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االقتصادي  الوضع  ترى   كيف 
الراهن للكويت؟

  رغم أنني لست من املتشائمني 
إال انني أرى نظرة تشاؤمية سائدة 
في الكويت نتيجة تردي الوضع 
االقتصادي العاملي وأعتقد أن نوعا 
من التفاؤل أخذ يتسرب الى األجواء 
تدريجيا، فاملناخ االستثماري في 
الكويت يتجه الى التحسن ومن 
انفراج،  بـــوادر  املالحظ وجود 
واســـتطاعت معظم الشـــركات 
البورصة  الكويتية املدرجة في 
أن حتقق أرباحا جيدة بعد إعالن 
نتائجها عن السنة املالية املنتهية 
في ٢٠٠٩/١٢/٣١ حيث بلغ إجمالي 
األرباح التي ســـجلتها الشركات 
الكويتية املدرجة بنهاية عام ٢٠٠٩ 
حوالي ٣٨٤٫٤ مليون دينار مقابل 
٤٦٫٦ مليون دينـــار بنهاية عام 
٢٠٠٨ وبنسبة زيادة غير عادية 

بلغت ٧٢٥٪.
  أما بالنسبة لنتائج النصف 
األول من عام ٢٠١٠ فقد بلغ إجمالي 
األرباح التي ســـجلتها الشركات 
املدرجـــة حوالي ٥٩٦  الكويتية 
مليون دينار بعد استبعاد األرباح 
االستثنائية من صفقة بيع (زين 
أفريقيا) البالغة حوالي ٧٨٨ مليون 
دينار وباستثناء نتائج ١٦ شركة 
العام  املالية تختلف عن  سنتها 
امليالدي وكذلك الشركات املوقوفة 
عن التداول وهذا الرقم يقل بحوالي 
٤٪ فقط عن نتائج النصف األول 

املقابل لعام ٢٠٠٩.
  وبلغ النمو في إجمالي أرباح 
الشركات بصفة عامة خالل فترة 
الستة أشهر األولى مقارنة بنهاية 
الســـنة املالية ٢٠٠٩ من ٣٨٤٫٤ 
مليـــون دينار الـــى ٥٩٦ مليون 
دينار أي مبعدل منو قدره حوالي 
٥٥٪ األمـــر الذي أثر إيجابا على 
أداء السوق وأدى الى إعادة الثقة 

للمستثمرين مرة أخرى.
البـــدء بتنفيذ خطة    وعنـــد 
التنمية، فإن املجال سيفتح أمام 
القطاع اخلاص للقيام بدوره في 
التنمية مع ضرورة تدخل احلكومة 
لتشـــجيع البنوك على التمويل 
لدعم هـــذه القطاعات األمر الذي 
سيؤدي الى حتسني قيمة الناجت 

احمللي اإلجمالي.
  وأؤكد على أن خطة التنمية 

وآليـــات تنفيذها ســـتؤدي الى 
تنشـــيط احلركـــة االقتصادية 
وستساعد على تهيئة القطاعات 
ملرحلة التحـــول الى مركز مالي 
وجتـــاري حتـــت رقابـــة البنك 
املركزي، وسيعود بالفائدة على 
جميع القطاعات االقتصادية، كما 
ستبدأ األزمة املالية في التالشي 
تدريجيا إن شاء اهللا بالتزامن مع 

تنفيذ مراحل اخلطة التنموية.

  مستقبل شركات المقاوالت

ــركات  ــتقبل ش   كيف ترى مس
ــاوالت في ضوء خطة التنمية؟  املق
ــي تواجه  ــم التحديات الت ــا أه وم

شركات املقاوالت؟
  أعتقـــد أن مشـــاركة القطاع 
اخلاص في تنفيذ خطة التنمية 
املقاوالت  سيســـمح لشـــركات 
باالســـتفادة من تنفيذ املشاريع 
التنموية (املشـــاريع اإلسكانية 
ـ مشـــاريع الطرق واجلســـور 
واخلدمـــات والبنيـــة التحتية ـ 
ـ مشاريع  النفط  مشاريع قطاع 
امليـــاه والطاقة)، ومـــع توجه 
احلكومـــة لتنفيـــذ اخلطة فإن 
شركات املقاوالت احمللية حتتاج 
الفرصة  إلى دعم وإلـــى منحها 
للدخول في مثل هذه املشـــاريع 
إما باملشاركة مع الشركات العاملية 
او بوضع األنظمة والقوانني التي 
تلزم الشركات العاملية مبنح حصة 
مناسبة من هذه املشاريع للشركات 
احمللية املؤهلة بحيث سينعكس 
ذلك إيجابا على االقتصاد احمللي 
التكنولوجيـــا  وســـيتم نقـــل 
واألســـاليب احلديثة في مجال 

البناء والتشييد.
  وفيما يتعلق بالشـــق الثاني 
من الســـؤال، فإن هناك حتديات 
كثيرة تواجه شركات املقاوالت، 

منها ما يلي: 
املنافســـة الشديدة من    أوال: 
شـــركات املقاوالت العاملية التي 
إمكانيـــات مالية وإدارية  لديها 

وفنية ضخمة.
  ثانيا: عدم وجود مرونة لدى 
البنوك ملنح التسهيالت للمقاولني 

بعد دراسة طلباتهم.
  ثالثا: عدم تعاون بعض البنوك 

في متويل املشاريع الكبرى.
  رابعا: ارتفـــاع قيمة الكفاالت 

املطلوبة والضمـــان في العقود 
احلكومية وانخفاض قيمة الدفعات 

املقدمة.
  خامسا: تباطؤ اجلهات املالكة 
الدفعات  للمشـــاريع في صرف 
لشركات املقاوالت مما يؤثر سلبا 
على التدفق النقدي للمشـــاريع 

وبالتالي على سرعة التنفيذ.
  سادســا: البطء في إجراءات 
تسلم املشاريع وإصدار مستندات 
النهائـــي والدفعـــات  التســـلم 

اخلتامية.
  سابعا: طول الدورات املستندية 
إلرساء وإدارة املشاريع مما يعرض 
املقاوالت ملخاطر تقلب  شركات 

األسعار.
  ثامنا: اللجوء إلى القضاء في 
حال املنازعات مع املقاولني على 
الرغم من أن طبيعة املشـــاريع 
معقـــدة وفنيـــة وليســـت من 
اختصاص القضاء املباشـــر مما 
يؤدي إلى زيادة الفترة الزمنية 
للبت في هذه املنازعات ما يؤدي 
إلـــى تأخير صرف مســـتحقات 
شـــركات املقـــاوالت ويوثر هذا 
ســـلبا على السيولة النقدية في 
الســـوق احمللي والوضع األمثل 
هو العودة إلى نظـــام التحكيم 
فهو أفضل وأســـرع، وسيؤدي 
إلى تدفق الســـيولة إلى السوق 
احمللي مما سينعكس إيجابا على 

االقتصاد.

الســـقف    تاســعا: انخفاض 
االئتمانـــي للبنوك ما يؤثر على 
قيمة التمويل املطلوب لشركات 
املقـــاوالت لتنفيـــذ املشـــاريع 

الكبيرة.

  مشاريع التنمية

ــتعداد املجموعة  ــدى اس ــا م   م
ــتفادة من مشاريع  املشتركة لالس
ــة؟ وهل قمتم  ــة االقتصادي التنمي
ــركات محلية  بعمل حتالفات مع ش

أو أجنبية؟
  املجموعـــة املشـــتركة لديها 
مركز مالي قوي ولديها جهاز فني 
وإداري على أعلى مستوى يقوم 
بإدارة املشاريع مهما بلغ حجمها 
بكفاءة كبيرة اعتمادا على برامج 
إدارة املشـــاريع  متخصصة في 
التكاليف  والتخطيـــط ومراقبة 
الهندســـي واحلسابات  والرسم 

املالية وتخزين املواد.
  ولديها مصانع إلنتاج اخللط 
اجلاهز واالســـفلت، وأســـطول 
ضخم من املعـــدات واآلليات، ما 
يجعل الشركة مستعدة للمشاركة 
بحجم كبير في مشاريع التنمية 
االقتصادية، كما ان لديها حتالفات 
مع شركات عاملية ذات سمعة طيبة 
وإمكانيـــات فنية ومالية لتنفيذ 
مشاريع ضخمة مثيلة للمشاريع 
التنمية وهذه  اخلاصة بخطـــة 
التحالفات تضم شركات كورية 

وصينية وأوروبية وأميركية.
ــن أعضاء  ــدى م ــاك من أب   هن
مجلس األمة انتقادات خلطة التنمية 
ــاريع  ــا صعوبة متويل املش أبرزه
ــرون إلى  ــة بها، كيف تنظ اخلاص
ــاريع التنمية؟  ــة متويل مش قضي
ــادرة على التمويل  وهل البنوك ق

دون دعم من احلكومة؟
  البنـــوك قـــادرة على متويل 
املشـــاريع القصيرة واملتوسطة 
األجل، حيـــث ان حجم التمويل 
يتناســـب مع السقف احملدد من 
البنك املركزي للبنوك احمللية، إال 
أن املشاريع املطروحة في خطة 
التنمية مشـــاريع كبيرة احلجم 
وطويلة األجل األمر الذي يتطلب 
إنشاء صندوق للتمويل مدعوم 
من احلكومة ويقع حتت إشراف 

البنك املركزي كجهة رقابية.
ــركة حاليا؟  ــاريع الش   ما م-ش
ــة  الداخلي ــم  أعمالك ــم  ــا حج وم

واخلارجية؟
  أهم املشـــاريع كبيرة احلجم 
التي تنفذها الشـــركة حاليا في 
الســـوق احمللي مقسمة حسب 

القطاعات كما يلي:

  المشاريع اإلنشائية 

   مشـــروع كليـــة التربية 
األساســـية التابع للهيئة العامة 
للتعليم التطبيقي والتدريب بقيمة 

٣٩٫٩ مليون دينار.

   مشروع إنشـــاء وإجناز 
وتشغيل وصيانة مختبرات ورش 
التكنولوجيا بالشـــويخ  بكلية 
(التوسعة الثانية) التابع للهيئة 
العامة للتعليم التطبيقي والتدريب 

بقيمة ٢٩٫٤٨ مليون دينار.
   مشروع إنشـــاء وإجناز 
وصيانة مبنى املقر الدائم لبرنامج 
إعـــادة هيكلـــة القـــوى العاملة 
واجلهاز التنفيذي للدولة التابع 
لوزارة األشغال العامة بقيمة ١٠٫٤٣ 

ماليني دينار.

  مشاريع اإلسكان

   مشروع إنشـــاء وإجناز 
وصيانة الطرق ومواقف السيارات 
وشبكات البنية التحتية وحتديد 
 ١٩٥٠ ،D ٢١٣١ قســـيمة لضاحية
قسيمة لضاحية E مبدينة صباح 
العامة  التابع للمؤسسة  األحمد 
للرعاية الســـكنية بقيمة ٣٢٫٩٨ 

مليون دينار.

  مشاريع الصيانة

   مشروع إنشـــاء وإجناز 
وصيانة طـــرق ومجاري أمطار 
وصحية وخدمات مبنطقة شرق 
القرين (أبوفطيرة)ـ  املرحلة األولى 
العامة  التابع لوزارة األشـــغال 

بقيمة ١٣٫٧٣ مليون دينار.

  مشاريع الطرق السريعة

   مشروع إنشـــاء وإجناز 
وصيانـــة تقاطعات على الطرق 

الرئيسيةـ  طريق الفحيحيل السريع 
املؤدي إلى مناطق جنوب الصباحية 
واملنقف MPW (IC) (٦.٧٦A) التابع 
لوزارة األشغال العامة بقيمة ٢٧٫٦٥ 

مليون دينار.
إنشـــاء وإجناز     مشـــروع 
وصيانة تقاطعات الطرق الرئيسية 
(الطريق الدائري السادس) املؤدية 
إلى املناطق السكنية اجلديدة مبنطقة 
اجلهـــراء أرقام ١، ٣، ٤، ٥، ٧ التابع 
لوزارة األشغال العامة بقيمة ٣٩٫٣٧ 

مليون دينار.

  مشاريع النفط

إنشـــاء وإجناز     مشـــروع 
وصيانـــة خطوط أنابيـــب تدفق 
النفط اخلام واألشغال املتصلة بها 
في مناطق شـــمال الكويت التابع 
لشـــركة نفط الكويت بقيمة ٥٥٫٩ 

مليون دينار.
   مشروع إنشاء خطوط أنابيب 
تصدير النفط اخلام من مجموعة 
التغذية واإلنتاج وخطوط األنابيب 
في مركز التجميـــع رقم ١٦ التابع 
الكويت بقيمة ١٤٫٧٨  لشركة نفط 

مليون دينار.
   مشروع إنشاء مرافق تخزين 
ومناولة املواد الكيميائية املستخدمة 
بعمليات إنتاج النفط مبراكز التجميع 
ملناطق جنوب شرق وغرب وشمال 
الكويت التابع لشركة نفط الكويت 

بقيمة ١٤٫٤٥ مليون دينار.
  أما بالنسبة حلجم األعمال فقد 
بلغ حوالـــي ٦٥٣٫٦ مليون دينار 
ويتضمـــن ٥٠١٫٦ مليـــون دينار 
ملشاريع داخل الكويت، وما يعادل 
١٠٠٫٩ مليون دينار بدولة قطر، وما 
يعادل ٥١٫١ مليون دينار بفرع الشركة 

بأبوظبي.

  مشروع المترو

ــة  املنافس على  قدرتكم  ــم    أعلنت
ــروع املترو وبعض املشاريع  في مش
الكبرى، فإلى أي مدى ترون املنافسة 

على هذه املشاريع؟
  املنافسة شديدة على مثل هذه 
املشاريع من شركات محلية أو عاملية 
وحتالفات بني االثنني ونحن على 

استعداد خلوض هذه املنافسة.
ــم دولة جزر  ــم عن دخولك   أعلنت
ــاريع التي تنفذونها  القمر.. فما املش
ــع  هناك؟ وهل لديكم نية في التوس

في أسواق جديدة؟
  هناك اتفاق على تنفيذ املشاريع 

التاليــــة بنظــــام (Cost+)، ومنها 
مشروع إعادة تأهيل الطرق باجلزر 
الثالث (أجنوانـ  مورينيـ  موهيلي) 
وفي انتظار توقيع العقد قبل نهاية 
عام ٢٠١٠، باإلضافة إلى مشــــروع 
الكورنيش بجزيرة موريني إال ان 

هذه املشاريع لم تبدأ بعد.
ــرار الدخول في  ــف تبنون ق   كي

أسواق جديدة؟
  عندما نقرر الدخول في أسواق 
التقارير  جديــــدة نعتمــــد علــــى 
االقتصادية التي تصدر من اجلهات 
التــــي تعنــــى مبشــــاريع التنمية 
والتطوير واملجالت واملنشورات 
التي تصدر مــــن امللحق التجاري 
التجارية  بالســــفارات والغــــرف 
املختلفة وبناء على مسح ميداني 
جيد للســــوق يتــــم حتديد حجم 
املشــــاريع التي ســــتطرح ومدى 
جدواهــــا، وهل توجد هناك عوائد 
جيدة من تلك املشــــاريع وما املدد 

الزمنية الالزمة للتنفيذ.
  وهناك عدة نقاط نأخذها بعني 

االعتبار منها:
  أوال: أعــــداد وأحجام شــــركات 
املقــــاوالت املوجــــودة فــــي هــــذا 
السوق وسابق خبرتها في تنفيذ 

املشروعات.
  ثانيا: توافر املواد واملستلزمات 
واملعدات الالزمة لتنفيذ املشروعات 

بهذه األسواق.
  ثالثا: وجود إجراءات مبســــطة 
إلنشاء أو تأسيس شركة أو تسجيل 
فرع بهذا السوق وسهولة احلصول 
الالزمة ملزاولة  التراخيــــص  على 

النشاط.
التجارية  البنوك    رابعا: تواجد 
العاملية  البنــــوك  احمللية وفروع 
التي تشــــجع على االستثمار في 
هذا الســــوق واستعدادها لتمويل 
املشروعات املطروحة بهذا السوق 
بناء على دراسات فنية ومالية في 

هذا الشأن.
ــن أداء  ــركة راضية ع ــل الش   ه

سهمها في السوق؟
  اعتقد أننا حققنا أداء جيدا خالل 
الفترة املاضيــــة باإلضافة إلى أن 
التوزيعات التي قامت بها الشركة 
جتعل املساهمني راضني متاما عن 
أداء السهم في السوق، وذلك رغم ان 
السوق ال يعكس القيمة احلقيقية 
لبعض أسعار األســــهم باستثناء 
أسهم البنوك والشركات ذات الربح 

التشغيلي.

 نائب العضو المنتدب في شركة المجموعة المشتركة للمقاوالت نبيل عبدالحليم في لقاء مع «األنباء»: 

 ٦٥٣٫٦ مليون دينار حجم المشاريع التي تقوم بتنفيذها «المجموعة المشتركة» منها ٥٠١٫٦ مليون دينار داخل الكويت
 اللجوء إلى القضاء لحسم المنازعات مع المقاولين يؤثر سلبًا عليها.. والحل األمثل في العودة إلى نظام التحكيم

 «المشتركة» 
تتمتع بمركز مالي 
قوي وجهاز إداري 

عالي المستوى 
وتحالفات مع 

شركات عالمية

 أحمد يوسف
  بلهجة الواثق العالم ببواطن أمور قطاع املقاوالت، أكد نائب العضو املنتدب للرقابة وشؤون املساهمني 
في شركة املجموعة املشـتركة للمقاوالت د. نبيل عبداحلليم ان املناخ االستثماري في الكويت يتجه إلى 

التحسن ومن املالحظ وجود بوادر انفراج في مختلف قطاعات االقتصاد.
  وقال في حوار مع «األنباء» ان هناك نوعا من التفاؤل بدا يتسرب الى أجواء االقتصاد تدريجيا، وان البدء في 
تنفيذ خطة التنمية التي يقدر حجم إنفاقها بأكثر من ٣٧ مليار دينار سيفتح أمام القطاع اخلاص املجال للقيام 

بدور رئيسي فيها وسيؤدي ذلك إلى حتسني قيمة الناجت احمللي اإلجمالي للدولة.
  وأضاف ان مشاركة القطاع اخلاص في تنفيذ اخلطة ستسمح لشركات املقاوالت باالستفادة من تنفيذ 
املشـاريع التنموية، وان التوجه احلكومي لتنفيذ اخلطة سيدعم الشركات كما سيمنحها فرصة املشاركة 
في اخلروج من بوتقة األزمة، مبا ينعكس عليها وعلى االقتصاد احمللي وسـيتم نقل التكنولوجيا واألساليب 

احلديثة في مجال البناء والتشييد.
  وحول التحديات التي تواجه شركات املقاوالت، قال ان املنافسة الشديدة والتقيد االئتماني املصرفي 
وارتفاع قيمة الكفاالت املطلوبة والضمانات احلكومية للعقود وانخفاض قيمة الدفعات املقدمة أبرز التحديات 

في السوق احمللي.
  وأكد على املركز املالي اجليد للمجموعة وانها تتمتع بالكوادر البشرية القادرة على تنفيذ أضخم املشاريع 
بقدرة وكفاءة عالية، كما لدينا حتالفات مع شركات عاملية لديها سمعة طيبة وإمكانيات فنية ومالية لتنفيذ 
مشاريع ضخمة مثيلة للمشاريع اخلاصة بخطة التنمية وهذه التحالفات مع شركات كورية وصينية وأوروبية 

وأميركية.. وفيما يلي التفاصيل: 
 

 تحديات تواجه شركات المقاوالت المحلية أبرزها التقيد 
االئتماني والمنافسة الشديدة مع الشركات العالمية

 د.نبيل عبدالحليم 

 د. عبداحلليم متحدثا للزميلني هشام أبو شادي وأحمد يوسف  (سعود سالم)

 شركات املقاوالت احمللية والعاملية تتنافس على مشاريع البنى التحتية 


