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 %70منها على مدى السنوات الثالث الماضية

سلوانس 24 :مليار دوالر حجم إصدارات الدين الكويتية في  10سنوات
ع��ق��دت ��شرك��ة ال��وط��ن��ي لال�ستثمار
بالتعاون مع جمعية اخلليج لل�سندات
وال�صكوك امل�ؤمتر الرابع ل�سوق ر�أ�س
مال الدين الكويتي ،حيث اقيم هذا
احل��دث يف الكويت بح�ضور متنوع
من ممثلي القطاع احلكومي واخلا�ص
الذين متت دعوتهم للم�شاركة يف
امل�ؤمتر.
وق���ال راين ���س��ل��وان�����س م��دي��ر عام
اخل��دم��ات امل�رصفية اال�ستثمارية
يف �رشكة الوطني لال�ستثمار« :نحن
فخورون للغاية ب�رشاكتنا مع جمعية
اخلليج لل�سندات وال�صكوك ،حيث
ت�أتي رعايتنا لهذا امل�ؤمتر هذا العام
من منطلق م�ساهمتنا يف تطوير �سوق
ر�أ�س مال الدين يف الكويت مبا يهدف
�إل��ى خلق بيئة م�شجعة للم�صدرين
وامل�ستثمرين للم�شاركة يف �سوق
متنوع وقوي.
و�أ�شار �سلوان�س �إلى �أن حجم �إ�صدارات
�أ�سواق الدين يف منطقة اخلليج بلغت
نحو  530مليار دوالر خالل الـ 10
�سنوات املا�ضية �أي منذ عام ،2009
علم ًا بانه مت �إ�صدار �أكرث من ن�صفها
خالل الثالث �سنوات املا�ضية ،الفت ًا
�إلى ان ارتفاع حجم الإ�صدارات منذ عام
 2016يعود �إلى الإ�صدارات ال�سيادية
التي نفذتها حكومات دول جمل�س

• راين �سلوان�س يلقي كلمته خالل امل�ؤمتر

التعاون اخلليجي ،والتي �شكلت �أكرث
من  %65من �إجمايل الإ�صدارات خالل
هذه الفرتة.
و�أو�ضح �أن متو�سط حجم �إ�صدارات
ال��دي��ن ال�سنوية يف دول جمل�س

• عدد من امل�شاركني يف امل�ؤمتر

التعاون اخلليجي ارتفع ب�أكرث من
ال�ضعف لي�صل �إلى  81مليار دوالر على
مدار الأعوام الثالثة املا�ضية مقارنة
مبتو�سطه التاريخي البالغ  36مليار
دوالر بني عامي  2009و2015؛ لت�سجل

منطقة اخلليج م�ستويات جديدة من
حجم �إ���ص��دارات الدين التي تناف�س
بها �إ�صدارات الأ�سواق النا�شئة .و�أكد
ان ن�شاط �أ�سواق ر�أ�س مال الدين يف
املنطقة انعك�س ب�شكل م�شابه على

شامي %2 :معدالت النمو بدول الخليج

في العام الحالي

منو االنفاق ،مو�ضح ًا �أن احل�ساب احلايل اخلارجي
لدول جمل�س التعاون اخلليجي جمتمعة فائ�ض نظر ًا
للم�ستويات املعتدلة لأ�سعار النفط حالي ًا و�إن كان
�أقل من م�ستويات العام املا�ضي .و�أكد �أن هناك حاجة
كبرية لإ�صدارات الدين لدول اخلليج بالتزامن مع بقاء
�أ�سعار النفط عند م�ستوياتها املعتدلة بالإ�ضافة �إلى
ا�ستحقاق �آجال جزء كبري من �إ�صدارات الدين العام
وكذلك ال�سيا�سات املالية التي ميكن و�صفها بالأكرث
ا�سرتخاء يف الوقت احل��ايل .و�أو���ض��ح �أن��ه بح�سب
ً
التقديرات الأولية ف�إن �إ�صدارات الدين لدول جمل�س
التعاون اخلليجي قد ت�صل ما بني � 50إلى  60مليار دوالر
هذا العام ،م�شري ًا �إلى �أن ذلك قد يتغري ا�ستناد ًا �إلى
�أ�سعار النفط ،مو�ضح ًا يف الوقت نف�سه �أنه من املتوقع
�أن تكون ال�سعودية �أكرب املقرت�ضني يف عام 2019
وبنحو  30مليار دوالر .و�شهد امل�ؤمتر عقد جمموعة
من املحا�رضات� ،شارك فيها وكالة �ستاندرد �آند بورز
« »S & Pللت�صنيفات االئتمانية حما�رضة ناق�شت
خاللها اخلطوات واملعايري املو�ضوعة للح�صول على
الت�صنيف االئتماين ،وعقدت ال�رشكة اال�ست�شارية �أكريد
تو�س «»Acreditusحما�رضة عن التطبيقات املحتملة
لتقنية البلوك ت�شني لإ�صدارات ال�صكوك.

�أكد �سعادة �شامي كبري االقت�صاديني ملجموعة بنك
الكويت الوطني خالل امل�ؤمتر �أن هناك تباط�ؤ ًا عاملي ًا
طال العديد من االقت�صادات الكربى ،م�شري ًا �إلى �أنه
من املرجح �أن يتم تعديل تقديرات النمو ال�صادرة
عن �صندوق النقد ال��دويل والبالغة  %3.5يف عام
 ،2019مو�ضح ًا �أن منو االقت�صاد الأمريكي تراجع
مع تال�شي �أثر خف�ض ال�رضائب ،ورفع �أ�سعار الفائدة
وتداعيات احلرب التجارية و�أ�شار �إلى �أن دول اخلليج
�ستبقى مبن�أى عن هذا التباط�ؤ خا�صة �أنها تت�أثر
فقط بانعكا�س هذا التباط�ؤ على �أ�سعار النفط والتي
ت�شري التوقعات �إلى بقائها عند م�ستوياتها احلالية،
بالإ�ضافة �إلى �أ�سعار الفائدة التي �ستظل �أي�ض ًا م�ستقرة
هذا العام .و�أ�ضاف �شامي �أن التوقعات ت�شري �إلى بلوغ
معدالت النمو يف دول جمل�س التعاون اخلليجي نحو
 %2يف عام  ،2019ويعزى ذلك ب�شكل رئي�سي �إلى
ا�ستمرار وترية الإنفاق العام يف الوقت الذي ي�صل فيه
منو الن�شاط غري النفطي �إلى  %3يف �أف�ضل الأحوال،
فيما ترجح التوقعات �أن القطاع النفطي لن ي�شهد �أي
منو يذكر حتت وط�أة خف�ض االنتاج .وقال �شامي �إن
هناك حاجة �إلى اال�رساع يف عملية اال�صالح للتخفيف
من عجز موازنات دول اخلليج املتنامي على خلفية

وزير المالية بحث تعزيز العالقات

االستثمارية مع كرواتيا
ا�ستقبل وزير املالية نايف احلجرف �أم�س
�سفري كرواتيا لدى الكويت �أمري موهارميي،
وذلك مبنا�سبة توليه هذا املن�صب وبدء
مهام عمله يف الكويت .كما مت خالل اللقاء
مناق�شة �سبل تعزيز العالقات الثنائية بني
البلدين ال�صديقني يف املجاالت التجارية
واال�ستثمارية.
ويف نف�س ال�سياق ا�ستقبل الوزير احلجرف
�سفري الإمارات لدى الكويت �صقر الري�سي،
وذلك مبنا�سبة توليه من�صبه اجلديد وبدء
مهام عمله يف الكويت .كما ا�ستقبل وزير
املالية �سفري فرن�سا لدى الكويت ماري
ما�سدوبوي ،ومت خالل اللقاء مناق�شة �آخر
التطورات اخلا�صة بعقد ال��دورة الرابعة
ع�رشة للجنة الوزارية الكويتية الفرن�سية
امل�شرتكة ،والتطرق �إلى م�شاركة الكويت
يف االجتماع املقبل لنادي باري�س للدول
الدائنة ،واملقرر عقده يف مدينة باري�س يف
�شهر مايو املقبل.

• نايف احلجرف خالل ا�ستقباله �سفري كرواتيا

ال�سوق الكويتي ،حيث مت �إ�صدار نحو
 24مليار دوالر من �إ���ص��دارات الدين
على مدار الـ � 10سنوات املا�ضية،
 %70منها �أ���ص��درت خ�لال الثالثة
�أع��وام املا�ضية �أي منذ عام ،2016

حيث ي�شكل الإ�صدار ال�سيادي لدولة
الكويت يف عام  2017نحو  %47من
القيمة امل�صدرة منذ تلك الفرتة.
وم��ع ذل��ك ،فقد انخف�ضت القيمة
امل�صدرة خالل  2018بن�سبة %87

الصقر :السوق بحاجة إلى التنويع
بتشكيلة ونوعية المصدرين
�شارك زيد ال�صقر مدير اخلدمات امل�رصفية
اال�ستثمارية يف �رشكة الوطني لال�ستثمار مع
جمموعة من القياديني يف �سوق ر�أ�س مال
الدين الكويتي يف حلقة نقا�شية عقدت على
هام�ش امل�ؤمتر ،ا�ستعر�ضوا خاللها �آخر
�أو�ضاع ال�سوق املحلي لأدوات الدين ،حيث
�أ�شاروا �إلى انه اليزال ال�سوق بحاجة الى
التنويع بت�شكيلة ونوعية امل�صدرين.
و�أ�شار ال�صقر خالل م�شاركته يف احللقة
النقا�شية الى االهتمام املتزايد عند بع�ض
امل�ؤ�س�سات احلكومية وال�رشكات الكويتية
الرائدة للح�صول على ت�صنيفات ائتمانية
كخطوة �أولى مل�شاركتهم يف �أ�سواق ر�أ�س مال
الدين ،مبين ًا انها خطوة �إيجابية للتنوع
يف امل�صدرين واال�ستمرار يف تنمية ال�سوق
الكويتي .وذكر ال�صقر �أن الفرتة املقبلة
تعد فر�صة جيدة للم�صدرين املحتملني
وذلك ب�سبب �إمكانية احل�صول على الدين
بفوائد منخف�ضة تاريخيا ،نظرا ملراجعة
جمل�س االحتياطي الفيدرايل ل�سيا�ساته
النقدية.

• ال�صقر متو�سط ًا راين �سلوان�س و�سعادة �شامي

هانسن :ارتفاع تداوالت السلع
لألسبوع الثاني على التوالي
ق���ال �أويل ه��ان�����س��ن ،رئي�س
ا�سرتاتيجية ال�سلع يف �ساك�سو
بنك ارت��ف��ع��ت ت����داوالت ال�سلع
للأ�سبوع الثاين على التوايل،
و�إن ك��ان ذل��ك ب��وت�يرة �أبط�أ،
وج�����اءت م��ك��ا���س��ب��ه��ا مدعومة
ب�أ�سعار املعادن الثمينة� ،إلى
جانب ال�سلع الزراعية على �سبيل
التغيري .وتلقت املعادن الثمينة
زخم ًا قوي ًا نتيجة للهبوط احلاد
الذي طال عائدات ال�سندات بعد
�إعالن بنك االحتياطي الفيدرايل
الأم�يرك��ي عن وق��ف رف��ع �أ�سعار
الفائدة جمدد ًا خالل هذا العام،
ف�����ض� ً
لا ع��ن ال��ت��م��ه��ل يف خف�ض
ميزانيته العمومية.
و�أ�ضاف هان�سن تراجع الدوالر
الأم�يرك��ي يف البداية على وقع

ه��ذه الأخ��ب��ار ،قبل �أن يعاود
ارت��ف��اع��ه ي��وم اجلمعة نتيجة
للدعم ال��ذي تلقاه بعد �صدور
بيانات خميبة للآمال عن «م�ؤ�رش
مديري امل�شرتيات» « »PMIحول
�أملانيا وفرن�سا .بينما �شهدت
�أ�سعار الأ�سهم ،التي ا�ستفادت من
رغبة امل�ستثمرين باملجازفة،
ارتفاع ًا مبدئي ًا قبل �أن ت�ستقر
نتيجة ل��ل��م��خ��اوف املتعلقة
بتوقعات النمو االقت�صادي.
و�شهد قطاع الطاقة حماولة لرفع
�أ�سعار برنت وخام غرب تك�سا�س
الو�سيط بعد قيام دول منظمة �أوبك
واملنتجني امل�ستقلّني بخف�ض
الإنتاج ،ما �أت��اح لهم ا�ستعادة
ن�صف خ�سائرهم يف الفرتة بني
�شهري �أكتوبر ودي�سمرب قبل �أن

• اويل هان�سن

ت�ستقر الأ���س��ع��ار عند نحو 60
  70دوالر ًا �أمريكي ًا للربميلعلى التوايل .و�ساهم الرتاجع

« »VIVAتودع المؤسس والرئيس التنفيذي سلمان البدران

• امل�شاركون يف احلفل

الى ما يعادل  1.3مليار دوالر فقط.
وارجع �سلوان�س تراجع الإ�صدارات
الكويتية خالل الفرتة الأخرية �إلى
عدة عوامل منها عدم اليقني حول
اجتاهات �أ�سعار الفائدة ،و�أ�سعار
االق��را���ض املنخف�ضة عند م�صادر
متويل �أخرى ،والنمو املتوا�ضع يف
االقت�صاد املحلي .و�أ�ضاف �سلوان�س
ان��ه على ال��رغ��م م��ن ت��راج��ع قيمة
الإ�صدارات خالل العام املا�ضي� ،إال
انه يجب اال�ستمرار يف ت�سليط ال�ضوء
على الفوائد املتعددة لأدوات الدين
كتنويع م�صادر التمويل للم�صدرين
املحتملني ومرونة �رشوط ومتطلبات
الإ�صدارات ب�شكل عام.
وتطرق راين �سلوان�س الى �رضورة
دعم الإ�صدارات احلكومية الكويتية
املحلية والإقليمية من اجل تن�شيط
منحنى العائد ال�سيادي الكويتي
والذي يعترب معيار ًا �أ�سا�سي ًا لت�سعري
�إ���ص��دارات ال�رشكات وامل�ؤ�س�سات
الكويتية .و�أو�ضح ان احتمالية تكرار
الإ���ص��دار ال�سيادي للدولة �أ�صبحت
فاترة ،وبناء على ذلك يكون قد حان
الوقت للنظر يف ا�صدار �سندات عن
طريق كيانات وم�ؤ�س�سات حكومية
ب��ارزة كم�صدر بديل وداع��م لتن�شيط
هذا املنحنى.

ودعت �رشكة االت�صاالت الكويتية  ،VIVAامل�ؤ�س�س
والرئي�س التنفيذي �سلمان البدران ،يف حفل غداء
ح�رضه جمل�س الإدارة وعائلة  ،VIVAيف فندق
فور�سيزونز الكويت .وا�ستهل حممد الع�ساف،
الرئي�س التنفيذي بالوكالة والرئي�س التنفيذي
للقطاع املايل ل�رشكة االت�صاالت الكويتية ،VIVA
احلفل بكلمة م�ؤثرة �أثنى فيها على م�سرية البدران
خالل ع�رش �سنوات حيث قدم الكثري من اجلهود وحقق
العديد من الإجنازات ،م�ؤكد ًا �أن � VIVAست�ستمر يف
هذا النهج لتثبيت موقعها الريادي يف املنطقة.
ب��دوره� ،ألقى حممود عبد الرحمن ،رئي�س جمل�س
�إدارة �رشكة االت�صاالت الكويتية  VIVAكلمةً �أ�شار
فيها �إلى الدور الكبري الذي لعبه البدران �أثناء مرحلة
ت�أ�سي�س  VIVAيف تذليل العقبات وت�ضافر اجلهود
لإط�لاق العمليات الت�شغيلية يف �سوق االت�صاالت
الكويتي .من جانبه� ،ألقى �سلمان البدران كلمة
وداع م�ؤثرة اعتربها الأ�صعب خالل عقد من الزمن
�أم�ضاها مع عائلة  VIVAالتي كانت ال�سند الكبري
له يف بلوغ الأه��داف وحتقيق النجاحات� ،شاكر ًا
جمل�س الإدارة رئي�س ًا و�أع�ضاء والإدارة التنفيذية كل
على ر�أ�س قطاعه وجميع املوظفني على الود الكبري
الذي �أظهروه يف هذا احلفل ،متمني ًا لهم دوام النجاح
والتوفيق .واختتم احلفل بعر�ض وثاثقي عن م�سرية
البدران خالل ع�رش �سنوات منذ ت�أ�سي�س .VIVA

• تكرمي البدران من الإدارة التنفيذية

املو�سمي ال�ضخم يف خمزونات
النفط اخلام الأمريكية والبالغ
 10م�لاي�ين ب��رم��ي��ل يف خف�ض
هوام�ش ال��ف��ارق بني النقطتني
املرجعيتني العامليتني .وو�صل
م�ؤ�رش املعادن ال�صناعية بقيادة
الزنك �إلى �أعلى م�ستوى له على
مدى � 24أ�سبوعاً ،وذلك قبل بروز
خماوف تتعلق بالنمو وتراجع
ال��دوالر الأم�يرك��ي ،ما �أدى �إلى
ظهور م ��ؤ��شرات فنية ميكن �أن
تف�ضي �إلى حدوث ت�صحيح �أعمق
خالل الأ�سابيع املقبلة .وجتلى
ذل��ك يف م��ع��دن النحا�س الذي
تراجع �إلى �أدنى م�ستوياته خالل
�شهر واح��د نتيجة لالنخفا�ض
احل���اد يف الن�شاط ال�صناعي
الأملاين.

