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59% نسبة البنوك 
التجارية من صافي 

إيراد التمويل 
مقابل %41 

لـ»اإلسالمية«

252 مليون دينار 
صافي إيرادات 

 »الوطني«.. 
 يليه »بيتك« 
بـ 211 مليونًا

متوسط اإليراد 
للبنوك اإلسالمية 
19.3% مقابل %8 

لـ »التجارية«

ً »النفط الكويتي« يرتفع إلى 52.3 دوالرا
ارتفع سعر برميل النفط الكويتي 7 سنتات بزيادة 1.3% ليبلغ 52.30 دوالرا، وفقا للسعر املعلن أمس من مؤسسة 
البترول الكويتية. وفي األسواق العاملية، استقرت أسعار النفط إلى حد كبير في نهاية تعامالت األسبوع مع 
توقعات مبزيد من املكاسب في الفترة املقبلة في ظل زيادة الطلب واستئناف تدريجي لتشغيل مصافي نفط 
أميركية توقفت بفعل اإلعصار هناك واستمرار التزام الدول املوقعة على اتفاق خفض اإلنتاج بقيادة منظمة 
أوپيك. وارتفع سعر برميل نفط خام القياس العاملي مزيج برنت 15 سنتا ليصل عند التسوية إلى 55.62 دوالرا، 
في حني لم يسجل خام غرب تكساس الوسيط األميركي تغيرا يذكر ليستقر عند 49.89 دوالرا.

تغييرات جوهرية للعمالة الكويتية وأسهم املواطنني والشركات املنافسة

»األنباء« تنشر مسودة تعديل قانون التخصيص
رغب املواطن في ذلك.

11 ال حد أدنى ألجور الكويتيين

اشتمل القانون القائم على 
حتديد حد أدنى لنسبة العمال 
الكويتيني من إجمالي العمالة 
في الشركات املساهمة اجلديدة 
وكذلك حد أدنى ألجورهم من 
إجمالي أجور الشــركة ولكن 
التعديل أبقى على النسبة من 
العمالة ولم يتضمن حتديد حد 

أدنى لألجور.

12 الشركات الجديدة.. تقليدية

القائــم  القانــون  ألــزم 
الشركات املســاهمة اجلديدة 
بناء على تخصيص املشروعات 
العامــة العمــل وفقــا ألحكام 
الشــريعة اإلســامية، ولكن 
الفصل اخلامس والذي تضمن 
األحكام اخلتامية في التعديل 
اجلديــد للقانــون لم يتضمن 
تلك املــادة، وبنــاء عليه فإن 
الشركات اجلديدة غير ملزمة 
بأن تعمل وفقا ألحكام الشريعة 
اإلســامية. ويشــتمل تعديل 
املشروع على 25 مادة قانونية، 
وهو ما يجعــل القانون أكثر 

رشاقة ووضوحا.

تخصيصها في القانون القائم 
وبالتالي ســيقوم املواطنون 
بسداد مســتحقات االكتتاب 
فــي أي مشــروعات ســيتم 
تخصيصها في املستقبل دون 

ان تدفع احلكومة عنهم.

9 السهم الذهبي.. اختياري

املــادة ١5 مــن  اشــتملت 
القانون املعدل على نفس املادة 
السابقة اخلاصة بحقوق السهم 
الذهبي للحكومة في القانون 
القائــم، ولكــن التعديــل هنا 
كان لكلمــة واحدة حيث يبدأ 
القانــون احلالي املادة بجملة 
)يجب ان يكون للدولة ســهم 
ذهبي(، والتحول لكلمة يجب 
ليجوز لتصبح اجلملة )يجوز 
ان يكون للدولة سهم ذهبي(.

10 ال مساس بحقوق العاملين

اشــتمل الفصل الرابع في 
مشروع القانون بعد التعديل 
بعنوان حماية حقوق العاملني 
على قرابة 4 مواد حلفظ حقوق 
العاملني باملشــروعات العامة 
التــي مت تخصيصها دون ان 
يتعرضوا لضــرر في الراتب 
او مدة العمل او التأمينات وأال 
يتم إجبارهم على اســتكمال 
العمل في الشركة اجلديدة او 
تغييــر املســميات الوظيفية 
وتكفل احلكومة تقدمي فرص 
وظيفية باجلهاز احلكومي بدال 
مــن الوظيفة القائمة في حال 

تقلصت من 5 الى 3 ســنوات 
ميكن بعدها للعامل باملشروع 
العام تداول اســهم الشــركة 
اجلديــدة التي مت تأسيســها 

بناء على التخصيص.
فــي  املوظــف  يحصــل  ٭ 
املشروع على اسهم كموظف 
إضافــة ألســهم التخصيص 
كمواطن والقانون كان قد أقر 
حرمانه من األسهم املخصصة 
للمواطنــني طاملا حصل على 

أسهم عاملني.
٭ مت رفع احلظر على تداول 
األسهم املخصصة للمواطنني 
من قبل وكانت ملدة 5 سنوات 
وبالتالــي يجــوز للمواطنني 
تداول أسهمهم بالبيع والشراء 

منذ يوم تخصيصها لهم.

7 تسديد رسوم االكتتاب في 
شهرين

علــى  األســهم  توزيــع 
املواطنني يتــم خال مدة 60 
يومــا مــن دعــوة احلكومــة 
للمواطنني تسديد االكتتابات 
املستحقة عليهم وكانت املدة 
في القانون 4 شهور وبالتالي 

قد مت تقليصها للنصف.

8 إلغاء مجانية األسهم 
للمواطنين

لم يتضمن التعديل الفقرة 
التي اشتملت على إمكانية ان 
متنح احلكومة أسهم مجانية 
في املشروعات العامة في حال 

فيما اســتثنت املادة التاسعة 
وفقا للتعديل اجلديد أعضاء 
احلكومة ومجلس األمة من ان 
توجد لهم مصلحة مباشرة او 
غير مباشرة في اي من إجراءات 

التخصيص.

4 المنتفع سيحتفظ بأسهمه

التعديــل اجلديــد  رفــع 
العقوبــة على مــن تكون له 
مصلحة مباشرة في إجراءات 
التخصيــص بحرمانــه مــن 
األسهم التي استفاد منها ولم 
يذكر التعديل عقوبة جديدة 
غيــر التــي أقرهــا القانــون 
السابق على من لهم مصلحة 
ممن ال يجيز القانون لهم ان 
تكون لهم مصلحة مباشــرة 
او غير مباشــرة في إجراءات 

التخصيص.

5 المنافسون يمتنعون

أضــاف التعديــل اجلديد 
فــي  للمســاهمة  اســتثناء 
الشــركات املطروحــة، حيث 
اســتثنى من ذلك الشــركات 
املنافسة محليا  واملدرجة في 
 تاريخ املزاد،  حيث  ميتنع عليها 
املساهمة بطريق مباشر أو  غير 
مباشر في  الشركات املطروحة.

6 أسهم الموظفين 
والمواطنين

٭ مــدة احلظــر علــى تداول 
اسهم العاملني باملشروع العام 

منع القانــون تخصيصها إال 
بقانــون ومت اإلبقاء على عدم 
جواز تخصيص مرافق الصحة 

والتعليم إال بقانون.

2 الجهاز الفني لبرنامج 
الخصخصة

إنشاء جهاز  يعاون املجلس 
 يسمى اجلهاز الفني  لبرنامج 
التخصيــص  يشــرف عليــه 
رئيس املجلس،  ويكون للجهاز 
رئيــس حتدد درجته ومرتبه 
وســائر حقوقــه املالية بقرار 
من مجلس الوزراء،  وتكون له 
اعتمادات مالية خاصة تدرج 
ضمن ميزانية مجلس الوزراء، 
 ويصدر املجلس قرارا بالنظام 
املالــي  واإلداري  للجهــاز بناء 
على عرض من رئيسه ويتولى 
اجلهاز إعداد الدراسات األولية 
ومنــاذج العقــود والتقاريــر 
العامة  الدورية واإلرشــادات 

خلصخصة كل املشاريع.

3 إجراءات التخصيص

مت رفــع االســتثناء عــن 
أعضــاء احلكومــة ومجلــس 
األمة من ان تكون له مصلحة 
مباشــرة او غير مباشرة في 
التخصيص، حيث  إجــراءات 
تضمــن القانــون عــدم جواز 
وجود مصلحة مباشرة او غير 
مباشرة ألعضاء املجلس األعلى 
للتخصيص او أقاربهم وكذلك 
أعضاء احلكومة ومجلس االمة 

محمود فاروق

تنفرد »األنباء« بنشر املسودة 
األولى لتعديالت قانون التخصيص 
الكويتي والتي اشتملت على مجموعة 
من التغييرات اجلوهرية املتعلقة 
بكل من الشــركات املساهمة 
املؤسسة بعد التخصيص وحقوق 
العاملني الكويتيني وبعض اجلزاءات 
التي فرضها القانون السابق وتعديل 
مدة التصرف في األسهم املجانية 
التي يتــم منحهــا للمواطنني، 
وكذلك للعاملني باملشروع العام 
تلك  عمل  وطبيعة  الكويتيني  من 

الشركات اجلديدة.
وتظهــر التعديالت اجلديدة 
التوجه إلعطاء مرونة اكبر للشركات 
املساهمة التي مت تخصيصها بعدم 
إلزام الشركات بوضع حد أدنى ألجور 
العمالة الكويتية بها، كذلك عدم 
إلزامها بالعمل وفقا ألحكام الشريعة 
اإلسالمية وقدمت التعديالت حماية 
للشركة اجلديدة ومنعا لالحتكار 
بدخول شركات منافسة في أي من 

إجراءات التخصيص.
واملرونــة لــم تقتصر على 
الشركات وامنا مت السماح للمواطنني 
تداول األسهم املخصصة دون فترة 
حظر وخفض مدة احلظر على تداول 
أسهم العاملني، وأبرز التعديالت 
التي تضمنها مشروع القانون كالتالي:

1 يجوز خصخصة النفط

تخصيــص  اســتثناء 
مرافق الطاقــة والنفط والتي 

ال أسـهم مجانيـة للمواطنـني.. إلغـاء احلد األدنـى ألجور الكويتيـني.. منع دخول الشـركات املنافسـة

شريف حمدي

حققت البنوك الكويتية 
نموا على مستوى صافي 
إيــرادات االئتمان )صافي 
إيــراد اإلقراض بالنســبة 
إيراد  التجاريــة،  للبنوك 
التمويل بالنسبة للبنوك 
اإلسامية(، خال النصف 
األول مــن العــام الحالي 
بنسبة ٧.5% مقارنة بذات 
الفترة من العام الماضي، إذ 
بلغ إجمالي صافي اإليرادات 
843 مليون دينار ارتفاعا 
من ٧85 مليونا في الستة 

أشهر األولى من 20١6.
وأظهــر رصــد لوحدة 
االقتصاديــة  األبحــاث 
بجريــدة »األنبــاء« عــدة 
حقائق مهمة أبرزها ما يلي:
دينــار  مليــون   498 ٭ 
نصيــب البنوك التجارية 
من صافي إيرادات التمويل 
للبنوك خال النصف األول 
من 20١٧ وهي تشكل %59 

من اإلجمالي.
دينــار  مليــون   345 ٭ 
نصيب البنوك اإلسامية 
من صافي اإليرادات بنسبة 

.%4١
الكويــت  ٭ جــاء بنــك 

الوطنــي فــي الصــدارة 
مــن خــال تحقيــق 252 
مليون دينــار من صافي 
اإليرادات للنشاط الرئيسي 
التشغيلي للبنوك بنسبة 

.%30
٭ أما ثاني أكبر بنك فكان 
الكويتي  التمويــل  بيــت 
بصافي إيرادات بلغت 2١١ 
مليون دينار بنسبة %25.
٭ أعلى نسبة نمو كانت 
مــن نصيــب بنــك وربة 
وهي 80.6%، إذ بلغ صافي 
إيرادات البنك من النشاط 
الرئيسي )إيراد التمويل( 
بالنصــف األول من العام 
الحالــي، ١3 مليون دينار 
مقابــل ٧.2 مايين دينار 
فــي ذات الفترة من 20١6، 
ولكــن في المقابــل كانت 
أعلــى زيادة فــي التكلفة 
مــن نصيب البنــك أيضا 

بنسبة %44.
وظهر من خال الرصد 
أن متوسط صافي الدخل 
من العائــد على اإلقراض 
بالنسبة للبنوك التجارية 
نمــا خــال النصف األول 
6.١%، فــي مقابــل زيــادة 
كبيــرة بالنســبة للبنوك 
اإلسامية، إذ بلغ معدل نمو 

صافي الدخل مــن العائد 
على التمويل 4.%2١.

ويتضح مما ســبق أن 
األداء التشــغيلي للبنوك 
اإلســامية مــن النشــاط 
الرئيسي يتحسن بنسبة 
أعلى من البنوك التجارية، 
مع األخذ باالعتبار أن بنك 
وربة حقق نســبة عالية 
تجاوزت 80% كما ســبق 
ذكــره، وحــال اســتثناء 
النســبة  »وربة« نجد أن 
تتقلــص مــن 2١.4% إلــى 
6.٧%، وبذلك تكون قريبة 
من نسبة البنوك التجارية.

وكان الفتا خال الرصد، 
اإليــرادات  متوســط  أن 
بالنسبة للبنوك التجارية 
بلغ خال الســتة أشــهر 
األولــى من العــام الحالي 
8% في حين كان متوسط 
التكلفــة ١١.٧%، أمــا على 
مستوى البنوك اإلسامية 
فبلغ متوســط اإليرادات 
١9.3% مقابــل متوســط 
تكلفة ١9.4%، وهو ما يشير 
إلى أن تكلفة االئتمان في 
البنوك التجارية أعلى من 
متوسط اإليرادات، في حين 
انها شبه متقاربة بالنسبة 

للبنوك اإلسامية.

البنوك التجارية استحوذت على 59% منها خالل النصف األول

840 مليون دينار صافي دخل 
نشاط االئتمان بالبنوك

نسخة القانون 
كاملة على 

موقع »األنباء«

سهم احلكومة الذهبي اختياري 
وليس إجباريًا ويحتفظ بنفس 

احلقوق

استبعاد فترة حظر بيع أسهم 
 املواطنني وخفضها من 5 إلى 

3 سنوات للموظفني

املوظف الكويتي باملشروع 
الذي متت خصخصته يحصل 

على أسهم مرتني كعامل 
وكمواطن

60 يومًا حدًا أقصى لتسديد 
املواطنني لرسوم االكتتاب في 

أسهم الشركات اجلديدة


