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د.ياسر اسماعيل حسن يتسلم اجلائزة بالنيابة عن البنك من مسؤولي بانكر ميدل إيست

بدر الشلفان جهاد القبندي

سامر خنشت

البالغة 51٪ لصالح مؤسسيها

»Health Company« الرتاج« تتخارج من «
بعد إتمامها الدورة الكاملة لالستثمار في الملكيات الخاصة

ساهم بش���كل فعال في إضفاء 
قيم���ة مضافة على الش���ركة، 
وتطوير أدائها وتنويع منتجاتها 
واحلفاظ عل���ى مكانتها كأول 
ش���ركة في الكويت تتخصص 
في جتهيز الغذاء الصحي على 
الرغم من املنافسة القائمة في 

هذا القطاع.
وأشار الشلفان إلى أن شركة 
»Health Company« ستمضي 
قدما في العمل على اس���تكمال 
التطوير والتوس���ع  خط���ط 
والنمو الت���ي مت وضعها بعد 
بدء الشراكة مع شركة الرتاج 
لالستثمار، ونحن على ثقة بأن 
القبندي وسائر االخوة  جهاد 
في »الرتاج« لن يبخلوا في أي 
حلظة مبدنا بكل ما يساعدنا على 
تنفيذها وفقا ملا هو مخطط له، 
ومواجهة أي عقبة تؤثر على 
سالمة التنفيذ، وبالتالي ميكنني 
القول بثقة إن هذا التخارج لن 
يكون إال بداية لصيغة جديدة 
من التعاون س���تكون منوذجا 
للعالقة بني أي ش���ركة بحجم 
»Health Company« وش���ركة 
الرتاج لالستثمار كأول شركة 
مساهمة كويتية وضعت أسس 
امللكيات  التعامل مع  ومعايير 
اخلاصة في الشركات الصغيرة 
واملتوسطة في الكويت واملنطقة، 
ونسأل اهلل أن يوفقنا معا للعمل 

ملا فيه مصلحة الشركتني.

الكوي���ت، بما لديها من أصول 
أو  إدارته���ا  مجمع���ة تح���ت 
سيطرتها تزيد في مجموعها 
على 18.7 مليار دوالر، هي إحدى 
أكبر الشركات القابضة الرائدة 
وأكثرها تنوعا في األنشطة على 
مستوى منطقة الشرق األوسط 
أفريقيا، حيث تمتلك  وشمال 
المجموع��ة حص���ص ملكية 
رئيس���ية في محفظ���ة تضم 
أكثر من 60 شركة عامل��ة في 
26 دولة، وتترك��ز أنش���طتها 
الرئيسية في قطاعي الخدم��ات 
المالية والتأمين واإلعالم. كما 
تمتلك م���ن خالل الش���ركات 
التابع��ة والزميلة لش���ركاتها 
الرئيس���ية حص���ص ملكية 
كبي���رة في قطاع���ات العقار، 
والطي�����ران،  والصناع�����ة، 
والتعلي��م، وخدم��ات اإلدارة 

واالستشارات.

بحاجة إلينا. 

الشلفان

وم���ن جهته عبر الش���ريك 
العام لشركة اخلبرات  واملدير 
العاملي���ة للتجهيزات الغذائية 
)Health Company( بدر الشلفان 
عن احترامه لقرار شركة الرتاج 
لالس���تثمار، وذلك انطالقا من 
تقديرنا لروح الش���راكة التي 
جمعت بيننا على مدى حوالي 
سنتني، حيث ملست مع نواف 
البدر خاللها كل معاني التعاون 
من فريق »الرت���اج« مما وفر 
 »Health Company« لش���ركة
فرصة ثمينة الكتساب خبرات 
عملي���ة ف���ي اعتماد أس���لوب 
العمل املؤسسي واتباع النظم 
واإلجراءات العلمية العاملية، مما 

على أن االستراتيجية المالية 
الرصينة التي ننتهجها، وإدارتنا 
القوي���ة، وش���فافيتنا تج���اه 
المس���تثمرين، هي خصائص 
تنافس���ية ننفرد به���ا وتلقى 
التفه���م والتقدي���ر من جانب 
القطاع المالي الدولي. فالتزامنا 
وتمسكنا بهذه اإلستراتيجية 
قد مكنن���ا من الحف���اظ على 
الريادي وعلى تجاوز  مركزنا 
وتخطي المش���اكل التي تؤثر 
على بقية الشركات في المنطقة. 
فنح���ن ننظر بجدي���ة كبيرة 
إلى دورن���ا الريادي باعتبارنا 
الش���ركة القابضة األولى على 
المنطقة، وسنواصل  مستوى 
النتائ���ج اإليجابية  تحقي���ق 
المستمر  والحوار والتواصل 
مع المس���تثمرين والش���ركاء 

والمساهمين«. 
ومجموعة شركة مشاريع 

للعمل املؤسس���ي ومن أهمهما 
الداخل���ي واحلوكمة  التدقيق 
واختي���ار مراق���ب حس���ابات 
وحتديد الصالحيات وسواها، 
ونح���ن على ثقة ب���أن االخوة 
 »Health Company« في شركة
لديهم القدرة على تنفيذ خطة 
العمل التي وضعناها لهم وبدأنا 
ف���ي تنفيذها، وقد مت التخارج 
بسعر حقق عائدا لشركة الرتاج 
لالستثمار مما يعد إجنازا في 
هذه الفترة ف���ي ظل انخفاض 
قيم األصول، ويؤشر إلى سالمة 
 Health« ومتانة أوضاع شركة
Company« من مختلف اجلوانب، 
ونحن في »الرتاج« لن نبخل 
في أي حلظة في وضع خبرتنا 
 Health« في تصرف االخوة في
Company« كلما وجدوا أنفسهم 

المهني���ة ف���ي كل أنش���طتها 
وعملياتها. ويأتي تقدير بنك 
ستاندرد تش���ارترد لجهودنا 
بمثابة ش���هادة عل���ى صواب 
وس���المة طريق���ة مزاولتن���ا 
ألعمالنا. كما نرى في النتائج 
التي توصل إليها التقرير دليال 

امللكي���ات اخلاصة بع���د هذا 
التخ���ارج، وع���ادة م���ا يكون 
الدخول في االس���تثمار أسهل 
من التخارج، ولكن بحمد اهلل 
قد أمتمنا التخارج على الرغم من 
الظروف التي تعيشها الكويت 
والعالم في ظل تداعيات األزمة 

املالية العاملية املتمادية. 
وأك���د أن التخارج جاء بعد 
 Health« إل���ى أن االطمئن���ان 
Company« قد امتلكت العناصر 
األساسية التي ستساعدها على 
تنفيذ خطط التوسع في الكويت 
من خالل فتح فروع جديدة في 
مختلف املناطق، وفي دول مجلس 
التعاون اخلليجي باتباع نظام 
ال�Franchise بالتعاون مع إحدى 
الشركات املتخصصة، وذلك بعد 
أن مت وضع األسس الصحيحة 

أن: »ش���ركات االس���تثمار في 
الكويت قد ش���هدت اضطرابا 
الماضيتين،  الس���نتين  خالل 
بما في ذلك ع���دد من ح��االت 
التخلف عن س��داد االلتزام��ات، 
أما شركة مشاريع الكويت فقد 
اجتازت ه���ذه الفترة الصعبة 

بنجاح«. 
المناس���بة، قال  وفي هذه 
الرئي���س التنفيذي للعمليات 
في مجموعة ش���ركة مشاريع 
الكويت سامر خنشت أن النتائج 
التي توصل إليها التقرير جاءت 
العمل  تقديرا الس���تراتيجية 
الناجحة التي تتبعها الشركة 
واللتزامها بالحوار والتواصل 
المستمر مع قطاع االستثمار 

الدولي.
واض���اف: »تلتزم ش���ركة 
الكوي���ت بتطوير  مش���اريع 
الممارس���ات  وتطبيق أفضل 

املنت���دب  أعل���ن العض���و 
التنفيذي لش���ركة  والرئيس 
الرتاج لالستثمار جهاد القبندي، 
عن استكمال إجراءات تخارج 
البالغة  الش���ركة من حصتها 
51% ف���ي ش���ركة اخلب���رات 
العاملي���ة للتجهيزات الغذائية 
)Health  Company(، لصال���ح 

مؤسسيها. 
وأشار القبندي إلى أن الشراكة 
بني ش���ركة الرتاج لالستثمار 
وشركة »Health Company« قد 
بدأت في ش���هر نوفمبر 2008 
وذل���ك التزاما بإس���تراتيجية 
»الرتاج« باالستثمار في امللكيات 
اخلاصة في الشركات الصغيرة 
واملتوس���طة، حيث ال يقتصر 
دورها على التمويل، إمنا بالعمل 
على وضع خطط النمو والتوسع، 
ومس���اعدتها على التحول من 
إلى  الف���ردي  العمل  أس���لوب 
العمل املؤسسي باتباع سلسلة 
متكاملة من النظم واإلجراءات 
اإلدارية واملالية والتش���غيلية 
وفقا للمعايير العلمية العاملية، 
وقد عملنا جاهدين طوال الفترة 
املاضية بالش���راكة والتعاون 
مع الشركاء واإلدارة التنفيذية 
لشركة »Health Company« على 
ترجمة هذه الرؤية إلى برامج مت 
وضعها تدريجيا قيد التطبيق، 
وبهذا تكون »الرتاج« قد أمتت 
الكاملة لالستثمار في  الدورة 

أصبحت ش���ركة مشاريع 
الكويت أول شركة في الكويت 
يتم اختيارها لتكون موضوعا 
لبح���ث ائتماني أص���دره بنك 
ستاندرد تشارترد. ويبرز هذا 
التقرير شفافية شركة مشاريع 
الكوي���ت وما تتمت���ع به من 
نسبة دين منخفضة وسيولة 

جيدة.
وقال بنك ستاندرد تشارترد 
ف���ي تقريره: »عكفت ش���ركة 
إعادة  الكويت على  مش���اريع 
تنظيم هيكلها على مدى السنتين 
الماضيتين، واشتملت عملية 
إعادة التنظيم هذه على تحويل 
األصول بين الشركات التابعة 
إال أن إفصاحاتها  للمجموعة. 
وشفافيتها تضعها على مسافة 
متقدمة من الشركات األخرى 

في المنطقة«. 
إلى  التقرير أيضا  وأش���ار 

القبندي:
القرار جاء بعد امتالك 

»هيلث« العناصر 
األساسية لتنفيذ خطة 

التوسع الخارجي

خنشت: »شهادة تقدير إلستراتيجيتنا«

»ستاندرد«: شفافية »مشاريع الكويت« تضعها
 على مسافة متقدمة من الشركات األخرى في المنطقة

»اتحاد الصناعات« يحّذر من هجرة
المصانع الكويتية إلى الخارج

»الخليج لالستثمار« تسدد بالكامل سندات
متوسطة األجل بقيمة 500 مليون دوالر

ح���ذر احت���اد الصناعات 
الكويتية من هجرة املصانع 
الكويتية الى اخل���ارج اذا ما 
استمرت العراقيل التي يواجهها 
الصناعيون، األمر الذي يعطل 

مستقبل الصناعة احمللية.
 وأشار االحتاد الى أن ندرة 
األراض���ي الصناعي���ة وغالء 
املعروض منها بحيث أصبحت 
تكلفة شراء األراضي في السوق 
تبلغ حوالي 50% من اجمالي 
القيمة الرأسمالية لالستثمار 
الى ط���ول االجراءات  اضافة 
الالزمة الستكمال  الروتينية 

اصدار التراخيص الصناعية، كلها عوامل تدفع 
بالصناعيني احملليني للهجرة خارج أراضيهم.

كما أضاف االحتاد أن اجلدل السياسي حول 
قضايا صناعية معينة واتهام املستثمرين بأنهم 
منتفعون وملوثون للبيئة وليسوا شركاء في 
التنمية الى جانب انفتاح الس���وق احمللي على 
ال���واردات دون وجود أي تش���دد في تطبيق 
املواصفات واملقاييس ونش���وء ظاهرة اغراق 
السوق باملنتجات املستوردة، أدى ذلك كله الى 
تعقي���د بيئة العمل بحيث أصبحت طاردة بدال 

من أن تكون جاذبة.
وطالب االحتاد من جميع األطراف السياسية 
مجتمعة بعالج القضايا واملواضيع التي متس 
مصلحة االقتصاد الوطني خصوصا مع اقبال 
البالد على تطبيق اخلطة االمنائية متوس���طة 
األج���ل والتوجه نحو الصناع���ات ذات القيمة 

احلقيقية املضافة.
وفي السياق ذاته، قال عضو احتاد الصناعات 
ناصر الش���رهان إن اس���تخدام ملف تلوث »أم 
الهيمان« لتحقيق بعض املكاس���ب النيابية قد 
يساهم في زيادة وتيرة هجرة الصناعة الوطنية 
الى اخلارج مع تفشي ظاهرة احالل الواردات ما 
يضر مبصالح الصناعيني خصوصا واالقتصاد 

الوطني عموما. 
وأشار الشرهان في تصريحات صحافية الى 

نيته في التوسع نحو السوق 
السعودي كونه سوقا عمالقا 
وواع���دا اضافة الى سالس���ة 
االج���راءات والقوانني املتبعة 
وحتديدا فيما يتعلق باملشاريع 

الصناعية.
وتوقع الش���رهان أن يتم 
احلصول على موافقات اجلهات 
العربية  اململكة  الرسمية في 
السعودية خالل األيام القليلة 
املقبلة لبناء مصنع في الدمام 
اضافة الى مشروعات صناعية 

أخرى في املستقبل.
وبني الشرهان أن السوق 
السعودي ميثل للصناعيني فرصا استثمارية 
حقيقي���ة خصوصا أن احلصة التصديرية الى 
ذلك الس���وق قد تتعدى في الكثير من األحيان 
نس���بة 50% الفتا الى أن اغالق بعض املصانع 
في الكويت أدى الى تعطيل مصاحلها بنس���بة 
100% مع تراكم االلتزامات املالية الواقعة على 

عاتقها.
ودعا الشرهان كال من احلكومة ومجلس األمة 
الى دعم املشروعات الصناعية احمللية بدال من 
اس���تخدامها كورقة لتحقيق أغراض سياسية 
واالدعاء أن القطاع اخلاص الصناعي وراء تلوث 

منطقة »أم الهيمان«.
وأكد الشرهان أن املصانع احمللية والتي تتبع 
القطاع اخلاص تقوم بتنفيذ جميع االشتراطات 
الت���ي تطلب منها حلماي���ة األهالي في املنطقة 
سواء من خالل اعداد دراسات تتعلق باملردود 
البيئي والصناعي او تركيب املعدات واألدوات 

البيئية الالزمة.
ومن ضمن التعقيدات التي ذكرها الشرهان، 
تأخير الهيئة العامة للصناعة في توزيع األراضي 
وتخصيصها للمس���تثمرين، االمر الذي يؤدي 
الى ايقاف العجلة الصناعية في البالد وتهجير 
الصناعيني من البالد مقابل تفوق دول مجلس 
التعاون اخلليجي في مؤشرات جذب االستثمار 

وتدني املخاطر السياسية لديها.

أعلن���ت مؤسس���ة اخلليج 
لالستثمار أنها سددت بالكامل 
سندات متوس���طة األجل تبلغ 
قيمتها 500 مليون دوالر تستحق 

الدفع في 22 يونيو 2010.
ومت السداد من خالل مواردها 
النقدية لتمكني املؤسس���ة من 

الوفاء بالتزاماتها املالية. 
التنفيذي  الرئي���س  وق���ال 
ملؤسسة اخلليج لالستثمار هشام 
الرزوقي: »إن هذه املوارد النقدية 
متثل دليال على قدرة املؤسسة 
على االحتفاظ مبيزانية تتمتع 
مبستوى عال من السيولة وعلى 

الوفاء بالتزاماتها جتاه مس���تثمريها، وباإلضافة 
إلى هذه املوارد النقدية الكبيرة، حتتفظ مؤسسة 
اخلليج لالستثمار مبحفظة استثمارية ألوراق مالية 
س���ائلة يتجاوز حجمها امللياري دوالر ومحفظة 

أسهم مدرجة بأسواق األوراق املالية«.
وتضمن هذه السيولة ملؤسسة اخلليج لالستثمار 

قدرة عالية على سداد التزاماتها 
املالية عند أوان استحقاقها. فقد 
أعطت مؤسسة اخلليج لالستثمار 
على الدوام أولوية قصوى إلدارة 
االلتزامات املالية والسيولة، وهي 

مستمرة في هذا النهج«.
وقد أنشئت مؤسسة اخلليج 
لالستثمار وهي مؤسسة مالية 
إقليمية رائدة في صناعة املال 
واالستثمار في العام 1983 بهدف 
دعم التعاون االقتصادي اإلقليمي 
وتطوير القطاع اخلاص وتعزيز 
النمو االقتصادي في املنطقة، 
ومتلك املؤسس���ة بالتس���اوي 
حكومات الدول الست األعضاء في مجلس التعاون 
لدول اخلليج العربية، واستطاعت منذ تأسيسها أن 
حتقق اجنازات ضخمة في مشاريع البنى التحتية 
ومختلف األنشطة االقتصادية كاخلدمات املالية، 
والبتروكيماويات، واملعادن، والطاقة الكهربائية 

واملياه، واالتصاالت وغيرها.

ناصر الشرهان

هشام الرزوقي

»الوطني المصري« أفضل بنك يتطور
في الشرق األوسط لـ 2010

حصل البنك الوطني املصري، عضو مجموعة 
بنك الكويت الوطني، عل���ى جائزة »أفضل بنك 
يتطور في الش���رق األوسط لعام 2010 وذلك من 
قبل »ذي بانكر ميدل إيست«، حيث تصدر البنك 
قائمة املرشحني والتي اشتملت على 5 بنوك إقليمية 

تنافست على الفوز باجلائزة ضمن هذه الفئة.
وقد تس���لم اجلائزة د.ياسر اسماعيل حسن، 
العضو املنتدب للبنك الوطني املصري، خالل حفل 
تكرمي أقيم ف���ي دبي حضره كوكبة من القيادات 
املصرفية على مستوى الشرق األوسط باإلضافة 
إلى مسؤولي »ذي بانكر ميدل إيست« وحشد كبير 

من ممثلي وسائل اإلعالم العاملية. 
وفي هذا اإلطار، صرح حس���ن بأن »منح هذه 
اجلائزة املتمي���زة للوطني املصري يعد تتويجا 
جلهود فري���ق العمل بالبن���ك ولإلجنازات التي 
حتققت على مدار الس���نوات املاضية، وفي نفس 
الوقت داللة قوية على جناح استراتيجية الوطني 

املصري الطموح، والتي من خاللها متكن البنك من 
حتقيق معدالت منو تعكس قدرته على مواصلة 
مسيرة التقدم حتى في ظل التحديات االقتصادية 

الراهنة«.
واض���اف: »ان تدعيم البني���ة التحتية للبنك 
واحلرص على تطبيق أفضل معايير إدارة املخاطر 
والتحوط منها والتأكيد على أهمية جودة اخلدمة 
كانت محل تقدير من بعض املؤسس���ات احمللية 

واإلقليمية ومنها »ذي بانكر ميدل إيست«.
جدير بالذكر أن البنك الوطني املصري، عضو 
مجموعة بنك الكويت الوطني، تأسس عام 1980 
ولديه شبكة من الفروع املصرفية تبلغ 39 فرعا 
موزعة في أفضل املواق���ع احليوية في مختلف 
احملافظات واملدن املصرية منها القاهرة، اجليزة، 
شرم الشيخ، الغردقة، اإلسكندرية، طنطا، السادس 
من أكتوبر، العاشر من رمضان، املنصورة، دمياط، 

وسوهاج.

حصل على جائزة »ذي بانكر« ميدل إيست

»بوبيان« أفضل بنك إسالمي في الكويت لـ 2010

حقق بنك بوبيان إجنازا جديدا بحصوله على جائزة 
أفضل بنك اسالمي في الكويت لعام 2010 ضمن جوائز 
اربيان بزنس لقطاع االعمال الكويتي والتي تعتبر من 
ارفع اجلوائز وأعالها مصداقية بسبب املعايير الصارمة 

التي تضعها اجلهة املنظمة للجائزة.
وقال نائب رئيس مجلس االدارة والعضو املنتدب 
عادل املاجد ان االجناز الذي حتقق يعتبر بداية ملرحلة 
جديدة من تاريخ البنك الذي لم يعرف االس���تقرار اال 
في الفترة االخيرة وحتديدا منذ ابريل 2009 مع تشكيل 
مجلس االدارة اجلديد ومن ثم تعزيز هذا االس���تقرار 
بدخول مالك جدد الى البنك على رأس���هم بنك الكويت 

الوطني الذي تزيد حصته احلالية على %47.
وأكد املاجد ان الفترة املاضية ش���هدت مجموعة من 
التغيرات التي استهدفت العمل على استقرار البنك بصورة 
اكبر متهيدا النطالقه من جديد في واحدة من أسرع واكبر 

أسواق اخلدمات املالية االسالمية في املنطقة.
وأضاف ان اجتاه البنك تغير بالكامل مع بداية عام 
2010 من خالل العودة الى ثوابت العمل املصرفي والتركيز 
على خدمات االفراد وخدمات الشركات الى جانب التركيز 
عل���ى اخلدمات املصرفية اخلاص���ة، وذلك وفق احكام 

الشريعة االسالمية.
وأكد املاجد ان املوارد البشرية كانت والتزال احملرك 
الرئيس���ي جلميع االجنازات التي حققها وس���يحققها 
البنك مبشيئة اهلل مس���تقبال مشيرا الى مدى حرص 
مجلس االدارة واالدارة التنفيذية على دعم هذه املوارد 
وتطويرها ومبا ينعكس على مس���توى خدمة العمالء 

وحتقيق متطلباتهم.
واشار املاجد الى تركيز البنك باعتباره بنكا اسالميا 
على املبادرات واملش���روعات التي تصب في مصلحة 
املجتمع من خالل مسؤوليته ومساهماته االجتماعية 

والتي ال ميكن ان تنفصل عن دوره املالي واالقتصادي 
في املجتمع الكويتي.

أسباب الفوز بالجائزة

وجاء حتقي���ق بنك بوبيان له���ذه اجلائزة متفوقا 
على غيره من البنوك االس���المية ف���ي الكويت نتيجة 
ما اس���تطاع ان يحققه خالل الفترة املاضية وحتديدا 
منذ اغس���طس 2009 مع تغير هي���كل امللكية ودخول 
بنك الكويت الوطني كمس���اهم رئيسي في البنك وهو 
ما اعتبر نقطة حتول في مسيرة البنك التي ال يتعدى 

عمرها السنوات اخلمس.
وكان البن���ك قد جنح في حتقيق نتائج ايجابية في 
الربع األول من عام 2010 حيث جنح في حتقيق صافي 
رب���ح قدره 1.6 مليون دينار عن تلك الفترة مقارنة مع 
صافي خسارة قدرها 11.7 مليون دينار كويتي عن الربع 

األول من العام املاضي.
وأكدت اجلهة املانحة للجائزة في عرضها ألس���باب 
من���ح اللقب للبنك ان بداية املرحل���ة االنتقالية للبنك 
بدخول البنك الوطني الى قائمة كبار املالك والتي أعقبها 
تقييم دقيق لواقع البنك ملدة حوالي ش���هرين ادت الى 
انطالق العمل في مجموعة من اخلطوات املتوازية اولها 
التعاقد مع ش���ركة استشارات عاملية لها مكانتها وهي 
ماكين���زي التي قامت بإعداد اس���تراتيجية البنك التي 

يعمل بها حاليا.
أما اخلطوة الثانية فكانت زيادة رأسمال البنك بنسبة 
50% وهو ما ادى الى ارتفاع حقوق امللكية ألكثر من 235 
مليون دينار مما ساهم في رفع كفاءة رأس املال ألكثر 

من 30% وهي اعلى نسبة بني البنوك الكويتية.
وأشارت الى ان اخلطوة الثالثة متثلت في تنظيف 
ميزانية البنك من خالل جتنيب مخصصات احترازية 
واخيرا كانت خطوة تعزيز املوارد البشرية في البنك 
وعملية استكمال بناء اجلهاز التنفيذي حيث استقطب 
البنك مجموع���ة من القيادات املصرفية املش���هود لها 

بالكفاءة العالية.
وأشارت مجلة اربيان بزنس الى ان بنك بوبيان لديه 
خطة واضحة في التركيز على السوق احمللي والتوجه 
الى العمل املصرفي اخلالص حيث ان البنك لديه خطة 
للوصول الى 30 فرعا مميزا خالل الس���نوات اخلمس 
املقبلة الى جانب طرحه للعديد من املنتجات واخلدمات 

املميزة التي تلبي متطلبات مختلف الشرائح.

ضمن جوائز أربيان بزنس

الماجد: إنجاز يفرض المزيد من التحديات والمرحلة المقبلة ستشهد تركيزاً على خدمة العمالء

عادل املاجد


