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اجلمعة ٨ مايو ٢٠٢٠ اقتصـاد

يســر بيــت التمويــل الكويتــي (ش.م.ك.ع( أن يعلــن عــن فتــح بــاب الترشــح لعضويــة مجلــس 
إدارة بيــت التمويــل الكويتــي (ش.م.ك.ع( لألعضــاء العادييــن والمســتقلين للــدورة الخامســة 

ــا للشــروط اآلتيــة: عشــرة ومدتهــا ثــاث ســنوات (2020- 2022( وفًق

أواًل: بالنسبة لألعضاء العاديين من مساهمي بيت التمويل الكويتي:

اســتيفاء املتطلبات والشــروط املقررة باملادة )68( املعدلة من القانون رقم 32 لســنة 1968 في شــأن النقد 
وبنــك الكويــت املركــزي وتنظيــم املهنــة املصرفيــة وتعديالتــه بشــأن القواعــد والضوابــط اخلاصــة باخلبــرة 
ــل الكويتــي املــادة )17(.  ــواردة فــي النظــام األساســي لبيــت التموي ــة للترشــيح، وكذلــك الشــروط ال املطلوب

ثانًيا: بالنسبة لألعضاء المستقلين:
اســتيفاء املتطلبــات والشــروط العامــة لعضويــة مجلــس اإلدارة والشــروط اخلاصــة باألعضــاء املســتقلني 
واملقــررة ضمــن قواعــد ونظــم احلوكمــة فــي البنــوك الكويتيــة الصــادرة عــن بنــك الكويــت املركــزي واملؤرخــة 

10 ســبتمبر 2019 واملبينــة أدنــاه:

أن يكون متمتعاً بأهلية التصرف.. 1
أال يكــون قــد ســبق احلكــم عليــه فــي جنايــة بعقوبــة مقيــدة للحريــة أو جرميــة إفــالس بالتقصيــر أو . 2

ــه ألحــكام  ــة بســبب مخالفت ــدة للحري ــة مقي ــة أو بعقوب ــة بالشــرف أو األمان ــس أو جرميــة مخل التدلي
قانــون الشــركات مــا لــم يكــن قــد رد إليــه اعتبــاره.

أال يكون قد أشهر إفالسه أو امتنع عن الدفع ولو ملرة واحدة.. 3
أن يكون حسن السمعة محمود السيرة.. 	
أن يكــون لديــه خبــرة كافيــة فــي الشــئون املصرفيــة أو املاليــة أو االقتصاديــة وفقــاً للقواعــد والضوابــط . 	

الصــادرة مــن مجلــس إدارة بنــك الكويــت املركــزي.
أال يكون عضو مجلس إدارة أو موظفاً في بنك آخر من البنوك العاملة في دولة الكويت.. 6
أال تزيــد مســاهمته ومســاهمة أي مــن أقربائــه مــن الدرجــة األولــى مجتمعــني، بشــكل مباشــر أو غيــر . 7

مباشــر، عــن 1% مــن أســهم البنــك.
أال يكــون، عنــد الترشــح أو خــالل العامــني الســابقني مــن تاريــخ الترشــح، لديــه عالقــة جتاريــة مؤثــرة أو . 8

إداريــة أو استشــارية مــع أي مــن املســاهمني الرئيســيني فــي البنــك أو أي مــن املجموعــات املالكــة الذيــن 
يشــكل حتالفهــم نســبة مســاهمة جتعلهــم فــي عــداد املســاهم الرئيســي.

أال يكــون عنــد الترشــح أو خــالل العامــني الســابقني مــن تاريــخ الترشــح، قــد شــغل عضويــة مجلــس إدارة . 9
فــي البنــك أو أي منصــب تنفيــذي فيــه أو ضمــن مجموعــة البنــك. واســتثناًء، وملــرة واحــدة، عنــد البــدء 
فــي تطبيــق تعليمــات بنــك الكويــت املركــزي فــي شــأن قواعــد ونظــم احلوكمــة فــي البنــوك، فإنــه يجــوز 
ترشــح األعضــاء احلاليــني فــي البنــك أو ضمــن مجموعــة البنــك ممــن تنطبــق عليهــم جميــع شــروط 

االســتقاللية األخــرى.

أال تربطــه صلــة قرابــة مــن الدرجــة األولــى مــع أي مــن أعضــاء مجلــس اإلدارة أو اإلدارة التنفيذيــة فــي . 10
البنــك أو مجموعــة البنــك.

أال يكــون عنــد الترشــح أو خــالل العامــني الســابقني يعمــل لــدى البنــك أو ضمــن مجموعــة البنــك، أو . 11
لــدى أي مــن املســاهمني الرئيســيني فــي البنــك أو املجموعــة.

أال يكــون لديــه أو لــدى أقاربــه مــن الدرجــة األولــى أي عالقــة ائتمانيــة مــع البنــك أو مجموعــة البنــك . 12
تزيــد عــن إجمالــي املبلــغ احملــدد فــي تعليمــات القــروض االســتهالكية واإلســكانية، وأال يكــون لديهــم 
ودائــع أو محافــظ مــدارة لــدى البنــك أو مجموعــة البنــك تزيــد فــي مجموعهــا عــن 100 ألــف دينــار 

كويتــي أو مــا يعادلهــا مــن العمــالت األخــرى.
ــاً . 13 ــس إدارتهــا أو عضــواً تنفيذي ــكاً لشــركة أو مســاهماً رئيســياً فيهــا أو عضــواً فــي مجل أال يكــون مال

فيهــا، حاصلــة علــى ائتمــان، أو ضامنــة الئتمــان مــن البنــك أو مجموعــة البنــك تزيــد قيمتــه علــى نســبة 
	% مــن رأس املــال املدفــوع.

أال يكــون عنــد الترشــح أو خــالل العامــني الســابقني شــريكاً فــي مكتــب التدقيــق اخلارجــي للبنــك . 	1
أو عضــواً فــي فريــق التدقيــق علــى مجموعــة البنــك، وأال تربطــه صلــة قرابــة مــن الدرجــة األولــى 

بالشــريك املســؤول عــن عمليــة التدقيــق اخلارجــي.
ــس أو . 	1 ــه فــي املجل ــاء عضويت ــاه لق ــا يتلق ــي باســتثناء م ــغ مال ــب أو مبل ــك أي رات أال يتقاضــى مــن البن

توزيعــات األربــاح التــي يتقاضاهــا بصفتــه مســاهماً أو الفوائــد املســتلمة أو املســتحقة علــى ودائعــه أو 
اســتثماراته مــن األنشــطة االعتياديــة للبنــك.

ــه  ــي أو غيرهــم، ممــن تتوافــر في ــل الكويت ــى مــن يرغــب فــي ترشــيح نفســه مــن مســاهمي بيــت التموي فعل
ــة ســر مجلــس اإلدارة الكائــن فــي  ــب الترشــيح ألمان شــروط الترشــح الســالف بيانهــا أن يقــوم بتقــدمي طل
مدينــة الكويــت - شــارع عبــداهلل املبــارك - بــرج بيتــك - الــدور 31،�أو التواصــل عــن طريــق البريــد 
ــق 10/	/2020  ــوم األحــد املواف ــرة مــن ي ــي fawaz.aleneizy@kfh.com، خــالل الفت ــي التال اإللكترون
إلــى يــوم اخلميــس املوافــق 21/	/2020 مــن الســاعة العاشــرة صباًحــا وحتــى الســاعة الثانيــة عشــرة ظهــًرا 

علــى أن يكــون طلــب الترشــيح مشــفوًعا مبــا يلــي: 
السيرة الذاتية للمرشح مدعمة باملستندات.. 1
إقرار مكتوب من املرشح بتوافر شروط العضوية لديه عند تقدمي طلب الترشح.. 2
تفويــض مكتــوب مــن املرشــح مبخاطبــة نيابــة شــئون التنفيــذ اجلنائــي والتعــاون الدولــي للحصــول علــى . 3

شــهادات األحــكام الباتــة إن وجــدت.
إقــرار مكتــوب باطــالع املرشــح علــى تعميــم بنــك الكويــت املركــزي املــؤرخ 9/	/2019 بعــدم ملكيــة مــا . 	

نســبته 	% مــن رأس مــال بيــت التمويــل بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر بــدون موافقــة مســبقة مــن بنــك 
الكويــت املركــزي والتعهــد باإلفصــاح إذا زادت ملكيتــه عــن 1% مــن رأس املــال.

إعالن عن فتح باب الترشح لعضوية مجلس إدارة بيت التمويل الكويتي
للدورة الخامسة عشرة (2020- 2022) لألعضاء العاديين والمستقلين

@kfhgroupkfh.com 180 3333

٦٥٢ مليون دينار خسائر 
أسبوعية للبورصة

شريف حمدي

جنحت مؤشرات البورصة الكويتية لالنخفاض اجلماعي 
في تعامالت األسبوع الثاني في شهر رمضان املبارك، وذلك 
على عكس توجه الســوق باألسبوع األول الذي حققت فيه 
املؤشرات قفزة كبيرة على ضوء استهداف العديد من األسهم 
القيادية خاصة بالسوق األول الذي قاد السوق ملكاسب كبيرة 
على مســتوى املؤشرات فضال عن املتغيرات وفي مقدمتها 
القيمة السوقية التي حققت نحو ١٫٦ مليار دينار مكاسب.

وكان منطقيا في األسبوع املنتهي أمس، ان يكون هناك 
توجه بيعي لتحقيق االستفادة من فروقات األسعار لألسهم 
التي ارتفعت قيمها السعرية األسبوع املاضي، لينهي السوق 
تعامالت األسبوع على تراجعات جماعية، إذ سجلت القيمة 
السوقية خسائر تقدر بـ ٦٥٢ مليون دينار لتتراجع القيمة 
إلى ٢٧٫٦٩٩ مليار دينار وذلك من ٢٨٫٣٥١ مليار دينار نهاية 

األسبوع املاضي بنسبة انخفاض ٢٫٣٪.
وشهدت السيولة املتدفقة للسوق تراجعا بنسبة ٢٥٪، 
إذ بلغت احملصلة األســبوعية ١٣٢ مليون دينار مبتوســط 
يومي ٢٦ مليون دينار مقارنة مع ١٧٩ مليون دينار مبتوسط 

يومي ٣٥ مليون دينار األسبوع املاضي.
وبــدا جليا أن توجــه املســتثمرين للتصريف لتحقيق 
األرباح كان العامل األكثر تأثيرا في السوق على الرغم من 
وجود معطى ايجابي يتمثل في ارتفاع ســعر برميل النفط 

الكويتي ألعلى من ٢٠ دوالرا للبرميل.
وأنهت البورصة تعامالت األسبوع على تراجع جماعي 

للمؤشرات، وذلك على النحو التالي:
٭ انخفض مؤشر السوق األول بنسبة ٢٫٣٪ خاسرا ١٢٦ نقطة 
ليتراجع إلى ٥٢٣٠ نقطة من ٥٣٥٦ نقطة األسبوع املاضي.
٭ تراجع مؤشــر السوق الرئيســي بنسبة ٢٫١٪ بخسارته 
٨٩ نقطــة ليتراجــع إلى ٤١٣٧ نقطة وذلــك من ٤٢٢٦ نقطة 

األسبوع الفائت.
٭ انخفض مؤشــر الســوق العام بنســبة ٢٫٣٪ محققا ١١٤ 
نقطة خســائر ليصل إلى ٤٨٦١ نقطة وذلك من ٤٩٧٥ نقطة 

األسبوع املاضي.

٢٥٪ انخفاض السيولة واملتوسط يتراجع إلى ٢٦ مليون دينار

باقر لـ «األنباء»: نفاد «احتياطي األجيال» 
خالل ١٥ عامًا في حالة السحب منه لسد عجز امليزانية

باهي أحمد

قال وزير التجــارة والصناعة 
األســبق أحمد باقــر، في تصريح 
خاص لـ «األنبــاء»، إن العجز في 
امليزانية أصبــح واقعا وال يجوز 
أن ينكره أحــد، خاصة أنه وصل 
فــي  الســنوات اخلمــس األخيرة 
إلــى ما يقــارب  ٢٣ مليــار دينار، 
مضيفــا أن احلــل ليــس تغطيــة 
العجز فــي امليزانية من صندوق 
احتياطي األجيال القادمة، موضحا 
أن جميــع االقتصاديني وصندوق 
النقــد الدولي أكــدوا أنه في حالة 
مت السحب منه فســينتهي في ١٥ 
عاما فقط، وإمنا احلل السليم يأتي 

باإلصالح االقتصادي، مبعنى 
ضغط املصروفات والبحث 

إلى أن العالم يبحث عن بديل للنفط 
لذلك فاالعتماد عليه كمصدر وحيد 

للدخل أمر خطير.
ولفت باقر الى أن أعداد املواطنني 
عام ٢٠٣٥ ستصل إلى ٢٫٥ مليون 
لذلك فاحتياجات الدولة من وظائف 
ومســاكن ورواتب وخدمات عامة 
ستتضاعف بشكل كبير، موضحا أن 
من يجلس في مقاعد التعليم حاليا 
يقــرب من نصف مليــون مواطن 
ســيتخرجون قريبــا ويطالبــون 
بوظائف لهــم ورواتب وهو عبء 
كبير على ميزانيــة الدولة، لذلك 
فاحلــل ليــس فــي الســحب مــن 
االحتياطــي فهــو حــق لألجيــال 
القادمــة وكل جيــل يدخر بعض 
املال لألجيــال القادمة وهو ميثل 
١٠٪ فقــط من االيــرادات النفطية 
سنويا، لذلك فالبحث عن إصالح 
اقتصادي يعد ضرورة حتمية واال 
فسيصاب االقتصاد الوطني بعجز 
دائم قد يستولي على االحتياطيات 

واإليرادات.
وأضــاف باقــر: «ال بــد من أن 
يكــون هنــاك تعاون بــني القطاع 
العام واخلــاص وعلى الدولة أن 
تتوســع في التعاون والتعامل 
مــع القطاع اخلاص وإســداء 
فرص كثيــرة له، وال بد أن 
يلعب دورا محوريا في 

األعمال احلرفية والصناعية وإنشاء 
الشركات املساهمة العامة وحترير 
األراضي واملشاركة في حل مشكلة 
االسكان والعديد من األمور، ولكن 
يشترط في ذلك توظيف املواطنني، 
وتأدية جزء من األرباح للدولة».

وحول اإلصالحات االقتصادية 
التي يجب تطبيقهــا، أكد باقر أن 
الدستور الكويتي ينص في مادته ١٦ 
على أن امللكية ورأس املال مقومات 
أساســية ولها واجبات اجتماعية 
ويجــب تطبيقهــا حاليــا، كما أن 
جميــع الــدول املتقدمــة تتحصل 
علــى ضرائــب، لذلــك نســتطيع 
احلصول علــى الزكاة الشــرعية 
كبديــل للضرائب، 
وأخــذ 

قيم عادلة لألراضي املستأجرة من 
قبل الدولة، كما يجب تطبيق قانون 
«B.O.T» اخلاص بالبناء والتشغيل 
 «P.P.P» واإلعادة للدولة، وقانون
للمشاركة بني القطاعات كافة وهذا 
يعد مجاال كبيرا ملمارسة األعمال، 
إضافــة إلى تطبيق قوانني حماية 

املنافسة وعدم االحتكار.
ولفــت باقــر إلى أنــه يجب أال 
تتعدى سيطرة أي شركة على ما 
يزيد على ٣٠٪ من إجمالي األسهم 
ســواء بنك أو مؤسســة أو مطعم 
أو وكالــة معينــة أو ســلعة بحد 
عينها، لكي تتاح الفرصة لآلخرين 
لالستثمار والدخول إلى السوق، 
وبذلك سيساهم القطاع اخلاص في 
ميزانية الدولة بشكل مباشر، وهو 
يعد نوعا من تقليل البيروقراطية 
والقيود وفتح املجال له 

ملمارسة كل األعمال.

االعتماد على النفط فقط أمر خطير وهو سلعة ستنتهي ال محالة .. و٢٣ مليار دينار عجز السنوات اخلمس املاضية

أحمد باقر

عــن إيــرادات موازية لإليــرادات 
النفطية التي تعتبر اإليراد الوحيد 

في الدولة.
وأشــار باقــر إلــى أن أي دولة 
تعتمــد علــى إيــراد واحــد فقــط 
تصاحبــه زيادة فــي املصروفات 
نتيجة النمو السكاني الذي يتطلب 
العديــد مــن اخلدمــات املقدمة له 
كالرواتب واملدارس واملستشفيات 
واجلامعات..إلــخ، بالتالي تعتبر 
معرضة للعجز االقتصادي املستمر، 
مضيفا أن االعتماد على النفط فقط 
يعد أمرا خطيرا، حيث إنه ال يوجد 
ضامن ألسعار النفط املتقلبة، كما 
أنه يعتبر سلعة نابضة ستنتهي ال 
محالة في السنوات املقبلة، إضافة 

البحث عن اإلصالح االقتصادي ضرورة حتمية وإال فسيصاب االقتصاد بعجز دائم
نصف مليون مواطن سيتخرجون قريبًا وهو عبء كبير على ميزانية الدولة


