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املدعج: الالئحة التنفيذية للصندوق »امللياري الشبابي« في مراحلها النهائية
واملتوسطة بشكل عام ويحفز 

اآلخرين أيضا على ذلك«.
من جهته، أكد النائب األول 

لرئيس غرفة التجارة 
والصناعة ورئيس مجلس 

أمناء مركز عبدالعزيز حمد 
الصقر للتنمية والتطوير 

خالد عبداهلل الصقر أن مركز 
عبدالعزيز حمد الصقر 
للتنمية والتطوير خطا 

خطوات ثابتة ضمن منهج 
واضح وخطة استراتيجية 

اعتمدها مجلس أمنائه تهدف 
إلى تعزيز قدراته وإمكانياته 

لتمكنه من تقدمي أفضل 
اخلدمات وتنفيذ أفضل 

األنشطة، »حتى استطعنا 
االنتقال إلى مرحلة متقدمة، 
إذ أصبح مركز معرفة بإطار 

عمل متميز نفتخر به، 
يستطيع أن يقدم خدماته 
ملختلف قطاعات الدولة«.

احتفل اليوم بختام فعالياته 
وبتخريج املنتسبني فيه ميثل 

خطوة هامة من خطوات 
تفعيل منظومة املشروعات 

الصغيرة واملتوسطة من حيث 
مساهمته اجلادة في بناء 

قدرات املبادرين وأصحاب 
األعمال وصقل مهاراتهم 

التي متكنهم بالفعل من تنفيذ 
مشاريعهم بالشكل األمثل. 
وقال »لعل اختيار املنظمني 

لفئة املخترعني الكويتيني على 
مدى دفعتني متتاليتني، الدفعة 
األولى السابقة والدفعة الثانية، 

من منتسبي هذا املشروع 
ميثل مرحلة متقدمة لتمكني 
املبادرين الكويتيني لترجمة 

إختراعاتهم ملشاريع صغيرة 
ومتوسطة تكون ذات محتوى 

تقني عال، مما يساهم في 
تعميق احملتوى التقني 

في املشروعات الصغيرة 

املستوى الوطني، إذ يعتبر 
نقلة نوعية وكبيرة في هذا 

املجال احليوي«. 
وأعرب عن سروره وسعادته 

للمشاركة في احلفل 
والذي اختتم فيه فعاليات 
املشروع الوطني الطموح 

»لتأهيل وتدريب املبادرين 
املخترعني للمشاريع الصغيرة 
واملتوسطة« والذي أتى تتويجا 
جلهود كبيرة بذلت على مدى 

3 أشهر مت خاللها تقدمي 
حزمة كبيرة من املهارات 

واملعارف النظرية والعملية 
للمشاركني في هذا البرنامج 

من املخترعني الكويتيني، 
ضمن جهد مشترك مثمر 

بني كل من مركز عبدالعزيز 
حمد الصقر للتنمية والتطوير 
ومركز صباح األحمد للموهبة 

واإلبداع. 
ورأى أن املشروع الذي 

مركزا محوريا في منظومة 
االقتصاد الوطني بشكل عام، 
وذلك ملا لها من أثر واضح في 
التنمية االقتصادية واملساعدة 

على تنويع مصادر الدخل، 
حيث تساهم عوائد تلك 

املشاريع في الكثير من الدول 
بنسب كبيرة قد تتجاوز %50 

من الناجت القومي، الفتا الى انه 
من شأن ذلك تخفيف مخاطر 

االعتماد على مصدر واحد 
للدخل. 

وأكد أن هذا املوضوع حظي 
باهتمام بالغ لدى السلطتني 

التشريعية والتنفيذية في 
الكويت، مت على اثرها إنشاء 

»الصندوق الوطني لرعاية 
وتنمية املشروعات الصغيرة 
واملتوسطة«، والذي »نعتقد 

بأنه سيكون له أثر كبير 
في تفعيل دور املشروعات 
الصغيرة واملتوسطة على 

في جوانب االختراع وغيرها.
وبنينّ املدعج أن املشاريع 

الصغيرة واملتوسطة حتتل 

مجموعة كبيرة من املصانع 
التي تتناسب مع احجام 

الصناعة التي يتبناها الشباب 

عبدالرحمن خالد

قال نائب رئيس مجلس 
الوزراء وزير التجارة 
والصناعة عبداحملسن 

املدعج ان الالئحة التنفيذية 
للصندوق الوطني لتنمية 

ورعاية املشاريع الصغيرة 
واملتوسطة »الصندوق 

امللياري« في مراحلها النهائية، 
مشيرا الى ان الصندوق 

رصد به 2 مليار دينار لدعم 
اصحاب املشاريع الصغيرة 

ومساعدة املخترعني.
جاء ذلك على هامش حفل 

ختام مشروع تأهيل وتدريب 
املبادرين املخترعني للمشاريع 

الصغيرة واملتوسطة أمس.
وأضاف املدعج ان قسائم 

منطقة الشدادية مت وضعها 
على خط البنى التحتية، 

الفتا الى ان املنطقة توجد بها 

عبداحملسن املدعج وعلي الغامن وخالد الصقر يقصون شريط االفتتاح

للهيئة.

رابعا: آلية احتساب الزيادة:

٭ حتتسب نسبة الزيادة بناء 
على النسبة امليالدية )1 يناير 

إلى 31 ديسمبر(.
٭ يلتزم املس����يطر بالنسبة 
احملددة بخالف األسهم التي مت 
بيعها في تلك السنة امليالدية، 
ما ال يتجاوز ال� 2% للملكية التي 
ال تزيد على 30% إلى 50%، ومبا 
ال يتجاوز ال� 5% للملكيات التي 

تزيد على %50.
٭ نسبة الزيادة تشمل اي عملية 
شراء مباشرة أو غير مباشرة 
من قبل الش����ركات التابعة أو 

األطراف املتحالفة.

خامسا: تجاوز نسبة الشراء 
المسموح بها:

يلتزم املسيطر بتقدمي عرض 
استحواذ الزامي في حال جتاوز 
نسبة شراء األسهم املسموحة 
له وذلك طبقا ألحكام القانون 

رقم 7 لسنة 2010.

سادسا: نسبة البيع المسموح 
بها:

يجوز للمسيطر على شركة 
مدرجة في بورص����ة األوراق 
املالي����ة بيع ملكي����ة في رأس 
املال بش����كل تدريجي سنويا 

وفقا للتالي:
� نسبة بيع 2% للملكية التي 

تزيد على 30% إلى %50.
� نسبة بيع 5% للملكية التي 

تزيد على %50.

سابعا: آلية احتساب البيع:

٭ حتتس����ب نسبة البيع بناء 
امليالدية )1 يناير  السنة  على 

إلى 31 ديسمبر(.
٭ يلتزم املس����يطر بالنسبة 
احملددة بخالف األسهم التي مت 
شراؤها في تلك السنة امليالدية، 
مب����ا ال يتجاوز ال� 2% للملكية 
التي ال تزيد على 30% الى %50، 
ومبا ال يتجاوز ال� 5% للملكية 
التي تزيد على 50%. نسبة البيع 
تشمل أي عملية بيع مباشرة أو 
غير مباشرة من قبل الشركات 
التابعة أو األطراف املتحالفة.

ثانيا: تجاوز نسبة البيع 
المسموح بها:

يلتزم املسيطر باإلفصاح 
عن عملية البيع في حال جتاوز 
نس����بة بيع االسهم املسموحة 
الهيئة  له من خالل مراس����لة 
وتعبئة النموذج »بشأن تداول 
املسيطر على شركة مدرجة في 
بورص����ة األوراق املالية« قبل 
حتقق املصلحة وتقدمي النموذج 
إلى االعالن  للهيئة، باالضافة 
عنه ف����ي املوق����ع االلكتروني 

10 تعليمات لـ »هيئة األسواق« حول نسبة التداول 
املسموح بها للمسيطر على شركة مدرجة

لبورصة االوراق املالية.

تاسعا: أحكام االفصاح:

لألطراف املس����يطرة حق 
التداول مباش����رة في بورصة 
األوراق املالي����ة، وعل����ى تلك 
األطراف االلتزام بأحكام االفصاح 
املستمر املنصوص عليها في 
الفصل العاش����ر م����ن الالئحة 
التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 
2010، كم����ا تلتزم بالتعليمات 
الصادرة عن الهيئة وذلك عند 
االفصاح عن نس����بة التداول، 
ومراع����اة االلتزام بالتعليمات 
اخلاص����ة بتنظيم التعامل في 
األوراق املالية العضاء مجلس 
االدارة واعضاء اجلهاز التنفيذي 
وغيرهم من االشخاص املطلعني 
في الشركات املساهمة، على أن 

يتضمن االفصاح اآلتي:
� االفصاح عن النسبة التي 

مت تداولها.
الش����ركات  � االفصاح عن 

التابعة واالطراف املتحالفة.
� إجمالي النس����بة املتبقية 
للمسيطر واملسموح له بالتداول 

خالل السنة امليالدية.

عاشرا: عدم االلتزام:

إن ع����دم االلت����زام به����ذه 
التعليمات من شأنه أن يعرض 
املخالف للمساءلة التأديبية وفقا 
للقانون رقم )7( لس����نة 2010 

والئحته التنفيذية.
نف����اذ  عش����ر:  احل����ادي 

التعليمات:
التعليمات من  ُيعمل بهذه 

تاريخ صدورها.

أص���درت هيئة اس���واق 
املال تعليماتها امس بش���أن 
نس���بة التداول املسموح بها 
للمسيطر على شركة مدرجة 
في بورصة الكويت لالوراق 
املالية، وذل���ك بهدف تنظيم 
اوضاع املجاميع املسيطرة على 
الشركات املدرجة وتوضيح 
نسب وآليات التداول املسموح 

بها لتلك املجاميع.
وذكرت الهيئة ان التعليمات 
تنطبق فقط على املسيطر الذي 
سبق له تقدمي استحواذ اثناء 
س����ريان القانون رقم 7 لسنة 
الذي حصل  او املسيطر   2010
على نسبة السيطرة قبل صدور 
التأكيد  املذك����ور، مع  القانون 
ان ه����ذه التعليمات ال تعد من 
العرض  االس����تثناءات عل����ى 
االلزام����ي الواردة في املادة 74 

من القانون املذكور.

أوال: التعريفات

مع مراعاة التعريفات الواردة 
في القانون رقم 7 لسنة 2010 
بشأن انشاء هيئة اسواق املال 
وتنظيم نشاط االوراق املالية 
التنفيذي����ة، يكون  والئحت����ه 
للكلمات والعبارات الواردة في 
هذه التعليمات املعاني املبينة 
قرين كل منها ما لم يقض سياق 

النص بغير ذلك:
٭ مقدم العرض: اي ش����خص 
يقدم عرض استحواذ سواء كان 

شخصا طبيعيا او اعتباريا.
٭ مح����ل العرض: اي ش����ركة 
مدرجة في بورص����ة االوراق 
املالية مت تقدمي عرض االستحواذ 

عليها.
٭ عرض استحواذ إلزامي: 
احملاول���ة او الطلب لتملك 
جمي���ع االس���هم املتبقي���ة 
في الش���ركة محل العرض 
والتي يتم طلب شرائها من 
جميع املس���اهمني في تلك 
الشركة نتيجة حيازة مقدم 
العرض او االطراف التابعة 
له واملتحالفة معه لنس���بة 
اغلبية في الشركة متكنه من 
السيطرة على مجلس االدارة 
والتي هي 30% من رأسمال 

الشركة.
٭ السيطرة: اي وضع او اتفاق 
او ملكية اس����هم )سواء كانت 
ملكية فردية او ملكية من خالل 
اطراف تابعة او متحالفة( تزيد 
على 30% من االسهم املتمتعة 
بحق التصويت لشركة مدرجة 

في بورصة االوراق املالية.
٭ املسيطر: اي شخص سواء 
كان طبيعيا او اعتباريا حتققت 
لديه نسبة السيطرة على شركة 
مدرجة في بورص����ة االوراق 

املالية.
٭ الشركة التابعة: تعد شركة 
تابعة حيث ميلك بها شخص 
نسبة تزيد على 50% من رأسمال 

الشركة.

ثانيا: نطاق التطبيق

تسري احكام هذه التعليمات 
على امللكي����ات التي تزيد على 
30% من االسهم املتمتعة بحق 
التصويت لشركة مدرجة في 

بورصة االوراق املالية.

ثالثا: نسبة الشراء المسموح بها

يجوز للمسيطر على شركة 
مدرجة في بورص����ة االوراق 
املالية زيادة ملكيته في رأس 
املال بشكل تدريجي سنويا وفق 

التالي:
٭ نسبة شراء 2% للملكية التي 

تزيد على 30 الى %50.
٭ نسبة شراء 5% للملكية التي 

تزيد على %50.
وعل����ى املس����يطر تعبئة 
النموذج اخلاص بشأن تداول 
املسيطر على ش����ركة مدرجة 
في بورصة االوراق املالية قبل 
حتقق املصلحة وتقدمي النموذج 

الكويتي، حيث كان له السبق 
في العمل كأول بنك إسالمي 
في الكويت، وظل رائدا وقائدا 
بعد دخول بنوك إس���المية 
جديدة، وحقق »بيتك« جناحا 

في محيطه اإلقليمي وتوسع 
على مستوى منطقة الشرق 
األوسط، واستطاع بناء قواعد 
ومرتكزات اقتصادية راسخة 
من خالل استثمارات مباشرة 

وغير مباشرة.
ويحرص »بيتك« على بناء 
أسس راسخة وقواعد متينة 
للعمل املالي اإلسالمي تعتمد 
على تطوير كوادر بشرية، 
وطرح منتج���ات وخدمات 
تناسب متطلبات واحتياجات 
الس���وق وتطلعات األفراد 
وطبيع���ة عمل الش���ركات، 
باإلضافة إلى ترسيخ مفهوم 
املسؤولية االجتماعية بحيث 
تك���ون دوما م���ن مكونات 
وأهداف األنشطة واملشاريع 
املختلف���ة، وهك���ذا فإن أداء 
املهني  »بيت���ك« والتزام���ه 
والش���رعي يعززان سمعته 
القائمة عل���ى متانة وضعه 
املالي وحجم أعماله وخدماته 

وريادته في هذا املجال.

الث���الث مدي���ر أول عالقات 
املساهمني طارق الرفاعي، الى 
أن »بيتك« جنح في تعزيز 
دوره وتوس���يع أعماله في 
نطاقه احمللي ممثال بالسوق 

منح���ت مجموعة امييا 
فايننس التي تصدر مجلة 
 »Emea Finance Magazine«
واس���عة االنتش���ار، بيت 
التموي���ل الكويتي )بيتك( 
املالية اإلسالمية  املؤسسة 
الرائدة عامليا، جوائز أفضل 
بنك إس���المي في الكويت، 
وأفضل بنك إس���المي في 
الشرق األوسط، وأفضل بنك 
في الكويت، تقديرا لنجاحاته 
وأدائه املتميز وما يحققه من 
قيم���ة مضافة للعمل املالي 
اإلسالمي، ويقدم منتجاته 
وخدماته التي تس���اهم في 
االرتقاء بصناعة الصيرفة 
اإلسالمية، وتعزيز قيم العمل 
وإضفاء الطابع التنموي على 
مساهماته وأنشطته املتعلقة 
بالعمل االقتصادي وتعزيز 

مسؤوليته نحو املجتمع.
وأشارت مجموعة »امييا 
فايننس« ف���ي حفل توزيع 
اجلوائز، حيث تسلم اجلوائز 

طارق الرفاعي متسلما اجلوائز

»امييا فايننس«: »بيتك« أفضل بنك إسالمي

املرحلة احلالية تضم الكويت والبحرين وقطر وباقي الدول تنضم عند اكتمال جاهزية أنظمتها

تسعى لتصحيح أوضاعها

الهاشل: إطالق خدمة شبكة نقاط البيع اخلليجية بداية مايو

الرومي: اإلدارة احلالية خفضت قيمة عقد »آيرباص« %10

وأوضح ان مؤسس����ات 
النق����د والبن����وك املركزية 
لدول املجلس حرصت على 
تقدمي ه����ذه اخلدمة كامتداد 
خلدمات الشبكة اخلليجية 
التي مت تأسيسها عام 1997، 
حيث كان����ت خدمة الصرف 
اآللي أولى اخلدمات التي مت 
طرحها آنذاك خلدمة املواطنني 
واملقيمني في دول املجلس، 
مضيفا ان كل التسويات املالية 
الناش����ئة  العمليات  جلميع 
عن تقدمي خدمة شبكة نقاط 
البيع ستكون بني مؤسسات 
النقد والبنوك املركزية لدول 
املجلس مباشرة ودون وسطاء 
للتسوية مبا يضمن سرعة 

ودقة تلك التسويات.
وقال ان البدء في تدشني 
خدمة ش����بكة نق����اط البيع 
اخلليجية لبطاقات السحب 

ترهل العمليات التشغيلية. 
هذا وستستأجر الشركة 12 
طائرة من ط���راز A330s، و

A320s ب���دءا من ديس���مبر 
قبل تس���لم طائرات جديدة 
في 2019، وتهدف الشركة إلى 
تقليص عدد موظفيها من 6 

آالف إلى 4500 خالل عام.
عالوة عل���ى ذلك تهدف 
الكويتية« أيضا  »اخلطوط 
إلى جمع املال عبر بيع %35 
من حصصها إلى مس���تثمر 
خ���اص، وط���رح 40% على 
اجلمهور، ثم اإلدراج في سوق 
الكويت لألوراق املالية، بعد 
خصخصة الشركة. وهو ما 
ق���د يتم في غضون 3 أعوام 
بحس���ب ما تقوله الرومي، 
الت���ي تضي���ف بلهجة فيها 
شيء من السخرية: »علينا 
أن ننطلق«. وترى الرومي أن 
اخلطوط الكويتية يجب أن 
تعكس الوضع املالي القوي 

للكويت.
من جانب آخر، قالت انه 
بعد سنوات من سوء اإلدارة 
في شركة اخلطوط اجلوية 
الكويتية، جلأت الكويت إلى 
مخلص لم يكن في احلسبان 
لتحويل الشركة نحو العودة 
إلى الربحية، ووصفت الرومي 

بأنها تكنوقراطية.
أن  وأضاف���ت الصحيفة 

اآللي هو ثمرة جناح لدراسة 
مكثفة وشاملة اجراها فريق 
عمل متخصص في هذا املجال 
يضم املختصني من مؤسسات 
النقد والبنوك املركزية لدول 
الربط  املجل����س وش����بكات 
اخلليجية وذلك سعيا لتحقيق 
املرج����وة للعمالء  الفائ����دة 
وجمي����ع األط����راف األخرى 
املتعامل����ة واملس����تفيدة من 

اخلدمة.
وذكر أن خدمة شبكة نقاط 
البيع اخلليجي����ة لبطاقات 
السحب اآللي س����تعمل في 
ضوء أحكام وقواعد وضوابط 
فنية وقانونية معتمدة من 
مؤسس����ات النق����د والبنوك 
املركزية ل����دول املجلس مبا 
يعزز اخلصوصية واألمان 
للمتعاملني واملستفيدين من 

تلك اخلدمة.

الرومي التي تعد واحدة من 
النساء القليالت الالتي يعملن 
مبنصب رفي���ع في صناعة 
الطي���ران اخلليجية، مكلفة 
مبهمة جعل اخلطوط الكويتية 
اململوكة للحكوم���ة والتي 
حتيط بها حساسية سياسية 
قيمة وطنية من جديد، املهمة 
مضنية، فاخلطوط الكويتية 
متورطة في حتقيق برملاني 
يتعلق بإبرامها مؤخرا صفقة 
بقيمة 4.4 مليارات دوالر مع 
مجموعة آيرباص، يقال انه 
مت استبعاد شركة بوينغ من 
مفاوضاتها. ويعد أس���طول 
»الكويتية« قدميا، فيما الكثير 
من طائراتها مت شراؤها بعد 

حرب اخلليج األولى
واألكثر م���ن ذلك هو أن 
الش���ركة تراجعت مع مرور 
الوقت أمام ش���ركات طيران 
تأسست بعدها، مثل االحتاد، 
والقطري���ة، واإلمارات. هذه 
أبرمت  الث���الث  الش���ركات 
صفقات مبئات الطائرات مع 
بوينغ وآيرب���اص. وكانت 
اخلطوط الكويتية تأسست 
عام 1953، ولديها 15 طائرة، 
ونقلت 2.4 مليون مس���افر 
العام املاضي، مقارنة مع شركة 
االحتاد للطيران التي نقلت 12 
مليون راكب، وتأسست قبل 

10 سنوات فقط.

والكوي����ت وقطر ف����ي هذه 
املرحل����ة بحيث تنضم باقي 
دول املجل����س عن����د اكتمال 
جاهزي����ة أنظمتها ملتطلبات 

هذه اخلدمة.
وذك����ر د.الهاش����ل، الذي 
يت����رأس ال����دورة احلالي����ة 
للجنة محافظي مؤسس����ات 
النقد والبنوك املركزية لدول 
مجلس التعاون لدول اخلليج 
العربية، ان خدمة شبكة نقاط 
البيع اخلليجية تكفل حلاملي 
بطاقات السحب اآللي الصادرة 
في دولة مشاركة في الشبكة 
البطاقات في  استخدام تلك 
نق����اط البيع في أي من دول 
املجلس األخرى املش����اركة 
ف����ي تل����ك الش����بكة وبذات 
املزايا والشروط املقررة لدى 
استخدامها في نقاط البيع في 

دولة اإلصدار.

اس���تطاعت بع���د مراجعة 
الشروط التي عقدت في ظل 
مجلس االدارة السابق لصفقة 
اس���تئجار 12 طائرة جديدة 
وشراء 25 اخرى من شركة 
)ايرباص( تخفيض تكلفتها 

بنسبة %10.
واضاف���ت ان مجل���س 
االدارة احلال���ي اس���تعان 
مبكتب استش���اري قانوني 
دول���ي مخت���ص مبراجعة 
الطائرات »وقد  عقود شراء 
جنحنا في تعديل الشروط 
السابقة للصفقة وأزلنا منها 
شروطا غير مالئمة وادى ذلك 
الى انخفاض قيمة الصفقة 
مقارنة مع ما كانت عليه في 

السابق«.
وبالنسبة للجنة التحقيق 
التي يتواله���ا مجلس االمة 
بينت الرومي ان مجلس ادارة 
)الكويتية( وضع حتت نظر 
اللجنة عقود شراء واستئجار 
الطائرات اجلديدة »وابدينا كل 
التعاون والشفافية وقدمنا 
شرحا مفصال للجهود التي 
نبذله���ا ونحن ف���ي انتظار 

تقرير هذه اللجنة«.
في غض���ون ذلك تهدف 
الشركة إلى استعادة احلصة 
السوقية في سوق الطيران 
من خالل حتس���ني خدماتها 
أوال، وم���ن ثم التخلص من 

الكويت  قال محافظ بنك 
املركزي د.محمد الهاشل انه 
تقرر تدشني خدمة شبكة نقاط 
البيع لبطاقات السحب اآللي 
الصادرة عن البنوك العاملة 
ف����ي دول مجل����س التعاون 
اخلليجي اعتبارا من مطلع 
ماي����و املقب����ل ب����ني كل من 
البحرين والكويت وقطر في 

املرحلة احلالية.
واض����اف احملاف����ظ في 
تصري����ح صحاف����ي أنه في 
التنس����يق  إطار إج����راءات 
املستمر بني مؤسسات النقد 
والبن����وك املركزي����ة لدول 
املجلس واس����تنادا الى قرار 
جلنة احملافظني باجتماعها ال� 
59 الذي عقد بالكويت  بني 11 
و12 مارس املاضي، فقد تقرر 
تدشني خدمة الشبكة مطلع 
البحرين  مايو بني كل م����ن 

اعترفت رئيسة مجلس 
اإلدارة العض���وة املنتدب���ة 
في شركة اخلطوط اجلوية 
الكويتية رش���ا الرومي بإن 
الشركة ال تستطيع منافسة 
أكبر ثالث ش���ركات راسخة 
في دول اخلليج هي اخلطوط 
القطرية واإلمارات  اجلوية 
واالحتاد. لكنها أشارت في 
الوقت ذاته إلى نية الشركة 
استعادة عمالئها في الكويت. 
واضافت: »علينا أن نعزز ثقة 
الوقت ذاته  العمالء، وف���ي 
ينبغي أن نستعيد احلصة 

السوقية«.
وقال���ت ف���ي مقابلة مع 
س���تريت  وول  صحيف���ة 
جورنال، سمعة »اخلطوط 
الكويتية« هي األضعف بني 

شركات دول اجلوار.
الثقة  أن  إل���ى  ولفت���ت 
بالش���ركة يجب أن تتعزز 
بدءا من األسبوع اجلاري، إذ 
ستصدر جلنة برملانية تقريرا 
حول الصفقة مع مجموعة 
الرومي،  آيرباص بحس���ب 
أنها راجعت  التي أضاف���ت 
طلب الشراء الذي وضع مع 
سلفها سامي النصف، وتعتقد 
أن شراء 25 طائرة آيرباص 
أفضل صفقة، بأفضل سعر 

حصلت عليه الشركة.
وقالت ان االدارة احلالية 

د.محمد الهاشل

رشا الرومي 

صفقة سامي 
النصف مع 

اآليرباص هي 
األنسب واألفضل 

سعراً

تسري أحكام 
التعليمات على 

امللكيات التي تزيد 
على %30 

يجوز للمسيطر 
بيع ملكيته بشكل 

تدريجي مبعدل 
2% للملكية التي 

تزيد على 30 إلى 
50% ومبعدل %5 
للملكية التي تزيد 

على %50


