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أكد في حوار تنشره «األنباء» بالتزامن مع «مكان» أن أرباح مجموعة المال انخفضت ٢٥٪ كنسبة تأثير بشكل عام

المال: األزمة االقتصادية وصلت ألوجها ولن يحدث أسوأ مما نحن عليه
إذا كان قانون االستقرار به بعض القصور فمن األفضل أن يتم التعديل من خالل التطبيق و سوق السيارات األفضل في المنطقة ولدى المجموعة ١٣ معرضًا ومركز خدمة وقطع غيار

قال نائب رئيس مجلس ادارة 
شركة «املال للتمويل واالستثمار» 
عبداهللا املال ان االزمة االقتصادية 
وصلت الوجها ولن يحدث اسوأ 
مما هو واقع حاليــــا، وان جميع 
الشــــركات بدأت تؤسس وتغطي 
التي تكبدتها وبدأت  خســــائرها 
تغير من استراتيجيتها، موضحا 
ان العقبة االساسية التي تعترض 
طريق الشركات حاليا تتمثل في 
نقص السيولة، حيث ان البنوك 
متحفظة جدا حيال اعطاء خطوط 

ائتمانية الى هذه الشركات.
واضاف في حوار خاص جلريدة 
«مكان»، في عددها الصادر اليوم، 
ان تأثيرات االزمــــة لم تكن فقط 
محليــــة بل اقليميــــة، االمر الذي 
جعلنا نتعلم اال نضع استثماراتنا 
كلها في مجال واحد، ســــواء في 
التجاري او مجال املواد الغذائية 
او االستثماري او االسهم، مبينا ان 
ارباح مجموعة املال انخفضت ٢٥٪ 
كنسبة تأثير بشكل عام، وهناك 
قطاعات داخل الشركة تأثرت بنسبة 
٧٠٪ كقطاعات شركات املقاوالت، 
موضحا ان عام ٢٠٠٨ كان افضل 
بكثير من عام ٢٠٠٩ حتى مع نزول 
االزمة في نهايته، فاالسواق احمللية 
والعربية اوقفت الشحن، حيث ان 
الشــــركة كانت تشحن الى مصر 
وايران وبعض الدول االخرى، اال 
ان ذلك توقف اآلن ووصلت نسبة 
الى  االنخفاض في قطاع الشحن 

٢٠٪ تقريبا.
واوضــــح ان االزمــــة وصلت 
الوجها ولن يكون هناك اسوأ مما 
نحن عليه حاليا، وجميع الشركات 
بدأت تؤسس وتغطي خسائرها 
التي تكبدتها بسبب االزمة وبدأت 

تغير من اســــتراتيجيتها لناحية 
استثماراتها وادارتها لعام ٢٠٠٩، 
واعتقد ان العقبة االساسية التي 
تعترض طريق الشــــركات حاليا 
السيولة، حيث  تتمثل في نقص 
ان البنــــوك متحفظــــة جدا حيال 
اعطاء خطــــوط ائتمانية الى هذه 

الشركات.

تأثيرات األزمة على الشركة

وعن تأثير االزمة على شركة 
املال للسيارات، قال املال ان ارباح 
٢٠٠٨ مقارنة بارباح ٢٠٠٧ انخفضت 
٢٥٪ كنسبة تأثير بشكل عام داخل 
مجموعة املال وهناك قطاعات داخل 
الشركة تأثرت بنسبة ٧٠٪ وهي 
قطاعات شركات املقاوالت، والسوق 
التي  كله معتمد على املشــــاريع 
تطرح، وبســــبب االزمة املشاريع 
موجودة، لكن ليس هناك متويل، 
وهذا ما ادى الى االنخفاض احلاد 
لدينا في ارباح ٢٠٠٨ مقارنة بعام 

.٢٠٠٧
وعن حجم مبيعات الشركة في 
االشهر الستة االولى من هذا العام 
مقارنة بالعام املاضي، قال املال ان 
عام ٢٠٠٨ كان افضل بكثير حتى مع 
نزولها في نهاية العام عن ٢٠٠٩، 
فاالسواق احمللية والعربية اوقفت 
الشحن، حيث اننا كنا نشحن الى 
مصر وايران وبعض الدول االخرى، 
اال ان ذلك توقــــف اآلن ووصلت 
نسبة االنخفاض في قطاع الشحن 

الى ٢٠٪ تقريبا.
وعن احلل االمثل للخروج من 
االزمة احلاليــــة، ذكر املال انه في 
النصف الثاني من عام ٢٠٠٩ سنرى 
الشركات املتعثرة تطالب بزيادة 
رأسمالها ونتطلع الى االندماج مع 

بعض الشــــركات املشابهة، سواء 
كانت شركات متويلية او عقارية 
للتقليل من حدة املنافسة املوجودة 
في السوق، وهناك ثالث طرق البد 
من اخلوض في احداها وهي زيادة 
رأسمال الشركة مبوافقة اجلمعية 
العمومية، أو االندماج، أو تقليل 
رأس املال، وهذه الطرق هي احلل 
واال االعالن عن االفالس يكون احلل 
النهائي، ولكن التزال الشــــركات 
تبحث عن كيفية االستمرار على 
الرغــــم من ان بعــــض احللول قد 

تكون ُمرة.

ال نية لإلندماج

وقــــال انــــه ال توجــــد حاليا 
نيــــة لالندماج، ولــــو رجعنا الى 
تاريخ «املــــال» لوجدنا انها قامت 
باندماجات قبل ثالث سنوات مع 
شــــركة «بهبهاني» حتت مسمى 
«املال وبهبهاني» ومع شركة «املال 
العامليــــة للتمويل واالســــتثمار» 
حتت مسمى «السور» وهي شركة 
متويلية في االساس بشراكة جديدة 
مع مساهمني ما ادى الى نوع من 
االندماج، ودائما ما تأتي االندماجات 

على حسب الفرص.

خطط مستقبلية

وعن خطة «مجموعة املال» في 
عام ٢٠٠٩ قال ان تأثيرات االزمة 
لم تكــــن فقط محليــــة، بل كانت 
كذلك اقليميــــة االمر الذي جعلنا 
نتعلم أال نضع استثماراتنا كلها 
في مجال واحد، سواء في املجال 
التجاري أو مجال املواد الغذائية أو 
االستثماري أو االسهم، لذلك يجب 
التنويع ليس فقط في الكويت، بل 

في اخلارج ايضا.
وذكر املال ان السوق اخلليجي 
كله تأثر ولكن في الكويت٧٠٪ من 
الشعب من ذوي الدخل املتوسط، 
ويتميزون بالقوة الشرائية، ولوال 
هــــذه االزمة لكان الســــوق حاليا 
منتعشــــا وبســــبب الطفرة التي 
عشــــناها في عام ٢٠٠٧ والنصف 
االول من ٢٠٠٨ يظل سوق السيارات 

الكويتي مــــن االفضل في املنطقة 
القوة الشرائية املتواجدة  بسبب 
فيــــه حتى فــــي اوج االزمة رأينا 
السيارات  اقبال املشــــترين على 
في ازدياد بسبب بعض العروض 
والتخفيضات التي شهدتها بعض 
انواع السيارات، مقارنة بالسوق 
السعودي واخلليجي فقد كان لديهما 

حتفظ حيال التخفيضات.
ويبقــــى ان نقول ان الســــوق 
الكويتي نشــــط اما اخلليجي فلم 

يتفاعل مع التخفيضات.
وعن تأثير سعر الصرف على 
حجم مبيعات اجلولة قال املال ان 
سعر الصرف كان له تأثير كبير 
وكان ذلك واضحا من قبل الزبائن 
الذين كانــــوا يقصدون املعارض 
ويتساءلون عن سبب ارتفاع سعر 
الســــيارات مقارنة بالعام املاضي 
ونحن الــــى اآلن نعيش في ازمة 
مالية، فعدم تقبل الزبائن أن سعر 
الصرف ارتفع ٢٠٪ ما ســــيؤدي 
الى زيادة في اســــعار السيارات، 

سينعكس انخفاضا في االرباح في 
عام ٢٠٠٩. وأضاف أن سعر الصرف 
للني الياباني تأثر ولم تكن لدينا 
عروض أو تخفيضات للشركات 
اليابانية، ولكن الشركات االميركية 
كانــــت لديها عروض من املصانع 
وهناك من اعلن افالســــه، ولذلك 
يريد ان يتخلص من االستوكات 
فخسارة بعض السعر افضل من 

عدم بيعها كليا.

المنافسة بقطاع السيارات

وعن املنافســـة الشرسة في 
قطاع الســـيارات، قـــال املال ان 
املنافســـة تتغير مـــن فترة الى 
اخـــرى تبعا لنـــزول موديالت 
حديثـــة للســـيارات، وميكن ان 
تكون املنافسة من بعض الشركات 
اليابانية التي هي نفس شركاتنا 
في فترة طرحها ملوديالت جديدة، 
وامتناعنا نحن بسبب سياسة 
االم، واملنافسة االخرى  الشركة 
تأتي من الشركات التي اشترت 

«استوكاتها» بسعر الصرف القدمي، 
فاملنافسة ال تأتي من الوكالء في 
السوق احمللي، ولكن من املوديالت 

وسعر الصرف.
وعن حصة الشركة السوقية 
في الســـوق احمللي قال املال ان 
الشـــركة تأتي في املركز الثاني 
أو الثالـــث في الســـوق احمللي 
ودائما نتساءل من ذا الذي يحتل 
املركز االول؟ لكن سؤالنا يبقى 
دون اجابة ألنه يبدو ان احدا ال 

يعلم.
وعن السيارات االكثر مبيعا 
لـــدى املجموعـــة قـــال املال ان 
«الباجيرو» أثبتت جدارتها منذ 
١٨ عاما، فهي االقل في الصيانة 
واالعلى ســـعرا عند بيعها بعد 
الفاحتة  االســـتخدام، وااللوان 
دائ ما ما يكون عليها اقبال اكثر 
كاالبيض والبيج الرصاصي، بينما 
في املقابـــل نرى ان االقبال على 

االلوان الداكنة ضعيف.
واشار املال الى ان لدى الشركة 
٣ معارض و٥ مراكز قطع غيار 

و٥ مراكز خدمة سريعة.
وعن أفضـــل العروض التي 
تقدمها «مجموعة املال» حاليا قال 
انه: منذ عام لم نقدم اي عروض 
جديدة والعروض متوقفة، ألن 
األزمة بدأت في صيف ٢٠٠٨ ونحن 
اآلن في صيف ٢٠٠٩ واجلميع يقنن 
من املصاريـــف اإلضافية بهدف 
االستمرار بدال من حتميل الشركة 
أعباء إضافية، وكانت العروض 
تأتـــي في األوقات التي تشـــهد 
املبيعات فيها،  منوا قياسيا في 
الشراء،  ما يحفز املشتري على 
واليوم بشكل عام ال توجد عروض 
واملوجودة بسيطة وتأتي معتمدة 
على اخلصومات اإلضافية على 
السيارة، سواء كانت خصومات 
او  تأتي بسبب ســـعر الصرف 

العروض غير املباشرة.

السيارة الصديقة للبيئة

وأوضـــح املال ان الســـيارة 
الصديقـــة للبيئة تكون ناجحة 

اذا تغيرت سلوكيات املستهلك، 
وفي الكويت يفضل املســـتهلك 
السيارة السريعة والتي تتميز 
ماكينتها بـ ٨ سلندرات وأرى انه 
ميكن ان يأتي يـــوم ـ في حالة 
عدم دعم احلكومة للوقود مثلما 
هو حاصل فـــي اوروبا ـ تتغير 
الكويتي  ســـلوكيات املجتمـــع 
بالتوجـــه نحو هـــذا النوع من 
السيارات  الصديقة، وأعتقد انه 
في املستقبل ســـتكون الكويت 
رائدة فـــي مبيعات الســـيارات 
الكويتي  الصديقة، ألن الشعب 
واع جتـــاه هـــذه التكنولوجيا 
احلديثة واجليل القادم هو جيل 
التكنولوجيا والسيارات الصديقة 
واملتطـــورة التي ال تقل أداء عن 

السيارات التقليدية.
وأشار املال الى ان األزمة أثرت 
بشكل كبير، خصوصا على قطاع 
التمويـــل، حيث ان الشـــركات 
واجهت صعوبات في احلصول 
على التمويل الالزم بسبب امتناع 
البنوك ومؤسسات التمويل عن 
اإلقراض وتشددها في شروطه، 
وهذا األمر سيؤدي الى مواجهة 
الشركات بعض الصعوبات في 

احلصول على التمويل.

قانون االستقرار المالي

فـــي قانون  وحـــول رأيـــه 
االستقرار املالي قال املال ان ردة 
فعل السوق والبنوك والنشاط 
للمبيعـــات جتاه هـــذا القانون 
الى  ايجابية جدا، ولكن نحتاج 
بعـــض الوقت كي نحكم على ما 
اذا كان هذا القانون ناجحا أم ال، 
اال ان املؤشرات تؤكد ايجابية هذا 
القانون وإن كان يتضمن بعض 
التقصير او بعض التحفظات عليه 
من قبل اعضاء مجلس األمة، لذلك 

يجب تعديل بعض البنود.
فمن األفضل ان يتم التعديل 
خـــالل التطبيق وليس املماطلة 
واحملاربة قبل التطبيق، وفي حالة 
عدم تطبيق هذا القانون بحجة 
إعـــادة صياغته، فأقول للجميع 

ما تبقى من ٢٠٠٩ التي ستكون 
سنة كبيسة سيؤدي الى ردة فعل 
سلبية للغاية من قبل السوق، 
ومن كان لديه أمل باالســـتمرار 
لرؤية النور بتخطي عام ٢٠٠٩ 
بسالم ويؤســـس في عام ٢٠١٠ 

ملرحلة جديدة، فسيخيب أمله.
وذكر املال ان احلكومة اجلديدة 
فيها من الكفـــاءات التي نفتخر 
بها، لكن مع ذلك تتضمن بعض 
األطراف املؤزمة، ومن قرأ الصحف 
األســـبوع املاضي عرف من هم، 
فدائما نتطلع الى حكومة فيها نوع 
من االستقرار، اال اننا نستغرب 
في بعض املرات من اختيار بعض 
هذه األطراف، وكنا نتمنى ان يتم 
اختيار احلكومة الستكمال دور 
مجلس األمة للســـنوات األربع 
املقبلة وهذا يعطي مؤشـــرا بأن 
ليس هناك أمل باستمرار مجلس 
األمة، خصوصـــا بعد التصعيد 

األخير.
وبشكل عام، يجب علينا ان 
نتعامل مع من اختارته احلكومة، 
سواء من أصحاب التأزمي او بعض 
الكفاءات وجميع األعضاء لديهم 
األدوات الدســـتورية وبإمكانهم 
محاسبة الوزراء، ويكفي التصعيد 
في بعض القضايا التي ال تفيد 
الشعب، فدور مجلس األمة تنموي 
وتأمني فـــرص عمل في الكويت 
للطلبة املتخرجني، وتوفير مساكن 

حلديثي الزواج.
ولدى سؤاله عمن هو صاحب 
فكرة إنشاء شركة «املال» قال ان 
جدي هو صاحب فكرة إنشـــاء 
شركة «املال عبداهللا صالح املال» 
التي تأسســـت عام ١٩٣٨ وبدأت 
الفكـــرة مبحـــل إكسســـوارات 
وإلكترونيات وساعات، والسيارات 
بدأت في عام ١٩٤٨، وجدي كان 
سكرتير احلكومة وكثير السفر 
وخـــالل ســـفرياته رأى بعض 
الفرص للسيارات وبعدها وصلت 
للمصانع وتنوع النشاط بعدها، 
وحاليا عمي هو الذي يتولى إدارة 

«مجموعة املال».

عبداهللا املال

فريق إيكيا احملترف جاهز للتوصيل فورا

منو مستقر حلصة BMW من سوق السيارات الضخمة

«إيكيا الكويت» تطلق خدمة التوصيل والتركيب

انخفاض مبيعات «BMW» بنسبة ١٠٪ خالل النصف األول

أعلنت شركة ايكيا الكويت عن 
تقدمي أحدث عروضها اخلدمية 
في التوصيل والتركيب لألثاث 
املنزلي، والتي عززت مستوى 
خدماتها مرة أخرى في التوصيل 
والتركيب لألثاث املنزلي خالل 
٧٢ ســـاعة فقط، وتعكس هذه 
اخلدمة املطورة التزام الشركة 
باالستمرار في تقدمي املزيد من 
القيم املضافة لزبائنها، والذين 
يشكلون شـــرائح مختلفة من 
املجتمع الذي تفخر إيكيا بخدمته 
على مدى ٢٥ سنة منذ انطالقتها 
ألول مرة هنا في الكويت. وبهذه 
املناسبة قال مدير معرض ايكيا 
الكويـــت إميل الشـــعار: «في 
الوقت الـــذي تقوم فيه بعض 
الشركات بتخفيض املصاريف 
التشغيلية لها، فإننا في إيكيا 
الكويت نقوم بتعزيز وزيادة 
فريق العمل لتوفير مستويات 
أعلى من الكفاءة واخلدمة لنلبي 
احتياجات جميع زبائننا. لقد 
اســـتقطبنا موظفني من ذوي 
اخلبـــرة والكفـــاءة لينضموا 
لفريق قسم التوصيل والتركيب، 
ويسعدنا أن نوفر لهم الفرصة 
العمل  ليكونوا جزءا من بيئة 

املتميزة في إيكيا».

أنهت مجموعة BMW الشرق 
األوسط األشهر الستة األولى من 
العام ٢٠٠٩ بنمو مستقر ومستمر 
في حصتها من السوق على الرغم 
من انخفاض طفيف في املبيعات 
نســـبته ١٠ مقارنة مع النصف 

األول من العام ٢٠٠٨.
فمع بيع مـــا مجموعه ٧١٦٥ 
سيارة في ١٤ سوقا في الشرق 
 BMW األوسط، سجلت مجموعة
الشرق األوســـط منو مبيعات 
إيجابيا لعدد من املستوردين، 
ومن بينهم لبنان حيث ارتفعت 
املبيعات ٨٤٪ (٥٣١ ســـيارة)، 
وســـورية التي ســـجلت منوا 
نســـبته ٥٨ ٪ (٤٥١ ســـيارة)، 
واململكة العربية السعودية حيث 
حتسنت املبيعات بنسبة ٢٤ ٪ 

(١٢٤١ وحدة)، والكويت.
وعلـــق مديـــر املبيعـــات 
 BMW والتسويق في مجموعة
الشرق األوسط جاميس كرايتون 
على ذلك قائال: «لقد استمر املناخ 
احلالي الذي يطغى على صناعة 
الســـيارات في األشـــهر الستة 

ولتســـتطيع إيكيا الكويت 
االلتزام بالتوصيل والتركيب 
خالل ٧٢ ســـاعة فقـــط، قامت 
الشركة بتجهيز أسطولها من 
الشاحنات والسيارات املخصصة 
للتوصيـــل والتركيب، إضافة 
إلى فنيـــي التركيب وموظفي 

اخلدمـــة املتخصصني. وتوفر 
التوصيل  الكويت خدمة  إيكيا 
والتركيـــب برســـوم رمزيـــة 
ومناســـبة جدا وذلك تعبيرا 
عن فلســـفة ايكيا العاملية في 
توفير منتجاتها العالية اجلودة 
وخدماتهـــا املتميزة بأســـعار 

منخفضة وقيمة لتناسب جميع 
زبائنها.  عندما تفكر في جتديد 
أي جزء من بيتك أو جميع أثاث 
منزلك وتســـتبدله بتصاميم 
أكثر عصرية وجودة وأسعارا 
أنك  مناســـبة، فعندها ال شك 

ستكون هنا.. في إيكيا.

األولى من العـــام ٢٠٠٩، ولهذا 
لم نستغرب أن تنخفض املبيعات 
بنسبة ١٠٪. لكننا ما زلنا نعمل 
عن كثب مع مستوردينا، وبالتالي 
ســـاعدتنا النتائج على حتقيق 
منو في عدة أسواق، ال بل على 
زيادة حصتنا في السوق بنسبة 

٣٪ أمام منافسينا األهم».
واجلدير بالذكر أنه منذ يناير 
إلى يونيو ٢٠٠٩، حقق عدد من 
طـــرازات BMW أرقام مبيعات 
متينة، منها طـــراز القمة لدى 
BMW، الفئـــة الســـابعة، التي 
حققت مبيعـــات بلغت ٢٠٧٧ 

سيارة. عالوة على ذلك، بلغت 
مبيعـــات BMW X٦ نحو ١٢٤٩ 
ســـيارة، فيما بلغت مبيعات 
BMW X٥ والفئـــة الثالثة ١١٧٦ 
و١٠٢١ ســـيارة علـــى التوالي، 
 BMW تليهما الفئة اخلامسة من

مع ٩٧٩ سيارة.


