
االثنين 1 فبراير 2010   9مجلس األمة
ضمن تعديالت قدمها الصرعاوي على قانون »سوق المال«

ميزانية البورصة ُتجّهز  على أساس تجاري 
وتحتفظ بالفائض في ميزانيتها ويرحل من سنة ألخرى

المطير يقترح حظر الفوائد الربوية
 في النظام المصرفي والمالي

هايف: هل تمت مناقشة إسقاط
جنسية الحبيب بسبب إثارة الفتن؟

وجه النائب محمد هايف سؤاال 
لوزير الداخلية الشيخ جابر اخلالد 
جاء فيه: بتاريخ 2004/5/18 صدر 
حكــــــم جنائــي علــــــى املتهــم 
املواطن ياســـر يحيى عبداهلل 
حبيب – املعروف بياسر احلبيب – 
يقضي بحبسه 10 سنوات مع النفاذ 
على خلفية تعرضه للشــــيخني 
ابوبكر الصديق وعمر  اجلليلني 
بن اخلطاب رضــــي اهلل عنهما، 
وقد فوجئ اجلميع بخروجه من 
السجن بعفو صدر في ذلك الوقت، 
ولم نلبث حتى تبني أن هناك خطأ 
اداريا صاحب ذلك العفو، وبعد 
ذلك وجدنا املتهــــم الهارب يطل 
علينا من خالل الصحف متحدثا 
عن طريقة هروبه، ثم لم ينقطع 
هذا املتهم عن احداث كثيرة منها 
انه احد الضالعني مبشروع انقالب 
فاشل في مملكة البحرين الشقيقة، 
ثم خرج ذلك املتهم بفتاوى لهدم 
مساجد اهل السنة واجلماعة مبا 
في ذلك مكة واملدينة، ثم نراه وهو 
في بريطانيا يطلب اعطاء الشيعة 
في »اقليم البحرين احلكم الذاتي« 
وحسب قوله فإقليم البحرين ميتد 
من جنوب البصرة الى عمان، اي 
ان شر هذا املدان الهارب لم ينقطع 

ابدا عن كل اخلليج واهله.
وتســــاءل: هــــل مت التحقيق 
مع اجلهة املســــؤولة عن اطالق 
ســــراحه نتيجة خطأ ام ال؟ واذا 
كان هناك حتقيق فما نتيجته؟ 
مع تزويدنا بنسخة من محاضر 
التحقيق ان وجدت؟ واذا لم يفتح 
حتقيق فما سبب ذلك؟ ذكر ذلك 

االرهابــــي بأنه هرب من الكويت 
عن طريق احلدود مع العراق، فهل 
فتح حتقيق بشأن كيفية هروبه؟ 
اذا كان اجلواب بنعم فما نتيجة 
التحقيق؟ واذا لم يتم التحقيق 
فما االسباب؟ وهل مت تعميم اسم 
ذلك املجرم الهــــارب على دوائر 
الشرطة الدولية )االنتربول( في 
العالم؟ اذا كانت االجابة بالنفي 
فما االســــباب التي منعت ذلك؟ 
هل تقدمت وزارة الداخلية بطلب 
رســــمي الى مثيلتها في اململكة 
املتحدة بتســــليم ذلك االرهابي 
حيث يقيم وينشر افكاره الهدامة 
وحتريضاتــــه؟ واذا لم يتم ذلك 
فما االسباب؟ وهل متت مناقشة 
اسقاط جنسية املتهم املدان املذكور 
بسبب اثارته للفنت وخطورته على 
االمن فــــي دول مجلس التعاون 
اخلليجي والتأثيــــر على عالقة 
الشقيقة؟ خالل  الكويت بالدول 

مناقشات مجلس الوزراء.

أعلن النائــــب محمد املطير 
عن تقدمي اقتراح بقانون يقضي 
بحظر الفوائد الربوية في النظام 
املصرفي واملالي في البالد، حيث 
سيشمل االقتراح كل مؤسسات 
القطاع املصرفــــي واملالي داخل 
الكويت، سواء كانت كويتية عامة 
او خاصة او أجنبية، مضيفا: متت 
تسمية هذه القطاعات وهي »بنك 
الكويت املركزي، محافظ التمويل 
احلكومية، البنــــوك التجارية، 
البنــــوك املتخصصــــة، فروع 
البنوك األجنبية، شركات التمويل 
واالســــتثمار وتوظيف األموال، 

شركات الوساطة املالية والصرافة والتأمني«.
وقال املطير في بيــــان صحافي ان هذا االقتراح 
ينســــجم نصا وروحا مع مواد الدستور وااللتزام 
بالشريعة اإلســــالمية كمصدر رئيسي من مصادر 
التشريع، مشــــيرا الى ان االقتراح سيمهد ألسلمة 
االقتصاد الكويتي في القادم من األيام وســــيجنب 
املؤسسات املصرفية والشــــعب الكويتي التعامل 
مع »الربا« الذي يعد من اكبر الكبائر في الشريعة 
اإلسالمية، مضيفا: ان النصوص الشرعية الصريحة 
دلت على ذلك مستشهدا بقوله تعالى: )يأيها الذين 
آمنوا اتقوا اهلل وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنني، 
فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من اهلل ورسوله وإن 
تبتم فلكم رؤوس أموالكم ال تظلمون وال ُتظلمون(، 
وقوله تعالى: )الذين يأكلون الربا ال يقومون إال كما 
يقوم الذي يتخبطه الشيطان من املس، ذلك بأنهم 
قالــــوا إمنا البيع مثل الربا، وأحل اهلل البيع وحّرم 
الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف 
وأمره إلى اهلل، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم 
فيها خالدون، ميحق اهلل الربا ويربي الصدقات واهلل 

ال يحب كل كفار أثيم(.
كما استشهد املطير بقول رسول اهلل الكرمي محمد 

ژ: »اجتنبوا السبع املوبقات«، 
وذكر منها أكل الربا، وقوله ژ: 
»لعن اهلل آكل الربا وموكله وكاتبه 
وشاهديه« وقال: »هم في اإلثم 
سواء«. وزاد »الربا آفة اجتماعية 
وجرمية اقتصادية، مضيفا ان 
القطاع املصرفي واملالي يعتبر 
الركيزة األهم في دعم االقتصاد 
والتنمية االجتماعية في الدولة فقد 
ثبت مبنطق العلم واحلس والواقع 
ان تطبيقات الفوائد الربوية في 
هذا القطاع من شأنها ان تخلق 
سلسلة من األزمات االقتصادية 
على الصعيدين احمللي والعاملي 
والتي متتد مبرور الزمن لتحدث كارثة اقتصادية على 
اجلميع، وتابع: االقتصاد العاملي مبختلف مدارسه 
ونظرياتــــه يتطلع الى نظام بديــــل يقي العالم من 
أضرار »الربا« وآثاره الكارثية املزمنة، حيث تعددت 
النداءات املطالبة بضرورة األخذ بالنظام االقتصادي 
اإلسالمي الذي يرتكز على مبدأ »حظر الربا« مبختلف 
صوره وأشكاله ومسمياته املعاصرة، مشيرا الى ان 
البنوك املركزية في العالم اتخذت سلوكا مشابها، 
حيث قضت جميعها بتخفيض معدالت الفائدة الى 
مستويات وصل بعضها الى معدالت صفرية، ما يؤكد 
وجاهة مبدأ »حظر الربا« وانه الوسيلة املثلى للوقاية 
من األزمات االقتصادية واحلد من آثارها التضخمية. 
وشــــدد املطير في املادة الثالثة مــــن االقتراح على 
ضرورة ان تعدل املؤسسات املالية واملصرفية التي 
تتعامل بالفوائد الربوية أوضاعها خالل 3 سنوات 
بعد اقرار القانون كما اقترح في املادة الرابعة تشكيل 
هيئة عليا للفتوى والرقابة الشرعية تصدر مبرسوم 
وتتبع مجلس الوزراء وتتولى إبداء الرأي الشرعي 
في أعمال القطاع املصرفي واملالي والرقابة الشرعية 
عليه وتكون قراراتها ملزمة ونهائية على ان توضع 

لوائح الهيئة بالتنسيق مع البنك املركزي.

دليهي: نحّمل وزير الشؤون مسؤولية
تعليق النشاط الرياضي واستقالة الهيئة

حمل النائب دليهي الهاجري 
وزير الشؤون االجتماعية والعمل 
د.محمد العفاســـي مســـؤولية 
تعليق النشاط الرياضي لكونه 
هو املسؤول عن ملف هذه االزمة 
وهو الذي فاوض اللجنة االوملبية 
الدولية ووقع االتفاقية كما انه 
وافق على تشـــكيل الوفود من 
الهيئة العامة للشباب والرياضة 
ملفاوضة اللجنة االوملبية الدولية 
والتعهد امامها بانهاء التعارض 
خالل فترة محـــددة ومعروفة 

مسبقا.
وقال: يجب ان يكون للحكومة 

موقف حازم وحاســـم ازاء االزمة الرياضية التي 
تفاقمت مع تعليق عضويـــة الكويت في احملافل 
الدولية نتيجة تقاعـــس الوزير والهيئة عن اداء 
دورهما في حماية ابنائنا الرياضيني، متسائال: ما 
الضرر الذي ســـيصيب احلكومة اذا قامت باعادة 
االندية املنتخبة العشرة باالضافة الى تقدمي مشروع 
قانون لتعديل القوانني الرياضية حســـب طلبات 
اللجنة االوملبية الدولية وان كانت احلكومة ممثلة في 
الوزير والهيئة متخاذلة مع بعض االطراف في هذه 
االزمة فإننا نبلغها اننا لن نسكت عن هذا االنحياز 
والرضـــوخ ملطالب قلة قليلة لم حتترم مشـــاعر 
وطموحات الشارع الرياضي، واكد دليهي اننا منحنا 
الوزير والهيئة فرصة طويلة حلل املسائل العالقة، 
لكننا لن نســـكت الى االبد، بل سيكون لنا موقف 
حازم ازاء ما يحصل من مماطلة وتســـويف يدفع 

ثمنها ابناؤنا الرياضيون، وعلى 
الوزير ان يتحمل مســـؤولياته 
كاملة، ونؤكد اننا لن نقف موقف 
املتفرج ازاء ما ميارسه مسؤولو 
الهيئة العامة للشباب والرياضة 
من محاوالت مكشوفة للتالعب 
العمومية  بتركيبية اجلمعيات 
لالنديـــة العشـــرة التي مت حل 
ادارتها بقرار متعسف  مجالس 
وظالم اتخـــذ ودبر في ليل وان 
هذه املمارسات املفضوحة تكشف 
االهـــداف احلقيقية التي دفعت 
الهيئـــة ومن يقودها في اخلفاء 
الى اصدار قـــرار احلل والدفاع 
عنه رغم انه كان احد االسباب الرئيسية في قرار 

تعليق نشاط الرياضة الكويتية.
واعلن اننا ندرس مع مجموعة من النواب تقدمي 
استجواب لوزير الشؤون االجتماعية والعمل بسبب 
تقاعسه في محاسبة املسؤولني في الهيئة العامة 
الذين تســـببوا بســـبب مماطلتهم وتنصلهم من 
مسؤولياتهم في ايقاف الرياضة الكويتية وحرمان 
الرياضيني الكويتيني من املشـــاركة مع اخوانهم 
في املنافســـات اخلارجية الدولية وذلك من خالل 
قراراتهم العشوائية التي اتخذوها ودبروها حتت 
جنح الظالم ســـواء بحل مجالـــس ادارات االندية 
العشرة او بعدم تفعيل االتفاقيات والتعهدات التي 
ابرموها مع اللجنة االوملبية الدولية واصبح لزاما 
حل مجلس ادارة الهيئة العامة للشباب والرياضة 

واقالة مديرها.

الراشد: ما اإلجراءات المتبعة في »المالية« 
لتسجيل التعديات على أمالك الدولة؟

الراشـــد  النائب علي  وجه 
ســـؤاال لوزير املالية مصطفى 
الشمالي جاء فيه: اعلن وزير 
الدولة لشؤون البلدية ووزير 
االشـــغال د.فاضـــل صفر في 
تصريح صحافي نشر في 20 
أكتوبر املاضي عن رصد اجلوالت 
الرقابـــة  التفتيشـــية الدارة 
الفروانية  الهندسية مبحافظة 
تعديات على امالك الدولة مبوقع 
الدائري السابع الشمالي تتمثل 
في قيام عدة شـــركات ومنها 
شركة املدى اللوجستية )احمادة 
للخدمات اللوجستية( باستغالل 
اراضي الدولة من دون ترخيص، 
متسائال ما االجراءات واآللية 
املتبعة التـــي تتبعها الوزارة 
في شـــأن تســـجيل املخالفات 
والتعديـــات على امالك الدولة 
مبواقع الدائري السابع الشمالي؟ 
وما مدى رقابـــة الوزارة على 
اراضيها في الدائري الســـابع 
ومنطقة ميناء الشـــعيبة بعد 
حترير البلدية ملخالفات استيالء 

الشركة املذكورة عليها؟
الـــوزارة برفع  وهل قامت 
الدولة  دعوى مطالبة بحقوق 
)مدنية او غرامات( بعد ثبوت 
حكم احملكمـــة لصالح البلدية 
وثبوت التهمة على الشركة؟ )في 
حال االيجاب( يرجى تزويدي 
بنسخ من هذه املطالبات، وهل 
صـــدرت احـــكام جزائية بهذا 
الشـــأن؟ وما هـــذه االحكام؟ 
وهل نفذت؟ )يرجى االشـــارة 

الـــى االحكام اجلزائية التي لم 
تنفذ واسباب ذلك في حال عدم 
التنفيذ( وهل مت رصد مخالفات 
من قبل الوزارة على الشركة؟ 
في حال االيجاب يرجى تزويدي 
بنسخة من هذه املخالفات؟ هل 
طلبت الوزارة تطبيق اجراءات 
قانونية من وزارة الداخلية الزالة 
تعديات الشركة املذكورة على 
امالك الدولة؟ في حال االيجاب، 
يرجى تزويدي بنسخة من هذا 
الكتاب )في حـــال النفي( وما 

اسباب ذلك؟
كمـــا وجـــه ســـؤاال لوزير 
الدولة  العامة ووزير  االشغال 
لشؤون البلدية د.فاضل صفر 
جاء فيه: اصدرت احملكمة الكلية 
في القضيـــة رقم 2006/14589 
جنح 2006/16188 بلدية حول 
الشـــركات بشغل  قيام احدى 
ارض الدولة من دون ترخيص 

من بلدية الكويت وذلك باقامة 
مكاتب مؤقتة وتشوينات من 
دون ترخيـــص حكما بتغرمي 
الشـــركة ملا اسند لها من اتهام 
وامرت بازالة االعمال املخالفة، 
متسائال ما سبب تأخر البلدية في 
تنفيذ احكام االزالة النهائية لهذه 
املكاتب على امالك الدولة، وهل 
طالبت البلدية بقضايا تعويض 
»غرامات« من هذه الشركة في 
حال االيجاب، يرجى تزويدي 

بنسخة من هذه املطالبات؟
ما االجراءات التي ستتخذها 
الوزارة بهذا الشأن؟ وهل اصدرت 
احملكمة احكامـــا جزائية ضد 
هذه الشركة، في حال االيجاب 
يرجى تزويدي بنسخة من هذه 
االحكام؟ ما املساحة املالية التي 
شغلتها الشـــركة املذكورة من 
ارض الدولة من دون ترخيص؟ 
وما الفترة الزمنية التي احتسبت 
كمدة للمخالفة؟ وما تاريخ بدء 
البلدية في حترير املخالفة على 
الشركة؟ وهل طلبت البلدية من 
وزارة الداخلية حتصيل مبلغ 
التعويض املدني من الشـــركة 
الدولة من دون  لشغلها ارض 
ترخيص؟ ارجو االشـــارة الى 
االحكام اجلزائية الصادرة التي 
لم تنفذها الشركة، واسباب ذلك؟ 
كم قيمة الغرامات املالية التي 
صدرت بها احكام ضد الشركة 
املذكورة؟ وهل مت حتصيل هذه 
املبالغ؟ اذا كان اجلواب بالنفي 

يرجى تزويدي باسباب ذلك؟
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قدم النائب عادل الصرعاوي تعديالت على 
قانون انشاء هيئة سوق املال وتنظيم نشاط 
االوراق املالية: 1- تعديل بعض التعريفات 

الواردة في املادة االولى على النحو التالي:
أ- مت تعريف نظام االستثمار اجلماعي في 
املادة االولى ضمن التعريفات، كما مت تعريفه 
ايضا في املادة 76 ونرى دمج التعريفني في 
تعريف واحـــد ضمن تعريفات املادة االولى 

والغاء املادة 76.
ب – ورد ضمن التعريفات تعريف صانع 
السوق ولم تتضمن مواد القانون اي اشارة 
لصانع السوق ونرى بقاء التعريف كما هو 
مع اضافة نشاط صانع السوق ضمن انشطة 
االوراق املالية في املادة 63 حتت بند 6 وترحيل 

البند 6 الى بند 7.
ج- تضمنت التعاريف السوق الثانوية 
وهي سوق التداول ولم تتضمن التعاريف 
السوق االولية وهي سوق االصدار وهي السوق 
التي جتري فيه عمليات االكتتاب في االوراق 

املالية فيما يلزم تضمينها للتعاريف.
د- تعديل تعريف احلليف لكي يشـــمل 
التعريف احلليف للشخص املصدر وجلميع 

االشخاص املتعاملني في البورصة.
2- تعدل املادة 4 وفق ما انتهت اليه اللجنة 
لتكون وفق التالي: اضافة االختصاصات التالية 
الى  اختصاصات هيئة املفوضني: واعتماد 
اجلهة التي يعهد اليها بأعمال غرفة املقاصة 
واملوافقة على القواعد اللوائح والنظم املنظمة 
لعمليات املقاصة والتسوية وتسجيل االوراق 
املالية وعلي اي تعديالت تطرأ عليها. واعتماد 
البيانات التي تتضمنها القواعد املالية التي 
يجب على الشركات املدرجة والشركات العاملة 
في مجال االوراق املالية وانظمة االستثمار 
اجلماعي ان تخطر بها الهيئة والبورصة وفقا 
الحكام هذا القانون. واقرار مشروع املوازنة 

واحلسابات اخلتامية للهيئة.
3- تعدل املادة 11 وفق ما انتهت اليه اللجنة 
لتكون وفق التالي: يحدد مبرسوم مرتبات 
ومكافأت الرئيس ونائبه وباقي املفوضني واي 
بدالت او مزايا تصرف من اموال الهيئة وذلك 

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء.
4- تعدل املـــادة 18 وفق ما انتهت اليها 
اللجنة لتكون وفق التالي: التي تنص على 
ان ميزانية الهيئة مســـتقلة وانها تعد وفق 
القواعد التي حتددها الالئحة، فكيف تكون 
مستقلة وال تخضع الحكام اعداد موازنات 
اجلهات املســـتقلة في املرسوم بقانون رقم 

31 لسنة 1978.
5- يعدل البند 4 من املادة 19 وفق ما انتهت 

اليه اللجنة ليكون وفق 
التالي: ايرادات ايداعات 
فائض االمـــوال وليس 
ايرادات استثمار فائض 
الهيئة  االموال حيث ان 
محظور عليها االقراض 
للغير واالســـتثمار في 
اوراق مالية كما يتضح 

من املادة 24.
6- تعدل املاد 22 وفق 
اليـــه اللجنة  ما انتهت 
التالي:  لتكـــون وفـــق 
وتضمني الفقرة االولى 
مـــن هذه املـــادة للفقرة 

الثانيـــة من املادة 18 لتصبح الفقرة الثانية 
من املادة 18 كما يلي: وتبني الالئحة التنفيذية 
القواعد واالجراءات املالية للتصرف في اموالها 
واملجموعة الدفترية والسجالت املالية املالئمة 
اليراداتها ومصروفاتها واصولها وخصومها 
وكل املعامالت اخلاصة بالهيئة، ويكون للهيئة 
مراقب حسابات مستقل او اكثر واستثناء من 
حكم هذه املادة تبدأ السنة االولى للهيئة من 
تاريخ العمل بهذا القانون وتنتهي في 31 مارس 
من العام التالي وتضمني الفقرة الثانية من 
املادة 22 الى بنود املادة 24 كأحد اختصاصات 
الهيئة الرئيسية وهي: وضع القواعد والشروط 
الواجب توافرها في مراقبي احلسابات للقيد 

بالسجل اخلاص بذلك لدى الهيئة.
7- يعدل اجلزء االخير من املادة 22 وفق 

ما انتهت اليه اللجنة ليكون وفق التالي:
على ان يرفق به القوائم اخلتامية للهيئة 
وتقرير مراقب احلســـابات وليس حسابات 

الهيئة.
8- تعدل املادة 28 وفـــق ما انتهت اليه 

اللجنة لتكون وفق التالي:
التي تلزم املفوضني باالفصاح عن ملكيتهم 
لالوراق املالية وفقا للنظام الذي يضعه مجلس 
املفوضني دون حتديد لهذا النظام وبالتالي 
فهو عرضة للتغير والتعديل طبقا ملا يتراءى 
للمفوضني، كما انه ليس من املناسب ان يضع 
املفوضني نظام افصاح للرقابة على ملكياتهم 
وبالتالي يجب تعديل وفقا للنظام الذي يضعه 
مجلس املفوضـــني لتكون وفق التالي: وفقا 

للنظام املوضح في الالئحة التنفيذية.
9- الغـــاء املادة 33 وفـــق ما انتهت اليه 
اللجنة ليقتصر انشـــاء البورصات وسوق 

االوراق املالية للحكومة فقط.
10- نصت املادة 34 على: »حتدد الالئحة 
التنفيذية االجراءات والقواعد والنظم التي 

يتعني علـــى البورصة 
املرخص لها اتباعها لتداول 
ونقل ملكية االوراق املالية 
الكويتية غير املدرجة في 
البورصة«. ولم توضح 
املادة ما هـــي االجراءات 
والقواعـــد والنظم التي 
يتعني علـــى البورصة 
اتباعهـــا لتـــداول ونقل 
ملكية االوراق املالية غير 
الكويتية مما يلزم تعديل 
املادة لتشـــمل االوراق 

املالية غير الكويتية.
11- تعـــدل املادة 38 
وفق ما انتهت اليه اللجنة لتكون وفق التالي: 
تختص البورصة مبا يلـــي: 1- توفير آلية 
لعمل السوق الثانوي سوق التداول من خالل 
تولي ادارة السوق وضع جميع القواعد التي 
تنظم العمل في السوق والتي ال تكون قابلة 
للتنفيذ اال بعد اعتمادها من الهيئة وتتمثل تلك 
القواعد في: قواعد قيد االوراق املالية والشركات 
ومكاتب السمسرة في جداول السوق. و قواعد 
التداول في االوراق املالية املدرجة وغير املدرجة 

الكويتية وغير الكويتية.
ـ قواعد عروض الشـــراء فـــي عمليات 
االستحواذ واالندماج. وقواعد شراء وبيع 
اســـهم اخلزينة. والقواعد والضوابط التي 
تلتزم بها شركات الوساطة املالية في تنفيذ 
اعمالها وشروط عضوية تلك الشركات في 
السوق. وقواعد جتزئة االسهم. وقواعد حظر 
وكشف التالعب في االســـعار واملمارسات 
غير العادلة الناجتة عن تسريب واستغالل 
املعلومات الداخلية.و متابعة نشاط السوق 
من خالل. ومتابعة التنفيذ وااللتزام بجميع 
القواعد والضوابط التي تنظم التداول في 
السوق. واجراء التقييم احملايد السعار االسهم 
للوقوف على االسعار العادلة من قبل الوحدة 
املعنية بالتقييم وقيام وحدة مراقبة االسعار 
باعالن عن املستوى العادل لالسعار الذي يرى 
السوق انه مناسب. ومراقبة تصرفات صناع 
السوق وشركات ادارة احملافظ والصناديق 
االستثمارية وشـــركات الوساطة وشركات 
املقاصة. ودراسة االشاعات وتطويقها عبر 
وسائل االعالم املرئية واملسموعة واملقروءة 
وعبر شاشـــة العرض بالســـوق. و حتري 
مخالفات القوانني واللوائح التي تنظم العمل 
في الســـوق والتي تتوصل اليها من خالل 
متابعتها او من خـــالل الغير وتقوم ادارة 
الســـوق بابالغ الهيئة بتلك املخالفات كما 

تقوم باتخاذ االجراءات االدارية والقانونية 
طبقا ملا توضحه الالئحة التنفيذية. وحتقيق 
الشـــفافية في السوق من خالل تقدمي ادارة 
الســـوق التقارير يومية ونصف شـــهرية 
وشهرية وســـنوية عن حركة التداول ومن 
خالل تقدمي ادارة السوق نشر اسعار يومية 

عن التداول.
12- من املالحظ ان الفصل اخلاص بأنشطة 
االوراق املالية قد خلت احكامه من الشروط 
الواجـــب توافرها في االشـــخاص املزاولني 
النشطة االوراق املالية وبصفة خاصة نشاط 
الوساطة،حيث خلت االحكام من حتديد شروط 
وضوابط الترخيص لتلك االنشـــطة حيث 
تضمنت املادة 66 قواعد وضوابط ممارسة 

العمل لتلك االنشطة.
ومن امثلـــة ضوابـــط الترخيص لتلك 
االنشطة. وقصر ممارسة تلك االنشطة على 
الشركات املساهمة كما هو احلال في تشريعات 
معظم دول العالم ويتضح ذلك من ان مبادئ 
ومعايير املنظمة الدولية لهيئات الرقابة على 
اسواق املال  )Io Sco( قد تضمنت عدة معايير 
حتت عنوان الشركات العاملة في مجال االوراق 
املالية. ومن أمثلة الضوابط األخرى بخالف 
الشكل القانوني للشخص الذي ميارس نشاط 
األوراق املالية احلد األدنى لرأس املال واحلد 
األدنى للمالءة املالية وقيمة التأمني وغيرها. 
مما يلزم تضمني التشـــريع املقترح بأحكام 
واضحة حتدد شـــروط الترخيص ملمارسة 
انشطة االوراق املالية أسوة مبعظم تشريعات 

الدول األخرى.
13 ـ اضافـــة مادة جديـــدة: تعد ميزانية 
البورصة على اساس جتاري وحتتفظ بالفائض 
في ميزانيتها ويرحل من سنة ألخرى ويتولى 
مراجعة حسابات البورصة مراقبان للحسابات 
يتم تعيينهما وحتديـــد اتعابهما بقرار من 

مجلس مفوض الهيئة.
14ـ  اضافة مادة جديدة: تكون موارد السوق 
من املوارد التالية: ورســـم القيد للشركات 
اعضاء السوق ورسم االشتراك السنوي لتلك 
الشركات. ورسم قيد األوراق املالية في السوق 
عن كل اصدار. ورسم عن عمليات التداول. 
وحتدد الالئحـــة التنفيذية مقدار واجراءات 

حتصيل كل منها.
15 ـ لم تتضمن احكام مشـــروع القانون 
الترخيص بانشاء صناديق لتأمني الشركات 
التي تزاول انشـــطة االوراق املالية وتأمني 
املستثمرين في األوراق املالية من افالس تلك 
الشركات أسوة باملتبع في معظم تشريعات 

الدولة املختلفة.

على كل من يرغب في متلك 10% فأكثر من أسهم شركة، 
مبا في ذلك الش��ركة ذاتها ان يعرض ش��راءها عن طريق 
اخطار الهيئة والسوق واملصدر بشروط العروض باالضافة 
الى البيانات التي يصدر بتحديدها قرار من الهيئة. ويكون 
نشر عرض الشراء وما يتصل به من توصيات حلملة االسهم 

وفقا للقواعد التي حتددها الالئحة التنفيذية.
كما يج��ب ان يكون عرض الش��راء موجها لكل حملة 

االسهم محل العرض وان يكون بذات الشروط.
اضافة مادة جديدة: اذا كانت االستجابة لعرض الشراء 
تفوق عدد االس��هم املعروض ش��راؤها وجب على صاحب 
العرض ان يشتري اسهما من كل من استجاب لعرضه بنسبة 
ما أودعه كل منهم الى مجموع االس��هم املعروض شراؤها 

من جبر الكس��ور لصالح صغار املساهمني ويتم دفع ثمن 
الش��راء ورد االسهم املودعة بالزيادة وفقا لالجراءات التي 
حتددها الالئح��ة التنفيذية. تعديل املادة 74 وفق ما انتهت 
اليه اللجنة باضافة الفقرتني التاليتني: ويجب ان يكون عرض 
الشراء بسعر يساوي متوسط اسعار تداول االسهم خالل 
الثالثني يوما الس��ابقة او أعلى سعر دفعه صاحب العرض 
خالل االثني عشر شهرا السابقة ايهما اكبر وحتدد الهيئة 
شروط عرض الشراء مبا في ذلك ما يضمن توافر االموال 
الالزمة لتنفيذ االلتزامات الناشئة عنه. وال يجوز ملن جتاوز 
ملكيته النسبة املشار اليها من الفقرة االولى من هذه املادة 
ان يتملك ما يجاوزها من اسهم الشركة اال من خالل عرض 
الش��راء. اضافة مادة جديدة: ملجلس ادارة الهيئة بناء على 

اس��باب جدية يبديها عدد من املس��اهمني الذين ميلكونهم 
5% على االقل من اس��هم شركة مدرجة، وبعد التثبت وقف 
قرارات اجلمعية العامة او قرارات مجلس االدارة التي تصدر 
لصالح فئة معينة من املس��اهمني او لالضرار بهم او جللب 
نفع خاص العضاء مجلس االدارة او غيرهم وفقا لالحكام 

واالجراءات التي تبينها الالئحة التنفيذية.
اضاف��ة مادة جديدة: للهيئة ان تقيم الدعاوى القضائية 
اجلماعية وتباشرها لصالح صغار املساهمني لطلب التعويض 
عن االضرار التي تنتج عن مخالفة احكام هذا القانون والقرارات 
الصادرة تنفيذا له. وعلى الهيئة توزيع مبالغ التعويض التي 
يحكم بها على من حلق بهم الضرر وذلك بعد خصم ما تكبدته 

من نفقات ومصاريف بسبب مباشرتها الدعوى.

عادل الصرعاوي

للهيئة إقامة الدعاوى القضائية الجماعية وتباشرها لصالح صغار المساهمين


