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ليس هناك نص يحدد كيفية الفصل في المنازعات الناشئة عند تطبيق القانون
هشام أبوشادي

يتن��اول اجلزء الثاني من التقرير الذي تنفرد »األنباء« بنش��ره حول مالحظات ديوان 
احملاس��بة اخلاصة باالقتراح بقانون في ش��أن تنظيم برامج عملي��ات التخصيص والتي 
تضمنت 13 مالحظة نشر بعضها أول من امس، وتستكمل نشر اجلزء اآلخر اليوم، حيث 
طالبت املالحظات ديوان احملاسبة في املادة 12 باستبدال عبارة »يجب ان تتخذ اجلهة التي 
تؤول اليها ملكية او ادارة املش��روع العام« بعبارة »يجب ان يتخذ املش��روع العام املراد 
تخصيصه«، موضحة ان لفظ اجلهة لم يرد بالتعريف ومبهم وغير واضح، فضال عن ان 

نقل امللكية او االدارة هو ذاته تعريف التخصيص.

كما تضمنت املالحظات عدم وجود نص يحدد كيفية الفصل في املنازعات الناشئة عند 
تطبيق القانون، وما اذا كان ذلك س��يتم عن طريق احملاكم او التحكيم، وفي احلالة األولى 
يج��ب حتديد احملكمة املختصة للفص��ل في املنازعات على وجه الس��رعة نظرا لالهمية 
االقتصادية الكبرى وتفاديا للبطء في التقاضي، كما اش��ارت املالحظات الى امتداد احلظر 
الوارد في املادة العاش��رة من االقتراح بالنسبة العضاء املجلس واقاربهم واخلاص بحظر 
مش��اركتهم في ملكية املش��روع العام الذي مت تخصيصه لفترة تالي��ة النتهاء العضوية 
باملجلس، حيث طالب الديوان بان يفضل حتديد مدة زمنية، وذلك ضمانا لعدم اس��تفادة 
عضو املجلس باملعلومات التي حصل عليها اثناء عضويته واس��تغاللها في املش��اركة في 

مشروعات التخصيص مبجرد خروجه من عضوية املجلس.
واش��ار ديوان احملاسبة الى انه اتفق مع ما ورد في مشروع قانون احلكومة في املواد 
14 و16 و17 و18 و20 و21 و22 و23 و24 و25 و26 و27 والت��ي يق��در عددها ب� 12 مادة من 

اجمالي 27 مادة يتضمنها القانون.
وكانت اللجنة املالية واالقتصادية في مجلس االمة قد اقرت في اجتماعها اول من امس 
قان��ون التخصيص ما عدا ثالث مواد ارجأت حس��مها الجتماعها املقبل العادة صياغتها 
مجددا، وذلك بعد االستماع الى رأي املؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية وديوان اخلدمة 
املدنية باعتبار ان القانون يعنى باملوظفني الذين سيطلب منهم التقاعد بناء على رغبتهم.

الفصل الثالث
عمليات التخصيص

مادة 11
ال يجوز تخصيص مشروع عام عن طريق التعاقد املباشر.

ومع عدم اإلخالل بأحكام الفقرة السابقة تتم عمليات التخصيص 
بالوسائل التي حتددها الالئحة التنفيذية لهذا القانون ما لم يقرر 
مجلس الوزراء بناء على اقتراح املجلس األعلى للتخصيص اتباع 

غيرها من الوسائل في املشروعات التي تتطلب طبيعتها ذلك.

الفصل الثالث
عمليات التخصيص

مادة 11
ال يجوز تخصيص مشروع عام عن طريق التعاقد املباشر ومع 
عدم االخالل بأحكام الفقرة السابقة تتم عمليات التخصيص 

بالوسائل التي حتددها الالئحة التنفيذية لهذا القانون ما لم يقرر 
مجلس الوزراء بناء على اقتراح املجلس األعلى للتخصيص اتباع 

غيرها من الوسائل في املشروعات التي تتطلب طبيعتها ذلك.

مادة 12
يجب أن تتخذ اجلهة التي تؤول إليها امللكية أو إدارة املشروع 
العام شكل شركة مساهمة ويجوز طرح كل أو بعض أسهم هذه 
الشركة لالكتتاب العام وفقا للقواعد واإلجراءات التي يضعها 
املجلس، وال يجوز عند التخصيص أن تزيد ملكية الشخص 
الطبيعي الواحد وزوجه وأوالده القصر على 5% من رأسمال 

الشركة، كما ال يجوز أن تزيد ملكية الشخص االعتباري الواحد 
والشركات التابعة له على 20% من رأس مال الشركة.

ويجوز للدولة ان حتتفظ بعدد من االسهم في هذه الشركة ال 
جتاوز نسبته 20% من أسهمها، وذلك بناء  على قرار من املجلس 

أو من مجلس الوزراء..

مادة 12
يجب أن تتخذ اجلهة التي تؤول إليها ملكية أو إدارة املشروع 

العام شكل شركة مساهمة ويجوز طرح كل أو بعض أسهم هذه 
الشركة لالكتتاب العام وفقا للقواعد واالجراءات التي يضعها 
املجلس وال يجوز عند التخصيص أن تزيد ملكية الشخص 

الطبيعي الواحد وزوجه وأوالده القصر على 5% من رأس مال 
الشركة، كما ال يجوز أن تزيد ملكية الشخص االعتباري الواحد 

والشركات التابعة له على 35% من رأسمال الشركة ويجوز 
للدولة ان حتتفظ بعدد من االسهم في هذه الشركة ال جتاوز 

نسبته 20% من أسهمها، وذلك بناء على قرار من املجلس األعلى 
للتخصيص.

مادة 4
تؤسس احلكومة شركة مساهمة كويتية تؤول إليها جميع 

األصول املادية واملعنوية وجميع اخلصوم لكل مشروع عام بعد 
تقييمه واعتماد التقييم من مجلس الوزراء وفقا ألحكام املادة 
الثانية من هذا القانون وحتل محله في تنفيذ أغراضه وفي 

جميع ما له من حقوق وما عليه من التزامات.
ويتم حتديد رأسمال الشركة في ضوء نتائج التقييم ويتم 

تقسيمه إلى اسهم لتحديد السعر العادل للسهم وتخصص أسهم 
الشركة وفقا ألحكام املادة اخلامسة من هذا القانون.

املادة 5
تخصص أسهم الشركة على النحو التالي:

أ ـ نسبة خمس وثالثني في املائة )35%( من األسهم تطرح للبيع 
في مزايدة علنية تشترك فيها الشركات املساهمة املدرجة في 
سوق الكويت لألوراق املالية والشركات األجنبية املتخصصة 
التي يوافق عليها مجلس الوزراء، وتستثنى من ذلك الشركات 

املنافسة املدرجة في تاريخ هذا املزاد حيث ميتنع عليها املساهمة 
بطريق مباشر أو غير مباشر في الشركات املطروحة، ويرسى 

املزاد على من يقدم أعلى سعر للسهم فوق قيمته االسمية مضافة 
اليها مصاريف التأسيس وعالوة االصدار ـ إن وجدت ـ ويلتزم 

من يرسو عليه املزاد وبالسعر ذاته الذي رسا به املزاد، باالكتتاب 
بجميع األسهم التي تؤول إلى الدولة وفقا الحكام املادة السابعة 

من هذا القانون.

مادة 12
يجب أن تتخذ اجلهة التي تؤول إليها ملكية أو إدارة املشروع 

العام شكل شركة مساهمة وتخصص أسهم الشركة على النحو 
التالي:

أ ـ ستة وعشرون في املائة )26%( تطرحها اجلهة احلكومية التي 
يحددها مجلس الوزراء للبيع مبزايدة علنية عامة بني الشركات 

املساهمة املدرجة في سوق الكويت لألوراق املالية، وترسى 
املزيداة على من يقدم أعلى سعر للسهم فوق قيمته االسمية 
مضافة اليها مصاريف التأسيس وعالوة اإلصدار ـ إن وجدت ـ.
ب ـ نسبة ال تزيد على أربعة وعشرين في املائة )24%( يجوز 
للدولة ان حتتفظ بها وذلك بناء على قرار من املجلس األعلى 

للتخصيص.
ج ـ نسبة يحددها املجلس يكتتب بها الكويتيون العاملون في 

املشروع العام أو الشركة املراد تخصيصهما، ويجوز سداد قيمة 
االسهم املخصصة لهم بالشروط التفضيلية التي يراها املجلس، 
فإن لم يرغبوا فيها اضيفت هذه النسبة أو جزء منها لالكتتاب 

العام.
وال يجوز للعامل املكتتب بيع االسهم التي اكتتب بها في اطار 

النسبة احملددة وفقا لهذا البند قبل مضي ثالث سنوات من تاريخ 
االكتتاب، وقبل سداد قيمة االسهم بالكامل.

انصرف مشروع القانون واالقتراحات األخرى املعادلة له، الى 
حتديد نسب معينة يتم تخصيصها في رأسمال الشركة اختلفت 
فيما بينها، والديوان يتفق مع النسبة املقترحة مبشروع القانون 

مع االشارة إلى اآلتي:
يستبدل بعبارة )يجب أن تتخذ اجلهة التي تؤول إليها ملكية 
او إدارة املشروع العام( عبارة )يجب أن يتخذ املشروع العام 
املراد تخصيصه( إذ ان لفظ اجلهة لم يرد بالتعريفات ومبهم 

وغير واضح، فضال عن ان نقل امللكية أو اإلدارة هو ذاته تعريف 
التخصيص.

ب ـ نسبة عشرين في املائـة )20%( للجهات احلكومية التي يحددها 
مجلس الوزراء ويجوز للجهة احلكومية التخلي عن هذه النسبة او 
جزء منها وذلك بطرحها للبيع باملزاد العلني وفقا ألحكام البند )أ( 

من هذه املادة.
ج ـ نسبة خمسة في املائـة )5%( توزع بالتساوي يكتتب بها 
العاملون الكويتيون املنقولون من املشروع العام الى الشركة 

الراغبون في االكتتاب بالشروط التفضيلية التي يضعها مجلس 
الوزراء، وال يجوز للعامل املكتتب بيع االسهم التي اكتتب بها في 
اطار النسبة احملددة وفقا لهذا البند قبل مضي ثالث سنوات من 
تاريخ االكتتاب، وقبل سداد قيمة االسهم بالكامل. وتطرح االسهم 

التي لم يكتتب بها اي من العاملني لالكتتاب العام وفقا ألحكام البند 
)د( من هذه املادة.

د ـ نسبة اربعني في املائـة )40%( تخصص لالكتتاب العام توزع 
على املواطنني وفقا ألحكام املادة السادسة من هذا القانون.

هـ ـ حتول الزيادة الناجتة عن بيع االسهم وفقا ألحكام البند )أ( من 
هذه املادة إلى االحتياطي العام للدولة.

املادة 6
تتولى اجلهة احلكومية املكلفة بتأسيس الشركة حتديد رأسمالها 
وتوزيع جميع االسهم املخصصة لالكتتاب العام بالتساوي بني 
جميع الكويتيني املسجلة اسماؤهم في الهيئة العامة للمعلومات 
املدنية في يوم االكتتاب ومن غير تخصيص لكسور االسهم على 
ان يتم تسديد قيمة هذه االكتتابات من قبل املواطنني للدولة وفقا 
لإلجراءات وبالطريقة التي حتددها اجلهة احلكومية املشار إليها 

دون اي فوائد او رسوم او اي زيادة فوق سعر السهم في االكتتاب 
في موعد اقصاه اليوم الذي تنقضي في نهايته ستون يوما 

محسوبة بدءا من اول الشهر التالي الذي تولت فيه اجلهة احلكومية 
ذاتها دعوة املواطنني عن طريق وسائل االعالم الكويتية املقروءة 
واملرئية واملسموعة الى تسديد قيمة االكتتابات املستحقة عليهم.

د ـ تطرح جميع االسهم الباقية ذلك لالكتتاب العام للكويتيني 
تخصص لكل منهم بعدد ما اكتتب به، فإن جاوز عدد االسهم 

املكتتب بها عدد االسهم املطروحة خصصت جميع االسهم املطروحة 
بالتساوي بني جميع املكتتبني، اما اذا لم يغط االكتتاب كامل االسهم 
املطروحة فيطرح ما لم يكتتب به باملزاد العلني وفقا ألحكام البند 

)أ( من هذه املادة.
وحتول الزيادة الناجتة عن بيع االسهم باملزاد العلني وفقا ألحكام 

البند )أ( من هذه املادة إلى االحتياطي العام للدولة. 

املادة السابعة
تؤول الى الدولة كسور االسهم غير املخصصة للمواطنني كما 

تؤول اليها اعتبارا من اليوم التالي النتهاء املوعد احملدد لتسديد 
املواطنني لقيمة هذه االكتتابات وفقا ألحكام املادة السادسة من 
هذا القانون جميع االسهم التي لم يسدد فيها املواطنون قيمتها 
للدولة خالل ذلك املوعد ألي سبب من األسباب، وتقوم الدولة 

بتحويل ملكية هذه االسهم خالل مدة يحددها مجلس الوزراء الى 
الشركة التي رسا عليها املزاد، وذلك بعد استيفاء قيمتها منها 

وفقا ألحكام البند )أ( من املادة اخلامسة من هذا القانون.

مادة 13
يختار املجلس عطاء مشروع التأجير طويل األجل عن طريق 
مسابقة عامة وفقا للشروط واالوضاع التي حتددها وثائق 

املسابقة على ان يتضمن املدة الزمنية التي تعود بعدها ملكية 
املشروع الى الدولة.

وتتبع في املسابقة العامة القواعد واالجراءات املنصوص عليها 
في القانون رقم 37 لسنة 1964 املشار إليه ويحل املجلس محل 

جلنة املناقصات املركزية في اختصاصاتها.

هذه املادة تتعارض مع ما جاء باملادة األولى بند 3 من مشروع 
احلكومة والذي عرف التخصيص بأنه نقل امللكية او االدارة 
وبالتالي يخرج عن نطاق التخصيص وهذا القانون موضوع 
إيجار املشروع العام واذا اراد املشرع ان يضمن هذا القانون 

موضوع تأجير املشروعات العامة فإنه يتوجب عليه ذكر ذلك 
في تعريف التخصيص الوارد باملادة األولى مع ترك آلية التأجير 

لالئحة التنفيذية للقانون.

مادة 14
يكون للدولة سهم ذهبي في ملكية الشركات التي تأسست 

نتيجة لتخصيص احد املشروعات العامة اذا كانت ذات طبيعة 
احتكارية او استراتيجية او كانت من الشركات التي يقرر فيها 
املجلس هذا السهم، ويترتب على تقرير هذه امليزة اعطاء الدولة 
قدرة تصويتية متكنها من االعتراض على قرارات مجلس االدارة 

واجلمعية العامة للشركة حماية للمصلحة العامة.
ويصدر مبنح السهم الذهبي قرار من املجلس ويحدد هذا القرار 
امليزة التصويتية للسهم الذهبي ومن ميارسها وينص على هذه 
امليزة في عقد التأسيس او النظام األساسي للشركة وال يجوز 

تعديل االحكام املتعلقة بالسهم الذهبي اال مبوافقة املجلس.

مادة 13
يكون للدولة سهم ذهبي في ملكية الشركات التي تأسست 

نتيجة لتخصيص احد املشروعات العامة اذا كانت ذات طبيعة 
احتكارية او استراتيجية او كانت من الشركات التي يقرر فيها 
املجلس هذا السهم ويترتب على تقرير هذه امليزة اعطاء الدولة 
قدرة تصويتية متكنها من االعتراض على قرارات مجلس االدارة 
واجلمعية العامة للشركة حماية للمصلحة العامة ويصدر مبنح 

السهم الذهبي قرار من املجلس.
ويحدد هذا القرار امليزة التصويتية للسهم الذهبي ومن ميارسها 

وينص على هذه امليزة في عقد التأسيس او النظام االساسي 
للشركة وال يجوز تعديل االحكام املتعلقة بالسهم الذهبي اال 

مبوافقة املجلس.

مادة 16
يكون للدولة سهم ذهبي في ملكية املشروعات العامة وفقا 
ألحكام هذا القانون، ما لم يقرر مجلس الوزراء ان طبيعة 

املشروع العام الذي مت تخصيصه وفقا الحكام هذا القانون ال 
يستدعي ذلك.

يترتب على تقرير هذه امليزة اعطاء الدولة قدرة تصويتية 
متكنها من االعتراض على قرارات مجلس االدارة واجلمعية 

العامة للشركة حماية للمصلحة العامة.
وينص على هذه امليزة التصويتية للسهم الذهبي ومن ميارسها 
في عقد التأسيس او النظام األساسي للشركة وال يجوز تعديل 

االحكام املتعلقة بالسهم الذهبي إال مبوافقة مجلس الوزراء.

الديوان يتفق مع ما جاء بالنص الوارد مبشروع احلكومة.

مادة 15
يجوز للمجلس نقل ملكية أو إدارة مشروع عام إلى شركة 

مساهمة تكون جميع اسهمها مملوكة للدولة توطئة لتخصيصها 
في وقت يحدده املجلس، وفيما لم يرد به نص خاص في هذا 
القانون، يتم تأسيس الشركة وتباشر اعمالها وفقا ألحكام 

القانون رقم 15 لسنة 1960 املشار إليه، ويكون املجلس بالنسبة 
لهذه الشركة اختصاصات اجلمعية العامة التأسيسية واجلمعية 

العامة للمساهمني واجلمعية العامة غير العادية.

مادة 14
يجوز للمجلس نقل ملكية أو إدارة مشروع عام إلى شركة 

مساهمة تكون جميع اسهمها مملوكة للدولة توطئة لتخصيصها 
في وقت يحدده املجلس. وفيما لم يرد به نص خاص في هذا 
القانون، يتم تأسيس الشركة وتباشر أعمالها وفقا ألحكام 

القانون رقم 15 لسنة 1960 املشار إليه ويكون للمجلس بالنسبة 
لهذه الشركة اختصاصات اجلمعية العامة التأسيسية واجلمعية 

العامة للمساهمني واجلمعية العامة غير العادية.

ـ يستبدل بعبارة )نقل ملكية أو إدارة املشروع العام( عبارة 
)حتويل املشروع العام( إذ ان هناك اختالفا جوهريا بني نقل 
امللكية او إدارة املشروع العام لشركة مساهمة ـ وهو ما يعني 

بقاء شكل املشروع األصلي كما هو ـ وبني حتويل املشروع 
العام كلية ليأخذ شكل الشركة املساهمة، وهو ما يهدف إليه 

االقتراح بالقانون واتساقا مع املذكرة االيضاحية املرفقة به التي 
استخدمت لفظ حتويل املشروع العام وليس نقل امللكية أو 

اإلدارة.

مادة 16
استثناء من أحكام القانون رقم 15 لسنة 1960 املشار اليه، يتخذ 
املجلس االجراءات الالزمة لتخصيص الشركة التي مت تأسيسها 

وفقا ألحكام املادة السابقة خالل ثالث سنوات من تاريخ 
تأسيسها، ويجوز مدها ثالث سنوات أخرى بقرار من مجلس 

الوزراء.
وتراعى عند تخصيص الشركة أحكام املواد الثالث التالية.

مادة 15
استثناء من احكام القانون رقم 15 لسنة 1960 املشار إليه، يتخذ 
املجلس اإلجراءات الالزمة لتخصيص الشركة التي مت تأسيسها 

وفقا الحكام املادة السابقة خالل ثالث سنوات من تاريخ 
تأسيسها، ويجوز مدها ثالث سنوات أخرى بقرار من مجلس 
الوزراء وتراعى عند تخصيص الشركة أحكام املواد الثالث 

التالية.

مادة 15
استثناء من أحكام القانون رقم 15 لسنة 1960 املشار إليه، يتخذ 
املجلس اإلجراءات الالزمة لتخصيص الشركة التي مت تأسيسها 
وفقا الحكام املادة السابقة وفقا ألحكام املادة السابقة خالل ثالث 
سنوات من تأسيسها، ويجوز مدها ثالث سنوات أخرى بقرار من 

مجلس الوزراء.

الديوان يتفق مع ما جاء بالنص الوارد مبشروع احلكومة.

مادة 17
يتم االكتتاب العام وفقا ألحكام القانون رقم 15 لسنة 1960 املشار 
إليه، ومبا ال يخالف أحكام هذا القانون، وذلك باستثناء احلاالت 

التي يرى املجلس فيها أن املصلحة العامة تقتضي غير ذلك، ومبا 
ال يجاوز 20% من رأسمال الشركة.

مادة 16
يتم االكتتاب العام وفقا ألحكام القانون رقم 15 لسنة 1960 املشار 
إليه، ومبا ال يخالف احكام هذا القانون، وذلك باستثناء احلاالت 

التي يرى املجلس فيها أن املصلحة العامة تقتضي غير ذلك، ومبا 
ال يجاوز 20% من رأسمال الشركة.

الديوان يتفق مع ما جاء بالنص الوارد مبشروع احلكومة.تلغى

»األنباء« تنفرد بنشر النص الحرفي لرأي ديوان المحاسبة حول االقتراح بقانون تنظيم برامج عمليات التخصيص ويتضمن 13 مالحظة )2 - 2(

جدول مقارن حول مشروع قانون في شأن تنظيم برامج وعمليات التخصيص

االقتراح بقانون المقدم من السادة االعضاء عبداهلل يوسف الرومي، مرزوق علي الغانم، علي فهد الراشد، حسين ناصر الحريتي، االقتراح بالتعديل المقدم من السيد العضو احمد عبدالعزيز السعدون.

االقتراح لقانون بالتعديل على مشروع القانون المقدم من السادة االعضاء عبداهلل النص كما جاء في مشروع الحكومة
يوسف الرومي، مرزوق علي الغانم، علي فهد الراشد، حسين ناصر الحريتي

االقتراح بالتعديل على مشروع القانون المقدم
من السيد العضو احمد عبدالعزيز السعدون

االقتراح بالتعديل على مشروع القانون المقدم
وجهة نظر ديوان المحاسبةمن السيد العضو عادل عبدالعزيز الصرعاوي
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مادة 18
للمجلس أن يحدد نسبة من أسهم الشركة التي تؤسس نتيجة 
التخصيص، يكتتب بها الكويتيون العاملون في املشروع العام 

املراد تخصيصه ويجوز سداد قيمة االسهم املخصصة لهم بالشروط 
التفضيلية التي يراها املجلس.

وال يجوز للعامل املكتتب بيع اسهمه التي اشتراها في إطار النسبة 
احملددة وفقا للفقرة السابقة إال بعد مضي ثالث سنوات من تاريخ الشراء 

او بعد سداد كامل قيمة االسهم التي خصصت له إيهما اسبق..

مادة 17
للمجلس أن يحدد نسبة من أسهم الشركة التي تؤسس نتيجة 

التخصيص، يكتتب بها الكويتيون العاملون في املشروع العام املراد 
تخصيصه، ويجوز سداد قيمة االسهم املخصصة لهم بالشروط 

التفضيلية التي يراها املجلس، فإن لم يرغبوا فيها أضيفت هذه النسبة 
أو جزء منها لالكتتاب العام وال يجوز للعامل املكتتب بيع اسهمه التي 

اشتراها في اطار النسبة احملددة وفقا للفقرة السابقة اال بعد مضي ثالث 
سنوات من تاريخ الشراء وبعد سداد كامل قيمة االسهم التي خصصت 

له.

الديوان يتفق مع ما جاء بالنص الوارد مبشروع احلكومة.تلغى

مادة 19
يقدم مجلس ادارة الشركات الى املجلس تقريرا نصف سنوي بأعماله 

والقرارات التي اتخذها في سبيل تهيئة الشركة للتخصيص.

مادة 18
يقدم مجلس ادارة الشركة الى املجلس تقريرا نصف سنوي بأعماله 

والقرارات التي اتخذها في سبيل تهيئة الشركة للتخصيص.
 

الفصل الرابع
حماية حقوق العاملني

مادة 20
تضمن الدولة للعامل الكويتي الذي يرغب في االنتقال الى اجلهة 

التي آل اليها املشروع الذي مت تخصيصه املزايا التالية:
1- اال تقل مدة عقده مع اجلهات التي آل اليها املشروع عن خمس 
سنوات اعتبارا من تاريخ التخصيص، ما لم يرغب في مدة اقل.

2- احلصول خالل هذه املدة على املرتب واملزايا املالية والعينية 
التي كان يحصل عليها في املشروع العام.

3- املشاركة في ملكية املشروع الذي مت تخصيصه باحلصول 
على اسهم في الشركة التي آل اليها املشروع، وذلك وفقا للمادة 

18 من هذا القانون.
4- اضافة مدة اشتراك اعتبارية مقدارها ثالث سنوات في حساب 
املعاش التقاعدي. وتتحمل الدولة قيمة حصته وحصة صاحب 

العمل عن هذه املدة.
5- ان يحسب معاشه التقاعدي على اساس آخر مرتب تقاضاه 
في املشروع العام قبل تخصيصه او على اساس متوسط اجره 

في اخلمس سنوات االخيرة من اخلدمة ايهما اكبر، ويضع 
املجلس القواعد واالجراءات التي تكفل احلصول على هذه 

املزايا، ويقع باطال كل اتفاق يتم بني العامل واجلهة التي آل اليها 
املشروع باملخالفة للبندين )1 و2( من هذه املادة ما لم يكن من 

شأن هذا االتفاق ان يقدم الى العامل مزايا اكبر.
وتسقط هذه املزايا اذا عاد العامل الى العمل في القطاع العام.

الفصل الرابع
حماية حقوق العاملني

مادة 20
تضمن الدولة للعامل الكويتي الذي يرغب في االنتقال الى اجلهة 

التي آل اليها املشروع الذي مت تخصيصه املزايا التالية:
1- اال تقل مدة عقده مع اجلهات التي آل اليها املشروع عن خمس 
سنوات اعتبارا من تاريخ التخصيص، ما لم يرغب في مدة اقل.

2- احلصول خالل هذه املدة على املرتب واملزايا املالية والعينية 
التي كان يحصل عليها في املشروع العام.

3- املشاركة في ملكية املشروع الذي مت تخصيصه باحلصول 
على اسهم في الشركة التي آل اليها املشروع، وذلك وفقا للمادة 

17 من هذا القانون.
4- اضافة مدة اشتراك اعتبارية مقدارها ثالث سنوات في حساب 
املعاش التقاعدي. وتتحمل الدولة قيمة حصته وحصة صاحب 

العمل عن هذه املدة.
5- ان يحسب معاشه التقاعدي على اساس آخر مرتب تقاضاه 
في املشروع العام قبل تخصيصه او على اساس متوسط اجره 

في اخلمس سنوات االخيرة من اخلدمة ايهما اكبر، ويضع 
املجلس لقواعد واالجراءات التي تكفل احلصول على هذه املزايا، 

ويقع باطال كل اتفاق يتم بني العامل واجلهة التي آل اليها 
املشروع باملخالفة للبندين )1 و2( من هذه املادة ما لم يكن من 

شأن هذا االتفاق ان يقدم الى العامل مزايا اكبر.
وتسقط هذه املزايا اذا عاد العامل الى العمل في القطاع العام. 

وذلك فيما عدا االسهم التي مت تخصيصها له وسدد قيمتها كاملة.

مادة 8
العاملون الكويتيون في املشروع العام الذين يرغبون في العمل 
في الشركة املنصوص عليها في املادة الرابعة من هذا القانون 

يتم نقله اليها، وتلتزم الشركة بضمان املزايا التالية:
1- اال تقل مدة اي منهم مع الشركة عن خمس سنوات اعتبارا من 

تاريخ التحويل، لم يرغب في مدة اقل.
2- احلصول خالل هذه املدة على املرتب واملزايا النقدية 

والعينية التي كان يحصل عليها في املشروع العام كحد ادنى.
3- عدم املساس باملرتب واملزايا النقدية والعينية التي يحصل 
عليها اذا ما رغبت الشركة في استخدامه بعد انقضاء اخلمس 

سنوات املذكورة.
ويضع مجلس الوزراء القواعد واالجراءات التي تكفل احلصول 
على هذه املزايا ويقع باطال كل اتفاق يتم بني العامل والشركة 
باملخالفة للبنود )3 و2 و1( من هذه املادة لم يكن من شأن هذا 

االتفاق ان يحقق للعامل مزايا اكبر.
4- زيادة احلقوق التأمينية املستحقة للعامل مبا يعادل اضافة 

مدة مقدارها ثالث سنوات، وال تدخل هذه املدة في حساب مكافآت 
التقاعد املنصوص عليها في الفقرة الثانية من املادة 25 من 

قانون التأمينات االجتماعية، وتتحمل اخلزانة العامة االعباء 
املالية املترتبة على تطبيق احكام هذا البند.

5- حساب احلقوق التأمينية على اساس متوسط مرتبه في 
الثالث سنوات االخيرة من اخلدمة او على االساس املنصوص 

عليه في قانون التأمينات االجتماعية ايهما اكبر.

الديوان يتفق مع ماجاء بالنص الوارد مبشروع احلكومة، مع 
االشارة الى انه يتعني اخذ رأي املؤسسة العامة للتأمينات 

االجتماعية بشأن احلقوق التأمينية للموظفني.

مادة 21
تلتزم اجلهة التي آل اليها املشروع بوضع وتنفيذ برامج تدريبية 

تكفل االستفادة من العاملني املنقولني اليها واالرتقاء مبستوى 
مهاراتهم الوظيفية.

مادة 20
تلتزم اجلهة التي آل اليها املشروع بوضع وتنفيذ برامج تدريبية 

تكفل االستفادة من العاملني املنقولني اليها واالرتقاء مبستوى 
مهاراتهم الوظيفية.

املادة 10
فقرة 2

ويضع مجلس الوزراء القواعد التي تلتزم مبوجبها الشركات 
بوضع وتنفيذ برامج تدريبية تكفل االستفادة من العاملني 

املنقولني اليها واالرتقاء مبستوى مهاراتهم الوظيفية مع العمل 
للحفاظ على نسبة العاملني منهم في التخصصات النادرة 
واالعمال الفنية املتخصصة التي يحددها مجلس الوزراء.

الديوان يتفق مع ماجاء بالنص الوارد مبشروع احلكومة.

مادة 22
تضم الى خدمة العامل الذي ال يرغب في االنتقال الى اجلهة التي 

آل اليها املشروع مدة اشتراك اعتبارية في املعاش التقاعدي 
مقدارها خمس سنوات بشرط اال يجاوز احلد االقصى للمعاش.
وتتحمل الدولة قيمة حصته وحصة صاحب العامل عن هذه 
املدة، ويحال الى التقاعد اعتبارا من تاريخ التخصيص العامل 

الذي يستوفي بهذا الضم مدة االشتراك الالزمة الستحقاق املعاش 
التقاعدي متى بلغ عندئذ السن احملددة الستحقاقه.

وال تسري احكام هذه املادة على العامل الذي ال يستوفي بهذا 
الضم شروط استحقاق املعاش التقاعدي.

مادة 21
تضم الى خدمة العامل الذي ال يرغب في االنتقال الى اجلهة التي 

آل اليها املشروع مدة اشتراك اعتبارية في املعاش التقاعدي 
مقدارها خمس سنوات بشرط اال يجاوز احلد االقصى للمعاش. 
وتتحمل الدولة قيمة حصته وحصة صاحب العامل عن هذه 
املدة، ويحال الى التقاعد اعتبارا من تاريخ التخصيص العامل 

الذي يستوفي بهذا الضم مدة االشتراك الالزمة الستحقاق املعاش 
التقاعدي متى بلغ عندئذ السن احملددة الستحقاقه. وال تسري 
احكام هذه املادة على العامل الذي ال يستوفي بهذا الضم شروط 

استحقاق املعاش التقاعدي.

مادة 9
1- العاملون الكويتيون في املشروع العام الذين ال يرغبون في 
االنتقال الى الشركة عند تأسيسها وال تنطبق عليهم شروط 

التقاعد تكفل لهم الدولة وظائف مناسبة في القطاع احلكومي مع 
وضع برامج تدريبية تؤهلهم للعمل اجلديد، على اال تقل رواتبهم 

ومزاياهم عما كانوا يتقاضونه في املشروع العام.
2- العاملون الكويتيون في املشروع العام الذين ال يرغبون في 

االنتقال الى الشركة عند تأسيسها او في االنتقال الى القطاع 
احلكومي ويستحقون املعاش التقاعدي، يتم منحهم مكافأة نهاية 

خدمة تعادل املرتب عن ثالث سنوات على اساس آخر مرتب 
كانوا يتقاضونه في املشروع العام.

3- تزاد احلقوق التأمينية للعامل الذي ال يرغب في االنتقال الى 
الشركة او احلكومة مبا يعادل اضافة مدة مقدارها خمس سنوات، 

او ما يكمل املدة الالزمة الستحقاق احلد االقصى للمعاش 
التقاعدي ايهما اقل.

وتتحمل اخلزانة العامة االعباء املالية املترتبة على تطبيق احكام 
هذا البند.

الديوان يتفق مع ماجاء بالنص الوارد مبشروع احلكومة، مع 
االشارة الى انه يتعني اخذ رأي املؤسسة العامة للتأمينات 

االجتماعية قبل اقرار ذلك النص.

مادة 23
العاملون الكويتيون في املشروع الذي مت تخصيصه ويرفضون 
االنتقال الى اجلهة التي آل إليها املشروع، ولم يحالوا الى التقاعد 
وفقا ألحكام املادة السابقة، تكفل لهم الدولة وظائف مناسبة في 
القطاعني املدني والعسكري مع وضع برامج تدريبية مناسبة 

لهم.

مادة 22
العاملون الكويتيون في املشروع الذي مت تخصيصه ويرفضون 
االنتقال الى اجلهة التي آل إليها املشروع، ولم يحالوا الى التقاعد 
وفقا ألحكام املادة السابقة، تكفل لهم الدولة وظائف مناسبة في 
القطاعني املدني والعسكري مع وضع برامج تدريبية مناسبة 
لهم على اال تقل رواتبهم ومزاياهم عما كانوا يتقاضونه قبل 

التخصيص.

الديوان يتفق مع ما جاء بالنص الوارد مبشروع احلكومة مع 
اإلشارة إلى اآلتي:

ـ يؤخذ في االعتبار ما قد تتحمله الدولة من أعباء مالية كبيرة 
نتيجة احتفاظ املوظفني املنقولني لوظائف بالقطاعني املدني 

والعسكري بالدولة لرواتبهم ومزاياهم املالية وما قد يترتب على 
ذلك من طلب موظفي تلك اجلهات املساواة بهم وانعكاس ذلك 

على اخلزانة العامة للدولة.
ـ يستبدل بلفظ اجلهة لفظ الشركة.

مادة 24
مع عدم اإلخالل بأحكام املادة التاسعة من القانون رقم 19 لسنة 

2000 املشار إليه يحدد املجلس احلد األدنى لنسبة العمالة 
الكويتية في اي شركة يتم تأسيسها نتيجة التخصيص، على اال 
تقل عما كانت عليه في املشروع الذي مت تخصيصه وعن النسبة 
املقررة وفقا ألحكام ذلك القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له، 

ويضع املجلس الشروط التفصيلية واالجراءات واملواعيد الالزمة 
لتنفيذ هذا االلتزام.

مادة 23
مع عدم اإلخالل بأحكام املادة التاسعة من القانون رقم 19 لسنة 

2000 املشار إليه يحدد املجلس احلد األدنى لنسبة العمالة 
الكويتية في اي شركة يتم تأسيسها نتيجة التخصيص، على أال 
تقل عما كانت عليه في املشروع الذي مت تخصيصه وعن النسبة 
املقررة وفقا ألحكام ذلك القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له، 

ويضع املجلس الشروط التفصيلية واإلجراءات واملواعيد الالزمة 
لتنفيذ هذا االلتزام.

مادة 10

فقرة 1
مع عدم اإلخالل بأحكام املادة التاسعة من القانون رقم 19 لسنة 
2000 املشار اليه والقرارات الصادرة تنفيذا له، يحدد مجلس 
الوزراء احلد األدنى لنسبة العمالة الكويتية في الشركة على 
أال تقل عما كانت عليه في املشروع العام في تاريخ العمل بهذا 

القانون، ويضع املجلس الشروط التفصيلية واإلجراءات الالزمة 
لتنفيذ هذا االلتزام.

ويصدر مجلس الوزراء القرارات املناسبة التي تكفل التزام 
الشركات املنافسة األخرى بنسبة العمالة املنصوص عليها في 

الفقرة السابقة خالل فترة يحددها مجلس الوزراء.

الديوان يتفق مع ما جاء بالنص الوارد مبشروع احلكومة.

الفصل اخلامس
أحكام ختامية

مادة 25
تقدر االعتمادات املالية الالزمة ملواجهة مصروفات املجلس، 

وتدرج في ميزانية الوزارات واإلدارات احلكومية ضمن الباب 
اخلامس للمصروفات املختلفة واملدفوعات التحويلية لألمانة 

العامة ملجلس الوزراء.
وتؤول جملة ما يتم حتصيله من عمليات التخصيص الى 

االيرادات العامة مبيزانية الوزارات واإلدارات احلكومية على ان 
يصدر قرار من مجلس الوزراء يقتطع نسبة ال تقل عن 50% من 
جملة ايرادات التخصيص تضاف الى احتياطي االجيال القادمة.

الفصل اخلامس
أحكام ختامية

مادة 24
تقدر االعتمادات املالية الالزمة ملواجهة مصروفات املجلس، 

وتدرج في ميزانية الوزارات واالدارات احلكومية، األمانة العامة 
ملجلس الوزراء.

وتؤول جملة ما يتم حتصيله من عمليات التخصيص الى 
االيرادات العامة مبيزانية الوزارات واإلدارات احلكومية على ان 

يصدر قرار من مجلس الوزراء ويقتطع نسبة ال تقل عن 50% من 
جملة ايرادات التخصيص تضاف الى احتياطي األجيال القادمة.

مادة 17
تقدر االعتمادات املالية الالزمة ملواجهة مصروفات املجلس 

وتدرج في ميزانية الوزارات واالدارات احلكومية ـ األمانة العامة 
ملجلس الوزراء.

الديوان يتفق مع ما جاء بالنص الوارد مبشروع احلكومة.

مادة 25
تسري أحكام هذا القانون على املشروعات العامة التي تقع داخل 

دولة الكويت واذا تعلق األمر مبشروع عام يقع خارج دولة 
الكويت، تعني على اجلهات املعنية بالتخصيص مرعاة وضع 

الضوابط املناسبة التي تستند الى معايير عادلة لتقييم االصول 
مبا يحقق اكبر عائد للدولة.

ـ ال داعي للنص على املشروعات العامة التي تقع خارج دولة 
الكويت اذ انها تخرج عن نطاق تطبيق القانون وحتتاج لتنظيم 

قانوني مستقل.

مادة 26
تصدر الالئحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من مجلس الوزراء، 
وتنشر في اجلريدة الرسمية وذلك خالل ستة اشهر من تاريخ 

نشر هذا القانون فيها.

مادة 18
يصدر مجلس الوزراء الالئحة التنفيذية لهذا القانون خالل ستة 

شهور من تاريخ نشره في اجلريدة الرسمية.

مادة 19
يلغى كل حكم يتعارض مع هذا القانون.

الديوان يتفق مع ما جاء بالنص الوارد مبشروع احلكومة.

مادة 27
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ 
هذا القانون، وينشر في اجلريدة الرسمية ويعمل به بعد سنة 
من تاريخ نشره فيما عدا املادتني )5 و6( فيعمل بهما من تاريخ 

النشر.

أمير دولـة الكويت
صباح األحمد اجلابر الصباح

مادة 26
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ 

هذا القانون.

أمير دولـة الكويت
صباح األحمد اجلابر الصباح

مادة 20
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ 

هذا القانون.

أمير دولـة الكويت
صباح األحمد اجلابر الصباح

الديوان يتفق مع ما جاء بالنص الوارد مبشروع احلكومة مع 
اإلشارة إلى عدم وجود نص يحدد كيفية الفصل في املنازعات 

الناشئة عن تطبيقه وما اذا كان ذلك سيتم عن طريق احملاكم أو 
عن طريق التحكيم، وفي حالة األولى، حتديد احملكمة املختصة 
للفصل في هذه املنازعات على وجه السرعة ملا لها من أهمية 

اقتصادية كبرى وتفاديا للبطء في التقاضي.


