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أشار إلى أن سوق تأجير المعدات تخطّى التريليون دوالر في أوروبا

عمومية البنك وافقت على زيادة رأسماله بنسبة 25% ليصل إلى 144.118 مليون دينار

الس�ميط: توقعات بتحقيق البنك ألكثر من 60 مليون دينار أرباحًا صافية عن 2009

8 من أصل 10 شركات أميركية تستأجر معداتها  من سوق تأجير المعدات في أميركا

20% معدل كفاية رأسمال البنك بعد الزيادة مقابل تحديد »المركزي« نسبته ب� %12

»سبائك«: عالقة الثقة بين المؤجر والمستأجر تضمن نمو صناعة التأجير

المطيري: وضع »األهلي« متين و»المركزي« مُطمئن لمخصصاته
أحمد يوسف

توقع نائ���ب رئيس املديري���ن العاملني 
ف���ي البنك األهلي عبداهلل الس���ميط ارتفاع 
األرب���اح الصافية للبنك للعام املالي املنتهي 
في 2010/3/31 بزي���ادة من 10 الى 15 مليون 
دينار عن العام املال���ي املاضي والذي حقق 
47 مليون���ا كصافي ارب���اح بواقع أكثر من 
60 مليون دينار. وقال الس���ميط في مؤمتر 
صحافي عقب االنتهاء من اجلمعية العمومية 
للبنك ان جميع انكشافات البنك سواء على 
شركات االستثمار احمللية او مجموعتي سعد 
والقصيبي السعوديتني قد متت تغطيتها عبر 

اخذ املخصصات الالزمة.
وعن حجم املخصصات التي خصصها البنك 
لتغطية ائتمانات مجموعتي سعد والقصيبي، 
ذكر »انها اقل من 25 مليون دوالر، وان البنك 

مطمئن من اخذ املخصصات الكافية«.
وأشار الى احتمال تقدم اململكة العربية 
الس���عودية بقرض مجمع كبير للمجموعة 
مما يرجح حصول البن���ك على حقوقه في 
حال إقرار ذلك. ورفض التعليق على حجم 
االنكشاف على الشركات احمللية مكتفيا بالقول 

»إنها صغيرة«.

المخصصات الكافية

وأضاف ان بنك الكويت املركزي قد وافق 
على هذه املخصصات، ومن جانب آخر، ذكر 
ان معدل كفاية رأسمال البنك حاليا 16% وعقب 
زيادة رأسماله سيصبح 20% في حني ان البنك 
املركزي حدد نسبته ب� 12%، وهو ما يؤكد قوة 

ومتانة الوضع املالي للبنك.
وأكد على ان البنك ق���د حقق ثاني أكبر 

زيادة رأسمال البنك، وذلك بعد موافقة اجلهات 
الرسمية.

االستقرار المالي

كما فوضت اجلمعية مجلس اإلدارة باتخاذ 
ما يراه من اإلجراءات والتدابير الالزمة لتطبيق 
أحكام املرسوم بقانون رقم )2( لسنة 2009 
بش���أن تعزيز االس���تقرار املالي في الدولة 
والئحته التنفيذية، وما قد يقرره بنك الكويت 
املركزي من إجراءات وشروط ومتطلبات في 

هذا اخلصوص، متى دعت احلاجة إلى ذلك
وقال ان لدى البنك رؤية إس���تراتيجية 
تتمث���ل في أن يك���ون واحدا م���ن الكيانات 
املصرفية األفض���ل في املنطقة. وهذا الهدف 
اإلس���تراتيجي ميكن حتقيقه من خالل منو 
البنك عن طريق إنشاء فروع جديدة والتوسع 
في اخلدم���ات املتميزة واملنتجات املصرفية 
عالية اجلودة والدخول في متويل مشاريع 

حكومية كبيرة.
وأضاف ان الصناعة املصرفية قد تأثرت 
بس���بب األزم���ة املالية الت���ي أدت إلى بطء 
النمو االقتصادي وتدهور أس���واق األسهم 
احمللي���ة واإلقليمي���ة. إال أن اإلجراءات التي 
اتخذتها الدولة ملواجهة األزمة مع توقع زيادة 
اإلنفاق الرأسمالي في مشاريع البنية التحتية 
والتنموية من شأنه أن يساهم في دفع عجلة 
االقتصاد وتوفي���ر ظروف اقتصادية أفضل 
لتشجيع الطلب على االئتمان لدى البنوك في 
هذا املجال. وان زيادة رأس املال املقترحة سوف 
تعزز من قاعدة رأس املال بالبنك، وبالتالي 
سوف تزيد من قدرته وطاقته على االستثمار 

في املشاريع احلكومية الكبرى.

األرباح على مستوي البنوك احمللية للفترة 
املنتهية في 2009/7/30، مشيرا إلى ان البنك 
األهلي من أوائل البنوك احمللية التي سعت 
الى جدولة مديونيات العمالء املتعثرين ومد 

لهم يد العون.
وتابع قائال: »ان هن���اك تعاونا بناء مع 
البنوك القائدة للشركات املتعثرة والتي قد 
قطع البنك فيها شوطا ال بأس به، الفتا الى 
ان إجمالي القروض املقدمة للش���ركات التي 
تقدمت وفق قانون تعزيز االس���تقرار املالي 

للبنك بني 20 و30 مليون دينار«.
وقال في رده على سؤال حول زيادة رأسمال 
البنك انها جاءت تلبية ملتطلبات خطط النمو 

االستراتيجي ولدعم املركز املالي للبنك مبا 
يس���اهم في التوس���ع في متويل األنشطة 
األساسية في املجاالت االقتصادية املختلفة، 

ومبا يحقق مصلحة املساهمني والعمالء.
هذا، وق���ال البنك في بي���ان صحافي ان 
اجلمعية العمومية العادي���ة وغير العادية 
قد وافقت على جدول االعمال مبا فيها اقرار 

زيادة رأس املال.

زيادة رأس المال

من جانبه ص����رح نائب رئيس مجلس 
اإلدارة والعضو املنتدب للبنك علي هالل 
املطيري قائال: »وضع البنك متني وان البنك 

املركزي مطمئن ألخذ البنك للمخصصات 
الكافية«. وأضاف: ان االجتماع أقر البنود 
الواردة في جدولي أعمال اجلمعية العامة 
العادية وغير العادية وفي مقدمتها املوافقة 
على زيادة رأسمال البنك األهلي الكويتي 
)ش.م.ك.( م����ن 115.294 ملي����ون دين����ار 
إل����ى 144.118 مليون دين����ار وذلك بإصدار 
288.236.089/72 سهما جديدا، ميثل ما نسبته 
25% من رأس املال. وتطرح األسهم لالكتتاب 
بقيمة اسمية مقدارها 100 فلس للسهم مضافة 
إليها عالوة إصدار مقدارها 250 فلسا وذلك 
للمساهمني املسجلني في سجالت البنك في 
اليوم الس����ابق ملوعد استدعاء زيادة رأس 

املال بعد صدور املرسوم األميري باملوافقة 
على تلك الزيادة.

كما وافقت على قيام البنك ببيع حقه في 
األولوية في االكتتاب ف���ي زيادة رأس املال 
عن طريق سوق الكويت لألوراق املالية عمال 
بأحكام قرار وزي���ر التجارة والصناعة رقم 
)10( لسنة 1987 بشأن تنظيم شراء الشركة 
املساهمة ألسهمها وكيفية استخدام األسهم 
املش���تراة والتصرف فيه���ا واملعدل بالقرار 

الوزاري رقم )11( لسنة 1988.
هذا، وقد فوضت اجلمعية مجلس اإلدارة 
في وضع الش���روط والضوابط اخلاصة مع 
حتديد الوقت املناس���ب لطرح االكتتاب في 

يحاول التقرير الشهري لشركة 
س���بائك لإلجارة واالس���تثمار � 
الشركة الرائدة في منطقة الشرق 
األوسط في تطبيق مفهوم اإلجارة 
ومقرها الكوي���ت � اإلجابة على 
أسئلة مختلفة بشأن صناعة تأجير 
املع���دات، والنقاط التي يعاجلها 
التقرير تتعلق بكيفية استئجار 
العميل للمعدات، وأهمية التسويق 
بالنسبة للشركات العاملة في هذا 
املجال، خصوص���ا خالل الفترة 
الراهن���ة في ظ���ل ضيق الفرص 
االستثمارية وشح التمويل بسبب 

األزمة املالية العاملية.
ال���واردة من  وتدل األرق���ام 
الواليات املتحدة األميركية على 
أن حوالي 8 شركات من أصل 10 

تستأجر معداتها. 
وكما سبق ان ذكرت »سبائك« 
في تقارير أخرى يبلغ حجم سوق 
تأجير املعدات في الواليات املتحدة 
حوالي )650 مليار دوالر(، في حني 
يتخطى حجم السوق األوروبي 

التريليون دوالر. 
ومن اجلدير ذكره هنا هو أن 
التأجير ليس قرضا، فعلى الرغم 
من مقارنة تكاليف التأجير بأدوات 
مالية أخرى إذا نظرنا إلى العملية 
ككل، لكن طريقة حسبة التكاليف 
هذه تختلف عن القروض، وتوفر 
املؤسسات املالية حول العالم أنواعا 
مختلفة من التأجير تتراوح بني 
عقود التأجير التشغيلي قصيرة 
املدى وعق���ود التأجير التمويلي 

طويلة املدى.

أسئلة العميل

وأوضح التقرير أن هناك عددا 
من األسئلة من املفترض على أي 
عميل أن يطرحها قبل استئجار 
املعدات وتتمثل في: كيف تخطط 
الستخدام املعدات؟ ومعرفة كيف 
املدة  ستس���تخدم املعدات؟ وما 
املخططة لذلك؟ هذان سؤاالن مهمان 
جدا لتحديد املستويات املطلوبة 
الستثمارك، إذ إنه مبقارنة دفعات 
التأجي���ر بالعوائد التي ميكن أن 
حتصل عليها من خالل استخدام 
هذه املعدات، ميكنك معرفة ما إذا 
كانت عملية التأجير مربحة في 
حالتك. باإلضافة إلى ذلك اعرف 
أن قيمة املعدات بعد انتهاء عقد 
التأجير متعلقة بظروف استخدامها 

وتتأثر بظروف السوق حينها.
التأجي��ر  ه��ل تفه��م ش��ركة 

متطلبات أعمالك؟
عندما يفه���م املؤجر طبيعة 
بزنس العميل والصناعة التي يعمل 
ضمنها س���يكون قادرا أكثر على 
تقدير تقلبات األسواق ومعطيات 
أخ���رى قد تغير أو حتدد طبيعة 
التأجير تختلف  عمله، فأن���واع 
وتتغير، لذا من الضروري تصميم 

لذا عل���ى املؤجرين وضع خطط 
عمل صحيحة لضمان النمو على 

املديني املتوسط والبعيد.
ثانيا: حتتاج الشركات إلجراء 
مراجعة ذاتية لتاريخها، وأفضل 
أس���لوب لذلك يأتي عبر حتليل 
أعمال شركة التأجير منذ تأسيسها، 
وحتديد كيفي���ة بقائها على قيد 
احلياة طوال هذه املدة، وخصوصا 
ف���ي ظل األزمة املالي���ة احلالية. 
والش���ركات مطالبة باألخذ بعني 
االعتبار جميع األحداث والتوجهات 
التي أثرت عل���ى صناعة تأجير 
املراح���ل املختلفة،  املعدات عبر 
وبعدها تدرس الشركات وضعها 
احلالي وظروفها ملعرفة العوامل 
واألحداث التي تؤثر على أعمالها، 
وهذا سيساعد املؤجر على تطوير 
خطة عم���ل جديدة ووضع خطة 

تسويق مبتكرة.
ثالثا: م���ن الضروري معرفة 
امليزاني���ة املوضوع���ة من أجل 
تسويق ش���ركة تأجير املعدات 
بالطريقة الصحيحة وأمام العمالء 
اجليدين، بالطبع ستسأل الشركة 
هنا عن العائد على االس���تثمار 
في التسويق، وفي نهاية املطاف 
إنها التج���ارة »البزنس«، وعلى 
االستثمار أن يبقى مربحا ليستمر، 
ومن أجل حتليل هذا العائد بشكل 
صحيح يفترض على الش���ركات 
النفقات والتكاليف بدقة  دراسة 

وفي جميع الظروف.
رابع���ا: بعد توفي���ر التمويل 
املناسب، حتتاج شركات تأجير 
املعدات إلى حتليل السوق الذي 
تعم���ل ضمنه، وحتدي���د أهداف 
األعمال والنش���اطات التي تريد 
تنفيذها، فوض���ع األهداف بدقة 
يساعد املؤسسة وجهود التسويق 
على االستمرار في التركيز وتفادي 
التفكير بكل ش���يء وبكل مكان 
إذ إن استراتيجيات  وكل عميل، 
التسويق ستوصف بالناجحة إذا 
وصلت الشركة إلى توقيع عقود 
مع عمالء يحتاجون بالفعل إلى 
معدات لتنفيذ أعمالهم، وهذا يعني 
التركيز على شريحة محددة من 
السوق من أجل توفير الوقت واملال 

واجلهد.
أخيرا وليس آخرا على شركات 
تأجي���ر املع���دات أن تك���ون في 
املناسب  املناسب والوقت  املكان 
إلجناح أعمالها، وإذا استطاع قسم 
التسويق في الشركة استشعار 
توجهات صناع���ة التأجير التي 
حتدد مسيرة املبيعات من خالل 
أشخاص أكفاء مؤهلني، فستكون 

نصف املعركة قد انتهت.
وفي ختام تقريرها الشهري 
تذك���ر »س���بائك« أن صناعة 
التأجي���ر تواجه حتديات جمة 
خ���الل األزمة املالي���ة احلالية، 
أبرزها تعثر العمالء عن السداد، 
ويعتبر ان بناء عالقات مميزة 
ب���ني املؤجرين واملس���تأجرين 
على أس���اس الثقة والشفافية 
والوضوح سيساعد في املستقبل 
على تخطي الصعوبات ويضمن 
استمرار منو األعمال على املديني 

املتوسط والطويل. 

تأجير يناس���ب تدفقاتك النقدية 
الشهرية أو رمبا السنوية. وفي 
الواقع فإن أفضل أسلوب الستئجار 
املعدات هو عبر تخصيص برنامج 
يلبي متطلبات عملك واحتياجاتك 
الش���خصية، آخذا بعني االعتبار 
التدفق���ات النقدي���ة وامليزانية، 
وهيكلية العمل، والتقلبات الدورية 
املثال ال  لالقتصاد، فعلى سبيل 
احلصر تسمح بعض أنواع التأجير 
بعدم االلتزام بدفعة أو أكثر من 
دون عقاب، والذي يعتبر مناسبا 

بالنسبة لألعمال املوسمية.
التقري���ر أن معرفة  وأوضح 
الضرائ���ب وتأثيرها على عملك 
ومتطلبات تدفقاتك النقدية مهمة 
أيضا، فدفعات التأجير تسجل على 
أنها نفقات على دفاتر ش���ركتك، 
كم���ا أنه لي���س م���ن الضرورة 
تس���جيل اس���تهالكات املعدات 
إلى  املستأجرة على مدى خمس 
سبع س���نوات، فأغلب السلطات 
الرس���مية حول العالم ال تعتبر 
التأجير التشغيلي مبثابة شراء، 
لك���ن في املقاب���ل يحتاج املؤجر 
ملعرفة كم ستكون قيمة املعدات 
بعد انتهاء مدة العقود لتسجيل 

أفضل معدالت التأجير.
ما القيمة اإلجمالية الس��تئجار 

املعدات؟
بطرح العميل هذا السؤال على 
املالية، سيتفادى أي  املؤسسات 
نقاط غير مفهومة بالعقد واملتعلقة 
بعدد الدفعات وااللتزامات الشهرية 
والتكاليف اإلضافية مثل التأمني 
والضرائب ورسوم أخرى. ومن 
املهم السؤال أيضا عن أي تكاليف 
إضافية جتمع مع قيمة التأجير، 
مثل رس���وم الدفع املتأخر أو أي 

رسوم أخرى ضمن العقد. 
ماذا س��يحصل لو تقرر تغيير 

عقد التأجير أو إنهاؤه؟
الكثير من الشركات أو العمالء 
يختارون توقي���ع عقود تأجير 
 Master �رئيسية أو ما يعرف بال
Lease باللغ���ة اإلجنليزية. هذا 
العقد يس���مح باستئجار بعض 

إضافية عند نهاية عقد التأجير؟
قبل توقيعك أي عقد، اسأل عن 
أي تكاليف إضافية ميكن أن تسجل 
على حساباتك بسبب نشاط ما، 
مثل التأخر عن سداد األقساط كما 
هو املتبع في التأجير التقليدي، 
الش���ركات االستثمارية  بخالف 
التي تتقيد بالشريعة اإلسالمية، 
فإنها ال تستطيع أن تأخذ رسوما 
على تأخير األقساط، واعرف متى 
تستحق كل الدفعات بالتفاصيل. 
وتنصح »سبائك« املستأجرين � 
أفرادا أو ش���ركات � بطرح جميع 
األسئلة املتعلقة في عقد التأجير، 
فكلما حصلت على جواب، وفرت 
املال والوقت واجلهد، فالتواصل 
الفعال يساعد العميل على خلق 
عالق���ة وطي���دة مع الش���ركات 

املؤجرة.

تسويق الشركات

وأشار التقرير إلى أن هناك عددا 
من األسئلة تساعد العمالء � األفراد 
والشركات � على فهم ماهية عقود 
التأجير وآليتها، لكن مؤسسات 
التأجير مطالبة في الوقت الراهن 
أكثر من أي وقت مضى في تسويق 
خدماتها ومنتجاتها، فاألزمة املالية 
العاملية خلفت دمارا شامال وراءها 
في قطاع التمويل املصرفي وفي 

أسواق الدين واالئتمان. 
التأجير  وقد تكون هيكلي���ة 
إحدى أدوات التمويل البديلة عن 
القروض البنكية، لذا على شركات 
تأجير املعدات تسويق خدماتها 
بشكل يضمن لها حتقيق األرباح 
املس���تدامة وحتس���ني حصصها 
السوقية.  وتطرح »سبائك« في 
تقريرها الشهري جملة نصائح 

تسويقية منها:
أوال: لن ينجح أي تس���ويق 
لتأجير املعدات ف���ي حال غابت 
خطة العمل الصحيحة، فاخلطة 
هي مبنزل���ة العمود الفقري ألي 
عمل، ومن دونها سيفشل التسويق 
للخدم���ات، وبالتال���ي قد يعتبر 
مصير الشركة وعملها في خطر، 

العميل أيضا  األصول، ومين���ح 
إمكاني���ة احلص���ول على أصول 
إضافية أخرى استنادا إلى الشروط 
األساسية نفسها والظروف ذاتها، 
من دون إجراء مفاوضات من أجل 
عقد جديد، وهذا النوع من التأجير 
يقدم أكبر مرونة ممكنة، وإذا كنت 
ترغب في إنهاء تأجير معني أبكر 
مما ه���و متفق عليه ضمن العقد 
ميكن للش���ركة حتميلك دفعات 
إضافية. فاملؤجرون يحس���بون 
األصول املؤجرة جزءا من محافظهم 
التي تدر املداخيل لفترات محددة 
مسبقا، وإذا فوجئوا بإعادة أصول 
لم تكن في احلسبان، فسيضطرون 

إلى تغيير طبيعة محافظهم. 
ما مسؤولية املستأجر إذا تعطل 

األصل أو تلف؟

هذا الس���ؤال املهم سيساعدك 
على حتديد مسؤوليتك بالنسبة 
للمع���دات املس���تأجرة، لذا من 
العميل معرفة ما  املفترض على 
إذا كان عليه دفع سعر أو استبدال 
أي أصل ض���اع أو تضرر جراء 

استخدامه.
م��ا االلتزام��ات األخ��رى جتاه 

املعدات؟ 
ق���د يتحمل املؤج���ر تكاليف 
التأمني والضرائب وصيانة املعدات، 
أو يكون ذلك من األعباء احململة 
على املستأجر أصالة أو توكيال، 
وإذا كان كذلك فهذه األحكام البد أن 

تسجل ضمن عقد التأجير.
هل ميك��ن حتس��ن أو إضافة 

معدات حتت عقد التأجير؟ 
إذا لم يلج���أ العميل إلى عقد 

 ،)Master Lease( التأجير األساسي
فسيحتاج إلى مفاوضات جديدة 
لتوقيع عقد آخر الستئجار معدات 
النمو  إضافية. وإذا كنت تتوقع 
ألعمالك، ميكن���ك املفاوضة على 
خيار إضافة معدات استنادا ألحكام 
العقد األصلي عندما تضع برنامج 
التأجير املناسب، وعليك التحديد 
مع املؤجر إذا كنت ترغب في خيار 
تركيبه للمعدات وصيانتها وإدارتها 

ورمبا خدمات أخرى أيضا.
ما خي��ارات العميل ف��ي نهاية 

عقد التأجير؟
متول ش���ركات التأجير قيمة 
املعدات املستخدمة ضمن العقد، 
وأمام املستأجر خيارات عدة منها: 
إعادة املعدات للمؤجر أو ش���راء 
املعدات بقيمة السوق العادلة أو 

بسعر اسمي ثابت.
وتعتب���ر عملي���ة االختي���ار 
أساس���ية ومهمة قبل توقيع أي 
عقد، وعليك الس���ؤال عن الفترة 
احملددة للحصول على سند امللكية 
إذا اخترت شراء املعدات في نهاية 

عقد التأجير.
ما اإلجراءات املتبعة في حال قرر 

العميل إعادة املعدات املستأجرة؟
العميل مطالب مبعرفة األوراق 
واملستندات املطلوب توقيعها قبل 
إعادة األصول املستأجرة للمؤسسة 
املؤجرة. ويحتاج أيضا معرفة من 
سيدفع رسوم النقل والشحن ومتى 
س���تصل املعدات إلى دار املؤجر 
وتصبح في حيازته وتصرفه حسا 

أو معنى.
ه��ل يس��جل املؤج��ر تكاليف 

علي هالل املطيري

نصائح لشركات التأجيرنصائح لمستأجر المعدات
ادرس متطلبات أعمالك قبل االستئجار. 

اسأل عن طبيعة عقد التأجير وتفاصيله. 
اعرف مسؤولياتك والتزاماتك وحقوقك. 

حدد خياراتك واعرف التكاليف والرسوم. 

اختيار العمالء بدقة شديدة. 
دراسة السوق وحتديد تأثيراته على األعمال. 

رسم خطة تسويق عملية وبسيطة.
التركيز على كفاءة جهاز العمل. 

التأجير التمويلي أو الرأسمالي  أوضح التقرير ووفقا ملا أشارت إليه 
منظمة معلومات املصارف واملؤسس��ات 

املالية اإلسالمية أن للتأجير املعاصر صورتن:
1- التأجير التمويلي أو الرأس��مالي: وفيه تقدم املؤسسة خدمة 
متويلية عن طريق ش��راء معدات تؤجر للعميل خالل مدة تساوي 
العمر االقتصادي لألصل تقريبا، وتضمن املؤسس��ة مالها مبلكية 
العن، وربحها يك��ون عبارة عن التدفقات اإليجارية، ومن صوره 
احتفاظ املؤجر بالقيمة املتبقي��ة من األصل وبيعه إلى طرف ثالث 
عند نهاية الفترة احملددة، أو احتفاظ املستأجر بالقيمة املتبقية من 
األصل أو شراؤها بسعر اسمي أو نسبة من قيمة األصل األصلية 

أو عن طريق املساومة. 
2- التأجير التش��غيلي أو اخلدمي: وفيه تعتمد املؤسس��ة على 

السوق في احلصول على اإليجار، أو بيع 
األصل نفسه، وال يكون هناك ارتباط بن 
العمر الزمني واإليجار، على مدى عمر األصل، وعادة ما ميد املؤجر 
املس��تأجرين بخدمات الصيانة وغيرها، وتعتبر أجهزة الكمبيوتر 
والتليفزيون واألثاث والرافعات واحلفارات والس��يارات هي أكثر 
أنواع األصول انتش��ارا في التأجير التشغيلي، وتكون أكثر نفعا 
حن يحتاجها املستأجر لفترة محدودة وال يتحمل تكلفة شرائها، 
ومن الناحية الشرعية، يتضمن عقد التأجير التمويلي تأجير مدة 
دفع الثمن وبيعه في نهاية املدة بعد استيفاء الثمن، وإذا كان اجلزء 
اخلاص بالبيع مجرد وعد غير ملزم للمتعاقدين، فيكون لهما اخليار، 
لكن إذا كان الوعد ملزما، فإن الش��رط يخالف املقصود األساسي 

للعقد، حيث البيع نقل للملكية بثمن على وجه اخلصوص.

)محمد ماهر(جانب من عمومية البنك االهلي ويبدو املطيري متوسطا املنصة وعلى ميينه عبداهلل السميط


