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مقابلة

أكد لـ «الراي» أن «املصالح العقارية» « ...األفضل بني الشركات املماثلة»

نجيب الصالح :ال «خطة تنمية»
بل ميزانية لصرف األموال للمواطنني
| كتب محمد الجاموس |

ق ��ال رئ �ي��س م�ج�ل��س االدارة ال�ع�ض��و امل �ن �ت��دب ال�س��اب��ق
ف��ي ش��رك��ة امل�ص��ال��ح ال�ع�ق��اري��ة نجيب مساعد ال�ص��ال��ح ان
ال�ق��وان��ن ذات ال�ع��اق��ة ب��ال�ش��أن االق�ت�ص��ادي ال�ت��ي ص��درت
خال السنوات الخمس املاضية لم تكن مناسبة ،كما انه
كان من الضروري املحافظة على وجود وزير متخصص
ب��االق �ت �ص��اد ،ورأى ان ب�ن��ك ال�ك��وي��ت امل��رك��زي ت �م��ادى في
التوسع في منح تراخيص لشركات استثمارية.
وأض��اف الصالح في لقاء خاص مع «ال��راي» أن الخطة
التنموية ال تعتبر كذلك ب��ل ه��ي ميزانية ص��رف وضعت
ل�ت��وزي��ع ام ��وال ع�ل��ى امل��واط�ن��ن ،واع�ت�ب��ر أن امل�ن��اف�س��ة باتت
شديدة بن الحكومة ومجلس االمة الرضاء املواطن ،منوها
بأن وضع خطة تنموية حقيقية يحتاج الى اتخاذ قرارات
صعبة غير شعبية.
وقال ان قدرة البنوك على استيعاب خسائر الشركات
هي السبب الرئيسي في عدم ظهور حاالت افاس ،مشيرا
ال��ى ان اغلب الشركات االسامية غير حقيقية ،واغلبها
تعاني واعتبر فرض الضريبة يكون بهدف تعليم الشعب
وتثقيفه على امل�ش��ارك��ة ف��ي االن�ف��اق الحكومي ،وق��ال انه
«شخصيا» ال يعرف كيف ستكون الكويت مركزًا ماليًا
وتجاريًا في العام  ،2035ورأى اسقاط القروض جيدًا إذا
كان هدفه انقاذ املقترضن من االفاس.
واش ��ار ال��ى ان «امل �ص��ال��ح ال�ع�ق��اري��ة» ه��ي األف �ض��ل بن
الشركات املماثلة االخرى خصوصا خال فترة االزمة.
وفي ما يلي تفاصيل اللقاء:
• بعد نحو أربع سنوات على االزم��ة املالية العاملية ،كيف
ترى املشهد االقتصادي في الكويت؟
 ال �ك��وي��ت ل��م ي�ك��ن ف�ي�ه��ا ي��وم��ا ادارة اق�ت�ص��ادي��ة،وج ��اءت االزم ��ة امل��ال�ي��ة وج ��رى تعيني ن��ائ��ب لرئيس
ال� � � � ��وزراء ل� �ل� �ش ��ؤون االق� �ت� �ص ��ادي ��ة وي �ت �ب��ع ل ��ه ث��اث��ة
وزراء ،لكن لم نر نتائج ايجابية ،وم��ع ذل��ك ك��ان من
الضروري املحافظة على هذا األمر بغض النظر عن
االشخاص الذين يمكن ان يشغلوا مثل هذه املواقع،
ويجب اال تختلف وزارة املالية ع��ن وزارة التجارة،
ك��ون االقتصاد الكويتي يحتاج ال��ى نظرة شمولية
وليس وزارة او جهة حكومية اخرى.
اض ��ف ال ��ى ذل ��ك أن ال �ق��وان��ني ال �ت��ي ص ��درت خ��ال
السنوات الخمس االخيرة لم تكن مناسبة ،واعتقد
ان مجلس االمة اخذ دورًا تنفيذيًا وهو ال يملك خبرة
في هذا املجال.
في كثير من االح�ي��ان تجري بعض االم��ور كأنها
تأتي لفائدة مجموعة معينة ثم يتم ايقاف اص��دار
ت��راخ �ي��ص ج��دي��دة امل �م��اث��ل ل�ن�ش��اط ت�ل��ك امل�ج�م��وع��ة،
ف�م�ث��ا مل � ��اذا ي �ت��م اي �ق ��اف اص � ��دار ت��راخ �ي��ص ج��دي��دة
ملكاتب التاكسي او الصيدليات ،في حني كان يجب
االس �ت �م��رار ب��اص��دار م�ث��ل ه ��ذه ال�ت��راخ�ي��ص إذا ك��ان
السوق يستوعب املزيد منها لتشجيع املنافسة ما
ينعكس ايجابا على املستفيدين من تلك الخدمات
من املواطنني واملقيمني.
كما ان الحكومة تسمح لألشخاص بتأسيس اكثر
من ثاث شركات وال تسمح للمالك ان يديرها كلها،
ع��دا ع��ن ب�ع��ض االم ��ور ال �ت��ي ت �ف��رض ع�ل��ى ال�ش��رك��ات
الجديدة م��ن حيث العمالة وم��ا يتبعها م��ن مشاكل
في االقامات.
وهناك بعض الكوادر الكويتية يعملون في القطاع
ال�خ��اص ويكتسبون خ�ب��رات م��ن عملهم ومنهم من
ينفصل عن عمله ليؤسس شركة خاصة به يوظف
فيها خبراته املكتسبة من عمله لدى القطاع الخاص،
لكن هناك قوانني وقرارات تمنعه من ذلك كأن تشترط
عليه ان يكون رأسمال الشركة التي يريد تأسيسها
مليون دينار ،وف��ي حقيقة االم��ر النشاط ال��ذي يريد
ممارسته قد ال يحتاج مثل هذا املبلغ ،لذلك نرى انه
ي�ج��ب تشجيع م�ث��ل ه��ذه ال �ك��وادر لفتح م�ش��اري��ع او
شركات صغيرة او متوسطة برؤوس اموال معقولة
تتواءم مع متطلبات تخصصهم ،على ان تكون هناك
مراقبة ومتابعة لنشاطهم.
• عندما ب��زرت االزم��ة املالية في اوروب��ا سارعت الكويت
الى االستثمار هناك ،في حن انها لم تفعل الشيء ذاته في
الكويت بعد االزمة املالية العاملية؟
 ش ��راء ال �ك��وي��ت اص ��ول ف��ي ال �خ��ارج ال ي�ت��م وق��تاالزم � � ��ات ف �ق��ط ،ال �ك��وي��ت ت��اري �خ �ي��ا ت�ع�ت�ب��ر م �ص��درة
ل � ��رؤوس االم � ��وال ل�ق�ل��ة ال �ف��رص امل �ح �ل �ي��ة ،اض ��ف ال��ى
ذل��ك ان ارت �ف��اع اس �ع��ار ال�ن�ف��ط ش�ج��ع ال�ح�ك��وم��ة على
االستثمار في الفرص املتاحة في الخارج ،ف��إذا كان
ال�ه��دف اس�ت�ث�م��اري��ا ف�ه��و ام��ر م�ط�ل��وب ،وف��ي النهاية
الحكومة تبحث عن العائد االفضل.
ع �م��وم��ا ل �ي��س ه� �ن ��اك م �ش �ك �ل��ة ف ��ي خ � ��روج ام� ��وال
كويتية الستثمارها في فرص مجدية ،كون هذا هو
االس��اس في االستثمار بهدف تحقيق عوائد جيدة
يستفيد منها البلد ،في السابق عندما تحصل ازمة
في منطقة يحصل انتعاش في منطقة اخرى ،لكن ما
حصل خال السنوات االخيرة ان االزمة املالية كانت
عاملية طالت بتداعياتها معظم دول العالم.
• ط��رح��ت ال�ح�ك��وم��ة خ�ط��ة ت�ن�م��وي��ة ل�ك��ن ال�ق�ط��اع ال�خ��اص
يشكو من بطء التنفيذ؟
 ال�ت��راخ��ي ف��ي م�ن��ح ال �ق��روض م�ث��ل ال�ت�ش��دد فيهاواالثنني خطأ ويدالن على سوء إدارة ،فالخطة التي
اع�ل�ن��ت ع�ن�ه��ا ال�ح�ك��وم��ة ال تعتبر خ�ط��ة ت�ن�م��وي��ة بل
ميزانية صرف وضعت لصرف أو توزيع اموال على
املواطنني بطريقة غير مباشرة وجزء كبير من املبالغ
املعتمدة للخطة خصصت لتأسيس ث��اث أو ارب��ع
شركات عامة كبرى مثل شركة خاصة باملستشفيات
وشركة للكهرباء وشركة للمساكن الخاصة ،والهدف
م ��ن ذل ��ك ه ��و ت ��وزي ��ع ام � ��وال ع �ل��ى امل��واط �ن��ني ول�ي��س
تحسني الخدمات في هذه القطاعات حيث سيطرح
 50م��ن رؤوس ام��وال�ه��ا للمواطنني مجانا والباقي
بالتساوي بني الحكومة والقطاع الخاص.
ه�ن��اك لبس كبير ف��ي مثل ه��ذا ال�ت��وج��ه ،حيث ان
املواطن يحصل على اسهم مجانية يفترض ان قيمة
ال�س�ه��م ال��واح��د  100ف�ل��س ويمكنه ب�ي��ع ال�س�ه��م ب ��10
فلوس ويكون رابحا طاملا جاءته االسهم مجانا.
ل��ذل��ك اعتقد ان اس��م الخطة التنموية ال�ت��ي اعلن
عنها غير صحيح ،ويمكن وصفها بأنها ميزانية
للصرف او توزريع الثروة ،ألن االساس في اي تنمية
ان تكون تنمية بشرية وليس اعمار الذي يمثل جزءا
بسيطا من اي خطة تنمية وهو امر ال يمكن تحقيقه
خال سنوات الخطة املعلنة في الكويت.

املحفظة العقارية
املليارية أنشئت إلنقاذ
بعض البنوك
 ...ومشروعني
عقاريني أحدهما
«الحمراء»
• إذا كان هذا هدف املحفظة
املليارية فقد حققته ...وإذا كان
إنعاش االقتصاد فهي لم تفعل
شيئا!
• املنافسة شديدة بني الحكومة
ومجلس األمة إلرضاء املواطن
على حساب الوطن
• حجم محفظة «املصالح»
في امليزانية  140مليون دينار
والقيمة الحقيقية تتجاوز 200
مليون دينار
• كفاءة التقييم العقاري قليلة
جدًا ...واليحق ألحد البنوك
القيام به كونه منافسًا
• ال حاجة إلى حد أدنى لرأسمال
شركة االستثمار عند  15مليون
دينار ...ولهذا تآكلت في األزمة
• قدرة البنوك على استيعاب خسائر
الشركات هي السبب الرئيسي
في عدم ظهور حاالت إفالس

هناك مشكلة ف��ي الكويت وه��ي ان امل��واط��ن يأخذ
دون ان ينتج أو يعطي ،فهو ي��درس مجانا ويأخذ
رات �ب��ًا ش �ه��ري��ًا اث �ن��اء ف �ت��رة ال ��دراس ��ة وب �ع��د ال�ت�خ��رج
يتوظف عند الحكومة ويبحث عن الوظيفة املريحة
ال �ت��ي ال ت�ت�ط�ل��ب ب ��ذل ج �ه��د ك�ب�ي��ر ول�ت�ص�ح�ي��ح ه��ذا
ال��وض��ع يحتاج ال��ى  3او  4س�ن��وات ه��ي م��دة الخطة
التنموية املعلنة.
ول� ��وض� ��ع خ �ط ��ة ت �ن �م��وي��ة ح �ق �ي �ق �ي��ة ت �ح �ت ��اج ال ��ى
اتخاذ قرارات صعبة غير شعبية من شأنها تطوير
وتحسني اداء امل��واط��ن لينتج اف�ض��ل ،لكن املنافسة
ب��ات��ت ش��دي��دة ب��ني الحكومة ومجلس االم��ة الرض��اء

ارتفاع الطلب
على الشقق الفندقية

املواطن الذي يحتاج الى من يدافع عن حقوقه لذلك
يدعم عضو مجلس االمة الذي يحقق له ذلك ،وحتى
ه��ذا العضو يحصل على رض��ا امل��واط�ن��ني ال يوافق
على اي قرارات صعبة او غير شعبية النها ستفقده
هذا الدعم.

تشدد البنوك
• ه��ل ت ��رى ت �ش��دد ال �ب �ن��وك ف��ي م �ن��ح ال� �ق ��روض وت�م��وي��ل
املشاريع مبررا في الوقت الذي تطرح فيه الحكومة مشاريع
تنموية تحتاج الى مثل هذا التمويل؟
 انا ارى التشدد يكون عندما يكون العميل لديهمشكلة ،وع��دم ال�ت�ش��دد يعني ان البنك متراخيًا او
م�ت�ه��اون ف��ي منح ال �ق��روض ،وم��ا يحصل حاليا من
قبل البنوك الكويتية هو امر طبيعي كونها تتعامل
مع اموال مساهمني ومودعني والتشدد جزء من الية
عملها وه ��ذا ام��ر م �ب��رر ،وف��ي ال�ن�ه��اي��ة م��وق��ف البنك
يعتمد على العميل ذات��ه ،واالم��ر يختلف م��ن عميل
ال ��ى اخ ��ر ،ف�ه�ن��اك ع�م�ي��ل ج�ي��د وم �ل �ت��زم ول��دي��ه ادارة
مالية سليمة وهذا لن تكون لديه مشكلة مع البنوك
ل�ي�ق�ت��رض ب�ي�ن�م��ا ه �ن��اك ع�م�ي��ل ي�م�ك��ن ان ي �ك��ون غير
ملتزم او لديه مشاكل وال يملك ادارة جيدة لنشاطه
وبالتالي يتشدد البنك املقرض.
• كيف تقيمون دور كل من بنك الكويت املركزي والهيئة
العامة لاستثمار خال األزمة؟
 أعتقد ان هيئة االستثمار ل��م يكن لها دور فياألزم � ��ة ،وال ي�ف�ت��رض ان ي �ك��ون ل�ه��ا م�ث��ل ه ��ذا ال ��دور،
وتدخلها كان من خال املحفظة املليارية (العقارية)
وك � ��ان ه��دف �ه��ا م �ح �ص��ورا ف ��ي ان� �ق ��اذ ب �ع��ض ال �ب �ن��وك
وجزء من املحفظة تم تخصيصه ملشروعني عقاريني
أحدهما برج الحمراء ،فإذا كان هذا هو هدف املحفظة
املليارية فقد حققته ،وإذا كان انعاش االقتصاد فهي
لم تفعل شيئا.
وبالنسبة ال��ى ال�ب�ن��ك امل��رك��زي ح�ص��ل ف�ي��ه تغيير
ج � ��ذري وت ��م ت �ع �ي��ني م �ح��اف��ظ ج��دي��د ال ن � ��زال نجهل
فلسفته في ادارة البنك.
وارى ان بنك الكويت املركزي تمادى في التوسع
ف��ي م�ن��ح ت��راخ�ي��ص ل�ش��رك��ات اس�ت�ث�م��اري��ة ،وان ��ا هنا
ال ارف� ��ض م�ث��ل ه ��ذا االم� ��ر ل�ك��ن غ�ي��ر امل �ق �ب��ول ان يتم
تحديد ح��د ادن��ى ل��رأس امل��ال عند  15مليون دينار،
ورأينا نتائج فرض مثل هذه الشروط لدى كثير من
الشركات التي تآكلت رؤوس اموالها النها ل��م تكن
تحتاج ال��ى مثل ه��ذا الحجم من رأس امل��ال لتمارس
نشاطها.
وأرى ان ��ه ع�ل��ى ال�ب�ن��ك امل ��رك ��زي ف�ت��ح امل �ج��ال ام��ام
املؤسسات املالية لتبدأ صغيرة وتكبر تدريجيا بعد
ان تكتسب خبرات اكثر وان يقوي آلياته الرقابية.

(تصوير أحمد عماد)

الصالح متحدثا ل� «الراي»

بطاقة
• اسم الشركة شركة املصالح العقارية
(ش.م.ك.مقفلة)
• تاريخ التأسيس -1989 -12 25
• تاريخ االدراج في السوق 1997 -08- 25
• رأس املال 23.56 :مليون دينار
• املوجودات 139 :مليون دينار
• املطلوبات 79 :مليون دينار
• حقوق املساهمني 43 :مليون دينار

اّ

• كبار املالك :شركة املصالح الكويتية للتنمية
القابضة ( 40.49في املئة) ،الشركة الكويتية
لبناء املعامل واملقاوالت ( 14.3في املئة)،
شركة املصالح االستثمارية ( 6.39في املئة).

عالقة السلطتني
• كيف ترى العالقة بني الحكومة ومجلس االمة؟
 ال�ع��اق��ة «ض��اي�ع��ة» ب��ني السلطتني ،وك��ل منهماه�م��ه ي��ري��د ارض ��اء امل��واط��ن ،وه ��ذا ي�ت��م ع�ل��ى حساب
ال� ��وط� ��ن ،وال� �ج� �ه ��از ال �ت �ن �ف �ي��ذي م� �ش� �ل ��ول ،وال �ج �ه��از
التشريعي يتدخل في التنفيذ ،وهذا خطأ دستوري
بينما يفترض ي�ك��ون الفصل واض�ح��ًا ب��ني الطرفني
ملصلحة املجلسني.
• ه��ل ت��رى مجلس االم��ة مساعدا ام معرقال للمساعي
نحو الخروج من االزمة؟
 املجلس معرقل لقلة درايته وخبرته ،كونه غيرمتخصص ،ون�ص��ف اع�ض��ائ��ه م��ن امل�ح��ام��ني العاقة
لهم بالتنمية او االستثمار ،وم��ن جهة ثانية توافر
ال�ف��وائ��ض املالية ي��دف��ع أع�ض��اء مجلس االم��ة للعمل
على افادة املواطنني من هذه االموال العادة انتخابهم
مرة اخرى ،لكن ذلك يفيد املواطنني على مدى قصير
ويكون ذلك على حساب التنمية على املدى الطويل.
ه��ذا االم��ر خلق شيئًا م��ن املنافسة ب��ني الحكومة
واع �ض��اء م�ج�ل��س االم ��ة الرض� ��اء امل ��واط ��ن ،ل�ك��ن ه��ذه
املنافسة ليست لصالح البلد أو املواطن على املديني
املتوسط والطويل.

اإلفالسات
• في مراحل متعددة منذ بداية االزمة تحدث كثيرون عن
حاالت افاس مؤكدة مقبلة ،لكن بعد مرور اربع سنوات على
االزمة لم نر حاالت افاس حقيقية ...بماذا تعلق؟
 ب��رأي��ي أن ق��درة ال�ب�ن��وك على استيعاب خسائرالشركات هي السبب الرئيسي في عدم ظهور حاالت
اف � ��اس ف ��ي ال �ش ��رك ��ات امل �ت �ع �ث��رة ،وه� ��و ام� ��ر ي�ح�ت��اج
س�ن��وات ،وف��ي ح��ال اف��اس شركات يتطلب االم��ر من
البنوك الدائنة لهذه الشركات ان تأخذ مخصصات،
لذلك تحملت البنوك اوضاع تلك الشركات على امل
االن �ق��اذ ،وكثير م��ن ال�ش��رك��ات وال�ب�ن��وك ساهمت في
توصل تلك الشركات الى هذا الوضع ،كما ان البنوك
ال ت��رغ��ب ف��ي رؤي ��ة ش��رك��ة ت�ف�ل��س الن ذل ��ك ي�م�ك��ن ان
يشكل فضيحة لتلك البنوك ،لذلك تعمل على دعمها
وانقاذها من خال قبول اعادة جدولة قروضها.
انا شخصيا ارى التفليس افضل ،على امل خلق
ك �ي ��ان اخ� ��ر ي�س�ت�ف�ي��د م ��ن خ� �ب ��رات م��وظ �ف��ي ال �ش��رك��ة
املفلسة.
• االن��دم��اج��ات ك��ان��ت اح��د االق�ت��راح��ات ال�ت��ي ط��رح��ت منذ

بدايات األزم��ة للتخفيف من وط��أة تداعيات االزم��ة ،لكننا لم
نسمع عن حاالت اندماج فعلية ما عدا الحديث عن اندماجات
في حالتن ،بماذا تعلق؟
 الشركات الحقيقية املدرجة في البورصة قليلةج ��دا ،وغ��ال�ب�ي��ة ال �ش��رك��ات االس��ام �ي��ة غ�ي��ر حقيقية،
وداللة ذلك نتائجها املالية ،حيث ان غالبية الشركات
االس�ت�ث�م��اري��ة االس��ام �ي��ة ت�ع��ان��ي ،وادارة ال�ب��ورص��ة
تتحمل املسؤولية كيف تسمح ملثل هذه الشركات ان
ت��درج ف��ي ال�س��وق ،وارى ان ش��روط التأهيل ل��ادراج
سهلة وال تعطي مصداقية وتحتاج الى اعادة نظر،
وال ارى دورا ل�ل�س��وق امل� ��وازي ل�س�ه��ول��ة االدراج في
السوق الرسمي ،والب��د ان تكون الشفافية اكبر مما
هي عليه اآلن بالنسبة للمساهمني ،واشجع ادراج
ال�ش��رك��ات الصغيرة واملتوسطة ف��ي ال�س��وق امل��وازي
تمهيدا الدراجها في السوق الرسمي او يمكنها ان
تستمر في املوازي.
• عاد الحديث مجددًا عن إسقاط القروض عن املواطنني،
هل تؤيدون شراء الحكومة قروض املواطنن؟
 ال أعرف الهدف الحقيقي إلسقاط القروض ولكنإذا كان الهدف من اسقاط القروض مساعدة املواطنني
املستحقني يمكن للحكومة ان تسقط القروض عنهم،
لكن إذا لم يوجد هدف واض��ح من اسقاط القروض،
فا يمكن تأييد مثل هذا التوجه.
ل��دي�ن��ا ف��ي ال �ك��وي��ت ق��ان��ون ل��اف��اس ق ��اس ،ل��ذل��ك
ارى ان اسقاط ال�ق��روض جيد إذا ك��ان هدفه انقاض
املقترضني م��ن االف ��اس ،لكن ليس ف��ي ذل��ك ع��دل او
مساواة مع املواطنني غير املقترضني.
• دع��ت تقارير اعدتها ج�ه��ات دول�ي��ة الكويت ال��ى فرض
ضرائب لتوفير دخل للحكومة الى جانب دخل النفط ...بماذا
تعلق على هذا االمر؟
 اعتقد ان الضريبة تفرض بناء على امرين االولان البلد بحاجة الى اموال ،والثاني تفرض الضريبة
ليتعلم الشعب املشاركة في اعباء الدولة املالية.
بالنسبة الى االمر االول الكويت ليست بحاجة الى
اموال ،وإذا فرضت ضريبة يكون بهدف تعليم الشعب
وتثقيفه على املشاركة في االنفاق الحكومي ،وهناك
ام��ور اخ��رى تتمثل ف��ي ان ثاثة ارب��اع م��ن العاملني
غير كويتيني ،واي ضريبة تفرض عليهم يتخفض
روات � �ب � �ه ��م ،وب��ال �ن �س �ب��ة ال � ��ى امل ��واط� �ن ��ني ال �ك��وي �ت �ي��ني
 90ف��ي امل �ئ��ة م�ن�ه��م ي�ع�م�ل��ون ل ��دى ال �ح �ك��وم��ة ،وه��ذه

لهذا السبب هوى سهم «المصالح»...
انتهت فترة رئاسة نجيب مساعد الصالح ملجلس إدارة «املصالح العقارية» ،ولم يترشح مرة
اخرى ،فما السبب؟
أجاب الصالح بأن «الشركة مملوكة للعائلة بحصة تفوق نسبتها  40في املئة ،واعمل فيها
منذ  37سنة ،وتولد شعور في العائلة انه ال بد من التغيير ومنح فرصة لدماء جديدة تدير
الشركة كتجربة ،هذا كل ما حصل ،وال توجد اسباب اخرى».
وردًا على س��ؤال ع��ن سبب ت��راج��ع سعر سهم الشركة م��ن نحو  125فلسا ال��ى أق��ل من
 80فلسًا ،قال «حن اعتمد مجلس االدارة البيانات املالية عن السنة املالية  2011اوصى الى
الجمعية العمومية توزيع ارباح نقدية على املساهمن بواقع  7فلوس للسهم الواحد ،وتم نشر
ذلك عبر البورصة ،وهناك متعاملون في البورصة اشتروا السهم بناء على هذه التوصية،
وكانت املفاجأة ان احد كبار املساهمن ويملك نحو  40في املئة طلب خال الجمعية العمومية
على رفض توزيع ارباح على املساهمن وكان هذا املوقف مفاجئا ولم نجد له تفسيرا ،االمر
الذي انعكس على قيمة السهم في السوق وانخفضت قيمته بسرعة».

االخ�ي��رة عليها ان تزيد روات��ب املوظفني الستيعاب
اي ان�خ�ف��اض ف��ي مداخيلهم نتيجة دف��ع الضريبة،
وحتى تكون الضريبة مجدية على هؤالء الكويتيني
االنتقال للعمل لدى القطاع الخاص لتكون الضريبة
ذات عائد حقيقي.
• هل تعتقد أن االم��ل ال ي��زال م��وج��ودا في جعل الكويت
مركزا ماليا وتجاريا في املنطقة؟
 االم��ل دائ�م��ا م��وج��ود ،لكن ه��ل م��وض��وع تحويلال�ك��وي��ت ال��ى م��رك �زًا م��ال�ي��ًا وت�ج��اري��ًا ف��ي ال �ع��ام 2035
ص�ح�ي��ح؟ شخصيا ال اع ��رف ك�ي��ف س�ت�ك��ون الكويت
مركز مالي وتجاري في هذا التاريخ ،فاالمر يتعلق
باملواطن وليس في البناء الن املواطن هو االس��اس
في مثل هذا التوجه.
في الهند مثا قالوا قبل نحو  20سنة ان الهند
س �ت �ك��ون م��رك��زا ع��امل �ي��ا ل�ل�ت�ق�ن�ي��ات ال �ح��دي �ث��ة ،وت��رى
اآلن ان امل��واط�ن��ني الهنود مطلوبون للعمل ف��ي هذا
القطاع في كثير من ال��دول لاستفادة من خبراتهم
ف��ي «ال�س��وف��ت وي ��ر» وت�ك�ن��ول��وج�ي��ا .يمكن أن نجعل
الكويت مركزا ماليا وتجاريا خال سنتني إذا فتحنا
البلد وفتحنا املجال امام الشركات والبنوك العاملية
العمل في الكويت ،وتسهيل موضوع االقامات .لكن
في ضوء الواقع املوجود ال اعتقد ان الكويت ستكون
م��رك��زا م��ال�ي��ا وت �ج��اري��ا ،وق �ب��ل ذل ��ك ع�ل�ي�ن��ا التفكير
ب��امل��واط��ن ودع �م��ه وتشجيعه ع�ل��ى ال�ع�م��ل واالب ��داع،
ومن دون ذلك لن نصل الى هدفنا في العام .2035

املصالح
• كيف تقيم خارطة استثمارات شركة املصالح العقارية
في الدول التي تعمل فيها الشركة؟
 ق�م�ن��ا ب�ع�م��ل م �ق��ارن��ة ب��ني «امل �ص��ال��ح ال�ع�ق��اري��ة»وبني الشركات املماثلة االخ��رى املدرجة في بورصة
ال�ك��وي��ت باستثناء ال�ش��رك��ات ال�ت��ي لديها مجمعات
ت �ج��اري��ة ،ف�ت�ب��ني ان ش��رك��ة امل �ص��ال��ح ال �ع �ق��اري��ة هي
االف �ض��ل م��ن ح�ي��ث ال�ح�ج��م واالداء خ�ص��وص��ا خ��ال
َ
تتماد ف��ي االق�ت��راض وقت
فترة االزم��ة ،فالشركة ل��م
ال�ط�ف��رة ،ل��ذل��ك وق��ت االزم ��ة امل��ال�ي��ة ك��ان��ت ق ��ادرة على
املضي في مشاريعها وتحقيق عوائد وتوزيع ارباح
على املساهمني وكانت افضل من فترة ما قبل االزمة،
وم��رت علينا اكثر من ازم��ة وتجاوزناها ،وحافظنا
ع �ل��ى ح� �ق ��وق امل �س ��اه �م ��ني ،ك �م��ا ان اص� � ��ول ال �ش��رك��ة
حافظت على قيمتها الحقيقية واي ارب��اح تحققت
كانت فعلية.
• م��ا م��دى انعكاسات االح��داث ف��ي بعض ال��دول العربية
على استثمارات الشركة؟
 ل �ي��س ل��دي �ن��ا اس �ت �ث �م��ارات ف��ي ل�ي�ب�ي��ا وس��وري��ة،واستثماراتنا الرئيسية هي في الكويت واالم��ارات
ولبنان وال�س��ودان وامل�غ��رب ومالطا ،وه��ذه ال��دول ال
تعاني من امراض الربيع العربي حتى اآلن.
• كم يبلغ حجم محفظة الشركة االستثمارية االجمالية؟
 حجم املحفظة االجمالي كما في ميزانية الشركةيبلغ  140مليون دينار (وفق القيمة الدفترية) نحو
 60في املئة منها داخل الكويت ،لكن القيمة الحقيقية
يتجاوز حجم املحفظة  200مليون دينار.
• قطاع العقار في الكويت يعاني من قلة التخصص في
التقييم العقاري كيف ترى حل هذه املشكلة؟
 كفاءة التقييم العقاري قليلة ج��دا في الكويت،وحاليا ال يوجد سوى بيت التمويل الكويتي وبنك
الكويت ال��دول��ي ،واالول اعتقد ان��ه ال يحق لم القيام
بالتقييم ك��ون��ه م�ن��اف�س��ا ،وب��اق��ي امل�ق�ي�م��ني ي�ق��وم��ون
بعملهم من خ��ال زي��ادة ال��ى العقار ويبنى التقييم
ب �ن��اء ع �ل��ى اي � ��راد ه ��ذا ال �ع �ق��ار(م �ب �ن��ى) واالرض يتم
تقييمها بناء على بيع قسائم الجيران ،وهذا امر غير
دقيق الختاف املواصفات.
وال �ه��دف م��ن التقييم يتعلق ب��ال�ب�ن��وك للحصول
على ق��روض مقابل مثل ه��ذه العقارات ،لكن البنوك
تنظر للعقار مل��دى خمس سنوات فقط كعمر زمني
حتى لو كان البناء حديثا ،وفي هذه الحالة املقترض
ال يستطيع س��داد قرضه خال هذه الفترة من ايراد
عقاره ،وهذا سبب رئيسي لجعل التقييم غير مهم.
• ك �ي��ف ت ��رى دور ال �ح��وك �م��ة ف ��ي ح �ف��ظ ح �ق��وق ص�غ��ار
املساهمن؟
 في هذا الخصوص هناك امران ،االول هناك شيءم�ف��روض وه�ن��اك ام��ر واق ��ع ،بالنسبة االول يفترض
تكون هناك وسيلة لحماية صغار املساهمني ،هناك
نقص في الشفافية اثناء عقد الجمعيات العمومية
ل �ل �ش��رك��ات ،وادارة ال �ب��ورص��ة وه �ي �ئ��ة اس � ��واق امل ��ال
غير واع��ني لهذه املسألة ،واس�ل��وب ادارة الجمعيات
العمومية يحتاج ال��ى تصحيح وال ب��د م��ن تغييره
لحماية صغار املساهمني واالستماع اليهم.
وارى ان حضور ممثل لوزارة التجارة والصناعة
في الجمعيات العمومية ضرره اكثر من نفعه ،كون
بعض من يحضر غير ملم بالقانون وتحصل بعض
االش�ك��ال�ي��ات ال يستطيع ال�ت�ص��رف ح�ي��ال�ه��ا ،ويجب
ان ي �ك��ون ه �ن��اك س �ك��رت �ي��ر خ ��اص ي�س�ج��ل ت�ف��اص�ي��ل
االجتماع لتأكيد الحوكمة.

أظهر تقرير لشركة التعمير
لاستثمار ال�ع�ق��اري ّأن الطلب
على الشقق الخدمية /املفروشة
ك ��ان ول �س �ن��وات ط��وي�ل��ة م��رت�ك��زا
ت� � �ح � ��دي � ��دا ع � �ل� ��ى امل � �س� ��اف� ��ري� ��ن
وال��واف��دي��ن ب �غ��رض ال �ع �م��ل ،من
رج� ��ال أع �م ��ال وغ �ي��ره��م .ول�ك��ن
وم��ع دخ��ول األزم��ة االقتصادية
ال �ع��امل �ي��ة ،وال� � ��ذي أدت ب�ط�ب�ي�ع��ة
ال �ح��ال ال ��ى ان �خ �ف��اض ح ��اد في
أس �ع��ار ال �ع �ق��ارات ،ف � ّ
�ان ال�ع��دي��د
م��ن املقيمن ف��ي ب�ل��دان املنطقة،
ق��د تشجعوا على االن�ت�ق��ال من
ال �ش �ق��ق وال �ف �ل ��ل ال �س �ك �ن �ي��ة ال��ى
الشقق الخدمية /املفروشة.
وأفاد التقرير ان هذا التحول
ل��م ي ��ؤد ال ��ى ت��زاي��د ال �ط �ل��ب على
ال� �ش� �ق ��ق ال� �خ ��دم� �ي ��ة/امل� �ف ��روش ��ة
ف�ح�س��ب ،ول�ك�ن��ه ق��دع�م��ل أي�ض��ا
ع �ل ��ى ت �غ �ي �ي��ر ت��رك �ي �ب��ة ال� �ن ��زالء
وامل �س �ت��أج��ري��ن ف��ي ال �ع��دي��د من
م�ب��ان��ي ت�ل��ك ال �ش �ق��ق .ف�ف��ي حن
كانت الشقق الصغيرة املساحة
نسبيا  -نظام االستديو وغرفة
النوم ال��واح��دة -هي األكثر طلبا
ف ��ي ال �س ��اب ��ق ،وخ �ص��وص��ا من
ق �ب��ل رج� ��ال األع� �م ��ال ال��واف��دي��ن
ب �م �ه �م��ات م� �ح ��دودة امل � � � ّ�دة ،ف � ّ
�ان
ال�ط�ل��ب ف��ي ال��وق��ت ال �ح��ال��ي آخ��ذ
في االزدي��اد على الشقق األكبر
م �س��اح��ة ،وذل� ��ك م ��ن ق �ب��ل زوار
ال � � ��دول امل� � �ج � ��اورة وع��ائ��ات �ه��م،
والتي أصبحت الشقق الخدمية
 /املفروشة بالنسبة اليهم خيار
قابل للتطبيق ،وخصوصا عند
التفكير بالسكن واالقامة طويلة
األمد.
وض � �م� ��ن ال � �س � �ي � ��اق ،أوض � ��ح
ت�ق��ري��ر «ال�ت�ع�م�ي��ر» ب��أن��ه وخ��ال
ال��رب��ع األول م��ن ال�س�ن��ة الحالية
يناير -م��ارس  ،2012ف��ان عدد
النزالء الوافدين الذين أقاموا في
الفنادق والشقق الفندقية داخل
دبي يقارب ال�  2.6مليون نزيل،
وبنسبة نمو ّ
تقدر ب�  9في املئة
مقارنة بالفترة نفسها من العام
امل ��اض ��ي .ول �ق��د ش �ه��د م��دخ��ول
ال�س�ي��اح��ة ن�م��وا ك��ذل��ك ف��ي ال��رب��ع
األول من السنة الحالية ّ
قدر ب� 24
ف��ي املئة ووص��ل ال��ى  5.4مليار
دره� ��م ام� ��ارات� ��ي .وخ� ��ال نفس
ال �ف �ت��رة ،ب�ل�غ��ت ن�س�ب��ة االش �غ��ال
في الشقق الفندقية  84في املئة
وب��زي��ادة ّ
تقدر ب�  5في املئة عن
 .2011وب �ل��غ م �ت��وس��ط رس ��وم
الحجز 448درهما اماراتيا لليلة
الواحدة ،وبنسبة زيادة بلغت 12
ف��ي امل �ئ��ة .ف��ي ح��ن بلغت نسبة
االش�غ��ال بالفنادق  87ف��ي املئة
وم �ت��وس��ط رس ��وم ال �غ��رف��ة 655
دره �م��ا ام��ارات �ي��ا لليلة ال��واح��دة،
وذلك عن الفترة نفسها  -يناير
 مارس .2012وحول قطاع الشقق املفروشة
ف��ي اململكة العربية السعودية،
أف� � ��اد ت �ق��ري��ر «ال �ت �ع �م �ي��ر» ب��أن��ه
ي��وج��د تصنيفات رئ�ي�س�ي��ة في
امل �م �ل �ك��ة وه� � ��ي :ش �ق��ق ال ��درج ��ة
األول��ى والدرجة الثانية والدرجة
ال�ث��ال�ث��ة اض��اف��ة ال��ى ال�ش�ق��ق ذات
ال �ت �ج �ه �ي��زات ال �ت��ي ت �ف��ي ب��ال�ح��د
األدنى من احتياج النزالء ،والتي
تمثل م��ع ش�ق��ق ال��درج��ة الثالثة
ال� �ح� �ص ��ة األك � �ب� ��ر م� ��ن اج �م��ال��ي
ال �ش �ق��ق امل �ف��روش��ة ف ��ي امل�م�ل�ك��ة
ت �ح��دي��دا ،ح�ي��ث تمثل  65.4في
امل� �ئ ��ة م� ��ن أص � ��ل  2.026وه ��و
الرقم الذي يمثل اجمالي الشقق
امل�ف��روش��ة ف��ي س��وق السعودية
خال سنة  .2011وتأتي شقق
ال��درج��ة الثانية باملرتبة الثانية
وب�ن�س�ب��ة  34.2ف��ي امل �ئ��ة ،تليها
ش�ق��ق ال��درج��ة األول� ��ى وال �ت��ي ال
ت �ت �ع��دى ن �س �ب �ت �ه��ا 0.4ف��ي امل �ئ��ة.
وأش��ار تقرير «التعمير» ال��ى أن
نسبة االشغال في قطاع الشقق
املفروشة بالسعودية قد بلغت
ف��ي سنة  68.3 2011-ف��ي املئة
وبزيادة تبلغ  26.0في املئة عن
سنة .2010

