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»الوطني«: المصروفات الرأسمالية للسنة المالية 2009 ـ 2010 أقوى من المعتاد
أش���ار بنك الكويت الوطني 
في موج���زه االقتصادي األخير 
حول املالية العامة للكويت إلى 
أن البيانات األولية الصادرة عن 
وزارة املالية حول أداء امليزانية 
خالل السنة املالية املاضية 2009 
� 2010 تظهر أن الكويت حققت 
أوليا قدره 8.2 مليارات  فائضا 
دينار، بينما كانت احلكومة تقدر 
عجزا بقيم���ة 4 مليارات دينار، 
لكن يبقى ه���ذا الفائض أوليا، 
ونتوقع أن يأتي فعليا قريبا من 6 
مليارات دينار مع صدور احلساب 
اخلتامي للميزانية، ليكون بذلك 
الفائض احلادي عشر على التوالي 

للكويت. 
وخالل السنة املالية املاضية، 
بلغت اإليرادات اإلجمالية 17.9 
ملي���ار دين���ار، أي نحو ضعف 
امليزانية،  املقدر في  مس���تواها 
بفضل ارتفاع أسعار النفط عن 
مس���توياتها املق���درة. من جهة 
ثانية، بلغت املصروفات اإلجمالية 
9.7 مليارات دينار، لتش���كل ما 
نسبته 81% من مستواها املقدر 
امليزانية، ومقارنة مع %74  في 
في املتوسط تاريخيا، ما يشير 
إلى حتسن وتيرة الصرف لدى 
الوزارات من مخصصاتها الواردة 
في امليزانية أو توثيق أس���رع 
لبيان���ات الص���رف قبل صدور 

احلساب اخلتامي.
ومع ذلك، يالحظ املوجز أن 
حجم املصروفات خالل الس���نة 
املالية 2009 � 2010 قد جاء %35 
أقل من مستواه للعام األسبق، 
وذل���ك لعدم وج���ود حتويالت 
اس���تثنائية ملؤسسة التأمينات 
االجتماعية والتي كانت قد بلغت 
5.5 مليارات دينار في الس���نة 

املالية 2008 � 2009.
وفي حال استثناء هذا التحويل 

وبعض التحويالت األخرى التي 
ال حتف���ز الطلب احملل���ي، مثل 
املصروفات على املعدات العسكرية 
وكلفة الوقود املستخدم في توليد 
الطاق���ة، يالحظ أن املصروفات 
احملفزة للطلب احمللي، سجلت 
ارتفاعا ملحوظا بواقع 18% مقارنة 
مع السنة املالية السابقة. وهذه 
املصروفات تشكل بالعادة نحو 
ثلثي املصروفات الكلية، لكن يشار 
إلى أن املصروفات التي تظهر في 
البيانات األولية عادة ما تكون 
أقل من مستواها الفعلي، ويتم 
الحقا تعديلها ضمن احلس���اب 

اخلتامي.
وكان متوس���ط سعر برميل 
اخلام الكويتي قد بلغ 68.3 دوالرا 
خالل كامل السنة املالية 2009 � 
2010، أي قريبا من ضعف مستواه 
املقدر ف���ي امليزانية والبالغ 35 
دوالرا. ونتيجة لذلك، ش���كلت 
اإليرادات النفطية ما نسبته %243 
من مستواها املقدر في امليزانية، 
وبلغ���ت 16.8 مليار دينار. لكن 
بقيت أدنى بنحو 15.2% من تلك 
احملققة في السنة املالية 2008 � 

مقارنة بالسنة السابقة، متأثرة 
إيرادات الضرائب على  بتراجع 
الشركات غير النفطية بواقع %42. 
كذلك، تراجعت إيرادات »الضرائب 
والرسوم على املمتلكات« بنحو 
9.3%، عاكسة تباطؤ نشاط السوق 

العقاري خالل العام املاضي.
إيرادات  ارتفعت  املقابل،  في 
اخلدمات )األكثر ارتباطا بقطاع 
املس���تهلكني( بواق���ع 11%، م���ا 
يش���كل دليال إضافي���ا على أن 
قطاع املستهلكني قد حافظ على 
متاسكه خالل األزمة االقتصادية 
وواجهها على نحو جيد نسبيا. 
وباملقابل، يالحظ أن »اإليرادات 
والرسوم املتنوعة« كانت املساهم 
األكبر في انخفاض اإليرادات غير 
النفطية، متراجعة 44%. وفي حال 
استثناء هذا البند، فإن اإليرادات 
غير النفطية ستكون قد حافظت 

على مستواها للسنة السابقة.
وأوض���ح موج���ز »الوطني« 
أن املصروفات على »املش���اريع 
اإلنشائية والصيانة واالستمالكات 
العامة« )الباب الرابع من امليزانية( 
املعتاد  جاءت بوتيرة أسرع من 

2009 إثر تراجع أس���عار النفط 
وإنتاجه خالل العام املاضي. وهذه 
اإلي���رادات، والتي تتضمن فقط 
قيمة النفط اخلام املنتج، متثل 
حوالي 94% من جملة اإليرادات 
على غرار مستواها في السنوات 

اخلمسة املاضية.
كذلك احلال، حلظ »الوطني« 
أن اإليرادات غير النفطية تراجعت 
بنحو 14.3% عن مستواها قبل 
عام، عاكس���ة تباطؤ النش���اط 
االقتصادي خالل العام املاضي. 
لكن يالحظ أن التراجع جاء أكثر 
حدة مع نهاية 2009 )أي خالل 
الربع الثالث من الس���نة املالية 
2009 � 2010(، وبواقع 26%، قبل 
أن تبدأ بالتحسن خالل الربع األول 
من العام احلالي )الربع األخير 

من السنة املالية املاضية(.
وقد يش���ير هذا »التحسن« 
الظاهر في اإليرادات غير النفطية 
إلى حتسن النشاط االقتصادي، 
الس���يما في القط���اع العقاري. 
املالية،  السنة  وبالنسبة لكامل 
تراجعت إيرادات »الضرائب على 
صافي الدخل واألرباح« بواقع %23 

وساهمت بشكل كبير في تعزيز 
املصروفات اإلجمالية. وعلى الرغم 
من تخفيض املصروفات املعتمدة 
لهذا الباب في امليزانية بواقع %24، 
إال أنها جاءت فعليا أعلى بواقع 
4.7% � حتى اآلن � من مستواها قبل 

عام لتبلغ 989 مليون دينار.
لكن األهم أن هذه املصروفات 
شكلت ما نسبته 78% من مستواها 
املعتمد في امليزانية مقارنة مع %43 
للسنوات اخلمس السابقة. إضافة 
إلى ذلك، يتوقع أن يظهر احلساب 
اخلتامي للميزانية ارتفاعا أكبر 
في نسبة الصرف على هذا الباب 
وذلك ألن التعديالت التي تطرأ 
الحقا عل���ى حجم الصرف على 
املشاريع الرأسمالية تكون بالعادة 
أكبر نسبيا من حجم التعديالت 

في أبواب امليزانية األخرى.
كما يتوقع أن تشهد املصروفات 
الرأس���مالية منوا إضافيا خالل 
السنة املالية احلالية مع اعتماد 
احلكومة 2.1 مليار دينار )ورمبا 
أكثر( ملصروف���ات الباب الرابع 
من امليزانية )بنمو 66% مقارنة 
مبستواه املعتمد في ميزانية 2009 

� 2010(، خاصة أن احلكومة قد 
عبرت أكثر من مرة عن التزامها 
الواردة  بتنفي���ذ املش���روعات 
في اخلطة اخلمس���ية. وكانت 
املصروف���ات عل���ى »املرتبات« 
)الباب األول( قد ش���هدت أكبر 
ارتفاع في السنة املالية املاضية 
مقارنة باملصروفات على األبواب 
األخرى من امليزانية، مرتفعة %25 

إلى 2.7 مليار دينار.
وفي اخلالصة، ذكر »الوطني« 
أن اإلي���رادات التي جاءت فعليا 
أعلى من تلك املقدرة واملصروفات 
التي جاءت أدنى من تلك املعتمدة 
أدت إل���ى حتقي���ق فائض أولي 
في الس���نة املالي���ة 2010/2009 
قدره 8.2 مليارات دينار، وذلك 
قبل اس���تقطاع 10% من إجمالي 
اإليرادات لصالح صندوق األجيال 
القادمة، لكننا نتوقع أن تتعدل 
املصروفات مع صدور احلساب 
اخلتام���ي قريب���ا، وبالتالي من 
املرجح أن يتقلص الفائض إلى 
حدود 6 مليارات دينار، ليشكل 
ما نسبته 19% من الناجت احمللي 

اإلجمالي املقدر لعام 2009.

6 مليارات دينار الفائض المتوقع مقارنة بعجز كان متوقعًا بـ 4 مليارات

عرض خاص من »تاورز روتانا« دبي 
لحاملي بطاقات الوطني االئتمانية

الكوي��ت  بن��ك  أعل��ن 
تقدمي  مؤخ��را عن  الوطني 
عرض خ��اص ل��دى فندق 
»ت��اورز روتانا« ف��ي دبي 
الوطني  بطاق��ات  حلامل��ي 
ويشمل  املميزة.  االئتمانية 
العرض حاملي بطاقات  هذا 
وماس��تر  ڤي��زا  الوطن��ي 
والبالتينوم  الذهبي��ة  كارد 
باإلضافة إلى حاملي بطاقات 
لِك تيتانيوم ماس��تر كارد، 
ورلد ماس��تر كارد، داينرز 
كلوب وڤيزا إنفينيت الذين 
يقومون بحجز إقامتهم في 

الفندق خالل الفترة من 1 يونيو وحتى 30 سبتمبر 2010. وقال نائب 
مدير عام مجموعة اخلدمات املصرفية الشخصية عبداهلل التويجري: 
»يشتمل هذا العرض املغري في أحد أكثر الفنادق شهرة وشعبية في 
دبي على س��عر خاص للغرف الفردية أو املزدوجة قدره 350 درهما 
فق��ط مبا في ذل��ك بوفيه اإلفطار وإمكانية ترقي��ة درجة اإلقامة في 
الفندق إلى جناح جونيور أو كالسيك في حال توافر ذلك«. وأضاف: 
»وإلى جانب ذلك فإنه سيتاح للضيوف من عمالء الوطني إمكانية دفع 
احلساب واملغادرة املتأخرة في الساعة السادسة مساء باإلضافة إلى 
خصم بنسبة 25% على األطعمة واملشروبات وخصم آخر على خدمات 
اإلنترنت بنسبة 50%. وقد يقرر البعض اإلقامة لعدة أيام إضافية في 
ضوء هذه األسعار املغرية للغاية حيث ان العرض يتضمن العديد من 
املزايا اإلضافي��ة األخرى«. وقال مدير عام فندق تاورز روتانا مارك 
مكارثي: »نحن مس��رورون للغاية بالشراكة بني بنك الكويت الوطني 
وت��اورز روتانا التي تعتبر جزءا م��ن مجموعة روتانا التي تعد أكبر 
مجموعة ش��ركات إلدارة الفنادق في منطقة الشرق األوسط وشمال 
أفريقيا. وهذا أحد األمثلة للتوجه املتزايد نحو إقامة عالقات ش��راكة 
جتارية طويلة األمد مع مؤسسات عريقة حتمل عالمات جتارية قوية 
مثل بنك الكويت الوطني من أجل تشجيع السوق الكويتي الهام وحفز 
الكويتيني واملقيمني على حد سواء لالستمتاع بإجازاتهم الصيفية في 
دبي. ونحن نتطلع الستقبال واستضافة عمالء بنك الكويت الوطني 
وإتاحة الفرصة لهم الختبار جتربة غير مسبوقة من خالل اإلقامة في 

تاورز روتانا واالستمتاع مبرافق دبي الساحرة«.

أهم أخبار األسواق خالل مايو الماضي
أص��در رئيس دولة اإلم��ارات العربية املتح��دة بتاريخ 5 مايو 
مرسوما أميريا يقضي بإعادة تش��كيل مجلس ادارة سوق أبوظبي 

لألوراق املالية.
وقع س��وق البحرين لألوراق املالية بتاريخ 11 مايو على اتفاقية 
مع مجموعة سيتي املصرفية تقوم األخيرة مبوجبها بتقدمي خدمات 

احلافظ األمني في السوق.

مت الغاء ادراج أس��هم البنك التجاري الدولي »مصر« من سوق 
أبوظبي لألوراق املالية وذلك اعتبارا من يوم 23 مايو.

مت ادراج ش��ركة احلسن غازي ابراهيم شاكر في السوق املالية 
السعودية بتاريخ 17 مايو.

مت ادراج ش��ركة النوادي القابضة في س��وق الكويت لألوراق 
املالية بتاريخ 31 مايو.

عبداهلل التويجري

اإليرادات غير النفطية بنهاية السنة المالية )بالمليون دينار(
نسبة الصرف مقارنة مع الميزانية )%(التغيرالميزانيةالبيانات الفعلية

تاريخيا2010/2009)%(2009/20082010/20092009/20082010/2009
اإليرادات غير 

94124-1.2541.0771.0261.15014النفطية

الضرائب على 
صافي الدخل 

واالرباح
1229411410923-87137

الضرائب والرسوم 
58112-10914169على املمتلكات

الضرائب والرسوم 
83122-21519120923011اجلمركية

493547581633118795إيرادات اخلدمات
5067566233107113األمن والعدالة

75100-33548التعليم والثقافة
63686387878110الصحة

4147384314108112اإلسكان واملرافق
103120179191166372الكهرباء واملاء

16417317617669898النقل واملواصالت
إيرادات الطوابع 

687063683103115املالية

اإليرادات والرسوم 
145296-41123110415944املتنوعة

اإليرادات والمصروفات اإلجمالية بنهاية السنة المالية
نسبة الصرف مقارنة مع الميزانية )%(التغيرالميزانيةالبيانات الفعلية

تاريخيا 2010/2009)%(2009/20082010/20092009/20082010/2009
222228-21.13317.92512.6798.07415جملة اإليرادات

243245-19.87816.84811.6536.92415اإليرادات النفطية
94124-1.2541.0771.0261.15014اإليرادات غير النفطية
8074-15.0409.74718.96612.11535املصروفات اإلجمالية

8.7659.03012.65611.37737969باستثناء التحويالت إلى التأمينات االجتماعية
2.1312.6693.2103.476257774املرتبات

8875-2.4152.0713.0772.35414املستلزمات السلعية واخلدمات
621741793441825131وسائل النقل واملعدات والتجهيزات

املشاريع االنشائية والصيانة 
9459891.6651.26557843واالستمالكات العامة

10459-5915846995601ومنه الكهرباء واملاء
193266385371387256األشغال العامة

8282-9.4883.84410.8364.67659املصروفات املختلفة واملدفوعات التحويلية
1.0411.2541.3451.354209382املصروفات املختلفة

8885-7.1751.6917.5371.92576حتويالت لهيئات ومؤسسات عامة
9796-6.2767176.31073889ومنه إلى مؤسسة التأمينات االجتماعية

34-4.041-6.0928.1786.287الفائض
بعد استقطاع حصة صندوق األجيال 

60-4.848-3.9796.3867.555املقبلة

تقـرير

»بيان«: أزمة اليونان دفعت بأسواق الخليج للمنطقة الحمراء في مايو
ق����ال تقرير ش����رك��ة بيان 
كل  ان  لالس����تثم������ار 
أس����واق األسهم اخلليجية 
عانت من خس����ائر شهرية 
قوية بنهاية مايو تسببت في حتول مؤشرات 
األسواق لتسجيل تراجع على املستوى السنوي، 
بعد أن كانت كلها باستثناء سوق دبي املالي قد 

سجلت مكاسب سنوية بنهاية أبريل.
وذك����ر التقرير أن طاب����ع االنخفاض غلب 
على األداء اليومي لكل األسواق، حيث أغلقت 
مؤشراتها في أغلب جلسات التداول في املنطقة 
احلمراء، كما سجل نشاط التداول تراجعا لكل 
من مجموع الكمية والقيمة باألسواق، وإن كانت 
قيمة التداول قد نقصت بنسبة طفيفة، وجاء هذا 
التراجع استجابة النخفاض نشاط التداول في 
كل األسواق باستثناء السوق املالية السعودية 

وسوق أبوظبي لألوراق املالية.
وأضاف التقرير انه على الرغم من حضور 
العوامل الداخلية وعلى رأسها نتائج الشركات 
املدرجة للربع األول من عام 2010، إال أن العوامل 
اخلارجية كانت الالعب الرئيسي في شهر مايو، 
حيث كان����ت األزمة االقتصادية اليونانية هي 
احملرك األساسي لألحداث ولو بشكل غير مباشر، 
حيث تسببت في تراجع األسواق العاملية في 

الفترة األولى من الشهر خاصة األوروبية، مولدة 
موجة من ردود الفعل الس����لبية في األسواق 

األخرى ومنها أسواق األسهم اخلليجية. 
ولم تشفع خطة اإلنقاذ األوروبية التي مت 
اإلعالن عنها في تخفيف تأثير تلك األزمة على 
األسواق، خاصة في ظل سيادة مخاوف من ظهور 
أزمات مماثلة في الدول التي يعتمد اقتصادها 
على أنشطة خدمية وسياحية باملقام األول مثل 
إسبانيا والبرتغال. ورغم متاسك األسواق نسبيا 
في منتصف مايو بعد أن مت اس����تيعاب تأثير 
األزمة، إال أن التخوف من امتداد رقعة األزمة 
إلى دول أخرى ثار مجددا قرب نهاية الش����هر 
إثر سيطرة البنك املركزي االسباني على أحد 
بنوك االدخ����ار احمللية، مجددا موجة التراجع 
والتي كانت عنيفة هذه املرة.  والالفت للنظر 
أن العديد من أسواق األسهم اخلليجية تراجعت 
بنسب كبيرة فاقت بشكل واضح نسب تراجع 
األسواق التي متسها تلك األزمة بشكل أوثق. 
ولم تكن أزمة منطقة الي����ورو الالعب املؤثر 
اخلارجي الوحيد، إذ ش����هد شهر مايو تراجع 
أس����عار النفط دون مستوى 70 دوالرا ليعزز 
اجتاه أسواق األسهم اخلليجية للتراجع وإن 
بنس����ب متفاوتة. وعلى صعيد أداء األسواق، 
قال التقرير ان س����وق الكويت لألوراق املالية 

تراجع بعد أن تكبد مؤش����ره خسارة شهرية 
في ظل انخفاض كبير لنش����اط التداول، ولم 
تكن األح����داث العاملية هي املؤثر الوحيد على 
السوق، حيث كان لتأخر نتائج الربع األول من 
عام 2010 دور كبير في سيادة حالة من الترقب 
بني املتداولني، إضافة إلى غياب عوامل الدعم عن 
السوق. وقد أسفر اجتماع تلك العوامل إلى ظهور 
ضغوط بيعية قوية على أغلب األسهم املدرجة 
تسببت في تكبد مؤشر السوق خلسارة في 14 
جلسة تداول من أصل 22 جلسة لينهي الشهر 
بخس����ائر فاقت نسبتها 8%. أما السوق املالية 
السعودية فكانت أكثر أسواق األسهم اخلليجية 
تكبدا للخسائر، إذ سجل مؤشر السوق تراجعا 
قاسيا اقتربت نسبته من 11%. وقد تأثر السوق 
مثل باقي األس����واق اخلليجية بأداء نظيراتها 
العاملية إال أنه كان أكثرها حساسية لتلك األحداث 
حيث سجل مؤشره تراجعات يومية هي األكبر 
بني أسواق اخلليج استجابة لألحداث األخيرة 
بإسبانيا. كما وكان الس����وق هو األكثر تأثرا 
بتراجع أسعار النفط بسبب حجم وأهمية قطاع 
البتروكيماويات في السوق، حيث تسببت في 
ظهور موجة بيعية على أسهمه ليقود بدوره 

باقي القطاعات إلى الهبوط.
على صعيد آخر، تكبد سوقا اإلمارات خسائر 

متباينة، إذ ظهر بعض االختالف في أداء السوقني 
واستجابتهما لألحداث اخلارجية والداخلية، وقد 
انعكس ذل����ك التباين أيضا على نش����اط التداول 
حيث س����جل منوا في الكمية والقيمة في س����وق 
أبوظبي لألوراق املالية، في حني تراجع كالهما في 
سوق دبي املالي. واتسم الطابع العام ألداء السوقني 
بالتذبذب وسيادة املضاربات. وكان لقطاع العقار 
الدور األكبر في قيادة مسار التداوالت خالل الشهر 
في كال السوقني. وبني التقرير أن هناك خسائر حادة 
أنهت بها مؤشرات أسواق األسهم اخلليجية تداوالت 
شهر مايو، حيث تعد تلك اخلسائر هي األقوى على 
املستوى الشهري ملعظم األسواق منذ بداية العام 
احلالي. هذا وكانت الس����وق املالية السعودية هي 
األكثر تراجعا خالل الش����هر، إذ انخفض مؤشرها 
بنس����بة 10.88% وذلك عندما أغلق عند مس����توى 
6.120.52 نقطة.  وذك����ر التقرير ان بورصة قطر 
جاءت في املرتبة الثانية، حيث كان مؤش����رها هو 
الوحيد بجانب مؤشر سوق البحرين لألوراق املالية 
اللذين انخفضا دون مستوى إغالق أبريل منذ بداية 
الشهر حتى نهايته، وأقفل مؤشر بورصة قطر مع 
نهاية مايو مس����جال تراجعا نس����بته 10.09% عند 
مستوى 6.785.96 نقطة، متخليا بذلك عن حاجز 
ال� 7.000 نقطة النفسي. في حني شغل سوق دبي 
املالي املرتبة الثالثة، إذ أقفل مؤشره عند مستوى 

1.579.54 نقطة هابطا بنسبة بلغت %9.22.
 وجاء في املرتبة الرابعة سوق البحرين لألوراق 
املالية الذي تراجع مؤشره بنسبة 8.90% بعدما أغلق 
عند مستوى 1.450.28 نقطة. هذا وجاء في املرتبة 
اخلامسة سوق الكويت لألوراق املالية الذي لم يتمكن 
مؤشره من احلفاظ على مستوى ال� 7.000 نقطة 
خالل الشهر املاضي ليقفل مع نهايته عند مستوى 

6.699.7 نقطة خاسرا بنسبة %8.22.
فيما كان سوق أبوظبي لألوراق املالية هو األقل 
خسارة خالل الشهر، حيث أنهى تداوالته مسجال 
انخفاض����ا بلغت نس����بته 6.23% بعدما أغلق عند 

مستوى 2.604.17 نقطة.

الهارون: لجنة السوق تجتمع اليوم مع مسؤولي »زين«
 لمعرفة آخر تطورات  صفقة بيع أصول  »زين ـ أفريقيا« 

عمر راشد
قررت جلنة الس����وق في اجتماع طارئ برئاس����ة وزير 
التجارة والصناعة ورئيس جلنة السوق أحمد الهارون أنه 
سيتم االجتماع اليوم بني جلنة من بعض مسؤولي جلنة 
الس����وق مع إدارة شركة »زين« الستيضاح بعض األمور 
املتعلقة بشأن صفقة بيع أصول زين � أفريقيا، واخلاصة 
بالتوزيعات وتأثير الصفقة على س����هم الشركة، وموعد 

عودة سهم الشركة إلى التداول نظرا إليقافه احلالي.
وأشار الهارون إلى أن الشركة قامت باإلعالن عن توزيعات 
تعد من أكبر التوزيعات في تاريخ الش����ركات الكويتية، 
لذلك ارتأت اللجنة أن يتم اس����تيضاح كل األمور املتعلقة 
بالصفقة واستكماال للمراسالت التي متت بني إدارة السوق 
وإدارة الش����ركة، مؤكدا أنه ال يوجد قلق من جلنة السوق 
ناحية الصفقة ولكنها تهدف إلى استيضاح بعض األمور 

وهي من مهام إدارة السوق تعزيزا للشفافية.
وقال الهارون »ان اجتماع جلنة السوق كان مقررا عقده 
اليوم ولكن نظرا الرتباطي بجلس����ة ملجلس األمة عجلت 
موعد االجتماع، والذي متت فيه مناقش����ة جدول األعمال 
املعتاد، والتي كان من أهم��ها مناقش����ة موضوع اقفاالت 
اللحظة األخيرة والذي يح��تاج إلى دراس����ة متخصصة 
لع����الج هذه التداوالت، حيث مت ط����رح عدد من اخليارات 
بهذا الش����أن، موضحا أن هذا التوجه مرتبط بالتط��وير 
الشامل للس����وق والذي تقوم به ناسدك السويدية، حيث 
قطعوا ش����وطا كبيرا في هذا التطوير، معربا عن أمله في 
أن يتم تطبيق النظام اجلديد بالكامل في الربع األخير من 

العام القادم.

أكد أن االستيضاحات تأتي في إطار الشفافية التي تحرص إدارة السوق عليها


