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حـوار

الرئيسي لدينا هو غياب القرار وليس 
وجوده، ومن العدل هنا ان نتحدث عن 
الدورة االقتصادية الراهنة التي تعيشها 
الكويت، فعلى الرغ����م من ان الكويت 
مرت بأزمات اقتصادية حادة استطاعت 
اخلروج منها، اال ان شكل األزمة الراهنة 
اكبر بكثير من اس����تيعابها وال ميكن 

حتديد مدى زمني للتعافي منها.

استثمارات »كامكو«

ما االس��تثمارات اجلديدة التي تنوي 
»كامكو« طرحها في الفترة املقبلة؟

لدينا صناديق جديدة سيتم طرحها 
في املرحل����ة املقبلة، وبانتظار موافقة 
اجلهات الرقابية وبسبب بعض التغيرات 
التي طرأت ل����م يعد باالمكان احلديث 
عن قيمة محددة لتلك الصناديق حتى 
املوافقات بش����كل  يتم احلصول على 
نهائي، غير ان الشركة تعمل حاليا على 
اصدار صندوق بقيمة 100 مليون دوالر 
يعمل وفق احكام الشريعة االسالمية 
في امللكيات اخلاصة وس����يتم طرحه 
في الكويت ودول مجلس التعاون بعد 
احلصول على موافقة اجلهات الرقابية 
وفي ح����ال احلصول عل����ى املوافقات 
س����ريعا ميكن طرح الصندوق نهاية 

العام احلالي.
هل تسعى »كامكو« في املرحلة املقبلة 
للدخول في اس��تثمارات جديدة أم انها 
التزال في مرحل��ة اخلروج من تداعيات 

األزمة املالية؟
خرجنا من تداعيات االزمة ولدينا 
حاليا خطة مستقبلية لبحث الفرص 
االستثمارية الواعدة خاصة ان الشركة 
تتمتع مبالءة مالية ونس����ب سيولة 
جيدة تخول الشركة الدخول في فرص 
اس����تثمارية جديدة دون احلاجة الى 
االقتراض حيث ان محفظتنا االستثمارية 
تصل الى 169 مليون دينار متثل اصول 
دالشركة حاليا ومن بينها نسبة كبيرة 
ميكن التحرك من خاللها للدخول في 
فرص استثمارية واعدة داخل الكويت 
وخارجها، باالضافة الى ذلك فان »كامكو« 
لديها االمكانية التي تخولها زيادة حجم 
السيولة لديها من خالل عمليات استدانة 
جديدة اذا احتاجت الى ذلك، حيث ان 
نسبة الدين الى اجمالي حقوق املساهمني 
حاليا تبلغ 77% وبالتالي ميكن للشركة 
احلصول على اقتراض اضافي ان شاءت 
بنسبة تصل الى 200% تقريبا من اجمالي 
حقوق املساهمني وهي النسبة املسموح 
بها من قبل بنك الكويت املركزي حسب 
معيار الرفع املالي، وحس����ب ميزانية 
الشركة فان حقوق املساهمني تساوي 
86 مليون دينار وميكن احلصول على 
قروض بقيمة 106 ماليني دينار وتظل 
تلك النس����بة في ح����دود األمان، وهذا 
املثال املوض����ح اعاله هو الظهار مدى 
قدرة الشركة وقوة املالءة املالية لديها 
مقارنة بالشركات االستثمارية املماثلة 
خصوصا في ظل الوضع االقتصادي 

احلالي غير املستقر.
هل أث��رت اس��تثماراتكم »العقارية« 

سلبا على أداء محفظة الشركة؟
العكس فاستثمارات الشركة  على 
العقاري����ة بس����يطة للغاية وهي جزء 
من اس����تراتيجية الش����ركة حيث ان 
تلك االس����تثمارات ال تؤث����ر على أداء 
محفظة الشركة االستثمارية على املدى 

الطويل.
ما عالق��ة »كامك��و« بالش��ركة األم 
»مشاريع الكويت« وهل ستشهد الشركة 

اعادة هيكلة مرة أخرى؟
العالقة بني »كامكو« و»املشاريع« 
تس����ير وفق خطة منظمة تسعى من 
خاللها الش����ركة األم لتنظيم اكثر من 
40 ش����ركة تابعة لها و»كامكو« احدى 
اه����م الش����ركات التابع����ة للمجموعة 
ونحن مملوكون لبنك اخلليج املتحد 
و»كيبكو« متلك »اخلليج املتحد« وهناك 
اجتماعات دورية على جميع املستويات 
بني ش����ركتنا والشركة األم ومع بداية 
كل س����نة جديدة يت����م وضع اخلطط 

االستراتيجية للشركة.

الشركات التزال حتقق خسائر وبالتالي 
فإن معيار دخول اي مستثمر على اي 
شركة يتوقف على مدى قدرة الشركة 
على حتقيق ارباح من عدمه على املدى 
الطويل وكذل����ك معرفة العائد املتوقع 
من الشراء وهذان هما املعياران اللذان 
من خاللهما يتم االس����تثمار في شركة 

من عدمه.

تصنيف »موديز« 

ه��ل ميك��ن ان يدفع رف��ع »موديز« 
تصنيفها االئتماني املس��تثمرين لدخول 

السوق الكويتي؟
بالتأكي����د، هذا األمر مهم جدا ولكن 
التصنيف����ات الص����ادرة ع����ن وكاالت 
التصنيف االئتماني جاءت على أساس 
القرار االقتص����ادي وليس على البنية 
االقتصادية، فوكالة »موديز« في شهر 
يوليو املاضي أعطت نظرة سلبية بسبب 
تأخر اتخاذ القرار االقتصادي، إال أنها 
غيرت نظرتها املتش����ائمة إلى متفائلة 
بعد املعطيات االخيرة اخلاصة باتخاذ 
القرارات االقتصادية خاصة ما يتعلق 
بإقرار آلية متويل اخلطة وتوقيع العديد 

من العقود.
ه��ل سيس��اعد تصني��ف »موديز« 
األخي��ر الكويت على التح��ول إلى مركز 

مالي؟
فيما يتعلق بتحويل الكويت ملركز 
مالي وجتاري ف����ي الوقت الراهن أمر 
»مستبعد« في ظل االوضاع االقتصادية 
احلالية واألم����ر يحتاج الى نهضة في 
التش����ريعات وتطوير البنية التحتية 
م����ع وج����ود »إرادة« حقيقية لتطبيق 
القرارات الصادرة من اجلهات الرقابية 
بشكل حيادي يعزز من درجة الشفافية، 
وباالضافة الى ذلك فان انش����اء املركز 
املالي والتجاري ليس كلمات يتم ترديدها 
ولكن يحتاج الى مقومات غير متوافرة 
في الوقت احلالي، وعلى مستوى دول 
املنطقة لم جند اي مراكز مالية بني دول 
املنطقة رغم امكانية حتقيقها، فاملركز 
املالي ليس وفود اعداء كبيرة من األجانب 
على البلد او استئجار مكاتب جتارية 
لتصبح مراكز رئيسية لها في املنطقة 
دون ان يكون هناك بنية حتتية قوية 
قادرة على خلق فرص استثمارية على 

املدى الطويل.

بيئة جاذبة لالستثمار خالل 5 سنوات

في ظل االوض��اع الراهنة متى ميكن 
ان تتحول الكويت ملركز مالي وجتاري؟

في ظل االوضاع الراهنة لالقتصاد 
والبيئة االستثمارية بشكل عام لن تتمكن 
الكويت من ان تكون قادرة على جذب 
االستثمارات اال بعد مرور 4 أو 5 سنوات، 
وباعتقادي ان القرار االقتصادي وحده 
كفيل بتقليص تلك الفترة، والدليل على 
ذلك ان دوال مجاورة غيرت من واقعها 
االقتصادي خالل فترة قصيرة واملعوق 

حيث ان االصول احلالية ال تس����اوي 
الدين، فقد تراجعت تلك االصول بواقع 
90% فالشركات االستثمارية على سبيل 
املثال حتى نهاية الربع األول من العام 
احلالي عليه����ا ديون بواقع 5 مليارات 
دينار في مقابل اصول قيمتها 10 مليارات 
وبالتالي لدينا 50% من قيمة األصول 
غير مغط����ى مع العلم ان تلك االصول 
مقيمة بأفضل االسعار وفي حال تخارج 
تلك الش����ركات من تلك االصول فإنها 
ستهبط الى مستوى 3 مليارات دينار 
فقط، وبالتالي فإن تلك الش����ركات لن 
تتمكن من الوفاء بالتزاماتها، األمر الذي 
يعني أن تلك الشركات تعيش في ورطة 
حقيقية وحتتاج الى وسائل اخرى اكثر 
قدرة على انتشالها من مأزق مديونيتها 

احلادة.
وما احلل��ول »املقترحة« للخروج من 

تلك األزمة؟
من وجهة نظ����ري، هناك ضرورة 
خلروج الش����ركات من تلك املديونية 
عبر التدخل من قبل اجلهات الرقابية 
والتنفيذية حلل جزء كبير من الصعوبات 
والعقب����ات احلالية القائمة، كما ان اي 
حتسن في القطاع العقاري سينعكس 
ايجابا على قطاع الشركات االستثمارية، 
حيث بلغت االستثمارات العقارية لدى 
قطاع الشركات االستثمارية املدرجة كما 
في نهاية ع����ام 2009 نحو 1.39 مليار 
دين����ار وهو ما ميث����ل 10% من إجمالي 
موجودات قطاع الشركات االستثمارية 
املدرجة، ان التحسن في القطاع العقاري 
سينتج عنه إعادة تقييم بأسعار أفضل 
للعقارات اململوكة من قبل الش����ركات 
االس����تثمارية، علما أن هن����اك العديد 
من العقارات مرهون����ة للبنوك مقابل 

الديون.

جاذبية االستثمار

هل ستؤثر املوجة الرقابية على شركات 
االس��تثمار على البيئة االس��تثمارية في 

الكويت؟
س����وق الكويت سيظل له جاذبيته 
اخلاصة والبورصة هي فقط جزء من 
االقتصاد، فعلى الرغم من تداعيات األزمة 
املالية التي أضرت باألوضاع االستثمارية 
واالقتصادية، إال أن الشركات اخلاصة 
وذات الطابع العائلي التزال لها مكانتها 
وذلك على كل من املس����توى االقليمي 
والعاملي، أما بالنسبة لفترة االزدهار من 
املؤكد عودتها مرة أخرى ولكنها حتتاج 
إلى آلية وفترة من الزمن، وان كان االمر 
يحتاج الى اتخاذ قرارات حاس����مة في 
تصفية بعض الشركات بشرط ضمان 

حقوق الدائنني واملساهمني.
ملاذا ال يتعاطى السوق بشكل إيجابي 
م��ع أرباح الش��ركات في وق��ت يتفاعل 

بشكل سريع مع األخبار السلبية؟
عدم التعاطي مع اإلعالنات اجليدة 
لبعض الش����ركات يعود الى ان بعض 

ان توضع تلك الشركات حتت الرقابة 
الصارمة، كما يجب تس����ليط الضوء 
عليها واخ����راج املصائب التي تخصها 
واالضرار التي تلحقها بالسوق، كما ان 
هناك ش����ركات استثمارية ال تعمل في 
القطاع االستثماري وتتمثل في شركات 

قابضة او خدماتية.
هل تتوقع س��يناريو التصفية خالل 

العام احلالي؟
ال اتوقع ذلك، ألنه اذا لم تخرج قرارات 
من اجلهات احلكومية املختصة واجلهات 
الرقابية بتصفية شركات في السوق، 
فإن الشركات القائمة مستمرة ألجل غير 
مسمى حلني البت في مصيرها وستظل 
االمور عالقة بني الش����ركات واجلهات 
الرقابية بسبب غياب القرارات احلاسمة 

لتنظيف السوق.
البعض ي��رى أن الصعوبة تكمن في 
تطبي��ق معي��اري الس��يولة واالقتراض 

اخلارجي، هل تؤيد هذا الرأي؟
اعتق����د ان املعايير الرقابية الثالثة 
ضرورية وليس فيها اي مشاكل والبد 
من وجود فترة س����ماح لتطبيق تلك 
املعايير وآلية واضحة للتطبيق، ووفقا 
للدراس����ات التي قمنا بتحليلها ملعرفة 
مدى قدرة الشركات في أوضاعها احلالية 
للوفاء بتلك املعايير فمثال في نس����بة 
السيولة وجدنا انه من اصل 51 شركة 
مدرجة هناك 22 شركة فقط لديها القدرة 
على حتقيق هذا الش����رط ومن االمور 
املس����تغربة ان جتد شركة استثمارية 
لديها 1000 دينار سيولة وفقا لبياناتها 

حتى نهاية الربع األول.

معيارا الرفع المالي واالقتراض الخارجي

م��ن وجه��ة نظ��رك، هل تس��تطيع 
معياري  االس��تثمارية حتقيق  الشركات 

الرفع املالي واالقتراض اخلارجي؟
من بني ال� 51 ش����ركة املوجودة في 
السوق، توجد 10 شركات ال تستطيع 
حتقيق معي����ار الرفع املالي واحملدد ب� 
200% أما معيار االقتراض اخلارجي فال 
ميكن حتديده اال في نهاية العام احلالي 
وذلك بسبب املخصصات املرتفعة لبعض 

الشركات االستثمارية.

مديونية الشركات

حتدثت ع��ن مديوني��ات العمالء من 
االفراد والش��ركات وتأثيرها على البيئة 
االقتصادية، هل الكويت مقبلة على ازمة 

مناخ اخرى؟
كم����ا قلت ف����ي الس����ابق ان معيار 
استمرارية الشركات، من عدمه استثمارية 
وغير استثمارية تكمن في مدى قدرتها 
على الوفاء بالتزاماتها املالية القصيرة 
والطويلة األجل وليس على حتقيق ارباح 
من اعمالها التشغيلية فقط، وفيما يتعلق 
بتلك املش����كلة، هناك مشكلة دين بني 
االفراد والشركات موجودة منذ سبتمبر 
2008 وهو توقي����ت بدء األزمة املالية، 

ما قدرة الش��ركات االستثمارية على 
اجراء اختبارات ضغط مماثلة لالختبارات 

التي أجريت على البنوك احمللية؟
ف����ي اعتق����ادي ان الش����ركات التي 
تس����تطيع حتقيق ه����ذه االختبارات 
وتخطيها ال يتعدى عددها ال� 20 شركة 
وذلك من اصل 100 ش����ركة استثمارية 
تخضع لرقابة بن����ك الكويت املركزي، 
وعدم حتقيق اختب����ارات الضغط من 
تلك الشركات ال يعني انها ال تستحق 
املتابعة في مزاولة اعمالها او من خالل 
تواجدها في السوق بل يتوقف مستقبل 
تلك الشركات حاليا على مدى قدرتها على 
سداد ديونها قصيرة االجل او طويلة 
االجل، كما اعتق����د ان هناك عددا قليال 
من الش����ركات التي متلك القدرة على 
االستمرارية في مقابل وجود عدد كبير 

منها ال ميلك القدرة على ذلك.
كيف ت��رى توقيت االع��الن عن نية 

املركزي الجراء مثل تلك االختبارات؟
من وجهة نظري ان تلك االجراءات هي 
بناءة وتصب في مصلحة املستثمرين 
امنا توقيت االع����الن عن نية املركزي 
الجراء اختبارات الضغط جاء في مرحلة 
حرجة وصعبة بالنس����بة للعديد من 
الشركات االستثمارية التي تعاني من 
شح السيولة وعدم قدرتها على الوفاء 
بالتزاماتها املالية، وارى ان جزءا كبيرا 
من صعوبة تطبيق مثل تلك االختبارات 
على الشركات االستثمارية وقطاع البنوك 
يرجع الى امكانية وقدرة الشركات على 
اجراء اختبارات الضغط، فإنني ارى انه 
من غير املنصف مقارنة كل من القطاعني 
حيث يتمتع قطاع البنوك بدعم حكومي 
من اجلهات املختصة، والسيما من خالل 
ضمان ودائع العمالء، كما يتمتع ايضا 
بسيولة عالية تخوله تخطي العقبات، 
بينم����ا ال يوجد هن����اك اي دعم لقطاع 
االس����تثمار من قبل اي جهة حكومية 
مختصة كون����ه ال يتمتع بالصلة التي 
يتمتع بها قطاع البنوك مع بنك الكويت 
املركزي كون قطاع البنوك هو احد اهم 

القطاعات االقتصادية واحليوية.

التصفية قادمة »عاجال« أو »آجال«

ولكن اال ت��رى ان تصفية ش��ركات 
باتت ضرورة لتعافي السوق؟

عاجال ام آجال سيشهد السوق حالة 
التعافي من جراء االزمة احلاصلة وذلك 
عبر العودة التدريجية لبعض الشركات 
من خالل تخطيها لعقبات االزمة والبدء 
في حتقي����ق االرباح غي����ر ان حتقيق 
االرباح يحتاج الى وقت طويل وجهود 
للوصول الى هذه الغاية نظرا حلدود 
اولويات الش����ركات اآلن واملتمثلة في 
قدرتها وامكانيتها على الوفاء بالتزاماتها 
املالية وتسديد جميع ديونها، وهنا اود 
ان اوضح ان هناك 85% من الش����ركات 
ليست لديها امكانيات وسيولة كافية 
لس����داد ديونها قصي����رة االجل فكيف 
حتقق ربحية في ظل غياب الس����يولة 
التي تخولها الدخول في انشطة تشغيلية 

جديدة.
يدعو البعض الى ان ينظف الس��وق 

نفسه بنفسه فما رأيك في هذا؟
في رأي����ي ان هذه الدعوات ال ميكن 
الوصول اليها اال من خالل تفعيل دور 
اجلهات الرقابية والبدء في عمل هيئة 
سوق املال التي ستعنى برقابة الشركات 
كافة واحلد من التجاوزات وتنظيم عملها 
في السوق، كما ال ميكن للسوق ان ينظف 
نفسه بنفس����ه في ظل غياب خطة او 
قرارات تضمن حقوق الدائنني واملدينني 
حتى ال يتحول السوق الى فوضى، وهنا 
اود التنبي����ه الى ان اي عملية تصفية 
للشركات املتعثرة من دون ايجاد احللول 
وعودة احلقوق للدائنني من ش����أنه ان 

يزيد من املشاكل العالقة.
ما نس��بة الش��ركات التي تس��تحق 

التصفية من وجهة نظرك؟
ان جمي����ع االنظ����ار متوجهة نحو 
الش����ركات ال� 51 املدرجة في الس����وق 
كونها متداولة، غير ان الشركات غير 
املدرجة هي االكثر خطورة، من هنا يجب 

نائب الرئيس
التنفيذي

 في الشركة 
في حديث

 شامل
لـ  »األنباء«

زياد القيسي: »كامكو«  تتمتع بمالءة مالية جيدة وسيولة مرتفعة 
تخولها الدخول في فرص استثمارية دون الحاجة لالقتراض

80% من الشركات 
غير قادرة على تطبيق 

اختبارات الضغط 
أو المعايير الرقابية 

الثالثة

»كامكو« تستعد لطرح 
صندوق إسالمي 

برأسمال 100 مليون 
دوالر لالستثمار

في الملكيات الخاصة 
نهاية العام الحالي

عمر راشد
اوضح نائب الرئيس التنفيذي في شركة مشاريع الكويت الدارة االصول االستثمارية »كامكو« زياد القيسي ان خروج شركات استثمارية من السوق ضرورة لتعافي القطاع على املدى الطويل، نافيا في 

الوقت نفسه ان يكون السوق قادرا على تنظيف نفسه بنفسه وانه البد من وجود قرارات حكومية جادة لتحقيق هذا االمر في املدى الطويل. وقال القيسي في حوار لـ »األنباء« ان 80% من تلك الشركات 
غير قادرة على تطبيق اختبارات ضغط مماثلة لتلك التي اجريت على البنوك احمللية، موضحا ان هناك شركات لن تتمكن من تطبيق املعايير الرقابية الثالثة التي عممها بنك الكويت املركزي، مؤخرا 

على الشـركات االسـتثمارية خاصة ما يتعلق مبعياري السيولة واالقتراض اخلارجي. واضاف ـ مبتسما ـ هناك شركات قابضة مدرجة في قطاع االسـتثمار ووفق ميزانياتها في الربع االول ال متتلك 
سوى 1000 دينار سيولة لديها، فكيف ميكنها تطبيق نسبة السيولة السريعة. وقال ان اختبارات الضغط التي اجريت على البنوك متت حتت حماية الدولة باعتبار القطاع املصرفي العمود الفقري 

الي اقتصاد، مشـيرا الى ان الشركات االستثمارية ليست في وضع يؤهلها للدخول في مثل تلك االختبارات حاليا. ولفت القيسي الى ان معيار بقاء الشركات االستثمارية حاليا ليس في حتقيق ارباح 
من اعمالها التشغيلية ولكن في سداد مديونياتها قصيرة وطويلة االجل، موضحا ان 85% من تلك الشركات ال يستطيع الوفاء بتلك االلتزامات في ظل وجود اكثر من 50% من اصولها 

»مدينة«، مبينا ان اجمالي ديون تلك الشركات حتى الربع االول من العام احلالي بلغت 5 مليارات دينار في مقابل اصول تصل الى 10 مليارات، واضاف ان االشكالية تكمن 
في ان تلك االصول مقيمة وفق افضل طرق التدقيق احملاسـبي وفي حال طرحها للبيع لن تتعدى 3 مليارات فقط مع عدم وجود مشترين لتلك االصول بسبب تداعيات 

االزمة املالية. وقال ان اخلطورة في قطاع شركات االستثمار ال تكمن في الشركات »املدرجة« وامنا في الشركات »غير املدرجة« بالسوق والتي 
اضرت بسلوكياتها وضعية الشركات االستثمارية ذات االداء التشغيلي »اجليد«. وكشف القيسي عن ان »كامكو« تتجه الى االستثمار 

في فرص داخل وخارج الكويت مبحفظة استثمارية تصل الى اكثر من 70 مليون دينار خالل املرحلة املقبلة موزعة على عدة 
قطاعات تشـمل طرح صناديق وكذلك تقدمي اخلدمات االستشارية للشركات العاملة في الكويت وخارجها. واوضح ان 
حتول الكويت ملركز مالي وجتاري امر »مستبعد« في الظروف الراهنة، اال انها قد تتمكن من ان تكون جاذبة لالستثمار خالل 

فترة تتراوح من 4 الى 5 سنوات تقريبا مع استمرارية االزمة احلالية التي متر بها الشركات االستثمارية والتي ال ميكن التنبؤ 
مبسارها او حدودها في الوقت الراهن. وقال ان تعديل وكالة موديز للتصنيف االئتماني للكويت من النظرة السلبية الى »مستقر« 

امر جيد ولكنه جاء على اساس القرار االقتصادي وليس على البنية التحتية لالقتصاد، االمر الذي يجعل تنفيذ القرار االقتصادي امرا 
ملحا في املرحلة املقبلة للخروج من االزمات احلادة التي مير بها االداء االقتصادي في الكويت، وفيما يلي التفاصيل:

زياد القيسي

)كرم ذياب( زياد القيسي يتحدث للزميل عمر راشد


