إنتاجية تصل 
إلى 174.8 مليون طن، ما يشير 
إلى زي��ادة مساهمة القطاع في 
الناجت احمللي اإلجمالي للمنطقة 
بنسبة %2.8. كما شهدت الطاقة 
اإلنتاجية لقطاع الكيماويات 
ف���ي دول م��ج��ل��س ال��ت��ع��اون 
اخلليجي زي���ادًة بنسبة 13.3 
مليون طن في عام 2018، وذلك 
نظراً للطلب املتزايد في جميع 
أنحاء العالم على الكيماويات 

املستوردة من الدول اخلليجية.
 كما كشف التقرير أن قطاع 
الكيمياويات في سلطنة عمان 
يساهم بأعلى نسبة في الناجت 
احمللي اإلجمالي بن دول مجلس 
التعاون اخلليجي، حيث بلغت 
%5.1 ف���ي ع���ام 2018، أي 
ضعف نسبة مساهمة القطاع 
على مستوى املنطقة. ويعزى 
ه��ذا اإلجن��از جزئياً إل��ى إدراج 

قطاع التصنيع ضمن القطاعات 
اخلمسة األول���ى ال��ت��ي حددها 
“البرنامج ال��وط��ن��ي لتعزيز 
ال��ت��ن��وي��ع االقتصادي” في 

السلطنة.
وح��اف��ظ��ت اململكة العربية 
ال���س���ع���ودي���ة ع��ل��ى م��ك��ان��ت��ه��ا 
االستثنائية في العام 2018، 
حيث واصلت حضورها ضمن 
قائمة أك��ب��ر ع��ش��رة مصدرين 
للمواد الكيميائية على مستوى 
العالم. كما سجلت السعودية 
أكبر معّدل إنتاج وإي��رادات من 
مبيعات امل���واد الكيماوية في 
املنطقة، م��ا يجعل منها مركز 
ق���وة؛ ف��ف��ي ع���ام 2018، حقق 
املنتجون السعوديون إي��رادات 
بقيمة 62 مليار دوالر. ويعد 
قطاع الكيماويات السعودي 
من القطاعات الرائدة في تنويع 
احملفظة االقتصادية، إذ تنتج 
الشركات األعضاء في “االحتاد 
للبتروكيماويات  اخلليجي 
اململكة  ف��ي  والكيماويات” 
العربية السعودية ما يصل إلى 
126 منتجاً بطاقة إجمالية تبلغ 

119.2 مليون طن. 
وعلق الدكتور عبدالوهاب 
السعدون، األمن العام ل�الحتاد 
للبتروكيماويات  اخلليجي 
والكيماويات )جيبكا(، على 
نتائج التقرير بالقول: “يواصل 
ق��ط��اع ال��ك��ي��م��اوي��ات ف��ي دول 
م��ج��ل��س ال��ت��ع��اون اخلليجي 
بتسجيل م��س��ت��وي��ات ج��دي��دة 
م��ن ال��ن��م��و ب��االن��ت��اج وتنويع 
احملفظة االقتصادية وابتكار 
ف��رص العمل. وشّكلت القيادة 
اإلق��ل��ي��م��ي��ة احل��ك��ي��م��ة احمل���ّرك 
الرئيسي لهذا النجاح، وذل��ك 
عبر تشجيع مبادرات التنويع 
االق��ت��ص��ادي ال��ت��ي ت��رك��ز على 
تطوير ال��ق��ط��اع غير النفطي. 
وتساهم امل��ب��ادرات احلكومية 
مثل “البرنامج الوطني لتعزيز 
التنويع االقتصادي” في سلطنة 
ع��م��ان، و”رؤية ال��س��ع��ودي��ة 
2030” في دعم أهداف التنويع 
االق���ت���ص���ادي. أم����ا بالنسبة 
ل���إم���ارات ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة، 
فتترّكز صناعة الكيمياويات 
أس��اس��اً ف��ي أب��وظ��ب��ي، حيث مت 

تطوير القطاع مبا يتماشى مع 
“رؤية أبوظبي االقتصادية 
2030”، والتي بدورها تهدف 
لتأمن فرص عمل جديدة. وشهد 
ق��ط��اع ال��ك��ي��م��اوي��ات ف��ي دول 
مجلس التعاون اخلليجي زيادة 
في فرص العمل مبقدار 157 ألف 
وظيفة في عام 2018، وتعتبر 
اإلم��ارات العربية املتحدة ثاني 
أكبر أس���واق ال��وظ��ائ��ف؛ حيث 
توفر حوالي %18 من إجمالي 
وظائف قطاع الكيماويات في 

املنطقة”.
 ح��ّق��ق��ت إي�����رادات اإلم����ارات 
العربية املتحدة م��ن منتجات 
البوليمر واألسمدة منواً بنسبة 
%28.4 متأثرًة بارتفاع أسعار 
ه��ذه امل��ن��ت��ج��ات. ومت��ّي��ز قطاع 
البتروكيماويات في اإلم��ارات 
بتطوره السريع، إذ مت تطوير 
م��ا ي��ع��ادل %77 م��ن ال��ط��اق��ة 
اإلنتاجية احلالية خالل العقد 
املاضي )2008-2018(. ففي 
ع��ام 2018، بلغ إن��ت��اج امل��واد 
الكيماوية في اإلم���ارات 14.5 
مليون ط��ن، ت��ت��وزع ب��ن امل��واد 

الكيماوية األس��اس��ي��ة بنسبة 
الثلث )%33(، البوليمرات 

)%28 ( واألسمدة )30%(. 
بينما حقق قطاع الكيماويات 
ف��ي البحرين من��واً قياسياً في 
إيرادات عام 2018 بنسبة 39%، 
ويعزى ذلك في املقام األول إلى 
زيادة إيرادات منتجات األسمدة، 
وبلغت الطاقة اإلنتاجية 1.4 
مليون طن مع ع��ائ��دات مبقدار 
327 م��ل��ي��ون دوالر ف��ي ع��ام 
2018. ه��ذا وسّجلت الكويت 
ث��ان��ي أع��ل��ى م���ع���ّدل من���و في 
اإلي����رادات الكيمياوية بنسبة 
%32 ف��ي ذات ال��ع��ام. ومتنح 
ال��ك��وي��ت ال��ت��وس��ع الصناعي 
األول��وي��ة القصوى ك��ج��زء من 
أول��وي��ات التنمية طويلة األمد 
في إط��ار استراتيجية الكويت 
لعام 2035، ما يجعل من هذا 
اإلجن���از داف��ع��اً ق��وي��اً لتعزيز 
موقعها كمركز ع��امل��ي إلنتاج 

البتروكيماويات. 
وب���������دوره س���اه���م ق��ط��اع 
الكيماويات ف��ي قطر بالناجت 
احمللي اإلجمالي بنسبة 4.1% 

في عام 2018، لتأتي في املرتبة 
الثانية بن دول مجلس التعاون 
اخلليجي بعد سلطنة عمان. 
وبلغت الطاقة اإلنتاجية 19.1 
م��ل��ي��ون ط��ن وح��ق��ق��ت ع��ائ��دات 
بقيمة 7.3 مليار دوالر، بزيادة 
ق��دره��ا %14 ف��ي ع��ام 2018. 
ومتثل األسمدة نسبة %51 من 
الطاقة اإلنتاجية اإلجمالية في 
قطر، وهي أعلى نسبة في تاريخ 

البالد حتى اليوم.
 مي��ّث��ل االحت�����اد اخلليجي 
للبتروكيماويات والكيماويات 
)ج��ي��ب��ك��ا( امل���ص���در امل��وث��وق 
للمعلومات املتعلقة بقطاع 
الكيماويات في املنطقة، حيث 
نشر أكثر من 130 تقرير حتى 
ه��ذا التاريخ. ويجذب املنتدى 
أكثر من 2000 مشارك من أكثر 
من 50 شركة كل عام، ويوّفر لهم 
منصة مثالية لتبادل املعلومات 
املرتبطة بقطاع الكيماويات 
وال��ب��ت��روك��ي��م��اوي��ات، م��ا يتيح 
ال���وص���ول مل��ع��ل��وم��ات ال��س��وق 
احلصرية والتواصل مع كبار 

قادة القطاع.

الدولة متنح التوسع الصناعي األولوية القصوى كجزء من أولويات التنمية طويلة األمد
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جانب من االفتتاح

دول  ف�������������ي  ال��������ك��������ي��������م��������اوي�����������������������������������ات  ق��������ط��������������������������اع 
م����ج����ل������������������������س ال���������ت���������ع���������اون اخل������ل������ي������ج������ي ي����ح����ق����ق 
دوالر  م����ل����ي��������������ار   84.1 ب����ق����ي����م���������ة  إي������������������رادات 

 امل����م����ل����ك����ة ال�����ع�����رب�����ي�����ة ال�����س�����ع�����ودي�����ة ب�������ن أك����ب����ر 
ال���ع���ال���م ف�����ي  ل���ل���ك���ي���م���اوي���ات  م���ن���ت���ج���ة  دول   10

ساهم قطاع الكيماويات في قطر بالناجت احمللي 
2018 خ���ال  ب��امل��ئ��ة   4.1 بنسبة  اإلج��م��ال��ي 

اإلم�������ارات ح��ق��ق��ت من�����وًا ف���ي إي�������رادات م��ن��ت��ج��ات 
باملئة   28.4 بنسبة  واألس���م���دة  ال��ب��ول��ي��م��رات 

ق�������������ط�������������اع ال�����������ك�����������ي�����������م�����������اوي�����������ات ف���������������ي ع��������م��������ان 
ي�������س�������ّج�������ل أع���������ل���������ى م������س������اه������م������ة ف�����������ي ال�������ن�������اجت 
اخل�����ل�����ي�����ج دول  ب����������ن  اإلج���������م���������ال���������ي  احمل���������ل���������ي 

من���������و ق������ي������اس������ي ل������ق������ط������اع ال������ك������ي������م������اوي������ات ف���ي 
ال���ب���ح���ري���ن ن��ت��ي��ج��ة زي��������ادة إي����������رادات األس����م����دة
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اكدت وزيرة الدولة للشؤون االقتصادية وزيرة 
املالية الكويتية باالنابة مرمي العقيل أمس االربعاء 
ض��رورة التعاون وتضافر اجلهود للحفاظ على 
م��ق��درات ال��ب��الد وحتقيق رؤي���ة )ك��وي��ت جديدة 
2035(. ج��اء ذل��ك في تصريح ادل��ت به العقيل 
للصحفين عقب ختام فعاليات النسخة الثالثة من 
مؤمتر )حملة كويت جديدة 2035( التي انطلقت 
يوم امس الثالثاء برعاية سمو الشيخ صباح خالد 

احلمد الصباح رئيس مجلس الوزراء.
وقالت ان اليوم الثاني من املؤمتر شهد اقامة 
عدد من اجللسات بدأت بجلسة حول االصالحات 
االقتصادية والتي تطرقت الى طرق خلق البيئة 
االقتصادية املستدامة لتحقيق احد ركائز خطة 

التنمية وهي االقتصاد املتنوع املستدام.
واضافت ان اجللسة الثانية بحثت التكنولوجيا 
الرقمية بهدف التحول لهذا النوع من التكنولوجيا 

واملقومات التي متلكها الكويت وكيفية حتقيقها 
والسياسات الواجب اتباعها مشيرة الى مشاركة 
خبراء ومختصن من كبرى الشركات العاملية 

والبنك الدولي.
وذكرت ان باقي اجللسات ناقشت ركيزة الرعاية 
الصحية عالية اجل��ودة وكيفية تطوير اخلدمات 
الصحية للمواطنن وركيزة رأس امل��ال البشري 

وصناعة النفط والغاز والتحديات البيئية.
واوضحت ان االمانة العامة للمجلس االعلى 
للتخطيط والتنمية ح��رص��ت على تنظيم هذه 
اجللسات لتوصيل الرسائل التي تهدف اليها 
احلكومة وطرح املعوقات والتحديات التي تواجه 
الدولة لتضافر اجلهود وحتقيق الركائز التنموية 
واالس��ت��دام��ة ال��ت��ي ننشدها ف��ي م��ج��االت البيئة 
واالقتصاد والرعاية الصحية والبيئة املعيشية 

وغيرها.

احتفلت فالي دبي بانطالق رحالتها املنتظمة 
الى يانغون في ماينمار معززة بذلك شبكتها لتضم 
وجهات في جنوب شرق اسيا ، وستكون الرحالت 
اجلديدة ضمن رحالت الرمز املشترك مع طيران 
االم���ارات وستعمل من املبنى رق��م 3 مبطار دبي 

الدولي.
وبهذه املناسبة ق��ال سودير س���راداران نائب 
الرئيس للعمليات التجارية ف��ي ف��الي دبي” 
نحن سعداء بانطالق رحالتنا ال��ى يانغون مع 
توسع شبكتنا ال��ى ال��ش��رق ، نحن واث��ق��ون ان 
الوجهة اجلديدة ال تدعم فقط عالقات التجارة 
بن االمارات ويانغون فقط ولكنها ستكون ايضا 
وجهة سياحية للمسافرين من االم���ارات ودول 
مجلس التعاون اخلليجي وملسافري الترانزيت 
الى اوروبا والواليات املتحدة مع طيران االمارات. 
كما انها تاتي ضمن احتفاالتنا بالذكرى السنوية 

العاشرة النطالق فالي دبي”.
وم��ن جهته ق��ال بيو م��ن ثن” يلعب مطار 
يانغون الدولي دوراً أساسياً في تنمية السياحة 

في ميامنار. ويعد املطار بوابة حلركة السفر  
ال��دول��ي. ن��ود أن ن��رح��ب ترحيباً ح���اراً برحلة 
فالي دبي االفتتاحية ودوره��ا في تنمية القطاع 
السياحي فضال عن تعزيز سمعة دب��ي كمركز 

طيران عاملي  “. 
وق���ال ج��وزي��ه انغيجا ال��رئ��ي��س التنفيذي 
للعمليات في شركة يانغون اي���رودروم والتي 
تشغل مطار يانغون “ نحن سعداء باستقبال  
شركة طيران دولية جديدة ، ودوره��ا لن يقتصر 
فقط على الرحالت املباشرة ملنطقة الشرق االوسط 
ودب���ي ، باعتبارها ش��ري��ان رئ��ي��س للوجهات 
األوروبية واألمريكية إلى يانغون ، ولكن أيًضا 
إلضافة مسار جديد إلى كرابي )تايالند( ، وزيادة 
حركة السفر من والى هذه املنطقة والتي ستؤدي 
ال��ى تدفق حركة ال���زوار إل��ى ميامنار وتعزيز 
حركة السياحة وربط املناطق الثالث”. واضاف 
“ ميامنار أصبحت وج��ه��ة سياحية مشهورة 
،  بشواطئها اخل��الب��ة والتضاريس الطبيعية 

والثقافة العريقة واملعابد املذهلة واألديرة “.

ض��م��ن ال��رع��اي��ة ال��ذه��ب��ي��ة 
للمركز املالي الكويتي “املركز” 
“لقمة كويت جديدة 2019”، 
والذي عقد في 10-11 ديسمبر 
2019 في مركز الشيخ جابر 
األح��م��د ال��ث��ق��اف��ي، ق���ال مناف 
عبدالعزيز الهاجري، الرئيس 
التنفيذي “للمركز”، أن املشهد 
امل��ال��ي يتغير بسرعة كبيرة 
إقليمياً وع��امل��ي��اً، األم���ر ال��ذي 
يفرض توسيع نطاق األسواق 
املالية بهدف حتقيق الشمولية 
االجتماعية والوطنية. وذكر 
ق���ائ���اًل: “هناك ال��ع��دي��د من 
ال��ت��ح��س��ي��ن��ات امل��ل��ح��وظ��ة في 
تصنيفات التنافسية العاملية، 
ال سيما فيما يتعلق بسهولة 

مم��ارس��ة األع��م��ال التجارية. 
وأدت اإلص��الح��ات في أس��واق 
رأس املال اخلليجية إلى اإلدراج 
في املؤشرات العاملية وتدفقات 
احملافظ. وأصبح هناك أربعة 
أس��واق خليجية من أصل ستة 
ف��ي م��ؤش��ر م��ورغ��ان ستانلي 
 )MSCI( كابيتال إنتليجنس
ل���أس���واق ال��ن��اش��ئ��ة. إال أن 
االندماج املجتمعي ال يحدث إال 
باالندماج املالي واالقتصادي، 
حيث ينبغي توفير خيارات 
بديلة لدعم القطاع املالي في 
ك��اف��ة دول مجلس ال��ت��ع��اون 

اخلليجي.” 
وج���اء ت��ص��ري��ح ال��ه��اج��ري 
خ��الل مشاركته ف��ي اجللسة 

النقاشية الثانية م��ن اليوم 
األول “لقمة ك��وي��ت ج��دي��دة 
2019”، والتي سلطت الضوء 
على “جذب االستثمارات إلى 
الكويت: ما هي الفرص املتاحة 
وم��ا م��دى سهولة األعمال؟” 
وش��ارك في اجللسة نخبة من 
قادة القطاعن العام واخلاص 
تطرقوا فيها إل��ى العديد من 
احمل�����اور وال���ت���ي م���ن بينها: 
ت��ن��وي��ع االق��ت��ص��اد، وامل����وارد 
الطبيعية وال��ث��روة النفطية 
ن��ح��و ت��ع��زي��ز من��و الصناعة 
ف��ي م��ج��االت أخ���رى، وم��ا هي 
الصناعات اجلديدة، والشراكة 
بن القطاعن العام واخلاص، 

واالقتصاد املعرفي.

العقيل: ضرورة تضافر اجلهود 
»2035 لتحقيق »كويت جديدة 

»فاي دبي« تدشن رحاتها إلى يانغون 

تدشن رحالت الشركة إلى يانغون

»وربة« يدشن معرض  
»وربة تك سيتي« في مروج

انطالقاً من برنامج 
بنك ورب���ة ال��رائ��د في 
املسؤولية االجتماعية 
وإمي��ان��ه بأهمية دعم 
الشباب؛ يدشن البنك 
م��ع��رض��ه ال��ف��ري��د من 
ن��وع��ه ع��ل��ى مستوى 
دول��ة الكويت مبسمى 
“وربة ت���ك سيتي” 
وال��ذي سيفتح أبوابه 
ف��ي مجمع م���روج من 
ت��اري��خ 12 ح��ت��ى 14 
دي��س��م��ب��ر ي��وم��ي��اً من 
الساعة ال� 10 صباحاً 
وح��ت��ى ال��� 10 م��س��اًء، 
ح����ي����ث س��ي��ت��ض��م��ن 
امل��ع��رض 50 ج��ن��اح��اً 

ألصحاب املشاريع الشبابية الرقمية والصغيرة واملتوسطة 
بغية عرض كافة منتجاتهم اخلاصة.

وبهذه املناسبة، أكد املدير التنفيذي لالتصال املؤسسي 
في بنك ورب��ة أمين سالم املطيري بأن هذا املعرض يأتي 
ترجمًة للتوجيهات األميرية السامية بدعم الشباب الكويتي 
وأي��ض��اً انسجاماً م��ع مسؤولية بنك ورب��ة االجتماعية 
والوطنية لدعم املشاريع الشبابية املتوسطة والصغيرة 
املتعلقة باخلدمات الرقمية حيث أن العديد من هذه املشاريع 
املشاركة هي شريكة باألساس لبنك وربة، منها: برنامج 
مكافآت وربة اخلاص بالعمالء. وأضاف املطيري أن إقامة 
هذا املعرض هو مبثابة بلورّة لعام كامل من العمل املشترك 
بن البنك واملشاريع املشاركة وتتويجاً جلهود كال الطرفن 
سواء من جهة ابتكار اخلدمات الرقمية وتطويرها لطرحها 
في شكلها االخير على هيئة منتج خاّلق أو خدمة متميزة 
تكون مبثابة قيمة مضافة على حياة املجتمع الكويتي 

وتعامالته اليومية. 

»بيتك- البحرين«:
جاب الله عبدالرحيم 

يفوز بشقة في درة مارينا
أعلن بيت التمويل الكويتي–البحرين “بيتك- البحرين” 
عن فوز العميل جاب الله سيد عبدالرحيم بشقة مفروشة 
فاخرة في درة مارينا باإلضافة إلى 60 فائزاً في اجلوائز 
اخلاصة لفئات “لبشارة” وذلك خالل سحب شهر أكتوبر 
من حساب التوفير اإلستثماري “لبشارة” لعام 2019 
والذي مت إجراؤه باملقر الرئيسي في مركز البحرين التجاري 
العاملي، حتت إشراف وزارة الصناعة والتجارة والسياحة 

وبحضور عدد من أعضاء الفريق اإلداري. 
وبهذه املناسبة، قال خالد املعرفي، مدير تنفيذي ورئيس 
املجموعة املصرفية لأفراد في بيت التمويل الكويتي–
البحرين: “نود أن نتقدم بالتهنئة لعميل “بيتك- البحرين” 
جاب الله سيد عبدالرحيم، الفائز باجلائزة الكبرى لشهر 
أكتوبر وجلميع الفائزين باجلوائز األخ���رى. كما ندعو 
اجلميع للمسارعة باالستثمار ف��ي حساب “لبشارة”، 
ليتمكنوا من التأهل للدخول في السحوبات القادمة والفوز 
بإحدى جوائزنا القّيمة خالل شهر نوفمبر وفرصة الفوز 

بآخر جائزة كبرى لشهر ديسمبر”

  »2019 ضمن رعاية »املركز« الذهبية »لقمة كويت جديدة 

الهاجري: »االندماج بأسواق العالم 
يتحقق بتوسيع نطاق األسواق املالية«

2019 خالل جلسات قمة كويت جديدة 
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إحدى جلسات املؤمتر

أمين سالم املطيري

»بوخمسن«: »KIB« يحرص على مراقبة 
االلتزام بأحكام الشريعة اإلسامية

ق���ّدم بنك ال��ك��وي��ت ال��دول��ي 
“KIB” رع��اي��ت��ه الرئيسية 
ملؤمتر ش��ورى الفقهي الثامن 
ال���ذي نظمته م��ؤخ��راً شركة 
شورى لالستشارات الشرعية 
حتت رعاية وحضور محافظ 
بنك الكويت املركزي، د. محمد 
ال��ه��اش��ل، وب��دع��م م��ن احت��اد 
م���ص���ارف ال��ك��وي��ت وامل��ع��ه��د 
اإلسالمي للبحوث والتدريب – 
جدة. ولقد عقد املؤمتر في فندق 
فورسيزونز الكويت بهدف 
مناقشة أح���دث املستجدات 
الفقهية في املنتجات املالية، 
وذل��ك مبشاركة مجموعة من 
أب��رز علماء الشريعة وخبراء 
الصناعة امل��ال��ي��ة اإلسالمية 
واملجامع الفقهية واملجالس 
الشرعية على املستوى العاملي.
 ”KIB“ ولقد ت��رأس وف��د
خ�����الل ف���ع���ال���ي���ات امل���ؤمت���ر 
نائب رئيس مجلس اإلدارة 

والرئيس التنفيذي في البنك، 
رائ��د بوخمسن، ال��ذي صرح 
قائالً: “أن مشاركة “KIB” في 
رعاية مؤمتر ش��ورى الفقهي 
الثامن تعكس م��دى اهتمامه 

باملسائل الشرعية ودعمه ملثل 
ه��ذه امل��ؤمت��رات ال��ت��ي تسعى 
إل��ى تعزيز القيمة املضافة 
ملنتجات التمويل اإلسالمي في 

األسواق، 

تكرمي البنك


