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حـوار

في البداي��ة.. ما تقييمك لالزمة املالية التي مت��ر بها الكويت حاليا 
ومستقبل االقتصاد الوطني في ظل عدم وجود حلول جذرية لها على 

مدار العام احلالي؟
اعتقد ان االزمة احلالية التي نعيش���ها ف���ي الكويت يجب ان 
نطلق عليها »أزمة ديون« وليس���ت »أزم���ة مالية« فانا اعتقد ان 
االقتصاد الكويتي بخير ويس���ير بشكل صحيح بفضل استقرار 
اس���عار النفط منذ بداية العام وعدم تراجعها ملستويات مخيفة 
كما كانت عليها مع نهاية 2008 وعليه فان متوسط السعر احلالي 
للبرميل الكويت���ي وهو ما فوق ال� 55 دوالرا بل ميكن اعتبار 60 
دوالرا كمتوسط س���عري جيدا للغاية، ولذلك فان االزمة احلالية 
مرتبطة مبن قام باالقتراض سواء من افراد او شركات وغير قادر 

على الوفاء بالتزاماته جتاه البنوك احمللية.
ولوحظ من���ذ اندالع االزمة ان البنوك وخ���ال الربعني االول 
والثاني قد حصلت على نس���بة كبي���رة من االرباح كمخصصات 
مالية، وهنا يتبادر تس���اؤل مهم اطرحه على مس���ؤولي البنوك 
وامتنى الرد عليه بكل صراحة: هل مسلسل املخصصات سيتوقف 
وهل لديكم معلومات واضحة عن حجم املخصصات املراد اخذها 
ملواجهة مخاطر التعثر لدى عمائكم؟ ومن هنا اقولها ولاس���ف 
الشديد ان البنوك لديها املعلومات الكاملة عن حجم املخصصات 
املفترض اخذها ولكنهم ال يصرحون بهذه االرقام بل انهم اكتفوا 
باالع���ان اجلزئي عن تلك املخصصات وه���و ما يدفع في نفوس 
املس���اهمني واملتداولني بش���كل عام التخوف حول توقيت توقف 
اخذ تلك املخصصات واملدة الزمنية التي قد تس���تغرقها، وعليه 
فان مستقبل البنوك في هذه اجلزئية غير واضح ولاسف ليس 
هناك اي نوع من انواع الش���فافية حول حجم القروض او حجم 

املخصصات املقدرة لها لدى البنوك احمللية.
ولكن هل ميكن اخذ قيمة املخصص املالي دفعة واحدة؟

 طبعا، ال ميكن ذلك النه وفي هذه احلالة فاننا سنرجع الى قانون 
ش���راء املديونيات الذي مت بعد ازمة سوق املناخ وبالتالي اصدار 
سندات وشراء احلكومة للديون ومن ثم دفع مصاريف خدمة الدين 
وهي عملية شائكة جدا، ومن هنا اقول ان قانون تعزيز االستقرار 
املالي يس���تحق لقب »قانون التستر على املتعثرين« فهو يساعد 
البنوك على اخذ املخصصات املالية فقط ال غير، وباختصار شديد 
ان مواد القانون املقترح لم تأت بجديد وهي الى حد كبير جدا نفس 
املواد املوجودة في اكثر من قانون وما مت ما هو اال عملية جتميع 
لتلك املواد في القانون املقترح لاس���تقرار املالي، علما ان االزمة 
تتطلب التعامل بش���كل اكثر احترافية في هذا اجلانب وهو ترك 
املتعثرين لتدبير امورهم السيما ان الكويت لديها الكثير والكثير 

من املستثمرين واصحاب رؤوس االموال اجلادين.

تذبذب البورصة

سوق الكويت لألوراق املالية يعيش هذه األيام مرحلة تذبذب كبيرة 
وهناك اجتاه عام نحو التراجع، فما األسباب وراء هذا التذبذب وحقيقة 

ما يدور في السوق حاليا؟
أعتقد ان الس���وق يحتاج هذه األي���ام ألي خبر يدفع تداوالت 
البورصة لارتفاع وحتديدا األخبار اإليجابية التي ميكن ان تساهم 
في زيادة معدالت الثقة في الوضع املالي واالقتصادي بالبلد، وعليه 
فإن كل مسؤول البد ان يساهم في ذلك من خال »الكلمة الطيبة«، 
السيما ان نوع املساهمة ليس شرطا ان يكون مساهمة مادية بقدر 

ما ان تكون مساهمة معنوية لدعم السوق.
وعليه فإن تصريح »هيئة االستثمار« حول احتمالية بيع ملكيتها 
في »زين« من التصريح���ات االيجابية، علما انه تصريح البد ان 
يفسر على انه ليس »موافقة« على البيع، بقدر ما هو »إبداء« رغبة 
مبدئية وهو من األمور اإليجابية للسوق وايضا للمشتري املنتظر 
حلصة مجموعة اخلرافي في »زي���ن« الذي ينظر للخبر على انه 
ايجابي وداعم لتوجهاته وليس كما قد يفسر البعض بأن احلكومة 

ستضع عراقيل امام إمتام الصفقة، ومن هنا 
أقول ان تصريح بدر الس���عد ايجابي لصالح 
السوق والصفقة، الس���يما ان مبلغ الصفقة 
املنتظر ليس بصغير فهو س���يكون بحدود 
ال� 15 مليار دوالر، ما ينعكس على الس���وق 
احمللي وعلى ضخ جزء كبير منه لسداد ديون 
مجموعة من املساهمني ممن عليهم التزامات 

جتاه البنوك.
ولكن البعض ينظر الى صفقة بيع مجموعة 
اخلرافي مللكية »زين« عل��ى انه إضعاف لقطاع 
االتصاالت احمللي في ظل وجود شركتي اتصاالت 
سعودية وقطرية تديران شركتي »ڤيڤا« و»الوطنية 
لالتصاالت« وهو ما يجعل املشترك احمللي غريبا 

في وطنه؟
قد تكون وجهة نظر س���ليمة ولكن علينا 
ان نث���ق في كفاءة تلك الش���ركات على ادارة 
ه���ذا القطاع احليوي في ظ���ل عصر العوملة 
وانفتاح االسواق، وانا أعتقد ان املشترك في تلك 
الشركات سيكون هو املستفيد االول من التنافس 

املستقبلي املتوقع بني الشركات الثاث.
أما ما يتردد عن خروج كبار ماك سهمي 
»زين« و»الوطنية لاتصاالت« وهم مجموعتا 

اخلرافي واملش���اريع سيؤثر على الس���همني، فأنا أعتقد ان األداء 
التش���غيلي للسهمني واألرباح احملققة في كل عام بل وفي كل ربع 
سنوي هما الفيصل النهائي في نشاط السهمني وفي إقبال املستثمرين 
على شرائهما، كما أعتقد ان سوق الكويت لألوراق املالية سيظل 

له »فرسانه« ومن يحميه من اي تقلبات.
كما ان خروج »الهيئة«، اذا ما مت، من »زين« فهو ايضا أمر ليس 
بجديد السيما انها تتخارج منذ سنوات من بعض امللكيات التابعة 
لها لتحقيق اهدافها االستثمارية ومن آخر تلك األسهم هو ملكيتها 
في بنك بوبيان، علما ان هذا القرار كان وراءه فكر مستقبلي غير 
معلن مبساهمة الهيئة في بنك وربة اإلسامي اجلديد وعليه فإن 
ق���رارات »الهيئة« غالبا ما تكون بعيدة النظر وهو ما قد ميكن ان 
نفس���ره اآلن وفي حال خروجها من »زي���ن« فقد يكون وراء ذلك 
احتماالت إنشاء شركة اتصاالت رابعة باملستقبل وذلك من منطلق 
ان الس���وق الكويتي يستوعب وان عملية البقاء ستكون لألفضل 
وملن لديه اخلبرة والقدرات البشرية املدربة على االستمرار سواء 

كان محليا او اقليميا او عامليا.

وضع السوق وتقييمه

بش��كل عام، ما تقييمك للس��وق بعد انقضاء 9 اشهر ومن منطلق 
موقعك كمدقق حس��ابات مطلع على أوضاع العديد من امليزانيات ولك 

نظرة مختلفة عن املساهم العادي للبيانات املالية؟
واقع احلال مليزانيات الشركات حتى نهاية الربع الثالث يشير 
الى وجود مش���اكل مالية قد تصل ببعضها إلشهار اإلفاس، غير 
انها تسعى جاهدة إلطالة أمد اإلعان عن ذلك، وأن تعطى فرصة 
للوقت حتى يقوم هو بدور املنقذ لها وحل مشاكلها وأقولها انه ومن 

الصعب ان تتعافى هذه الشركات إال في حال وقوع »معجزة«.
وبا مبالغة، أعتقد ان نتائج الربعني املاليني الثالث والرابع لن 
يقا عن بيانات الربعني األول والثاني وهو ما يعكس استمرارية 
الوضع السيئ للشركات، وأنا أقولها وبصراحة، هل جدولة الديون 
للشركات املتعثرة حل للمشكلة، وهل تعافت الشركة التي جنحت 
ف���ي إمتام عملية جدولة ديونها؟ وبالتالي فإن عملية اجلدولة ما 

هي إال ترحيل مؤقت للديون حلني اتضاح الرؤية.
وماذا عن اإليجابيات التي نتجت عن تلك األزمة؟

كل أزمة حتدث فهي تولد خبرات عند الناس، والتي منها توطيد 
املستوى املهني لش���باب االستثمار في الش���ركات ممن يتولون 
مناصب مديري احملافظ والصناديق احمللية، وعليه فإن هذه األزمة 
قد ساهمت في تقوية عملهم وفتحت أعينهم على ان هناك أوقات 
صعبة يجب التعامل معها بطرق فنية معينة وليس السوق على 
وتيرة االرتفاع دائما وامنا هناك هزات عنيفة قد تصادفهم وبالتالي 
يجب التعام���ل معها بحنكة أكبر ورغم ان الثمن الذي دفع لتعلم 

ذلك غال ولكنه امر طبيعي لتلك املهنة.
وعلي���ه فقد أكس���بت األزمة الكثيرين اخلب���رة والثقل املهني 
للمس���تقبل، الس���يما ان تلك الفئة الشابة لم تش���هد أزمة املناخ 
ول���م يعرفوا تفاصيل وقوعها ويظل ف���ي النهاية ان »التاجر هو 
التاج���ر« وان من وقع في األزمة وتعامل معها بفكر جيد قد خرج 

ساملا منها.
وما توقعاتك للمؤشر السعري للسوق مع نهاية 2009؟

املنطق يقول ان املؤش���ر العام للس���وق البد أال يقل عن 8500 
نقطة، خاصة ان أس���عار العديد من األسهم وصلت الى القاع وان 
عددا كبيرا من الشركات قد بلغت قيمتها السوقية اقل من قيمتها 
الدفترية وعليه فمن املنطق ان ترتفع أسعار تلك األسهم، هذا الى 
جانب األرباح املقترح توزيعها نقدا كعوائد عن استثمارات 2009، 
هذا الى جانب مرحلة البناء احلالية لبعض املراكز املالية من قبل 
عدد كبير من املستثمرين ممن لديهم السيولة املالية، علما ان تلك 
الفئة تقوم بش���كل هادئ ببناء مراكز مالية في بعض الشركات، 

وذلك على كل املستويات.

كثر احلديث عن االندماجات خالل 2009 وقد ظهرت بعض األفكار 
التي مازالت قيد التنفيذ حاليا، فما رأيك في هذه الظاهرة؟

اندماج شركة ضعيفة مع شركة ضعيفة سيولد شركة ضعيفة في 
حني ان اندماج شركة ضعيفة مع شركة قوية يولد شركة متوسطة 
بل انه يضعف الش���ركة القوية، اما اندماج شركتني قويتني فهو 
يولد شركة قوية تستطيع املنافسة على مستوى املنطقة، والغريب 
ان الش���ركات القوية ال تلجأ الى خيار االندماج، وعليه فإن ما هو 
مطروح من افكار الندماج بني ش���ركات محلية فهو محل مخاوف 
كثيرة، فحسب القراءات ان االندماجات احمللية ما هي اال محاولة 
للهروب من شبح اإلفاس فقط، كما انها مازالت مجرد »حبر على 

ورق« حيث لم تظهر ولم تر النور اي اندماجات حتى اليوم.
وما تقييمك ألداء إدارة الس��وق خالل األزمة وانعكاسات القرارات 

التي اتخذتها مؤخرا؟
املتداولون بحاجة الى شفافية اكثر في السوق، وأعتقد ان ادارة 
السوق قد جنحت خال الفترة املاضية في حتقيق جزء كبير من 
ذل���ك، أضف الى ذلك القرارات اجليدة التي اتخذتها في العديد من 
القضايا، وهو ما ساهم في انحصار سلبيات األزمة على السوق، 
فقد وضعت شروطا على زيادات رؤوس األموال والهدف منها، أضف 
لذلك شروطا جديدة وقاسية إلدراج الشركات اجلديدة بالسوق، 
وهي قرارات صبت في مصلحة الس���وق في النهاية وفي مصلحة 
املساهمني ايضا واآلن »فطن« اجلميع ألهمية تلك القرارات وعليه 
فإن إدارة السوق تعاملت بحنكة مع املتغيرات العامة ومن خال 

نظرة بعيدة املدى ومبا يصب في مصلحة السوق.

التدقيق المحاسبي

التدقيق احملاسبي حتت املجهر في 2009 والسبب ان مدقق احلسابات 
هو املطلع األول عل��ى تفاصيل امليزانيات وحقائق األمور، كيف تنظر 
له��ذا ال��كالم وهل تعتقد ان املدقق س��اهم في احملافظ��ة على حقوق 

املساهمني؟
ف���ي البداية يجب توضيح حقيقة هامة وهي ما هو دور مدقق 
احلس���ابات؟ وهل هو من يتخذ القرارات االس���تثمارية للشركة؟ 
بالطبع فإن مدقق احلس���ابات ليست له عاقة من قريب او بعيد 
باتخاذ القرارات االستثمارية للشركات وسياسة عملها بل ان مدقق 
احلسابات يعمل من خال معايير محاسبية دولية ومنها ان الشركة 
حتتفظ بسجات وان الشركة ال تخالف عقد التأسيس ونظام العمل 
األساسي بالنس���بة ألغراض عملها او ان تخالف تعاميم وقوانني 
البنك املركزي وكذلك كل القوانني املعمول بها محليا، اضف لذلك انه 
مطالب بالتحقق من املوجودات وعمله دائما يكون على »عينات« 
فه���و مطالب بأخذ عينة للتدقيق، فهو غير مطالب بالتدقيق على 
كل البيانات والعمليات التي تتم داخل الشركة ولذلك فعمل مدقق 

احلسابات قائم على »عينات«.
وبناء على ذلك، فرمبا ال يكتشف املدقق احملاسبي عندما يأخذ 
»عينة« من بعض البيانات في الشركة التابعة له، وجود مخالفات 
وهو أمر ال يعني ان تلك الشركة ليست بها مخالفات وإمنا »العينة« 
التي حصل عليها لم تتضمن اي مخالفة، وعندما يعطي رأيه الفني 
في البيانات املالية، فليس بالضرورة ان يعطي للمساهم ضمانا 
بأن البيانات املالية للش���ركة سليمة وصحيحة 100% ولكن هناك 
احتمال وجود مخالفات. ومن األمور الغريبة ان املساهمني يفكرون 
انه ومبجرد قيام مدقق احلس���ابات باعتماد البيانات املالية، فهو 
مسؤول عنها، واحلقيقة ان اعداد البيانات املالية مسؤولية الشركة 
وإدارتها ولذلك في اجلمعية العمومية عندما يريد مساهم االستفسار 
عن أي بيانات بامليزانية فهو يسأل رئيس مجلس اإلدارة وليس 

مدقق احلسابات، وعليه فإن املدقق يعطي الرأي الفني فقط.
وبشكل عام من الصعب ان تكتشف مخالفات بشركة نظرا ألن 
ميزانيته���ا متر على اكثر من جهة ملراجعتها، منها وزارة التجارة 
والبنك املركزي وإدارة السوق، وعليه ال ميكن ان نقول ان مدقق 
احلسابات يتس���اهل مع الشركات التي لديها 
مخالفات، كما اننا ال نستطيع القول ان هناك 
أخطاء مبيزانية الشركات ولكن نقول ان هناك 
مخالفات في بعض البن���ود وهو ما يفرض 
علينا التباحث مع هذه الش���ركات على تلك 

املخالفات.
وكونك صاحب مكتب تدقيق محاسبي، ماذا 
تطلب من اجلهات املسؤولة حتى تكون ممارسة 

املهنة بشكل صحيح؟
نحن من يريد احلماية، فبعض الشركات 
تقدم بيانات مالية غير صحيحة للمدقق وعليه 
فلو اكتش���فها املدقق، قمنا بالتعديل ولو لم 
يكتشفها فإن امليزانية متر، علما ان هناك بعض 
األمور التي تتطلب تدخا لعاجها مثل إخفاء 
بعض املعلومات والبيانات عن املدقق وعليه 
فنحن نطالب بتوقي���ع عقوبات على اعضاء 
مجالس اإلدارات والشركات التي تقوم بإخفاء 
البيانات. وعليه فنحن نطالب بتعديل قانون 
املهنة وتوقيع عقوبة على الشركات التي تقدم 
بيانات غير مطابقة للواقع لاستفادة او الغش 
ومن هنا ستكون الشركات ذات حذر شديد في 

تعاماتها مع املدققني.

المحاسب القانوني 
وصاحب مكتب األول 
لتدقيق الحسابات 
 عبدالمجيد أشكناني

لـ »األنباء«:

نية »هيئة االستثمار« الخروج من »زين« قد تكون وراء 
التفكير المستقبلي في إنشاء شركة رابعة لالتصاالت 

                زكي عثمان

»أزمة ديون«.. وليست »أزمة مالية« بهذه الكلمات اختصر احملاسب القانوني وصاحب مكتب األول 
لتدقيق احلسـابات عبداملجيد اشـكناني، األزمة االلية التي تعيشـها الكويت، مؤكدا ان الوضع 
االقتصادي العام للبلد »أكثر من جيد« ولكن حقيقة املشـكلة تكمن في الصعوبات التي تواجه 
العديد من الشركات وفي كيفية الوفاء بالتزاماتها املالية املستحقة عليها جلهات محلية 
وخارجية. واعتبر اشكناني في حوار مع »األنباء« ان االزمة تولدت لدى اجلهات التي سعت 
لالقتراض بشكل مبالغ فيه على مدار السنوات املاضية وهو ما ولد مشكلة حالية في 
كيفية تسـديد تلك االلتزامات السيما ان البنوك احمللية »تخوفت« من تفاقم حدة 

االزمة وهو ما دفعها الغالق الباب امام تلك الشـركات سواء في احلصول على قروض جديدة او في كيفية 
جدولة تلك الديون من جديد. وذكر ان البنوك احمللية تواجه حاليا شبح »املخصصات« مما دفع بالكثير من 
تلك البنوك لتجنيب الكثير من ارباحها حتت بند املخصصات ملواجهة حاالت التعثر لدى عمالئها، ومتوقعا 
ان تستمر وتيرة »املخصصات« بشكل تدريجي على مدار الفترة املقبلة نظرا لصعوبة اخذ كامل املخصصات 
بشكل مباشر. ونفى اشكناني ان يكون ملكاتب التدقيق احملاسبي دور سلبي في تفاقم حدة االزمة، ومؤكدا 

ان املكاتب تعمل بشكل مباشر للحفاظ على حقوق املساهمني واملستثمرين.
واوضح ان طريقة عمل مكاتب التدقيق قائمة على اخذ عينات من البيانات املالية نظرا لصعوبة االطالع 

على كامل البيانات املالية، وفيما يلي تفاصيل اللقاء:

واقع األزمة يشير 
الحتماالت إشهار بعض 
الشركات إفالسها قريبا 
ونتائج النصف الثاني 
المالية ستكون استكمااًل 
للنصف األول »السيئة«

 البورصة تبحث
عن األخبار اإليجابية 
لزيادة معدالت الثقة 
 بالوضع المالي
و»الكلمة الطيبة« 
 ستنتشل السوق
من كبوته

الكويت تعاني أزمة 
 »ديون« وال تعاني
من مشاكل مالية وقانون 
االستقرار يساعد البنوك 
على أخذ المخصصات 
المالية فقط

عبداملجيد اشكناني

مهنة التدقيق 
المحاسبي قائمة 

 على أخذ
»عينات مالية« وليس 

االطالع على كامل 
البيانات المالية

)محمد ماهر(اشكناني متحدثا للزميل زكي عثمان


