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حـوار

لنا رؤى ومساهمات في قضايا كثيرة، 
الس���يما قانون العمل في القطاع األهلي 
وقانون التج���ارة وقانون اخلصخصة. 
فغاية »االحتاد« أن يق���دم أفكارا تخدم 
القطاع بش���كل جيد بالتزامن مع الرؤى 

احلكومية. 
ويعتمد االحتاد على خطة س���نوية 

وفق إستراتيجية واضحة.
ما اخلطوط العريضة خلطتكم املقبلة؟

سنركز على كيفية إعادة الروح للقطاع 
االستثماري لكي يتبوأ دوره وفق املعطيات 
التي بحوزة االحتاد ووفق رؤى احلكومة 
بعيدا عن التجاذب السياسي برؤية تقنية 

فنية علمية. 
نحن اآلن بصدد رسم اخلطوط الكبرى 
خلطة املوسم القادم وسيتم عرضها على 
مجلس اإلدارة قريبا العتمادها واملباشرة 

في تنفيذها بعد شهر رمضان.

تنظيف السوق

م��ا تعليقك عل��ى تصريح��ات وزير 
التجارة والصناعة احمد الهارون بأن هناك 
ش��ركات عفنة يجب أن يتم التخلص منها 

لتنظيف السوق؟
كل قطاع فيه اجليد والرديء وتتفاوت 
الش���ركات في مكانتها. ولكنني أرى أن 
وزير التجارة لم يقصد بقوله هذا جمع 
كل الش���ركات في سلة واحدة. نظرا إلى 
أن وزير التجارة مسؤول عن الشركات 
ورمبا لتأثره مب���ا آل إليه القطاع صدر 
عنه هذا التعليق. ولكن كما سبق وذكرت 
أن الشركات غير القادرة على االستمرار 

ستنسحب تلقائيا. 
ما ردك على القول بان هناك 100 دكان 

يطلق عليها اسم شركات استثمار؟ 
هذا التعبير خاطئ ومرفوض هناك 
ش���ركات اس���تثمارية تعمل وفق نهج 
مؤسسي وهي ليس���ت بدكانني بل هي 
مؤسس���ات لها مجالس إدارة ذات كفاءة 

تقدم نشاطا محترما.
نحن في مرحلة البد أن نعطي القطاع 
وضعه وقيمته التي يستحقها فهو ثاني 
اكبر قطاع في البورصة وهناك شركات 
قدمت قيمة مضاف���ة لالقتصاد الوطني 

وفي النهاية البقاء لألصلح.
م��ا إس��تراتيجية االحتاد املس��تقبلية 
في ظل الس��عي إلى تغيي��ر خارطة قطاع 

االستثمار في الكويت؟
هدفنا أن يكون القطاع االستثماري 
رائدا في مجاله ويخدم االقتصاد الوطني 
ويقدم قيمة مضافة ويعزز دور العنصر 
الوطني ويحاول قدر املستطاع االنتهاء 
من املش���اكل التي تعيق عمل الشركات 
االستثمارية حيث ان هناك قوانني كثيرة 

يجب أن نهتم بها.
وأش���ير في هذا الصدد إلى أنه كانت 
لنا رؤى ومساهمات في قضايا كثيرة، 
الس���يما قانون العمل في القطاع األهلي 
وقانون التج���ارة وقانون اخلصخصة. 
فغاية »االحتاد« أن يق���دم أفكارا تخدم 
القطاع بش���كل جيد بالتزامن مع الرؤى 

احلكومية. 
ويعتمد االحتاد على خطة س���نوية 

وفق إستراتيجية واضحة.
ما اخلطوط العريضة خلطتكم املقبلة؟

سنركز على كيفية إعادة الروح للقطاع 
االستثماري لكي يتبوأ دوره وفق املعطيات 
التي بحوزة االحتاد ووفق رؤى احلكومة 
بعيدا عن التجاذب السياسي برؤية تقنية 

فنية علمية. 
نحن اآلن بصدد رسم اخلطوط الكبرى 
خلطة املوسم القادم وسيتم عرضها على 
مجلس اإلدارة قريبا العتمادها واملباشرة 

في تنفيذها بعد شهر رمضان.

تنظيف السوق

م��ا تعليقك عل��ى تصريح��ات وزير 
التجارة والصناعة احمد الهارون بأن هناك 
ش��ركات عفنة يجب أن يتم التخلص منها 

لتنظيف السوق؟
كل قطاع فيه اجليد والرديء وتتفاوت 
الش���ركات في مكانتها. ولكنني أرى أن 
وزير التجارة لم يقصد بقوله هذا جمع 
كل الش���ركات في سلة واحدة. نظرا إلى 
أن وزير التجارة مسؤول عن الشركات 
ورمبا لتأثره مب���ا آل إليه القطاع صدر 
عنه هذا التعليق. ولكن كما سبق وذكرت 
أن الشركات غير القادرة على االستمرار 

ستنسحب تلقائيا.

فاعال خاصة ان الكويت في الفترة الراهنة 
على أبواب الشروع في اخلطة التنموية. 
والبد أن يكون للقطاع دور فاعل ومؤثر 

في هذه املشاريع املنتظرة.
هل تؤيد تصفية بعض الش��ركات غير 
القادرة على االستمرار أو إشهار إفالسها؟

ما روج مؤخرا من أن بعض الشركات 
قد تنسحب ألن هناك ضوابط لالستمرار 
فباعتقادي الشركة التي ال تفي بالتزاماتها 
تلقائيا ستنسحب إال إذا جلأت إلى طلب 

إعطاء الفرصة احملددة مبهلة قانونية.

عشوائية القطاع

ه��ل هناك نية لالحتاد ب��أن يتقدم إلى 
»املرك��زي« بطل��ب وقف من��ح تراخيص 
على غرار ما قام به احتاد ش��ركات التأمني 
حيث طالب وزارة التجارة بالكف عن منح 

تراخيص؟
السوق مفتوح وال نستطيع أن مننع 
وجود الشركات واالحتاد ليس مخوال له 
أن يتقدم ألي جهة والطلب منها الكف عن 
منح التراخيص فنحن نتحرك من خالل 
ضوابط محددة وفق النظام األساس���ي 
لالحتاد لكن ممكن ان نلجأ عبر مقترح إلى 
اجلهات املعنية بطرح ضوابط أكثر تشددا 

ملنح تراخيص للنشاط االستثماري. 

لجنة تنسيق

قدمت الشركات االستثمارية اإلسالمية 
ل� »االحتاد« مذك��رة تطالب فيها بحاجتها 
إلى تش��كيل جلنة تنس��يق تابعة لشركات 
االس��تثمار اإلس��المية داخل االحتاد هل 
من رد رس��مي من طرف االحتاد على هذا 
الطلب وهل ه��ذه احلاجة متثل إضافة إلى 

احتاد الشركات االستثمارية؟
فع���ال قدمت املذكرة إل���ى »االحتاد« 
وه���ذا امللف يتناوله حاليا نائب رئيس 
مجلس اإلدارة والعضو املنتدب لشركة 
االمتياز لالستثمار وأمني صندوق االحتاد 
الس���يد علي الزبيد ممثال عن الشركات 

اإلسالمية.
وهذا املوضوع تتم مناقش���ته على 
مستوى »االحتاد« ومستمر النظر فيه 
وفي أول اجتم���اع ملجلس اإلدارة خالل 
الفترة املقبلة سيصدر »االحتاد« قراره 
بخصوصه. أما فيما يتعلق بأن تشكيل 
جلنة تنسيق متثل إضافة لالحتاد أم ال، 
فهذا األمر يبت فيه مجلس اإلدارة وفق 
اإلجراءات التنظيمية التي سيتم االتفاق 
عليه���ا وهدفنا خدمة جميع الش���ركات 

األعضاء في االحتاد. 

خارطة القطاع

م��ا إس��تراتيجية االحتاد املس��تقبلية 
في ظل الس��عي إلى تغيي��ر خارطة قطاع 

االستثمار في الكويت؟
هدفنا أن يكون القطاع االستثماري 
رائدا في مجاله ويخدم االقتصاد الوطني 
ويقدم قيمة مضافة ويعزز دور العنصر 
الوطني ويحاول قدر املستطاع االنتهاء 
من املش���اكل التي تعيق عمل الشركات 
االستثمارية حيث ان هناك قوانني كثيرة 

يجب أن نهتم بها.
وأش���ير في هذا الصدد إلى أنه كانت 

واخلدمات املالية وهو مركز متخصص 
ويعنى بتطوير قدرات العاملني بالقطاع 
االستثماري مهنيا وفنيا وفق نظام منهجي 
ومؤسسي وقدمنا العديد من الدورات غير 

املكلفة ألعضائنا لتنمية مهاراتهم.

معايير »المركزي«

هناك مجموعة من الش��كاوى تقدم بها 
أعضاء »االحتاد« حول ما أصدره »املركزي« 
من تعليمات خاصة بالرقابة اجلديدة املتعلقة 
مبجاالت الرفع املالي والسيولة واالقتراض 
اخلارجي.. ما اآللية التي سيتبعها »االحتاد« 
في نق��ل وجهة نظر الش��ركات حول هذا 

األمر إلى البنك املركزي؟
لم أتل���ق ولو ش���كوى واحدة على 
املستوى الشخصي من الشركات، فقط 
»املركزي« أخطرنا بهذه النسب، ومع أول 
اجتماع ملجلس اإلدارة سنتباحث حول 
هذا املوضوع وفي لقائنا املقبل سنثير 
هذا املوضوع مع احملافظ. وأوضح أن ما 
حصل هو نقاش ودي بني الشركات وبيني 
شخصيا الستيضاح هذه املعايير.واعتقد 
أن املعايير التي عممها »املركزي« معمول 
بها عامليا ورمبا الشركات بحاجة إلى وقت 
الس���تيعابها والتكيف وفقها وسنطرح 
مذكرة إلى »املركزي« ف���ي أول اجتماع 

يجمعنا به بعد أخذ رؤى الشركات.
هل الش��ركات االستثمارية قادرة فعال 

على تطبيق هذه املعايير؟
نعم الشركات قادرة على تطبيق هذه 
املعايير ولكن الرؤى تختلف من شركة 

إلى أخرى.

الرقابة وتفعيلها

أش��ار احملافظ إلى التعليمات الصادرة 
من املركزي لشركات االستثمار بأنها جاءت 
في ض��وء الدروس املس��تفادة من األزمة 
املالية.. هل ان هذا يعن��ي أن الرقابة كانت 

غائبة وضعيفة قبل األزمة؟
ال شك أن ما أشار إليه احملافظ ينم عن 
خبرة مكتسبة من هذا الرجل املسؤول. 
وأرى أن األم���ور كانت موجودة في 
السابق وأهمية تطبيقها تأتي في املدى 
البعي���د لصالح القطاع ونس���تطيع أن 
نعمل بشكل جيد. أعتقد أن األزمة كشفت 
أهمية وجود إدارة للمخاطر فال نأتي اآلن 
ونحاس���ب »املركزي« ونقول له ملاذا لم 
تفرض إدارة للمخاطر، اآلن نحن بحاجة 
إلى حلول ومنها إيجاد إدارة فاعلة للمخاطر 
وفرض معايير احلوكمة، نحن في مرحلة 

تستدعي منا النظر إلى األمام. 
ما تقييمك لقطاع االستثمار في الكويت 
وهل هو قادر على املش��اركة في مشاريع 

التنمية؟
قطاع االستثمار هو قطاع فاعل وُيعد 
ثاني اكبر قطاعات السوق وقدم الكثير 

الى القطاعات املختلفة،
فف���ي الصح���ة س���اهمت ف���ي بناء 
املستشفيات اخلاصة، وكذا األمر في قطاع 
التعليم وفي البنية التحتية وذلك من خالل 
محافظ متنوعة. فيجب علينا أن نستفيد 
مما قدمته الشركات االستثمارية من قيم 
مضافة لالقتصاد. واعتقد أن القطاع بعد 
أن يرتب أوراقه من جديد سيلعب دورا 

دولية خارجية.
ويجب التأكيد هنا أننا في الكويت ال 
نعاني أزمة اقتصادية ولكن أزمة مالية 
واألزمات املالية تختلف حسب دورتها. 
ونعترف بأن هناك أزمة ولكن علينا أن 

نتعامل معها بشكل علمي وحرفي.
واعتقد انه يجب أن ننظر إلى املعايير 
األساسية حلقيقة سير االقتصاد احمللي 
فالواقع عكس ما يقال رمبا تنسحب بعض 
الشركات االستثمارية ليس ألنها شركات 
سيئة ولكن ألن الظروف لم تخدمها كما 
انس���حبت بعض الصحف من الس���وق 
مؤخرا ليس ألنها سيئة ولكن الظروف 

لم تخدمها.
ما املس��اعي الت��ي قام به��ا »االحتاد« 
جتاه الش��ركات املتعث��رة وهل من صدى 
لالجتماعات التي جمعتك��م مع »املركزي« 

واجلهات ذات الصلة؟ 
يجب أن نشير إلى نقطة مهمة وهي أن 
»االحتاد« ولد خلدمة القطاع االستثماري 
بشكل خاص واالقتصادي بشكل عام وهنا 
يجب أن نوض���ح أن االحتاد ميثل جهة 

استشارية وليس جهة قرار.
فمنذ األزم���ة عقد االحتاد الكثير من 
االجتماعات والتقينا جهات وشخصيات 
عديدة كمحافظ البنك املركزي ووزير املالية 
وأشخاص مؤثرين، كل هؤالء جلسنا معهم 
إليجاد احللول ورفعنا املذكرات املناسبة 
وتوصلنا إلى رأي موحد وهو ضرورة دعم 
الشركات، ومازلنا في تواصل مع محافظ 
البنك املركزي وهناك لقاءات فصلية بصفة 
دورية ونناقش فيها الكثير من القضايا 
اخلاصة بقطاع االستثمار ويظل القرار 

في النهاية قرارا حكوميا.
رسميا قدمنا حلوال أما بالنسبة لردة 
فعل الشركات فهي متفهمة أن »االحتاد« 
يبذل اجلهود ف���ي دعم القطاع ولكنه ال 

ميلك سلطة القرار.
هناك بعض الش��ركات تته��م االحتاد 
بالقصور إزاء حل مشاكلها... ما ردكم على 
ذلك وهل يقتص��ر دور االحتاد فقط على 

تقدمي التوصيات واالقتراحات؟ 
هذا ال���كالم مخالف للحقيقة االحتاد 
يبذل كل جهده ملساعدة الشركات بغض 
النظر عن املش���اكل التي أفرزتها األزمة 
فاالحتاد يتولى بحث مشاكل الشركات 
وحله���ا قبل األزمة وه���و جاد في طرح 
كل مشكلة وله اجنازات ال ميكن حجبها 

والشركات تعترف بذلك.
وأس���تعرض في هذا السياق بعض 
األمثلة فقانون نسب العمالة الوطنية طبق 
نتيجة جهد »االحتاد«، فأي شكوى تأتي 

من الشركات نأخذها بعني االعتبار.

رصيد االتحاد

للش��ركات  »االحت��اد«  ق��دم  م��اذا 
االستثمارية طيلة الس��نتني املاضيتني أي 
منذ انفجار األزمة املالية العاملية وما تقييمك 
الش��خصي ألهم االجنازات التي حتتسب 

لرصيد »االحتاد«؟ 
االحتاد قدم الكثير خالل الس���نتني 
املاضيت���ني فقد ش���اركنا ف���ي أكثر من 
مشروع منها مشروع هيئة أسواق املال 
وأسس���نا مركزا للدراسات االستشارية 

كيف ترون التش��كيلة اجلديدة ملجلس 
مفوضي هيئة أسواق املال؟

أعتقد انها تشكيلة متناغمة ومتوازنة، 
فمدير السوق احلالي صالح الفالح الذي 
أصبح رئيس���ا ملجل���س مفوضي هيئة 
أس���واق املال يتمتع بخب���رة عالية في 
مختلف القطاع���ات االقتصادية، كما ان 
تبوؤه منصب مدي���ر البورصة يعطي 
له رؤية ش���املة آللية عمل الهيئة، كما 
ان صالح اليوسف يتمتع بخبرة كبيرة 
أيضا في جميع القضايا االقتصادية بحكم 
منصبه السابق رئيسا ملجلس إدارة البنك 
الصناعي، كذلك تعيني د.نايف احلجرف، 
يعد اختيارا موفقا بحكم انه متخصص 
في احلوكمة التي تعد إحدى الركائز في 
قانون هيئة أسواق املال، كما ان د.يوسف 
العلي رجل قانون وموقعه مطلوب كون 
الهيئة تتعامل م���ع اجلوانب القانونية 
بشكل عام، وأنتهز هذه الفرصة لتهنئة 
د.مهدي اجلزاف على تعيينه نائبا لرئيس 
هيئة سوق املال، وأؤكد ان احتاد الشركات 
االستثمارية برئاسة أسعد البنوان وجميع 
أعضائه ميدون يد العون والتعاون مع 
مجلس مفاوضي الهيئة لصالح الشركات 
االستثمارية بش���كل خاص واالقتصاد 

بشكل عام.
كيف تتوقعون وضع السوق في الفترة 
القادم��ة في ظل ت��آكل أصول الش��ركات 
االستثمارية وتضييق اخلناق بغلق قنوات 

التمويل؟
نح���ن اآلن في مرحلة حرجة وهيئة 
أسواق املال ستوجد باعتبارها هيئة رقابية 
وستفرض الش���فافية واإلفصاح بحكم 
القانون لكن ال ميكن أن جنزم بالنسبة 
األكيدة إذا كانت في حدود 60% أو أقل من 
الشركات املدرجة في البورصة ال تلتزم 
متاما بقواعد ولوائح البورصة فيما يتعلق 
مبتطلبات اإلفصاح والش���فافية لكن ما 
أس���تطيع قوله انه في ظل التشريعات 
اجلديدة واجله���ود املبذولة من قبل كل 
اجلهات وتفعيل مشاريع التنمية سيعيد 

السوق توازنه تدريجيا. 
في ظل ضيق التمويل أمام الش��ركات 
االس��تثمارية للدخول في مشاريع جديدة 
وصعوب��ة خروجها من أزمته��ا املالية، ما 
املصير املنتظر لها والس��يناريو األفضل 

للشركات املتعثرة؟ 
إنه ومنذ اليوم األول قدم االحتاد بعض 
االقتراحات للخروج من هذه املعضلة التي 
تتمثل في تآكل األصول وانعدام املنابع 
التمويلية و طالبنا من خالل مذكرة قدمت 
إلى البنك املركزي ووزير املالية بالدعم 

املالي ألنه مطلوب في البدايات.
وقد كان لبنك الكويت املركزي الذي 
ميثل احلكومة في هذا األمر رأي وهو أال 
يتم الدعم إال عبر قانون االستقرار لكن 
هناك واقعا يجب االعتراف به وهو انه 
ليس كل الشركات حسب البنود الواردة 
في القانون بإمكانها االستفادة منه ولذا 
نحن كاحتاد نطال���ب بأن ينظر إلى كل 

شركة حسب ظروفها. 
وأرى أن الشركات عمدت إلى عدة حلول 
للخروج من أزمتها إما عبر هيكلة ديونها 
أو االندماج، فعلى س���بيل املثال شركة 
كبيرة ومؤثرة مثل »جلوبل« من الشركات 
التي تضررت، جنحت في إعادة هيكلتها 
وخرجت من عنق الزجاجة وأتوقع لها أن 
تعود خالل السنتني القادمتني إلى ما كانت 
عليه. وهنا البد للدولة أن تراعي اجلهود 

التي تبذلها الشركات ووضعها.
أنا متفائل بالنسبة للسنوات املقبلة 
ولكن في الوقت نفسه البد للدولة أن تتدخل 
وتنقذ أو تس����اهم بالدعم املالي لبعض 
الشركات بضوابط على أال تكون منحا. 

صيت عالمي

هل س��قوط شركات اس��تثمار كبرى 
كان��ت لها صي��ت عاملي هز الثق��ة احمللية 
والعاملية في قطاع االستثمار الكويتي مما 
جعل عملي��ة التمويل ش��به مغلقة محليا 

ومتحوطة جدا عامليا؟
ال اعتقد أن هذا األمر صحيح وال نظلم 
أي شركة ألن هناك جهودا حثيثة إليجاد 

احللول الناجعة. 
وال أرى أن الش���ركات االستثمارية 
الكويتية تأثرت إل���ى درجة فقدت فيها 
صيتها العاملي فمازالت حتظى بالثقة سواء 
من املؤسسات املالية واالقتصادية بدول 
مجلس التعاون اخلليجي أو مؤسسات 

»االتحاد« ولد لخدمة القطاع االستثماري بشكل خاص واالقتصادي 
بشكل عام ويمثل جهة استشارية وليس جهة قرار 

أمين عام اتحاد 
الشركات 
االستثمارية 
في حوار شامل 
مع »األنباء« 

التمويل مشروط 
بقانون االستقرار 
وليس كل الشركات 
بإمكانها االستفادة 
منه.. وهذا واقع يجب 
االعتراف به

 يجب أن ننظر 
إلى المعايير األساسية 
لحقيقة سير االقتصاد 
المحلي فالواقع عكس 
ما يقال

التشكيلة الحالية  
لمجلس مفوضي هيئة   
أسواق المال متناغمة 
ومتوازنة

منى الدغيمي 
أكد أمني عام احتاد الشركات االستثمارية د.رمضان الشراح على أهمية تدخل الدولة لدعم بعض الشركات وفق ضوابط محددة 
للمحافظة على القطاع املالي، مشيرا إلى ان البنود الواردة في قانون االستقرار ال تسمح لكل الشركات بإمكانية االستفادة منه.

متوقعا  انسحاب بعض الشركات االستثمارية، وشدد على ضرورة أن ينظر إلى املعايير األساسية حلقيقة سير االقتصاد احمللي،  
وقال في حوار شامل مع »األنباء« أن الكويت تعاني أزمة مالية وليست اقتصادية، نافيا أن تكون الشركات االستثمارية قد فقدت 

صيتها العاملي، الفتا إلى أن الش�ركات الكويتية مازالت حتظى بالثقة سواء من املؤسسات املالية واالقتصادية بدول 
مجلس التعاون اخلليجي أو مؤسسات دولية خارجية. وأكد انه في ظل التشريعات اجلديدة واجلهود املبذولة من 

قبل كل اجلهات وتفعيل مش�اريع التنمية سيعيد إلى الس�وق توازنه تدريجيا. وذكر أن أمام االحتاد مجموعة من 
األنش�طة من خالل مركز الدراسات االس�تثمارية واخلدمات املالية الذي س�يقوم بتنظيم عدد من الندوات 

املتخصصة. وفيما يلي تفاصيل احلوار: 

البد للدولة أن تتدخل وتساهم في الدعم المالي
 لبعض الشركات بضوابط

د.رمضان الشراح متحدثا للزميلة منى الدغيمي   )سعود سالم(

د.رمضان الشراح

د.رمضان الشراح: بعض الشركات االستثمارية قد تنسحب
من السوق.. والكويت تعاني من أزمة مالية وليست اقتصادية 


