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»زين«: سيارة فيراري وجائزة أسبوعية بقيمة 30 ألف دوالر
كل عميل يشحن أو يسدد فاتورة بقيمة 5 دنانير فما فوق يدخل السحب على الفور

خالد العمر

احلم���ات هي الداف���ع واحلافز 
الرئيس���ي الذي تسعى الشركة 
إلى حتقيقه جتاه كافة عمائها.
واوض���ح: »أطلقت زين هذه 
احلمل���ة وه���ي تخاط���ب كافة 
عمائها فأصحاب خطوط الدفع 
املسبق )اإليزي( أمامهم فرصة 
للفوز مببالغ مالية نقدية كبيرة 
أسبوعيا باإلضافة إلى اجلائزة 
الكبرى سيارة فيراري«، مبينا 
أن أصحاب خطوط الدفع اآلجل 
الفرص���ة أيضا  أمامه���م نفس 
وفي نفس الوقت ستس���اعدهم 
هذه احلملة في احلفاظ على أن 
يكون لهم سجل ائتماني سليم مع 
الشركة، عن طريق تسديد املبالغ 

املستحقة في موعدها.

قيمة السداد.
التنفيذي في  الرئيس  وقال 
شركة زين الكويت خالد العمر 
ف���ي تعليقه على ه���ذه احلملة 
الضخمة: »أطلقت زين هذه احلملة 
رغبة منها في إضفاء بعد جديد 
على عاقتها مع عمائها، والتي 
إلى تعزيزها  تسعى باستمرار 
بكافة وسائل االتصال سواء كانت 

مباشرة أو غير مباشرة«.
وأضاف: »هذه احلملة أردناها 
أن تكون وسيلة اتصال مباشرة 
مع عمائن���ا، وفي نفس الوقت 
حتمل معها رسالة واضحة تؤكد 
فيها اهتمامه���ا بقاعدة عمائها 
العريضة«، مشيرا إلى أن القيمة 
املضافة الت���ي تقدمها مثل هذه 

األسبوعي، والدخول عل سحب 
السيارة )فيراري(، مشيرة إلى 
أن فرص التأهل ستزداد مع زيادة 

سيارة فيراري.
وكش���فت أن عماء خطوط 
»اإلي���زي« وعم���اء خط���وط 
البيانات سيكون لديهم فرصة 
الفوز مببل���غ 30 ألف دوالر في 
السحب األسبوعي، وفرصة الفوز 
باجلائزة الكب���رى أيضا، وذلك 
عند قيامهم بإعادة تعبئة الرصيد 
مببلغ 5 دنانير فما فوق من فئات 

بطاقات التعبئة.
وبينت أن عماء خطوط الدفع 
اآلجل مدعوون أيضا لاستفادة 
من هذه احلملة، فكل عميل يقوم 
بسداد فاتورة بقيمة 5 دنانير فما 
فوق من قيمة الفاتورة املستحقة، 
يحصل على فرصة الفوز باملبلغ 
النقدي )30 ألف دوالر( في السحب 

أعلنت ش���ركة زين الكويت 
عن إطاقه���ا واحدة م���ن أكبر 
احلمات الترويجية التي تسمح 
لكافة عمائه���ا بإمكانية الفوز 
باجلائزة الكبرى سيارة »فيراري 
كاليفورنيا 2010«، باإلضافة إلى 
فرص الفوز في سحوبات مالية 

ضخمة جترى أسبوعيا.
وأوضحت الشركة في بيان 
صحافي أن هذه احلملة تقدم لكافة 
عماء زين من أصحاب خطوط 
الدفع املسبق والدفع اآلجل فرصة 
الفوز مببالغ مالية قيمتها 30 ألف 
دوالر أسبوعيا، مبينة أن عماء 
»زين« مدع���وون منذ اليوم 24 
أكتوبر اجلاري للفوز بالعديد من 
اجلوائز املالية واجلائزة الكبرى 

»مجموعة األوراق«: تلقينا عرضًا لشراء
نسبة تتعدى 5% من أسهم »زين«

أعلنت شركة مجموعة األوراق املالية عن 
تلقيها طلبا من مستثمرين لشراء نسبة تتعدى 
5% من أسهم ش���ركة زين لاتصاالت بسعر 

1.650 دينار للسهم.
وقالت الشركة في بيان لها انها وبعد التشاور 
مع بعض من حملة اس���هم زين الرئيس���يني 
وبعض املستثمرين قررت مجموعة األوراق 
بأن حتقيق مبدأ العدالة في ان تعطي األولوية 
ملن يرغب من حملة األسهم ممن ميلكون 50 
ألف س���هم فأقل املسجلني في سجات شركة 
زين بتاريخ 29 سبتمبر املاضي على ان يتم 
الس���داد لهذه الصفقة نقدا وفورا وفي أسرع 

وقت ممكن.
وأشار بيان الشركة انها ستبدأ اعتبارا من 

اليوم في جتمع األس���هم الازمة وفي اتخاذ 
اإلجراءات الرسمية املقررة باالتصال باجلهات 
املعنية حيث س���تنفذ الصفقة من خال آلية 
بيع األوامر اخلاصة في سوق الكويت لألوراق 

املالية.
وناشدت املجموعة جميع األطراف التعاون وعلى 
وجه اخلصوص إدارة البورصة وشركة املقاصة 
وشركة زين ملا فيه احملافظة على مصادر جميع 
املستثمرين، مكررة في الوقت ذاته ترحيبها بشركة 
االتصاالت االماراتية كمستثمر استراتيجي في 
الكويت، معربة عن سعادتها بأن يتم بيع ما مقداره 
 46% من أسهم زين ملا فيه أطراف عديدة من االقتصاد
الكويتي معتبرة ان س���عر 1.700 للسهم سعرا 

عادال.

بسعر 1.650 دينار والدفع سيكون نقداً للراغبين في البيع

دراسة: صفقة »زين« بمنأى
عن قانون »هيئة أسواق المال«

تسمية مجلس املفوضني( وان 
تبقى جميع القرارات والتعليمات 
واالنظمة الداخلية لسوق الكويت 
املالية سارية املفعول  لاوراق 
الى حني الغائها أو تعديلها من 
قبل الهيئة، وال يجوز للبورصة 
الت���ي حلت محل الس���وق وال 
للجنة السوق بعد هذا التاريخ 
)املقص���ود بالتاري���خ هنا مدة 
االشهر الستة من تاريخ صدور 
الائحة التنفيذية( مباشرة أي 
اختصاصات قررها هذا القانون 

للهيئة.
وقال ان ذلك يأتي استنادا الى 
نص املادة 163 من القانون اجلديد 
والتي تنص على انه بعد انتهاء 
املراحل االنتقالية املشار اليها في 
هذا القانون يلغى العمل بالقوانني 
القوانني واملراسيم  ومراس���يم 
التالية مبا مفاده استمراريتها 

حلني االستكمال.
وبالتالي فان القوانني واملواد 
املشار اليها في املادة 163 هي قيد 
التطبيق والتزال بقوتها القانونية 

من حيث تطبيق احكامها.
وفيما يخص اعتبار مساهمة 
الهيئ���ة العامة لاس���تثمار في 
شركة زين اعتبار اموال الشركة 
ماال عاما، قال ان الهيئة متلك ما 
نسبته 24.6% من شركة زين وان 
محكمة التميي���ز انتهت الى ان 
النسبة الواجب توافرها تطبيقا 
الحكام قانون حماية املال العام 
هي نسبة ال تقل عن 25% سواء 
بصورة مباشرة او بصورة غير 
مباشرة حيث استقرت محكمة 
التمييز الى االت���ي: »ليس أدل 
على ذلك من أن الفقرة االخيرة 
من املادة املشار اليها قد نصت 
على أن »ويعتد في حتديد نسبة 
رأس املال املشار اليها مبجموع 
احلصص التي للدولة أو غيرها 
من جميع الهيئات ذات الشخصية 
الش���ركات  أو  العامة  املعنوية 
املشار اليها« فهذه الفقرة تتناول 
كيفية حساب نسبه 25% وليس 
غير ذلك، فض���ا عن أنه ليس 
من املنطق أن يطلب الشارع من 
الدولة - والت���ي أموالها أموال 
عامة 100% - أن تكون نس���به 
مساهمتها في رأسمال الوحدة - 
املجني عليها - بنسبة ال تقل عن 
25% ثم يتخلى عن هذا الشرط 
املباشرة من  في املساهمة غير 

مجموع الشركات الوسيطة«.

قال الباحث عبداللطيف راضي 
ان صفق���ة زين وغيرها مبنأى 
القانون 7  عن تطبيق قواع���د 
لسنة 2010 وال تخضع لقانون 
حماية االموال العامة بحكم املادة 
163 م���ن قانون هيئة أس���واق 
املال اجلدي���د حيث ان القوانني 
القدمية والائحية الس���ابقة ما 
زالت بقوتها القانونية الى حني 

استكمال االحكام االنتقالية.
وف���ي حديث ملوق���ع »اآلن« 
االلكتروني، ح���ذر الباحث في 
دراسة حول املثالب واحملاذير في 
قانون هيئة أسواق املال � نشرت 
سابقا � من الشبهات القانونية 
وبعض أوجه التعارض، مشيرا 
ال���ى ان القانون لن يكون محل 
تأثير وتطبيق على اي صفقات 
متداولة ومنها صفقة زين مرجعا 
ذلك ال���ى ان القان���ون اجلديد 
علق تطبيق أحكام مواده على 
شرط استكمال تطبيق االحكام 
االنتقالية املنصوص فيه عليها، 
ونص على اس���تمرار القوانني 
املعمول بها ال���ى ان يحني ذلك 
بحسب ما نص عليه القانون 7 
لسنة 2010 بشان هيئة أسواق 

املال في مادته 163.
وقال في دراسة جديدة خص 
بها ان املراحل االنتقالية للقانون 
تنحصر في املواد 151-165 التي 
وردت في الباب الثالث عشر منه 
بعنوان »احكام انتقالية« واهمها 

اآلتي:
صدور مرس���وم بتس���مية 
أعضاء مجل���س املفوضني وقد 
مت حتقيق ذل���ك فيما لم تصدر 
حتى اآلن الائحة التنفيذية لهذا 
القانون والتي تبدأ مهلة اصدارها 
خال ستة أشهر من تاريخ صدور 
مرسوم تسمية مجلس املفوضني 
اي من بعد تاريخ 8 س���بتمبر 
2010 ليك���ون املوعد النهائي 8 

مارس 2011. 
كما مت النص على ان يتولى 
س���وق الكويت لاوراق املالية 
احلالي ترتي���ب أوضاعه وفقا 
القان���ون والئحته  الحكام هذا 
التنفيذية وبش���كل خاص تلك 
املتعلق���ة بش���روط وضوابط 
الترخيص وذلك خال سنة من 
التنفيذية  الائحة  تاريخ نشر 
في اجلريدة الرسمية، )الائحة 
لم تصدر حتى اآلن ولم ينقض 
ميعاد مهلة اصدارها 6 أشهر من 

الموسى لـ »األنباء«: خالفنا مع »اتصاالت«  
.. وليس مع مجموعة الخرافي 

رفض اإلفصاح عن المستثمر المعني بنسبة الـ %5 

أحمد يوسف
نفى رئيس مجلس اإلدارة 
والعضو املنتدب في مجموعة 
األوراق املالية علي املوسى ان 
يكون هناك خاف مع مجموعة 
اخلرافي فيما يخص عملية بيع 
مجموع���ة اخلراف���ي حلصتها 
في »زين« لش���ركة االتصاالت 

اإلماراتية )اتصاالت(.
وأكد املوسى ل� »األنباء« بقاء 
مجموعة األوراق املالية في شركة 
»زين«، وانه ال توجد نية لبيع 
أي سهم في الشركة، مؤكدا ان 
املجموعة تدعم استمرار صفقة 

بيع ال� 46% من »زين »الى »اتصاالت«.
ورفض املوس���ى االفصاح عما يتعلق باملس���تثمر الذي سوف 

تشتري له مجموعة األوراق نسبة ال� %5.
وقال ان القانون سواء الدولي او الكويتي )قانون هيئة أسواق 
املال اجلديد( يحتم علي املشتري او املستحوذ على حصة كبيرة 
ان يبلغ جميع األطراف املعنيني باملوضوع، وذلك حسب األصول 
واألعراف املعم���ول بها في مثل هذه الصفق���ات. وأكد على ان ما 
تقوم به مجموعة األوراق املالية حاليا هو احملافظة واحلفاظ على 
حقوق املس���اهمني، مؤكدا ان املشتري سيكون له وجهات نظر قد 
تتعارض مستقبا مع املساهمني احلاليني بحكم نسبته وحصته 
في شركة »زين« فالقرارات التي قد تتخذ قد تكون في غير صالح 

باقي املساهمني وقدامى املساهمني على وجه التحديد.

علي املوسى


