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»جلوبل«: 6.3% نمو بورصة الكويت 
خالل األشهر التسعة األولى

أوضح تقرير بيت االستثمار العاملي )جلوبل( حول 
أداء سوق مجلس التعاون اخلليجي أنه منذ منتصف شهر 
س����بتمبر من العام السابق والقطاع املالي العاملي يشهد 
تدهورا مما أدى إلى تدخ����ل احلكومات في االقتصادات 
املتقدم����ة من خالل ضخ تريليونات من الدوالرات وذلك 
للحفاظ على النظام املالي. ومع ذلك، جاءت اخلس����ائر 
هائلة، حيث انتشرت على مستوى العالم متضمنة منطقة 
دول مجلس التعاون اخلليجي. وخالل األرباع السنوية 
األخيرة، مر مجلس التعاون اخلليجي بإحدى أصعب فتراته 
االقتصادية على اإلطالق. فقد انخفضت أس����عار الطاقة 
إلى أدنى مس����توياتها خالل األعوام املاضية، وتسابقت 
األسواق املالية في اجتاهها السلبي، كما تأخرت العديد 

من املشروعات وتضاءلت أحجام الصناديق السيادية.
وفيما يتعلق ببورصة الكويت فقد حققت منوا بنسبة 
6.3% خالل االشهر التسعة األولى من العام احلالي وهو 
أقل من معدل النمو املس����جل في معظم الدول املجاورة 
لها في املنطقة. مع ذلك، مازالت املش����اكل التي تواجهها 
شركات االس����تثمار احمللية متثل القضية الرئيسية في 
الكوي����ت.  واش����ار التقرير الى أنه بدأ ع����ام 2009 عند 
مستويات أكثر انخفاضا عن مستوى العام السابق الذي 
كان يش����عر به في ذلك الوقت، حيث يقاس أداء أسواق 
األسهم مبنطقة مجلس التعاون اخلليجي خالل األرباع 
الثالثة األولى من العام 2009، وقد مت اختبار األداء خالل 

كل ربع من هذا العام. 
وأضاف أن الربع األول من العام جاء األس����وأ ضمن 
جميع الش����هور، فقد كان سوق األسهم األكثر تأثرا على 
مستوى املنطقة، حيث شهدت كل مؤشرات مجلس التعاون 
اخلليجي الرئيسية انخفاضا كبيرا لتواصل أداءها السلبي 
الذي بدأ في الربع الرابع من العام 2008، فقد شهد السوق 
القطري أعلى تراجع بلغت نس����بته 25 %، تاله السوق 
العماني بنسبة 14.9 %، متمثال في مؤشر سوق مسقط 
30% خالل الربع األول. وقد س����جل الس����وق السعودي 
أقل نسبة انخفاض بنسبة بلغت 2.1 % فقط متمثال في 
مؤشر سوق تداول لألوراق املالية. وعلى أية حال، فقد 
كان سوق أبوظبي الس����وق الرابح الوحيد، حيث أنهى 

الربع األول مبكاسب بلغت نسبتها 4.1 %.
وأشار التقرير الى أنه خالل التسعة شهور األولى من 
العام 2009، كان سوق دبي أفضل األسواق أداء بارتفاع 

بلغت نسبته %33.9.

تقي أكد أن الشركة حققت مبيعات بالسوق المحلي بنسبة %32

»السور لتسويق الوقود« تطلق شعارها الجديد
وتوزع أرباحاً »جيدة« للمساهمين نهاية العام 

عاطف رمضان
املنتدب لشركة  اعلن العضو 
الس����ور لتس����ويق الوقود احمد 
الرسمي  تقي عن اطالق الشعار 
اجلديد للشركة ALFA، مشيرا الى 
ان الش����عار اجلديد يحتوي على 
لونني الرمادي والذي يرمز للعالم 
الصناعي والبرتقالي ويرمز لعالم 

التجزئة.
واضاف تق����ي، خالل املؤمتر 
الصحافي الذي عقده امس مبقر 
الشركة بهذه املناسبة، ان الشركة 
تخطط النش����اء 5 محطات وقود 
جديدة وانه جار البدء في انشاء 
محطت����ني على ان يتم انش����اء 3 
محطات اخرى خالل العام احلالي. 
ولف����ت الى ان الش����ركة وضعت 
ميزانية لهذه احملطات قيمتها 5.7 
ماليني دينار، علما ان الشركة لديها 
حاليا 40 محطة وقود منتشرة في 

جميع انحاء الكويت.
واشار الى ان الشركة متتلك 
32% مبيعات من احلصة السوقية 
في الكويت، موضحا ان الشركاء 
الذي����ن ميتلك����ون حصصا في 
الوقود هم  الس����وق لتس����ويق 
ش����ركة الفا للطاقة ومتتلك %31 
تقريبا ومؤسسة البترول الوطنية 
ومتتل����ك 24% واحلصة املتبقية 

ميتلكها عامة الشعب.
وكشف تقي عن معدل النمو 
للشركة، حيث بلغ 50% مع نهاية 
العام وانه س����يتم توزيع ارباح 
جيدة للمساهمني، علما ان الشركة 
وزعت 10 فل����وس، مبا يعادل 3 
ماليني دينار، للعام 2008، متوقعا 
ان تكون االرباح للعام 2009 افضل 
من ارباح 2008 )حسبما تعتمده 

اجلمعية العمومية للشركة(.
وقال ان الغالبية العظمى من 
اس����تثمارات الش����ركة كائنة في 
البنوك على شكل ودائع، كما ان 
مجلس االدارة متكن من توظيف 
32 كويتيا في الشركة لتبلغ نسبة 
العمالة الكويتية حوالي 70% في 

الشركة.
واوضح ان مجلس االدارة اعد 
استراتيجية »10، 15« والتي تهدف 
الى تخفيض املصاريف بنسبة %10 
وزيادة ربحية الشركة بنسبة %15. 

18 الف متر مربع وهي تعد اكبر 
محطة لدى الشركة.

وكشف كذلك عن مباحثات 
ودراس����ات مع ش����ركة توتال 
الفرنسية بالتنسيق مع مؤسسة 
البترول الوطنية الضافة مواد 
اولية ال����ى منتج من منتجات 
البت����رول عل����ى ان يكون هذا 
املنتج وقودا للسيارات، حيث 
يتمي����ز انه يحافظ على كفاءة 

املاكينة.
واستطرد قائال: القرار النهائي 
لهذا املش����روع بأيدي مؤسس����ة 

البترول.
وقال ان الشركة استحوذت على 
30% تقريبا من شركة متنلكس 
للطاقة التي لديها 3 عقود بقيمة 
3 ماليني دينار في السوق احمللي، 
وهي شركة متخصصة في مجال 
االعمال الكهربائية وامليكانيكية، 
وستكون ذراعا للشركة في امتام 

عمليات بناء محطات الوقود.
ولفت الى ان الكويت حتتاج 
الى 300 محطة وقود حسب نتائج 
الدراسات التي اعدت مؤخرا، بينما 
السوق احمللي ال يحوي سوى 120 

محطة وقود فقط.

وذكر ان الشركة توسعت في بيع 
الوقود »االلترا« ومتكنت من زيادة 
ارباحها وانتهت من عمليات ربط 
جميع احملط����ات التابعة باملركز 
الرئيسي وتطوير خدماتها وتبديل 
جميع مضخات الوقود املتهالكة 
مبضخات جديدة ومتطورة عامليا. 
كما ان الش����ركة تدير 4 محطات 
وقود لوزارة الداخلية وان جميع 
س����يارات الداخلية تقوم بتعبئة 
وقودها من محطات الشركة من 
خالل كروت التعبئة، مشيرا الى 
ان الشركة لديها عقد حصري بهذا 

اخلصوص مع الداخلية.
وب����ني ان مؤسس����ة البترول 
الوطنية تضاعفت ارباحها وزادت 
حصتها بالشركة من 100 فلس الى 

300 فلس احلصة السوقية.
واملح الى ان الشركة طرحت 
15 الف كرت تعبئة في الس����وق، 
كاش����فا عن عقد طرحته الشركة 
الس����تقطاب عروض من شركات 
حملطة املنصورية التابعة للشركة 
عل����ى ان يتم تخصي����ص 4600 
متر مربع النش����اء مركز متكامل 
لغسيل السيارات، علما ان محطة 
املنصورية تبلغ مساحتها االجمالية 

شراكة إستراتيجية بين »أبواب« و»مكان«
 لتأسيس »أوراق اإلعالمية« بمليوني دينار

أعلنت كل من مجلة »أبواب« 
وجري����دة م����كان األس����بوعية 
االقتصادي����ة املتخصص����ة، عن 
دخولهما في شراكة إستراتيجية 
تهدف إلى تأسيس شركة أوراق 
اإلعالمية )شركة مساهمة كويتية( 
كش����ركة متخصصة ف����ي مجال 
اخلدمات اإلعالمية. وقد مت على 
خط مواز فتح باب االكتتاب في 
الشركة اجلديدة أمام مستثمرين 
جدد، ابتداء من 2009/10/1 على أن 
يستمر حتى 2009/10/30، ويبلغ 
رأسمال الش����ركة نحو 2 مليون 
دين����ار، فيما تبلغ قيمة الس����هم 
الواح����د 100 فلس، باإلضافة إلى 
عالوة تس����ويق بقيمة 53 فلسا 
للسهم الواحد، بإجمالي 20 مليون 
سهم.  وتعليقا على هذه اخلطوة 
قال رئيس مجلس إدارة مجموعة 
شركات مكان، )أحد املؤسسني(، 
محم����د عبدالعزيز العتيبي: »ان 
املجموعة ستشكل عالمة فارقة 
جديدة في تاريخ العمل اإلعالمي في 
الكويت، من خالل تقدمي اخلدمات 
اإلعالمية املتكاملة، وتشمل النشر، 
الطباعة والتوزيع، وتهدف الشركة 
اجلديدة إلى االستحواذ على حصة 
سوقية مؤثرة في سوق اإلعالن 
على مستوى املنطقة في ظل النمو 
املتزايد الذي يشهده هذا القطاع.  
واضاف العتيبي: تسعى الشركة 
اجلديدة إلى ترك بصمة واضحة 
في تكريس واس����تحداث معايير 
ومفاهيم جديدة ملضمون خدمات 
النشر اإلعالمية سواء في مجال 
املطبوعات اإلعالمية الدورية أو 

السنوية. 
وأوضح ان املجموعة اإلعالمية 
ستضم حتت لوائها سلسلة من 
املطبوعات احلالية باإلضافة إلى 
مطبوعات جديدة يجري التخطيط 
إلصدارها مستقبال، بحيث تشكل 
مجتمعة منظومة متكاملة، على أن 
تشمل كال من مجلة أبواب وجريدة 
 Year book مكان االقتصادية ومجلة
باإلضافة إلى دخول شركات عدة 
أبرزها: شركة إعالم  متخصصة 
املتحدة للنشر والتوزيع، شركة 
مكان للنش����ر والتوزيع، وعدة 
مشاريع أخرى سيتم كشف النقاب 

عنها تباعا في املستقبل. 
وحول اإلستراتيجية اجلغرافية 
للمجموعة اإلعالمية اجلديدة، فقد 

كشف العتيبي عن وجود خطة 
متكامل����ة ل����دى املجموعة، التي 
تتخذ من الكويت مقرا رئيس����يا 
له����ا، للتوس����ع واالنتش����ار في 
األسواق اإلقليمية الواعدة، وذلك 
عبر تأس����يس شبكة من املقرات 
اخلارجي����ة التي تغطي عددا من 
دول املنطقة، مبا يساهم في دعم 
خطط وأعمال شركائها احلاليني 

واملستقبليني.
ب����دوره ق����ال نائ����ب رئيس 
مجلس اإلدارة والعضو املنتدب 
في مجموعة شركات مكان )أحد 
العميم ان  املؤسسني( عزام بدر 
الش����ركة اجلديدة ش����أنها شأن 
الش����ركات األخرى التي ساهمت 
في تأسيس »مكان«، قد حظيت 
باهتمام ش����ريحة واس����عة من 
املستثمرين اجلدد، حيث مت تغطية 
االكتتاب بنسبة 45% من إجمالي 
األس����هم منذ اليوم األول للطرح 
مشيرا إلى ان هذا الواقع يعكس 
الثقة التي يوليها املس����تثمرون 
باملؤسس����ني واإلدارة واخلط����ة 
اإلستراتيجية للش����ركة، والتي 
يسعى من خاللها املؤسسون للعب 
دور رائد في مجال تطوير قطاع 

اإلعالم مبجاالته املختلفة.
 وأضاف العميم أن التحالف 
اجلديد قد أعد له دراسات معمقة 
عن قطاع اإلع����الم واإلعالن في 
الكويت واملنطقة، وقد توصلت 
إلى وجود حاجة ملحة لتأسيس 
شركة إعالمية شاملة تعمل في 
مختلف القطاعات اإلعالمية، وعلى 
هذا األساس فقد أتت فكرة إطالق 
ش����ركة أوراق اإلعالمية كشركة 

كويتية مساهمة )حتت التأسيس( 
لتلبية الطلب املرتفع على اخلدمات 
إلى  اإلعالمية واإلعالنية مشيرا 
ان الشركة ستمارس نشاطها في 
الكويت كمرحل����ة أولى، قبل ان 
تبدأ في مرحلة التوسع نحو دول 
اخلليج ف����ي املرحلة ثانية، على 
ان يتم تدشني املرحلة الثالثة في 

األسواق اإلقليمية.
وأش����ار العميم الى أن نشاط 
شركة أوراق اإلعالمية يتركز في 
إصدار وطباعة ونش����ر وتوزيع 
الصحف واملج����الت والكتب في 
الكويت وخارجها، وتنظيم وإدارة 
احلمالت اإلعالنية والتسويقية 
واستيراد الكتب واملجالت ومختلف 
الكتب  املطبوع����ات وتس����ويق 
الثقافية واملدرس����ية واجلامعية 
وتأسيس املكتبات وإنشاء القاعات 
املخصصة للعروض املسرحية 
وإنتاج وتوزي����ع وبيع البرامج 
اإلذاعي����ة والتلفزيونية والقيام 
بجميع أعمال النش����ر والتوزيع 
واإلعالن اخلاصة بأغراض الشركة. 
وتضم جلنة املؤسسني في شركة 
أوراق اإلعالمية، مجموعة شركات 
مكان ومؤسسيها حمد عبدالعزيز 
الش����ايع، مجموعة حمد الوزان، 
ش����ركة مزايا القابضة، ش����ركة 
ابيار للتطوير العقاري، ش����ركة 
أجيال العقارية، شركة العاصمة 
العقارية، توفيق سلطان، رشيد 
النفيسي، طارق العصيمي، عزام 
العتيبي، إعالم  العميم، محم����د 
املتحدة للنشر والتوزيع، مكان 
أبواب،  للنشر والتوزيع، مجلة 

وجريدة مكان.

تغطية نسبة 45%من االكتتاب في اليوم األول للطرح

محمد العتيبي وعزام العميم في لقطة تذكارية أمام شعار الشركة اجلديدة

عمر الكعكي

جانب من الدورة السابقة ملعرض االسكان

الكعكي: »فاست تلكو« تعيد تشكيل مالمح سوق االنترنت

معرض اإلسكان الـ 13 ينطلق في 21 ديسمبر المقبل

الشركة تستعد لطرح مشروع حملة يحمل ثورة تكنولوجيا االتصاالت

يوفر الحلول المتطورة للقضية اإلسكانية التي تواجه المواطن

 كشفت شركة فاست تلكو الشركة الرائدة في تقدمي خدمات 
االتصاالت واالنترنت في الكويت أنها س����تطرح واحدا من 
أكبر املشاريع لها على اإلطالق في السوق الكويتية، والتي 

تتضمن حملة ضخمة غير مسبوقة في قطاع االنترنت.
وأعلنت الشركة في بيان صحافي أن هذا املشروع الضخم 
سيتضمن واحدة من كبرى احلمالت الترويجية في قطاع 
االتصاالت، ليس فقط من ناحية الش����كل، لكن من ناحية 
املضمون، مل����ا حتمله معها من خواص ومزايا تكنولوجية 

ستدخل السوق ألول مرة.
وأكدت الش����ركة أن هذه احلمل����ة لن حتمل معها مالمح 
ثورة االنترنت فقط، لكن ستحمل معها ميزات تنافسية غير 
مسبوقة، فهي ستحمل أنباء سارة ملستخدمي االنترنت تتمثل 

في توفير جزء كبير من أموالهم خالل املرحلة املقبلة.
قال املدير العام في الشركة عمر الكعكي في تعليقه على 
هذا االجتاه اجلديد الذي ستسلكه الشركة »نعتقد أن شركة 
فاست تلكو بدأت تعيد تشكيل مالمح السوق الكويتية، التي 
شهدت حراكا ملحوظا خالل الفترة املاضية سواء على صعيد 

منافسة األسعار أو على صعيد نوعية اخلدمات«.
وأضاف الكعكي »لقد حرصت ش����ركة فاست تلكو على 
أن حتج����ز دور الريادة في ه����ذه الصناعة، وهي تقوم في 
حتقي����ق ذلك على توفير كل م����ا تفرزه صناعة االتصاالت 
واالنترنت«، مش����يرا إلى أنها تقدم هذه احلملة وهي على 

تس���تعد جمعية املهندس���ني 
الكويتي���ة والش���ركة املتح���دة 
للتسويق وتنظيم املعارض إلقامة 
معرض اإلسكان في دورته الثالثة 
عش���رة خالل الفترة من من 21 
الى 24 ديس���مبر املقبل في قاعة 
الراية بفندق كورت يارد ماريوت، 
حيث اعلنت العديد من اجلهات 
احلكومية مشاركتها في هذا احلدث 
السنوي املتميز واملتخصص في 
مجال االنشاءات واملقاوالت وحلول 
القضية االس���كانية، كما اعلنت 
العديد من الشركات العاملة في 
القطاع االسكاني عن مشاركتها 
كذلك في هذه التظاهرة االسكانية 
الكويت والتي تقام  الكبيرة في 
للسنة الثالثة عشرة على التوالي 
وحتظى برعاية اجلهات الرسمية 
الكبرى للمقاوالت  والش���ركات 

واالنشاءات.
ويتخذ معرض االسكان منذ 
انطالقه اس���تراتيجية واضحة، 
وهي توفير احلل���ول املتطورة 
التي تواجه  للقضية االسكانية 
املواطن الكويتي وتركز احلكومة 
مبؤسساتها املعنية على تقدمي 
الرعاي���ة االس���كانية وتعريف 
املواطنني باملفهوم الصحيح للرعاية 
الس���كنية، كما يس���اهم القطاع 
اخلاص مبا لدي���ه من امكانيات 
في تقدمي احلل���ول واملقترحات 
األنسب لتوفير السكن املالئم لكل 

العام���ة وكذلك بلدي���ة الكويت، 
اما من جانب الشركات والقطاع 
اخلاص فقد اكدت شركة الصناعات 
الوطني���ة ومجموع���ة محم���د 
عبداحملسن اخلرافي واملجموعة 
اآلسيوية وشركة اسمنت الكويت 
وشركة الغامن للمواد اخلصوصية 
البن���اء  وش���ركة تكنولوجي���ا 
وشركة التقنيات الذكية وشركة 
نظم اخلليج وش���ركة شورتيك 
للمقاوالت العامة للمباني وشركة 
البريطانية   � الكويتية  الروابط 
وش���ركة املعدات وشركة البهاء 
للتجارة العامة واملقاوالت وشركة 
ت���وب روك وينت���ك ومجموعة 
الهندسية  الدوسري والش���ركة 
الوطنية للتجارة العامة واملقاوالت 
وشركة أملنيوم اخلليج ومصنع 
الكويت للعبوات اخلفيفة »اليت 
فوم« وش���ركة الغزير للتجارة 
وش���ركة كاربت الن���د للتجارة 
ال���ى بنك  العام���ة، باالضاف���ة 
برق���ان ومكتب عالي���ة الصايغ 
الهندسية وشركة  لالستشارات 
اخلليج العربي القابضة وشركة 
هندسة وصيانة التكييف داسكو 

وأملنيوم داسكو.
ويأتي معرض االسكان الثالث 
عشر ليكون اكبر جتمع تشهده 
الكويت للش���ركات واملؤسسات 
العاملة في مجال التشييد والبناء 

والتمويل العقاري.

مواطن، وتقدم الشركات واجلهات 
املشاركة في املعرض سنويا احدث 
املنتجات في العالم التي تستخدم 
في القطاع االنشائي، كذلك تقدم 
البناء احلديث  تعريفا بأساليب 
واخلدم���ات اجلدي���دة في مجال 
املقاوالت، كذلك يقدم املشاركون 
املع���رض حل���وال متويلية  في 
وائتمانية للتمويل العقاري من 
خالل بنوك ومؤسس���ات مالية 
واستثمارية متخصصة، اضافة 
الى ذلك تقوم جمعية املهندسني 
الكويتية بتقدمي خدمات استشارية 
النصائح  للجمه���ور وبتق���دمي 
االرشادية للبناء واقامة البرامج 

التوعوية حول القضية االسكانية 
خالل املعرض.

وقد جنح معرض االسكان في 
التفوق على ما عداه من معارض 
مماثلة في املنطقة واصبح املعرض 
حدثا اقتصاديا مهما تترقبه جميع 
األوساط االقتصادية والتجارية 
وشريحة كبيرة من ابناء املجتمع، 
وذلك بفضل دعم اجلهات احلكومية 
وتشجيعها ملعرض االسكان منذ 
انطالق دورته األولى حيث شمل 
صاحب الس���مو األمير برعايته 
جميع دورات املعرض مما عزز 
من مكانة املعرض وساهم بشكل 
واض���ح وملموس ف���ي اجناح 

املعرض وترسيخ وجوده على 
الكويت،  ف���ي  خارطة املعارض 
حيث ال تهدف جمعية املهندسني 
الكويتي���ة من وراء تبنيها اقامة 
سلسلة معارض االسكان الى اي 
ربح مادي، وامنا ترى ان املعرض 
ميثل دورا م���ن ادوارها خلدمة 
املجتمع واهدافه واملساهمة في 
طرح العديد من القضايا االسكانية 

امللحة التي تهم املواطنني.
الرس���مية  ومن بني اجلهات 
التي اكدت مشاركتها في معرض 
االس���كان الثالث عشر املؤسسة 
العامة للرعاية السكنية ووزارة 
الكهرباء واملاء ووزارة االشغال 

وإذ أكد الكعكي أن فاست تلكو تسعى جاهدة من خالل 
خدماتها لتعريف املستخدمني بكيفية التعامل الصحيح مع 
شبكة اإلنترنت فإنه أوضح في ذات الوقت أنها تبحث دائما 
عن أفضل وأجود أنواع اخلدمات وهي اعتمدت لنفسها هذا 

املنهج وهو التركيز على تقدمي األفضل.
وأفاد بأن من أهم السمات التي ترسم مالمح أداء فاست 
تلكو هي مستويات اخلدمة والقيمة املضافة التي تقدمها، 
موضح����ا أن هذا بدوره انعكس باإليجاب على حجم قاعدة 
مشتركي الشركة، مبينا أن الشركة باتت حتظى بثقة عالية 

من عمالئها.
ولفت إلى أن الشركة تعمل حاليا على مجموعة كبيرة 
من اخلدمات وتس����تعد لطرحها في السوق، مشيرا إلى أن 
فاس����ت تلكو تبحث دائما عن املنتجات اجلديدة التي تفيد 
العمالء في املقام األول وتربطهم باستمرار مع أحدث نواحي 

التقنيات احلديثة.
يذكر أن شركة فاست تلكو تعد من كبرى الشركات التي 
تقدم وسائل االتصاالت واإلنترنت في السوق الكويتية ومتتلك 
قاعدة عريضة من املشتركني األفراد واملؤسسات والهيئات 
في القطاعني اخلاص والعام، كما أنها تعد الشركة األولى في 
تغطية كامل أنحاء الكويت وبأسرع طرق االتصال، وترتبط 
شبكتها بعدد كبير من احملطات االصطناعية عن طريق أكبر 

محطتني أرضيتني في منطقة الشرق األوسط. 

يقني بنوعية رغبات مستخدمي االنترنت سواء كانوا شركات 
ومؤسسات أو أفرادا.

وبني الكعكي أن مستخدم االنترنت في الكويت على موعد 
مع عصر جديد في خدمات االتصاالت فهو سيكتشف مالمح 
وآفاقا جديدة في تشكيلة اخلدمات التي ستطرحها الشركة 

خالل هذا الشهر مع التدشني الرسمي لهذه احلملة.
وذكر أن فاست تلكو تبذل قصارى جهدها لتلبية حاجات 
ومتطلبات العمالء، مشيرا إلى أن خدمات ومنتجات الشركة 
ف����ي قطاع االتصاالت واالنترنت جاءت متماش����ية مع هذا 

التوجه. 

الشعار اجلديد لشركة السور لتسويق الوقود
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