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 العلي: إتمام عملية الدمج بين «الخليجي» و«األولى» نهاية العام الحالي
 في حوار تنشره «األنباء» بالتزامن مع «مكان» قال إن ديون الشركة لم تتجاوز ٥٠٪ من إجمالي أصولها

 نتريث في طرح أي صندوق عقاري جديد لصعوبة إقناع المستثمرين بالتخلي عن «الكاش»

 الطلب على شراء العقارات في لبنان ينمو ١٦٪ سنويًا «خالل الخمس سنوات الماضية»

 من الدروس المستفادة من األزمة  وجوب التركيز على بناء التشريعات اإلجرائية واإلدارية

 الشطي: أرض المعارض الدولية تستعد إلقامة 
٣ معارض تجارية متخصصة في أغسطس 

 «الدولية للمشاريع» تنشئ مركزًا تدريبيًا 
لتلبية متطلبات المشروعات الجديدة

 تضم الغذاء الرمضاني واألواني المنزلية والعائلة

 العقار في لبنان شهد منوا يتجاوز الـ ٥٠٪ في ٢٠٠٨

 علي الشطي

 بدر العلي

 اكد الرئيس التنفيذي لشركة 
«بيت االســــتثمار اخلليجي» بدر 
العلي ان الشــــركة دخلت املرحلة 
األهم في عملية الدمج بينها وبني 
شركة «األولى لالستثمار» والتي 
يتوقع لها ان تتم قبل نهاية العام 
احلالــــي، متوقعــــا ان تكون هذه 
العملية ملهمة حلدوث اندماجات 
اخرى في السوق الكويتية نتيجة 
الكبير لشركات االستثمار  العدد 
التي تعمل في الســــوق، واوضح 
العلي في لقاء تنشره جريدة «مكان» 
االسبوعية في عددها الصادر اليوم 
ان السياسة املتحفظة التي اتبعتها 
«اخلليجي» اتت ثمارها في حمايتها 
من اآلثار السلبية لألزمة على الرغم 
من تأثرهــــا بها كما حدث جلميع 
شركات االستثمار، مبينا ان حجم 
ديون «اخلليجي» بلغت ٥٧ مليون 
دينار مبا ال يتجاوز نســــبة ٥٠٪ 
من اجمالــــي اصولها البالغة ١٢٠ 
مليون دينار، الفتا الى ان الشركة 
ليست متحمسة للدخول حتت مظلة 
قانون االستقرار املالي، واشار الى 
ان الشــــركة تقوم حاليا بعملية 
اعادة هيكلة لنموذج استثماراتها 
لتواكب التغيرات الناجتة عن االزمة 
املالية، موضحا ان «اخلليجي» تركز 
على السوق احمللية واخلليجية، 
اضافة للسوق االميركية حيث تقوم 
باالستثمار في القطاع الصحي فيها، 
وحتدث العلي عن السوق الكويتية، 

 تناول تقرير شركة «كولد ويل 
بانكر العاملية «أوضاع القطاع 
العقــــاري في لبنان، خصوصا 
في مرحلة ما بعد األزمة املالية 
العاملية، وأن هذا القطاع احليوي 
كان مبنأى عن ارتدادات األزمة 
املالية العاملية التي تأثرت بها 
األسواق العقارية في العالم كافة 
وفي دول املنطقة خصوصا. حيث 
أظهرت إحصاءات النصف األول 
من عام ٢٠٠٩ أن عدد مبيعات 
العقارات في لبنان شهد ثباتا 
نسبيا، في حني سجلت رخص 
البناء املســــجلة منــــوا مقبوال 

بنسبة جتاوزت الـ ٤٪.
  ويعتبر قطاع العقارات في 
لبنــــان قطاعا حــــرا ومنفتحا 
وجاذبا للمستثمرين كافة، وقد 
أظهر مناعة في وجه الظروف 
السياســــية واألمنية الصعبة 
التي شــــهدها لبنان في الفترة 
السابقة، وفي وجه أصعب أزمة 
مالية عاملية في تاريخ االقتصاد 

املعاصر. 
  وأوضح التقرير أنه في خالل 
األعوام اخلمسة املاضية، سجلت 
قيمة مبيعات العقارات ورخص 
البناء منوا مبعدل وسطي ١٦٪، 
ورأى التقريــــر أن الطلب على 
العقارات في لبنان كان واليزال 
شبه متواصل رغم كل الظروف. 
حيــــث ان الطلب نابع أوال، من 
منو أعداد املقيمني وللمغتربني 
العائدين إلى لبنان، وثانيا من 
عدد األجانب، وخصوصا العرب 
الذين يستثمرون بشكل كبير في 

القطاع العقاري اللبناني.

  أسعار العقارات

  وأشار إلى أن أسعار العقارات 
في لبنان شــــهدت منوا مطردا 
وتصاعديا، إذ بلغ متوسط النمو 
في خالل ثالث سنوات، معدل 
٢٥ - ٣٠٪ ســــنويا، مع بلوغ 
متوسط النمو في العام املاضي، 
معدل ٥٠ - ٦٠٪، وخصوصا بعد 
اتفــــاق الدوحة في مايو ٢٠٠٨، 
التقرير أن بعض  فيما أوضح 
العقارات قد انخفضت  أسعار 
بسبب األزمة والظروف املالية 
في خطوة نحو تصحيح األسعار 
إمنا بوتيرة أقل بكثير من تلك 
التي شاهدتها البلدان اإلقليمية، 
مسجلة تراجعا متواضعا مبقدار 
مــــن ١٠ إلى ١٥٪، منذ نشــــوب 

على البحر.
  وتتمثل استثمارات الكويت في 
لبنان بالقرية الفينيقية لشركة 
«ليفانت القابضة»، هذا فضال عن 
مشروع لبناني كويتي سينشأ 
في السنوات القليلة املقبلة قبالة 
ســـاحة رياض الصلـــح يطلق 
عليه اسم «الند مارك»، وكذلك 
مشـــروع مجمع قصور الساير 
في منطقة بتاتر عاليه، إضافة 
إلى فندق «السفير هليوبوليتان» 
في منطقتي الروشة وبحمدون، 
ومجموعة ڤلل وقصور في مناطق 
عاليه، بحمدون، بعلشميه، صوفر، 
حمانا والشـــبانية وغيرها من 

املناطق اجلبلية والساحلية.
  وعلى صعيد االســـتثمارات 
اإلماراتية التـــي احتلت املرتبة 
الثانيـــة فهـــي مشـــروع بوابة 
بيروت الذي يتواله بيت أبوظبي 
لالستثمار فضال عن مشروع بنك 
دبي اإلسالمي الذي اشترى عقارات 
عدة ضمن ســـوليدير باإلضافة 
إلى «حبتـــور ميتروبوليتان» 
بـــاالس»  و«ميتروبوليتـــان 
و«حبتور غراند» و«املتروبوليتان 

بارك» و«حبتور فيليدج».
  ويتركز االستثمار السعودي 
في القطاع العقاري الســـياحي 
الفخمـــة والقصور.  والشـــقق 
وتعد مجموعة «القابضة» التي 
ميلكها األميـــر الوليد بن طالل 

 تستعد شركة معرض الكويت 
الدولي إلقامة ٣ معارض متخصصة 
خالل شهر أغسطس تضم معارض 
الغذاء الرمضاني واألواني املنزلية 
والعائلة وذلك على أرض املعارض 

الدولية مبشرف.
املناســــبة يقول مدير    وبهذه 
املعــــارض لدى شــــركة معرض 
الكويت الدولي علي الشــــطي ان 
موسم املعارض لدى الشركة سيبدأ 
مبكرا هذا العام نظرا لقرب حلول 

شهر رمضان الفضيل.
  وتابــــع الشــــطي موضحا ان 
املعارض الثالثة املقبلة مواعيدها 
تبدأ من ١٠ أغســــطس حيث يقام 
معرض الغــــذاء الرمضاني خالل 
الفتــــرة من ١٠ الى ٢١ أغســــطس 
كما يقام معرض األواني املنزلية 
خالل الفترة ذاتها فيما يقام معرض 
العائلــــة خالل الفتــــرة من ١١ إلى 
٢١ أغســــطس. ويقول الشطي ان 
معرض الغذاء الرمضاني يقام هذا 
العام في وقت مبكر من املوســــم 
وذلك لتزامنه مع قرب حلول شهر 
رمضان الكرمي، حيث يعتبر معرض 
الغذاء الرمضاني من أضخم وأكبر 
املعارض التي تشــــهدها الكويت 
لقطاع املواد الغذائية على اختالف 
أنواعها وهو يعد تظاهرة كبيرة 
حتتضن عشرات الشركات الغذائية 
املتخصصة احمللية منها والدولية 
الغذاء  وقد اســــتقطب معــــرض 

 أعلنـــت املجموعـــة الدولية 
للمشـــاريع القابضة عن إنشاء 
مركز تدريب خاص باملجموعة 
من خـــالل آلية مبتكرة تتضمن 
التعاقد مع عدة شركات استشارية 
إقليمية كبـــرى متخصصة في 

التدريب.
  وأوضح مديـــر إدارة املوارد 
فـــي املجموعة عبد  البشـــرية 
اللطيف الـــدواس أن هذا املركز 
سيقدم عدة برامج تدريبية تغطي 
التدريبية  جميع االحتياجـــات 
جلميع املوظفني وعلى مختلف 
القطاعات، مما سيساهم في تنفيذ 
البشـــرية ورفع  التنمية  خطة 
معدالت اإلنتاجية واالرتقاء بأداء 
جميع كوادر العاملة في املجموعة 

والشركات التابعة والزميلة. 
  وأكد الـــدواس أن املجموعة 
حريصة على االستمرار في خطط 

تطوير وتأهيل الكوادر البشرية 
التوسعات والتطورات  ملواكبة 
التي ستشـــهدها في املستقبل 

وإميانا من قبل املجموعة بأهمية 
العنصر البشرى في إجناح تلك 

اخلطط.

الدولي لتوفير احتياجات البيوت 
الكويتية من مستلزمات الضيافة 
ولوازم السفرة واملطبخ من األواني 
املنزلية احلديثة وكذلك اكسسوارات 
الســــفرة واملعــــدات اخلاصة في 
املطبخ ويستقطب املعرض آالف 
الــــزوار على مدى فتــــرة إقامته. 
ويعد معرض األواني املنزلية من 
املعارض التي ينتظرها رواد أرض 
املعارض للتعرف على أحدث ما 
أنتجته املصانع العاملية من لوازم 
ضيافة حديثــــة تلبي احتياجات 
األسرة الكويتية. أما ثالث املعارض 
التي تستعد شركة معرض الكويت 
الدولي إلقامته فهو معرض العائلة 
الذي اســــتقطب للمشــــاركة فيه 
نحــــو ٥٠ شــــركة متخصصة في 
السلع واملواد االستهالكية حيث 
تســــتعرض الشــــركات املشاركة 
لوازم العائلة من مواد استهالكية. 
العائلة بنكهة  ويتميز معــــرض 
خاصة حيث يشــــهد إقباال كبيرا 
من قبل اجلمهور ملا يتمتع به من 
تنوع في املواد املعروضة وتشمل 
االكسســــوارات والهدايــــا ومواد 
التجميل والقطنيات وغيرها من 

مواد خاصة باألسرة.
  وهكذا تستهل شركة معرض 
الدولي برنامج معارض  الكويت 
ملوسم ٢٠١٠/٢٠٠٩ بباقة من املعارض 
املتخصصة التي تلبي احتياجات 

السوق واألسرة الكويتية. 

أكثر  الرمضاني للمشــــاركة فيه 
من ٧٥ شركة غذائية متخصصة 
انضمت الى تلك التظاهرة السنوية 
الضخمة حيث تستعرض الشركات 
املشاركة أحدث وأفضل ما أنتجته 
مصانع الغذاء على جميع األصعدة 
احملليــــة واإلقليميــــة والدوليــــة 
وتستعرض الشــــركات املشاركة 
اخلضــــر والفواكــــه احملفوظــــة 
واملعلبــــات ومعجــــون الطماطم 
ومشــــتقات األجبان ومشــــتقات 
اللحوم والدواجن ومســــتلزمات 
جتهيــــز املناســــبات الــــى جانب 
املواد الغذائية التي يكثر السحب 
عليها خالل شهر رمضان. وخالل 
الفترة من ١٠ إلى ٨/٢١ اجلاري يقام 
معرض األواني املنزلية التي دأبت 
على إقامته شركة معرض الكويت 

الفترة املقبلة.

  إقبال كثيف

العقاري  الســـوق    ويشـــهد 
والسياحي إقباال ومنوا كثيفني 
على مستوى الفنادق واملجمعات 
التجارية والشقق الفاخرة سواء 
من قبل اللبنانيني املغتربني ذوي 
الدخل املرتفع بالدرجة األولى أو 
من قبل املستثمرين اخلليجيني 
بالدرجة الثانية، حيث ان نسبة  
استثمار اخلليجيني تأتي باملرتبة 
الثانية بعد استثمارات أبناء البلد 
املقيمني واملغتربني من ذوي الدخل 
املرتفع، وبلغت هذه النسبة نحو 

٤٠٪ من االستثمار العقاري.
الكويـــت واإلمارات    وحتتل 
والســـعودية وقطر وســـلطنة 
عمان املراتـــب األولى من حيث 
االستثمارات العربية في لبنان. 
وتختلف وجهة االستثمارات بني 
السكني والتجاري والسياحي، 
التركيز على املشـــاريع  ويأتي 
االســـتثمارية املـــدرة للدخـــل 
وخاصـــة فـــي األبـــراج أو في 
اجلبل، وكذلك يتجه املســـتثمر 
املميزة  أو األراضي  والفنـــادق 
التي تصلح لتكون برجا أو فندقا 
أو منتجعا سياحيا سواء على 
البحر اخلليجي لشـــراء الشقق 
الفخمة والڤلل والقصور خاصة 
في املناطق اجلبلية وتلك املطلة 

األزمة املاليــــة العاملية، والتي 
أدت إلــــى جعل قيمــــة العقار 
أقرب إلــــى الـــقيمــــة اجلاذبة 

للمستثمرين.
  ولفت التقرير إلى أن املناعة 
التي أظهرهــــا القطاع العقاري 
في وجه األزمة املالية العاملية، 
تعود بشكل أساسي إلى التفاعل 
املتواصل حملركات الطلب على 
العقارات، وخصوصا خالل فترة 
ما بعــــد األزمة، والذي متخض 
عن حاجات حقيقية إلى القطاع 
العقاري، وإلى القوانني الصارمة 
التي اتبعتها املصارف في عملية 
تسليف قطاع العقارات، والتي 
ســــاهمت في احلد مــــن تأثير 
القطاع  املضاربات على نشاط 
فــــي ظل غيــــاب، أي فقاعة في 
القطاع العقاري اللبناني، كالتي 
العقارية في  شهدتها األسواق 

دول اخلليج.
  وأكد التقريــــر أنه وفي ظل 
األوضاع السياســــية واألمنية 
البالد،  التي شهدتها  اإليجابية 
النيابية في  بعد االنتخابــــات 
يونيو ٢٠٠٩، يتوقع أن تضمن 
زيــــادة الطلب علــــى العقارات 
توازنا بني العرض والطلب في 
غضون األشهر املقبلة، حيث من 
املمكــــن أن يتخذ األخير منحى 
تصاعديا، من شأنه زيادة جاذبية 
القطاع العقاري في لبنان، خالل 

املستثمر السعودي األول وله 
«فورســـيزونس» في وسط 
بيـــروت، هـــذا باإلضافة إلى 
فندق «موڤنبيك» ومجموعة 
فنادق جفينور روتانا وغراند 
هيلز وثالثة فنادق فئة أربع 
جنوم وفنـــدق واحد من فئة 

ثالثة جنوم.
  أمـــا على صعيـــد رؤوس 
األموال القطرية فان مساهمة 
القطريني تتركز على الشقق 
الفخمة والقصور، هذا إضافة 
إلى اســـتثمار شركة «كابكو» 
القطرية لبناء مصفاة تكرير 
من املقرر أن تنفذ في منطقة 
طرابلس بتكلفة تتجاوز املليار 
دوالر، وتشهد منطقتا بيروت 
وجبـــل لبنان إقباال كبيرا من 
مواطني ســـلطنة عمان على 
الشقق الفخمة حيث ال يقل سعر 

الشقة عن مليون دوالر.
  بدأت االستعدادات الستقبال 
مليوني سائح ومغترب متوقع 
وصولهم إلى لبنان، فالفنادق 
تلقت حجوزات مؤكدة رفعت 
نسبة إشغال الغرف إلى ١٠٠٪، 
وخصوصا في فنادق العاصمة 
ومناطق االصطياف في اجلبل، 
الفندقي منوا  القطاع  ويشهد 
ملموسا بعد أن أنهكته اخلالفات 
السياسية واالضطرابات األمنية، 
فإن عدد الغرف الفندقية ارتفع 
٦٠٠ غرفة خالل األشهر الستة 
األولى من العام احلالي، على أن 
يضاف إليها ٤٠٠ غرفة جديدة 

حتى نهاية العام.
  وأوضح التقرير أنه خالل 
العامني ٢٠٠٤ و٢٠٠٥ مت عقد 
صفقـــات إلضافة ٣٠٠٠ غرفة 
جديدة، لكن بعض املشـــاريع 
ألغي والبعـــض اآلخر تأجل 
التي  بسبب األوضاع األمنية 
شـــهدها لبنان بعـــد اغتيال 
الرئيس رفيق احلريري، لكن 
العام احلالي أعاد بعض الثقة 
إلى  للمستثمرين، مما دفعهم 
استكمال املشاريع التي توقفت، 
فخالل السنتني املقبلتني سيتم 

إضافة ٢٠٠٠ غرفة فندقية. 
  وأشار إلى أن وسط بيروت 
شهد منذ فترة قصيرة بدء أعمال 
البناء في فندق «غراند حياة» 
املتوقـــع أن يضم ٥٠٠ غرفة، 
على أن يكون جاهزا الستقبال 

الزوار بعد سنتني. 

موضحا انها ستعاني من تذبذب 
حتى نهاية العام، نتيجة لسيادة 
الطابع املضاربــــي عليها متوقعا 
اذا جاءت اعالنات  حدوث االسوأ 

االرباح سلبية.
  ولفت العلي الى ان عدم وجود 
قانون افالس منع حدوث افالسات 
في السوق الكويتية خالل الفترة 
املاضية، متوقعا ان حتدث عمليات 
تصفية في املرحلة املقبلة اذا لم 
تلجأ الشركات الى االندماج لتكوين 
كيانات كبيرة تستطيع الصمود 

امام الهزات والصدمات.
  وأوضــــح العلي ان الشــــركة 
دخلت املرحلة الثانية من عملية 
الدمج، حيث بــــدأت فعليا ونحن 
نقوم حاليا باجتماعات مكثفة مع 
من يتولى عملية التقييم، والذي 
يقوم بجمع معلومات كثيرة لبلوغ 
الصيغة النهائية للهيكل اجلديد، 
وهذه الفترة تعد االهم في عملية 
االندماج وعند انتهائها سيتم عرض 
التصور النهائي على ادارة الشركات 
في وزارة التجارة واذا مت قبولها 
ستعرض على اجلمعية العمومية 
للشــــركتني واذا وافق املساهمون 

ستتم عملية االندماج.
  وعن توقعاته حلدوث عمليات 
دمج اخرى من السوق قال العلي 
«في اعتقادي يوجــــد زخم كبير 
بالنسبة لعدد الشركات االستثمارية 
الكويت، خصوصا  املوجودة في 

في ظــــل االزمة املالية ومحدودية 
الفرص، لذلك فمــــن الطبيعي ان 
حتدث عمليات دمج كثيرة خالل 
املرحلة املقبلة، كما يجب العمل على 
تخفيف حدة املنافسة بني الشركات 
وتغيير اساليب االستثمار حتى 

نستطيع عبور االزمة».

  سياسة «الخليجي» التحفظية

  وعن تأثير االزمة املالية على 
بيت االستثمار اخلليجي أوضح 
العلي ان السياسة املتحفظة التي 
اتبعتها «اخلليجي» في الســــابق 
اتــــت بثمارها وعلى الرغم من ان 
«اخلليجي»   ليست في معزل عن 
تأثيرات الســــوق وانخفاض قيم 
االصول واالستثمارات، اال ان سياسة 
التحفظ قد ارست فيه قواعد متينة 
نأمل ان تســــاعدنا على االنطالق 
الى املستقبل بثبات، اما بالنسبة 
النتهاء االزمة، فمن اخلطأ االعتقاد 
ان هناك حلوال كفيلة بالعودة الى 
االسواق واالقتصادات الى سابق 
عهدها خالل فترة زمنية قصيرة، 
حيث اجمع خبراء االقتصاد واملال 
على ان آثارها ستبقى خالل عامي 

٢٠٠٩ و٢٠١٠.
  واشــــار العلي الى ان اجمالي 
مديونياتنا يبلغ نحو ٥٧ مليون 
دينار وهي ال تتعدى نسبة ٥٠٪ 
من اجمالي اصولنــــا، وغالبيتها 
قصيرة االجل، وال تواجه الشركة 
أي مشــــاكل في سدادها، حيث لم 
تتخلف عن ســــداد اي استحقاق 

في الفترة املاضية.

  مظلة «االستقرار المالي»

  واضاف العلي قائال «اخذنا 
موافقة اجلمعية العمومية كإجراء 
احتياطي، ولكننا ال نسعى لذلك، 

واستكمال العمل لتعزيز البناء 
املؤسســـي، واحلفاظ على هذه 
النجاحات من خالل تأســـيس 
استثمارات مدروسة بعناية في 

قطاعات ذات قيمة مضافة.
  واضاف انه من الطبيعي ان 
يتم تغيير اســـلوب وسياسة 
االستثمار لتواكب االزمة املالية 
والظروف احمليطة بها، ونحن 
قمنا بالتركيـــز على القطاعات 
التشغيلية التي لم تتأثر باألزمة 
كما حدث في القطاع املالي، واهمها 
القطاع الصحي والتعليمي في 

الكويت وخارجها.

  األسواق المستهدفة

التي ستركز    وعن االسواق 
عليها الشركة في املستقبل قال 
الرئيسية  العلي ان االســـواق 
التـــي تعمل فيها الشـــركة هي 
الكويت واخلليج واميركا، ونحن 
نسعى القتناص الفرص هناك، 
اما بالنســـبة للسوق املصرية 
فهي سوق مهمة وكنا ندرسها 
قبل حدوث االزمـــة ولكن بعد 
الدخول  االزمة قررنا تأجيـــل 
فيها والتركيز على االســـواق 

التي نتواجد فيها حاليا.
  ونوه العلي الى ان السوق 
االميركية وصلـــت حاليا الى 
القطاع  فـــي  القاع، خصوصا 
العقـــاري، ولكـــن يوجد فيها 
العديـــد من الفـــرص املغرية 
جدا لالستثمار ولكن التعافي 
سيأخذ وقتا وسيكون بطيئا، 
وهو ما جعلنا نراقبه باهتمام 
القتناص أي فرصة ولدينا في 
هذه السوق استثمارات بقيمة 
٤٠٠ مليون دوالر تتركز على 

واعتقد ان احلكومة سيكون لها 
دور فعال في هذا االمر.

  وعن مالمح سياسة الشركة 
االستثمارية قال العلي ان الشركة 
تعتمد على اســـس ومقومات 
فاعلة من اجل تطبيق سياساتها 
االستثمارية ويأتي في مقدمتها 
االعتماد على رؤيتها الواضحة 
جلميـــع االحـــداث االقتصادية 
والسياسية من منطلق اخلبرات 
املتراكمـــة واعتمادها منوذجا 
اســـتثماريا واعـــدا مبا يحقق 
التنويع االستثماري في جميع 
القطاعات، ومبا يســـتهدف في 
مراحـــل الحقـــة قطاعـــات لها 
مردود مالي مستقر على الشركة 
وعلى املســـاهمني في آن واحد، 
و«اخلليجي» لـــن تعتمد فقط 
على جناحاتها واجنازاتها وامنا 
تعمل باستمرار من اجل مواصلة 

اننا ال نتعرض  لسببني: االول 
لضغط ائتماني من الدائنني، ثانيا 
اننا ال نريد تدخال من اي جهة 
في امور الشركة وهو االمر الذي 
سيحدث الي شركة تدخل حتت 
مظلة القانـــون، وهذا ال يعني 
ان القانون ليس مهما، بل على 
العكس انه ضروري جدا للسوق 
السباب نفسية، وهو ما رأيناه 
من التحسن بشكل واضح منذ 
اقراره، واالمر الثاني انه يوفر 
حدا ادنى من االمان للشـــركات 
املتعثرة التي ال تســـتطيع حل 

مشاكلها بنفسها.
  وعن توقعاته القرار قانون 
االســـتقرار توقع العلي ان يقر 
مجلـــس االمـــة القانـــون بعد 
مناقشته او ان يتم طرح قانون 
آخر مواز له يعالج املالحظات 
التـــي طرحها بعـــض النواب، 

املراكز الطبية، وذلك عن طريق 
صناديق «رعاية ١ و٢» واللذين 
حققا عوائد جيدة تراوحت بني 
٨٫٥ الى ٩٪، األمر الذي دفعنا 
الى طرح صندوق عقاري جديد 
«رعايـــة ٣» يعمل وفق احكام 
الشريعة االسالمية ويهدف الى 
االســـتثمار في املراكز الطبية 
«العيـــادات اخلارجية القائمة 
املدرة للدخول والواقعة ضمن 
حرم املستشفيات ذات السمعة 
اجليدة فـــي الواليات املتحدة 
االميركيـــة». واضـــاف قائال: 
«حاليا توجد بعـــض االفكار 
لطرح صناديق عقارية ولكنها 
لم تدخل مرحلة الدراسة اجلدية، 
ونحـــن نتريث فـــي طرح اي 
صندوق جديد بسبب صعوبة 
اقناع املستثمرين بالتخلي عن 
الكاش وضخه في استثمار جديد 
في ظل ازمة السيولة التي متر 

بها السوق».
  وذكر العلي ان التســـويات 
اجراء مباح في جميع اسواق 
العالم لعالج االخطاء التي قد 
حتدث اثناء التداول، ولالسف 
مت استغاللها في سوقنا بشكل 
غير سليم، وكان يجب اتخاذ 
قرار سريع من ادارة البورصة 
بشـــأنها حتى يتم وقف هذه 
التالعبات، ولكنني لســـت مع 
ايقاف التسويات نهائيا، وامنا 
يجب ان يتم وضع حل جذري 
لهـــا والي تالعبات اخرى عن 
طريق تطبيـــق نظام التداول 
اآللي الذي يساعد الوسطاء على 
معرفة البيانات الالزمة للعمالء 

قبل اجراء اية عملية.
  وعن منع اعالن افالســـات 
في الســـوق الكويتـــي قال ان 

الرئيســـي هو عدم  الســـبب 
وجـــود قانون لالفـــالس في 
الكويت يستطيع حماية دائني 
الشركة ومساهميها، كما حدث 
اميركا واوروبـــا، واعتقد  في 
ان وجـــود مثل هـــذا القانون 
سيمثل حماية كبيرة للشركة 
ومساهميها، ومن املتوقع جدا 
ان حتدث افالسات خالل الفترة 
املقبلة لبعض الشركات، ولكن 
قد يكون االندماج احلل االمثل 
والوحيد حلماية هذه الشركات 
من االنزالق في منحدر االفالس، 
فالهدف هو خلق كيانات اكبر 
تستطيع الصمود امام اي حتد 

في املستقبل.
  وأضاف: اعتقد ان الســـوق 
يواصل التذبذب حتى نهاية العام 
احلالي، واتوقع ان يحدث االسوأ 
اذا ما ظهرت نتائج الشـــركات 
ســـلبية وهذا ما تتخوف منه 
السوق حاليا ويؤدي الى هذا 
التذبذب، وسيغلب على الفترة 

املقبلة الطابع املضاربي.

  دروس االزمة

  وعن الدروس املستفادة من 
الدروس  اهم  ان  قـــال  االزمة، 
املســـتفادة من االزمة احلالية 
هو وجوب التركيز مســـتقبال 
على بناء التشريعات االجرائية 
واالداريـــة الالزمـــة، كتفعيل 
حوكمة الشركات وادارة املخاطر 
النظم والسياســـات  واعـــداد 
البشـــرية  الكوادر  وتدريـــب 
بشـــكل افضل، ما يساعد على 
ادارة االزمات عند وقوعها بدال 
من انتظار ردود الفعل من قبل 
احلكومـــات والبنوك املركزية 

واملؤسسات املعنية. 
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