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»AA« شددوا على ضرورة الكشف عن األموال المتعثرة واالبتعاد عن التكهنات لضمان البقاء على التصنيف السيادي للجدارة االئتمانية عند

اقتصاديون لـ»األنباء«: انكشاف البنوك المحلية على الشركات االستثمارية 
يمهّد للحاجة إلى إعادة »رسملة المصارف« لمواجهة التحديات المالية

محمود فاروق

على الرغم من حالة االنتعاش التي شهدها القطاع املصرفي احمللي خالل األعوام القليلة املاضية، بسب القفزات املتتالية 

ألسعار النفط، والنمو االقتصادي القوي منذ مطلع العام املاضي، فضال عن منو القروض بنحو 17.5% مقارنة مع 34.8% في 2007 

إال أن الطريقة التي اسـتخدمتها البنوك في عملياتها املصرفية، والظروف االقتصادية الضعيفة التي شهدتها البالد منذ بداية 

األزمة وظهور 55% من قروض مصرفية ممنوحـة لقطاعات اقتصادية صنفت باخلطيرة - كما ذكرت وكالة التصنيف العاملية 

»فيتش« في تقريرها الصادر اواخر الشـهر املاضي - مبا فيها العقار واالنشـاء ومؤسسـات مالية غير مصرفية وخاصة شركات 

االستثمار، وشراء أوراق مالية أدت إلى ظهور انكشافات متباينة في ميزانيات البنوك على الشركات االستثمارية احمللية بقيمة 

بلغت 9.1 مليارات دوالر كما في 31 مايو 2009، االمر الذي بات يؤكد احلاجة على اعادة رسـملة البنوك احمللية ملواجهة 

حتديات االزمة املالية، مع العلم ان حجم االنكشاف االجمالي يختلف بني بنك وآخر، ويتراوح بني 40% و120% من اجمالي 

حقوق املساهمني املعدل لكل بنك، وفي الوقت نفسه، تتراوح الضمانات مقابل هذه االنكشافات بني 20% و60% - كما ذكرت 

وكالة التصنيف العاملية »ستاندرد آند بورز« - في تقريرها الصادر الشهر املاضي - وبالتالي أخذت البنوك مخصصات مقابل هذه 

االنكشـافات في الربع األخير من العام املاضي والنصف األول من العام احلالي. وتسبب انكشافات البنوك احلالية على فئات 

األصول اخلطيرة بالشركات مخاطر ائتمانية واسعة النطاق حيث من املتوقع أن يؤدي هذا االنكشاف على فئات األصول رمبا 

إلى املزيد من التدهور في جودة أصول املصارف، وسـط توقعات بأن حتافظ البنوك الكويتية على أرباحها في 2009، على 

الرغم من توقعات بانخفاض ربحيتها بشـكل ملحوظ باملقارنة مع مسـتويات 2007 والنصف األول من 2008، مما سيدفع 

ذلك األمر البنوك إلى اللجوء إلى زيادة مخصصات على القروض واالستثمارات. وبعد أن اصدرت العديد من وكاالت التصنيف 

رأيها حول أداء البنوك احمللية وتوقعاتها للفترة املقبلة حتى نهاية العام اجلاري كان لـ »األنباء« ان ترصد أراء عدد من اخلبراء 

االقتصاديني حول ما تعرضت له البنوك من انكشـافات على الشركات االستثمارية ومدى تأثير تصنيف الوكاالت على القطاع 

االقتصادي الكويتي خاصة بعد أن أوصت إحدى مؤسسات التصنيف العاملية مبستويات أعلى من الرسملة في البنوك احمللية، 

نظرا النكشافها على فئات أصول محفوفة باملخاطر فضال عن إعالن مؤسسة فيتش إبقاء التصنيف السيادي للجدارة االئتمانية 

للكويت عند AA وسط احتماالت اكتتاب احلكومة في تعزيز رسملة البنوك احمللية، والتفاصيل في التحقيق التالي:

البنوك ش���هدت تده���ورا في 
الربحية بشكل رئيسي في الربع 
األخير من 2008، حيث سجل 

غير املتوقع أن تتكرر على املدى 
القريب.

واضاف���ت الس���ويدي ان 

مصرفان فقط خسائر، نتيجة 
املخصصات املتزايدة، وانخفاض 
القيم���ة العادلة في محافظهما 
االستثمارية، وعلى الرغم من 
ذلك إال أن الوضع السياس���ي 
احلالي سيس���اعد على تغيير 
الوضع الذي يتعلق باالستثمار 
في البنية التحتية والذي يعاني 
من نق���ص التموي���ل املزمن، 
ومن املتوق���ع أن تقوم البنك 
بإعادة تقييم تقديرات أرباحها 
للنهوض بها خالل الفترة املقبلة 
الثاني  النصف  وباألخص في 

من العام احلالي.

أداء جيد

وح���ول متوي���ل احلكومة 
ملشاريع البنية التحتية بشكل 
مباشر عبر مساهمة متواضعة 

واملقصود بها هنا أن تش���مل 
التمويل من املؤسسات املالية 

غير املصرفية. 
وأرج���ع الوقيان انخفاض 
معدالت رؤوس األموال خالل 
الفت���رة املاضي���ة، إل���ى منو 
القروض السريع خالل األشهر 

املاضية. 

مستويات ربحية 

ومن جانب آخر قالت رئيسة 
العربية  إدارة الشركة  مجلس 
لالستثمار جناة السويدي ان 
البن���وك احمللية ق���ادرة على 
حتقيق ربحية جيدة في 2009 
لكن من املرجح أن تنخفض هذه 
الربحية، مقارنة مبس���تويات 
الربحية املرتفعة التي شهدتها 
في السنوات السابقة حيث من 

حتى نهاية مايو 2009، حيث 
بلغ عدد شركات االستثمار في 
أكثر من 101 ش���ركة،  الكويت 
منها نحو 55 شركة اسالمية، 
حيث يبل���غ اجمال���ي أصول 
هذه الشركات، التقليدية منها 
واالسالمية، حوالي 16.3 مليار 
دين���ار، ويعتب���ر حجم قطاع 
اذ  شركات االس���تثمار كبيرا، 
يساوي اجمالي أصول امليزانية 
العمومية لهذا القطاع نحو %40 
من أصول النظام املصرفي، وتابع 
العجيل انه بعد االنكماش احلاد 
الذي حدث في اآلونة األخيرة في 
أسعار األصول املالية العاملية، 
تعرض اجمالي أصول شركات 
االستثمار الى االنكماش مبعدل 
5.6% وذلك ف���ي الربع األخير 
من العام املاضي، وزادت نسبة 
االنكماش في األشهر اخلمسة 
األولى من هذا العام مبعدل %5.7. 
مما اثار مخاوف متعلقة بالسالمة 
املالية للش���ركات وتعامالتها 
البنوك حيث كانت معظم  مع 
متويالت شركات االستثمار من 
قروض مصرفية محلية، بنسبة 
13.8%، ومن اقتراضات محلية 

أخرى بنسبة %5.9. 

سن قوانين 

وف���ي الس���ياق ذاته طالب 
رئي���س مجلس ادارة ش���ركة 
الوطنية للتنظيف فؤاد دشتي 
بضرورة سن قوانني اقتراضية 
جدي���دة تكون أكث���ر حتوطا 
للمشكالت التي ميكن ان يتسبب 
فيها نش���اط اإلق���راض وذلك 
بعدما تنافس���ت خالل األعوام 
املاضية عدة بنوك في التوسع 
في اإلقراض عبر رفع العديد من 
القيود وخفض معدالت الفائدة 
وإعطاء مهلة كبيرة للس���داد، 
وذلك بهدف تصريف السيولة 
التي كانت موج���ودة عندها، 
بيد ان هذه السياس���ة قادتها 
حاليا الى شبه أزمة بعد تعثر 
الكثير من الشركات متسببة 
في انكشافها وعدم متكنها من 

سداد مديونياتها.
 وأش���ار إلى ان ما تعيشه 
البنوك اآلن من أزمة صامتة هو 
نتيجة لسياستها »التسهيلية« 

في اإلقراض.

تكهنات غير مقبولة

م���ن جانبه، ش���دد رئيس 
مجلس إدارة شركة ابل العاملية 
بدر ابل على ضرورة أن تسارع 
البنوك احمللية في الكشف عن 
حجم األم���وال املتعثرة لديها 
حتى ال ت���دع مجاال للتكهنات 
واإلشاعات التي ميكن ان تضر 
مبوقفها أكثر، قائال انه في غياب 
املعلومات األكيدة والرس���مية 
التي تصدر من البنوك املعنية، 
فان ذلك سيؤدى إلى اللجوء الى 
االستنتاج وطرح االحتماالت، 
واالبتعاد عن الوضع احلقيقي 

الذي تقف عليه البنوك اآلن.

من املصارف وانكشاف معظم 
البنوك في القطاع قال الرئيس 
التنفي���ذي لش���ركة مناف���ع 
لالستثمار طالل املطوع ان هناك 
توقعات تشير الى استمرار اداء 
السوق املرتبط مبشاريع البنية 
التحتية على نحو جيد، خاصة 
اجلزء املتعلق بإنشاء العقارات 

التجارية. 
إل���ى أن  ولف���ت املط���وع 
االنخفاض احلاد في اس���واق 
االس���هم االقليمية، الى جانب 
ش���ح الس���يولة في االسواق 
العاملي���ة، وس���وق االنتربنك 
احمللي، تسبب في مشاكل عديدة 
لشركات االستثمار احمللية نظرا 
الى اصوله���ا الضخمة، حيث 
وضعت السلطات عدة معايير 
وأمورا فنية لتجنب خطر اي 
عجز محتم���ل التي منها ضخ 
بنك الكويت املركزي س���يولة 
في البن���وك، وخفض معدالت 
الفائدة بواقع 125 نقطة أساس، 
وخفف من متطلبات السيولة 
على البن���وك، وبالتالي عكس 
معايير تقييد السيولة التي مت 

سنها في بداية العام احلالي.
ورأى املط���وع أن املعايير 
الت���ي اتخذه���ا »املركزي« قد 
التي  خففت من الصعوب���ات 
كان من احملتم���ل أن يواجهها 
قطاع املصارف فضال عن قطاع 
املالية بشكل عام،  املؤسسات 
لكن املشاكل اجلوهرية التزال 

مستمرة. 

بداية االنكشاف

ومن جانب آخر قال رئيس 
تطوير األعمال في مؤسس���ة 
اخلليج لالستثمار مالك العجيل 
ان عدد شركات االستثمار في 
الكويت زاد الى أكثر من الضعف 

حتديا آخ���ر يتعل���ق بجودة 
األصول في ح���ال لم تنتعش 

االسواق من جديد. 
وأكد اجلزاف أن السائد في 
الس���وق احمللى يتمثل في ان 
البنوك احمللية لديها انكشاف 
مباشر قليل على العقار السكني، 
وميكن رؤيته بشكل اعلى في 
املؤسسات االسالمية او املوافقة 
للش���ريعة، وعلى العكس من 
الكويتية  البنوك  ذلك، تعتبر 
منكشفة بشكل كبير على قطاع 
العقار التجاري الذي قد يظهر 
دليال متزايدا على تضاؤل الطلب 

فيما بعد. 

هيمنة استثمارية

وفي السياق ذاته قال رئيس 
مجل���س إدارة ش���ركة اعيان 
الوقيان  العقاري���ة س���ليمان 
ان هيمن���ة 95% من ش���ركات 
االس���تثمار احمللية على نحو 
25% م���ن االص���ول املالية في 
املتمثلة  البالد، دعا السلطات 
في بن���ك الكويت املركزي إلى 
تفادي عدوى اي عجز محتمل في 
املصارف، حيث قامت بالتدخل 
عبر طرح برامج مصرفية عدة 
في اآلون���ة االخيرة، من خالل 
آلية للدعم للعديد من الهيئات، 
فضال عن مخاطبة البنوك من 
اجل توسيع التمويل املضمون 
على املدى الطويل الذي قد يؤثر 
بش���كل إيجابي على الشركات 
االس���تثمارية احمللية، وعلى 
الرغم م���ن ان املصارف ذكرت 
ان مثل ه���ذه القروض مغطاة 
جيدا بضمانات، إال أنها تعرضت 
خلسائر نظير تلك املعامالت، 
وش���دد الوقيان على ضرورة 
أن حتافظ البنوك احمللية على 
الودائع  إل���ى  القروض  معدل 

ق���ال رئيس مجلس  بداية 
إدارة شركة املجموعة الدولية 
هيرمس إيفا خالد الصالح ان 
مؤشر ش���ركات االستثمار في 
املالية  الكويت لألوراق  سوق 
فقد 65% من قيمته منذ منتصف 
عام 2008، و36 شركة استثمار 
محلية مت تعليق أس���همها في 
البورص���ة بعدما فش���لت في 
تقدمي نتائجها عن سنة 2008 
في الوقت احمل���دد، في الوقت 
الذي س���جلت 26 شركة منها 
خسائر عن السنة املالية 2008 
األمر الذي يوضح مدى املخاطر 
التي تواجهها املصارف الكويتية 
نتيجة انكشافها على الشركات 
االستثمارية خاصة، مضيفا أن 
انكشاف البنوك املباشر وغير 
املباشر على شركات االستثمار، 
والتهدي���د املتصاع���د لعجز 
املستهلكني عن سداد القروض، 
والنظرة املستقبلية للنمو على 
املدى القصير اخلافتة، جميعها 
تشير إلى أن البالد في حاجة 
إل���ى إعادة رس���ملة مصارفها 
حتى تستطيع االستمرار في 
حفاظ على تصنيفها االئتماني 
العاملية  البنوك  العاملي مقابل 

األخرى.
إلى كمية  وأش���ار الصالح 
الديون في شركات االستثمار، 
التي التزال غير مؤكدة، إضافة 
إلى مدى انكشاف البنوك احمللية 
عليها، حيث سيبقى حجم تدخل 
احلكومة، عبر هيئة االستثمار أو 
أي هيئة أخرى، لتخفيف وطأة 
ديون شركات االستثمار، رهنا 
بالتفاهم السياسي بني السلطتني 
التنفيذية والتشريعية، حيث 
متلك الهيئة العامة االستثمار 
القدرة على احتواء هذه القروض 
في ح���ال عدم س���دادها وفقا 
للتطورات احلالية، كذلك من 
املرجح أن تفاقم ظروف السيولة 
املقيدة عامليا وزيادة القلق حيال 
جودة العم���الء االئتمانية من 
الذي سيدفع  صداع األس���هم 
املص���ارف إل���ى حماية وضع 
السيولة فيها مع نهاية العام.

سداد الديون

ومن جهة أخرى ذكر رئيس 
مجلس ادارة ش���ركة »كي جي 
ال« لالستثمار مهدي اجلزاف 
أن انكش���اف املصارف املرتفع 
على العقار، خصوصا التجاري، 
والى حد ما السكني، قد يرمي 
بثقله على اداء البنوك في حال 
شهدت األسواق انخفاضا أخر، 
حيث سيؤدي إلى تصاعد العجز 

عن سداد الديون.
الى ان  ولف����ت اجل����زاف 
احملاف���ظ الهائلة من القروض 
التي وس���عتها البنوك بهدف 
تسهيل ش���راء االوراق املالية 
والزيادة احملتملة في انكشاف 
ه���ذه البنوك على الش���ركات 
االستثمارية املتعثرة محليا، 
والت���ي من ش���أنها ان تفرض 

أبـل: نحـتــاج 
فـي  الشـفافية  إلـى 
الكشـف عـن حجـم 
المتعـثـرة  األمــوال 
التكهنات  عن  لالبتعاد 
التــي  واإلشـاعـات 
يمكـن أن تضر بالبنوك 

 : شــتــــي د
ضـرورة سـن قوانيـن 
جديـدة  لالقتــراض 
تحوطــــًا  أكـثــر 
الماليـة  للمشـكالت 
قيود  إلـى  والنظــر 
للشركات  التسهيالت 

ازدياد  العجيـل: 
الشـركــات  عــدد 
مخاوف  يثيـر  للضعف 
الســالمـة  حــول 
المالـيـة لتعامالتهـا 
فـي  عليهـا  والرقابـة 
عملـيـات اإلقــراض

 : ع لمطـــــو ا
انخفــاض أســواق 
األسهم اإلقليمية وشح 
األسواق  في  السـيولة 
العالـميــة وســوق 
وراء  المحلي  اإلنتربنك 
أزمة االنكشاف الحالية

السـويـــدي: 
البنـوك قـادرة علـى 
تحقيق ربحية جيدة في 
تكون  لن  ولكن   2009
بنـفـس المسـتويات 
شهدتها  التي  المرتفعة 
السابقة السـنوات  في 

هيمنة  الوقيـان: 
شـركات  مـن   %95
االسـتثمار علـى %25 
دعـت  األصـول  مـن 
تفادي  إلـى  »المركزي« 
عجــز  أي  عــدوى 
محتمل فـي المصارف

الجـــــزاف: 
الهائـلــة  القـروض 
وسـعتـهـا  التــي 
تفـــرض  البنــوك 
تحديـًا جديـدًا أمامها 
النخـفـاض جــودة 
الشركات لدى  األصول 

الصــالــــح: 
الحكومـة  تـدّخــل 
االسـتثمار  هيئـة  عبر 
ديون  وطـأة  لتخفيف 
رهنًا  سيبقى  الشركات 
السياسـي  للتفـاهـم 
السـلطتيــن بيــن 

بدر أبل فؤاد دشتي مالك العجيل طالل املطوع جناة السويدي سليمان الوقيان مهدي اجلزاف خالد الصالح

المحافظ: 11.2% نسبة القروض المستحقة 
للبنوك المحلية واألجنبية على المؤسسات

ذكر محافظ بنك الكويت املركزي الشيخ سالم العبدالعزيز 
في تصريحات س��ابقة حول انكشاف البنوك على شركات 
االس��تثمار احمللية أن اجمالي القروض املس��تحقة للبنوك 
احمللية والفروع االجنبية على املؤسس��ات املالية احمللية من 
شركات االستثمار والصرافة والتأمني وصناديق االستثمار 
تشكل 11.2% من اجمالي أرصدة التسهيالت االئتمانية املقدمة 

من البنوك احمللية للقطاع اخلاص. 

حلول لحماية رؤوس األموال من االنكشاف

ما معنى مصطلح انكشاف البنوك على شركات االستثمار؟

وضع االقتصاديون ثالثة حلول حلماية رؤوس االموال من االنكشاف تتضمنت:
� يجب تقليص الدين العام وتوفير احتياطي ملواجهة أي أزمة محتملة. 

� ضرورة تدخل احلكومة لوضع أطر تنظيمية في حالة تعدي اي بنك نسبة االنكشاف احملددة له 
حفاظا على توازنه في السوق احمللى. 

� إنش����اء صناديق خاصة بحيث تخصص لها قيمة معينة مستقطعة من قيمة كل صفقة أسهم تتم 
في القطاع البنكي وتخصص املبالغ التي مت حتصيلها لعمليات ش����راء األس����هم عندما تتأثر األسعار 

بسبب انكشاف البنك. 

انكش���اف البنوك مصطلح غير عادي وكلما زاد املبلغ املنكش���ف زادت اخلطورة، وكمثال من 
أمثلة االنكشاف االصول االئتمانية التي تقدمها الشركات أو األفراد للبنك مقابل القروض مبعنى 
أن هناك ش���ركات رهنت عقارات لدى البن���وك كضمان مقابل االقتراض من البنك وهذه العقارات 
قّيمتها البنوك في وقتها وكانت قيمتها تغطي تكلفة القرض وتزيد واآلن بعد هبوط أسعار العقار 
أصبحت ال تغطي القيمة املطلوبة مقابل القرض، واألدهى من هذا هي األس���هم املرهونة فقد قلت 
قيمتها بنسبة كبيرة وعند اعادة التقييم ومقارنتها بقيمة القروض فبالتأكيد ستنكشف البنوك 
مببالغ طائلة وهناك شك فيما إذا كانت الشركات تستطيع تغطية قيمة هذه املبالغ املكشوفة، أي 

أن املوجودات في حساب الشركة لدى البنك ال تغطي املطلوبات التي على الشركة. 

تطورات عملية االنكشاف في البنوك المحلية 
شهدت عمليات االنكشاف عدة تطورات منذ 

بداية االزمة وهي كالتالي:
� منذ بداية األزمة املالية العاملية في النصف 
الثاني من العام املاضي، تعرض النظام املصرفي 
إلى ضغط كبير. على سبيل املثال، تعرض بنك 
اخلليج، ثالث أكبر البنوك في الكويت، إلى تسجيل 
صافي خسائر بنحو 360 مليون دينار في 2008، 
ويعود السبب الرئيسي في هذا إلى خسائر مني 
بها جراء عمليات تداول باملش���تقات في أكتوبر 

 .2008
� وفي يناير 2009، أعاد البنك رس���ملته عبر 
إصدار حقوق شراء أسهم إضافية، جمع خاللها 
376 مليون دينار، واكتتب املساهمون احلاليون 
بنس���بة 68% منها، في حني اس���تحوذت الهيئة 
العامة لالس���تثمار على 16% من رأسمال البنك، 
بشراء رصيد األسهم اجلديدة غير املكتتب فيها 
والتي متثل 32% من األسهم اجلديدة املطروحة 

لالكتتاب. 

� وفي أكتوبر من عام 2008، أعلن »املركزي« عن 
عدد من املعايير إلعادة الثقة في النظام املصرفي. 
ومترير قانون طوارئ يضمن جميع ودائع العمالء 
في البنوك احمللية، ولتخفيف ضغوط الس����يولة 
في النظام املصرفي، رفع بنك الكويت املركزي من 
معدل الودائع إلى القروض في املصارف من 80% إلى 
85%. كما سمح لشركات االستثمار بتلقي عمليات 

متويل من املؤسسات والهيئات احلكومية. 
� وفي ديسمبر من عام 2008، تعثرت شركة 
بيت االستثمار العاملي، وعجزت عن سداد قرض 
من جتمع مصرفي قيمته 200 مليون دوالر. وهو 
ما تسبب بالتعثر الكامل والعجز في سداد التزامات 
مالية أخرى. وفي يناير 2009، أعلنت الش���ركة 
عن عجز في أغلب التزاماتها املالية. ومنذ تعثر 
ش���ركة غلوبل تعرض قطاع شركات االستثمار 
الى ضغوط متزايدة. كذلك تعثرت ش���ركة دار 
االستثمار عن سداد مس���تحقات صكوك بقيمة 

100 مليون دوالر في مايو 2009.

تعامالت البورصة املتذبذبة أثرت على املستثمرين في سداد قروضهم للبنوك احمللية


