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الحظنا في الفترة 
األخيرة اجتاه »بوبيان 

للبتروكيماويات« 
للقطاع التعليمي، فما 

الغرض من ذلك؟
٭ نحن شركة تعمل مبجال 
البتروكيماويــات، وبالتالي 
كان التركيز في استثماراتنا 
في ذلــك املجــال، ولكن في 
الفتــرة االخيــرة شــهد هذا 
القطاع تذبذبا كبيرا نتيجة 
تراجع أسعار النفط. ولذلك، 
كان رأي مجلس إدارة الشركة 
واالدارة التنفيذية ان االجتاه 
الصحيح هو االستثمار في 
قطاعات جديدة بهدف تنويع 
مصادر الدخل. ومن القطاعات 
التــي قررنا االســتثمار بها 
قطاعــا الصحــة والتعليم، 
وهذا هو الســبب الرئيسي 
مبجموعــة  الســتثمارنا 

»التعليمية«.

ملاذا هذا التغيير؟ 
وكيف تنظرون لقطاع 

البتروكيماويات؟
٭ تعمل اإلدارة على إضافة 
مداخيل جديدة من قطاعات 
أكثــر اســتقرارا. وســتظل 
الشــركة تعمــل فــي مجال 
حيــث  البتروكيماويــات، 
كان هنــاك تطــور كبير في 
شركة »ايكويت« واصبحت 
لدينــا عمليــات فــي قطاع 
خــارج  البتروكيماويــات 
الكويــت فــي كنــدا وخليج 
روافــد  وهــي  املكســيك، 
جديدة للشركة، وسنستمر 
مجــال  فــي  باالســتثمار 
البتروكيماويات كلما سنحت 
الفرصــة، ولكن فــي اآلونة 
االخيرة جند ان هناك شحا 
في الغاز في منطقة الشرق 
االوسط، وهو املكون الرئيسي 
لصناعــة البتروكيماويات، 
وأدى ذلك الى شح املشاريع 
اجلديدة في البتروكيماويات، 
باإلضافــة الــى ان أســعار 
مــواد البتروكيماويــات في 
لــم تعد  الشــرق األوســط 
بــل  كالســابق،  رخيصــة 
بالعكس أصبحت األســعار 
في أميركا الشمالية أرخص 
من منطقة الشــرق االوسط 
أو الكويــت حتديــدا، لذلك 
اجتهنا لتنويع االستثمارات 
وااليــرادات دون ان نتــرك 

قطاع البتروكيماويات.

في ضوء ارتفاع 
األسعار هذا، هل ترى 

ان الفرص األفضل 
خارج الكويت؟

٭ مــا نالحظــه ونرصــده 
انه لن يكون هنــاك الكثير 
مــن املــواد القيميــة إلنتاج 
الكبــرى بقطاع  الصناعات 
البتروكيماويات باملنطقة في 
املســتقبل، فحتى بالكويت 
أصبحت هذه املواد شحيحة.
لذلك نــرى انه لن تكون 
هنــاك فــرص كبيــرة بهذا 
القطاع مثلما كانت في السابق 
مبنطقة الشرق األوسط. لذلك 
وجدنا أن هناك طريقني أمام 
الشركة إما باالجتاه الى خارج 
الكويــت، او تنويــع الدخل 
باالســتثمار فــي قطاعــات 

أخرى.

هناك معلومات تتداول 
دائما أن ايكويت 

حتصل على الغاز 
بشكل مدعوم من 

احلكومة؟
٭ هــذه املعلومــة املتداولة 
ليست دقيقة، فمعدل سعر 
الغاز في شــركة »إيكويت« 
اصبح أغلى من الســعر في 
شــمال الواليــات املتحــدة، 
وليســت هناك مقارنة بينه 
وبــني املنافســني بالشــرق 
االوســط، لذلــك فإنــه عند 

مقارنــة ســعر الغاز احمللي 
مع الغاز في الدول االخرى. 
ولذلــك فإن أســعار غاز 
»ايكويت« ال تعتبر رخيصة. 
وعــالوة على ذلــك جند أن 
»ايكويت« تشتري الغاز في 
كندا، بتكلفة اقل من تكلفته 
في الكويت وسوف تشتريه 

في تكساس مستقبال.

كم نسبة االستثمار 
بالبتروكيماويات 

والقطاعات االخرى 
حاليا بالشركة، وكم 
ستكون بعد التنويع؟

٭ عندما تأسســت شــركة 
بوبيــان للبتروكيماويــات 
كان الغرض من تأسيسها هو 
املشاركة في شركة إيكويت، 
بحيث تكون أول مشــاركة 
للقطاع اخلاص في مشروعات 
البتروكيماويــات  قطــاع 
بالكويــت علــى مســتوى 
مؤسسة البترول الكويتية، 
وهو امــر كان مهما وقتذاك 
في عام ١995، لذلك أصبحت 
معظم اســتثمارات الشركة 

بقطاع البتروكيماويات. 
أصبحــت  اآلن  ولكــن 
مواردنا مقســمة بــني ٧5% 
البتروكيماويات،  من قطاع 

االســتحوذات الســابقة لنا 
اســتحوذنا علــى ٢١% مــن 
القابضــة  شــركة نفائــس 
وأصبحت شركة زميلة لنا، 
وهي متلك وتدير مستشفى 
املواساة بالكويت، باإلضافة 
الى امتالكها لعدد من املدارس 

داخل وخارج الكويت.
وهناك استثمار آخر في 
القطــاع الصحــي من خالل 
شركة زميلة هي شركة البرج 
للمختبرات في السعودية، 
حيث منتلك ٢4% منها، وهي 
تتميز مبستويات عالية من 
النمو، والتوسع سريع جدا 

في هذا املجال.

هل أنتم مستمرون 
في االستحواذات 

لبلوغ نسبة 50/50، 
وهل سيكون ذلك 

داخل ام خارج 
الكويت؟

٭ نعــم، تنويــع مصــادر 
الدخل ستزداد نسبته بزيادة 
اجلديــدة،  االســتحواذات 
الى االستحواذات  باإلضافة 
املوجودة حاليا، حيث انتهينا 
من االستحواذ على مجموعة 
 %53 بنســبة  التعليميــة 
وأصبحت شركة تابعة لنا، 

و٢5% من املــوارد االخرى، 
ونسعى على املدى املتوسط 
أن تصل نسبة املوارد االخرى 
الى 5٠% والـــ 5٠% االخرى 
تكون بالبتروكيماويات، أي 

نصل لنسبة التعادل.
وفي نفــس الوقت لدينا 
اســتثمارات أخــرى رديفة 
فلدينــا  املجــال،  بنفــس 
شــركة الكوت التــي تعتبر 
شــركة زميلــة لـــ »بوبيان 
بتروكيماويات«، كما نشغل 
شركة »منى نور« للبالستيك 
في سلطنة عمان، باإلضافة 
الــى مصانعنا فــي اجلبيل 
والكويت اخلاصة بتصنيع 
البالســتيك، باإلضافــة الى 
شــركة عوازل في الرياض. 
لذلــك ميكننــا القــول بــأن 
التنويــع موجــود بالفعــل 
الــى  جغرافيــا، باإلضافــة 
التنويــع  نحــو  االجتــاه 
باالستثمار بقطاعات جديدة 

مثل التعليم والصحة.

ماذا متتلك الشركة 
بقطاع الصحة حاليا، 

كيف تنظرون لهذا 
القطاع؟

٭ لدينا ملكيات غير مباشرة 
في قطاع الصحة، ففي احد 

وهو استحواذ طويل املدى 
يحتاج الى جهد، حيث ننوي 
االستثمار بصورة اكبر في 
هذا القطاع من خالل مجموعة 
التعليميــة نفســها. وأيضا 
متتلك »التعليمية« شركتني 
احدها تابعة لها، وهي »أفاق« 
في مجــال املدارس، وأخرى 
زميلة لها وهي »إياس« التي 
متلك جامعة اخلليج للعلوم 

والتكنولوجيا. 

كيف سيكون متويل 
هذه االستحواذات؟

٭ بوبيان للبتروكيماويات 
لديهــا مالءة ماليــة متكنها 
من ايجاد املوارد املالية ألي 
اســتحواذ بالوقت احلالي، 
ففــي االســتحواذ االخيــر 
متكنا من جمــع االموال من 
البنــوك في وقت قياســي، 
وباإلضافــة الى ذلك ندرس 
حاليا خيارات اخرى لتكون 
بدائل للتمويل طويل املدى، 
عن طريق التفكير في دراسة 
إصدار سندات واملقارنة بينها 
وبني مصادر التمويل العادية 
من البنــوك احمللية، فحتى 
اآلن جميع التسهيالت التي 
حصلنــا عليها مــن البنوك 

احمللية.

هل تتوقع ان يكون 
سعر االستحواذ 

اإللزامي على باقي 
اسهم »التعليمية« عند 
300 فلس كما كان في 
االستحواذ االختياري؟

٭ توقــع الســعر حاليــا 
أمــر صعب، ولكن بحســب 
قوانــني هيئة أســواق املال 
نحن ملزمون بتقدمي عرض 
إلزامــي لباقــي  اســتحواذ 
مستثمري وفقا للقواعد التي 
تنص عليها تعليمات هيئة 
أسواق املال، وهي اجراءات 

نعمل عليها حاليا.

كيف ترى انسحاب 
»إياس« من البورصة 

الكويتية؟
٭ دخولنا في »إياس« كان 
بوقت متأخر بعد اتخاذ قرار 
االنسحاب من البورصة، حيث 
حاول مجلس ادارة الشركة 
البحــث فــي عمليــة اعادة 
النتيجة  إدراجها، وظهــرت 
ان الشــروط غير مستوفاة 
وصدر قرار االنســحاب من 

البورصة.

هل نتوقع ارتفاع 
أرباح الشركة بالسنة 

احلالية، وهل سترتفع 
التوزيعات؟

٭ منــذ تأســيس الشــركة 
والى يومنا هذا ونحن دائما 
نحقــق أرباحــا فــي جميع 
النتائــج املاليــة للشــركة، 
فلــم مير على الشــركة منذ 
التأسيس اي خسائر، وفيما 
يخص التوزيع فنحن نوزع 
أرباحــا منــذ ١٧عامــا، وهي 
سياســة ونهج مســتمرين، 
فهذه حقوق املساهمني علينا. 
ونحن نعمــل على التوفيق 
بــني تنمية أصول الشــركة 
بشــكل صحيــح، باإلضافة 
الى تنمية ايرادات الشركة، 
لذلك سنستمر في التوزيع.

هل سيكون التنويع 
مبجال األسهم 

والسندات؟
٭ أصبحت استثماراتنا عقب 
املالية اســتثمارات  األزمــة 
مباشــرة، ولــن تكــون بأي 
صورة غير مباشــرة، حيث 
أوقفنا االســتثمار باألوراق 
املاليــة، وذلك حتــى تكون 
اســتثماراتنا عــن طريــق 
االستحواذات بحصص مؤثرة 
بحيث تكون الشركة زميلة 

أو تابعة لنا.

ملاذا اخترمت االستثمار 
بقطاعات التعليم 

والصحة حاليا؟
٭ القطاعــات التي ميكن ان 
تصمد في األزمات االقتصادية 
التعليــم والصحة، فال  هي 
يســتطيع احد االســتغناء 
عــن التعليــم او الصحــة، 
وذلك داخل وخارج الكويت، 
فالطلب مازال في منو كبير 
على التعليم والصحة، خاصة 
بالفترة األخيرة اصبح هناك 
اجتاه علــى هذه القطاع من 
خــالل الضمــان الصحــي، 
القطــاع  ســيكون  لذلــك 
الصحي مدافعا مع األزمات 

االقتصادية.

بعد االستحواذ على 
»التعليمية« ونفائس، 
هل نتوقع استثمار 

استحواذاتكم بقطاعي 
الصحة والتعليم؟

٭ كل االحتمــاالت متاحــة، 
فهنــاك فرص اســتحواذات 
كثيرة تدرس بشــكل جدي 
بقطاعات الصناعة والتعليم 
حاليا، سواء داخل أو خارج 

الكويت.

انفوغراف: شريف حمدي

أحمد بومرعي  ـ  مصطفى صالح 

غير دقيق القول 
إن غاز »إيكويت« 
مدعوم.. فحقائق 

السوق تغيرت كثيراً 

معدل سعر الغاز في 
استثمارنا الرئيسي في 

»إيكويت« ال يقارن
مع منافسينا باملنطقة 

»إيكويت« تشتري 
الغاز في كندا 

وستشتريه في 
تكساس.. وهو أرخص 

استثماراتنا 
أصبحت 75% في 

البتروكيماويات و%25 
بالصحة والتعليم 

وأخرى 

نستهدف تنويع 
إيراداتنا بني 

البتروكيماويات 
واملوارد األخرى إلى 

 %50

استحواذنا على 
21% في »نفائس«.. 

و»املواساة« أهم 
استثماراتها 

دخلنا السوق 
السعودية عبر شركة 

مختبرات البرج 
الطبية.. وقيمتها 

تضاعفت مرات عدة 

ندرس إصدار 
سندات.. واستحواذاتنا 

األخيرة ممولة من 
البنوك احمللية 

سنواصل سياستنا في 
توزيع األرباح النقدية 

وتنمية إيراداتنا 
وأصولنا

في مقابلة لـ »األنباء« مع رئيس الشركة دبوس مبارك الدبوس

»بوبيان للبتروكيماويات« .. درس 
في تنويع الدخل قبل فوات األوان

أحدثت شركة بوبيان للبتروكيماويات مفاجآت للسوق الكويتية عندما بدأت العام املاضي تدخل األحداث البورصوية واضعة عروض 
استحواذ على شركة هنا وكاشفة عن نوايا متلك حصص في شركة هناك. ولم تتعود السوق على هذه التحركات، أقله في قطاع 
بتروكيماوي، لطاملا كان كثيرون يعتقدون انه قطاع متماسك ومدعوم من احلكومة، وان املستثمر فيه »ملك« يحصل على أرباحه 
وتوزيعاته بأقل جهد ممكن.  لكن »بوبيان« فكرت بطريقة أخرى، وذهبت أبعد من اجللوس ببرج عاجي واالستمتاع ببحبوحة اليوم على 
حساب شكوك الغد. هذا على األقل ما كشفه رئيس مجلس إدارة شركة بوبيان للبتروكيماويات دبوس مبارك الدبوس في مقابلته 
مع »األنباء« عندما حتدث عن ان مجلس االدارة واإلدارة التنفيذية أجريا دراسات استباقية ملعرفة مستقبل قطاع البتروكيماويات 
في املنطقة والكويت ولتظهر أمامهما حقائق وسيناريوهات صعبة دفعتها إلى أخذ املبادرة سريعا لتنويع دخلها عبر االستحواذ 
على قطاعات دفاعية كما في التعليم والصحة. يقول الدبوس: ان الشركة أخذت بعني االعتبار التذبذب الكبير في أسعار النفط في 
السنوات األخيرة، وأجرت الدراسات على القطاع البتروكيماوي حتديدا، فوجدت ان هناك شحا في الغاز في منطقة الشرق األوسط، 
وهو املكون الرئيسي لصناعة البتروكيماويات، وأدى ذلك إلى شح املشاريع اجلديدة في البتروكيماويات.  ويضيف: »نرى انه لن 
تكون هناك فرص كبيرة بهذا القطاع مثلما كانت في السابق باملنطقة. لذلك وجدنا ضرورة لتنويع الدخل باالستثمار في قطاعات 
أخرى«.  وفي الواقع، فإن ما قامت به »بوبيان« يعتبر منوذجا للشركات االخرى املرتكزة على مصدر وحيد لدخلها، ودرسا للحكومة 

الكويتية وحكومات املنطقة التي ترفع منذ سنوات طويلة شعار تنويع الدخل لكن ال تتخذ قرارات فعلية على ارض الواقع، و»بوبيان« 
كانت الى ما قبل قرارها اجلريء في التنويع منوذجا مصغرا لالقتصاد النفطي )الكويتي واخلليجي( املعتمد على دخله االحادي. 

أين »بوبيان« االن؟ وما املستقبل أمامها؟ 
يجيب الدبوس بأن الشركة متكنت حتى اآلن من تنويع دخلها بنسبة 25% عبر قطاع التعليم والصحة، و75% لقطاع البتروكيماويات، 
ونسعى على املدى املتوسط أن تصل نسبه املوارد األخرى الى 50% والـ 50% األخرى تكون بالبتروكيماويات، أي نصل لنسبة 
التعادل.  وفي العام املاضي استحوذت »بوبيان« على نسبة 21% في شركة نفائس، واهم استثماراتها مستشفى املواساة، وفي هذه 
السنة استحوذت على مجموعة التعليمية القابضة بنسبة 53% وهي متلك شبكة من الشركات التعليمية على رأسها شركة اياس 
التي متلك جامعة اخلليج للعلوم والتكنولوجيا GUST.  وفي جعبة »بوبيان« استحواذات اخرى في الطريق كما يقول الدبوس من 
دون ان يكشف تفاصيل، وتساعدها مالءتها املالية في احلصول على متويالت لتنفيذ صفقاتها، لكنها تدرس أيضا إصدار سندات 
كبديل متويلي.  ويعد الدبوس املساهمني واملستثمرين باســتمرار األرباح والتوزيعات، علما انه على موعد اليوم للقائهم في 
اجلمعية السنوية لشرح تفاصيل ما يجري في »بوبيان« التي شغلت الناس مؤخرا.  وفي املقابلة التالية تفاصيل أخرى عن خطط 

الشركة وأسباب اتخاذها قرار تنويع دخلها وكيف ترى مستقبلها، فإلى التفاصيل: 

اجتهنا إلى قطاعي 
التعليم والصحة 

للتحوط من تذبذب 
النفط

نالحظ شحًا 
في املوارد 

اللقيمية لصناعات 
البتروكيماويات 

باملنطقة.. فقررنا 
تخفيض انكشافنا

أسعار اللقيم أصبحت 
أرخص في شمال 

أميركا عن نظيرتها 
في املنطقة


