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 (أحمد باكير) النفيسي متحدثا للزميل عمر راشد

 مدير عام مركز الُجمان لالستشارات االقتصادية في حوار شامل لـ «األنباء»

 النفيسي: ٥٠٠ مليون دينار أرباح البنوك
   المتوقعة في ٢٠٠٩ بنمو يصل إلى ٦١٪ 

 «التسـييل» خيـار ال مفـر منـه أمـام البنـوك في ظـل تعثـر بعض الشـركات وعـدم قدرتهـا على السـداد
 ٣ بنـوك بخـالف «بوبيـان» و«األهلي» تتجـه لزيادة رأسـمالها قبـل نهاية العـام الحالي

 الجهات الرسمية تتعامل بازدواجية مع بعض الشركات رغم تشابه أوضاعها دون مبررات

 المجامالت تجاه بعض الشركات أجلت الحسم في أوضاعها وأضرت كثيرًا بالوضع االقتصادي

 الحل في استئصال الفساد في القطاعين العام والخاص 

 توقعات «الجمان» في ٢٠٠٨ واقعية

  ارتفاع السوق
   خالف التوقعات

 أوضــــح املدير العام فــــي مركز اجلمان لالستشــــارات 
االقتصاديــــة ناصر النفيســــي أن وصفة احلل حتتاج إلى 
حل جذري للفساد املستشري على مستوى القطاعني العام 
واخلاص وفضائح العقود املليارية في القطاع اخلاص التي 
نافســــت الفســــاد في جهات حكومية ومع غياب احلساب 
والعقاب يزداد التالعب ضراوة قال أن تطبيق الثواب والعقاب 
كما حدث في السوق الســــعودي كان أكبر مثال عندما مت 

احلكم على رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات بالسجن 
وانخفض السوق من ٦ مليارات إلى مليارين والذي يريد 
التالعب يتم إيقافه، وأميركا تالحق املتالعبني في الكويت 
عبر القارات، وفي الكويت ال يوجد اقتصاد ناضج يستطيع 
تنظيف البيئة الفاسدة، فبعض البنوك عانت بسبب تالعب 
الشركات االستثمارية في القروض التي حصلت عليها وهو 

ما أضر كثيرا بوضع البنوك. 

 أشار النفيسي الى أن التفاؤل بأداء 
السوق واقعي حاليا حيث يستند إلى 
وقائع حقيقية تنعكس في أداء السوق، 
وقال «اجلمان» هو الوحيد الذي حذر من 
قدوم أزمة حادة في السوق قبل اندالع 
األزمة بفترة كبيرة وكان تصريحنا في 
٥ ديسمبر ٢٠٠٧، وبالفعل مت ما توقعناه 
وانخفض السوق في اليوم الثاني ومع 

أن السوق ارتفع في الربع األول بسبب 
دخول استثمارات أجنبية، ووقتها شكك 
البعض في تقارير «اجلمان» إال أن أداء 
عام ٢٠٠٨ أثبت صدق حتليل «اجلمان» 
وتوقعنا األزمة بنجاح، وكانت توقعاتنا 
جيــــدة وأدت إلى جلم االندفاع، ولوال 
حتليالت «اجلمان» لوصل املؤشر إلى 
٢٠ ألف نقطة، حيث بلغ الســــوق في 

ذروته ١٥٫٥ ألف نقطة وسقط املؤشر 
إلى ٦٥٠٠ نقطة، وهذا يعني أن سقوطه 
من مستوى ١٥٫٥ إلى هذا املستوى أفضل 
بكثير من مســــتوى الـ ٢٠ الف نقطة 
ولو كان «اجلمان» محايدا أو «سكت» 
لوصل املؤشر إلى ٢٠ ألف نقطة، ألن 
السوق كان يعيش حفلة «زار» ولرفع 

السوق إلى مستويات فلكية.

 قال النفيسي إن توقع «اجلمان» 
لعام ٢٠٠٩ والذي صدر في نهاية 
٢٠٠٨، وأوضح أن أداء السوق سلبي 
في ٢٠٠٩ خالف التوقعات، مستدركا 
بأنه وبافتراض أن السوق استند 
على أداء بعض الشركات إال أنها 
في  النهاية تشــــكل نسبة ال بأس 
بها، فمجموعة اخلرافي على سبيل 
املثال تعد من أكبر الشــــركات في 
السوق ومتثل نسبة كبيرة من أداء 
السوق وأقول نحمد اهللا أن توقعات 
«اجلمان» وغيره خابت، فاجلميع 

كان متحفظا في توقعاته.

ــاء الضوء على  ــة نود إلق  بداي
ــوك في الربع  ــك ألداء البن توقعات

الثالث؟ 
  انخفضت أرباح البنوك بشكل 
جذري في النصف األول من العام 
احلالي مقارنة بالفترة نفســـها 
بنسبة ٦٥٪ تقريبا، وعندما ننظر 
إلى األرباح في النصف األول جند 
انها وصلت إلى ٢٢٣ مليون دينار 
من مستوى يفوق أكثر من مليار 
في ٢٠٠٧، وعندما وضع توقعات 
مبدئية ألرباح البنوك في ٢٠٠٩ 
أرباح  البنـــوك باجتاه  أن  جند 
تتراوح بـــني ٤٤٦ و٥٠٠ مليون 
دينار عن ٢٠٠٩ كتوقع أولي وهو 
ما يزيد على أرباحها في نهاية 
٢٠٠٨ مبا نسبته ٦١٪ وذلك في 
حال عدم حدوث مفاجآت واجتاه 
األمور بالوتيرة نفسها التي متت 
في الربعني األول والنصف األول، 
وبناء عليه فإن البنوك باجتاه 
حتقيق أرباح أفضل مما حتقق 
فـــي الربع الثاني خـــالل الربع 

الثالث. 
ــذا التوقع  ــا هي مبررات ه   وم

من وجهة نظرك؟ 
  هذا التوقع يعـــود إلى عدة 
أمور منها أن البنوك قامت بأخذ 
مخصصـــات كافية في النصف 
األول، وستقوم بأخذ مخصصات 
في النصـــف الثاني ولكن بقدر 
أقل، وتوقع حتقيق ٤٤٦ مليون 
دينار يعد تقييما باحلد األدنى، 
وقد يصل إلى ٥٠٠ مليون دينار 
مع خفض املخصصات بحدود ٥٤ 
البنوك  مليون دينار. ووصول 
لرقم ٤٤٦ أو ٥٠٠ مليون دينار 
يعني أننـــا قمنا بزيادة األرباح 
بنسبة ٦١٪ عما حتقق في نهاية 
عام ٢٠٠٨، ومـــن املهم أن نذكر 
أن جرعـــة املخصصـــات كانت 
كبيرة جدا في نهاية عام ٢٠٠٨ 
بسبب تطبيق املعايير احملاسبية 
الدوليـــة والتـــي تناقصت في 
الربعـــني األول والثاني وأتوقع 
تراجعها في النصف الثاني من 

العام احلالي. 
  وما هي املفاجآت التي ميكن أن 

حتد من حتقيق تلك التوقعات؟ 
  من بني تلك املفاجآت السلبية 
موضـــوع شـــركتي «ســـعد» 
و«القصيبي» والذي كان مفاجأة 
للجميع، فاجلميع كان يتوقع أن 
يكون األثر أقـــوى في اإلمارات 
والسعودية بسبب تبني كل منها 
مبدأ االقتصـــاد احلر وانفتاحه 
على الشركات األجنبية، غير أن 
الكويتية انكشفت على  البنوك 
املجموعتني بأكثر من مليار دوالر 
وهو ما أحدث أثرا ســـلبيا على 

أوضاع النظام املصرفي.
ــاه مديونية  ــع اجت ــل تتوق   ه
ــي إلى  ــعد والقصيب ــركتي س ش

الشطب؟ 
  رغم أنـــه ال توجد معلومات 
مؤكدة حـــول اجتماعات جلنة 
الدائنني التي متت في أبوظبي، 
إال أنـــه من املعلـــوم أن البنوك 
اخلليجيـــة والكويتيـــة قامت 
بأخـــذ مخصصـــات كافية بناء 
على الوضع القائم للمجموعتني 
ورمبا تتجه إلى أخذ مخصصات 
إضافية في مرحلة الحقة والبنوك 
حتتاج وقت للتأكد من عدم قدرة 
الشـــركتني على السداد، ورمبا 

تتجه إلى الشطب. 

جعلها تقـــوم بإمالء شـــروط 
معينة على شـــركة «بورشه» 
و«فولكس فاجن»، حيث طلبت 
حل اإلشكاليات بني الشركتني أوال 
وبعدها قام جهاز قطر لالستثمار 
باحلصول على أفضل الشروط، 
ومن ثم فـــإن التريث في إبرام 
الصفقات الضخمة يعطي القدرة 
للمشـــتري للتأكد من خلو تلك 
االستثمارات من أصول مسمومة 
وبالتالي فإن تنظيف األصول من 
السموم يأتي أوال وبعد ذلك تقوم 

بالشراء وبأسعار مغرية.

  صفقة «زين»

إبرام  ــدوى  ــرى ج ــف ت   وكي
صفقة «زين» على السوق؟

  أعتقد أن إبرام صفقة «زين» 
ســـتكون جيدة على مســـتوى 
الســـوق وكذلـــك «الشـــاري» 
و«البائع» وستحقق دفعة وثقة 
في أداء االقتصاد، ومن بني األمور 
املهمة أن البعض قد يقوم بإبرام 
صفقات ويظن أنه وصل إلى القاع 
اال انه يخسر والدليل على ذلك 
أن أبوظبـــي والكويـــت عندما 
قامتا باالســـتثمار في «ميريل 
لينش» و«ســـيتي بنك» اعتقدا 
أن األزمة انتهت إال انها كانت في 
بداياتها، ومن ثم فإنهما خسرا 
في األجـــل القصير وعلى مدى 
الفترة املمتدة من ٢ إلى ٥ سنوات 
سوف حتقق تلك االستثمارات 

عوائد إيجابية.
ــام لهيئة  ــبه ت   هناك غياب ش
ــاص الفرص  ــتثمار عن اقتن االس

مقارنة بدول اجلوار؟
  الصفقات ال تكون بالضرورة 
مربحة للشـــاري ولكننا عندما 
نتحدث عن قيام هيئة االستثمار 
الكويتيـــة أو جهـــاز أبوظبـــي 
لالســـتثمار أو جهـــاز قطـــر 
االســـتثماري بإبرام ١٠ صفقات 
عمالقة خالل األزمة، فال نتوقع 
أن تكون الصفقات العشر كلها 
موفقة، فقد تكون هناك ٦ صفقات 

موفقة و٤ أخرى غير موفقة.

  غياب الحسم

ــاب  ــر غي ــف تفس ــك كي   برأي
احلسم في عالج ملفات الشركات 

املتعثرة؟
  غياب احلسم يعود لعدم نضج 
الفاعلـــة والتي تطبق  األدوات 
الثواب والعقاب على حجم العمل 
وأوضح هنا أن تعامل اجلهات 
الرسمية مع الشركات املتعثرة 
ليس على قدم املساواة، فهناك 
شركة متعثرة مت اعتماد ميزانيتها 
من قبل بنـــك الكويت املركزي 
في الوقت الـــذي لم يتم اعتماد 
شركات أخرى ينطبق عليها نفس 
الشروط. والسؤال ملاذا التحيز 
في التعامل؟ وبالتالي الســـؤال 
الذي يطرح نفســـهك هل هناك 
معايير مزدوجة في التعامل مع 

الشركات؟
  وهل تتفق أن قانون االستقرار 
ــاب  حس ــى  عل ــار  الكب ــدم  يخ

الصغار؟
  أعتقـــد أن القانـــون لم يتم 
تفعيله على أرض الواقع من حيث 
إقراض الشـــركات إال أنه إجناز 
إيجابي وأعطـــى دفعة معنوية 
لألداء االقتصادي، فالقانون فيه 
عيوب ومزايا إال أن القانون وضع 

ــول اخلالف بني  ــال حت   في ح
ــركتني الى القضاء هل سيتم  الش

أخذ مخصصات كاملة؟
  بال شـــك، ففـــي حالة حتول 
ديون العمالء إلى القضاء، ومن 
ثم اجتاه املديونيات إلى القضاء، 
فإن البنوك على الفور تقوم بأخذ 
مخصصات كاملة على الدين حلني 
فض االشتباك في ساحات القضاء 
والـــذي عادة ما يأخذ ســـنوات 

طويلة.

  زيادة رؤوس أموال البنوك

ــي» على  ــول «األهل   بعد حص
ــماله  ــمية لزيادة رأس موافقة رس
واجتاه «بوبيان» لزيادة رأسماله، 
ــوك أخرى  ــع اجتاه بن ــل تتوق ه

لزيادة رأسمالها؟ 
  النظام املصرفي في الكويت 
يتكون من ٩ بنوك محلية ومع 
إعالن بنكني منها زيادة رأسمالهما، 
أتوقع أن يعلن بنكان أو ٣ زيادة 
رؤوس أموالها قبل نهاية العام 

احلالي. 
ــماء تلك    هل ميكن حتديد أس

البنوك؟ 
  من املستبعد أن يتجه «بيتك» 
أو «الوطنـــي» إلعـــالن زيـــادة 
رأسمالهما حتى اآلن، ولكن هناك 
بنوكا مثل «التجاري» و«برقان» 
وغيرها مـــن البنوك قد حتتاج 
إلى زيادة رأسمالها، وأوضح هنا 
البنوك خضعت الختبارات  أن 
الضغـــط املالي وحتتاج لزيادة 
الرســـملة وهو أمر مطلوب في 
الفترة املقبلة وإجراء احترازي 
البنـــوك احمللية من أي  يحمي 
مفاجآت وعلى ســـبيل املثال ما 
حدث في بنك اخلليج أثر سلبا 
النظـــام املصرفـــي واألداء  في 

االقتصادي بشكل عام. 
ــيؤثر تعثر  ــدى س ــى أي م   إل
ــي أداء  ــداد ف ــركات عن الس الش

البنوك؟ 
  أعتقـــد أن النتائـــج األولية 
للبنوك كانت جيـــدة في الربع 
األول مقارنـــة بأدائها في الربع 
األخير من ٢٠٠٨، وفي الربع الثاني 
كانت أفضل من الربع األول وفي 
حالة عدم وجود مفاجآت تعيدنا 
إلى املربع األول وهو نهاية ٢٠٠٨، 
فإن البنـــوك تتجه إلى حتقيق 
أرباح فـــي الربع الثالث، وملف 
تعثر الشـــركات أو األفراد يتم 
التعامل معه بعـــدة طرق منها 
املخصصـــات أو زيادة الضمان 
التسييل  أو  اللجوء للقضاء  أو 

اجلزئي. 
ــاب رقابة  ــأن غي ــل تتفق ب   ه
ــن أزمة  ــزءا م ــزي» كان ج «املرك

البنوك؟ 
  غيـــاب الشـــفافية من عدمه 
حتدده األرقام وهي ليســـت في 
املتناول، ولكن إجراءات املركزي 
بعد اندالع أزمة بنك اخلليج كانت 
احترازية مع معظم البنوك احمللية 
والتي من ضمنها تعزيز الرقابة 

واحلوكمة في البنوك. 

  «تسييل الرهونات»

ــتتجه البنوك    باعتقادك هل س
إلى تسييل الرهونات؟ 

  ليست هناك معلومات مؤكدة 
بحدوث تســـييل مللفات بعض 
العمالء والشـــركات، غير أنني 
أؤكد أن التسييل بات أمرا ال مفر 

منه وخيارا ستلجأ اليه البنوك 
فـــي الفترة املقبلة، فمســـتقبل 
االقتصاد اليزال شـــبه غامض، 
وأعني هنا وضع االقتصاد عموما 
والشركات االستثمارية املتعثرة 
والورقية بشكل خاص. وهنا أود 
أن أوضح أن البورصة انتعشت 
وفقا ملؤشرها الوزني حتى نهاية 
أغسطس املاضي بنسبة ١٥٪ ومن 
ثم فإن قيام البنوك بالتســـييل 
حاليا أفضل من أن تغامر وتنتظر 
فالسوق قد يعاود االنخفاض مرة 
أخرى للحصول على مستحقاتها 
واحملافظة على حقوق مساهميها 

وتقليل خسائرها. 
  وما هي اجلوانب املطلوبة عند 

قيام البنوك بالتسييل؟ 
  أعتقد أن ضوابط الدخول في 
التسييل البد أن تعتمد على وضع 

بكثير من الشـــركات املتعثرة، 
وأمتنى أن تنهض تلك الشركات 
من كبوتها وذلـــك حفاظا على 
حقوق املساهمني الذين لم يكن 
لهم ناقـــة وال جمل فيما أصاب 
تلك الشركات من ضرر. وأضيف 
هنا أن البنك املركزي يفتح عينه 
علـــى أداء تلك الشـــركات أوال 
بأول ويضع اإلجراءات السليمة 
واالحترازية التي تعزز من أداء 
النظام املصرفي ويضمن حقوقه 

بشكل كامل.
ــد فرصا جيدة  ــييل أوج   التس
ــرام صفقات  ــن إب ــمع ع ولم نس

«جامبو» بالكويت؟ 
  التسييل يخلق فرصا جيدة 
فـــي وقت األزمات ومـــن النادر 
أن تتكرر، وعلى ســـبيل املثال 
لدينا معلومات أن «زين» عندما 

كل مدين، وحجم قروضه ومدى 
قوة الضمانات ودرجة انخفاضها، 
وهنا أود أن أوضح أمرا أن آخر 
العالج الكي بالتسييل، وقبل هذا 
فإن البنـــوك تطلب من العميل 
رفع قيمة الضمانات وفي حال 
عدم االطمئنان من ناحية العميل، 
فإن البنوك ستتجه إلى التسييل 

ولو بشكل جزئي. 
ــض يتخوف من أن يؤدي    البع
ــقوط مجاميع  ــى س ــييل إل التس

استثمارية؟
بلـــغ حجم    هناك شـــركات 
اقتراضهـــا ٨٠٠ مليـــون دينار 
وأخرى جتـــاوزت املليار دينار 
بني قروض محلية وأجنبية وهذه 
الشركات متعثرة حاليا وهناك 
شـــركات أصابها الدمار الشامل 
وهذه الشـــركات وضعها أسوأ 

كان سعر سهمها دينارين وربع 
كان هناك عرض جدي للشـــراء 
عند دينارين و٨٠٠ فلس للسهم 
الرئيسي ٣  املالك  ووقتها طلب 

دنانير و٣٠٠ فلس.
  واآلن تتجه الشركة إلى البيع 
بسعر أقل، وأوضح هنا أن الفرص 
قائمة وموجودة ولكن ضبابية 
األوضاع االقتصادية جتعل من 
املاليـــة يتردد في  ميلك املالءة 
الشراء للحصول على أقصى ما 

ميكن من املكاسب.
ــراء    تقصد أن التردد في الش
ــاب اقتناص  ــي غي ــببا ف كان س
الفرص وزيادة مكاسب من ميلك 

«الكاش»؟
  نعم، فدولة قطر على سبيل 
املثال لديها مالءة كبيرة ونظرة 
تفاؤلية بالنســـبة لالستثمار، 

ضوابط حلماية املال العام وبشكل 
فعال.

  شروط «االستقرار»

ــركات االستثمارية    بعض الش
ــتقرار كان  ــرى أن قانون االس ت
ــل معها هل هذا  ــيا في التعام قاس

صحيحا؟
  نعم، كانت شـــروط القانون 
مع بعض الشركات االستثمارية 
قاسية ولكنها مناسبة للمرحلة 
وهي أفضل العالج، ألن فترة ما 
قبل األزمة شـــهدت فلتانا رهيبا 
في األداء ومن ثـــم فإن املطلوب 
كان وضع حد واضح في العمل، 
وإن لم تقم الدولة بوضع حد لهذا 
الفلتان وتقوم بسجن املتسببني 
فيه، فمن الضروري وضع ضوابط 

رقابية عليها.
  هل تتفق بأن هناك غياب إرادة 
ــل البعض والتعامل  للتغيير من قب

مع األزمة بواقعية؟
  أعتقد أن هذا املعنى ال يخلو 
من الصحة، فهناك مجامالت تتم 
في التعامل مع بعض الشركات، 
فهناك شركات متعثرة ووضعها 
ال يحتمل التأجيل في اتخاذ قرار 
بشأنها، حيث أن األجهزة الرسمية 
في الدولـــة تقر بإعطائها فرصة 
للبقاء والبـــد من االنتظار عليها 
ولكن إلى متى؟، وأعتقد أن الدولة 
مطالبة بالعمل على اتخاذ موقف 
حاسم جتاه حاالت التعثر الشديدة 
للشركات قبل أن تصيب تداعياتها 

بقية اجلسد االقتصادي.
  كيف تقيم تعامل «»املركزي مع 
األزمة، وهل تفعيل السياسة املالية 

أحد املخارج الضرورية منها؟
  احلكومـــة مقصـــرة وأداؤها 
«هزيل» و«مخز» وال يتناسب مع 
مستوى الطموح وال املرحلة وال 
التحديـــات وهذا وضع احلكومة 
احلالية وأقولهـــا بوضوح «إنا 
هللا وإنا إليـــه راجعون»، وأعود 
التي ترقع  إلى بعض اجلزئيات 
وضـــع احلكومة ومنـــه قانون 
االســـتقرار املالي الـــذي وصف 
بأنه قانون حيتان وذئاب وألننا 
مجتمع دميوقراطي فإن وجهات 
النظر املعارضة هي حرية مكفولة 

للجميع.

  تعافي االقتصاد العالمي

  هل سيؤثر بدء ظهور مؤشرات 
ــى  ــي عل ــاد العامل ــي االقتص تعاف

السوق؟
  بال شك، فمع ظهور مؤشرات 
إيجابية على أداء االقتصاد العاملي 
وخصوصا األميركي سينعكس 
أداء أســـواق املال  إيجابا علـــى 
اخلليجية ومنها الكويت. وأشير 
هنـــا إلى أن درجـــة التعافي في 
االقتصاد األميركي كانت أســـرع 
من املتوقع بالنسبة لالقتصادات 
اخلليجيـــة ألنه اقتصـــاد علمي 
لـــك مثال  وناضـــج، وأضـــرب 
واضحـــا على ذلك وهو مســـألة 
إفالس الشركات والبنوك، حيث 
توجد معايير واضحة مبوجبها 
يتم تنظيف السوق وقد بلغ عدد 
البنوك التـــي تعرضت لإلفالس 
حوالي ٨٠ بنكا وقاموا بتنظيف أداء 
الشركات وقاموا بضخ السيولة 
املطلوبة، ونحن هنا في الكويت 
ال نزال نعاني ضعف التشريعات 

وسوء إدارة. 

 عمر راشد 

   التفاؤل «احلذر» قد يكون العنوان األنسب حلوار «األنباء» مع مدير عام 
مركز اجلمان لالستشارات االقتصادية ناصر النفيسي الذي بدا متفائال بأداء 
ــتندا إلى مبررات قيام البنوك بأخذ ما يكفي من  البنوك في الربع الثالث، مس
ــيرا إلى أنها باجتاه أخذ مخصصات في  املخصصات في النصف األول، مش

النصف الثاني بدرجة أقل من النصف األول. 
ــني ٤٤٦ و٥٠٠ مليون  ــق البنوك أرباحا بحدود تتراوح ب ــع أن حتق    وتوق
ــها من  ــبة منو تصل إلى ٦١٪ عما حتقق في الفترة نفس دينار في ٢٠٠٩ بنس
ــي أخذتها البنوك نهاية العام  ــام ٢٠٠٨، موضحا أن جرعة املخصصات الت ع

املاضي كانت كبيرة جدا بسبب تطبيق املعايير احملاسبية. 
ــاح جيدة في الربع األول مقارنة بالربع  ــال إنه مع حتقيق البنوك ألرب    وق
ــدة في الربع الثاني عن  ــتمرارها في حتقيق نتائج جي الرابع في ٢٠٠٨ واس
ــع األول، فإن أداءها يتجه إلى األفضل في الربع الثالث، موضحا أن تلك  الرب

التوقعات مرهونة بعدم حدوث مفاجآت سلبية في املستقبل. 
   وحول اجتاه مزيد من البنوك لزيادة رأسمالها خالل العام احلالي، أوضح 
ــذا االجتاه، فإن ما بني بنكني إلى ٣  ــه مع إعالن «بوبيان» و«األهلي» عن ه أن
بنوك قد تتجه إلى إعالن زيادة رأسمالها قبل نهاية العام احلالي، مستبعدا أن 

يكون «بيتك» أو «الوطني» ضمن هذه البنوك. 
ــوك قد تلجأ إلى  ــييل بالقول إن البن ــي إلى ملف التس    وتطرق النفيس
ــركات  ــتلجأ إليه مع تعثر ش ــييل باعتباره أمرا ال مفر منه وخيارا س التس
ــداد وعدم قدرتها على تقدمي ضمانات إضافية، مضيفا  استثمارية عن الس
ــذا االجتاه على  ــطس عزز ه ــر الوزني بـ ١٥٪ نهاية أغس أن ارتفاع املؤش

أساس أن البورصة قد تنخفض خالل الفترة املقبلة، إال أنه أقر بأن التسييل 
ــدة ووضع الضمانات  ــة كل عميل على ح ــته وفق حال يجب أن تتم دراس

وإمكانية السداد. 
ــتثمارية نادرة ال تتكرر  ــييل أوجد فرصا اس ــار إلى أن التس    وأش
ــببه ضبابية  ــراء س أمام من ميتلكون املالءة املالية وأن التردد في الش

األوضاع االقتصادية واجتاه من ميتلكون الكاش إلى احلصول على 
ــب املمكنة، الفتا أن حتقيق مكاسب من  الفرص بأقصى املكاس

ــق على املدى الطويل وليس  ــرام صفقات كبيرة قد يتحق إب
شرطا أن تنتج عنها عوائد في األجل القصير. 

ــتنعكس إيجابا على  ــة «زين» س ــال إن صفق    وق
السوق وستعزز من أداء النظام املصرفي وتعزز 

ثقة املستثمر األجنبي باألداء االقتصادي. 
ــوم على غياب  ــي بالل ــى النفيس    وألق

األدوات التشريعية الكفيلة باحلسم 
ــركات  ــالج ملفات الش في ع
هناك  أن  ــا  املتعثرة، مضيف
ازدواجية في معايير التعامل 
ــركات املتعثرة من  مع الش
قبل اجلهات الرسمية دون 
هذا  تفسر  مبررات  وجود 

التعامل. 
  وفيما يلي التفاصيل: 

 ناصر النفيسي 


