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أحد املشاركني ملقيا كلمته خالل املؤمتر

.. وجانب من احلضور

 »بورت غالب« استضافت المؤتمر الدولي
لصناعات الورق في الشرق األوسط

سجل منتجع بورت غالب مبرسى علم على شاطئ 
البحر األحمر جناحا جديدا في مجال سياحة املؤمترات 
الدولية عندما اس���تضاف املؤمت���ر الدولي لصناعات 
الورق التحويلية في الش���رق األوسط والذي عقد في 
قاعة مركز املؤمترات الكبرى في املنتجع بحضور عدد 
كبير من الشخصيات العامة من مصر والدول العربية 

وعدد من خبراء صناعة الورق العامليني.
ويعتبر جناح بورت غالب في مجال سياحة املؤمترات 
دليل على جناح إستراتيجية مجموعة اخلرافي املالكة 
للمنتجع والتي سخرت كل اإلمكانيات إلقامة منتجع 
سياحي متكامل يصلح جلميع األغراض السياحيةظ 
مبا لديه من مزايا وعطاءات طبيعية، ولهذا أنش���ئت 
املجموعة مطار مرسى علم الدولي على بعد 5 دقائق 
فقط من املنتجع كذلك أقامت مارينا سياحية دولية تسع 
أكثر من ألف يخت من اليخوت الضخمة واملتوسطة 
واهتمت املجموعة كذلك بإقامة الفنادق والقرى السياحية 
املتخصصة في الرياضات املائية والغطس، واهتمت 
كذلك بالسياحة الترفيهية بإنشاء مركز »SPA«  للسياحة 
العالجية وأيضا أقامت املسرح املكشوف في اجلزيرة 
إلقامة احلفالت الغنائية وسط الطبيعة اخلالبة وإقامة 
املهرجانات واالحتفاالت، وتتمتع بورت غالب بشواطئ 
رملية ناعمة وشمس ساطعة طوال العام ومياه زرقاء 
نقية صافية وشعاب مرجانية وبالقرب منها سالسل 
جبلية وصحراء حملبي املغامرة كما تس���تعد إلنشاء 

مزارات سياحية ثقافية وتاريخية في املنتجع.
وقد أبدى جميع املش���اركني في املؤمتر والذي زاد 

عن مائتي شخصية عربية وعاملية متثل ثماني عشرة 
دولة أبدوا جميعا إعجابهم مبا شاهدوا في بورت غالب 
من وس���ائل ترفيهية جعلت البعض ميدد فترة بقائه 
في املنتجع والبعض اآلخر صرح بأنه سيزور املنتجع 

مرة أخرى مع عائلته.
ودعا املش���اركون في املؤمتر إلى ضرورة تشجيع 
وتطوير الصناعات الورقية بالتمازج بني التكنولوجيا 
الغربية والصناعات العربية واستكمال مسيرة املؤمتر 
باستمرار النقاشات والعروض واللقاءات التي مت من 

خالله.
وأكد املشاركون في هذا املؤمتر العاملي على أهمية 
اس���تمرار اللقاء والتعارف بني ممثلي هذه الصناعة 
الهامة، وذلك بدعم تنظيم مثل هذه املؤمترات واللقاءات 

املثمرة واملفيدة جلميع األطراف املشاركة. 
وهدف املؤمتر الذي افتتحه رئيس االحتاد العربي 
للصناعات الورقية والطباعة والتغليف، نائب رئيس 
مجموعة اخلرافي للنشاط الصناعي مبصر واألنشطة 
االستثمارية مبرسى علم م.إبراهيم صالح، وبحضور 
كل من الرئيس التنفيذي لشركة الفرات لتجارة الورق 
املهندس طارق الفقاس، واملدير العام لش���ركة الفرات 
لتجارة الورق املهندس زياد احلفار، والرئيس التنفيذي 
لشركة بروجكس خلدمات مشاريع املعارض الدولية، إلى 
توفير فرصة جلميع موردي منتجات الورق التحويلية 
لتعزيز وجودهم وتعظيم فرصتهم التجارية في املنطقة 
من خالل ترويج منتجاتهم وخدماتهم للعمالء بشكل 
مباشر على الصعيد اإلقليمي ومن خالل عروض وورش 

عمل مباش���رة. كما هدف املؤمتر إلى تزويد احلضور 
بالعروض التسويقية التي قدمها املشاركون الدوليون 
والتي تضمنت أحدث ما توصلت إليه التقنيات في هذه 
الصناعة، واستكمال قاعدة صناعات الورق التحويلية 
في الشرق األوسط من خالل انضمام املوردين الدوليني 
والعمالء في املنطقة حتت سقف واحد ملناقشة األفكار 
وتبادل اخلبرات لتحس���ني صناعة الورق التحويلية 
في الشرق األوسط، وتأمني نشاطات خارجية لكل من 
املشاركني واحلضور من أجل تعزيز األعمال التجارية 
والتبادل الثقافي، وحماية الصناعة الورقية من بلوغ 
مرحلة الركود خاصة في ظل األزمة املالية، إضافة إلى 
تفعيل مكانة هذه الصناعة في الشرق األوسط والعالم 
ودورها األساسي في االقتصاد العاملي، وتزويد املوردين 
والعم���الء باخلبرات والتجارب م���ن قادة الصناعات 
الورقية، والعروض التي قدمها اخلبراء الفنيون عن 
أهمية املسؤولية االقتصادية واالجتماعية للصناعات 

الورقية.
وقد أقيم املؤمتر ف���ي منتجع بورت غالب، جلعل 
بيئ���ة األعمال أكثر متعة، واس���تضاف أكثر من 200 
ش���خصية عربية وعاملية متثل 18 دولة و150 شركة 
نش���طة في صناعة حتويل الورق الصحي والتغليف 
والكرتون والطباع���ة وصناعة األكياس وغيرها وقد 
منح الفرصة للمش���اركني والعم���الء بتعزيز العالقة 
فيما بينهم وذلك من خالل نشاطات خارجية وتهيئة 
بيئة مناسبة لتبادل األعمال وتفعيل دور الصناعات 

التحويلية في املنطقة.

أقيم في مركز المؤتمرات بحضور 200 شخصية تمثل 18 دولة

»بيان«: السوق تفاعل إيجابًا مع قرار الحكومة بمواجهة االستجوابات 
مؤشرات في األسبوع الماضي خالفت االتجاه الهبوطي لألسواق الخليجية المتأثرة بأزمة مديونية دبي 

سهم ش���كلت 40.68% من إجمالي تداوالت 
السوق، فيما شغل قطاع العقار املرتبة الثانية، 
حيث بلغت نسبة حجم تداوالته 29.06% من 
إجمالي السوق، إذ مت تداول 385.13 مليون 
سهم من القطاع. أما من جهة قيمة التداول، 
فقد شغل قطاع اخلدمات املرتبة األولى، إذ 
بلغت نسبة قيمة تداوالته إلى السوق %30.72 
بقيمة إجمالية 56.98 مليون دينار. فيما شغل 
قطاع االستثمار املرتبة الثانية، إذ بلغت نسبة 
قيمة تداوالته إلى الس���وق 23.46% وبقيمة 

إجمالية 43.51 مليون دينار.

القيمة الرأسمالية

ارتفعت القيمة الرأسمالية لسوق الكويت 
لألوراق املالية بنسبة 1.53% خالل األسبوع 
املاضي لتصل إلى 28.55 مليار دينار. بنهاية 
تداوالت األسبوع، حيث منت القيمة الرأسمالية 
جلميع قطاعات السوق باستثناء قطاع واحد 
فقط. وجاء قطاع األغذية في املركز األول، إذ 
ارتفعت قيمته الرأسمالية بنسبة بلغت %3.91 
بعد أن وصلت إل����ى 662.70 مليون دينار. 
جاء بعده قطاع الصناعة الذي وصلت قيمته 
الرأسمالية إلى 2.40 مليار دينار. مسجال منوا 
نسبته 3.46%، وحل قطاع البنوك ثالثا جلهة 
نسبة النمو، والتي بلغت 1.81% لتصل قيمته 
الرأسمالية إلى 9.60 مليار دينار. هذا وكان 
قطاع االستثمار أقل القطاعات ارتفاعا حيث 
وصلت قيمته الرأسمالية إلى 2.96 مليارات 
دينار. بعد أن ارتفعت بنس����بة 0.29%. في 
املقابل، كان قطاع الش����ركات غير الكويتية 
اخلاس����ر الوحيد، حي����ث انخفضت قيمته 
الرأس����مالية خالل األسبوع املاضي بنسبة 

0.54% لتصل إلى 2.87 مليار دينار.

القطاعات الرابحة حيث أقفل مؤش���ره عند 
4.076.4 نقطة مرتفعا بنسبة 2.99%، تبعه 
قط���اع الصناعة في املركز الثاني مع ارتفاع 
مؤشره بنسبة 1.97% بعد أن أغلق عند 5.130.3 
نقطة، ثم قطاع البنوك ثالثا مع منو مؤشره 
بنسبة 1.90% مقفال عند 8.255.8 نقطة. من 
ناحية أخرى، كان قط���اع العقار في مقدمة 
القطاعات اخلاسرة خالل األسبوع املاضي، 
حيث انخفض مؤشره بنسبة 0.25% منهيا 
تداوالت األسبوع عند 2.637.9 نقطة، تبعه 
قطاع االستثمار الذي أقفل مؤشره عند 5.328.7 
نقطة منخفضا بنس���بة 0.09%، وحل ثالثا 
قطاع التأمني الذي انخفض مؤشره بنسبة 
قريبة من نسبة تراجع مؤشر قطاع االستثمار 

بإقفاله عند 2.737.4 نقطة.

مؤشرات التداول

ومت خالل األس���بوع املاضي تداول 1.33 
مليار س���هم من خالل تنفيذ 22.728 صفقة 
بقيمة إجمالية 185.47 مليون دينار. هذا وبلغ 
املتوسط اليومي لقيمة التداول خالل األسبوع 
املاضي 37.09 مليون دينار. منخفضا من 46.18 
مليون دينار. في األس���بوع الذي سبقه، في 
حني منا متوس���ط حجم التداول من 224.62 
مليون سهم ليصل إلى 265.03 مليون سهم، 
بينما بلغ املتوس���ط اليومي لعدد الصفقات 
املنفذة 4.546 صفقة مقارنة ب� 4.479 صفقة 

في األسبوع قبل املاضي.

تداوالت القطاعات

وشغل قطاع االستثمار املركز األول جلهة 
حجم التداول خالل األسبوع املاضي، إذ بلغ 
عدد األسهم املتداولة للقطاع 539.10 مليون 

وعلى الصعيد السنوي، يكون املؤشر السعري 
قد تراجع دون مستوى إقفال العام املاضي 
مبا نسبته 13.17%، فيما بلغت نسبة تراجع 

املؤشر الوزني السنوية %7.12.

مؤشرات القطاعات

ولفت التقرير الى ان أربعة من قطاعات 
س���وق الكويت لألوراق املالية سجلت منوا 
في مؤشراتها بنهاية األسبوع املاضي، فيما 
تراجعت مؤشرات ثالثة قطاعات بنسب بسيطة 
مع بقاء مؤشر قطاع الشركات غير الكويتية 
دون تغيير تقريب���ا. وتصدر قطاع األغذية 

خسارة يومية بلغت 0.32% لألول و%0.96 
للثاني. ومتكن الس���وق من حتقيق مكاسب 
يومية بنهاية جلس���ة يوم اخلميس، حيث 
ارتفع املؤش���ر الوزني بنسبة 0.69%، بينما 
أقفل املؤشر الس���عري على مكسب بسيط 
نس���بته 0.21% بعد أن كان متراجعا بشكل 

محدود في غالبية اجللسة. 
وبذلك أنهى املؤش���ر الس���عري تداوالت 
األس���بوع على نسبة منو بلغت 0.89% بعد 
أن أغلق عند 6758.0 نقطة، بينما أقفل املؤشر 
الوزني يوم اخلميس عند 377.75 نقطة مرتفعا 
بنسبة 1.61% عن إغالق األسبوع الذي سبقه. 

سوق الكويت، فقد استمر الضعف في قيمة 
التداوالت اليومية، إذ بلغ املتوسط اليومي 
للقيمة 37.09 مليون دينار. خالل جلسات 
األس���بوع املاضي، بانخفاض نسبته %20 
تقريبا عن مستويات األسبوع الذي سبقه، 
بينما ارتفع متوسط عدد األسهم املتداولة مبا 

يقارب 18% إلى 265.03 مليون سهم.
وقال التقرير انه بالنظر إلى النشاط اليومي 
خالل األسبوع، شهد السوق في جلسة يوم 
األحد تذبذب���ا واضحا لكنه أقفل في نهايتها 
على مكاسب جلهة مؤشريه الرئيسيني نتيجة 
عمليات الشراء التي شهدت تركيزا واضحا 
على األس���هم القيادية، حيث ارتفع املؤشر 
السعري بنس���بة 0.51% في حني منا املؤشر 
الوزني بنس���بة الفتة بلغ���ت 2.02%. وفي 
جلسة يوم االثنني، كان املسار العام للسوق 
نزوليا متأثرا بأنشطة جني األرباح، فدفعت 
البيع املؤشرين السعري والوزني  عمليات 
إلى تس���جيل خس���ارة يومية بلغت %0.79 
و1.95% على التوالي وسط انخفاض ملحوظ 
في متغيرات التداول الثالثة. عاد السوق إلى 
تسجيل املكاسب في اليوم التالي وسط منو 
الفت في مؤشرات التداول، إذ شهد خالل يوم 
الثالثاء تذبذبا محدودا في النصف األول من 
اجللس���ة، ثم بدأ بعدها باالرتفاع التدريجي 
مدفوعا بعمليات شراء شملت غالبية األسهم 
املتداولة، ليقفل على مكاسب ملحوظة جلهة 
املؤشرين الرئيسيني، حيث صعد السعري 
بنسبة 1.30% وارتفع الوزني بنسبة بلغت 
1.85%. واستمرت املؤشرات في التأرجح في 
جلسة يوم األربعاء لكن دون أن يتمكن السوق 
من حتقيق املكاس���ب، حيث دفعت عمليات 
البيع املؤشرين السعري والوزني إلى تسجيل 

قال التقرير األسبوعي 
لشركة بيان لالستثمار 
الكوي���ت  س���وق  ان 
ل���ألوراق املالية أظهر 
متاسكا نسبيا في أدائه خالل األسبوع املاضي، 
ومتكن من اإلغالق على مكاسب أسبوعية. 
فمع نهاية تداوالت األس���بوع، حقق مؤشر 
السوق السعري منوا بلغت نسبته %0.89 
مقارنة بإغالق األس���بوع الذي سبقه، فيما 
ارتفع املؤشر الوزني بنسبة 1.61% بدعم من 
عمليات الش���راء التي شهدتها مجموعة من 
األسهم القيادية. وقد تباين أداء السوق على 
الصعيد اليومي خالل األسبوع، في الوقت 
الذي اتس���مت فيه حركته بالتذبذب خالل 
جلسات التداول. وعكس تأرجح املؤشرات 
الرئيسية للسوق حالة احلذر املسيطرة على 
تعامالت املتداولني، والت���ي تأثرت بأجواء 
الترقب لتطورات الوضع السياسي الداخلي. 
وقد جتاوب السوق مع قرار احلكومة مبواجهة 
االستجوابات األربعة املقدمة ضدها في مجلس 
األمة، إذ يؤمل أن يسفر هذا التوجه عن تعاون 
مس���تقبلي بني الس���لطتني، ما قد يكون له 
بالغ األثر على الوضع السياسي العام وعلى 
االقتصاد احمللي بشكل خاص، وبالتالي أداء 
سوق الكويت لألوراق املالية. من جهة أخرى، 
متيز األسبوع املاضي بانفصال السوق عن 
نشاط أسواق األسهم اخلليجية األخرى، والتي 
اتخذت جميعها اجتاها هابطا متأثرة بتداعيات 
أزمة ديون دبي بشكل عام. وكان سوق دبي 
املالي األكثر تكبدا للخس���ائر في األسبوع 
املاضي مع انخفاضه بنسبة 10.41%، ليفقد 
بذلك معظم مكاسبه احملققة من بداية العام 
احلالي. أما على صعيد مستويات التداول في 

ذكر التقرير األس����بوعي لشركة املشورة الراية 
اإلسالمية ان مؤشرات س����وق الكويت لألوراق 
املالية أنهت أسبوعها املاضي على صعود جيد 
اذا ما قورن بتراجع جميع األس����واق اخلليجية 
األخرى والتي تأثرت بتداعيات أزمة دبي العاملية والتي أطلت برأسها 
منذ نهاية الش����هر املاضي ومازال صداها يتردد بني جنبات األسواق 
املالية ودون هوادة.وأشار التقرير ال ى تراجع األسواق بنسب مختلفة 
طبقا الرتباطها بشركات دبي س����واء املتعثرة منها او غير املتعثرة، 
وتناقض أداء سوق الكويت هذه املرة بشكل مختلف، فقد كان سابقا 
يتراجع وخالل أكثر من اربعة ش����هور فيما أس����واق اخلليج حتقق 
مكاسب، واألس����بوع املاضي كان العكس متاما حيث تراجعت جميع 
أسواق املنطقة عدا السوق الكويتي الذي ناقضها واقفل على مكاسب 
مهمة خصوصا على مس����توى مؤش����ره الوزنى الذي فاقت مكاسبه 

نسبة %1.5.
وقال التقرير ان اداء مؤشرات املشورة اإلسالمية جاء اكثر ايجابية 
واقفل مؤشراها لالسهم املتوافقة ووفق الشريعة على ارتفاعات بلغت 
1.8%، ووسط اسواق غير مستقرة تتخوف كثيرا من املفاجآت خصوصا 
انها تظهر تباعا وبعد ان تطمئن االسواق في كل مرة فان عمليات الشراء 
تقلصت على مستوى جميع مؤشرات سوق الكويت وسجلت تراجعا 
الفتا في القيمة يشير الى قلق املستثمرين واستمرار عدم اطمئنانهم 
الى مستقبل اسواقهم القريب، خصوصا ان نهاية العام على االبواب 

من احملتمل ان حتمل مفاجآت جديدة يتضاءل التفاؤل بها.
كما س����جل مؤشر املشورة لالس����هم املتوافقة مع الشريعة افضل 
اداء ول����م تتراجع قيمة تداوالته اكثر من 14%، بينما كانت نحو %20 
على مس����توى املؤشر العام وكان تراجعها بنسبة 46% على مستوى 
مؤشر املشورة لالسهم االسالمية وطبقا ملا تشهده الساحة السياسية 
الكويتية من مستجدات سيتفاعل معها مؤشر السوق بشكل او بآخر 
خصوصا مع تراجع حجم االرتباط بني اس����واق املنطقة واالس����واق 
العاملية ومؤش����رات االقتصاد العاملي والتي اظهرت حتسنا ملموسا 
في بداية هذا الش����هر خصوصا فيما يتعلق بانخفاض نسبة البطالة 
في االقتصاد األميركي االكبر عامليا. وتبقى اسواق املنطقة اخلليجية 
على ارتباط بأخبار شركاتها وتصريحات مسؤوليها خالل هذه الفترة 
بانتظار اخبار جديدة خاصة بنتائج شركاتها السنوية والتي لم يتبق 

على انتهائها سوى ايام معدودة.

 »المتخصص«: العقار ينتظر دعمًا
من قرارات »القمة الخليجية« 

التقرير األسبوعي لشركة  قال 
الس���وق  أن  العقارية  المتخصص 
العقاري الكويت���ي بدأ يجذب إليه 
اهتمام المس���ؤولين عن االقتصاد 
الكويتي بضرورة الوقوف إلى جانبه 
وتحفيزه وتشجيعه من خالل التراجع 
عن أفكار قوانين طرحت من قبل مثل 
حصر المعرض في أش���هر معينة 
باالضافه إل���ى التفكير في تعديل 
بعض القوانين الموجودة حاليا مثل 
قانوني 8 و9 لسنه 2008. وأضاف 
العقاري  التقرير أن نجاح السوق 
الكويتي يعتمد على نجاح استثماراته 
وتنوعها وصدقها، واقتناع الجهات 
المعنية بأن االستثمارات العقارية 
ال تقف عند حدود البيع والش���راء 
أو االتجار بالعق���ارات بل تتعدى 
ذلك بكثير كالمس���اهمة في البناء 
والتعمير والتطوير والتسويق وفتح 
المجال أمام االستثمارات األجنبية 
وغيرها من االستثمارات التي تخدم 

المجتمعات السكنية.
التقرير على أن الس���وق  وأكد 
العق���اري في الكوي���ت بدأ يتحرك 
خطوات لألمام في طريق االنتعاش 
وان كانت هذه الخطوات محدودة 
إال أنه���ا ملحوظ���ة خالل الش���هر 

الماضي.
وبين التقرير أن المتابع للوسط 
االقتصادي الكويتي س���يجد دعما 
واضحا في تصريحات وبعض أفعال 
المس���ؤولين في الكويت من دعم 
القطاع العقاري الكويتي ومحاولة 

تشجيعه ليقف مرة ثانية على قدميه 
مساندا ومؤازرا للقطاعات األخرى 
الموجودة ف���ي االقتصاد الكويتي 
مث���ل قطاع البت���رول واالتصاالت 

وغيرها.
وأشار التقرير إلى أن المكاسب 
المعنوي���ة التي اكتس���بها القطاع 
العقاري ف���ي األي���ام األخيرة من 
التفاف المس���ؤولين حول أهميته 
وضرورة تنشيطه، مع دعم القطاع 
الخاص العامل في القطاع العقاري 
وتس���هيل بعض إجراءات التمويل 
وتبسيط اإلجراءات اإلدارية هي أهم 
مكاسب القطاع العقاري في الكويت 
في الفترة االخيره، وهو ما يعطي 
انطباعا بأنه لن يبدأ عام 2010 في 
الكويت إال والقطاع العقاري قد ركب 
قطار العودة إلى محطات نش���اطه 
وان كانت البدايات لن تكون سريعة 
إال أنها س���تكون بداي���ات مطمئنة 
ومريح���ة تعطي انطباعا جيدا عن 
القطاع العقاري الكويتي خالل العام 

.2010
ورغم بقاء قيود األزمة االقتصادية 
العالمية وتداعياتها إقليميا ومحليا، 
إال أن آمال التعافي والتحسن مازالت 
موج���ودة مع إقام���ة قمة خليجية 
بالكويت ستدفع المسؤولين اجباريا 
لمناقش���ة قضايا اقتصادية أهمها 
العقاري  المالية والقط���اع  األزمة 
والوح���دة النقدي���ة وه���ي قضايا 
خليجية تهم الكويت ودول الخليج 

في مواجهة الظروف الحالية.

»المشورة«: أسواق الخليج رهن نتائج شركاتها السنوية
أعلى خمسة أسهم متوافقة مع الشريعة اإلسالمية من حيث القيمة خالل االسبوع المنتهي في 2009/12/10

االقفال االخيرالسهمالترتيب
تغير اسبوعي 

)فلس(

تغير اسبوعي 

)نسبة(

الكمية المتداولة خالل 

األسبوع )سهم(

القيمة المتداولة خالل 

األسبوع )دينار(
عدد الصفقات

نسبة القيمة المتداولة الى 

اجمالي قيم السوق
19.6%023.347.50023.337.9251.078%9900زين1
13.5%9.220.250.00016.026.9501.004%83070أجيليتي2
8.4%3.89.257.5009.971.950699%1.08040بتيك3
7.4%7.1146.520.0008.828.8801097%604جيزان4
7.1%2.912.080.0008.402.000428%70020املباني5

-211.455.00066.567.7054.306---املجموع
-31.6%56%27.6%نسبة مجموع الشركات اخلمس من اجمالي السوق

أعلى خمسة أسهم متوافقة مع الشريعة اإلسالمية تداوال من حيث الكميات خالل األسبوع المنتهي في 2009/12/10

السهمالترتيب
اإلقفال 

األخير

تغير أسبوعي 

)فلس(

تغير أسبوعي 

)نسبة(

الكمية المتداولة خالل 

األسبوع )سهم(

القيمة المتداولة 

خالل األسبوع )دينار(
عدد الصفقات

نسبة الكمية المتداولة إلى 

إجمالي كميات السوق
19.1%7.1146.520.0008.828.8801.097%604جيزان1
9.3%71.240.0005.102.720805-1.4%-711عقارات ك2

متويل 3
7.6%11.758.640.0005.280.120762-%-8311خليج

6.1%14.746.960.0001.844.200447%436صكوك4
4.6%35.040.0001.649.800327-1.1%-461الصفوة5

�358.400.00022.705.7203.438���املجموع

�25.2%19.1%46.7%نسبة مجموع الشركات اخلمس من إجمالي السوق

نسبة القيمة السوقية لكل قطاع إلى السوق
البنوك

%34

االستثمار
%10

التأمين
%1

العقار
%7

الصناعة
%8

الخدمات
%28

األغذية
%2

غير الكويتي
%10

تقــرير

تقــرير


