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 اقتصاديون لـ «األنباء»: ميزانيات ٢٠١٠ ستكشف الواقع الفعلي
  للعديد من الشركات وقدرتها على المساهمة في المشاريع التنموية 

 غالبيتها مازالت تعاني من األعباء المالية وانخفاض قيم أصولها 

 زينل: البنوك تعافت والخوف على الشركات األخرى خاصة االستثمارية  الهاجري: المشاريع التنموية السبيل الوحيد إلنقاذ الشركات من جديد 
 البحر: غالبية الشركات تضطر إلى تسييل أصولها لسداد التزاماتها 

 بوخضور: إنشاء شركات عامة للقيام بالمشاريع التنموية سيعجل بهالك الشركات الحالية 

 الشخص: لن يكون أمام الشركات التي تعاني من ضغوط إال الدفع أو التصفية

 محمد الهاجري جاسم زينل د.علي البحر ميثم الشخص حجاج بوخضور

 منى الدغيمي 
  تترقب األوساط االستثمارية امليزانيات السنوية للشركات 
اخلاصة بــ ٢٠١٠ ملعرفة مدى قدرتها فـي معاجلة أوضاعها 
املالية وااللتـزام باملعايير التي وضعها بنك الكويت املركزي، 
والقرارات اخلاصة بوزارة التجـارة والصناعة وفي نفس الوقت 
معرفة مدى قدرة الشركات على تنفيذ املشاريع التنموية والوفاء 
مبتطلبات البنوك في احلصول على متويالت في ظل استمرار 
عدد كبير من الشركات يواجه صعوبات في إعادة هيكلة ديونها 
مع البنوك ألسـباب عديدة أبرزها هشاشـة أصولها وافتقارها 

ملصادر دخل جيدة
  ومن منطلق هذا الواقع التي تعانيه نسبة كبيرة من الشركات 
الكويتية  رصدت «األنباء» آراء بعض االقتصاديني واحملللني حول 
مدى قدرة تلك الشركات على الدخول في مشاريع جديدة في 
ظل استمرار ضغوط التزاماتها املالية وانعكاسات ذلك على أداء 
البورصة، حيث اجمعوا على انه ال سبيل أمام الشركات من اخلروج 
من عنق الزجاجة إال باملشاركة في املشاريع التنموية املطروحة 
باعتبارها الضامن لها لالستمرار، وحذروا من مغبة إقصاء الشركات 
من املشاريع املطروحة، ألنه سيكون مبثابة السيناريو األسوأ 

بالنسبة للفترة القادمة. وفيما يلي تفاصيل اآلراء:

 بداية قال رئيس مجلس إدارة 
جمعية المحاسبين والمراجعين 
الكويتية محمـــد الهاجري ان 
توفير مشاريع للشركات هو 
الحـــل الوحيد لما تواجهه من 
صعوبة في ســـداد التزاماتها 
المالية واللجوء إلى تســـييل 
أصولها الجيدة لغرض توفير 

السيولة.
إلى ضـــرورة تدخل    ودعا 
الدولة وفتح مجال للشركات 
لتحســـن من وضعهـــا المالي 
والحـــد مـــن خســـائرها أمام 
توجيه مواردها لصالح سداد 

مديونياتها.
  وطالـــب بتوفيـــر أعمـــال 
ومشـــاريع مناســـبة لهـــذه 
الشركات، مســـتنكرا مقترح 
إنشاء شـــركات جديدة للقيام 
بمشاريع التنمية التي اعتبرها 
السبيل الوحيد إلنقاذ الشركات 
وتنشيط االقتصاد الكويتي من 

جديد.
  وأشـــار إلى أن البنوك لن 
تمنح تمويالت للمباشرة في 
مشـــاريع جديدة إال إذا كانت 
الدولة الضامن لهذه المشاريع، 
مؤكدا على أن الحل بالنســـبة 
للشركات للحد من ولوجها داخل 
النفق المظلم الخطة التنموية 
التي اعتبرها العالج الناجع مما 

تعانيه الشركات الكويتية.
الهاجـــري على أن    وأكـــد 
السيناريو األسوأ للفترة القادمة 
سيكون بإقصاء الشركات من 
التنمويـــة والتي  المشـــاريع 
ستنتج عنها انعكاسات سلبية 
المالية وعلى  على نتائجهـــا 

المساهمين وأداء البورصة.
  ولفت إلى أن منح المشاريع 
التنمويـــة لشـــركات جديدة 
تؤسســـها الدولـــة ســـتعمل 
على تدمير الشـــركات القائمة 
وستخلق شركات طفيلية تقتات 
من الدعم الحكومي، موضحا أن 
القطاع الخاص  أقل ما يطلبه 
المشاريع  المشـــاركة في  هو 
السبيل  التي تعتبر  التنموية 

الوحيد إلنقاذها.

  استمرار الخسائر 

  من جانبه قال عضو مجلس 
الدولي  الكويـــت  إدارة بنـــك 
جاسم زينل ان بعض الشركات 
الكويتيـــة لها قـــدرات مالية 
للدخول في مشـــاريع جديدة، 

لكنها تبقى محدودة. 
أنه وبعد مرور  إلى    وأشار 
أكثر من سنتين من األزمة فإن 
الكثير من الشركات ومازالت 
تعاني من عدم قدرتها على سداد 
ديونها، نتيجة انخفاض قيم 
اصولها وعدم الدخول في فرص 
استثمارية جديدة باالضافة الى 
عدم قدرة الكثير من الشركات 
على اعـــادة هيكلة ديونها مع 

البنوك.
  وأضاف زينل قائال: وضع 
الشـــركات يعتبر سيئا وهي 
غير قادرة على االستمرار في 
ظل استمرار خسائرها وانعدام 

خطوط تمويل جديدة.
  وأفاد بأن من منطلق قراءة 
ألداء السوق الذي يعتبر مرآة 
االقتصاد الكويتي فان غالبية 
البنـــوك خرجت مـــن األزمة 

  وأضاف البحر أن المرحلة 
المقبلة ستشهد إفالس الشركات 
دون أن يؤثر ســـقوطها على 
االقتصاد الكويتي، مشيرا إلى 
أن اإلفالس من الناحية الفعلية 
لهذه الشـــركات موجود ولكن 
إلى مرحلة اإلفالس  الوصول 
الحقيقة التي تسجلها المحاكم 
تحتاج إلى تشريعات متطورة 

وهو ما تفتقده الكويت.

  إقناع البنوك 

  كما قال مدير االستثمارات 
في وحـــدة األصول الخليجية 
لشركة بيت االستثمار العالمي 
(جلوبل) ميثم الشخص ان هناك 
شركات تحتاج إلى جهد كبير 
للدخول في مشاريع جديدة بعد 
ان تآكلت أصولها وافتقرت إلى 
السيولة وغير قادرة على اإليفاء 

وتعتبر فـــي وضع مالي جيد 
الكافية وال  الســـيولة  ولديها 
خوف عليها بالنســـبة للفترة 
القادمة، مستدركا: «الخوف كل 
الخوف على القطاعات األخرى، 
السيما الشركات االستثمارية، 
حيـــث ان تدفقاتها النقدية إما 

معدومة وإما قليلة».
  ولفت زينل إلى أن الكويت 
تحـــاول أن تطرح مشـــاريع  
النعاش االقتصاد الوطني لكن 
هذه الـــدورة غير مكتملة الن 
االقتصاد الكويتي يحتاج إلى 
التوجيه، وأوضح أن اإلشكال 
المطروح يتمثل في كيفية إعادة 

النشاط لالقتصاد الكويتي.
  وقال: «ان الحكومة يجب أن 
تضع حال لمشـــكلة الشركات 
لكن في ظل غياب الحلول فان 
ذلك أعطى منحى سلبيا للسوق 

 تنظم األمانة العامة الحتاد غرف 
التعــــاون اخلليجي  دول مجلس 
بالتعاون مع «املدار لالستشارات 
اإلداري» ورشتي عمل تدريبيتني 
األولى بعنوان «تزوير املستندات 
وتزييــــف العمــــالت» و«مهارات 
بناء وإدارة الهوية وبناء الصورة 
الذهنية للمؤسسات والشركات» 
خالل الفترة من ١٢ إلى ١٦ اجلاري 

بفندق احلمراء مبدينة الدمام.
  وتناقش الورشة األولى العديد 
من احملاور الرئيسية التي تندرج 
حتت مفهــــوم التزييف والتزوير 
وأساســــيات للمهتمني بالكشف 
واملقاومــــة، واكتشــــاف التزوير 
والتزييف في املستندات والعمالت 
العمالت  والتعريــــف بصناعــــة 
الفنية  والشــــيكات واجلوانــــب 

التوصيف  واألمنية ذات الصلة، 
الفني للعمالت الرئيسية والدولية 
واإلقليمية، طرق وأساليب التزييف 
والتزوير ومســــتجدات الكشف 
واملقاومة، مهارات اكتشاف أعمال 
تزييف وتزوير العمالت واملستندات 
والتي تهدف إلى إعداد املشاركني 
إعدادا فنيا متخصصا وتأهيلهم 
لفهــــم كافــــة اجلوانــــب املتعلقة 

المنتـــدب  اإلدارة والعضـــو 
في الشـــركة الدولية لإلجارة 
واالستثمار حجاج بوخضور 
ان نسبة كبيرة من الشركات 
تعاني من ضغوط مستحقات 
مالية مما حد من قدرتها على 
الدخول في مشـــاريع جديدة 
والســـيما منها الشركات التي 
وظفت استثماراتها في سوق 
التـــداول ولـــم تعتمـــد على 
االستثمارات التشغيلية. وأشار 
بوخضور إلى أن حتى الشركات 
التي اعتمدت على االستثمارات 
التشـــغيلية تعاني من وضع 
حـــرج ايضا في ظـــل تعطيل 
مشاريع التنمية ودخولها نفق 
المهاترات السياسية إضافة إلى 
تشدد البنوك في منح التسهيالت 

االئتمانية.
  وأوضـــح أن مـــا تتطلبه 

بالتزاماتهـــا المالية، الفتا إلى 
أن هذه الشركات من الصعب 
البنوك بتمويلها  إقناع  عليها 

لغياب الضمان. 
  وأضـــاف أن التخارجـــات 
ستظل أهم أداة لتوفير السيولة 
لســـداد االلتزامات المستحقة 
مادامت قنوات التمويل شـــبه 
منعدمة. متوقعا زيادة معدالت 
التخارج خالل المرحلة المقبلة 
بأشكال متنوعة سواء بالتخارج 
المباشر من خالل البيع أو بشكل 
غير مباشر من خالل مبادالت 
األصول. وختم بقوله: لن يكون 
أمام الشركات التي تعاني من 
ضغوط نحو التزاماتها المالية 

إال الدفع أو التصفية.

  وضع حرج 

  بدوره، قال رئيس مجلس 

الكويتي في ٢٠١٠». 

  هاجس السداد

  من جانبه، رأى رئيس مجلس 
إدارة اتحاد شركات التأمين د. 
علي البحر أن الشـــركات التي 
تعاني من ارتفاع نسبة القروض 
إلى إجمالي حقوق المساهمين 
والشـــركات التـــي تعاني من 
شـــح الســـيولة لن يكون لها 
دور في التنمية أو الدخول في 
مشـــاريع جديدة النه سيكون 
الهاجس لديها سداد االلتزامات 
وتعزيز السيولة.  وأشار إلى 
أن أغلبية الشركات غير قادرة 
على المحافظـــة على أصولها 
إلى تسييلها  الجيدة وتضطر 
لتوفير السيولة أو منحها إلى 
الجهات لدائنة مما ســـيعكس 

نتائج سيئة مستقبلية.

المرحلة القادمة حملة توعية 
في محاولة توضيح هذه األمور 
ومكاشفة واضحة لمساعدة هذه 
الشـــركات للخروج من األزمة 
القطـــاع الخاص،  ألنها تمثل 
مشـــيرا إلى انه من مشموالت 
السلطتين أن يركزا على هذه 
الوضعية ويتخذا التشريعات 
السيما على مستوى البورصة 
التي تأخرت من تفعيل هيئة 

أسواق المال.
  ودعا إلـــى ضرورة تطبيق 
مبدأ الشفافية في التعاطي مع 
المستثمرين وعدم تضليلهم 
بمشـــاريع وأربـــاح وهمية ال 
تصمد مع هبوب أول عاصفة 
مالية، واإلسراع بسن وتفعيل 
 B.O.T التشريعات المتعلقة بالـ

والمناقصات.
  وطالب الشركات بالتركيز 
على العمليات األساسية التي 
أسست من أجلها بحيث توفر 
لها تدفقات نقدية مستدامة على 
الطويل وتساعدها في  المدى 
إعادة ثقة البنوك والمستثمرين 
بها، مؤكدا على ضرورة التشدد 
في إدارة المخاطر والتركيز على 
مستوى جيد من العائد وبنسب 

مخاطرة مقبولة.
  ورأى بوخضور أن ما أقدم 
عليـــه مجلس األمة بإنشـــاء 
شركات عامة توكل إليها القيام 
بالمشـــاريع التنموية ستضر 
الحالية وستعجل  بالشركات 
بهالكها، الفتا إلى أن استمرار 
خسائر الشـــركات سينعكس 
ســـلبا على استقرار االقتصاد 

الوطني. 

 األمانة العامة التحاد غرف دول الخليج تنظم ورشتي عمل
الورشــــة  مبوضوعاتها. وتهدف 
الثانية الى تزويد املتدربني باملفاهيم 
والثقافــــات احلديثــــة املرتبطة 
الذهنية  الهوية والصورة  بإدارة 
العالقات  على مستوى مسؤولي 
العامة وعلى مستوى املنظمات، 
وإلى تطوير مهارات مســــؤولي 
العالقات العامة لكسب ثقة اإلدارة 
العليا وباقي اإلدارات داخل املنظمة، 
وتزويد مسؤولي العالقات العامة 
بإستراتيجيات االتصال والتواصل 
مع اجلماهير داخل املنظمة لبناء 
الصــــورة الذهنيــــة، ودعم ثقافة 
رجل العالقات العامة مبا يساعد 
في خلق الصورة الذهنية اإليجابية 
له شخصيا، وإعداد ورش تدريب 
ملسؤولي العالقات العامة للتعرف 
على واقع هوية منشآتهم وكيفية 
توجيهها لبناء الصورة الذهنية.

  يذكر أن املشاركني بورش العمل 
التي تعتبر ضمن سلسلة األمانة 
العمــــل والدورات  العامة لورش 
التــــي تنظمها األمانة  التدريبية 
بشكل دوري سيمنحون شهادات 
مصدقة ومعتمدة من قبل األمانة 
العامة الحتاد غرف دول مجلس 

التعاون اخلليجي. 
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