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النفط الكويتي يستقر 
عند 74.73 دوالرًا

كون���ا: انخفض س���عر برميل النفط الكويت���ي 1.08 دوالر في 
تعامالت أول من أمس ليستقر عند مستوى 74.73 دوالرا مقارنة 

بتعامالت اليوم الذي قبله.
ورغم االنخفاض الطفيف فإن أس���عار النف���ط تبقى مرتفعة 
وتظل في املس���توى املستهدف من قبل منظمة دول أوپيك بني 70 

و80 دوالرا للبرميل.
وتعتبر األس���عار احلالية أفضل بكثير من املس���تويات التي 
وصلت إليها خالل العامني املاضيني حيث تراجعت الى مس���توى 
32 دوالرا للبرميل في نهاية ديسمبر 2008 نزوال من مستوى 136 

دوالرا للبرميل حققها في يوليو من العام نفسه.
ويقول اخلبراء ان أس���عار النفط مازال���ت متأثرة في الوقت 
احلالي بحالة التعافي واملؤش���رات التي تبني ان االقتصاد العاملي 
جتاوز مرحلة القاع في أزمته املالية وبدأ يسير في مرحلة الصعود 

واالنتعاش من جديد وهو ما يعني زيادة الطلب على النفط.
ويأتي تراجع اس���عار الدوالر األميركي مقابل العمالت األخرى 
كسبب آخر الرتفاع أسعار النفط اضافة الى بعض التقارير التي تشير 

الى احتمال عودة املضاربني الى السوق النفطية من جديد.
وتعلن دول أوپيك دائما انها تسعى للوصول الى سعر يتراوح 
بني 70 و80 دوالرا لبرميل النفط باعتباره يحقق مصالح املستهلكني 
وحقهم في احلصول على الطاقة بسعر مناسب كما انه يحقق مصالح 

املنتجني الراغبني في تطوير منشآتهم وحقولهم النفطية.

مرافق لتصدير النفط في ميناء األحمدي

أجمعوا لـ »األنباء« على ضرورة دخول البنك المركزي لمساعدة الشركات على حل مديونياتها

خبراء: دخول »دار االستثمار« تحت مظلة قانون االستقرار »جيد« 
 ويدفع باتجاه دخول شركات مترددة ضمن القانون 

عمر راشد ـ فواز كرامي 
قدمت شـركة دار االسـتثمار طلبا للحماية من الدائنني مبوجب احكام قانون تعزيز االستقرار املالي، 
مما يعتبر أول اختبار لفاعلية القانون مع توقعات مبرونة وسـرعة في تنفيذ القانون ومساعدة الشركة على 
جتاوز ضائقتها املالية، مما سيشـكل احلافز امام العديد من الشـركات االخرى للدخول في هذا القانون 

بحال أثبت فاعليته.
وفي استطالع أجرته »األنباء« حول مدى تأثير تلك اخلطوة على دفع شركات »متعثرة« في السوق للدخول 

حتت مظلة قانون االستقرار املالي، أوضح عدد من اخلبراء واملستثمرين أن السوق مهيأ حاليا عن أي وقت 
مضى لالعتراف بأخطاء الشركات والدخول حتت مظلة قانون االستقرار إلعادة هيكلة الشركات من جديد 

واملضي قدما في إعادة هيكلتها بشكل يحقق النفع واالستفادة للمساهمني.
ففيما اكد البعض أنه قد آن األوان للتعامل اجلدي من الشـركات مع ملفاتها املتعثرة حتى ال تخرج من 
دائرة العمل االقتصادي، واالعتراف باألخطاء لعالجها أفضل من السـكوت عنها واملكابرة على حلها، رأى 
البعض اآلخر أن انضواء »دار االسـتثمار« حتت مظلة قانون االستقرار املالي يكشف عن 3 مسارات تتقاطع 

جميعها لتشكل طريقا واحدا للخروج من األزمة املالية الراهنة يتمثل في تعزيز دور بنك الكويت املركزي 
للمساعدة على حل أزمة الشركات احلالية واخلروج من دوامة مديونياتها الراهنة.

ورغم اتفاق املتحدثني على أن اخلطوة »جيدة« وتعزز من دفع الشركات املتعثرة للدخول حتت مظلة 
القانون، إال أنهم رأوا أن صعوبات شح السيولة وغياب الضمانات الالزمة للدخول حتت مظلة القانون ستكونان 

من الصعوبات الشديدة التي تواجه تلك الشركات في الدخول حتت مظلة القانون.
وفيما يلي تفاصيل اآلراء:

اليوسـف: أن يأتـي تعزيـز اسـتقرار »الـدار« متأخـراً أفضـل مـن أال يأتي

بوخضـور: 3 مسـارات تتقاطع في خط واحد لتعزيز مسـار الشـركات المتعثرة 
البسـام: نسبة كبيرة من الشركات بحاجة للدخول تحت مظلة »االستقرار المالي«

العنـزي: مديونيـات الشـركات »المتعثـرة« أبـرز معوقـات االنضمـام للقانون

احلكوم����ة واملجل����س والبنك 
املركزي بقانون االستقرار املالي 
فإن أي التزام تعاقدي ينشأ من 
إبرام العقود يتم إلغاؤه، حيث 
ان تلك االلتزامات تصبح مرهقة 
ويصعب االلتزام بها في الوقت 
الراهن. وقال إن رد االلتزام إلى 
احلد املعقول وفقا لقرار القاضي 
أمر بالغ األهمية من قبل القضاة 
وهو يؤدي ف����ي واقع األمر إلى 
أن يحكم ووفق نص املادة 198 
مدني بتضييق االلتزام أو زيادة 

الضمانات اخلاصة بالدين.
وقال إن تلك التقاطعات تسير 
بشكل متواز وتسير جميعها نحو 
إعادة الهيكل����ة والدخول حتت 
مظلة قانون االستقرار، وإن كانت 
بش����كل »فردي« وليس بشكل 
»منتظم«، الفتا الى أن هناك دورا 
مهما على البنك املركزي أن يؤديه 
جتاه الشركات احمللية بطريقة 
أوسع من قانون االستقرار املالي 
لتشمل دراسة كل حالة على حدة 

وبشكل جيد.

وضع الشركات »متأزم«

وبدوره، قلل رئيس مجلس 
القابضة نايف  الش����بكة  إدارة 
العنزي من تأثير القانون على 
سير الش����ركات بالدخول حتت 
مظلته، مستدال على ذلك بوضع 
الشركات املتعثر الذي تواجهه 
في الفترة الراهنة، موضحا أن 
القانون ولد ميت����ا ولم يواكب 
التي عان����ت منها  التط����ورات 
الش����ركات بعد ان����دالع األزمة 

املالية. 
ولفت العنزي الى أن دخول 
دار االستثمار ضمن مظلة القانون 
لن يعني دخول الشركات حتت 
مظلته، مشيرا الى أن هناك كثيرا 
من الشركات التزال تعاني من 
شح السيولة وتكافح من أجل 
إعادة جدول����ة ديونها وحتتاج 
»الكاش« حت����ى تعيد هيكلتها 
وتس����تطيع العمل في األنشطة 

التجارية املنوطة بها.
وقال: م����ن أين تأت����ي تلك 
الش����ركات باألصول الضامنة 
لها، حيث يطلب البنك منها %50 
ضمانا ومعظم أصولها مرهونة 

للبنوك.
وقال إن أي شركة تدخل حتت 
لواء القانون سيكون لها تأثير 
إيجابي على السوق بشكل عام 
باعتباره إشارة جيدة نحو إعادة 

هيكلة الشركات من جديد.

اس����تثنائية بكل املقاييس، أكد 
أن الع����ام احلالي ش����هد العديد 
من املؤشرات االيجابية النتهاء 
االزمة املالية العاملية وتداعياتها، 
العام احلالي  متوقعا أن يكون 
ايجابيا عل����ى الكويت بصورة 
العديد من  استثنائية بس����بب 
اإلجراءات التحوطية التي أخذت 
في وقت سابق من قبل »املركزي«، 
وستكون لها انعكاسات ايجابية 
على االقتصاد احمللي إضافة الى 

خطط احلكومة.
وب����ني أن وض����ع االقتصاد 
احمللي أفضل بكثير من العديد 
من اقتص����ادات الدول األخرى، 
الكويتية كانت  البنوك  فنتائج 
أفض����ل من نظيراته����ا في دول 
املنطقة ناهيك عن املؤش����رات 

االقتصادية األخرى.

تعامل جدي

م����ن جانب����ه أش����ار رئيس 
مجلس اإلدارة في شركة صفاة 
طاق����ة ونائب رئي����س مجلس 
إدارة مجموع����ة عربي القابضة 
حامد البسام الى أن دخول »دار 
االس����تثمار« قد يدف����ع الكثير 
املترددة للدخول  من الشركات 
حتت مظلة قانون االس����تقرار 
املالي بتقدمي طلبات االنضمام 
للقانون طواعية بسبب التعثر 
الذي تواجه في مواجهة ش����ح 

السيولة وانخفاض اإليرادات.

انضواء دار االستثمار حتت مظلة 
املالي يكشف  قانون االستقرار 
عن 3 مسارات تتقاطع جميعها 
لتشكل طريقا واحدا للخروج من 
األزمة املالية الراهنة يتمثل في 
تعزيز دور بنك الكويت املركزي 
للمساعدة على حل أزمة الشركات 
احلالي����ة واخلروج م����ن دوامة 

مديونياتها الراهنة.
واكد بوخضور ان املسار األول 
يتمثل في أنه منذ عام ونصف 
العام ظلت الشركات االستثمارية 
تدور حول نفس����ها في حلقات 
مفرغة عرقلت فرص خروجها 
من األزمة الراهنة وإعادة هيكلة 
الشركات التشغيلية وكذلك إعادة 

هيكلتها ماليا وإداريا.
وفي املس����ار الثاني، أش����ار 
بوخضور إلى أن الشركات كان 
عليها أن تندم����ج، خاصة تلك 
الش����ركات ذات النشاط املماثل 
لتحسني أوضاعها واخلروج من 
تداعيات األزمة الراهنة، الفتا الى 
أن احلكومة مطالبة بتعزيز هذا 
االجتاه من خالل املساهمة في هذا 
الكيان اجلديد الذي يثبت جدواه 
في السوق بدال من ضخ السيولة 
بشكل »عشوائي« و»انتقائي«.

وف����ي املس����ار الثالث، وجه 
بوخضور النظر إلى املادة 198 
من القانون املدني والتي تنص 
على أنه في الظروف االستثنائية 
للدولة، وه����و األمر الذي أقرته 

أيضا تعاني من األزمة، الفتا الى 
أن شركات املقاوالت معظم عملها 
»تشغيلي« وال حتتاج للدخول 

في قانون االستقرار املالي.

3 مسارات متقاطعة

من جانب����ه، أوضح اخلبير 
االقتصادي حجاج بوخضور أن 

وضع الدولة االقتصادي وتخرج 
الشركات من حالة التعثر التي 

تعيشها حاليا.
وبني أن الش����ركات املتعثرة 
نس����بة ال بأس منها حتتاج إلى 
الدخول ضمن قانون االستقرار 
املالي، وأن هناك شركات أخرى 
في القط����اع اخلدمي والعقاري 

قانون االستقرار دون استجابة 
من الش����ركات دليل على غياب 
الوعي وزيادة لغة املكابرة التي 

لن حتل مشكلة.
وقال إن على الدولة إبداء مزيد 
من املرونة للشركات املتعثرة، 
وكذلك األصول املتعثرة بالدخول 
سريعا في برامج إنفاق تعزز من 

ولفت البس����ام إل����ى أنه قد 
آن األوان للتعام����ل اجلدي من 
الش����ركات مع ملفاتها املتعثرة 
حتى ال تخرج من دائرة العمل 
االقتصادي، مبينا أن االعتراف 
باألخطاء لعالجه����ا أفضل من 
الس����كوت عنها واملكابرة على 
حلها، موضحا أن مرور عام على 

بداي����ة اعتبر رئيس مجلس 
القابضة  أف����كار  إدارة ش����ركة 
صالح اليوس����ف خطوة شركة 
دار االستثمار باالنضواء حتت 
املالي خطوة  قانون االستقرار 
ايجابية ومحف����زة للعديد من 
الش����ركات األخرى للدخول في 
هذا القانون، الفتا الى أن قانون 
االس����تقرار املال����ي ه����و احلل 
الوحيد واملتاح امام الش����ركات 
التي  الكويتي����ة  االس����تثمارية 
تعاني من مشاكل بسبب االزمة 
املالية العاملية، مش����يرا الى أن 
دخول شركات أخرى حتت مظلة 
القانون مرتبط مبدى فاعليته مع 
جتربته االولى وقدرة مرونته 
على جتاوز عيوبه، مضيفا انه 
في حال جناح التجربة ستكون 
الشركات االستثمارية األخرى 

»كاحلبل على اجلرار«.
وقال اليوسف ان يأتي األمر 
متأخرا أفضل من أال يأتي أبدا في 
إشارة الى تأخر الشركات الكويتية 
لالستفادة من هذا القانون ومعلال 
تأخر الش����ركات االس����تثمارية 
لالس����تفادة من القانون بسبب 
ما سماه »األمر الواقع«، »حيث 
ان معظم الشركات االستثمارية 
صبرت على جراحها ومشاكلها 
في الوقت الس����ابق على أمل أن 
تقوم احلكومة بإطالق صناديق 
استثمارية تقوم بشراء األصول 
املتعثرة فيها«، اال أن الرياح لم 
تأت كما يشتهي البحار »فوجدوا 
أنفسهم امام حل وحيد يتجلى 
في قانون االستقرار املالي بعد 
عدم انشاء أي صندوق في هذا 

املجال«.
وعن ادعاء الشركات بوجود 
العديد من السلبيات في القانون، 
قال ان معظ����م القوانني تعاني 
من عي����وب ألنها باحملصلة من 
صنع اإلنس����ان، اال أنه ال ميكن 
أن تعرف عيوب أي قانون قبل 
أن تختبره وجتربه وحتاول أن 
تضع التعديالت املناسبة له كي 
يناسب االقتصاد والشركات ككل 
في النهاية، فقانون االس����تقرار 
املالي لم يجرب على أي شركة 
قط، ودار االستثمار هي الشركة 
االولى التي قدمت لالستفادة منه، 
وعلى ضوء هذه التجربة، ان قدر 
لها النجاح واالستمرار، نستطيع 

أن نطلق االحكام.
وفيما أش����اد اليوسف بأداء 
املرك����زي خالل  الكويت  بن����ك 
الفت����رة القادمة الت����ي اعتبرت 

نايف العنزي

البورصة تنتظر من العديد من الشركات املتعثرة االنضمام لقانون االستقرار املالي على غرار »دار االستثمار«

حجاج بوخضور  حامد البسام  صالح اليوسف


