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سارة اجلاسم ونظرة تأمل للمستقبل

الجاسم: االقتصاد الكويتي »وايد زين« في حال إتمام صفقة »زين«
واستفادة غالبية صغار المساهمين نقطة تحسب إلدارة الشركة

حاليـًا  نعيشه  مـا 
من أزمة االئتمان وُشـّح 
في  وإنخفاض  السـيولة 
في  لخلل  يعـود  الطلب 
تطبيـق النظـام المالي 
وليس فـي الرأسماليـة 

كل

أحمد يوسف
أكدت رئيس مجلس اإلدارة والعضو املنتدب لشركة كيانات انترناشيونال القابضة سارة اجلاسم جناح القطاع اخلاص الكويتي وقدرته على النفاذ إلى االسواق اخلارجية.

وقالت اجلاسم في لقاء مع »األنباء« ان هناك بعض التحديات التي تواجهه تتمثل بعضها في قوانني التزال تكبل قدرته على احلركة وجذب استثمارات كبيرة للسوق احمللي.
وأشـارت إلى ان صفقة زين لو متت فإنها ستعد احلدث األكبر في تاريخ الكويت خالل العام احلالي، مشـيرة الى ان هناك العديد من االيجابيات لهذا احلدث تتمثل في الثقة الكبيرة للقطاع اخلاص 

على إحداث جناحات كبرى يذكرها التاريخ.
وقالت إن ما نعيشـه حاليا من أزمة يعود إلى خلل في التطبيق في النظام املالي وليس في الرأسـمالية، مبينة أن أزمة االئتمان وشح السيولة وما تتبعه من انخفاض في معدالت الطلب على األصول 

املختلفة والذي يتبعه هبوط في األسعار، نتيجة طبيعية للخلل في تطبيق النظام.
وأكـدت على ضرورة عدم التهاون في الرقابة على قطاعي اإلقـراض واالئتمان ملنع تفاقم أي خلل ميكن حدوثه، مؤكدة ان إلغاء ربط العملة عامليـا بالذهب جعل القطاع املالي ينمو معتمدا على 
نفسه دون كبح جلماحه وحد من التوسع الالمحدود في السياسة النقدية. وقالت اذا كانت احلكومة تسعى جديا جلعل الكويت مركزا ماليا وجتاريا مستعيدة بذلك دورها الريادي في املنطقة فالبد ان 

يواكب ذلك بنية حتتية متطورة ووفرة مالية وتشريعات قد تكون جاذبة ومشجعة للمستثمر احمللي واإلقليمي واألجنبي وأيضا خلق املناخ االستثماري املالئم وسن القوانني والتشريعات التي تساهم 
في تشـجيع املستثمر األجنبي للدخول إلى السوق وتعزيز العمل به. وأشارت الى ان عصر االقتصاد الرقمي أخذ يلعب دورا بالغ األهمية في التواصل العاملي واعتماده منطا جديدا لتنفيذ األعمال جعل 

هناك حاجة ملحة خللق أمناط مسـتحدثة من وسـائل إدارة النشاط التجاري.  وقالت ان العالم اآلن يتجه نحو إحالل التقنية احلديثة والتجارة االلكترونية كأساس للتطور والتنمية خاصة مع 
املخرجات االيجابية لعصر التقنية والتي أصبحت متثل جزءا ال يتجزأ من التواصل في حياتنا اليومية. 

وعن شركة »كيانات القابضة« أكدت انها تعمل في املشاريع الرائدة واملتوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية وبتعاون مع املؤسسات 
احلكومية الداعمة للمشاريع الرائدة وخلق نظام متلك حق العالمة التجارية »الفرنشايز«.

وقالت ان اختيار السوق املصري يعود لوجود عدد من املقومات التي جتعلها تربة خصبة لالستثمار املتمثل في توافر املوارد البشرية 
واملـواد األولية احمللية، مشـيرة الى ان اختيار مصر جاء امتدادا الحقا آلبائنا الذين سـبقونا بالعديد من األعمـال الكبيرة هناك.. وفيما يلي 

التفاصيل:

صفقة زين أوضحت عدم قدرة البورصــة وتشـريعــات االسـتحــواذ 
علـى التعامل مـع مثل هذه الحـاالت وأحدثت لغطًا وإشـاعات وتذبذبًا في السـوق
القصور التشـريعـي ســبب رئيسـي في ضعف معـدالت النمو 

الكويـت إلـى  األجنبـيــة  االسـتثمــارات  جــذب  وقلـــة 

الحكومة في ميزان األزمة
قالت سارة اجلاس��م: في احدى مقابالتي 
الس��ابقة ذكرت أن بداي��ة األزمة املالية كانت 
ف��ي الرهون��ات العقارية بالوالي��ات املتحدة 
والتذبذبات في أسعار العمالت وانخفاض قيمة 
األصول وشح السيولة التي قد خلقت بعض 
املشاكل لدى بعض املضاربني واملغامرين في 
املش��تقات املالية وقد أتت احلكومة الكويتية 
داعم��ة نظامن��ا البنك��ي عن طري��ق قانون 
ضم��ان الودائع وإقراره على وجه الس��رعة 
لزي��ادة الثقة بالنظام املصرف��ي في الكويت 
يلي��ه قانون االس��تقرار املالي. فسياس��ات 
البن��ك املركزي الكويتي التي س��بقت األزمة 
والت��ي كانت حتد من من��و النظام املصرفي 
في التوسع االئتماني س��اعدت بشكل كبير 
عل��ى احتواء وتقليل حج��م األضرار. إال أن 
األزمة اجتاحت االقتص��اد العاملي ككل ففي 
ظل العوملة والتجارة احلرة أصبح االقتصاد 
العاملي بأكمل��ه يتحرك باجتاه واحد س��واء 
نحو  النمو أو االنكماش، فالبعض يعتقد أنها 
أزمة سوق الكويت لألوراق املالية ولكنها في 
حقيقة األمر أزم��ة نظام اقتصادي بأكمله ال 
يقبل التجزئة سواء بنظام االئتمان أو بنظام 
التمويل وطرق الرقابة عليهما وإذا استمررنا 
ف��ي معاجل��ة األزمة عل��ى أنها أزمة س��وق 
أوراق مالية فس��نقع في أزم��ة أكبر، فنحن 
على ثقة م��ن جتاوز تلك األزم��ة، فاقتصاد 
الكوي��ت اليزال يفي��ض بالعديد من الفرص 
الكويتي  واالقتص��اد  اجليدة  االس��تثمارية 
مدرس��ة اقتصادية متكاملة ملا له من خبرات 
س��ابقة مبتدئ��ني بأزمة املناخ والتي عش��نا 
وتعايش��نا معها وحدنا ث��م تبعيات االحتالل 
العراقي من مديونيات صعبة منتهني باألزمة 
االقتصادي��ة التي يعيش��ها العالم بأكمله فال 
يوجد أدنى ش��ك ف��ي ق��وة اقتصادنا على 
التصدي لتلك األزمة واخلروج منها سواء عن 
طريق وضع نظم الرقابة اجليدة على تعامالت 
املشتقات املالية س��واء من عمليات اآلجل أو 
ال� Swap أو البيوع املس��تقبلية وغيرها من 
تلك املشتقات وسن القوانني الكفيلة بحماية 
حقوق املس��اهمني للحفاظ على التوازن بني 

النظام االئتماني ونظام التمويل. 

أين الدور التشريعي وتطوير 
القوانين لنواب مجلس األمة؟

 
أكدت س��ارة اجلاس��م على انه لألس��ف 
أصبح أعضاء الس��لطة التش��ريعية بعيدين 
كل البعد عن املهام الت��ي يج��ب أن يقوموا 
به��ا وأصبح دورهم يقتص��ر عل��ى األمور 
وابتع��دوا  السياس��ية  واملكاس��ب  الرقابية 
ع��ن دوره��م احلقيق��ي أال وهو التش��ريع 
وتط�وي��ر القوان��ني لتتواكب مع متطلبات 

الفترة احلالية.
أما الس��لطة التنفيذية والتي نكن لها كل 
احترام وتقدير أصبحت مش��غولة باألزمات 
الت��ي يثيرها نواب مجلس األم��ة والتي كما 
ذكرن��ا اغلبها للتكس��ب السياس��ي مهدرة 
الوقت واجلهد لتقوم بعملها والتحس��ني من 
أداء أجهزة الدولة. وتغيير الواقع االقتصادي 
البد أن تكون العالقة بني السلطتني مستقرة 
وجامع��ة ب��ني الكف��اءة والقدرة السياس��ية 
ولديهم برنامج عمل واض��ح املعالم للتنمية 

السياسية واالقتصادية واالجتماعية.

تحتـيـــة  بنيـة 
وتشريعية متطورة رهان 
التحول  فـي  الحكومـة 
تجـاري  مالـي  لمركـز 
إقليمـي فـي المنطقـة

العالــم  اقتصـاد 
الهيكلة  إلعـادة  بحاجة 
إسـتراتيجيـة  ونظـرة 
المالي  شـاملة للنظـام 
والرقابــي  والنقــدي 
للخروج من األزمة معافى 
وأشـد ممـا كان عليـه

االقتصـاد الرقـمي 
بالــغ  دورًا  يلعـــب 
األهميـــة للتواصــل 
نمطًا  واعتماده  العالمي 
األعمال  لتنفيـذ  جديدًا 
ملّحـة  ضـرورة  أصبـح 

بداية، كيف تنظرون الى صفقة االس��تحواذ على نس��بة 
مؤثرة من شركة زين لالتصاالت؟ 

أعتقد أن صفقة زين ه���ي احدى الصفقات املهمة بل 
األكبر في تاري���خ الكويت ولكن لهذه الصفقة ايجابيات 
وسلبيات فمن ايجابيات هذه الصفقة أن القيمة املدفوعة 
لهذه األسهم ستمثل دعما قويا وحقيقيا لالقتصاد الكويتي 
متمثال في أفراده وشركاته ونظامه البنكي دون احلاجة 
للج���وء إلى أموال الدولة كما ان ما قام به القائمون على 
الصفقة من إدخال صغار املساهمني فيها سيعود بالنفع 
على غالبية الش���عب الكويتي وهذه نقطة تسجل لهم. 
أما من س���لبيات هذه الصفقة فإنه���ا أوضحت القصور 
في التشريعات املنظمة لعمليات االستحواذ خاصة هذا 
النوع، كما أوضحت القصور من سوق الكويت لألوراق 
املالية في التعامل مع مثل هذه احلاالت وما تبع ذلك من 
لغط وإشاعات وتذبذب في السوق، ومن أهم سلبيات هذه 
الصفقة تأثيرها االقتص���ادي بعيد املدى على االقتصاد 
الكويتي واحتياطيات الدولة، فش���ركة زين متثل احدى 
شركات اخلدمات التي تقدم خدماتها بشكل خاص للسوق 
الكويتي والذي ميثل أهم مراكز الربحية لها وتأتي خدمات 
زين من الناحية االقتصادية لرفع مس���توى اإلنتاجية 
ورفع املستوى املعيشي وهو العامل األهم في املنظومة، 
يعني باللهجة الكويتية هذا النوع من اخلدمات يجب أن 
ينطبق عليه املثل »دهننا في مكبتنا« واعتقد أنه يجب 
على القائمني على السياسة االقتصادية للبلد أن يعطوا 
أهمية لدراس���ة التأثيرات طويلة امل���دى على االقتصاد 
الكويتي في مثل هذا النوع الصفقات خاصة على الشركات 

اخلدمية املوجهة لرفع املستوى املعيشي.

النظام الرأسمالي

ف��ي اعتقادك ما أث��ر النظام الرأس��مالي على اقتصادات 
املنطقة؟

النظام الرأسمالي يرتكز على ركيزتني أساسيتني وهما 
التجارة احلرة وامللكية الشخصية. ونظام الرأسمالية هو 
النظام املس���يطر على اقتصادات العالم وما نعيشه اآلن 
من أزمة حالية يعود إل���ى خلل في التطبيق في النظام 
املالي وليس في الرأسمالية متمثلة بأزمة االئتمان وشح 
السيولة وما يتبع ذلك من انخفاض في معدالت الطلب 
على األصول املختلفة والذي يتبعه هبوط في األسعار. 
وم���ا حدث في الواليات املتح���دة األميركية من أزمة 
الرهونات العقارية قد اثر بش���كل مباشر على االقتصاد 
العاملي. فالنظام املالي كان على وشك كارثة بسبب خلل 
في تطبيق النظام والقائم على أساس تدوير املال وإضافة 
إلى عدم كفاية الرقابة والتعامل بغرض املضاربة وليس 
التحوط باملش���تقات املالية مببالغ خيالية والتي يصل 
حج���م تعاملها كما ورد في بعض التقارير ما يقارب 50 

تريليون دوالر. 
وأيضا يجب أال يكون هن���اك تهاون في الرقابة على 
قطاعي اإلقراض واالئتمان فهذا اخللل ساعد على تفاقم 
األزمة. وهي النتيجة الطبيعية املتوقعة من إلغاء ربط 
العملة بالذهب فقد أصبح القطاع املالي ينمو معتمدا على 
نفسه دون كبح جلماحه فربط العملة بإنتاج الذهب يحد 
من التوسع الالمحدود في السياسة النقدية، لذلك نحن 
بحاجة إلعادة هيكلة ونظرة إستراتيجية شاملة للنظام 
املالي والنقدي العاملي. فالنظام الرأسمالي قوي واملشكالت 
التي مير بها س���يتم معاجلتها وعادة يخرج منها معافى 

بل أقوى مما كان عليه.

السوق الكويتي

مب��اذا تصفي األج��واء االقتصادية الراهنة في الس��وق 
الكويتي؟

أعتقد أن احلكومة تسعى جلعل الكويت مركزا ماليا 
وجتاريا مستعيدة بذلك دورها اإلقليمي الناجت عن موقعها 
اجلغرافي فالكويت تتمتع ببنية حتتية متطورة ووفرة 
مالية وتشريعات قد تكون جاذبة ومشجعة للمستثمر 
احمللي واإلقليمي واألجنبي، بتطوير البيئة االستثمارية 
وخلق املناخ االس���تثماري املالئم وذلك من خالل س���ن 
القوانني والتشريعات التي تساهم في تشجيع املستثمر 
األجنبي للدخول إلى السوق الكويتي ومنها متلك املستثمر 

غير الكويتي األسهم في الش���ركات املساهمة الكويتية 
وهنالك أيضا »قانون تنظيم االس���تثمار املباشر لرأس 
املال األجنبي« ويهدف هذا القانون إلى جذب االستثمار 
األجنبي من خالل توفير الضمانات واإلعفاءات وتسهيل 
اإلجراءات اخلاصة باالستثمار وتأسيس شركات لألجانب 
وان هذه البرامج والسياس���ات من ش���أنها توسيع دور 
القطاع اخل���اص وتقليل االعتماد على القطاع احلكومي 
لتحقيق االس���تغالل األمثل للموارد االقتصادية املتاحة 
وخلق فرص للعمالة الوطنية عن طريق توفير الفرص 
االستثمارية مبا يساهم في تدفق رؤوس األموال األجنبية 
باإلضافة إلى احلصول على التقنية املتطورة واخلبرات 
اإلدارية والتس���ويقية التي متتلكها الشركات العاملية، 
لتفعي���ل عملية التنمية ورفع معدالت النمو االقتصادي 
وآخرها تعديل قان���ون الضرائب، إال أن من جهة أخرى 
هناك العديد من األس���باب التي ال جتعل الكويت جاذبة 
لالستثمار أولها السياسي واملقصود العالقة بني السلطتني 
التش���ريعية والتنفيذية وهذا على الصعيدين اإلقليمي 
واحمللي وكالهما يتسم بعدم االستقرار وثانيها اإلجراءات 

الروتينية العقيمة.
وأعتقد أن أسواقنا املالية والعقارية مازالت في طور 
النمو.وهناك جهات عاملية استشارية تقيس مدى جذب 
الدول لالستثمارات األجنبية وأمتنى أن تستطيع الكويت 
أن تدرس املعايير التي تقوم عليها هذه الدراسات وحتسني 

موقعها بني الدول اجلاذبة لالستثمار.
التجارة اإللكترونية

ما نظرتكم للتجارة االلكترونية في العالم العربي؟
الشك في ان التجارة االلكترونية تعد واحدة من أهم 
املتغيرات اجلديدة التي اقتحمت عالم االقتصاد واألعمال 
وهي أه���م عناصر االقتصاد الرقمي ش���املة العديد من 
األنش���طة املرتبطة بتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 
فهي منهج حديث من األعمال يتميز بسرعة وسهولة في 
األداء متخطيا احلواجز احلدودية والزمنية التي تعوق 
حركة التعامالت التجارية التقليدية، وقد أشارت بعض 
الدراس���ات احلديثة الى أن حجم التج���ارة االلكترونية 
في تزايد مس���تمر وقد بلغ حجمه ما يعادل 15% تقريبا 
من االقتصاد العاملي لتش���كل اقتصادا جديدا للتعامالت 

التجارية بشتى أنواعها بني دول العالم.
فعصر االقتصاد الرقمي يلعب دورا بالغ األهمية خللقه 
التواصل العاملي واعتم���اده منطا جديدا لتنفيذ األعمال 
فأصبحت احلاجة ملحة خللق أمناط مستحدثة من وسائل 
إدارة النش���اط التجاري كالبيع والشراء والوساطة عبر 

الوسائل اإللكترونية بني قطاعات األعمال املختلفة.
وتتميز مشاريع االقتصاد الرقمي برؤوس أموال صغيرة 
نسبيا خالقة الفرص للمنش���آت الصغيرة واملتوسطة 
للدخول إلى أس���واق جديدة ليتحول العالم إلى س���وق 
مفتوح أمام املستهلك بغض النظر عن املوقع اجلغرافي 

للبائع أو املشتري.
والعالم اآلن يتجه نحو إحالل التقنية احلديثة والتجارة 
االلكترونية كأساس للتطور والتنمية خاصة مع املخرجات 
االيجابية لعصر تقنية املعلومات والتي ال ميكن جتاهلها 
فهي أصبحت متثل جزءا ال يتجزأ من التواصل في حياتنا 

اليومية.
ونتيجة إلميان كيانات بضرورة االستثمار ودعم اجلهود 
القائمة في مجال التجارة االلكترونية جاء إنشاء حاضنة 
كيانات ملشاريع التجارة االلكترونية لتعمل على االستحواذ 
على وتطوير املواقع اإللكترونية في العالم العربي بعدة 
مناذج عمل والعمل على دمجها وخلق الترابط بينها وبني 

مناذج العمل التقليدية في األسواق العربية. 

كيانات القابضة

إذاً، ه��ل لن��ا في التعرف عن قرب على نش��اط ش��ركة 
كيانات انترناشيونال القابضة؟ 

»كيانات« في س���طور هي ش���ركة كويتية تأسست 
في النصف الثاني من عام 2007 لالس���تثمار في الفرص 
الواعدة في دول اخلليج والوطن العربي ولتكون احلليف 
االس���تراتيجي في املشاريع الرائدة واملتوافقة مع أحكام 
الشريعة اإلسالمية من خالل االستثمار بها ووضع اآلليات 
الالزمة النتش���ارها وفق اتفاقيات تعاون مع املؤسسات 
احلكومية الداعمة للمش���اريع الرائدة وخلق نظام متلك 
حق العالمة التجارية »الفرنشايز« الذي أصبح من أفضل 
اآلليات لضمان انتش���ار وجناح هذا النوع من املشاريع 
خاصة أنه ميتاز بنقل اخلبرات والتدريب واملعرفة والدعم 
املستمر من مانح حق االمتياز التجاري للحاصلني عليه 

وذلك حرصا على توحيد األداء.
فمقومات النجاح عل���ى مر العصور تكمن في العمل 
والقدرة على التخطيط وبعد النظر وحتديد الهدف واتخاذ 
القرار، فمنذ بدأنا ونحن نسابق الزمن، فقد أجنزنا الكثير 
في فترة وجيزة فقمنا بزيادة رأس���مال الشركة وتوقيع 
العديد من اتفاقيات التعاون والتي منها اتفاقية التعاون 
مع مؤسس���ة محمد بن راش���د آل مكتوم بدولة االمارات 
العربية املتحدة والصندوق االجتماعي للتنمية بجمهورية 
مصر العربية باإلضافة إلى الدخول في عدة استثمارات 
والتخ���ارج من بعضها واآلن نعمل على دراس���ة بعض 
املشاريع التي س���ترى النور قريبا في جمهورية مصر 

العربية ودول مجلس التعاون.

السوق المصري

ما س��بب اختياركم للس��وق املصري خاصة مع وجود 
صعوبة في الدخول إليه؟ وما األس��واق التي تنوي الش��ركة 

دخولها مستقبال؟ 
السياسة املوضوعة لشركة كيانات هي االستثمار في 
دول مجلس التعاون اخلليجي ومنطقة الشرق األوسط 
وش���مال أفريقيا وقد أعطت الدراسات األولوية ألسواق 
اخلليج والس���وق املصري لتكون مصر نقطة االنطالق 
لش���مال أفريقيا خاصة ان السوق املصري يعتبر سوقا 
كبيرا وواعدا في ظل التوجهات السياسية واالقتصادية 
جلمهورية مصر العربية والتي تسعى إلى رفع معدالت النمو 
االقتصادي وتعزيز القدرة على توليد فرص العمل وتنويع 
خيارات املواطنني في احلص���ول على الدخل واخلدمات 
املختلفة وما تؤدي له هذه السياسة من حتسني نوعية 
احلياة ورفع مستوى املعيش���ة ويعود اختيارنا ملصر 
وجود بعض املقومات التي جتعلها تربة خصبة لالستثمار 
فمنها على سبيل املثال ال احلصر توافر املوارد البشرية 
واملواد األولية احمللية، فقد قمنا بتأسيس شركة كيانات 
لالستثمار والتجارة شركة مساهمة مصرية لتكون الذراع 
االستثمارية ل� »كيانات« والنافذة التي تتطلع من خاللها 
على قطاع االس���تثمار في املشاريع الرائدة ملا تتميز به 
البيئة االس���تثمارية في مصر، أما ما يذكر من صعوبة 
دخول السوق املصري فإننا قمنا بعمل الدراسات الوافية 
لهذا الس���وق، ونؤكد أن ما نحن اال امتداد الحق آلبائنا، 
فقد سبقنا العديد من رموز األعمال في الكويت على مر 
السنني بنظرتهم الثاقبة للسوق املصري واخص بالذكر 
املغفور له بإدن اهلل تعالى العم عبدالعزيز املطوع والعم 

خالد يوسف املرزوق ومجموعة اخلرافي.
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