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 يوسف املاجد 

 عمر راشد 
إدارة شركة    أكد رئيس مجلس 
االستثمارات الوطنية يوسف املاجد 
أن صفقة بيع ٤٦٪ من شركة زين 
لشركة اتصاالت اإلماراتية ماضية في 
طريقها مبينا أن اإلجراءات اخلاصة 

تسير على ما يرام. 
   وقال املاجـــد ان مصير صفقة 
زين لن يكون نفس مصير صفقة 
«فيفاسي» التي مت اإلعالن عنها من 
قبل وأن املشـــكالت التي تثار من 
وقت آلخر لـــن تؤدي إال إلى املزيد 
من اإلصرار على تنفيذ الصفقة وفي 

أقرب وقت ممكن. 
  وبني أن ما يحـــدث من عراقيل 
يصب بشكل رئيسي ضد مصلحة 
املســـاهمني خاصة الصغار منهم، 
مبينا أن الصفقة ســـتعود بالنفع 
على االقتصاد الكويتي ككل وليس 
على جهة دون أخرى، مطالبا اجلهات 
املعنية بالتعاون إلجناز الصفقة في 

موعدها دون تأخير. 
   وحول املوعد املتوقع لالنتهاء 
من الفحص النافي للجهالة، أوضح 
أن إدارة الشـــركة تعمل كل ما في 
وسعها لالنتهاء من الصفقة في أقرب 
وقت ممكن ودون تأخير، الفتا الى 
أن جتميع ٤٦٪ من األسهم قد يكون 

صعبا إال أننا قادرون عليه.
   وأكد أن شـــركة االستثمارات 
ماضية فـــي تنفيذ صفقة زين بعد 

القطـــاع األجنبي وســـوق املعادن 
الكويت وخارجها  الثمينة داخـــل 
حلســـاب الشـــركة فقط وذلك مع 
عدم اإلخالل باحلظر املقرر مبقتضى 
القـــرار الـــوزاري الصادر بشـــأن 
رقابة البنك املركزي على شـــركات 
االستثمار. والقيام بجميع اخلدمات 
املالية واالستشارية واالستثمارية 
التي تســـاعد على تطوير وتدعيم 
قدرة الســـوق املالـــي والنقدي في 
الكويت وتلبية حاجاته وذلك كله 
في حـــدود القانون وما يصدر عن 
بنك الكويت املركزي ومن اجراءات 
أو تعليمـــات، وكذلك متلك حقوق 
امللكية الصناعية وبراءات االختراع 
التجاريـــة والصناعية  والعالمات 
والرسوم التجارية وحقوق امللكية 
األدبية والفكرية املتعلقة بالبرامج 
واملؤلفات واســـتغاللها وتأجيرها 

للجهات األخرى.
   وكانت املادة ٥ من عقد التأسيس 
واملـــادة ٤ مـــن النظام األساســـي 
واملتعلقة بأغراض الشركة تنصان 

قبل التعديل على اآلتي:
  ـ القيام بجميع اعمال الوساطة 

واعمال السمسرة واملتعلقة بها. 
  ـ القيام بكافة املعامالت املالية من 
اقراض واقتراض وكفاالت واصدار 
سندات على اختالف أنواعها بضمان 
او دون ضمان في السوقني احمللي 

والعاملي.

بنســـبة حضور بلغـــت ٨٥٫٣٤٪، 
وناقشـــت بندا واحدا حيث وافقت 
اجلمعية على تعديـــل املادة ٥ من 
عقد التأســـيس واضافة ٧ أغراض 
جديدة واملادة ٤ من النظام األساسي 
املتعلقة بأغراض الشركة وذلك بعد 
ان حصلت الشركة في وقت سابق 
على موافقة البنك املركزي بخصوص 

تلك االضافات والتعديالت.
التعديالت    واســـتعرض املاجد 
اجلديـــدة واملضافة علـــى أغراض 
الشـــركة وفقا ملـــا قررته اجلمعية 
العموميـــة والتي شـــملت: القيام 
باألعمال اخلاصة بوظائف مديري 
اإلصدار وأمناء االستثمار للسندات 
التي تصدرها الشركات او الهيئات 
وانشاء وادارة صناديق االستثمار 

توقيعها العقد املبدئي مع شـــركة 
اتصـــاالت اإلماراتيـــة ببيع ٤٦٪، 
مستدركا بأننا على ثقة بأننا ماضون 
في عملنا الجناز الصفقة في أسرع 
التعاون بني  وقت ممكن، متمنيـــا 
اجلميـــع كون الصفقـــة تصب في 
مصلحة املساهمني ومصلحة الكويت 
وليست في مصلحة أي إنسان آخر.  
وفي رده على سؤال حول ما نشرته 
شـــركة الفوارس عن قيامها برفع 
دعاوى قضائية ضد شـــركة زين 
ورئيس وأعضـــاء مجلس االدارة، 
قال املاجد «امتنع عن التعليق عن 

هذا األمر حلني بحثه».
   وجاءت تلك التصريحات للماجد 
عقب انتهاء اجلمعية العمومية غير 
العادية املؤجلة للشركة والتي عقدت 

الغير وطرح  حلسابها وحلســـاب 
وحداتها لالكتتاب والقيام بوظيفة 
او مدير االستثمار  امني االستثمار 
للصناديق االستثمارية في الداخل 
واخلارج طبقا للقوانني والقرارات 
السارية في الدولة، اضافة الى ادارة 
العامة واخلاصة  أموال املؤسسات 
واســـتثمار وتنمية هـــذه األموال 
القطاعات االقتصادية  في مختلف 
وتقدمي واعداد البحوث واالدراسات 
واالستثمارات الفنية واالقتصادية 
والتقييمية ودراسة املشاريع املتعلقة 
باالستثمار واعداد الدراسات الالزمة 
لذلك للمؤسسات والشركات وكافة 

قطاعات العمل بالدولة.
  واوضح ان من اغراض الشركة 
ايضا التعامل واملتاجرة في سوق 

  - تأســـيس أو االشـــتراك في 
تأســـيس الشـــركات على مختلف 
أنواعهـــا واغراضها وجنســـياتها 
والتعامل في بيع وشراء أسهم هذه 
الشـــركات وما تصدره من سندات 

وحقوق مالية.
  - القيام بجميع األعمال املتعلقة 
باألوراق املالية مبا في ذلك بيع وشراء 
جميع أنواع األسهم والسندات سواء 
كانت صادرة عن شـــركات القطاع 
اخلاص أو حكومية أو شبه حكومية 

محلية وعاملية.
  - ادارة احملافظ املالية واستثمار 
وتنمية أمـــوال عمالئها بتوظيفها 
في جميع أوجه االســـتثمار محليا 

وعامليا.
القطاعات  فـــي    - االســـتثمار 
العقارية والصناعيـــة والزراعية 
القطاعات االقتصادية  وغيرها من 
وذلك من خالل املساهمة في تأسيس 
الشركات املتخصصة أو شراء أسهم 

هذه الشركات. 
  - عمليات االســـتثمار العقاري 
الهادف الى تطوير وتنمية األراضي 
السكنية وبناء الوحدات واملجمعات 
السكنية والتجارية بقصد بيعها أو 

تأجيرها.
القيام بالبحوث والدراسات   -  
اخلاصـــة بتوظيف رؤوس األموال 
وتقدمي كافة اخلدمات اخلاصة بهذه 

العمليات للغير. 

 الماجد: ماضون في تنفيذ صفقة «زين ـ اتصاالت»
 عمومية «االستثمارات الوطنية» غير العادية أضافت ٧ أغراض جديدة إلى نشاطها 

 البنوان يغادر االجتماع
  دون  أي تصريحات 

 حضر نائب رئيس مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي في 
ــركة االستثمارات الوطنية ورئيس مجلس ادارة «زين»  ش
أسعد البنوان وقائع اجلمعية العمومية، إال أنه وفور انتهاء 
ــس مجلس االدارة من جدول األعمال قام البنوان على  رئي

الفور مبغادرة القاعة دون أن يدلي بأي تصريحات. 

 «الشعبي»: استجواب وزير المالية
  إذا ما وافقت «هيئة االستثمار» على أي عرض 

لالستحواذ على نسبة مؤثرة في «زين»
 أصدرت كتلة العمل الشــــعبي بيانا جاء فيه: افرد القانون رقم ٧ 
لسنة ٢٠١٠ بشأن إنشاء هيئة اسواق املال وتنظيم نشاط االوراق املالية 

الفصل السابع منه لعمليات االستحواذ وحماية حقوق االقلية.
  وقد أدى تراخي احلكومة وخاصــــة وزير التجارة والصناعة في 
تشــــكيل مجلس مفوضي هيئة اســــواق املال حتى ٢٠١٠/٩/٨ بدال من 
االلتزام باحكام املادة ١٥١ من القانون املشار اليه باصدار مرسوم بتسمية 
اعضاء مجلس املفوضني خالل ثالثة اشهر من تاريخ اصدار القانون 
الذي صدر بتاريخ ٢٠١٠/٢/٢١ وبذلك كان آخر موعد الصدار املرسوم 
يوم ٢٠١٠/٥/٢١ الى تأخير اصدار الالئحة التنفيذية للقانون وبالتالي 
تعطيل اهم احكامه وخاصة ما ورد منها بشــــأن االستحواذ وحماية 
حقوق االقلية، مما يثير الكثير من عالمات االستفهام عن دوافع كل هذا 
التراخي واسبابه خاصة في ظل عمليات استحواذ متت فعال وعمليات 
استحواذ جارية حاليا في شأن بعض اسهم شركة «زين» التي تبلغ 
حصة الدولة املعروفة فيها ٢٧٫٥٧٨٪ ما يخضع شركة «زين» الحكام 
املادة ٢ من القانون رقم ١ لسنة ١٩٩٣ بشأن حماية االموال العامة التي 
تنص على: «يقصد باألموال العامة في تطبيق احكام هذا القانون ما 
يكــــون مملوكا او خاضعا بقانون الدارة احدى اجلهات اآلتية ايا كان 

موقع تلك االموال في داخل البالد او خارجها.
  أ – الدولة.

  ب- الهيئات العامة واملؤسسات العامة.
  ج – الشركات واملنشآت التي تساهم فيها اجلهات املبينة بالبندين 
الســــابقني بنسبة ال تقل عن ٢٥٪ من رأســــمالها بصورة مباشرة او 
غير مباشرة عن طريق شركات او منشآت تساهم الدولة او الهيئات 
العامة او املؤسسات العامة او غيرها من االشخاص املعنوية العامة 
في رأســــمالها بنصيب ما، ويعتد في حتديد نسبة رأس املال املشار 
اليها مبجموع احلصص التــــي للدولة او غيرها من كل الهيئات ذات 

الشخصية املعنوية العامة او الشركات املشار اليها».
  وكانت كتلة العمل الشعبي قد تابعت ما جرى وما نشر عن محاوالت 
عملية االستحواذ على نسبة من اسهم شركة «زين» ووجهت في وقت 
سابق اسئلة بذلك الى كل من وزير التجارة والصناعة ووزير املالية، 
واتبعت ذلك بتقدمي اقتراح بقانون بتعديل بعض احكام القانون رقم ٧ 
لسنة ٢٠١٠ لضمان شمول احكامه جميع عمليات االستحواذ التي متت 
اعتبارا من تاريخ نشر القانون باجلريدة الرسمية بتاريخ ٢٠١٠/٢/٢٨، 
وشــــاركت مع العديد من االخوة اعضاء مجلس االمة بتكليف ديوان 
احملاسبة بتقدمي تقرير عن اي سوء تصرف في االموال العامة او هدر 
لها وماذا اذا كان املســــؤولون في شركة االتصاالت املتنقلة (زين) قد 
التزمــــوا باحكام القانون وتصدت الكتلة كذلك بالرد على تصريحات 

وزير املالية في هذا الشأن.
  وملا كان وزير التجارة والصناعة مسؤوال عن تأخير تنفيذ القانون 
بسبب عدم االلتزام في املوعد الذي نصت عليه املادة ١٥١ من القانون 
رقم ٧ لســــنة ٢٠١٠ وكان وزير املالية مسؤوال عما يجري من تسخير 
للنسبة التي متلكها الدولة في الشركة واملشاركة في قرارات ال تستهدف 

حماية االموال العامة وال املصلحة العامة.
  فان كتلة العمل الشعبي التي تابعت ما جرى من تراخي احلكومة 
وخاصة وزير التجارة والصناعة في تنفيذ القانون رقم ٧ لسنة ٢٠١٠ 
وتتابع حاليا التصرفات التي تقوم بها الهيئة العامة لالستثمار والتي 
يرأس مجلــــس ادارتها وزير املالية باعتبار الهيئة عضوا في مجلس 
ادارة شــــركة «زين» ممثلة للدولة التي تعتبر اكبر مالك لالسهم في 
الشركة حيث تبلغ نسبتها املعروفة ٢٧٫٥٧٨٪ والتزاما منها مبسؤوليتنا 
الدســــتورية بحماية االموال العامة ودفاعا كذلك عن حقوق االقليات 
وخاصة صغار املساهمني الذين سيتحملون تبعات هذه الصفقة اذا ما 
متت وفق اجراءات غير شفافة وغير عادلة ودون التزام باحكام القانون، 
قررت حتريك املسؤولية السياسية بتقدمي استجواب لوزير املالية اذا 
ما اتخذت الهيئة العامة لالستثمار باعتبارها ممثلة للدولة في مجلس 

ادارة شركة االتصاالت املتنقلة (زين) اي من االمور التالية:
  ١- اذا وافقت على اي عرض لالستحواذ على نسبة مؤثرة في شركة 
«زين» وكان هذا العرض يتضمن شــــرطا بان تقوم شركة االتصاالت 
املتنقلة (زين) ببيع حصتها في شــــركة «زين» السعودية مبا ميثله 

ذلك من بيع هذه احلصة في ظروف غير مناسبة.
  ٢- اذا قررت الهيئة العامة لالستثمار وألي سبب من االسباب بيع 
اي نســــبة من االسهم اململوكة للدولة بشكل مباشر وغير مباشر الى 

من تقدم بطلب االستحواذ او الي طرف آخر لتسهيل حتقيق ذلك.
  ٣- اذا وافقت الهيئة العامة لالستثمار على بيع اي نسبة من اسهم 

اخلزينة اململوكة لشركة «زين».
  ٤- اذا ثبت ان موافقة الهيئة العامة لالســــتثمار ممثلة الدولة في 
مجلس ادارة شــــركة االتصاالت املتنقلــــة (زين) قد متت في اجتماع 
مجلس االدارة املعقود يوم االحد ٢٠١٠/١١/٧ على فتح دفاتر الشركة مع 
كل ما تتضمنه من اسرار لشركة منافسة «شركة االتصاالت االماراتية» 
دون ان تكون شــــركة االتصاالت االماراتية قــــد تقدمت بعرض جاد 
ومفصل متضمنا على وجه اخلصوص النســــبة املطلوب االستحواذ 
عليها والسعر املعروض للسهم ودون ان يكون هذا العرض خال من 
اي شرط لبيع حصة شــــركة االتصاالت املتنقلة (زين) عن حصتها 
في زين السعودية ودون ان يكون عرض شركة االتصاالت االماراتية 
ومضمونة قد ثبت فــــي محضر اجتماع شــــركة االتصاالت املتنقلة 

(زين) السالف بيانه.
  وتؤكد كتلة العمل الشعبي أن تقدمي االستجواب في هذه احلالة لن 

يكون مقتصرا على هذا احملور وامنا سيشمل محاور اخرى. 

 ..ومزيد: طريقة بيع ٤٦٪ من «زين» 
مخالفة لقانون هيئة سوق المال

  
  اكد النائب حســــني مزيد ان الطريقة التي سيتم بها بيع ٤٦٪ من 
اسهم شركة «زين» تعد مخالفة الحكام القانون رقم ٧ لسنة ٢٠١٠ بشأن 
انشــــاء هيئة سوق املال كما تأتي هذه الطريقة مخالفة الرادة مجلس 
االمة الذي أقر هذا القانون مما يستوجب العمل على املزيد من الدراسة 

للبعد القانوني للصفقة حتى ال يتعرض املال العام للضرر.
  وقال مزيــــد في تصريح صحافي ان حصة املال العام في اســــهم 
الشــــركة تبلغ ٣٠٪ وكذلك صغار املستثمرين ما يتطلب معه ان يتم 
شراء كامل األسهم مبا فيها اسهم احلكومة وصغار املستثمرين بسعر 
١٫٧ دينــــار للجميع او ان تلغى هــــذه الصفقة مطالبا اعضاء املجلس 
مبمارسة دورهم الرقابي حلماية املال العام وصغار املستثمرين ودفع 
الضرر عنهم، مطالبا احلكومة كذلك مبمارسة دورها التنفيذي وضبط 
هــــذه الصفقة بحيث ال يتم التعدي على املال من جهة وحماية اموال 

املستثمرين من جهة اخرى.
  ودعا مزيد الى عدم التســــرع في امتــــام الصفقة قبل تأمني جانب 
احلماية السهم صغار املستثمرين وحتى ال يتم تسجيل خسائر في 

املال العام، مؤكدا متابعته لهذا املوضوع. 

 الرومي: الشركات البريطانية مهتمة 
بتنفيذ مشاريع البنية التحتية في الكويت

  
  كونا: أكد رئيس اجلهاز الفني لدراسة املشروعات التنموية واملبادرات 
عادل الرومي ان الشــــركات البريطانية مهتمة بتنفيذ مشاريع البنية 

التحتية في الكويت ومبا يتوافق مع القانون رقم ٧ لسنة ٢٠٠٨.
  وقال الرومي لـ «كونا» عقب اللقاء الذي جمعه مع ممثلني عن جهاز 
املشروعات التنموية مع وفد استثماري بريطاني برئاسة عمدة لندن 
اللورد نيك انيســــتي ان كثيرا من اجلهات اصبحت تكيف نفسها مع 
هذا القانون. ولفت الى ان القانون رقم ٧ لســــنة ٢٠٠٨ يوفر االرضية 
اخلصبة للتعاون بني القطاعني العام واخلاص النشاء مشاريع ضخمة، 
موضحا ان الوفد البريطاني ابدى اهتماما كبيرا بنشاط اجلهاز الذي 

ميكن ان يشارك فيه املستثمرون الدوليون.


