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»األنباء« تنشر النص الكامل لتقرير اللجنة المالية البرلمانية بعد تعديالتها النهائية على مشروع قانون التخصيص الذي صّوت عليه المجلس بمداولته األولى

نسب التخصيص: 35% على األقل للبيع في مزايدة علنية للشركات و5% للعاملين 
و40% لالكتتاب العام للمواطنين  و20% على األكثر للجهات الحكومية مع جواز التخلي عنها

6 ضمانات ش�ملها تقرير اللجنة املالية واالقتصادية في مجلس األمة حول مشروع قانون تنظيم برامج 
وعمليات التخصيص وال�ذي رفعه للمجلس ومتت املوافقة عليها ف�ي املداولة األولى اخلميس املاضي 
وبأغلبية 33 صوتا. اللجنة وبعد عقدها عددا من االجتماعات لبحث مشروع القانون وسرد اقتراحات نيابية 

بقوانني وبعض التعديالت النيابية ايضا انتهت في تقريرها الى ما يلي:
� ان مش�روع القانون موضوع الدراسة هو احد املتطلبات التش�ريعية الواردة بخطة الدولة اإلمنائية، 
وإقرار هذا القانون يعتبر حجر الزاوية في حتقيق هدفها الرئيس�ي الرام�ي لتحويل الكويت الى مركز مالي 

وجتاري جاذب لالستثمار يقوم فيه القطاع اخلاص بقيادة النشاط االقتصادي.
� أخذت اللجنة في االعتبار احكام مواد الدس�تور ارقام 20 و21 و152 و153 عند صياغتها للقانون، 
وذلك للتوفيق بني التزام الدولة بإشراك القطاع اخلاص في التنمية االقتصادية من ناحية والتزامها عند منح 
التزامات بشأن الثروة الطبيعية او املرافق العامة بأن تصدر بقانون خاص ولزمن محدود في كل مشروع من 
املشروعات التي تزمع تخصيصها بطريق منح االلتزام وهو القيد الذي تضمنته املادة 152 فضال عن االلتزام 

بالقيد الدستوري عند منح احتكار وفقا للمادة 153 من الدستور.
� أكدت اللجنة على أهمية عملية تقييم أصول املشروعات العامة املراد تخصيصها حماية للمال العام، 
ولضمان حتقيق أعلى عائد للدولة من بيع هذه املشروعات، ولهذا عهدت مبسؤولية التقييم الى مؤسسات 
استش�ارية مستقلة متخصصة ال تقل عن اثنتني، إحداها ذات خبرة عاملية، كما أوجبت ضرورة عرضها على 

ديوان احملاسبة قبل اعتمادها من املجلس األعلى للتخصيص.
� رأت اللجنة ان مرفقي التعليم والصحة من املرافق الهامة واالس�تراتيجية التي ال يجوز تخصيصها إال 

بقانون ولزمن محدود.
� حرصت اللجنة على أال يكون هناك اضرار مبصالح العمالة عند إجراء اخلصخصة ولهذا وضعت مجموعة 
من الضوابط والتوجيهات بحيث يتم اس�تيعابهم بش�روط مناس�بة وعادلة في حال انتقالهم الى اجلهة 
التي آل إليها املش�روع، أو ضمان حصولهم على مكافآت مناسبة والسماح لهم بشراء أسهم املؤسسات 

املخصصة.
� راعت اللجنة وضع ترتيبات معقولة ومناسبة متنع املؤسسة املنقولة الى القطاع اخلاص من االصطدام 

باملصلحة العامة، من خالل توفير إطار مناسب لنقل امللكية، خاصة فيما يتعلق بنسب األسهم املطروحة 
لالكتتاب العام واملزايدة، هذا فضال عن إعطاء الدولة س�هما ذهبيا في املشروعات العامة ذات الطبيعة 

االحتكارية او االستراتيجية.
وقد تدارس�ت اللجنة مش�روع القانون املقدم من احلكومة ومقترحات الس�ادة األعضاء ذات العالقة 
واستمعت الى وجهة نظرهم بهذا الشأن، حيث أوضحت احلكومة ان هذا املشروع جاء ليعالج جميع املظاهر 
السلبية النخفاض الكفاءة اإلنتاجية في وحدات القطاع العام، وجسامة التكاليف وضخامة املصروفات التي 
تتكبدها الدولة مقارنة باإليرادات األقل التي حتصل عليها. ولهذا فقد تطلعت احلكومات في مختلف الدول 
الى التطبيق اجلاد لبرامج اإلصالح االقتصادي والتي اتخذت مسارات واجتاهات عديدة برز منها ما عرف في 
األدب االقتصادي باخلصخصة او التخصيص، وأصبحت اخلصخصة منهجا وأسلوبا اعتمدت عليه العديد من 

الدول النامية واملتقدمة للتخلص من احلجم الزائد للقطاع العام وحتقيق الكفاءة االقتصادية واإلنتاجية.
وحتى تسير عملية وبرامج اخلصخصة بسهولة ويسر، يلزم وضع تشريع شامل يعالج كل القضايا الرئيسية 
املتعلقة بالتخصيص، كنقل امللكية واإلدارة والعمالة والرقابة على األسعار والضوابط التي حتكم التصرف 
في اإليرادات الناجتة عن عمليات التخصيص، وقد روعي في هذا القانون ان يحقق أرضية مناس�بة لتحقيق 

أهداف التخصيص التالية:
� إعادة التوازن بني القطاعني العام واخلاص.

� زيادة كفاءة القطاعات االقتصادية في البالد ورفع مستوى جودة السلع واخلدمات.
� زيادة إنتاجية ومساهمة العمالة الوطنية في االقتصاد الوطني وتوفير البيئة الالزمة الستيعاب العمالة 

الكويتية الناشئة في القطاع اخلاص.
تشجيع دور القطاع اخلاص في االنشطة االقتصادية وزيادة مساهمته في دعم االقتصاد الوطني.

توجيه سياسات الدعم احلكومي املقدم للمستهلكني بغرض ترشيد االستهالك.
تنمية س�وق رأس املال احمللي وج�ذب رؤوس االموال الوطنية من اخلارج الس�تثمارها في داخل 

البالد.
تقليص املصروفات العامة للدولة وترشيد االنفاق وزيادة ايراداتها.

كما اتضح للجنة ان قضية العمالة الوطنية من القضايا الشائكة والرئيسية، واذا لم تتم معاجلتها بالشكل 
الصحيح قد تؤدي في نهاية املطاف الى ارتفاع معدالت البطالة في صفوف الكويتيني او الى افشال برامج 
التخصيص على احسن تقدير. ولهذا فقد خصصت اللجنة عدة اجتماعات لالستماع الى وجهة نظر املختصني 
في املؤسس�ة العامة للتأمينات االجتماعية ومناقشتهم في الفصل اخلاص بحماية حقوق العاملني ووضع 
التش�ريعات واالجراءات التي تكفل حقوقهم وتضمن عدم تعسف االدارة اجلديدة، وبهذا الصدد قدمت 
املؤسس�ة العامة للتأمينات االجتماعي�ة تعديالت على بعض مواد القانون مبا يكف�ل ازالة اي لبس اثناء 

التطبيق العملي للقانون ومبا يضمن للعامل الكويتي العديد من املزايا املالية والعينية.
 باالضافة الى حتديد كيفية احتس�اب املعاش التقاعدي للموظف املس�تحق للتقاعد. هذا فضال عن 
تعدي�الت اللجنة اخلاصة بإعطاء العاملني حرية االختيار بني البقاء في املش�روع العام الذي مت تخصيصه 
بنفس املرتب واملزايا او االنتقال الى اي جهة حكومية اخرى. كما ألزم القانون احلكومة والشركات التي آل 
اليها املشروع بوضع وتنفيذ برامج تدريبية تكفل االستفادة من العاملني املنقولني اليها واالرتقاء مبستوى 
مهاراتهم الوظيفية. هذا  وقد درست اللجنة التعديل املقترح من النائب خالد السلطان باضافة مادة جديدة 
الى القانون تقضي بجواز مساهمة الدولة في متويل مشاريع اخلصخصة بنسبة تصل الى 50% من املتطلبات 

املالية للمشروع وذلك بقروض حسنة ودون فوائد، ومبدة سداد تصل الى عشر سنوات. 
وقد رأت اللجنة ان االقتراح املشار اليه وان كانت تتفق مع اهدافه وغاياته بتوفير التمويل الالزم لضمان 
جناح برامج التخصيص خاصة في ظل ما تشهده االس�واق املالية والعاملية من تقييد وشح في االئتمان، 
اال انه�ا رأت ان هذا القانون ليس هو املكان االنس�ب له. كما اطلعت اللجنة عل�ى جميع ما تقدم لها من 
وجهات النظر املختلفة للحكومة وديوان احملاس�بة واحتاد مصارف الكويت والس�ادة االعضاء وكذلك 
اطلعت على جميع الكتب الواردة لها بهذا الشأن وانتهت الى ما يلي: وبعد املناقشة وتبادل اآلراء انتهت 
اللجنة بإجماع اعضائها احلاضرين الى املوافقة )بعد التعديل( على مشروع القانون في شأن تنظيم برامج 
وعمليات التخصيص. مع حتفظ بعض االعضاء على املادة العاشرة وعدم اضافة مادة جديدة جتيز للدولة 

تقدمي متويل مشاريع التخصيص.
وفيما يلي نص مشروع القانون كما انتهت اليه اللجنة:

يعتمد التقييم من المجلس األعلى للتخصيص بعد عرضه على ديوان المحاس�بة وال يجوز خالل مدة التقييم إصدار أي قرار أو إجراء يؤثر على امتيازات وأصول المش�روع

تضاف 50%  من إيرادات التخصيص إلى احتياطي األجيال بقرار من مجلس الوزراءال يجوز تخصيص مرفقي التعليم والصحة إال بقانون

تعاريف:
)املادة األولى(:  يكون للمصطلحات 
التالية املعن����ى املبني قرين كل 

منها:
1- املش����روع العام: مشروع 

تعود ملكيته بالكامل للدولة.
2- التخصي����ص: نقل ملكية 
املشروع العام بشكل كلي أو جزئي 

وفقا ألحكام هذا القانون. 
3- املجلس: املجلس األعلى 

للتخصيص. 

الفصل األول: أحكام عامة 

)املادة الثانية(:  ال يكون التخصيص 
اال بالكيفية وف����ي احلدود التي 
يبينه����ا ه����ذا القان����ون، ووفقا 

للشروط اآلتية: 
أ - حماية مصالح املستهلك 
من حيث مستوى األسعار وجودة 
السلع واخلدمات في مجال انتاج 
السلع أو اخلدمات ذات الطبيعة 
االحتكارية أو االستراتيجية، وذلك 
من خالل الزام الشركات املؤسسة 
وفقا ألحكام هذا القانون بااللتزام 
باالسعار التي تقررها وتعتمدها 
األجهزة الرقابية بعد مراجعتها 
بصفة دورية، وال يجوز زيادتها 
اال مبوافقة هذه االجهزة، وتلتزم 
هذه الش����ركات بتزويد األجهزة 
الرقابية املختصة بصفة دورية 
بجميع املعلومات التي متكنها من 

القيام بدورها الرقابي. 
ب - احملافظ����ة على س����رية 
البيانات واملعلومات في حدود 

القوانني املعمول بها. 
ج - ضمان توفير وس����ائل 

التقنية احلديثة وتطويرها. 
د - االلت����زام باحملافظة على 
سالمة البيئة الطبيعية وحتمل 
مس����ؤولية االض����رار الناجت����ة 
ع����ن املس����اس به����ا أو االضرار 

باملواطنني. 
ه����� - ضمان ع����دم تضارب 
املصال����ح بصورة مباش����رة أو 
غير مباشرة بالنسبة الى جميع 
املشاركني في عمليات التخصيص، 
وتضع الالئح����ة التنفيذية لهذا 
القان����ون الضوابط والش����روط 
الالزم����ة لذلك، الت����ي تكفل منع 
اس����تغالل املعلومات التي يصل 
اليها املشارك بحكم مساهمته في 

هذه العمليات.
)املادة الثالثة(:  ال يجوز تخصيص 
اال  التعلي����م والصحة  مرفق����ي 

بقانون.

الفصل الثاني: المجلس األعلى 
للتخصيص

 )املادة الرابعة(: ينشأ مجلس يسمى 
املجل����س األعل����ى للتخصيص 
برئاس����ة رئيس مجلس الوزراء 
الوزراء  وعضوية خمس����ة من 
وثالثة أعضاء متفرغني من ذوي 
الكفاءة واخلبرة واالختصاص 
املالي����ة واالقتصادية  باألم����ور 
والقانونية والفنية ذات العالقة 

بهذا القانون. 
الوزراء ان  ولرئيس مجلس 

ينيب عنه في رئاس����ة املجلس 
وأعمال����ه أحد ال����وزراء أعضاء 

املجلس. 
ويصدر مرس����وم بناء على 
الوزراء  عرض رئيس مجل����س 
بتعيني واعفاء األعضاء من غير 
الوزراء وحتدي����د مكافآتهم ملدة 
ثالث سنوات قابلة للتجديد مرتني 
متتاليتني مع احتفاظ العضو بحقه 
في العودة الى عمله األصلي في 
نهاية املدة اذا كان يعمل بالقطاع 

احلكومي. 
يضع املجلس  )امل�ادة اخلامس�ة(: 
الالئح����ة الت����ي تنظ����م اعماله 
واج����راءات اجتماعاته واصدار 
قراراته واللجان التي يش����كلها 
من ب����ني اعضائه أو من غيرهم، 
والنظام املالي واالداري له، وذلك 
خالل ثالثة اشهر من تاريخ اصدار 
الالئحة التنفيذية لهذا القانون. 
 )املادة السادسة(:  يتولى املجلس 
وضع السياسة العامة لعمليات 
التخصيص واعداد برنامج زمني 
باملش����روعات العامة التي يزمع 
املجلس تخصيصها، وعرضه على 
مجلس الوزراء العتماده وتنفيذه 

وفقا ألحكام هذا القانون. 
 )امل�ادة الس�ابعة(:  يوافي املجلس 
الوزراء وديوان  كال من مجلس 
احملاسبة بتقرير نصف سنوي 
خالل شهري يناير ويوليو من كل 
عام، باألعمال واالنشطة التي قام 

بها في نصف السنة املنقضي. 
وعلى رئيس الديوان موافاة 
مجل����س األمة بنس����خة من هذا 
التقرير ومالحظاته حوله خالل 

شهرين من تاريخ تسلمه. 
 )املادة الثامنة(:  ينشأ مبرسوم جهاز 
يعاون املجلس يس����مى »اجلهاز 
الفني لبرنامج التخصيص«يشرف 
علي����ه رئيس املجل����س ويكون 
للجه����از رئيس حت����دد درجته 

املالية  ومرتبه وس����ائر حقوقه 
بقرار من مجلس الوزراء، وتكون 
له اعتمادات مالية خاصة تدرج 
ضمن ميزاني����ة مجلس الوزراء 
ويصدر املجل����س قرارا بالنظام 
املالي واالداري للجهاز بناء على 
عرض من رئيسه، ويتولى اجلهاز 

ما يلي: 
1- اع����داد دلي����ل ارش����ادي 
باملش����روعات العام����ة القابل����ة 

للتخصيص. 
2- اجراء الدراس����ات األولية 
بشان املشروعات العامة املقترح 
تخصيصها وفق����ا لهذا القانون 

واحالتها الى املجلس.
3- متابع����ة تنفيذ اجراءات 
التقيي����م والعمل عل����ى تذليل 
عقبات التنفيذ بالتعاون مع اجلهة 
احلكومية التي يتبعها املشروع، 
وذل����ك وفقا ملا تق����رره الالئحة 

التنفيذية لهذا القانون.
4- املعاونة في اعداد التقرير 
نصف الس����نوي املشار اليه في 

املادة السابقة. 
اع����داد من����اذج للعقود   -5
التي تتضمن الشروط واألحكام 
الواجب توافرها، مع  األساسية 

تقدميها للمجلس العتمادها. 
6- اي اختصاص����ات اخرى 
يراها املجلس الزمة لتنفيذ احكام 

هذا القانون. 
 )امل�ادة التاس�عة(: ال يج����وز ألي 
ازواجهم  او  من اعضاء املجلس 
او اقاربه����م م����ن الدرجة االولى 
او مستش����اريه او العاملني في 
اجلهاز الفني املعاون له ان تكون 
له مصلحة مباشرة او غير مباشرة 
في اي من اجراءات التخصيص، 
التي  وبشكل خاص في احلصة 
تطرح في املزاد العلني وفقا للمادة 
الثانية عش����رة بند )أ( من هذا 
القانون. وتعتب����ر مصلحة في 

حكم هذا القانون تولي عضوية 
مجلس االدارة او متلك نس����بة 
5% أو اكثر من رأسمال الشركة 

املتقدمة للمزاد

الفصل الثالث: عمليات التخصيص 

ال���ى   )امل�ادة العاش�رة(:  يعه���د 
مؤسسات مس���تقلة استشارية 
متخصصة - ال تقل عن اثنتني 
- يختاره���ا املجلس من خالل 
العلنية  اجراءات يراعي فيه���ا 
واملنافسة على ان تكون احداها 
ذات خبرة عاملية، بتقييم األصول 
املادية واملعنوية واخلصوم لكل 
مشروع عام مقترح تخصيصه 
على ان تنتهي م���ن مهمتها في 
املبرمة  العقود  موعد يحدد في 

معها. 
وتضع الالئحة التنفيذية لهذا 
القان����ون قواعد موحدة للتقييم 
التي تلت����زم تلك  واالج����راءات 
املؤسسات باتباعها فيه ووسائل 

االعالن عنها. 
ويعتمد التقييم في املجلس بعد 

العرض على ديوان احملاسبة. 
ويعلن املجلس عن تأسيس 
الشركة املس����اهمة نهائيا وفقا 
الحكام هذا القانون لكل مشروع 
ع����ام، وذل����ك خ����الل موع����د ال 
يجاوز سنتني من تاريخ اعتماد 

التقييم. 
ويكلف مجلس الوزراء اجلهة 
احلكومية التي تقوم بتأس����يس 
الشركة وال يجوز خالل مدة تقييم 
املشروع العام اصدار اي قرار او 
اتخاذ اي اجراء يكون من شأنه 
التأثي����ر في امتي����ازات واصول 
املشروع العام املادية واملعنوية، 
باستثناء ما يقرر املجلس وقفه 
من امتيازات كانت تقدمها الدولة 
للمشروع العام، على ان يبني ذلك 

في التقييم. 

 )امل�ادة احلادية عش�رة(:  تؤس����س 
احلكومة شركة مساهمة كويتية 
ت����ؤول اليه����ا االص����ول املادية 
واملعنوية واخلصوم لكل مشروع 
عام تقرر تخصيصه وذلك بعد 
التقييم من  تقييم����ه واعتم����اد 
املجلس وفقا الحكام املادة العاشرة 
من هذا القانون وحتل الش����ركة 
اجلديدة محل املشروع في تنفيذ 
اغراضه فيما له من حقوق وما 

عليه من التزامات. 
ويتم حتديد رأسمال الشركة 
في ضوء نتائ����ج التقييم ويتم 
تقسيمه الى اسهم لتحديد السعر 
العادل للسهم وتخصص اسهم 
الشركة وفقا الحكام املادة الثانية 

عشرة من هذا القانون. 
 )املادة الثانية عشرة(: تخصص أسهم 

الشركة على النحو التالي: 
أ- نسبة ال تقل عن )35%( من 
األسهم تطرح للبيع في مزايدة 
علنية تش����ترك فيها ش����ركات 
املساهمة املدرجة في اسواق املال 
احمللية والشركات االخرى التي 
يوافق عليها املجلس، وتستثنى 
من ذلك الشركات املنافسة محليا 
واملدرجة في تاريخ هذا املزاد حيث 
ميتنع عليها املس����اهمة بطريق 
مباشر او غير مباشر في الشركات 
املطروحة، ويرسى املزاد على من 
يقدم اعلى سعر للسهم فوق قيمته 
اليها مصاريف  االسمية مضافة 
التأسيس وعالوة االصدار -ان 
وجدت- ويلتزم من يرسو عليه 
املزاد بالسعر ذاته الذي رسا به 
املزاد، باالكتتاب بجميع األسهم 
الت����ي ت����ؤول الى الدول����ة وفقا 
الحكام املادة الرابعة عشرة من 

هذا القانون. 
ب- نسبة ال جتاوز عشرين 
في املائة )20%( للجهات احلكومية 
التي يحدده����ا املجلس ويجوز 

للجه����ة احلكومي����ة التخلي عن 
هذه النسبة او جزء منها، وذلك 
بطرحها للبيع باملزاد العلني، وفقا 
الحكام البند )أ( من هذه املادة. 

ج- نسبة ال جتاوز خمسة في 
املائة )5%( يكتتب بها بالتساوي 
املنقولون  الكويتيون  العاملون 
الى الشركة،  العام  من املشروع 
الراغبون في االكتتاب بالشروط 
التفضيلية التي يضعها املجلس. 
وال يجوز للعام����ل املكتتب بيع 
األسهم التي اكتتب بها في اطار 
النس����بة احملددة وفقا لهذا البند 
قبل مضي ثالث سنوات من تاريخ 
االكتتاب، وقبل سداد قيمة االسهم 
التي  بالكامل، وتطرح االس����هم 
لم يكتتب به����ا اي من العاملني 
لالكتتاب العام وفقا الحكام البند 

)د( من هذه املادة. 
د- نس����بة اربعني في املائة 
)40%( تخصص لالكتتاب العام 
وتوزع عل����ى املواطن����ني وفقا 
الحكام املادة الثالثة عش����رة من 

هذا القانون. 
ه� - ت����ؤول جمل����ة ما يتم 
حتصيله من عمليات التخصيص 
الى االي����رادات العامة مبيزانية 
الوزارات واالدارات احلكومية، على 
ان يصدر قرار من مجلس الوزراء 
باقتطاع نسبة ال تقل عن 50% من 
جملة ايرادات التخصيص تضاف 

الى احتياطي األجيال القادمة. 
 )املادة الثالثة عشرة(:  تتولى اجلهة 
احلكومية املكلفة بتأسيس الشركة 
حتديد رأسمالها وتوزيع جميع 
االسهم املخصصة لالكتتاب العام 
بالتساوي بني جميع الكويتيني 
املس����جلة اس����ماؤهم في الهيئة 
العامة للمعلومات املدنية في يوم 
االكتت����اب، ومن غير تخصيص 
لكسور األسهم، على ان يتم تسديد 
قيمة هذه االكتتابات للدولة من 

قبل املواطنني وفقا لالجراءات، 
التي حتددها اجلهة  وبالطريقة 
احلكومية املش����ار اليها دون اي 
فوائد او رسوم او اي زيادة فوق 
سعر الس����هم احملدد في تاريخ 
االكتتاب، وذلك في موعد اقصاه 
اليوم ال����ذي 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. 
 )املادة الرابعة عشرة(:  تؤول الى الدولة 
كسور األس����هم غير املخصصة 
للمواطنني كما تؤول اليها اعتبارا 
من الي����وم التالي النتهاء املوعد 
احملدد لتسديد املواطنني لقيمة 
هذه االكتتابات، وفقا الحكام املادة 
الس����ابقة من هذا القانون جميع 
االسهم التي لم يسدد املواطنون 
قيمتها للدولة خالل ذلك املوعد ألي 
سبب من األسباب، وتقوم الدولة 
بتحويل ملكية هذه األسهم خالل 
مدة يحددها املجلس الى الشركة 
التي رسا عليها املزاد، وذلك بعد 
استيفاء قيمتها منها وفقا الحكام 
البند )أ( من املادة الثانية عشرة 

من هذا القانون. 
 )امل�ادة اخلامس�ة عش�رة(:  يجوز ان 
يكون للدولة سهم ذهبي في ملكية 
الش����ركات التي تأسست نتيجة 
لتخصيص احد املشروعات العامة 
امليزة  ويترتب على تقرير هذه 
ق����درة تصويتية  الدولة  اعطاء 
متكنه����ا م����ن االعت����راض على 
قرارات مجلس االدارة واجلمعية 
العامة للشركة حماية للمصلحة 

العامة. 
ويصدر قرار من املجلس مبنح 
السهم الذهبي. ويحدد هذا القرار 

الفصل الرابع  المتعلق بحماية حقوق العاملين  في المؤسسات المخصخصة
 )املادة الس�ابعة عش�رة(:  العاملون الكويتيون في املش��روع العام الذين 
يرغب��ون في العمل في الش��ركة املنصوص عليها ف��ي املادة احلادية 
عشرة من هذا القانون يتم نقلهم اليها، وتلتزم الشركة بضمان املزايا 

التالية للعامل:
1- أال تق��ل مدة عقده مع اجلهة التي آل اليها املش��روع عن خمس 

سنوات اعتبارا من تاريخ التخصيص، ما لم يرغب في مدة أقل.
2- احلص��ول خالل هذه املدة على املرت��ب واملزايا املالية والعينية 

التي كان يحصل عليها في املشروع العام.
3- عدم املساس باملرتب واملزايا املالية والعينية التي يحصل عليها 
اذا ما رغبت الش��ركة في اس��تخدامه بعد انقضاء اخلمس س��نوات 

املذكورة.
 ويقع باطال كل اتفاق يتم بني العامل واجلهة التي آل اليها املشروع 
باملخالفة للبنود )1 و2 و3( من هذه املادة ما لم يكن من شأن هذا االتفاق 

ان يقدم الى العامل مزايا اكبر. 
 )املادة الثامنة عشرة(: 1- تضاف مدة مقدارها ثالث سنوات الى مدة اخلدمة 
احملسوبة وفقا لقانون التأمينات االجتماعية املشار اليه، وال تدخل هذه 
املدة في حساب مكافأة التقاعد املنصوص عليها في الفقرة الثانية من 

املادة 25 من قانون التأمينات االجتماعية.
2- م��ع مراعاة احكام املادتني )االولى فقرة م( و)الثانية( من قانون 

التأمينات االجتماعية املش��ار اليه حتس��ب احلقوق التأمينية للعامل 
على أس��اس آخر مرتب تقاضاه في املشروع العام قبل تخصيصه او 
على اساس متوسط املرتب في اخلمس سنوات األخيرة من اخلدمة او 
على األساس املنصوص عليه في قانون التأمينات االجتماعية املشار 

اليه، أيها اكبر.
وتتحم��ل اخلزانة العامة االعباء املالي��ة املترتبة على تطبيق احكام 
البندين )1( و)2( من هذه املادة ويضع املجلس القواعد واالجراءات التي 

تكفل احلصول على هذه املزايا. 
)املادة التاس�عة عش�رة(: 1- العاملون الكويتيون في املشروع العام الذين 
ال يرغبون في االنتقال الى الش��ركة عند تأسيسها وال تنطبق عليهم 
شروط التقاعد تكفل لهم الدولة وظائف مناسبة في القطاع احلكومي 
م��ع وضع برامج تدريبية تؤهلهم للعمل اجلديد، على اال تقل رواتبهم 

ومزاياهم عما كانوا يتقاضونه في املشروع العام.
2- العامل��ون الكويتيون في املش��روع العام الذين ال يرغبون في 
االنتقال الى الشركة عند تأسيسها او في االنتقال الى القطاع احلكومي 
ويس��تحقون املعاش التقاعدي، يتم منحهم مكافأة نهاية خدمة تعادل 
املرتب األساس��ي عن مدة ثالث س��نوات على اال تقل مدة اخلدمة في 

املشروع العام ذاته عن ثالثني سنة متصلة.
3- تضاف الى مدة خدمة العامل احملس��وبة وفقا لقانون التأمينات 

االجتماعية املشار اليه اذا لم يرغب في االنتقال الى الشركة التي آل اليها 
املشروع او الى احلكومة مدة مقدارها خمس سنوات او ما يكمل املدة 
الالزمة الستحقاق احلد األقصى للمعاش التقاعدي ايهما اقل، وتتحمل 

اخلزانة العامة األعباء املالية املترتبة على تطبيق احكام هذا البند.
 )املادة العش�رون(:  مع عدم االخالل بأحكام املادة التاس��عة من القانون 
رقم »19« لسنة 2000 املش��ار اليه، يحدد املجلس احلد االدنى لنسبة 
العمالة الكويتية في أي شركة يتم تأسيسها نتيجة التخصيص، على 
أال تقل عما كانت عليه في املش��روع الع��ام الذي مت تخصيصه وعن 
النس��بة املقررة وفقا الحكام ذلك القانون والقرارات الصادرة تنفيذا 
له، ويضع املجلس الشروط التفصيلية واالجراءات واملواعيد الالزمة 

لتنفيذ هذا االلتزام. 
ويص��در املجلس القرارات املناس��بة التي تكفل التزام الش��ركات 
املنافسة االخرى بنس��بة العمالة املنصوص عليها في الفقرة السابقة 

خالل فترة يحددها املجلس. 
 )املادة احلادية والعش�رون(:  يضع املجل��س القواعد التي تلتزم مبوجبها 
الش��ركات بوضع وتنفيذ برامج تدريبية تكفل االستفادة من العاملني 
املنقولني اليها، واالرتقاء مبستوى مهاراتهم الوظيفية مع احلفاظ على 
نسبة العاملني منهم في التخصصات النادرة واالعمال الفنية املتخصصة 

التي يحددها املجلس. 

امليزة التصويتية للسهم الذهبي 
ومن ميارسها. ويجب ان ينص 
على هذه امليزة في عقد التأسيس 
أو النظام األساسي للشركة واال 
فقدت الدولة هذه امليزة. وال يجوز 
تعديل األحكام املتعلقة بالسهم 

الذهبي اال مبوافقة املجلس. 
 )امل�ادة السادس�ة عش�رة(: يج����وز 
للمجلس نقل ملكية مشروع عام 
الى شركة مساهمة تكون جميع 
اس����همها مملوكة للدولة توطئة 

لتخصيصها. 
ويكون للمجلس بالنسبة الى 
هذه الشركة اختصاصات اجلمعية 
التأسيس����ية واجلمعية  العامة 
العامة للمس����اهمني واجلمعية 

العامة غير العادية. 
ويتول����ى املجل����س تعي����ني 
اعض����اء مجلس االدارة من ذوي 
االختصاص واخلبرة بش����ؤون 

ومجال عمل الشركة. 
ادارة الشركة  ويقدم مجلس 
ال����ى املجل����س تقري����را نصف 
التي  سنوي بأعماله والقرارات 
اتخذها في سبيل تهيئة الشركة 

للتخصيص. 
ويلت����زم املجل����س باتخ����اذ 
الالزمة لتخصيص  االج����راءات 
الش����ركة التي مت تأسيسها وفقا 
لألحكام املشار اليها في هذه املادة 
خالل ثالث س����نوات من تاريخ 

تأسيسها. 
الش����ركة  ويكون تأس����يس 
وتخصيصها وفق����ا الحكام هذا 

القانون. 

الفصل الخامس : أحكام ختامية 

ت����درج  )امل�ادة الثاني�ة والعش�رون(:   
االعتمادات املالية الالزمة ملواجهة 
مصروفات املجلس واجلهاز الفني 
املعاون له ضمن ميزانية مجلس 

الوزراء. 
 )املادة الثالثة والعشرون(: تصدر الالئحة 
التنفيذية لهذا القانون بقرار من 
مجلس الوزراء، خالل ستة أشهر 

من تاريخ العمل بهذا القانون. 
 )املادة الرابعة والعشرون(:  يستثنى اول 
ادارة للشركة املؤسسة  مجلس 
وفقا للمادة احلادية عش����رة من 
هذا القانون من ش����رط النسبة 
احملددة لعدد األسهم التي يجب 
االدارة  ان ميلكها عضو مجلس 
وفقا الحكام القانون رقم 15 لسنة 

1960 املشار اليه. 
 )املادة اخلامس�ة والعش�رون(:  تسري 
احكام كل من القانون رقم 15 لسنة 
1960 والقانون رقم 7 لسنة 2008 
املش����ار اليهما في كل ما لم يرد 
بشأنه نص في هذا القانون ومبا 

ال يتعارض مع احكامه.
 )املادة السادس�ة والعشرون(:  على رئيس 
مجلس ال����وزراء والوزراء -كل 
فيما يخصه- تنفيذ هذا القانون 
ويعمل به من تاريخ نش����ره في 

اجلريدة الرسمية.   

           أمير دول�ة الكويت
صباح األحمد الجابر الصباح  
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يجوز أن يكون للدولة سهم ذهبي في ملكية الشركات ويترتب على هذه 

الميزة إعطاء الدولة قدرة تصويتية تمكنها من االعتراض على قرارات اإلدارة

فيما يلي نص
 املذكرة اإليضاحية : 

يهدف التخصيص الى اعادة 
التوازن بني القطاعني العام واخلاص، 
بحيث يتخلى االول عن ممارسة 
ال��دور الذي يقوم ب��ه حاليا في 
مجاالت االنشطة املتصلة بتقدمي 
اخلدمات وانتاج السلع، تاركا ذلك 
للقطاع اخلاص، وهو االقدر على 
ممارسة هذا الدور، بحيث يكتفي 
القطاع العام باجلانب االهم املتمثل 
في رس��م السياسات العامة التي 
تستهدف حتقيق االستغالل االمثل 
للموارد الطبيعية وزيادة الكفاءة 
االقتصادية وترشيد االستهالك 

وحتقيق العدالة االجتماعية.
وقد تتولى الدولة اقامة املرافق 
واملشروعات العامة مبا متلكه من 
امكانات مادية وبش��رية كبيرة، 
اال ان الدول��ة ال حتس��ن ع��ادة 
االضطالع بهذا الدور جلس��امة 
التكلفة وضخامة املصروفات التي 
تتكبدها مقارنة بااليرادات االقل 
التي حتصل عليها، ويرجع ذلك 
اساسا الى غياب احلافز الشخصي 
الذي هو عماد جناح اي مشروع، 
بينما يتحقق هذا احلافز في ظل 
ملكية القطاع اخل��اص وادارته، 
ومن ثم كان من املصلحة ان تتخذ 
لكثير من  املسارات االقتصادية 
الدول طريقه��ا نحو تخصيص 
تلك املش��روعات ونقل ملكيتها 
وادارتها كلها او بعضها الى القطاع 

اخلاص.
وحتى تس��ير عملية وبرامج 
التخصيص في س��هولة ويسر، 
يلزم وضع تشريع شامل يعالج 
كل القضاي��ا الرئيس��ية املتعلقة 
امللكي��ة  بالتخصي��ص، كنق��ل 
واالدارة والعمال��ة والرقابة على 
االس��عار والضوابط التي حتكم 
التصرف ف��ي االيرادات الناجتة 
التخصيص، وقد  عن عملي��ات 
روعي في هذا القانون ان يحقق 
ارضية مناس��بة لتحقيق اهداف 
التخصي��ص وتنفي��ذه بصورة 
سلسة تسهل من مهمة احلكومة 

في تنفيذ برامجه.
والى جانب اعادة التوازن بني 
العام واخلاص، تسعى  القطاعني 
عمليات التخصيص الى حتقيق 

االهداف التالية:
1 � زي��ادة كف��اءة القطاعات 
االقتصادية في البالد ورفع مستوى 

جودة السلع واخلدمات.
2 � زيادة انتاجية ومساهمة 
العمال��ة الوطنية ف��ي االقتصاد 
الالزمة  البيئة  الوطني وتوفي��ر 
الستيعاب العمالة الكويتية الناشئة 

في القطاع اخلاص.
3 � تشجيع دور القطاع اخلاص 
في االنشطة االقتصادية وزيادة 
مس��اهمته في دع��م االقتصاد 

الوطني.
4 � توجي��ه سياس��ات الدعم 
احلكوم��ي املقدم للمس��تهلكني 

بغرض ترشيد االستهالك.
5 � تنمي��ة س��وق رأس املال 
احمللي وج��ذب رؤوس االموال 
الوطنية من اخلارج الستثمارها 

في داخل البالد.
6 � تقليص املصروفات العامة 
للدولة وترش��يد االنفاق وزيادة 

ايراداتها.
لذلك، جاء ه��ذا القانون الذي 
يقضي بداية بان يكون ملصطلحات 
الع��ام والتخصيص  املش��روع 
واملجلس، اينم��ا وردت في هذا 
ال��وارد قرين  املعنى  القان��ون، 
كل منه��ا في امل��ادة االولى من 

املشروع.
يتناول الفصل األول األحكام 
العامة ف��ي عمليات التخصيص، 
فتورد امل��ادة الثانية الش��روط 
الواج��ب االلتزام به��ا عند نقل 
ملكية املشروعات العامة كليا أو 
جزئيا الى القطاع اخلاص، كما تلزم 
أن يكون ذلك بالكيفية واحلدود 
التي بينها هذا القانون، وتستهدف 
هذه الشروط حتقيق املنافسة في 
االنشطة التي تكون املنافسة فيها 
مجدية، وحماية مصالح املستهلك، 

وضمان حقوق العمالة الوطنية في 
املشروع العام املراد تخصيصه، 
وحماي��ة املال الع��ام عبر تقييم 
أصول وممتلكات املشروع العام 
وفق أس��س مالي��ة واقتصادية، 
وتوس��عة قاعدة املش��اركة في 
امللكية ورأس املال بإعطاء املواطنني 
الفرصة في ملكية املشروع العام 

بعد تخصيصه.
وقد ي��ؤدي التخصيص الى 
للقطاع اخلاص  منح تراخي��ص 
إلنت��اج س��لع أو خدم��ات ذات 
طبيعة احتكارية أو استراتيجية، 
ويقص��د بهذه األخيرة الس��لع 
واخلدمات التي توفرها مشروعات 
البنية األساسية والالزمة جلميع 
األنش��طة االقتصادي��ة وتؤث��ر 
أسعارها في تكاليف تشغيل تلك 
األنش��طة مثل املي��اه والكهرباء 
واالتصاالت، وحماية للمستهلك 
وللمصلحة العام��ة نصت املادة 
الثانية على شروط عديدة تلتزم 
فيها الشركات اجلديدة وتوضحها 
وتبني أحكامها الالئحة التنفيذية 
لهذا القانون وأبرزها التزام القطاع 
اخل��اص بعدم جت��اوز أو زيادة 
األس��عار التي تعتمد من اجلهة 
الرقابية والزامه بتزويد األجهزة 
الرقابية التي يحددها الترخيص 
باملعلومات والبيانات التي متكنها 
من القيام بدورها الرقابي، وكذلك 
بتقارير دورية تتضمن اخلطط 
املناسبة لتوسعة مجاالت السلع 
واخلدمات بصورة تتناس��ب مع 
متطلبات التنمية في البالد. كما 
يشترط القانون االلتزام باحملافظة 
على س��رية البيانات واملعلومات 
على كل املش��اركني ف��ي أعمال 
تنفيذ أحكام ه��ذا القانون أينما 
وجدوا، وكذلك الزام الش��ركات 
املخصصة باحملافظة على سالمة 
البيئة الطبيعية في البالد مع حتمل 
املسؤولية عن األضرار التي تلحق 
بها أو باملواطنني نتيجة ممارساتهم 
م��ع التزامها بالعم��ل على نقل 
التقنية احلديثة إليها وتطويرها، 
فض��ال عن ض��رورة مراعاة ان 
تتضمن الالئحة التنفيذية للقانون 
مجموعة ضواب��ط تضمن عدم 
تضارب املصالح سواء مباشرة 
أو غير مباشرة بالنسبة جلميع 
املشاركني في عمليات التخصيص 
مع الصالح العام املس��تهدف من 

برنامج التخصيص.
أو  أن أي نش��اط  واألص��ل 
مشروع اقتصادي تقوم به الدولة 
ميك��ن تخصيصه وفق��ا للمادة 
الثالثة، وذلك بطبيعة احلال فيما 
العامة املتعلقة  عدا املش��روعات 
باستثمار ثروات طبيعية وكذلك 
املرافق العامة القومية الرئيسية، 
حي��ث يخض��ع ه��ذان املجاالن 
للحكم ال��وارد في املادة 152 من 
الدس��تور فيما نصت عليه هذه 
املادة الدستورية من ان »كل التزام 
باستثمار مورد من موارد الثروة 
الطبيعي��ة أو مرف��ق من املرافق 
العامة ال يكون إال بقانون ولزمن 
محدود. وتكفل اإلجراءات تيسير 
أعمال البحث والكشف وحتقيق 
العالنية واملنافسة«، وذلك باعتبار 
ان الدس��تور هو اسمى القوانني 
واعالها مرتبة تتقيد به القوانني 

وكل سلطات الدولة.
وم��ن املفه��وم ان املقصود 
باملرافق العام��ة التي وردت في 
النص الدستوري، املرافق القومية 
الرئيسية دون املرافق الثانوية، وان 
املادة 152 من الدستور تنصرف 
الى عقود االلت��زام وحدها التي 
مييزها عن غيرها من العقود انها 
امتيازات وحقوق  امللتزم  تخول 
السلطة العامة. هذا باالضافة الى ان 
الدستور ال يتطلب صدور قانون 
خاص اذا عهدت الدولة جلهة خاصة 
بإدارة مرفق عام متلكه أو قامت 
بتأجيره له��ا أو عهدت الى جهة 
خاصة بإنشاء وادارة مرفق عام 
مستحدث على ان تؤول ملكيته 
للدولة بعد انقض��اء مدة معينة 
بطريق��ة B.O.T، اال في احلاالت 
التي يتوافر فيه��ا عقد االلتزام 
بعناصره االساسية والتي يكون 

فيها املرف��ق من املرافق القومية 
الرئيس��ية، وق��د حرصت املادة 
الثالثة على االشارة الى عدم جواز 
تخصيص مرفقي التعليم والصحة 
الذي  التخصيص  لتعريف  وفقا 
جاء في املادة االولى من القانون، 
وهو ال يتعارض مع خضوع هذين 
املرفقني للحظر الوارد في املادة 
152 من الدستور باعتبارهما من 

ابرز املرافق الرئيسية.
 ونص��ت امل��ادة الرابعة على 
تشكيل املجلس األعلى للتخصيص 
الوزراء  برئاس��ة رئيس مجلس 
وعضوية خمس��ة م��ن الوزراء 
وثالثة اعضاء متفرغني من ذوي 
الكفاءة واخلبرة بالشؤون املالية 
واالقتصادية والقانونية والفنية 
من القطاع اخلاص يتم تعيينهم 
ملدة ثالث سنوات يجوز جتديدها 
ملرتني متتاليتني مع حفظ حقهم 
في العودة الى وظائفهم األصلية 
عند انتهاء مدة عملهم باملجلس. 
وفي تعيني واعفاء اعضاء املجلس 
من غير الوزراء وحتديد مكافآتهم، 
تركت املادة ذلك ملرسوم يصدر 
بناء على ع��رض رئيس مجلس 

الوزراء.
وبالنظر ال��ى االعباء الكثيرة 
ال��وزراء حرص  لرئيس مجلس 
القانون على الن��ص على جواز 
ان ينيب عنه في رئاسة املجلس 
وأعماله احد اعضاء املجلس من 

الوزراء.
وأوجبت املادة اخلامسة على 
املجلس وضع الالئحة التي تنظم 
اعماله واجراءات اجتماعاته واصدار 
قراراته واللجان التي يشكلها من 
بني اعضائه او من غيرهم والنظام 

املالي واإلداري له.
ونصت املادة السادس��ة على 
ان يتولى املجلس وضع السياسة 
العامة وبرامج واجراءات عمليات 
التخصيص واس��اليب تنفيذها. 
كما يتولى اع��داد برنامج زمني 
التي يزمع  العامة  باملش��روعات 
املجل��س تخصيصه��ا وعرضه 
كل ما سبق على مجلس الوزراء 

العتماده.
املادة السابعة املجلس  وتلزم 
بوض��ع تقرير نصف س��نوي 
يع��رض عل��ى مجلس ال��وزراء 
به  ودي��وان احملاس��بة ويوافي 
مجلس االم��ة وذلك عن االعمال 
واالنشطة التي قام بها في نصف 

السنة املنقضي.
ونصت املادة الثامنة على انشاء 
جهاز فني معاون للمجلس ألداء 

املهام املنوطة به.
وحرصت املادة التاسعة على 
تأكيد مبدأ عدم تضارب املصالح 
مبنع وجود اي مصلحة مباشرة 
او غي��ر مباش��رة ب��ني اي من 
املشاركني في عملية التخصيص 
العامة املستهدفة  وبني املصلحة 

من برنامج التخصيص.
واب��رز القانون ف��ي الفصل 
الثالث من��ه عمليات التخصيص 
وتض��ع امل��واد 10، 11، 12، 13، 14 
ضوابط وشكل ونسب املساهمة 
في الش��ركات التي تؤسس من 
اج��ل ادارة املراف��ق الت��ي يتم 

تخصيصها.
ووفقا الحكام املادة العاشرة من 
القانون تتولى عملية تقييم صافي 
اصول املش��روعات العامة املراد 
تخصيصها مؤسسات مستقلة ذات 
خبرة متخصصة في هذا املجال 
يختارها املجلس من خالل اجراءات 
تتوافر فيها العالنية واملنافس��ة 
وتنظم الالئحة التنفيذية اجراءات 
عمل تلك املؤسسات واالسس الفنية 
واالقتصادية واملالية التي يتعني 
اتباعها ف��ي اعمالها وفقا لقواعد 
موحدة تضعها الالئحة التنفيذية، 
ويعتمد التقييم من املجلس االعلى 
بعد العرض على ديوان احملاسبة ثم 
يكلف مجلس الوزراء جهة حكومية 
بتأسيس ش��ركة مساهمة وفقا 
التي  القانون والضوابط  الحكام 

وضعتها هذه املادة.
الوزراء  وحتى يكون مجلس 
عل��ى علم مبجريات االمور فيما 
يتعلق بتنفيذ احكام هذا القانون 

من خالل ممارسات املجلس االعلى 
للتخصيص واالنشطة التي يقوم 
به��ا، نصت املادة الثامنة على ان 
يق��دم هذا املجل��س الى مجلس 
ال��وزراء تقريرا نصف س��نوي 
التي قام  باالعم��ال واالنش��طة 
بها خالل السنة املنقضية وذلك 
خالل الشهر التالي النقضاء هذه 

املدة.
وحتى ميارس كل من ديوان 
احملاس��بة ومجل��س االمة دوره 
الرقابي على عمليات التخصيص 
املجل��س االعلى  وعلى نش��اط 
املادة  للتخصيص تضمنت هذه 
النص كذلك على تقدمي هذا التقرير 
الى ديوان احملاسبة، وان يوافي 
الديوان مجلس االمة بنسخة من 
هذا التقرير ومالحظاته حوله خالل 

شهرين من تاريخ تسلمه له.
وتقرر املادة اخلامسة عشرة 
للدولة س��هما ذهبيا من اس��هم 
رأسمال املشروعات التي تأسست 
نتيجة تخصيص احد املشروعات 
العامة او التي يقرر فيها املجلس 
السهم،  للتخصيص هذا  االعلى 
ويترتب عل��ى تقرير هذه امليزة 
اعطاء الدولة قدرة تصويتية متكنها 
من االعتراض على قرارات مجلس 
االدارة واجلمعية العامة للشركة 

حماية للمصلحة العامة.
ويصدر مبنح السهم الذهبي 
ق��رار من املجل��س، ويحدد هذا 
القرار امليزة التصويتية للس��هم 
الذهبي ومن ميارسها، وينص على 
هذه امليزة في عقد التأسيس او 
النظام االساسي للشركة، وال يجوز 
تعديل االحكام املتعلقة بالس��هم 

الذهبي اال مبوافقة املجلس.
اما املادة  السادس��ة عش��رة 
فتنظ��م حتويل املش��روع العام 
الى شركة مساهمة متلك الدولة 
رأسمالها بالكامل كمرحلة انتقالية 
يتم خالله��ا او عن��د انقضائها 
تخصيص املشروع، اذ قد يرى 
املجل��س االعلى للتخصيص انه 
من املالئم ان مير املشروع العام 
بهذه املرحل��ة االنتقالية بدال من 
نقل ملكيته بصورة مباشرة الى 

القطاع اخلاص.
وتنص هذه املادة على ان يتم 
تأس��يس هذه الش��ركة وتباشر 
اعمالها كأي ش��ركة خاصة، اي 
وفق��ا ألحكام قانون الش��ركات 
التجارية رقم 15 لسنة 1960 على ان 
يتولى املجلس االعلى للتخصيص 
بالنسبة لها اختصاصات اجلمعية 
العامة التأسيسية واجلمعية العامة 
للمساهمني واجلمعية العامة غير 
العادية للمساهمني )شأن مجلس 
ادارة مؤسسة البترول الكويتية، 
واملجلس االعلى للبترول بالنسبة 
املؤسسة  التي متلك  للش��ركات 

رأسمالها بالكامل(.
وحتى ال تظل هذه الش��ركة 
معلق��ة ملدة طويل��ة، نصت هذه 
املادة ايضا على وجوب تخصيص 
الش��ركة خالل ثالث سنوات من 
تاري��خ تأسيس��ها، يج��ب عند 
انقضاء هذه املدة ان يكون قد مت 

تخصيصها.
وتضمن القانون فصال رابعا 
بعنوان »حماية حقوق العاملني«، 
وته��دف امل��واد الت��ي تضمنها 
من الس��ابعة عشرة الى احلادية 
والعشرين الى حماية حقوق العمالة 
الوطنية العاملة في املشروع الذي 
تقرر نقل ملكيت��ه او ادارته الى 
القطاع اخلاص، اذ ميثل العاملون 
اجلانب الضعيف الذي يجب ان 
يحميه القانون، لذلك نصت املادة 
السابعة عش��رة على ان تضمن 
الدولة للعامل الكويتي الذي يرغب 
في االنتقال ال��ى اجلهة التي آل 
اليها املشروع الذي مت تخصيصه 

املزايا التالية:
1 � اال تق��ل م��دة عق��ده مع 
اجلهة التي آل اليها املشروع عن 
خمس سنوات اعتبارا من تاريخ 
التخصيص، ما لم يرغب في مدة 

اقل.
2 � احلص��ول خ��الل ه��ذه 
املدة على املرت��ب واملزايا املالية 
والعينية التي كان يحصل عليها 

في املشروع.
3 � عدم املساس باملرتب واملزايا 
املالية والعينية التي يحصل عليها 
اذا ما رغبت الشركة في استخدامه 
الس��نوات اخلمس  انقضاء  بعد 

املذكورة.
ويق��ع باطال كل اتف��اق يتم 
ب��ني العامل واجلهة التي آل اليها 
املش��روع باملخالفة للبنود 1، 2، 
3 من هذه امل��ادة ما لم يكن من 
ش��أن هذا االتف��اق ان يقدم الى 
العامل مزايا اكبر، وتس��قط هذه 
املزايا اذا عاد العامل الى العمل في 

القطاع العام.
ونصت املادة الثامنة عش��رة 
عل��ى ان تضاف م��دة مقدارها 
ثالث س��نوات الى م��دة اخلدمة 
احملسوبة وفقا لقانون التأمينات 
االجتماعية املشار اليه، وال تدخل 
هذه املدة في حساب مكافأة التقاعد 
املنصوص عليها في الفقرة الثانية 
من املادة 25 من قانون التأمينات 
االجتماعي��ة، مع مراع��اة احكام 
املادتني »االولى فقرة م، والثانية« 
التأمينات االجتماعية  من قانون 
املش��ار الي��ه حتس��ب احلقوق 
التأمينية للعامل على اساس آخر 
مرتب تقاضاه في املشروع العام 
قبل تخصيصه او على اس��اس 

متوس��ط املرتب في الس��نوات 
اخلمس االخي��رة من اخلدمة او 
على االساس املنصوص عليه في 
قانون التأمينات االجتماعية املشار 

اليه ايهما اكبر.
وتتحمل اخلزانة العامة االعباء 
املالية املترتبة على تطبيق احكام 
البندين 1 و2 من هذه املادة، ويضع 
املجلس القواعد واالجراءات التي 
تكفل احلصول على هذه املزايا.

وحرصت املادة التاسعة عشرة 
عل��ى تنظي��م اوض��اع العاملني 
الكويتي��ني الذين ال يرغبون في 
االنتقال الى الشركة اجلديدة وال 
التقاعد،  تنطبق عليهم ش��روط 
حيث تكفل له��م الدولة وظائف 
مناسبة في القطاع احلكومي مع 
وضع برامج تدريبية تؤهلهم للعمل 
اجلدي��د، على أال تق��ل رواتبهم 
ومزاياهم عم��ا كانوا يتقاضونه 
في املش��روع العام فنصت على 
ان العاملني الكويتيني في املشروع 
العام الذين ال يرغبون في االنتقال 
الى الشركة عند تأسيسها او في 
االنتق��ال الى القط��اع احلكومي 
التقاعدي،  ويس��تحقون املعاش 
يتم منحه��م مكافأة نهاية خدمة 
تعادل املرتب االساس��ي عن مدة 
ثالث س��نوات على اال تقل مدة 

اخلدمة في املشروع العام ذاته عن 
ثالثني سنة متصلة، وتضاف الى 
مدة خدمة العامل احملسوبة، وفقا 
لقانون التأمينات االجتماعية املشار 
اليه اذا لم يرغب في االنتقال الى 
الشركة التي آل اليها املشروع او 
الى احلكومة مدة مقدارها خمس 
سنوات او ما يكمل املدة الالزمة 
الستحقاق احلد االقصى للمعاش 

التقاعدي ايهما اقل.
وتتحمل اخلزانة العامة األعباء 
املالية املترتبة على تطبيق احكام 

هذا البند.
وخول��ت امل��ادة العش��رون 
للمجل��س حتديد احل��د االدنى 
لنس��بة العمالة الكويتية في اي 
ش��ركة يت��م تأسيس��ها نتيجة 
التخصي��ص، عل��ى اال تقل عما 
كانت عليه في املشروع الذي مت 
تخصيصه وعن النسبة املقررة، 
وفقا للمادة التاسعة من القانون 
رقم 19 لسنة 2000 في شأن دعم 
العمالة الوطنية والقرارات الصادرة 
تنفيذا له، ويضع املجلس الشروط 
التفصيلية واإلجراءات واملواعيد 
الالزمة لتنفي��ذ هذا االلتزام.كما 
ألزمت املادة احلادية والعشرون 
الشركات التي آل اليها املشروع 
بوض��ع وتنفيذ برام��ج تدريبية 

العاملني  تكفل االس��تفادة م��ن 
املنقولني اليها واالرتقاء مبستوى 
اورد  الوظيفي��ة. وقد  مهاراتهم 
الفصل اخلامس االحكام اخلتامية 
في املواد الثانية والعش��رين الى 
الرابعة والعشرين، فنصت املادة 
الثانية والعشرون على ان تقدر 
االعتمادات املالية الالزمة ملواجهة 
هذه املصروف��ات وتدرج ضمن 

ميزانية مجلس الوزراء.
وعهدت املادة الثالثة والعشرون 
الى مجلس الوزراء اصدار الالئحة 
القانون خالل  له��ذا  التنفيذي��ة 
ستة اشهر من تاريخ العمل بهذا 

القانون.
ونصت املادة الرابعة والعشرون 
على اس��تثناء اول مجلس ادارة 
للش��ركة اجلديدة من اخلضوع 
لشرط النسبة احملددة لعدد االسهم 
التي يجب ان ميلكها عضو مجلس 
االدارة وفقا الحكام القانون رقم 

15 لسنة 1960 املشار اليه.
امل��ادة اخلامس��ة  ونص��ت 
والعشرون على اعتبار ان قانون 
الشركات التجارية رقم 15 لسنة 
1960 والقانون رقم 7 لسنة 2008 
من القوانني العامة التي يرجع اليها 
في حال عدم وجود نص خاص 

في هذا القانون.

يوافي المجلس األعلى للتخصيص مجلس الوزراء وديوان المحاس�بة بتقرير نصف سنوي خالل شهري يناير ويونيو من كل عام باألعمال واألنشطة التي قام بها
ينش�أ بموجب القانون المجلس األعلى للتخصيص برئاس�ة رئيس ال�وزراء وعضوية 5 وزراء و3 أعض�اء متفرغين ويعاونه »الجهاز الفن�ي لبرنامج التخصيص«

يجب إعداد دليل إرشادي بالمشروعات العامة القابلة للتخصيص وإجراء الدراسات األولية بشأن المشروعات وفقاً لهذا القانون وإحالتها للمجلس األعلى للتخصيص

المذكرة اإليضاحية لمشروع القانون في شأن تنظيم برامج وعمليات التخصيص


