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ط��������������رح ص����������ن����������دوق »ال���������ص���������ف���������وة ك��������اب��������ي��������ت��������ال« ل������اس������ت������ث������م������ار ال����������زراع����������ي 
ب������امل������ئ������ة  10 ل�������������  ي��������ص��������ل  ب��������ع��������ائ��������د  دوالر  م��������ل��������ي��������ون   100 ب������ق������ي������م������ة 

اعلنت مجموعة شركات أساسات العاملية 
اح��دي ش��رك��ات مجموعه السحاب القابضة 
الكويتية وشركاتها التابعة في مصر واالردن 
وال��س��ودان وال��س��ع��ودي��ة ع��ن مشاركتها في 
تأسيس اكبر بنك إسالمي في السودان ملزاولة 
أعماله وف��ق الشريعة اإلسالمية ،مؤكدة انه 
سيتم االنتهاء من كافة اجراءات تأسيس البنك 

مع نهاية شهر فبراير القادم .
وكشف رئيس مجلس ادارة مجموعة شركات 
أساسات العاملية مشاري املرشاد  عن انه مت 
تأسيس “بنك التعاون العربي لالستثمار 
والتمويل” كشركة مساهمه عامه سودانية 
براس مال مليار جنيه سوداني، الفتا الى انه مت 
اختيار اعضاء مجلس اإلدارة واالدارة التنفيذية 
باإلضافة ال��ى الهيكل االداري لبنك التعاون 

العربي.
وق��ال املرشاد انه مت ش��راء املبني الرئيسي 

للبنك وسيتم افتتاح 5  فروع خالل عام 2018  
في اطار خطة مجلس ادارة البنك في التوسع  
في جمهورية السودان الشقيقة مشددا على انه 
إجناز تأسيس بنك التعاون العربي كأكبر بنك 
إسالمي في السودان تعد خطوة كبيرة ملجموعه 
أساسات العاملية الكويتية والشركات التابعة 
لها في تنشيط الكفاءة املهنية والقيمة الدفترية 

وامليزانية العامة.
وذك���ر امل��رش��اد ان��ه سيتم ط��رح صندوق 
“الصفوة كابيتال “ اخل��اص باالستثمار في 
م��ش��روع ال��زراع��ي ال��ت��اب��ع لشركة أس��اس��ات 
ل��الس��ت��ث��م��ارات ال��زراع��ي��ة )ش��رك��ة مساهمة 
سودانية ألداره املشروع الزراعي( وسيتم طرح 
نسبة كبيرة من وحدات الصندوق للراغبني في 
االستفادة من عوائد االستثمار في استصالح 
االراض��ي والتنمية الزراعية ،مشددا على ان 
قيمة صندوق “الصفوة كابيتال” ستتعدى 

100 مليون دوالر وسيوفر فرصة استثمارية 
مميزة الستثمار أموالهم في املشاريع الزراعية 
واإلنتاج احليواني والدواجن وغيرها ،متوقعا 
أن يكون العائد السنوي للصندوق ما بني 8 الي 
%10 . واشار املرشاد الى ان مدة الصندوق 5 
سنوات من طرحه في السودان موضحا ان  بنك 
التعاون العربي لالستثمار والتمويل سيطلق 
منظومة متكاملة م��ن مجموعة متكاملة من 
اخلدمات املصرفية والتجارية واعمال التمويل 
اإلس��الم��ي بالتجارة وامل��راب��ح��ة والعمليات 
املصرفية ال��دول��ي��ة امل��ت��واف��ق��ة م��ع الشريعة 
االسالمية باإلضافة الى متويل شراء  السيارات 
و املركبات ومستلزماتها، متويل املشروعات 
الصغيرة واملتوسطة، متويل واستثمار معدات 
ثقيلة وملحقاتها مصانع وورش وملحقاتها 
وشراء واستثمار األراض��ي والعقارات العامة 
واإلن���ش���اءات م��ع ال��ق��ط��اع ال��ع��ام واخل���اص و 

املساهمة ف��ي بيع وش���راء امل��ع��دات واآلل��ي��ات 
الزراعية احملاصيل وإدارة األعمال الزراعية، 
واص���دار الصكوك اإلسالمية االنتفاع داخ��ل 

السودان.
واكد املرشاد ان شركة أساسات لالستثمارات 
ال��زراع��ي��ة ) مساهمة س��ودان��ي��ة( انتهت من 
مخططات تقسيم  أرض املشروع الزراعي في 

والي��ة نهر النيل ملباشرة عمليات االستصالح 
املرحلة االولي للمشروع ملساحة 7 مليون متر 
مربع إلنتاج القمح والعلف احليواني خالل 

شهر مارس املقبل .
وقال مشاري املرشاد ان مجموعة اساسات 
العاملية انتهت م��ؤخ��را م��ن تأسيس شركة 
مساهمه اردنيه للتمويل واالستثمار في عمان 

متوقعا ان يتم فتح مكاتبها شهر ابريل 2018 
، الفتا الى ان اخلطوات االيجابية التي تسير 
فيها املجموعة ستنعكس بشكل كبير علي  
االرباح في الربع الرابع عبر البحث عن تنمية 
مشاريع املجموعة لتحقيق افضل عائد خالل 
الفترة املقبلة في ظل حطة التوسع االقليمي التي 

ينتهجها مجلس االدارة .  

املرشاد خالل املؤمتر الصحفي لإلعالن عن تأسيس البنك  

االنتهاء من مخططات استصاح املرحلة األولى للمشروع الزراعي بوالية نهر النيل 

املرشاد: »أساسات القابضة« تشارك في تأسيس أكبر بنك إسامي بالسودان

في إطار تنظيم فعاليات لتقدمي الشكر ملوظفيها

»بهبهاني للسيارات« تنظم اليوم 
املفتوح السنوي ملوظفيها

قامت شركة بهبهاني للسيارات، 
الشركة الرائدة في قطاع السيارات 
وال��وك��ي��ل احل��ص��ري للعالمتني 
التجاريتني بورشه وفولكس واجن 
في الكويت منذ 1957، باستضافة 
موظفيها وعائالتهمخالل اليوم 
املفتوح السنويوالذي أقيم فيفندق 

ومنتجع سيشل اجلليعة. 
وتأتي فكرة تنظيم هذا احلدث 
املميز في إطار تعزيز روح التواصل 
االجتماعي اإليجابية بني املوظفني 
وتقدميالشكر واالمتنانلهم على ما 

بذلوه من جهود خالل العام.
وبهذه املناسبة، قام بيتر غرين، 

امل��دي��ر ال��ع��ام ل��ش��رك��ة بهبهاني 
ل��ل��س��ي��ارات، بالتعليق ق��ائ��اًل: 
“تندفعأهداف ش��رك��ة بهبهاني 
للسيارات لتقدمي االبتكارات املميزة 
واخل��دم��ات ذات اجل���ودة العالية 
بجهود طاقم عمل يتمثل بالتفان 
وااللتزام بأخالقيات العمل والقيم 
التي نعتز بها. ولذلك، نحرص من 
ناحيتنا بتنظيم فعاليات وأنشطة 
ت��ت��م��ح��ور ح��ول��ت��ق��دي��ر موظفينا 
والتعبير لهم عنشكرنا اجلزيل 
خالل جميع املناسبات وفي إطار 

أجواء مرحة”. 
كما ق��ام أكثر من 370 موظفاً 

ب��احل��ض��ور م��ع أف����راد عائالتهم 
لقضاء ي��وم مم��ت��ع. وك���ان اليوم 
العائلي مبثابة الفرصة لالبتعاد 
عن أجواء العمل واجلد واملشاركة 
في العديد من األنشطة الترفيهية 
وكان أبرزهامسابقة كرة الطائرة 
ومسابقات شد احلبل، وأنشطة 
مختلفة لألطفال، باإلضافة إلى 
العديد م��ن املسابقات والهدايا 
لتعزيز روح املنافسة. وبذلك 
ح���رص احل��ض��ور ع��ل��ى ال��ت��ق��اط 
ال��ص��ور ال��ت��ذك��اري��ة لإلحتفاظ 
ب��ال��ل��ح��ظ��ات امل��م��ت��ع��ة م��ن ال��ي��وم 

العائلي.

»جميرا شاطئ املسيلة« يقدم  أجواء 
احتفالية تستمر حتى اخلامس 

والعشرين من ديسمبر

ي���رح���ب ف���ن���دق وم��ن��ت��ج��ع ج���م���ي���را ش��اط��ئ 
املسيلة،الوجهة الفندقية األكثر فخامة في الكويت، 
بضيوفه الكرام،ويدعوهم لإلحتفال مبوسم األعياد 
في مطاعمه الفاخرة ضمن أج��واء إحتفالية رائعة 
تستمر حتى اخلامس والعشرين من شهر ديسمبر. 
ويقدم الفندق للضيوف الذين يثبتون حجوزاتهم 
قبل اخلامس عشر من ديسمبر خصم خاص بنسبة 

تصل إلى25 %.
وتستعد مطاعم الفندق الفاخرة احلائزة على 
العديد من اجلوائز إلستقبال موسم األعياد بكل ما 
يحفل به من مشاعر الدفء والفرح والبهجة، وذلك 
ضمن أجواء من الزينة والديكورات املعدة خصيصاً 
لهذا املوسم، والتي تكتمل فيها املتعة مع اخلدمة 

املثالية والوجبات الشهية.
ويقدم مطعم غ��اردن كافيه بوفيه غداءوعشاء 
إحتفالي،وذلك في الرابع والعشرين واخلامس 
والعشرين من شهر ديسمبر وفي السابع من شهر 
يناير، حيث يعرض للضيوف أج���واء إحتفالية 
س��اح��رة م��ع إط��الل��ة مذهلة على املناظر اخلالبة 
واحلديقة الرائعة، ليستمتعوابقائمة طعام مميزة 
تشمل خ��ي��ارات متنوعة ب���دءاً م��ن بطة بكني إلى 
أن��واع القرع املشوي،ولفائف الدجاج مع التفاح 
األحمر املطبوخ وحبات الفلفل ال��وردي، والكثير 
غيرها من املأكوالت الشهية. وتكتمل أجواء موسم 
األع��ي��ادم��ع ع��روض املوسيقى احلية واألنشطة 
املخصصةلألطفال، مبا يضفي جواً رائعاً من املتعة 
والتسلية على امل��ك��ان.وال ميكن تفويت فرصة 

اإلستمتاع بوجبات اللحوم اإلحتفالية التي يقدمها 
املطعم عبر منصات الطهي احل��ي والتي تتضمن 
الديك الرومي املشوي، وشرائح اللحم الطازجة، 
وحل��م البقر واجيو املتبل باألعشاب مع األطباق 
اجلانبية الشهية مثل بودينج يوركشاير مع مرق 

اللحم.
وتستمر األج��واء اإلحتفالية في مطاعم الفندق 
ال��ف��اخ��رة احل��ائ��زة ع��ل��ى أرق���ى اجل��وائ��ز بتقدمي 
قوائم طعام مكونة من ثالثة أصناف، حيث يقدم 
مطعم بيبر ستيك ه��اوس وجبة شتوية جبلية ال 
تفوت من فوندو جنب ’غرويير‘ السويسري مع 
الفطائر احملّضرة على نار هادئة متنح الضيوف 
إحساساً ب��أج��واء األع��ي��اد. كما ويستعدالطاهي 
اإليطاليفي مطعم أوليو إلستقبااللضيوف على 
الطريقةاإليطالية األصيلة ليدعوهم لإلستمتاع 
باألطباق التقليدية احمللية،كالديك الرومي احملمص 
والريزوتو مع التورتيليني الشهية احملضرة في 
مطبخ املطعم، وذلك في جٍو دافئ مريح مع إطاللٍة 

خالبة على اخلليج العربي.
كما تتوفر حلويات املوسم املفضلة في ردهة 
اإلس��ت��ق��ب��ال الرئيسية ف��ي ال��ف��ن��دق، حيث ميكن 
للضيوف ش���راء ك��ل م��ا يحتاجونه ل��ه��ذا املوسم 
اإلحتفاليمن املتجراخلاص الذييضم احللويات 
والكعك وحلوى خبز الزجنبيل الطازج، باإلضافة 
للديك ال��روم��ي املشوي ال��ط��ازج ال��ذي ميكن طلبه 
من خ��الل خدمة الطلبات اخلارجية واإلستمتاع 

باإلحتفال مع العائلة واألصدقاء.

FXTM : انخفاض السيولة 
وتراجع اإلحجام يعتبر مناخا 

جيدا لألسهم اخلاملة
قال  احمللل الفني محلل ومدرب في شركة FXTM نواف العون لقد 
اقفلت املؤشرات الرئيسية الثالثة لسوق الكويت ل��الوراق املالية في 
املنطقة احلمراء بسيولة متدنية جدا والتي لم تصل الى املليون دينار 
اال بعد جتاوز ساعة ونصف الساعة منذ بداية اجللسة ماترتب عليه 
انخفاض حاد في االحجام والذي وصل الى ادنى املستويات خالل هذا 
العام ، وقد يعود السبب وراء ذلك هو عملية الترقب للتشكيل احلكومي 
املنتظر حسب بعض املصادر املطلعة على ان تكون خالل اقل من 24 
ساعة االمر الذي ادى الى التداوالت الضعيفة ، باالضافة الى الضغوطات 
والعوامل اجليوسياسية التي مازالت مسيطرة على االج��واء العامة 
للمنطقة بداية من االزم��ة اخلليجية ونهاية الى تصريحات الرئيس 
االمريكي حول قضية نقل السفارة االمريكية للقدس واالعتراف فيها 

كعاصمة السرائيل .
اجلدير بالذكر ان انخفاض السيولة وتراجع االحجام يعتبر مناخ 
جيد لالسهم اخلاملة التي تسببت بالضغط على املؤشر السعري حتديدا 
لتعمق من جراحه حيث وصل الهبوط في هذه اجللسة الى 6130 اي 
بهبوط جتاوز 55 نقطة اال انه سرعان ما تدخلت االسهم اخلاملة ذاتها 
في تعديل وتقليص اخلسائر للمؤشر السعري ويتضح لنا ذلك من خالل 
التركيز على اجمالي السيولة وتوزيعها حيث ان اكثر من %85 من اجمالي 
السيولة توزع على 8-9 اسهم فقط وكان معظمها من االسهم القيادية 
والتي كانت تداولتها على انخفاضات محدوده وهو مايفسر لنا النسب 
البسيطة بالتراجعات بالنسبة ملؤشري كويت15 والوزني خاصة حني 
نقارنها باملؤشر السعري وتراجعاته اثناء اجللسة او حتى في نهايتها  
فنيا .. املؤشر السعري مازال يحاول احملافظه على مستوى الدعم 6140 
والذي كلما هبط عنه بضغط من االسهم اخلامله جنده يرتد صعودا ليقفل 
فوق هذا املستوى اال ان هذه االرتدادات اذا لم تكن مصحوبه بسيولةكبيره 
جتعل من هذا االرتداد يستمر الى مستويات املقاومة ليتمكن من جتاوزها 
واال سيستمر السلوك املتذبذب بهبوط وصعود كبيره دون سيولة بسبب 
االسهم اخلاملة - لذلك من املتوقع ان يتم اختراق املقاومة 6230 حني جند 
عمليات دخول واضحة تنعكس بدورها على معدالت االسيولة اليومية 
واحجامها لتعطي ثقه اكبر للمتداول باستمرار الصعود للوصول الى 

مستوى 6355 كهدف قريب على املدى املتوسط .

الفندق دعا زائريه لالحتفال باالعياد

جانب من اليوم املفتوح
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عقدت جمعيتها العمومية غير العادية

»ضمان« تبدأ تشغيل مرافقها الصحية وقريبًا تستقبل املستفيدين
انعقدت اجلمعية العمومية غيرالعادية 
ل��ش��رك��ة مستشفيات ال��ض��م��ان الصحي 
)ضمان( في مقر الهيئة العامة للصناعة 
يوم اخلميس املاضي املوافق 2017/12/7، 
لتعديل بعض البنود ف��ي عقد التأسيس 
وال��ن��ظ��ام األس��اس��ي وذل��ك بنسبة حضور 
بلغت ٪100،واعتمدت اجلمعية تعديالت 
لبعض البنود املطلوبة والتي تهدف إلى 
حتقيق املتطلبات التشغيلية ومتكني الشركة 
م��ن تطبيق خطط التوسعات ف��ي املرحلة 
القادمة واملرتبطة ببدء النشاط التشغيلي 
واستقبال املستفيدين من خدمات الشركة 
في مجال الرعاية الصحية، وأيضا متكني 
مجلس اإلدارة من م��زاول��ة جميع األعمال 
التي تقتضيها غايات الشركة وفقا ألغراضها 
وال يحد من ه��ذه السلطة إال ما نص عليه 
القانون أو عقد الشركة أو قرارات اجلمعية 
العامة، مم��ا يجيز ملجلس اإلدارة بيع أو 
رهن عقارات الشركة والتوقيع على عقود 
الرهن والتسهيالت االئتمانية من البنوك 
والش�ركات وامل��ؤس��س��ات املالية لصالح 
الشركة وإج��راء كافة املعامالت املصرفية 
والبنكية من سحب وإيداع وخالفه وإعطاء 
الكفاالت والتحكيم والصلح والتبرعات 
وله حق تفويض أو توكيل الغير في ذلك.  
كما أتاحت تلك التعديالت حتقيق متطلبات 
الش�راكة بني القطاعني العام واخل��اص من 
حيث تعزيز دور القطاع اخلاص في إدارة 

الشراكات بني القطاعني.
وتطبيقا ل��رؤي��ة الشركة وتوجهاتها 
االستراتيجيةاملنبثقة م��ن خطة التنمية 
ورؤي��ة كويت جديد، أقرت اجلمعية إجراء 
الفحوصات الطبية للوافدين داخل وخارج 
الكويت وذل��ك الستكمال منظومة الرعاية 
الصحية التي تعمل الشركة على تكاملها في 
جميع مراحل الرعاية الصحية للمستفيدين. 
كما تضمنت البنود املعدلة مجموعة من 

النصوص التي تعمل على استكمال منظومة 
اخل��دم��ات الصحية التي تقدمها الشركة 
وخاصة في مرحلة مابعد اخلدمة واخلدمات 
اللوجستية مثل إق��ام��ة امل��خ��ازن املرتبطة 
مب��ج��ال ال��رع��اي��ة الصحية وتخزين كافة 
أن��واع البضائع بحسب نظام اإلي��داع حتت 
اإلشراف اجلمركي داخل املناطق اجلمركية 
أو خارجها، وعمليات التخليص والشحن 
واملناولة على البضائع بكافة أنواعها مبا 
فيها األدوية واملواد اخلام املرتبطة بالرعاية 
ال��ص��ح��ي��ة ومت��ل��ك األس��ه��م ف��ي ال��ش��رك��ات 
الكويتية واألجنبية املرتبطة مبجال الرعاية 

الصحية.
وق��د أثنى السيد مطلق مبارك الصانع 
رئيس مجلس االدارة على اخلطوات التي 
قام بها مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية في 
الفترة األخيرة في االعداد للخطط التشغيلية 
ملرافق الشركة الصحية، حيث مت وضع حجر 
األس��اس والبدء بعمليات البناء ملستشفى 
األحمدي، كما يتم التجهيز الفتتاح مراكز 
الرعاية الصحية األولية وما يلي ذلك من 

مراكز في جميع احملافظات طبقا للمخططات 
الزمنية املوضوعة.

وفي إط��ار خطة التنمية لدول�ة الكويت 
ميثل مشروع “ضمان” منوذجا فاعالً وفعاالً 
للش�راكة ب��ني ال��ق��ط��اع اخل���اص والقطاع 
احلكومي ويعتبر اجلهة ال��رائ��دة بتوفير 
اخل��دم��ات الصحية املتكاملة ذات اجل��ودة 
العالية حيث يقدم مجموعة من اخلدمات 
متضمنة مراكز الرعاية الصحية األولية 
ومستشفيات الرعاية الصحية الثانوية، 
ومجموعة واسعة من اخل��دم��ات املساندة 
)امل��خ��ت��ب��رات ال��ط��ب��ي��ة، م��راك��ز األش��ع��ة، 
اإلس��ع��اف��ات(، وإدارة م��ش��اري��ع الرعاية 

الصحية باإلضافة إلى اخلدمات ذات الصلة.
وقال مطلق مبارك الصانع أن “ضمان” 
تعمل م��ن خ��الل نظم إداري����ة وتشغيلية 
م��ت��ك��ام��ل��ة ت��ه��دف إل����ى حت��ق��ي��ق أه��داف��ه��ا 
االستراتيجية حيث تعمل على تأسيس 
وتطوير منظومة رعاية صحية متكاملة 
لتصبح أكثر استدامة في الكويت في إطار 
الشراكة بني القطاع العام واخلاص، وأيضا 

تعزيز وحتسني ج��ودة ونوعية اخلدمات 
الصحية من خالل حتسني مؤشرات الرعاية 
الصحية لتكون على امل��س��ت��وى امل��رم��وق 
طبقا للقياسات الدولية وبصفة خاصة 
مؤشرات منظمة الصحة العاملية، مضيفاً 
أن بدء اخلطط التشغيلية ل� “ضمان” يؤطر 
ملستقبل أفضل للرعاية الصحية في دولة 
الكويت، حيث تعمل “ضمان” على مواجهة 
التحديات ف��ي ه��ذا القطاع م��ن أج��ل تقدمي 
خدمة أفضل جلميع املستفيدين كجزء ال 

يتجزأ من خطة التنمية )كويت 2030(.
يذكرأن شركة “ضمان” تأّسست في عام 
2015 ب��رأس م��ال مصرح به وق��دره 230 
مليون دينار كويتي، وبحصة %24 متتلكها 
اجلهات احلكومية ممثلة في الهيئة العامة 
لالستثمار واملؤسسة العامة للتأمينات 
االجتماعية، وحصة %26 للقطاع اخلاص 
مم��ث��ل��ة ب��ال��ش��ري��ك االس��ت��رات��ي��ج��ي شركة 
“مجموعة عربي القابضة”، وخصصت 
%50 م���ن أس��ه��م ال��ش��رك��ة ل��ل��م��واط��ن��ني 

الكويتيني.

جانب من اجلمعية العمومية

في قطاع االتصاالت باألسواق الناشئة

»ُعمانتل« حتصد جائزة »أفضل 
صفقة اندماج واستحواذ للعام« 

حصدت الشركة الُعمانية لالتصاالت ش.م.ع.ع 
)ُعمانتل أو “الشركة”( جائزة “أفضل صفقة اندماج 
واستحواذ في قطاع االتصاالت باألسواق الناشئة 
للعام” خ��الل حفل توزيع جوائز مؤسسة “تي إم 
تي فاينانس” ألفضل صفقات االندماج واالستحواذ 
وال��ذي عقد في العاصمة البريطانية لندن يوم 29 

نوفمبر 2017.
 وج���اء منح ال��ش��رك��ة ه��ذه اجل��ائ��زة ع��ن صفقة 
استحواذها الناجحة على حصة إجمالية بنحو 
%22 من أسهم شركة االتصاالت املتنقلة الكويتية 
ش.م.ع.ك )مجموعة زي��ن( بقيمة إجمالية قدرها 
2.2 مليار دوالر أمريكي. شملت الصفقة االستحواذ 
على حصة بنسبة %9.8 من أسهم خزينة “زين” في 
شهر أغسطس، أعقبها االستحواذ على حصة بنسبة 
%12.1 في شهر نوفمبر، لتصبح بذلك ثاني أكبر 
مساهم في املجموعة بنسبة %22 تقريبا. ومع اكتمال 

عملية االستحواذ مبرحلتيها، أصبح الكيان اجلديد 
ثالث أكبر مجموعة ات��ص��االت م��وح��دة ف��ي منطقة 
الشرق األوسط وشمال أفريقيا، بقاعدة عمالء تشمل 
52 مليون عميل.  وتعليقا على هذه املناسبة، قال 
طالل بن سعيد املعمري، الرئيس التنفيذي لُعمانتل: 
“نحن فخورون بأن حظيت صفقتنا على هذا التكرمي 
املهم من مؤسسة ’تي ام تي فاينانس‘ وبإشادة خبراء 
قطاع االتصاالت من مختلف مشاربه. ويشكل فوزنا 
بجائزة ’أفضل صفقة اندماج واستحواذ في قطاع 
االتصاالت للعام‘ انعكاساً لرؤيتنا الناجحة واجلهود 
احلثيثة التي يبذلها جميع موظفينا. وتأتي هذه 
اجلائزة تتويجاً لنجاح أكبر صفقة استثمار داخلي 
أو خارجي في تاريخ السلطنة ، كما تعكس املكانة 
الرائدة التي تتمتع بها ’ُعمانتل‘ في القطاع ودورها 
احمل��وري في دفع عجلة التقدم االقتصادي وتطوير 

قطاع األعمال في السلطنة وعموم املنطقة”. 


