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تضمنت توجيه إنذار كتابي لشركتين عقاريتين

الجنيه اإلسترليني بلغ  391فلس ًا

«التجارة» :مكافحة غسيل األموال أصدرت  87تدبيراً

الدوالر األميركي يستقر أمام الدينار

احترازي ًا على الشركات المخالفة في أغسطس
قالت وزارة التجارة وال�صناعة
ان ادارة مكافحة غ�سل االم��وال
ومتويل االرهاب ا�صدرت  87تدبريا
احرتازيا على ال�رشكات املخالفة
اخلا�ضعة الحكام قانون رقم «»106
ل�سنة  2013والئحته التنفيذية يف
اغ�سط�س املا�ضي.
وا���ض��اف��ت ال����وزارة يف ب��ي��ان ان
التدابري ت�ضمنت توجيه انذار كتابي
ل�رشكتني عقاريتني وامر ًا ب�إلزام 49
�رشكة عقارات و� 7رشكات �رصافة
و�� 4شرك��ات ت ��أم�ين و� 23رشكة
جموهرات باتباع اجراءات حمددة
لتتوافق مع القانون باال�ضافة الى
انذار امر بتقدمي تقارير ل�رشكتني
عقاريتني.
ع��ل��ى ���ص��ع��ي��د م��ت�����ص��ل او�ضحت
ال��وزارة ان ادارة مكافحة غ�سل
االموال ومتويل االرهاب ا�ستكملت
 30ط��ل��ب ت�أ�سي�س خ�ل�ال �شهر
اغ�سط�س املا�ضي منها � 16رشكة
عقارية و� 6رشكات �رصافة «غري
خا�ضعة ل��رق��اب��ة بنك الكويت
املركزي» و� 6رشكات جموهرات
و�رشكتي ت�أمني.

استكمال  30طلب
تأسيس ...منها
 16شركة عقارية
و 6شركات صرافة
• خالد الروضان

وك��ان��ت ال��ت��ج��ارة �أك���دت يف وقت
�سابق �إن �إدارة مكافحة غ�سل
الأم��وال ومتويل الإره��اب التابعة
لها �أ�صدرت  104تدابري احرتازية
على ال�رشكات املخالفة اخلا�ضعة
لأحكام القانون يف �شهر يوليو
املا�ضي.
وك�شف تقرير �سابق يف مايو
املا�ضي عن قرار وزاري ب�إيقاف 6
�رشكات تعمل بالتجارة والعقارات

وامل��ع��ار���ض ل��وج��ود �شبهات يف
حتويالتها املالية �إلى اخلارج،
وعدم خ�ضوعها للتعليمات الرقابية
املتعلقة بال�شفافية عن م�صادر
الأموال واجلهات التي تر�سل �إليها
الأموال� ،سواء لأغرا�ض جتارية �أو
ا�ستثمارية.
وجاءت الإجراءات بعد �صدور قرار
وزارة التجارة وال�صناعة ب�ضوابط
جديدة لتنظيم �إقامة املعار�ض

للحد من املخالفات.
وك��ان وزي��ر التجارة وال�صناعة
خالد الرو�ضان �أكد حر�ص الكويت
على مواكبة التطور العاملي يف
جم��ال الك�شف عن عمليات غ�سل
الأموال ومتويل الإرهاب.
وقال الرو�ضان �إن الكويت حققت
خطوات متقدمة يف مواجهة هذه
اجلرمية ب�ضم جهودها �إلى جهود
املجتمع الدويل بهذا ال�ش�أن.
و�أ�ضاف �أن الكويت متار�س دورها
ب�ش�أن تفعيل قرارات جمل�س الأمن
بخ�صو�ص منع غ�سل الأموال ومتويل
الإرهاب وتعي متاما الآثار ال�سلبية
لهذه العمليات على االقت�صاد حمليا
وعامليا.
و�شدد على حر�ص احلكومة على
تبني الإج��راءات الكفيلة بتعزيز
قدرة امل�ؤ�س�سات على منع عمليات
غ�سل الأموال واحلد من انت�شارها
وف��ق��ا ل��ل��ت��و���ص��ي��ات وامل��ب��ادئ
ال��دول��ي��ة مبينا �أن��ه��ا �أ���ص��درت
الت�رشيعات والقوانني الالزمة
حلماية امل�ؤ�س�سات و�إن�شاء الأطر
الالزمة لذلك.

«عقارات الكويت» تشتري أرض مشروع «أرابيال» بـ  2.8مليون دينار
�أعلنت �رشكة عقارات الكويت عن قيامها ب�رشاء
قطعة �أر�ض ُمقام عليها حالي ًا م�رشوع �أرابيال
ال�سياحي ،بقيمة  2.75مليون دينار « 9.1ماليني
دوالر» .و�أو�ضحت ال�رشكة يف بيان للبور�صة
�إن قطعة الأر���ض ُ
امل�شرتاة تقع على ال�رشيط
ال�ساحلي « �أ « مبنطقة البدع ،ق�سيمة « »1و».»2
وقالت «عقارات الكويت» �إن قطعة الأر�ض التي
مت �رشا�ؤها متثل باقي اجلزء ُ
املتمم من الأر�ض

ُ
املقام عليها امل�رشوع ،مو�ضحة �أن هذا امل�رشوع
ومدار من قبل �إحدى ال�رشكات التابعة.
مملوك
ُ
كانت ال�رشكة �أعلنت يف منت�صف �شهر يوليو
املا�ضي ،عن قيامها بتوقيع عقود ت�سهيالت
ائتمانية يف دول��ة الكويت بقيمة  30مليون
دينار؛ بهدف متويل تو�سعاتها العقارية.
و�أ�شارت ال�رشكة يف البيان �إلى �أن عملية ال�رشاء
ال يوجد لها �أثر على املركز املايل لـ «عقارات

«أسمنت الكويت» تستلم مديونية
ُمستحقة على «الميدان»

�أعلنت �رشكة �أ�سمنت الكويت عن حت�صيل املديونية البالغة قيمتها
� 2.2ألف دينار ُ
امل�ستحقة على �رشكة امليدان الدولية للمقاوالت.
وقالت «�أ�سمنت» يف بيان للبور�صة �إن حت�صيل املديونية جاء بعد
�صدور حكم �أول درجة ل�صالح ال�رشكة با�ستالم تلك القيمة.
و�أو�ضحت �أنه مت �شطب الدعوى املرفوعة من قبل ال�رشكة �ضد
«امليدان للمقاوالت» عقب ا�ستالم قيمة املديونية.
اجلدير بالذكر �أن الق�ضية كانت تتعلق بندب كبري لت�صفية ح�ساب
«امليدان للمقاوالت» مع �رشكة �أ�سمنت الكويت.
كانت �أرباح «�أ�سمنت» تراجعت  %32.2يف الن�صف الأول من العام
احلايل ،لت�صل �إلى  6.77ماليني دينار ،مقابل �أرباح بنحو 9.98
ماليني دينار لنف�س الفرتة من عام .2017
و�أنهى �سهم ال�رشكة جل�سة �أم�س بالبور�صة مرتفع ًا  %0.27عند
�سعر  372فل�س ًا ،وذلك بتداول �ألفي �سهم بقيمة  743دينار ًا.

لتقديم الخدمات والخبرات لمشاريعها الجديدة

«ماج» للتطوير تتوصل إلى شراكة

استراتيجية مع أيانا القابضة

الكويت» .و�شهدت �أرباح ال�رشكة ارتفاع ًا بنحو
 %23يف الن�صف الأول من العام اجلاري ،و�صو ًال
�إلى  3.88ماليني دينار ،مقابل  3.15ماليني
دينار �أرباح الفرتة املماثلة من عام .2017
و�أن��ه��ى �سهم «ع��ق��ارات الكويت» جل�سة �أم�س
بالبور�صة ُم�ستقر ًا عند �سعر  47.6فل�س ًا،
وذل���ك ب��ت��داول � 213.33أل���ف �سهم بقيمة
� 10.19آالف دينار.

عند  0.302واليورو عند 0.349

ا�ستقر �سعر �رصف الدوالر االمريكي مقابل الدينار
الكويتي ام�س عند  0.302دينار كما ا�ستقر �سعر
اليورو عند م�ستوى  0.349دينار مقارنة ب�أ�سعار
�رصف اول ام�س.
وقال بنك الكويت املركزي يف ن�رشته اليومية على
موقعه الإلكرتوين �إن �سعر �رصف اجلنيه اال�سرتليني
ا�ستقر عند  0.391دينار والفرنك ال�سوي�رسي عند
م�ستوى  0.312دينار وبقي الني الياباين عند م�ستوى
 0.002دينار دون تغيري.
وارتفع الدوالر مقابل �سلة عمالت و�سط خماوف من
ت�صعيد كبري حمتمل للخالف التجاري بني ال�صني
والواليات املتحدة بينما ارتفعت الكرونة ال�سويدية
عقب االنتخابات التي جرت يف اليوم ال�سابق.
وحذر الرئي�س االمريكي دونالد ترامب يوم اجلمعة
من �أنه م�ستعد لفر�ض ر�سوم على جميع الواردات
القادمة من ال�صني للواليات املتحدة فعليا ،وهو ما

ينذر بفر�ض ر�سوم علي �سلع بقيمة  267مليار دوالر
�إ�ضافة �إلى �سلع بقيمة  200مليار دوالر مهددة بالفعل
بفر�ض ر�سوم.
وارتفع م�ؤ�رش ال��دوالر ال��ذي يقي�س �أداء العملة
االمريكية �أمام �سلة من �ست عمالت  %0.1تقريبا
�إلى  95.472لي�س بعيد ًا عن �أعلى م�ستوى يف ثالثة
�أ�سابيع ال��ذي �سجله يوم الثالثاء املا�ضي عند
.95.737
و�صعدت الكرونة ال�سويدية بعد االنتخابات
يف ال��ب�لاد وال��ت��ي �شهدت زي��ادة يف ت�أييد حزب
الدميقراطيني ال�سويديني القومي .وارتفعت
الكرونة  %0.6مقابل اليورو �إلى  10.43كرونة.
وا�ستقر اال�سرتليني عند  1.2915دوالر يف حني نزل
اليورو �إلى  1.1544دوالر وكان قد تراجع �أكرث من
ن�صف نقطة مئوية يف اجلل�سة ال�سابقة عقب بيانات
الوظائف االمريكية.

على أساس سعر بين  124إلى  126فلس ًا للسهم

رئيس «االمتياز» يشتري
 200ألف سهم بالشركة
�أعلنت �رشكة جمموعة االمتياز اال�ستثمارية عن قيام رئي�س جمل�س �إدارة
ال�رشكة ب�رشاء � 200ألف �سهم من �أ�سهمها خالل تعامالت ام�س.
وقالت ال�رشكة يف بيان للبور�صة �إن عملية ال�رشاء متت على �أ�سا�س �سعر
يرتاوح بني � 124إلى  126فل�س ًا لل�سهم الواحد.
اجلدير بالذكر �أن خالد �سلطان بن عي�سى ي�شغل من�صب رئي�س جمل�س
�إدارة املجموعة ،وميتلك فيها ح�صة من ر�أ�سمالها بن�سبة  ،%5.11فيما
ت�ستحوذ �رشكة بروة العقارية على الن�صيب الأكرب من ر�أ�س املال بواقع
.%24.4
ويبلغ ر�أ�سمال «االمتياز» نحو  113.36مليون دينارر ،موزع ًا على 1.13
مليار �سهم تقريباً ،بقيمة ا�سمية تبلغ  100فل�س لل�سهم الواحد.
و�أنهى �سهم ال�رشكة جل�سة �أم�س بالبور�صة مرتاجع ًا بنحو %0.8
عند �سعر  125فل�ساً ،وذلك من خالل تداول  2.24مليون �سهم بقيمة
� 281.63ألف دينار.

• خالد السلطان

باإلضافة إلى فرع المطار

«بيتك» :نواصل خدمة العمالء إلكتروني ًا في العطلة
�أعلن بيت التمويل الكويتي �أنه يوا�صل خدمة
عمالئه الكرتونيا خالل العطلة عرب موقعه
االل��ك�تروين،وال��ع��دي��د م��ن ق��ن��وات اخلدمة
االل��ك�ترون��ي��ة الأخ���رى ال��ت��ي ت�ضمن متتع
العمالء مبجموعة من اخلدمات واملنتجات
ال�رضورية واحدثها جهاز « »XTMالتفاعلي
ذات��ي اخلدمة املوجود فى االفنيوز وفرع
الفيحاء ،باال�ضافة �إل��ى �سيارات موبي
«بيتك» وفرع «بيتك» فى املطار الذى يقدم
خدماته على مدار ال�ساعة.

و�أ���ض��اف ال��ب��ن��ك« :مي��ك��ن لعمالء «بيتك»
اال�ستفادة من خدمات جهاز « »XTMالتفاعلي
ذاتي اخلدمة ومن ابرزها ال�سحب وااليداع من
غري بطاقة ،وحتديث البيانات مبا�رشة وفتح
ح�سابات « التوفري – الودائع اال�ستثمارية «
باال�ضافة الى متكني العميل من اجراء حوار
مبا�رش بال�صوت وال�صورة مع موظفي اخلدمة
على مدار ال�ساعة».
وتابع« :يوا�صل مركز االت�صال تقدمي اخلدمات
على مدار ال�ساعة لتلقي ات�صاالت العمالء،

واال�ستماع ملطالبهم والتجاوب معها،من
خالل طاقم عمل م�ؤهل وتقنية متطورة ،كما
تعمل اخلدمة الهاتفية الآلية ،بذات الكفاءة
وال�رسعة للتجاوب مع عمليات التحويل
بني احل�سابات واال�ستف�سار عن العمليات
املالية ودفع الفواتري و�رشاء بطاقات تعبئة
الهواتف النقالة وغريها .و�أ�شار �إل��ى �أن
�أجهزة ال�شامل لعمالء «بيتك»،توفر بديال
جلزء من عمل الفروع ،وتقدم حلوال م�رصفية
متنوعة ب�أف�ضل تقنية من بينها خدمات �إيداع

الأم��وال وال�شيكات،وتتيح لعمالء «بيتك»
�إدراج �أموال ال�شيكات �ضمن ح�ساباتهم فور
�إيداعها .وتلعب �سيارات «موبي بيتك» دورا
مهما يف تقدمي عدد من اخلدمات منها ال�سحب
والإي���داع واال�ستعالم عن الر�صيد وتغيري
كلمة ال�رس وغريها ،وميتلك عمالء «بيتك»
ميزات تقنية �إ�ضافية،حيث ب�إمكانهم �إجراء
جانب من العمليات امل�رصفية الأ�سا�سية
عرب �أجهزة الهواتف الذكية من خالل تطبيق
.Kfhonline

في إطار سعيه نحو تجزئة نقاط الشبكة الطرفية

عمان العربي يختار تريند مايكرو شريك ًا لحفظ أمنه الرقمي
�أعلنت «تريند مايكرو»،املدرجة يف
بور�صة طوكيو عن �إب���رام تعاون مع
«بنك عمان العربي» يهدف �إلى احلفاظ
على �أمنه الرقمي .ففي �إطار �سعيه نحو
جتزئة نقاط ال�شبكة الطرفية ،وقع
اختيار البنك على ال�رشكة املعروفة
ٍ
خطط فعالة وكفيلة بالتعايف
يف توفري
من الآثار ال�سلبية لأية م�شاكل �أو كوارث
متعلقة بالأمن ال�سيرباين ،وذل��ك مع
احلفاظ على ذات امل�ستويات من الراحة
وال�سال�سة وتعزيز م�ستويات الأم��ن
واحلماية.
ويف ه���ذه امل��ن��ا���س��ب��ة ،ق���ال م�صطفى
�رسور ،رئي�س تكنولوجيا املعلومات
يف «بنك عمان العربي»« :بينما نوا�صل
�سعينا نحو تو�سيع �أعمالنا ،ف�إنّ نا
نويل �أهمية كبرية لال�ستثمار يف �أف�ضل
ممار�سات الأمان للبنى التحتية اخلا�صة
بتكنولوجيا املعلومات .وكنا بحاجة
ح��ل �أم��ن��ي يت�سم ب��امل��رون��ة الكافية
لالندماج يف امل�شهد احل��ايل لو�ضع
البنك وم�ساعدتنا على التطور وحماية
من�صاتنا الرقمية يف ال��وق��ت ذات��ه.

لذا وقع اختيارنا على ’تريند مايكرو‘
ك�رشيك مثايل للحلول الأمنية».
ويواجه «بنك عمان العربي» هجمات
�إل��ك�ترون��ي��ة خفية م�صممة خ�صي�ص ًا
الخرتاق الدفاعات املعيارية وا�ستثمار
معلومات امللكية الفكرية والعمالء �أو
ت�شفري البيانات الأ�سا�سية للح�صول
على فدية مقابل فكها .وبالتايل ،كانت
البنية التحتية لتكنولوجيا املعلومات
املتطورة يف البنك بحاجة �إلى حل �أمني
�رسيع وحديث قابل للتطور ب�سهولة
وق��ادر على تلبية املتطلبات الأمنية
امل�ستمرة.
وب��دوره ،قال بالل بيك املدير الفني
ل�رشكة «تريند م��اي��ك��رو» يف ال�رشق
الأو���س��ط و�أف��ري��ق��ي��ا« :ت�ساعد «تريند
مايكرو» ال�رشكات على تبني تكنولوجيا
الأم��ن ال�سيرباين ب��أم��ان .حيث ي�شكل
النموذج الأمني متعدد الطبقات خيار ًا
مثالي ًا مل�ساعدة امل�ؤ�س�سات املالية
مثل «بنك عمان العربي» .ويبقى حم�صن ًا
�ضد العدد الكبري من التهديدات التي
ت�ستهدف البنك على �أ�سا�س يومي».

• مسؤولو البنك مع القائمني على تريند مايكرو

• القداح وكريشيان بعد توقيع االتفاقية

تو�صلت ماج للتطوير ،ذراع التطوير العقارية ملجموعة ماج
القاب�ضة� ،إلى �رشاكة ا�سرتاتيجية مع «�أيانا القاب�ضة» ،وهي �رشكة
حتظى باالعرتاف الدويل يف �أن�شطتها وا�ستثماراتها التي تقدم من
خاللها خدمات عرب جمموعة متنوعة من ال�صناعات.
ويف �إطار هذه االتفاقية� ،ستقدم «�أيانا القاب�ضة» من خالل �رشكاتها،
مثل «يف �إك�س �ستوديو« و«�أوبال للت�صميم الداخلي» و«بريفورما»
و«الت تكنولوجي» و«براند كابيتال»� ،إلى ماج للتطوير ،الكثري
من اخلدمات واخلربات مل�شاريعها اجلديدة والقائمة ولعالمتها
التجارية ب�شكل عام
وقال طالل القداح ،الرئي�س التنفيذي ل�رشكة «ماج للتطوير»« :نفخر
بانطالق هذه ال�رشاكة اال�سرتاتيجية مع �رشكة «�أيانا القاب�ضة»،
ال�سيما و�أنها تتما�شى مع مهمتنا و�شعارنا الذي نرفعه لعمالئنا
لت�شجيعهم على «التطلع للأكرث»� .إن ال�رشكات التي تنتمي �إلى هذه
مهما مل�شاريعنا احلالية ،يف الوقت الذي
دورا ً
املجموعة تلعب ً
نتطلع فيه �إلى �رشاكة طويلة وقوية تدعم م�شاريعنا امل�ستقبلية
كذلك� .إننا نبذل ق�صارى جهودنا للمقيمني يف م�شاريعنا ل�ضمان
ال�سعادة والر�ضا لهم ،من خالل �إبرام مثل هذه االتفاقيات».
وق��ال حامد كري�شيان ،الرئي�س التنفيذي وال�رشيك امل�ؤ�س�س
ملجموعة «�أيانا القاب�ضة»« :نعرب عن اعتزازنا بعالقة ال�رشاكة مع
«ماج للتطوير» ملا تتمتع به من مكانة مرموقة يف قطاع العقارات،
كما نتطلع �إل��ى عالقات عمل طويلة وناجحة .و�ستقوم «�أيانا
القاب�ضة» بتوفري حمفظة قوية من ال�رشكات لدعم هذه ال�رشاكة،
ٍ
عال لترتك ب�صمة على م�شاريع ماج للتطوير يف
و�ستعمل بفخر
املنطقة� .إن هذه االتفاقية تعك�س امل�ساعي اجلادة والطموحة
لتطوير عالقة تقوم على القيم امل�شرتكة للجودة والتميز».

لتعزيز مكانة الدولة كوجهة مفضلة لالستثمار البحري

ٍ
مساع لجعل موانئ اإلمارات األولى من نوعها على مستوى العالم
نظمت كل من تاكتك�س للإدارة الت�سويقية
وب�رشاكة �إعالمية مع من�صة مرا�سي نيوز
الإعالمية املالحية كبري «ملتقى حوار
القيادات املالحية» حتت �شعار «ما مدى
تلبية موانئ الإمارات للمتطلبات احلالية
لقطاع املالحة؟» ،والذي جمع القيادات
البحرية من القطاعني احلكومي واخلا�ص
ملناق�شة الو�ضع احل��ايل ل�صناعة النقل
البحري يف الإمارات ،والتحديات الرئي�سة
التي تواجه �أ�صحاب ال�سفن و�رشكات
اخلدمات البحرية يف التعامل مع موانئ
ال��دول��ة ،وم��ا هي الق�ضايا التي تعوق
دون رفع علم الدولة على ال�سفن اململوكة
ل�رشكات ورجال �أعمال �إماراتيني.
ق��ال عبد ال��ل��ه النعيمي وزي���ر تطوير
البنية التحتية ،رئي�س الهيئة االحتادية
للموا�صالت الربية والبحرية« :،تتعامل

الإم��ارات مع مو�ضوع ال�صدارة العاملية
على حممل اجلد ب�أعلى درجات الأولوية،
ونحمد الله �أننا نقطف اليوم ثمرة اجلهود
الكبرية املبذولة يف هذا املجال ،حيث
تعترب موانئ الإم���ارات من بني املوانئ
الأك�بر والأف�ضل عاملي ًا ،وحتتل الدولة
مكانة مرموقة �ضمن �أف�ضل خم�سة مراكز
بحرية على م�ستوى العامل ،ونحن م�صممون
على �أن نكون القلب البحري لطريق احلرير
اجلديد ،من �أجل ذلك نوا�صل ما بد�أه الآباء
امل�ؤ�س�سون من تطوير وتعزيز للبنية
التحتية ملوانئ الدولة من �أجل �أن تكون
وجهة مف�ضلة خلطوط ال�شحن البحري
وال�سفن».
و�أ���ض��اف« :م��ن �أج��ل حتقيق ه��ذا الهدف
لدينا تعليمات م��ن قيادتنا الر�شيدة
ب�أن ن�ستمع جيد ًا ملا يقوله مالك ال�سفن

و�رشكات اخلدمات البحرية ،ولعل �أهم
�أ�سباب �سعينا لالن�ضمام للمكتب التنفيذي
للمنظمة البحرية الدولية هو �أن نتمكن من
اال�ستماع جيد ًا لل�صناعة البحرية عاملي ًا،
وها نحن اليوم ،ومن خالل هذا امللتقى
احل��واري ال��ذي ي�ضم نخبة من القيادات
البحرية العاملة يف ال��دول��ة ،ن�ستمع
ب�أعلى درجات االهتمام الحتياجاتهم ،وال
نتوانى �أبد ًا يف �إ�صدار القرارات التي تلبي
متطلباتهم وجتعل من قطاع املالحة يف
الإمارات �أكرث قوة ،وقد كنّا عند وعدنا� ،إذ
�أ�صدرنا جمموعة كبرية من القرارات بناء
على تو�صيات امللتقى احل��واري الأول،
ونحن اليوم بانتظار املزيد من التو�صيات
التي جتعل من موانئ الإمارات الأولى على
م�ستوى العامل».
و�أو�ضحت ح�صة �آل مالك املدير التنفيذي

لقطاع النقل البحري بالهيئة االحتادية
للموا�صالت الربية والبحرية ،قائلة:
«خ��ل�ال امل��ل��ت��ق��ى احل�����واري للقيادات
البحرية الأول متت مناق�شة العديد من
الق�ضايا وتقدمي التو�صيات التي تعك�س
احتياجات القطاع املالحي يف الدولة
من �أجل تعزيز جاذبية الإم��ارات كوجهة
ا�ستثمارية بحرية ،ورفعنا تلك التو�صيات
�إل��ى القيادة العليا ،لتكون ا�ستجابتها
�أ�رسع مما نتوقع من خالل �إ�صدار جمموعة
كبرية من القرارات ،وبهذا ال�سياق البد
لنا من �أن نتقدم ب�شكرنا اجلزيل وتقديرنا
لقيادتنا الر�شيدة على دعمها الكبري
للقطاع البحري ،وتذليل كافة العقبات
�أمام رجال الأعمال وال�رشكات املالحية من
�أجل تطوير ا�ستثماراتها وخدماتها داخل
الدولة».

