
 35  اقتصاد  االحد 23 أغسطس 2009  
 أكد في حوار تنشره «األنباء» بالتزامن مع «مكان» أن مطالبات بعض النواب بإسقاط القروض استغالل وهدر للمال العام

 الحميضي: االقتصاد يعاني من ٣ اختالالت.. «النفط» و«العمالة» و«القطاع الخاص»

 أكد وزير املالية األسبق ورئيس 
إدارة شــــركة «تريبلي  مجلــــس 
القابضة» بدر مشاري احلميضي، ان 
االقتصاد الكويتي جزء من منظومة 
االقتصاد العاملي، مما يجعل تأثره 
طبيعيا مع تقلبات األسواق وما 
تشهده من متغيرات، مشيرا الى 
انه وعلى الرغــــم من الربط، فإن 
االقتصــــاد احمللي يعانــــي من ٣ 
اختالالت رئيســــية، اولها اعتماد 
الدولة على مورد النفط ومساهمته 
في الناجت احمللي بأكثر من ٩٠٪، 
واحتضــــان القطــــاع العام ألكثر 
الكويتية،  العمالــــة  من ٩٢٪ من 
وعدم فتح املجال للقطاع اخلاص 
للمشــــاركة واملساهمة في الكثير 
من اجلوانب الداعمة للدولة، وهذه 
جميعها عوامل ساهمت في تضخم 

تداعيات األزمة املالية.
  وقال في لقاء تنشره «األنباء» 
بالتزامن مع جريدة مكان في عددها 
الصادر اليــــوم ان القوانني التي 
قام بتشــــريعها مجلس األمة هي 
قوانني طاردة ومنفرة لالستثمار، 
وليست مشجعة ومحفزة للتطوير 
املطلوب في تدعيم االقتصاد احمللي 
وتفعيل دور القطاع اخلاص، ومنها 
 ،B.O.T قانــــون امالك الدولة، والـ
واخلصخصة، والشركات، وهيئة 

سوق املال وغيرها من القوانني.
الــــى ان    ولفــــت احلميضــــي 
االستراتيجية االستثمارية اجليدة 
إلدارة امــــوال صنــــدوق األجيال 

ساهمت في بلوغ االحتياطيات ٦٠ 
مليــــار دينار، حاليا بعد ان كانت 
٢٣ مليــــار دينار بعد التحرير، ما 
يجعل احملافظة على تلك االموال 
الرئيسية، وليس  من االولويات 
الســــعي نحو إهدارهــــا من خالل 
مطالبات بعض النواب بإســــقاط 

القروض والديون.
املالية    وعن تداعيــــات األزمة 
العاملية، وما رافقها من انهيارات 
وإفالسات وويالت أصابت اقتصادات 
العالــــم أجمع، قــــال ان االقتصاد 
الكويتي جزء من منظومة االقتصاد 
العاملي، ويعتمد في منوه على ما 
تسجله أسعار النفط من متغيرات 
السيما انه املورد األحادي للدولة 
واقتصادها، مما يجعل عملية التأثر 
طبيعية، سواء في االنخفاض او 
االرتفاع، فضــــال عن ان تداعيات 
األزمة املالية العاملية ستساهم في 
انخفاض معدل النمو االقتصادي 
للعام احلالي بواقع ١٪ النخفاض 
الطلب على منتجات النفط قياسا 
مبعدالت االرتفاع القياسية السابقة 
التي جتاوزت ٢٠٪ حتى نهاية ٢٠٠٨ 
لبلوغ االســــعار آنذاك مستويات 

جتاوزت ١٤٠ دوالرا.
  ولفت الى ان االقتصاد الكويتي 
يحتــــاج الى تصريحــــات كبيرة 
وداعمــــة لتجاوز االختالالت الـ ٣ 

التي يواجهها، أبرزها:
  ـ االعتمــــاد الكلي للدولة على 
إيــــرادات النفط في الناجت احمللي 

الذي يتجاوز ٩٠٪.
  ـ احتضان القطاع العام ألكثر من 
٩٢٪ من العمالة الكويتية وانعكاسها 
على الركود االقتصادي، األمر الذي 

نتج عنه قضية املسرحني.
  ـ واخللــــل الثالــــث يتمثل في 
عدم تفعيــــل دور القطاع اخلاص 
باملساهمة في الناجت احمللي الذي 
مازالت مساهمته ال تتجاوز ٣٠٪ 
قياسا بالدول األخرى التي جتاوزت 
٥٥٪، وذلك نتيجة لتشريع مجلس 
األمة لقوانــــني طــــاردة ومنفرة 
لالقتصاد احمللي، ســــواء قانون 
مساهمة قطاع الشركات العقارية 
وأمالك الدولة والـ B.O.T التي أدت 
بدورها للحد من مساهمة القطاع 
اخلاص، على الرغم من ان القطاع 
اخلاص الكويتي يعتبر من اكبر 
القطاعات الفاعلة والنشــــطة في 

األسواق اخلليجية.
  وأضــــاف ان صندوق األجيال 

القادمــــة مبثابة ضمــــان حقيقي 
الكويتية من خالل  لالستثمارات 
استغالل الفوائض املالية الناجتة 
من النفط، واستثمارها في االسواق 
املالية العاملية بصورة سندات او 
اسهم او عقارات وأدوات استثمارية، 
وتعرض تلك االستثمارات لتقلبات 
األســــواق، اال ان االدارة اجليــــدة 
لتلك االســــتثمارات بعد التحرير 
ســــاهمت في حتقيق منو قياسي 
لتلك االســــتثمارات من معدل ٢٣ 
مليار دينار الى ٦٠ مليار دينار، 
وذلك نتيجة للتنوع االستثماري 
البعيد عن املخاطــــرة واقتناص 

فرص طويلة األجل.
مــــن اهمية ذلك  الرغم    وعلى 
الصنــــدوق وضــــرورة احملافظة 
النقدية،  على مدخراته وتدفقاته 
اال ان بعض املطالبات من بعض 
النواب في مجلس األمة ســــعت 
مــــن خالل  األمــــوال  لهــــدر تلك 

رغبتها في استغالل تلك السيولة 
القروض  واالحتياطيات إلسقاط 
والديون على الرغم من القناعات 
بعدم وجود مشــــكلة تســــتدعي 

استغالل تلك االحتياطيات.
  وعن صندوق املعسرين، قال ان 
بيانات «البنك املركزي» للمتخلفني 
عن سداد املديونيات ال تتجاوز ٢٪ 
قياسا بالدول األخرى التي تتراوح 
بني ٤ و٥٪، كما انه أقر ملساعدة من 
يتجاوز خصم راتبه ٥٠٪، اال ان 
بعض النواب دأبوا على استغالل 
ذلك األمر كبالون انتخابي للمزايدات 
االنتخابية، واملصالح الشخصية 
البعيدة عن املسار املطلوب ألغراض 
ذلك الصندوق في تقدمي املساعدة 
ومد يد العون للمتعثرين عن سداد 
املديونية وليس السقاط القروض 
وشراء املديونيات وفوائدها، االمر 
الذي يتطلب من احلكومة التصدي 

لتلك املطالب من بعض النواب.

  وعــــن الصنــــدوق الكويتــــي 
للتنمية، اكد احلميضي انه انشئ 
في العــــام ١٩٦١، وكان الهدف منه 
ايجاد وســــيلة لتحقيق الروابط 
السياســــية اخلارجية  واالهداف 
واقامــــة عالقات مع الــــدول عبر 
استثمار سياسي واقتصادي، حيث 
يتعامل الصندوق حاليا مع اكثر 
من ١٠٠ دولة، واستطاع ان ينمي 
اســــتثماراته واملبالغ املستثمرة 
مبعدل الضعــــف من معدل حجم 
البالــــغ ٢٠٠٠ مليون  رأســــماله 
دينار املدفوع منه من قبل حكومة 
الكويت ٩٧٠ مليون دينار من خالل 
االصول املدارة تتجاوز قيمتها ٤ 
مليارات دينار حاليا، فضال عن ان 
الصندوق كان له الدور الكبير في 
اقامة عالقات تنموية اقتصادية مع 
اكبر خالل االحتالل  الدول ودور 

العراقي الغاشم.
  وعن هيئة االستثمار، قال: خالل 

 تأثر اقتصادنا 
باألزمــة طبيعـي 
وقانـون االستقرار 
لتعزيز  الوضع المالي 
العـون  وتقديــم 
ذات  للشركــات 
المــالءة المتعثرة 

نيـن  ا لقـو  ا
يـة  د قتصــا ال ا
وطاردة  معرقلـة 
ت  ا ر ستثمــا لال
ق  و صنـــــد و
المعسـرين لحل 
المشـاكل بعض 

ترؤسي لهيئة االستثمار سابقا، 
استعنا باحدى املؤسسات املالية 
العاملية العداد االستراتيجية في 
تشــــكيل قطاعات االستثمار مع 
الظروف  االخذ بعــــني االعتبــــار 
والتقلبات التي تشهدها االسواق 
لتفادي العراقيل واملشاكل، اال انه 
الى أن استثمارات  يجب االشارة 
الهيئة طويلة االمد وليست قصيرة 
لضمان عنصر االستثمار والبعد عن 
املخاطرة وذلك ما ساهم في حتقيق 
منو فــــي العائد مبعدل ١٠٪ خالل 
السنوات العشر املاضية من اصل 
حجم االستثمارات املدارة والبالغ 
٦٠ مليار دينار، حيث ان العائد ناجت 
من استثمارات صناديق سيادية 

مازالت حتقق ذلك العائد.
  اما فيما يخــــص اجتاه الهيئة 
باستثماراتها نحو االسواق العاملية 
فذلك لتعدد الفرص واملجاالت قياسا 
بضيقها في السوق احمللي، فضال 
عن عدم رغبة الهيئة في مزاحمة 
القطاع اخلاص في االستثمارات 
احمللية واتاحة الفرص له، وذلك 
يتضح من قيامها مؤخرا بعمليات 
تســــييل وبيع مللكياتها في بنك 
بوبيان ورغبتها في استمرار ذلك 
النهج، حيث ليس من مصلحتها 
االستمرار مبشاركة القطاع اخلاص 
في تلك امللكيات او منافستها له، 
في الوقت الذي يحتاج فيه القطاع 
اخلاص لالنطالقة مبقوماته دون 

منافسة احلكومة له.
  وقــــال ان اداء البورصــــة منذ 
الثالثة اســــتطاع  االلفية  بدايــــة 
حتقيق قفــــزات كبيرة جراء عدة 
عوامل مساندة، منها ارتفاع اسعار 
النفط وارتفاع مدخول الدولة من 
العوامل  االيرادات وانعكاس تلك 
على البورصة بااليجاب كســــائر 

االســــواق املاليــــة التي شــــهدت 
ارتفاعات متواصلــــة، فضال عن 
ان الكثير من الشركات الكويتية 
ذات مالءة ماليــــة جيدة وتتمتع 
ببنية اقتصادية مدعومة بأصول 
واستثمارات من شأنها تدعيم وضع 
الثبات واالستقرار  الشركات في 
خالل حدوث االزمات االقتصادية، 
اال ان البعض اآلخر من الشركات 
التي ال ترتكز في استثماراتها على 
اصول ودعائم واقتصار نشاطها 
على االســــتثمار في االســــهم الى 
جانب سوء ادارتها جعل تعرضها 
للضرر اكثر من غيرها، مما يجعل 
من الطبيعي في احلياة االقتصادية 
اشــــهار االفالســــات والتصفيات 

للبعض من تلك الشركات.
  واكد على ان قانون االستقرار 
املالــــي جاء بهدف اعطــــاء االمان 
املركــــزي  والطمأنينــــة للبنــــك 
والوضع املصرفي وتقدمي العون 
املالــــي للشــــركات املتعثرة ذات 
االصول اجليدة، الى جانب اعادة 
الكويتي من  النشــــاط لالقتصاد 
خالل الضمانــــات املقدمة للبنوك 

في تقدمي القروض.
  وقــــال ان ارجــــاء الكثير من 
القوانني وعدم اعطاء التسهيالت 
الالزمة للشركات وراء هروبها من 
السوق احمللي والبحث عن فرص 
استثمارية في االسواق اخلارجية، 
السيما ان الفرص احمللية محدودة 
وتشهد تنافسا بني القطاعني العام 
واخلاص، مما يجعل دور االخير 
ضعيفا في التنمية والتطوير، كما 
ان القوانــــني االقتصادية احلالية 
هي قوانني معرقلة وطاردة جلذب 
االســــتثمارات ليس من الشركات 

احمللية بل االجنبية ايضا. 

 بدر احلميضي

 يشمل ٦٠ قسيمة بمساحات تصل إلى ٨٥٠ متراً 

 «دار الكوثر العقارية» تطرح مشروع
  والية عبري بقيمة إجمالية ٤ ماليين دوالر 

 توفيق اجلراح أحمد الصفار

 أعلنت شــــركة «دار الكوثر العقارية» إحدى 
شركات «املجموعة اخلليجية للتنمية واالستثمار» 
طرح مشروع جديد في ســــلطنة عمان (والية 
عبري) مبناسبة شــــهر رمضان بتسهيالت لم 
يسبق لها مثيل، وتبلغ قيمة املشروع املطروح 

٤ ماليني دوالر.
  وقال املدير العام في الشركة أحمد الصفار في 
بيان صحافي إن الشركة تقدم خالل شهر رمضان 
الكرمي مشروعا مميزا يقع في والية عبري التي 
تتمتع بنهضة عقارية الفتة وبيوعات سجلت 

أرقاما جيدة في ظل األزمة العاملية.
  ولفت الصفار إلى أن الشركة تطرح قرابة الـ 
٦٠ قســــيمة وتتراوح مساحاتها بني ٧٥٠ و٨٥٠ 
مترا وبأسعار تنافسية، موضحا ان الشركة تقدم 
تسهيالت مبناسبة الشهر الكرمي من دون فوائد 
لبعض املشاريع في عمان ومن ضمنها املشروع 

اجلديد في والية عبري.
  وأكد الصفار أن هذا املشروع يتميز بقربه من 
إمارة العني ونقطة التالقي بني السعودية وعمان، 
في حني ان املشروع يتميز مبميزات أخرى من 
ضمنها املســــاحات التي تتناسب أسعارها مع 

اجلميع.
  ولفت الصفار إلى أن الشركة ستقدم تسهيالت 
القتناص فرصة احلصول على القسائم املطروحة 
وذلك باحلصول على مقدم يصل إلى ١٠٠٠ دينار 

والباقي على أقساط ملدة ١٢ شهرا.
  يذكر أن الشركة تقوم حاليا بتقدمي مشاريع 

جديدة وحتديدا في سلطنة عمان بأقساط مميزة، 
فــــي حني أنها تطرح أراضي املنطقة الشــــرقية 

بنظام املرابحة اإلسالمية. 

 وصفه بأنه وسام على صدر القضاء الكويتي 

 ارتفاع السيولة وانخفاض المؤشر ٢٪ 

 الجراح: حكم تمييز «بيتك» عادل وكان متوقعًا
  وأغلق الباب أمام كل محاوالت العرقلة 

 «المشورة»: تباين العوامل المؤثرة على أداء الشركات في السوق
  أدى إلى تذبذب األداء لمعظم جلسات األسبوع الماضي 

 قال التقرير األسبوعي لشركة املشورة والراية 
لالستشارات ان مؤشري املشورة والراية االسالمية 
ســـجال تباينا واضحا على مســـتوى ادائهما، جاء 
متناسقا مع العوامل املؤثرة على اداء مؤشر السوق 
العام والذي أقفل مؤشراه بدورهما الوزني والسعري 
على تباين ايضا، حيث ربح األول وخســـر الثاني 

ولكن على تغيرات محدودة.
  ولفت التقرير الى تراجع مؤشر املشورة لألسهم 
وفق الشريعة بنسبة ٢٪ بعد ان فقد ١٠ نقاط ليقفل 
على مستوى ٥٠٣ نقاط، بينما سجل مؤشر املشورة 
لألسهم املتوافقة مع الشريعة ارتفاعا محدودا جدا 
بنقطتني وبنسبة ٠٫٣٪ ليقفل على مستوى ٦٠٣٫٦ 

نقاط.
  وأضاف التقرير ان هناك تراجعا للسيولة على 
مستوى األســـهم وفق الشريعة بينما ارتفع بقوة 
مستوى مؤشر األسهم وفق الشريعة وبنسبة ٧٥٪، 
وكان مدعوما من تركيز التداوالت على اسهم املؤشر 
االســـالمي وعودة النشـــاط القوي على سهم بيت 
التمويل اخلليجي خالل آخر جلستني خالل االسبوع 
املاضي، وسجلت كمية االسهم املتداولة منوا كبيرا 
على مســـتوى املؤشرين االسالميني حيث ارتفعت 
في مؤشـــر االســـهم املتوافقة مع الشريعة بنسبة 
٤٠٪ تقريبا، وتضاعفت في مؤشر االسهم اإلسالمية 
بنسبة١٠٧٪ بعد هدوء ملحوظ على تداوالتها خالل 

 «رساميل» تشكل
  مجلس إدارتها للفترة المقبلة

  
  اجتمع مجلس ادارة شركة رساميل للهيكلة املالية اخلميس 
ــرارات في محضر  ــا مت اتخاذه من ق ــي على ضوء م املاض
اجتماع اجلمعية العمومية العادية املنعقدة بتاريخ ٢٠٠٩/٨/١٣م 
ــني للفترة القادمة. ومت  ــادة األعضاء املنتخب وبحضور الس
تزكية عصام زيد الطواري رئيسا للمجلس والعضو املنتدب، 
واحمد عبدالرزاق البحر نائب رئيس مجلس االدارة لدورته 
ــاء مجلس االدارة وهم  ــمية ممثلي أعض احلالية كما مت تس
ــامة البناي، عثمان العسكر، مشاري اجلدميي، مصطفى  أس

اجلوهري، وناصر القحطاني. 

والذي كان له تأثير مباشر على تداوالتها، ولم تكن 
نتائجها وفق التقديـــرات االيجابية التي رجح ان 
يخرج معظمها مـــن التباطؤ ويبدأ بتحقيق ارباح 
واضحة وتشغيلية غير ان الواقع جاء مغايرا الى 
حد ما مما حدا باملستثمرين للتريث في االستثمار 
على هذه االسهم واالنتقال الى االسهم التشغيلية 
والتي نشطت بشكل عام وحققت للسهم الوزني الذي 

يقيس اداءها لونا اخضر كمحصلة اسبوعية.
  وعلى الطرف اآلخر كان منو املؤشرات العاملية 
يدفع بالبائعني نحو الهدوء ليحتفظوا باستثماراتهم، 
حيث حققت كثير من املؤشرات العاملية منوا ملحوظا 
وأعطت مؤشرا واضحا على انتهاء أسوأ فترة مرت 
باالقتصاد العاملي خالل نصف قرن، وكان آخر حديث 
للســـيد برنانكي يوم اجلمعة بان االقتصاد مقبل 
على منو وقرب انتهاء مرحلة الركود أثر كبير على 
مؤشرات االسواق العاملية وسعر النفط الذي حقق 
قفزة وصل بها أعلى مستوياته لهذا العام، مما سيزيد 
من ثقة املستثمرين اخلليجيني في االقتصاد الكلي، 
اي اقتصاد بلدانهم، وتبقى االقتصادات اجلزئية وهي 
اقتصادات املؤسسات مرهونة بتقديرات املستثمرين 
املستقبلية كل على حدة، ومبا اذا استطاعت ان جتد 
الفرصة املولدة لألرباح خالل الفترة املقبلة بعيدا 
عن املضاربات في سوق االسهم او في العقار والتي 

مازالت مبراحها األولى للنمو. 

االسبوع ما قبل املاضي.
  وقال ان السوق شهد اجماال خالل االسبوع املاضي 
تراجعا على مســـتوى ٤ جلسات ولم يقفل اخضر 
سوى في جلسة االحد، وكان مرتبطا بشكل مباشر 
بأداء اسهم «زين» والذي وجه تداوالت اسهم كثيرة 
مرتبطة به ســـواء ككتلة واحدة تنتمي الى نفس 

املالك او حتى اسهم تتركز استثمارات محافظها في 
هذا السهم القيادي وذي الوزن الكبير على مستوى 
القيمة الســـوقية االجمالية للســـوق حيث يشكل 
١٧٪ من قيمة شـــركات السوق االجمالية والبالغة 
٣٤ مليار دينار تقريبا. وعرج التقرير على ضعف 
نتائج كثير من الشركات املهمة خالل النصف الثاني 

  ثمن رئيس احتاد العقاريني توفيق اجلراح حكم 
محكمة التمييز الذي قضـــى مؤخرا برفض طلب 
وقف تنفيذ احلكم الصادر لصالح «بيتك» بأحقيته 
في متويل عقارات الســـكن اخلاص ووصف احلكم 
بأنه وسام على صدر القضاء الكويتي املشهود له 

بالنزاهة والعدل.
  وأوضح اجلراح ان احلكـــم الذي صدر ملصلحة 
بيت التمويــــل الكويتـــي كان متوقعــــا وعــــادال 
وخاصـــة بعد ان ثبت للجميـــع ان القانونني ٨ و٩/ 
٢٠٠٨ لم يحققا اي منفعـــــــة للقطـــاع العقــــاري 

منذ صـــدورهمـــا.
  مشـــددا على ان هذا احلكم قـــد أغلــــق البــــاب 
أمــــام اي محاوالت او عرقلــــة عودة حـــق املواطن 
الكويتـــــــي في رهـــن العقـــــــار، الــــذي يعتبـــر 
مـــن احلقوق التــي ضمنهـــا وحفظهـــا الدستـــور 

الكويتــي.
  ولفـــت الى مبـــادرة احتـــاد العقاريني الى تبني 
رفــــع قضية بالطعن في دســـتوريــــة قانـــوني ٨ 
و٩/ ٢٠٠٨ قائـــال انه مـــن غيــر املنطقي ان تؤكــــد 
احلكومــــة ومجلــــس األمة املوقر على دور القطاع 
اخلاص مبـــــــا ميتلكــــه من خبـــرات وقدرة على 
تنفيــــذ جميع املشاريع في احلد من تداعيات األزمة 
املالية احلاليــــة، ثم حترم هذا القطــــاع مــــن حقه 
في املســـاهمــــة في تطـوير قطــــاع االسكـــان في 

الكويت.
  وأشار اجلراح الى ان الســـوق العقاري مترابط 
وهو ما يؤدي الى ان اي انتعاش في اي من قطاعاته 

ينســـحب بالضرورة على انتعاش باقي القطاعات 
وهو ما يجعل من حكم بيتك فرصة النتعاش جميع 
القطاعات العقارية وليس فقط قطاع السكن اخلاص 
مما ســـينعكس على زيـــادة التــداوالت في الفتــرة 

املقبلــة.
  وأضاف ان الشـــركات العقارية استبشرت خيرا 
باحلكم لصالح بيتك واعتبرته بداية خير النتعاش 

سوق العقار.
  واعتبـــر اجلـــراح ان صـــــــدور أكثـــر من حكم 
لصالح بيتك في هذه القضية يعد مبنزلــــة رسالــــة 
واضحـــة للحكومـــــة ومجلس األمــــة إلعادة النظر 
في القوانني املنظمــــة للسوق العقـــــاري والتي من 
املفتــــرض فيها ان تؤدي لتحريــــك هذا الســـــوق 
وتسهيـــل تعامالته بدال من عرقلتــــه كمــــا يحـــدث 

اآلن.
   واختتم اجلراح قائال ان حكم بيتك خطوة على 
الطريق الصحيح يجب ان يستتبعها خطوات عديدة 

لتنظيم السوق العقاري وتنشيطه.
  مؤكـــدا على ضــــــرورة ان يتذكر اجلميـــع ان 
العقـــار مـــن املصــــادر األساسية للدخل بالكويت 
والبد ان يتكــاتف اجلميع للحفــــاظ على مكانــــة 
هــذا الســــــوق خاصـــة انـــه يرتبــط بتوفير احد 
السكــن  االحتياجات األساسيــة للمواطـــن وهـــو 

اخلـــاص.  


