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The first seeds

Attorneys Nader Al-Awadhi, Najeeb Al-
Wagayan and Imad Al-Saif engaged in 
legal practice with great professionalism. 
They began to treasure up experience. 
The experience accumulated and each one 
specialized in his domain through the past 
30 years. The cases and the business they 
handled had played a significant role in 
expansion and merging expertise. 

Although the office’s headquarters was in 
Kuwait, cross-border business expanded 
and evolved to include regional and 
international dispute settlement cases. A 
group of the best consultants and lawyers 
have helped realizing this move. They put 
their expertise at the service of biggest 
domestic, American and European firms 
as well as multi-national companies taking 
Kuwait and the Gulf as their center of 
activity.  

(NEN) Al-Wagayan, Al-Awadhi and Al-Saif’s 
advanced practice has made the office a 
domestic and cross-border representative 
of several banks, investment and insurance 
companies and family firms. Language has 
never been an obstacle anywhere, given 
our team’s potentials.

Legal practicing is about understanding the 
needs of clients and offering them the proper 
legal solutions with the professionalism 
and high competence needed to adhere to 
standards and time. 

(NEN) Al-Wagayan, Al-Awadhi and Al-Saif’s 
legal office is keen on staying at the 
forefront and preserving its paramount 
stature through combining potentials 
and developing the constant sense of 
competitive responsibility.

The office is fully aware of the fundamentals 
on which our consultants and attorneys 
rely to deliver clients the best solutions. 

With their comprehensive knowledge of 
legal and judicial proceedings, our lawyers 
advise clients to take integrated and 
decisive decisions. 

(NEN) Al-Wagayan, Al-Awadhi and Al-Saif 
attorneys give special heed to the personal 
relationship with clients . In fact, this gives 
our lawyers the tools to better understand 
the background of their client’s needs, 
businesses and disputes and consequently 
contribute more efficiently in solving 
matters for their interest through the most 
effective procedures and resolutions.  

The expertise of the founders of (NEN) Al-
Wagayan, Al-Awadhi and Al-Saif has played 
a pivotal role in building up the experience 
in diverse legal practices, in commerce, 
civil, administrative and penal disciplines. 
The expertise has combined together and 
this has given the 
(NEN) Al-Wagayan, Al-
Awadhi and Al-Saif’s 
legal office preference 
over other offices, 
given an experience in 
legal advisory services 
and in litigation since 
more than 30 years. 

Potentials and Expertise

The founders, Nader Al-Awadhi, Najib Al-
Wagayan and Imad Al-Saif are among the 
pioneers in legal practice in Kuwait and 
the Arab world. Some of them have a long 
experience in counseling and delivering 
legal researches and have contributed in 
amending some regulations thanks to their 
masterly efforts. 

The (NEN) Al-Wagayan, Al-Awadhi and Al-Saif 
legal office has attracted some of the best 
consultants who assumed the posts of court 
president in many countries. Our office also 
has a group of elite and specialized lawyers. 

Our legal office encourages its lawyers and 
consultants to take part in courses given by 
legal bodies, like the Kuwait Bar Association 
and the Kuwait Chamber of Commerce and 
Industry, including arbitration courses. This 
has enabled our lawyers to gain advanced 
legal aptitude and many of them have 
been adopted as accredited arbitrators. The 
office also participates in specialized legal 
seminars within and outside Kuwait. 

Global joint ventures

After a years-long cooperation between 
(NEN) Al-Wagayan, Al Awadhi & Al Saif Law 
firm and the leading global legal services 
organization, DLA Piper, the two groups 
decided to launch their international 
partnership after strengthening the ties built 
on trust and confidence.  This partnership 
demonstrates the clear commitment of both 

groups to providing a 
significant full legal 
solution in parallel 
with the growing of 
the local, regional 
and international 
legal practice. This 
will put the office in 
a position to provide 
the clients with local 

and global legal solutions and will broaden 
the scope of services to meet the growing 
demands of clients. 

Companies

(NEN) Al-Wagayan, Al-Awadhi and Al-Saif’s 
legal office has gained the trust of major 
firms in Kuwait and abroad. Many banks, 
insurance, investment and real estate 
companies have become our clients.

Excellence in care and attention

(NEN) Al-Wagayan, Al-Awadhi and Al-Saif takes 
pride in its dedication to the importance, 
confidence and trust derived from the 

(NEN) Al-Wagayan, Al-Awadhi and Al-Saif Legal Office

Where others can’t reach

The Al-Wagayan, Al-Awadhi 
and Al-Saif legal office has 
attracted some of the best 
consultants who assumed 
the posts of court president 
in many countries.



attorney-client relationship. We recognize 
and work by the ideal that an attorney 
must be the provider of sound solution-
based advice in corporate decision-making 
and must be aggressive, distinguished and 
knowledgeable in litigation. 

While we are guided by the firm 
knowledge of the law, our professional 
relationships are not defined by limited 
legal applications, but rather our attorneys 
strive to take a personal interest in our 
clients by understanding and learning 
their business and backgrounds to help 
formulate effective decision-making. 

Practices

(NEN) Al-Wagayan, Al-Awadhi and Al-Saif 
is the largest law firm in Kuwait offering 
local solutions to international and global 
transactions and litigation matters. By 
combining both premier Kuwaiti attorneys 
along with multi-national professionals, 
our law firm is able to provide our clients 
with the best of both Middle Eastern and 
Western legal expertise. 

Our firm regularly provides legal services 
and solutions to large U.S, European and 
other foreign multi-national companies that 
are doing business in Kuwait and in Arabian 
Gulf States as a whole. Our firm also 
represents many of the more established 
Kuwaiti banks, investment companies, 
insurance companies and merchant 
families. As a result of our bilingual skills 
in the Arabic and English languages, we are 
completely comfortable dealing in both the 
Arabic and Anglo speaking worlds. 

Our attention is firmly focused on the 
understanding of client problems. Our 
founding principles continue to be the 
understanding of clients, providing sound 
legal work in a courteous, timely and 
ethical manner and creating long-term 
relationships with our clients.
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In the last months the 
business headlines in the 
Gulf have been inundated 
with news of investment 
companies and family-led 
conglomerates facing an inability to pay 
off current debt or establish new lines of 
credit. This state has clearly been reached 
due to the financial crisis and tightening 
credit markets. Hopes that the Arab Gulf 
states would ride out the credit crisis on 
the back of oil wealth have foundered as 
the region>s real estate boom collapsed, 
the price of oil fell, and concerns grew 
over the solvency of debt-laden private 
investment firms such as Kuwait’s The 
Investment Dar and Global Investment 
House and family conglomerates such as 
Saudi Arabia’s Al-Qosaibi and Saad.

In the past, distressed 
companies and their 
creditors were discreetly 
helped out by a closely 
knit network of family 
and business relations 
that were often intertwined with the 
ruling governments. The situation 
today is different. Globalisation, foreign 
investment and interest of an anonymous 
group of shareholders of listed companies 
have changed the landscape. What has 
happened to adapt to this change? Not 
much.

The Government of Dubai, has pumped 
cash into its ailing real estate based 
economy by issuing a USD 20 Billion bond, 
the proceeds of which will provide loans 
on a commercial basis to government and 
government-related entities “deemed to be 
of strategic and development importance 
to the Emirate of Dubai. 

In Kuwait a US$5.2 billion bail-out law 
has been in the works since January. The 

draft law was approved by 
the Cabinet of Ministers in 
February and, following the 
dissolution of the National 
Assembly, passed as a law 
by Amiri Decree in March. 

As any law passed by Amiri Decree requires 
the consent of any newly convened 
National Assembly, the bail-out law has 
been hanging in limbo. A vote on the 
bail-out law is expected when the newly 
elected National Assembly reconvenes 
following the summer recess in October.
In Qatar, the Qatar Investment Authority 
plans to purchase between 10 and 20 
percent of the capital of banks listed 
on the Doha Securities Market to 
enhance the confidence in the market 

and inject cash into it.

In the Kingdom of Saudi 
Arabia, the authorities 
have now set a minimum 
level of reserves that 
banks have to hold to 
reflect credits risks. 

Furthermore, the Saudi Arabian Monetary 
Agency is attempting to ensure a higher 
level of transparency by pressuring 
distressed companies to disclose their 
actual debt levels.

Pumping money into 
the system solves the 
problems only to a certain 
extent. The real dilemma 
is systematic and is the 
lack of oversight by the 
regulators, the lack of application of laws 
should they exist and in many cases 
the absence of laws and regulations to 
handle the complicated insolvency and 
restructuring questions at hand.

Although certain regulators have taken 
up the challenge, such as the exceptional 

and strong move by the Central Bank of 
Bahrain in assuming control of Awal Bank 
and The International Banking Corporation, 
many regulators have shied in taking the 
necessary decision and steps to ensure 
a proper process in the restructuring or 
liquidation of distressed companies.

Insolvency legislation world wide seeks to 
ensure that creditors are treated equally 
on the basis of any priority set by the 
law. Secured creditors can exercise their 
existing rights over charged assets granted 
by the debtor and debtors with higher 
priority (for example criminal restitution 
claims under Kuwaiti Law) will have the 
right to reclaim their monies before others 
who are lower on the priority list. An 
insolvency process ensures transparency 
for all creditors, equal opportunity for all 
and proper oversight by a court-appointed 
administrator. It seeks to avoid the “law 
of the jungle” where the richer, wittier, 
stronger or the one with the better lawyers 
wins.

Although insolvency regulations exist in 
many of the Arab Gulf countries they are 
seldom, if ever, applied. Articles 555 to 
614 of the Commercial Law of Kuwait (Law 
No.68 of 1980) sets out an insolvency 

regime with the ability 
of a company either to 
enter into (i) a scheme 
of arrangement or (ii) 
insolvency.

Under a scheme of 
arrangement, an entity 

may undergo a restructuring and continue 
as a going concern without declaring 
insolvency. The debtor will continue to 
manage its assets under the supervision 
of a supervisor and may only carry out 
ordinary disposals as may be required for 
its commercial activity.

The Law of the Jungle
Restructuring Middle East Style

“Oil wealth will not 
tow Gulf States out 
of credit crisis” 

“Family and business 
relations not enough 
to help out distressed 
companies”

“Family and business 
relations not enough 
to help out distressed 
companies”

by Regional Managing Partner of DLA 
Piper Middle East LLP /
Abdul Aziz Al-Yaqout



“Pumping money solves 
problems, but lack of 
oversight and laws is 
real dilemma”

Governance>s (hawkamah.org) Symposium 
on Insolvency Systems and Creditors 
Rights in the MENA region held recently 
in Abu Dhabi reaffirmed the importance 
of sound insolvency and creditor rights 
systems to the development of the region's 
capital markets and private sector. It also 
called for the modernisation of insolvency 
and creditor rights regimes in the MENA 

r e g i o n  a c c o rd i n g 
t o  i n t e r n a t i o n a l 
best practices and 
standards, particularly 
the Wor ld Bank's 

Principles for Effect ive 
Insolvency and Creditor 
Rights Systems, and the 

UNCITRAL Legislative Guide on Insolvency 
and encouraged policy makers, legislators 
and regulators to work towards building 
and addressing the legal, regulatory and 
institutional frameworks necessary for 
sound insolvency regimes in the region. 
The hope is that such call will be heard. 
In the absence of necessary regulations 
and the real will to implement them, it will 
remain the law of the jungle.

DLA Piper Kuwait has an experienced 
staff of professionals to represent your 
company and its interests. Our staff has 
extensive knowledge and experience in 
all the areas of the law including, but not 
limited to, the areas referenced above 
such as Restructuring, Consolidation and 
Insolvency & Insolvency. DLA Piper Kuwait 
strives in providing its clients with a full 
range of services from the structuring of 
each transaction to its implementation. In 
the event that you would like to discuss 
any of the matters above or how we can 
help your company, please feel free to 
contact Abdul Aziz Al-Yaqout, Managing 
Partner, at +965 2247 2317, email address: 
abdulaziz.al-yaqout@dlapiper.com

by the debtors, the advisors to the creditors 
are paid by the debtor, information about 
the companies is limited and in most 
cases the same managers still operate the 
distressed companies. These processes 
are marked by a lack of transparency, 
in some cases even coercion of “unruly” 
creditors and restructuring plans whose 
feasibility cannot be assessed due to the 
lack of information. 
Clearly, larger creditors 
in these processes have 
been granted special 
treatment, as they carry 
a larger whip. But for 
most of the creditors 
it has been a wait and 
see game.

Surprisingly, creditors have not been ready 
or able to play what is potentially their 
strongest card: to pool their positions and 
collectively assume a persuasively strong 

position. In the absence 
of proper regulations, 
there is nothing to stop 
creditors setting their 
own rules, take control 
of the process and 
dictate their demands 

to the debtor within an organised process, 
to be agreed to by all creditors. 

Although it is evident that the Gulf is 
and will remain for the foreseeable future 
an oil-driven economy that will bounce 
back, if and when oil prices bounce back, 
governments and regulators will have to 
take the necessary steps to regain the trust 
of the global banking community. Robust 
insolvency legislation, strong oversight 
rights for regulators, transparency of 
process and clarity of creditor rights will 
be essential.

The Hawkamah Institute for Corporate 

The Kuwaiti insolvency law further provides 
that any mortgage or disposal of title to an 
asset that is not needed for the carrying 
on of the debtor’s ordinary commercial 
business will be set aside, unless the 
debtor obtains permission from the judge 
supervising the scheme of arrangement 
allowing such transactions. In essence, 
the scheme of arrangement is substituted 
for any enforcement proceedings that a 
creditor may have against the debtor.

In the case of insolvency, either the debtor 
or creditor can initiate the proceedings 
with a petition of insolvency. Once the 
debtor has been adjudged insolvent, 
it can no longer control or dispose of 
any of its assets. Once the insolvency 
proceedings have commenced, the courts 
will set a provisional date from which 
the suspension of payment of debts is 
deemed to have occurred. This date 
represents the point 
in time from when the 
debtor began to fail 
to make the payments 
to the credi tors . 
Upon conc lus ion , 
t he  company  i s 
liquidated.

To date, and a result of the current crisis, 
no company in Kuwait has applied for a 
scheme of arrangements or insolvency, 
although many have been unable to 
pay their due obligations. Instead, and 
in some case it seems with the blessing 
of the authorities, debtors (not creditors) 
have taken things into their own hands. 
A number of distressed companies have 
appointed financial institutions to manage 
their restructuring efforts. The approach 
taken by these debtors has been, from 
a creditor’s standpoint, worse than poor. 
Creditors’ committees have been appointed 

“Neglecting insolvency 
regulations hinders 
recovering trust 
of global banking 
community”
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Computer Software &
Business Methods

by Amer Nabulsi, Legal Consultant,
DLA Piper Kuwait



Old inventions may be patentable if 
the claims are directed to a new use. If 
sufficiently different, the new use will not 
be considered to be a part of the state of 
the art1.

Secondly, an invention is considered to 
involve an inventive step when, taking into 
account the prior art, the invention would 
not have been obvious to a person skilled 
in the particular field of technology. The 
non obviousness requirement is meant 
to ensure that patents are only granted 
in respect of truly creative and inventive 
achievements, and not to developments 
that a person with ordinary skill in the 
field could easily deduce from what 
already exists.

Regarding the industrial application to be 
patentable, an invention must be capable 
of being used for an industrial or business 
Purpose. An invention cannot be a mere 
theoretical phenomenon; it must be useful 
and provide some practical benefit. The 
term “industrial” is meant here in the 
broadest sense as anything distinct from 
purely intellectual or aesthetic activity, 
and includes, for example, agriculture. 
In some countries, instead of industrial 
applicability, the criterion is utility. The 
utility requirement has become particularly 
important for patents on genetic sequences 
for which a utility may not yet be known at 
the time of filing the application.

Moreover, according to the national 
legislation of most countries, a patent 
application must disclose the invention in 
a manner sufficiently clear and complete 
for the invention to be carried out by a 
person skilled in the specific technical 
field. In some countries, patent law 
requires that the inventor discloses the 
“best mode” for practicing the invention. 
For patents involving micro organisms, 
many countries require the micro organism 
to be deposited at a recognized depositary 
institution2.

1 See Intellectual Property by David Bainbridge/ 
6th edition page 387

2 See inventing the future “an introduction to 
patents for SMEs” by WIPO/page 12-13

using your software and claim that they 
have invented it, and in order to prevent 
others from making their own programs 
based on your program without adding 
any creativity for it and using their own 
name to promote and sell in the market 
for cheap, hence by doing that they are 
destroying your reputation and your 
program’s reputation. 

What is the dif ference between 
copyrighting and patenting software?
Copyright law protects computer programs 
against copying. A patent on a computer 
program would stop others from using it 
even though there had been no copying at 
all. So there would have to be infringement 
searches.

Furthermore you cannot have a sensible 
patent system unless there is a proper 
body of prior art that can be searched. 
Not only are most computer programs 
supplied in binary form, but most of the 
time it is actually illegal to convert them 
into human-readable form.

What is a Patent?
A patent is a legal document issued by 
the government, conferring an exclusive 
right to an invention, for a limited period 
of time, or in other words, a patent is a 
monopoly right the patentee receives 
in return for disclosing the inventions 
specifications.

Is computer software patentable?
Yes, computer software can also be 
patentable, some countries have easy 
registration for software to be patentable 
but other countries specially in Europe 
and the UK in particular have more 
strict conditions in order  for a computer 
software to be patentable.

What are the requirements for a patent?
The basic requirements for a patent are 
novelty, an inventive step and an industrial 
application.

As for regard for novelty, the invention 
must be new, and must not have been 
already available to the public.

What are Business Methods Patents?
Business method patents are a class of 
patents and one of many legal aspects 
of business. There is a sustained debate 
as to what extent such patents should be 
granted. They may be constituted as very 
important assets of some Internet-related 
companies; also it may be described as 
a method of operating any aspect of an 
economic enterprise; moreover, we can 
describe it according to the U.S. patent 
office where they have adopted a definition 
for business methods as “machines” for 
performing data processing or calculation 
operations in the practice, administration, 
or management of an enterprise, the 
processing of financial data, or the 
determination of the charge for goods or 
services.

What is Computer Software?
Computer software is a program made 
by an individual designed to be used by 
others either for assisting others’ work 
or their entertainment or developing 
their skills and needs or other matters. 
This technology has been founded since 
computer came into existence, and also 
this technology is copyrighted and some 
countries allow patenting it easily (USA) 
while others has lots of restrictions 
regarding its registrations (European union).

What is Copyright?
Copyright is an exclusive right granted 
to the authors of literary and artistic 
works, to exploit their works in any way 
they choose, this right is also given to 
programmers to protect their developed 
software if they proved that it is genuine 
new without any duplication or any theft 
from other programs.

What is the relationship between copyright 
and computer software?
The relation between both is that the 
computer software can be protected by 
copyright in order to prevent others from 
duplicating your software and selling 
it in the black market for cheap, which 
will affect your business at the end and 
might affect your reputation as well, and 
at the same time to prevent others from 
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“India has overcome worst 
impact of global crisis”

India...The new Mecca
of businessmen

by Ali Al-Asfour / Attorney at Law



and storage, put pressure on prices and 
therefore hit domestic and export trade. 

But the deputy chairman of India's Planning 
Commission said India had enough food 
stocks to counter inflationary pressures.

The President of the 
Confederation of Indian 
Industry (CII), Venu 
Srinivas, was quoted 
as telling Indian media 

outlets that he still expects GDP to grow by 
6 to 7% this year. “Economic growth may 
take a marginal hit of a half or one per 

cent due to 
the drought, 
but if rural 
g r o w t h 
s u s t a i n e d 
us last year, 

urban growth will come back this year to 
support GDP, he stressed. 

The marginal hit Mr. Srinivas tackled did 
not keep major companies from being 
attracted to India’s market. Scientifically 
speaking, drought will only affect farm 

Agriculture supports GDP
The Agricultural Sector of 
India’s Economy is cardinal 
as it occupies 43% of 
the country’s geographic 
area making it the largest 
contributor to India’s GDP. 

The focus on agriculture 
came after the 1960 
crisis in the food sector 
when India decided to 
become self-sufficient 

in food production thus leading to the 
Green Revolution. 

A c co rd i n g 
to Finance 
M i n i s t e r 
P r a n a b 
Mukherjee, 
a well over 
6% growth in 2009-2010 is expected in 
India, although a monsoon shortfall is 
currently threatening to stall Agriculture 
and other related sectors. His estimate 
was in line with a central bank forecast.

A decline in agricultural output could 
reduce the demand for transportation 

Culture in India has always 
attracted masses of foreign 
tourists. The Indian culture 
is surviving with a feeling 
of personal-worth and pride 
because it has never been 
a rigid culture; it moves on 
with time. Business in India is also moving 
on with time. 

Growth despite global crisis
Establishing a business in India is regarded 
today as an opportunity to tap this vast 
market that has been experiencing a 
very high growth rate recently. India’s 
developing economy has become the 
Mecca of businessmen particularly after 
the country’s economy freshened up in 
the last quarter at a time the government’s 
spending policy played a cardinal role 
in overcoming the worst of the global 
economic crisis. India is known to be less 
dependent on exports thus resulting in a 
strong banking sector that has not been 
affected by toxic assets behind the global 
credit turmoil. 

According to official statistical authorities 
in Mumbai, GDP growth this quarter 
accelerated to 6.1% from 5.8% in the 
previous quarter and 5.3% from last 
year, signaling that Asia’s third largest 
economy’s has overcome the Global crisis’ 
worst impact. 

India has put in place some of the highly 
accepted Corporate Ethics, from Labor 
laws, to Intellectual Property Rights and 
Social Responsibility. There had also been 
major reforms in tax policies including the 
implementation of the Added Value Tax 
(VAT). Being the fastest-growing market in 
Asia Pacific, India’s economy is expected 
to grow larger that China’s by 2015.  

Moreover, Indian Trade Minister Anand 
Sharma said that World Trade Organization 
members had made a "breakthrough" in 
negotiations and had agreed to resume 
high-level talks on a global free-trade pact 
in Geneva later this September. The pact 
is intended to boost global commerce to 
help developing countries, including the 
Asia-Pacific country. 

“Most businesses 
in India controlled 
by Public Sector 
Banks”

“Agriculture is largest 
contributor to India’s 
GDP”

“Attractive stock market improving 
and Competition Regime almost 
fully constituted”
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production; however its effect on industry 
(accounting for 25% of India’s economy) 
and services (accounting for 55% of India’s 
economy) will be minor in scope due to 
the lagged impact of monetary and fiscal 
stimulus.  

India’s services sector

The services sector in India covers a wide 
range of activities like trading, banking 
& finance, insurance, 
dwellings and real 
estate, transportation, 
security, management, 
technical consultancy, 
personal and community 
services among other 
areas. India made a structural shift in 
its economy with the rise in the service 
sector’s share in GDP and contributed in 
the evolution of the Indian economy. 

India’s financial market matured in the 
last decade when the government decided 
to take some serious steps to reform the 
financial sector. 

Banks in India

Private sector institutions developed 
quickly in asset management business 
and commercial banking. Most of the 
businesses in India are still controlled by 
Public Sector Banks (PSB). The Reserve 
Bank of India, being a regulator, has 
licensed industrial houses and private 
sector banks to operate as part of the 
liberalization process. As part of the Finance 
Ministry’s continuously formulated policies 
in the financial sector and the emphasis 
on the importance of the regulators, the 
retail banking business is successfully 
running, the Reserve Bank of India (RBI) 
is more independent, Securities and 
Exchange Board of India (SEIB) and the 
Insurance Regulatory and Development 

Authority (IRDA) have 
become very important 
institutions. 

The stock market
India’s stock market trading infrastructure 
has also witnessed improvement lately 
and expectations are that this Asia Pacific 
country will emerge as an attractive 
market with formidable potential. The 

Bombay Stock Exchange 
(BSE Sensex short for 
Sensitive Index) is Asia’s 
oldest and the world’s 
top stock exchange as 
it represents the 30 
largest most actively 

traded stocks of 13 different sectors on 
the BSE. 

India’s new competition regime is today 
almost fully constituted and made 
operational along with the Competition 
Act’s enforcement agency, the Competition 
Commission of India and its appellate 
authority – the Competition Appellate 
Tribunal. In fact, the new law is business 
friendly and is aimed at promoting 
competition.

India hotbed for M&A activity 
Although M&A laws in India are still 
evolving, the country is seen as a hotbed 
for M&A activity. The global economic 
downturn has had limited impact on M&A 
deals in India with a trend by entrepreneurs 
to expand their activity overseas and 
establish global partnerships. Liberalized 
economic policies and 
timely regulatory review 
have made inbound and 
outbound acquisitions 
easier. 

Real Estate and India’s 
FDI outlook

The real estate 
sector is touching 
new heights amid 
expectations that 

India, along with China, will outperform 
the global markets with a growth rate 
between 7 to 10%. Buyers in India are 
often lured by the decline in property 
prices, falling interest rates and market 

stability. Real estate in India is the second 
largest employer after agriculture. The 
government’s positive outlook regarding 
foreign direct investment (FDI) policies as 

well as easier access 
to bank loans served 
to attract a number of 
countries to invest in 
the burgeoning real 
estate sector. India is 
among the dominant 

“India made structural 
shift in economy with 
rise of services sector 
share in GDP”

“Global crisis had limited 
impact on M&A activity”

“Authorities expect 
exports to grow 15% 
in the FY ending 
March 2011”

India...The new Mecca
of businessmen

by Ali Al-Asfour / Attorney at Law



been converted to companies in which 
brokers only hold minority share holding. 

yearly basis. Meanwhile, 
Indian authorities will 
continue a tax refund 
scheme for exporters until 
2010, while a duty free 
export promotion scheme 
will be valid until March 

2011. India’s Trade Minister Anand Sharma 
expects exports to grow 15% in the FY 
ending March 2011. 

Regulators in India
Independent regulators in banking, 
insurance, capital markets, competition 
and other sectors regulate India’s financial 
system, whereas the government acts as 
regulator in a number of other sectors 

including the financial 
sector. 

The state owned Life 
Insurance Corporation 
and General Insurance 
Corporation and its four 
subsidiaries traditionally 

dominate the Insurance sector whereas 
the Insurance Development and Regulatory 
Authority (IRDA) is the regulatory authority 
in the insurance sector and it is revamping 
regulations to have insurance companies 
comply with global financial reporting 
standards by 2011.

The Reserve Bank of India (RBI) which 
is also the Central Bank is the regulator 
of the banking sector in the country. RBI 
also regulates foreign exchange under 
the Foreign Exchange Management Act 
(FERA).

The regulatory authority for capital markets 
in India is the Securities and Exchange 
Board of India (SEBI) in addition to the 
Securities Contracts (Regulation) Act and 
the Companies Act. Stock Exchange, 
Mumbai and National Stock Exchange have 

host countries for FDI in 
Asia and the Pacific as 
statistics show that some 
70% of foreign investors 
in India’s real estate sector 
are making profits while 
another 12 percent are 
breaking even. As per the industry reports, 
the sector is currently pegged at US$ 70 
billion and is expected to attain the size of 
US$ 120 billion by the end of 2010. 

This boom in the real estate market is also 
attributed to the Information Technology 
(IT), Information Technology Enabled 
Service (ITES) and Business Process 
Outsourcing (BPO) sector as India is 
becoming the favorite 
investors’ hub for it. 
Investments in many 
other sectors like retail, 
telecom, power trading, 
processing, natural gas 
pipelines, petroleum 
infrastructure have 
been initiated thanks to the liberalized FDI 
policies adopted by India’s government. 

Indian cities can be classified as Tier I 
(cities that account for some 60% of the 
real estate space absorbed), Tier II (cities 
which saw significant IT activity and real 
estate growth in the last few years) and 
Tier III (cities are yet to emerge as major 
IT/BPO destinations).  

GST to replace local levies

Indian policymakers are hoping that the 
Goods and Services Tax (GST) will take off 
in 2010 when it will replace central and 
state levies excise, service tax, VAT, and 
local levies. The implementation of GST is 
expected to contribute in India’s bid to get 
back into the 9% growth trajectory and may 
help the country gain some $15 billion on 

“Growth expected 
although monsoon 
shortfall threatening 
agriculture”

“Real-estate sector 
expected to attain 
$120 billion by end 
of 2010”
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Enhancing Security 
At (NEN) Al-Wagayan, Al-Awadhi & Al-
Saif, we handle complex and high-stakes 
securities litigation as our experienced 
lawyers have the necessary resources and 
tools to assess cases and execute the 
most efficient litigation strategy. 

Refinancing and Fundraising
We work closely with clients to ensure 
they receive the best legal assistance on 
how organizations raise money in a proper 
manner. Our lawyers are committed to the 

highest standards 
of fundraising 
practice in line 
with the related 
codes of conduct, 
legal requirements, 

confidentiality, transparency and respect. 

With a deep knowledge in financial issues, 
attorneys at the (NEN) Al-Wagayan, Al-
Awadhi and Al-Saif legal office offer clients 
assistance with refinancing as a sound 
financial choice that enables them to 
meet their needs, including lower interest 
rates, extending the repayment period, 
accelerating equity build-up and providing 
funds for major expenses or consolidating 
debts.

Restructuring & Reorganization Strategy 
(NEN) Al-Wagayan, Al-Awadhi and Al-Saif’s 
clients appreciate our attorneys’ expertise 
in business strategy as they work on 
helping and analyzing plans, restructuring 
alternatives and financial forecasts by 
means of innovative approaches to bring 
cutting-edge solutions. Our team of 
dedicated lawyers has a renowned record 
of round table negotiations on restructuring 
agreements and complex assignments. Our 
restructuring specialists have an extensive 
experience and understanding in legal 
issues pertaining to financial troubles and 
deliver practical solutions regardless of 
the level of complexity. 

Our expertise enables us to set new and 
realistic goals to make sure that our 
client’s businesses are in the right profit 
making areas. 

The office for legal services combines 
the skills of market leading corporate 
restructuring as our team of expert 
consultants and attorneys fully understand 
what our clients are facing and what 
they need to overcome 
problems. The advice 
we provide is scientific, 
practical, efficient, timely 
and commercially realistic. 
Knowing that executives 
trying to protect their interests need the 
most reliable legal advisors available, our 
team serves clients across a broad range 
of situations and provides legal advisory 
on ways to improve a company’s efficiency 
and profitability. 

Insolvency Structuring
We regularly represent insolvency 
practitioners, banks, national and 
multinational companies, financial 
institutions and office holders in 
insolvency-related issues as our experience 
covers every aspect of corporate distress. 
Formal insolvency procedures include 
liquidations, provisional liquidations, 
receiverships and administration. Our 
insolvency group has the ability to handle 
sophisticated matters and clients rely on 
us because we have the resources and 
the knowledge to respond quickly and 
comprehensively. The (NEN) Al-Wagayan, 
Al-Awadhi and Al-Saif legal office is at 
the forefront of leading legal companies 
in Kuwait, and our insolvency group has 
always been highly recommended to 
handle the most complex and challenging 
domestic and cross-border assignments, 
including contentious insolvency.

(NEN) Al-Wagayan, Al-Awadhi and Al-Saif

Glorious Work in Restructuring

“We are at the forefront of 
leading legal companies 
in Kuwait”

by Tariq Al-Tahous / Attorney at Law



They will safeguard the assets during the 
course of investigation while meeting the 
standards of ethical conduct. 

(NEN) Al-Wagayan, Al-Awadhi & Al-Saif 
will work with its clients’ legal advisers to 
keep track of electronic accounting and 
banking systems that often contribute 
in the fraudulent appropriation of funds 
through different means. Our Asset Tracing 
and Recovery experts will set plans 
to locate, identify, freeze and recover 
misappropriated funds as quickly and 
discretely as possible. 

Investigative work and litigation
Clients trust to provide financial 
assessment and research in litigation 
cases as disputes between solicitors and 
their clients are growing more complex. 

We provide assistance in areas of loss of 
profits, partnership disputes, fraud and 
financial investigations, fatal accidents 
and professional negligence. Our attorneys 
provide flexible services that meet the 
demands of the case at hand. 

We will act in a straightforward manner 
with our clients thus demonstrating 
whether their case is strong or weak. Our 
dedicated lawyers have a comprehensive 
knowledge of the legal process and based 

on it, they adopt an 
investigative approach 
to each case to piece 
together facts and 
deliver scientific and 
practical solutions. 

Our leading legal firm 
is the (NEN) Al-Wagayan, Al-Awadhi & Al-
Saif and we go where others can’t reach.

Advice on the priority of security
(NEN) Al-Wagayan, Al-
Awadhi & Al-Saif’s securities 
practice includes a group 
of regulatory attorneys and 
litigators who represent 
investment firms, banks 
and investment advisers 
and deliver advice on 

market structure and other regulatory 
issues including the regulation of national 
securities exchanges, alternative trading 
systems and compliance issues. 

Our attorneys also keep our clients updated 
on new legislation affecting insurance 
companies, banks and securities firms.  

Formal insolvency procedures and office 
holders’ conduct and regulation 
(NEN) Al-Wagayan, Al-Awadhi & Al-Saif will 
assist its clients through the formal procedures 
from A to Z. Our team of experienced attorneys 
will advise clients on administration, company 
voluntary liquidation, compulsory liquidation, 
bankruptcy, corporate voluntary arrangement 
and individual voluntary arrangement. Our 
team is skilled in handling sophisticated 
disputes relating to insolvency processes 
including disputed security rights, retention 
of title disputes, property disputes and 
contractual disputes. 

International asset tracing and recovery
We will help clients trace 
cash and other valuable 
assets in the unlawful 
of third parties. 

Our professional team 
of International Asset 
Tracing and Recovery 
will help clients in locating and recovering 
assets lost due to fraud or misconduct. 

Our field of experience includes internal 
investigations, accountants’ 
and professional liability, 
corporate control litigation 
and special committee 
representation among other 
areas. Attorneys at (NEN)
Al-Wagayan, Al-Awadhi & 
Al-Saif represent directors, officers, broker-
dealers, specialist firms, investors and 
others in courts, investigations, enforcement 
and administrative proceedings. 

Disposals, including pre-packaged solutions 
(NEN) Al-Wagayan, Al-Awadhi & Al-Saif’s 
legal office offers pre-packaged solution 
for business problems. Our costumers 
depend on our lawyers to offer cost 
efficient solutions that address specific 
needs in their business operations. 

We have expert attorneys who will work 
closely with our clients to deliver them the 
best returns and they will plan business 
disposal, prepare it for sale, recommend 
ways to increase business value, identify 
potential buyers and negotiate with them, 
advise on heads of terms and sales 
agreement, set tax plan to minimize overall 
tax payable and invest the proceeds. 

Debt recovery options 
Debt recovery lawyers at (NEN)  Al-Wagayan, 
Al-Awadhi & Al-Saif adopt an approach to 
work with clients and credit managers to 
review options and determine the most 
effective solutions. Our team of experts 
will assess our clients’ present practices 
and whether they are exposing them to 
bad debt and then work on improving the 
potential for rapid recovery.

“Clients make use of 
our efficient solutions 
needed in business 
dealings.”

“We assist clients 
through the formal 
procedures from 
A to Z”
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that is ultimately owned by nationals 

of a non-Gulf Cooperation Council 

(GCC) member (for the avoidance of 

doubt, free trade zone companies 

within the GCC are considered non-

GCC entities).  Thus, no income 

taxes are currently imposed on 

companies which are wholly owned 

by GCC nationals.  For any entity 

doing business in Kuwait that is at least 

partially owned by foreign corporate 

interpreted by the Department of Income 

Taxation, the term “foreign corporate 

bodies” refers to any entity or association 

In general, foreign companies conducting 

business in Kuwait are liable for tax on 

their Kuwait-based income pursuant to 

Kuwait Income Tax Decree No. 3 of 1955 

(the “Tax Decree”).  The important point 

to note with regard to Kuwaiti tax is that 

it is imposed only on corporate bodies 

carrying on trade or business “in Kuwait” 

as opposed to parties carrying on business 

“with Kuwait.”  There is no income tax on 

individuals in Kuwait. As it is currently 

The Current Kuwait 
Income Tax Regime

The important point to note 
with regard to Kuwaiti tax is that 
it is imposed only on corporate 
bodies carrying on trade or 
business “in Kuwait” as opposed 
to parties carrying on business 
“with Kuwait.” 

By Aaron Dikos - Senior Legal
Consultant - DLA Piper Kuwait



such as buying and selling property in 

Kuwait and rendering services directly 

in Kuwait.  Nonetheless, there are still 

a number of activities which create 

uncertainty as to their taxability.  The 

Department of Income Taxation maintains 

the right to assess taxes on a case-by-case 

basis.  Thus, it is extremely beneficial to 

maintain a constant flow of communication 

with the Department of Income Taxation 

in order to stay as informed as possible 

about the current practice.  

Notwithstanding the fact that the rules 

regarding income taxation in Kuwait are 

relatively simple and straight-forward, 

the Department of Income Taxation’s 

application of the Tax Decree and the 

2008 Amendments remains a complex 

matter.  As such, it is essential to retain 

competent tax and legal advisors in Kuwait 

who can remain abreast of developments 

in the local law and practice and whose 

knowledge of the most advantageous 

structures and methods for doing business 

in Kuwait is always current.  

Eventhough it has been almost two fiscal 

years since the implementation of the 

2008 Amendments, the recessionary effect 

of the economic crisis makes it difficult 

to judge whether or not the amendments 

have had a beneficial impact on Kuwait.  

An accurate appraisal will likely not be 

possible for at least one or two more 

fiscal years.

2008 Amendments, 

income was taxed 

pursuant to a 

progressive regime 

which assessed 

taxes at rates 

ranging as high as 

55%.  Secondly, the 

2008 Amendments 

expanded the scope 

of activities that the government considers 

taxable events.  Profits resulting from 

money lending to Kuwaiti individuals or 

entities, for example, previously thought to 

be outside of the realm of taxable income 

in Kuwait, are now expressly taxable.  Thus, 

while the 2008 Amendments provided for 

a significant cut in most income tax rates, 

it also expanded the scope of activities 

which the government now seeks to tax. 

Assessing Taxes on Case-by-Case Basis 

While the 2008 Amendments expressly 

enumerate specific types of activities 

which are now considered taxable events 

in Kuwait, the general 

rule for determining 

whether an event is 

taxable or not remains 

whether such event 

constitutes “carrying 

on trade or business 

in Kuwait.”  There are certain types of 

activities which obviously constitute 

“carrying on trade or business in Kuwait,” 

bodies, income 

tax is imposed on 

the share of profit 

of the company 

attributable to 

such foreign 

owners. Under the 

current practice of 

the Department of 

Income Taxation, 

a company formed outside of the GCC 

may escape being considered a “foreign 

corporate body” for tax purposes if it is 

owned by Kuwati nationals.  Thus, an 

offshore company formed in the Cayman 

Islands and owned entirely by Kuwaitis, 

for example, will not be subject to income 

tax for its Kuwait-based activities (such a 

company will still be subject to various 

filing requirements). 

More Cuts, But More Taxable Events In 

February of 2008, income taxation in Kuwait 

underwent a transformation.  Law No. 2 

of 2008 and the Executive Bylaws issued 

by Ministerial Order 

No.29 of 2008 (the 

“2008 Amendments”) 

made two significant 

changes to the income 

tax regime in Kuwait.  

First, Kuwait-based 

profits earned by foreign corporate bodies 

carrying on trade or business in Kuwait are 

now taxed at a flat rate of 15%.  Prior to the 

The Department of Income 
Taxation maintains the 
right to assess taxes on 
a case-by-case basis.  

Profits resulting from 
money lending to Kuwaiti 
individuals or entities, for 
example, previously thought 
to be outside of the realm 
of taxable income in Kuwait, 
are now expressly taxable.
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and costs. The deductions for expenses and 
costs are allowed on the condition that they 
are necessary for production of a profitable 

enterprise, are true 
and supported with 
d o c u m e n t a t i o n 
and are related 
to the taxable 
period in question. 
These increased 
regulations and 
guidance should 
assist foreign 
entities in better 

understanding the Kuwait taxation scheme 
and provide a viable lending hand to all 
foreign investors seeking to enter the Kuwait 
market.

In summary, the country has reduced its tax 
rate on income generated in Kuwait in an 
effort to decrease the tax liability of foreign 
entities. The new tax law is part of a country 
wide initiative to attract more foreign 
investors into the country. Previously, the 
high level of taxation was deemed a barrier 
for entry by a foreign investor into the 
Kuwait market. However, with the recent 
amendments to the tax law, this initiative 
will only help increase the attractiveness of 
the Kuwait market to foreign investors. In 
this time of financial instability it is more 
important to help promote the Kuwaiti 
market and initiatives such as the tax 
amendments are positive steps in achieving 
that goal.

This article is designed to be a brief summary 
of the new tax law and in no way shall be 
deemed as legal advice. In the event you 
wish to inquire further as to the new tax 
law and the implications thereof please 
feel free to contact Abdul Aziz Al-Yaqout at
abdulaziz.al-yaqout@dlapiper.com, the 
Managing Partner of DLA Piper Kuwait.

derived from the sale of shares on the Kuwait 
Stock Exchange (“KSE”). The revised tax law 
does not discriminate between investments 
made directly or 
via an investment 
portfolio or fund. 
Under the new law 
all income derived 
from the sale of 
shares, by foreign 
entities, on the KSE 
will be exempted 
from tax. The revised 
tax law should help 
increase the volume of investments made 
by foreign institutions in the KSE. 

Another benefit to foreign institutions is the 
increased guidance as to which activities 

are subject to taxation and which expenses 
will be deemed deductible in Kuwait. Under 
the current tax system, the taxable income 
of corporate bodies carrying on business in 
Kuwait is calculated on the basis of gross 
income from its Kuwait-based business 
activities after deductions of allowed expenses 

On 26 December 2007, the Kuwait National 
Assembly approved a measure which 
amends numerous provisions of the Income 
Tax Decree No. 3 of 1955. Over the last year 
the Department of Income Taxation has 
begun to implement the revised tax decree 
as part of a country wide initiative to attract 
more foreign investors.

There are many amendments to the tax law 
and maybe the most relevant amendment 
to most investors is the reduction of the 
tax rates for entities carrying on business in 
Kuwait. Previously, net profits were taxable 
on a sliding scale ranging from 5% to 55% 
of net income. The amendment sets forth a 
new flat tax of 15% to be imposed on the 
income of any entity carrying on a trade or 
business in Kuwait, regardless of where the 

company is incorporated. This amendment 
to the old tax law will create a significant 
decrease in the tax liability of foreign entities 
doing business in Kuwait.

One of the major improvements in the tax law 
are the exemptions provided on all income 

New Kuwait Tax Law

This amendment to the 
old tax law will create a 
significant decrease in 
the tax liability of foreign 
entities doing business in 
Kuwait.

By Rami Zayat - Senior Legal 
Consultant - DLA Piper Kuwait



Dubai Ripe For
Real Estate Funds To Invest

leases can offer the landlord the ability to 
recover all its costs related to the upkeep of 
a building to be recovered from its tenants, 
therefore maximising the landlord’s returns.

Such leases also go into detail on important 
issues such as rent review, permitted use, 
events giving rise to the right to terminate 
etc. Whilst the unsatisfactory ‘1-page’, non-
negotiable lease is still prevalent in Dubai, 
certain commercial real estate owners are 
now moving towards a more sophisticated 
lease and are reaping the rewards of this 
approach. In commercial dealings, the 
‘non-negotiable’ lease is not appropriate 
and landlords should be keen to use more 
sophisticated leases as this will ultimately 
benefit them, both during the course of their 
ownership and by making the asset more 
attractive when they come to sell.

• Sale and leasebacks – sale and leaseback 
transactions have been extremely popular in 
recent years in other jurisdictions. This is 
where businesses, which own the properties 
they operate from, sell their properties to 
a fund, and immediately take a lease back 
of the same properties from the fund. This 
allows the business to realise the capital 
that was tied up in real estate, and allows 
the fund to acquire an income producing 
real estate asset.

In Dubai, this could be particularl y popular 
for assets classes such as schools, hospitals, 
staff accommodation and warehouses where 
the same company may own numerous 
sites. This is a relatively ‘untapped’ market 
at present but certainly there is great 
potential here both for funds and for local 
businesses. The opportunities for funds in 
Dubai are great, provided the fund is well 
advised and conducts thorough research.

Due to increased regulation of the real 
estate market in Dubai by RERA, it is now 
possible to conduct well considered due 
diligence including investigating title of 
the seller and checking for the existence of 
any financial charges against the land. The 
risks are arguably no greater in the current 
climate, compared to the previous frenzied 
‘speculators’ market and the decline of 
speculators and increase in investment by 
funds is a great step towards a more mature 
real estate market which will ultimately 
benefit all involved.

schools and hospitals and other assets 
typically desirable to such funds.

• Off-plan property versus completed 
buildings – whereas in previous years the 
off-plan market in Dubai was a frenzy of 
activity, over the last year this has materially 
declined as speculators have left the market. 
Developers with property under construction 
are generally troubled by numerous 
defaulting purchasers and this may offer an 
opportunity, particularly to vulture funds, 
provided that the developer can actually 
regain the property which was sold off plan 
to a purchaser who has since defaulted and 
does not wish to complete. A developer in 
such a position is likely to want to re-sell the 
property quickly in order to maintain its cash 
flow and there may be opportunities here to 
acquire good value real estate. However, as 
a result of the current climate and declining 
appetite for risk, many projects are ‘on hold’ 
or cancelled. A list of cancelled projects is 
available from the Real Estate Regulatory 
Agency (RERA) in Dubai which is responsible 
for regulating the Dubai real estate market 
Completed buildings on the other hand 
clearly offer less risks to a fund but can also 
offer their own complications, depending 
on the type of asset. Take, for example, an 
office tower in a designated area of Dubai. 
Typically, individual offices in such towers 
have been sold to various investors on a 
freehold basis. Therefore, a fund wishing 
to buy such an office tower and let it out 
on an institutional basis will need to buy 
out each individual owner. Whilst some who 
bought their office as a pure investment 
may be willing to sell, others owners may be 
companies who bought the offices for their 
own use and are not willing to sell.

Often in other jurisdictions, such offices 
would have been let to tenants, rather than 
sold piece by piece on a freehold basis, 
and therefore a fund could simply ‘step in’ 
as landlord upon buying the building and 
enjoy the yield. This more attractive model 
may be difficult to find Dubai ripe for real 
estate funds to invest in designated areas. 
However, it has often been followed in non-
designated areas of Dubai, albeit without 
the use of institutional leases, so GCC funds 
could benefit from such assets in a similar 
way to other jurisdictions.

• Institutional’ leases – institutional forms of 

With once ‘hot property’ in Dubai now on the 
market for considerably less than in previous 
years, the interest of so called ‘vulture funds’ 
has increased in recent months as such funds 
hope to acquire a suitable asset at a bottom 
of the market price. Institutional investors, 
who have previously tended to shy away from 
real estate investment in the Middle East, are 
now more interested if the right type of real 
estate asset is available at a reasonable value 
and the regulatory framework is considered 
satisfactory.

Vulture funds are typically interested in real 
estate assets at a time when their value is 
considered to be at the bottom of the market. 
After a year or so of declining prices in Dubai, 
one may hope that prices have reached their 
lowest but such an investor will have to make 
their own judgement call on this, taking 
into account the complexities of a market 
where there is still so much real estate under 
construction and due to be handed over in 
the coming months. Once an asset is acquired 
by a vulture fund, the fund hopes to achieve 
above average returns either by ‘re-packaging’ 
the asset and selling or by letting the space 
to tenants.

Institutional investors, such as overseas 
pension funds, obviously also want to buy 
real estate assets at their fair value but also 
place great importance on securing a long 
term income from the asset through leasing. 
The attractiveness of an asset for such funds, 
therefore very much depends on the identity 
of the tenants, their financial strength and the 
nature of the leases. Some common issues 
that either type of fund have to consider 
when looking at Dubai real estate are:

• Location – nationals of GCC countries have 
the right to own real estate anywhere in 
Dubai according to Law No (7) of 2006 in 
Dubai. The same law also allows non-GCC 
individuals/companies to purchase freehold 
real estate in designated areas of Dubai. 
Therefore, GCC funds can search for suitable 
assets in the whole of the Emirates whereas 
an overseas fund is limited to looking for 
assets in the designated areas only. Whilst 
the designated areas are quite extensive 
and include desirable developments such 
as Downtown Burj Dubai and The Palm 
Jumeirah, it does not include vast swathes of 
land in Deira and Jumeirah where there are 
numerous shopping centres, office towers, 

By Helen Tapadar Hangari
Senior Legal Consultant,
DLA Piper Middle East LLP
Also Published in the Big Project Magazine
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base of agents, starting from wealthy 
people and owners of 
small companies to the 
multinational firms.

Partnership with DLA 
PIPER, specialist in 
legal consultations, 
came in the light of 
an investment era in 

the Gulf area that enjoys stability, along 
with the growing interest of the global 
companies willing to invest in Kuwait and 
the surrounding area.

Kuwait was one of the few countries DLA 
PIPER has not expanded previously. And 
it has chosen one of the most significant 
law firms in the country to establish a 
partnership with it in order to offer the 
best services for the agents taking into 
consideration that Kuwait is considered 
one of the most important countries in the 
Gulf with distinguished economic activity.

by combining the domestic knowledge of 
the laws and customs 
and the deep and 
comprehensive services 
offered by the global 
organization. 

(NEN) Al-Wagayan, 
Al-Awadhi and Al-Saif 
law firm aims to offer 
high-level legal services to its agents 
wherever they aere in accordance with a 
strategic plan adopted by the firm along 
with the international experience to meet 
the increasing needs.

There is no doubt that 
(NEN) Al-Wagayan, 
Al-Awadhi and Al-
Saif law firm has a 
specialist legal team 
at the highest levels, 
which could provide a 

complete set of legal services for a various 

(NEN) Al-Wagayan, Al-Awadhi and Al-Saif 
office of the law firm becomes global after 
its alliance with “DLA PIPER”

(NEN) Al-Wagayan, Al-Awadhi and Al-Saif 
law firm inaugurated a new era of the 
legal services, through a partnership with 
one of the most significant global law firm 
DLA PIPER. A ceremony was held on the 
occasion at Sheraton Hotel in Kuwait and 
it was attended by a crowd of lawyers and 
consultants of both parties. 

This alliance enables (NEN) Al-Wagayan, 
Al-Awadhi and Al-Saif law firm to offer 
services of several complicated operations 
beyond the Kuwaiti 
borders especially 
the country is 
witnessing of the 
market’s growth of 
the legal services 
in addition to the 
economic growth.

This alliance definitely would allow meeting 
the increasing demands of agents  which 
require local and international experience 
and allow the law firm to provide the legal 
consulting services and the integrated 
solutions.

It is known that DLA PIPER enjoys the 
presence of over 3500 lawyers in 29 
countries and 67 offices in Asia, Europe, 
Middle East and the United States of 
America, thus it spreads into strategic 
locations what would allow it to offer the 
legal services for the companies around 
the world.

The partnership will also allow both offices 
to make use of the inherent cooperation 
aspects which will lead to a valuable outcome 

NEN Alliance 
with DLA PIPER

“A new era of meeting the 
local and international legal 
needs of the agents”

“DLA PIPER Alliance with 
(NEN) Al-Wagayan, Al-
Awadhi & Al-Saif law firm 
reflects our aspirations 
& objectives.”

“A broader horizon of the integrated legal 
services and consultation for our agents”

• Launching the partnership with DLA PIPER



line with the most innovative standards 
that give great heed to beauty dimensions. 
The website includes a rich context that 
provides visitors seeking information on 
the latest legal updates and our office’s 
news. 

(NEN) Al-Wagayan,  Al-Awadhi and Al-
Saif legal office has an established joint 
venture with the most prominent legal 
offices abroad, the DLA Piper legal firm. 
The office practices law in Kuwait, Gulf 
states and many other countries across 
the globe. We handle major cases and 
we’re honored to have a wide range of 
agents worldwide.  

Our office (NEN) Al-Wagayan, Al-Awadhi 
and Al-Saif legal office launches its new 
identity at the beginning of monthly 
seminars season during October at the JW 
Marriott. Senior political and leading legal 
and administrative figures in Kuwait have 
been invited to attend the celebration. 

The new identity revealed the new slogan 
that expresses the associates’ solidarity 
and the close cooperation between the 
lawyers, consultants and the deep-rooted 
administrative cadre. 

The event also saw the launch of the 
office’s internet site that was designed in 

(NEN) Al-Wagayan, Al-Awadhi and Al-Saif launches its New Identity
Al-Kuwait / October 2009

A tributary dinner was held in honor of 

our employees and the international DLA 

Piper firm for legal services, based on our 

believes to encourage our staff efficiency 

& develop their skills. The event was held 

at the luxurious and elegant Sheraton 

Hotel. 

A number of dedicated employees were 

awarded with accolades for their efforts 

in the legal domain. The event included 

speeches by the partners of both legal 

forms after which the guests enjoyed a 

sumptuous dinner. 

Dinner in Honor of NEN 
& DLA Piper Employees
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NEN News & Events

Company, Seif Ahmad, stated that many 
obstacles hindered the development of the 
commercial relation between India and Kuwait 
namely the abstention of Indian companies to 
meet small demands of the Kuwait market with 
regard to ready clothes and fabrics.

He added that the absence of an efficient 
mechanism to settle commercial disputes 
amicably is one of the most important obstacles 
that prevented the development of trades 
between the countries. Ahmad focused on the 
necessity to attract gulf investments to India 
through legal investment offices to guarantee 
its safety and prevent risks.

Freedom of ownership
Furthermore, the Main partner in J Sagar Associates, 
Akshay Chudasama, said in its speech that the 
Indian Government abides by specific standards 
with regard to the ownership of investment 
companies by foreigners pointing out that the 
some sectors are forbidden to foreigners such 
as the agriculture. He added that the real estate 
sector witnessed a liberalization in 2005 the 
freedom of ownership became subject to some 
necessary governmental conditions.

Promising sectors
Head of the Projects Department on Sagar 
Company, Amit Kabur, that India amended 
its legislations and added that the size of 
investments in highways sector reached 77 
million Dollars whereas it reached 66 million 
Dollars in the communications sector. He also 
noted that the railway sector provides many 
investment opportunities.

debts, they have a privilege by the legislator 
who made the court>s ruling subject to rapid 
implementation and this is the advantage of 
commercial debts to other debts since they are 
carried out in the first instance of litigation, and 
then the creditor takes the legal procedures 
recognized by the Kuwaiti law.

AL-Awadi clarified that resorting to the courts 
through the civil lawsuits aims to raise funds and 
obtain a court ruling that preserves the money 
available at the hands of the creditor so as not 
to be spent.  

financial risks. Al-Seif was surprised by the low 
levels of commercial trade between Kuwait 
and India whereas Kuwaiti imports reached 
203 million Dinars and the Kuwaiti exports to 
India 57 million Dinars in 2006. He called upon 
reinforcing and consolidating the commercial 
relations.

Consideration of the legal aspect
The Ambassador, Ajai Malhotra, praised the 
relations between the two countries and pointed 
out that India is seeking to prove its presence 
in Kuwait through its products and open new 
investment doors before the Kuwaiti private 
sector. Malhotra also discussed the constituents 
of the Indian economy and its development in 
the field of communications, technologies and 
services. He declared that the Indian economy 
is stable and sustainable. Malhotra talked about 
India food production capacity as it is the major 

producer of milk, sugar 
and tea in the world and 
pointed out that India 
is also one of the most 
important stock exchange 
markets and the merit 

goes to its 10 thousand registered companies, 
23 markets and its strong banking system.

Malhotra invited Kuwaiti investors to become 
more acquainted with the investment laws in 
India and take advantage of the new relation 
between the two countries to elevate the 
investment level.

Absence of a dispute settlement mechanism
The Managing Partner in Infinity Consultants 

recognize the legal and commercial dimensions 
to solve the economic crisis. 
The seminar focused on the insolvencies 
(financial difficulties) caused by the struggling 
companies for the participants. The seminar, in 
which both lawyers Nader Al-Awadi, Najib Al-
Wagayan and a representative of DLA PIPER  
talked, stressed that there were efficient means 
to regain the rights through referring to the 
judiciary at the request of the creditor.
The speeches in the seminar noted that 
the judiciary is the only keeper (guard) for 
the investors’ money. As for the commercial 

NEN organizes a discussion 
forum about "Commerce 
in India"

(NEN) Al-Waqyan Al-Awadhi and Al-Seif Law 
Firm, organized a discussion forum about the 
commerce in India with the collaboration of DLA 
Piper Office in Kuwait and Sager Associates. 
The forum took place on Tuesday, November 
17, 2009 in JW Marriot Hotel in the presence 
of the Indian Ambassador, Ajai Malhotra, and 
a number of businessmen, legal experts and 
interested parties.

Deep historical relations
The first partner in NEN, Attn. Imad Al-Seif 
emphasized on the deep historical relations 
between Kuwait and India 
in the field of Commerce 
and stated that the link 
between Kuwait and India 
goes back in history and 
is witnessed by old ships 
that we preserve in our historical museums 
and referred to by many trade offices owned 
by some Kuwaiti businessmen that are still 
operating until this day. Al-Seif revealed that 
the object of the forum is the increase of 
investment awareness and direct the attention 
of businessmen towards the unique and safe 
investment reality as well as provide a series 
of legal rules for the parties that are interested 
in investment issues in order to prevent legal 

A Seminar on the legal 
means to collect the debts of 
the struggling companies.
In cooperation with DLA PIPER for the legal 
services, Al-Wagayan al-Awadi and al-Saif law 
firm organized a seminar under the title “Legal 
means to collect the debts of the struggling 
companies”, and this is within the framework 
of the legal and social role of the two firms. 
The goal of the seminar was to let the debtors 

“Gulf investors should 
enter the India market 
supported by law offices”



Council are not based on or designated for dealing 
with the contraction cases." 
Al-Yaqout discussed in his paper the reaction of the 
government and the legislators, stating that "The 
effect of the crisis or the recovery is not the same 
in all the States of the Gulf". The Saudi Arabian 
Monetary Agency sought to guarantee a better 
level of transparency through putting pressure on 
the stumbled companies, to reveal the real levels 
of debts, he added. The Qatar Investment Authority 
resolves to purchase 10 to 20 per cent of the capital 
of banks listed in Doha Stock Exchange, while Dubai 
pumped 20 billion dollars to the government entities 
and the entities related to the government that is 
considered of strategic importance for development 
in this Emirate, he stated. As for Kuwait, the 
government interference was not in the same 
degree, he pointed out. 

Restructuring debts is a must 
Concerning Tony Holland from DLA Piper, he talked 
in his paper about restructuring debts, where he 
mentioned that it is necessary that the managers of 
any stumbled company face the problems with the 
creditors and deal with them to reach arbitration. He 
stated: "The other substitute is to sit and pretend 
that the problem does not exist." He added: "There 
is a third matter which is making sure of the manner 
of restructuring debts. This provides many options 
and enables the parties to reach a solution, if any."
Other experts spoke about the faltering of the world 
financial crisis concerning the States of the region. 
They stated that the real estate retreat in Dubai 
has affected the economic growth and banks. They 
mentioned that the crisis in Kuwait has affected the 
investment companies under the circumstances of 
not being sure of launching solutions or government 
initiatives, and this aggravates the problem. During 
the last period, the performance of the entire region 
declined, they added.

legal problems and repercussions of the recent 
financial economic crisis. 

It is worth to mention that the seminar is a 
monthly workshop organized by Al-Wagayan al-
Awadi and al-Saif law firm in cooperation with 
its partners to discuss the latest legal issues, ant 
to specify the problems and find solutions.  This 
seminar serves as a reminder for companies not 
to depend on hope for solving their problems 
and collecting debts but to resort to the courts 
in to get their rights before their chances for 
negotiations weakens.

Al-Awadhi also stated that meeting the conditions 
required to adjudicate bankruptcy is sufficient to 
consider the company as bankrupted; therefore, 
a legal judgment shall be rendered in this regard 
by the competent court and mentioned that the 
company's partner shall not have the right to file a 
request for bankruptcy.
AL-Awadhi revealed that the request for bankruptcy 
shall be filed in the same manner as cases. In 
summary case, the request may be submitted in a 
petition to the head of the Court of First Instance. It 
shall include proofs that the company suspended the 
payment and reasons behind the summary. He added 
that other reasons may lead to the bankruptcy of the 
company and its incapacity to fulfill its obligations 
such as credits exchanges between customers and 
suppliers within work channels inside a certain 
sector. This matter applies for main industries that 
encompasses a network of diverse relations and 
depends on the partition of work roles.
Al-Awadhi exposed the differences that exist between 
the Kuwait bankruptcy laws and the laws applied in 
the United Arab Emirates and Bahrain stating that 
current laws applicable with regard to bankruptcy 
and incapacity of settlement in Kuwait and other 
countries are old and do not reflect the modern 
forms of work whereas articles of such laws have 
not been experimented and therefore, its is hard to 
expect the verdict that may be rendered by virtue 
thereof. For that reason, it is necessary to review 
the current laws in light of the latest developments 
imposed by the current world crisis.

Gulf regulations are unqualified for dealing 
with contraction
The managing partner in DLA Piper – Kuwait Office, 
Abdul Aziz Al-Yaqout, indicated in his paper that 
"The obstacles preventing recovery are stagnation, 
stumble, bankruptcy and the intense reliance on the 
government and the old existing net. Moreover, the 
legal regulations in the States of Gulf Cooperation 

in order to avoid criminal responsibility.
He added that the climate crisis would be back 
again 25 years later, stressing the necessity for 
the shareholders in the bankrupt companies to 
go to the courts and file complaints against the 
struggling companies under the false promises 
received by them (the shareholders).
Legal speakers at the seminar held at the 
J.W. Marriott Hotel said that the draft law of 
strengt hening the financial stability of the 
country would not solve the problems of 
bankrupt and hopeless companies, adding that 
the Kuwaiti companies are subjected to many 

NEN holds a forum about 
the "Restructuring and 
financing companies"
(NEN) Al-Waqyan Al-Awadhi and Al-Seif Law Firm, 
with the collaboration of its partners, DLA Piper in 
Kuwait, organized a forum about "Restructuring and 
financing of companies in GCC countries". The forum 
took place on Monday, 05/10/2009 in JW Marriot 
Hotel.
Many legal and financial experts talked about the 
main legal developments in this field and cases 
where companies officers should look for solution to 
their problems namely in light of the current world 
financial crisis.
During the forum, legal experts saw a great need 
for the review of current bankruptcy laws in Kuwait 
in light of the latest developments imposed by 
the crisis. They also stated that laws regarding 
bankruptcy and incapacity of payment in Kuwait are 
old and do not reflect the modern forms of work.

Kuwait Bankruptcy law needs development
The partner of Al-Waqyan Al-Awadhi and Al-Seif 
Law Firm, Attn. Nader Al-Awadhi declared that 
the Kuwaiti bankruptcy law was stipulated in the 
Kuwaiti Commercial Law No 68 of the year 1980 
where the fourth book of the Kuwaiti commercial law 
discusses bankruptcy, the procedures, conditions 
and consequences thereof in facing creditors and 
contracts concluded with third parties prior to 
adjudicating bankruptcy. He pointed out that any 
company can adjudicate bankruptcy in the event 
where its financial works were negatively affected 
thus obliging it to suspend the payment of its debts.  
The said law stipulated the conditions subject to 
which the companies may adjudicate bankruptcy 
namely the suspension of debts payment.

He pointed out that the adopted legal 
procedures are briefed to provide performance 
and request provisional seizure of the personal 
properties before the judge of temporal issues.
The speakers at the seminar pointed out that 
there are lawsuits caused by the companies’ 
mismanagement and leads to the partner’s 
loss. Moreover, the economic crisis has proved 
that a lot of company owners and shareholders 
suffered loss.
For his part, Al-Wegayan pointed out that the 
bankruptcy of some companies has become 
like anthrax thrown by everyone at each other 
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Some of our Major Clients

• Kuwait Audit Bureau 
• Burgan Bank
• Gulf Bank
• Kuwait Finance House
• NBK
• Calyon Bank
• J P Morgan Bank
• Kuwait Insurance Company
• Gulf Insurance Company
• American Life Insurance Co. General Division
• Kuwait Flour Mills & Bakeries Co.
• Watanya Airways
• United Airlines
• The Shared Electronic Banking Services Co. (K-Net)
• ISCO (Integral Services Co).
• Price Water House Coopers
• Booz Allen & Co.
• The Carlyle Group
• Verizon Business
• United Postal Service
• Egypt Investment Group
• Dubai Capital Group
• NBK Capital
• Carlson Marketing
• Agility Logistics
• International Investment Group
• Securities  House
• Al Aman Investment Company
• Osoul Investment
• Al Muthana Investment
• Alrouya Investment & Leasing. Co
• Grand Real Estate Projects
• Al Massaleh Real Estate Company
• Jassem Al Wazzan Sons Gen. TRD. Group
• Behbehani Group
• Arabian Motors Group (Ford)
• Al Dorra Petroluem Services
• Qurain Petrochemical Industries



• ديوان المحاسبة
• بنك برقان

• بنك الخليج
• بيت التمويل الكويتي

• البنك الوطني
• بنك كاليون

• جي . بي . مورغان
• شركة الكويت للتأمين
• شركة الخليج للتأمين

• اميركان اليف انشورنس 
• شركة مطاحن الدقيق الكويتية

• الخطوط الوطنية
• المتحدة للطيران

• شركة الخدمات المصرفية (كي نت)
• إيسكو (الخدمات الكاملة)
• برايس ووتر هاوس كوبرز

• بوز ألن هاملتون
• كاراليل جروب

• فيرايزون
• يونايتد بوستال سرفيس

• مجموعة مصر لالستثمار
• دبي كابيتال جروب

• الوطني كابيتال
• كارلسون ماركيتنج
• أجيليتي اللوجستية

• المجموعة الدولية لالستثمار
• بيت اFوراق المالية

• اFمان لالستثمار
• أصول لالستثمار

• المثنى لالستثمار
• الرؤية لالستثمار

• جراند العقارية
• شركة المصالح العقارية

• مجموعة اوالد جاسم الوزان
• مجموعة بهبهاني

• المجموعة العربية للسيارات           
• شركة الدرة للخدمات البترولية

• القرين للصناعات البتروكيماوية

بعض العمالء الرئيسيين
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NEN يقيم ندوة عن 
"إعادة هيكلة وتمويل 

الشركات" 
الكويت / أكتوبر 2009 

للمحاماة    والسيف  العوضي  الوقيان   (NEN) مكتب  نظم 
بالتعاون مع شركائه DLA PIPER  الكويت ندوة عن اعادة 
الهيكلة واعادة التمويل في دول مجلس التعاون الخليجي. 
االثنين  نهار   JW MARRIOT فـــنـدق  في  النـــدوة  اقــيـمـت 

 .2009/ 10 / 05

تحدث في الندوة عدد من الخبراء القانونيين واالقتصاديين 
التي  والحاالت  المجال  هذا  في  القانونية  التطورات  ابرز  عن 
يتوجب فيها على القيمين على الشركات البحث عن حلول 
العالمية  لمشكالتهم خصوصا في ظل االزمة االقتصادية 

التي يمر بها العالم.

ماسة  حاجة  هناك  ان  قانونيون  خبراء  رأى  الندوة  وخالل 
ضوء  في  الكويت  في  الحالية  االفالس  قوانين  لمراجعة 
قوانين  ان  الى  واشاروا  االزمة،  فرضتها  التي  المستجدات 
االفالس والعجز عن السداد في الكويت قديمة وال تعكس 

نماذج العمل الحديثة . 

قانون االفالس بحاجة الى تطوير في الكويت 
والسيف  والعوضي  الوقيان   (NEN) مكتب  في  الشريك 
الكويتي  االفالس  قانون  ان  الى  اشار  العوضي  نادر  المحامي 
1980، حيث  68 لسنة  الكويتي رقم  التجارة  ورد في قانون 
ليناقش  الكويتي  التجارة  قانون  من  الرابع  الكتاب  ايراد  تم 
االفالس واجراءاته وشروطه، باالضافة لآلثار المترتبة عليه 
في مواجهة الدائنين والعقود المبرمة مع الغير قبل اشهار 
إذا  شركة  اي  افالس  اشهار  يجوز  انه  الى  ولفت  االفالس، 

وحدد  ديونها.  دفع  عن  فتوقفت  المالية  اعمالها  تضررت 
القانون الشروط التي يجب ان تتوافر في الشركات التي يجوز 

اشهار افالسها ومنها توقفها عن دفع ديونها . 

ولفت العوضي الى ان توافر الشروط الالزمة الشهار االفالس 
يصدر  ان  بد  ال  اذ  مفلسة  الشركة  العتبار  ذاتها  بحد  تكفي  ال 
حكما قضائيا بذلك من المحكمة المختصة، منوها الى أنه ال 
يجوز للشريك في الشركة ان يتقدم بطلب افالس الشركة.

بالطريق  للشركة  يقدم  االفالس  طلب  ان  العوضي  واوضح 
تقديم  االستعجال  حال  في  ويجوز  الدعوى  لرفع  العادية 
على  تشتمل  الكلية  المحكمة  لرئيس  عريضة  في  الطلب 
الدفع واسباب االستعجال. وتابع  ما يؤيد وقوف الشركة عن 
ان من االسباب االخرى الفالس الشركات وعجزها عن الوفاء 
بالتزاماتها هو االعتماد المتبادل بين الزبائن والموردين على 
وهذا  ما  قطاع  في  العمل  قنوات  ضمن  البعض  بعضهم 
ينطبق بشكل خاص على الصناعات الرئيسية التي توجد فيها 

شبكة عالقات متعددة وتعتمد على تقسيم ادوار العمل.

االفالس  قانون  بين  الخالف  اوجه  العوضي  نادر  واستعرض 
العربية  االمارات  في  بها  المعمول  والقوانين  الكويتي 
القوانين الحالية المطبقة على  المتحدة والبحرين، مبينا ان 
صعيد االفالس والعجز عن السداد في الكويت وغيرها من 
الحديثة،  العمل  نماذج  تعكس  وال  قديمة  المنطقة  دول 
من  فإن  وبالتالي  القوانين  هذه  مواد  اختبار  يتم  لم  انه  اذ 
حاجة  توجد  لذا   ، بموجبها  الصادرة  االحكام  توقع  الصعب 
ضوء  على  الحالية  القوانين  لمراجعة  المنطقة  في  ماسة 

المستجدات التي فرضتها االزمة العالمية الحالية .

النظم الخليجية غير مؤهلة للتعامل مع االنكماش 
عبد  الكويت  مكتب   -  DLA Piper في  واالداري  الشريك 
تحول  التي  «العقبات  ان  الى  ورقته  في  لفت  الياقوت  العزيز 
واالعتماد  واالفالس،  والتعثر  الركود  هي  االنتعاش  دون 
الشديد على الحكومة وعلى شبكة االخوة القديمة، كما ان 

او  مبنية  ليست  التعاون  مجلس  دول  في  القانونية  النظم 
مصممة للتعامل مع حاالت االنكماش».

وتطرق الياقوت في ورقته الى رد فعل الحكومة والمشرعين، 
انحاء  اواالنتعاش ليس واحدا في جميع  االزمة  «اثر  ان  مبينا 
دول الخليج»، مشيرا الى ان مؤسسة النقد العربي السعودي 
خالل  من  الشفافية  من  اعلى  مستوى  ضمان  الى  سعت 
مستويات  عن  للكشف  المتعثرة  الشركات  على  الضغط 
تعتزم  القطرية  االستثمار  هيئة  ان  كما  الفعلية،  الديون 
شراء ما بين 10 الى 20 في المئة من رؤوس اموال البنوك 
ضخت  حين  في  المالية،  لالوراق  الدوحة  سوق  في  المدرجة 
ذات  والكيانات  الحكومية  الكيانات  الى  دوالر  مليار   20 دبي 
الصلة بالحكومة التي تعتبر ذات اهمية استراتيجية للتنمية 
لم  الحكومي  التدخل  فان  الكويت  في  اما  االمارة،  تلك  في 

يكن بذلك القدر.

اعادة هيكلة الديون ضرورة 
ورقته  في  تحدث  فقد   DLA Piper من  هوالند  طوني  اما 
مديرو  يواجه  ان  بضرورة  منوها  الديون،  هيكلة  اعادة  عن 
الدائنين والتعامل معهم  المشاكل مع  اي شركة متعثرة 
هو  ذلك  عن  اqخر  البديل  "ان  وقال  التحكيم،  الى  للتوصل 
واضاف   ، موجودة"  غير  المشكلة  بأن  والتظاهر  الجلوس 
"هناك امر ثالث وهو التحقق من كيفية اعادة هيكلة الديون 
وهذه توفر العديد من الخيارات وتمكن االطراف من العثور 

على حل إذا كان هناك موجودا". 

وتحدث خبراء آخرون عن تداعيات االزمة المالية العالمية على 
دول المنطقة وقالوا ان التراجع العقاري في دبي اثر على النمو 
االقتصادي واثر على البنوك ، والفتوا الى ان االزمة في الكويت 
اثرت على شركات االستثمار في ظل عدم التأكد من اطالق 
حلول او مبادرات حكومية ما فاقم المشكلة، واشاروا  الى ان 

المنطقة كلها تراجع اداءها خالل الفترة الماضية 

يحافــظ على المال الموجــود تحت ايدي الدائن حتــى ال تبدد .
ولفت الــى ان االجراءات القانونية المتبعــة مختصرة لتقديم 
امر االداء وطلب الحجز التحفظي على االموال المنقولة امام 

قاضي االمور الوقتية.

وقد اشــار المحاضرون في الندوة إلى ان هناك دعاوى تسمى 
بالمسؤولية وهي ترجع لسوء ادارات الشركات وتتسبب في 
خســارة الشــريك ، وقد اثبتت االزمة االقتصادية تضرر الكثير 

من اصحاب الشركات والمساهمين.

مــن جهتــه لفــت الوقيــان الــى ان افــالس بعض الشــركات 

ويلقونهــا  الجميــع  يتقاذفهــا  التــي  كالجمــرة  اصبــح 
الجزائيــة. للمســؤولية  تفاديــا  بعــض  علــى  بعضهــم 

واضــاف ان ازمة المناخ ســوف تعود من جديــد بعد مرور 25 
عامــا عليهــا مشــددا على ضــرورة توجــه المســاهمين في 
الشركات المفلسة الى المحاكم ورفع دعاوى ضد الشركات 

المتعثرة في ظل الوعود الكاذبة التي تلقاها المساهمون.

المتحدثون القانونيون في الندوة التي عقدت في فندق جي دبليو 
ماريــوت رأوا أن مشــروع قانون تعزيز االســتقرار المالــي للدولة 
لــن يحــل مشــاكل الشــركات الميتة التــي تعيش علــى أجهزة 

االنعاش، وان  الشركات الكويتية تتعرض للكثير من المشاكل 
والتبعيات القانونية لxزمة المالية االقتصادية اwخيرة.

يذكر ان الحلقة النقاشية هي حلقة شهرية ينظمها مكتب  
(NEN) الوقيــان العوضــي والســيف بالتعــاون مــع شــركائه 

لمناقشة القضايا القانونية المستجدة على الساحة، وتحديد 
المشــاكل وايجــاد حلول لها، وقــد جاءت الحلقة النقاشــية 
هــذه للتنويــه بضرورة عــدم اعتماد الشــركات علــى االمال 
في حل مشــاكلها وديونها بل اللجــوء للمحاكم لتحصيل 

حقوقهم قبل ان يصبح موقفها التفاوضي ضعيفًا. 



واستغرب السيف مستويات التبادل التجاري المنخفض بين 
الكويت والهند فقد وصلت الواردات الكويتية الى حدود 203 
مليون دينار والصادرات الكويتية الى الهند الى 57 مليون دينار 
فــي العام 2006، ودعا الى تعزيز وتوطيــد العالقات التجارية. 

االهتمام بالجانب القانوني
من جانبه اشــاد الســفير "مالوهاترا" بالعالقات بين البلدين ، 
مشيرا الى ان الهند تسعى للتواجد في الكويت عبر منتجاتها 
وكذلــك تســعى لفتح ابــواب االســتثمار فيها امــام القطاع 
الخــاص الكويتي. وتحــدث مالوهاترا عن مقومــات االقتصاد 
الهنــدي وتطور قطــاع االتصــاالت والتكنولوجيــا والخدمات. 
واضــاف ان االقتصــاد الهنــدي مصنــف فــي وضــع االســتقرار 
والمســتدام. وعــرض مالوهاتــرا الــى 
قوة الهند في االنتاج الغذائي اذ اضحت 
اكبر منتج للحليب والســكر والشــاي 
في العالم ، كما اشــار الى انها تعد من 
االســواق المالية الضخمة بفضل اكثر 
من 10 االف شــركة مدرجة و23 سوقا 

ونظاما مصرفيا قويا . 

مالوهاترا دعا المســتثمرين الكويتييــن الى التعمق اكثر في 
معرفة القوانين االســتثمارية في الهند واستغالل العالقات 

الجيدة بين البلدين لرفع مستوى االستثمار.

غياب الية  فض المنازعات
مــن جهتــه قــال الشــريك المســؤول فــي شــركة انفنيتي 
كونســالتنتس لالستشارات سيف احمد الى ان هناك الكثير 

مــن المعوقات التي حالــت دون تطور العالقــة التجارية بين 

الهنــد والكويت ، خصوصا مع عزوف الشــركات الهندية عن 

تلبيــة الطلبــات الصغيــرة للســوق الكويتــي مــن المالبس 

والمنسوجات الجاهزة. 

واضــاف احمد ان غياب الية فاعلة لفــض المنازعات التجارية 

بشكل ودي من اهم العوائق التي تحول دون تطور التبادالت 

بيــن البلدين. وركــز احمد على ضــرورة دخول االســتثمارات 

الخليجيــة الى الهند عــن طريق مكاتب استشــارات قانونية 

لضمان امانها وعدم الوقوع في المخاطر . 

افساح امام حرية التملك 
الــى هــذا قــال الشــريك الرئيســي فــي شــركة جيــه ســاغر 

للمحامــاة "اكشــاي شوداســاما" فــي كلمتــه ان الحكومة 

الهندية ملتزمة بمعايير محددة فيما يخص امتالك االجانب 

للشــركات االستثمارية، مشــيرا الى قطاعات محظورة على 

االجانــب ومنهــا الزراعــة. واضــاف ان القطــاع العقاري شــهد 

تحــررا منذ عام 2005 بحيث اصبحت حرية التملك مرهونة 

ببعض الشروط الحكومية الضرورية. 

قطاعات واعدة 
مــن جهة اخــرى قــال رئيس قســم المشــاريع في شــركة 

"ساغور" اميت كابور ان الهند قامت بتغييرات في التشريعات 

لديها ، واضاف ان حجم االستثمار في قطاع الطرق السريعة 

بلــغ 77 مليون دوالر في حين بلغــت في قطاع االتصاالت 66 

مليــون دوالر، الفتــا الى ان قطاع الســكك الحديدية يتســم 

بتوافر الكثير من الفرص االستثمارية.

نقاشية  حلقة  ينظم   NEN
حول "االعمال التجارية في 

الهند" 
الكويت / نوفمبر 2009 

نظــم مكتــب  (NEN) الوقيان العوضي والســيف للمحاماة   
حلقة نقاشــية حول االعمال التجارية في الهند، بالتعاون مع 
مكتب DLA PIPER  في الكويت ومكتب ســاغر وشــركاه . 
اقيمت الحلقة نهار الثالثاء في 17من نوفمبر عام 2009 في 
فنــدق JW MARRIOT  وشــارك فيها الســفير الهندي "اجاي 
مالوهاترا" وعدد من رجال االعمال والقانونيين والمهتمين.

عالقات تاريخية عميقة 
المحامــي   NEN فــي   االول  الشــريك 
عماد الســيف اشار الى عمق العالقات 
التاريخية التجارية بين الكويت والهند 
وقال ان ما يربط الكويت بالهند ويربط 
الهنــد بالكويــت عميــق فــي التاريــخ 

تشهد عليه سفن البحر القديمة التي نحتفظ بما تبقى منها 
في متاحفنا التاريخية وتشير اليه كثير من المكاتب التجارية 
المملوكــة لبعــض رجــال االعمــال الكويتييــن التــي ال يزال 
بعضها يعمل حتى اليوم. واشــار الســيف الــى ان الهدف من 
طرح هذه الحلقات هو زيادة الوعي االستثماري وتوجيه انتباه 
رجال االعمال الى مواقع االستثمار الفريدة والمأمونة النتائج 
واعطــاء جرعة مــن القواعــد القانونيــة للمهتميــن بقضايا 
االســتثمار ، بهــدف تجنيبهــم المخاطــر الماليــة القانونية.

أخبارمكتب (NEN) الوقيان العوضي والسيف

حلقة نقاشية حول 
الوسائل القانونية لتحصيل 

ديون الشركات المتعثرة 
الكويت / 6 مارس 2009 

(NEN)  في اطار نشاطاته القانونية المستمرة اقام مكتب
 DLA   الوقيــان والعوضــي والســيف للمحامــاة بالتعاون مــع
PIPER   للخدمات القانونية حلقة نقاشية بعنوان «الوسائل 

القانونيــة لتحصيــل الديون مــن قبل الشــركات المتعثرة».  
وذلــك في اطــار الــدور القانونــي واالجتماعــي للمكتبيــن ، اذ 
اريــد للحلقة النقاشــية ان تعرف المدينين باالبعــاد القانونية 

والتجارية لحل االزمة االقتصادية.

وقــد ركزت الندوة التــي تكلم فيها كل مــن المحامين نادر 
  DLA PIPER العوضي ونجيب الوقيان وشــارك فيها مكتب
علــى الضائقــة الماليــة التــي ســببتها الشــركات المتعثــرة 
للمســاهمين . وجــاء فــي النــدوة ان هنــاك وســائل فعالة 
الســترجاع الحقــوق من خــالل اللجوء الــى القضــاء بناء على 

طلب الدائن.

 واشــارت الكلمــات في الحلقة النقاشــية الــى ان القضاء هو 
الحــارس الوحيد الموال المســتثمرين اما بالنســبة للديون 
حكــم  وجعــل   ، المشــرع  اراده  امتيــازا  لهــا  فــان  التجاريــة 
المحكمــة قابــل للتنفيــذ بســرعة وهــذه افضليــة  الديون 
التجاريــة علــى غيرهــا من الديــون wنهــا تنفذ فــي أول درجة 
مــن التقاضي ومن بعدها يقــوم الدائن با�جــراءات القانونية 

المتعارف عليها بالقانون الكويتي.

واوضــح العوضي ان اللجوء الى القضاء عبــر الدعاوى المدنية 
هدفــه تحصيــل االمــوال واالســتحصال على حكــم قضائي 

الــمــســتــثــمــريــن  ”على 
الـــخـــلـــيـــجـــيـــيـــن دخـــــول 
مدعمين  الهندي  السوق 

بالمكاتب القانونية“ 
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أخبارمكتب(NEN) الوقيان العوضي والسيف

للمحاماة  السيف  العوضي  الوقيان   (NEN) مكتب  أطلق 
هويته الجديدة مع بداية الموسم الجديد للندوات المنظمة 
DLA PIPER KUWAIT خالل  دوريا من قبلنا مع شركائنا 

شهر أكتوبر.

للمكتب،  الجديد  الشعار  إطالق  الجديدة،  الهوية  وتشمل 
المحامين  بين  والتكاتف  شركائه  تضامن  عن  يعبر  الذي 

والمستشارين والكادر ا�داري العريق. 

صمم  الذي  للمكتب  االلكتروني  الموقع  إطالق  تم  أيضا 

وفق احدث المعايير وبما يراعي اwبعاد الجمالية، ويضاف إليه 
على  لالطالع  للزوار  مقصدا  ويجعله  يفنيه  الذي  المضمون 

آخر اwخبار القانونية وأخبار المكتب.

للمحاماة  السيف  العوضي  الوقيان   (NEN) مكتب  أن  يذكر 
في  المحاماة  مكاتب  اكبر  بأحد  استراتيجيه  شراكة  تربطه 
العالم DLA PIPER . المكتب يمارس نشاطه في الكويت 
ودول الخليج والعديد من دول العالم ويتولى القضايا الكبرى 

، ويحظى بقاعدة كبيرة من العمالء.

(NEN) الوقيان العوضي والسيف للمحاماة يطلق هويته الجديدة
الكويت / أكتوبر 2009 

حفل عشاء تكريمي 
 NEN لموظفي
DLA PIPER و

العوضي  الوقيان   (NEN) لموظفي  تكريمي  حفل  أُقيم 
للخدمات   DLA PIPER KUWAIT و  للمحاماة  السيف 
الكفاءات  بتشجيع  المكتبين  من  إيمانا  وذلك   ، القانونية 
الموجودة لدينا وحثهم على االستمرار بجهودهم وتطوير 
مهاراتهم . وقد استضاف فندق الشيراتون هذا الحفل الذي 

نظم في جو من اwناقة والفخامة تليق بالحاضرين.

التكريم تخلله توزيع دروع على عدد من الموظفين تقديرا 
المكتبين،  في  للشركاء  كلمات  تخلله  كما  لجهودهم، 

تاله عشاء فاخر استمتع به الحاضرون.



الوقيان والعوضي والسيف للمحاماة    (NEN) افتتح مكتب 
عصرا جديدا من الخدمات القانونية، عبر شراكة مع احد اهم 
تـوجــت  وقــد    DLA PIPER للمحـامـاة  العالمية  المكاتب 
الشراكة باحتفال اقيم في فندق الشيراتون بالكويت، شارك 

فيه حشد من محامي ومستشاري الطرفين.

والعوضي  الـوقيان   (NEN) لمـكـتب  الشراكة  هذه  تتيح 
والسيف للمحاماة تقديم خدمات لعمليات عديدة ومعقدة 
الخدمات  سوق  نمو  مع  خصوصا  الكويت  حدود  تتجاوز 

القانونية اضافة الى النمو االقتصادي الذي تشهده البالد . 

الطلبات  بتلبية  ستسمح  الشراكة  ان  المؤكد  ومن 
المتزايدة للعمالء التي تستوجب خبرات محلية ودولية، وقد 
اتيح لمكتب (NEN) الوقيان العوضي والسيف بفعلها تأمين 

خدمات المشورة القانونية والحلول المتكاملة . 

تفتح الشراكة المجال لتقديم خدمات قانونية موسعة في 
وعقود  التجارية،  الوكاالت  على  وتشتمل  وخارجها  الكويت 
والتمويل  واالموال  والبنوك  والشركات  واالمتياز  التوزيع 
االسالمي باالضافة للودائع والخدمات الضريبية والخصخصة 
القوات المسلحة فضال عن  والعقود الحكومية ومشتريات 

الدعاوى القضائية المحلية والتحكيم.

ومن المعلوم ان DLA PIPER  تتمتع بوجود اكثر من 3500 
29 دولة و67 مكتبا في كل من آسيا  محام موزعين على  
االميركية، وهي  المتحدة  والواليات  االوسط  والشرق  واوروبا 
بذلك تنتشر في مواقع استراتيجية ما يسمح  لها بتقديم 

الخدمات القانونية للشركات في مختلف انحاء العالم.

من  االستفادة  المكتبين  كال  سيخول  الشراكة  اطالق  ان 
أوجه التآزر اwصيلة التي سوف تؤدي الى احداث قيمة مضافة 
واwعراف  للقوانين  المحلية  المعرفة  بين  الجمع  في  قوية 

مع عمق واتساع الخدمات التي تقدمها المنظمة العالمية.

ويهدف مكتب (NEN)  الوقيان العوضي والسيف الى تقديم 
كانوا  اينما  لعمالئه  المستوى  الرفيعة  القانونية  الخدمات 
وفق خطة استراتيجية يعتمدها مضاف اليها الخبرة الدولية 

لتلبية االحتياجات المتزايدة .

وال شك ان مكتب (NEN) الوقيان العوضي والسيف يتمتع 
يمكن  المستويات،  أعلى  على  متخصص  قانوني  بفريق 
لقاعدة  القانونية  الخدمات  من  كاملة  مجموعة  يوفر  أن 
والشركات  الثروات  أصحاب  من  العمالء،  من  متنوعة 

الصغيرة الى الشركات متعددة الجنسيات.

الشـــراكـــة جــــاءت مـــع   DLA PIPER المــــتخـصـصـة في 

لمنطقة  استثمارية  جاذبية  ظل  في  القانونية  االستشارات 
المتنامي  التي تتمتع باالستقرار، وفي ظل االهتمام  الخليج 
الكويت  في  االستثمار  في  الراغبة  العالمية  للشركات 

والمنطقة المحيطة بها. 

والسـيف  العوضــي  الوقيـان   (NEN) مكتب  بين  التعاون  ان 
و DLA PIPER  سيكون جسر تواصل بين الكويت والعالم، 
وسيسهل اجراءات االستثمار اwجنبي في الكويت، وسيدعم 

المؤسسات الكويتية خالل توسعها في العالم.

التي لم تتوسع فيه  القليلة  البلدان  الكويت من  وقد كانت 
اهم  احد  توسعها  عند  اختارت  وقد    DLA PIPER سابقا 
لتقديم افضل  لتقيم معه شراكة  المحاماة فيها  مكاتب 
الخدمات النوعية للعمالء، مع االخذ بعين االعتبار ان الكويت 
االقتصادي  النشاط  ذات  الخليجية  الدول  اهم  احد  تعتبر 

البارز.

DLA PIPER : الشراكة مع مكتب (NEN)  الوقيان العوضي 
والسيف تعكس تطلعاتنا وأهدافنا أفق أوسع من الخدمات 
بين  الجمع  لعمالئنا  والمشورة  المتكاملة  القانونية 
المعرفة المحلية للقوانين والخدمات الواسعة التي تقدمها 
من  جديد  عصر  للمكتب  مضافة  قيمة  عالمية  منظمة 

تلبية االحتياجات القانونية المحلية والدولية للعمالء.

مكتب (NEN) الوقيان العوضي والسيف للمحاماة
"DLA PIPER"يدخل العالمية عبر شراكته مع
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بمقتضى حوالة الحق وطبقًا لقواعد المسؤولية التقصيرية 
أ   /  394 للمادة  طبقًا  المقرر  من  wنه  وذلك  الضار)  (الفعل 
من القانون المدني التي نصت على ( إذا قام بالوفاء شخص 
غير المدين حل الموفي محل الدائن الذي استوفى حقه في 
اwحوال اqتية : أ – إذا كان الموفي ملزمًا بالدين مع المدين أو 

ملزمًا بوفائه عنه ....)

كما نصت المادة 396 من القانون نفسه على أنه : ( من حل 
من  الحق  لهذا  بما  حق  له  كان  الدائن  محل  اتفاقًا  أو  قانونًا 
تأمينات  من  يكفله  وما  توابــــع  من  يلحقـــه  وما  خصائص 
وما يرد عليه من دفوع ويكون هذا الحلول بالقدر الذي أداه 

محل الدائن).

كما نصت المادة 227 مدني على أن : ( كل من أحدث بفعله 
إحداثه  في  كان  سواء  بتعويضه  يلتزم  بغيره  ضررا  الخاطئ 

مباشراً أو متسببًا ).

يجوز  فإنه  مدني   396 و  أ   / 394 المواد  وتطبيق  وبإعمال 
أن  (التعويض)  الدين  بوفاء  تقوم  عندما  التأمين  لشركة 
تحل محل الدائن الذي استوفى حقه منها متى كانت ملزمة 
شركة  wن  وذلك  عنه  بالوفاء  ملزمة  أو  المدين  مع  بالدين 
الدين  بذات  يلتزمان  الحادث  عن  المسؤول  والغير  التأمين 
وإن اختلف مصدر التزام كل منهما. فمصدر التزام شركة 
الناشئة  المدنية  المسؤولية  من  التأمين  عقد  هو  التأمين 
المسؤول  الغير  التزام  مصدر  بينما  السيارات،  حوادث  عن 
عن إحداث الضرر هو الفعل الضار طبقًا لقواعد المسؤولية 
التقصيرية wن الفعل الضار والتعويض المادي عنه يشفعان 
والحال  معه  يستوجب  مما  التقصيرية  المسؤولية  لقواعد 
الحادث  من  للمضرور  التأمين  شركة  أوفت  متى  كذلك 
وتطبيق  إعمال  الضرر  عن  المسؤول  قبل  محله  وحلت 
القانوني  الحلول  في  العامة  القواعد  من   396  ،  394 المواد 
وبمقتضى حوالة الحق وهذا ما استقرت عليه جميع أحكام 

محكمة التمييز في هذا الصدد.

فهم قضائي خاطىء
الجزئية  الدوائر  بعض  تبني  اwخيرة  اqونة  في  لوحظ  أنه  إال 
لحكم  خاطئ  وتطبيق  مغلوط  لفهم  الكويت  بمحاكم 
مدني   24/2008 رقم  الطعن  وهو  منشور  غير  تمييز 
3 / 11 / 2008 والذي قضى: ( ولما كان من المقرر  جلسة 
تعويض  من  دفعه  ما  السترداد  المؤمن،  رجوع  مناط  أن 
الحادث  وقوع  أن  يثبت  أن  هو  للغير،  أو  له  للمؤمن  سواء 
قائدها  مخالفة  نتيجة  جاء  قد  عليها  المؤمن  السيارة  من 
للقيود والواجبات الواردة بوثيقة التأمين، وأن حلول الموفي 
من   394 بالمادة  عمال  الدائن  محل  قانونيًا  حلوال  بالدين 
القانون المدني، يقتضي وحسب صريح النص أن يكون الوفاء 
في  مترتب  بدين  فيوفي  مدين  غير  شخص  من  تم  قد 
). بمجرد االطالع على  ذمة المدين ال دين مترتب في ذمته 
إليه سلفًا) نجد  الحكم (حكم تمييز غير منشور والمشار 
أنه لم يأِت بجديد أو أنه أرسى قاعدة جديدة غير ما استقرت 
عليه أحكام محكمة التمييز في هذا الصدد، إال أنه باستقراء 
غير  تمييز  حكم   ) الحكم  بهذا  أخذت  التي  اwحكام  كل 
قضى  التي  اwحكام  هذه  وتسبيب  لتأصيل  أساسًا  منشور) 
فيها بالرفض، نجد أنها أرست قاعدة مؤداها أن وفاء شركة 
التأمين بمبلغ التأمين للمضرور يعتبر وفاء بالدين المترتب 
في ذمتها هي بحسبان أنها الشركة المؤمنة على المركبة 

ال بالدين المترتب في ذمة المسؤول عن إحداث الضرر وهو 
التزام أصيل يقع على عاتقها، إذ أن كل من التزامها كمؤمن 
wنه  االخر  عن  مستقل  المضرور  تجاه  المسؤول  والتزام 
ينشأ ويقوم استقالًال بصرف النظر عن وجود أو عدم وجود 
االلتزام اqخر، ومن ثم فهي غير ملتزمة بالوفاء عنه أو معه 
بمبلغ التعويض (الدين) وإنما ملتزمة مثله فقط . وال يكفي 
مجرد هذا التماثل في االلتزام أن يكون سببًا لنشوء حقها 
في الرجوع على المسؤول عن الضرر ولو تحصلت على حوالة 
قانونيًا  حلوًال  بالدين  الموفي  حلول  أن  إذ  المضرور،  من  حق 
المدني يقتضي  القانون  394 من  بالمادة  الدائن عمال  محل 
وحسب صريح النص أن يكون الوفاء قد تم من شخص غير 
مترتب  دين  ال  المدين  ذمة  في  مترتب  بدين  فيوفي  مدين 
في ذمته، ومن ثم فإنه ال يكون للمؤمن ( شركة التأمين) 
أداه من تعويض  بقيمة ما يكون قد  الرجوع  الحق في ذلك 
للمضرور على المؤمن له طالما لم يثبت وقوع إخالل من 
سلفًا  المارة  االلتزامات  بأحد  عليها  المؤمن  المركبة  قائد 
مع  يتعارض  بما  باليمين  أعطاه  ما  باليسار  يسلبه  ال  حتى 
جوهر التأمين ولما في ذلك من افراغ لمقتضى وجدوى عقد 

التأمين الذي وجد ونشأ من أجلها.

والتفسير  الفكر  وهذا  اwمر  هذا  المحاكم  بعض  وتبنت 
الضيق لحكم محكمة التمييز غير المنشور وأوردته دعما 
شركات  من  المرفوعة  الدعاوى  برفض  تقضي  لكي  ورداً 
المدني  القانون  من   394 المادة  نص  على  تأسيسًا  التأمين 

وحوالة الحق.

العدل روح القانون 
ونرد على ذلك باqتي:

أن المشرع أوجب على مالك المركبات اqلية ومنها السيارات 
لتعويض  تقع  قد  التي  المدنية  المسؤولية  من  يؤمن  أن 
استعمال  بسبب  واwموال  اwشخاص  تصيب  التي  اwضرار 
لصالح  مشروط  التأمين  من  النوع  هذا  وأن  المركبات،  تلك 
الغير الذي يحل به الضرر في نفسه أو ماله، ويكون للمضرور 
 ، التأمين)  (شركة  المؤمن  من  يحصله  ذاتي  حق  لذلك  تبعًا 

من  يستمده  مباشر  حق  وهو 
يستلزم  وال  القانون،   نصوص 
مؤمنًا  السيارة  تكون  أن  سوى 
مسؤولية  تثبت  وأن  عليها 
كان  سواء  الضرر  عن  قائدها 
تابع،   غير  أو  له  للمؤمن  تابعًا 
يصرح،  لم  أو  بقيادتها  له  صرح 
بالنسبة  إال  كله  لذلك  أثر  ال  إذ 
لدعوى الرجوع المقررة للمؤمن 

دون أن يمتد إلى حق المضرور قبل المؤمن، إذ يكفي أن يثبت 
في دعوى المضرور قبل المؤمن قيام المسؤولية المدنية 
مسؤولية  عن  المؤمن  اqلية  المركبة  حوادث  عن  الناجمة 
التأمين  wن  فيها،  المسؤول  كان  أيا  المؤمن  لدى  حوادثها 
تأمين  هو  إنما  المرور  قانون  في  عليه  المنصوص  ا�جباري 
تأمينًا  وليس  اqلية  المركبات  حوادث  عن  المسؤولية  من 
لشركة  يحق  وبهذا  فقط،  المركبة  مالك  مسؤولية  من 
المتسبب  على  الرجوع  في  المضرور  محل  تحل  أن  التأمين 
في  العام  المبدأ  أوردت  التي   394 المادة  نص  بمقتضى 

الحلول القانوني أو بمقتضى حوالة الحق.

وال يمنع بعض التفسيرات والشروح الضيقة طبقًا لما اتخذته 
رفض  من  القضاء   ، أسباب  من  أسلفنا  كما  الدوائر  بعض 
نص  على  تأسيسًا  التأمين  شركات  من  المرفوعة  الدعاوى 
بذات  االلتزام  كفاية  بعدم  وذلك  الحق  لحوالة   ،394 المادة 

الدين بين شركة التأمين والغير والمسؤول عن الحادث.

wن القول بغير ذلك يعني أن يتخلص المتسبب في الحادث 
قواعد  يخالف  ما  وهو  إطالقًا،  المدنية  المسؤولية  من 
الحلول القانوني طبقًا لنص المادة 394 / أ التي أوردت المبدأ 
العام في الحلول القانوني وقواعد المسؤولية التقصيرية wن 
اwصلي والحقيقي  المدين  الحادث هو  السيارة مرتكبة  قائد 
الذي  وهو  له  الضامن  أو  الكفيل  هي  التأمين  شركة  وأن 

يتحمل الدين كله.

وهذا هو ما استقرت عليه أحكام محكمة التمييز في هذا 
أوردت  التي   394 المادة  تشترط  (....لم  قررت  حينما  الصدد 
ملزمًا  الموفي  يكون  أن  القانوني  الحلول  في  العام  المبدأ 
أن  أو  المدين  به  التزم  الذي  المصدر  نفس  بموجب  بالدين 
يكون  أن  فقط  اشترطت  وإنما  بينهما  رابطة  هناك  تكون 
وإذا  عنه  بوفائه  ملزمًا  أو  المدين  مع  بالدين  ملزمًا  الموفي 
كان المؤمن يعتبر مدينًا بالنسبة لصاحب الحق في التأمين 
للغير  بالنسبة  يعتبر  فإنه  المضرور  أو  له  المؤمن  وهو 
هو  الغير  فهذا  كفيًال  أو  ضامنًا  الضرر  أحداث  عن  المسؤول 
كله  بالدين  يتحمل  الذي  فهو  والحقيقي  اwصلي  المدين 
الحلول  للمضرور  الدين  هذا  وفى  الذي  المؤمن  فيكون 
وفاه  ما  بكل  المسؤول  على  فيرجع  قانونيًا  حلوًال  محله 
الحادث  أن يتسبب في  يعني  بغير ذلك  والقول  من تعويض 
يتعذر فيها  التي  الحالة  المدنية اطالقًا في  المسؤولية  من 
ابرام حلول اتفاقي أو الحصول على حوالة حق ... ) طعن رقم 
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كما أنه لو أخذنا بوجهة نظر تلك االحكام التي تقضي برفض 
في  المتسبب  على  ترفعها  التي  التأمين  شركات  دعاوى 
إذا  الحق  394 وعلى حوالة  المادة  الحادث تأسيسًا على نص 
النصوص  من  لجعلنا  التأمين،  في  حقه  للمضرور  أوفت  ما 
القانوني  التي تنظم وتورد المبدأ العام في الحلول  القانونية 
جدوى  ال  معطلة  نصوصا  االتفاقي،  أو 
مالك  بين  ساوينا  قد  ونكون  منها 
أنه  ثبت  سواء  له)  (المؤمن  السيارة 
خالف  بالسيارة  الحادث  ارتكابه  وأثناء 
شروط وثيقة التأمين أو لم يخالف،  وبين 
الغير ولو ثبت خطأه بحكم جزائي قاطع 
في إصابة المضرور من الحادث بأضرار ايا 
كانت ولما في ذلك ايضا من اهدار لحجة 
المدني  القاضي  أمام  الجزائية  االحكام 
فيها  فصل  التي  الوقائع  في  الجزائي  بالحكم  يرتبط  الذي 
وحتى ال يكون حكمه مخالفًا للحكم الجزائي السابق له واال 
يعيد بحث تلك الوقائع كما أنه يتعين عليه أن يلتزمها في 

بحث الحقوق المدنية المرتبطة بها.

على  الواقع  الظلم  بعض  ورفع  التوضيح  علينا  وجب  لذا 
بعض  وتحامل  السائد  الفكر  هذا  بسبب  التأمين  شركات 
لما  سلفًا  المارة  االحكام  بتلك  عليها  القضائية  الدوائر 
االقتصادية  التنمية  في  إيجابي  دور  من  التأمين  لشركات 

واستثمار اwموال.

التأمين  لشركة  ”يحق 
ــى الــغــيــر  ــل الــــرجــــوع ع
المتسبب بالحادث حتى 
لو سددت للمتضرر“



العامة  ألسنة  بعض  على  تردد  متقاربة  سنوات  خالل 
بالكويت،  التأمين  شركات  لدور  خاطئ  فهم  والخاصة 
وذلك في حالة التأمين ا[جباري عن المسؤولية المدنية 

الناشئة عن حوادث السيارات.

التأمين  شركات  أحقية  عدم  فكرة  البعض  وتبنى 
أوفت  حال  في  الحادث،   في  المتسبب  على  بالرجوع 
حالة  في  إال  الحادث،  من  للمتضرر  التأمين  شركة 
واحدة وهي حالة إخالل المؤمن بشروط وثيقة التأمين، 
والمؤمن له هو الطرف الثاني في العالقة التعاقدية فيما 

بين شركة التأمين والمؤمن له (مالك السيارة).

الحادث  في  المتسبب  يكون  اfحيان،  بعض  وفي  أنه  إال 
شخصا من الغير بالنسبة لعقد التأمين ( وثيقة التأمين) 
عن  الحادث  مركبة  للسيارة  كقائد  مسؤوليته  وتثبت 
الضرر بموجب حكم جزائي نهائي قاطع في خطأه، وتثبت 
وتقوم  لذلك،  تبعًا  إدانته  وتتم  الضرر  عن  مسؤوليته 
شركة التأمين بعد ذلك بتعويض المضرور من الحادث 
محل  الحلول  تخولها  حق  حوالة  على  منه  وتتحصل 
المضرور في الرجوع على المتسبب وهو قائد السيارة.

دعوى الرجوع على المؤمن له 
لمخالفة  الرجوع  دعوى  بين  الفرق  نوضح  أن  علينا  ووجب 
المضرور.  محل  للحلول  الرجوع  ودعوى  الوثيقة  شروط 
شركة   ) عمومًا  المؤمن  رجوع  دعوى  هي  الرجوع  فدعوى 
مرتكبة  السيارة  قائد  على  أو  له  المؤمن  على  التأمين) 
الحادث ، وذلك في حالة مخالفة المؤمن له (مالك السيارة) 
لوثيقة  القانونية  الشروط  أو  االتفاقية  لشروط  قائدها  أو 
التنفيذية  الالئحة  من   76  ،  75 للمواد  طبقًا  وذلك  التأمين 
لقانون المرور رقم 81 لسنة 1976. ومن الحاالت التي تعد 
المركبة  أو  السيارة  قيادة  التأمين  وثيقة  لشروط  مخالفة 
الضوئية  ل�شارة  السيارة  تجاوز  أو  السير  اتجاه  بعكس 
المسموح  الحد  تتجاوز  بسرعة  السيارة  قيادة  أو  الحمراء 
لالستعراض  السيارة  استخدام  أو  المرور  إدارة  قبل  من  به 
أو إذا ثبت أن قائد السيارة قادها وقت الحادث دون أن يكون 
حاصًال على تصريح قيادة من ا�دارة العامة للمرور أو إذا ثبت 
أن قائد السيارة سواء كان مالكها (المشتري) أو شخص آخر 
سمح له بقيادتها ارتكب الحادث وهو في حالة سكر ( تناول 

الخمور) أو المخدرات ... الخ.

فإذا تحققت أي من الحاالت السالفة الذكر ، وثبت ذلك على 
مالك السيارة أو قائدها بموجب حكم جزائي نهائي قاطع ، 
فإنه يحق لشركة التأمين إذا ما أوفت وعوضت المضرور من 
الحادث، وسواء تحصلت منه على حوالة حق أو لم تتحصل،  
الرجوع على مالك السيارة أو قائدها لمخالفته شروط وثيقة 

التأمين طبقًا لما أسلفناه.

الحلول محل المضرور
هو  سندها  يكون  الحلول)  (دعوى  للحلول  الرجوع  ودعوى 
أو  القانوني  للحلول  العام  المبدأ  أوردت  التي   394 المادة 

شركات التأمين وحقوقها الضائعة
على أبــواب بعض القضــاء المنغلق

بقلم المستشار طارق الشعار
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للمستفيد خاللها مطالبة البنك بالدفع .

وموضوع خطاب الضمان دائمًا مبلغ النقود، فإذا ورد التزام 
البنك على غير ذلك لم نكن بصدد خطاب ضمان.

ومن أمثلة خطابات الضمان، خطابات الضمان المالحية التي 
قبل  البضاعة  تسلم  مقابل  المالحة  شركة  لوكيل  تقدم 

وصول مستنداتها.
وخطاب الضمان، وإن كان يقوم مقام التأمين النقدي، اال أنه 
ليس أداة وفاء كاwوراق التجارية بل هو أداة ضمان فحسب، 

وبالتالي ال يقبل التداول بحسب اwصل ( م 384 تجاري ).

وإذا كانت البنوك عادة هي التي تصدر خطابات الضمان ، فإنه، 
شركات  عن  الضمان  خطابات  تصدر  قد  الدول،  بعض  في 
التأمين وكذلك الشركات المتخصصة في تقديم االئتمان، 
خطابات  إصدار  يقصر  الكويتي  القانون  فإن  حال  أي  وعلى 

الضمان على البنوك ( م 382 تجاري ).

أنواع خطاب الضمان
ويغلب  نهائيا،  يكون  وقد  ابتدائيا  الضمان  خطاب  يكون  قد 
المناقصات والمزايدات  االبتدائي في  الضمان  تقديم خطاب 
حيث  والتوريد  والتجهيز  با�نشاء  تتعلق  التي  الحكومية 
خطاب  بتقديم  مشروطًا  العرض  أو  بالعطاء  التقدم  يكون 
المدة  قصير  الخطاب  هذا  يكون  ما  وعادة  ابتدائي،  ضمان 
ا�جراءات،   في  يستمر  لم  إذا  العميل  قيمته  يخسر  بحيث 
أو  بعرض  تقدمه  رغم  غيره  على  المزاد  رسا  إذا  ويسترده 
عطاء ، فإن رسا المزاد على مقدم خطاب الضمان االبتدائي 
خطاب  بتقديم  والتزم  االبتدائي  الضمان  خطاب  استرد 
اذ   ، التنفيذ  أو ما يسمى خطاب ضمان حسن  ضمان نهائي 
عدم  عند  جزئيًا  أو  كليًا  تسييله  المستفيدة  الجهة  تملك 
تنفيذ العميل اللتزاماته أو إذا تأخر في تنفيذها أو كان التنفيذ 

غير مطابق.

العمل  أن  إال  التجارة،  هو  الضمان  خطاب  استعمال  مجال 
عرف تطبيقات غريبة له، نذكر منها مثال والد فتاة مصرية 
فلسطيني  وكان  منها،  للزواج  تقدم  من  على  اشترط 
يملك  البنوك،  أحد  من  ضمان  خطاب  تقديم  الجنسية، 

طلب قيمته إذا غادر مصر نهائيًا.

النصوص القانونية 
نظــم التقنيــن التجاري خطــاب الضمان في المــواد 382 إلى 
387 وتســري فيمــا لــم يــرد بشــأنه نــص أو عــرف القواعد 
والعــادات الســائـــدة فــي المعـــــــامــالت الـــــدوليــة بشــأن 

خطاب الضمان.

العالقات الناشئة قانونًا
ينشئ خطاب الضمان عالقات قانونية بين البنك والعميل 
وهناك  أخرى،  ناحية  من  والمستفيد  والبنك  ناحية،  من 
عالقة  يحكم  بالمستفيد.  العميل  تربط  ثالثة  عالقة 
عالقة  ويحكم  بالضمان،  االعتماد  عقد  والعميل  البنك 
العميل  عالقة  ويحكم  الضمان،  خطاب  بالمستفيد  البنك 

بالمستفيد العقد الذي يقوم بينهما والذي قد يكون توريداً 
مستقلة  الثالثة  العالقات  هذه  من  عالقة  وكل  مقاولة،  أو 

عن العالقتين اwخريين. 

 عالقة البنك بالعميل:
يحكم عالقة البنك بالعميل عقد اعتماد بالضمان، يتعهد 
من  معين  مبلغ  بدفع  المستفيد  أمام  بمقتضاه  البنك 
النقود إذا طلب هذا المستفيد ذلك، خالل مدة معينة لدى 

الطلب ورغم أي معارضة من العميل.
ويتولى العميل والبنك تحديد مبلغ خطاب الضمان.

خطاب  في  عليه  المتفق  المبلغ  للمستفيد  البنك  دفع  وإذا 
الضمان، حل محل المستفيد في الرجوع على العميل اqمر 

بمقدار المبلغ الذي دفعه ( م 387 تجاري ).

انقضاء خطاب الضمان
ينقضي خطاب الضمان بأحد اwسباب التالية :

العميل قبل  أو  البنك  إلى  الخطاب  برد  المستفيد  قيام   .1
إلى طلب  المستفيد  التي دعت  اwسباب  لزوال  انتهاء مدته 
الخطاب، إما لقيام العميل بتنفيذ التزاماته تجاه المستفيد، 
وإما بقيام هذا العميل بتقديم ضمان آخر قبله المستفيد، 

وعندئذ ، يجب على البنك رد الغطاء إلى العميل.

 ) بالدفع  المستفيد  مطالبة  دون  الخطاب  مدة  انتهاء   .2
386 تجاري)، وبصرف النظر عما إذا كان العميل قد قام  م 
بتنفيذ التزاماته تجاه المستفيد أم ال ، نظراً الستقالل عالقة 
البنك بالمستفيد عن عالقة المستفيد بالعميل . فإذا قام 
انعقدت  مدته،  انتهاء  بعد  الخطاب  بقيمة  بالوفاء  البنك 
الوفاء  اعتبار  ممكنا  يكن  لم  ما  العميل،  تجاه  مسؤوليته 
طبقًا  فضالة  الخطاب  مدة  انتهاء  بعد  البنك  من  الحاصل 

للقواعد العامة ، متى توافرت شروطها.

الوفاء  المستفيد  البنك هي بطلب  والعبرة في صحة وفاء 
بعد  وقع  ولو  صحيحًا  الوفاء  فيعتبر  الوفاء  تاريخ  وليس 
البنك  طالب  قد  المستفيد  كان  متى  الخطاب  مدة  انتهاء 

بالوفاء أثناء مدة سريان الخطاب ( م 386 تجاري ).

وإذا لم يكن الخطاب محدد المدة ، جاز للبنك إنهاؤه في أي 
وقت  في  والمستفيد  العميل  من  كل  إخطار  بشرط  وقت 
مناسب، ما لم يكن الخطاب قد صدر لضمان تنفيذ العميل 
أن  إلى  الخطاب  يبقى  عندئذ  معينة،  عملية  في  اللتزاماته 

تنتهي هذه العملية دون أن يكون للبنك إنهاؤه.

البنك  التزام  زال  مطالبة،  دون  الخطاب  مدة  انتهت  وإذا 
المستفيد قد طلب  المستفيد، كما قدمنا، ولو كان  تجاه 
على  يتعين  كان  أنه  اwصل  wن  الخطاب،  مدة  مد  البنك  إلى 
وفي  البنك.  ال  العميل  إلى  هذا  بطلبه  يتوجه  أن  المستفيد 
ذلك تنص المادة 386 تجاري على أن " تبرأ ذمة البنك قبل 
الضمان  خطاب  سريان  مدة  خالل  يصله  لم  إذا  المستفيد 
انتهاء  اتفق صراحة قبل  إذا  إال  بالدفع  المستفيد  طلب من 

هذه المدة على تجديدها".

الخطاب  مدة  مد  طلب  تفسير  على  العمل  جرى  ذلك  ومع 
بأنه يشمل ضمنًا طلب الوفاء بقيمته في نهاية المدة ما 
المستفيد، مد  ال  العميل  ، استجابة لطلب  البنك  يقبل  لم 
مدة الخطاب، فالمستفيد، وفقًا لهذا التفسير، يطلب، قبل 

انتهاء مدة الخطاب، مد مدة الخطاب وإال الوفاء بقيمته .

على  بناء  قيمته  بدفع  الضمان  خطاب  ينقضي   ، وأخيراً   .3
طلب المستفيد قبل انتهاء مدته.

وإذا انقضى التزام البنك في خطاب الضمان تجاه المستفيد 
استتبع ذلك ا�فراج عن التأمين المقدم من العميل لتغطية 

البنك إذا ما اضطر إلى تنفيذ االلتزام الوارد بالخطاب .



يعرف خطــاب الضمان بأنه "تعهد يصدر مــن بنك بناء على 
طلــب عميل له (اwمر) بدفــع مبلغ معيــن أو قابل للتعيين 
لشــخص آخر (المستفيد)، دون قيد أو شــرط، إذا طلب ذلك 
منه خــالل المدة المعينــة في الخطاب، ويوضــح في خطاب 

الضمان الغرض الذي صدر من أجله" ( م 382 تجاري) .

يعتبــر خطاب الضمان صورة خاصة من صــور التأمين ، فهو 
تأميــن مصرفي، إذ كثيراً ما يطلب رب العمل من المقاول أو 
التاجر من المورد تقديم تأمين نقدي ضمانًا لتنفيذ التزاماته. 
والتأميــن النقــدي له مثالب كثيــرة ، منها تعطيــل قدر من 
المال عن تشــغيله، فضًال عن أن الملتــزم بتقديم الضمان 
قد يعجــز عن تدبير هــذا المبلغ في لحظــة معينة، ومن ثم 

قامــت خطابــات الضمــان بــدور هام فــي هذا الشــأن ، 
فبدًال مــن قيام الملتزم بتقديــم التأمين بتقديمه 

نقدا، يرســل بنكه خطــاب ضمان يتعهــد فيه بأن 
يدفــع مبلغــًا معينًا فــي الخطــاب، إذا طلبه 
المســتفيد، خالل مدة معينــة، وعلى الرغم 

من معارضة العميل.

مزاياه وأهميته 
هناك مزايا يقدمهــا خطاب الضمان 

أن  منهــا  للعميــل،  بالنســبة 
العمولــة التــي يتقاضاهــا البنــك 

مقابل  إصــدار الخطاب أقل من 
ســعر الفائدة فيمــا لو اقترض 
العميل قيمة التأمين النقدي، 
وإذا كان العميــل أجنبيــًا، فــإن 

يجنبــه  الضمــان  خطــاب 
تحويل نقد أجنبي لكي يقدم 
التأميــن النقــدي، ثــم إعادة 
عنــد  الخــارج  إلــى  تحويلــه 
عــدم  أو  العمليــة  انتهــاء 
رســو العطــاء عليــه، مع ما 
يكتنــف ذلــك من إجــراءات 
أســعار  تغيــر  ومخاطــر 
الصــرف فــي الفترة مــا بين 
النقــدي  التأمـيـــــن  تقديــم 
وسحبه. وال يخفى أن خطاب 
غالبــًا  يتضمــن  الضمــان 

ائتمانــًا بالنســبة للعميــل، إذ 
يكتفــي بتقديم غطـــاء جـــزئي 

لخطــاب الضمــان، وقــد يكــون 
الخطاب بدون غطاء أو مكشوفًا، 

حسب ثقة البنك في العميل.

أيضا  فوائدها  لها  الضمان  وخطابات 
نظير  أجرا  يتقاضى  إذ  للبنك،  بالنسبة 

عن  فضًال  الضمان،  خطاب  بإصدار  قيامه 

كغطاء  نقدي  بمبلغ  البنك  بتزويد  غالبًا  يلتزم  العميل  أن 
لحين  البنك  بها  يحتفظ  نقدية  وديعة  صورة  في  للخطاب 
انتهاء مدة الخطاب، وهذه الوديعة يمكن للبنك استخدامها، 
بالمقارنة  للبنك  عادة  مكلفة  ليست  الضمان  وخطابات 
في  الخطاب  إصدار  سوى  يفعل  ال  إذ  العمليات،  من  بغيرها 
الذي  الغطاء  الخطاب فإن  إلى دفع قيمة  وإذا اضطر  الغالب. 

كان  وإذا  تضمنه،  لديه  وأمواله  العميل  قدمه 
البنك يحصل  أجنبيًا فإن  العميل 

بالنقد  عمولته  على 
اwجنبي.

للتأمين  معادًال  ضمانًا  للمستفيد  يقدم  الضمان  وخطاب 
النقدي تمامًا، وهو فضًال عن ذلك يتجنب المشاكل الناجمة 

عن إيداع التأمين النقدي وسحبه.

واسم  المصدر،  البنك  اسم  الضمان  خطاب  ويتضمن 
صدر  التي  العملية  وموضوع  العميل،  واسم  المستفيد، 
الخطاب بشأنها لضمان تنفيذها، والمبلغ ، والمدة التي يمكن 

خطاب الضمان:
ا[صدار واالنقضاء!

بقلم المستشار أسامة جميل
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النمو في االزمة 
ان تأسيس نشاطات تجارية في الهند 
لدخول  هذه  ايامنا  في  فرصة  هو 
مؤخرا.  جدا  عاليا  نموا  شهد  سوق 
الى  المتنامي  الهند  اقتصاد  حول  ما 
بعد  خصوصا  االعمال،  لرجال  قبلة 

انتعاش القطاعات فيه مع لعب سياسة الحكومة االنفاقية 
العالم. في  اwسوء  المالية  االزمة  تخطي  في  اساسا  دورا 
االستيراد،  على  االعتماد  قليلة  الهند  ان  المعروف  فمن 
ولذلك فان قطاعها البنكي بقي بعيدا عن االصول «السامة» 

التي سببت االزمة االئتمانية في العالم .

فان  بومباي،  في  الرسمية  السلطات  احصاءات  على  وبناء 
الثاني  للفصل  بالمئة   6.1 الى  ارتفع  قد  المحلي  الناتج  نمو 
و  االول  الفصل  في  بالمئة   5.8 كان  ان  بعد   2009 عام  من 
5.3 بالمئة العام الماضي، ما يؤشر الى ان اقوى ثالث اقتصاد 

في آسيا قد تخطى االزمة المالية وتأثيراتها.

وضعت الهند عددا من المبادىء 
من  عالميا،  المقبولة  للشركات 
الملكية  وحقوق  العمل،  قوانين 
االجتماعي  وااللتزام  الفكرية 
هناك  كان  كذلك  وغيرها. 
بما  ضريبية  اصالحات  اجراءات 
فيها اعتماد الضريبة على القيمة 
اسرع  اعتباره  وعلى  المضافة. 
االقتصاد  فان  آسيا  في  اقتصاد 

الهندي سيتفوق على نظيره الصيني بحلول العام 2015.
قال  شارما"  "اناند  الهندي  التجارة  وزير  فان  كله،  ذلك  الى 
العالمية توافقوا على استكمال  التجارة  ان اعضاء منظمة 
التجارة الحرة،  وتهدف هذه  محادثات جنيف الخاصة بتعزيز 
النامية  الدول  العالمي لمساعدة  الى دفع االقتصاد  الخطوة 

بما فيها دول المحيط الهادىء االسيوية.

الزراعة تدعم الناتج المحلي
االراضي  وتشكل  الهند،  في  اساسيا  الزراعي  القطاع  يعد 
هذا  يجعل  ما  البالد  مساحة  من  بالمئة   43 نحو  الزراعية 

القطاع االكثر مساهمة في الناتج المحلي.

عام  الغذاء  ازمة  بعد  الزراعي  بالقطاع  االهتمام  هذا  ويأتي 
1960، عندما قررت الهند ان تتمتع باكتفاء ذاتي في انتاجها 

الغذائي، فقامت بالثورة الخضراء.

مخرجي"،  "براناب  الهندي  المال  وزير  يقوله  ما  على  وبناء 
وبناء على ما تقاطع به مع البنك المركزي، فانه من المتوقع 

% بين العامين   6 ان يفوق النمو الـ 
بالرغم  الهند،  في  و2010   2009
الموسمية  الرياح  تهديد  من 
القطاعات  وبعض  الزراعي  للقطاع 

المرتبطة.

ان اي انخفاض في االنتاج الزراعي قد 
المواصالت  قطاع  على  سلبا  يؤثر 
على  ضغوطا  ويضيف  والتخزين، 

التجارة الداخلية والخارجية ، اال ان نائب رئيس لجنة التخطيط 
الهندية صرح بأن الهند لديها ما يكفي من المؤن لمواجهة 

اي ضغوط تضخمية.

وقد قال رئيس اتحاد الصناعات الهندية "فينو سرينيفاس" 
انه ال يزال يتوقع نموا في االقتصاد بنحو 6 او 7 بالمئة لهذا 

يؤثر  قد  القحط  احتمال  ان  وتابع  العام. 
نقطة  او  نقطة  نصف  بنحو  النمو  على 
المدن  في  النمو  ولكن  االكثر،  على 
سيعوض هذا النقص ويساهم اكثر في 

الناتج المحلي.

فان  سرينيفاس،  اقوال  من  وبالرغم 
االسواق  الى  بايجابية  النظر  من  الشركات  يمنع  لم  ذلك 
لن  الزراعي  النمو  في  تراجع  اي  فان  علمي  .وبكالم  الهندية 
 %  25 يشكل  الذي  الصناعة  قطاعات  في  النمو  على  يؤثر 
الذي يشكل  الخدمات  البالد، كذلك على قطاع  اقتصاد  من 
55 % من االقتصاد، ولهذا فان المضاعف لهذين القطاعين 

سيتفوق على اي تراجع للقطاع الزراعي.

قطاع الخدمات في الهند 
يغطي قطاع الخدمات في الهند، مجاالت عدة مثل التجارة، 
البنوك والتمويل، التأمين، السكن، والعقارات، المواصالت، 
االدارة، وغيرها. وقد قامت الهند 
باجراء اعادة هيكلة ونقلة في 
اقتصادها ظهرت نتائجها مع 
ارتفاع مشاركة قطاع الخدمات 
في الناتج المحلي ما انعكس 
ايجــــــابيًا على االقتصاد الكلي 
للهند. وقد نما القطاع المـالي 
للهـنـد مع إصــــرار الحكـــومة 
على اتخاذ عدة خطوات اصالحية 
جدية للقطاع المالي.

البنوك في الهند   
ادارة  التي تعمل في  الخاص  القطاع  تطور عمل مؤسسات 
ان  من  بالرغم  التجارية،  البنكية  القطاعات  وفي  االصول 

اغلب قطاعات االعمال في الهند هي 
قطاعات تديرها المؤسسات العامة 
في  العامة  البنوك  قبل  من  وتدار 
المركزي  المصرف  اجاز  وقد  الهند. 
الخاصة  البنوك  من  لعدد  الهند  في 
والمصانع ممارسة االعمال، في اطار 

التوجه نحو تحرير االقتصاد.

المركزي  الهند  مصرف  أضحى  وقد 
المالية  للحركة  المنظم  هو  ويعتبر  ذاتي،  بقرار  تمتعا  اكثر 
المالية العادة تشكيل  لوزارة  البالد، وذلك ضمن خطة  في 
المالية  االوراق  هيئة  اصبحت  وقد  المالية.  المؤسسات 
للتأمين  المنظـمة  الهيئة  كذلك  واالسهم  الهند  في 
والتطـــوير، مـــؤســســات هــــــامة 

في االقتصاد الهندي.

البورصة 
لسوق  التحتية  البنية  شهدت 
تطورا  الهند  في  المالية  االوراق 
والتوقعات  االخيرة،  االونة  في  هاما 
هي بأن يصبح هذا السوق االسيوي 
الهائلة. القدرات  وذات  الجذابة  االسواق  احد  الهادىء  على 
االسواق  اقدم  احد  الهند  في  المالية  االوراق  سوق  ويشكل 
حيث  من  العالمية  االسواق  في  ثالثين  والرقم  االسيوية، 
التداول والنشاط ، ويتم تداول اسهم 13 قطاعا مختلفا فيه.
اقامته  وقد   ، قوي  اليوم  الهند  في  المنافسة  نظام  ان 
هيئة  مع  بالتعاون  المنافسة  تعزيز  لجنة  عليه  وتشرف 

القوانين  أحد  الهندي  القانون  جعل  ما  للمنافسة،  الهند 
الى تفعيل دخول  الصديقة لالستثمارات والتي تعزز وتسعى 

االستثمارات عبر المنافسة.

الهند مرتع لالندمجات واالستحواذات
بالرغم من ان قوانين الهند ال تزال في مرحلة التطور، اال ان 
الشركات  على  واالستحواذ  لالندماج  نشاطا  تشهد  البالد 
بشكل لم تعرفه من قبل. وقد كان لالزمة العالمية تأثيرا 
مع  خصوصا  واالندماج،  االستحواذ  عمليات  على  محدودا 
توجه اصحاب العمل لتوسيع نشاطاتهم في الخارج وانشاء 
شراكات عالمية. وقد جعلت بعض التغييرات الليبرالية في 
الهند  داخل  اسهل  االعمال  مناخ  االقتصادية  السياسات 

بالنسبة لالجانب وللمستثمرين الهنود في الخارج.

العقارات واالستثمارات الخارجية
في  قبل  من  يعهدها  لم  حدودا  يالمس  العقارات  قطاع  ان 
مسبوقة  غير  مستويات  سيشهد  الصين  مع  وهو  الهند، 
وتتفوق على االقتصاديات العالمية بمعدالت نمو تراوح بين 

7 % و 10 %.

كذلك  المستثمرين،  تغري  للملكيات  المتدنية  االسعار  ان 
اسعار الفائدة المتدنية واالستقرار في االسواق، و يعد قطاع 
العقارات المشغل االكبر بعد الزراعة في الهند. وقد ساهمت  
المباشرة  االجنبية  لالستثمارات  االيجابية  الحكومة  نظرة 
من  عدد  جذب  في  قروض،  على  الحصول  سهولة  وكذلك 
تعد  الهند  واصبحت  العقارات.  قطاع  في  لالستثمار  الدول 
الخارجية  لالستثمارات  استقطابا  االسيوية  الدول  اكثر  من 
االستثمارات  من   %  70 ان  االحصاءات  اطهرت  ان  بعد 
االستثمارات  من   % و12  ارباحا،  تحقق  الهند  في  العقارية 
القطاع  هذا  حجم  ويصل  مرضية.  نتائج  تحقق  المتبقية 
مرشح  وهو  دوالر  مليار   70 نحو  الرسمية  االرقام  بحسب 
دوالر  مليار   120 الى  للتوسع 

نهاية 2010.

ان هذه الطفرة في سوق العقارات 
بقطــاع  بعيــد  حــد  الــى  ترتبــط 
بعد  والمعلومات،  التكنولوجيــا 
ان اصبحــت الهنــد احــد البلــدان 
المفضلــة فــي هــذه الصناعات. 
التــي  الحــرة  وبفعــل السياســة 
تتبعها الحكومة الهندية فان قطاعات الغاز الطبيعي والبترول 
واالتصــاالت والطاقــة والبنــى التحتيــة تشــهد تطــورا جيــدا.

الضرائب في الهند 
على  الضريبة  اعتماد  يتم  ان  الهند  في  القرار  اصحاب  يأمل 
السلع والخدمات في العام 2010، وان يتم استبدال الضرائب 
القيمة  وضريبة  الخدمات  وضريبة  والمحلية،  المركزية 
الضريبة  هذه  اعتماد  يساهم  ان  المتوقع  ومن  المضافة. 
في عودة الهند الى مسار النمو المقارب ل 9 % سنويا ، كما 

سيساعد البلد على ربح نحو 15 مليار سنويا .
الهند ستعتمد على سياسة استعادة  وحتى يتم ذلك فان 
العمل  وسيستمر   ،2010 عام  حتى  للمصدرين  الضرائب 

بالمنطقة الحرة حتى مارس عام 2011.

الهند  ”استطاعت 
ــوء  أس تــتــجــاوز  أن 
في  اقتصادية  ازمة 

العالم“

كــان  الــمــالــيــة  ”اfزمة 
ـــرات مـــحـــدودة  ـــي ـــأث لــهــا ت
ــى عــمــلــيــات االنـــدمـــاج  ــل ع

واالستحواذ في الهند“

نمواً  تتوقع  ”السلطات 
 15 بـــ  ــادرات  ـــ ـــ الــصـــ ــي  ف
بالمئة نهاية العام المالي 

في مارس 2011“

ــة  ــذاب ج ــة  ــي ــال م ”سوق 
ــة تم  ــس ــاف ــن ـــام م ـــظ ون
العصر  لمواءمة  تحديثه 

في البالد“



”قامت الهند بنقلة نوعية في اقتصادها ما 
في  الخدمات  قطاع  مساهمة  ارتفاع  الى  أدى 

الناتج المحلي“

الهند.. القبلة الجديدة 
لرجال اfعمال

بقلم المحامي علي العصفور
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المشاكل العملية الناشئة 
عن تداول الشيك 

في التعامالت التجارية
بقلم المحامي ابراهيم الوقيان

تعريف الشيك  
التعاريف  من  العديد  هناك 
المختلفة  التشريعات  وضعتها 
ومن  الشيك،  فحوى  لتوضيح 
هذه التعاريف (انه اداة وفاء يقوم 
ثم  ومن  النقد  مقام  الورق  فيه 
الدفع  مستحق  يكون  أن  وجب 

لدى االطالع). 

الساحب  على  دين  لسداد  أداة  (انه  االخرى  التعاريف  ومن 
للمسحوب لصالحه تسري عليه القواعد العامة للوفاء). 

ومن المشاكل العملية التي تواجه الناس لدى استخدامهم 
في  قانونيه  وكأداة  االول  المقام  في  وفاء  كأداة  الشيك 

المقام الثاني هي: 

الشيك الموقع على بياض دون تحرير كل بياناته  
على  الشيك  ساحب  توقيع  ان  على  والفقه  القضاء  استقر 
الشيك  صحة  على  يؤثر  ال  بياناته  باقي  يحرر  ان  دون  بياض 

البيانات  تلك  استوفى  قد  مادام 
عليه  للمسحوب  تقديمه  قبل 
الصادر  الشيك  اعطاء  أن  اذ 
اثبات  بغير  المستفيد  لمصلحة 
بياناته يفيد ان مصدره قد فوض 
البيانات  المستفيد في وضع تلك 
المسحوب  الى  تقديمه  قبل 
بالضرورة  عنه  وينحسر  عليه 
التفويض  هذا  وجود  اثبات  عبء 
هذا  وينتقل  ومداه  وطبيعته 
العبء الى من يدعي خالف الظاهر.

تحرير بيانات الشيك بخط الساحب 
القانون ما يلزم ان تكون بيانات الشيك محرره  ال يوجد في 
الن  توقيعه  الشيك  يحمل  ان  يتعين  وانما  الساحب  بخط 
خــلوه من التوقـيـع يجعـله ورقــة ال قيمة لها وال يؤبه بها 

في التعامل.

الباعث في جريمة الشيك بدون رصيد  
بدون  شيك  اعطاء  جريمة  ان  على  والقضاء  الفقه  استقر 
رصيد تتم بمجرد اعطاء الساحب الشيك الى المستفيد مع 
علمه بعدم وجود مقابل وفاء له قابل للصرف، اذ يتم بذلك 
القانونية  الحماية  عليه  فتنعطف  التداول  في  الشيك  طرح 
التي اسبغها الشارع على الشيك بالعقاب على هذه الجريمة 
وال  المعامالت،  في  النقود  مجرى  تجري  وفاء  اداة  باعتباره 
عبرة بعد ذلك باwسباب التي دعت صاحب الشيك �صداره 

ال  التي  البواعث  قبيل  من  wنها 
المســؤولية  قــيـام  في  لها  تأثير 
القانون  يــلـزم  لـم  التي  الجــنــائية 

لتوافرها نية خاصة.

الى  الشيك  بقيمة  الوفاء 
صدور  قبل  الحق  صاحب 

الحكم النهائي
بين المشرع في المادة (237) من 
ونص  لها،  المقررة  والعقوبات  الشيك  جرائم  الجزاء  قانون 
في الفقرة االخيرة من تلك المادة على انه "يجوز للمحكمة 
الشيك  بقيمة  اوفى  انه  ثبت  اذا  العقوبة  من  الجاني  اعفاء 
المقصود  الوفاء  بان  مراء  وال  النهائي".  الحكم  صدور  قبل 
الشيك  قيمة  في  الحق  صاحب  الى  الحاصل  الوفاء  هو  هنا 
اوسع  فرص  توفير  هو  النص  هذا  من  المشرع  قصد  الن 
في  الجاني  وفاء  فان  ذلك  وعلى  حقه،  الستيفاء  للدائن 
يجيز  ال  فيها  الحق  صاحب  غير  الى  بقيمته  الشيك   جريمة 
للمحكمة ان تستعمل الرخصة التي اعطيت لها في النص 
الجاني  بإعفاء  يؤذن  ال  و  الذكر  انف 

من العقوبة. 

ا[كراه في الشيك
التي  ا�رادة  عيوب  أحد  ا�كراه   إن 
تجعل إرادة ساحب الشيك معيبة 
التصرف  بطالن  عليها  يترتب  بما 

(أال و هو إصدار الشيك ).

”تتحقق جريمة اعطاء 
ــك بــــدون رصــيــد  ــي ش
الساحب  علم  بمجرد 
له  وفــاء  مقابل  ال  بان 

قابل للصرف“

الجاني  ”للمحكمة اعفاء 
انه  ثبت  اذا  العقوبة  من 
قبل  الشيك  بقيمة  اوفى 

الحكم النهائي“



بملكيتهم  يتعلق  فيما  أطرافه  على  قيد  أو  إلتزام  ترتيب 
wسهم الشركة أو استعمال الحقوق المترتبة على ملكيتها .

شراء  عقد  في  الشخص  ارتباط  على  المترتبة  المصلحة 
أسهم باqجل أو اتفاق تناول خيارات شراء أسهم.

من   20% تبلغ  قائمة  مصلحة  من  للشخص  يكون  ما 
رأسمال أي جهة أو شخص اعتباري آخر إذا كان أيهما يمتلك  

أسهمها في الشركة.

المواعيد  في  المصــــالح  عن  ا�فصــــاح  يتم   :[3 [مادة 
المالية،  لxوراق  الكويت  سوق  يحددها  التي  وبالوسائل 
وعلى إدارة السوق أن تعد سجًال يتضمن بيانًا بما تتلقاه من 
إخطارات، ويكون لذوي الشأن حق االطالع على هذا السجل 

طبقًا للشروط التي تضعها إدارة السوق.

االجراءات  المالية  لxوراق  الكويت  سوق  يتخذ   :[4 مادة   ]
الالزمة للتحقق من صحة البيانات التي يتلقاها من شركات 
سبيل  في  وله  الغير.  أو  المصلحة  أصحاب  أو  المساهمة 
تزويده  المعنية  الجهات  أو  اwشخاص  من  يطلب  أن  ذلك 
، ويجوز لكل ذي شأن أن يخطر إدارة  بأي بيانات يرى لزومها 
التي كان يجب ا�فصاح  السوق بأي مصالح قائمة من تلك 
التي  االجراءات  نتائج  وتعرض  القانون.  هذا  بمقتضى  عنها 

  ،1999 لسنة   2 رقم  ا�فصاح  قانون  في  المشرع  نظم 
وحدد  المساهمة،  الشركات  في  المصالح  عن  ا�عالن 
وقد  المالية.  لxوراق  الكويت  سوق  وبين  بينها  العالقة 
احتوى القانون على 6 مواد تناولت قواعد ا�فصاح التي يجب 

على المساهمين االلتزام بها وهي:

مساهمة  شركة  في  مساهم  كل  على  يجب   :[1 [مادة 
مدرجة في سوق الكويت لxوراق المالية ،  إخطار إدارة السوق 
الوصول، عن  بعلم  الشركة بكتاب مسجل  إدارة  ومجلس 
كل مصلحة مباشرة أو غيرها تكون له في أسهم الشركة، 
متى كانت مساهمته فيها تمثل خمسة بالمائة أو أكثر من 
المدرجة  المساهمة  الشركات  على  يجب  كما  رأسمالها، 
أسماء  عن  تفصح  أن  المالية  لxوراق  الكويت  سوق  في 
مساهميها الذين تمثل نسبة مساهمتهم فيها خمسة 
بالمائة أو أكثر من رأسمالها في أي وقت من اwوقات وكل 

تغيير يطرأ على هذه النسبة.

الشركة  أسهم  في  الشخص  مصلحة  تمثل   :[2 [مادة 
المساهمة في تطبيق أحكام هذا القانون ما يلي:

سواء  الشركة  أسهم  في  آخرين  مع  المشتركة  المصلحة 
كان ذلك عن طريق الملكية المشتركة لxسهم أو غير ذلك .

الغير يكون من شأنه  اتفاق مع  أي  التي تنشأ عن  المصلحة 

تتخذها إدارة السوق في هذا الشأن على لجنة السوق التخاذ 
ما تراه حيالها وفقًا wحكام هذا القانون.

إدارة السوق  التي تجريها  التحقيقات  إذا أسفرت   :[5 [مادة 
عن وقوع مخالفة wحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة بناء 
عليه، استبعدت اwسهم محل المخالفة من النصاب الالزم 
لصحة انعقاد الجمعية العامة للشركة ومن التصويت على 
القرارات التي تتخذها لدورتين انتخابيتين . وعلى مدير السوق 
إحالة المخالف إلى لجنة التحكيم بالسوق التي يكون لها أن 
تقرر حرمانه أو من ينوب عنه من الترشيح لعضوية مجلس 

إدارة الشركة لدورتين انتخابيتين.

[مادة 6]: على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون. 

 ا[فصاح في الكويت وأسواق أخرى
المالية عن غيره  يختلف ا�فصاح في سوق الكويت لxوراق 
تكون  اwخرى  المالية  االسواق  في  االفصاحات  أن  ناحية  من 
فالقانون  الكويت،  في  هي  كما  الحقة  وليست  مسبقة 
العماني يلزم المساهمين باالعالن فوراً عن أي زيادة نسبة 
10 % هو وأوالده القصر حسب ما نصت عليه المادة 7 (أ) في 
حين المادة (ب) اشترطت موافقة الرئيس التنفيذي للهيئة 
عند الرغبة بالتملك وهي بهذا تتشابه مع القانون السوداني 
المسبقة  الخطية  الموافقة  على  يعتمد  الذي   (5) المادة 
المادة  المصري  المال  لسوق  التنفيذية  الالئحة  أما  بذلك، 
(59) فقد ألزمت المساهم باالعالن عن نيته قبل أسبوعين 
المالية  اwوراق  سوق  قانون  أن  حين  في  العملية  إتمام  من 
 12 خالل  النوايا  عن  االعالن  أوجبت   2/88 الالئحة  الفرنسي 

شهراً المقبلة عندما تصل نسبة التملك 20 % .

عقوبات المخالفة
في  االفصاح  لقوانين  المخالفين  على  الواقعة  العقوبة  ان 
المنصوص  العقوبة  بشدة  ليست  اwخرى  المالية  اwسواق 
عليها في قانون االفصاح الكويتي رقم 2 لسنة 1999 وهذا 
سابقة،  وليست  الحقة  الكويت  في  االفصاحات  أن  بسبب 
المخالفة يوقف  العماني في حال  المال  فقانون سوق رأس 
إلى  أمره  يرفع  الشخص  يمتثل  لم  وإن  الشراء،  عمليات 
قانون  أن  حين  في  المناسب،  القرار  التخاذ  الوزراء  مجلس 
بايقاف  الحق  لها  أعطى  المالية  لxوراق  الخرطوم  سوق 
عمليات الشراء في حال كان هناك ضرر على االقتصاد الوطني، 
حال  في  المصري  المال  لسوق  التنفيذية  الالئحة  أن  كما 
المخالفة لها الحق في الغاء العملية كاملة أما قانون سوق 
اwوراق المالية الفرنسي فينص على أن عقوبة عدم ا�فصاح 
عامين. لمدة  االقتراع  لحق  الجزئي  أو  الكلي  التحييد  هي  

قانون ا[فصاح الكويتي
تعريف ومقارنة

بقلم المحامي سعد العرادة
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القانون  من   555 فالمادة  منهما  كل  في  الكتابة  ضرورة 
أو  بالكتابة  إال  الصلح  "ال يثبت  أنه  الكويتي تنص على  المدني 
قانون  من   173 المادة  من  اwولى  والفقرة  رسمي"  بمحضر 
باطًال. كان  وإال  التحكيم  اتفاق  كتابة  توجب  المرافعات 

ويختلف الصلح عن التحكيم من حيث أن االتفاق على مبدأ 
عنه. يعدل  أن  أيهما  يملك  فال  اwطراف  يقيد  التحكيم 

أما اتفاقهما على مبدأ الصلح فال يلزمهما، إذ يملك أيهما 
االلتجـــاء إلى القضـــاء لحل النــزاع أو للتحكيم رغم االتفاق 

على الصلح.

كما يختلفان من حيث أن إنهاء النزاع بالتحكيم يكون بقرار 
إال  يكون  فال  بالصلح  إنهاؤه  أما  للطرفين،  ملزم  حكم  أو 

برضاء أو قبول الطرفين بنتيجة حل النزاع.

ثالث  بالتحكيم يكون من جانب طرف  النزاع  إنهاء  أن  كما 
وهو المحكم بينما حل النزاع صلحًا من كال الطرفين.

ويتفق التحكم والصلح أنهما من أعمال التصرف الذي ال بد من 
وكالة خاصة فيهما ( المادة 702 من القانون المدني الكويتي ) .

بين التحكيم والتوفيق
لحل  موفقين  أو  موفق  تكليف  اwطراف  قبول  هو  التوفيق 
بين  الخالف  محل  المسائل  تحديد  الموفق  ويتولى  النزاع، 
اwطراف لمحاولة تضييق شق هذا الخالف، باقتراح حل وسط 

يقبله الطرفان المتنازعين.

 ويتفق التوفيق مع التحكيم من حيث أن كالهما يهدف إلى 
حل النزاع ، كما أن المسائل التي يجوز أن يرد عليها التحكيم 
هي التي يجوز االتفاق على التوفيق في شأنها ، وهي المسائل 

التي تقبل الصلح.

ويختلف التوفيق عن التحكيم من حيث أن طريق التحكيم 
بالسير  يلتزم  أول خطوة فيه  بدأه وأقدم على  ملزم فمن 

فيه إلى نهايته ، فال يملك التراجع في منتصف الطريق.

اتفق على  إذ يملك من   ، التوفيق فهو غير ملزم  أما طريق 
االلتجاء إليه أن يعدل ، فيلجأ للتحكيم أو للقضاء دون تثريب 
عليه ، حتى لو كان الموفق قد بدأ في القيام بعمله ، ومضى 

فيه أو أنهاه.

وملزم  نهائي  التحكيم  قرار  أن  حيث  من  يختلفان  كما 
لxطراف فيلتزمان بالتقيد به ، كما ال يجوز لهما – كقاعدة 
عامة – الطعن فيه ما لم يتفق الخصوم على غير ذلك أما 
أو  رفضه  أيهما  يملك  إذ   ، اwطراف  يلزم  فال  الموفق  قرار 

عدم التقيد به ، فهو مجرد توصية أو اقتراح .

التحكيم في ا[يجارات    بقلم  المحامي بدر باقر
العقود  في  التحكيم  اتفاقات  اwخيرة  السنوات  في  ظهرت 
والتي من خاللها يلجأ  المتخاصمان إلى التحكيم المؤسسي 
نظام  أن  ورغم  بينهما،  النزاعات  هذه  لفض  الخاص  أو 
عليه  نص  والقانون  عديدة  سنوات  منذ  موجود  التحكيم 
صراحة ونظم إجراءاته وعمل على تسهيل طريقة اختصام 
التحكيم  مراكز  جهود  أن  إال  بموجبه،  المتحاكمة  اwطراف 
بالتحكيم  والخاص  القانوني  الوعي  هذا  نشر  إلى  أدت  البارزة 
نظام  أهداف  احد  أن  عليه  المتعارف  ومن  كافة.  للمجتمع 
هو  الخاص  أو  المؤسسي  التحكيم  كان  سواء  التحكيم 
لتفادي  المحاكم  أمام  القضايا  نزاعات  في  الخوض  عدم 
با�مكان  أنه  اذ  عدة  لسنوات  تمتد  والتي  الطويلة  إجراءاتها 
اختصار هذه السنوات بعدة أسابيع نظرا لسرعة صدور حكم 
المحكم. وعند تطبيق نظام التحكيم المعترف فيه محليا 
ا�جراءات  في  الخوض  عدم  للمتخاصمين  يمكن  ودوليا 
قواعد  تطبيق  على  باالتفاق  وذلك  للتقاضي،  المعقدة 
بالقوانين  مقارنة  جدا  مبسطة  تعتبر  التي  وا�نصاف  العدالة 
إلى  اللجوء  النزاع دون  ، وذلك لفض  المحاكم  المطبقة في 
المحكم  يحكم  أن  التحكيم  نظام  ويجيز  معين.  قانون 
بأي قانون أو قاعدة قانونية أو حتى قواعد العدالة وا�نصاف 
قبل  من  بالصلح  مفوضا  كان  إن  وذلك  مناسبة  يراها  التي 
التحكيم  نظام  يقدمها  التي  التسهيالت  ورغم  اwطراف. 
العقارية  إال أن الشركات وباwخص الشركات  للمتخاصمين 
نادرا ما تنص على بند التحكيم في عقودها مع المستأجرين 
أن  الشركات  هذه  بإمكان  أنه  إلى  ا�شارة  من  بد  وال  لديها. 
إذا  انه  المستأجر،  وبين  بينها  المبرم  العقد  في  تشترط 
بين  المبرم  االستثمار  عقد  أو  ا�يجار  عقد  حول  نزاع  نشب 
الطرفين سواء بتفسيره أو تنفيذه أو أية أمور متعلقة فيه، 
فإنهم يلجأون إلى التحكيم لفض هذا النزاع دون المحاكم 
التحكيمية  الهيئة  من  الصادر  الحكم  بأن  علما  الكويتية. 
هو نهائي وبات وال يتم الطعن عليه باالستئناف إال إذا اتفقوا 
على خالف ذلك. وبهذا فقد اختصر الشركاء المدة الطويلة  
تفادي  وتم  المحاكم  أمام  النزاع  نظر  في  تنقضي  قد  التي 
ا�جراءات الطويلة والمعقدة لنظام التقاضي في المحاكم، 
ويسر  بسالسة  حكمه  يصدر  المحكم  أن  إلى  با�ضافة 
بزيادة  أو  با�خالء  الحكم  كان  سواء  جدا  قصيرة  وبفترة 
اwجرة أو أية أمور خاصة بعالقة المؤجـر والمستأجـــر بشــأن 

العـيــن المؤجرة بين الطرفين.

التحكيم  شرط  وضع  بأن  القانونيين  بعض  عند  رأي  وهناك 
متعلق  انه  إلى  استنادا  باطل  شرط  هو  ا�يجار  عقود  في 

بالنظام العام وهذا رأي غير سليم بتاتا wن اwمور المتعلقة 
متعلقة  وليست  آمرة  قواعد  ذات  أمور  هي  با�يجارات 
للتحكيم في  اللجوء  االتفاق على  العام وبا�مكان  بالنظام 

كل اwمور غير المتعلقة بالنظام العام.



معه تحديد موضوعه في المشارطة والتقيد  بهذا  التحديد  
وتفسير إرادة الطرفين في شأنه تفسيرا ضيقا، وقصره على  
طرفيه  وعلى  ما  تنصرف إرادة المحتكمين إلى عرضه على 

الفقرة   مفاد   وأن   التحكيم،   هيئة 
اwولى  من  المادة  182  من قانون 
المرافعات أن المشرع  وإن لم يشأ 
جميع  المحكم  حكم  يتضمن  أن 
يشتمل  أن  يجب  التي  البيانات 
عليها  حكم  القاضي ، إال  أنه  أوجب  
بالتحكيم  الخاصة  اwحكام  إتباع  

قانون  من  الثاني  الكتاب  من  عشر  الثاني  الباب  في  الواردة  
اشتمال  توجب  التي    183 المادة   حكم  ومنها  المرافعات 
التحكيم،   على   االتفاق  من  صورة  على  خاص  بوجه  الحكم 
بحكم  البيان  هذا  إثبات  وجوب  من   المشرع   هدف   وقد  
سلطة  حدود  في  القرار   صدور   من   التحقق    ، المحكم 
المحكم المستمدة من مشارطة التحكيم  رعاية  لصالح  
الخصوم، فهو على هذا النحو بيان الزم وجوهري يترتب على  
إغفاله  عدم  تحقيق  الغاية  التي  من  أجلها  أوجب  المشرع 
إثباته بالحكم  بما  يؤدي  إلى  البطالن،  وال يغني عن اشتمال 
أية  بيانات  أخرى  التحكيم   الحكم صورة من االتفاق  على  
خاصة بالنزاع موضوع التحكيم wن الحكم  يجب أن يكون 
داال بذاته على استكمال شروط صحته دون أن يقبل تكملة 
ما  نقص فيه من البيانات الجوهرية بأي طريق آخر، وكان من 
المقرر أنه يجوز  طلب  بطالن  حكم  المحكم  الصادر نهائيا 
وفقا لنص المادة 186 من قانون المرافعات  إذا وقع بطالن 

في الحكم أو بطالن في ا�جراءات أثر في الحكم.

مراحل التحكيم
قيام  فإن  بالتحكيم،  نزاعهم  حل  على  اwطراف  اتفق  متى 
وتبدأ  التحكيم،  خصومة  قيام  إلى  بالضرورة  يؤدي  النزاع 
يتوقف  إذ  دقيقة،  مسألة  وهي  التحكيم،  هيئة  بتشكيل 
المحايد  أو فشله، فالتوصل للحكم  التحكيم  عليها نجاح 

الموضوعي هو هدف كل طرف يلجأ لطريق التحكيم.

وبتشكيل هيئة التحكيم تبدأ ا�جراءات التي تعتبر العمود 
يضمن  الذي  والسياج  التحكيم،  نظام  يقيم  الذي  الفقري 
التي  ا�جراءات  قواعد  على  للتعرف  اwمر  ويحتاج  شرعيته 

يتعين أتباعها حتى إصدار الحكم فصًال في النزاع.

والقانون  المستخدمة  واللغة  التحكيم  مقر  تحديد  ويلزم 
الواجب التطبيق ، إذ أن مدى صحة اتفاق التحكيم أو أي إجراء، 
القانون  التي تتخذ بشأنه تتوقف على معرفة  من ا�جراءات 

المطبق عليه.

التحكيم  مراحل  مختلف  إخضاع  المتصور  من  كان  وإذا 
لقانون واحد ، فإنه يتصور أيضًا أن تخضع كل مرحلة لقانون 
أو wكثر من قانون ، واwصل أن يحدد اwطراف إرادتهم في هذا 
الشأن بصورة واضحة ، wن أي قصور 
إلى  يؤدي  الشأن  هذا  في  غموض  أو 
ناحية،  من  المحكم  سلطة  زيادة 
ناحية  من  المشكالت  إثارة  وإلى 
أخرى ، فكلما أحكم اwطراف صياغة 
ما  باختيار  إرادتهم  وإعمال  العقد 
يحق لهم اختياره من أمور التحكيم 
التي  التقديرية  السلطة  تحددت  كلما  نزاعهم  يحل  الذي 
يتمتع بها المحكم، وقلت احتماالت الطعن في أو العارضة 
التحكيم  حكم  إصدار  يبدو  وقد  صدوره  بعد  تنفيذه  في 
في  الفصل  يتم  فيه  التحكيم،  في  اwخيرة  المرحلة  بمثابة 

إال  المتنازعين،  غاية  وتحقيق  النزاع 
– من ناحية  الحكم يعتبر  أن إصدار 
تبدأ  جديدة  بمرحلة  إيذانًا  أخرى   –

فيها محاوالت عرقلة تنفيذ الحكم 
أو  إبطاله  محاولة  أو  فيه  بالطعن 
إيقاف أو رفض تنفيذه، كما تبدأ أيضًا 

محاوالت التنفيذ واالحتجاج به .

وهذا ال ينفي من ناحية أخرى احتمال رضا الطرفين بالحكم 
وقبولهما تنفيذه اختياريًا، فيوفران على أنفسهما من ناحية 
مشقة متابعة سبل المعارضة في الحكم ومن ناحية أخرى 

اتخاذ إجراءات التنفيذ.

التي  المنازعات  في  للتحكيم  بالنسبة  الصعوبة  تبدو  وقد 
تحدث  أن  يندر  أنها  في  الدولية،  التجارة  معامالت  تثيرها 
أكثر  في  تتم  ما  عادة  بل  واحدة  دولة  في  مراحلها  جميع 
من دولة، وغالبًا ما يطبق في شأنها أكثر من قانون سواء 
معاهدات  أو  تحكيم  مراكز  لوائح  أو  دول  قوانين  أكانت 
من  شبهنا  كما  التحكيم  يبدو  هنا  من  دولية  ومواثيق 
قبل كالبحر متالطم اwمواج ، لذا فهو يحتاج إلى المزيد من 
الدراسة والبحث والتدقيق ، ولتحديد قواعده وتجنب مثالبه 

، واغتنام فوائده.

التحكيم والصلح : االتفاق واالختالف
الصلح اتفاق بين اwطراف على إنهاء النزاع وغالبًا ما يأتي بعد 
بقبولهم  تنتهي  يمثلهم  من  أو  اwطراف  بين  مفاوضات 

التنازل من جانب كل منهم عن بعض مطالبه.

552 من القانون المدني الكويتي الصلح  وقد عرفت المادة 
بأنه عقد يحسم به عاقداه نزاعًا قائمًا بينهما أو يتوقيان به 

التقايل  ينزل كل منهما على وجه  بأن  نزاعًا محتمًال وذلك 
عن جانب من ادعائه.

ويمكن أن يأتي الصلح أثناء إجراءات التحكيم أو حتى أثناء نظر 
النزاع أمام القضاء ، وقد يأتي قبل رفع الدعوى أو اتخاذ إجراءات 
وبمجرد  النزاع  إثارة  قبل  الصلح  يتم  أن  يتصور  بل  التحكيم 
ظهور توتر في عالقة اwطراف ، توقيًا لحدوث أي نزاع ، ويتفق 
الصلح مع التحكيم من حيث أن من شأن كالهما حل النزاع، 
إذ   » أيهما  عليها  يرد  أن  يجوز  التي  المسائل  في  يتفقان  كما 
المرافعات  قانون  من   173 المادة  من  الثانية  الفقرة  تقضي 
الكويتي بأنه : ال يجوز التحكيم في المسائل التي ال يجوز فيها 
الصلح – أي أن هناك بعض المسائل ال يجوز لxطراف التصالح 

عليها وهي ذاتها التي ال يجوز أن يرد عليها التحكيم.

، االتفاق على الصلح أو على التحكيم  كما ال يجوز wي طرف 
إال إذا كان يملك التصرف في حقوقه، 
المدني  القانون  من   553 فالمادة 
الكويتي تقضي بأنه «يشترط فيمن 
للتصرف  أهًال  يكون  أن  صلحًا  يعقد 
يشملها  التي  الحقوق  في  بعوض 

عقد الصلح.

يصح  "ال  بأنه   173 المادة  من  الثانية  الفقرة  تقضي  كما 
النزاع"  محل  الحق  في  التصرف  أهلية  له  ممن  إال  التحكيم 

في  يتفقان  كما   ، اعتباري  أو  طبيعي  شخص  كان  سواء 

تكلفــتــه  مــن  ”بالرغـــــم 
العالية اال ان التحكيم يوفر 
علــى المتخاصميــن ضيــاع 

الوقت في القضاء“ 

بســرعة  التحكيــم  ”يتميــز 
البت ما يعطيــه افضلية على 

القضاء في هذا االمر“ 

التحكيم..
أنواعه، مزاياه ومثالبه
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في  اwجنبي  العنصر  فوجود  الدولي،  الطابع  ذات  العالقات 
ما  لحل  محايدة  جهة  إلى  أطرافها  احتياج  إلى  يؤدي  العالقة 
تثيره من منازعات، ويكون التوصل إلى محكم محايد أو على 
اwقل ينتمي إلى دولة أخرى غير الدول التي ينتمي إليها اwطراف 

بمثابة طريق النجاة الذي يمكن أن يحظى بقبول الطرفين. 

وقد أصبح العالم بمثابة قرية واحدة مع مطلع القرن الحادي 
والعشرين لذا فإن تعدد المعامالت المختلطة التي تربط بين 
أطراف من دول مختلفة وتضخمها صار من السمات البارزة 
في العصر الحالي مع تزايد أهمية التجارة الدولية وانتشارها. 

التحكيم ومعامالت التجارة ا[لكترونية 
بدأت تظهر في أواخر القرن العشرين وسيلة بسيطة وسهلة 
�برام العقود والصفقات ، وهي ما يعرف بالتجارة االلكترونية 

بالتضاعف  التجارة  هذه  أخذت  وقد  ا�نترنت،  شبكة  عبر 
بصفة مستمرة وتقدر قيمتها بمليارات الدوالرات. 

تثيرها هذه  التي  المنازعات  أنسب وسيلة لحل  أن  وال شك 
تصور  يستحيل  بل  يصعب  أنه  إذ  التحكيم،  هي  المعامالت 

أمام  المنازعات  هذه  مثل  إثارة 
القضاء. 

علــى  مــن  تتــم  فالمعامــالت 
الحاســوب وعبر ا�نترنت، وتربط 
بين أشــخاص من دول مختلفة، 
إبــرام  وال  أوراق  اســتخدام  دون 

عقود لذا ســيصعب إثبات مثل هــذه المعامالت ا�لكترونية 
الالزمــة  المســتندات  تقديــم  يمكــن  ولــن  القضــاء  أمــام 
للدعــاوى القضائية، أما التحكيم فيمكن أن يواجه مثل تلك 
المعامالت، مما يســاعد على انتشــارها ويقضــي على ما قد 

ينتاب المتعاملين في شأنها من قلق وخالفات. 

مساوئ التحكيم
مثالب  من  له  ما  إنكار  يمكن  ال  التحكيم  مزايا  عرض  بعد 
أو إخفاؤها، فالتحكيم يوصف عادة بأنه طريق مكلف ماديًا 
يتعرض  أنه  عن  فضًال  الهالمية  أو  التحديد  بعدم  ويتسم 

�نحياز أو عدم موضوعية بعض المحكمين. 

التكلفة المادية  
المحكمين  ومكافآت  التحكيم  رسوم  تصاعد  إلى  ترجع 
إلى  يؤدى  ما  وهو  ومؤسساته،  التحكيم  مراكز  بعض  في 
يراعى  أنه  إال  التحكيم،  طريق  من  المتنازعين  بعض  هروب 
أن هذا العيب يجب إال يقدر بمعزل عن العامل الزمني، إذ إن 
إنهاء النزاع خالل مدة قصيرة أو حتى مدة محددة قد تكون 
على  الحق  صاحب  حصول  أن  كما  ذاته،  في  كبيرة  قيمة  له 
النزاع  إثارة  من  سنوات  مضي  بعد  القضاء،  طريق  عن  حقه 
من  كلفة  أكثر  حصيلته  يكون  قد  مادي،  بنزيف  المصحوب 

نفقات التحكيم المرتفعة والتي تنهي النزاع سريعًا. 

عدم التحديد أو الهالمية 
في  الواردة  واwحكام  النصوص  تعدد  إلى  اwمر  هذا  ويعود 
التحكيم  ومؤسسات  مراكز  ولوائح  الدول  مختلف  قوانين 
االتفاقيات  عن  فضًال  العالم،  دول  كافة  في  المنتشرة 
المعاهدات  إلى  با�ضافة  الشأن  هذا  في  الدولية  والمواثيق 
على  التجمعات  مختلف  في  إقرارها  تم  التي  ا�قليمية 
المستوى ا�قليمي في مختلف أنحاء العالم مثل االتفاقيات 

العربية أو اwوربية أو اwمريكية في مجال التحكيم. 

حكم  فيه  صدر  الذي  النزاع  عرض  إعادة  إلى  أدى  ما  وهو 
تحكيم في إطار أحد المراكز،  لينظر في إطار مركز أو تنفيذ 
ببطالن  قضائي  حكم  صدور  رغم  دولة،  في  تحكيم  حكم 

حكم التحكيم في الدولة التي صدر فيها.

وهــو مــا أدى أيضا إلى عجز اwطراف عــن تحديد نوع التحكيم 
الــذي يرغبون فــي إتباعه، واالكتفاء بشــرط تحكيــم يرد في 
عقدهم على نحو يحول دون وضع التحكيم موضع التطبيق، 
وهو ما أدى إلى االتفاق على المبدأ 
بطريــق  النــزاع  حــل  قبــول  أي 
التــي  الخطــوة  وهــي  التحكيــم، 
ليــس بعدها تراجع ، فــال يمتلك 
من اتفــق على التحكيم أن يعدل 
بعــد إقدامــه على هــذه الخطوة 
اwولى، وإذا لجأ للقضاء فستلتزم المحكمة بأن تقضي بعدم 

قبول الدعوى، متى تمسك خصمه باتفاق التحكيم .

وهذا ما تقضي به قوانين مختلف الدول إذ تنص الفقرة الرابعة 
من المادة  173 من قانون المرافعات الكويتي على أنه « ال تختص 

المحاكم بنظر المنازعات التي اتفق على التحكيم في شأنها 
ضمنًا. أو  صراحة  االختصاص  بعدم  الدفع  عن  النزول  ويجوز 

يوجد  نزاع  إليها  يرتفع  التي  المحكمة  على  يجب  ذلك  وعلى 
إذا دفع  الدعوى  اتفاق تحكيم أن تحكم بعدم قبول  بشأنه 

المدعى عليه بذلك قبل إبدائه أي طلب أو دفاع في الدعوى.

مفهوم التحكيم
التحكيم طريق إلزامي بالنسبة لمن بدأه ، وتكون البداية هي 
إتفاق التحكيم، وال يلزم في هذا الشأن إبرام عقد تحكيم بل 
يمكن أن يأخذ االتفاق صورة شرط تحكيم يتضمنه أي عقد 

من العقود.

مشارطة  أو  تحكيم»  «عقود  اwولى  الصورة  على  ويطلق 
تحكيم بينما يطلق على الصورة الثانية بند تحكيم أو شرط 
ارتبط  من  التزام  حيث  من  الصورتين  بين  فرق  وال  تحكيم 

وفقًا wيهما بالمضي في طريق التحكيم عند إثارة النزاع.

عمل  هو  التحكيم  أن   - التمييز  قضاء   في    - المقرر  من 
قضائي ذو طبيعة خاصة أساسها  أن  المحكم  ال  يستمد 
واليته من القانون، كما هو الحال  بالنسبة لقضاة  المحاكم،  
وإنما  يستمدها  من  اتفاق  الخصوم  على تحكيمه، ولذا كان  
على  الخروج  قوامه  الخصومات،  لبعض   استثنائيا   طريقا  
يتعين  بما  ضمانات  من  تكفله  وما  العادية  التقاضي  طرق 

ضرورة  أكثر  التحكيم  ”أضحى 
الدولية  التجارة  تشابك  ظل  في 

والعالقات“



التحكيم بالصلح  
هو الذي ال يتقيد فيه المحكم بالقانون ، بل يفصل في النزاع 
بأسانيد  قراره  بتدعيم  يلتزم  وال  عادًال  حًال  يراه  لما  وفقا 

قانونية تبرر ما انتهى إليه من قرار. 
من  تفويض  إلى  ذلك  ويحتاج 
وبالتحكيم  للمحكم  اwطراف 
صلحًا أو عدالة أو باعتباره حكما 
طِلقاَ، أو دون تقيد بالقانون ولن 
إذا  إال  الحال  بطبيعة  هذا  يتأتى 
كاملة  بثقة  المحكم  حظي 

من اwطراف. 

إرادتهم  إعمال  على  اwشخاص  قدرة  أن  المؤكد  ومن 
أهم  من  تعتبر  منازعاتهم،  حل  الذي  التحكيم  لتنظيم 
التحكيم  طريق  اختيار  على  لهم  المشجعة  العوامل 

وتفضيله على القضاء. 

التحكيم  أسلوب  اختيار  على  تقتصر  ال  الفردية  فا�رادة 
الختيار  تمتد  بل  إطارها  في  يتم  التي  والمؤسسة  ونوعه 
المطبق  والقانون  يتبعونها  التي  وا�جراءات  المحكمين 
وحدود  التحكيم  فيه  يجرى  الذي  والمكان  المتبعة  واللغة 

سلطات المحكمين وغيرها من اwمور. 

ميزات التحكيم
السرعة في البت

البطء  هو  القضاء  منها  عانى  التي  العيوب  أشد  أن  يخفى  ال 
كافة  في  القاضي  على  المعروضة  القضايا  تراكم  عن  الناتج 
القضاء  حقق  لو  فحتى  الدول،  مختلف  وفي  التخصصات 
الحق  صاحب  إليها  يصل  ال  قد  بطيئة  عدالة  فهي  العدالة 
إلى عدة سنوات  إال بعد مدة طويلة تصل في بعض اwحيان 
السرعة  فإن  لذلك  الظلم،  من  نوع  هو  البطيء  والعدل 
التحكيم  إيجابيات  أهم  من  تعتبر  التحكيم  بها  يتميز  التي 

وعوامل اختياره وتفضيله على القضاء. 

مدة  تحدد  ما  عادة  ومواثيقه  ولوائحه  التحكيم  فقوانين 
وتسمح  بل  قراره،  إصدار  عند  المحكم  يتجاوزها  أال  يجب 
بالتحكيم  اتفاقهم  المدة على  بالتعديل في هذه  لxطراف 

فيفقد المحكم صفته بعد انتهائها. 

البساطة والسهولة
فالشكل والرسمية التي يتصف بها القضاء ال محل لها في 
التحكيم حيث يكون التعامل مع أفراد أو جهات خاصة وحتى 
للتحكيم  مؤسسات  أو  مراكز  إطار  في  التحكيم  تم  لو 
فالكثير من هذه المراكز ال يتبع جهات حكومية أو حتى دولية . 

الدولية  الحكومات والمنظمات  تتبع  وتوجد مراكز تحكيم 

في آن واحد مثل المراكز التابعة للجنة القانونية االستشارية 
المتحدة  لxمم  تابعة  دولية  منظمة  وهى  اwفروآسيوية 
حكومة  ورعاية  إشراف  تحت  لها  التابعة  المراكز  وتعمل 
التحكيم  مركز  مثل  المراكز  هذه  فيها  تنشأ  التي  الدول 

ا�قليمي بالقاهرة. 

وعلــى هــذا فــال يوجــد شــكل 
إذ  التحكيــم  التفــاق  معيــن 
يتصــور أن يــرد فــي أي عقد من 
العقــود فــي صــورة بنــد أو بنود 
يشــتمل عليها هذا العقد كما 

يتصور أن يتم االتفاق على التحكيم في عقد مستقل. 

اwطراف  أحد  يرسل  أن  فيكفي  اwطراف  بين  النزاع  ثار  وإذا 
ويعلم  النزاع  لحل  للتحكيم  االلتجاء  في  برغبته  لآلخر 
الجهة التي تشرف على التحكيم أن وجدت وبالتالي فال يوجد 
شكل معين أو إجراءات بعينها يتعين إتباعها كما ال توجد 
رسميات محددة يتعين سلوكها لرفع القضية فالتحكيم 
ينفر من الشكل والرسمية والتعقيد ويتم بإجراءات سهلة 

وبسيطة من اختيار اwطراف. 

العدالة
الذي  الرئيسي  فالهدف  العدالة  تحقيق  على  قدرة  أكثر  أنه 
يجب أن يسعى إليه أي محكم هو تحقيق العدل بين أطراف 
من  معقولة  ومساحة  المرونة  من  كبير  قدر  ولديه  النزاع 
الحرية في الوصول للحكم العادل دون تقيد بنظام رسمي 
بالصلح  التحكيم  حالة  في  خاصة  يكبله،  قانوني  أو  شكلي 
الحل  أي قانون، فيسعى لتحقيق  المحكم من  حيث يتحرر 
العادل حتى ولو لم يتقيد بقانون معين وال شك في صعوبة 
ذلك بالنسبة للقضاء، بل واستحالته في ظل بعض اwنظمة 

القانونية في كثير من الدول. 

المالءمة للمعامالت
مثل  المعامالت  من  للعديد  بمناسبته  التحكيم  ويتميز 
طرفا  الدولة  تكون  التي  والمعامالت  االستثمار،  معامالت 
فيها بصفه عامة، والمعامالت التي تنشأ في إطار اتفاقيات 
الدولي  الطابع  ذات  والمعامالت  العالمية  التجارة  منظمة 

ومعامالت التجارة ا�لكترونية. 

إذ تتجه كافة دول العالم إلى تشجيع وزيادة االستثمار، وذلك 
لدعم اقتصادها القومي وزيادة حجم التنمية فيها. 

ولم يعد هذا اwمر مقصوراً على بعض الدول أو طائفة منها 
دون غيرها بل أصبح اتجاها عامًا في مختلف الدول. 

كافة  لحل  الضرورية  الوسيلة  يعتبر  التحكيم  أن  شك  وال 
اwسلوب  هو  التحكيم  يعتبر  كذلك  االستثمار،  منازعات 
تدخل  التي  العالقات  تثيرها  التي  المنازعات  لحل  اwمثل 
الدولة ذات طابع  تزايدت معامالت  ، وقد  الدولة طرفا فيها 
العشرين  القرن  من  اwخير  النصف  في  واالقتصادي  التجاري 
سياسة  الدول  بعض  �تباع  فقط  ليس  كبيرة،  بصورة 
الدول  فعلت  كما  فيها  التجارة  أسواق  على  السيطرة 
المسماة باالشتراكية أو لتعامل الدول النامية مع شركات 
بأقاليمها،  البترول  عن  والتنقيب  وا�نماء  للتشييد  أجنبية 
منها  المتقدمة  حتى  الدول  كافة  معامالت  لتزايد  أيضا  بل 
كافة  واحتياج  والتجارية  والمالية  االقتصادية  المجاالت  في 

هذه المعامالت للتحكيم لحل ما تثيره من منازعات. 

في  العالمية  التجارة  منظمة  اتفاقيات  إبرام  كان  وقد 
مراكش بالمغرب في 15 إبريل 1994 ، وانضمام 135 دولة 
للتحكيم  قوية  دفعة  العشرين،  القرن  نهاية  حتى  إليها 
هذه  تضمنت  إذ  ومحلية،  عالمية  أهمية  من  له  ما  وزيادة 
وفقا  تنشئ  المنازعات  لتسوية  خاصة  اتفاقية  االتفاقيات 
يتمتع  المنازعات  لتسوية  جهازاً  منها  الثامنة  للمادة 
على  بناء  المنازعات  لحل  تحكيم  هيئات  إنشاء  بسلطة 
المساعي  إجراءات  انتهاء  عند  نزاع  في  طرف  أي  طلب 
بمستقبل  إيذانًا  هذا  ويعتبر  والوساطة،  والتوفيق  الحميدة 
سياتل  اجتماعات  فشل  بعد  خاصة  للتحكيم،  مشرق 
التجارة  منظمة  في  اwعضاء  للدول  الجديدة  الدورة  في 
العالمية في نوفمبر 1999 إذ أن كافة المنازعات التي تثيرها 
العالمية يتم حلها بطريق  التجارة  اتفاقيات منظمة  كافة 

التحكيم في حال لم يجد التوفيق أو الوساطة. 

التحكيم والعالقات ذات الطابع الدولي 
يعتبر التحكيم أحد أنسب الطرق لحل المنازعات التي تثيرها 

”ال يجوز fي طرف، االتفاق على 
الصلح أو على التحكيم إال إذا كان 

يملك التصرف في حقوقه“ 

التحكيم..
أنواعه، مزاياه ومثالبه
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E تزايدت أهمية التحكيم منذ منتصف القرن العشرين وحتى
نهايته بصورة ملحوظة،  ويرجع ذلك ، في رأينا ، إلى عاملين 

أساسيين. 

نتيجة  الدولية  التجارة  بحاجة  الوفاء  وهو  اwول  العامل 
تشابك معامالت هذه التجارة وتضخمها بصورة كبيرة وما 
تثيره من منازعات ذات طبيعة خاصة ، تحتاج إلى وسائل غير 

تقليدية في حلها. 

الهام  ودوره  القضاء  مسيرة  دعم  فهو  الثاني  العامل  أما 
أمن  لتحقيق  تفرغه  على  والحرص  وضوحا،  ازداد  الذي 
وسالم المجتمع وسكينته، فكان من الضروري أن يضطلع 
التحكيم بدوره في إكمال دور القضاء، بحل المنازعات ذات 

الطبيعة الخاصة. 

أنواع التحكيم
اكتسب التحكيم صفته كوسيلة مستقلة لحل المنازعات 

يقبل عليه اwشخاص لما له من مزايا عديدة : 
فهو نظام من صنع اwشخاص، وتسمح مرونته للمتنازعين 
القوالب  المناسب لهم، wنه ينفر من  النحو  بتشكيله على 
طريقه  عن  تحل  التي  المنازعات  أطراف  ويمكن  الجامدة، 
إتباعه سواء كان  الذي يرغبون في  التحكيم  من اختيار نوع 
أو  بالقانون  تحكيمًا  أو  حراً  تحكيمًا  أو  مؤسسيا  تحكيمًا 

تحكيمًا بالصلح. 

التحكيم المؤسسي 
ومؤسساته  التحكيم  مراكز  أحد  إطار  في  يتم  الذي  هو 
الدائمة ، وهي مؤسسات قائمة مهمتها ا�شراف على حل 
المنازعات بالتحكيم أو بالتوفيق أو بالصلح، وتطبق قواعد أو 
لوائح خاصة بها، وهى ذات صفة اختياريه بمعنى أن اwطراف 
الراغبين في حل منازعاتهم في إطار أحد المراكز، يملكون 
الذي  باwسلوب  شأنهم  في  يسرى  الذي  التحكيم  تنظيم 
تلك  عن  تختلف  لقواعد  وفقا  ذلك  كان  لو  حتى  يناسبهم، 

السارية في الئحة المركز الذي يشرف على حل نزاعهم. 

يتم  الذي  المركز  باختيار  تقوم  ال  اwطراف  فإرادة  وبالتالي 
التحكيم في اطاره فقط، بل تملك أيضًا التعديل في الئحة 
بالكويت  القضائي  التحكيم  هيئة  وتعتمد  المختار.  المركز 
 11 رقم  بالقانون  المنظم  المؤسسي  للتحكيم  نموذجًا 

لسنة 1995.

AD HOC التحكيم الحر
خارج   ، نزاعهم  بمناسبة  بصياغته  اwطراف  يقوم  الذي  هو 
فهو  لذا  التحكيم،  مراكز  من  مركز  أو  مؤسسة  أي  إطار 
تحديد  في  كبيرة  عناية  اwطراف  من  يختاره  ممن  يحتاج 
توجد  ال  إذ  مراحله،  كافة  في  تنظمه  التي  القواعد  كافة 
الئحة في أحد المراكـــز يمكـــن الرجـــوع إليها �كــمال إرادة 
في  اwمـــر  هو  كـــما  التحكــــيم  لمســيرة  دفعًا  اwطراف 

التحكيم المؤسسي. 

التحكيم بالقانون 
ويطلق عليه البعض التحكيم بالقضاء ، وهو الذي يلتزم فيه 
جميع  في  التحكيم  على  القانون  أحكام  بتطبيق  المحكم 
مراحله ، وكما يتصور إخضاع كل هذه المراحل لقانون واحد، 
واwمر  مختلف  لقانون  مراحله  كل  إخضاع  الممكن  فمن 

مرده إرادة اwطراف. 

قوته  التحكيم  ”يستمد 
عليه  الخصوم  اتفاق  من 
وليس من قوة القانون“



TORIALO L

على  المتنازعان  اشترط  ”اذا 
القضاء  يصبح  اصال  التحكيم 

غير معني بالنظر بالدعاوى“ 

بقلم /  المستشار جمال حسن
التحكيم..

أنواعه، مزاياه ومثالبه
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على  العمالء  ”نساعد 
تخطي ا[جراءات  بنجاح 

من ألفها إلى يائها“

على العمالء  نساعد 
تخطي ا[جراءات  بنجاح

من ألفها إلى يائها



للمحاماة  والسيف  والعوضي  الوقيان   (NEN)مكتب يجمع 
هيكلة  اعادة  في  الرائدة  الخبرات  القانونية  واالستشارات 
خبراء  من  المؤلف  فريقنا  يتفهم  بحيث  الشركات 
مشاكل  من  زبائننا  يواجهه  ما  ومحامين  ومستشارين 
يريدون أن يتخطوها. إن االستشارة التي نقدمها هي علمية، 
وعملية وفعالة وآنية وبأسعار مناسبة. wننا نعرف أن مدراء 
بحاجة  مصالحهم  يحموا  أن  يحاولون  الذين  المؤسسات 
للزبائن  الخدمة  يوفر  فريقنا  فإن  خبرة،  القانونيين  أكثر  إلى 
مهما كانت الظروف ويقدم االستشارة القانونية حول طرق 

تحسين فعالية الشركة وزيادة أرباحها. 

تنظيم ا[فالس
الوطنية  والشركات  والبنوك  المهن  أصحاب  نمثل  نحن 
والعالمية والمؤسسات المالية ومدراء المكاتب في قضايا 
التي  اwزمات  تتعلق با�فالس الن خبرتنا تحيط بكل جوانب 
تمر بها الشركات، وهي تتضمن إجراءات ا�فالس الرسمية: 
وا�دارة.  القضائية  والحراسة  المؤقتة،  والتصفية  التصفية، 
معالجة  على  القدرة  با�فالس  المتخصص  فريقنا  لدى 
الموارد  نملك  wننا  علينا  الزبائن  ويعتمد  المعقدة،  القضايا 
وفعالية.  بسرعة  ل�جابة  الشاملة  والمعرفة  الالزمة 
للخدمات  والسيف  والعوضي  الوقيان   (NEN) مكتب  يحتل 
في  الرائدة  القانونية  الشركات  بين  متقدمًا  مركزاً  القانونية 
الكويت ولطالما تمت تزكية فريقنا المتخصص با�فالس 
محليا  الصعبة  والمهمات  المعقدة  القضايا  لمعالجة 

وخارجيا من بينها قضايا ا�فالس الشائكة.

إعادة التمويل وجمع التبرعات 
من  للتأكد  زبائننا  مع  كثب  عن  نعمل  نحن 
قانونية  مساعدة  أفضل  على  حصولهم 
حول كيفية جمع اwموال بطرق سليمة على 

مستوى الشركات والمنظمات. إن محامينا ملتزمون بجمع 
المواثيق،  مع  يتوافق  بما  المستويات  أعلى  على  التبرعات 
وفي  واالحترام.  والشفافية  والسرية  القانونية  والمتطلبات 
المحامين  فإن  المالية،  بالقضايا  العميقة  معرفتهم  إطار 
للمحاماة  والسيف  والعوضي  الوقيان   (NEN) مكتب  في 
التمويل  بإعادة  يتعلق  ما  في  للزبائن  المساعدة  يقدمون 
منها  أهدافهم  تحقيق  يخولهم  سليم  مالي  كخيار 
بنسبة فائدة اقل، أو تمديد فترة تسديد الديون، أو التمويل 

لمصلحة النفقات الكبيرة أو الديون المدعومة. 

إعادة هيكلة وإعادة تنظيم ا[ستراتيجية
إن زبائن مكتب  (NEN) الوقيان والعوضي والسيف للمحاماة 
يقدرون خبرات محاميي المكتب في ا�ستراتيجية التجارية، 
وإعادة  الخطط  وتحليل  المساعدة  على  يعملون  wنهم 
هيكلة البدائل والتقدير المبني على أسس علمية المتعلق 
بالشؤون المالية من خالل تقديم مقاربات إبداعية للتوصل 
مكّرسين  محامين  من  المؤلف  فريقنا  لدى  فعالة.  لحلول 
هيكلة  إعادة  حول  التفاوض  عمليات  من  حافل  سجٌل 
االتفاقيات والمهمات المعقدة. لدى محامينا المتخصصين 

بالشؤون  شاملة  وإحاطة  واسعة  خبرات  الهيكلة  بإعادة 
القـــانــونــية المتعـلقــــة بالمشاكــــل المـــالية 
درجة  عن  النظر  بغض  عملية  حلول  وباعطاء 
تخولنا  خبرتنا  إن  بالقضية.  الملمة  التعقيدات 
للتأكد  وواقعية  جديدة  أهداف  مجموعة  وضع 

من أن اwعمال التجارية لزبائننا تسير على طريق جني اwرباح.

تعزيز اfمن
والسيف  والعوضي  الوقيان   (NEN) مكتب  في  نحن 
والحساسة  المعقدة  االمنية  الدعاوى  نتسلم  للمحاماة 
الن محامينا لديهم الموارد واwدوات الالزمة لتقييم القضايا 
مجال  إن  تعقيداً.  الدعاوى  wكثر  فعالة  استرايجية  وتطبيق 
القانونية  والمسؤولية  الداخلي،  التحقيق  يتضمن  خبرتنا 
للمحاسبين والمهنيين، ودعاوى السيطرة على الشركات، 
إن  اwخرى.  المجاالت  في  للهيئات  خاصون  وممثلون 
(NEN) الوقيان والعوضي والسيف يمثلون  محاميي مكتب 
المدراء، والموظفين، والسماسرة، والشركات المتخصصة، 
التحقيقات  وخالل  المحاكم  في  وغيرهم  والمستثمرين 

وعند إجراءات التنفيذ.

الترتيبات من ضمنها حلول جاهزة
للخدمات  والسيف  والعوضي  الوقيان   (NEN) مكتب  يقدم 
يعتمد  واwعمال.  التجارة  لمشاكل  جاهزة  حلوال  القانونية 
زبائننا على محاميي مكتبنا �عطائهم حلوال بأسعار واقعية 
التجارية.  عملياتهم  في  الخاصة  المتطلبات  تحاكي  بحيث 
لدينا محامون من أصحاب 
يعملون  العالية  الخبرات 
عن كثب مع زبائننا لتوفير 
وهم  لهم،  اwمثل  العوائد 
علمية  خططًا  سيضعون 
توصيات  ويقدمون  للبيع  ويحضرونها  التجارية  للترتيبات 
حول طرق زيادة قيمة اwعمال التجارية، وينتخبون مشترين 
محتملين ويتفاوضون معهم ويقدمون االستشارات فيما 
االتفاقيات والمبيعات ويضعون خطة ضريبية  ببنود  يتعلق 
لتقليص مجمل الضرائب الواجب دفعها واستثمار العائدات.

خيارات استرجاع الديون
يتبنى فريق المحامين المتخصص بشؤون استرجاع الديون 
في مكتب (NEN) الوقيان والعوضي والسيف سياسة العمل 
الخيارات  لمراجعة  االعتمادات  ومدراء  الزبائن  مع  المباشر 
سيجري  خبرائنا  فريق  إن  وأنجحها.  الحلول  أنجع  وتحديد 
لديون  تعرضوا  إذا  وما  لزبائننا  الحالية  للممارسات  تقويمًا 
رديئة ثم يعمل على تحسين إمكانية التعافي السريع منها.

استشارة في أولوية اfمن
والســيف  والعوضــي  الوقيــان   (NEN) مكتــب  فــي  تعمــل 
مجموعــة من محاميــي الدفاع واالدعاء فــي قضايا إجراءات 
والبنــوك  االســتثمار  شــركات  يمثلــون  أنهــم  إذ  اwمــن، 
ومستشــاري االســتثمار ويقدمــون استشــارات حــول بنية 

الســوق وغيرها من المســائل التنظيمية من بينها تنظيم 
اwمن الوطني في التبادل 
التجــاري وأنظمة التجارة 
البـديلة وقضـايا االلتـزام. 
محامونــا  يبقــي  كمــا 
زبائننا على اطالع على التشريعات الجديدة التي من شأنها أن 

تؤثر على شركات التأمين والبنوك وشركات اwمن. 

وقوانين  وسلوك  الرسمية  ا[فالس  إجراءات 
مدراء المكاتب

يساعد مكتب (NEN)  الوقيان والعوضي والسيف للمحاماة 
زبائنه في ا�جراءات الرسمية من اwلف إلى الياء. ويقدم فريق 
المحامون المتخصصين نصائح في شؤون ا�دارة والتصفية 
الطوعية للشركة والتصفية ا�جبارية وا�فالس والترتيبات 
فريقنا  إن  لxفراد.  الطوعية  والترتيبات  للشركات  الطوعية 
ماهر في معالجة النزاعات المعقدة في إجراءات ا�فالس ومن 
االحتفاظ  حول  والنزاع  عليها  المتنازع  اwمن  حقوق  ضمنها 
والعقود.  الممتلكات  حول  والنزاعات  الملكية،  بسندات 

تعقب اfصول العالمية واستعادتها
اwموال  تعقب  على  زبائننا  المتمرس  فريقنا  سيساعد 
طرف  عليها  يستحوذ  التي  القيمة  اwصول  من  وغيرها 
الدولية  ثالث بطريقة غير شرعية. إن فريق «تعقب اwصول 
التي  اwصول  هذه  رصد  على  زبائننا  سيساعد  واستعادتها» 
تاهت بسبب االحتيال وسوء التصرف وسيقومون بحراسة 
على  سيحرصون  أنهم  كما  التحقيق  عملية  خالل  اwصول 

الحفاظ على معايير السلوك اwخالقي. 

سيعمل مكتب الوقيان والعوضي والسيف مع مستشاري 
االلكترونية  الحسابات  تعقب  على  القانونيين  الزبائن 
االستيالء  في  تساهم  ما  عادة  والتي  المصرفية  واwنظمة 
خبراء  إن  عديدة.  أساليب  عبر  اwموال  على  االحتيال  بطرق 
خططا  سيضع  واستعادتها  الدولية  اwصول  تعقب  فريق 
التي  اwموال  واستعادة  وتجميد  مكان  وتحديد  لرصد 

اختلست بأسرع ما يمكن وبسرية تامة. 

التحقيق في العمل والدعاوى
يثق الزبائــن بأن مكتــب (NEN) الوقيان والعوضي والســيف 
ســيمنحهم تقويمــا ماليــا وبحثا معمقــًا في الدعــاوى في 
ظل تزايد التعقيدات في النزاعات ما بين المحامين والزبائن. 
اwرباح  في  الخسارة  مجاالت  في  المساعدة  سنقدم  نحن 
المالية،  والتحقيقات  واالحتيال  الشركاء،  بين  والنزاعات 
محامو  يقدم  كما  المهني.  وا�همال  المميتة  والحوادث 
مكتبنا خدمات مطواعة تلبي احتياجات القضية قيد التداول. 
نبين  بحيث  زبائننا  مع  وأخالقي  مباشر  بأسلوب  سنعمل 
محامينا  إن  خاسرة.  أم  رابحة  قضيتهم  كانت  إذا  ما  لهم 
لذلك  القانونية  بالممارسات  شاملة  معرفة  يمتلكون 
فإنهم يعتمدون مسارا تحقيقيا في كل قضية يتناولونها 

لجمع الحقائق وتقديم الحلول العلمية والعملية. 

مكتب (NEN) الوقيان والعوضي والسيف:

تألق في خدمات إعادة الهيكلة

”يستفيد عمالؤنا من الحلول 
المطلوبة  والناجعة  الناجحة 

في التعامل التجاري“

الشركات  طليعة  في  ”نحن 
القانونية الرائدة في الكويت“

بقلم المحامي طارق الطاحوس
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بقلم المحامي دعيج الكندري
ضرورة إنشاء المحاكم 

ا[قتصادية

االجالت  قصر  وتقليص  التقاضي  اجراءات  تسهيل  فعامل 
وتقليص مواعيد االستئناف عامل أساسي لضمان استمرار 
في  للفصل  مدة  وضع  من  بد  فال  الدائنة  الشركات  بعض 

النزاع ال تتعدى الستين يوم على سبيل المثال .

في  الفصل  سرعة  خصائصها  أهم  من  المحكمة  فهذه 
ال  حتى  اقتصاديين  بخبراء  واالستعانة  التجارية  المنازعات 
للشركات  يسهل  الذي  اwمر  الخبراء  �دارة  الدعاوى  تحال 

تحصيل أموالها واعادة تأهيل الشركة من جديد.

اصدار  أهما  ولكن  كثيرة  هي  المحكمة  هذه  نتائج  أما 
أحكام بشكل جديد تشمل عنصري القضاء واالقتصاد في 
لذلك  واالقتصادية  القانونية  الخبرات  دمج  أي  واحد  وقت 
االزمة  مع  تتالءم  ودقيقة  عالية  جودة  ذات  االحكام  تكون 
القواعد  جمود  عن  الناتج  البطء  حاجز  وكسر  االقتصادية 
المطالبات  ودعاوى  االفالس  دعاوى  من  فالكثير  القانونية 
بحكم  بها  الفصل  يتم  حتى  طويل  وقت  تستغرق  المالية 
التعبير  أصح  وان  الدائنة  الشركات  ارهاق  إلى  يؤدي  مما  بات 

هاجس  في  تدخل  ولكن  المالية  المالءة  ذات  الشركات 
صدور الحكم، واwمر اwهم هو تنفيذ الحكم فمن السهولة 
كسب العديد من القضايا ولكن اwصعب تنفيذ هذه اwحكام 
أموال  تحصيل  يعرقل  أمر  الدائنين  قائمة  في  والدخول 
الدائنة فالمحكمة االقتصادية وضرورة إنشاءها  الشركات 
تسهل العديد من اwمور لذلك  فإن  رأيي أن ال يكون الحكم 
بل  عليه  للطعن  قابل  االقتصادية  المحكمة  من  الصادر 
يمر على دائرة من محكمة التميز ترى جواز الطعن عليه أو 
عدم قبوله لسقوطه أو ببطالن إجراءاته، (غرفة مشهورة) 
ذكرناه  ما  وفق  مقبول  غير  أو  جائز  غير  الطعن  أن  رأت  فإذا 
الصادر  القرار  في  الطعن  يجوز  ال  اwحوال  جميع  ففي   ، عاليه 
بات  الحكم  ويكون  طريقة  بأي  الطعون  فحص  ة  دائر  من 

وجائز تنفيذه.

إقرار  سرعة   اwمة  مجلس  أعضاء  أي  للمشرعين  بد  ال  لذا 
أزمة  حلول  من  حل  تعد  والتي  االقتصادية  المحكمة  هذه 
الشركات بل هي الحل اwفضل السيما وان الشركات بحاجة 

لسرعة تحصيل أموالها.

أزمة  تواجهه  والعالمية  المحلية  الشركات  من  الكثير  إن 
ينظم  خاص  لتشريع  يحتاج  ضيق  نفق  إلى  تصل  قد  مالية 
اقتصادية  بآراء  مدعمة  قانونية  حلول  ووضع  اwزمة  هذه 

حتى تقود هذه الشركات إلى بر اwمان.

الحماية  توفير  هو  اقتصادية  محكمة  إنشاء  من  فالهدف 
الوقائية اتجاه االستثمار ووضع قواعد تتالءم مع المنازعات 

التجارية وسرعة البت بها .

إذ أن المحكمة االقتصادية ال بد أن تشكل من قضاة وخبراء 
من  أنواع  ثالثة  على  مقسمة  دوائرها  وتكون  اقتصاديين 
وقضايا  اwداء  وأوامر  مستعجلة  وقضايا  موضوعية  قضايا 
الجنح والجنايات الناشئة عن تعثر الشركات وتشكيل دوائر 
إجراءات  تتوافر  أن  بد  فال  االبتدائية  الدوائر  لهذه  استئنافية 
الشركات  تستطيع  حتى  المنازعات  هذه  لحل  سريعة 
هو  كما  تأخير  دون  وقت  بأسرع  أموالها  على  االستحصال 
حاصل اqن في القضايا الناشئة عن اwزمة المالية وصعوبة 

التنفيذ بها وبطء قضايا االفالس.



تضرب  التي  االقتصادية  لالزمات  القانوني  المشرع  يترك  لم 
اقتراح  عبر  بدلوه  يدلي  ان  دون  المجال  والشركات  الدول 
من  الشركات  ينقذ  حًال  أوجد  وقد  المناسبة،  المخارج 
حال  في  والمساهمون  الشركاء  سيتكبدها  التي  الخسارة 

عدم االستجابة له.

االقتصادية  الظروف  ظل  وفي 
كبرى  على  أثرت  التي  العالمية  
نجم  و  اقتصاديًا  وصغارها  الدول 
بجميع  المؤشرات  تدهور  عنها 
الصعيدين  على  المالية  اwسواق 
ذلك  أدى  والعــــالـمي،  المحـــــلي 
بالشركات  لحقـــت  خســـائر  إلى 

الكبرى وغيرها.

أو  بإفالسها  إما  الشركة  انقضاء  الخسارة  هذه  على  يترتب 
بحكم قضائي أو غيرها من أسباب انقضاء الشركات.

ويقوم الحل الذي اقترحه المشرع على االنقاذ من الخسائر 
 ، التي سيتحملها كل من له مصلحة في الشركة  واالضرار 
سواء من شركاء أو مساهمين أو استثمارات وطنية  كل 

بحسب شركته وعقد تأسيسها.

الحل المقترح هو اندماج الشركات ويعتبر سببا من أسباب 
له  لما  االسباب  أهم  من  يعتبر  وبالطبع  الشركات،  انقضاء 
من طابع خاص سواء من جانب المساهمين أو من جانب 

الشركاء.

 فقد أعطى المشرع الحق للشركاء المؤسسين في جميع 
أنه  إيضاحه  يجب  وما  الشركة،  إنهاء  على  االتفاق  الشركات 
يحق للشركاء ايضا االتفاق على دمج الشركة بشركة أخرى 

ولو كانت الشركة في دور التصفية.

يأخذ دمج الشركة يأخذ شكلين أساسيين هما:

الدمج بطريق الضم : هو اتفاق الشركاء أو المساهمين 
باwخرى  إحداهما  تدخل  بحيث  أكثر  أو  شركتين  دمج  على 
الضامة  الشركة  وتبقى  المضمومة  الشركة  فتنقضي 
محتفظة بوجودها وشخصيتها وتكون مسؤولة عن حقوق 

والتزامات الشركة المضمومة.

أو  الشركـــاء  باتفاق  يكون  المــــزج:  بطــــريق  الـدمــج 
دمجهم  على  أكثر  أو  قائمتين  شركتين  في  المساهمين 
في شركة جديدة،  ويؤدي هذا االندماج إلى انقضاء الشركات 
المعنوية  شخصيتها  لها  جديدة  شركة  وإنشاء  المدمجة 

المستقلة وتؤول إليها حقوقها وتسأل عن التزاماتها.

ال ينفذ قرار الدمج بمجرد موافقة الشركاء أو المساهمين، 
ولكن تجدر المالحظة بأن هناك اجراءات يجب اتخاذها ، وال 
ينفذ القرار إال بعد الحصول على موافقة السلطة المختصة 

التي بيّنها القانون وفقا للشكل الذي تحولت إليه الشركة .

والشــركات  للبنــوك  وبالنســبة 
الماليــة واالســتثمارية الخاضعة 
لرقابــة بنــك الكويــت المركــزي 
يجــب موافقــة البنــك علــى قرار 
الدمــج قبل تنفيــذه. ويصدر قرار 
مــن وزيــر التجــارة والصناعة في 
شــأن اجــراءات أوضــاع وشــروط 
االحــكام  مراعــاة  مــع  االندمــاج، 
مــواد  فــي  عليهــا  المنصــوص 
قانون الشــركات لجهة اجراءات 

االندمــاج عن طريق الضــم وأيضًا مراعاة 
االندماج عن طريق المزج فلكل منهما 

اجراءاته .

وممــا يتطلبــه االندمــاج بعــد الموافقة 
عليه من قبل جميع االطراف ( شــركاء 
– مســاهمين ) أو جهــات حكومية، امر 

بالغ االهمية وهو شــهر االندماج واعالنه 
فــي الجريــدة الرســمية وفي جريدتيــن يوميتيــن وقيده في 
الســجل التجاري ، وال يجوز تنفيذ قرار االندماج إال بعد انقضاء 
ثالثة أشــهر مــن تاريــخ اشــهار القيد فــي الســجل التجاري. 
ويكون لدائني الشــركة المندمجة الحــق بالمعارضة بكتاب 
مســجل، ويظــل االندماج موقوفًا مــا لم يتنــازل الدائن عن 

معارضتــه أو قضــي بهــا 
بحكم نهائي أو ان تقوم 
الديــن  بوفــاء  الشــركة 
تقديــم  أو  حــاًال  كان  إذا 
ضمانــات كافية للوفاء 
إذا كان اجــًال. وفــي حــال 
المعارضــة  تقــدم  لــم 
المســموح  الفترة  خالل 
االندمـــــاج  اعتـــبــر  بهــا 
، وتحل الشــركة  نهائيــًا 
الشــركة  أو  الدامجــة 
الجديدة محل الشركات 
جميــع  فــي  المدمجــة 

حقوقها والتزاماتها.

ماهية  استعراض  وبعد 

التجار  بعض  يلجأ  لماذا  السؤال  واجراءاته،  وأنواعه  االندماج 
أو المساهمين إلى هذه الوسيلة النقضاء الشركات وما هي 

الفائدة الفعلية التي يحققها متخذ قرار الدمج ؟

كان  سواء  بالدمج  الشركة  بانقضاء  عدة  فوائد  هناك 
فالطريقتان  المزج  طريق  عن  أو  الضم  طريق  عن  الدمج 
المال  المالي للشركة وزيادة رأس  المركز  إلى تعزيز  تؤديان 
إلى  يؤدي  وهذا  السنوية،  اwرباح  في  زيادة  عليه  يترتب  مما 
من  المرجو  الغرض  وهذا  الشركة  في  المساهمين  ربح 
إنشاء الشركة.  نجد ايضا بأن دمج الشركات يحقق حماية 
نزول  فبعد  نفسه،  الوقت  في  والشركاء  للمساهمين 
السابقة  الفترة  في  العالم  حول  االقتصادي  النمو  معدالت 
مساهمين  هناك  ان  يعني  ما  باالفالس،  شركات  هددت 
أن  من  بدًال  الحد  هذا  وعند  الخاصة،  أموالهم  سيخسرون 
تعلن الشركة افالسها أو اضطراب مركزها المالي للشركة 
نفسها  بحماية  الحق  لها 
الشركة  دمج  طريق  عن 
دمـــــــج  أو  أخــــرى  بشركة 
وإنشـــاء شركة  شركـتـيــن 

مستقـلة جديدة.

من  الخاصية  هذه  تعتبر 
االقتصادية  الحلول  أفضل 
أن  في  فرصة  الشركة  يعطي  بأن  المشرع  وضعها  التي 
بهذه  تزيد  وان  وبمساهميها،  بنفسها  الثقة  تستعيد 
الوسيلة  رأس مالها مما يؤدي الى زيادة أرباح المساهمين 

واستقرار مركزها المالي.

بقلم المحامي عمر القحطاني
ا[ندماج..    حل للشركات 

المتعثرة اقتصاديا

المركز  ــج  ــدم ال ”يعزز 
ويدفع  للشركات  المالي 
نــحــو زيـــــادة رأســمــالــهــا 

وبالتالي ارباحها“

المساهمين  الدمج  ”يحمي 
ـــي الـــشـــركـــات الــمــتــعــثــرة  ف
ــم فــي  ــه ــوظ ــظ ويـــعـــظـــم ح

الربح“
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المختصــة  الجهــات  علــى 
لدراسة موضوعه ودراسة 
للشــركة  المالــي  الوضــع 
العــادة  الحاجــة  ومــدى 
الهيكلــة فضال عن اعطاء 
التــي  للشــركة  الفرصــة 
تعترضهــا الصعوبــات من 

النهــوض من كبوتهــا وقد تكــون في الخطــة الموضوعة 
العــادة الهيكلــة ( فــي حالة التزام الشــركة بها ) ســببًا في 
النهوض بها وأداء التزاماتها ومواصلة نشــاطها، وهذه هي 

الحكمة من اصدار المرسوم.

رؤيتها  ومدى  المتخصصة  اللجنة  هو  االمر  في  فالمرجع 
شركة  كل  ظروف  مع  وتناسبها  الهيكلة  اعادة  لخطة 
فهي  الهيكلة  اعادة  جدوى  عدم  في  ايضا  ورؤيتها 
المتخصصة في حسم موضوع طلب اعادة الهيكلة وهل 

منه رجاء من عدمه.

إعادة  اجراءات  باتخاذ  التصريح  طلب  تقديم  بمجرد  أنه  فنرى 
الهيكلة (من الشركة أو البنك المركزي للدائرة المختصة) توقف 

بالتزامات  المتعلقة  والتجارية  المدنية  والتنفيذ  التقاضي  اجراءات 
الشركة لحين البت في موضوع الطلب من الدائرة المختصة.

احالة  المختصة  الدائرة  وعلى 
الطلب إلى لجنة أو لجان متخصصة 
للشركة  المالي  الوضع  لدراسة 

ومدى الحاجة العادة الهيكلة.

اللجــان  تكــون  أن  نــرى  كمــا 
الموكلة دراســة الوضــع المالي 
للشــركات ومدى جــدوى اعادة 
الهيكلــة وحياديتــه تابعة لــوزارة العدل وأن يتولى رئاســتها 
متخصــص ينتدبــه البنك المركــزي وأن تتبع  رئيــس الدائرة 
المختصــة فــي كل أمورهــا، لتحقيق جديــة في قرارهــا،  وأن 
تقــدم اللجنــة تقريرها لرئيس الدائرة في مــدة أقصاها ثالثة 
أشــهر من تاريخ إحالة الطلب إليها ويجوز تجديد هذه المدة 
بعــد الرجــوع لرئيــس الدائــرة المختصة علــى أال تتجــاوز في 
جميــع االحــوال ثمانيــة أشــهر. وإذا التزمت الشــركة بخطة 
إعــادة الهيكلــة فــي الجــدول الزمني كان بــه  وإذ لــم تلتزم 
يعرض أمرها من قبل البنك المركزي على الدائرة المختصة 
للحكــم باعتبار الخطة كأن لم تكن، ويترتب على ذلك وقف 
كافــة االجراءات القضائيــة والتنفيذية الصــادرة وفقا للمواد 

السابقة ويكون لكل ذي مصلحة اتخاذ االجراءات الالزمة.

الوقت وتصحيح المسار 
قد يقول قائل بأن اجراءات اعادة الهيكلة قد تكون مضيعة 
إعادة  في  ترغب  ال  التي  الشركات  لبعض  بالنسبة  للوقت 
الهيكــلـة وكــســب الوقـــت لوقــــــف اجــــراءات التقاضـــي 

والتنفيذ قبلها.

والرد: ان هذا المرسوم إنما صدر لمواجهة ظروف استثنائية 
فــي الكويــت التــي تأثــرت باالزمــة العالميــة التــي دهــورت 
العالميــة وبالتالــي  البورصــات  الــدول واوضــاع  اقتصاديــات 
الشــركات االســتثمارية، ويهــدف المرســوم لحماية بعض 
الشركات من السقوط الى الهاوية وتعرضها لشهر االفالس 
وقد أتى العطاء فرصة لهذه الشــركات، ال ســيما الشركات 
التي تتطلــب إعادة الهيكلة، ريثما تنهــض من عثرتها وتفي 
بالتزاماتهــا وتعــود لمســيرة نشــاطها. وإذا كان هناك من 
شــركات ال ترغب فــي متابعة نشــاطها واالقالة من عثرتها 
فــال يحكــم علــى الجميــع بذلــك. فإعــادة الهيكلــة خطوة 
نحو تصحيــح االوضاع ومعالجة مشــاكل الشــركة المالية، 
والهــدف االساســي منها محاولــة تجاوز الصعوبــات المالية 
التــي تمــر بهــا الشــركة وان كان فيه بعــض االفتئــات على 
حقوق الدائنين اال أن فيه هدف اسمى هو النهوض باالقتصاد 
البطالــة. التنميــة ومحاربــة شــبح  الوطنــي ودفــع عجلــة 

جدولة  بإدارة  المدير  البنك  المركزي  الكويت  بنك  تكليف 
معالجة  أسلوب  يتطلب  الذي  االمر  الشركات،  مديونيات 
أوضاعها وجدولة ديونها تجاه الجهات الدائنة، ويقوم كذلك 
مع  تجري  التي  المفاوضات  في  بالمشاركة  المدير  البنك 
موافقة  أخذ  ويتعين  الدائنة  المالية  والمؤسسات  البنوك 
المقترحة. الجـدولة  على  المسبقـة  المركزي  الكويت  بنك 

على  يتعين  أنه  على   14 مادته  في  المرسوم  أشار  كما 
الشركة التي يتقرر معالجة أوضاعها الحصول على الموافقة 
التزامها  على  المختصة  العامة  الجمعية  من  المسبقة 
الكويت  بنك  يقررها  التي  والشروط  االجراءات  بتنفيذ 
المصروفات  وتخفيض  أوضاعها  معالجة  بشأن  المركزي، 
والمنح  والمكافآت  العليا  االدارة  مخصصات  ذلك  في  بما 
 2000 19 لسنة  وااللتزام بأحكام المرسوم بالقانون رقم 
نسبة  تقل  أال  يشترط  كما  له،  تنفيذاً  الصادرة  والقرارات 
لديها،  العمالة  مجموع  من   % 50 عن  الوطنية  العمالة 
وا�دايــة  الفنــيــة  أجهــزتها  في  التغييرات  إجراء  عن  فضال 
بنك  من  المعتمدة  معالجتها  إجراءات  تتطلبه  لما  وفقًا 

الكويت المركزي.

اجراءات قضائية 
أما عن الشركات طالبة الهيكلة في حالة تعرضها لصعوبات 

الوفــاء  تعــوق  أن  شــأنها  مــن 
بالتزاماتهــا أو مواصلة نشــاطها، 
دائــرة  علــى  أمرهــا  فتعــرض 
االســتئناف المختصة او على بنك 
الكويت المركزي، وذلك للتصريح 
هيكلــة  اعــادة  اجــراءات  باتخــاذ 
الشــركة لمعالجــة أوضاعهــا مع 
كافــة  بتقديــم  الشــركة  التــزام 

المســتندات المؤيــدة للطلــب، بما فــي ذلك المركــز المالي 
وقائمة الديون وآجال استحقاقها واالطار العام لخطة اعادة 
الهيكلــة وتقريــر مراقــب الحســابات بشــأنها، ويترتــب على 
تقديم الطلب وقف كافة اجراءات التقاضي والتنفيذ المدنية 
والتجارية المتعلقة بالتزامات الشــركة، وذلك لحين البت في 
موضــوع الطلب من الدائرة المختصة، وعلى الشــركة اخطار 
بنــك الكويت المركــزي وجميــع دائنيها بصورة عــن الطلب 
المؤشــر عليه مــن رئيس الدائــرة وما ترتب عليــه من وقف 
لالجراءات بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول إال أننا نرى 
حذف المادة (18) من المرســوم بقانون وذلك لسرعة البت 
فــي موضوع الطلب وحرصــًا على مصالــح الدائنين من جهة 
ومــن جهة أخرى فإن الطلــب في حالة قبوله ال بد وأن يعرض 

الهيكلة  إعــــادة  طــلــب  ”مع 
ـــــــراءات الــتــقــاضــي  تـــوقـــف اج
والتجارية  المدنية  والتنفيذ 
المتعلقة بالتزامات الشركة “



االستقرار  قانون  اسم  حمل  والذي  بقانون  المرسوم  صدر 
المضطربة  المالية  اwوضاع  لمواجهة  الكويت،  في  المالي 
جهة  ومن  جهة  من  العالمية  اwزمة  هذه  آثار  من  وللحد 

أخرى �زكاء االقتصاد الوطني وتعزيزه لتفادي الهزات.

استعراض القانون يبين اشتماله على باب تمهيدي للتعريف 
السبعة  وفقراتها  اwولى  المادة  في  يتمثل  بالمصطلحات، 

ويبدأ  اwول  الباب  لنا  يتبدى  ثم  عشرة، 
وحتى  المرسوم  من  الثانية  المادة  من 
المادة السابعة منه وهي مفردة للبنوك. 
تضمن  أن  جواز  االخيرة  هذه  من  يظهر 
الدولة العجز في المخصصات المحددة 
محفظة  مقابل  تكوينها  يتعين  والتي 
القائم  والتمويل  االئتمانية  التسهيالت 
لدى البنوك في 31 / 12 / 2008، ويكون 
هذا الضمان في حدود العجز لدى البنك 
عن  الصادرة  التعليمات  إلى  استناداً 

العجز  مقدار  تعديل  يراعى  أن  على  المركزي،  الكويت  بنك 
التي تطرأ على مقدار  التغيرات  الدولة بناء على  الذي تضمنه 
أال  بشرط   2012  ،2011  ،2010  ،2009 االعوام  خالل  العجز 
وحتى    2009  / 1  / 1 من  اعتباراً  الضمان  مقدار  زيادة  تتم 
الصادر  الضمان  قيمة  تخفيض  ويتم  الضمان.  فترة  نهاية 
المتبقية  الفترة  خالل  العجــز  حجــــم  في  التحسن  بمقدار 

من الضمان.

تضمن  أن  جواز  المرسوم  من  الثالثة  المادة  بينت  كذلك 
قد  الذي  االنخفاض  سنة   عشرة  خمس  ولمدة  الدولة 
المالية  االستثمارات  محفظة  من  كل  قيمة  في  يطرأ 
والمحفظة العقارية القائمة لدى البنوك في 31 / 12 / 2008 
خالل االعوام 2009 ، 2010 ، 2011 وبالقدر الذي يقرره بنك 
تقييم  ضوء  في  االنخفاض  مقدار  من  المركزي  الكويت 
أيضا  ويتم  الدولية،  للمعايير  وفقًا  المحفظتين  هاتين 
المحفظتين  على  التحسن  بمقدار  الضمان  قيمة  تخفيض 
خالل الفترة المتبقية من الضمان أو بالقدر الذي يحدده بنك 

الكويت المركزي.

المركزي  البنك  لتخول  القانون  من  الرابعة  المادة  وجاءت 
كما  بنك،  بكل  الخاصة  الضمان  وثيقة  الدولة  عن  نيابة 
لمعالجة  الالزمة  االجراءات  يتخذ  أن  بنك  كل  على  أوجبت 
سنويًا  الضمان  قيمة  تخفيض  يرتب  بما  لديه  العجز 
يقل  ال  بما  المركزي  الكويت  بنك  يحددها  التي  وبالنسبة 
عن 8 % سنويًا وذلك اعتباراً من 31 / 12 / 2011 مع قيام 
إصدار  عمولة  لالستثمار  العامة  للهيئة  بالدفع  البنوك 

ضمان مقابل التكاليف االدارية وبنسبة ال تتجاوز 1 % سنويًا 
من رصيد قيمة الضمان الصادر في نهاية كل سنة وتؤول 

هذه النسبة إلى االحتياطي العام للدولة.

اما المادة الخامسة من المرسوم فقد أجازت الغاء الضمان wي 
بنك إذا انتفت الحاجة إليه ووفقًا لما يقره بنك الكويت المركزي.

وتعالج المادة السادســة حالة عدم قدرة أي من البنوك على 
زيــادة رأس المــال لمواجهــة متطلبات 
أوضاعها المالية، وأجازت للهيئة العامة 
تصدرهــا  ســندات  شــراء  لالســتثمار 
هــذه البنوك لتكــون ملزمــة التحول إلى 
أســهم والتــي لــم يتــم االكتتــاب فيها 
مــن جانــب المســاهمين واالكتتاب في 
االســهم الممتــازة والتي تصدرهــا أيضا 
البنــوك والتــي لــم يتــم االكتتــاب فيها 
مــن جانــب المســاهمين واالكتتاب في 
ادوات ماليــة أخــرى تتفــق مــع احكام الشــريعة االســالمية.

بنك  كل  على  أوجبت  المرسوم  من  السابعة  والمادة 
العامة  الجمعية  من  المسبقة  الموافقة  على  الحصول 
التي  والشروط  االجراءات  بتنفيذ  التزامه  على  المختصة 
في  العجز  ضمان  بشأن  المركزي  الكويت  بنك  يقررها 
3 وتخفيض مصروفاته بما   ،2 اwصول الواردة في المادتين 
في ذلك مخصصات االدارة العليا والمكافآت والمنح وغيرها 
ووفقا لما يقرره بنك الكويت المركزي، وكذلك على الدخول 

في عملية دمج إذا تطلبت أوضاع البنك ذلك.

االلتزام بتعليمات المركزي
البــاب الثانــي من القانــون خــاص بقطاعات 
المنتجــة،  المحلــي  االقتصــادي  النشــاط 
9 مــن   ،8 ويشــتمل علــى نــص المادتيــن 
المرســوم بقانون. تبين المــادة اwولى منه 
ان الدولة تضمن 50 % من التمويل الجديد 

المقدم من البنوك المحلية إلى عمالئها في كافة قطاعات 
النشــاط االقتصادي المحلي المنتجة والذي يتم اســتخدامه 
محليــًا، ويتعيــن علــى البنــوك المحليــة عند منــح التمويل 
الجديــد االلتــزام بتعليمات البنــك المركــزي والحصول على 
ضمانــات كافية ومناســبة يتــم تحديدها في ضــوء أوضاع 
كل عميــل، شــرط أال يتم اســتخدام هــذا التمويل wغراض 
المضاربــة أو المتاجرة فــي العقــارات واwوراق المالية. وتنص 
المــادة على اتخــاذ االجراءات التــي تكفل اســتخدام العميل 
لهذا التمويل وأن يكــون الحد اwقصى wجل التمويل خمس 

ســنوات، على أن يتم ســداد أصل رصيد التمويل والعائد على 
أقســاط خالل أجل التمويل. وقد جاءت المادة التاسعة من 
المرسوم لتعالج حالة تعثر أحد المدينين في سداد التمويل 
الجديــد، فحــددت مقــدار ضمان الدولــة بنســبة قصوى هي 
50 % مــن المبلــغ الذي ال يتم تغطيته مــن الرصيد المتبقي 
مــن التمويــل المتعثــر مخصومــًا منــه قيمــة الضمانــات 
المقـــدمـــــة من العمـــيـــــل، ويجوز ان تصـــدر وزارة المالية 
– نيابة عن الدولة – ســندات وصكوك بقيمة هذا الضمان.

قانون  من  والثاني  اwول  البابين  نصوص  استعراض  وبعد 
التي  أنها تعالج الصعوبات  الكويت نجد  المالي في  االستقرار 
معالجة  على  وتساعد  الراهن  الوقت  في  االقتصاد  بها  يمر 
االنتاج  عجلة  دفع  في  بمهامها  لتنهض  البنوك  أوضاع 

والوصول باالقتصاد الكويتي لبر اwمان.

إعادة هيكلة شركات ومساعدة اخرى 
بشــركات  يتعلــق  بقانــون  المرســوم  مــن  الثالــث  البــاب 
االســتثمار ويقســم إلــى فصليــن: اwول مخصــص لتصنيف 
الشــركات وأســاليب المعالجــة وضوابطها، والفصــل الثاني 

لالجراءات القضائية.

فصوله  لتكون  الباب  هذا  في  الوارد  التقسيم  حول  رأي  ولنا 
كالتالي:

إلى  وتحتاج  مالية  مشاكل  تواجه  شركات  اfول:  الفصل 
معالجة أوضاعها بما يساعدها على االستمرار والوفاء.

وتواجه  هيكلة  �عادة  تحتاج  شركات  الثاني:  الفصل 
يساعدها  بما  أوضاعها  معالجة  إلى  وتفتقر  مالية  مشاكل 

على االستمرار والوفاء.
أحسن  اwول  الفصل  في  فالشركات 
إعادة  تطلب  التي  الشركات  من  حاًال 
من  صعوبات  تواجه  والتي  الهيكلة، 
أو  بالتزاماتها  الوفاء  تعوق  أن  شأنها 

مواصلة نشاطها.

بقانون  المرسوم  نصوص  أن  ونرى 
، ج  ، ب  أ  14 بفقراتها   ،  13  ، ، ب  أ  12 بفقرتيها   ،11 في مواده 
، ز كافية لمعالجة أوضاع هذه الشركات بعد تقييم  ، و  ، هـ 
المتخصصة  الجهات  من  أكثر  أو  جهة  قبل  من  أوضاعها 
التوصيات  الذي يعد تقريراً يتضمن  البنك المركزي،  باشراف 
والمعالجة المقترحة في هذا الخصوص كما يقرر االجراءات 
هذه  أوضاع  معالجة  بشأن  اتخاذها  يتم  التي  المناسبة 
في  موضح  هو  كما  المعالجة  أساليب  وتتعدد  الشركات، 
المادة 12 من المرسوم، وتوضح المادة 13 من المرسوم 

بقلم المستشار محمد شمس
قانون ا�ستقرار المالي

خطوة باالتجاه الصحيح

خطوة  الهيكلة  ”إعادة 
ــــاع  نــحــو تــصــحــيــح االوض
ـــة مــشــاكــل  ـــج ـــال ـــع وم

الشركة المالية“

”ال يجــوز اســتخدام 
بموجــب  تمويــل  اي 
القانــون فــي اعمــال 
والعقارات  المضاربة 

والبورصة“
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”يعتبر قطاع التأمين في الكويت محدوداً 
بسبب االختالالت الهيكلية في االقتصاد 

الكويتي وهيمنة القطاع العام“



التحديات والعقبات
التي تواجه قطاع التأمين وإعادة 

التأمين الكويتي

إن التحديــات والعقبات التي تواجــه قطاع التأمين 
وإعــادة التأمين الكويتي عديدة ومتشــعبة ولكن 

يمكن تحديدها با|تي:

أوًال: ضرورة إنشاء هيئة مستقلة ل�شراف والرقابة تهدف 
إلى تطوير التشــريعات التأمينية ونظم الرقابة أسوة 
بالدول المجــاورة والدول المتقدمــة وباwخص فيما 
يتعلــق بــإدارة المخاطر وتحديــد أنواعهــا المختلفة، 
وتخصيــص  الفنيــة  المخصصــات  كفايــة  وتقييــم 
متطلبــات رأس المال، والحوكمــة، وكيفية توظيف 
الفوائض ا�ستثمارية والمالءة المالية لدى شركات 
التأميــن وإعــادة التأميــن. با�ضافــة إلــى اســتحداث 
قوانين وتشــريعات تخص شــركات التأميــن وإعادة 
التأميــن التكافلــي وذلك بمــا يتعلق بــإدارة صندوق 
المشــتركين واالســتثمارات وتوزيع العوائد (الفائض 
التأمينــي) وتنظيــم دور هيئــات الرقابــة الشــرعية.

ثانيــًا: الحــد مــن منــح تراخيــص لشــركات تأميــن جديــدة 
متزامنــًا مــع إعــادة تقييم شــامل wداء هــذا القطاع 
الحيــوي ودوره في التنميــة االقتصادية واالجتماعية، 
إيمانًا منا بضرورة فســح المجال أمام سوق التأمين 
الكويتــي الســتيعاب هذا الكــم الكبير من شــركات 
التأميــن الجديدة (حيث وصل عدد شــركات التأمين 
إلــى  أجنبيــة  ووكاالت  والعربيــة  الكويتيــة  العاملــة 
29 شــركة) فــي ظــل محدوديــة الســوق و�عطــاء 

الفرصــة لهــذه الشــركات أن تنمــو بشــكل ســليم 
حفاظــًا علــى حقوق حملــة الوثائــق والمســاهمين.

ثالثًا: تســهيل نمو ســوق التأمين المحلي عن طريق وضع 
الحكوميــة الممتلــكات  للتأميــن علــى  تشــريعات 

  (الغيــر مؤمنــة باســتثناء المنشــآت النفطيــة) 
التشــريعات  لوضــع  المركــزي  البنــك  وتحفيــز 
الالزمة للسماح للبنوك بتوزيع منتجات التأمين 
المختلفــة وباwخص فيما يتعلــق بالتأمين على 
المقترضيــن وتأمينات الحياة. با�ضافة إلى إعادة 
العمــل بالقانــون رقــم (1) لســنة 1999 بشــأن 
التأمين الصحي على اwجانــب عوضًا عن الضمان 
الصحي الحكومي بشكل يخدم ا�قتصاد الوطني 
وبضوابــط تنظــم هــذه العمليــة لكــي تشــمل 
الوافديــن والكويتييــن والزائرين على حد ســواء.

رابـعـــــــًا: تدنــي أســعار التأميــن ا�جبــاري (ضد الغيــر) على 
المركبات والذي يعد اwقل على مســتوى العالم 
وذلــك  الخليجــي  التعــاون  مجلــس  ومســتوى 
بالرغم من ازدياد حوادث الســيارات وارتفاع أجور 
التصليــح وقطــع الغيــار والمغاالت فــي اwحكام 
القضائيــة، فــإن أســعار التأمين ا�جبــاري مازالت 
متدنية ولم تتغير منــذ عام 1981، با�ضافة إلى 
العــدد الكبير من المركبات غيــر المؤمن عليها 
وتصل إلى نصف مليون مركبة مخالفة للقوانين 
واللوائح المعمول بها الصادرة من وزارة الداخلية.

خامســًا: إن قانون تعزيز االستقرار المالي الصادر بمرسوم 
رقــم (2) لســنة 2009 قد أغفل قطــاع التأمين 
ومدى حاجة هذا القطاع ل�ستفادة من هذا القانون.

إن التوصيــات أعاله تندرج ضمــن الرغبة اwميرية   
الســامية فــي تحويــل الكويــت إلــى مركــز مالي 
وتجــاري، لمــا لقطــاع التأمين مــن دور فعال في 
التنمية ا�قتصادية لبلدنا الحبيب منذ عام 1960.

يعتبــر قطــاع التأمين فــي الكويت محدوداً (حجم االقســاط المكتتبــة 180 مليون 
دينــار) ومعدالت النفاذ مازالت منخفضــة جداً أقل من 1 ٪ من الناتج المحلي مقارنة 
مع المعدالت العالمية البالغة 12 ٪ للناتج المحلي، وذلك بسبب االختالالت الهيكلية 

في االقتصاد الكويتي وهيمنة القطاع العام وانحسار دور القطاع الخاص.

د. علي حمد البحر رئيس مجلس إدارة إتحاد شركات التأمين ومدير عام شركة الكويت للتأمين
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والثقة  اfفضلية  توفير  على  ”نعمل 
والشعور بالمسؤولية  التي تنجم على 

العالقة بين المحامي والعميل“



مكتب (NEN) الوقيان العوضي والسيف للمحاماة: 
حيث ال يصل ا|خرون! 

البذور اfولى   

مارس المحامون نادر العوضي ونجيب الوقيان وعماد السيف 
المحاماة بكل احترافية وبدأت اللبنات اwولى للخبرات تتكون.

فــي  متمرســا  منهــم  كل  وتخصــص  الخبــرات  وتطــورت 
عملــه منذ مــا يزيد علــى ثالثيــن عامًا، وقــد لعبــت القضايا 
واالعمال التي تولوها  دورا أساســيا بالتوســع ودمج الخبرات. 

لم يمنــع اتخاذ المكتب من الكويت مقرا لــه ، تطور أعماله 
الخارجيــة ، فعبر الحــدود ليقدم حلــوًال لمنازعــات اقليمية 
العالمــي عــززه طاقــم  التوســع علــى المســتوى  ودوليــة. 
وضعــوا  الذيــن  والمحاميــن،  المستشــارين  أفضــل  مــن 
خبراتهــم بخدمــة  كبــرى الشــركات المحليــة واالميركية 

واالوروبــيــة فضــــــــال عــن الشــركــــــات 
مــن  تتخــذ  التــي  الجنســيات  المتعــددة 
الكـــويــت والخلـــيــج مقــرا لنشــاطاتها.

دفع تطــور عمل مكتــب (NEN) الوقيان 
العوضــي والســيف للمحامــاة إلــى جعله 
وشــركات  البنــوك  مــن  للعديــد  ممثــال 
االســتثمار والتأميــن وشــركات العائالت 
محليا ودوليا ، ولم تقف حواجز اللغات عائقا 
نظــرا للطاقــات التي يحتضنهــا المكتب.

تفهــم  علــى  المحامــاة  عمــل  يرتكــز 
حاجــات العمــالء ومشــاكلهم ، وتقديم 
بمهنيــة  المناســبة،  القانونيــة  الحلــول 
عالية وكفــاءة تراعــي المعاييــر والوقت. 

يســعــــــى مكـــــتــب (NEN) الوقــــــيــان 
للمحــــــامــاة  والســــــيـــف  العوضــــــــي 
للبقــاء في الريادة والحفاظ على مســتوى 

الطاقــات  جمــع  خــالل  مــن  والخدمــات،  اwداء  مــن  رفيــع 
الدائمــة.  المنافســة  فــي  بالمســؤولية  الشــعور  وتنميــة 

تقــوم  االساســية  االعمــال  ان  تمامــًا  المكتــب  يــدرك 
الحـــلــول  والمحــــاميــن  المستشـــــارين  تقـــــديــم  علــى 
اتخــاذ  فــي  النصــح  ومراعــاة  للموكليــن،  الســليمة 
والتميــز،  الحســم  نحــو  تدفــع  التــي  المتكاملــة  القــرارات 
فــي ظــل معرفــة تامــة با�جــراءات القانونيــة والقضائيــة.

يهتــم محامــو مكتــب (NEN) الوقيــان العوضــي والســيف 
يعطــي  مــا  شــخصي،  بشــكل  بالموكليــن  للمحامــاة 
وأحتياجاتهــم،  وخلفياتهــم  أعمالهــم  لتفهــم  دفعــا 
فــي  فعاليــة  أكثــر  بشــكل  للمســاهمة  البــاب  ويفتــح 
والقــرارات. ا�جــراءات  انجــح  عبــر  لمصلحتهــم  االنجــاز 

  (NEN) لعبــت خبــرات الشــركاء المؤسســين فــي مكتــب
الوقيــان العوضــي والســيف للمحامــاة دورا كبيــرا في جعل 

المكتب يتمتع بالخبرة في شتى مجاالت 
القـــــانون وفـــــروعــه بالقســم التجــاري 
والمدنــي واالداري والجزائــي. وقــد تالقــت 
 (NEN) هذه الخبرات مما اكسب مكتب
للمحامــاة  والســيف  العوضــي  الوقيــان 
افضليــة على ســواه مــن المكاتــب، من 
خالل خبرات بأعمال االستشارات القانونية 
والمحامــاة تمتــد wكثــر مــن 30 عامــًا.

الطاقات والخبرات

يعتبر الشركاء المؤسسون نادر العوضي 
الســيف مــن  الوقيــان وعمــاد  ونجيــب 
االساتذة والمتفوقين في عالم المحاماة 
علــى مســتــوى الكــــويــت والمنطــقــة 
العربيــة ، وممــن لهــم بــاع طويــل فــي 
تقديم المشــورات والدراســات القانونية 
، فضــال عــن نجاحهم فــي تغييــر بعض 
 . المتقنــة  القوانيــن بفضــل جهودهــم 

ان  والســيف  العوضــي  الوقيــان   (NEN) مكتــب  اســتطاع 
يســتقطب افضل المستشــارين الذيــن تبوؤوا  فــي مراحل 

من حياتهم العملية رئاســة محاكم في العديد من البلدان 
، كمــا يضــم المكتــب نخبة مــن المحاميــن المتخصصين 

والحفــاظ  محيطــه  فــي  وللتفاعــل   .
محاميــه  المكتــب  يحــث  التميــز  علــى 
فــي  المشــاركة  علــى  ومستشــاريه 
الــدورات التــي تجريهــا الجهــات القانونية 
كجمعيــة المحاميــن الكويتيين وغرفة 
التحكيــم،  ودورات  والصناعــة  التجــارة 
مما مكــن المحاميــن من حيــازة ملكة 
قانوينــة متقدمة ، فاعُتمد العديد منهم 

كمحكمين بفعل الخبرة المتوافرة . كما يشــارك المكتب 
بالندوات القانونية المتخصصة داخل دولة الكويت وخارجها.

الشراكات الدولية 

بعــد تعاون اســتمر عدة أعــوام بين مكتــب (NEN) الوقيان 
والعوضي والسيف للمحاماة ومجموعة 
المحاماة الدولية الرائدة دي ال اي بايبرقرر 
الطرفان الدخول في شراكة دولية وذلك 
بعــد أن وثــق كل مــن الطرفيــن عالقته 
باالخر وذلك يعكس الرؤيا الواضحة لكال 
الطرفيــن بضــرورة مواكبــة تطــور بيئة 
القانونــي المحليــة واالقليميــة  العمــل 
والدوليــة اwمر الذي أعطــى للمتعاملين 
مع المكتب مســاحة واســعة للحصول 

علــى خدمــات المكتــب المحليــة والدولية وتوســيع المدى 
الــذي يصل اليه المكتب لخدمة موكليه.

الشركات

العوضــي  الوقيــان   (NEN) مكتــب  نــال 
الشــركات  مــن  العديــد  ثقــة  والســيف 
وخـارجـــهــا،  الكـــــــويــت  فــي  الكـــــبــرى 
عــدة  بنــوكا  عمالئــه  بيــن  فاســتقطب 
واســتثمار  وعقــارات  تأميــن  وشــركات 
الجمعيــات  مــن  الكثيــر  بــأن  المكتــب  ويفتخــر  وغيرهــا، 
واالنديــة والتعاونيــات هــي من ضمن اســرة عمالئــه الكبار.

االهتمام والرعاية بتفوق 

وتفتخر مؤسسة (NEN) الوقيان والعوضي 
والسيف بتكريس جميع الجهود الممكنة 
للحفــاظ علــى مســتوى اwفضليــة والثقة 
والشــعور بالمســؤولية  التــي تنجــم على 
العالقة بيــن المحامي والعميل. وندرك أن 
أعمالنــا تقوم أساســا على وجــوب تقديم 
المحامــي للحلول الســليمة القائمة على 
النصح من خالل اتخاذ القرارات المتكاملة 
التــي تقوم على الحســم والتميز وا�لمام 
القضائيــة. وا�جــراءات  بالقوانيــن  التــام 

ليســت  المهنيــة  عالقتنــا  فــان  عليــه، 
محصورة بالتطبيقات القانونية المحدودة؛ 
ببــذل  محامينــا  لقيــام  با�ضافــة  هــذا 
شــخصيا  لالهتمــام  جهودهــم  قصــارى 
وإدراك  تفهــم  طريــق  عــن  بالعمــالء، 
التجاريــة وخلفياتهم  طبيعــة أعمالهــم 
للمســاعدة علــى اتخــاذ انســب وانجــح القــرارات والحلــول.

الوقيــان والعوضي والســيف مؤسســة 
قانونيــة رائدة فــي دولة الكويــت ؛ حيث 
تقدم حلــوال محلية لعمليــات إقليمية 
ودوليــة وما يتعلــق بالمنازعــات. وتوفر 
الخبــرات  أفضــل  للعمــالء  مؤسســتنا 
علــى صعيــد الشــرق اwوســط والغــرب؛ 
من خــالل محامين كويتييــن متميزين 
ومسـتــشـــارين قــــــانونيين دولـــــيــين.

ويشــمل ذلك توفيــر خدمات وحلول قانونيــة منتظمة إلى 
عــدد كبير مــن الشــركات المحليــة واwمريكيــة واwوروبية 
وغيرهــا مــن الشــركات متعــددة الجنســية التــي تمــارس 
نشــاطاتها التجاريــة فــي الكويــت والخليج العربــي عموما. 
ويعمل أيضا كممثل للعديد من البنوك المحلية وشركات 
االســتثمار والتأميــن والشــركات العائلية التجاريــة العاملة 
في الكويــت . وبناء على إتقــان اللغتين العربيــة واالنجليزية؛ 
فإننــا نتعامــل بــكل يســر مــع العالميــن العربــي والغربــي.

التــي  المشــاكل  تفهــم  علــى  أساســا  اهتمامنــا  يتركــز 
أساســية  مبــادئ  علــى  ذلــك  ويقــوم  العمــالء.  يواجههــا 
معتمــدة باســتمرار؛ وهي تفهم مشــاكل العميل وتقديم 
الحلــول القانونيــة المناســبة بمهنيــة عاليــة فــي الوقــت 
المحــدد؛ إضافــة �قامــة عالقة طويلــة اwمد مــع العميل.

”مكتب (NEN) الوقــيــان 
والســــيف  العوضــــي 
دخـــل  للمحــــامـــــاة 
العالمية بعد شراكته 

“DLA PIPER مع

نحو  دفع  ”المكتب 
من  العــديـد  تغـيـير 
القـــــوانـيـــن، وأثبــت 

طعونًا إنتخابية“

”العميــل ســيحظى 
بالنصــح  جانبــه  إلــى 
واfمــــانة والخـبـرات 
الالزمة المتعددة“
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إلى أي مدى يمكن للمساهم استخدام حقوقه القانونية 
ضد الشركات في حال المخالفة أو التجاوزات؟

طلب  بإمكانه  اذ  المساهم  أمام  متاحة  الصالحيات  كل 
وهو  مخالفة  أو  تالعب  لكشف  حقائق  تقصي  لجنة  تكوين 
اثبات  من  يتمكن  حتى  للمساهمين  وضروري  رائع  تصرف 
اثبات  من  يتمكن  وحتى  مخالفة  أو  تالعب  لكشف  حقائق 
من  مطالب“  وراءه  حق  يضيع  ال   ” نعرف  كما  wنه  الحقوق 
بالشركة  مباشر  اتصال  على  يكون  ان  للمساهم  البد  هنا 

ومعرفة كل صغيرة وكبيرة تحدث فيها.

تم اثبات وجود مخالفات وتجاوزات من جانب مجلس االدارة 
يمن للمســاهم ان يطالب بتعويض وان لم تثبت المخالفة 

الدعــوى،  ببطــالن  يحكــم  فإنــه 
وحتى مع الحكم ببطالن القضية 
فان المساهم هو الرابح اذ يكون 
اطمأن الى ســالمة تصرفات ادارة 
ســالمة  إلــى  وبالتالــي  الشــركة 
أوضــاع امواله وهذا الدور مطلوب 

وضــروري جداً في حال وجود شــكوك أو شــبهات مالية لدى 
ادارة الشركة حماية وحفاظًا لحقوق المساهمين.

إذاً ما المطلوب من المساهمين في حال وجود شكوك؟
كشــف التالعــب ودفع الشــكوك باليقيــن يتم باستشــارة 
المحامــي وهــو الســالح العاجــل 
ذلــك  مــن  والهــدف  للمريــض 
الطرفيــن  عــن  الشــبهة  ابعــاد 
الشــركة والمســاهمين ولذلك 
يتم التالعــب خصوصا وان ادارات 
عــدم  علــى  اعتــادت  الشــركات 
مســائلتها مــن أحــد wن االغلبيــة مــن المســاهمين دائما 

معها وال تتوقع طرح مساهم مخاوفه أو استفسار ضدها.

أن  للمســاهــم  ”يمـكــن 
يطلب إنشاء لجنة لتقصي 

التالعب والمخالفات“



تلك الجهات ومن هنا البد للمساهم أن يسأل عن أمالكه 
في اwسهم وأن يحافظ عليها بشتى السبل.

ما دور البنك المركزي في هذه العملية؟
ظالم  تضيء  التي  الشمعة  باعتباره  واضح  دور  له  المركزي 
االوضاع المالية ونشيد بدوره في مساندة البنوك والشركات 
قرار  صدور  بعض  السيما  الراهن،  الوقت  في  االستثمارية 
المعنية  الجهات  مع  الجاد  والعمل  المالي  االستقرار  تعزيز 

لتفعيله للخروج من براثن اwزمة.

”المركزي“  ودور  الراهن  االقتصادي  الوضع  تقيم  كيف 
فيه؟

في  ينوع  ان  المركزي  على  يجب  المستقبلي  التطور  مع 
توظيف  خالل  من  أكبر  بدور  ليقوم  جهازه  اداء  مستوى 

الكوادر الوطنية وان يعزز من دوره مستقًال.

يمكنه  لن  الحالية  بامكاناته  بالعمل  المركزي  استمرار  ان 
من ضبط االوضاع wن أدائه الحالي يقتصر على مراقبة البنوك 

أكثر من غيرها.

رقابية  جهة  الى  تحتاج  استثمارية  شركة   98 نحو  وهناك 
في  الوضع  على  الكاملة  السيطرة  على  وقادرة  شديدة 
المراقبة  وعمل  الشركات  ضبط  يتم  حتى  وذلك  السوق 
االدوات  تلك  تطوير  على  يعمل  وان  السليمة  القانونية 

ليكتمل الدور الحقيقي.

ما رأيك في جانب الفتوى في بعض الشركات االستثمارية 
الدور  لتصحيح  يسعى  من  هناك  وهل  وا[سالمية؟ 

الرقابي؟
يجب ان يتم تفعيل الدور الرقابي على الشركات على المدى 
وادارة  المحاسبية  االجراءات  دور  لتعزيز  والبعيد  القصير 
بين  االتهامات  من  الحد  اجــــــل  من  والتشـــريــــع  الفتـــوى 

جهة وأخرى.

هل تعتقد ان االزمة تعد دافعا قويا لتحريك المساهمين 
باتجاه المطالبة بحقوقهم؟

شركاتهم  �دارات  المساهمين  متابعة  تكون  ان  نأمل 
وتصرفاتها دائمة وليس في وقت االزمات فقط حتى تشعر 
من  هناك  وان  باستمرار،  مراقبة  تصرفاتها  ان  االدارات  هذه 
ويكشفها  المســـؤولية  سيحـمــلـهــا  َمن  المساهـمين 

ويكشف تصرفاتها.

هل الدعاوى ضد تصرفات مجالس االدارات من مساهمي 
الشركات تتم عبر المحاك المدنية؟

نعــم ، ومن خالل المحكمة يتم جلــب خبير متخصص فإذا 

السيف في مقابلة مع جريدة "السياسة":
القضاء ملجأ للمتشككين بإدارة 

شركاتهم!

هذه  مثل  في  أنه  مبينا  المساهم  ارادة  عن  خارجة  تعد 
ان تتحمل  االدارة  الحاالت البد للشركة ومن خالل مجلس 
تبعات ما ترتكبه من اخطاء وعلى المساهم اللجوء للقضاء 
للمطالبة بحقوقه وملكياته التي تبددت بسبب االهمال أو 

التجاوز اذا اقتضى اwمر وإلى تفاصيل الحوار:

عددا  افرزت  العالم  اسواق  تضرب  التي  المالية  اfزمة 
والمؤسسات  الشركات  في  المشكالت  من  له  حصر  ال 
في  خصوصا  للمساهمين  اfمثل  الدور  هو  ما  برأيك 

أوقات االزمات؟
يحضرون  الشركات  في  المساهمين  من  كبير  عدد 
الجمعيات العمومية ويوافقون ويصادقون على قراراتها وال 
يقفون ضد المخالفات أو ضد ما يتعارض مع النظام االساسي 
ان  المساهمون  اكتشف  االزمة  حدثت  وعندما  للشركة 
أذهانهم  في  تدور  التساؤالت  وبدأت  كبيرة  خسائر  هناك 
منهم  البعض  بدأ  الوقت  ذلك  ومن  الخسائر  اسباب  عن 
مجلس  بها  قام  التي  االعمال  على  باالطالع  الكل  وليس 
بدأ  ثم  ومن  حقوقه  عن  يبحث  المساهم  واصبح  االدارة 
يتساءل عن االدوات التي يمكن من خاللها جلب واسترداد 
دفاع  فإن  هنا  ومن  واضحة  غير  أعمال  أي  ورفض  الحقوق 
المساهم عن حقوقه يعتبر حقًا اصيًال له، تبدأ مزاولته من 
أو خلل  انها شبهة  المساهم على ما يعتقد  اعتراض  خالل 

في الجمعية العمومية.

المبتلين  المساهمين  بعض  به  يقوم  ما  أن  ترى  هل 
بخسائر الشكوى هنا وهناك مجرد صراخ غير مجدي؟

عــن  ناتــج  المســاهمين  لبعــض  الحالــي  الصــراخ  بالفعــل 
ادارات  محاســبة  فــي  تقصيرهــم 
فــي  الشــركة  ادارات  ومجالــس 
انعكــس  مــا  الماضيــة  الســنوات 

سلبا على نتائج هذه الشركات.

ومن هنا يمكن ان نقول ان منظور 
الواقع القادم للجمعيات العمومية 
وواضحة،  جديدة  بطرق  سيبدأ 
والتجارب  الحقوق  حفظ  أجل  من 
بمثابة  دوما  كانت  التي  واwزمات 
تصحيح wوضاع المساهمين وعليه بدأ يقف المساهم عند 

تجاوزات االدارة وهذا هو المطلوب.

الشركات  في  المالي  والتدقيق  المحاسبة  دور  هو  ما 
والجمعيات العمومية؟

التدقيق  مكاتب  بعض  مخالفة  اكتشاف  تم  بالفعل 
على  الرقابة  ضعف  ذلك  وسبب  القانونيين  والمستشارين 

عماد  والوقيان  العوضي   (NEN) مكتب  في  المحامي  دعا 
الى  قطاعاتها  بمختلف  الشركات  في  المساهمين  السيف 
ضرورة معارضة تجاوزات ومخالفات مجلس االدارة في حال 

اكتشافهم اي تالعب.

وأضاف في حوار خاص مع السياسة ان المساهمين أصبحوا 
بحاجة ماسة الى الوعي والمعرفة للتحقق من سالمة اوضاع 
يفقدونها  قد  التي  الشركات  في  وملكياتهم  مصالحهم 
بسبب فساد ا�دارة أو سوء تصرفاتها مشيرا الى أن القضاء 
آمنًا  ملجًأ  يعتبر  حقائق  تقصي  لجنة  بتشكيل  المطابة  أو 
لكل مساهم في أي شركة يشعر بوجود تالعب أو غموض 
أو شبهات في إدارة أموال المساهمين حيث يحميان أمواله 

وأموال المساهمين من أعتى المتالعبين.

وقــال أنه مــن حق المســاهم 
التقدم برفع دعوى قضائية ضد 
المتالعبين في الشــركات عبر 
والمخالفات  التجاوزات  كشــف 
التــي يرتكـــبــونهـــا، الفــــــتًا ان 
عموميــات  خــالل  االعتــراض 
الشــركات يعتبر حق اصيل من 
حقوق المساهمين سواء كان 
المســاهم صغيرا أو كبيرا من 
حيــث حجــم ملكية االســهم 

وذلك حتى يتم الحـــــد من التالعـــب بأمــــوال المساهمين 
من جانب االدارات.

الكثير  حقيقة  كشفت  الحالية  المالية  اwزمة  ان  إلى  ولفت 
عدم  ومنها  الشركات  لدى  والتجاوزات  التالعب  أوجه  من 
المالي  النشاط  لتجاوزها  وأخرى  االساسي  بنظامها  االلتزام 
وجميعها  المخاطر  شديدة  مضاربة  عمليات  في  والدخول 

لســنـــوات  ”اهـمـلــــوهـا 
ـــقـــيـــادات  فــتــالعــبــت ال
بأمالكهم.. و ”المركزي“ 
ادواتــه  بتوسيع  مطالب 

الرقابية“
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بقلم المحامي نجيب الوقيان
إحتيال بعض الشركات

لن يستمر بعيداً عن العدالة

خاللها  من  نقدم  أن  نسعى  مجلتنا،  من  الرابع  العدد  بصدور 
كل ما هو مفيد لرجال اwعمال والشركات التجارية ، والجديد 
في عالم القانون من قوانين وأحكام وأبحاث تعين التاجر في 

نشاطه التجاري.

ومن هذا المنطلق فإننا نسعى أن نقدم بعض االستشارات 
التي يستطيع من خاللها  القوانين  إلى بعض  القانونية وننبه 
في  نصحه  وكذلك  نشاطه...  عثرات  شر  يتالفى  أن  التاجر 
في  المثلى  والطريقة  التجارية  حقوقه  على  الحفاظ  كيفية 

حماية هذه الحقوق .

التنبه لطرق االحتيال 
في الحقيقة بالسابق كان القانون الذي يحكم العالقات بين 
ينظم  والذي  الشركات،  وقانون  التجاري...  القانون  هو  التجار 
يكون  التجارية،  شركاتهم  تأسيس  وكيفية  تعامالتهم 
عادة هو المرجع في بداية النشاط وكذلك إن ما نشب خالف 
بينهم، ولكن المالحظ في السنوات اwخيرة أن ما قامت به 
التي  التجارية  واwعراف  القوانين  كل  يخالف  الشركات  بعض 
البعض  غاية  وأصبح  الكويتيون،  التجار  عليها  واعتاد  ألفها 

يستخدم  وكيف  يوهم  كيف  هو  منهم 
يستطيع  احتيالية،  طرقا 

شفط  خاللها  من 

وعمالقة،  مخلوقة  شركة  تأسيس  بحجة  ضحاياه  أموال 
أو تحت ذريعة المساهمة في صناديق أرباحها بنسبة تفوق 
المبلغ في  الضحية  أن يودع  %500 من رأسماله... وبمجرد 
حساب هذه الشركات وانقضت مهلة الثالثة أيام سيتحول 
المبلغ لحسابهم... ودع المسكين ماله... وقامت الشركة 
أودع  الذي  الغرض  بخالف  وتوجيهه  فيه  والعبث  باستالمه 
من  فلوس  الخمسة  منه  يقتطع  أن  بعد  هذا  أجله،  من 
وإيداعها  دينار،  المليون  إلى  قيمتها  تصل  والتي  مودع  كل 
الشركات  أن  النهاية  في  ويتضح  المؤسسين...  حساب  في 
وهمية وورقية.... والصناديق فارغة... وان تقدمت برفع دعوى 
وأثناء  الشركة  ضد  لمصلحتكم  حكم  وصدر  الشركة  ضد 
حساباتها  وأن  لها،  لمقر  وجود  فال  عليها  بالتنفيذ  القيام 
بعض  في  ولكن  محظوظا،  كنت  إن  هذا  فارغة،  البنوك  في 
اwحيان تكون الشركة وهمية والصندوق ال وجود له... فعلى 
بعض  على  التالعب  الشركات  بعض  محاولة  من  الرغم 
قانون  بأن  منهم  ظنا  نيتهم،  حسن  واستغالل  المودعين 
كانوا  wنهم  بشخوصهم  مالحقتهم  يستطيع  لن  التجارة 
مجرد أعضاء مجلس إدارة وموظفين ، وبالتالي اضطر الكثير 
المسؤولين  دهن  ومحاولة  السكوت...  المتضررين  من 

بالشركة لعلهم يعينونه في استرداد بعض ماله.

القانون يتصدى ويحمي
ولكــن أســتطيع أن أقــول لهــؤالء المتالعبيــن : خدعوكــم، 
فـقالـوا بـأن القانون لن يستطيع أن ينال منكم. إذا استطعتم 

مــن قـــــانــــون التجـــارة، أن تـنـــفـــــــــذوا 
لــن  تفلتــوا مــن قانـــــــون فإنكــم 
wن  جـــمــيــع اwفعال التي الجــزاء،  
بمجملها قمتــم بهــا  تشكـــــل 

ت  لفــــا مخــــــا
لمــواد هــذا 
القـــــانـون. 

على ســبيل المثال نصت المادة 231 من قانون الجزاء [يعد 
نصبــًا كل تدليــس قصد به فاعلــه إيقاع شــخص في الغلط 
الــذي كان واقعــًا فيــه لحمله على تســليم مال فــي حيازته 
وترتــب عليه تســليم للفاعل أو لغيره ســواء كان التدليس 
بالقول أو بالكتابة أو با�شارة] ، [ويعد تدليسًا استعمال طرق 
احتيالية من شــأنها إيهام الناس بوجود واقعة غير موجودة 
أو إخفــاء واقعــة موجــودة أو تشــويه حقيقــة الواقعة وذلك 
كا�يهــام بوجــود مشــروع كاذب فالزعــم أنه اشــترى قارة 
بأكملها وفيها جنات عدن وتغيير حقيقة المشــروع وإخفاء 
معلومــات منــه أو الزعم بأن هذا المشــروع أصًال حقيقة يدر 
أرباحًا تصل إلى %500 قبل أن يبدأ... وكذلك إخفاء معلومات 
متعلقــة بمقومــات هــذا المشــروع والديون التــي عليه كل 
هــذا التدليس الهــدف منه إحداث اwمــل بحصول ربح وهمي 
أو إيجاد ســند ديــن ال حقيقة له أو إخفاء ســند دين موجود أو 
التصــرف في مال ال يملــك التصرف في حقــه التصرف فيه أو 

اتخاذ اسم كاذب أو انتحال صفة غير صحيحة].
وبينت المادة 232 من القانون المذكور [ يعاقب على النصب 
بالحبس مدة ال تتجاوز ثالث سنوات ] ،  وهذا يشمل كل من 
يؤســس شــركة من الناحية المظهرية فقط كأن يخصص 
لهــا مقراً ويوظف بهــا عاملين ويضع الفتــات وتمكن بذلك 

االستيالء على أموال الغير .

الوسائل  من  تملك  الشركات  هذه  أن  من  الرغم  وعلى 
االحتيالية وا�يهام لمشروع كاذب بقصد إيقاع المستثمرين 
في براثنها، فان المشرع يقف لهم بالمرصاد وتقع أعمالهم 
بمواده  النصب  جريمة  وتحديداً  الجزاء،  قانون  طائلة  تحت 
سلموا  باعتبارهم  اwمانة  خيانة  إلى  با�ضافة  الذكر،  سابقة 
أو  قائمة  لشركة  الماثل  يسلم  كأن  سواء  الغير،  ثروة 

لحساب شركة تحت التأسيس أو صناديق ومحافظ .
ونجد أن جميع المتالعبين إن افلتوا من قانون التجارة فإن 

قانون الجزاء يحاصرهم والسجن المركزي مصيرهم .



بقلم المحامي نادر العوضي
اfزمة ا[قتصادية

نظرة وحلول

الرابع من مجلتنا بحلة جديدة في وقت ال زالت  العدد  يصدر 
االقتصادي  االنهيار  تبعات  من  العالم  اقتصاديات  منه  تعاني 
العالمي الذي اكتسح العالم وانهارت معه نظريات اقتصادية 
مجتمعات  على  أثرها  وانعكس  الزمن  من  لفترة  تسيدت 
العالم بجميع أطيافه، اwمر الذي أدى بالمشرعين إلى التدخل 
لمعالجة آثار تلك اwزمة سواء ما سمي بأزمة الرهن العقاري 
بعض  إضفاء  أو  العمالقة  الشركات  افالسات  مواجهة  أو 
قوانين الحماية ا�جتماعية رعاية لبعض طبقات المجتمع.

أو  اqثار  تلك  عن  بمعزل  الخليجية  المجتمعات  تكن  ولم 
تلك  في  التشريع  جهات  خاللها  من  حاولت  التي  التدخالت 
كيف  رأينا  فقد  الكارثية  اqثار  تلك  تتدارك  أن  المجتمعات 
تدخلت بعض حكومات المنطقة في السوق من خالل شراء 
حصص في بنوك تلك الدول وكيف سارعت أخرى إلى إنشاء 
للمحافظة  اwسهم  أسواق  في  للمتداولين  دعم  صناديق 
على أسعار اwسهم من االنهيار بينما حاولت بعضها إصدار 
تشريعات في محاولة منها �نقاذ ما سمي بالقطاع الخاص 
لديها إما بتعديل بعض أحكام قانون قائم أو بإصدار قوانين 
االقتصادية  الظواهر  بعض  تناول  في  منا  ومحاولة  جديدة. 
هذا  جاء  والقانونية  االقتصادية  وآثارها  القانونية  ومعالجاتها 
في  سواءاً  رؤيتنا  من  كجزء  مقاالت  من  يحويه  بما  العدد 

اwزمة وآثارها أو حلولها .

 DLA مكتب  الدوليين  شركائنا  من  وبمشاركة  أننا  كما 
عريقة  خبرة  ذوي  دوليين  خبراء  بدعوة  قمنا  فقد   PIPER
التموين  وإعادة  الهيكلية  إعادة  بعنوان:  بندوة  للمساهمة 
في دول مجلس التعاون الخليجي، عسى أن نكون بذلك قد 
ساهمنا بإثراء الجهد القانوني المبذول لفهم ما يدور حولنا 

وأن يحوز ما قدمناه رضاكم .
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اwزمة ا�قتصادية: نظرة وحلول
إحتيال بعض الشركات لن يستمر بعيداً عن العدالة

السيف في مقابلة مع جريدة "السياسة":
القضاء ملجأ للمتشككين بإدارة شركاتهم!

مكتب (NEN) الوقيان العوضي والسيف: حيث ال يصل اqخرون
التحديات والعقبات التي تواجه قطاع التأمين وإعادة التأمين الكويتي

قانون االستقرار المالي.. خطوة باالتجاه الصحيح
االندماج .. حل للشركات المتعثرة اقتصاديًا

ضرورة إنشاء المحاكم ا�قتصادية
مكتب (NEN) الوقيان العوضي والسيف.. تألق في إعادة الهيكلة

التحكيم.. أنواعه ومزاياه ومثالبه
قانون االفصاح الكويتي: تعريف ومقارنة

المشاكل العملية الناشئة عن تداول الشيك في التعامالت التجارية
الهند: القبلة الجديدة لرجال اwعمال

خطاب الضمان.. االصدار واالنقضاء
شركات التأمين وحقوقها الضائعة على أبواب بعض القضاء المنغلق

أخبار مكتب (NEN) الوقيان العوضي والسيف

تصدر عن مكتب (NEN) الوقيان العوضي والسيف
إعداد وإشراف: هديل الشريعان (مدير التسويق)

www.nen.com.kw



NEN عضو في  DLA PIPER, شراكة في اfعمال القانونية المستقلة.

التحكيم..في هذا العدد ..
ما له وما عليه

الخدمات القانونية
حيث ال يصل ا|خرون
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مجلتك القانونية!

قانون االستقرار المالي.. 
خطوة باالتجاه الصحيح

اfزمة ا[قتصادية.. نظرة وحلول

إحتيال بعض الشركات لن يستمر 
بعيداً عن العدالة

القضاء ملجأ للمتشككين 
بإدارة شركاتهم


