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االقتصادية

أحمد مغربي
علمت »األنباء« من مصادر نفطية مطلعة ان ش����ركة 
اخلرافي ناشيونال قد قدمت اقل العروض املالية للمناقصة 
التي طرحتها مؤسسة البترول الكويتية وذلك للقيام بجميع 
اعمال خدمات الصيانة والتشغيل لالنظمة الكهربائية للمجمع 
النفطي في منطقة الش����ويخ، موضحة ان الشركة تقدمت 
بعرض يقدر ب� 706.5 آالف دينار. وأوضحت املصادر ان 

3 شركات محلية تقدمت للمناقصة التي طرحتها مؤسسة 
البترول الكويتية في 27 ديسمبر املاضي من بني 6 شركات 
كانت قد حددتها املؤسس����ة للدخول ضمن هذه املناقصة، 
مشيرة الى ان عرض شركة اخلرافي ناشيونال كان االقل 
من بني العرضني اللذين تقدمت بهما كل من شركة بدر املال 
واخوانه وشركة اخلليج الهندسية واللتان قدمتا عرضا 

للمناقصة بقيمة 858 و948 الف دينار على التوالي.

»الخرافي ناشيونال« تحوز أقل األسعار  في مناقصة لمؤسسة البترول بـ 706.5 آالف دينار

»األنباء« تنفرد بنشر مالحظات »اتحاد المصارف« العامة والخاصة على مشروع قانون التخصيص:

من األفضل أن يكون المجلس األعلى للتخصيص برئاسة رئيس الوزراء
والمشروع خال من الجزاءات بحال عدم التزام الشركات

ولم يتضمن آليات التنسيق.. ولم يقرّ أي أحكام خاصة للمستثمر اإلستراتيجي

استبدال مصطلح السهم 
الممتاز بالذهبي ووجوده قد 
ال يلقى ترحيبًا من المستثمر 
اإلستراتيجي

عدم وضوح التكامل 
بين قانون التخصيص 
والقانونين رقم 7 لسنة 
2008 ورقم 8 لسنة 2001 
في شأن تنظيم االستثمار 
المباشر لرأس المال األجنبي

صعوبة تطبيق مقترح النائب 
أحمد السعدون الخاص 
بمنع الشركات المنافسة 
من دخول المزايدة العلنية 
وتحديد الشركات األجنبية 
التي يحق لها دخول المزاد

تحديد ملكية الشخص 
االعتباري الواحد والشركات 
التابعة له بـ %20 
عند التخصيص يعطل 
قواعد اقتصاد السوق

)السهم الذهبي( يصدر مبوجب قرار من املجلس 
إال أن ذلك لم يرد ف����ي التعريف الوارد في املادة 
األولى من هذا املش����روع لذا يتعني التوفيق بني 

النصني.
يجدر التنويه الى ان تقرير وجود سهم ممتاز 
)السهم الذهبي( قد ال يلقى � في التطبيق � ترحيبا 
لدى املستثمر االستراتيجي نظرا ألن وجوده يعني 
استمرار وجود دور الدولة وسلطاتها في حتديد 

مصير قرارات الشركة.

المادة الخامسة عشرة

نرى أن يعهد لالئحة التنفيذية بتحديد األحكام 
التفصيلية اخلاصة بالفترة البينية التي يجوز 
فيها للمجلس نقل ملكية مشروع عام او اداراته الى 
شركة مساهمة تكون جميع اسهمها مملوكة للدولة 

توطئة لتخصيصها في وقت يحدده املجلس.

المادة السادسة عشرة

نرى استبدال عبارة »من خالل مدة قدرها ثالث 
س����نوات من تاريخ تأسيسها، ويجوز مدها الى 
مدة او مدد اخرى مماثلة بقرار من املجلس األعلى 
للتخصيص« بدال من عبارة »خالل ثالث سنوات 
من تاريخ تأسيس����ها، يجوز مدها ثالث سنوات 
اخرى بقرار من مجلس الوزراء، والغرض من هذا 
التعديل هو أن يكون االختصاص دائما للمجلس 
األعلى للتخصيص وليس ملجلس الوزراء توافقا 
مع نص املادة اخلامس����ة من هذا املشروع، كذلك 
يقصد بهذا التعديل اعطاء املرونة الكافية للمجلس 
االعلى التخاذ قرارات����ه وفقا لتطورات الظروف 
ب����داًل من تقييده مبدى زمن محدد، ناهيك عن ان 
نص املادة لم يحدد االجراء الواجب اتباعه اذا ما 
انقضت الس����نوات الست دون ان يتم تخصيص 

الشركة.

المادة السابعة عشرة

يقترح تعديل صدر هذه امل����ادة ليكون على 
النحو التالي:

»يتم تخصيص الشركة التي مت تأسيسها وفقا 
ألح����كام املادة رقم 15 من هذا القانون بأس����لوب 

االكتتاب العام وفقا ألحكام.....«.

المادة العشرون

نظ����را ألن املش����روع كوح����دة اقتصادية من 
املفروض ان نش����اطه واعماله مستمرة وعمالته 
بالتالي مستمرة بصرف النظر عن تغيير الشكل 
القانون����ي مللكيته او ادارات����ه، لذا نرى ان تعدل 
الصياغ����ة لتؤك����د ان االصل هو بق����اء العاملني 
الكويتيني في املشروع العام الذي مت تخصيصه 
اال اذا رغب اي منهم في اخلروج عنه، فتكون هذه 

الرغبة بذلك استثناء من ذلك االصل.
ضرورة التحديد الدقي����ق للمقصود بتاريخ 
التخصيص ه����ل هو تاريخ صدور قرار املجلس 
بتخصيص املشروع العام ام هو تاريخ اكتساب 
الش����ركة اجلديدة للش����خصية املعنوية ام غير 

ذلك.

النص الوارد في املشروع املقدم من قبل احلكومة 
افضل في هذا الصدد.

بالنسبة للمشروع املقدم من احلكومة فإنه ال 
يجوز ان تزيد ملكية الش����خص الطبيعي الواحد 
)وزوجته وأوالده القصر( عند التخصيص على %5 
من رأسمال الشركة، األمر الذي يعني إمكانية زيادة 
هذه النسبة بعد التخصيص وعند تداول األسهم، 
ولكن املشروع لم يذكر كلمة »عند التخصيص« 
عندم����ا حدد ملكية الش����خص االعتباري الواحد 
والشركات التابعة له ب� 20% من رأسمال الشركة، 
األمر الذي يعني انه لن يستطيع زيادة ملكيته في 
اي وقت الحق، والواقع اننا نرى في ذلك تعطيال ال 
مبرر له لقواعد اقتصاد السوق ونقترح ان يكون 
احلظر قاصرا على وقت التخصيص فقط دون ان 

يستمر الى ما ال نهاية.

المادة الرابعة عشرة

تسري على هذه املادة ذات املالحظات السابق 
ابداؤها بالنس����بة لتعريف السهم املمتاز )السهم 

الذهبي( في املادة األولى.
رغم أن هذه املادة تنص على أن السهم املمتاز 

االعلى يرأسه رئيس مجلس الوزراء باالضافة الى 
وجود خمسة وزراء بني اعضائه.

� من املالئم ان يترك لديوان احملاسبة التحديد 
النهائي للفترة التي يلتزم رئيس الديوان خاللها 

بتسليم نسخة من التقرير الى مجلس االمة.

المادة العاشرة

لم حتدد تلك املادة جزاء مخالفة احلظر الوارد 
بها س����واء بالنسبة لعضو املجلس أو غيره ممن 

شملهم احلظر.
نرى إضافة عبارة »والعاملني في جهات التقييم« 

بعد كلمة »وشركائهم«.

المادة الثانية عشرة

ن����رى صعوبة تطبيق مقترح النائب الس����يد 
احمد السعدون سواء فيما يتعلق مبنع الشركات 
املنافسة من دخول املزايدة العلنية، او فيما يتعلق 
بقيام مجلس الوزراء بتحديد الشركات األجنبية 
املتخصص����ة التي لها حق دخ����ول املزاد، او فيما 
يتعلق بتحديد نسب محددة مللكية احلكومة )خاصة 
مع وجود السهم الذهبي( او للعاملني، ونرى ان 

المالحظات الخاصة
المادة األولى

وردت في مشروع القانون، بعض املصطلحات 
التي حتتاج الى تعريف، وهي:

� س����لع أو خدمات ذات طبيع����ة ضرورية أو 
استراتيحية: )ورد ذكرها في املادة 3(.

� م����وارد الثروة الطبيعي����ة: )ورد ذكرها في 
املادة 4(.

� املرافق العامة: )ورد ذكرها في املادة 4(.
عق����د التأجير طويل االج����ل: )ورد ذكرها في 

املادة 13(.
� شركات/مشروعات ذات طبيعة احتكارية أو 

استراتيجية: )ورد ذكرها في املادة 14(.
وعلى الرغم من ان املذكرة االيضاحية قد عرضت 
لهذه املصطلحات بأن حددت املقصود منها وضربت 
أمثلة لها، اال ان مكانها الطبيعي يكون في صلب 

القانون أو الئحته التنفيذية.
� يفضل اس����تبدال املصطلح الشائع »السهم 

املمتاز« مبصطلح »السهم الذهبي«.

المادة الثانية

� ميكن االستعاضة عن اجلملة االولى في الفقرة 
االولى بكلمة »يج����وز التخصيص« حيث انه مت 

تعريفه في املادة االولى.
� في البند )ه�( نرى استبدال كلمة »املشروعات 
الوطنية« ب����دال من كلمة »املش����روعات العامة« 
نظرا ألن املش����روع العام بعد تخصيصه سيفقد 
هذه الصفة، وصياغة البند بهذه الصورة تعطي 
االنطباع بأن توس����عة قاعدة مشاركة املواطنني 
ستكون في املشروعات العامة التي ستبقى على 

صفتها هذه.

المادة الثالثة

� ض����رورة ذكر االج����راءات واجبة االتباع في 
حالة مخالفة القطاع اخلاص للش����روط الواردة 

في هذه املادة.

المادة الرابعة

� نرى ضرورة اضافة فقرة بحيث يشمل احلظر 
تخصيص املشروعات العامة االخرى التي يصدر 

قانون بحظر تخصيصها.
� ال مانع من االخذ بالتعديل املقدم من النواب 
االربعة للفقرة االولى من هذه املادة فيما يس����مح 
به من تخصيص املش����روعات العام����ة املتعلقة 
بتكرير ونقل وتخزين وتس����ويق النفط والغاز 

الطبيعي.

المادة الخامسة

� بالنسبة لتشكيل املجلس االعلى للتخصيص 
نرى ان من االفضل ان يكون برئاسة رئيس مجلس 
الوزراء وعضوية اربعة من الوزراء وعضو ممثل 
للهيئة العامة لالستثمار وخمسة ميثلون القطاع 
اخلاص يتم اختيارهم اختيارا مؤسسيا، ويفضل 
ان حتدد قواعد هذا االختيار في القانون او الالئحة 

التنفيذية.

المادة السادسة

� يقترح ان ينص مشروع القانون ذاته على بيان 
كيفية انعقاد املجلس االعلى للتخصيص واجراءات 
اجتماعاته وكيفية اصدار قراراته، اذ ان نص املادة 
6 منه يعهد ببيان هذه االجراءات الى الالئحة التي 
سيضعها املجلس، وهو ما يفترض ان يكون املجلس 
قد عقد اجتماعا أو عدة اجتماعات وفقا إلجراءات 
تنظم نصاب احلضور فيها والتصويت بها حتى 
يتسنى له ان يضع تلك الالئحة، فاجتماع املجلس 
هو أمر س����ابق على وضع الالئحة، ومن ثم يجب 
بيان كيفية عقد وادارة هذا االجتماع وتنظيمه في 

مشروع القانون ذاته.

المادة السابعة

� نرى ضرورة ان تتضمن هذه املادة آلية محددة 
للتنسيق مع الهيئة العامة لالستثمار متاشيا مع 

دور الهيئة في ادارة املال العام.

المادة الثامنة

� نرى تعديل الصياغة على النحو التالي »وتنظم 
الالئحة التنفيذية قواعد اختيار مؤسسات التقييم 

وكذلك اجراءات عمل تلك املؤسسات......«.

المادة التاسعة

� ال جدوى م����ن الزام املجلس مبوافاة مجلس 
الوزراء بتقرير نصف س����نوي، حيث ان املجلس 

5 مالحظات عامة 
عدم وضوح التكامل بني هذا املش���روع وكل من القانون رقم 7 لسنة 
2008 بش���أن تنظيم عمليات البناء والتشغيل والتحويل )حتى انه لم 
يذكر ضمن القوان���ني الواردة في ديباجة املش���روع(، والقانون رقم 8 
لس���نة 2001 بشأن تنظيم االستثمار املباشر لرأس املال االجنبي، رغم ان هذين 
القانونني يهدفان بشكل رئيسي ومباشر الى تفعيل دور رأس املال اخلاص في 

دفع عملية التنمية في الكويت.

 يعرف مش��روع القانون التخصيص بأنه نقل ملكية املش��روع العام او 
ادارته، هذا ونرى ان حالة التخصيص من خالل نقل االدارة تستأهل ان يفرد 

لها قواعد خاصة نظرا الهميتها في كثير من جتارب الدول االخرى.

 خال املشروع من وجود جزاءات او اجراءات مضادة واضحة في حال 
عدم التزام الشركة التي آلت اليها ملكية او ادارة املشروع العام الذي مت 

تخصيصه بالشروط الواردة في القانون.

 لم يتضمن املشروع آلية للتنسيق بني املجلس االعلى للتخصيص والهيئة 
العامة لالس��تثمار والتي يقترح ان تكون ممثلة في تش��كيل املجلس االعلى 

للتخصيص.

 لم يفرد املشروع اي احكام خاصة بحالة وجود مستثمر استراتيجي، 
بل ان املادة رقم 12 وضعت حدا اقصى مللكية الشخص االعتباري الواحد 
والشركات التابعة له ال يزيد على 20% من رأسمال الشركة، وفي ضوء 
جتارب الدول االخرى نرى من الضروري ان تترك السلطة التقديرية للمجلس 
االعلى للتخصيص في حتديد االساليب املختلفة للتخصيص والنسب املختلفة 
لتوزي���ع امللكية وفقا لكل مش���روع عام على حدة، وذلك ف���ي ضوء الظروف 
واملعطي���ات االقتصادية الس���ائدة وقت طرح املش���روع للتخصيص )طبيعة 
املشروع وخصوصية نشاطه واوضاعه املالية واالقتصادية � ظروف السوق � 

حجم رأس املال املطلوب(.

حمد المرزوق

1

2
3
4
5

هشام أبوشادي
مع إقرار اللجنة املالية البرملانية قانون اخلصخصة باإلجماع امس واعالنها عن توجه لطلب عقد جلسة خاصة إلقراره، 
تنفرد »االنباء« بنشر املالحظات العامة  واخلاصة الحتاد املصارف على مشروع القانون اخلاص بقواعد وضوابط عمليات 
التخصيص. وجاء في مذكرة االحتاد التي وجهها رئيس االحتاد حمد عبداحملسن املرزوق الى رئيس مجلس االمة جاسم 
اخلرافي ان هناك خمس مالحظـات عامة على القانون تتعلق بعدم وضوح التكامل بني مشـروع قانون تنظيم عمليات 
التخصيص وكل من القانون رقم 7 لسـنة 2008 بشأن تنظيم عمليات البناء والتشغيل والتحويل، وكذلك القانون رقم 
8 لسنة 2001 في شأن تنظيم االستثمار املباشر لرأس املال األجنبي، كذلك طالب احتاد املصارف بأن تكون هناك 
قواعد خاصة تتعلق بنقل ملكية املشروع العام او ادارته، كما طالب بضرورة ان تترك السلطة التقديرية للمجلس االعلى 

للتخصيص حتديد االساليب املختلفة للتخصيص والنسب واملختلفة لتوزيع امللكية وفقا لكل مشروع عام على حدة.

اما بالنسبة للمالحظات العامة التي ابداها احتاد املصارف، فقد شملت العديد من مواد القانون بدءا من املادة االولى 
وحتى املادة العاشرة، ثم املواد 12 و14 و15 و16 و17 و20.

ففي املادة االولى طالب االحتاد باسـتبدال مصطلح السهم »املمتاز« مبصطلح السهم »الذهبي«، واوضح في املادة 
الرابعة عشـرة ان وجود السـهم الذهبي عند تطبيق عمليات التخصيص قد ال يلقى ترحيبا لدى املستثمر االستراتيجي 
باعتبار ان وجوده يعني استمرار وجود دور الدولة وسلطاتها في حتديد مصير قرارات الشركة، ومن ابرز املالحظات العامة 
الحتاد املصارف على املادة اخلامسـة، انه يفضل ان يكون املجلس االعلى للتخصيص برئاسـة رئيس مجلس الوزراء 
وعضوية اربعة من الوزراء وممثل للهيئة العامة لالسـتثمار وخمسة ميثلون القطاع اخلاص، وطالب في املادة السادسة 
بأن ينص مشـروع القانون على بيان كيفية انعقاد املجلس االعلى للتخصيص واجراءات اجتماعه وكيفية اصدار قراراته، 

وفيما يلي املالحظات التي ابداها احتاد املصارف على بعض مواد القانون:


