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المرزوق: أريد دليالً واحداً على أن البنوك تشددت في منح االئتمان
شريف حمدي

رغم ان القرار النهائي لتمويل خطة التنمية لم ير النور بعد اال ان حالة من اجلدل تعم اوساط االقتصاديني 
حول هذا املوضوع املهم وخاصة من قبل املصرفيني الذين يرون ان فكرة تأسيس صندوق التنمية الوطني 

يعد مبثابة محاولة القصاء البنوك احمللية عن متويل مشاريع خطة التنمية.
في هذا االطار تباينت اراء املشاركني في حلقة نقاشية دعت لها جمعية احملاسبني اول من امس حملت 

عنوان »اول غيث خطة التنمية.. اقصاء املصارف« حول اقتراحات متويل مشاريع خطة التنمية والشركات 
التي تؤسس�ها الدولة عن طريق جهات اخرى غير البنوك، حيث ان العنوان الذي حملته الندوة كان مثارا 

للجدل حيث القى قبوال من البعض ورفضا من البعض االخر.
بينما ذكرت النائب د.روال دش�تي ان النقاش مازال مستمرا بشأن حتديد آلية وطريقة التمويل وهناك 
اجتماع اس�تثنائي للجنة املالية س�يعقد منتصف ش�هر رمضان ملتابعة املوضوع بغية التوصل الى اآللية 

املناسبة قبل بدء دور االنعقاد التشريعي الثاني. 
فقد أكد املش�اركني على ضرورة ان زيادة االنفاق العام ليس حال للمشكلة احلالية كما يتصور البعض 
بدليل ان االنف�اق احلكومي عندما بلغ للمرة االولى نحو 6 مليارات دينار ارتفع مس�توى التضخم الى نحو 
11% وهو مؤش�ر خطير ويقضي على الطبقة الفقيرة واملتوسطة ويساهم في رفع االسعار بصورة خيالية. 

وفيما يلي تفاصيل احللقة النقاشية:

»إقصاء البنوك« من خطة التنمية يثير الجدل بين االقتصاديين

الكويتية س����تكون ه����ي املديرة 
للقروض؟! مشككا في صحة هذا 
الكالم بأنه غير صحيح، مستندا 
في ذلك ال����ى امل����ادة الرابعة من 
مقترح انشاء الصندوق بقول ان 
فيه مجل����س ادارة مختص بذلك، 
في حني يقول في الوقت نفسه ان 

البنوك هي من تدير.

قرار مهم

اللجنة  من جانبه قال رئيس 
االستشارية للش����ؤون التنموية 
واالقتصادية د.عدنان السلطان انه 
مت تشكيل اللجنة االستشارية في 
الشؤون التنموية بقرار من نائب 
رئيس مجلس الوزراء للش����ؤون 
االقتصادية ووزير الدولة لشؤون 
الدولة لش����ؤون  التنمية ووزير 
اإلسكان الشيخ احمد الفهد، حيث 
قام����ت اللجنة بوض����ع مجموعة 
من األسس منها ان أي تصور او 
اقتراح يجب ان يكون ضمن مظلة 
املرك����زي وخاضعا  الكويت  بنك 
التمويل يجب  آلية  لرقابته، وان 
ان تك����ون بالتعاون م����ع البنوك 
التجاري����ة الكويتية، مع ضرورة 
دعم اجلهاز املصرفي على تقدمي 
التمويل املطلوب ضمن االمكانات 
املتاحة وفقا للمعايير والضوابط 
البنوك  االئتمانية السليمة، وان 
الكويتي����ة أقدر فني����ا على إدارة 

هذه االمور هناك مساع لتأسيس 
ترتيبات متويلية جديدة ال نعلم 

مرادها.
وحول تشدد البنوك في منح 
االئتمان وان����ه لم يكن مبقدورها 
متويل اخلط����ة التنموية، اكد ان 
البنوك زادت من التمويل، خاصة 
ان احملفظ����ة االئتمانية منذ بداية 
األزمة في ديسمبر 2008 حتى اليوم 
زادت 3 مليارات دينار من 22 الى 

25 مليارا.
وأشار الى ان البنوك لديها اليوم 
القاعدة الرأسمالية التي تؤهلها ملنح 
ائتمان جديد يعادل 11 مليار دينار، 
مشيرا الى ان ذلك بافتراض عدم 
وجود الضمانات احلكومية، وفي 
حالة وجود الضمانات مثال في حال 
ضمان احلكومة ل� 50 من املخاطرة 
بالتالي هذا الرقم سيتضاعف الى 22 
مليار دينار، مؤكدا ان البنوك لديها 
مستويات سيولة عالية تاريخيا 
رمبا بعضها بسبب الودائع لديها 
والدليل على مستويات السيولة 
اليوم هو حجم استثمارات البنوك 
احمللي����ة ف����ي االدوات احلكومية 
بحدود 5 ملي����ارات دينار، مكررا 
ان البنوك لديها القدرة الرأسمالية 
والقدرة من ناحية الس����يولة ان 

متنح ائتمانا.
واستغرب املرزوق متسائال هل 
من املمكن ان نأخذ 10 مليارات دينار 
خاصة انهم يقول����ون ان البنوك 

بجانب قطاع املصارف.
وانتق����د املرزوق م����ا يثار من 
قبل احلكومة عن توجهات جلهة 
انشاء ما يسمى »صندوق التنمية 
الوطني« املعني بتنفيذ مشاريع 
التنمية، متس����ائال كيف  خط����ة 
مت التوصل ال����ى ان هناك حاجة 
آلية جديدة للتمويل  لتأس����يس 
وكأننا نريد إعادة اختراع العجلة 

من جديد؟!
وش����دد على ان اآلثار املدمرة 
ل����ن تقتصر على  التوجه  له����ذا 
الصندوق الذي قد يؤس����س فقط 
وإمنا ستمتد هذه اآلثار الى وحدات 
القطاع املصرفي واملالي أيضا ألنه 
ستكون هناك منافسة غير متكافئة 
بني هذا الصندوق بهذه املليارات 
واملعايير االئتماني����ة املخفضة، 
وقال ستضطر البنوك على املديني 
املتوسط والبعيد ان جتاري هذه 
املعايير االئتمانية املخفضة مما 
يعني انه س����تكون هناك مخاطر 

كبيرة للقطاع املالي.
ولفت ال����ى ان هناك توجهني 
للحكوم����ة، االول يدعم ان تكون 
اي ترتيبات متويلية حتت مظلة 
القطاع املصرفي املنظم الذي لديه 
ق����دره ائتمانية تتجاوز 60 عاما، 
فضال عن حصوله على التصنيفات 
االئتمانية العاملية، باالضافة الى ان 
لديه إدارات مخاطر على مستوى 
عال من املهنية، مبينا انه رغم كل 

منذ بداية األزمة في ديسمبر 2008 
حتى اليوم الى 3 مليارات دينار. 
وق����ال ان من يس����تحق االئتمان 
من ش����ركات ذات جدارة ائتمانية 

سيستحقه بطبيعة احلال«.
وأشار الى ان محورا كبيرا من 
خطة التنمية لم تتم فيه مراعاة 
اجلانب املهني، مستدال على جانب 
مهم جدا هو حتويل الكويت الى 
مركز مالي، حيث ورد في اخلطة 
البنك املركزي كجهة  تعزيز دور 
رقابية وإشرافية على اجلهاز املالي 
واستخدام أدوات السياسة النقدية 
مبا يسهم في دعم وتطوير السوق 
املالي احمللي، معتبرا ان ذلك يعد 
»ذنبا عظيما« في اقتصادات الدول 
املتقدمة بأن يتم تداول أمور خاصة 
بالسياسة النقدية وهو الدور الذي 
ال يجب ان تقوم به احلكومة في 
ظل اقتص����اد رأس����مالي وليس 
اشتراكيا، وركز املرزوق على طرح 
محورين أساسيني، االول: يتعني 
ان تكون هناك اس����تقاللية كاملة 
للبنك املركزي في إدارة السياسة 
النقدية فيما يتوافق مع متطلبات 
الظروف االقتصادية، مؤكدا ضرورة 
عدم التدخل السياسي في جانب 
أم����ا احملور  النقدية،  السياس����ة 
الثاني فيتطرق ال����ى ما ورد في 
خطة التنمية وهو ما يدل على ان 
جانبا مهنيا كبيرا في إعداد اخلطة 
كان مفتق����دا، خاصة فيما يتعلق 

بداية اس����تغرب رئيس احتاد 
املصارف ورئي����س البنك االهلي 
املتحد حمد املرزوق من احلديث 
الدائر حول مضاعفة أعداد املصارف 
الى 44 بنكا، ومضاعفة اعداد شركات 
االستثمار، مستعرضا باالرقام ان 
لدى الكويت 22 بنكا عامال، مؤكدا ان 
تأسيس بنك وربة سيواجه منافسة 
قوية وصعب����ة، ولم يثبت البنك 
جدواه حتى اآلن ومضيفا: »نحن 
نسمع مبقترحات حول تأسيس 
بنك جديد وصارت العملية شيئا 
محيرا« مش����ددا في الوقت نفسه 
على ضرورة اتخاذ احلكومة موقفا 

قويا في هذا اجلانب.
وقال: اعتق����د انه من ضخامة 
مبالغ التموي����ل لم يكن هناك اي 
ش����كل من اش����كال التنسيق مع 
القطاع املصرفي، من حيث تبادل 
وجهات النظر مع البنوك، خاصة 
في النواحي املهنية والفنية حول 
متويل املشاريع في ضوء اخلطة، 
مشيرا الى انه بعد إعداد احلكومة 
للخطة خاصة في الوقت احلالي 
هناك محاوالت للتنسيق الستطالع 
رأي البنوك في جانب محدد، وهو 
كيفية متويل ش����ركات املقاوالت 
فحسب وغير ذلك لم يتم أخذ رأي 

البنوك متاما في اجمالي اخلطة.
وتابع قائال: أشك في عدم أخذ 
رأي »املركزي« بالرغم من انه ووفقا 
للمادة 15 من قانون تأسيسه يعتبر 

املستشار املالي للحكومة.
وحتدى بقول����ه: »أريد دليال 
واحدا فقط على ان البنوك تشددت 
في منح االئتمان مستدال على ان 
احملفظة االئتمانية للبنوك زادت 

)فريال حماد( املرزوق متوسطا د.عدنان السلطان ومحمد الهاجري خالل احللقة النقاشية  حمد املرزوق

من أقوال المرزوق:

من أقوال دشتي: 

من أقوال السلطان

 احلديث عن تأس���يس بنك 
تنمية من األفكار االش���تراكية 

التي عفى عليها الزمن.
 تس���اءل: أي���ن الدليل على 
أن البن���وك احمللي���ة ال متن���ح 

متويال؟
 ما يصير معاجلة مش���كلة 

كالصداع مثال بالكيماوي!
 البن���وك احمللية هي أول من 

دعت الى تبني خطة شاملة.
 م���ن يطالب مبضاعفة أعداد 
البنوك وش���ركات االس���تثمار 

مغيب.
 الكوي���ت من���ذ 30 عاما بال 
مشروعات تنمية واآلن نريد عمل 

كل شيء في 4 سنوات فقط.

 مت توجيه الدعوة أكثر من مرة 
الحت��اد املصارف للمش��اركة في 

النقاش حول آلية التمويل.
 مجل��س األمة حريص على أن 
يكون التمويل ملش��روعات اخلطة 

حتت مظلة البنك املركزي.

 عنوان احللقة يشير إلى أنه مت 
اتخاذ قرار بإقصاء البنوك مطالبا 
بتغيي����ر العنوان إلى تعزيز دور 

املصارف في اخلطة.
 مقترح إنشاء صندوق التنمية 
الوطني اليزال مجرد فكرة تتداول 
بني احلكوم����ة واملجلس ولم يتم 

البت فيها حتى اآلن.
أقدر فنيًا  الكويتي����ة  البنوك   
عل����ى إدارة التمويل من أي جهة 

أخرى.
 الهدف االستراتيجي للخطة هو 
التحول إلى مركز مالي وجتاري.

البقية ص33
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حوار بني حمد املرزوق و د.عدنان السلطان على هامش احللقةالسفيرة األميركية حرصت على متابعة احللقة وتبدو صفاء الهاشم

جانب من احللقة النقاشية

علي املوسى وصفاء الهاشم ود.أماني بورسلي وأحمد باقر خالل مشاركتهم باحللقة النقاشية

تتمة المنشور ص32
التمويل من أي جهة اخرى بناء 
على معايير وأس���س محددة 
مسبقا، كذلك تخفيض مخاطر 
التمويل على البنوك الكويتية، 
واحلجم الكبير للتمويل املطلوب 
ملش���اريع اخلطة كما ان املدى 
الزمني للمشروعات بشكل عام 
اطول من امل���دى الزمني الذي 
البنوك  تتعامل ضمن حدوده 

الكويتية.
واستطرد د.السلطان قائال: 
ومن ضمن األسس ايضا احلاجة 
امللحة لسرعة تنفيذ املشاريع 
ضمن اخلطة الزمنية املعتمدة 
وكذلك توفير التمويل املطلوب 
بتكلف���ة مخفضة نس���بيا مع 
مراعاة ارتفاع مستوى املخاطر 
نس���بيا، باالضافة الى انه مت 
وضع الئحة تنفيذية مفصلة 

للمقترح املقدم.
ولفت الى ان���ه ضمن هذه 
االعتب���ارات واالس���س ارتأت 
اللجنة ان ت���وكل مهمة ادارة 
توفير التمويل الى جهة مستقلة 
ومختصة يتمث���ل دورها في 
تقدمي التمويل والرقابة ومتابعة 
التنفيذ تسمى »صندوق التنمية 
الوطني« وتتمثل االسس العامة 
للمقترح في 9 نقاط اساسية 
هي ان اجلهة املمولة هي الدولة 
ووع���اء التمويل هو صندوق 
الوطني وحجم وعاء  التنمية 
التمويل 10 مليارات دينار تدفع 
على مراحل ونسبة التمويل 1:1 
وسعر الفائدة او املرابحة سعر 
اخلصم مخصوما منه نس���بة 
معينة وهو التمويل التفضيلي 
طويل االجل ملشاريع التنمية 
ضمن اخلطة املعتمدة، وان مدة 
التمويل بحد اقصى 15 س���نة 
متضمنة فترة سماح ال تتجاوز 
3 سنوات، وان مدير التمويل 
هو البنوك احمللية واتعاب ادارة 
التمويل حتدد نسبة تدفع ملدير 
التمويل، وان اجلهة املش���رفة 
على تنفيذ املشاريع التنموية 
هي املكاتب الكويتية املعتمدة 

واملؤهلة.
وذكر د.السلطان انه يتضح 
من املقت���رح املقدم ان البنوك 
الكويتية ش���ريك اساسي في 
التمويل، مش���يرا  آلية  تنفيذ 
الى ان م���ن ايجابيات املقترح 
توفير اداة متويل للمش���اريع 
التنموية طويلة االجل وحتقيق 
املالية  عائد مقبول للفوائض 
للدولة ودعم املستثمرين لتنفيذ 
املش���اريع التنموية وحيادية 
احلكوم���ة ف���ي ادارة التمويل 
وحتقي���ق اس���تفادة جتارية 
الكويتي���ة، باالضافة  للبنوك 
الى االسراع في تنفيذ املشاريع 

التنموية.
وافاد د.السلطان بأن املقترح 
ال يه���دف الى ايج���اد كيانات 
منافسة للبنوك التجارية وذلك 
الن اجلهات احلكومية املعنية 
الكويتية وش���ركاء  والبنوك 

في تنفيذ اخلطة، كما ان هدف 
اخلط���ة الرئيس���ي يتمثل في 
خفض مس���اهمة احلكومة في 
النشاط االقتصادي من خالل دعم 
وتوسيع دور القطاع اخلاص، 
فضال عن ان هدف اخلطة هو 
توفير الدعم املالي والقانوني 
للمشاريع التنموية، باالضافة 
الهدف االس���تراتيجي  ان  الى 
الى مركز  التحول  للخطة هو 

مالي وجتاري.

الطيران بجناح واحد

م���ن جانب���ه اك���د رئيس 
مجلس ادارة جمعية احملاسبني 
الكويتية محمد  واملراجع���ني 
الهاج���ري ان احلكوم���ة ل���ن 
ترتفع عن االرض اذا استمرت 
الطي���ران بجناح  في محاولة 
واحد، الفتا الى ان جناح االعالم 
احلكوم���ي معطل، وبالتالي ال 
يوجد خط���اب اعالمي صادر 
عن احلكومة يدافع عن خططها 

ومشاريعها املستقبلية.
ودعا الهاجري اجلميع لعدم 
الضيق من سماع الرأي اآلخر 
س���واء من قب���ل احلكومة او 
املجلس، مشددا على ضرورة 
االنصات جيدا لكل ما يقال حتى 
ان كان همسا، الفتا الى ان هناك 
تش���دقا باملختصني واملهنيني 
ولك���ن ال يوجد من يس���تمع 
لهم وه���و ما يجع���ل النهاية 
احلتمي���ة للقوانني والقرارات 
وفق احملاصصة السياسية او 
اقرار قوانني مشوهة غير قابلة 

للتطبيق.
وطرح الهاجري عدة تساؤالت 
في اطار ادارته للندوة اهمها ملاذا 
غاب عن واضعي اخلطة ومن 
اقرها سياسات وآليات التمويل 
الالزمة وهل هناك امور اخرى 
غائبة.. وتساءل هل يعقل ان 
يخطط للسفر بالسيارة دون 
تعبئة اخلزان بالوقود؟ مشيرا 
ال���ى ان التمويل يعتبر وقود 
اخلط���ة االمنائي���ة، كما طرح 
العديد من التساؤالت في هذا 

االطار. 

تحديات كبرى

م���ن جهتها انتقدت عضوة 
اللجنة املالية في مجلس األمة 
د.روال دش���تي عنوان الندوة، 
مشيرة الى ان الكويت تواجه 
حتديات كبرى بسبب التمويل 
الذي انخف���ض خالل النصف 
االول بصورة ملحوظة متراجعا 
من 25.1 مليار دينار الى 24.9 
مليار دينار منذ بداية العام 2010 

وحتى اآلن. 
وقالت »نعم من حق البنوك 
ان تتشدد في ضوء االوضاع 
الراهنة ولكن في  االقتصادية 
املقاب���ل يجب عدم اهمال باقي 
القطاعات والبد من انعاش���ها 
بصورة او بأخرى كي تتحرك 
وحدات االقتصاد ككل جنبا الى 

جنب«.

المالي���ة واالقتصادية« صفاء 
الهاش���م فقالت »قبل اي شيء 
البد من تحدي���د آلية التمويل 
ألنها بمثابة العجلة االولى في 
السيارة وذلك قبل تحديد خط 

سيرها«.
واشارت الى ان البنوك لديها 
السيولة الكافية وتمتلك الخبرة 
الالزمة وتس���تطيع ان تراقب 
عملي���ة التمويل ب���كل جدارة 
واقت���دار. وزادت بقولها »من 
غير المعقول استحداث عجلة 
خامسة للسيارة في اشارة الى 
تأسيس بنك للتمويل، مشيرة 
الى ان ذلك يعني تهميش القطاع 

المصرفي«.

جوه���ر  ال���ى  واش���ارت 
الخالف في مجلس األمة حول 
كيفية توفي���ر التمويل الالزم 
للمشروعات التي سيتم طرحها 
وآلية الصرف ومن س���يتولى 

إدارة التمويل؟
واستعرضت عدة مقترحات 
تجري دراس���تها في السلطة 
التشريعية حاليا األول يقضي 
برفع رأسمال الصندوق الكويتي 
للتنمية ومن ثم عمل محفظة 
لدى الصن���دوق لتمويل هذه 
المش���روعات، فيم���ا يقضي 
المقت���رح الثاني ب���أن تؤول 
البنك الصناعي  الى  المحفظة 
ليتول���ي عملية إدارة التمويل 
كون���ه يملك الخب���رة الكافية 
ولديه تجارب مماثلة في تمويل 
المشروعات طويلة األجل، بينما 
يقضي مقترح ثالث بأن تتولى 
البنوك المحلية عملية التمويل 
بالتساوي فيما بينها او من خالل 
التنافس على المشروعات من 
خالل رسوم معينة تحصل من 
قبل الحكومة او دون اي رسوم، 
فيما يدور المقترح األخير حول 
تأسيس بنك للتنمية برأسمال 
كبير ويخصص للمشروعات 
التي س���يكون بها اكتتاب عام 
بنسبة 50% لصالح المواطنين 
بينما يتولى القطاع المصرفي 
تموي���ل 36% منه���ا وتتولى 
الحكومة تمويل النسبة الباقية 
وهي 24% من اجمالي تكلفة تلك 

المشروعات.
وأكدت دشتي ان الحديث عن 
رفع رأسمال صندوق التنمية 
ال يعني ضخ ال���� 10 مليارات 
دينار دفعة واح���دة في حال 
الموافقة على ذلك ولكن سيتم 
الضخ على دفعات سنوية وفقا 
لطبيعة المشروعات التي تطرح 

كل عام. 
وذك���رت ان النقاش مازال 
مس���تمرا بش���أن تحديد آلية 
وطريقة التمويل وهناك اجتماع 
استثنائي للجنة المالية سيعقد 
منتصف شهر رمضان لمتابعة 
الى  التوصل  الموضوع بغية 
اآللية المناس���بة قبل بدء دور 

االنعقاد التشريعي الثاني. 
وش���ددت عل���ى ان ما يتم 
تمويل���ه من قبل الحكومة هو 
اكتتاب عام لمصلحة  شركات 
مشروعات تنموية وليس تمويال 

لشركات مقاوالت وغيرها. 
م���ن جانبه عّق���ب رئيس 
ادارة شركة مجموعة  مجلس 
الموسي  المالية علي  االوراق 
على النائبة د.دشتي بقوله »ماذا 
يعني تولي القطاع المصرفي 
ادارة التمويل من خالل قانون 
خطة التنمية؟ على الرغم من 

انه قرار غير ائتماني«.
الموسى »لقد قام  واضاف 
البنك  مجلس األمة بإقص���اء 
المركزي من عملية التمويل من 
خالل ما نص عليه قانون خطة 
التنمية، متسائال: هل الودائع 

الحكومية تعتبر تدليال للقطاع 
المصرفي؟«.

وتابع »م���ن يقبل بإفالس 
بن���ك محلي؟ مش���يرا الى ان 
الفكر السائد لدى مجلس االمة 
والحكوم���ة هو اقصاء القطاع 

المصرفي ».
واش���ار الموسى الى زيادة 
االنفاق العام ليس حال للمشكلة 
الحالية كم���ا يتصور البعض 
بدليل ان االنفاق الحكومي عندما 
بلغ للمرة االولى نحو 6 مليارات 
دينار ارتفع مستوى التضخم 
الى نحو 11% وهو مؤشر خطير 
الفقيرة  الطبقة  ويقضي على 
والمتوسطة ويساهم في رفع 

االسعار بصورة خيالية.
الع���ام التح��اد  أما االمين 
الشركات االستثمارية رمض��ان 
الش���راح فق���ال »حت���ى هذه 
اللحظ�����ة ال يوجد اتفاق على 
آلية معين���ة للتمويل وعلينا 
التوصل  االنتظار حتى يت���م 
الى صيغ�����ة ترضي الجميع 
القط�����اع المصرفي  وتعطي 
حقه من التموي��ل السيم��ا ان 
الرجوع الى االئتم��ان المص��رفي 
جوهر الحقيقة والبد ان يكون 
اي تموي��ل تحت مظلة البن��ك 

المرك��زي«.
أما رئيس���ة مجل���س ادارة 
شركة »ادفانتج لالستشارات 

توصيات الحلقة النقاشية
1 - االلت���زام بالقطاع املصرفي كجهة وحيدة للتمويل مبا 
فيها متويل مشاريع خطة التنمية ما لم يكن هناك مبرر يعيق 

ذلك بشرط وجود دليل دامغ على عدم القدرة.
2 - ضرورة االستئناس برأي املتخصصني واملهنيني الذي 
يتسم باالستقاللية واحليادية بعيدا عن الضغوط السياسية.

3 - تفعيل الدور االعالمي املغيب للحكومة لتسويق وتوضيح 
والتوعية مبشاريعها وخططها بشفافية وعلنية.

4 - عدم منطقية اإلعالن املسبق عن حجم ومبالغ التمويل 
اخلارجي املتاح لكل مش��روع أمام الشركات املنفذة ملشاريع 
اخلطة، واخلشية ان يكون ذلك مدعاة للتسابق على التمويل 

ذاته ال التنفيذ، ويقلل من فرص التنافس العادلة.

دشتي: اجتماع استثنائي للمجلس في منتصف رمضان لتحديد آلية وطريقة التمويل

اإفعل الخير في �شهر الخير

بجانب الفرع الرئي�شي مقابل الم�شجد الكبير وفـي فرع �شينما ال�شالمية




