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النقدية فيها. 
وعدد املصدر املزايا التي ستتمتع بها 
الدولة في حال اتخاذها قرار دعم وإصدار 

الصكوك كاآلتي: 
املساهمة الفعالة واملباشرة في تنشيط 

وإنعاش االقتصاد احمللي.
األم���وال  اس���تقطاب رؤوس 

األجنبية.
التوس���ع ف���ي القاع���دة التمويلية 

احلكومية للبرامج التنموية.
املس���اعدة في إدارة الس���يولة على 

مستوى االقتصاد الكلي.
رب���ط التدفق���ات املالية بأنش���طة 

اقتصادية حقيقية وأصول فعلية.
واختتم املصدر قول���ه بأن الصكوك 
تعتب���ر أداة جيدة لتنش���يط الس���يولة 
املالية بالكويت فضال عن كونها آمن أداة 
في أدوات التمويل املتعددة حيث تصدر 
عادة تصانيف معينة من البنوك املركزية 
حتدد مقدار مخاطر هذه االستثمارات حيث 
يتم ذلك على حسب التصنيف االئتماني 
حيث تهتم البنوك املركزية بتصنيف تلك 
الصكوك بسبب رفع نسبة كفاية رأس املال 
لدى البنوك وج���ودة األصول املوجودة 
واملتوافرة لدى البنك سواء كان تقليديا أم 
إسالميا في مواجهة طلبات الودائع لعمالء 
البنك وبالتالي تبرز هنا أهمية أخرى وهي 
السوق الثانوي للصكوك والذي يخطو 
اليوم خطواته األول���ى حتى مع وجود 
بعض احملاوالت اجليدة واجلادة لتطوير 
هذه األسواق مثل إفراز شركات تهدف إلى 
إنشاء السوق الثانوي أو حتى الوحدات 
املتفرعة من إدارة األس���واق الرأسمالية 
في بعض البنوك العاملية في لندن والتي 
تتعامل في تداول الصكوك بعشرات املاليني 

من الدوالرات يوميا. 

أجلها، حيث تهدف احلكومة من اإلصدار 
إنع���اش اقتصادها واس���تقطاب األموال 
األجنبية، كما يس���اهم بش���كل رئيسي 
في توازن عجز املوازنة، كذلك توس���يع 
قاعدة مواردها التي توفر متويال مستقرا 
مرتبطا باقتصاد حقيق���ي مما يقلل من 
اآلث���ار التضخمية، وف���ي املقابل تهدف 
كذلك احلكوم���ة الى الرب���ط بني الوعي 
اإلدخاري والوعي االس���تثماري فتحمي 
صغار املستثمرين من تالعب األسواق، كما 
للصكوك احلكومية أثر بالغ في تطوير 
األسواق املالية وتنميتها وتوسيع دائرة 
نشاطها ومس���تثمريها مما يخلق كيانا 
اقتصاديا ذا قاعدة صلبة قادرة على التعامل 
مع األزمات املالية بشكل احترافي وآمن. 
وأوضح أنه البد أن حتسن احلكومة 

كيفية توظيف هياكل الصكوك االستثمارية 
لتأمني أقصى درجات إدارة السيولة التي 
تش���جع وتعزز مكانة االقتصاد احمللي 
وحترك عجلة التنمية واالس���تثمار، كما 
يجب أن تفعل احلكومة القوانني ذات الصلة 
املباش���رة بتطوير صناعة الصكوك وما 
يتصل بها من برامج وتشريعات، مشيرا إلى 
أن الصكوك تعتبر األكثر منوا بني األدوات 
املالية باعتبارها أداة متويلية تستفيد منها 
احلكومة في متويل املش���اريع الضخمة 
كمشاريع البنية التحتية ومشاريع املدن 
الصناعي���ة وغيرها من املش���اريع التي 
حتتاج إلى رساميل عالية آلجال طويلة 
لذلك البد أن تسعى احلكومة إلى تسهيل 
وتوظيف اإلمكانات من أجل إصدار هذه 
األداة وحيازة هذا األسلوب لدعم السياسات 

رغم دخول االقتصاد الوطني في مرحلة 
جديدة من التفاؤل بعد تصريحات الوزير 
الشيخ احمد الفهد باستخدام التمويل متعدد 
األدوات للنهوض باالقتصاد الوطني، يبقى 
من الضروري حتدي���د الغطاء التمويلي 
اجليد لتحقيق القيمة املضافة للمؤسسات 
املالية والبنوك بشكل عام لتوفير أقصى 
درجات اجلودة والكفاءة اإلنتاجية الفعالة 
لترس���يخ مقومات املجتمع االقتصادي 

السليم خالل األعوام القادمة.
وفي هذا السياق قال مصدر مصرفي 
ل� »األنب����اء« ان البن����وك احمللية غير 
مستعدة لتمويل املش����اريع التنموية 
التي س����تطرح على الشركات خاصة 
البنوك التقليدية نظرا ألن املشاريع التي 
ستطرح خالل الفترة القادمة بحاجة إلى 
متويل طويل األج����ل وهو ما لم تعتد 
عليه البنوك خاصة التقليدية املعتادة 
على التمويل قصير األجل بسعر فائدة 
يعد مبثابة املالذ اآلمن لها لتمويل أي 
مش����روع، مبينا أن هذا ال يتناسب مع 
اآلجال الطويل����ة للخطة، لذلك البد أن 
جتد احلكومة أدوات وجسورا متويلية 
بديلة تخدم اخلطة وحتقق مقاصدها 
بأقل كلفة ومخاط����رة وبقيمة مضافة 
عالية تؤمن متويال مستقرا وحقيقيا 
للدولة من م����وارد موجودة فعليا في 

الدورة االقتصادية.
هذا وقد رأى املصدر أن تتولى وزارة 
املالية نيابة عن احلكومة إصدار صكوك 
استثمارية للجهات املستفيدة من الصكوك، 
ثم يتم تس���ويقها عب���ر البنوك احمللية 
للمواطنني س���واء على املستوى احمللي، 
أو اإلقليمي، او العاملي، وبآجال مختلفة 
ويختلف الصك احلكومي عن اخلاص من 
حيث األهداف واألغراض التي أنشئ من 

إصدار »الصكوك الحكومية« ُيخرج أزمة تمويل الشركات من عنق الزجاجة
تتولى وزارة المالية نيابة عن الحكومة إصدارها وتسوقها البنوك المحلية

آليات لحلحلة 
عقدة اإلقراض 
من واقع التجارب العالمية 

80% أيدوا مزيدًا من الخفض على سعر الخصم على المدى القريب 

سياسة »المركزي« في امتصاص سيولة البنوك.. إلى متى؟
منذ اندالع االزمة املالية شرع بنك 
الكويت املركزي في انتهاج سياسة 
متحفظة في االقراض املالي س����واء 
للش����ركات او لالفراد بهدف حماية 
القط����اع املصرفي واصدر تعليمات 
متشددة في هذا اجلانب، وعلى الرغم 
من ايجابية مثل هذه اخلطوة اال انها 
في املقابل كان لها انعكاس سلبي على 
البنوك، اذ ح����ّدت من حجم اقراض 
البنوك وادت الى تكدس االموال لديها، 
ومن اجل معاجلة ه����ذا األمر يتبع 
»املركزي« سياسة اصدار سندات كل 
فترة المتصاص جزء من السيولة 
البنوك جراء تراجع  املتوافرة لدى 

معدالت االقراض.
ودأب »املرك����زي« عل����ى اصدار 
سندات منذ بداية االزمة وهو مستمر 
في اصدارها م����ن وقت آلخر، ومنذ 
بداية العام احلالي وحتى اآلن اصدر 

»املركزي« سندات بقيمة 415 مليون 
دين����ار من خ����الل 5 اصدارات متت 
تغطيتها ألكثر من 5.5 مرات وهو ما 
يعكس مدى تعطش البنوك لتوظيف 
السيولة التي لديها، ومن املتوقع أن 
يصدر »املركزي« سندات جديدة خالل 
العام احلالي حلل مشكلة السيولة 
الفائضة.. والسؤال هنا الى متى سيظل 
االعتماد على هذا االسلوب المتصاص 
السيولة الزائدة لدى البنوك؟.. وفي 
هذا السياق اكدت مصادر مصرفية 
أن هذا االجراء التحفظي من قبل بنك 
الكويت املركزي جاء حلماية البنوك 
من ارتفاع معدالت الديون املتعثرة 
نتيجة صعوبة االلتزام بالسداد من 
املقترضني، مشيرة الى التساهل الذي 
كان سائدا من قبل والذي كان له دور 
كبير فيما آلت اليه االمور مما ادى الى 
رفع سقف املخصصات لدى البنوك 

ملواجهة أي حتديات مقبلة.
واشارت املصادر الى وجود خلل 
في النظام النقدي في السوق احمللي 
يتمثل في توافر سيولة لدى البنوك 
احمللية بسبب املخاوف من عدم القدرة 
على السداد، الفتة الى أن االمر يتطلب 
البحث عن قنوات بديلة لتصريف 
هذه السيولة، باالضافة الى ما يقوم 
ب����ه »املركزي« من اصدار س����ندات 

المتصاص هذه السيولة.
أن املعاجلة  الى  ولفتت املصادر 
الصحيحة لهذا األمر ميكن أن تكون 
من خالل وض����ع آلية جديدة متنح 
مبوجبها البنوك القروض لعمالئها 
على ان تراعي هذه اآللية ضمان حقوق 
البنوك، مشيرة الى أن هذه اخلطوة 
يجب أن تتزام����ن مع خطة التنمية 
التي تعت����زم احلكومة املضي فيها 

خالل السنوات األربع املقبلة.

أدى تزايد املخاطرة ونقص الشفافية كأحد أهم مظاهر األزمة العاملية 
التي برزت في الربع األخير من 2008 إلى إحجام املؤسسات املالية في 
مختلف بلدان العالم عن التمويل واإلقراض، بسبب التخوف من عدم 
قدرة الشركات املقترضة على السداد، مما ساهم في شح السيولة، حيث 
قدر صندوق النقد الدولي في تقريره عن االستقرار املالي العاملي الصادر 
في أكتوبر 2009، حجم األموال التي أحجم القطاع املالي األميركي وحده 
عن ضخها باألسواق خالل 2008 و2009 بنحو 1.3 تريليون دوالر. وفي 
الوقت الذي انهمكت احلكومات في دفع القطاع املالي واجلهاز املصرفي 
بعيدا عن الوقوع في براث����ن االنهيار، كان الضرر قد حلق بأحد أهم 
جوانب هذا القطاع من جهة عالقته باالقتصاد الوطني، وهو الضرر 
الذي عبر عن نفسه في صورة »جمود ائتماني« إن جاز التعبير، مما 
هدد بحدوث حاالت من االنكماش مبرور الوقت يطول مختلف قطاعات 
االقتصاد الكلي مبا في ذلك االستثمار والعقار واخلدمات. وعلى الرغم 
من أن احلد من منح التس����هيالت االئتمانية كان أحد آليات التصدي 
للتداعيات السلبية لألزمة املالية العاملية، فإن االقتصاديات الرأسمالية 
الكبرى في الواليات املتحدة واليابان ومنطقة اليورو س����ارعت إلى 
إيجاد حلول جذرية ملش����كلة ضعف االئتم����ان، وذلك العتبارات عدة 
أهمها احلفاظ على دور البنوك في مجال منح القروض والتسهيالت 
االئتمانية وتدارك خطورة استبدال الدور االئتماني للبنوك مبصادر 
أخرى، مبا قد يعنيه ذلك من تداعيات اقتصادية ومالية غير معروفة 
على وجه اليقني في املديني املتوس����ط والطويل. وإذا كان األمر كذلك 
بالنسبة لالقتصاديات املتقدمة، فإنه أصبح أكثر خطورة، في دالالته 
املالية واالقتصادية، بالنسبة لالقتصاديات الناشئة واآلخذة في النمو، 
وذل����ك بالنظر إلى الدور احملوري الذي تؤديه عمليات منح القروض 
والتس����هيالت االئتمانية بالنسبة لالستثمار وحركة رؤوس األموال 
في مختلف جوانب االقتصاد الوطني، وما يعنيه اس����تمرار التحفظ 
االئتماني بها من تأثي����رات بالغة اخلطورة. لذلك أصبح من األهمية 
مبكان االستفادة من خبرة الدول املتقدمة في تنشيط دورة االئتمان 
لديها، حيث قد تنوعت اآلليات التي ابتكرتها االقتصاديات املتقدمة في 
جتاوز معضلة »التحفظ االئتماني« في مرحلة ما بعد األزمة املالية. 
واس����تنادا الى هذه اخلبرة، ميكننا رصد 7 آليات قد تشكل مرتكزات 
كسر التحفظ واجلمود االئتماني وإيجاد منافذ جديدة لالستثمار في 

املستقبل املنظور، وهي: 
تغيير س����عر الفائدة القائم وتقليصه ال����ى أدنى حد ممكن مبا 

يقترب من %0.
منح قروض بضمان أصول الش����ركات، مع وضع معايير معينة 
لتصنيف الشركات طالبة االقتراض، ومن ثم حتديد أولويات ضمان 
أصول تلك املؤهلة للحصول على التسهيالت االئتمانية بضمان أصولها 

مبا يضمن احلفاظ على حقوق املساهمني مبختلف شرائحهم.
تعزيز دور مكاتب التدقيق املالي اخلارجي، مبا يضمن تش����ديد 
الرقابة اخلارجية على الشركات من جهة، ويعزز كفاءة الوضع 

االئتماني واملالي لها من جهة أخرى.
إعادة هيكلة الش����ركات على النحو الذي يوازن بني التسهيالت 

االئتمانية املمنوحة واملالءة املالية للشركة املقترضة.
تعزيز اصول الشركات.

دع����م وضمان الس����يولة البنكي����ة من قبل اجله����ات احلكومية 
املعنية.

إعادة النظر في الش����روط االئتماني����ة املقيدة الى حد بعيد ملنح 
التسهيالت االئتمانية، مبا مينح املرونة الكافية للقطاع املصرفي من 
جهة ويحافظ على متانته ومالءته التمويلية من جهة أخرى، ويساهم 
ف����ي حتريك دورة رؤوس األموال ومن ثم دعم النش����اط االقتصادي 

واالستثماري احمللي من جهة ثالثة.

في ظل سعيه الدائم لتعزيز 
األج���واء االقتصادي���ة وتدعيم 
الش���ركات احمللي���ة عل���ى كل 
املس���تويات، قام بن���ك الكويت 
املركزي بإجراء خفض لس���عر  
اخلصم في 7 فبراير املاضي من 
3% إلى 2.5%، ليكون التخفيض 
السادس الذي يجريه منذ أكتوبر 
2008، وذلك في إطار سياس���ته 
الى تخفي���ض تكلفة  الرامي���ة 
اإلقراض للش���ركات العاملة في 

القطاع غير النفطي.
غير ان تكلفة اإلقراض التزال 

مرتفعة بالنسبة لبعض الشركات، 
حيث رأت ش���ريحة كبيرة من 
املشاركني في االس���تبيان الذي 
أعدته »األنباء« مع 150 شخصية 
اقتصادية ومتداوال في البورصة 
حول س���عر اخلص���م وتكلفة 
التمويل، أن تلك النسبة التزال 
مرتفع���ة وحتتاج إل���ى تعديل، 
مبررين ذلك بأن البنوك املركزية 
في اقتصادي���ات الدول املتقدمة 
اتخذت خطوات جريئة من شأنها 
القفز عل���ى الركود الذي تعاني 

منه دولها.

وفي السؤال األول من االستبيان: 
هل تؤيد خفض س���عر اخلصم 
خلفض تكلف���ة االئتمان وزيادة 
التمويلية للش���ركات،  القدرات 
جاءت إجابة 80% من املش���اركني 
ب� »نعم« فيما جاءت إجابات %10 
ب� »ال«، أما ال� 10% املتبقية فجاءت 

االجابة ب� »ال أدري«.
وأشارت نسبة ال� 90% إلى ان 
أداة س���عر اخلصم تعد من أهم 
األدوات النقدية التي من خاللها 
ميكن حتريك شح السيولة وخلق 
أدوات متويلية جديدة من شأنها 

تعزيز أوضاع الشركات.
وفي السؤال الثاني: هل تؤيد 
خفض س���عر اخلصم بنسبة %1 
أو 0.5% أو 0.25%؟ جاءت إجابة 
60% بخفض السعر ملستوى %1.5 
أي بخفض نس���بته الى 1%. فيما 
جاءت إجابة 25% من املش���اركني 
بخفض سعر اخلصم بواقع %0.5، 
أما نسبة ال� 15% املتبقية فبينت 
أن تطبيق الفائدة الصفرية بات 
األجدى في ظل تراجع األزمة املالية 
العاملية وبأن تطبيق سعر اخلصم 
اليزال دون املستوى املأمول ولم 

يعد احدى األدوات احلاسمة في 
االنتعاش االقتصادي.

الثالث: هل  الس���ؤال  وفي 
تعتقد أن سعر اخلصم وحده 
كاف للخروج من األزمة؟ أبدى 
70% رأيهم ب� »ال«، مشيرين إلى 
أن االقتصاد بحاجة الى حزمة 
قرارات تتعلق بالسياس���تني 
املالي���ة والنقدي���ة ووض���ع 
إستراتيجية شاملة من شأنها 
توطيد أركان االقتصاد وخاصة 

القطاع املالي.
وأش���ار 15% من املش���اركني 

باإلجاب���ة »نعم« عل���ى خلفية 
الش���ركات من نقص  ما تعانيه 
كبير في التمويل بس���بب تعنت 
البنوك احمللية وحذرها في منح 

االئتمان.
وقال 15% »ال أعرف«، موضحني 
ان خفض سعر اخلصم لن يؤثر 
كثي���را في وضع الس���وق وأن 
االقتصاد بحاج���ة إلى محفزات 
إيجابية أكثر شمولية من استخدام 
احدى األدوات النقدية إلنعاشه، 
بي���د أنها أكدت أن���ه وحده غير 

كاف.

في استبيان أعدته »األنباء« مع 150 شخصية اقتصادية ومتداواًل حول تأثير انخفاضاته على سوق االئتمان

السؤال األول: هل تؤيد خفض سعر الخصم؟

نعم  15%ال  70%خفض بنسبة 1%  -  60%نعم %80
خفض بنسبة %0.5  -  %25

ال أعرف  15%خفض بنسبة %0.25  -  %15 ال أعرف %10
ال %10

السؤال الثالث: هل تعتقد ان سعر الخصم السؤال الثاني: ما نسبة خفض سعر الخصم المقترحة؟
وحده كاٍف للخروج من االزمة؟

415 مليون دينار إجمالي 5 إصدارات للسندات منذ بداية 2010

تواريخ إصدار »المركزي« لسندات منذ بداية العام الحالي

نسبة الفائدة االسميةقيمة االصدار بالمليون دينارالتاريخ

2010/1/2660%1.5

2010/3/24100%1.25

2010/4/880%1.25

2010/4/1350%1.25

2010/5/3125%1.25
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