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«موديز» تُثبّت تصنيف ودائع «اخلليج» 
مع نظرة مستقبلية مستقرة

قامــت وكالــة التصنيــف 
العامليــة «موديــز خلدمــات 
بتثبيـــــت  املســتثمرين» 
تصنيف الودائع طويلة األجل 
 Aلبنك اخلليج فــي املرتبة ٣
النظرة املســتقبلية  وتغيير 
اخلاصــة بتصنيــف الودائع 
طويلة األجل إلى «مستقرة» 

من «إيجابية».
وذكــرت وكالــة «موديز» 
فــي تقريرهــا أن التصنيف 
االئتماني األساسي للبنك في 
املرتبة ba١ يعكس قدرة البنك 
على توليد األرباح األساسية 
بالرغم من وجود ضغوطات 
على صافي األربــاح، ونظرا 
لوجــود رســملة كافيــة من 
حقــوق املســاهمني/ األصول 
املرجحــة باملخاطــر بنســبة 
١٣٫٣٪ كما في ديسمبر ٢٠١٩. 
كما يأخذ التصنيف االئتماني 
األساسي في االعتبار النسبة 
املنخفضــة من القروض غير 
املنتظمة والتي بلغت ١٫٢٪ كما 
في ديســمبر ٢٠١٩. وال تزال 
محفظة القروض القائمة بذاتها 
لدى البنك مدعومة بالسيولة 
املريحة والتمويل املستقر على 
الرغم من تركــزات التمويل، 

في الدولة الذي يعتبر صغيرا 
ـ ســيتعادل  وغيــر متنــوع 
فــي املســتقبل القريــب مــع 
العوامــل اإليجابيــة املؤثرة 
علــى التصنيــف االئتمانــي 
األساسي للبنك. وتعليقا على 
إعالن التصنيف االئتماني من 
جانب وكالة «موديز»، أفادت 
رئيسة عالقات املستثمرين في 
بنك اخلليج دالل الدوســري: 
«ال يــزال بنك اخلليج يحظى 
بالتقدير على املستوى العاملي 
نظرا للتحســن املســتدام في 
جودة أصوله، حيث سررنا عند 
قيام الوكالة بتثبيت التصنيف 
االئتماني للمصدر في املرتبة 

A٣ مــع نظــرة مســتقبلية 
«مستقرة» للبنك. 

وأضافــت «إن هذا اإلجراء 
يعكس التحســن املستمر في 
جودة أصول البنك وربحيته، 
باإلضافــة إلى قوة الرســملة 
وســالمة أوضــاع الســيولة 
لديه». إلى ذلك، وال يزال بنك 
اخلليج يحظى بالتقدير على 
املستوى العاملي بفضل جدارته 
االئتمانية وقوته املالية، حيث 
مت تصنيفــه في املرتبة A من 
قبل جميع وكاالت التصنيف 
االئتمانيــة األربــع الكبــرى. 
وباإلضافة إلى تثبيت تصنيف 
البنك مؤخرا مــن قبل وكالة 
موديز، فقد حصل بنك اخلليج 
على تصنيف املصدر على املدى 
الطويــل في املرتبــة A+ مع 
نظرة مستقبلية مستقرة من 
قبل وكالة فيتش، وحصل على 
 -A تصنيف املصدر في املرتبة
مع نظرة مستقبلية مستقرة 
مــن قبل وكالة ســتاندرد آند 
بورز، وعلى تصنيف العمالت 
األجنبية على املدى الطويل في 
املرتبة A+ مع نظرة مستقبلية 
مستقرة من قبل وكالة كابيتال 

إنتليجنس.

دالل الدوسري

وهو أمر طبيعي لدى البنوك 
الكويتية.

التغيير في النظرة املستقبلية

لـ «موديز»، يعكس  وفقا 
النظرة املســتقبلية  تغييــر 
إلى «مستقرة» من «إيجابية» 
فــي تصنيــف ودائــع البنك 
توقــع الوكالة بــأن الضغط 
علــى البيئة التشــغيلية في 
الكويت على خلفية الصدمة 
املزدوجة من تفشي ڤيروس 
كورونا املســتجد وانخفاض 
أسعار النفط لفترات طويلةـ  
ونتائج ذلك على الثقة باألعمال 
وتأثيره على القطاع اخلاص 

الدوسري: البنك 
يحظى بالتقدير 

على املستوى 
العاملي نظرًا 

للتحسن املستدام 
في جودة أصوله

محمود عيسى

ذكرت مجلــة ميد أن من 
املتوقــع أن تــؤدي املعركة 
العاملية ضد جائحة كورونا 
التــي لم يشــهد العالــم لها 
مثيال منــذ أكثر من ١٠٠ عام 
إلى تسريع وتيرة االستثمار 
عبر االبتكار في قطاع الرعاية 
الصحية. وأضافت انه برغم 
استمرار جهود مكافحة الوباء 
وان ذلك سيتطلب الكثير من 
اجلهــد والتنســيق من قبل 
احلكومات، فإن من الواضح 
أن تفشي املرض سيكون له 
تأثير دائم على اســتثمارات 
الرعايــة الصحيــة ومناذج 
إيصــال اخلدمــات واألدوية 
لسنوات عديدة قادمة. وقالت 
املجلة في حتليل بقلم كبير 
مستشــاري االســتثمار في 
شركة ميرسر لالستشارات 
واألبحاث ياســر أبوشعبان 
ان مثل هذه األوقات تشــهد 
تسارعا لالبتكار والتحول في 
الصناعات التي تخدم اجلهود 
املبذولة فــي ظروف احلرب 
أو الشــبيهة بهــا، وكما هو 
احلال في احلرب، فقد كشفت 
جائحة كورونا ضعف أنظمة 
الرعاية الصحية لهذا النوع 
مــن األحداث على مســتوى 
العالــم، األمر الــذي يفرض 
على الصناعــة التحول الى 
عدد من املســارات املتوازية 
والتكميليــة مبا فيهــا بناء 
القدرات اإلضافيــة، وإعادة 
الطاقات احلالية  اســتخدام 
وابتــكار أمنــاط ووســائل 
الرعاية الصحية الضرورية، 
فقد أظهرت لنا جائحة كورونا 
أن سالسل التوريد واإلمدادات 

التقنيــة، بل يتركــز االهتمام 
علــى مجموعــات االختبــار 
منخفضــة التقنيــة واملعدات 
الواقية كاألقنعــة والقفازات، 
باإلضافة إلى عدم قدرتها على 
احلصول عليها بسبب إغالق 
احلدود وحظرها تصدير هذه 

املواد من الدول املنتجة لها.
ومــن شــأن ذلــك تعزيــز 
االســتثمار فــي كل من مرافق 
التصنيع ذات التقنية العالية 
واملنخفضــة التكنولوجيا في 
العديد من البلدان التي تسعى، 
كأولوية أمنية وطنية، إلى جلب 
كل من تصنيع املعدات الطبية 
ذات التقنية املنخفضة والعالية 
إلى الداخل لتقليل االعتماد على 
سلسلة التوريد الطبي املركزي 
أو املتكامل من خالل االستيراد. 
وهنــاك مجال االســتثمار في 
الــذكاء االصطناعــي  تعزيــز 
لتشخيص احلاالت األقل حدة 
أو تعقيدا، حيــث تتمتع هذه 
التكنولوجيــا بقــدرة تنبؤية 
جيدة في تشــخيص املرضى 
بشــكل صحيــح تتجــاوز في 

بعــض احلــاالت مــا ميلكــه 
البشــريون، ويعــد  األطبــاء 
توسيع دقة هذه التكنولوجيا 
وحجم انتشــارها مجاال مهما 
لالستثمار في املستقبل. وختم 
اخلبير بالقول إن لدى حكومات 
دول الشــرق األوســط فرصا 
استثمارية كبيرة عبر استخدام 
ثرواتها السيادية في استثمارات 
علوم احلياة واالبتكار في املجال 
الطبــي، ويجــب تخصيــص 
املزيــد مــن االســتثمارات في 
علوم احلياة والبحوث الطبية 
املتقدمة من خالل صناديق رأس 
املال االستثماري، أو من خالل 
الشــراكة مع قــادة الصناعة، 
ونقل بعض تلــك املعرفة إلى 
االقتصادات احمللية من خالل 
إنشــاء مرافــق رعاية صحية 
متخصصة، وعموما جني فوائد 
مالية وغير ماليــة من ابتكار 
الرعاية الصحية. ومن املتوقع 
أن تضع احلكومات خطط رعاية 
صحيــة شــاملة طويلة املدى 
وحتفيز االســتثمارات العامة 
واخلاصة في هذا القطاع املهم.

ملواجهة تداعيات «كورونا» وانتشاره

الطبية تعاني من الضعف ما 
يجعلها بحاجة الى استثمارات 

تعززها.
توسيع الطاقة االستيعابية

وستحتاج احلكومات على 
األقل، إلى زيادة طاقات أنظمة 
الرعاية الصحية لديها وتشمل 
زيادة أعداد األسرة اإلضافية في 
املستشفيات باإلضافة لتعزيز 
الطواقم الطبيــة من العاملني 

الطبيني الذين سيخدمونهم.
ومع ذلك، قال أبوشــعبان 
انه ليس من الضروري االلتزام 
لبنــاء  التقليديــة  بالطــرق 
الڤيــروس  املستشــفيات ألن 
أظهــر أن للمرونــة في نشــر 
الوحــدات الطبية قــدرا كبيرا 
من األهميــة. وتعتبر وحدات 
املستشــفيات املتنقلة أوضح 
مثال على مثل هذا النشر املرن 
للطاقات وضمان القدرة الالزمة 
على التوســع عند احلاجة في 
وقــت قصير. وفــي كثير من 
الــدول ال يتعلق هذا االرتباط 
بتوفر املعــدات الطبية عالية 

النفط يقفز ٤ ٪.. واخلام األميركي
يجتاز ٣١ دوالرًا للمرة األولى في شهرين

رويتــرز: ارتفعت أســعار النفط 
مبا يزيد علــى دوالر للبرميل، خالل 
تداوالت أمــس، مدعومة بتخفيضات 
اإلنتاج ومؤشرات على تعاف تدريجي 
للطلــب مع تخفيف القيــود الحتواء 
ڤيروس كورونــا. وارتفع خام برنت 
١٫٣٣ دوالر مــا يعادل ٤٫١٪ إلى ٣٣٫٨٣ 
دوالرا للبرميــل بعــد أن المس أعلى 

مستوى منذ ١٣ أبريل.
وارتفع خام غرب تكساس الوسيط 
األميركي ١٫٦٥ دوالر ما يوازي ٥٫٦٪ 
إلى ٣١٫٠٨ دوالرا للبرميل بعدما سجل 

أعلى مستوى منذ ١٦ مارس. وسجل 
عقد يوليو األكثر تداوال ٣١٫٠٥ دوالرا 
مرتفعا ١٫٥٣ دوالر للبرميل. وينتهي 
عقــد اخلام األميركي تســليم يونيو 
اليوم الثالثاء، ولكــن ليس هناك ما 
يشير لتكرار الهبوط التاريخي ألقل 
من الصفر الذي حدث الشهر املاضي 
عشية انتهاء العمل بعقد مايو وسط 
مؤشرات على تعافي الطلب على اخلام 

وأنواع الوقود من كبوته.
كما أن اإلنتاج ينخفض مع تقليص 
شركات الطاقة األميركية عدد حفارات 

النفــط والغاز العاملة ألقل مســتوى 
على اإلطــالق لألســبوع الثاني على 
التوالي. وساهم ذلك جزئيا في تهدئة 
املخاوف من نفــاد طاقة التخزين في 
نقطة تسليم عقد اخلام األميركي في 

كاشينح بأوكالهوما.
وقال مايكل مكارثي من سي.إم.سي 
ماركتس بســيدني «في ظل الســحب 
املفاجئ الذي شهدناه من املخزونات في 
الواليات املتحدة في األسبوع املاضي، 
يبدو مستبعدا أن تتجدد مخاوف طاقة 

التخزين».

توجهات عاملية لتعزيز االستثمار في القطاع الصحي
«بيت.كوم»: ٧ من ١٠ مهنيني في الكويت 

يفضلون تأسيس شركتهم اخلاصة
أظهــر اســتبيان «ريــادة 
األعمال في الشــرق األوسط 
وشمال أفريقيا»، الذي أجراه 
موقع «بيت.كوم» للوظائف، 
بالتعاون مع منظمة يوجوف 
ألبحاث السوق، أن حوالي ٧ 
من كل ١٠ (٦٨٪) من ســكان 
الكويــت يفضلون تأســيس 
عمــل خاص بهم إذا ســنحت 

لهم الفرصة لذلك.
كما بينت نتائج االستبيان 
أن ٦٥٪ مــن املوظفــني حاليا 
يفكرون في تأسيس شركاتهم 
اخلاصة، فيما صرح ٢٣٪ بأنهم 
حاولوا تأسيس عمل خاص 
بهم في املاضي، في حني أن ٨٪ 
فقط لم يفكروا بذلك من قبل.
وعندمــا ســئل املجيبون 
عن أســباب تفضيلهم العمل 
حلســابهم اخلــاص، بــرزت 
الرغبــة فــي حتقيــق الذات 
(٥٣٪) وحتقيــق عائد مالي 
أكبر (٤٦٪) وعدم الرغبة في 
العمل حتت إشراف املديرين 
(٤٣٪) كأهــم ٣ دوافع، يليها 
إيجــاد نوع مــن التوازن بني 
املهنية والشــخصية  احلياة 
(٣٢٪) والقــدرة علــى خدمة 

املجتمع (٣٢٪).
ويبدو أن الواقع ال يختلف 
كثيرا لدى األشــخاص الذين 
يديــرون أعمالهــم اخلاصة، 
فعندمــا ســئل املجيبون في 
األوســط  الشــرق  منطقــة 
وشمال إفريقيا عن األسباب 
التي دفعتهم لتأسيس أعمالهم 

الدخل غير املؤكد (٣٩٪) من 
أهم التحديات التي يفكر بها 
املجيبــون فــي الكويت عند 
الشروع بتأســيس شركتهم 

اخلاصة.
القطاعــات  بــني  ومــن 
األكثــر جذبا لــرواد األعمال 
في الكويــت: التجارة/ البيع 
بالتجزئة (١٧٪) وتكنولوجيا 
املعلومات/ اإلنترنت/ التجارة 
اإللكترونية (١٥٪)، واملنتجات 
والسلــــع  االستهالكيــــة/ 
االستهالكية سريعة التداول 

.(٪٦)
وأظهر االستبيان التأثير 
اإليجابي لريادة األعمال على 
املجتمعات واالقتصاد، حيث 
يبدو التصور العــام لريادة 

األعمال فــي املنطقة إيجابي 
للغاية، فقد صرح املجيبون 
في الكويــت أن رواد األعمال 
يسعون دوما الكتشاف الفرص 
اجلديدة (٨١٪) ويساهمون في 
خلق وظائف جديدة (٨٣٪).

النصائح  ومتثلت أفضل 
التي قدمهــا املجيبون لرواد 
األعمــال في منطقة الشــرق 
األوسط وشــمال أفريقيا في 
عدم اخلوف من الفشل (٤٤٪) 
وإجــراء قدر كبير من أبحاث 
السوق (١٢٪). ويعتقد أكثر 
من ربع املجيبــني (٢٨٪) أن 
االبتكار هو مفتاح جناح رواد 
األعمال، يليه توافر رأس املال 
(٢٣٪) وتوظيف األشــخاص 

املناسبني (٢١٪).

التجارة وتكنولوجيا املعلومات والسلع االستهالكية من بني أكثر القطاعات جاذبية لرواد األعمال

التجاريــة، كانــت اإلجابات: 
حتقيــق دخل أعلــى (٣٦٪)، 
وحتقيــق تــوازن أفضل بني 
املهنية والشــخصية  احلياة 
فــي  واالســتقاللية   (٪٣٥)
حتقيق اإلجنــازات املرغوبة 

.(٪٣١)
أما بالنســبة لألشخاص 
الذيــن يفضلــون العمل في 
الشــركات في الكويــت، فقد 
متثلت األســباب الرئيســية 
الرغبــة  فــي:  لتفضيلهــم 
باحلصول على دخل منتظم 
(٥٢٪) وتعلم مهارات جديدة 
الوظيفــي  واألمــان   (٪٣٣)

.(٪٢٤)
ويعتبر توفير رأس املال 
الالزم للبدء (٦٤٪) والربح/ 

كيف تتكبد البنوك املركزية خسائر؟

محمود عيسى

تناولت مجلة االيكونوميست مسألة 
العالم،  املركزية حول  البنوك  خسائر 
وقالت إذا كانت البنوك التجارية التي 
تخسر األموال تثير املخاوف والقلق، 
فمن املؤكد أن خسائر البنوك املركزية 
- التي تنظم وتراقب عمل هذه البنوك 

- يجب أن تكون مقلقة بوجه خاص.
وتساءلت املجلة «كيف يتكبد البنك 
البنوك  املركزي خسارة»؟ متاما مثل 
اخلاصة، حيث إن لديها ميزانيات عمومية 
بأصول، تتكون من موجودات البنك - 
مثل الســندات احلكومية - وخصوم 
تشمل املطلوبات كاألرصدة االحتياطية 
املودعة بفائدة من قبل املؤسسات املالية 
اخلاصة، وهي مماثلة للحسابات اجلارية 
في البنــوك التقليدية. ويتكبد البنك 
املركزي خســارة إذا انخفض الدخل 
الذي يجنيه من أصوله عن الفائدة التي 
يدفعها على اخلصوم. وميكن أن يؤدي 
انخفاض قيمة أصول البنوك املركزية 
الى وضعهــا في مركز صعب تصبح 

معه بحاجة إلى أموال ملوازنة ميزانيتها 
العمومية. وغالبا من توزع األرباح أو 
حتول الــى احلكومة، ففي عام ٢٠١٩، 
على ســبيل املثال مت حتويل تدفقات 
صافي دخل مجلس االحتياطي الفيدرالي 
األميركي البالــغ ٥٥ مليار دوالر إلى 
خزينة الدولة. ومضت االيكونوميست 
الى القول إن نطاق اخلسائر قد اتسع 
بشكل كبير مع استمرار األزمة املالية 
العاملية في عام ٢٠٠٧ وخفضت العديد 
من البنوك املركزيــة معدالت الفائدة 
الرئيسية إلى الصفر من أجل إنعاش 
االقتصادات التي تواجه االنهيار. ومن 
أجل ضخ مزيد مــن التحفيز حتول 
معظمها إلى التسهيل الكمي (QE) أي 
استخدام األموال التي مت جمعها حديثا 
لشراء األصول األكثر خطورة كالسندات 
احلكومية طويلة األجل واألوراق املالية 
العقاري، وفي بعض  بالرهن  املعززة 
احلاالت شــراء األســهم. ومن شأن 
شراء األصول استجابة لوباء كورونا 
املزيد من تضخيم امليزانيات العمومية. 
فمنذ أواخر فبراير على سبيل املثال، 

تضخمت أصول االحتياطي الفيدرالي 
بنحو ٦٠٪. وتضخمت أسعار السندات 
احلكومية نتيجة إجراءات البنك املركزي 
الشــراء األصول. وعندما  والشهية 
السندات عند تعافي  تنخفض أسعار 
االقتصادات، فقد تتكبد البنوك املركزية 
خســارة نتيجة تقليــص ميزانياتها 

العمومية ببيع السندات.
وبشــكل عام، ال ميكــن للبنوك 
املركزيــة أن تنهار حيــث إن صافي 
القيمة الســلبية ال يشكل عائقا أمام 
وضع السياسة النقدية. أما من الناحية 
العملية فإن البنك املركزي برأســمال 
سلبي يضع عالمة استفهام ويوجب 
اجراء الكثير من التدقيق ألنه هو في 
النهاية جزء من اجلهاز احلكومي وتشبه 
التزاماته الدين احلكومي، حيث إن دفع 
ديون الدولة وثمن السندات عن طريق 
طباعة املزيد من النقود ليس عارضا 
صحيا ألن هــذه تتحمل فائدة، ومن 
الضروري ان يكــون البنك املركزي 
مليئا لكي يبدو النظام النقدي واملالي 
ذات مصداقية. وفي هذه احلالة يجب 

تغطية خسائر البنك املركزي من خالل 
السماح بتسييل بعض االحتياطيات 
التوســعي  األثر  احلكوميــة، وإلغاء 
للتيسير الكمي على عرض النقد. ومن 
هنا فإن خسائر البنك املركزي تكشف 
هشاشة اســتقالليته، فبعد سنوات 
التضخم في ســبعينيات وثمانينيات 
بــدأ االقتصاديون  املاضي،  القــرن 
يعتبرون اســتقاللية البنوك املركزية 
من الضغوط السياسية أمرا حاسما ألنه 
مكنها من إثبات مصداقيتها. وختمت 
االيكونوميست بالقول إن تقريرا صدر 
حديثا عن جامعة اوكسفورد يشير إلى 
احتمال حتقيق البنوك املركزية أرباحا 
ضئيلة بدال من خسائر ضئيلة. ويزداد 
هذا امليل عندما يكون محافظو البنوك 
املركزية أكثــر قدرة على التحكم في 
دخلهم املبلغ عنه، وعندما يخضعون 
لتدقيق سياسي أكبر. وتواجه البنوك 
املركزية معضلة وهي: رسم السياسة 
النقدية بشكل مستقل ودعوة احلكومة 
للتدخل، أو التحصن من هذا الوضع 

من خالل تقليل اخلسائر.

البنوك املركزية ال ميكن أن تنهار..
 صافي القيمة السلبية ال يشكل عائقًا 

أمام وضع السياسة النقدية

تضخم أصول االحتياطي الفيدرالي 
بنحو ٦٠٪ منذ أواخر فبراير املاضي.. 

وارتفاع أسعار السندات احلكومية


