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100 مليار دوالر إصدارات الصكوك املتوقعة في 2020
توقعت وكالة »إس آند بي 
جلوبال للتصنيفات االئتمانية« 
تراجع حجم إصدارات الصكوك 
فــي النصف األول مــن العام 
احلالي بنسبة ٢7%، وأن يصل 
حجمها في أفضل األحوال إلى 
١٠٠ مليــار دوالر خالل العام 
احلالــي مقارنة بـــ ١6٢ مليار 
دوالر في ٢٠١9، أي بانخفاض 
4٠% من حجم إصدارات ٢٠١9.
وقالــت الوكالة إن عزوف 
املســتثمرين عن املخاطر بدأ 
ينحسر، ويرجع ذلك للعديد من 
العوامل من بينها قوة السيولة 
العاملية. ولكن على الرغم من 
نظــرة التفاؤل في الســوق، 
فإن إجمالي حجــم إصدارات 
الصكوك املتوقع للعام ٢٠٢٠ 
ســيظل أقل من ٢٠١9 بســبب 
متسك الشركات بالنقد املتوافر 
لديهــا، وخفضهــم للنفقــات 
الرأســمالية، واســتخدامهم 

للتمويل املصرفي.
وأضافت الوكالة أن البنوك 
املركزيــة قامت باتخــاذ عدة 
إجراءات لتعزيز السيولة لدى 
البنوك في الدول األساســية 
للتمويل اإلســالمي، لذلك من 
غير املرجح أن تقوم بإصدار 
صكوك كأداة إلدارة السيولة 

هذا العام. 
وأشــارت الــى أن البنوك 
املركزية أرادت أن تصل الزيادة 
في السيولة لدى البنوك إلى 
الشــركات، وبالتالي التقليل 
من مخاطر اســتمرار الركود 
االقتصادي الناجت عن جائحة 
»كوفيد-١9« وانخفاض أسعار 
النفــط. ولقــد أدت الظروف 
االقتصادية الصعبة إلى ارتفاع 
االحتياجــات التمويلية لدى 
احلكومات السيادية، حيث قام 
معظمهم باللجوء إلى األسواق 
التقليديــة نظــرا لإلجراءات 

املعقدة إلصدار الصكوك.
وفــي ظل هــذه الظروف، 
رجحت الوكالــة ارتفاع عدد 
حاالت التعثر بني املصدرين 
االئتمانيــة  اجلــودة  ذوي 
الضعيفــة، كما مــن احملتمل 
أيضا إصدار بعض الصكوك 
خالل الشهور الستة القادمة 
ملعاجلة القضايا االجتماعية 
مع تعافــي االقتصادات، بدال 
مــن خدمــة املصالــح املالية 
للمســتثمرين فقــط. ومــن 
املرجــح أن يجذب هذا النوع 
مــن الصكــوك املســتثمرين 

طفيف، ونتيجة لهذا االنخفاض 
فــي النمو ســتبقى إصدارات 

الصكوك منخفضة.
وقالت الوكالة انه استجابة 
النخفاض أسعار النفط وتأثير 
جائحة كورونا على االقتصاد، 
أطلقــت العديــد مــن البنوك 
املركزية برامج سيولة ملساعدة 
الشركات على التكيف وحلماية 
القدرة اإلنتاجية القتصاداتهم، 
لذلك فإن البنوك احمللية قادرة 
على تلبية معظم االحتياجات 
التمويليــة لالقتصادات التي 

تعمل فيها. 
يرتفــع  بــأن  وتوقعــت 
اإلقــراض لدى البنــوك برقم 
فردي منخفض إلى متوســط 
في معظــم الدول األساســية 
للتمويل اإلسالمي في ٢٠٢٠، 

حجــم إصــدارات الصكــوك 
لدى البنك اإلسالمي للتنمية 
كجــزء مــن خططــه لزيــادة 
اإلقــراض، وقيام بنك كويتي 
بإصدار صكوك من الشريحة 
األولى قبل بدء االضطراب في 
أســواق رأس املال. كما قامت 
البحرين أيضــا بزيادة حجم 
اإلصدارات بالعملة األجنبية 
لدعم الســيولة، ويبــدو أنها 
تفضل الصكــوك كأداة جلمع 

التمويل. 
ورأت الوكالة أن هذا التوجه 
سيظل مستمرا ما لم حتدث أي 
نكسات، كحدوث موجة ثانية 

كبيرة النتشار الڤيروس.
وتساءل بعض املراقبني في 
السوق بشأن توجه احلكومات 
في اخلليج وأسواق التمويل 
اإلسالمي األساسية نحو أسواق 
رأس املــال التقليدية بدال من 

إصدار الصكوك.
وقالت الوكالة إن اجلواب 
علــى ذلــك هــو أن إجــراءات 
إصــدار الصكــوك ال تــزال 
معقــدة باملقارنة مع إجراءات 
إصــدار الســندات التقليدية. 
وعندما تصبح إجراءات إصدار 
الصكوك والسندات متشابهة 
إلــى حد كبير - مــن منظور 
الوقــت املســتغرق والتكلفة 
والطرح - عندها فقط سترى 
احلكومات أن الصكوك مصدرا 
فعاال للحصول على التمويل 

على أساس منتظم.

وبأن تكون بعــض القروض 
مبعدالت فائدة مدعومة، لذلك 
سيكون الدافع إلصدار الصكوك 

محدودا لدى الشركات.
أن  الوكالــة  وأوضحــت 
ظروف السوق كانت متقلبة 
للغاية خالل الشهور القليلة 
املاضية بسبب جائحة كورونا. 
مــع ذلك، فإن األخبار الواردة 
بشأن جناح العديد من الدول 
الڤيروس  انتشــار  باحتــواء 
والرفع التدريجي للقيود ساهم 
في حدوث بعض االستقرار في 
أسواق رأس املال الدولية، وقد 

شهدنا ارتفاعا في اإلصدار.
وأشارت إلى ارتفاع حجم 
اإلصــدارات املقومــة بالعملة 
األجنبية بنسبة ١١.3%، ويرجع 
ذلك بشــكل رئيســي الرتفاع 

بانخفاض سنوي 40% .. وتراجعت 27% خالل النصف األول

املهتمــني بدعــم االقتصــاد 
احمللي أو دعم أهداف احلوكمة 
البيئية واالجتماعية وحوكمة 

الشركات.
وذكــرت وكالــة »إس آند 
بي« انــه مع تراجع انتشــار 
جائحــة كورونا فــي العديد 
من أسواق التمويل اإلسالمي، 
سيعطي صناع القرار األولوية 
إلعادة فتــح االقتصاد واحلد 
مــن التأثير الكلــي إلجراءات 
احتواء الڤيروس على القدرة 
اإلنتاجية والتوظيف. ومع ذلك 
ستبقى األحداث التي وقعت هذا 
العام تشكل صدمة اقتصادية 
كبيرة جلميع الدول األساسية 
للتمويل اإلسالمي، مع انخفاض 
كبير فــي النمــو االقتصادي 
قبل عودتها للتعافي بشــكل 

»طيران اإلمارات« تستأنف رحالتها إلى 7 وجهات إضافية
أعلنــت طيــران اإلمارات 
أمس أنها ستستأنف تشغيل 
رحالتها إلى 7 وجهات أخرى، 
ما سيتيح أمام عمالئها مزيدا 
مــن خيارات الســفر إلى دبي 

وعبرها.
التــي  اجلديــدة  واملــدن 
ســتنضم إلى شــبكة الناقلة 
هي: جنيڤ )١5 يوليو(، لوس 
أجنلــوس )٢٢ يوليــو(، دار 
السالم ونيروبي )١ أغسطس(، 
براغ وساو باولو )٢ أغسطس( 

وبوسطن )١5 أغسطس(.
 وبذلــك ســيرتفع عــدد 
احملطات التي ستخدمها طيران 
اإلمــارات بحلــول منتصــف 
أغسطس ٢٠٢٠ إلى 58 وجهة، 
مبا فيها ٢٠ مدينة في أوروبا 
و٢4 مدينة في منطقة حوض 

احمليط الهادئ اآلسيوية.
 وباإلضافة إلى ذلك، شغلت 
طيــران اإلمــارات بعــد تلقي 
املوافقات احلكومية، رحالت 
إلى الكويت بدءا من األربعاء 
8 يوليو وحتى ١4 أغســطس 

املقبل.
وقــال الرئيــس التنفيذي 
للعمليات التجارية في طيران 
اإلمارات عدنان كاظم: »نشهد 
ارتفاعــا متواصال في اهتمام 
العمالء والطلب على الســفر 

اإلمارات الســفر براحة وأمان 
عبــر دبــي بــني األميركتــني 
وأوروبــا وأفريقيا والشــرق 
األوسط وآسيا ومنطقة حوض 
احمليط الهادئ اآلســيوية أو 
التوقف في دبي، حيث أعادت 
املدينة فتح أبوابها الستقبال 
الــزوار مــن رجــال األعمــال 

والسياح الدوليني.
ومــع إعادة فتــح احلدود 
تدريجيا خالل فصل الصيف، 
قامت طيران اإلمارات مبراجعة 
سياسات احلجز لتوفير املرونة 
والثقة للعمالء في التخطيط 

فتح الصالة اخلاصة في مطار 
دبي الدولــي مع اتخاذ جميع 
اإلجراءات االحترازية، أصبح 
بإمكان عمالء طيران اإلمارات 
املسافرين في الدرجتني األولى 
ورجال األعمال االستمتاع بهذه 
اخلدمات املميزة، باإلضافة إلى 
رحابة املقعــد واخلصوصية 
على الطائــرة. وتنفذ طيران 
اإلمارات مجموعة شاملة من 
اإلجــراءات في كل خطوة من 
رحلة املسافر لضمان سالمة 
عمالئهــا وموظفيهــا علــى 
األرض وفــي األجواء، مبا في 
ذلك توزيع علبة مستلزمات 
الوقاية والنظافة على جميع 
املســافرين مجانا. وحتتوي 
العلبــة على أقنعــة وقفازات 
ومعقم لليدين ومناديل مضادة 
للبكتيريا. ويتعني على زوار 
دبي حيازة بوليصة تأمني سفر 
تغطي »كوفيد-١9« طوال مدة 

إقامتهم.
وتذكــر طيــران اإلمارات 
عمالءها أن القيود التي تفرضها 
غالبية دول العالم على السفر 
التزال سارية املفعول، وأنها 
ستقبل املسافرين على رحالتها 
إذا كانوا يلبون شروط الدخول 
إلــى الدولة التــي يتوجهون 

إليها.

للسفر. وميكن للعمالء الذين 
يشترون تذكرة طيران اإلمارات 
بحلول 3١ يوليو ٢٠٢٠ للسفر 
في أو قبل 3٠ نوفمبر ٢٠٢٠، 
االستمتاع بخيارات إعادة حجز 
سخية إذا اضطروا إلى تغيير 
خطط السفر بسبب قيود غير 
متوقعة على الرحالت أو السفر 
بسبب »كوفيد-١9«، أو عندما 
 Flex تكون فئة حجزهم مرنة
أو مرنة جدا Flex plus. مزيد 

من املعلومات هنا.
 وبعــد اســتئناف توفير 
خدمة السيارة مع سائق وإعادة 

منــذ اإلعالن عن فتــح أبواب 
دبي أمام الزوار من الســياح 
ورجــال األعمــال، وأيضا مع 
اتســاع خيارات الســفر التي 
نوفرها ونحن نعيد تدريجيا 
ربط وجهات شبكة خطوطنا. 
وفي الوقت الذي نواصل العمل 
والتنسيق مع جميع اجلهات 
املعنيــة الســتئناف عمليات 
الطيــران، فإننــا نؤكــد على 
اتخاذ جميع التدابير الالزمة 
حلماية صحة وسالمة عمالئنا 

وموظفينا«.
وميكــن لعمــالء طيــران 

إعادة هيكلة اجلهاز 
احلكومي في 

االمارات

Abumishari1@yahoo.com

الدكتور عبداهلل فهد العبداجلادر
مستشار اقتصاد وإدارة

»نفط اخلليج« و»شيفرون« 
تبحثان سير العمل في »الوفرة«

في إطار سعيهما املتواصل ملتابعة سير 
اإلنتاج بعمليات الوفرة املشتركة، عقدت كل 
من الشركة الكويتية لنفط اخلليج وشركة 
شيفرون العربية السعودية اجتماعا مشتركا 
عبر نظام التواصل اإللكتروني، حيث ترأس 
اجلانب الكويتي الرئيس التنفيذي بالوكالة 
لـ »نفط اخلليج« عبداهلل السميطي، في حني 
ترأس اجلانب السعودي رئيس »شيفرون 

السعودية« حاكم الرويلي.
وقالت الشركة الكويتية لنفط اخلليج 
في بيان صحافي إن االجتماع تناول عددا 
من املواضيع والقضايا ذات األولوية لدى 
كل من الشركتني، من بينها التفاهم املشترك 
على معدالت وحصص النفط اخلام املقررة 
مبنطقــة عمليات الوفرة املشــتركة، آخذا 
باالعتبار التوجيهات الصادرة عن وزارتي 
النفط بــكال البلدين عمــال بأحكام مذكرة 

التفاهم املبرمة.
وتضمنت املناقشــات كذلــك املواضيع 
املتعلقة بحماية البيئة احمللية والتي تأتي 
فــي طليعتها قضايا خفض معدالت حرق 
الغاز وأوجه االستفادة الكاملة منه، التزاما 
من إدارة العمليات بأحكام القوانني واللوائح 

البيئية املعمول بها في الكويت.
من جانب آخر، تناول االجتماع متابعة 
اخلطوات احلالية املتخذة من الشــركتني 
فيما يخص مــا تضمنته مذكــرة التفاهم 

من االلتزام بنقل ملكية املنشآت واملرافق 
واملبانــي احلالية القائمــة مبنطقة الزور 
واستحداث آلية نقل تلك املنشآت واملرافق 
بالتنسيق مع بيوت اخلبرة التي مت التعاقد 

معها من قبل الشركتني.
كما ناقش اجلانبني رؤية إدارة الشركة 
الكويتيــة لنفط اخلليــج اخلاصة بأوجه 
ومقترحات التطوير التي ميكن القيام بها في 
منطقة الوفرة بشكل عام بدءا من املنشآت 
واملرافق احلالية التابعة إلدارة العمليات، 
وتطويــر ورفع إمكانات البنيــة التحتية 
للمنطقــة، مبا يعكس الصــورة الناجحة 
للشــركتني في إدارة العمليات البترولية 
وتعزيز املشاركة املجتمعية مبا يخدم املرافق 

العامة في املنطقة.
هذا، وأكد عبداهلل السميطي على أن هذا 
االجتماع ليس األول بني إدارة الشركتني، 
إذ مت عقد العديد من االجتماعات مبثل هذا 
املستوى خالل الفترات السابقة، إال أن هذا 
االجتماع يحظى بطابع خاص كونه يأتي 
ملتابعة تنفيذ التزامات غاية في األهمية وهي 
تلك الواردة في االتفاق األخير بني البلدين 
فيما يخــص املنطقة احملايدة املقســومة، 
كمــا أنه من جانب اخر يأتــي متزامنا مع 
جناح الشــركتني في تصدير أول شــحنة 
من النفط اخلام من حقول منطقة عمليات 

الوفرة املشتركة.

تزامناً مع جناح الشركتني في تصدير أول شحنة نفط خام من حقول املنطقة املشتركة

جانب من االجتماع

»غولدمان ساكس« يرفع توقعاته 
لـ »برنت«  إلى 40.5 دوالرًا للبرميل

رويتــرز: رفــع بنــك غولدمان ســاكس 
توقعاته ألسعار النفط خالل العام احلالي، 
حيث توقع أن يصل ســعر خام برنت لعام 
٢٠٢٠ إلــى 4٠.5١ دوالرا للبرميل. كما توقع 
أن يرتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط 

األميركي إلى 36.88 دوالرا للبرميل.
وخفض البنك األميركي توقعاته لسعر 
الغــاز في هنري هب إلى دوالرين للمليون 

وحدة حرارية بريطانية.
وخالل الشهر املاضي، رفع بنك أوف أميركا 
غلوبال ريسيرش توقعاته خلام برنت في 
٢٠٢٠ إلى 43.7٠ دوالرا للبرميل من 37 دوالرا 
للبرميل، وخلام غرب تكساس الوسيط إلى 

39.7٠ دوالرا للبرميل من 3٢ دوالرا.
كما رفع توقعاتــه خلام برنت في ٢٠٢١ 
إلى 5٠ دوالرا، وخلام غرب تكساس الوسيط 

إلى 47 دوالرا للبرميل.
أما لتوقعات ٢٠٢٢، فعدل بنك أوف أميركا 
توقعاته خلام برنت في ٢٠٢٢ إلى 55 دوالرا 
للبرميل من 5٠ دوالرا، وخلام غرب تكساس 

الوسيط إلى 5٠ دوالرا للبرميل.
إلى ذلك، تراجعت أسعار النفط نحو %3 
خالل تداوالت أمس، إذ يخشى املستثمرون من 
تهاوي استهالك الوقود مجددا بفعل إغالقات 
شاملة جديدة الحتواء انتشار ڤيروس كورونا 

في الواليات املتحدة.
وكانــت العقــود اآلجلــة خلــام برنــت 
منخفضــة ١.١١ دوالر مبا يعــادل ٢.6% إلى 
4٢.١8 دوالرا للبرميــل، بعد أن زادت 5.٠% 
األربعاء. وانخفضت عقود اخلام األميركي 
غرب تكساس الوسيط ١.37 دوالر أو %3.4 

لتسجل 39.53 دوالرا للبرميل.

»كورونا« سيكّبد بنوك  العالم
خسائر قروض بتريليوني دوالر

قالت ستاندرد آند بورز جلوبال للتصنيفات 
االئتمانيــة أمس إن أزمــة ڤيروس كورونا 
ستكلف البنوك في أنحاء العالم خسائر قيمتها 
2.1 تريليون دوالر في القروض بنهاية العام 
املقبل. وتوقعت ستاندرد آند بورز أن تبلغ 
خسائر القروض في العام احلالي 1.3 تريليون 

دوالر، وهو ما يزيد على مثلي مستوى 2019. 
ورجحت أن يكون نحو 60% من تلك اخلسائر 
في منطقة آسيا واحمليط الهادي، وإن كانت 
أكبر الزيادات النسبية - مبا يتجاوز املثلني 
في املتوسط مقارنة مع 2019 - ستحدث في 

أميركا الشمالية وغرب أوروبا.

أعلن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب 
رئيس دولة اإلمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم 
دبي، يوم األحد 2020/7/5 عن التشــكيل اجلديد 
حلكومة اإلمارات، والذي تضمن دمج بعض الوزارات 

والهيئات واستحداث أخرى ومنها:
٭ إلغاء 50% من مراكز اخلدمة احلكومية وحتويلها 
ملنصات رقمية خالل عامني.. ودمج حوالي 50% من 

الهيئات االحتادية مع بعضها أو ضمن وزارات.
٭ إنشاء وزارة للصناعة والتكنولوجيا املتقدمة 
تعمل على تطوير القطاع الصناعي بالدولة، ودمج 

هيئة املواصفات واملقاييس معها.
٭ دمــج وزارة الطاقة مع وزارة البنية التحتية.. 
لتصبح وزارة الطاقة والبنيــة التحتية، وإحلاق 
برنامج زايد لإلسكان والهيئة االحتادية للمواصالت 

البرية والبحرية بالوزارة اجلديدة.
٭ دمج املجلس الوطني لإلعالم واملؤسسة االحتادية 
للشــباب مع وزارة الثقافة لتكون وزارة الثقافة 

والشباب.
٭ إحلاق الهيئة االحتادية للكهرباء واملاء ومجموعة 
العامة للنقل  بريد اإلمارات ومؤسســة اإلمارات 
اإلمارات  العقارية بجهــاز  اإلمارات  ومؤسســة 
لالستثمار، وإعداد استراتيجية استثمارية حكومية 

جديدة للمرحلة املقبلة.
٭ دمج الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات االجتماعية 
ضمن وزارة تنمية املجتمع، وتشكيل قطاع ضمن 

الوزارة لتقدمي خدمات عصرية للمتقاعدين.
٭ نقل ملف جــودة احلياة والســعادة لوزارة 
تنميــة املجتمع، وإحلاق الهيئة االحتادية للموارد 
البشرية، مبكتب رئاسة الوزراء وتعيني األخت عهود 
الرومي وزيرة دولة للتطوير احلكومي واملستقبل 

تشرف على الهيئة وعلى كل التطويرات احلكومية 
املستقبلية.

٭ دمج الهيئة الوطنية للمؤهالت مع وزارة التربية، 
ودمج هيئة التأمني مع هيئة األوراق املالية والسلع 

برئاسة وزير االقتصاد.
٭ استحداث منصب وزير دولة لالقتصاد الرقمي 
والذكاء االصطناعي وتطبيقات العمل عن بعد، بيئة 
العمل املستقبلية في التطبيب والتعليم والتجارة 

ستتغير بشكل كبير.
قدمنا مقترحا مشابها للحكومة الكويتية منذ 
سنوات، وكما ذكر رئيس الوزراء في برنامج العمل 
احلكومة ومن اهتمامه إعادة هيكلة اجلهاز احلكومي، 
ولكن لألسف ليست عندنا قرارات تفعيل جادة، 
وكمــا أن عرض كل شــيء تنفيذي من صالحية 
احلكومة على مجلس األمة سبب آخر لتأخر الكثير 
من املشاريع واخلطط والبرامج احلكومية الهادفة 
إلى تطوير اجلهــاز احلكومي واالقتصاد احمللي 
وتقدمي خدمات حكومية فعالة ونافذة لصالح الوطن 

واملواطن.
ولذلك فرحت كثيرا ملا سمعت وقرأت عن تفعيل 
إعادة هيكلة اجلهاز احلكومي اإلماراتي وأثناء أزمة 

كورونا، وهذا ما نريده حلكومتنا.

املستشار الكويتي

السميطي: االجتماع يأتي ملتابعة تنفيذ التزامات االتفاق
بني الكويت والسعودية حول املنطقة املقسومة

أسعار النفط هبطت ٣%


