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عبداهللا المال لـ «األنباء»: رغم مآسي األزمة إال أنها ستؤدي
إلى غربلة القطاعات االقتصادية وسعي الشركات  إلعادة دراسة أوضاعها

(سعود سالم)املال متحدثا للزميل أحمد يوسف

نثق في قرارات الوزير باقر واللجنة المشـّكلة بقـيادته لم تأخذ وقتها للـتـعامل مع األزمة

الشــــك ان التمويل اإلســــالمي والصيرفة اإلسالمية قطاعات 
تتنامى والتزال في مراحلها األولى، في هذه المراحل يكون النمو 
مطردا ومتســــارعا حيث ان هذه القطاعات لم تصل إلى مرحلة 

النضوج حاليا.
كما ان العوامل الخارجية والداخلية أيضا مساعدة جدا باألخص 
في أوقات األزمات حيث نجد العالم يبحث عن نظام مالي جديد 
يرتكز على نقاط أساس ثابتة وعلى آليات وأنظمة تمتاز بالشفافية 
وقائمة على نشــــاطات حقيقية، الفرصــــة مواتية للمضي قدما 
وتطوير الخدمات الشرعية التي تتناسب مع احتياجاتنا، وهو 

التحدي الحقيقي امام الصيرفة اإلسالمية.
واعتقــــد ان أمامه مزيد من الوقــــت حتى يتمكن من ان يكون 
منافسا حقيقيا للنظام المالي الحالي ويمكن المقارنة بينهما حتى 

مع تزايد حجم االستثمارات من صناديق وصكوك إسالمية.
ــوق  ــي تقدمونها للس ــة العالج الت ــم ما وصف ــن وجهة نظرك م

المحلي؟
كما أشــــرت سابقا نحن بحاجة إلى التكاتف وتوحيد الجهود 
فهما مطلوبــــان وضروريان للخروج من األزمات وممكن إخراج 

حزمة من التحركات على جميع األصعدة ومنها: 
- والحكومة عليها فصل السياســــة عن االقتصاد والتركيز 
علــــى المعايير االقتصادية البحتة عند اتخاذ أو تنفيذ القرارات 

لمواجهة الوضع الراهن.
- إدارة الشركات بشفافية وطمأنة المساهمين من حيث وضعها 

المالي ونتائجها المتوقعة، تفعيل حق الشراء٪١٠ من أسهمها.
- الدفاع عن مصالح كبار المالك اإلستراتيجية والتنسيق فيما 
بينهم لوقف نزيف الخسائر اليومية ألسهمهم واستردادها لجعل 

تحركاتهم قريبة من تحركات صناع السوق وليس العكس.
- إدارة السوق: بحث إمكانية خفض ساعات التداول ومراقبة 

عمليات التداول.
- صناديق ومحافظ االستثمار: القيام بمسؤولياتها كصانع 

سوق لدعم استقرار األسعار.
- الوســــطاء: تعزيز استقرار الســــوق وتهدئة قرارات البيع 

االنفعالي والعشوائي لدى معظم المتداولين.
- المحللون والمراقبون والصحافة: اإلدالء بمعلومات وتحليالت 
موضوعية تتحلى بالمسؤولية وتستند إلى معلومات منطقية 

بعيدة عن المصالح الشخصية.
- الجهات الحكومية وفي مقدمتهم الهيئة العامة لالستثمار: 
اســــتغالل الفرص الكبيرة التي وفرها التراجع الكبير حيث أنها 
تمثل فرصة حقيقية للمال العام مع الشــــفافية في إعالن حجم 

وآلية التحرك حتى يكون عنصر تهدئة في األسواق.

آثار األزمة وتوابعها

ــى أعلى  ــات عل ــن االجتماع ــد م ــم اآلن العدي ــهد دول العال تش
ــتويات لمتابعة األزمة وعلى رأسها الكويت هل ترون ما تسفر  المس
عنه هذه االجتماعات من قرارات كفيلة بحل األزمة او الحد من أثارها 

وتوابعها؟

سرية العمل ولكن المعروف في مثل هذه األحوال انه يتم عرض 
لجميع الشركات والمؤسسات المقترضة وإعادة تقييم األوضاع 
مرة أخرى من خالل التعامالت الســــابقة ومعرفتنا مدى إمكانية 
سداد العمالء للمبالغ المستحقة، واعتقد أن اغلب عمالء الشركة 
لديهم مراكز مالية جيدة تسمح لهم بالسداد هذا من جانب ومن 
جانب آخر فان العمالء الذين يتعثرون نوعان األول لديه الجدية 
والرغبة األكيدة في السداد، األمر الذي يحتم علينا الوقوف بجانبه 
حتى يتم تخطي األزمة والنوع اآلخر واعتقد انه قليل جدا والذي 
ال يتمتــــع بمالءة قوية وأيضا تاريخه مليء بالعقبات ونوع من 
سوء اإلدارة، األمر الذي يجبرنا على اتخاذ اإلجراءات القانونية 

المناسبة لحماية استثمارات الشركة والمساهمين.

االقتراض الخارجي

٣٫٢ مليارات دينار حجم االقتراض الخارجي للشركات مقابل ٢٫٢ 
مليار، كم تبلغ نسبة إقراضكم الداخلي من هذه األموال؟ وهل ترون 

خطورة على شركات االستثمار في السداد؟
فيما يتعلق باإلقراض الداخلي ليســــت لدي اآلن أرقام دقيقة 
ولكن فيما يتعلق بوضعية شــــركات االســــتثمار وقدرتها على 
الســــداد فأعتقد ان وضعها جيد وال داعي للقلق فمعظمها يتمتع 

بسمعة طيبة كما ان لديها خططا واعدة.
ــال حدوث  ــتخدمونها في ح ــل بديلة تس ــل لديكم خطط عم  ه
ــع لألزمة او االنزالق في مراحل االنكماش والركود ذات الموجة  تواب

العرضية؟ 
الشك في أننا تنبهنا وكنا نتوقع أزمة منتصف الربع الثالث 
من الســــنة المالية الحالية، فكانت لنا إســــتراتيجية عمل بديلة 

ترتكز على مقومات ثالثة:
أوال: التركيز في عمليات التمويل لدينا على الشركات العاملة 
في القطاعات الرئيسية، خدمات، أغذية، نقل، واالبتعاد قدر اإلمكان 

عن القطاعات االستثمارية والعقار.
ثانيا: زيادة قاعدة العمالء وتقليل المخاطر التمويلية وذلك 
بالتركيز على الصفقات الصغيرة والمتوسطة الحجم مع نمو عدد 

العمالء ضمن القطاعات المذكورة لتقليل التركيز االئتماني.
ثالثا: االعتماد على التمويل الداخلي اي على تحصيالت الشركة 
باإلضافة إلى خطوطنا االئتمانية غير المســــتغلة لتوفير نسبة 
ســــيولة عالية مما مكننا من التواصل مــــع أكبر عدد ممكن من 

عمالئنا ومدهم بالسيولة المناسبة.
أمــــا في حال تفاقم الوضع فأننا ســــنكمل بحــــذر ما بدأنا به 
باإلســــتراتيجية البديلة المتبعة لكن بحذر أكبر ومراقبة دقيقة 

لعمالئنا خاصة والسوق عامة.

التمويل اإلسالمي

ــالمي والقطاع  ــل اإلس ــاط التموي ــرة زاد نش ــي اآلونة األخي ف
المصرفي اإلسالمي حتى أن هناك بعض الدول الغربية أخذته كمنهج 
مواز للتمويل التقليدي هل تعتقدون أن التمويل اإلسالمي سيتنامى 

دوره تباعا مع زيادة وسرعة انتشاره عالميا؟

ــوق الكويت لألوراق المالية  في البداية كيف تنظرون ألوضاع س
وما تمر به من تذبذبات حادة مخلفة خسائر كبيرة؟

ال احد ينكر حقيقة األزمة التي تعاني منها حاليا كل القطاعات 
االستثمارية في البورصة وحقيقة االعتراف بأزمة وتحديد هويتها 

تجعل هناك التزاما كامال بضرورة مواجهتها حتى نهايتها.
والمالحظ ان استمرار الهبوط في كل قطاعات ومؤشرات السوق 
اوجب على جميع المعنيين الخروج بقرارات حازمة بغية الخروج 
من األزمة بأقل الخســــائر وخصوصا بعد ان أصبحت البورصة 
تدور في فلك ضوء أزمة مالية عالمية اجتاحت جميع بورصات 

المنطقة ويطال جميع القطاعات االقتصادية.
الشك ان الكويت تتأثر وســــتتأثر باألزمات المالية العالمية 
وخصوصا ان هناك ما يقارب الـ ٥٠٠ مليار دوالر اســــتثمارات 
خارجية للكويت منها ٢٥٠ مليارا استثمارات حكومية والبنوك 

٣٤ مليارا إلى شركات االستثمار واألفراد ورجال األعمال.
نحن لسنا بمنأى عن األزمة، ولكن يمكننا الخروج منها.

الخروج من األزمة

إذا ذكرت أن الكويت ليست بمنأى عن األزمة وأشرت إلى إمكانية 
الخروج منها كيف ذلك من وجهة نظركم؟

من المؤكد ارتباط السوق المالي الكويت بدرجة قوية باألسواق 
العالمية في جميع المجاالت فتأثيرات وتداعيات األزمة المستمرة 
قد ألقت بظاللها على كل األسواق المترابطة مع األسواق العالمية 
إذا فالتأثــــر حتمي ولكن نظرا لظروف كل ســــوق تتحدد درجة 

مخاطرة وأيضا درجة تأثره.
ويمكن الخروج من األزمة، حيث لدينا تجارب سابقة في أنواع 
أزمات حادة تعرضت لها الكويت وخرجت منها بأقل خسائر ممكنة 
وهو ما ولد من تراكم تجاربنا السابقة نوعا من حسن إدارة األزمة 
كما تم اتخاذ قرارات لضمان الودائع وأيضا ضخ مزيد من األموال 
في الصناديق االستثمارية وغيرها من السرعة في إنشاء لجنة 
بقيادة الوزير باقر ثم فريق إنقاذ مشكل من قبل مجلس الوزراء 
بقيادة محافظ البنك المركزي الذي يتمتع برؤية ثاقبة وخلفية 
اقتصادية متميزة تجعله يقود الكويت من األزمة إلى بر األمان 

دون المرور بمخاطر وتحديات 
كبيرة تواجهها الدول اآلن.

في وجهة نظركم ما الخسائر 
ــوق الكويتي جراء  المتوقعة للس

األزمة المالية؟
الحقيقة ان الخسائر كبيرة، 
حيث فقد سوق الكويت لألوراق 
المالية أكثر من ١٦ مليار دينار 
منذ األزمة وهي تمثل جزءا كبيرا 
القيمة السوقية للشركات  من 
المدرجــــة. وإذا ما أخذنا بعين 
االعتبار االستثمارات الكويتية 
الخارجية الحكومية والخاصة 
التي تتعدى الـ ٥٠٠ مليار دوالر. 

فهل يمكن برأيك ان تكون هذه االستثمارات لم تتعرض للخسائر 
ولو خسارة جزء صغير.

بالقطــــع نعم، حتى لو لم تعلن الحكومــــة األرقام التي تمت 
خســــارتها ولكن يمكن ان نشير إلى ان نســــبة التجاوز ربما ال 
تتعدى حاجز الـ ٥٪ باإلضافة إلى خســــارة الفرصة االقتصادية 
بعد انخفاض أسعار النفط من ١٥٠ الى ما دون الـ ٧٠ دوالرا، ان 
األرقام كبيرة ولكــــن اقتصادنا محصن ضد مزيد من التداعيات 

العالمية لالزمة.

قرارات البنك المركزي

كيف تنظرون لتأثير قرارات البنك المركزي األخيرة وخصوصا 
قرار تخفيض سعر الخصم على االستثمار المحلي؟

بنك الكويت المركزي لديه سياســــة حكيمة في كل القرارات 
التي يتخذها سواء أكانت مصاحبة لالزمة او غيرها فهي سياسة 
مبنية على بعد رؤية وحكمة بقيادة المحافظ والكل يشهد على 
ذلك فقراراته بخصوص خفض ســــعر الخصم وتدعيمها أيضا 
بزيادة معدل القروض لنسبة الودائع إلى ٪٨٥ بدال من٪٨٠ ونمو 
المحفظة االئتمانية بــ ٪٥ أحدثت نوعا من الثقة في اقتصاديات 
الكويت وأيضا أكدت على سياسة البنك الرامية إلى الحفاظ على 

مقدرات الشركات االستثمارية.
كل القــــرارات التي تــــم اتخاذها هي في المقــــام األول لخدمة 
وتشجيع االستثمارات الداخلية من خالل جعل السيولة متاحة 
وبأســــعار تفاضلية. كما ان هذه القرارات لها مفعول قوي ليس 
كمفعول إبر مخدرة بل سياســــات اقتصادية ستؤول حتما إلى 
تأثير ايجابــــي ولكن ال يمكن ان تعطي تأثيرات ســــريعة فهذه 
القرارات أو السياسات االقتصادية بحاجة إلى مدة زمنية معينة 
ال تقل عن ٦ أشــــهر لتأخذ مجراها الطبيعي ويبدأ تأثيرها على 

األنشطة االقتصادية كافة.
ــة للشركات والمؤسسات  ــركة للتمويل هل تمت إعادة دراس كش
ــا وحدث لها تضرر كبير من األزمة او من تعامالتها  التي تم إقراضه

في األسواق العالمية؟
بالرغم من أني ال أريد الحديث في هذا الشأن فهناك أمور تخص 

لدي نظرة متفائلة دائما وخاصة بأسواقنا الخليجية. اقتصاد 
منطقة الخليج لديه القــــدرة والخبرة والنية للحد من آثار هذه 
األزمة التي برأيي يمثل العامل النفســــي للمســــتثمر من ٣٠ إلى 

٤٠٪ منها.
والقــــرارات الناتجة عن االجتماعــــات المكثفة التي تقوم بها 
الحكومة وفريق اإلنقاذ المشــــكل النتشال السوق من تحدياته 
والخــــروج من دوامة األزمة يعمل على تجديــــد الطمأنينة لدي 
المتعاملين والمســــتثمرين من جانب، ومن جانب آخر يزيد من 
وتيرة الحراك االقتصادي قدما، وهو األمر الذي يجنبنا الدخول 
فــــي دوامة ركود اقتصادي قد يطول، كمــــا أؤمن بنظرية البقاء 
لألقوى واألجدر، برأيي انها فرصة لغربلة الشركات الفعلية من 

الشركات الورقية الوهمية.
والشك في ان الشركات ذات النشاط الفعلي التشغيلي ستتغلب 

على هذه األزمة وستمر األزمة على خير.
هل تستفيد شركات التمويل عالميا من خطط اإلنقاذ التي أقرتها 

معظم دول العالم الكبرى؟
اعتقد ان معظم شركات التمويل ناجحة في عملها، لكن الهلع 
الــــذي أصاب القطاع المالي في ظل الظروف التي يمر بها العالم 
وخوف البنوك من تعثر الشركات التمويلية في سداد التزاماتها 
المالية ستحول مجموعة من شركات التمويل الى شركات خاسرة 
بسبب عدم قدرة الشركات على تسديد ديونها للبنوك، وبالتالي 
فإن خطط اإلنقاذ التي انتهجتها الدول المتقدمة يســــتفيد منها 
مجموعة كبير من البنوك وشــــركات التمويل وبعض القطاعات 

ذات النشاطات المتعلقة بالقروض.
كيف تنظرون ألرباحكم للربعين الثالث والرابع للعام الحالي؟

حقيقة أرباحنا لم تتأثر باألوضاع الراهنة حتى اآلن، فالخطط 
البديلة التي اتبعناها أثبتت جدواها. لقد أقفلنا الربع الثالث بزيادة 

١٥٪ مقارنة بأرباح المدة نفسها في العام الماضي.
أما الربع األخير مــــن العام فيحمل كثيرا من الصـفقات الـتي 
نعمل عليها والتي من شأنها أن تقفل السنة المالية على ربحية 
تفوق ١٥٪ عــــن العام الماضي، وهو األمر الذي يؤهل شــــركتنا 
الستيفاء جميع شــــروط اإلدراج، لكن قرار اإلدراج سيتخذ في 
الوقت المناسبة بالمناقشة مع 

المساهمين.

اإلدراج في البورصة

ــة  ــواء الراهن ــل األج ــي ظ ف
ــي اإلدراج في  ــرون ف ــل تفك ه

البورصة؟
عملنا منذ فترة علي استيفاء 
جميع الشــــروط التي تتطلبها 
لجنة االدراج في الســــوق، وقد 
تقدمنا بطلب منذ عام اال ان تغيير 
قرارات لجنــة االدارج في السوق 
وبعض التحديات التي واجهت 
اللجنة جعلتــنا تنــتظر حتى 
هذه اللحظة، وبالطبع حينما نأخذ جميع الموافقات سنقوم بعملية 

االدراج في الوقت المناسب.
كم يبلغ رأسمال شركتكم؟

١٧٫٥ مليــــون دينار حاليا، مع العلم أننــــا حققنا ١٥٪ أرباحا 
سنوية ومنتظرين تحقيق المزيد حتى في ظل الظروف الصعبة 

التي تمر بها أسواق التمويل واالئتمان.
ــاذ صغار  ــا وفريق اإلنق ــة بقراراته ــت الدول ــي رأيك هل حم ف

المستثمرين؟
ليس هناك وصفة خاصة لصغار المستثمرين، يجب على الدولة 
ان تحمي جميع المســــتثمرين وان تحمي اقتصاد البلد، فصغار 
المستثمرين هم جزء أساسي في هذا االقتصاد ووقوده، فالعملية 
بحاجة إلى تضافر كل الجهود، وليس الدولة فقط ويجب ان تكون 
خطة اإلنقاذ التي يقودها محافظ المركزي واقعية وفعالة تشارك 
فيها جميع األطراف: الحكومة، إدارة الشركات، كبار المالك، إدارة 
السوق، البنك المركزي، صناديق ومحافظ االستثمار، الوسطاء، 
المالكون والمراقبون والصحافة االقتصادية، وأود أن أشير في 
هذا المقام إلى أن اللجنة التي تم  تشكيلها بقيادة وزير التجارة 
والصناعة أحمد باقر لم تأخذ الوقت الكافي لبلورة عملها، ونثق 

في قرارات الوزير والقرارات التي صدرت عن لجنته.
كيف ترى العالقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية وتأثيرها 

على الشارع االقتصادي ومجريات الحياة في الكويت؟
العالقة واضحة مثل الشــــمس فلم يكون هناك انسجام على 
اإلطالق رغم الظروف التي تمر بها البالد حاليا، وال اعرف أسبابا 
حقيقية للتوترات المستمرة، األمر الذي يؤثر حقيقية في وجود 

استقرار اقتصادي حقيقي.
ففي ظل األزمة الحالية نسمع عن استجوابات سواء للوزراء 
في مسألة اقل أهمية من متابعة األزمة او لرئيس الوزراء بالرغم 

من عدم مناسبة الوقت لمثل هذه األمور.
ودائما ما ينتظر المواطنون القرارات التي تصدر عن مجلس 
األمة، فهي تمس مجريات حياتهم اليومية، وبالطبع فهناك تأثيرات 
ال يمكن إغفالها، واعتقد ان هناك الكثير من القرارات التي تتدخل 

فيها األهواء الشخصية علي حساب المصلحة العامة.

تقدمنا بطلب لإلدراج 
ومازالنـا  عـام  منـذ 
فـي انتظـار قـرار 
اإلدراج  لجنـــة 
اسـتيفاء رغـم 
كل الـشـروط

احمد يوسف
ــتثمار  ــركة المال العالمية للتمويل واالس ــد نائب رئيس مجلس إدارة ش أك
ــول فعالة لمجابهة  ــرورة التكاتف من اجل الوصول لحل ــداهللا المال على ض عب
تداعيات األزمة االقتصادية العالمية والتي طالت بطرق مختلفة جميع القطاعات 

االقتصادية في الكويت.
ــائر نتيجة  ــتعاني حتما من خس وقال في حوار مع «األنباء» ان الكويت س
لتأثر استثماراتها المتعددة بالنظام العالمي، ولكنها ستعوض مع خطط اإلنقاذ 
ــي اتخذتها الحكومة رغم تأخرها إال أنها كانت  ــة. وأكد ان اإلجراءات الت العالمي
ــر من التداعيات  ــت وتغلبت على الكثي ــام أمان حيث حمت الكوي ــة صم بمنزل

المتالحقة لالزمة.
ــى احتواء األزمة  ــك الكويت المركزي وقدرته عل ــاد بحكمة محافظ بن وأش
ــا ومحافظا على  ــائر ممكنة حامي ــك على الخروج منها بأقل خس ــه كذل وقدرت

حقوق المستثمرين والمساهمين.
ــتبق األحداث قدما  ولفت الى ان قرارات لجنة اإلنقاذ بقيادة المحافظ ستس
ــاء من إقرار  ــادي مرة أخرى فور االنته ــاط والحراك االقتص ــي عودة النش ف

قرارات تحد من تأثيرات وتداعيات األزمة على مقدرات االقتصاد الوطني.

ــتعمل على غربلة القطاعات  ــيها فانها س وأكد المال على ان األزمة رغم مآس
ــة اوضاعها  ــركات على إعادة دراس االقتصادية في البالد األمر الذي يحث الش
االستثمارية وتحديد مسـاراتها مرة أخرى من اجــل استمرارها في معــدالت 

النمو التي ترجوها.
ــوق المال سيكون له  ــاء هيئة لس ــرعة في إصدار قانون إلنش وقال ان الس
ــي من كثير من  ــركات المدرجة والتي تعان ــواء للش ــر من االيجابيات س الكثي
ــالل النظر في  ــة لالقتصاد بوجه عام من خ ــه دفعة قوي ــات او لتوجي التحدي

القرارات االقتصادية التي تؤثر سلبا على أوضاع الشركات.
ــا المجتمع بكل طوائفه وانتماءاته الى ضرورة التكاتف من اجل تخطي  ودع
األزمة مشيرا الى ضرورة  ترك الخالفات بين السلطتين التشريعية والتنفيذية 

في الوقت الحالي من اجل الكويت.
ــركة كانت  ــتثمار قال: ان الش ــال العالمية للتمويل واالس ــركة الم وعن ش

ــن مازلنا ننتظر  ــمي مـنذ عام ولك ــوق الرس قد تقدمت لالدراج في الس
ــركة استوفت جميع شروط  ـــوق مشـيرا الى ان الش قرار لجنـة الس

االدراج.
وفيما يلي تفاصيل اللقاء:

عبداهللا المال

قـرارات البنك المركـزي حكيمة وجنبت الكويت واألسـواق المحلية الكثير من الخسـائر العالمية

ومركزنا المالي لم يتأثر باألوضاع الراهنة حتى اليوم ولدينا خطط بديلة لمواجهة أي سيناريو محتمل

البورصة في أمّس الحاجة لهيئة سوق المال وضرورة إعادة النظر في شروط اإلدراج وقرارات اإلفصاح

الربـع األخير من العام الحالي يحمل كثيرًا  من الصفقات التي نعمل عليها ونتوقع زيادة ١٥٪ بأرباحنا

أقول للسـلطتين حان الوقـت للعمل من أجـل المصلحـة العامة وترك الخالفـات جانبًا

وضـع شركات التـمـويـل في الكويت جيد وال داعي للخـوف فسمعتها طيبة ولديها خطط بديلة

الثالثاء
اقتصاد٤ نوفمبر ٢٠٠٨  


