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• كيف تقيم الوضع االقتصادي في الكويت حاليًا 
ف��ي ظ��ل ان��خ��ف��اض أس��ع��ار ال��ن��ف��ط امل��ص��در الرئيسي 

مليزانية الدولة؟ 
ال���ع���ام 2003 وح��ت��ى  ال��ن��ف��ط م��ن��ذ  - أس���ع���ار 
2014 كانت في صعود متواصل حتى وصلت 
وتعدت حاجز ال� 100 دوالر للبرميل، والسؤال 
ال����ذي ي��ط��رح ن��ف��س��ه ه��ن��ا، م���ا ال����ذي ت���م ان��ج��ازه 
خ��ال ف��ت��رة 11 سنة املاضية وغ��ّي��ر م��ن وضع 

االقتصاد الكويتي؟ ال شيء. 
ن��ظ��رت��ي لاقتصاد  ب���أن  ال��ب��ع��ض  ق��د يعتقد 
ال��ك��وي��ت��ي س��ل��ب��ي��ة ول���ك���ن ع��ن��د ت��ق��ي��ي��م ال��وض��ع 
وم���ا ت��م إن���ج���ازه خ���ال ال��س��ن��وات امل��اض��ي��ة من 
املالية  األوراق  مشاريع تنموية ووض��ع سوق 
القطاع  البنوك وغياب  املالية لدى  والفوائض 
ال���خ���اص وع�����دم ت��وظ��ي��ف ال���وف���رة امل��ال��ي��ة ل��دى 
أن  ن��رى  ال��ن��ف��ط،  م��ن ع��وائ��د مبيعات  الحكومة 
ما حصل هو زي��ادة في املصروفات وتحديدا 
في بند الرواتب دون تطوير دخل الدولة حتى 
ال��ي��وم، وب��ع��د ان��خ��ف��اض اس��ع��ار ال��ن��ف��ط أصبح 
املصاريف  تقليص  للحكومة  الشاغل  الشغل 
وهو نتاج عدم انتهاز الفرصة خال ال� 11 سنة 

املاضية. 
• برأيك ما الذي كان يتوجب على الدولة القيام به 

حتى تحافظ على اقتصاد متني؟
- يجب أن تكون هناك خطة تنموية محددة 
وواض����ح����ة ل��ل��ج��م��ي��ع م��ع��ل��ن��ًا ع��ن��ه��ا م����ن ح��ي��ث 
امل���راح���ل وامل�����دة ال��زم��ن��ي��ة ل��ك��ل م���ش���روع ي��ط��رح، 
وب��ن��ه��اي��ة ك��ل خ��ط��ة ت��ت��م امل��راج��ع��ة وامل��ح��اس��ب��ة 
وف��ق م��ا ت��م ان��ج��ازه، واش����راك ال��ق��ط��اع الخاص 
ب���ه���ا. ف��امل��ش��اري��ع ال��ت��ن��م��وي��ة ت��ح��ف��ز االق��ت��ص��اد 
وت���ح���ف���ز ال���ب���ن���وك ل��ت��وظ��ي��ف االم��������وال ب��ت��ق��دي��م 
التسهيات، والشركات تعاني من مشكلة عدم 
تخمة  وهناك  النمو،  لتحقيق  السيولة  توافر 
النهاية،  ف��ي  م��وظ��ف��ة،  ال��ب��ن��وك غير  ل��دى  مالية 

نحن ال ينقصنا شيء لنكون مثل دبي.
 • ما سبب تغيير اسم الشركة الدولية للتمويل الى 

مجموعة أرزان املالية للتمويل واالستثمار؟ 
- ج�����رى ت��غ��ي��ي��ر اس�����م ال���ش���رك���ة م����ن ال��ش��رك��ة 
املالية  ارزان  مجموعة  ال��ى  للتمويل  ال��دول��ي��ة 
ل��ل��ت��م��وي��ل واالس��ت��ث��م��ار خ���ال ال��ف��ت��رة امل��اض��ي��ة 
لسببني أولهما الدمج الثاثي بني شركة كويت 
ان��ف��س��ت ال��ق��اب��ض��ة وش���رك���ة ج���ي���زان ال��ق��اب��ض��ة 
الثاني  السبب  أما  للتمويل،  الدولية  والشركة 
فيتعلق باسم الشركة، حيث ان هناك شركات 
ك��ث��ي��رة ف���ي ال���س���وق امل��ح��ل��ي اس��م��ه��ا ال��ت��ج��اري 
يتضمن كلمة الدولية وهي كلمة متداولة بني 
االدارة  ولرغبة  قطاعاتها،  بمختلف  الشركات 
اسم  بتغيير  قمنا  والتميز،  التفرد  في  العليا 
الشركة من الشركة الدولية الى مجموعة ارزان 
املالية للتمويل واالستثمار أما كلمة مجموعة، 
ف��اخ��ت��ي��رت ن���ظ���رًا ل��ت��ق��دي��م امل��ج��م��وع��ة خ��دم��ات 
ج��دي��دة دخ��ل��ت ض��م��ن ن��ط��اق أع��م��ال��ه��ا، فلدينا 
املالية  وال��وس��اط��ة  االص����ول  إلدارة  أرزان  اآلن 
ب��االض��اف��ة  االس��ت��ث��م��ار  إلدارة  ث�����روات  وأرزان 
بدعم  ت��ق��وم  وال��ت��ي  كابيتال  فنتشر  أرزان  ال��ى 
الشركات الصغيرة واملتوسطة حديثة العهد. 

• مللا أسللبللاب تللوقللف الللشللركللة عللن الللتللمللويللل خللال 
الفترة من 2011 إلى 2013 تحديدًا؟

- ال���ش���رك���ة ل����م ت���ت���وق���ف ع����ن ال���ع���م���ل وت��ق��دي��م 
التمويل  ان  الفترة، حيث  تلك  خدماتها خ��ال 
لتوجه  نظرا  مقنن  بشكل  ولكن  مستمرا  ك��ان 
كامل  ب��ش��ك��ل  هيكلتها  ب���إع���ادة  ال��ش��رك��ة  إدارة 
س���������واء م������ا ي���ت���ع���ل���ق ب����م����راج����ع����ة ال����س����ي����اس����ات 
وتعيني  املعلومات  نظم  وتحديث  والخدمات 
موظفني ومديرين ذوي كفاءة عالية للنهوض 
بالشركة بشكل يتواكب مع توقعات املساهمني 

والنظرة املستقبلية املطلوب تحقيقها.
واليوم عند الرجوع ومراجعة ما تم انجازه 
ال��ث��اث املاضية تظهر نتائج  ال��س��ن��وات  خ��ال 
ه���ذا ال��ت��وج��ه ج��ل��ي��ة ل��ل��ج��م��ي��ع، ف��ب��ع��د أن ك��ان��ت 
مليون   15 ب�  تقدر  من خسائر  تعاني  الشركة 
ت��ع��ك��س في  ف���ي ع����ام 2011 ع�����ادت اآلن  دي���ن���ار 
صافية  ارب��اح��ًا   2014 امل��ال��ي��ة  للسنة  تقريرها 
بمبلغ 4.8 مليون دينار، وهذا ان دل فانما يدل 
ب���دءًا من  باملجموعة  العمل  ف��ري��ق  ك��ف��اءة  على 

مجلس االدارة وحتى اصغر موظف.
 • كيف تصف املنافسة في سوق تمويل السيارات 
في ظل دخول البنوك املحلية هذا القطاع بشكل خاص 

في السنوات املاضية؟ 
- أص����ب����ح����ت ال����ب����ن����وك ت����ن����اف����س ال����ش����رك����ات 
بشكل  ال��ت��م��وي��ل  ق��ن��وات  ف��ي جميع  التمويلية 
تتواجد  البنوك  تكن  ل��م  ع��ام 2008  فقبل  ع���ام، 
النقدي  التمويل  ل��وف��رة  نظرا  القطاع  ه��ذا  ف��ي 
ف��ي حينه أم���ا ال��ي��وم ف��إن��ه��ا ت��ن��اف��س ال��ش��رك��ات 
التمويلية وحاولت الدخول على سوق التأمني 

منذ فترة ايضا.
وهناك شرائح ال تعتمدها البنوك من ضمن 
سياستها االئتمانية كالشركات غير املعتمدة 
ل��دي��ه��ا م��ث��ا ع���دا ع���ن والء ال��ع��م��اء ل��ل��ش��رك��ات 
التمويلية باإلضافة الى وكاالت السيارات التي 
تساهم بشكل مباشر في توجيه العميل اليها 
التمويلية،  الشركات  تقدمها  التي  والعروض 
وح��ري��ة ن��ظ��ام ال��س��داد ال��ن��ق��دي للعميل ه��ي ما 

يميزنا عن البنوك.
• لللكللن الللبللنللوك تعمل بللأمللوال امللللودعلللن، وشللركللات 

التمويل تعمل غالبا بأموالها الخاصة؟
- ه������ذه م����ق����ارن����ة غ���ي���ر ع�����ادل�����ة، ف����امل����ودع����ون 
يودعون اموالهم للحصول على فائدة شهرية 
أو ال��دخ��ول ف��ي ح��س��اب ال��س��ح��وب��ات الشهرية 
والنصف سنوية وبأعداد كبيرة، أما رأسمال 
ال���ش���رك���ات ال��ت��م��ول��ي��ة ف���ه���و م����رص����ود وم���ح���دد 
ي��ت��وج��ب اس��ت��ث��م��اره لتحقيق ال��ع��وائ��د وه��ن��اك 
ف����رق ك��ب��ي��ر ب��ي��ن��ه��م��ا، ع����دا أن س����وق ال��ت��م��وي��ل 
يتعدى رؤوس  السيولة  م��ن  ال��ى بحر  يحتاج 
اموال الشركات لكي تستمر وتنمو محفظتها 
االئتمانية، أما البنوك فا تحتاج الى من يقوم 
هذه  من  كبيرة  مالية  وف��رة  فلديها  بتمويلها 
ام��وال  ان نقارن  االي��داع��ات وعليه ال نستطيع 
ال��ش��رك��ات م��ع امل��ودع��ني ل��دى البنوك فهي غير 

عادلة.
• كيف ترى أسعار الفائدة حاليا؟

- ه����ذا أم����ر ي��ت��ع��ل��ق ب��ب��ن��ك ال��ك��وي��ت امل���رك���زي، 
وي���ع���ت���م���د ع���ل���ى وض�����ع ال����س����وق واح���ت���ي���اج���ات 
االقتصاد، ف� »املركزي« عند الحاجة الى زيادة 
يفعل  البلد  اقتصاد  يفيد  بما  الفائدة  أسعار 
ذلك، ونرى أن سعر الفائدة عند 5 في املئة كما 

هو حاليا جيد وفق الظروف الحالية. 
• ما العبء األكبر الذي يواجه شركات التمويل؟ 

- ت����واف����ر ال���س���ي���ول���ة، وه�����و أك���ب���ر ع�����بء ع��ل��ى 
ت��زال تعاني  الشركات، وكثير منها عانت وال 
من صعوبة الحصول على التمويل لاستمرار 
والنمو باالضافة الى تكلفة األموال املقترضة، 
ول����ح����ل ه������ذه امل���ع���ض���ل���ة، ل���ي���س ل���دي���ه���ا س���وى 
وس���ي���ل���ت���ني، إم�����ا ض����خ ام�������وال ج����دي����دة ب���زي���ادة 

رأسمالها أو االقتراض من البنوك.
• هل ترى هناك بدائل أو خيارات أخرى أمام تلك 

الشركات؟
- ن��ع��م ه��ن��اك ب���دائ���ل م���وج���ودة وه���ي ليست 
ج���دي���دة وم���ع���م���ول ب��ه��ا ف���ي ال������دول امل����ج����اورة، 
م��ث��ل م��ن��ح ال��ش��رك��ات ح��ق ق��ب��ول ال���ودائ���ع، لكن 
ذل���ك ي��ح��ت��اج ال���ى م��واف��ق��ة م���ن ال��ب��ن��ك امل���رك���زي، 
ان��ه ح��ق حصرى للبنوك اآلن، وه��و امر  حيث 
سينعش الشركات، على أن يقوم البنك املركزي 
املالية  ماءتها  حيث  من  الشركات  بتصنيف 
واالرب������اح، وه����ذه امل���ؤش���رات س��ت��ح��دد للعميل 
وض���ع ال��ش��رك��ة امل��ال��ي ول���ه ال��خ��ي��ار ف��ي اختيار 
املكان املناسب لوضع أمواله فيها، وهنا أرى 
ان ال��ف��ائ��دة ال��ت��ي س��ت��ق��دم��ه��ا ال��ش��رك��ات أف��ض��ل 
ان��ه��ا ستقوم  ال��ب��ن��وك، حيث  ال��ت��ي تقدمها  م��ن 
بتوظيف تلك الودائع وتحقيق عوائد أفضل، 

وه�������ذا أم�����ر ي���غ���ن���ي ال����ش����رك����ات ع����ن االق����ت����راض 
بتكاليف عالية.

 • كم بلغت حصة الشركة في سوق تمويل شراء 
السيارات؟ 

- ب��ع��د م���رور س��ن��ة ع��ل��ى ب���دء ال��ش��رك��ة العمل 
السوقية  الفعلي في تمويلها، بلغت حصتها 
ن��ح��و 5 ف���ي امل��ئ��ة وامل��ح��ف��ظ��ة ف���ي ن��م��و مستمر 

شهريا. 
التي تستهدفها »أرزان« في سوق  الشريحة  • ما 

التمويل؟
- في السابق كان توجه الشركة مرتكزا على 
تمويل األفراد فقط ولكن منذ استحداث ادارة 
تمويل الشركات في عام 2014 بالشركة اصبح 
ال���ت���وج���ه ن��ح��و االف�������راد وال���ش���رك���ات ال��ص��غ��ي��رة 
مدققة  مالية  بيانات  لديها  التي  واملتوسطة 

ملدة 3 أعوام.
تمويل  الشركة  فيها  تستطيع  التي  الللحللدود  مللا   •

الشركات الصغيرة واملتوسطة؟
- م��ج��م��وع��ة أرزان ت��ق��وم ب��ال��ت��م��وي��ل وف���ق ق���درة 
التمويل، فحدوده تصل  أما  السداد،  العميل على 
الى 250 ألف دينار وملدة ال تزيد على ثاث سنوات 
ب��ش��رط وج����ود ض��م��ان��ات ك��اف��ي��ة م��ن ق��ب��ل العميل، 
والشركة يمكنها تقديم تمويل اكبر ولكن نتحفظ 
حاليا في ذلك من زاوية توزيع املخاطر، وهذا أمر 

أساسي بالنسبة لنا.
الللشللركللة لعمائها  الللتللي تللقللدمللهللا  الللخللدمللات  • ملللا 

حاليًا؟
امل��ال��ي��ة  ارزان  م��ج��م��وع��ة  ع��م��ل��ي��ات  ت��رت��ك��ز   -
على تقديم جميع انواع التمويل االستهاكي 
وال��ت��م��وي��ل ال���ت���ج���اري ب���االض���اف���ة ال����ى خ��دم��ات 

التحصيل والتأمني بالعمولة.
• ما جديد املجموعة من خدمات قريبًا؟

- س��ن��ق��دم خ���دم���ة ج���دي���دة ق��ري��ب��ًا وم��وج��ه��ة 
ل����ل����ش����رك����ات ب���ش���ك���ل خ��������اص وس����ت����ن����ف����رد ب��ه��ا 
مجموعة أرزان علمًا بأنها غير مقدمة من أي 

شركة تمويلية بالسوق املحلي.
• ما اوجه املقارنة بينكم وبن البنوك في ما يتعلق 

بالسياسات التمويلية التجارية؟
سياسات  ت��ب��دو  بالتمويل  يتعلق  م��ا  ف��ي   -
البنوك أكثر تشددا من شركات التمويل، حيث 
والتي  املدينة  غير  الشركات  تمول  البنوك  ان 
الشركات  ح��ني  ف��ي  عالية،  مالية  م���اءة  لديها 
التمويلية لديها نظرة شمولية أكبر من حيث 
التي  واملتوسطة  الصغيرة  للشركات  نظرتها 
تمولها، خصوصا ما يتعلق بتمويل شركات 
ت��أج��ي��ر ال���س���ي���ارات م��ث��ا ال��ت��ي ت���ح���اذر ال��ب��ن��وك 
التي  النقدية  الضمانات  ان  كما  تمويلها،  من 
تطلبها البنوك كبيرة ويمكن ان تصل الى 30 
او 50 ف��ي امل��ئ��ة م��ن حجم ال��ق��رض، وه��ي نسب 
ك��ب��ي��رة وط�����اردة ل��ه��م، ب��ي��ن��م��ا ال��ش��رك��ات لديها 
أق��ل م��ن ذلك  الكافية لقبول ض��م��ان��ات  امل��رون��ة 
وت��ص��ل ال���ى ن��ح��و 15 و20 ف���ي امل��ئ��ة وب��م��ب��ال��غ 

تتوافق مع تدفقاته الشهرية. 
• ملللا الللسلليللاسللة الللتللمللويللللليللة اللللخلللاصلللة بللمللجللمللوعللة 

»ارزان«؟
- ن��ن��ت��ه��ج ال��س��ي��اس��ة ال��ت��م��وي��ل��ي��ة امل��ت��ح��ف��ظ��ة 
السداد  العميل على  ق��درة  وال��ت��ي تعتمد على 
وامل����خ����اط����رة ب���ع���د م���راج���ع���ة ب���ي���ان���ات���ه امل���ال���ي���ة 
ال���س���ن���وي���ة وال����ت����دف����ق����ات ال���ن���ق���دي���ة وت���اري���خ���ه 
االئتماني بعد االستعام عنه بالسوق املحلي.
• مللا نللسللبللة الللتللعللثللر حللاللليللا علللللى محفظة الللشللركللة 

التمويلية وما حجم املحفظة االئتمانية؟
- ن��س��ب��ة ال��ت��ع��ث��ر ح��ال��ي��ا مل��ح��ف��ظ��ة ال��ت��م��وي��ل 
االس��ت��ه��اك��ي وال��ت��ج��اري ه��ي ب��ح��دود 1.6 في 
املئة وهذا يدل على صحة السياسة التمويلية 
باملجموعة علما بأن قروض االفراد تعتبر من 
ال���ق���روض ع��ال��ي��ة امل��خ��اط��ر ن��ظ��را ل��ع��دم تحويل 
ال�����روات�����ب ل��ل��ش��رك��ة اس������وة ب���ال���ب���ن���وك ون��ع��ت��م��د 
ف���ي ال��ت��م��وي��ل ع��ل��ى ت���اري���خ ال��ع��م��ي��ل االئ��ت��م��ان��ي 
وال����ت����زام����ه ب���ال���س���داد وح����رك����ة ك���ش���ف ح��س��اب��ه، 
أرزان املتخصصة  ولكن في ظل وج��ود شركة 
ب��ال��ت��ح��ص��ي��ل وم��ت��اب��ع��ت��ه��ا ل��ل��ح��س��اب��ات بشكل 
مستمر استطاعت ان تحافظ على نسبة التعثر 
اما  املنخفض والحد من تكوين املخصصات، 

حجم املحفظة فهو 12 مليون دينار.
• كم عدد الفروع لديكم؟

- ل��دي��ن��ا ح��ال��ي��ا ث��اث��ة ف����روع رئ��ي��س��ي��ة وه��ي 
املركز الرئيسي، وحولي، والجهراء، باإلضافة 

ال���ى ت��واج��دن��ا ف��ي م��ك��ات��ب ال��س��ي��ارات امل��ع��روف��ة 
ك��وك��ال��ة ال��س��اي��ر، وسيتم اف��ت��ت��اح ال��ف��رع ال��راب��ع 
تحديدا  )االوت�����وزون(  القرين  أس���واق  بمنطقة 

خال الشهر املقبل.
وف����ي ال���خ���ارج ل��دي��ن��ا ف����رع ف���ي ل��ب��ن��ان ي��ق��وم 
ب���ت���ق���دي���م ج���م���ي���ع ال����خ����دم����ات ال���ت���م���وي���ل���ي���ة، أم���ا 
نقوم  فإننا  الكويت  خ���ارج  للتوسع  بالنسبة 
املطروحة حاليا،  ال��خ��ي��ارات  وتحليل  ب��دراس��ة 
وفي حال قررنا التوسع في الخارج فسيكون 

ذلك قائما على استراتيجية واضحة املعالم. 
• مللا أسللبللاب تللوجلله مللجللمللوعللة أرزان نللحللو إنللشللاء 

شركة متخصصة بمجال التحصيالت؟ 
نشاطها  للتحصيل«  »أرزان  ش��رك��ة  ب���دأت   -
ح��ي��ث   2014 أب������ري������ل  ش����ه����ر  ف������ي  ال�����خ�����ارج�����ي 
ك���ان���ت ت���ق���وم ب��ت��ح��ص��ي��ل م��س��ت��ح��ق��ات امل��ح��ف��ظ��ة 
السابق،  ف��ي  باملجموعة  ال��خ��اص��ة  التمويلية 
من  لوحظ  املحلي،  للسوق  دراستنا  بعد  لكن 
خ��ال ال��دراس��ة ب��أن هناك نقصًا ف��ي الشركات 
امل��ت��خ��ص��ص��ة ف���ي م��ج��ال ال��ت��ح��ص��ي��ات واالم����ر 
يرتكز على مكاتب املحاماة بشكل أساسي، ما 
ليشمل  الشركة  نشاط  توسيع  ال��ى  استدعانا 
جميع القطاعات بالسوق املحلي وتغيير اسم 
الشركة من شركة العدان الدولية للتحصيات 
الى »شركة أرزان سي سي للتحصيات« وهي 
جميع  بتقديم  تقوم  للمجموعة  تابعة  شركة 
خدمات التحصيل وتقديم الحلول، باالضافة 

الى تنويع مصادر الدخل.
أرزان  شللللركللللة  تلللقلللدملللهلللا  الللللتللللي  الللللخللللدمللللات  ملللللا   •

للتحصيالت؟
امل��ح��اف��ظ  ع����دة، كتحصيل  ل��دي��ن��ا خ���دم���ات   -
االئ���ت���م���ان���ي���ة امل��ن��ت��ظ��م��ة وامل���ت���ع���ث���رة وال����ت����ي ت��م 
خ���ال  م����ن  وذل�������ك   )Write - Off  ( اع����دام����ه����ا 
االت�����ص�����االت ال��ه��ات��ف��ي��ة وال������زي������ارات امل��ي��دان��ي��ة 
عملهم  ام��اك��ن  او  بمنازلهم  س��واء  للمتعثرين 
وتسليم االن��ذارات يدويا، باالضافة الى حجز 
االص������ول م���ن س����ي����ارات وب��ي��ع��ه��ا ب����امل����زاد ل��دى 
م��رك��ز ال��ب��ي��وع واي�����داع امل��ب��ال��غ ف��ي حساباتهم 
ل�����دى ال���ب���ن���وك س�������دادا ل���ل���م���دي���ون���ي���ات، وه���ن���اك 
اي���ض���ا خ���دم���ة ت��ح��ص��ي��ل االي����ج����ارات ال��ع��ق��اري��ة 
ف��ي حساباتهم  واي��داع��ه��ا  امل���اك  ع��ن  بالنيابة 
شهريا س��واء ماك أف��راد أو شركات بمختلف 

قطاعاتها.
وب��ال��ن��س��ب��ة ل��ل��ت��ح��ص��ي��ل ال���ق���ان���ون���ي، ل��دي��ن��ا 
اوام��ر  ب��اص��دار  يقوم  االول  قانونيان،  فريقان 
االداء ومنع السفر والضبط واالحضار، وبعد 
الحصول على حكم نهائي يقوم الفريق الثاني 
ب��م��اح��ق��ة ال���ع���م���اء م��ي��دان��ي��ا ل��ح��ج��ز االص����ول 
سواء سيارات أو غيرها، فاألمر ال يقتصر هنا 
القانونية فقط، ولكن تستمر  االج���راءات  على 

ميدانيا لحني السداد النهائي.
تعاقدات حاليا مع مكاتب  لدينا  وخارجيًا 
محاماة بمصر واالردن ولبنان تقوم بمتابعة 
املغادرين  املقترضني  من  االرص���دة  وتحصيل 
ال���ت���زام���ات���ه���م وت��ص��ل��ن��ا  ت���س���وي���ة  ل���ل���ب���اد دون 
تقارير ربع سنوية بآخر املستجدات نزودها 
الى  حاليا  ونسعى  عليها،  لاطاع  لعمائنا 
زي�����ادة ال��ق��ن��وات خ��ارج��ي��ا ق��ري��ب��ا ل��ت��ش��م��ل دول 

مجلس التعاون.
وخ����ال ع��م��ر ال��ش��رك��ة ال��ق��ص��ي��ر ت���م ال��ت��ع��اق��د 
م��ع ب��ن��وك وش���رك���ات ات���ص���االت ب��اإلض��اف��ة ال��ى 
التعاقد مع الشركات التي تقوم بتقديم نظام 
الدفع املؤجل واستطعنا ان نتميز عن كثير من 

املنافسني تحقيقا للنتائج تحصيليا.
 • فللي ظللل مللا تللرونلله بللالللسللوق املللحلللللي وقللراءاتللكللم 
لها هل تعتقد أن شركات التمويل الكويتية تجاوزت 

تداعيات األزمة املالية؟ 
- تجاوز الشركات التمويلية تداعيات االزمة 
امل��ال��ي��ة ه���ي ن��س��ب��ة وت���ن���اس���ب، ح��ي��ث ان ه��ن��اك 
ش��رك��ات ل��م ت��ت��ج��اوز االزم����ة امل��ال��ي��ة واب��ت��ع��دت 
ع��ن ال��س��وق ل��ع��دم ق��درت��ه��ا على االس��ت��م��رار في 
ظ��ل ش��ح ال��س��ي��ول��ة وع���دم ق��درت��ه��ا ع��ل��ى ال��وف��اء 

بالتزاماتها مع املدينني. 
تستمر  ان  استطاعات  شركات  هناك  ولكن 
وت��ح��س��ن ب��ي��ان��ات��ه��ا امل��ال��ي��ة ل��ك��ن ب��ش��ك��ل بطيء 
وث���اب���ت، ول��ك��ن ال��ع��ب��رة ف��ي ال���ق���درة ع��ل��ى النمو 
وامل���ن���اف���س���ة وت��ح��ق��ي��ق ال���ع���وائ���د ال���ت���ي ت��غ��ط��ي 
وت��وزي��ع  االم����وال  وتكلفة  التشغيلي  ال��ن��ش��اط 
االرباح بما يتناسب مع طموحات املساهمني.

• نمّول الكيانات الصغيرة واملتوسطة... 
وشركات تأجير السيارات التي تحاذرها 

البنوك

• حجم املحفظة التمويلية حاليًا يقدر بـ 12 
مليون دينار

• الشركة تتمّيز عن البنوك بحرّية نظام 
السداد النقدي للعميل

فة 
ّ

• هناك تخمة مالية لدى البنوك غير موظ
والكويت ال ينقصها شيء لتكون مثل دبي

مزاد مزايا التقاعد

ليحقق  التأمينات االجتماعية ُوض��ع  أن نظام  املفهوم  من 
األمان املالي للموظف بعد تقاعده وتركه لوظيفته، وتتشابه 
التقاعدي ينقص  العالم بأن الراتب  التقاعد في  جميع أنظمة 
أثناء  امل��وظ��ف  ك��ان يتقاضاه  ال��ذي  الفعلي  ال��رات��ب  كثيرًا ع��ن 

وجوده على رأس عمله.
الراتب  نظرًا ألن  التقاعدي  ال��رات��ب  ف��ي  االنخفاض  وي��أت��ي 
ال��ع��الوات  م��ن  بالعديد   

ً
محمال ي��ك��ون  الوظيفة  أث��ن��اء  الفعلي 

ب��أداء الوظيفة نفسها، إذ يتم  وامل��زاي��ا ذات االرت��ب��اط املباشر 
إي��ق��اف ه��ذه ال��ع��الوات عند ت��رك امل��وظ��ف للوظيفة وت��ق��اع��ده، 
وبالرغم من ذلك فإن نظام التأمينات االجتماعية في الكويت 
يعتبر األفضل من نوعه وبشهادة املؤسسات الدولية، ويوفر 

رواتبًا تقاعدية تعتبر األعلى من نوعها في العالم. 
وال بد من اإلشارة إلى هذه املقدمة للتعقيب على ما نراه من 
تزايد حاالت االستثناء ملنح زيادات استثنائية لبعض الفئات 
على رواتبها التقاعدية وبمبررات واهية، ما يشكل تعديًا على 
فمسألة  عليها،  بني  التي  للمبادئ  ونسفًا  التأمينات  قانون 
نقص الراتب التقاعدي عن الراتب الفعلي أثناء الوظيفة ليست 
منذ  بسواسية  املواطنني  على  تطبيقها  وت��م  بمسألة جديدة 
إقرار قانون التأمينات، ونتج عن ذلك معاناة لكثير من الفئات 
وغيرهم  العسكريون  ومنها  القياديون  ومنها  تقاعدت  التي 

فماذا استجد اآلن لالستثناءات والتوسع فيها؟
وي���ب���دو أن م��ج��ل��س ال������وزراء م��ص��ر ع��ل��ى م��خ��ال��ف��ة امل��ب��ادئ 
في  الكويت خصوصًا  دستور  عليها  نص  التي  الدستورية 
املواد 7 و8 والتي أشارت إلى مبادئ العدل والحرية واملساواة 
وتكافؤ الفرص للمواطنني، إذ يعكف حاليًا على دراسة منح 
 750 مبلغ  التقاعد  إل��ى  إحالتهم  تتم  ال��ذي��ن  القياديني  بعض 
اللجنة  إل��ى  الطلب  وأح���ال  استثنائيًا  معاشًا شهريًا  دي��ن��ارًا 
االقتصادية الوزارية للدراسة، ورفع تقريرًا إلى املجلس، في 
نتكلم بعدها عن  ث��م  امل��واط��ن��ني  ب��ني  للتفرقة  تكريس واض��ح 

عجز إكتواري وعجز مودمائي وعجز حلمنتيشي!
دعوة إلى الخبراء الدستوريني والقانونيني لإلدالء بدلوهم 

في هذا املوضوع.
والله املستعان

 Almeer56@yahoo.com

»الوطني لالستثمار«:
التراجع يعم أسواق املنطقة

أشارت شركة الوطني لاستثمار إلى تراجع أداء معظم أسواق 
املنطقة خ��ال األس��ب��وع، إذ انخفضت م��ؤش��رات 9 أس���واق، بينما 
تقدمت مؤشرات 3 أس��واق أخ��رى، وأقفل مؤشر السوق الكويتي 

متقدمًا بواقع 0.4 في املئة على 426 نقطة. 
���ع���ت ع��ق��دًا بيع 

ّ
���ه���ا وق

ّ
وأع��ل��ن��ت ال��ش��رك��ة ال��ت��ج��اري��ة ال��ع��ق��اري��ة أن

عقارين مملوكني لها في الكويت بمنطقة شرق، لتبلغ قيمة البيع 
اإلج��م��ال��ي��ة 6 م��اي��ني دي���ن���ار، وق���د ن��ت��ج ع��ن عملية ال��ب��ي��ع تحقيق 
صافي ربح بقيمة 1.3 مليون دينار، وسينعكس األث��ر املالي من 
عملية البيع على البيانات املالية للشركة للربع الثالث من العام 

.2015
أنه  األسبوعي،  تقريرها  في  لاستثمار«  »الوطني  وأوضحت 
املئة  ف��ي  ب��واق��ع 1.3  ال��س��وق منخفضًا  أقفل مؤشر  ف��ي السعودية 
ع��ل��ى 9542 ن��ق��ط��ة، بينما أغ��ل��ق م��ؤش��ر س���وق اب��وظ��ب��ي منخفضًا 
بواقع 0.7 في املئة خال األسبوع، ليقفل على 4555 نقطة، في حني 
ارتفع مؤشر س��وق دب��ي بواقع 1 في املئة خ��ال األس��ب��وع، ليقفل 

على 4073 نقطة. 
اتفاقية ش��راء حصتها في  االماراتية  اتصاالت  ووقعت شركة 
زنجبار تليكوم )زانتل( والبالغة 85 في املئة مع شركة ميليكوم 
السويدية، وتبلغ القيمة اإلجمالية لحصة تصاالت دوالر واحد، 
 74 والبالغة  الديون  التزمات  إجمالي  ميليكوم  في حني ستأخذ 
مليون دوالر، وعند إتمام الصفقة ستبلغ صافي مطلوبات زانتل 
32 مليون دوالر، ويبقى توقيع الصفقة خاضعًا إلى الحصول على 

املوافقة التنظيمية من قبل هيئة تنظيم االتصاالت في زنجبار. 
ول��ف��ت ال��ت��ق��ري��ر إل���ى أن امل��ؤش��ر امل��ص��ري أق��ف��ل منخفضًا ب��واق��ع 
1.6 في املئة خال األسبوع على 8,639 نقطة، وقد أعلنت الشركة 
 مجلس إدارت��ه��ا ق��رر ع��دم ش��رء ج��زء من 

ّ
املصرية ل��ات��ص��االت، أن

أس��ه��م رأس��م��ال��ه��ا ك��أس��ه��م خ��زي��ن��ة ف���ي ال���وق���ت ال��ح��ال��ي، وت��وج��ي��ه 
االستثمار ملشروعات البنية التحتية. 

وأفاد التقرير أن شركة إعمار العقارية حددت النطاق السعري 
االسترشادي للطرح األّولي ألسهم إعمار مصر للتنمية عند 3.5 
جنيه مصري و4.25 جنيه، وأشارت إلى أن القيمة السوقية إلعمار 
مصر بعد االكتتاب في كامل أسهم الزيادة، طبقًا ملتوسط النطاق 
السعري ستصل إلى 17.9 مليار جنيه مصري، وسيتم فتح باب 
االكتتاب في أسهم زيادة رأس املال اعتبارًا من 16 يونيو إلى 25 
من يونيو، وسيتم اإلعان عن السعر النهائي لاكتتاب قبل غلق 

االكتتاب بثاثة أيام عمل على األقل.
الرخصة  للتراجع عن طرح  املصرية  االتصاالت  وزارة  وتتجه 
املوحدة التى تقضى بمنح املصرية لاتصاالت حق تقديم خدمة 
االت��ص��االت  ال��ث��اث، بسبب فشل ش��رك��ات  الشبكات  املحمول عبر 

االربعة في التوافق فيما بينها لطرح الرخصة.
وق��ال��ت م��ص��ادر إن ال������وزارة ت��ت��ج��ه إلق����رار ط���رح رخ��ص��ة راب��ع��ة 
ل��ل��م��ح��م��ول ب�����ت�����رددات ال���ج���ي���ل ال�����راب�����ع وال����ت����راج����ع ع����ن ال��رخ��ص��ة 
االف���ت���راض���ي���ة ال���ت���ي ت��ق��ض��ي ب���ش���راء امل��ص��ري��ة ل���ات���ص���االت دق��ائ��ق 

»جملة« من الشركات الثاث وإعادة بيعها مرة أخرى.
وأعلنت شركة أوراسكوم لإلنشاءات عن نتائجها للربع األول 
من العام 2015، وبلغت اإلي��رادات 858 مليون دوالر، ويرجع ذلك 
إلى إسهام محطات أسيوط ودمياط للطاقة، أّما إجمالي األرباح 
قبل اقتطاع الفوائد، الضرائب، االستهاك، واإلطفاء )أو ما يعرف 
بال� EBITDA( فبلغت 38 مليون دوالر، كما بلغت صافي األرباح 

9.5 مليون دوالر.
 ش��رك��ة أوراس���ك���وم ل��إلن��ش��اءات ستلعب 

ّ
وق��ال��ت م��ص��ادر إن

بنوك  من  قرضني  لتدبير  الوسيط  دور  الحالية  الفترة  خ��ال 
م��ح��ل��ي��ة، ب��ق��ي��م��ة ت��ص��ل إل���ى 6.6 م��ل��ي��ار ج��ن��ي��ه ل��ص��ال��ح ال��ش��رك��ة 
ال��ق��اب��ض��ة ل��ك��ه��رب��اء م���ص���ر، مل��ق��اب��ل��ة ج���ان���ب م���ن ت��ك��ل��ف��ة ت��دش��ني 
في  والثانية  الشيخ،  كفر  بمحافظة  األول���ى  كهرباء،  محطتي 

العاصمة اإلدارية الجديدة. 
ها ستقوم بالتعاون مع سيمنز 

ّ
وكانت »أوراسكوم« كشفت أن

ال��ت��ول��ي��د ب��ط��اق��ة إن��ت��اج��ي��ة 4800 م��ي��غ��اوات لكل  ب��إن��ش��اء محطتي 
محطة، تعمل بالغاز الطبيعى مع إمكانية العمل بالسوالر على 
 املرحلة 

ّ
سبيل االحتياط، كما أعلنت شركة بالم هيلز للتعمير أن

ال��ث��ان��ي��ة ل��اك��ت��ت��اب ف��ي أس��ه��م زي����ادة رأس امل���ال ت��م��ت ب��ن��ج��اح بعد 
مليون   966 ��ع��ادل 

ُ
ت قيمة  بصافي  ضعفًا،   17.3 بمعّدل  تغطيتها 

لاكتتاب96.61  األول��ى  املرحلة  في  التغطية  جنيه، وبلغت نسبة 
في املئة، بعد أن تّم االكتتاب على 796.1 مليون سهم، من إجمالي 
824 م��ل��ي��ون س���ه���م، ل��ي��ص��ب��ح إج���م���ال���ي ع����دد أس���ه���م ال���ش���رك���ة بعد 

االكتتاب 2.172 مليار سهم.

|  بقلم هاني سعود المير  |

• اسمحوا لشركات التمويل 
بتقبل الودائع...لتحل مشكلة 

السيولة

أكد أن »أرزان« تجاوزت املرحلة الصعبة بعد هيكلتها
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بشر وحجر

أك�������د امل������دي������ر ال����ت����ن����ف����ي����ذي ل���ق���ط���اع 
مجموعة  ف��ي  والتحصيل  االئ��ت��م��ان 
واالس��ت��ث��م��ار  للتمويل  امل��ال��ي��ة  أرزان 
خ��ال��د م����راد أن امل��ج��م��وع��ة ت��ج��اوزت 
امل����رح����ل����ة ال���ص���ع���ب���ة ب���ع���د ه��ي��ك��ل��ت��ه��ا 
وبدأت تحصد النجاح، وحجزت لها 
حصة سوقية بنسبة 5 في املئة رغم 
قصر مدة عملها الفعلي في السوق.

وأض���������������اف م������������راد ف��������ي ل������ق������اء م���ع 
»ال�������راي« أن ال��ش��رك��ة وس���ع���ت دائ����رة 
م��ن��ح ال��ت��م��وي��ل ل��ت��ش��م��ل امل��ش��روع��ات 
ال��ص��غ��ي��رة وامل���ت���وس���ط���ة، ح��ي��ث ق���ّدر 
حجم املحفظة التمويلية حاليًا ب� 12 

مليون دينار.
ي��س��م��ح  إل�������ى ض����������رورة أن  ودع��������ا 
ل��ش��رك��ات ال��ت��م��وي��ل ب��ق��ب��ول ال���ودائ���ع، 
م��ش��ي��رًا إل����ى أن ال���ش���رك���ة ت��ت��م��ي��ز عن 
النقدي  السداد  نظام  البنوك بحرية 

للعميل.
وأوضح أنه كان يتوجب أن تضع 
ال���ح���ك���وم���ة خ���ط���ة ت���ن���م���وي���ة م���ح���ددة 
وواض�����ح�����ة ب���ال���ش���راك���ة م����ع ال���ق���ط���اع 
وفق  واملحاسبة  واملراجعة  الخاص 
ما تم إنجازه، معتبرًا أن الكويت لم 
تستفد من الوفرة املالية التي جنتها 
خ��ال ارت��ف��اع أس��ع��ار النفط لتطوير 
االق����ت����ص����اد، وم�����ا ح���ص���ل ه����و زي�����ادة 
ف����ي امل����ص����روف����ات، وب���ع���د ان��خ��ف��اض 
اسعار النفط، أصبح شغلها الشاغل 
ت��ق��ل��ي��ص امل���ص���روف���ات. وف���ي م���ا يلي 
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