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أصبحت دراسة االقتصاد اإلداري أمرا 
ملحا في عاملنا هذا، وذلك بســبب أهميته 
البالغة نتيجة لعملية التوسع والتطور في 
األعمال واملشــروعات في الوقت احلاضر 
والتي متارس عن طريقه نشاطات تتصل 
بإنتاج السلع أو تقدمي اخلدمات، حيث إن 
املشروعات اخلاصة تهدف إلى حتقيق أكبر 
ربح ممكن عن طريق العمل على حتقيق أكبر 
عائد ممكن بأقل تكلفة ممكنة، فاملشروعات 
العامة تهدف إلى حتقيق النفع االجتماعي 
من خالل العمل على زيادة انتاج الســلع 
واخلدمات بأقصى قدر ممكن وبأقل تكلفة 
ممكنة مع وجود مشروعات مختلفة تسعى 

إلى حتقيق الربح.
ومفهوم االقتصاد اإلداري، هو: «العلم 
الذي يتم مــن خالله اســتخدام النظرية 
االقتصادية والتحليل االقتصادي في اتخاذ 
القرارات االداريــة التي تقوم عن طريقها 
املشروعات بنشاطاتها املختلفة مثل االنتاج 
والتسويق واالنشطة املالية التي تواجه املدير 

أثناء ممارسة العملية االدارية».
أهمية االقتصاد اإلداري

١ - يســاعد على التنسيق والتخطيط 
الداخلي في املنشأة، حيث إن حتديد الهدف 
الكلي للمنشأة يتضمن أهدافا فرعية على 
املستوى الداخلي لنشاطات املنشأة وتصب 

جميعها في حتقيق الهدف الكلي.
٢ - يساعد اإلدارة العليا للمنشأة على 
اختيار الوسائل املناسبة لتقييم كفاءة األداء 

مع القدرة على تشخيص االنحرافات.
٣ - يعتبر احلافز لإلدارة والعاملني في 
املنشأة للعمل على حتقيق األهداف عن طريق 
خلق االلتزام لتسعى اإلدارة والعاملون فيها 

لتحقيق النجاح في املؤسسة.
الوظائــف اإلدارية التي تندرج حتت 

علم االقتصاد اإلداري
١ - الوظيفة االنتاجية: وتتعلق بتحديد حجم 
االنتاج، ونوع وكمية عناصر االنتاج، باالضافة 

إلى حتديد املستوى التكنولوجي لالنتاج.
٢ - الوظيفة التسويقية: وتتضمن القرارات 
التي تتعلق بدراسة السوق وحتليل الطلب 

واملبيعات، وسياســات التســعير، وطرق 
التوزيع السليمة.

٣ - الوظيفة التمويلية: وتتضمن مجموعة 
التمويل وأنواعها  القرارات في مصــادر 
املختلفة، وتكاليف احلصــول عليها، مع 

دراسة نتائج االستثمار.
٤ - املوارد البشــرية: وهي القرارات التي 
تتعلق بالقوى العاملــة واألجور، احلوافز 

واملكافآت.
تقدم النظرية االقتصادية ٣ إسهامات 

مميزة في املجال اإلداري وهي:
١- بناء األمناط التحليلية التي تســاعد في 
معرفة وفهم تركيبة املشاكل اإلدارية وعملية 
اتخاذ القرار من خالل التركيز على جوهر 

القضايا املتعلقة باملشكلة.
٢- تقوم برفع القــدرة التحليلية للمحلل 
اإلداري من خالل استخدام أدوات التحليل 

االقتصادي في واقع املشاكل اإلدارية.
٣- تعمل على توضيح وتبســيط األفكار 
املتعددة التي تستخدم في التحليل اإلداري، 
ما يســهم في جتنب األخطــاء عن طريق 
املفاهيم والنظريات االقتصادية  استخدام 

حلل املشكالت اإلدارية.
الفرق بني النظرية االقتصادية والتحليل 
االقتصادي في عمليات االقتصاد اإلداري

٭ أوال: النظرية االقتصادية
هي دراسة وحتليل كيفية عمل النشاطات 
االقتصادية، وهي دراسة العالقة التي تربط 
هذه الظواهر واملتغيرات االقتصادية ببعضها 
باإلضافة إلى التنبؤ بالنشاطات والظواهر 
املختلفة واملتغيرات االقتصادية في السوق.

٭ ثانيا: التحليل االقتصادي
األدوات واألساليب التي تستخدم بهدف 
النظرية االقتصادية، ويعتمد على  دراسة 
القوانــني االقتصادية،  حتليل ودراســة 
باإلضافة إلى التنبؤ مبا ستكون عليه الظواهر 
واملتغيرات االقتصادية مســتقبال - ومن 
هذه الوسائل واألدوات التي تستخدم في 
التحليل االقتصادي علم االحصاء واحملاسبة 
والرياضيات واألساليب القياسية - مصدر 

.vapulus هذه املعلومة من

املستشار الكويتي

االقتصاد اإلداري 
تخصص يحتاجه 

سوق العمل
Abumishari١@yahoo.com

د.عبداهللا فهد العبدااجلادر 
مستشار تطوير إداري وموارد بشرية 

العيسى: «بيتك» يطرح عبر منتج التأجير 
سيارات «نيسان» بفئاتها املتعددة

قــال املديــر التنفيذي 
للسيارات واملعدات في بيت 
التمويل الكويتي «بيتك» 
عاهد العيسى، إن «بيتك» 
يوفــر حاليــا عبــر منتج 
التأجير مجموعة متنوعة 
مــن ســيارات «نيســان» 
التأجير  ضمــن أســطول 
لــدى «بيتــك»، يأتــي في 
الباترول بفئتيه  مقدمتها 
٦ و٨ أسطوانات، وتتميز 
سيارات نيسان بأنها تلبي 
احتياجات جميع شرائح 

املجتمع، بأجرة شــهرية تنافسية تبدأ بـ 
١١٩ دينارا.

وأضاف العيســى أن أسطول التأجير 
لدى «بيتك» يضم تشــكيلة من العالمات 
املهمة الواسعة االنتشار والتي تقارب من 
٧٠ نوعا من الســيارات املختلفة، مشيرا 
الــى أن «بيتــك» يتميــز بتقــدمي افضــل 
اخلدمــات لعمالئه (األفراد والشــركات) 
وبأعلى مســتويات اجلــودة في اخلدمة، 
ومينحهــم فرصة اختيار الســيارة التي 

تناسبهم بسهولة من خالل 
تقدمي خدمــة التأجير في 
معارض «بيتك» ومعارض 
الوكالة، وتلعب مدة عقد 
التي  التشــغيلي  التأجير 
تتراوح بني ١٢ و٣٦ شهرا، 
دورا أساســيا فــي إيجاد 
أسهل وأفضل السبل التي 
مــن شــأنها تعزيــز دور 
«بيتــك» ومســاهماته في 
خدمة عمالئه ودعم سوق 

السيارات.
وأشار العيسى الى أن 
«بيتك» ينفرد بتقدمي برامج مميزة من خالل 
منتج التأجير التمويلي لألفراد والشركات، 
ما يساعد قطاع الشركات على وجود حلول 
وسهولة في التعامل مع املنتج، مبينا أن 
منتج التأجير يحمل مزايا عديدة وجاذبة، 
ومنها على سبيل املثال الصيانة الشاملة 
والتأمني التكافلي الشامل، وسيارة بديلة، 
وخدمة املســاعدة علــى الطرق على مدار 
الساعة، وإمكانية السفر باملركبة املؤجرة 

وفق الشروط واألحكام.

أسطول التأجير يضم تشكيلة كبيرة من العالمات املهمة الواسعة االنتشار

عاهد العيسى

«األهلي املتحد» ينظم برنامجًا تدريبيًا
متكامًال ملوظفيه اجلدد

نظــم البنك األهلــي املتحــد برنامجا 
تدريبيا تعريفيا متكامال ملوظفيه اجلدد 
اســتمر طوال شــهر يوليو ٢٠٢١، بهدف 
متكينهــم مــن التعرف علــى نظم العمل 
فــي البنــك والتعرف علــى طبيعة عمل 
مختلف إدارات البنك، والدور الذي تقوم 
به، فضال عن تدريبهم على مهارات خدمة 
العمالء وتقدمي شرح مفصل عن املنتجات 
واخلدمــات املتميزة التــي يقدمها البنك 
لعمالئه، والتعريف بأسس وقواعد النظام 

املصرفي املطابق للشريعة اإلسالمية.
وبهذه املناسبة، رحب مدير عام املوارد 
البشرية بالبنك األهلي املتحد نقيب أمني 
باملوظفني اجلدد، معربا أن أمله وثقته بأنهم 
سيكونون إضافة حقيقية للثروة البشرية 

التــي يفخر بهــا البنك، مؤكــدا أن البنك 
يهتم بتطوير مختلف املهارات واملعارف 
املصرفية التــي يحتاج إليهــا موظفوه، 
السيما في ظل التطورات املتسارعة التي 
تشــهدها الصناعة املصرفيــة في الوقت 

احلالي.
وأضــاف: إن توفير التدريب واإلعداد 
املهني اجليد الذي يتاح لفريق العمل من 
املوظفني اجلدد بالبنك، ليشــكل باكورة 
انطالقتهم املهنية فــي القطاع املصرفي، 
هو أحد عوامل تفرد بيئة العمل في البنك 
األهلي املتحد والتي جتعلها األكثر جذبا 
للخريجني اجلدد الذين يرغبون في العمل 
ضمن منظومة فريدة تساعدهم على تنمية 

مهاراتهم وحتقيق طموحاتهم املهنية.

نقيب أمني وعدد من فريق املوارد البشرية باملتحد يرحبون باملوظفني اجلدد

«الوطني» يخرج الدفعة الـ ١٣ من متدربي برنامج «يال وطني»

أنهى بنك الكويت الوطني تخريج الدفعة الثالثة 
عشرة من متدربي برنامج «يال وطني» للعام ٢٠٢١، 
واخلاص بتأهيل املوظفني اجلدد للعمل في الفروع 
احمللية، حيث بلغ إجمالي خريجي البرنامج ١٤٦ 
خريجا خالل العام ٢٠٢١. وشارك في هذه الدفعة 
مــن البرنامــج ١١ متدربا ومتدربــة، وذلك بهدف 
تدريبهم بشــكل مكثف على آلية العمل بالفروع 

احمللية وصقل مهاراتهم لتواكب بيئة العمل.
وحضر حفل تخريج املتدربني مدير عام املوارد 
البشــرية ملجموعــة بنك الكويــت الوطني عماد 
العبالني، ومدير عام مجموعة اخلدمات املصرفية 
الشخصية محمد العثمان، ومجموعة من قياديي 
البنك، وكذلك مسؤولو التوظيف وإدارة التدريب 

والتطوير في املوارد البشرية للمجموعة.
واستمر البرنامج لفترة أسبوعني وشهد تدريبا 
مركزا على تنمية املهارات الذاتية التي تساعد على 
تطوير األداء فــي العمل مثل: بناء األداء املتميز، 
والتغيير واالبتكار، وعلم اإلدارة واالتصال الفعال، 
ومكافحة غسيل األموال، والتوعية ضد عمليات 
االحتيال، والتدريب على مكافحة الرشوة والفساد، 
ومبادئ السلوك املهني وأخالقيات العمل، ودليل 
حماية عمــالء البنوك، تاله التدريب امليداني في 

األفرع املنتسبني لها.
وشــمل البرنامــج العديد مــن جوانب العمل 
املصرفي التي تضــم: املبادئ املصرفية، بطاقات 

االئتمان، والقروض، وأنواع احلسابات، والتأمني.
وخالل البرنامج، مت تعريف وتدريب املشاركني 
علــى أنظمــة ومنصــات البنــك بهــدف تعزيــز 
اســتراتيجية التحول الرقمي للبنــك، وذلك من 
خالل أحدث منهجيات وأساليب التعلم التي تتضمن 
مزيجا من التقنيات الرقمية والتقليدية للتدريب.

وبهذه املناسبة، قال العبالني: إن «يال وطني» 
يعــد من أهــم برامج التأهيــل الوظيفي حلديثي 
التخرج من الكوادر الكويتية على مستوى القطاع 
اخلاص فــي الكويــت، حيث يهدف إلــى تدريب 
اخلريجني بشــكل احترافي على مختلف جوانب 
العمل املصرفي، وذلك بهدف تأهيلهم للعمل ضمن 

املنظومة االحترافية التي يتمتع بها البنك.
وأوضح أن الوطني يعد أكبر مؤسسات القطاع 
اخلاص الكويتي توظيفا للعمالة الوطنية بنسبة 
تبلــغ ٧٣٫٨٪، كمــا أن لدى البنك اســتراتيجيته 
اخلاصة جلذب واســتقطاب الكفــاءات الوطنية 
املؤهلــة وتطويــر مهارتهم من أجل إعــداد قادة 

مؤهلني للمستقبل على أعلى مستوى.
وأضاف أن البنك يتمتع بأعلى معدالت االحتفاظ 
باملوظفني الكويتيني وهو ما يعكس جناح البنك 
في خططه نحو إدارة رأس املال البشــري ومدى 

تقدير الوطني لكوادره البشرية.
وشهد برنامج «يال وطني» خالل العام املاضي 
تغييــرا كبيــرا فــي املنهجيــة والتصميم، حيث 

استحوذت املنصات اإللكترونية واألدوات التفاعلية 
للتعليم عــن بعد احليز األكبر من طريقة عمله، 
وذلك متاشيا مع التدابير التي مت اتخاذها مؤخرا 
ملواجهة ڤيروس كورونا (كوفيد-١٩) للحفاظ على 
سالمة املتدربني، وذلك باستخدام أحدث البرامج 
التفاعليــة إضافة إلى اســتخدام منصة التدريب 
اإللكترونية للبنك واملصممة وفقا ألعلى املعايير 
العاملية والتي حتتوي علــى العديد من البرامج 
والندوات التدريبية التي مت إعدادها، وذلك بالتعاون 
مع أعرق اجلامعــات واملعاهد املتخصصة حول 
العالم ومنها: القيادة في الظروف غير املستقرة 
وتطوير القيادات واالبتكار والتوجه الرقمي واألمن 

السيبراني وحماية البيانات.
واجلدير بالذكر أن البنك يوفر فرصا متكافئة 
لكل موظفيه، حيث مينحهم فرص املشــاركة في 
برامــج تدريبية يتم تصميمها بنــاء على تقييم 
احتياجات املؤسسة واملوظفني، كما يلتزم البنك 

بتطوير مهارات موظفيه.
ويعد برنامج «يال وطني» واحدا من بني العديد 
من البرامج التدريبية التي يطلقها البنك سنويا 
بهدف استقطاب الكفاءات الوطنية الشابة، حيث 
مت إعداد البرنامج ليتناسب مع حاجة سوق العمل، 
وذلك من خالل تقدميه فرصا تدريبية للخريجني 
اجلدد املميزين، والذين اجتازوا االختبارات املؤهلة 

للبرنامج.

العبالني: البنك ميتلك منظومة فريدة في إدارة وتطوير رأس املال البشري

قياديو البنك مع خريجي برنامج «يال وطني»عماد العبالني

«وربة» يعلن فائزي سحب «احلصالة» األسبوعي
أعلن بنك وربة عن فائزي 
سحوبات «Bloom» األسبوعية، 
وهو احلساب اخلاص بالشباب 
الذين تتــراوح أعمارهم بني 
١٥ و٢٥ ســنة، حيــث يجري 
البنك سحبا أسبوعيا كل يوم 
أربعاء طوال العام على جميع 
عمالء شريحة Bloom وممن 
لديهم حصالة رقمية سارية 
طوال الشهر األسبق للسحب، 
ويتم السحب بحضور ممثل 
عن وزارة التجارة والصناعة 
وموظفــي بنك وربة لتتويج 
٥ رابحــني بـــ ١٠٠ دينار لكل 
منهــم. كما يقــوم بنك وربة 
في أول يوم أربعاء من بداية 
كل شهر، بعمل سحب خاص 

كما يبارك بنك وربة لفائزي 
الرقمية  ســحب «احلصالــة 
 Bloom األســبوعي» لعمــالء
السابع عشر لهذا العام وهم 
كل من: رمي بسام أحمد لبده، 

والواجهــة وطرق التصفح 
واختيــار األلوان خصيصا 

للشباب.
مــن جانــب آخــر، يقــدم 
البنك مكافأة تقديرية للطالب 
املتفوقــني واحلاصلــني على 
معــدل فصلــي ٣٫٥ أو أكثــر 
مــن أصل ٤ نقــاط مببلغ ٥٠ 
دينارا تودع على هيئة نقاط 
في برنامج الــوالء «املخبة» 
املتوافــرة علــى تطبيق بنك 
وربة، باإلضافــة إلى إصدار 
 VISA وجتديد مجاني لبطاقة
مسبقة الدفع بنسبة استرجاع 
٣٪ بحد اســترجاع شــهري 
بقيمــة ١٥٠ دينارا على هيئة 

نقاط في «املخبة».

منار أحمد محمد الســعيدي، 
خالد وليد عبدالهادي اظبيه، 
مها محمد علي الهاجري، تركي 

طالل تركي العتيبي.
جدير بالذكر أن بنك وربة 
 «Bloom» ميز شريحة عمالء
بتجربــة مصرفيــة رقمية 
فريــدة مــن نوعهــا ترتقي 
لطموحاتهــم وتوجهاتهــم 
التي تعتبره ركيزة التطور 
من خــالل تطبيق مصرفي 
خاص واألول من نوعه ليس 
في الكويت فحسب، بل في 
املنطقة بأسرها، مستوحى 
وســائل  تطبيقــات  مــن 
التواصل االجتماعي، األكثر 
استخداما من حيث تصميم 

لعمــالء Bloom ممــن قامــوا 
بتحويل املكافأة الطالبية التي 
يتسلمونها من الدولة إلى بنك 
وربة لتتويج ٥ رابحني شهريا 
مببلغ ٢٠٠ دينار لكل منهم.

«أوابك»: ٢٠ مليون طن نفايات البالستيك بالدول العربية سنويًا
قــال األمني العــام ملنظمة 
العربيــة املصــدرة  األقطــار 
للبترول (أوابك) علي ســبت 
بن سبت، إن البالستيك يلعب 
دورا مهما في تنمية االقتصاد 
العاملي، حيث دخلت املنتجات 
البالستيكية في شتى مناحي 
احلياة املعاصــرة، وفي كافة 
القطاعات الصناعية، والطبية، 
والدوائية، والزراعية، والنقل، 
وفي تصنيع مستلزمات إنتاج 
الطاقات املتجددة، مشيرا الى 
أنــه على الرغــم من مميزات، 
وفوائد البالستيك إال أن عدم 
استغالله بالشكل األمثل أدى 
إلى حــدوث مشــكالت بيئية 
خطيرة. جاء ذلك خالل كلمة 
بن ســبت فــي افتتــاح ندوة 
«أوابــك» حول إعــادة تدوير 
النفايات البالستيكية ومفهوم 
االقتصــاد التدويــري، والتي 
عقــدت يوم األربعــاء املاضي 
عبــر تقنية االتصــال املرئي، 
وذلك مبشــاركة مجموعة من 
اخلبراء واملختصني من الدول 
األعضــاء منظمة أوابك، ومن 

أن هناك ضرورة لبذل املزيد 
من اجلهود للحد من انتشــار 
البالســتيكية نظرا  النفايات 
ملا حتدثه من أضرار جسيمة 
على البيئة، والعمل على إيجاد 
احللــول، والطرق والتقنيات 
املبتكــرة إلعــادة تدوير هذه 
النفايــات. مــع التأكيــد على 
أهمية االستفادة من اخلبرات 
واملبادرات املتبعة في العديد 
من دول العالم، وزيادة مستوى 
الوعي العــام بثقافة وأهمية 
تقنيات إعادة التدوير ودورها 
فــي احملافظــة علــى املــوارد 

العربية يصل إلى أكثر من ٢٠ 
مليون طن سنويا وهو ما يعد 
ســوق إقليمية واعــدة لبناء 
وتنمية مشروعات إعادة تدوير 
النفايات البالستيكية، كما أشار 
إلى بعض املبــادرات الواعدة 
التي تتبناها اململكة العربية 
الســعودية في تنفيذ مفهوم 
االقتصاد التدويري للنفايات 
البالستكية من خالل التعاون 
والتخطيــط إلنشــاء وحــدة 
على النطاق التجاري لتدوير 
النفايات البالستيكية بالطرق 
الكيميائية وتشغيلها بنهاية 
عام ٢٠٢٢، بني شــركة سابك، 
وإحدى الشركات الهولندية في 
مجال التدوير الكيميائي. فضال 
عن تعاونها مع كل من شركة 
بروكتــر آند جامبــل، ومعهد 
معهــد فراونهوفــر، إلنشــاء 
وحــدة جتربيه إلعادة تدوير 
أقنعة الوجه من مادة البولي 
بروبيلني، وحتويلة إلى زيت 
االنحالل ثم معاجلته بواسطة 
شركة سابك إلنتاج مادة البولي 

بروبيلني املعاد تدويره.

الطبيعيــة ودعــم االقتصــاد 
الوطني. من جهته، أشار خبير 
صناعات نفطية مبنظمة أوابك 
د.ياســر بغدادي، بــأن إنتاج 
العالم من البالستيك احلراري 
بلــغ نحــو ٣٦٧ مليــون طن 
سنويا، وأن اإلنتاج التراكمي 
للبالستيك بلغ نحو ٨ مليارات 
طن منذ بــدء إنتاجه في عام 
١٩٥٠، ومــن املتوقع مضاعفة 
إنتاج البالستيك احلراري إلى 
نحو ٥٨٠ مليون طن بحلول 
عام ٢٠٥٠، مقارنة بنحو ٢٩٠ 

مليون طن عام ٢٠١٠. 
ولفــت إلــى أهــم الطــرق 
املســتخدمة إلعــادة تدويــر 
البالســتيكية، مثل  النفايات 
الطريق امليكانيكية، والطريق 
الكيميائية، مشيرا إلى أن طرق 
التدويــر امليكانيكــي يتم من 
خاللها إنتاج مواد بالستيكية 
ذات جودة منخفضة في كثير 
مــن األحوال مما ميثــل هدرا 

للقيمة املضافة.
وأوضح بغدادي، ان حجم 
النفايات البالستيكية في الدول 

خالل ندوة للمنظمة بعنوان: «إعادة تدوير النفايات البالستيكية ومفهوم االقتصاد التدويري»

معهد الكويت لألبحاث العلمية، 
واالحتاد اخلليجي للكيماويات 
والبتروكيماويــات، ومركــز 
احلد من املخاطر والدراسات 
البيئيــة بجامعة  والبحــوث 
القاهرة، ومركــز تكنولوجيا 
البالســتيك بجمهورية مصر 

العربية.
وأوضح أنه في ظل تخفيف 
األضــرار احملتملة من ســوء 
البالســتيكية  النفايات  إدارة 
اجته العالم إلى تبني مفهوم 
االقتصاد التدويــري الذي ال 
ينتج عنــه نفايات نهائية إال 
بحــدود ضيقة جــدا، ويضع 
العائد االقتصادي  حســابات 
بجانب الفوائد البيئية، وذلك 
بهدف حتسني كفاءة استخدام 
املــوارد الطبيعيــة، ودعــم 
االقتصــاد الوطني، وحتقيق 
التنمية املستدامة. كما أكد على 
الدور الهام إلقرار التشريعات 
والقوانني في الدول والتي من 
شــأنها تفعيل منظومة إدارة 

النفايات البالستيكية.
وأشــار األمني العــام، الى  

علي سبت بن سبت

«فيسبوك» تضاعف أرباحها الفصلية إلى ١٠٫٤ مليارات دوالر
وكاالت: تضاعفت األرباح الفصلية لشركة 
«فيســبوك» بدفع كبير مــن ارتفاع اإليرادات 

بقطاع اإلعالنات الرقمية.
وأعلنت «فيسبوك» عن إيرادات بنحو ٢٩٫١ 
مليار دوالر لألشــهر الثالثــة املنتهية في ٣٠ 
يونيو، وهي قفزة بنسبة ٥٦٪ عن الفترة نفسها 
من العام املاضــي، عندما تضرر اإلعالن عبر 
اإلنترنت بفترة الوباء. كما ضاعفت الشــركة 
أرباحها الفصلية بأكثر من الضعف إلى ما يقرب 
من ١٠٫٤ مليارات دوالر، وهو أعلى بكثير من 
توقعات احملللني البالغة ٨٫٧ مليارات دوالر.

وســجلت ربحيــة الســهم ٣ دوالرات و٦١ 
ســنتا، في حني كانت توقعات احملللني عند ٣ 
دوالرات و٣ ســنتات، لكن الشركة حذرت من 
تراجع النمو فــي أرباحها في النصف الثاني 
من العام، ما أدى إلى تراجع السهم بأكثر من 

٥٪ بعد اإلغالق.


