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رؤوف أبوزكي

خوجة وعماد مرزى يتوسطان املتدربني

املخيزمي يقدم الدعم ملمثل املعرض أحمد التركيت

أم آر راغو على املنصة ضمن احللقة النقاشية

املشاركون بالدورة التدريبية في لقطة جماعية مع احملاضر

حتتضن الكويت في 31 أكتوبر 
اجلاري ملتقى الكويت املالي الذي 
ينعقد في دورت����ه الثانية حتت 
رعاية سمو رئيس مجلس الوزراء 
الشيخ ناصر احملمد، وبحضور 
حشد من القيادات املالية واملصرفية 
واالستثمارية من الكويت والبلدان 
العربية خاصة اخلليجية منها، 
إضافة إلى قيادات مصرفية دولية 
وعدد من اخلبراء. ويشارك في هذا 
امللتقى ويتحدث فيه كل من نائب 
الوزراء للشؤون  رئيس مجلس 
االقتصادية وزير الدولة لشؤون 
التنمية وشؤون اإلسكان الشيخ 
أحم����د الفهد، ورئي����س الوزراء 
اللبناني سعد احلريري، و6 من 
محافظي البنوك املركزية العربية 
هم: محافظ بنك الكويت املركزي 
الشيخ سالم الصباح، ومحافظ 
مؤسسة النقد العربي السعودي 
د.محمد اجلاسر، ومحافظ مصرف 
البحرين املركزي رشيد املعراج، 
ومحافظ مص����رف قطر املركزي 
عبداهلل بن سعود بن فهد آل ثاني، 
املركزي األردني  البنك  ومحافظ 
د.أمية طوقان، ونائب محافظ البنك 

املركزي التركي اردم باسكي. 
كما س����يتحدث ف����ي امللتقى 
رئي����س ومدي����ر ع����ام صندوق 
النقد العربي د.جاس����م املناعي، 
ووزير املالية اللبناني الس����ابق 
واملستش����ار اإلقليمي في شركة 
بوزاندكو د.جهاد أزعور، ورئيس 
احتاد املصارف العربي والرئيس 
التنفيذي ملجموعة البركة املصرفية 
عدنان يوس����ف، ورئيس احتاد 
مص����ارف الكويت حمد املرزوق، 
التنفي����ذي في بيت  والرئي����س 
التمويل الكويتي محمد سليمان 
العمر، والرئيس التنفيذي لبنك 

اعلن املركز املالي الكويتي عن 
مشاركته في ملتقى الشرق االوسط 
الرابع للصناديق االس����تثمارية، 
والذي مت عقده في مملكة البحرين 

االسبوع املاضي. 
وقد مت تنظيم امللتقى بالتعاون 
مع مجلس التنمية االقتصادية في 
البحرين وبحضور اكثر من 300 
فرد، حيث القى الشيخ محمد بن 
عيسى آل خليفة، الرئيس التنفيذي 
ملجل����س التنمية االقتصادية في 

البحرين كلمة االفتتاحية. 
وقال »املركز« في بيان صحافي 
ان نائبا اول لرئيس قسم البحوث 
في »املركز« أم آر راغو شارك في 
احدى احللقات النقاشية بامللتقى، 
حيث اوضح ان: »رفع املستثمرين 
قبل االزمة انكشافهم على اصول 
عالية املخاطر الى اعلى املستويات، 
ادى الى تراجع حاد في ثرواتهم 
املالية  جراء تداعي����ات االزم����ة 
العاملية، كما ش����هدت العديد من 
فئات االصول الرئيس����ية تقدما 
وتراجعا متالزم����ن خالل العقد 

سيتناولها امللتقى: األزمة املالية 
وتداعياتها وتوقعات املستقبل، 
عناوي����ن املرحل����ة املقبل����ة في 
العربية،  اقتص����ادات املنطق����ة 
تطورات جهود إصالح النظام املالي 
الدولي، كيفية مواجهة املصارف 
العربية للمرحلة املقبلة؟ مالمح 
البيئة الرقابية والقيود اجلديدة 
التي قد تخضع لها الصناعة املالية، 
آفاق االستثمار في البلدان العربية، 

وخطة التنمية الكويتية.
وسيجري نائب رئيس مجلس 
الوزراء للشؤون االقتصادية وزير 
الدولة لشؤون التنمية وشؤون 
الفهد،  الش����يخ أحمد  اإلس����كان 
حوارا مباش����را في اليوم الثاني 
للملتقى، يلقي خالله الضوء على 
خطة التنمية اجلديدة في الكويت 
أمام  التي تتيحها  الفرص  وعلى 

القطاع اخلاص.
م����ن جانبه، أعل����ن الرئيس 
التنفيذي في مجموعة االقتصاد 
واألعمال رؤوف أبوزكي أن تكرار 
انعقاد امللتقى في الكويت وللعام 
التوالي يؤكد جناح  الثاني على 
الدورة األولى كم����ا يؤكد مجددا 
أهمية الكويت في الصناعة املالية 

واملصرفية واالستثمارية.
واض����اف ان انعق����اد امللتقى 
يأتي في وق����ت تطرح احلكومة 
الكويتية خطتها التنموية اجلديدة 
واملتكاملة والتي تتناول مختلف 
القطاع����ات وتنطوي على فرص 
القطاع  أمام  استثمارية متنوعة 

اخلاص الكويتي والعربي.
اجلدير بالذكر ان امللتقى ينعقد 
بتنظيم مشترك من بنك الكويت 
املرك����زي ومجموع����ة االقتصاد 
واألعم����ال بالتع����اون مع احتاد 

مصارف الكويت.

في وضع استراتيجيات توزيع 
االصول لعمالئها«.

كما شارك »املركز« في املعرض 
املقام على هامش امللتقى، حيث كان 
فريق الشركة متواجدا لالجابة عن 
االسئلة واالستفسارات عن الشركة 
ومنتجاتها وخدماتها، وما توفره 

من فرص استثمارية واعدة.

الكويت الوطني شيخة خالد البحر، 
ومدير عام املركز املالي الكويتي 
من����اف الهاج����ري، واملدير العام 
والعضو املنتدب في بنك بي ان 
بي باريبا في دول مجلس التعاون 
اخلليجي جان كريستوف دوراند، 
ومستشار ومدير أفريقيا والشرق 
األوسط في معهد التمويل الدولي 
د.جورج عابد، إضافة إلى مشاركة 
نخبة من رؤساء ومديري العديد 
من الشركات واملؤسسات العاملة 
ف����ي قطاعات االس����تثمار واملال 
واملصارف والصناعة والتجارة 

والتطوير العقاري.
ومن بن املؤسسات التي أكدت 
رعايتها للملتقى حتى اآلن: بنك 
الكويت الوطن����ي، بنك اخلليج، 
بنك بوبيان، املركز املالي الكويتي 
الكويت����ي للتنمية  الصن����دوق 
االقتصادي����ة العربية، بي ان بي 
الكويتي،  البن����ك األهلي  باريبا، 
الكويتي، شركة  التجاري  البنك 
االمتياز لالستثمار، شركة ارامكس، 
Bayt.com، CNN، العربية، العربية.

نت، وجريدة القبس.
التي  أب����رز املواضي����ع  ومن 

املاضي مما وفر فوائد بس����يطة 
ناجتة م����ن التنوي����ع. وبالنظر 
الى املس����تقبل، اتوقع ان تتسم 
الفترة  البيئة االس����تثمارية في 
الفرص مع  القادمة مبحدودي����ة 
انخفاض العوائد وشهية منخفضة 
أن الشركات  للمخاطر. ما يعني 
االستثمارية تواجه حتديا كبيرا 

أك���د مس���اعد املدي���ر العام 
ومدي���ر إدارة الرقابة املالية في 
بي���ت التمويل الكويتي »بيتك« 
محمد س���عيد عبدالوهاب على 
األهمي���ة التي يوليه���ا »بيتك« 
لبرام���ج التدري���ب املتخصص 
لش���رائح معينة م���ن املوظفن 
ضمن االهتمام الكبير بالعملية 
التدريبية مبفهومها الشامل من 
خ���الل تهيئة البيئ���ة الداخلية 
وتذلي���ل العقب���ات وتوس���يع 
املش���اركات مع اجلهات املعنية 
إقليميا وعامليا لالرتقاء بقدرات 
الكوادر البشرية عبر برامج علمية 

متخصصة ومعترف بها.
وأشاد في ختام دورة تدريبية 
إلعداد 50 مرش���حا من موظفي 
»بيتك« للحصول على ش���هادة 
 »CIB« مصرفي إسالمي معتمد
بالتعاون مع املجلس العام للبنوك 
واملؤسسات اإلسالمية، بالشراكة 
متعددة األش���كال بن اجلانبن 
بهدف خدمة االقتصاد اإلسالمي 
وجتربة الصيرفة اإلسالمية التي 
أصبحت واقعا عامليا في العديد 

من األسواق الكبرى.
من جانب���ه أوض���ح األمن 

واشنطن � أ.ش.أ: جاءت مطالبة 
الدول الكبرى ومن بينها الواليات 
املتحدة األميركية للصن بضرورة 
زيادة قيمة عملتها لتجسد القلق 
الذي اجتاح دوائر صناعة القرار 
بالغرب بش����أن احتم����ال جلوء 
النامي����ة ذات االقتصادات  الدول 
الصاع����دة مث����ل البرازيل والهند 
وكوريا اجلنوبية إلى تقليص قيمة 
عملتها من أجل املنافسة بالسوق 

الدولية.
وتزامن����ت مطالب����ة الواليات 
املتحدة األميركية للصن بإعادة 
النظر في قيمة عملتها املتدنية مع 
طرح خطة من جانب بنك االحتياط 
الفيدرالي األميركي بش����أن تبني 
حزمة من االجراءات للتخفيف من 
التداعيات الناجمة عن تدنى قيمة 
اليوان الصيني، تركز على طبع 
املزيد من الدوالرات لتقليص قيمة 
العملة األميركية في ضوء إخفاق 
املشاركن في اجتماعات صندوق 
النقد الدولي بواشنطن في التوصل 
إلى اتفاق إلعادة االستقرار املالي 

والنقدي إلى العالم.
وفي السياق ذاته تسعى العديد 
من ال����دول كالياب����ان والبرازيل 
إلى تقليص سعر صرف عملتها 
لدعم صادراتها باألسواق الدولية 
ومواجهة املنافس����ة الشرسة من 
جانب الصن. من جانبها أوضحت 
دول نامية كبرى مثل البرازيل ان 

للمطالب����ة بضرورة إيجاد حلول 
عملية للتداعيات السلبية الناجمة 
عن إحجام عدد من الدول وخاصة 

الصن عن زيادة قيمة عملتها.
وأوضح خب����راء اقتصاديون 
دولي����ون ومن بينه����م جوزيف 
ش����تيجليتز � احلائز على جائزة 
نوبل في االقتصاد � أن تفادى اندالع 
»حرب العمالت« يقع بشكل رئيسي 
على عائق الصن وليس صندوق 
النقد الدولي، مبدين شكوكهم بشأن 
استجابة بكن للضغوط الدولية 
الرامية إلى زيادة قيمة عملتها حال 
إحجام ال����دول الكبرى عن اتخاذ 

خطوات مماثلة.
بينما قال مسؤول روسي رفيع 
املستوى إن بالده ال ترى وجودا ملا 
وصفه »حرب عمالت« في الوقت 
الراهن.. فيما صعدت الدول الكبرى 
مطالبها للص����ن بضرورة زيادة 
قيمة عملتها، وس����ط مخاوف من 
اجتاه دول أخرى إلى تقليص قيمة 
عملتها من أجل املنافسة بالسوق 

الدولية.
وق����ال نائب رئي����س الوزراء 
ووزير املالية الروس����ي ألكس����ي 
كودرين إن هناك مشكلة »اختالل 
تناس����ب«، لكن ال ميكن تسميتها 
بحرب عمالت، مقرا بصعوبة وتعقد 
هذه القضية وغياب رؤية واضحة 
حول اإلجراءات األساس����ية التي 

يجب اتخاذها في هذه احلالة.

النق����د الدولي إل����ى التنصل من 
مسؤوليته بشأن اخفاق املشاركن 
في اجتماعات الصندوق بواشنطن � 
التي عقدت مؤخرا � في التوصل إلى 
إجراء فعال ملواجهة حرب العمالت 
على الصعيد العاملي، حيث أوضح 
مديره التنفيذي أوليفر شتراوس 
أن املش����كلة تكمن في عدم رغبة 
الدول املشاركة في االجتماعات في 
تبني قرار فعال لدعم االس����تقرار 

املالي والنقدي في العالم.
الدول  من جانبها، اس����تغلت 
األعضاء بصن����دوق النقد الدولي 
وخاصة الواليات املتحدة األميركية 
واالحت����اد األوروب����ي والياب����ان 
االجتماعات السنوية للصندوق 

وفي محاولة لنزع فتيل »حرب 
العمالت« حذر كبير االقتصادين 
بصن����دوق النقد الدول����ي أوليفر 
بالندشارد مؤخرا من احتمال جلوء 
مجموعة كبيرة من الدول إلى خفض 
قيمة عملتها حال إحجام الصن عن 
االستجابة إلى الضغوط الدولية 

الرامية إلى زيادة قيمة اليوان.
وأوض����ح املدي����ر التنفي����ذي 
الدولي دومينيك  النقد  لصندوق 
ستراوس أن الصن � التي تلعب 
دورا متناميا داخ����ل الصندوق � 
تقع عليها مسؤولية تتعلق بإعادة 
تقييم س����عر صرف عملتها لدعم 

استقرار أسواق املال الدولية.
املقابل س����عى صندوق  ف����ي 

العمالت« أضحت حقيقة  »حرب 
واقعة ال ينبغي جتاهلها، مشددة 
عل����ى أن تلك احل����رب ترجع إلى 
رغبة غالبية ال����دول في التدخل 
لتقليص قيم����ة عمالتها وهو ما 
تس����بب في تشويه نظام التداول 

احلر للعمالت.
من ناحية أخرى، أعلنت البرازيل 
على لس����ان وزير ماليتها جيدو 
مانتيجا أن أزمة »حرب العمالت« 
النمو  إلى تدني مع����دالت  ترجع 
االقتصادي والتوظيف بالواليات 
املتحدة واالحتاد األوروبي، متهما 
املالية  الطرفن بإسقاط احلوافز 
وجتاهل اإلجراءات الرامية إلى زيادة 

معدالت اإلنفاق االستهالكي.

اعلن بي���ت التمويل الكويتي )بيتك( 
كشريك استراتيجي، عن رعايته امللتقى 
الوطني الشبابي »بصمتي كويتية« للعام 
الثاني على التوالي، بهدف دعم أصحاب 
املش���اريع الصغيرة واملساهمة في إبراز 
جتربتهم ومتكينهم من التواصل املباشر 
مع اجلمهور في نشاط يعبر عن حرص 
»بيتك« على تش���جيع الشباب الكويتي، 
وس���يتم تنظيم املعرض خالل يومي 17 

و18 اجلاري.
بهذه املناس���بة، أوضح مدي���ر إدارة 
التس���ويق والعالقات العامة في »بيتك« 
م.فهد خالد املخيزمي في تصريح صحافي 
أن دعم املبادرين من الش���باب الكويتي 
وتشجيعهم في إطالق أفكارهم وحتويلها 
إلى واقع عملي ومشروع نافع هو ما دفع 
»بيتك« إلى رعاية هذا املعرض، مشيرا إلى 
أن املشاريع الصغيرة أصبحت محل اهتمام 

اجلميع فهي متثل الوسيلة األساسية لدعم 
الشباب الطامحن لبناء حياة عملية مستقلة 

ومستقبل افضل باالعتماد على الذات.
واوضح ان »بيتك« يؤسس عمله في 
الدرجة األولى على الفكر االبتكاري املبدع 
وطرح رؤى وحلول ومنتجات وخدمات 
جديدة، لذا فإن التوجه نحو العمل املنتج 
واالستغالل األمثل لإلمكانات وتوظيف 
امله���ارات خلدمة التطلعات املس���تقبلية 
لدى الش���باب الكويتي، يستقطب تقدير 
»بيتك« واهتمامه، متاشيا أيضا مع التوجه 
العاملي الذي يحظى باهتمام كبير في الدول 
املتقدمة ويهدف لتنمية قدرات األفراد على 
املشاركة في النشاط االقتصادي مهما كانت 
إمكاناتهم صغيرة أو محدودة، من خالل 
توفير األجواء واملجاالت التي تساهم في 
جعلهم قدرات مضافة لالقتصاد بدال عن 

تعطيلها.

برعاية رئيس مجلس الوزراء ومشاركة 6 محافظي بنوك مركزية عربية وأجنبية

انطالق ملتقى الكويت المالي
في دورته الثانية 31 الجاري

»المركز« يشارك في ملتقى الشرق األوسط
 الرابع للصناديق االستثمارية في البحرين

»العيبان والقطامي« تختتم دورة
الملكية الفكرية لموظفي »التجارة«

قال الشريك واملدير العام لشركة العيبان والقطامي 
جرانت ثورنتون لالستش����ارات االقتصادية طارق 
شعشاعة انه مت اختتام دورة تعريف مفهوم امللكية 
الفكرية ملوظفي وزارة التج����ارة والصناعة والتي 

عقدت خالل الفترة من 3 الى 7 اجلاري.
واضاف في تصريح صحافي ان الشركة نظمت 
هذه ال����دورة التدريبية حرص����ا منها على تعريف 
املشاركن بأشكال احلماية للملكية الفكرية وخاصة 
فيما يتعلق ببراءات االختراع وش����روطها وكيفية 
إيداعها والعالمات التجاري����ة وانواعها ومعاييرها 
وشروط اصدارها ودور مسجل العالمات في حماية 
املجتمع مبا يتماشى مع تقاليد املجتمع الكويتي لوجود 

عالمات جتارية محظورة سياسيا ودوليا.
من جانبه، اكد الش����ريك املسؤول بالشركة عبد 
اللطيف العيبان ان الدورة هدفت الى االرتقاء بقدرات 
العاملن بالوزارة ورفع مستوى كفاءتهم من خالل 

إحلاقهم بالعديد من الدورات والتي تتيح لهم اإلملام 
واالستفادة لتحس����ن بيئة العمل وتقدمي اخلدمات 
للمتعاملن مع الوزارة بأسلوب علمي دقيق متميز 
يتوافق مع اهداف الوزارة التي تسعى لتحقيقها وذلك 
بأحدث الطرق العلمية بعيدا عن الطرق التقليدية 
املتعارف عليها في الدورات من خالل مجموعة من 

اخلبرات املتخصصة جتتمع حتت مظلة الشركة.
 من جهت����ه، اوضح احملاضر بالدورة التدريبية 
د.مجدي محمود اجلندي انها تعد من افضل الدورات 
في مجال امللكية الفكرية حيث عمدت الى توضيح 
حقوق حماية امللكية الفكرية على االنترنت ملا لها 
من اهمية كبرى في مجال التجارة الدولية كما انها 
تعد األحدث في مجال امللكية الفكرية، وبن ان الدورة 
تطرقت الى تعريف املشاركن مبفهوم حق التأليف 
وأساليب حماية حقوق املؤلف من التعدي وماهية 

هذه احلقوق.

بالتعاون مع المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية اإلسالمية

»بيتك«: تأهيل 50 موظفًا لشهادة مصرفي إسالمي معتمد

الع���ام للبنوك  العام للمجلس 
املالية اإلسالمية  واملؤسس���ات 
د.عز الدين خوجة أن ش���هادة 
مصرفي إس���المي معتمد متنح 
حاملها االعتراف املهني والتطور 
الوظيفي والقدرة على التخصص 
حيث انها أصبحت من الشهادات 
األساسية لدى العديد من املصارف 
اإلس���المية حول العالم، مشيرا 

إلى أنه س���يتم عقد اختبار في 
نهاية الش���هر اجل���اري جلميع 
املرشحن للشهادة بعد أسبوعن 
م���ن التدريب، وذلك وفق اآللية 

التي يتبعها املجلس.
من جهته، ذكر مدير التطوير 
والتدريب عماد مرزى أن »بيتك« 
رش���ح للبرنامج 50 موظفا من 
الفئة  املشرفن املصرفين وهم 

التي تعنى بهم هذه الشهادة حيث 
انها تساهم في تعزيز قدراتهم 
وإمكانياتهم الشخصية باإلضافة 
إلى احلصيلة العلمية في مجال 

الصيرفة اإلسالمية.
اجلدير بالذكر ان »بيتك« ساهم 
خالل هذا العام في تدريب 600 
موظفا عبر التعليم االلكتروني 
والذي يعد أحد األساليب احلديثة 

للتدريب إضافة إلى توفيره 4800 
فرصة تدريبية لعموم املوظفن 
مبختلف وسائل التدريب، كما بدأ 
»بيتك« هذا العام في تطبيق آلية 
التعلي���م املدمج والذي يتضمن 
التعلي���م اإللكتروني إلى جانب 
احملاض���رات النظرية والعملية 
للمس���اهمة في زي���ادة فاعلية 

العملية التدريبية.

.. ويرعى الملتقى الوطني الثاني »بصمتي كويتية«

»حرب العمالت«.. شبح يهدد االقتصاد العالمي

الصين تضم 11
من أغنى 20 امرأة في العالم

بكن � أ.ف.پ: أظهرت قائمة أعدتها مجلة هورون الصينية ان من 
بن أغن���ى 20 امرأة في العالم، 11 امرأة صينية يتجاوز معدل ثروة 
الواحدة منهن ثروة االعالمية االميركية الشهيرة أوبرا وينفري او 

الكاتبة البريطانية جي كاي رولينغ.
وبحس���ب املجلة، جمعت هؤالء النساء ثرواتهن بأنفسهن، ولم 
يرثنها عن عائالتهن، وقال معد هذه القائمة روبرت هوغويرف »ال 
يوج���د أي بلد في العالم يضاهي الصن من حيث النس���اء اللواتي 

جمعن ثرواتهن بأنفسهن«.
ويبلغ متوسط ثروات هؤالء النس���اء االحدى عشرة 2.6 مليار 
دوالر، فيما تبلغ ثروة اوبرا وينفري 2.3 مليار دوالر، وتأتي كاتبة 
قصص »ه���اري بوتر« البريطانية رولينغ في املرتبة ال� 20 وتبلغ 

ثروتها مليار دوالر.
والنس���اء ال� 3 األغنى في العالم صينيات، وهن زهانغ ين )53 
عاما( الت���ي تقدر ثروتها ب� 5.6 ملي���ارات دوالر، تليها وو ياجون 
وتبلغ ثروتها حوالي 4.1 مليارات دوالر، وفي املرتبة الثالثة ش���ن 

ليهوا )69 عاما( التي تبلغ ثروتها 4 مليارات دوالر.

وزراء المال العرب يجتمعون بالكويت إلطالق 
صندوق القطاع الخاص العربي اإلثنين المقبل

املالية  كونا: يجتم����ع وزراء 
العرب في الكوي����ت يوم االثنن 
املقبل حلضور حفل توقيع عقد 
انش����اء صندوق دع����م ومتويل 
مشاريع القطاع اخلاص الصغيرة 
واملتوسطة في الوطن العربي الذي 
الس����مو األمير  اقترحه صاحب 
الش����يخ صباح األحمد مببادرة 
كرمية من سموه عند استضافة 
العام  الكويت للقمة االقتصادية 
املاضي. ويعد هذا االجتماع الذي 
يس����تضيفه الصن����دوق العربي 
لإلمناء االقتصادي واالجتماعي 
بالكويت ثمرة اجتماعات عديدة 
عقدتها اجلهات املسؤولة في جامعة 

املبادرة  العربي����ة لتنفيذ  الدول 
الكويتي����ة بإطالق صندوق دعم 
ومتويل مشاريع القطاع اخلاص 
الصغيرة واملتوسطة في الوطن 
العربي. ويبلغ رأسمال الصندوق 
مليار دوالر تبرعت الكويت بنصف 
مليار منها وقت إعالنها عن هذه 
املبادرة في حن تبرعت عدد من 
الدول العربية مببالغ اخرى لدعم 
انشاء هذا الصندوق الذي ينتظر 
منه تعزيز عمل القطاع اخلاص 
العربي مبا يعود نفعه على مختلف 
الش����عوب العربي����ة عبر تعزيز 
التنمية ودعم االقتصاد. وساهمت 
االجتماعات السابقة للمسؤولن 

العرب التي عقدت ملتابعة تطورات 
مش����روع صندوق دعم ومتويل 
مشاريع القطاع اخلاص الصغيرة 
واملتوس����طة في الوطن العربي، 
في وض����ع آليات هذا املش����روع 
والعمل على تأمن املوارد املالية 
الالزمة له. ويهدف الصندوق الى 
الالزمة لتمويل  امل����وارد  توفير 
ودعم مش����اريع القطاع اخلاص 
الصغيرة واملتوس����طة برأسمال 
يدار من قب����ل الصندوق العربي 
لإلمناء االقتصادي واالجتماعي 
من خالل آلية وضوابط ومعايير 
تقرها الدول املس����اهمة في هذه 

املبادرة..


