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 (فريال حماد)  الوهيب متحدثا للزميل أحمد يوسف ويبدو مساعد املدير العام لتطوير األعمال بالشركة إبراهيم عرقاوي 

 المدير العام للشركة أكد في حوار مع «األنباء» أن سوق التأمين بحاجة إلعادة تنظيم 

 الوهيب: «تآزر للتأمين التكافلي» على أتم االستعداد إلتمام صفقات استحواذ مباشرة 

 كيف نتكلم عن تنمية البلد وسط هذا الكم الهائل من التضارب في القرارات واالختصاصات والقوانين؟! 

 صاحـب السـمو تحـدث عـن إمكانيـات الدولـة فـي كل المجـاالت.. لكن لـم يتم 
توظيفهـا بالصورة المطلوبـة وهذا أمر غير مبـرر .. وأدعو إلـى إخالص النوايـا لصالح البلد 

 هنـاك شـركات سـمّمت أصولها عبـر مبـادالت وأخرى عبر شـراء أصـول بقيـم مضاعفة 

 الشركة رسمت مجاالت اسـتثماراتها بدقة منذ اليوم األول وتتمتع برؤية اإلدارة الحصيفة 

 الشـركات التـي أعلنت عدم االسـتفادة مـن «االسـتقرار» لديها  وجهـة نظرها 

 أتوقـع أن المؤشـرات الجيدة للـدورة االقتصادية لن تكـون قبل عـام ٢٠١٠ في الكويت 

 أحمد يوسف

  في الوقت الذي باتت فيه معظم القطاعات االقتصادية والشركات واملؤسسات 
ــركة تآزر للتأمني التكافلي  ــتثمارية تئن من األزمة املالية العاملية، حملت ش االس
ــر مجلس إدارتها الذي اعتزم  ــا بعني ثاقبة ورؤية وبصيرة نافذتني عب تداعياته

اإلعالن عن تأسيس الشركة قبيل اندالع شرارة األزمة.
ــرزاق محمد الوهيب ان  ــركة عبدال ــي اإلطار ذاته يقول املدير العام للش   وف
ــتثمر من ناحية  حدوث انفراجة لقطاع التأمني يتوقف على عودة الثقة لدى املس

ومن ناحية أخرى على طرح الدولة ملزيد من املشروعات الكبرى والتنموية.
ــات العالم    وأضاف الوهيب في حوار مع «األنباء» ان هناك العديد من مؤسس
ــات مستفيضة وحققت نتائج وأرباحا  انتهجت نظام التأمني التكافلي بعد دراس

كبرى من ذلك وهذا يدل على جناح النظام االقتصادي اإلسالمي.
ــتحواذ على شركات تأمينية في املنطقة في وجود    وأكد على وجود نية لالس
ــبة، مؤكدا دعم املالك االستراتيجيني للشركة من ناحية ومن ناحية  فرصة مناس
ــتثمارات التي جنبت الشركة  أخرى قدرتهم احلصيفة على أماكن توظيف االس

الوقوع في براثن األزمة منذ اندالع شرارتها األولى والى اآلن.
ــمومة التي تعاني  ــن أي من األصول املس ــركة ال تعاني م ــت إلى ان الش   ولف

ــركة  ــة طبيعية لقرارات إدارة الش ــن اآلن وذلك كنتيج ــركات منها األمري الش
احلصيفة.

  وعن قانون تعزيز االستقرار قال الوهيب: «اعتقد ان القانون جيد جدا، لكن 
ــا نحتاجه في الكويت فعليا هو تصفية النيات، ولن نكابر بأننا ال نخاف على  م
ــة فكلنا مؤمنون ومعنيون مبصلحة الدولة، واطلب من اجلميع إبداء روح  الدول

التعاون ملصلحة الدولة».
  وتوقع ان تكون معدالت قطاع التأمني بشقيه من ١٠ الى ١٥٪ خصوصا في 
ــتمرار تداعيات األزمة وتأثيرها املباشر على كل القطاعات، ووسط  ظل اس
ضعف اإلنفاق على أكبر املشاريع ولكن قد يقفز الى معدالت أكبر اذا أقرت 
ــة قوانني وألزمت بعض القطاعات بعمليات تأمينية إجبارية مع ضخ  الدول

استثمارات ضخمة لتحريك عجلة التنمية في البالد. 
ــم املوجهة الى التأمني التكافلي بعد التجديد واالبتكار في    ونفى الته

ــركات التأمني  املنتجات، مؤكدا على ان ابلغ رد على ذلك ما حققته ش
التكافلي من نتائج في ميزانياتها وتوسعاتها وكذلك تنوع املنتجات 

ــواق، لكنها تعاني من عدم اإلعالن عنها أو  ــالمية في األس اإلس
تسويقها. وفيما يلي التفاصيل: 

عليها تبادالت، وهناك أصول قد اشتريت بأكثر من ١٠ أضعاف قيمتها 
وهي كارثة.

  مفاجآت

  بناء على ما تقدم، هل يعني ذلك ان هناك مزيدا من املفاجآت ستظهر في 
العديد من القطاعات ذات األصول املسمومة بدرجاتها املختلفة؟

  اعتقــــد ان الدورة اقتصاديا قد أخذت مداها صعودا الى ذروتها قبل 
انــــدالع االزمة االقتصادية واملعروف ان معدل الدورة اقتصاديا من ١٠ 
الى ١٥ عاما، والقارئ املتمكن لالقتصاد قادر على معرفة ذلك، وأتوقع 
ان املؤشــــرات اجليدة للــــدورة االقتصادية لن تكون قبل عام ٢٠١٠ في 

الكويت.
  إذن هل ميكن التخلص من األصول املسمومة؟

  هذا يعتمد على سياسة كل شركة ونوعية االصول املسمومة، وكذلك 
الســــم والقطاع الذي نعمل فيه، وكذلك املتغيرات االقتصادية املؤثرة 

على البيئة االقتصادية، الخ.

  مجلس األمة

ــاء التصويت عليه في  ــابه من نقد وإرج ــتقرار رغم ما ش   قانون االس
مجلس األمة وطرحه إلجراء تعديالت، ما تقييمكم للقانون؟ وكيف تستفيد 

منه الشركات رغم إعالن العديد منها عدم النقد لالستفادة منه؟
  اعتقــــد ان القانون جيد جدا، لكن ما نحتاجه في الكويت فعليا هو 
تصفية النيات، ولن نكابــــر بأننا ال نخاف على الدولة فكلنا مؤمنون 
ومعنيــــون مبصلحة الدولة، واطلب من اجلميــــع إبداء روح التعاون 

ملصلحة الدولة.
  واعتقــــد ان القانون واضح، وإذا كانت هناك أي شــــوائب فبإمكان 
املتخصصني مناقشتها بهدوء وعقالنية من أجل الوصول الى حل، لكن 

الصراخ والصوت العالي ال يوصالن اال الى طريق مسدود.
  اما فيما يتعلق بالشــــق الثاني من السؤال حول عدم رغبة شركات 
في االستفادة من القانون، فهناك شــــركات لديها القدرة املالية وبذلك 
فلها احلرية في ان تستفيد منه أوال، لكن هناك بعض الشركات تنظر 
للقانون مــــن النواحي الفنية وبذلك ترى مــــن مصلحتها عدم التقدم 

لالستفادة منه.

  المال العام

ــه، كيف ترى  ــتخدام املال العام من عدم ــرة جدل حول اس ــار منذ فت   ث
استخدام املال العام في أوقات األزمات؟

  ال يخفــــى على اجلميع ان الدولة تتحمــــل جميع النفقات وتكاليف 
املواطــــن من املهد الى اللحد، من األجداد إلى األحفاد، واســــتخدام املال 
العام البد منه، بل هو ضرورة، فمن أين نأتي باملشاريع الكبرى وعمل 
البنيــــة التحتية وخالفه، فكل ذلك يصرف من املال العام، وكل جتارب 
العالم أثبتت جناح استخدام املال العام وقت األزمة، بل وعادت بالفوائد، 
وهنا أود ان أشــــير الى ضرورة استخدام املال العام في خطط التنمية 
خصوصا تنمية الكوادر البشــــرية، أكررها الكوادر البشرية، واعتقد 
انها موجودة لكن ال تستغل االستغالل األمثل فهناك خطأ في التطبيق 

واالستغالل.
ــالمي  ــات الدولية للعمل في مجال االقتصاد اإلس   دخول بعض املؤسس
والتأمني اإلسالمي هل سيخلق نوعا من املنافسة مع الشركات واملؤسسات 

اإلسالمية في املنطقة؟
  اعتقد ان قرارهم الدخول واالســــتثمار في هذا النوع من االستثمار 
لم يأت من فراغ، لكن جميع املؤشــــرات أثبتت قدرة وجناح االقتصاد 
اإلســــالمي ليس محلي، بل عامليا وعلى نطاق واسع فهناك العديد من 
أسماء املؤسسات العاملية التي دخلت مجال التأمني اإلسالمي من أوسع 
األبواب مثــــل Hannover – AIG – Allianz munich – Bupa، وغيرها من 
املؤسســــات التي أخذت بهذا النهج وابتكرت وأبدعت فيه بعد دراسات 

مستفيضة.
  واليوم ككويتيني نفتخر بأن الكويت متتلك بنوكا اســــالمية رائدة 
مثل بيت التمويل الكويتي وبنك بوبيان، ونفتخر باجنازاتهم احملققة 
على جميع االصعدة، وهذا يدل على جناح التوجه العاملي اإلســــالمي 

ويثبت قدرته على مواصلة النجاح.

  المؤسسات العربية

  إذن، هل يعني هذا مزيدا من املنافسة بني مؤسسات املنطقة واملؤسسات 
الغربية في مجال التأمني التكافلي؟

  هذا يعني تعاونا في ابتــــكار العديد من املنتجات واخلدمات بيننا 
وبينهم.

ــوق  ــبة لنمو قطاعي التأمني والتأمني التكافلي بالس   ما توقعاتكم بالنس
احمللي خالل ٢٠٠٩؟

  أتوقع معدالت منو من ١٠ الى ١٥٪ خصوصا في ظل استمرار تداعيات 
األزمة وتأثيرها املباشر على كل القطاعات، ووسط ضعف اإلنفاق على 
أكبر املشــــاريع ولكن قد يقفز الى معدالت أكبر اذا أقرت الدولة قوانني 
وألزمت بعض القطاعات بعمليات تأمينية إجبارية مع ضخ استثمارات 

ضخمة لتحريك عجلة التنمية في البالد.
  يتهم البعض التأمني التكافلي بعدم وجود مبتكرات في أدواته ومنتجاته 

املطروحة، فما تعليقكم؟
  أعتقد ان هذا االتهام بدأ منذ أول عمل للشــــركات التكافلية، وردي 
على ذلك هو اطالعهم على أرقام ميزانيات شــــركات التأمني التكافلي، 
اما فيما يخص املبتكرات فهناك العديد من األدوات لكن تكمن املشكلة 
في عدم اإلعالن عنها أو تسويقها بشكل صحيح بل ان التأمني التكافلي 

أضاف شرائح كثيرة للتأمني لم تكن موجودة أصال. 

اكبر قدر من األرباح وإبعاد نفسها عن اخلسائر.

  التقليدي اإلسالمي

ــرا باألزمة.. التقليدي ام  ــن وجهة نظركم اي قطاعات التأمني أكثر تأث   م
اإلسالمي؟ وملاذا؟

  اعتقد ان تأثر قطاع التأمني اإلسالمي باألزمة كان اقل بكثير ألن قيمة 
االستثمارات اإلسالمية في قطاع التأمني اقل بكثير من القيمة املستثمرة 
فــــي النظام التقليدي وهو ما يوضح الفــــرق، فضال عن ان عمر قطاع 
التأمني التكافلي في الكويت قصير ال يتعدى الـ ٧ ســــنوات مقارنة مع 

عمر شركات التأمني التقليدي. 
ــمومة؟ فما موقف  ــود أصول مس ــركات من وج ــي كثير من الش   تعان

شركتكم منها؟ وهل هناك نصائح للتخلص من هذه األصول؟
  بالنســــبة لشــــركة تآزر فاحلمد هللا ال توجد لدينا اي من األصول 
املســــمومة جملة وتفصيال، فإننا شــــركة وليدة ولديها إدارة حصيفة 
كما أننا ومنذ بداية األزمة مت حتديد مجاالت استثمار الشركة بدقة هذا 

فيما يخص الشق األول من السؤال.
  هناك جزئية أود ان نعرفها عن األصول املسمومة للشركات تتمثل 
في نوعية السم هل هو قاتل مخدر، يسبب عاهة مستدمية؟ وما مقدار 
السم وما مقدار الضرر احلادث من ذلك؟ فهناك أصول تعود الى حد ما 
الى وضعها األصلي، وأصول مسمومة بدرجة القتل وهي التي حصل 

  رغم كثرة املطالبات بوجودها، إال إننا ننادي بضرورة وجود خطة 
وخارطة عمــــل اقتصادية واضحة املعالم، واذكــــر في إحدى مقابالت 
صاحب الســــمو األمير انه حتدث عن إمكانيات الدولة في كل املجاالت، 

اال أننا لم نستفد منها وبصورة غير مبررة.

  بوادر انفراجة

ــالمي  ــر قطاعي التأمني التقليدي واإلس ــود الى مدى تأث ــا نع   إذن، دعن
بتداعيات االزمة، وهل ثمة بوادر انفراجة على القطاعني؟

  اعتقــــد ان اكبــــر تأثير كان من نصيب قطاع االســــتثمار وبصورة 
مباشرة، اما على قطاع التأمني فإن التأثير احلاصل كان في صورة غير 
مباشــــرة، ومازالت االزمة موجودة ونتمنى عودة االزدهار مرة أخرى 
ليس لقطاع التأمني فقط بل لالقتصاد عموما، حيث ان جناح مختلف 
قطاعات االقتصاد يعود على قطاع التأمني أيضا بصورة مباشرة وغير 

مباشرة.
ــركات، كيف تقرأون هذه  ــي انتظار اإلعالن عن األرباح النصفية للش   ف

النتائج من خالل مؤشر سوق الكويت لألوراق املالية؟
  اعتقد ان لكل شركة حالة خاصة، ولكل شركة مخرجاتها اخلاصة 
من ناحية األداء واألرباح واألصول والتشـــغيل واملالءة، ووضعية 
السوق وكيف كانت قراءتها لكل ما يتعلق بقراراتها اإلستراتيجية 
والتنفيذية، لكن نتمنى ان تكون الشـــركات قد اســـتطاعت حتقيق 

ــي املنطقة خصوصا  ــعة النطاق ف ــتحواذ واس ــم عن عمليات اس  أعلنت
ــوق السعودي رغم تداعيات األزمة املالية العاملية فإلى أي مدى وصلتم  الس

في هذا الصدد؟
  مازلنــــا ندرس فرصا عديدة في املنطقة وحاملــــا توافرت العناصر 
اجليدة ألي من هذه الفرص فنحن على أمت استعداد لالستحواذ مباشرة 
على أي صفقات مجديــــة مهما كان حجمها، فمالك تآزر الكويت لديهم 
اإلمكانيات واملالءة املالية القوية إلمتام صفقات اســــتحواذ في املنطقة 
بشــــكل موسع، رغم ما ذكرت من ظروف وتداعيات االزمة االقتصادية 

وتأثيرها على اجلميع.
  وال يخفى على اجلميع انه قبل األزمة قد حصلت عدة شركات على 
تراخيص، وقام البعض بتأســــيس شركة تأمني، لكن لكل ادارة ومالك 
هدفهــــم من ذلك، وبعد ما أحدثته األزمــــة العاملية من انقالب ألوضاع 
العديد من الشــــركات، فإن ظهور فرص استثمارية واعدة ومتاحة، بل 
قاب قوسني أو أدنى ستكون ملن ميتلك القدرة على استغاللها من مهارات 

وإمكانيات في وجود سيد املوقف وهو «الكاش».
  وبالقطع فإن السوق السعودي، والذي يعد من أكبر األسواق باملنطقة 
رغم عمره القصير نسبيا يتميز بنمو معدالت صناعة التأمني التكافلي 
به أكثر من غيره، فضال عن اعتماد الدولة هناك لبيئة تشريعية مرنة 
تساهم في زيادة وتيرة حركة ومعدالت منو غير مسبوقة لهذا القطاع، 
فعلى سبيل املثال ألزمت الدولة مختلف القطاعات االقتصادية بعمليات 
تأمني إلزامية وهو األمر الذي يعمل على تنشيط القطاع التأميني وزيادة 

الوعي ووجود بيئة عمل تنافسية.

  المنافسة

ــارة إلى الدراسات التي أجريت على قطاع التأمني السعودي ثبت    وباإلش
ان معدالت النمو تتجاوز الـ ٣٠٪ إذا كان السوق السعودي بهذا احلجم فأي 

من أسواق املنطقة منافسة له؟
  الشــــك في ان السوق اإلماراتي يعد من أكثر األسواق منافسة له ملا 
له من العديد من املميزات واإلمكانيات فضال عن إلزام الدولة للزائرين 
واملقيمني وكثير من اخلدمات بعمليات التأمني اإلجبارية، وكل هذه األمثلة 
إمنا تعد نقطة في بحر مقابل وجود بنية تشريعية قوية ومرنة تواكب 

تطلعات قطاع وشركات التأمني بشقيه التقليدي واإلسالمي.
  غير انه إحقاقا للحق، فإن هناك توسعات بالسوق الكويتي ومنظومته 
في إعادة النظر إلى األمور بعني االعتبار ووضعها في نصابها الطبيعي، 
فالدولة أصبحت تلزم من خالل مناقصاتها والعمليات بضرورة وجود 
تأمني وهذا يعد جزءا من الدعم للمنتجات الوطنية، لكن يبقى العديد 

من األمور بعيدا عن هذا الدعم.
  في حال االستقرار على أي من الفرص التي تقومون بدراستها كم تبلغ 

قيمة االستثمارات املرصودة لذلك االستحواذ؟
  في حال االستقرار على فرص استحواذ في املنطقة على أي من شركات 
التأمني فأنا أؤكد انه ال توجد أي مشــــاكل في متويل هذا االستحواذ او 
في خلق التركيبة التمويلية املناسبة، فباإلضافة الى القيمة املذكورة 
في عقد التأســــيس ١٠ماليني دينار فإن الشركة تالقي الدعم كل الدعم 
من املســــاهمني واملالك الرئيسيني الذين يتمتعون بقدرة مالية كبيرة، 
باإلضافة إلى الوعي االستثماري احلصيف والذي يتبني منذ إعالن الشركة 
قبل اندالع شرارة األزمة والى اآلن، األمر الذي جنب الشركة احتمالية 
الدخول في بوتقة األزمة او اإلصابة بشرارها مثل العديد من الشركات 
التي طالتها شرارة األزمة، وعلى هذا األساس فإن الشركة ال تعاني من 

أي من األصول املسمومة التي تعاني الشركات منها األمرين اآلن.

  أصول مسموحة

ــمومة فما  ــركات من وجود أصول مس ــا ذكرمت تعاني كثير من الش   كم
ــركات للتخلص  موقفكم منها؟ وهل هناك ما تقدمونه من نصائح لهذه الش

من آثار هذه األصول املسمومة؟
  اعتقد ان هناك قناعة ١٠٠٪ بوجود االزمة وتأثيرها على كل القطاعات 
هذا بادئ ذي بدء، وعلى هذا األساس فإن هناك أصوال كثيرة قد أصيبت 
بالســــموم، لكن دعنا ننظر إلى شقني، الشق األول: هل كانت القرارات 
التي اتخذتها مجالس إدارات الشركات بشراء أصول قبيل االزمة بأسعار 

تفوق قيمتها وتقديرها صائبة؟
   الشق الثاني: هل كان لدخول مجالس اإلدارات في استثمارات قبيل 
تداعيات االزمة وسط عدم االستقرار السياسي والتأزمي السياسي بني 
الســــلطتني التشريعية والتنفيذية ووسط العديد من نواقيس اخلطر 
التي كانت تدق ليل نهار أثر في حســــابات مجالس هذه الشركات التي 

سممت أصولها؟
  فإن إغفال الشــــركات لهذه األمور في اتخاذ قراراتها االســــتثمارية 
واإلســــتراتيجية خلق ما يعرف باألصول املســــمومة لديها، وأيضا ما 
ســــاعد على ذلك تضارب القرارات السياسية التي ساعدت على هروب 

املستثمر األجنبي.
  ولكن بالنظر الى مختلف القطاعات وتأثرها جراء األزمة وتداعياتها 
يتبني كم األضرار التي حتملها قطاع النفط والعقار وسوق املال.. إلخ 

من خسائر.
  فكيف تتكلم عن تنمية االقتصاد وسط هذا الكم الهائل من التضارب 

في القرارات واالختصاصات والقوانني؟!
  وبناء على ذلك، فإننا نطالب اجلهات التشريعية بضرورة تفسير 
هذه األمــــور، وأيضا فإن من التحديات الكبــــرى التي تواجه التنمية، 
التغيير الدائم للــــوزراء، فإن املدى الزمني لعمر الوزير في الوزارة ال 
يتجاوز العام، حتى انه ال تكاد أحبار الطباعة جتف ليتم تغييره، هذا 
من جانب ومن جانب آخر فلو تسألني عن اخلطة التنموية للبلد، أين 

هي؟ لكانت االجابة:

 تضارب االختصاصات 

  وعرقلة المشاريع
الوهيـــب مـــن تضـــارب    تعجـــب 
االختصاصات فـــي الدولة، الفتا الى ان 
اختصاصـــات مجلس األمـــة متضاربة 
مع الوزراء والنواب وسياسات اجلهات 
املستقلة كالبنك املركزي الى غير ذلك، 
األمر الذي يعمل على عرقلة املشـــاريع 

بل وتوقفها.

  الدوران في نفس المكان 
وانعدام الرؤية التنموية للبالد

  أكـــــد الوهيب على ضرورة وجود 
رؤيـــة واضحة تســـير عليها الدولة، 
مشيرا الى ان الدولة تعاني من حالة 
انعـــدام رؤية إســـتراتيجية واضحة 
وهو ما يجعلها تدور في نفس املكان، 

ومستدال على ذلك من إحداث مسرحية 
«دقة الساعة» والتي عرضت في أوائل 
ثمانينات القرن املاضي وتشـــير في 
أحداثها الى نفس املعاناة التي يعاني 
منها املواطنون والقطاعات االقتصادية 
وكأن الزمن مير واألحداث كما هي رغم 

اختالف الزمن.

  األزمات تتكرر دون دروس 
مستفادة عبر الزمن

  اســـتغرب الوهيب من االرتفاع غير 
املبرر لألسعار خالل العام املاضي، مشيرا 
الى ان هناك طفرة حدثت في األســـعار 
بالكويت، لكن بصورة غير مبررة، وتزامن 
ذلك مع ارتفاع أسعار النفط ألرقام فلكية، 
هذا من جانب ومن جانب أخرى فشلت 
جميع احملاوالت الهادفة الى معاجلة هذه 
الزيادة، رغم ان هذا األمر وغيرة قد تكرر 
دون االســـتفادة من هذه الدروس عبر 

الزمن.

  كفى هرولة وراء أقل األسعار
  أشار الوهيب الى عدم االهتمام بقطاع 
التأمني في الكويت بشقية سواء التقليدي او 
اإلسالمي، مؤكدا على ان أهمية القطاع تأتي 
في حجمه وثقله والذي يأتي في األهمية بعد 
قطاع البنوك، مستدركا بأن عدم االهتمام 
تتحمل جزءا منه شــــركات التأمني نتيجة 
للمنافسة غير الطبيعية وغير املبررة، قائال: 

«كفى هرولة وراء اقل األسعار».

  من يمتلك اليوم الكاش 
لتعويضات تأمينية كبرى؟

  قال الوهيـــب في ظل األزمات ترتفع 
األقساط التأمينية ونحن في الكويت على 
العكس من ذلك وذلك نتيجة املنافسة غير 
الطبيعية، وقال أيضا ان الشركات قادرة 
على رد التعويضات التأمينية الصغيرة 
لكنه تساءل من ميتلك اليوم الكاش في 
حال حدوث تعويضات تأمينية كبرى؟ 

 عبدالرزاق محمد الوهيب 

«تــآزر» عـلـى   عيـــن 
السوقين السـعودي واإلماراتي 
المـالـيــة  والمــالءة 
جـاهزة القتـنــاص 
الــفـــــرص

 


