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الكويت على أعتاب مرحلة جديدة بعد اقرار قانون اخلصخصة

مسؤولون في شركات: تفعيل قانون الخصخصة يحتاج لقوانين أخرى 
والسهم الذهبي »ڤيتو« بوجه القطاع الخاص

رحبوا لـ»األنباء« بإقراره ولكنهم اختلفوا حول التعديالت خاصة ما يتعلق بتطبيق أحكام الشريعة

محمد الهاجري جاسم زينل

علي الزلزلة

صالح السلمي

ميثم الشخص

جهاد القبندي

خالد العوضي

د.فؤاد العمر

حسني العتال

علي املوسى

الموسى: عّظم اهلل أجر الكويت في القانون بسبب الشروط التي تثقل كاهل المستثمر!

القبندي: إقرار القانون خير من عدمه ويخدم الشركات التي تعمل وفق الشريعة اإلسالمية

العوضي: ملكية الدولة للسهم الذهبي لن تكون في صالح المال العام

العمر: 95% من ميزانية الدولة تعتمد على النفط وحان الوقت لتنويع مصادر الدخل

العتال: يجب استخدام السهم الذهبي باعتباره أداة رقابة صحية

السلمي: قانون الخصخصة سيحول الكويت 180 درجة إلى اقتصاد رأسمالي

الشخص: تطبيق القانون ليس سهالً  ويحتاج إلى تعاون كبير

الهاجري: اإللزام بالعمل وفق الشريعة اإلسالمية حق أريد به باطل ومناورة مكشوفة لعرقلة تطبيق القانون

الزلزلة: الشركات ستتعرض إلى »الحلب« لتأخر تنفيذ القانون

زينل: القانون صدر ناقصاً بحذفه قطاعات النفط والصحة والتعليم

صحيحا، وحجة احلكومة في 
ذلك ان ه���ذه القطاعات تهتم 
الطبيعية وال ينبغي  باملوارد 

العبث فيها.
وضرب زينل مثاال على خطأ 
احلكومة في حظر تخصيص 
الطبيعي  النفط والغاز  إنتاج 
النفطي���ة ومرفقي  واملصافي 
الصح���ة والتعلي���م، عندم���ا 
قام���ت الدول���ة بتخصي���ص 
محطات البنزين، فإنها لم تفقد 
السيطرة على هذا املرفق ألنها 
قامت بوضع شروط وضوابط 
إلدارة هذا املرفق املهم، والتزمت 
الشركات اخلاصة بالضوابط 
ولم تتعد الشروط التي وضعتها 

الدولة في هذا األمر.
وعن اشتراط القانون ان تعمل 
الشركات التي يتم تخصيصها 
وفق الشريعة اإلسالمية، قال 
زينل ان موضوع »األسلمة« التي 
اشترطها القانون لم نسمع عنها 
في العالم فما عالقة الشريعة 
اإلسالمية باخلصخصة؟ فالكل 
الكويتي  القان���ون  ان  يعل���م 
إس���المي وش���ركاته حتترم 
القانون والدستور، معتبرا ان 
هذا األمر عائقا أمام العديد من 
الشركات في الدخول حتت مظلة 

هذا القانون.
وبالنس���بة للسهم الذهبي 
أوضح زين���ل انه ال ضرر من 
هذا األمر، خاصة ان العديد من 
الدول األوروبية تستخدم هذا 
احلق في احلفاظ على قطاعاتها 
احليوية من خالل حق »الڤيتو« 
احلكومي. بيد ان زينل أعرب عن 
قلقه في استخدام هذا احلق في 
طمس هوية الشركات اخلاصة 
التي ستدير القطاعات العامة، 
مشددا على ضرورة ان يكون 
للسهم الذهبي شروط وضوابط 
وال يستخدم بصورة تعسفية 

ضد الشركات اخلاصة.

الجانب اإليجابي

وقال رئيس مجلس اإلدارة 
والعضو املنتدب في شركة مينا 
العقارية د.فؤاد العمر ان إقرار 
قانون اخلصخص���ة واحالته 
للحكومة لتنفيذه يعد خطوة 
أولية جيدة حتسب ملجلس األمة 
في حتسني الوضع االقتصادي 
للكويت واعط���اء اكبر فرصة 
إدارة  للش���ركات اخلاصة في 

املرافق احلكومية املهمة.
وأوض���ح العم���ر ان إقرار 
قانون اخلصخصة أظهر اجلانب 
االيجابي مبجلس األمة في اقرار 
حزمة من القوانني املهمة التي 
تس���اعد االقتصاد احمللي مثل 
اقراره اخلطة التنموية وقانون 
االستقرار املالي من قبل، مشددا 
على ضرورة االسراع في تنفيذ 
القانون واالتفاق على صيغة 

نهائية على كيفية تنفيذه.
وبني العمر أن الكويت دولة 
ذات مصدر وحيد للدخل حيث 
ان 95% من ميزانيتها تعتمد على 
النفط، وح���ان الوقت لتنويع 
مصادر الدخل والبحث عن بدائل 
العديد من  اقتصادية تخل���ق 

فرص العمل لالجيال املقبلة.
وأضاف العمر قائال: »نحن 
نريد خلق فرص عمل ولدينا 
تشريع منذ 2007 وهو قانون 
منع االحتكار الذي يفرض على 
القطاع اخلاص  الدولة إشراك 
الكبرى، وهذه  في املش���اريع 
األساليب موجودة في جميع 
دول العالم ومطبقة منذ سنوات 
بعيدة، ولكن الكويت متأخرة 
في هذا األم���ر، ولديها تخوف 
من تطبيق اخلصخصة نظرا 
لع���دم ثقتها التامة في القطاع 

اخلاص«.

180 درجة

من جانبه قال رئيس مجلس 
إدارة شركة كويت انفست صالح 
السلمي ان قانون التخصيص 
سيحول الكويت 180 درجة إلى 
اقتصاد رأسمالي قوي ذي كفاءة 
عالية في إدارة املرافق العامة 

املترهلة.
وأبدى السلمي اسفه لربط 
بعض االشخاص بني تسريح 
العمالة والقطاع اخلاص، حيث 
قال إن القطاع اخلاص جنح في 
زيادة اعداد املوظفني وخير مثال 
شركة زين التي وصلت للعاملية 
وتعمل حاليا ف���ي العديد من 
الدول وكذلك شركة اجيليتي.

وطالب الس���لمي بضرورة 
الذي تطبقه  تطبيق االسلوب 
الهيئة العامة لالس���تثمار في 
تدري���ب املوظفني ف���ي جميع 
القطاعات االقتصادية، خاصة 
ان االستثمار احلقيقي في الوقت 
الراهن البد ان يكون في العنصر 

البشري.

منى الدغيمي ـ أحمد مغربي 
محمود فاروق

رغ���م ترحيب األوس���اط 
االقتصادي���ة ومس���ؤولني في 
ش���ركات بإقرار مجلس األمة 
قان���ون اخلصخص���ة اال انهم 
اختلفوا حول اشتراط القانون 
بأن تعمل الش���ركات التي يتم 
تخصيصها وفق احكام الشريعة 

االسالمية.
كما طالبوا في اس���تطالع 
أجرته »األنباء« بوضع ضوابط 
حتك���م اس���تخدام احلكوم���ة 
الذهبي   الس���هم  صالحي���ات 
الذي اكدوا أنه مبنزلة الڤيتو 
القطاع  اقبال  الذي سيحد من 
التي  اخلاص على املش���اريع 

سيتم تخصيصها!
وقد وصف رئيس مجلس 
االدارة والعضو املنتدب لشركة 
مجموع���ة األوراق املالية علي 
املوس���ى القانون بقوله: عّظم 
الكوي���ت في قانون  اهلل أجر 
اخلصخصة، فيما قال رئيس 
مجلس ادارة جمعية احملاسبني 
ان���ه ال فائدة  الهاجري  محمد 
م���ن القانون بع���د افراغه من 
محتواه، اال ان رئيس مجلس 
االدارة والعضو املنتدب لشركة 
رتاج لالستثمار جهاد القبندي 
رأى ان اقرار القانون خير من 
عدمه، مشترطا جدية احلكومة 
في تفعيله ليؤتي ثماره ويحقق 
أهدافه، مطالب���ا بوجود بيئة 

تشريعية متناغمة.
وق���ال رئيس مجلس إدارة 
مجموع���ة األوراق املالية علي 
املوسى »عظم اهلل أجر الكويت 
في قان���ون اخلصخصة بعد 
إقراره من مجلس األمة«، مشيرا 
إلى أن السهم الذهبي يزيد من 
تخوفات القطاع اخلاص لضخ 
املاليني من خالله في أي مشروع 
في ظل حتكم سلطة أخرى ال 
متلك في املشروع، ولكنها تسلط 
 عليه س���يفا قاطعا واملس���مى

ب� »السهم الذهبي«.
وأضاف املوسى أنه بالسهم 
الذهبي تك���ون احلكومة هي 
صاحبة الكلمة النهائية، موضحا 
أن القطاع اخلاص مستعد ألخذ 
خطوات للمخاطرة وله قدرة 
على املبادرة، مستدركا بقوله 
ان���ه ليس للحكوم���ة املبادرة 

نفسها.
وأش���ار املوس���ى ال���ى أن 
الش���روط التي أدرجت ضمن 
القانون عموما جتعل مجموعة 
صغيرة من املستثمرين يقبلون 

عليه. 
وأضاف أن قانون اخلصخصة 
يجب أن يأتي ضمن سياسات 
متكاملة وضمن حملة تشريعية 
متكاملة أساس���ها ما يس���مى 
القطاع اخلاص  بالشراكة بني 

والقطاع العام. 
وختم بقول���ه: في القانون 
احلالي هناك شروط ال توجد في 
أي دولة أخرى ألن هذه الشروط 
س���تثقل كاهل املستثمر ولكن 
ومادامت هذه هي إرادة املشرع 

فهذا هو املوجود فقط.

آلية التطبيق 

ق���ال العضو  من جانب���ه 
التنفيذي  املنتدب والرئي���س 
لشركة الرتاج لالستثمار جهاد 
القبندي ان إقرار القانون خير 
من عدمه، مشيرا إلى أن األهم 

يكمن في آلية تطبيقه. 
إلزام الشركات  ان  واضاف 
التي يتم تخصيصها بأن تعمل 
وفق الشريعة س���يخدم تلك 
الشركات، مستدركا بقوله: »هل 
الديباجة ترضية  إضافة هذه 

لبعض النواب؟«
وطالب القبندي في هذا اإلطار 
بتهيئة بيئة تشريعية مالئمة 
للشركات لتتمكن من تطبيق 
عمليات التخصيص، مشيرا إلى 
أن الساحة االقتصادية تشمل 
»اإلسالمي« و»التقليدي« فيجب 
أن يكون هناك تناغم تشريعي 

بينهما.
وأضاف في السياق ذاته أن 
التناغم بني النظامني لن يكون 
إال بالقانون الذي يضطلع بدور 
التنظيم. وختم بقوله انه لن 
ميكن أي جناح ألي قانون أقر 
إال بشرط أن يكون هناك جدية 
من قبل احلكومة في التطبيق 

وتفعيل كل بنود القانون. 

التطبيق سيد الموقف

م���ن جهته متن���ى رئيس 
مجلس اإلدارة العضو املنتدب 
في ش���ركة »املجموعة املالية 
الكويتية« حسني العتال أن يفي 
قانون اخلصخصة باحتياجات 

القطاع اخلاص.
وبخصوص السهم الذهبي 

الشركات والتالعب في ميزانيتها 
قبل بيعها، مشددا على ضرورة 
تفعيله فور إعالنه باجلريدة 
الرس���مية حتى ال تقع البالد 
الثالث  في قضايا فساد خالل 

سنوات املقبلة.
الس���ياق ذات���ه، قال  وفي 
ان القان���ون س���يغير املالمح 
االس���تراتيجية للكويت حيث 
س���يدفعها الى مكانة مرموقة 
الدول املجاورة وذلك  وس���ط 
بعد احداث عملية تطوير كامل 
للخدمات على املستوى احمللي 
وبالتالي ستشهد الكويت طفرة 
نوعية في اس���تثماراتها عبر 
جذب وع���ودة رؤوس األموال 
إليها التي مازالت مهاجرة حتى 

اآلن.

سهم ذهبي.. غير مشروع

من جانب آخر، اس���تغرب 
رئيس مجلس اإلدارة والعضو 
املنتدب بش���ركة املس���تقبل 
العوضي من  لالستثمار خالد 
امتالك الدولة للس���هم الذهبي 
ف���ي ملكي���ة الش���ركات التي 
تأسست نتيجة تخصيص احد 
املشروعات األمر الذي ميكنها 
من االعتراض على قرارات ادارة 
الشركة وان كانت في صالح املال 
العام، متسائال كيف تخصص 
ان  الدولة مش���اريعها وتريد 

تتحكم فيها في ذات الوقت؟!
بينما اتفق العوضي مع حظر 
تخصيص انتاج النفط والغاز 
الطبيع���ي واملصافي النفطية 
ومرفق���ي الصحة والتعليم ملا 
بهما من مس���اس باملال العام 
وخصوصية وهوي���ة للبالد 

فيهما.
وأش���ار الى احتمال التأخر 
في تنفي���ذ القانون األمر الذي 
سينعكس بالسلب على قطاع 
اخلدمات بالكويت بعد ان بدأ 
يشهد نقلة نوعية عبر الشركات 
الت���ي ب���دأت ف���ي تخصيص 
الوقود  مشروعاتها كمحطات 
التي جنحت جتربتها بالفعل 
خالل الفترة املاضية، مش���ددا 
على ض���رورة االس���راع في 
البالد  تفعيله حتى تستطيع 
النهوض مبشاريعها التنموية 
وتدخل حيز املنافسة مع الدول 
القانون  التي طبقت  املجاورة 
واثب���ت جناح���ه ف���ي جميع 

مشروعاتها.

خطوة إيجابية

من جانبه، قال رئيس مجلس 
اإلدارة والعض���و املنتدب في 
مجموعة األنظمة اآللية جاسم 
زينل ان إقرار قانون اخلصخصة 
يعد خطوة إيجابية النتش���ال 
الوض���ع االقتصادي من حالة 
التي أصابت���ه جراء  الوه���ن 
تداعيات األزمة املالية العاملية، 
موضحا ان كل اقتصادات العالم 
املتطورة يديرها القطاع اخلاص 
املعروف عنه املرونة والشفافية 
على النقيض من القطاع العام 
املترهل وغير الفعال في برامجه 

االقتصادية.
وش���دد زينل على ضرورة 
إعطاء دور أكبر للقطاع اخلاص 
ف���ي إدارة املرافق احليوية في 
البلد، مش���يرا الى ان القانون 
صدر ناقص���ا بحذفه قطاعات 
في غاية األهمي���ة، هي النفط 
والصحة والتعليم، وهذا ليس 

امللزم ضمن بنود القانون قال 
العتال: السهم الذهبي عبارة عن 
حق »ڤيتو« للحكومة في مجلس 
اإلدارة جتاه أي قرار وهذا يعتبر 
شيئا محمودا في ظل عدم جتاوز 
احلكومة باستخدام هذا احلق، 
مشيرا إلى أن احلكومة لم تدرج 
هذا اإللزام إال حيطة منها على 

االقتصاد الوطني.
ودعا العتال أن يس���تخدم 
الس���هم الذهب���ي كأداة رقابة 
صحي���ة وليس س���الحا ضد 
القطاع اخلاص ي���راد به قتل 
املش���روع، الفتا إلى أن تدخل 
الدولة البد أن يكون في اجتاه 
تصحيح املس���ار ال تعطيله، 
وخت���م العت���ال بقوله: »يظل 

التطبيق سيد املوقف«.

ال فائدة من القانون 

وق���ال رئيس مجلس إدارة 
جمعية احملاسبني محمد الهاجري 
ان إق���رار القانون بالتعديالت 
العدي���دة الت���ي قدمها أعضاء 
مجلس األمة ستجعل منه قانونا 
ال فائدة منه أس���وة بالقوانني 
السابقة الس���يما قانون هيئة 
املال وقانون االستقرار  سوق 

املالي! 
وتابع: بقدر ما كنا مستبشرين 
بإقراره إال أن عددا من التعديالت 
أفرغته من محتواه، مشيرا إلى 
أنه ال يوجد شيء اسمه »سهم 

ذهبي« قانونيا.
الوارد  وبخصوص اإللزام 
في القانون بعد تعديله بقيام 
الشركات اإلس���المية بعملية 
ق���ال: »إن هذا  التخصي���ص، 
اإللزام حق أريد به باطل وهو 
يعد مناورة مكشوفة لعرقلة 

القانون«. 
وأوض���ح الهاجري انه من 
»االسم يتبني احملتوى«، مشيرا 
إلى أن القانون في األصل هو 
مشروع بشأن تنظيم برنامج 

وعمليات التخصيص. 
وتابع: كان مجرد آلية لوضع 
ضوابط كنا في أمس احلاجة 
لها، وكان من األفضل للنواب 
أن ينظ���روا للقانون من هذه 

الزاوية.
القان���ون أصبح  أن  ورأى 
مسخا ينضم إلى باقة القوانني 
املال«  السابقة السيما »سوق 
وقانون ال� B.O.T، الفتا إلى أن 
هذه القوانني لم تشرع لتسهيل 
األمور التي هي بصدد تنظيمها، 

والزم وقفها.

وضع التشريعات

وقال مدير االس���تثمار في 
العاملي  شركة بيت االستثمار 
)جلوبل( ميثم الش���خص ان 
جناح قانون اخلصخصة يرتبط 
بقوانني أخ���رى موجودة في 
احلزمة االقتصادية مثل قانون 
الش���ركات  الضريبة وقوانني 

وغيرها.
الذهبي  وأوضح أن السهم 
الذي اصب���ح الزاميا مبوجب 
الدولة حقا  التعديالت يعطي 
في التدخل في قرارات مجلس 
العمومية  اإلدارة واجلمعي���ة 
للش���ركات الناشئة كما مينح 
صالحي���ات وح���ق »ڤيت���و« 
للحكومة لالعتراض على بعض 
القرارات، مش���يرا إلى أن هذا 
اإللزام يحمل في طياته نفسا 

سياسيا. 

س���نوات املقبلة لتصبح غير 
صاحلة لالستثمار.

واضاف الزلزل���ة ان تأخر 
تطبيق القانون فيه اهدار للمال 
العام فضال عن التأخر في تنفيذ 
املشروعات ووضعها في قائمة 
االنتظار حتى تنتهي مهلة الثالث 
سنوات ليتم تنفيذها من قبل 

املالك اجلدد لتلك الشركات.
الزلزلة عن خشيته  وعبر 
الس���تيالء اصح���اب النفوس 
الضعيفة عل���ى رؤوس اموال 

املناسبة  التش���ريعية  البيئة 
والتطبيق امل���دروس والفعال 

لضمان جناح اخلصخصة.
الش���ركات  إلزام  وبش���أن 
اإلسالمية بتطبيق اخلصخصة 
قال الشخص: هل هذه الشركات 
الكافي���ة إلدارة  لها اخلب���رة 
إلى أن  اخلصخصة؟ مش���يرا 
عملية »أسلمة« االقتصاديات 
تع���د في طور النم���و لذلك ال 
مج���ال للتوقعات إلى أي مدى 
ستكون ناجحة هذه الشركات 

في التخصيص السيما في ظل 
انعدام جتارب في هذا املجال. 

حلب الشركات

من جانبه، اكد نائب رئيس 
مجلس إدارة الشركة الكويتية 
البحرينية علي الزلزلة ان تأخر 
تنفيذ وتفعي���ل اخلصخصة 
مل���دة ث���الث س���نوات مبثابة 
حلب وإفس���اد للشركات قبل 
خصخصتها مبينا ان الشركات 
ستفقد صالحيتها خالل الثالث 

وذكر في هذا اإلطار جتارب 
أجنبية مش���ابهة وشدد على 
احلاجة إلى سن قانون الشركات 
وقوانني أخرى ليكون التفعيل 

له ايجابياته.
ورأى أن جناح اخلصخصة 
يكمن في وضع التش���ريعات 
والسياسات والنظم واللوائح 
التي تكفل لكل طرف حتقيق احلد 
األدنى من األهداف التي يسعى 
لتحقيقها، مشيرا إلى أن عملية 
التطبيق ليست سهلة وتتطلب 


