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التوسع في إنشاء األسواق الحرة يخدم قطاع السياحة ويدعم المنتج المحلي

طلعت حافظ

الباحة ومعززات السياحة
ت�شرفت بدعوة من �إمارة منطقة الباحة للم�شاركة يف
ور�ش العمل بامللتقى الثاين لإمارات املناطق للمبادرات
والتجارب التنموية ،وازددت �شرف ًا و ُغ�م��رت �سعادة
باللقاء وال���س�لام على �صاحب ال�سمو امللكي الأم�ير
ال��دك�ت��ور ح�سام ب��ن �سعود ب��ن عبدالعزيز �آل �سعود
يحفظه الله� -أمري املنطقة.و�أتيحت يل خالل �إقامتي باملنطقة الفر�صة لزيارة
ع��دد م��ن امل�ح��اف�ظ��ات التابعة للمنطقة ،مثل حمافظة
"املندق" ،وك��ذل��ك ع��دد م��ن م��واق��ع الآث ��ار التاريخية
الرائعة واجلميلة ،مثل قرية "ذي عني" ،التي حتت�ضن
بع�ض املباين القدمية التي يزيد عمرها على  400عام
والتي كانت ت�ستخدم يف املا�ضي كح�صون للدفاع عن
�أهل القرية.
دون �أدن��ى �شك �أن �إم��ارة الباحة ُتعد من بني �أجمل
و�أروع املناطق ال�سياحية يف اململكة العربية ال�سعودية،
كون �أن الله حباها مبوقع �سياحي مميز يزخر بالعديد
من الإطالالت واملدرجات املنحدرات اخل�ضراء التي تقع
على قمم و�سفوح اجلبال ،بالإ�ضافة �إلى ما ت�شتهر به
مبان و�أماكن �سياحية لديها ذات طابع
املنطقة من وجود ٍ
�أث��ري ،مَ
وتتعها كذلك بت�شكيالت ت�ضاري�سية متنوعة
ومبناخ ج��اذب على م��دار العام ،وب�سحب �ضبابية يف
�دن يف درج ��ات احل ��رارة وتعر�ضها
ف�صل ال�شتاء وت � ٍ
لأمطار غزيرة ،مبا يجعل منها مناخ ًا معتد ًال وعلي ًال يف
ف�صلي الربيع وال�صيف.
وف��وق كل ذلك وذاك وه��ذا هو الأه��م ،متتاز املنطقة
ب��ال�ترح��اب وب�شا�شة وج��وه �أه�ل�ه��ا و�سكانها وحبهم
لل�ضيف وحر�صهم ال�شديد على �إك��رام��ه وتوفري �سبل
الراحة له ،ولي�س ذلك فح�سب و�إمن��ا �أي�ضا ي�شتهرون
ب�أعمال احلرف اليدوية كالتطريز والنجارة وغريها.
ومن بني املحافظات الرائعة واجلميلة التي ت�شرفت
بزيارتها با�ست�ضافة حمافظها ال�شاب الأ�ستاذ قا�سم
بن �سعيد القرين يل ول�سعادة الأ�ستاذ بجامعة امللك
عبدالعزيز الدكتور نوح ال�شهري بح�ضور عد ٍد من �أعيان
املحافظة ،والتي تقع على مرتفعات جبال ال�سروات التي
تطل على تهامة بارتفاع عن �سطح البحر بنحو  2243م،
مب�ساحة تقدر بنحو  650كم ،ويتبعها �أكرث من  100قرية.
من �أبرز معامل املحافظة الإ�سالمية التاريخية اجلميلة
وال��رائ�ع��ة� ،أن�ه��ا موطن ل��وج��ود قبائل ول��د م��ن رحمها
العديد من ال�صحابة وال�صحابيات الأجالء واجلليالت
ر�ضي الله عنهم جميع ًا ،-الذين من بينهم ال�صحابياجلليل �أبي هريرة عبدالرحمن بن �صخر الدو�سي.
�أخري ًا ولي�س �آخر ًا ،قد ح�صلت املحافظة على �شهادة
االعتماد كمدينة �صحية عاملية من منظمة ال�صحة العاملية
بتحقيقها لــ  82م�ع�ي��ارا �صحيا وتنمويا وجمتمعيا
وريا�ضيا وغريها.
�أخل�ص القول؛ �إن منطقة الباحة مبحافظاتها وقراها
املختلفة ،منطقة غنية برثواتها الطبيعية واملعدنية
ومناظرها اخلالبة و�آثارها التاريخية اجلميلة ،والتي
بر�أيي مُيكن ا�ستغاللها اقت�صادي ًا لأن تكون منتجعا ،بل
لأن تكون موقع ًا مميز ًا ملنتجعات طبيعية وريفية وحتى
�صحية.
وميكن حتقيق ذل��ك بالتغلب على بع�ض التحديات
واملعوقات اال�ستثمارية ،التي يواجهها رجال و�سيدات
الأعمال باملنطقة ،والتي من بينها على �سبيل املثال ال
احل�صر :هجرة �أهايل املنطقة وعزوفهم عن اال�ستثمار
واللجوء لال�ستثمار مبناطق وم��دن اململكة الرئي�سة،
و�صعوبة الت�ضاري�س ،كونها ت�ضاري�س جبلية ،وكذلك
م�شكلة املو�سمية ،والتمكني احلكومي ،وغ�يره��ا من
التحديات واملعوقات.
بالن�سبة مل�شكلتي املو�سمية والتمكني احلكومي،
فهتان امل�شكلتان مُيكن حلهما والتغلب عليهما بخلق
وحت�ف�ي��ز رج ��ال و� �س �ي��دات الأع��م��ال باملنطقة للطلب
على ال�سياحة ال��دائ��م وامل�ستمر على م��دار ال�ع��ام يف
جم��االت ع��دة ،م��ن بينها :ال�صحية وال�سياحية التي
ت��وف��ر لل�سائحني وال��زائ��ري��ن �أج ��واء وبيئة �سياحية
جاذبة لال�سرتخاء واال�ستجمام ب�شروط وموا�صفات
راق �ي��ة وع��ال�ي��ة اجل ��ودة وب��أ��س�ع��ار منا�سبة ومعقولة
� ،Affordable pricesشريطة العمل على �إيجاد
�سل�سلة من الفنادق ذات عالمات جتارية معروفة على
م�ستوى درج��ة اخلم�س جن��وم ،و�أي�ض ًا �إيجاد �سل�سلة
من و�سائل الرتفيه املتطورة واحلديثة التي تتنا�سب
مع جميع الأعمار والأذواق والرغبات ال�سياحية ،مما
�سيعمل على حتفيز املعرو�ض ال�سياحي ،وبكل ت�أكيد
�ستكون ال��دول��ة بجميع �أجهزتها ممُ كنا وداع�م��ا قويا
للمنطقة بتوفري �شبكة من و�سائل النقل احلديثة والبنى
التحتية والفوقية الالزمة لدعم ال�سياحة باملنطقة ،ولعل
ما ي�ؤكد على ذل��ك ،موا�صلة وزارة النقل واخلدمات
اللوج�ستية العمل على امل�شروع ال��ذي يربط الريا�ض
والباحة عرب بي�شة والرين بطول  170كيلو مرت ،والذي
يهدف �إل��ى اخت�صار امل�سافة بني الريا�ض والباحة بـ
 280كيلو مرت ،هذا بالإ�ضافة �إلى م�شروع حتويل مطار
الباحة �إلى مطار دويل.
�أت �ط �ل��ع م ��ن �إم� � ��ارة امل �ن �ط �ق��ة ال �ع �م��ل ع �ل��ى تفعيل
اال�سرتاتيجية ال�سياحية للمنطقة وجمل�سها التنموي،
مبا يف ذلك تفعيل ال�شراكات اال�سرتاتيجية مع قطاع
الأعمال (�شركات و�أفراد).
و�أت�ط�ل��ع �أي���ض� ًا �إل��ى �إن���ش��اء هيئة م�ستقلة لتطوير
املنطقة ب�شكل �شامل �أ�سوة ببع�ض املناطق الأخ��رى،
كونها �س َتمنح للمنطقة ا�ستقاللية ور�شاقة يف احلركة
املرتبطة مبجال التخطيط والتطوير ال�شامل يف كافة
امل�ج��االت االقت�صادية والتنموية والبنية الأ�سا�سية
والبنية التحتية الرقمية ،مبا يف ذلك ال�سياحة ،وكذلك
توفري احتياجات املنطقة من اخلدمات واملرافق العامة.
ه��ذه الهيئة �ستعمل ع�ل��ى مللمة اجل �ه��ود و�إح ��داث
تكامل بني اجلهات احلكومية والقطاع اخل��ا���ص ،مبا
يُحقق التنمية ال�شاملة وامل�ستدامة للمنطقة واالرتقاء
مب�ستوى خدماتها املختلفة.
كما �أدع��و �صندوق اال�ستثمارات العامة التفكري يف
�إن�شاء �شركة ُتعنى بالتنمية ال�سياحية باملنطقة على
غرار �شركة ال�سودة للتطوير التي �أطلقت يف  24فرباير
املا�ضي �ضمن �إ�سهامات ال�صندوق لتحقيق م�ستهدفات
ر�ؤية اململكة  2030يف تعزيز وتطوير قطاعي ال�سياحة
والرتفيه يف اململكة.

هاني الجفري
جدة  -محمد حميدان

رحب عدد من االقت�صاديني
مبوافقة جمل�س ال��وزراء على
�إن�شاء �أ�سواق حرة "بح�سب
احلاجة" ،يف املنافذ اجلوية
والبحرية والربية وال�سماح
ب��ال �ب �ي��ع ف �ي �ه��ا ل �ل �م �� �س��اف��ري��ن
القادمني للمملكة واملغادرين
منها ،م��ؤك��دي��ن ب��أن�ه��ا ت�صب
يف �� �ص ��ال ��ح ت �ن �م �ي��ة ال �ب �ن��ى
التحتية والتو�سع يف خمتلف
اخلدمات اللوج�ستية املقدمة
مبختلف امل �ط��ارات وامل��واين
واملنافذ وعلى منت الطائرات
وال���س�ف��ن ،و�أ�� �ش ��اروا �إل ��ى �أن
هذه اخلطوة �سيكون لها دور
يف زيادة معدل اال�ستفادة من
الأ�� �س ��واق احل ��رة وخدماتها
خ �� �ص��و� �ص��ا و�أن ال��ق��واع��د
اجلديدة املنظمة لعملها تلزمها
بدعم املنتجات املحلية بن�سبة
 ،% 20ك�م��ا �أن �ه��ا ت�ع��د مرفقا
حيويا يخدم قطاع ال�سياحة
وال �� �س �ي��اح وامل �� �س��اف��ري��ن من
و�إل ��ى امل�م�ل�ك��ة ،وك��ان��ت هيئة
الزكاة وال�ضريبة واجلمارك
ق��د ح��دث��ت م� ��ؤخ ��را املنظمة
لعمل الأ�سواق احلرة باململكة

زياد الجويسر

م�ضيفة بع�ض ال�ب�ن��ود بغية
االرتقاء بعملها والتو�سع فيه.
وق��ال امل�ست�شار االقت�صادي
والقانوين هاين اجلفري� ،إن
موافقة جمل�س ال��وزراء على
�إن�شاء �أ�سواق حرة "بح�سب
احلاجة" ،يف املنافذ اجلوية
والبحرية والربية وال�سماح
ب��ال �ب �ي��ع ف �ي �ه��ا ل �ل �م �� �س��اف��ري��ن
القادمني للمملكة واملغادرين
منها تتنا�سب وت�ت�ك��ام��ل مع
ال�ت�ق��دم وال�ن�م��و الكبري ال��ذي
ت �� �ش �ه��ده امل �م �ل �ك��ة يف ق �ط��اع
ال�سياحة ومعدل تدفق ال�سياح
والقادمني من خمتلف مناطق
العامل� ،إذ تعد الأ�سواق احلرة
مبختلف امل �ط��ارات وامل��واين
واملنافذ وعلى منت الطائرات
وال�سفن مرفقا حيويا واململكة
ا�ستقبلت  4م�لاي�ين زائ��ر يف
 2021وت�ستهدف ا�ستقطاب
 12م �ل �ي��ون زائ� ��ر خ�ل�ال ه��ذا
العام 2022م و�سيت�صاعد ذلك
العدد كلما توغلنا يف التو�سع
مببادرات وبرامج ر�ؤية 2030
املتعلقة بال�سياحة.
ب � � ��دوره رح � ��ب ال��رئ �ي ����س
ال��ت��ن��ف��ي��ذي ع �� �ض��و جم�ل����س
�إدارة �شركة اخلليج الرائدة

األسواق الحرة مرفق مهم يخدم القطاع السياحي

لل�صناعة زي��اد بن عبدالعزيز
اجل��وي���س��ر ،مب��واف�ق��ة جمل�س
ال ��وزراء على �إن�شاء �أ�سواق
ح��رة "بح�سب احلاجة" ،يف
امل �ن��اف��ذ اجل ��وي ��ة وال �ب �ح��ري��ة
والربية وال�سماح بالبيع فيها
للم�سافرين القادمني للمملكة
واملغادرين منها ،م�شري ًا �إلى
�أن التو�سع يف �أي خدمة �أو
ع�م��ل ي �ع��ود بالنفع ع�ل��ى ذل��ك
ال �ن �� �ش��اط وي �ت �ي��ح ل��ه حتقيق
م�ع��دالت من��و ت�ف��وق امل�ع��دالت
ال�سابقة.
وق�� ��ال زي�� ��اد اجل��وي �� �س��ر،
�سيكون التو�سع يف �إن�شاء
الأ�سواق احلرة خادما ملختلف
املنافذ ��س��واء كانت مطارات

�أو م��واين �أو منافذ حدودية
و�أي� ��� �ض���ا و�� �س ��ائ ��ط ال �� �س �ف��ر
طائرات �أو �سفن ومكمال للبنى
التحتية املتقدمة التي حتظى
واخل��دم��ات اللوج�ستية التي
تقدمها ،كما �أنه �سيزيد معدل
اال�ستفادة من املناطق احلرة
كمرفق جت ��اري ي��دع��م املنتج
املحلي خ�صو�صا و�أن القواعد
اجلديدة املنظمة لعملها تلزمها
بدعم املنتجات املحلية بن�سبة
 ،% 20ك�م��ا �سيتيح التو�سع
يف �إن�شائها مزيدا من الفر�ص
اال�ستثمارية التي �سيكون لها
م ��ردوده ��ا الإي �ج��اب��ي وخلق
مزيد م��ن الوظائف املنا�سبة
ل�ل�م��واط�ن�ين .وح��دث��ت هيئة

الزكاة وال�ضريبة واجلمارك
م�ؤخرا قواعد عمل الأ�سواق
احل� ��رة يف امل �م �ل �ك��ة متالفية
بذلك حتجيم وتطور الأ�سواق
احل� � � ��رة ب ��امل� �م� �ل� �ك ��ة ب �� �س �ب��ب
اقت�صار تواجدها يف ال�سابق
ب��الأ���س��واق احل���رة ب���ص��االت
املغادرة يف املطارات الدولية،
�إذ ت�ضمنت القواعد اجلديدة
الإذن بوجود الأ�سواق احلرة
يف خمتلف امل�ن��اف��ذ اجل��وي��ة،
ال�بري��ة ،البحرية ،وعلى منت
ال���س�ف��ن وال� �ط ��ائ ��رات ،وذل��ك
ل�ل�ب�ي��ع ل �ل �م �� �س��اف��ري��ن وط��اق��م
ال�ط��ائ��رة يف � �ص��االت ال�ق��دوم
واملغادرة ،كما ا�شرتطت دعم
املنتجات الوطنية ال�صنع 20

 %يف خطوة من �ش�أنها تعزيز
ودع��م امل�ح�ت��وى امل�ح�ل��ي ،كما
ت�ضمنت اال�شرتاطات اخلا�صة
ب��رخ���ص��ة ت�شغيل ل�ل�أ� �س��واق
احل���رة ب���د ًال م��ن االت�ف��اق�ي��ات
ال �� �س��اب �ق��ة ،و�إ�� �ض ��اف ��ة ��ش��رط
ت ��أم�ين ط��رف ث��ال��ث للب�ضائع
يف امل���س�ت��ودع��ات وال���ص��االت
ع��ن امل �خ��اط��ر امل�ح�ت�م�ل��ة مثل
احلريق ،و�إ�ضافة �شرط البيع
ح �� �س��ب ال �ك �م �ي��ات امل���س�م��وح
بها لكل م�سافر ح�سب نظام
اجلمارك و�إ�ضافة �شرط التقيد
ب�ع��دم بيع املنتجات منتهية
ال�صالحية وو� �ض��ع �سيا�سة
�إت�ل�اف الب�ضائع قبل انتهاء
�صالحيتها.

إطالق فعاليات معرض "ريستاتكس جدة العقاري" ..أكتوبر المقبل

الرياض " -الرياض"

تنطلق يف حمافظة جدة خالل
ال�ف�ترة � 13 - 10أك�ت��وب��ر املقبل
فعاليات معر�ض "ري�ستاتك�س
جدة العقاري" بن�سخته اجلديدة
ل �ل �ع��ام  ،2022ب��رع��اي��ة م�ع��ايل
وزير ال�ش�ؤون البلدية والقروية
والإ���س��ك��ان الأ� �س �ت��اذ م��اج��د بن
عبدالله احلقيل .ويُقام املعر�ض
ع�ل��ى ك��ام��ل م���س��اح��ة م��رك��ز ج��دة
للمنتديات والفعاليات ،مب�شاركة
وا� �س �ع��ة م ��ن ك�ب�ري ��ات � �ش��رك��ات
ال�ت�ط��وي��ر ال�ع�ق��اري والإ��س�ك��اين
والتمويلي وخمتلف ال�شركات
املعنية ب�ش�ؤون الإ�سكان والعقار
والتمويل يف القطاعني احلكومي
واخلا�ص.
و�أو� �ض��ح الرئي�س التنفيذي
ملجموعة رامتان ال�شركة املُنظمة
مل�ع��ار���ض ري�ستاتك�س العقارية
حممد ال�ف��راج �أن ع��ودة انطالق
مب� ��� �ش ��ارك ��ة خم �ت �ل��ف ق �ط��اع��ات

الأعمال املعنية ب�ش�ؤون الإ�سكان
وال� �ع� �ق���ار وج � �ه� ��ات ال �ت �م��وي��ل
و�شركة رو�شن �-إح��دى �شركات
�صندوق اال�ستثمارات العامة،-
ت��ؤك��د ال�سمعة الطيبة واملكانة
الرفيعة التي تتمتع بها معار�ض
"ري�ستاتك�س" يف كل من الريا�ض
وج��دة واملنطقة ال�شرقية ،مبي ًنا ال�ت�ط��ور امل�ستمر ال ��ذي ي�شهده العقاري من مطورين وممولني
�أن القطاع العقاري والتمويلي امل�ع��ر���ض وال�ف�ك��ر املُ�ت�ج��دد ال��ذي وم �� �س��وق�ين وج� �ه ��ات ح�ك��وم�ي��ة
يف امل �ن �ط �ق��ة ال��غ��رب��ي��ة ي���س�ير ُي�ع��د نهجً ا ي�سري عليه ملوا�صلة وم �� �س �ت �ف �ي��دي��ن م ��ن �أب� �ن���اء ه��ذا
بخطوات واثقة ور�ؤية وا�ضحة ،النمو واالبتكار خلدمة املجتمع الوطن الباحثني عن فر�ص متلك
م��ف��ي��دًا �أن ج �م �ي��ع امل �� �ش��ارك�ين
ب��امل �ع��ر���ض � �س �ي��وف��رون ح �ل� اً
�ول
وعرو�ضً ا �ضخمة �سكنية وعقارية
ومتويلية وف��ر���ص ا�ستثمارية.
وبني �أن معر�ض ري�ستاتك�س جدة
ال�ع�ق��اري ُي�ع��د ام �ت��داد ًا ل�سل�سلة
جن��اح��ات املعر�ض منذ  29عام ًا
يف ال��ري��ا���ض ون�سختيه يف كل
م ��ن ج� ��دة وامل �ن �ط �ق��ة ال���ش��رق�ي��ة
و�سي�شهد معر�ض ري�ستاتك�س
ج��دة يف ن�سخته احلالية �إط�لاق
ه��وي��ة ب���ص��ري��ة ج��دي��دة تعك�س

 10مبادرات لتطوير قطاع
المتاجر اإللكترونية ورفع
جودة الخدمات

الرياض  -مفيض الخمساني

ك�شفت وزارة التجارة عن  10م�ب��ادرات لتطوير قطاع
املتاجر الإلكرتونية يف اململكة العربية ال�سعودية ،وذلك
ا�ستناد ًا لنتائج اال�ستبانة (�صوت امل�ستهلك) وذلك ا�ستناد ًا
لنتائج اال��س�ت�ب��ان��ة (� �ص��وت امل�ستهلك) ال�ت��ي ا�ستطلعت
م��ن خاللها ال���وزارة ر��ض��ى امل�ستهلكني ع��ن �أداء املتاجر
الإلكرتونية.
و�أظهرت نتائج اال�ستبانة التي �شارك بها �أكرث من � 6آالف
م�ستهلك ،وجود �أربعة حتديات رئي�سة تواجه امل�ستهلكني
يف ال �ق �ط��اع ،وه� ��ي :ع ��دم و���ض��وح ��س�ي��ا��س��ات ال���ض�م��ان
وال�صيانة ،ع��دم وج��ود خدمة التو�صيل لبع�ض املناطق،
الت�أخر يف معاجلة ال�شكاوى ،الت�أخر يف �إعادة املبالغ املالية
للم�ستهلكني.
وبناء على نتائج اال�ستبانة �أقرت ال��وزارة  10مبادرات
لتطوير عمل املتاجر الإل�ك�ترون�ي��ة ،وه��ي� :إل ��زام املتاجر
الإل�ك�ترون�ي��ة بت�ضمني ف��ات��ورة ال���ش��راء ك��اف��ة املعلومات
املتعلقة بال�ضمان والتوا�صل مع وكيل املنتج  .
وتو�سيع نطاق التغطية اجلغرافية للتو�صيل ،تدريجي ًا
بحيث ت�شمل خمتلف مناطق اململكة وعدم ح�صرها يف املدن
الرئي�سة.
مع تنويع خيارات ال�شحن والتو�صيل مبا ي�ضمن عدم
الت�أخر يف �إي�صال ال�شحنات.
وك��ذل��ك �إل ��زام املتاجر الإل�ك�ترون�ي��ة بتوفري حلول دفع
متنوعة) مدى ،بطاقات ائتمانية ،وغريها)
وتوفري �أنظمة تقنية لإدارة ومتابعة ا�سرتداد املبالغ ،مع
ت�سهيل الإج���راءات اخلا�صة ب�إلغاء الطلبات مبا ي�ضمن
ع��دم وج��ود �أي لب�س ل��دى امل�ستهلك ،ورفع تقارير دوري��ة
�إلى الوزارة حتوي م�ؤ�شرات الأداء التي تبني مدى التزام
امل�ت��اج��ر بحقوق امل�ستهلكني ،وحت��دي��ات ذل��ك م��ع �إط�لاق
حمالت توعوية من قبل املتاجر ،تو�ضح �أرقام التوا�صل مع
املتجر ،وت�أريخ موعد و�صول ال�سلعة عند �شراءها.
و�إ�ضافة فيديو تو�ضيحي للمنتج بالغة العربية يو�ضح
مميزاته وطريقة ا�ستخدامه ،بالإ�ضافة لتوفري �صور من
زوايا خمتلفة للمنتج.
وت��وظ �ي��ف ال�ت�ق�ن�ي��ة يف ت �ط��وي��ر �أن �ظ �م��ة اال� �س �ت �ب��دال
واال�سرتجاع وت�ؤكد وزارة التجارة ب�أنها تعمل بال�شراكة
مع املتاجر الإلكرتونية ،على تنفيذ هذه املبادرات ،حر�ص ًا
منها على االرتقاء باخلدمات التي يقدمها القطاع ،لرفع ر�ضا
امل�ستهلك وثقته بالقطاع ،وتعزيز التوا�صل واملتابعة لأداء
املتاجر ب�شكل م�ستمر.

ال��وح��دات ال�سكنية ،حيث يوفر
حلو ًال ا�سكانية ومتويلية فريدة
تالئم خمتلف �شرائح املُجتمع.
وي �ع��د م�ع��ر���ض ري�ستاتك�س
املن�صة الأب ��رز لعقد ال�شراكات
وال� � ��� � �ص� � �ف� � �ق � ��ات و�إط � � �ل� � ��اق
الإ� �س�ترات �ي �ج �ي��ات و�سيت�ضمن
جمموعة من الفعاليات املُ�صاحبة
ي��ج��ري ال �ت �ح �� �ض�ير ل �ه��ا ح��ال � ًي��ا
ل�ت�ع��زي��ز خم��رج��ات ه ��ذا احل��دث
العقاري.

ماجد الحقيل

