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البورصة تدعو الشركات الى االلتزام بتعليمات »املركزي« حسني العتال

»زين« تطلب من مساهميها
 التصويت على تغيير قيود الملكية

رويترز: قالت ش���ركة االتصاالت املتنقلة 
»زين« أمس إن مساهميها سيصوتون في جمعية 
عمومية غير عادية تعقدها الشركة على الغاء 

بعض القيود على ملكية أسهم في الشركة.
 وقالت الشركة في دعوتها للمساهمني إنها 
تريد من املس���اهمني التصويت على الغاء بند 
في الالئحة التأسيسية مينع اكتتاب أي مساهم 
في أكثر من ألف س���هم أو امتالك ما يزيد على 
2% من رأسمال الش���ركة. وستعقد اجلمعية 

العمومية في 31 أغسطس اجلاري.
 وسيسمح التعديل املقترح أيضا للشركات 
املساهمة احمللية بامتالك حصص تتجاوز %5 
وارتفعت أسهم الش���ركة أكثر من 3% بعد أن 
قالت إنها ستعقد جمعية عمومية استثنائية 
وسط تكهنات في السوق بأن االجتماع قد ميهد 

السبيل المكانية بيع حصة لشركة أجنبية.

تعقد عموميتها في 31 أغسطس الجاري

»المركزي« يوافق على طلب »إيفا« بتجديد 
شراء ما ال يتجاوز 10% من أسهمها

كونا: وافق بنك الكويت املركزي امس 
على طلب شركة االستشارات املالية الدولية 
)ايفا( جتديد س���ريان املوافقة بشراء ما 
ال يتجاوز 10% من اس���همها املصدرة ملدة 

ستة اشهر.
اعلن ذلك امس سوق الكويت لالوراق 
املالية حيث دعا في موقعه على االنترنت الى 
ضرورة االلتزام مبا وضعه البنك املركزي 
من ضوابط وشروط في شأن متلك الشركة 
املساهمة السهمها اضافة الى ضرورة االلتزام 

باحكام قانون الشركات.

البورصة دعت إلى ضرورة االلتزام بأحكام قانون الشركات

العتال: محاسبة المقصرين في مجالس الشركات ضرورية
أحمد يوسف

طالب نائب رئيس مجلس اإلدارة لشركة 
األول���ى للتأمني التكافلي حس���ني العتال 
املس���اهمني في الشركات بضرورة الوعي 
التثقيفي اخلاص مبساهمتهم في الشركات 
إلمكانية التعرف على أوضاعها ومحاسبة 
مجالس اإلدارات اذا كان هناك تقصير في 

أعمالهم.
وقال العتال ل� »األنباء« ان اجلمعيات 
العمومية للش���ركات هي املكان الطبيعي 
ملناقش���ة امليزاني���ات والبيان���ات املالية 
للش���ركات، خصوص���ا وان األزمة بينت 
أن هن��اك إدارات ل��م حتس�ن التعامل مع 
األزم��ة وأدى ذل��ك إل��ى خ�سائ��ر كبي��رة 

حتمل�ه��ا املساهمون.
وأكد ضرورة محاس���بة املقصرين في 
مجالس إدارات تلك الشركات، مشيرا الى 
أن كثيرا ما نس���مع عن شركات متعثرة 
وعليها التزامات مالية كبيرة وتدعي عدم 

حاجتها الى قانون االستقرار املالي.
وأضاف أن القانون ق���د ُأعد ملثل هذه 
الشركات، وتذرعها هذا بعدم احلاجة اليه، 
يعد نوعا من متسك هؤالء مبناصبهم في 
مجالس اإلدارات التي لم يثبتوا كفاءتهم 

فيها وبينت ذلك األزمة االقتصادية.
وطالب تلك الشركات بضرورة العمل 
على مصالح املساهمني بدخولهم حتت عباءة 
قانون االستقرار املالي وعدم املكابرة على 

حساب أموال املساهمني، وكذلك عدم التذرع 
بدعوى إع���ادة الهيكلة ومراجعة اخلطط 
اإلستراتيجية للشركة، الفتا الى أن األزمة قد 
مر عليها عام، وان الشركات اجلادة قد أمتت 
اعادة الهيكلة ووضع اخلطط اإلستراتيجية 
املناسبة لها وأعلنت ذلك صراحة بوحي 

من شفافيتها وثقة املجتمع فيها.
وقال ان الشركات التي تدعي اآلن عدم 
حاجتها لقانون االستقرار كان األولى بها 
الدخول حتت عباءة القانون حلماية أموال 
املس���اهمني، ورغبة في تعديل أوضاعها، 
وكذلك جتربة القانون فهو انشئ من اجلها 
ويعم���ل ملصلحتها في املقام األول وأيضا 

للخروج من األزمة بأقل خسائر ممكنة.

دعا المتعثرة منها للدخول تحت مظلة قانون االستقرار

ذكر سوق الكويت لألوراق املالية انه استنادا الى 
قرار جلنة الس����وق بجلستها رقم 4/97 الذي يلزم 
كافة الشركات والصناديق املدرجة في السوق بتقدمي 
البيانات املالية املرحلية في موعد اقصاه 45 يوما 
من تاريخ انتهاء الفترة، فإن الشركات التي لم تقدم 
البيانات املالية املرحلية للربع الثاني املنتهي في 
2009/6/30 وعددها 7 شركات في املوعد احملدد هي: 

شركة مجموعة عارف االستثمارية )عارف(، شركة 
الدار لالستثمار )الدار( موقوفة، الشركة الدولية 
لإلجارة واالس����تثمار )د لإلجارة( موقوفة، شركة 
لؤلؤة الكويت العقارية )لؤلؤة( موقوفة، ش����ركة 
الصف����اة العاملية القابضة )صفاة عاملي( موقوفة، 
شركة فيال مودا اليف ستايل )فيال مودال( موقوفة، 

شركة الشبكة القابضة )الشبكة( موقوفة.

7 شركات لم تقدم بياناتها المالية المرحلية للربع الثاني
املؤشر 
السعري 

7947.7
بتغير قدره

+26.9

عادل املاجد

الماجد: انتظروا »بوبيان« بثوب جديد في النصف األول من 2010
واستكمال الهيكل التنظيمي للبنك في غضون 6 أشهر

أحمد يوسف
توقع الرئيس التنفيذي لبنك 
بوبيان عادل املاجد منافس���ة 
البنك بقوة في مجال اخلدمات 
املصرفية خالل النصف األول 

من 2010.
وقال املاجد ان البنك حاليا 
ي���درس وض���ع خط���ة عمل 
اس���تراتيجي�ة ومدروس�����ة 
أله��داف البن��ك التي تش���مل 
التوسع في األسواق اخلارجية 
بعد ثبات أقدامه من املنافسة 

احمللية.
وأك���د على تكوي���ن البنك 
لفريق عمل متخصص ومحترف 
عبر امتالكه من قبل 3 مؤسسات 
مالية لها خبرة عريقة في مجال 

العم���ل املؤسس���ي وعمليات 
التمويل.

واش���ار ال���ى ان الهي���كل 

التنظيمي للبنك سيكتمل في 
غضون 6 أشهر وهو ما يعزز 

نتائج البنك للفترة املقبلة.

البنك س���يعمل  ان  وق��ال 
جاهدا عل���ى تقدي��م مزيد من 
اخلدمات اجلدي���دة واملبتكرة 

ليس فقط في السوق احمللي 
وامنا في األسواق التي سيدرسها 

للعمل بها.
وأضاف ان من أهم التحديات 
الت��ي س���تواجه البنك ضيق 
عم�����ل القط�����اع املصرف���ي 
في البالد وما يجعل دراس���ة 
التوسع في األسواق اخلارجية 
أمرا حتميا إلحراز نتائج أكثر 

ايجابية.
وأشار الى ان اخلبرة الكبيرة 
التي اكتسبها في البنك الوطني 
خالل فترة العمل به ألكثر من 
ربع قرن ستس���تغل إلحداث 
نقلة نوعي���ة للبنك في إطار 
عمله مبا يتوافق مع الشريعة 

اإلسالمية.

خدمات جديدة وتوسعات باألسواق الخارجية سندرسها


