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ــارت مؤسسة «فيتش» في   أش
ــا األخير إلى أن نحو نصف  بيانه
االئتمان املصرفي موجه لقطاعات 
ذات مخاطر مثل املتاجرة باألوراق 
املالية والعقار وشركات االستثمار 

ما تعليقكم على ذلك؟
  البيئـــة االســـتثمارية فـــي 
الكويت حتتاج إلى إعادة هيكلة 
والسياســـية املالية في الكويت 
بشـــكل عام غير مفعلة بالشكل 
املفروض خللق فرص استثمارية 
بحيث تكون ذات مخاطر قليلة، 
وأنا أؤكد هنا انه البد أن تكون 
السياسة املالية موجهة لتنويع 
االستثمار وحتريك ديناميكية 
السوق وكما أسلفت انه بسبب 
تغييـــب السياســـة املالية هو 
ما يجعل االســـتثمار يتجه إلى 

استثمارات عالية املخاطر.
  والسبب الثاني هو أن الثقافة 
االستثمارية في الكويت ذات نزعة 
إلى الربح السريع والسبب الثالث 
أن النظام االستثماري بشكل عام 
هو نظام فيه خلل في هيكلته ما 
يتطلب إعادة الهيكلة من جديد 
والسبب الرابع هو أن عدم تفعيل 
القوانـــني املنظمة لالســـتثمار 
بشكل عام سواء من قبل اجلهات 
الرقابية كوزارة التجارة أو إدارة 
البورصة أو البنك املركزي وأيضا 
مدققو احلسابات اخلارجية كلهم 
يشاركون في عيب عدم تفعيل 
املعايير والقوانني، يجعل التوجه 
إلى االستثمارات العالية املخاطر 
وعدم التمييز بشـــكل ما يعطي 
نوعا من املزج بني االستثمارات 

عالية املخاطر وقليلة املخاطر.

  اإلصالح االقتصادي

ــة  ــى أي مدى كانت مؤسس   إل
ــا ان املناخ  ــة بقوله «فيتش»محق
ــي في الكويت منذ فترة  السياس
ــر اإلصالحات ويعيق  طويلة يؤخ

االستجابة لالزمة املالية؟
  اتفق مع «فيتـــش» في هذا 
اخلصوص وهذا الرأي قد نبهت 
إليه منذ ســـنوات وهو ســـبب 
مباشـــر بأن املناخ االستثماري 
في الكويت يعاني من هذه املشكلة 
ومن البطء في االســـتجابة إلى 
اإلصالحات االقتصادية ولذات 
األسباب التي سبق وذكرتها فإن 
اجلهات الرقابية غير فاعلة ووزارة 
التجارة ال تقوم بدورها بتفعيل 
وال بتطبيق قانون الشركات وهذا 
القانون هو في أمس احلاجة إلى 
التطوير واإلصالحات فهو قانون 
قدمي وليس له هوية متناســـقة 
وإمنا هـــو اجتهادات بني فترات 
زمنية ليس بينها توافق وتنظم 
التي من  سلسلة من اإلجراءات 
شانها أن تعطي سالسة في العمل 
وضمان وخلق بيئة استثمارية 
جيدة، أما السبب الثاني مبا يؤيد 
هذا الرأي هو يرجع إلى أن الثقافة 
بشكل عام تدفع مثل هذه البيئة 
وتغذي هذه البيئة التي فيها بطء 
للتجاوب لالصالح االقتصادي 
والســـبب الثالث هو لألسف أن 

السياسة املالية مغيبة. 

  المجاميع االستثمارية

الكويت  ــوق  س مؤشر    تراجع 
لألوراق املالية نحو ٥٠٪ عن أعلى 
ــجل في يونيو  مستوى له واملس

ــن تراجع  ــر م ــجل أكث ٢٠٠٨ وس
ــرة غير مبرر ما  في الفترة األخي
ــيركم لهذا التذبذب املسيطر  تفس

على البورصة الكويتية؟
  مـــا فـــي شـــك أن البورصة 
الكويتيـــة تداولهـــا يرجع إلى 
أنه تداول قائـــم على املضاربة 
وليس وفق النتائج التشغيلية 
للشـــركات وليس وفق التقومي 
االستثماري على أساس املعايير 
الصحيحة ويبنى على الوضع 
احلقيقي للشركات وهو السبب 
في التذبذب. واملشكلة أيضا تفسر 
التي  بأن املجاميع االستثمارية 
حترك التداول في الســـوق هي 
مجاميع تعمل باملضاربة وأيضا 
تستفيد من الثغرات التي تنفذ 
الرقابة عليها  منها بسب غياب 
وعدم تفعيل القوانني يؤدي إلى 
الـــذي يكون ضحيته  التذبذب 
صغار املستثمرين والذي يستفيد 
منها مـــن يتحكم بهذه املجاميع 

على حساب املستثمرين.

  السياسة المالية

ــة  ــرون محدودي تفس ــف    كي
ــتقرار  االس قانون  ــى  اإلقبال عل

املالي وما تقييمكم لهذا القانون؟
  قانون االستقرار املالي ينطوي 
حتت ما يسمى بالسياسية املالية 
والقانون في األزمات دائما هو 
الذي يقود اإلصالحات ومن يقود 
السياسة  العالج من األزمة هو 
املالية لكن في الكويت لألســـف 
الذي مت هو أن السياسة النقدية 
الرئيســـية  القاطرة  أنها  اعتقد 
التي تقود االقتصاد للخروج من 
هذه األزمة وهذا ليس صحيحا 
حيث انه يجب أن تكون القاطرة 
الرئيسية السياسات املالية التي 
اتخاذها هـــذا من ناحية  يجب 

وأيضا دراسة املشاريع املستقبلية 
املطلوب إقامتها فنحن نتكلم عن 
ميزانية تتعلق بالتنمية ال تقل 
عن ١٠٠ مليار دوالر للفترة املقبلة 
وما نريده من املجلس مناقشة 
املشاريع املســـتحقة حتى يتم 
تفعيل السياســـة املالية وحتى 
الدورة  كذلك يتم االستفادة من 
االقتصاديـــة بانخفاض تكاليف 
هذه املشاريع بسب األزمة املالية 
العاملية فان هذا النقاش سيوفر 
على الكويت تقريبا ٥٠٪ من تكلفة 
هذه املشـــاريع التي مت تأجيلها 
وفي نفس السياق مناقشة أسباب 
املالية وتداعياتها ومراجعة قانون 
الشركات واحلرص على تفعيل 
القوانني واستحداث آليات جديدة 
لتفعيل هذه القوانني مبا يعطي 
الفعالية والكفـــاءة العالية هذه 
يجب التحرك فيها بشكل سريع 
جـــدا، ونأمل أن يكون الســـقف 
الزمني لها ال يتجاوز الشهرين 
في إمتامها على أقصى االفتراضات 
وحتى تخـــرج الكويت من هذه 
الكبوة ومن هذه الســـقطة التي 
مازالت تنزل فيها دركا دركا وهذا 
مـــا أراه إلنقـــاذ الكويت ويجب 

التركيز عليه. 

  محاكم اقتصادية

ــاء  بإنش ــت  طالب أن  ــبق    س
ــة  ــة متخصص ــم اقتصادي محاك
ــأنه أن  ــن ش ــذا فعال م ــل ه فه
يقضي على الفساد في الشركات 

واملؤسسات؟
  املشكلة أن القضاء في الكويت 
التعاون بني  يعاني نتائج عدم 
الســـلطتني والنتائج التي تأتي 
الكفاءات في  بســـبب تداعيات 
الســـلطة التنفيذية وأيضا عدم 
تعـــاون التشـــريعية معها كل 

هذه املوجات من املشاكل توجه 
إلـــى القضـــاء وتلقـــى العدالة 
واملوضوعية في البت فيها، فكان 
الشامخ  البد تقوية هذا اجلسد 
بإنشاء التخصصات التي تواكب 
التي تستحدث  طبيعة اجلرائم 
كاجلرائم االقتصادية بســـبب 
عدم وجـــود هيئة ســـوق مال 
وعدم وجـــود رقابة ومعاجلات 
استباقية وقائية وأيضا بسبب 
البيئة االستثمارية والقيم التي 
يتم غرسها في هذه البيئة كان 
من متنامي التجاوزات واألخطاء 
واجلرائم فـــكان البد من وجود 
محاكم اقتصادية للبت في هذه 
القضايا وأال تأخذ الطريق العادي 
مع القضايا األخرى ألنها تعرقل 
بكمها الكبير املتنامي على القضايا 
األخرى هذا من ناحية ومن ناحية 
أخرى تأخر البت فيها وإصدار 
احلكم فيها يعطي إشارة قوية 
«من أمن العقوبة ســـاء األدب» 
وهذا ســـيزيد أكثر من املشاكل 
فكان البد أن يكون هناك محاكم 
اقتصاديـــة وهذا األمر أيضا لن 
يستغرق وقتا طويال نظرا ألن 
التخصصات موجودة والكفاءات 
القانونية موجودة فيكون ذلك 
القضاء  التي تساعد  من األمور 
فـــعاليته  الشامخ في  الكويتي 
التـــي هو ركن أساســـي إلقامة 

الدولة.

  فرصة ذهبية

  هل تعتقد أن األزمة قد خدمت 
ــت على غرار  ــركات في الكوي ش

شركات في املنطقة وفي العالم؟
  األصل من هـــذه األزمة أنها 
فرصـــة ذهبية للشـــركات في 
الكويت ولالقتصاد الكويتي الن 
معظم االقتصاد الكويتي وكياناته 
االقتصادية من شركات مستوردة 
للسلع واخلدمات ووجود هذه 
األزمة تســـبب فـــي انخفاض 
تكاليف هذه الســـلع واخلدمات 
التي تنتجها وإمنا تنتجها الدول 
التي نشأت فيها األزمة فكان على 
هذه الشركات واالقتصاد الكويتي 
أن يستفيد من هذه األزمة وأن 
يجد منها فرصة ذهبية له يستفيد 
منها من خالل التوجه الســـليم 
بإقامة كل املشـــاريع املستحقة 
وأيضا االتفاق على املشـــاريع 
املســـتقبلية فيها بظروف هذه 
األزمة لكن لألسف ال االقتصاد 
الكويتي يفكر وال القائمون على 
السياســـة املاليـــة يفكرون في 
هذا االجتاه وال الشركات أيضا 
تفكر في هذا االجتاه بل استمرت 
في الدخول في املشـــاريع ذات 
املخاطـــر العالية وعدم التركيز 
بشكل اســـتراتيجي لالستفادة 
من هذه األزمة بشـــكل صحيح 
باستثناء قليل من الشركات التي 
تريد أن تنفذ وتستفيد من هذه 
األزمة من خـــالل الثغرات التي 
تخترق القوانني واالستفادة من 

الفساد.
   الكويت فـــي أزمة اكبر من 
العاملية، فألزمة  املالية  األزمـــة 
محســـوسة ومادية لكــــن نحن 
في أزمة اكبـــر من تكون مادية 
نـــحن نأخـــذ كل ما يحدث من 

أزمات في العــالم نتعايشها 

 أكد في حوار شامل مع «األنباء» على أن المناخ االستثماري في الكويت يعاني من بطء االستجابة لإلصالحات االقتصادية 

 بوخضور: األزمة العالمية بريئة من تدهور االقتصاد الكويتي 
  والفراغ الكبير في تفعيل القوانين واالفتقار للرقابة الفاعلة وراء ترهله 

يت  لكــو  ا
البطء  من  تعانـي 
في االستجابة إلى 
اإلصالحـات 
االقتصاديـة

 

لجوء الشـركات لمنع الصحافة من حضور عمومياتها اعتراف ضمني   
  من قبلها بعدم شفافيتها ومخالفتها للقوانين وخوفًا من الرأي العام أن يكشفها

دوالرًا   ٣٥ مسـتــوى  عنــد  الكــويـت  ميزانيـة   تقديـر 
للبرميــل خاطئ وبمثابة طعنـة فــي خاصـرة االقتصاد الكويتـي

 منى الدغيمي 

  كشف اخلبير االقتصادي حجاج بوخضور أن السبب في ترهل االقتصاد الكويتي ليس األزمة بقدر ما يفسر بعدم تطبيق 

القوانني والفراغ الكبير في تفعيلها وعدم وجود رقابة فاعلة، وتابع: «إن األزمة املالية بريئة من تدهور اقتصاد الكويت كبراءة 

الذئب من دم يوسف ولم تؤثر عليه إال بنسبة ٢٠٪، الفتا إلى أن الكويت في أزمة أكبر من األزمة املالية العاملية واكبر من 

أن تكون مادية، وأوضح أن الكويت تأخذ عن كل ما يحدث من أزمات في العالم وتعايشها وتتعاطاها كالذي يستجدي اجلالد 

لتعذيبه.  وقال في حوار شامل مع «األنباء» ان من أهم األولويات التي من املفروض أن تتصدر أجندة مجلس األمة في الدورة 

القادمة هي معاجلة آثار األزمة املالية وتداعياتها في أبعادها فيما يتعلق باملسرحني كذلك أوضاع الشركات وهيئة سوق 

األوراق املالية وقانون الشركات والسياسة املالية. ورأى أن الثقافة االستثمارية في الكويت ذات نزعة إلى الربح السريع، 

مشـيرا إلى أن النظام االستثماري بشـكل عام هو نظام فيه خلل في هيكلته ما يتطلب إعادة الهيكلة من جديد، وأوضح 

أن السياسة املالية في الكويت غير مفعلة بالشكل املفروض خللق فرص استثمارية داعيا إلى ضرورة حتريك ديناميكية 

السـوق.  وأضاف أن اجلهات الرقابية كوزارة التجارة وإدارة البورصة والبنك املركزي وأيضا مدققي احلسابات اخلارجية 

كلهم يشاركون في عيب عدم تفعيل املعايير والقوانني مما جعل التوجه إلى االستثمارات عالية املخاطر وعدم التمييز 

بشـكل يعطي نوعا من املزج بني االستثمارات عالية املخاطر وقليلة املخاطر. وعزا بوخضور تذبذب البورصة غير املبرر 

إلى التداول القائم على املضاربة وليس وفق النتائج التشغيلية للشركات، مشيرا إلى أن املجاميع االستثمارية هي التي 

حترك التداول في السـوق وتعمل باملضاربة مستفيدة من الثغرات التي تنفذ منها بسبب غياب الرقابة عليها، وأشار الى 

أن عدم تفعيل القوانني يؤدي إلى التذبذب الذي يكون ضحيته صغار املستثمرين. 

  وعن مدى محدودية اإلقبال على قانون االستقرار املالي، أفاد بأن قانون االستقرار استوجب مجموعة من االستحقاقات 

لتنفيذه وكذلك إصالحات يجب العمل عليها السـيما تفعيل قانون الشركات من قبل وزارة التجارة وتغيير النظام الذي 

يتم به تعيني أعضاء مجالس إدارات الشـركات التي تتبع نظام مجاميع الشـركات املتحكمة بالسوق، وبني بوخضور أن 

دخول ٧ شركات فقط حتت مظلة قانون االسـتقرار من مجموع نحو ٣٠٠ شركة مؤشر محزن وخطير. وطالب بوخضور 

بضرورة وجود محاكم اقتصادية للبت في القضايا، مشيرا إلى أن األمر لن يستغرق وقتا طويال نظرا ألن التخصصات 

والكفاءات القانونية موجودة مما يعمل على مسـاعدة القضاء الكويتي الشامخ، معتبرا إياه ركنا أساسيا إلقامة 

الدولة. وكشف أن املشـكلة التي يعانيها القضاء الكويتي انه محمل بالفساد والقصور الذي تعاني منه جميع 

املؤسسات واجلهات احلكومية. ومن جهة أخرى أوضح بوخضور أن األزمة املالية العاملية متثل فرصة ذهبية 

للشركات في الكويت ولالقتصاد الكويتي، مستدركا بقوله ان الشركات لم تفكر في هذا االجتاه بل استمرت 

في الدخول في املشـاريع ذات املخاطر العالية ولم تركز بشكل استراتيجي لالستفادة من هذه األزمة 

بشكل صحيح. وبني انه بعد مرور سـنة على األزمة املالية مازال االقتصاد الكويتي مثقال باملشاكل ولم 

يتعاف بعد، وعزا ذلك إلى عدم اختيار القاطرات الصحيحة واالجتاه املباشر إلى العلة في حل املشكلة. 

وعن القطاع النفطي كشف بوخضور انه أصبح من أكثر القطاعات تدنيا للكفاءات مقارنة بالقطاعات 

األخـرى في الدولة وعزا ذلك إلى أن الهيكل الذي يعمل به قطاع النفط هو هيكل مشـوه 

وغير منظم والسياسـة تطغى على املهنية فيه. وأشـار إلى أن تقدير ميزانية الكويت 

عند مستوى ٣٥ دوالرا للبرميل تقدير خاطئ وهو مبثابة طعنة في خاصرة االقتصاد 

الكويتي باتخاذ تقديرات واهية بحجة التحوط. 

  ورأى أن جلوء الشركات ملنع الصحافة من حضور عمومياتها  هو اعتراف 

ضمني من قبلها بعدم شفافيتها ومخالفتها للقوانني وخوف من الرأي العام 

أن يكشفها ويوثق هذه املخالفات.  وأكد على أن الوقت احلاضر بحاجة 

إلى انتفاضة كبيرة واستنهاض للهمم، مشيرا إلى انه حان الوقت أن 

تراجـع فيه القوانني ويجب أن يكون احد األهداف حتويل 

الكويت إلى مركز مالي وجتاري وحتقيق الرغبة السامية 

لصاحب السمو االمير.  في ما يلي تفاصيل احلوار: 

 تداول البورصة قائم على املضاربة ال وفق النتائج التشغيلية 

 حجاج بوخضور 

ومن ناحية أخرى هي أن قانون 
االستقرار املالي استوجب مجموعة 
من االستحقاقات لتنفيذه وكذلك 
إصالحات يجب العمل عليها وهو 
تفعيل قانون الشركات من قبل 
وزارة التجـــارة وتغيير النظام 
الذي به يتم تعيني أعضاء مجالس 
إدارات الشركات التي تتبع نظام 
التي تتحكم  مجاميع الشركات 
التعيني ألعضاء  بالسوق وهذا 
مجالس اإلدارة هو تعيني يقوم 
علـــى حتكم املجموعة بنســـبة 
بسيطة وبتحكمها تستطيع أن 
تســـتحوذ على هذه الشركات 
التابعة التي تستثمر فيها بنسب 
بسيطة وليس بنسب األغلبية 
وليـــس هناك متثيـــل ملجالس 
اإلدارات يعكـــس التـــوازن بني 
أعضاء مجلس الشركات التابعة 
لهذه املجموعة، والسبب الثالث 
يرجع إلى أن هناك خروقات كثيرة 
التداول  للرقابة وللشفافية في 
فـــي ســـوق األوراق املالية مما 
يستوجب تنظيم سوق األوراق 
املالية والذي يجب اتخاذه كذلك 
هو تقييم الشركات. واشدد هنا أن 
عملية التقييم يجب أال تستغرق 
االسبوعني أو الثالثة على األكثر 

ثم فيما بعد تتم دراســـة هيكلة 
الشركات عن طريق عملية الدمج 
فيما بينها ومن ثم تقدمي برامج 
ذات خطط لتعمل بها الشركات 
حتى حتصل على الدعم والرافعة 
املالية والتمويل الذي تستطيع 
بـــه أن تنفذ التصـــور اجلديدة 
واخلطط اجلديدة التي ستعمل 
بها الشركات في نشاطها التجاري 
واالستثماري هذا لألسف كله لن 
يتحقق وبسبب هذا اجلمود في 
تفعيل القانـــون هو انه فقط ٧ 
شركات من مجموع تقريبا ٣٠٠ 
شركة تقدمت لالستفادة من قانون 
االستقرار املالي وهذا ميثل دليال 
قاطعا ومؤشرا محزنا وخطيرا 
جدا أن يتقدم فقط ٧ شـــركات 
ويفسر بأمرين إما أن الشركات 
التي تعمل في الكويت هي شركات 
وهمية غير منظمة وشركات ال 
تتمتع بإدارة جيدة.أو أن قانون 
االســـتقرار املالي قانون خيالي 
وليس له طريق للتطبيق على 
الرأي  الواقع، وأنا أرجح  ارض 
األول وهو أن معظم الشـــركات 
غير منظمة وإداراتها تعاني من 
خلل، وأؤكد على أن يكون دور 
الوزارة فاعال، وأنا أقول في هذا 

اإلطار ان الســـبب فـــي الترهل 
االقتصادي ليس األزمة بقدر ما 
هو يفسر بعدم تطبيق القوانني 
وفراغ كبير في تفعيل القوانني 
وعدم وجود رقابة فاعلة وهنا 
أقول ان األزمة املالية بريئة من 
الذئب  اقتصادنا كبراءة  تدهور 

من دم يوسف.

  قانون االستقرار

ــالت التي من  ــم التعدي ــا أه   م
ــى نص قانون  املمكن إدخالها عل
االستقرار املالي وما تقييمكم لهذا 

القانون؟
  املشـــكلة ليســـت في قانون 
املالي فالعلة هي في  االستقرار 
قانون الشـــركات هنا يجب أن 
يكون التعديل والتفعيل للقوانني 
اذا كان حقـــا النواب حريصني 
على أمن االقتصاد على مجلس 
األمة أن يركز على تشديد إنشاء 
املناخ  هيئة سوق مال وتغيير 
االستثماري بشكل عام بالكويت 
وحتســـينه هذا هو ما يجب أن 
يركزوا عليـــه لكن بخصوص 
قانون االستقرار املالي مهما أضفنا 
أو عدلنا منه فنحن لم نحصد منه 
شيئا إلى حتى اآلن فقط ٧ شركات 

دخلت حتت مظلة القانون هذه 
أصفها باملأساة أن يكون فقط ٧ 
شركات بعد ٧ شهور الذي كان 
يفترض انه في ظل شهر واحد 
على األقل ٧٠٪ من عدد الشركات 
قد تبنت القانون، على األقل ٢٠٠ 
شركة أما أن تكون ٧ شركات فهذه 
الطامة الكبرى، فأنا أدعو أعضاء 
مجلس األمة أن يكونوا واقعيني 
ويأتوا على لب املشكلة التي فيها 
فعال معاجلة أسباب األزمة والتي 

سبق وذكرتها.

  أولويات المجلس

ــن املفروض  ــات التي م   األولي
ــى أجندة  ــون موجودة عل أن تك
ــة  ــه املقبل ــي دورت ــس» ف «املجل

وملاذا؟
  األوليات هي معاجلة آثار األزمة 
أبعادها  املالية وتداعياتهـــا في 
فيما يتعلق باملســـرحني كذلك 
أوضاع الشـــركات وهيئة سوق 
األوراق املالية وقانون الشركات 
والسياســـة املالية هذه القضايا 
يجب أن تتصدر أي قضايا أخرى 
باجللســـة القادمة وهذا يتطلب 
املالية  بداية تفعيل السياســـة 
وحتريك معظم املشاريع املستحقة 

 البقية ص ٣٧ 




