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حدثنا عن وضع الدوالر حاليا 
وأمام  املصري،  الس��وق  في 

الدينار؟
٭ ترتبط دائما العالقة بني 
العملة األجنبية بصفة عامة 
واجلنيه املصري بالعرض 
والطلب وهو ما يتضح من 
خ����الل مي����زان املدفوعات، 
الع����رض من  حي����ث يأتي 
خالل الصادرات والسياحة 
واالستثمارات األجنبية داخل 
مصر، فيما يأتي الطلب من 
خالل االس����تيراد وطلبات 

السياحة اخلارجية.
ولكن تتمثل املشكلة حاليا 
في مصر في أن هناك عجزا 
منذ فترة، حيث تقل ايرادات 
الدولة من العمالت األجنبية 
عن متطلباتها منها، وهو ما 
يضطر احلكومة إلى السحب 
م����ن االحتياطي مما يجعله 
يتآكل، حيث تراجع من 36 
مليار دوالر في عام 2010 الى 

17 مليار دوالر حاليا.
وفي ظل هذه الندرة للعملة 
األجنبية يب����دأ في الظهور 
ما يسمى بالسوق السوداء، 
حيث يبدأ سعر العملة في 
االرتفاع، وفي ضوء ذلك فإن 
عودة سعر العملة األجنبية 
للتوازن مرة اخرى مرتبطة 
بتوازن مي����زان املدفوعات، 
وذل����ك عن طري����ق دخول 
استثمارات أجنبية جديدة 
أوعودة السياحة مرة اخرى 
لوضعها الطبيعي أو بزيادة 

حصة الصادرات املصرية.
وبالنظر الى هذه احملاور جند 
أنها ب����دأت في التوازن مرة 
اخرى في الفترة الس����ابقة، 
ولكن هن����اك بطئا في هذه 
العملية، حيث بدأت احلكومة 
في اب����رام اتفاقيات لدخول 
استثمارات خليجية وأجنبية 
الى السوق املصري باإلضافة 
الى قروض من دول اخلليج، 
وهو ما سيحسن وضع سوق 

العملة املصري. 
 

ال��ى أي مدى ترى ان قرارات 
البنك املركزي املصري كانت 

مؤثرة في هذه األزمة؟
٭ االج����راءات التي اتخذها 
البنك املركزي في ظل الوضع 
الراهن واحتياج الدولة الى 
العمل����ة األجنبي����ة، كانت 
بتحديد قائمة لألولويات التي 
ستوجه لها العملة األجنبية، 
حيث اعطيت توجيهات الى 
البنوك املصرية بأن تكون 
األولوي����ة في بي����ع العملة 
األجنبية الى السلع الغذائية 
األساسية واألدوية، ثم تأتي 
الترتيب مواد  بعد ذلك في 
االنت����اج واخلامات الالزمة 

لتسيير عجلة االنتاج.
 

ه��ل كان هن��اك تأثي��ر لهذه 
األزم��ة عل��ى عملي��ات بنك 

الكويت الوطني في مصر؟ 
٭ في ظ����ل الوضع الراهن 
في الدولة اصبحنا مقيدين 
مبا يتاح لنا من موارد من 
العم����الت األجنبية، حيث 
أصبحت عمليات االستيراد 
التي يقوم بها البنك لعمالئه 
في حدود العمالت األجنبية 
املتاحة ل����دى البنك، وذلك 
باملقارنة مع الفترات السابقة 
والتي كانت خاللها احلدود 
مفتوح����ة وكان����ت عملية 
فتح االعتم����ادات والتجارة 
اخلارجية مفتوحة بصورة 

أكبر مما هي عليه اآلن.

كيف ترى ظهور العجز املالي 
ف��ي امليزاني��ات اخلليجي��ة، 
وجل��وء بع��ض ال��دول إم��ا 
إلصدار صكوك وس��ندات أو 

االقتراض؟ 
٭ العجز املالي في امليزانيات 
اخلليجية ب����دأ في الظهور 
مع انخفاض اسعار النفط، 
ب����دأت نفقات بعض  حيث 
ايراداتها،  الدول في تخطي 
وعملية االقتراض س����واء 
محلي����ا او خارجيا هي من 
االج����راءات املتعارف عليها 

يصدرها بنك الكويت الوطني 
- مص����ر، ولكن برأيي فإن 
العميل  تنوي����ع محفظ����ة 
أمر مطلوب  االس����تثمارية 
وجيد، والعقار قد يكون من 
أفضل األوعية االستثمارية 

بالسوق املصري.

خدمات للمصريين بالكويت 

ما أبرز اخلدمات التي يقدمها 
بنك الكويت الوطني - مصر 
ف��ي  العامل��ن  للمصري��ن 

الكويت؟
٭ بن����ك الكويت الوطني - 
مصر يعمل على االحتفاظ 
بعمالئ����ه م����ن املصري����ني 
الكوي����ت  ف����ي  املغترب����ني 
واستمرارهم معه بعد انهاء 
عملهم بالكوي����ت والعودة 
لالس����تقرار في مصر، وفي 
ضوء ذلك نقدم لهم جميع 
التي يحتاجونها،  اخلدمات 
حي����ث نوف����ر له����م أوعية 
العمالت  ادخارية بجمي����ع 
االجنبي����ة، كم����ا نتيح لهم 
التعامل على حساباتهم في 
مصر من داخل الكويت عن 

طريق االنترنت.
وحاليا نوفر لهم ش����هادات 
ادخارية بالدوالر االميركي 
بعائد س����نوي يص����ل الى 
5.25% على ش����هادات ال� 5 
سنوات، وأيضا تصدر هذه 
الشهادات مبدد مختلفة تبدأ 
من 6 أشهر الى سنة، وسنة 
ونصف السنة، و3 سنوات، 
و5 سنوات، ويختلف العائد 
باختالف املدة الى ان يصل 
الى النسبة االعلى ب� %5.25 

ملدة 5 سنوات.
فعلى سبيل املثال، اذا اشترى 
العميل ش����هادة ب� 10 آالف 
دوالر ملدة 5 سنوات سيكون 
عائدها 550 دوالرا سنويا، اما 
اذا كانت املدة هي 3 سنوات 
فسيكون العائد 475 دوالرا 
س����نويا، وحتى اآلن هناك 
إقبال على هذه الش����هادات 

يفوق توقعاتنا لها.
وهناك أيضا خدمات أخرى 
يقدمها بنك الكويت الوطني 
- مصر، كاحلسابات اجلارية 
املتنوعة وحسابات االدخار، 
وهن����اك حس����ابات جارية 
بفوائد يومية تتيح للعميل 
احلصول على فوائد يومية 
تصل نسبتها الى 7% سنويا 
مع إمكانية س����حب العميل 

ألمواله في أي وقت شاء.

املس��تثمرين  تنصح  مب��اذا 
الباحثن  الكويت  املقيمن في 
عن االس��تثمار بسوق العملة 

اآلن؟
٭ يعتم���د األمر على مدى 
احتياج الش���خص لألموال 
التي بحوزته مبعنى انه اذا 
التزامات مالية  كانت لديه 
بجميع أنواعها فإنه سيضطر 
الى حتويل الدينار أو العملة 
األجنبية التي بحوزته إلى 
اجلني���ه املص���ري. اما اذا 
الش���خص يبحث عن  كان 
االدخ���ار بالعملة االجنبية 
فهن���اك أوعي���ة ادخاري���ة 
واستثمارية جذابة بالسوق 
املص���ري حاليا وباألخص 
ال���دوالر األميركي،  عل���ى 
حيث أصدرت بعض البنوك 
شهادات بالعملة األجنبية 
بعوائد مجزية، كما اصدر 
أيضا بنك الكويت الوطني 
شهادات بالعملة االجنبية 
تصل في مددها إلى 5 سنوات 
وسعر الفائدة عليها يصل 
الى 5.25% س���نويا، وهو 
عائد يعتب���ر مرتفعا جدا 
على الدوالر األميركي يصعب 
احلصول عليه في أسواق 

أخرى. 

منتجات إسالمية 
حدثنا عن املنتجات اإلسالمية 
الت��ي يقدمه��ا بن��ك الكويت 

الوطني - مصر؟ 
٭ بن����ك الكوي����ت الوطني 
- مص����ر هو أح����د البنوك 

القليلة داخل السوق 
املص����ري التي لديها 
إس����المي  ترخيص 
الترخيص  بجان����ب 
التقليدي، حيث يوجد 
لدين����ا 40 فرعا منها 
فرعان إسالميان، وهو 
أمر يتيح للبنك تقدمي 
املنتجات املتوافقة مع 
اإلسالمية  الشريعة 
باإلضافة الى املنتجات 
التقليدية، كما ميكن 
للعمي����ل أن يفت����ح 
احلساب اإلسالمي من 
أي فرع وان يتعامل 
به من جميع الفروع 

االخرى.

 إعادة هيكلة 
بع��د 9 س��نوات من 
تواج��د بن��ك الكويت 
مص��ر   - الوطن��ي 
بالس��وق املصري، ما 
ال��ذي مييز »الوطني« 

عن باقي البنوك األخرى؟
٭ عندما استحوذ بنك الكويت 
الوطني عل����ى »الوطني- 
مصر« كان����ت هناك عملية 
هيكلة كبيرة بالبنك، وهناك 
أمور كثيرة حدثت خالل ال� 
9 سنوات املاضية من خالل 
عملية إعادة هيكلة الفروع 
ابتداء من الشكل اخلارجي 
ونظم العمل واملكننة، لذلك 
نستطيع القول اآلن إننا بنينا 
بنية أساسية بأساسات قوية 
للبنك مبستوى بنك الكويت 

الوطني املعهودة.
فيما بلغت مخصصات البنك 
250 مليون جنيه في نفس 
الس����نة، وأيضا أؤكد على 
ان نس����بة تغطية القروض 

تتخطى ال� %90.
كما أن بنك الكويت الوطني - 
مصر ميتلك حاليا نسبة %2 
من القطاع املصرفي املصري 
ونهدف لتصل هذه النسبة 

بحلول عام 2020 الى %3.

م��اذا عن الق��روض العقارية 
الت��ي يقدمه��ا بن��ك الكويت 

الوطني - مصر؟
٭ يقدم بنك الكويت الوطني 
- مص����ر برام����ج التمويل 
التمويل  اإلسكاني بتوفير 
بنسبة معينة من قيمة العقار 
للعميل، وتص����ل مدد هذه 
القروض الى 15 و20 عاما، 
على أال يتجاوز قيمة القسط 
40% من راتب العميل للقرض 
الراتب  السكني، و35% من 

لقروض السيارات.

صفقات مهمة 
ما أهم الصفقات التي أدخلها 
بنك الكويت الوطني - مصر؟
البنك نشاطات في  ٭ لدى 
كل االصعدة، ولكننا دخلنا 
الع����ام املاضي  بقوة خالل 
واحلالي في قطاعي البترول 
ف����ي مصر على  والكهرباء 
الصعيد احلكومي واخلاص، 
وهناك أيضا أنشطة اخرى 
نعمل بها وهي قطاعا األغذية 
واألدوية، باإلضافة الى قطاع 
املقاوالت، وقد ش����ارك بنك 
الوطن����ي - مصر  الكويت 
في متويل بعض املشاريع 
الكبي����رة ملقاوالت خليجية 

في مصر.
وعلى اجلان���ب اآلخر، فقد 
حصل بنك الكويت الوطني 
- مص���ر عل���ى متويالت 
مجموعها يزي���د على 150 
مليون دوالر من مؤسسات 
الدولي���ة والبنك  التمويل 
األوروبي لإلنشاء والتعمير 
العربي للنقد،  والصندوق 
ويعتبر الهدف من احلصول 
على هذه التمويالت هو اعادة 
إقراضها في السوق املصري 
لشرائح الشركات املتوسطة 
عل���ى وجه التحدي���د، كما 
التمويالت من  تعتبر هذه 
الثقة في مؤسسة  عالمات 
الوطن���ي وقدرتها  البن���ك 
على تنفيذ االس���تراتيجية 

املوضوعة.

بعد 9 سنوات من 
استحواذ »الوطني ـ 
مصر«.. أصبح لدينا 

بنية وأساسات 
قوية مبستوى 

»الوطني الكويتي« 

جنبنا مخصصات
بـ 250 مليون جنيه 
في 2015.. ونسبة 

تغطية القروض 
تتخطى الـ %90

»الوطني - مصر« 
يوفر برامج التمويل 

اإلسكاني مبدد
بني 15 و20 عامًا 

تنويع محفظة 
العميل االستثمارية 

أمر مطلوب.. 
والعقار قد يكون 

من أفضل األوعية 
االستثمارية

في مصر 

توجيهات 
»املركزي« املصري 
للبنوك.. بيع العملة 

األجنبية للسلع 
الغذائية واألدوية 

)ريليش كومار( العضو املنتدب لبنك الكويت الوطني- مصر د.ياسر حسن متحدثا إلى الزميل محمود فاروق 

العضو املنتدب للبنك التابع ألكبر مصرف كويتي: نوفر مجموعة متنوعة من اخلدمات املصرفية للمصريني املقيمني في الكويت

ال تأثير للدوالر
على عمليات البنك 
وعمليات االستيراد 

لعمالئنا بالعملة 
األجنبية مستمرة

احلسابات اجلارية 
لدينا بفوائد يومية 

تصل إلى %7 
سنويًا 

»الوطني ـ مصر« 
يستحوذ على 

الشريحة األكبر من 
املصريني العاملني 

بالكويت

حصتنا 2% بالسوق 
املصري ونستهدف 

3% بحلول 2020 

ميكن للعميل 
فتح احلساب 

اإلسالمي من أي 
فرع وأن يتعامل به 

من جميع الفروع 
األخرى

لدينا 40 فرعًا منها 
فرعان إسالميان

الشهادات واألوعية االدخارية لـ »الوطني ـ مصر« أفضل فرصة استثمارية حاليًا في مصر

شهادة الـ 10 آالف دوالر عائدها السنوي 550 دوالرًا ملدة 5 سنوات.. و475 دوالرًا للـ 3 سنوات 
نوفر خدمات VIP للكويتيني لالستثمار في البورصة املصرية وشراء سندات دين حكومية

نوفر متويل شراء شقة في مصر عبر البنك الوطني الكويتي.. والتحصيل من الراتب

4 صناديق استثمار
بأعلى العوائد 

يتيح بنك الكويت الوطني � مصر لعمالئه 
أربعة أنواع من صناديق االس��تثمار 

تناسب كل العمالء:
٭ صندوق استثمار »إشراق« للسيولة 
باجلنيه املصري ويستثمر األموال في 
أدوات مالية عالية السيولة وتتمتع بدرجة 

أمان عالية.
٭ صندوق اس��تثمار »امليزان« الذي 
يستثمر أمواله في األسهم والسندات 
ويناسب املس��تثمر الراغب في درجة 

مخاطر متوسطة. 
٭ صندوق استثمار »مناء« لالستثمار 

في األسهم املصرية. 
٭ صندوق استثمار »احلياة« الذي يعمل 

وفقا ألحكام الشريعة اإلسالمية.

دخل بنك الكويت الوطني السوق املصرية 
عام 2007 باستحواذه على البنك الوطني 
املصري، وفي عام 2013 قام بنك الكويت 
الوطن��ي بإعادة تس��مية البنك من البنك 
الوطني املصري الى بنك الكويت الوطني – 
مصر، ويعتبر دخول بنك الكويت الوطني 
- مصر من إحدى دعائم استراتيجية بنك 
الكويت الوطن��ي في املنطقة حيث تعتبر 
السوق املصرية سوقا واعدة على جميع 
األصعدة، فحجم السوق املصرية ال ميكن 
جتاهلها خاصة جلهة التعداد السكاني الكبير 
وتنوع االقتصاد وحجمه، وبالفعل فبرغم 
الظروف التي عاش��تها مصر بالسنوات 
اخلمسة األخيرة والصعاب والتحديات التي 
واجهتها لم يتحرك بنك الكويت الوطني 
قيد أمنلة لناحية التزامه القوي جتاه مصر 

رغم التحديات، ألن قناعة البنك ترتكز على 
استراتيجية شاملة في املنطقة، وال ميكن ان 
يكون بنك الكويت الوطني مصرفا إقليميا 
من دون وجود فعال وقوي والتزام ثابت 
ومستمر في السوق املصرية خاصة مع 
الروابط القوية التي جتمع البلدين والشعبن 

على اكثر من صعيد.
وق��د دأب بن��ك الكوي��ت الوطني ضمن 
اس��تراتيجية شاملة تبناها في عام 2015 
لرفع مستوى بنك الكويت الوطني � مصر 
من حالة الى حالة اخرى ولم تستثن هذه 
االس��تراتيجية أي ركن داخ��ل البنك إال 
وأج��رت عليه التعديالت والتحس��ينات 
الالزم��ة ليرتف��ع البنك مبس��توى أدائه 
وخدماته وتطلعاته الى ما يصبو اليه بنك 

الكويت الوطني.

»الوطني ـ مصر«.. قصة جناح

حسن لـ »األنباء«: 5.25% عائد الشهادات الدوالرية
بـ »الوطني - املصري«.. األعلى في السوق

محمود فاروق 

»منتجات مصرفية عاملية 
بابتكارات محلية«، بهذه الكلمات 

ميكن اختصار مضمون املقابلة 
الصحافية مع العضو املنتدب 
لبنك الكويت الوطني- مصر 

د.ياسر حسن الذي بدا متحمسا 
لتقدمي باقة متميزة من اخلدمات 

املصرفية التي تطرح ألول مرة 
على الساحة املصرفية العربية بل 
والعاملية أيضا من خالل أول بنك 

خليجي دخل السوق املصري منذ 
9 سنوات. 

يقول د.حسن في مقابلته مع 
»األنباء«: بنك الكويت الوطني- 
مصر يتفهم احتياجات عمالئه 
من كويتيني او مقيمني، وعلى 

وجه اخلصوص املقيم املصري 
الذي يشكل شريحة كبيرة من 
عمالء البنك، لذا يعمل البنك 

على ان يقربه إلى وطنه أينما كان، 
فعلى سبيل املثال ميكن للمقيم 
املصري فتح احلسابات البنكية 

بأنواعها املختلفة خالل يوم عمل 
كحد أقصى، دون احلاجة إلى 

السفر الى مصر.
ويضيف ان املقيم املصري ما 
عليه سوى الذهاب إلى مركز 

متخصص مببيعات الفروع 
اخلارجية املتواجد بفرع رأس 

الساملية، للدخول في عالم 
خدمات ومنتجات الوطني 

املتميزة، حيث يقدم البنك أنواعا 
متعددة من األوعية االدخارية 

بعوائد تنافسية مثل الودائع 
الثابتة وشهادات اإليداع التي 

تتوافر باجلنيه املصري والدوالر 
األميركي.

وبالنسبة للقروض، يقول د.حسن 
ان البنك ميول شراء السيارات 

حتى 300 ألف جنيه مصري 
وشراء العقارات حتى 4 ماليني 

جنيه مصري، إضافة إلى البطاقات 
االئتمانية وبرنامج املكافآت 

املميز مقابل املشتريات.
ويشير إلى ان البنك ميتلك شبكة 

واسعة من الفروع تصل حاليا 
إلى 40 فرعا في مصر، كما يعد 

من البنوك القليلة داخل السوق 
املصري التي لديها ترخيص 

إسالمي بجانب الترخيص 
التقليدي، حيث يوجد لديه 

فرعان إسالميان وهو أمر يتيح 
للبنك تقدمي املنتجات املتوافقة 

مع الشريعة اإلسالمية باإلضافة 
الى املنتجات التقليدية، كما 

ميكن للعميل ان يفتح احلساب 
اإلسالمي من أي فرع وان يتعامل 

به من جميع الفروع االخرى. 
وكخطوة للتخصص في خدمة 
العميل قام البنك باستحداث 

باقات خاصة بالعمالء منها 
عمالء الذهبي وعمالء اخلدمات 

املصرفية املميزة حيث يوفر 
البنك لهؤالء العمالء قاعات خاصة 

ومسؤول حسابات خاصا. 
 وفي اللقاء تفاصيل عدة عن 
وضع »الوطني ـ مصر« اليوم 

وكيفية حتوله خالل السنوات  
الـ 9 املاضية ملنافسة البنوك 
االجنبية العاملة في مصر، ورأيه 

في االقتصاد  العاملي، وغيرها من 
امللفات اآلنية:

الذين  الكويتيني  املواطنني 
لهم اعمال واستثمارات داخل 

السوق املصري.

 ،VIP �باحلديث ع��ن عمالء ال
ما ابرز اخلدمات التي يقدمها 

لهم البنك الوطني؟
اذا كان هن����اك عم����الء  ٭ 
كويتيون لهم اس����تثمارات 
داخل السوق املصري فنقدم 
لهم جميع أنواع املس����اعدة 
التي يطلبونه����ا، فإذا كان 
العميل لديه الرغبة في شراء 
اس����هم بالبورصة املصرية 
فلدينا خدمات كاملة في هذا 
االمر ولدينا أيضا من خالل 
شركة NBK كابيتال شراكة 
مع ش����ركات سمسرة اسهم 
وشركات ادارة محافظ توفر 
للعمي����ل كل ما يحتاجه في 

هذا املجال.
أما اذا كان العميل يرغب في 
شراء سندات دين حكومية 
مصرية فنوفر له أيضا املجال 
إلدارة ش����راء هذه السندات 
كما نحفظها له لدينا بالبنك، 
اما اذا أراد االحتفاظ بأمواله 
كادخار فلدينا أوعية ادخارية 
بالعمالت األجنبية تناسب 

جميع العمالء.

االستثمار األفضل 
ف��ي ضوء ذل��ك، أي من هذه 
االس��تثمارية  القطاع��ات 
الكويتي  املس��تثمر  يفضلها 

داخل السوق املصري؟
٭ يختل����ف ه����ذا األمر من 
شخص آلخر ومدى قدرته 
وتقبله لعام����ل املخاطرة، 
فهناك شخص لديه اجلرأة 
لش����راء األس����هم أو شراء 
عقارات، وهناك أش����خاص 
متحفظون يفضلون الودائع 
االدخارية التي تعتبر اكثر 

أمانا.
كما يختلف هذا األمر أيضا 
باختالف وضع السوق، فهناك 
فترات كانت أسواق األسهم 
منتعشة وكنا جند أن هناك 
عمالء كثيرين يتجهون الى 
شراء األسهم واالستثمار بها، 
ولكن حاليا جند أن غالبية 
العمالء يفضلون االحتفاظ 
البنك عن  بأموالهم داخ����ل 
طريق ش����راء الشهادات أو 
التي  األوعي����ة االدخاري����ة 

ملواجهة العجز بامليزانيات، 
ولكن االهم من ذلك هو مدى 
قدرة كل دولة على سداد هذه 
الديون في املستقبل، وفي 
رأيي انه مع حتسن اسعار 
النفط لن تك����ون هناك أي 
مشاكل لدى هذه الدول، حيث 
لن يطول هذا الوضع كثيرا 

وسيمر سريعا.
 

برأي��ك، ما االج��راء االفضل 
في هذه احلالة اصدار ادوات 
الدي��ن احمللي��ة او االقتراض 

اخلارجي؟
٭ يتوقف ه����ذا االمر على 
مدى احتياج����ات كل دولة، 
ولكن بصفة عامة فإن االجراء 
االفضل هو االقتراض بالعملة 
احمللية وذلك حتى ال تتكون 
اعباء مالي����ة خارجية على 
الدول����ة ج����راء االقتراض 
بالعملة األجنبية، ولكن اذا 
كانت الدول حتتاج للعملة 
األجنبية من اجل االستيراد 
أو اقامة مشاريع بنية حتتية 
يصبح االقتراض اخلارجي 
هو االجراء االفضل في هذه 

احلالة.
 

ما مدى تأثير اجتاه الفيدرالي 
االميرك��ي للمزي��د من رفع 
اس��عار الفائدة خ��الل 2016 

على أسواق املنطقة؟
٭ رفع الفيدرالي االميركي 
ألسعار الفائدة هو امر وارد 
جدا خ����الل الع����ام احلالي 
وسيؤدي ذلك الى رفع تكلفة 
االقتراض على املقترضني بكل 
انواعهم، كما ان رفع اسعار 
الفائدة يعتبر من اهم العوامل 
املؤثرة على جميع البنوك، 
لذلك فان األوعية االدخارية 
ستتحس����ن كما س����يتأثر 
االقتراض بالعملة األجنبية 

جراء هذا االرتفاع.

خدمات جديدة
حدثن��ا ع��ن اخلدم��ات التي 
يقدمها بنك الكويت الوطني - 

مصر للمغتربن املصرين؟
٭ منذ استحواذ بنك الكويت 
الوطني على البنك الوطني 
املصري ع����ام 2007 وضع 
ضمن استراتيجيته خدمه 
املواطنني املصريني العاملني 
في الكوي����ت، وأيضا خدمة 

د. ياسر حسن


