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 »المركزي« السوري: شهادات إيداع 
بالقطع األجنبي والليرة للحد من آثار األزمة

دمشق ـ كونا: اكد حاكم مصرف سورية املركزي 
امس ان قرار اصدار شــــهادات ايداع بالقطع االجنبي 
وبالليرات السورية ياتي في اطار االجراءات املتخذة 
للحد من اثار االزمة املالية العاملية. ويقوم املصرف 
املركزي السوري باالعداد الصدار شهادات ايداع بالقطع 
االجنبي وبالليرات السورية في اطار تطوير القطاع 
النقــــدي وتوفير ادوات لتوظيف فوائض الســــيولة 
املوجودة لدى املصارف حيــــث اكدت موجبات هذه 
الدراســــة ان حتريك هذه املوارد سيســــاهم في دفع 
عملية التنمية والنشاط االقتصادي بشكل عام. وقال 
املصرفي السوري في تصريح صحافي امس ان هذا 
االجــــراء يعتبر تتمة حلزمة مــــن االجراءات التي مت 

اتخاذها سواء قبل اندالع االزمة املالية العاملية ضمن 
اطار اخلطة االستراتيجية للمصرف املركزي السوري 
او تزامنا معها ضمن سياق هذه اخلطة لكن بخطوات 
اسرع حيث كان لهذه االجراءات دور كبير في احلد من 
اثار االزمة على القطاع املصرفي في ســــورية كما مت 
اتخاذ بعض االجراءات لتساهم في احلد من اثار االزمة 
على االقتصاد احلقيقي من خالل اعادة هيكلة معدالت 
الفائدة لتشجيع االدخار والتسليف واالستثمار. وحول 
سعر صرف الليرة الســــورية في ظل ترقب ارتفاع 
اســــعار النفط اوضح حاكم املصرف ان تامني سعر 
صرف مستقر لليرة السورية يبعث الثقة والطمأنينة 

في نفوس املستثمرين واملواطنني بشكل عام.

سجال انخفاضا ملحوظا في تداوالتهما واسعارهما 
السوقية، وسوف تظهر اسهم الشركات االستثمارية 
عرضة للتذبذب والضعف في التداول الى ان تعلن 
اغلب هذه الشركات عن نتائجها املالية لفترة التسعة 

اشهر.
وسجلت اغلب اسهم الشركات العقارية انخفاضا 
في اسعارها في تداوالت ضعيفة باستثناء التداوالت 
املرتفعة نسبيا على بعض االسهم، فقد سجل سهم 
الوطنية العقارية ارتفاعا نســـبيا في تداوالته مع 
استقرار سعره، كذلك االمر بالنسبة لسهم املستثمرون 
الذي حافظ على سعره، وقد حقق سهم اركان العقارية 

ارتفاعا باحلد االعلى في تداوالت متواضعة جدا.

الصناعة والخدمات

تباينت اسعار اسهم الشركات الصناعية بني الهبوط والصعود مع 
استمرار ضعف التداول على اغلب اسهم القطاع باستثناء التداوالت 
املرتفعة على بعض االسهم، فقد واصل سهم منا القابضة تداوالته 
النشـــطة مع ارتفاع نسبي لسعره السوقي ليغلق على 510 فلوس، 
حيث من الواضح استمرار احملفظة املالية التابعة للشركة وبعض 
املضاربني في لعب دور اساســـي في النشـــاط الذي يشهده السهم، 
كذلك ارتفعت نســـبيا تداوالت سهم بوبيان للبتروكيماويات الذي 
ســـجل ارتفاعا محدودا في سعره، وسجل سهم الصناعات املتحدة 
انخفاضا محدودا في سعره اال ان طبيعة تداوالت السهم غلب عليها 
عمليات البيع نتيجة اخلســـائر التي اعلنت عنها الشـــركة لفترة 

التسعة اشهر.
وتكبدت اغلب اسهم الشركات اخلدماتية انخفاضا في اسعارها 
في تداوالت ضعيفة، فرغم التداوالت املرتفعة نســـبيا على ســـهم 
اجيليتي اال انه حافظ على سعره ثابتا، فيما سجل سهم زين انخفاضا 
محدودا في سعره في تداوالت متواضعة، ورغم التداوالت النشطة 
التي شهدها سهم الوطنية لالتصاالت اال انه حافظ على سعره، في 
الوقت الذي حققت فيه الشركة ارباحا اكثر من جيدة لفترة التسعة 
اشـــهر والتي حققت فيها الشركة ارباحا قياسية بلغت 97.3 مليون 
دينار ما يعادل 194.1 فلســـا مقارنة بأرباح قدرها 68.1 مليون دينار 

ما يعادل 136 فلسا في الفترة نفسها من العام املاضي.
وسجلت اغلب اسهم الشركات غير الكويتية انخفاضا في اسعارها 
في تداوالت ضعيفة باستثناء استمرار التداوالت املرتفعة على سهم 

التمويل اخلليجي الذي سجل انخفاضا محدودا في سعره.
وقد استحوذت قيمة تداول اسهم 8 شركات على 56% من اجمالي 

قيمة الشركات التي شملها التداول والبالغ عددها 133 شركة.

اقتصادي محفز للقطاع اخلاص.

آلية التداول

حافظت اغلب اسهم البنوك على اسعارها ثابتة 
باستثناء ارتفاع سهمي البنك االوسط وبنك برقان، 
مع ارتفاع نسبي لوتيرة التداول مقارنة بأول من 
امس، وقد اســـتمرت تداوالت البنك الوطني في 
الضعف لليوم الثاني على التوالي رغم االرباح 
اجليدة التي اعلنها لفترة التســـعة اشهر، كذلك 
اتسمت تداوالت سهم التمويل الكويتي بالضعف 
الشديد مع استقرار سعره السوقي، حيث تترقب 

االوســـاط االستثمارية النتائج املالية لـ »بيتك« والتي تدور حولها 
معلومات بان تتراوح ما بني 48 و50 فلســـا للســـهم، وبقدر ترقب 
النتائج املالية للبنوك التي حققت ارباحا في النصف األول، تترقب 
االوساط االســـتثمارية النتائج املالية للبنوك التي تكبدت خسائر 
في النصف األول ملعرفة مدى التطور في ادائها في الربع الثالث من 

العام احلالي خاصة بنك اخلليج.
وتباينت اســـعار اسهم الشركات االســـتثمارية ما بني الصعود 
والهبوط في تداوالت ضعيفة ألغلب اسهم القطاع باستثناء التداوالت 
املرتفعة نسبيا لبعض االسهم 
خاصة ســـهمي اكتتاب واملدينة 
للتمويل وجلوبل، حيث سجل 
ســـهم جلوبل ارتفاعا ملحوظا 
في ســـعره وتداوالته مدعوما 
باخلطوات التي احرزتها الشركة 
املديونيات اخلاصة  في شـــأن 
بها اال انه حتـــى اآلن لم تعلن 
الشركة عن موعد استدعاء زيادة 
رأســـمالها والتـــي كان يتوقع 
امتامهـــا أواخر الربـــع الثالث، 
وسجل سهم مشـــاريع الكويت 
انخفاضا ملحوظا في سعره في 
تداوالت ضعيفة، فيما حافظ سهم 
االستثمارات الوطنية على سعره 
ثابتا في تداوالت متواضعة، ورغم 
انخفاض تداوالت سهم الصفاة 
لالستثمار مقارنة بأول من امس 
اال انه حافظ على ســـعره، فيما 
ان سهمي الديرة وايفا القابضة 

26.1 مليون سهم نفذت من خالل 446 صفقة قيمتها 
2.4 مليون دينار.

واحتل قطاع اخلدمات فـــي املركز الثالث بكمية 
تداول حجمها 24.3 مليون سهم نفذت من خالل 753 

صفقة قيمتها 9.8 ماليني دينار.
وحصل قطاع الشركات غير الكويتية على املركز 
الرابع بكمية تداول حجمها 18 مليون سهم نفذت من 

خالل 313 صفقة قيمتها 2.3 مليون دينار.
وجـــاء قطاع البنوك في املركـــز اخلامس بكمية 
تداول حجمها 16.7 مليون سهم نفذت من خالل 463 

صفقة قيمتها 8.3 ماليني دينار.

النتائج المالية

على الرغم من النتائج املالية اجليدة للبنك الوطني والتي كان 
االعالن عنها في اوقات سابقة وطبيعية يدفع السوق للنشاط القوي 
اال ان عدم استجابة السوق للنتائج املالية التي اعلنتها بعض البنوك 
يظهر اجواء الترقب التي تســــود اوســــاط املتداولني حتى تنتهي 
اغلب الشركات من االعالن عن نتائجها املالية لفترة التسعة اشهر، 
فأداء الربع الثالث بشــــكل اساسي للعديد من الشركات ميثل نقطة 

اساسية لقياس اداء الشركات في 
نهاية العام احلالي وبالتالي مدى 
قدرة الشركات على التعافي في 
العام املقبل ومدى انعكاس ذلك 
املالية واسعارها  على نتائجها 
السوقية املستقبلية، وهذا يعني 
ان الشركات التي لديها القدرة على 
االعتماد على ذاتها لتجاوز هذه 
االزمة بعيدا عن قانون االستقرار 
املالي، متثل اهدافا اســــتثمارية 
اكثر من جيدة، فإذا كانت مشكلة 
القروض متثل ازمة لدى العديد 
من الشركات، فإن االزمة الكبرى 
فــــي عدم قدرة الشــــركات على 
احلصول على متويالت جديدة 
للدخول في مشــــاريع جديدة، 
وهــــذا بالتبعية ســــيؤثر على 
االداء التشغيلي املستقبلي لهذه 
الشركات االمر الذي يدفع بحتمية 
قيام احلكومــــة بوضع برنامج 

هشام أبوشادي
اتسمت حركة التداول في سوق الكويت لألوراق 
املالية امس بالتذبذب في تداوالت ضعيفة مقارنة 
بـــأول من امس، حيث بدأ الســـوق على صعود 
محدود اال انه ســـرعان ما تراجع بفعل عمليات 
البيع جلني األرباح، خاصة على اسهم الشركات 
الرخيصة التي تراجعت أسعار أغلبها، ويظهر 
التذبذب العام آللية تداوالت السوق مدى سرعة 
قيام أوساط املتداولني جلني األرباح واقتناص 
اي ارباح ميكن حتقيقها في ظل افتقار الســـوق 
الى محفزات قوية رغم اعالن بعض البنوك عن 

ارباح جيـــدة خاصة البنك الوطني الذي حقق منوا في ارباح الربع 
الثالث من العام احلالي بنسبة 10% مقارنة بالفترة نفسها من العام 
املاضي، اال ان السوق لم يستجب مع املؤشرات اجليدة ألرباح البنك 
الوطني، وذلك بسبب استمرار الضغوط السياسية وارتفاع وتيرة 
احتماالت التصادم السياسي بني السلطتني التشريعية والتنفيذية 
في ظل تهديد بعض النواب باستجواب بعض الوزراء في مقدمتهم 
وزير  املالية بسبب السعي إلسقاط القروض او الفوائد عن املواطنني 
رغـــم صعوبة هذه املطالب الفتقادها العدالـــة االجتماعية من جهة 
والتكلفـــة املرتفعة على ميزانية الدولـــة من جهة اخرى في الوقت 
الذي حتتاج فيه البالد ألموال ضخمة لتنفيذ مشاريع التنمية التي 
ستعم فائدتها االقتصاد الوطني وتوفير فرص عمل للمواطنني في 
ظل عمليات التفنيش القائمة من القطاع اخلاص بسبب األزمة التي 

أثرت على جميع القطاعات االقتصادية في البالد.

المؤشرات العامة

انخفض املؤشـــر العام للبورصة 21.8 نقطة ليغلق على 7653.1 
نقطة بانخفاض نسبته 0.28% مقارنة بأول من أمس، كذلك انخفض 
املؤشـــر الوزني 2.06 نقطة ليغلق علـــى 449.07 نقطة بانخفاض 

نسبته 0.46% مقارنة بأول من امس.
وبلغ اجمالي األسهم املتداولة 161.5 مليون سهم نفذت من خالل 
3624 صفقة قيمتها 35.5 مليون دينار وجرى التداول على اســـهم 
133 شـــركة من أصل 203 شركات مدرجة، ارتفعت اسعار اسهم 29 
شركة وتراجعت اسعار اسهم 56 شركة، وحافظت اسهم 48 شركة 

على اسعارها و70 شركة لم يشملها النشاط.
تصدر قطاع الشركات االستثمارية النشاط بكمية تداول حجمها 
58.8 مليون ســـهم نفذت من خالل 1138 صفقـــة قيمتها 5.7 ماليني 

دينار.
 وجـــاء قطاع العقـــار في املركـــز الثاني بكمية تـــداول حجمها 

يفتقر  الس�وق 
إلى المحفزات القوية 
وتيرة  تصاع�د  م�ع 
السياسية المخاوف 

انخفاض المؤشر 21.8 نقطة وتداول 161.5 مليون سهم قيمتها 35.5 مليون دينار

جني األرباح يدفع البورصة 
للتراجع مع ضعف 
في عمليات الشراء

 اســـتحوذت قيمة تداول أسهم 8 شـــركات والبالغة 
19.9 مليـــون دينار على 56% من اجمالي قيمة التداول، 
وهذه الشـــركات هي: البنك الوطني، بنك برقان، البنك 
الدولي، بيتك، منا القابضة، اجيليتي، الوطنية لالتصاالت، 

التمويل اخلليجي.
 استحوذت قيمة تداوالت الوطنية لالتصاالت البالغة 

4.5 ماليني دينار على 12.6% من اجمالي القيمة.
 حققت مؤشرات ثالثة قطاعات ارتفاعا أعالها قطاع 
الصناعة مبقدار 29 نقطة، تاله قطاع البنوك مبقدار 20 
نقطة، فيما سجلت مؤشـــرات اربعة قطاعات انخفاضا 
اعالهـــا قطاع اخلدمات مبقـــدار 84.2 نقطة، تاله قطاع 

االستثمار مبقدار 61.5 نقطة.

ومؤشرات

استح���واذ 
أسهم  ت�داول   قيمة 
8 شركات على %56 
القيمة إجمالي  م�ن 

العبدالجادر: المعيار الدولي المالي الجديد 
يدعم إفصاحات البيانات المالية

»الخليج لالستثمار« تؤكد استمرارها 
في طرح المشاريع التنموية في المنطقة 

 كونا: اكدت مؤسسة اخلليج 
لالستثمار اســــتمرارها في طرح 
املشاريع التنموية املرتبطة بالبنية 
التحتية واالقتصادية على مستوى 
منطقة اخلليج عقب جناحها في 
التمويل  الهيكلــــة وتوفير  اعادة 
اخلاص مبشروع »الدور« النتاج 
الطاقة الكهربائية واملياه في مملكة 

البحرين.
التنفيذي في  الرئيــــس  وقال 
مؤسسة اخلليج لالستثمار هشام 
الرزوقي في تصريح صحافي: »تأتي 
مساهمة املؤسسة في مشروع الدور 
الكهربائية واملياه  الطاقة  النتاج 

امتدادا لدورها التاريخي الذي بدأته منذ تأسيسها في 
دعم اقتصاديات دول مجلس التعاون اخلليجي كونها 
تعبر عن رؤية حكومات مجلس التعاون لدول اخلليج 
العربية مجتمعة لتعزيز أواصر التعاون االقتصادي 
فيما بينها والســــعي لطرح مشاريع تنموية تواكب 

مراحل التطور االقتصادي في هذه البلدان«.
واشار الرزوقي الى ان قدرة املؤسسة على استقطاب 
مصارف عاملية للمساهمة في هذا التمويل تؤكد دورها 
الذي تلعبه املؤسسة وسجلها احلافل باإلضافة الى 
ســــمعتها كجهة موثوقة بني املؤسسات واملصارف 
العاملية. يذكر أن إجمالي حجم التمويل في املشروع 
يبلغ حوالي 1.65مليار دوالر فيما يبلغ حجم رأسماله 

نحو 550 مليون دوالر.
وكانــــت مؤسســــة اخلليــــج 
لالستثمار قد قادت حتالفا عامليا 
بعد طرح مناقصة من قبل وزارة 
املالية البحرينية شاركت فيه عدة 
شركات إقليمية وعاملية متخصصة 

في قطاع الطاقة.
التزم حتالف املؤسســــة  وقد 
وشركاؤها بتعهدهم حلكومة مملكة 
البحرين في متويل املرحلة األولى 
من أعمال املشــــروع التي تغطي 
ما نســــبته نحو 45% من اجمالي 
املشروع ليساهم في انتاج طاقة 
كهربائية بكمية تقدر بنحو 440 
ميغاواط ومن املتوقع انتهاء األعمال فيها خالل النصف 

األول من العام املقبل.
ومع اســــتكمال االعمال نهائيا فيه في العام 2011 
يكون املشروع قد وصل الى طاقته االنتاجية الكاملة 
من انتاج الكهرباء واملقدرة بحوالي اربعة االف ميغاواط 
حيث من املتوقع ان يوفر نحو ثلث احتياجات مملكة 
البحرين من اجمالي الكمية التي حتتاجها من الطاقة 
الكهربائية واملياه. يذكر ان التحالف الفائز قد احتفل 
مؤخرا في البحرين بامتام ترتيبات متويل املشروع 
الذي يعتبر اضخم مشروع صناعي مبلكية القطاع 
اخلاص في مملكة البحرين بتكلفة تقارب 2.1 مليار 

دوالر.

يساهم بشكل كبير في مساعدة 
الشركات إلعداد ميزانيتها بنفسها 
كما يسهل عملية اعداد البيانات 

املالية.
مـــن جهته، حتدث يوســـف 
حســـان بإدارة املمارسة املهنية 
عـــن اهميـــة املعاييـــر الدولية 
للتقارير املالية، مبينا انه يحق 
للشركات الصغيرة واملتوسطة 
تطبيـــق املعيار املالـــي الدولي 
اجلديـــد وذلك من خالل خبرته 
في اوروبا والشـــرق األوســـط 
وافريقيـــا مســـتعرضا خـــالل 
الرئيســـية  الندوة االختالفات 
بـــني تلك املعاييـــر، معلقا على 
االثار احملاســـبية املترتبة على 
ازمـــة االئتمان بناء على مبادئ 

تلك املعايير.

الى ان  العبداجلـــادر  ولفت 
معظـــم الشـــركات الصغيـــرة 
واملتوسطة ليست لديها خبرة 
كافية إلعداد امليزانيات والبيانات 
املالية السنوية لذا شكل هؤالء 
التدقيق  عبئا على كاهل مراكز 
املالي ومن بينها »كي بي ام جي 
صافي املطوع وشركاه« لذلك مت 
تنظيم الندوة للتعريف باملعيار 
الدولي اجلديد واهميته بالنسبة 
للشركات لتحسني ادائها وزيادة 

قيمتها.
وأشـــار العبداجلادر الى ان 
املعيار الدولي اجلديد للشركات 
الصغيرة واملتوسطة يتألف من 
املعيار  230 صفحة فيمـــا كان 
القدمي يتألف من 2800 صفحة، 
مشـــيرا الـــى ان املعيار اجلديد 

فواز كرامي
كشف املدير في قسم التدقيق 
بشـــركة كي بي ام جي الكويت 
بدر العبداجلادر عن طرح معيار 
محاسبي جديد ملعاجلة األوضاع 
احملاسبية للشركات الصغيرة 
ومتوسطة احلجم والتي تتأخر 
املالية، الفتا  في تقدمي بياناتها 
الى ان اعتماد هذا املعيار اجلديد 
اختياري بالنســـبة للشـــركات 

وليس ملزما.
واضاف في حديث للصحافيني 
علـــى هامش الندوة الســـنوية 
لتحديث املعايير الدولية للتقارير 
املاليـــة التي نظمـــت امس، ان 
املعايير احلالية حددت ان التقدير 
اجلوهري لدى بعض املكاتب في 
اختالفها نسبي في اآلراء احملاسبية 
وذلك فيما يخص تعريف ماهية 
االنخفاض اجلوهري واملستمر، 
موضحـــا ان هناك مشـــكلة في 
الوســـط االقتصـــادي في كمية 
االفصاحات حيث تساهم الندوة 
في االفصاحات الكافية التي تعكس 

البيانات املالية للشركات.
الندوة  ان  العبداجلادر  وبني 
التي نظمتها شركة كي بي ام جي 
صافي املطوع وشركاه لتحديث 
املعايير الدولية للتقارير املالية 
ناقشـــت احدث التطـــورات في 
املعايير الدولية للتقارير املالية 
واستعرضت القضايا الرئيسية 

ملجموعات األعمال.

رئيس اتحاد العقاريين يحّذر 
من تحويل السكن الخاص إلى استثماري

حــــذر رئيس احتــــاد العقاريني توفيق 
اجلراح من حال التســــيب السائد في عدد 

من مناطق السكن اخلاص في الكويت.
وقال في تصريــــح له إن غياب الرقابة 
اجلادة من بلدية الكويت واجلهات املعنية 
األخرى أدى إلى انتشار ظاهرة غير حميدة 
في مناطق عديدة مصنفة على أنها للسكن 

اخلاص.
هــــذه الظاهرة تنطوي علــــى مخالفات 
جسيمة بتحويل سكن خاص إلى استثماري، 
حيث تطلب الزيادات على مساحات البناء 
وتبنــــي عمارات علــــى أنها لالســــتخدام 
العائلي اخلاص فإذا بنا نشهد كيف متتلئ 
باملســــتأجرين، وقال إن هــــذا األمر يخلق 

تشوهات واختالالت أبرزها اآلتي:
1 ـ تأثير مباشر على اخلدمات واملرافق 
اخلاصة بتلك املناطــــق والتي هي وجدت 

خلدمــــات املواطنــــني. ومع وجــــود آالف 
املستأجرين في تلك املناطق يحصل ضغط 
أحيانا كثيرة يسبب اختناقات مرورية كما 
يسبب ضغطا على شبكات املاء والكهرباء 
وغيرهــــا من اخلدمــــات، فضال عن حتول 
مناطق هادئة الــــى مكتظة مع ما لذلك من 

آثار سلبية عديدة.
2ـ  ان انتشار هذه الظاهرة واقبال كثيرين 
عليها لالنتفاع منها على نحو التفافي على 
القوانني واملخططات يؤدي إلى زيادة طلب 
في قسائم السكن اخلاص أو على مساكن 
السكن اخلاص عموما وترتفع االسعار في 
هذا القطاع احلساس. وهذا له عواقب وخيمة 
لطاملا تضرر منها املواطنون قبل غيرهم، 
السيما فئة الشــــباب منهم الباحثون عن 

بيت العمر.
3ـ  ان استفحال ظاهرة االيجار واالستئجار 

في مناطق السكن اخلاص يضعف الطلب 
على القطاع العقاري االستثماري ويلحق 
باملطورين فيه خســــائر أو قلة جدوى في 
املشــــاريع سواء القائمة أو اجلديدة، وذلك 
يســــبب أيضا انخفاضا اضافيا في اسعار 
العقار االستثماري املتأثر أصال بتداعيات 

األزمة.
4ـ  ان تفاقم ظاهرة كهذه يدل على ثغرة 
هائلة باالجهزة الرقابية املعنية، الســــيما 
في البلدية. تلك الثغرة تضاف إلى ثغرات 
عديدة أخرى في البلدية جتعل منها جهازا 
غير قادر على ضبط احتــــرام املخططات 
وحسن استخدامات االراضي في طول البالد 

وعرضها وفي ذلك طامة كبرى.
واشاد توفيق اجلراح بيقظة النائب أحمد 
الســــعدون الذي وجه اسئلة برملانية بهذا 

توفيق اجلراحاخلصوص.

مجلس إدارة »عقار« يجتمع اليوم
أعلن ســـوق الكويت لألوراق املالية ان مجلس ادارة شركة 
عقار لالســـتثمارات  العقارية )عقار( ســـيجتمع اليوم ملناقشة 
البيانات املالية املرحلية للشـــركة للربع الثالث املنتهي في 30 

سبتمبر 2009.

3.5 ماليين دوالر ل� »المواشي« 
من أحد عمالئها

أعلنت شركة نقل وجتارة املواشي أنه صدر حكم باالستئناف 
ضد احد عمالء الشركة  بسلطنة عمان قاضيا بإلزامه بدفع مبلغ 
3.5 ماليني دوالر، مشيرة إلى انه جار اتخاذ اجراءات التنفيذ مع 

العلم ان احلكم لن يكون له تأثير على بيان الدخل.  

)احمد باكير(بدر العبداجلادر متوسطا خالل الندوة 

»المركزي« يرفض شراء »الساحل« 
10% من أسهمها

أعلن ســـوق الكويت لألوراق املالية أن بنك الكويت املركزي 
افاد بعدم املوافقة على طلب شركة الساحل للتنمية واالستثمار 
بشراء ما ال يتجاوز 10% من أسهمها املصدرة وموافقته على بيع 
أسهم اخلزانة ملدة ستة أشهر اعتبارا من تاريخه وذلك مع ضرورة 

االلتزام مبا وضعه البنك املركزي من ضوابط وشروط.

هشام الرزوقي


