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تقـرير
اشار بنـــــك 
الكويـــــــت 
الوطنـــــــي 
في مـوجـــزه 
االقتصادي عن حركة ســـوق 
العقار احمللي، إلى أن مبيعات 
العقار تراجعت بشكل حاد في 
يوليو املاضي، مســـجلة بذلك 
أول انخفاض ملحوظ لها خالل 
خمسة أشـــهر، حيث بلغ عدد 
العقارية املســـجلة  الصفقات 
فـــــــي  العـــدل  لـــدى وزارة 
الســـكني  القطاعات:  جميـــع 
والتجـــــــاري واالستثماري، 
415 صفقـــة، بانخفاض بواقع 
42% عن شهر يونيو املاضي، 
ودون أي تغيير عن مســـتواه 

قبل عام.
ورأى »الوطني« أن التراجع 
في حجـــم املبيعات في يوليو 
كان مفاجئا بعد أربعة أشـــهر 
من النمو القوي، الفتا الى أن 
أرقـــام املبيعات هذه قد تكون 
مضللة إلى حـــد ما، ويحتمل 
أن هذا االنخفاض كان نتيجة 
عوامل موسمية جاء تأثيرها 
أكبر من املعتاد، مثل موســـم 
السفر الصيفي، والسيما على 
ضوء التغير الذي شهده العام 
احلالي، إذ جاء أبكر من املعتاد، 
متوقعـــا أن تعـــاود املبيعات 
فعليا االرتفاع مع انقضاء فترة 
شهر رمضان التي تتسم عادة 

بالتباطؤ.
إلى أن  وأشـــار »الوطني« 
انخفاض مبيعـــات العقار في 
يوليو يعزى بشكل رئيسي، إلى 
تراجع مبيعات العقار السكني، 
في حني ازداد نشـــاط القطاع 
التجاري الذي سجل أفضل شهر 
له العام احلالي، مببيعات بلغت 

قيمتها 19.2 مليون دينار. 
أما من حيـــث القيمة، فقد 
انخفضت قيمة املبيعات بصورة 
أقل حدة، وبواقع 33%، إلى 118 
مليون دينـــار من 175 مليون 
دينار في يونيو، وقد ساعدت 
على تخفيف حدة هذا االنخفاض 
مبيعات القطاع التجاري القوية 
نسبيا خالل هذا الشهر، حيث 
جتاوزت قيمة صفقاته تلك التي 
شـــهدها العقار السكني. لكن 
قيمة مبيعات القطاع العقاري 
اإلجمالية مازالت أعلى بنحو 
18% عن مستوياتها الضعيفة 

في يوليو من العام املاضي.

مبيعات العقار السكني

والحـــظ »الوطني« أن عدد 
صفقات العقار السكني تراجع 
في يوليو بواقع 38% إلى 317 
صفقة، مـــن 510 صفقات قبل 
شهر، لكنه يبقى مرتفعا بواقع 
3% عن مستواه قبل عام، وقد 
شـــهدت هذه الشريحة تعافيا 

عوامل مستدامة، إذ مازالت ثقة 
املســـتهلكني قوية بشكل عام 

ونشاط اإلقراض على حاله.
 وقدر »الوطني« أن تكون 
مبيعات األراضي قد شـــكلت 

جيدا من املســـتويات املتدنية 
التي سجلتها في منتصف العام 
2008، مشيرا الى ان انخفاض 
يوليو قد يكون مرتبطا بالعوامل 
املوسمية اآلنفة الذكر، أكثر منه 

أكثر من 40% من جميع صفقات 
العقار السكني في يوليو.

مبيعات العقار االستثماري

وقـــال »الوطنـــي« ان عدد 

الصفقات في القطاع االستثماري 
فـــي يوليو،  بلـــغ 93 صفقة 
متراجعا بشـــكل حـــاد بواقع 
53% مقارنة مع الشهر السابق، 
وبواقع 4% عن العام السابق، 
لكن مبيعات هذا القطاع كانت 
قد ارتفعت بصورة الفتة منذ 
مطلع هذا العام، وبالتالي، فإن 
انخفاضها في يوليو لم يدفع 

بها إلى مستويات متدنية. 
وكما هي احلال في القطاع 
السكني، يرجح أن نشاط القطاع 
االستثماري قد عانى بصورة 
كبيرة من أثر التغير في توقيت 
العطلة الصيفية، أما من حيث 
القيمـــة، فقـــد تراجعت قيمة 
املبيعات إلى أدنى مستوياتها 
خالل عشرة أشهر لتصل إلى 
31 مليون دينار، وبلغ متوسط 
قيمة صفقات القطاع االستثماري 

330 ألف دينار. 
وتوقع »الوطني« أن يعاود 
حجم املبيعات اإلجمالية ارتفاعه 
ثانيـــة في وقت الحـــق العام 

احلالي.

مبيعات العقار التجاري

العقار  أن  ورأى »الوطني« 
التجاري كان األقل تأثرا بالعطلة 
الصيفية، وشهد خمس صفقات، 
ما يعتبر حتسنا طفيفا مقارنة 
مع يونيو الذي شهد صفقتني 
فقط، وكانت هذه الصفقات من 
احلجم الكبير الذي دفع بالقيمة 
اإلجماليـــة للمبيعـــات إلى 19 
مليون دينار وهو أعلى مستوى 

لها منذ نوفمبر 2009.
 والحـــظ »الوطنـــي« أن 
حركة املبيعات في هذا القطاع 
لم تتبع خالل األشهر األخيرة 
منطا واضحا، حيث تذبذبت بني 
املستويني األعلى واألدنــــــى 
لهـــا، ورغـــم ذلك، ثمـــة آمال 
بأن الظروف فـــي هذا القطاع 
ستتحسن عموما إذا ما مضت 
احلكومة قدما بخطتها التنموية، 
والتي من شأنها أن تعــــــزز 
طلـــب القطاع اخلـــاص على 

املكاتب. 

االدخار وقروض بنك التسليف

أن  إلى  وأشـــار »الوطني« 
يوليو اتســـم بالضعف على 
صعيد القروض املقررة من بنك 
التسليف واالدخار، وقد تراجع 
عددها خالل شهر يوليو إلى 252 
قرضا، منخفضا بواقع 7% عن 
شهر يونيو، ليبقى بذلك قريبا 
من املســـتوى األدنى له الذي 
العام  شهدته في سبتمبر من 
املاضي والبالغ 229 صفقة، ومن 
حيث القيمة، فقد تراجعت إلى 
4، 6 ماليني دينار، أي حتى دون 
املتدني في سبتمبر  املستوى 

املاضي. 

»الوطني«: توقع عودة مبيعات العقار لالرتفاع 
مع انقضاء شهر رمضان

تراجعت بحدّة في يوليو بعد أربعة أشهر من النمو القوي

)قاسم باشا( يوسف املاجد مترئسا اجلمعية العمومية لشركة الشاهد العقارية 

عبداهلل التويجري وعبداحملسن بهبهاني وعادل اجلناعي 

.. والبنك ينّظم أمسية راقية لعمالء »الذهبي«
للتسوق في معرضي بياجيه وكولوف

اعل��ن بنك الكويت الوطني عن تنظيم أمس��ية 
راقي��ة ام��س األول لعمالء حس��اب الذهبي، الذي 
ن��ال مؤخرا جائزة أفضل حس��اب لعمالء النخبة، 
للتس��وق في معرضي بياجيه وكولوف اجلديدين 
اللذي��ن مت افتتاحهم��ا مؤخ��را ف��ي »360 مول«. 
وبهذه املناس��بة، قال مس��اعد مدير عام مجموعة 
اخلدمات املصرفية الش��خصية ل��دى البنك عادل 
اجلناع��ي ان: »تنظي��م هذه األمس��ية املخصصة 
لعم��الء الذهبي يأتي بالتزامن مع افتتاح املعرضني 
اجلديدي��ن إلتاح��ة الفرص��ة أمام عمالء حس��اب 
الذهبي لالس��تمتاع مبش��اهدة أحدث املعروضات 
والتش��كيالت الت��ي تطرحه��ا هات��ان العالمت��ان 
التجاريت��ان الفاخرت��ان، واالس��تفادة من فرصة 
التس��وق واحلص��ول على خصم حص��ري على 
مش��ترياتهم لدى بياجيه وكولوف من الس��اعات 
واملجوهرات واإلكسسوارات، وخصم خاص على 
املجوهرات املاس��ية باالضافة الى عرض مجموعة 
خاصة ومحدودة من مجوهرات بياجيه«. وأضاف 
أن بنك الكويت الوطن��ي يحرص دائما على تقدمي 
عروضه املبتكرة وخدماته الفريدة لعمالء حس��اب 

الذهبي انطالقا من معرفته الدقيقة مبتطلبات منط 
حياة هذه الشريحة الهامة من العمالء وسعيه الدائم 
لتلبي��ة احتياجاتهم، وتش��كل العروض احلصرية 
الت��ي يجري ترتيبها مع العديد من ش��ركاء البنك 
الوطني إح��دى املزايا والقيم املضافة التي يوفرها 

الوطني، إلى جانب خدماته األخرى املميزة.
اجلدي��ر بالذكر أن حس��اب الذهبي املخصص 
لعم��الء »الوطني« م��ن ذوي الدخ��ل املرتفع دأب 
على الدوام على توفير أفضل املنتجات واخلدمات 
املع��دة لتلبية احتياج��ات هذه الش��ريحة املميزة 
م��ن العمالء، ومنحه��م كل االهتم��ام الالزم عبر 
تخصيص مس��ؤول مصرفي شخصي عن رعاية 
وإدارة جمي��ع تعامالتهم املصرفية، عالوة على ما 
يوف��ره لهم من عروض مجزي��ة ومزايا تفضيلية 
مغرية.  وميكن أن يس��تفيد من ع��روض ومزايا 
حس��اب الذهبي جمي��ع العمالء الذي��ن يتمتعون 
بأرصدة مالية بقيمة 30 ألف دينار أو أكثر في أي 
من حسابات الوطني أو الصناديق االستثمارية، أو 
الذي��ن يقومون بتحويل رواتبهم التي تعادل 1500 

دينار أو أكثر. 

»طفل المستقبل« تحتفل 
بليالي القرقيعان في جميع فروعها 

خبير شرعي: توقعات بإقامة هيئة عالمية 
لإلشراف على مستشاري التمويل اإلسالمي

»التجارة« تسجل 5 مخالفات 
على »الشاهد العقارية« وعموميتها تقرّ بنودها 

1054 إجمالي مقاعد اللجان الشرعية في العالم

أبرزها توزيع أرباح نقدية بأقل من رأس المال المصرح به

»اإلمارات للحديد« تقترض
 1.1 مليار دوالر من 7 بنوك

تحفظات »التجارة« على الجمعية 

6 اعتراضات سجلتها »منا« على »الشاهد العقارية«

1 ـ التأخير في تقدمي امليزانية.
2ـ  حتفظ الوزارة على حق االنتفاع مسجل 

لطرف ذي صلة.
3 ـ التحفـــظ على التزامـــات مقابل عقود 

تأجيرية ومسجلة لطرف ذي صلة.

4 ـ التحفـــظ على توزيـــع ارباح خاصة 
للمساهمني بالشركة حتى 2008/8/31.

5ـ  مخالفة الشركة لقانون الشركات بتوزيع 
ارباح نقدية بنسبة تقل عن 5% من الرأسمال 

املصرح به واملدفوع.

تقدمت شركة منا القابضة بـ 6 اعتراضات على 
تقرير مجلس االدارة وميزانية الشاهد العقارية 

تضمنت:
1- االســــتماع الى تقرير مراقب احلسابات: 
بناء على تقرير مراقب احلســــابات للشركة عن 
البيانات املالية للشــــركة للسنة املالية املنتهية 
في 2009/12/31 وعدم ابداء الرأي املتحفظ على 
بعض املعامالت التي متت في الســــابق ومازال 
اثرها مستمرا على البيانات املالية للسنة املالية 
املنتهية فــــي 2009/12/31 وقد وردت في تقرير 
العام السابق للعام املالي املنتهي في 2008/12/31 
الذي اصدره مراقب احلســــابات السابق والذي 
متت مقارنة البيانات املالية لعام 2009 به، وكان 
يجب ان يتم االشارة اليها بالتفصيل وابداء الرأي 
املتحفظ عنها، لذلك تعترض شركة منا القابضة 
املالكة لنســــبة 45% من اسهم الشركة وتتحفظ 

على هذا التقرير.
2- حســــاب األرباح واخلسائر: بناء على ما 
سبق بيانه تعترض شركة منا القابضة املالكة 
لنســــبة 45% من رأسمال الشركة وتسجل عدم 
موافقتها على البيانات املالية وحساب األرباح 
واخلسائر للسنة املالية املنتهية في 2009/12/31 

حيث تضمنت ما يلي:
ورد في بيان الدخل مبلغ وقدره 1.190.000 
دينار خصم مسموح به ولم يرد اي افصاح لذلك 
ضمن التقرير ولم نّطلع على موافقة مجلس االدارة 
عليه حيث انه مــــن صالحياته واختصاصاته.
وتتضمن البيانات املاليــــة ضمن بند التزامات 
مقابل عقود متويلية مبلغا وقدره 20.330.000 

دينار قيمة عقار مت شراؤه من احد البنوك احمللية 
بنظام االجارة املنتهية بالتملك بتاريخ 22 نوفمبر 
2009 ومبلغ 3.098.549 دينارا قيمة عقار مؤجر 
من احد البنوك احمللية بنظام االجارة املنتهية 
بالتملك بتاريخ 3 يونيو 2009، ولم يتحفظ عليه 
مراقب احلسابات ضمن رأيه الوارد في التقرير 
رغم ان ذلك مت خالل الســــنة املالية املنتهية في 

2009/12/31 والتي مت فحصها بواسطته.
3- توزيع أرباح نقدية: تعترض شركة منا 
القابضة املالكية لنسبة 45% من رأسمال الشركة 
وتسجل عدم موافقتها والتحفظ على ما جاء بهذا 
البند نظرا لعدم ابداء املراقب املالي رأيه فيما يخص 
البند الرابع من جدول االعمال وهو توزيع ارباح 
نقدية مقدارها 140.233 دينار للمساهمني املسجلني 
في دفاتر الشركة في 2008/8/31 بالرغم من وجود 
االتفاق الى انه تشوبه مخالفات قانونية ومخالف 

للمادة رقم 130 من قانون الشركات.
4- املوافقــــة على التعامل مــــع أطراف ذات 
صلة: تعترض شركة منا القابضة املالكة لنسبة 
45% من رأسمال الشركة وتسجل عدم موافقتها 
والتحفظ على ما جاء بهذا البند وعدم املوافقة 
على التعامالت مع اطراف ذات الصلة التي متت 

خالل العام املالي املنتهي في 2009/12/31.
5- اخالء طرف مجلس اإلدارة وإبراء ذمتهم: 
تعترض شركة منا القابضة املالكة لنسبة 45% من 
رأسمال الشركة وتسجل عدم موافقتها والتحفظ 

على ما جاء بهذا البند.
6- تؤكد شــــركة منا القابضة على عدم حضورها 
اجتماع مجلس االدارة الذي عقد بتاريخ 7 يوليو 2010. احتفلت شركة طفل املستقبل 

الترفيهيـــة »فيوتشـــر كيـــد« 
بليالـــي القرقيعـــان في جميع 
فروعهـــا بالكويـــت على مدى 
أســـبوع كامل والقي االحتفال 
جناحا كبيرا بتقدمي العديد من 
الفقرات واألنشطة احملببة لدى 

األطفال.
وحتتفل »طفل املســــتقبل« 
بليالي القرقيعان اليوم من خالل 
فرعها في الســــاملية مع برنامج 
مسابقات »وناسة × وناسة« على 

الهواء من تلفزيون الكويتـ  القناة 
األولى من فرع الساملية وسيتضمن 
االحتفــــال العديد مــــن الفقرات 
املتنوعــــة من التــــراث الكويتي 
ومسابقات لألطفال وتقدمي هدية 
للفائزين باختيار أجمل زي شعبي 
للقرقيعان مع تواجد شخصية 
)أبو طبيلة( ليغني مع األطفال 
إلى  القرقيعان، باإلضافة  أغاني 
عروض الشخصيات الكرتونية 

لالحتفال بهذه املناسبة.
وأوضحت الشــــركة في بيان 

صحافي لهــــا أنها حريصة على 
التواصل املســــتمر بني روادها 
وزائريهــــا من خالل األنشــــطة 
والبرامج التي تتناسب مع جميع 
املناســــبات، مؤكدة أنها ال تألو 
جهدا في تقدمي أفضل اخلدمات 
الترفيهية والترويحية للزوار، 
وأضافت أيضا أن هناك مفاجآت 
عديدة تنتظرهم خالل عيد الفطر 
السعيد سيتم اإلعالن عنه الحقا، 
متمنني للجميع قضاء أمتع األوقات 

في جميع فروع الشركة.

كواالملبور ـ رويترز: قال خبير شــــرعي إنه قد 
تقام هيئة عاملية لإلشراف على مستشاري التمويل 
اإلسالمي وذلك وسط دعوات إلى معاجلة عدم تناغم 

التشريعات الذي يهدد بإبطاء منو القطاع.
ويثير دور خبراء الشــــريعة جــــدال متناميا في 
خضــــم القضايا التــــي يثيرها الصعود الســــريع 
للصناعة البالغ حجمها تريليون دوالر مثل نقص 
املستشارين وتضارب املصالح واالفتقار إلى الشفافية 
في قراراتهم. ويحدد فقهاء الشريعة اجتاه صناعة 
التمويل اإلســــالمي عن طريق إصدار فتاوى بشأن 
األدوات املالية واملمارسات املصرفية. وبدأت األكادميية 
العاملية للبحوث الشرعية في املالية اإلسالمية )إسرا( 
املدعومة مــــن البنك املركزي املاليزي خططا إلقامة 
هيئة تنظيمية عاملية ملستشاري الشريعة ويقوم 
مجموعة من علماء الدين بدراسة اخلطة. وقال املدير 
التنفيذي لألكادميية محمد أكرم الل الدين إن الهيئة 
املقترحة ستقام على غرار منظمات مهنية أخرى مثل 
نقابات احملامني واألطباء لكن تفويضها الدقيق لم 
يتحدد بعد. وقال إنها قد تعالج قضايا مثل الترخيص 
للمستشارين الشــــرعيني وضمان توافر عدد كاف 
منهــــم. وأبلغ أكرم رويترز بالهاتف »لدينا عدد من 
اخلبراء لكن ماذا عن اجليلــــني الثاني والثالث؟ و 
تابع: »ينبغي أن نخطط لضمان عدم حدوث انقطاع 
في الصناعة، نأمــــل أن تعترف الواليات القضائية 
املختلفة بها باعتبارها اجلهة املنوط بها الترخيص 
للمستشارين الشرعيني«. وقال أكرم إن اللجنة التي 
تشكلت في اآلونة األخيرة من خبراء ماليزيني وشرق 

أوسطيني تأمل في وضع خطة واضحة بحلول العام 
القادم. وتوجد مجالس استشــــارية شــــرعية على 
املستوى الوطني في ماليزيا وباكستان والسودان 
لكن معظم الدول األخرى ال متارس إشرافا تنظيميا 
مماثال على اخلبراء الشرعيني. وفي اآلونة األخيرة 
أعلنت هيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية 
اإلســــالمية ومقرها البحرين خططا إلصالح قواعد 
حيازات اخلبراء من األسهم ودورهم داخل اللجان 
الشرعية للبنوك لكن االلتزام بخطوطها اإلرشادية 
طوعي. ويوجد أكثــــر من 200 خبير لكن مجموعة 
صغيرة تشارك في أكثر من مجلس وبعضهم يدير 
أيضا خدماته اخلاصة لالستشــــارات الشرعية مما 
يثير بواعث قلق بشأن تضارب املصالح. وبحسب 
تقرير من فندز-ات-وورك صدر في ابريل املاضي 
يشغل أعلى ستة من بني 221 خبيرا شرعيا مبن فيهم 
الشيخ نظام يعقوبي والشيخ عبدالستار أبو غدة 
ومحمد علي القاري نحو ثلث إجمالي مقاعد اللجان 

الشرعية في العالم والبالغ 1054 مقعدا.
لكــــن اختالف الواليات القضائيــــة وأطر العمل 
التنظيمية والقانونية قد يعقد مهمة إنشاء منصة 

موحدة خلبراء الشريعة.
وقال مدير التمويل اإلسالمي لدى مكتب احملاماة 
ساميونز اند ساميونز في دبي منير خان: »من الصعب 
جدا إقامة هيئة عاملية متلك بالفعل ســــلطة إعمال 
تلك التغييرات«. وأضاف: »يتوقف األمر برمته على 
التعاون الطوعي، هناك الكثير الذي ينبغي القيام به 

خلف الكواليس حلمل املسؤولني على املشاركة«.

محمود فاروق
ســــجلت وزارة التجارية والصناعة 5 مخالفات 
على شركة الشاهد العقارية خالل اجلمعية العمومية 
العادية التي عقدت امس تضمنت تأخرا في ارسال 
ميزانية 2009/2008 وتسجيل حق االنتفاع بأسماء 
اطراف ذات صلة وتســــجيل إلتزامات مقابل عقود 
تأجيرية مســــجلة الطراف ذات صلة، كما حتفظت 
على بند توزيع االرباح املســــجل في جدول اعمالها 
فضال عن مخالفتها لقانون الشــــركات عبر توزيع 
اربــــاح نقدية بأقل من 5% من رأس املال املصرح به 

واملدفوع.
كما ســــجلت شركة منا القابضة اعتراضني على 
تقرير مجلس االدارة وميزانية 2009/2008 تضمنا 
االعتراض على بيع عقارات الطراف ذات صلة وتوزيع 
ارباح نقدية ملساهمني مسجلني في دفاتر الشركة حتى 
2008/8/31، حيث شــــدد محامي شركة منا القابضة 
حسني العبداهلل على تسجيل االعتراضني في محضر 
اجلمعية العمومية مستندا في قوله الى مواد قانون 
الشركات التي تقضي ان يحصل مساهمو شركة »منا 

القابضة« على نصيبهم من االرباح وتوزيعاتها.
من جانب آخر علق رئيس مجلس ادارة شــــركة 

الشاهد العقارية على جملة االعتراضات التي تقدمت 
بها »التجارة« و»منا القابضة« قائال: لقد ارسلت كتابا 
رسميا الى ادارة الشركات املســــاهمة بـ»التجارة« 
ومت ارســــال مذكرة داخلية من الكتاب الرسمي الى 
ادارة الشــــؤون القانونية ولــــم احصل على رد من 
هاتني اجلهتني لتصبح املذكرة الداخلية معلقة بني 
االدارتني حيث تفيد املذكرة ان االرباح احملققة لشركة 
الشــــاهد التي مت تســــجيلها بتاريخ 2008/8/3 حق 
خالص ملساهمي الشركة وال يحق لشركة منا القابضة 
املساهمة او املطالبة بها النها ناجتة عن مشروعات 
تشغيلية مت بيعها قبل شــــراء شركة منا القابضة 

45% من الشاهد العقارية.
وعلى الرغم من جملة االعتراضات املذكورة متت 
املوافقــــة على جميع بنود جــــدول اعمال اجلمعية 
العمومية واعتماد تقرير مجلس االدارة واملوافقة على 
ميزانية الشركة وحساب االرباح واخلسائر والتعاقد 
مع اطــــراف ذات صلة واخالء طرف اعضاء مجلس 
االدارة وذلك نظرا لتملك رئيس مجلس ادارة شركة 
الشــــاهد نسبة تصل الى 55% من الشركة وبالتالي 
يحق له وملساهمي الشركة املوافقة عليها دون األخذ 

باالعتراضات التي سجلت على الشركة.

دبي ـ األســـواق. نت: وقعت شـــركة االمارات لصناعات 
احلديد، وهي اكبر منشأة متكاملة لصناعة احلديد في االمارات، 
اتفاقية قروض مالية بقيمة 1.1 مليار دوالر مع سبعة بنوك 
جتارية تقليدية ومصرفني اســـالميني لتمويل مشـــروعاتها 

التوسعية.
وتعود ملكية شـــركة االمارات لصناعات احلديد بالكامل 
الى الشـــركة القابضة العامة وهي شـــركة مملوكة حلكومة 

أبوظبي.
وبلغ حجم القروض التي حصلت عليها الشركة من املصارف 
االســـالمية 367 مليون دوالر، فيمـــا بلغ حجم القروض من 
البنوك التقليدية 733 مليون دوالر، وكالهما يستحق للسداد 
بعد سبع سنوات، وتضم الئحة البنوك التقليدية بنك ابوظبي 
الوطني وبنك االحتاد الوطني وبنك اخلليج االول وبنك برودا 
واملؤسســـة العربية املصرفية وبنك اخلليجي فرنسا وبنك 
اخلليج التجاري )اخلليجي(، اما املؤسســـتان االسالميتان 

فهما مصرف ابوظبي االسالمي وبنك الهالل.

مع برنامج »وناسة × وناسة« من تلفزيون الكويت


