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ةديرجلا•
16اقتصاد

• لنبدأ من أزمة العجز، كيف تقييم المعالجات 
التي أعلنتها الحكومة لتمويل سد عجز الموازنة 

العامة للدولة؟
منذ إعــالن الحكومة وجــود عجز في الموازنة 
العامة للدولة لم نر حتى اآلن أي خطط شاملة 
أو واضحة للمعالجة على أرض الواقع، ورغم أن 
هناك أكثر من خيار، لم يتم اتخاذ قــرار لتعديل 
المسار الذي نمر فيه، وسلوك الحكومة يظهرها 
وكــأنــهــا خــائــفــة أو عــاجــزة والـــخـــوف بـــرأيـــي، هو 
ات تبعات  ــراء مــن ردة الفعل، ألن لمثل هــذه اإلجــ

سياسية واجتماعية.
واجهت دول كثيرة قبلنا مثل هــذه المشاكل، 
ات لتعديل  ومنها األردن ومصر، وقاموا بإجراء
األوضــــاع رغــم الــقــدرات واإلمــكــانــيــات الــمــحــدودة 
لديهم، أما نحن في الكويت الوضع مختلف من 
نــاحــيــة اإلمـــكـــانـــات، الــتــي نملكها، والــتــي تسهل 
إيــجــاد الحلول الــالزمــة، فــاألخــطــاء الــتــي ارتكبت 
 حلها 

ً
على مدار 40 سنة الماضية، ليس مطلوبا

في يوم أو يومين، فنحن نملك ما يساعدنا على 
وضــع برنامج متكامل يمكن تنفيذه على مدى 
10 سنوات، وعلى الحكومة أن تبين جديتها في 

التعامل مع الوضع وتصحيح المسار.
 من شأنه 

ً
 واضحا

ً
 لم نر حتى اآلن قرارا

ً
إجرائيا

إيقاف الهدر في الميزانية باستثناء قرار ترشيد 
الدعم على الديزل، الذي وصل في نهاية المطاف 
 فقط، هناك 

ً
بعد االستثناءات إلى أن أصبح شكليا

أمــور جوهرية يجب القيام بها، لئال نكون مثل 
 النوافذ مفتوحة فيتراكم 

ً
الذي ينظف بيته تاركا

الغبار.
ــر بــالــونــات  الــحــكــومــة تــرســل مـــن وقـــت إلـــى آخـ
اختبار لقياس ردود الفعل، فإذا كانت تطمع بأن 
تلقى كافة قراراتها الترحيب فهذا األمــر صعب، 
وال توجد حبة سحرية تجعل المواطنين يتقبلون 
كــل شــي، لــذا عليها أن تضع خطة وتمضي في 
تــنــفــيــذهــا، ومــــن الــطــبــيــعــي أن تــجــد مــعــارضــيــن 
ومؤيدين، لكن حتى تكون مقنعة لتبدأ بنفسها 
أواًل في مسألة إيقاف الهدر والصرف والتبذير، 
وتقلص الــمــصــروفــات غير الــضــروريــة، وبعدها 
تحمل الــمــواطــن مسؤولية الــهــدر، عندما تسير 
الحكومة في الطريقين سيقتنع الجميع بجديتها.
 الــجــمــيــع يــتــكــلــمــون عــن تغيير خــارطــة 

ً
حــالــيــا

اإلنفاق عبر شد األحزمة، وترشيد الدعم ورفعه 
عن بعض الخدمات التي تقدمها الدولة، لكن توجد 
سلوكيات يجب أن تتغير، فاليمكن أن تتحدث عن 
خطط لترشيد اإلنفاق وتستمر عملية التوظيف 
الهامشية، حتى وصلت النسبة إلى 88 في المئة 
في الدولة، وتستمر عملية الصرف، كما لو كانت 
 أو عندما كنا 300 

ً
أسعار النفط عند 140 دوالرا

ألف نسمة، فهذا مستحيل استمراريته من دون 
هيكلة االقتصاد وتعزيز قوته وتنويع اإليرادات.

• ما األنسب االقتراض من البنوك المحلية أم 
من األســواق العالمية أم السحب من االحتياطي 

في ملف تغطية العجز؟
أعتقد أن الفرصة تاريخية لالستدانة بأقل كلفة، 
فبإمكان الدولة أن تستدين من دون كلفة تذكر، 

فالتصنيف ممتاز والفائدة منخفضة، لــذا قرار 
االقــتــراض مهم، كما أن الــتــوازن بين السحب من 
االحتياطي واالقتراض من السوق العالمي، أفضل 

بكثير من االقتراض الداخلي فقط.
أما البنوك المحلية، فيجب أن يكون لها دور 
رئيسي في محور التنمية، عبر تمويل المشاريع 
ــه في  ــة، إذ إنــ ــدولــ الــعــمــالقــة الـــتـــي ســتــطــرحــهــا الــ
حالة االعتماد المطلق على البنوك المحلية في 
االقتراض، فسيتم سحب السيولة المتوفرة لديها، 
وبالتالي لن يجد القطاع الخاص من يمول تنفيذ 
مشاريعه. وأي إصدار ستطرحه الكويت سيلقى 
 فــتــصــنــيــف الــكــويــت AA والـــســـوق 

ً
إقـــبـــااًل كــبــيــرا

الــعــالــمــي، يــتــرقــب هــكــذا إصــــدار ســنــدات سيادية 
مضمونة من دولة مثل الكويت.

خطة واضحة

• حسب اإلحصائيات أنفقت الدولة 9.6 مليارات 
ديــنــارعــلــى مــشــاريــع تمت ترسيتها فــي الكويت 
خــالل عــام 2015، لكن يالحظ عــدم انعكاس ذلك 
على االقتصاد، لماذا هذا األثر محدود؟، ولماذا 
 على تنويع االقتصاد لنحصل 

ً
ال نشهد انعكاسا

على إيرادات وعوائد غير نفطية؟.
أعتقد أن تنويع االقــتــصــاد يحتاج إلــى بنية 
تحتية قوية يقابلها برنامج طويل األجل لتنويع 
االقــتــصــاد بــنــاء عــلــى هـــذا الـــصـــرف، يــبــدأ بآلية 
 أكــبــر، عندما 

ً
تضمن منح القطاع الــخــاص دورا

تــنــفــذ الـــدولـــة بــنــيــة تــحــتــيــة دون أن تــضــع خطة 
تــســتــهــدف االســتــفــادة مــن هـــذه الــبــنــيــة التحتية 
 واستغاللها فال فائدة من الصرف، 

ً
استثماريا

لذلك يبقى هذا الصرف محدود األثــر وتستفيد 
منه قطاعات محددة في الــدولــة مثل المقاوالت 
والــمــواد األولــيــة واإلنشائية وقطاعات التجارة 

المستوردة. 
لــــذا الــمــطــلــوب مـــن الــحــكــومــة أن تــضــع خطة 
واضحة المعالم لالستغالل أمثل للبنية التحتية 
التي تنفذها، على سبيل المثال، ميناء مبارك 
الــكــبــيــر مـــشـــروع عــظــيــم وفـــكـــرة رائــــــدة، لــكــن هل 
تناقشت الحكومة مع القطاع الخاص بخصوص 
مستقبل التشغيل واالســتــثــمــار؟ لــم يــحــدث ذلك 
والقصة بالنسبة لنا غير كاملة، لــذا لــم نعرف 
دور الميناء حتى اآلن، ومن سيخدم وهل سيكون 
 لميناء الشويخ، أو هل هدفه بيئي فقط، 

ً
بديال

وما هي الفرص االستثمارية المترتبة على هذا 
المشروع، وهل سيتم إنشاء منطقة حرة لخدمة 

الكويت اوالدول المجاورة؟. 
لألسف لم تعلن الحكومة عن تفاصيل كثيرة 

العيار لـ ةديرجلا.: القصة أكبر من رفع سعر بنزين... 
لتصارح الحكومة الجميع وتعاملنا كراشدين

ً
 لوقف هدر الميزانية  • الربح حق مشروع للتاجر وليس فسادا

ً
 واضحا

ً
• لم نَر قرارا

تهم القطاع الخاص الذي يمكنه استثمار فرص 
كبيرة محيطة بالميناء كالخدمات اللوجستية 
وغيرها، وهــذا من بين المأخذ في حالة وجود 

مشاريع نوعية ضخمة بهذا الحجم. 

بداية دموية

ــة "دمـــــويـــــة" وحـــــــادة فــي  ــدايــ • بــــــدأت 2016 بــ
نــزول األســواق على عكس التوقعات، ماتقييمك 

لألوضاع ورؤيتك لها؟
ما حــدث قد يكون ردة فعل طبيعية مدفوعة 
بالعوامل المحيطة، فالمنطقة تشتعل وأسعار 
النفط تمر في أسوأ حاالتها، كما أن الحكومة لم 
ات رغم وصول "السيف للعظم"،  تتخذ أي إجــراء
 تشهد االقتصادات الكبرى ضغوط تباطؤ 

ً
وحاليا

انعكست على المنطقة.
الــقــصــة أكــبــر مـــن رفـــع ســعــر بــنــزيــن أو غــيــره، 
فنحن نحتاج إلى خطة متكاملة، كما يجب على 
الحكومة أن تتصارح مع الجميع، وتحدد حجم 
الــمــبــالــغ الــتــي تــســتــهــدف خــفــضــهــا مـــن إجــمــالــي 

المصاريف.
 على الحكومة 

ً
في ظل هكذا أوضاع يكون لزاما

أن تخرج إلى الناس وتشرح لهم بشفافية القرارات 
التي ستتخذها، وتبين التداعيات التي ستنتج 
عــنــهــا، ويــجــب عــلــى الــحــكــومــة أن تــتــعــامــل معنا 
كراشدين، وتضع خطة للتعامل مع الوضع في 
إطــــار زمــنــي مــحــدد وتــعــلــنــه لــنــا، فــنــحــو 65 في 
 ،

ً
المئة من الكويتيين أعمارهم أقــل من 30 عاما

ات الــتــي تتخذها  ويــســتــطــيــعــون تــفــهــم اإلجـــــــراء
 
ً
 متكامال

ً
الــحــكــومــة، شــريــطــة أن تــضــع بــرنــامــجــا

لــتــضــمــن مــشــاركــتــهــم فـــي تــأيــيــد الـــقـــرار بــــداًل من 
محاربته، عندما تتكلم الحكومة بالمنطق والعقل 

سيستوعب الجميع ويتقبل.

حزمة تحفيز

• ما أهم اإلجراءات التي يمكن أن تكون بمنزلة 

حزمة تحفيز من شأنها أن تكون خطوة في سبيل 
الخروج من عنق الزجاجة؟

ال أملك المعلومات والبيانات كافة المتوفرة 
لــلــحــكــومــة، لــكــن عليها إيــقــاف الــنــزيــف والــهــدر، 
قبل أن تبدأ في مرحلة التنظيف، وااللتفات إلى 
العديد من اإلجراءات السهلة، التي قد توفر مبالغ 
هائلة، وهي عديدة، وعلى سبيل المثال: الكويت 
تحتاج إلى 400 ألف برميل غاز لتوليد الكهرباء 
وتوفير الماء وذلك كلفته كبيرة، والبديل األنسب 
واألرخص الستخدام الغاز هو عن طريق استخدام 
األنابيب، لكن ألسباب سياسية اخترنا البديل 
األغلى، أي الغاز المسال، الذي يتم نقله على شكل 
سائل للكويت، ثم يتم تحويله إلى غاز مرة أخرى، 
فلماذا ال نقنع المملكة العربية السعودية الشقيقة 
األكبر بتمديد أنبوب غاز عبر أراضيها لنقل الغاز 
من قطر بدل البواخر، وهي خطوة سنوفر معها 
مبالغ كبيرة وخيالية؟ العراق وإيران فيهما غاز، 
، أمــامــنــا خــيــارات يمكننا أن 

ً
وهــمــا قــريــبــان جـــدا

نقنع السعودية بتمرير أنبوب أو جلب الغاز من 
المنطقة األقرب.

أمور أخرى واضحة وضوح الشمس، منها أن 
تبدأ الحكومة بتطبيق اإلصالح على نفسها من 
الداخل أواًل وقبل الغير، وتبين ذلك للمواطنين 
ثــم تــبــدأ بــرفــع التكاليف عــلــى الــتــبــذيــر الــحــالــي، 
فــمــن يــحــول مــنــزلــه إلــــى مــديــنــة مــالهــي يتحمل 
الكلفة، منزل آخــر يعيش فيه 4 أفــراد يعمل فيه 
 عن 

ً
10 آخــرون لخدمتهم، يتحمل كلفتهم بعيدا

دعم الدولة وهكذا. 
مثال آخر للتوفير والترشيد والهيكلة يحتاج 
فــقــط إلـــى الــتــفــكــيــر بــطــريــقــة غــيــر تــقــلــيــديــة، على 
سبيل المثال في الكويت 140 ألف منزل، لماذا ال 
يتم السماح للكويتي بالتملك في منزل العائلة؟ 
ولــمــاذا ال نشجع على تملك الشقق؟ وتكون في 
مناطق قريبة، حتى إن كانت بمساحة أصغر؟، 
ويتم منح من يقبل بذلك قرض الـ 70 ألف دينار 
 الدعم للمواد األولية أيضا بضوابط 

ً
مع الـ 30 ألفا

ــــروط، وبـــذلـــك تــتــمــكــن الــحــكــومــة مـــن تغطية  وشــ

يملك نائب رئيس مجلس اإلدارة في مجموعة 
 
ً
 وافرا

ً
المشاريع القابضة، فيصل مبارك العيار رصيدا

من اإلنجازات والنجاحات، ال في وقت الرخاء فحسب، 
بل تجلت أهم بصماته في ذروة قسوة األزمة المالية 

العالمية التي عصفت بدول ال بمصارف عالمية أو 
شركات فقط. 

العيار باني نهضة مجموعة اقتصادية من أهم 
، بمشاريع 

ً
 وعربيا

ً
مجاميع القطاع الخاص كويتيا

مترامية األطراف واالستثمارات ونجاحات ملحوظة 
وسط البيروقراطية العقيمة القاتلة تارة، واألحداث 

السياسية ولهيبها تارة أخرى. 
 
ً
تمكن »بومبارك« من التحليق بمجموعة المشاريع بعيدا

عن أي هزات أو عثرات أو اضطرابات مالية، كما سبق أن 
 في ريعان شبابه.

ً
 ناجحا

ً
حلق طيارا

رؤيته وفلسفته االستثمارية وكفاءته في اتخاذ 
القرار وحدها هي األسلحة التي يناور ويحدق بها، 

 يميل العيار، إلى ناحية التركيز على القطاعات 
ً
فتاريخيا

التشغيلية النوعية الواعدة والمدرة، يبني للمستقبل 

البعيد ال لليوم أو الغد فقط، واألهم أنه غير مستعجل 
 حتى 

ً
للربح السريع، بل يعطي »الطبخة« حقها كامال

تنضج النضوج الصحي، قبل جني الثمار الطيبة. 
رغم نجاحاته وبصماته وازدهار مجموعة المشاريع، لم 

يخف حزنه الشديد على ما آلت إليه أوضاع االقتصاد 
 أن الحلول واضحة والنيات صادقة، 

ً
الكويتي، خصوصا

كما يقول، واألدوات متوافرة، لكن بحسب تشخيصه 
الدقيق أنه في النهاية ال قرار، ورغم كل المصاعب 

 ،
ً
والمتاعب التي تقف على األبواب، يقول العيار مبتسما

إنه »مؤمن بالكويت واقتصادها وما زلنا في الميدان، 
 وإجراءات«.

ً
ويمكن أن نبدأ وننهض لكّن لذلك شروطا

يمنحك »بومبارك« جرعة من التفاؤل، تعيدك إلى 
أيام الربيع االقتصادي بازدهاره، وأيام الفوائض 

المالية ووهجها، حينما يعدد لك سلسلة إجراءات 
بسيطة يسيرة التطبيق، كفيلة بأن تخرجك من دوامة 
التعثر والعجز المالي، الذي يمس الدولة بعد أن أنهك 

القطاع الخاص.
ويرى أن الحكومة تحتاج فقط أن »نفكر خارج 

 عن التقليدية والبيروقراطية، فنحن 
ً
الصندوق، وبعيدا

 وعين مستشارين«.
ً
في الكويت أكثر من شكل لجانا

 بإطالق يد القطاع الخاص، فهو قادر 
ً
ينصح مجددا

ويملك اإلمكانيات، »فقط ال تعطلوا أعماله، دعوه 
ينجز ويعمل، سهلوا اإلجراءات وشددوا العقاب على 

المخالف«.
ويحذر العيار من استنزاف االقتصاد واالحتياطيات 

ألنه »جريمة في حق األجيال القادمة«، والتحذير اآلخر 
هو من االستمرار في »ذبح« التنمية والقطاع الخاص 

بحجة كلمة »فساد«.
في الحلقة األولى من هذا اللقاء، مع الشخصية األكثر 
 واألبرز على الساحة االقتصادية شجون وآمال، 

ً
تميزا

وتطلعات ونصائح وتشخيص للواقع وحلول للمستقبل 
وتحذير مما هو آت؛ إذا استمر النهج على ما هو عليه. 
 يسلط »بومبارك« الضوء على مجموعة المشاريع 

ً
وغدا

واستثماراتها ومستقبل النمو فيها. وإلى تفاصيل 
اللقاء: 

محمد البغلي ومحمد اإلتربي وعيسى عبدالسالم 

 فلتسهل الدولة 
اإلجراءات أمام 

القطاع الخاص 
وتشدد العقاب 

على المخالف

 االقتراض من 
السوق العالمي 
أرخص وأفضل 

ولتتفرغ 
البنوك لتمويل 

التنمية

 أخطاء 40 سنة 
 
ً
ليس مطلوبا

حلها في يوم 
أو يومين

 الكويت أكثر 
دولة شكلت 

 وعينت 
ً
لجانا

مستشارين... 
ومصير 

التوصيات 
األدراج

 عندما تتحدث 
الحكومة 

بالعقل 
والمنطق 

»صدقوني« 
سيستوعب 

الجميع

ل لماذا المشاريع التي تحت مسؤولية الديوان  يقول »بــومــبــارك«: الكل يتساء
 ،

ً
األميري ماشية؟، وأنا أرى أن ذلك بسبب القرار، فاتخاذ القرار وتنفيذه مهم جدا

»وليت الحكومة تشدد العقاب وتنفذه على من يخل باإلجراءات والقوانين«.

مشاريع الديوان »ماشية« 

ــارك«: إذا  ــبــ ســألــنــا »بــــومــ
طــلــبــوك لــمــنــصــب حــكــومــي 
ــــوزارات تــخــتــار وأي  فـــأي الــ
 ،

ً
ــقــــرارات ســتــتــخــذ عــاجــال الــ

ــب  ــ ــقـــال عـــلـــى الــــفــــور: »ازّهــ فـ
بشتي« وأركب السيارة وإذا 
الوزارة كانت ناحية شمال 

أذهب أقصى الجنوب. 
وتــــــــابــــــــع: أنـــــــــا مـــســـتـــعـــد 
ــرأي في  ــ أقـــدم الــمــشــورة والـ
أي وقـــــــــت، »لـــــكـــــن لـــألســـف 
ــا طــلــبــونــا وال مـــــرة رغـــم  مــ
 بــرأي أو 

ً
أننا ال نبخل أبـــدا

ــارة، والــعــمــلــيــة  ــشــ ــتــ أي اســ
بـــســـيـــطـــة... أعـــطـــوا الــقــطــاع 
الـــــخـــــاص دورة واتـــــركـــــوه 

يسوي مشاريعه بوقتها«.

إذا الوزارة ناحية 
شمال... اذهب 

أقصى الجنوب

 ميناء مبارك 
مشروع 

عظيم... لكن 
أين دور القطاع 
الخاص وفرص 

االستثمار؟

العيار في مكتبه )تصوير رائد قطينة(
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• استنزاف االحتياطيات جريمة في حق األجيال القادمة

، وتـــوفـــر الــكــثــيــر من 
ً
الــطــلــبــات الــمــكــدســة حـــالـــيـــا

المصاريف على البنية التحتية للمدن الجديدة، 
وهذا عبء كبير تكون تحررت منه.

ات عديدة يجب أن تفكر فيها الحكومة  إجــراء
خارج الصندوق، فال فائدة إيجابية من اإلصالح، 
قــبــل أن تـــوقـــف الـــنـــزيـــف وتـــعـــالـــج قـــنـــوات الــهــدر 

والمصاريف العالية.

ضريبة للمبيعات

• هل ترى فرض ضريبة على القطاع الخاص 
 أمام الحكومة؟

ً
 متاحا

ً
خيارا

 ،
ً
تــقــوم الــشــركــات بــدفــع ضريبة بالفعل حاليا

الــضــريــبــة الــخــاصــة بــدعــم الــعــمــالــة 2 فـــي الــمــئــة، 
ومــؤســســة الــكــويــت لــلــتــقــدم الــعــلــمــي 1 فــي المئة 
والزكاة، ولكنني أرى أن هناك ضريبة أولى يجب 
، وتشمل الكويت، وهي "ضريبة 

ً
تطبيقها خليجيا

 السيما أن منطقة 
ً
المبيعات"، فهي األنسب حاليا

الخليج تتميز بأنها دول استهالكية، وتطبيق مثل 
 
ً
 سيحقق دخال

ً
هذه الضريبة في الكويت تحديدا

 للدولة، باإلضافة إلى تثقيف المواطنين 
ً
إضافيا

حــــول أهــمــيــة الــتــوفــيــر، وإن كــانــت ســتــؤثــر على 
المشتريات بشكل أو بــآخــر، لكنها على المدى 

البعيد ستحقق إيجابيات. 

• هذه األفكار موجودة في أدراج الحكومة منذ 
ســنــوات، لكن ما السبب في تأخر اتخاذ قــرارات 

كهذه برأيك؟
فــي بــعــض األوقـــــات، يــكــون عـــدم اتــخــاذ الــقــرار 
 إلى الخشية من القرار نفسه، لكن من وجهة 

ً
عائدا

نظري سياسة التأجيل واالستنزاف هي جريمة 
في حق أجيال المستقبل، فالمجلس من جهة قد 
 من عمره ويدفع 

ً
 أنه باٍق عاما

ً
يحسبها سياسيا

نحو تأجيل قرارات اإلصالح، على الجانب اآلخر 
الحكومة قد تراهن على تعديل سعر النفط وهكذا، 
 أن دولة مثل النرويج، دخل النفط ال يدخل 

ً
علما

في الميزانية، وتعتبر إيراداته ضمانة  للمستقبل.
نحن سباقون في طرح األفكار، وشخصنا المشاكل 
 اليوجد من يتحمل 

ً
 وطرحنا الحلول، لكن دائما

ً
كثيرا

مسؤولية اتــخــاذ الــقــراروتــنــفــيــذه، لدينا فــي الكويت 
أفضلية وأسبقية في طــرح العناوين والمانشيتات 
والـــمـــقـــتـــرحـــات الـــمـــبـــهـــرة، لـــكـــن الـــشـــيـــطـــان يــكــمــن فــي 
التفاصيل، ومشكلتنا الكبرى في التطبيق والتفاصيل.

• توقعت أن أزمة أسعار النفط قد تستمر 10 
 باستمرار تأثرها لهذه 

ً
سنوات... هل مازلت مؤمنا

الفترة الطويلة؟
ـــ 100 دوالرلــلــبــرمــيــل  أتـــوقـــع أال نــــرى ســعــر الــ
لــســنــوات، وأعــتــقــد أنـــه كلما كــانــت أســعــار النفط 
ــدول  ــ عـــالـــيـــة الــقــيــمــة ســـيـــدفـــع الــمــســتــهــلــكــون والــ
المستهلكة من أصحاب التكنولوجيا نحو السعي 
إلى إيجاد البدائل وخفض كلفتها، والبحث عن 

استكشافات أخرى. 
لكنني أرى أنه للمحافظة على إيرادنا وحصتنا 
النفطية، يجب أال يزيد سعر البرميل عن 50 إلى 
، وهـــذا يعطينا األمـــان واالســتــمــراريــة 

ً
60 دوالرا

 عن الحديث عن سعر عــادل أو غير عــادل، 
ً
بعيدا

كــمــا يـــكـــون هــــذا الــســعــر مـــقـــبـــواًل لـــلـــدولـــة كــبــائــع 
 
ً
 إذا كانت الحصة كبيرة والحرب حاليا

ً
خصوصا

على الحصص، فتراجع السعر يجعلك تبيع أكثر 
بسعر أقل. 

تعزيز اإليرادات

ــاهـــي الـــمـــصـــادر األخـــــــرى األنـــســـب  • بــــرأيــــك مـ
لــلــكــويــت، ويــمــكــن لــهــا أن تـــعـــزز اإليـــــــــرادات غير 

النفطية؟
ببساطة الكويت موقعها استراتيجي، فهي تقع 
وسط أكبر ثالث دول على الخليج، وهي السعودية 
والعراق وإيران، وأعتقد أنها فرصة كبيرة وذهبية 
 أكبر في المنطقة 

ً
 لوجستيا

ً
لتؤدي الكويت دورا

نــتــيــجــة تـــقـــارب الــمــســافــات، فــتــعــداد الــســكــان في 
المناطق القريبة من الكويت بالماليين والجنوب 
 بالنفط وتعداد السكان، فلماذا 

ً
العراقي غني جدا

ال نستغل هذا الموقع، ونضع األرضية الصحيحة 
الستغالل تلك اإلمكانات، وإشراك القطاع الخاص، 
وتوفير فرص هائلة من تشغيل العمالة واإليرادات 
فــي آن واحـــد، ومــتــى مــا وضــعــت البنية التحتية 
الصحيحة، فإن الــدول المجاورة تأتيك مباشرة 

لالستفادة مما تقدمه من خدمات.
فـــي الــجــانــب اآلخـــــر، أعــتــقــد أن أمــامــنــا فــرصــة 
لتحقيق إيرادات من قطاع السياحة مثلما فعلت 
دبي، فنحن نملك أفضل الشواطئ والجزر لنكون 
األفـــضـــل، لــكــن األمــــر يــحــتــاج إلـــى إزالــــة الــعــراقــيــل 
وتجهيز البنية التحتية الالزمة لذلك، باإلضافة 

إلى أن تكون هناك حرية اجتماعية أكبر. 
ــبـــطء فـــي تنفيذ  ــر ســلــبــيــات الـ • كــيــف تــــرى أثــ
الــمــشــاريــع االســتــراتــيــجــيــة أو ســحــب وتــعــطــيــل 

البعض منها؟
الجميع يذكرون بأسف كيف تم سحب مشروع 
العبدلي، الذي فازت به مجموعة المشاريع، والذي 
كـــان يشتمل عــلــى مــســتــودعــات تــخــزيــن ومنطقة 
حــرة وخــدمــات لوجستية، لو لم يعترض طريق 
هـــذا الــمــشــروع مــجــلــس األمــــة قــبــل عــشــر ســنــوات 
لكانت المنطقة تحولت اآلن إلى مدينة وجذبت 
مابين 70 إلى 80 في المئة، من الشركات العراقية 
بعملياتها وأنشطتها، وبــاتــت المنطقة جاذبة 
للعمالة الوطنية ومدرة للدخل، لكن مع األسف لم 
يتركونا ننفذ المشروع ولم ينفذوه هم وال غيرهم، 

هكذا نتأخر ونتراجع!
لو ترك المجلس هذا المشروع الطموح؛ لكان 
خرج للنور منذ سنوات ولكانت البنوك استفادت 
مـــن نــاحــيــة الــتــمــويــل، وكـــذلـــك شـــركـــات الــتــأمــيــن 

وانتعش قطاعا النقل والخدمات اللوجيستية.

 
ً
• يــاحــظ أن بصمات مجلس األمـــة تاريخيا

قليلة بشأن المشاريع العمالقة والضخمة ودفع 
التنمية االقتصادية كأولوية؟

 مــا تستعمل 
ً
كلمة الــفــســاد ومشتقاتها دائــمــا

وتستغل لوضع العصي في دوالب التنمية، وهذا 
ال يعني أنه ال يوجد فساد، لكن غير صحيح أن 
نــوقــف العمل والتنمية وبــنــاء االقــتــصــاد بسبب 

الخوف من الفساد.
لــتــضــع الـــدولـــة الــضــوابــط ومــقــابــلــهــا عــقــوبــات 

شديدة وتستمر التنمية وتطرح المشاريع، ومبدأ 
، وال 

ً
الربح مشروع لكل تاجر، والربح ليس فسادا

يصح وصفه بهكذا اسم، ففي الكويت لدينا ديوان 
محاسبة وبدل الجهة 20 ألف جهة رقابية أخرى، 

ورغم ذلك توجد نسبة فساد.
لماذا ال نغير منهجية التفكير لمحاربة هذا 
 ويــربــح 

ً
ــة مـــشـــروعـــا األمـــــر، فــعــنــدمــا تــطــرح الـــدولـ

ــالـــدولـــة هي  الــمــســتــثــمــر حــتــى 100 فـــي الــمــئــة فـ
ــرح الـــمـــشـــروع الــتــالــي  ــه عــنــد طــ الــمــســتــفــيــدة، ألنــ
، وقد ال يتخطى ربحهم 

ً
سيتقدم له 20 مستثمرا

20 فــي المئة، وهــكــذا المنافسة تــكــون لمصلحة 
الـــدولـــة، وهــنــا الــفــرق بالعقلية الديناميكية في 

اإلدارة والمواجهة.

خيار بديل

• هــل القطاع الــخــاص مطمئن إلــى تطمينات 
استمرار اإلنفاق االستثماري وكيف ترى تأثيرات 

سعر النفط على هذا الباب؟
 إال إذا كانت 

ً
أزمــة أسعار النفط ستؤثر حتما

هناك حلول سحرية، وأعتقد أن االحتياطي العام 
للدولة هو الخيار البديل أمام الحكومة، لكن كم 
يتحمل؟!، فخالل 5 سنوات يمكن أن تتبدد تلك 
االحتياطيات إذا استمرت هذه السياسات الحالية 

ر من االستنزاف.
ّ
دون تغيير، لذلك أحذ

، وأكــبــر المشاكل تــأتــي من 
ً
نحن نحتاج قــــرارا

عــدم األخـــذ بعين االعــتــبــار ســرعــة اتــخــاذ الــقــرار، 
أرى وكأن الوقت ال قيمة له لديهم، فحتى اليوم ال 
توجد لدينا خطة متكاملة، كما أنهم اليجيدون 
استخدام واستغالل األدوات وال يتقنون استغالل 
القطاع الخاص لتنويع النشاطات االقتصادية  
واإليرادات، حتى المكاسب اإليجابية والمشاريع 
الكبرى التي تنفذها الحكومة اليملكون األدوات 

لتسويقها بالشكل األمثل. 
مشاريع كبرى قيد التنفيذ أو قائمة وال أحد 
يعرف تفاصيل كثيرة مهمة عنها، فمن يخدم من 
 
ً
هــذا المشروع، ومــا الفرص المتاحة استثماريا

 ونوعية؟، هذه تفاصيل مهمة يجب 
ً
حوله نطاقا

أن نشرحها  للمستثمرين بغرض تشجيعهم.

بطء الخصخصة

 قــرار الحكومة تجاه الخصخصة 
ً
• تاريخيا

 
ً
بطيء، ويأتي بعد فوات األوان أو ويستهلك وقتا

 أليس كذلك؟ 
ً
طويال

ــكــــومــــة بــخــصــخــصــة  ــبــــدأ الــــحــ ــتــ ــلــــى األقـــــــــل لــ عــ
 وترهق 

ً
 كبيرا

ً
 ماليا

ً
القطاعات التي تعاني نزيفا

مصروفاتها كالتعليم العام، الــذي يكلف الدولة 
الكثير ومخرجاته ال حول لها وال قوة، لو أعطت 
الدولة المدارس الحكومية إلى القطاع الخاص، 
فسيستثمر فيها بقوة وسيحسن جودة التعليم، 
المفروض أن تبادر الحكومة نحو تشجيع القطاع 
الـــخـــاص وتــحــفــيــزه نــحــو ذلــــك، فــتــكــلــفــة التعليم 
ستنخفض إذا أسند للقطاع الخاص مع جودة 
أعلى، وبذلك تكون وفرت على المال العام مبالغ 
 أفضل وتتعدد 

ً
كبيرة، ومنحت المواطنين تعليما

الخيارات.

ــاذا اإلصـــــــــرار عـــلـــى مــســتــشــاريــن  ــمــ ــك لــ ــرأيــ • بــ
خارجيين يكلفون الدولة مبالغ باهظة، ولدينا 
بــنــوك رائـــدة يمكنها أن تــقــدم اســتــشــارات أنجح 

وأفضل بحكم معرفتها بثقافة وشؤون البالد؟
الكويت أكثر بلد عّينت مستشارين وشكلت 
، والــتــوصــيــات فـــي األدراج، فـــال تنقصنا 

ً
لــجــانــا

دراسات بل تنفيذ المقترحات.

نشعر بالغبن

• فكرة شراكة الهيئة مع القطاع الخاص هل 
تــرى أنها ستحقق نقلة نوعية وتــرضــي طموح 

القطاع الخاص؟
التجربة لم تكتمل لنحكم عليها، لكننا نشعر 
بــالــغــبــن حـــيـــال قـــانـــون الـــــ "بــــي أو تــــي" الـــــذي لم 
يشمل المشاريع التي نفذت قبل القانون من قبل 
مستثمرين، آمنوا باالستثمار في بلدهم بدون 

قانون يحميهم.
ــم ذلـــك لــديــنــا أفـــكـــار وطـــمـــوح لالستثمار  ورغــ
 عندنا رغبة لتطوير اإليرادات، 

ً
والتوسعة، فمثال

 أمامنا، فلتسمح الدولة 
ً
لماذا يقف الروتين عائقا

 مقابل التوسعات، ففندق المارينا 
ً
وتأخذ عائدا

صغير حيث يحوي نحو 110 غــرف، لكن البنية 
التحتية تتحمل حتى 150 غرفة، لماذا ال تسمح 

لي بالتوسع وتأخذ أموااًل زيادة كحكومة؟. 

• مــشــروع الــجــزر مــن وجــهــة نــظــركــم هــل تــراه 
 ويرضي طموح القطاع الخاص؟

ً
مقنعا

لـــقـــد اطـــلـــعـــت عـــلـــى الـــمـــعـــلـــومـــات الـــمـــتـــوافـــرة 
والمسجلة، الــكــالم حتى اآلن  إنشائي، وإن كان 
، فهم يقولون جزيرة ستستغل على 

ً
يبدو جــيــدا

أعلى المستويات للمرافق الصحية، لكن كقطاع 
خدم؟ 

َ
 مثل من َست

ً
خاص، نريد احترافية وأرقاما

وهل لدينا أطباء لتغطية المرافق؟ وخطة التشغيل 
ونوعية الشرائح التي ستخدمها؟، وهكذا تفاصيل 

كثيرة مطلوبة. 
ــــذا حـــلـــم ورؤيــــــــة، وقـــلـــتـــهـــا: نـــحـــتـــاج ألســــاس  هـ
صحيح حتى نبني عليه الــقــرار، والمستثمرون 
يــعــدون الــعــدة الــالزمــة، وال يــجــوز أن تبني على 

ة.
ّ

أرضية هش

 على الحكومة 
إثبات جديتها 

في تصحيح 
المسار 

نحن األفضل في طرح العناوين والمقترحات  
المبهرة... وال تنفيذ 

يذبحون القطاع الخاص والتنمية بحجة 
»كلمة فساد«

مشروع الجزر حلم لكن إلى اآلن الكالم 
 واحترافية في التنفيذ

ً
إنشائي نريد أرقاما

 على سؤال عن تقييمه لهيئة أسواق المال وتعاطيها مع 
ً
ردا

؟ يقول بومبارك: »ماكو« جهة حكومية ال 
ً
القطاع المالي حاليا

»تعل القلب«، لكن يمكنني التأكيد أن الهيئة خففت من حدتها 
في التعاطي بشكل كبير، لكن المأخذ المستمر أنها ال تزال 
بطيئة كالسلحفاة فــي حركتها، لــمــاذا عندما نتقدم لطرح 
 أن سوق السندات 

ً
سندات تستغرق الموافقات شهرين، علما

يمكنه أن يغلق في أسبوع، والفائدة ممكن أن تتحرك في يوم. 
فلتضع الهيئة المعاييرالسليمة والدقيقة واألطر المنظمة 

بوضوح ومن يخالف يعاقب.
 ترى أن الرقابة الالحقة أفضل وأجدى من المسبقة؟

ً
* إذا

بكل تأكيد الموافقات المسبقة مشكلة كبيرة وإعاقة، ففي 
كل دول العالم ال يوجد مستثمر ينتظر الموافقات، بل نرى 
كيف يعلنون في أسواق العالم عن اندماجات ضخمة بقيم 
 وبعدها ينتظرون الموافقة، ونحن 

ً
مالية تصل إلى 70 مليارا

 طلبات غير واقعية مثل »ســوي« دراسة 
ً
على العكس تماما

سوق وانتظر شهر وشهرين حتى تحصل على موافقة مسبقة! 

م 
ّ
عل

ُ
ما زلنا نعيش في داخل مقولة، إننا أفهم من الغير ون

 أنه ال يوجد من هم أحــرص على مصالحهم 
ً
اآلخرين، علما

وأمـــوالـــهـــم مـــن الــمــســاهــمــيــن والــمــســتــثــمــريــن فــهــم أصــحــاب 
»الحالل«. 

أما عن الالئحة التنفيذية للقانون بموادها الـ 1610، فنحن 
لسنا ضد القانون أو االلتزام به، فنحن نتعامل مع وكاالت 
تصنيف عــالــمــيــة ويــحــصــلــون عــلــى تــفــاصــيــل كــبــيــرة وأكــثــر 
مــن ذلــك، ونحن فــي مجموعة المشاريع أوضاعنا متوافقة 
ونـــحـــرص عــلــى أن نــعــمــل شــفــافــيــة مــتــقــنــة، ونــعــلــن أرقــامــنــا 

وتوقعاتنا ونزود الجهات الرقابية بكل ما تطلبه منا. 
لكن التحدي هو عدم تعطيل األعمال، »فالوقت كالسيف 
إن لم تقطعه قطعك«، واألسواق متحركة، لذا يجب مراعاة أن 
األســواق تتغير بشكل مستمر، لذلك أكــرر »نحن مستعدون 
 في 

ً
ألن نقدم أي معلومات لكن ال تعطل أعمالي وكن سريعا

التعاطي مع األمور«.

ــر طـــــــــــرح إدارة  ــ ــيــ ــ ــأخــ ــ وعـــــــــــن تــ
ــدارة من  ــمـ الــمــرافــق التشغيلية الـ
ــة بــكــلــفــة عــالــيــة  ــكـــومـ ــانــــب الـــحـ جــ
ــار:  ــيـ ــعـ لـــلـــقـــطـــاع الـــــخـــــاص، قــــــال الـ
»واضــح للجميع أن إدارة المرافق 
الــخــدمــيــة الــتــشــغــيــلــيــة مـــن جــانــب 
الــحــكــومــة عــالــيــة الــكــلــفــة مــتــدنــيــة 
ــة اإليـــــــــــــرادات،  ــفـ ــيـ ــعـ ــة وضـ ــدمــ ــخــ الــ
ــن الــــشــــركــــات الــعــالــمــيــة  وكـــثـــيـــر مــ
واآلراء االستشارية نصحت بأنه 
عــلــى األقــــل إن لــم تــتــم خصخصة 
محطات الكهرباء والمواصالت أن 
تدار إدارة محترفة تعزز أرباحها 
وتقلص خسائرها وكلفتها على 
المال العام، ولتبقى الوزارة كجهة 
رقــابــيــة، لكن الــمــرافــق التشغيلية 

كالكهرباء والهاتف الثابت والماء 
وغيرها، يجب أن تدار بشكل أفضل 
وآن األوان لــذلــك فــي ظــل أوضـــاع 
الـــعـــجـــز الـــحـــالـــيـــة. وإذا اســتــغــلــت 
بــحــرفــيــة ومــهــنــيــة ســتــفــتــح آفــــاق 
الفرص الجيدة للمواطنين، شرط 
ــدار بفلسفة الــقــطــاع خـــاص،  أن تــ
وإذا تم تطبيق هــذه الفكرة، فهي 
خطوة عظيمة أفضل كمردود من 

إدارة الوزارة. 
ــعــــات  ــامــ ــذ مــــــثــــــااًل الــــجــ ــ ــأخـ ــ ــنـ ــ ولـ
الــــخــــاصــــة، عـــنـــدمـــا فـــتـــح الــمــجــال 
امـــــام االســـتـــثـــمـــار فــيــهــا  تـــوافـــرت 
ــارات عـــديـــدة،  ــيــ أمـــــام الـــمـــواطـــن خــ
ـــتــــجــــربــــة فــي  لــــــمــــــاذا ال نـــطـــبـــق الـ
الــقــطــاع الــصــحــي؟ إن تخصيص 

المستشفيات الحكومية وإعطاء 
 سيكون 

ً
 صحيا

ً
المواطنين تأمينا

أقل كلفة على الدولة والمال العام 
من أن تدير هي المرافق الصحية 
ــي نــفــقــات  بـــهـــذه الـــكـــلـــفـــة، ولـــكـــم فــ
ــوة، خالصة  الــعــالج بــالــخــارج أســ
الــكــالم، هــذا مجال استثمار كبير 
ــــاص ومـــربـــح  ــخـ ــ ــاع الـ ــطــ ــقــ أمــــــــام الــ
ــوقـــت، الــصــحــة  لــلــدولــة فـــي ذات الـ
والــتــعــلــيــم اســاســيــات للمجتمع ، 
ومــع خصخصة هذين القطاعين 
ستتحسن أشــيــاء كــثــيــرة مترتبة 

على ذلك«. 

هيئة أسواق المال تخلصت من الحدة 
لكنها بطيئة كالسلحفاة 

خصخصة الصحة والتعليم تحسن أشياء 
كثيرة شرط الحرفية والمهنية

• لو لم يجهض مجلس األمة مشروع »العبدلي« لكانت مدينة تتألأل
 تجاه ثقافة التبذير

ً
 وأنفع سلوكيا

ً
• ضريبة المبيعات أجدى اقتصاديا

ــــؤال عن   عــلــى سـ
ً
ــال الــعــيــار ردا قــ

رؤيــتــه لمستقبل بــورصــة الــكــويــت 
ــة،  فــــــي ظــــــل مــــــشــــــروع الـــخـــصـــخـــصـ
 ،

ً
واالنـــعـــكـــاســـات الــفــنــيــة مــســتــقــبــال

إن تخصيص الــبــورصــة !! ربــمــا لو 
 
ً
 للمريخ لكان أمرا

ً
أطلقنا صاروخا

أسهل، »البورصة« عبارة عن نظام 
تــــــداول آلــــي يــضــمــن عــمــلــيــة الــتــقــاء 
ــع الـــمـــشـــتـــري مــــن نــاحــيــة  ــائـــع مــ ــبـ الـ
ــــول والــمــبــالــغ وتنفذ  ضــمــانــة األصـ
الــصــفــقــة عــلــى هــــذا األســــــاس لــذلــك 
عملية الخصخصة يجب أال نعطيها 

أكبر من حجمها.
ــداول  ــتـ ــااًل، عــلــى أســـــاس الـ ــ ــمـ ــ وإجـ

ــا مــشــجــعــة  ــ ــهـ ــ الـــــحـــــالـــــي، ال أرى أنـ
وال تـــحـــمـــل أي مــــــــــردود إيـــجـــابـــي 
لــلــمــســتــثــمــريــن، فـــــأي بــــورصــــة فــي 
العالم هي صورة لالقتصاد ومرآة 
للقطاع الخاص، واآلن ماذا بقي في 
الــبــورصــة ســـوى الــبــنــوك والتأمين 
ــــض الــــــشــــــركــــــات الـــصـــنـــاعـــيـــة  ــعــ ــ وبــ

والخدمية؟.

 إعادة هيكلة االقتصاد بالكامل، وإعطاء الدور األكبر للقطاع الخاص وهذه نقطة 
مصيرية، قبل أن ندخل في مرحلة استنزاف االحتياطيات التي ستكون بمنزلة 

جريمة في حق األجيال القادمة، ولن تعوض.

إطالق صاروخ للمريخ أسهل 
من خصخصة البورصة 

المطلوب من وزراء المجموعة االقتصادية

جــاء اتصال »الجريدة« 
ــراء مــقــابــلــة مع  ــ لــطــلــب إجــ
»بــــــومــــــبــــــارك« فـــــي دقـــيـــقـــة 
تحمل إليه سعادة بالغة 
وبـــشـــرى مـــن نـــوع خـــاص، 
بــــالــــحــــفــــيــــد  ــــث رزق  ــيــ ــ حــ
»فيصل مبارك العيار« أو 

»فيصل الثاني«.
ويــقــول »بــومــبــارك« إنــه 
لم يأخذ حاصله ونصيبه 
من اهتمامي لصغر سنه 
حــيــث ال يـــزال »بــومــبــارك« 
 
ً
 بــحــفــيــدتــه، قــائــال

ً
مــتــعــلــقــا

ــفــــس الـــبـــرنـــامـــج  ــه نــ ــ إن لــ
األســبــوعــي بــيــن »كيبكو« 
 
ً
والـــــعـــــبـــــدلـــــي أســــبــــوعــــيــــا

حـــــيـــــث يــــــأخــــــذ حـــفـــيـــدتـــه 
ــة الــخــمــيــس  ــمــــدرســ مــــن الــ
ويتجهان للمزرعة ألنها 

تحب الخيل.

»فيصل الثاني« 

 سلوك 
الحكومة 

في المعالجة 
االقتصادية 

يدل على 
عجزها أو 

خوفها من ردة 
الفعل

 ال فائدة من 
اإلصالح المالي 

قبل أن توقف 
الحكومة الهدر 

والنزيف 

 لن نرى سعر 
100 دوالر 

 
ً
للنفط قريبا
 
ً
و60 دوالرا

 
ً
يعطينا أمانا
واستمرارية 
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الحكمة والعبرة والنصيحة بل والمشورة يجب استلهامها 
 من مسيرة الناجحين وكلماتهم، فعندما يمتعض 

ً
جميعا

قيادي ناجح بحجم فيصل العيار من سوء البيئة التشغيلية، أو 
العراقيل التي ال حصر لها أمام القطاع الخاص، ورغم ذلك 
يضرب به المثل تلو اآلخر في اإلنجاز، ويؤكد قناعته وإيمانه 

المطلق بالكويت ومستقبلها، فحتما يجب أن تتوقف الجهات 
الحكومية والرسمية أمام آرائه.

في الحلقة الثانية من الحوار المميز مع بومبارك، قال: »ننقد 

من باب المحبة، ألنني أتمنى أن تكون الكويت في وضعية 
تنافسية اقتصادية أفضل«، مضيفا: »ننادي وننصح، لكن ال 

أحد يسمعك، مشاريع نفوز بها وتسحب هنا وهناك، نقدم 
مخططات حيكت بأنامل عالمية من أكفأ مهندسي العمارة، 

كما حدث في مشروع تطوير عبدالله األحمد، فال الحكومة 
تركتنا ننفذ المشروع وال هي نفذته، رغم أننا حللناها وأهدينا 

إليها التصميمات مجانا«.  وتابع: »عندما ترصد مجموعة 
بحجم المشاريع مليار دينار لمشروع الدعية العمالق، ويترنح 

في أروقة البلدية عامين إذن هناك مشكلة عويصة، فلوال 
محبة هذه األرض والقناعة باالستثمار فيها لما تحملت 

المجموعة هذا العناء والصبر الطويل«.
وقدم بومبارك كشف حساب عن ماضي وحاضر ومستقبل 

مجموعة المشاريع القابضة، قائال إن المجموعة مليئة 
وبأفضل حال، وتتمتع بأعلى التصنيفات، »ويمكننا في أي 

وقت أن نطرق باب السوق العالمي للحصول على السيولة 
التي نريدها«، وفيما يلي التفاصيل:

 
ً
 سنويا

ً
العيار: »المشاريع« تستهدف نموا
20% ومستمرة في التوزيع النقدي

محمد البغلي ومحمد اإلتربي وعيسى عبدالسالم 

• كــيــف تــقــيــم أداء »الــمــشــاريــع« 
بعد 8 سنوات من األزمــة المالية، 
وبما تصف الوضع الحالي ماليا 

لديكم؟
- جذور المجموعة ولله الحمد 
راسخة، فنحن نعتمد على ركيزة 
من الشركات التشغيلية بالدرجة 
األولى وغير المتصلة بالسوق أو 
المرتبطة بحركة مؤشراته صعودا 
ــا، فـــلـــديـــنـــا مــجــمــوعــة  ــفــــاضــ وانــــخــ
مصرفية بنكية عالية المستوى 
ومنتشرة جغرافيا، ريادة في قطاع 
التأمين، تفرد في قطاع اإلعالم عبر 
OSN، تميز فــي البتروكيماويات 
عبر شركة القرين للبتروكيماويات، 
وقـــطـــاع الــتــصــنــيــع الـــغـــذائـــي عبر 

سدافكو بالسعودية.
وكامكو في مجال شركات إدارة 
األصـــول حالها حــال الــســوق، لكن 
وضعها جيد، باإلضافة إلى شركة 
تــقــاعــد إحــــدى آمــالــنــا للمستقبل، 
والــعــقــارات المتحدة األكــثــر تميزا 
محليا وإقليميا في مجال العقار.

ــذا األســـــــاس اؤكــــــد أن  ــ وعـــلـــى هـ
اوضـــــــاع كــيــبــكــو »مـــتـــيـــنـــة«، كــذلــك 
نـــحـــن مـــســـتـــمـــرون فــــي عــمــلــيــاتــنــا 
التشغيلية، ولــم نتوقف يوما عن 
ــــات  ــم األزمـ تــنــفــيــذ أي مـــشـــروع رغــ
الــمــتــعــاقــبــة والــتــحــديــات، والــحــمــد 
لــلــه ســددنــا للتو ســنــداتــنــا بقيمة 
ــار، وإن شــــاء الــلــه  ــنـ 80 مــلــيــون ديـ
نتائج العام الحالي ستشهد نموا 
وارباحا افضل مقارنة بعام 2014، 
اضـــف الـــى مـــا ســبــق انـــه ال يــوجــد 
كــيــان تــحــت مــجــمــوعــة الــمــشــاريــع 
وصـــــل إلـــــى مـــرحـــلـــة الـــعـــجـــز ولــلــه 
المنة، باختصار مجموعتنا مليئة 

ومستقرة وتخطو بثبات. 

»درة التاج«

• ما هي »درة التاج« حاليا لدى 
مجموعة كيبكو والشركة األهم في 

هيكل إيراداتكم؟
ــنــــنــــي الـــــــقـــــــول إنـــــــــه فـــي  - يــــمــــكــ
الـــمـــجـــمـــوعـــة دررا كـــثـــيـــرة، ولــكــن 
يبقى بنك برقان أكبر استثماراتنا 
وإيـــــراداتـــــنـــــا، وتـــتـــبـــعـــه شــركــاتــنــا 

األخرى من حيث الحجم. 
ــو الــمــتــوقــع  ــمـ ــنـ • كــــم نـــســـبـــة الـ

لمجموعة المشاريع؟
- نضع تقديراتنا دائما بين 10 
و20 في المئة تقريبا، ومن وجهة 
نظري متفائل، والوضع جيد، رغم 
الصعوبات التي بــدأت فــي 2016، 
ــو زيـــنـــة«، لكن  ــاءت »مـ فــالــبــدايــة جــ

شغلنا في المجموعة تشغيلي.
• ما مالمح خارطة التوزيعات 
عن العام الماضي، وهــل ستشمل 

منحا ام سيغلب عليها النقدي؟

- »مــاكــو« منح، فقد انتهى هذا 
الــعــهــد، فالمنح تــرضــي المساهم 
وقــتــيــا، لــكــنــهــا تـــزيـــد الـــعـــبء على 
اإلدارة، وتخفض القيمة الدفترية، 
ولها تداعياتها السلبية في الوقت 
الــــراهــــن، الــمــشــاريــع مــســتــمــرة في 
توزيع النقدي، كما هو نهجنا منذ 
ســنــوات، فجميع الــشــركــات رابحة 

وادائها جيد.
• أال تخشى من أزمة متجددة أو 

أعنف من 2008؟
- األزمـــة الحالية مرتبطة أكثر 
بأسعار النفط وميزانيات الــدول، 
لكن ال يمكن أن تكون أكبر من أزمة 
2008، فهي كانت األعنف واألكثر 
خــطــورة، أمــا الــوضــع الــراهــن فهو 
انــعــكــاس لــصــورة حقيقية لوضع 

القطاع الخاص.
• هل تعتقد أن األزمــة الحالية 
يمكن لها أن تجلب لكم سعرا عادال 

في حال قررتم بيع »OSN«؟
ــد نـــيـــة لـــلـــتـــخـــارج مــن  - ال تـــوجـ
»OSN« في الوقت الحالي، ولسنا 
ــكـــن فــــي حـــال  مـــضـــطـــريـــن لــــذلــــك، لـ
توافر مشتٍر بسعر مغٍر، فقد نقّيم 
الــعــرض، كما حــدث مــع »الوطنية 

لالتصاالت«، واتخذنا قرار البيع.
وبــخــصــوص أداء »OSN«، فقد 
تسلمنا عــن الــعــام الــمــاضــي نحو 
100 مــلــيــون دوالر تــوزيــعــات من 
أربـــــاح الـــشـــركـــة، ونــتــوقــع تحقيق 
100 مليون دوالر أخرى كتوزيعات 

العام المقبل. 
الـــشـــركـــة تــنــمــو بــشــكــل مــمــتــاز، 
وتــحــقــق نــتــائــج جـــيـــدة، وتــعــد من 
أولــــى الـــشـــركـــات فـــي الــمــنــطــقــة في 
مجالها، ولــديــهــا بــرامــج حصرية 
للسنوات الخمس المقبلة، ودائما 
نشهد نموا في أرباحها برقم من 
خانتين، ويعد العام الماضي األقل 
نموا، نتيجة إجراء بعض عمليات 
التنظيف، لكنها على الرغم من ذلك، 
حققت نموا بلغ نحو 13 في المئة.
ــة تـــقـــاعـــد  ــ ــركـ ــ ــل حـــقـــقـــت شـ ــ • هــ
النجاح المأمول وفق طموحاتكم؟ 

وما آخر نتائج وأنشطة الشركة؟
ــد« لـــيـــســـت اســـتـــثـــمـــارا  ــاعــ ــقــ - »تــ
قــصــيــر األجــــل، بــل مــشــروع طويل 
األجـــل، وقلنا مــن البداية إن اثــاره 
ــنـــوات، لكنها  ســتــتــضــح بــعــد 5 سـ
حققت نتائج أفضل مــن المتوقع 

خالل العام األول لها تشغيليا. 
ونتوقع أن تحقق »تقاعد« نتائج 
أفــضــل وأكــبــر الــعــام الــحــالــي، وأن 
يــدخــل تــحــت إدارتـــهـــا 300 مليون 
دوالر إضافي لعام 2016. الشركة 
تتواجد حاليا في أسواق البحرين 
والكويت ومصر، وتستعد لدخول 
ــــواق جـــديـــدة، مــثــل الــســعــوديــة  أســ
واإلمــــــــارات، »نــحــن نــبــنــي الــشــركــة 

للمستقبل، وستحتل مكانة مماثلة 
لـ »OSN« في المجموعة. 

• هل هناك نية إلدراجها في أي 
سوق مالي خالل المرحلة المقبلة؟
- سحبنا مــنــافــع والــصــنــاعــات 
المتحدة والخليج المتحد، بسبب 
ــــروف األســـــــــواق. فــــال فــــائــــدة مــن  ظــ
الــســوق حــالــيــا، فــاألســهــم الــجــيــدة 

تتداول بأقل من القيمة الدفترية.
الــســوق حاليا ال يعطيك سوى 
»دوخـــة الــــراس«، كتابنا وكتابكم، 
أضــف إلــى ذلــك السيولة فــي أســوأ 
حاالتها، والتوقعات بشأن السوق 
كتحسن مــن نــاحــيــة القيمة وقــوة 
األداء قد تأخذ وقتا أطول، وليس 
المقصود الصعود أو النزول، فقيم 
ــا  ــداول الــحــقــيــقــيــة حــالــيــا أراهــ ــتــ الــ

مؤشرا خطيرا. 

مشروع الدعية

ــورات بـــشـــأن  ــ ــطـ ــ ــتـ ــ ــا آخــــــر الـ ــ • مـ
مشروع الدعية؟

- نــحــن جـــاهـــزون ومــســتــعــدون 
لــــبــــدء األعـــــــمـــــــال، لــــكــــن الــــمــــشــــروع 
فــي دهــالــيــز الــبــلــديــة مــنــذ عــامــيــن، 
ولليوم الورقة األخيرة والنهائية 
لـــم نــحــصــل عــلــيــهــا لـــأســـف. فهل 
ُيعقل أن يكون هذا مصير تطوير 
مشروع عقاري بهذا الحجم؟! فغير 
ات الطويلة، لم يأتنا أحد  اإلجـــراء
حتى اآلن من أي جهة يحفزنا على 

اتنا. األقل، أو يسهل إجراء
ــي ثـــقـــة  ــ ــطـ ــ ــعـ ــ ــيـ ــ الــــــــمــــــــشــــــــروع سـ
ــاع  لــلــســوق، وفـــي ظـــل هـــذه األوضــ
الــرديــئــة نــحــن مــؤمــنــون بالكويت 
ومستقبلها، ونــقــول إن النقد من 
باب المحبة، ألننا نتمنى أن تكون 
الــكــويــت أفـــضـــل، والـــنـــيـــات طــيــبــة، 
والكل يود اإلنجاز، لكن التعقيدات 

في اتخاذ القرار. 
• أنتم في مجموعة المشاريع 
محسودون على قدرتكم للوصول 
ــاب الــــــــقــــــــرار، هــــــل مــن  إلــــــــى أصــــــحــــ

المعقول أن تتعطل أعمالكم؟ 
- »صيت الغنى وال صيت الفقر«، 
كما يقولون، لكن الواقع إذا نجحنا 
قالوا بسبب نفوذنا، وتلك مشكلة 

عظيمة.
ــم نـــأخـــذ  ــ ــ ــا ل ــ ــنـ ــ ــي أؤكـــــــــد أنـ ــ ــنـ ــ دعـ
يــومــا أي مــيــزة أو أفضلية خــارج 
حسد على شيء غير 

ُ
القانون، فهل ن

مــوجــود؟! وعمليا يمكن لموظف 
فــي الــبــلــديــة كــمــا تــــرون أن يعرقل 

»شغلنا«.
• كـــم الــكــلــفــة الــنــهــائــيــة بــعــد أن 

انتهيتم من كافة الدراسات؟
- كلفة المشروع، بعدما انتهينا 
مـــن دراســـــات الـــجـــدوى واتــضــحــت 
الكثير مــن األرقـــام الخاصة بــه قد 

تتراوح بين 2.5 و3 مليارات دوالر، 
والــــمــــشــــروع كــــجــــودة يـــعـــد األهــــم 
واألكــــبــــر فـــي الـــكـــويـــت، وســيــعــطــي 
ة  صـــورة حقيقية عــن قـــدرة وكــفــاء
القطاع الخاص في تطوير منطقة 
بالكامل، فنحن من سيقوم بتنفيذ 
البنية التحتية من شوارع وحدائق 

وطرق وغير ذلك من خدمات. 
ســنــوقــع عــقــد تــنــظــيــف الــمــوقــع 
وتسويره خالل أسبوعين وخالل 
ــــي ســــيــــتــــم تـــوقـــيـــع  ــالـ ــ ــحـ ــ الــــــربــــــع الـ
عـــقـــد الـــبـــنـــيـــة الــتــحــتــيــة الـــخـــاصـــة 
بــالــمــشــروع، أي يــمــكــنــك الـــقـــول إن 

الحركة بدأت. 
• تــمــويــل مــشــروع الــدعــيــة، هل 
ســيــكــون عــبــر ســنــدات أم بتمويل 
ذاتـــي؟ وكيف تقيم بـــوادر الخوف 

بشأن تصحيح القطاع العقاري؟ 
- الــتــمــويــل ســيــكــون ذاتــيــا، ولــن 
توقفنا الظروف الحالية، وإن وجد 

خوف من تصحيح في العقار. 
ــقــــول بــبــســاطــة إنـــه  يــمــكــنــنــي الــ
ـــروع مــمــيــز ولـــــه خــصــوصــيــة  ــشـ مــ
عالية، كما أن سوق األسهم حاليا 
ــاع الـــثـــانـــي  ــطـ ــقـ ــالـ ــع، فـ ــر مـــشـــجـ ــيـ غـ

الرديف هو العقار.
ثــانــيــا، الــعــقــار أكــثــر مــا يخشاه 
تحرك الفائدة صعودا، يلي أسباب 
الضغط نغمة الحديث عن كّم من 
العمالة بين مخالفين وهامشية 
بحدود 500 ألــف، فــإذا خرجت قد 
تؤثر، لكن تأثيرها نسبي، من دون 

انهيار، وهذا مستحيل. 
• مــاذا عن هيكل ُمــالك مشروع 

الدعية والشركات المالكة؟
ــة ســـيـــكـــون  ــ ــيـ ــ ــدعـ ــ - مــــــشــــــروع الـ
مــجــمــوعــة مــســتــثــمــريــن مــهــتــمــيــن 
بـــالـــفـــكـــرة، وجـــــدواهـــــا، ومـــؤمـــنـــون 
بــنــفــس الـــــرؤيـــــة، وهــــــذه الــمــنــطــقــة 
تعد جــوهــرة، وفــي كل دول العالم 
الــمــنــاطــق الــراقــيــة ال تــتــأثــر، ســواء 
صــــعــــد الـــــســـــوق أو نــــــــزل، وأرض 
الـــدعـــيـــة، مــوقــع مــتــمــيــز يــطــل على 
البحر ويقع على 4 شوارع: شارع 

االستقالل، شارع السفارات، شارع 
الــدائــري الــثــانــي، وشـــارع الخليج، 
وســيــحــتــوي الــمــشــروع عــلــى جــزء 
من الشقق السكنية الفاخرة سيتم 

تسويقها وبيعها عبر شركاتنا.

»العقارات المتحدة«

• كــيــف تـــرى وضـــع »الــعــقــارات 
المتحدة« حاليا؟

ــــارات الــــمــــتــــحــــدة«، هــي  ــقـ ــ ــعـ ــ - »الـ
الشركة الوحيدة التي تملك نوعية 
مشاريع عقارية عالية المستوى 
في المنطقة، وهي كشركة فريدة، 
فــضــال عـــن انـــتـــشـــارهـــا الــخــارجــي 
ــل مـــن ســلــطــنــة عـــمـــان وقــطــر  فـــي كـ
ومــصــر والــمــغــرب واألردن، حيث 
مشروع العبدلي المميز. »العقارات 

المتحدة« شركة غنية باألصول.
ــدة«  ــ ــحـ ــ ــتـ ــ ــمـ ــ • هـــــــل وصــــــلــــــت »الـ
للصورة التي تأملها »المشاريع«؟

- »العقارات المتحدة« لم تحقق 
إيرادات جيدة في بعض السنوات، 
لــكــنــهــا لــــم تـــخـــســـر، فـــقـــد واجـــهـــت 
بـــعـــض الـــمـــعـــوقـــات، إال أنـــهـــا اآلن 
على الطريق الصحيح، وسيكون 
لها دور كبير في مشروع الدعية، 
ــيــــدة بــعــد  وســـتـــحـــقـــق إيـــــــــــرادات جــ

تنفيذها هذا المشروع.
ــادرة  ــبـ * لــــمــــاذا لــــم تــســتــكــمــل مـ
شــــرائــــكــــم لـــــأصـــــول الــــتــــي كـــانـــت 
بهدف إتاحة سيولة وتوفير فرص 

للتخارج للشركات المتعثرة؟
- طرحنا مــبــادرة خــالل األزمـــة، 
تــتــمــثــل فـــي تــقــديــم خــطــط هيكلة 
للشركات، وتوفير فرصة تخارج 
من بعض األصــول، وكنا جاهزين 
للدخول مع بعض الشركات التي 
لديها مشكالت وديون، واقترحنا 
حـــلـــوال جــــذريــــة، لــكــن عــنــدمــا رأوا 
المشاريع تخوفوا، وحدثت بعض 

العراقيل. 
وكــان لدينا بديل آخــر وناجح، 
ــا بـــرفـــع مــلــكــيــتــنــا فــي  ــرارنــ ــــو قــ وهـ

شــركــات الــمــجــمــوعــة وتملكنا من 
الــســوق، فشركاتنا نعرفها جيدا، 
والسوق لم يقيمها التقييم العادل. 
وعـــلـــى ســبــيــل الـــمـــثـــال »الـــعـــقـــارات 
الــمــتــحــدة«، كسهم، عندما أتملكه 
بقيمة 100 فلس ودفــتــريــا بـــ 200 
فلس، فأين يمكنني أن أحصل على 
فرصة أفضل من هكذا استثمار؟! 

البنوك واألزمة المالية

• كيف ترى عبور البنوك لألزمة 
المالية؟

فــــضــــل ألي جــــهــــة أو أي  - ال 
جــهــاز حــكــومــي فــي عــبــور البنوك 
لـــأزمـــة الــمــالــيــة، فــمــن دفـــع الثمن 
هم المساهمون والبنوك، واعتبر 
ا من  بعض الجهات الرقابية جــزء
األزمة المالية، فهناك 1300 مليون 
دينار وكاالت استثمارية ال يعرف 
حتى اآلن كيف تم السماح بمرور 

هكذا مبالغ خارج الرقابة. 
أما مسألة من يقول إن الحكومة 
وفرت السيولة، فمردود عليه، ألنها 
حصلت مقابلها على عائد أفضل 

مما تمنحه البنوك الخارجية. 
• كـــيـــف تـــــرى أهـــمـــيـــة أســبــقــيــة 
القطاع المصرفي الكويتي في شأن 

تطبيق »بازل 3«؟ 
- طبقنا كبنوك كويتية »بازل 3« 
قبل الغير نعم، ونفتخر بأننا أول 
قــطــاع مــصــرفــي بــالــعــالــم، لــكــن في 
المقابل مهم جدا أن نقيم الوضع 
ــــادي أوال، فـــالـــمـــوضـــوع  ــــصـ ــتـ ــ االقـ
ليس ألجــل الفخر فحسب. الــدول 
الــكــبــرى لــم تطبقه بــالــكــامــل حتى 
اآلن، السؤال: لماذا نحن متسرعون 
قبل العالم فــي التطبيق؟ فجميع 
الــبــنــوك تــمــول الــعــقــار ويــكــاد هــذا 
القطاع يحظى بنصف التشغيل، 
فلماذا في ظل هكذا ظروف يتحول 
العقار إلى عبء على رسملة البنوك 
وبشكل كبير؟ أعتقد، بل المفروض، 
ــــرارات مــن هـــذا الــنــوع  أن تحظى قـ

بالتفكير الجدي قبل تطبيقها.
• هل هناك مخاوف من حدوث 
انــكــشــافــات لقطاع الــبــنــوك نتيجة 

اضطرابات السوق المالي حاليا؟
- مــن الممكن أن تحتاج بعض 
الــــبــــنــــوك الــــــى تــغــطــيــة زيــــــــادة فــي 
الضمانات وإعادة هيكلة، أما الهزة 
الحالية فتعبر عن صورة حقيقية 
لـــوضـــع الــقــطــاع الـــخـــاص، إضــافــة 
الى األوضــاع السياسية والمالية 
للبلد، وكلها ظــواهــر غير صحية 
يــقــابــلــهــا أحــيــانــا مــبــالــغــة فـــي ردة 
الــفــعــل، ولــكــنــهــا تعبير عــن وضــع 
البلد والقطاع الخاص بشكل عام. 
ات المطلوبة،  لكن إجماال اإلجـــراء
سواء إعادة هيكلة أو جدولة، أمور 

اعتيادية يمكن التغلب عليها.
• هــل يوجد أي قلق مــن نشوء 

أزمة مديونيات؟
- وضع القطاع اآلن مطمئن جدا، 
وال قــلــق عــلــيــه، فــهــنــاك مــجــهــودات 
غير عــاديــة بــذلــت طـــوال السنوات 
الــمــاضــيــة، وال نــخــشــى أي تسرب 
في القطاع المصرفي من تداعيات 
األزمــــة، وال ضــمــانــات وال غيرها، 
فــمــنــذ 7 ســنــوات والــبــنــوك تنظف 
ــم مــــخــــصــــصــــات وتـــــــوزع  ــخــــصــ وتــ
ــذا يــعــنــي أن الــقــطــاع  ــ ــا، وهـ ــاحــ أربــ
ــادر. ولـــدى »بـــرقـــان« محفظة من  قــ
6.8 مـــلـــيـــارات ديـــنـــار، وسيستمر 
في النمو ويعمل بشكل جيد، وال 

يوجد لدينا أي قلق تجاهه. 

رؤية شاملة

• عالم تضع المشاريع أعينها 
بعد مشروع الدعية العمالق؟

- نحن نعمل بإتقان ووفق رؤية 
استثمارية شاملة، لم نتوقف عن 
تنمية عملياتنا أو التوسع، ففي 
ــام ونــصــف  ــ قـــطـــاع الـــتـــأمـــيـــن كــــل عـ
ــة نـــاجـــحـــة.  تـــقـــريـــبـــا نــتــمــلــك شــــركــ
ــقــــارات الـــمـــتـــحـــدة مــشــاريــعــهــا  الــــعــ
النوعية والعمالقة مستمرة، سواء 
فــي الــداخــل أو الــخــارج، ففي شهر 
أبريل المقبل سندشن »موال مميزا« 
في األردن، ومــن قبله كــان تشغيل 
مــول فــي صــاللــة. فــي مصر دخلنا 
قطاع المنازل السكنية، فالعجلة 
تـــــدور بـــنـــجـــاح، ولـــديـــنـــا مــشــاريــع 
مستمرة ولــم نتوقف تحت وطــأة 

ظروف األزمة. 
ــة  ــطــ ــريــ ــة إلـــــــــــى خــ ــ ــبـ ــ ــــسـ ــنـ ــ ــالـ ــ • بـ

المشاريع جغرافيا، أين الغلبة؟
ــــــن حـــصـــة  ــر مـ ــ ــ ــبـ ــ ــ ــزء األكـ ــ ــ ــجـ ــ ــ - الـ
ــي الــــــــدول الــعــربــيــة  الـــمـــجـــمـــوعـــة فــ
ــع، وهـــــــــي مـــــــوزعـــــــة عـــلـــى  ــ ــبـ ــ ــطـ ــ ــالـ ــ بـ
الــقــطــاعــات الــتــشــغــيــلــيــة الــنــوعــيــة، 
إضافة الــى استثمارات أخــرى في 
أميركا وأوروبا، وهي موزعة بشكل 

جيد ومدروس. 
ــكـــوى شـــركـــات  ــــرى شـ • كـــيـــف تـ
االستثمار من بداية األزمة، ومتى 

يمكن أن تنتهي تلك المعاناة؟
- ال يمكننا أن نــضــع كــل الــلــوم 
على الــدولــة، يــوجــد جــزء يتحمله 
القطاع الخاص، خصوصا شركات 
ا  ــزء ــثـــمـــار الـــتـــي تــتــحــمــل جــ ــتـ االسـ
مــن أزمــتــهــا ومـــن الــتــداعــيــات التي 
تعانيها، فالقطاع الــخــاص »عــور 
ا من  نفسه بنفسه« ويتحمل جــزء
األخــــطــــاء. وبـــتـــقـــديـــري ورغـــــم هــذا 
الـــدرس الــقــاســي، أعتقد أن ال أحد 
يتعلم، فالطمع ُينسي الكل بسرعة، 
وحــتــى فــي أمــيــركــا ال أحـــد يتعلم، 

وتاريخ األزمات يؤكد ذلك.

ــيـــار:  ــر فـــيـــصـــل الـــعـ ــ ذكــ
ــوح نـــحـــن نــحــتــاج  بــــوضــ
مــقــابــال لــنــا فـــي الــجــانــب 
الـــحـــكـــومـــة يـــفـــكـــر مــثــلــي 
كـــقـــطـــاع خـــــــاص، عــنــدمــا 
تتقابل األفكار والعقليات 
والرؤية سينتج عن ذلك 
إنجاز وازدهار اقتصادي، 
فــالــحــكــومــة تــحــتــاج إلــى 
هــــــــــذا الـــــفـــــكـــــر لـــتـــخـــفـــض 
الــــــمــــــصــــــاريــــــف وتــــــعــــــزز 

األرباح واإليرادات. 

ــتـــطـــورات اإليــجــابــيــة الســتــثــمــارات  بـــشـــأن الـ
المجموعة في الجزائر تحت مظلة شركة شمال 
إفريقيا، قــال العيار إن »تجربة المجموعة في 
الجزائر ناجحة جــدا، ولنا استثمارات كبيرة 
في قطاعي البنوك والتأمين، إضافة الى قاعدة 
االستثمارات التشغيلية المتنوعة جغرافيا تحت 
مظلة شركة شمال إفريقيا، فهي تملك مصانع 
زجــاج فــي مصر، وأيــضــا مصنع أدويـــة قــد يتم 
بيعه والتخارج منه قريبا، إضافة الى مشاريع 
السكن منخفض الكلفة في المغرب، بينما في 
تونس نملك مصنع مولدات كهربائية من أكبر 
الموردين إلى ليبيا. وهي إجماال شركة جيدة 

وواعدة واستثماراتها رابحة ومدرة.
وأضاف ان تجربة المشاريع في الدول العربية 
ممتازة وذات عمق، فاستثماراتنا فيها يتراوح 
عمرها بين 20 و25 سنة، وكل األزمات السياسية 

تأثيراتها معقولة، وعلى سبيل المثال بالنسبة 
إلى األداء في العراق رغم األوضاع الحالية نملك 
بنكا هناك وأداء متميزا ورابــحــا وناجحا من 
ناحية العمليات التشغيلية ومنتشرا عبر 50 
فرعا، ونحن محظوظون عموما في المجموعة 
ــذي يمكننا  ــ ــادر الــــرائــــع الـ ــكــ بــفــريــق الــعــمــل والــ

االعتماد عليه. 
وبالنسبة إلى السوق التركي، »قد تخطينا 
المرحلة الصعبة والتحديات التي بــرزت بعد 
دخولنا مباشرة، والــعــام الماضي حقق البنك 
ربحية وأداؤه يتحسن ووضعه مميز تشغيليا«. 

عن كيفية تمويل إتمام شراء حصة برقان في 
البنك األردنــي الكويتي، والهدف بعيد المدى،  
قــال العيار: »تمويل الصفقة كــان ذاتــيــا، وهى 
خطوة تعكس قدرة شركة المشاريع على دعم 
عملياتها المصرفية لالمتثال لمتطلبات »بازل 
3«، وسيؤدي ذلك الى رفع معدل كفاية رأسمال 
بنك برقان بنسبة تفوق متطلبات بازل 3، كما 
أنها توفر للبنك فرصة االســتــمــرار فــي تنفيذ 

استراتيجيته بمرونة عالية.
هـــذه الــخــطــوة تــؤكــد دعـــم شــركــة المشاريع 
لــشــركــاتــهــا الـــتـــابـــعـــة، وتــعــكــس قـــدراتـــهـــا على 
اســتــخــدام أدواتـــهـــا وتوظيفها توظيفا أمــثــل. 
وإجــمــاال ستتيح تلك العملية التي قمنا بها، 
ــراء بــنــك األردن مـــن بــرقــان،  والــمــتــمــثــلــة فـــي شــ
مواصلة النمو المطرد في أســواق أكثر نموا، 
حــيــث إن اســتــثــمــار بـــرقـــان فـــي الــبــنــك األردنــــي 

ــن كــفــايــة  ا كــبــيــرا مـ ــان يـــأخـــذ جـــــزء الــكــويــتــي كــ
رأسماله، والبنك األردنــي الكويتي أحد أفضل 
األصول تحت مظلة المجموعة ويحقق إيرادا 

جيدا.
وبــخــصــوص الــســيــولــة، لــديــنــا مــــالءة، وفــي 
الوقت ذاته نملك القدرة استنادا الى تصنيفاتنا 
العالية للذهاب الى السوق العالمي لنقترض ما 
نشاء وبأسبوعين، فالمشاريع تملك تاريخا 
ممتازا فــي األســـواق العالمية وسمعة فريدة، 
ونحن الوحيدون في الكويت القادرون على ذلك. 
أما عملية زيــادة رأسمال بنك برقان بقيمة 
120 مــلــيــون ديــنــار عــن طــريــق إصــــدار ســنــدات 
داعــمــة لـــرأس الــمــال، فــقــد كــنــا األوائــــل فــي تلك 
الــخــطــوة، وخضنا مــفــاوضــات طويلة مــع بنك 
الكويت المركزي وهيئة أسواق المال، استمرت 
مــدة عــام إلقناعهم بالفكرة وتثقيفهم بها في 

الوقت ذاته، وإيضاح الغرض من دعم رأس المال 
عن طريق إصــدار سندات حتى تمت الموافقة 

عليها، وقامت بنوك أخرى بتطبيقها«. 
وعــن المخصصات في بنك بــرقــان، هل هي 
مستمرة؟ أجاب: »أكاد أجزم بأننا في »برقان« 
اليوم لسنا في حاجة إلى مخصصات إضافية، 
ــادة وفـــائـــض أعــلــى من  ــ بـــل بــالــعــكــس لــديــنــا زيـ
المطلوب، ومــع ذلــك البــد أن نطيع المؤسسة 
الرقابية وننفذ تعليماتها، ويوجد أخذ وعطاء 
وتــفــاوض مع البنك المركزي، وربما قد تؤثر 
نــزول األســـواق أو تدفع »الــمــركــزي« لمزيد من 
التحوط، لكن من خالل المراجعة الداخلية التي 
قمنا بها ال تأثير يذكر، وأعتقد أن المخصصات 

ستكون في تراجع«.

نحتاج إلى عقلية 
مماثلة لفكر 

القطاع الخاص 

ً
تجربة ناجحة خارجيا تمويل ذاتي لبنك برقان

المجموعة 
لديها أعلى 
التصنيفات 

وسمعة فريدة 
في السوق 

العالمي 
تمكنها من 

طرح أي إصدار 
متى شاءت 

 »المشاريع«
بأفضل 

وضع مالي 
واستثماري 
يرتكز على 

قطاعات 
تشغيلية 

 تراخيص 
مشروع الدعية 

في دهاليز 
البلدية منذ 

عامين... هل 
يعقل؟! 

 ال منة ألي 
جهة حكومية 

في خروج 
البنوك من 

األزمة المالية 
فالمساهمون 

بمفردهم دفعوا 
 بالزمالء في »الجريدة«الثمن 

ً
العيار مرحبا

»محسودون على نفوذ غير موجود وموظف في البلدية يعرقل عملنا«

 وننتظر منها 100 أخرى
ً
• Osn منحتنا 100 مليون دوالر أرباحا

 
ً
 جدا

ً
ً• مليار دينار كلفة مشروع الدعية وجاهزون لبدء األعمال قريبا

• 300 مليون دوالر في الطريق إلى »تقاعد« وتدخل السعودية واإلمارات قريبا
 على شركة ناجحة في مجال عملها 

ً
• »الخليج للتأمين« تستحوذ سنويا

ً• »برقان« درة استثماراتنا ويمثل نسبة كبيرة منها 
• »العقارات المتحدة« شركة فريدة بأصولها وتنوع استثماراتها جغرافيا

• بنك برقان ال يحتاج إلى مخصصات إضافية لكننا نطيع الجهات الرقابية
• تخارج قريب من ملكيتنا في إحدى شركات األدوية 

• تجربتنا في األسواق العربية ممتازة فهي قائمة على أنشطة تشغيلية 
 من نشوء أزمة مديونيات وال نخشى تسرب األزمة للمصارف

ً
• لست قلقا

 
ً
• 7 سنوات والبنوك تخصم مخصصات وتنظف ميزانيات وتوزع أرباحا

• األزمة مرتبطة بأسعار النفط وليست مثل 2008 التي كانت األخطر 
• شركات االستثمار »عورت نفسها«... ومع الطمع ينسى الجميع الدروس 

      عن مجوهرات المجموعة قال: 

فيصل العيار
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