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غرفة التجارة االمريكية العربية الوطنية تدعم "المنتدى العالمي لإلستثمار 
 باألمارات العربية المتحدة المباشر" في الشارقةاألجنبي 

 

، كأفضل وجهة 2015حاكم الشارقة يروج لإلمارة، عاصمة السياحة العربية 
 إستثمارية

 

يستكشفون مزايا دولة، باالضافة إلى متحدثين عالميين  26مشاركون من 
 االستثمار االجنبي المباشر

 

إمارة الشارقة في دولة اإلمارات العربية المتحدة مؤخرا، استضافت  - اإلمارات العربية المتحدة -الشارقة

المنتدى العالمي لالستثمار األجنبي المباشر، ويأتي هذا المنتدى كأول حضور لهذه التظاهرة العالمية رفيعة 

 المستوى في منطقة الشرق االوسط وشمال إفريقيا. 

 

 تويذكر أن غرفة التجارة االمريكية العربية الوطنية قد دعم

له، وقد أكد الرئيس  الدوليالمنتدى بإعتبارها الراعي 

والمدير التنفيذي للغرفة، السيد ديفيد حمود، الذي أدار جلسة 

حوارية حول البنية التحتية واإلستثمار األجنبي المباشر، أن 

"قيادة إمارة الشارقة تدرك جيداً الحاجة الماسة لتطوير البيئة 

ار رين األجانب. إن اإلستثمالتنظيمية التي ترحب بالمستثم

األجنبي المباشر هو جزء من منظومة حيوية تدمج كل من 

 ." اإلستثمار والنمو االقتصادي، وخلق فرص العمل

 

وقد ضم المنتدى لفيف من كبار المسؤولين الحكوميين وقادة 

األعمال الدوليين، ومنهم: السيد تيم بيرنرز لي، مخترع 

الشبكة العنكبوتية العالمية، اللورد بيتر ماندلسون، المفوض 

صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد 
وحاكم لإلتحاد، القاسمي، عضو المجلس األعلى 

ناً آمإمارة الشارقة، سلط الضوء على الشارقة كمالذاً 
 .لالستثمار والتي تركز على بناء القدرات البشرية
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يس، المؤسس والرئيس التنفيذي السابق لشركة زبكار وبزكار. األوروبي السابق للتجارة، والسيد روبن تش

 .ويقدم هذا الحدث أيضا فرصة فريدة إلمارة الشارقة لوضع نفسها في المقدمة كوجهة استثمارية رئيسية
 

 

 صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي يرحب بالضيوف في إمارة الشارقة 

 

للمنتدى، أبرز صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس في كلمته االفتتاحية 

األعلى حاكم الشارقة، إمارة الشارقة كمالذ آمن في المنطقة، والتي تركز على بناء القدرات البشرية. وقال: 

يز جمعكم اليوم لتعز"إن الشارقة التي لطالما جمعت أقطاب العالم من رواد الثقافة والعلم والفكر واإلعالم، ت

رؤاها واستكمال بنائها الذي ترتكز فيه إلى اإلستثمار في اإلنسان كونه حجر األساس في بناء المجتمعات 

 في تطويرها."  يوالمحرك الرئيس

 

وتابع قائالً: "ونمضي بخطواتنا بإصرار بتوجيه الّطاقات الّشابة نحو العمل واإلنجاز واإلبداع وصوالً إلى 

د آمن يوفر الرفاه ألبنائنا وأحفادنا. ندرك تماماً في الشارقة أهمية االنفتاح على اآلخر وعقد شراكات بناء اقتصا

اقتصادية حقيقية تحقق مصلحة الجميع، ونحن هنا نفتح أبوابنا الستثمار ما لدينا من أدوات وبلورة تلك 

 الشراكات نحو تحقيق نمو شامل يستفيد منه الجميع."  

 

وفي سياق مماثل، قال معالي المهندس سلطان بن سعيد 

دولة االمارات العربية المتحدة  المنصوري، وزير

لالقتصاد، وأحد المتحدثين الرئيسين في المنتدى: 

ً على دفع الجهود المبذولة لجذب  "حرصنا دائما

االستثمار األجنبي المباشر عبر تحسين البنية االقتصادية 

المحفزة، وتطوير مختلف العوامل الجاذبة كي نكون في 

حيث ننظر إلى موقع الريادة في جذب االستثمارات. 

االستثمارات على أنها أكثر من مجرد رؤوس أموال 

تسهم في تطوير االقتصاد، إذ تسعى دائماً ألن تكون ذات 

أثر بعيد ومستدام عبر خلق فرص العمل ونقل المعرفة 

 وتطوير الكوادر الوطنية."

 

وأكد المنصوري: "تعتبر الشارقة إحدى أعمدة التنوع 

راتي، ويرجع النجاح الذي حققته اإلمارة من بعد هللا عز وجل إلى القيادة الحكيمة في االقتصاد الوطني اإلما

لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس األعلى حاكم الشارقة، حيث نجح 

مارات سموه في تمكين إمارة الشارقة من أن تكون جزءاً أساسياً من النهضة الشاملة التي تشهدها دولة اإل

ان بن سعيد المنصوري، وزير االقتصاد سعادة سلط
اإلماراتي: "طورنا البنية التحتية لجذب االستثمارات 
األجنبية المباشرة ... ولجعل دولة اإلمارات العربية 
المتحدة واحدة من رائدات الدول في جذب رأس المال 

 االجنبي. "
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العربية المتحدة. وحيث أن للنجاح عناصر وعوامل عدة، فقد كانت رؤية سموه الثاقبة في إنشاء كيان حكومي 

متقدم يشرف على تعزيز مكانة الشارقة كوجهة استثمارية وسياحية وتجارية إحدى أهم العناصر التي أسهمت 

 في وصول اإلمارة إلى ما هي عليه اليوم."
 

 

 "شروق" المحفزة 

 

ه يرأس"، شروقهذا الكيان الحكومي ، هيئة الشارقة لإلستثمار والتطوير  "

، السركال بن جاسم ، وسعادة مروان يسمو الشيخة بدور بنت سلطان القاسم

المدير التنفيذي. في مالحظاتها االفتتاحية بالمنتدى أكدت سمو الشيخة بدور 

إلى أن في "شروق" : "نؤيد ونشجع ثقافة ريادة األعمال واالبتكار، حيث تعمل 

ألف مؤسسة صغيرة ومتوسطة في الشارقة، وتركز بشكل  45اليوم أكثر من 

 عمال التجارية."رئيسي على التصنيع، والعقارات، وخدمات األ

 

الشيخة بدور: "نسعى جاهدين إلى االستثمار في  سمووعن "شروق" قالت 

التعليم والبحث والتطوير واالبتكار، وتابعت قائلة: "حيث يتمتع خريجو 

الشارقة بسمعة طيبة في السوق المحلي واالقليمي من حيث مواهبهم وخبراتهم 

المهمة، ما يضمن للمستثمرين يداً عاملة مؤهلة بأحدث المعارف في مجال 

علوم الهندسة وال

والتكنولوجيا وغيرها من 

المهارات المهمة. ومن 

هذا المنطلق قالت: "لقد 

أقر صاحب السمو الشيخ 

الدكتور سلطان بن محمد القاسمي مؤخراً الميزانية السنوية 

منها إلى تحسين حالة البنية  ٪34للشارقة، حيث خصص 

تذهب إلى مشاريع التنمية  ٪ 45التحتية القائمة و

 امة." االقتصادية الع

 

بدور قائلة: "كنا تاريخياً في وسط  ةالشيخ سمووأضافت 

العديد من الطرق التجارية في منطقة الخليج العربي، ما 

جذب منذ مئات السنين التجار من المنطقة ومن بلدان 

الشرق األقصى للتجارة واالستثمار في أسواقنا المحلية." 

بتسهيل وعلى هذه الخلفية أكدت: "إن خبرتنا التاريخية 

الشيخة بدور بنت سلطان  سمو
القاسمي، رئيس هيئة الشارقة 

التطوير  لإلستثمار و
 "شروق".

 

في الصف األمامي، في منتدى االستثمار األجنبي 
الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي )في  سمو المباشر: 

الوسط(، رئيس هيئة شروق ، ويحيط بها )من اليسار 
مروان بن جاسم السركال، المدير  سعادةإلى اليمين(: 

التنفيذي لهيئة شروق، والسيد مجيد جعفر، الرئيس 
التنفيذي لشركة نفط الهالل، والسيد ديفيد حمود، الرئيس 
والمدير التنفيذي لغرفة التجارة االمريكية العربية 

 .الوطنية
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التجارة والحركة االقتصادية تكتمل اليوم بارتباطنا الجغرافي اإلستراتيجي مع جميع إمارات الدولة، الشيء 

 الذي يعزز ثقة المستثمرين باقتصادنا ويساعدنا في الحفاظ على نمو الناتج المحلي اإلجمالي."

 

ى االستثمارات الخارجية المباشرة إلوختمت الشيخة كلمتها قائلة: "نحن عازمون على تسهيل وتشجيع تدفق 

 ".إمارتنا ودولتنا، وعازمون أيضاً على العمل معكم جنباً إلى جنب من أجل تحقيق هذا الهدف
 

 

 جلسة حوارية حول البنية التحتية واالستثمار األجنبي المباشر 

 

، باالستثمار األجنبي المباشرتناولت الجلسات الحوارية في المنتدى مجموعة واسعة من القضايا المتعلقة 

وضمت موضوعات مثل: "حيث يلتقي الشرق مع الغرب: اإلستثمار االجنبي المباشر والجيوسياسية" ، "تالشي 

الحدود: خيارات تمويل االستثمار االجنبي المباشر عبر الحدود، "البيروقراطية: كسر حواجز االستثمار 

على قضايا مثل توظيف المواهب، وتطوير القوى العاملة،  األجنبي المباشر". كما كان هناك تركيز خاص

 .والتنقل الدولي

 

ا لتي أدارتهقدمت جلسة البنية التحتية، وا

غرفة التجارة االمريكية العربية الوطنية، 

قادة األعمال من مختلف أنحاء المنطقة. وفي 

حين أن عروض قادة األعمال اختلفت بشكل 

ملحوظ، فقد كانت الموضوعات المشتركة 

خالل المناقشة تدور حول االبتكار، والحاجة 

الملحة في العالم العربي لبناء القدرات، 

وي الذي تلعبه البنية التحتية في والدور الحي

 .تشجيع االستثمار

 

: " إن البنية التحتية Gulftainer قال السيد بيتر فورد، الرئيس التنفيذي للعمليات بشركة

االقتصادية ممكنة "، وأضاف  قائالً: هي جسر الحرفي والمجازي الذي يجعل التنمية 

"ويمكنك ان تعتبرها واحدة من البذور التي جعلت دولة اإلمارات العربية المتحدة بشكل 

عام ما هي عليه اليوم، من جبل علي إلى الشارقة، والذي كان أول ميناء للحاويات في 

شاؤه بواسطة منطقة الشرق األوسط. كم العمل ومقدار النشاط االقتصادي الذي تم إن

 ." تطوير البنية التحتية غير اعتيادي
 

السيد دافيد حمود، الرئيس والمدير التنفيذي لغرفة التجارة االمريكية 
العربية الوطنية )يسار(، أدار جلسة حوارية حول البنية التحتية 

 واالستثمار االجنبي المباشر.

 

السيد بيتر فورد، 
 Gulftainerشركة 
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 ومن جانبه أكد السيد عاصف شافي، نائب رئيس ومدير التطوير في شركة إيكوم

) AECOM(بنية التحتية هي العمود الفقري ألي اقتصاد، ولكنها مهمة ال" جودة  نأ

االقتصادات الناشئة على جذب االستثمار األجنبي بصفة خاصة عندما تحرص 

ا يؤدي أحدهم –بطان االمباشر." إن البنية التحتية واالستثمار األجنبي المباشر متر

 إلى الثاني." 

 

المتشابكة واسعة وقد أبرز العديد من المتحدثين الطبيعة 

النطاق للبنية التحتية. "إن البنية التحتية للنقل اليوم متعددة 

الوسائط، وتتضمن السكك الحديدية والطرق البرية والجوية 

والبحرية، وهذا جنبا إلى جنب مع البنية التحتية الصلبة مثل الموانئ، والمحطات، 

المدير اإلقليمي لمنطقة وخطوط األنابيب."  قال فريدريك إبيرس، نائب الرئيس و

وذهب إلى القول بإن "هناك . DNV GL الشرق األوسط والهند البحرية في شركة

حاجة لبنية تحتية مثل مناطق التجارة الحرة، والمرافق المكتبية الحديثة، وأنظمة 

 ".اريةتكنولوجيا معلومات واتصاالت قوية لدعم األعمال التج

 

وفي سياق بناء القدرات، أشار إبيرس إلى أن " البنية التحتية يجب أن تخلق  فرص 

إجتماعية للموظفين وأسرهم. فالمواقع التي تعزز التعليم والبحث واالبتكار لديها ميزة. 

 " والسياسات الصديقة لألعمال، والممارسات، والحوافز هي المفتاح بالتأكيد.

 

نائب الرئيس في منطقة الشرق االوسط وقد أكد على هذا االتجاه السيد إيهاب غطاس، 

"إن النهوض بالبنية التحتية لتكنولوجيا  "، قائالً:هواوي تكنولوجيزفي شركة "

المعلومات واإلتصاالت أمر ضروري لنسيج االقتصاد الرقمي الحديث"، مشيراً إلى 

"انها ليست فقط محفزة لالستثمار األجنبي المباشر على المستوى الوطني، ولكنها 

رعاية الأيضا تقوي من فرص العمل في كافة القطاعات. إن الطاقة والخدمات المالية، و

الصحية، والتعليم، والنقل ليست سوى عدد قليل من القطاعات التي تقوم فيها تكنولوجيا 

المعلومات واإلتصاالت بربط األفراد واألنظمة بطريقة   تحقق لكل طرف ما يريد إنجازه، سواء بصورة 

  ." منفردة وجماعية

 

رة لجذب مزيد من االستثمارات األجنبية المباشرة واختتم غطاس قائالً: "هذا التواصل لم يعد إمتيازاً، بل ضرو

 والتنمية الوطنية الشاملة."

السيد عاصف شافي، 
  شركة إيكوم
AECOM 

السيد فريدريك إبيرس، 
 DNV GLشركة

 

السيد إيهاب غطاس، 
شركة هواوي 

 تكنولوجيز
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" لقد كانت جلسة مميزة عن أهمية البنية التحتية وتأثيرها اإليجابي على االستثمار 

األجنبي المباشر، كونها نقطة إنطالق هامة للتطوير ونمو الدول،" قال السيد هليل 

"لقد كان هذا التجمع  .لمجموعة شركات "إن تيكنو"يذي كولوك، الرئيس والمدير التنف

هام للراغبين في فهم أفضل لديناميات التدفقات في القنوات العالمية بين الشرق والغرب 

 / الشمال والجنوب في مجال االستثمار األجنبي المباشر."

 

 

 

 المتحدث الرئيسي: اللورد بيتر ماندلسون عن االقتصادات المفتوحة

 

في اليوم الختامي للمنتدى، تحدث اللورد بيتر ماندلسون، المفوض األوروبي السابق 

للتجارة، مسلطاً الضوء على بعض تحديات جذب وإبقاء االستثمار األجنبي المباشر. 

وقال: "عندما أتحدث إلى الجهات المسؤولة عن االستثمار األجنبي المباشر. يتكلمون 

ار األجنبي المباشر؛ عن التمسك بوضع العميل في عن شدة المنافسة لجذب االستثم

"مركز الصدارة"، والحاجة إلى التركيز بال هوادة على رأس المال البشري من خالل 

جذبه، واإلبقاء عليه، وإدماجه . وهذا يكون أكثر إفادة من المنافسة في االعفاءات 

 الضريبية في مناطق التجارة الحرة." 

 

من االكتفاء الذاتي، هو أساس اللعبة، وهذا ال يمكن أن يتحقق وتابع: "التنويع، بدال 

دون توفير مستوى عالمي من الخدمات  سواء لالعمال ، من أجل صحة المواطنين والتعليم، أوالتنمية 

االقتصادية واالجتماعية على نطاق واسع. "وهذه الصفات ال تأتي من الحكومة أو الخزانة العامة وحدها, 

الدول الغنية بالنفط، المال ليس بالقدر الكافي، وال قدرة وكفاءة  الحكومة كافية لتقديم الخدمات وأكد "حتى في 

عالية الجودة التي تطلبها الجهات االستثمارية 

العالمية. لذلك ال بد أن تأتي كذلك من خالل  

 ".المؤسسات الخاصة وريادة األعمال

 

وأكد ماندلسون أن االتجاهات العالمية جزئياً هي 

.  ثل هذه الشراكات العامة / الخاصةالتي تحرك م

"نحن نعيش في قرن، على الرغم من كونه ال 

ي سن المراهقة ، فإنه يشهد بالفعل تحوال يزال ف

ً في الصفائح التكتونية للنماذج  متسارعا

السيد هليل كولوك، 
شركات إن مجموعة 

 تيكنو

اللورد بيتر ماندلسون، 
المفوض األوروبي 

 السابق للتجارة

 

حلقة نقاشية عن االستثمار االجنبي المباشر والجغرافيا السياسية، 
 (.BBCأدارها السيد فرنك جردنر من هيئة االذاعة البريطانية )
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االقتصادية والهيمنة الجيوسياسية والديموغرافية اليقين. في القرن الماضي، قادت أوروبا حمل الكثير من أثقال 

 الستثمار،ولكنها تواجهاإلقتصاد العالمي. االن أوروبا تواجه مرة أخرى التحدي المتمثل في تعقب النمو وا

 "منافسة من إقتصادات جديدة ذات نمو مرتفع. 

 

وهناك الكثير من االستثمارات األجنبية المباشرة التي تتدفق إلى هذه االقتصادات، أشار ماندلسون، "لكنها لن 

تتدفق صعوداً. فال بد من التوجيه، وهذه هو وظيفة الحكومة للعمل مع األسواق وتهيئة الظروف للعمل 

 واالستثمار حتى يزدهر." 

 

كله إلى ما إذا كانت الحكومات مفتوحة أم مغلقة. "ان الحكومة إما وفي النهاية ، قال ماندلسون، يرجع ذلك 

 ".تساعد أو تعوق" حسبما قال. "الوقوف في الطريق واالبطاء، أم فتح الباب والسماح بالمرور السريع

 

وأختتم ماندلسون قائالً : مفتوحة كيف؟ "مفتوحة لرجال األعمال، ومفتوحة لالستثمار، ومفتوحة للشركات 

ية من المحامين والمحاسبين والخدمات التجارية األخرى، ومفتوحة أمام الواردات، ومفتوحة أمام األجنب

المواهب والمهارات من الخارج، فضال عن التكنولوجيا الجديدة واإلدارة. إن مفتاح النجاح او الفشل هو سؤال 

 واحد بسيط: مفتوحة أم مغلقة؟" 
 

 بالسيد دافيد حمود، المدير والرئيس التنفيذي لغرفةيرحبون  سعادة عبد هللا سلطان العويس )في الوسط يمين( وفريقه 
 .التجارة االمريكية العربية الوطنية ) في الوسط يسار(، في الشارقة
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 نبذة عن الشارقة 

 

الشارقة هي واحدة من اإلمارات السبع التي تشكل 

دولة االمارات العربية المتحدة، الوجهة األولى في 

منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا لصادرات 

 22.11البضائع االمريكية، بإجمالي مبيعات يبلغ 

.  وعلى مدى سنوات، 2014مليار دوالر في عام 

والفكري  قافيعملت الشارقة لتميز نفسها بالقلب الث

على سبيل المثال  2015لدولة اإلمارات. ففي عام 

لقبت الشارقة بـ"عاصمة السياحة العربية"، بعدما 

سميت في العام الماضي بـ"عاصمة الثقافة 

 االسالمية". 

 

إمارة الشارقة ال تملك موارد للطاقة كجيرانها، 

االقتصاد. وهذه الجهود أتت بثمارها، فالشارقة لذلك ركزت القيادة في اإلمارة على مدى السنوات على تنويع 

في المئة من  20اليوم لديها اقتصاد األكثر تنوعا في المنطقة، مع وجود أكثر من قطاع، يساهم بأكثر من 

الناتج المحلي اإلجمالي لإلمارة. هذا التنوع يعطي الشارقة ميزة لجذب االستثمارات في قطاعات مثل البيئة 

للوجستية، والتعليم، والسفر والترفيه، والرعاية الصحية.كما تعد الشارقة هي اآلن مركزا والنقل والخدمات ا

 .للمنطقة واإلمارة الوحيدة في دولة اإلمارات العربية المتحدة على الحدود مع ست إمارات أخرى

 

لراعي اوقد ضمت قائمة الرعاة المحليين للمنتدى بعض أبرز كيانات التنمية اإلقتصادية بالشارقة وهي: 

، والمنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي، والمنطقة الحرة “شروق”هيئة الشارقة لالستثمار والتطويرالمضيف 

شارقة، وهيئة اإلنماء التجاري بالحمرية، ودائرة الموانئ البحرية والجمارك، وغرفة تجارة وصناعة ال

 والسياحي في الشارقة. 
  

 

 ختام فعاليات المنتدى 

 

قدم سعادة مروان بن جاسم السركال، المدير التنفيذي لهيئة الشارقة لالستثمار والتطوير "شروق"،  الكلمة 

الختامية للمنتدى وأكد أن شعار المنتدى "حيث يلتقي الشرق بالغرب" يعمل على تعزيز دور الشارقة كمركز 

األجنبية المباشرة من خالل تبني ومفترق طرق عالمي. وللمضي قدماً قال: "سنواصل تشجيع االستثمارات 

األجنبي المباشر للبنية التحتية العالمية محورا كان اإلستثمار 
رئيسيا في المنتدى العالمي لالستثمار األجنبي المباشر في 

 .الشارقة
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أفضل المعايير الدولية. وسنواصل االهتمام بالمشاريع ذات المنفعة المتبادلة والشراكات العالمية كقضايا 

 رئيسية في عالم سيبقى دائما في حاجة للتكامل، والتماسك, والتواصل بين الثقافات المتعددة."  

 

هيئة شروق : "إن أضاف الرئيس التنفيذي لوفي حوار معه، 

ً مغرفة التجارة األمريكية العربية الوطنية قد لعبت دوراً   حوريا

في نجاح المنتدى، وهذا مثال أخر على شراكتنا المتنامية.  

ونحن ممتنون للغرفة لجذب الشركات األمريكية إلى الحدث، 

والمساعدة في إختيار المتحدثين ، وإدارة  جلسة حوارية حول 

بنية التحتية في جذب االستثمار األجنبي الدور المؤثر لل

 ."المباشر

 

، الجهة المنظمة  للمنتدى العالمي Conway Eventsوقد أبدت 

السنوي لالستثمار األجنبي المباشر، عن ارتياحها لنجاح طبعة 

. قالت كاثرين داوسون، 2015ى لعام  بدور الشيخة المنتد

رئيس الشركة: " لقد كانت ردود الفعل إيجابية للغاية."  "لقد 

هنأنا الحضور على نوعية المتحدثين الذين شاركوا في الجلسات 

حن ممتنون لغرفة التجارة االمريكية العربية الحوارية. ون

  الوطنية على دعمها القوي، وللسيد ديفيد حمود، رئيس الغرفة على إدارة جلسة البنية التحتية. " 

 

في وقت واحد في كل من مدينة سان دييغو  2016سيعقد المنتدى العالمي لالستثمار األجنبي المباشرلعام 

خوانا في المكسيك. وهذه ستكون المرة االولى الذي يعقد فيها المنتدى بشكل ثنائي ومدينة تي كاليفورنيا،بوالية 

 مشترك.

 
 
 
 
 
 
 
 

 مع صالات على العربي، العالم في التجارية األعمال قطاع صوت واسع نطاق على تعتبر التي الوطنية، العربية األمريكية التجارة غرفة
 التي العربية الدول في الوطنية التجارة لغرف األمريكية االتصال نقطة بدور وتقوم المتحدة، الواليات أنحاء جميع في األعمال مجتمعات

 فضلً  العربي، العالم أنحاء جميع في القادة مع يومي بشكل كثب عن الوطنية العربية األمريكية التجارة غرفة تعمل. دولة 22 عددها يبلغ
 اتوالمنظم األطراف متعددة والمؤسسات العامة، السياسة أبحاث ومراكز األمريكي، األعمال مجتمع في المستوى رفيعي القرار صناع عن
 .األمريكية والحكومة اإلعلم، ووسائل الحكومية، غير

مروان بن جاسم السركال، المدير  سعادة 
 التنفيذي لهيئة شروق
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