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السندات غرضها 
تعزيز قدرة القطاع 
املصرفي اخلليجي 

على امتصاص 
الصدمات

التصنيف 
االستثماري يعكس 

تصنيفات البنك 
القوية وخصائص 

السندات

125 مليون دينار 
لدعم القاعدة 

الرأسمالية للبنك

ألول مرة في الكويت .. ومنطقة اخلليج متنح تصنيفات لسندات مقومة بالدينار الكويتي

Baa1 موديز« تعزز قوة سندات »الوطني« مبنحها تصنيف«
املركزي  الكوي����ت  من بنك 
واملوافقة املبدئية من هيئة 
أس����واق املال، وهو بصدد 
الالزمة  اتخاذ اإلج����راءات 
املوافقات  الس����تيفاء باقي 

املطلوبة.
الكويت  وقد عني بن����ك 
الوطن����ي كل م����ن ش����ركة 
الوطني لالستثمار وشركة 
كامكو لالستثمار كمديري 
إصدار مشتركني لتسويق 

وبيع هذه السندات.
ويحتفظ بن����ك الكويت 
الوطني مبوقع����ه الريادي 
كأكبر مؤسس����ة مالية في 
الكوي����ت بحصة س����وقية 
ف����ي كافة مجاالت  مهيمنة 
العمل املصرفي. كما ميتلك 
أوسع شبكة فروع محلية 
ودولية منتش����رة في أربع 
قارات حول العالم وتغطي 
الواليات املتحدة األميركية 
وأوروب����ا ودول اخللي����ج 
الش����رق األوسط  ومنطقة 

والصني وسنغافورة.

من السندات في الكويت وفي 
منطقة اخلليج كافة.

وأش����ارت موديز إلى أن 
 Baa1 التصنيف االستثماري«
املمنوح لهذه السندات يعكس 
تصنيف����ات بن����ك الكويت 
الوطن����ي، واخلصائ����ص 
احمل����ددة الت����ي تتميز بها، 
كم����ا يعكس ثق����ة موديز 
بالدعم ال����ذي لطاملا قدمته 
احلكومة للقطاع املصرفي 

عند الضرورة«.
أن  مودي����ز  وأك����دت 
تصنيف����ات بن����ك الكويت 
الوطن����ي الطويل����ة األجل 
عند Aa3، األعلى في الشرق 
افريقيا،  األوسط وش����مال 
الريادي  املوق����ع  تعك����س 
لبن����ك الكويت الوطني في 
السوق احمللية وقوة ربحيته 
ومؤش����راته املالية وجودة 
أصوله املرتفعة واملستقرة 

ورسملته املريحة.
وكان بنك الكويت الوطني 
النهائية  املوافق����ة  قد حاز 

قال بنك الكويت الوطني 
في بي����ان صحافي أمس إن 
وكالة مودي����ز للتصنيف 
االئتمان����ي منحت تصنيفا 
 Baa1 اس����تثماريا بدرج����ة
البن����ك املقومة  لس����ندات 
الكويتي، وذلك  بالدين����ار 
للمرة األول����ى في الكويت 

ومنطقة اخلليج كافة.
وقد أعل����ن بنك الكويت 
أنه يدرس إصدار  الوطني 
س����ندات مقوم����ة بالدينار 
الكويتي بقيمة ال تتجاوز 125 
مليون دينار، ستحتسب من 
ضمن الشريحة الثانية من 
 ،)Capital 2 Tier( رأس املال
وذلك به����دف تعزيز قاعدة 
رأس املال وف����ق متطلبات 
ب����ازل 3 وتعليم����ات بنك 
الكوي����ت املركزي الصادرة 

بهذا الشأن.
وقالت موديز إن هذه هي 
املرة األول����ى التي تصنف 
فيها اصدار أدوات دين وفق 
متطلبات بازل 3 لهذا النوع 

مطالباً احلكومة بتمويل العجز من القطاعني العام واخلاص

»بيتك«: استثناء البنوك من متويل عجز املوازنة »غير منطقي«
املشطوبة خالل السنتني 
املاضيتني بنحو 85 مليون 
دينار، كما مت كذلك شطب 
ديون معدومة مقدارها 60 
مليون دينار من ميزانية 
البنك، مبينا أن هذا الشطب 
كان مقابل مخصصات وال 
مين���ع مواصلة الس���عي 

لتحصيلها.
وقال الناهض »ال نزال 
متحفظني في سياستنا في 
)جتنيب( املخصصات... 
لكن الفترة الزمنية قاربت 

على االنتهاء«.

»وضعه اآلن أحسن من ذي 
قبل بكثير«.

وكان الناهض قد أبلغ 
رويترز ف���ي يونيو بأن 
نسبة التمويالت املتعثرة 
لدى بيت التمويل الكويتي 
في الكويت تبلغ 2.5% من 
التمويل  إجمالي عمليات 
التي منحها، مبينا أن البنك 
يسعى لتقليل هذه النسبة 
إل���ى م���ا دون 2% بنهاية 

.2015
الناهض حجم  وق���در 
التس���ويات م���ن الديون 

لدينا سيولة زائدة ونريد 
أن نس���تخدمها.. البد من 
اجللوس معهم )املسؤولون 
احلكوميون( ألن هذا جزء 

أساسي من عملنا«.
وأض���اف الناهض في 
الت���ي جرت على  املقابلة 
هام���ش »القم���ة العاملية 
لالقتصاد اإلسالمي 2015« 
إن الديون املتعثرة لبيت 
التمويل الكويتي ستقل في 
نهاية العام احلالي عن %2، 
مبينا أن البنك الذي يعمل 
وفق الشريعة اإلسالمية 

دبي - رويت���رز: قال 
الرئي���س التنفي���ذي في 
بي���ت التموي���ل الكويتي 
)بيتك( مازن الناهض إن 
استثناء البنوك الكويتية 
من متوي���ل عجز املوازنة 
العامة س���يكون أمرا غير 
منطقي وسيخلق نظام���ا 
مصرفي���ا موازي���ا خارج 
النظ���ام املص��رفي، مطالبا 
احلكوم���ة بتمويل عجز 
املوازن������ة من القطاع��ني 

العام واخل��اص.
الناه���ض »نعم  مازن الناهضوقال 

مازن الناهض: ديون »بيتك« ستقل 
بنهاية 2015 عن 2%.. ووضعنا أحسن 

من ذي قبل 

85 مليون دينار حجم التسويات
من الديون املشطوبة خالل السنتني 

املاضيتني

17 مليار دوالر إصدار للشق األول من رأس املال و26 مليار دوالر للشق الثاني

»أرقام كابيتال«: توقعات بإصدار البنوك اخلليجية سندات 
بـ 43 مليار دوالر للتوافق مع معايير »بازل 3«

الناجم���ة ع���ن الضغوط 
واالقتصادي���ة  املالي���ة 
احملتمل���ة. ويل���زم اإلطار 
البنوك  التنظيمي اجلديد 
بزيادة مصداتها االحترازية 
حلماية رأس املال وتنويع 
هيكل هذه املصدات وتعزيز 

جودتها. 
ويتوق���ع التقري���ر أن 
تص���در البنوك اخلليجية 
17 مليار دوالر من سندات 
الشق األول من رأس املال 

و26 مليار دوالر من سندات 
الشق الثاني من أجل حتسني 
العمومية  قوة ميزانياتها 
وترسيخ مراكزها املالية«. 
ومتثل بازل 3 مجموعة 
من التدابير اإلصالحية التي 
تهدف إلى حتسني التنظيم 
واإلشراف وإدارة املخاطر 
في القطاع املصرفي. وأمام 
البنوك مهلة حتى نهاية عام 
2018 لكي تفي مبتطلبات 

رأس املال اجلديدة.

منطقة دول مجلس التعاون 
اخلليجي على إصدار سندات 
جديدة متوافقة مع اتفاقية 
بازل 3، مدعومة بقدرة عالية 
لديها على حتمل اخلسائر 
التي ق���د تترت���ب عليها. 
ومن املفترض أن تس���هم 
هذه اإلصدارات في زيادة 
مصدات حماية رأس���مال 
البن���وك وتعزي���ز قدرة 
القطاع املصرفي اخلليجي 
على امتصاص الصدمات 

توقع تقرير صادر عن 
»أرقام كابيتال«، أن تصدر 
بنوك منطقة دول مجلس 
التعاون اخلليجي 43 مليار 
دوالر من الديون املتوافقة 
مع اتفاقية بازل 3 بحلول 
عام 2019 من أجل حتسني 
الرأس���مالية من  قواعدها 

حيث الكم والنوع.
وق���ال رئي���س قس���م 
األبحاث في »أرقام كابيتال« 
ج���اب ماير: »تعكف بنوك 

»الصاحلية« حتصل على تراخيص مشروع 
العاصمة بتكلفة 120 مليون دينار

قالت ش���ركة الصاحلية العقارية انها 
حصلت على املوافقات والتراخيص الالزمة 
إلقامة مشروع العاصمة، الذي يقع مبدينة 
الكويت - منطقة املرقاب، على مساحة 21.5 
ألف متر مربع، وهو عبارة عن مركز جتاري 
مكون م���ن مجمع جتاري وبرج للمكاتب 

وفندق باإلضافة إلى مواقف سيارات.

وأفادت الش���ركة في بيان على موقع 
البورصة بأن التكلفة التقديرية إلنش���اء 
املش���روع عند االنتهاء م���ن أعمال البناء 
والتشطيبات الالزمة تقدر ب� 120 مليون 
دينار، كما أن متويل املش���روع سيكون 
ذاتيا من محفظة الش���ركة باإلضافة إلى 

االقتراض من البنوك.

400 مليار دوالر قيمة صناديق التقاعد باخلليج

إرنست ويونغ: الكويت تعيد رسملة صندوق التأمينات 
االجتماعية بـ 12 مليار دينار 

كشف تقرير إدارة الثروات 
واألصول الصادر عن إرنست 
ويونغ )EY( لعام 2015، أن 
قيمة صناديق التقاعد العامة 
التعاون  في دول مجل���س 
اخلليج���ي تبلغ 397 مليار 

دوالر، ما يش���كل نحو ربع 
الن���اجت احملل���ي اإلجمالي، 
و15000 دوالر حص���ة كل 

مواطن.
وقال رئيس قطاع إدارة 
الث���روات واألصول ملنطقة 

الش���رق األوس���ط وشمال 
إفريقي������ا في إرنس������ت 
ويون���غ، ج���ورج تريبلو، 
التقاعد  »بلغت صنادي���ق 
ف���ي دول مجلس  العام���ة 
التع���اون اخلليج���ي م���ن 
املراح���ل األولى في التطور 
والنمو، إذ إنه يتم استثمار 
م���ا يزي���د عل���ى خم���س 
ه��ذه الصنادي��ق في األسهم 

احمللي��ة«.
وأضاف تريبلو »ولكن 
يعاني هذا القطاع من بعض 
التحديات األساس���ية التي 
التفكير مليا  إعادة  تتطلب 
في االستراتيجية املتبعة. 
أوال: اس���تدامة صنادي���ق 
العامة للمواطنني،  التقاعد 
نظ���را حلجمه���ا املنخفض 
نسبيا، والتركيبة السكانية 
التع��اون،  لدول مجل�����س 
والفج���وة بني مس���تويات 
املساهمة في الصناديق من 
جهة ومزاياه���ا من جه���ة 

أخ��رى. 
وثانيا: هن���اك اعتراف 
متزاي���د م���ن العدي���د من 
أصح���اب العمل بأن مكافأة 
التي يتلقاها  نهاية اخلدمة 
الوافدون ليست كافية وال 
مناس���بة كبدي���ل للمعاش 

التقاعدي«.

التقرير أن حجم  ويبني 
صنادي���ق التقاعد في دول 
اخلليج منخفض نس���بيا، 
باملقارن���ة م���ع صنادي���ق 
التقاعد املقدمة  تعويضات 
من اصحاب العمل في اململكة 
املتحدة، على سبيل املثال، 
حي���ث إن قيم���ة األصول 
املستثمرة في هذه الصناديق 
أعلى من قيمة الناجت احمللي 
اإلجمالي، ويبلغ حجم حصة 
الفرد أربعة أضعاف املعدل 
التعاون  في دول مجل���س 

اخلليجي.
وتتمت���ع الكويت بأفضل 
صندوق مرس���مل نسبة إلى 
حجم اقتصادها وعدد مواطنيها. 
اث���ر مبادرة  وجاء ذلك على 
إلعادة رسملة صندوق التقاعد 
م���ن امليزانية منذ عام 2008، 
لتسديد العجز االحترازي املقدر 
بنحو 40 مليار دوالر )أو بنحو 

12 مليار دينار(.
أما على الصعيد الدولي، 
ف���إن معدل نس���بة أصول 
الصن���دوق مقارن���ة بعدد 
سكان الكويت متاثل معدالت 
صناديق التقاعد في اململكة 

املتحدة.
كم���ا تتمي���ز أص���ول 
تعويضات التقاعد في قطر 
بحجمها الكبير نس���بة إلى 

ع���دد الس���كان، وذلك بعد 
ضخ أموال من وزارة املالية 
الهيئة  في 2012. ويبدو أن 
العامة للتقاعد والتأمينات 
االجتماعي���ة في قطر تركز 
منذ ذلك احلني بشكل كبير 
على االستثم���ار في األسهم 
احمللية، مب���ا في ذلك أسهم 
ف���ي ش���ركات كب���رى في 

قط��ر.
وتتمتع السعودية بأكبر 
حجم أص���ول لتعويضات 
التقاعد. وتنقسم تلك األصول 
العامة للتقاعد  الوكالة  بني 
)للعاملني في القطاع العام( 
واملؤسسة العامة للتأمينات 
االجتماعي���ة )للعاملني في 

القطاع اخلاص(.
الهيئتان عادة  وتشترك 
باالستثمار في الشركات، إلى 
جانب صندوق االس���تثمار 

العام.
وعالوة على االستثمار 
في عشرات الشركات الكبرى 
الهيئات  املدرج���ة، تق���وم 
باالس���تثمار في ش���ركات 

خاصة أيضا. 
وجدير بالذكر أن نحو %85 
من أصول معاشات التقاعد 
تستثمر خارج اململكة، وتدار 
من قبل مؤسسة النقد العربي 

السعودي.

بحث سكة احلديد اخلليجية األسبوع املقبل
محمود عيسى

قالت مجلة »ميد« ان وزراء النقل في 
دول مجلس التعاون اخلليجي سيجتمعون 
في الدوحة االسبوع املقبل ليناقشوا، بني 
امور اخ���رى، اجلدول الزمني لبدء تنفيذ 
مشروع شبكة السكة احلديدية اخلليجية، 
وستكون االوراق التي يقدمها الوزراء اداة 

لتقييم وتقرير ما اذا كان يتعني االلتزام 
باملوعد االصلي الذي كان محددا من قبل 
او وجوب تعديل���ه، وذلك وفقا ملا نقلته 
املجلة عن وزير االشغال العامة االماراتي 
عبداهلل بلحيف النعيمي الذي كان يتحدث 
على هامش مؤمتر ميد للسكك احلديدية 
واملترو في دول منطقة الش���رق االوسط 

وشمال افريقيا.


