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»ستاندرد العربية« تطرح منتجاتها المتنوعة
من جميع الفئات في السوق الكويتي

أعلن���ت ش���ركة 
العربية  س���تاندرد 
العام���ة  للتج���ارة 
الوكيل  واملقاوالت، 
احلص���ري ملارك���ة 
العاملية  »هيونداي« 
في الكويت عن طرح 
املتنوعة  منتجاتها 
من جمي���ع الفئات، 
وذل���ك بأح���دث ما 
توصلت اليه مصانع 
العاملية  »هيونداي« 
من النواحي التقنية 
والتصاميم العصرية 

التي تضيف حلة جديدة ومميزة على 
سوق األجهزة اإللكترونية والكهربائية 

في الكويت.
وبهذه املناسبة، قال مدير املبيعات 
والتسويق في الشركة شادي عالمة: 
»إننا ق���د بدأنا في أوائل س���نة 2010 
بإستراتيجية جديدة وهي التركيز على 
توفير جميع الفئات واألصناف املطلوبة 
وذلك بجودة عالية وبأس���عار مميزة 
ترضي جميع فئات املجتمع وتناسب 
جميع طبقاته، بحيث تستطيع عائلة 
»هيونداي« خلق سوق كامل متكامل 
من أجهزة املطب���خ الثقيلة واخلفيفة 
وأجهزة التكييف وأجهزة التلفاز وجميع 

مستلزمات املنزل اإللكترونية«.
وأضاف: »أننا ساعون دائما« لتوفير 
كل ما هو مطلوب ومناس���ب للسوق 
احمللي وط���رح األجه���زة الكهربائية 
واإللكترونية بأحدث ما توصلت اليه 
التكنولوجيا العاملية وبأعلى مستويات 
اجلودة«، ولفت »لصناعاتنا في جميع 
أنح���اء العال���م والثق���ة املطلقة التي 
تزي���د أكثر فأكثر يوما بعد يوم جراء 
استفتاءات دورية نقوم بها مع عمالئنا، 
واألخذ بعني االعتبار آراء واقتراحات 

العمالء«.

واك����د: »ل��ق����د 
اس���تحدثن�ا قس���م 
خدمة ما بعد البيع، 
وذلك بإنشاء ورشة 
صيانة كاملة مجهزة 
ب�����أح�����دث اآلالت 
والط���رق وبتعيني 
أش���خاص أكفاء في 
مجال الصيانة الفنية 
التي تتناس���ب مع 
إستراتيجية شركة 
العاملية  »هيونداي« 
ف���ي خدمة م���ا بعد 
البيع التي تعتبر من 
أولويات سياسة الشركة، لذلك فنحن 
نقوم بتقدمي خدمة مميزة لعمالئنا وذلك 
بإرسال فني خالل 24 ساعة من التبليغ 
عن أي عطل ف���ي أجهزة »هيونداي«، 
حلرصنا على مصاحلكم وألننا نسعى 
لراحتكم فقد قررت الشركة تقدمي جهاز 
بدي���ل عن الذي في ورش���ة الصيانة 
الى أن يتم تصلي���ح وإعادة جهازكم 
األساسي وهكذا نتفادى أي تعطيل أو 
ضرر محتمل«، مشيرا الى ان الشركة 
تعمل جاهدة على تقدمي خدمة التوصيل 
والتركيب خالل 24 ساعة من الشراء 
حتى مع وج���ود الضغط الذي نطلق 
عليه اسم »ضغط املوسم« خاصة موسم 
التكييف في فصل الصيف، وعبر عن 
شكره لعمالء الشركة على الثقة املطلقة، 
مؤكدا »سنعمل جاهدين على االستمرار 
في كسب هذه الثقة التي تعطينا دافعا 
قويا دائم���ا للعمل على تطوير كل ما 

يساهم في راحتكم وسعادتكم«.
اجلدير بالذكر أن أجهزة »هيونداي« 
متواجدة في جميع الشركات اإللكترونية 
والكهربائي���ة الكبرى، الهايبرماركت، 
واجلمعيات التعاونية، باإلضافة الى 
عدد كبير من املوزعني املعتمدين في 

جميع املناطق.

الوكيل الحصري لـ »هيونداي« العالمية لألجهزة الكهربائية واإللكترونية 

أبل: »أبيات« تسعى
الفتتاح معرض في الرياض قريباً

أكد أن حصة الشركة المحلية تجاوزت الـ %10

الماجد: »بوبيان« لمستقبل جيد بفعل عوامل تعّزز نموه

سوق الذهب بين سندان موسم السفر ومطرقة اقتراب شهر رمضان
كونا: ال تزال عمليات بيع الذهب 
في السوق احمللي تشهد انخفاضا 
مستمرا نتيجة االرتفاعات املتتالية 
في اسعار الذهب بشكل أوجد حالة 
من الركود في السوق حيث شهد 
تراجعا في عمليات البيع مبا ال يقل 
عن 50% مقارنة بالفترة املماثلة 

من العام املاضي.
ويش���هد النص���ف الثان���ي 
من العام احلال���ي اكثر املراحل 
تراجع���ا نتيجة دخ���ول فصل 
الصيف وموس���م السفر اضافة 
الى اقتراب شهر رمضان املبارك 
ومن ثم دخول موس���م املدارس 
الذي يجعل األفراد واألسر توجه 
ميزانياتها نحو أولويات تتعلق 

بهذه املواسم.
ويرى عدد من املتابعني ألسعار 
الذهب في السوق احمللي ان السوق 
دخ���ل في مرحلة ركود متتد الى 

فترة طويلة نتيجة لهذه األسباب 
التي ستترك تأثيرا واضحا على 
عمليات البي���ع يضاف الى ذلك 
السبب الرئيسي املتمثل في ارتفاع 

أسعار الذهب.
وقال هؤالء املتابعون في لقاءات 
متفرقة مع »كونا« ان التوقعات 
تشير الى استمرار ارتفاع أسعار 
الذهب الى ما يقارب ضعف األسعار 
احلالية في املستقبل مضيفني ان 
تلك التوقعات قد ال تكون دقيقة 

في بعض األحيان.
وقال تاجر املجوهرات سعد 
املهني ان السوق يعاني من حالة 
ركود ليس بسبب ارتفاع أسعار 
الذهب وامنا دخول موسم السفر 
واقتراب ش���هر رمضان ومن ثم 
دخول موس���م الدراس���ة وهذه 
جميعها جتعل األفراد واألس���ر 
توج���ه ميزانياته���ا نح���و هذه 

األولويات.
وأضاف ان تزايد اسعار الذهب 
يأتي بعد تراجع الدوالر مضيفا ان 
معدالت البيع ال تزيد في بعض 
األحيان عن 300 دينار يوميا في 
حني كان���ت عمليات البيع العام 
املاضي تصل الى ضعف هذا املبلغ 

في اليوم الواحد.
من جهته قال تاجر املجوهرات 
توني بريكل ان معدل شراء الذهب 
حاليا مازال منخفضا الن اسعار 
الذهب مرتفعة جدا على الرغم من 
انخفاضها البسيط في االسبوع 
املاض���ي، مضيف���ا ان انخفاض 
عمليات البيع سيستمر الى فترات 
مقبلة خصوصا مع دخول شهر 

رمضان وموسم املدارس.
وأضاف ان معدل البيع انخفض 
الى ما يقارب 50% مقارنة بنفس 
الفترة من العام املاضي، موضحا 

ان عمليات بيع الذهب تتركز في 
الفترة من شهر مارس الى نهاية 
شهر يونيو بينما عمليات الشراء 
من قبل محال الذهب تتركز في 
شهري سبتمبر وأكتوبر لرغبة 
الن���اس في احلصول على مبالغ 
نقدي���ة بس���بب دخول موس���م 

املدارس.
الذهب  وأكد صعوبة ش���راء 
حاليا بسبب ارتفاعه الكبير خاصة 
ان اسعاره لم تتجاوز 2.250 دينار 
للغرام الواحد قبل 15 سنة مقابل 
9.700 دنانير للغ���رام حاليا ما 
يعني تضاعف���ه الى نحو اربعة 
اضعاف، موضحا ان معدل البيع 
اليومي ال يتجاوز 200 غرام بينما 
كان املعدل في العام املاضي يصل 

الى نحو 500 غرام.
وتوقع بريكل ان يستمر معدل 
انخفاض عمليات البيع بس���بب 

وجود توقعات بارتفاع الذهب الى 
2000 دوالر لالونصة بينما سعر 
االونصة حاليا يبلغ 1100 دوالر، 
مضيفا ان ه���ذه التوقعات قد ال 
تكون دقيقة في بعض االحيان.

واجلدي���ر بالذكر ان توقعات 
اخرى تشير الى ان اسعار الذهب 
ستش���هد تراجعا يصل الى %40 
خالل الس���نوات اخلمس املقبلة 
حيث س���تبدأ عملي���ات اعتدال 
اسعاره في الربع الثاني من العام 
املقبل في حني سيواصل الذهب 
ارتفاعه خالل النصف الثاني من 

العام احلالي.
الذهب  وكان االس���تثمار في 
شهد تزايدا العام املاضي من قبل 
العديد م���ن الدول حيث وصلت 
كمية الطلب عليه الى نحو 420 
طنا بقيم���ة بلغت ما يقارب 100 

مليار دوالر.

دخول البنك الوطني في ملكية 
البنك.

ولفت الى ان البنك يتطلع الى 
املرحلة املقبلة في ظل سعي الدولة 
لتنفيذ مجموعة من املشروعات 
الكبيرة، مؤكدا اس���تعداد البنك 
للمس���اهمة ف���ي متوي���ل هذه 
املشروعات واملساهمة في اخلطة 
التنموية للدولة خالل السنوات 

اخلمس املقبلة.
ونوه الى منو الودائع منذ بداية 
العام وهو مؤشر آخر على مدى 
الثقة التي بات البنك يتمتع بها من 
قبل العمالء وقدرته على اجتذاب 
املزيد من الودائع، مشيرا الى ان 
البنك استمر خالل النصف االول 
من العام احلالي في بناء املزيد من 
املخصصات العامة والتحوطية 

لتعزيز مركزه املالي.
وأوضح املاجد في ختام اللقاء 
أن إجمال���ي قيمة حقوق امللكية 
في البنك ارتفع ليصل إلى 237 
مليون دينار في نهاية النصف 
األول من ع���ام 2010 مقارنة مع 
129مليون دين���ار والذي ترتب 
عليه أن بلغ معدل كفاية رأسمال 
البنك 30.32% مقابل احلد األدنى 
املطلوب من قب���ل بنك الكويت 

املركزي وهو %12.
وكان البنك ق���د حصل على 
جائزة افضل بنك اس���المي في 
الكوي���ت لع���ام 2010 من مجلة 
اربيان بزن���س املعروفة تقديرا 
على ما حققه خالل الفترة االخيرة 
من تطورات ايجابية، سواء على 

مستوى التشغيل او الربحية.

دينار عن النصف األول من عام 
2009 وبنسبة منو قدرها %24.7، 
باإلضافة إلى زيادة ودائع العمالء، 
حيث بلغت 820 مليون دينار عن 
النصف األول من عام 2010 مقارنة 
مع 726 مليون دينار عن النصف 
األول من عام 2009 وبنسبة منو 

قدرها %13.
وارتفع إجمالي أصول البنك 
كما في نهاية النصف األول من 
عام 2010 ال���ى 1.2 مليار دينار 
مقارنة مع  943 مليون دينار في 
نهاية النصف األول من عام 2009 

وبنسبة منو قدرها %24.
وأش���ار املاجد الى ان جميع 
املؤشرات املالية السابقة جاءت 
انعكاسا لدخول البنك الوطني الى 
قائمة كبار املالك في البنك، االمر 
الذي يؤكد ان القرار كان صحيحا 
او  سواء بالنسبة لبنك بوبيان 
البنك الوطني، السيما ان ما حتقق 
جاء خالل اقل من عام واحد على 

أكد نائب رئيس مجلس االدارة 
والعض���و املنتدب لبنك بوبيان 
عادل عبدالوهاب املاجد ان عودة 
البنك للربحية مرة اخرى يؤكد 
ان الفترة املقبلة ستشهد املزيد 
من النمو ألنشطة البنك وعملياته 
مدفوع���ا مبجموعة من العوامل 
االيجابي���ة أبرزها تزايد االقبال 
املالية االسالمية  على اخلدمات 
ومتلك بنك الكويت الوطني حلصة 
تتجاوز 47% من اس���هم البنك، 
وهو ما ساهم في تعزيز الثقة في 
البنك وقدرته على الوصول الى 
املتقدمة احمللية  البنوك  مصاف 

خالل خمس سنوات.
وقال املاجد في لقاء مع قناة 
)سي ان بي سي عربية( ان حتول 
البنك الى الربحية وحتقيق ارباح 
في الربع الثاني من العام مكملة 
للربع االول إمنا يؤكد هذه الثقة 
في ظل بيئة تش���غيلية صعبة 
التزال تعاني من تداعيات األزمة 

املالية العاملية.
وكان بنك بوبيان قد اعلن عن 
حتقيق صافي ربح قدره 3 ماليني 
دينار في النصف االول من العام 
احلالي مقارنة مع صافي خسارة 
قدره���ا 11.7 ملي���ون دينار عن 
النصف األول من العام املاضي، 
منها 1.4 مليون دينار ربحية في 

الربع الثاني من 2010.
وم���ن املؤش���رات االيجابية 
إيرادات  امللحوظة زيادة صافي 
التمويل لتصل إلى 13.6 مليون 
دينار عن النصف األول من عام 
2010 مقارن���ة م���ع 10.9 ماليني 

أهمها نمو الطلب على الخدمات اإلسالمية وملكية »الوطني«

يواجه ركوداً بعد تراجع عمليات البيع بنسبة %50

عادل املاجد

البطاقة اجلديدة من »بوبيان«

شادي عالمة

.. والبنك يطلق بطاقة
»فيزا بالتينيوم« للنخبة من عمالئه

أعل��ن بنك بوبيان ع��ن اطالق بطاقة »فيزا بوبي��ان بالتينيوم« 
االئتمانية لعمالئه املتميزين س��واء من اصحاب الرواتب والدخول 
العالية او كبار املودعني لتلبية احتياجاتهم وفق اس��تراتيجية البنك 
التي يعمل م��ن خاللها على توفير ارقى اخلدم��ات بأعلى معدالت 
التميز وفق معايير الش��ريعة االسالمية السمحاء.  ومن أبرز املزايا 
التي متنحه��ا بطاقة بطاقة فيزا بالتيني��وم االئتمانية للعمالء انها 
متتع حاملها بحد ائتماني ع��اٍل مع منحه أولوية الدخول الكثر من 
600 قاع��ة من قاعات كبار ال��زوار والتمتع بخدماته��ا املميزة في 
مختلف مطارات العالم، باالضاف��ة الى منحه تغطية تأمينية مميزة 
على الس��فر من شركة بوبيان للتامني التكافلي. كما تتضمن املزايا 
امكانية احلص��ول على امتيازات خاصة وع��روض عاملية ومحلية 
ممي��زة من خ��الل ش��بكة »Visa Platinum Privileges« التي تضم 
افض��ل احملالت والفنادق واملنتجعات واملطاعم وغيرها حول العالم 
كم��ا يتمتع اصحاب هذه البطاق��ات بالعروض اخلاصة واحلصرية 
على خدمات الس��فر من ش��ركة ناس الى جانب امكانية الس��حب 
النق��دي من مئات االلوف من ماكينات الس��حب االلي املوجودة في 
اكث��ر من 150 دولة ح��ول العالم الى جانب الع��روض اخلاصة في 

السوق احمللي من خالل برنامج منافع بنك بوبيان.

ياسر أبل

باألزمة املالي���ة العاملية قال ابل 
انه بغض النظر عن حالة السوق 
خالل ع���ام 2009 واألزمة املالية 
العاملية، فإن »أبيات« كان أداؤها 
أكثر من جيد، خاصة أن س���وق 
منتجاتها يعتمد على القس���ائم 
التي توزع م���ن احلكومة، لذلك 
استمر الطلب على مواد البناء، 
السيما أن أبيات تستهدف أصحاب 
السكن اخلاص لذلك كانت هناك 
اس���تمرارية في حج���م الطلب. 
وأشار إلى أن سوق مواد البناء 
مازال يعاني انكماشا بشكل عام، 
السيما أن مشاريع اإلسكان التي 
يتم احلديث عنها الزالت في طور 

تنفيذ بنيتها التحتية.
وعن افتتاح الشركة ملعرض 
األثاث الذي انض���م مؤخرا إلى 
معرض البناء والتشطيب أفاد ابل 
بأن نتائجه كانت مرضية للغاية 
كونه يعتبر مكمال ملعرض مواد 
البناء ويوفر احتياجات أصحاب 
السكن اخلاص إلمتام عملية بناء 

وتشطيب وتأثيث منازلهم.

متر مرب���ع، ويحتوي على أكثر 
م���ن 22 ألف منتج ويقدم جودة 
وأسعارا تنافسية من مواد البناء 
والتش���طيب، ومنتجات األثاث 
واألرضيات واملطاب���خ ولوازم 
الكهرباء والتكييف والتمديدات 
الصحية العالية اجلودة، واإلضاءة 
واألطقم الصحية وغرف اجللوس 

والنوم.
وعن تأثر مبيعات الش���ركة 

منى الدغيمي
قال عضو مجلس إدارة شركة 
»أبيات« ياسر ابل انه يجري اآلن 
تنفيذ معرض أبيات في منطقة 
الدمام بالسعودية على مساحة 
تبلغ 26 أل���ف متر مربع، حيث 
يتوقع افتتاحه خالل عام، مشيرا 
إلى أن ه���ذا املعرض هو الثاني 
للشركة، مشيرا إلى أن الشركة 
تسعى أيضا الفتتاح معرض في 

الرياض قريبا.
وقال أبل في تصريحات على 
هامش اجتماع اجلمعية العمومية 
العادية للشركة والتي اجتمعت 
أمس بنسبة حضور بلغت %80 
أن الش���ركة بص���دد افتتاح 12 
معرضا ألبي���ات خالل اخلمس 
سنوات املقبلة في دول اخلليج، 
الفتا إلى أن حصة الش���ركة في 
السوق احمللي تتجاوز 10%.  وأكد 
على ان احلصة السوقية للشركة 
تتضاعف س���نويا نظرا لإلقبال 
الذي تش���هده منتجات املعرض 
الذي يقام على مساحة 22 ألف 

قالت شركة غزال للتأمني انها 
حققت قفزة نوعية في إجنازاتها 
بتوقيعها اتفاقية مع كبرى شركات 
إعادة التأمني في سوق لندن ضمن 
كونس����ورتيوم تقوده ش����ركة 
البريطانية،  تشارتيس للتأمني 
املنتدب والرئيس  وقال العضو 
التنفيذي في شركة غزال للتأمني 
داوود سالم توفيق في تصريح 
صحافي ان مجرد قبول ش����ركة 
تأمني عاملية عريقة مبس����توى 
شركة تش����ارتيس للتأمني التي 
حتظى بتصنيف رفيع )AA( من 
قبل كبريات مؤسسات التصنيف 

العاملي هو إجناز في حد ذاته، ألنه اعتراف غير مباشر 
مبكانة شركة غزال في سوق التأمني الكويتي رغم 

قصر عمرها التشغيلي. 
وأضاف أن ش����ركة غزال للتأم����ني حظيت بثقة 
الكثير من شركات إعادة التأمني العاملية بسبب شبكة 
العالقات املتشعبة التي تتميز بها هذه الشركة الوليدة، 
والتي رسختها خالل الشهور القليلة املاضية، مما 
مكنها من توقيع اتفاقية مهمة في مس����يرة الشركة 
لتغطية أخطار البترول والطاقة ب� 50 مليون دوالر 
وملدة مفتوحة، مشيرا إلى أن مثل هذا اإلجناز يعتبر 
مدخال لش����ركة غزال للحصول على اتفاقيات أكبر 
مستقبال سواء من حيث القيمة أو من حيث تنويع 

املشاركات العاملية جغرافيا. 
وأوضح أن الشركة في سباق مع الزمن حتاول 

أن تبذل فيه اجلهد إلجناز مطالب 
العمالء وفي الوقت نفسه لتحقيق 
األرباح للشركة في زمن تكاثرت 
فيه محاوالت تأس����يس شركات 
تأمني في سوق محدودة املساحة 
واإلمكان����ات، مبينا أن����ه عندما 
يكون احلديث عن ش����ركة بعمر 
غزال للتأم����ني وحديثة بعمرها 
التشغيلي، وتستطيع أن تكون 
عالقات قوية ليس مع الكيانات 
التجارية في الس����وق الكويتية 
فحس����ب، وإمنا مع سوق إعادة 
التأمني العاملي وخاصة فيما يخص 
قطاع البترول والطاقة، فإن هذا 

في حد ذاته إجناز جدير بالتقدير. 
ولفت الى إن هذه االتفاقية ستفتح آفاقا جديدة 
أمام شركة غزال للتأمني لتؤهلها ملناقصات جديدة 
ضخمة في املستقبل في مجال التأمني على املشاريع 
البترولية واملتصلة مبش����اريع الطاقة بشكل عام، 
باإلضافة إلى املناقصات التابعة ملؤسسة البترول 
الكويتية، مؤكدا على أنه جرت العادة أن مثل هذه 
الصفقة أو االتفاقية ال تبرم مع أي شركة أو مؤسسة، 
بغض النظر عن تاريخ تأسيسها الذي قد يعود إلى 
عقود عدة إلى ال����وراء، بل يتصل بقدرات وخبرات 
إدارتها التنفيذي����ة والفنية وإمكاناتها املالية، األمر 
الذي وضع شركة غزال للتأمني في مصاف شركات 
التأم����ني القليلة التي حتظى بهذه الثقة العاملية في 

سوق التأمني الكويتي.

داوود توفيق

»غزال« و»تشارتيس« للتأمين البريطانية
توقعان اتفاقية بقيمة 50 مليون دوالر

لتغطية أخطار البترول والطاقة

»الخليج« يطلق حزمة
من األنشطة االجتماعية

في شهر رمضان
أعلن بنك اخللي���ج عن اعتزامه إطالق مجموعة 
واسعة النطاق من األنشطة خالل شهر رمضان تهدف 
إلى تسليط الضوء على روح الشهر الفضيل، حيث 
سيرعى البنك والئم إفطار للعديد من احملتاجني مبا 
يكفل توفير وجبات اإلفطار ل� 2000 شخص، فضال 
عن توفير اإلفطار أيضا للمصلني في املس���اجد في 

جميع أنحاء الكويت.
 إلى جانب ذلك، س���يرعى البنك مش���روع »اقرأ 
وارتق«، وهي مبادرة تهدف إلى تطوير وزيادة الوعي 
بالقرآن الكرمي، باإلضافة إلى العناية به واالهتمام 
بقرائه، ويتضمن هذا املشروع حلقات جتويد القرآن 
فضال عن مس���ابقات حفظ القرآن الكرمي، وعالوة 
على ذلك، سيعمل هذا املشروع على طباعة ونشر 
القرآن الكرمي باإلضاف����ة إلى العم���ل على ترمي��م 

النس���خ القدمي��ة من��ه.
باإلضافة لذلك س���يقوم بتنظيم غبقة رمضان 
لالطفال ذوي االحتياجات اخلاصة الى جانب مركز 

التوحد.
كما يس���تمر بنك اخلليج في عادته الرمضانية 
السنوية وهي االحتفال بالقرقيعان مع األطفال في 
مستش���فيات الكويت إلضفاء بهجة ومشاركة هذه 
املناسبة املميزة مع األطفال املرضى من خالل برنامج 
ممتع مليء باألنشطة املسلية كالرسم على الوجه، 
جتديل الشعر ونقش احلناء فضال عن فرصة لقاء 
شخصية بنك اخلليج الش���هيرة نصور باإلضافة 

لشخصيات كرتونية أخرى.
وس���يغطي برنام���ج الزيارات ع���ددا كبيرا من 
املستش���فيات منها: ابن سينا، اجلهراء، الفروانية، 
مركز الش���يخة بدرية، مستش���فى زين، مستشفى 
البنك الوطني، الرازي واالميري، كذلك، س���يحظى 
األطفال ذوو االحتياجات اخلاصة بنصيبهم من املرح 
والتسلية خالل الش���هر املبارك في مركز اخلرافي 

ألنشطة األطفال املعاقني ومركز التوحد.
 اجلدير بالذكر أن مبادرة بنك اخلليج االجتماعية 
األخيرة تتفق م���ع أنش���طته االجتماعية العديدة 
واملستمرة التي جتعله ضمن املقومات الفعالة في 
قلب املجتمع الكويتي، وستعزز هذه املبادرة أيضا 
من روح التضامن االجتماع���ي والتفاعل بني أفراد 
املجتمع الكويتي، باإلضافة إلى تقدمي الدعم املعنوي 

ملختلف القطاعات احملتاجة في املجتمع.


