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)*( اأ�صتاذ القانون العام امل�صاعد يف كلية القانون الكويتية العاملية

ضوابط نقل ملكية املرافق العامة
إىل القطاع الخاص

والقيود الواردة عليها بعد الخصخصة 
وفقًا للقانون الفرنسي والقانون الكويتي
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ملخ�ص

القطاع  اإىل  العامة  املرافق  ملكية  نقل  �صوابط  مو�صوع  الدرا�صة  هذه  تتناول 

اخلا�ص والقيود الواردة عليها بعد اخل�صخ�صة، يف كٍل من القانون الفرن�صي والقانون 

اإىل  العامة  املرافق  ملكية  نقل  بها  ُيق�صد  فاخل�صخ�صة  مقارنة(،  )درا�صة  الكويتي 

القطاع اخلا�ص، ومن املعلوم اأن تلك املرافق تعد اأمواًل عامة مملوكة للدولة، تلتزم هذه 

الأخرية بحمايتها واملحافظة عليها من اأجل حتقيق امل�صلحة العامة. لذلك حتر�ص اأغلب 

الت�رضيعات املتعلقة بتخ�صي�ص املرافق العامة اأن ل تنتقل ملكية تلك املرافق اإىل القطاع 

اخلا�ص اإل وفق �صوابط واإجراءات تتقيد بها الدولة من اأجل حماية تلك املرافق، والتي 

اإىل قيود ترد على تلك املرافق بعد ما اآلت  تعد يف نهاية املطاف اأمواًل عامًة، بالإ�صافة 

ملكيتها اإىل القطاع اخلا�ص من اأجل �صمان ا�صتمرار العلقة ما بني الدولة وتلك املرافق 

بحيث تظل هذه الأخرية حتت رقابة واإ�رضاف الدولة بعد التخ�صي�ص من اأجل حتقيق 

يف  نتناول  ف�صلني؛  اإىل  الدرا�صة  هذه  تق�صيم  مت  �صبق  ما  على  وبناًء  العامة،  امل�صلحة 

الف�صل الأول �صوابط نقل ملكية املرافق العامة اإىل القطاع اخلا�ص يف فرن�صا والكويت، 

ويف الف�صل الثاين القيود الواردة على تلك املرافق بعد اخل�صخ�صة وفقًا لقوانني هاتني 

الدولتني.
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املقدمة

والإدارية،  والجتماعية  وال�صيا�صية  القت�صادية  العتبارات  من  للعديد  نظرًا 

القطاع  من  العامة  امل�رضوعات  ملكية  نقل  �صيا�صة  اإىل  العامل  دول  من  الكثري  اجتهت 

للإ�صلح  كو�صيلة  اخل�صخ�صة،  بربامج  ي�صمى  ما  ظل  يف  اخلا�ص  القطاع  اإىل  العام 

القت�صادي تهدف اإىل تفعيل دور القطاع اخلا�ص يف الأن�صطة القت�صادية واإ�رضاكه يف 

دعم القت�صاد الوطني، بالإ�صافة اإىل خف�ص الطلب على املوازنة العامة وعدم ت�صخمها، 

خ�صو�صًا باب الرواتب والأجور، مع زيادة مداخيل الدولة نتيجة املبالغ التي �صوف 

تدخل خزينتها كثمن لتلك امل�صاريع بعد بيعها للقطاع اخلا�ص، كما �صيرتتب على تلك 

ال�صيا�صة خلق فر�ص عمٍل جديدة يف تلك القطاعات، والق�صاء على البطالة كاإحدى اأهم 

الق�صايا التي تعاين منها كثري من دول العامل.

 ،1979 عام  يف  وذلك  اإجنلرتا،  التخ�صي�ص  برنامج  تبنَّت  التي  الدول  اأوائل  ومن 

تطبيق  اأرادت  عندما  الدول  هذه  اأن  اإل  اأوروبا،  دول  من  الكثري  ذلك  بعد  وحلقتها 

يجيز  ت�رضيع  على  احل�صول  اإىل  ذلك  قبل  جلاأت  العامة  امل�صاريع  تخ�صي�ص  �صيا�صة 

ن ذلك الت�رضيع �صوابط  عملية التخ�صي�ص من قبل ال�صلطة الت�رضيعية، على اأن يت�صمَّ

اإىل  العام  القطاع  من  العامة  امل�رضوعات  ملكية  نقل  اآلية  يف  مراعاتها  يجب  واإجراءات 

القطاع اخلا�ص، بالإ�صافة اإىل وجود قيود ترد على تلك امل�رضوعات بعد تخ�صي�صها، 

مملوكة  عامة  اأمواًل  تعد  والتي  العامة  امل�رضوعات  حماية  ل�صمان  حتقيقًا  كله  وذلك 

للدولة، ول�صمان ا�صتمرار العلقة وعدم انقطاعها ما بني الدولة وبني تلك امل�رضوعات،  

ويف فرن�صا جاء قانونا رقم 2 يوليو 1986 و 6 اأغ�صط�ص 1986 ب�صوابط تتعلق بنقل 

ملكية امل�صاريع العامة اإىل القطاع اخلا�ص، بالإ�صافة لقيود ترد على تلك امل�صاريع بعد 

خ�صخ�صتها، وذلك كله تطبيقًا لقرارات املجل�ص الد�صتوري الفرن�صي بهذا ال�صاأن.
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 ب�صاأن تنظيم 
)1(

 2010 37 ل�صنة  بالقانون رقم  العادي  امل�رضع  الكويت جاء   ويف 

ملكية  نقل  عملية  ينظم  عامًا  ت�رضيعًا  يعد  والذي  التخ�صي�ص،  وعمليات  برامج 

ذلك  يف  ع  امل�رضِّ حر�ص  وقد  اخلا�ص،  القطاع  اإىل  العام  القطاع  من  العامة  امل�رضوعات 

القطاع  من  امل�صاريع  تلك  ملكية  نقل  باإجراءات  تتعلق  �صوابط  وجود  على  الت�رضيع 

العام اإىل القطاع اخلا�ص للمحافظة على تلك امل�رضوعات التي ُتعد اأمواًل عامًة يتوجب 

ع يف ذات  اأورد امل�رضِّ 17 من الد�صتور الكويتي، كما  على الدولة حمايتها وفقًا للمادة 

القانون قيودًا و�رضوطًا ترد على امل�صاريع العامة بعد خ�صخ�صتها، مما ي�صمن معه 

اإ�رضافها ورقابتها عليها حتى  امل�صاريع من خلل  الدولة وتلك  العلقة بني  ا�صتمرار 

بعد التخ�صي�ص بغية حتقيق امل�صلحة العامة، وهذه ال�صوابط التي تتعلق باإجراءات 

نقل ملكية امل�رضوعات العامة اإىل القطاع اخلا�ص، والقيود الواردة على تلك امل�صاريع 

بعد خ�صخ�صتها، والتي جاءت يف قوانني اخل�صخ�صة لكل من فرن�صا والكويت وهي 

والقيود  ال�صوابط  تلك  عن  الدرا�صة  �صتقت�رض  وبالتايل  الدرا�صة،  هذه  يف  بحثنا  حمل 

التي جاءت بتلك القوانني، حيث �صنتناولها يف ف�صلني:

الف�ضل االأول: �صوابط واإجراءات نقل ملكية املرافق العامة اإىل القطاع اخلا�ص يف فرن�صا 

والكويت.

الف�ضل الثاين: القيود الواردة على املرافق العامة بعد اخل�صخ�صة يف فرن�صا والكويت.

.2010 يونيو   13 – جريدة الكويت اليوم – العدد 979   )1(
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الف�ضل االأول

�ضوابط نقل ملكية املرافق العامة من القطاع العام

اإىل القطاع اخلا�ص يف فرن�ضا والكويت

ع الكويتي   ع الفرن�صي وامل�رضِّ �صنتناول يف هذا الف�صل ال�صوابط التي و�صعها امل�رضِّ

فيما يتعلق بالإجراءات الواجب اتباعها يف �صاأن نقل ملكية امل�صاريع العامة من القطاع 

العام اإىل القطاع اخلا�ص، وذلك من اأجل حمايتها لأنها ُتعد يف نهاية املطاف اأمواًل عامة 

ولكونها  ناحية،  من  القانونية  للن�صو�ص  وفقًا  وذلك  حمايتها،  عبء  الدولة  على  يقع 

اأن  اإىل  اأي�صًا  اأخرى، وتهدف هذه ال�صوابط  اجلهة التي متلك تلك امل�صاريع من ناحية 

لها  مقابٍل  نظري  اخلا�ص  القطاع  اإىل  العام  القطاع  من  العامة  امل�صاريع  ملكية  نقل  يتم 

ي�صاوي ثمنها احلقيقي على الأقل، لذلك حتر�ص اأغلب الت�رضيعات على و�صع بع�ص 

ال�صوابط والقيود لتحقيق ذلك، وهو ما �صوف نتحدث عنه يف هذا الف�صل، ومت تق�صيم 

هذا الف�صل اإىل مبحثني: املبحث الأول »�صوابط خ�صخ�صة املرافق العامة يف فرن�صا«، 

واملبحث الثاين: »�صوابط خ�صخ�صة املرافق العامة يف الكويت«. 
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املبحث االأول

�ضوابط خ�ضخ�ضة املرافق العامة يف فرن�ضا 

بها قوانني اخل�صخ�صة يف فرن�صا  التي جاءت  ال�صوابط  املبحث  �صنعالج يف هذا 

يف  اتباعها  الواجب  بالإجراءات  يتعلق  فيما  الد�صتوري  املجل�ص  لقرارات  ا�صتجابة 

ا�صرتط  القطاع اخلا�ص، حيث  اإىل  العام  القطاع  العامة من  امل�صاريع  �صاأن نقل ملكية 

العامة  املرافق  بخ�صخ�صة  تتعلق  �صوابط  وجود  �رضورة  على  الد�صتوري  املجل�ص 

ن�صو�ص  مع  يتفق  ومبا  املرافق  تلك  خل�صخ�صة  اإجراءات  اأي  يف  ال�رضوع  قبل  بداية 

الد�صتور الفرن�صي وحتديدًا املادة )34( من الد�صتور الفرن�صي؛ لذلك �صوف نتناول 

على  تق�صيمه  مت  الذي  املبحث  هذا  يف  الفرن�صي  امل�رضع  بها  جاء  التي  ال�صوابط  اأهم 

املطالب التالية:

املطلب االأول: �رضورة �صدور ت�رضيع.

املطلب الثاين: مرافق عامة ل يجوز خ�صخ�صتها.

املطلب الثالث: نقل ملكية املرافق العامة اإىل القطاع اخلا�ص مقابل ثمن عادل.

املطلب الرابع: املحافظة على ال�صتقلل الوطني.

املطلب اخلام�ص: منع احتكار الأ�صخا�ص للأ�صهم املعرو�صة للبيع.
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املطلب االأول

�رضورة �ضدور ت�رضيع

تن�ص الفقرة التا�صعة من املادة )34( من الد�صتور الفرن�صي على اأن: »يحدد القانون 

القواعد املتعلقة بتاأميم امل�رضوعات، ونقل ملكية امل�رضوعات من القطاع العام اإىل القطاع 

�رضاحة  يجيز  الفرن�صي  الد�صتور  اأن  ال�صابقة  الفقرة  ن�ص  من  ويت�صح   اخلا�ص«. 

يف  بداية  ع  امل�رضِّ تدخل  ب�رضورة  مرهون  ذلك  ولكن  العامة،  امل�رضوعات  خ�صخ�صة 

عملية نقل ملكية امل�رضوعات العامة من القطاع العام اإىل القطاع اخلا�ص، اأي يجب اأن 

الفرن�صي عدَّ  الد�صتوري  املجل�ص  اأن  اإىل  تتم عملية اخل�صخ�صة بقانون؛ ويرجع ذلك 

من  اخلا�ص  القطاع  اإىل  العام  القطاع  من  العامة  امل�رضوعات  ملكية  حتويل  مو�صوع 

ع بداية، بالإ�صافة اإىل اأن الد�صتور الفرن�صي  املو�صوعات املحجوزة لخت�صا�ص امل�رضِّ

مهمة  تتوىل  الأخرية  وهذه   ،
)1(

والعامة اخلا�صة  بنوعيها  امللكية  حق  حماية  على  ن�صَّ 

ة عن اإرادة الأمة، واملناط بها حماية  حمايتها ال�صلطة الت�رضيعية على اعتبار اأنها املعربِّ

امللكية العامة، وقد بنيَّ املجل�ص الد�صتوري الفرن�صي اأن ن�ص املادة )34( من الد�صتور 

اإىل  اإجراء عملية حتويل من القطاع العام  ع يف كل مرة يراد فيها  ل تلزم بتدخل امل�رضِّ

اخل�صخ�صة،  لعملية  املنظمة  القواعد  ع  امل�رضِّ ي�صع  اأن  يكفي  واإمنا  اخلا�ص،  القطاع 

.
)2(

ويعهد بعد ذلك اإىل �صلطات اأو جهات اأخرى مهمة و�صع هذه القواعد مو�صع التنفيذ

قرارات  مع  من�صجمة  فرن�صا  يف  اخل�صخ�صة  قوانني  جاءت  �صبق  ما  على  وبناء 

يتعلق  فيما  الت�رضيعية  الأداة  وحدة  احرتام  ب�رضورة  الفرن�صي  الد�صتوري  املجل�ص 

بخ�صخ�صة املرافق العامة، بحيث اإذا ما مت اإن�صاء املرفق العام بقانون وجب خ�صخ�صته 

بقانون، واإذا كان موؤممًا وجب اأي�صًا �صدور قانون لعودته اإىل القطاع اخلا�ص، وبات 

�صامي �صلهب، اخل�صخ�صة يف لبنان بني القانون والواقع، جملة الدرا�صات القانونية، جامعة بريوت العربية، العدد   )1(

التا�صع، يوليو 2002، �ص 29.

)2(ي�رضي الع�صار، القانون الإداري، الن�صاط الإداري )املرفق العام – ال�صابط الإداري(، كلية القانون الكويتية العاملية، �ص 51.
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ع العادي امل�صاريع العامة املراد حتويلها اإىل القطاع اخلا�ص  يدخل يف اخت�صا�ص امل�رضِّ

والتي يكون فيها القطاع العام مالكًا لأكرث من 50% من اأ�صهمها، وكذلك امل�صاريع التي 

اأدخلت اإىل القطاع العام اأ�صًل بقانون اأما ال�صلطة التنفيذية فيعود لها تقرير خ�صخ�صة 

امل�صاريع العامة التي يكون فيها القطاع العام مالكًا لن�صبة �صئيلة باملقارنة مع القطاع 

.
)1(

اخلا�ص

نقل  عملية  يف  العادي  ع  امل�رضِّ تدخل  تتطلب  الفرن�صي  الد�صتور  طبيعة  كانت  وملا 

ع ا�صلوبًا واحدًا يف ت�رضيعات  ع مل يتبَّ ملكية املرافق العامة اإىل القطاع اخلا�ص، فاإن امل�رضِّ

اخل�صخ�صة؛ حيث جاء مرة مت�صمنًا قائمًة بامل�رضوعات املراد خ�صخ�صتها )قانون 

19 يوليو 1993، وقانون 2 يوليو 1986(، ومرة اآخرى ارتاأى عدم التدخل للت�رضيح 
بكل عملية خ�صخ�صة، واإمنا اأجاز اأن تتم اخل�صخ�صة اإما مبر�صوم اأو مبجرد اإخطار 

عملية  لكل  القانونية  الأداة  وتتحدد  العرتا�ص،  حق  له  يكون  الذي  القت�صاد  وزير 

ورقم  العمل  وقوة  الدولة  مل�صاهمة  وفقًا  تتحدد  التي  امل�رضوع  لفئة  وفقًا  خ�صخ�صة 

.
)2(

الأعمال

واأخريًا. مبا اأننا نتحدث عن هذه ال�صمانة، وهي اأن يتم تخ�صي�ص املرافق العامة 

النهاية  يف  ال�صمانة  هذه  اأن  نرى  فاإننا  الت�رضيعية،  ال�صلطة  جانب  من  ي�صدر  بقانون 

تعتمد على طبيعة القانون الذي �صينظم عملية التخ�صي�ص ومدى ا�صتهدافه تنظيمها 

تنظيمًا �صامًل يهدف اإىل حماية املرافق العامة من خلل ال�صوابط والقيود التي يوردها 

يف ن�صو�صه، ومدى حتقيق هذه ال�صوابط والقيود لهذه ال�صمانة، حتى ل تكون عملية 

تخ�صي�ص املرافق و�صيلة لنتفاع بع�ص الأ�صخا�ص على ح�صاب امل�صلحة العامة.

 Conseil constitutionnel 16 Janvier 1982 Decision no.81-132DC Rec18 RJC-140.
امل�صار اإليه لدى �صامي �صلهب، املرجع ال�صابق – �ص30.

الكويت،  جامعة  والن�رض،  والتعريب  التاأليف  جلنة  مقارنة(،  )درا�صة  القت�صادي  العام  القانون  عبداللطيف،  حممد   )2(

�ص656.

(1)
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املطلب الثاين

مرافق عامة ال يجوز خ�ضخ�ضتها

جاءت ديباجة الد�صتور الفرن�صي لعام 1946 والتي ل تزال نافذة مبوجب د�صتور 

عام 1958 بن�ص يرتتب عليه عدم جواز خ�صخ�صة املرافق العامة التي ترتدي طابع 

»مرفق عام وطني« على امل�صتوى الإقليمي، اأو احتكار فعلي اأو واقعي، لأن مثل هذه 

املرافق يجب اأن تظل مملوكة للجماعة، وبالتايل ل ميكن خ�صخ�صتها ونقل ملكيتها اإىل 

.
)1(

القطاع اخلا�ص

وبناء على الن�ص ال�صابق فاإن امل�رضوعات العامة التي تكت�صب و�صف املرفق العام 

املجل�ص  اأن  اإل  الأحوال؛  من  حال  باأي  خ�صخ�صتها  ميكن  ل  القومي  امل�صتوى  على 

ز  ميَّ عندما  الد�صتورية  املع�صلة  هذه  حلل  د�صتورٍي  بحٍل  جاء  الفرن�صي  الد�صتوري 

ميكن  مرافق  الأوىل  فاعترب  الد�صتورية،  العامة  واملرافق  الوطنية  العامة  املرافق  بني 

العليا  بامل�صلحة  تتعلق  د�صتورية  مبادئ  على  تقوم  والتي  الثانية  اأما  خ�صخ�صتها، 

.
)2(

للبلد ل ميكن خ�صخ�صتها

وبذلك ميكن تق�صيم املرافق العامة التي ل ميكن خ�صخ�صتها يف فرن�صا اإىل املرافق 

العامة الد�صتورية ال�صيادية، وغري ال�صيادية، واملرافق الحتكارية.

Favoreu,L., Servic public et constitution, Actualite` juridique du droit 
adminstratif,1997 No spécial service public,pp.16 et s., spéc .p.19.

للعلوم  دم�صق  جامعة  جملة  للخ�صخ�صة،  املو�صوعية  الد�صتورية  القيود  هرمو�ص،  اإبراهيم  لدى  اإليه  م�صار 

القت�صادية والقانونية، املجلد 29، العدد الثاين 2013، �ص369.

Conseil constitutionnel n 86-207 DC , 26 juin 1986, journal officiel du 27 juin 
1986,p.7978,Rec.p61. 

(1)

(2)
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الفرع االأول

املرافق العامة ال�ضيادية

اإن�صاءها ومبا�رضة  الد�صتور  التي ق�رض  املرافق  ال�صيادية؛  العامة  يق�صد باملرافق 

الذي  ن�صاطها  ولطبيعة  للمجتمع  بالن�صبة  لأهميتها  وذلك  فقط،  الدولة  على  ن�صاطها 

قبل  من  العامة  املرافق  هذه  مثل  ومبا�رضة  اإن�صاء  يتم  وبالتايل  الدولة،  ب�صيادة  يتعلق 

مبا�رضة  اأو  اإن�صائها  يف  بال�صرتاك  اأخرى  جهة  لأي  ال�صماح  دون  مبا�رضة  الدولة 

ن�صاطها، واأهم هذه املرافق هي:

اأواًل- مرفق الق�ضاء:

للقطاع  تركه  ميكن  ل  الذي  ال�صيادية  املرافق  اأحد  فرن�صا  يف  الق�صاء  مرفق  يعد 

اخلا�ص، حيث تتوىل الدولة مبا�رضة اإدارة ذلك املرفق من قبل ال�صلطة الق�صائية، وهي 

اإحدى ال�صلطات الثلث التي ن�ص عليها الد�صتور الفرن�صي اإىل جانب ال�صلطة الت�رضيعية 

ا�صتقللية  اأهمية  �رضورة  على  عادة  الد�صاتري  حتر�ص  لذلك  التنفيذية،  وال�صلطة 

لذلك  وتطبيقًا  ال�صتقلل.  ذلك  حتقق  التي  ال�صمانات  توفري  و�رضورة  املرفق،  ذلك 

تن�ص املادة )64( من الد�صتور الفرن�صي ال�صادر يف عام 1958 على: »ي�صمن رئي�ص 

اجلمهورية ا�صتقلل ال�صلطة الق�صائية، ويعاونه يف ذلك املجل�ص الأعلى للق�صاء«.

ثانيًا- مرفق الدفاع: 

ق�رض  خلل  من  ذلك  ويت�صح  ال�صيادية،  العامة  املرافق  من  الدفاع  مرفق  يعد 

الن�صو�ص الد�صتورية على الدولة وحدها حق اإن�صاء القوات امل�صلحة، مع احلظر على 

.
)1(

اأي جهة اأو هيئة اأخرى تكوين قوة ع�صكرية اأو �صبه ع�صكرية

)1( ي�رضي الع�صار، القانون الإداري، الن�صاط الإداري، املرجع ال�صابق، �ص45.
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20 من الد�صتور الفرن�صي احلايل على هيمنة احلكومة  وتطبيقًا لذلك تن�ص املادة 

اأن: »رئي�ص اجلمهورية هو  15 من الد�صتور على  على القوات امل�صلحة، وكذلك املادة 

قائد القوات امل�صلحة، ويراأ�ص جمال�ص وجلان الدفاع الوطني العليا«.

ثالثًا- مرفق االأمن: 

املرفق،  ذلك  ن�صاط  لطبيعة  نتيجة  ال�صيادية  العامة  املرافق  من  الأمن  مرفق  يعد 

للدولة  الداخلي  الأمن  على  احلفاظ  مهمة  يتوىل  حيث  الدولة  ب�صيادة  يتعلق  والذي 

ع الفرن�صي يف القانون رقم 12 يونيو  و�صمان ا�صتتبابه وا�صتقراره، هذا وقد جاء امل�رضِّ

1987 ب�صاأن مرفق ال�صجون على ن�ص عهد فيه باإدارة ال�صجون اإىل اأ�صخا�ص القانون 
تنفيذ  اإن  حيث  والإدارة،ـ  والرقابة  القيادة  وظائف  عدا  فيما  اخلا�ص  والقانون  العام 

العقوبة وظيفة ل ترتبط ب�صيادة الدولة خلف احلكم بالعقوبة، وهي وظيفة ترتبط 

 واأخريًا اأكد  املجل�ص الد�صتوري الفرن�صي على عدم جواز خ�صخ�صة 
)1(

ب�صيادة الدولة،

مرفق الأمن اأو حتى تفوي�صه للقطاع اخلا�ص وذلك يف القرار الذي اأ�صدره يف تاريخ 

2011، حيث اعترب فيه اأن القانون الذي ي�صمح مل�صغلني من القطاع اخلا�ص  10 مار�ص 
بتنفيذ عمليات املراقبة الإلكرتونية والر�صد الفوري للمباين واملرافق العامة والطرق 

العامة ال�رضيعة، وت�صغيل اأنظمة الدوائر التلفزيونية املغلقة يف القطاع العام وم�صاهدة 

هذه ال�صور وعر�صها بالنيابة عن اجلهات العامة، هو قانون خمالف للد�صتور، لأنه: 

جتاهل  على  ينطوي  اأنه  كما  الدولة،  ب�صيادة  �صلة  ذات  مهام  ممار�صة  هوؤلء  ل  »يخوِّ

.
)2(

للمتطلبات املت�صلة باحلماية الد�صتورية للحرية الفردية واخل�صو�صية« 

)1( حممد عبداللطيف، التطورات املعا�رضة للمرافق العامة القت�صادية، جلنة التاأليف والتعريب والن�رض، جامعة الكويت 

�ص61.  ،1999
Conseil constitutionnel, Décision n 2011-625 DC, 10 mars 2011, Journal du 15 

mars 2011 , p.4630. 
(2)
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رابعًا- مرفق ال�رضائب: 

يعد مرفق ال�رضائب من املرافق العامة ال�صيادية، حيث تظهر الدولة يف جمال فر�ص 

�صخ�ص  كل  على  تفر�ص  فهي  وال�صلطة،  ال�صيادة  �صاحبة  ال�صلطة  مبظهر  ال�رضيبة 

اأي مقابل مبا�رض يعود عليه طاملا تنطبق  اإليها دون  اأداء مبلغ مايل  اأو معنوي  طبيعي 

 .
)1(

عليه �رضوط ا�صتحقاق ال�رضيبة

الفرع الثاين

املرافق العامة الد�ضتورية غري ال�ضيادية 

باإ�صباع  تتعلق  واإمنا  الدولة،  �صيادة  تعك�ص  ل  لكنها  د�صتورية  عامة  مرافق  هي 

حقوق اجتماعية وثقافية مكفولة د�صتوريًا للمواطنني، وتتميز هذه املرافق عن املرافق 

مببا�رضة  جانبها  اإىل  اخلا�ص  القطاع  مب�صاركة  تقبل  اإنها  يف  ال�صيادية  الد�صتورية 

؛ ومن اأبرز هذه املرافق التعليم وال�صحة.
)2(

الأن�صطة التي تقوم عليها تلك املرافق

اأواًل- مرفق التعليم: 

الد�صاتري  الأ�صا�صية للإن�صان حيث حر�صت معظم  التعليم من احلقوق  يعد حق 

على ذلك احلق، وجاء يف مقدمة د�صتور عام 1946 يف فرن�صا على اأن: »تقدمي التعليم 

الدولة  اأن  اإىل  الن�ص  هذا  يوحي  وقد  الدولة«،  على  واجب  هو  العام  العلماين  املجاين 

يعني  ل  ذلك  اأن  اإىل  ذهب  الفرن�صي  الد�صتوري  املجل�ص  اأن  اإل  التعليم،  مرفق  حتتكر 

تن�صئ  التي  الت�رضيعات  د�صتورية  اأقر  حيث  التعليم  جمال  يف  للدولة  احتكار  وجود 

 .
)3(

قطاع تعليم خا�صًا اإىل جانب التعليم احلكومي

)1(  ي�رضي الع�صار، املرجع ال�صابق، �ص46.

)2( حممد عبداللطيف، املرجع ال�صابق، �ص63. 

Conseil constitutionnel.23 November 1977.n.87 D.C.Rec.p.42 
   م�صار اإليه لدى حممد عبداللطيف – التطورات املعا�رضة للمرافق العامة القت�صادية، �ص64.

(3)
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ثانيًا- مرفق ال�ضحة: 

تن�ص ديباجة الد�صتور الفرن�صي ال�صادر عام 1946 على اأن: »الأمة تكفل للكافة 

وعدم  اخلا�ص  الطب  كفاية  عدم  حالة  يف  اأنه  على  الن�ص  هذا  وف�رض  ال�صحة«،   حماية 

تي�صريه للجميع فاإن الدولة تكون ملزمة د�صتوريًا باأن تاأخذ على عاتقها مرفقًا عامًا 

.
)1(

طبيًا

ثالثًا- مرفق ال�ضمان االجتماعي: 

يعد مرفق ال�صمان الجتماعي من املرافق العامة الد�صتورية يف فرن�صا، وي�صتمد 

الدولة بتقدمي احلياة  التي تلزم  الد�صتور  الد�صتورية من خلل ن�صو�ص  هذه ال�صفة 

لعام  الفرن�صي  الد�صتور  ديباجة  من  العا�رضة  املادة  تن�ص  حيث  ملواطنيها،  الكرمية 

1946 على اأنه: »يجب على الأمة اأن توفر للفرد والأ�رضة الظروف امللئمة لتنميتها«، 
الأطفال  اأن ت�صمن للجميع، مبا يف ذلك  املادة احلادية ع�رض: »ويتوجب عليها  وتكمل 

والأمهات والعاملني امل�صنني، حماية �صحتهم، واأمنهم املادي، والراحة وال�صتجمام، 

اأو  اأو العقلية  اأو حالته اجل�صدية  اإن�صان يغدو غري قادر على العمل ب�صبب عمره  وكل 

منا�صبة  و�صائل  على  احل�صول  يف  احلق  له  يكون  �صوف  القت�صادي  الو�صع  ب�صبب 

للحياة من املجتمع«.

اأكد املجل�ص الد�صتوري الفرن�صي الطبيعة الد�صتورية ملرفق ال�صمان  واأخريًا فقد 

)2(
الجتماعي. 

)1(  حممد عبداللطيف، املرجع ال�صابق، �ص 64.

Conseil constitutionnel, Décision n 2002-463 DC, 12 décembre  2002, Journal 
officiel du 24 décembre2002, p.21500 

(2)
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الفرع الثالث

املرافق العامة االحتكارية

من املرافق العامة التي ل يجوز نقل ملكيتها اإىل القطاع اخلا�ص يف فرن�صا املرافق الحتكارية، 

حيث تن�ص مقدمة د�صتور فرن�صا لعام 1946 على اأنه: »كل مال اأو م�رضوع يكون ل�صتغلله 

و�صف املرفق العام القومي اأو الحتكاري الواقعي يجب اأن توؤول ملكيته اإىل اجلماعة«، ويق�صد 

بالحتكار الفعلي اأو الواقعي انفراد الدولة باإنتاج اإحدى ال�صلع، اأو تقدمي اإحدى اخلدمات، مع 

 وبذلك 
)1(

انتفاء املناف�صة بينها وبني اأي م�رضوع اآخر فيما يخ�ص تقدمي هذه ال�صلعة اأو اخلدمة، 

فاإن املرافق العامة الحتكارية ل ميكن خ�صخ�صتها وفق الد�صتور الفرن�صي، اإل اأن هناك من 

ع اإذا ما اأراد خ�صخ�صة قطاع ما ي�صتطيع اأن ينتزع عنه �صفة الحتكار ومن ثم  يرى اأن امل�رضِّ

 وهو ما حدث متامًا مع �رضكة SEITA عندما اأراد 
)2(

بالإمكان اإجراء خ�صخ�صة ذلك القطاع

اإلغاء الحتكار الذي كانت ت�صتفيد منه هذه  البداية على  ع خ�صخ�صتها حيث حر�ص يف  امل�رضِّ

 
ال�رضكة يف �صناعة التبغ وا�صترياده وجتارته يف القانون ال�صادر بتاريخ 19 يوليو 1993)3(.

الفقرة  يف  عليه  املن�صو�ص  الفعلي  الحتكار  مفهوم  اأن  اإىل  البع�ص  يذهب  واأخريًا 

قيمته  من  الكثري  الواقع«  »بحكم  فقد  قد   1946 عام  د�صتور  ديباجة  من  التا�صعة 

الد�صتورية، وذلك بعد ان�صمام فرن�صا اإىل الحتاد الأوروبي، الذي اأ�صدر العديد من 

اأمام  القت�صادية  القطاعات  جميع  بفتح  املتعلقة  والتوجيهات  والأوامر  الت�رضيعات 

امل�صاواة  قدم  على  العام  القطاع  �رضكات  ومعاملة  الدولة،  احتكارات  واإزالة  املناف�صة 

مع �رضكات القطاع اخلا�ص، ومن ثم فاإنه مل يعد يوجد يف فرن�صا اأو غريها من الدول 

.
)4(

الأورويبة اأية قطاعات اقت�صادية اأو �رضكات عامة تتمتع ب�صفة الحتكار الفعلي

)1( ي�رضي الع�صار، املرجع ال�صابق، �ص44.

Delvolvé.p ,Droit public de l` économie, paris, Dalloz,1998,p.181.
 م�صار اإليه لدى اإبراهيم هرمو�ص، املرجع ال�صابق، �ص 371

)3( حممد عبداللطيف، املرجع ال�صابق، �ص68.

)4( اإبراهيم هرمو�ص، املرجع ال�صابق، �ص371.

)2(
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املطلب الثالث

نقل ملكية املرافق العامة اإىل القطاع اخلا�ص مقابل ثمن عادل

عادل  ثمن  نظري  اخلا�ص  القطاع  اإىل  العامة  امل�رضوعات  ملكية  نقل  م�صاألة  اإن 

ترد  التي  ال�صوابط والقيود  اأهم  امل�رضوعات، تعد من  لهذه  القيمة احلقيقية  يتمثل يف 

التخ�صي�ص  اإمتامها، حتى ل ت�صبح عملية  العامة قبل  املرافق  على عملية تخ�صي�ص 

ثمن  لقاء  اأ�صخا�ص  اأو  �رضكات  قبل  من  للدولة  العامة  املرافق  على  لل�صتيلء  و�صيلة 

زهيد ل يعادل ثمنها احلقيقي، ومن َثّم تخرج عملية التخ�صي�ص عن اأهدافها الرئي�صة- 

الإنفاق،  وتر�صيد  املالية  الأعباء  من  والتخفيف  املايل  الدولة  دخل  زيادة  وحتديدًا 

بع�ص  تنفيع  اإىل   - خدماتها  م�صتوى  وحت�صني  امل�رضوعات  كفاءة  رفع  اإىل  بالإ�صافة 

ال�رضكات والأ�صخا�ص اخلا�صة.

الفرن�صي  الد�صتوري  املجل�ص  قررها  التي  املهمة  القيود  اأحد  يعد  القيد  وهذا 

ب�صاأن تخ�صي�ص املرافق العامة اإىل القطاع اخلا�ص مقابل ثمن عادل ل يقل عن القيمة 

عملية  ت�صتند  اأن  يجب  اأنه  الد�صتوري  املجل�ص  قرر  حيث  امل�رضوعات،  لهذه  احلقيقية 

نقل ملكية امل�رضوعات العامة اإىل القطاع اخلا�ص ب�صاأن حتديد ثمن لتلك امل�رضوعات اإىل 

تقييم �صامل للم�رضوعات والأ�صول التي متلكها، وقيمة الأرباح التي ميكنها حتقيقها، 

لتلك  ال�صامل  التقييم  مبهمة  يعهد  اأن  اإىل  بالإ�صافة  لها،  املتاحة  ال�صتثمار  وفر�ص 

امل�رضوعات اإىل خرباء متخ�ص�صني وم�صتقلني عن الأ�صخا�ص الراغبني اأو املحتمل اأن 

ع الفرن�صي   وهو ما ا�صتجاب له امل�رضِّ
)1(

ي�صرتوا امل�رضوعات العامة املعرو�صة للبيع، 

اإن�صاء جلنة هي جلنة  1986 على  اأغ�صط�ص   6 حيث ن�ص يف قانون اخل�صخ�صة رقم 

وتت�صكل  خ�صخ�صتها؛  يتقرر  التي  امل�رضوعات  تقومي  وتتوىل   
)2(

والنقل، امل�صاهمات 

)1(  حممد عبداللطيف، املرجع ال�صابق، �ص 79.

)2( حممد عبداللطيف، املرجع ال�صابق، �ص 667.



مجلة كلية القانون الكويتية العالمية72

يف  ويراعى  �صنوات،  خم�ص  ملدة  مبر�صوم  تعيينهم  يتم  اأع�صاء  �صبعة  من  اللجنة  هذه 

ع  القانوين؛ كما ن�ص امل�رضِّ اأو  املايل  اأو  اختيارهم مدى كفاءتهم يف املجال القت�صادي 

الفرن�صي على عدم جواز اجلمع بني ع�صوية اللجنة وع�صوية جمل�ص اإدارة اأو رقابة 

رئي�ص  اإبلغ  ب�رضورة  ع�صو  كل  على  التزامًا  فر�ص  كما  التجارية،  ال�رضكات  اإحدى 

اللجنة بالن�صاطات املهنية التي ميار�صها، وامل�صالح التي ميثلها، ومتى ما خالف اأحد 

اأي  منع  القانون  اأن  اإىل  بالإ�صافة  اللجنة؛  بقرار  م�صتقيًل  ُعدَّ  واجباته  اللجنة  اأع�صاء 

م ل�رضاء  ع�صو �صابق يف اللجنة اأن يكون ع�صوًا يف جمل�ص اإدارة اأو مراقبة م�رضوع تقدَّ

خلل  قائمًا  يظل  واإمنا  موؤبدًا  لي�ص  املنع  ذلك  اأن  اإل  للدولة،  مملوكة  كانت  م�صاهمات 

التالية لنتهاء ع�صويته، واأي ع�صو يخالف ذلك املنع يكون عر�صة  اخلم�ص �صنوات 

جلنة  ا�صتقلل  �صمان  الن�صو�ص  تلك  كل  من  ع  امل�رضِّ وق�صد   
)1(

اجلنائية، للم�صاءلة 

امل�صاهمات والنقل وحتقيق احلياد يف عملها ومنع ت�صارب امل�صالح، الأمر الذي يحقق 

ال�صفافية يف عملية نقل ملكية امل�رضوعات العامة اإىل القطاع اخلا�ص.

ت  كما اأن املادة الثالثة من قانون اخل�صخ�صة ال�صادر بتاريخ 6 اأغ�صط�ص 1986 تبنَّ

اأن قررها املجل�ص الد�صتوري ب�صاأن اإجراءات التقييم للم�رضوعات  املبادئ التي �صبق 

ثمنها  من  باأقل  امل�رضوعات  تلك  بيع  عدم  و�صمان  ال�صفافية  حتقيق  اأجل  من  العامة 

خ�صخ�صتها  املراد  العامة  امل�رضوعات  تقييم  عملية  اأن  على  ن�صت  حيث  احلقيقي، 

وقيمة  املالية،  الأوراق  ببور�صة  لل�رضكة  املالية  الأوراق  قيمة  على  ت�صتمل  اأن  يجب 

عنا�رض امل�رضوع، والأرباح التي حققها امل�رضوع، ووجود فروع للم�رضوع وتوقعات 

 وفيما يتعلق بتحديد ثمن 
)3(

 واأن يتم ن�رض هذا التقدير علنيًا،
)2(

ا�صتثماراته امل�صتقبلية،

ذلك  لبيع  �صعرًا  حددت  اإذا  والنقل  امل�صاهمات  جلنة  فاإن  خ�صخ�صته  املراد  امل�رضوع 

امل�رضوع فاإنه ل يحق لوزير القت�صاد واملالية بيع ذلك امل�رضوع باأقل من ذلك الثمن، 

)1( حممد عبداللطيف، املرجع ال�صابق، �ص 668.

)2( �صابر زكي اإمام، التجربة امل�رضية يف خ�صخ�صة امل�رضوعات العامة، دار النه�صة العربية، القاهرة 2007/2006، �ص74

)3( اأحمد جمال الدين مو�صى، فنون تطبيق اخل�صخ�صة، جملة البحوث القانونية القت�صادية، جامعة املن�صورة، كلية 

احلقوق، العدد الثاين ع�رض، اكتوبر 1992، �ص501.
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حيث  بقانون،  خ�صخ�صتها  يتقرر  التي  امل�رضوعات  من  امل�رضوع  كان  ما  متى  وذلك 

اإذا كان م�رضوعا من امل�رضوعات العامة التي يتقرر  اأما  اإن تدخل اللجنة هنا وجوبياً، 

خ�صخ�صتها مبر�صوم، فاإن تدخل اللجنة هنا اختياريًا، حيث اإن راأيها غري ملزم لوزير 

ده للم�رضوع، كما اأن راأي اللجنة يعد ملزمًا اإذا  القت�صاد واملالية ب�صاأن الثمن الذي حتدِّ

اللجنة هنا ملزم فيما  ال�صوق املحلي، وراأي  اأحد امل�رضوعات خارج  ما مت خ�صخ�صة 

.
)1(

يتعلق بتحديد �رضوط التنازل واختيار امل�صرتي اأي�صًا

اخلا�ص  القطاع  اإىل  العامة  املرافق  ملكية  نقل  جواز  عدم  اإىل  �صبق  مما  ويت�صح 

اأن  اإىل  بالإ�صافة  الفرن�صية،  اخل�صخ�صة  لقوانني  وفقًا  احلقيقي  ثمنها  من  اأقل  بثمن 

هناك اعتبارات د�صتورية تقت�صي ذلك، واأول هذه العتبارات اأن احلماية الد�صتورية 

حلق امللكية ل تقت�رض على امللكية اخلا�صة، واإمنا ت�صمل اأي�صًا امللكية العامة، فاإذا كان 

لأ�صاحب  العادل  التعوي�ص  يتم  حيث  التاأميم،  حالة  يف  اخلا�صة  امللكية  حماية  يجب 

امل�رضوعات املوؤممة، فاإنه من باب اأوىل حماية امللكية العامة يف حال تخ�صي�صها، بحيث 

يكون نقل امللكية اإىل القطاع اخلا�ص نظري ثمن عادل؛ ويف كل من احلالتني ل يجوز اأن 

التعوي�ص  اأو  الثمن  يكون  حتى  للأموال،  احلقيقة  القيمة  عن  التعوي�ص  اأو  الثمن  يقل 

عادًل، اأما العتبار الد�صتوري الآخر في�صتند اإىل مبداأ امل�صاواة، ويتمثل يف اأنه اإذا متكنت 

جمموعة من اأ�صخا�ص القانون اخلا�ص من �رضاء م�رضوع عام باأقل من ثمنه احلقيقي، 

فاإنهم بذلك ي�صتفيدون من ميزة تتنافى مع مبداأ امل�صاواة، الأمر الذي يرتتب عليه عدم 

 .
)2(

جواز بيع الدولة للم�رضوعات العامة املراد تخ�صي�صها باأقل من ثمنها احلقيقي

)1( حممد عبداللطيف، املرجع ال�صابق، �ص668، 669.

)2(   حممد عبد اللطيف، املرجع ال�صابق، �ص79، 80.
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املطلب الرابع

املحافظة على اال�ضتقلل الوطني

اأن تلتزم الدولة عندما تقوم باإجراءات  يق�صد باملحافظة على ال�صتقلل الوطني 

تخ�صي�ص املرافق العامة - اأي بنقل ملكية تلك املرافق اإىل القطاع اخلا�ص - ب�رضورة 

و�صع حد اأق�صى ل ميكن جتاوزه بالن�صبة للأ�صهم التي يجوز اأن يتملكها الأجانب يف 

امل�رضوعات العامة بعد تخ�صي�صها، وذلك �صمانًا للمحافظة على ال�صتقلل الوطني 

لتلك امل�رضوعات بعد التخ�صي�ص، واحلكمة من ذلك ترجع اإىل اأهمية تلك امل�رضوعات 

حتكم  وعدم  ناحية،  من  للأفراد  الأ�صا�صية  احلاجات  لإ�صباع  خدمات  من  تقدمه  وما 

الأجانب يف تلك امل�رضوعات من ناحية اأخرى، بحيث ي�صكل ذلك م�صا�صًا بال�صتقلل 

الوطني للدولة وما قد يرتتب عليه من اأ�رضار بالغة، لذلك جند اأن الربملان الربيطاين 

واحلكومة الربيطانية يف عام 1988 اعرت�صا على اأن متتلك احلكومة الكويتية يف اأ�صهم 

التي  الدول  ومن  ال�رضكة؛  اأ�صهم  من   %21 عن  يزيد  ما  الربيطانية  البرتول  �رضكة 

نت ت�رضيعاتها املحافظة على ال�صتقلل الوطني فرن�صا، حيث كان القانون املنظم  ت�صمَّ

لعمليات اخل�صخ�صة فيها وال�صادر بتاريخ 6 اأغ�صط�ص 1986 قد ن�ص على حد اأق�صى 

للن�صبة التي يجوز للأجانب التملك فيها من اأ�صهم امل�رضوعات التي تنقل الدولة ملكيتها 

، بل 
)1(

الأ�صهم هذه  جمموع  من  من القطاع العام اإىل القطاع اخلا�ص وهي ن�صبة %20 

اإن القانون ذاته مل يقف عند هذه الن�صبة، بل اأجاز لوزير القت�صاد تخفي�ص ن�صبة متلك 

الأجانب يف اأ�صهم امل�رضوعات حمل التخ�صي�ص عن 20% وذلك بق�صد حماية امل�صالح 

ر املجل�ص الد�صتوري الفرن�صي اأن هذا القانون ل ي�صكل خمالفة ملبداأ  ، وقد قرَّ
)2(

الوطنية

.
)3(

امل�صاواة اأو مبداأ حرية التجارة وال�صناعة

)1( اأحمد جمال الدين مو�صى، املرجع ال�صابق، �ص525.

)2(  ي�رضي الع�صار، املرجع ال�صابق، �ص52.

اإليه لدى  209 م�صار  1990، �ص  4/7/1989، جملة دالوز  ال�صادر بتاريخ  )3(  قرار املجل�ص الد�صتوري رقم )254( 

ي�رضي الع�صار، املرجع ال�صابق، �ص52.
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 هذا وقد جاء القانون الفرن�صي اأي�صًا بقيد اآخر يطبق على امل�رضوعات التي يكون 

وال�صحة  العام  والأمن  العام  )النظام  العامة  ال�صلطة  يف  امل�صاركة  الأ�صا�صي  ن�صاطها 

اأو جتارة الأ�صلحة  العامة وحماية امل�صالح الأ�صا�صية لأمن الدولة التي تتعلق باإنتاج 

ومعدات احلرب(، ويهدف هذا القيد اإىل اأن م�صاهمة اأي �صخ�ص طبيعي اأو معنوي مبا يف 

ذلك رعايا دول الحتاد الأوروبي عندما تتجاوز 5 % يجب اأن حت�صل على موافقة من 

وزير القت�صاد، ويف حالة جتاوز هذا احلــد دون احل�صـول علــى املوافقـة امل�صبقة فاإن 

حائزي الأوراق يجب عليهم بيعها، ول يجوز لهم ممار�صة حقوق الت�صويت )مر�صوم 

 .
)1(

دي�صمرب 1993 معدل مبر�صوم 25 اأكتوبر 1996 (   13

690. اأحمد جمال الدين مو�صى، فنون تطبيق اخل�صخ�صة، املرجع  )1( انظر: حممد عبداللطيف، املرجع ال�صابق، �ص 

ال�صابق، �ص525.
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املطلب اخلام�ص

منع احتكار االأ�ضخا�ص للأ�ضهم املعرو�ضة للبيع

اإىل  يوؤدي  قد  بها  وال�صتثمار  العامة  للم�رضوعات  الأفراد  من  قلة  احتكار  اإن 

من  التا�صعة  املادة  يف  ون�ص  الفرن�صي  ع  امل�رضِّ جاء  لذلك  الدولة،  مب�صالح  الإ�رضار 

اأي �صخ�ص  اأنه: »يحق لوزير القت�صاد واملالية احلظر على  قانون اخل�صخ�صة على 

50% من الأ�صهم املعرو�صة للبيع وذلك  اأو معنوي اأن يح�صل على اأكرث من  طبيعي 

حتى ل ت�صتاأثر قلة من الأفراد بامل�رضوعات العامة وما قد يرتتب على ذلك من اإ�رضار 

مب�صالح الدولة«؛ اإل اأن هذا احلظر الذي جاءت به املادة ال�صابقة ُيعمل به يف حالة البيع 

ذهب  كما  به  ُيعمل  فل  الأ�صهم  من  اأخرى  جمموعة  عر�ص  مت  اإذا  بحيث  فقط،  الأول 

على  الن�ص  عدم  الحتكارات  منع  يف  اأي�صًا  يتجلى  القانون  يف  الق�صور  اأن  اإىل  البع�ص 

حظر ال�رضاء غري املبا�رض مما قد يجعل الأفراد ي�صرتون باأ�صماء م�صتعارة اأو عن طريق 

القانون، وتن�صاأ الحتكارات يف  التي حددها  الن�صبة  اأكرث من  اإن�صاء �رضكات م�صترتة 

. 
)1(

هذه احلالة من خلل هذه احليلة

)1( �صابر زكي اإمام، املرجع ال�صابق، �ص 79
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املبحث الثاين

�ضوابط خ�ضخ�ضة املرافق العامة يف الكويت

ع الكويتي يف القانون رقم  �صنتحدث يف هذا املبحث عن ال�صوابط التي و�صعها امل�رضِّ

)37( ل�صنة 2010 يف �صاأن تنظيم برامج وعمليات التخ�صي�ص فيما يتعلق بالإجراءات 

الواجب اتباعها يف �صاأن نقل ملكية امل�صاريع العامة من القطاع العام اإىل القطاع اخلا�ص، 

وذلك من اأجل حماية تلك امل�صاريع العامة والتي تعد يف نهاية املطاف اأمواًل عامة يقع 

على الدولة عبء حمايتها، وذلك وفقًا للن�صو�ص القانونية من ناحية، ولكونها اجلهة 

التي متلك تلك امل�صاريع من ناحية اأخرى، وتهدف هذه ال�صوابط اأي�صًا اإىل اأن يتم نقل 

ي�صاوي  لها  مقابٍل  نظري  اخلا�ص  القطاع  اإىل  العام  القطاع  من  العامة  امل�صاريع  ملكية 

ثمنها احلقيقي على الأقل، لذلك حتر�ص اأغلب الت�رضيعات على و�صع بع�ص ال�صوابط 

والقيود لتحقيق ذلك، ومن هذه الت�رضيعات الت�رضيع الكويتي، وهو ما �صوف نتحدث 

عنه يف هذا املبحث، ومت تق�صيم هذا املبحث اإىل املطالب التالية: 

املطلب االأول: اإ�صدار قانون بتخ�صي�ص املرافق العامة.

املطلب الثاين: نقل ملكية املرافق العامة اإىل القطاع اخلا�ص مقابل ثمن عادل.

املطلب الثالث: مرافق عامة ل يجوز تخ�صي�صها.

املطلب الرابع: تاأ�صي�ص احلكومة ل�رضكات م�صاهمة كمقدمة لتخ�صي�ص املرافق العامة.

املطلب اخلام�ص: عدم ت�صارب امل�صالح.

املطلب ال�ضاد�ص: اعتماد جمل�ص الوزراء وموافقته.

املطلب ال�ضابع: املحافظة على ال�صتقلل الوطني.
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املطلب االأول

اإ�ضدار قانون بتخ�ضي�ص املرافق العامة

ع )جمل�ص الأمة( بتخ�صي�ص املرافق العامة من خلل ت�رضيع ي�صدر  يعد تدخل امل�رضِّ

من جانبه يجيز اإجراء عملية نقل ملكية املرافق العامة اأو جزء منها اإىل القطاع اخلا�ص اأحد 

امل�رضوعات  حماية  اأجل  من  وذلك  التخ�صي�ص،  عملية  لتحقيق  الرئي�صة  ال�صمانات  اأهم 

العامة، والتي تعد يف نهاية املطاف اأمواًل عامة تعود ملكيتها اإىل الدولة، والتي �صوف تنتقل 

يف  الت�رضيعية  ال�صلطة  اخت�صا�ص  ويعود  اخلا�ص،  القطاع  اإىل  التخ�صي�ص  بعد  ملكيتها 

الكويت ب�صاأن تقرير خ�صخ�صة املرافق العامة اإىل عدة اعتبارات قانونية نوردها كالتايل:

للمادة . 1 وفقًا  الت�رضيع  عملية  يف  الأ�صيل  الخت�صا�ص  �صاحب  الأمة  جمل�ص  ُيعد 

الأمري  يتولها  الت�رضيعية  »ال�صلطة  اأن:  على  تن�ص  حيث  الد�صتور،  من   )51(

ال�صلطة  اخت�صا�صات  الد�صتور  اأورد  حني  يف  للد�صتور«،  وفقًا  الأمة  وجمل�ص 

التنفيذية ب�صورة حمددة على �صبيل احل�رض، ومن َثّم فاإن اخت�صا�صها يف جمال 

.
)1(

الت�رضيع هو اخت�صا�ص ا�صتثنائي ل يجوز القيا�ص عليه اأو التو�صع يف تف�صريه 

يكون . 2 اأن  العامة  املرافق  من  مرفق  التزام  عقد  ل�صحة  الكويتي  الد�صتور  ا�صرتط 

ت�رضع  اأن  قبل  اللتزام  عقد  على  ابتداًء  الأمة  جمل�ص  يوافق  اأن  بد  ل  اأي  بقانون، 

اجلهة الإدارية يف اإجراءات اإبرامه تطبيقًا للمادة )152( من الد�صتور، والتي تن�ص 

من  مرفق  اأو  الطبيعية  الرثوة  موارد  من  مورد  با�صتثمار  التزام  »كل  اأن:  على 

املرافق العامة ل يكون اإل بقانون ولزمن حمدود«. ومبا اأن الد�صتور مل يجز عملية 

عقد اللتزام اإل بعد موافقة جمل�ص الأمة وملدة زمنية حمددة، فاإنه من باب اأَوىل اأن 

ل تتم عملية تخ�صي�ص املرافق العامة، ونقل ملكيتها اإىل القطاع اخلا�ص اإل بقانون 

ي�صدر من جمل�ص الأمة.

)1(  ي�رضي الع�صار، املرجع ال�صابق، �ص51.
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وحتقيق . 3 املجتمع  لأفراد  الأ�صا�صية  احلاجات  اإ�صباع  اإىل  العامة  املرافق  تهدف 

حر�ص  والتي  للدولة،  العامة  الأموال  �صمن  تدخل  فاإنها  َثّم  ومن  العامة،  املنفعة 

العامة  »للأموال  اأنه:  على  منه   )17( املادة  تن�ص  حيث  حمايتها،  على  الد�صتور 

حرمة، وحمايتها واجب على كل مواطن«. وبالتايل فاإن من �صور حماية الأموال 

العامة فيما يتعلق بتخ�صي�ص املرافق العامة األ يتم تخ�صي�ص تلك املرافق اإل من 

األ وهي  الت�رضيعي والرقابي واملايل،  الدور  الد�صتور  بها  اأناط  التي  ال�صلطة  قبل 

ال�صلطة الت�رضيعية، والتي متثل ال�صعب، لذلك حتى تتم عملية التخ�صي�ص فل بد 

من �صدور قانون يجيزها من قبل جمل�ص الأمة.

قبل  من  �صدر  بقانون  العامة  املرافق  تخ�صي�ص  عملية  جاءت  الكويت  ويف 

جمل�ص الأمة وهو القانون رقم )37( ل�صنة 2010 يف �صاأن تنظيم برامج وعمليات 

املرافق  تخ�صي�ص  ملو�صوع  �صامًل  تنظيمًا  القانون  هذا  ن  وت�صمَّ التخ�صي�ص، 

العامة، وعهد للمجل�ص الأعلى للتخ�صي�ص ب�صلطة تقرير تخ�صي�ص املرافق العامة 

التي يرى تخ�صي�صها، وذلك بعد العر�ص على جمل�ص الوزراء واعتماده وفقًا للفقرة 

الأوىل من املادة )7( من القانون املذكور اأعله؛ حيث تن�ص على اأنه: »يتوىل املجل�ص 

بامل�رضوعات  زمني  برنامج  واإعداد  التخ�صي�ص،  لعمليات  العامة  ال�صيا�صة  و�صع 

وتنفيذه  لعتماده  الوزراء  جمل�ص  على  وعر�صه  تخ�صي�صها،  املجل�ص  يزعم  التي 

وفقًا لأحكام هذا القانون«.

وبناء على كل ما �صبق ن�صتطيع القول اإن هذه ال�صمانة الأُوىل واملتمثلة ب�رضورة 

�صدور قانون يجيز عملية التخ�صي�ص قد حتققت ب�صاأن نقل ملكية املرافق العامة اإىل 

 ،2010 ل�صنة   )37( القانون رقم  بها  الكويت، وذلك عندما �صدر  القطاع اخلا�ص يف 

اإىل  العامة  املرافق  ملكية  نقل  �صوابط  اأهم  ملعرفة  مواده  يف  نبحث  اأن  علينا  ويتوجب 

القطاع اخلا�ص والقيود الواردة عليها بعد التخ�صي�ص وهو مو�صوع هذه الدرا�صة.
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املطلب الثاين

نقل ملكية املرافق العامة

اإىل القطاع اخلا�ص مقابل ثمن عادل

تعد م�صاألة نقل ملكية املرافق العامة للقطاع اخلا�ص نظري ثمن عادل لتلك املرافق من 

اأهم ال�صوابط يف �صاأن عملية خ�صخ�صة املرافق العامة، حيث تعد هذه الأخرية اأمواًل 

القانون  يف  العادي  ع  امل�رضِّ اأن  جند  لذلك  عليها،  احلفاظ  واجب  الدولة  على  يقع  عامة 

2010 يف �صاأن تنظيم برامج وعمليات التخ�صي�ص كان منتبهًا لهذه  رقم )37( ل�صنة 

ال�صمانة املهمة فيما يتعلق ب�رضورة حتديد ثمن بيع املرافق العامة اإىل القطاع اخلا�ص 

ت الفقرة الأوىل من املادة )11( من القانون على ما يلي:  نظري ثمن عادل لها، حيث ن�صَّ

اثنتني - يختارها  ا�صت�صارية متخ�ص�صة - ل تقل عن  اإىل موؤ�ص�صات م�صتقلة  »يعهد 

اإحداها على  اأن تكون  اإجراءات يراعى فيها العلنية واملناف�صة، على  املجل�ص من خلل 

الأقل ذات خربة عاملية، تتوىل تقييم الأموال املادية واملعنوية واخل�صوم لكل م�رضوع 

املربمة  العقود  يف  يحدد  موعد  يف  مهمتها  من  تنتهي  اأن  على  تخ�صي�صه،  مقرتح  عام 

القانون قواعد موحدة للتقييم والإجراءات التي  التنفيذية لهذا  معها، وت�صع اللئحة 

تلتزم تلك املوؤ�ص�صات باتباعها فيه، وو�صائل الإعلن عنها«.

وبناء على ما �صبق ن�صتطيع اأن نحدد اأهم القيود الواجب مراعاتها عند حتديد ثمن 

املرافق العامة قبل تخ�صي�صها، وهي كالتايل:

عام . 1 م�رضوع  لكل  واخل�صوم  واملعنوية  املادية  الأ�صول  تقييم  م�صوؤولية  تعهد 

لها م�صلحة مبا�رضة  األ يكون  اإىل موؤ�ص�صات م�صتقلة، مبعنى  مقرتح تخ�صي�صه 

اأو غري مبا�رضة يف عملية تخ�صي�ص امل�رضوع العام، وذلك منعًا لت�صارب امل�صالح 

حتى ل تبخ�ص املوؤ�ص�صة التي تتوىل مهمة تقييم امل�رضوع القيمة احلقيقية له لوجود 

م�صلحة لها يف ذلك، حيث اإنه متى ما كانت ال�رضكات م�صتقلة ف�صوف يتم حتديد 
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القيمة احلقيقية للم�رضوع العام، وذلك لنتفاء امل�صلحة ب�صاأن �رضاء امل�رضوع العام 

بعد تخ�صي�صه، ولتحقيق هذا ال�رضط فيما يتعلق مبوؤ�ص�صات م�صتقلة تتوىل مهمة 

تقييم امل�رضوع فاإن املادة )11( من القانون رقم )37( ل�صنة 2010 ال�صالف ذكرها 

نت طريقة اختيار تلك املوؤ�ص�صات من خلل اإجراءات يراعى فيها العلنية واملناف�صة  بيَّ

لتحقيق ال�صفافية من اأجل �صمان ا�صتقلل املوؤ�ص�صات ب�صاأن تقييم امل�رضوع العام 

املراد تخ�صي�صه، وهي اإحدى ال�صمانات الرئي�صية لنقل ملكية امل�رضوعات العامة 

اإىل القطاع اخلا�ص نظري ثمن عادل ميثل الثمن احلقيقي لتلك امل�رضوعات.

موؤ�ص�صات . 2 تخ�صي�صها  املقرتح  العامة  امل�رضوعات  تقييم  م�صوؤولية  تتوىل  اأن 

ع عندما  ا�صت�صارية متخ�ص�صة، واأن ل تكون اأقل من اثنتني، وح�صنًا فعل امل�رضِّ

املراد  امل�رضوع  تقييم  على  القدرة  املوؤ�ص�صات  لتلك  تتوافر  حتى  ذلك  ا�صرتط 

ل  حيث  احلقيقي،  ثمنه  حتديد  اإىل  النهاية  يف  يهدف  �صامًل  تقييمًا  تخ�صي�صه 

يت�صور اأن تقوم موؤ�ص�صة متخ�ص�صة يف املجال الطبي بتقييم م�رضوع عام يتعلق 

بالطاقة، فلبد اأن تكون املوؤ�ص�صات التي تتوىل تقييم اأي م�رضوع عام متخ�ص�صة 

يف جمال امل�رضوع املراد تخ�صي�صه؛ ونعتقد اأن هذا ال�رضط جوهري يوؤدي جتاهله 

اإىل بطلن اإجراءات التقييم؛ لأن اإهداره يوؤدي اإىل اإهدار �صمانة ا�صرتطها امل�رضع 

حتقيقًا للم�صلحة العامة.

عن  امل�رضوع  تقييم  اإجراءات  �صتتوىل  التي  املوؤ�ص�صات  عدد  يقل  ل  اأن  لبد  كذلك 

ويرتتب   ،2010 ل�صنة   )37( رقم  القانون  من   )11( املادة  لن�ص  تطبيقًا  اثنتني 

من  تخ�صي�صه  املراد  العام  امل�رضوع  تقييم  عملية  تتم  اأن  ميكن  ل  اأنه  ذلك  على 

من  التقييم  عملية  متت  اأي   - ذلك  خلف  حدث  واإن  فقط،  واحدة  موؤ�ص�صة  قبل 

قبل موؤ�ص�صة واحدة - فاإن اإجراءات التقييم تعد باطلة ل يعتد بها ملخالفتها ن�ص 

ل  متخ�ص�صة  ا�صت�صارية  م�صتقلة  موؤ�ص�صات  اإىل  »يعهد  القانون:  من   )11( املادة 

هذا  اأن  اإىل  بالإ�صافة  للجتهاد،  جمال  ل  الن�ص  �رضاحة  واأمام  اثنتني«،  عن  تقل 

القيد يعد �رضطًا جوهريًا يهدف اإىل حتقيق �صمانة مهمة اأرادها امل�رضع، األ وهي 
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فوجود  احلقيقية،  قيمته  مع  يتفق  تقييمًا  تخ�صي�صه  املراد  العام  امل�رضوع  تقييم 

موؤ�ص�صتني على الأقل يهدف اإىل حتقيق تلك ال�صمانة.

ع اأن تكون اإحدى املوؤ�ص�صات التي تتوىل تقييم امل�رضوع العام املقرتح . 3 ا�صرتط امل�رضِّ

تخ�صي�صه على الأقل ذات خربة عاملية، وذلك وفقًا للمادة )11( من القانون رقم 

ذلك القيد؛ لأن هناك  على  ن�ص  عندما  ع  امل�رضِّ فعل  وح�صنًا   ،2010 ل�صنة   )37(

م�رضوعات قد ل توجد موؤ�ص�صات حملية متلك اخلربة اللزمة والكافية لتقييمها، 

لذلك كان لبد من ال�صتعانة مبوؤ�ص�صات ذات خربة عاملية واإ�رضاكها يف عملية تقييم 

امل�رضوع العام املقرتح تخ�صي�صه، ومن تلك امل�صاريع: امل�صاريع املتعلقة بالطاقة، 

وبذلك فاإن اإ�رضاك اإحدى املوؤ�ص�صات ذات اخلربة العاملية هو اأحد ال�رضوط الواجب 

اإحدى  اأحد امل�رضوعات العامة، وعدم توافر  اإجراءات تقييم  اإمتام  توافرها ب�صاأن 

من  القيد  هذا  ميثله  ملا  وذلك  التقييم،  اإجراءات  بطلن  اإىل  يوؤدي  املوؤ�ص�صات  هذه 

�صمانة فيما يتعلق بتقييم املرافق العامة قبل تخ�صي�صها.

وبناء على كل ما �صبق؛ نطرح ت�صاوؤل مهما، األ وهو، هل متلك الدولة اأو من املمكن 

الذي  ال�صعر  من  اأقل  ب�صعر  تخ�صي�صها  املقرتح  العامة  امل�رضوعات  اأحد  تعر�ص  اأن 

انتهت اإليه املوؤ�ص�صات التي تتوىل تقييم تلك امل�رضوعات، اأي باأقل من ثمنه احلقيقي؟

وفقًا لن�صو�ص القانون رقم )37( ل�صنة 2010 ل يوجد ن�ص يلزم املجل�ص الأعلى 

للتخ�صي�ص باأن يلتزم مبا انتهت اإليه املوؤ�ص�صات املتخ�ص�صة من حتديٍد لثمن امل�رضوع 

العام املقرتح تخ�صي�صه، ولكن مما ل�صك فيه اأنه ل ميكن للمجل�ص بيع امل�رضوع العام 

مع  يتفق  الذي  الأمر  وهو  املوؤ�ص�صات،  تلك  قبل  من  حتديده  مت  الذي  الثمن  من  باأقل 

ع العادي واملتعلقة بتقييم امل�رضوعات  الهدف من كل تلك الإجراءات التي جاء بها امل�رضِّ

العامة املراد تخ�صي�صها، واحلكمة من الن�ص عليها يف القانون رقم )37( ل�صنة 2010، 

واإل فما هي الفائدة من كل تلك الإجراءات اإذا كانت احلكومة يف النهاية متلك بيع اأحد 

املرافق العامة بالثمن الذي تراه هي وتقدره؟!
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بالإ�صافة اإىل ما �صبق توجد اعتبارات د�صتورية تقت�صي اأن ل يتم بيع امل�رضوعات 

)17( من  املادة  اأقل من ثمنها احلقيقي، واأول هذه العتبارات هو ن�ص  العامة ب�صعر 

الد�صتور الكويتي والتي تن�ص على اأن: »للأموال العامة حرمة، وحمايتها واجب على 

كل مواطن«. وبالتايل ل يحق للجهة الإدارية بيع امل�رضوع العام باأقل من ثمنه، حيث 

ومن  حمايتها،  الأخرية  هذه  على  وواجب  للدولة،  عامة  اأمواًل  تعد  امل�صاريع  هذه  اإن 

الطبيعي اأن تكون اإحدى �صور احلماية عدم بيعها باأقل من ثمنها احلقيقي.

اأما العتبار الد�صتوري الآخر في�صتند اإىل مبداأ امل�صاواة كما ورد �صمن �صياق هذا 

فيها  تنتهي  حمددة  مدة  على   2010 ل�صنة   )37( رقم  القانون  ين�ص  ومل  هذا  البحث، 

املوؤ�ص�صات من مهمتها يف تقييم امل�رضوع العام املقرتح تخ�صي�صه، واإمنا ترك حتديد 

تلك املدة للعقد املربم ما بني املجل�ص الأعلى للتخ�صي�ص وبني املوؤ�ص�صات التي �صتتوىل 

واملوحدة  اخلا�صة  القواعد  للقانون  التنفيذية  اللئحة  ت�صع  اأن  على  التقييم،  مهمة 

للتقييم والإجراءات التي تلتزم تلك املوؤ�ص�صات باتباعها فيه.

ووفقًا للمادة )11( من القانون يعتمد التقييم من املجل�ص الأعلى للتخ�صي�ص بعد 

العر�ص على ديوان املحا�صبة، وهو الأمر الذي نرى فيه �صلبًا لرقابة ديوان املحا�صبة، 

حيث يقت�رض دوره هنا على تلقي تقرير من املجل�ص الأعلى للتخ�صي�ص وقراءته مع 

اأنه يكفي لعتماد التقييم  ، ونعتقد هنا 
)1(

اإبداء امللحظات حوله اإىل جمل�ص الأمة فقط

عر�صه فقط على ديوان املحا�صبة، ول ي�صرتط احل�صول على موافقة الأخري لعتماد 

التقييم، والعر�ص هنا الهدف منه تطبيق ما جاء يف املادة الثامنة من القانون حيث جاء 

فيها: »يوايف املجل�ص كًل من جمل�ص الوزراء وديوان املحا�صبة بتقرير ن�صف �صنوي 

ن�صف  يف  بها  قام  التي  والأن�صطة  بالأعمال  عام  كل  يف  ويوليو  يناير  �صهري  خلل 

ال�صنة املنق�صي«.

“رقابة الديوان م�صبقة  اأن:  1964 باإن�صاء ديوان املحا�صبة على  )1(  تن�ص املادة ال�صابعة من القانون رقم )30( ل�صنة 

ولحقة وفقًا لأحكام هذا القانون”.
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وهنا نطرح ت�صاوؤًل مهمًا: ما هو م�صري اعتماد التقييم لو مل يعر�ص على ديوان 

املحا�صبة؟ 

نرى اأن قرار تقييم امل�رضوع العام املراد تخ�صي�صه اإن �صدر دون اأن يعر�ص على 

ديوان املحا�صبة يعترب ذلك القرار غري م�رضوع، ويجوز الطعن عليه بالبطلن ملخالفته 

حيث   )11( املادة  من  الثانية  للفقرة  وفًقا  القانون  تطلبه  الذي  والإجراء  ال�صكل  ركن 

اأنه: »ويعتمد التقييم من املجل�ص بعد العر�ص على ديوان املحا�صبة«، وهو  تن�ص على 

ع ك�صمانة حلماية املرافق العامة ليتم التقييم  اإجراء جوهري بطبيعته حيث قرره امل�رضِّ

بثمن عادل ي�صاوي القيمة احلقيقية لتلك املرافق، وديوان املحا�صبة هو الذراع الأمين 

من  املالية  الرقابة  ت�صملها  التي  اجلهات  على  املالية  بالرقابة  يتعلق  فيما  الأمة  ملجل�ص 

ع عر�ص التقييم على ديوان  ، وقد ا�صرتط امل�رضِّ
)1(

اأجل املحافظة على الأموال العامة 

املحا�صبة حتى مُيكن هذا الأخري من ممار�صة دوره الرقابي وتزويد جمل�ص الأمة مبدى 

�صحة و�صلمة تقييم املرافق العامة املراد تخ�صي�صها؛ لأنه لو حدث خلف ذلك من 

نتيجة  التنفيذية  ال�صلطة  جتاه  ال�صيا�صية  امل�صاءلة  حتريك  الت�رضيعية  لل�صلطة  املمكن 

هذه املخالفات، وهنا يجب اأن نو�صح اأن البطلن مي�ص قرار اعتماد التقييم فقط، دون 

اأن ميتد اأثر البطلن اإىل جميع الإجراءات ال�صابقة على قرار اعتماد التقييم طاملا كانت 

تلك الإجراءات �صحيحة ومتت وفق ن�صو�ص القانون.

واأخريًا من اأجل تقييم امل�رضوع املقرتح تخ�صي�صه تقييمًا �صامًل ودقيًقا بحيث 

ع  امل�رضِّ فاإن  عادل،  ثمن  مقابل  اخلا�ص  القطاع  اإىل  العام  امل�رضوع  ملكية  نقل  يتم 

الفقرة  يف  اأورد  حينما  �صفافية  بكل  التقييم  ذلك  يحقق  مهمًا  قيدًا  اأ�صاف  العادي 

الأخرية من املادة )11( من القانون رقم )37( ل�صنة 2010 اأنه: »ل يجوز خلل مدة 

)1(  تن�ص املادة رقم )2( من القانون رقم )30( ل�صنة 1964 باإن�صاء ديوان املحا�صبة على اأنه: “يهدف الديوان اأ�صا�صًا اإىل 

حتقيق رقابة فعالة على الأموال العامة، وذلك عن طريق ممار�صة الخت�صا�صات املخولة له مبقت�صى هذا القانون 

وعلى الوجه املبني فيه”.



85 مجلة كلية القانون الكويتية العالمية

التاأثري يف  اإجراء يكون من �صاأنه  اأي  اتخاذ  اأو  اأي قرار  اإ�صدار  العام  تقييم امل�رضوع 

امتيازات واأ�صول امل�رضوع العام املادية واملعنوية«، والهدف من ذلك بل �صك اأن يتم 

ع  تقييم امل�رضوع تقييمًا �صامًل ودقيقًا يك�صف عن قيمته احلقيقية، وا�صتثنى امل�رضِّ

اأن  العام ب�رضط  ما يقرر املجل�ص وقفه من امتيازات كانت تقدمها الدولة للم�رضوع 

يبني ذلك يف التقييم.
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املطلب الثالث

مرافق عامة ال يجوز تخ�ضي�ضها

توجد  حيث  للخ�صخ�صة،  العامة  املرافق  كل  قابلية  عدم  ال�صابق  املبحث  يف  نا  بيَّ

الكويت  ويف  الد�صتورية  العامة  املرافق  وهي  خ�صخ�صتها،  ميكن  ل  عامة  مرافق 

العامة  املرافق  الأول:  النوع  نوعني.  اإىل  الد�صتورية  العامة  املرافق  نق�صم  اأن  ن�صتطيع 

ال�صيادية والتي ينبغي على الدولة مبا�رضتها دون اأن ت�صاركها اأي جهة اأخرى يف ذلك 

نظرًا لرتباط هذه املرافق ب�صيادة الدولة، وهذا النوع من املرافق العامة �صنتحدث عنه 

يف الفرع الأول من هذا املطلب؛ والنوع الثاين: املرافق العامة التي تبا�رضها الدولة دون 

اأن حتتكر مبا�رضة الأن�صطة التي تقوم عليها هذه املرافق، بحيث ي�صمح للم�رضوعات 

النوع  وهذا   ،
)1(

العامة املرافق  هذه  تبا�رضها  التي  ذاتها  الأن�صطة  مبمار�صة  اخلا�صة 

الأخري من املرافق العامة �صنتحدث عنه يف الفرع الثاين من هذا املطلب �صمن املرافق 

2010، حيث ن�ص  القانون رقم )37( ل�صنة  التي ل ميكن خ�صخ�صتها بحكم  العامة 

ع على عدم جواز خ�صخ�صتها كمرفقي التعليم وال�صحة. امل�رضِّ

)1(  ي�رضي الع�صار، املرجع ال�صابق، �ص )45(.
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الفرع االأول

املرافق العامة ال�ضيادية

ومبا�رضة  اإن�صاءها  الد�صتور  ق�رض  التي  املرافق  ال�صيادية  العامة  باملرافق  يق�صد 

الذي  ن�صاطها  للمجتمع، ولطبيعة  بالن�صبة  الدولة فقط، وذلك لأهميتها  ن�صاطها على 

قبل  من  العامة  املرافق  هذه  مثل  ومبا�رضة  اإن�صاء  يتم  َثّم  ومن  الدولة،  ب�صيادة  يتعلق 

مبا�رضة  اأو  اإن�صائها  يف  بال�صرتاك  اأخرى  جهة  لأي  ال�صماح  دون  مبا�رضة  الدولة 

ن�صاطها، واأهم هذه املرافق هي:

اأواًل- مرفق الق�ضاء:

حيث  اخلا�ص  للقطاع  تركه  ميكن  ول  ال�صيادية،  املرافق  اأحد  الق�صاء  مرفق  يعد 

املادة  تن�ص  حيث  الكويتي،  للد�صتور  تطبيقًا  املرفق  ذلك  اإدارة  مبا�رضة  الدولة  تتوىل 

)53( من الد�صتور على اأن: »ال�صلطة الق�صائية تتولها املحاكم با�صم الأمري يف حدود 

الد�صتور«، ويت�صح من الن�ص ال�صابق اأن ال�صلطة الق�صائية كاإحدى ال�صلطات الثلثة 

يف الدولة تخت�ص دون غريها بتويل مرفق الق�صاء، وكي تقوم بهذه املهمة على اأح�صن 

ال�صلطة  ل�صتقلل  الدولة  �صمان  �رضورة  على  الد�صتور  ن�ص  ينبغي  وكما  وجه 

الق�صائية من اأجل اأداء تلك املهمة، حيث تن�ص املادة )163( من الد�صتور على اأنه: »ل 

العدالة،  �صري  يف  التدخل  بحال  يجوز  ول  ق�صائه،  يف  القا�صي  على  جهة  لأي  �صلطان 

بهم  اخلا�صة  والأحكام  الق�صاة  �صمانات  ويبني  الق�صاة،  ا�صتقلل  القانون  ويكفل 

واأحوال عدم قابليتهم للعزل«.

ثانيًا- مرفق الدفاع:

ذلك  ن�صاط  لطبيعة  ذلك  ويرجع  ال�صيادية،  العامة  املرافق  من  الدفاع  مرفق  ُيعد 

يتهددها ويهدد  اأي عدوان خارجي  الدولة �صد  الدفاع عن  يتوىل مهمة  املرفق، حيث 
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املحافظة على �صلمة اأرا�صيها، بالإ�صافة اإىل ن�صو�ص الد�صتور الكويتي التي جعلت 

اأخرى  جهة  لأي  ال�صماح  دون  فقط  الدولة  على  يقت�رض  امل�صلحة  القوات  اإن�صاء  حق 

الد�صتور  )159( من  املادة  لن�ص  �صبه ع�صكرية، وذلك وفقًا  اأو  باإن�صاء قوة ع�صكرية 

الكويتي حيث تن�ص على اأن: »الدولة وحدها هي التي تن�صئ القوات امل�صلحة وهيئات 

الأمن العام وفقًا للقانون«، وكذلك املادة )67( من الد�صتور والتي تن�ص على اأن: »الأمري 

هو القائد الأعلى للقوات امل�صلحة، وهو الذي يتوىل ال�صباط ويعزلهم وفقًا للقانون«، 

اأعلى للدفاع يتوىل  اأن: »ين�صاأ جمل�ص  اأي�صًا املادة )161( من الد�صتور على  كما تن�ص 

وفقًا  امل�صلحة  القوات  على  والإ�رضاف  الوطن  �صلمة  على  واملحافظة  الدفاع  �صوؤون 

اإن�صاء  حق  ق�رض  الد�صتوري  ع  امل�رضِّ اأن  ال�صابقة  الن�صو�ص  من  ويت�صح  للقانون«. 

ذلك  ن�صاط  لطبيعة  وذلك  اجلهات،  من  غريها  دون  فقط  الدولة  على  امل�صلحة  القوات 

املرفق وتعلقه ب�صيادة الدولة.

ثالثًا- مرفق االأمن:

املرفق  ذلك  ن�صاط  لطبيعة  نتيجة  ال�صيادية  العامة  املرافق  من  الأمن  مرفق  يعد 

للدولة  الداخلي  الأمن  على  احلفاظ  مهمة  يتوىل  حيث  الدولة،  ب�صيادة  يتعلق  والذي 

اإن�صاء  حق  ق�رض  الكويتي  الد�صتور  اأن  اإىل  بالإ�صافة  وا�صتقراره،  ا�صتتبابه  و�صمان 

املادة  ن�ص  من  ذلك  ويت�صح  غريها  دون  وحدها  الدولة  على  العامة  املرافق  تلك  مثل 

)159( من الد�صتور، حيث جاء فيها: »الدولة وحدها هي التي تن�صئ القوات امل�صلحة 

وهيئات الأمن العام وفقًا للقانون«.

رابعًا- البنك املركزي:

�صك  مهمة  به  اأنيط  حيث  الكويت،  يف  ال�صيادية  املرافق  اأحد  املركزي  البنك  يعترب 

العملة النقدية والرقابة على الئتمان، وذلك تطبيقًا للمادة )77( من الد�صتور الكويتي 

حيث جاء فيها: »ت�صك العملة با�صم الأمري وفقًا للقانون«. 
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الفرع الثاين

مرافق عامة ال ميكن تخ�ضي�ضها بحكم القانون

رقم )37( ل�ضنة 2010 يف �ضاأن تنظيم

برامج وعمليات التخ�ضي�ص

جاء القانون رقم )37( ل�صنة 2010 يف �صاأن تنظيم برامج وعمليات التخ�صي�ص 

الرابعة من  املادة  العامة، وذلك يف  املرافق  باأحكام حظر من خللها تخ�صي�ص بع�ص 

القانون، حيث تن�ص على اأنه: »مع مراعاة الأحكام الواردة يف املادة ال�صابقة ل يجوز 

وال�صحة«،  التعليم  ومرفقي  النفط  وم�صايف  الطبيعي  والغاز  النفط  اإنتاج  تخ�صي�ص 

وبناًء على ن�ص املادة ال�صابقة فاإن القانون حظر تخ�صي�ص كل من اإنتاج النفط والغاز 

الطبيعي وم�صايف النفط ومرفق التعليم ومرفق ال�صحة، وهو ما �صنتحدث عنه كالتايل:

اأواًل- مرفق اإنتاج النفط والغاز الطبيعي وم�ضايف النفط:

من  النفط  وم�صايف  الطبيعي  والغاز  النفط  اإنتاج  مرفق  العادي  ع  امل�رضِّ ا�صتثنى 

املرافق العامة التي يجوز تخ�صي�صها، وهذا ال�صتثناء مت بعد اأن اأبدى بع�ص اأع�صاء 

جمل�ص الأمة تخوفهم من فكرة تخ�صي�ص مثل هذه املرافق، واأنهم لن ي�صمحوا بتمرير 

كربى  اأهمية  من  ت�صكله  ملا  التخ�صي�ص  من  املرافق  هذه  ا�صتثناء  بعد  اإل  القانون  ذلك 

لقت�صاد الدولة واملورد الرئي�صي لها، حيث اإن دخل الدول من هذه املرافق ي�صكل اأكرث 

من 90% من الدخل املايل العام للدولة، الأمر الذي دفع احلكومة للموافقة على ا�صتثناء 

تلك املرافق من عملية التخ�صي�ص، وذلك لتمرير م�رضوع القانون.

الرئي�صي  لل�رضيان  حماية  ال�صتثناء  ذلك  على  ن�ص  عندما  ع  امل�رضِّ فعل  وح�صنًا 

لقت�صاد الدولة، وبناء على كل ما �صبق نعتقد اأنه ل يجوز البتة تخ�صي�ص اإنتاج النفط 

والغاز الطبيعي وم�صايف النفط، وما عدا ذلك من املمكن تخ�صي�صه، اأي ميكن تخ�صي�ص 
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ما بعد الإنتاج من تكرير اأو نقل لتلك امل�صتقات، بالإ�صافة اإىل ال�صتك�صافات النفطية.

املرافق؛ لأن مثل  اأنه ل حاجة للن�ص على حظر تلك  اإىل  البع�ص  واأخريًا قد يذهب 

ذلك احلظر يجد �صنده يف الد�صتور وحتديدًا املادة )21( والتي تن�ص على اأن: »الرثوات 

ا�صتغللها  وح�صن  حفظها  على  تقوم  الدولة  ملك  كافة  ومواردها  جميعها  الطبيعية 

مبراعاة مقت�صيات اأمن الدولة واقت�صادها الوطني«، ونعتقد اأن مثل هذا الراأي �صحيح 

لو اأن الأمر تعلق مبلكية هذه الرثوات الطبيعية، ولكن الأمر هنا وفقًا لقانون التخ�صي�ص 

الطبيعية  الرثوات  ولي�ص  الرثوات  هذه  اإنتاج  مرافق  بتخ�صي�ص  يتعلق  لأنه  خمتلف 

ذاتها، والتي تبقى ملكيتها للدولة وفقًا لن�ص املادة )21( من الد�صتور الكويتي، لذلك 

اإىل  حتتاج  النفط  وم�صايف  الطبيعي  والغاز  النفط  اإنتاج  تخ�صي�ص  حظر  عملية  كانت 

ن�ص قانوين يوؤكد على عدم جواز تخ�صي�صها ويدخلها يف دائرة احلظر.

ثانيًا- مرفق التعليم:

2010 يف �صاأن تنظيم برامج  جاءت املادة الرابعة من القانون رقم )37( ل�صنة 

يجوز  التي  العامة  املرافق  من  التعليم  مرفق  با�صتثناء  اأي�صًا  التخ�صي�ص  وعمليات 

تخ�صي�صها، وبالتايل يعد مرفق التعليم من املرافق العامة التي ل يجوز تخ�صي�صها، 

ع العادي مل يكن بحاجة لت�صمني القانون مثل هذا احلظر؛ وذلك لأن  ونرى اأن امل�رضِّ

الكويتي، حيث يعد مرفق  الد�صتور  اأ�صا�صه يف  التعليم يجد  حظر تخ�صي�ص مرفق 

التعليم من املرافق العامة الد�صتورية، وبالتايل ل حاجة للن�ص على حظر تخ�صي�ص 

مرفق  تتوىل  باأن  الدولة  الد�صتور  ن�صو�ص  تلزم  حيث  القانون،  يف  التعليم  مرفق 

التعليم وتقوم مببا�رضته دون اأن حتظر على امل�رضوعات اخلا�صة الأخرى مبا�رضة 

مثل ذلك الن�صاط. 

ع ن�ص على ذلك احلظر كردة فعل للهالة الإعلمية التي �صاحبت  ونعتقد اأن امل�رضِّ

�صيرتتب  وما  التعليم،  خ�صخ�صة  عن  واحلديث  القانون  م�رضوع  مناق�صة  عملية 

اإعلمية  بحملة  للقيام  املعلمني  جمعية  دعا  مما  املعلمني،  بحقوق  م�صا�ص  من  عليه 
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مكثفة وال�صغط على النواب من اأجل ت�صمني حظر مرفق التعليم يف م�رضوع قانون 

دًا ت�رضيعيًا؛ حيث اإن حظر مرفق  التخ�صي�ص، والذي نرى اأنه ل حاجة له ويعد تزيُّ

اأن:  )13( على  املادة  الكويتي حيث تن�ص  الد�صتور  التعليم يجد �صنده يف ن�صو�ص 

 )40( املادة  الدولة وترعاه«، كما تن�ص  املجتمع تكفله  لتقدم  اأ�صا�صي  »التعليم ركن 

للقانون يف حدود  الدولة وفقًا  للكويتيني تكفله  »التعليم حق  اأن:  الد�صتور على  من 

النظام العام والآداب، والتعليم اإلزامي جماين يف مراحله الأوىل وفقًا للقانون، وي�صع 

ال�صباب  بنمو  خا�صة  الدولة  وتهتم  الأمية،  على  للق�صاء  اللزمة  اخلطة  القانون 

البدين واخللقي والعقلي«.

وبناء على ما �صبق فاإن مرفق التعليم من املرافق التي يحظر تخ�صي�صها وفقًا 

للد�صتور الكويتي الذي ك�صف عن الطبيعية الد�صتورية لذلك املرفق؛ بالإ�صافة اإىل 

 ،
)1(

اأنه اإلزامي وجماين، الأمر الذي يتفق مع كون ذلك املرفق تتوله الدولة مبا�رضة

الأخرى من مبا�رضة  امل�رضوعات اخلا�صة  اأنه ل يرتتب على ذلك احلظر منع  على 

اأن ل ترفع الدولة يدها كلية  مثل ذلك الن�صاط الذي يقوم عليه مرفق التعليم، على 

عن ذلك املرفق.

اخلل�ضة:

يوجد  ل  ولكن  الكويتي،  للد�صتور  وفقًا  تخ�صي�صه  ميكن  ل  ذاته  التعليم  مرفق 

التي  الأن�صطة  اأخرى مبمار�صة  تقوم م�رضوعات خا�صة  اأن  ما مينع من  الد�صتور  يف 

يقدمها مرفق التعليم كاجلامعات اخلا�صة واملدار�ص التعليمية اخلا�صة.

)1(  حممد عبداللطيف، املرجع ال�صابق، �ص65.
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ثالثًا- مرفق ال�ضحة:

 2010 القانون رقم )37( ل�صنة  التي حظر  العامة  يعد مرفق ال�صحة من املرافق 

على  ينطبق  التعليم  مرفق  يف  قيل  ما  اأن  ونرى  منه،  الرابعة  للمادة  وفقًا  تخ�صي�صها 

قانون  يف  ال�صحة  مرفق  تخ�صي�ص  حظر  على  للن�ص  حاجة  ل  حيث  ال�صحة،  مرفق 

التخ�صي�ص، لأن مرفق ال�صحة يعد من املرافق العامة الد�صتورية، ومن َثمَّ فاإن حظر 

اأ�صندت  والتي  منه   )15( املادة  وحتديدًا  اأي�صًا،  الد�صتور  يف  �صنده  يجد  املرفق  ذلك 

الدولة  »تعنى  فيها:  جاء  حيث  للدولة  ومبا�رضته  ال�صحة  مرفق  تويل  مهمة  �رضاحة 

بال�صحة العامة وبو�صائل الوقاية والعلج من الأمرا�ص والأوبئة«. اإل اأن ذلك ل يعني 

ال�صحة  مرفق  بها  يقوم  التي  بالأن�صطة  اخلا�صة  امل�رضوعات  تقوم  اأن  يجوز  ل  اأنه 

كامل�صت�صفيات والعيادات الطبية اخلا�صة.
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املطلب الرابع

تاأ�ضي�ص احلكومة ل�رضكات م�ضاهمة كمقدمة

لتخ�ضي�ص املرافق العامة

�رضكة  احلكومة  توؤ�ص�ص  اأن  على  ع�رضة  الثانية  املادة  يف  العادي  ع  امل�رضَّ ن�ص 

عام  م�رضوع  لكل  واخل�صوم  واملعنوية  املادية  الأ�صول  اإليها  توؤول  كويتية  م�صاهمة 

املادة  لأحكام  وفقًا  املجل�ص  من  التقييم  واعتماد  تقييمه  بعد  وذلك  تخ�صي�صه؛  تقرر 

احلادية ع�رضة من هذا القانون؛ وحتل ال�رضكة اجلديدة حمل امل�رضوع العام يف تنفيذ 

اأغرا�صه فيما له من حقوق وما عليه من التزامات.

اأ�صهم  اإىل  تق�صيمه  ويتم  التقييم،  نتائج  �صوء  يف  ال�رضكة  مال  راأ�ص  حتديد  ويتم 

الثالثة  املادة  لأحكام  وفقًا  ال�رضكة  اأ�صهم  وتخ�ص�ص  لل�صهم،  العادل  ال�صعر  لتحديد 

ع�رضة من هذا القانون.

اأما املادة الثالثة ع�رضة فقد حددت تخ�صي�ص اأ�صهم ال�رضكة على النحو التايل:

اأ – ن�صبة ل تقل عن خم�ص وثلثني يف املائة )35%( من الأ�صهم تطرح للبيع يف مزايدة 

وال�رضكات  املحلية  املال  اأ�صواق  يف  املدرجة  امل�صاهمة  �رضكات  فيها  ت�صرتك  علنية 

لل�صهم  اأعلى �صعر  املزاد على من يقدم  املجل�ص، وير�صو  التي يوافق عليها  الأخرى 

فوق قيمته ال�صمية م�صافة اإليه م�صاريف التاأ�صي�ص وعلوة الإ�صدار – اإن وجدت – 

ويلتزم من ير�صو عليه املزاد - وبال�صعر ذاته الذي ر�صا به املزاد - بالكتتاب بجميع 

القانون؛  املادة اخلام�صة ع�رضة من هذا  الدولة وفقًا لأحكام  اإىل  التي توؤول  الأ�صهم 

ونلحظ هنا اأن امل�رضع ا�صرتط املزايدة العلنية، وذلك لإ�صفاء ال�صفافية على عملية 

بيع الأ�صهم بحيث ير�صو املزاد على من يدفع �صعرًا اأعلى لل�صهم، الأمر الذي يوؤدي 

اإىل زيادة مدخول الدولة وبيع املرفق العام نظري ثمٍن عادٍل لقيمته احلقيقة.
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ب – ن�صبة ل جتاوز ع�رضين يف املائة )20%( للجهات احلكومية التي يحددها املجل�ص، 

ويجوز للجهة احلكومية التخلي عن هذه الن�صبة اأو جزء منها، وذلك بطرحها للبيع 

باملزاد العلني وفقًا لأحكام البند )اأ( من هذه املادة.

ج – ن�صبة ل جتاوز خم�صة يف املائة )5%( يكتتب بها بالت�صاوي العاملون الكويتيون 

وفقًا  املوؤ�ص�صة  ال�رضكة  من  واملنقولون  ال�رضكة،  اإىل  العام  امل�رضوع  من  املنقولون 

التي  التف�صيلية  بال�رضوط  الكتتاب  يف  الراغبون  القانون  هذا  من   )17( للمادة 

اإطار  يف  بها  اكتتب  التي  الأ�صهم  بيع  املكتتب  للعامل  يجوز  ول  املجل�ص؛  و�صعها 

الن�صبة املحددة وفقًا لهذا البند قبل م�صي خم�ص �صنوات من تاريخ الكتتاب؛ وقبل 

العاملني  من  اأي  بها  يكتتب  مل  التي  الأ�صهم  وتطرح  بالكامل؛  الأ�صهم  قيمة  �صداد 

للكتتاب العام وفقًا لأحكام البند )د( من هذه املادة.

العام وتوزع على  )40%( تخ�ص�ص للكتتاب  املائة  اأربعني يف  تقل عن  – ن�صبة ل  د 

املواطنني وفقًا لأحكام املادة الرابعة ع�رضة من هذا القانون مع ا�صتبعاد امل�صتفيدين 

من اأحكام البند )ج( من امل�صاركة يف هذه الن�صبة. ويحظر على املكتتب الت�رضف يف 

الأ�صهم قبل م�صي خم�ص �صنوات من تاريخ الكتتاب.

هـ - يوؤول جملة ما يتم حت�صيله من عمليات التخ�صي�ص اإىل الإيرادات العامة مبيزانية 

الوزراء باقتطاع  اأن ي�صدر قرار من جمل�ص  الوزارات والإدارات احلكومية، على 

ن�صبة ل تقل عن 50% من جملة اإيرادات التخ�صي�ص ت�صاف اإىل احتياطي الأجيال 

القادمة.

الوزراء ب�رضورة اقتطاع ن�صبة  ع و�صع قيدًا على جمل�ص  اأن امل�رضِّ ونلحظ هنا 

ل تقل عن 50% من جممل اإيرادات التخ�صي�ص ت�صاف اإىل احتياطي الأجيال القادمة.

العام  امل�رضوع  حتويل  عملية  اأجاز  ع�رضة  ال�صابعة  املادة  يف  ع  امل�رضِّ فاإن  واأخريًا 

اإىل �رضكة م�صاهمة متلك الدولة راأ�صمالها بالكامل كمرحلة انتقالية يتم خللها اأو عند 

اأنه من امللئم  الأعلى للتخ�صي�ص  اإذ قد يرى املجل�ص  انق�صائها تخ�صي�ص امل�رضوع؛ 
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اأن مير امل�رضوع العام بهذه املرحلة النتقالية بدًل من نقل ملكيته ب�صورة مبا�رضة اإىل 

القطاع اخلا�ص.

وتن�ص هذه املادة على اأن يتم تاأ�صي�ص هذه ال�رضكة، وتبا�رض اأعمالها كاأي �رضكة 

اأن  على   ،1960 ل�صنة   )15( رقم  التجارية  ال�رضكات  قانون  لأحكام  وفقًا  اأي  خا�صة 

يتوىل املجل�ص الأعلى للتخ�صي�ص بالن�صبة لها اخت�صا�صات اجلمعية العامة التاأ�صي�صية 

واجلمعية العامة للم�صاهمني واجلمعية العامة غري العادية للم�صاهمني.

وحتى ل تظل هذه ال�رضكة معلقة ملدة طويلة ن�صت هذه املادة اأي�صًا على وجوب 

تخ�صي�ص ال�رضكة خلل ثلث �صنوات من تاريخ تاأ�صي�صها؛ ويجب عند انق�صاء هذه 

القانون؛  هذا  من  ع�رضة  الثانية  املادة  لأحكام  وفقًا  تخ�صي�صها  مت  قد  يكون  اأن  املدة 

تخ�صي�ص  يتم  اأن  يجب  وهو  احلالة،  هذه  على  قيدًا  و�صع  قد  ع  امل�رضِّ يكون  وبذلك 

ال�رضكة  هذه  تظل  ل  حتى  وذلك  تاأ�صي�صها،  تاريخ  من  �صنوات  ثلث  خلل  ال�رضكة 

من  الأخرية  للفقرة  وفقًا  وذلك  اخل�صخ�صة،  اأهداف  عن  وتخرج  طويلة  ملدة  معلقة 

التي  ال�رضكة  لتخ�صي�ص  اللزمة  الإجراءات  باتخاذ  املجل�ص  »...ويلتزم   :)17( املادة 

تاريخ  من  �صنوات  ثلث  خلل  املادة  هذه  يف  اإليها  امل�صار  للأحكام  وفقًا  تاأ�صي�صها  مت 

تاأ�صي�صها«؛ ونعتقد هنا اأن هذا امليعاد هو ميعاد تنظيمي ل يرتتب على خمالفته بطلن 

اإجراءات تاأ�صي�ص ال�رضكة.
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املطلب اخلام�ص

عدم ت�ضارب امل�ضالح

من اأجل �صفافية ونزاهة عملية تخ�صي�ص املرافق العامة وحتقيقًا للهدف الأ�صا�صي 

وهو حماية اأموال املرافق العامة، والتي تعد اأمواًل عامة يقع على عاتق الدولة التزام 

ع العادي يف القانون رقم )37( ل�صنة 2010  د�صتوري وت�رضيعي بحمايتها، جند امل�رضِّ

يف �صاأن تنظيم برامج وعمليات التخ�صي�ص ن�صَّ على �رضورة �صمان عدم تعار�ص 

»�صمان  فيها:  جاء  حيث  القانون  من  الثانية  املادة  يف  )هـ(  الفقرة  يف  وذلك  امل�صالح، 

عدم تعار�ص امل�صالح ب�صورة مبا�رضة اأو غري مبا�رضة بالن�صبة اإىل جميع امل�صاركني 

وال�رضوط  ال�صوابط  القانون  لهذا  التنفيذية  اللئحة  وت�صع  التخ�صي�ص،  عمليات  يف 

بحكم  امل�صارك  اإليها  ي�صل  التي  املعلومات  ا�صتغلل  منع  تكفل  والتي  لذلك  اللزمة 

ع عندما تبنى هذا الن�ص، وذلك �صمانًا  م�صاهمته يف هذه العملية«، وح�صنًا فعل امل�رضِّ

لعدم ت�صارب امل�صالح حتى ي�صفي ال�صفافية والنزاهة على عملية تخ�صي�ص املرافق 

اأو غري مبا�رضة،  للم�صالح �صواء ب�صورة مبا�رضة  اأي ت�صارب  العامة، وملنع حدوث 

وذلك بالن�صبة جلميع امل�صاركني يف عمليات التخ�صي�ص، ومن َثّم اأي �صخ�ص �صواء كان 

التي  املعلومات  ا�صتغلل  عليه  مينع  التخ�صي�ص  عمليات  يف  �صارك  معنويًا  اأو  طبيعيًا 

ت�صل اإليه بحكم م�صاركته وم�صاهمته يف عملية التخ�صي�ص، مع التزامه باحلفاظ على 

�رضية تلك املعلومات وذلك �صمانًا لعدم ت�صارب امل�صالح من اأجل حماية اأموال املرافق 

العامة، والتي تعد اأمواًل عامة تعود ملكيتها للدولة.

ع اإىل اللئحة التنفيذية للقانون القيام بو�صع ال�صوابط وال�رضوط التي  واأحال امل�رضِّ

تكفل �صمان عدم ت�صارب امل�صالح، لذلك نرى اأنه يجب اأن تت�صمن اللئحة التنفيذية 

ع العادي ب�رضورة عدم ت�صارب امل�صالح  ال�رضوط وال�صوابط التي حتقق رغبة امل�رضِّ

مما ي�صكل �صمانة مهمة تتعلق بنقل ملكية املرافق العامة اإىل القطاع اخلا�ص نظري ثمن 
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عادل لتلك املرافق؛ لأنه من املمكن اأن يتم بيع املرافق العامة اإىل القطاع اخلا�ص مقابل 

ثمن زهيد ل يعرب عن قيمتها احلقيقية لوجود ت�صارب يف امل�صالح، وهو ما نعتقد اأنه 

وا�صتقلليته  اخلا�ص  اأو  العام  القطاع  يف  موظف  قرار  مو�صوعية  تتاأثر  حني  يتحقق 

مب�صلحة �صخ�صية مادية اأو معنوية تهمه هو �صخ�صيًا اأو تهم اأحد اأقاربه، لذلك يجب 

ت�صارب  لعدم  �صمانًا  الفقرة  هذه  تفعيل  القانون  هذا  بتنفيذ  املخت�صة  اجلهات  على 

امل�صالح حتى يتحقق الهدف املرجو منها.

اإجراءات  عملية  يف  ع  امل�رضِّ تطلبها  التي  والنزاهة  ال�صفافية  لإجراءات  واإمتامًا 

التخ�صي�ص من اأجل حماية املرافق العامة حظرت املادة العا�رضة من القانون ذاته على 

للتخ�صي�ص  الأعلى  املجل�ص  واأع�صاء  الأمة  جمل�ص  واأع�صاء  الوزراء  جمل�ص  اأع�صاء 

واأزواجهم واأقاربهم من الدرجة الأوىل، بالإ�صافة اإىل امل�صت�صارين والعاملني يف اجلهاز 

الفني للمجل�ص الأعلى للتخ�صي�ص، اأو العاملني يف جهات التقييم اأن تكون لأحد منهم 

اأع�صاء  من  لأي  يجوز  »ل  اأنه:  على  تن�ص  حيث  التقييم،  اإجراءات  من  اأي  يف  م�صلحة 

اأقاربهم  اأو  اأزواجهم  اأو   
)1(

املجل�ص  اأع�صاء  اأو  الأمة  اأع�صاء جمل�ص  اأو  الوزراء  جمل�ص 

العاملني  اأو  له  املعاون  الفني  العاملني يف اجلهاز  اأو  اأو م�صت�صاريه  الأوىل،  الدرجة  من 

اإجراءات  من  اأي  يف  مبا�رضة  غري  اأو  مبا�رضة  م�صلحة  له  تكون  اأن  التقييم  جهات  يف 

التخ�صي�ص، وب�صكل خا�ص يف احل�صة التي تطرح يف املزاد العلني وفقًا للمادة الثالثة 

ع�رضة بند )اأ( من هذا القانون...«.

واأع�صاء  للوزراء  بالن�صبة  املنع  ذلك  مثل  على  ن�صَّ  عندما  ع  امل�رضِّ فعل  وح�صنًا 

جمل�ص الأمة واأع�صاء املجل�ص الأعلى للتخ�صي�ص، وذلك لتمتعهم بالنفوذ الذي ميكن 

من خلله اأن يحققوا م�صالح خا�صة بهم من ناحية، وح�صولهم على املعلومات التي 

)1(  ن�صت املادة الأوىل من القانون على اأنه: “يكون للم�صطلحات التالية املعنى املبني قرين كل منها:

1- امل�رضوع العام: م�رضوع تعود ملكيته بالكامل للدولة.
2- التخ�صي�ص: نقل ملكية امل�رضوع العام ب�صكل كلي اأو جزئي وفقًا لأحكام هذا القانون.      

3- املجل�ص: املجل�ص الأعلى للتخ�صي�ص.
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املنع كي يغلق  لذلك جاء  اأخرى،  التقييم بحكم منا�صبهم من ناحية  باإجراءات  تتعلق 

ذلك الباب والذي قد يكون مدخًل لتحقيق امل�صالح وال�صتفادة ال�صخ�صية واملبا�رضة 

د الهدف الرئي�ص  من عملية تخ�صي�ص املرافق العامة اإىل القطاع اخلا�ص، الأمر الذي يهدِّ

من عملية التخ�صي�ص؛ كما �صمل احلظر اأزواجهم واأقاربهم من الدرجة الأوىل، وما عدا 

هوؤلء يحق لهم امل�صاركة ب�رضاء املرفق العام، كما اأن احلظر اأي�صًا ي�صمل امل�صت�صارين 

التقييم،  جهات  يف  والعاملني  للتخ�صي�ص  الأعلى  للمجل�ص  الفني  اجلهاز  يف  والعاملني 

اإجراءات  على  مبا�رضة  ي�رضفون  الذين  هم  لأنهم  هوؤلء  منع  يتم  اأن  الطبيعي  ومن 

ومن  وظائفهم،  بحكم  العملية  بتلك  تتعلق  التي  املعلومات  وميلكون  التخ�صي�ص 

املفرو�ص اأن تكون تلك املعلومات �رضية بطبيعتها حتقيقًا للهدف الأ�صا�صي من عملية 

تخ�صي�ص املرافق العامة، وهو حماية تلك املرافق نظري بيعها مببلغ عادل، وامل�صلحة 

ع هنا قد تكون م�صلحة مبا�رضة اأو غري مبا�رضة. التي يق�صدها امل�رضِّ

ولنا هنا وقفة تتعلق باحلظر الذي ي�صمل امل�صت�صارين والعاملني يف اجلهاز الفني 

للمجل�ص الأعلى للتخ�صي�ص، وهو اأن احلظر هنا ي�صملهم �صخ�صيًا فقط دون اأن ميتد 

احلظر اإىل اأزواجهم واأقاربهم من الدرجة الأوىل كما هو احلال بالن�صبة للوزراء واأع�صاء 

ع من  اأنه كان حريًا بامل�رضِّ جمل�ص الأمة واأع�صاء املجل�ص الأعلى للتخ�صي�ص، ونرى 

ط اأن ي�صمل باحلظر هنا اأي�صًا اأزواجهم واأقاربهم من الدرجة الأوىل، وذلك  باب التحوُّ

العملية وم�صاهمتهم  تلك  املوؤثر يف  التخ�صي�ص، ودورهم  اإجراءات عملية  لقربهم من 

الفعلية يف النهاية يف حتديد الثمن الذي �صوف يتم به بيع املرفق العام.

ع ب�صكل خا�ص اأنه ل يجوز ملن �صملهم احلظر يف املادة العا�رضة  ر امل�رضِّ هذا وقد قرَّ

من القانون اأن تكون لهم م�صلحة يف احل�صة التي تطرح يف املزاد العلني: »... وب�صكل 

املزايدة  اإجراءات  تتم  اأن  العلني«، وذلك بهدف  املزاد  التي تطرح يف  خا�ص يف احل�صة 

العلنية بكل �صفافية ونزاهة ت�صمن املحافظة على الأموال العامة للدولة.
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متلُّك  اأو  الإدارة  جمل�ص  ع�صوية  تويلِّ  اأن  القانون  من  ال�صابقة  املادة  اعتربت  وقد 

ن�صبة 5% اأو اأكرث من راأ�صمال ال�رضكة املتقدمة للمزاد ي�صكل م�صلحة خا�صة بالن�صبة 

للأ�صخا�ص الذين حظر القانون اأن تكون لهم م�صلحة يف اأي من اإجراءات التخ�صي�ص، 

»وتعترب م�صلحة - يف حكم هذا القانون - تويل ع�صوية جمل�ص الإدارة اأو متلك ن�صبة 

ع هنا اأورد هذه الفقرة كمثال  5% اأو اأكرث من راأ�صمال ال�رضكة املتقدمة للمزاد«. وامل�رضِّ
للم�صلحة اخلا�صة للذين �صملهم احلظر ولي�ص هذا على �صبيل احل�رض.

ب  ويف حال وقوع اأي خمالفة لأحكام املادة العا�رضة من القانون فاإن هذا الأخري رتَّ

لأحكام  باملخالفة  منها  اأفاد  التي  الن�صبة  من  حرمانه  وهو  املخالف  على  ع  يوقَّ جزاًء 

»ويف  القانون:  بحكم  يقع  احلالة  هذه  يف  اجلزاء  اأن  يعني  الذي  الأمر  وهو  املادة،  هذه 

حال خمالفة اأحكام الفقرة ال�صابقة يحرم املخالف من الن�صبة التي اأفاد منها باملخالفة 

لأحكام هذه املادة«.

املادة  من  )هـ(  والفقرة  ع�رضة  احلادية  واملادة  العا�رضة  املادة  اأن  نلحظ  واأخريًا 

املرافق  بيع  وهو  الأ�صا�صي،  الهدف  لتحقيق  وذلك  للأخرى،  متممة  منها  كل  الرابعة 

اأمواًل  اإن هذه املرافق يف النهاية تعد  العامة مقابل ثمن ي�صاوي ثمنها احلقيقي؛ حيث 

عامة مملوكة للدولة ويقع على عاتق هذه الأخرية واجب حمايتها.
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املطلب ال�ضاد�ص

اعتماد جمل�ص الوزراء وموافقته

اإىل القطاع اخلا�ص، يجب قبل ذلك  اأحد املرافق العامة  حتى تتم عملية نقل ملكية 

اأن يعتمد جمل�ص الوزراء ذلك، ومن َثّم يعد اأحد ال�صوابط التي يجب مراعاتها يف �صاأن 

حتويل املرفق العام اإىل القطاع اخلا�ص اأن يعتمد جمل�ص الوزراء ذلك واحل�صول على 

اأنه لبد من موافقته، وذلك كله تطبيقًا  اعتماده يعني بب�صاطة  ا�صرتاط  موافقته؛ لأن 

للفقرة الأوىل من املادة ال�صابعة من القانون، حيث تن�ص على اأنه: »يتوىل املجل�ص و�صع 

ال�صيا�صة العامة لعمليات التخ�صي�ص واإعداد برنامج زمني بامل�رضوعات العامة التي 

وفقًا  وتنفيذه  لعتماده  الوزراء  جمل�ص  على  وعر�صه  تخ�صي�صها  املجل�ص  يرغب 

ميلك  ل  للتخ�صي�ص  الأعلى  املجل�ص  فاإن  �صبق  ما  على  وبناًء  القانون«،  هذا  لأحكام 

ي�صع  من  هو  كان  واإن  العامة  املرافق  اأحد  خ�صخ�صة  تقرير  ب�صاأن  املطلقة  ال�صلطة 

العامة  للم�رضوعات  الزمني  الربنامج  واإعداد  التخ�صي�ص،  لعمليات  العامة  ال�صيا�صة 

اأي  الوزراء،  اعتماد جمل�ص  النهاية لبد من  اأنه يف  اإل  املجل�ص تخ�صي�صها،  التي يرى 

لبد من احل�صول على موافقته بتقرير خ�صخ�صة اأحد املرافق العامة.

ع عندما اأعطى جمل�ص الوزراء تلك ال�صلطة فيما يتعلق بتقرير  وح�صنًا فعل امل�رضِّ

خ�صخ�صة اأحد املرافق العامة، وهو الأمر الذي يتما�صى مع الد�صتور الكويتي، حيث 

للحكومة  العامة  ال�صيا�صة  وير�صم  الدولة  م�صالح  يتوىل  من  هو  الوزراء  جمل�ص  اإن 

 ،
)1(

احلكومية الإدارات  يف  العمل  �صري  على  ي�رضف  كما  تنفيذها،  ومدى  ومتابعتها 

من  �صاحبها  ما  اأو  العامة  املرافق  اأحد  تخ�صي�ص  على  يرتتب  قد  اأنه  اإىل  بالإ�صافة 

اأن  الأخرية  هذه  متلك  وبالتايل  احلكومة،  جتاه  ال�صيا�صية  امل�صوؤولية  اإثارة  اإجراءات 

تدفع عنها تلك امل�صوؤولية، وذلك بالرتاجع عن قرارها بتخ�صي�ص تلك املرافق.

ال�صيا�صة  الدولة وير�صم  الوزراء على م�صالح  “يهيمن جمل�ص  اأن:  الكويتي تن�ص على  الد�صتور  املادة )123( من    )1(

العامة للحكومة ويتابع تنفيذها وي�رضف على �صري العمل يف الإدارات احلكومية”.
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املطلب ال�ضابع

املحافظة على اال�ضتقلل الوطني

ع الفرن�صي حر�ص على و�صع ن�صبة لتملك الأجانب  راأينا يف املبحث الأول اأن امل�رضَّ

20% وذلك من اأجل املحافظة على  يف امل�رضوعات العامة بعد خ�صخ�صتها ل تتعدى 

 )37( القانون رقم  اأن  فاإننا جند  الكويت  اأما يف  امل�رضوعات؛  لتلك  الوطني  ال�صتقلل 

ن�صبة  من  ن�صو�صه  خلت  التخ�صي�ص  وعمليات  برامج  تنظيم  �صاأن  يف   2010 ل�صنة 

اأ�صهم امل�رضوعات العامة التي  حمددة للأجانب ل يجوز لهم جتاوزها ب�صاأن متلكهم 

يتم تخ�صي�صها �صمانًا للمحافظة على ال�صتقلل الوطني لتلك امل�رضوعات، وهو اأمر 

منتقد من جانبنا خ�صو�صًا اإذا ما علمنا اأن تلك الن�صبة قد ت�صبح 55% وفقًا للبندين 

)اأ ، ب( من املادة )13( من القانون، حيث تن�ص الفقرة )اأ( على اأن تطرح ن�صبة ل تقل 

عن 35% من الأ�صهم يف مزايدة علنية، وتن�ص الفقرة )ب( على تخ�صي�ص ن�صبة %20 

للجهة  اأنه يجوز  للتخ�صي�ص، على  الأعلى  املجل�ص  للجهات احلكومية والتي يحددها 

احلكومية التخلي عن هذه الن�صبة اأو جزء منها وذلك بطرحها للبيع باملزاد العلني وفقًا 

العلني  باملزاد  للبيع  املعرو�صة  الأ�صهم  ن�صبة  ت�صبح  قد  َثّم  ومن  )اأ(،  الفقرة  لأحكام 

الأ�صهم. كل  جمموع  من   %55

متلك  ب�صاأن  جتاوزها  لهم  يجوز  ل  للأجانب  ن�صبة  حتديد  من  الن�ص  خلو  واأمام 

اأ�صهم بامل�رضوعات التي مت تخ�صي�صها فاإنه يطبق هنا قانون ال�رضكات الكويتية.

حيث اإن القانون رقم )37( ل�صنة 2010 ذاته ن�ص يف الف�صل ال�صاد�ص منه يف املادة 

)36( على اأن تطبق اأحكام كل من القانون رقم )15( ل�صنة 1960 والقانون رقم )7( 

القانون  اأحكام كل من  القانون: »ت�رضي  2008 فيما مل يرد ب�صاأنه ن�ص يف هذا  ل�صنة 

رقم )15( ل�صنة 1960، والقانون رقم )7( ل�صنة 2008 امل�صار اإليهما يف كل ما مل يرد 

ب�صاأنه ن�ص يف هذا القانون، ومبا ل يتعار�ص مع اأحكامه«.
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بعد  العامة  امل�رضوعات  يف  متلكها  الأجانب  ي�صتطيع  التي  الن�صبة  تكون  وبذلك 

تخ�صي�صها ل تتجاوز 49% من جمموع اأ�صهم امل�رضوع وفقًا للمادة )68( من قانون 

لهذه  الوطني  بال�صتقلل  م�صا�صًا  ي�صكل  الذي  الأمر  وهو   ،
)1(

التجارية ال�رضكات 

الذي حدد هذه  الفرن�صي  القانون  ن�صبًة كبريًة مقارنًة مع  ت�صكل  امل�رضوعات، كونها 

ع العادي لذلك، ويقوم  الن�صبة بـ 20% من جمموع الأ�صهم، لذلك نتمنى اأن ينتبه امل�رضِّ

ل  للأجانب  ن�صبة  حتديد  ب�صاأن   2010 ل�صنة   )37( رقم  القانون  يف  ن�ص  با�صتحداث 

يجوز لهم جتاوزها ب�صاأن الأ�صهم التي يجوز لهم متلكها يف امل�رضوعات العامة التي يتم 

تخ�صي�صها، واأن تكون هذه الن�صبة معقولة بحيث يراعى فيها �رضورة املحافظة على 

ال�صتقلل الوطني للم�رضوعات العامة بعد التخ�صي�ص من ناحية، واأهمية امل�صتثمر 

الأجنبي ودوره وم�صاهمته يف رفع القت�صاد الوطني من ناحية اأخرى، خ�صو�صًا اإذا 

اأو كانت   ،
)2(

ال�صوق املحلية غري قادرة على �رضاء ال�رضكات املعرو�صة للبيع ما كانت 

والإمكانيات  الفنية  لعدم وجود اخلربة  امل�صاريع  تلك  اإدارة مثل  القدرة على  ل متلك 

اللزمة لذلك.

اإىل القطاع  اأهم �صوابط نقل املرافق العامة  وهكذا نكون يف هذا املبحث قد تناولنا 

اخلا�ص، والتي جاء بها القانون رقم )37( ل�صنة 2010 يف �صاأن تنظيم برامج وعمليات 

التخ�صي�ص.

)1(  تن�ص املادة )68( على اأن: “كل �رضكة م�صاهمة توؤ�ص�ص يف الكويت تكون كويتية اجلن�صية، ويجب اأن يكون جميع 

بع�ص  يكون  اأن  ا�صتثناء  يجوز  ذلك  ومع  الكويت،  يف  لل�رضكة  الرئي�صي  املركز  يكون  واأن  الكويتيني،  من  ال�رضكاء 

ال�رضكاء غري كويتيني اإذا دعت احلاجة اإىل ا�صتثمار راأ�ص مال اأجنبي اأو خربة اأجنبية، ب�رضط األ تقل ن�صبة راأ�صمال 

يف ذلك من اجلهة  ترخي�ص  على  احل�صول  وب�رضط  ال�رضكة،  مال  راأ�ص  من  باملائة   51 الكويتيني من ال�رضكاء عن 

ن�صبة  تقل  األ  والبنوك  التاأمني  �رضكات  يف  ي�صرتط  ال�صابقة  الفقرة  باأحكام  الإخلل  عدم  ومع  املخت�صة،  احلكومية 

راأ�ص مال الكويتيني من ال�رضكاء عن 60 باملائة من راأ�صمال ال�رضكة، وتكون هذه امل�صاركة مبوافقة وزارة التجارة 

التي  والأحكام  للقواعد  وفقا  البنوك،  اإىل  بالن�صبة  املركزي  الكويت  وبنك  التاأمني،  �رضكات  اإىل  بالن�صبة  وال�صناعة 

ت�صعها وزارة التجارة وال�صناعة اأو البنك املركزي بح�صب الأحوال”.

)2(  حممد عبد اللطيف، املرجع ال�صابق، �ص 74.
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الف�ضل الثاين

القيود الواردة على املرافق العامة بعد اخل�ضخ�ضة

جاءت قوانني اخل�صخ�صة يف فرن�صا والكويت ب�صوابط تتعلق بنقل ملكية املرافق 

ع  نا ذلك يف الف�صل الأول بالإ�صافة اإىل ذلك فاإن امل�رضِّ العامة اإىل القطاع اخلا�ص، كما بيَّ

بعد  العامة  املرافق  على  اأخرى  و�رضوطًا  قيودًا  اأي�صًا  اأورد  الدولتني  كلتا  يف  العادي 

اأجل حتقيق  اإىل القطاع اخلا�ص بحيث يلتزم هذا الأخري بتلك القيود من  نقل ملكيتها 

املرافق  ملكية  اإليها  اآلت  التي  اخلا�صة  الأ�صخا�ص  على  يجب  ما  اأي  العامة،  امل�صلحة 

العامة احرتام تلك القيود، والتي �صنتناولها يف هذا الف�صل من الدرا�صة يف مبحثني:

املبحث االأول: القيود الواردة على املرافق العامة بعد اخل�صخ�صة يف فرن�صا 

املبحث الثاين: القيود الواردة على املرافق العامة بعد اخل�صخ�صة يف الكويت
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املبحث االأول

القيود الواردة على املرافق العامة

بعـــد اخل�ضخ�ضــــة فــي فــرن�ضـــا

ع الفرن�صي ببع�ص القيود التي ترد على امل�رضوعات العامة بعد انتقال  جاء امل�رضِّ

وتلك  الدولة  بني  ما  العلقة  ل�صتمرار  �صمانًا  وذلك  اخلا�ص،  القطاع  اإىل  ملكيتها 

امل�رضوعات بعد اخل�صخ�صة، من اأجل حتقيق امل�صلحة الوطنية، هذا و�صوف نتناول 

وفق  فرن�صا  يف  اخل�صخ�صة  قوانني  بها  جاءت  التي  ال�صوابط  لأهم  املبحث  هذا  يف 

التق�صيم التايل:-

املطلب االأول: ال�صهم الذهبي.

املطلب الثاين: حماية حقوق العاملني.

املطلب الثالث: كرا�صة ال�رضوط.

املطلب الرابع: املبادئ ال�صابطة ل�صري املرافق العامة.
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املطلب االأول

ال�ضـهـم الـذهـبـي

نها من العرتا�ص على قرار  ُيق�صد بال�صهم الذهبي اإعطاء الدولة قدرة ت�صويتية متكِّ

وتعد  الوطنية،  امل�صالح  حماية  اأجل  من  لل�رضكة  العامة  واجلمعية  الإدارة  جمل�ص 

اإليها  اآلت  التي  اخلا�صة  ال�رضكات  على  ترد  التي  القيود  اأهم  من  الذهبي  ال�صهم  فكرة 

امل�صاريع  تلك  على  الرقابة  لإحكام  مهمًة  �صمانًة  ت�صكل  حيث  العامة،  امل�رضوعات 

الإدارة  الدولة احلق يف العرتا�ص على قرارات جمل�ص  بعد خ�صخ�صتها، حيث متلك 

بامل�صلحة  امل�صا�ص  �صاأنها  من  القرارات  تلك  كانت  ما  متى  لل�رضكة  العامة  واجلمعية 

الوطنية للدولة، مما يعني ا�صتمرار العلقة القانونية وعدم انقطاعها بني الدولة وبني 

على  الدولة  ورقابة  اإ�رضاف  ا�صتمرار  ي�صمن  مما  التخ�صي�ص،  بعد  العامة  املرافق 

بتاريخ  ال�صادر  اخل�صخ�صة  قانون  يف  الفرن�صي  امل�رضع  ون�صَّ  هذا  امل�صاريع،  تلك 

الذهبي كحٍل قانوين وعملي يحد من �صيطرة  ال�صهم  فكرة  على   1986 اأغ�صط�ص   6
املادة  اأجازت  كما  الوطنية،  ال�رضكات  على  فيهم  املرغوب  غري  والأ�صخا�ص  الأجانب 

لة من قانون اإجراءات اخل�صخ�صة الفرن�صي رقم )86-5112( ال�صادر  العا�رضة املعدَّ

بتاريخ 6 اأغ�صط�ص 1986، “حتويل �صهم عادي مللكية الدولة اإىل �صهم ذهبي مبوجب 

والنقل  امل�صاهمات  جلنة  اجتماع  انعقاد  وقبل  القت�صاد،  وزير  عن  ي�صدر  مر�صوم 

، هذا ومينح مر�صوم ال�صهم 
)1(

التي تتخذ قرار اخل�صخ�صة اإىل جانب وزير القت�صاد

  -:
)2(

الذهبي للحكومة احلقوق الآتية

– جملة جامعة دم�صق  الأوروبية  العدل  املعا�رضة يف ق�صاء حمكمة  الذهبي وحتدياته  – ال�صهم  اإبراهيم هرمو�ص   )1(

للعلوم القت�صادية والقانونية – املجلد 30 – العدد الأول- 2014 – �ص479.

)2( انظر:  اإبراهيم هرمو�ص، املرجع ال�صابق – �ص48. حممد عبداللطيف – القانون العام القت�صادي – املرجع ال�صابق 

– �ص692.
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�صخ�ص  به  يقوم  ت�رضف  اأي  على  امل�صبقة  القت�صاد  وزير  موافقة  ا�صرتاط   –  1
التنازل عن ن�صبة من  اآخرين، ويكون من �صاأنه  اأ�صخا�ص  اأو بالتفاق مع  مبفرده 

باملر�صوم، والتي حتت�صب على  املحددة  املئوية  الن�صبة  تتجاوز  ال�رضكة،  راأ�صمال 

اأ�صا�ص راأ�صمال ال�رضكة اأو حقوق الت�صويت فيها ) غالبًا ما تكون 10% اأو اأكرث(.

اأو اثنني للدولة يف جمل�ص اإدارة ال�رضكة اأو جمل�ص املراقبة،  – حق تعيني ممثل واحد   2
بح�صب القت�صاء دون اأن يكون لهذا املمثل اأية حقوق ت�صويتية.

اأو ال�رضكات التابعة لها الذي من  )الفيتو( على بيع اأ�صول ال�رضكة  النق�ص  حق   –  3
املرجح اأن مي�ص امل�صالح الوطنية.

ال�صابق  يف  ين�ص  الفرن�صي  ع  امل�رضِّ كان  حيث  الذهبي  ال�صهم  باإلغاء  يتعلق  وفيما 

على حتويل ال�صهم الذهبي اإىل �صهم عادي بعد مرور خم�ص �صنوات من تاريخ اإن�صائه 

دون احلاجة لأي اإجراء اآخر اإىل اأن مت تعديل ذلك الن�ص مبوجب ن�ص املادة ال�صابعة من 

قانون اخل�صخ�صة رقم )93 – 923( ال�صادر بتاريخ 19 يوليو 1993 حيث اأ�صبح 

باإمكان وزير القت�صاد حتويل ال�صهم الذهبي اإىل �صهم عادي يف اأي وقٍت كان، وبذلك 

املحافظة  اأجل  من  الدولة  له  تلجاأ  احتياطي  وقائي  اإجراء  جمرد  الذهبي  ال�صهم  يكون 

.
)1(

على امل�صالح الوطنية العليا

من  القانوين  وجودها  لتهديد  موؤخرًا  تعر�صت  الذهبي  ال�صهم  فكرة  فاإن  واأخريًا 

خلل اأحكام حمكمة العدل الأوروبية التي ق�صت باإلغاء العديد من هذه الأ�صهم يف اأكرث 

من دولة، بحجة خرقها ملعاهدة الحتاد الأوروبي، وحتديدًا الن�صو�ص املتعلقة بحرية 

 .
)2(

روؤو�ص الأموال وحرية تاأ�صي�ص ال�رضكات

)1( اإبراهيم هرمو�ص، املرجع ال�صابق – �ص482.

)2( ملزيد من املعلومات راجع اإبراهيم هرمو�ص – ال�صهم الذهبي وحتدياته املعا�رضة يف ق�صاء حمكمة العدل الأوروبية- 

املرجع ال�صابق -.
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املطلب الثاين

حماية حقوق العاملني

ببع�ص   1986 اأغ�صط�ص   6 بتاريخ  ال�صادر  الفرن�صي  اخل�صخ�صة  قانون  جاء 

العمالية يف امل�رضوع، وذلك عندما ن�صَّ  امل�صاهمة  اإىل حتقيق فكرة  التي تهدف  القيود 

الدولة  تقوم  عندما  وذلك  مبا�رض  غري  بطريق  للعاملني  الأ�صهم  بيع  طرق  اإحدى  على 

امل�رضوع  يعيد  ثم  للبيع،  اأ�صهمه  الذي تطرح  امل�رضوع  اإىل  الأ�صهم  بتنازلها عن ملكية 

لن�صبة  تغيري  دون  �صنة  خلل  للعاملني  الدولة  من  عليها  ح�صل  التي  اأ�صهمه  بيع 

بقيام  يتعلق  الذي  القيد  وهذا  الدفع،  ملهلة  اأو  العاملني  ل�صالح  املقررة  التخ�صي�ص 

ق فقط  امل�رضوع ببيع اأ�صهمه التي ح�صل عليها من قبل الدولة للعاملني يف امل�رضوع ُيطبَّ

على امل�رضوعات املقرر خ�صخ�صتها )65 م�رضوعًا( وفقًا لقانون اخل�صخ�صة ال�صادر 

اأجل حماية حقوق العمال يف  ع الفرن�صي من  اأن امل�رضِّ  كما 
)1(

،1986 2 يوليو  بتاريخ 

يف  العمال  متثيل  ا�صتمرار  �رضورة  على  ن�ص  خ�صخ�صتها  مت  التي  ال�رضكات  بع�ص 

 وهو 
)2(

جمال�ص الإدارة واملراقبة وفقًا لقانوين 19 يوليو 1993، و 25 يوليو 1994،

اإىل  ملكيته  اآلت  بعدما  امل�رضوع  على  ترد  التي  القيود  اأحد  ي�صكل  اأنه  نرى  الذي  الأمر 

القطاع اخلا�ص، وذلك �صمانًا حلماية حقوق العاملني.

)1( احل�صن حممد �صباق – اأثر اخل�صخ�صة على حقوق العمال – دار النه�صة العربية – القاهرة – �ص474.

)2( حممد عبد اللطيف، املرجع ال�صابق، �ص685.
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املطلب الثالث

كرا�ضة ال�رضوط

تعد كرا�صة ال�رضوط اأحد القيود التي ترد على امل�رضوعات العامة بعد نقل ملكيتها 

خ�صخ�صتها  يتم  التي  امل�رضوعات  ن�صاط  يكون  حيث  فرن�صا،  يف  اخلا�ص  القطاع  اإىل 

فر�ص  خللها  من  الدولة  ت�صتطيع  التي  ال�رضوط  كرا�صة  خلل  من  للتنظيم  حمًل 

هذا  بتنفيذه،  تقوم  الذي  عام  مرفق  مبهمة  ترتبط  التي  امل�رضوعات  على  التزامات 

الذي  الأمر  لها،  وفقًا  العقد  تنفيذ  يتم  التي  ال�رضوط  لأهم  ال�رضوط  كرا�صة  وتتناول 

يوؤدي اإىل التزام تلك امل�رضوعات بالتزاماتها اخلا�صة بتنفيذ املرفق العام وفقًا ملا جاء 

اإىل  يف الكرا�صة، وتهدف الدولة من ذلك اإخ�صاع امل�رضوعات العامة بعد خ�صخ�صتها 

رقابة الدولة مبا ي�صمن معه ا�صتمرار العلقة ما بني الدولة وتلك امل�رضوعات من اأجل 

حتقيق امل�صلحة الوطنية، حيث اإن �رضوط تلك امل�رضوعات ترتبط مبهمة مرفق عام، 

ويرتتب على ذلك اأنه يحق للدولة توقيع اجلزاءات املنا�صبة على امل�رضوعات اخلا�صة 

نتيجة خمالفتها لكرا�صة ال�رضوط؛ وتطبيقًا لذلك فاإن القانون الفرن�صي يف جمال النقل 

اجلوي اإذا ما خالفت ال�رضكة التزاماتها اخلا�صة الواردة يف كرا�صة ال�رضوط فاإنه من 

.
)1(

املمكن توقيع عقوبة مالية عليها كالغرامة، وذلك بقرار من الوزير املخت�ص

)1( حممد عبد اللطيف، املرجع ال�صابق، �ص698، 699.
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املطلب الرابع

املبادئ ال�ضابطة ل�ضري املرافق العامة

املبادئ  العامة، وهذه  املرافق  والق�صاء على عدة مبادئ حتكم �صري  الفقه  ا�صتقر 

اأ�صا�صية، وهي مبداأ دوام �صري املرافق العامة بانتظام واطراد،  تتمثل يف ثلثة مبادئ 

ومبداأ امل�صاواة اأمام املرافق العامة، ومبداأ قابلية املرافق العامة للتغيري والتعديل، وهذه 

املبادئ  وهذه  العامة،  املرافق  ل�صري  ال�صابطة  اأو  احلاكمة  املبادئ  عليها  تطلق  املبادئ 

نتيجة ل�رضورتها يف ح�صن �صري املرافق العامة و�صمان اأداء خدماتها للجمهور فهي ل 

؛ لذلك فهذه املبادئ تطبق على املرافق العامة حتى لو 
)1(

حتتاج اإىل ن�ص قانوين يقررها

مل ين�ص عليها القانون، ولكن الت�صاوؤل املهم هنا هو: هل تطبق هذه املبادئ على املرافق 

العامة بعد انتقال ملكيتها اإىل القطاع اخلا�ص؟

عن  النظر  ب�رضف  تطبق  العامة  للمرافق  الد�صتورية  املبادئ  اأن  على  الفقه  اتفق 

اأن تلك  اأي  الطبيعة القانونية لل�صخ�ص املعنوي املكلف من جانب امل�رضع بالقيام بها، 

املبادئ تطبق على امل�رضوع العام حتى بعد انتقال ملكيته اإىل القطاع اخلا�ص، ويرجع 

امل�رضوع  تلغي  واإمنا  العام  املرفق  فكرة  اإلغاء  اإىل  توؤدي  ل  اخل�صخ�صة  اأن  اإىل  ذلك 

، وبناء على ما �صبق فاإن هذه املبادئ تطبق على امل�رضوعات اخلا�صة التي اآلت 
)2(

العام

اإليها ملكية املرافق العامة، ومن َثّم تعد هذه املبادئ اأحد القيود املهمة والتي ترد على 

تلك ال�رضكات، و�صوف نتناولها يف ثلثة فروع على النحو التايل:

)1(  حممود عاطف البنا، الو�صيط يف القانون الإداري، الطبعة الثانية، دار الفكر العربي، 1992،�ص481.

ال�صابق،  العامة القت�صادية، املرجع  للمــرافق  املعا�صـرة  التطـورات  اللطيف،  انظــر حممـد عبد  املعلـومــات  )2( ملزيد من 

�ص 87 وما بعدها.
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الفرع االأول

مبداأ �ضري املرافق العامة بانتظام واطراد

يهدف املرفق العام اإىل اإ�صباع حاجات الأفراد العامة من خلل اخلدمات الأ�صا�صية 

ا�صتمرار  ال�صلطة دائمًا على  اإليهم، ونظرًا لأهمية تلك اخلدمات حتر�ص  التي يقدمها 

تلك اخلدمات دون توقف اأو انقطاع خ�صية من الآثار اخلطرية التي ترتتب على توقف 

ذلك  اأجل  ومن  عامة،  ب�صورة  واملجتمع  الأفراد  على  اخلدمات  هذه  مثل  انقطاع  اأو 

العامة  املرافق  عمل  حتكم  التي  الأ�صا�صية  املبادئ  اأحد  العامة  املرافق  �صري  دوام  كان 

لذلك  ، ونتيجة 
)1(

بانتظام واطراد التي تتطلب كفالة �صريها  املرافق  بحكم طبيعة هذه 

املرافق  �صري  مبداأ  فكرة  الع�رضين  القرن  بداية  منذ  الفرن�صي  الدولة  جمل�ص  ابتدع 

العامة وقيامها بواجباتها  اأجل �صمان ا�صتمرارية املرافق  العامة بانتظام واطراد من 

ع العادي احرتام  الأ�صا�صية، بل اأ�صبح لهذا املبداأ قيمة د�صتورية فيتوجب على امل�رضِّ

م�صمون ذلك املبداأ وعدم خمالفته بناء على قرار املجل�ص الد�صتوري الفرن�صي ال�صادر 

بتاريخ 25 يوليو 1979، والذي اأ�صفى على مبداأ �صري املرافق العامة بانتظام واطراد 

القيمة  على  اأخرى  مرة  ليوؤكد  الد�صتوري  املجل�ص  وعاد  لبث  ما  ثم  د�صتورية،  قيمة 

1996، والذي ق�صى فيه  23 يوليو  ال�صادر بتاريخ  املبداأ يف قراره  الد�صتورية لذلك 

بالتزام جميع املرافق العامة باحرتام املبادئ الد�صتورية التي حتكم �صريها، ومن بينها 

قائًما حتى بعد  اللتزام يظل  واأن مثل هذا  بانتظام واطراد،  العامة  املرافق  مبداأ �صري 

.
)2(

تخ�صي�ص املرفق العام

�ص417. )1( عبد الغني ب�صيوين عبد اهلل، القانون الإداري، من�صاأة املعارف، الإ�صكندرية 1991، 

)2(  ي�رضي الع�صار، املرجع ال�صابق، �ص90، 91.
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الفرع الثاين

مبداأ امل�ضاواة اأمام املرافق العامة

ُيعد مبداأ امل�صاواة اأمام املرافق العامة من املبادئ ال�صابطة ل�صري تلك املرافق، وهو 

امتداد ملبداأ م�صاواة الأفراد اأمام القانون، ويرتتب على هذا املبداأ اأن تلتزم اجلهة التي 

تدير املرفق �صواء كانت �صخ�صًا عامًا اأم �صخ�صًا خا�صًا مبعاملة املنتفعني من خدمات 

هذا املرفق معاملة واحدة دون متييز بينهم لأ�صباب تتعلق باجلن�ص اأو اللون اأو الدين 

اأو احلالة املادية وغريها من اأ�صباب التمييز؛ بحيث يجب عليها اأن تعامل املنتفعني على 

املجل�ص  اأكد عليها  بقيمة د�صتورية  يتمتع  املبداأ  اأن هذا  اإىل  ذلك  امل�صاواة، ويرجع  قدم 

.
الد�صتوري الفرن�صي بقراره رقم )380( ال�صادر بتاريخ 23 يوليو 1996)1(

ويرتتب على مبداأ امل�صاواة اأمام املرافق العامة عدم التمييز بني املنتفعني من هذه 

كانت  ما  متى  املنتفعني  جلميع  بالن�صبة  املعاملة  توحيد  يعني  ل  ذلك  اأن  اإل  املرافق، 

امل�صاواة  هي  هنا  املق�صودة  امل�صاواة  اإن  حيث   ،
)2(

متماثلة  غري  القانونية  مراكزهم 

القانونية التي تعني اأن كافة الأفراد الذين يتواجدون يف مركز قانوين واحد يجب اأن 

تتم معاملتهم بناء على قاعدة واحدة، ولي�صت امل�صاواة احل�صابية التي تعني اأن كافة 

اأي  املرافق دون  اأن يح�صلوا على خدمات متماثلة من هذه  ينبغي  املجتمع  الأفراد يف 

، ويحظى مبداأ امل�صاواة اأمام املرافق العامة بحماية ق�صائية، بحيث 
)3(

�رضوط اأو �صوابط

اإدارة  على  القائمة  اجلهة  من  �صدر  ما  متى  الق�صاء  ذلك  اإىل  اللجوء  فرد  كل  ي�صتطيع 

املرفق العام قرار ي�صكل خمالفة لذلك املبداأ، واملطالبة باإلغاء ذلك القرار، بالإ�صافة اإىل 

حقه يف املطالبة بالتعوي�ص اأي�صًا متى ما ترتب عليه �رضر من جراء ذلك القرار املخالف 

ملبداأ امل�صاواة اأمام املرافق العامة.

)1(  ي�رضي الع�صار، املرجع ال�صابق، �ص 86.

 Chapus, R. Droit administratif géneral,T.I, Montchrestien. 1996 ,n. 664  (2)
م�صار اإليه لدى حممد عبد اللطيف – الجتاهات املعا�رضة يف اإدارة املرافق العامة القت�صادية، دار النه�صة العربية، �صنة 2000، �ص 120.

)3(  ي�رضي الع�صار، املرجع ال�صابق، �ص 87.
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الفرع الثالث

مبداأ قابلية املرفق العام للتعديل والتغيري

من املبادئ ال�صابطة ل�صري املرافق العامة بانتظام واطراد مبداأ قابلية املرفق العام 

للجهة  يكون  اأن  املبداأ  هذا  ويعني  العامة،  امل�صلحة  ملقت�صيات  وفقًا  والتغيري  للتعديل 

الإدارية القائمة باإدارة املرفق العام اأو امل�رضفة عليه احلق يف تعديل وتغيري نظام املرافق 

العامة متى ما ا�صتدعت امل�صلحة العامة ذلك بالتزامن مع تطور احلاجات اجلماعية، اأي 

.
)1(

اأن املبداأ يقت�صي باخت�صار اأن ي�صاير نظام املرفق العام متطلبات الع�رض

ويرتتب على هذا املبداأ نتائج مهمة تتمثل يف التايل:

العام،  املرفق  خدمات  من  النتفاع  �رضوط  ل  تعدِّ اأن  الإدارية  اجلهة  متلك   –  1
بالإ�صافة اإىل زيادة ر�صوم تلك اخلدمات التي يقدمها املرفق ب�رضط اتباع القواعد 

التي ين�ص عليها الد�صتور فيما يتعلق بالأداة التي تتقرر بها هذه الر�صوم، دون اأن 

يكون للمنتفعني من تلك اخلدمات حق العرتا�ص على الإدارة يف ا�صتخدام �صلطاتها 

يف التعديلت اللزمة للمرفق العام وفقًا ملقت�صيات امل�صلحة العامة، طاملا كانت تلك 

.
)2(

التعديلت ت�رضي باأثر مبا�رض بالن�صبة للم�صتقبل دون اأي اأثر رجعي لها

2- ل يجوز ملوظفي املرافق العامة التم�صك باأو�صاعهم القانونية دون تغيري اأو تعديل 
ا�صتنادًا اإىل فكرة احلقوق املكت�صبة، ويرجع ذلك اإىل اأن هوؤلء املوظفني موجودون 

يف مركز قانوين تنظيمي لئحي معد م�صبقًا، وذلك �صواء مت تعيينهم بناء على قرار 

اإل عند  اأن التعديل يف حقوق املوظفني املتعاقدين ل ي�رضي  اأو بناء على عقد؛ على 

.
)3(

جتديد مدة العقد

)1(  حممد عبد اللطيف، املرجع ال�صابق، �ص 123.

)2( ي�رضي الع�صار، املرجع ال�صابق، �ص 98.

)3(  ي�رضي الع�صار، املرجع ال�صابق، �ص 98 وما بعدها.
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املبحث الثاين

القيود الواردة على املرافق العامة

بعــــد التــخـ�ضـــي�ص فـــي الكـــويـــت

التخ�صي�ص  وعمليات  برامج  �صاأن  يف   2010 ل�صنة   )37( رقم  القانون  جاء 

نا ذلك يف الف�صل  ب�صوابط تتعلق بنقل ملكية املرافق العامة اإىل القطاع اخلا�ص كما بيَّ

العامة  املرافق  على  و�رضوطًا  قيودًا  اأورد  ع  امل�رضِّ فاإن  ذلك  اإىل  بالإ�صافة  الأول، 

اأجل  اإىل القطاع اخلا�ص، بحيث يلتزم هذا الأخري بتلك القيود من  بعد نقل ملكيتها 

حتقيق امل�صلحة العامة، اأي اأنه يجب على الأ�صخا�ص اخلا�صة التي اآلت اإليها ملكية 

املرافق العامة احرتام تلك القيود، والتي �صنتناولها يف هذا املبحث من الدرا�صة، وفق 

التق�صيم التايل:  

املطلب االأول: حماية البيئة

املطلب الثاين: حماية حقوق العاملني ودعم العمالة الوطنية

املطلب الثالث: ال�صهم الذهبي

املطلب الرابع: حماية م�صالح امل�صتهلك

املطلب اخلام�ص: العمل وفق اأحكام ال�رضيعة الإ�صلمية
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املطلب االأول

حـمـايــة البيئــة

يعد مو�صوع حماية البيئة من املوا�صيع التي ت�صكل هاج�صًا لدى املجتمع الدويل، 

على  املحافظة  مو�صوع  لبحث  اخلا�صة  املوؤمترات  لعقد  التداعي  عن  يتوان  مل  الذي 

البيئة و�صلمتها ومواجهة ما يرتتب عليها من اأ�رضار تهدد �صلمة البيئة، لذلك جند 

اإن  بل  بالغًا،  اهتمامًا  املو�صوع  هذا  تويل  املتح�رض  العامل  دول  ت�رضيعات  من  كثريًا 

تناولت تنظيمه بت�رضيعات  املو�صوع حماية خا�صة حينما  لهذا  اأعطت  دولة كفرن�صا 

ذات قيمة د�صتورية، حيث اأقر الربملان مبجل�صيه )اجلمعية الوطنية وال�صيوخ( ميثاق 

الد�صتور،  لتعديل  اللزمة  بالأغلبية اخلا�صة   2005 28 فرباير  بتاريخ  البيئة  حماية 

اإقرارها  البيئة ذات قيمة د�صتورية، حيث مت  املتعلقة بحماية  الوثيقة  تلك  لذلك تعترب 

�صبق  والتي  الد�صتور  ذلك  ديباجة  اإىل  �صمه  ومت  احلايل  للد�صتور  تعديل  �صورة  يف 

للمجل�ص الد�صتوري الفرن�صي احلكم باأنها تتمتع بقيمة م�صاوية لقيمة الد�صتور، كما 

اأقر كل من املجل�ص الد�صتوري وجمل�ص الدولة بفرن�صا القيمة الد�صتورية للمبادئ التي 

.
)1(

ن�ص عليها ميثاق حماية البيئة

التي  املو�صوعات  البيئة واملحافظة عليها من  فاإن مو�صوع حماية  الكويت  اأما يف 

ع العادي، ومما يدل على ذلك القانون الذي اأقره جمل�ص  تلقى اهتمامًا بالغًا لدى امل�رضِّ

امل�رضع  اأن  كما  البيئة،  حماية  قانون  اإ�صدار  �صاأن  يف   2014 ل�صنة   )42( رقم  الأمة 

العادي اأورد يف القانون رقم )37( ل�صنة 2010 يف �صاأن برامج وعمليات التخ�صي�ص 

قيدًا على املرافق العامة بعد تخ�صي�صها يتمثل يف اللتزام باملحافظة على �صلمة البيئة 

الطبيعية، حيث تن�ص املادة الثانية منه على اأنه: »ل يكون التخ�صي�ص اإل بالكيفية ويف 

)1(  انظر ي�رضي الع�صار، القيمة القانونية لإعلنات ومواثيق واتفاقيات احلقوق بني م�صادر القانون يف الكويت وم�رض 

وفرن�صا )درا�صة مقارنة( جملة كلية القانون الكويتية العاملية، العدد الثاين، ال�صنة الأوىل، يونيو 2013. 
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باملحافظة  اللتزام  د-  الآتية:.....  لل�رضوط  ووفًقا  القانون  هذا  يبينها  التي  احلدود 

اأو  بها  امل�صا�ص  عن  الناجتة  الأ�رضار  م�صوؤولية  وحتمل  الطبيعية،  البيئة  �صلمة  على 

الإ�رضار باملواطن«.

املرافق  ملكية  اإليها  اآلت  التي  ال�رضكات  يلزم  ع  امل�رضِّ اأن  جند  �صبق  ما  على  وبناء 

بل  الطبيعية،  البيئة  املحافظة على �صلمة  القانون ب�رضورة  العامة وفقًا لأحكام هذا 

ب  ويحملها م�صوؤولية الأ�رضار الناجتة عن امل�صا�ص بها اأو الإ�رضار باملواطن، ولقد رتَّ

ع يف القانون ذاته اجلزاءات التي ميكن تطبيقها نتيجة ملخالفة اأحكام هذا القانون  امل�رضِّ

يف الف�صل اخلام�ص.
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املطلب الثاين

حماية حقوق العاملني ودعم العمالة الوطنية

ُيعد مو�صوع العمالة الوطنية يف القطاع اخلا�ص من املوا�صيع التي ت�صغل الدولة 

ي�صعى  القطاع اخلا�ص، حيث  العمل يف  الكويتيني عن  الكثري من  نتيجة عزوف  كثريًا 

الكثري منهم للعمل يف القطاع العام، وذلك نتيجة للمميزات التي يح�صلون عليها يف ذلك 

دعم  من  لبد  دولة  اأي  يف  التخ�صي�ص  عملية  ولنجاح  اخلا�ص،  القطاع  مقابل  القطاع 

اأهم  اأحد  حتقق  لكي  اخلا�ص  بالقطاع  العمل  يف  للنخراط  الوطنية  العمالة  وت�صجيع 

اأهداف اخل�صخ�صة، وهو خف�ص الإنفاق على باب الرواتب، وعدم ت�صخمه، لذلك جاء 

2010 يف �صاأن تنظيم  ع الكويتي يف الف�صل الرابع من القانون رقم )37( ل�صنة  امل�رضِّ

العمل  يف  يرغبون  الذين  الكويتيني  للعاملني  ب�صمانات  التخ�صي�ص  وعمليات  برامج 

�صوف  ما  وهو  تخ�صي�صه،  بعد  العام  امل�رضوع  ملكية  اإليها  �صتوؤول  التي  بال�رضكات 

نتحدث عنه على النحو التايل:

اأواًل: األزم القانون ال�رضكات التي �صتوؤول اإليها ملكية املرافق العامة بعد التخ�صي�ص 

بالإبقاء على العمالة الوطنية الذين يرغبون يف العمل لديها، بحيث يتم نقلهم اإىل هذه 

ال�رضكات وفقًا ملا تن�ص عليه املادة )18( من القانون، حيث تن�ص يف مطلعها على الآتي: 

املن�صو�ص  ال�رضكة  بالعمل يف  الذين يرغبون  العام  امل�رضوع  الكويتيون يف  »العاملون 

عليها يف املادتني الثانية ع�رضة وال�صابعة ع�رضة من هذا القانون يتم نقلهم اإليها...«.

األزم القانون األ تقل مدة عقدهم مع تلك ال�رضكات عن خم�ص �صنوات، ويبداأ  كما 

ح�صاب هذه املدة من بداية تاريخ التخ�صي�ص، وذلك تطبيقًا للبند )1( من املادة )18( 

خم�ص  عن  امل�رضوع  اإليها  اآَل  التي  اجلهة  مع  عقده  مدة  تقل  »األ  اأنه:  على  تن�ص  حيث 

�صنوات اعتبارًا من تاريخ التخ�صي�ص ما مل يرغب يف مدة اأقل«، وهنا لنا وقفة اإزاء هذا 

العامل يف  لبقاء  ع مدة اخلم�ص �صنوات  امل�رضِّ اأن يجعل  الأف�صل  الن�ص، حيث كان من 
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ال�رضكة تبداأ من تاريخ توقيعه للعمل لدى ال�رضكة، ولي�ص من تاريخ التخ�صي�ص؛ لأن 

اأقل من خم�ص �صنوات،  الفعلية  املدة  َثّم تكون  العاملني قد تطول، ومن  نقل  اإجراءات 

ع من اأن ل تكون املدة اأقل من خم�ص �صنوات،  ت الغاية التي ابتغاها امل�رضِّ الأمر الذي يفوِّ

ع على اأن تبداأ املدة من تاريخ توقيع العقد مع العامل ولي�ص  لذلك نرى اأن ين�ص امل�رضِّ

من تاريخ التخ�صي�ص.

اإذا رغب العامل الكويتي يف العمل لدى ال�رضكة فاإن هذه  وبناًء على ما �صبق فاإنه 

تاريخ  من  تبداأ  �صنوات  خم�ص  عن  معها  عقده  مدة  تقل  ل  بحيث  به،  ملزمة  الأخرية 

التخ�صي�ص، ومن َثّم ل يحق لل�رضكة اأن ت�صتغني عن ذلك العامل قبل انق�صاء خم�ص 

�صنوات من تاريخ تخ�صي�ص املرفق، وهي مدة العقد التي جاءت بن�ص القانون ما مل 

يرغب العامل يف مدة اأقل من ذلك، على اأن يراعى يف ذلك تطبيق ن�صو�ص القانون رقم 

يف  التطبيق  الواجب  القانون  كونه  الأهلي  القطاع  يف  العمل  �صاأن  يف   2010 ل�صنة   )6(

العلقة ما بني ال�رضكة والعامل فيما يتعلق باحلالت التي تعطي احلق لرب العمل يف 

، ومن َثّم ل ميكننا احلديث هنا 
)1(

ف�صل املوظف اإذا ما �صدر من جانبه ما ي�صتوجب ذلك

عن اإلزام ال�رضكة باإبقاء العامل يف العمل لديها اإىل حني انتهاء مدة العقد )خم�ص �صنوات( 

طاملا �صدر منه ت�رضف يعطي احلق لرب العمل بف�صله بناء على القانون امل�صار اإليه.

)1(  تن�ص املادة )41( من القانون رقم )6( ل�صنة 2010 على احلالت التي يجوز فيها ل�صاحب العمل ف�صل العامل وفقًا 

القانون: هذا  من  ملا يلي: مع مراعاة اأحكام املادة )37( 

اأ- ل�صاحب العمل اأن يف�صل العامل دون اإخطار اأو تعوي�ص اأو مكافاأة اإذا ارتكب العامل اأحد الأفعال الآتية:

خ�صارة ج�صيمة ل�صاحب العمل. عنه  نتجت  خطاأً  العامل  ارتكب  اإذا    -  1
ح�صل على العمل نتيجة غ�ٍص اأو تدلي�ٍص. قد  العامل  اأن  ثبت  اإذا   -  2

اأف�صى العامل الأ�رضار اخلا�صة باملن�صاأة مما ت�صبب اأو كان من �صاأنه اأن يت�صبب بخ�صارة حمققة لها. اإذا   -  3
ب- ل�صاحب العمل ف�صل العامل يف اإحدى احلالت الآتية:

بجرمية ما�صة بال�رضف اأو الأمانة اأو الأخلق. نهائيًا  عليه  حكم  اإذا   -  1
عمًل خمًل بالآداب العامة يف مكان العمل. ارتكب  اإذا   -  2

منه اعتداء على اأحد زملئه اأو على �صاحب العمل اأو من ينوب عنه اأثناء العمل اأو ب�صببه. وقع  اإذا   -  3
اأو ق�رضَّ يف اأي من اللتزامات املفرو�صة عليه بن�صو�ص العقد واأحكام هذا القانون. اأخلَّ  اإذا   -  4

�صاحب العمل. لتعليمات  املتكررة  خمالفته  ثبتت  اإذا   -  5
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اأي�صًا من القيود التي ترد على املرافق العامة بعد تخ�صي�صها فيما يتعلق  ثانيًا: 

والعينية  املالية  واملزايا  ب  املرتَّ على  احل�صول  هي  الكويتيني  العاملني  حقوق  بحماية 

مدة  طوال  تخ�صي�صه  قبل  العام  امل�رضوع  يف  الوطني  العامل  عليها  يح�صل  كان  التي 

املزايا:  تلك  ب�صمان  ال�رضكة  التزام  على   )18( املادة  من   )2( البند  ن�ص  حيث  العقد، 

ب واملزايا املالية والعينية التي كان يح�صل عليها  »احل�صول خلل هذه املدة على املرتَّ

يف امل�رضوع العام«.

ومل يكتِف امل�رضع بذلك، بل اأ�صاف اأي�صًا اأن ال�رضكات ل ميكن لها امل�صا�ص بتلك 

احلقوق واملزايا حتى بعد انق�صاء مدة العقد التي جاءت بحكم القانون يف حال ما اأرادت 

ال�رضكة للعامل ا�صتمراره يف العمل لديها، وذلك تطبيقًا للبند )3( من املادة )18( حيث 

ب واملزايا املالية والعينية التي يح�صل عليها اإذا ما  تن�ص على اأنه: »عدم امل�صا�ص باملرتَّ

رغبت ال�رضكة يف ا�صتخدامه بعد انق�صاء اخلم�ص �صنوات املذكورة«.

ولنا هنا اأي�صًا وقفة، وهي من وجهة نظرنا حمل نقد، حيث اإنه وفقًا للبند ال�صابق 

انتهاء مدة  العامل الوطني متى ما رغبت يف ذلك مبجرد  يحق لل�رضكة ال�صتغناء عن 

بعد  ا�صتخدامه  ال�رضكة يف  ما رغبت  »اإذا  القانون:  اخلم�ص �صنوات، والتي ن�ص عليها 

انق�صاء اخلم�ص �صنوات املذكورة«، الأمر الذي قد يوؤدي - بل من املمكن توقعه - اإىل 

التكلفة  لتقليل  الأجنبية  العمالة  ل�صالح  الوطنية  العمالة  عن  بال�صتغناء  ال�رضكة  قيام 

الوطنية،  بالعمالة  الأجنبية  العمالة  رواتب  مبقارنة  وذلك  ال�رضكات،  تلك  لدى  املالية 

تلك  على  املالية  الكلفة  يوفر  مما  الرواتب،  حيث  من  الثاين  من  اأقل  الأول  اإن  حيث 

ع هي �صمانة موؤقتة  ال�رضكات، وبناء على ما �صبق فاإن ال�صمانة التي حتدث عنها امل�رضِّ

تنتهي مبجرد انق�صاء مدة اخلم�ص �صنوات، والتي تبداأ من تاريخ التخ�صي�ص، وبعدها 

العمل  يف  ت�صتخدمه  اأن  اأرادت  اإذا  ال�رضكات  تلك  رحمة  حتت  الوطني  العامل  ي�صبح 

والإبقاء عليه اأو ال�صتغناء عنه متعار�صًا بذلك مع اأحد اأهم اأهداف اخل�صخ�صة، والتي 

ت�صعى الدولة اإىل حتقيقها، وهو اأن ي�صتوعب القطاع اخلا�ص العمالة الوطنية؛ ونتمنى 
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ع العادي لذلك، ويعالج ذلك الق�صور املتمثل يف �صهولة ال�صتغناء عن  اأن ينتبه امل�رضِّ

العمالة الوطنية من قبل ال�رضكات، وياأتي بت�رضيعات ت�صمن بقاء العمالة الوطنية يف 

ال�رضكات التي اآَل اإليها امل�رضوع العام، وو�صع قيودًا من �صاأنها اأن حتدَّ من �صلطة تلك 

ال�رضكات يف ال�صتغناء عن العمالة الوطنية، بحيث ل يكون ذلك دون �صوابط و�رضوط 

تهدر حقوق تلك العمالة.

بحماية  يتعلق  مهمًا  قيدًا  التخ�صي�ص  قانون  يف  اأي�صًا  العادي  ع  امل�رضِّ اأورد  كما 

اآَل  التي  لل�رضكات  يجوز  »ل  اأنه:  على  ن�ص  حيث  الكويتيني،  العاملني  حقوق 

تخفي�ص  �صاأنه  من  بها  م�صا�ص  واأي  احلقوق،  بتلك  امل�صا�ص  العام  امل�رضوع  اإليها 

بحكم  البطلن  م�صريه  �صيكون  والعينية  املالية  املزايا  تخفي�ص  اأو  اإلغاء  اأو  ب  املرتَّ

للبنود  باملخالفة  ياأتي  اتفاق  لكل  البطلن  حكم  القانون  رتب  حيث   القانون«، 

)1، 2 ، 3( من املادة )18( ما مل يكن ذلك التفاق يقدم مزايا اأكرث للعامل، وهو ما يعد 

اأهم �صمانة حلماية حقوق ومزايا العاملني الكويتيني، وذلك تطبيقًا للفقرة قبل الأخرية 

العامل واجلهة  يتم بني  اتفاق  باطًل كل  اأنه: »ويقع  )18(، حيث تن�ص على  املادة  من 

التي اآَل اإليها امل�رضوع باملخالفة للبنود )1، 2، 3( من هذه املادة ما مل يكن من �صاأن هذا 

التفاق اأن يقدم اإىل العامل مزايا اأكرب«.

تلتزم  حيث  الوطنية،  العمالة  دعم  على  اأي�صًا  العادي  ع  امل�رضِّ حر�ص  واأخريًا 

ال�رضكات  هذه  تلتزم  »اأن  اخل�صخ�صة:  بعد  العامة  املرافق  اإليها  اآلت  التي  ال�رضكات 

باحلد الأدنى للعمالة الكويتية بالن�صبة اإىل جمموع العاملني لديها، وكذلك باحلد الأدنى 

حتديد  مهمة  ويتوىل  الأجور،  اإجمايل  من  الكويتية  العمالة  هذه  اأجور  ن�صب  ملجموع 

ي�صكل  الذي  الأمر  للتخ�صي�ص،  الأعلى  املجل�ص  اأجورها  مع  الكويتية  العمالة  ن�صبة 

�صمانة حلقوق العاملني الكويتيني«، ومل يكتف امل�رضع بذلك بل اأ�صاف �صمانة اأخرى 

األ تقل تلك الن�صبة املتعلقة بعدد العمالة  مهمة وت�صكل قيدًا على تلك ال�رضكات، وهو 

التخ�صي�ص  العام قبل  امل�رضوع  ال�رضكات عما كانت عليه يف  بتلك  الكويتية واأجورها 
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وعن الن�صبة املقررة وفقًا لأحكام القانون رقم )19( ل�صنة 2000 يف �صاأن دعم العمالة 

الوطنية والقرارات ال�صادرة تنفيذًا له، وذلك كله تطبيقًا للمادة )21( من القانون رقم 

)37( ل�صنة 2010 ، حيث تن�ص على اأنه: »مع عدم الإخلل باأحكام املادة التا�صعة من 

د املجل�ص احلد الأدنى للعمالة الكويتية  القانون رقم )19( ل�صنة 2000 امل�صار اإليه، يحدِّ

بالن�صبة اإىل جمموع العاملني بال�رضكة واحلد الأدنى ملجموع ن�صب اأجور هذه العمالة 

من اإجمايل الأجور، وذلك يف اأي �رضكة يتم تاأ�صي�صها نتيجة التخ�صي�ص، على األ تقل 

تلك الن�صب عما كانت عليه يف امل�رضوع العام الذي مت تخ�صي�صه وعن الن�صبة املقررة 

 هذا وقد ذهب البع�ص اإىل 
)1(

وفقًا لأحكام ذلك القانون والقرارات ال�صادرة تنفيذًا له.« 

ع الكويتي بالغ يف تقرير الأحكام املتعلقة بحماية حقوق العاملني، حيث من  اأن امل�رضِّ

�صاأنها اإلقاء اأعباء ج�صيمة على عاتق ال�رضكة التي يوؤول اإليها امل�رضوع بعد خ�صخ�صته، 

.
)2(

مما يوؤدي يف نهاية الأمر اإىل عدم حتقيق الغر�ص من اخل�صخ�صة

)1(  املادة )21( من القانون رقم 37 ل�صنة 2010 ب�صاأن تنظيم برامج وعمليات التخ�صي�ص.

)2( حممد عبد اللطيف، املرجع ال�صابق، �ص697.
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   املطلب الثالث

ال�ضـهـــم الــذهـبــي

حتدثنا يف املبحث الأول من الف�صل الثاين عن فكرة ال�صهم الذهبي والغر�ص منها 

الكويت  الوطنية، ويف  امل�صلحة  اأجل حتقيق  الفرن�صي ن�ص عليها من  ع  امل�رضِّ اإن  حيث 

ر  فاإن فكرة ال�صهم الذهبي كانت حمل خلف بني احلكومة، والتي كانت ترى اأنه �صينفِّ

امل�صتثمرين ويخف�ص عائد املزايدة، وبني جمل�ص الأمة الذي كان يرى اأنه �صمانة لإحكام 

الرقابة على امل�رضوعات العامة بعد تخ�صي�صها، فاحلكومة كانت ترى اأن يكون ال�صهم 

يكون  اأن  اخل�صخ�صة  قانون  لتمرير  النواب  بع�ص  ا�صرتط  بينما   
)1(

جوازيًا الذهبي 

ال�صهم الذهبي وجوبيًا، وهو ما حتقق فعًل يف القانون رقم )37( ل�صنة 2010 يف �صاأن 

تنظيم برامج وعمليات التخ�صي�ص، حيث تن�ص الفقرة الأوىل من املادة )16( على اأنه: 

»يجب اأن يكون للدولة �صهم ذهبي يف ملكية ال�رضكات التي تاأ�ص�صت نتيجة لتخ�صي�ص 

ت�صويتية  قدرة  الدولة  اإعطاء  امليزة  هذه  تقرير  على  ويرتتب  العامة،  امل�رضوعات  اأحد 

حماية  لل�رضكات  العامة  واجلمعية  الإدارة  جمل�ص  قرارات  على  العرتا�ص  من  متكنها 

للم�صلحة العامة«.

وبناء على ما �صبق فاإن فكرة ال�صهم الذهبي اأ�صبحت اأمرًا وجوبيًا ولي�ص جوازيًا 

لقانون  وفقًا  تن�صاأ  التي  ال�رضكات  كل  يف  ذهبي  �صهم  للدولة  يكون  اأن  يجب  بحيث 

ولي�صت  دائمة  الذهبي  ال�صهم  ميزة  اأن  كما   ،2010 ل�صنة   )37( رقم  التخ�صي�ص 

)1(  موقف احلكومة هو ذاته موقف غرفة جتارة و�صناعة الكويت والتي ك�صفت عنه بتاريخ 2010/5/17 حتت عنوان 

الذهبي يف ملكية كل  ال�صهم  بتملك  الدولة  اإطلق حق  اأن  الغرفة  حيث ترى  اجلدوى”،  يف  ق�صور  املبداأ..  يف  “اإجناز 
ال�رضكات التي �صتتاأ�ص�ص نتيجة التخ�صي�ص وعدم ح�رض هذا احلق يف ال�رضكات التي تتمتع مبركز احتكاري اأو تتملك 

مرفقًا ا�صرتاتيجيًا ي�صكل انحرافًا �صارًا مبفهوم ال�صهم الذهبي وغايته، وهو انحراف طارد لل�صتثمارات الأجنبية 

وحمبط للم�صتثمر الوطني؛ لأنه يخلق قلقًا مربرًا من اأن يقرتن تخ�صي�ص امللكية بتاأميم الإدارة – انظر جريدة القب�ص 

بتاريخ 17 مايو 2010.
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، وهذا ال�صهم يعطي للدولة قدرة ت�صويتية متكنها من العرتا�ص على قرارات 
)1(

موؤقته

جمل�ص الإدارة واجلمعية العامة لل�رضكة حماية للم�صلحة العامة.

وهنا لنا وقفة مع هذا الن�ص الذي يعطي احلق للدولة يف العرتا�ص على قرارات 

املق�صود  العامة، فما هو  للم�صلحة  لل�رضكة حماية  العامة  اأو اجلمعية  الإدارة  جمل�ص 

بامل�صلحة العامة؟ فم�صطلح امل�صلحة العامة من امل�صطلحات الغام�صة والف�صفا�صة، 

والتي �صتكون بل �صك حمل خلف بني وجهات النظر م�صتقبًل، مما يخ�صى معه اأن 

قراراتها  بع�ص  على  بالعرتا�ص  وذلك  ال�رضكات،  تلك  ن�صاط  تعطيل  اإىل  ذلك  يوؤدي 

يف  اخلا�ص  القطاع  لعمل  عائقًا  ي�صكل  قد  الذي  الأمر  العامة،  امل�صلحة  حماية  بحجة 

امل�صتقبل، مما يتعار�ص مع فكرة واأهداف اخل�صخ�صة.

اأنه يف النهاية �صيكون ذلك القرار وحتديد كونه متعار�صًا مع امل�صلحة العامة  اإل 

لتلك  املوا�صيع م�صتقبًل، لأنه يحق  الذي �صيبحث مثل تلك  الق�صاء  اأم ل حتت رقابة 

ال�رضكات اللجوء اإىل الق�صاء والطعن يف قرار العرتا�ص ال�صادر من الدولة ا�صتنادًا اإىل 

ال�صهم الذهبي الذي متلكه، بالإ�صافة اإىل حقها يف املطالبة بالتعوي�ص عما اأ�صابها من 

�رضر نتيجة ذلك القرار.

للتخ�صي�ص مينح  الأعلى  املجل�ص  اأن ي�صدر قرار من  ع على  امل�رضِّ هذا وقد ن�ص 

حقوق ال�صهم الذهبي، ويحدد هذا القرار امليزة الت�صويتية لذلك ال�صهم، والتي يجب 

اأو اجلهة الإدارية املخت�صة يف العرتا�ص على قرارات جمل�ص  اأن تت�صمن حق الدولة 

الإدارة اأو اجلمعية العمومية لل�رضكة حماية للم�صلحة العامة، كما يبنيِّ من ميار�صها، 

ويجب اأن ين�ص على هذه امليزة يف عقد التاأ�صي�ص اأو النظام الأ�صا�صي لل�رضكة، كما ل 

للتخ�صي�ص، وذلك كله  الأعلى  املجل�ص  اإل مبوافقة  بها  املتعلقة  الأحكام  يجوز تعديل 

تطبيقًا للفقرة الأخرية من املادة )16(، حيث تن�ص على اأنه: »وي�صدر قرار من املجل�ص 

)1( حممد عبداللطيف، املرجع ال�صابق، �ص693.
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الذهبي  لل�صهم  الت�صويتية  امليزة  القرار  هذا  د  ويحدِّ الذهبي،  ال�صهم  حقوق  مينح 

ومن ميار�صها، ويجب اأن ين�ص على هذه امليزة يف عقد التاأ�صي�ص اأو النظام الأ�صا�صي 

لل�رضكة، ول يجوز تعديل الأحكام املتعلقة به اإل مبوافقة املجل�ص«.

لل�صهم  الت�صويتية  امليزة  على  ين�ص  مل  لو  ماذا  وهو:  مهم،  ت�صاوؤل  يطرح  وهنا 

الذهبي يف عقد التاأ�صي�ص اأو النظام الأ�صا�صي لل�رضكة؟

امليزة  لهذه  اإغفاله  حالة  يف  لل�رضكة  الأ�صا�صي  النظام  اأو  التاأ�صي�ص  عقد  اأن  نرى 

لل�صهم  امليزة  هذه  على  �رضاحة  ن�ص  ع  امل�رضِّ لأن  وذلك  البطلن،  م�صريه  �صيكون 

الذهبي، وذلك �صمانًا حلماية امل�صلحة العامة، ومن َثّم عدم الن�ص عليه ي�صكل اإهدارًا 

لتلك ال�صمانة. 

الذهبي  ال�صهم  فكرة  اأورد  الكويتي  ع  امل�رضِّ فاإن  �صبق  ما  كل  على  وبناًء  واأخريًا 

�صمانًا  وذلك  العامة،  املرافق  اإليها  اآلت  التي  ال�رضكات  على  ترد  التي  القيود  كاأحد 

لإحكام الرقابة على تلك ال�رضكات، مربرًا ا�صتخدام فكرة ال�صهم الذهبي وما يعطيه من 

ميزة ت�صويتية تفوق امل�صاهمني الآخرين بحماية امل�صلحة العامة، ونحن اإن كنا نوؤيد 

فكرة ال�صهم الذهبي فاإننا ل نخفي خ�صيتنا من اإ�صاءة ا�صتخدام ذلك احلق مبا يخرجه 

اإىل الإ�رضار بتلك ال�رضكات  العامة  األ وهو حماية امل�صلحة  عن الهدف الأ�صا�صي له، 

وعرقلتها، الأمر الذي يتعار�ص مع فكرة واأهداف اخل�صخ�صة.
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املطلب الرابع

حماية م�ضالح امل�ضتهلك

ع الكويتي اأن ل يرتك امل�صتهلك �صحية لل�رضكات التي اآلت اإليها املرافق  اأراد امل�رضِّ

العامة بعد التخ�صي�ص، واأل يرتكها تتحكم باأ�صعار ال�صلع واخلدمات التي تقدمها دون 

قيد اأو �رضط، خ�صو�صًا اأن الربح يظل لعبًا اأ�صا�صيًا يف عملية التخ�صي�ص، لذلك ن�ص 

القانون رقم )37( ل�صنة 2010 يف �صاأن تنظيم برامج وعمليات التخ�صي�ص على قيد 

التي  واخلدمات  ال�صلع  وجودة  اخلدمة  ونظام  بالأ�صعار  ال�رضكات  تلك  باإلزام  يتعلق 

تقدمها كاإحدى احلاجات العامة للمجتمع، وذلك حماية مل�صالح امل�صتهلك حيث ين�ص 

البند )اأ( من املادة الثانية على اأنه: »حماية م�صالح امل�صتهلك من حيث م�صتوى الأ�صعار، 

ونظم اخلدمة وجودة ال�صلع واخلدمات يف جمال اإنتاج ال�صلع اأو اخلدمات ذات الطبيعة 

الحتكارية اأو الإ�صرتاتيجية، وذلك من خلل اإلزام ال�رضكة املوؤ�ص�صة وفقًا لأحكام هذا 

القانون باللتزام بالأ�صعار ونظم اخلدمة التي تقررها وتعتمدها الأجهزة الرقابية بعد 

مراجعتها ب�صفة دورية، ول يجوز زيادة الأ�صعار اإل مبوافقة هذه الأجهزة، وتلتزم 

هذه ال�رضكات بتزويد الأجهزة الرقابية املخت�صة ب�صفة دورية بجميع املعلومات التي 

متكنها من القيام بدورها الرقابي«.

ع عندما ن�ص على ذلك القيد من اأجل حماية م�صالح امل�صتهلك،  وح�صنًا فعل امل�رضِّ

حيث األزم ال�رضكات التي توؤ�ص�ص وفقًا لأحكام هذا القانون باللتزام بالأ�صعار ونظم 

اخلدمة وجودة ال�صلع واخلدمات التي تقررها وتعتمدها الأجهزة الرقابية، بحيث ل 

يجوز رفع هذه الأ�صعار وزيادتها اإل مبوافقة هذه الأجهزة، واأي زيادة دون موافقة 

الذي ميكن معه تطبيق  الأمر  القانون،  الرقابية تعد خمالفة لأحكام هذا  الأجهزة  تلك 

اجلزاءات املن�صو�ص عليها يف الف�صل اخلام�ص من القانون رقم )37( ل�صنة 2010، كما 
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ميكن اأي�صًا تطبيق تلك اجلزاءات على ال�رضكات متى ما قامت باإخفاء اأي معلومات عن 

الأجهزة الرقابية بق�صد اإعاقتها عن القيام بدورها الرقابي.

الطبيعة  ذات  واخلدمات  بال�صلع  فقط  يتعلق  القيد  هذا  اأن  نلحظ  اأن  علينا  ولكن 

اخلدمات  اأو  ال�صلع  اإنتاج  جمال  »يف  ال�صابق،  للبند  وفقًا  الإ�صرتاتيجية  اأو  الحتكارية 

ع عندما ا�صرتط ذلك  اأو الإ�صرتاتيجية«. وح�صنًا فعل امل�رضِّ ذات الطبيعية الحتكارية 

القيد على ال�صلع واخلدمات ذات الطبيعة الحتكارية، لأن احتكار مثل تلك ال�صلع من 

قبل �رضكة واحدة يجعل تلك ال�رضكة تتحكم بالأ�صعار، ويغريها برفع اأ�صعارها كونها 

الوحيدة التي تقدم هذه اخلدمة، ومن َثّم فاإن ذلك القيد ل ي�صمل ال�رضكات التي تقدم 

�صلعًا وخدمات لي�صت ذات طبيعة احتكارية؛ لأن املناف�صة ت�صمن املحافظة على جودة 

اأ�صعارها وعدم غلئها  ال�صلع واخلدمات التي تقدم من قبل تلك ال�رضكات وا�صتقرار 

.
)1(

نتيجة املناف�صة بني هذه ال�رضكات التي تقدم ذات ال�صلع واخلدمات

واأي�صًا من ال�صلع واخلدمات التي يرد عليها القيد ال�صابق ال�صلع واخلدمات ذات 

ع ما املق�صود بال�صلع واخلدمات ذات الطبيعة  الطبيعة الإ�صرتاتيجية، ومل يبنيِّ امل�رضِّ

ال�رضكات  تلك  بني  خلف  حمل  يكون  اأن  عليه  �صيرتتب  الذي  الأمر  الإ�صرتاتيجية، 

ذات  ال�رضكات  تلك  تقدمها  التي  واخلدمات  ال�صلع  من  يعترب  فيما  الرقابية  والأجهزة 

كانت  اإذا  بحيث  اآثار،  من  ذلك  على  يرتتب  وما  كذلك،  يعد  ل  وما  اإ�صرتاتيجية  طبيعة 

الأجهزة  لرقابة  تخ�صع  �صوف  فاإنها  اإ�صرتاتيجية  طبيعة  ذات  واخلدمات  ال�صلع  تلك 

اإل  واخلدمات  ال�صلع  تلك  اأ�صعار  زيادة  ال�رضكات  لتلك  ميكن  ل  َثم  ومن  الرقابية، 

مبوافقة الأجهزة الرقابية املخت�صة؛ ونعتقد اأن املق�صود بال�صلع الإ�صرتاتيجية ال�صلع 

ال�رضورية بالن�صبة للمجتمع التي ل ميكن ال�صتغناء عنها.

اأن املناف�صة اأحد اأهم الأ�صباب الرئي�صة ل�صمان جودة ال�صلع واخلدمات التي تقدم من قبل اأكرث من  )1(  مما ل �صك فيه 

الكويت عندما مت منح ترخي�صني  اأدل على ذلك يف  الأ�صعار عند م�صتويات معقولة، ول  ا�صتقرار  اإىل  اإ�صافة  �رضكة، 

جديدين للهواتف املتنقلة وما ترتب على ذلك من حت�صن يف م�صتوى اخلدمات التي تقدم بالإ�صافة اإىل انخفا�ص اأ�صعار 

اخلدمة.
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املطلب اخلام�ص

العمل وفق اأحكام ال�رضيعة االإ�ضلمية

تن�ص املادة الثانية من الد�صتور الكويتي على اأن: »دين الدولة الإ�صلم وال�رضيعة 

ع  الإ�صلمية م�صدر رئي�صي للت�رضيع«، وتطبيقًا للن�ص الد�صتوري ال�صابق جاء امل�رضِّ

العادي باأحد القيود التي ترد على ال�رضكات التي اآلت اإليها ملكية املرافق العامة، ويتمثل 

يف اأن تلتزم تلك ال�رضكات بالعمل وفقًا لأحكام ال�رضيعة الإ�صلمية حيث تن�ص املادة 

2010 يف �صاأن تنظيم برامج وعمليات التخ�صي�ص  )28( من القانون رقم )37( ل�صنة 

على اأنه: »تلتزم ال�رضكات التي توؤ�ص�ص وفقًا لأحكام هذا القانون بالعمل وفقًا لأحكام 

ع العادي ل�صت�صعاره بالأمانة  ال�رضيعة الإ�صلمية« ، وهو توجه حممود من قبل امل�رضِّ

له اإياها امل�رضع الد�صتوري ب�رضورة الأخذ باأحكام ال�رضيعة الإ�صلمية وفق  التي حمَّ

الوارد  الن�ص  اأن  اخل�صو�ص  بهذا  يلحظ  كما  للد�صتور  التف�صريية  املذكرة  يف  جاء  ما 

اإمنا   - للت�رضيع«  رئي�صي  م�صدر  الإ�صلمية  »ال�رضيعة  اأن:  قرر  وقد   - بالد�صتور 

ع اأمانة الأخذ باأحكام ال�رضيعة الإ�صلمية ما و�صعه ذلك، ويدعوه اإىل هذا  ل امل�رضِّ ُيحمِّ

النهج دعوة �رضيحة وا�صحة، ومن ثم ل مينع الن�ص املذكور من الأخذ عاجًل اأو اآجًل 

ع ذلك«. بالأحكام ال�رضعية كاملة، ويف كل الأمور اإذا راأى امل�رضِّ

وبناًء على كل ما �صبق نعتقد اأن على ال�رضكات التي اآلت اإليها ملكية املرافق العامة 

اأي تعامل ي�صدر من  الإ�صلمية، واأن  ال�رضيعة  باأحكام  تلتزم يف جميع تعاملتها  اأن 

املادة  ن�ص  ل�رضاحة  وذلك  البطلن،  طائلة  حتت  يقع  الأحكام  لتلك  خمالفًا  جانبها 

)28( من القانون، والتي حتظر اأي تعامل خمالف لأحكام ال�رضيعة الإ�صلمية، واأمام 

�رضاحة الن�ص ل جمال للجتهاد.



127 مجلة كلية القانون الكويتية العالمية

وهنا �صنتحدث عن نقطة مهمة، وهو مو�صوع القرو�ص الربوية؛ فكما هو معلوم 

اإن مثل هذه ال�رضكات م�صتقبًل قد تلجاأ للقرتا�ص من اأجل دعم وتطوير ن�صاطها فهل 

يحق لها ذلك؟

نرى اأنه ل يحق لها ذلك، حيث اإن القرو�ص الربوية مت حترميها بقول اهلل عز وجل: 

. بالإ�صافة اإىل اأن الفقه اأجمع على حترميها وفق اأحكام 
)1(

َبا«  َم الرِّ ُ اْلَبْيَع َوَحرَّ »َواأََحلَّ اهللَّ

ال�رضيعة الإ�صلمية، الأمر الذي يجعل ذلك التعامل يقع يف دائرة املنع ملخالفته اأحكام 

ال�رضيعة الإ�صلمية، ومن َثم مينع على هذه ال�رضكات اأن تلجاأ اإىل القرو�ص الربوية، 

2010، ولكن ذلك  وذلك كله تطبيقًا لأحكام املادة )28( من القانون رقم )37( ل�صنة 

ل يعني اأن ل تلجاأ تلك ال�رضكات، وتبحث عن م�صادر متويل اأخرى ل تخالف اأحكام 

ال�رضيعة الإ�صلمية. 

)1(  �صورة البقرة الآية 275.
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اخلامتة

تعرفنا يف الف�صل الأول من هذا البحث على ال�صوابط التي اأوردها امل�رضع العادي 

اإىل القطاع  الكويتي والتي تتعلق باآلية نقل ملكية امل�رضوعات العامة من القطاع العام 

من  العامة  امل�رضوعات  ملكية  بنقل  يتعلق  فيما  ال�صوابط  هذه  اأهمية  نا  وبيَّ اخلا�ص، 

القطاع العام اإىل القطاع اخلا�ص، و�رضورة وجود مثل تلك ال�صوابط من اأجل حتقيق 

على  يقع  عامة  اأمواًل  النهاية  يف  تعد  العامة  امل�رضوعات  لأن  وذلك  العامة،  امل�صلحة 

يف  ع  امل�رضِّ بها  جاء  التي  القيود  اإىل  بالإ�صافة  عليها،  واملحافظة  حمايتها  عبء  الدولة 

ما  العلقة  ا�صتمرار  �صمان  اأجل  من  والكويت  فرن�صا  من  كل  يف  اخل�صخ�صة  قوانني 

بني الدولة وتلك امل�رضوعات بعد خ�صخ�صتها مبا ي�صمن ا�صتمرار رقابة الدولة لتلك 

امل�رضوعات والإ�رضاف عليها، وذلك يف الف�صل الثاين من هذه الدرا�صة ونحر�ص هنا يف 

اها امل�رضع الكويتي  نهاية البحث اأن نورد بع�ص القرتاحات املهمة التي نتمنى اأن يتبنَّ

فيما يتعلق بعملية خ�صخ�صة امل�رضوعات العامة وذلك على النحو التايل:-

الأجنبي  امل�صتثمر  ن�صبة  حتديد  اإىل  يهدف  بتعديل  ع  امل�رضِّ ياأتي  اأن  �رضورة   –  1
ع للأ�صف مل يحدد يف القانون رقم )37( ل�صنة 2010 يف �صاأن تنظيم  حيث اأن امل�رضِّ

برامج وعمليات التخ�صي�ص ن�صبة للم�صتثمر الأجنبي يحق له متلكها من جمموع 

ب عليه اأن يكون له احلق يف متلك ن�صبة ل تتجاوز  اأ�صهم امل�رضوع، الأمر الذي يرتتَّ

)49 %( من جمموع اأ�صهم امل�رضوع؛ حيث �صيطبق هنا قانون ال�رضكات رقم )15( 

الن�صبة،  تلك  بتملك  للأجانب  ت�صمح  والتي   ،)68( املادة  وحتديدًا   1960 ل�صنة 

التدخل  ب�رضورة  ع  امل�رضِّ وطالبنا  الدرا�صة  هذه  يف  منه  رنا  حذَّ الذي  الأمر  وهو 

لو�صع ن�صبة للأجنبي ل تتجاوز )20 % اأو 25 % كحد اأق�صى(، وذلك حمافظة 

حاجات  من  تقدمه  ملا  اأهميتها  ملدى  نظرًا  امل�صاريع  لتلك  الوطني  ال�صتقلل  على 

اأ�صا�صية لإ�صباع حاجات اأفراد املجتمع.
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عنها  غفل  خطرية  م�صاألة  نا  بيَّ الكويتيني  العاملني  حقوق  بحماية  يتعلق  فيما   –  2
ع األ وهي حق تلك ال�رضكات يف اأن ت�صتغني عن العامل الوطني متى ما رغبت  امل�رضِّ

يف ذلك بعد انق�صاء مدة اخلم�ص �صنوات التي تلتزم فيها تلك ال�رضكات باإبقاء ذلك 

ع لو�صع �صوابط وقيود حتد من �صلطة  العامل لديها، واإىل �رضورة تدخل امل�رضِّ

تلك ال�رضكات يف ال�صتغناء عن العمالة الوطنية حماية حلقوق تلك العمالة.

على  العرتا�ص  يف  احلق  للدولة  يعطي  والذي  الذهبي  بال�صهم  يتعلق  فيما   –  3
قرارات جمل�ص الإدارة واجلمعية العامة لل�رضكة متى ما كانت تلك القرارات ت�صكل 

نا اأن م�صطلح امل�صلحة الوطنية م�صطلح يكتنفه  م�صا�صًا بامل�صلحة الوطنية، وبيَّ

ع ماذا يق�صد بذلك مما قد يرتتب عليه يف امل�صتقبل  الغمو�ص حيث مل يبنيِّ امل�رضِّ

قد  القرار، مما  ذلك  ما �صدر مثل  ال�رضكات يف حال  الدولة وتلك  ما بني  اخللف 

عملية  تعطل  وبالتايل  العامة،  املرافق  �رضاء  عن  اخلا�ص  القطاع  اإحجام  اإىل  يوؤدي 

ع مبعيار اأكرث ان�صباطًا يعطي للدولة احلق يف  اخل�صخ�صة؛ لذا نرى اأن ياأتي امل�رضِّ

ا�صتخدام ال�صهم الذهبي.

العامة  امل�صاريع  على  للحفاظ  مهمة  والقيود  ال�صوابط  هذه  كانت  فاإذا  واأخرياً: 

التي تعد اأمواًل عامة مملوكة للدولة تلتزم هذه الأخرية بوجوب حمايتها وذلك حتقيقًا 

للم�صلحة العامة - وهي بل �صك كذلك - فاإننا نرى اأي�صًا لتحقيق ذلك يجب اأن يكون 

اإىل جانب هذه ال�صوابط والقيود حكومة قوية ت�رضف على عملية اخل�صخ�صة وتتمتع 

اإجراءاتها بالنزاهة وال�صفافية، حيث اإن التجارب ك�صفت لنا اأن الدول التي بها حكومات 

قوية وتعمل ب�صفافية وم�صوؤولية جنحت فيها برامج التخ�صي�ص، على خلف الدول 

التي بها حكومات �صعيفة ومثقلة مبلفات الف�صاد، حيث ف�صلت بها جتربة اخل�صخ�صة، 

بل كانت تلك التجربة وباًل عليها وعبئًا اقت�صاديًا اأثقل كاهل تلك الدول.
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