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 تحالف سعودي يتفاوض لشراء «زين السعودية»  

 بدر الخرافي يوقع اليوم في اإلمارات العقد االبتدائي لبيع ٤٦٪ من «زين» لـ «اتصاالت»

 الرجعان: ليس من مصلحة «التأمينات» بيع حصتها في «زين» 
 قال مدير عام املؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية فهد 
ــة لن تبيع حصتها البالغة ٣٪ في شركة  الرجعان ان املؤسس
زين ضمن صفقة (اتصاالت)، حيث ان املؤسسة لديها كمية 
كبيرة من السيولة وليس في صاحلها البيع في الوقت احلالي 

خاصة مع انخفاض العوائد على الودائع. 
  وأضاف الرجعان في مقابلة خاصة مع قناة «CNBC عربية» 
أن الصفقة في حد ذاتها جيدة للمستثمرين اآلخرين الراغبني 
في البيع حيث انها متثل دخول استثمارات أجنبية كبيرة الى 
السوق الكويتي، كما انها تشكل انتعاشة للمؤسسات املالية 
والبنوك، مشيرا إلى أنه سبق ودخل سوق االتصاالت الكويتية 
شركتان من كل من قطر والسعودية، الفتا الى انه رمبا تقوم 

ــراء حصص في شركات خليجية  الكويت في املستقبل بش
«وهذا هو التكامل االقتصادي اخلليجي املنشود».

  وردا على سؤال حول أداء صندوق التأمينات الكويتي بعد 
األزمة املالية أجاب الرجعان بأن الصندوق يعتبر من الصناديق 
ــر كان فقط في عام ٢٠٠٨  ــل أداء عامليا حيث ان التأث األفض
حيث انخفضت قيم األصول ١٢٪ مقارنة بصناديق أخرى مثل 
الصندوق النرويجي الذي انخفض ٢٣٪، مشيرا الى أنها كانت 
خسارة دفترية فقط وغير محققة بسبب تراجع قيم األصول 
ــوأ قد مر على الرغم من  عامليا.  وأضاف: «أننا نرى ان األس
أن األسواق العاملية مازالت تواجه مشكالت ولكن استثمارات 
صندوق التأمينات الكويتي موزعة توزيعا جيدا ولدينا أدوات 

استثمارية ذات عوائد ثابتة»، مشيرا الى ان مؤسسة التأمينات 
االجتماعية حققت في نهاية السنة املالية املاضية التي انتهت 
في ٣١ مارس ٢٠١٠، نحو ١٫٢ مليار دينار، مضيفا: «ونتوقع 

ان نرى منوا العام احلالي أيضا».
ــة  ــوق الكويتي، قال مدير عام املؤسس   وعن أوضاع الس
العامة للتأمينات االجتماعية ان: «السنة املاضية كانت صعبة 
ولكن البنوك الكويتية استطاعت جتاوز األزمة بفضل الدعم 
احلكومي ممثال في الودائع التي وضعتها احلكومة في البنوك، 
ــتثمار فعليها االستمرار في عمليات إعادة  أما شركات االس
الهيكلة وجدولة ديونها وقد نرى في املستقبل القريب بعضها 

يستمر وبعضها يندمج والبعض اآلخر قد ينتهي». 

 ديڤيد رودز مسعود حيات

 دبيـ  العربية.نت : أكد الرئيس التنفيذي 
لبنك الكويت الوطنـــي إبراهيم دبدوب، أن 
صفقة شراء شركة اتصاالت اإلماراتية حلصة 
أغلبية في «زيـــن» الكويتية، والتي يلعب 
البنك دور املستشار فيها، ماضية قدما دون 
توقف، وتوقـــع أن ينتهي الفحص «النافي 
اجلهالة» خالل أسابيع متهيدا إلجراءات الشراء 

الرسمية.
  وكانت «اتصاالت» تقدمت بعرض استحواذ 
على نسبة ٤٦٪، من شركة االتصاالت املتنقلة 
«زين» الكويتية، وهي حصة األغلبية التي 
تقدر بـ ١٫٧ مليار ســـهم، لتتجـــاوز القيمة 
اإلجماليـــة للصفقة ١٠٫٦ مليارات دوالر، أو 
ما يفوق مبلغ ٣٨٫٩ مليار درهم، بسعر شراء 

يصل إلى ١٫٧ دينار.
  وقال دبدوب إن البنك على الطريق لتحقيق 
نسبة النمو املستهدفة عند ١٠٪ بنهاية العام، 
وأنه اتخذ مخصصات كافية هذا العام ولن 

يحتاج إلى جتنيب مخصصات إضافية. 
  وكانت مخصصات بنك الكويت الوطني 
انخفضت إلى نحو ١٥٫٢ مليون دينار حتى 
ســـبتمبر ٢٠١٠، مقارنة مبخصصات بلغت 
نحو ٥٣٫١ مليون دينار، فـــي نهاية الفترة 

ذاتها من العام املاضي. 

 ابراهيم دبدوب

  وهو ما قاد البنك إلى حتقيق أرباح جيدة 
ألول تسعة أشهر من العام ٢٠١٠ بلغت ٢٢٥٫٦ 
مليون دينـــار، مقارنة بنحو ٢٠٢٫٦ مليون 

دينار للفترة املقابلة من العام املاضي. 

 دبدوب: صفقة «زين» ماضية قدمًا
  و١٠٪ النمو المتوقع لـ «الوطني» بنهاية  ٢٠١٠ 

 أعلنت شركة املال لالستثمار أنها قد تسلمت عرضا 
لشراء حصتها في شركة صناعات الفحم البترولي 
 بسعر إجمالي يعادل ٣١٫٣ مليون دينار، علما بان هذا 
العرض مشروط  باستكمال اإلجراءات الالزمة لتوقيع 
العقد النهائي، وان الشركة بصدد قبول هذا العرض 
ــتيفاء اإلجراءات الالزمة خالل شهر نوفمبر  بعد اس
ــركة في بيان نشر على موقع  اجلاري. وذكرت الش
ــراءات تضمن تقدمي ما يدل  البورصة أمس أن اإلج
على ان األسهم اململوكة لشركة املال محررة من أي 
ــتكمال الفحص النافي للجهالة،  رهن أو  التزام، واس
وإعداد االتفاقيات ومراجعتها من الطرفني والوصول 
الى االتفاقية النهائية، وصدور قرارات مجلس إدارة 
ــيرة  ــن طرفي الصفقة باملوافقة على إمتامها، مش ع
الى انه في حال ما إذا متت املوافقة على تلك الصفقة 
ــركة  أرباحا منها تقارب الـ ٢٠٫٥  فسوف حتقق الش

مليون دينار.

 «المال» تتسلم عرضًا لشراء حصتها
  فى «صناعات الفحم البترولي»

 ٢٠٫٥ مليون دينار األرباح المتوقعة

 للتسعة أشهر وبنسبة نمو ١٢٨٫٢٪

 «الخليج المتحد» يربح ٤١٫٤ مليون دوالر
 أعلن بنك اخلليــــج املتحد عن زيادة 
الربح الصافي للتسعة أشهر األولى بنسبة 

١٢٨٫٢٪ ليبلغ ٤١٫٤ مليون دوالر.
  وفي هذا الصدد، قال رئيس مجلس ادارة 
البنك مسعود حيات، في تصريح صحافي: 
«لقد عملنا على تطوير إســــتراتيجيتنا 
إليجاد منصة قوية للنمو الطويل األجل 
ملستثمرينا وملساهمينا وذلك في أعقاب 
إعادة تنظيم أنشــــطتنا مــــن خالل بيع 
بنوكنا التجاريــــة إلى بنك برقان بهدف 
التركيز على املجاالت الرئيسية خلبرتنا 
في مجال إدارة األصول واألعمال املصرفية 

االستثمارية».
  وبالنســــبة لألداء املالي للبنك، اشار 
حيات الى ان بنــــك اخلليج املتحد حقق 
اداء ماليــــا قويا للثالثة أشــــهر املنتهية 
في ٣٠ ســــبتمبر ٢٠١٠ علــــى الرغم من 
اســــتمرار التذبذب في األسواق العاملية 
واإلقليمية، فقد زاد الدخل قبل احتساب 
الفوائد واملصروفات األخرى بنسبة ٢٨٫٦٪ 
بحيث بلغ ٣٣٫٢ مليــــون دوالر للثالثة 
أشــــهر املنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٠ من 
٢٥٫٨ مليــــون دوالر في نفس الفترة من 

عام ٢٠٠٩.
   وزاد الربح الصافي للثالثة أشــــهر 
املنتهية في ٣٠ ســــبتمبر ٢٠١٠ بنســــبة 
قدرها ٢١٨٪ بحيث بلغ ٩٫٩ ماليني دوالر 
مقارنة بالفترة ذاتها من عام ٢٠٠٩، فيما 
زاد العائد للسهم الواحد بنسبة ١٩٢٫٥٪ 
بحيث بلغ ١٫١٧ سنت أميركي مقابل ٠٫٤ 

سنت أميركي في عام ٢٠٠٩. 
  وحسب نتائج البنك للتسعة أشهر، 

للتسعة أشــــهر املنتهية في ٣٠ سبتمبر 
٢٠١٠ مقابل عائد بلغ ٢٫٢٣ سنت أميركي 

في نفس الفترة من عام ٢٠٠٩. 
  وبلغت األصول اإلجمالية للبنك ١٫٩ 
مليــــار دوالر كما في ٣٠ ســــبتمبر ٢٠١٠ 
حيث سجلت زيادة طفيفة مقابل ١٫٨ مليار 
دوالر كما في ٣٠ يونيو ٢٠١٠ لكنها سجلت 
انخفاضا باملقارنة مببلغ ٢٫٤ مليار دوالر 

كما في نهاية عام ٢٠٠٩.
  ويأتي هذا االنخفاض في األصول في 
أعقاب حتويل حصة البنك في بنك تونس 
العاملي والذي مت خالل الربع الثاني من عام 

فقــــد حقق بنك اخلليج املتحد دخال قبل 
احتســــاب الفوائد واملصروفات األخرى 
بلغ ١٠٥٫٧ ماليني دوالر للسنة حتى ٣٠ 
ســــبتمبر ٢٠١٠ مقابل ٩١٫٧ مليون دوالر 
للتسعة أشــــهر املنتهية في ٣٠ سبتمبر 

 .٢٠٠٩
  وزاد الربح الصافي للتسعة أشهر حتى 
٣٠ سبتمبر ٢٠١٠ بنسبة ١٢٨٫٢٪ بحيث 
بلغ ٤١٫٤ مليون دوالر مقابل مبلغ قدره 

١٨٫٢ مليون دوالر لعام ٢٠٠٩. 
  وقد زاد العائد للسهم الواحد بنسبة 
١٢٦٫٥٪ بحيث بلغ ٥٫٠٥ سنتات أميركية 

٢٠١٠، وقد نتج عن هذه العملية حتقيق 
مكسب قدره ٤٣٫٨ مليون دوالر للبنك. 

   وميلك بنــــك اخلليج املتحد ميزانية 
عمومية قوية مع االحتفاظ مبعدل كفاية 
رأسمال يبلغ ١٨٪ أي أكثر بكثير من املعدل 
األدنى املقرر من مصرف البحرين املركزي 

والبالغ ١٢٫٥٪.
  وقد بلغت األصول اخلاضعة لإلدارة 
٨٫١ مليارات دوالر كما في ٣٠ ســــبتمبر 
٢٠١٠ مقارنــــة مببلغ ٧٫٤ مليارات دوالر 
للثالثة أشــــهر املنتهية في ٣٠ سبتمبر 
٢٠٠٩ ممــــا يعكس النتائج اإليجابية في 

محيط مليء بالتحديات. 
  مــــن جانبه، قال الرئيــــس التنفيذي 
للبنك ديڤيــــد رودز: «كانت جهودنا في 
ربع الســــنة املنصرم تنصب على وضع 
إستراتيجيتنا إلنشــــاء البنك الرائد في 
املنطقة في مجال إدارة األصول والعمل 
كمصرف اســــتثماري مما يشــــتمل على 
العمل مع مجموعة متنوعة من الشركاء 
االستراتيجيني إليجاد الفرص التي ستجعل 
من بنك اخلليج املتحد مؤسســــة مالية 

رائدة في املنطقة».
  واضاف: «مازالت األسواق اإلقليمية 
والعاملية تشــــهد التذبذب املستمر فيما 
يستمر العالم في التغلب على آثار الركود 
املالي العاملي. ومــــع هذا فإننا نعتقد أن 
املقومات املالية في منطقة الشرق األوسط 
املنطقــــة مازالت  بالقــــوة، فهذه  تتميز 
تتمتع بالنمو ونحن نعتزم أن تكون لنا 
مكانة مركزية في مجاالت إدارة األصول 

واالستثمار املصرفي في املستقبل». 

 «الوطنية للتنظيف» أتمت االتفاق مع ٥ بنوك
  محلية وخليجية لتمويل مناقصات تعتزم المنافسة عليها

 تقوم حاليا بتجهيز الكفاالت األولية للمناقصات  

 «نفط الكويت» توقع عقد مشروع تطوير 
  الحقن الكيميائي مع «المير» بـ ٨ ماليين دينار 

 شريف حمدي
  علمت «األنباء» من مصادر مطلعة ان شـــركة 
التنظيف الوطنية امتت االتفاق مؤخرا مع ٣ بنوك 
محلية باالضافة الى بنكني خليجيني في ابوظبي 
وقطـــر لتمويل اي عدد من املناقصات الـ ١٧ التي 
ستطرحها بلدية الكويت مرة اخرى بعد إلغائها 
في وقت سابق إلجراء تعديالت عليها والتي تعتزم 

الشركة املنافسة عليها مجددا عند طرحها.
  وقالت املصادر ان الشركة تقوم حاليا بتجهيز 

الكفاالت األولية للمناقصات الـ ١٧ في إطار االستعداد 
لتقدمي عطاءات الشركة لهذه املناقصات.

  وانه مـــن املتوقع ان يتم طرح املناقصات من 
قبل بلدية الكويت خالل شـــهرين او ثالثة اشهر 
على اقصى تقدير. ولفتت املصادر الى ان الشركة 
تنتظر اعالن نتيجة مناقصة في اإلمارات كانت قد 
تقدمت للمنافسة عليها ومت تأجيل االعالن عنها 
والتي يتوقع ان يتم الكشف عن الشركة الفائزة 

بها خالل الفترة القليلة املقبلة. 

 أحمد مغربي 
  كشـــفت مصادر مطلعة 
لـ«األنباء» ان شـــركة نفط 
الكويت وقعت بداية األسبوع 
اجلاري عقد مشروع تطوير 
الكيميائي في حقول  احلقن 
الشركة في غرب الكويت مع 
شركة «املير» للخدمات الفنية 

بقيمة ٨ ماليني دينار.
  وقالت املصادر ان شركة 
«املير» ستقوم بعملية احلقن 
التسرب في  الكيميائي ملنع 

الوصالت والشقوق ونقاط 
التسرب في األنابيب النفطية 
بحقـــول الشـــركة في غرب 

الكويت.
   مشيرة الى ان عملية احلقن 
الكيميائي تقوم مبنع التسرب 
في األنابيب من خالل مرور 
املـــادة الكيميائية في نقاط 
املادة  التسرب وتفاعلها مع 
احمليطة باألنبوب لتشـــكل 
مانعا قويا للتســـرب حول 

اجلزء املعيب في األنبوب.

  وذكرت املصادر أن استخدام 
الكيماويـــات فـــي احلقول 
النفطية حتقق مردودا مرتفعا 
للنفط وبكلفة منخفضة نسبيا 
خاصة مع اســـتخدام تقنية 
الكيميائي لألنابيب،  احلقن 
الى أن اســـتخدام  مشـــيرة 
القلويات ذات الثمن األقل يقلل 
من استخدام املواد املخفضة 
املرتفعة  الســـطحي  للتوتر 
الثمن خاصة أنها تقوم بنفس 

الغرض وبكفاءة عالية. 

 ٦٫٢ ماليين دينار أرباح
  «االستثمارات الوطنية» في الـ ٩ أشهر 

 حصلت شركة االستثمارات 
الوطنيـــة علـــى موافقة بنك 
الكويت املركزي على بياناتها 
املالية املرحلية للفترة  املنتهية 
في ٣٠ ســـبتمبر ٢٠١٠ حيث 
جاءت نتائج أعمال الشـــركة 
لتحقق أرباحا قدرها ٦٫٢ ماليني 
دينار ما يعادل ٧ فلوس للسهم، 
مقارنة مع خســـائر قدرها ٥ 
ماليني دينار ما يعادل خسارة 
للسهم بلغت ٦ فلوس للفترة 

املقارنة من العام املاضي.
  وذكرت الشـــركة في بيان 
نشر على موقع البورصة أمس 
أن فترة الـ ٣ أشـــهر املنتهية 
في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٠ حملت 
أرباح قدرها ٤٩٫٨ ألف دينار 
ما يعادل ٠٫١ فلس للســـهم، 
مقارنة مع خسائر قدرها ٦٫٥ 
ماليني دينار ما يعادل ٨ فلوس 

للسهم للفترة املقارنة من العام 
املاضي.

  وقالت الشـــركة إن تقرير 
مراقبي احلســـابات يحتوي 
على الـــرأي املتحفظ التالي: 
«كما هو مبـــني في اإليضاح 
٣ حـــول املعلومـــات املالية 
املرحلية املكثفة املجمعة، لم 
تقم الشركة األم بتجميع إحدى 
الشركات التابعة لها، وقامت 
شركة االستثمارات اخلليجية 
(شركة تابعة) باتخاذ إجراء 
قانونـــي نتيجـــة للنزاع مع 
أطراف مقابلة معينة، ما أدى 
الى قيام مطالبـــات من قبل 
التابعة ومطالبات  الشـــركة 
مقابلة لها ضدها، وبانتظار 
صدور قرار بشأن هذا النزاع، 
فقد قررت  إدارة الشركة األم 
املالية  البيانات  عدم جتميع 

للشـــركة التابعة اعتبارا من 
 السنة املنتهية في ٣١ ديسمبر 
١٩٩٢، وقد قامت الشركة األم 
بشطب القيمة الدفترية في ٣١ 
ديسمبر ١٩٩٢ الستثمارها في 
الشركة التابعة والبالغة ٤٫٩٢١ 
الف دينار باإلضافة الى ذلك 
فقد كانت الشركة التابعة غير 

عاملة منذ عدة سنوات». 
  وذكرت انـــه في ٤ فبراير 
٢٠٠٨، قضت محكمة التمييز 
بـــأن الشـــركة التابعة متثل 
منشـــأه  قانونية مســـتقلة، 
استنادا الى هذا احلكم، ترى 
اإلدارة انه ال يوجد أي تأثير 
للقضايا القانونية على املركز 
املالي للشركة األم وان الشركة 
األم لن تتحمل مسؤولية أي 
مطالبات فيما يتعلق بالشركة 

التابعة. 

 عادل الصقعبي

 اوضح رئيــــس مجلس ادارة 
شركة دانة الصفاة الغذائية عادل 
الصقعبي ان الشركة متكنت من 
حتقيق صافــــي ارباح قدره ١٫٢٢ 
مليون دينار عن فترة التســــعة 
اشهر املنتهية في ٣٠ سبتمبر من 
العام احلالي وذلــــك مقابل ١٣٫٦ 
الف دينار عن الفترة نفسها من 
العام املاضي. واشــــار الصقعبي 
الى ان حقوق املســــاهمني بلغت 
٤٣٫١٥ مليون دينار خالل الفترة 
مقارنة مببلغ قدره ٤٢٫٥ مليون 
دينار، كما بلغت ربحية الســــهم 
٤٫٣ فلوس، مقارنة بـ ٠٫٠٥ فلس 
للســــهم للفترة نفسها من العام 
املاضي، وبلغت القيمة الدفترية 
الثالث  الربع  للسهم حتى نهاية 
١٥٠٫٠٢ فلسا مقارنة بـ ١٤٧٫٩ فلسا 
في ٢٠٠٩ وبلغت خسارة الشركة 
في الربع الثالث ٢٢٧٫٠٢ الف دينار. 

صرف عمالت اجنبية وانخفاض 
املبيعات لشركة الصفاة للضيافة 
خالل اشهر الصيف وشهر رمضان 
باالضافة ملوســــم الصيد لشركة 
االسماك الكويتية والذي بدأ في 
نهاية الربع الثالث االمر الذي اثر 

سلبا على نتائج الشركة.
  واكد الصقعبي ان الشركة تبذل 
جهودا مضنية للحد من التأثيرات 
السلبية لألزمة االقتصادية على 
اســــتثمارات الشركة، مؤكدا انها 
ستستمر في تنفيذ استراتيجية 
هادفة لتحسني االيرادات والتركيز 
على االرباح التشغيلية وتوظيف 
االمكانات املتاحة واســــتغاللها 
بالشــــكل األمثل.وتوقع استمرار 
الشركة في حتقيق نتائج افضل 
في ضــــوء اجلهود املبذولة لرفع 
كفاءة االداء وتضافر جهود العاملني 

واإلدارة التنفيذية للشركة. 

وفي تعليق منه على النتائج املالية 
للشركة، قال الصقعبي ان خسارة 
الشــــركة في الربع الثالث تعود 
لثالثة أســــباب رئيسية تتضمن 
اخلســــارة في االستثمارات التي 
حتققت بســــبب انخفاض سعر 

 ١٫٢ مليون دينار صافي أرباح «دانة الصفاة» 
في ٩ أشهر بواقع ٤٫٣ فلوس للسهم

املؤشر 
السعري 

٧١٢٩٫٣
بتغير قدره

+٤٨

 حصل صندوق املركز العقاري على موافقة بنك الكويت املركزي على بياناته املالية املرحلية 
للفترة املنتهية في ٣٠ ســـبتمبر ٢٠١٠ حيث جاءت نتائج أعمال الصندوق ليحقق ربحا بلغ ١٫١ 
مليون دينار ما يعادل ٤٨ فلسا للسهم، مقارنة مع أرباح قدرها ٢ مليون دينار ما يعادل خسائر 

قدرها ٩٩ فلسا للسهم للفترة املقارنة من العام املاضي.
  وذكر الصندوق في بيان نشـــر على موقع البورصة أمس أنه حقق أرباحا قدرها ٢٧٧٫٩ ألف 
دينار في فترة الـ ٣ أشهر املنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٠ مقارنة مع أرباح قدرها ٥٨٧ ألف دينار 

ما يعادل ٢٨ فلسا للسهم للفترة املقارنة من العام املاضي.

 ١٫١ مليون دينار أرباح «المركز العقاري» في الـ ٩ أشهر 

 بدر اخلرافي 

 هشام أبوشادي
  كشفت مصادر مطلعة لـ«األنباء» انه سيتم اليوم 
في اإلمـــارات توقيع العقد االبتدائي لبيع ٤٦٪ من 
اســـهم زين الى شركة االتصاالت االماراتية بسعر 

دينار و٧٠٠ فلس للسهم.
  وقالت املصادر ان نائب رئيس مجموعة اخلرافي 
بدر اخلرافي املتواجد حاليا في االمارات ســـيقوم 
بتوقيع العقد في متام الســـاعة التاســـعة صباحا 
بتوقيـــت االمارات على أن تبـــدأ عمليات الفحص 
النافي للجهالة غدا وملدة ٦ اسابيع كحد أقصى اال ان 
املصادر اشارت الى انها قد تستغرق نحو اسبوعني. 
واكدت املصادر انه سيتم االنتهاء من الصفقة التي 
تقدر قيمتها بنحـــو ٣٫٣ مليارات دينار قبل نهاية 
العام، األمر الذي يشـــير الى انها ستتم وفق نظام 

بيع احلصص احلالي في السوق ولن يطبق عليها 
قانون هيئة اســـواق املال في عمليات االستحواذ 
وفـــق املادة ٧٤ من القانون، وكشـــفت املصادر ان 
هناك حتالفا ســـعوديا يتم التفاوض معه لشراء 
حصـــة زين االم في زين الســـعودية البالغة ٢٥٪ 
وانـــه مت االتفاق على تفاصيل الصفقة التي بلغت 
قيمتهـــا اكثر من ١٫٥ مليـــار دوالر وان املفاوضات 

قطعت شوطا كبيرًا.  
  واشـــارت الى ان امتام الصفقة يتطلب موافقة 
اجلهات احلكومية املســـؤولة عن قطاع االتصاالت 
في الســـعودية وقد تفاعل الســـوق بقوة مع هذه 
املعلومات خاصة اسهم الشركات التابعة ملجموعة 
اخلرافي التي شهدت اغلبها مستويات قياسية من 

التداول واالرتفاع السعري. 

 أكد لـ «العربية» أن البنك لن يجنب مخصصات جديدة


