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اقت�صاد 15

ال�صناعة �أقوى القطاعات التي ميكن اعتماده ك�أحد م�صادر الدخل الرئي�سية  -املناعي:

�سقف الدين العام �سريتفع �إىل  7مليارات وال�ضرائب �ضرورة ملحة
كاظم عبداهلل:

�أكد رجل الأعمال الرئي�س التنفيذي ملجموعة املناعي ع�ضو جمل�س ال�شورى دروي�ش املناعي� ،أن على الدولة �أن تعتمد
على ال�صناعة ك�أحد م�صادر الدخل الرئي�سي البديلة للنفط ،م�شريا �إىل �أن ال�صناعة هي التي ب�إمكانها حتقيق الإ�ستدامة،
كما �أنها تزيد من حجم ال�صادرات الوطنية بالإ�ضافة �إىل م�ساهمتها يف الق�ضاء على البطالة نظرا للوظائف العديدة
واملتنوعة التي يوفرها القطاع ال�صناعي.
جاء ذلك يف احلوار املو�سع مع «الأيام االقت�صادي» ،الذي �أ�شار فيه املناعي �أي�ضا �إىل �أهمية �إيجاد بدائل للنفط لتفادي
الأزمات املالية التي تتعر�ض لها اململكة جراء املتغريات يف �أ�سعار النفط.
كما قال املناعي �أن �إقرار امليزانية العامة للدولة مت بعد  24اجتماعا ،م�ؤكدا �أن الت�أخري الذي حدث يف �إقرار امليزانية
راجع �إىل �إعداد امليزانية ودرا�ستها من قبل ال�سلطتني الت�شريعيتني ال�شورى والنواب ،وكذلك �إدارة الربنامج احلكومي
�ضمن امليزانية والذي يت�ضمن  6حماور مت على �أ�سا�سها �إعداد امليزانية ،وهنا ن�ص احلوار كامال:

] كيف تنظرون ك�صناعي �إىل و�ضع القطاع ال�صناعي
يف البحرين؟.
 من وجهة نظري �أن القطاع ال�صناعي هو �أقوىالقطاعات التي ميكن االعتماد عليها ك�أحد م�صادر الدخل
امل�ساندة للنفط ،لأن ال�صناعة هي التي تدوم ،وكانت هناك
فكرة لإن�شاء مدينة �صناعية اقت�صادية� ،إال �أن انخفا�ض
�أ�سعار النفط مت ت�أجيل هذه الفكرة.
ال�صناعة �ستزيد من حجم ال�صادرات الوطنية ،كما
�ست�ساهم امل�صانع يف توفري فر�ص عمل للمواطنني ،لذلك
�سيكون ت�أثريه كبري على االقت�صاد الوطني.
] ما هي احتياجات تطوير القطاع ال�صناعي يف اململكة؟.
 �أهم االحتياجات هي الت�صدير ،وهناك  7متطلباتلذلك وهي �إن�شاء املدينة االقت�صادية ،واال�سراع يف فتح
مركز الرتويج لل�صادرات ،و�إيجاد حل جذري لتكد�س
ال�شاحنات عند ج�سر امللك فهد ،وتبني فكرة �إن�شاء ملحقات
جتارية يف �سفاراتنا يف البلدان التي نرغب يف جلب
م�ستثمرين منها والت�صدير اليها� ،إذ يجب �أن يكون لنا
مكاتب ملحقيات جتارية يف خمتلف القارات ،وامل�شاركة
بكثافة يف املعار�ض الدولية ،فمثال لو �شاركت �شركة
بحرينية ب�شكل فردي يف �أحد املعار�ض لن يكون لها
ت�أثري كما لو �أن الدولة ا�ست�أجرت جناح ب�أكمله لل�شركات
البحرينية �سيكون له ت�أثري �أكرب ،بالإ�ضافة �إىل ت�سهيل
�إجراءات والت�صدير ،وخ�صو�صا ما يتعلق ب�شهادة املن�ش�أ
ونظام �إعانة الت�صدير ،والعن�صر الأخري هو ت�أ�سي�س
جمعية لتنمية ال�صادرات البحرينية وقد تبنيت هذه
الفكرة واجلمعية الآن حتت الت�أ�سي�س ،وهدفها هو ت�شجيع
ال�صناعة يف البحرين.
] ما هي البدائل الأخرى التي ميكن االعتماد عليها كبديل
للنفط؟
 قر�أت تقريرا يف احدى ال�صحف االجنبية ان 6.6مليار دوالر �صرفت على االزمة ال�سيا�سية التي مرت بها
البحرين ،وهذا يعني اننا بحاجة �أوال للأمن واال�ستقرار
وهو �أهم �أ�س�س منو االقت�صاد.
طالبنا احلكومة والزلنا نطالبها ب�ضرورة تنويع
م�صادر الدخل ،ف�أ�سعار النفط ال يتوقع لها اخلرباء
االقت�صاديون �أن ترتفع خالل العام اجلاري �أو املقبل،
وجميع التوقعات تقول ب�أنه رمبا يف عام  2018تبد أ� �أ�سعار
النفط يف االرتفاع ،لذلك يجب على احلكومة اعادة هيكلة
االقت�صاد البحريني وتنويع م�صادره ،وذلك عن طريق دعم
القطاعات املحفزة للنمو االقت�صادي عرب ا�ستحداث فر�ص
ا�ستثمارية جديدة عالية االنتاجية والتناف�سية ،وتوفري
احلوافز والت�سهيالت وتطوير ال�صناعات التحويلية،
ودعم امل�شاريع ال�سياحية التي ت�ساهم يف ترويج البحرين
كمركز لل�سياحة العائلية وامل�شاريع العالجية والتعليمية،
فعلى �سبيل املثال يتم حتويل النفط اىل �صناعات مثل
الزيوت وغريها من املنتجات النفطية بدال من بيع النفط
اخلام ،وكذلك حتويل اململكة اىل مركز لل�سياحة العائلية
وا�ستثمار الرثوات التي متتلكها لتنمية هذا اجلانب.
الأمر الآخر هو �ضرورة طرح قانون �شامل لال�ستثمار،
الآن يوجد قوانني لكنها متفرقة ،ومنذ �أن دخلت يف جمل�س
ال�شورى و�أنا �أعمل على �إيجاد قانون خا�ص لال�ستثمار،
وعملت جردا للقوانني املوجودة يف منطقة اخلليج وبع�ض
الدول الأخرى ،وقمت بات�صاالت مع عدة جهات حكومية
خمت�صة ،لأن وج��ود القوانني املنظمة لال�ستثمار يف
البحرين تعطي امل�ستثمر الثقة وت�ضمن له حقوقه وت�ضمن
للدولة حقوقها.
] ي��رى بع�ض اخل�براء االقت�صاديني يف البحرين �أن
ال�سياحة مل ت�ستغل بال�شكل الأمثل ،وب�إمكانها �أن تكون �أحد
م�صادر الدخل الرئي�سية يف اململكة ،ما هو تعليقكم على ذلك؟.
 البحرين متلك العديد من املقومات التي جتعلها بلدا�سياحيا وجاذبا لل�سياح من كل �أقطار العامل ،لدينا البحر
والطق�س اجليد ،وال�شعب الودود الذي يتعاي�ش مع كافة
الأجنا�س والأدي��ان ،ولكن يجب �أن ت�ستثمر هذه الأمور
لتن�شيط ال�سياحة.
واحلكومة لي�ست غافلة عن هذا اجلانب ،وهناك
بع�ض امل�شاريع ال�سياحية التي �سيتم تنفيذها ومن �أبرزها
م�شروع طريق الل�ؤل�ؤ وهو م�شروع مقرتع من وزير الثقافة
ال�شيخة مي بنت حممد �آل خليفة ويكلف ما يقارب 68
مليون دوالر ،واتفقت احلكومة مع �أحد البنوك الإ�سالمية
يف جدة لتمويل امل�شروع عرب قرو�ض ح�سنة ،وهناك
م�شاريع �أخرى مثل مدينة التنني ،وم�شاريع يف الزالق

وجزر حوار.
] مبا �أنك �أحد امل�ستثمرين يف القطاع العقاري ،ما هو
تقييمك ل�سوق العقارات يف البحرين؟.
 �سوق العقارات حت�سن كثريا ،وحتى �إن�شغالالعقارات حت�سن �أداءه وكذلك من ناحية الأ�سعار ،لأن
احلكومة تدعم ال�شباب من خالل منحهم القرو�ض من �أجل
البناء والت�شييد ،لذلك ن�شط �سوق العقار ،ون�شطت عملية
بيع العقارات يف البحرين ،هناك منو يف هذا القطاع ،ولكن
يجب االبتعاد عن امل�ضاربات حتى ال نواجه �أزمات ،وعلى
املطورين �أن يبد�أوا يف البناء وبعد ذلك البيع وعليهم
االبتعاد عن البيع على اخلريطة ،وهذا �أكرب خط�أ ويجب �أن
ن�ستفيد مما حدث �سابقا.
احلكومة و�ضعت م�ؤخرا عدة قوانني خا�صة بالقطاع
العقاري ،و�ست�ساهم هذه القرارات يف احلد من امل�شاريع
املتعرثة و�ست�ساهم يف عودة الثقة لدى امل�ستثمرين يف
ال�سوق العقاري البحريني.
] ب�صفتك ع�ضوا يف اللجنة املالية مبجل�س ال�شورى،
حدثنا عن �إقرار امليزانية العامة للدولة والتي متت بعد خما�ض
ع�سري ،وما مت مراعاته يف هذا ال�ش�أن؟
 العامل مير ب�أزمة انخفا�ض �أ�سعار النفط ،ومنطقةاخلليج مبا فيها البحرين ت�أثرت بذلك ب�سبب �أن جميع دول
املنطقة تعتمد على النفط كم�صدر دخل رئي�سي ،وانخف�ض
النفط  %55عن العام املا�ضي ،وهذا انخفا�ض كبري ،وقدرت
امليزانية على �أ�سا�س �سعر النفط  60دوالرا ،وحتى ال
يكون هناك عجز يف ميزانية الدولة كان يجب �أن تبنى
امليزانية على �أ�سا�س �سعر النفط ي�ساوي  130دوالرا لعام
 2015و 135دوالرا لعام  .2016لذلك العجز حاليا يف
امليزانية يبلغ  1.5مليار دينار تقريبا لعام  2015و1.5
مليار دينار تقريبا لعام .2016
ا�ستلمنا امليزانية مت�أخرا ل�سببني ،الأول هو الت�أخر
يف انعقاد ال�سلطة الت�شريعية ب�شقيها النيابي وال�شورى،
والثاين هو �إ�ضافة الربنامج احلكومي لأول مرة واملكون
من  6حم��اور ،حيث طبقت امليزانية على �أ�سا�س هذه
املحاور ،ومت الأخذ يف الإعتبار خالل مناق�شة امليزانية عدم
امل�سا�س مبكت�سبات املواطن.
ومت الإقرتاح بدرا�سة مو�ضوع الدعم بعد �إقرار امليزانية
تفاديا للت�أخري وتعطيل امل�شاريع التي كانت تنتظر �إقرار
امليزانية ،وت�أكيدا جلدية احلكومة يف مو�ضوع الدعم قامت
بت�شكيل جلنة من جمل�سي ال�شورى والنواب خالل � 3أ�شهر
لدرا�سة الدعم وكيفية �صرفه ،لدرا�سة �أف�ضل �آليه لدعم
وكيفية �صرفه على ان تنتهي من الدرا�سة يف خالل ثالثة
�أ�شهر.
متكنا من �إدخال امتيازات للمواطنني من دون �أن نزيد
امليزانية ،وعلى �سبيل املثال مبلغ الـ 360دينارا الذي
يدفع مرة واحدة للمتقاعدين الذين تقل رواتبهم عن 800
دينار وهي مل تكن موجودة �سابقا ،و�ست�صرف للمتقاعدين
بعد  60يوما من �إقرار امليزانية ،كما مت رفع �سقف الدعم
لذوي الإحتياجات اخلا�صة �إىل  200دينار.
ومت �أي�ضا زيادة ميزانية الإ�سكان  30مليون دينار
وخا�صة مل�شاريع احلورة ،وخف�ض الدعم املوجه لطريان
اخلليج  10ماليني دينار عن  ،2015و 20مليون عن
.2016
كما قمنا با�ستبعاد  150مليون دينار لف�صل ح�سابات
تكرير النفط ،حيث كانت موجودة من �ضمن امليزانية و�أن
الوقت غري منا�سب حاليا للف�صل ،ولأول مرة مت حت�صيل
 20مليون دينار من بنك الإ�سكان و�ضخها �ضمن ميزانية
الدولة ،لذلك ف�إن امليزانية ظهرت ب�صورة مقبولة وتغطي
معظم احتياجات الدولة� ،آخذين يف االعتبار �أي�ضا �أ�سعار
النفط الذي ميثل  %86من الناجت الإجمايل املحلي وهي
ن�سبة كبرية.
] مار�أيكم يف معنى ع��دم ا�ستغالل بع�ض ال��وزارات
للميزانية املخ�ص�صة لها الإ�ستغالل الأمثل؟.
 يف ال�سابق امليزانيات الفعلية للجهات والوزاراتمقارنة باالعتمادات املقدمة من نف�س اجلهات والوزارات
اال�ستغالل قليل جدا ،وبع�ض الوزارات مل ي�صل ا�ستغاللها
للميزانية حتى  ،%13والإ�سكان هي الوحيدة التي و�صلت
�إىل  ،%88ومتو�سط ا�ستغالل امليزانيات يف الوزارات فوق
 ،%50لذلك انا�شد احلكومة وبالأخ�ص �شئون املتابعة
بديوان رئي�س الوزراء بعمل متابعة دورية مثال كل 3
�شهور مع الوزرات ملتابعة �صرفها للميزانيات املر�صودة
لها ،وعدم ت�أجيل ذلك �إىل �آخر ال�سنة ،لأنه �إذا مت اعتماد

مبلغ لوزارة ما ومل تقم بتنفيذ م�شاريعها ف�إنها بذلك
حرمت وزارات �أخرى من الإ�ستفادة من هذه املبالغ يف تنفيذ
م�شاريعها ،كما �سي�ساهم ذلك يف حل بع�ض الإ�شكاليات
التي يثريها ديوان الرقابة املالية والإدارية.
] يف بيان �صادر من وزارة املالية� ،أن العجز املايل يف
امليزانية لن يحل �إال بفر�ض املزيد من الر�سوم وال�ضرائب ،هل
ت�ؤيدون فر�ض ر�سوم جديدة على املواطن؟.
 نحن ننظر للمو�ضوع من عدة جوانب ،وما يجريهو �أن الدين العام �شر ال بد منه ،ويبلغ قيمة الدين العام 3
مليارات ،ومتت املوافقة على رفع �سقف الدين �إىل  7مليارات
لكي ن�ستطيع مترير امليزانية ،وهذا املبلغ عليه فوائد
ت�ساوي ن�سبة  %9.6من الإيرادات غري النفطية� ،أي �أن ما
يتم حت�صيله من الر�سوم وال�ضرائب �سيتم دفعه للفوائد،
لذلك طلبنا من احلكومة �إعداد جدول تبني فيه كيف �سيتم
تغطية الدين العام وكيف �سيتم ت�سديد فوائده ،و�سيفيد
ذلك �أي�ضا يف �إ�سرتجاع الت�صنيف املايل للبحرين �إىل BBB
بعد �أن انخف�ض �إىل  ،-BBBلأن �شركات الت�صنيف تعتمد
كثريا يف و�ضع ت�صنيفها على اخلطط املالية للدول.
ووجدنا �أي�ضا �أن هناك �أعمال تقوم بها احلكومة تكلفها
�أ�ضعاف ما تقدمه للجمهور ،ومثال على ذلك هو ر�سوم
م�سح الأر�ض التي ي�شرتيها املواطن لبناء منزل واملقدرة
بـ 5دنانري ،لكنها يف احلقيقة تكلف الدولة  25دينارا،
ونف�س الر�سوم تفر�ض �أي�ضا على �أ�صحاب امل�شاريع
الكبرية كالذي يريد بناء فندق �أو جممع �سكني ،وهنا يجب
على احلكومة �أن تعيد النظر يف هذا القرار لأن الذي يريد
بناء فندق لن يرتدد يف دفع  500دينار �أو  5000دينار
كر�سوم خلدمة امل�سح ،واحلل الآخر هو خ�صخة املو�ضوع
و�إ�سناده لإحدى ال�شركات اخلا�صة من �أجل خف�ض التكلفة
على امليزانية.
] ما خطوات احلكومة املقبلة بعد قرار رفع الدعم عن اللحوم؟
 بالن�سبة للحوم ،كانت ال�شاحنات التي ت�أتي اىلالبحرين وتفرغ حمولتها يف البحرين تخرج حمملة
بعدد من املوا�شي احلية املدعومة من احلكومة اىل الدول
املجاورة ،وملنع ذلك �صدر قرار بعدم ال�سماح لأي �شاحنة
باخلروج ب�أكرث من ر�أ�سني لل�سائق وم�ساعده.
يف امل�ستقبل �سيكون هناك زيادة يف الوقود ،وح�سب
وجهة نظر احلكومة ان الوقود اذا مل ت�ستغله داخل
البحرين وقامت ببيعه يف اخلارج �سيكون الفارق هو دعم
للم�ستهلك داخل البحرين ،وقمنا بعمل جدول باال�سعار
وت�سليمه للحكومة من اجل درا�ستها.
من جانب �آخر ،عندما تريد احلكومة االقدام على زيادة
ا�سعار �سلعة معينة او رفع الدعم عنها ،يجب ان ت�ضع
يف االعتبار ردة الفعل االقت�صادية على البلد ،اذ ال ميكن
ان حت�صل مبلغا ب�سيطا فيما تخ�سر مبالغ اكرب من خالل
خروج اال�ستثمارات وغريها.
] و�أخريا ،ما هي امل�شاريع اجلديدة لدى جمموعة املناعي؟.
 ن�شاط املجموعة يرتكز يف التجارة العامة والت�صنيعواال�ستثمار العقاري.
وتتكون من جمموعة م�صانع للأملنيوم والزجاج
وت�شكيل املعادن ،وق�سم العوازل بكافة �أنواعه ،ت�سويق
زيوت غلف �أوي��ل ،ردم��اك للخدمات ال�صناعية لإدارة
النفايات ال�صلبة وال�سائله والتنظيف الكيميائي لكربى
ال�شركات مثل بابكو ،والبا ،بالإ�ضافة �إىل اال�ستثمارات
العقارية ،جممعات �سكنية وعمارات يف مناطق اململكة.
و�أحدث امل�شاريع حاليا لدينا عدة خمططات �أرا�ضي،
اجلاهز منها خمطط مق�سم لأرا�ضي بتكلفة  3ماليني دينار.
] كيف تن�سق بني عملك يف جمل�س ال�شورى وعملك
اخلا�ص يف جمموعة املناعي؟.
 �أنا �أحب دائما النظام والإلتزام بالوقت ،وترعرعتعلى هذا النظام ،وتكليف جاللة امللك يل كع�ضو يف جمل�س
ال�شورى منحني حافزا �أكرب من �أجل الوقوف مع احلكومة
وخدمة البحرين واملواطنني ،ويف جمموعة املناعي ال �أ�ؤمن
باملركزية لذلك جميع الأعمال مق�سمة على جمموعة من
امل�سئولني ،ومنذ ت�أ�سي�س جمل�س ال�شورى عام 1992
وحتى ال��دورة ال�سابقة كانت اجلل�سة العامة يف يوم
وجل�سة اللجان يف يوم �آخر ،وب�صفتي يف اللجنة املالية
اقرتحت على الإخوان يف اللجنة املالية عقد اجتماع اللجنة
يف نف�س يوم عقد اجلل�سة العامة من �أجل توفري الوقت،
وقد القى االقرتاح موافقة جميع الأع�ضاء ومت العمل به
خ�صو�صا و�أن اللجنة ت�ضم رجال �أعمال وعامل الوقت مهم
كثريا لهم.

 7خطوات يجب القيام
بها لتطوير ال�صناعة يف
البحرين

طريق الل�ؤل�ؤ ال�سياحي
يكلف  68مليون دوالر
وي�ؤكد جدية احلكومة يف
تنمية ال�سياحة

 1.5مليار عجز امليزانية
يف  2015ومثلها يف
2016

�أ�ضفنا امتيازات جديدة
للمواطن دون �أعباء
�إ�ضافية على امليزانية

رفع �سعر الوقود �سيكون
اخلطوة التالية بعد رفع
الدعم عن اللحوم

