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هشام أبوشادي
كشــــفت مصادر مطلعة لـ »األنباء« عن ان احلكومة 
ستطرح قريبا مشروعا اسكانيا بقيمة 500 مليون دينار 
على القطاع اخلاص مشيرة الى ان هذا املشروع سيقام 
في كل مــــن اجلهراء والصليبية القامة بيوت منخفضة 
التكاليف. وقالت املصادر ان املشروع السكني يعد اول 
واكبر املشاريع االســــكانية التي تطرح ضمن مشاريع 

التنمية االقتصادية بنظام املشاركة بني احلكومة والقطاع 
اخلاص. واضافت املصادر ان هذا املشروع يوفر للقطاع 
اخلــــاص فرصا جيدة لتحقيق عوائد جيدة لن تقل عن 
12%، مشيرة الى ان هناك شركات خليجية وعربية تسعى 
للدخول في هذا املشــــروع، حيث ســــتتاح لهم الفرصة 
لدخول هذه املشاريع بشكل مباشر او من خالل التحالف 

مع شركات محلية.

الحكومة تطرح قريبًا مشروعًا إسكانيا بقيمة 500 مليون دينار

المحرر االقتصادي
رغم ان االزمة املاليـــة العاملية ألقت بظالل 
ثقيلة على جميع القطاعات االقتصادية في كل 
دول العالـــم، اال انه وكما يقول املثل الشـــهير 
»رب ضارة نافعة« متخض عن هذه االزمة عدة 
ايجابيات الى جانب ســـلبياتها الكثيرة والتي 
اليزال يعيش العالم تداعياتها، وهناك من استفاد 
من هذه االزمة وحقق هذه االيجابيات او بعضا 
منها، ولعل املؤسســـات املالية في انحاء العالم 
استخلصت دروسا وعبرا من هذه االزمة، والسؤال 
هنا هل املؤسسات الكويتية سواء االسالمية او 
التقليدية استفادت من هذه االزمة وحققت كل او 
بعض اوجه االستفادة منها، ام ان االمر اقتصر 
على البحث فـــي كيفية جتاوزها واخلروج من 
نفق تداعياتها املظلم بأي شـــكل دون االكتراث 

بحصد اي فائدة تذكر؟
»األنبـــاء« رصدت من خـــالل مصادرها 10 
ايجابيات او فوائد ميكن ان تستخلصها املؤسسات 
املالية من االزمة العاملية وترسم من خاللها خارطة 

طريق جديدة تسير عليها في املستقبل وهي:
1 - االهتمام من قبل املؤسسات املالية بإدارات 
املخاطر بعد ان كشفت تداعيات االزمة القصور 
الكبير في هذه االدارات لدى كثير من املؤسسات 
الكبرى في الكويت، وبات لزاما على هذه املؤسسات 
ان تطور هذه االدارات وتأخذ بتوصياتها بعد ان 

كانت ادارات هامشية قبل االزمة.
2 - قيام املؤسسات املالية بتنويع محافظها 
االســـتثمارية في مجاالت متعـــددة فضال عن 
انتشـــارها جغرافيا وخاصة في ظل سياسات 
االقراض اجلديدة التـــي فرضها البنك املركزي 
في محاولة لزيادة مصادر الدخل بعد تقليص 

عوائد االقراض.
3 - دراســـة القوانني واالهتمام مبعرفة كل 
خصائـــص اي بيئة اســـتثمارية قبل توســـع 
املؤسســـات في اخلارج، حيث كان هناك جهل 
في الســـابق بكثير من قوانني الدول املستثمر 
فيها، وتعتبر هذه اجلزئية من اهم الفوائد التي 

ميكن استخالصها من االزمة.
4 - اعادة بعض االصول الى قيمة قريبة من 
قيمتها العادلة، فعلى ســـبيل املثال كانت هناك 

عقارات تتداول مببالغ خيالية وغير مبررة.
5 - زيـــادة فعالية رقابة البنك املركزي على 
مؤسسات القطاع املالي وهو ما قلص من االستثمار 
العشوائي واملمارسات اخلاطئة في بعض االحيان، 
وبالتالي باتت املؤسســـات املالية تقوم بإعادة 

ترتيب أوضاعها الداخلية.
6 – اعـــادة الهيكلـــة الداخلية من خالل دمج 
بعض االدارات والغاء بعضها لتقليص النفقات 

خاصة مع ارتفاع سقف املخصصات.
7 – االهتمام بالكوادر البشـــرية ذات الكفاءة 

العالية في مباشـــرة األعمال، وذلك في جميع 
التخصصات وهو أمر مهم جدا كان تفتقر اليه 

كثير من املؤسسات.
8 – انتقاء اجلهات املختصة بعمل دراســـات 
اجلدوى بشكل أكثر دقة وذلك إلقناع األطراف 
األخرى بالدخول في مشاريع جديدة كمساهمني 

استراتيجيني.
9 – اهتمام املؤسسات بالتصنيفات االئتمانية 
اخلاصة باجلهات التـــي تتقدم اليها للحصول 

على قروض.
10 – القدرة على قراءة الفرص املتاحة وخاصة 

التي تولدت من رحم األزمة.

سياسات وإستراتيجيات جديدة

وفي هذا السياق أكد رئيس مجلس ادارة شركة 
وضوح لالستشارات املالية واالقتصادية أحمد 
معرفي انه بات لزاما على املؤسسات التمويلية 
وكذلك الشركات التي تعمل في جميع املجاالت ان 
تتبع سياسات واستراتيجيات جديدة سواء على 

مستوى املنظور القريب أو األمد البعيد.

كشف العورات

وقال معرفي ان األزمة املالية العاملية كشفت 
عورات بعض هذه املؤسسات والشركات فضال 

عن كشف أوجه القصور في الكثير منها.

واوضح ان الشركات الكويتية البد ان تبحث 
عن خارطة طريق جديدة بعد ان هدأت نســـبيا 
تداعيات األزمة املالية وأصبحت الصورة أكثر 
وضوحـــا مـــن ذي قبل، الفتا الـــى ان مجالس 
ادارات الشـــركات عليهـــا االهتمام بالبحث عن 
كيفية االســـتفادة من األزمة وما متخضت عنه 
من إيجابيات وأال تنظر فقط للســـلبيات التي 

نتجت عن األزمة.

تغيير النهج

وأشار معرفي الى ان هناك بالفعل بنوكا وشركات 
كويتية بدأت تغيير نهجها وأصبحت تولي اهتماما 
أكثر بأمور كانت تتجاهلها في املاضي، الفتا الى ان 
كثيرا من الشركات بدأت تعيد النظر في التركيز 
على القروض قصيرة األجل وبدأت حترص على 
تنويع مصادر متويل مشروعاتها، كما ان كثيرا من 
الشركات بدأت تعيد النظر في التوسع اجلغرافي 

وكذلك التنوع االستثماري.
ولفت معرفي الى ان هناك بالفعل ايجابيات 
خرجت من رحم األزمة والبد ان تســـتفيد منها 
الشـــركات حتى تتدارك بعـــض األخطاء التي 
وقعت فيها في الســـابق أو على األقل تخفيف 
حدة اآلثار السلبية التي ميكن ان تتعرض لها 
الشركات مستقبال في حال وجود عوامل خارجية 

مؤثرة.

إيجابيات ترسم 
خارطة طريق جديدة 
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