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 حتملنا األمانة رغم ثقل املسؤولية ولم نقفز من السفينة إلمياننا بأن صرح »جلوبل« لديه القدرة على جتاوز تداعيات األزمة، هكذا بدأ الرئيس التنفيذي في شركة بيت 

االستثمار العاملي )جلوبل( وأمني سر احتاد الشركات االستثمارية بدر السميط حواره لـ »األنباء« قائال اليوم تقف جلوبل على قدم ثابتة فقد أعدنا الهيكلة وركزنا في ثالثة 

قطاعات رئيسية تتعلق بخدمات السمسرة والفرص البنكية وإدارة أموال الغير، قائال نحن رقم 1 خليجيا على مستوى الشركات االستثمارية في إدارة أموال الغير وهو ما 

يحمل أمرين ثقة العمالء والقدرة في تعزيز اإليرادات.   وكشف السميط في حواره عن فرصة قريبة جدا في السوق التركي، قائال لدينا فرص في السوقني السعودي واملصري 

سندرسها ونعلن عنها في أقرب وقت ممكن، إال أن التغيرات السياسية قد تؤجلها فرأس املال في أي وقت جبان ويبحث عن الفرص »قليلة املخاطر« »كثيرة الربحية«.

 وفيما يلي تفاصيل احلوار:

عمر راشد 

الرئيس التنفيذي في »جلوبل« بدر السميط في حوار خاص لـ »األنباء«:

احلكومة شوكة في خاصرة القطاع اخلاص.. وسقوط شركات استثمارية »أمر وارد« 
كيف ترى وضع سوق 
الكويت لألوراق املالية 

حاليا؟
٭ باعتقادي أن تأثير األزمة املالية 
كان عنيفا على الســــوق، والتزال 
تداعياته موجودة غير أنني أعتقد 
أنه ما كان من املفترض ترك األمور 
لتأخذ هذا الشــــكل وكان ينبغي 
وضع األمور في نصابها الصحيح 
لتقليل التأثير ألدنى حد ممكن قدر 

املستطاع.
ففي 1997 كان السوق ال يتجاوز 
1822 نقطة في مؤشــــره السعري 
الدولة تقوم بســــد عجز  وكانت 
متويل ميزانيتها من االحتياطي 
العام، وبدأ املســــتثمرين الدخول 
في الســــوق وقاموا برفع السوق 
ألرقام قياسية في أكتوبر وبالفعل 
سجل أرقاما قياسية بفضل املزاج 
التفاؤلي للقطاع اخلاص، وبعد عام 
1998 ارتفع الســــوق بشكل كبير 
والعائد كان مغريا وأعلى من سعر 
الفائدة في البنوك وهناك شركات 
اســــتثمارية مدرجة في الســــوق 
وغيرهــــا تعتبر مغرية للشــــراء 

ويجب االستفادة منها.

الموازنة العامة للدولة

وبرأيك هل من املمكن 
مالحظة ذلك من خالل 

قراءة املوازنة العامة للدولة؟
٭ لــــو قرأنا األرقــــام األولية في 
2012/2011 جنــــد أن تقليــــل دور 
اإليــــرادات النفطية فــــي إجمالي 
اإليــــرادات كبير جدا فــــي مقابل 
زيــــادة املصروفات، وتراجع دور 
القطاع اخلاص في املســــاهمة في 
الناجت احمللــــي اإلجمالي. وهناك 
فجوة كبيرة بني ما تريده احلكومة 
القطاع اخلاص في املساهمة  من 
بنســــبة 44% في 2014/2013 وهو 
حلم مســــتحيل حتقيقه في ظل 

األوضاع الراهنة.

ملاذا جنحت دبي وتراجعت الكويت 
في إطفاء تداعيات األزمة؟

٭ إذا قارنا بـــني دبي والكويت 
من حيـــث اإليـــرادات ونوعية 
اخلدمات والسيولة املالية ورغم 
أن اعتماد دبي على اخلدمات في 
الكويت  إيراداتها واعتماد  خلق 
على إيراداتها النفطية، جند أن 
دبي جنحت في بناء بنية حتتية 
قوية للغاية وكبحت جماح األزمة 
ألدنى مستوياتها رغم أن سيولتها 
ال تقارن بالكويت. وعندما حدثت 
أزمة بهذا احلجم جند أن الكويت 
لم تدعم شركاتها بالشكل املطلوب، 
وهناك مناذج واضحة كان الدعم 
احلكومي لتلك الشـــركات ليس 
حبا فيها ولكن من نظرة طويلة 
املدى لـــأداء االقتصادي. وعلى 
نفس النموذج جند أن مؤشر الثقة 
في دبي يتعافى بشكل أسرع من 
الكويت كما أن هناك الكثير من 
الشركات في دبي ستقوم بزيادة 
العمالة لديها بنســـبة منو %11 
وهو ما يعنـــي أن هناك الكثير 
من األعمال التي ستقام في املرحلة 

املقبلة.

وهل هذا ما حدث بالفعل 
لبعض اجلهات عند تطبيق 

القانون عليها؟ 
٭ تعامل الهيئة العامة ألســــواق 
املال مــــع التصريحات كان بنظر 
العديد مبالغا فيه كونه ال يوجد 
ما يوضــــح تلك املواد ومدلوالتها 
بالنسبة للشركات والبنوك حتى 
ال تقع في احملظور من قبل هيئة 
أســــواق املــــال. وهنــــا أدعو تلك 
اجلهات لتنظيــــم ورش تثقيفية 
ملواد الالئحة التنفيذية والتعرف 
عليها بشكل يجعل مواد الالئحة 
مفهوما من اجلميع حتى ال يكون 
التطبيــــق وطريقته خاطئة لدى 

تلك الشركات.

البعض يرى أن احتاد الشركات 
االستثمارية ال يقدم شيئا 

للشركات االستثمارية؟
٭ لديهم كل احلق فيما يقولون، إال 
أن االحتاد متكن في اآلونة األخيرة 
من عمل الكثير من اإلجراءات التي 
تعزز مــــن دوره، وذلك من خالل 
تشكيل جلان معينه وتفعيلها من 
قبل الشركات باإلضافة إلى دراسة 

السياسات االقتصادية.

هل هناك اجتماع مرتقب 
ملجلس إدارة االحتاد؟

٭ لدينا اجتماع منتصف شــــهر 
يونيو ملناقشــــة بعض املواضيع 
اإلداريــــة والفنية واتخاذ قرارات 

بشأنها.

ما نسبة التزام الشركة 
وقدرتها على الوفاء 

بالتزاماتها للعام احلالي؟
٭ نحن ملتزمون بسداد التزاماتنا 
بنســــبة 100% ولدينا القدرة على 
االستفادة من الفرص االستثمارية، 
كما أن حتركنا يتميــــز باملرونة 
والديناميكيــــة بحيث نســــتطيع 
التحرك على اخلطة وتبديل الفرص 

مبا يحقق لنا إيرادات جيدة.

وماذا بشأن دخولكم السوق 
التركي؟

٭ نحن متواجدون بشــــكل كبير 
في السوق التركي ولدينا فرصة 
سيتم اإلعالن عنها قريبا في السوق 
التركي وخالل النصف األول من 
العام احلالــــي وهي فرصة جيدة 

لعمالئنا.

هناك من يقول ان الهيئة 
العامة لالستثمار لن تدعم 

إال الشركات الرابحة؟
٭ يجب التمييز بني أداء الشركة 
وجودة اخلدمات التي تريد الشركة 
تقدميها للعمالء، وبالتالي فإن أداء 
الشركة يتذبذب صعودا وهبوطا 
بسبب الظروف واملتغيرات التي 
متر بها الشركات بشكل عام وهو 
ما يجعلها تعاني من اخلســــارة، 
ومن ثم فإن أي جهة إذا نظرت إلى 
التعامل فقط مع الشركات الرابحة 
فإنها ســــتحرم من فرص كثيرة 
مغرية ومتميزة، ميكن أن تقدمه 
لها الشركات التي ال حتقق أرباحا 
وفي نفس الوقت تتمتع باخلبرات 
والتنافسية ليس فقط في الكويت 
وإمنا في املنطقــــة. فما هو ذنب 
الشركات املتعثرة لكي يتم التعامل 
املالية  معها على أساس بياناتها 
رغم أنها تقدم خدمات متنوعة ذات 

أداء جيد.

الشركات المتعثرة

هل هناك حساسية لدى »الهيئة« 
للتدخل في دعم الشركات املتعثرة؟
الكويت  بالتأكيد فالوضع في  ٭ 
حســــاس علــــى وقــــع اخلالفات 
املستمرة بني السلطتني التنفيذية 
والتشــــريعية، رغــــم أن قلعــــة 
الرأسمالية في العالم وهي أميركا 
تدخلــــت لدعم جنــــرال موتورز 
بكل قوتها وذلك لتحقيق أهداف 
اقتصاديــــة واجتماعية أشــــمل، 
فبالتالي عند احلديث عن تدخل 
الرأســــمالية في دعم  احلكومات 
الشركات لم يكن األمر بدعة وإمنا 
هناك الكثير من النماذج حلكومات 
تدخلت إلنقاذ شركات كانت على 

وشك اإلفالس.
 

حتدثت عن فرص استثمارية في 
مصر، هل ميكننا التعرف على تلك 

الفرص؟
٭ هناك فرص عديدة في السوق 
املصري، ولكن املتغيرات السياسية 
في مصر وكذلك الالئحة التنفيذية 
املــــال جتعل من  لهيئة أســــواق 

املخاطرة سيدة املوقف.

هل تسعى الشركة في 
املرحلة الراهنة الى أن تقوم 

بأي توسعات خارجية؟
٭ فــــي الوقت احلالي ال نســــعى 
الفتتــــاح أفــــرع جديــــدة ولكننا 
نهدف لتقوية وتوســــعة الفروع 
املوجودة حاليا وتعزيز قدراتنا 
فيها وتوفير الدعم لها من الداخل 

وهو ما سينعكس على أدائنا.

كيف تتحدثون عن التطوير 
لشركاتكم التابعة وأنتم 
تعانون من أزمة سيولة؟

٭ ال توجد روابط بني تلك الشركات 
واألفرع ووضع الشركة األم، فتلك 
الشركات لديها ميزانياتها اخلاصة 
بها ولديها خطط تطويرية تقوم 
على تنفيذها فبالتالي األمر غير 

مرتبط بنا بشكل مباشر.

هل هناك نية لتصفية بعض 
الشركات أو دمج بعضها 

لتقليص املصروفات؟
٭ ليســــت لدينا النيــــة لتصفية 
شــــركات تابعة لنا والتي تشكل 
جزءا من األعمال األساسية للشركة 
يــــدور حول دمج  التفكير  ولكن 
بعض الوحدات التابعة مع بعضها 
البعض، وعلى سبيل املثال نحن 
بدئنا في دمــــج األجهزة اإلدارية 
جللوبل األردن وذراع الوســــاطة 
التابــــع لها وهو البيــــت الكوني، 
فالشركة ليســــت بحاجة لوجود 
شــــركتني منفصلتني والهدف هو 

تعزيز الكفاءة واإلدارة.

وتلك األمور جتعل القطاع اخلاص 
دائما في بؤرة االتهام ويتم التعامل 
معه وفــــق نظرية املؤامرة وإلقاء 

التهم جزافا عليه. 

شركات االستثمار في 2011

لم يتغير وضع الشركات 
االستثمارية في 2011 عن 

2010 وهناك من يتوقع 
سقوط بعض الشركات 
خالل العام احلالي، فما 

نسبة تلك الشركات التي 
ستقع برأيك؟

٭ مــــن الصعــــب حتديد نســــبة 
الشركات االستثمارية التي ستدخل 
فــــي نفــــق اإلفالس مــــن إجمالي 
الشركات االســــتثمارية املدرجة 
وغير املدرجة، إال أن هناك شركات 
ستسقط بال شك بسبب أوضاعها 
شــــديدة الصعوبة. وأود اإلشارة 
هنا إلى أن اجلميــــع ينظر دائما 
إلى شركات االستثمار دون النظر 
إلى  إلى شركات أخرى، وبالنظر 
مديونيات الشركات االستثمارية 
ستجد أنها أقل بكثير من القطاعات 

األخرى.

هل االهتمام بشركات 
االستثمار يأتي من حيث 

أهميتها في إدارة األصول؟
٭ بالتأكيــــد نعم، ولكن إذا كانت 
النظرة للشركات االستثمارية بهذا 
القدر من التشاؤم والنظر للقطاع 
اخلاص على أنه عدو التنمية فكيف 
ميكن العمل في ظل تلك األجواء، 
رغم أن القطاع االســــتثماري هو 
األكبر في القيمة الرأسمالية بعد 
البنوك احمللية مع فارق العدد وهنا 
أن الشركات االستثمارية  أوضح 
لعبــــت دورا مهما فــــي االقتصاد 
الوطني ومن الصعب التعامل معها 

بهذا الشكل.

يردد البعض أن بنك الكويت 
املركزي كان متحيزا في 

التعامل مع جلوبل؟
٭ من يقول ان بنك الكويت املركزي 
كان متحيزا في التعامل مع جلوبل 
خاطئ وهنــــا أود التأكيد على أن 
بنك الكويت املركزي طبق مسطرة 
التعامل مع »جلوبل«  واحدة في 
وغيرها، ومع جلوبل حتديدا أبدى 
حتفظات من قبل مدقق احلسابات 
في 2008 وطالب بوضع مخصصات 
ولم نستفد من احلكومة في شيء، 
ولكن كنا نتواصل معهم في أمور 

كثيرة.

وكيف ترى قدرات 
»املركزي« في التعامل مع 

الشركات االستثمارية؟
٭ في اعتقــــادي أن بنك الكويت 
املركزي تعامل مبهنية عالية مع 
الشركات االستثمارية ولديه من 
القــــدرات الفنيــــة واإلدارية ذات 
الكفــــاءة العالية ما جعلها مؤهلة 
للتعرف على وضع الشركات بشكل 
حقيقي وفني يؤهله لتبوؤ مكانة 
عالية بني البنــــوك املركزية على 

مستوى دول اخلليج.

هل ترى أن »املركزي« 
أدى دوره جتاه شركات 

االستثمار؟
٭ ليس لدى أدنى شك من أن بنك 
الكويت املركزي قام مبا عليه جتاه 
الشركات االستثمارية وأعطاه حقه 
من الدراســــة والدراية، وإن كنت 
تقصد دعم البنك املركزي للشركات 

االستثمارية فهذا ليس دوره.

هذا يعني أن البنوك غير 
ملزمة بفتح قنوات متويلية 

أمام الشركات؟
٭ ملزمة بشروط وقواعد االئتمان 
املوضوعة من قبل البنوك، وهو 
ما قاله محافظ البنك املركزي إنه 
ال يوجد منــــع لالئتمان مادام قد 
الالزمة للحصول  حقق الشروط 

على اإلقراض.

وما رأيك فيمن يقول إنه ال توجد 
شركات تستحق االئتمان؟

٭ اختلف متاما مع من يقولون 
هذا الكالم وهنا أحب أن أوضح 
أن هناك عالقـــات غير متكافئة 
بني شـــركات االستثمار، وهناك 
عدد من الشـــركات االستثمارية 
مملوكة لبنوك محلية وبالتالي 
هـــل من مصلحـــة البنـــوك أال 
تكون تلك الشركات قادرة على 
املنافسة واالستمرارية، وللتدليل 
على ذلك هناك بنوك استقطبت 
الكفاءات والكوادر في الشركات 

االستثمارية.

من الدول وهناك 54% من أصولنا 
موجودة في الكويت والبقية موزعة 

في دول عديدة.

هل هناك فرص تنوي 
الشركة الدخول فيها في 

إطار خطة التنمية؟
٭ قمنــــا بتكويــــن فريــــق مهني 
متخصص ملتابعة املشــــروعات 
املطروحة في إطار خطة التنمية 
االقتصاديــــة واالجتماعية نهاية 
العام املاضي، وكان للشركة دور 
للمساهمة في املشروعات التي مت 
طرحها، وتقدمنا ملشروع الضمان 
الصحي ضمن عدد من اجلهات التي 
تقدمت، غير أن قناعتي الشخصية 
بأن هناك معوقات كثيرة تواجه 

تنفيذ خطة التنمية. 

أنت تتحدث عن معوقات للخطة 
رغم إدعاء البعض بأن القطاع 
اخلاص الكويتي »غير مؤهل« 

للدخول في مشاريعها؟
٭ ال ميكن احلديث عن قدرة القطاع 
اخلاص في اإلجنــــاز دون النظر 
إلى إجناز القطــــاع العام الذي لم 
يتمكن من توفير البنية التحتية 
املطلوبة وعلى جميع األصعدة مثل 
مطــــار يواكب احتياجات الكويت 
التنموية وتقوية شــــبكة البنية 
التحتية لديهــــا، وهل مت حتقيق 
تطويــــر البنيــــة التعليمية التي 
التزال دون مستوى حتقيق حلم 
التحول إلى مركز مالي وجتاري، 
وأتســــاءل هنا هل مــــن املعقول 
ترك األمور للقطاع العام الذي لم 
يستطع حتقيق املطلوب منه رغم 
الوفرة املالية. وفي املقابل عندما 
الفرصة للقطاع  أعطت احلكومة 
اخلاص وهي جامعة اخلليج جتدها 
»مفخرة« رغم الفارق في احلجم 

مقارنة باجلامعات احلكومية.

باعتقادك هل احلكومة 
شوكة في خاصرة القطاع 

اخلاص؟
٭ نعم احلكومة شوكة في خاصرة 
القطاع اخلاص فهي شوكة، ألنها 
ال تبذل جهدا في تطوير القوانني 
والتشــــريعات، وشــــوكة ألنها ال 
القطاع اخلاص،  تشجع مبادرات 

بالسعودية وهي لم توقع بعد، وهي 
تتعلق بالقطاع العقاري وسنعلن 
عنها قريبا، أما فيما يخص اجلانب 
املصري لدينا الكثير من الفرص 
إال أن األحداث السياسية األخيرة 
انتظار  أجلتها قليال ونحــــن في 

اتضاح األمور.

متى نرى »جلوبل« على 
جانب الربحية؟

٭ إذا حتدثنــــا على جانب تقدمي 
اخلدمات املالية فالشركة لم تقصر 
ولم تغفل عن هذا اجلانب، بل على 
العكــــس قدمنا لعمالء الشــــركة 
مجموعة متنوعــــة ومتكاملة من 
اخلدمات تالئم احتياجات السوق 
وتطلعاته، أما فيما يتعلق بجانب 
البيانات املالية فقد كنا نتمنى أن 
نحقق الربحية األمس قبل اليوم 
ولكــــن نحــــن بحاجة إلــــى وقت 
للوصول إلى جانب الربحية. وهنا 
أود التوضيح أن وجودي أو وجود 
السيدة مها الغنيم في الشركة ليس 
إال بهدف عودة الشركة إلى الربحية 

وهو التزام فعلي من جانبنا.

عمليات التخارج

هل ترى التوقيت مناسبا للتخارج 
من أصول تابعة للشركة؟

٭ األوقــــات تتفاوت في الرغبات 
التي تطمح لها أي شــــركة، ولكن 
مع التراجع في قيم األصول نسعى 
في إستراتيجيتنا لتعظيم قيمة 
تلك األصول من خالل إعادة هيكلة 
الشــــركات التابعة من الداخل ثم 
طرحها أمام املستثمرين من جديد 
لشرائها وقد رفضنا عروضا كثيرة 
للشراء ألنها غير مقبولة وبالتالي 
نحن نســــعى لتعظيــــم العوائد 

للمساهمني.

هل عرضت عليكم فرص 
لشراء األصول عبر 
مستثمرين محليني؟

٭ نعم عرضــــت فرصا للتخارج 
مــــن جانب مســــتثمرين محليني 
وخليجيــــني أيضــــا، ولكن نحن 
لســــنا مجبرين على بيع أصولنا 
بأســــعار متدنية للغاية دون أن 
حتقق القيمة العادلة لأصل، فنحن 
لدينا أصــــوال متنوعة في الكثير 

األفضلية لقطاع دون اآلخر؟
٭ نعــــم ســــيكون التركيز على 
القطاعات الثالثة، وسبب اجتاهنا 
لالستثمار في هذين السوقني يعود 
إلى وجــــود الكثير مــــن الفرص 

هناك.

ما مدى تأثير التطورات 
السياسية الراهنة على 

خططكم التوسعية؟
٭ بالتأكيد هناك تأثير كبير، فنحن 
لدينا فرص في الســــوق املصري 
ولكن هناك مشاريع تأجلت حلني 
اتضاح األمــــور ومعرفة إلى أين 

تسير في املرحلة املقبلة.

فرص للتوسع

ما حجم تلك الفرص التي 
تدرسونها؟ وهل هناك نية 

للتوسع؟
٭ فيمــــا يتعلق بالتوســــع فإن 
طموحنا ال نهاية له وغير محدود 
السقف وال نعتمد على العدد بقدر 
ما نعتمد على اجلودة، ونســــعى 
لتحفيز موظفي الشركة لتعزيز 
قدراتهم علــــى حتقيق اإلنتاجية، 
وأود التطرق هنــــا إلى أننا قمنا 
بإعادة هيكلة الشــــركات التابعة 
من خالل تعيني رؤساء تنفيذيني 
لعدد منهم في بعض الدول، وأننا 
نؤمن بالكفاءات العربية التي لها 

القدرة على اإلدارة.

وهل تراجع إيرادات الشركة 
أثر على عالقتكم بعمالئكم؟

٭ هناك فصل بني جلوبل كمستثمر 
وكمقدم خدمات للغير، ونحن على 
الرغم من الظروف الصعبة التي 
مررنا بها، التزال ثقة عمالئنا بنا 
كبيرة واحلمد اهلل، والدليل على 
ذلــــك هو أننا متكنــــا من حتقيق 
أفضل إيرادات تشغيلية ليس فقط 
في الكويت وإمنا على مســــتوى 

املنطقة.

عقدمت صفقة مؤخرا في 
السوق السعودي، فهل 

هناك صفقات مماثلة في 
السوق املصري؟

٭ نحــــن بصــــدد االنتهــــاء من 
اللمسات األخيرة للصفقة  وضع 

كيف تقرأ نتائج الربع 
األول وتأثيرها على الوفاء 

بالتزامات الشركة؟
الربــــع األول تعكس  ٭ نتائــــج 
أداء األســــواق والتي تأثرت فيها 
استثمارات الشركة، وفيما يتعلق 
بسداد التزامنا للدائنني خالل العام 
احلالي فهو أمر ملزم للشركة وأؤكد 
أننا حريصون على هذا األمر جدا 
مما له مــــن أهمية على ســــمعة 

الشركة.

التطورات السياسية وأزمة 
السيولة فرضا حتديا كبيرا 

للوفاء بالتزاماتكم، فكيف 
تتعاملون مع ذلك الوضع؟

٭ ال شــــك أن الظــــروف الراهنة 
املتردية في دول املنطقة أدت إلى 
الشــــركة كسائر  إيرادات  تراجع 
الشركات االســــتثمارية وغيرها 
ولكن نحن ملتزمون التزاما تاما 
للوفاء بالتزامات الدائنني وسدادها 

في موعدها.

ولكن أال ترون أن تلك التطورات 
حتتم عليكم إعادة النظر من جديد 

في خطة إعادة اجلدولة؟ 
٭ بالفعل فنحن نتمنى من الدائنني 
وضع الظروف السياســــية بعني 
االعتبار خاصة أنهــــا أثرت على 
إيرادات الشــــركة مــــن اخلدمات 
املقدمة، وال أرغب في احلديث عما 
إذا كانت هناك مفاوضات في هذا 
اجلانب مع الدائنني وذلك بسبب 
القواعد الصارمة لهيئة سوق املال 
اجلديدة التي تفرض على الشركات 
قواعــــد رقابية فيما يتعلق بعمل 

الشركة وتطور أدائها.

هل لدى الشركة خطة لتطوير 
أنشطتها القائمة وحتويل بعضها 

لتعزيز اإليرادات؟ 
٭ فــــي اعتقــــادي أن اإلجابة عن 
الســــؤال تتطلب الرجــــوع قليال 
للماضي، فالشركة كانت تعتمد في 
عملها سابقا على 5 أعمدة رئيسية 
هي استثمارات الشركة لرأسمالها 
واالستثمارات العقارية، وحاليا مت 
التركيز على 3 أنشــــطة رئيسية 
والتي حتقق إيرادات وعوائد متكررة 
وتشمل إدارة األصول والوساطة 
املالية واالستثمارات البنكية وهي 
عوامل مهمة ورئيسية ونركز عليها 
لتحقيق أعلــــى اإليرادات، وتغير 
نشاطنا منذ بداية الهيكلة اجلديدة 
قد حقق جناحا بشــــهادات دولية 
املهــــم ذكره اآلن  وإقليمية. ومن 
أننا نحتل املرتبة األولى من حيث 
التشغيلية في املنطقة  اإليرادات 
تلينا شــــركتني استثماريتني من 

الكويت وشركة في البحرين.

إدارة أموال الغير

وهل تبوأمت مراكز متقدمة في 
إدارة أموال الغير خليجيا؟

٭ نعــــم، فرغــــم الظــــروف التي 
مرت بها الشركة التزال »جلوبل« 
تتبوأ مراكز متقدمة بني الشركات 
االستثمارية اخلليجية واحمللية 
فيما يتعلق بإدارة أموال الغير على 

الرغم من تراجع قيمة األصول.

وفي هذا داللة على قوة أداء 
الشركات االستثمارية؟

٭ نعم فعلى الرغم من تداعيات 
األزمــــة املالية التزال الشــــركات 
االســــتثمارية قادرة على حتقيق 
اإليــــرادات في األنشــــطة  أفضل 
التشــــغيلية وهــــو مــــا يجعلها 
مؤهلة لتحقيق مزيد من اإليرادات 
والوقوف بثبات في وجه إعصار 
أزمة السيولة الذي تواجهه بعض 
الشركات االستثمارية، حيث تأتي 
املراتب الثالث من نصيب الشركات 
االستثمارية وهذا دليل أن هناك 
شــــركات قادرة على إدارة أموال 
الغير ولديها القدرة على تطوير 
النشاط واستقطاب األموال. وهذه 
األنشــــطة مهمة لنا كشركة على 
التغيرات السياســــية  الرغم من 

املوجودة في املنطقة.

وهل تعتقد أن إيرادات 
»جلوبل« من اخلدمات 

»كافية« لسداد التزاماتها؟
٭ نحن نســــعى لزيادة إيراداتنا 
التشــــغيلية من خــــالل تطوير 
أنشطتنا والعمل في الوقت نفسه 
على التوجه لأسواق الواعدة مثل 
السوقني السعودي واملصري خالل 

املرحلة املقبلة.

وهل سيكون التركيز على 
القطاعات الثالثة في السوقني 

السعودي واملصري أم ستكون 

بدر السميط متحدثا عن أوضاع شركات االستثمار في 2011

)متني غوزال( السميط متحدثا إلى الزميل عمر راشد 

نعلن قريبًا عن فرصة 
بالسوق التركي 
وندرس فرصًا 

بالسوقني املصري 
والسعودي سننفذها 
في الوقت املناسب

كيف ميكن احلديث 
عن مساهمة القطاع 
اخلاص في اإليرادات 

وهو مكبل األيدي 
واألرجل؟ 

نتمنى من الدائنني 
إعادة النظر في إعادة 

اجلدولة فالتغيرات 
السياسية في بعض 

الدول أثرت سلبًا 
على إيراداتنا

من يقول إن 
»املركزي« حتيز 

لـ »جلوبل« »مخطئ« 
فتعامله كان على 

قدم املساواة مع كل 
الشركات االستثمارية

لن نتوسع في فروع 
جديدة ونسعى لدمج 

شركتي »جلوبل 
األردن لالستثمار« 
و»الوساطة« معًا 
لتحقيق الكفاءة 
واإلدارة اجليدة

اجتماع قريب بني 
محافظ املركزي 
واحتاد الشركات 

االستثمارية ملعرفة 
االختصاصات الرقابية 
من اجلهات املعنية

معايير هيئة االستثمار 
لدعم الشركات 

»املتعثرة« يجب أن 
تراعي وضع الشركات 

بشكل عام وليس 
أداءها املالي فقط


