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االقتصادية

في اطار حرصها الدائم للتيسير على منتسبيها، 
اعلن املدير العام املساعد لنظم املعلومات في غرفة 
جتارة وصناعة الكويت س���عود الزي���د أن الغرفة 
ستس���تقبل املراجعني باملبنى الرئيسي في الفترة 
املس���ائية من الساعة الرابعة وحتى السابعة مساء 
الى نهاية يناير اجلاري، اضافة الى الفترة الصباحية 
املعتادة بينما يس���تقبل فرعها في مجمع الوزارات 

– مبنى وزارة التج���ارة والصناعة – املراجعني في 
الفترة الصباحية فقط.

اما فرع برج التحرير )احلكومة مول( وفرع خيطان، 
فان ساعات العمل تكون كاملعتاد على فترتني صباحية 
من الساعة الثامنة صباحا حتى الواحدة والنصف بعد 
الظهر ومسائية من الساعة الرابعة والنصف عصرا 

حتى السابعة والنصف مساء طوال ايام السنة.

»الغرفة« تقدم جميع خدماتها في الفترة المسائية

يفتح المجال أمام الشركات األخرى ألن تحذو حذوها

اعتبرا »المركزي« ُمطاَلبًا بضرورة إبداء أسباب اعتراضه

»اإلدارية« تلغي قرار »المركزي« القاضي 
باالمتناع عن اعتماد ميزانية »دار االستثمار «

اقتصاديان: حكم المحكمة لصالح »الدار« يبّين نزاهة القضاء الكويتي
أحمد مغربي

أشاد اقتصاديان بحكم الدائرة اإلدارية باحملكمة الكلية بإلغاء قرار البنك املركزي 
السلبي باالمتناع عن اعتماد ميزانية شركة دار االستثمار حيث اعتبرا احلكم مبثابة 
انتصار حقيقي للقضاء الكويتي النزيه، وأبديا أسفهما من تطور بعض املشاكل التي 

تقع فيها الش�ركات والبنك املرك�زي وتصل في النهاية إل�ي القضاء ليفصل فيها. 
وأكدا االقتصاديان ضرورة أن يوضح البنك املركزي أسباب اعتراضه علي ميزانية »دار 
االستثمار« وذلك من باب الشفافية ومن باب خدمة مصالح املساهمني في الشركة 
لكي يتعرفوا عىي السلبيات واملشاكل التي اعترض عليها في امليزانية بدال من أن 

يصل املوضوع إلي القضاء. وأشارا إلى أن البورصة مرت خالل العام املاضي مبشاكل 
كثيرة وتعود املس�اهمني على مثل هذه الصدمات والتي جنح السوق في اجتيازها 
حتى أصبح لديه حصانة ومناعة من هذه الصدمات والتي عادة ما يكون تأثيرها على 

السوق محدودا ومؤقتا.. وفيما يلي التفاصيل:

مؤمن المصري � محمود فاروق
قضت الدائرة اإلدارية باحملكمة الكلية 
أمس برئاسة املستش����ار عادل الكندري 
بإلغاء قرار البنك املركزي السلبي باالمتناع 
عن اعتماد ميزانية شركة دار االستثمار، 
وألزمت احملكمة البنك بأن يؤدي للشركة 
مبلغ 5001 دينار على سبيل التعويض 

املدني املؤقت.
كما قضت بع����دم قبول طلب التدخل 
لرفعه م����ن غير صفة وبعدم اختصاص 
احملكمة بنظر هذا الطلب في شقه اخلاص 
بشركة دار االستثمار وإحالته إلى الدائرة 

وليد العصفور د.طالب علي

تنوي التقدم بورقة عمل بعد إزالة الكثير من أبراجها

خالل المؤتمر الدولي العاشر للمؤسسات المالية يومي 11 و12 الجاري

»ڤيڤا« ُتكثف لقاءاتها مع  مسؤولي البلدية 
لحل أزمة األبراج

الشايجي: »شعائر« تسلط الضوء 
على مستقبل المؤسسات المالية اإلسالمية

عمر راشد
الت���زال قضية األبراج تثير 
أزم���ة حقيقي���ة بني ش���ركات 
االتصاالت والبلدية التي دأبت 
خالل األيام املاضية على إزالة 
الكثير منها، األمر الذي س���بب 
أضرارا »ملموس���ة« ألداء تلك 

الشركات.
الطوارئ  ف���رق   فقد قامت 
البلدية خالل  لف���روع  التابعة 
الفت���رة املاضية بإزالة عدد من 

األبراج لش���ركة االتصاالت الكويتية »ڤيڤ���ا« وهو ما أثر على أداء 
وقدرة الشبكة خالل املرحلة املاضية.

 وفي هذا الس���ياق، حترك���ت قيادات الش���ركة لاللتقاء ببعض 
قيادات أفرع البلدية لشرح موقف الشركات من بناء األبراج ومعرفة 
السلبيات التي تقف وراء اإلزاالت املتكررة لها، ومن املتوقع أن تتم 
تلك اللقاءات نهاية األسبوع املقبل سعيا منها لوضع حد لتلك اإلزالة 

ومعرفة أسبابها.
 يذك���ر أن »ڤيڤا« تعاني من 
الترخيص ألبراجها حيث حتتاج 
الشركة إلى تركيب أبراج بشكل 
عاج���ل حتى تنطل���ق بتغطية 
مقبولة ملناطق الكويت املأهولة إذا 

قررت االلتزام بالقانون %100.
 ويتطل���ب احلص���ول على 
ترخيص إقامة برج االتصاالت 
الواحد على أمالك الدولة، موافقة 
19 جهة مختلفة، مع ما يتطلب 
ذلك من مجهود ووق���ت، وهي عملية طويلة وتصطدم بالعديد من 
اإلجراءات املطولة تتضم���ن موافقات ال معنى لها في أكثر األحيان 

وال ميكن أن نصفها اال انها معوقات ال معنى لها.
وفي الس���ياق ذاته اش���ارت املصادر الى ان ورقة عمل س���يتم 
تقدميها حلل مش���كلة االبراج من خالل توفير اراض لبنائها وحل 

تلك األزمة.

أعلنت شركة »شعائر« خلدمات احلج والعمرة 
عن رعايتها للمؤمتر الدولي العاشر للمؤسسات 
املالية اإلسالمية الذي تنظمه شركة املشورة والراية 
لالستشارات املالية اإلسالمية بالتعاون مع مركز 
 )IFIC( الصناعة املالية اإلسالمية في اململكة املتحدة
وذلك في الكويت يومي 11 و12 اجلاري حتت شعار 
»الصناعة املالية اإلسالمية إشكاالت فنية ورؤى 
شرعية«، وقالت الشركة في بيانها بهذه املناسبة، 
إن املؤمتر الذي يشكل احلدث األبرز في مناقشة 
وتداول هموم وحتديات وتطلعات الصناعة املالية 
اإلسالمية على املستوى الدولي يعد فرصة لاللتقاء 
والتباحث حول كثير من املس���ائل التي تعصف 
بالصناعة املالية اإلسالمية والتي قد حتد من منو 
وتطور هذه الصناعة إذا لم يتدارك القائمون على 

هذه الصناعة اإلشكاالت الفنية التي حتد من مسيرة تلك الصناعة 
خاصة في ظل األزمة املالية العاملية.

وبهذه املناسبة قال نائب الرئيس التنفيذي عبدالسالم الشايجي، 
ان »ش���عائر« مهتم���ة برعاية مثل هذه األحداث التي تس���اهم في 
تس���ليط الضوء على الصناعة وتطور م���ن آليات العمل واألفكار 
واملقترحات البناءة التي تنعكس بال شك على مستقبل املؤسسات 

املالية اإلسالمية باإليجاب.
وأشار الش���ايجي إلى ان »شعائر« تسعى إلى تطوير السياحة 

الدينية جلعلها صناعة مالية إسالمية حيوية قادرة 
على تلبية احتياجات شرائح متنوعة وعريضة 
من العمالء وتتطلع »شعائر« إلى أن تكون العبا 
رئيسيا في هذه الصناعة على مستوى الكويت 
واملنطقة والعالم اإلسالمي، مشيرا في الوقت نفسه 
إلى أن الش���ركة ت���درس اآلن العديد من الفرص 
واخليارات االس���تثمارية داخل اململكة العربية 
السعودية التي ستكون جزءا من بنيتها لتطوير 
أسواق السياحة الدينية في قطاعات حيوية كالنقل 

والطيران والفندقة.
وأفاد الشايجي إلى سعي »شعائر« نحو بناء 
منظومة سياحية متكاملة تضم جميع القطاعات 
التي تساهم في تعزيز حضور الشركة في صناعة 
السياحة الدينية على مستوى املنطقة وتساهم 
في قدرتها على تطوير العديد من املنتجات واخلدمات التي تساهم 
في فتح أسواق جديدة وتطوير أسواق واستيعاب شرائح متنوعة 

من العمالء.
وأضاف الشايجي أن الشركة تعمل على ترجمة تطلعات املساهمني 
وجتاوزها فيما يخص الربحية واإليرادات وبدء األعمال التشغيلية، 
وأضاف الشايجي في ختام تصريحه أن الشركة تتطلع بذات الوقت 
إلى أن توسع عملياتها خارج الكويت، وتدرس اآلن فرصا حيوية 

في املنطقة.

عبدالسالم الشايجي

االخرى التي يرفض البنك املركزي اقرار 
ميزانياتها ألن حتذو حذو دار االستثمار، 
خاصة ان املس����ؤولني في الشركات التي 
امتنع البنك املركزي عن املوافقة على اقرار 
ميزانياتها اكدوا مرات عدة ان ميزانياتهم 
مت اعتمادها من قبل مراقبي احلس����ابات 
س����واء الدوليون أو احملليون، اال انهم ال 
يعرفون االس����باب احلقيقية وراء عدم 
اقرار البنك املرك����زي مليزانية 2008 في 
الوقت الذي انته����ى فيه عام 2009 االمر 
الذي أحلق اضرارا كبيرة باملساهمني في 

هذه الشركات.

من قبل بنك الكويت املركزي يترتب عليه 
أضرار تلحق بالشركة، فإن الشركة وحرصا 
منها على مصلحة مساهميها وعمالئها لم 
جتد مفرا من اللجوء الى القضاء الكويتي 
العادل، فأقامت دعوى قضائية بطلب إلزام 
بنك الكويت املركزي باعتماد البيانات املالية 
للشركة عن عام 2008 مع تعويضها مببلغ 
5001 دينار على سبيل التعويض املؤقت 
عن األضرار التي حلقت بها من جراء عدم 

اعتماد تلك البيانات.
 وقد علقت مص����ادر على هذا احلكم 
بقولها انه يفتح املجال امام الش����ركات 

وذكرت املصادر أن دار االستثمار قامت 
بإرس����ال تلك البيانات الى بنك الكويت 
املركزي، اال ان األخير امتنع عن اعتماد تلك 
البيانات دون أي مسوغ أو مبرر قانوني، 
وملا كان عدم اعتماد البيانات املالية اخلتامية 

العاشرة جتاري مدني كلي حكومة، وحددت 
جلسة 21 يناير املقبل لنظر الدعوى.

هذا وقد أبلغت مصادر ذات صلة من 
شركة دار االس����تثمار أن الشركة بذلت 
كل اجلهود املطلوبة للتعاون مع مراقبي 
حس����اباتها الدوليني املعتمدين لدى بنك 
الكوي����ت املرك����زي، وقد أجن����ز مراقبو 
احلسابات الدوليني )املصنفني ضمن األربعة 
الكبار في العالم( البيانات املالية اخلتامية 
لشركة دار االس����تثمار، وقد مت تدقيقها 
واعتمادها وفقا ملعايير احملاسبة الدولية 

ومعايير املراجعة الدولية.

في البداية قال رئي����س مجلس اإلدارة 
والعضو املنتدب لش����ركة االس����تثمارات 
الصناعية د.طالب علي أنه من خالل القراءة 
املتأنية حلكم الدائرة اإلدارية باحملكمة الكلية 
لصالح دار االستثمار يتبني أن البنك املركزي 
م����ا هو إال جهة رقابي����ة تصدر من خاللها 
امليزانية ويترك املوضوع  مالحظات علي 
للجمعية العمومية التي من شأنها أن تتخذ 

القرار املناسب.
وأوضح أنه اذا كانت الش����ركة مخالفة 

لقوانني البنك املركزي فما عليه اال أن يتخذ 
اإلجراءات التي كفلها له القانون مثل فرض 
غرامات مالية علي الشركة املخالفة، وبالنسبة 
ملش����كلة دار االستثمار فانه ال يحق للبنك 
املركزي أن يعطل البيانات املالية للشركة 

او يحجبها عن املساهمني.
وأضاف علي قائ����ال: »كان من املهم أن 
يوضح البنك املركزي اعتراضه على ميزانية 
»دار االس����تثمار« وذلك من باب الشفافية 
التي نطال����ب بها، ومن باب خدمة مصالح 

املساهمني في هذه الش����ركة لكي يتعرفوا 
على السلبيات واملشاكل التي اعترض عليها 
في امليزانية بدال من أن يصل املوضوع إلى 

القضاء«.
ونوه قائ����ال: »كان ينبغ����ي أن يطالب 
الش����ركة بزيادة رأسمالها  املركزي  البنك 
اثر اخلسائر الكبيرة التي منيت بها والتي 
أدت إلى تآكل رأسمالها مبا يعادل النصف 
بدال من أن يتخذ قراره بوقف الترخيص، 
ولكن مع األسف كل هذه األمور ظهرت في 

حكم احملكمة أمس«.
من جانبه، ق����ال رئيس مجلس اإلدارة 
في شركة مجموعة الصفوة القابضة وليد 
العصفور ان حكم الدائرة اإلدارية باحملكمة 
الكلية بإلغاء قرار البنك املركزي الس����لبي 
باالمتناع عن اعتماد ميزانية ش����ركة دار 
االس����تثمار هو انتصار حقيق����ي للقضاء 
الكويتي، مبديا أسفه من تطور بعض املشاكل 
التي تقع فيها الشركات وتصل في النهاية 

إلي القضاء ليفصل فيها.

وأوضح العصف����ور أن األمر في بدايته 
متعل����ق مبيزانية ش����ركة وإذا كان البنك 
املركزي لديه تعلي����ق على امليزانية فكان 
من املهم أن تطرح هذه األمور على الشركة 
وان يجلسوا معا حلل هذه األمور العالقة 
وهذا من مبدأ الشفافية التي نطالب بها في 
اقتصادنا. وذكر أن عدم قيام البنك املركزي 
باعتماد البيانات املالية ل� »دار االستثمار« 
أضر كثيرا من املساهمني في الشركة، متمنيا 
أن يحقق احلكم النزيه للقضاء الكويتي وأن 

ترجع الشركة إلى سابق عهدها.
وعن تأثير احلكم على »دار االستثمار« 
في ظل املش����اكل التي متر به����ا حاليا قال 
العصفور ان السوق الكويتي مّر مبشاكل 
كثيرة وتع����ودت البورصة على مثل هذه 
الصدمات والتي جنحنا في اجتيازها الواحدة 
تلو األخرى، وأصبح الس����وق عنده نوع 
من احلصانة واملناع����ة من هذه الصدمات 
والتي عادة ما يكون تأثيرها على السوق 

محدودا ومؤقتا.


