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أحمد يوسف
غدا الثالثاء يوم حاسم وصعب ملجلس ادارة »أجيليتي« الذي 
يناقش املوقف من قضية »تضخيم فواتير اجليش األميركي«. 

ف���ي الوقت الذي نقلت فيه معلوم���ات عن مصادر رفيعة في 
الش���ركة ام���س االول انها توصلت الى تس���وية تدفع مبوجبها 
»أجيليتي« 750 مليون دوالر للحكومة األميركية، نقلت مصادر 
أخرى في الشركة ل� »األنباء« امس عدم التوصل التفاق حتى اآلن 

)يوم أمس(، مشيرة الى انه في حال عدم التوصل خالل االسبوع 
اجل���اري حلل توافقي فإنه لن تكون هناك تس���وية، وبالتبعية 
سيتم اللجوء الى احملكمة في اميركا حلسم هذه القضية التي قد 

تستغرق سنوات.
وتابع���ت املصادر في اتصال مع »األنباء«: انه يصعب حتديد 
قيمة التس���وية في حال ما اذا مت التوصل اليها، مش���يرة الى ان 

القضية لها ابعاد سياسية في اميركا.

وأضاف���ت: ان هن���اك احتماال كبيرا بعدم عودة تداول س���هم 
»أجيليتي« خالل االسبوع اجلاري.

وردا على سؤال حول كيفية تعامل مجلس ادارة الشركة مع 
البيان���ات املالية في حال ثبت عدم التوصل الى تس���وية خالل 
االسبوع اجلاري، قالت املصادر ان هذا االمر تتم دراسته من قبل 
مجلس االدارة الذي يحسمه مع مدققي حسابات الشركة، مؤكدة 

انه سيتم التعامل مع البيانات املالية حسب الواقع.

فهد بودي

عبدالفتاح معرفي خالل حواره مع روزينا ميسوني

لمناقشة مستقبل فندق »ميسوني« في الكويت

معرفي استقبل عميدة دار األزياء
اإليطالية الشهيرة ميسوني

خب���رة للفن���دق والذي صمم 
خصيصا لتلبية حاجات السائح 
املعاصر بينما يتعرف النزالء 
على النكه���ة احلقيقية لنمط 

احلياة في ميسوني.

التقليدية  العائلة اإليطالي���ة 
وال���دفء والضيافة وهو أمر 
لطامل���ا اش���تهرت ب���ه عائلة 
ميسوني، مبا توفره اخلدمة 
واألسلوب واملذاق الشهي من 

قامت روزيتا ميسوني عميدة 
دار األزياء اإليطالية الشهيرة 
التي حتمل اسم عائلة ميسوني 
بزيارة إلى الكويت اس���تمرت 
يومني، التقت خاللهما مع رئيس 
مجلس اإلدارة والعضو املنتدب 
العقارية  التجارية  للش���ركة 
عبدالفتاح معرفي املالك ملجمع 
سيمفوني حيث مت تشييد فندق 
ميسوني - فندق بوتيك اليف 

ستايل. 
وقد أجرى معرفي محادثات 
عدة مع روزيتا وتبادال وجهات 
النظر حول املس���تقبل الواعد 
لفندق ميس���وني، وفي خالل 
زيارتها، قامت روزيتا املديرة 
اإلبداعية لفندق ميسوني بجولة 
تفقدية خاصة في أرجاء الفندق 
الفندق األول من  األنيق وهو 

نوعه في الكويت واملنطقة.
ويتمي���ز فندق ميس���وني 
مبوقعه عل���ى طريق اخلليج 
العربي حيث سيركز على قيم 

تتكون من عقارين بمدينتي »ليڤربول« و»لوغبورغ«

»غيت هاوس« يشتري محفظة عقارية في بريطانيا
بقيمة 29.2 مليون جنيه إسترليني في قطاع سكن الطالب

تشغيلية وعوائد ثابتة وعقود 
طويلة األجل في قطاعات آمنة، 
فهذا ما حرصنا عليه من خالل 
سجلنا التاريخي في االستثمار 
العق����اري كش����راء مبنى املقر 
الرئيسي في لندن لشركة بروكتر 
آن����د جامبل الش����ركة العاملية 
الرائدة في مج����ال الصناعات 
االستهالكية. وهو ما يتطابق مع 
استراتيجيتنا في إدارة األصول، 
ودليل على كفاءة فريق العمل في 
قطاع العقار وخبرته الواسعة 

في هذا املجال.
إننا  ب����ودي قائال:  وأضاف 
التحضي����ر لفرص����ة  بص����دد 
اس����تثمارية اخرى في القطاع 
الصح����ي العق����اري وذلك من 
خالل تأجير عيادات للحكومة 
األميركية بعقود تأجير طويلة 

األجل متتد إلى عشرين سنة.

كما أن س����عر اإليجار للمتر 
املربع لسكن الطالب ازداد بنسبة 
8% سنويا منذ عام 2005 وحتى 
اليوم مع نسبة اشغال تصل إلى 
100%، حيث ان معدل النمو في 
عدد الطالب سيزيد في السنوات 
القليلة املقبلة بعشرة أضعاف 
إنش����اء  النمو في  عن مع����دل 
املبان����ي اجلدي����دة املخصصة 
لسكن الطالب، مما يعطي دافعا 
قويا لالستثمار في هذا القطاع 

الفريد. 
املناسبة قال رئيس  وبهذه 
مجلس إدارة بنك »غيت هاوس« 
فهد فيصل بودي ان هذه الصفقة 
أتت لتلبي احتياجات السوق 
االستثمارية حيث حرصنا على 
تقدمي هذا النوع من االستثمار، 
فنحن فخورون مبا نقدمه من 
منتج����ات ممي����زة ذات أصول 

من الظروف االقتصادية العاملية 
السائدة )يبلغ حجم القطاع 6.5 
مليارات جني����ه( وذلك نتيجة 
لالزدياد املستمر في عدد الطالب 
من جانب وعدم وجود شواغر 

لسكن الطالب من جانب آخر.

املعروفة بجامعاتها العريقة. كما 
سيؤجر املطور »واتكن جونز« 
املبنيني من املالك اجلديد ملدة 20 
سنة مقبلة وإدارتهما وتأجيرهما 

بدوره للطالب اجلامعيني. 
وأوضح أن احملفظة تتكون 
م����ن مبني����ني يضم����ان 653 
أستوديو )شقة صغيرة( مؤثثة 
إلى غرف  بالكامل، باإلضاف����ة 
نوم »انسويت« ذات مواصفات 
عالية، وتبلغ مدة االستثمار ثالث 
سنوات مع عائد صافي سنوي 
للمستثمرين ال يقل عن 9% بعد 
خصم جميع الرسوم والضرائب 
مع حتقيق عائد داخلي متوقع 

بنسبة %17.
اجلدير بالذكر أن هذا القطاع 
من القطاعات العقارية القليلة 
التي تشهد منوا كبيرا في حجمها 
وقيمتها االيجارية حاليا بالرغم 

اشترى بنك »غيت هاوس« 
بالتع����اون م����ع ش����ركة بيت 
األوراق العاملي����ة بالنيابة عن 
عمالئه اس����تثمارا عقاريا مدرا 
للدخل بقيمة 29.2 مليون جنيه 
إس����ترليني في قطاع الس����كن 
الطالبي وهو عبارة عن محفظة 
تضم عقاري����ن مت االنتهاء من 
بنائهما في شهر سبتمبر 2009، 
ومت إجناز العقارين لتأجيرهما 
كسكن لطالب اجلامعات احمليطة 
بهما، وقد قام بتطوير العقارين 
شركة »واتكن جونز« التي تعد 
من أفضل مطوري سكن الطالب 
في بريطانيا والتي احترفت هذا 

املجال منذ عام 1999.
وذكر البنك في بيان صحافي 
أمس أن العقاري����ن يقعان في 
مدين����ة »ليڤرب����ول« ومدينة 
»لوغبورغ«، وهم����ا من املدن 

مشروع قانون الخصخصة يفتقر لخطة واضحة المعالم ومحددة األهداف
اهتمت الدولة بهذا املشروع منذ عام 2005 بصفة خاصة لتغيير 
مسار السياسة االقتصادية باعتباره وسيلة لتحقيق االصالح 
االقتص���ادي واحلد من تضخم القطاع الع���ام وملعاجلة جميع 
املظاهر السلبية فيه من انخفاض في االنتاج وزيادة التكاليف 
واملصروفات التي تس���تنزفها الدولة فيه مقارنة بايراداتها من 

هذه املشروعات التي تدار بالوسائل احلكومية.
ولذلك برزت احلاجة الى اخلصخصة وهو االسلوب املتبع في 
الدول النامية مثل مصر وغيرها وذلك للتخلص من اعباء ادارة 
هذه املشروعات وافس���اح املجال فيها للقطاع اخلاص لتحقيق 
الفائدة االقتصادية واالنتفاع بوسائل القطاع اخلاص في االدارة 

االنتاجية.
لذلك كان يجب ان يراعى في هذا املش���روع ان يكون محققا 
لهذه االهداف تنفيذا للسياس���ة العامة للدولة ولتشجيع دور 
القطاع اخلاص وافس���اح املجال له في هذه االنشطة احلكومية 
التي اصبح���ت عبئا على الدولة وحتقيق���ا لذلك كان يجب ان 
يكفل نقل ملكيتها بطريقة قانونية سليمة لتحقيق هذه االهداف 
املنش���ودة وتنمية رأس املال وج���ذب رؤوس االموال الوطنية 
الهاربة من خارج الدولة الستثمارها في داخل البالد واحلد بقدر 
االمكان من املصروفات الباهظة والتكاليف التي تنفقها الدولة 
عليها وترش���يد هذا االنفاق واحلد من االستنزاف ملوارد الدولة 
تخفيفا للعبء على امليزانية العامة وحتقيقا للسياس���ة التي 

تهدف اليها كل دولة.

أهم مالمح المشروع

1- بدأ املشروع بإنشاء ما يسمى باملجلس االعلى للتخصيص 
تكون رئاس���ته للسيد / سمو رئيس مجلس الوزراء وعضوية 
خمس���ة من الوزراء وثالثة اعضاء متفرغ���ني من ذوي الكفاءة 
واخلبرة واالختصاص باالمور املالية واالقتصادية والقانونية 

والفنية.
2- يختص املجل���س االعلى للتخصي���ص بوضع الالئحة 
التنظيمية التي تنظم اعماله واج���راءات اجتماعاته وموعدها 
واعداد برنامج زمني للمشروعات العامة اململوكة للدولة او الهيئات 

التابعة للقطاع احلكومي والتي من املقترح خصخصتها.
3- ألزم املشروع املجلس االعلى سالف الذكر بأن يقدم تقريرا 
نصف سنوي الى مجلس الوزراء والى ديوان احملاسبة في شهر 
يناير ويوليو من كل عام يتضمن التقرير االنشطة التي قام بها 

املجلس خالل السنة.
4- يضع املجلس السياسة العامة لعمليات التخصيص او 
اخلصخصة وذلك عن طريق وضع برنامج زمني لكل مشروع 

من املشروعات املقترح خصخصتها.
5- ينشأ مبرسوم اميري جهاز فني للخصخصة ويكون له 
رئيس للجهاز ويقوم بتحديد درجته وراتبه – املجلس االعلى 
للخصخصة ويصدر بتعيينه قرار من مجلس الوزراء ويكون 
للجهاز الفني اعتمادات مالية تدرج ضمن ميزانية مجلس الوزراء 

وتكون له مهام محددة في القانون على سبيل احلصر وهي:
أ- اعداد دليل باملشروعات القابلة للتخصيص.

ب- اجراء دراسات اولية للمشروعات املقترح تخصيصها.
ج- متابعة تنفيذ اجراءات التقييم.

د- املعاونة في اعداد التقرير النصف سنوي.
ه� - اعداد مناذج عقود املؤسسات االستشارية التي ستقوم 

باجراء عملية التقييم.
6- يعه���د القانون لتقييم املش���روع العام لهيئة مس���تقلة 
استشارية متخصصة ال تقل عن اثنني يختارها املجلس االعلى 
للتخصيص من خالل اجراءات يراعي فيها العلنية واملنافس���ة 
على ان تكون احدى هذه اجلهات: شركة او هيئة – اجنبية ذات 
خبرة عاملية لتتولى تقييم االصول املادية واملعنوية واخلصومات 
لكل مش���روع عام مقترح تخصيصه ولم يحدد القانون موعدا 
لتنتهي فيه هذه اجله���ات من مهمة التقييم ولكن ترك القانون 

املوعد في العقود التي سيبرمها املجلس الذي 
فوض هذا االمر الى اجلهاز الفني الذي سينشأ 
للقيام مبهمات معينة نص عليها القانون ومت 

بيانها تفصيال.
التنفيذي���ة لقانون  الالئح���ة  7- تض���ع 
اخلصخصة قواعد موحدة للتقييم واالجراءات 
التي تلتزم املؤسسات او الشركات املتخصصة 

باتباعها.
8- يعتم���د التقييم بع���د ذلك من املجلس 
االعلى للتخصي���ص بعد العرض على ديوان 

احملاسبة.
9- بعد ذلك يعلن املجلس االعلى للتخصيص 
عن تأسيس شركة مساهمة نهائيا وفقا الحكام 
الع���ام املراد  قانون اخلصخصة للمش���روع 

تخصيصه خالل موعد ال يتجاوز س���نتني م���ن تاريخ اعتماد 
التقييم.

10- تكلي���ف مجلس الوزراء للجه���ة احلكومية التي تقوم 
بتأسيس الشركة.

11- تؤس���س احلكومة شركة مس���اهمة كويتية تؤول اليها 
جميع االصول املادية واملعنوية وجميع اخلصوم لكل مشروع 

عام تقرر تخصيصه.
وذلك بطبيعة احلال يعد تقييم املشروع العام واعتماد هذا 
التقييم من املجلس االعلى للتخصيص بعد العرض على ديوان 
احملاسبة ويقوم املجلس باالعالن عن تأسيس الشركة املساهمة 
نهائيا وفقا الحكام هذا القانون للمشروع املعروض واملطلوب 
تخصيص���ه او خصخصته، ويكون ذلك ف���ي موعد ال يتجاوز 
سنتني من تاريخ اعتماد التقييم وبعد ذلك يكلف مجلس الوزراء 
اجلهة احلكومية التي تقوم بتأس���يس الشركة املساهمة، وبعد 
ذلك تؤس���س الشركة املس���اهمة الكويتية وتؤول اليها جميع 
األصول املادية واملعنوية واخلصوم للمشروع العام الذي تقرر 
تخصيصه وحتل الشركة اجلديدة محل املشروع العام في تنفيذ 
اغراضه وفيما له من حقوق وما عليه من التزامات ويتم حتديد 

رأسمال الشركة املساهمة في ضوء نتائج التقييم.
12 � تقوم اجلهة احلكومية التي تقوم بتأسيس الشركة وفقا 
لهذا القانون بتقس���يم رأس املال الى اسهم وحتديد سعر عادل 

للسهم ويكون تخصيص اسهم الشركة على النحو التالي:
أ � نسبة ال تقل عن 35% من األسهم تطرح للبيع في مزايدة 
علنية على ان يشترك في املزايدة شركات محلية مساهمة على 

ان تكون مدرجة في اسواق املال احمللية.
وسيمنح القانون لشركات اخرى لم يوضح ماهيتها بدخول 
املزايدة على الشراء ولكن اشترط القانون موافقة املجلس األعلى 
للتخصيص عليها، كما اش���ترط القانون انه يستثني من هذه 
الشركات املنافس���ة محليا واملدرجة بالسوق اخلاص باألوراق 
املالية في تاريخ املزاد حيث ميتنع عليها املساهمة او شراء األسهم 

بطريقة مباشرة او غير مباشرة في الشركات املطروحة.
ب � نس���بة ال تتجاوز 5% يكتتب فيها العاملون الكويتيون 
املنقول���ون من املش���روع العام الراغبون في العمل بالش���ركة 
املس���اهمة اجلديدة وذلك بش���روط تفصيلية يضعها املجلس 
األعلى للتخصيص فيما بعد، وال يجوز للعامل بيع اسهمه التي 
اكتتب بها قبل مضي ثالث س���نوات من تاريخ االكتتاب وقبل 

سداد قيمة األسهم بالكامل.
ج � نسبة 40% تطرح لالكتتاب العام وتوزع على املواطنني 

الكويتيني.
د � جملة ما يتم حتصيله من عمليات البيع تؤول الى اخلزانة 
العامة للدولة ويصدر ق���رار مجلس الوزراء باقتطاع 50% من 

هذه االيرادات تضاف الى احتياطي االجيال املقبلة.
لم يحدد القانون النس���بة الباقية من االسهم وهي 20% اين 
تذه���ب وفي رأينا انها تؤول الى الدولة واال فلماذا اخلصخصة 

اذن؟ والدليل على ذلك هو اعطاء الدولة أسهما 
ذهبية تتملكها الدول���ة، مبوجبها يتم اعطاء 
الدولة ميزة متكنها من االعتراض على القرارات 
التي يصدرها مجلس ادارة الشركة املساهمة 

واجلمعية العمومية.

مرئياتنا حول هذا المشروع

مشروع القانون بصورته احلالية نرى انه 
سيثير العديد من املشاكل القانونية واملنازعات 
بس���بب قصوره في تنظيم امور عدة هذا من 
ناحية، ومن ناحية اخرى فإنه لن يحقق الفائدة 
املرجوة والتي كانت السبب في اصداره بل انه 
زاد من اعباء الدولة االدارية واملالية على حد 

سواء وذلك يبدو مما يلي:
ال يس���وغ القول بأن القانون ترك األم���ور التي لم ينظمها 
للوائح والقرارات التي ستصدر فيما بعد كما أورد في مواده ان 
القاعدة املقررة في القانون هي ان اي تفسير للقانون يرجع فيه 
الى القانون نفس���ه وليس الى الالئحة او قرار يصدر مبناسبة 
صدور هذا القانون ألن املقرر قانونا ان الالئحة ال تكون لها القوة 
امللزمة للقان���ون اال اذا كانت الئحة تنفيذية للقانون او يصدر 
بشأن التفسير قانون مكمل او مفسر ينظم املسألة املعينة التي 
لم يتناولها القانون وكانت محل خالف امام القضاء، اما ان يصدر 
بالتفسير الئحة او قرار وزاري يكمل القانون فهذه او تلك ليس 
له���ا القوة امللزمة للقانون وبالتالي ال يجوز االلتزام بها قانونا 
وبذلك فإنه ميكن القول ان هذا املش���روع بصورته احلالية لم 
يأخذ حقه من الدراسة الكافية منذ بدء التفكير في اصداره عام 

2005 حتى يومنا هذا.
وعلى سبيل املثال ال احلصر: جند ان القانون عهد الى مؤسسات 
استشارية مستقلة اشترط القانون ان تكون متخصصة في تقييم 
املنش���آت العامة والقيام بعمليات التقييم لألصول واخلصوم 
للمشروعات املقترح تخصيصها، على ان يختار املجلس األعلى 
هذه املؤسسات من خالل اجراءات يتم تنظيمها فيما بعد على ان 
تراعى فيها العلنية مبعنى ان يقوم املجلس باإلعالن في الصحف 
اليومية او في القنوات الفضائية على هذه املؤسس���ات على ان 
تتقدم هذه املؤسس���ات بخبراتها لالختيار من بينها، واشترط 
القانون ان تكون هذه الش���ركات اثنني على األقل على ان تكون 

احداها شركة او مؤسسة عاملية.
واملعلوم ان معيار الشركات العاملية معيار غير دقيق وفضفاض، 
كما ان العرض على املجلس األعلى للتخصيص ليس كافيا ألن 
يكون املجلس به عدد من الفنيني القادرين على االختيار والتمييز 
بني هذه الشركات، وقد يقال ان املجلس األعلى للتخصيص سيحول 
اختصاصه الى اجلهاز الفني الذي سينش����أ ملعاونة املجلس في 
برنامج اخلصخصة والذي يشرف عليه رئيس املجلس وتكون 
له اعتمادات مالية تدرج في ميزانية مجلس الوزراء وانه سيكون 
في هذا اجلهاز فنيون متخصصون في مسائل التقييم للمنشآت 
احلكومية ولكن يبقى السؤال ما معيار التفضيل وهو االساس 
الختيار املؤسسة العاملية املتخصصة في اعمال التقييم من بني 
املؤسسات املتقدمة خاصة انه ال يكفي الضفاء صفة العاملية على 
احداها ان تكون هذه الشركات مقرها باخلارج وعلى أي اساس 
سيكون معيار التفضيل وهل سيكون املعيار على اساس  سابق 
االعمال او القيمة املضاف����ة او اخلبرة فقط في هذا املجال؟ هذه 
االسئلة حتتاج الى اجابات ال توجد في القانون، ونرى ان اختيار 
شركة عاملية او مؤسسة عاملية متخصصة في اعمال التقييم البد 
ان توضع له ضوابط في القانون يتم على اساسها االختيار اما 
ترك األمور هكذا دون حتديد من دون ضوابط وحتى مع وجود 
بعض املتخصصني باجلهاز الفني فان هذا ال يكون كافيا كمعيار 
ميكن االس����تناد اليه، ولذلك نرى ان يعهد بالتقييم باكمله لكل 
مش����روع على حدة الى اجلهاز الفني املنبثق من املجلس االعلى 

ويكون التقييم من بني اختصاصاته وذلك لتقليل النفقات وعدم 
حتمل اعباء اتعاب املؤسسات العاملية التي ستقوم بالتقييم والتي 
ستطلب اتعابا باهظة تكون عبئا اضافيا على اخلزانة العامة مما 
يكلف الدولة اعباء اضافية في سبيل التقييم، ومن ثم نرى قيام 
اجلهاز الفني بعملية التقييم باس����رها لالصول واخلصوم لهذه 
املش����روعات املقترح تخصيصها وان ينص على ان يتم التقييم 
على اس����اس االسعار السائدة في تاريخ اجراء التقييم وهو أمر 
ممكن تطبيقه مع وجود خبراء دراية ومثمنني من وزارة العدل 
من مكتب اخلبراء يقوم اجلهاز بانتدابهم لهذا الغرض فهذه اجلهة 
هي احرص من املؤسسات االجنبية على االموال العامة وصيانتها 

من الضياع النها في املقام االول اموال املواطنني الكويتيني.
ولذلك فان من أبرز اخطاء هذا املش���روع افتقاره الى وجود 
خط���ة واضحة املعال���م محددة االهداف نابع���ة من خطة عامة 

شاملة للدولة.
ومن اهم هذه االخطاء هو ان املشروع عهد به الى جهة حكومية 
)ولم يذكر اسم اجلهة احلكومية املنوط بها( لتأسيس الشركات 
املساهمة الكويتية التي ستؤول اليها ملكية املشروعات العامة 
باصولها وخصومها بعد اجراء التقييم واملوافقة عليه من اجلهة 
املختصة )املجلس األعلى(، وهذه اجلهة احلكومية عليها ايضا ان 
تتولى توزيع جميع االسهم املخصصة لالكتتاب العام بني جميع 
الكويتيني املسجلة اسماؤهم في الهيئة العامة للمعلومات املدنية 

وفقا لالجراءات التي ستحددها هذه اجلهة احلكومية.
مبعنى ان القانون خلق اعباء اضافية على الدولة في سبيل 
تنفيذ احكام هذا القانون وخلق مشاكل ال حصر لها بل اضاع على 
الدولة حصيلة بيع هذه املشروعات للقطاع اخلاص باملبالغ التي 
انتهى اليها التقييم، فهو لم ينص فيه على هذا البيع بل اقتصر 
على حتويل القيمة التي ستحددها املؤسسة االستشارية التي 
س���تقوم بعملية التقييم الى اسهم ستؤول ملكيتها للمواطنني، 
وستقتصر ملكية الدولة على االسهم الذهبية والتي ستبلغ %20 
من االسهم من كل شركة مساهمة باعتبار ان 35% ستطرح للبيع 
في مزاد علني تشترك فيه شركات يوافق عليها املجلس االعلى 
وقد تكون ش���ركات اجنبية وليست كويتية، ومعنى التصريح 
ببيع االسهم لشركات اجنبية هو بيع القطاع العام اململوك للدولة 
لالجان���ب ودخول اجانب في القطاع اململوك اصال للدولة حتى 
ولو كان لها حق االعتراض عل���ى القرارات التي تصدر اال اننا 

نرى انه ميثل خطورة على االقتصاد القومي.
ولذلك نرى ان يقتصر البيع على الشركات اململوكة للمواطنني 
الكويتيني دون االجانب والتي تقوم بنش���اط مماثل في السوق 
احمللي وذلك خللق كيانات كبيرة تستطيع املنافسة في السوق 
االجنبي وتقف في مواجه���ة الكيانات االقتصادية العمالقة في 
العالم وذلك بانشاء ش���ركات قابضة كبيرة تكون لها شركات 

تابعة وذلك النعاش االقتصاد وتقويته.
وبدال من ضمان الدولة حقوق العاملني بهذه الشركات املزمع 
بيعها للقطاع اخلاص فان من اجلائز قانونا وضع شروط للشركات 
اجلديدة  املس���اهمة في احلقوق التي ستنش���أ لصيانة حقوق 
العاملني الس���ابقني في املشروع احلكومي وضمان مستحقاتهم 
ومميزاته���م الوظيفية وتعويض من يرغ���ب منهم في االحالة 
للتقاعد بسداد كل مستحقاتهم من مكافأة نهاية اخلدمة واملعاش 
التقاعدي ومن يرغب منهم في البقاء تقوم الشركة باعادة تعيينهم 
فيها بنفس اجورهم السابقة وميزاتهم الوظيفية، وذلك حتى ال 
تتحمل الدولة أي اعباء بالنس���بة لهم من اخلزانة العامة او من 
ميزانية مجلس الوزراء، كما ينص القانون واال فان القانون بهذه 
النظرة سيكون عبئا اضافيا على ميزانية الدولة مبا يستتبعه 
من س���داد اتعاب املؤسس���ات العاملية االستشارية املتخصصة 
في التقييم وانش���اء وظائف حكومية جديدة متهيدا لتأسيس 
الش���ركات وفقا ملا نص عليه في القانون وحتى تستطيع هذه 
الشركات ان متارس نشاطها وان تعمل في النشاط الذي كانت 

تقوم به في السابق قبل خصخصتها.

المحامية بدرية بدر جاسم اليعقوب

مجلس إدارة الشركة يجتمع غدًا
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