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ذكر س���وق الكويت لألوراق املالية انه قد ورد اليه من ش���ركة بيت 32
االستثمار العاملي )جلوبل( ان تخارجها من شركة بيت التمويل للتمويل 
العقاري لصالح البنك العربي � األفريقي الدولي ضمن تسوية ديون هو 
خبر غير صحي���ح، وان املفاوضات مازالت في مراحلها األولية، كما ان 
مصادر بالبنك العربي � األفريقي الدولي نفت وجود اي عالقة بني عملية 
االستحواذ وتسوية املديونيات املستحقة للبنك على شركة »جلوبل«.

»جلوبل« تنفي تخارجها من »بيت التمويل« 
في إطار تسوية ديون مع »العربي ـ األفريقي«

تراعي معيار السيولة والمخاطر وترفعها قريبًا إلدارة السوق تحت العالمة التجارية »خدمة«

شركات الوساطة لتوحيد معايير  »المالءة المالية« 
انسجامًا مع متطلبات النظام الخاص بالتداول

»األولى للوقود« تطرح »كويك سيرفيس« 
بالتعاون مع »خدمات لتسويق خدمة السيارات«

محمود فاروق 
كش���فت مص���ادر ذات صلة 
ل� »األنباء« عن توجه ش���ركات 
الوس���اطة لوضع اساس موحد 
ملعايي���ر املالءة املالي���ة ورفعها 
قريبا إلدارة سوق الكويت لألوراق 
املالية، مبين���ة أن التوجه يأتي 
انس���جاما مع متطلبات عدد من 
األنظمة األخرى مثل النظام اخلاص 
بالتداول على الهامش وضوابط 
تداول شركات الوساطة حلسابها 
اخلاص، وهي أنظمة تتطلب التزام 
شركات الوساطة مبعايير املالءة 

املالية.
 وافادت املصادر بأن التوجه 
يراعى معيار الس���يولة ومعيار 
املخاطر كأساس الحتساب املالءة 
املالية لشركات الوساطة، فمن حيث 
معيار السيولة يتم احتساب صافي 
رأس املال السائل كنسبة مئوية من 
التزامات الشركة ليتناسب دائما 
مع حجم عمل الش���ركة وقدرتها 
ف���ي حتديده تبعا  التحكم  على 
لرغبتها وقدرتها على زيادة حجم 
نشاطها، ومن حيث معيار املخاطر 
يتم تخصيص رأسمال ملواجهة 
كل ما يعرض ش���ركة الوساطة 
ملخاطر االئتمان ومخاطر السوق 
واملخاطر التشغيلية سواء وردت 
كبند في ميزانية الش���ركة أم ال، 
حيث يتم احتسابها بصورة دورية 
ودقيقة تعكس املركز املالي للشركة 
ومالءته���ا املالي���ة وقدرتها على 
بالتزاماتها جتاه عمالئها  الوفاء 
مما يعزز ثقة املس���تثمرين بها. 
واشارت إلى أن التوجه سيؤخذ في 

املالءة املالية وفقا ألسس وطرق 
االحتس���اب التي سيتم وضعها 

فيما بعد. 
وأوضحت املصادر أنه سيتعني 
الوساطة تخصيص  على شركة 
رأسمال ملواجهة كل ما يعرضها 
ملخاطر االئتمان أو مخاطر السوق 
أو مخاطر التشغيل سواء وردت 

كبند في امليزانية أم ال.

املالي���ة، فض���ال عن آلية نش���ر 
التي تتعلق  الشركة للمعلومات 
املالية واستراتيجياتها  مبالءتها 
وأنظمتها وأهدافها.  وأكدت املصادر 
أن التوجه جاء بع���د إقراره في 
ش���ركات الوساطة العاملة بدول 
مجلس التعاون اخلليجي ليؤكد 
ضرورة التزام شركات الوساطة 
بصورة مستمرة بالتقيد مبعايير 

 االعتبار االلتزام باستيفاء معايير  
أول  أن  واوض���ح   .»2 »ب���ازل 
اجتماعات شركات الوساطة سيتم 
فيه مناقشة آلية حتديد املتطلبات 
واملعايي���ر اخلاصة بكفاية رأس 
املال، والضوابط املتعلقة مبواجهة 
مخاطر االئتمان ومخاطر السوق 
التشغيل، وااللتزامات  ومخاطر 
العامة، والتقييم الداخلي للمالءة 

الس���يارات  اخلاصة مبحركات 
واملعروفة بتناسبهما مع أصعب 
االحتياجات والظروف املناخية 
القاس���ية ودرج���ات احلرارة 

املرتفعة. 
واختتمت الدرويش بأنه من 
ضمن خطة الشركة املستقبلية 
هو توفير هذه اخلدمة بجميع 

محطات األولى للوقود.

خدم���ات إضافية مث���ل تبديل 
اطارات السيارة وخدمة تعتيم 
زجاج املركب���ة V-Kool لتؤمن 
بهذا مركز خدمة سيارات متكامل 

لسكان املنطقة. 
وما مييز مراكز »خدمة« أساسا 
هو سعة انتشارها واستخدامها 
أفضل أنواع قطع الغيار املعتمدة 
وأجود أن���واع الزيوت العاملية 

من الساعة 7 صباحا وحتى 9 
مساء على مدار األسبوع وتغطي 
املناطق الس���كنية والصناعية 
من خ���الل توزيعها اجلغرافي 

في جميع أنحاء الكويت.
وصرحت الدرويش بأنه ألول 
مرة ونظرا ملفهوم احملطة اجلديدة 
سيباش���ر مركز »خدمة« بفرع 
غرب مشرف »مبارك العبداهلل« 

صرح���ت مدي���رة العالقات 
العامة واإلعالم بالشركة األولى 
للوق���ود ن���وال الدرويش بأنه 
وضمن خطة الش���ركة الرامية 
هي تطوير وتعزي���ز عمليات 
الصيانة الس���ريعة مبحطاتها، 
وهناك تعاون بني األولى للوقود 
مع شركة خدمات لتسويق خدمة 
السيارات إحدى الشركات التابعة 
ملجموعة املال القابضة ومجموعة 
كابيكو عن افتتاح فرعها ال� 33 
في محطة غرب مشرف التابعة 
لشركة األولى للوقود والتي سوف 
تقدم اخلدمة السريعة للسيارات 
»كويك سيرفيس« حتت العالمة 

التجارية »خدمة«.
وتعتب���ر محطة وقود غرب 
مشرف »مبارك العبداهلل« التابعة 
للشركة األولى لتسويق الوقود 
من احملطات التي مت بناؤها حديثا 
وبتصاميم متطورة وحديثة من 

قبل شركة عاملية. 
هذا وتق���دم مراكز »خدمة« 
مجموع���ة متكاملة من خدمات 
صيانة الس���يارات الس���ريعة 
خالل 20 دقيقة والتي تش���مل 
تغيي���ر زيوت احمل���رك وناقل 
احلرك���ة والبريك واس���تبدال 
الفلتر. وكذل���ك فحص بعض 
النقاط املهمة مثل مستوى مياه 
التبريد، والبطارية، واإلضاءة، 
ومس���توى ضغ���ط الهواء في 
اإلط���ارات، وتنظي���ف احملرك 
بالهواء. باإلضافة إلى أنها توفر 
الوقت واجلهد حيث انها تعمل 

احتسـاب صافـي رأس المال السـائل كنسـبة مئوية 
أعمالهـا حجـم  مـع  ليتناسـب  الشـركة  التزامـات  مـن 

نوال الدرويش
متداول يتابع حركة التداوالت بالسوق ويترقب توحيد معايير املالءة املالية اجلديدة

قانون اإلفالس
بين صعوبة 
التطبيق والرفض

لماذا »اإلفالس« غائبًا على 
الساحة القضائية الكويتية؟

121 ألف حالة إفالس عالميًا 
خالل 9 أشهر من السنة الحالية 
يقابلها 0 حالة محليًا 

التشريعات الكويتية المتعلقة 
باإلفالس متأخرة عن 
التشريعات العالمية والبد من 
إعادة النظر فيها 

الدخول في عمليات اإلفالس 
ليس أمرًا مستهجنًا بل قد 
يكون حاًل جيدًا للمستثمرين 
ولالقتصاد الوطني 

منى الدغيمي 
وصلت حاالت اإلفالس عامليا إلى أكثر من121 ألف حالة خالل الفترة من يناير إلى سبتمبر 
2009 بزيادة نس���بتها 3.8% مقارنة بالفترة نفسها من 2008.و أعلن أكثر من بنك ومؤسسة 
عاملية إشهار إفالسها مع بداية األزمة املالية العاملية دون اللجوء إلى التواري إلخفاء حقيقة 
بياناتها املالية وعدم قدرتها على االس���تمرارية واملثول إما أمام القضاء أو اجلهات املختصة 
لتطبيق كل مس���تلزمات قانون اإلفالس الذي أقر وش���رع حلاالت اقتصادية معينة وضمن 

شروط محددة تختص بكل شركة.
من منطلق اإلفالس املعترف به قانونيا واملطبق قضائيا واملقبول به واقعيا على 

املستوى العاملي نصدم برفضه والهروب منه واحلساسية املفرطة إزاءه محليا 
لنجد أكثر من تش���ريع قانوني بحاجة إلى قراءة جديدة وإعادة النظر، 

حيث كشفت األزمة العاملية الراهنة أن هنالك فراغا تشريعيا تعاني 
منه الكويت على غرار دول املنطقة والسيما فيما يتعلق بقانون 

اإلفالس الذي أثار جدل الكثير من اخلبراء ووضع الشركات أمام 
واقع صعب اإلقرار به، للجهل بحيثياته القانونية من ناحية 
ورفضه لالعتقاد السائد انه مبثابة إعالن عن موت الشركة 

واندثارها والتشهير بسمعتها بالسوق من ناحية أخرى.
»األنباء« ارتأت أن تس���لط الض���وء على فحوى احكام 
اإلفالس في القانون الكويتي وإشكالية تطبيقه على ارض 

الواقع.
تناول مدير اإلدارة القانونية مبجموعة شركات كويتية 
وخليجية سعد الريس أحكام اإلفالس في القانون الكويتي 
وإشكالية تطبيقه على أرض الواقع، مشيرا إلى أن الفقرة 
األولى من املادة 681 من قانون التجارة الكويتي قد حددت 

ش���روط إشهار إفالس الش���ركات بقولها: فيما عدا شركات 
احملاصة يجوز إشهار إفالس أي شركة إذا اضطربت أعمالها 

املالية فتوقفت عن دفع ديونها. وعلى ذلك البد أن يتوافر في 
الش���ركات التي يجوز إشهار إفالسها ش���رطان: وقوف الشركة 

عن دفع ديونها بس���ب اضطراب أعمالها املالية وثانيهما اكتساب 
الشركة للشخصية املعنوية املستقلة عن أشخاص الشركاء، ومفهوم 

هذا الشرط األخير عدم جواز إشهار إفالس شركة احملاصة وهي شركة ال 
تكتسب كما تقدم شخصية معنوية بسبب صفتها املستترة. 

وخلص إلى أن املش���رع الكويت���ي أقر في املادة 233 في قان���ون التجارة رقم 68 
لس���نة 1980 حاالت إفالس التاجر وإفالس الش���ركات حيث بدأ بتعريف التاجر الذي تنطبق 
علي���ه حاالت اإلفالس ثم تطرق إلى اآلثار التي يرتبها حكم إش���هار اإلفالس وإجراءات إدارة 
التفليسة، وكيفية وإمكانية الصلح مع الدائنني سواء قبل صدور حكم إشهار اإلفالس ويسمى 
بالصلح الواقي أو بعد صدور حكم اإلفالس ويس���مى بالصلح القضائي، وأوضح املشرع انه 
ال يج���وز إبرام الصلح القضائي م���ع املفلس الذي صدر عليه حكم بعقوبة في حالة اإلفالس 
بالتدلي���س، ثم تنتهي املواد إلى بيان جرائم اإلفالس وحاالت إبطال الصلح الواقي منه ومن 

ثم إقفال التفليسة.
وأض����اف الري����س أن حالة اإلفالس تتأكد على ارض الواقع بص����دور حكم من احملكمة ضد 
الشركة، الفتا الى انه بالنسبة لألشخاص الذين يحق لهم إشهار إفالس الشركة فسنجد املادة 
570 من قانون التجارة الكويتي نصت على أنه »يحق للمدير أو مجلس اإلدارة طلب إش����هار 
إفالس الشركة أو أي من دائنيها كما يجوز للمحكمة أن تقتضي بإشهار إفالس بناء على طلب 
النيابة العامة أو من تلقاء نفس����ها« موضحا أن احملكمة تستخدم هذا احلق اذا ما عرض عليها 

نزاع يتعلق بالشركة وثبت لها اضطراب أعمالها املالية ووقوفها عن دفع ديونها. 
وبني الريس أن هناك نصوصا مختلفة عن نصوص قانون التجارة فيما يتعلق 
باإلفالس حيث يوجد بالقوانني األميركية ما يجيز إعادة هيكلة الشركات بدال 
من الدخول في نظام اإلفالس أي تصفية الشركة لتغطية ديونها ولذلك 
البد من مراجعة قانون التجارة الكويتي في كثير من نصوصه ملواكبة 
التطورات االقتصادية العاملية. ورغم ان املرسوم بقانون اخلاص 

باالستقرار املالي قد اقر نظاما مشابها في بابه اخلامس.
وأش����ار إلى أن الش����ركات في الكويت لم تلج����أ مطلقا إلى 
تفعي����ل نصوص اإلفالس وكذلك معظ����م دول اخلليج وذلك 
لوجود حساس����ية من طرح اإلفالس كحل، الفتا إلى انه في 
بعض دول اخلليج إلى اآلن ال توجد قوانني تنظم اإلفالس 

مثل سلطنة عمان. 
وكش����ف أن البيئة التشريعية في الكويت جيدة ولكن 
حتتاج إلى السرعة في إدخال التعديالت التي تواكب الساحة 
العاملية وتعزز ثقة املستثمر األجنبي، مشيرا إلى أن الكويت 

سباقة على دول اخلليج في البنية التشريعية.
ودعا الريس إلى عدة حلول يفترض تقنينها في القوانني 
التجارية في الكويت واخلليج مثل النص صراحة على إنشاء 
دوائر قضائية متخصصة في املسائل الفنية الدقيقة كاإلفالس 
بحيث يباشرها قضاة متخصصون كذلك إيجاد نصوص تنظم 
عملية الصكوك بشكل عام وعملية اإلفالس في مسألة الصكوك 

حيث برزت مثل هذه املشكالت في الفترة األخيرة.
وأكد أن طوق النجاة الرئيسي هو االندماج لتالفي عملية اإلفالس 

وإنشاء كيانات كبرى قادرة على مواجهة مثل تلك التداعيات.
واختتم: ان الدخول في عمليات اإلفالس ليس باألمر املدهش أو املستغرب 

أو املستهجن بل قد يكون حال جيدا للمستثمرين ولالقتصاد الوطني .
فيما ذهب بعض خبراء االقتصاد الى القول بأن وجود قانون متكامل ومحدد املعالم للكيفية 
التي تستطيع بها الشركات اخلاسرة حفظ حقوق مالكها وحمايتها من الدائنني إلى جانب رعاية 
مصالح كل األطراف ذات العالقة بالشركة هي من أساسيات أي بيئة اقتصادية ناجحة، مشيرين 
إل����ى أن الظروف التي أنتجتها األزمة املالية ف����ي أميركا خير مثال، على أهمية وجود مثل هذا 
القانون ذي اإلجراءات احملددة.. والسبل القانونية التي متكن مالك شركة أو مؤسسة من اإلعالن 

بكل بساطة عن أنهم حققوا خسائر فادحة ولم يعد بإمكانهم التعويض واالستمرار.


