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»الوطني« يظـل منوذجـاً ناجحـاً وخـارج نطـاق التأثـر احلـاد باألزمـة

بفرص لحضور نهائيات دوري أبطال أوروبا

»الوطني« يكافئ حاملي
 بطاقات »الوطني ماستركارد« 

أعلن بن����ك الكويت الوطني 
بالتع����اون م����ع ماس����تر كارد 
انترناشونال عن اطالق حملته 
اجلديدة ملكافأة عمالئه من حاملي 
بطاق����ات ماس����تر كارد الوطني 
االئتمانية مبنحهم س����ت فرص 
للفوز برحلة لشخصني حلضور 
املباراة نصف النهائية أو املباراة 
النهائية ل����دوري أبطال أوروبا 
2011/2010 والتي ستقام في لندن، 
وذلك مع اقتراب موسم نهائيات 
دوري أبطال أوروبا لسنة 2011 
بكل ما حتمله من إثارة وتشويق 

لعشاق كرة القدم.
وقال نائب مدير عام مجموعة 
اخلدمات املصرفية الشخصية لدى 
البنك عبداهلل التويجري ان: »بنك 
الكويت الوطني كرس ريادته في 
مجال البطاق����ات االئتمانية في 
الكويت من خالل حرصه الدائم 
على تق����دمي املزيد من اخلدمات 
واملزايا التفضيلية حلاملي بطاقات 
الوطني االئتمانية وسعيه الدائم 
البتكار وط����رح عروض مجزية 
تلبي احتياجات وتطلعات قاعدة 

عمالئنا«.
وأضاف التويجري في تصريح 
صحافي: »لقد عمدنا إلى الدخول 
في شراكة حصرية مع ماستركارد 
إنترناش����ونال من أجل مكافأة 
أمامهم  الفرصة  عمالئنا وإتاحة 
حلض����ور نهائيات دوري أبطال 
أوروبا لس����نة 2011 انطالقا من 
إدراكنا حلجم هذا احلدث واالهتمام 
الذي يحظى به في أوساط عمالئنا 
ورغبتهم في متابعته والتطلع 

حلضور االنشطة العاملية«.
ومينح هذا العرض احلصري 
الذي يستمر حتى 30 ابريل املقبل 
حلاملي بطاقات ماستركارد الوطني 
فرصا لدخول سحبني على هذه 
اجلوائز، حيث سيحصل العميل 
على فرصة لدخول السحبني مقابل 
كل عملية شرائية مببلغ 20 دينارا 
تت����م محليا باس����تخدام بطاقة 
الوطني االئتمانية،  ماستركارد 
كذلك عند استخدام العميل للبطاقة 
في معارض »سوني« سيحصل 

على خصوم����ات حصرية على 
جميع املنتجات، كما سيحصل 
العميل عل����ى خصم مببلغ 300 
دين����ار على س����يارات فورد من 
املجموعة العربية للسيارات. من 
جانبه، قال نائب رئيس شركة 
الكويت، سومت   � ماس����تركارد 
ميتال ان: »شركة ماستركارد هي 
احد الرعاة الرسميني لدوري أبطال 
أوروبا، ويسرنا أن نقدم بالتعاون 
مع بنك الكويت الوطني حلاملي 
بطاقات الوطني االئتمانية هذه 
الفرصة الفريدة. ومن املعروف 
عن ماستركارد مشاركتها الدائمة 
في الفعاليات الرياضية لكرة القدم 
حول العالم م����ن خالل رعايتها 
الرسمية لألحداث الرياضية التي 
من ضمنها بطولة دوري أبطال 

أوروبا«.
ويقدم هذا العرض الفريد من 
»الوطني« أربع جوائز حلضور 
مباراة نصف النهائي، وجائزتني 
حلضور املباراة النهائية لدوري 

أبطال أوروبا لسنة 2011.
وسيقام السحبان في شهري 
ابريل ومايو املقبلني، وتشمل كل 
واحدة من هذه اجلوائز الس����ت 
رحلة لشخصني مدفوعة التكاليف 
بالكامل مبا في ذلك تذاكر السفر 
ذهابا وإيابا وإقامة كاملة بفندق 
املباريات،  خمس جنوم وتذاكر 
باإلضاف����ة إلى تأمني املواصالت 
املباراة والكثير  من وإلى موقع 

من اجلوائز األخرى.

عبداهلل التويجري

»الشال«: انخفاض مجموع مخصصات »الوطني«
بنحو 35.7 مليون دينار وراء ارتفاع أرباحه بنسبة %13.7

تناول تقرير الشال االسبوعي 
بالتحلي���ل نتائ���ج اعمال بنك 
املالية  الوطني للسنة  الكويت 
املنتهية في 31 ديس���مبر 2010، 
وهي تش���ير الى ان البنك حق���ق أرباحا � بعد 
خصم كل من حصة مؤسس���ة الكويت للتقدم 
العلمي والضرائب وال���زكاة وحقوق األقلية � 
بنح���و 301.7 مليون دينار وبارتفاع بلغ نحو 
36.5 ملي���ون دينار أي بنس���بة بلغت %13.7. 
وارتفع هامش صافي ربح البنك في نهاية عام 
2010 ال���ى نحو 48.7% بعد ان بلغ نحو %38.7 
ف���ي نهاية عام 2009. ويعود الس���بب في هذا 
االرتف���اع الى انخفاض مجم���وع املخصصات 
بنحو 35.7 ملي���ون دينار موزعة على تراجع 
مخصص خس���ائر ائتمان محمل )عام( بنحو 
26.8 ملي���ون دينار، حيث بلغ 370 ألف دينار 
فقط في عام 2010 مقارنة ب� 27.2 مليون دينار 
ف���ي عام 2009، وتراجع بنحو 10 ماليني دينار 
ملخصص خسائر انخفاض قيمة استثمارات في 
أوراق مالي���ة، حيث بلغ نحو 8.1 ماليني دينار 
في ع���ام 2010 مقارنة ب� 18.2 مليون دينار في 
عام 2009، بينما ارتفع مخصص ائتمان محمل 
)محدد( بنحو 1.2 مليون دينار عندما ارتفع من 
10.3 ماليني دينار في عام 2009 الى 11.4 مليون 

دينار في عام 2010.

إيرادات تشغيل

وقال التقرير ان البنك حقق ايرادات تشغيلية 
بلغ���ت 621.7 مليون دينار وه���ي ايرادات اقل 
بنحو 66.7 مليون دينار اي ما نسبته 9.7% عما 
كانت عليه في العام الذي سبقه، حني كانت قد 
بلغ���ت 688.4 مليون دينار، وقد جاءت معظم 
ايرادات البنك التشغيلية من ايرادات الفوائد، 
حيث بلغت نحو 481.9 مليون دينار )77.5% من 
إجمالي االيرادات التشغيلية(، وهي أقل بنحو 
64.8 مليون دينار عما كانت عليه في عام 2009. 
كما ساهم بند صافي األرباح من استثمارات في 
أوراق مالية في تراجع اجمالي االيرادات، حيث 
بلغ 3.2 ماليني دينار مقارنة بنحو 12.9 مليون 
دينار في ع���ام 2009، فيما ارتفعت حصة في 
نتائج ش���ركة زميلة بنحو 16.9 مليون دينار، 
أي ما نس���بته 325.2% وصوال الى 11.8 مليون 
دينار في عام 2010 مقارنة بخسائر قاربت 5.2 

ماليني دينار في عام 2009.

متوسط تكلفة الفائدة المدفوعة

ولفت التقرير الى تراجع متوس���ط تكلفة 
الفائدة املدفوعة إذ هبط الى 1.2% مقارنة بنحو 
1.6% في ع���ام 2009، مقابل تراجع متوس���ط 
الفائ���دة املقبوضة والذي كان قد بلغ نحو %5 
في عام 2010، مقارنة بنحو 5.8% في عام 2009. 
وتراجعت ايرادات الفوائد بنحو 11.9% في حني 
جاء تراجع مصروفات الفوائد بنحو أعلى من 
اي���رادات الفوائد، حيث تراجعت مبا نس���بته 
27.5% أي نحو 46.8 مليون دينار، األمر الذي 

»عيسى اليوسفي وأوالده« ترعى مؤتمر 
الكويت لمعالجة النفايات اإللكترونية

اعلنت ش���ركة عيسى حسني اليوس���في واوالده عن رعايتها 
ملؤمتر الكويت ملعاجلة النفايات االلكترونية الذي يقام حتت رعاية 
وزير االشغال العامة ووزير الدولة لشؤون البلدية د.فاضل صفر 
في 18 و19 من ابريل املقبل والذي تنظمه مركز الس���ور للمعارض 
واملؤمترات. وقالت الشركة في بيان صحافي ان رعايتها لهذا املؤمتر 
تأتي اميانا منها بأهمية املؤمتر وامكانية االستفادة مما يطرح فيه 
من افكار علمية وعملية، وما سيكون من توصيات وطرح حلول 

قابلة للتطبيق والتفعيل على ارض الواقع.
واضافت ان هذا املؤمتر يكتس���ب اهمية خاصة بالتوعية في 
هذا املجال باعتباره االول من نوعه الذي يقام في منطقة اخلليج، 
كما يشمل فرصة مهمة للتعرف على اهم التقنيات احلديثة وآثار 
هذه النفايات وطرق معاجلتها وتدويرها بهدف حتسني نظام ادارة 
النفاي���ات االلكترونية في الكويت. ويهدف املؤمتر الى تس���ليط 
الضوء على هذه املشكلة وابراز دور املؤسسات العاملية واحمللية في 
مكافحة مثل هذه النفايات باالضافة الى التعرف على التشريعات 

والقوانني اخلاصة بادارة النفايات االلكترونية.
وجنح املؤمتر في استقطاب مشاركات عديدة من داخل الكويت 
متثل القطاعني احلكومي واخلاص الى جانب املشاركات من اخلارج 
والتي تشكل اضافة قيمة النشطة املؤمتر، كما يشهد احلدث تقدمي 
ورقات علمية من اكادمييني ومختصني ذوي كفاءة وخبرة كبيرة في 
هذا املجال. اجلدير بالذكر ان شركة عيسى حسني اليوسفي واوالده 
من الش���ركات الرائدة في قطاع االجهزة الكهربائية وااللكترونية 

في السوق احمللي منذ العام 1952.

»جمعية الصحافيين« تنظم الملتقى 
الكويتي ـ السعودي اليوم بالرياض

تنظم جمعي����ة الصحافيني 
الكويتية، وبرعاية أمير منطقة 
الرياض صاحب الس����مو امللكي 
األمير س����لمان ب����ن عبدالعزيز 
آل س����عود، امللتق����ى الكويتي � 
السعودي وذلك في إطار تعزيز 
اململكة  ب����ني  العالق����ة األخوية 
العربية السعودية والكويت، وذلك 
اليوم وغدا.   الرياض  في مدينة 
ويشارك املدير العام ملركز اجلمان 
لالستشارات االقتصادية ناصر 
سليمان النفيسي من خالل ندوة 
حوارية حول العالقة التاريخية 

االقتصادية ما بني اململكة العربية 
الس����عودية والكوي����ت، وكذلك 
تطورات تلك العالقة حتى وصولها 
إلى وضعها املثمر احلالي، والتي 
باتت منوذج����ا للتعاون ما بني 
االشقاء في دول مجلس التعاون 
اخلليجي، كما سيتطرق النفيسي 
إلى اآلفاق املستقبلية لتلك العالقة 
املميزة، وكذلك الطموحات التي 
يتطلع إليها الشعبان الشقيقان 
سواء ضمن العالقة الثنائية أو 
ضمن منظومة مجلس التعاون 

اخلليجي.

وعن محفظة القروض والسلف قال التقرير 
انها استقرت دون منو، تقريبا، حيث بلغ رصيدها 
نح���و 7.85 مليارات دينار، مقارنة بنحو 7.82 
مليارات دينار في نهاية عام 2009 اي بارتفاع 
بلغ قدره 36.2 مليون دينار فقط، اي ما نسبته 
0.5% وهو ما يتسق ومنو االئتمان الساكن في 
الكويت في العام نفسه. وتراجعت قيمة القروض 
والسلفيات غير املنتظمة الى نحو 133.8 مليون 
دينار مقابل 142.5 مليون دينار، في نهاية عام 
2009. من جانب آخر، تراجعت نسبة مخاطر 
االئتمان للبنك في العام احلالي الى نحو %1.7 
مقارنة ب� 1.8% في العام السابق، فيما ارتفعت 
نس���بة مخاطر رأس املال )التمويل(، الى نحو 
3.7% بعد ان كانت نسبتها قد بلغت 3.2% في 

عام 2009.

مؤشرات األداء الرئيسة للبنك

أما بالنسبة الى مؤشرات األداء الرئيسة للبنك، 
فتشير البيانات املالية )مع األخذ باالعتبار عدد 
األسهم املصدرة املدفوعة بالكامل عند حساب 
املؤش���رات( الى ان العائد عل���ى معدل حقوق 
املساهمني )ROE( بلغ نحو 14.8% وهو أدنى بقليل 
من مستوى عام 2009 البالغ 15.6% في حني بلغ 
العائد عن معدل اصول البنك )ROA( نحو %2.3 
وهو أعلى قليال من مستوى عام 2009 البالغ 
2.1%. أما العائد على رأسمال البنك )ROC( فقد 
سجل تراجعا، حني انخفض من 89.2% في عام 

2009، الى نحو 83.8% في عام 2010.
وأعل���ن البنك عن نيته توزيع أرباح نقدية 
بنس���بة 40% من القيمة االسمية للسهم اي ما 
يعادل 40 فلسا، وتوزيع 10% أسهم منحة، وهي 
التوزيعات النقدية وتوزيعات املنحة نفسها في 
العام الس���ابق، وهذا يعني ان السهم قد حقق 
عائدا نقديا بلغت نسبته نحو 2.8% على سعر 
االقفال املسجل في نهاية 2010/12/31 والبالغ 1.44 
دينار للس���هم الواحد. اما بالنسبة الى ربحية 
السهم الواحد )EPS( )اخلاصة مبساهمي البنك( 
فقد بلغت نحو 87 فلسا للمتوسط املرجح لعدد 
األس���هم، تنخفض الى 84 فلسا لعدد األسهم، 
كما ف���ي 2010/12/31، وهذا يعني حتقيق عائد 
على القيمة الس���وقية للس���هم، بلغت نسبته 
للمتوسط املرجح 6% و5.8% لعدد األسهم املطلق 
في نهاية الع���ام. وحافظ البنك على مضاعف 
الس���عر على ربحية الس���هم )P/E(، في نهاية 
العام 2010 البالغ نحو 16.6 مرة لربحية السهم 
على أساس املتوسط املرجح لألسهم ونحو 17.1 
ضعفا عند حساب ربحية السهم، كما في نهاية 
العام، بينما بلغ مضاعف الس���عر على القيمة 
الدفترية للس���هم )P/B( نحو 2.3 مرة. ويظل 
بنك الكويت الوطني يقدم منوذج جناح، على 
املس���تويني احمللي واإلقليمي، ونتائجه تؤكد 
انه كان خارج نطاق التأثر احلاد باألزمة التي 
بدأت من القطاع املالي، وحتفظه في سنة األزمة 
2009 انعكس ايجاب���ا على خفض احتياجاته 

للمخصصات في عام 2010.

أدى الى تراجع نس���بة صافي ايرادات الفائدة 
بنحو قليل اي مبا نسبته 4.8% في عام 2010. 
واجلدير بالذكر ان املصروفات التشغيلية للبنك 
قد تراجعت مبا قيمته 67.7 مليون دينار، اي 
ما نسبته 19.3% تقريبا نتيجة للتراجع الذي 
طرأ على مصروفات الفوائد، كما ذكرنا سابقا، 
وتراجعت مصروفات ادارية أخرى بنسبة %27.4 
اي م���ا قيمته 21.1 مليون دين���ار بينما ارتفع 
االستهالك بنحو 2.5 مليون دينار وصوال الى 
10.2 ماليني دينار بعد ان كان نحو 7.6 ماليني 
دينار في عام 2009. وتشير األرقام الى تراجع 
في نس���بة مخاطر السيولة، حيث بلغت نحو 
69.8% بع���د ان كانت في نهاية عام 2009 نحو 
77.3%، في حني بلغ معدل مخاطر الفائدة نحو 
0.92 مرة، وه���و معدل أعلى من نظيره للعام 

2009 والذي كان عند 0.89 مرة.
من جانب آخر، تراجع اجمالي أصول البنك 
بنحو طفيف، ليصل الى ما قيمته 12898.9 مليون 

دين���ار بتراجع قاربت قيمته 8.3 ماليني دينار 
ونسبته 0.1% مقارنة بجملة األصول في نهاية 
العام الذي س���بقه، حيث بلغت نحو 12907.3 
ماليني دينار. وتراجع النقد وودائع بإشعارات 
قصيرة األجل بنسبة 27.8%، اي مبا قيمته 450.3 
مليون دينار. أما فيما يتعلق بإجمالي األصول 
احلكومية فقد ارتفع بنحو 170.2 مليون دينار، 
اي مبا نس���بته 24.8% ليصل الى نحو 857.4 
مليون دينار مقابل 687.2 مليون دينار في نهاية 
عام 2009. والسبب الرئيس في هذا االرتفاع هو 
ارتفاع حصيلة سندات بنك الكويت املركزي، 
والتي بلغت 435.2 مليون دينار بعد ان كانت 
في نهاية ع���ام 2009 نحو 281.5 مليون دينار 
اي بارتفاع قاربت نسبته 54.6% وقيمته 153.8 
مليون دينار وارتفاع س���ندات خزانة حكومة 
الكويت بنحو 48.9 مليون دينار في عام 2010 
بينما اختفى بند أذونات خزانة حكومة الكويت 

بالكامل، اي ما يقارب 32.5 مليون دينار.

البنك حافظ على مضاعف ربحية السهم بنهاية 2010 بنحو 16.6 مرة

7.7 مليارات دينار فائض الموازنة في نهاية 
الشهور العشرة األولى من السنة المالية الحالية

هيئة »أسواق المال« قادرة على فرض 
هيبة القانون لتنفيذ الالئحة التنفيذية

تناول التقرير حسابات اإلدارة املالية للكويت 
لشهر يناير املاضي حيث اشارت الى استمرار 
االرتفاع في جانب االيرادات، فحتى 2011/1/31، 
أي 10 شهور من السنة املالية احلالية 2011/2010 
� بلغت جملة االيرادات احملصلة نحو 16.9087 
مليار دينار اي اعلى مبا نسبته 74% عن جملة 
االيرادات املقدرة للسنة املالية احلالية بكاملها 
والبالغة نحو 9.7193 مليارات دينار وبارتفاع 
قاربت نسبته 14.9% عن مستوى جملة االيرادات 
احملصلة، خالل الفترة نفسها من السنة املالية 
الفائتة 2010/2009 والبالغة نحو 14.7172 مليار 

دينار.
وف���ي التفاصيل تقدر النش���رة االيرادات 
النفطية الفعلية حتى 2011/1/31 بنحو 15.7926 
مليار دينار اي اعلى مبا نس���بته 83.3% عن 
االيرادات النفطية املقدرة للسنة املالية احلالية 
بكاملها والبالغة نحو 8.6166 مليارات دينار ومبا 
نسبته 93.4% من جملة االيرادات احملصلة وذلك 
بفضل استمرار االرتفاع في اسعار النفط، وما 
حتصل من االيرادات النفطية، خالل 10 اشهر 
من السنة املالية احلالية كان اعلى بنحو 1.865 
مليار دينار اي مبا نسبته 13.4% عن مستوى 
مثيله خالل الفترة نفس���ها من السنة املالية 
الفائتة، ومت حتصيل ايرادات غير نفطية مبا 
قيمته 1.1161 مليار دينار خالل الفترة نفسها 
ومبعدل شهري بلغ نحو 111.611 مليون دينار 

بينم���ا كان املقدر في املوازنة للس���نة املالية 
احلالية بكاملها نحو 1.10275 مليار دينار اي 
ان احملقق سيكون اعلى للسنة املالية احلالية 
بكاملها بنحو 236.6 مليون دينار عن ذلك املقدر 
اذا افترضنا اس���تمرار مستوى االيرادات غير 

النفطية باملعدل الشهري املذكور نفسه.
ولفت التقرير الى ان اعتمادات املصروفات 
للسنة املالية احلالية كانت قد قدرت بنحو 16.310 
مليار دينار وصرف فعليا طبقا للنشرة حتى 
2011/1/31 نحو 9.1151 ماليني دينار لكننا ننصح 
بعدم االعتداد بهذا الرقم ألن هناك مصروفات 
اصبحت مس���تحقة لكنها لم تصرف فعال كما 
ان االنفاق في االشهر االخيرة من السنة املالية 
سيكون اعلى من مثيله في االشهر األولى منها 
رغم ان النشرة تذهب الى خالصة مؤداها ان 
فائض املوازنة في نهاية الشهور العشرة األولى 
من السنة املالية احلالية، قد بلغ نحو 7.7936 
مليارات دينار إال اننا ننش���ر هذا الرقم دون 
النصح باعتم���اده، اذ نعتقد ان رقم الفائض 
الفعلي للموازنة في هذه الش���هور العش���رة، 
سيكون اقل من الرقم املنشور، فاملعدل الشهري 
لإلنفاق سيكون تصاعديا مبا يعمل على تقليص 
رقم الفائض الفعلي للموازنة كلما تقدمنا في 
شهور السنة املالية ونتوقع ان يكون اقل مع 
صدور احلساب اخلتامي وان اعتمد مستواه 
بشكل رئيسي على التطور في اسعار النفط.

ــداول االوراق املالية  ــات الفصل التام بني ت آلي
والرقابة عليها بعد تطبيق الالئحة التنفيذية بصيغتها 
ــواق املال  ــار التقرير الى ان هيئة اس النهائية اش
ــودة الالئحة التنفيذية لقانونها  قامت بتوزيع مس
واملكونة من 432 مادة، وتوزيعها ومنح مهلة الستالم 
ــرا ايجابيا، فهو  ــل عليها يعتبر مؤش ردود الفع
يعني الشفافية والرغبة في التواصل ودقة االلتزام 
بالوقت، وهي بداية طيبة ولن نخوض في تفاصيل 
ــة فنحن ممن يعرفون  ــق على مواد الالئح التعلي
ــا ويؤمنون بأنها أخذت ما يكفي من وقت  معظمه
العدادها وانها نسخة مكررة في غالبها من لوائح 
سائدة في العالم حولنا وان النفاذ اهم من الكمال 

الذي لن يتحقق حتما.
ويفترض ان تكون الالئحة التنفيذية في صيغتها 
النهائية اي بعد دراسة مقترحات اجلهات الكثيرة 
التي عرضت عليها، جاهزة للنشر والنفاذ في وقت 
ما من شهر مارس املقبل، ومعها سيكون هناك فصل 
تام بني تداول االوراق املالية والرقابة عليه، وتعتبر 
االحكام املغلظة على املخالفات فلسفة مقبولة الن 
تاريخ تداول االوراق املالية في الكويت كان اقرب الى 
صناعة االزمة منه الى االفادة منها كقناة ضرورية 
في متويل التنمية اسوة ببقية االسواق املتقدمة، 
وتبقى السنة االولى التالية لنفاذ القانون هي السنة 
االهم، النها سنة االختبار التي ستولد االنطباع عن 
مدى ارتباط النصوص القانونية بتطبيقاتها، ولدينا 
ثقة كبير في ان هيئة املفوضني احلالية قادرة على 

فرض هيبة قانونها حال نفاذه.
واشار التقرير الى انه لعلها صدفة ان تبدأ الهيئة 
عملها مع نفاذ املادة 74 من قانونها، وفي الطريق 

حديث عن عملية استحواذ كبرى على اكثر من %30 
في اكبر شركة في سوق االسهم الكويتي من ناحية 
ــمالية، ولو حتققت الصفقة بعد نفاذ  القيمة الرأس
املادة 74 من القانون، فسيكون على املشتري وخالل 
ثالثني يوما ان يقدم عرضا لبقية املساهمني وبسعر 
نقدي ال يقل عن متوسط سعر تداول سهم الشركة 
للشهور الستة السابقة المتام عملية االستحواذ، 
ــهور  ــعر املوزون لـ »زين«، خالل 6 ش وكان الس
تنتهي في 2011/2/15، هو 1.385 دينار للسهم وهو 
حاصل قسمة قيمة كل تداوالت »زين« على مجموع 
ــهمها املتداولة، خالل الفترة نفسها ويبقى  كل اس
ــع صفقة تعرضت للكثير من  هذا هو حاصل واق
فترات املد واجلزر، وعليه ستبقى نظريا حصيلة ما 
يفترض على شركة »اتصاالت االماراتية« متويله، 
ــراء ما  ــال حتقق صفقتها بعد نفاذ القانون لش ح
تبقى من اسهم ناقصا 9.8% اسهم خزينة هو 2.62 
ــهمه  مليار دينار، ولكن ال نتوقع ان يبيع احد اس

بهذا املستوى من السعر.
ــرض من طرح املثال في  وقال التقرير ان الغ
الفقرة ليس ترجيح او عدم ترجيح حتقق الصفقة، 
ولكن للتأكيد على ان كل هذه املواد ستوضع موضع 
ــة جتربة ثرية للعالم قبلنا  التطبيق، وانها خالص
وان كثيرا من التخوف سيزول عندما تقدم مواد 
القانون والئحته التنفيذية حلوال لكل ما يطرأ، وان 
هذه املادة حتديدا موجودة في قوانني معظم اسواق 
العالم احملترمة، وغرضها هو ضمان احلد االدنى 
من حقوق االقليات، وتبقى سلطة هيئة اسواق املال 
هي املرجع لرفع السعر لو رأت ان متوسط تداوالت 

السوق ال يحقق احلد االدنى من العدالة.

تقرير


