
اقتصاديون تفاعلوا مع افتتاحية »الراي« حول »هيئة ااستثمار« 

ت اأرقام
ّ
إذا احتلت السياسة استثمارات الدولة ... اعتل

تفاعلت اأوساط ااقتصادية وااستثمارية في الكويت 
مع افتتاحية »الراي« في عددها أمس، والتي حملت عنوان 

»رسالة إلى نائب اأمير«، مؤكدين ضرورة النأي بالهيئة 
العامة لاستثمار عن أي تجاذبات سياسية.

وشدد اقتصاديون في لقاءات متفرقة مع »الراي« على أنه 
ا يتعن نقل امشاجرات السياسية إلى إدارة الصندوق 

السيادي، فإذا احتلت امصالح السياسية إدارة استثمارات 
ت اأرقام، وتكون النتائج غير مقنعة، ا سيما 

ّ
الدولة اعتل

وقد ثبت تاريخيً أنه ا يوجد توافق بن لغتي اأرقام 
والسياسة.

 فاأولى مبنية على صيغة الحسابات الدقيقة امعنية 
بتعظيم العوائد وتحقيق أعلى معدل ممكن من اأرباح، كما 

أن اأرقام الطريقة اأكثر إقناعً، فيما تطغى على الثانية 
حسابات الترضيات تارة واإقصاء تارة أخرى.

ولفتوا إلى أن التداخل بن السياسة وااستثمار يعرقل 
خطط  »هيئة ااستثمار« امؤّسسة الكويتّية العريقة التي 
سبق قيامها استقال دولة الكويت، موضحن أن من شأن 

ذلك أيضً التسبب بكوارث يدفع الوطن وامواطن كلفتها 
الباهظة على اأمد الطويل، ا سيما عندما يتعلق اأمر بنحو 

600 مليار دوار مستثمرة في جميع أسواق العالم.
وأكدوا ضرورة أن يعتمد معيار تشكيل مجلس إدارة الهيئة 

على الخبرة والكفاءة فقط، وليس التعامل معها كحديقة 

خلفية تشهد مواجهة إضافية غير مستحقة بن السلطتن، 
خصوصً أن نتائج ذلك ستنعكس سلبً حتى على احتياطي 

اأجيال امقبلة.
ودعا قياديون في بنوك وشركات إلى ضرورة ضخ دماء 

جديدة ذات كفاءة في مجلس إدارة »هيئة ااستثمار« مع 
ااحتفاظ بأصحاب الخبرات امتراكمة والتي حققت نجاحات 

مشهودة في القطاع ااستثماري.
وفي ما يلي تفاصيل اللقاءات: 

| كتب عاء السمان وعلي قاسم وأسامة مروة|

أشار رئيس مجلس إدارة بنك برقان، ماجد العجيل، إلى 
أن »هيئة ااستثمار« اماذ اأخير للكويت استثماريً، افتً 
إلى أن عملها الفني البحت يحتم إبعادها عن أي تجاذبات 

سياسية حول تعين أي من اأعضاء فيها.
وأضـــــاف أن الــقــيــادة الــســيــاســيــة فـــي الـــبـــاد عــلــى درايـــة 
ــإن الــــدور امــنــاط بــهــا تحت  بــأهــمــيــة دور الــهــيــئــة، ولــذلــك فـ
أعن القيادة بشكل دائــم، مبينً أن تشكيل مجلس إدارتها 

الجديد مسألة وقت ليس إا.
ونــوه العجيل بــأن الــقــرارات التي يتم اتــخــاذهــا مــن قبل 
»هــيــئــة ااســـتـــثـــمـــار« تــضــمــن الـــديـــمـــومـــة امـــالـــيـــة لــلــكــويــت، 
وتــحــافــظ عــلــى سمعتها الـــرائـــدة حـــول الــعــالــم، مــشــيــرً إلــى 
أن اتــخــاذ الــقــرارات فيها يتم مــن قبل خــبــراء وبــعــد دراســة 

مستفيضة لجميع الفرص ااستثمارية في العالم.
الخبرات  الــكــوادر من ذوي  العجيل على اختيار  وشجع 
امقبلة،  الفترة  الهيئة خــال  بـــأداء  اارتــقــاء  الــقــادريــن على 
التدخل  أن  إلــى  الحالية، افتً  الــظــروف  فــي ظــل  خصوصً 
السياسي يحصل في كل دول العالم، إا أن الفيصل يبقى 
إليه  اموكلة  بامهام  للقيام  امناسب  الشخص  اختيار  فــي 

على أكمل وجه.

دعـــا رئــيــس ااتــحــاد الــكــويــتــي لــشــركــات الــصــيــرفــة وعضو 
التجارة، عبدالله نجيب اما، إلى مرحلة  مجلس إدارة غرفة 
إدارة »هــيــئــة ااســتــثــمــار«،  وعــهــد جــديــد فــي تشكيل مجلس 
بـــعـــيـــدً عــــن الـــتـــعـــيـــيـــنـــات امـــرتـــبـــطـــة بـــمـــصـــالـــح مــتــنــفــذيــن أو 

محاصصات سياسية.
وقال اما إنه يجب الفصل بن لغة اأرقام ولغة السياسة، 
إذ إن امرحلة الحالية وفي ظل ما تعانيه الدولة من عجوزات 
على  الكويت  مصلحة  وتقديم  جـــادة  وقــفــة  تتطلب  متتالية، 
أي شيء آخر، اسيما وأن »هيئة ااستثمار« تدير صندوقً 
الوحيد  الــدولــة  بــاب  تناهز 500 مليار دوار، وهــي  بــأصــول 

لتنويع ااقتصاد بعيدً عن النفط.
وأضــاف أن الشباب الكويتين أثبتوا كفاءتهم في العديد 
من الجهات والشركات العامية،  وفــي حن رأى أنــه يجب أن 
يكون هناك رؤيــة إصاحية شاملة وضــخ دمــاء شبابية في 
هــذا الكيان الضخم، لفت فــي الــوقــت نفسه إلــى ضـــرورة عدم 
من  العديد  على  مــرت  التي  الشخصيات  تعين بعض  تكرار 

امناصب ولم تحقق إنجازً يذكر.

عبدالله اما

قال نائب رئيس اتحاد العقارين، قيس الغانم، إن التعيينات 
امحاصصة  مبدأ  على  ااستثمار«  »هيـــئة  فــــي  البراشــــوتية 
السياسية، إن حدثت، ستؤدي بهذا الكيان إلى الفشل الحتمي، 
داعيً وزير امالية إلى أن ينظر إلى اأمر من منظار جديد يهتم 
بمصلحة الكويت أوًا وأخيرً، وذلك باختيار اأكفاء أصحاب 
الخبرات القادرين على اأخذ بيد هذا الكـــيان منافــــسة الكبار 

عاميً.
وذكر الغانم أن الكويت مليئة بالشباب ذوي الباع الطويل 
من أصحاب امسيرات ااستثمارية الناجحة، ولذلك يجب على 
الكويت  امــالــيــة تغليب مصلحة  الــــوزراء ووزيـــر  رئــيــس  سمو 
في  السابق  النهج  عن  بعيدً  للهيئة  إدارة  تعين مجلس  في 
التعيينات التي كانت تتم أسباب سياسية أو ميول شخصية.

ولفت إلى وجوب اتباع امبادئ الصحيحة لتشكيل امجلس، 
موضحً أن كيانً بحجم »هيئة ااستثمار« يقود استثمارات 
مليارية يحّتم على أصحاب القرار تحكيم العقل في هذا الوقت 
الذي تعاني منه الدولة من عجوزات متتالية، مع أخذ اأمور 
عــلــى مــحــمــل الــجــد بــعــيــدً عــن امــحــاصــصــات الــســيــاســيــة التي 
الدولة  الكيان، وبالتالي وضــع  إلــى فشل هــذا  ســتــؤدي حتمً 
ــام مــوقــف حـــرج اقــتــصــاديــً، اســيــمــا وأنـــهـــا الــكــيــان اأكــبــر  أمــ

والباب اأوسع لتنويع اقتصاد الدولة بعيدً عن النفط.

علي البدر

 علي البدر: 
خصوصية »هيئة ااستثمار« تستوجب حصانة تحميها

أكـــد الــعــضــو امــنــتــدب الــســابــق فـــي »هــيــئــة ااســتــثــمــار« علي 
رشـــيـــد الـــبـــدر أن الــــضــــرروة تــتــطــلــب أن يـــكـــون عــمــل الــهــيــئــة في 
اأهــداف  لها ااستقرار وتحقيق  السرية، بما يضمن  نطاق من 
الذي تفوق  الكويتي،  السيادي  الصندوق  إدارة  اُمحددة مجلس 

استثماراته نصف التريليون دوار بالعديد من اأسواق.
وقال البدر إن امجلس امرتقب يجب أن يكون مدعمً بأصحاب 
الخبرات التراكمية العميقة، مع امحافظة على امساحة الشبابية 
في القطاعات التي تندرج ضمن إطار الكيان، مشيرً إلى أن ذلك 

معمول به منذ فترة.
ونوه بأن »هيئة ااستثمار« تعتبر أهم مؤسسة تدير »حال 
البلد«، ما يتطلب وعيً كافيً في ظل حصانة وطنية تحميها، 
افتً إلى أن عمل الهيئة يخضع لرقابة ديوان امحاسبة إضافة 
إلـــى قــنــوات أخـــرى عــديــدة، مــا يجعلها مــحــاطــة بــدقــة وشفافية 
داخــلــيــة تضمن تنمية اســتــثــمــارات الــصــنــدوق الــســيــادي، إا أن 
خصوصية الكيان وآليات التعامل معه تجعله يختلف ُكليً عن 

الوزارات والهيئات اأخرى.
وتــابــع »تــحــرص الــبــنــوك على سبيل امــثــال على الــســريــة في 
تعاماتها واستثماراتها ومشاريعها، وإذا تطلب اأمر إفصاحً 
)هيئة ااستثمار( وما يندرج  تقدمه للجهات امعنية، فما بالنا بـ

تحتها من مهام وأنشطة ومشاريع تمثل مقدرات الدولة؟«.

 ماجد العجيل: 
م إبعاده عن التجاذبات

ّ
عمل فني بحت يتحت

عمر  والقاضي،  امطوع  مجموعة  في  التنفيذي  الرئيس  شــدد 
الــقــاضــي، عــلــى ضــــرورة إبــقــاء »هــيــئــة ااســتــثــمــار« بــعــيــدة عــن أي 
تجاذبات سياسية بما يؤثر سلبً على عملها، مبينً أن من شأن 
قـــادرة على  إدارة محترفة  الــتــجــاذبــات توفير  عــن  بالهيئة  الــنــأي 

اتخاذ القرار السليم في الوقت امناسب.
وقــال القاضي إنه مؤيد لاستعانة بخبرات أجنبية في إدارة 
»هــيــئــة ااســتــثــمــار« خـــال الــفــتــرة امــقــبــلــة، شــريــطــة أن تــكــون تلك 
الخبرات قــادرة على لعب دور ااستشاري، بما يعزز أداء الهيئة 
ويعزز سمعتها وسمعة الجهة التي يمثلها العضو اأجنبي في 

الوقت نفسه.
وذكـــــر الـــقـــاضـــي أنــــه مـــع أن يـــكـــون الــتــغــيــيــر فـــي إدارة »هــيــئــة 
ااستثمار« جزئيً، كما هو معتمد في غرفة التجارة والصناعة، 
افتً إلى أن هذا اأمر ليس استهانة باأعضاء اموجودين حاليً، 
بل لكون هذا اأمر ضروريا، بما يحفظ استقرار الهيئة ويضمن 

لها ااستمرار في أداء الواجبات امطلوبة منها على كل الصعد.

 عمر القاضي: 

ااستعانة بمستشارين أجانب

عمر القاضي

الوطنية،  ااســتــثــمــارات  فــي شركة  اإدارة  رئيس مجلس  أفــاد 
حمد العميري، بأن إقحام »هيئة ااستثمار« في بوتقة التجاذبات 
الكويت وآلية ااستثمار  السياسية من شأنه أن يضر بمصلحة 

وسبل اختيار الفرص، وكذلك بإستراتيجية الهيئة امستقبلية.
ــد أن تــــرك الــهــيــئــة الـــتـــي تـــديـــر الـــصـــنـــدوق الـــســـيـــادي لتلك  ــ وأكـ
بــمــا تشهده  مــرهــونــً  الــقــائــمــن عليها  دور  الــتــجــاذبــات سيجعل 
الساحة من تقلبات سياسية، فيما سيتحفظون باتخاذ القرارات 
امحورية والجوهرية التي تشكل العمود الفقري أي إنجاز، افتً 
ُعــرضــة للتأثر  الــقــرار امبني على دراســـات دقيقة سيكون  إلــى أن 

سلبً ما لم ُتحّصن الهيئة كما يجب.
وأوضــح أن تحول »هيئة ااستثمار« إلــى طــرف في تجاذبات 
ر 

ّ
سياسية غير محسوبة ُيفقدها بريقها وعوائدها، كما أنه سينف

أصــحــاب الــفــكــر والــخــبــرة وامـــبـــادرات مــن امــشــاركــة فــي أي توجه 
مستقبلي ُيعرض عليهم في شأن الهيئة ونشاطاتها ودورها، إذ 
سيعتبرون أن البيئة غير مواتية وقد يكون مشاركتهم انعكاسات 

سلبية على تاريخهم ااستثماري.
وفي امقابل، لم يخِف العميري أن أصحاب امصالح السياسية 
ــبـــارات مــخــتــلــفــة،  ــتـ ــثـــر حـــرصـــً عــلــى امـــشـــاركـــة اعـ ســيــكــونــون اأكـ
السياسة  التي تتخذ من  امسار واأهـــداف  امحافظة على  أبرزها 
لــهــا مــواجــهــة أي تـــطـــورات! وأضــــاف »يتطلب  حــائــط صــد متينً 
عمل منظومة الصندوق السيادي شفافية أكبر تتيح للكويتين 
في  امتبع  غــرار  استثماراتهم ومشاريعهم على  يتعرفوا على  أن 
أسواق ودول مختلفة، كالصندوق السيادي النرويجي على سبيل 

امثال، فا يضير أحد تقديم بيانات تتعلق بأكبر 10 استثمارات 
ــد الــعــمــيــري أفــضــلــيــة أن تــكــون  تـــنـــدرج تــحــت مــظــلــة الــهــيــئــة«. وأكــ
الــجــديــد مــن أصــحــاب  إدارة »هــيــئــة ااســتــثــمــار«  تشكيلة مجلس 
التنفيذية  اإدارة  لتولي  للشباب  امــجــال  ُيفسح  أن  على  الخبرة، 
إلى أن تفرغ أعضاء مجلس  للهيئة وقطاعاتها امختلفة، منوهً 
الهيئة أمر مهم للغاية، فا يجب أن يكون عضوً بشركات  إدارة 
اأهـــداف  لتحقيق  الهيئة خصوصية  يمنح  مــا  أخـــرى،  وهــيــئــات 

امرصودة.

 حمد العميري: 
ر أصحاب امبادرات 

ّ
التجاذب السياسي ُينف

حمد العميري

 عبدالله اما: 
الفصل بن لغتي اأرقام والسياسة 

قيس الغانم

 قيس الغانم: 
فشل »الهيئة«

ُ
تعيينات امحاصصة ست

ماجد العجيل

اقتصاد
alraimedia.com

10 28 يونيو 2021


