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نهديكم �أطيب حتياتنا..
 مل ُيعقد �لهيئة �لعامة لل�سركات �مل�ساهمة يوم 2020/4/6  ومل يعقد �جتماع �لهيئة �لعامة لل�سوق يف 2020/4/18 ب�سبب �لظرف �لقاهر وجائحة كورونا 

وفر�ض حظر �لتجو�ل من يوم 2020/3/17 لغاية 2020/4/20.
و��ستناد� للقانون 74 ل�سنة 2004 و�لنظام �لد�خلي ل�سوق �لعر�ق للأور�ق �ملالية و��ستناد� �ىل قر�ر جمل�ض �ملحافظني بجل�سته �لر�بعة لعام 2020. 
�سيعقد �جتماع �لهيئة �لعامة ل�سوق �لعر�ق للأور�ق �ملالية يوم �ل�سبت �ملو�فق 2020/6/27 �ل�ساعة �لعا�سرة �سباحا يف مبنى �ل�سوق وفق �ملناهج �لآتي:

1- مناق�سة تقرير جمل�ض �ملحافظني عن ن�ساط �سوق �لعر�ق لعام  2019 و�مل�سادقة عليه.
2- مناق�سة �حل�سابات �خلتامية ل�سوق �لعر�ق للأور�ق �ملالية كما يف 2019/12/21 وتقرير مر�قب �حل�سابات و�مل�سادقة عليه و�إبر�ء ذمة جمل�ض �ملحافظني.

3- مناق�سة برنامج عمل �سوق �لعر�ق لعام 2020 و�مل�سادقة عليه.
4- �نتخاب رئي�ض و�أع�ساء جمل�ض �ملحافظني لدورته �ل�ساد�سة ع�سرة وملدة عام و�حد.

و��ستناد� للنظام �لد�خلي ل�سوق �لعر�ق للأور�ق �ملالية وتعديلته )�لق�سم 4( منه، قرر جمل�ض �ملحافظني ما ياأتي:
�أول: يكون �أع�ساء �ملجل�ض من �لأ�سخا�ض �لطبيعيني على �أن ي�سكل �ملجل�ض من �لآتي:

1- رئي�ض جمل�ض �ملحافظني:
�أ- غري مرتبط بوظيفة حكومية ويتفرغ ملن�سبه.

ب- يجب �أن يكون م�ستقل عن �أع�ساء �ل�سوق �أو يتعهد بال�ستقللية �إذ� فاز بالنتخابات بهذ� �ملن�سب قبل ت�سكيل �ملجل�ض.
ج- �أن يكون لديه خربة يف �ملجالت �ملالية �أو �لقانونية �أو �ل�ستثمار ل تقل عن )15( �سنة.

د- �أن ل يقل عمره عن )40( �سنة.
2- حمافظ على �أن يكون ممثل عن �ل�سركات �ملدرجة �لتي يرت�سح من بينها �سخ�ض �أو �أكرث تختاره �ل�سركات �ملدرجة يف �ل�سوق.

3- حمافظ ميثل �ل�سركات �لأع�ساء على �أن تقوم جلنة �لرت�سيح باقرت�ح مر�سح �أو �أكرث لهذ� �لغر�ض على �أن يكون:
�أ- �أن تكون له خدمة عملية يف جمال �لو�ساطة ل تقل عن خم�سة �سنو�ت وخمول تد�ول ل تقل عن �سنتني.

ب- مل ي�سدر قر�ر بـاإيقافه عن �لعمل يف �ل�سوق ل�سنة �سابقة للرت�سيح.
4- �أربعة حمافظني م�ستقلني ممن لديهم �لكفاءة على �أن يحافظو� على ��ستقلليتهم عن �ل�سوق �أو عن �أي من �أطر�فه وتقوم جلنة �لرت�سيحات باقرت�ح 
�أربعة مر�سحني �أو �أكرث لهذ� �لغر�ض ممن لديهم خربة يف �لأمور �لقانونية و�ملحا�سبية و�ل�ستثمار على �أن يكون �حدهم متمتعا باخلربة �للزمة يف ق�سايا 

تكنولوجيا �ملعلومات.
ثانيا: يجب �أن تتوفر يف �ملحافظ �ل�سروط �لآتية:

1- �أن يكون متمتعا بالأهلية �لقانونية ب�سكل كامل.
2- �أن ل يكون قد �رتكب جرمية �أو جناية خملة بال�سرف �أو متعلقة بخيانة �لأمانة �أو باحتيال مايل �أو تلعب �أو جرمية خرب�ء �ل�سوق و�ن ل يكون 
معر�سا لأي عقوبة تاأديبية خملة بال�سرف �أو �لأمانة �أو �حتيال مايل �أو �لتلعب بال�سوق �أو جرمية خرب�ء �ل�سوق و�ن ل يكون ممن �نتهيت خدماته 

لأ�سباب خملة بال�سرف �أو �لأمانة.
3- �أن ل يقل عمره عن )35( �سنة.

4- �أن يكون حا�سل على �سهادة جامعية �أولية كحد �أدنى.
ثالثا:- �أن يقدم رئي�ض و�أع�ساء جمل�ض �ملحافظني �لتعهد �خلطي �لذي �سيزوده به �ل�سوق.

ر�بعا:- يتم �نتخاب جميع �ملحافظني ملدة �سنة و�حدة.
خام�سا:- تبد�أ �ملهام �لوظيفية للمنتخبني بعد �لجتماع �ل�سنوي للهيئة �لعامة مبا�سرة.

�ساد�سا:- على �لر�غبني بالرت�سيح تقدمي �لوثائق �ملطلوبة:
1- ��ستمارة �لرت�سيح:

على كافة �ملر�سحني )عد� مر�سح ممثل �ل�سركات �ملدرجة( تنظيم منوذج �لرت�سيح �مل�ستلم من �إد�رة �ل�سوق )موقعا من قبل ما ل يقل عن )12( ع�سو� 
من �أع�ساء �ل�سوق(. مع �ل�سرية �لذ�تية للمر�سح وكافة �لوثائق �لتي توؤيد خربته وت�سليمها �إىل جلنة �لرت�سيحات يف موعد �أق�ساه 2020/6/3.

2- �ل�سرية �لذ�تية ووثائق �خلربة.
3- �لوثائق �لثبوتية.

يف حال عدم حتقق �لن�ساب �لقانوين �ملطلوب يوؤجل �لجتماع �ىل نف�ض �ليوم و�لتوقيت من �لأ�سبوع �للحق يف نف�ض �ملكان.
�سابعا:- دعوة �ل�سركات �مل�ساهمة لنتخاب ممثلها يف جمل�ض �ملحافظني لعام 2020 يف �لجتماع �لذي �سينظم يوم �لأربعاء �ملو�فق 2020/6/24 �ل�ساعة 

12:30 بعد �لظهر يف مبنى �ل�سوق ��ستناد� للمادة ) 4- 11 ( من �لنظام �لد�خلي، تتوفر فيه �ل�سروط �ملبينة يف �ملادة )3-2-6( من �لنظام �لد�خلي.
على �لر�غبني بالرت�سيح لرئا�سة وع�سوية �ملجل�ض للدورة �لقادمة تقدمي طلباتهم �إىل �إد�رة �سوق �لعر�ق للأور�ق �ملالية/ جلنة �لرت�سيحات يف موعد 

�أق�ساه يوم �لأربعاء �ملو�فق 2020/6/3.
مع �لتقدير

�سوق �لعر�ق للأور�ق �ملالية
جمل�ض �ملحافظني

�لعدد:   م م / 72     
 �لتاريخ:  2020/4/28 

�ل�سادة �أع�ساء �لهيئة �لعامة ل�سوق �لعر�ق للأور�ق �ملالية
دعوة �جتماع �لهيئة �لعامة

ثائر عدنان ها�سم
رئي�ض جمل�ض �ملحافظني

 2020/4/28

ظهر الزعيم الكوري ال�شمايل كيم جونغ اأون لأول مرة بعد 20 يوًما من الغياب، ليناق�ض 
كوريا  يف  الر�شمّية  الإعللام  و�شائل  ون�شرت  �شحته.  تدهور  اأو  وفاته  حول  ال�شائعات 
ال�شمالية ام�ض  ال�شبت �شوًرا لأحدث ظهور للزعيم كيم جونغ-اأون، بعد ثاثة اأ�شابيع 
من التكّهنات التي �شرت ب�شاأن و�شعه ال�شّحي. وذكرت وكالة الأنباء املركزية الكورية 
�شمايل  منطقة  يف  لاأ�شمدة  م�شنع  بناء  من  النتهاء  مرا�شم  "ح�شر  كيم  اأن  ال�شمالية 
العا�شمة بيوجنيانغ" وذلك يف اأول تقرير عن ن�شاطه العلني منذ احلادي ع�شر من اأبريل. 
وقالت الوكالة اإّن كيم ح�شر الحتفال اجلمعة و�شط هتاف امل�شاركني وت�شفيقهم". ومل 
يظهر كيم علنًا منذ اأن تراأ�ض اجتماع املكتب ال�شيا�شي حلزب العّمال يف 11 اأبريل، ويف 
للدفاع  وحدة  يف  مقاتلة  طائرات  تفّقد  اأّنه  الر�شمّية  الإعام  و�شائل  اأفادت  التايل  اليوم 
اأو  ل�شائعة وفاة  ال�شمالية يف الرتويج  النظام يف كوريا  اجلّوي. و�شاهم من�شقون عن 
عجز الزعيم الكوري �شحيا. وكان موقع "دايلي اأن كاي" الذي يديره كوريون �شماليون 
ب�شبب  جراحية  لعملية  اأبريل  يف  خ�شع  ال�شمايل  الكوري  الزعيم  اأن  ذكر  قد  من�شقون 
القلب، واأنه مي�شي فرتة نقاهة يف حمافظة بيون غان  معاناته من م�شاكل يف �شرايني 
خ�شع  كيم  اإن  املوقع  قال  هويته،  يذكر  مل  �شمايل  كوري  م�شدر  عن  ونقًا  ال�شمال.  يف 
واإرهاقه". وبدانته  ال�شديد  "بتدخينه  مرتبطة  م�شاكل  ب�شبب  طللارئ  ب�شكل  لعاج 

�لزعيم �لكوري.. حّي يرزق!

اأعلللللللن رئلليلل�للض اللللللوزراء 
الللكللنللدي جللا�للشللن تلللرودو 
الأ�شلحة  حللظللر  اجلللمللعللة 
من  اأقلللّل  بعد  الهجومّية، 
اأ�شبوعني على اأ�شواأ عملّية 
كندا.  ت�شهدها  نار  اإطاق 
موؤمتره  يف  تلللرودو  قللال 
اللللل�للللشللللحللللايف الللليلللوملللي 
الأ�شلحة  هللذه  ّممت  "�شُ
هو  فللقللط،  واحلللد  لغر�ض 
النا�ض  من  عدد  اأكللر  قتل 
زمنّية  فلللرتة  اأقلل�للشللر  يف 
اأّن  على  م�شّدًدا  ممكنة"، 
هذه الأ�شلحة "ل مكان لها 
يف كندا". تبّنت احلكومة 
مر�شوًما يحّظر ا�شتخدام 
ونقل  وا�للشللتللراد  وبلليللع 
الهجومّية  الأ�شلحة  هذه 
الع�شكري.  الللطللراز  ذات 
يللاأتللي هلللذا الإعلللللان بعد 
اإقللللللدام  علللللللى  يللللوًمللللا   12
قتل 22  على  م�شّلح  رجل 
نار  اإطللاق  خال  ا  �شخ�شً
نوفا  ع�شوائي يف منطقة 
�شكوتيا الريفّية يف كندا، 
يف اأ�شواأ عملّية من نوعها 
ت�شهدها الباد منذ عقود. 
العملّية  منّفذ  وا�شتخدم 
و�شفت  علللللّدة،  اأ�للشلللللحللة 
ال�شرطة واحًدا منها على 
الأقّل باأّنه �شاح هجومي، 

حلللظلللره.  الآن  مّت  وقلللللد 
اأنحاء  "يف  تللللرودو  قلللال 
العديد  ي�شتخدم  الللبللاد، 
اأ�شلحة  الأ�للشللخللا�للض  مللن 
نللللارّيللللة بلل�للشللكللل قلللانلللويّن 
وم�شوؤول، �شواء من اأجل 
اأو ال�شيد. ولكّنكم  العمل 
اآر-15  اإيلله  حتتاجون  ل 
واأ�لللشلللار  غزال".  للل�للشلليللد 
اأّن  اإىل  الللللوزراء  رئي�ض 
عللملللللّيللات اإطللللللاق الللنللار 
لي�شت حدًثا ا�شتثنائيًّا يف 
اأّنها متيل  اإىل  كندا، لفتًا 
من  اأكللر  احللللدوث  "اإىل 
ذي قبل". وُتعتر عملّيات 
اإطاق النار اجلماعية يف 
مقارنة  �شيوًعا  اأقللّل  كندا 
لكّن  املتحدة،  بالوليات 
"احلقيقة  اإّن  قال  تللرودو 
متيل  اأنللهللا  املفجعة" هللي 
من  اأكللر  احللللدوث  "اإىل 
اإّن  تللرودو  قال  ذي قبل". 
"اأحداًثا مثل املاأ�شاة التي 
نوفا  يف  اأخلللللًرا  حللدثللت 
على  والعتداء  �شكوتيا، 
الإ�شامي  الثقايف  املركز 
 2017 عللللام  كلليللبلليللك  يف 
يف  وقعت  التي  واملذبحة 
يف  البوليتكنيك  مدر�شة 
ما  عام 1989،  مونرتيال 
حت�شل". اأن  يجب  كللان 

ترودو يحظر �لأ�سلحة 
�لهجوميــــة فـــي كند�

العقار  ا�شتخدام  الأمركيون  املنظمون  اأجاز 
امل�شابني  لللعللاج  "رمدي�شفر"  التجريبي 
بللفللرو�للض كلللورونلللا امللل�للشللتللجللّد يف احللللالت 
الأمركي  الرئي�ض  اأعلللللن  مللا  وفللق  الللطللارئللة، 
الإعللان،  هللذا  ياأتي  اجلمعة.  ترامب  دونللالللد 
للعقار  ال�شريرّية  الللتللجللارب  اأظللهللرت  بعدما 
امل�شاّد للفرو�شات الذي ُتنتجه �شركة "جلعاد 
املر�شى  تللعللايف  ُيلل�للشللّرع  اأنلللله  �شاين�شي�ض" 
احللللالت،  بع�ض  يف  بللالللفللرو�للض  امللل�للشللابللني 
دواء  لأّي  فيها  يكون  التي  الأوىل  املللّرة  وهي 
ترامب  واعللتللر  املللر�للض.  �للشللّد  مثبتة  فللائللدة 
دانيال  اإليه  ان�شّم  حيث  الأبي�ض  البيت  يف 
اأّن  جلعاد،  ل�شركة  التنفيذي  الرئي�ض  اأوداي، 
"ن�شعر  اأّما اأوداي فقال  "واعد حقًا".  الو�شع 

بالتوا�شع" عر حتقيق هذه اخلطوة الأوىل، 
�شيعوق  �شيء  ل  اأّن  من  التاأّكد  "نريد  م�شيفًا 
ح�شول هوؤلء املر�شى على الدواء". واأعلنت 
 1،5 بنحو  �شتتّرع  اأّنها  ال�شابق  يف  ال�شركة 
 140 اإىل  ي�شل  ما  اأي  جّمللانللًا،  جرعة  مليون 
مّدة  اأّن  اإىل  بال�شتناد  عاجّية  دورة  األلللف 
ُيعطى  الللذي  والرمدي�شفر  اأّيللام.   10 العاج 
الأ�شل  يف  كللان  احلقن،  طريق  عن  للمري�ض 
متاحًا لبع�ض املر�شى الذين تطّوعوا للتجارب 
ال�شريرّية اأو للذين �شعوا للح�شول اإليه على 
اإجازة  الرحيم". وت�شمح  "ال�شتعمال  اأ�شا�ض 
الللعللقللار بللتللوزيللعلله علللللى نللطللاق اأو�للشللع بكثر 
امل�شابني  والأطفال  البالغني  مع  وا�شتخدامه 
ُيعانون من �شكٍل حاّد من كوفيد-19 . الذين 

و��سنطن جتيز ��ستخد�م )رمدي�سفري( لعلج مر�سى كورونا

بفرو�ض  الرو�شي  اللللوزراء  رئي�ض  اإ�شابة  بعد 
فادمير  الللرو�للشللي،  البناء  وزيللر  ُنقل  كللورونللا، 
ياكو�شيف، اإىل امل�شت�شفى اإثر اإ�شابته بالفرو�ض 
رو�شّية    اأنباء  وكالت  اأفللادت  ما  ح�شب  امل�شتجّد، 
قوله  ياكو�شيف  عللن  اإنرتفاك�ض  وكللالللة  .ونقلت 
"�شاأخ�شع لعاج باإ�شراف الأطّباء باأحد م�شت�شفيات 
توا�شل  على  "�شيبقى  اأّنللله  م�شيفًا  مو�شكو"، 
اأي�شًا  نائبه  اإ�شابة  تللاأّكللدت  ذلللك،  اإىل  م�شتمّر". 
اأعلن  واخلمي�ض،  نف�شه.  امل�شدر  وفق  بكورونا، 
مي�شو�شتني،  ميخائيل  الرو�شي،  الوزراء  رئي�ض 
اإ�شابته بكوفيد 19. وقال مي�شو�شتني خال لقاء 
"علّي  بوتني  فادمير  الرئي�ض  مع  الفيديو  عر 
الأطّباء.  تعليمات  واّتباع  ذاتي  حلجر  اخل�شوع 
باأن يبقى  من ال�شروري حماية زمائي"، واعدًا 
"ب�شاأن املوا�شيع الرئي�شّية  على توا�شل م�شتمّر 
كاّفة"، ومقرتحًا تكليف �شخ�ض باأداء مهّماته بدًل 
منه. يف حني وّقع بوتني مر�شومًا يتوىّل مبوجبه 
النائب الأّول لرئي�ض الوزراء، اأندريه بيلو�شوف، 

مهّمات مي�شو�شتني.

ت�شاوؤلت حول �شحة بوتني وكيفية حمايته
و�شط كل تلك التطورات عن ت�شلل الفرو�ض اإىل 
رئي�ض احلكومة ووزير، ُطِرحت ت�شاوؤلت حول 
�شحة بوتني، �شرعان ما نفتها الرئا�شة الرو�شية. 
اإذ اأكد املتحدث با�شم الرئا�شة الرو�شية، دمييرتي 
بي�شكوف، اأن بوتني يخ�شع ملراقبة �شحية م�شددة 
خا�شة بعد اإ�شابة مي�شو�شتني. كما اأ�شاف خال 
على  ردًا  بوتني"،  الكرملني.  "مو�شكو.  برنامج 
للرئي�ض  ال�شحية  احلماية  كانت  اإذا  عما  �شوؤال 
الوزراء:  رئي�ض  اإ�شابة  ب�شبب  �شتعزز  الرو�شي 
يتعلق  فيما  خا�شة  الأيللام،  هذه  يف  "بالطبع، 
يف  بالفعل  ال�شحية  احلماية  الللدولللة،  برئي�ض 
�شجلت  ر�شمّيًا  رو�شيا  اأن  يذكر  م�شتوى".  اأعلى 
اإ�شابة بكوفيد-19  حتى يوم اجلمعة 114431 
 11 حتى  الإغلللاق  بوتني  ومللدد  وفلللاة.  و1169 
اأيار/مايو، م�شرًا اإىل اأن الرفع التدريجي للعزل 
يف  واعتر  اأيار/مايو.   12 من  اعتبارًا  يبداأ  قد 

الوقت نف�شه اأن الو�شع ل يزال "�شعبًا".

لل�شني،  الأمركية  النتقادات  مل تنطفئ بعد حدة 
العاملية  ال�شحة  منظمة  تاأكيدات  من  الرغم  على 
طبيعي  ب�شكل  ن�شاأ  كورونا  فرو�ض  اأن  اجلمعة 
الرئي�ض  اأن  اإل  خمللتللر،  اأو  م�شنع  يف  وللليلل�للض 
الأمركي دونالد ترامب متم�شك بنظرية مفادها اأنه 
منبعه،  الوباء يف  تف�شي  العامل وقف  باإمكان  كان 
وكرر  �شفافية.  اأكر  ب�شكل  حتركت  ال�شني  اأن  لو 
اإدارته تدر�ض  اأن  ترامب موقفه هذا، واأكد جمددًا 
اإجراءات كثرة بحق ال�شني يف ظل اجلائحة التي 
واجتاحت  ال�شينية،  ووهللان  مدينة  من  انطلقت 
العامل. وقال ترامب، خال موؤمتر �شحايف عقده 
كان  اإذا  ما  حللول  �شوؤال  على  ردًا  اجلمعة،  م�شاء 
يدر�ض فر�ض ر�شوم جمركية جديدة على الب�شائع 

ال�شينية: "ننظر يف اأ�شياء كثرة".
"�شيحا�شبون"

بدوره حذر امل�شت�شار القت�شادي للبيت الأبي�ض، 
على  حتا�شب  �شوف  ال�شني  اأن  من  كودلو،  لري 
الوباء. وقال يف مقابلة مع �شبكة �شي اأن بي �شي: 

ذلك.  يف  �شك  هناك  لي�ض  ذلك.  على  "�شيحا�شبون 
للرئي�ض".  الأمر  �شاأترك هذا   - واأين وملاذا  ومتى 
امل�شتقبلية  الللتللعللرفللة  "قرارات  اأن  اأو�للشللح  كللمللا 
يف  للرئي�ض".  مللرتوكللة  الأخللللرى،  والإجلللللراءات 
عن  حتدثت  التي  التقارير  كللودلللو  نفى  املللقللابللل، 
لل�شني.  الديون  دفع  وا�شنطن  ترف�ض  اأن  اإمكانية 
�شابق  وقللت  يف  اأكلللد  الأملللركلللي،  الرئي�ض  وكلللان 
اطاعه على اأدلة تربط خمترًا يف ووهان ال�شينية 
بانت�شار فرو�ض كورونا، لكنه مل يحدد ماهية تلك 
الأدّلة. وقال يف موؤمتر �شحايف، اخلمي�ض، ب�شاأن 
يف  ف�شلت  اإمللا  ال�شني  اإن   ،19 كوفيد  م�شتجدات 
احتواء الفرو�ض اأو تركته ينت�شر ب�شكل متعمد". 
ورّدًا على مرا�شل يف البيت الأبي�ض �شاأله عّما اإذا 
معهد  اأّن  جّديًا  يعتقد  جتعله  اأدّلللة  على  اّطلع  كان 
كورونا،  جائحة  م�شدر  هو  للفرو�شات  ووهللان 
قال ترامب "نعم". واأ�شاف: "اإّنه �شيء كان ميكن 
من  كللان  اأّنلله  واأعتقد  املن�شاأ.  مكان  يف  احللتللواوؤه 

املمكن احتواوؤه ب�شهولة كبرة".

م�ست�سار تر�مب عن �ل�سني: �ستحا�سب وتدفع �لثمن

رئي�ض وزر�ئه م�ساب ووزير بامل�ست�سفى.. 
كيــــــف يحمـــــي بوتيــــن نف�ســـــه؟


