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أعلن سوق الكويت لألوراق املالية ان بنك 
الكويت املركزي وافق بتاريخ اول من امس على 
طلب جتديد سريان املوافقة لشركة مشاريع 
الكويت االستثمارية إلدارة األصول »كامكو« 
على شراء او بيع ما ال يتجاوز 10% من أسهمها 
املصدرة ملدة 6 أشهر، اعتبارا من تاريخ انتهاء 
املوافقة احلالية في 16 مارس 2010 وذلك مع 

ضرورة االلت���زام مبا وضعه البنك املركزي 
من ضوابط وشروط في شأن متلك الشركة 
املساهمة ألسهمها، إضافة الى ضرورة االلتزام 
أحكام املادة 115 مكررا من قانون الش���ركات 
التجارية وأحكام القرار الوزاري رقم 10 لسنة 
1987 وتعديالته مبوجب القرارين الوزاريني 

رقم 11 لسنة 1988 ورقم 273 لسنة 1999.

»المركزي« يوافق لـ »كامكو« على شراء أو بيع ما ال يتجاوز 10% من أسهمها

تنشئه وتديره
»الهيئة«

تمويل الصندوق 
من االحتياطي العام 
للدولة لتعزيز
دخل األسرة

75% من صافي
عوائد الصندوق توزع 
على المواطنين 
بالتساوي سنوياً

بقانون إنشاء صندوق املواطن فقد تضمنت انه 
وبتاريخ 1976/11/28 صدر املرسوم بالقانون رقم 
106 سنة 1976 في شأن احتياطي األجيال القادمة 
الذي أنشأ حسابا خاصا باسم »احتياطي األجيال 
القادمة«، بهدف »تكوين احتياطي خاص لتأمني 
مستقبل هذه األمة يبقى مخصصا للغاية العليا 
التي رصد من أجلها فال يجوز املساس به، وبذلك 

نضمن لشعبنا كرامته وعزته في يومه وغده«.
وفي السياق ذاته، أعد االقتراح بقانون املرفق 
بإنشاء صندوق خاص يسمى »صندوق املواطن« 
لدى الهيئة العامة لالستثمار التي تتولى إدارته، 
بهدف تعزيز دخل األس����رة من خالل توفير دخل 
سنوي لكل مواطن، باالضافة الى ما يتقاضاه عادة 
م����ن مرتب او اجر او معاش تقاعدي او اي موارد 

اخرى ويتكون رأسمال هذا الصندوق من اآلتي:
1 � ترصد فيه فور العمل بهذا القانون األسهم 
واألموال املنصوص عليها في املادة االولى، وهي 
20% من األسهم التي متلكها الهيئة العامة لالستثمار 
في الشركات احمللية، 20% من األموال التي متلكها 
الهيئة في البنوك احمللية، 20% من احلصة التي 
متلكها الهيئة في الصناديق التي تديرها البنوك 
وشركات االستثمار احمللية، 20% من حصة األموال 
واالس����تثمارات التي متلكها ش����ركات االستثمار 

والبنوك احمللية وتديرها الهيئة.
2 � واعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون، يتم 
تخصيص 20% من أسهم الشركات التي مت طرحها 
في اكتتاب عام لصالح صندوق املواطن، وتؤخذ 
مبالغ تخصيص هذه األسهم من االحتياطي العام 
للدولة )املادة الثانية( ونصت املادة الثالثة على ان 
تضاف العوائد وأرباح استثمار أموال الصندوق 

الى حسابه.
3 � وحظ����رت املادة الثامن����ة اخذ اي مبلغ من 
الصندوق إال في حالة عدم توافر املبالغ املطلوبة 
لتحقيق األسهم املنصوص عليها في املادة الثانية 

لدى االحتياطي للدولة.
4 � أما اس����تفادة املواطنني من هذا الصندوق، 
فقد نصت عليها املادة اخلامسة، وذلك بأن تقوم 
الهيئة العامة لالستثمار خالل انتهاء كل سنة مالية 
بتوزيع 75% من صافي العوائد واألرباح النقدية 
للصندوق احملققة واحملصلة عن الس����نة املالية 

املنتهية على جميع املواطنني بالتساوي.
5 � ونصت املادة الثامنة على ان يصدر وزير املالية 

اللوائح والقرارات الالزمة لتنفيذ هذا القانون.

مستدركا بأن الشركة ستتمسك 
بحقوق املساهمني.

وفيم���ا يتعلق باس���تخدام 
زيادة رأسمال الشركة، قال: ان 
جزءا منها سيستخدم في اطفاء 
البالغة 6  الش���ركة  مديونيات 
ماليني دينار فيما سيتم استخدام 
بقي���ة الزيادة في اس���تثمارات 
تشغيلية ومدروسة وتأسيس 

شركات مقاوالت وغيرها.

االولى، مبينا انه لم يتم التوقيع 
عليها، وذلك انتظارا من مجلس 
ادارة »الدولية لالجارة« السابق 
حلكم احملكمة الدس���تورية في 
الدعاوى املرفوعة منها لبطالن 

اجراءات بيع املزاد.
العن���زي رغبته في  وأبدى 
التوص���ل الى اتف���اق ودي مع 
مجل���س االدارة الس���ابق قائال 
طريق القضاء طويل وش���اق، 

706 آالف دينار.
4 - مطالبة الشبكة القابضة 
االب���راج بدف���ع 8 ماليني دينار 
قرضا مس���تحقا عليها لصالح 

الشركة.
5 - مستحقات على الشبكة 
القابضة لصالح الدولية لالجارة 

بقيمة 6 ماليني دينار.
وبني العنزي انه مت االتفاق 
الثالث  القضايا  »شفويا« على 

للدولية بنفس سعر الشراء.
2 - ملكية الشبكة القابضة 
في ش���ركة »احمادة للنقل« في 
االسطول املاسي، حيث تطالب 
القابضة بإعادة ملكية  الشبكة 
االس���هم بنفس سعر البيع الى 

»الدولية لالجارة«.
3 - محفظة الشبكة القابضة 
لدى »الدولي���ة لالجارة« حيث 
كانت تقوم بالبيع والشراء باسم 
القابضة، فهناك ديون  الشبكة 
للوسطاء يطالبون بها الشبكة، 
مبينا ان تلك املديونيات تبلغ 

املساهمني عبر القضاء واالستمرار 
في املفاوضات الودية للحصول 
على ما ميكن احلصول عليه من 
مطالبات الشركة جتاه »الدولية 

لالجارة« و»االبراج«.
وفيما يتعلق بالقضايا املعلقة 
بني اجلانبني، اشار العنزي الى ان 
تلك القضايا تتمثل في 5 قضايا 

رئيسية هي:
1 - عقد شركة »أثمان« مع 
»الدولية لالج���ارة« بقيمة 27 
ملي���ون دينار، حي���ث تطالب 
العقد  الش���ركة بعودة قيم���ة 

من مساهمي الشركة في زيادة 
رأس املال، وذلك لضمان دخول 
املساهم االستراتيجي في كامل 

زيادة رأسمال الشركة.
وح���ول تط���ور مفاوضات 
الش���بكة القابضة في القضايا 
الدولية  املرفوعة ضد شركتي 
لالج���ارة واالب���راج واخلاصة 
بالعقود املعلقة بينها والبالغة 
30 مليون دينار، اش���ار الى ان 
الش���بكة القابضة تتبع منطق 
»العصا واجلزرة« في مفاوضاتها 
مع الشركتني احلفاظ على حقوق 

حض���ور 66.6% ان مس���اهما 
استراتيجيا اجنبيا سيكتتب في 
زيادة رأس املال بالكامل، الفتا 
الى ان املفاوضات مع املس���اهم 
االس���تراتيجي وصلت ملراحل 

متقدمة للغاية.
وبني العنزي انه سيتم عقد 
لقاء مع املساهم االستراتيجي 
املقب���ل، وذلك لوضع  الثالثاء 
اللمس���ات النهائية لدخوله في 
املال  االكتت���اب بزي���ادة رأس 

بالكامل.
وقال: أمتنى أال يكتتب أحد 

عمر راشد
أقرت عمومية شركة الشبكة 
القابضة غير العادية واملؤجلة 
زيادة رأس���مالها من 15 الى 50 
مليون دينار مع تفويض مجلس 
ادارتها باس���تدعاء زيادة رأس 
املال بعد االنتهاء من االجراءات 

اخلاصة باالكتتاب.
اكد رئيس  املناسبة،  وبهذه 
مجل���س ادارة الش���ركة نايف 
العن���زي في تصريح صحافي، 
على هامش اجلمعية العمومية 
غير العادية التي عقدت بنسبة 

مارس من العام التالي.
مادة 5: تقوم الهيئة العامة لالستثمار سنويا 
وخالل ستني يوما من انتهاء السنة املالية بتوزيع 
75% من صافي العوائد واألرباح النقدية للصندوق 
احملققة واحملصلة عن السنة املالية املنتهية على 

جميع املواطنني بالتساوي.
مادة 6: تقدم الهيئة العامة لالستثمار سنويا 
الى كل من مجلس الوزراء ومجلس األمة تقريرا 
مفصال عن أوضاع اس����تثمارات وأموال صندوق 

املواطن وما حققته من أداء.
م����ادة 7: ال يجوز خفض النس����بة املنصوص 

عليها في املادتني 2 و5 من هذا القانون.
مادة 8: مع عدم االخالل بأحكام املادة 5 من هذا 
القانون، ال يجوز اخذ اي مبلغ من صندوق املواطن 
اال في حالة عدم توفر املبالغ الالزمة لتغطية قيمة 
تخصيص االس����هم املنصوص عليها في املادة 2 

لدى االحتياطي العام للدولة.
مادة 9: يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا 
القان����ون ويصدر وزير املالية اللوائح والقرارات 
الالزمة لتنفيذه وذلك خالل ثالثة اشهر من تاريخ 

العمل به.
مادة 10: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء 
�� كل فيما يخصه � تنفيذ هذا القانون، ويعمل به 

من تاريخ نشره في اجلريدة الرسمية.
املذكرة اإليضاحية

وفيما يتعلق باملذك����رة اإليضاحية لالقتراح 

لالستثمار في البنوك احمللية بصفتها املسؤولة 
عن ادارة االحتياطي العام للدولة.

ج � 20% من احلصة التي متلكها الهيئة العامة 
لالس����تثمار في الصناديق الت����ي تديرها البنوك 
وشركات االستثمار احمللية بصفتها املسؤولة عن 

إدارة االحتياطي العام للدولة.
د � 20% من حصة األموال واالستثمارات التي 
متلكها الهيئة وتديرها البنوك وشركات االستثمار 
احمللية بصفتها املس����ؤولة عن إدارة االحتياطي 

العام للدولة.
مادة 2: اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون، 
يتم تخصيص نسبة 20% من اسهم الشركات التي 
يتم طرحها في اكتتاب عام لصالح صندوق املواطن، 
وتؤخذ مبالغ تخصيص االس����هم من االحتياطي 

العام للدولة.
مادة 3: تتولى الهيئة العامة لالستثمار ادارة 
املواطن، وتضاف  اس����تثمارات واموال صندوق 
العوائد وارباح االس����تثمارات الى حس����اب هذا 
الصندوق. وال تخضع ادارة اس����تثمارات وأموال 
صندوق املواطن ألحكام الرقابة املس����بقة املقررة 
لديوان احملاسبة مبقتضى القانون رقم 30 لسنة 

1964 املشار إليه.
مادة 4: تبدأ السنة املالية لصندوق املواطن مع 
السنة املالية للدولة وتنتهي بنهايتها واستثناء 
من ذلك تبدأ الس����نة املالية األولى للصندوق من 
تاريخ العمل بهذا القانون وتنتهي في آخر ش����هر 

تقدم النواب د.روال دشتي وناجي العبدالهادي 
وشعيب املويزري ود.معصومة املبارك وفيصل 
الدويسان باقتراح بقانون انشاء صندوق املواطن  
تؤسس����ه وتديره الهيئة العامة لالستثمار، على 
ان يكون رأسمال الصندوق مكونا من نسبة من 
األسهم التي متتلكها الهيئة نيابة عن االحتياطي 
العام في الش����ركات احمللية، ونسبة من األموال 
التي متتلكها الهيئة في البنوك احمللية، ونس����بة 
من احلصة التي متتلكه����ا الهيئة في الصناديق 
التي تديرها البنوك والشركات احمللية، وحصة 
من األموال واالس����تثمارات التي متتلكها الهيئة 
وتديرها البنوك وشركات االستثمار احمللية. وعلى 
ان تقوم بتوزيع 75% من صافي العوائد واالرباح 
النقدية للصندوق احملققة واحملصلة عن السنة 
املالية املنتهية على جميع املواطنني بالتس����اوي. 
وفي تفاصيل املقترح اوضحت املذكرة االيضاحية 
للقانون ان الهدف من تلك اخلطوة هو تعزيز دخل 
االسرة من خالل توفير دخل سنوي لكل مواطن 
باالضاف����ة الى ما يتقاضاه عادة من راتب او اجر 

او معاش تقاعدي او اي موارد اخرى.
وقد جاء في اقتراح بقانون بإنش����اء صندوق 
املواطن أنه: وبعد االطالع على الدس����تور وعلى 
قانون الشركات التجارية الصادرة بالقانون رقم 

15 لسنة 1960 والقوانني املعدلة له.
وعلى قانون رقم 30 لسنة 1964 بشأن ديوان 

احملاسبة، والقوانني املعدلة له.
وعلى املرسوم بقانون رقم 31 لسنة 1978 بقواعد 
اع����داد امليزانيات العام����ة والرقابة على تنفيذها 

واحلساب اخلتامي والقوانني املعدلة له.
وعلى قانون التجارة الصادر باملرسوم بالقانون 

رقم 68 لسنة 1980 والقوانني املعدلة له.
وعلى القانون رقم 47 لسنة 1982 بإنشاء الهيئة 

العامة لالستثمار.
وعلى القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن انشاء 
هيئة اسواق املال وتنظيم نشاط االوراق املالية.

فإن نص مواد القانون املقترح هو:  مادة1: ينشأ 
صندوق لدى الهيئة العامة لالستثمار يسمى صندوق 

املواطن ترصد فيه االسهم واالموال التالية: 
أ � 20% من االس����هم التي متلكها الهيئة العامة 
لالستثمار نيابة عن االحتياطي العام للدولة في 
الش����ركات احمللية بصفتها املس����ؤولة عن إدارة 

االحتياطي العام للدولة.
ب � 20% من األموال التي متلكها الهيئة العامة 

مكونات رأسمال الصندوق:
 20% من األسهم التي متلكها الهيئة في الشركات احمللية.

 20% م���ن احلصة التي متلكها الهيئة في الصناديق التي تديرها البنوك وش���ركات 
االستثمار احمللية.

 20%  من أسهم الشركات التي يتم طرحها في اكتتاب عام لصالح الصندوق.
 20%  من األموال التي متلكها الهيئة في البنوك احمللية.

 20%  من حصة األموال واالستثمارات التي متلكها الهيئة وتديرها البنوك وشركات 
االستثمار احمللية.

العنزي: مساهم إستراتيجي أجنبي يكتتب
في كامل زيادة رأسمال »الشبكة القابضة«

عموميتها زادت رأسمالها إلى 50 مليون دينار إلطفاء الخسائر والدخول في استثمارات

خالفنا مع »الدولية لإلجارة« و»األبراج« يسير وفق منطق »العصا والجزرة« وأتمنى التوصل لحلول ودية

نواب يقترحون مشروع
5قانون إلنشاء صندوق المواطن 

)كرم دياب(نايف العنزي متحدثا للصحافيني عقب انتهاء عمومية الشركة


