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إجمالي إصدارات السندات والصكوك في دول مجلس التعاون الخليجي حسب التوزيع الجغرافي )النصف األول لعام 2009(

االعلى خليجيًا 
في ظل توقف 
معظم قنوات 

التمويل المحلية 

5.8 مليارات دوالر سندات خزانة أصدرتها الكويت في النصف األول 

في البداية قال رئيس مجلس االدارة 
املنتدب في ش���ركة الصفاة  والعضو 
ان »املركزي«  العتيبي  القابضة باسم 
يلجأ الى اصدار سندات اخلزانة لسحب 
الكاش واعطاء فوائد بدال من وضعها 
في املصارف خاص���ة ان هذه العملية 
تعتبر بنكي���ة بحتة وتخدم االقتصاد 
احمللي للمرور من عنق زجاجة األزمة 
املالية العاملية التي يئن االقتصاد احمللي 
حتت وطأتها منذ نشوبها في مثل هذه 

األيام من العام املاضي.
وأوضح ان البنك املركزي سابقا كان ال 
يصدر سندات خزانة واملرة الوحيدة التي 
قامت فيها احلكومة باصدار هذه السندات 
كانت بعد الغزو العراقي والتحرير، حيث 
قامت احلكومة باالتفاق مع بنك مورجان 
ستانلي بتنظيم اصدار هذه السندات، 
مشيرا الى ان االقتصاد الكويتي نظامه 
يختلف عن النظام االميركي او ما يسمى 
بالرأس���مالي، مبينا ان هبوط اسعار 
النفط ملس���تويات متدنية بعد بلوغه 
ذروته في نهاية العام املاضي دفع دوال 

عدي���دة مجاورة الى االكثار من اصدار 
سندات اخلزانة وذلك تعويضا عن هبوط 

اسعار النفط.
وعزا ذلك الى ان البنك املركزي يقوم 
باصدار سندات اخلزانة بالدرجة األولى 
نظرا لصعوبة الضواب���ط االئتمانية 
التي وضعها »املركزي« لتقدمي قروض 
للش���ركات واالفراد على حد سواء مما 
جعل هذه البنوك تعاني من تضخم في 
السيولة على عكس السوق الذي يعاني 
من ش���ح كبير في السيولة مما يجعل 
السندات احلل الوحيد واملجدي واألداة 
املالية األكث���ر أمانا للبنوك رغم تدني 

مستوى الفائدة وسعر اخلصم.

مصداقية عالية

من جانبه، قال اخلبير االقتصادي 
سليمان البريكان ان السند الصادر من 
البنك املركزي يعد ذا مصداقية عالية 
لدى العمالء وترغب نس���بة عالية من 
العمالء في االحتفاظ بهذه الس���ندات، 
وإلى جانب كون هذه الس���ندات بديال 

مناس���با لالقتراض األجنبي بفوائده 
املرهقة بالعملة األجنبية فهي وسيلة 
لضبط األسواق احمللية عند مستوى 
معني من تكافؤ العرض والطلب ومبا 
يسهم في تعزيز ثبات األسعار والتخلص 
من اي اش���كاليات ناجت���ة من ارتفاع 
الطلب عن العرض عبر توجيه فائض 
األموال باجتاه ادخارها بالسندات املغرية 

بضمانتها ومعدل فائدتها املرتفع.
وأوض���ح البري���كان ان امتصاص 
الس���يولة املتوفرة في السوق احمللي 
هدف يسمو اليه البنك املركزي حيث 
دأب منذ بداية العام احلالي على اصدار 
سندات اخلزانة لسحب السيولة الفائضة 
االدارة  البن���وك احمللية كونه���ا  لدى 
االفضل لضبط الس���يولة في السوق 
اذ طرح س���ندات العام احلالي على 9 
دفعات وبلغت عروضها اضعاف قيمة 
تلك الس���ندات املطروحة، مما يش���ير 
الى وجود س���يولة كبيرة في القطاع 
املصرفي واحلاجة الى االس���تثمار في 

ادوات محدودة املخاطر.

أحمد مغربي
احتلت الكويت املرتبة الثانية خليجيا في اصدار السندات حيث بلغ حجم هذه 
السندات خالل النصف األول من العام احلالي 5.8 مليارات دوالر مستحوذة على ما 
نسبته 3.3% من اجمالي السندات التي اصدرتها دول اخلليج البالغة 18.4 مليار دوالر 
وذلك وفق احدث مسح لسوق الس�ندات والصكوك اخلليجي خالل النصف األول. 
اقتصاديان عزوا هذه النس�بة املرتفعة الى ان البنك املركزي وبعد انطالق الشرارة 
األولى لألزمة املالية العاملية جلأ الى طرح املزيد من سندات اخلزانة لسحب السيولة 

الفائضة في السوق في ظل توقف معظم قنوات التمويل احمللية. 
وأوضحا ان هذه السندات الى جانب كونها بديال مناسبا لالقتراض األجنبي بفوائده 
املرهقة بالعملة األجنبية تعتبر وسيلة لضبط األسواق احمللية عند مستوى معني من 
تكافؤ العرض والطلب، خاصة ان »املركزي« يقوم باصدار سندات اخلزانة نظرا لصعوبة 
الضوابط االئتمانية املوضوعة منه لتقدمي قروض للشركات واألفراد على حد سواء مما 
جعل هذه البنوك تعاني من تضخم في الس�يولة على عكس السوق الذي يعاني من 

شح كبير في السيولة، وفيما يلي التفاصيل:

فواز كرامي
ذكرت مصادر مطلعة في بنك برقان ان البنك سيعلن 
ع���ن نتائجه املالية عن الربع الثالث للعام احلالي في 
بداية االسبوع املقبل وذلك بعد اخذ املوافقة النهائية 
من بنك الكويت املركزي، مش���بهة اعالن البنوك عن 
نتائجها املالية بلعبة الدومينو فبمجرد ان يعلن احد 
البنوك عن نتائجه املالية حتى تسارع البنوك األخرى 

لالعالن عنها، رغم انه مازال الوقت مبكرا على انتهاء 
املهلة القانونية العالن الش���ركات عن نتائجها املالية 

التي تنتهي في منتصف الشهر املقبل. 
من جهة اخرى توقع���ت مصادر مطلعة في البنك 
االهل���ي ان يعلن البنك عن نتائج���ه املالية عن الربع 
الثالث خالل االسبوع املقبل دون الكشف عن مزيد من 

التفاصيل حول نتائج البنك. 

النتائج المالية ل� »برقان« و»األهلي« عن الربع الثالث منتصف األسبوع المقبل

»املركزي« جلأ إلى إصدار سندات اخلزانة لسحب السيولة
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