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 شريف حمدي
  علمت «األنباء» من مصادر مطلعة ان شركة الشبكة 
القابضة قامت برفع دعوى قضائية ضد شركة االبراج 
القابضة بسبب نزاع على مبلغ ٨ ماليني دينار. وقالت 
املصــــادر ان املبلغ كان قد مت حتويله من قبل الرئيس 
التنفيذي السابق لشركة الشبكة القابضة الى حساب 
شــــركة االبراج القابضة دون احلصول على تفويض 

رســــمي من مجلس ادارة «الشبكة» السابق، الفتة الى 
ان هذا املبلغ مت حتويله بداعي الشراكة في مشروعات 
اســــتثمارية تابعة لشركة االبراج. وذكرت املصادر ان 
«الشبكة» تسعى للحصول على املبلغ ضمن سعي مجلس 
االدارة احلالي الستعادة اموال مساهمي الشركة التي 
اهدرها املجلس السابق، خاصة ان الشركة قامت في وقت 

سابق برفع دعوى قضائية اخرى لنفس السبب. 

املؤشر  «الشبكة» ترفع دعوى قضائية على «األبراج» السترداد ٨ ماليين دينار
السعري 

٦٩١٨
بتغير قدره

 - ٤٦٫٤

 إحدى طائرات «اجلزيرة»

 األسعار تبدأ من ٣١ دينارًا شاملة جميع الضرائب و٤٠ كيلوغرامًا للمسافر

 «طيران الجزيرة» تضيف وجهتها الخامسة إلى مصر
  بتدشين خط سوهاج اعتبارًا من مطلع ديسمبر

 أعلنت شركة طيران اجلزيرة 
امس عن اطالق ثالث رحالت 
أسبوعية ومن دون توقف إلى 
مدينة سوهاج ابتداء من األول من 
ديسمبر املقبل، لتصبح الوجهة 
اخلامسة للشـــركة في مصر 
بعد شرم الشيخ واإلسكندرية 

واألقصر وأسيوط.
  وستشغل طيران اجلزيرة 
رحالتها إلى سوهاج من الكويت 
صباح أيـــام االثنني والثالثاء 
واجلمعة، وتقلع الرحالت من 
سوهاج إلى الكويت صباح هذه 

األيام أيضا.
  وقالت الشـــركة فـــي بيان 
صحافي أن أسعار التذاكر تبدأ 

اجلزيرة، والتي تشغل أسطوال 
من طائـــرات حديثة من طراز 
إيرباص A٣٢٠، حصلت خالل 
العام احلالي على جائزة «أفضل 
شركة طيران» قدمتها «جوائز 
أرابيان بيزنـــس» لعام ٢٠١٠، 
باإلضافة إلى اجلائزة الذهبية 
من قبل «ماجنوم أوبس أووردز 

 .«٢٠١٠
  وتشغل الشركة رحالت إلى 
١٨ وجهة في الشـــرق األوسط 
أفريقيا وتركيا، منها  وشمال 
الوجهات األكثـــر طلبا لرجال 
األعمـــال، دبـــي والبحريـــن، 
والوجهات السياحية مثل شرم 

الشيخ واسطنبول. 

من ٣١ دينارا للوجهة الواحدة 
شـــاملة جميع الضرائب و٤٠ 
كيلوغراما إلجمالي وزن األمتعة 
املســـموح به لكل مسافر، كما 

ميكن للمسافرين حجز رحالتهم 
إلى سوهاج أو أي من وجهات 
طيـــران اجلزيـــرة الثمانيـــة 
عشرة من خالل زيارة املوقع 

االلكتروني للشركة أو بزيارة 
وكيل ســـفرهم في الكويت أو 

في مصر.
بالذكـــر أن طيران    اجلدير 

 عدد رحالت طيران الجزيرة األسبوعية إلى كل وجهة
  من وجهات مصر اعتبارا من أول ديسمبر ٢٠١٠ 

 عدد الرحالت األسبوعية إلى الوجهة  الوجهة 
 عشر رحالت أسبوعية  االسكندرية 
 ثالث رحالت أسبوعية  شرم الشيخ 

 ست رحالت أسبوعية  االقصر 
 ثالث رحالت أسبوعية  سوهاج 

 بوادر االنفراج الشهر المقبل

 «منا القابضة» و«الشاهد العقارية» توقعان 
اتفاقًا لحل خالفاتهما القضائ ية وديًا

 الكويت وإيرلندا توقعان اتفاقية
  لتجنب االزدواج الضريبي والتهرب المالي

 أحمد يوسف
  أكــــدت مصــــادر مقربــــة من 
شــــركة منــــا القابضة وشــــركة 
الشاهد العقارية تنازل كل منها 
عــــن القضايا املرفوعــــة منهما، 
وتوقيع اتفاقية مبدئية لتسوية 
عملية التخارج وديا وبعيدا عن 
أيدي القضاء. وقالت املصادر لـ 
«األنباء» ان اخلالفات قد نشبت 
بني الشركتني على خلفية متلك 
أسهم وعقارات، اال ان أسعار األسهم 
والعقــــارات قد انخفضت قيمتها 
بصورة كبيرة نتيجة لالزمة املالية 
العاملية، وهو ما شكل خالفا بني 
الشــــركتني ورغبة كل منهما في 

إجراء عملية التخارج.
  وبينت املصادر ان أصل اخلالف 
يرجع الى إبــــرام «منا القابضة» 
عقدا لشــــراء ٤٥٪ من «الشاهد» 

و«مداخل اخلير» في عام ٢٠٠٨ ومن 
ثم مت انضمام أعضاء من «منا» الى 
مجلس ادارة «الشاهد» و«مداخل»، 
ومن ثم مت اكتشاف مراكز مالية 
غير سليمة في الشركتني وهو ما 
أدى الى تفجر األزمة، وهنا نشبت 
اخلالفــــات ومت اللجوء للقضاء، 
حيث قام عدد من مالك «الشاهد 
العقارية» برفع قضايا على «منا 
القابضــــة»، والتي أكدت بدورها 

سالمة التعاقدات التي أبرمتها.
  وأضافت ان القضايا حتولت 
إلى إدارة اخلبراء للتأكد من سالمة 
تلك التعاقدات املبرمة مع «الشاهد 
العقارية» في ٢٠٠٨/١٠/٢٢. وأشارت 
الى ان «منا القابضة» قامت بتقدمي 
شكوى إلى نيابة سوق املال وقيدت 
برقم ٢٠١٠/٢ بحق عدد من مالك 
شركة «الشاهد العقارية» ومازالت 

النيابة العامة حتقق فيها في جرائم 
التزويــــر والتبديد وبيع أســــهم 
تأسيس قبل مضي مدة ٣ سنوات، 
وهو ما دعا «الشــــاهد العقارية» 
الى رفع دعوى إشــــهار اإلفالس 
ضد «منا»، ولكن احملكمة انتهت 
بتاريخ ٢٠ يونيو املاضي إلى رفض 
طلب «الشاهد» باحلجز التحفظي 
على «منا القابضة» ألن الدعوى 
ليست قائمة على أي أساس، ومت 
تأجيل النظر في القضية. وتوقعت 
املصادر ان تنتهي الشركتان من 
تسوية هذه اخلالفات في غضون 
الشهر املقبل، مؤكدا الفوائد العديدة 
التي ستجنيها كل من الشركتني 
ان  القضاء، خصوصا  بعيدا عن 
الشــــركتني اعتمدتا مخصصات 
مالية كبيرة انتظارا للحكم النهائي 

من قبل احملكمة.

 وقعت كل من الكويت وجمهورية ايرلندا اتفاقية 
جتنب االزدواج الضريبـــي ومنع التهرب املالي 
فيمـــا يتعلق بالضرائب على الدخل في البلدين، 
وذلك في ٢٣ نوفمبر اجلاري، حيث وقع االتفاقية 
عن اجلانب الكويتي وكيـــل وزير املالية خليفة 

مساعد حمادة. 
  وتعتبر هذه االتفاقية واحدة من أهم االتفاقيات 
التـــي وقعتهـــا الكويت ملا فيها مـــن إعفاءات أو 
تخفيضات ضريبية على االستثمارات أو األعمال 
التجارية سواء في الكويت أو في ايرلندا، حيث 
تهـــدف االتفاقية إلى إزالـــة العوائق املالية التي 
ميكن أن تقيد حركة التبادل التجاري بني الكويت 
وايرلندا من خالل عـــدم ازدواجية الضرائب في 

الدولتني على األموال أو األفراد.
  تشـــمل االتفاقية العديد من املواد ومنها مادة 
«املقيم» والتي حتدد األشخاص الذين سيستفيدون 
من مزايا هذه االتفاقية. كذلك تشـــمل االتفاقية 
مادة «املنشأة الدائمة» حيث تنص هذه املادة على 
اعتبار موقع البناء أو تشييد مشروع أو جتميع 
أو تركيب أو أنشطة إشـــرافية منشأة دائمة إذا 

استمرت هذه األنشطة عن فترة ٩ شهور.
  كما تنص االتفاقية في مادة «الدخل من األموال 
غير املنقولة «على إخضاع تلك الدخول للضريبة 
فقط في الدولة التي تتواجد فيها تلك األموال، أما 
مادة «أرباح األعمال» فإنها توضح نوعية املصاريف 
التي يتم خصمها عند حساب الضريبة على تلك 
األعمال كاملصاريـــف التنفيذية واإلدارية العامة 

التي تتكبدها الشركات العاملة.
  وفيما يتعلق مبادة «النقل البحري واجلوي 
«نصت االتفاقية على إخضـــاع األرباح الناجتة 
عن تشغيل الســـفن والطائرات في مجال النقل 
الدولي للضريبة في الدولة التي تكون الشـــركة 
املشغلة لتلك السفن والطائرات مقيمة فيها (مركز 

اإلدارة الفعلي).
  ومن املواد املهمة األخرى مادة «أرباح األسهم» 
ومادة «الفوائد» اللتان نصتا على إعفاء حكومة 
دولة الكويت واملؤسسات احلكومية التابعة لها 
من ضريبة أرباح األســـهم ومـــن ضريبة فوائد 

القروض الناجتة عن نشـــاطها االستثماري في 
جمهورية ايرلندا. 

  وفي مادة «االتاوات» فقد مت االتفاق على إخضاع 
االتاوات للضريبة بنسبة ٥٪ من القيمة اإلجمالية 
لإلتاوات حيث تشمل هذه االتاوات املدفوعات مقابل 
استعمال أو حق استعمال حقوق األعمال األدبية 
أو الفنية أو العملية مبا في ذلك براءات االختراع 
والعالمات التجاريـــة والتصاميم... الخ. كما مت 
من خالل مادة «األرباح الرأسمالية» إخضاع تلك 
األرباح للضريبة في الدولة التي مت فيها حتقيق 

تلك األرباح فقط.
  كذلك تشـــتمل االتفاقية على العديد من املواد 
األخـــرى والتي حتـــدد من خاللهـــا الدولة التي 
ستقوم بفرض الضريبة على العديد من الدخول 
«كأتعاب أعضـــاء مجالـــس اإلدارات» و«الدخل 
من الوظيفة» واألنشـــطة التـــي يزاولها األطباء 
واحملامون واملهندسون واملعماريون وأطباء األسنان 
واحملاسبون، والدخل من األعمال التي ميارسها 
املوظفون العاملون في تشغيل الطائرات في مجال 
النقل الدولي، كذلك مت إخضاع الدخول اخلاصة 
بـ «الفنانني والرياضيني» في الدولة التي ميارس 

فيها هؤالء األشخاص أنشطتهم. 
  وفيما يتعلق باملدفوعات التي يتسلمها «الطالب» 
الدارسون في أي من الدولتني فقد مت االتفاق على 
أال تخضع تلك املدفوعات للضريبة في الدولة التي 
يتواجد فيها ألجل دراسته بشرط أن تكون تلك 
املدفوعات ناجتة من مصادر خارج تلك الدولة .

  كما نصت االتفاقية على بعض املواد األخرى 
التي حتدد أســـس «إلغـــاء االزدواج الضريبي» 
و«عـــدم التمييز» و«إجـــراءات االتفاق املتبادل» 
و«تبـــادل املعلومات»، كذلك نصت مادة «أعضاء 
البعثات الديبلوماسية أو الوفود الدائمة واملوظفون 
القنصليـــون» على عدم تأثيـــر أي نص في هذه 
االتفاقية على االمتيازات املالية املمنوحة لهؤالء 

األشخاص.
  وقد نصت املادة (٢٩) مـــن االتفاقية على أن 
تظل هذه االتفاقية ســـارية ملدة خمس سنوات، 

وتستمر بعدها ملدة أو ملدد مماثلة.  

 الكويت التاسعة عالميًا
  في سهولة دفع الضرائب

  
ــع في التصنيف العاملي    حافظت الكويت على ترتيبها في املركز التاس
ألسهل الدول من حيث دفع الضرائب، وذلك للعام الثاني على التوالي، وقد 
جاءت دول مجلس التعاون اخلليجي الست جميعها ضمن املراكز األربعة 
عشر األولى. وبحسب تقرير «دفع الضرائب» السنوي الذي نشرته مؤخرا 
شركة «برايس ووترهاوس كوبرز» بالتعاون مع البنك الدولي واملؤسسة 
الدولية للتمويل، يبلغ متوسط عدد الضرائب املفروضة في منطقة الشرق 
األوسط ٥٫٥ ضرائب، ما يعادل حوالي نصف معدل الضرائب العاملي وهو 
١٠ ضرائب، كما أن وقت إمتام االلتزامات الضريبية في املنطقة أقل بكثير 

من بقية دول العالم. 
ــادات ١٨٣ بلدا، أنه خالل العام  ــمل اقتص   كما يظهر التقرير الذي يش
املاضي متكنت ٤٠ دولة من تسهيل إجراءات دفع الضرائب لديها، وكانت 
ــبة لالقتصادات  ــن. أما بالنس ــتوى التحس تونس األفضل من حيث مس
املشمولة في دراسات دفع الضرائب عامليا لعامي ٢٠٠٦ و٢٠١١، فقد انخفض 
الزمن املطلوب إلمتام االلتزام الضريبي بواقع أسبوع واحد، وانخفضت 
التكاليف الضريبية مبعدل ٥٪، بينما قل عدد الدفعات بواقع أربع دفعات 
ــلطة اقتصادية على تقليل الضرائب  تقريبا، وبوجه عام فقد عملت ٩٠ س
على أرباح الشركات منذ العام ٢٠٠٦. يذكر أن تقرير «دفع الضرائب ٢٠١١» 
ــالل تقييم العبء اإلداري على  ــهولة دفع الضرائب من خ يقيس مدى س
ــريعات الضريبية، ومن خالل احتساب إجمالي  ــركات لاللتزام بالتش الش

التزام الشركات الضريبي كنسبة مئوية من األرباح قبل الضرائب.
ــي في تقرير «دفع  ــاء تصنيف بلدان مجلس التعاون اخلليج   وقد ج
ــي واإلمارات املركز  ــي كالتالي: احتلت قطر املركز الثان ــب» العامل الضرائ
اخلامس والسعودية املركز السادس وعمان املركز الثامن والكويت املركز 

التاسع والبحرين املركز الرابع عشر. 

 سعد الريس

 قيمة الصفقة قدرت بنحو ٣٥٠ ألفاً 

 الريس: «القناعات» تدرس االستحواذ
  على شركة عقارية في سورية 

 منى الدغيمي 
إدارة    كشف عضو مجلس 
القناعــــات للتطوير  شــــركة 
العقاري والتسويق سعد الريس 
أن الشركة تنوي االستحواذ 
على شركة سورية عقارية عن 
طريق الشراء املباشر وذلك بعد 
إجراء دراسة لسوق االستثمار 

السوري.
  و أضاف في تصريح خاص 
لـ «األنبــــاء» أن قيمة الصفقة 
قدرت بنحــــو ٣٥٠ ألف دينار 
تدفع على مرحلتني ولن تكون 
صفقة االستحواذ داخلة حيز 
التنفيذ إال بعد اتضاح الفحص 
املالي الكامل لها من خالل مكتب 
بـ  التدقيق احملاسبي اخلاص 

«القناعات».
  وأفاد بأن «القناعات» فوضت 
مستشــــارين ماليــــني لتقييم 

الشركة السورية الستخالص 
معدل شراء عادل لهذه الصفقة 
وعليه قام الفريق االستشاري 
بإجراء حتليل جلدوى جميع 
املعدالت املشتقة بهدف التوصل 
إلى اختيار سليم للسعر األكثر 

جاذبية لهذه الصفقة ومع بيان 
تأثر تلك الشركة بعوامل األزمة 

املالية السابقة. 
  وأشار إلى أن مجلس إدارة 
شــــركة القناعات يدرس اآلن 
عملية حوكمة الشركة إلى أن 
يتم االستحواذ عليها مبا يتواءم 
واملتطلبات اإلدارية العاملية. 

  وأوضح الريس أن الشركة 
الســــورية غيــــر مدرجة في 
املالية وال يوجد لها  األسواق 
ســــعر ســــوقي معلن، فقد مت 
احتساب نســــبة الشراء بناء 
الفعلية  الدفترية  القيمة  على 
لها مؤكدا أن أحد أسباب بيع 
الشركة هو تعثر مالكها ماليا 
وأن دراستنا لها مطمئنة وأنه 
باإلمكان مــــن ناحية اجلدوى 
االقتصادية حتقيق نسب جيدة 

في ظل هذه الفترة نسبيا. 

 ارتفاع التضخم في الكويت إلى ٥٫١٪ بنهاية أكتوبر 

 الكويت األولى لصفقات الملكية الخاصة بـ ١٫٥ مليار دوالر 

 ارتفع معدل التضخم في البالد لشهر اكتوبر املاضي 
٥٫١٪ مقارنة بنفس الشهر من العام املاضي بينما انخفض 

املعدل ٠٫١٪ مقارنة بشهر سبتمبر املاضي.
  واظهرت االدارة املركزية لالحصاء في بيانات رسمية 
صادرة امس ان اكثر مجموعات السلع ارتفاعا سجلتها 
مجموعة املواد الغذائية التي ارتفعت ١٠٫٦٪ مقارنة بشهر 
اكتوبر من العام املاضي بينما سجلت مجموعة خدمات 

املسكن ارتفاعا بنسبة ٥٫٨٪.
  وبينت ان مجموعة الكساء وملبوسات القدم ارتفعت 

بنسبة ٥٫١٪ مقارنة بشهر اكتوبر من العام املاضي في حني 
ارتفعت مجموعة اخلدمات التعليمية والصحية بنسبة 
٤٫١٪ وارتفع معدل مجموعة سلع وخدمات اخرى بنسبة 
٣٫٤٪، واضافت االدارة ان مجموعة الســـلع واخلدمات 
املنزلية ارتفعت بنسبة ٢٫٨٪ في حني ارتفع معدل مجموعة 
املشـــروبات والتبغ بنسبة ١٫٨٪ بينما سجلت مجموعة 

النقل واملواصالت انخفاضا بنسبة ٠٫٥٪.
  وعن تراجع التضخم في شهر اكتوبر مقارنة بشهر 
سبتمبر املاضي عزت االدارة ذلك الى تراجع اربع مجموعات 

رئيسية هي مجموعة املواد الغذائية التي تراجعت بنسبة 
٠٫٣٪ ومجموعة الكساء وملبوسات القدم بنسبة ٠٫٨٪ 
ومجموعة سلع وخدمات اخرى ٠٫٤٪ ومجموعة اخلدمات 

التعليمية والصحية بنسبة ٠٫١٪.
  وقالت ان معدل التضخم ملجموعتي خدمات املسكن 
والسلع واخلدمات املنزلية لم يشهد تغيرا مقارنة بشهري 
اكتوبر وســـبتمبر املاضيني، بينما شـــهدت مجموعتا 
«املشروبات والتبغ» و«النقل واملواصالت» ارتفاعا لنفس 

الفترة بنسبة ٠٫٢٪. 

 استحوذ شهر أكتوبر املاضي على ٢٩ صفقة قيمتها 
١٫٦ مليار دوالر، مقارنة مع الشهر الذي سبقه الذي شهد 
٦٦ صفقة ولكن بقيمة أقل وصلت إلى ٥٤٨ مليون دوالر، 
ليصل إجمالي صفقات شركات امللكية اخلاصة في منطقة 
الشرق األوســـط خالل الفترة من يناير وحتى أكتوبر 
املاضي ٦٢٣ صفقة جتـــاوزت قيمتها ٢٣٫٧ مليار دوالر 

وذلك وفق ما أوردته صحيفة «االحتاد» اإلماراتية.
  وكانت صفقة بنك الكويت الوطني من بني الصفقات 
األعلى قيمة خالل هذه الفترة بقيمة ١٫٢ مليار دوالر نفذها 
على شكل حقوق إصدار، وجاءت الكويت في املرتبة األولى 
من حيـــث صفقات امللكية اخلاصة في أكتوبر بصفقات 

بلغت قيمتهـــا ١٫٥ مليار دوالر تلتها اإلمارات بقيمة ٦٠ 
مليونا ثم األردن بقيمة ٢٣ مليون دوالر.

  هذا وأكد خبراء خالل مشاركتهم في مؤمتر عالم امللكية 
اخلاصة املنعقد حاليا في دبي، أن أسواق املنطقة متتلك 
مقومات منو عديدة أهمها االستقرار في القطاع املصرفي 
واملالي وتوفر السيولة، إضافة إلى استقرار أسعار النفط 

التي تعتمد عليها اقتصادات دول التعاون.
  وأوضحوا أن بـــوادر االنتعاش التي بدأت تظهر في 
االقتصادات الديناميكية فـــي املنطقة، خاصة اإلمارات 
والســـعودية ومصر، باإلضافة إلى الواقعية السعرية 
اجلديدة لألصول ووضوح الرؤية، حفزت شركات امللكية 

اخلاصة للبدء في اقتناص الفرص االستثمارية العديدة 
التي تشكلت خالل فترة األزمة، مبا يسمح باستثمار أكثر 

مليارات من السيولة املتوافرة لدى هذه الشركات.
   وتوقع اخلبراء أن يعود نشاط االستحواذ في منطقة 
الشرق األوســـط إلى مستويات ما قبل األزمة باختالف 
القيمة التي قد تتراجع بسبب القواعد السعرية اجلديدة، 
والتي قد يغطها من وجهة نظر البعض حتول الشركات 
للحصول على صفقات بحصص مسيطرة. وعلى الصعيد 
العاملي، فإن قيمـــة صفقات امللكية اخلاصة وصلت في 
الربع الثالث من العام احلالي إلى ٥٩ مليار دوالر، بنمو 

وصل إلى ٢٠٪ مقارنة مع الربع الثاني من العام. 

 بعد أن استنفدت المهلة القانونية التي تمتد إلى أربعة أشهر 

 إدارة البورصة تسحب موافقتها إلدراج 
عدد من الشركات في السوق الرسمي

 محمود فاروق
  علمت «األنباء» من مصادر مطلعة أن ادارة البورصة 
بصدد سحب موافقتها إلدراج عدد من الشركات في 
السوق الرسمي بعد ان اســـتنفدت الشركات املهلة 
القانونية التي متتد الى اربعة اشـــهر بعد املوافقة 
الرســـمية على طلب االدراج. وأفـــادت املصادر بأن 
الشركات املعنية لم تستطع ترتيب أوضاعها خالل 
فترة املهلـــة، األمر الذي دعا البورصة الى ســـحب 
موافقتها من ادراجهم بالســـوق الرسمي، مبينة أن 
هناك أكثر من ٤ شركات سحبت طلبات ادراجها خالل 
الشهرين املاضيني نظرا لعدم قدرتها على االدراج في 
الوقت احلالي. في ذات السياق قالت مصادر ان عدد 
طلبات الشـــركات الراغبة في االدراج شهد ارتفاعا 
طفيفا منذ بداية العـــام احلالي، موضحه أن زيادة 

اعداد الشركات بشكل كبير في البورصة يؤدي إلى 
فقد السيطرة عليها خاصة أنها تضم شركات كثيرة 
ومتنوعة، ومـــن ثم تواجه صعوبة في مراقبتها او 
السيطرة عليها، والسيما ايضا أن زيادة عدد الشركات 
قد يسبب عروضا من دون طلبات، وقد تسود حالة 
من الكســـاد في السوق في حال املوافقة على ادراج 
عدد من الشـــركات دفعة واحدة. وأضافت انه كلما 
زادت الشركات في قائمة البورصة ازدادت صعوبة 
مراقبتهـــا من قبل ادارة الســـوق، ومن ثم فإن على 
ادارة البورصة زيادة كفاءتها االدارية ملواجهة زيادة 
الشركات التي تعتبر االعلى مقارنة بالشركات املدرجة 
في بورصات اخلليج، مؤكدا ان البورصة أصبحت األن 
متتلك أرضية متينة خاصة بعد إقرار هيئة اسواق 

املال وتشكيل مجلس مفوضي الهيئة.  


