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تفعيل دور إدارات المخاطر بالبنوك 
ساهم في خفض معدالت التمويل

11.7 مليار دينار إجمالي قروض 198 
شركة كويتية مدرجة خالل الربع األول

حصلت 198 ش���ركة كويتية منها 184 شركة 
مدرجة بس���وق الكويت ل���أوراق املالية في 6 
قطاعات هي االستثمار والتأمني والعقار والصناعة 
واخلدمات واألغذية، باالضافة الى 14 شركة مدرجة 
بالسوق املوازي على 11.7 مليار دينار خالل الربع 
األول من العام احلالي، وذلك طبقا لبيانات وردت 

في تقارير ملركز اجلمان لالستشارات.
وتنقسم القطاعات في هذا الصدد الى نوعني 
قطاعات حصلت على قروض مليارية وقطاعات 
مليونية، اما القطاع���ات امللياري����ة فتصدرها 
قط������اع االس���تثمار من حي���ث القروض التي 
حصلت عليه����ا 51 شركة مدرجة بالقط�������اع، 
إذ بل���غ إجماليه������ا 5.7 ملي���ارات دينار وهي 
أعلى قيمة على اإلطالق ومتثل نحو 48.7% من 
إجمال�����ي القروض، فيما ح����ل قطاع اخلدمات 
ف������ي املرتب�����ة الثاني������ة بف����ارق كبير حيث 
بلغت القروض 3.9 مليارات دينار حصلت عليها 
56 ش���ركة من الش���ركات اخلدمية املدرج�����ة 
بالقط�����اع، فيما حل قطاع الصناعة في املرتبة 
الثالثة من خ����الل 1.8 مليار دينار حصلت عليها 

28 شرك�����ة مدرجة بالقطاع.
أما القطاعات املليونية فتصدرها قطاع األغذية 
من حيث احلصول على قروض خالل الربع األول 
من العام احلالي، إذ بل���غ حجم القروض التي 
حصلت عليها 6 ش���ركات مدرجة بالقطاع 171 
مليون دينار، تاله قطاع التأمني الذي حصل على 
17.4 ملي���ون دينار، وتاله قطاع العقارات الذي 
حصل على 1.9 مليون دينار وهو أقل القطاعات 
التي حصلت على قروض خالل الربع األول من 

العام احلالي.
وعلى مس���توى الس���وق املوازي فحصلت 
14 ش���ركة مدرجة بالس���وق املوازي على 66.2 
مليون دينار، ولوحظ م���ن خالل األرقام ان 5 
ش���ركات فقط هي التي لم حتصل على قروض 
في الرب����ع األول من العام احلالي منها شركتان 
في قط�������اع العقارات و3 ش���ركات في قطاع 
اخلدمات، فيما حصلت كل الشركات املدرجة في 
قطاع االستثم������ار والتأمني والصناعة واألغذية 
فض�������ال عن الشركات املدرجة في السوق املوازي 

على قروض.

بعد أن كانت مهمشة قبل األزمة

قبل أن تهب رياح األزمة املالية العاملية كانت إدارات 
املخاطر في كثير من البنوك مهمش���ة الى حد كبير، 
ولكن األمر تغير كثي���را بعد ظهور تداعيات األزمة 
املالية وانعكاس���اتها اخلطيرة على البنوك احمللية، 
والتي كادت تتس���بب في مش���اكل ال حتمد عقباها 
لوال تدخل بنك الكوي���ت املركزي حلماية املنظومة 

املصرفية الكويتية.
وم���ع تفعيل دور هذه االدارات وهو أمر ايجابي، 
إال انه في املقابل أدى الى انخفاض معدالت اإلقراض 
بعد أن أصب���ح إلدارات املخاطر كلمتها في عمليات 

االقراض.
في ه���ذا االطار قالت مصادر مطلعة ان القروض 
ف������ي الكويت قبل األزم���ة كانت متنح بالعالقات 
الش���خصية أو من دون اخذ الضمانات الكافية التي 
حتفظ حقوقه������ا، ولم تكن اغلب البنوك تعبأ بإدارات 
املخاط�������ر لديها وال تأخذ برأيها عند الدخول في 
استثمارات محفوفة باملخاطر، غير أن األزمة أثبتت 

عدم صحة ذلك.
ولفت���ت املصادر الى أن البن���وك بدأت في إعادة 
هيكلة تلك اإلدارات وحول���ت تبعيتها الى مجالس 
االدارات مباشرة حتى ال تتعرض لضغوط أو ما شابه، 
وأصبح رأيها ملزما وهو ما اثر على حجم القروض 
التي متنحها البنوك للعمالء، الفتة الى أن هذا االمر 
ايجابي للبنوك وس���لبي بالنسبة للشركات، حيث 
أدى تفعيل دور إدارات املخاطر الى إغالق »حنفية« 
االئتمان التي كانت مفتوحة من دون احلصول على 

الضمانات الكافية.
وأش���ارت املصادر ال�����ى أن ه�������ذه اخلط����وة 
س���يكون لها دور كبي���ر مس���تقبال ف������ي خفض 
املخصصات التي تضطر البنوك التخاذها بنس���ب 
عالي������ة بش���كل يؤثر على نتائجها املالية الى حد 

كبير.

الملف االقتصادي: »إلى متى يستمر مسلسل غلق قنوات التمويل المحلي؟!«
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مستثمرون وصفوا أداءها االئتماني 

بـ »المتحفز« لالستحواذ 
على الشركات المدينة

تخوفات من بدء حملة تنظيف االقتصاد والبورصة 
من العفن الذي أصاب الس���وق واملتراكم خالل 
السنوات املاضية، فاحلملة التي تقودها اجلهات 
الرقابية ضد تلك الشركات وتصميم تلك اجلهات على 
تطبيق مبدأ الثواب والعقاب جتعل ما ال يقل عن %20 
من الش���ركات الورقية حتت مقصلة اإلفالس وهو ما 
سيض����ع الشركات التشغيلية في وضع »صعب« من 

زاوي�������ة منح االئتمان له�����ا. 
حي�����ث ان البنوك سي������زداد حذره�������ا وتخوفها 
حل���ني االنتهاء م���ن موج�����ة التنظي���ف تل��������ك، 
وس���يجعلها تفكر ألف مرة ف������ي أي متوي�����ل يتم 
منح���ه ألي جهة كانت خالل النصف الثاني من العام 

احلال�������ي.
تخوفات من زيادة حجم املخصصات في حال 
العجز عن السداد الذي باتت احتماالته واردة 
للغاي���ة في ظل األوضاع الصعبة التي متر بها 
الشركات والتي ال يعلم من مشاكلها إال النذر القليل، 

فشركات كثيرة تقدمت بطلبات لالقتراض ولكنها حتت 
حجة س���رية املعلومات متكنت من إخفاء معلومات 
مهمة عن البنوك ما أدى الرتي���اب البنوك في أمرها 

على املدى البعيد.
االنهيار احلر لأصول والذي ما إن تظهر بوادر 
محلية وخارجية لتماسكه حتى يعاود التداعي 
واالنهيار مرة أخرى ومن ثم تتراجع الضمانات 
املقدم���ة للقروض من حيث القيمة، األمر الذي يجعل 
البن�������وك في موقف املجبر عل���ى أخذ مخصصات 
والصبر عل�����ى العميل وم���ع عج������ز عمالئها عن 
الس���داد تتحول تلك القروض إلى تعثر ومن ثم إلى 
ديون معدومة على املدى البعي��������د األمر الذي يجعل 
رسمل�����ة البنوك أحد أهم اخليارات املطروحة للخروج 

من »ورطته�����ا«. 
وال تقب�������ل البنوك اليوم سوى ان ترفض اإلقراض 
بضمان األسهم باستثناء 15 سهما فقط ميكن أن تقبلها 
وتفضل األصول امللموسة »املدرة« القابلة للتسييل 

في أي وق�����ت، مثل املجوهرات فهي مرغوبة في كل 
األوقات في األزمات والرواج.

تتحفظ البنوك في تقدمي أي متويل موجه ملعاجلة 
الديون أو س���داد استحقاقات ما يعني ضرورة 
دراسة مس���تقبل ووضع الشركة في مرحلة ما 
بعد الدين حتى تتمكن الش���ركة من معاجلة ديونها 

القدمية وسداد ديونها احلالية.
غياب الضمانات وغياب املشاريع ذات املردود 
اإلنتاجي التشغيلي على املدى البعيد، فالبنوك 
وفي ظل تراجع البورصة ال جتد ضمانات كافية 
من قبل عمالئها من األفراد والشركات ملن�����ح التسهيالت 
االئتمانية، كما أن غياب املشاري������ع اإلنتاجية ذات 
األداء التش���غيلي جعل احلذر سيد املوقف في األداء 
الع���ام للقطاع املصرفي وهو م���ا انعكس على حجم 
التس���هيالت االئتمانية التي ظلت »محلك سر« خالل 
فترة ما بع���د 2008 وحتى اآلن حيث لم تزد على 27 

مليار دينار.

أسباب وراء حذر البنوك المتزايد في منح االئتمان
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قروض الشركات المدرجة بالبورصة حسب القطاعات خالل الربع األول
عدد الشركات غير المقترضة بالقطاععدد الشركات المقترضة بالقطاعالقيمةالقطاع

-5.751 مليارات ديناراالستثمار
-17.47 مليون دينارالتأمني

1.9362 مليون دينارالعقارات
-1.828 مليار دينارالصناعة
3.9563 مليارات ديناراخلدمات
-1716 مليون ديناراألغذية
-66.214 مليون ديناراملوازي
11.71985مليار ديناراإلجمالي

إعداد: عمر راشد ـ شريف حمدي ـ محمود فاروق ـ محمد البدري
»تعددت األسباب واملوت واحد«، لم يجد مصدر استثماري تعبيرا أدق من هذا املثل العربي الشهير، لوصف ما أسماه بـ »مجزرة بنوك محلية« ضد الشركات الراغبة في منح االئتمان، وقال لـ »األنباء« ان اإلفالس بات أقرب الطرق أمام الشركات 
باعتباره قضاء وقدرا وأنه املصير الوحيد أمامها مع انسـداد شـرايني التمويل عنها. ودلل املصدر على قوله بأن حذر البنوك احمللية املتزايد جتاه إقراض الشركات كانت نتيجته أن أصبحت تلك الشركات تلفظ أنفاسها األخيرة كما لو 
كان األمر متعمدا للتخلص منها، موضحا ان هذا التعمد سببه رغبة تلك البنوك في االستحواذ على تلك الشركات املدينة بأقل األسعار لعلمها أنها فرص ثمينة ستحقق لها إيرادات تشغيلية قوية على املدى البعيد.

وقال إن البنوك احمللية فعلت ذلك حتت سـمع وبصر البنك املركزي الذي منذ شـهر سبتمبر 2008 وحتى اآلن جاءت تعميماته وأدواته الرقابية حلماية البنوك وتعنيف الشركات املقترضة 
في مختلف القطاعات االقتصادية، رغم أن بنوكا محلية كانت من أسباب ما آلت إليه األوضاع من فوضى »ائتمانية« في زمن الطفرة وقبل اندالع األزمة.

وأوضح املصدر ان البنوك ليسـت »حذرة« أو »متخوفة« من منح التسهيالت االئتمانية ولكنها »متحفزة« لالنقضاض على الشركات املدينة لالستحواذ عليها 
بأقل األسعار، مستدال على ذلك بالقول ان أقصى متويل حصلت عليه الشركات منذ تداعيات األزمة حتى اآلن لم يتعد حاجز الـ 50 مليون 
دينار، مع منح تسـهيالت هزيلة تتراوح بني 5 و10 ماليني، مضيفا أن إعادة اجلدولة والتمديد كانا السمة الغالبة على 

النشاط االئتماني للبنوك خالل فترة ما بعد األزمة حتى اآلن.
وفي املقابل، رأى أحد املصرفيني ان األسباب الكامنة وراء حذر البنوك في 

منح التسهيالت االئتمانية للشركات تنحصر في:


