
اقتصـاد
اخلميس ١٤ مايو ٢٠٢٠

18

النرويج تخطط لسحب ٣٧ مليار دوالر من صندوقها السيادي

أعدها للنشر: محمد عواضة 

تنــاول احملامــي د.فيصل 
الفهد في دراســة اعدها حول 
«تعديالت هيئة أســواق املال 
على الالئحــة التنفيذية فيما 
يتعلــق بأحكام االســتحواذ 
اإللزامــي» أهــم جوانب هذه 
التعديــالت واملتعلقة حتديدا 
في حال تخلف امللتزم بتقدمي 
عرض اســتحواذ إلزامي عن 
تنفيذ االســتحواذ خالل مدة 
٣٠ يومــا من تاريــخ إخطاره 
بقرار الهيئــة بإلزامه بتقدمي 

عرض استحواذ إلزامي.
وأتت تلك الدراسة بعد أن 
قامت هيئة أسواق املال في ١١ 
مايــو ٢٠٢٠ بإدخال تعديالت 
مهمة على الالئحة التنفيذية 
لقانــون الهيئــة فيما يخص 
أحــكام االســتحواذ اإللزامي، 
وذلك بتعديل مــادة وإضافة 
مادة جديدة للكتاب التاســع 
«االندماج واالســتحواذ» من 
الالئحــة التنفيذيــة للقانون 
رقــم ٧ لســنة ٢٠١٠ بشــأن 
إنشــاء هيئــة أســواق املــال 
وتنظيم نشاط األوراق املالية 
وتعديالتهما. وقــال الفهد لــ 
«األنباء» ان التعديالت اجلديدة 
التي أضيفت مؤخرا تضمنت 
إجــراءات أكثــر صرامــة في 

محمود عيسى

قالت وكالة بلومبيرغ اإلخبارية إن النرويج 
تخطط للسحب من صندوق الثروة اخلاص 
بها مبلغا قياســيا يقدر بـ ٣٨٢ مليار كرونة 
(٣٧ مليار دوالر)، ما يضطر أكبر مســتثمر 
ســيادي في العالم على الشــروع في عملية 
بيع تاريخية لألصول لتوليد النقد من خالل 
إغراق الســوق بالســندات لتلبية متطلبات 

إعادة التوازن.
وأضافت الوكالة ان السحب غير املسبوق 
من االصول الذي كشف النقاب عنه في امليزانية 
املعدلة للنرويــج لعام ٢٠٢٠ يعادل أكثر من 
٤ أضعــاف الرقم القياســي الســابق في عام 
٢٠١٦، ويعكــس حجم األضــرار االقتصادية 
التي أحلقتها بالنرويج األزمتان وهما ڤيروس 
كورونا وانهيار أسواق النفط العاملية، حيث 
تواجه أكبر دولــة مصدرة للخام في أوروبا 
الغربية اآلن أسوأ تباطؤ اقتصادي منذ احلرب 

العاملية الثانية.
وللمرة األولى قررت احلكومة النرويجية 
ســحب ما يزيد بكثير على مبلغ التريليون 
دوالر الذي يولده الصندوق في صورة تدفقات 
نقدية من توزيعات األرباح ومدفوعات الفوائد.

وقالــت متحدثــة باســم وزارة املالية إن 
تقديرات التدفق النقدي للصندوق هذا العام 

تبلــغ ٢٤٩ مليار كرونة، وهــذا يعني أن 
مبيعــات األصول ميكــن أن تصل إلى 

١٣٣ مليار كرونة أو ١٣ مليار دوالر.
وقالت اخلبيرة اإلستراتيجية 

في شــركة SEB إيريكا دالســتو 
«من الواضح أنه حدث تاريخي 
لكننــا أيضــا في أزمــة تفتقر 
إلــى موقف مــواز لألزمة من 
الناحيــة التاريخيــة. وهــذا 
يوضح الضربة املزدوجة التي 
حلــت باالقتصاد النرويجي، 
مع تداعيات التدابير املتخذة 
ملواجهة كل من احتواء الوباء 

وانهيار أسعار النفط».
بيع السندات

ومن املرجح أن يركز الصندوق 
علــى محفظــة الســندات اخلاصة 

بــه لتوليــد النقد الذي حتتــاج اليه 
احلكومة من خالل عملية مبيعات مباشرة 

واالحتفاظ بالنقد مع حلول آجال استحقاق 
بعض السندات. وحتتاج إلى إعادة حصتها 

من األسهم بعد ان انخفضت محفظة حقوق 
امللكية اخلاصة بها إلى أقل من النسبة املطلوبة 

وقدرها ٧٠٪ من إجمالي احملفظة.
وتستخــــــدم حكومة النرويج ثروتها 
النفطية لسد العجز في امليزانية كل 
عام. فقد متت عام ٢٠١٦ تغطية ما 
يســمى العجز الهيكلي املصحح 
للنفــط باســتخدام اإليــرادات 
احلكومية من النفط، وحتديدا 
مــن الضرائــب، واحلصــص 
فــي احلقول البحرية وأرباح 
 Equinor األســهم من شــركة

.ASA
وقالت «بلومبيرغ» انه ما 
دامت احلكومة حتقق فائضا، 
فإنه ميكنها إيداع األموال في 
الصنــدوق. ولكــن مت إحــالل 
الودائع خالل  السحوبات محل 
عامي ٢٠١٦ و٢٠١٧ نتيجة تقلص 
العائــدات النفطية جراء انخفاض 
األسعار. لكن الصندوق كان قادرا على 
تغطية ذلك بسهولة من خالل استخدام 
تدفقاته النقدية. أما في عام ٢٠٢٠ فقد تغير 

كل شيء.

وأصحبــت احلكومــة تتوقــع اآلن إنفاق 
مبلغ قياسي يصل الى ٤٢٠ مليار كرونة من 
أموال النفط على برامج مواجهة األزمات لدعم 
اقتصادها، فيما يزيد انهيار عائدات النفط من 
تفاقم الهزة االقتصادية. وتتوقع احلكومة أن 
ينخفض صافي التدفق النقدي النفطي بنسبة 
٦٢٪ إلى ٩٨ مليار كرونة وهو أدنى مستوى 

منذ عام ١٩٩٩.
العضالت املالية

وتقول «بلومبيرغ» ان لدى النرويج قاعدة 
مالية مفروضة من قبلها تنص على وجوب 
عدم استخدام أكثر من ٣٪ من قيمة الصندوق 
كل عام لسد عجوزات امليزانية (والتي متثل 
توقعات العائــد احلقيقي على املدى الطويل 
للصندوق)، ولكن يســمح بتجاوز هذا احلد 
ملساعدة االقتصاد أثناء فترات الركود. اما وقد 
ارتفع االستخدام الى ٤٫٢٪ من قيمة الصندوق 
هذا العام فإن اإلنفاق سيتجاوز احلد األقصى 

ألول مرة منذ األزمة املالية في ٢٠٠٩.
وقــال وزير املالية جان توري ســانر إنه 
يتعــني على بالده العودة في النهاية إلى حد 
٣٪، لكــن التجاوز الذي حصــل هذا العام له 

ما يبرره متاما.

فضال عن توفيرها حماية أكبر 
ألقلية املساهمني في الشركات، 
وقد تضمنت التعديالت اآلتي:

املادة ٣-٢-٣ إجراءات اإلفصاح 
عن عرض االستحواذ اإللزامي:

أوجبــت هذه املــادة على 
الشخص امللتزم بتقدمي عرض 
اســتحواذ إلزامي القيام فورا 
باإلفصاح عن التزامه بتقدمي 
مســتند عــرض االســتحواذ 
حتى لو لم تتوافر لديه جميع 
املعلومات املتعلقة باالستحواذ، 
فإذا تخلف امللتزم عن القيام 
باإلفصــاح املشــار اليه خالل 
ثالثني يوما من تاريخ إخطاره 
بقرار الهيئــة بإلزامه بتقدمي 
عرض االستحواذ، تقوم الهيئة 

باتخاذ اإلجراءين التاليني:
أ  - اإلعــالن عــن قرارهــا في 
البورصــة، علــى أن يتضمن 

اإلعالن البيانات التالية: 
١ - اسم امللتزم بتقدمي العرض، 
سواء كان شخصا طبيعيا أو 

اعتباريا.
٢ - اسم الشركة محل العرض، 
على أن تكون الشــركة محل 
العرض مدرجة في البورصة.

٣ - حتديد فترة ثالثني يوما 
ملباشرة إجراءات تنفيذ عملية 

االستحواذ اإللزامي.
٤ - تذكير بجزاء املخالفة وفق 

بإضافة إجراءات أكثر صرامة 
علــى املمتنــع عــن تنفيــذ 
اإللزامي  إجراءات االستحواذ 
وذلــك بإضافــة بنــد جديــد 
علــى املــادة والــذي يتضمن 
إخطــار وكالة املقاصة بحظر 
امللتزم  الشــخص  اســتخدام 
بتقدمي عرض استحواذ إلزامي 
حقوق التصويت الناشئة عن 
امللكية في الشركة محل عرض 
االستحواذ اعتبارا من تاريخ 
صدور قــرار الهيئــة بإلزامه 
بتقــدمي عــرض االســتحواذ 
االنتهــاء  اإللزامــي وحلــني 
مــن إجــراءات تنفيــذ عملية 
االســتحواذ اإللزامي، على أن 
تقــوم وكالة املقاصة بإخطار 
الهيئة في حالة ممارسة حقوق 
التصويت علــى هذه امللكية. 

تابع له أو متحالف معه، خالل 
األشهر الستة السابقة لتاريخ 
اإلفصاح عن عرض االستحواذ 

اإللزامي. 
علمــا بأن هذا الســعر هو 
احلد األدنى لسعر العرض في 
اإللزامي،  حاالت االســتحواذ 
وبالتالي يجوز للشركة مقدمة 
العرض تقدمي سعر أعلى بهدف 
تشجيع املساهمني للمشاركة 

في عملية االستحواذ.
املادة ٣-٥-٢-٢:

اســتحدثت هذه املادة في 
التعديل اجلديد والتي تتضمن 
اســتثناء مــن أحــكام املــادة 
الســابقة والتي تنظم ســعر 
االســتحواذ اإللزامي في حال 
تخلف امللتزم باالستحواذ عن 
تنفيذه خــالل املدة القانونية 
بحيث يكون العــرض املقدم 
مبوجب االســتحواذ اإللزامي 
عرضا نقديا ألعلى ســعر من 
السعرين املشار إليهما في املادة 
الســابقة أو أي من األســعار 

التالية:
١ - املتوســط املرجح للسعر 
اليومي في البورصة للشركة 
محــل العرض خالل األشــهر 
الستة السابقة لتاريخ صدور 
قــرار الهيئة بإلزامــه بتقدمي 
اإللزامي،  عرض االســتحواذ 

ما جاء بالقانون فضال عن منعه 
من استخدام حقوق التصويت 
الناشئة عن امللكية في الشركة 

محل عرض االستحواذ. 
ب - إخطــار وكالــة املقاصة 
بحظــر اســتخدام الشــخص 
امللتزم بتقدمي عرض استحواذ 
التصويــت  إلزامــي حقــوق 
امللكيــة فــي  الناشــئة عــن 
الشركة محل عرض االستحواذ 
اعتبارا من تاريخ صدور قرار 
الهيئــة بإلزامه بتقدمي عرض 
االســتحواذ اإللزامــي وحلني 
االنتهــاء من إجــراءات تنفيذ 
عملية االستحواذ اإللزامي، على 
أن تقوم وكالة املقاصة بإخطار 
الهيئة في حالة ممارسة حقوق 
التصويت على هذه امللكية. 

وقد مت تعديــل هذه املادة 

ويهــدف هــذا التعديــل الــى 
حرمان امللتزم بتقدمي عرض 
استحواذ إلزامي والذي يتخلف 
أو ميتنع عن تنفيذ التزامه في 
املواعيد املقررة من االستفادة 
مــن املزايــا التــي حتققت له 
نتيجة السيطرة على الشركة، 
وبحرمانه من حقوق التصويت 
يكون فعليا قد فقد السيطرة 
على الشــركة ولــن يكون له 
ممارسة حقوق التصويت إال 
بعد تنفيذ التزامه بتقدمي عرض 

االستحواذ اإللزامي.
املادة ٣-٥-٢ سعر عرض 

االستحواذ اإللزامي:

٣-٥-٢-١ نظمت هذه املادة 
العرض النقــدي الذي يتعني 
تقدميه من مقدم االســتحواذ 
اإللزامي الى مساهمي الشركة 
محل االستحواذ، بحيث يكون 
أعلــى ســعر مــن الســعرين 

التاليني: 
١ - املتوســط املرجح للسعر 
اليومي في البورصة للشركة 
محــل العرض خالل األشــهر 
الستة السابقة لتاريخ اإلفصاح 
عن عرض االستحواذ اإللزامي، 
البورصــة ذلــك  وحتتســب 

السعر. أو 
٢ - أعلى سعر مدفوع من قبل 
مقدم العرض أو أي شــخص 

وحتسب البورصة ذلك السعر. 
أو 

٢ - أعلى سعر مدفوع من قبل 
مقدم العرض أو أي شــخص 
تابع له أو متحالف معه، خالل 
األشهر الستة السابقة لتاريخ 
صدور قــرار الهيئــة بإلزامه 
بتقــدمي عــرض االســتحواذ 

اإللزامي. 
٣ - أعلى سعر مدفوع للسهم 
خالل الفترة من تاريخ صدور 
قرار الهيئة بإلزام الشــخص 
امللتزم بتقدمي عرض االستحواذ 
اإللزامي حتى تاريخ إفصاحه 
عــن االلتزام بتقدمي مســتند 

عرض االستحواذ اإللزامي.
وتأتي هــذه املادة لتعالج 
مشكلة قائمة في الواقع العملي، 
السيما حني يلجأ امللتزم بتقدمي 
عرض استحواذ إلزامي وهو 
املسيطر على الشركة مبحاولة 
إظهــار الشــركة مبظهر مالي 
مضطرب وإظهار خسائر غير 
حقيقية بهدف االستحواذ على 
الشركة بأبخس األثمان ومن 
ثم إحلاق الضرر مبســاهمي 
الشركة محل العرض، وبالتالي 
فــإن هذه املادة حتدد بشــكل 
واضح ســعر العــرض الذي 
يلتزم به الشــخص املتخلف 
عن تقدمي عرض االســتحواذ 

اإللزامي.

مواجهة املتخلــف عن تنفيذ 
عرض االســتحواذ اإللزامي، 
فضال عن توفيرها حماية أكبر 
ألقلية املساهمني في الشركات. 
وفيما يلي الدراسة: يلزم قانون 
هيئة أســواق املال الشخص 
سواء كان طبيعيا أو اعتباريا 
خالل ثالثني يوما من حصوله 
بصــورة مباشــرة أو غيــر 
مباشرة على ملكية تزيد على 
٣٠٪ من األوراق املالية املتداولة 
لشــركة مســاهمة مدرجة أن 
يبادر بتقدمي عرض بالشراء 
لكل األسهم املتداولة املتبقية 
طبقا للشروط والضوابط التي 
حتددها الالئحة التنفيذية. وقد 
امللتزم باالســتحواذ  يتخلف 
اإللزامي عن تنفيذ االستحواذ، 
وهو مــا يعد إهــدارا حلقوق 
أقلية املساهمني في الشركات 
والتي جاءت أحكام االستحواذ 
اإللزامي حلمايتهم، وقد كانت 
الهيئــة فــي الســابق تكتفي 
باإلعالن عن قرارها بالبورصة، 
فضال عن العقوبات التأديبية 
التي يوقعها مجلس التأديب 
في الهيئة على الطرف املخالف. 
التعديــالت اجلديــدة  إال أن 
التي أضيفت مؤخرا تضمنت 
إجــراءات أكثــر صرامــة في 
مواجهة املتخلــف عن تنفيذ 
عــرض االســتحواذ اإللزامي 

الفهد لـ «األنباء»: تعديالت «أسواق املال» 
ألحكام االستحواذ اإللزامي عاجلت مشاكل قائمة 

وحافظت على مساهمي الشركات

تغييرات الالئحة التنفيذية للقانون اشتملت على إجراءات أكثر صرامة في مواجهة املتخلف عن تنفيذ عرض االستحواذ

في حال تخلف امللتزم باالستحواذ عن تنفيذه خالل املدة القانونية.. يكون العرض نقديًا ألعلى سعر 
حرمان املمتنع أو املتخلف عن االستحواذ اإللزامي من حقوق التصويت ليفقد السيطرة على الشركة 

احملامي د. فيصل الفهد

رسميًا.. القطاع النفطي يتقشف في مصروفاته التشغيلية
أحمد مغربي

أصــدر الرئيس التنفيذي 
الكويتية  البترول  ملؤسســة 
م.هاشم هاشــم قرارا بتقنني 
الصــرف علــى بعــض بنود 
املوازنة التشغيلية للمؤسسة 
وشركاتها التابعة للسنة املالية 
٢٠٢١/٢٠٢٠، وذلك بعد اجتماع 
املنتدبني والرؤساء  األعضاء 
التنفيذيــني للقطــاع النفطي 
الــذي مت عقــده يــوم األحــد 
املوافق ١٠ مايو ٢٠٢٠ ملناقشة 

املوضوع.
وقال هاشم في القرار الذي 
حصلت «األنباء» على نسخة 
منه: «كما تعلمون مير العالم 
اليوم بأوضاع ســيئة نتيجة 
النتشــار ڤيــروس كورونــا 
املســتجد، وتأثيــر ذلك على 
األســواق العامليــة وتباطــؤ 
النمو في االقتصاد العاملي وما 
صاحبه من انهيار في أسعار 
النفط والتأثيــر الكبير الذي 
خلفه ذلك على الكويت، والذي 
كان يتطلب إيجاد بعض احللول 
واملقترحات لتخفيف آثار ذلك، 
والتــي منها تقنني وترشــيد 

وذكر هاشــم انه مت إجراء 
التخفيضات التالية:

١- إيقاف التعديالت على 
الهياكل التنظيمية التي تترتب 
عليها زيادة في التكلفة وإلغاء 
التدريــب اخلارجــي  تكلفــة 

واملؤمترات.
٢- تخفيض تكلفة التدريب 
الداخلي بنسبة ٥٠٪، على أن 

التي تبــدأ الســنة املالية لها 
من يناير ٢٠٢٠ فيتم تطبيق 
التخفيض عليها بدأ من مارس 
٢٠٢٠ بنسبة ٨٠٪ مع استبعاد 
ما مت صرفه عن شهري يناير 
وفبراير ٢٠٢٠ إن وجد وإلغاء 
بنود االعالم والعالقات العامة 

التالية:
- الرعايات والتبرعات

- املؤمترات واملعارض
- الهدايا

- األنشطة االجتماعية
- اليوم املفتوح

وذكر هاشم انه مت تخفيض 
باقي بنود املصروفات حتت هذا 
البند بنسبة ٥٠٪، وتخفيض 
بند الدراســات واالستشارات 
بنســبة ٥٠٪ وإلغــاء كافــة 

املصروفات املترتبة على القيام 
بعمليات االستحواذ اجلديدة 
وإلغاء مكافآت اللجان وفرق 

العمل.
وتخفيــض العمالــة غير 
الكويتية فــي العقود الدائمة 
واخلاصة والعمالة في عقود 
املقاولــني، بالتنســيق مــع 
الشــؤون اإلدارية باملؤسسة 

لتحديد نسبة التخفيض لكل 
شركة. وفيما يتعلق بالبنود 
األخرى التي مت مناقشتها أثناء 
اجتمــاع األعضــاء املنتدبــني 
التنفيذيــني، قال  والرؤســاء 
هاشم انه سيتم توجيه القطاع 
النفطي بشأنها الحقا وذلك بعد 
أن يتــم عرض املوضوع على 

مجلس إدارة املؤسسة.

يتم حتديد البرامج التي سيتم 
تخفيضها بناء على تقديرات 
الشركة مع احملافظة على نسبة 

التخفيض اإلجمالي البند.
٣- تخفيــض بند الســفر 
 ٪٨٠ بنســبة  والضيافــة 
للشــركات التي تبدأ الســنة 
املاليــة لهــا من أبريــل ٢٠٢٠ 
مــارس ٢٠٢١، أمــا الشــركات 

إيقاف التعديالت على الهياكل التنظيمية التي تترتب عليها زيادة في التكلفة وإلغاء تكلفة التدريب اخلارجي واملؤمترات

م.هاشم هاشم

مصروفات التشــغيل أخذين 
باالعتبــار جميــع املتغيرات 
املســتقبلية الناجتة عن هذا 
األثر ومتاشيا مع ما قامت به 
الشــركات النفطية سواء في 
املنطقــة أو في العالم، وعليه 
سوف يتم تطبيق ما تقدمتم 
به مــن تخفيضات، باإلضافة 

إلى تخفيضات إضافية».

إلغاء بنود اإلعالم والعالقات العامة 
التي تشمل الرعايات والتبرعات 
واملؤمترات واملعارض والهدايا 

واألنشطة االجتماعية واليوم املفتوح

تخفيض بند الدراسات واالستشارات 
بنسبة ٥٠٪ وإلغاء جميع املصروفات 

املترتبة على القيام بعمليات 
االستحواذ اجلديدة وإلغاء مكافآت 

اللجان وفرق العمل


