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 رئيس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب لشركة «رساميل» في حوار خاص 

 الطواري لـ «األنباء»: طبيعة عمل الشركات اإلسالمية جّنبها االنكشاف 
  على األصول المسمومة وتعثر بعضها ناتج عن سوء اإلدارة 

تعمل كجهات وســـيطة بني مستثمرين ومستخدمني 
لألموال سواء كانوا مســـتثمرين صغارا أو كبارا او 
أصحاب مشاريع فعملية الوساطة وترتيب التمويل 

تكون في نطاق نشاط بنوك االستثمار.
  وأشير في هذا اخلصوص إلى أنه في الكويت يوجد 
مصطلح واضح في قانون البنك انه يقع حتت رقابة 
البنـــك املركزي وهو يرفض أن يطلق كلمة بنك على 
عكس ما هو موجود في البحرين واإلمارات وغيرهما 
فالبنك هو عبارة عن وســـيط ألن نشاطه يكون بني 
املدخريـــن واملمولني وهو يلعب دور الوســـيط بني 

املدخرين واملمولني.
  نحن نقدم خدمـــات في الكويت وبنك رســـاميل 
يقدم خدمات في دبي وكالهما متشابه لكن السوقني 

مختلفان.

  مراحل التفاوض

ــركة متخصصة في تقدمي احللول في    باعتباركم ش
ــي الكويت  ــل األزمة احلالية ف ــاء واألزمات في ظ الرخ
ــاميل» لتجاوز  ــى «رس ــأت إل ــركات التي التج ــا الش م

صعوباتها؟
  في البداية قمنا بضبط كل أمورنا قبل أن نبدأ في 
تقدمي أي خدمة ففي الفترة األولى حاولنا أن نحصر 
ديوننا في السوق وكانت محدودة جدا وبالنسبة للمبالغ 
التي كانت لدينا في السوق خالل الفترة املاضية قمنا 

بتسويتها أو جتميعها من السوق.
  في احلقيقة طلب منا متويل أكثر من شـــركة في 
الكويت وتقدمنا بعروضنا لهذه الشركات. وأشير هنا 
إلى أن كل هذه الشـــركات يجب أن تتم املوافقة على 
متويلها من قبل «املركزي» قبل املباشـــرة في دراسة 
عروضها والبت في أمرها وأشير هنا إلى أن نشاطنا 

يركز على قطاعني أساسني هما املالي والعقاري.
  واكشـــف لكما دون ذكر أســـماء أن هذه الشركات 
تنشط في القطاع املالي وهي معروفة وغير مدرجة 

في سوق الكويت لألوراق املالية.
  هل تعتقد أن األزمة املالية العاملية قد خدمت «رساميل» 

على غرار شركات أخرى؟
  إلى حد ما، احلمد اهللا فإن األزمة املالية العاملية منحت 
«رساميل» فرصة لتستكشف السوق وتتعرف عليه 
عن قرب وقد باشرنا بالبحث على فرص لالستحواذ 
على شـــركات لها أصول جيدة وقد ساعدنا على ذلك 
متتعنا مبالءة مالية جيدة وفي الوقت احلالي نحن في 
مراحل مختلفة من التفاوض لالستحواذ على شركات 
داخل وخارج الكويت منها شركة غير مدرجة داخل 

الكويت وشركة مدرجة خارج الكويت.
  ما خطتكم املستقبلية؟

  من منتصف العام احلالي حتى النصف األول من 
العام املقبل ستكون فترة حتد بالنسبة لـ«رساميل»، 
حيث اننا مستمرون في البحث عن الفرص لالستفادة من 
األرصدة النقدية االيجابية ونسبة االقتراض املنخفضة 
التي نتمتـــع بها وذلك من أجل اغتنـــام الفرص في 
عمليات االندماج والشـــراء وكذلك االستثمارات في 
األصول املتعثرة حيث ميكننا حتقيق قيم جيدة نظرا 

ملالءتنا املالية.
  وحاليا تواصل رساميل مهمتها «للمساعدة على 
تطوير سوق مالي متوافق مع مبادئ وأحكام الشريعة 
اإلسالمية» في املنطقة وتتميز عن غيرها من الشركات 
االستثمارية اإلقليمية األخرى بأنشطتها التي تتمحور 
حول التوريق بوصفه خطا أساســـيا لألعمال وإلى 
التوسع على نطاق اشمل في االستثمارات املصرفية. 
ومع اســـتمرار تنظيم أســـواق املال في دول مجلس 
التعاون اخلليجي، ستزداد قيمة التوريق في القطاع 
اخلاص والقطاع احلكومـــي. وعندما يرى اآلخرون 
حتديات كبيرة، نرى الفرصة، ونلتزم بتوفير حلول 
ذات قيمة لعمالئنا ومساهمينا. ونحن على يقني من أن 
«رساميل» ستكون آمنة متاما من هذه األزمة املالية.

  هل تعتقدون أن الشركات الكويتية خرجت من األزمة 
أم أن تداعياتها مازالت مستمرة؟

  منذ شـــهر ديسمبر إلى اليوم لم يتم تغيير شيء 
على الساحة االقتصادية الكويتية، كل شيء على حاله 
حيث لم تقم الدولة بأدنى خطوة إلى األمام ال من حيث 

خارج االمارات. ونظرا لوجود سيولة كبيرة في ذلك 
الوقت، قامت باالستحواذات الطموحة على بورصات 
عاملية وشركات، ويبقى موضوع متعلق بالتوقيت. 
وكما نعلم أن األزمة انطلقت من أزمة الرهن العقاري 
األميركي وشـــح الســـيولة التي تبع ذلك ونتج عن 
ذلك انهيار النظام الرأســـمالي بشكل سريع ومخيف 

وبسرعة غريبة.
  وأنا أرى أن اســـتفحال هذه األزمة غير مســـبوق 
حيث انها أخذت اجلميع على حني غرة، فما وقع في 
اإلمارات وقع في أغلب الـــدول، لكن تداعيات األزمة 
وتأثيرها كان مختلفا لسبب بسيط أن اآلخرين عندهم 
مصادر أخـــرى للدخل بينما دبي تعتمد على القطاع 
اخلدمي بشـــكل أساسي اضافة إلى الثقة التي يتميز 

بها اقتصادها من قبل املستثمرين.
  أنا اعتقد أن دبي بنت مركـــزا ماليا مهما وعملت 
حجم استثمارات تنموية ال يستهان به حيث إن البنية 
التحتية في دبي وجدت لتستمر الى أن تنتهي ومن هذا 
املنطلق أرى انه ما يحصل في دبي هو مجرد تصحيح 
وكل منا يحتاج أن يعايش الواقع. ومن وجهة نظري 
فإن االمارات متثل فرصة ملن فاته قطار االستثمار في 

دبي فإنه قد آن له أن يضعها في نصب عينيه.

  الثقة في دبي

ــتثمرين في  ــل تزال هناك ثقة للمس ــي اعتقادك ه   ف
دبي؟

  نعم، وبدليل أن استثماراتنا فيها واختيارنا لدبي 
كان جزءا من توسعنا اإلقليمي والتوسع خارج الكويت، 

لذلك قررنا أن يكون عندنا وجود هناك.
  أزمة الثقة بدأت في التراجع ليس فقط على مستوى 
العالم حيث هناك بـــوادر للتعافي لالقتصاد العاملي 
والوضع في دبي كان مرتبطا بالســـيولة التي كانت 
متوافرة بقوة قبل األزمة وكان هناك نفس مضاربي 

قوي ووضوح في التشريعات.
ــاميل في  ــيس بنك رس ــن تأس ــن املمك ــل كان م   ه

الكويت؟
  بنك رساميل لالستثمار لم يكن باإلمكان إحداثه في 
الكويت، ألن هذا املصطلح ال وجود له داخل الكويت 
فمعظم شركات االســـتثمار املوجودة تعمل كبنوك 
استثمار.فبنوك االستثمار هي عبارة عن مؤسسات 

٢٠٠٨، وأشـــير إلى انه خالل هـــذه الفترة اكبر حجم 
إلصدار صكوك كانت في اإلمارات ونشاطنا مؤسس 
علـــى تقدمي حلول متويلية خاصـــة أن دبي متر في 
الفترة احلالية بشح السيولة والذي أثر بشكل كبير 
على معظم الشركات وعلى احلركة االقتصادية وقد 

خدم هذا الوضع صلب نشاطنا.
  كحـــل االحتياجات املالية تأتي فـــي وقت الرخاء 
ووقت الشدة، حيث في الشدة نقوم بتمويل الشركات 
للعودة إلى نشاطها من جديد وفي أوقات الرخاء نقوم 
بتمويلها لتتوسع، حيث قمنا في دبي بتقدمي مجموعة 
من املقترحات للجهات الرقابية لتمويل صندوق «متويل 
ميزانـــني» وأوضح هنا أن هذا الصنـــدوق يأتي من 
ناحية األولوية بعـــد الديون وقبل رأس املال ونحن 
في الفترة احلالية نحتـــاج إلى هياكل مالية مبتكرة 
التي قد تعتبر جديدة على أســـواقنا ولكن معروفة 

على املستوى العاملي.
  ما حجم رأس مال بنك رساميل االستثماري؟

  رأسماله في حدود مليوني دوالر، حيث ان عمله ال 
يحتاج الى رأسمال كبير ألن عمله عبارة عن وساطة 
واستشارات وإدارة مخاطر وكل هذه األمور ال حتتاج 
إلى رأسمال ألن االستثمار موجه لآلخرين والنشاط 

أساسه تقدمي املشورة لآلخرين.

  تحويل المخاطر

  ماذا عن مالمح االستشارات التي قمتم بتقدميها إلى 
اجلهات الرقابية؟

  اخلطة املتبعة كان فيها نوع من تأسيس شركات 
وسيطة وتكون فيها بعض األصول، ويتم االكتتاب 
في مثل هذه الشركات وهنا قمنا بتحويل املخاطر من 
مخاطر على األفراد والشـــركات إلى اخذ مخاطر على 
احلكومـــة، هذه تعطي نوعا من االســـتقرار وتهدئة 
األوضاع، ومتنع من تآكل قيم األصول نفســـها. هذه 
هي مالمح استشـــارات اجلهات الرقابية «تسمع لكن 

ليس بالضرورة أن تنفذ».
ــتقبليا لكم، كيف  ــوقا مس   باعتبار أن دبي تعتبر س
ــبابها  تقيمون األزمة في دبي من وجهة نظركم؟ وما أس

وكيف تتوقعون اخلروج منها؟
  اعتقد انه كانت هناك رؤية من اجل أن تأخذ دبي 
مركزهـــا بالعالم عن طريق االســـتحواذ عن أصول 

 تعتبر «رساميل» من الشركات اجلديدة في التعامالت 
ــاميل» داخل  ــاطات «رس ــالمية، ما أهم نش ــة اإلس املالي

الكويت وخارجها ومدى تأثرها باألزمة املالية العاملية؟
  عملنا في الوقت احلالي هو تطوير أدوات أسواق 
رأس املال، وأشير إلى أن في الكويت هناك رخصتان 
أساسيتان للخدمات املصرفية أن تكون بنكا أو شركة 

استثمار.
  «رســـاميل» حاليا تنشـــط حتت مســـمى شركة 
استثمارية ونشاطنا مركز أساسا على ترتيب عمليات 
التمويل ـ ســـواء من خالل الصكـــوك أو التوريق أو 
متويل مباشـــر من خالل عمليات خاصة أو مجمعة ـ 

هذا هو عمل رساميل بشكل أساسي.
  وعمل الشركة عموما يتوزع ما بني داخل الكويت 
وخارجها، حيث تقوم الشركة بعمليات متويل قصيرة 
األجل داخل الكويت، باإلضافـــة إلى عمليات إصدار 
صكوك وعمليات هندسة مالية لعمالئها، وأوضح هنا 
أن الشركة تعتمد في نشاطها على عمليات التوريق 
التي تعتبر بديال لعمليات التمويل املباشر، وذلك بهدف 
خلق سيولة للشركات اعتمادا على أصولها ومن دون 
احلاجة لبيع هذه األصول أو التفريط فيها، وأشير هنا 
إلى أن هذا األمر يحتاج إلى أمور فنية عديدة للتعامل بها 
وذلك لضمان جناحها وضمان االستفادة منها بالشكل 

الذي يحمي حقوق املستثمرين واملساهمني.

  مركز مالي متين 

  إلى أي مدى تأثرت «رساميل» باألزمة املالية، السيما 
أن من بني مساهميها شركات استثمارية متعثرة؟

  أهم مكسب أو لنقل محصن لـ «رساميل» أن مالءتها 
املالية جيدة وال تعاني أي فجوة في التمويل، حيث 
تشكل نسبة ديوننا املستحقة إلى البنوك اإلسالمية 
حوالي ١٤٪ فقط من إجمالي أصول الشركة، وتعتبر هذه 
النسبة منخفضة جدا باملقارنة مع الشركات األخرى التي 
تعمل في القطاع نفسه، كما تتمتع الشركة مبركز مالي 
متني حيث تغطي موجوداتها احلالية أربعة أضعاف 
خصومها احلالية ومتتلك محفظة متويل استهالكي 
تكفل حتقيق تدفق نقدي إيجابي سنوي بقيمة ثالثة 

ماليني دينار يتم حتصيلها بواقع شهري.
  ولتفادي تداعيات األزمة واحملافظة على متانتها، 
قامت إدارة «رساميل» بتنفيذ نهج متحفظ نفذت من 
خالله إســـتراتيجية النصف الثانـــي من عام ٢٠٠٨ـ  
٢٠٠٩. واستجابة لالضطرابات التي تشهدها األسواق 
اإلقليمية، قامت رساميل باحلد من توسعها اإلقليمي 
وطبقت سياســـات ضبط ومراقبة التكاليف. ونظرا 
لألزمة املالية، مت تقييد التوجه نحو التوسع اجلغرافي 
في اململكة العربية السعودية. ومازالت رساميل تسعى 
للحصول على فرص استثمارية وحتقيق عوائد مجزية 
من خالل متابعة فرص اســـتحواذ مناسبة لالنطالق 

نحو التوسع اإلقليمي.
  اذن عائد الشركة األساسي يأتي من العموالت؟

  عائد الشركة األساسي يأتي من العموالت واحلاجة 
إلى التمويل مستمرة، سواء كان ذلك قبل أو بعد األزمة 
حيث انه قبل األزمة من اجل التمويل والتوسع وبعد 
األزمة من أجل اخلروج منها وفي كلتا احلالتني هناك 
احتياج ألدوات متويلية من خالل متويل مهيكل. أوضح 
انه في «رساميل» عملها ينحصر في تكوين الهياكل 
واستقطاب رؤوس األموال من املصارف واملستثمرين 

أو من خالل صناديق.
  ما عمليات التمويل التي قمتم بها؟

  قمنـــا بأكثر مـــن عملية متويليـــة داخل وخارج 
الكويت، السيما شركة «أبيار العقارية» و«بنك إثمار» 

وغيرهم.
  الضوابط من قبل املركزي هي موجهة بشكل أساسي 
للتمويل االستهالكي أي من البنوك اجتاه االفراد، ليست 
موجهة إلى الشـــركات، فطاملا وجدت سيولة فالبنك 
املركزي يضع ضوابطه ليحكم الضغوط التضخمية 

التي تنشأ عن التمويل االستهالكي.
ــاميل» فيها؟  ــيس بنك «رس   ملاذا مت اختيار دبي لتأس
ــط البنك ليكون له دور بارز في مجال الصناعة  وما خط

املالية اإلسالمية؟
  أسسنا بنك رساميل لالستثمار في نوفمبر املاضي 
لكن املباشرة في اإلعداد للبنك كانت منذ شهر يناير 

 هشام أبوشادي ـ منى الدغيمي

  قال رئيس مجلس اإلدارة والعضو املنتدب لشركة رساميل للهيكلة املالية عصام الطواري ان طبيعة عمل الشركات االستثمارية اإلسالمية قد جنبها االنكشاف على األصول املسمومة، لكن 

تعثر بعضها ناجت عن سوء إدارة ال عالقة لها بالصناعة نفسها.

  وأضاف، في حوار شامل مع «األنباء»، أنه من شهر ديسمبر ٢٠٠٨ إلى اليوم لم يتم أي تغيير على الساحة االقتصادية الكويتية، مشيرا إلى أن الدولة لم تقم بأدنى خطوة إلى األمام.

  وتابع الطواري: آمال كل الشارع الكويتي أن يرى نتائج ملموسة على أرض الواقع بشأن هذه التغيرات وخاصة استقرار الوضع السياسي.

  وعن إمكانية اعتبار قانون االستقرار املالي خطوة ايجابية وحال ألزمة الشركات، رأى الطواري أن القانون عبارة عن شبك أمان وهو ليس اخليار األول للشركات وال يخول لها أن تتحرك بحرية 

في إدارتها، مشيرا إلى انه لم يحقق االستقرار املرجو.

  وكشف أن العامل النفسي هو الذي كان له دور كبير في حتريك السوق، الفتا إلى أن األزمة مازالت متواصلة على مستوى الكويت في ظل عدم تفعيل املشاريع التنموية.

  وأشـار إلى أنه على مسـتوى االقتصاد العاملي هناك بوادر ايجابية، مستدركا انه إلى اليوم ال توجد مؤشـرات أكيدة تدل على خروج األزمة وتوقع أن التعافي من األزمة سيكون مع بداية العام 

املقبل.

  وبشأن «رساميل»، كشف الطواري انه في الوقت احلالي في مراحل مختلفة من التفاوض لالستحواذ على شركات داخل الكويت وخارجها، منها شركة غير مدرجة داخل الكويت وشركة مدرجة 

خارج الكويت. على صعيد متصل قال: نحن على يقني من أن «رسـاميل» سـتكون آمنة متاما من هذه األزمة املالية، وذلك كونها تتمتع مبالءة مالية جيدة وال تعاني أي فجوة في التمويل، وأشار إلى 

أن نسبة ديونها املستحقة إلى البنوك اإلسالمية تشكل حوالي ١٤٪ من إجمالي أصول الشركة واعتبر هذه النسبة منخفضة مقارنة بشركات أخرى.

  وبالنسـبة لتوسعات «رساميل» وخططها املستقبلية، أوضح الطواري انه نظرا لألزمة املالية، لم تتمكن رسـاميل من حتقيق كل خططها، مما قيد التوجه نحو التوسع اجلغرافي في اململكة 

العربية السـعودية. وعن أسباب تأسيس بنك رساميل لالستثمار في الكويت، أوضح انه لم يكن باإلمكان ذلك ألن هذا املصطلح ال وجود له داخل الكويت، فمعظم شركات االستثمار املوجودة 

تعمل كبنوك اسـتثمار. وختم الطواري أن منتصف العام احلالي إلى غاية النصف األول من العام املقبل سـتكون فترة حتد بالنسبة لـ «رسـاميل»، مشيرا إلى أنها مستمرة في البحث عن الفرص 

لالستفادة من األرصدة النقدية االيجابية ونسبة االقتراض املنخفضة التي تتمتع بها. وفيما يلي نص احلوار: 

 ضغـط السـوق والطمـع فـي تحقيـق األربـاح السـريعة مـن األسـباب المباشـرة لألزمة 
والـدروس المسـتفادة منهـا تجعلنـا نرجـع إلـى أساسـيات العمـل المصرفي واالسـتثماري

 أتوقع خـروج الكويت 
من األزمة بداية العام المقبل 
وال يزال كثير من الشركات 
تـداعياتها مــن  تعانـي 

آراء  فـي   التفـاوت 
الهيئات لدى الشـركات 
تطور  إلى  أدى  اإلسالمية 
وتوسعها المالية  الصناعة 

بــوادر   هنـــاك 
مسـتوى  على  إيجـابيـة 
العـالمـي  االقتـصــاد 
للخـروج مــن األزمــة

مـازالـت   األزمــة 
مسـتوى  على  متواصلـة 
الكـويــت والعـامــل 
كبيـر  دور  لـه  النفسـي 
السـوق  تحريك  فـــي 

االسـتقرار   قانــون 
عـن  عبــارة  المالــي 
شـبك أمان لكن ال يخول 
للشركات التحرك بحرية 

 إدارة المـخـاطــر 
فـي الشـركات ليسـت 
لدى  القـوة  بنفــس 
البنـوك رغـم انهيـار 
األزمة وطأة  تحت  بعضها 

 «رساميل» مستمرة في البحث عن الفرص لالستفادة 
مـن األرصـدة النقديـة ونسـبة اإلقـراض المنخفضة 

 البقية ص٣٧ 

 عصام الطواري 

 (أحمد باكير)  الطواري متحدثا للزميلني هشام أبوشادي ومنى الدغيمي 




