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رئيس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب لشركة االستثمارات الصناعية د.طالب علي في حوار شامل مع «األنباء»:

هناك من يكابر بعدم الدخول تحت مظلة قانون  االستقرار 
وسمعة الكويت لن تتأثر بإفالس بعض الشركات 

غير كاف في املقابل الهيئة العامة للصناعة يعتبر 
دورهـــا غير بارز أو يكاد يكونا مغيبا خاصة في 
تشجيع الصناعة وذلك لبطء اإلجراءات لذلك جند 
الكثير من الكويتيني يتجهون إلى قطر وأبوظبي 

والبحرين والسعودية إلقامة مشاريع صناعية.

بطء اإلجراءات

وهـــذا ال يعود فقط إلى بطء اإلجراءات بل إلى 
ضيق الســـوق الكويتي وميكن هذه اكبر مشكلة 
يعانيها القطاع الصناعي في الكويت فتجد القليل 
من الصناعـــات املوجودة تصديرية الن التنافس 
صعب ألننا نستورد املواد اخلام والعمالة والشيء 
الوحيد الذي نتميز به رأس املال فقط ورأس املال 
إذا لم يجد التشـــجيع املطلوب واألرضية املهيأة 
دون معوقات فلن يستطيع أن ينمو وال أن يكون 

عنصرا فعاال.
وأشير في هذا اخلصوص إلى نقطة مهمة جدا 
في الســـابق حيث ان القطاع الصناعي غاب عن 
القطاع اخلاص وهذا نتيجة أن اكبر قطاع صناعي 
مرتبط بالصناعات النفطية كان مغلقا أمام القطاع 
اخلاص وفي السنوات األخيرة بدأ هذا القطاع يفتح 
أبوابه أمام القطاع اخلاص وهناك شركات كثيرة 
متخصصة في الطاقة والبتروكيماويات ان انفتحت 
هذه الصناعات على القطاع اخلاص، إال أنها مازالت 
دون املطلوب إذا قارنا أنفسنا باململكة السعودية 
فالقطاع الصناعي بالكويت ال يشكل سوى ٣٪ من 

الناجت القومي في حني في السعودية ١٥٪.
مع األسف اننا في الكويت نخطط جيدا ونفكر 
جيـــدا ولكن ال نطبق جيدا وال نســـتغل الفرص 
واعرض عليكما مثال املنطقة احلرة فقد كنا نتكلم 
عنها في الكويت منذ عام ١٩٦٠ ووصلنا إلى سنة 
٢٠٠٢ و٢٠٠٣ في حني أن دبي سبقتنا وخلقت جبل 
علي من ال شيء ولو كانت الكويت بدأت كما بدأت 
اإلمارات في الثمانينيات لكان جبل علي موجودا في 
الكويت اآلن ولكن مع األسف دائما تتأخر قراراتنا 
والقوانني والتسهيالت واإلجراءات بطيئة وهناك 

مشكلة احلسد أيضا.
ماذا عن تقييمكم ملناخ االستثمار في الكويت؟

هناك ثالثة قطاعات ميكن أن نتكلم عنها وهى 
القطاع املالي الذي ينصب أساسا على سوق األوراق 
املالية وهو القطاع احملبوب لدى املستثمر الكويتي 
وهو أيضا يشكل نشـــاطا كبيرا والقطاع الثاني 
هو قطاع اخلدمات وقد بدأ ينمو الســـيما شركات 
التخزين واالتصاالت والقطاع احملبب إلى قلوب 
املستثمرين الكويتيني هو العقار وهو القطاع الذي 
يشـــكل اجلزء األكبر من محفظة أي مستثمرين 

سواء أكانوا شركات أم أفرادا.

مرجعية تاريخية

وأنا أرى أن األفراد أكثر حتى من الشركات وهذا 
أمر مرتبط مبرجعية تاريخية ألن عندنا مبدأ أن 
«العقار ميرض وال ميوت» والكويتيون هم الذين 
نقلوا التجربة العقاريـــة أو «العدوى» العقارية 
إلى بقية الدول اخلليجية حيث ساهموا كثيرا في 
النشاط العقاري في دبي وفي البحرين وفي عمان 
ومازال هذا القطاع حيا ونشطا حيث ان الشركات 
املدرجة وغير املدرجة اجلزء األكبر من محفظتها 
فيها العقار وهذا يفسر حتبيذ الكويتيني االستثمار 

في هذا القطاع.
ــن القطاع العقاري يعاني حاليا من ان العروض  لك

أكثر من الطلب ما تعليقكم على هذا؟
هـــذا صحيح في الســـنتني املاضيتني، لكنه ال 
يرتبط بالقطاع السكني، القطاع العقاري مت الضغط 
عليه من خالل قانوني الرهن العقاري رقمي ٨ و٩ 
وبالتالي انقطعت خطوط التمويل في هذا املجال لكن 
في أنواع أخرى من العقار مازالت مستمرة واآلن 
نحن نرى نوعا من الركود في النشـــاط العقاري 
إجماال والسبب األساســـي لهذا الركود هو نقص 
التمويل والبنوك تعزف عن إعطاء أي تسهيالت 

ــعودية وقطر. ما أهم ايجابيات هذه العملية وما  الس
خطتكم املستقبلية في التخارجات؟

نحن نبحث عن التخارج في الوقت احلالي طبقا 
الســـتراجتيتنا في ٢٠٠٩، ونسعى الى تخارجات 
من بعض استثماراتنا، ونأمل بتحقيقها. وأرى ان 
األمور بدأت تتحسن ففي اململكة العربية السعودية 
مشـــروع برج املقام تقول املؤشـــرات احلالية ان 
التخارج سيكون تقريبا خالل ٣ أشهر وكمجموعة 
من املســـاهمني ليس فقط كشـــركة االستثمارات 

الصناعية.
أيضا نحن نبحث ان نتخارج من مشروع قطر 
ومن املفروض ان عملية التخارج كانت ســـتنفذ 
في شـــهر يوليو لكن الظروف احلالية واألوضاع 
املالية للمشترين عطلت عملية التخارج وسيتأجل 
التخارج الى مدة أطول ميكن ان تصل إلى ٧ أشهر 
ومشـــروع آخر في قطر ميكن ان تتم فيه عملية 

التخارج قريبا.
ما نوعية املشاريع التي ستتخارجون منها؟

اغلبها عقارية واملشتري اليوم يأخذ وقته في 
اتخاذ القرار ألن عنده تخوف في اتخاذ القرار السريع 
ليس كأيام الوفرة. ونحن في الوقت احلالي نبحث 
عن فرص متويلية للدخول 
في مشـــاريع جديدة يكون 
لها عوائد جيدة وان شـــاء 
اهللا أول الســـنة القادمة أو 
في نصفها نكون قد انتهينا 
من إعادة ترتيب بيتنا من 

الداخل بشكل جيد.
ــد أعلنتم عن قطع  كنتم ق
ــوار جيد ملفاوضاتكم مع  مش
صاحبة  ــة  احمللي ــارف  املص
ــة  جدول ــادة  إلع ــروض  الق
ــن وصلت  ــى أي ــم ال ديونك

عملية اجلدولة؟
نحن اآلن قد قطعنا تقريبا 
٨٠٪ من مشوار مفاوضاتنا 
مع البنوك احمللية، وفي ذمة 
شركة االسثتمارات الصناعية 
وحدها ٦٠ مليون دينار من 
اجمالـــي القروض املجمعة 
ونحن في املراحل النهائية 
في عملية اعـــادة اجلدولة 
وفي الوقت احلالي ٣ بنوك 
نتفاوض معها واحلمد هللا 
البنوك ليس لديها أي تخوف 

من دعمنا.
هل استراتيجية البحث عن 
ــتثمار  فرص جديدة في االس

مؤجلة الى غاية ٢٠١٠؟
في النصف الثاني من سنة ٢٠١٠ نكون قد هيأنا 
أنفســـنا التخاذ القرار في املباشـــرة في مشاريع 

استثمارية جديدة.
ــتثمارات الصناعية االستقرار اإلداري  ميزة االس

رغم ان تطورها كان غير سريع، ما تعليقكم؟
صحيح ان ميزة شركة االستثمارات الصناعية 
ان ادارتنا تتميز بالكفاءة أو املهنية، وانا ميكن ان 
أكون أمثل الرأس الظاهر للشركة لكن هذا ال ينفي 
ان جســـدها كله حيوية يحركه شباب ذو كفاءة 
وكل واحد ميكن ان يحل محلي في يوم من األيام، 
وسمعتنا جيدة واحلمد اهللا. ونحن نحافظ عليها 

وحافظنا عليها.
ــتثمار الصناعي  تكلمت في بداية حديثك عن االس
ونحن نعلم أن القطاع الصناعي في الكويت يتعرض 
ــتثمار  ــات، هل ترى أن االس ــى الكثير من املعوق إل

الصناعي في الكويت مجد؟
أول شيء اتفق معكما على أن االستثمار الصناعي 
في الكويت يعاني الكثير من املعوقات وليس هناك 
توجه حكومي واضح استراتيجيا في هذا القطاع 
وصحيح أن هناك البنك الصناعي واحتاد الصناعات 
لكن البنك الصناعـــي وان كان دوره بارزا إال انه 

شـــمولي تأثر لكن من حســـن حظنا أن املديرين 
التابعني للشركة كان أداؤهم جيدا وكانوا متحفظني 
فاألزمة لم تؤثر بصفة كبيرة باستثناء صندوق 

واحد تأثر بشكل بسيط جدا.

عائد معقول

ــل تعتقد أن  ــارة في ٢٠٠٨ ه ــع حتقيقكم خلس م
السياسة التي تبنتها االستثمارات الصناعية مجدية؟

الشركة متحفظة جدا واتبعت سياسة حتفظية 
مقارنة بشركات أخرى تعتبر عمالقة في السوق 
وسياستها هذه حصنتها ضد األزمات العديدة التي 

مر بها البلد والعالم.
ونهدف إلى أن تكون اســـتثماراتنا متوسطة 
وطويلة األجل وحتقيق عائد معقول وعندنا خبرة 
من األزمات السابقة سواء أزمة املناخ أو االنترنت في 
سنة ٢٠٠٠ وتدهور األسواق في ٢٠٠٨. وأشير هنا إلى 
أن رؤيتنا كانت واضحة، أننا ال ندخل في موضوع 
املضاربة وال في عملية تعظيم أســـهم شـــركاتنا 
بصورة غير مبـــررة نحن نقدم القيمة احلقيقية 
وال نعكس قيمة واهية ولذلك نحن ال ندعم سهم 
شركاتنا إال إذا كان هناك إميان بأن القيمة السوقية 

أقل من القيمة احلقيقية 
للشركة وبالتالي ندعمها 

في السوق.
 واملســـاهمون غير 
راضـــني عـــن الســـعر 
احلالي للســـهم ولكننا 
نقف مكتوفـــي األيدي 
خاصة في الوقت احلالي 
ونحن وصلنا إلى ١٠٪ من 
أسهم اخلزينة والسبب 
اآلخر أن السيولة غير 

متوافرة.
 وفـــي النهاية نحن 
كإدارة ليس عملنا شراء 
األسهم بل نعتبر أن هذا 
دور املساهمني مع األسف 
قيمة سهمنا في السوق 
متدنية وأقل من قيمته 
احلقيقية مبراحل كثيرة 
ويكفي أن اكشف لكم أن 
القيمة الدفترية للشركة 
١١٥ فلسا وسهمنا يتداول 
اآلن بأقـــل مـــن قيمته 
االسمية بكثير وبالتالي 
نالحظ أن هناك اختالفا 

كبيرا.
وأنا اعتبر أن خسارتنا 
تعتبر اقل حدة مقارنة 
بالشـــركات االستثمار 

األخرى ولكن هذا موضوع يرجع إلى املســـاهمني 
أكثر منا ونحن كإدارة نحاول أن نعظم من أصول 
الشركة ونحاول أن نحقق أرباحا وفي أوقات الضيق 

نحاول أن نخفف اخلسارة.
ماذا عن حجم األموال التي تديرونها؟

حجم األموال التي نديرها إجماال وعلى املستوى 
العاملي حوالي ١٥٠ مليون دينار ولكن محليا تعتبر 
مبالغ صغيرة تقدر بحوالي ٦٠ مليون دينار داخل 
الســـوق الكويتي لكن هذا نـــاجت عن أن احملافظ 
التي منلكها هي جديدة لم مير عليها ٥ ســـنوات 
أو ٦ سنوات على األكثر وان عمالءنا اغلبهم أفراد 
وشركات زميلة ولدينا كذلك صندوق داو جونز 
وصندوق االستثمار املباشـــر حجمه ٢٠ مليون 

دينار هذه الصناديق التي نديرها.
ــن خالل  ــدارة م ــوال امل ــم األم ــن حج ــاذا ع م

الصناديق؟
منلك صندوقني وتبلغ حجم األموال املدارة ٤٥ 
مليون دينار ومجموع األموال التي تديرها الشركة 

في حدود ١٠٠ مليون دينار.
كنتم قد صرحتم بأنكم تخارجتم من مشاريع في 

ــن أقدم  ــتثمارات الصناعية م ــركة االس ــد ش تع
ــتثمارية في الكويت ومع ذلك هناك  ــركات االس الش
ــتثماري واضح قياسا  من يرى أنه ليس لها بروز اس

بشركات أخرى مؤسسة حديثا؟
نحن لدينا ٢٦ ســـنة في مجال االستثمار وكنا 
متخصصـــني فـــي البداية في القطـــاع الصناعي 
وبالتالي كان نشاطنا محدودا في هذا القطاع وكان 
تعاوننا وثيقا مع البنك الصناعي ومع عمالء البنك 
الصناعي والســـيما انه احد املساهمني الرئيسني 

في الشركة.
وفي سنة ٩٦ دخلنا حتت مظلة البنك املركزي 
وأصبحنا شركة استثمار متخصصة في القطاع 
الصناعي اخلدمي واملالي وأصبح لدينا تخصصات 
مختلفة وأكثر من نشـــاط محلـــي وإقليمي على 

املستويني اخلليجي والدولي.
وفي سنة ٢٠٠٣ أسسنا إدارة أصول ومحافظ 
وتداول في سوق الكويت لألوراق املالية لصاحلنا 
ولصالح عمالئنا وحاولنا ان يكون موضوع اختيار 
العمالء أو التداول في سوق األسهم بصورة مهنية 
جيدة وتقريبا من أربع ســـنوات أسسنا صندوق 
الداو جونز املتخصص فـــي األدوات املالية التي 
ترتبط باملؤشرات املالية وكان رأسمال الصندوق ٢٥ 
مليون دينار وساهمت فيه الشركة والهيئة العامة 
لالستثمار تقريبا بـ ٥٠٪ ومؤسسات وأفراد آخرون 
فنشاطنا بالكويت يقتصر أساسا على االستثمار في 
الشركات الصناعية واخلدمية والشركات املرتبطة 
بالبيئة وقامت الشـــركة بطرح حوالي ٥ شركات 
فـــي البورصة وكانت من ضمن هذه الشـــركات: 
املسالخ الكويتية والكويتية البحرينية للصيرفة 
و«نبيسكو» وفي الســـابق اخلليج للزجاج وقد 
تخارجنا من جزء واجلزء اآلخر مازلنا مستثمرين 
استراتيجيني فيها إلمياننا في هذه الشركات. وبدأنا 
في منطقة اخلليج نســـتثمر في بعض القطاعات 
وبصورة بطيئة ألن الفورة التي حدثت في اخلليج 
خاصة في دبي وأبوظبي على وجه اخلصوص كنا 
حريصني جدا على االســـتثمارات العقارية ولكن 
هذا لم مينع من دخولنا في اســـتثمارات عقارية 

في قطر وعمان والسعودية.
ما حجم هذه االستثمارات؟

حجم االســـتثمارات في عمان ٢٠ مليون ريال 
عماني وفي دبي احلقيقة قليل ال يتعدى ٣ ماليني 
والسعودية عندنا مشاريع مرتبطة بالعقار ومشروع 
برج املقام بنسبة ٧٪ ومشروع في املدينة املنورة 
ولدينا مشروع نساهم فيه مبا يقارب مليون دينار 
في منطقة صناعية بني مكة وجدة وأيضا نساهم 
في مشـــروع «آللئ اخليران» والذي يعد من اكبر 
املشاريع العقارية في البالد حيث ساهمت الشركة 
في املرحلة الثانية من املشروع والتي أطلق عليها 
اسم «اخلور» وكان حجم االســـتثمار يقارب ٧٠ 
مليون دينار وهذا املشـــروع كان خاصا بالشركة 
وتخارجنا منه في فترة قصيرة وكانت استثماراتنا 
في املشروع محددة لفترة ٣ سنوات لكن تخارجنا 
خالل ٦ أشـــهر أي في اواخـــر٢٠٠٧ والعائد الذي 
كنا نتوقعه في ٣ سنوات حققناه في ٦ أشهر أي 
مبا يقارب ٦٠٪ من رأس املال وكان رأس املال في 
حدود ١٢ مليون دينار، نحن وعمالؤنا الذين دخلوا 
معنا، لكن نصيب األسد كان لشركة االستثمارات 

الصناعية.
ماذا عن استثماراتكم في اخلارج؟

لدى الشركة اســـتثمارات متنوعة في اخلارج 
ولها متيز في مشاريع االيجارة من خالل صناديق 
متثل حجم استثمارنا فيها ٤٠٪ من إجمالي أصولنا 
والتي تصل حاليا إلى ٤٠ مليون دينار وكانت تقدر 

بحوالي ٢٠٠ مليون دينار في الفترات السابقة.
ولدينا مديرون أجانب متخصصون في االستثمار 
املباشر وخاصة في أوروبا وفي الواليات املتحدة 
وقد اثبت هذا النشاط جدواه ومعدل العائد سنويا 

كان يتراوح بني ١٣ و١٥٪.
أكيد أن هذا النشاط قد تأثر باألزمة؟

حلسن احلظ نشاطنا لم يتأثر باألزمة كقطاع 

أسـتبعد عدم إقرار المجلس لقانون االسـتقرار والشـارع الكويتي ضجر من التجاذب السياسي بين السلطتين عـازفـة  البنــوك 
بشـكل كبيـر عـن منح 
وتخـشـى  القــروض 
من  وأخشـى  المخاطـر 
بسـبب  هـزة  حـدوث 
بعضـهــا  انكشــاف 
مجمـوعتــي  عـلــى 
سـعــد والقـصيبــي

بدأنــا  كـنـا  لــو 
كـمــا بـدأت اإلمارات 
لكان  الثمانينيـات  فـي 
«جـبــل علـي» موجودًا 
اآلن فــي الكــويــت

دون اإلنفـاق الحكومـي ال يمكن تجـاوز األزمة واسـتمرار الوضع الراهن سـيخلق كارثة على المـدى الطويل

لقب «الملك المتوج» 
يعكس ثقة المساهمين

بضحكة مدوية وبتلقائية كاملة 
اعتبر د.طالب علي ان تلقيبه بامللك 
ــتثمارات  ــركة االس املتوج على ش
الصناعية بالرغم من انه ليس من 
ــخصه،  كبار املالك ليس اهانة لش
ــس ثقة قوية من  بل هو لقب يعك
املساهمني واإلدارة، مشيرا الى انه 

بدأ منذ نشأة الشركة.
وقال ان «اميان القطاع اخلاص 
في اإلدارة كان وراء وجودي وأنا 
ــة واحلمد هللا  ــن ضمن املجموع م
واستمراري في منصبي دليل قوي 

على ثقة وأنا معتز جدا بها».
وتابع «نحن نتعامل في الشركة 
بدميوقراطية وأنا فخور جدا بثقة 
املتوج  ــاهمني جتاهي، ولقب  املس
ــى العرش ال يعكس أبدا صورة  عل

الديكتاتور كما يعتقد البعض».
البقية ص٢٩

                       هشام أبوشادي ـ منى الدغيمي

قال رئيس مجلس اإلدارة والعضو املنتدب لشركة االستثمارات الصناعية د.طالب علي ان التحفظ الذي تبنته 

الشركة ساعدها على تخطي األزمات في األيام السيئة، مشيرا إلى أن االستثمارات الصناعية تهدف إلى أن 

تكون استثماراتها متوسطة وطويلة األجل. وأضاف في حوار شامل مع «األنباء» أن االستثمار الصناعي 

في الكويت يعاني من جملة من املعوقات السيما منها بطء اإلجراءات وضيق السوق احمللي، 

وأشار إلى أن مشكلة احلسد تسيطر على كل االقتصاديني في الكويت. ولم يعارض أن 

تفلس بعض الشركات في الكويت معتبرا أنه اذا أفلست شركة فلن يؤثر ذلك على 

صرح االقتصاد وال على سمعة الكويت، مشيرا إلى أن األقاويل التي تروج أن 

إفالس بعض الشركات الكويتية يضر بسمعتها «كالم فاضي».

وعن وضع البورصة أفـاد د.طالب علي بأن القطاع املالي 

من القطاعات احملببة لدى املستثمر الكويتي، الفتا إلى 

أنه رغم الهزات التي مرت بها البورصة فان املستثمر 

الكويتي ال يسمح باندثارها.

وعلى صعيد متصـل دعا إلى ضرورة 

إقرار قانون هيئة سـوق املـال ليكتمل 

الوضع القانوني والرقابي داخل سوق الكويت 

لألوراق املالية.

وتعليقا على الوضع العقاري أكد د.طالب علي أن العقار يشكل اجلزء األكبر من محفظة أي مستثمر في الكويت ويتميز مبرجعية تاريخية، والكويتيون 

هم الذين نقلوا التجربة العقارية إلى بقية الدول اخلليجية الفتا إلى انه ال ميكن تغييب النشاط العقاري في الكويت رغم الركود احلالي.

وحذر من حدوث أي هزة على مستوى القطاع البنكي في ظل انكشافات بعض البنوك احمللية على مجموعتي سعد والقصيبي. وعن اجلدوى 

من تفعيل قانون االستقرار املالي أكد أن مضمون القانون األساسي هو احلفاظ على املصارف، مشيرا إلى أن القطاع املصرفي هو العصب والعمود 

الفقري لالقتصاد الكويتي وطالب بضرورة إقرار هذا القانون وحذر من كارثة محققة اذا مت رفضه من قبل املجلس في الدورة القادمة.

وشـدد على ضرورة اإلنفاق احلكومـي واعتبره «بنزين» االقتصاد الفتا إلى انه دون إنفاق حكومي ال ميكن أن يتجاوز االقتصاد محنته. وبالنسـبة 

لتأثير الصراع السياسـي على الوضع االقتصادي رأى د.طالب على أن الشـارع الكويتي ضجر من كثرة الصراعات وعدم التجانس داخل املجلس. 

ودعا إلى ضرورة االستقرار السياسي الذي من دونه لن يتحقق النمو االقتصادي واعتبر أن الوضع الراهن سيخلق كارثة على املدى الطويل وسينفر 

االستثمارات اخلارجية. وتوقع خالل حديثه أن متتد األزمة املالية الراهنة حتى منتصف العام ٢٠١٠ ولكنه في الوقت ذاته دعا املستثمرين إلى 

التحرك لدفع عجلة االسـتثمار واالنطالق نحو العاملية، ورأى أن األزمة لقنت الشـركات درسا قاسيا لعدم املبالغة في تقييم األصول والنأي عن 

املضاربة السـوقية عالية املخاطر. وعبر عن أسـفه ملستوى سعر سهم شركته في السـوق وعزا ذلك إلى املتداولني واملساهمني في البورصة. 

وبخصوص الشـركة، أشار إلى أن شركته بصدد التخارج من بعض اسـتثماراتها لتوفير سيولة تستخدمها في الدخول في مشاريع جديدة مجدية 

اقتصاديا ومن شأنها تعويض خسائر الشركة الناجمة عن األزمة.

وكشـف أنه خالل العام احلالي ستسعى الشـركة إلى إعادة جدولة ديونها للبنوك احمللية، مشـيرا إلى أن االستثمارات الصناعية قطعت 

٨٠٪ من مشـوار مفاوضاتنا مع املصارف احمللية صاحبة القروض ووجدت جتاوبا ممتازا السـيما ان موازنتنـا ومتانة مركزنا املالي منحتانا القوة 

وزادتا ثقة املصارف بأنشـطتنا. ولم يعتبر لقب «ملك متوج على االسـتثمارات الصناعية» إهانة لشخصه بل انعكاسا لثقة املساهمني واإلدارة في 

شخصه. وفي ما يلي نص احلوار:

القطاع  العقـار 
المحبـب للكويتيين 
نقلوا  مــن  وهــم 
إلى  العقارية  العدوى 
الخليـج دول  بقيـة 
ة  مـيـــــــز
«االستثمارات الصناعية» 
اإلداري  االسـتـقـرار 
والسـمعـة الجـيـدة

د.طالب علي




