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يعقد في البالد غدًا ويستمر يومًا واحدًا تحدث عن أهمية صفقة بيع 46% من شركة »زين«

الرومي: اجتماع المجالس  النيابية في دول »التعاون« لتطوير آلية العمل الصرعاوي: الحكومة تأخرت في تسمية 
مفوضي هيئة أسواق المال

أوضح النائب عادل الصرعاوي 
انه في الوقت الذي نؤكد فيه على 
أهمية صفقة بيع 46% من شركة زين 
وانعكاسها االيجابي على االقتصاد 
الكويتي من واقع الشريحة الكبيرة 
املس���تفيدة من هذه الصفقة سواء 
كانت بنوكا أو مؤسسات مالية أو 
مستثمرين باإلضافة إلى توقيتها 
من جراء األزمة االقتصادية بالعالم، 
إال أنه طالب بضرورة دراسة البعد 
القانوني بشأن تطبيق القانون رقم 7 
لسنة 2010 )بشأن إنشاء هيئة أسواق 
املال وتنظيم نشاط األوراق املالية( 
على صفقة شركة زين التي أعلن 

عنها مؤخرا حيث انه وفق الدراسة القانونية املبدئية 
لهذا املوضوع جند أن القانون نافذ بعد شهر من تاريخ 
نشره باجلريدة الرسمية 2010/2/28 وأن إمتام الصفقة 
بهذه الطريقة قد يفسر بأنه مخالف للقانون وباألخص 
ما جاء بالفصل السابع )عمليات االستحواذ وحماية 
حقوق األقلية( املواد من 71 إلى 75 وللهيئة خالل مدة 
أقصاه���ا 10 أيام عمل مراجعة البيان ووثائق العرض 
وإصدار موافقتها. ومتتنع الهيئة عن إصدار موافقتها 

في احلاالت التالية:
1 � ك���ون العرض ال يتفق مع أح���كام هذا القانون 

والالئحة التنفيذية. 
2 � ك���ون العرض غير مش���فوع برس���وم التقدمي 

املطلوبة.
3 � إخفاق مقدم العرض في تقدمي البيانات املطلوبة 

مبوجب أحكام هذا القانون أو الئحته التنفيذية. 
4 � انطواء العرض على بيان غير صحيح أو جاء 
ناقصا وكان من شأن ذلك التأثير في قرار حملة األسهم.
وأكد الصرعاوي في هذا الصدد أن ما يعتبره بعض 
القانونيني بأن القانون ال يصبح نافذا إال بعد صدور 
الالئح����ة التنفيذية هو أمر بحاجة إلى إعادة نظر ملا 
ميثله من مخالفة ألحكام القانون ويثير شبهة مخالفة 

أحكام الدستور وذلك وفق التالي:
أوال: نصت املادة 178 من الدستور على أنه »تنشر 
القوانني في اجلريدة الرسمية خالل أسبوعني من يوم 
إصدارها ويعمل بها بعد شهر من تاريخ نشرها، يجوز 
مد هذا امليعاد أو قصره بنص خاص في القانون »وجند 
أن القانون خال من أي نص خاص يقصر من ميعاد 
سريان أحكامه والقانون 7 لسنة 2010 خال من نص 
يعدل هذا امليعاد حيث نصت املادة 165 منه على »على 
رئيس الوزراء والوزراء تنفيذ هذا القانون، وينشر 

في اجلريدة الرسمية«.
ثانيا: العديد من القوانني التي صدرت ومت العمل 
مبوجبها قبل صدور الالئحة التنفيذية لها ومنها على 
سبيل املثال املرسوم بقانون بشأن نظام أمالك الدولة 
رقم 105 لسنة 1980 فقد صدرت الئحته التنفيذية بعد 
15 سنة من صدوره وحتديدا عام 1995، فهل يعني أن 

القانون ال يتم تطبيقه إال بعد 15 سنة من صدوره.
ثالثا: قد صدرت القرارات الالزمة في بداية الشهر 
اجلاري بتشكيل نيابة خاصة لتنفيذ أحكام القانون 
ودوائر خاصة في احملكمة الكلية )5 دوائر( للفصل 
في النزاعات املتعلقة بتنفي����ذ القانون وهي جهات 
تطبق أحكام القانون وليس الالئحة التنفيذية له وال 
ميكن االحتجاج أمام تلك اجلهات بعدم سريان أحكام 

القانون لعدم صدور الئحته التنفيذية.
رابعا: القول بعدم سريان القانون يجعلنا نعيش 

في فراغ.
وأكد الصرعاوي ان احلكومة تأخرت في تسمية 
مفوضي الهيئة باملخالفة ألح����كام القانون وأنه ال 
مزيد من الوق����ت لتعطيل أحكام القانون وأنه على 
الهيئة البدء فورا في مباشرة صالحياتها احملددة في 
القانون وعليها استحقاق في اتخاذ جميع اإلجراءات 
نحو حماية مصالح صغار املستثمرين، خصوصا أن 
ما جاء بالفصل السابع )عمليات االستحواذ وحماية 
حقوق األقلية( املادة 72 لم تشر إلى أي دور مباشر 
لالئحة التنفيذية في تطبيق هذه املادة، حيث نصت 

على »يتعني على الشخص الذي 
يرغب في تقدمي عرض استحواذ، 
أن يقدم نسخة من وثائق العرض 
بالبيانات واملعلومات  مصحوبة 
الهيئة  إلى كل م����ن  األساس����ية 
والبورص����ة ومص����در األوراق 
املالية موضوع عرض االستحواذ. 
ويجب أن يحصل الشخص مقدم 
العرض على موافقة الهيئة قبل 
املضي في مباشرة إجراءات عرض 

االستحواذ. 
وللهيئة خالل مدة أقصاها 10 
أيام عمل مراجعة البيان ووثائق 
العرض وإصدار موافقتها. ومتتنع 
الهيئة عن إصدار موافقته����ا في احلاالت التالية: 1 � 
كون العرض ال يتفق مع أحكام هذا القانون والالئحة 

التنفيذية.
2 � كون العرض غير مش����فوع برس����وم التقدمي 

املطلوبة.
3 � إخفاق مقدم العرض في تقدمي البيانات املطلوبة 

مبوجب أحكام هذا القانون أو الئحته التنفيذية.
4 � انط����واء العرض على بي����ان غير صحيح أو 
جاء ناقصا وكان من شأن ذلك التأثير في قرار حملة 

األسهم«. 
ومن جهة أخرى أشار النائب الصرعاوي الى أن 

املادة 163 من األحكام االنتقالية .
جند أن هناك مواد بالقانون احلالي ال تتضمنها 
القوانني املش����ار إليها باألحكام االنتقالية والواردة 
باملادة 163 املشار إليها أعاله وبالتالي تعتبر نافذة وال 
تتعارض مع املادة 163 املشار إليها أعاله وباألخص 
ما جاء بالفصل السابع »االستحواذ وحماية حقوق 

األقلية«.
ومن جهة أخرى أكد النائب عادل الصرعاوي تقديره 
جلهود اللجنة املالية واحترام����ه لرأي األغلبية في 
مجلس األمة إال أنه متنى ل����و مت األخذ في االقتراح 
بالتعديالت املقدمة من قبله على تقرير اللجنة بتاريخ 
2010/1/31 بإضافة مواد أخرى بالفصل السابع اخلاص 
بعمليات االستحواذ وحماية حقوق األقلية تتضمن 

االحكام وفق التالي:
ويكون نش���ر عرض الش���راء وم���ا يتصل به من 
توصيات حلملة األس���هم وفقا للقواعد التي حتددها 
الالئحة التنفيذية.كما يجب أن يكون عرض الش���راء 
موجها لكل حملة األسهم محل العرض وأن يكون بذات 

الشروط.
إضافة مادة جديدة:

إذا كانت االستجابة لعرض الشراء تفوق عدد األسهم 
املعروض شراؤها وجب على صاحب العرض أن يشتري 
أس���هما من كل من استجاب لعرضه بنسبة ما أودعه 
كل منهم إلى مجموع األس���هم املعروض شراؤها من 
جبر الكسور لصالح صغار املساهمني ويتم دفع ثمن 
الش���راء ورد األسهم املودعة بالزيادة وفقا لإلجراءات 

التي حتددها الالئحة التنفيذية.
تعديل املادة )74( وفق ما انتهت إليه اللجنة بإضافة 
الفقرتني التاليتني:ويجب أن يكون عرض الشراء بسعر 
يساوي متوس���ط أسعار تداول األسهم خالل الثالثني 
يوما الس���ابقة أو أعلى س���عر دفعه صاحب العرض 
خالل االثني عش���ر شهرا الس���ابقة أيهما أكبر وحتدد 
الهيئة ش���روط عرض الش���راء مبا في ذلك ما يضمن 
توافر األموال الالزمة لتنفيذ االلتزامات الناشئة عنه.
وال يجوز ملن جتاوز ملكيته النس���بة املشار إليها من 
الفقرة األولى من هذه املادة أن يتملك ما يجاوزها من 

أسهم الشركة إال من خالل عرض الشراء.
واختتم الصرعاوي تصريحه بأن هذا املوضوع 
ميثل احد املرتكزات األساسية التي دعت الى إصدار 
هذا القانون لتفادي الكثير من املمارسات التي متت 
في بعض الصفقات في الفترة الس���ابقة واملتعلقة 
ببيع حصص رئيسية أو ملكيات كبيرة أو عمليات 
اس���تحواذ كبيرة والتي لم توفر احلماية الكافية 

لصغار املستثمرين.

استفسر عن إعداد دراسة عن ميزانية األسرة الكويتية

المطير: ما الذي منع إنشاء اللجنة الوطنية لحماية المستهلك؟

هايف يقترح إنشاء الهيئة العليا للوقاية من المخدرات
قدم النائب محمد هايف اقتراحا 
بقانون بشأن إنشاء الهيئة العليا 
للوقاية من املخدرات مع إعطائه 
صفة االستعجال، وجاء في قانون 

هايف:
مادة أولى: تنشأ هيئة وطنية 
تسمى »الهيئة العليا للوقاية من 
املخدرات« تكون هي اجلهة املختصة 
الوحي����دة في الب����الد التي تعنى 
برسم السياس����ة العامة للوقاية 
من املخدرات وتنفيذها وتش����مل 
الوقاية إجراءات املكافحة السابقة 

وإجراءات الرعاية الالحقة.
الهيئة  م����ادة ثانية: تتمت����ع 
العامة  بالش����خصية االعتبارية 
املستقلة ماليا وإداريا وفقا لنظامها 
الداخلي الذي يص����در بقرار من 

مجلس الوزراء.
أ� يك����ون للهيئة  مادة ثالثة: 
مجلس إدارة تكون له الس����لطة 
العليا لإلش����راف على ش����ؤونها 
الهيئة برئاسة  ويتشكل مجلس 

أحد نواب رئيس مجلس الوزراء 
وعضوية ممثل عن اجلهات اآلتية ال 

تقل درجته عن وكيل مساعد:
أمني ع���ام الهيئ���ة، ووزارة 
الداخلية، ووزارة الدفاع، ووزارة 
العدل، ووزارة الصحة، ووزارة 
الش���ؤون االجتماعية والعمل، 
ووزارة املالية، ووزارة التربية، 
ووزارة االعالم، ووزارة األوقاف 
والشؤون االس���المية، واإلدارة 
العامة للجمارك، والهيئة العامة 
للش���باب والرياضة، وخمسة 
العامة  أعضاء من الشخصيات 
يش���ترط أن يكون���وا من ذوي 
الرأي واخلب���رة واالختصاص 
ملدة اربع سنوات قابلة للتجديد 
يتم ترش���يحهم من قبل رئيس 
الهيئ���ة ويصدر بتعيينهم قرار 

من مجلس الوزراء.
ب � يعني نائب للرئيس بقرار 
من مجلس الوزراء، يتم اختياره 
من بني األعضاء بناء على ترشيح 

ويجوز لرئيس الهيئة اعتبار 
العضو مس����تقيال اذا تخلف عن 
احلضور ثالثة اجتماعات متعاقبة 

دون إبداء عذر مقبول.
مادة خامسة: يختص املجلس 

األعلى للهيئة مبا يلي:
رسم السياسة العامة ملكافحة 
املخدرات والوقاية منها بالتنسيق 
بني اجلهات وال����وزارات املعنية 
بالدولة عن طري����ق ممثليها من 
األعضاء، واقتراح اخلطط والبرامج 
التنفيذية لهذه السياسة ومتابعة 

تنفيذها وتقييمها.
كما تتولى الهيئة مهمة توعية 
الرأي العام والتعبئة الشعبية في 
مجال مكافحة املخدرات والوقاية 
منها بالتعاون مع اجهزة االعالم 

واالتصاالت املختلفة.
ووضع برام����ج اعداد وتأهيل 
املدمن����ني التائب����ني واالش����راف 
على تنفيذها وش����مولهم بالعفو 

االميري.

واتخاذ اإلجراءات الالزمة بشأن 
الرعاية الالحقة للتائبني  توفير 

واملفرج عنهم.
وتوفير اخلدمات األساسية ألسر 

املساجني في جرائم املخدرات.
وإجراء البحوث والدراس����ات 
العلمي����ة في مج����ال الوقاية من 
املخدرات وتوجيهها وكيفية حتقيق 

االستفادة العلمية من نتائجها.
والتنسيق والتعاون مع اجلهات 
االقليمي����ة والدولية ذات العالقة 
وتب����ادل اخلب����رات واملعلومات 
ملسايرة احدث اساليب الوقاية من 

املخدرات ومكافحة انتشارها.
واقت����راح الهي����كل التنظيمي 
واللوائح الداخلية واالدارية واملالية 
الالزمة لعمل الهيئة واألمانة العامة 
ويصدر بها ق����رارات من مجلس 

الوزراء.
وعرض اي امور تتعلق بعمل 
الهيئ����ة ي����رى الرئي����س أو ثلث 

االعضاء ضرورة مناقشتها.

كشف النائب محمد املطير عن حزمة قوانني 
مهمة وقرارات حيوية أقرها مجلس الوزراء في 
اجتماعاته منذ 3 سنوات وسنتني ولم يتم العمل 
بها حتى اآلن، محمال احلكومة مس���ؤولية هذا 
التعطيل غير املبرر الذي أثر بشكل سلبي كبير 
على املواطن الكويتي املس���تفيد بشكل مباشر 
من تطبيقه���ا خصوصا انها ترتب���ط ارتباطا 
وثيقا مبعيش���ته وحياته اليومية.وقال املطير 
في تصريح صحافي ان قوانني إنش���اء اللجنة 
الوطنية حلماية املس���تهلك وحماية املنافسة 
وتأسيس شركة مس���اهمة عامة لتطوير إدارة 
العبدلي )املستودعات( وقرارات ودراسة الكميات 
املنتجة محلي���ا من اللحوم والدجاج واخلضار 
وقرار إنشاء صندوق البطاقة التموينية كانت 

ستلعب دورا فعاال في مكافحة غالء األسعار لو 
انها فعل���ت وطبقت فور صدورها.وبخصوص 
هذا الشأن وجه املطير 6 أسئلة لوزير التجارة 
والصناعة أحمد الهارون هذا نصها: في أغسطس 
2008 صدر قرار مجلس الوزراء 844/تاسعا الذي 
ينص على املوافقة على انشاء اللجنة الوطنية 
حلماية املستهلك، ورغم مرور أكثر من عامني على 
صدور هذا القرار إال انه لم ينفذ حتى اآلن رغم 
الغالء الفاحش ورغم مطالبة املواطنني وجمعيات 
النفع العام، فما الذي منع إنشاء اللجنة الوطنية 
حلماية املستهلك رغم مرور أكثر من سنتني على 
صدور قرار مجلس الوزراء ورغم احلاجة الشديدة 
له؟ صدر قانون حماية املنافس���ة وصدق عليه 
صاحب السمو األمير في ابريل 2007، كما صدرت 

له الالئحة التنفيذية في فبراير 2009، فما الذي 
منعكم من تطبيق القانون؟ ومن الذي يتحمل 
مس���ؤولية عدم تطبيق القانون؟في أغسطس 
2008 صدر قرار مجلس الوزراء 844/رابعا الذي 
ينص على املوافقة على تأسيس شركة مساهمة 
عامة لتطوير وإدارة العبدلي )خدمات لوجستية 
ومستودعات عامة ومنافذ حدودية( وفقا للقانون 
رقم 5 لسنة 2008، فلماذا لم ينفذ قرار مجلس 
الوزراء حتى اآلن؟في أغسطس 2008 صدر قرار 
مجلس الوزراء 844/رابع عشر )أ( الذي ينص 
على تكليف اإلدارة املركزية لإلحصاء بالتعاون 
مع اجلهاز املركزي لتكنولوجيا املعلومات بإعداد 
دراسة حديثة مليزانية األسرة الكويتية، فهل مت 

إعداد الدراسة املذكورة أعاله؟

أكد نائب رئيس مجلس األمة ورئيس جلنة التنسيق البرملانية 
والعالقات اخلارجية املنبثقة من االجتماع الدوري لرؤساء مجالس 
الش���ورى والنواب والوطني واألمة بدول مجلس التعاون لدول 
اخلليج العربية عبداهلل الرومي ان اجتماع اللجنة الذي يعقد غدا 
في الكويت ويس���تمر يوما واحدا يأتي في إطار تعزيز التعاون 

وتطوير آلية العمل املشترك بني األشقاء في دول اخلليج.
وبني الرومي ان االجتماع س���يبحث تقرير رئاس���ة االجتماع 
الدوري الثالث لعام 2010 املتضمن االجتماعات التنسيقية التي مت 
عقدها بني رؤساء املجالس على هامش احملافل العربية والدولية 
والنتائج املتحققة منها مش���يرا الى ان من اهم هذه النتائج دعم 
املقترح العربي املتعلق بالبند اإلضافي الطارئ الجتماع االحتاد 
البرملاني الدولي الذي عقد في تايلند واملتضمن مساهمة البرملانات 
في التصدي لالنتهاكات االس���رائيلية للحقوق الدينية للشعب 
الفلسطيني ورفض اعالن اسرائيل ضم احلرم االبراهيمي ومسجد 

بالل بن رباح الى تراثها الوطني.
واضاف الرومي ان االجتماع س���يناقش االقتراحات اخلاصة 
بتفعيل اختصاصات جلنة التنس���يق حسب القواعد التنظيمية 
لعملها، مش���يرا في هذا الصدد الى ان وفد الكويت تقدم باقتراح 
فيما يخص جلان الصداقة البرملانية يتضمن تشكيل وفد ممثال 
من جميع املجالس التش���ريعية لدول مجلس التعاون برئاس���ة 
ممثل الدولة التي تترأس االجتماع الدوري وذلك لزيارة املجالس 
البرملانية الدولية على ان تكون الزيارة األولى للبرملان األوروبي 
بهدف طلب دعم البرملان إلصدار تش���ريع دولي مينع التعرض 
لألديان الس���ماوية والرموز الديني���ة، مضيفا ان الوفد الكويتي 
سيقوم كذلك باقتراح لتطوير آلية عمل االجتماعات التنسيقية 
للمجالس التشريعية لدول اخلليج التي تعقد على هامش احملافل 
الدولية نظرا مل���ا متثله هذه االجتماعات م���ن اهمية في العمل 

عبداهلل الروميالبرملاني اخلليجي املشترك.

محمد املطير 

محمد هايف

عادل الصرعاوي

الرئي����س ويق����وم مقام����ه حني 
غيابه.

مادة رابع����ة:  يجتمع مجلس 
ادارة الهيئة بدعوة من رئيسها مرة 
كل شهر على األقل ويضع النظام 
الداخلي للهيئة أحكام التصويت في 
اجتماعات املجلس، ويكون انعقاد 
اجللسة صحيحا بحضور االغلبية 

العادية )النصف +1(.


