
● ما رأيك في االقتراض الحكومي لتمويل عجز امليزانية؟
- االقتراض في األوقات الحالية فرصة جيدة للحكومة الكويتية 

لألسباب التالية:
أوًال، بسبب انخفاض نسبة الفائدة وتصنيف الكويت االئتماني. 

بإمكان الحكومة الكويتية االستدانة وبتكلفة قليلة جدًا.
استثماراتنا  عــائــد  عــن  نسمعها  الــتــي  األرقـــــام  كــانــت  إذا  ثانيا، 
من  االستفادة  لنا  األفضل  من  أنــه  يعني  فهذا  الخارجية صحيحة 

االقتراض.
الكويت ستساعد املؤسسات  أوراق مالية لحكومة  ثالثا، وجود 
الــســيــاديــة الحكومية  املــالــيــة عــلــى االقـــتـــراض والـــورقـــة  فــي األوراق 

.(benchmark) ستكون بمنزلة املؤشر
● هل ترون أن عجز امليزانية حقيقي؟

- لــالســف الــكــويــت تــعــيــش مــنــذ 40 عــامــًا فــي الــتــخــبــط واالخــطــاء 
وتحميل امليزانية العامة للدولة ما يفوق قدراتها، واالعتماد الكبير 
على النفط وايــراداتــه من دون تنويع للدخل. ال نستطيع ان نعالج 
هذه االخطاء املتراكمة في يوم وليلة، وال أن نضبط امليزانية بأسعار 
لو  املطلوب حــل مستدام، حتى  لكن  وليلة،  يــوم  فــي  الحالية  النفط 
، علمًا بأن الكويت قــادرة على 

ً
أخذت عملية االستشفاء وقتًا طويال

ارقــام  كانت  اذا  مقبلة،  لسنوات طويلة  موازنتها  في  العجز  تحمل 
االحتياطيات العامة التي أعلنتها وزارة املالية صحيحة.

امليزانية  فــي  النفقات  خفض  الحكومة  تستطيع  بــدو»  «بحسبة 
بنسبة بني 10% و15% (بني 1.9 و2.9 مليار دينار) من دون تأثير 
ُيــذكــر عــلــى املــصــروفــات الــضــروريــة، ومـــن دون الــلــجــوء الـــى الشعب 
عبر فرض ضرائب او رفع للدعم، وذلك عن طريق التصدي للفساد، 
وتشديد الرقابة على التعديات التي تنال من املال العام، باإلضافة 
ـــــــوزارات والــشــركــات  الــــى تــقــنــني مـــزايـــا الــقــيــاديــني واملـــوظـــفـــني فـــي ال
النفطية والهيئات الحكومية، من سفرات وسيارات، واالستغناء عن 

لجان... الخ.
إضــافــة إلــى ذلــك، ملــاذا ال تعمد الحكومة إلــى خصخصة املرافق 
الــصــحــيــة والــتــعــلــيــمــيــة الــحــكــومــيــة؟ فــتــكــلــفــة الـــطـــالـــب فـــي الــتــعــلــيــم 
الحكومي اكبر من تكلفته في مدارس القطاع الخاص، كما أن تكلفة 
عــالج املــواطــن فــي املستشفى الحكومي أكــبــر مــن تكلفة عــالجــه في 
املستشفيات الخاصة، مع ما تنفقه الدولة من مئات ماليني الدنانير 

على العالج في الخارج. 
والــفــكــرة تنطبق عــلــى االســكــان ايــضــا.. ملـــاذا ال ُيــســمــح للكويتي 
طابق،  لبناء  ترخيصًا  الحكومة  وتمنحه  ابــيــه  مــنــزل  فــي  بالتملك 
أجـــزم بأنه  بــشــروط وقـــــرارات منظمة.  الــقــرض اإلســكــانــي  وتمنحه 
متى ما قامت الحكومة بهذه الخطوة، فإن 30 إلى 40% من الطلبات 
اإلســكــانــيــة ستسقط، وبــالــتــالــي ســتــوفــر الــدولــة األرض وتــقــلــل من 

الطلبات التي أصبحت عبئًا كبيرًا عليها. 
لــديــنــا فــي الــكــويــت قــوانــني جــيــدة، لــكــن لــالســف هــنــاك متالعبون 
يستغلون هذه القوانني ويستنزفون اموال الدولة من خاللها، منها 
على سبيل املثال: قانون ذوي االحتياجات الخاصة، بما يحمله من 
معاقني!  الكويتيني  نصف  جعل  التالعب  لكن  عظيم،  إنساني  بعد 
ليستفيد ضــعــاف الــنــفــوس مــن املـــزايـــا املــالــيــة واملــخــصــصــات التي 
وضعتها الدولة لتحسني معيشة هذه الفئة في املجتمع، واملفروض 
التعليم  ومنها  الفئة  لــهــذه  املــالــيــة  غير  املــزايــا  زيـــادة  على  التركيز 

والصحة وتوفير فرص العمل.
مــطــلــوب جــــرأة فــي اتــخــاذ الـــقـــرار وتــرشــيــق املـــوازنـــة الــعــامــة عبر 

قرارات بسيطة متدرجة لتعم بالفائدة على الناس والدولة.

نماذج إصالحية

● هـــل هــنــاك نـــمـــاذج يــمــكــن أن تــســتــفــيــد مــنــهــا الــكــويــت إلصـــالح 
ميزانيتها؟

- ليس شرطا ان تكون هناك نماذج لنسير على نهجها.. ملاذا ال 
مالية وخبرات  قــدرات  لديها  الكويت  الخاصة؟  تجربتنا  لنا  تكون 

تستطيع تطويع االمور وايجاد حلول سهلة.
كما أن هناك تجارب سابقة لدول اضعف اقتصاديًا من الكويت 
واقــل قــدرة مالية، مثل األردن الــذي رفــع الــرواتــب وألغى في املقابل 
الــدعــم عــن رغــيــف الــخــبــز، وجــمــهــوريــة مــصــر الــتــي مــنــحــت موظفي 
الحكومة مزايا مالية ورفعت مقابل ذلك الدعم عن البنزين والغاز، 

رغم الظروف الصعبة في البلدين واملداخيل الشحيحة.
الــحــكــومــة كــانــت لــديــهــا فــرصــة مــواتــيــة ايـــام رفـــع الـــرواتـــب واقـــرار 
الكوادر، إذ كان ذلك توقيتًا مثاليًا لتطبيق حزمة من االصالحات في 
املوازنة العامة للدولة، على طريقة «خذ وهات». امنح املوظف ميزة 
مالية وخذ منه الدعم، لكن الفرصة مــرت، فنحن في الكويت نفتقد 

الشطارة في مثل هذه األمور.
السلع والخدمات  الــدعــم عــن  لرفع  الشعبي  الــرفــض  أن  تــرى  اال   ●

بسبب ما يرونه من هدر حكومي في مواضع أخرى؟
رفع  عن  الحديث  من  بالضيق  ينتقدون ويشعرون  الكويتيون  ــــ 
الــخــدمــات،  ينتقد ســـوء  االول  الـــى جـــزأيـــن:  الـــدعـــم، وهـــم ينقسمون 
لخدمتهم، الن  الــدولــة  تقدمها  الــتــي  االمــــوال  كمية  والــثــانــي يجهل 
الــحــكــومــات فـــي الــكــويــت ال تــعــرف ابـــــراز الـــخـــدمـــات الــتــي تــقــدمــهــا، 

وغالبية الوزراء ال يعرفون التسويق ألعمال وإنجازات وزاراتهم.
بالتأكيد، فإن االولى أن تبدأ الحكومة بنفسها في «شد الحزام» 
قبل ان تــأتــي وتطلب مــن املــواطــن ضريبة او تحمل رفــع الــدعــم عن 

البنزين او الكهرباء وغيرهما من الخدمات.

● هـــل ســتــخــفــت أصــــــوات رفــع 
الــــدعــــم مـــتـــى مــــا ارتـــفـــعـــت أســـعـــار 

النفط مجددًا؟
ـــ نــعــم بــالــتــأكــيــد. مـــا نــســمــعــه حــالــيــًا هـــو اســـطـــوانـــة مــشــروخــة،  ـــ ـــ ـ
التصريحات الحكومية عن رفع الدعم أو خفضه أو ترشيده نسمعها 
كلما انخفض سعر النفط، وهي عبارة عن بالونات اختبار.. سنقوم 
بــزيــادة سعر تلك السلعة ونــرفــع الــدعــم عــن تلك الــخــدمــة.. لتتراجع 
الحكومة بعد ذلك عن تنفيذ ما قالته. هذا األمــر يؤكد أن اصحاب 
القرار السياسي ال يريدون تحمل تبعات هذا القرار، فيلجأون إلى 

تشكيل لجان لتمييع املوضوع وقتله.
على سبيل املثال، عندما أرادت الحكومة خفض الدعم عن الديزل، 
ورغــــم أنـــه أقـــل كــثــيــرًا فــي تــأثــيــره فــي حــيــاة الــنــاس فــي الــكــويــت من 
فإنها  والكهرباء،  كالبنزين  األخــرى  والخدمات  السلع  دعــم  خفض 
قسمت املجتمع الى شرائح تستحق الدعم وأخرى ال تستحقه، ومن 
الى  اكبر،  اليها شريحة  الدعم واضــافــت  ثم رفعت نسبة مستحقي 
ان اصبح ترشيد دعم الديزل ال يوفر اال بضعة ماليني ال تذكر في 

امليزانية.

ما املطلوب؟

● ما املطلوب من الحكومة إذًا؟
للناس  تشرحها  واضــحــة،  خــطــة  للحكومة  تــكــون  ان  املــطــلــوب  ــــ 
لــيــكــونــوا بــالــصــورة. تــقــول لــهــم انــنــا ســنــرفــع الــدعــم أو نخفضه عن 
ميزانية  على  وسنوفر  مــعــني،  بمقدار  الفالنية  السلعة  أو  الخدمة 
الدولة من ذلك املبلغ الفالني، وسنقوم باستثماره في نشاط معني 
وعائده املالي سينعكس على القطاع الفالني.. بكل وضوح شفافية. 

لكن ليس لدينا حكومة تعمل بهذه الطريقة لالسف.
على  منقوصة.  حكومية  قصصًا  ونــقــرأ  نسمع  أن  تعودنا  نحن 
ســبــيــل املـــثـــال: يـــريـــدون رفـــع الـــرســـوم عــلــى االجـــانـــب فـــي مـــا يتعلق 
بمعامالت املرور، لكن ال يقولون لنا كم العائد على الدولة من هذه 

العملية؟
 مليناء 

ً
مثال آخر: مشروع ميناء مبارك الكبير. هل سيكون بديال

الشويخ؟ ما دوره وكيف سيخدم الكويت؟ هل الفائدة املرجوة منه 
بيئية فقط؟ هل نحن بحاجة إلى مثل هذا املشروع أم هو أكبر من 
حاجتنا؟ وإذا كان له دور لخدمة السوق الكويتي واألسواق القريبة 
مثل العراق وإيــران فهل هناك اتفاقيات على هذا التعاون؟ لألسف 

فإن الحكومة لم تخبرنا بأي من هذه املعلومات حول املشروع.
● ما تقييمك لتجربة الوزراء املختصني بالشأن املالي واالقتصادي 

والتنموي؟
ــــ «نياتهم زينة».. لكننا لم نر شيئًا منهم حتى اآلن، ولم نلمس 

منهم إنجازات فعلية. 
املطلوب منهم االن ان يتفهموا أنه في ظل اسعار النفط املتدنية 
إلى  يعمدوا  واال  الكويت،  ملستقبل  كبيرة  ومسؤولية  مهمة  لديهم 

إرضاء الشعب حاليًا مقابل ارتكاب جريمة بحق االجيال القادمة.
● في كل مشكلة مالية نجد ان الحكومة تستنجد بالبنك الدولي 
وصندوق النقد الدولي لوضع دراسات وحلول.. فما هو عمل القياديني 

واملستشارين في مؤسسات الدولة اذًا؟ 
التفاصيل»..  فــي  «الشيطان  لكن  أمــر جيد وصــحــي،  الــدراســات  ــــ 
لكنها حبيسة  دراســـات  لديها  الــتــعــاون  دول مجلس  اكــثــر  الكويت 

األدراج دون تطبيق.
فازت  لالستثمار  الكويتية  الشركة  مع  «كيبكو»  أن  أتذكر  وهنا 
قبل 10 سنوات بعطاء تطوير شارع عبداهللا االحمد، وكلفنا افضل 
للشارع وتطويره  كامل  ليقوم بعمل مخطط  الفرنسيني  املصممني 
عــلــى احــــدث طـــــراز.. لــكــن مــجــلــس االمــــة أجــبــر الــحــكــومــة عــلــى الــغــاء 

املناقصة من دون مبرر منطقي، وإلى االن الشارع لم يتم تطويره.
بدورنا نقول للحكومة، «عليكم بالعافية» الدراسات واملخططات 

الــدولــة  تستفيد  لكي  طبقوها  لكن  لــكــم،  قدمناها  الــتــي  التطويرية 
والناس.

انسحابات الشركات 

● انتم كمجموعة أول من بدأ عمليا في عمليات سحب شركاتكم 
من البورصة.. وبالتالي اصبح هناك تسابق على االنسحابات.. فما 

السر؟
العذر الخاص بها في  ــــ ليس هناك تنسيق إطالقًا، ولكل شركة 
الــبــورصــة ال يعكس القيمة  االنــســحــاب، ومــتــى مــا كـــان اإلدراج فــي 
إذًا  الفائدة  فما  الجيدة،  السيولة  لها  يحقق  وال  للشركة  الحقيقية 

من إدراجها؟!
السوق  من  انسحابها  أعلنت  التي  الشركات  وللتوضيح، بعض 
تتشابه معنا في التفكير، خصوصًا مجموعة االوراق املالية، وترى 
تعكس  وال  االدراج،  مــمــيــزات  لــهــا  تحقق  ال  الكويتية  الــبــورصــة  ان 
املــقــابــل، هناك شــركــات أخــرى  فــي  الــشــركــات.  القيمة الحقيقية لتلك 
آثرت االنسحاب، ألنها ناقمة على هيئة األســواق وتشعر بالضيق 

من تشّدد «الهيئة» وقانونها وتعليماتها.
، أخرجنا شركة منافع من السوق عندما تغّير تفكيرنا 

ً
نحن مثال

لذلك  ناجحًا،  يكن  لــم  الشركة  نــمــوذج عمل  أن  ورأيــنــا  االستثماري 
ارتأينا حفاظًا على أموال املساهمني، أن نعيد تلك األموال إليهم.

املـــال منذ  أســـواق  فــي هيئة  املــفــوضــني  أداء مجلس  تقّيم  ● كيف 
تغيير تشكيله واإلتيان بنايف الحجرف على رأس «الهيئة»؟

ــــ ال شك في أن مجلس املفوضني في عهد الحجرف أكثر مرونة 
من العهد السابق للمجلس، فهم «يأخذون ويعطون» مع الشركات، 
لنقّيم  «الهيئة»  لـ  املقبلة  والــقــرارات  التنفيذية  اللوائح  لننتظر  لكن 

الوضع بشكل أفضل.
● ملاذا كثرت االنسحابات من البورصة في عهد مجلس املفوضني 

الحالي، رغم مرونته؟
التي تبديها «الهيئة»، فإن لم يقّيم السوق  ــــ مهما كانت املرونة 
الشركات التقييم الصحيح، ولم تتوافر السيولة الكافية، فأنا لست 
مــضــطــرًا الـــى إبــقــاء شــركــتــي فــي الــبــورصــة، لتتم مطالبتي كــل يــوم 

باإلفصاح عن كل حلم حلمت به باألمس!
● مـــــاذا عـــن «الـــصـــنـــاعـــات املـــتـــحـــدة» و«الــخــلــيــج املـــتـــحـــد»؟.. ملـــاذا 

انسحابهما من البورصة؟
سهمها  وقيمة  املــتــحــدة»،  «الصناعات  فــي  كبيرة  ملكية  لدينا  ـــ 
في السوق كانت تساوي فقط 40% من القيمة الدفترية، لذلك آثرنا 
إخــراج الشركة من البورصة، التي ال تجلب أي مــردود للشركة، وال 

تعكس القيمة الحقيقية لها..
اما بنك الخليج املتحد فنملك 94% من رأسماله، وتنطبق عليه 

نفس فكرة انسحاب «الصناعات املتحدة».
و«الــعــقــارات  بــرقــان  بنك  االنسحابات  أن تطول  املمكن  مــن  هــل   ●

املتحدة»؟
الــســوق ولــن ينسحب، فهو حالة  بــاق فــي  ــــ بالطبع ال، «بــرقــان» 
خــاصــة. كــذلــك األمــــر بــالــنــســبــة الـــى شــركــة الــعــقــارات املــتــحــدة، فهي 
االخــــرى ال نفكر فــي سحبها مــن الــســوق إطــالقــا، النــنــا نتطلع الــى 
الــدخــول فــي مشاريع «شــراكــة بــني القطاعني الــعــام والــخــاص» التي 
تتطلب شروطها ان تكون الشركة مدرجة في سوق الكويت لألوراق 

املالية.
● هل انت متفائل بالتعديالت على الالئحة التنفيذية لقانون هيئة 

األسواق التي من املنتظر ان تخرج في شهر نوفمبر؟ 
 بالتعديالت على الالئحة.. فالقطاع الخاص في كل 

ً
ــــ لست متفائال

دول العام هو املفتاح الــذي يحرك االقتصاد، وفي الكويت ال ُيمنح 
الــــدور حــتــى فــي أبــســط حــقــوقــه، وهـــي املــشــاركــة فــي ابــــداء الــــرأي في 

القوانني والتشريعات التي ستطبق عليه.

        سعود الفضلي وعلي الخالدي

الكويت على موعد مع إطالق تنفيذ مشروع عقاري وعمراني وحضاري 
وســيــاحــي ال مــثــيــل لــه مــحــلــيــًا، لــيــكــون األكــبــر مــن نــوعــه فــي تــاريــخ الــبــالد، 
واملـــبـــادرة ألكــبــر مــجــمــوعــة قــطــاع خـــاص هــي مــجــمــوعــة مــشــاريــع الــكــويــت 

(كيبكو). القابضة 
فيصل العيار حافل دائمًا باملفاجآت السارة، كيف ال وهو الدينامو االبداعي 
التحديات، ألنه مؤمن بالكويت  للمجموعة. ال يهدأ، ال يكل وال يمل، رغم كل 
ومستقبلها، مؤمن بالطاقات الكامنة والفرص الواعدة، مؤمن بالجهد والعمل، 

بالجد والثبات، مؤمن بأن الكويت تستحق األفضل دائمًا وأبدًا.
فيصل العيار نائب رئيس مجموعة كيبكو في حواره السنوي الشامل مع 
� لم يبخل هذه السنة على عادته الصريحة بأي معلومة أو رأي أو موقف 
أو تحليل لديه، ال بل توسع وخاض في كل الشؤون ال سيما العامة باستشعار 
الخبير بما هي مقدمة عليه البالد مع انخفاض أسعار النفط، كما وضع كل 

.
ً
النقاط على الحروف بشأن املجموعة حاضرًا ومستقبال

بومبارك  عيون  في  ترى  العمالق،  العقاري  املشروع  خبر  لنا  يزف  وهو 
بــــوارق كـــل اآلمــــال بــكــويــت مـــزدهـــرة يــفــخــر بــهــا كـــل أبــنــائــهــا، يــتــحــدث عن 
مــشــروع سيشكل عــالمــة فــارقــة ألجــيــال قــادمــة، ورغـــم حــســرتــه عــلــى كل 

تحبطه،  الــتــي  العراقيل  وكــل  الــخــاص،  القطاع  على  تــمــارس  الــتــي  الضغوط 
ملبادراته. الخانقة  البيروقراطيات  وكل 

فيصل العيار ال يبالغ أبدًا عندما يقول انه ال مستقبل مزدهرًا اال بالقطاع 
الخاص بعد 40 سنة من تخبط حكومات أوصلت البالد الى ما هي عليه اليوم، 

ولكنه غير بائس البتة، وال مكتوف اليدين كغيره من املحبطني.
 العيار يشد الهمة ويعقد العزم ويمضي قدما حتى باتت مجموعة كيبكو 
بني األكبر واألنجح كويتيا وإقليميا.. ليصل بها الى العاملية بنماذج أعمال ال 
تتأثر باألزمات بل تحولها الى فرص، وال تعرف الشكوى والتذمر كما يفعل 

السلبيون فاقدو الحيلة والذكاء واملبادرة.
املثبطات  فوق  وتقفز  املبادرة  فتأخذ  والــربــان،  الطيار  بقيادة  «كيبكو»،  أما 
واملحبطات. وإذا كان ال بد من دليل جديد على هذا السلوك الناجع والفريد من 
نوعه على مستوى القطاع الخاص الكويتي، فهو مشروع الدعية البالغة كلفته 
5 مليارات دوالر على مساحة 380 ألف متر مربع باستخدامات متعددة ليكون 

األهم واألكبر في الكويت، ويستغرق تنفيذه من 5 الى 7 سنوات.
باملوازاة، يطمئن بو مبارك بأن كل شركات املجموعة بخير وتنمو بأرقام 
تعقدها،  التي  السنوية  الشفافية  مؤتمرات  في  وتعد  وعــدت  كما  من خانتني 

وكانت سباقة إليها ورائدة فيها.
فيصل العيار يفتح دفاتره.. تعالوا نقرأ نستمتع ونستفيد:

٣٢ اقتصاد
األحد 29 ذي القعدة 1436 هـ - 13 سبتمبر 2015 - السنة 44 - العدد 15189

مع نائب رئيس مجموعة «كيبكو»حوار

العيار: 5 مليارات دوالر..
ألكبر مشروع عقاري وحضاري في تاريخ الكويت

 اآلن أفضل وقت لتقترض الحكومة 
وتسد عجزها القادرة على تحمله 

لسنوات طويلة مقبلة

خفض الدعم أسطوانة مشروخة.. 
واملحاوالت الحكومية خائفة  أو فاشلة 

كما حصل مع الديزل

هناك مصروفات غير ضرورية
وفساد ونقص رقابة مالية
 وتعديات على املال العام

من الحلول الناجعة خصخصة قطاعات 
صحية وتعليمية.. 

لخدمات أفضل بكلفة أقل

حل 30 إلى 40% من أزمة اإلسكان 
بالسماح للكويتي التملك وبناء طابق 

فوق بيت أبيه

إصالحات مالية تنجح في مصر واألردن 
رغم مداخيلهما الشحيحة..

 فكيف ال تنجح في الكويت املليئة؟

املواطن يرفض خفض الدعم
 ألنه ينتقد سوء الخدمات ويجهل

ما تقدمه الحكومة له

مشروع الدعية العمالق

موقع استراتيجي محاذ ملنطقة السفارات.

مساحة البناء 380 ألف متر مربع باستخدامات متعددة.

املجموعة ستنفذ البنية التحتية.. وهذه ميزة كبرى.

بداية التنفيذ قبل نهاية العام.. واملدة 5 إلى 7 سنوات.

مناطق تجارية واستثمارية وشقق تمليك ومرافق ترفيه.

رفع املخطط إلى الجهات املعنية خالل األيام القليلة املقبلة.
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العيار: القطاع الخاص وحده القادر على النهوض بالكويت من كبوتها ●



أوضاع السوق

الوقت  املالية فــي  لـــالوراق  الكويت  ● مــا تقييمك ألوضـــاع ســوق 
الحالي؟

ل وتعّبر عن الصورة الحقيقية 
ّ
ــــ أوضاع السوق مزرية.. وهي تمث
لوضع القطاع الخاص في الكويت.

لــو أنــا أعلنت الــيــوم أنــنــا سننفذ املــشــروع الــفــالنــي، وسنحقق 
الربحية الفالنية منه، وكذلك فعلت شركات أخرى في السوق، فإن 
ـــ ملحدودية  ـــ لألسف  ذلــك مفقود  لكن  بالتأكيد،  السوق سيتحرك 

دور القطاع الخاص في الكويت. 
وهـــنـــا أتـــذكـــر عــنــدمــا أبــلــغــنــا مــســاهــمــيــنــا الـــعـــام املـــاضـــي، أنــنــا 
سنضاعف أرباحنا خالل السنوات األربع املقبلة، كانت كلمة قوية، 

 معها، ليعود إلى التراجع في ما بعد. 
ً
استجاب السوق قليال

● ما تأثير هبوط البورصة املستمر في البنوك؟
ــــ البنوك في الكويت وضعها صحي، وأعتقد أنها رتبت أمورها 
ــبــت مخصصات جــيــدة. مــن وجــهــة نــظــري، اغــلــب ديــونــهــا في 

ّ
وجــن

الــشــركــات أوضاعها  الــراهــن على شــركــات تشغيلية، وتلك  الــوقــت 
جيدة مقارنة بالشركات الورقية في البورصة التي تصعد أسعار 

أسهمها وتهبط من دون مبرر.
● ماذا عن عالقتكم بالبنك املركزي بصفتكم ُمالكًا لبنك برقان؟

ــــــــــ لــديــنــا تــواصــل جــيــد مــع «املــــركــــزي»، ولـــم يــكــن بــيــنــنــا وبــني 
املــحــافــظ شــد فــي يـــوم مــن األيــــام. نــأخــذ ونــعــطــي مــع املــســؤولــني 
هناك، كما تفعل البنوك األخرى. ما كنا نأمله من «املركزي» هو 
عبر  الكويتي  لالقتصاد  الصحة  مقياس  أن  باالعتبار  يأخذ  أن 
وكأننا  البنوك،  تعامل   مــع  مــا  وإذا  البنوك،  نتائج  هــو  التاريخ 
فــي بــدايــة أزمـــة 2008، فـــإن ذلـــك ســيــنــســحــب ســلــبــًا عــلــى الــوضــع 
إذ  البالد، وأعتقد أن «املركزي» تفّهم ذلك.  العام في  االقتصادي 
مضتا،  سنتني  منذ  عليه  كــان  عما  تغّير  البنوك  مــع  تعامله  إن 

وأرباح البنوك آخذة في التحسن.
العقار؟ ● ماذا عن رؤيتكم لوضع ومستقبل سوق 

العقارية، لكن مع  الركود أصــاب بعض القطاعات  ــــ صحيح أن 
البورصة وسيولتها  وتراجع  املصرفية،  للفوائد  املتوقع  االرتفاع 
الشحيحة وخشية الناس من االستثمار فيها، إضافة إلى التباطؤ 
املتوقع في إطالق املشاريع التنموية، واملشاكل الكبيرة في األسواق 
العاملية، فاملستفيد وامللجأ للمستثمرين في الكويت نتيجة لذلك 
هو العقار، واذا كانت أسعاره قد هبطت بشكل طفيف هذه االيام 

فإنه سيعود الى التماسك نتيجة هذه العوامل. 

مجلس أعلى لالقتصاد؟

● ينادي وزير املالية السابق سالم الصباح بإطالق مجلس أعلى 
لالقتصاد. فما رأيــك فــي جــدوى إنــشــاء مثل هــذا املجلس فــي ظل 

وجود جهات أخرى معنية بالشأن االقتصادي؟
ــــ الــشــركــات، ومــنــهــا «كــيــبــكــو»، تــعــانــي مــن تــعــدد الــجــهــات التي 
 مع هيئة األسواق والبنك املركزي 

ً
نتعامل معها، فنحن نتعامل مثال

الــتــجــارة، مــن دون أن يكون هناك رابــط بــني تلك الجهات.  ووزارة 
، هناك هيئة رقابية واحــدة ألســواق املال 

ً
بينما في البحرين مثال

والبنوك والتأمني، هي بنك البحرين املركزي الذي يتولى مسؤولية 
الرقابة الشاملة.

، لكن الثقل يأتي 
ً
نحن نرى أن تشكيل أي هيئة ال يعطيها ثقال

عبر إعطائها الصالحيات واإلمكانيات والقدرات وعدم التأثير في 
دون  من  واللجان  واملجالس  الهيئات  عــدد  زيــادة  بينما  قراراتها. 
، املجلس 

ً
صالحيات واضحة تجعلها أداة للتنفيع فقط. خذ مثال

دقائق   5 كل عضو  تحدث  لو  الكثر،  بأعضائه  للتخطيط،  األعلى 
فقط في أي اجتماع للمجلس، فكم ستستغرق مدة عقد االجتماع 

الواحد؟!

املشروع العمالق

● هل هناك صفقات في الطريق إلحدى شركاتكم؟
ــــ لم نتوقف عن اقتناص الفرص، ونبحث عنها دائمًا..

● ما املشاريع التي تعمل عليها مجموعة كيبكو حاليا؟
ــــ نعمل حاليًا على مشروع عمالق في منطقة الدعية في موقع 
اســتــراتــيــجــي مــحــاذ ملــنــطــقــة الـــســـفـــارات، وســنــرفــع املــخــطــط الــعــام 

للمشروع الى الجهات الرقابية خالل األيام القليلة املقبلة.
● هل هي األرض التي قمتم بشرائها قبل سنوات في احد املزادات 

العقارية.. وهل لك أن توضح لنا ماهية هذا املشروع؟
ــــ نــعــم.. واملــشــروع يعتبر األهــم واألكــبــر فــي الكويت، خصوصًا 
في القطاع العقاري، وتصل كلفته االجمالية الى 5 مليارات دوالر، 
وتبلغ مساحة البناء فيه 380 ألف متر، واستخداماته متعددة، ما 

بني تجارية واستثمارية وشقق تمليك، واستخدامات اخرى.
تنفيذ  فــي  الرئيسية  الجهة  هــي  املتحدة»  «الــعــقــارات  وستكون 

املشروع، إضافة إلى مالك آخرين من داخل املجموعة وخارجها.
فيه، من  التحتية  البنية  أننا سننفذ  املــشــروع  هــذا  فــي  واملميز 

شوارع وحدائق وطرق وتمديدات كهربائية، وغير ذلك.
● متى سيتم تدشني تنفيذ هذا املشروع؟

ــــ نتوقع أن نبدأ تنفيذه قبل نهاية العام الحالي، على أن ننتهي 

منه بالكامل خالل 5 إلى 7 سنوات.
عيق 

ُ
ت قد  التي  الحكومية  البيروقراطية  من  تخوف  هناك  هل   ●

عملكم في هذا املشروع؟ 
الحروب  الشركات من  البيروقراطية أســوأ على  أن  ــــ ال شك في 
في بعض الــدول.. لكننا نأمل خيرًا في القيادات الوطنية لتسهيل 
املــعــالــم الحضارية  أنــه سيكون احــد  املــشــروع، ال سيما  إجــــراءات 

والعمرانية والسياحية في الكويت.

االستثمارات الخارجية

● بــعــض مــشــاريــع «كــيــبــكــو» تــقــع فــي مــنــاطــق ذات اضــطــرابــات 
والــعــراق. حدثنا عن أوضاع  سياسية كبيرة، مثل مصر وسوريا، 

تلك االستثمارات. 
ــــ نحن حذرون جّدا في استثماراتنا الخارجية. ومما ال شك فيه 
أن الربح يــزداد مع زيــادة املخاطرة املــدروســة، والحمد هللا غالبية 

استثمارات «كيبكو» الخارجية رابحة.
حــتــى فـــي الـــعـــراق شــديــد االضــــطــــراب، شــركــاتــنــا هــنــاك رابــحــة. 
صــحــيــح، أن اســتــثــمــاراتــنــا فــي بــعــض الــبــلــدان الــعــربــيــة جـــاءت في 

أوقات صعبة، لكنها رغم ذلك تسير في االتجاه الصحيح. 
بنك برقان  أعــمــال  التركية على  الــلــيــرة  انــخــفــاض  يــؤثــر  ●  كيف 

هناك؟
ــــ حتى اآلن ال يوجد أي انعكاسات سلبية على أداء بنك برقان في 
الليرة، وحققنا في  تركيا، رغم ظــروف االنتخابات هناك وتراجع 
تركيا أرباحًا جيدة خالل النصف األول. قد تكون هناك انعكاسات 
سلبية للظروف الحالية في تركيا، لكن في املقابل فإن تراجع الليرة 
من شأنه أن يشجع التصدير. وأعتقد أن بنك برقان تركيا يسير في 

الطريق الصحيح وال خوف على أدائه املستقبلي.
● ما نسبة االستثمارات الخارجية واملحلية من إيرادات «كيبكو»؟

ــــــــــ إيـــراداتـــنـــا مــن االســتــثــمــارات الــخــارجــيــة تــمــثــل 50% تقريبا، 
والـــ 50% االخـــرى مــن الــكــويــت، وهــي تتحقق بنسب متفاوتة بني 

القطاعات التي نعمل فيها. 
مطلوباتها  وكــأن  تظهر  املشاريع  ملجموعة  املجمعة  امليزانية   ●

تفوق الـ 20 مليار دينار؟
ــــ كــثــيــرا مــا ســألــنــي مــســاهــمــون هـــذا الـــســـؤال، لــكــن الحقيقة أنــه 
للضرورات املحاسبية، يتم نقل قيمة الودائع لدى بنك برقان في 

بند املطلوبات في امليزانية.
● كم تبلغ ديون «كيبكو»؟

ــــ 400 مليون دينار فقط، ونمتلك «كاش» يتجاوز الـ 200 مليون 
دينار.

األداء

● ماذا عن ايرادات بنك برقان؟
إيـــرادات بنك  ــــ نتوقع خــالل السنوات الخمس املقبلة أن تشكل 

برقان 30 الى 35% من إيرادات املجموعة ككل.
● .. وماذا عن «او اس ان»؟ وهل هناك نية للتخارج منها؟

فكل  احــلــوت»،  كــبــرت  «كلما  مقولة  ان»  اس  «أو  على  ينطبق  ــــ 
شــيء مبشر، واملــؤشــرات تنمو بــأرقــام مــن خانتني، ســواء لناحية 
الــعــوائــد أو الــربــحــيــة. وتــســتــحــوذ حــالــيــًا عــلــى املـــركـــز الــثــانــي في 
إيرادات املجموعة بعد بنك برقان، علمًا بأن إيرادات الشركة أغلبها 
لـ  التشغيلية  العمليات  نركز حاليًا على  الكويت. نحن  من خــارج 
«أو اس ان»، رغم أن االتصاالت لم تنقطع من مستثمرين لشرائها. 
في الوقت الحالي، ليس على أجندتنا بيع الشركة، لكن قد يتغير 
الوضع إذا جاءنا عرض مغر نجد معه أن التخارج أفضل لنا، كما 

حصل في السابق مع «الوطنية لالتصاالت».
● هل لك أن تحدثنا عن أوضاع شركات املجموعة األخرى مثل 

«كامكو» و«الخليج للتأمني» و«تقاعد» و«القرين»؟
يشابه  حالها  لكن  أربــاحــًا،  تحقق  فإنها  «كامكو»  لـ  بالنسبة  ــــ 
حال الشركات االستثمارية األخرى التي تدير األصول وتنشط في 
االستثمار املالي واملصرفي، يتأثر أداؤها بسوء أوضاع التداوالت 
أرباحها  هبطت  للمقاصة  الكويتية  الشركة  فحتى  البورصة،  في 
الــتــداوالت. كما أن االكتتابات األولــيــة واإلدراجـــات  نتيجة تــراجــع 
نادرة، إذ لم نسمع في اآلونة األخيرة سوى اكتتاب وإدراج «ميزان».
«الخليج للتأمني» فوضعها ممتاز، فهي تشتري  أما بالنسبة لـ
شركة في كل سنة تقريبًا، ونتوقع أن تصل قيمة أقساطها خالل 3 

سنوات إلى ما يعادل مليار دوالر. 
أمـــــا بـــخـــصـــوص «تـــقـــاعـــد» فـــــإن أمــــورهــــا عـــلـــى أفـــضـــل مــــا يــــرام 
البحرين  هــي  أســـواق حاليًا   3 فــي  تعمل  فهي  واعـــد،  ومستقبلها 
والكويت ومصر، وستصل األصول تحت إدارتها في نهاية العام 
الحالي إلى 70 مليون دوالر، وهي بداية ممتازة، وتتفق مع الخطة 
التي وضعناها، ونتوقع أن تصل األصول تحت إدارة الشركة إلى 

مليار دوالر بعد 4 سنوات.
كذلك، فإن «سدافكو» تحقق نموًا في أرباحها برقم من خانتني، 

كما يعتبر أداء «القرين لصناعة الكيماويات» جيدا جدًا. 
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 لن نرى سعر برميل بـ 100 دوالر
خالل السنوات العشر املقبلة 

 مشروع العبدلي
 يغير طبائع األردنيني 

 بالنسبة لتوقعاته ألسعار النفط، قال فيصل العيار: لن نرى سعر الـ 100 
للبرميل  فيما سنشهد سعرًا  املقبلة.  العشر  السنوات  للبرميل خالل  دوالر 
يتراوح بني 60 و70 دوالرًا خالل العامني املقبلني، لتستقر األسعار عند ذلك 

املستوى.
النفط، لكنني ال  إنتاج  وأضــاف: هناك سذج يتوقعون تغييرًا في مصادر 
القادمة، فالشركات  القليلة  النفط في السنوات  أتوقع أن تتغير خريطة إنتاج 
الصخري،  النفط  إنــتــاج  كلفة  تقليل  قصير  وقــت  فــي  استطاعت  األميركية 

وكذلك هناك أموال مازالت تضخ في هذا النمط من اإلنتاج. 

بوليفارد  العبدلي  مشروع  عن  العيار  فيصل   تحدث 
في األردن، الذي تمتلك فيه «كيبكو» عبر شركة العقارات 
 إن املبيعات والتأجير 

ً
املتحدة الحصة األكبر فيه، قائال

في املشروع تسير في وضع ممتاز.
وعبر عن اعتقاده بأن هذا املشروع سيغير من طبائع 
 
ً
األردنيني، وسيشكل تحفة حضارية عند اكتماله، قائال

ان املشروع سيوفر 12 ألف فرصة عمل. 
 

الكويت  النظرة ليست في  العيار: هذه  الريبة، قال  التجار بنظرة  إلى  املجتمع  أفــراد  الكثير من  حول نظرة 
 الناس تبغض العاملني في املحاماة والبنوك ووول ستريت. 

ً
فقط، بل في مختلف دول العالم، ففي أميركا مثال

وأضــاف: لكن هناك فرق في تعاطي املشرعني مع القطاع الخاص في بالد الغرب، مقارنة بالوضع القائم 
لدينا في الكويت. فاملشرعون هناك يعرفون دور القطاع الخاص، فيما أن الكثير من املشرعني لدينا يجهلونه، 

وال يعطونه حقه.
وأكد العيار أن مجلس األمة الحالي منتج، وأقر العديد من التشريعات املهمة والنوعية، مستدركًا أن املطلوب 

هو تنفيذ ما ورد في تلك التشريعات، فالعبرة في التطبيق ال بإقرار النصوص.

عون يجهلون دور القطاع الخاص مشرِّ

¶ بحسبة بدو: بني 1.9 و2.9 مليار دينار كلفة بإمكان الحكومة تخفيضها 
قبل أن تفرض ضرائب على الشركات وتخفض الدعم عن املواطنني

  OSN «كلما كُبرت احلوت».. كل مؤشراتها مبشرة، واالتصاالت من مستثمرين ال 
تنقطع لشرائها.

«برقان» في المركز األول من حيث إيرادات المجموعة، وستصل مساهمته الى 35% في 

السنوات المقبلة.

50% من ايرادات المجموعة تأتي من االستثمارات الخارجية.. فاألرباح تأتي حتى من 
دول مضطربة.

«الخليج للتأمين» بوضع ممتاز.. تشتري شركة كل سنة، وستصل أقساط االكتتابات فيها إلى 

مليار دوالر.

وضع «كامكو» من وضع شركات إدارة األصول.. فأوضاع البورصة سيئة، حتى إن 
أرباح المقاصة تتراجع.

ديون «كيبكو» 400 مليون دينار، ولديها «كاش» يتجاوز 200 مليون.

شركة تقاعد بأفضل ما يرام، تحت إدارتها اآلن 70 مليون دوالر، والهدف مليار بعد 4 سنوات.

، و«سدافكو» تحقق نمو أرباحها برقم من 
ً
أداء «القرين لصناعة الكيماويات» جيد جّدا

خانتين.
«العقارات المتحدة» ستقود تنفيذ المشروع العمالق، إضافة إلى شركات أخرى من داخل 

المجموعة وخارجها.

عند أي عرض مغٍر ستجدون كيف نعقد صفقات كبرى، كما حصل مع «الوطنية 
لالتصاالت». 

 أداء الشركات التابعة : 10 عالمات مضيئة
16

27

38

49

510

األولى بالحكومة أن تشد حزامها
 قبل أن تطلب رفع أسعار 

ً
هي أوال

البنزين واملاء والكهرباء

ال حل بني يوم وليلة.. 
استشفاء الكويت ماليًا واقتصاديًا 

 
ً
يحتاج وقتًا طويال

خائفون من تبعات القرارات 
اإلصالحية فنراهم يشكلون اللجان 

لتمييع القضايا وقتلها

هناك بيروقراطيات أخطر
على القطاع الخاص

من الحروب واالضطراب

لكل شركة منسحبة
من السوق أسبابها وهناك نقمة 

على هيئة األسواق

 بتعديالت الالئحة 
ً
لست متفائال

التنفيذية لقانون هيئة األسواق.. 
فاملشكلة في مكان آخر

ليس لدينا حكومة تعمل بخطة 
واضحة نشرحها للناس ليكونوا 

بالصورة الكاملة

عن مشروع املجلس األعلى لالقتصاد: 
هيئات ومجالس  بال صالحيات 

تستخدم  أدوات تنفيع فقط

تعامل البنك املركزي مع املصارف تغير 
إيجابيًا منذ سنتني.. وأرباح املصارف 

تنمو جيدًا

العيار متحدثا لـ {�}  (تصوير أحمد هواش) ●
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