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منى الدغيمي
ذكر الشريك املسؤول في شركة انفينيتي لالستشارات 
سيف احمد في مداخلته حول جتربة الشركات اخلاصة 
الكويتية في االستثمار في الهند أن شركات االتصاالت 
اخلليجية أثبتت تواجدها في الهند السيما »كيوتيل« 
و»اتصاالت« إال أن »زين« لم يثبت إلى اآلن رس���ميا 

انضمامها إلى بقية الشركات اخلليجية.

وردا على سؤال ل� »األنباء« حول مجريات صفقة 
زين وأهمية هذه الصفقة بالنسبة لالقتصاد الهندي، 
أفاد احمد بأن املجال مازال مفتوحا أمام صفقة »زين« 
مشيرا إلى ان هذا ما كشفته الصحف الهندية في اآلونة 
األخيرة. وأكد أن الصفقة في حال إمتامها تعتبر إضافة 
جيدة لالقتصاد الهندي والسيما لتطور قطاع االتصاالت، 

الفتا إلى انه يتطلع ملا سيحدث لهذه الصفقة.

صفقة »زين« في حال إتمامها تمثل إضافة جيدة لالقتصاد الهندي

رهونات األسهم والعقارات في البنوك
بين التسييل والخسارة..

 أو االنتظار 
حتى إشعار آخر

فواز كرامي
تقدر احملفظة االئتمانية لدى البنوك احمللية في الكويت بنحو 24 مليار دوالر منها 15 

مليارا مقابل رهونات أسهم وعقارات.
وأمام االنخفاض املستمر في قيم هذه األصول ومطالب البنك املركزي بزيادة املخصصات 
تقف البنوك ف���ي مواجهة معضلة احلفاظ على هذه الرهون���ات بانتظار انفراج الوضع 
االقتصادي أو خيار تس���ييل هذه الرهونات وحتقيق خسائر محققة تضاف الى النتائج 

املالية لهذه البنوك.
ويطفو الى الس���طح العديد من التس���اؤالت التي تطرحها البنوك على نفسها والتي 
يطرحها االقتصاد الكلي حتتاج الى إجابات تترجم بقرارات على جميع املس���تويات ليتم 
جتاوز األزمة بعيدا عن حلول اخلطوة خطوة، السيما ان بوادر انتعاش اقتصادي »بطيء« 
بدأت تظهر هنا وهناك سيكون لها في حال استمرارها اثر ايجابي على االقتصاد ككل وعلى 

رهونات البنوك من خالل زيادة قيمتها في حال استمرار التعافي بشكل خاص.
ولعل الس���ؤال األهم في موض���وع رهونات البنوك ينجلي ف���ي املخاطر على القطاع 
املصرفي جراء انخفاض قيمة األس���هم والعقار املرهونة لدى البنوك، وما اخليارات أمام 
البنوك ملعاجلة رهونات األس���هم والعقار في حال ع���دم قدرة البنوك على اخذ املزيد من 

املخصصات؟
فرغ���م العديد من األنباء التي مت تداولها في س���وق الكويت لألوراق املالية حول قيام 
بنوك بتس���ييل أصول ألسهم مرهونة لديها اال ان سياسة البنك املركزي واضحة في هذا 
الصدد والتي تقتضي عدم تس���ييل األسهم املرهونة اال في حالتني عند عدم تعاون املدين 
نفس���ه مع البنك أو في حال رغبة املدين نفسه في تسييل أسهمه اخلاصة، اذ ان محافظ 
البنك املركزي أكد في أكثر من مناس���بة ان البنك املركزي لم يغير سياس���ته بشأن عدم 

السماح ببيع األصول املرهونة.
اس���تاذ اإلدارة واملالية في جامعة الكويت د.يوسف املطيري أكد انه ليس من مصلحة 
البنوك في املرحلة الراهنة تس���ييل األسهم املرهونة لديها سواء أكان مبوافقة العميل أم 
ع���دم تعاونه معلال ذلك باالنخفاض الكبير في قيمة الرهونات التي انخفضت قيمتها الى 

ما دون قيمة الرهن نفس���ه، األمر الذي من ش���أنه ان 
يكبد البنوك خسائر مالية كبيرة ومحققة ستنعكس 
على بياناتها املالية الس���نوية، مشيرا الى ان السبب 
الرئيسي وراء طلب البنك املركزي من البنوك احمللية 
زيادة املخصصات عائد أساسا الى االنخفاض الكبير 
في قيمة هذه الرهونات، والذي ظهر جليا في اعالنات 
البن���وك عن أرباح الربع الثال���ث، وكان آخرها البنك 
التجاري الذي أعلن عن حتقيق أرباح بلغت 99 مليون 
دينار قام بترحيلها الى املخصصات وبنك برقان الذي 
قام بتحويل مبلغ قدره 50.2 مليون دينار ملخصصات 

اضافية احترازية.
وتابع د.املطيري انه في حال قيام البنوك بتسييل 
رهوناتها »سيزداد الطني بلة« اذ ان عمليات التسييل 
ستساهم وبصورة كبيرة في دفع قيمة هذه األصول 
الى املزيد من االنخفاض مما سيزيد من خسائر البنوك 
ويسبب نتائج كارثية على الشركات املستدينة والتي 
ستتآكل قيمتها بصورة دراماتيكية، ويؤثر على هذه 
الش���ركات ويعيقها في احلصول على التمويل الالزم 
مس���تقبال ويقلص قدرتها التشغيلية مما يبعدها عن 
الدخول في مش���اريع واستثمارات حقيقية مستقبال، 
ويؤخ���ر بالتالي دوران عجل���ة االقتصاد مرة أخرى، 
السيما ان شح السيولة بذاته يقف عائقا أمام الدخول 
على األس���عار املغرية واملتدنية لألسهم وان عرضت 

في السوق.
وأضاف املطيري »يوجد هناك سبب آخر مينع البنوك 

من تسييل األسهم املرهونة في الوقت احلالي، إضافة الى األسباب السابقة وهي ان البنوك 
احمللية متخمة بالسيولة وال متلك قنوات تصريف لهذه السيولة أو قنوات استثمارية لها، 
مما يجعل تس���ييل الرهونات سواء األسهم منها أو العقارات يزيد من حجم هذه السيولة 

لدى البنوك، إضافة الى اخلسارة التي حتققها من تسييل األصول املنخفضة.
وفيما رس���م د.املطيري صورة ضبابية للحال���ة االقتصادية العامة عزاها الى الظرف 
السياس���ي في البلد، أشار الى املخاطر الناجمة واملترتبة على القطاع املصرفي جراء هذه 
الرهونات التي قد تكون كبيرة تشبه في حدتها ما حدث مع البنوك التي تعاملت مبشتقات 
مالي���ة. وأكد ان احلل يكمن في تق���دمي الدولة ضمانات للبنوك على االقراض كما جاء في 
قانون االستقرار املالي الذي نص على تقدمي الدولة ضمانات تعادل 50% من قيمة القرض 
والذي سيس���اهم بصورة كبيرة في إعادة السيولة الى السوق الذي يعاني شحا، كما انه 
يرفع قيمة األصول من جديد وتس���تفيد من ذلك جميع املؤسسات املالية مبا فيها البنوك 
من ناحية ارتفاع قيمة األس���هم والعقارات املرهونة عندها، ويدفع الش���ركات الى القيام 

باستثمارات تساهم في دوران عجلة االقتصاد.
ولفت الى ضرورة إنش���اء هيئة منظمة لس���وق الكويت لألوراق املالية وإبعادها عن 
إدارة تابعة لوزارة التجارة والصناعة أسوة باململكة العربية السعودية التي أقرت مؤخرا 
شراء مبنى لهيئتها املالية بارتفاع 300 متر في إشارة إلى أهمية هذه املؤسسة املالية في 

تنظيم السوق.
ويذكر ان املؤشر العام لسوق الكويت لألوراق املالية هبط بداية االسبوع احلالي الى ما 
دون حاجز ال� 7 آالف نقطة بفعل عمليات البيع امللحوظة على اسهم الشركات القيادية التي 

تراجعت اسعار اغلبها بشدة االمر الذي دفع اسعار اسهم الشركات الرخيصة للتدهور.
وواصلت البورصة س���يناريو الهبوط امس حيث خسر املؤشر السعري 201.7 نقطة 
فيما خسر املؤشر الوزني 18.6 نقطة ليعكس الهبوط احلاد ملؤشري السوق تدهور احلالة 
النفسية الوساط املتداولني وجتاهل السلطتني لتداعيات تدهور السوق على مختلف قطاعات 
االقتصاد الوطني السيما ان معظم املراقبني واحملللني حملوا احلالة السياسية املسؤولية 

املباشرة عن هذا التدهور املستمر اكثر مما حملوها لتداعيات االزمة املالية العاملية.

البنك المركزي سمح بتسييل 
الرهونات في حالتين إما موافقة 
العميل أو عدم تعاونه مع البنك

خسارة البنوك 
من تسييل 
الرهونات نتيجة 
النخفاض قيمة 
هذه الرهونات 
والبنوك متخمة 
بالسيولة أصاًل فما 
حاجتها للمزيد من 
السيولة؟!


