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خالد املطوعد. فؤاد العمر أحمد معرفيرياض الفرسخالد السنعوسي

آخرها صفقة »زين« التاريخية و»التمدين االستثمارية« من »األهلي المتحد«

اقتصاديون لـ »األنباء«: ستتوالى التخارجات مع استمرار عرقلة جهود إعادة الهيكلة
شريف حمدي

تواجه كثير من الشركات الكويتية مشاكل هيكلية تضطرها للتضحية بحصص استراتيجية متلكها سواء بشكل 
كلي أو جزئي، ومع عدم وجود حلول ناجعة لهذه االشكالية يزداد البحث عن احللول الذاتية من قبل هذه الشركات 
خاصة في ظل ضعف خطط االنقاذ احلكومية، وهو االمر الذي ادى الى زيادة ملحوظة في اقبال الشركات الكويتية 
على التخارجات من استثمارات مملوكة، ولعل آخر هذه التخارجات الصفقة التاريخية لشركة زين، حيث تخارجات 

من زين افريقيا وهو االستثمار الذي طاملا تباهت الشركة به. ويبدو من خالل ارتفاع معدالت تخارج الشركات الكويتية 
من استثماراتها ان هذا اخليار يظل ميثل طوق النجاة الوحيد لسداد التزامات الشركات، خاصة ان صعوبة التفاوض 
مع البنوك احمللية بشـأن اعادة هيكلة ديونها قد تعزز هذا التوجه خالل املرحلة املقبلة، فضال عن ضعف االقبال 
على الدخول حتت مظلة قانون االستقرار املالي. »األنباء« استطلعت آراء فعاليات اقتصادية واكادميية حول ارتفاع 
معدالت التخارج في الفترة احلالية وتوقعاتهم للمرحلة املقبلة، فأفادوا بأن سياسة التخارج تعتبر أداة مهمة في توفير 

السيولة وحتقيق الربحية، غير انهم اكدوا ان زيادة معدالت التخارج في الوقت الراهن ترجع حملاولة الشركات التي 
عليها التزامات لسداد ما عليها، فضال عن استغالل الفائض من التخارجات في البحث عن فرص استثمارية جديدة، 
خاصة ان التخارجات ستؤثر على ارباح هذه الشـركات على اعتبار انها كانت رافدا من روافد الدخل لها. وتوقعت 

املصادر انه مع استمرار االوضاع على ما هي عليه ستتوالى التخارجات خالل املرحلة املقبلة.
وفيما يلي آراء االقتصاديني:

»الخليج« يعلن 10 فائزين
جدد بسحب »الدانة« األسبوعي

أعلن بنك اخللي��ج عن تقدميه املزيد من فرص الفوز بجوائز نقدية على 
مدار الس��نة لعمالء الدانة، حيث يقدم البنك سحوبات أسبوعية، ربع سنوية 
وسنوية للعمالء الذين يقومون بفتح حساب الدانة ويحتفظون بأموالهم فيه 

ألطول فترة ممكنة.
وقد أجرى بنك اخلليج في 4 اجلاري تاسع سحب أسبوعي حلساب الدانة، 
معلنا بذلك عن أسماء 10 فائزين يحصل كل منهم على جائزة قدرها 1000 دينار 
وهم كاآلتي: وائل راشد محمد الغيش، عبدالعظيم محمد معرفي، حمود نايف 
حمود الشمري، عبداحملسن محمد عبداحملسن العلي، رياض فرحان خليف 
العنزي، أمل حسن صالح محمد، عبداهلل رمضان عبداهلل اخلباز، هدى سيد 
مصطفى موسوي، عماد عبداملعطي اخلطيب وراشد محمد بديح. هذا ويتعني 
على العمالء إيداع احلد األدنى لفتح حساب الدانة وهو 200 دينار الذي يؤهل 
العميل للدخول في الس��حوبات األسبوعية، ربع السنوية والسنوية تلقائيا. 
كما يتميز حساب الدانة من بنك اخلليج بأنه باإلضافة إلى كونه حسابا مينح 

فرصا متعددة للفوز، فهو يشجع العمالء أيضا على توفير املال.

»بترونت« تشارك 
في معرض التوظيف بالكلية األسترالية

البوابة اإللكترونية للصناديق االستثمارية
األكثر زيارة بين مواقع الشركات المالية السعودية

قال مدير العالقات العامة في شركة »بترونت« للشبكة الذكية 
احمد العيد ان مشاركة الشركة في معرض التوظيف الذي أقامته 
الكلية األسترالية لطالبها جاءت لدعم وتشجيع العمالة الوطنية 

على املساهمة الفعالة في االقتصاد الكويتي.
وأوضح ان مش���اركة الشركة متثلت في تقدمي وظائف شاغرة 
في عدة اقسام مثل خدمة العمالء واملبيعات والتسويق والعالقات 
العامة، باالضافة تشجيع ودعم الطالب لالعتماد على النفس من خالل 
القطاع اخلاص، وتعريف الطالب بالسوق احمللي وحجم الكفاءات 
في القطاع اخلاص واستشراف مستقبل الشباب، وأكد العيد اهمية 
انشطة املعرض في جميع الشركات الكويتية لدعم وتوظيف الطالب 
والذي ينعكس على روح التشجيع واستثمار الطاقات الشبابية 

ومنحها فرصة التجربة للعمل في القطاع اخلاص.
وأكد العيد س���عي شركة »بترونت« للمساهمة املثمرة في حل 
مشاكل التوظيف باعتبارها مشكلة العصر وان هذه املشاركة هي 

نوع من املساهمة االقتصادية واالجتماعية ملستقبل الكويت.

حقق املوقع االلكتروني لشركة دراية املالية، تقدما مميزا ضمن 
املواقع االلكترونية املالية األكثر زيارة والتابعة للبنوك والشركات 
املالية السعودية، وفقا لتصنيف شركة أليكسا الدولية األميركية 
التي تعنى بإحصائيات وترتيب املواقع على اإلنترنت في جميع 

دول العالم وترتبط باملوقع العاملي »أمازون دوت كوم«.
وبحسب تصنيف شركة أليكسا الدولية األميركية، فقد احتل 
املوقع االلكتروني لش���ركة دراية املالية موقعا متقدما بني املواقع 
االلكترونية التابعة للبنوك والش���ركات االستثمارية السعودية 
األكثر زيارة خالل األش���هر الثالثة املاضية، بعد أن وصلت نسبة 
عدد الزوار الدائمني للموقع إلى نحو 45% مقارنة باملؤسسات املالية 
السعودية األخرى، األمر الذي يعكس اهتمام مرتادي ومستخدمي 
املوقع االلكتروني األول للصناديق االس���تثمارية والتابع لشركة 
»دراية«، ملا يوفره من إمكانات متقدمة للتواصل مع الشركة، وتقدميه 
مجموعة كاملة من مصادر املعلومات املهمة جلميع املس���تثمرين 

واحملليني االقتصاديني واخلبراء املاليني.
وتعليقا على هذا التصنيف، قال العضو املنتدب والشريك املؤسس 
في ش���ركة دراية املالية محمد القويز »يعكس هذا التقدم س���عى 
شركة دراية املتواصل لالستثمار في مجال التطوير التكنولوجي 
وحتسني اخلدمات لكل من اجلمهور واملستثمرين، كما يتزامن مع 
التزامنا بتطبيق واستخدام أحدث التقنيات املتوافرة، حيث إننا 
ننظر إلى املوقع االلكتروني على انه أحد س���بل االتصال املهمة، 
ونأمل أن يستمر املوقع االلكتروني، في تعزيز مركز ومكانة شركة 
دراية املالية التي تعد الشركة املستقلة األولى والوحيدة في منطقة 
الشرق األوس���ط، التي تقدم البدائل االستثمارية كافة للمستثمر 

الفرد عبر موقع الكتروني واحد«.

خالد العلي ومناي التقي يقدمان برنامج لعبة فيفا كأس العالم لطلبة الجامعة

وّزع أكثر من ألف »DVD« تعليمي في جامعة الكويت بالتعاون مع »فيزا إنترناشيونال«

»الوطني« يواصل حملته للتوعية المالية

واصل بنك الكويت الوطني، أفضل بنك في 
الكويت واألعلى تصنيفا في الشرق األوسط، 
وبالتعاون مع »فيزا انترناش����يونال« حملته 
للتوعية املالي����ة في جامعة الكويت، وذلك في 
إطار حرصه على نشر الثقافة والتوعية املالية 

واالقتصادية جليل الشباب من اجلنسني.
وقام كل من مس����اعد مدير ع����ام مجموعة 

اخلدمات املصرفية الش����خصية بالبنك خالد العلي، ومديرة فرع 
الوطن����ي في جامعة الكويت مناي التقي باس����تقبال طلبة جامعة 
الكويت وتقدمي لعب����ة الڤيديو التفاعلية التعليمية حتمل اس����م 
»فيفا كأس العالم« املصممة ملس����اعدة الشباب من مختلف األعمار 
والفئات على تعزيز ثقافتهم ومعرفتهم بالشؤون املالية الشخصية 
واملتوفرة باللغتني العربية واإلجنليزية، داخل فرع »الوطني« في 
جامعة الكويت، حيث مت توزيع أكثر من ألف DVD تعليمي للتوعية 
املالية على ش����باب اجلامعة.  وأوضح العل����ي، أنه قد مت تصميم 

www. موقع إلكتروني جدي����د يحمل العنوان
mymoneyskills.com خصيصا لطرح هذا البرنامج 
الذي يتكون من جزأين ويقدم لعبة »كرة القدم 
املالية« اإللكترونية املستوحاة من كأس العالم 
لكرة القدم، وهي لعبة ڤيديو تثقيفية ذات إيقاع 
سريع تختبر مهارات الالعبني في مسائل إدارة 
الش����ؤون املالية مع تقدمهم على أرض امللعب 
ومحاولتهم تس����جيل األهداف، وذلك باإلضافة إلى تقدمي نصائح 
ومعلومات أساس����ية لهم حول مواضيع مثل التحضير للمستقبل 
وإعداد امليزانية وترشيد اإلنفاق واستخدام البطاقات االئتمانية. وقال 
العلي: ان فكرة هذا البرنامج تأتي منسجمة مع مبادراتنا املتواصلة 
في مجال املسؤولية االجتماعية والتي دأبنا على النهوض بها من 
أجل خدمة وفائ����دة املجتمع الكويتي. وهذا البرنامج يعتبر األداة 
املثلى التي ميكن جلميع األش����خاص من مختلف األعمار والفئات 

العودة إليها بشأن مختلف جوانب إدارة شؤونهم املالية.

الشركة االولى لالستثمار خالد 
السنعوس���ي ان هن���اك بعض 
البنوك التي تتعسف في رفض 
طلبات الشركات التي ترغب في 
اع���ادة جدولة ديونها، الفتا الى 
ان هذا التعس���ف يعرقل جهود 
اع���ادة اجلدولة وهو امر خطير 

وله تبعات سلبية.
واكد في هذا السياق ان بعض 
البنوك تبحث عن مصاحلها دون 
االكتراث مبصالح اآلخرين، مشيرا 
الى ان البنوك البد من ان حتفظ 
حقوقها وهذا امر مشروع ولكن 
من دون تسلط او تشدد في بعض 
املطالبات التي ميكن وصفها في 

بعض االحيان بأنها تعجيزية.

نقطة الصفر

وبني السنعوس���ي ان هناك 

الش���ركات وخاصة  الكثير من 
االستثمارية كانت اوشكت على 
انهاء مفاوضاتها مع البنوك الدائنة 
جلدولة الديون ولكن السباب غير 
مبررة تعود املفاوضات الى نقطة 

الصفر وتبدأ من جديد.
القياس���ية  وحول الصفقات 
االخي���رة وصفها بأنه���ا جيدة 
وستعود بالنفع على الشركات 
التي تخارجت منها النها حققت 
من ورائها عوائد مجزية، الفتا الى 
ان التخارجات هي في االصل اداة 
لتوفير السيولة في وقت ترغب 
الشركات في توفير سيولة لديها 
اما للدخول في استثمارات جديدة 
مهمة على املدى املتوسط او البعيد 
او لس���داد جزء م���ن التزاماتها 
خاصة قصي���رة االجل، كما انها 
اداة مهم���ة في عمل الش���ركات 

لتحقيق االرباح، الفتا الى ان هناك 
شركات اعلنت عن ارباح طائلة 
وكان السبب في ذلك تخارجات 
من اس���تثمارات ارتفعت قيمها 
السوقية بشكل كبير. وبسؤاله 
عن صعوبة التفاوض ومش���قة 
الوصول التفاقات هل يعزز توجه 
التخارجات في املنظور القريب 
افاد السنعوس���ي بأن هذا وارد 
بشدة وهناك شركات تخارجت 
من استثمارات مهمة واستراتيجية 
من اجل توفير س���يولة لس��داد 
التزامات حل اجل استحقاقها ولكن 
هذا حدث في اطار محدود، مؤكدا 
ان الضغ���وط التي تعرضت لها 
بعض الش���ركات نتي���جة عدم 
تفرقة بعض البنوك بني الشركات 
اجليدة وغير اجلي���دة ادت الى 
زيادة نسبة التخارجات مقارنة 

مع السنوات السابقة.
ولف���ت السنعوس���ي الى ان 
الشركات التي لديها اصول جيدة 
استطاعت رغم االزمة ان حتقق 
الالزمة  ارباحا وتوفر السيولة 
لسداد التزاماتها.ارتفاع معدالت 
التخارج  فيما أفاد رئيس مجلس 
اإلدارة لش���ركة املدينة للتمويل 
واالس���تثمار خال���د املطوع بأن 
غياب السيولة في السوق احمللي 
طيلة الفت���رة املاضية كان وراء 
ارتفاع معدالت التخارج بالنسبة 

للشركات الكويتية.
وذكر املطوع ان تعثر بعض 
الشركات االس���تثمارية جعلها 
تتخلى عن بعض أصولها للجهات 
الدائنة مبقدار حجم الديون، الفتا 
الى ان هذه صورة أخرى للتخارج 

من أصول مملوكة.

وبسؤاله عن احللول األخرى 
املساعدة في ظل استمرار ضعف 
اإلقبال على قانون االستقرار قال 
املطوع ان التخارجات س���تظل 
أهم أداة لتوفير السيولة لسداد 
االلتزام���ات املس���تحقة مادامت 

قنوات التمويل شبه منعدمة.
وتوقع املطوع زيادة معدالت 
التخارج خ���الل املرحلة املقبلة 
بأشكال متنوعة سواء بالتخارج 
املباشر من خالل البيع أو بشكل 
غير مباش���ر من خالل مبادالت 

األصول.
وتطرق املطوع الى صفقة زين 
القياس���ية وأكد انها استثنائية 
كونه���ا حققت عوائ���د مجزية 
من ناحية ومت س���داد التزامات 
الشركة منها من ناحية أخرى، 
وهي كصفقة ستعزز التخارجات 

خالل املرحلة املقبلة.

التخلي عن أذرع استثمارية

اما استاذ االقتصاد بجامعة 
الكويت د.رياض الفرس فأكد على 
ضرورة ان تبحث الشركات على 
التي تضطر  بدائل للتخارجات 
اليها لسداد التزاماتها، خاصة ان 
التخارج  استمرار الشركات في 
من استثمارات جيدة سيؤثر على 
أرباحها السنوية ويسلبها أذرعا 
استثمارية تعتمد عليها بشكل 
كبير، الفتا ال���ى ان من البدائل 
املتاحة االندماج لعدم التضحية 
بأصول مهمة. وأوضح د.الفرس 
ان التخارجات ستس���تمر خالل 
2010 ما ل���م تظهر حلول أخرى 
مس���اعدة للشركات في سداد ما 
عليها من التزامات. وحول تأثير 

في البداية اكد رئيس مجلس 
االدارة لشركة مينا العقارية فؤاد 
العمر ان التخارج من اجل توفير 
سيولة نقدية إما لسداد التزامات 
أو حتقيق عوائد مجزية هو أمر 
طبيعي بالنسبة لكل الشركات، 
الفتا الى ان زيادة التخارجات في 
الوقت الراهن ال يعني بالضرورة 
ان ه���ذه التخارج���ات اجبارية 
للشركات كخيار وحيد لتوفير 
السيولة لسداد االلتزامات وان 
كان ذلك يحدث ولكن ليس السبب 

الوحيد وراء التخارجات.
وأوضح العم���ر ان التخارج 
االجباري من أي اصل ليس في 
صالح الش���ركة التي تقبل على 
ذل���ك وال في صالح دائنيها، ألن 
التخ���ارج االضطراري يعني ان 
الشركة ستبيع هذا االصل بأقل 
م���ن القيمة الت���ي كان ميكن ان 
يحققها ل���و تخارجت من دون 
ضغوط، الفت���ا الى ان هذا االمر 
الوقت  الكويت في  مستبعد في 
الراه���ن وان كانت هناك حاالت 
لتخارجات اضطرارية في بداية 
اندالع األزمة.ولف���ت العمر الى 
ان الش���ركات الكويتي���ة تقوم 
اما  الراهن بالتخارج  الوقت  في 
لتحقيق ارباح من اس���تثمارات 
تتلقى بشأنها عروضا ايجابية 
وبعضها قياسية، كما حدث في 
الصفقتني االخيرتني وهما صفقة 
زين افريقيا وصفقة التمدين من 
االهلي املتحد، مشيرا الى ان هاتني 
الصفقتني وان كان هناك جزء من 
صفقة زين سيتم توجيهه لسداد 
التزامات خاصة بالنسبة للشركة 
اال ان هناك فائ���ض ربح كبيرا 
حتقق من الصفقة ميكن استخدامه 
في شراء اصول جديدة وهو حال 
كثير من الشركات الكويتية التي 

تتخارج في الوقت الراهن.

بوادر انفراجة

واش���ار العمر ال���ى ان هناك 
انفراجة ف���ي املفاوضات  بوادر 
بني الشركات الراغبة في جدولة 
ديونها والبنوك احمللية وهو ما 
قد يجعل بعض الشركات تتراجع 
عن تخارجات كان تعتزم امتامها 

من اجل تسوية ديونها.

تعسف البنوك

ق���ال العضو  م���ن جانب���ه 
التنفيذي في  املنتدب والرئيس 

الكبرى األخيرة على  الصفقات 
الفرس  أكد  الكويتية،  الشركات 
ان تخ���ارج زين من أصولها في 
التمدين  افريقيا وكذلك تخارج 
االس���تثمارية والعقاري���ة من 
حصصها في البنك األهلي املتحد 
سيفتح شهية ش���ركات أخرى 
ويجعلها تنتهج هذا النهج كحل 
مهم لس���داد االلتزامات وتوفير 
السيولة لالنفاق على املشاريع 
القائم���ة في ظل ضع���ف منابع 
التمويل. ودعا د.الفرس البنوك 
احمللية الى املرونة في التفاوض 
مع الشركات املتعثرة خاصة التي 
متلك أصوال جيدة وفق ما تراه 
حلفظ حقوقها ويتوافق وتعليمات 
البنك املركزي، الفتا الى ان التشدد 
من قبل بعض البنوك سيؤدي الى 
استمرار توقف احلركة االقتصادية 

في البالد.

سداد االلتزامات

من جهته، قال رئيس مجلس 
إدارة شركة وضوح لالستشارات 
االقتصادية أحمد معرفي ان خيار 
التخارج أصب���ح مطروحا على 
طاول���ة كل الش���ركات املتعثرة 
عن س���داد التزاماتها، مؤكدا ان 
التوجه سيزداد طاملا ظلت  هذا 
املفاوضات بني الشركات والبنوك 

على وضعها الراهن.
ودعا معرفي في هذا الصدد الى 
ضرورة البحث عن حلول مساعدة 
إلى جانب التخارج لتوفير مزيد من 
السيولة لسداد االلتزامات، الفتا الى 
ان خيار زيادة رأس املال ميكن ان 
يكون أحد هذه احللول، فضال عن 
خيار الدمج الذي يؤدي الى تقوية 
املراكز املالية للشركات املندمجة من 
ناحية، ويقلل من النفقات بشكل 

كبير من ناحية أخرى.

مظلة قانون االستقرار

ال���ى انه رغم  ولفت معرفي 
دخول ش���ركة دار االس���تثمار 
حت���ت مظلة قانون االس���تقرار 
املالي اال ان كثيرا من الشركات 
الت���زال حتبذ ع���دم اللجوء الى 
هذا احلل وتفضيل التخارج من 
اس���تثمارات مملوكة كحل ذاتي 
لسداد االلتزامات، مشيرا الى ان 
نطاق التخارجات شمل كل أنواع 
األصول س���واء أكانت أسهما أم 
عقارات بكل أش���كالها سواء في 

الداخل أو في اخلارج.

العمر: التخارجات اإلجبارية مستبعدة في الوقت الراهن وهي ليست في صالح الشركات وال الجهات الدائنة لها

السنعوسي: تشدد بعض البنوك في مطالبها أحيانًا يصل إلى حد التعجيز والبنوك تراعي مصالحها فقط

الفرس: اإلفراط في التخارج يسلب الشركات أذرعها االستثمارية وعليها البحث عن حلول أخرى

المطوع: غياب السيولة وراء ارتفاع معدالت تخارج الشركات الكويتية من استثمارات مهمة في الفترة األخيرة

معرفي: تعثر المفاوضات بين الشركات والبنوك سيعزز التخارجات وزيادة رؤوس األموال أحد الحلول للحد منها


