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املحكمة ترفض طلب بسام الغانم وقف الجمعية العمومية
كبار مساهمي بنك الخليج

يتفقون على قائمة أعضاء مجلس اإلدارة
|   كتب رضا السناري وأحمد الزم |

كشفت مصادر ذات صلة لـ »الراي« أن كبار املساهمني في بنك الخليج اتفقوا في 
األيام األخيرة على اختيار 10 مرشحني، من أصل 16 وافق عليهم بنك الكويت املركزي، 
لتمثيلهم في مجلس ادارة البنك الذي من املقرر انتخابه خالل الجمعية العمومية 

غدا ، علما بان 4 ممن وافق »املركزي« على ترشيحهم قرروا عدم الترشح.
و أشـــارت املــصــادر الــى أن جــهــودا تبذل مــع أحــد املرشحني لثنيه عــن الترشح ، 
ومن ثم يكون انتخاب مجلس إدارة مكون من 11 عضوا، منهم ممثل الهيئة العامة 

لالستثمار بالتزكية.
واملرشحون املتفق عليهم، وفقا للمصادر نفسها هم: علي رشيد البدر(سيتولى 
رئاسة مجلس اإلدارة) ، ومحمود النوري (سيتولى منصب نائب الرئيس) ، وعمر 
قتيبة الغانم،  وعمر القناعي ، والدكتور يوسف الزلزلة ، وطارق السلطان ، وعلي 
فيصل املطوع ، وعلي مراد بهبهاني ، وبدر الجيعان  ، والدكتور علي حسني عبد 
الــذي تجري مــحــاوالت لثنيه  الله. وقالت املــصــادر انــه من املرجح أن يكون املرشح 
أعضاء   9 الجديد سيضم  االدارة  ان مجلس  علما   ، الفريح  عماد  هــو  الترشح  عــن 
يكون خاضعا  ولــن  الهيئة  الــذي ستختاره  لالستثمار  العامة  للهيئة  ممثل  منهم 

لالنتخابات، باالضافة الى عضوين احتياط.
رئيس  مــن  طلبا  أمــس  املستعجلة  االمـــور  محكمة  رفــضــت  متصل،  على صعيد 
لبنك  العمومية  الجمعية  انعقاد  لوقف  الغانم  بسام  السابق  البنك  إدارة  مجلس 

الخليج  املقررة غدًا وبالتالي فان الجمعية ستعقد في موعدها.

»بيت االستثمار« القطرية
تحجز على 7 ماليني من أموال »الدار« 

|   كتب نواف الميع |

قضت محكمة األمور الوقتية برئاسة وكيل املحكمة حامد العمار بحجز تحفظي 
على سبعة ماليني دينار من شركة دار االستثمار بناء على ثالثة طلبات مقدمة من 

شركة بيت االستثمار القطرية.
وتقدمت الشركة القطرية بثالثة طلبات حجز يتعلق األول بمبلغ أربعة ماليني 
ما  قطري  ريــال  مليون  والثاني بخمسة عشر  كويتي  دينار  ألــف  وخمسة وثالثني 
استثماري بني  اتفاق  دينار كويتي وهما بموجب عقد  ألــف  يعادل مليون ومئتي 
شركة بيت االستثمار القطرية وشركة دار االستثمار، والطلب الثالث يتعلق بسند 

دين بمبلغ أربعة ماليني وواحد وثالثني ألف دينار كويتي.

أحمد الشايع يستقيل
من مجلس إدارة »اكتتاب«

قدم أحمد عبدالرحمن الشايع استقالته من عضوية مجلس إدارة شركة 
اكتتاب القابضة. وذكر الشايع في كتاب االستقالة املوجه إلى رئيس مجلس 
الــقــدرة على  إلــى عــدم  إدارة الشركة علي الشمالي وأعــضــاء مجلس االدارة 

التفرغ وألسباب خاصة.

باقر: تمديد اآلجل والبيوع بمقدار مدة الوقف

»لجنة السوق« تخّول نفسها
إيقاف تعامالت »البورصة« في الظروف االستثنائية

|   كتب عالء السمان   |

رئيس  والصناعة  التجارة  وزيــر  افــاد 
لجنة السوق احمد باقر ان اللجنة اتخذت 
عددا من القرارات املهمة خالل اجتماعها 

امس.
»الصحافيني« ان  وقال في تصريحات لـ
ابرز هذه القرارات منح اللجنة الصالحية 
اليقاف التعامل في السوق في حال تعذر 
تنظيم  في  بــدورهــا  البورصة  ادارة  قيام 
املالية،  االوراق  تـــداول  عمليات  وحماية 
خـــصـــوصـــا فــــي الـــــظـــــروف االســتــثــنــائــيــة 

والطارئة.
وبني القرار ان تلك الظروف تتمثل في 
وقوع كــوارث طبيعية او حــوادث اليمكن 
دفعها، او توقعها او اعالن حالة الحرب 
واالضطرابات التي تخل باألمن والنظام 

العام.
واشــتــمــلــت املــــــادة الــثــانــيــة مـــن الـــقـــرار 
ضـــرورة اصـــدار وقــف التعامل مــن لجنة 
السوق على ان يسري منذ التاريخ الذي 
تم تحديده ويستمر سريانه إلى ان تقرر 

اللجنة تاريخ اعادة التعامل.
القرار  الثالثة من  املــادة  وذكــر باقر ان 
تـــؤكـــد بـــقـــاء املـــعـــامـــالت الـــتـــي تـــمـــت قــبــل 
صــــــــدور الــــــقــــــرار واجـــــبـــــة الـــتـــنـــفـــيـــذ وفـــق 
اجراءات التسوية والتقاص املعمول بها 

في السوق.
ومـــن نــاحــيــة اخـــــرى، حــرصــت اللجنة 
عـــلـــى اســـتـــصـــدار قــــــرار بــتــمــديــد الــعــقــود 
مدة  بمقدار  املستقبلية  والعقود  اآلجــلــة 
وقــف التعامل فــي الــســوق، حيث يتوقف 
الــعــمــل بـــشـــروط هـــذه الــعــقــود طــــوال تلك 

املدة.
التـــخـــاذ  الــــســــوق  ادارة  الـــــقـــــرار  ودعــــــا 
االجــراءات الالزمة لحفظ جميع سجالت 
الــــســــوق وســــجــــالت الــــشــــركــــة الــكــويــتــيــة 
لــلــمــقــاصــة، وضـــمـــان حــمــايــة مــحــتــويــات 
هـــذه الــســجــالت وارصـــــدة املــتــعــامــلــني من 
االوراق املالية او النقود، مع وجوب اجراء 

االخـــتـــبـــارات الـــالزمـــة لــلــتــأكــد مـــن كــفــاءة 
اجراءات الحفظ بها من وقت آلخر.

ومـــــــن نــــاحــــيــــة اخــــــــــرى، اوضــــــــح وزيـــــر 
التجارة ان اللجنة استعرضت الضوابط 
الــــجــــديــــدة لـــلـــبـــيـــوع املـــســـتـــقـــبـــلـــيـــة، حــيــث 
ســتــنــاقــش صــيــاغــتــهــا بـــمـــا فــيــهــا االطــــر 
الجديدة من فائدة وغيرها من قبل »فنية 

البورصة« خالل االيام املقبلة.
وعـــلـــى صــعــيــد قـــــــرارات الــلــجــنــة صــدر 
قرار بشأن عقود بيع املعلومات بالسوق 

باملوافقة على:
اعفاؤها من  املقترح  الفئات  اعفاء   -  1
رســــوم بــيــع املــعــلــومــات الــــــواردة بــمــذكــرة 
رئيس لجنة متابعة ترخيص معلومات 
وذلـــــك   2009/1/28 املــــــؤرخــــــة  الـــــســـــوق 
واي جهة  املــركــزي  الكويت  بنك  باضافة 
بحثية اخرى ترى ادارة السوق اعفاءها 

من تلك الرسوم.
2 - فرض رسوم جديدة على الوسطاء 
والــبــنــوك وشـــركـــات االســتــثــمــار وغــيــرهــا 
مــن الــشــركــات الــتــي تــقــدم خــدمــة الــتــداول 
االلكتروني والــواردة في املذكرة املؤرخة 

2009/1/28، على ان يتم تأجيل البت في 
وقت الحق تحدده االدارة.

الــــــرســــــوم عــلــى  بـــتـــطـــبـــيـــق  الـــــبـــــدء   -  3
للمعلومات  املــبــاشــر  االلــكــتــرونــي  الــنــقــل 
وذلــك حسب مــا ورد فــي املــذكــرة املؤرخة 

.2009/1/28
4 - انـــشـــاء وحـــــدة مــعــلــومــات الــســوق 
لغرض تنسيق وتسهيل عملية بيع تلك 

املعلومات.
الــــرســــوم  املــــوافــــقــــة عـــلـــى تـــعـــديـــل   - 5
املــقــتــرحــة لــنــظــام اســـتـــرجـــاع املــعــلــومــات 
االشـــتـــراك  رســــم  لــيــكــون   (KARS) اآللـــــي 
لــلــشــركــة او املــؤســســة 500 د.ك  الــســنــوي 
(خمسمئة دينار كويتي فقط) وان يكون 
رسم االشتراك السنوي لخط اضافي لكل 
(مئة  د.ك   100 بمبلغ  شــركــة  او  مؤسسة 

دينار كويتي فقط).
6 - أال يكون تأخير بث املعلومات على 
الـــ 10 دقائق  الــســوق مــدة تتجاوز  موقع 
عند البدء بتطبيق السياسيات والعقود 
الــجــديــدة. ويستثنى مــن ذلــك بــث اخبار 
الشركات عمال بمبدأ الشفافية واالفصاح 

للمتداولني في السوق.
االداري  القرار  بتعديل  اللجنة  وقامت 
يــتــضــمــن  بـــحـــيـــث   1999 لـــســـنـــة   15 رقــــــم 

مايلي:
1 - ان يكون املقابل املادي الذي يحصل 
عليه سوق الكويت لالوراق املالية مبلغا 
وقـــــدره 5 د.ك (خــمــســة دنــانــيــر كــويــتــيــة) 
لـــلـــديـــســـك الـــــواحـــــد الـــــــذي يـــحـــتـــوي عــلــى 
البيانات واملعلومات الخاصة بميزانيات 
الــــشــــركــــات عـــنـــد طــلــبــهــا مــــن االفـــــــــراد او 

املؤسسات.
مبلغ  الــقــرار تحصيل  يتضمن  ان   -  2
وخــمــســة  (ســـبـــعـــمـــئـــة  د.ك   725 وقـــــــــدره 
وعــشــرون ديــنــارا كويتيا فــقــط) كــرســوم 
اشـــتـــراك ســنــويــة لــلــشــركــات واملــؤســســات 
املــالــيــة الــراغــبــة فــي تــزويــدهــا بالبيانات 
واملعلومات الخاصة بميزانيات الشركات 

من خالل الربط االلكتروني مع السوق.
وزيــر  استعرض  متصل،  صعيد  على 
التجارة بعض املقترحات التي تقدم بها 
رئــيــس الــهــيــئــة الــعــامــة العـــضـــاء الــســوق 
يـــوســـف املـــاجـــد بـــشـــأن الــبــيــانــات املــالــيــة 

الــدوريــة والــســنــويــة لــشــركــات االستثمار 
املدرجة وآلية التعامل معها من قبل ادارة 
الــبــورصــة مــنــذ رفــعــهــا الـــى بــنــك الــكــويــت 

املركزي.
»الــراي« ان  وقــال املــاجــد فــي تصريح لـــ
اجتماع قد ُعقد مع الوزير بحضور مدير 
عــام ســوق االوراق املــالــيــة صــالــح الفالح 
امــس، حيث  الــســوق  اجتماع لجنة  قبيل 
التعاون  سبل  مناقشة  االجــتــمــاع  تخلل 
والتواصل ما بني البورصة والهيئة إلى 
جانب طبيعة املقترحات التطويرية التي 
تطرحها الهيئة من وقت آلخر واكد املاجد 
البورصة متفهمون لدور  ان باقر وادارة 
بالنظر  وعـــدوا  انــهــم  الــى  الهيئة، مشيرا 
في املقترحات التي رفعها اليهم دون ان 
يــفــصــح عـــن مــحــتــوى تــلــك املــقــتــرحــات او 

طبيعتها.
الهيئة مستمرة  ان  إلــى  املاجد  واشــار 
في تنفيذ دورهــا االساسي الذي انشئت 
العمل على خدمة السوق  من اجله وهــو 
مـــن خــــالل مــقــتــرحــاتــهــا وتـــواصـــلـــهـــا مع 

الجهات املعنية.

يوسف املاجدأحمد باقر

• ضوابط »البيوع املستقبلية«
     إلى »اللجنة الفنية« ملزيد من الدراسة

• املاجد: »هيئة السوق« رفعت إلى »اللجنة«
      مقترحات بشأن آلية التعامل
      مع بيانات شركات االستثمار


