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 اخلط الثابت والبريد ومحطات توليد الطاقة في صدارة برنامج اخلصخصة
 جناح اخلصخصة يخفض العجز املالي إلى 6.3 مليارات دينار

زيادة الوزن
النسبي للسوق 

الكويتي لـ %17.8 
 MSCI مبؤشر
لألسواق الناشئة

توفير 1.6 مليار دينار خالل العام المالي الجاري من تخصيص في 3 قطاعات

احلكومة تستعجل اخلصخصة
خلفض العجز املالي %20

محمود فاروق 

قالت مصــادر حكومية لـ 
»األنباء« إن احلكومة وضعت 
اجــراءات جديــدة لتعجيــل 
برنامج اخلصخصة تستهدف 
تخفيــض عجــز املوازنة في 
السنة املالية احلالية ٢٠١٧/٢٠١8 
بنحو ٢٠%، متثل نحو ١.6 مليار 
دينار من العجز املالي املتوقع 
في املوازنة التقديرية البالغ 
٧.9 مليارات دينار لينخفض 
العجز في حال جناح برنامج 
اخلصخصة الى 6.3 مليارات 

دينار.
وصرح وزير املالية أنس 
الصالح في وقتا سابق بأن 
العجز املتوقــع في موازنة 
الســنة املاليــة ٢٠١٧-٢٠١8 
يبلــغ ٧.9 مليــارات دينــار 
)حوالي ٢6.3 مليار دوالر( 
بانخفــاض ١8.4% عن العام 

املالي ٢٠١6-٢٠١٧.
أن  املصــادر  وأضافــت 
اولويــات البرنامج احلكومي 
فــي  تتمثــل  للخصخصــة 
املرحلة االولى والتي تشــمل 
تخصيص مرافق حكومية تأتي 
في مقدمتها خطوط الهواتف 
الثابتة، واخلدمات البريدية، 
ومحطات توليد الطاقة ثم تأتي 
في املرحلة الثانية خصخصة 
املراكز الصحية واالتصاالت 
الدوليــة وخصخصة املراكز 
العلميــة، ومراكــز الشــباب 
واألنديــة الرياضيــة. وكلف 
املجلــس األعلى للتخصيص 
املجموعــة الثالثيــة العاملية 
لالستشــارات احــد املكاتــب 
االستشارية االجنبية العاملية 
بإعداد دراســة اســتراتيجية 
املرافــق  حــول تخصيــص 
احلكومية ومت ترشيح واختيار 

 .)TICG(

ان  املصــادر  وذكــرت 
الوزارية االقتصادية  اللجنة 
جتري اجتماعات مع عدد من 
الهيئات احلكومية والشركات 
اململوكة للدولة، بشأن خطة 
التخصيص واجراءات التعجيل 
اجلديــة لتنفيــذ والبــدء في 
التخصيــص خالل  برنامــج 

الفترة املقبلة. 

مشاورات حكومية
وأوضحــت ان احلكومــة 
جتري مشــاورات حالية مع 
مجلــس األمة لوضعها ضمن 
أولويات اجللسات املقبلة ألخذ 
املوافقــات الالزمة عليها قبل 
انتهاء دور االنعقاد احلالي. 

وكانت احلكومة الكويتية 
بدأت انتهاج سياسة تخصيص 
بعض الشركات واملؤسسات 
احلكومية وإعداد الدراسات في 
هذا الشأن، وكلفت مؤسسات 

الكويتية مثلها مثل بقية دول 
املجلــس اخلليجــي لتعزيز 
مشــاركة املواطــن والقطــاع 
اخلاص وتقليــل العبء على 

املوازنة العامة بالدولة.

خطة الطرح
اخلطــة  آليــة  وتتمثــل 
الكويتية في إنشــاء شركات 
تطرح أسهمها لالكتتاب العام 
أو شريك أجنبي وطرح جزء 

آخر للمواطنني.
وأكــد أن دور املواطن في 
برنامــج اخلصخصــة التــي 
أطلقتهــا احلكومــة من خالل 
وثيقــة اإلصــالح تناولــت 
موضوع الشراكة في تخصيص 
بعض القطاعات واآللية التي 
سيتم عليها يتمثل في إنشاء 
شركات تطرح أسهمها لالكتتاب 
العام أو شريك أجنبي وتطرح 
اجلزء اآلخر للمواطنني الذين 

اعداد  وهيئــات متخصصــة 
دراسات لتنفيذ سياستها من 
اخلصخصة. اال ان ايا من هذه 
القطاعات لم يتم تخصيصه 
حتى اآلن باستثناء بيع الهيئة 
العامة لالستثمار ملجموعة من 
األسهم التي متتلكها الدولة في 

شركات مختلفة.
وقال وكيــل وزارة املالية 
خليفــة حمادة فــي تصريح 
سابق إن هذه اخلطة ستمكن 
املواطن واملســتثمر األجنبي 
من احلصول على حصة ضمن 
األســهم املطروحــة أمامه في 
السوق الكويتية، التي أعلنت 
أنها ســتطرح رســميا خالل 

الفترة املقبلة. 
تطبيــق  أن  واوضــح 
فكــرة طرح أســهم »أرامكو« 
السعودية كقطاع نفطي أمام 
املواطنني واملستثمرين واردة 
في مشاريع وخطط البرامج 

ســيمتلكون هــذه القطاعات 
ويكونون مؤثرين في اتخاذ 
القرار، الفتا إلى أنه حتى اآلن 
التوجيــه للمواطــن، أما غير 
الكويتي فســيكون من خالل 
حصــة الشــريك األجنبي في 

هذا القطاع.
وبــنّي أن اخلطوة املماثلة 
التــي قد تتشــابه مــع طرح 
السعودية لنســبة من أسهم 
شــركة »أرامكو« فــي القطاع 
النفطي في الكويت من خالل 
قطاعها النفطــي أمر وارد أن 
يكــون فــي بعــض قطاعاتها 

البترولية.
واعلنت الكويت عن عزمها 
لطرح 4 شركات نفطية تابعة 
الكويتية  البترول  ملؤسســة 
لالكتتاب العام، بحسب وزير 
املالية الكويتي، أنس الصالح، 
الذي أكــد أن الشــركات هي: 
البتــرول الكويتيــة العاملية، 

التــي توجــد فــي ١5 دولة في 
آسيا وأفريقيا وأوروبا وأمريكا 
الشمالية، باإلضافة إلى »ناقالت 
النفــط«، التي تضم أســطوال 
مكونا من ٢٠ سفينة لنقل النفط 

اخلام واملنتجات النفطية.
ورغم أن الكويت قد تكون 
من أكثر دول اخلليج تضررا 
من جراء تراجع أسعار النفط، 
اســتبعد وزيــر املاليــة بيع 
أســهم من مؤسســة البترول 
الكويتية، التي تعتبر الشركة 
األم جلميع الشركات النفطية 
العاملة في الكويت، وتندرج 
حتتها شركة نفط الكويت التي 
تنتج النفط اخلام في البالد، 
وشــركة البتــرول الوطنيــة 
الكويتيــة التي تقوم بتكرير 
النفط، وشــركة نفط اخلليج 
الكويتية التــي تتولى إنتاج 
النفط في املنطقة املقســومة 

مع السعودية.

وناقــالت النفــط، والكويــت 
لالستكشــافات اخلارجيــة، 
البتروكيماوية،  والصناعات 
وذلك لغرض توفير مزيد من 
الســيولة، وحتسني وتطوير 

عمليات الشركات النفطية.

تجربة خليجية
وخطوة الكويت لطرح ٢٠ 
إلى 3٠% من أســهم الشركات 
النفطية األربع لالكتتاب، تأتي 
في أعقاب إجراء اململكة العربية 
السعودية طرحا أوليا لعمالق 
البتروكيماويات )أرامكو(، في 
خطوة من شــأنها استقطاب 
الــدوالرات وتغيير  مليارات 
خريطة االكتتابات والطروحات 

في املنطقة.
وبحسب »بلومبيرغ« فإن 
الطــرح سيشــمل »الكويــت 
لالستكشــافات اخلارجيــة«، 
وهي وحدة التنقيب اخلارجي 


