
21
اقتصـاداالربعاء ١٩ يونيو ٢٠١٩

اقتصاديون لـ«األنباء»: 
اخلاص «متعطش»..

والبنوك «جاهزة» للتمويل

رباب اجلوهري

قال خبراء اقتصاديون في 
لقاءات متفرقة مع «األنباء» 
إن احلكومــة تبذل قصارى 
جهدها في تنفيذ املشــاريع 
التي ســتنعكس  التنموية 
إيجابيــا علــى االقتصــاد 
الكويتي، إال أنها بحاجة الى 
إعادة النظر في آليات اإلنفاق 
التي باتت غير جلية وسط 
أحاديث عن إهدار غير مبرر.
إلــى  وأشــار اخلبــراء 
أن األوضــاع االقتصاديــة 
أصبحت في طور التحسن 
التدريجــي، خصوصــا مع 
خروج تشــريعات وقوانني 
علــى  مشــجعة  جديــدة 
االستثمار ومحفزة للشركات 
لالنطالق في السوق، والذي 
قابله اســتعداد تام من قبل 
البنــوك احملليــة لتقــدمي 
التمويــل والدعم الالزم إلى 
الذي يعد  القطاع اخلــاص 
شريكا أساسيا في النهوض 

باالقتصاد الوطني.
وأكــد االقتصاديــون أن 
الكويت أمامها فرصة ذهبية 
الدخــل  لتنويــع مصــادر 
والتقليل من اعتمادها على 
النفط كمصــدر أحادي من 
خالل صياغة خطة مدروسة 
ومحكمة الستغالل مواردها 
وموادها اخلام وحتويلها الى 
الى  منتجــات وتصديرهــا 
اخلــارج، وهو مــا يتطلب 
آليــات وعناصــر  تعزيــز 
الصناعــة فــي البــالد عن 
طريق بنــاء املصانع ودعم 
الصناعيني وتشجيع املنتج 
الوطني وحمايته في األسواق 

اخلارجية.

املزيد من السيولة
في هذا الصــدد، أوضح 
نائب رئيــس مجلس إدارة 
مجموعة عربي للطاقة حامد 
البسام أن قطاع البنوك يعد 

على النفط كمصدر أحادي 
مــن خــالل صياغــة خطة 
مدروسة ومحكمة الستغالل 
مواردهــا وموادهــا اخلــام 
وحتويلهــا الــى منتجــات 
وتصديرهــا الــى اخلــارج 
وهو ما يتطلب تعزيز آليات 
وعناصر الصناعة في البالد 
عــن طريــق بنــاء املصانع 
ودعم الصناعيني وتشجيع 
املنتج الوطني وحمايته في 

األسواق اخلارجية.

«اخلاص» متعطش للتمويل
بــدوره، قــال اخلبيــر 
االقتصادي جاسم السعدون 
إن القطــاع املصرفي شــهد 
حالة من التسيب قبل األزمة 
املالية العامليــة، حيث كان 
الســوق يعانــي حالــة من 
تضخم األسعار، السيما أن 
غالبية أرباح البنوك كانت 
ناجتة من القروض اخلطرة، 
الفتا الى أن األوضاع انقلبت 
رأسا على عقب وبدأت البنوك 
املركزية في غالبية األسواق 
الناشئة تتشدد في عمليات 
اإلقــراض جتنبــا حلــدوث 
انكشافات وإشكاليات وهو 
ما جبر البنوك الى جتنيب 
مبالغ ضخمة حتت مسمى 

«مخصصات».
وتابــع الســعدون: بدءا 
مــن العــام ٢٠١١ حتى ٢٠١٤ 
تغيرت الوجهة متاما حيث 

التــي اثــرت على الســوق 
والقطاعات، الســيما قطاع 
املصــارف، مشــيرا الى أن 
األزمــات تؤثــر دائما على 
دورة االئتمــان للمصارف، 
حيث تلجــأ غالبية البنوك 
الــى التشــدد فــي عمليات 
اإلقــراض منعا حلدوث أي 
إشكاليات، متوقعا حتسن 
األوضاع خالل الفترة املقبلة 
وان تبــدأ البنوك تدريجيا 
فــي انتهاج سياســة مرنة 
الشــركات على  لتشــجيع 
االقتراض لتمويل املشاريع.
وأضــاف: ان املشــاريع 
التــي تنفذهــا  التنمويــة 
احلكومــة حاليــا جيــدة 
وتســتحق اإلشادة، اال اننا 
بحاجــة الــى إعــادة النظر 
في آليات اإلنفاق احلكومي 
التي باتت غير جلية وسط 
أحاديث عن إهدار غير مبرر.
وحول دخول الشركات 
الســوق  الــى  األجنبيــة 
الكويتــي واملشــاركة فــي 
املشــاريع التنمويــة، قــال 
رمضان «أؤيد وبشدة دخول 
الشركات األجنبية املتطورة 
الســاحة االقتصادية  الــى 
الســيما أنهــا ســترفع من 
مستوى الشــركات احمللية 
التــي تتطلع الى اكتســاب 
والتكنولوجيــا  اخلبــرة 
احلديثــة واالنفتــاح علــى 
الثقافات اجلديدة»، مشيرا 
الــى أن تنفيــذ املشــاريع 
التنمويــة يتطلب التعاون 
بني القطاعات االقتصادية من 
جهة وبني القطاعني اخلاص 
واحلكومي من جهة أخرى.

أن  رمضــان  ورأى 
األوضاع االقتصادية احلالية 
واملعطيات في طور التحسن 
بشكل متســارع خاصة مع 
خروج تشــريعات وقوانني 
علــى  مشــجعة  جديــدة 
االستثمار ومحفزة للشركات 

على االنطالق في السوق.

تلقت املصارف دعما حكوميا 
إضافيا مكنتها من تخفيض 
حجم املخصصات، الفتا الى 
أن ميزانيات البنوك حاليا 
جيدة الى حد كبير السيما مع 
تطبيق معيار بازل الذي يعد 
صمام أمان للقطاع املصرفي.

وحول منظومة املشاريع 
التنموية، أوضح السعدون 
أن احلكومــة تبذل قصارى 
جهدها في تنفيذ املشــاريع 
التــي ســتنعكس إيجابيــا 
على االقتصــاد، مضيفا أن 
القطاع اخلاص يتعطش الى 
االقتراض لتمويل املشاريع 
والبنوك شــهيتها مفتوحة 
لتقدمي التمويل، ولهذا أرى 
أن األوضاع تتحسن تدريجيا 
والســوق سيشــهد حركــة 
تصحيحيــة وانتقالية غير 

مسبوقة.

إهدار غير مبرر
من جهته، قــال اخلبير 
االقتصــادي نائب الرئيس 
لقطاع األبحاث في شــركة 
«ســنيار كابيتــال» محمد 
األوضــاع  إن  رمضــان 
االقتصاديــة فــي الكويــت 
تســير في اجتــاه جيد الى 
حد كبيــر، مشــيرا الى أن 
املعطيــات احلاليــة تؤكــد 
أن القطاعات بدأت تتنفس 
الصعداء وتعود الى إدراجها 
بعد األزمــة املالية العاملية 

طالبوا بإعادة النظر في منظومة اإلنفاق احلكومي

محمد رمضانجاسم السعدون حامد البسام

مــن أكثر القطاعات حتقيقا 
لألربــاح في الوقت الراهن، 
مشيرا الى أن البيانات املالية 
للقطــاع فــي ٢٠١٩ تعكس 
احلالــة االقتصادية اجليدة 
للبالد، السيما أن املصارف 
تعد مؤشرا للتنمية في كل 
دول العالم، مشــيرا الى أن 
الســوق بحاجــة الى ضخ 
املزيد من الســيولة، كما أن 
الشركات على جميع أنواعها 
حتتــاج الــى خلــق قوانني 
جديدة تتالءم مع املعطيات 
االقتصادية العاملية لتعزيز 

أرباحها بشكل أكبر.
ورأى البسام أن تسريع 
وتيرة تنفيذ املشــاريع أمر 
مهــم وضــروري، الســيما 
أن إرجــاء تلك النوعية من 
املشاريع تكبد البالد أمواال 
طائلــة، الفتا الــى ضرورة 
إشــراك القطاع اخلاص في 
كل قطاعات الدولة، حيث يعد 
شريكا أساسيا في النهوض 
باالقتصاد الوطني، موضحا 
أن دخول الشركات األجنبية 
أمر صحي ولــه العديد من 
اإليجابيات شريطة تعزيز 
آليــات العدالة بني الوطنية 
واألجنبية التي ستساهم في 
توطني التكنولوجيا وحتسني 

آليات العمل.
وقــال إن الكويت أمامها 
فرصة ذهبية لتنويع مصادر 
الدخل والتقليل من اعتمادها 

الكويت تبيع السندات األميركية
مع زيادة احتمال خفض الفائدة

عالء مجيد

استقرت حيازة الكويت من سندات 
اخلزانــة األميركية خالل شــهر ابريل 
املاضي عند نفس مستويات شهر مارس 
من العام احلالي لتستقر عند ٤٠٫٢ مليار 
دوالر لتحقق أدنى مستوى لها منذ عام.
وبحســب البيانات املنشورة على 
موقــع وزارة اخلزانــة األميركية فإن 
الكويت خفضت حيازتها من ســندات 
اخلزانة األميركية سنويا بنسبة ٥٫٩٪ 
علما بأنها كانت تبلغ ٤٢٫٦ مليار دوالر 

في ابريل ٢٠١٨. 
ويأتي هــذا التراجــع بالتزامن مع 
ضغوط الرئيس األميركي ترامب على 
الفيدرالي األميركي وزيادة احتمال خفض 
الفائدة في العام احلالي. كما يتزامن هذا 
التراجع مع التغيرات اجليوسياسية في 
املنطقة والصراعات الواقعة باإلقليم.

وتنوع الكويت من محفظة السندات 
األميركية ما بني سندات قصيرة األجل 

بقيمــة ٦٫٩ مليــارات دوالر فيما تبقى 
النســبة االكبــر من الســندات طويلة 
األجل بقيمة ٣٣٫٢٩ مليار دوالر، وجاءت 
الكويــت في املركز الثالــث عربيا بعد 
السعودية التي احتلت املركز االول عربيا 
باستحواذها على سندات أميركية بقيمة 
١٧٦٫٦ مليــار دوالر وتتبعهــا اإلمارات 

بقيمة ٥٥٫٧ مليار دوالر. 
وجــاءت اســتثمارات قطــر بتلــك 
السندات في ابريل املاضي بـ ١٫٦١ مليار 
دوالر وجميعها سندات طويلة األجل. 
بينما عمان جاءت اســتثماراتها بقيمة 
٨٫٧١ مليارات دوالر اغلبها سندات طويلة 
األجل بقيمة ٨٫١٦ وقصيرة االجل ٥٥٢ 

مليون دوالر.
وكان الفيدرالــي األميركــي قد قام 
بتثبيت أسعار الفائدة مع اإلشارة الى 
عدم وجــود توجه لرفــع جديد خالل 
العام احلالي، وذلك بالتزامن مع اجتاه 
العديد من البنوك املركزية العاملية الى 
تيسير سياستها النقدية وكذلك مطالبة 

الرئيس األميركــي للفيدرالي بخفض 
أسعار الفائدة لتنشيط االقتصاد.

الصني تواصل الصدارة عامليًا
وعلى املستوى العاملي فقد احتلت 
الصني املركز االول باالســتحواذ على 
سندات أميركية بقيمة ١١١٣ مليار دوالر 
منخفضة عن مستويات مارس املاضي 
البالغــة ١١٢٠٫٥ مليار دوالر. وجاء في 
املركز الثاني اليابان بـ ١٠٦٤ مليار دوالر، 
وثالثا جاءت البرازيل بـ ٣٠٦٫٧ مليارات 
دوالر وتراجعت اململكة املتحدة مركزا 
الى املركز الرابع بـ ٣٠٠٫٨ مليار دوالر 
وحلت خامســا ايرلندا بـ ٢٦٩٫٧ مليار 

دوالر.
وبصفة عامة فقد بلغ حجم سندات 
اخلزانة األميركية بنهاية ابريل املاضي 
٦٤٣٣٫٣ مليار دوالر مقارنة بـ ٦١٨٠٫٥ 
مليار دوالر في الشهر املناظر من عام 
٢٠١٨ أي بارتفاع يبلغ ٢٥٢٫٨ مليار دوالر 

بنسبة ٤٫١٪.

وتعــد ســندات اخلزانــة وســيلة 
جلمــع األمــوال والديــون مــن الدول 
واملؤسسات، وتســدده احلكومة عند 
حلول ميعاد اســتحقاقه الذي يختلف 
حسب أجل الســند، وتتمتع السندات 
األميركية باجلاذبية النخفاض مستوى 
مخاطرة عدم الســداد، وهو ما يفســر 
انخفاض العائد عليها، الفائدة، وإن كان 
االحتياطي الفيدرالي األميركي (البنك 
املركزي)، ينفــذ منذ فترة خطة لرفع 

أسعار الفائدة.

حقائق عن السندات
١- يتم احتساب الفائدة على السندات 
مبعادلة تتكون من شقني، احدهما ثابت 
واآلخر متغير (عادة يكون اجلزء املتغير 

فائدة السندات (األميركية).
٢- يتم اإلعالن عن سعر السند أثناء 
التداول بعد اإلصدار بنســبة مئوية من 
سعر اإلصدار (١٠١٪ تعني ان سعر السند 

يتم تداوله بأعلى من سعر اإلصدار).

وصلت ألدنى مستوياتها منذ ١٢ شهراً.. بتراجع سنوي بلغ ٥٫٩٪

السعودية تتصدر الدول اخلليجية استحواذًا بـ ١٧٦ مليار دوالر والكويت رابعًا
الصني أكبر احلائزين على السندات األميركية وتصل حيازتها إلى ١٫١ تريليون دوالر

البسام: دخول الشركات األجنبية أمر صحي شريطة تعزيز آليات العدالة
السعدون: األوضاع تتحسن والسوق سيشهد حركة تصحيحية وانتقالية غير مسبوقة
رمضان: البنوك ستبدأ في انتهاج سياسة مرنة لتشجيع الشركات على االقتراض

متديد األجل النهائي لتقدمي 
عروض صيانة مصفاة الزور

محمود عيسى

ذكرت مجلة ميد ان الشــركة الكويتية 
للصناعات البترولية املتكاملة - كيبيك - 
مددت حتى ٢١ يوليو املقبل املوعد النهائي 
لتقدمي املقاولني عروضهم بشأن عقد خدمات 
الصيانــة ملصفاة الزور، حســب ما نقلته 
عن مصادر مطلعة بدال من املوعد السابق 
الذي كان محددا له يوم ١٨ يونيو اجلاري.

وعلمت ميد أن املناقصة املتعلقة بعقد 
الصيانة قد طرحت في مجموعتني تعرفان 
باسم بلوك ١ وبلوك ٢ والتي تغطي أعمال 
صيانة وحدات املعاجلة باملصفاة ومرافقها 

ملدة ٥ سنوات.
وعزت «ميد» سبب التمديد الى رغبة 

كيبيك في تغيير نطاق املشــروع، وفقا 
ملصادر صناعية مطلعة.

جتــدر اإلشــارة الــى انــه مت تأهيل 
ما مجموعــه ١٩ شــركة لتقدمي عروض 
للمناقصــة، منهــا شــركتان عامليتــان 
متخصصتان في تنفيذ عقود الهندســة 
والتوريــد والبناء (EPC) وهما اس كيه 
اجننيرنــغ اند كونستراكشــن الكورية 

اجلنوبية وشركة JGC اليابانية.
ومن املتوقع بدء تشغيل مصفاة الزور 
الضخمة البالغة تكلفتها ١٦ مليار دوالر 
في ٢٠٢١، وستبلغ طاقتها التكريرية ٦١٥ 
ألف برميل يوميا. وكانت كيبيك قد أعلنت 
في مارس عن إجناز ٨٠٪ من األعمال في 

املشروع.

أعلنت شركة ســنرجي القابضة عن 
قيام كل مــن عبدالرزاق زيــد الضبيان 
وأحمد محمود اليحيى بتقدمي استقالتهما 
من عضوية مجلس إدارة شركة سنرجي 

القابضة.
وقالت الشركة في بيان نشر على موقع 
البورصة إن سبب االستقالة يعزى إلى 

ارتباطات خاصة بالعضوين، مشيرة إلى 
أنه مت قبول االستقالتني من قبل مجلس 
إدارة الشــركة، كما مت استدعاء عضوي 
مجلس اإلدارة االحتياط، وهما شركتي 
الصفاة لالستثمار وإيفكت العقارية لشغل 
املقعدين وتســمية ممثليهما في مجلس 

إدارة الشركة.

أعلنت شــركة الصناعات الهندســية 
الثقيلة وبناء الســفن في بيان لها على 
موقــع البورصة عــن التوقيع على عقد 
تســهيالت ائتمانية مع البنك الصناعي 
بقيمة ٤ ماليني دينار بغرض إنشاء مصنع 
ملعاجلة وطلي املعادن وذلك بالقسيمة رقم 
٧٠ قطعة ٢ مبنطقة الشعيبة الصناعية 

الغربية.
وأضافت الشــركة أنه مت االنتهاء من 
البنــاء الكامل للمصنــع وجتهيزه لبدء 
التشغيل الفعلي واإلنتاج، موضحة أنه 
ســيحقق إيرادات ســيتم إدراجها ضمن 
البيانات املالية للشركة خالل العام احلالي 

والسنوات املقبلة.

حتى ٢١ يوليو املقبل بسبب الرغبة في تغيير نطاق العقد

«سنرجي»: استقالة عضوي مجلس إدارة للشركة

«سفن»: عقد تسهيالت من «الصناعي» 
بقيمة ٤ ماليني دينار إلنشاء مصنع


