أكد على ضرورة اقتناص الفرص
بالشكل الصحيح

عبدالله املال:
رؤوس األموال تفر هاربة..

فماذا ننتظر؟!

أكد عبدالله املال نائب رئيس مجلس االدارة في شركة املال للتمويل ضرورة التحرك
الحداث نفضة تنموية تصب في صالح الكويت مشيرا الى املشاريع املؤجلة منذ سنوات
والى عدم مرونة القوانني والنظم التي تقف حاجزا يعترض املستثمرين داعيا الى
اتخاذ النموذج االماراتي قدوة بعد تبوئها مركز الصدارة خليجيا وعربيا  ..املال في
حديثه تطرق الى الدور الريادي الذي قامت به املصارف الكويتية طوال العقود املاضية
 ..ونوه ايضا بدور الغرفة في حل النزاعات والعقبات التي تقف في وجه عملية التنمية
االقتصادية  ،والتفاصيل في احلوار التالي :
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 nنــود الـتــعــرف عـلــى طـبـيــعــة انـ�شـطــة �شــركــة الــمــال الــعـالـمـيـة
لـال�سـتـثـمــار؟

 �رشكة املال العاملي���ة للتمويل واال�ستثمار �رشكة متويل تعمل حتتمظل���ة بنك الكوي���ت املركزي ،متن���ح ال�رشكة الت�سهي�ل�ات االئتمانية
للأفراد وال�رشكات ،بالن�سبة للأفراد تقدم ال�رشكة كافة �أنواع القرو�ض
ال�شخ�صية وتت�ضم���ن باال�ضافة �إىل القرو����ض املق�سطة (ال�سكنية)
كاف���ة �أن���واع القرو�ض اال�ستهالكي���ة من قرو�ض نقدي���ة �إىل قرو�ض
ال�سيارات وقرو�ض للعناية الطبي���ة ،وقرو�ض تعليمية .اما لل�رشكات
فنق���وم بتقدمي الت�سهيالت االئتمانية بغر�ض م�ساعدة هذه ال�رشكات
عل���ى تطوي���ر ان�شطته���م يف كاف���ة امليادين �س���واء كان���ت جتارية،
�صناعي���ة ،منتجات غذائي���ة ،م�شاريع البن���اء �أو النق���ل ،واي�ضا نقدم
ت�سهي�ل�ات لتمويل العقود مع كافة القطاع���ات احلكومية .باال�ضافة
�إىل ه���ذا بد�أت ال�رشكة مبنح القرو�ض العقاري���ة وذلك بالرتكيز على
التمويل اال�ستثماري والتجاري منها.

 nكــم يـبــلــغ ر�أ�س الــمــال املدفوع لل�رشكة؟

 ر�أ�س املال املدفوع 17.580.000مليون دينار كويتي� ،أما حقوقامل�ساهمني فتعدت  26مليون.

للإ�سه���ام يف تن�شي���ط احلرك���ة االقت�صادي���ة من خالل زي���ادة القدرة
ال�رشائي���ة �ضم���ن احلدود االئتماني���ة الر�شيدة وال�سليم���ة بعد درا�سة
مكثفة (.)SME
�أم���ا بالن�سب���ة �إىل القرو����ض التجارية ف���كان تركيزنا عل���ى ال�رشكات
ال�صغ�ي�رة واملتو�سطة وجدنا �أن ه���ذا القطاع اليحظي بدعم واهتمام
كامل من قبل البن���وك ،فكان البد من ان�شاء دائرة خمت�صة للتوا�صل
م���ع ه���ذه ال�رشيح���ة وذلك ملا له���ذه ال�رشيحة م���ن م�ساهم���ة فعالة يف
تعزي���ز عملية النمو االقت�صادي ,من هن���ا كان البد من ايجاد الأدوات
التمويلي���ة املنا�سب���ة للإ�سه���ام يف تنمي���ة قدرة هذه ال��ش�ركات على
اال�ستمرار والنمو.

 nكــم يـ�سـتـ�أثــر الـتـمويــل الـعــقــاري مــن حـجــم حمـفـظــة
االئـتـمــان؟

 ت�شكل حمفظة التمويل العقاري مبا ن�سبته  30يف املئة من اجمايلاملحفظ���ة االئتمانية� ،آخذين بالإعتبار ب�أن ق�سم التمويل العقاري قد
مت ت�أ�سي�س���ه يف الن�صف الث���اين من عام  2007وه���ذه الن�سبة تعترب
قيا�سي���ة مقارن���ة بالف�ت�رة الزمنية ،وذل���ك يدل على ن�ش���اط القطاع

 nما حـجــم مـحـفــظــة الـقــرو�ض والـتـمــويــل اال�سـتـهــالكــي لــدى
الـ�شــركــة؟

تع���دت حمفظة القرو�ض الـ���ـ  100مليون دين���ار وت�ست�أثر القرو�ض
اال�ستهالكي���ة مبا يق���ارب الــ  50مليون دينار .لق���د اعتمدت ال�رشكة
يف �سيا�سته���ا التمويلية على التو�س���ع املدرو�س يف كافة القطاعات
املنتجة والواعدة وذلك بهدف التقليل من املخاطر.

 nكـيــف تـقـيـمـون الـمـنـافـ�سة فـي الـ�ســوق الـكـويـتـي فـي مـجــال
الـتـمــويــل؟

 ان املناف�سة يف جمال التمويل يف ال�سوق الكويتي تتلخ�ص فيما يلي:البنوك املحلي���ة التي زادت من ن�شاطها التمويل���ي وبد�أت بالرتكيز
عل���ى قطاعات مل تعتمد عليها �سابقا ً ،كقط���اع متويل ال�سيارات من
خالل القرو����ض اال�ستهالكية ،كما اخذت البنوك باالجتاه اىل الرتكيز
على ال�رشكات ال�صغرية ومنحها قرو�ضا ً جتارية بفوائد مغرية وهناك
امثلة عديدة:
البن���وك االجنبية م���ن خالل ان�شاء ف���روع مل�صارف اجنبي���ة يف ال�سوق
املحلي كنقطة جذب ل�رشيحة جديدة من العمالء.
ال�رشكات التمويلي���ة التقليدية وال�رشكات التي تعم���ل طبقا ً لل�رشيعة
اال�سالمي���ة ،ف���ان ع���دد ه���ذه ال��ش�ركات �أخذ بالنم���و خ�ل�ال ال�سنتني
املا�ضيت�ي�ن ،وتقوم هذه ال��ش�ركات با�ستهداف جميع �رشائح املجتمع
م���ن الكويتيني واملقيمني .حتما ان ه���ذه املناف�سة ادت اىل تعزيز
عجلة االقت�صاد املحلي ،كما �أنها �ساهمت يف انت�شار ثقافة اال�ستهالك
للمواطن الكويتي واملقيم اي�ضا.

 nمـا هــي الـ�شــريــحــة الــمـ�ســتـهــدفــة لـلــ�شــركـــة؟

�أن ال�رشك���ة من خ�ل�ال �أدواته���ا التمويلي���ة ا�ستهدفت معظ���م �رشائح
املجتم���ع الكويتي  -القرو�ض ال�سكنية  -التي ت�ستهدف املوظفني
م���ن املواطن�ي�ن� ،أم���ا القرو����ض ال�شخ�صية فل���م تقت��ص�ر فقط على
املواطن�ي�ن ذوي الدخ���ل املح���دود ب���ل تع���دت �إىل املقيمني وذلك
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العقاري يف دولة الكويت.
وال�رشك���ة تتطلع لزيادة ح�صته���ا التمويلية يف �س���وق العقار املحلي
يف جم���ال متوي���ل العق���ار اال�ستثم���اري� ,آخذي���ن بعني االعتب���ار ب�أن
هن���اك مناف�سة كب�ي�رة يف هذا القطاع م���ن قبل ال��ش�ركات التمويلية
واال�ستثماري���ة ،وتتطل���ع ال�رشكة لط���رح اف�ضل املنتج���ات التمويلية
التي تتما�شى مع احتياجات ومتطلبات �سوق العقار يف ظل املناف�سة
اجلادة والنمو امل�ستمر.

 nما الغر�ض من تواجدكم يف �سوق العقار املحلي؟

 نه���دف جلذب �صغ���ار وكبار امل�ستثمرين يف �س���وق العقار املحليبالإ�ضاف���ة �إىل ال��ش�ركات العقاري���ة املتخ�ص�ص���ة بتطوي���ر العقارات
وتتطلع ال�رشكة �إىل زيادة املحفظة التمويلية يف القطاع العقاري ذلك
ع���ن طريق طرح �أف�ضل و�أحدث اخلدم���ات التمويلية للم�ستثمرين يف
ال�سوق العقاري املحلي.

 nمــا الـخــدمــات الـتــي تـتــمـيــز بــهــا الــ�شــركـــة؟

 �أن م���ا مييز �رشكة املال هو املعرفة الدقيقة الحتياجات عمالئنا منخ�ل�ال تواجدنا يف ال�س���وق الكويتي منذ ما يزيد ع���ن  25عاما ً ،فنحن
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نقوم بدرا�ستنا الت�سويقية ال�شاملة ومن ثم نحاول �إيجاد املنتج التمويلي
املنا�سب.
�أن منتجاتن���ا تتمتع مبرون���ة عالية لتنا�سب مقا�س���ات واحتياجات عمالئنا
كاف���ة ،باخت�ص���ار �أن ما مييزنا ه���و تنوع خدماتنا واملرون���ة واملوا�صفات
العالية الت���ي تتمتع بها منتجاتنا ،وفريق عملن���ا املتخ�ص�ص الذي يبقي
على ات�صال بعمالئنا ك�رشكاء معنا بالتقدم.

 nمـار�أيـكــم ب�أداء االقـتـ�صــاد الـكــويـتــي خــالل الـ�ســنــوات الـثــالث
الــمــا�ضـيــة ...وهــل تـتـلـمـ�ســون �أي تـطـور؟

 مما ال�شك فيه �أن الكويت ا�ستفادت كغريها من دول اجلوار من ارتفاع�أ�سع���ار النفط يف ال�سنوات القليلة املا�ضي���ة وانعك�س ذلك على الأن�شطة
املرتبط���ة بامل�ؤ�س�س���ات املالية التي �شه���دت طلبا ً حمليا ً كب�ي�راً كان له
ال���دور يف انعا�شها وجعلها �أك�ب�ر رافد للناجت بعد القط���اع النفطي ،لكن
رغ���م كل ذلك مل ينعك�س هذا الأمر ب�ش���كل جذرى على االقت�صاد ،فبع�ض
ال���دول ا�ستفادت من ارتف���اع النفط واح�سنت اقتنا����ص الفر�ص ان �صح
التعب�ي�ر و�أخرى ت�أخرت ,ففي الكويت مثالً جميع خطط امل�شاريع التنموية
تبقى حبي�سة الأدراج حتى ت�صبح يف طي الن�سيان.

 nمـا هــي �أبــرز الـمـعـــوقــات الــتـي تــعــيــق انــطــالق عـمـلـيــة الـتـنـمــيــة
االقـتــ�صــاديــة؟

ملزي���د من االزدهار وحتويل الكويت اىل مركز مايل عاملي ،وال نن�سى دور
البن���ك املركزي الراعي لهذه ال�صناعة والتعاون الوثيق القائم بينه وبني
امل�ص���ارف الكويتية وقراراته التي ت�ص���ب يف م�صلحة االقت�صاد الوطني
والقطاع امل�رصيف.

 nما اال�سلوب االمثل ملعاجلة �أزمة الثقافة اال�ستهالكية؟

 جمتمعن����ا يف حاجة ما�سة للتوعية من خماطر الثقافة املادية اال�ستهالكيةالت����ي ي�سعى النظام العاملي اجلدي����د �إىل تعميمها لت�شجي����ع املجتمع على
اال�ستهالك ،وهنالك عوامل عدة ت�ؤثر يف هذه الثقافة اولها الدعاية واالعالن
حيث ان عامل الدعاية واالعالن والتطور الذي حدث يف هذا املجال اثر ب�شكل
كبري عل����ى عقلية وتفكري واجتاه����ات امل�ستهلك وبالت����ايل تختل املعايري
التي ي�ضعها ك�أ�سا�س الحتياجاته اال�ستهالكية ومن العوامل امل�ؤثرة �أي�ضا ً
القوة ال�رشائي����ة والدخل املرتفع للم�ستهلك الكويتي بالإ�ضافة �إىل �سهولة
احل�صول على الت�سهيالت املالية من جهات متعددة ومن �أجل الو�صول �إىل
م�ست����وى �إيجابي من اال�ستهالك البد من ت�ضافر اجلهود بني فئات املجتمع
وم�ؤ�س�سات����ه خللق وعي عام لدى امل�ستهلك وذلك يتطلب ثقافة اجتماعية
وقانونية تن�سجم مع ن�رش ثقافة اال�ستثمار واالدخار.

 املعوقات كثرية نبد�أها من م�شاريع اخل�صخ�صة وم�شاريع الـ  PPPالذيتوقف رغم الأ�ص���وات التي تتعاىل بني احلني والآخر وما من قانون بديل
حتى م�رشوع الــ  b.o.tالذي ا�صبح م�ؤجالً ورمبا �ضاع يف دهاليز جمل�س الأمة
فالكث�ي�ر من اال�ستثم���ارات بد�أت باخلروج من الكوي���ت نظرا للت�سهيالت
التي تقدمها الدول اخلليجية والعربية يف هذه امل�شاريع.
وم���ن جانب �آخر كيف لنا ان نرى خطط التنمية تنفذ واحلكومة من�شغلة يف
ف����ض اال�شتب���اكات بينها وبني �أع�ضاء جمل�س الأمة! ه���ذا امل�سل�سل الذي
ت�ستم���ر حلقاته عل���ى مدار العام وتبق���ى امل�شاريع م�ؤجل���ة فاملجل�س من
ا�ستج���واب �إىل �آخ���ر وا�صطدامات كثرية ت�ؤدي يف النهاي���ة اىل ا�ستقاالت
وزارية ت�ؤخر بل ت�ؤجل اعداد وتنفيذ امل�شاريع.

 nما هي احللول وكيف ت�ستطيع الكويت جذب امل�ستثمر االجنبي؟

 احلل���ول ب�سيطة فلننظر اىل النموذج االماراتي ..منوذج بد�أ منذ �سنواتقليل���ة و�سبقنا ب�أ�ش���واط ،البع�ض يق���ول� :إن الكوي���ت �ست�سحب الب�ساط
م���ن حتت اقدام االم���ارات ..وانا اقول ما دمنا ن�سري به���ذه الآلية املعقدة
فل���ن ن�سح���ب الب�ساط م���ن �أي احد كان ..فم���ا اتبعته االم���ارات يجب على
الكوي���ت اتباع���ه ويتلخ����ص ب�أمور عدة منه���ا تنويع م�ص���ادر الدخل وهذا
االم���ر لن يتحقق م���ا دامت امل�شاريع التنموية م�ؤجل���ة ،ا�ضافة اىل حتريك
عجل���ة اخل�صخ�صة وان�شاء املناطق احلرة اجلاذبة للم�ستثمر االجنبي ،و�سن
قوان�ي�ن تلغ���ي احلواجز امام متل���ك االجانب ،وتن�شيط اجلان���ب ال�سياحي
الذي ي���كاد ي�ضمحل ،وكل ما �سبق ذكره �سي�ساه���م بال �شك يف خلق بيئة
�صحية لال�ستثمار قادرة على املناف�سة.

 nكيف تقيمون �أداء القطاع امل�رصيف يف ال�سوق الكويتي مقارنة ب�أ�سواق
املنطقة ..وكيف ترى العالقة بينه وبني البنك املركزي؟

 ال�صناع���ة امل�رصفي���ة يف الكوي���ت عريق���ة وال ت�شوبها �شائب���ة ويحظىب�أف�ض���ل الت�صنيفات العاملية مما جعله���ا يف طليعة القطاعات امل�رصفية
اقليمي���ا وعربيا ،ويعترب عامالً رئي�سيا يف دف���ع عجلة التنمية االقت�صادية
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 nكيف تقيمون م�ساهمة غرفة التجارة يف االزم��ة االقت�صادية االخرية
التي ح�صلت يف �سوق الكويت لالوراق املالية؟

 مما ال �شك فيه �أن الغرفة ال توفر جهدا يف �سبيل حل اال�شكاالت والعرثاتالتي تقف عائقا يف وجه التنمية االقت�صادية ،ومهما يكن التقييم فالغرفة
اوال واخريا مل تبق متفرجة مكتوفة االيدي بل با�رشت بايجاد حل و�سط بني
الفرقاء وا�ستمعت لكال الطرفني و�أعطت ر�أيها باملو�ضوع كا�شفة مواطن
اخلط�أ والقرار بالنهاية بيد جمل�س ادارة ال�سوق.

 nماهي االجراءات واخلطوات التي �ستهتمون بها لإعادة �صوت الغرفة
امل�ؤثر كما كان عليه يف �سابق عهده؟

 �سن�سع����ى جاهدين للتميز يف كل عمل تقوم ب����ه الغرفة مع االلتزام ب�أرقىم�ستوي����ات املعايري الأخالقية واملهنية يف الرتوي����ج لال�ستثمار والتجارة يف
بلدنا احلبيب ،و�سنقوم بدور نا�شط يف حماية حقوق وم�صالح التجار ،والعمل
املتوا�ص����ل لدعم م�صال����ح القطاع اخلا�����ص لتحقيق التنمي����ة االقت�صادية،
والعمل بروح الفريق الواحد مع م�ؤ�س�سات و�رشكات القطاع اخلا�ص والوزارات
و�أجهزة الدولة واملجتمع لتحقيق ر�سالة الغرفة لرفعة الكويت n
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