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احملامي فواز السعيد قال المدير الشريك بالمركز للمحاماة ـ »محامو شركة دار 
االستثمار« المحامي فواز السعيد ان المحكمة المختصة 

بالدائرة التجارية إلعادة هيكلة الشركات برئاسة المستشار 
محمد عبداهلل الونيان وعضوية المستشار كمال حسن سراج، 
والمستشار محمد هاشم جمال عبداهلل، اصدرت حكما بتاريخ 

الثاني من يونيو الجاري بالتصديق على خطة شركة دار 
االستثمار.

وقد جاء منطوق الحكم كالتالي:
حكمت المحكمة: »بالتصديق على الخطة المطورة إلعادة الهيكلة 

المالية للشركة الطالبة والمقدمة بجلسة 2011/5/5 واستمرار 
وقف اجراءات التقاضي والتنفيذ المتعلقة بالتزامات الشركة 
حتى ينتهي تنفيذ الخطة المذكورة وفق جدولها الزمني او 

اخالل الشركة بتنفيذها ايهما اقرب.
وبناء عليه تتوقف جميع اجراءات التقاضي والتنفيذ المتعلقة 
بالتزامات الشركة خالل فترة تنفيذ الخطة التي تستمر حتى 

ست سنوات اعتبارا من تاريخ 2011/6/30، وفي حال اخالل 
الشركة بتنفيذ الخطة فإنه يحق للمحكمة إلغاء التصديق على 

الخطة وإلغاء الحماية القانونية«.

السعيد: احملكمة تصدر حكمًا 
بالتصديق على اخلطة املطورة 
إلعادة الهيكلة املالية لـ»الدار«

أكدوا لـ »األنباء« أن القضاء العادل قال كلمته مبا ينعكس إيجابًا على االقتصاد الوطني

اقتصاديون: حكم »الدار« تاريخي لصالح املساهمني والدائنني 
ويفتح آفاقًا جديدة للعديد من الشركات املتعثرة

اتفق عدد من االقتصاديين 
على أن حكم االستئناف الصادر 
لصالح ش���ركة دار االستثمار 
بدخولها تح���ت مظلة قانون 
االستقرار المالي واالقتصادي 
أنعش الكثير من اآلمال بعودة 
قطاع االستثمار مجددا لتعزيز 
أوضاعه المتعثرة على وقع حدة 
التي يعانيها إضافة  السيولة 
المطلوب  الكثيرة  لاللتزامات 
س���دادها مع غياب اإليرادات 

التشغيلية.
وتوقعوا في تحقيق أجرته 
»األنباء« حول تأثير الحكم على 
الشركة وقطاع االستثمار بشكل 
عام استفادة بين 50 و60 شركة 
من القانون في حال موافقة بنك 
الكويت المرك���زي على خطة 

إعادة الهيكلة.
ولفتوا الى ان الحكم يفتح 
الرقابية  الجه���ات  الباب على 
القانون  المسؤولة عن تنفيذ 
والتي أضاعت الكثير من الوقت 
والمال على الشركة والمساهمين 
التابعة  وأضافوا ان الشركات 
لشركة الدار ستكون من أكثر 
المستفيدين بعد النطق بالحكم، 
وأقروا ب���أن الحكم يفتح آفاقا 
جديدة أمام الراغبين في الدخول 
تحت مظلة القانون دون قيود 
ما دامت تنطبق عليهم الشروط 
التي  والمواصف���ات الخاصة 
القان���ون موضحين  يتطلبها 
أن األم���ر يحتاج إلى إرادة من 
الشركات االستثمارية لتطبيق 
القانون بشكل سليم.. وفيما 

يلي التفاصيل:
بداية، أقر الرئيس التنفيذي 
في شركة االمتياز لالستثمار 
علي الزبيد بأن حكم االستئناف 
لصالح شركة الدار لالستثمار 
يعد أمرا جيدا بشروط تتمثل 
السداد،  المدين على  في قدرة 
الفتا أن قتل المدين أو سفك دمه 
لن يفيد الدائن، ولكن إعطاءه 
فرصة للس���داد قد تكون أحد 
الحل���ول المطلوب���ة للخروج 
من نفق األزمة التي تعيش���ها 
الش���ركات االس���تثمارية في 

المرحلة الراهنة.
ولف���ت الى ان���ه ليس من 
مصلحة الدائن أن يغرم المدين، 
مبديا تخوفه م���ن عدم قدرة 
المدين على الس���داد مع بقاء 
المصاريف التش���غيلية ودفع 
فوائد القروض على حالها وهو 
ما قد يدفع الش���ركة إلى حافة 

الهاوية.
ومن بين المحاذير األخرى 
التي أشار إليها الزبيد هي أن 
قانون االستقرار المالي لم يتم 
إقراره من قبل مجلس األمة وهو 
ما قد يدفع إل���ى الطعن بعدم 
دستورية الحكم باإلضافة إلى 
انقضاء دستورية القانون وعدم 

صالحيته للعمل.

أو إعادة جدولة ديونها أو إعالن 
اإلفالس أو التصفية.

ولفت أن دخول الش���ركات 
تحت مظلة قانون االس���تقرار 
المال���ي سيس���اعدها عل���ى 
االستمرار وتكون قادرة على 
االستمرار وتكون قادرة على 
تس���ديد ديونها، الفتا الى أن 
الحكم نهائي بدخول الشركة 
تحت حماية قانون االستقرار 

المالي واالقتصادي.

الشركات الجادة

وأوض���ح رئي���س مجلس 
إدارة الشركة الدولية لإلجارة 
واالس���تثمار السابق والخبير 
االقتصادي حجاج بوخضور 
أن الحك���م يصب ف���ي صالح 
الجادة  الشركات االستثمارية 
ويعزز من وضعها المالي من 
خالل االس���تفادة م���ن قانون 
االستقرار المالي الذي كان صمام 
أمان للبنوك المحلية ودفع بها 
للخروج من تداعيات األزمة التي 
عصفت بعضها نهاية 2008 على 
وقع قضايا المشتقات والقروض 
المتعثرة الت���ي التزال آثارها 

مستمرة.
وبّين أن فكرة القانون تقوم 
على أس���اس تحفيز الشركات 
والتوجه نحو تصحيح أوضاعها 
بشكل سليم بعيدا عن تجميل 
الميزاني���ات بصفقات وهمية 
والتقاضي والمكابرة عن اتخاذ 

اإلجراءات المطلوبة.
وأوضح ان إدارات الشركات 
لن تضيف شيئا ولن تغير من 

الواقع شيئا.
ان  واض���اف بوخض���ور 
الش���ركات االس���تثمارية وإن 
كانت تعرف حقيقة أوضاعها 
إال أنها لن تق���وم بالتصحيح 
في ضوء العديد من المشكالت 
اإلدارية التي تواج�هها، إضافة 
إلى عدم اهتمام رؤساء مجالس 
اإلدارات بتصحيح األوضاع من 

األصل.

الجهات الرقابية

وق���ال المدي���ر الع���ام في 
العرب���ي للوس���اطة  ش���ركة 
المالية ميثم الشخص ان حكم 
انفراجة حقيقية  »الدار« يعد 
للشركات االستثمارية بشكل 
عام واإلس���المية منها بشكل 
خ���اص، الفتا ال���ى أن »الدار« 
تعد من الشركات االستثمارية 
اإلسالمية التي قد ينعش الحكم 
آمالها مج���ددا بالدخول تحت 
مظلة قانون االستقرار المالي 
واالستفادة من المميزات التي 

يطرحها.
واضاف الشخص ان الحكم 
يثب���ت عدم حيادي���ة الجهات 
الرقابية ف���ي تطبيق القانون 
وأن تنفي���ذ القانون يعترضه 
بع���ض اللوائ���ح واإلجراءات 
غي���ر المفهوم���ة وتنفيذه���ا 
يستلزم الكثير من الوقت مما 
يضيع الفرصة على الشركات 
الراغبة في االستفادة من قانون 

االستقرار المالي.
وبّين الش���خص ان الحكم 
الكثير  س���يضيف للش���ركة 
التابعة لها  الش���ركات  ويفيد 
أكث�ر المستفيدين  باعتبارها 
منها ف���ي المرحل���ة الم�قبلة، 
مبينا أن ذلك س�يعود بال�فائدة 
على الم�ساهمين الذين اكتووا 
بتراجع أس�عار األسهم ووقف 

»الدار« عن التداول.
ولفت الشخص الى أن الحكم 
له تأثير جيد على الش���ركات 
الدخول  الراغبة في  المتعثرة 
تحت مظلة القانون ما سيفتح 
آفاقا جديدة وآماال أمام الشركات 
االس���تثمارية ف���ي المرحل���ة 

المقبلة.
وأش���ار إلى أن ش���ركة دار 
االس���تث��مار هي أول ش���ركة 
القان�ون، مضيفا  تستفيد من 
ان سهولة تطبيق االشتراطات 
ستؤدي بال ش�����ك الى العمل 
على االس���تف��ادة من قان��ون 
المرحلة  المالي في  االستقرار 
المقبل���ة، ومؤك���دا ان الحكم 
الص���ادر يعتب���ر تاريخي في 
القضاء  الكويت ويؤكد نزاهة 
الكويتي، وسوف ينعكس على 

االقتصاد الوطني.
شريف حمدي ـ عمر راشد  ٭

مظلة قانون االستقرار المالي 
هو أول الغيث.

فتح الباب

م���ن جهت���ه، ق���ال رئيس 
ادارة احدى الشركات  مجلس 
الذي فضل عدم  االستث�مارية 
ذكر اسمه: انه سعيد بالحكم، 
معربا عن أمل���ه في ان تنجح 
»الدار« في الوفاء بالت�زاماتها 
الى كل األط���راف الدائنة وفق 
خط���ة اعادة هيكل���ة ديونها، 
مش���يرا الى ان الشركة أعلنت 
ان لديه���ا قدرة على س����داد 
الت�زاماتها تج���اه األفراد أوال 
المدرجة ثم  الش�ركة غير  ث�م 

الشركة المدرجة.
وذكر ان الحكم جاء متأخرا 
لكنه صدر لتتنفس الش���ركة 
الصع���داء، مناش���دا لجن���ة 
الدائنين سرعة السداد خاصة 

المرابحات.
وبس���ؤاله هل الحكم يفتح 
الباب لدخول ش���ركات اخرى 
متعث���رة تحت مظل���ة قانون 
االس���تقرار بعد العزوف عنه، 
قال ان كل ش���ركة لها ظروفها 
الخاصة، مش���يرا الى انه في 
السابق كانت الشركات ترفض 
االنضواء تحت مظلة القانون 
بداع انه يتيح لبعض الجهات 
التدخل في كل التفاصيل الخاصة 
بالش���ركة الراغبة في الدخول 
تحت مظلة القانون، وبالتالي 
كان هناك عزوف عن القانون، 
اما اآلن وبعد ان تقطعت السبل 
ببعض الشركات المتعثرة فإنه 
من الممك���ن ان تبدأ في اتخاذ 
الدخول  ف���ي  اجراءات فعلية 
تح���ت مظلة القان���ون، ولكن 
القائمين على هذه الش���ركات 
قد يترقبون ريثما تظهر نتائج 
ايجابية النضواء دار االستثمار 
المالي،  تحت مظلة االستقرار 
أي ان اإلقبال على القانون من 
عدمه مرهون بمدى اس���تفادة 

دار االستثمار منه.

نحترم الحكم

أما رئي���س مجلس اإلدارة 
والعضو والمنتدب في شركة 
الكويتية  المالي���ة  المجموعة 
حسين العتال فقال اننا جميعا 
نحترم الحكم كونه صادرا عن 
القضاء الكويتي، ولكنه تساءل 
المالي  هل قانون االس���تقرار 
دس���توري ام غير دستوري؟ 
ان قانون االستقرار  الى  الفتا 
أقر في فترة حل مجلس األمة 
وبالتالي فهو لم يعرض على 

المجلس.
وأعرب العتال عن أمله في 
ان يوض���ح القانونيون مدى 
دس���تورية قانون االستقرار 
المالي الذي أصبحت شركة دار 

االستثمار تحت مظلته اآلن.

حماية الدائنين

وفي تعليق منه على حكم 
دار االستثمار، أكد عضو مجلس 
إدارة ش���ركة أعي���ان لإلجارة 
واالس���تثمار سليمان الوقيان 
أن الحك���م ج���اء حماية لحق 
الدائنين والمس���تثمرين في 
الش���ركة من خالل رقابة بنك 

الكويت المركزي.
وتوّقع الوقيان انه في حال 
تقديم الشركات االستثمارية 
خطط إع���ادة الهيكل���ة لبنك 
الكويت المركزي، فإن بين 50 
و60 شركة استثمارية ستستفيد 
من الدخول تحت مظلة قانون 

االستقرار المالي.
وبّين الوقيان أن الشركات 
االستثمارية لديها 3 خيارات 
تتمثل في االندماج بين شركاتها 

إنقاذ الشركات

ق���ال عضو  م���ن جهت���ه، 
مجلس إدارة شركة المشاريع 
العقارية الكبرى »جراند« اياد 
السري ان الحكم جاء ليحرك 
اندالع األزمة  الراكد منذ  الماء 
المالية العالمية في 2008 ولم 
تتح���رك الحكوم���ة الكويتية 
إلنقاذ الشركات التي تعرضت 
الى ان  لمشاكل مالية، مشيرا 
كل دول العالم تدخلت بشتى 
الطرق إلنعاش اقتصاداتها عدا 

الكويت.
وأضاف الس���ري ان الحكم 
الذي أصدرته محكمة االستئناف 
س���يكون في صالح شركة دار 
االس���تثمار من خ���الل وقف 
التي كانت  التقاضي  اجراءات 
تتعرض لها الشركة، الفتا الى 
ان هذا األمر ايجابي جدا بالنسبة 
آثاره خالل  للشركة وستظهر 

فترة تنفيذ خطة السداد.
وأعرب السري عن أمله في ان 
تنجح الشركة في تنفيذ الخطة 
المطورة إلعادة الهيكلة المالية، 
مشيرا الى ان ذلك سيكون في 
صالح جميع األطراف س���واء 
الدائنون او الش���ركة وهو ما 
يصب في نهاية األمر في صالح 

االقتصاد المحلي.
وذكر ان الحكم الصادر لشركة 
دار االستثمار سيفتح المجال 
امام شركات أخرى متعثرة في 
المس���تقبل القريب، مؤكدا ان 
دخول شركة دار االستثمار تحت 

حسني العتالعلي الزبيد

ميثم الشخص

إياد السري

حجاج بوخضور

سليمان الوقيان

الزبيد: احلكم حماية 
للدائنني واملساهمني 

حتت رقابة 
»املركزي«

الشخص: احلكم 
أثبت عدم حيادية 

اجلهات الرقابية

بوخضور: آفاق جديدة 
أمام الشركات اجلادة 

الراغبة في إصالح 
أوضاعها

السري: إمكانية 
دخول شركات أخرى 

باتت ممكنة

العتال: نحترم
احلكم القضائي

في إعادة هيكلتها قد يؤدي إلى 
زيادة تشدد القطاع املصرفي 
في منح االئتمان والذي قد يحد 

بدوره من ربحية البنوك.
من جهة أخرى، ش���غلت 
األوساط االستثمارية خالل 
األس���بوع املاضي بقرار بنك 
الكويت املركزي املتعلق بعدم 
ازدواجية الرقابة على شركات 
االس���تثمار بينه وبني هيئة 
أسواق املال، حيث قال تقرير 
صادر ع���ن وكالة »رويترز« 
في هذا الصدد، ان الشركات 
الكويتي���ة  االس���تثمارية 
ستواجه مشكلة في االختيار 
املهلة  النش���اطني خالل  بني 
احملددة م���ن قبل »املركزي« 

»بيان«: شركات االستثمار تواجه حتديات 
متزايدة بسبب صعوبة حصولها على متويل

 »املشورة«: تراجع احملفزات االقتصادية
يفقد املستثمرين األمل في انتعاش قريب

قال التقرير الشهري لشركة املشورة والراية 
لالستشارات املالية اإلسالمية إن مؤشر املشورة 
لألس���هم املتوافقة مع الشريعة تكبد اخلسائر 
الكبرى خالل شهر مايو وبنسبة 5.6% تعادل 
28 نقطة ليقفل متخليا عن مستوى 500 نقطة 
ومتراجعا إلى مستوى 482.93 نقطة، وكانت 
نتائجه مقاربة ملؤشر السوق الوزني الذي فقد 
5.1% ليقفل على مستوى 443.69 نقطة حاذفا 

24 نقطة خالل شهر مايو.
وكانت خسائر مؤشر املشورة لألسهم وفق 
الشريعة أدنى من س���ابقيه وبنسبة النصف 
تقريبا، حيث خسر 2.5% تساوي 11 نقطة ليقفل 

على مستوى 427.4 نقطة.
وكذلك تفوق مؤشر املشورة اإلسالمي من 
حيث السيولة، حيث ارتفعت خالل شهر مايو 
قياسا على شهر أبريل وبنسبة 21% بينما تراجعت 
سيولة مؤشري السوق العام ومؤشر املشورة 
لألس���هم املتوافقة مع الش���ريعة بنسبة %7.8 

على التوالي.
فيما منا النش���اط على مستوى املؤشرات 
الثالة وبنسب واضحة كانت 36.6% على مستوى 
املؤشر العام، بينما وصلت إلى نسبة 88% على 
مستوى مؤشر األسهم اإلسالمية وبنسبة قاربت 

ال� 50% لألسهم املتوافقة مع الشريعة.
وارتفاع النشاط جاء بعد حتول النشاط إلى 
كفة األس���هم الصغيرة وسط استقرار وهدوء 
األس���هم القيادية، بل وصل إلى خمول بعضها 
بعد االنتهاء من إعالنات الربع األول التي انتهت 
منتصف الش���هر املاضي، والتي أيضا حققت 
خاللها بعض األس���هم الصغ���رى نتائج أعلى 
من تقديرات املراقبني مما دعم نش���اطها بشكل 
واضح. ورغم ارتفاع النش���اط، إال أن السيولة 
تراجعت على معظم املؤشرات وكانت األحداث 
السياسية وحالة الشد بني السلطتني التشريعية 
والتنفيذية قد ضغطت على قرارات املستثمرين 
لتتراجع قراراتهم إلى البيع في بعض األحيان 
انتظارا وترقبا لتراجع األسعار، وقد حدث ذلك 
حيث خس���ر املؤشر الوزني 5% وتراجع سهما 
زين وبيتك إلى مستوى الدينار واللذان بالكاد 
متاس���كا على هذا السعر، وقد يكون بدعم من 

بعض احملافظ أبرزها احملفظة الوطنية.
وزاد تراجع مؤشرات األسواق العاملية وأسعار 
النفط بسبب سلبية السوق ومؤثراته النفسية، 
حيث ان أس���عار النفط تؤثر بشكل كبير على 
أداء أسواق املنطقة، خصوصا السوق السعودي 

والذي يتفاعل معها طرديا وحلظة بلحظة.

وهي شهر واحد فقط، حيث 
اجتمع مجل���س إدارة احتاد 
الشركات االستثمارية خالل 
األسبوع املاضي ملناقشة هذا 
القرار وسط جدل واسع بشأن 
املهلة احمل���ددة والتي تعتبر 
محدودة جدا وقد يترتب عليها 

وقوع خسائر كبيرة.

التقرير األس���بوعي  قال 
لش���ركة بيان لالستثمار ان 
صدور عدة تقارير اقتصادية 
هامة خالل األسبوع املاضي، 
توضح مدى جدية املخاطر التي 
الوطني،  يواجهها االقتصاد 
التي تواجهها شركات  وتلك 
االس���تثمار، نتيجة الوضع 
االقتصادي للدولة من ناحية، 
وصعوبة حصولها على متويل 
الستئناف أنشطتها من ناحية 

أخرى.
التقرير في هذا  وأش���ار 
الس���ياق ال���ى التقرير الذي 
اصدره صندوق النقد الدولي، 
ح���ول الوض���ع االقتصادي 
بالدولة، وال���ذي تناول في 
طيات���ه الصعوب���ات الت���ي 
الكويتي  يواجهها االقتصاد 
بشكل عام، وقطاع االستثمار 
بشكل خاص، السيما استمرار 
معاناة شركات االستثمار خالل 
عام 2010، واملخاطر املتمثلة 
في احتمال عدم متكن احلكومة 
من حتقيق أهدافها في اإلنفاق 
ف���ي إطار اخلط���ة التنموية 
بسبب العوائق البيروقراطية 
والتأزم السياسي، مما يساهم 
في عدم تش���جيع مش���اركة 
القطاع اخل���اص، فضال عن 
التدهور في ميزانية الشركات 
االستثمارية، كما أن التأخير 


