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اقتصـاداالربعاء ١٧ نوفمبر ٢٠٢١

شريف حمدي

تنظر املؤسسات االستثمارية 
واالقتصادية بعني من التفاؤل 
إلى منو قطاع خدمات االتصاالت 
في منطقــة اخلليج والشــرق 
األوســط، وعزز هــذه النظرة 
الدخول في فتــرة التعافي من 
تداعيــات جائحــة كوفيد-١٩، 
وتسارع عجلة النمو االقتصادي 
التي تدفعها مبادرات التحفيز 
التــي تطلقهــا حكومــات دول 
املنطقة، للخروج باقتصاداتها 

من التداعيات األخيرة.
مؤسســات  وتوقعــت 
أن  االســتثمارية  التقييــم 
التوقعــات  تنعكــس هــذه 
اإليجابية على أسهم خدمات 
ستســعى  إذ  االتصــاالت، 
شركات االتصاالت بتطويع 
أعمالها الستثمار هذه الفترة 
كجسر لالنتقال باقتصادات 
املنطقة إلــى مرحلة ما بعد 

التعافي االقتصادي.
ووســط هــذه األجــواء 
اإليجابيــة،  االقتصاديــة 
فــرض ســهم مجموعة زين 
فــي األيــام األخيرة نفســه 
على طاولة تقييمات احملللني 
واملؤسسات االســتثمارية، 
حيث دفعــت النتائج املالية 
الفصليــة اإليجابيــة التــي 
أعلنت عنهــا مجموعة زين 
هذه املؤسســات إلــى إعادة 
تقييــم ســعر الســهم الذي 
يتداول حاليا عند مســتوى 
٥٩٥ فلسا (إغالق األمس)، إذ 

كشفت هذه النتائج املالية عن 
منو مؤشراتها املالية، وحتقيق 

تدفقات نقدية صحية.
فقد أوصت املجموعة املالية 
اي اف جي هيرميس بـ (شراء) 
ســهم زين، ورفعت من السعر 
املستهدف (العادل) للسهم إلى 
مستوى ٧٣٠ فلسا بارتفاع ٢٣٪ 
عن سعر التداول احلالي، وعزت 
املؤسسة املالية هيرميس هذه 
الترقية إلى النمو القوي لعمليات 
املجموعة، وتوقعاتها املستقبلية.

 HSBC ورفــع محللون فــي
توصيتهم لسهم مجموعة زين، 
إذ أظهرت أحدث التقارير التي 
أصدرها البنك مؤخرا ترقية سهم 
زين إلى (شراء)، ورفع السعر 
املستهدف عند ٧٠٠ فلس، بارتفاع 
١٨٪ عن ســعر التداول احلالي 
للسهم في بورصة الكويت، إذ 
يرى بنك HSBC أن عمليات زين 
تخطت ما هو أصعب، وأصبحت 
الريــاح املعاكســة خلفها اآلن، 
وتوقع البنــك منوا في األرباح 
الصافية لعمليــات املجموعة، 
التي وصفها بأنها آمنة في ظل 
الفرص القوية الســتمرار منو 

أعمالها مستقبال.
التقاريــر  هــذه  وعــزت 
االســتثمارية ترقية سهم زين 
إلــى متتــع الســهم بتوزيعات 
نقدية جذابة، وواضحة وآمنة، 
ومــا تقــوم بــه املجموعــة من 
اســتثمارات ضخمة في البنية 
التحتية الرقمية، ومبادراتها في 
االستفادة من أصولها اخلاملة 
في أســواق الشــرق األوســط 

سيعود إلى املستويات الطبيعية 
اعتبارا من العام املقبل، وهو إذا ما 
حدث ووقع فعليا، فإن املؤشرات 
املالية للمجموعة تنتظر مساهمة 
إيجابيــة واضحــة مــن عمليات 
العراق اعتبارا من العام املقبل.

وترى هذه التقارير االقتصادية 
أن السوق العراقية التزال سوقا 
جاذبــة للغايــة لنمــو خلدمات 
االتصــاالت (خصوصــا قطــاع 
البيانــات)، إذ مــن املرجــح أن 
تكون العامل الرئيسي (للتحول 
الرقمي)، كما من املتوقع أن يساعد 
في ذلك انتعاش أســعار النفط، 

وأفريقيــا (بيع وإعــادة تأجير 
أبراج االتصاالت).

أرباح املجموعة

التقاريــر  هــذه  وبينــت 
االقتصاديــة أنه مــن املرجح أن 
تشــهد أرباح املجموعة انتعاشا 
صحيا لفتــرة العامــني املقبلني 
فتــرة  مــع   (٢٠٢٢-٢٠٢٣)
التعافي االقتصــادي التي بدأت 
تشهدها غالبية أسواق املنطقة، 
واســتثماراتها الرقمية، وبرامج 
زيادات األسعار التي نفذتها في 

أسواقها املتأثرة بالتضخم.

التي ستكون الداعم الرئيسي لدفع 
االقتصاد الكلي في العام ٢٠٢٢، إال 
أنها مازالت ترى أن التقلبات في 
بيئة التشغيل، واألوضاع األمنية، 
وآليات املنافسة تبقى في االعتبار.
وتواصــل مجموعــة زيــن 
االستثمار في شبكاتها وفي القطاع 
الرقمي، إذ استثمرت حتى نهاية 
ســبتمبر املاضي، مــا مجموعه 
٦٦٥ مليون دوالر (متثل ١٨٪ من 
اإليرادات)، حيث تواصل التوسع 
في شبكات اجليل الرابع، وطرح 
شبكات اجليل اخلامس إلى جانب 
التوسع في األلياف البصرية إلى 
املنازل (FTTH)، ودفع ورســوم 
ترخيــص الطيف التــرددي في 
عدد من أســواقها. وضمنت هذه 
االستثمارات حفاظ املجموعة على 
حتقيق تدفقات نقدية صحية، إذ 
انخفض إجمالي الدين بنسبة ٢٪ 
(بالدينار الكويتي) مقارنة بالفترة 
نفسها من العام ٢٠٢٠، حيث بلغ 
صافي الدين إلى الـ EBITDA حاليا 
٢٫٤ مرة، ومن اجلدير بالذكر أن 
تكلفة التمويل انخفضت بنسبة 
٢٦٪ مقارنة بالعام السابق، وذلك 
بســبب تخفيض ســعر الفائدة 
وحتسني املفاوضات مع املقرضني.
وعلــى الرغم مــن االنخفاض 
الكبير في قيمة العملة في اثنني 
من األسواق الرئيسية التي تعمل 
فيها املجموعة، فقد حققت إيرادات 
فصلية مستقرة بلغت ١٫٣ مليار 
دوالر، بينمــا ارتفعــت األربــاح 
قبل احتساب الفوائد والضرائب 
واالستهالكات (EBITDA) بنسبة 
٣٪ مقارنة بالفترة نفسها من العام 

اجلدير بالذكر أن بنك السودان 
املركزي سيطر على أسعار صرف 
العمــالت، إذ قام بإعــادة ضبط 
أسعار العمالت األجنبية، من ٥٥ 
جنيها ســودانيا/ دوالر أميركي 
إلى ٤٤٤ جنيها ســودانيا/ دوالر 
أميركــي، ومن األمور املشــجعة 
التــي اتخذتهــا مجموعــة زيــن 
فــي التعامــل مع هــذه الظروف 
االقتصاديــة، أنها قامت بتعديل 
األسعار وجدولة األسعار للتعامل 
مع تأثير أسعار صرف العمالت، 
وتتوقع التقارير االستثمارية أن 
تأثير أســعار الصرف للعمالت 

٢٠٢٠، لتصل إلى ٥٥٧ مليون 
دوالر، مما عكس هامشا جيدا 
لألربــاح قبل خصــم الفوائد 
والضرائــب واالســتهالكات 
(EBITDA) بنسبة ٤٣٪، ويعزى 
هــذا األداء اإليجابــي بشــكل 
أساســي إلى زيادة اإليرادات 
عملياتهــا  مســتوى  علــى 
التشغيلية (باستثناء العراق 
بسبب انخفاض قيمة العملة)، 
وحتسني التكلفة على مستوى 
املجموعــة، وتقليل خســائر 
االئتمان املتوقعة (ECL) على 
التحصيل  حســاب عمليــات 
األفضل واالستحواذات القوية 
والتحسني بشكل عام في عوامل 

االقتصاد الكلي.
وقد ارتفع صافي األرباح 
الفصلية بنسبة ٥٪ ليصل إلى 
١٦٥ مليــون دوالر، إذ عكــس 
ربحية سهم بقيمة ٤ سنتات 
(١١ فلســا)، وجــاء هذا النمو 
بسبب الوفورات الكبيرة التي 
مت حتقيقها في تكلفة التمويل 
على مســتوى املجموعة من 
خالل التفاوض بشكل أفضل 

على الشروط املالية.
وتبني تقارير احملللني أن 
العائد مــن توزيعات األرباح 
للمجموعة عند مستوى ٥٫٨٪، 
وهي نســبة إيجابية للغاية 
مقارنــة مع بقيــة األقران من 
املشــغلني في أسواق املنطقة 
(عند ٥٫٣٪)، ويعتبر احملللون 
أن العائد من توزيعات أرباح 
مجموعــة زين، مــن العوائد 

العالية اجلودة.

من املرجح أن تشهد أرباح املجموعة انتعاشاً لفترة العامني املقبلني

«HSBC» و«هيرميس» يوصيان
بشراء سهم «زين» والسعر املستهدف

٧٠٠ و٧٣٠ فلسًا على التوالي
املجموعة التزمت بسياسة توزيع األرباح السنوية ٣٣ فلسًا كحد أدنى التي بدأتها في العام ٢٠١٩

العائد من توزيعات األرباح للمجموعة بلغ ٥٫٨٪ وهو األعلى في قطاع االتصاالت في املنطقة

تسييل أصول «أبراج االتصاالت» الذي تقوم به «زين» ميثل جزءًا أساسيًا من إستراتيجية أعمالها

توزيع أرباح نقدية على املساهمني
بواقع ١٤٠ مليون دينار سنويًا

كشفت التقارير االستثمارية عن ان إدارة مجموعة 
زين التزمت بسياسة توزيع األرباح السنوية التي 
بدأتها في العام ٢٠١٩ بتوزيع ٣٣ فلسا كحد أدنى 
ملدة ٣ سنوات (مؤخرا قامت بتوزيع أرباح نصف 
ســنوية بقيمة ١٠ فلوس ضمن خطتها في توزيع 
األرباح)، واصفة أن هذه السياسة الواضحة تؤمن 
مدفوعات نقدية للمســاهمني مبا يقرب من ١٤٠ 

مليون دينار سنويا، وهي مغطاة بالكامل.
وتطرق احملللون إلى املســار الذي سبقت فيه 
زين املشغلني اآلخرين في أسواق املنطقة، اخلاص 
باستثمار األصول اخلاملة (أبراج االتصاالت)، حيث 
كشــفت أحدث هذه التقارير االستثمارية عن أن 
تسييل األصول الذي تقوم به مجموعة زين ميثل 
جزءا أساسيا من استراتيجية أعمالها، فمن املعروف 

أن مجموعة زين تعمل على تعظيم حقوق املساهمني 
من خالل تسييل األصول بأسعار مغرية (على سبيل 
املثال، بيع أصول زين أفريقيا مقابل ١١ مليار دوالر 
تقريبا، والصفقة األخيرة لبيع وإعادة اســتئجار 
األبراج في الكويت)، واليزال لدى املجموعة أصول 

أبراج في العديد من األسواق.
وإذ تشير هذه التقارير إلى متكن مجموعة زين 
من تقليص املديونية لالســتمرار في توليد النقد 
الداخلي، واالستمرار في حتويل األصول (مبيعات 
األبراج، وغيرها)، فإنها تستثمر بقوة في الشركات 
 ،Zain Tech الناشــئة في قطاع التكنولوجيا (مثل
وغيرهــا)، ويتوقع احملللون أن يحقق للمجموعة 
هذا التوجه تدفقات نقدية مستقبال لعملياتها في 

القطاع الرقمي.

اقتصاديون: سقوط إقامات آالف الوافدين.. يضّر االقتصاد الوطني
أثار ما نشرته «األنباء» في عددها أمس، حتت عنوان «٣١٦٫٧٠٠ وافد سقطت إقاماتهم»، آراء بعض االقتصاديني في الكويت، الذين أكدوا لـ «األنباء» في تصريحات متفرقة أن سقوط هذا العدد الكبير من إقامات الوافدين بالبالد نتج عنه هبوط ايجارات العقارات االستثمارية ووجود بعض االخالءات منها، 
مشددين على أن هذا األمر من شأنه ايضا إحلاق الضرر بالعديد من القطاعات االقتصادية االخرى، عالوة على تأثر نشاط االنفاق االستهالكي في الكويت. وأضافوا ان تأثير هذا األمر على السوق احمللي يحدده الوضع العام، وان النتائج حتتاج فترة من الوقت وليس اليوم حتى تتضح، الفتني إلى ان هذه االعداد من 
العمالة من الطبيعي ان يؤثر خروجها من الدولة على قطاعات مثل اسواق التجزئة او اجلمعيات التعاونية واالسواق املركزية واحملالت التجارية واملالبس واملطاعم واملقاهي وغيرها من منافذ البيع. وتوقع البعض استبدال هذه العمالة بغيرها او عودة بعضها بإقامات جديدة خالل الفترة القصيرة املقبلة لسد 
احتياجات السوق، خاصة املقاولني وبعض الشركات، فيما يرى البعض ان تأثير سقوط اقامات العمالة الوافدة الى الدولة حتدده مدى احتياجات السوق الى تخصصاتهم، فقد تكون هناك حاجة كبيرة الى عامل او فني تكييف على سبيل املثال مقارنة مبدير شركة، أو غيرها من املهن.. وفيما يلي التفاصيل: 

مؤسســة  ادارة  مجلــس 
الكويتية األســبق  البترول 
يحيى الســميط، ان التأثير 
املتوقع جراء سقوط اقامات 
آالف املقيمــني يختلف وفقا 
لنوعية العمالة التي غادرت 
البالد، الفتــا الى ان العمالة 
الهامشية لن تؤثر بأى شكل 
من االشــكال على املنظومة 
االقتصادية السيما ان تكلفة 
معيشة تلك الشريحة ضئيلة 
وال متثــل نســبة كبيرة من 

الدخل االجمالي.
واضاف السميط «غالبية 
الشركات خالل ازمة كوفيد 

البســام، أن ســقوط االعداد 
الكبيــرة من إقامــات العمالة 
الوافدة الى الدولة اثر سلبا على 
القطاعات االقتصادية  جميع 
في الدولة، مشيرا الى ان هذه 
العمالة تعتبر شريحة مهمة 
من ســكان الكويت وكان لها 
تواصــل مع اصحــاب العمل 
وخروجهــم يؤثر على قطاع 
العقار االستثماري واجلمعيات 
التعاونية واحملالت التجارية.
ولفت الى ان سقوط هذه 
االقامات نتج عنه ارتفاع سعر 
العمالــة، وفــي املقابل نزول 
اســعار الشــقق لقلة الطلب 

مجلس ادارة شركة صناعات 
التبريد والتخزين «كولكس» 
صالــح املخلــف، ان تأثيــر 
سقوط اعداد اقامات العمالة 
الوافــدة الــى الدولة حتدده 
مدى احتياجات السوق الى 
التخصصات، مشيرا الى انه 
قــد تكون هنــاك حاجة الى 
عامــل او فنــي تكييف على 
ســبيل املثال مقارنة مبدير 

شركة.
وأضــاف املخلف انه من 
الضــروري وجود دراســة 
ملعرفــة تخصصات العمالة 
التي سقطت اقاماتها ملعرفة 

مقابل العرض.
ولفت الى ان ذلك من شأنه 
ايضــا أن يؤثر علــى احلياة 
املعيشية بشكل عام، متوقعا 
انه خالل فترة قصيرة مقبلة 
سيتم اســتبدال هذه العمالة 
بغيرهــا مــن خــالل إقامــات 
جديدة او عــودة بعضها الى 
الكويت مجددا من خالل اقامات 
جديدة وذلك نتيجة تأثر اعمال 
املقاولــني وبعض الشــركات 

بسبب قلة وجود العمالة.
احتياجات سوق العمل

بدوره، قال نائب رئيس 

مدى احتياج السوق لها.
ولفت الى ان العمالة التي 
تتقاضى رواتــب متدنية ال 
تستفيد منها االسواق، مقارنة 
بذوي الرواتب املرتفعة من 
االطباء واملهندسني على سبيل 
املثال الذين يفيدون الدولة، 
وفــي املقابــل ينفقــون من 
رواتبهم لشراء احتياجاتهم 
مــن األســواق ممــا ينعش 

احلركة التجارية.
العمالة الهامشية

مــن جهتــه، قــال وزير 
االســكان الســابق وعضــو 

عجــزت عــن دفــع رواتب 
املوظفني مــا اضطرها الى 
االستغناء عن السواد االعظم 
من العاملني لديها الســيما 
غير املؤثرين بشــكل كبير 
في اداء املؤسسة التي يعمل 
بها، مشيرا الى ان الشركات 
لم تســتغن عــن العناصر 
الفعالــة لديها بل احتفظت 

بهم وجددت اقامتهم.
وأشار الى ان القطاعات 
االقتصادية تأثــرت ولكن 
بشــكل طفيــف ال يذكــر، 
فعلى ســبيل املثال القطاع 
العقارى الذي شهد تراجعا 
في القيمة االيجارية للشقق 
والوحدات التجارية السيما 
بعد خروج عــدد كبير من 
الشركات من السوق، وقال 
ان خــروج عــدد كبير من 
عائــالت املقيمني من البالد 
كان علــى قائمــة العوامل 
التي اثرت على تدني قيمة 
االيجــارات الشــهرية على 
عكس ايجارات سكن العذاب 

التي لم تتأثر باألزمة.
القطاعــات  وحــول 
االقتصاديــة االخــرى مثل 
التجزئة واألثاث والتغذية، 
رأى الســميط ان االوضاع 
على ما يرام وحركة البيع 
والشــراء جيــدة الــى حد 
كبيــر، الفتا الــى ان العام 
٢٠٢٢ سيشهد دخول عمالة 
جديدة اكثر فاعلية وامهر من 
الناحية املهنية والوظيفية 
ما سيحدث نوعا من الرواج 

وسيساهم في حتريك آليات 
السوق مجددا.

العمالة املنزلية

مــن ناحيتــه، قــال نائب 
رئيــس مجلــس اإلدارة فــي 
شــركة عربي القابضة حامد 
البســام، ان خــروج العمالة 
الوافدة من الســوق الكويتي 
خــالل الفتــرة املنصرمة لن 
يحــدث أي تأثير الســيما اذا 
كانــت العمالة غيــر منتجة 
ومخالفة لقوانني االقامة في 
البالد، مشيرا الى ان غالبية 
العمالة التي سقطت اقاماتها 
منزلية هاربة كلفت أصحابها 

امواال طائلة دون جدوى.
ولفت الى ان مكاتب التخدمي 
تخلق العديد من االشكاليات 
عندما جتلب تلك الفئة دون 
قيود او قوانني رادعة حتيل 
دون كسر العقود املبرمة بني 
مكاتــب اخلدم وارباب العمل 
الذين يدفــع غالبيتهم مبالغ 
ضخمة للحصول على العامل.
البسام، بالقول:  وأضاف 
«خروج العمالة غير املنتجة 
من سوق العمل لن يترك أي 
اثر على قاطرة االقتصاد، حيث 
ارى ان السوق سيشهد عملية 
غربلة ستنعكس ايجابيا على 
هيكلته، وان مصلحة الوطن 
اهــم مــن مصلحــة التجــار 
وأصحــاب املصالــح، كما ان 
الهامشــية دخلهــا  العمالــة 
بســيط، ولهذا فــإن تأثيرها 

على السوق بسيط».

«األنباء» استطلعت آراءهم حول سقوط إقامات ٣١٦٫٧٠٠ وافد منذ بداية العام احلالي

صالح املخلفقيس الغامن حامد البساميحيى السميطد.صادق البسام

فــي البداية، قــال اخلبير 
العقاري قيس الغامن ان االعداد 
الكبيرة من العمالة الوافدة في 
الدولة الذين سقطت إقاماتهم 
من شأنه يلحق الضرر بالعديد 
من القطاعات سواء العقارية 
او التجارية او حركة املستهلك 
وغيرها من مختلف القطاعات 

االقتصادية بشكل عام.
وأضــاف الغــامن ان هــذا 
التأثير السلبي من البديهيات 
خاصة ان هناك توسعا حصل 
منــذ ســنوات قابلــه حاليــا 
انكماش، وأوضــح اننا نرى 
حاليا نزول كثير من ايجارات 
الشقق واالخالءات التي حدثت 
نتيجــة االعــداد الكبيرة من 
العمالة الوافدة التي سقطت 

إقاماتها.
وزاد قائال: «هناك تساؤل، 
هــل هذه ظاهــرة ايجابية ام 
سلبية؟ الوضع العام هو من 
يحــدد ذلــك اذا كان تقليص 
اعداد العمالة الوافدة ســلبيا 
او ايجابــي». ولفــت الى انه 
بات من الواضح ان احلكومة 
تعيــد هيكلــة مصاريفهــا، 
مشــيرا الى أن نتائج تقليل 
اعداد العمالة الوافدة حتتاج 
لفترة من الوقت وليس اليوم 

حتى تتضح.
ارتفاع أسعار العمالة

مــن جانبــه، أكــد العميد 
التجــارة  لكليــة  االســبق 
واالقتصاد والعلوم السياسية 
بجامعــة الكويــت د. صادق 

قيس الغامن: 
تقليص أعداد العمالة 

أثر سلبًا على القطاع 
العقاري 

صالح املخلف: 
إعداد دراسة ملعرفة 

تخصصات العمالة 
التي سقطت إقامتها

د.صادق البسام: 
ارتفاع أسعار العمالة 

وانخفاض أسعار 
الشقق لقلة الطلب

يحيى السميط: 
العمالة الهامشية لن 

تؤثر على املنظومة 
االقتصادية في البالد

حامد البسام: 
خروج العمالة

غير املنتجة لن يترك 
أي أثر على االقتصاد

عاطف رمضان - رباب اجلوهري 


