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 (محمد ماهر)  صفاء الهاشم متحدثة للزميلني عمر راشد واحمد مغربي

 رئيس مجلس إدارة شركة أدفانتج لالستشارات اإلدارية واالقتصادية في حوار شامل لـ «األنباء» 

 الهاشم: لدينا في الكويت ١٥ «مادوف» 
  و٣٠ شركة مدرجة تستحق السقوط 

 «كيبكو» تمتلك ٦٠٪ في «أدفانتج»
  

  كشفت الهاشم عن أن مجموعة مشاريع الكويت 
«كيبكــــو» متلك حصة ٦٠٪ في شــــركة ادفانتج 
لالستشارات االقتصادية، مشيرة الى أن الشركة 
هي الذراع االستشــــارية للمجموعة، حيث كانت 
مهمة الشركة في البداية رسم اإلستراتيجية العامة 
للشركات الواقعة حتت مظلة «كيبكو»، وعندما 
وجدنا العملية مربحة قررنا تأسيس شركة ادفانتج 
لالستشــارات. وذكـرت الهـاشـم انها استطاعت فتح 
أبواب مغلقة لم تستطع شركات اجنبية فتحها.

  

  المستثمر العقاري والمطور العقاري
  

  تعجبت الهاشم من عدم قدرة املستثمر على 
التفرقة بني مفهوم االستثمار العقاري والتطوير 
العقاري، فاملطور العقاري يعني شركة مقاوالت 
لديها أصول مادية وبشرية وصناعية وعقارية 
وله احلق في احلصول على تسهيالت ائتمانية، 
أما املستثمر العقاري فيأخذ تسهيالت ائتمانية 
بناء على أصول، وهناك شركات قامت بتفريخ 

من خالل إنشاء شركة على عقار واحد. 
  

  الثقة مع العميل أهم شيء
  

  ذكرت الهاشـــم أن الثقة التي تربطها مع 

العميل هو اهم شـــيء فـــي عملها من خالل 
دراسة توسعات العميل، مشيرة الى أن الشركة 
تعمل حاليا كمستشار كامل الحتاد الشركات 
العائلية في البحرين والـــذي يديرها خالد 
كامل، مضيفة قائلة «مت تعيني على مستوى 
مجلس االدارة للنظر في أمر الشركات التي 
لديها مشاكل، ووجدت مشكلة هذه الشركات 
في أن األب ال يســـتحي من ذكر بداياته من 
خالل عمله على «بسطة» واألوالد ال يردون 
ذكر هذا املوضوع إطالقا، فجلست مع االوالد 
ملدة ٨ أشهر وأقنعتهم أن هذا األمر ال توجد فيه 
إساءة الى شخص والدهم، وأوضحت الهاشم 
أن الشركات العائلية هي مظلة الشركات حاليا 
في االستفادة منها في كيفية االدارة احلكيمة 

ومن ثم تعليم اجليل االول والثاني.
  

  «روح» بيع أسهمك!!!
  

  استنكرت الهاشم بشدة لغة احلوار املتدنية 
بني رؤساء مجالس إدارات الشركات واملساهمني، 
فحينما طالب أحد املساهمني باستقالة رئيس 
مجلس اإلدارة لعجزه عن حتقيق إستراتيجية 
الشـــركة، أجابه بالقول «أنا مش ماشي وقاعد 
على قلبك ولو مش عاجبك روح بيع أسهمك في 
الســـوق»، مشددة على أن مساهما ميلك سهما 
واحدا له احلق في أن يسأل مجلس اإلدارة، مثله 

مثل الكثير من املساهمني.

  يا خبر!!!
  

  تكررت كلمات «يا خبر» أكثر من مرة على 
لســـان الهاشـــم في احلوار لتدلل ببساطة عن 
الوضع املأساوي الذي وصل إليه حال السوق 
والشركات املدرجة، حيث دللت على قولها «انه 
منذ سنتني كنا نســـمع عن حجم أعمال فلكية 
لشركات في الســـوق باملاليني وعندما طالتها 

انهارت مثل كرة الثلج».
  

  «الصوابر» منطقة مالية متكاملة
  

  أوضحت الهاشم أن الشركة تقدمت للحكومة 
منذ ٥ سنوات بتحويل منطقة الصوابر إلى 
منطقة مالية متكاملة من خالل تثمني الشقق 
املوجودة في الصوابر ونعطي أصحابها أرضا 
بتســـهيالت ائتمانية ســـهلة في اخليران أو 
في املناطق على احلدود ونحولها إلى مدينة 
اقتصاديـــة كاملة ولم جند آذانا مصغية من 
احلكومة وعلى العكس كان هناك جتاهل كامل، 

وأعود مرة أخرى. 
  

  العصا والجزرة
  

  كررت الهاشم في حوارها مع «األنباء» كلمة 

العصا واجلزرة عندما استشهدت بان شركات 
التصنيف العاملية بالغت في تصنيفها لبعض 
الشركات والبنوك قبل األزمة، واآلن تسحب هذه 
التصنيفات ألخطاء وقعت باألساس فيها، فعندما 
تقوم هذه الشركات بسحب التصنيف يجب أن 
تقوم الشركة او البنك املعني بالتصنيف بالرد 
وبأقصى سرعة حول إيراداته وأصوله املالية، الن 

العصا حاليا معي بعد أن سحبت اجلـــزرة.
  

  نية الترشح لرئاسة غرفة التجارة
  

  كشفت الهاشم ان لديها نية مؤكدة للترشح 
لرئاسة غرفة التجارة والصناعة في االنتخابات 
املقبلة، وعن مدى رغبتها في الترشـــح في 
االنتخابات املقبلة ملجلس األمة قالت الهاشم 
انهـــا ال تنوي الدخول في مجلس األمة ألنها 

مجازفة سياسة. 
  

  رسالة إلى الشيخ أحمد الفهد
  

  وجهت الهاشم رســـالة الى نائب رئيس 
مجلس الوزراء لشؤون التنمية الشيخ أحمد 
الفهد بضرورة تفعيـــل دور املجلس األعلى 
للتخطيط، وتشـــكيل جلنة استشـــارية في 
إعداد اخلطط التنموية للبلد لتوظيف الشباب 

واحملافظة عليهم.

  عمر راشد ـ أحمد مغربي 
  حوار «األنباء» مع رئيس مجلس إدارة شـركة «أدفانتج» لالستشارات االدارية واالقتصادية، 
الذراع االستشارية لـ «كيبكو» صفاء الهاشم امتزج باإلثارة وومضات تفاؤل أرسلتها عبر حديثها 
الـذي قالت فيه انه اذا حتدثنا عن مادوف واحد في نيويورك فإن الكويت بها أكثر من ١٥ 
مادوف في السـوق، يتركز معظمهم في القطاع االستثماري والتطوير العقاري.  الهاشم 
وفي توصيفها لوضع الشركات املتعثرة، قالت إن ٣٠ شركة مدرجة في البورصة تستحق 
السـقوط نظرا لتعثرها جراء تداعيات االزمة املالية العاملية التي عصفت بأسواق العالم 
نهاية العام املاضي، مشيرة الى أن الكويت لم تخرج بعد من عنق الزجاجة واليزال عام 
٢٠٠٩ «صعبا». وأرجعت الهاشم تأثرنا باألزمة املالية إلى عدم وجود دراسات إلدارة 
املخاطر من قبل البنوك احمللية التي تقاعسـت عن متابعة أداء التدفقات النقدية 
من تشغيل التسـهيالت االئتمانية للعمالء وحدثت نظرية «الدومينو» وضاعت 
حقوق املسـاهمني الذين لم يوجهوا اللوم ملن ملكوا زمام أمور شركاتهم 

ولم يحاسبوهم على األداء. 
  وقالت الهاشم إن مفخرة الشركات بأنها ال تقع حتت مظلة قانون االستقرار 
املالي أمر «مضحك» ويبعث على االستغراب، موضحة أن القانون «حصيف» 
وعالج األزمة املالية مبهنية عالية، مناشدة رئيس مجلس الوزراء حزم 

األمور واتخاذ التدابير التي تخرج هذا القانون إلى النور قبل أن تتفاقم األمور إلى ما هو أسوأ. 
  وعن توقعاتها لعالج تعثر شـركتي سعد والقصيبي، قالت الهاشـم إن البنوك احمللية قد 
تتجه إلى إعادة جدولة مديونية الشـركتني، قائلة إن مجموعة القصيبي لديها أصول تشغيلية 
جيدة للغاية ومن الشركات العائلية التي اعتمدت مفهوم احلوكمة.  وقالت كنت أتوقع أن تكون 
اجلمعيـات العمومية لعام ٢٠٠٨ «كبريت» ولكنها كانت مخيبة لآلمال فاألسـئلة كانت عادية 
وأقصى شـيء كان ميكن للمساهم فعله التعبير بغضب عما في نفسـه «يطول لسانه» ولكن لم 
يسأل أحد بشكل جدي عن املليارات التي ذهبت ومصير هذه األموال وكذلك السر عن وجود 
قيادات في مجالس إدارات الشركات التزال موجودة حتى اآلن وهو أمر يجعلك تستغرب هذا 

املوقف املتخاذل من املساهمني جتاه من سلبوا حقوقهم.
  وقالت إن الشركات حاليا تتجه لتغيير إستراتيجيتها إلى الدمج واالستحواذ وقمنا بطرح عدد 
من البدائل عليها مثل طرح جزء من إجمالي احلصص في اكتتابات عامة كشركة وإصدار أسهم 
جديدة وزيادة رأس املال، إال أن الشـركات رفضت والسبب ببساطة أن املوجود ال يستطيع 
استيعاب هذا النوع من احللول وبالتالي ظلت تلك الشركات في مسلسل نزيف مستمر ألدائها.   
وطالبت الهاشم احلكومة بضرورة العمل على تنفيذ مشروعات البنية التحتية وفقا لصيغة الـ 
B.T.O وB.O.O.T  والتي تدفع املجال أمام القطاع اخلاص للمشاركة في التنمية، قائلة أما آن 

األوان للقطاع اخلاص أن يتحرك من أجل دفع العمل التنموي.      وفيما يلي التفاصيل:

 على هامش اللقاء 

 البقية ص ٣٥ 

 صفاء الهاشم 

ــات عدة أظهرتها اجتاهات اقتصادية عديدة بصعوبة موقف   تلميح
ــقوط  ــهد س ــرة هل تعتقدين أن الفترة املقبلة ستش ــركات املتعث الش

بعضها؟ 
  هناك معاناة بالفعل تواجهها الشركات االستثمارية وهي ظاهرة 
للعيان خاصة الورقية منها، ومن املؤكد أن هناك الكثير من احللول 
التي ميكن أن تنقذ السوق، إال أن تلك النقطة توجب علينا النظرة 
التفاؤليــــة لألداء االقتصادي، إذ علينا أن ننظر إلى نصف الكأس 
اململوء ومن املؤكد أن هناك شركات استثمارية ذات كيانات كبيرة 

ولكنها كانت من املتالعبني وأثرت بأعمالها على السوق. 
ــر الدولية  ــي يتفق واملعايي ــاب نظام ومنهج عمل ــر يعود لغي   األم

واإلقليمية؟ 
  غيــــاب هذا النموذج والذي ناديــــت به من زمن طويل لو طبق 
لتفادينا الكثير من املشــــاكل والعيوب، إال أننا لم نخرج بعد من 
عنــــق الزجاجة والتزال ٢٠٠٩ عصيبــــة وعنق الزجاجة لم نصل 
إليه بعد وأعتقد أن حتسن مؤشرات االقتصاد العاملي سيؤدي إلى 

االنتعاش في الربع األول من ٢٠١٠.
ــفافية والتخوف من معرفة أوضاع الشركات قد يقودان    غياب الش

إلى كارثة مقبلة؟ 
  نعم، فهناك شركات ال تستحق أن تكون موجودة، ففي نيويورك 
حتدثــــوا عن «مادوف» واحــــد إال أن لدينا في الكويت أكثر من ١٥ 
مادوف، معظمهم في القطاع االستثماري موزعون على ٧ في شركات 
استثمارية و٥ في القطاع العقاري والبقية يتوزعون بني شركات 
تشغيل نفطية ..ولألســــف كما أن هناك شركات منهما في قطاع 
التطوير العقاري واالستثمار العقاري وهذا ما وجدناه وبقوة في 

انهيار قيم أصول تلك الشركات. 
  وهل نتج االنهيار عن تقييمات ألصول أكبر من قيمتها احلقيقية؟

 Toxic أتفــــق في ذلك، فليس هناك ما يعرف باألصول الســــامة  
Assets ولكن هناك أصوال مت تقييمها بقيم أعلى من مســــتوياتها 
وظلت الشركات تأخذ تســــهيالت ائتمانية مقابلها ومت تشغيلها 
في أغراض بعيدة عن نشاط الشركة األصلي ومعظم تلك األموال 
اجته إلى املضاربة في ســــوق األسهم وحدثت نظرية «الدومينو» 
وســــقط اجلميع في النفق، والشيء الثاني هو أن حنفية التمويل 
عندما أغلقت تضاعف انهيار قيمة األصول التي قيمت بأعلى من 

قيمتها. 
ــة الرهن العقاري كان  ــل تعتقدين أن ارتكان البعض البتعاد أزم   ه

السبب في عدم التحوط لألزمة؟ 
  نعم، وما حدث لألسف كان عكس ذلك، فالشركات طالتها األزمة 
في أقل من ٦ شــــهور في بدايتها في اميركا ومن بني األسباب التي 
أدت إلى زيادة حدة تأثير األزمة وكان عامال رئيســــيا في تسريع 
النتائج السلبية لألزمة على الشركات، قيام بعض الشركات املدرجة 
ذات األداء التشغيلي باحلصول على تسهيالت على أصول بأكثر 

من قيمتها احلقيقية ووقت السداد لم يحن بعد. 
ــم باجلمعيات  ــي املطالبة بحقوقه ــاهمني ف ــوم على املس    هناك ل

العمومية؟
  نعم، فكنت أتوقع أن تكون اجلمعيات العمومية عن ٢٠٠٨ «كبريت» 
ولكنها كانت مخيبة لآلمال فاألسئلة كانت عادية وأقصى شيء كان 
ميكن للمساهم فعله التعبير بغضب عما في نفسه ولكن لم يسأل 
أحد بشــــكل جدي عن مصير األموال التي ذهبت وكذلك السر عن 
وجود قيادات في مجالس إدارات الشــــركات التزال موجودة حتى 
اآلن وهو أمر يجعلك تستغرب هذا املوقف املتخاذل من املساهمني 

جتاه من سلبوا حقوقهم. 
  كم عدد الشركات املوجودة التي تنطبق عليها صفة «املتالعبة»؟ 

  باعتقادي لدينا ٣٠ شــــركة «مدرجة» تستحق السقوط وهناك 
شركات وضعها املالي صعب وليست لديها أصول وليست لديها 

القدرة على الوقوف مجددا في السوق لغياب اإلمكانيات. 
  وأرى أن «التفريخ» كان أحد األســــباب الرئيسية وراء األزمة، 

فشركات أدرجت من خلف أبواب الشركات األم. 
ــر عن وضع  ــررة» ال تعب ــعات «غير مب ــباب توس ــن بني األس   وم

الشركات احلقيقي..
   التوســــع الزائد في العمل «غير املبــــرر» ال يعكس أبدا وضع 
الشركات احلقيقي، ودليلي على ذلك أن شركتنا كانت لديها حصة 
ســــوقية تقدر بـ ٢٨٪ من سوق االستشــــارات في الكويت وكانت 
أعمالنا وقتها ٢٩٠ مليون دوالر انخفضت حاليا بشــــدة بســــبب 

انكماش السوق. 

  شركات عائلية 

ــواق أخرى في  ــة إلى أس ــركات الورقي ــت ظاهرة الش ــل انتقل    ه
املنطقة؟ 

  التزال الشركات العائلية في دول املنطقة مبنية على أسس قوية 
وسليمة مكنت شركات عائلية من أن تتسيد حجم األعمال في دول 
املنطقة ومنها على سبيل املثال مجموعة شركات «الزامل» وغيرها 

في قطر وعمان والكويت واإلمارات والبحرين وأبوظبي. 
ــرى في القطاع  ــافات أخ ــهد منطقة اخلليج انكش   برأيك هل ستش

املصرفي بخالف شركتي سعد والقصيبي؟ 
  ال ميكن احلكم على الشــــركات من هذا املنطلق، فهناك شركات 

احلســــم يعود إلى مجلس األمة الذي أجل النظر في مترير قانون 
االستقرار املالي وأجلت معه كل احللول احلاسمة. 

   وهل ترين أن اجتماع احملافظ «األخير» مع القيادات التنفيذية في 
البنوك احمللية كان صائبا في عالج مسألة الرهونات؟ 

  توجيه احملافظ كان صائبا، فعدم االلتزام من قبل الشــــركات 
بالســــداد أو الرغبة من جانبها أوجدا نوعا من التبلد لديها وذلك 
لعلمها أن تعميــــم «املركزي» مينع البنوك مــــن اتخاذ إجراءاتها 
القانونية ضد العمالء وهو مــــا يعني حتريك املياه الراكدة وهو 
نــــوع من احلزم وال ميكن أن نتحدث عــــن احلزم من دون مترير 
احلكومة لتشريعات قوية تخرج الكويت من أزمتها الراهنة وتعيد 

األمور إلى نصابها. 
   كيف تقيمني دور «املركزي» في اختبارات الضغط املالي؟

  محافــــظ «املركزي» كان حصيفا فــــي قراراته جتاه األزمة منذ 
وقوعها وقام بحماية اجلدار املصرفي من التعرض ألية هزات، كما 
كان حصيفا  عندما حتدث عن اختبارات الضغط املالي للبنوك من 
خالل رؤيته للحل وذلك باختيار شركة استشارات عاملية للقيام 

بتلك االختبارات مع البنوك.
   كمــــا كان لــــه دور واضح في التعامل مع أزمــــة بنك اخلليج. 
فاملشــــتقات املالية عملية «معقــــدة» ومت التعامل معها من خالل 
بنك الكويت املركزي بشكل مهني وواضح رغم وجود الكثير من 
اللغط فيها، كما أن انعقاد اجتماع «محافظ املركزي» مع رؤســــاء 
البنوك احمللية األخير والشــــفافية فــــي طرح املوضوعات كان له 
أكبر األثر في توضيح الصــــورة عن وضع البنوك احمللية خالل 

املرحلة املقبلة. 

  تشدد البنوك

ــدد البنوك في إعطاء قروض لشركات بعضها    ما تعليقكم على تش
قد تكون تشغيلية؟ 

  الكثير من البنوك احمللية لألســــف أخطأت خطأ فادحا في عدم 
إقراض الشركات التشغيلية، وهذه الشركات وجدناها حاليا على 
الرغم من ان نتائجها املالية باخلسارة اال اننا جندها نظيفة متاما 
من القروض والتسهيالت االئتمانية، فأكثر من ١٢٠ شركة تشغيلية 
حاليــــا ال تتعدى قروضها الـ ٤٠ مليــــون دينار، وجند ان البنوك 
التي جازفت وأعطت شركات قروضا مباليني الدنانير من دون أي 
ضمانات قانونية لهذه القروض وقعت في مشكلة في ظل االزمة 

التي عصفت بهذه الشركات ومنعتها من سداد هذه القروض.
ــة في الربع  ــركات والبنوك احمللي ــك للنتائج املالية للش   ما توقعات

الثاني؟ 

حتولت من الشركات «العائلية» إلى «املساهمة» وهي نتاج لنموذج 
«احلوكمة» الذي مت تطبيقه في املنطقة وغيرت من مفهوم وضع 

األبناء أعضاء في مجلس اإلدارة. 
  ما توقعاتك لتعامل البنوك احمللية معها؟ 

  ما سمعناه أن حجم االنكشاف لبنوك محلية يتراوح بني مليار 
ومليار وربع املليار دوالر من إجمالي مديونية الشركتني وتعامل 
البنوك احمللية قد يتجه إلى إعادة اجلدولة بدال من املخصص رغم 
أن عمان أعلنت أنها ستقوم بعمل «مخصص»، ومن وجهة نظري 
أن احلل األمثل في مثل هذا النوع من القضايا هو «البتر»، وأعتقد 
أنها تتجه إلى إعادة جدولة بنســــبة ٨٠٪، فبنوك الكويت ما فيها 

حيل ألخذ «مخصص». 
ــركات كان أحد اجلوانب التي  ــوء اإلدارة لدى الش   هل نعتبر ان س

فجرت األزمة؟
  نعم، فدراسة املخاطر كانت غائبة عن فكر الشركات االستثمارية 
وأدت إلى ما آلت إليه حاليا مع غياب نظام «احلوكمة» الذي يسعى 
حلماية حقوق املساهمني وأن تكون هناك إدارات عليا التخاذ القرار، 
وأستغرب من عدم وجود جلنة تدقيق داخلية، كما أستغرب من أن 

املدقق الداخلي يكون تقريره موجها للرئيس التنفيذي في الوقت 
الذي يجب أن يكون فيه تقرير املدقق الداخلي موجها إلى مجلس 
اإلدارة، وبالتالي يؤدي ذلك إلى تركيز احلكم في يد شخص واحد 
ما يعنــــي تركيز احلكم في يد فرد واحد وزيــــادة درجة املخاطر 

على األفراد. 
  هل كان البنك املركزي أحد أسباب األزمة؟ 

  أعتقد أن «املركزي» تعامل مع األزمة مبهنية عالية وحافظ على 
القطاع املصرفي الذي يعد العمود الفقري ألي اقتصاد في العالم، 
وعندما قام محافظ البنك املركزي اقترح هذا احلل االقتصادي بطرح 
قانون االستقرار املالي، فإنه يعد حال أمثل وكل احللول التي قدمت 
في إطار األزمة على املستويني العاملي واإلقليمي أصيبت بعدد من 
املشكالت، وهو نظام قد يحتاج إلى تعديل ولكن دعونا نطبق أوال 
وبعد ذلــــك ننظر في املثالب ونحاول معاجلتها وحل احملافظ في 
هــــذا الوقت لم يتعد الـ ٥ مليارات دوالر وهناك الكثير من القيود 
على الشركات االستثمارية، موزعة على ٤ مليارات لدعم احتياطي 
البنوك لتمويل الشركات وهناك بنوك جتارية ال ميكن أن تطمئن 
إلى الشركات إالبدعم البنك املركزي وهذا النوع من التحوط وغياب 

 ٥٠٪ من شركات االستشارات تعاني من حالة شبه توقف بسبب تداعيات األزمة
 ٣١٪ حصة «أدفانتج» من سوق االستشارات محليًا وتتجه لتأسيس شراكات بالمنطقة




