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560 مليار دوالر احتياجات تمويلية للحكومات الخليجية بـ 5 سنوات المقبلة

»S&P«: 10% متوسط العجز املالي في الكويت بني 2016 و 2019

قــال تقريــر صــادر عن 
»إس آند بي جلوبال ماركت 
انتيليجنس« )S&P( ان اآلثار 
املترتبة على االنخفاض احلاد 
في أســعار النفط انعكست 
بوضــوح على احلســابات 
املالية واخلارجية للحكومات 
لــدول مجلــس  الســيادية 
التعــاون اخلليجــي. وقــد 
تصاعدت متطلبات التمويل 
في املنطقة منذ العام 20١5، 
عندما أدى تراجع اإليرادات 
املرتبطة بالنفط إلى االنتقال 
من مرحلة حتقيق الفوائض 
املالية إلى مرحلة العجز، رغم 
أنــه يتفاوت بني احلكومات 
الســيادية من حيث احلجم 

واملدة. 
أن  التقريــر  ويتوقــع 
يصــل إجمالي العجز املالي 
للحكومــات الســيادية، من 
حيــث القيمة االســمية إلى 
 %١2.٨( دوالر  مليــار   ١50
من النــاجت احمللي اإلجمالي 
الكلي( في العام 20١6 وحده. 
وكنســبة من الناجت احمللي 
اإلجمالــي، نتوقع أن يصل 
متوسط العجز خالل الفترة 
املمتدة ما بني 20١6 و20١9 إلى 
نحو ١0% سنويا في كل من 
البحرين، وعمان، والكويت، 
واململكة العربية السعودية، 
وإلى نحو 4% في املتوسط 

في كل من أبوظبي وقطر.
أن  التقريــر  ورأى 
التمويليــة  االحتياجــات 
الســيادية لدول  للحكومات 
مجلــس التعــاون اخلليجي 
ســتبقى على األرجح كبيرة 
خالل السنوات العديدة املقبلة، 
نظرا العتماد كل دول املنطقة 
تقريبــا علــى قطــاع النفط 
والغــاز، باالضافــة أن تصل 
متطلبــات التمويل التراكمي 

إلى 560 مليار دوالر في الفترة 
ما بني 20١5 و20١9، حيث كان 
لالختالالت الناجمة وتأثيرها 
احملتمل دورا محوريا في وجهة 
نظرنا بوجود تراجع كبير في 
اجلدارة االئتمانية للمنطقة 
خالل األشــهر الـ ١٨ املاضية. 
ورغــم أن معظــم امليزانيات 
العموميــة للحكومات بقيت 
تشــكل نقطة قوة بالنســبة 
للتصنيفــات، إال أن األصول 
ذات الصلــة محدودة. عالوة 
على ذلك، من املمكن أن تبدأ 
مصــادر الســيولة الدوليــة 
بالنضــوب في وقت احلاجة 
ماسة فيه للتدفقات األجنبية 
ويشهد تراجعا في السيولة 
املصرفيــة  األنظمــة  لــدى 
احمللية. وهذا يطرح شكوكا 
حول الطريقة والثمن اللذين 
ســتغطي بهمــا احلكومــات 
السيادية اخلليجية عجزها 

املالي.
وتوقع التقرير أن تبقى 
التمويليــة  االحتياجــات 
للحكومات الســيادية لدول 

للبرميل في العام 20١9 من 
42.5 دوالرا للبرميل لبقية 

العام 20١6.
ولفــت التقريــر الــى ان 
العجز لدى اململكة العربية 
الســعودية يشــكل اجلــزء 
األكبر )60%( من املتطلبات 
للحكومــات  التمويليــة 
لــدول ملجــس  الســيادية 
التعاون اخلليجي من حيث 
القيمة االسمية، لكنه كنسبة 
مئويــة مــن النــاجت احمللي 
اإلجمالــي يشــابه كال مــن 
البحرين، والكويت، وعمان. 
وباستثناء الكويت، نتوقع أن 
تكون وتيرة ضبط األوضاع 
املالية من ذروة االختالالت 
املتوقعة على األرجح األبطأ 
في تلك الدول الثالث، وكان 
لضبط األوضاع املالية إلى 
جانب حجم هوامش األصول 
املتاحة وحجم العجز املالي، 
دور محــوري فــي خفــض 
تصنيفاتنا االئتمانية بعدة 
نقــاط فــي املنطقــة خــالل 

العامني 20١5 و20١6.

مجلس التعــاون اخلليجي 
مرتفعة لفتــرة طويلة وأن 
تواصل حســابات احلكومة 
املركزية تسجيل عجز حتى 
العام 20١9، ولو أنه سيكون 
أقل حــدة عما كان عليه في 
العام 20١6، نرى أن فعالية 
سياســة احلكومــة وكذلك 
تطور أسعار النفط سيحددان 
إلى متى سيستمر هذا الوضع 
على ما هو عليه. وبالنسبة 
للجزء األكبر، نتوقع أن تؤتي 
اإلجراءات احلكومية ملواجهة 
انخفاض اإليرادات ثمارها، 
إال أن ذلك سيستغرق وقتا 
طويــال. هــذا ألن النفقــات 
املخصصــة  الرأســمالية 
لتعزيــز النمو فــي املنطقة 
تبقــى مرتفعــة والنفقــات 
احلاليــة كثيرا مــا تخضع 
العتبارات سياسية، والتي 
من املمكن أن تعيق ســرعة 
التنفيذ. واملثير لالهتمام هو 
أننا نتوقع انتعاشا تدريجيا 
فقط في أسعار النفط، والتي 
نتوقع أن تصل إلى 55 دوالرا 

150 مليار دوالر 
إجمالي العجز 

املالي اخلليجي 
في 2016

55 دوالراً معدل 
سعر النفط املتوقع 

خالل 2019

أشار تقرير »S&P« الى ان هناك 
آليتني رئيسيتني تستطيع احلكومات 

من خاللهما تلبية احتياجاتها من 
التمويل، كالهما تؤثران بشكل 

مباشر على تصنيفاتنا االئتمانية. 
قد تقوم احلكومة بإصدار سندات 

دين ملوازنة دفاترها أو السحب على 
األصول، إذا كان متوفرا، والذي 

يتضمن استخدام الدخل الناجت عن 
تلك األصول. وبالتالي فإن االحتياجات 

التمويلة األكبر بالتالي تعني ارتفاعا 

في الديون السنوية املتكبدة، وتراجعا 
في مركز األصول، أو كالهما. هذه 

العوامل تؤثر على حساباتنا لصافي 
الديون احلكومية وعلى حتليلنا املالي 

وحتليلنا ملخاطر الدين، باالضافة 
الى أن إصدارات سندات الدين لدى 

حكومات دول مجلس التعاون اخلليجي 
ستتجاوز السحوبات على األصول، 
ولو أنه سيكون ضئيال. استندنا في 
هذه التوقعات الى قرارات السياسة 

احلكومية املعلنة صراحة، ووجهة 

نظرنا بتوافر األصول، والسجل 
التاريخي السابق للتمويل. نتوقع أن 
تقوم كل من قطر والبحرين بتمويل 

اجلزء األكبر من العجز لديها عبر 
سندات الدين، بينما نتوقع أن تقوم كل 

من عمان، واململكة العربية السعودية، 
وأبوظبي باسخدام متساو إلى حد ما 
لألصول وسندات الدين. ونتوقع أن 
تلجأ الكويت إلى أصولها لسد أغلبية 

العجز لديها، وأن يأتي اجلزء األكبر من 
التمويالت من سحب األصول.

الكويت تلجأ لألصول لسد أغلبية العجز 

املصارف اإلســالمية تبلغ 
49% مقابــل 34% للبنــوك 

التقليدية.
وقال التقرير ان الربحية 
في افضل 20 مصرفا إسالميا 
زادت مــن مليار دوالر الى 
7 مليــارات دوالر في عام 
20١4 إضافة الى زيادة معدل 
النمو السنوي املركب الذي 
بلغ ١4% في األعوام من 20١0 
الى 20١4، مشيرا الى ان ذلك 
ادى الى منو معدل العائد 
على حقوق املساهمني بشكل 
جيد االمر الذي ساهم بشكل 
إيجابــي في زيــادة حصة 

املساهمني.
واكد التقرير ان األصول 
املصرفية اإلسالمية في دول 
QISMUT باإلضافة إلى ثالث 
دول أخــرى لتتجاوز 920 
مليار دوالر في عام 20١5، 
ومن املتوقع أن يصل معدل 
النمو السنوي املركب إلى % 
١4 خالل األعوام 20١5 حتى 
2020، كما من املتوقع كذلك 
أن تصل القيمة اإلجمالية 
لألصول إلى ١.٨ تريليون 
دوالر عبــر هذه األســواق 

التسع املهمة.
وأشار إلى أن السعودية 
تعــد املســاهم األكبــر في 
إجمالي األصول املصرفية 
اإلسالمية، تليها ماليزيا ١7% 
واإلمارات ١6%، فيما تبلغ 
حصة الكويت نحو 9% من 
اجمالي األصول املصرفية 

اإلسالمية العاملية.

املالية للمصارف اإلسالمية 
وصل حتى عام 20١4 نحو 
70 مليار دوالر بنمو سنوي 
بلغ 6%، فيما بلغت اجمالي 
احلسابات االستثمارية 79 
مليار دوالر تشكل 59% من 
اجمالي احلسابات وبنمو 

بلغت نسبته ١2%.
إلــى  التقريــر  وأشــار 
أن العائــد علــى األصــول 
للمصارف اإلسالمية نحو 
١.2% في عام 20١4 وهو نفس 
التقليدية  النسبة للبنوك 
إال ان املصارف اإلسالمية 
تســجل منــوا متصاعــدا، 
وأشــار إلى ان العائد على 
األسهم للمصارف اإلسالمية 
يبلغ ١١% مقابل 9% للبنوك 

التجارية.
نســبة  ان  وأوضــح 
التكلفــة إلــى الدخل لدى 

وأوضــح أن املصارف 
الكويــت  اإلســالمية فــي 
حتتــاج إلــى العمــل على 
حتسني كفاءتها وفاعليتها 
مــن حيــث التكلفــة التي 
تفاقمــت بشــكل ملحوظ 
خالل عــام 20١4، مشــيرا 
الى أنه من املمكن أن تلعب 
مبادرات النمو القائم على 
التكنولوجيا دورا كبيرا في 
منو اعمال البنوك اإلسالمية 

في الفترة املقبلة.
وأشــار التقرير إلى أن 
املصــارف اإلســالمية في 
الكويت تتجه إلى احلصول 
علــى أغلبيــة احلصة في 
السوق احمللية حيث تبلغ 
حصتهــا احلاليــة نحــو 

.%45.2
وقال تقرير »ارنست آند 
يونغ« ان اجمالي األصول 

قــال تقريــر لوحــدة 
األبحاث التابعة ملؤسســة 
»ارنســت آنــد يونــغ« ان 
املصــارف اإلســالمية في 
الكويت ســيكون لها دور 
رئيســي مــن حيث حصة 
القطاع املصرفي في السوق 

بحلول عام 2020.
التقريــر أن  وأضــاف 
املصارف اإلسالمية ال زالت 
مستمرة في حتفيز منوها 
ومنافسة املصارف التجارية 
وزيادة حصتها خالل الفترة 

املاضية.
وتوقــع التقرير زيادة 
كبيــرة فــي حجــم أصول 
اإلســالمية  املصــارف 
بالكويت بنســبة تتخطى 
57% بحلــول 2020 لتصل 
الى ١54 مليار دوالر مقابل 
مستوياتها احلالية البالغة 

9٨ مليار دوالر.
وقال التقرير ان حصة 
املصارف اإلسالمية ازدادت، 
بعد ثبات نسبة النمو خالل 
الثالث املاضية،  السنوات 
في الســوق احمللية بشكل 
ملحوظ في عام 20١4، في 
حني استمر توجه املصارف 
التجارية نحو التحول إلى 
مصارف إســالمية لتلبية 

متطلبات العمالء.
ولفت التقرير إلى أنه من 
املتوقع أن تستمر الكويت 
في كونها مساهما رئيسيا 
في النمو العاملي في مجال 

اخلدمات املصرفية.

املصارف 
اإلسالمية 

الكويتية سيكون 
لها دور رئيسي 
خالل السنوات 

املقبلة

حصة املصارف 
اإلسالمية ازدادت 

بعد ثبات نسبة 
النمو

الكويت ستستمر 
في كونها 

مساهمًا رئيسيًا 
في النمو العاملي 

للخدمات 
املصرفية

هل ينقذ البنك العربي »سعودي أوجيه« من أزمتها؟
العربية.نت: بدأت شــركة 
»ســعودي أوجيه« محادثات 
لبيع حصتها في البنك العربي 
األردني والبالغــة نحو %2١، 

بقيمة نحو مليار دوالر.
وتأتــي عمليــة البيع في 
ظل ظروف مالية صعبة متر 
بهــا الشــركة وحتتــم عليها 
إعادة هيكلة ديون مبليارات 
الدوالرات، وســط تساؤالت 
حول مــدى إمكانية أن تكون 
عملية بيع حصة الشركة في 
البنك العربي حال ألزمة ديون 

الشركة.
وكانت »سعودي أوجيه« 
قد تأسست عام ١97٨ وتعمل 
في مجاالت البناء والهندسة 
والتطويــر  املرافــق  وإدارة 
العقــاري واالتصــاالت عبــر 
الشركة األم وشركاتها التابعة، 
ومــن أبرز شــركاتها التابعة 
واســتثماراتها فندق وأبراج 
شــيراتون الريــاض، حيــث 
متلك »سعودي أوجيه« كامل 
حصص هذا الفندق، وتهامة 
لتوليــد الطاقــة الكهربائيــة 
بنسبة 40%، ومتلك ما يعادل 
٨.6%، فــي البنك الســعودي 

لالستثمار.
كما تســتثمر الشركة في 
البنك العربــي ومقره األردن 
عن طريق شــركة تابعة لها، 
إذ متلك هذه الشركة 20% من 

البنك.
الشــركة  قامــت  وقــد 
الســعودية عام 2005 بشراء 
55%، في تيرك تيليكوم عبر 
أوجيه تيليكوم اإلمارات مقابل 

6.6 مليارات دوالر.
وأوجيه تيليكوم اإلمارات 
مملوكــة بنســبة 35%، مــن 
االتصاالت السعودية، و%47.3 

لشركة سعودي أوجيه، فيما 
ميلك مســتثمر تركي النسبة 

املتبقية.
أما عــن مشــاريعهم التي 
مت اســتكمالها فهي متنوعة، 
حيث تشــمل جامعــات مثل 
جامعة امللك عبداهلل للعلوم 
والتكنولوجيا في السعودية 
وجامعة العــني في اإلمارات، 
وعــدد من الفنادق مثل فندق 
ريتز كارلتون الرياض وأبراج 
لو ميريديان في مكة املكرمة 
إلى جانب مطاري امللك خالد 
الدولي في الريــاض واألمير 
محمد بن عبدالعزيز الدولي.

ولــدى شــركة ســعودي 
أوجيــه تواجــد في الشــرق 
األوسط وآسيا وأوروبا، حيث 
لديها شــركات تابعة وزميلة 
فــي كل من اإلمارات، املغرب، 
السعودية، بريطانيا، األردن، 
فرنسا، الصني، الهند، لبنان، 

إيطاليا، الفلبني وتركيا.
وقد ألقى انخفاض أسعار 
أداء  علــى  بظاللــه  النفــط 
»سعودي أوجيه« التي تعتمد 
على املشاريع احلكومية بشكل 
كبيــر، وتبلغ قيمــة قروض 

الشــركة ١5 مليار ريال، وأن 
األموال املســتحقة للمقاولني 
والعمال تبلغ 2.5 مليار ريال.
وبحســب وكالــة رويترز 
فــإن مجموعة ســامبا املالية 
ســعت للحصــول على حكم 
قضائي ضد الشركة الستعادة 
أموالها في يوليو، كون سامبا 
لديها ثاني أكبر انكشاف على 

الشركة.
وفــي املرتبــة الثانية من 
حيث أكبر الدائنني يأتي البنك 
األهلي التجاري، مع العلم  أن 
البنك ميلــك 7.2%، من البنك 

السعودي لالستثمار.
ومعظم القروض ممنوحة 
للشركة للســعودية من قبل 
بنوك داخل اململكة، ولكن بنوكا 
خليجيــة ولبنانيــة ودولية 
منكشــفة أيضا على الشركة 
من خالل قــرض قيمته 03.١ 
مليار دوالر يستحق في فبراير 

املقبل.

تقرير لـ »أرنست آند يونغ« توقّع بلوغها 154 مليار دوالر

أصول املصارف اإلسالمية الكويتية ستنمو 57% حتى 2020

ازدياد حصة املصارف اإلسالمية بالكويت بعد ثبات نسبة منوها خالل 
السنوات الثالث املاضية


