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أكد لـ «الراي» عدم حاجة الشركة لزيادة رأسمالها اآلن أو قريبًا

طارق البحر 215 :مليون دينار تديرها «كفيك»
 ...والعني على «األموال الحكومية»
| كتب رضا السناري |

«طرق البحر» ،أي خوض غماره ،كان الرئة التجارية للكويت وأهلها ،من هنا عبروا وإلى
هنا عادوا ،طابعني في االتجاهني بصمة نجاح ،ولوال «طرق البحر» ملا كان للكويت ما قبل
النفط هذا الحضور.
عندما تقابل الرئيس التنفيذي للشركة الكويتية للتمويل واالستثمار «كفيك» طارق
مشاري البحر ،ال يمكنك إال أن تستلهم هذا اإلرث االقتصادي ليس لعائلته التي استوطنت
اسمًا كان مصدر الرزق على امتداد ثالثة عقود فحسب ،بل متابعة لحراك تجاري حصنته
التجارب وعركته الصعاب تمامًا.
لم يكن بومشاري غريبًا عن تاريخ املواجهات ،واملساهمة في حل أزمات بالعصر الحديث،
وتحديدًا مع إعادة جدولة ديون «كفيك» والتي لم تكن باملهمة السهلة ،وكانت نتاجًا
لعمل جماعي شارك فيه جميع األطراف ،إدارة وموظفني ودائنني.
ورغم الصعاب التي صاحبت هذه العملية ال يستطيع الرجل في النهاية ،إخفاء ابتسامته
التي تعكس الثقة والزهو بما حصل ،خصوصًا عندما يصل بحديثه إلى أن الشركة وصلت
إلى بر يرى من عليه أن األزمة باتت وراء ظهرها كليًا.
يلفت البحر إلى أن املركز املالي لـ «كفيك» متني جدًا ،فالرافعة املالية للشركة تبلغ  51في
املئة وهي نسبة متدنية جدًا قياسا بغالبية الشركات ،وال ينسى أن ينوه بأن قروض الشركة
غير املنتظمة تراجعت لـ  9.2مليون دينار وتغطيتها  100في املئة.
وقال البحر في مقابلة له مع «الراي» ،إن «كفيك» تدير حاليًا موجودات بقيمة  215مليون
دينار ،وعينها على األموال الحكومية ،بحيث تسعى إلى املشاركة في إدارة أموال بعض
األذرع االستثمارية الحكومية .وكشف أن قيمة الفرص االستثمارية التي دخلت فيها
«كفيك» وعمالؤها خالل السنوات األربع املاضية ،تبلغ  150مليون دوالر ،وتتركز في
أسواق الخليج وأميركا وعوائدها تصل إلى  8في املئة سنويًا .وأفاد البحر أن آخر قرارات
«الهيئة» جعل دمج «كفيك للوساطة» التابعة للشركة مع «العربي» غير مجد ،وأن البديل
سيكون زيادة رأسمالها على األغلب الشهر املقبل ،مشيرًا إلى أن نموذج عمل «كفيك»
للفترة املقبلة قائم على التركيز على التمويل واالستثمار معًا ،ومشددًا على أنه في املقابل
ال توجد حاجة حالية أو قريبة إلى زيادة رأسمالها.
وهنا نص املقابلة:

يتعني النظر
في«الصلبوخ»
من نافذة األداء
وليس الخالف

طارق البحر

مقابلة

• على ماذا تتركز إستراتيجية «كفيك» الحالية
في ظل صعوبة البحث عن فرص استثمارية ذات
عوائد جيدة ومخاطر محدودة؟
 ي ـم ـكــن ال ـق ــول إن «ك ـف ـي ــك» ن ـج ـحــت خــالالـ ـسـ ـن ــوات الـ ـث ــاث امل ــاضـ ـي ــة ،ف ــي اس ـت ـق ـطــاب
ال ـك ـف ــاءات ال ـب ـشــريــة الـكــويـتـيــة ال ـش ــاب ــة ،الـتــي
اس ـت ـطــاعــت ج ـلــب فـ ــرص اس ـت ـث ـمــاريــة واعـ ــدة
للعماء ،باإلضافة إلــى القيام باتفاقيات مع
ش ــرك ــاء إس ـتــرات ـي ـج ـيــن ف ــي م ـنــاطــق مختلفة
فــي الـعــالــم ،مــا سـهــل عليها اقـتـنــاص الـفــرص
االستثمارية املشجعة للعماء.
ولـعــل أهــم مــامــح تلك الـخـطــة ،العمل على
إيـ ـج ــاد مـ ـي ــزة ت ـنــاف ـس ـيــة ل ـل ـشــركــة ف ــي م ـجــال
االستثمارات وإدارة األصــول ،من خال تقديم
حلول استثمارية ذات عوائد جيدة للعماء مع
معدالت مخاطر منخفضة ،إضافة إلى تعزيز
املـكــانــة الـســوقـيــة لـلـشــركــة فــي قـطــاع التمويل
االس ـت ـهــاكــي والـتـمــويــل ال ـت ـجــاري للشركات
صغيرة ومتوسطة الحجم.
ع ـ ــاوة ع ـلــى ذل ـ ــك ،تـتـضـمــن خ ـطــة ال ـشــركــة
الـعـمــل عـلــى ابـتـكــار منتجات جــديــدة ،تضمن
تـقــديــم خــدمــات نــوعـيــة لـلـعـمــاء واملــؤسـســات
العاملة في القطاع املالي ،بحيث جرى العمل
عـلــى اسـتـغــال إمـكــانـيــات ومــؤهــات «كفيك»
لـهــذا ال ـغــرض ،مــع اسـتـثـمــار الـفــوائــض املالية
ف ــي ق ـطــاعــات اسـتـثـمــاريــة م ــدرة وف ــي مناطق
جغرافية متنوعة لتوزيع املخاطر.
ومــن الناحية العملية ،استطاعت الشركة
بــإسـتــراتـيـجـيـتـهــا تــوف ـيــر ف ــرص اسـتـثـمــاريــة
متنوعة لها ولعمائها خال السنوات األربع
املاضية ،في كل من أسواق الخليج والواليات
املتحدة األميركية ،بقيمة إجمالية تبلغ 150
مليون دوالر ،مع العلم بأن هذه االستثمارات
تكتسي أهمية خاصة ،كوننا نتحرك في بناء
محفظتها االستثمارية بانتقائية ،وتحديدًا
عـلــى ال ـفــرص ذات الـعــوائــد الـجـيــدة ومـعــدالت
املخاطر املنخفضة ،وهــو االعـتـبــار الــذي دعم
الشركة في إعادة هيكلتها التشغيلية واملالية،
إلــى الـحــدود التي يمكن معها القول معها إن
األزمة باتت وراء ظهر «كفيك».
• ك ــم تـبـلــغ ع ــوائ ــد اسـتـثـمــاراتـكــم الـتــابـعــة في
أميركا سواء التي تديرونها مباشرة أو التابعة لكم؟
 تـبـلــغ عــوائــد اسـتـثـمــاراتـنــا فــي الــواليــاتاملتحدة األميركية نحو  8في املئة سنويًا ،مع
ً
األخــذ باالعتبار أن هــذه النسبة تشكل معدال
مميزًا في ظل التحديات التي تواجه األسواق.

العقارات االستثمارية
• مـ ــا أبـ ـ ــرز الـ ـقـ ـط ــاع ــات الـ ـت ــي تـ ـت ــرك ــز فـيـهــا
استثمارات «كفيك»؟
 ال بـ ــد مـ ــن اإلشـ ـ ـ ـ ــارة إل ـ ــى أن ال ـق ـط ــاع ــاتال ـتــي نـعـمــل ب ـهــا م ـت ـنــوعــة ،وق ــد ك ــان ذل ــك من
ضـمــن أه ــداف االسـتــراتـيـجـيــة الـتــي اتبعناها
ف ــي «ك ـف ـي ــك» ،والـ ـت ــي تــوج ـه ـنــا بـفـضـلـهــا إلــى
االسـ ـتـ ـثـ ـم ــار فـ ــي قـ ـط ــاع ــات ن ــوعـ ـي ــة ج ــدي ــدة،
وهــي الـعـقــارات االستثمارية امل ــدرة واملــوزعــة
جغرافيًا فــي مناطق مـتـعــددة ،تشمل الكويت
ودول الخليج ع ــاوة على الــواليــات املتحدة،
بــاإلضــافــة إل ــى حصتنا األســاسـيــة فــي شركة
الـصـلـبــوخ الـتـجــاريــة والـبــالـغــة  29.5فــي املـئــة،

وشــركــة كفيك للوساطة التي نتملك فيها 94
في املئة من رأسمالها.
ونـ ـكـ ـش ــف هـ ـن ــا أن ـ ــه عـ ـل ــى املـ ـ ـ ــدى ال ـق ـص ـيــر
وامل ـ ـتـ ــوسـ ــط ،س ـت ـس ـت ـمــر الـ ـش ــرك ــة فـ ــي تـنـفـيــذ
إسـتــراتـجـيـتـهــا االس ـت ـث ـمــاريــة ب ـهــذه األس ــواق
ولـكــن بانتقائية ،وبـمــا ينعكس إيـجــابــًا على
أداء وعوائد «كفيك».

• ل ــوح ــظ ف ــي اآلون ـ ـ ــة األخ ـ ـيـ ــرة إع ــان ـك ــم عــن
تعاونات مع البنوك املحلية في ما يتعلق بالقروض
االستهاكية ،ما الهدف من ذلك والعائد منه؟
 ف ـ ــي ال ـ ــواق ـ ــع يـ ــأتـ ــي نـ ـش ــاطـ ـن ــا ف ـ ــي ه ــذاالخصوص ،ضمن مساعينا إلــى التوسع في
تقديم خدمات القروض االستهاكية لصالح
الـبـنــوك املـحـلـيــة ،بحيث تستفيد «كـفـيــك» في
هذه الخصوص من الكفاءات البشرية والتقنية
التي تمكنها من تقديم تلك الخدمات بكفاءة
عالية لكل بنك على حــدة ،وبـمــا يتناسب مع
السياسات التئتمانية لكل بنك.
ولدى الشركة حاليًا محافظ مــدارة لصالح
البنوك ،بمبلغ  12مليون دينار تقريبًا ،فيما
نتفاوض حاليًا مع مصرف آخــر لتقديم هذه
الخدمة.
• أيــن سـتــركــزون نشاطكم فــي الـفـتــرة املقبلة
بشكل أكبر ...على التمويل أم االستثمار؟
 سـيـكــون تــركـيــزنــا عـلــى الـنـشــاطــن مـعــا،فنحن نؤمن بشكل كبير بضرورة وجودهما
لـخــدمــة عـمــاء «كـفـيــك» ،وم ــن ثــم ف ــإن التركيز
عـلـيـهـمــا يــأتــي ض ـمــن أه ـ ــداف وإسـتــراتـيـجـيــة
الشركة خال الفترة املقبلة.

إعادة جدولة
• رغم نجاحكم في تخفيض ديون «كفيك» من
 55.6إلى  14مليون دينار في  30يونيو املاضي،
إال أنكم أعلنتم قبل أشهر عن إعادة جدولة جديدة،
كيف تفسرون هذه املفارقة؟
 خ ــال ال ـس ـن ــوات األرب ـ ــع امل ــاض ـي ــة ،قــامــتالـشــركــة بـســداد أكـثــر مــن  31مليون ديـنــار من
م ــوارده ــا الــذاتـيــة مــع تحقيقها أربـ ــاح بلغت
أكثر من  6ماين دينار من  2013وحتى .2015
وبكل بساطة ،فإن توجه «كفيك» نحو إقرار
خطة إعادة جدولة ديون ثانية رغم انتظامنا
في السداد ،يستقيم مع الظروف الصعبة التي
تمر بها األسواق ،بحيث كان لزامًا علينا بعد
أن وص ــل ح ـجــم ديــون ـنــا إل ــى نـسـبــة مطمئنة
الحصول على تمويل جديد ،يضمن الحفاظ
على نمو أعمالنا.
ونظرًا لثقة البنوك الحالية في نموذج عمل
«ك ـف ـيــك» ،تــم االت ـف ــاق عـلــى تخفيض الــدفـعــات
السنوية من  4إلى  1.4مليون دينار سنويًا ،مع
مد فترة السداد إلى عام .2020
وهـنــا يتعن اإلش ــارة إلــى ان خـيــار تمديد
ً
مبلغ « 7.6مليون دينار ،يعتبر تمويا جديدًا
ل ـل ـشــركــة ،ب ـه ــدف ال ـت ــوس ــع ف ــي أع ـمــال ـهــا على
اع ـت ـب ــار أن ــه سـيـسـهــم ف ــي تـنـظـيــم مـسـتــويــات
الـسـيــولــة لــدي ـهــا ،عـلـمــا بــأنــه مـنــذ تــأسـيـسـهــا،
كانت«كفيك»منتظمة دائـمــًا فــي ســداد أقساط
القروض وخدمة الدين.
• هــل لديكم حاجة حالية أو قريبة إلــى زيــادة
رأسمال «كفيك»؟
 -فــي ظــل األوض ـ ــاع االق ـت ـصــاديــة الـحــالـيــة،

املركز املالي لـ «كفيك»
متني جدًا 51 ...في املئة
نسبة الرافعة املالية للشركة
 150مليون دوالر قيمة
استثمارات الشركة وعمالئها
في الخليج وأميركا
دمج «كفيك للوساطة»
مجد...
مع «العربي» غير ٍ
وسنزيد رأسمالها الشهر املقبل
محافظ «كفيك» ُاملدارة
لصالح البنوك بـ  12مليون دينار
ونتفاوض حاليًا مع مصرف آخر
استراتيجيتنا للفترة املقبلة تركز
على التمويل واالستثمار معًا
تباطؤ بيع السيارات انعكس
على مبيعاتناّ ...
وعوضنا النقص
من املستعمل
قرار «املركزي» بخصوص
الفواتير يصب في مصلحة
العمالء واملؤسسات املالية

ال ن ــرى ح ــاج ــة إل ــى زي ـ ــادة رأسـ ـم ــال ال ـشــركــة،
خـ ـص ــوص ــًا ف ـ ــي ظ ـ ــل امل ــدي ــونـ ـي ــة امل ـن ـخ ـف ـضــة
على«كفيك» ،بحيث نركز حاليًا على تعظيم
العوائد من األصول الحالية ،عاوة على خلق
تدفقات نقدية من األنشطة الرئيسية املختلفة،
فــي م ـجــاالت الـتـمــويــل وتـقــديــم خــدمــات إدارة
األصول واالستشارات للعماء.

• كـيــف انـعـكــس الـتـبــاطــؤ الـحــاصــل فــي ســوق
م ـب ـي ـعــات الـ ـسـ ـي ــارات ع ـلــى م ـب ـي ـعــاتـكــم ف ــي ق ـطــاع
الـتـجــزئــة؟ وك ـيــف تــواج ـهــون ذل ــك خـصــوصــا وأن
إحدى الدراسات قدرته بـ  28في املئة؟
 بالتأكيد كان لهذا التباطؤ انعكاس سلبي،فـجــزء كبير مــن التمويل املـمـنــوح من«كفيك»،
موجه إلــى تمويل استهاكي لشراء سيارات،
وم ـ ــن ه ـن ــا ف ـق ــد ان ـخ ـف ـض ــت ت ــوق ـع ــات ـن ــا لـنـمــو
القروض املوجهة لشراء السيارات الجديدة ،إال
أننا نعمل في سوق السيارات املستعملة منذ
أكثر منذ  15عامًا ،ولدينا الخبرة واإلمكانات
فــي تـعــويــض ذل ــك الـنـقــص مــن خ ــال الـتــواجــد
فـ ــي س ـ ــوق ال ـ ـس ـ ـيـ ــارات امل ـس ـت ـع ـم ـل ــة ،وت ــوف ـي ــر
الـحـلــول واملـنـتـجــات التمويلية لعمائها في
هــذا الـســوق ،ما عــوض بشكل كبير انخفاض
مبيعات التمويل الـجــديــد لتمويل الـسـيــارات
الجديدة.

استيعاب قرار«املركزي»
البحر متحدثًا للزميل رضا السناري

(تصوير سعد هنداوي)

• ه ــل اس ـت ــوع ــب الـ ـس ــوق ق ـ ــرار ب ـنــك ال ـكــويــت
املركزي ،بخصوص تقديم الفواتير ،واالنتظار فترة
يومني ملراجعة العميل؟

 ف ــي ال ـبــدايــة ح ــدث تـبــاطــؤ ف ــي املـبـيـعــات،ب ـح ـيــث كـ ــان ه ـن ــاك عـ ــدم ف ـه ــم ل ـت ـط ـب ـيــق تـلــك
التعليمات ،ســواء مــن البنوك واملــؤسـســات أو
من العماء ،إال أنه مع مضي الوقت استوعبت
إدارات ال ـب ـنــوك وال ـش ــرك ــات ت ـلــك الـتـعـلـيـمــات
وكذلك العماء.
وأعـتـقــد أن هــذا ال ـقــرار يصب فــي مصلحة
العماء واملؤسسات املالية ،فمن جهة العماء،
أصبح العميل لديه فترة لـقــراءة العقد بشكل
ـأن وات ـخ ــاذ ق ــرار ن ـهــائــي بــالـتـمــويــل ،ومــن
م ـتـ ٍ
ح ـيــث ال ـب ـن ــوك والـ ـش ــرك ــات فـ ــإن ذلـ ــك ق ـلــل مــن
حجم مخاطر منح ائتمان لعماء من أصحاب
الجدارة االئتمانية املنخفضة.

• ما مدى التزام «كفيك» بقواعد الحوكمة؟

 نؤكد في هــذا السياق ،بــأن الشركة قامتالشركة باستيفاء متطلبات قــواعــد الحوكمة
الصادرة ،من هيئة أسواق املال بشكل تام.

• كيف تقيمون املركز املالي لـ «كفيك»؟
 إن مــركــزنــا امل ــال ــي مـتــن ج ـ ـدًا ،خـصــوصــًاإذا عـلــم أن إجـمــالــي م ــوج ــودات الـشــركــة تبلغ
 59مليون دينار ،فيما تبلغ حقوق امللكية 39
مليون دينار ،ما يعني أن نسبة الرافعة املالية
للشركة تـقــدر بنحو  51فــي املـئــة ،وهــي نسبة
متدنية جـدًا في الشركات العاملة في القطاع
املالي ،ما يعكس متانة املركز املالي لـ«كفيك».
كما أن «كفيك» تحتفظ بمستويات سيولة
جـ ـي ــدة ،ب ــال ـق ــدر ال ـ ــذي يـمـكـنـهــا م ــن م ـمــارســى
أنشطتها االسـتـثـمــاريــة بشكل مــريــح ،أمــا من
الناحية املحاسبية ،فــإن وجــود هــذه العوامل
يـشـكــل اع ـت ـبــارات ق ــوة ت ـعــزز مــن وض ــع مالية
ال ـشــركــة ،وتـحـســن م ــن قــدرت ـهــا عـلــى مــواجـهــة
التعقيدات املالية التي تواجه السوق.
• مــا أب ــرز الـخــدمــات واملـنـتـجــات الـجــديــدة التي
تسعى«كفيك» إلى تقديمها خال الفترة املقبلة؟
• فــي املـجـمــل ،الـشــركــة ملتزمة بتقديم حلول
تمويلية ومـنـتـجــات لـلـعـمــاء ،لتلبية احتياجاتهم
املختلفة ،وكــذلــك تقديم فــرص استثمارية مميزة
لـعـمــاء الـشــركــة ذات عــوائــد جـيــدة وذات مخاطر
منخفضة.
• هل لديكم تعامات استثمارية مع املؤسسات
الحكومية؟
 تدير«كفيك» حاليًا موجودات بحدود 215مليون ديـنــار ،من بينها صندوق لاستثمار
فــي أسـهــم ال ـشــركــات الـكــويـتـيــة املــدرجــة وآخــر
ل ــأس ـه ــم ال ـخ ـل ـي ـج ـيــة ب ــال ـت ــواف ــق م ــع أح ـك ــام
ال ـش ــري ـع ــة ،ك ـم ــا ت ـس ـعــى ال ـش ــرك ــة ج ــاه ــدة دة
الس ـت ـق ـطــاب أم ـ ــوال امل ــؤس ـس ــات االسـتـثـمــاريــة
الـكـبــرى وع ـلــى رأس ـهــا ا األذرع االسـتـثـمــاريــة
للحكومة.
وع ـم ـل ـي ــًا لـ ــم ي ـت ـس ــن لـ ــ«كـ ـفـ ـي ــك» ح ـت ــى اآلن
الحصول على فرصة إلدارة األموال الحكومية،
لكنها تسعى لذلك ولديها تفاوضات قائمة مع
جهات حكومية بهدف السماح للشركة بإدارة
جزء من استثماراتها بسوق األسهم.
• مع افتراض تزايد حدة املتغيرات االقتصادية
والسياسية التي تمر بها املنطقة ،هل يوجد لديكم
بدائل استثمارية تضمن لكم الربحية بما يعاكس
تحديات األسواق؟
 م ـجــرد م ــرور املـنـطـقــة ب ـظ ــروف سياسيةواقتصادية حرجة ،تتمثل في صراعات وعدم
استقرار سياسي في مناطق متعددة وأهمها
س ـ ــوري ـ ــة ،وس ـ ــط وانـ ـخـ ـف ــاض أس ـ ـعـ ــار ال ـن ـفــط
املصدر الرئيسي لدخل دول مجلس التعاول
الخليجي ،يصعب على جميع الشركات بناء
ص ـ ــورة واضـ ـح ــة ت ـس ـمــح بــال ـت ـك ـهــن بــاملـقـبــل،
ولذلك لدينا نظرة متحفظة عند الــدخــول في
أي استثمار جديد أو التوسع في نشاط قائم،
فالتنوع الذي حدث في املحفظة االستثمارية
للشركة وتقليل حجم االنكشاف على أســواق
األسهم أعطى للشركة رشاقة في التكيف مع
املتغيرات السياسية واالقتصادية.

القروض غير املنتظمة
• مــا حـجــم قــروض ـكــم غـيــر املـنـتـظـمــة ونسبة
التغطية عليها؟
 م ـنــذ  2010تـعـمــل «ك ـف ـيــك» ج ــاه ــدة علىتخفيض حجم ديونها غير املنتظمة ،والتي
تكونت نتيجة لتداعيات األزمة التي حدثت في

 ،2008وقــد استطاعت خــال األع ــوام السابقة
تخفيض هــذا املبلغ إلــى مستوياته املقبولة،
بـحـيــث ج ــرى تخفيض ال ــدي ــون غيراملنتظمة
مــن  22مـلـيــون دي ـنــار كـمــا فــي ديـسـمـبــر 2010
إلــى  9.2مليون حسب البيانات املالية نصف
السنوية من العام الحالي ،مع اإلشــارة إلى أن
تلك الـقــروض مسجلة في بيانات الشركة من
قبل عام  ،2010وغالبيتها تجارية.
ك ـمــا ت ـب ــذل «ك ـف ـي ــك» مـ ـجـ ـه ــودات مـتـنــوعــة
مل ـعــال ـج ـت ـهــا إم ـ ــا بــال ـت ـح ـص ـيــل أو ع ــن طــريــق
التوصل إلــى تسويات مع العماء املتعثرين،
أو من خال إتخاذ اإلجراءات القانونية.

• كم نسبة تغطيتكم على الديون غير املنتظمة
من الضمانات واملخصصات؟
  100في املئة ،وهي تغطية كافية جدًا تؤكدالسياسة التحفظية لـ«كفيك».
• كــم يـبـلــغ حـجــم محفظتكم االئـتـمــانـيــة وهــل
لديكم خططًا لتغيير تركيبتها لجهة زيادة حصة
تمويل األفراد عن التجاري او العكس؟
• يـبـلــغ حـجــم محفظتنا االئـتـمــانـيــة نـحــو 19
مليون دينار ،وهــي موزعة بنسبة تقارب  40إلى
 60في املئة لصالح التمويل التجاري ،ولكننا نسعى
إلــى إع ــادة تــرتـيــب اولــويــاتـنــا فــي هــذا الـخـصــوص،
بحيث يتم رفع نصيب قطاع التجزئة من مكونات
املحفظة على حـســاب حصة ال ـقــروض التجارية،
إذ إن إستراتيجية الشركة تميل أكثر إلــى زيــادة
حضورها في قطاع التجزئة.
• ملــاذا توقفتم عن إج ــراءات الدمج بني «كفيك
للوساطة» و«العربي للوساطة»؟
 ل ـق ــد كـ ــان الـ ـه ــدف األس ـ ــاس م ــن عـمـلـيــةانــدمــاج الـشــركـتــن ،استيفاء متطلبات زيــادة
رأس ـمــال الـشــركــة إل ــى  10مــايــن دي ـنــار ،وفقًا
لتعليمات هيئة أسواق املال ،إال أن ذلك أصبح
غير مجد حاليًا نظرًا آلخر القرارات الصادرة
من «الهيئة» بخصوص شركات الوساطة.
• كيف ستعدلون أوضاعكم؟
 لقد حصلت شركة كفيك للوساطة املاليةعـلــى مــواف ـقــة «ال ـه ـي ـئــة» ومـســاهـمـيـهــا لــزيــادة
رأسمالها نقدًا من  3إلى  10ماين دينار ،وجار
تنفيذ اإلج ــراءات الــازمــة لتنفيذ تلك الزيادة
قبل نهاية املهلة املحددة من الناظم الرقابي،
علمًا بأن التوقعات في هذا الخصوص ترجح
احتمال تنفيذ الزيادة خال الشهر املقبل.
• برأيكم هل السوق الكويتي مستعد لتطبيق
هذه القواعد خال الوقت الحالي؟
 أعتقد أن السوق الكويتي كان بحاجة إلىهــذه القواعد منذ فـتــرة ،لتصبح ثقافة العمل
داخـ ــل جـمـيــع ال ـش ــرك ــات ،ال ـقــائ ـمــة ع ـلــى إدارة
األمــوال والعاملة في القطاع املالي والشركات
املــدرجــة ،مبنية على ثقافة مؤسسات تراعى
فيها املصالح العامة.
ونـ ــرى أي ـضــًا أن ال ـس ــوق ال ـكــوي ـتــي ب ــدأ في
اس ـت ـي ـعــاب ت ـلــك ال ـق ــواع ــد ،وبـ ــات أك ـث ــر إدراكـ ــًا
لأخطاء التي كانت شائعة في ما قبل األزمة
املالية التي بدأت في العام .2008

املشاريع الكبرى
• من خال موقعك التنفيذي في شركة تمويل
واستثمار ،إضــافــة إلــى كونك صاحب رأي ،كيف
يجب أن يكون التعامل الحكومي األمثل مع ملف
اإلصاح االقتصادي؟
 بعيدًا عــن الــدخــول فــي التفاصيل ،أعتقدان من أفضل السبل التي يتعن على الحكومة،
أن تـعـيـهــا ف ــي تـنـفـيــذ م ـلــف االص ـ ــاح ،ه ــي أن
يـقـتـصــر ط ــرح تـنـفـيــذ امل ـشــاريــع ال ـك ـبــرى على
الـشــركــات املــدرجــة فــي ســوق الـكــويــت ل ــأوراق
املالية بشكل كلي أو جزئي ،وفــي هــذه الحالة
ستتحقق مصلحة مــزدوجــة ،أولـهــا أن توزيع
الـعــوائــد املتحققة مــن هــذه املـشــاريــع سيشمل
شــريـحــة اك ـبــر ،وم ــن ثــم سـتـتــراجــع االتـهــامــات
ملشروع اإلصاح ،خصوصًا في ما يتعلق بأن
هناك فئة محدودة من مجتمع األعمال ،هي من
يستفيد مــن املشاريع الحكومية ،أمــا الفائدة
الثانية فتتحقق لاقتصاد عمومًا ،مع ارتفاع
قيمة وأحجام أعمال الشركات املدرجة بسبب
هذه املشاريع ،وهــذا في حد ذاتــه سيسهم في
تعظيم األصول ويحسن من البيئة التشغيلية
املحلية على نطاق أوسع.

بـ ـس ــؤال ال ـب ـحــر ع ــن آخــر
تطورات الخاف القائم في
شركة الصلبوخ التجارية،
الـشــركــة الــزمـيـلــة ل ـ «كفيك»
بحصة تبلغ  29.5في املئة،
م ــع أحـ ــد امل ـســاه ـمــن ال ــذي
ل ــدي ــه ت ـم ـث ـيــل فـ ــي مـجـلــس
اإلدارة ،أفـ ـ ـ ــاد بـ ـ ــأن ه ـن ــاك
تـبــايـنــًا فــي وج ـهــات النظر
بـ ـ ـ ــن بـ ـ ـع ـ ــض امل ـ ـسـ ــاه ـ ـمـ ــن
والـ ـ ـغ ـ ــالـ ـ ـبـ ـ ـي ـ ــة ،وه ـ ـ ـ ـ ــذا أم ـ ــر
ص ـح ــي ومـ ـ ـش ـ ــروع ،ول ـك ـنــه
ال يتعن أن يـكــون النافذة
التي ينظر من خالها إلى
«الصلبوخ».
ولـ ـ ـف ـ ــت ال ـ ـب ـ ـحـ ــر إلـ ـ ـ ــى أن
مـ ــا ي ـت ـع ــن ال ـت ــرك ـي ــز عـلـيــه
أكـثــر ،هــو أداء «الصلبوخ»
وقياسه في الفترة املمتدة
ما بن  2014و ،2015بحيث
سيتضح بـسـهــولــة الجهد
ال ــواس ــع ال ــذي بــذلـتــه إدارة
الـشــركــة فــي تحقيق النقلة
سـ ـ ــواء م ــن ح ـي ــث األداء أو
اإليرادات ،عاوة على حجم
املطلوبات بن العامن.

باقون في «بيان»
حتى إشعار آخر
قـ ــال ال ـب ـحــر إنـ ــه ال تــوجــد
خ ـطــط حــال ـيــة ل ــدى «كـفـيــك»
لـ ـ ـلـ ـ ـتـ ـ ـخ ـ ــارج مـ ـ ـ ــن ح ـص ـت ـه ــا
م ــن ش ــرك ــة ب ـي ــان ال ـقــاب ـضــة،
والـ ـت ــي تـ ـق ــارب  6ف ــي امل ـئ ــة،
ب ـعــد ال ـن ـجــاح ال ــواس ــع ال ــذي
حـقـقـتــه األخـ ـي ــرة ف ــي الـفـتــرة
املــاض ـيــة ،مــؤك ـدًا االس ـت ـمــرار
فــي سجل مساهمي «بـيــان»
حتى إشـعــار آخــر ،وتحديدًا
إلـ ـ ـ ــى أن ت ـ ــوج ـ ــد امل ـ ـح ـ ـفـ ــزات
املـ ـغ ــري ــة لـ ـتـ ـخ ــارج «ك ـف ـي ــك»،
وبـ ــال ـ ـحـ ــدود الـ ـت ــي ت ـت ـج ــاوز
بكثير التوقعات اإليجابية
امل ـ ـع ـ ـق ـ ــودة ع ـ ـلـ ــى م ـس ـت ـق ـبــل
الشركة.

الجميع في «كفيك»
تآزر إلنجاح الشركة
ش ــدد ال ـب ـحــر ع ـلــى وج ــود
تـ ـف ــاه ــم ك ـب ـي ــر ب ـ ــن م ـج ـلــس
إدارة «ك ـ ـف ـ ـيـ ــك» ،س ـ ـ ــواء مــن
املـ ـ ـ ــاك الـ ـ ـج ـ ــدد «الـ ــدائ ـ ـنـ ــن»
أو امل ـســاه ـم ـيــن األص ـل ـي ــن،
مــوض ـحــًا أنـ ــه رغـ ــم صـعــوبــة
الـتـعــامــل مــع شـخــص يحمل
ق ـب ـع ـت ــن ،إح ــداهـ ـم ــا ك ــدائ ــن
وأخـ ـ ـ ــرى كـ ـم ــال ــك ،إال أن فــي
حــال ـت ـهــا اس ـت ـط ــاع الـجـمـيــع
توفيق املصلحة بشكل قاد
إل ـ ــى ت ـع ــزي ــز ال ــوض ــع امل ــال ــي
ل ـل ـشــركــة وح ـس ــن ك ـث ـي ـرًا مــن
أدائها.
وقال« :الجميع في مجلس
اإلدارة كـ ــان مـتـفـقــًا ع ـلــى أن
«ك ـف ـي ــك» ت ـس ـت ـحــق ال ـخ ــروج
مـ ــن األزمـ ـ ـ ـ ــة ،فـ ـت ــآم ــروا عـلــى
إعــادة هيكلتة الشركة ماليًا
وتشغيليًا ،ومن الواضح من
األرقام أنهم نجحوا في هذه
املهمة».

